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تله هزینه های جاری دولت را آنچنان غرق پرداخت دستمزد کارکنان و 
بازنشستگان کرده که از مهم ترین وظایف خود یعنی انجام پروژه های 

توسعه ای باز مانده است

 کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان

در اثر شوک انرژی
ترجمه: سلیم حیدری

اولین گفتگوهای سازنده میان پکن و واشنگتن 
ظرف چند ماه گذشته

هنگامی که امانوئل مکرون، ماه گذشته 
کــه  کــرد  زمزمــه  بایــدن  جــو  گــوش  در 
عربستان سعودی بزرگترین صادرکننده 
نفــت جهان ظرفیت اضافی بســیار کمی 
بــرای افزایش تولید دارد، رئیس جمهور 
ایــاالت متحــده بســیار متعجــب بــه نظر 

می رسید.
بایــدن قــرار اســت اواخــر ایــن مــاه 

بــه ریــاض بــرود و احتمــاالً همــان پیــام هشــیار کننــده 
را خواهــد شــنید، روی کمــک عربســتان ســعودی بــرای 

جایگزینی نفت روسیه زیاد حساب نکنید.
اینکــه عربســتان ســعودی -کــه بــه عنــوان »بانــک 
مرکــزی« نفــت جهانــی شــناخته می شــود- چقــدر واقعاً 
می توانــد نفــت پمپــاژ کنــد، یــک راز  در صنعت اســت و 
شــک و تردیــد در ایــن مورد معموالً در زمــان قیمت های 
بــاالی نفــت و تنــش در تولیــد جهانــی افزایــش می یابد. 
این کشــور پادشــاهی کــه می گوید می توانــد ۱۲ میلیون 
بشکه در روز نفت تولید کند، در گذشته به طور مرتب 
ثابت کرده است که این افراد مشکوک اشتباه می کنند.
بدتریــن  از  یکــی  بــا  کــه جهــان  در شــرایطی  امــا 
صاحبــان  اســت،  مواجــه  تاکنــون  عرضــه  بحران هــای 
صنعــت، منابــع اوپــک و دیگــر کارشناســان ایــن ســوال 
را مطــرح می کننــد کــه آیــا با تولیــد فعلی حداقــل ۱0.5 
میلیــون بشــکه در روز، عربســتان ســعودی واقعــاً ۱.5 
میلیون بشــکه دیگر در آســتین خود دارد که بتواند آن 

را سریع و پایدار به ارمغان بیاورد.
علیرغــم اینکــه قیمت نفت تقریباً بی ســابقه بوده 
اســت، عربســتان ســعودی با تشــدید شــک و تردید در 
مورد ظرفیت اضافی، کمتر از ســهمیه اوپک تولید کرده 
اســت و ارقام اوپک نشــان می دهد که حفاری چاه های 
جدید در ســال گذشــته در این کشــور بسیار پایین تر از 

سطح قبل از همه گیری بوده است.
یک منبع ارشــد صنعــت اخیراً با مدیریت 
شــرکت نفــت دولتی عربســتان ســعودی 
آرامکو مذاکره کرده بود و به او گفته شد 
کــه ایــن شــرکت حداکثر ۱ میلیون بشــکه 
در روز ظرفیــت اضافــی دارد که به راحتی 

در دسترس است.
ایــن منبــع گفــت: "اگــر فشــارها بــه 
ســمت رشــد تقاضا پیش برود، آرامکو ۱ میلیون بشــکه 
در روز ظرفیت دارد که می تواند نسبتاً سریع وارد بازار 
شود، اما نمی توان آن را برای مدت طوالنی ادامه داد."
در زمان این نشســت، آرامکو ۱0.5 میلیون بشــکه 
در روز تولیــد مــی کرد، یعنی تولید آن نمی توانســت از 
۱۱.5 میلیــون بشــکه در روز جهــش کنــد. منبــع با توجه 

به حساسیت موضوع از ذکر نام خود خودداری کرد.
بــه اطالعــات  بــا اســتناد  ارشــد دیگــر  یــک منبــع 
مکالمــات خصوصــی با صاحبان داخلــی آرامکو گفت که 
اطالعات او نشان می دهد آرامکو نمی تواند بیش از ۱۱ 
میلیون بشــکه در روز بدون اســتفاده از ذخایر داخلی و 
خارجــی در کشــورهای مصرف کننده ماننــد ژاپن، هلند 

و مصر تولید کند.
آرامکــو میــزان ذخایر خــود را فاش نمی کنــد، اما صنعت 
تخمین می زند که این شرکت می تواند بین 60 تا 90 روز 
0.3 تا 0.5 میلیون بشکه نفت اضافی در روز آزاد کند.
گری راس، ناظر کهنه کار اوپک و عربســتان گفت 
کــه ظرفیــت تولیــد عربســتان ممکــن اســت بیــش از ۱۱ 
میلیــون بشــکه در روز نباشــد، زیــرا نــرخ پاییــن حفاری 
در ســال های گذشــته نتوانســته اســت کاهــش ظرفیت 

موجود را جایگزین کند.
راس گفت: "ما خالی می دویم!".
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براســاس اظهــارات روز شــنبه ۹جــوالی 
)۱۸تیــر( وزیــر امورخارجه آمریکا؛ پکن و 

واشــنگتن گفتگوهای ســازنده و طوالنی 
پس از گذشــت چند ماه داشــته اند. این 
گفتگوهــا باعــث کاهش تشــدید تنشــها 
میــان این دوقــدرت اول اقتصادی جهان 

شد.
مواضع چین در قبال جنگ اوکراین 

و فشار نظامی این کشور بر تایوان همچنان بر سر این 
گفتگوهــا ســایه افکنــده و منجر به پیچیدگی آنها شــده 
امــا به رغــم ایــن مشــکالت، مذاکــرات بیــن دو کشــور در 

سطح باال آغاز شده  است.
»آنتونی بلینکن«  و »وانگ یی« وزرای خارجه دو 
کشــوراذعان داشــته اند »مذاکرات سازنده و تنش زدایی 
اســت.  گرفتــه  صــورت  اقتصــادی  قــدرت  ابــر  دو  بیــن 
مذاکراتی که توانسته به طوفانی شدن روابط دو کشور 

پایان دهد«.
ایــن مذاکــرات در جزیــره بالی اندونزی برگزار شــد 
و نســبت بــه همیشــه طوالنــی تــر بــود. فــردای اجــالس 
وزرای امورخارجه گروه بیست در بالی، وزیر امورخارجه 
آمریــکا پــس از مذاکــرات پنــج ســاعته بــا همتــای چینی 
خــود کــه از اکتبر)آبــان( گذشــته تاکنــون بی ســابقه بود 
اذعان داشــت: »به رغم پیچیدگی روابطمان می توانم با 
اطمینان بگویم هیأت های ما مذاکراتی مفید، سازنده و 

صادقانه باهم داشتند.«
وزیرامورخارجه چین نیز ضمن ابراز رضایت از این 
مذاکــرات درمصاحبــه خــود گفــت: »دو طــرف در مــورد 
رســیدن بــه منافــع متقابــل بــه اجمــاع رســیدند. بدیــن 
ترتیــب کارگروه های مشــترک برای ادامــه روند توافقات 

به نتایج بهتری دست خواهند یافت«.
بــا اینحــال موضــوع تایــوان کــه چین همــواره آن را 
جزئی تفکیک ناپذیر از خاک خود می داند و برای الحاق 
آن بــه خــود عــزم جــدی دارد از موضوعــات مطرح جدی 
بــرای طــرف آمریکایی اســت. وزیرامورخارجــه آمریکا در 
پایــان ایــن مذاکــرات گفــت: »مــن نگرانیهای خــود را در 
مــورد اقدامــات تحریــک آمیــز چیــن در قبــال تایــوان و 
ضرورت حیاتی حفظ صلح و ثبات دراین منطقه گوشزد 

کردم«.
آمریــکا  امورخارجــه  وزیــر  برآوردهــای  براســاس 
حمایــت پکــن از روســیه در جنــگ بــا اوکرایــن از دیگــر 
دو  پیچیــده  مذاکــرات  راه  ســر  بــر  موجــود  مشــکالت 
کشوراســت. روابــط پکــن و واشــنگتن از قبــل نیــز بــه 
دلیل وجود مســائل عدیده همواره دچار فرازونشــیبهای 
فــراوان بــوده. برهمین اســاس آنتونی بلینکن از همتای 
چینی خود خواســت دســت از حمایت روســیه در جنگ 

با اوکراین بردارد و با مسکو فاصله بگیرد.
مدت زمانی قبل از آغاز درگیری روسیه و اوکراین 
در ۲۴ فوریه )5 اســفند۱۴00( چین و روســیه مشارکتی 
بــدون حــد ومــرز در اموررا با یکدیگر اعــالم کرده بودند.  
در واکنــش بــه ایــن امــر مقامــات آمریکایــی در مــورد 
عواقــب ایــن همکاریهــا به ویژه در خصــوص تحریمها به 
چیــن هشــدار دادنــد. بــه ویــژه آنکه اگر چین از روســیه 

حمایت مادی کند.
بلینکــن درایــن مــورد خاطرنشــان کــرد: »زمــان آن 
فرارســیده تا ما به عنوان کشــورهای عضو گروه بیســت 
یکی پس از دیگری حمله روســیه به اوکراین را محکوم 
کنیم«. روز قبل از این مالقات »سرگئی الوروف« وزیر 
امورخارجــه روســیه محــل اجــالس وزرای خارجــه گــروه 
بیســت را بــا عصبانیــت بــا تحمــل ســیل انتقــاد شــدید 
کشــورهای عضــواز روســیه بــرای حمله بــه اوکراین ترک 

کرده بود.
میــان  اســت:  معتقــد  بلینکــن 
کشــورهای عضو گروه بیست یک اجماع 
بــه  بــه دلیــل حملــه  قــوی ضــد روســیه 
اوکرایــن پدیــد آمــد و بــه نظــر او همیــن 
امــر باعــث شــد وزیرامورخارجــه روســیه 
زودتر از موعد مقرر اجالس را ترک کند. 
وزیرامورخارجه آمریکا همچنین به کمک 
360 میلیــون دالری آمریــکا بــه اوکرایــن در زمینه هــای 
موادغذایی، آب آشامیدنی و مراقبتهای بهداشتی فوری 

اشاره کرد.
غــرب مجدانــه تــالش می کنــد روســیه را بــه دلیــل 
حملــه بــه اوکرایــن منزوی کنــد. از اینرو اقتصــاد جهانی 
هــرروز بیشــتر دچار نابســامانیهای فزاینده شده اســت. 
درایــن میــان پکــن و واشــنگتن قصــد دارند مانع بیشــتر 
شدن اختالفاتشان که کم هم نیستند شوند. اختالفات 
فراوان در زمینه های گوناگون که درصورت نپرداختن به 

آنها در معرض خطر طغیان قراردارند.
ِــن برینک« از مقامــات عالیرتبه وزارت  »دانیــل کرت
امــور خارجــه آمریــکا ومســئول شــرق آســیا درایــن مورد 
می گوید: »دولت آمریکا به هراقدامی متوســل می شود 
تا از هرگونه اشتباه محاسباتی که به صورت غیرعامدانه 
ممکن است منجر به بروز اختالف میان دو کشور شود 
اجتناب شــود«. آنتونی بلینکــن وزیر امورخارجه آمریکا 
می گویــد: »متعهــد هســتیم روابطمــان بــا چیــن را بــه 
نحوی مســئوالنه مدیریت کنیــم. جهان هم از ما همین 

را می خواهد«.
وزیرامورخارجــه چیــن نیــز بــه نوبــه خــود قبــل از 
مالقاتــش بــا وزیرامورخارجــه آمریــکا گفــت: »چیــن و 
آمریکا دو کشور بزرگ در جهان هستند و ضرورت دارد 
با یکدیگر روابطی مطلوب و معقول داشته  باشند«. در 

عین حال تنش میان دو کشور بسیار زیاد است.
صــرف نظــر از موضــوع تایــوان »جوبایــدن« رئیس 
جمهــور آمریــکا نیزهمــان شــیوه برخــورد ســخت ســلف 
خــود »دونالــد ترامــپ« را با چین درپیش گرفته  اســت. 
وی در ســخنرانی اخیــر خــود اذعــان کــرده بــود درپی به 
راه انداختن یک جنگ ســرد جدید نیســت. درعین حال 
انتقاداتی نیز به پکن به ویژه در موضوع کشــتار دســته 
ایــن  جمعــی مســلمانان منطقــه »ایقــور« چیــن دارد. 
انتظــار وجــود دارد تــا دولــت »بایــدن« قبــل ازانتخابات 
میــان دوره ای مــاه نوامبر)آبــان( مالیاتهــای گزافــی را که 
»ترامــپ« بــرورود محصوالت چینی برای مبارزه با تورم 
در آمریــکا وضــع کرده بود قدری ســبکتر کنــد. درنتیجه 
به رغــم رقابتهــای تنگاتنگ؛ دو کشــور به عنوان شــرکای 

بزرگ اقتصادی جهان باقی خواهند ماند.
مــاه  خــوب می داننــد هرنــوع  آمریکایــی  مقامــات 
اســت.  مــدت  کوتــاه  بســیار  چیــن  بــا  کوچکــی  عســل 
»شــی جینپینــگ« رهبر قدرتمند چیــن که چندین دهه 
اســت قویتریــن مــرد ایــن کشــور اســت بایــد در چینش 
مقامــات دیپلماســی خود با مشــاورت حزب کمونیســت 
چیــن تجدید نظــر کند. اجــالس کنگره حزب کمونیســت 
چیــن بــه همیــن منظور در ســال جاری برگزار می شــود. 
کارشناســان آمریکایــی برایــن باورنــد دولــت چیــن قصد 
دارد از نئوتکنوکراتهــا بــرای مدیریــت روابــط بــا آمریــکا 
بهره منــد شــود. دلیــل ایــن امــر نیــز ســاده اســت. زیــرا 
مقامــات چینی به این نتیجه رســیده اند اقتصادشــان با 
خطــرات قابــل توجه و متنوعی در جهان مواجه اســت و 
بــه کارگیــری الحان تهاجمی تنهــا به ضرر خود آنها تمام 

خواهد شد.
منبع: روزنامه تریبیون
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فرزانه طهرانی

امســال دولــت به جــز تملــک دارایی هــای مالی ۹65 
هــزار میلیارد تومــان هزینه دارد. از این مقدار 27۹ 
هــزار میلیــارد تومــان صــرف جبران خدمــات کارکنان 
دولــت و 2۱7 هــزار میلیــارد تومــان صــرف کمــک بــه 

صندوق های بازنشستگی می شود. 
در عمــل 86 درصــد از کل هزینه هــای عمومــی 
دولــت صرف جبران خدمت کارکنان، رفاه اجتماعی و 
ســایر هزینه های مربوط که بخش عمده آن پرداخت 

حقــوق و دســتمزد کارکنــان دولت و مســتمری بازنشســتگان اســت، 
می شــود. به همین دلیل کارشناســان می گویند دولت صرفا تبدیل 
به صندوق پرداخت شــده و  درعمل برای انجام وظایف مهم خود از 

جمله اجرای پروژه های عمرانی اعتباری در اختیار ندارد.
دولت برای تامین این هزینه ها، درآمد قابل توجهی هم ندارد 
و اگــر بــا چــاپ پــول، ایــن هزینه هــا را تامیــن کند عواقــب خطرناکی 
متوجــه اقتصــاد کشــور اســت. گزیــده آمارهای اعالمــی بانک مرکزی 
نشان می دهد علی رغم سه برابر شدن درآمدهای نفتی در ۱۴00، 
رشد پایه پولی 3۲ درصد یعنی ۱۴5 هزار میلیارد تومان بوده است. 
تــورم مزمــن در ایــران، وضعیــت نامطلوبــی بــرای ســطح رفاه و 
معیشــت مــردم رقم زده و این شــرایط در چشــم انــداز موجود خیال 
بهبود ندارد. علت اصلی تورم هم ناترازی بودجه و کسری های پیاپی 

دخل و خرج دولت است. 
در بودجه ساالنه همه چیز در ظاهر تراز می شود و درآمدهای 
پیش بینی شده و خرج و مخارج دولت با هم برابر است ولی امان 
از وقتی که خارج از کاغذ بخواهیم درآمد و هزینه را به هم نزدیک 
کنیــم. نــه در بخش درآمدها، پول ها ســرآمدن بــه جیب دولت دارد 
و نــه در بخــش هزینه هــا، مخــارج در قــد و قامــت پیش بینی شــده 

باقی می ماند.
بــه طــور مثــال در بودجــه ســال ۱399، در یــک حرکــت نمادین 
میــزان فــروش نفــت یــک میلیــون بشــکه در روز بــه قیمــت 50 دالر 
برآورد شــده بود که همه می دانســتند این اعداد به هیچ وجه قابل 
تحقق نیست. درآمدهای شاهد مثال هم اینکه هنوز ۲ ماه از سال 
نگذشــته بود دولت از ســران ســه قوه مجوز انتشــار اوراق گرفت تا 

اموراتش را بگذراند.
دولــت بــه دلیــل تله هزینــه در بخش هزینه های خــود آنچنان 
غــرق پرداخت دســتمزد کارکنــان دولت و تامیــن هزینه های صندوق 

بازنشســتگی شــده کــه از مهــم تریــن وظایــف خــود 
یعنی انجام پروژه های توسعه ای باز مانده است.

 6۱ درصد هزینه های دولت
صرف پرداخت دستمزد می شود

طــرز  بــه  دولــت  کارکنــان  دســتمزد  پرداخــت 
عجیبــی بــاال می رود و بر خالف تاکید برنامه ششــم 
توســعه بــر کاهــش بــار این هزینــه و کوچــک کردن 
دولت، در عمل هزینه ها پرشتاب باال می رود. سال ۱399 تحقیقی 
توســط دو کارشــناس اقتصادی انجام شــد که نشان می داد ایران در 
بین کشورهای مختلف از لحاظ هزینه پرداخت شده برای کارکنان، 

رتبه اول را دارد.
بیشتر از 6۱ درصد هزینه های دولت صرف نیروی انسانی می شود که 

این عدد باالترین رقم ثبت شده در صندوق بین المللی پول است. 
مــدام  دولت هــا  نفتــی،  درآمدهــای  فراوانــی  طالیــی  دوره  در 
بــه نیروهــای اســتخدامی خــود افزودنــد تــا مشــروعیت بیشــتری به 
خودشــان ببخشــند. غافــل از اینکــه روزهــای نزول درآمدهــای نفتی 
در پیش اســت و انباشــت نیروی انســانی شــیرینی این دوران را به 

کام ها تلخ خواهد کرد.
پرداختی هــا در بخــش حقــوق و دســتمزد در برخــی مــوارد بــه 
صــورت بــی ضابطــه و بیــش از حد تعیین شــده در قانون اســت و با 
وجــود تعییــن ضوابطــی بعــد از افشــای فیش های حقوقــی اما هنوز 
دســتگاه ها زیــر بــار اجــرا نرفتنــد. بر اســاس قانــون دســتگاه ها الزم 
است میزان پرداختی به کارکنان و مدیران خود را در سامانه حقوق 
و دســتمزد ثبــت کننــد امــا با وجود تاکیدات هر ســاله بــر اجرای این 

قانون،  دستگاه ها حاضر به اعالم نشده اند.
در جــزء ۱ بنــد الــف تبصــره ۲۱ قانون بودجه ۱399 تاکید شــده 
بــود کــه دولــت آمار دقیــق تعداد کارکنــان خود را اعالم کنــد اما این 
قانون هم از سوی دولت اجرا نشد. به نظر می رسد که خود دولت 

هم آمار دقیقی از تعداد کارکنانش نداشته باشد.
آخریــن آمــار رســمی منتشــر شــده از کارکنان دولــت مربوط به 
ابتدای ســال ۱397 توســط ســازمان اداری و اســتخدامی است. طبق 
این آمار تعداد کارکنان رسمی، پیمانی، کارگری و قراردادی بدون در 
نظــر گرفتــن کارکنان نیرویهای مســلح، کارکنان نهادها و موسســات 
عمومی غیردولتی و نیروهای شــرکتی دســتگاه های اجرایی حدود ۲ 

میلیون و ۱65 هزار نفر بود. 
بــا وجــود اینکــه در برنامــه ششــم تکلیــف شــده بود کــه دولت 
اندازه و ســاختار مجموع دســتگاه ها به جز مدارس دولتی را حداقل 
۱5 درصــد کوچــک کنــد اما با توجــه به نبود آمــار و اطالعات ارزیابی 

نمی توان از اجرای این قانون داشت.

بار مالی که مجلس به دوش دولت گذاشت
در واقــع دولــت نــه تنها موفــق به کاهش اندازه نشــده بلکه با 
مصوباتــی از ســوی مجلــس ایــن انــدازه را بــزرگ تر هم کرده اســت. 
مجلــس در بنــد دال تبصــره ۲0 قانــون بودجــه ۱۴00 تصویــب کــرد 
کــه دســتگاه های دولتــی و حاکمیتــی نســبت به اســتخدام یــا تبدیل 
وضعیــت اســتخدامی تمــام ایثارگران کــه به صورت پیمانــی، قرارداد 

انجام کار معین یا شرکتی فعالیت می کنند؛ اقدام کنند.
به این ترتیب دســتگاه های اجرایی کشــور مکلف به استخدام رسمی 
ایثارگران )رزمنده، فرزند و همسر رزمنده و پدر، مادر، خواهر و برادر 
شــهید( هســتند. از وزارتخانه ها گرفته تا ســازمان هایی مانند صدا و 
ســیما موظــف هســتند نیروهای قــراردادی و حتی پیمانکارانشــان که 

جزو ایثارگران هستند را به استخدام رسمی خود درآورند.
البته آمار دقیقی از تعداد ایثارگران شاغل در دستگاه ها اعالم 
رســمی نشــده اما در یک نمونه می توان به ۱6 هزار ایثارگری اشــاره 

کرد که در وزارت نفت مشغول به کار بوده و رسمی شدند.
نکته قابل توجه آنکه در اســتخدام نیروهای ایثارگر نه ســابقه 
کار مد نظر قرار می گیرد و نه شــرایط ســنی. کافی اســت افراد یک 

مدت کوتاه حتی یک سال با دستگاه ها همکاری داشته باشند. 
اســتخدام چندیــن هــزار نفــر در دســتگاه های اجرایــی بــدون 
شــرط تخصــص و ســابقه و مهــارت، در حالــی صــورت مــی گیــرد کــه 
ایــن دســتگاه ها هیــچ برنامه ای برای اســتخدام نیروهای متخصص، 
بــا مهــارت و دارای ســابقه تخصصــی ندارنــد و در برخــی دســتگاه ها 
نیروهــای بــا ســابقه با تنــزل قراردادهای خود در ســال جاری مواجه 
ایــن مســاله مــی توانــد در خــروج نیروهــای متخصــص از  شــدند. 
دســتگاه ها و در نتیجــه چالــش کمبــود نیروی ماهر در دســتگاه های 

تخصصی را در سال های آتی بوجود آورد.
چیــزی کــه مــی توان گفت این اســت که دولت بــا حجم بزرگ، 
پرداختی هــای نامتعارفــی هــم بــه کارکنانــش دارد کــه مجمــوع آنهــا 
هزینه هــای زیــادی را بــه اقتصــاد تحمیل می کند. مدتــی پیش مرکز 
پژوهش هــای مجلــس محاســباتی از پرداختی هــا بــه کارکنــان دولت 
انجــام داده بــود کــه نشــان مــی داد 80 درصــد کارکنــان دولت در 5 
دهک باالی درآمدی قرار دارند و وضعیت معیشــت آنها از متوســط 
جامعه بهتر است. همچنین تاکید شده بود که 60 درصد از کارکنان 

دولت در 3 دهک باالی درآمدی هستند.

تحمیل هزینه 2۱7 هزار میلیارد تومانی 
صندوق ها بر بودجه

بــه جــز حقــوق و دســتمزدها، بــار مالی بــزرگ دیگــر در بودجه 
صندوق هــای  کســری  جبــران  بــرای  دولــت  کــه  اســت  ای  هزینــه 
مســلح،  نیروهــای  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  دارد.  بازنشســتگی 
صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق بازنشستگی فوالد و صندوق 
بازنشستگی وزارت اطالعات بیشترین کمک ها را دریافت می کنند. 
رقم کمک دولت به این صندوق ها در بودجه ۱393 حدود ۲5 هزار 
میلیــارد تومــان بــود اما در بودجــه ۱۴00 تا ۱35 هــزار میلیارد تومان 

افزایش یافت. 
اعتبار در نظر گرفته شده برای این صندوق ها در سال ۱۴0۱ هم به 
طــور چشــمگیری افزایــش پیدا کرد بــه طوری که امســال دولت باید 
۲۱7 هزار میلیارد تومان به صندوق های بازنشستگی پرداخت کند.

بررســی وضعیــت صندوق ها نشــان می دهد که پایــداری مالی 
آنهــا بــا بحــران جــدی روبروســت و اکثــر صندوق هــا مثــل صنــدوق 
بازنشســتگی، نیروهــای مســلح و صندوق هــای دســتگاهی در حــال 
طریــق  از  بازنشســتگان  مســتمری  و  حقــوق  پرداخــت  بــه  حاضــر 
منابــع داخلــی خــود قــادر نیســتند. بــا ادامــه ایــن روند در ســال های 
آینــده بودجــه کشــور فقــط بایــد صــرف پرداخــت حقــوق کارکنــان و 

بازنشستگان شود. 
مســعود میرکاظمی رئیس ســازمان برنامه و بودجه در توئیتی 
گفتــه بــود: »بــرای حمایــت از بازنشســتگان در الیحــه بودجــه، ۲00 
هــزار میلیــارد تومــان کمــک به صندوق های بازنشســتگی کشــوری و 
لشکری دیده شده؛ ناترازی صندوق ها میراث شومی است که دولت 
ســیزدهم در جهــت حــل آن قــدم بر خواهــد داشــت.« هرچند او به 
برنامه دولت برای حل این مشکل اشاره کرده اما وضعیت بحرانی تر 

از آن است که این مشکل به سادگی حل شود.

جنگ دراوکراین، عامل فقر 7۱ میلیون نفر 
ظرف سه ماه

ترجمه: محمود نواب مطلق
کشورهایی که بیش از همه از جنگ اوکراین متضرر 
شــده اند عبارتنــد از کشــورهای حوزه بالــکان، حوزه 
دریــای خزر، کشــورهای جنوب صحــرای آفریقا و به 
ویــژه منطقــه ای به نام »ســاحل« در میان صحرای 
آفریقا و ســودان. براساس آمارهای »برنامه عمران 
ملل متحد« افزایش قیمت مواد غذایی و انرژی  در 

جهان منجر به افزایش فقر شده است.
پاکســتان مانند دیگر کشــورهای درحال توســعه بهای 

سنگینی ناشی از جنگ اوکراین پرداخته است. براساس آمار»برنامه 
عمران ملل متحد« بیش از چهار درصد مردم این کشور به این دلیل 
دچار فقر شده اند. این آمار در خصوص ۱59 کشور تهیه شده است 
و برایــن اســاس اغلــب آنهــا بــه دلیــل این جنــگ دچار فقر شــده اند. 
کشورهای حوزه بالکان، حوزه دریای خزرو کشورهای جنوب صحرای 
آفریقا بیشــترین خســارت را متحمل شــده اند. این کشــورها عبارتند 
از: ارمنســتان، ازبکستان، بورکینافاسو، هائیتی، سری النکا، سودان، 

تانزانیا و یمن. تنها ظرف سه ماه بیش از 7۱ میلیون 
نفــر از مــردم ایــن کشــورها بــه دلیل افزایش شــدید 
قیمــت موادغذایــی از قبیــل گنــدم، غــالت و ذرت و 

همچنین حاملهای انرژی دچار فقر شده اند.
تأثیر این افزایش قیمت ها بســیار شدیدتر و 
ســریعتر از بحــران کرونــا در بروز فقر طی بیســت 
ســال گذشته بوده است. »آشیم اِشنایدر« رئیس 
»برنامــه عمــران ملــل متحــد« ضمن ابــراز نگرانی 
از ایــن موضــوع می گویــد:» تــورم یعنــی آنکــه بســیاری از مــردم 
در سراســر جهــان کــه دیــروز بــه  مــواد غذایــی بــرای تغذیــه خــود 

دسترسی داشتند امروز دیگر به آن دسترسی ندارند.«
بیــن نصــف تــا دوســوم افزایــش قیمــت غــالت و حامل هــای 
انرژی در دوازده ماه گذشته از۲۴ فوریه )5اسفند۱۴00( یعنی از 
آغاز نبرد روسیه و اوکراین رخ داده است. در3۱مه۲0۲۲)۱0خرداد 
۱۴0۱(  قیمــت گاز ظــرف یکســال ۱66/8درصــد افزایــش یافــت. 
روسیه و اوکراین به تنهایی صادر کننده یک چهارم گندم و نیمی 

از روغن آفتابگردان جهان هستند.
ســازمان ملل متحد بر این نکته هم تأکید دارد که اقدامات 
به کار گرفته شــده دولتها هنوز نتوانســته اســت تورم بی ســابقه 
طــی چهــل ســال گذشــته را مهار کنــد. یارانه هــای عمومــی اعمال 
شــده بر ســوخت بــه صورت عمــده کارآمد نبوده انــد چراکه اغلب 
بــه نفــع طبقــات مرفه تمام شــده و فقط توانســته اند به میزان۲0 
درصــد جلــوی افزایش فقر را بگیرند. 65درصد این قبیل اقدامات 

در کشورهای در حال توسعه متمرکز شده است.
براساس نظرات سازمان ملل پرداخت مستقیم پول به اقشار 
آســیب پذیر»مؤثرتر و مناســب تر« اســت. براین اســاس پیشــنهاد 
می شود به اقشارآسیب پذیر روزانه 0/۱۴ دالر کمک مالی پرداخت 
شود. بدین قرار بیش از نیمی از جمعیت کره زمین با رقمی بیش 
از۱7/5 میلیارد دالرمشمول این کمک ها خواهند شد. این اقدام به 
خصوص بیش از سه چهارم  از7۱ میلیون نفر جمعیت اضافه شده 
به فقرا را در سطح باالتر از آستانه آسیب پذیری یعنی 5/50 دالر 
در روز نگــه مــی دارد. بعــالوه حــذف تدریجی یارانه های ســوختهای 
فســیلی اجرای برنامه های گذارانرژی را نیز آســانتر می کند؛ چرا که 
افزایش گرمایش اقلیمی خود از دالیل افزایش فقر و پائین آمدن 
ســطح زندگــی محســوب می شــود. براســاس آمــار بانــک جهانی در 
ســال ۲0۲۱)۱۴00( گرمایش اقلیمی در جهان منجر به فقیر شــدن 

بین 68 تا ۱3۲ میلیون نفر تا سال ۲030)۱۴09(  خواهد شد.
منبع: فیگارو
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افزایش هزینه صدور گذرنامه 
ازسوی پلیس تکذیب شد

ســخنگویفراجــابــاتکذیــبشــایعهافزایــشهزینــه
صــدورگذرنامــهگفــتکــهبرخالفشــایعاتمنتشــره
درفضــایمجــازی،هیــچافزایشــیبــرایهزینهصدور
گذرنامــهدربرنامــهنبــودهوشــایعهمنتشــرشــدهدر

فضایمجازیکذباست.
بــه گــزارش ســایت پلیس، ســردار مهــدی حاجیان 
اظهار کرد: همه ســاله در آســتانه ایام اربعین حســینی 
عبــدهللا  ابــا  مشــتاقان حضــرت  ســیل  اشــتیاق  و  )ع( 
الحســین)ع( بــرای عزیمــت بــه عــراق و زیــارت عتبــات 
عالیــات، پلیــس بــا کثــرت درخواســت صــدور گذرنامــه 
مواجه می شــود؛ لذا از هموطنان عزیز تقاضا می شــود 
درخواســت های صــدور و یــا تمدیــد گذرنامــه خــود را به 
روزهای منتهی به اربعین حســینی )ع( موکول نکنند و 
از هــم اکنــون برای درخواســت صدور یــا تمدید گذرنامه 

به دفاتر پلیس +۱۰ مراجعه و اقدام کنند.
وی در پاســخ به این ســوال که آیا افزایش هزینه 
صــدور گذرنامــه در دســتور کار اســت؟ پاســخ داد: بــر 
خالف شایعات منتشره در فضای مجازی، هیچ افزایش 
هزینه صدور گذرنامه در برنامه نبوده؛ شــایعه منتشــر 
شده در فضای مجازی کذب است و  مردم به شایعات 

فضای مجازی توجه نکنند.
ســخنگوی فراجــا دربــاره اعــزام انفــرادی زوار بــه 
عتبــات عالیــات نیــز گفــت: بــا توجه بــه توافقــات جدید 
صورت گرفته با کشور عراق، کماکان اعزام انفرادی زوار 

تداوم دارد.

معاون شرکت بازرگانی 
دولتی ایران: شکر مورد نیاز 

کشور تأمین شده است
دولتــی بازرگانــی شــرکت خارجــی بازرگانــی معــاون
ایــرانگفــتکهتالشبرایناســتتادرخواســتتمام
اســتانهابــهکاالهــایاساســیهمچــونگندموشــکر

برطرفشود.
ایــران،  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت  گــزارش  بــه 
امیــر طالبــی بــا اعــالم اینکــه در راســتای اجــرای طــرح 
وزارت  توســط  جــدی  نظــارت  یارانه هــا،  مردمی ســازی 
جهــاد کشــاورزی و دیگــر دســتگاه های دســت اندرکار در 
بحــث گنــدم، آرد و نــان در حــال انجــام اســت، افــزود: 
همه باید همکاری نمایند تا از شــرایط موجود به خوبی 

عبور کنیم.
نیــاز کشــور  اینکــه شــکر مــورد  بــر  بــا تأکیــد  وی 
تأمیــن شــده اســت، خاطرنشــان کــرد: تــالش می کنیــم 
تا درخواســت تمام اســتان ها از جمله اســتان خراســان 
جنوبــی بــه کاالهــای اساســی همچــون گنــدم و شــکر را 
برطرف کنیم و عالوه بر نیاز نانوایی ها، پاســخگوی نیاز 

صنف و صنعت نیز باشیم.
معــاون بازرگانــی خارجی شــرکت بازرگانــی دولتی 
اجــرای طــرح خریــد  ابتــدای  از  اینکــه  اعــالم  بــا  ایــران 
تضمینــی گنــدم تاکنــون، بیــش از ۴ و نیــم میلیــون تــن 
از این محصول از کشــاورزان تحویل گرفته شــده و ۳۴ 
هــزار و ۵۰۰ میلیــارد تومــان بــه حســاب آنــان پرداخــت 
شــده اســت، گفت: با پیگیری های انجام شــده و تأمین 
اعتبــار الزم در روزهــای آینــده، باقی مانده این مبلغ نیز 

به این عزیزان پرداخت خواهد شد.
خراســان  اســتاندار  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
جنوبــی نیــز در ایــن دیدار بــا تأکید بر لــزوم حرکت بر 
اســاس اولویت هــا و خــط مشــی کالن کشــور از طریق 
تعامــالت حداکثــری بیــن دســتگاه های مختلــف، طــرح 
مردمی ســازی یارانه هــا در حــوزه گنــدم، آرد و نــان را 
از موضوعــات مهــم اجرایــی کشــور دانســت و گفت: با 
اســتفاده بهینــه از نــان باید از هدر رفتن این محصول 
ارزشمند جلوگیری کنیم و طرح مردمی سازی یارانه ها 

اقدام خوبی در این زمینه اســت.

اخبـــــــــــــــــار

رحیمی: مصرف کننده دیگر 
توان پرداخت افزایش قیمت 

خودرو را ندارد
بــهگفتهیکعضوکمیســیونصنایــعومعادنمجلس
شورایاسالمی،اگرخودروسازانقیمتهاراافزایش
دهندجنبهســوداگریداردوبهنفعواســطههااست،
چراکــهمصرفکنندهدیگرتــوانپرداختاینهزینهرا

ندارد.
در  ایســنا،  بــا  گــو  و  گفــت  در  رحیمــی  بهــزاد 
خصوص درخواســت خودروســازان برای افزایش قیمت 
محصوالتشان، بیان کرد: با توجه به بررسی صورت های 
مالی و عملکرد خودروســازان، زیان ده بودن آنها محرز 
اســت، امــا قطعــا این موضــوع از طریــق افزایش قیمت 
جبران نمی شود و بازار و مردم دیگر کشش قیمت های 

بیشتر از این را ندارند.
وی با اشاره به اینکه اگر افزایش قیمتی هم باشد 
فقــط جنبــه ســوداگری دارد و به نفع واســطه ها اســت، 
چراکــه مصرف کننــده دیگــر تــوان پرداخــت ایــن هزینــه 
را نــدارد، عنــوان کــرد: خودروســازان بایــد هزینه هــای 
خودشــان را مدیریــت کننــد و قیمــت تمام شده شــان را 
پاییــن بیاورنــد و ااّل از ایــن طریــق نه مجلــس و نه افکار 

عمومی پذیرای این افزایش نیست.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه 
در زیــان ده بــودن خودروســازان شــکی نیســت، تاکیــد 
کرد: قرار نیســت خودروســازان با همان روال خودشان 
مســیر را ادامــه دهنــد و بعــد افزایــش و زیانشــان را از 

جیب مردم تامین کنند.
رحیمــی در پاســخ بــه این ســوال که خودروســازان 
در رابطــه بــا ارتقای کیفیت محصوالتشــان معتقدند که 
ابتــدا قیمت هــا و تولیداتشــان را افزایــش دهنــد بعد به 
بحث کیفیت بپردازند، گفت: این شرط و چرخه مردود 
اســت. خودروســازان در هر شــرایط قیمتی باید به فکر 
کاهــش قیمــت، مدیریــت هزینه هــا و افزایــش کیفیــت 
محصوالتشــان باشــند. البته تا حاال نیز کیفیت رضایت 
بخشــی نداشــته انــد هــر چند خودشــان برنامــه ای برای 
خــارج کــردن خودروهــای بــی کیفیــت و یــا فاقد کســب 

استانداردها داشتند.
وی با تاکید بر اینکه کیفیت شــرط اصلی اســت و 
ارتباطی با موضوع افزایش قیمت ندارد، گفت: این یک 
شرط باطل است که توجیهی ندارد و مجلس نیز از این 
سیاســت و صحبتــی کــه خودروســازان می کنند به هیچ 

عنوان حمایت نمی کند.

 تصویب تقسیم سود

 ۱۲۰ میلیارد تومانی
صنعت غذایی کورش

درمجمععمومیعادیسالیانهشرکتصنعتغذایی
کــورشبــاحضورمدیــرانشــرکتو90/78%درصدی
ســهامداران،شــنبهدرمرکــزهمایشهــایبینالمللــی
هتلبزرگارمبرگزارشــد،تقســیمســود۱۲0میلیارد

تومانی،بهازایهرسهم۴0تومانتصویبشد.
بــه گــزارش روابــط عمومی صنعــت غذایی کورش، 
یــاد و خاطــره مرحــوم حــاج  بــا ذکــر  ایــن مراســم کــه 
محمدکریم فضلی، بنیانگذار فقید گروه صنعتی گلرنگ 
آغــاز شــد، بــا قرائــت پیــام هیات مدیــره بــه ســهامداران 
ادامــه پیــدا کــرد و پــس از آن، کــورش منتصــر، رئیــس 
گــزارش  خواســت  شــرکت  مدیرعامــل  از  هیات مدیــره 
هیــأت مدیــره دربــاره عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه 

۱۴۰۰/۱۲/۲۹ را ارائه کند.
محمــد برهانی با ارائه کلیاتــی از تاریخچه صنعت 
غذایی کورش و برندهای شرکت آغاز کرد و به تغییرات 
ســرمایه اشــاره و تصریح کرد: به منظور اصالح ســاختار 
ســرمایه و تامین ســرمایه در گردش مورد نیاز در ســال 
جاری ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، افزایش سرمایه 
قابــل توجهــی در دســتور کار مــا قــرار گرفتــه اســت، تــا 
بتوانیــم همچنــان جایــگاه نخســت خــود را در صنعــت 

روغن نباتی کشور حفظ کنیم.
او اضافــه کــرد: این اتفاق عالوه بر اصالح ســاختار 
ســرمایه و تامین ســرمایه، باعث می شــود تا سازمان از 
مزایــای معافیــت مالیاتــی قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز 

بهره مند شود.
مدیرعامل شرکت صنعت غذایی کورش در بخش 
دیگــری از ایــن گــزارش، بــه چشــم انداز و ماموریت های 
شرکت پرداخت و گفت: متناسب با اهداف ترسیم شده، 
ظرفیــت تصفیــه خانــه )ریفاینــری(، بســته بندی و تولید 
روغــن در مجموعــه کارخانجــات ما افزایش چشــمگیری 
داشته است و این اقدام با تکمیل زنجیره تامین همراه 
بوده اســت. خرید کارخانه گهر نیز در همین راســتا و با 

هدف تامین ظروف پلیمری مجموعه بوده است.
برهانــی، مزیت هــای رقابتــی شــرکت را نیــز تبیین 
کــرد و اظهــار داشــت: مــا دو مزیــت عمــده داریــم. یکــی 
بــزرگ در زنجیــره  بهره منــدی از شــرکت های معتبــر و 
توزیــع و پخــش اســت؛ و دیگری سیســتم های مدیریتی 
پویا است که در مجموعه ما به کار گرفته شده است.

او ضمــن تاکیــد بــر تکمیل زنجیره تامیــن دانه های 
روغنــی از مزرعــه تــا تولید، به موضوع کشــت  قراردادی 
اشــاره داشــت و تصریــح کــرد: مــا ایــن اقدام را از ســال 
گذشــته بــا هماهنگــی وزارت جهــاد و کشــاورزی شــروع 

کردیم و فواید آن را در همین امسال شاهد بودیم.
مدیرعامل شــرکت صنعــت غذایی کورش در پایان 
نســبت بــه ارائــه گــزارش عملکرد ســال جــاری و بودجه 
سال گذشته و سال جاری اقدام و از بابت بازدهی مورد 

قبول 6۳ درصدی سهام، اطالعات الزم را ارایه کرد.
در ادامه مصطفی دیلمی پور، حسابرس مستقل و 
بازرس قانونی گزارش خود را درباره عملکرد سال مالی 
مطرح کرد و پس از آن ریاســت جلســه از هیات مدیره 

و کارکنان شرکت از بابت گزارش مقبول تشکر کرد.
روزنامــه  انتخــاب  خصــوص  در  تصمیم گیــری 
کثیراالنتشــار،  تعییــن حــق حضــور اعضــاء غیرموظــف 
هیــأت مدیــره و پــاداش هیــأت مدیــره و حــق الزحمــه 
بــازرس قانونــی و تفویــض مــاده ۱۲۹ قانــون تجــارت به 
هییــت مدیــره، از دیگــر مصوبــات مجمــع عمومی عادی 

سالیانه شرکت صنعت غذایی کورش بود.

اخبـــــــــــــــــار

کــهقیمــت کــرد ســازمانمللمتحــداظهــار
موادغذایــیدرمــاهژوئــنکاهــشوتولیــد

غالتاندکیافزایشیافتهاست.
به گزارش ایسنا، آژانس غذایی سازمان 
جهانــی  قیمــت  کــه  کــرد  اعــالم  ملل متحــد 
موادغذایــی در مــاه ژوئــن بــرای ســومین مــاه 
متوالی کاهش یافت اما نزدیک به رکوردهای 
ثبت شــده در ماه مارس باقی ماند. شــاخص 
و  خواربــار  ســازمان  موادغذایــی  قیمــت 
کشــاورزی فائو  که بیشــترین کاالهای غذایی 
در سطح جهان را مورد معامله قرار می دهد، 
در ماه گذشــته به طور میانگین ۱۵۴.۲ واحد 
در مقابــل ۱۵۷.۹ بــرای ماه می بــود. رقم ماه 

می قبال ۱۵۷.۴ بود.
باوجــود کاهــش ماهانه، شــاخص ژوئن 
همچنــان ۲۳.۱ درصــد باالتر از ســال قبل بود 

کــه بــه دلیل تاثیر تهاجم روســیه به اوکراین، 
نامســاعد،  آب وهــوای  مــورد  در  نگرانی هــا 
تقاضای قوی جهانی و هزینه های باالی تولید 
و حمل ونقــل افزایــش یافــت. ماکســیمو تورو 
کالــن، اقتصاددان ارشــد فائــو، گفت: عواملی 
کــه در وهلــه اول قیمت هــای جهانــی را بــاال 

بردند، هنوز در جریان هستند.
در برآوردهای جداگانه عرضه و تقاضای 
بــرای تولیــد  غــالت فائــو پیش بینــی خــود را 
 ۲.۷۸۴ از   ۲۰۲۲ ســال  در  غــالت  جهانــی 
میلیــارد تــن بــه ۲.۷۹۲ میلیــارد تــن افزایــش 
تولیــد  از  کمتــر  درصــد   ۰.6 هنــوز  ایــن  داد. 

جهانی در سال ۲۰۲۱ است.
شــاخص غــالت فائو نســبت بــه ماه می 
۴.۱ درصــد کاهــش یافــت اما همچنــان ۲۷.6 
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل 

افزایــش داشــت. فائــو گفــت کــه کاهــش ماه 
ژوئــن ناشــی از دسترســی فصلــی حاصــل از 
برداشت های جدید در نیمکره شمالی، بهبود 
شــرایط محصول در برخی از کشورهای عمده 
تولیدکننــده و چشــم انــداز تولیــد بیشــتر در 

روسیه بوده است.
شــاخص قیمــت روغــن نباتــی بــه دلیــل 
عمــده  کشــورهای  تولیــد  فصلــی  افزایــش 
افزایــش عرضــه  انــداز  تولیدکننــده و چشــم 
از اندونــزی، ۷.6درصــد نســبت بــه مــاه قبــل 
کاهش یافت. شاخص قیمت شکر نسبت به 
مــاه مــی ۲.6 درصــد کاهــش یافــت و کاهش 
رشــد اقتصاد جهانی بر تقاضا تاثیر گذاشــت. 
مــاه ژوئــن ۱.۷  شــاخص قیمــت گوشــت در 
درصــد افزایش یافــت و رکورد جدیدی را ثبت 
کــرد، در حالی که شــاخص لبنیات ۴.۱ درصد 

نســبت بــه مــاه قبــل افزایــش یافــت. قیمــت 
جهانــی شــیر خشــک بــه دلیــل تقاضــای قوی 
واردات و محدودیــت عرضــه جهانــی افزایــش 

یافت.
پیــش بینی اســتفاده از غــالت در جهان 
در ســال ۲۰۲۲ تا ۲۰۲۳ نیز افزایش یافت و 
۹.۲ میلیــون تــن افزایــش یافــت و به ۲.۷۹۷ 
میلیــارد تن رســید. با این حــال، این همچنان 
نشــان دهنده کاهش ۰.۱ درصدی نســبت به 

سطوح ۲۰۲۱ تا۲۰۲۲ است.
فائــو تخمیــن زد که ذخایــر جهانی غالت 
در پایــان فصــول ســال ۲۰۲۳ در مجمــوع بــه 
۸۵۴ میلیــون تــن مــی رســد کــه ۷.6 میلیــون 
تن بیشــتر از پیش بینی ماه گذشــته است اما 
بــا ایــن وجــود کاهــش ســاالنه ۰.6 درصدی را 

نشان می دهد.

کلفروشســهخودروســازبزرگکشــوردر
بهارامسال۲۵0هزارو۲۴9دستگاهبوده،
ایندرحالیســتکهتولیدخودروســازاندر
بهارامســال۲۲۶هزارو۲۴۵دســتگاهبوده
کــهبیانگــرپیشــیگرفتــنفــروشازتولیــد

است.
به گزارش خبرنگار مهر، بررســی آخرین 
آمــار مربوط بــه تولید و فروش خودروســازان 
مربوط به بهار امســال نشــان می دهد که کل 
فــروش ســه خودروســاز بــزرگ کشــور )ایــران 
بهــار  در  خــودرو(  پــارس  و  ســایپا  خــودرو، 
امســال ۲۵۰ هزار و ۲۴۹ دســتگاه بوده، این 
در حالیســت کــه تولید خودروســازان در بهار 
امســال ۲۲6 هــزار و ۲۴۵ دســتگاه بــوده کــه 
بیانگــر پیشــی گرفتــن فــروش از تولید اســت 
کــه می تواند یکــی از نتایج تکمیل خودروهای 

ناقص و کاهش خودروهای دپویی باشد.

همچنیــن میــزان فــروش خودروســازان 
در مقایســه با بهار پارســال )فروش ۱۸6 هزار 
دستگاه( رشد ۳۵ درصدی را نشان می دهد.

بررســی جزئیــات فــروش خودروســازان 
نیــز نشــان می دهــد کــه ایران خــودرو با رشــد 
۵۱ درصــدی فــروش نســبت به بهار پارســال، 
توانســته ۱۳۵ هــزار و ۳۳۹ دســتگاه خــودرو 
بیــن  در  را  فــروش  بیشــترین  کــه  بفروشــد 
شرکت های تولیدکننده خودرو داشته است.

ایــن شــرکت در بهــار امســال ۱۲۳ هــزار 
و ۸۸۷ دســتگاه خــودرو نیــز تولید کرده که با 
توجه به آمار فروش، ۱۱ هزار و ۴۵۲ دستگاه 
محصــول بیشــتری نســبت به تیــراژ بهار خود 

فروخته است.
ایــران خــودرو در ایــن مــدت، ۸6 هزار و 
۲۹۱ دســتگاه در گــروه پــژو با متوســط قیمت 
۱6۷ میلیــون و ۵۰۰ هــزار، ۱۳ هــزار و ۵۲۱ 

دستگاه سمند با متوسط قیمت ۱۹۸ میلیون 
بــا  دنــا  دســتگاه   ۵۸۸ و  هــزار   ۱۵ تومــان، 
متوســط قیمت ۳۲۷ میلیون تومان، ۱۴ هزار 
و ۷۰۰ دســتگاه رانــا بــا متوســط قیمــت ۱۹۱ 
میلیــون تومــان، ۳ هزار و ۴۱۵ دســتگاه هایما 
بــا متوســط قیمت ۵6۱ میلیــون تومان و هزار 
و ۸۳6 دســتگاه تارا با متوســط قیمت حدوداً 

۳۰۸ میلیون تومان فروخته است.
همچنین ســایپا توانسته ۸6 هزار و ۸۱۱ 
دســتگاه خــودرو در بهار امســال بفروشــد که 
در مقایســه بــا بهار پارســال، حــدوداً ۹ درصد 
 X۲۰۰ افزایش را نشان می دهد؛ فروش گروه
ســایپا شــامل تیبا، کوئیک و ســاینا حدوداً 6۰ 
هزار دستگاه بوده که با متوسط قیمت بیش 
از ۱۲۲ میلیون تومان فروخته شده اند. سایپا 
همچنین پنج هزار و ۵۱6 دســتگاه شاهین را 
نیــز بــه فروش رســانده کــه قیمــت آن حدوداً 

۲۹۴ میلیون تومان بوده است.
پارس خودرو نیز فروشــی ۲۸ هزار و ۹۹ 
دســتگاهی را در بهار امســال به ثبت رسانده 
کــه نســبت بــه بهار پارســال رشــد حــدوداً 6۸ 
 Q۲۰۰ گــروه  می دهــد.  نشــان  را  درصــدی 
پارس خــودرو ۱۵ هزار و ۲۲۰ دســتگاه فروش 
در بهــار امســال داشــته و متوســط قیمــت آن 
کمی بیش از ۱۴۰ میلیون تومان بوده اســت. 
پارس خودرویی هــا همچنیــن در مجمــوع ۱۲  
هزار و ۵۷۸ دســتگاه انواع کوئیک را در بهار 
امســال بــه فــروش رســانده اند کــه گران ترین 
آنهــا بــه مدل اتومات پالس بــا قیمت کمتر از 

۱۴۸ میلیون تومان مربوط می شود.
دســتگاه   ۳۰۱ شــرکت  ایــن  همچنیــن 
ساینا را نیز در بهار امسال به فروش رسانده 
کــه متوســط قیمــت آن کمــی بیــش از ۱۲۳ 

میلیون تومان بوده است.

درحــالحاضــرمحصــوالتلبنــیتنظیــمبازاری
شــاملشــیرکیسهایکمچرب900گرمی،شیر
بطریکمچربیکلیتری،ماســتســتســاده
کمچرب۲.۵کیلوییوپنیریوافنســبتاچرب
۴00گرمــیکمتردرفروشــگاههاومراکزعرضه
دیــدهمیشــودوهمیــنموضــوعســببایجــاد
شــائبهتولیدنشــدناینمحصوالتشــدهاســت

ولیتولیدکنندگاننظردیگریدارند.
می گویــد  ایــران  آمــار  مرکــز  کــه  طــور  آن   
قیمت شــیر پاســتوریزه ۱۰۰۰ میلی لیتری، خامه 
پاســتوریزه ۲۰۰ گرمی، ماســت پاســتوریزه ۱۰۰۰ 
گرمــی، دوغ پاســتوریزه ۱۵۰۰ میلــی لیتری، پنیر 
ایرانی ۵۰۰ گرمی و کره ۱۰۰ گرمی از اردیبهشت 
تا خرداد سال جاری به ترتیب ۴۹.۹ درصد، ۱۸.۹ 
درصــد، ۵۲.۴درصــد، ۲۹.۵ درصــد، ۵۵.۷ درصد 
و ۴۷.۵ درصد رشــد داشــته اســت که بیشــترین 
میــزان افزایش متعلق بــه پنیر ایرانی ۵۰۰ گرمی 

با رشد ۵۵ درصدی است.
بدیهی است که با افزایش قیمت ماده اولیه 
محصــوالت لبنــی یعنــی شــیرخام از 6۴۰۰ تومان 
نهایــی  محصــوالت  قیمــت  هزارتومــان،   ۱۲ بــه 
هــم افزایــش می یابــد اما آیــا ایــن افزایش قیمت 
فقط مختص به افزایش قیمت شــیرخام اســت؟ 
قیمــت  بــر  درصــد  چنــد  شــیر  قیمــت  افزایــش 
محصــول نهایــی اثر گذاشــته اســت؟ لبنیات قرار 
اســت تــا چــه میزان رشــد قیمت داشــته باشــد و 
آیا با این شــتاب صعــودی مصرف کننده می تواند 

لبنیات را در سبد غذایی خود پررنگ کند؟
محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع 
فرآورده های لبنی در گفت وگو با ایسنا در پاسخ 
بــه چرایــی ایــن افزایــش قیمــت گفــت: گزارشــی 
کــه توســط مرکــز آمــار دربــاره مقایســه افزایــش 
قیمــت محصــوالت لبنــی در اردیبهشــت و خرداد 
ســال جاری منتشــر شــده، قرین صحت اســت و 

نشــان از تاثیــر حــذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر قیمت 
کاالهــای اساســی و افزایــش هزینه ســبد خانوار 
دارد. در صنعت لبنیات افزایش قیمت شــیرخام 
از 6۴۰۰ تومــان بــه ۱۲ هــزار تومــان باعث شــد تا 
صنعــت لبنیات و کارخانه های لبنی برای حمایت 
از دامــداران و از بیــن نرفتــن ذخایــر دام ســنگین 
کشــور ۴۰۰۰ میلیــارد تومــان در مــاه و ســاالنه 
قریب به ۵۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه 

گردش را تحمل کنند.
90درصدقیمتشیرکیسهای

تابعقیمتشیرخاماست
ســخنگوی انجمن صنایــع فرآورده های لبنی 
اضافه کرد: در حوزه محصوالت لبنی نیز از آنجا 
کــه قیمــت شــیرخام قریب بــه ۹۰ درصد افزایش 
یافــت، محصوالت لبنــی نیز دچار افزایش قیمت 
شــدند. در واقــع میانگیــن ضریب تاثیر شــیرخام 
بــر محصوالت لبنی چیــزی حدود ۷۰ درصد بوده 
که البته بسته به نوع محصوالت متفاوت است. 
مثال شیرکیسه ای بیش از ۹۰ درصد قیمت تابع 

شیرخام است.
وی تصریح کرد: ســایر هزینه های تولید نیز 
در کنار شــیرخام افزایش داشــته اســت. از جمله 
حقوق و دســتمزد )۵۷ درصد(، مواد پتروشــیمی 
)۲۵ درصــد(، هزینــه حمــل )۳۵ درصــد( و ســایر 
اقالم مانند شــکر، اســتاترها و غیره )۵۵ درصد( 
ایــن  گنــاه  می کننــد.  تجربــه  را  قیمــت  افزایــش 
افزایــش هزینه هــا حتمــا بــر دوش تولیدکننــده 
نیست و تبعات ناشی از تصمیم سیاست گذاران 

کشور است. 
قیمتچربیاز80هزارتومان

به۱۵0هزارتومانرسیده
بــه گفتــه وی در کنــار قیمت شــیرخام که از 

6۴۰۰ تومان به ۱۲ هزارتومان رسید قیمت چربی 
نیــز از حــدود ۸۰ تومــان بــه ۱۵۰ تومــان افزایــش 
یافــت که در قیمــت محصوالت لبنی به  طور عام 
و به طــور خــاص در محصوالتی مانند خامه و کره 
حیوانی موثر اســت. همچنین در کاالهایی مانند 
پنیر که ضریب بیشــتری از مصرف شــیرخام )هر 
پنــج کیلــو شــیرخام و یــک کیلــو پنیــر( را به خود 
اختصاص می دهند، افزایش قیمتها محسوس تر 

است.
بنــی طبــا ابــراز کــرد: اخیــرا نامه ای از ســوی 
معــاون وزیــر جهــاد کشــاورزی بــه انجمن ارســال 
را  لبنــی  محصــوالت  تولیدکننــدگان  کــه  شــده 
ملــزم بــه اختصــاص ۵۰ درصد شــیرخام دریافتی 
بــه چهــار قلــم کاالی قیمــت گذاری شــده بــا نرخ 
تثبیتــی )شــیر کیســه ای کــم چــرب ۹۰۰ گرمــی، 
شــیر بطــری کــم چــرب یک لیتری، ماســت ســت 
ســاده کم چرب ۲.۵ کیلویی و پنیر یو اف نســبتا 
چــرب ۴۰۰ گرمــی( می کنــد. تاکیــد می کنیــم کــه 
ایــن عــدد غیرکارشناســی بوده و بدون مشــارکت 
و کسب نظر از تولیدکنندگان احصا شده است.

وی بــا بیــان اینکــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
در تــالش اســت کــه از جیــب تولیدکننــده یارانــه 
بدهــد، گفــت: انجمــن صنایــع لبنی طــی نامه ای 
عدم امکان تحقق این عدد و تبعات منفی ناشی 
از آن بــر تولیــد را بــه ایــن وزارتخانــه انعــکاس 
داده و پیشــنهادات اصالحــی خــود را ارائــه کــرده 
اســت. به طور کلی دولت زمانی می تواند قیمت 
کنــد  اعــالم  تولیدکننــدگان  کاالی  بــرای  تثبیتــی 
کــه یــا یارانــه ای بــه کاال اختصــاص داده باشــد یا 
عدم النفع تولیدکننده را پرداخت کند. هیچ کدام 
از ایــن دو حالــت اتفــاق نیفتــاده اســت و حتــی 
درباره چهار قلم کاالیی که نرخ تثبیتی آن اعالم 
شــده، هیــچ مصوبــه ای نــدارد و قیمتــی به طــور 
رســمی بــه کارخانه هــا و صنعــت لبنیــات اعــالم 

نشده است. 

سودتوزیعکنندهوعرضهکننده
کاالنادیدهگرفتهشده

وی در ادامــه گفــت: فــارغ از ایــراد قانونــی 
بــه اعــالم نــرخ تثبیتــی، کارخانه هــا پذیرفتنــد که 
در شــرایط کنونــی برای کمــک به دولت در اجرای 
طــرح مردمــی ســازی یارانه هــا، چهــار قلــم کاالی 
لبنــی را بــا قیمــت تثبیتی عرضه کننــد اما اتفاقی 
که در عمل افتاد این بود که قیمتهای کارشناسی 
شــده ایــن چهــار قلــم کاال در ســتاد تنظیــم بــازار 
بــا کنــار گذاشــتن نظــرات کارشناســی شکســته 
شــد و عمــال ســود توزیــع کننــده و عرضــه کننــده 
در ایــن کاالهــا نادیــده گرفته شــد. در واقع آنچه 
تحــت عنــوان عــدم تولیــد مکفــی ایــن چهــار قلم 
کاال از ســوی بازرســی وزارت جهــاد اعــالم شــده 
اتهامی نارواســت که ناشــی از عدم ســفارش این 
محصــوالت از ســوی عرضــه کننــدگان اســت، نــه 

خودداری تولیدکنندگان از تولید این کاالها.

چونحاشیهسودبرخی
محصوالتپاییناست

فروشگاههاسفارشنمیدهند
بنــی طبــا بــا بیــان اینکــه تولیدکننــده تابــع 
ســفارش و تقاضایــی اســت کــه از بــازار دریافــت 
می کنــد، افــزود: ویزیتورهــای شــرکت های لبنــی 
فروشــگاه های  و  فروشــی ها  خــرده  بــه  وقتــی 
زنجیــره ای بــرای دریافــت ســفارش کاال مراجعــه 
ســبد  در  کمتــر  کاال  قلــم  چهــار  ایــن  می کننــد، 
دلیــل  و  دارد  قــرار  کننــدگان  عرضــه  ســفارش 
بــرای  کاالهــا  ایــن  پاییــن  ســود  حاشــیه  آن 
فروشگاه هاســت. به طــور مثــال در شــیر کیســه 
ای ســود مغــازه دار کمتــر از ۱۵۰۰ تومــان اســت؛ 

در حالــی که ســایر شــیرهای بطری )به اســتثنای 
بطری کم چرب که در فهرست تثبیتی قرار دارد( 
سود مغازه دار حدود ۳۵۰۰ تومان است. نتیجه 
اینکــه طبیعــی اســت مغــازه دار و فروشــگاه های 
زنجیــره ای تمایل بیشــتری داشــته باشــند که به 
جای دریافت محصوالت تنظیم بازاری با سود ۱۰ 
درصد، محصوالتی با حاشــیه ســود ۱۵ درصد به 

تولیدکننده سفارش دهند و توزیع کنند.

سفارشدهندتولیدمیکنیم
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی 
در پایــان گفــت: راه حلــی کــه انجمــن صنایــع 
لبنی از ســال گذشــته بــه وزارت جهاد پیشــنهاد 
داده بــود و بــا بــی پاســخ مانــدن آن در روزهــای 
رئیــس  اول  معــاون  بــه  نامــه ای  طــی  گذشــته 
جمهــور، وزیر صمت، وزیــر جهاد و معاونان این 
دو وزارتخانــه دوبــاره ارائــه کــرده، این اســت که 
ایــن چهــار قلــم کاالی بــا نــرخ تثبیتــی از ســوی 
فروشــگاه های زنجیــره ای توزیــع شــود. بــه ایــن 
ترتیب که مسئوالن دو وزارتخانه صمت و جهاد 
با تســهیل گری میان کارخانه ها و فروشــگاه های 
زنجیــره ای، فروشــگاه ها را متقاعــد کننــد کــه در 
از  فهرســت سفارشــات روزانــه خــود، درصــدی 
ایــن کاالهــا را قرار دهند تــا به قدر کفایت و نیاز 
جامعه این کاالها از طریق فروشگاه های زنجیره 
ای عرضــه شــود. طبیعــی اســت کــه اگــر میــزان 
ســفارش فروشــگاه ها به بیش از ۵۰ درصد هم 
برســد، ظرفیــت تولیــد آن طبــق شــرایطی که به 
مســئوالن اعــالم شــده، قابــل انجــام اســت ولی 
اگــر میــزان ســفارش تولیــد کاال کمتــر از عــدد 
فوق بود، تولیدکنندگان نمی توانند فروشــگاه را 
مجبــور کنند که کاالهایی که ســفارش نداده اند 
تولیدکننــدگان  بــه  را  آن  هزینــه  و  دریافــت  را 

مسترد کنند.

کاهشقیمت
موادغذاییدرجهان

چراییافزایشقیمتلبنیات

جزئیاتفروشبهارهخودروسازان

جمهــوری هواپیمایــی شــرکت سرپرســت
اســالمیایــران»همــا«اعــالمکــرد:عملیات
بازگشــتحجــاجازروزپنــجشــنبهدرمــدت
۱۶روزباششفروندهواپیماانجامخواهد

شد
بــه گــزارش مهر، شــمس الدیــن فرزادی 

پــور بــا بیان اینکه عملیات بازگشــت حجاج از 
روز پنج شنبه در مدت ۱6 روز با شش فروند 
هواپیمــا انجــام خواهــد شــد، اظهــار کــرد: در 
عملیــات بازگشــت حجــاج در ابتــدای عملیات 
روزانــه چهار تــا پنج پرواز عملیات بازگرداندن 
زائــران از عربســتان را بــر عهــده دارنــد و در 

روزهای انتهایی عملیات، پروازها به روزی ۱۲ 
تا ۱6 پرواز خواهد رسید.

بــه گفته سرپرســت ایــران ایر، همچنین 
پنج پرواز نیز توسط شرکت هواپیمایی معراج 
انجــام مــی شــود و ایــن شــرکت در ماموریــت 

اعزام حجاج کمک  رسانی می کند.

عملیات بازگشت 
حجاج از پنج شنبه 

آغاز می شود
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واردات ۴۰۰ هزار تن برنج 
خارجی در سال جاری

دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنــج خاطر نشــان کرد: در 
4 ماه نخســت ســال جاری حدود یک میلیون تن برنج 
خارجی ثبت سفارش شده است که از این میزان 400 

هزار تن برنج خارجی وارد شد.
مســیح کشــاورز در گفت وگــو بــا ایلنا، با اشــاره به 
افزایش مصرف برنج در آســتانه  ماه های محرم و صفر، 
گفــت: مســئوالن گرفتــار روزمرگــی شــده اند و فراموش 
می کننــد بایــد بــرای آینــده برنامه ریــزی کننــد. ایــن در 
حالیســت که فصل برداشــت برنج ایرانی نزدیک اســت 
و اگــر بــا برنامه جلو نرویم بدون تردید شــاهد احتکار و 
گران فروشی این محصول در بازار داخلی خواهیم بود.
وی بــا بیــان اینکــه تجربــه تلــخ ممنوعیــت واردات 
برنــج خارجــی در 1400 نبایــد تکــرار شــود، تصریح کرد: 
پیامدهــای ایــن تصمیــم تــا به امروز بــر بازار برنــج تاثیر 
خود را گذاشــته اســت؛ نرخ برنج ایرانی در مرداد ســال 
گذشته کیلویی 34 هزار تومان بود و به صورت منطقی 
توزیع می شد اما بعد از تصویب دوره ممنوعیت واردات 
برنج خارجی در فصل برداشــت برنج داخلی، با کاهش 
برنــج خارجــی و بــه تبــع آن افزایــش نــرخ آن در بــازار 

مواجه شدیم.
ایــن شــرایط  از  بــه گفتــه کشــاورز؛ واســطه گران 
سوءاســتفاده کردنــد و قیمــت پایــه برنــج ایرانــی را بــاال 
بردند؛ از این رو امیدواریم که این تجربه در سال جاری 

تکرار نشود.
دبیــر انجمــن واردکننــدگان برنج با اشــاره به لزوم 
مدرنیزاســیون کــردن شــالی کوبی ها، گفــت: وزارتخانــه 
را  شــلتوک ها  کــه  کنــد  ملــزم  را  کشــاورزان  می توانــد 
بــه شــالی کوبی های صنعتــی ببرنــد چــرا کــه 50 درصــد 
بیــن  از  ســنتی  شــالی کوبی های  در  داخلــی  برنــج 
مــی رود؛ همچنیــن میــزان و نــوع برنجــی که کشــاورزان 
بــه شــالی کوبی ها می آورنــد بایــد ثبت شــود. ایــن فعال 
اقتصــادی بــا بیــان اینکــه اخــذ پروانــه اســتاندارد 127 
بــرای برنــج ایرانی الزامی شــود، گفت: برنــج ایرانی باید 
شناســنامه دار  شــود در این شرایط نحوه توزیع آن قابل 

رصد و اینگونه احتمال احتکار وجود ندارد.
کشــاورز تصریح کرد: ســازمان حمایت قیمت برنج 
ایرانــی را باتوجــه بــه هزینه هــا از ایــن مــاه محاســبه و 
قیمــت را بــه طور رســمی اعالم کند واجــازه ندهد باالتر 
از ایــن نــرخ برنــج داخلی عرضه شــود. همچنیــن وزارت 
کشاورزی کشت قراردادی برنج ایرانی دارد و بهتر است 
برای کنترل این بازار پیش از ســایر کشــاورزان اقدام به 

توزیع برنج کند تا اینگونه بازار برنج مهار شود.
وی بــا اشــاره به کاهش قدرت خریــد برنج ایرانی، 
گفت: اقشار متوسط برای اینکه سفره های آنها از برنج 
خالــی نشــود اقــدام بــه خریــد برنــج خارجــی می کننــد؛ 
همچنیــن تقاضــا بــرای خرید برنج خارجی در مناســبات 
مذهبــی پیشــرو افزایــش پیــدا کــرده اســت و بــه نظــر 
می رســد در ســال جاری نیاز ما به واردات برنج خارجی 

باالتر از سنوات گذشته باشد.

 صدور شناسه کاال برای

۳ هزار گروه کاالی اولویت دار
اعــام  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  ســخنگوی 
کــرد: ایــن وزارتخانــه تاکنــون بــرای ۳000 گــروه کاالی 

اولویت دار شناسه کاال صادر کرده است.
بــه گــزارش مهــر، امیــد قالیبــاف در یادداشــتی در 
صفحه شــخصی خود در فضای مجازی نوشــت: تاکنون 
وزارت صمت برای 3000 گروه کاالی اولویت دار شناسه 
کاال صادر کرده است و برای شناسه سایر کاالها کار با 

شتاب پیش می رود.
ســخنگوی وزارت صمــت تاکیــد کــرد: البتــه ســایر 
بایــد شناســه کاال را در فرآینــد خــود  نیــز  دســتگاه ها 
اجرایــی کننــد تــا صمت بتواند پایش دقیــق کاالها را در 

سامانه جامع تجارت رصد کند.

صادرات تخم مرغ به 
صورت محدود ادامه دارد

بــه گفتــه رئیــس هیات مدیــره اتحادیه مــرغ تخم گذار 
اســتان تهران، صــادرات تخم مرغ به صورت محدود به 

کشور افغانستان در حال انجام است.
ناصــر نبــی پــور در گفت وگــو با مهــر با بیــان اینکه 
کشــور  بــه  محــدود  صــورت  بــه  مــرغ  تخــم  صــادرات 
افغانســتان در حــال انجــام اســت، گفــت: اوج صادرات 
ایــن محصــول روزانــه 100 تــن اســت کــه رقــم زیــادی 
محســوب نمی شــود. وی توضیح داد که اگر قیمت هر 
کیلوگــرم تخــم مرغ زیر 30 هزار تومان باشــد، صادرات 
آن به صرفه اســت اما وقتی که قیمت باالی 34 تا 35 
هــزار تومــان اســت، بــرای صادرکنندگان نمــی صرفد که 

اقدام به صادرات کنند.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی با بیــان اینکــه قیمت 
تمــام شــده تولیــد تخــم مرغ بین 44 تــا 45 هزار تومان 
اســت، ادامه داد: هم اکنون میانگین قیمت فروش هر 
کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری حدود ٣5 هزار تومان 
است ضمن اینکه شرکت پشتیبانی امور دام مقداری از 

تخم مرغ های مازاد را جمع آوری می کند.
نبــی پــور درباره اینکــه طی هفته هــای اخیر قیمت 
تخــم مــرغ در برخــی مناطــق بــه ٩٧ تا ١٠٠ هــزار تومان 
در هــر شــانه رســیده اســت، افــزود: بــا توجــه بــه اینکه 
قیمــت درب مرغــداری حــدود ٧٣ هــزار تومــان اســت با 
احتساب کرایه حمل و سود برای فروشنده، قیمت ١٠٠ 

هزار تومان برای مصرف کننده منطقی است.
وی بــا اشــاره به افزایش قیمــت نهاده های دامی و 
هزینه های تولید، ادامه داد: قیمت تخم مرغ باید درب 
مرغــداری بــه ١٠٠ هــزار تومــان برســد و در حــال حاضــر 
تولیدکننده زیان می کند. نبی پور درباره اینکه افزایش 
بیشتر قیمت تخم مرغ مصرف کننده را تحت فشار قرار 
می دهــد و منجــر به کاهش قدرت خرید آنان می شــود، 
افــزود: تولیدکننــده مقصــر این مســأله نیســت و دولت 
بایــد از مصــرف کننــده بــه نحــو دیگــری حمایــت کنــد تا 

قدرت خرید آنها افزایش یابد .

اخبـــــــــــــــــار

درصــدی،   ۱۶ ســهم  بــا  گنــدم  جــاری  ســال  در 
رتبــه اول واردات کاالهــای اساســی را بــه خــود 
اختصاص داده اســت، در حالی که پیش از این 
بــا وجــود حجم بــاال، هزینــه ایــن واردات بعد از 

چند کاالی دیگر قرار داشت.
به گزارش ایســنا، گندم از جمله هفت قلم 
کاالی اساســی وارداتــی بــا ارز 4200 تومانــی بود 
که طی سال های اخیر حجم واردات آن نیز قابل 
مالحظــه بــوده اســت؛ از اردیبهشــت ســال جاری 
واردات عمده کاالهای اساســی با ارز ترجیحی از 
دســتور کار دولت خارج شــده و در ســامانه نیما 

تامین ارز می شود.
بررســی وضعیــت واردات گنــدم در تجــارت 
خارجــی نشــان می دهــد کــه در ســه مــاه ابتدایی 
امســال که در مجمــوع 5.۹ میلیون تن به ارزش 
4.5 میلیــارد دالر کاالی اساســی در 25 گــروه، 

وارد شــده اســت کــه بیــش از یک میلیــون 733 
هــزار تــن به ارزش 71۸ میلیون و ۶07 هزار دالر 
بــه گنــدم اختصاص داشــته کــه 1۶ درصــد ارزش 

واردات کاالی اساسی است.
واردات ذرت که معموال در رتبه اول واردات 
کاالی اساســی قــرار دارد، از نظــر وزنــی تقریبــا 
برابــر گنــدم ولی ارزش پایین تر از آن قرار گرفته؛  
به طــوری کــه در دوره مورد بررســی یک میلیون و 
7۶1 هزار تن به ارزش ۶75 میلیون و ۹54 هزار 

دالر ذرت وارد شده است.
امــا در ســال گذشــته 30 میلیــون تــن بــه 
ارزش 1۹.۶ میلیارد دالر کاالی اساسی وارد ایران 
شــده بــود کــه 2۶.۹ میلیــون تــن بــه ارزش 15.1 
میلیارد دالر به کاالی تامین ارز شده با ارز 4200 
تومانــی اختصــاص داشــت؛ از ایــن میــزان ســهم 
گنــدم هفــت میلیــون تــن بــه ارزش 2.5 میلیارد 

دالر بــود کــه کمتر از 13 درصد ارزش کل واردات 
کاالی اساسی است.

ایــن در حالــی اســت کــه گندم حتــی از نظر 
وزنــی بــا اختــالف بیــش از 2.۸ میلیــون تنی بعد 
از ذرت قــرار داشــت کــه بــا ۹.7 میلیــون تــن بــه 
ارزش 3.4 میلیارد دالر، در صدر واردات پارسال 
بوده است. گندم از نظر  ارزش نیز بعد از ذرت، 
روغن خوراکی و دارو و تجهیزات پزشکی در رتبه 

چهارم قرار داشته است.
کاالی  واردات  عملکــرد  اســاس  ایــن  بــر 
اساســی در ســال جــاری نشــان دهنــده افزایــش 
هزینــه واردات گنــدم اســت تاجایــی کــه آن را به 

رتبه اول واردات از نظر ارزش رسانده است.
گــزارش موجــودی کاالی اساســی در هفته 
اول تیرماه نیز از این حکایت داشــت که از ســه 
میلیــون تــن موجــود در انبارهــای بنــادر بیش از 

4۹0 هزارتــن بــه گنــدم اختصــاص داشــت و در 
بیــن حــدود 1.3 میلیــون تــن  کاالهــای اساســی 

موجــود در شــناورها هــم بیــش از 150 برای این 
کاال بوده است.

کاتالیست به عنوان یکی از محصوالت مهم مورد 
نیاز صنایع کشور سالهای زیادی از محل واردات 
تامین شــده اســت، اما با رشــد صنایع زیر بنایی 
از جمله صنعت پتروشــیمی در کشــور این حلقه 
حســاس مــورد توجــه قــرار گرفت و خوشــبختانه 
بــا تکیــه بــر متخصصیــن داخلــی امــروز بخــش 
زیــادی از نیــاز کشــور توســط شــرکتهای داخلــی 
فعــال در عرصه صنعت کاتالیســت تولید و حتی 
بازارهــای صادراتــی نیــز بــه روی ایــن محصوالت 
گشــوده شــده اســت. فــارغ از ایــن دســتاوردها، 
صنعــت کاتالیســت همــواره بــه عنــوان یکــی از 
صنایــع بــا فنــاوری بــاال در زمــره صنایــع دانــش 

بنیان قرار داشته و دارد. برای آشنایی بیشتر با 
دســتاوردهای این صنعت در کشــور گفت وگویی 
بــا دکتــر محمدحســین مولــوی زاده مدیــر عامــل 
و نایــب رییــس هیئــت مدیــره شــرکت گســترش 
کاتالیســت ایرانیــان انجــام داده ایــم که مشــروح 

آن در ادامه تقدیم شما می شود.
شــرکت گسترش کاتالیست ایرانیان در چه 
ســالی تاســیس شــده، هدف از تاســیس آن چه 

بوده و در چه حوزه هایی فعالیت می کند؟
در  ایرانیــان  کاتالیســت  گســترش  شــرکت 
ســال 13۹0 به عنوان یک شــرکت دانش بنیان از 
شرکت های تابعه هلدینگ سرمایه گذاری توسعه 
معــادن و فلــزات بــا توجــه بــه شــرایط اقتصــادی 
کشــور و در زمینــه تحقیــق و تولیــد کاتالیســت و 
بومــی ســازی دانــش تولید کاتالیســت بــه منظور 
مقابله با تحریم های ظالمانه و تامین نیاز داخلی 
ایــن محصــول و جلوگیــری از خــروج ارز از کشــور 
شــروع به فعالیت کرده اســت. این شرکت تولید 
کننــده انــواع کاتالیســت های صنایــع نفــت، گاز و 
پتروشــیمی بــوده کــه بــا بهره منــدی از یــک دهــه 
تجربــه و تــوان تخصصــی به تازگی بــا افتخار وارد 
باشــگاه تولیدکنندگان کاتالیست احیای مستقیم 

آهن شده است.
بــا توجــه به فعالیت شــرکت در حوزه تولید 
انــواع کاتالیســت، این شــرکت در ایــن حوزه هم 

اکنــون چنــد محصول دارد و این محصوالت برای 
چه صنایعی کاربرد دارند؟

محصــول  ســه  اکنــون  هــم  شــرکت  ایــن 
و  فعــال  نیمــه  فعــال،  آهــن  احیــای  کاتالیســت 
خنثــی کــه قابل کاربــرد در صنعت فوالد هســتند 
و دو محصول کاتالیســت پنتا اکســید وانادیوم با 
وانادیــوم بــاال و وانادیوم پایین که قابل کاربرد در 
صنایع شیمیایی می باشند را در سبد محصوالت 

خود دارد.
چــه  تولیــد  روی  حاضــر  حــال  در  شــرکت 

محصوالت جدیدی فعالیت می کند؟
این شــرکت در حــال حاضر پنج محصول در 
حوزه های پتروشــیمی و ســایر مصارف فوالدی در 
حــال توســعه به فاز نیمــه صنعتی و یک محصول 
در حــال تبدیــل به تولید صنعتی را نیز در دســت 

دارد.
آیــا شــرکت بــه فکــر صــادرات نیــز افتــاده 

است؟
در ســال 13۹3 مفتخــر بودیم کــه به عنوان 
اولیــن صــادر کننده کاتالیســت در ایران شــناخته 
شــویم و هــم اکنــون نیــز بــا حضــور قدرتمنــد در 
نمایشــگاه های بیــن المللی داخلــی و خارجی، در 
تالش هســتیم تا ســهم صادرات محصول خود را 

افزایش دهیم.
فعالیــت  بــودن  بنیــان  دانــش  بــه  باتوجــه 

شــرکت و نامگــذاری ســال جــاری در ارتبــاط بــا 
فعالیــت دانش بنیان، مهمترین درخواســت های 
از  حمایــت  بــرای  حاکمیتــی  سیســتم  از  شــما 

فعالیت شما چیست؟
آوری  فراهــم  مــا  ی  خواســته  تریــن  مهــم 
تســهیالت در خصــوص ایجــاد فرصــت مطالعاتــی 
خارج از کشــور و همچنین تســهیل ســازی تامین 
فنــاوری  بــا  آزمایشــگاهی و تجهیــزات  تجهیــزات 
بــاال اســت البتــه مــا شــرایط کشــور را بــه خاطــر 
تحریم های ظالمانه و مشــکالت در واردات برخی 
تجهیزات و مواد اولیه کلیدی چون نیکل و برخی 
مــواد اولیــه معدنی که در کشــور تولید نمی شــود 
نیــز  دولــت  داریــم  انتظــار  و  کنیــم  مــی  درک  را 

حساســیت صنعت ما را درک کند.
ارزش بــازار کاتالیســت ایــران بــه ویــژه در 
حــوزه صنعــت فوالد چقدر اســت و چــه میزان از 
ایــن بازار توســط محصوالت داخلــی و چه میزان 

توسط محصوالت وارداتی تامین می شود؟
ارزش بــازار کاتالیســت در حــوزه فــوالد بــا 
احتســاب پروژه هــای جــاری، حــدود صــد میلیــون 
یــورو اســت که امــروزه با ظرفیت و پتانســیل های 
ایجاد شده، تقریبا همه آن توسط تولیدکنندگان 
داخلی قابل تامین است. البته اگر حجم مبادالت 
مالی صنعت کاتالیســت را با صنایع مرتبط با آن 
چــون فــوالد یــا پتروشــیمی مقایســه کنیــم شــاید 

بــه نظــر کوچــک بیایــد امــا اهمیــت آن بــه شــدت 
بــرای همــه صنایــع باالســت. در صــورت نبــودن 
کاتالیســت، صنایــع پتروشــیمی و فــوالد در ایران 
بــا مشــکل مواجه خواهند شــد و بــه همین خاطر 
باید بدانیم مســیر اقتصاد مقاومتی و خودکفایی 

از صنایع کوچکی چون کاتالیست می گذرد.
کــدام  بــه  را  خــود  محصــوالت  شــرکت، 
بــه ویــژه در صنعــت فــوالد  بــزرگ  شــرکت های 

فروخته است؟
گســترش  شــرکت  محصــوالت  تاکنــون 
کاتالیســت ایرانیان در شــرکت های فــوالد مبارکه 
اصفهــان و فوالد خوزســتان بارگذاری شــده و یک 
محمولــه نیــز بــه شــرکت توســعه آهــن و فــوالد 
گل گهــر تحویــل شــده کــه قــرار اســت در اولیــن 

بارگذاری مورد استفاده قرار گیرد.
مهم ترین برنامه سال جاری شرکت چیست؟

ســال  در  شــرکت  برنامه هــای  ســرفصل 
جــای شــامل ایــن موارد اســت: »افزایــش کیفیت 
کیفــی  اســتانداردهای  بــا  تطابــق  و  محصــوالت 
افزایــش  و  الزامــات  ســازی  »بــرآورده  جهانــی«، 
رضایتمنــدی مشــتریان«، »افزایــش تنــوع تولیــد 
و منبــع یابــی جهــت گســترش بــازار«، »افزایــش 
ســطح آگاهــی کارکنــان و حفــظ منابع انســانی«، 
»افزایش اشتغال زایی پایدار«، »افزایش ظرفیت 

خطوط تولیدی«.

»گندم« در صدر واردات ایستاد

دکتر محمد حسن مولوی زاده: اولین صادرکننده کاتالیست ایران هستیم

از ابتدای امسال، بارها موضوع ممنوعیت 
واردات گوشی های باالی ۶00 دالر مطرح 
و اقدامات ســوال برانگیزی در این رابطه 
صــورت گرفت ولی مســئوالن مربوطه آن 
را تکذیــب کردنــد، امــا ابــاغ درآمدهــای 
نشــان دهنده  بودجــه،  قانــون  گمرکــی 
افــت شــدید حقوق ورودی این گوشــی ها 
از ۲۵00 میلیــارد بــه ۱00 میلیــارد تومــان 
اســت کــه می تواند مهر تائیــدی بر اعمال 
باشــد؛  واردات  و ممنوعیــت  محدودیــت 

مگر تصمیم دیگری اخذ شود.
بــه گــزارش ایســنا، پــای گوشــی های 
باالی ۶00 دالر از سوی مجلس به بودجه 
باز شــد و در قانون بودجه 1400، عوارض 
واردات ایــن کاال را تــا 12 درصــد افزایــش 
داده شــد و ردیــف جداگانــه بــرای درآمــد 
ناشــی از واردات آن تعییــن شــد. دولــت 
در الیحــه بودجه امســال هیچ پیشــنهادی 
بــرای گوشــی های بــاالی ۶00 دالر و درآمد 
ناشــی از آن ارائــه نکــرد کــه ایــن اقــدام، 
می توانســت بــه معنــی ممنوعیــت واردات 
واردات  یعنــی  گذشــته  روال  ادامــه  یــا  و 
گوشــی بــدون تفکیــک ارزش باشــد،  ولی 
در قانون بودجه مشخص شد که مجلس 
بــار دیگــر بــر عــوارض 12 درصــدی واردات 
گوشــی های بــاالی ۶00 دالر  امــا با تعیین 
ردیف درآمدی محدود، تاکید کرده است.  
کاهش درآمد دولت از واردات آیفون از 

۲۵00 به ۱00 میلیارد
ابالغیــه خردادمــاه ســازمان  از  بعــد 
و  اقتصــاد  وزارت  بــه  بودجــه  و  برنامــه 
بــا  رابطــه  در  آن  تابعــه  دســتگاه های 
در   ،1401 بودجــه  قانــون  پیوســت های 
تیرمــاه نیــز گمــرک ایران طی بخشــنامه ای 
احــکام و ردیف هــای درآمدی مربوطه را به 
گمرک هــای اجرایی ابالغ کرده اســت. این 
در حالی است که در ردیف 110410 بودجه 
کــه بــه حقــوق ورودی واردات گوشــی های 
درآمــد  دارد،  اختصــاص  دالر   ۶00 بــاالی 
100 میلیــارد تومانــی درج شــده کــه قابــل 
تامــل اســت، چــرا کــه در قانــون بودجــه 
1400، درآمــد دولــت از محــل واردات ایــن 
تعییــن  تومــان  میلیــارد   2500 گوشــی ها 
شده بود که اکنون با ریزش قابل مالحظه 

تا 25 برابری مواجه شده است.
ادامــه واردات بــر مبنــای درآمــد 100 

میلیاردی جور نیست آنهم بدون 4200
در همیــن رابطــه اشــاره می کنیــم به 
جریان واردات گوشی در سال گذشته که 
در مجموع 17.7 میلیون دستگاه به ارزش 
4.2 میلیــارد دالر وارد ایــران شــده بود که 
از این تعداد 1.1 میلیون دستگاه به ارزش 

بیــش از 1.3 میلیــارد دالر بــه گوشــی های 
باالی ۶00 دالر اختصاص  داشت و 32.2 
کل  تعــداد  درصــد   ۶.2 و  ارزش  درصــد 
واردات گوشــی را دربــر می گرفــت. بــر این 
اســاس بــرای کمــی بیشــتر یا کمتــر از این 
میــزان واردات گوشــی بــاالی ۶00  دالر در 
ســال قبــل، حقــوق ورودی 2500 میلیــارد 
تومانــی بــا مبنای ارز  4200 در نظر گرفته 
شــده بــود ولــی بــرای ســال جــاری فقــط 
 ETS 100 میلیــارد تومــان آنهــم بــا مبنــای
)نــرخ حاشــیه بــازار( ، پیش بینی شــده که 
نشان دهنده محدودیت و حتی ممنوعیت 
می توانــد  گوشــی ها  قبیــل  ایــن  واردات 
باشد، البته این 100 میلیارد تومان ممکن 
است به واردات سال جاری بر مبنای ثبت 
ســفارش های قبــل نیــز اختصاص داشــته 

باشد.
رد ممنوعیت و وعده واردات گسترده 

آیفون
 ایــن در حالــی اســت کــه از ابتــدای 
امســال چند باری بحث ممنوعیت واردات 
گوشــی های بــاالی ۶00 دالر و البته آیفون 
مطرح شــد که هیچ گاه مســئوالن مربوطه 
شفاف ســازی  وضــوح  بــه  آن  مــورد  در 
نکردنــد؛ چــه زمانی کــه نماینــدگان از این 
ممنوعیــت ، ســخن گفتنــد و چه وقتی که 
وزارت صمت گوشی های آیفون را به گروه 
27 کــه در آن کاال  ثبت ســفارش و تامیــن 
ارز نمی شــود، منتقــل کــرد. جریانــی کــه 
موجــب تنــش در بازار شــد، تنها واکنشــی 
کــه بــه همــراه داشــت تکذیــب ممنوعیــت 
حتــی  و  بــود  گوشــی ها  ایــن  واردات 
مســئوالن ســازمان توســعه تجارت بر این 
تاکید کردند که میزان قابل توجهی آیفون 
ثبت ســفارش شــده و در ســال جاری وارد 

خواهد شد.
ممنوعیت واردات اعام نشده ولی 

تامین ارز هم نشده
اینکــه  وجــود  بــا  مــدت  ایــن  در  امــا 
ممنوعیت واردات گوشــی های به اصطالح 
لوکس رســما اعالم نشــده اســت، فعاالن 
بــازار از مختــل شــدن روند تامیــن ارز این 
قبیــل گوشــی ها خبــر داده انــد؛ به طــوری 
کــه به تازگی انجمــن واردکنندگان موبایل 
اعــالم کــرده اســت کــه از 24 اردیبهشــت، 
بــرای واردات گوشــی های بــاالی ۶00 دالر، 
تامیــن ارز نشــده و بــرای ســایر گوشــی ها 
اســت.  چکانــی  قطــره  صــورت  بــه  نیــز  
همچنیــن تاکید شــده که  احتماال در چند 
روز آینــده تکلیف تخصیص ارز به واردات 
مشــخص  دالر   ۶00 بــاالی  گوشــی های 

خواهد شد.

ردپای ممنوعیت واردات گوشی های 
باالی ۶00 دالر در قانون
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 گازرسانی به ۹ هزار روستا
تا پایان دولت سیزدهم

مدیــرگازرســانیشــرکتملــیگازایــرانبــااشــارهبــه
اینکــهامســالگازرســانیبــه۳هــزارو۲۰۰روســتادر
دســتورکارقــراردارد،ازاتمــامگازرســانیبــه۶هزار

روستادر۲سالآیندهخبرداد.

بــا  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  نورموســوی  ســیدجالل 
بیــان اینکــه گازرســانی بــه ۲۹ شــهر در دســتور کار قرار 
دارد، افزود: با افزایش خطوط گاز در اســتان سیســتان 
و بلوچســتان و هرمــزگان، تعــداد شــهرهای در نوبــت 

گازرسانی افزایش خواهد داشت. 
او ادامــه داد: امســال نیــز ۳ هــزار و ۲۰۰ روســتا 

گازرسانی می شود. 
تاکیــد  ایــران  گاز  ملــی  شــرکت  گازرســانی  مدیــر 
کــرد: در دو ســال آینــده نیز ۶ هزار روســتای باقی مانده 
گازرسانی می شود و بر اساس برنامه ریزی ها، گازرسانی 

روستایی در دولت سیزدهم به اتمام می رسد. 
نورموســوی بــا بیــان اینکــه ممکــن اســت در برخی 
ســال ها تکالیــف قانونــی بــرای گازرســانی تغییــر کنــد، 
گفت: به طور مثال امســال ســرانه گازرســانی به مناطق 
صعب العبــور را افزایش دادند که این موضوع به تعداد 

روستاهای در نوبت گازرسانی افزوده شده است. 
او در خصــوص آخریــن وضعیــت گازرســانی بــه چابهــار 
نیز افزود: بر اســاس اعالم شــرکت مهندســی و توسعه 
گاز، تزریــق گاز بــه خطــوط انتقــال چابهــار در ۳ ماهــه 
ســوم ســال آغاز می شود و به تناسب آن بهره برداری از 

گازرسانی فاز یک چابهار انجام خواهد شد. 
مدیر گازرســانی شــرکت ملی گاز ایــران ادامه داد: 
بعــد از آن نیــز بــه تناســب گاز تزریقــی، فــاز دوم کــه 
گازرســانی به کنارک و نیروگاه و روســتاهای اطراف آن 

است، آغاز می شود.

ادعای رویترز: ایران 
غنی سازی با سانتریفیوژهای 
پیشرفته در فردو را آغاز کرد

خبرگــزاریرویتــرزمدعیشــدکهبنابرگــزارشآژانس
توســط اورانیــوم غنیســازی آغــاز بــا ایــران اتمــی،
ســانتریفیوژهایپیشــرفتهدرفردو،میزانغنیســازی

خودراافزایشدادهاست.
بــه گــزارش ایســنا، خبرگــزاری رویترز شــنبه اعالم 
کــرد کــه آژانــس بین المللی انــرژی اتمــی در جدیدترین 
گزارش خود آورده است که ایران غنی سازی اورانیوم  به 
وســیله سانتریفیوژهای پیشــرفته IR-۶ را در تاسیسات 

فردو را آغاز کرده است.
رویتــرز همچنیــن گزارش داد که اســتفاده ایران از 
این ماشــین های پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی فردو 
ســبب شــده اســت تا میزان غنی ســازی اورانیوم  در این 

کشور افزایش یابد.
بنابر ادعای رویترز، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
عالوه برایــن در گــزارش جدیــد خود که شــنبه در اختیار 
اعضای شــورای حکام قرار گرفته، آورده اســت که ایران 
تزریــق گاز هگزافلورایــد اورانیــوم غنی شــده تــا 5 درصد 
 ۶-IR را بــه آبشــار یــا خوشــه  ۱۶۶ ســانتریفیوژی از نــوع
با به اصطالح ســر فصل های اصالح شــده در فردو آغاز 

کرده است.
رویتــرز افــزود: آژانس اتمــی در ادامه گزارش خود 
اعــالم کــرده اســت، ایران پیشــتر به دیده بان هســته ای 
ســازمان ملــل اطــالع داده بود که قصد دارد غنی ســازی 
اورانیوم با این سانتریفیوژهای پیشرفته را تا سطح ۲۰ 

درصد افزایش دهد.
آژانــس بین المللــی انــرژی اتمــی پیــش از ایــن در 
گزارشــی اعالم کرده بود که ایران آماده تزریق اورانیوم 
به ســانتریفیوژهای پیشــرفته در تاسیســات غنی ســازی 

فردو است.
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مالحظات دولت در 
خصوص یک طرح مجلس

معــاونپارلمانــیرئیسجمهــوریبــااشــارهبــهضــرورت
بازنگــریدرقانــونخدمــاتکشــوریتصریــحکــردکهدر
ایــنزمینــهنمایندگانمجلسشــورایاســامیطرحیرا
دردســتبررســیقراردادندکهدولتدراینخصوص
ماحظاتــیداردودرصــدداســتدرگفــتوگــووتعامل

بامجلسشورایاسامیالیحهجامعیراارائهدهد.
به گزارش ایســنا، ســید محمد حســینی در پاسخ به 
ســوالی در خصــوص ســاماندهی وضعیت کارکنــان دولت 
اظهــار کــرد: در این زمینه رئیس جمهوری به ســازمان امور 
اداری و اســتخدامی مأموریــت داده کــه نــگاه جامعــی بــه 
این موضوع داشته و با پرهیز از بخش نگری و بر اساس 
عدالــت، نظــام یکپارچــه اســتخدام و پرداخــت حقــوق را 

ساماندهی کند.
او افزود: متاســفانه قانون خدمات کشــوری به مرور 
زمــان بــا اســتثنائاتی مواجــه شــده کــه ضــرورت دارد مورد 
بازنگری قرار گرفته و نظام متوازن و جامعی برقرار شود.

معــاون پارلمانــی رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: 
البتــه در ایــن زمینــه نمایندگان مجلس شــورای اســالمی 
طرحــی را در دســت بررســی قــرار دادنــد کــه دولــت در 
ایــن ایــن خصــوص مالحظاتــی دارد و درصــدد اســت در 
گفت وگــو و تعامــل بــا مجلــس شــورای اســالمی الیحــه 
جامعــی را ارائــه دهــد کــه بــه ســرعت تصویــب و اجرایی 

شود.
حســینی در پاســخ بــه ســوالی در خصــوص تشــکیل 
وزارت بازرگانــی گفــت:  بســیاری از کارشناســان بــر ایــن 
بــاور هســتند کــه از ابتــدا ادغام وزارت صنایــع و معادن با 
بازرگانــی صحیــح نبــوده اســت و بــار ســنگینی را بر دوش 
وزارت صمــت مــی گذارد و به تعبیر وزیر صمت ۲5 درصد 

اقتصاد کشور در این وزارتخانه تمرکز دارد.
او خاطرنشــان کــرد: بــا توجه بــه نوســانات قیمت ها 
و ضــرورت کنتــرل بیشــتر و موثــر بــازار، دولــت بــا طــرح 
نمایندگان در زمینه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت  دارد 
و معتقد اســت همین طرح برای تشــکیل وزارت بازرگانی 
کفایــت می کنــد و آمادگــی دارد بعــد از تصویب نهایی آن، 

وزیر بازرگانی را معرفی کند.
معــاون پارلمانی رئیس جمهوری در خصوص اهمیت 
همراهی و تعامل نمایندگان در تحقق مصوبات سفرهای 
اســتانی اظهار داشــت: مسائل و مشکالت مناطق مختلف 
کشــور پیــش از ســفرهای اســتانی در جلســات مختلــف 
بــا مدیــران اجرایــی و نیــز نماینــدگان حوزه هــای انتخابیــه 
مــورد بررســی و تبــادل نظر قرار می گیــرد و در روند اجرای 
مصوبات نیز نمایندگان می توانند دیدگاه ها و پیشنهادات 
خــود را بــه مســئولین اجرایــی منتقــل کننــد و دولــت نیــز 
مصمــم اســت در زمــان بنــدی مشــخص، تمــام مصوبــات 

اجرایی و عملیاتی شود.
حسینی تصریح کرد: بدون تردید همراهی، همکاری 
و هم افزایی نمایندگان مجلس شورای اسالمی می تواند 
در پیشــبرد امــور نقــش مهمی داشــته باشــد ضمــن اینکه 
رهبر فرزانه انقالب اســالمی نیز به همه دســتگاه ها و قوا 
تاکید کردند که در اقدامات بزرگ اقتصادی که دولت آغاز 

کرده است همکاری و همراهی الزم را داشته باشند.
او تعامــل، همراهــی و هم افزایی نمایندگان مجلس 
شــورای اســالمی با دولت را در پیشــبرد امور حائز اهمیت 
دانســت و اظهــار داشــت: معاونــت امــور مجلس ریاســت 
نماینــدگان  بــا  و همــکاری  تعامــل  راســتای  در  جمهــوری 
مجلــس، تاکنون در قالب ۴۶ ســفر اســتانی کــه عمدتاً در 
پاســخ بــه دعــوت نماینــدگان، انجام شــده به بیــش از ۷۰ 
شهرســتان ســفر کرده و مشکالت و مطالبات موجود را به 
وزارتخانه ها و مسئولین دستگاه اجرایی ارائه داده است.

سامانه امالک و اسکان 
کشور فعال است

معاونــتمســکنوســاختمانوزارتراهوشهرســازی
بــاتکذیــباخبــاربرخــیرســانههادرخصــوصهــک
شــدنســامانهاســکانواماکدرســال۱۴۰۱،ازثبت
اطاعــاتاقامــتبیشاز۷۳میلیــونایرانیوبیشاز
۱۱میلیــونواحــدمســکونیدراینســامانهخبــردادو
درخواســتکــردهموطناناطاعاتمربــوطبهخودرا

درسامانهمشاهده،بهروزرسانیویاتکمیلکنند.

بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی، 
معاونت مسکن و ساختمان با صدور اطالعیه ای توضیح 
داد: پیــرو انتشــار اخبــاری مبنــی بر هک شــدن ســامانه 
ملی امالک و اســکان کشور در برخی رسانه های رسمی 
در ۱۶ تیرمــاه ۱۴۰۱، بدین وســیله موضــوع هــک شــدن 

سامانه مذکور تکذیب می شود.
در این اطالعیه آمده اســت: ســامانه ملی امالک و 
اسکان کشور در حال فعالیت بوده و هیچ گونه مشکلی 
در ورود و ثبت اطالعات توسط ساکنان و مالکان امالک 

مسکونی در سامانه وجود ندارد.
بــا  کــرد:  اعــالم  ســاختمان  و  مســکن  معاونــت 
تالش های صورت گرفته توســط وزارت راه و شهرســازی 
و بــا اســتفاده از همــکاری ســایر دســتگاه های اجرایــی، 
اکنــون ســامانه ملــی امــالک و اســکان کشــور اطالعــات 
اقامــت بیــش از ۷۳ میلیــون ایرانــی و مالکیــت بیش از 
۱۱ میلیون کد پستی مسکونی را با رعایت کلیه جوانب 
امنیتــی نگهــداری می نمایــد. اطالعات مذکور بر اســاس 
بنــد ۷ تبصــره ۸ مــاده ۱۶۹ مکــرر قانــون مالیات هــای 
مستقیم و بخشنامه معاون اول رئیس جمهور در چهارم 

تیر ۱۴۰۱ مبنای ارائه خدمات دولت قرار می گیرد.
ضــروری اســت کلیــه هم وطنانــی کــه تاکنــون در 
ســامانه )https://amlak.mrud.ir/( بــه ثبــت اطالعات 
مالکیت و سکونت خود اقدام نکرده اند، در اسرع وقت 
بــا مراجعــه بــه ســامانه بــه مشــاهده و به روزرســانی یــا 

تکمیل اطالعات مذکور اقدام کنند.
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مســئولادارهســازمانمنطقــهآزادچابهــار
بــااعــاماینکــهاکنــونبنــدرچابهــارظرفیت
بــه انتقــالوترانزیــت۱۰میلیــونتــنکاال
کشــورهایهمســایهرادارد،اعــامکــردکــه
شــرایطبرایحضوربخشخصوصیهنددر
اینمنطقهبرایتاسیسدفترتجاریفراهم
ومذاکــراتالزمدرایــنزمینــهانجــامشــده

است.
نصــرهللا  ایرنــا،  از  فرینــا  گــزارش  بــه 
ابراهیمــی بــا توجه به ســفر معــاون اقتصادی 
وزارت امــور خارجــه کشــورمان بــه هنــد بــرای 
دیــدار بــا مســئوالن ارشــد ایــن کشــور اظهــار 
کرد: مطابق توافق انجام شده میان دو کشور، 
منطقــه آزاد چابهــار با هماهنگــی وزارت امور 
دفتــر  تاســیس  بــرای  الزم  آمادگــی  خارجــه 
تجــاری بخش خصوصی هند در این بخش را 

دارد و از آن حمایت می کند.
ابراهیمــی بــا بیــان اینکــه فعالیت هــای 
اقتصــادی می تواند، روابط سیاســی را تقویت 
و تحکیم کند، خاطرنشان کرد: نه تنها منطقه 
بــرای حضــور فعــاالن اقتصــادی  آزاد چابهــار 
هند، بلکه زمینه برای حضور تمام کشورهای 
هدف که سیاســت خارجه ســازگار و مناسبی 

با ایران دارند، شرایط فراهم است.

جذابیتچابهار
برایترانزیتکاال

آزاد  منطقــه  ســازمان  اداره  مســئول 
چابهــار بــا تاکیــد بــر اینکــه تجــار هنــد عالقــه 
بــه این گونــه فعالیت هــا دارنــد، تاکیــد کــرد: 
زیرســاخت های  چابهــار  در  اگــر  معتقدیــم 
زنجیــره حمل ونقــل، ارتباطی و انــرژی تکمیل 

شــوند، کشــورهای مرتبط با منطقه و آب های 
آزاد مســیر دیگری را برای تبادالت و ترانزیت 
مســیر  زیــرا  کــرد،  نخواهــد  انتخــاب  خــود 
چابهــار به دلیــل امنیت ترانزیــت، مزیت های 
اقتصــادی و ســهل الوصول بــودن راه منفعــت 
بازارهــا را تامیــن می کنــد و جذابیت بیشــتری 

برای این کشورها دارد.
بــه گفتــه ابراهیمــی، اکنــون بــا همیــن 
امکانــات موجــود در حــوزه زیرســاخت بنــدر 
را  کاال  انتقــال  تــن  میلیــون   ۱۰ تــا  چابهــار 
بــه  ســرزمین  طریــق  از  ترانزیتــی  مســیر  در 
در  همچنیــن  دارد؛  را  همســایه  کشــورهای 
سال گذشته میزان انتقال کاال در بندر شهید 
بهشــتی به ۴.5 میلیون تن رسید و در تالش 
هســتیم تــا امســال ظرفیــت ایــن اســکله بــه 

بیش از شش میلیون تن برسد.
چابهاربهعنوان

یکمنطقهبینالمللی
درحوزهاقتصادیاست

او بــا بیــان اینکــه چابهــار به عنــوان یــک 
منطقــه بین المللــی در حــوزه اقتصادی اســت 
و می توانــد بــه بودجــه عمومــی کشــور، تولید 
دانــش  انتقــال  و   )GDP( داخلــی  ناخالــص 
کــرد:  خاطرنشــان  کنــد،  کمــک  فنــاوری  و 
اصلی تریــن رکــن پیشــرفت ایــن منطقــه برای 
دســتیابی بــه اهــداف اصلــی ماده یــک قانون 
زنجیــره  تکمیــل  آزاد  اداره مناطــق  چگونگــی 
لجســتیک و زیرســاخت های ارتباطی و انرژی 

است.
آزاد  منطقــه  ســازمان  اداره  مســئول 
چابهــار تصریــح کرد: زیرســاخت های ارتباطی 

شــامل، فرودگاه بین المللــی، راه آهن و جاده 
به منظــور فعال ســازی کریدورهــای جنــوب به 
شــمال و شــرق بــه غــرب و بالعکــس اســت 
کــه اهــم ایــن پروژه هــا به دلیــل قرار داشــتن 
در خــارج از منطقــه آزاد چابهــار، بــه عهــده 
در  بایــد  کــه  اســت  و شهرســازی  راه  وزارت 
اولویــت برنامه هــای اجرایــی آن وزارتخانــه و 
دســتگاه های مرتبط ازجمله ســازمان برنامه و 

بودجه قرار گیرد.

احداثشهرفرودگاهیچابهار
ابراهیمی ادامه داد: از ســوی دیگر شهر 
فرودگاهــی چابهــار بــا ۲۰۰ هکتــار لجســتیک 
مجموعه هــای  و  انبــار  ســردخانه،  شــامل 
اگــر  کــه  شــد  خواهــد  ایجــاد  و...  ترانزیــت 
اختالفات فنی و اجرایی به لحاظ کارشناســی 
بــه زودی شــاهد  ایــن بخــش حــل شــود،  در 

تکمیل و اجرای پروژه خواهیم بود.
او با اشاره به ۶۳۰ کیلومتر مسیر ریلی 

از چابهــار بــه ایرانشــهر و زاهــدان تاکیــد کرد: 
اگر وزارت راه و شهرسازی اهتمام الزم در این 
زمینــه را داشــته باشــد، ایــن اتصال تــا انتهای 
ســال ۱۴۰۲ انجــام می شــود و مســیر ریلــی، 

چابهار را به بسیاری از مناطق می رساند. 

چابهار،شاهراهارتباطیآسیا
واروپا

آزاد  منطقــه  ســازمان  اداره  مســئول 
چابهــار گفــت: اگــر در زمینــه انــرژی شــامل 
آب، بــرق و گاز مطابــق اهــداف، بــه برنامه ها 
وزارتخانه هــای مربوطــه  تمــام  و  دســت یابیم 
تکمیــل زنجیره هــای منطقــه آزاد چابهــار در 
قــرار  اولویــت  در  را  محــدوده  ایــن  از  خــارج 
دهنــد، بــه اهــداف اصلی که چابهــار می تواند 
شــاهراه ارتباطی کریدور جنوب شــرق آســیا، 
جنوب آســیا و در شــمال به کشــورها سی آی 
آس و اتحادیه اروپا از مسیرهای ریل و هوا و 
دریایی باشــد، خواهد رســید که اتفاق بزرگی 

خواهد بود.
ابراهیمــی بــا تاکید بر اینکه آینده و افق 
روشــنی بــرای چابهــار جهت کمک بــه اقتصاد 
ملی پیش بینی شده است، اظهار کرد: فراهم 
کــردن زیرســاخت های چابهــار ســرمایه گذاری 
زودبازدهی اســت که می توانــد، نجات دهنده 

کشور باشد.
همچنیــن او در حکمــی از ســوی دبیــر 
شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و 
ویژه اقتصادی با حفظ سمت معاونت توسعه 
مدیریــت دبیرخانــه مناطــق آزاد، در پنــج مــاه 
گذشــته مسئولیت اداره ســازمان منطقه آزاد 

چابهار را نیز عهده دار شده است.

مجمــعتشــخیصمصلحــتنظــامدرجلســهای
آملــی آیــتهللا ریاســت بــه کــه العــاده فــوق
الریجانــیوباحضورروســایســهقــوه،رئیس
ســازمانبرنامهوبودجهومعاونبانکمرکزی
ورئیــسمرکــزپژوهشهــایمجلــسودبیــرو
اعضــایمجمــعبرگزارشــد،بهبحثوبررســی
برنامــه کلــی سیاســتهای بررســی پیرامــون

هفتمتوسعهکشورپرداخت.
بــا  مجمــع  اعضــای  ایســنا،  گــزارش  بــه 

تدویــن  مشــترک  کمیســیون  پیشــنهاد  بررســی 
سیاســت های کلــی برنامــه هفتــم توســعه، در 
موضوع »ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها 
و نرخ ارز و کاهش نرخ تورم به میزان  ۷ واحد 
درصد در هر سال از برنامه هفتم توسعه و تک 
رقمــی نمودن آن تا پایــان برنامه« به جمع بندی 

رسیدند.
کردنــد:  مقــرر  همچنیــن  مجمــع  اعضــای 
»کنترل و مدیریت نقدینگی و ایجاد تناسب در 

نــرخ رشــد نقدینگی و رشــد ناخالــص داخلی به 
گونه ای که در هر سال حداقل ۲۰درصد از نرخ 

رشد نقدینگی کاسته شود.«
در موضــوع نقدینگــی و اعتبــارات بانکــی، 
اعضــای مجمــع تصویــب کردند کــه »جهت دهی 
بانکــی  اعتبــارات  هدایــت  و  نقدینگــی  بــه 
از  جذابیت زدایــی  و  مولــد  فعالیت هــای  بــه 
فعالیت هــای غیر مولد با اصــالح نظامات پولی، 

بانکی و مالی و تجاری« صورت پذیرد.

ســیدابراهیم  آیــت هللا  جلســه  ایــن  در 
رئیســی، بــا اشــاره بــه اهتمــام دولت بــه کنترل 
نقدینگی و اهمیت هماهنگی میان سیاست های 
کلــی و برنامه های تحولی در دولت گفت: توجه 
به سیاســت های دولت، آهنگ حرکت در کشور 

را هماهنگ تر می کند.
 محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای 
اســالمی نیــز در ایــن جلســه بر ضــرورت هدایت 
بــه ســوی تولیــد و بازتعریــف رابطــه  نقدینگــی 

مالیات و نقدینگی و ابزارهای سرمایه تاکید کرد.
 محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص 
مصلحــت نظــام هــم بــا اشــاره بــه هدف گــذاری 
مجمــع در اینکــه اولویت برنامه هفتم پیشــرفت 
کــرد:  اظهــار  اســت،  محــور  عدالــت  اقتصــادی 
اقتصــادی  رشــد  مشــترک  کمیســیون  پیشــنهاد 
همــراه بــا عدالــت و بــدون تورم اســت از این رو 
بایــد در طــول برنامه نقدینگی مدیریت و کنترل 

شود و در پایان برنامه، تورم تک رقمی شود.

یــککارشــناسصنعــتبــرقاعــامکــردبخــش
صنعــتوکشــاورزیبــهدلیلداشــتنتجهیزات
فرسودهبهمصرفکنندگانعمدهبرقدرکشور

تبدیلشدهاند.
ســیروس حیدری نــژاد در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افزود: بســیاری از تجهیزات صنعتی کشور به روز 
نشده و همچنان از فناوری های قدیمی استفاده 
می کننــد؛ همیــن امر ســبب شــده اســت کــه این 
صنعــت بــرق بیشــتری را بــرای تولیــد محصوالت 

استفاده کند.
او ادامــه داد: همچنین بســیاری از چاه های 
کشــاورزی از پمپ های قدیمی اســتفاده می کنند 

و ایــن موضــوع هم به بیشــتر شــدن مصرف برق 
توسط بخش کشاورزی دامن زده است.

ایــن کارشــناس صنعــت نیروگاهــی کشــور 
و  صنعــت  بخش هــای  ایــن  بــر  عــالوه  گفــت: 
کشــاورزی همــواره از حمایت هــای خیلــی خــوب 
ایــن  کــه  به گونــه ای  بــوده،  برخــوردار  دولتــی 
حمایت ها منجر به برخورداری آنها از برق تقریباً 

رایگان شده است.
حمایت هــای  ایــن  داد:  ادامــه  حیدری نــژاد 
و  صنعــت  بخــش  شــده  ســبب  خــوب  خیلــی 
کشــاورزی تبدیــل به عمده تریــن مصرف کنندگان 

برق در کشور شوند.

او بیــان کــرد: اکنــون و بــا توجــه  بــه شــرایط 
تأمیــن برق نیاز اســت، تعرفه های بــرق برای این 
دو بخش به طور جدی اصالح شود تا آنها ترغیب 
به اصالح شده و از تجهیزاتی برخوردار شوند که 

برق کمتری را نیاز داشته باشند.
ایــن کارشــناس صنعــت بــرق گفــت: صنایع 
ارزان  بــرق  بــه  بــزرگ کشــور همچنــان وابســته 
شــبکه سراســری هســتند و هیــچ برنامــه ای برای 

قطع این وابستگی تاکنون تدوین نشده بود.
حیدری نــژاد ادامــه داد: در دولــت ســیزدهم 
ایــن عزم جدی ایجاد شــده تــا صنایع برای تأمین 
بــرق موردنیــاز خــود اقــدام بــه احــداث نیــروگاه 

کننــد کــه تداوم این رونــد می تواند بهبود کلی در 
وضعیت تأمین برق شبکه سراسری ایجاد کند.

ایــن کارشــناس صنعــت بــرق اضافــه کــرد: 
اکنون مردم سهم خود را در استفاده از تجهیزات 
کم مصــرف و اســتفاده از المپ هــای کم مصــرف 
کم کــم بــه انجــام می رســانند و تــالش بیشــتری 

دارند تا الگوی مصرف را به خوبی رعایت کنند.
حیدری نژاد خاطرنشــان کرد: بخش صنعت 
و کشــاورزی نیــز بایــد توجــه بیشــتری بــه رعایت 
ایــن میــان  الگــوی مصــرف داشــته باشــند و در 
اصــالح تعرفــه ایــن دو بخــش کمــک بیشــتری به 

رعایت الگوی مصرف خواهد کرد.

وزیــراقتصــادوامــوردارایــیبــابیــاناینکــه
بانکهایکشــوردرارائهتســهیاتباتنگنا
حمایــت بــرای کــه کــرد تاکیــد مواجهانــد،
بانکهــا وســیله بــه مهمتــر پروژههــای از
را پروژههــا تســهیات دریافــت بــرای بایــد
اولویتبنــدیکنیــم؛اینکــهبانکهــابههمه
درخواســتهایخــردمــردمجــوابدهنــد،

امکانپذیرنیست.
سیداحســان  تســنیم،  گــزارش  بــه   
خانــدوزی در نشســت بــا مجمــع نماینــدگان 
اســتان گیــالن بــا اشــاره بــه اینکــه در حــوزه 
مالیات با تنگنا مواجه هستیم اظهار داشت: 
افزایــش نقدینگــی طبــق اعــالم بانــک مرکزی 

نبایــد بیشــتر از ۳۶ درصــد باشــد کــه البتــه 
همین نیز باال بوده و باید کمتر از ۳۰ باشد.
بیــان  بــا  امــور دارایــی  وزیــر اقتصــاد و 
اینکــه بانک هــا بایــد ایــن ســقف اعالم شــده 
را رعایــت کــرده و فعــاالن اقتصــادی نیــز باید 
بــرای خریــد مــواد اولیــه چنــد برابر قبــل پول 
پرداخــت کنند، گفت: مشــکل اصلی افزایش 
خروج تســهیالت بــرای خرید ماشــین آالت و 
مــواد اولیــه اســت در حالی که تــوان بانک ها 

بیشتر نشده است.
بــه  ارائــه تســهیالت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
کســانی کــه جریــان پــول در حســاب آن هــا 
یــا افــراد بازنشســته الزامــی  برقــرار بــوده و 

بــوده و اگــر بانکــی از ایــن کار امتنــاع کنــد با 
آن برخــورد می شــود، خاطرنشــان کــرد: یکــی 
از تأکیــدات رئیس جمهــوری افزایــش نیافتــن 
قیمت نان به عنوان قوت غالب مردم است.
وزیــر اقتصــاد و امور دارایــی اظهار کرد: 
اجرای طرح عادالنه سازی یارانه آرد و نان به 
دولــت امــکان می دهد که میزان خروج آرد از 
شبکه توزیع را پیدا کند و با اجرای این طرح 
تــالش داریــم کــه زنجیــره کارخانجــات آرد تــا 
توزیع درب نانوایی ها را با تعداد خرید مردم 

وصل کنیم.
پیگیــری  پاییــن  ســرعت  بــه  خانــدوزی 
مصوبــات رئیس جمهــوری بــه گیالن اشــاره و 

تصریح کرد: اتفاقات خوبی تاکنون در گیالن 
آغاز شــده اما برای ابالغ بخشــی از اعتبارات 
منتظــر  اســتان  بانک هــای  اســتانی،  ســفر 
ابالغیه رســمی بودند که پس از برگشــت به 
تهران سرعت بخشی به این مساله را پیگیری 

می کنم.
وزیر اقتصاد و امور دارایی با بیان اینکه 
تســهیالت ســفر رئیس جمهــوری بــه اســتان 
گیــالن در دو بخــش وجــود داشــت کــه یکــی 
مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال زایی بود، ابراز 
کــرد: آیین نامه هــای مربــوط به ایــن مصوبات 
ابــالغ نشــده و بــرای ابــالغ نامــه تبصــره ۱۸ 

گیالن آمادگی داریم.

عمده ترین 
مصرف کنندگان برق 
صنعت و کشاورزی 

هستند

بررسیراهکارهایکاهشتورمدربرنامههفتمتوسعهدرجلسهمجمعتشخیصمصلحتنظام

تاسیسدفترتجاریفعاالناقتصادیهنددرچابهار

وزیراقتصاد:بانکهادرارائهتسهیات
بهمردمباتنگنامواجهاند
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جشنواره  تخفیفات عید 

تا عید بیمه ایران برای انواع 

بیمه نامه ها آغاز شد

جشــنواره تخفیفــات عیــد ســعید قربــان تــا عیــد ســعید 

غدیرخم و همچنین آغاز دهه امامت و والیت آغاز شد.

روابــط  گــزارش  بــه 

ایــران،  بیمــه  عمومــی 

احمــد صفــرزاده معاون 

فنی بیمه ایران با اعالم 

ایــن خبــر گفــت: از عید 

عیــد  تــا  قربــان  ســعید 

سعید غدیر خم، تمامی 

هموطنــان، بیمه گذاران 

در  کــه  مشــتریانی  و 

رشــته های اعــالم شــده، بیمه نامه جدید خریــداری و یا 

قصــد تمدیــد بیمــه نامه قبلی خود را داشــته باشــند، از 

تخفیفات ویژه بیمه ایران بهره مند خواهند شد.

تمامــی  در  تخفیفــات  ایــن  افــزود:  ادامــه  در  وی 

شــعبه ها، نمایندگی های سراســر کشــور و ســامانه غیر 

حضوری" بیمه ایران من" از تاریخ ۱۹تیرماه تا پایان روز 

۳۰ تیر ماه ســال جاری در دســترس مردم عزیز و بیمه 

گــذاران محتــرم خواهد بود، امیدوارم هموطنان عزیز از 

این جشنواره نهایت استفاده را ببرند.

تامین ۳۲۵ هزار میلیارد 

ریال وجوه خرید تضمینی 

گندم توسط بانک کشاورزی

بــا عاملیــت بانــک کشــاورزی تــا نیمــه تیرماه ســال 

جــاری، بیــش از ۳۲۵ هــزار میلیــارد ریــال بابــت خرید 

تضمینی گندم به حساب گندمکاران واریز شده است 

پرداخــت  عملیــات  و 

همچنان ادامه دارد.

گــزارش  بــه 

بانــک  عمومــی  روابــط 

آغــاز  از  کشــاورزی، 

تــا  گنــدم  خریــد  فصــل 

نیمه تیرماه ســال جاری 

خریــد  مرکــز   ۱۸۹۵  ،

 ۴ بــر  بالــغ  کشــور،  در 

میلیــون و ۲۷۲ هــزار تــن گنــدم را در قالــب ۷۲۵ هــزار 

و ۴۹۷ محمولــه بــه ارزش ۴۵۳ هــزار میلیــارد ریــال از 

کشــاورزان خریــداری کــرده اند. بر اســاس این گزارش، 

گنــدم بــه عنــوان غلــه اســتراتژیک در ایــران و جهــان ، 

نقــش محــوری در تامیــن امنیــت غذایــی کشــور دارد و 

بانــک کشــاورزی بــا هــدف حمایــت از تولیــد در بخــش 

کشاورزی وکمک به تامین امنیت غذایی کشور، با تمام 

تــوان بــرای اجــرای هرچه بهتــر عاملیت خریــد تضمینی 

گندم در سطح کشور تالش می کند.

امکان صدور چک موردی 

در شعب بانک دی

بــرای  را  مــوردی  چــک  صــدور  امــکان  دی  بانــک 

مشتریان خود فراهم کرد.

 بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک دی؛ امــکان صدور 

از طریــق  مــوردی  چــک 

ســامانه صیاد به عنوان 

محصــول جدیــد بانکــی 

اصالحیــه  اســاس  بــر 

و  چــک  صــدور   قانــون 

صــدور  دســتورالعمل 

ابالغــی  مــوردی  چــک  

بانــک مرکزی در شــعب 

بانک دی فراهم شد.

چــک مــوردی یکی از انواع چک اســت کــه در قانون 

اصــالح قانــون صــدور چک به آن دســته از افرادی تعلق 

می گیرد که فاقد دســته چک هســتند و یا به هر دلیلی 

نیــازی بــه دســته چــک ندارنــد امــا مایــل هســتند برخی 

تعهــدات خــود را بــه صــورت مــوردی از طریــق چــک ایفا 

کنند.

بر اساس این گزارش مشتریان بانک دی می توانند 

بــرای دریافــت چــک مــوردی بــا مراجعــه بــه شــعب ایــن 

بانــک و ارائــه کارت ملی و شناســنامه، ارائه مســتندات 

شــغلی، ارائــه آدرس دقیــق محل کار و محل ســکونت، 

افتتاح حساب جاری، تکمیل فرم درخواست و نداشتن 

هرگونه سوءسابقه در سیستم بانکی مانند چک صیاد، 

برای هر برگ چک موردی خود از سامانه صیاد شناسه 

یکتا بگیرند.

کوتاه از بانک و بیمه

مجمع پست بانک

برگزار شد

بــا  پســت بانک ایران  ســالیانه  عــادی  عمومــی  مجمــع 

نماینــدگان  حضــور ســهامداران حقیقــی و حقوقــی و 

اوراق  و  بــورس  ســازمان  عدالــت،  ســهام  دولــت، 

و  مدیرعامــل  بهــادار، 

هیات مدیــره  اعضــای 

و  بــازرس  بانــک،  ایــن 

و  قانونــی  حســابرس 

نماینــدگان  همچنیــن 

ســهامداران،  وکالی  و 

صبــح شــنبه ۱۸ تیرمــاه 

و  برگــزار  جــاری  ســال 

صورت هــای مالی ســال 

۱۴۰۰ به تایید مجمع رسید. 

روابــط عمومــی پســت بانک ایران، در  گــزارش  بــه 

ابتــدای ایــن جلســه بهزاد شــیری مدیرعامل گزارشــی از 

وضعیت مالی بانک و عملکرد بانک در سال مالی ۱۴۰۰ 

ارائه و به سواالت سهامداران پاسخ داد. 

در ادامه این جلســه ، صورت های مالی ســال ۱۴۰۰ 

توســط حســابرس و بــازرس قانونی، بررســی و تصویب 

شــد و مقرر شــد ۱۰ درصد ســود قابل تقســیم به مبلغ 

۴۵ ریال برای هر ســهم بین ســهام داران تقســیم شــود 

و مابقی به افزایش سرمایه بانک اختصاص پیدا کند. 

در این جلســه، انتخاب حسابرس، بازرس قانونی 

انتخــاب شــدند و روزنامه  هــای کثیراالنتشــار اطالعات و 

ایران برای چاپ آگهی ها و سایر موارد انتخاب شدند.

وصول سریع تر مطالبات 

بانک صادرات برای منابع 

بخش تولید 
 

رئیــس هیئــت مدیــره بانــک صادرات ایران در ســفر به 

اســتان آذربایجان شــرقی با حضور در شــعب شهرهای 

شــعبه  دو  همچنیــن  و  ایلخچــی  ســردرود،  ممقــان، 

ســتارخان و شهید بهشــتی تبریز با همکاران به گفتگو 

نشست و در جریان مسائل و مشکالت جاری همکاران 

و مشــتریان شــعب قرار گرفته و از آنان خواســت تمام 

تــالش خــود را برای حمایــت از تولیدکنندگان واقعی و 

رفع موانع پیش روی آنها به کار گیرند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک صــادرات ایــران، 

یاســر مــرادی در جریــان ســفر بــه آذربایجان شــرقی، با 

بیــان این مطلب افزود: 

تولیدکننــده  تشــخیص 

کــه  افــرادی  از  واقعــی 

مقــدس  نــام  ایــن  از 

می کننــد  سوءاســتفاده 

بســیار اهمیت داشته و 

بایــد با وصول ســریع تر 

معــوق،  مطالبــات 

اختیــار  در  الزم  منابــع 

واحدهای تولیدی اشــتغال زا قرار گیرد. وی میزان جذب 

منابــع در بانــک صادرات ایران را پایین تر از میزان رشــد 

نقدینگــی در کشــور دانســته و تاکیــد کــرد: همــکاران 

غیرتمنــد ایــن بانــک خوشــنام باید با اســتفاده از تمامی 

ظرفیت ها، قابلیت ها و امکانات موجود برای به دســت 

آوردن سهم بیشتر از بازار تالش مضاعف انجام دهند.

وی در ایــن ســفر بــا قدردانــی از زحمــات تمامــی 

همکاران در صف و ستاد، ظرفیت های اقتصادی استان 

آذربایجــان شــرقی را مــورد توجــه قــرار داد و گفت: این 

اســتان یکــی از قطب هــای صنعتــی و کشــاورزی کشــور 

اســت که ســهم قابــل توجهی در تولیــد ناخالص داخلی 

دارد از ایــن رو گــردش منابــع مالــی اســتان قابــل توجه 

اســت و می بایســت رتبــه بانــک صــادرات ایران از ســهم 

بازار در این استان بیش از گذشته افزایش یابد.

تفاهم  بیمه دانا با شركت 

نفت ستاره خلیج فارس
 

تفاهم نامــه بیمــه ای بیمــه دانــا بــا شــرکت نفت ســتاره 

خلیج فارس امضاء و مبادله شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه دانا، شــرکت نفت ســتاره 

خلیج فارس که چند ســالی اســت تحت پوشش خدمات 

بیمــه ای بیمــه دانا قرار دارد، برای چندمین ســال متوالی 

قرارداد خود را با این شرکت تمدید کرد. 

در مراسمی که به همین 

مناســبت روز ۱۵ تیرمــاه 

بندرعبــاس  در  جــاری 

بیــن دکتــر رضــا جعفری 

علیرضــا  مهنــدس  و 

جعفرپور، مدیران عامل 

شــرکت های بیمــه دانا و 

نفت ستاره خلیج فارس 

برگــزار شــد، تفاهم نامــه 

بیمه ای در همه رشته ها بین طرفین مبادله شد.

در ایــن مراســم دکتــر رضــا جعفــری مدیرعامــل بیمه دانا 

ضمــن ابراز خشــنودی از تمدید قــرارداد با این بیمه گذار، 

ابــراز امیــدواری کــرد: در ادامــه همکاری هــای متقابــل، 

بهتریــن و ســریع ترین نــوع خدمــات بیمــه ای بــه کارکنان 

این شرکت ارائه شود.

مهندس علیرضا جعفرپور مدیرعامل شرکت نفت ستاره 

خلیــج فــارس نیــز بــا قدردانــی از مدیرعامــل و مدیــران 

ارشــد بیمــه دانــا بابــت ارائــه خدمــات مطلوب بیمــه ای و 

نیز پرداخت به موقع خســارت همکاران خود توســط این 

شرکت، به ویژه در ماه های اخیر، ابراز امیدواری کرد: در 

ســال جدید ضمن افزایــش دامنه همکاری های دوجانبه، 

شــاهد تــداوم ارائــه خدمــات مطلــوب بیمــه ای از طــرف 

شــعبه خلیــج فــارس بیمــه دانا بــه کارکنان شــرکت نفت 

ستاره خلیج فارس باشیم.

گفتنی اســت: بیمه دانا در رویکرد جدید خود می کوشــد 

با توســعه بازار و شــبکه فروش، ضمن حفظ بیمه گذاران 

خود، با انجام برنامه ها و اقدامات هدفمند و هوشــمند، 

موجب افزایش ضریب نفوذ بیمه در کشور 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:

در سایت روزنامه بخوانید:

کاهش ظرفیت مازاد تولید نفت عربستان در اثر شوک انرژی
ادامه از صفحه ۱

آرامکو روی طرح رشــد کار می کند

آرامکــو عربســتان ســعودی در بیانیــه ای بــه 

رویتــرز گفــت کــه ایــن شــرکت حداکثــر ظرفیــت 

تولیــد پایــدار نفــت خــام (MSC) را بــه مقــدار ۱۲ 

میلیــون بشــکه در روز دارد و دو ســال پیــش این 

مقدار را تولید کرده بود.

این شــرکت گفت: شــایان ذکر اســت که در 

ســه ماهــه دوم ســال ۲۰۲۰، رکورد تولیــد روزانه 

۱۲٫۱ میلیون بشکه را به ثبت رساندیم.

در ســال ۲۰۲۰، ایــن نرخ هــای پمپــاژ تنهــا 

بــرای چنــد روز ادامه داشــت و معامله گران نفت 

گفتنــد کــه شــاهد برداشــت های بــزرگ ســهام 

توسط آرامکو بوده اند.

"ما همچنین به اجرای برنامه های رشد خود 

برای ارتقای بهره وری بلندمدت مخازن عربستان 

ـوده و مطابــق بــا دســتور  ـد بـ ـای بنـ ســعودی پـ

پادشــاهی، برنامه های خود را برای افزایش نفت 

خــام ایــن شــرکت از ۱۲ میلیون بشــکه در روز به 

۱۳ میلیــون بشــکه در روز تــا ســال ۲۰۲۷ ادامــه 

می دهیم."

ناظــران اوپک همچنین متوجه شــدند که با 

کاهــش تولید عربســتان ســعودی کــه در بدترین 

حالــت همه گیــری بــرای آن توافــق شــد، شــکافی 

بیــن آنچــه عربســتان ســعودی می گویــد تولیــد 

می کنــد و آنچه که خارجی ها تولید آن را ارزیابی 

می کنند باز شده است.

در مــاه مــه (اردیبهشــت)، منابــع ثانویــه ای 

کــه اوپــک بــرای ردیابی تولید خود اســتفاده کرد، 

تولیــد عربســتان را ۱۰٫۴۲ میلیون بشــکه در روز 

اعــالم کردنــد که بیــش از ۱۰۰۰۰۰ بشــکه در روز 

کمتر از سهمیه خود و آنچه پادشاهی اعالم کرد، 

تولید شد.

و  مشــاور  شــرکت های  شــامل  ویــه،  ن ا ث ع  ـ ـ ب ا ن م
آژانس هــای خبری و قیمت گذاری تخصصی نفت 

می شــوند کــه توســط اوپک برای نظــارت بر تولید 
آن انتخــاب می شــوند. ایــن منابــع ثانویــه میراث 
اختالفات قدیمی بر سر میزان واقعی تولید نفت 

اعضای آن است.
اگــر عربســتان ســعودی به حداکثــر ظرفیت 
نزدیــک باشــد در توانایی خود بــرای ارائه هرگونه 
افزایــش فــوری تولیــد بنــا بــه توصیــه بایــدن بــا 
محدودیــت مواجــه اســت، حتــی اگــر ایــن هــدف 
فر  ـ د. سـ ـ باشـ ـب  اض مناسـ ـ ـ ی ر رای  ـ ـ ب ذاری  ـ گـ
خاورمیانــه ای بایــدن بــرای ۱۳ تا ۱۶ جوالی (۲۲ تا 

۲۵ تیر) برنامه ریزی شده است.
ماکــرون گفــت کــه رئیس جمهــور امــارات 
بــه او گفتــه بــود کــه عربســتان می توانــد تولیــد 
خــود را ۱۵۰ هــزار بشــکه در روز یــا شــاید کمــی 
بیشــتر افزایــش دهــد و آنهــا تــا شــش مــاه دیگر 

«ظرفیت های عظیم» نداشتند.
ظرفیت تولید اوپک به طور کلی تحت تأثیر 
عوامــل متعــددی کاهــش یافتــه اســت، از جملــه 

دوره هــای کاهــش قیمت نفــت در بحبوحه مازاد 
جهانــی در ســال های ۲۰۱۴-۲۰۱۶ و کاهــش نــرخ 
حفاری به دلیل همه گیری کووید در سال ۲۰۲۰.

یکی از نمایندگان اوپک گفت: صنعت نفت 
اعضــای اوپــک بــه دلیــل کاهــش درآمــد نفتــی با 
کمبود سرمایه گذاری مواجه شده است. کاهش 
قیمــت جهانــی نفــت همواره بر ســطوح ســرمایه 
گــذاری در باالدســت و بــا تاخیــر زمانــی تأثیر می 

گذارد.
یک سند اوپک که در ژوئن (خرداد) منتشر شد و 
به بررسی آماری ساالنه می پردازد نشان می دهد 
که فعالیت عربســتان در مورد برخی شاخص های 
کلیدی باالدســتی تنها یک بازگشــت جزئی پس از 
همه گیری را نشــان می دهد که این بازگشــت نیز 

در سال ۲۰۲۱ بیشتر کاهش یافته است.
تعداد چاه های تکمیل شده (فرآیند ساخت 
چاه آماده بهره برداری) در عربســتان ســعودی با 
۱۵۲ حلقه در ســال ۲۰۲۱، نســبت به ۳۱۴ حلقه 

ســاالنه، کاهش یافته اســت. این کمترین میزان 
از ســال ۲۰۱۷ بــود و نــرخ کاهش ســاالنه تقریباً 

نصف کل کاهش اتفاق افتاده در اوپک بود.
تعداد دکل های فعال در عربستان سعودی 
در ســال ۲۰۲۱ بــا ۶ عــدد افزایــش بــه ۶۵ دکل 
فعــال در  تعــداد دکل هــای  بــا  ه  ـ گرچـ ا ید.  ـ رسـ
سال های ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹  که به طور متوسط ۱۱۷ 

عدد بود، فاصله داشت.
 Energy اندیشــکده از  ان  ـ درا چاوهـ ـ ـ ویرن
تکمیــل   ،۲۰۲۱ ل  ا ـ سـ ت: «در  ـ ـ گف  Aspects
چاه هــای اوپــک کمتــر از نصف اوج خود در ســال 
۲۰۱۴ بــود. ایــن گــروه در حــال از دســت دادن 
حــدود ۱ میلیــون بشــکه در روز ظرفیــت خــود به 
دلیــل کاهــش تولید اســت. ســایر تولیدکنندگان 
خلیج  فارس نیز حتی با کاهش ساخت و تکمیل 
چــاه توســط عربســتان ســعودی از کاهــش تولید 

مصون نبودند.»
منبع: رویترز

بــه گــزارش فینوپیا، روز گذشــته در حاشــیه 
مراســم توســعه گردشــگری ایــران کهــن بــا 
رویکــرد خالقیــت و نــگاه دانش بنیــان کــه بــا 
حضور  مهندس سید عزت هللا ضرغامی وزیر 
میــراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی 

در دانشگاه علم و  فرهنگ  برگزار شد پلتفرم 

انتشــار و مبــادالت توکن هــای یکتــا بــر پایــه 

ریال فینوپیا معرفی شد. 

امیرعبــاس امامــی رئیــس هیئت مدیــره 
فینوپیــا، در معرفی بــازارگاه توکن های یکتای 
(NFT) فینوپیا گفت: «تفاوت توکن های یکتا، 
بیتــا یا غیرمثلی بــا توکن های معمولی تفاوت 
یــک کتــاب بــا امضــای یادبــود نویســنده آن و 
همــان کتــاب بــدون امضای نویســنده اســت. 
دو کتــاب بــدون امضا، ارزش مــادی و معنوی 
یکســانی دارنــد و قابــل معاوضــه هســتند اما 

وقتی امضای شخص معتبری مانند نویسنده 
کتاب روی کتاب ثبت می شود این جلد کتاب 

با کتاب های دیگر متفاوت می شود.»
امامــی در ادامه افــزود: «توکن های یکتا 
بــه لطــف تکنکولــوژی بالکچیــن ویژگی هــای 
جذابی دارند  و می توان از آن ها برای اهداف 
مختلفــی نظیــر ایجــاد دارایی هــای دیجیتــال، 
ایجــاد اســناد دیجیتــال، ایجــاد گواهی هــای 
ال  ـ ـای دیجیتـ اد قراردادهـ ـ ـال و ایجـ دیجیتـ
اســتفاده کــرد. ویژگــی برجســته ایــن توکن ها 
این اســت کــه قابل برنامه نویســی هســتند و 
عمــال هــر توافــق ممکنــی را مــی تــوان در آن 
لحــاظ کــرد. بــه لطــف تکنولــوژی بالکچیــن. 
ایــن توکن هــا غیرقابــل جعل، محــدود و قابل 
اصالت سنجی بوده و به سهولت قابل انتقال 

هستند.

امیرعبــاس امامــی گفت: 
متنوعــی  مه هــای  ا ن ر ب ا  ـ ـ م »
بــا  ذینفعــان  ی  ی ا ن ـ شـ آ ی  را ـ ـ ب
حــوزه توکن هــای یکتــا داریــم. 
خوشــبختانه در ایــن حــوزه در 
کشــور هــم از جهــت نیــروی 
انسانی مستعد و هم از جهت 
فرصت هــای کســب وکاری چــه 

در بخــش خصوصــی و چــه در بخش هــای 
عمومــی و دولتــی ظرفیت هــای باالیــی وجــود 

دارد. 
امامــی بــا اشــاره بــه بــازارگاه توکن هــای 
مهمتریــن  از  یکــی  گفــت  فینوپیــا  یکتیــای 
در  ارزش  ایجــاد  پلتفــرم  ایــن  کارکردهــای 
صنایــع  و  گردشــگری  هنــر،  اقتصــاد  حــوزه 
مجموعــه  در  ظرفیــت  ایــن  اســت.  دســتی 
فینوپیــا وجــود دارد کــه بــا ارایــه مشــاوره های 
حقوقی، فنی، اقتصادی و کســب و کاری  در 
حوزه هــای تأمیــن مالــی جمعــی عام المنفعــه 
مرمــت  و نگهــداری بناهــای تاریخــی،  تأمیــن 
مالــی جمعــی خرید آثــار ملی با هدف حفظ و 
نگهــداری آثــار، درآمدزایی از حق انتشــار آثار 
ملــی و میــراث فرهنگــی در موزه هــا و مراکــز 
فرهنگــی بین المللــی، فــروش آثــار هنــری به 
شــکل انفــرادی یا جمعی و ایجاد بــازار ثانویه 
آن ها ، توســعه گردشــگری مجازی متاورســی 
تعاملی، توســعه بازی با محوریت گردشــگری 
و میراث فرهنگی کشور، فروش صنایع دستی 
شناســنامه دار شــده در سطح جهانی، فروش 
غیــر  و  دیجیتالــی  ملــی  مفاخــر  هنــری  آثــار 

دیجیتالی شناسنامه دار شده، 
بین المللــی  شناســنامه  ثبــت 
فرهنگــی،  میــراث  دیجیتــال 
و  مســتقیم  خریدوفــروش 
بین المللــی  واســطه  بــدون 
صنایع دستی و آثار هنری و ... 
در مســیر توســعه کارکردهــای 
ارزش افریــن این تکنولوژی در 

کشور گام بردارد.
رئیــس هیئت مدیــره فینوپیــا در پایان با 
اشــاره بــه امنیــت بــاالی پلتفــرم nft فینوپیــا 
اضافه کرد: «بازارگاه توکن های یکتای فینوپیا 
یــک بســتر امن و مطمئــن برای خلق و مبادله 
توکن هــای nft فراهــم کــرده اســت کــه در آن  
تمــام ذینفعــان اعــم از هنرمنــدان و صاحبــان 
آثار هنری امکان انتشــار و مبادله دارایی های 

خود را در آن خواهند داشت.»
نخســتین مراســم توســعه گردشــگری 
ایــران کهــن بــا خالقیــت و نــگاه دانش بنیــان 
روز سه شــنبه ۱۴ تیــر ۱۴۰۱بــا حضور عزت هللا 
ضرغامی، وزیر میراث فرهنگی، گردشــگری و 
صنایع دســتی و پرویــز کرمــی، رئیــس مرکــز و 
دبیــر ســتاد فناوری های نرم و توســعه صنایع 
خــالق برگــزار شــد. در حاشــیه این مراســم ۷ 
کســب و کارهــای نوپــای برتــر ایرانــی باهــدف 
هم افزایــی محصــوالت و خدمات شــرکت های 
دانش بنیــان و خــالق در حــوزه گردشــگری و 
صنایــع دســتی رونمایــی شــدند کــه بــازارگاه 
مبادلــه توکن هــای یکتیای فینوپیــا نیز یکی از 

این کسب و کارها بود.

هــم اکنــون P/E فــوروارد بــازار ۶.۳ اســت 

کــه پــس از برگــزاری مجامع ایــن عدد اصالح 

می شــود؛ و چنانچــه پــس از تقســیم ســود 

اتفــاق منفــی خاصــی رخ ندهــد در ســه مــاه 

آینده، بازار پر رونق تری نسبت به فصل بهار 

خواهیم داشت.

عضــو هیات مدیره تامین ســرمایه نوین 
در گفت وگو با پایگاه خبری بازارسرمایه (سنا) 
گفــت: باتوجــه بــه گــزارش فــروش خردادماه 
شــرکت ها، شــرکت های تولیــدی در حــدود 
۱۰۴ هــزار میلیــارد تومــان فروش داشــتند که 
ایــن رقــم به نســبت خرداد ماه ســال گذشــته 
کــه ۴۴ هــزار میلیارد تومان بــوده، بیش از ۲ 
برابر رشد داشته است. بر اساس این مؤلفه 
بــه نظر می رســد گزارش هــای فصلی خوبی از 
بیشــتر شرکت ها منتشر شــود؛ البته کاهش 
حاشــیه ســود بنگاه هــا را بایــد بــه عنــوان یک 

نکته منفی مد نظر قرار داد.
مهــدی دلبــری افــزود: موضــوع مجامــع 
شــرکت ها و هلدینگ هــای بــزرگ مانند فوالد 

مبارکــه و... در پیــش اســت کــه تعیین کننــده 
رونــد چند هفته آینــده خواهد بود، همچنین 
در بحــث قیمت هــای جهانــی هم شــاهد افت 
شــدید بودیــم، امــا نکتــه مثبــت ایــن اســت 
کــه قیمت هــای جهانــی در حــدود میانگیــن 
قیمــت ســال ۱۴۰۰ در حــال معامله اســت که 

نگرانی ها را از بین می برد.
وی بیــان کــرد: بــا نگاهــی بــه بــازار ارز 
شــاهد افزایــش نــرخ دالر نیمایــی بــه مرز ۲۶ 
هــزار تومــان هســتیم؛ فاصلــه قیمت بــا بازار 
آزاد بــه حــدود ۲۵ درصــد رســیده اســت کــه 
هنــوز عــدد قابــل توجهــی اســت امــا در کنــار 
ایــن اتفاقــات رینگ معامالتــی مس و ورق در 
بورس کاال معامالت نسبتا خوبی داشتند، به 
عنوان مثال کاتد مس با دالر ۲۹ هزار تومان 

مورد معامله قرار گرفته است.
دلبری ادامه داد: اثر تورم در بخش های 
مالــی  ای  ـ هـ ه زودی در صورت  ـ ـ ب ی  ـ ـ الی کا
شرکت ها دیده می شود بنابراین تورم موجود 

با تاخیر به بازارسرمایه ورود پیدا می کند.

عضــو هیات مدیره تامین ســرمایه نوین 
در ادامه به چالش های پیرامون بازار پرداخت 
و تصریــح کــرد: در فصــل تابســتان و گرمــا 
جدی ترین مســأله بازار، قطعی برق است که 
کارخانه هــای تولیــدی را تهدیــد می کنــد؛ و در 
چندیــن کارخانــه تولیــد ســیمان و فــوالد ایــن 

موضوع دیده شده است.
بــه گفتــه وی؛ مذاکــرات برجــام در قطــر کــه 
مذاکرات رفع تحریم ها خوانده شد بیشترین 
اثر و نوســان را در نرخ دالر و ســکه گذاشت، 
اما در بازار ســهام باید ســهام را به دو بخش 
تاثیرپذیر از برجام و بی تاثیر از برجام تقسیم 

کرد.
کــرد:  عنــوان  بازارســرمایه  فعــال  ن  ـ ـ ی ا
ـروه بانکــی، بیمــه ای و در کل ریالی هــا از  گـ
رفــع تحریم ها نتیجه مثبت بگیرند و ســودده 
باشــند، امــا ســهام دالری یــا غیــر برجامــی بــا 
تاخیر زمان بهبود می یابند؛ اگر برجام صورت 
بگیــرد قاعدتــاً فاصله دالر نیمایــی و بازار آزاد 
کاهــش پیــدا می کنــد و محصوالتــی کــه بــا 

تخفیــف در عرصــه جهانــی به فروش می رســد 
بــا تخفیــف کم تــر و روند بهتری مــورد معامله 

قرار می گیرند.
وی پیش بینــی کــرد: در صــورت حصــول 

مذاکــرات برجــام، نــرخ دالر حــدود ۱۰درصــد 

کاهــش می یابــد و فاصلــه دالر نیمایی با بازار 

آزاد بــه ۱۵ درصــد می رســد؛ بنابرایــن ریســک 

ـد  ـهم های دالری را تهدیـ ـی سـ ـل توجهـ قابـ

نمی کند.

دلبری در پایان گفت وگو اظهار داشــت: 

اســتراتژی های  بــه  باتوجــه  ذارها  گ ه  ی ا رم ـ ـ س

معامالتی و   افق ریسکشان تنوع دارایی خود 

را انتخاب کنند و اگر دانش و زمان مناســبی 

بــرای تحلیــل در اختیــار دارنــد، می تواننــد بــه 

صــورت شــخصی معامــالت را انجــام دهنــد؛ 

در غیــر ایــن صورت باید بــه افراد دارای مجوز 

رجوع و معامالت را از طریق آنها دنبال کنند 

و از آنجایی که ابهامات زیادی در رویدادهای 

داخلــی و خارجــی داریم بهتر اســت، پرتفویی 

متشکل از دارایی مختلف داشته باشند.

ثبــات  گفــت:  اقتصــادی  کارشــناس 

شــاخص های پولی بیش از هر چیز بستگی 

بــه منابــع و مصــارف دولــت دارد. چنانچــه 

اعــداد  همیــن  مصــارف  و  افزایشــی  منابــع 

قانــون بودجــه باشــد، روال فروردیــن مــاه 

ادامه پیدا می کند.

هادی حق شــناس؛ کارشــناس مســائل 

در  مجلــس  ســابق  نماینــده  و  اقتصــادی 

گفت وگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا در پاســخ به این 

ســوال کــه آیــا با توجــه بــه روند روبــه  بهبود 

گذشــته،  ماه هــای  در  پولــی  متغییرهــای 

وضعیــت  از  مثبتــی  چشــم انداز  می تــوان 

شــاخص های پولــی در ماه های آتی داشــت، 

گفــت: شــاخص ها مربــوط بــه فروردیــن مــاه 

اســت، برای پاســخ دقیق به این ســوال باید 

اتفاقــات ماه هــای بعد را هم مورد توجه قرار 

داد. درصورتیکه رتبه بندی معلم ها و ضریب 

ده درصــدی حقوق بازنشســتگان بــا افزایش 

همــراه باشــد، بــه معنــای رشــد هزینه هــای 

جــاری دولــت اســت. در ایــن حالــت چنانچه 

میــزان فــروش نفت و فرآورده هــای نفتی به 

مانند سال گذشته افزایش یابد، شاید اتفاق 

فروردین مجدد به تکرار درآید. 

وی در ادامــه اضافــه کرد: موضوع قابل 

طــرح بیــش از هــر مســئله دیگر بســتگی به 

منابــع و مصــارف دولت در ســال جاری دارد. 

چنانچــه منابــع افزایشــی و مصــارف همیــن 

اعداد قانون بودجه باشد، روال فروردین ماه 

ادامــه پیــدا مــی کند، ولی اتفاقــی غیر از این 

روی دهــد شــاخص های پولــی تغییــر خواهد 

کرد و فروردین ماه تکرار نخواهد شد.

این کارشناس مســائل اقتصادی دراین 

خصوص که  آیا تنها نهاد اثرگذار بر نقدینگی 

و تــورم بانــک مرکــزی و نظام بانکی اســت یا 

ســایر نهادهــای اقتصــادی دولــت هــم بــر آن 

تاثیرگــذار بــوده انــد، اظهــار داشــت: اصلــی 

تریــن وظیفــه درایــن رابطــه بــر عهــده بانــک 

مرکزی اســت زیــرا درصورتیکه شــاخص های 

پولــی کنتــرل شــود، مهمترین اثــر بر کاهش 

نرخ تورم را خواهد داشت. بر فرض سازمان 

برنامــه بــه دنبــال تنظیــم مصــارف و منابــع 

است و با دیدن واقعی آن، تاثیرگذار خواهد 

بود. ولی سیاســت های پولی کشــور را بانک 

مرکــزی تنظیم می کنــد و درصورتیکه نظارت 

بــر موسســات پولی و بانک هــای خصوصی را 

به درستی انجام دهد، نقدینگی و پایه پولی 

را کنترل کرده است.

نماینده ســابق مجلس پیشنهاد خود را 

بــرای مدیریــت بهتــر نقدینگــی و کنترل تورم 

چنیــن بیــان کرد: راهکار اساســی این اســت 

که بخش بازرگانی به روال عادی برگردد که 

راه آن هــم احیــا برجام اســت تــا منابع ارزی 

بــه شــکل طبیعــی وارد کشــور شــود. در این 

صــورت بانــک مرکــزی ارز را در اختیــار وارد 

کننده ها  می گذارد و آن ها هم با وارد کردن 

کاال، بــه راحتــی نقدینگــی را جمــع می کنند. 

نکته دوم هم کنترل بانک مرکزی برای عدم 

افزایــش پول پرقدرت اســت. در واقع منظور 

ایــن اســت که دولت از بانک هــا و بانک ها از 

بانک مرکزی اضافه برداشت نداشته باشند.

ثبات شاخص های پولی به منابع و مصارف 
دولت بستگی دارد

نخستین مراسم توسعه گردشگری ایران کهن با رویکرد خالقیت و نگاه 
 (NFT) دانش بنیان؛ فینوپیا، از پلتفرم انتشار و مبادالت توکن های یکتای

خود رونمایی کرد
در سایت روزنامه بخوانید:

انتظار روزهای پر رونق بعد از برگزاری مجامع
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آگهی تمدید مناقصه عمومی شماره 40101936
شركت فوالد غدیر ني ریز (سهامي خاص( با شماره ثبت 1300

پیرو آگهي »انجام عملیات آهنگری، جوشکاری، پايپینگ، ساخت و نصب قطعات و 
سازه های فلزی و پلي اتیلن« اعالن مي دارد، اين آگهي تا پايان وقت اداری روز شنبه 

مورخ 01 / 05 / 1401 تمديد گرديده است.
 محل تحويل پاكت ها:  دبیرخانه كمیسیون معامالت شركت فوالد غدير 
غربي، پالک 17، كدپستي  بخارست، كوچه 14  تهران، خیابان  به نشانی:  ني ريز 

1514819711، دبیرخانه كمیسیون معامالت، تلفن 88754305 - 021. 
 دبیرخانه قراردادها واقع در محل مجتمع به نشانی: استان فارس، شهرستان ني ريز، 
كیلومتر 50 جاده ني ريزـ سیرجان، دفتر مديريت حقوقي و قراردادها، كدپستي: 

7491617831، تلفن: 53854124 -071.
 هزينه دريافت اسناد: واريز مبلغ 1.000.000 ريال به حساب شبا به شماره 
IR320170000000220459460003 به نام شركت فوالد غدير ني ريز در بانک 

ملي )غیر قابل استرداد( است.
به مبلغ  مناقصه  در  شركت  تضمین  برای  بانکي  ضمانت نامه  ارائه   

3.000.000.000 ريال )سه میلیارد ريال( در وجه شركت فوالد غدير ني ريز با اعتبار 
3 ماهه با قابلیت يک بار تمديد است.

 اعتبار پیشنهادات 60 روز از تاريخ اتمام مهلت تحويل پیشنهادات و با 
قابلیت يک بار تمديد مي باشد.

 نحوه فروش و دريافت اسناد: 
نام  و  نام  و  مناقصه  نام  )شامل  كتبي  درخواست  تصوير  ارسال  با  مناقصه گران 
واريزی ثابت و همراه( و تصوير فیش  تلفن تماس  خانوادگي مناقصه گر، شماره 

به مبلغ 1.000.000ريال به آدرس ايمیل Tender@nghsco.ir يا شماره فکس 
02188754305، داخلي 6 و يا مراجعه حضوری به محل تحويل پاكات فوق الذكر 
مي توانند اسناد اين مناقصه را خريداری كنند. پس از بررسي درخواست و فیش 
واريزی ، فايل كامل اسناد مناقصه بر روی آدرس ايمیل ارسالي مناقصه گر يا شماره 

فکس دريافتي ارسال خواهد شد.
 شركت فوالد غدير ني ريز در قبول يا رد يک يا كلیه پیشنهادها مختار است.

شهرداری شهریار در نظردارد به استناد مجوز شماره ۱۰۴۸ مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲7 شورای اسالمی شهر شهریار و مصوبه هیئت مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر 
به شماره 7۸ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸ درخصوص واگذاری جایگاه سوخت CNG میدان جهاد شهریار از طریق عقد اجاره به مدت یکسال از طریق مزایده عمومی به شماره مزایده 
5۰۰۱۰۹۳۸۹7۰۰۰۰۰۴ با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ، اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید 
جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول ذیل به درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  www.setadiran.ir مراجعه نمایند . لیست موضوع های مزایده 

به شرح جدول ذیل می باشد :

۱( سپرده نفرات اول و دوم مزایده تازمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد .
۲( سایراطالعات وجزئیات مربوط به واگذاری دراسناد مزایده درج گردیده است .

۳( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختاراست .
4( ارائه مدارک و مستندات ذیل ازسوی شرکت کنندگان درمزایده الزامی است :

4-۱- ارائه جواز کسب جایگاه ازمراجع ذیصالح 
4-۲- ارائه سابقه اجرایی با موضوع مرتبط با مزایده حداقل به مدت ۳ سال .

5( هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برنده مزایده می باشد .
6( تاریخ نمایش درسامانه : مورخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ لغایت ساعت ۱۳ مورخ ۱۴۰۱/5/۴

۷( مهلت دریافت اسناد مزایده ازتاریخ نمایش درسامانه تا ساعت ۱۳ تاریخ ۱۴۰۱/۴/۲۲ ازسامانه تدارکات الکترونیکی دولت .
8( مهلت ارائه پیشنهادات ازتاریخ ۱۴۰۱/۴/۱۳ ساعت ۱۳ تا تاریخ ۱۴۰۱/5/۴ ساعت ۱۳ )درسامانه ستاد(

9( زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت ۱۲:۳۰ مورخ ۱۴۰۱/5/5
۱0( زمان اعالم برنده : تاریخ ۱۴۰۱/5/5 ساعت ۱۳
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سید حسن رهنما

 رئیس سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر

ت دوم(آگهی مزایده عمومی واگذاری جایگاه سوخت CNG میدان جهاد شهریار
) نوب

مبلغ سپرده شرکت درمزایده )ریال( قیمت پایه کارشناسی یک ساله )ریال( شماره مورد اجاره موضوع مزایده ردیف
۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۴/۸۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 5۱۰۱۰۹۳۸۹7۰۰۰۰۳۹ ۱ اجاره جایگاه سوخت CNG میدان جهاد شهریار

 شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی ساخت قطعات)SLIDE VALVE (SG-1503,05به شماره مناقصه
RNL-9947008-TH و شماره فراخوان  ۲۰۰۱۰۹۲۴۴7۰۰۰۰۶۶  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل 

اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. 
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 
در سامانه تاریخ  ۱۴۰۱/۰۴/۱5 می باشد. اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ف
مقدار/شرح مختصر کاالشماره مناقصهردی

تعداد
 برآورد هزینه

انجام موضوع مناقصه )ریال(
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند 

ارجاع کار )ریال(
۱RNL-9947008-THSLIDE VALVE (SG-1503,05( 665/۲00/000/000۳/۲60/000/000 عددساخت قطعات

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی: ساعت ۱۸:۰۰ روز یکشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۶
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی: ساعت ۱۸:۰۰ روز دوشنبه تاریخ ۱۴۰۱/۰5/۱۰

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس: اراک- کیلومتر ۲۰ جاده بروجرد- سه راهی شازند- اداره تدارکات کاال- واحد تحقیق و 

ساخت             تلفن: ۰۸۶-۳۳۴۹۱۸۳۲
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام و مراحل عضویت در سامانه:

مرکز تماس: ۰۲۱-۱۴5۶

روابط عمومی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند انتشار نوبت اول : 1401/04/15   نوبت دوم :1401/04/20  

شماره مجوز:2177 - 1401
دوم(شناسه: 1343940

) نوبت 

شرکت پاالیش نفت
امام خمینی )ره( شازند »سهامی عام« 

»آگهی ارزیابی کیفی تولیدکنندگان و سازندگان «
  RNL- 9947008 - TH فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره

WWW.IKORC.IR :آدرس اینترنتی

ارزیابی کیفی  با  مناقصه عمومی همزمان  دارد  نظر  در  البرز  استان  گاز  شرکت 
فشرده مناقصه به شماره نیاز درسامانه   ستاد)۲۰۰۱۰۰۱۴۰۲۰۰۰۰۴۱( را از طریق 

سامانه تدارکات الکترونیکی )دولت( برگزار نماید. 
مبلغ برآورد اولیه  ۲۰۳،۳۱۹،۶۴5،۳۶۶ ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
به شماره ۱۲۳۴۰۲/ت5۰۶5۹ هـ تاریخ ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ به مبلغ  ۱۰،۰۶۶،۳۹۳،۰۰۰ ریال

 آخرین زمان مهلت دریافت  اسناد توسط مناقصه گر در سایت تا ساعت۱۶:۰۰ 
روزچهارشنبه ۱۴۰۱/۰۴/۱5

 آخریـن زمـان بارگـذاری اسـناد توسـط مناقصـه گـر در سـایت تـا سـاعت ۱۶:۰۰روز 

شـنبه  ۱۴۰۱/۰5/۰۱
 زمان بازگشایی پاکتها ) ازطریق سامانه ستاد(  

گشایش پاکت " الف، ب ، ج" : ساعت :  ۹:۰۰ روز یکشنبه  تاریخ  ۰۹/ ۱۴۰۱/۰5
شرایط مناقصه گر: 

۱.دارای گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  
۲.دارای گواهینامه تأیید صالحیت پیمانکاری معتبر از اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی
 آدرس : استان البرز، کرج، میدان طالقانی، بلوارتعاون، خیابان فرهنگ، روبروی 

تربیت ۶ ، شرکت گاز استان البرز ،امورپیمانها
تلفن : ۳۴۱۸7۱۴۴-۰۲۶    نمابر : ۰۲۶-۳۲5۲۰۸۶۸

شرکت گاز استان البرز انتشار نوبت اول : 1401/04/15           نوبت دوم : 1401/04/20

شناسه : 1345906

ت دوم(فراخوان مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی فشرده یک مرحله ای
) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان البرز 

)سهامی خاص(
مناقصه ارائه خدمات اداری دفتری

مجازی سازی کامپیوتر  ها، 
آینده سخت افزاری 

سازمان ها، در رویداد نسل 
جدید کالینت های اداری

جشــن تولد سی سالگی شــرکت بهین تکنولوژی با معرفی 
محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت در زمینــه دســکتاپ های 

مجازی برگزار شد.
بزرگتریــن رویــداد تخصصــی بررســی تکنولوژی هــای 
نوین با رویکرد نسل جدید کالینت های اداری ۱۳ تیر ۱۴۰۱ 
در هتل اسپیناس پاالس تهران به وسیله بهین تکنولوژی 
برگــزار شــد.  در ایــن رویــداد کمپانــی ATRUST (شــرکت با 
تجربه و پیشــرو در حوزه تولید زیروکالینت و تین کالینت( 
و شــخصیت های مهــم و برجســته ای از حــوزه کســب وکار و 
اقتصاد کشــور حضور داشــتند و همزمان نیز در شبکه های 

اجتماعی بهین تکنولوژی به صورت زنده پخش شد.
و   خوشــنام  شــرکت های  از  یکــی  تکنولــوژی  بهیــن 
معتبر در صنعت IT کشــور اســت که با بيش از ۲۹ ســال 
ســابقه فعاليت در اين صنعت، توانســته با توليد و عرضه 
ارائــه  بــا  محصــوالت پيشــرو در زمينــه تكنولــوژی همــراه 
ســرویس و خدمات بســیار قدرتمند و پشــتیبانی مناســب، 
موجــب افزایــش اطمینان خاطر مشــتریان و وفاداری آن ها 
شــود. ATRUST در طــی ســخنرانی نماینــده خــود در ایــن 
رویــداد، از بهیــن تکنولــوژی بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن 
مشــتریان خود در کنار متا )فیســبوک سابق( و مک دونالد 
نــام بــرد و ایــن شــرکت را به عنوان نماینــده انحصاری خود 
در ایــران معرفــی کــرد. حمیــد توســلی، مدیرعامــل بهیــن 
تکنولوژی با اشاره به چشم انداز مجموعه، به دستاوردهای 
حاصل شــده در طی ۳ دهه فعالیت اشــاره و دغدغه خود 
را تامیــن نیــاز بخش هــای مختلــف کســب و کارها، منطبــق 
بــا جدیدتریــن و بــه روزتریــن تکنولوژی های پیشــرو جهانی 

همراه با ارائه خدماتی شایسته ذکر کرد.
پــس از ایــن ســخنرانی جشــن ســی ســالگی بهیــن 
تکنولوژی با حضور متخصصین و مهمانان ویژه این مراسم 
 IT برگــزار شــد و ۳ دهــه فعالیــت موفق یک شــرکت حــوزه
در کشــور، مــورد تشــویق مخاطبــان قــرار گرفــت. در ایــن 
نشســت، متخصصین حوزهIT  کشــور در زمینه جدیدترین 
تکنولوژی هــا، مزایــا و معایــب هــر یــک و ترندهــای جهانــی 
و پیشــرو بــه بحــث و تبــادل نظــر پرداختنــد.  از مهم تریــن 
بخش هــای ایــن رویداد، می توان به رونمایــی از جدیدترین 
محصــوالت بهیــن تکنولــوژی در حــوزه IT  متناســب بــا نیاز 
سازمان ها، ادارات، بیمه و بانکداری و با تکیه بر دو مفهوم 
مدیریــت مرکــزی اطالعــات و امنیت اشــاره کرد که در حین 
برگــزاری مراســم، امکان مشــاهده و تســت این محصوالت 
بــرای مهمانان میســر شــده بــود. در انتهای برنامــه نیز پنل 
بیــان تجربه هــا بــا حضــور مدیــران فــروش و بازاریابــی ایــن 
شــرکت، شــکل گرفت و این مدیران از تجربیات کاری خود 

با مشتریان متفاوت و چالش هایشان سخن گفتند.

خبـــــــــــــــــر

مرحله نهایی رقابت های 
انتخابی تیم های ملی کشتی با 

حمایت همراه اول برگزار شد
مرحله نهایی رقابت های انتخابی تیم های ملی کشــتی 
بــا حمایــت همــراه اول در ســالن ۱۲ هزار نفــری آزادی 

برگزار شد.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات 
ســیار ایــران، صبــح روز یکشــنبه ۱۹ تیــر ۱۴۰۱، مرحلــه 
نهایــی رقابت هــای انتخابــی تیم های ملی کشــتی آزاد و 
فرنگــی بــا اســتقبال کــم نظیــر تماشــاگران در مجموعــه 

ورزشی ۱۲ هزار نفری آزادی برگزار شد.
در این رقابت یک روزه ۱5 کشــتی گیر از 7 اســتان 
بــا رقبــای خــود مبــارزه کردنــد تــا تکلیــف نفــرات اصلــی 

تیم های ملی کشتی مشخص شود.
مســؤولیت کمیتــه فنــی ایــن رقابت هــا بــر عهــده 
محمــد بنــا و پژمــان درســتکار بــه ترتیــب ســرمربی تیــم 
ملی فرنگی و آزاد بود. گفتنی اســت چند روز پیش نیز 
تیم  ملی کشــتی فرنگی جوانان کشــورمان در مسابقات 
قهرمانی آســیا در منامه توانســته بود با حمایت همراه 

اول مقام نخست را کسب کند.

خبـــــــــــــــــر

عبدالرضا صالحی
دبیر انجمن تولید کنندگان و وارد کنندگان 
ماشین آالت سنگین معدنی، ساختمانی 

بر اساس گزارش های وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، حدود  ۳۷ هزار ماشــین آالت سنگین 
فعــال در کشــور داریــم و پیش بینــی انجمــن 
ایــن اســت که بــا توجه به ســرویس دهی های 
شرکت های نمایندگی، این عدد باید نزدیک به 

50 هزار ماشین برسد.
میانگیــن  حالــت،  خوشــبینانه ترین  در 
و  اســت  ۱۸ســال  کشــور  ماشــین  آالت  ســن 
بــا شــرایطی کــه مــا در آن هســتیم و وجــود 
ماشــین های با عمر ۱۸ ســال چگونه می شــود 
هم به پروژه های عمرانی رسیدگی کرد و هم 
در معــادن فعالیــت کرد و بهره برداری باال هم 

داشت؟
دلیــل  بــه  کــه  اســت  از ۶ ســال  بیــش 
محدودیــت منابــع ارزی و برخــی سیاســت ها 
و بخشــنامه های خلق الســاعه وزارت صمــت، 
ورود ماشین آالت به صورت محسوس کاهش 
یافته اســت؛ به عنوان مثال واردات یکســری 
نمونه هــای  تولیــد  دلیــل  بــه  ماشــین آالت  از 
مشــابه تولیــدات داخلــی ممنوع شــده اســت 
کــه از آن جمله می توان به بیل های مکانیکی 
تــا ۳۶۰ اســب بخــار و لودرهــای بــا وزن 7 تن 
اشــاره کــرد یــا ماشــین آالتی که می توانســتند 

عمرانــی  پروژه هــای  و  معــادن  و  صنایــع  در 
کمــک کننــد؛ محــدود و باعــث افزایــش عمــر 

ماشین های داخل کشور شده اند.
ماشــین آالت  واردات  بــا  ســو  یــک  از 
مســتعمل نزدیک به ۱۰ ســال و حتی باالتر از 
۱۰ سال ) با توجه به ماده ۱۰۹ و ۱۱۰ آیین نامه 
اجرایی معادن( روبه رو بودیم که باعث شــد، 
ماشــین آالت مســتعمل بــدون هیــچ ممیــزی 
و ضابطــه ای از جملــه اســتانداردهای اولیــه و 
اســتانداردهای تاییــد نــو وارد کشــور شــده و 
متاســفانه همین موضــوع باعث افزایش عمر 
ماشین های داخلی کشور شده و حتی قیمت 
و کمیــت ماشــین آالت مســتعمل برتولیــدات 

داخلی تاثیرگذار بوده است.
از ســوی دیگــر، تهیــه قطعــات یدکــی و 
پشــتیبانی٬ مشــکالتی را بــرای فعــاالن حــوزه 
معدن به وجود آورده اســت؛ چراکه بســیاری 
می شــدند،  کشــور  وارد  کــه  ماشــین آالتی  از 
همچــون ماشــین آالت وارداتی قبلــی، نبودند 
ماشــین آالت  ایــن  قطعــات  تامیــن  بنابرایــن 
شــرایط خاصی می طلبید. این در حالی اســت 
که بســیاری از نمایندگان رســمی شاید موفق 
به تامین قطعات نمی شــدند؛ چراکه نمونه ای 
وجــود  وارداتــی  ماشــین آالت  مــدل  ایــن  از 
نداشــت و حتــی مکانیک هایشــان آشــنایی با 

ماشین آالتی مستعمل وارداتی نداشتند.
بــا ایــن حــال خوشــبختانه طــی چندمــاه 

راهکارهایی برای کاهش عمر ماشین آالت سنگین

اخیــر، برنامه هایــی در حــال تــدارک اســت که 
شــاید تحولــی در ایــن سیســتم ایجــاد و بــه 
ماشــین آالت توجــه ویــژه ای شــود در نتیجــه 
بــا تدویــن ایــن شــیوه نامــه کــه اگرچــه کامل 
نیســت؛ امــا یــک گام بــه جلــو بــوده، حداقــل 
اتفاقــی که می افتد، کاهش عمر ماشــین های 

موجود در معادن است.
قــرار بــود، معــدن در برنامه هــای دولــت 
جایگزین نفت شــود؛ ولی متاســفانه به دلیل 
وجــود مشــکالتی در واردات ماشــین آالت کــه 
رکن اصلی در استخراج است، به آن اهدافی 
که مدنظر ما بود، نرسیدیم و با وضع موجود 
ماشــین آالت نــه تنهــا بــه آن شــرایط ایــده آل 
نمی رســیم بلکه هر چند سال، این ماشین ها 
عمرشــان باالتــر مــی رود و بســیاری از آن هــا 
زمین گیرتر می شوند و متاسفانه اوضاع بدتر 

خواهد شد.
از  بســیاری  اینکــه  چرایــی  بــه  هنــوز 
دوســتانی که در معادن فعال هستند، اصرار 
دارنــد تــا ماشــین های مســتعمل ۱۰ ســال بــه 
اگــر  بــاال وارد کشــور شــود واقــف نیســتیم. 
 ۱۸ از  کمتــر  ماشــین آالت  عمــر  میخواهیــم 
ســال باشــد، بی شــک باید ماشــین آالتی وارد 
کشــور شــوند که یا نو هســتند یا حداقل تا ۳ 
ســال کارکرد داشته باشند که بتوانیم کارایی 

ماشین آالت را افزایش دهیم.
نیازمنــد  نــو  ماشــین آالت  واردات 
برنامه ریزی منســجمی است و باید تمهیداتی 
بــرای آن دســته از فعاالنــی کــه توانایی خرید 
اندیشــیده  ندارنــد،  ســنگین  ماشــین آالت 
شــود کــه معتقــدم بــا تامیــن مالــی از طریــق 
بانک هــا می تــوان  از طریــق  یــا  نمایندگی هــا 
ایــن  و  کــرد  بــازار  وارد  را  نــو  ماشــین های 
موضــوع و تصمیــم عقالنی تــر اســت تــا اینکه 
ماشــین آالت مســتهلک با عمر 5 سال را وارد 

کشور کنیم.
۳7 هــزار ماشــین آالت مســتهلک  فعال 
در کشــور، ســاالنه حــدود ۱۱۰ هــزار میلیــارد 
تومان، ســوخت بیشــتر مصــرف می کنند. اگر 
ماشین آالت جدید جایگزین شود، در سوخت 
و هزینه هــای دولــت نیــز صرفه جویــی خواهد 
شــد. اگر ماشــین آالت نوسازی شــود، نزدیک 
بــه ۱۱۰ هــزار میلیــارد تومــان صرفه جویــی و 
ســوخت  مصــرف  تفــاوت  از  هزینــه  کاهــش 
خواهیــم داشــت؛ امــا متاســفانه مســائل این 
چنینــی در حوزه ماشــین آالت دیده نمی شــود 
کــه اگــر آگاهانه می اندیشــیدیم به جای قطع 
یارانه روغن، گندم و ماکارونی مردم، باید در 
ابتــدا یارانه ســوخت معــادن که کاالهایشــان 
بر اساس قیمت های جهانی صادر می شود را 

قطع می کردیم.
معموال تصمیمات در حوزه ماشــین آالت 
و صنعــت کشــور ناآگاهانــه انجــام می شــود. 
در صورتــی کــه ناوگان ماشــین آالت نوســازی 
شود؛ برای تامین سوخت این تعداد ماشین، 
حداقــل از لجســتیک، عبــور و مــرور و تامیــن  
۱77 هــزار تانکــر ســوخت در ســال جلوگیــری 
می شــود که متاسفانه این نوع برنامه ریزی ها 
دیده نشــده اســت و نمی شود و تصمیم هایی 
که گرفته می شود خلق الساعه و ضرب االجلی 

و مسکن است.
تنها چیزی که فعاالن حوزه ماشین آالت 
می خواهنــد؛  ســیزدهم  دولــت  از  ســنگین 
بحــث تولید داخل براســاس یک روش خاص 
اســت. اگــر قرار بر تولید داخلی ماشــین آالت 
باشــد بایــد از سیاســت های درســتی پیــروی 
کنیــم تــا نتیجه بخــش باشــد؛ چراکــه کاربران 
پروژه هــا  و  معــادن  ســنگین؛  ماشــین آالت 
هســتند نــه مــردم عــادی؛ لــذا تولید ایــن نوع 
ماشــین آالت بایــد بر اســاس توانایی هایی که 
در داخل وجود دارد و در یک حد معین انجام 

شود.
داخلــی  ماشــین آالت  تولیــد  از  پــس 
بایــد بــا توجــه بــه نیــاز پروژه هــای معــادن یــا 
عمرانــی مجــوز واردات ارائــه شــود در صورتی 
در  نــو  ماشــین آالت  کــردن  وارد  حتــی  کــه 
مقابــل ماشــین آالت داخلــی می توانــد رقابــت 
ایجــاد کــرده و نــرخ را کاهــش داده و بــه نفع 
تولید کننــده باشــد که در ایــن صورت تولید با 
کیفیــت تر بوده و مصرف کننــدگان از کیفیت 

بهتری برخوردار خواهند شد.
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آگهی مزایده اموال منقول )خودرو(
بموجـب پرونـده اجرائـی کاسـه ۱۴۰۰577۲ مطروحـه در اداره اجـرای اسـناد رسـمی تبریـز خانـم حوریـه عظیمـی 
نـام پـدر: ابراهیـم تاریـخ تولـد: ۱36۴/۰5/۱۲ شـماره ملـی: ۱7399۰7779 شـماره شناسـنامه: ۲۲ جهـت وصـول 
مطالبات خود موضوع سند ازدواج شماره ۱7۰9۱، تاریخ سند: ۱39۱/۰۲/۰8 تنظیمی دفتر ازدواج شماره 8 تبریز 
به صداق یکجلد قرآن مجید هدیه روی جلد ده هزار تومان و یکحلقه انگشـتر طا مقوم ششـصد هزار تومان 
و یکجام آئینه و شمعدان مقوم دویست هزار تومان و تعداد پانصد و چهارده )5۱۴( عدد سکه تمام بهار آزادی 
علیـه آقـای وحیـد محمـودی نهـر نـام پـدر: علـی تاریـخ تولـد: ۱36۴/۰6/۰7 شـماره ملـی: ۱38۲۰۰5۴7۴ شـماره 
شناسـنامه: ۲۴۰۱ مبادرت به صدور اجرائیه نموده و اجرائیه در مورخه ۱۴۰۰/۱۱/۲۰ به مدیون از طریق سـامانه 

ثنا اباغ و حسـب درخواسـت بسـتانکار و پس از طی مراحل و عملیات اجرائی، 
بـه رنـگ آبـی بـه شـماره موتـور   ۱۲5 CDI تیـپ )MKZ( ۱- ششـدانگ یـک دسـتگاه موتـور سـیکلت ام کا زد
* NDR ۱۲5 * ۰5۱63398   و شـماره تنـه NDR *** ۱۲5P 9۰۴9676 بشـماره انتظامـی ایـران 395 – ۲963۲ و 
مـدل ۱39۰ متعلـق بـه مدیـون پرونـده اجرائـی در قبـال قسـمتی از طلـب و حـق االجـرا بازداشـت و طبـق گـزارش 
مورخ ۱۴۰۱/۰3/۲6 مأمور اجرای ثبت تبریز خودرو مذکور بنشانی تبریز پارکینگ صدرا متوقف و برابر گزارشات 
مورخه ۱۴۰۱/۰3/۲5 و ۱۴۰۱/۰3/۲6 کارشـناس رسـمی دادگسـتری زین السـتیکی دارای پارگی می باشـد و باک 
موتور دارای اثر ضربه بوده و نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد و قسـمتهای اسـتیل موتورسـیکلت پوسـیدگی 
داشته و نیاز به آبکاری دارد و کیلومتر شمار ندارد و قسمتهای استیل موتورسیکلت زنگ زدگی داشته و نیاز به 
رنگ آمیزی دارد و روکش زین پاره شده است و هر دو حلقه الستیک موتورسیکلت فرسوده می باشد وضعیت 
ً داخـل نیـاز بـه تعمیـر  انتقـال نیـرو سـالم اسـت وضعیـت موتـور بـه نظـر از وضعیـت ظاهـری سـالم ولـی احتمـاال
دارد و موتورسـیکلت تا تاریخ ۱۴۰۱/۰6/۱۰ دارای بیمه نامه شـخص ثالث بشـماره ۱۴۰۰/5/۱/۱۱9/35۴97/۴65 
نـزد شـرکت بیمـه ایـران مـی باشـد و ششـدانگ موتورسـیکلت بـا وضعیـت موصـوف طبـق نظـر کارشـناس رسـمی 

دادگسـتری بـه مبلـغ یکصـد میلیـون ریـال ارزیابی گردیده اسـت؛
۲- ششـدانگ یـک دسـتگاه خـودرو سـواری پرایـد تیـپ جـی ال ایکـس آی بـه رنـگ سـفید روغنـی بـه شـماره موتور 
۲۰۲997۰ و شماره شاسی S ۱۴۱۲۲8635۰885 بشماره انتظامی 9۱7 ق ۴8 – ایران ۱5 و مدل ۱386 متعلق 
بـه مدیـون پرونـده اجرائـی در قبـال قسـمتی از طلـب و حـق االجـرا بازداشـت و طبـق گـزارش مـورخ ۱۴۰۱/۰3/۲6 
مورخـه  گزارشـات  برابـر  و  متوقـف  صـدرا  پارکینـگ  تبریـز  بنشـانی  مذکـور  خـودرو  تبریـز  ثبـت  اجـرای  مأمـور 
۱۴۰۱/۰3/۲5 و ۱۴۰۱/۰3/۲6 کارشـناس رسـمی دادگسـتری بدنـه خـودرو از ناحیـه زیـر سـقف بـه لحـاظ داشـتن 
ضربه از نواحی متعدد نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی دارد وضعیت دسـتگاه انتقال نیرو سـالم اسـت وضعیت 
موتـور سـالم لیکـن بـه لحـاظ خـواب بیـش از حـد خـودرو در پارکینـگ آزمایـش فنـی مقـدور نگردیـد السـتیک های 
عقب مستهلک و فرسوده و الستیک های جلو 5۰% کارآیی دارد و خودرو تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۱7 دارای بیمه نامه 
شـخص ثالث بشـماره ۲۱۰۱/8757/۱۴۰۰/۴۰۴ نزد شـرکت بیمه دانا می باشـد و ششـدانگ خودرو با وضعیت 
موصوف طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ ششـصد میلیون ریال ارزیابی گردیده و پس از اباغ 
ارزیابی و قطعیت آنها اینک در قبال قسـمتی از طلب و حق االجرای متعلقه باسـتناد ماده ۱۲6 آئین نامه اجرا 
و ۱۲9 مـواد فصـل مزایـده آئیـن نامـه اجـرا از سـاعت 9 الـی ۱۲ روز شـنبه مـورخ ۱۴۰۱/۰5/۰۱ در محـل اداره اجـرای 
اسـناد رسـمی واقـع در تبریـز میـدان راه آهـن بطـرف دیـزل آبـاد روبـروی گمـرک تبریـز طبقـه اول اداره ثبت اسـناد 
غرب تبریز از طریق مزایده به فروش می رسـد و شـرکت برای عموم آزاد اسـت و مزایده حضوری بوده و در یک 
جلسه برگزار خواهد شد خریداران می توانند جهت رویت خودروها به نشانی فوق الذکر محل توقف خودروها 
مراجعـه نماینـد و قیمـت مزایـده از مبلـغ پیشـنهادی شـروع و بـه باالتریـن قیمـت فروختـه خواهد شـد. الزم بذکر 
است شرکت در مزایده منوط به پرداخت ۱۰ درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت بشماره شبا 
36۰۱۰۰۰۰۴۰5۴۰۱3۲۰7565۴9۰ بـا شناسـه واریـز 939۱۰855۴۱۱۰۰7۰۰۰۰۲9۴۰۰۰۲33۱۱۴ نـزد بانـک ملـی 
کـه قابـل پرداخـت در کلیـه شـعب بانـک ملـی و تسـلیم فیـش پرداخـت آن بـه اداره اجـرا بـوده و حضـور خریدار یا 
نماینـده قانونـی وی در جلسـه مزایـده اسـت برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف پنج 
روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت بشـماره فـوق واریـز و فیـش مربوطـه را تسـلیم اداره اجـرا نمایـد. در 
غیر اینصورت یعنی چنانچه مانده فروش به حساب فوق ظرف مهلت مقرر واریز نگردد مبلغ مزبور )۱۰ درصد 
واریـزی( قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهـد شـده و عملیـات مزایـده از وجـه اعتبـار سـاقط و 
مزایده تجدید خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد بود. ضمنا سایر هزینه ها و حق حراج زاید بر مبلغ 
مزایـده بـر عهـده خریـدار مـی باشـد و در صـورت وجـود وجـه مـازاد حاصل از فـروش وجوه پرداختی موضوع فراز 6 
بند الف ماده ۱۲۱ آئین نامه اجرا از محل مازاد قابل پرداخت می باشد. الزم بذکر است چنانچه به اموال مورد 
مزایده در جلسه خریدار پیدا نشود، اموال مورد مزایده با دریافت حق االجرا و حق مزایده به قیمتی که مزایده 

از آن شـروع می شـود به بسـتانکار واگذار خواهد شـد و مزایده تجدید نخواهد گردید.
تاریخ انتشار: 1۴01/0۴/۲0  / م الف ۲15۴               رئیس اداره اجرای اسناد رسمی تبریز – رقیه شری زاده  

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه 
شرکت تیبا ترابر ارس )بامسئولیت محدود( 

شماره ثبت 31957
و شناسه ملی 10980068671

بدینوســیله از کلیــه شــرکاء شــرکت تیبــا ترابــر ارس و یــا نماینــدگان قانونــی آنهــا 
دعــوت مــی گــردد تــا درجلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه راس ســاعت 11 تاریخ 
ــی - پــالک36 -  ــروی مصل ــی - روب ــز - ســه راه طالقان 1۴01/0۴/30 واقــع در تبری
 طبقــه اول - واحــد جنوبــی - بــه کدپســتی 5137783783 برگــزار مــی گــردد، 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه :

1-استماع گزارش هئیت مدیره و تصویب ترازنامه و سود وزیان منتهی به تاریخ 
. ۱۴۰۰/۱۲/۲9

2-تصویب پیشنهاد سود قابل تقسیم ازطرف هئیت مدیره.
3-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت انتشار آگهی های شرکت.

هئیت مدیره شرکت تیبا ترابر ارس

ت اول(
) نوب

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمـه تـوده گشـت برابـر وکالـت نامـه شـماره 78۰79 
– 75/3/۱9 دفترخانـه 3۰7 تهـران اصالتـاً ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه 

اسـناد  دفتـر  تنظیمـی   ۱۴۰۱/3/3۱ تاریـخ   ۱۱۱۴۲ ترتیـب  شـماره  بـه  مصـدق 
رسمی ۱۲85 تهران منضم به درخواست وارده شماره ۰۰9778 – ۱۴۰۱/۴/۱ 
بـا اعـام اینکـه بـه علـت جابـه جایـی، اصـل سـند مالکیـت )تـک برگـی( شـش 
دانـگ یکدسـتگاه آپارتمـان بـه مسـاحت ۱35/55 مترمربـع قطعـه ۲ تفکیکـی 
تهـران   ۱۱ بخـش  در  واقـع  اصلـی  از ۴7  فرعـی   ۱۰5۱6 ثبتـی  پـاک  بشـماره 
بانضمـام انبـاری قطعـه ۲ کـه بنـام شـکراله / وحیـدی بعنـوان مالـک شـش 
دانـگ عرصـه و اعیـان سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 8۰6763 سـری 
سـال کـه در صفحـه ۲8۰ دفتـر امـاک جلـد 8۰6 ذیـل شـماره 33797۰ ثبـت 
گردیـده اسـت مفقـود شـده اسـت و از ایـن اداره تقاضـای صـدور المثنـی آنـرا 
نمـوده اسـت؛ لـذا بدینوسـیله وفـق مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت مورخـه 
8/۱۱/8۰ مراتـب یـک نوبـت آگهـی تـا چنانچـه شـخص و یـا اشـخاص اعـم از 
حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مورد نظر میباشـند 
کـه بـدان اشـاره نشـده و اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه را در اختیـار 
دارنـد؛ ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن 
اعام اعتراض اصل اسناد مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید دریافت 
نماینـد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، المثنـی سـند 

مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد گردیـد.
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 11583  /  شناسه آگهی 13۴7306

آگهی فقدان سند مالکیت
خانمهـا زهـره یعقـوب سـفیانی و زهـرا یعقـوب سـفیانی ضمـن ارائـه دو بـرگ 
رمـز  و   ۱۴۰۱۰۲۱55۱67۰۰۰556 یکتـا  بشـماره  مصـدق  محلـی  استشـهادیه 
کـه سـند  تهـران مدعـی هسـتند  دفترخانـه ۱۴76  تصدیـق شـماره 88۱85۰ 
مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع در طبقـه دوم غربـی بمسـاحت 
۱۴8/۲۴ مترمربـع قطعـه ۱5 تفکیکـی بانضمـام ششـدانگ انبـاری قطعـه ۱5 
 ۱۱7 از  فرعـی  و 3۰۲8  پـاک 3۰۲7  بـه شـماره  مترمربـع  بمسـاحت ۴/3۴ 
اصلـی کـه پـس از اسـتاندارد سـازی بپـاک فرعـی 3۰۲7 تغییـر یافـت مفروز و 
مجزا شده از ۱88۰ الی ۱88۲ فرعی از اصلی مذکور بخش ۱۱ تهران بشماره 
چاپی ۴66۲۴۰ بنام داور محمد پور خشـکناب صادر و تسـلیم گردیده اسـت. 
تهـران   3۰9 دفتـر   7۱/7/۲8 مورخـه   ۱3589۴ قطعـی  سـند  برابـر  سـپس 
ششـدانگ بـه زهـرا یعقـوب سـفیانی نسـبت بـه ۴ دانـگ از ششـدانگ و زهـره 
یعقوب سـفیانی نسـبت به ۲ دانگ از ششـدانگ انتقال یافت. سـپس ... به 
علـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنی 
نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه ۲/9/7۲ مـاده 
۱۲۰ – آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچه کسـی 
مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود 
سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریخ نشـر ایـن آگهی ظرف مدت 
۱۰ روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی 
قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران 

 م الف 1158۴ / شناسه آگهی 13۴7311

آگهی فقدان سند مالکیت
خانمهـا مهنـاز و فرحنـاز شـهرتین عاصـی فرزنـدان حسـین بترتیـب بشـماره هـای ملـی 
۰۰36۴98۱۲۲ و ۰۰36576859 اصالتـاً بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق 
رمـز  و   ۱۴۰۱۰۲۱53۲۰6۰۰۰۱۴۴ یکتـا  شناسـه  و   ۱۴۰۱/۰3/۲8 مـورخ   8۴86 شـماره 
تصدیـق 6۰6399 توسـط دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ۱۴۲۴ تهـران و بـرگ تقاضـای بـه 
وارده شـماره ۱۴۰۱856۰۱۰79۰۰68۰9 مورخ ۱۴۰۱/۰3/3۰ مدعی فقدان سـند مالکیت 
ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در طبقه زیرزمین بمساحت ۱۱۱/۰8 مترمربع قطعه 
اول تفکیکی تحت پاک ثبتی ۴۰39 فرعی از 85 اصلی مفروز و مجزی شـده از پاک 
333۰ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش ۱۱ تهـران ذیـل ثبـت شـماره ۲۱6839 
صفحـه 7۰ دفتـر 7۰۱ بنـام آقـای سیدحسـین حسـن پـور اونجـی ثبـت و تحـت شـماره 
چاپـی ۱۴۲۲65 صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت سـپس طـی سـند شـماره ۱۰5۱6 مـورخ 
78/۱۱/۰۴ دفترخانـه ۲87 تهـران بـه آقـای فرهـاد عاصـی و از نامبـرده بموجـب سـند 
شماره 735۱۱ مورخ 87/۱۱/۲۱ دفترخانه ۱78 تهران به خانمها مهناز و فرحناز شهرتین 
عاصـی )بالمناصفـه( انتقـال یافتـه کـه بعلـت اثاث کشـی مفقود شـده اسـت درخواسـت 
صدور سـند مالکیت المثنی آنرا نموده اسـت. لذا مراتب در اجرای ماده ۱۲۰ آئین نامه 
قانـون ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی میگـردد تـا چنانچـه 
کسـی ادعای انجام معامله نسـبت به ملک مذکور و یا وجود سـند مالکیت را نزد خود 
داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بانضمـام 
اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم، تا مورد رسیدگی قرار گیرد. اصل سند مالکیت 
پـس از ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد و بـه اعتـراض بدون ارائه اصل سـند 
مالکیـت ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت 
قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و به متقاضی تسـلیم خواهـد گردید. 

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس 
م الف 11585 / شناسه آگهی 13۴7315

دعوتنامه هیات حل اختالف
نوبت سوم – تجدید نظر خواه

تجدید نظرخواه: زهرا گروه نی . نشانی: استان تهران – اندیشه – شهرک صدف – خ بیات – ک فروردین – 
پ ۱9 – ط 3 – تلفن: ۰9۱۲۴۲58535

تجدید نظرخواه: مجموعه ورزشـی طلوع – مریم کشـیری – فرشـاد فرشـاد – داوود رخش خورشـید. نشـانی: 
تلفـن:  پـاک ۱۰ سـازمان ورزشـی شـهرداری  آزادی – کوچـه مشـعوف  تهـران – خ  اسـتان  تهـران –  اسـتان 

۰۲۱۴۴۴۴6866 تلفـن:   -  ۰۲۱۴۴۴۴6866
تجدیـد نظـر خواسـته: اعتـراض بـه رای شـماره ۱۴۰۰۰۱۱۱9 مـورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰7 شـعبه :   هیـات تشـخیص اداره 

کار شمالغرب
محل و وقت حضور: اداره کار شمالغرب به نشانی کیلومتر ۲ جاده مخصوص کرج خیابان بیمه چهارم نبش 

سـوم شرقی پ ۲۰
شعبه: هیات حل اختاف          ساعت ۱۲:۲۰ روز: ۱۱          ماه:۰5    سال: ۱۴۰۱

نام و نام خانوادگی گیرنده دعوتنامه: اینجانب آقای / خانم                                با سمت / نسبت 
خواهان/ خوانده نسخه دوم دادخواست به همراه ضمایم را دریافت نمودم                           امضا

گواهی مامور اباغ در ساعت    روز    ماه    سال ۱۴۰۱ دعوتنامه به همراه دادخواست و ضمایم اباغ شد. 
نام و نام خانوادگی مامور ابالغ                                          امضا

تذکـر: خواهشـمند اسـت کلیـه مـدارک مـورد اسـتناد خـود و مـدارک احـراز هویـت را بـرای طـرح در جلسـه هیـات 
حـل اختـاف همراه داشـته باشـید. 

مجید تایق- سرپرست اداره تعاون – کار و رفاه اجتماعی شمالغرب
م الف 11586 / شناسه آگهی 13۴7316

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـید عبدالحسـین حیـدری یـزدی وکالتـاً از طـرف خانـم سـعیده هـادی تبـار و 
از طـرف ورثـه مرحـوم اسـمعیل محمـودزاده برابـر وکالتنامـه ۴۰5۰8 – ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ 
تنظیمـی شـعبه دفترخانـه ۱۴۰6 تهـران و بـا تسـلیم استشـهادیه مصـدق ذیـل شـماره 
63۱3۲ مـورخ ۱۴۰۱/3/۱7 – دفترخانـه یـک دماونـد اعـام نمـوده اسـت کـه سـند 
مالکیـت پـاک ثبتـی ۲5۴65 فرعـی از ۴8 اصلـی واقـع در بخـش ۱۱ بعلت جابه جایی 
مفقـود گردیـده اسـت و طـی درخواسـت وارده بشـماره ۱۴۰۱856۰۱۱5۱۰۰5۴87 – 
۱۴۰۱/3/۲۱ تقاضـای صـدور سـند مجتمـع شـماره مالکیـت المثنی جهـت پاک مذکور 

را نمـوده انـد. 
مشخصات مورد ثبت و معامات به حکایت سوابق ثبتی و سند مالکیت:

ششدانگ یکدستگاه آپارتمان واقع در جنوب طبقه دوم بمساحت ۱۱7/75 مترمربع 
قطعـه ۴ تفکیکـی شـماره ۲5۴65 فرعـی از ۴8 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 
8357 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران بانضمام ششـدانگ یک واحد 
پارکینـگ بمسـاحت ۱۱ مترمربـع قطعـه ۴ تفکیکـی واقـع در شـرق زیرزمین و بانضمام 
ششـدانگ یکباب انباری بمسـاحت ۴/6۴ مترمربع قطعه ۴ تفکیکی واقع در شـمال 
زیرزمیـن آن ذیـل ثبـت 57۰8۴3 صفحـه 337 دفتـر ۲۰5۰ بنـام آقای بیژن آسـترکی 
ثبـت و سـند مالکیـت بشـماره چاپـی ۰778۲78 صـادر گردیـده اسـت. سـپس تمامـی 
مـورد ثبـت بموجـب سـند قطعـی 5557۴ – 88/5/7 دفتـر ۲53 تهـران بـه زهـره 
یاوری منتقل شده است و سپس موجب سند قطعی 6۲۲56 تاریخ ۱393/۰7/۲۴ 
دفترخانـه ۲53 تهـران بـه اسـمعیل محمـودزاده فرزنـد نعمـت هللا و سـعیده هـادی 
تبار فرزند حبیب اله هر یک به میزان سه دانگ مشاع از ششدانگ منتقل گردیده 
اسـت کـه برابـر گواهـی حصـر وراثـت ۱۴۰۰9۱39۰۰۰67۱759۲- ۱۴۰۰/6/7 شـعبه 
۲6۰۱ مجتمع شـماره ۲7 شـورای حل اختاف تهران آقای اسـمعیل محمودزاده فوت 
نمـوده انـد کـه ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از ۱- سـعیده هـادی تبـار همسـر متوفـی 

۲- زهـرا محمـودزاده و 3- امیرحسـین محمـودزاده فرزنـدان متوفـی 
اینـک در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه اصاحـی قانـون ثبـت )مصـوب 8/۱۱/8۰( مراتب 
فقـدان سـند مالکیـت پـاک ثبتـی ۲5۴65 فرعـی ۴8 اصلـی واقـع در بخـش ۱۱ تهـران 
با مشـخصات فوق الذکر در یک نوبت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاص 
مدعی انجام معامله نسـبت به ملک مرقوم یا وجود سـند مالکیت نزد خود میباشـد 
ظـرف مـدت ۱۰ روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران بزرگـراه شـهید باقـری 
پشت مجتمع قضایی شهید باهنر خیابان شهید نوروزیان اداره ثبت اسناد و اماک 
منطقـه لویـزان تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت 
مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عدم ارائه اصل سـند مالکیت 

یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهد شـد%
علیرضا صالحی فشمی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران

م الف 11588 / شناسه آگهی 13۴73۲۲

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمدعلـی سـبزواری اصالتـاً بـا اعـام مفقـودی سـند مالکیـت ملک مـورد آگهی با 
تسلیم استشهادیه گواهی امضاء شده ذیل شماره ۱۴۰۱۰۲۱5۲7۲۱۰۰۰۰5۱ دفترخانه 
8۲۲ تهـران طـی درخواسـت وارده 7۰۲۱ مـورخ ۱۴۰۱/۰3/۲8 تقاضـای صـدور المثنـی 
سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه 

شـرح زیـر آگهـی می گـردد:
۱- نـام و نـام خانوادگـی: آقـای مهـران عیـدی پـور ۲- شـماره پـاک: ۱57۰7 فرعـی از 
۴73۱ اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک ۲۴۰ فرعـی از اصلـی مذکـور واقع در بخش 
6  تهـران 3- علـت مفقـودی: جابجایـی ۴- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت 
شش دانگ یکدستگاه آپارتمان قطعه 5 تفکیکی واقع در غرب طبقه سوم بمساحت 
6۴/۰5 مترمربـع کـه مقـدار ۲/76 مترمربـع بـه فضـای خیابـان پیشـرفتگی دارد و مقـدار 
۲ متـر زیـر آن بالکـن اسـت. بانضمـام یـک واحـد پارکینـگ بمسـاحت ۱۰/8۰ مترمربـع 
قطعه سـوم تفکیکی واقع در طبقه همکف و یکباب انباری بمسـاحت ۲/5۲ مترمربع 
قطعـه 7 تفکیکـی واقـع در طبقـه همکـف ذیـل ثبـت 8۰9۴6۱ صفحـه ۱۲8 دفتـر جلـد 
۴5۴ امـاک بشـماره چاپـی 39۲7۰9 الـف 8۱ بنـام محمدباقـر بشـیری اسـکوئی ثبت و 
سند صادر گردیده سپس بموجب سند قطعی ۲957 – ۱386/8/۲۰ دفترخانه 8۲۲ 
تهـران بـه نـام مهرانـه سـاریچلو بـا والیـت آقـای کاظـم سـاریچلو منتقل گردیده. سـپس 
بموجب سند صلح 558۲ – ۱39۰/8/8 دفتر 8۲۲ تهران به نام محمدعلی سبزواری 
منتقـل گردیـده و بموجـب اسـناد ۲958 – 86/8/۲۰ و 8۰7۴- ۱39۴/8/۲6 دفترخانـه 

8۲۲ تهـران در رهـن بانـک مسـکن قـرار گرفتـه.
پـاک فـوق بـا عنایـت بـه گواهـی دفتـر امـاک و دفتـر بازداشـتی در قیـد بازداشـت نمـی 
باشـد. لذا با توجه به اعام فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور 
المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در 
قسـمت چهارم این آگهی ذکر نشـده یا مدعی وجود سـند مالکیت نزد خود می باشـد 
بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن 
ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید و اگر ظرف مهلت مقرر اعتراض 
نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره 
ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کرد. 

نشانی ثبت محل: خیابان شیخ هادی نرسیده به خیابان جمهوری نبش کوچه رجب 
بیگی پاک 366 اداره ثبت اسناد و اماک مولوی تهران 

الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران
م الف 11589 / شناسه آگهی 13۴73۲3

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای اسـماعیل مردانـی اصالتـاً بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـماره 
۴557۱ و ۴557۲ مـورخ ۱۴۰۱/۰3/۱6 توسـط دفتـر اسـناد رسـمی شـماره ۲۱۴ تهـران و 
بـرگ تقاضـای بـه وارده شـماره ۱۲6۰7 مـورخ ۱۴۰۱/۰3/۲3 مدعـی فقـد سـند یـک قطعـه 
آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـاک ثبتـی 55963 فرعـی از 88 اصلـی، مفـروز 
و مجزا شـده از ۱5۱7۲ فرعی از اصلی مذکور، قطعه ۲ تفکیکی در سـمت شـرق طبقه 
همکـف و واقـع در بخـش ۱۱ ناحیـه ۰۰ حـوزه ثبـت ملـک تهرانپـارس اسـتان تهـران بـه 

مسـاحت 7۰/58 مترمربـع 
مشـخصات منضمات ملک: انباری قطعه ۲ تفکیکی به مسـاحت ۲/۱7 مترمربع واقع 

در سـمت شـمالغرب طبقه زیرزمین 
مشخصات مالکیت: 

مالکیت اسماعیل / مردانی فرزند حکیم شماره شناسنامه ۱3 تاریخ تولد ۱33۰/۰۴/۰5 
صـادره از سـوادکوه دارای شـماره ملـی ۲۲59775۴7۰ بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 
بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت ۱۴3۲57 تاریـخ 
۱396/۱۰/۰9 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره ۲۱۴ شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع 
بـا شـماره دفتـر  الـف سـال 96  سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 738689 سـری 
الکترونیکـی ۱396۲۰3۰۱۰79۰۴۲۴5۱ ثبـت گردیـده اسـت. بعلـت جاثـات کشـی مفقود 
شده درخواست صدور سند مالکیت المثنی آنرا نموده است. لذا مراتب در اجرای ماده 
۱۲۰ آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشار آگهی میگردد 
تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجود سـند مالکیت 
را نـزد خـود داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود 
را بانضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم، تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد اصـل 
سـند مالکیـت پـس از ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده شـد و به اعتراض بـدون ارائه اصل 
سند مالکیت ترتیب اثر داده نخواهد شد در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت 
قانونـی، المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید. 

رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس 
م الف 11590 / شناسه آگهی 13۴73۲۴

آگهی فقدان سند مالکیت
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت ۱3۱ مترمربـع بـه پـاک ثبتـی 7 فرعـی از 
۴7۱9 اصلـی مفـروز مجـزی شـده از ۴ فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 
تهران ذیل ثبت ۱۰956 دفتر 98 صفحه ۲۱3 شماره چاپی 5۴835۰ بنام عباس 
آقا علی ثبت صادر و تسـلیم گردیده اسـت سـپس ۱/5 دانگ مشـاع بموجب سـند 
شـماره ۲۰۰۰۴ مورخ ۱35۰/۱۲/۱6 دفترخانه ۴۱8 تهران به خانم خدیجه آقا علی 

انتقـال گردیده اسـت. 
 ۱۴۰۱/۲/۲۱ مـورخ   ۲5۱۴8 شـماره  وکالـت  بـه  طاهـری  معصومـه  خانـم  سـپس 
دفترخانه ۱۱۱۴ تهران از مالک با ارائه ۲ برگ استشـهادیه شـماره ۱۱9۰3 – ۱۱9۰۲ 
مـورخ ۱۴۰۱/۱/۱7 دفترخانـه ۱۱۱۴ تهـران گواهـی امضـاء کـه بامضـاء شـهود رسـیده 
اسـت مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه جابجایـی مفقـود گردیـده و تقاضای 
صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده ۱۲۰ 
آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت و یـا در اختیـار داشـتن سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد ظـرف 
مـدت ۱۰ روز از انتشـار ایـن آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت اقـدام نمایـد یدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـی از تنظیـم 
صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و پـس 
از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور 

المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود. 
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطاع. 

گرجی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران
م الف 11591 / شناسه آگهی 13۴73۲5

آگهی مفقودی
شـماره  بـه   GLX  405 پـژو  سـواری  خـودرو  سـبز(  )بـرگ  شناسـنامه 
پاک 696 ق 33 ایران ۲8 و شماره موتور 124K0379392 و شماره 
مفقـود  شـعبانی  مهـدی  بنـام   NAAM01CA1EH476373 شاسـی 

شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت. 

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11806 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

گــذاران محتــرم می رســاند، مجمــع صنــدوق ســرمایه گذاری  اطــاع ســرمایه  بــه 
جســورانه پویــا الگوریتــم در روز چهارشــنبه مــورخ 1401/04/29 رأس ســاعت 
خیابــان  آدرس  بــه  الگوریتــم  ســبدگردان  شــرکت  ســاختمان  محــل  در   12:00
ولیعصــر، خیابــان بزرگمهــر، پــالک 16، واحــد410 برگــزار خواهــد شــد. دســتور 
زیــر  شــرح  بــه  موضوعــات  خصــوص  در  تصمیم گیــری  یادشــده  مجمــع  جلســه 

می باشــد:
1( اســتماع گــزارش مدیــر صنــدوق در خصــوص عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه 

،1400/12/29
2( اســتماع گــزارش حســابرس در خصــوص صورت¬هــای مالــی صنــدوق بــرای ســال 

مالــی منتهی بــه 1400/12/29،
3( بررسی و تصویب صورت¬های مالی برای سال مالی منتهی به 1400/12/29،

4( انتخاب حسابرس صندوق،
5( انتخاب روزنامه کثیراالنتشار،

6(  سایر موارد در اختیار مجمع صندوق.

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

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱6۰3۲9۰۱۲۰۰۲۱5۲ - ۱۴۰۱/۰۴/۱5 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای شـعبانعلی آهنگران  
بـه شـماره شناسـنامه 3 کـد ملـی 65999۱۲۰5۲  صـادره از فیروزکـوه  فرزنـد محمـد در 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 35۰/98 متـر مربـع پـاک شـماره 
38 فرعـی از 7- اصلـی واقـع در مزرعـه لجـران خالصـه حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  دارای 
مالکیـت مشـاعی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصلـه ۱5 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت 
متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 
دوم: 1۴01/05/05                               نوبـت  انتشـار  تاریـخ  اول: 1۴01/0۴/۲0     نوبـت  انتشـار  تاریـخ 

شناسـه: 13۴7310      رئیـس ثبـت اسـناد و امـالک گرمسـار- حسـین چلویـی

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای سـعید گنجـی اصالتـا و بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده بشـماره هـای 
۱9353 و ۱935۴ مـورخ ۱۴۰۱/۴/۴ دفترخانـه 73۲ تهـران، طـی درخواسـت وارده 

بشـماره ۴9۰۰7۰7۲ مـورخ ۱۴۰۱/۴/5 و بـا اعـام اینکـه:
سـند مالکیت دفترچه ای ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان واقع در غرب طبقه سـوم 
بمسـاحت 63/۱۱ دسـیمتر مربـع کـه مقـدار ۱/7۰ دسـیمتر مربـع آن بالکـن مسـقف 
اسـت قطعه 7 تفکیکی بپاک ثبتی 6۴۲ فرعی از 39۲9 اصلی مفروز و مجزا شـده 
از ۲6 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 3 تهـران و بانضمـام ششـدانگ یکواحـد 
پارکینگ بمساحت ۱۰/8۰ مترمربع قطعه ۴ تفکیکی واقع در جنوب طبقه زیرزمین 
و ششـدانگ یکبـاب انبـاری بمسـاحت ۱/3۲ دسـیمتر مربـع قطعـه 5 تفکیکـی واقـع 
در شـرق راه پلـه پشـت بـام و بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات، ذیـل ثبـت 
بشـماره ۲3678 صفحه 377 دفتر جلد 89۰ اماک بنام آقای سـعید گنجی ثبت و 
بشـماره چاپی ۰۴۲93۴ صادر و تسـلیم گردیده اسـت و ایشـان ادعای مفقودی سـند 
مالکیت بشماره فوق االشعار را بعلت جابجایی نموده و تقاضای صدور المثنی سند 
مالکیـت پـاک مذکـور را نمـوده اسـت، علیهـذا در اجـرای مـاده ۱۲۰ آئیـن نامـه قانـون 
ثبـت )اصاحـی 8۰/۱۱/8(، مراتـب در یـک نوبـت و در یکـی از جرایـد آگهـی میشـود تـا 
چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجود 
سـند مالکیت نزد خود باشـند، ظرف مدت ۱۰ روز پس از انتشـار این آگهی اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم و رسـید 
دریافت نمایند. بدیهی است در صورت انقضاء مهلت مقرر و عدم وصول اعتراض و 
یا در صورت اعتراض، اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نگردد، طبق مقررات 
و تشریفات اداری، المثنی سند مالکیت صادر و تسلیم مالک خواهد شد. م / الف

مجید زاهدی منش – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران
م الف 11587 / شناسه آگهی 13۴73۲0

رئیــس اداره ارتباطــات و اطالع رســانی راه 
و شهرســازی اســتان اصفهــان بــا اشــاره بــه 
جزئیات شــرایط تخلیه واحدهای مســکونی 
تاکیــد کــرد کــه تهدیدکننــدگان مســتاجران 

تحت پیگیرد قانونی قرار می گیرند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری وزارت راه و 
کحــال زاده  حســن  )اصفهــان(،  شهرســازی 
اعــام وزارت راه و  بــا  اظهــار کــرد: مطابــق 
شهرسازی هرگونه تهدید مستاجر و ورود به 
ملــک بــدون حکم قضایی و یا دســتور تخلیه 
جــرم اســت و انتشــار تصاویــر آگهی هایی با 
عنــوان »تخلیــه مســتاجر« و انجام اقدامات 

خــاف قانــون بــه وســیله ایــن افــراد قطعــا 
می تواند مورد پیگرد قانونی قرار گیرد. 

او اذعان کرد: براساس بسته سیاستی 
مصــوب شــده در جلســه ســران قــوا مــوارد 
اســتثنا شــده از تمدید خــودکار اجاره نامه ها 
شــامل مــواردی می شــود که مالــک، ملک یا 
واحد مورداجاره را به فروش رســانیده باشد 
و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معامات 
امــاک ثبــت نمــوده، کــد رهگیــری دریافــت 
و  امــاک  ســامانه  در  را  ملــک  اطاعــات  و 
اســکان ثبــت کــرده باشــد، و یا اینکــه مالک 
بــرای تخریب، بازســازی یا تعمیر نســبت به 

اخــذ پروانــه ســاختمانی از مراجــع ذی ربــط 
اقدام کرده باشــد، در این صورت الزم است 

مستاجر واحد مسکونی را تخلیه کند.  
رئیــس اداره ارتباطات و اطاع رســانی 
اضافــه  اصفهــان  اســتان  و شهرســازی  راه 
مســتاجر  کــه  درصورتــی  همچنیــن  کــرد: 
در دوره اجــاره قبلــی بــا تشــخیص مرجــع 
قضایــی )شــورای حــل اختــاف( نســبت بــه 
انجــام بــه موقع تکالیف اقدام نکرده باشــد 
و یــا اینکــه افزایــش مبلــغ اجاره بهــا معادل 
درصدهای مصوب توســط مستاجر پذیرفته 
نشــود، الزم اســت واحــد مســکونی توســط 

مســتاجر تخلیه شود.  
کحــال زاده ادامــه داد: عــاوه بــر ایــن، 
درصورتــی کــه فرزنــد مالــک ازدواج رســمی 
کــرده و بــرای ســکونت بــه واحد مــورد اجاره 
نیــاز داشــته باشــد و یــا اینکــه مالــک نیاز به 
ســکونت در واحــد مســکونی خــود داشــته 
باشــد با داشــتن شــرایط الزم، مستأجر الزم 

است واحد مسکونی را تخلیه کند.  
و  رســیدگی  مــاک  اینکــه  بیــان  اوبــا 
بررســی حقوقــی اختافات اجــاره بین موجر 
و مســتاجر در مراجــع قضایــی )شــورای حــل 
اختــاف(، اطاعــات ثبــت شــده در ســامانه 

کد رهگیری و اماک و اســکان است. گفت: 
مراجع قضایی )شورای حل اختاف( مکلفند 
در کوتاه تریــن زمــان ممکــن و حداکثــر ظرف 
بــه بررســی مــوارد  یــک مــاه نســبت  مــدت 

اختاف و صدور رای اقدام کنند.

در  کــه  کــرد  اعــالم  ســازمان  رئیــس 
راستای مقابله با بحران کم آبی  و حمایت 
از صاحبان واحد های گاومیش داری استان 
تاکنــون ۲۴۲ دســتگاه مه پــاش بــه صــورت 

رایگان در واحد های گاومیش داری اســتان 
نصب و راه اندازی شده است.

ســازمان  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
خدارحــم  خوزســتان،  کشــاورزی  جهــاد 

در   دســتگاه ها  ایــن  افــزود:  امیــری زاده 
شهرســتان های  گاومیــش داری  واحد هــای 
حمیدیــه، هویــزه و دشــت آزادگان نصــب 

شده است.

نصببیشاز۲۰۰دستگاهمهپاش
درگاومیشداریهایخوزستان

هشدار به موجرهای اصفهانی؛ تهدید 
مستاجران جرم است

پلمپ۲واحدمتخلفشنوماسه
دربندرعباس

معاون نظارت، بازرسی و حمایت از حقوق مصرف کنندگان  از پلمپ دو واحد شن 
و ماسه متخلف در شهرستان بندرعباس خبر داد.

عبدالرضا پیروی منش در تشــریح این خبر افزود: در گزارشــات واصله مردمی 
به سامانه ۱۲۴ مبنی بر گرانفروشی و تغییر قیمت شن و ماسه، طی گشت مشترک 
بازرســی بــا حضــور بازرســان مرکز اســتان و نماینــده تعزیرات حکومتــی از واحدهای 

تولیدی شن و ماسه بصورت نامحسوس بازدید و بازرسی بعمل آمد.
او بیــان کــرد: در بازرســی های صــورت گرفتــه از واحدهــای مذکــور تخلف هــای 
گرانفروشــی، عدم صدور صورتحســاب، عدم ثبت در ســامانه جامع تجارت و عرضه 

خارج از شبکه محرز و منجر به تشکیل پرونده تخلف شد.
معــاون نظــارت، بازرســی و حمایــت از حقوق مصرف کنندگان با اشــاره به اینکه 
در این رابطه ۴ پرونده به ارزش بیش از ۲۰ میلیارد ریال تشــکیل شــد، اضافه کرد: 
مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را از طریق سامانه شکایت مردمی 

۱۲۴ اطاع دهند.
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هواپیماهای قطر به ایران 
سفر می کنند

راضیه حسینی
پیشنهاد سازمان هواپیمایی به دوحه: هواپیما های 

قطری در ایام جام جهانی در ایران پارک شوند
»روز  گفــت:  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
گذشــته محمد فالح الهجری رئیس ســازمان هواپیمایی 
کشــوری قطر با کاپیتان 
محمــد محمــدی بخــش 
اســتفاده  خصــوص  در 
هوایــی  ظرفیت هــای  از 
ایــران در بازی های جام 
جهانــی ۲۰۲۲، دیــدار و 
گفتگــو کــرد. وی افزود: 
ترافیــک  بــه  توجــه  بــا 
دوحــه،  فرودگاهــی 
ایــران آمادگی خود را جهــت پارک و اقامت هواپیما های 
این کشــور در فرودگاه های بندرعباس، کیش، قشــم و 

بوشهر اعالم کرد.«
دیگــر بضاعــت مــا هــم در این حــد اســت. احتماالً 
مســئوالن بــا خودشــان ســبک ســنگین کردنــد و دیدنــد 
آمــدن آدم زنــده بــه ایران کالً دردســر اســت و نمی ارزد. 
هــوا هــم کــه گــرم اســت و حفــظ خارجی ها در پوشــش 
درســت، وســط این گرما کار ســختی اســت.  چرا تعارف 

بی خود کنند؟ یک هو دیدی گرفت.
ولــی هواپیمــا از ایــن مشــکل ها نــدارد. می تواننــد 
مســافران را خالــی کننــد و بــرای پارک به ایران تشــریف 
بیاورنــد. اصــالً هر نــوع وســیله نقلیه ای می توانــد بیاید 
ایــران پــارک کنــد. احتمــاالً قطــر بــا این همــه امکانــات و 
ورزشــگاه های بــزرگ، فقــط معطــل جــای پــارک اســت.  
تصور کنید با شروع جام جهانی، هواپیماها همه دوبله 
پــارک کــرده و نصف شــان از فــرودگاه بیــرون می زنــد. 
چندتایی هم به خاطر این که جای پارک پیدا نکرده روی 
ســقف برج هــا و ســاختمان ها فرود می آینــد. قطر دچار 
بحــران عظیمــی می شــود و نمی داند چطور این مشــکل 

را حل کند. 
ولی به لطف کشور ما، قطر از این بحران می گذرد 
و می توانــد بــا خیــال راحت هواپیماهایــش را پارک کند. 

باالخره همسایه ای گفتند.  
اگــر  آماده ایــم.  همــکاری  نــوع  هــر  بــرای  مــا 
ســیب زمینی، پیــاز، تخم مــرغ، گوجــه و ... بــرای شــام و 
ناهار مسافران و توریست ها کم بود تعارف نکنید. نان 
لواش، ســنگک، بربری، تافتون هم هســت. نان فانتزی 
تــا دل تــان بخواهــد داریــم. خودمــان زیاد بــه معده مان 
انــواع  و  مــرغ  گوشــت،  نمی کنیــم.  نمی ســازد مصــرف 
لبنیــات هــم زیــاد داریــم. هــر چــه خواســتید بگوییــد ما 

برای تان بفرستیم. لطفاٌ اصالً تعارف نکنید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

ظرفیت هــای  ایجــاد  و  زمیــن  تامیــن  بــا 
جدید، هفتمین مرحله از ثبت نام نهضت ملی 
مســکن از چهــار اســتان بــه ۱۷ اســتان و ۱۶۳ 

شهر افزایش پیدا کرد.
از  ایســنا، هفتمیــن مرحلــه  گــزارش  بــه 
فراخوان ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن که 
در چهار اســتان آغاز شــده بود، با تامین زمین 
و ظرفیت هــای جدید کــه از نبود متقاضی موثر 
ایجاد شــده به ۱۷ اســتان و ۱۶۳ شــهر افزایش 

پیدا کرده است.
ثبــت نام ایــن مرحله در اســتانهای ایالم، 
خراســان  جنوبــی،  خراســان  تهــران،  بوشــهر، 
و  سیســتان  ســمنان،  خوزســتان،  شــمالی، 
کرمانشــاه،  کرمــان،  فــارس،  بلوچســتان، 
گیــالن،  گلســتان،  بویراحمــد،  و  کهگیلویــه 

لرستان، مرکزی و هرمزگان انجام می شود.
و  مســکن  معاونــت  اول  اطالعیــه  در 
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی کــه روز ۱۵ 
تیرماه ارایه شــده بود ثبت نام در چهار اســتان 

بود که تا روز ۳۱ تیرماه ادامه دارد.
در اطالعیــه دوم نیــز در خصــوص ثبــت 
نــام فاز هفتم طرح نهضت ملی مســکن  آمده 
اســت: بــا عنایــت بــه ثبت نــام مرحلــه هفتــم 
طــرح نهضــت ملــی مســکن در شــهرهای دارای 
ظرفیــت مــازاد زمیــن )تــا ســقف ظرفیــت زمین 
تامیــن شــده(، بــه اطــالع متقاضیان می رســاند 
که لیســت استان ها و شــهرهای دارای ظرفیت 
مازاد زمین در این مرحله از ثبت نام به شــرح 
جــدول ذیــل اســت. بدیهــی اســت در صــورت 
در  کشــور  شــهرهای  ســایر  در  زمیــن  تامیــن 

روزهــای آتــی، ســامانه در ایــن شــهرها نیــز بــه 
تدریج بازگشــایی و اســامی شــهرها به لیســت 

ذیل اضافه می شود.
الزم به ذکر اســت؛ متقاضیان مســکن در 
شــهرهای جدید، باید ســابقه ســکونت الزم در 
شــهر محــل ســکونت ذکر شــده در ایــن مرحله 
را داشــته باشــند. متقاضیــان بــرای مشــاهده 
لیســت شــهرهای دارای ظرفیــت و ثبــت نام به 

سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند.
بنــا بــر ایــن گــزارش، دولــت ســیزدهم بر 
اســاس قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن 
مصــوب ۱۷ مــرداد ســال ۱۴۰۰ ســاخت چهــار 
میلیــون واحــد مســکونی طــی چهار ســال را در 
برنامه خود گنجانده است. حدود ۵.۴ میلیون 
نفر برای این طرح نام نویسی کرده اند که ۳.۶ 

میلیون نفر تایید شده اند. طبق اعالم وزیر راه 
و شهرســازی از روز ۱۵ تیرمــاه ۱۴۰۱ ثبــت نــام 
مجــدد آغــاز می شــود. نام نویســی در ســامانه 
طرح هــای جامــع حمایتــی مســکن بــه نشــانی 

saman.mrud.ir انجام خواهد شد.
تاکنــون ۵۰۷ هــزار نفــر در بانک مســکن 
بــرای واحدهــای نهضــت ملــی مســکن افتتــاح 
حســاب کــرده و ۲۹۰ هــزار نفــر بــرای انعقــاد 
قــرارداد و دریافــت تســهیالت به بانک مســکن 
معرفی شده اند. با ۹۱ هزار نفر نیز عقد قرارداد 
شــده و در واقــع قســطهای اول تســهیالت را 
دریافــت کرده اند. طبق آخرین برآوردها قیمت 
هر متر مربع واحدهای نهضت ملی مســکن ۴ 
میلیــون و ۷۵۰ هــزار تومان خواهد بود و زمان 
ساخت پروژه ۱۸ تا ۲۴ ماه تعیین شده است.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ضمن 
اعــام اینکــه همــه معلمــان فــارغ از ســنوات 
می شــوند،  رتبه بنــدی  مشــمول  خدمتی شــان 
گفت که در رتبه بندی فرایند، رقابتی اســت و 
همه معلمان در قالب شایستگی های عمومی، 
حرفه ای، تخصصی و تجربه می توانند به نحوی 
رتبه بنــدی  مزایــای  از  آمــده  قانــون  در  کــه 

استفاده کنند.
ســتاری فرد  صــادق  ایســنا،  گــزارش  بــه 
گفــت: رتبه بندی از ســال ۸۳ در قانون برنامه 
چهــارم توســعه تکلیــف شــده بود امــا عملیاتی 
نشــد. در ســال ۹۰ نیز در ســند تحول بنیادین 
تکلیــف شــد و اجــرا نشــد همچنیــن در برنامــه 
ششم توسعه الزام شد اما در نهایت بعد از ۱۰ 
ســال کش و قوس الیحه اش در اســفند ۱۳۹۹ 

به مجلس تقدیم شد.
ایــرادات بســیاری  افــزود: آن الیحــه  وی 
داشت و ۲۰ هزار میلیارد تومان برای سه سال 

پیش بینی شده بود.

ســتاری فرد اضافه کرد: با روی کار آمدن 
عنــوان  بــه  رتبه بنــدی  موضــوع  جدیــد  دولــت 
مطالبــه جــدی فرهنگیــان کــه هــم رضایتمندی 
نظــام  کیفــی  ارتقــای  هــم  و  معلمــان  شــغلی 
تعلیــم و تربیــت را بــه دنبــال دارد، مطرح شــد 
و در نهایــت در شــکل فعلــی اش در مجلس به 

تصویب رســید و از سوی دولت ابالغ شد.
وی بــا بیان اینکه ۳۸ هزار میلیارد تومان 
ســنواتی  بودجــه  در  رتبه بنــدی  اجــرای  بــرای 
پیش بینی شــده اســت، در پاســخ به پرسشــی 
مبنــی بر علت عدم شــمولیت نومعلمان با زیر 
دو سال سابقه استخدامی در رتبه بندی گفت: 
هــم در قانــون و هــم مفــاد آیین نامــه به نحوی 
پیش بینی شده است که همه معلمان فارغ از 
اینکه سنوات خدمتی شان چقدر است، شامل 

رتبه بندی می شوند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: 
در هفتــه گذشــته در برخــی رســانه ها مطــرح 
شــده بــود کــه معلمــان زیــر دوســال خدمــت 

مشــمول رتبه بندی نمی شــوند اما خوشــبختانه 
ما هم مفاد آیین نامه را بررسی کردیم و هم در 
گفت وگویی که با ســازمان اداری و اســتخدامی 
داشــتیم، تلقی و برداشــت این شد که با توجه 
بــه صراحــت متن قانون، همــه معلمان فارغ از 
سنوات خدمتی شان مشمول رتبه بندی شوند.

ســتاری فرد بــا بیــان اینکه البتــه در متن 
در  شــمولیت  بــرای  محدودیت هایــی  قانــون 
رتبه بندی ذکر شده که از جمله آن ها می توان 
به مامورشدگان به دیگر دستگاه های اجرایی 
هیــچ  خوشــبختانه  امــا  گفــت:  کــرد،  اشــاره 
محدودیتــی از حیــث ســنوات خدمتــی مدنظر 

نیست.
وی همچنیــن در پاســخ بــه ایــن موضوع 
بــه  اجرایــی  آیین نامــه  می شــود  گفتــه  کــه 
گونه ای طراحی شــده کــه معلمان هرچه قدر 
کار کننــد نمی تواننــد بــه درجــه بــاال برســند، 
نیســت. هرچنــد  اینطــور  کــرد: خیــر!   اظهــار 
تمــام اســاتید دانشــگاه هــم بــه درجــه اســتاد 

تمامــی نمی رســند و همــه نیروهــای نظامــی  
به رتبه سرلشــکری نمی رســند. در رتبه بندی 
فراینــد، رقابتی اســت. همه معلمان در قالب 
شایستگی های عمومی، حرفه ای، تخصصی و 
تجربــه می تواننــد به نحوی که در قانون آمده 

از مزایای رتبه بندی استفاده کنند.
سخنگوی وزارت آموزش و پرورش ادامه 
داد: صرفــاً معلمانــی می تواننــد ارتقای رتبه ۴ 
و ۵ را درخواســت کننــد کــه بــه ترتیــب ۱۵ و 
۲۱ سال سابقه خدمت به باال داشته باشند. 
ســقف امتیــازات ۱۰۰۰ اســت. بــرای رتبــه ۵ 
کسب ۹۰۰ امتیاز و برای رتبه ۴، کسب ۷۵۰ 
امتیــاز الزم اســت و مولفه هــا و شــاخص های 
مختلفــی دارد کــه در آییــن نامــه ذکــر شــده 

است.
نظــر  از  اظهارکــرد:  پایــان  در  ســتاری فرد 
کارشناســی، اشــکاالتی بــه آیین نامــه اجرایــی 
مطرح شــده که قابل بررســی و تأمل اســت که 
در هیئت تطبیق مجلس به آن توجه می شود.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، در نامه ای 
دانشــکده های  و  دانشــگاه ها  روســای  بــه 
علوم پزشــکی کشــور دســتورالعمل مدیریت 
مهندســی بهداشت محیط در مراسم معنوی 

اربعین سال ۱۴۰۱ را اباغ کرد.
بــه گــزارش مهــر، کمال حیــدری، در این 
نامه با یادآوری مراسم باشکوه اربعین، تاکید 
کــرده اســت: بــا توجه به درگیری کشــورها به 
پاندمــی کوویــد ۱۹، گرمــی هوا و خطر شــیوع 
اعمــال  التــور،  ازجملــه  واگیــر  بیماری هــای 
نظارت های بهداشــتی از حساســیت بیشتری 

برخوردار است.

برنامه هــای  اجــرای  بــر  دســتورالعمل  ایــن  در 
پشــتیبانی و خدماتــی همچــون: برنامه ریزی و 
آماده سازی تجهیزات و وسایل نقلیه مورد نیاز 
بازرســی بــرای کلیه تیم هــای عملیاتــی، تعیین 
محل مناسب جهت استقرار تیم های عملیاتی، 
آمادگــی آزمایشــگاه های آب و فاضــالب و مواد 
غذایــی شــهرهای نزدیک بــه پایانه هــای مرزی، 
تهیــه مــواد گنــدزدای محیطــی بــه مقــدار الزم، 
تمهیدات الزم به منظور صدور کارت بهداشــت 
متصدیــان و کارگــران شــاغل در مراکــز، اماکــن 
و خادمیــن موکب های تحت پوشــش مشــمول 

اخذ کارت بهداشت، تاکید شده است.

و  نظــارت  کنتــرل،  برنامه هــای  اجــرای 
بازرســی نظیــر: بازرســی بهداشــتی از منابــع 
تأمیــن و مخــازن آب، بازرســی بهداشــتی از 
مدیریــت پســماند موکب هــا و ایســتگاه های 
صلواتی و محل های اســکان زائران با اولویت 
واکسیناســیون،  جملــه  از  فــردی  بهداشــت 
اســتفاده از ماســک و رعایــت فاصله از جمله 
موارد تاکید شده در این دستورالعمل است.

بــه  همچنیــن  دســتورالعمل  ایــن  در 
بازرســی بهداشــتی از تمامــی مراکــز و اماکــن 
مسیر حرکت زائران به ویژه زائران خارجی در 
داخل کشور، بازرسی بهداشتی از تأسیسات 

ســرویس های  پارک هــا،  شــامل  عمومــی 
و  اقامتگاه هــا  راهــی،  بیــن  بهداشــتی 
نیــز کنتــرل  ایســتگاه های عرضــه ســوخت و 
آب  توزیــع  شــبکه های  از  مســتمر  بازرســی 
آشــامیدنی، کنترل و بازرســی مواد غذایی به 
ویــژه مــواد غذایــی عرضــه شــده در ورودی و 
خروجی شــهرها )کیوســک ها و دستفروشــان 
مــواد غذایــی( در مســیر تــردد زائریــن، کنترل 
و بازرســی بهداشــتی وســایل نقلیــه عمومــی 
انتقــال زائریــن، کنتــرل و بازرســی بهداشــتی 
پایانه های مرزی )مختص دانشگاه های درگیر 

مرزی( تاکید شده است.

دبیر ششمین دوره آزمون استخدام بخش 
خصوصــی از آغــاز ثبت نــام ششــمین دوره ایــن 
آزمــون ویــژه ســازمان ها و شــرکت های صنعتی، 
تجاری و دانش بنیان کشور از روز شنبه، ۱۸ تیر 

به مدت دو هفته خبر داد.
آزمــون  ششــمین  دبیرخانــه  گــزارش  بــه 
اســتخدام بخش خصوصی، محمدحســین قمری 
گفــت: ثبت نــام ششــمین دوره آزمون اســتخدام 
بخــش خصوصــی بــرای بهره بــرداری از ۲۵ هــزار 
موقعیــت شــغلی در بیــش از ۴۹۰۰ ســازمان و 
شــرکت صنعتی، تجــاری و دانش بنیان آغاز شــد 
و داوطلبان برای شــرکت در این آزمون می توانند 
بــا مراجعــه بــه ســایت www.inre.ir نســبت بــه 

ثبت نام اقدام کنند. 
وی بــا بیــان اینکــه قــرار اســت بیــش از ۴۹۰۰ 

ســازمان و شــرکت صنعتــی، تجــاری و دانش بنیان، 
نیروی انســانی موردنیاز خود را از طریق این آزمون 
تامیــن کننــد، افزود: در ایــن دوره از آزمون بیش از 
۲۵ هــزار موقعیــت شــغلی وجود دارد و گســتردگی 
بــه کارجویــان قــدرت  تنــوع شــغل های موجــود،  و 
می تواننــد  داوطلبــان  می دهــد.  بیشــتری  انتخــاب 
بــرای مشــاهده جزئیــات بیشــتر، دفترچــه راهنمای 
ششــمین آزمــون اســتخدام بخــش خصوصــی را از 

سایت آزمون دریافت کنند.
پیرو ابالغیه اخیر سازمان اداری و استخدامی 
کشــور بــه دســتگاه های اجرایــی، آزمــون اســتخدام 
بخــش خصوصــی یکــی از مبادی امتیازی اســتخدام 
در دولت بدون شرکت در آزمون استخدامی دولتی 

است.
ششــمین  دبیرخانــه  رســمی  اطالعیــه  بنابــر 

داوطلبــان  خصوصــی،  بخــش  اســتخدام  آزمــون 
ششــمین آزمــون اســتخدام بخــش خصوصــی در ۹ 
دســته شــغلی و ۲۳۲ عنوان شــغلی برای استخدام 
تجــاری  صنعتــی،  شــرکت های  و  ســازمان ها  در 
عناویــن  می شــوند.  کار  بــه  آمــاده  دانش بنیــان  و 
دســته های شغلی ششمین آزمون استخدام بخش 

خصوصی به شرح ذیل است:
• دســته بازاریابی و فروش شــامل مشاغل بازاریاب 
تحلیل گــر  )ویزیتــور(،  حضــوری  بازاریــاب  تلفنــی، 

بازاریابی و ۱۵ شغل دیگر
• دســته ســالمت شــامل مشــاغل امدادگــر، بهیــار 
اولیــه، تکنســین آزمایشــگاه،  اپراتــور کمک هــای  و 

دامپزشک و ۶ شغل دیگر
مشــاغل  شــامل  اطالعــات  فنــاوری   دســته   •
 ،VB(NET( برنامه نویــس ،C#(.NET( برنامه نویــس

کارشناس DevOps و ۳۴ شغل دیگر
• دســته فنــی و اجرایــی شــامل مشــاغل آبدارچی و 
نظافت چی، آمارگیر و پرسشگر، برق کار و ۱۳ شغل 

دیگر
• دســته کارشناســی و ارائه خدمات شــامل مشاغل 
پژوهشــگر، دستیار وکیل، راهنمای گردشگری )تور 

لیدر( و ۱۴ شغل دیگر
اداری و حقوقــی شــامل مشــاغل  مالــی،  • دســته 
اپراتور ارتباط با مشتری، انباردار، پاسخگوی تلفنی 

و ۲۱ شغل دیگر
• دسته مدیریتی شامل مشاغل عضو موظف هیات 

مدیره، مدیر HSE، مدیر SEO و ۲۸ شغل دیگر
• دســته مهندســی شامل مشــاغل مهندس عمران، 
 ۵۱ و  کامپیوتر-نرم افــزار  مهنــدس  بــرق،  مهنــدس 

شغل دیگر

• دســته هنــر، رســانه و آمــوزش شــامل مشــاغل 
گرافیســت، مشــاور تحصیلی، مترجم/مــدرس زبان 

انگلیسی و ۲۳ شغل دیگر
نــوآوری  شــبکه  گــزارش  مطابــق  همچنیــن 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در دوره 
قبلــی آزمــون اســتخدام بخش خصوصــی حدود ۱۳ 
هــزار نفر از ســوی ســازمان ها و شــرکت های معتبر 
دعــوت بــه کار شــده اند و بیــش از ۹۱ درصــد افــراد 
دارای حداقل ســه شایســتگی در آزمون قبلی موفق 

شده اند.
آزمــون  ششــمین  در  شــرکت  متقاضیــان 
اســتخدام بخــش خصوصــی می توانند از روز شــنبه 
۱۸ تیر ۱۴۰۱ از طریق درگاه رسمی آزمون استخدام 
بخش خصوصی  یا دفاتر پیشــخوان خدمات دولت 

حداکثر تا ۳۱ تیر در این آزمون ثبت نام کنند.

آغاز ثبت نام آزمون استخدام بخش خصوصی

 شناسایی گران فروشی

٧ هزار میلیاردی در ماده 
اولیه دارویی

شناســایی  از  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
گران فروشــی هفت هزار میلیاردی در حوزه ماده اولیه 
دارویــی و ورود دســتگاه قضــا بــه ایــن حــوزه خبــر داد 
و گفــت کــه در ســازمان غــذا و دارو بــه دنبــال اصــاح 
فرآیندهای فســادزا هســتیم و به همین دلیل از ســوی 

سودجویان مورد هجمه قرار گرفته ایم.
به گزارش ایسنا، بهرام دارایی در برنامه صف اول 
در خصــوص نظــارت بــر کاالهــای ســالمت محــور، اظهار 
کــرد: گســتره فعالیت ســازمان غــذا و دارو متنوع اســت 
و بایــد اصالــت کاالهــای ســالمت محــور قابــل ردیابــی و 
رهگیری باشند که در همه دنیا ساز و کار  این نظارت ها 

در سازمان غذا و دارو  دیده می شود.
دارو  و  غــذا  ســازمان  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
فرآورده های سالمت محور کدملی به نام IRC برای رصد 
دارند، گفت: ١٠ میلیارد کد شناسه برای یک میلیون کد 
IRC  فرآورده هــای غذایــی، دارویــی و تجهیــزات پزشــکی 

صادر کرده ایم. سامانه تیتک یک سامانه منحصربه فرد، 
ایرانی، درون زا و برون نگر است که بر لبه دانش حرکت 
می کند و با هوش مصنوعی ارتفاع خواهد یافت. آمریکا 
و ترکیــه اخیــرا بــه فنــاوری این ســامانه مجهز شــده اند و 

ایران از لحاظ نوآوری در این حوزه پیشرو بوده است.
پوشش بیمه ای ۲۵۰  قلم داروی دیگر تا پایان سال

معــاون وزیــر بهداشــت بــا بیــان اینکــه ســه هــزار 
کــد ژنریــک دارو در کشــور داریــم، اظهارکــرد:  و ٣٣۶ 
تمــام داروهــای وارداتــی و تولید داخل در ســامانه تیتک 
شناســه گذاری می شــوند. ۳۶۰ قلم دارو ۹۵ درصد بازار 
دارویــی را بــه خــود اختصــاص داده انــد، درگذشــته ۵۹۰ 
قلــم دارو تــا کــد ملــی بیمار رهگیری می شــد که در حال 
حاضــر بــه ۷۶۴ قلــم رســیده و تــا پایان امســال به ۱۱۶۴ 
قلــم می رســد، همچنیــن تا قبل از ایــن ۲۵۰۰ قلم دارو 
تحــت پوشــش بیمه بوده اند که امســال بــه باالی ۲۷۵۰ 

قلم می رسد.
رصد کامل ۷۰ قلم کاالی تجهیزات پزشکی پرمصرف 

در سامانه تیتک
بــه گفتــه وی درحــال حاضــر در حــوزه غــذا، حــدود 
٨٠ درصد محصوالت شناسه گذاری می شوند، در حوزه 
تجهیزات پزشکی نیز فرآورده ها در سامانه IMED که به 
تیتک متصل است ثبت  و٩٠ درصد ملزومات و تجهیزات 
پزشــکی وارداتی شناســه گذاری می شــوند، همچنین تا 
پایان سال ٧٠ قلم تجهیزات پزشکی حساس و پرمصرف 
از ابتــدای زنجیــره تا انتها قابلیت رصد خواهند داشــت، 
در حــوزه آرایشــی و بهداشــتی هــم پیشــرفت خوبــی در 

حوزه شناسه گذاری حاصل شده است.
رئیس ســازمان غذا و دارو درباره پیشــرفت سامانه 
تیتــک در حــوزه تجهیــزات پزشــکی نیز گفــت: ٣۶٠ هزار 
شناســه گذاری تجهیــزات پزشــکی داریــم کــه ١٣٠ هــزار 
قلــم در حــوزه واردات اســت و بــرای محصــوالت داخلــی 
هم الزام گذاشته ایم که نیازمند همکاری تولیدکنندگان 
هستیم و درصددیم تا توزیع کنندگان تجهیزات پزشکی 

را رصد و ردیابی کنیم.
افزایش تقلب در حوزه محصوالت آرایشی و استفاده 

از ترکیبات سمی در تولیدات زیرپله ای
دارایی درباره عرضه لوازم آرایشــی قاچاق و تقلبی 
بهداشــتی  محصــوالت  تولیــد  در  گفــت:  نیــز  بــازار  در 
وضعیت مناسبی داریم اما در تولید محصوالت آرایشی 
وضعیــت خوبــی نداریــم،   هنگامــی کــه می خواهیــم از 
تولیــد داخــل حمایــت کنیــم بایــد محصــول بــا کیفیــت و 
بــا عمــق دانش تولیــد کنیم، اگــر از محصــول بی کیفیت 
حمایــت کنیــم و در واردات را ببندیــم، رقیــب را از بیــن 

برده ایم.
وی بــا اشــاره اینکــه سیاســت گذاری و تقســیم کار 
بــا وزارت صمــت باعث کم شــدن دسترســی بــه کاالهای 
آرایشــی و ایجاد مشــکل در این زمینه شد، تصریح کرد: 
اکنون با کاالی آرایشــی تقلبی به دلیل باال رفتن قیمت 
محصوالت خارجی اصلی مواجه هســتیم و باید دانســت 
که کاالی تقلبی از مواد سمی و رنگ های غیرمجاز تولید 
می شوند و سالمت مصرف کننده را به خطر می اندازد.

رئیــس ســازمان غــذا و دارو دربــاره عواقــب تخصیص ارز 
دولتی به دارو و تجهیزات پزشــکی، گفت: در چند ســال 
گذشــته سیاســت غلــط ارز ترجیحــی اعمــال شــد کــه در 
حــوزه دارو بســیار نادرســت بــود و بــه صنعــت و بیماران 
آســیب وارد کرد. با تخصیص ارز  ترجیحی زنجیره تولید 
و توزیــع دچــار چالش شــد و کمبودهــای دارویی افزایش 
پیــدا کــرد، ارز همیشــه در دســترس و کافی نبــود و روند 
تامین دارو و مواد اولیه با وقفه و اختالل مواجه شد، در 
نتیجه صنعت داروسازی را تحت تاثیرات منفی قرار داد.

خبـــــــــــــــــر

دستورالعمل مدیریت بهداشت محیط در مراسم اربعین اباغ شد

رفع محدودیت رتبه بندی معلمان از حیث سنوات خدمتی

آغاز ثبت نام نهضت ملی مسکن
در ۱۷ استان

عناوین و شهریه »فوق 
برنامه« مدارس غیردولتی 

مشخص شد
رئیــس ســازمان مــدارس و مراکز غیردولتــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش با بیان اینکه عنــوان فوق برنامه های 
مــدارس غیردولتــی مشــخص و در قالــب فهرســتی بــه 
مدارس ارسال شده است گفت که شهریه فوق برنامه ها 
از صفر تا ۳۸ درصد شهریه مصوب ثابت مدرسه است.
احمــد محمودزاده در گفت وگو با ایســنا، درپاســخ 
بــه پرسشــی پیرامــون میــزان و جزئیــات فــوق برنامــه 
مــدارس غیردولتــی اظهــار کــرد: همانطــور کــه پیــش از 
ایــن اعــالم شــده اســت، کمترین شــهریه مصــوب ثابت 
مــدارس غیردولتــی، چهــار میلیــون تومــان و بیشــترین 
شــهریه ۳۵ میلیــون تومــان تعییــن شــده اســت کــه در 
ســامانه مشــارکت ها برای هر مدرســه مشــخص شده و 

ثبت نام ها بر همین اساس در حال انجام است.
دوره  بــرای  مصــوب  شــهریه  ســقف  افــزود:  وی 
متوســطه دوم، ۳۴ میلیون تومان، برای دوره متوســطه 
اول، ۳۳ میلیون تومان و برای دوره ابتدایی ۲۶ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تومان است و شهریه ای باالتر از رقم اعالم 

شده نخواهیم داشت. 
رئیــس ســازمان مــدارس و مراکــز غیردولتی وزارت 
آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه، عنوان فــوق برنامه ها 
نیــز مشــخص و  در قالــب فهرســتی بــه مدارس ارســال 
شده است گفت: بر این اساس شهریه فوق برنامه ها از 
صفر تا ۳۸ درصد شــهریه مصوب ثابت مدرســه اســت. 
فــوق برنامه هــا متناســب بــا برنامه هــا و شــاخص های 
اعالمــی بایــد باشــد. مــدارس می تواننــد بــا همــکاری و 
هماهنگــی اولیــای دانــش آمــوزان از فهرســت ارســالی 
برنامه هایی را انتخاب و اجرا کنند که هم می تواند فوق 

برنامه آموزشی و هم پرورشی باشد. 
در  ثبت نــام  وضــع  آخریــن  دربــاره  محمــودزاده 
مــدارس غیردولتــی نیز عنوان کرد: تیم های کارشناســی 
مــا تشــکیل شــده اســت و بازرســان بــه مــدارس اعــزام 
می شــوند و بــر رونــد ثبت نام ها نظــارت دارنــد. تا کنون 
گــزارش منفــی بــه دســت مــا نرســیده اســت. بــا توجــه 
بــه اینکــه در تعییــن شــهریه ســال تحصیلــی آتــی نظــر 
موسســان را لحــاظ کــرده بودیــم و بــر مبنــای عملکــرد 
مــدارس بود، از موسســان خواســتیم همین عدد نهایی 
را مدنظــر داشــته باشــند و احســاس می کنیــم امســال 

شهریه متناسب با توافقات ما باشد.
وی ادامــه داد: بــا ایــن حال اگر مدرســه ای مرتکب 
تخلف شــود و گزارشــی به دست ما برسد حتما بررسی 

کرده و با متخلفان برخورد می کنیم.


