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بخشنامه های مالیاتی وزارت اقتصاد کمکی به تولید نمی کند

افشاگری لوموند: اعمال نفوذ تاکسی اینترنتی»اوبر« 
برای تغییر قوانین فرانسه

ترجمه: محمود نواب مطلق

پایان روند نزولی و برگشت ارزش رمزارزها کجاست
بابک فخرائی

بررسی های نشریه لوموند و همکاران رسانه ای آن 
در کنسرســیوم بین المللــی خبرنگاران پژوهشــگر 
حکایت از اعمال نفوذهای گســترده، مستمر و در 
ســطح بــاالی مقامات شــرکت »اوبر« بــرای تغییر 
قوانیــن بــه نفــع خــود دارد. آنهــا بــه ۱8 گیگابایــت 
داده های این شــرکت در زمینه های مختلفی چون 
رایانامه هــا، صــورت جلســات و جلســات معرفــی 
برنامه هــای متنــوع دســت یافتنــد کــه در نشــریه 
گاردیــن و بیــش از ۴۰ مقالــه در نشــریه لومونــد 

تحــت نظــارت کنسرســیوم بیــن المللی خبرنــگاران پژوهشــگر به 
چاپ رسید.

»تراویــس کاالنیــچ، گارِت کامــپ و اسکارســاالزار« شــرکت 
در   )۱۳۸۹(  ۲۰۱۰ ســال  در  را  »اوبــر«  آمریکایــی  حمل ونقــل 
سانفرانسیسکوی ایالت کالیفرنیای آمریکا بنا کردند. این شرکت در 
سال ۲۰۱۲)۱۳۹۱( در فرانسه آغاز به کار کرد و بدینوسیله مسافران 
را بــه راننــدگان در ازای دریافــت کمیســیون مرتبــط می کــرد. ایــن 
شــرکت خدمات خود را گســترش داد و به دایر کردن سرویس های 
خصوصــی برای افراد، ســفارش مواد غذایی آمــاده و غیرآماده و این 

قبیل مایحتاج عمومی مبادرت کرد.
ارزش ایــن شــرکت درحال حاضر۴۳میلیــارد دالر )۴۲ میلیارد 
یــورو( بــرآورد می شــود. بــه راه انداختن خدمات متنوع این شــرکت 
در فرانســه، خشــم راننــدگان تاکســی در ایــن کشــور را برانگیخت. 
چرا که به عنوان رقیب جدی برای آنها در امر حمل و نقل فعالیت 
می کــرد. از همیــن رو قوانیــن متنوعــی در این کشــور بــرای محدود 
کردن فعالیت آن به تصویب رسید. برخی اعمال شد و برخی دیگر 
بــه دلیــل اعمال نفوذهای بســیار متوقف شــد. این اعمــال نفوذها 
درتمامــی ســطوح مقامــات دولتی، مجلس، شــهرداریها و بســیاری 
از مراکــز تصمیم گیــری جریــان داشــته اســت. به تبعیت از شــرکت 
»اوبر« سایر شرکتهای آمریکایی نیز به همین قبیل البی گری ها در 

فرانسه دست زده اند.
حامیان این شرکت در توجیه فعالیتهای آن به کارگیری بخش 
عمــده ای از راننــدگان تاکســیرانی را عنوان می کننــد و بر این باورند 
کــه همیــن امــر در نجــات راننــدگان از معضــل بیکاری بســیار مؤثر 
بوده اســت. محتویــات داده هــای منتشرشــده بــه وســیله نشــریات 
گاردین و لوموند در برگیرنده فعالیتهای روزهای داغ شرکت »اوبر« 
بین سالهای۲۰۱۴ تا ۲۰۱۶ )۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵( زمان اوج  فعالیت این 
شــرکت در فرانســه و مصادف با اعتصابات خشــونت بار رانندگان 
تاکسی در این کشور است.  موضوع اصلی این اعتصابات، نداشتن 
قــرارداد کاری راننــدگان بــود. حجــم عظیــم ایــن داده هــا نشــانگر 
فعالیتهای گسترده شرکت »اوبر« برای اعمال نفوذ در تمام سطوح 
به منظور تغییر قوانین این کشــوربه نفع خود اســت. این شــرکت 
عــاوه بــر ارتباطــات وســیع با مقامــات دولتی، سیاســی و اداری به 
نمایندگان مجلس نیز متوسل شد. تا آنجا که متون طرح های ارائه 
شده نمایندگان در مجلس را نیز مقامات این شرکت می نوشتند. 
از مؤسســات گوناگــون البی گــری نیــز بــرای به کارگیری شــیوه های 

گوناگون اعمال نفوذ بهره می جست. 
»اوبــر« بــه دانشــگاهیان نیــز متوســل می شــد تــا بــه نفــع 
اهدافــش پژوهشــهایی انجــام دهنــد. برقــراری ارتبــاط بــا مقامــات 
دیپلماسی آمریکایی و تشکیل یک سازمان مستقل برای رانندگان 
تاکســی برای پیاده ســازی اهداف خود در پس این ســازمان از دیگر 
فعالیتهــای البی گــری ایــن شــرکت اســت. همه ایــن موارد نشــانگر 

تــاش گســترده ایــن قبیــل شــرکتهای چندملیتــی 
برای دور زدن قوانین ملی کشورهاست. البته خود 
این قبیل فعالیتها غیرقانونی نیستند و همین امر 

مشکل ساز شده است.
آنهــا به کمک ســرمایه گــذاران آمریکایی خود 
تمامــی قوانیــن ملی کشــورها و ســازمانهای تنظیم 
مقررات در آنها را دور می زنند. شفاف سازی فعالیت 
این شــرکت در فرانســه و اروپا افشــا کننده بخش 
کوچکــی از البی گریهــای آنها خواهد بــود. داده های 
منتشرشــده در نشــریات لومونــد و گرادیــن همچنین افشــا کننده 
بسیاری از ماجراهای مربوط به مکرون رئیس جمهور فرانسه است. 
او در آن زمان وزیراقتصاد بود و از شرکتهای نوآفرینی دیجیتالی که 
پرونده های قضایی بسیاری داشتند برخاف سیاستهای دولت وقت 
و به دور از چشــم مقامات حمایت می کرد. او در مواردی به عنوان 
شــریک شــرکت »اوبر« وارد می شــد و فعالیت هایی داشــت که به 

هیچ عنوان در حیطه مسئولیتش نبود.
این شــرکت چندملیتی در برخی کشــورها برخاف قوانین آن 
کشــورها عمل می کرد. از جمله در فرانســه به عنوان اشــتغالزایی 
برنامه ای را طراحی کرده بود که هرفردی می توانســت بدون هیچ 
مقدماتی به عنوان راننده محسوب شود. این امر خاف قانون بود.
براســاس اطاعاتــی کــه از افشــای این داده ها منتشــر شــده، 
شــرکت »اوبــر« حداقــل شــش بــاردر خصــوص انجــام تحقیقــات 
قضایی از دفاترش مانع تراشی کرده است. اساسا این شرکت مقید 
بــه رعایــت قوانیــن ملی کشــورهای محل فعالیتش نیســت. دراین 
مسیر از اعمال نفوذ درسطح مقامات دولتی نیز بهره مند می شود. 
مانند مواردی که در هلند داشــت. در آنجا به وســیله ابزارهایی که 
از دور زدن قانون بدست آورده بود افرادی را به کارگیری می کرد که 
قانونا به کارگیری آنها ممنوع بود. مانند به کارگیری» نیلی کورِس« 

کمیسر سابق اروپا. 
از جمله دیگر موارد خاف افشــا شــده این شرکت آنست که 
در این شرکت سفارش مستقیما به وسیله مشتری انجام نمی شد. 
ایــن امــر پیگیــری امــور خــاف احتمالــی به وســیله پلیــس را کاما 
ناممکن می ســاخت. این شرکت ســازوکارهایی برقرار کرده بود که 
امکان دسترسی به محتویات اطاعاتی داخلی آن با فشار یک دکمه 
به کلی از بین می رفت. این شرکت همچنین با استفاده از کارکنان 
محلــی و یــا دیگر ذی نفوذان درمقامات کشــورهای محل فعالیتش 
به صورت مستمر در پی فراهم کردن منافع بیشتر برای خود بود.

در فرانسه با تاشهای نمایندگان در بخشهای مختلف قوانین 
بســیاری بــه تصویــب رســید تــا فعالیت این شــرکت هرچه بیشــتر 
تحت نظارت قانون انجام شود؛ اما بهر حال این شرکت با استفاده 
از عوامــل نفــوذی خــود همــواره ایــن قوانیــن را دور مــی زد. یکــی از 
سیاســتهای این شــرکت بکارگیری دولتمرادن ســابق در تشــکیات 
خــود بــرای اســتفاده از تجربیــات آنهــا بــه منظــور اعمــال نفوذهای 
مقتضی در شــرایط مورد نظرش بوده اســت. این امر منجر به بروز 

تضاد منافع در بسیاری از مواقع شده است.
مقام دولتی ســابق در رأس شــرکتی خصوصی قرار گرفته که 
قبا آن را نظارت و محدود می کرد. به همین دلیل همواره از سوی 
مقامــات نظارتهای پیگیر برای شــفاف ســازی فعالیتهــای این قبیل 
شــرکتهای خصوصــی اعمــال می شــده اســت. برعکس مــواردی هم 
مشاهده شده که نیروهای مجرب این قبیل شرکتهای خصوصی در 

مشاغل مهم دولتی به کارگیری شده اند. 

در چنــد ســال گذشــته، ســرمایه گذاران بازارهــای 
مالــی از جملــه بــازار ارزهــای دیجیتال بــا توجه به 
نرخ هــای بهره نزدیک به صفر توانســتند به راحتی 
وام بگیرنــد و آنهــا را بــه دارایی هــای پرخطری مثل 
ارزهــای دیجیتــال اختصاص دهند. حــال که بانک 
مرکــزی آمریــکا سیاســت های پولــی خــود را تغییر 
داده و نــرخ بهــره را به گونه ای افزایــش داده که از 
ســال ۱99۴ بی ســابقه بــوده، ایــن پــول داغ هم از 

بین رفته است. 
بعد از این که بیت کوین، محبوب ترین ارز دیجیتال جهان، به 
حــدود ۱7۰۰۰ دالر ســقوط کــرد، ترس، بــازار ارزهای دیجیتال را فرا 
گرفــت. دلیــل اصلی رونــد نزولی بازار ارزهای دیجیتــال در ماه های 
اخیــر ایــن اســت که شــرایط اقتصادی فعلــی جهان با شــرایطی که 
اکثر ارزهای دیجیتال را در سال گذشته به اوج های جدیدی رساند، 
بســیار متفاوت اســت. افزایش نرخ بهره و سیاســت های انقباضی 
بانــک مرکــزی آمریکا باعث شــده اســت که پــول در گردش کاهش 
یابد و معامله گران تمایل زیادی برای ســرمایه گذاری در دارایی های 

پرخطری مثل ارزهای دیجیتال نداشته باشند.
عامل مهم دیگری که این صنعت را با مشکات مهمی مواجه 
کــرده، بحران آشکارشــده در بخش امــور مالی غیرمتمرکز )دیفای( 
است. بخش دیفای واسطه های موجود در بانکداری سنتی را حذف 
می کنــد، اما مشــکل اســت که روش های موجود بــرای محافظت از 
ســرمایه گذاران را هــم از بیــن می برد. برخــی از پلتفرم ها هم آنقدر 
بــه هــم مرتبــط هســتند که ســقوط یکــی میتواند منجر به ســقوط 
ســایر پلتفرم ها شــود. برای مثال می توان به اردیبهشت سال ۱۴۰۱ 
و ســقوط اکوسیســتم تــرا )Tera( اشــاره کــرد که حــدود ۶۰ میلیارد 
دالر را در مدت زمان کوتاهی از بین برد. اکوسیستم ترا شامل ارز 
دیجیتال لونا )Luna( و ارز دیجیتال باثبات »UST« می شد که بعد 
از ســقوط آن به شــدت آسیب دیدند. با از بین رفتن وابستگی بین 
UST و دالر )که مهم ترین مشخصه ارزهای دیجیتال باثبات است( 
بی اعتمــادی زیــادی در بیــن معامله گــران ایجاد شــد و مــوج فروش 
قــوی، بــازار ارزهای دیجیتــال را فرا گرفت.  تاثیرات این اتفاق هنوز 
هــم ادامــه دارد. اخیراً پلتفرم های وام دهی زیادی مثل سلســیوس 
)Babel Finance( ســقف برداشــت  بیبــل فایننــس  )Celsius( و 
روزانــه خــود را کاهــش داده انــد و شــرایط ســخت بــازار را مقصــر 
می داننــد. عــاوه بــر ایــن، کارگــزاری ارز دیجیتــال وویجــر دیجیتال 
)Voyager Digital( هم در هفته گذشته اعام ورشکستگی کرد و 
 Three( شایعاتی هم درباره ورشکستگی صندوق تری اروز کپیتال
Arrows Capital( وجــود دارد.  بــه همین خاطر اســت که بســیاری 
از ســرمایه گذاران فعــال در بــازار ارزهــای دیجیتــال ســعی دارنــد بــا 
استفاده از شاخص های تکنیکال و داده های درون زنجیره ای کف و 

انتهای روند نزولی ارزهای دیجیتال را پیدا کنند.
در هر حال، هرچند که قیمت ارزهای دیجیتال بعد از مدت ها 
کمــی رشــد کرده انــد و معامله گــران کمــی تســکین یافته انــد، هنوز 

خیلی زود است که درمورد پایان یا هر نوع بهبودی 
صحبت کنیم. مهم ترین نکته موجود این است که 
شــرایط اقتصــادی که باعــث ایجاد ایــن روند نزولی 
شــده، هنوز ســپری نشده اســت. تا وقتی که بانک 
مرکــزی آمریکا همچنان به سیاســت های انقباضی 
خــود و افزایــش نرخ بهره ادامه می دهد و بســیاری 
از ســرمایه گذاران از رکود تورمی می ترســند، قیمت 
ارزهای دیجیتال هم نمی تواند بهبود یابد. عاوه بر 
این، بحران بی سابقه بخش دیفای هم هنوز تمام 
نشده است و نمی دانیم قوانین و مقررات ارزهای دیجیتال چگونه 

تنظیم خواهد شد.
اگر برای خرید و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال می خواهید 
بدانیــد کــه کــف آنهــا کجــا اســت، بایــد بــه چند نکتــه دقــت کنید. 
ابتــدا می بایســت به انــدازه کافی وقت بگذاریــد و ارزهای دیجیتال 
موردنظرتــان را هــم از لحــاظ تکنیــکال و هــم از لحــاظ فاندامنتــال 
بررســی کنیــد. خیلــی بعیــد اســت که به این زودی ها شــاهد رشــد 
چشمگیر بازار باشیم، بنابراین بهتر است درباره پتانسیل بلندمدت 
ارزهــای دیجیتــال بادقت تحقیق کنیــد و در نظر بگیرید که چگونه 
آن را در ســبد ســرمایه گذاری خــود جــای می دهیــد. مطمئن شــوید 
کــه خطــرات موجــود را درک کرده ایــد و فقط با پولی ســرمایه گذاری 

می کنید که می توانید از دست بدهید.
عــاوه بــر ایــن، مطمئــن شــوید کــه بودجــه اضطراری و ســایر 
اهداف مالیتان را از دست نمی دهید. ممکن است زمان خوبی برای 
خرید بیت کوین یا ارزهای دیجیتال دیگر باشد، اما نکته مهم تر این 
است که ابتدا از روش های استفاده کنید که امنیت مالی شما را به 
خطر نمی اندازند و به شما کمک می کنند تا از هر تاطم اقتصادی 
در آینده جان سالم به در ببرید. برای مثال اگر فکر می کنید ممکن 
است در ماه آینده شغلتان را از دست بدهید یا می خواهید وسیله 
مهمــی مثل ماشــین بــرای خودتان بخرید، منطقی نیســت که پول 
نقــد خــود را بــه خطر بیندازیــد و در دارایی پرریســکی مثل ارزهای 

دیجیتال سرمایه گذاری کنید.
در نهایــت، توجه داشــته باشــید کــه قیمت ارزهــای دیجیتال 
ممکن است بیش از پیش کاهش یابند. یکی از استراتژی هایی که 
با استفاده از آن می توانید ریسک موجود در این بازارهای بی ثبات 
را کاهــش دهیــد، متوســط هزینه دالری اســت. در این اســتراتژی، 
شــما باید مقدار مشــخصی از یک ارز دیجیتال را در فواصل زمانی 
منظمی بخرید. در این حال، دیگر با کل سرمایه خود، به صورت یک 
جا در یک دارایی سرمایه گذاری نمی کنید. به  عنوان مثال، اگر یک 
میلیون تومان دالر برای سرمایه گذاری در بیت کوین دارید، هر ماه 
یــا هــر هفتــه باید ۱۰۰ هزار تومان از ایــن ارز دیجیتال را بخرید. به 
این ترتیب، مجبور نیســتید صبر کنید تا قیمت بیت کوین به کف 
خود برســد و با شــک و تردید دســت وپنجه نرم نمی کنید. در عین 
حال، اگر قیمت بیت کوین بیشــتر کاهش یابد، نگران تمام شــدن 

پولتان نیستید؛ چراکه همه سرمایه تان را وارد بازار نکرده اید.
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علی رمضانیان

وزارت اقتصــاد در هفته هــای اخیــر پیرامــون 
مالیــات، چنــد بخشــنامه منتشــر کــرده کــه 
برخالف هیجان تولید تاثیر چندانی بر بخش 
تولیــد نداشــته و ایــن همــه هیجــان تقریبــا 

هیاهو برای هیچ بوده است.
بــه گزارش »عصــر اقتصاد«، تیر ماه هر 
ســال، مــاه تکاپــوی بنگاه هــای اقتصــادی برای 
اظهارنامه هــای مالیاتی اســت. شــرکت ها باید 

صور ت هــای مالــی ســال قبــل را بســته و پرونــده مالیاتــی را 
نیــز بســته و به ســازمان امــور مالیاتی اعام کننــد. بر همین 
اســاس در همیــن مــاه خیرهــای زیــادی در این حوزه منتشــر 
می شــود. در روزهــای اخیر نیز اخبــاری پیرامون مالیات مواد 
اولیــه وارداتــی و همچنیــن مالیات بنگاه های تولیدی منتشــر 

شد.
خبــر اول مربــوط بــه نصــف شــدن مالیــات واردات مواد 
اولیه تا پایان سال جاری است. در این بخشنامه آمده است 
کــه باتوجــه به افزایش قیمت های جهانــی کاالها و همچنین 
اصــاح نــرخ ارز محاســباتی، بــرای اینکــه وزارت اقتصــاد بــه 
نقدینگی واردکنندگان کمک کند، مالیات علی الحساب چهار 
درصــدی واردکننــدگان را بــه دو درصــد کاهــش داد و بــا ایــن 
کار میــزان مالیــات علی الحســاب پرداختــی بــه نصف کاهش 
می یابــد. ایــن مالیاتی دریافتی، مالیات علی الحســاب بوده و 
در ســال آینــده مالیاتــی قطعی مشــخص می شــود، نیازی به 

عودت مالیات های علی الحساب دریافتی نیست.
در خبــر دیگــر وزیــر اقتصــاد نیــز اعــام کــرد کــه پــس 
ســال های متمــادی، نــرخ  مالیــات بــر شــرکت  هــای تولیــدی 
توییتــری  پیامــی  در  خانــدوزی  احســان  می یابــد.  کاهــش 
نوشــت: پیشــنهاد وزارت اقتصــاد در  بودجــه ۱۴۰۱ در صحــن 
علنی مجلس مصوب شــد و پس از ســال ها، نرخ  مالیات بر 
شــرکت های تولیــدی در ســال آتــی ۵ درصــد کاهــش خواهد 

یافت. 
طــی مصاحبــه ای وزیر اقتصاد اظهار کــرده بود: »خروج 
 تولید از رکود فعلی، بر مســاله تامین مالی کوتاه مدتِ دولت 
اولویــت دارد. ایــن تصمیــم بــرای روان ســازی و تســهیل در 
ترخیــص کاال هــای مــورد اســتفاده در خط تولید اســت که بر 
اســاس اختیار قانونی ماده ۱۶۲ قانون مالیات ها اتخاذ شــده 
و نرخ مالیات علی الحساب برای واردات کاال های واسطه ای 
و مــواد اولیــه تولیــد از چهــار به دو درصد کاهــش می یابد. با 
این حساب گرچه درآمد دولت از محل مالیات ممکن است 
کاهــش پیــدا کند و فشــاری بــه درآمد های دولت وارد شــود، 
امــا تولیدکننــده مواد اولیه موردنیاز خطــوط تولید خود را به 
راحتــی ترخیــص می کنــد و نیــاز بــه ســرمایه در گــردش برای 
آن هــا کاهــش پیــدا می کنــد و نیاز بــه مراجعه بــه بانک برای 
تامیــن منابــع مالی کاهش پیــدا می کند.وزیر امــور اقتصادی 
و دارایی اظهار داشــت: این مصوبه از ۱۶ تیرماه، روز مالیات 
اجرا می شــود و ممکن اســت در کوتاه مدت دولت با کاهش 
درآمــد مالیاتــی مواجــه شــود و فشــار بــه بودجه دولــت وارد 
شــود، اما در عوض به روند تولید کمک می کند.کاهش نرخ 
مالیات می توانســت برای همه کاال ها یکســان باشــد، اما در 

ســال حمایــت از تولیــد، کاهــش ۵۰ درصــدی 
نــرخ مالیــات علی الحســاب واردات فقط برای 
واردات مــواد اولیــه و واســطه ای تولید در نظر 
گرفته شــده اســت و کاال های وارداتی مصرفی 
ماننــد گذشــته بایــد مالیــات بپردازنــد و ایــن 
تصمیــم بــرای حفــظ اشــتغال و تولیــد گرفتــه 

شده است.«
محمدرضــا  رابطــه،  همیــن  در 
اقتصــادی  کمیســیون  پورابراهیمی،رئیــس 
مالیــات  نــرخ  میــزان  کاهــش  از  اســامی  شــورای  مجلــس 
عملکرد واحدهای تولیدی خبر داد و گفت: »براساس توافق 
بیــن دولــت و مجلــس در شــرایط کنونــی بــا هــدف حمایــت 
از واحدهــای تولیــدی، نــرخ مالیــات عملکــرد ایــن واحدهــا از 
۲۵ درصــد بــه ۲۰ درصــد کاهــش خواهد یافت. میزان ســهم 
پرداختــی واحدهــای تولیــدی در اقتصــاد از مالیــات عملکــرد 
ساالنه بر این اساس یک پنجم کمتر می شود که برای بخش 

تولید بسیار مناسب است.« 
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی 
بیــان کــرد: »این توافق هــم اکنون در مرحله های نخســتین 
قــرار دارد و امیــد مــی رود بــا اجــرای آن وضعیــت اقتصــادی 

کشور بهبود یابد«. 
وی با اشاره به مرحله های پایانی اصاح قانون مالیات 
بــر ارزش افــزوده عنوان کــرد: »۹۰ درصد این کار جمع بندی 
شــده و بیشــتر مــواردی کــه فعــاالن اقتصادی مطــرح کردند، 
در اصاحیــه قانــون مــد نظــر قــرار گرفتــه اســت پیش بینــی 
می شود این قانون تا پایان مردادماه در کمیسیون اقتصادی 
مجلــس بــه تصویــب برســد و بــه طــور حتــم با اصــاح قانون 
کنونــی مالیــات بر ارزش افزوده، مشــکات اقتصادی کشــور 
در بســیاری از بخــش هــا برطــرف خواهد شــد. احتمــاال نیمه 
دوم ســال جاری شــاهد اجرای قانون جدید مالیات بر ارزش 
افزوده باشیم تا مشکات واحدهای تولیدی در این زمینه به 

کمترین میزان ممکن برسد«. 
رئیــس کمیســیون اقتصادی مجلــس در ادامه به اعمال 
تحریــم هــای ظالمانه یکجانبه از ســوی ایاالت متحده آمریکا 
اشــاره کــرد و گفــت: »کمیته ضــد تحریم در مجلس شــورای 
اســامی تشکیل شــده و ۱۴ کارگروه تخصصی در این کمیته 

فعالیت می کنند.«

بخشنامه های بی ثمر
تیــم اقتصــادی دولــت بــا هیجــان ایــن خبــر را مخابــره 
می کند و گویی اتفاق بســیاری بزرگی رخ داده اســت. این در 
حالی است که برخاف اظهارات وزیر اقتصاد بخش تولید و 
صنایع اســتقبال چندانی از این ماجرا نکرده و امید چندانی 
ندارنــد کــه بــا ایــن بخشــنامه ها، رکــود از بخش تولیــد خارج 
شود؛ چرا که بخش تولید با مشکات فراتر از مالیات دست 

و پنجه نرم می کند و باید ابتدا این مشکات رفع شود. 
مشــکاتی از قبیــل تــورم، تامیــن مالــی، قــدرت خریــد 
مردم و واردات کاالی مورد نیاز بخش تولید به همراه انتقال 
تکنولــوژی ایــن روزهــا گریبانگیــر بخــش تولیــد شــده اســت. 
وگرنــه بخــش تولید تا کنون در خصــوص مالیات گله خاصی 

نداشته واین تخفیف مالیاتی هم معجزه گر نیست.
عباس آرگون، کارشناس و فعال  اقتصادی در خصوص 
انتشــار اخبــار مربــوط بــه مالیــات تصریح کــرد: در ابتــدا باید 
روی کلمــه علی الحســاب تاکیــد کرد. این به معنای بخشــش 
مالیاتــی بــه بخــش تولید نبوده و نباید این گونه تصور شــود 
که دولت به بخش تولید یک امتیازی داده است. بلکه دولت 
علــی الحســاب عــدد ۴ را به دو تقلیــل داده و با وجود ادعای 
عــدم محاســبه امــا ایــن امیــدواری وجــود نــدارد که محاســبه 
نشــود. در ثانی اثر این بخشــنامه بعد یک یا دو ســال آینده 
بر بخش تولید نمایان می شود در واقع حداقل تا سال آینده 
کــه بخــش تولیــد باید اظهار نامه ها را ارســال کند و بررســی 
شــود تا به مرحله اجرا برســد یک تا دو ســال زمان می برد و 

این موضوع مشکل فعلی بخش تولید را حل نمی کند.
ایــن عضــو اتــاق بازرگانی افــزود: در بودجه ســال جاری 
موضــوع تخفیــف پنــج درصــدی مالیــات مطــرح شــده و نکته 
مثبتــی اســت. اما این پنج درصــدی نیز دردی از تولید درمان 
نمــی کنــد. دولــت بایــد بدانــد کــه بخــش تولیــد با مشــکات 
تامین نقدینگی و فروش مواجه است. تخفیف پنج درصدی 
فعــاالن  بــرای  آن  تاثیرگــذاری  میــزان  امــا  اســت  تاثیرگــذار 
اقتصادی چندان نیست که برای ان سرودست بشکنند. چرا 

که آنچه که آنها را نگران کرده است تامین است. 
ارگــون تاکیــد کــرد: اگــر فعــاالن اقتصــادی و بنگاه ها در 
تیر ماه ســال آتی اظهار نامه مالیاتی خود را ارســال کنند و تا 
به مرحله نهای برســد شــاید تا ســال ۱۴۰۴ زمان ببرد آیا این 
مســاله امروز مشــکلی از تولید را حل می کند؟ اگر شــرکتی 
با این اوضاع بد اقتصادی ورشکسته شد دیگر چه نیازی به 
این بخشنامه ها دارد؟ لذا باید در اسرع وقت مشکل بخش 

تولید را حل کرد. 
ایــن فعــال اقتصــادی در ادامه افــزود: همانطور که قبا 
گفتــم بــاز تاکیــد مــی کنــم کــه موضــوع تــورم و قــدرت خرید 
مردم، موضوع بزرگی است. در تمام دنیا برای اینکه بتوانند 
بخــش تولیــد را ســرپا نگهدارنــد تــاش مــی کننــد کــه قدرت 
خریــد مــردم را حفــظ کنند تا مــردم بتواننــد کاالی تولیدی را 
خریــداری کننــد. وقتی مردم قدرت خرید ندارند تولید کننده 
هرچه هم تولید کند باز در نقطه اول ایستاده و کاری انجام 
نداده است؛ چرا که عایدی ندارد تا بتواند مواد اولیه جدیدی 
خریداری کرده و به تولید کاالی جدید ادامه دهد لذا درمان 
بخش تولید با درمان اقتصاد همراه است. تا زمانی که رکود 
تورمی  بر اقتصاد حاکم است وضع تولید نیز بحرانی است. 
آرگون با اشــاره به مشکل تامین نقدینگی بخش تولید 
گفت: بیشتر تسهیات بانکها به بخش غیرمولد می رود چرا 
که سریع تر از بخش تولید برگشت می کند و نیاز به فرصت 
و امهــال و غیــره نداشــته و بــدون دردســر می تواننــد هم وام 
بدهنــد هم مطالبات را تســویه کننــد، بنابراین خود را درگیر 

معضات تولید نمی کنند. 
عباس آرگون در پایان اظهار امیدواری کرد: امید اســت 
کــه در آینــده نزدیک مشــکات اقتصادی و سیاســت خارجی 
ایــران حــل شــده و بخــش تولیــد بــه مــدار خــود برگــردد و تا 
زمانــی کــه مشــکات داخلــی و بین المللی وجــود دارد با این 

بخشنامه ها امید چندانی به احیای تولید نیست. 

کانادا پس از بازگرداندن توربین نورد استریم
تحریم های روسیه را گسترش داد

ترجمه: سلیم حیدری

کانــادا  گفــت،  کانــادا  طبیعــی  منابــع  وزیــر 
توربیــن تعمیر شــده را بــه آلمــان بازگرداند؛ 
ایــن توربین برای خط لوله گاز نورد اســتریم 
۱ مــورد نیاز اســت و می تواند بــه اطمینان از 
ادامــه جریــان انرژی تا زمانی که اروپا بتواند 
به وابســتگی خود به گاز روسیه پایان دهد، 

کمک کند.
وزرای انــرژی و امــور خارجــه اوکراین در 

واکنــش بــه این اقدام اعام کردنــد که این تصمیم به منزله 
تعدیــل تحریم هــای اعمال شــده علیه مســکو و بــا توجه »به 

میل روسیه« است و خواستار لغو آن شدند.
دولت کانادا روز شــنبه در بیانیه ای اعام کرد که برای 
معافیت بازگشت توربین ها از تحریم های اعمال شده علیه 

روسیه، »مجوز زمانی محدود و قابل فسخ« 
صــادر می کنــد و همچنین اقدامات جدیدی را 
علیه مســکو در پاســخ به حمله این کشور به 

اوکراین در ۲۴ فوریه اعام کرد.
روسیه ماه گذشته به تأخیر در بازگشت 
توربین اشــاره کرد که شــرکت زیمنس انرژی 
آلمان در کانادا در حال سرویس دهی به آن 
بوده است. دلیل کاهش جریان به ۴۰ درصد 
ظرفیــت خط لوله گاز نورد اســتریم ۱ روســیه 

به آلمان، عدم سرویس به موقع این توربین ها است.
دولــت کانادا گفت که ارســال ایــن تجهیزات به اروپا از 
"توانایی اروپا برای دسترسی به انرژی قابل اعتماد و مقرون 
به صرفه در حالی که آنها همچنان به دور شــدن از نفت و 

گاز روسیه ادامه می دهند." پشتیبانی می کند.

معلــوم نبــود چــه مدت طــول می کشــد تا ایــن توربین 
برگــردد. زیمنــس انرژی روز یکشــنبه در بیانیه ای اعام کرد 
که در تاش است تا هر چه سریع تر توربین را به خط لوله 

نورد استریم برساند.
کرملین روز جمعه اعام کرد در صورت بازگرداندن این 

توربیــن، عرضه گاز به اروپا را افزایش خواهد داد.
عــاوه بــر صــدور مجــوز ویــژه برای ایــن توربیــن، کانادا 
را  روســیه  انــرژی  بخــش  علیــه  تحریم هــا  کــه  کــرد  اعــام 
گســترش خواهد داد و شــامل تولیدات صنعتی این کشــور 

نیز می شود.
و  زمینــی  حمل ونقــل  »بــر  کانــادا  جدیــد  تحریم هــای 
خــط لولــه و ســاخت فلــزات و وســایل حمــل  و نقــل، رایانه، 
تجهیــزات الکترونیکــی و الکتریکی و همچنین ماشــین  آالت 

اعمال خواهد شد«.
ســخنگوی دولــت آلمــان گفــت کــه آلمــان از تصمیــم 

دوستان و متحدان کانادایی خود استقبال می کند.
مانــی جولــی، وزیــر امــور خارجــه کانــادا روز شــنبه در 
بیانیــه ای گفــت: "کانــادا در حمایــت از حاکمیــت و تمامیت 
ارضی اوکراین تزلزل ناپذیر است... کانادا از اعمال فشار بر 

رژیم روسیه تسلیم نخواهد شد."
منبع: رویترز
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رئیس اتحادیه فروشندگان آهن: نظارت بر بازار آهن 
و فوالد دست اتحادیه فروشندگان نیست

و فــوالد و آهــن فروشــندگان اتحادیــه رئیــس
فلزاتبااشارهبهعدمشفافیتدربازارعرضه
وتقاضــایآهــنوفــوالد،گفــتکــهنظارتــیدر
خصــوصعرضــهوفــروشآهــنوفــوالدوجــود
نــداردوقیمتگــذاریآنازدســتخــارجشــده

است.
حمیدرضــا رســتگار در گفت وگــو با تســنیم، 
در خصوص نقش و جایگاه  اتحادیه فروشندگان 
آهــن و فــوالد و فلــزات در بــازار و چرخــه تولید و 
توزیع، گفت: صنعت آهن، فوالد و اتحادیه آهن 
جــزوه حلقه هــا و زنجیره هــای اصلــی در صنعــت 
فوالد اســت. بخشــی از آن مرتبط با بخش تولید 
است. تولید کننده ها در مجموعه ای تحت عنوان 
انجمن هــای تولید کننده ها حضور دارند. بخشــی 
از گــروه تولیــد، دولتــی بــوده و تحــت نظــر دولت 
فعالیــت می کننــد. نمونه آن فوالد مبارکه اســت. 
بخــش دوم گروه تولید خصوصی هســتند. حلقه 
دوم، شــامل نظــام توزیع می شــود. اتحادیه آهن 
بــا ایــن حلقــه در ارتبــاط اســت. بــه ایــن معنا که 
کســانی کــه قصــد دارنــد در کل کشــور در حــوزه 
توزیــع فعالیــت کننــد، بایــد مجــوز توزیع داشــته 

باشند.
وی بــا اشــاره به مشــکالتی که ایــن اتحادیه 
در بعــد کالن بــا آن مواجه اســت، گفت: مشــکل 
توزیــع و  نظــام  از  واقعــی  عــدم حمایــت  اصلــی 
مصــرف اســت. بــه ایــن معنا کــه ظرف  ســال های 
گذشــته ســرمایه های ســرگردانی بجــای ورود در 
حوزه تولید، وارد این حوزه ،)توزیع( شــده اند که 
نبایــد ورود می کردنــد و نظــام توزیــع را با چالش 
مواجه کردند. متاسفانه در این بازار دخالت های 
پنهــان و آشــکاری طــی ســال های گذشــته انجــام 
شــده اســت. بخشــی از ایــن نظــارت کــه شــامل 
صــدور مجوز می شــود، مرتبــط با اتحادیه اســت، 

اما بخش دیگر آن در اختیار دولت است.
رســتگار بــا بیــان اینکــه بنیان گــذار بــورس، 
ابتــدا اتحادیــه آهن و فلزات بــوده و با هماهنگی 
این اتحادیه فعالیت خود را شــروع کرده، افزود: 
امــا بــا تاســیس ســازمان بــورس، دیگــر در مــورد 
میــزان عرضــه و تقاضــای بــازار و تعییــن قیمــت 
پاســخگوی مــا نبودنــد. پیش تــر در جلســاتی کــه 
برگــزار می کردیــم، بــه نوعــی از وضعیــت بــازار و 
قیمت گــذاری آهــن و فــوالد مراقبــت می کردیــم. 
بــه ایــن معنــا کــه اجــازه نمی دادیــم دربحث هــای 
تنظیم گری بازار هر کســی سیاســت خود را پیش 
ببــرد. بــا اجماعــی کــه وجــود داشــت و حمایــت 
وزارت صمــت و وزارت اقتصــاد، روند قابل قبولی 

داشتیم.
رئیس اتحادیه آهن و فوالد و فلزات افزود: 
االن بــه نقطــه ای رســیدم کــه بــدون مشــورت بــا 
اتحادیــه، و بی نیــاز از پاســخ دهی بــه ما معامالت 
انجام می شــود. به این معنا که مشــخص نیست 
ایــن کاال بــه چــه کســی فروختــه شــده و آیا آهن 
فــروش بــوده یــا خیــر. ایــن موضوع موجب شــده 
سیاســت گذاری ها در حــوزه آهــن و فــوالد از نظر 

جمعی خارج شود.
پیگیری هــای  علی رغــم  وی،  گفتــه  بــه 
مختلــف اعــم از انجــام مصاحبــه و مکاتبــه، هنوز 
مشــخص نیســت چه کســی باید پاســخگو باشــد 
و هیــچ اراده ای نیــز بــرای اصــالح ایــن روند وجود 
نداشــته اســت. حتــی جلســاتی برگــزار شــده کــه 
در  امــا  شــده،  رعایــت  موضــوع  شــکلی  نظــر  از 
نهایــت می تــوان بــا صراحــت گفــت اراده ای بــرای 
چهارچوب بندی و پایبندی به نظام توزیع و تولید 
و ایجــاد تــوازن واقعی بین این دو حوزه و مصرف 

وجود ندارد.
رســتگار بــا اشــاره بــه حــذف مهره هــای کلیــدی و 
محــق از بــازار بــا هــدف حمایــت از تولیــد، گفــت: 
در گام بعــدی همکاران مــان کــه نقــش کلیــدی در 
صادرات داشتند، حذف شدند. این مرحله با تهیه 
شــیوه نامه هایی انجــام شــد کــه در ظاهر هدفش 
بــه دســت کارخانه هــا ســپرده  بــود و کار  تولیــد 

می شد، اما هدف واقعی حمایت از تولید نبود.
بــه گفتــه او، در حالــی کــه چنــد هــزار واحد 
صنفــی، کســبی و بنگاه هــای اقتصــادی کوچــک 
می توانســتند با تجمیع سرمایه در پروسه تنظیم 
بازار و پشتیبانی از تولید همکاری داشته باشند، 
در این مرحله کنار گذاشته شدند و این مدیریت 

به صورت جزیره ای مدیریت انجام می شود.
نــوع  ایــن  عواقــب  بــه  اشــاره  بــا  رســتگار 
مدیریت، افزود: در تولید ســه شــیوه وجود دارد. 
یــا میــزان تولیــد کمتــر از مصرف اســت. یــا میزان 
تولیــد و مصرف، مســاوی اســت و یا  مــازاد تولید 
داریــم. در تولیــد آهــن و فوالد مــا 12 میلیون تن 
مــازاد بر مصرف تولیــد داریم. تمام هزینه ها اعم 
از مــواد اولیــه، کارگــر و غیــره بــه ریــال محاســبه 
می شــود و حمایت هــای همه جانبــه دولتی را نیز 
دارد، امــا زمان قیمت گــذاری، آن را با قیمت دالر 

گره می زنند و محاسبه می کنند.
بــه گفتــه وی، بــا وجودحــدود 32 میلیــون 
تــن تولیــد، مشــخص نیســت چــه کســانی از این 
بــازار منفعــت می برنــد، اما مالیات آن را کســانی 
می دهند که کف بازاربرای تامین هزینه هایشــان 
مشــکل دارند. کســانی کــه کمتریــن بهره مندی را 
از این بازار دارند، اما باید بیشــترین پاســخگویی 
را داشــته و لطمــات متعــددی را برای باقی ماندن 

تحمل کنند.
رئیــس اتحادیــه آهــن و فــوالد و فلــزات بــا 
گالیه از عدم پاسخگویی مسئوالن مرتبط، گفت: 
دولت ســیزدهم وعده ســاخت یک میلیون واحد 
مســکونی در ســال را داد. در شــرایط واقعــی و 
منطقی، برای ســاخت این تعداد واحد مسکونی، 
نیــاز بــه یک برنامه مدون داریم تا میزان عرضه و 
مصــرف را تنظیــم کنــد، به ایــن معنا که بــا ایجاد 
یــک بــاره تقاضــای بــاال در بــازار، قیمــت آن یــک 
بــاره بــه صــورت جهشــی افزایــش پیــدا می کنــد. 
ایــن تصمیمــات می توانــد بــازار را برهــم بزنــد امــا 
مــا قاطعانــه بــا تمــام امکانــات و تجربیــات خــود 
از دولــت ســیزدهم در ایــن تصمیــم مهــم حمایت 

خواهیم کرد .
رستگار رئیس اتحادیه آهن و فوالد وفلزات 
افزود: خواســته ما به نمایندگی از این صنف آن 
اســت که در تصمیماتی که در مورد آهن و فوالد 
اتخــاذ می شــود، بــا کســانی کــه براســاس قانــون 
مســئول این بازار هســتند، هماهنگی و مشــاوره 
شود تا آنها با ایجاد آمادگی، مانع از ایجاد شوک 

و بهم ریختگی در بازار شوند.
وی بــا اشــاره به نحوه قیمت گــذاری، افزود: 
مــا بــه عنــوان مســئول آهــن و فــوالد در بخــش 
توزیــع بایــد بدانیــم که قیمت ها با چــه مکانیزمی 
تعییــن شــده اســت، زیــرا هزینــه و قیمــت مــواد 
اولیه، شمش، تولید و سود کارخانه را می دانیم. 
موضــوع آن اســت کــه مابه التفــاوت ســودی کــه 
ایجــاد می شــود، در حســاب چه کســی مــی رود و 
چرا طبق قانون و ضابطه مند عمل نمی شود و به 
عبارتــی چرا مســیر توزیع یعنــی واحدهای صنفی 
کــه مجــوز توزیــع دارنــد نقــش واقعــی نداشــته و 
حمایــت نمی شــوند. این موضوعــات می تواند در 

تنظیم بازار کمک شایان توجهی داشته باشد.

اخبـــــــــــــــــار

تشریح آخرین وضع بازار خودرو
نمایشــگاهداران، اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
میلیونهــانفــردرکشــورخریدوفروشخودرو
دارد اتحادیــه کــه آمــاری امــا انجــاممیدهنــد
حــدود۹هــزارنفراســتواینیعنیداللبازی
دربــازارخــودرو؛طبــقتعریــفقانــونتجــارت
نمایشــگاهدارانوظایــفومیــزانســوددریافتی
مشــخصدارنــدونقشــیهــمدربــازاروتعیین

قیمتهاندارند.
ســعید موتمنــی، رئیس اتحادیه نمایشــگاه داران، 
در گفت وگو با ایلنا با اعالم وجود ثبات نسبی در 
بازار خودرو در پیش بینی آینده این بازار با اعالم 
واردات  خبــر  گفــت:  خــودرو  واردات  آزاد ســازی 
خودرو وعدم نوسانات ارزی از دالیل وجود ثبات 

نسبی حاکم بر بازار خودرو است.
وی بــا بیــان ایــن موضــوع ادامــه داد: عرضه 
بــا تقاضــا نیســت، در عرضــه  خــودرو متناســب 
محدودیت هایــی داریــم و همیــن موضــوع باعــث 
شده تا قیمت خودرو از درب کارخانه تا به دست 
مصرف کننده در بازار آزاد برســد افزایش داشــته 

باشد.
موتمنــی بــا تأکیــد بر  این موضــوع که تولید 
خودرو در شرایط فعلی کشور جوابگوی نیاز بازار 
نیســت افــزود: نیــاز خــودرو در کشورســاالنه یک 
میلیــون و هــزار ۵۰۰خــودرو اســت اگــر ایــن نیــاز 
تأمین شــود فاصلــه قیمت نخواهیم داشــت؛ هر 
جــا عرضــه کم باشــد دالل بــازی و اختالف قیمت 
ایجــاد می شــود. در تمــام دنیا خودرو هــای با عمر 
۵ ســال اســقاط می شــوند ولــی در خیابان هــای 
کشــور ما خودروی 3۰ ســال پیش همچنان دیده 

می شود.
رئیس اتحادیه نمایشگاه داران معتقد است 
اگــر واردات آزاد شــود تأثیــرات مثبتــی بــر بــازار 
خودروخواهــد داشــت و بــازار خــودرو درگیر بازی 
دالالن و ســودجویان نمی شــود. هر بازاری نیازی 
دارد کــه تقاضــا از طریق تولید و یا واردات تأمین 
شــود در غیر این صورت شــاهد درگیری قیمت و 

دالل بازی خواهد شد.
ایــن فعــال بــازار خــودرو بــا ارزیابــی رفتــار 
متقاضیــان ثبــت نام خودرو می گویــد: وقتی برای 

1۰ هــزار خــودرو ۴ میلیون نفر ثبــت نام می کنند 
یعنــی تقاضا بــرای ســرمایه گذاری در این بازار به 
دالیــل نوســانات ارزی و ســوددهی صــد درصــدی 
بیشتر از دیگر بازارهاست که خود ناشی از عدم 

تعادل در بازار عرضه و تقاضاست.
وی ادامــه می دهــد: زمانــی که عرضــه کافی 
باشــد نهایــت اختــالف قیمــت فــروش کارخانــه و 
مصرف کننده بازار آزاد با اختالف۵۰۰ هزار تومان 
اســت چنانچــه در ســال ۹۶پــژو پــارس کــه 3۵ 
میلیــون فروختــه می شــد بــا اختــالف قیمت ۵۰۰ 
هزار تومان نهایت پایین تر فروخته می شد و االن 
بــا اختــالف قیمتــی 1۵۰ میلیونــی در بازارخریــد و 

فروش می شود.
وی در رابطــه بــا تقاضای باال در بازار خودرو 
گفــت: ایــن میــزان تقاضــا در بــازار خــودرو کاذب 
و بــه قصــد ســرمایه گذاری اســت در حــال حاضــر 
اغلــب کســانی که در بازار خــودرو خرید می کنند 

مصرف کننده واقعی هستند.
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاه داران خــودرو در 
انتقــاد بــه وجود واســطه های غیر رســمی خرید و 
فروش خودرو می گوید: میلیون ها نفر در کشــور 
خریــد و فروش خــودرو انجام می دهند اما آماری 
کــه اتحادیــه دارد حــدود ۹ هــزار نفر اســت و این 
یعنــی دالل بــازی در بــازار خــودرو؛ طبــق تعریــف 
قانــون تجــارت نمایشــگاه داران وظایــف و میــزان 
ســود دریافتــی مشــخص دارنــد و نقشــی هــم در 

بازار و تعیین قیمت ها ندارند.
وی افــزود: ایــن تحلیل هــا در حالــی مطــرح 
می شود که با واردات خودرو های خارجی و بیشتر 
مصرف کننــده  بــرای  انتخابــی  گزینه هــای  شــدن 
واقعــی، بــازار خودرو هــای داخلــی ثبــات خواهــد 
یافــت چنانچــه مصرف کننده هــا درپــی کاالی بــا 
کیفیــت بــا شــرایط واگــذاری مناســب هســتند و 
اگــر خودرو های وارداتی با شــرایط بهتری نســبت 
بــه خودرو هــای داخلــی واگذار شــوند بــازار تغییر 
رفتــار خواهــد داشــت و بــه آن ســو مــی رود اگــر 
خودرو هــای وارداتی ارزان و مطابق ســلیقه مردم 
و مصرف کننــده باشــد فاصله قیمتــی خودرو های 
داخلی از 1۰۰ درصد به ۵ درصد کاهش می یاید.

بــهگفتــهدبیرانجمــنصنفیصنایــعروغننباتی
ایــران،بــاوجــودتصویــبحــذفســودبازرگانــی
وارداتکاالهــایاساســیبعدازحــذفارز۴۲۰۰
تومانــی،ســتادتنظیــمبــازاربــاگذشــتدومــاه
هنــوزاینمصوبههیاتوزیرانرابهگمرکابالغ

نکردهاست.
به گزارش تسنیم،  بعد از مردمی سازی یارانه 
و حــذف ارز ۴2۰۰ تومانــی کاالهای اساســی دولت 
با مصوبه های حمایتی ســعی در تعدیل قیمت این 
محصــوالت داشــت به طــوری که مالیــات بر ارزش 
افزوده ۹ درصدی را به یک درصد و ســود بازرگانی 

کاالهای مختلف را کاهش داد.
بــه طــوری کــه در بخــش روغــن خــام  ســود 
بازرگانــی ســویا، آفتــاب گــردان و کلــزا از ۶ درصــد 

و پالم از 28 درصد به صفر درصد کاهش یافت.
ایــن ابالغیه هــا خبرهــای خوبی بــرای تامین و 
تولید کاالهای اساســی به حســاب می آمد و منجر 
به کاهش قیمت تمام شده این محصوالت می شد 
اما یکی از این ابالغیه ها بعد از گذشــت حدود دو 

ماه هنوز اجرایی نشده است.

مصوبهشورایعالیهماهنگیهای
اقتصادیدربارهکاهشکاالهای

اساسیاجراشد
محســن رضایــی معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری 
در نیمــه خرداد با ارســال نامه ای بــه وزرای اقتصاد 
و جهــاد کشــاورزی، مصوبــه کاهــش نــرخ مالیــات 
بــر ارزش افــزوده واردات 13 قلــم کاالی اساســی 
وارداتــی و دو قلــم کاالی تولیــد داخــل بــه 1درصــد 

را ابالغ کرد.
پیرو این ابالغیه در روزهای پایانی خرداد نیز مدیر 
کل دفتر واردات گمرک در بخشنامه ای به گمرکات 
اجرایی کشور کاهش یک درصدی مالیات بر ارزش 

افزوده واردات 13 کاالی اساسی را ابالغ کرد.

تعلل5۰روزستادتنظیمبازار
درابالغدربارهحذفسودبازرگانی

کاالهایاساسی
بنابراین گزارش با وجود مصوبه هیات وزیران 
دربــاره حــذف ســود بازرگانــی کاالهای اساســی اما 
بــر اســاس اعــالم دبیــر انجمن صنایع روغــن نباتی 
این مصوبه بعد از گذشــت ۵۰ روز از ســوی ســتاد 
تنظیــم بــازار بــه گمــرکات کشــور بــرای اجــرا ابــالغ 
نشــده اســت به همین منظــور تولیدکنندگان برای 

ترخیص محصول خود با مشکل مواجه هستند.
 امیر هوشــنگ بیرشــک، دبیــر انجمن صنفی 
صنایــع روغــن نباتــی ایــران اظهــار کــرد: بــا وجــود 
اینکــه هیــات وزیــران مصوب کرد کــه بعد از حذف 
ارز ۴2۰۰ تومانــی کاالهای اساســی ســود بازرگانی 
این محصوالت نیز حذف شــود اما بعد از گذشــت 

۵۰ روز ایــن مصوبــه توســط ســتاد تنظیــم بــازار به 
گمرکات اجرایی کشور ابالغ نشده است.

وی افــزود: با توجــه به عدم ابالغ این مصوبه 
در صورتــی کــه بخواهیــم بــا شــرایط قبل اقــدام به 
واردات کنیــم هزینــه تمــام شــده بــاال مــی رود و در 
ایــن صــورت امکان عرضه محصــول نهایی روغن به 

قیمت مصوب وجود نخواهد داشت.
دبیــر انجمن صنفی صنایع روغن نباتی ایران 
ادامــه داد: ســتاد تنظیــم بازار وضــع تولیدکنندگان 
را مشــخص کنــد و در صورتــی کــه امــکان واردات 
حجــم زیــادی از روغــن خــام بــدون ســود بازرگانــی 
وجــود نــدارد، مصوبات خود دربــاره قیمت روغن را 

اصالح کند. 
روابــط عمومــی انجمــن صنفــی صنایــع روغن 
نباتــی ایــران در ایــن رابطــه گزارشــی ارائــه کــرده 
اســت کــه بــا وجــود ابالغ مصوبــه حمایتــی کاهش 
ســود بازرگانــی واردات کاالهــای اساســی امــا  ایــن 
مصوبه عمال اجرا نشده است و محموله های روغن 

خام وارداتی در گمرک رســوب کرده و منتظر ابالغ 
مصوبه است.

بر اســاس اعالم روابــط عمومی انجمن روغن 
نباتــی ایران از زمان اجرای حذف ارز ۴2۰۰ تومانی 
تــا کنــون حــدود  1۰۰ هــزار تــن انــواع روغــن نباتی 
از ســوی بخــش خصوصــی در بنادر رســوب کرده و 
منتظر ابالغ مصوبه ســتاد تنظیم بازار در خصوص 
کاهــش عــوارض گمرکی اســت و به دلیــل افزایش 
رســوب روغــن در بنــادر شــمالی امــکان واردات و 
تخلیه کشتی در بنادر شمالی کشور وجود ندارد.

با توجه به تغییر نرخ ارز و واردات روغن خام 
با ارز نیمایی، در حال  حاضر ۵۰هزار میلیارد ریال 
نقدینگــی بخــش خصوصــی در بنــادر قفل شــده و 
چشــم انتظار ابالغ مصوبه کاهش عوارض گمرکی 
توســط ســتاد تنظیم بازار است. ادامه روند موجود 
ممکن اســت، تنظیم بازار روغن نباتی را با مشــکل 
مواجــه کنــد و  ثبات و نظمی کــه اکنون در بازار به 

وجود آمده با خدشه مواجه شود.

ملیکاملکآرا
مشاور سازمانی

گیاهــاندارویــیازمنابــعخــدادادیارزشــمنددر
حوزهاقتصادسالمتمحسوبمیشوندکهتوجه
زیادبرآنســببایجادصنعتپرســودیشدهکه
دارایپتانسیلهایمناسبیدرحوزهاشتغالزایی
وارزآوریبرایکشــوراست.چندصدسالاست
خــود اصلــی منطقــه 3 از دارویــی گیاهــان کــه
یعنــیایــران،چیــنوهنــدتولیدشــدهوبــهدیگر
کشــورهایمختلفدنیاصادرمیشود.اماآمارها
نشاندهندهعدماقبالمناسباینحوزهاست.
مشــخص  و  مــدون  برنامــه ای  داشــتن  عــدم 
ســبب افــت کیفیت این محصــوالت و کاهش توان 
رقابتــی ایــران بــا ســایر کشــورها شــده در حدی که 
بــازار جهانــی  از  مناســبی  نتوانســته ســهم  ایــران 
تجــارت گیاهان دارویــی را به خود اختصاص دهد. 
در همیــن راســتای آمارهــا حاکــی از آن اســت کــه 
حــدود 8۰۰۰ نوع گیــاه دارویی در ایران وجود دارد 
که ۴۵۰ گونه از آن جزء گیاهان دارویی محســوب 
می شــود کــه مهمترین آنان زعفــران، گل محمدی، 
زیــره ســبز و شــیرین بیــان اســت. از دیگــر گیاهان 

دارویــی می تــوان بــه آویشــن، بادرنجبویــه، بابونه، 
اســفرزه، بومــادران، گل ختمــی، زوفــا، مریم گلی، 
کتیــرا، آنغــوزه، تلــخ بیــان، مورد، برگ کنار، ســقز، 
گل گاو زبان، گل ســاعتی، باریجه، موســیر، حنا و 
گز علفی اشاره کرد که به کشورهایی نظیر کانادا، 
مجارســتان،  فرانســه،  ایتالیــا  انگلســتان،  آلمــان، 
ســوئیس، ســوئد، پاکســتان، هنــد، چیــن، ترکیــه، 
صــادر  امــارات  و  لبنــان،  قطــر،  کویــت،  بحریــن، 
می شــود. اگر ســهم تجارت جهانــی از صادرات این 
گیاهان حدود 12۵ میلیارد دالر در نظر گرفته شود 
در آن صــورت ســهم ایران حــدود ۴۴۰ میلیون دالر 
خواهــد بــود که نشــان دهنده ســهم حــدودی چهار 
درصــدی ایــران از تجــارت جهانــی گیاهــان دارویــی 
اســت. لکن تحقیقات نشــان می دهد که پتانسیل 
ایــن صنعــت در ایران می تواند بیــن 1 تا 1۰ میلیارد 
دالر باشــد، این موضوع در حالی اســت که کشــور 
گیاهــان  تجــارت  دالر  میلیــارد   8 از  بیــش  چیــن 

دارویی دارد.
دالیــل بســیاری بــرای عدم رشــد ایــن صنعت 
مطــرح اســت کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه عــدم 
ایــن  اصولــی  غیــر  بهره بــرداری  و  برنامه ریــزی 

محصوالت طبیعی اشاره کرد. همچنین بسترسازی 
بــه منظــور حضور ســرمایه گذاران بخــش خصوصی 
می توانــد مســیر توســعه را تــا حدودی همــوار کند. 
اما نکته مهم و دلیل اصلی عدم موفقیت صادرات 
این محصوالت را باید در موضوع دیگری جســتجو 
کــرد. بــا توجه به اینکــه محصوالت صــادرات محور 
دارای قوانیــن خاصــی بــرای صــادرات هســتند، لذا 
عــدم توجــه بــه آنها ســبب عدم اســتقبال مناســب 
از محصــوالت ایــران می شــود. عدم توجــه به حوزه 
بســته بندی گیاهــان دارویــی باعــث شــده صادرات 
ایــن محصــوالت به صورت فله ای صورت گیرد و در 
کشــورهای دیگــر بســته بندی شــده و با نــام همان 
کشــورها بــا قیمــت باالتــری بــه بازارهــای جهانــی 
عرضه می شــود که بی شــک این اقدام دارای ســود 

و ارزآوری بسیار اندکی است.
بــه طــور کلــی بازاریابی بــه عنوان کلیــد ورود 
بــه بازارهای بین المللــی در دنیای ابر رقابتی امروز 
مطــرح اســت کــه رعایــت کــردن اصــول بنیــادی آن 
شــامل انبارداری، حمل و نقل، درجه بندی، بســته 
بنــدی و تبدیــل می توانــد دســتیابی بــه موفقیت را 
تضمیــن کنــد. با توجه به اینکه یکــی از اصلی ترین 

اصــول بازاریابی، حوزه بســته بندی اســت لذا باید 
اذعــان شــود کــه امــروزه بــه دلیــل ســوءمدیریت و 
عدم آگاهی مدیران بنگاه های اقتصادی از اهمیت 
و نقــش بســته بندی گیاهــان دارویــی، محصــوالت 
فاصلــه  بســته بندی،  و  کیفیــت  منظــر  از  ایرانــی 
زیــادی بــا برندهــای مطرح گیاهان دارویی با ســایر 
گونه هــای  از  بســیاری  کــه  زیــرا  دارد.  کشــورهای 
گیاهــان دارویی، با گذشــت زمــان و در معرض نور 
قــرار گرفتــن، خــواص دارویــی خود را از دســت می 
دهند. بســته بندی های جذاب و مشــتری پســند در 
سطح بین المللی نه تنها می تواند کیفیت کاالهای 
صادراتــی را افزایــش دهــد بلکــه حافــظ محصــول 
در زمــان حمــل و نقــل و در زمــان نگهــداری آن در 
انبارهاســت کــه بی توجهی به ایــن موضوع و دارای 
نقص بودن بســته بندی گیاهــان دارویی، برندینگ 
ضعیــف و ناشــناخته مانــدن گیاهــان دارویی ایران 
ســبب کاهــش ســهم تجــاری کشــور در ایــن حــوزه 
شــده اســت که امید می رود با ارتقای سطح دانش 
و آگاهی از این حوزه بتوان شاهد رشد سهم بازار 

ایران در حوزه تجارت گیاهان دارویی شد.

بررســیقیمــتکاالهــایاساســیدرابتــدایتیــر
نســبتبــهماهمشــابهســالقبــلنشــانمیدهد
بیــن یــکســالگذشــته  قیمــتکاالهــادر کــه
هشــت)تیرآهن(تــا3۶۷)روغنمایعآفتابگردان

معمولی(درصدافزایشیافتهاست.
به گزارش ایســنا، بر اســاس گزارش کارگروه 
رصد و پایش قیمت اقالم اساسی و پر مصرف بازار 
کشــور منتهــی بــه اول تیر که از ســوی انجمن ملی 
حمایــت از حقــوق مصرف کننــدگان منتشــر شــده، 
قیمت ۵2 قلم کاال در ۹ گروه بررسی شده است.

افزایش3۹تا۱۱5درصدیقیمت
محصوالتپروتئینی

بر اساس این گزارش قیمت گروه محصوالت 
پروتئینی شــامل گوشــت مــرغ، تخم مرغ، گوشــت 
گوســفند و گوســاله و گوســفند و گوســاله زنــده 
دراول تیرماه امســال نســبت به مدت مشابه سال 

قبل بین 3۹ تا 11۵ درصد افزایش یافته است.  
کیلــو  هــر  قیمــت  گذشــته  ســال  یــک  طــی 
گوشــت گوســاله بــا ۶1 درصــد افزایــش بــه حدود 
18۷ هــزار تومــان، هر کیلو گوشــت گوســفندی با 
۴2 درصد افزایش به بیش از 18۰ هزار تومان  و 
هــر کیلو گوشــت مــرغ تازه بــا 1۰1 درصد افزایش 
به ۵2 هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است. همچنین 
در ایــن مدت قیمت هر کیلو گوســاله و گوســفند 
زنــده ۵۷ و 3۹ درصــد افزایــش یافتــه اســت. امــا 
گــروه محصــوالت  در  قیمــت  افزایــش  بیشــترین 
پروتئینــی مربــوط بــه تخــم مــرغ اســت کــه قیمت 
هــر کیلــو از آن 11۵ درصــد افزایــش به حدود 38 

هزار تومان رســیده است.
گروه لبنیات شامل انواع شیر، پنیر و کره نیز 

در یک سال گذشته بین ۷8 تا 1۵2 درصد افزایش 
یافته که بیشترین افزایش مربوط به شیر خام در 
دامــداری بــه قیمــت 12 هزار و ۷۰۰ تومــان به ازای 
هر لیتر بوده است. بر این اساس قیمت هر کیلو 
شــیر پاســتوریزه بطــری کــم چرب و شــیر اســتریل 
پاکتــی نیــز بــه ترتیــب بــا ۹۹ و ۷8 درصــد افزایش 
نســبت بــه تیــر ســال قبل بــه نزدیک بــه لیتری 1۹ 
هزار و ۵۰۰ و 2۰ هزار و 1۰۰ تومان رســیده اســت. 
قیمت پنیر ۴۰۰ گرمی و کره 1۰۰ گرمی پاســتوریزه 
نیــز بــا افزایــش 133 و 1۰۵ درصدی طی یک ســال 
گذشــته بــه حــدود 21 و 13 هــزار تومــان رســیده 

است.  

قیمتشکربیشاز۲برابرشد
افزایــش قیمــت گــروه قنــد، شــکر و چــای نیز 
طی یک سال گذشته 2۶ تا 1۰2 درصد بوده است. 
در این مدت قیمت هر کیلو قند 82 درصد، شــکر 
فلــه ۷2 درصــد، شــکر بســته بنــدی 1۰2 درصــد و 
انــواع چــای بیــن 2۶ تــا 33 درصــد افزایــش یافتــه 
اســت. بنابراین در اول تیر امســال قیمت هر کیلو 
قند به حدود 31 هزار تومان، شکر 2۶ هزار تومان 

و چای به 1۴2 تا 1۴۷ هزار تومان رسیده است.

افزایش۲۴۱تا3۶۷درصدی
قیمتانواعروغن

در این میان از بین انواع روغن، قیمت روغن 
نیمــه جامــد ۴.۵ کیلویی بــا 2۴1 درصد افزایش در 
یک سال گذشته به حدود 3۴۵ هزار تومان رسیده 
است. اما قیمت روغن مایع آفتابگردان معمولی و 
سرخ کردنی 3۶۷ و 3۶3 درصد افزایش یافته و به 

بیش از ۶3 هزار تومان رسیده است.  

بررســی قیمــت گروه کاالیی غــالت و حبوبات 
شامل انواع برنج، ماکارونی و حبوبات در یک سال 
گذشــته نیــز حاکــی از افزایــش 28 تــا 2۰1 درصدی 
قیمت این کاالهاســت. بر این اســاس برنج ایرانی 
یعنی هاشــمی و طارم با 1۹۰ و 2۰1 درصد افزایش 
طی این مدت به میانگین 11۰ هزار تومان رسیده، 
امــا ایــن افزایــش قیمــت در برنــج خارجــی شــامل 
هنــدی و پاکســتانی کمتــر یعنــی حــدود ۵8 و ۵۹ 
درصــد بــوده و قیمــت ایــن دو محصــول در تیر ماه 
امســال بــه حــدود 3۷  و ۴۰ هــزار تومــان رســیده 
اســت. قیمــت ماکارونــی ۵۰۰ گرمــی نیــز بــا 1۶8 
درصــد افزایــش در ایــن مــدت بــه حــدود 1۶ هزار و 

8۰۰ تومان رسیده است.  

محدودهقیمتحبوبات
از بین انواع حبوبات نیز در یک سال گذشته 
قیمــت عــدس، لوبیا چیتی، نخــود و لپه، به ترتیب 
8۴، ۶8، ۶۴ و 28 درصــد افزایــش یافته اســت. به 
طوری که در ابتدای ماه جاری قیمت انواع حبوبات 
یــاد شــده در محــدوده ۵۰ تــا ۶2 هــزار تومان بوده 

است.  
گــروه مــورد بررســی بعدی در گــزارش انجمن 
ملــی حمایــت از حقــوق مصــرف کننــدگان میــوه، 
صیفــی و مــواد غذایــی اســت کــه طــی یــک ســال 
افزایــش قیمــت  تــا 1۴۴ درصــد  بیــن 31  گذشــته 
داشــته اند. بیشــترین افزایش قیمت در این گروه، 
در مــدت یــاد شــده مربــوط به ســیب زمینی اســت 
کــه بــا افزایش 1۴۴ درصدی نســبت به ماه مشــابه 
ســال قبــل بــه 1۶ هزار و ۵۰۰ تومان رســیده و بعد 
از آن رب گوجــه فرنگــی بــا 132 درصد و پیاز زرد با 
1۰1 درصــد افزایــش نســبت بــه ســال قبــل در رتبه 
دوم و سوم قرار می گیرند. قیمت این دو محصول 

در ابتــدای تیــر بــه حــدود ۹۹۰۰ و 3۷ هــزار و ۷۰۰  
تومان رسیده است.  

از بیــن ســایر میــوه، صیفی و مــواد غذایی در 
یک ســال گذشــته قیمت خرما مضافتی 88 درصد، 
ســیب قرمــز و زرد 8۰ و ۷۶ درصــد و گوجــه فرنگی 

۷8 درصد افزایش یافته است.  
گفتنــی اســت از 22 اردیبهشــت امســال ارز 
نقــدی  یارانــه  و  حــذف  اساســی  کاالهــای  دولتــی 
جایگزیــن آن شــد و علــت افزایش قیمــت کاالهای 
اساســی نســبت بــه ســال گذشــته همیــن موضوع 

است.

شویندهچقدرگرانشد
در گــروه شــوینده ها نیــز قیمــت انــواع پــودر 
دســتی و ماشــینی 3۵ و ۴3 و دستمال کاغذی ۵2 
درصــد افزایــش یافتــه، بــه طــوری که قیمــت انواع 
پودر ۵۰۰ گرمی در ابتدای تیر حدود 13 تا 1۷ هزار 
تومان و قیمت دستمال کاغذی 2۰۰ برگ حدود 12 

هزار تومان بوده است.
قیمــت کاغــذ آ چهــار بســته بنــدی نیــز نیز در 
مــدت یــاد شــده ۶2 درصــد افزایش یافتــه و قیمت 
بسته ۵۰۰ عددی این محصول به 1۰۷ هزار تومان 

رسیده است.
مصالــح  گــروه  قیمــت  بررســی  همچنیــن 
ســاختمانی طی یک سال گذشته حاکی از افزایش 
هشــت تا ۷۷ درصدی قیمت تیر آهن، ورق ســیاه، 

میلگرد، گچ سفید و سیمان خاکستری است.
در ایــن میــان در گــروه تایــر و روغــن موتــور 
نیــز طــی یــک ســال گذشــته شــاهد افزایــش 1۴ تــا 
2۰ درصــدی انــواع الســتیک خودروهــای داخلــی و 
همچنیــن افزایــش 1۰1 و 1۰۹ درصــدی انواع روغن 

موتور هستیم.  

قیمتکاالهایاساسیدریکسالگذشتهچقدرتغییرکرد

نقشبستهبندیدرتحققسهمچندمیلیارددالریایران
ازبازارگیاهاندارویی

رسوب۱۰۰هزارتنروغندربنادروگمرکات
بهدلیلتعلل۲ماههستادتنظیمبازار



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی

در مجمع عمومی ساالنه شرکت معدنی و صنعتی چادرملو که شنبه 18 
تیر در سالن تالش تهران برگزار شد، تعدادی از سهامداران حقیقی از 
کمک های کچاد در قالب مسئولیت اجتماعی انتقاد کردند که با پاسخ 
از  متشکل  که  مجمع  رئیسه  هیات  دفاع  و  شرکت  مدیرعامل  صریح 

سهامداران حقوقی و اصلی شرکت بود مواجه شدند. 
مهندس تقی زاده گفت: بنگاه های اقتصادی عالوه بر  برنامه ریزی و 
تالش به منظور افزایش سودآوری برای سهامداران ، وظیفه  مهم دیگری 
نیز بر عهده دارند و آن توجه به توسعه مناطق حوزه فعالیت و حل 

مشکالت زیرساختی آن هاست .
او افزود:  وقتی یک مجموعه  معدنی و صنعتی با فعالیت خود بخشی 
از منابع  حیاتی یک منطقه را تحت تاثیر قرار می دهد و باری مضاعف بر 
امکانات رفاهی و اجتماعی آنها از جمله راه، مراکز بهداشتی و درمانی، 
آموزشی و فرهنگی، محیط زیست و منابع زیر زمینی تحمیل می کند، 
مکلف است که بخشی از این تسهیالت و امکانات را خود تامین کنند .

مدیرعامل چادرملو ضمن عذر خواهی از مردم نجیب و صبور اردکان، 
بهاباد و یزد بخاطر تحمل برخی نارسایی ها و پیامدهای ناشی از فعالیت 
این شرکت معدنی و صنعتی، از حمایت های بی دریغ مردم ، نمایندگان 
مجلس و مسئوالن استان یزد تقدیر و تشکر کرد و گفت: همه چیز را 
نباید از جنبه سود آوری دید بلکه  مهمترین مساله نگاه انسانی داشتن 
کمبودهاست،  و  موانع  رفع  به  و کمک  و مشکالت جامعه  به مسائل 
اینکه انتظار داشته باشیم دولت به تنهای این معضالت را مرتفع کند  
امکان پذیر نیست پس ما در قبال آنها مسئول هستیم؛ کمااینکه در 
تمام بحرانهای ناشی از حوادث غیر مترقبه، چادرملو پیشگام بوده است 
و به یاری مردم و آسیب دیدگان شتافته . این سخنان به شدت مورد 

استقبال و تشویق حاضران و اعضای هیات رئیسه مجمع قرار گرفت . 
تقی زاده همچنین از سهامداران عمده شرکت و تمامی سهامداران 
حقیقی که همواره حامی طرح ها و برنامه های شرکت معدنی و صنعتی 
چادرملو بوده اند تقدیر و تشکر کرد .و اظهار امیدوار نمود این حمایت ها 

همواره تداوم داشته باشد . 
گفتنی است؛  در این مجمع  با تقسيم سود سال مالي منتهي به 

1400/12/29   به مبلغ   1590 ریال به ازای هر سهم موافقت شد.
عزآبادی  راعی  ابراهیم  محمد  آقاي  انتخاب  از  پس  جلسه  اين  در 
رئيس  به عنوان  امید،  گذاری  سرمایه  مدیریت  گروه  شرکت   نماینده 
سرمایه  شرکت  نماینده  شبانی،  مرتضی  آقايان  ناظرين  و  مجمع 
شرکت های  نماینده  خزائی،  محمد  و  فلزات  و  معادن  توسعه  گذاری 
سرمایه گذاری  سهام عدالت، خانم حسینی، نماينده سازمان بورس و 
اوراق بهادار و بازرس قانونی شرکت، مهندس ناصر تقی زاده  بعنوان 
برنامه هاي  و  از عملكرد  گزارشي  عامل شركت،   مدير  و  دبیر مجمع 
اجرايي شامل عمليات استخراج ، توليد و فروش محصوالت و طرح ها 
و برنامه های  سال جاری شرکت به اطالع حاضران رساند و تصمیمات 

ذیل اتخاذ و مورد تصويب قرار گرفت.

1 - در خصوص عملکرد هیأت مدیره، صورتهاي مالي تلفیقی گروه و 
شرکت اصلی مشتمل بر سود و زيان، صورت وضعیت مالی ، صورت 
تغییرات در حقوق مالکان ، صورت جریان های نقدی و یادداشت های 
توضیحی پیوست آن برای  سال مالي منتهي به 1400/12/29قرائت و 
مجمع پس از استماع توضيحات هيات مديره و بازرس قانوني و پس 
از بحث و تبادل نظر سهامداران در خصوص موضوعات مطروحه  به 
اتفاق آرا ضمن تائيد عملكرد هيات مديره ، صورت هاي مالي و يادداشت 
هاي پيوست آن براي سال مالي منتهي به 1401/12/30 را تصويب نمود. 

تائید و  قانون تجارت مورد  - معامالت مشمول ماده 129 اصالحیه   2
تنفیذ قرار گرفت 

مقرر  به 1400/12/29  منتهي  مالي  سال  تقسيم سود  با  ارتباط  3-در 
گرديد از مبلغ  269  هزارو 476 میلیارد ریال کل سود شرکت در سال 
سهم  هر  ازای  به  ریال   1590 معادل  آن  درصد   70 میزان  به   ،  1400

تقسیم گردد 
4 - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر  به عنوان حسابرس و بازرس 
علی  بازرس  عنوان  به  و همکاران  و موسسه حسابرسی دش  اصلی  
و قبولی سمت  انتخاب  به 1401/12/30  مالی منتهی  برای سال  البدل 
خود را اعالم نمود. تعیین حق الزحمه بازرسان به هیأت مدیره تفویض 

گردید.
5 - روزنامه دنياي اقتصاد و جهان صنعت  جهت درج آگهي هاي شركت 

تعيين گرديد 
برای سال مالی 1400 مبلغ 10  پاداش هيات مديره  و  6 - حق حضور 
میلیارد ریال تعین شد که بر اساس مصوبه مجمع در وجه اشخاص  

حقوقی هیات مدیره واریز می گردد.
7 - مجمع مراتب تقدیر خود را از زحمات هیأت مدیره و کلیه کارکنان 
شرکت اعالم نمود و به نحو مقتضی از زحمات کارکنان ذیربط تقدیر به 

عمل آورد.
بر اساس همین گزارش مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل چادرملو در 
سخنرانی آغازین این جلسه با موفق ارزیابی کردن عملکرد هیات مدیره 
در سال 1400و کسب توفیقات فراتر از برنامه که آثار آن در صورت های 
مالی ، گزارش عملکرد هیات مدیره و گزارش تفسیری مدیریت به طور 
مفصل برای سهامداران محترم تشریح شده است، گفت : اعتقاد داریم 
، رهنمودها و همراهی صاحبان محترم سهام و سیاستهای متخذه توسط 
هیات مدیره ، موجب شده است که این شرکت در سال 1400، چون 
گذشته نقش خود را در زمینه تأمین مواد اولیۀ صنایع فوالد ایفاء، و در 

جهت پیشبردِ اهداف اقتصادی و صنعتی کشور گامهای مؤثری بردارد.
برنامه های  اجرای   ، را  شرکت  گذشته  سال  اقدامات  ترین  عمده  وی 
استخراج و تولید محصوالت ، فراتر از برنامه، استفاده مناسب و بهینه 
مصارف انرژی )برق، آب و گاز( در مجتمع های معدنی و صنعتی شرکت، 
و قطعات  تجهیزات  لوازم،  داخلِ  ازظرفیت ساخت  استفاده حداکثری 
یدکیِ مصرفی در مجتمع هایِ تولیدی، عنوان کرد و گفت : تمامی این 

عوامل موجب سودآوری خوب شرکت گردیده است .
 

 

مدیر عامل چادرملو در ادامه به طرح های در دست اقدام شرکت در 
دورنمای توسعه خود خود اشاره کرده و مهمترین این طرح ها را 

)D19( مشارکت در بهره برداری از معدن سنگ آهن آریز
مشارکت در ساخت کارخانه فرآوری و تولیدکنسانتره آهن  به ظرفیت 4 

میلیون تن در سال در بهاباد
ساخت کارخانه گندله سازی شماره 2 به ظرفیت 5 ملیون تن 

ساخت کارخانه احیای مستقیم مگامدول با ظرفیت تولید 2/2 میلیون 
تن آهن اسفنجی در اردکان

ساخت کارخانه  تولید فرو آلیاژها به ظرفیت 65 هزار تن
مشارکت در ساخت کارخانه گندله سازی با ظرفیت 4 میلیون تن در 

بهاباد 
مشارکت در ساخت کارخانه احیای مستقیم به ظرفیت 1/2 میلیون تن 

آهن اسفنجی در استان اردبیل
مشارکت درساخت 2 کارخانه تولید اسلب و ورق آلیاژی به ظرفیت 4 

میلیون تن  
ساخت کارخانه تولید انواع آجر و اجرام نسوز با ظرفیت 140 هزار تن. 

ساخت 2  واحد نیروگاه سیکل ترکیبی 546 مگاواتی
ساخت 2  واحد نیروگاه خورشیدی 10 مگاواتی 

و یک نیروگاه  100 مگاواتی خورشیدی 
مشارکت در تکمیل طرح نیمه تمام تولید شمش فوالدی به ظرفیت 600 

هزار تن در سرمد ابرکوه 
مشارکت در واحد احیای مستقیم سرمد ابرکوه با ظرفیت 1 میلیون و 

500هزار تن در سال 
مشارکت در تکمیل کارخانه تولید کالف فوالدی سرمد ابرکوه با ظرفیت 

450 هزار تن در سال 
به  چادرملو  مجتمع صنعتی  در  بازیافت سرباره  کارخانه  در  مشارکت 

ظرفیت 100 هزارتن
مشارکت در کارخانه بازیافت کنسانتره به ظرفیت 100 هزارتن در فاز 

اول و افزایش تا 500 هزارتن
مشارکت در پروژه های فوالدی در جنوب کشور

به ظرفیت 50 هزار  تولید ممبران های تصفیه آب  و ساخت کارخانه 
عدد در سال .

 
همچنین مجمع عمومی فوق العاده شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
)سهامی عام( نیز برای اصالح مواد 19 و 42 اساسنامه شرکت بر اساس 
اساسنامه نمونه سازمان بورس برگزار شد که به تصویب سهامداران 

رسید .

دفاع هیات رئیسه مجمع و سهامداران کچاد از حمایت های اجتماعی چادرملو

 . سه شنبه 21 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4947 . 

معاون وزیر صمت خبر داد: 
طراحی بسته های تشویقی 

برای صادرکنندگان
معاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه تجارت از 
برنامــه این ســازمان برای طراحی بســته های تشــویقی 

صادرکنندگان خبر داد.
مدیــران  تجــارت،  توســعه  ســازمان  گــزارش  بــه 
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران در نشســتی بــا رئیــس 
ســازمان توســعه تجــارت به ارائــه گزارشــی در خصوص 
عملکرد این سندیکا و برنامه های صادراتی صنایع فعال 

در تولید تجهیزات صنعت برق پرداختند.
پــاک، رئیــس  ایــن دیــدار کــه علیرضــا پیمــان  در 
ســازمان توســعه تجــارت، باقــری، رئیــس هیــأت مدیره 
ســندیکای صنعــت برق ایران، اســدی، معــاون پژوهش 
از  و ســعیدی  فقیــه زاده  ایــن ســندیکا،  برنامه ریــزی  و 
اعضای هیأت مدیره سندیکای صنعت برق ایران حضور 
داشــتند، طرفیــن در خصــوص راه های توســعه صادرات 
خدمــات فنــی و مهندســی و تجهیــزات صنعــت بــرق بــه 

گفت وگو پرداختند.
بــه گفتــه مدیــران ســندیکای صنعــت بــرق ایران، 
هــم اکنــون ۲ هــزار بنــگاه اقتصــادی در صنعــت بــرق 
ایــران فعــال هســتند و ســهم واردات تجهیــزات برقــی 
۱.۳ میلیــارد دالر و حجــم صــادرات تجهیــزات صنعــت 
برق ۲۲۶ میلیون دالر و خدمات فنی و مهندسی ۴۸۰ 

میلیون دالر است.
تبــادالت مالــی یکــی از مشــکالتی بــود کــه مدیران 
ســندیکای صنعــت بــرق ایــران خواســتار حــل آن بودنــد 
و ضمن اســتقبال از سیاســت تهاتری ســازمان توســعه 
صــادرات  در  سیاســت  ایــن  از  اســتفاده  بــر  تجــارت، 

تجهیزات برق و خدمات فنی و مهندسی تاکید کردند.
رئیس ســازمان توســعه تجارت نیز تهاتر را یکی از 
راه های ســریع در افزایش صادرات و بازگشــت ســرمایه 
خواند و گفت: از آبان ســال گذشــته توانســته ایم با این 
سیاســت یــک میلیــارد دالر صــادرات و واردات تهاتــری 

داشته باشیم.
وی همچنیــن ضمــن ارائــه راهکارهایــی بــرای حــل 
مشــکالت پیــش روی صنایــع تولیدکننــدگان تجهیــزات 
صنعــت بــرق گفــت: ســازمان توســعه تجــارت وظیفــه 
دارد تــا ســنگ های پیــش پــای صادرکننــدگان را بــردارد 
تــا صــادرات کشــور رونــق بگیرد. پیمــان پــاک از طراحی 
بسته های تشویقی برای صادرکنندگان در همین راستا 
خبــر داد و گفــت: آمــاده هســتیم تــا در قالــب برگــزاری 
نمایشــگاه های بین المللی و خدمات صندوق ضمانت از 

صادرکنندگان این صنعت حمایت کنیم.

خبـــــــــــــــــر

وزیر صمت، در جریان ســفر به اســتان اصفهان 
ضمــن دیــدار بــا مدیرعامــل گــروه فــوالد مبارکه 
چنــد پــروژه صنعتــی در مجتمــع فــوالد ســبا را 
افتتــاح و از نزدیــک از خطــوط تولید این شــرکت 

بازدید کرد. 
آییــن  ایــن  در  امیــن  فاطمــی  ســیدرضا 
و  اصفهــان  مــردم  نماینــدگان  از  جمعــی  کــه 
مجلــس  در  مبارکــه  و  لنجــان  شهرســتان های 
پــس  داشــتند،  حضــور  نیــز  اســالمی  شــورای 
کربن زدایــی  و  گاززدایــی  واحدهــای  افتتــاح  از 
تحــت خــأ)V.O.D & V.D(   و اســمز معکــوس 
ثانویه)RO۲(  فوالد ســبا و بازدید ازفوالد مبارکه 
و  زحمــات  از  قدردانــی  پــاس  بــه  امــروز  گفــت: 
تالش هــای مدیــران و کارکنــان ســختکوش فوالد 

مبارکه، از این مجموعه دیدن کردم . 

فوالد مبارکه، کشورمان را از 
واردات این محصوالت خاص 

بی نیاز کرد 
وی عملکــرد فــوالد مبارکــه در تنظیــم بــازار، 
کاهش چشــمگیر مصرف آب و تولید محصوالت 
ویــژه را قابــل تقدیــر دانســت و بــا بیــان اینکه در 

حــال حاضــر کشــور مــا، هــم تولیدکننــده و هــم 
صادرکننده فوالد است، گفت: پیشتاز این زمانی 
کــه قصــد تولیــد الکتروموتــور را داشــتیم، فــوالد 
الکتریکــی را از دیگــر کشــورها خریــداری و وارد 
می کردیم که خوشبختانه فوالد مبارکه کشورمان 

را از واردات این محصوالت خاص بی نیاز کرد. 
وزیــر  صنعــت، معدن و تجارت با اشــاره به 
اهمیــت تثبیــت قیمــت انواع محصــوالت فوالدی 
دربازارهــای داخلــی تصریــح کــرد: فــوالد مبارکــه 
بــا جبــران کســری محصوالت به خوبی  توانســت 

مدیریت بازار را نیز انجام دهد و در حفظ تعادل 
آن تأ ثیرگذار باشد که جای تقدیر دارد. 

خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  وی 
اظهــار کــرد: ایــن شــرکت در حــوزه فنــاوری نیــز 
اقدامــات مؤثــری انجــام داده و عــالوه بــر این،  با 
ســرمایه گذاری های قابل توجهــی که انجام داده، 
مصــرف آب واحدهــای خــود را نســبت بــه ســایر 
تولیدکننــدگان فــوالد جهــان بــه کمتــری تــا حــد 

ممکن کاهش داده است. 
فوالد مبارکه، دغدغه کشور در 
حوزه تولید فوالدهای الکتریکی 

را برطرف کرد 
وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت یکــی از دغدغه های 
تولیــد  توانمنــدی  بــه  دســتیابی  را  وزارتخانــه  ایــن 
فوالدهــای ویــژه،  نظیر  فوالدهای  موردنیاز صنعت 
تولید ترانسفورماتورها دانست و در همین خصوص 
خاطرنشان کرد: خوشبختانه فوالد مبارکه با تحقیق 
و بــه روزآوری دانــش فنــی ودر ادامــه نیــز بــا اجــرا و 
به بهره برداری رســاندن طرح های توســعه هدفمند، 

دغدغه این وزارتخانه و کشور را برطرف کرد. 

 کامل شدن زنجیره تولید

در فوالد مبارکه 
فاطمــی امیــن در بخــش دیگری از ســخنان 
حداکثــری  تکمیــل  اهمیــت  بــر  تاکیــد  بــا  خــود 
زنجیره تولید در کشــور تصریح کرد: در بســیاری 
مواقــع با حلقــه مفقوده در زنجیــره تولید مواجه 
هستیم و این باعث می شود که سرمایه گذاری ها 
ارزش افزوده الزم را به همراه نداشــته باشــند و 

همچنان به واردات نیازمند باشیم.
خوشــبختانه در ایــن زمینه شــاهد هســتیم 
کــه فــوالد مبارکه بــا ســرمایه گذاری های هدفمند 
و بــا دســت یابی بــه دانش فنی تولیــد فوالدهای 
ســیلیکونی و در ادامه نیز با احداث خطوط نورد 
ایــن قبیــل محصــوالت، زنجیــره تولیــد را در حال 

کامل کردن است.
وی ادامــه داد: همانطــور کــه مقــام معظــم 
رهبــری اشــاره کرده انــد، تولیــد، جهــاد در برابــر 
دشمن است. علیرغم اعمال تحریم های  ظالمانه 
دشــمنان، حجــم تجــارت خارجــی ایــران در ســال 
گذشته ۱۲۰میلیارد دالر بوده و این نشان دهنده 
جهــادی اســت کــه در تولید و تجــارت رقم خورده 
اســت و جا دارد از حرکت جهادگونه رزمندگان و 

سربازان جبهه صنعت قدردانی کنیم. 

مدیرعامــل شــرکت معدنــی و صنعتــی چادرملو 
بــه تشــریح طرح های این شــرکت که بــا هزینه 
4میلیــارد دالری 5 میلیــارد دالر ســود برای این 
مجموعــه بــه همــراه آورده اســت، پرداخــت و 
گفــت کــه تقریبــا بــه جــز دو پــروژه کــه احتماال 
بقیــه   شــد،  تکلیــف خواهــد  تعییــن  مــاه  ایــن 
پروژه هایــی کــه داشــتیم و حــول و حــوش 30 
پــروژه  اســت، همــه تعییــن و تکلیــف شــده اند، 
پیمانــکار انتخــاب شــده اســت و در حال تجهیز 

کارگاه هستند. 
ناصــر تقــی زاده بــا بیــان اینکــه ایــن پــروژه 
خدمــت بــزرگ ملــی اســت، ادامــه داد:  انتظــار 
از شــرکت های بــزرگ ایــن اســت که بار توســعه 
مملکت را بر دوش داشــته باشــند که بخشی از 

آن از منافــع خــود شــرکت و بخــش دیگر هم  از 
منابع بانکی است. 

او افــزود: فکــر می کنــم در طــول ۳ تــا ۴ 
ســال آینده بسیار درخشانی در انتظار چادرملو 
خواهــد بــود؛ مشــروط بــه اینکــه تــداوم حمایت 
ســهامداران را در هــر زمینــه ای چــه مالــی چــه 
غیرمالــی پشــت ســر خودمــان داشــته باشــیم و 
بــه شــرکت اجــازه ندهنــد که دچــار عــدم تمرکز 
شود. اجرای ۳۰ پروژه و تامین  منابع مالی و به 
عبارتــی انتخاب پیمانکاران نیازمند تمرکز اســت 
تا تیم همکاران من بتوانند با فراغ بال کارشــان 

را انجام دهند.
مــورد  در  چادرملــو  مدیرعامــل  ادامــه  در 
تفکیــک وزارت صمــت و بازرگانــی تاکیــد کرد: به 

عنــوان یــک کارشــناس صددرصــد موافــق انجــام 
ایــن کار هســتم و بــه نظــر مــن دیــر هــم شــده 
اســت و بایســتی خیلــی زودتر ایــن اقدام صورت 
می گرفت. شما نمی توانید، سیمان که  تکنولوژی 
پیشــرفته ای دارد را در کنــار توزیــع لبنیــات قــرار 

بدهید و آن ها را در یک سبد بگذارید. 
تقــی زاده در بخــش دیگــری از صحبت های 
خــود دربــاره بازدید روســیه از چادرملو گفت: ما 
یــک تیم از همکاران و کارشناســانمان داریم که 
می فرستیم آنجا برای تبادل اطالعات، همکاری، 
نظرهای فنی و استفاده از تجربیات آن ها و قرار 

است با آن ها همکاری هایی داشته باشیم.
او خاطرنشــان کــرد: در کشــور مــا آیه هــای 
یاس زیادی خوانده می شود؛ اما امروز می توانیم 

کارخانه هــای  ســاخت  زمینــه  در  کــه  بگوییــم 
کنسانتره ،گندله ، آهن اسفنجی و حتی بخشی 
از واحدهــای ذوب خودکفــا و هــم صاحــب نظــر 
هســتیم. چه  اشــکالی دارد از این ظرفیت و این 
پتانســیل فرامــرزی اســتفاده و تــالش کنیــم این 
پتانسیل را به آن سوی مرزها هم منتقل کنیم. 
مدیرعامــل چادرملو دربــاره برنامه های این 
مجموعــه بــرای افزایــش ســرمایه گفــت: قطعــا 
اجرای این حجم از  پروژه با ســرمایه ۱۱ میلیارد 
تومانــی ممکن نیســت. حتما ظــرف ۲ ماه آینده 
گزارش هایــی را تنظیــم می کنیم و به اســتحضار 
ســرمایه  افزایــش  کــه  می رســانیم  ســهامداران 
داشــته باشــیم کــه حداقــل صــد درصــد یــا حتی 

بیشتر از صد در صد خواهد بود.

قدردانی از عملکرد فوالد مبارکه در تنظیم بازار، کاهش 
چشمگیر مصرف آب و تولید محصوالت ویژه 

آینده درخشان چادرملو با انجام بیش از 30 پروژه طی 4 سال
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 افزایش پایدار ۴۰ درصدی صادرات نفت در مقایسه
با دولت گذشته

اســتراتژیبازاریابــینفتایــراندردورهاخیر،
بازاریابــیفعــالبودهوایراندراینمدتوارد
بازارهاییشــدهاســتکهقبالتصورحضوردر

آنهارانداشت.
بــه گزارش ایرنا، وزارت نفت درباره فروش 
نفــت در دولت ســیزدهم اعــام کرد: با توجه به 
وضعیت بازار، استفاده از تکنیک های معاماتی 
بــرای حفــظ ســهم بــازار با رعایت صرفــه و صاح 
نظرگرفتــن  در  و  انجــام شــده  منافــع کشــور  و 
تســهیاتی در ایــن زمینــه در چارچــوب ضوابــط 
مرســوم،  روال  حســب  و  الزم  مجوزهــای  و 

امکان پذیر است.
بــدون اطمینــان از حصــول  بدیهــی اســت 
منافع کشــور هیچ گاه بــرای فروش نفت »چوب 
نهادهــای  تمامــی  و  شــد  نخواهــد  زده  حــراج« 
ایــن خصــوص ضمــن  مســئول و باالدســتی در 
نظــارت و بازرســی دقیــق، بــه صحــت عملیــات 

فروش نفت ایران اذعان دارند.
در شــرایط جنــگ تمام عیار اقتصــادی نظام 
به ویــژه صنعــت  و  عزیــز  ایــران  علیــه  اســتکبار 
نفــت کشــور تحــت  فــروش و صــادرات  نفــت، 
بــا تــاش جهادگونــه پرســنل  شــرایط خــاص و 
خــدوم صنعــت نفــت بــدون یــک روز تعطیلــی 
انجــام گرفتــه کــه ثمــرات و برکات ایــن تاش در 
ماه های اخیر سبب تقویت بنیه اقتصادی دولت 
در عمــل بــه تکالیــف خــود شــده اســت و امــروز 
به حمدهللا از این حیث کشــور نگرانی نداشــته 
و در آرامــش قــرار دارد. بدیهــی اســت بــا توجــه 
بــه امــکان ســوء اســتفاده دشــمنان نمی توانیــم 
هیچ یــک از ایــن تاش هــای صورت گرفتــه و در 
حــال انجــام را به صــورت عمومــی بیــان کنیم اما 
از  نفــت  صــادرات  ۴۰ درصــدی  پایــدار  افزایــش 
تاکنــون و کاهــش چشــمگیر  ماه هــای گذشــته 
محموله هــای میعانــات گازی روی آب و تســویه 

بســیاری از تعهــدات دولــت قبــل، به خوبی مؤید 
فعالیــت جهادگونه پرســنل خــدوم صنعت نفت 

در عمل به تکالیف خود است.
 وزارت نفــت در دولــت ســیزدهم بــه مــدد 
بــا  و  فــروش  متنــوع  به کارگیــری سیاســت های 
استراتژی حفظ بازارهای خود در شرایط بی ثبات 
و پرتاطم بازار نفت موفق شــده اســت صادرات 
خــود را اســتحکام و تقویت نمــوده که اثر آن در 
بین المللــی  تخصصــی  رســانه های  گزارش هــای 
حــوزه نفــت کــه ازجملــه منابــع ثانویه اســتعام 
فعالیــت کشــورهای صادرکننــده نفــت هســتند، 
بــه کــرات قابل مشــاهده بوده و انعــکاس یافته 
است.. کمااینکه بسیاری از این نهادها صادرات 
نفــت ایــران بــه بازارهای مشــخصی را کــه به آن 
اشــاره شــد، در یــک روند فزاینده مــداوم از چند 

ماه گذشته به این سو ارزیابی کرده اند.
 میــزان عرضــه و تقاضــای جهانی نفت خام 
با توجه به سیاست های کشورهای صادرکننده و 
واردکننده، میزان رشــد اقتصادی و ســایر عوامل 
متغیــر فصلی، ازجمله افزایش تقاضا برای نفت 
خــام ســبک و شــیرین بــا هــدف بیشــنه  کــردن 
تولید بنزین در پاالیشــگاه ها در فصل رانندگی، 
ســبب کاهش تقاضا برای ســایر انواع نفت خام 
ســنگین و فوق ســنگین صادراتــی تولیدکنندگان 
می شــود و از همیــن رو باقی مانــدن در بازارهــای 
جهــت  بیشــتر  انعطاف پذیــری  مســتلزم  هــدف 
حفظ ســهم بازار اســت. جمهوری اســامی ایران 
بــه مــدد ســال ها تجربــه و تخصــص و در اختیار 
پتانســیل کم نظیــر لجســتیکی، ضمــن  داشــتن 
حضور در بازارهای سنتی و تأمین نیاز مشتریان 
قدیمــی خــود، امکان حضور در هر جغرافیایی از 
بــازار جهانــی نفــت را دارد. کمااینکه در چند ماه 
اخیــر افزایــش فــروش نفــت و میعانــات در کنار 
افزایش قیمت، کســری ســنگین بودجه ۱۴۰۰ را 
جبــران کرده و دســت دولــت را در مدیریت بازار 
ملتهــب ارز، بازتــر کــرده اســت. چنانکــه دولــت 
برای اولین بار در سال های اخیر برای اداره خود 
در ماه های نخست سال از بانک مرکزی تنخواه 

نگرفته است.
اســتراتژی بازاریابــی نفــت ایــران در دوره 
اخیــر، بازاریابــی فعال بوده و ایران در این مدت 
عــاوه بــر حفــظ ســهم بازارهــای گذشــته، وارد 
بازارهایی شــده اســت کــه قبا تصــور حضور در 
این بازارها در شــرایط تشــدید محدودیت ها نیز 

وجود نداشت.

شــرکتهای ســندیکای هیاتمدیــره رئیــس
تولیدکنندهبرقبابیاناینکههزینهیارانهپرداختی
بهبرقبسیارباالستگفتکهاگردرسال،۳۴۲
هــزارمیلیــونکیلــوواتبــرقمصــرفشــدهباشــد،
بــهنــرخگازصادراتــیویــاخــوراکپتروشــیمیها
)میانگیــن۲۰ســنتدالر(۱۶.۲میلیــارددالرفقــط
یارانهســوختدادهمیشود؛اینرویهنبایدادامه
داشــتهباشــدودراینراستامجلسدربارهتعرفه

برقصنایعاقدامبسیارموثریکردهاست.
ابراهیــم خوش گفتــار در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا بیــان اینکه هزینه تمام شــده تولیــد و تامین برق 
در کشــور بســیار باالســت و باید طرحی نو در پیش 
گرفــت تــا هزینه ها کاهــش و بهــره وری این صنعت 
افزایــش یابــد، گفــت: یکــی از عوامــل ایجــاد هزینه 
بســیار باالی تمام شــده در تولید برق، بی توجهی به 
میزان مصرف ســوخت )گاز، گازوییل، نفت کوره( و 
آب در نیروگاه هاست. هزینه سوخت بر مبنای نرخ 
امروز در اروپا برای هر کیلووات برق حدودا ۱۰ هزار 
تومــان اســت و بــه نــرخ گاز صادراتــی ۲۰۰۰ تومــان 
اســت. ایــن هزینــه می توانــد بــا بــاال بــردن راندمــان 
نیروگاه هــا و اجرای آیین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون 

رفع موانع تولید کاهش یابد.
بــه گفته او، با وجــود واگذاری ۶۰ درصد تولید 
بــرق بــه بخــش خصوصــی، تشــکیات وزارت نیــرو 
طی ســال های ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ گســترش یافته است. 
افزایش تعداد نیروی انسانی و توسعه سازمان های 
زیرمجموعــه، هزینه هــای تولیــد بــرق توســط وزارت 
نیــرو را بــاال بــرده اســت. بایــد در ایــن زمینــه اقــدام 
اساســی بــرای تغییر ســاختاری متناســب با گســتره 
ماموریــت و فعالیت هــای وزارت نیرو در امور برق با 

هدف تعدیل هزینه ها انجام گیرد.
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  رئیــس 
تولیدکننــده بــرق  گفــت: یکــی دیگــر از مــوارد اجــرا 
نشــدن قانــون، نصب نشــدن کنتورهای چنــد تعرفه 
بــرای مشــترکان اســت )ســال ۱۳۷۶ کــه کشــور بــا 
کمبود تولید و خاموشی مواجه بود، مجلس در سال 
۱۳۷۷ برای اصاح مصرف، وزارت نیرو را مکلف کرد 
بــرای مشــترکان بــاالی ۶۰۰ کیلووات ســاعت مصرف 
در مــاه، کنتورهای چندتعرفه نصب کند. این قانون 

دقیق اجرا نشده است و هنوز مجلس پیگیر نصب 
کنتور چند تعرفه است.

خوش گفتــار ادامــه داد: هرچنــد وزارت نیــرو 
بــرای آن برنامــه داده، اما این که تا کنون چه میزان 
از ایــن برنامــه اجــرا شــده اســت، معلــوم نیســت. 
امیــدوارم بــا پی گیــری شــخص وزیــر محتــرم دولــت 
سیزدهم و اجرای این مهم، امکان استفاده بهینه از 
انرژی برق، روش های پیک زدایی را به مصرف کننده 

آموزش داده شود.
او بــا بیان اینکه نصب کنتورهای چندتعرفه ای 
بایــد خیلــی ســریع انجــام شــود وآنچــه کــه تاکنــون 
نصــب شــده اســت، بــا برنامه ریــزی تعرفه هــای آنها 
را عملیاتــی کنیــم، اظهــار کــرد: بــرق کاالیــی اســت 
کــه مســتقیم از تولیــد بــه مصــرف می رســد و امکان 
ذخیره ســازی نــدارد، ولــی امــکان مدیریــت مصــرف 
آن بــا کنتــور چندتعرفــه وجــود دارد. مشــترکی کــه 
ماهانــه ۱۰۰۰ کیلــووات مصــرف می کنــد، شــاید از 

کــرده  مصــرف  بهتــر  کیلوواتــی   ۳۰۰ مصرف کننــده 
باشــد، چراکــه مصــرف بــاال را در ســاعات غیــر پیــک 
شــب تــا صبــح انجام داده باشــد، ولــی زمان مصرف 
آن ۳۰۰  کیلووات ساعت، در اوج پیک مصرف بوده 
کــه بــه شــبکه فشــار وارد کرده اســت. در ایــن باره، 
هدایت و آموزش مصرف کننده امری مهم و اساسی 

است.
بیــن  ایجــاد هماهنگــی  افــزود:  مســئول  ایــن 
وزارت نفت، نیرو و سازمان محیط زیست و سازمان 
برنامــه و بودجــه برای اجرای قانون رفع موانع تولید 
و تشــویق ســرمایه گذاران بــرای ورود بــه حوزه تولید 
برق، مصرف بهینه گاز و دیگر فرآورده های نفتی در 
حوزه تولید برق می تواند موجب افزایش بهره وری و 

کاهش هزینه های تولید شود.
بــه گفتــه خوش گفتــار بــا اینکــه توجه ویــژه به 
ســرمایه گذاران در حــوزه بــرق شــده متاســفانه تنگ 
نظــری و روش های غیر قانونــی و غیرحرفه ای باعث 

ایجاد مشکات امروز صنعت برق شده است و باید 
در حوزه تفکر در صنعت برق طرحی نو در انداخت 

که امیدوارم محقق شود.
او بــا اشــاره بــه قوانیــن و مصوبــات مجلــس و 
بعضــا دولــت و شــورای اقتصــاد از ســال ۱۳۹۳ کــه 
وزارت نیــرو پیشــنهاد دهنــده آن ها بــوده ولی کمتر 
آنها را اجرا کرده اســت، گفت: یکی مصوبه شــورای 
اقتصــاد در رابطــه بــا بنــد و ماده ۱۳۳ قانــون برنامه 
پنجــم توســعه کــه تاکیــد دارد هر ســاله وزارت نیرو 
موظف اســت نرخ آمادگی و انرژی را اعام کند. در 
ســال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ این اقدام انجام شــد، اما 
وزارت نیــرو پــس از آن بــا تصویب مصوبه ای داخلی 
و اســتناد به آن، قانون و مصوبه شــورای اقتصاد را 

اجرا نکرد.
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  رئیــس 
شــرکت های  ناچــار  بــه  افــزود:  بــرق  تولیدکننــده 
مشمول این قانون در دفاع از حقوق خود، شکایت 

بــه دیــوان عدالــت اداری بردنــد و حکم دیــوان مبنی 
بــر محکومیــت وزارت نیــرو صــادر می شــود، امــا بــاز 
هم اجرا نمی شــود و هیات عمومی دیوان هم حکم 
صادر می کند که آن هم اجرا نمی شود. با این وجود 

مشــموالن همچنان امید به اجرای قانون دارند.
خوش گفتــار بــا بیــان اینکــه مــورد دیگــر مــاده 
۴۸ قانــون برنامــه ششــم همچنیــن مصوبه شــورای 
اقتصــاد کــه صراحــت دارد بــر تعییــن دســتورالعمل 
روش نــرخ آمادگــی و انــرژی  ظــرف مــدت دو مــاه 
شــامل  اول  مــورد  در  انتقال هــا  هزینــه  تعییــن  و 
نیروگاه هــای بخــش غیــر دولتــی می شــد، گفــت: با 
وجود گذشت دو سال از مصوبه قانونی که ظرف دو 
ماه باید اقدام می شــد، متاســفانه تا امروز این مهم 
اجرایی نشــده و به نظر می رســد قصد انجام آن هم 
نیســت. در مــورد دوم که تعییــن هزینه انتقال باید 
توســط توانیر انجام می شــده است، پس از گذشت 
مدت چهار ماه اجرایی و اباغیه آن از ابتدای ســال 

۱۳۹۹ اجرایی می شود.
او ادامــه داد: از جملــه موارد دیگر عدم تمکین 
بــه قانون توســط وزارت نیرو، مــاده ۱۰ قانون برنامه 
ششم که صراحت دارد دولت اگر نتوانست صورت 
وضعیت پیمانکاران و غیره را به موقع پرداخت کند، 
بایدبراســاس نرخ سود بانکی مصوب بانک مرکزی، 
جریمــه تاخیــر بــه طلبــکاران بپــردازد. وزارت نیرو با 
وجود پی گیری های بسیار و مکاتبات متعدد، حاضر 
بــه اجــرای ایــن حکــم صریح قانــون نیســت. این در 
حالــی اســت کــه از نیروگاه هــای غیــر دولتــی، بابت 
پرداخــت اقســاطی برای صــدور پروانــه بهره برداری، 

سود سالیانه اخذ می شود.
شــرکت های  ســندیکای  هیات مدیــره  رئیــس 
تولیدکننــده بــرق با بیان اینکه از ســوی دیگر پروانه 
بهره بــرداری هــر صنفی حتی صنف مــواد غذایی که 
بــا ســامت مــردم ســروکار دارد، برای مدت 5 ســال 
مــدت، سرکشــی های  ایــن  طــی  و  می شــود  صــادر 
مــوردی توســط مراجــع مختلف صــورت می گیرد. اما 
برای نیروگاه ها که عمر بعضی از آن ها بیش از ۳۰ 
ســال اســت و ســال های ســال دیگر هم قرار اســت 
کار کننــد، اظهــار کــرد: پروانــه بهره بــرداری ســالیانه 
خواســته های  نشــدن  انجــام  صــورت  در  و  صــادر 

وزارت نیــرو، بــرای آن هــا جریمــه اعمــال می شــود. 
بــا شــکایت نیروگاه هــا بــه دیــوان عدالــت اداری و 
مراجــع دیگر،  وزارت نیرو تعریف جدیدی از جریمه 
ارائــه کــرده اســت و بــا اســتناد به آن به اخــذ جرایم 

می پردازد.
خوش گفتــار ادامــه داد: به منظور ســاماندهی 
ســازوکار خریــد و فــروش بــرق، مدیــران نیروگاه هــا 
بــا هم فکــری و پی گیــری قــرارداد خریــد و فــروش 
بــرق را کــه در ســال ۱۳۹۱ به دلیل اضطرار )واگذاری 
نیروگاه ها توســط ســازمان خصوصی ســازی( تدوین 
شــده بود، بررسی و پیشنهادهایی بر مبنای قوانین 
موجــود و رعایــت حقوق خریدار و فروشــنده تدوین 
و به وزارت نیرو ارائه دادند. از دی ماه ســال ۱۳۹۹ 
تاکنون، با وجود همه پی گیری هیچ پاسخی در این 

باره داده نشده است.
او بــا بیــان اینکه  اکنون حــدود۶۰ درصد تولید 
تامیــن می شــود.  بــرق توســط بخــش غیــر دولتــی 
ســرمایه گذاران ایــن حــوزه مانند همه صنــوف دارای 
تشــکل و درخواست های هســتند، گفت: سندیکای 
شــرکت های تولیدکننده برق بــرای طرح چالش های 
موجود و هم اندیشی در مورد حل آنها، به مدت سه 
سال از وزیر سابق نیرو منتظر پاسخ به درخواست 

نشست مشترک بود، اما این اتفاق نیفتاد.
بــه گفتــه ایــن مســئول بــا توجــه بــه شــرایط 
اقلیمــی کشــور و بــه منظــور مدیریــت منابــع آبــی، 
همچنیــن در جهــت بهینــه کــردن مصــرف ســوخت، 
قانون گــذار  با هــدف باال بردن راندمان نیروگاه ها و 
کاهــش مصرف ســوخت و آب، قوانینــی وضع کرده 
که متاسفانه اجرای این قوانین هم مثل بقیه موارد 

ذکر شده است.
خوش گفتــار اظهــار کــرد: بایــد یــادآوری شــود 
کــه در بــاره برنامه هــا، سیاســت گذاری ها و عملکرد 
پیامدهــای  کــه  اخیــر  ســال های  در  نیــرو  وزارت 
نامطلوبــی بــرای صنعــت بــرق و اقتصاد ملی کشــور 
داشــته اســت، کمیســیون اقتصادی مجلس گزارش 
مفصلی را تهیه و ارائه کرده و برای پی گیری به قوه 
قضاییه ارجاع شــده اســت که امیدواریم با پیگیری 
و اجــرای آن تغییــری در رویکردهــا و سیاســت های 

وزارت نیرو ایجاد شود.

خبـــــــــــــــــر

گــروهکشــتیرانیجمهــوریاســالمیایرانبــاترابری
۳۰۰کانتینرصادراتیبهمقصدروسیهپروژهاحیای

کریدورشمال-جنوبراکلیدزد.
بــه گزارش روابط عمومی گروه کشــتیرانی جمهوری 
اســامی ایران، نخســتین فاز عملیــات حمل کاال در 
مسیر کریدور شمال-جنوب از سوی گروه کشتیرانی 
جمهوری اسامی ایران با انتقال ۳۰۰ کانتینر کاالی 

صادراتی کشــور به مقصد روسیه کلید خورد.
بــر اســاس ایــن گــزارش؛ کشــتیرانی جمهــوری 
اســامی ایران با مدیریت یکپارچه شــرکت های تحت 
مالکیــت گــروه کشــتیرانی و در راســتای نقش آفرینی 
در اجرای عملیات حمل کاال در کریدور شمال-جنوب، 
اقدام به حمل کاال های صادراتی کشــور به روســیه با 

اختصاص ۳۰۰ کانتینر در فاز اول کرده است.
ایــن روابــط عمومــی بــا اشــاره بــه تاکیــد دولــت 
بــر ضــرورت فعــال ســازی کریــدور  ســیزدهم مبنــی 
شمال- جنوب و حمل بار صادراتی ایران از طریق این 
کریدور به کشــور روســیه، اعام کرده اســت: ناوگان 
ملی کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران پس از اتمام 
مرحلــه آزمایشــی حمل ونقــل کاال از مســیر ترانزیتــی 
روســیه بــه هنــد و بالعکــس وارد فــاز عملیاتــی حمل 
بار صادراتی در این کریدور به ســمت کشــور روســیه 

شده است.
از  گرفتــه  صــورت  برنامه ریزی هــای  اســاس  بــر 
ســوی گــروه کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایــران، در 
فــاز اول، ۳۰۰ کانتینــر اختصاصــی جهــت حمــل بــار 

صادراتــی بــه کشــور روســیه در نظــر گرفتــه شــده که 
در صــورت افزایــش تقاضــا، تعــداد ایــن کانتینر هــا به 

صورت مستمر افزایش خواهد یافت.
در  ایــران  اســامی  گــروه کشــتیرانی جمهــوری 
کریــدور  ایــن  در  فعــال خــود  نقــش  ایفــای  راســتای 
اســتراتژیک، عــاوه بــر عقــد قــرارداد ســاخت چندین 
کشتی در داخل، خرید کشتی جهت افزایش ظرفیت 
حمل ونقــل در دریــای خــزر را نیــز در دســتورکار قــرار 
داده که به زودی چندین شناور مطابق با برنامه ریزی 

انجام گرفته، به ناوگان موجود اضافه خواهند شد.
روابط عمومی گروه کشتیرانی جمهوری اسامی 
ایران با تأکید بر اینکه مســیر یاد شــده در گذشــته با 
هــدف ترانزیــت کاال های مورد نیاز بین هند و اروپا از 
طریــق بنــادر جنوبی ایران و دریای خزر طراحی شــده 
بــود، اعــام کرده اســت: علی رغم تأکید فــراوان مبنی 
بــر ضــرورت فعال ســازی ایــن مســیر، طــی ســال های 
متمــادی در مراحــل اولیــه طراحــی باقــی مانــده بــود؛ 
امــا هــم اکنــون بــه همــت گــروه کشــتیرانی جمهوری 
اســامی ایــران و بــا توجــه به شــرایط جدیــد جهانی و 
قطع ارتباط روسیه با اروپا، این کریدور با هدف حمل 
بــار ترانزیتــی بیــن هنــد و روســیه مورد توجــه ناوگان 

ملی قرار گرفته است.
گفتنی اســت؛ کریدور شمال- جنوب، مسافت 
۱۶ هــزار کیلومتــری حمــل بــار از طریق کانال ســوئز 
را بــا یــک مســیر ۷ هــزار کیلومتــری جایگزیــن کرده 
کــه کاهــش ۴۰ درصــدی زمــان حمــل بار تا رســیدن 

بــه مقصــد و ۳۰ درصــدی هزینــه حمــل را بــه دنبال 
خواهــد داشــت. از ســوی دیگــر؛ بــا توجــه بــه موانع 
و محدودیت هــای متعــدد مســیر های ریلــی و جــاده 
ای، مســیر دریایــی بهتریــن گزینــه موجــود اکنــون 
بــوده کــه بر این اســاس، گروه کشــتیرانی جمهوری 
اسامی ایران با مدیریت یکپارچه شرکت های تحت 
مالکیــت خود، نقش اصلــی اپراتوری این عملیات را 
بــه عهده گرفته اســت. شــایان ذکر اســت؛ کاال های 
صادراتی روســیه عمدتاً از طریق شــرکت کشــتیرانی 
دریــای خــزر و بــه صــورت کانتینــر و »بیــگ بــگ« از 
طریــق شــهر آســتراخان و بنــدر ایرانی ســالیانکا، به 

بندر انزلی و نوشــهر حمل شــده اســت و از آنجا از 
سوی شرکت حمل ونقل ترکیبی کشتیرانی جمهوری 
اســامی ایــران، از طریق جــاده و ریل به بندرعباس 
و چابهار منتقل می شــود تا با خطوط منظم طراحی 
شده از سوی گروه کشتیرانی، به هند منتقل شود.
یــادآور می شــود، مســیر برگشــت بــرای تأمیــن 
کاال هــای وارداتــی مــورد نیــاز روســیه از ســوی هنــد 
نیز، به همین طریق مورد اســتفاده قرار گرفته و بر 
اساس آن، بارنامه سراسری از سوی نمایندگی های 
شــرکت کشــتیرانی جمهوری اسامی ایران، در مبدأ 

صادر می شود.

دبیــرنشســتتخصصــیتعاونیهــاومناطــقآزاد
ازبرگــزاری»اولیــننشســتتخصصــیتعاونیهــا
ومناطــقآزاد«بــارویکــردعدالــتمحــوریودر

راستایگفتماندولتسیزدهمخبرداد.
بــه گزارش فرینــا، محمد فــرزاد میرزایی قلعه 
بااشــاره بــه اینکــه ایــن نشســت دیــروز در محــل 
دبیرخانــه شــورایعالی برگــزار شــد، افــزود: در ایــن 
نشست امین خراسانی عضو هیات علمی دانشگاه 

تهــران و پژوهشــگر حــوزه اقتصــاد جوامــع محلــی، 
خســرو نورمحمدی پژوهشــگر برنامه ریزی توســعه، 
مرتضی گنجی پژوهشگر حوزه مسائل و آسیب های 
موســوی  امیــن  ســید  االســام  حجــت  اجتماعــی، 
پژوهشــگر حــوزه مســائل و آســیب های اجتماعــی، 
پژوهش هــای  موسســه  رئیــس  راد،  کیانــی  علــی 
برنامه ریزی اقتصاد روستایی، سمیعی نسب، عضو 
هیات علمی دانشگاه امام صادق و پژوهشگر حوزه 

اقتصاد اســامی و همچنین مهدی مســکنی معاون 
تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی بــه عنــوان ســخنران 

حضور داشتند. 
نشســت  ایــن  ریاســت  داد:  ادامــه  قلعــه  میرزایــی 
تخصصــی را مهــدی حســین زاده یــزدی عضــو هیــات 
علمی دانشگاه تهران و معاون فرهنگی، اجتماعی و 
گردشگردی دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد برعهده 
داشــت و معاونــان ســازمان های مناطــق آزاد کشــور 

هم به صورت مجازی در این نشست شرکت کردند. 
دبیــر نشســت تخصصــی تعاونی هــا و مناطــق 
آزاد از همــه اندیشــمندان و پژوهشــگران خواســت 
و  ایده هــا  و  کــرده  پیــدا  نشســت حضــور  ایــن  در 
نظرات خود را برای توسعه همه جانبه مناطق آزاد 
بیان کنند. گفتنی اســت؛ این نشســت در راســتای 
گفتمــان دولت ســیزدهم »عدالت و جمهوریت« از 

ساعت ۱۰ تا ۱۲ دیروز برگزار شد.

معــاونفرهنگی،اجتماعیوگردشــگریدبیرخانه
شورایعالیمناطقآزادوویژهاقتصادیازبرگزاری
»رویدادملیگوهرشــاد«باهدفارتقایفرهنگ

عفافوحجابدرمناطقآزادکشورخبرداد.
به گزارش فرینا، مهدی حســین زاده یزدی با اعام 
ایــن خبــر افــزود: ایــن رویــداد ملــی بــا هــدف تغییر 
رویکــرد از انفعــال فرهنگی و ترویج فرهنگ عفاف، 
حجــاب و زیســت عفیفانــه از تاریــخ ۱۹ تــا ۲۶ تیــر 
بــا همــکاری ســازمان های مناطــق آزاد انزلی، ارس، 

ماکو، چابهار، قشم، کیش و اروند برپا می شود.
 حسین زاده یزدی، تبیین مبانی فکری، نظری 
و فرهنگــی عفــاف و حجــاب در کشــور را از اهــداف 
اصلــی ایــن رویــداد دانســت و افــزود: شناســایی و 
معرفی هرچه بهتر و بیشتر کنشگران عرصه عفاف 
و حجاب در زمینه های گوناگون پژوهش، آموزش، 
تولید محتوا، طراحی لباس، تولید پوشاک، بررسی 
از  برخــی  بــه  پاســخ  و  نظــری  مســائل  واکاوی  و 
مهم ترین پرســش ها و شــبهات در این حوزه، کمک 

بــه افزایــش و تعمیق ارتبــاط موثر، کارآمد و اثرگذار 
بیــن کنشــگران گوناگون عرصۀ عفــاف و حجاب در 
کشور، زمینه سازی به منظور بهبود وضعیت فروش 
اقــام مرتبــط بــا عفاف و حجــاب به ویــژه در مناطق 
آزاد و همچنین ایجاد زمینه مناسب به منظور بیان 
ایده هــای نــو و گره گشــا در زمینــه ارتقــاء و بهبــود 
فرهنگــی عفــاف و حجــاب در کشــور را از اهــداف 

اصلی این رویداد ملی برشمرد.
او ادامــه داد: از دیگــر اهداف این رویداد می توان به 

آسیب شناسی عملکرد اجرایی دستگاه ها و نهادهای 
ایــن  در  فعــال  انــواع گروه هــای مردمــی  و  مســئول 
عرصه، آسیب شناسی وضعیت فعلی مناطق آزاد در 
زمینۀ عفاف و حجاب و ظرفیت ها و مسائل پیش رو، 
بررســی و نقد عملکرد معاونت فرهنگی، اجتماعی و 
گردشــگری ســازمان های مناطق آزاد در سال جاری و 
در طــول ســالیان گذشــته و طراحــی اقدامــات موثرتر 
در زمینــه بهبــود و ارتقــای فرهنــگ عفــاف و حجــاب 

متناسب با نیازهای مناطق آزاد اشاره کرد.

گردشــگری  و  اجتماعــی  فرهنگــی،  معــاون 
دبیرخانــه شــورایعالی مناطــق آزاد و ویــژه اقتصادی 
افــزود: مقــرر اســت ایــن رویــداد ملــی در هرکــدام 
از مناطــق آزاد متناســب بــا مســائل و نیازهــای هــر 
منطقــه برگــزار شــود؛ بــه عنــوان مثــال در جزیــره 
زیبــای کیــش همایــش پروانگــی، معرفــی گســتردۀ 
اکــران  رنــده عبدالفتــاح،  از  کتــاب »بهــم میــاد؟« 
گســتردۀ مســتند »زن بــودن به روایت دکتــر طاهره  
زمینــۀ  در  هنجارســازی  و  ارزش ســازی  لبــاف«، 

حجــاب به وســیلۀ طراحی تولیدات بصــری و جذاب 
و به اشتراک گذاشتن آن ها در سطح جزیره، برپایی 
نگارگذر جواهرانه، ســاخت و پخش موشــن هایی با 
موضــوع عفــاف و حجــاب، برپایی ایســتگاه حجاب، 
معرفــی گســتردۀ کتــاب »لینالونــا« اثــر کلژوبــرت 
و اکــران فیلــم )عفــاف و حجــاب( ویــژۀ مســئوالن، 
تولیــد برنامه های گوناگــون خبری و تحلیلی و... در 
صداوســیمای جزیره از جمله برنامه هایی اســت که 

در این جزیره زیبا برگزار می شود.

ضرورتاصالحتعرفههایفروشبرق

عزمجدیمنطقهآزاددرایجادتحولبنیادیندرعرصههایفرهنگی

بررسینحوههمکاریتعاونیهاومناطقآزادبارویکردعدالتمحوری
دردبیرخانهشورایعالیمناطقآزاد

اختصای۳۰۰کانتینربرایحملباربهروسیه
ازسویکشتیرانیجمهوریاسالمیایران
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 پرداخت سود قطعی
پست بانک

پســت بانک ایران به ســپرده های ســرمایه گذاری ســال 
۱۴۰۰، مبلــغ ۳۱۳ میلیــارد ریــال ســود قطعــی پرداخت 

می کند.
اداره  گــزارش  بــه 
عمومــی،  روابــط  کل 
در  ایــران  بانــک  پســت 
ســال گذشــته بــا ارزش 
آفرینــی و تامیــن منافع 
علیرغــم  ذینفعــان، 
شــرایط فضای کســب و 
کار متاثــر از تحریم هــا، 

با اجرا، پیاده ســازی برنامه های توســعه ای نظام یافته 
و برنامــه ریــزی عملیاتــی هدفمنــد، مدیریــت حرفــه ای 
منابــع، مصــارف و درآمدهــای بانــک، توانســته اســت با 
رشــدی متــوازن زمینــه تحقق ســود قطعی معــادل ۳۱۳ 
میلیارد ریال را برای سپرده گذاران در سال ۱۴۰۰ فراهم 

کند.
ایــن ســودآوری و عملکــرد درخشــان پســت بانــک 
ایران در تجهیز و تخصیص منابع، کسب سود عملیاتی 
با تالش و جدیت همکاران متعهد و متخصص بانک در 

سراسر کشور بدست آمده است.
از اعتمــاد  بــا هــدف تقدیــر  بــه همیــن منظــور و 
صــورت بــه  مبلــغ  ایــن  بانــک،  ایــن  بــه   مشــتریان 
مابه التفاوت ســود قطعی و علی الحســاب به زودی به 

حساب مشتریان واریز می شود.

درخواست صدور گواهی 
تمکن مالی در همراه بام

ایــران،  بانــک ملــی  بــام«  در نســخه جدیــد »همــراه 
امکان ثبت درخواســت صدور گواهی تمکن مالی برای 

کاربران فراهم شد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، در نســخه جدید 
تحــت  ســامانه  ایــن 
سیســتم عامــل اندروید 
  ۳.۴.۱.۱۰9 ویرایــش 
شــده  فراهــم  محیطــی 
از  پــس  مشــتری  کــه 

ورود، پذیرش دستورالعمل مربوطه و پر کردن فرم آن، 
درخواست صدور گواهی تمکن مالی را ارایه کند.

گواهی تمکن مالی، ســندی معتبر و رســمی اســت 
کــه در بانــک صــادر و در آن موجــودی انــواع حســاب ها 
درج می شود. نوع گواهی تمکن مورد درخواست شامل 
گردش حســاب یا آخرین موجودی حســاب، بازه زمانی 
گــردش حســاب، شماره حســاب مشــتری و... مــواردی 
اســت که متقاضی درخواســت این گواهی باید آن را در 

سامانه بام اظهار کند.
همچنیــن در نســخه جدیــد بارگــذاری شــده بــام، 
امکان اضافه کردن حساب مشترک نیز میسر و مشکل 

انتقال چک های صیادی رفع شده است.

 گزارش بانک مسکن
 از تسهیالت نوسازی

بافت فرسوده
مدیرعامــل بانــک مســکن از انعقــاد قــرارداد ۳ هــزار 
بافــت  در  نوســازی  تســهیالت  میلیاردتومــان   ۹۳۹ و 
فرسوده از ابتدای سال ۹۸ تاکنون خبر داد و گفت: از 

ابتدای دولت ســیزدهم 
و  هــزار  دو  تاکنــون 
تومــان  میلیــارد   ۴۰
تســهیالت نوســازی بــه 
واحــد   ۲۶۹ و  هــزار   ۸
مســکن  بانــک  توســط 

تخصیص یافته است.
بــه گــزارش پایــگاه 
مســکن  بانــک  خبــری 

- هیبنــا، محمــود شــایان مدیرعامــل بانــک مســکن در 
گفت وگــو بــا پایــگاه خبــری وزارت راه و شهرســازی در 
خصوص ارایه تسهیالت نوسازی به متقاضیان در بافت 
فرســوده گفت: در مجموع از ابتدای اجرای طرح )ســال 
۱۳9۸( تاکنــون تعــداد ۳۲ هــزار و ۳۲9 واحــد بــه بانک 
معرفــی شــدند کــه بانک با تعــداد ۳۱ هزار و ۶۵۵ واحد 
قــرارداد بــه مبلــغ ۳ هــزار و 9۳9 میلیاردتومــان منعقد 

کرده است.

مدیرعامل بانک مسکن با تفکیک دولت سیزدهم 
از دولت دوازدهم در خصوص ارایه تســهیالت نوســازی 
به بافت های فرســوده گفت: از ابتدای دولت ســیزدهم 
)شــهریورماه ۱۴۰۰( تاکنــون تعــداد ۸ هزار و ۳۷۲ واحد 
برای تسهیالت نوسازی به بانک معرفی شدند که بانک 
بــا تعــداد ۸ هــزار و ۲۶9 واحــد بــه مبلــغ دو هــزار و ۴۰ 

میلیاردتومان قرارداد منعقد کرده است.

کوتاه از بانک و بیمه

سامانه بازرسی و نظارت 
غیرحضوری بانک توسعه 

صادرات ایران راه اندازی شد
ســامانه بازرســی و نظــارت غیرحضــوری بانــک توســعه 
صــادرات ایــران بــا هــدف ارزیابــی، بررســی، تجزیــه و 
از  جلوگیــری  تحلیــل، 
ریســک  آمــدن  بوجــود 
و همچنیــن  سیســتمی 
افزایش میزان کنترل و 
نظارت راه اندازی شد.

بــه گــزارش روابــط 
توســعه  بانــک  عمومــی 
صــادرات، ایــن ســامانه 
)دوشــنبه  روز  صبــح 
بیســتم تیرمــاه( بــا حضــور مدیرعامــل و اعضــای هیــات 
مدیــره ایــن بانــک و نماینــدگان وزارت امــور اقتصــادی و 
دارایــی رونمایــی شــد. کار آزمایشــی ســامانه بازرســی و 
نظارت غیرحضوری بانک توسعه صادرات ایران از بهمن 
ماه ســال گذشــته آغاز و بتدریج نظارت غیرحضوری در 
این بانک اجرایی شده است. این سامانه ۲۰۰ پروفایل 
را براســاس قوانین و مقررات موجود بازرســی و تمامی 
مغایرت ها را در اختیار بازرسان این بانک قرار می دهد.
برهمیــن اســاس، بــاز و بســته شــدن شــعب در 
ساعات غیراداری، مغایرت در سقف خزانه، فعال شدن 
حســاب های راکد، تغییر اطالعات مشــتری مانند تغییر 
شماره تلفن همراه و آدرس ... از جمله موارد هشداری 

است که در این سامانه پیش بینی شده است.

برگزاری هشتمین دوره جشنواره 
 ساالنه »بانک محبوب من«

با حضور بانک شهر
بــا هــدف بهبــود ســطح کیفــی خدمــات بانکــی، آگاهی 
مدیــران شــبکه بانکــی از نیازهــای شــهروندان و بهبــود 
ارتباط مشــتریان با بانک ها؛ هشــتمین دوره جشنواره 
بــا  بانــک محبــوب مــن 
حضــور بانــک شــهر در 

حال برگزاری است.
بــه گــزارش روابــط 
شــهر،  بانــک  عمومــی 
»بانــک  جشــنواره 
محبوب من«، به عنوان 
برنامه هــای  از  یکــی 
اصلی و رسمی بانک ها، 
برگــزار  اینترنتــی  نظرســنجی  یــک  قالــب  در  هرســاله 
می شــود و مشــتریان شــبکه  بانکی به ســواالت مهم در 
خصــوص خدمــات بانکــی پاســخ می دهند. مشــتریان با 
پاســخ دادن به ســؤاالت مطرح شده، دیدگاه خود را در 
خصــوص خدمات شــبکه بانکی کشــور اعــالم کرده و در 
پایان، بانک برتر یا محبوب ترین بانک های کشور از دید 

مشتریان انتخاب خواهند شد.
بــر ایــن اســاس، ایجــاد فرصتــی بــرای نظــر دادن 
مشــتریان بانک هــا در خصــوص خدمــات با یــک جامعه 
آماری باال، ارتباط بی واسطه میان مدیران ارشد بانک ها 
آگاه  بــا  افزایــش رضایتمنــدی مشــتریان  و مشــتریان، 
کــردن مدیــران بانکــی کشــور از نظــرات مــردم، فرصــت 
بیشــتر دیده شدن دیدگاه های مشتریان در فرآیندهای 
تصمیم گیری نظام بانکداری، ایجاد فضای رقابتی سالم 
میــان بانک هــای کشــور و ... از دیگــر اهــداف جشــنواره 

ساالنه "بانک محبوب من" است.
الزم به یادآوری است، در هفتمین دوره جشنواره 
ساالنه "بانک محبوب من"، بانک شهر همانند دوره های 

قبل در میان پنج بانک محبوب کشور قرار گرفت.

قرض الحسنه؛ بستری مناسب 
برای توسعه کارآفرینی است

احمد بهاروندی با اشاره به آغاز دومین دوره جشنواره 
ترویــج  بــر  نیک آفریــن،  قرض الحســنه  حســاب های 
ســخاوت  فرهنــگ 
در  بخشــندگی  و 
و  کــرد  تاکیــد  جامعــه 
یــک  را  قرض الحســنه 
الگــوی مهــم در ســبک 
زندگی ایرانی - اسالمی 

دانست.
بــه گــزارش روابــط 
عمومی بانک کارآفرین، 
دکتــر احمــد بهارونــدی در گفت و گــو بــا خبرنــگار واحــد 
ارتباطــات، بــه آغــاز دومین دوره جشــنواره حســاب های 
قرض الحســنه نیک آفریــن اشــاره کــرد و گفــت: از ســال 
قرض الحســنه  حســاب های  طــرح  اجــرای  بــا  گذشــته  
ســوی  از  توجــه  قابــل  حســاب  افتتــاح  و  نیک آفریــن 
مشتریان محترم، طرح های تسهیالتی  بانک نیز افزایش 
یافــت بــه نحــوی که توانســتیم بــا ارائه انواع تســهیالت 
تحصیلــی  کمک  هزینــه  ازدواج،  فرزنــد آوری،  جملــه  از 
از تولیــد، گام هــای موثرتــری در  و تســهیالت حمایــت 
ترویــج فرهنــگ قرض الحســنه در جامعــه و رفاه بیشــتر 

شهروندان برداریم.
بهاروندی با تاکید بر اینکه قرض الحســنه بســتری 
مناســب برای توســعه کارآفرینی است، ترویج این مهم 
اشــاعه فرهنــگ ســخاوت و بخشــندگی در جامعــه  را 
دانست و افزود: قرض الحسنه یک الگوی مهم در سبک 
زندگــی ایرانــی– اســالمی بــه شــمار می آیــد و مشــارکت 
مــردم در طرح هــای قرض الحســنه بانــک کارآفریــن نیــز 
موجب شــده اســت تا امــور نیکوکارانه دیگــری از جمله 
تامین هزینه جهیزیه برای نوعروســان، ســاخت مسکن 
روســتایی، تاســیس مدرســه، تامیــن تجهیــزات پزشــکی 
برای بیمارســتان های مناطــق محروم و همچنین اعطای 
از  حمایــت  اشــتغال زایی،  قرض الحســنه  تســهیالت 
شرکت های دانش بنیان و ... هم توسط بانک کارآفرین 

در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی انجام 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:

اســتاد اقتصــاد دانشــگاه بــا ابــراز امیــدواری 
نســبت بــه کاهش رشــد متغیرهــای پولی در 
ماه هــا گذشــته، گفــت: اگــر این رونــد ادامه 
داشته باشد، در ماه های آینده سرعت تورم 

کاهش می یابد.
به گزارش خبرنگار ایبِنا؛ آمارهای جدید 
متغیرهــای پولــی مربوط به دوازده ماهه ۱۴۰۰ 
و همچنیــن دوماهــه نخســت ۱۴۰۱ حکایت از 
اتفاقــات امیدوارکننــده در اصــالح رونــد رشــد 
کل هــای پولی کشــور )نقدینگــی و پایه پولی( 
دارد. گزیده آمارهای اقتصادی فروردین سال 
جاری نشان از منفی شدن رشد نقدینگی در 
اولیــن مــاه ســال جــاری نســبت به ســال قبل 
دارد. بر اســاس این گــزارش، در فروردین ماه 
امسال حجم نقدینگی به ۴۸۲۳ هزار و ۲9۰ 
میلیــارد تومان رســید که نســبت بــه ماه قبل 
از آن )اســفند ۱۴۰۰( ۰.۲ درصــد کمتــر شــده 
اســت. منفــی شــدن رشــد نقدینگــی آخریــن 
نقدینگــی  بــود.  داده  رخ  قبــل  ســال   9 بــار 
فروردین مــاه نســبت بــه مــاه مشــابه پارســال 
هــم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته که از کاهش 
۱۰ درصدی ســرعت رشــد این متغیر در دولت 

سیزدهم حکایت دارد.
در همین ارتباط، حســن حیدری؛ استاد 
اقتصــاد دانشــگاه تربیت مــدرس در گفتگــو با 
ایبِنــا اظهــار کــرد: از بیــش از یــک ســال قبــل 
رونــدی صعــودی را در متغیرهای پولی اعم از 
پایــه پولــی، نقدینگــی و پــول شــاهد بودیــم و 

قلــه رشــد پایــه پولی بیــش از ۴۲ درصد را در 
تابستان ۱۴۰۰ تجربه کردیم.

وی یــادآور شــد: می دانیــم که آثار رشــد 
ایــن متغیرهــا بــا تأخیر در قیمت هــا منعکس 
می شــود. همچنیــن در ایــن مــدت رشــد نــرخ 
تــورم  یــک  ارز را هــم تجربــه کردیــم. یعنــی 
وارداتــی داشــتیم کــه ناشــی از رشــد نــرخ ارز 
بــود و یــک تورم داخلی داشــتیم که ناشــی از 
رشد نقدینگی بود این دو عامل باعث شد در 
بهــار ۱۴۰۱ در کنار سیاســت حــذف ارز ۴۲۰۰ 

تومانی، یک جهش قیمتی داشته باشیم.
کــرد:  بیــان  اقتصــادی  کارشــناس 
بااین حــال مشــاهده می کنیــم کــه روند رشــد 
بــاالی نقدینگی رو به نزول اســت به طوری که 
در  و  بــوده  درصــد   ۳۸.۲ فروردین مــاه  در 
یافتــه  کاهــش  مقــداری  دوبــاره  اردیبهشــت  
نــرخ  عــدد  هــم  هنــوز  بااین وجــود  اســت، 
رشــد نقدینگــی باالســت. متوســط نــرخ رشــد 
نقدینگــی طــی ۲۰ ســال گذشــته حــدود ۲۲ 
تــا ۲۵ درصــد بــوده اســت ولی هنوز متوســط 
رشــد نقدینگی باالی ۳۰ درصد اســت که این 
موضوع نشــان می دهد تغییر روند به ســمت 
تورمی شدن بوده است و تورم های امروز هم 

ریشه در همین پدیده گذشته دارد.
حیــدری افــزود: همچنیــن ایــن وضعیت 
بــا یــک فاصلــه زمانی خــود را در بــازار ارز هم 
نشــان می دهد، چرا که رشــد نقدینگی باعث 

می شود تقاضا برای ارز باال برود.

در  اخیــر  اتفاقــات  داد:  ادامــه  وی 
متغیرهــای پولــی حرکــت خوبی اســت و البته 
بــه  می خواهیــم  اگــر  نیســت.  آن  از  گریــزی 
ســمت کنتــرل تــورم برویــم، مجبــور هســتیم 
رشــد پــول، نقدینگی و به خصــوص پایه پولی 

را کنترل کنیم.
به گفته این اســتاد دانشگاه، امیدواریم 
که با روندی که در چند ماه اخیر شروع شده، 
به سمت کاهش بیشتر رشد متغیرهای پولی 
برویــم و بــه اعــداد کمتــر از ۳۰ درصد دســت 

پیدا کنیم.
تورم امروز حاصل رشد 
نقدینگی در گذشته است

حیــدری تأکیــد کــرد: تورمــی کــه امــروز 
مشــاهده می کنیــم، حاصــل رشــد نقدینگــی 
نــرخ ارز و... اســت کــه در ماه هــای گذشــته 

اتفــاق افتاده اســت چرا که آثــار این متغیرها 
بالفاصلــه بروز نمی کنــد و زمان می برد تا آثار 

خود را نشان دهد.
وی یادآور شــد: افزایش رشد متغیرهای 
پولــی خیلــی ســریع اثــر خــود را روی افزایش 
قیمت هــا نشــان می دهــد اما وقتی شــروع به 
کاهــش رشــد نقدینگــی و پایه پولــی نموده یا 
بــازار ارز را کنتــرل می کنیــد، با تأخیر اثر خود 

را روی کاهش قیمت ها نشان می دهد.
کارشــناس اقتصــادی توضیــح داد: علت 
ایــن اســت که متقاعدکردن فعــاالن اقتصادی 
برای اینکه باور کنند تغییر روند صورت گرفته 

پایدار است، فرایندی زمان بر است.
بــه گفتــه حیــدری، اگــر ایــن رونــد ادامه 
داشــته باشــد، در ماه های آینده سرعت تورم 
کاهــش می یابــد و شــاید نــرخ تــورم در نیمــه 

دوم سال کمتر شود.

یــک کارشــناس بانکــی، شــرط تــداوم رونــد 
در  را  نقدینگــی  رشــد  نــرخ  در  کاهشــی 
بــر  نظــارت  و  بودجــه  کســری  ســاماندهی 
بانک هــا بــا تقویــت دســتگاه نظارتــی بانــک 
مرکــزی از طریــق تصویب قانــون جدید بانک 

مرکزی اعالم کرد.
علــی ســعدوندی در گفت وگــو با ایســنا، 
دربــاره تغییــرات رونــد رشــد نقدینگــی در دو 
ماهــه ابتدایــی ســال جــاری اظهار کــرد: اینکه 
در چند ماه گذشته نرخ رشد نقدینگی و پایه 
پولی مقداری کاهش پیدا کرده، درست است 
امــا بایــد به ایــن نکته توجه کرد که براســاس 
آمــار پولــی منتشــر شــده در اردیبهشــت ماه، 
پایــه پولــی در ایــن مــاه افزایــش یافتــه و باید 
دیــد کــه در خردادمــاه هم این آمار افزایشــی 

است یا خیر؟ 

سختگیری برای رشد نقدینگی 
نشده است

وی افــزود: طــی چهــار ســال گذشــته که 

نــرخ رشــد باالیــی در تــورم، نقدینگــی و پایــه 
پولــی صورت گرفت، برای مدتی این متغیرها 
کاهش پیدا کردند اما روند صعودی در آن ها 
دوبــاره شــروع شــد. بنابراین، در حــال حاضر 
بایــد دیــد کــه چــه میــزان انگیــزه و جدیت در 
بانــک مرکزی و دولت وجــود دارد تا نقدینگی 
و تــورم کاهــش پیــدا کنــد  و اکنــون نمی توان 
قضــاوت خاصی در این زمینه داشــت. در کل 
اگر اقدام موثری انجام شــود، باید نرخ ســود 
بیــن بانکی تغییرات قابــل مالحظه ای کند که 
اینگونه نیست و فعال سخت گیری خاصی در 

کنترل نقدینگی صورت نگرفته است. 

قبلــی  دولــت  داد:  ادامــه  ســعدوندی 
در ماه هــای پایانــی ســال تصمیــم بــه افزایش 
نقدینگی گرفت که استراتژی اشتباهی بود و 
این رشد در چند ماه ابتدایی دولت فعلی نیز 
ادامــه یافــت و طبیعی بود کــه اکنون مقداری 
کاهش یابد اما مهم تر از این کاهش، رسیدن 
نــرخ رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی بــه زیــر ۲۰ 

درصد است. 
 شروط نرخ رشد کمتر از
۲۰ درصد برای نقدینگی 

این کارشــناس اقتصادی شروط رسیدن 
نــرخ رشــد نقدینگــی و پایــه پولــی بــه زیــر ۲۰ 
درصد را برشــمرد و گفت: نخستین شرط، به 
ســامان رســیدن کســری بودجــه دولت اســت 
که تدبیر خاصی در این زمینه دیده نمی شود 
امــا امیــد اســت که کســری بودجه به ســامان 
برسد. نظارت بر نظام بانکی نیز دومین شرط 
است که در این زمینه باید قانون جدید بانک 
مرکزی به تصویب برســد، زیرا، سختگیری در 
نظــام بانکی دیده نمی شــود و نظــام مقرراتی 
کشــور مدافــع ناظــر بانکی نیســت؛ ایــن روند 
بایــد تغییــر کنــد تــا دســتگاه نظارتــی بانــک 

مرکزی از پشتوانه الزم برخوردار شود. 
آمــار بانــک مرکزی از متغیرهــای پولی و 
بانکــی نشــان می دهــد که حجــم نقدینگی به 
۴۸۲۳ هــزار و ۲9۰ میلیــارد تومــان رســیده و 

نسبت به اسفندماه سال گذشته معادل ۰.۲ 
درصد کاهش یافته است. 

همچنین، در آمار اردیبهشــت ماه بانک 
مرکــزی حجم نقدینگی از ۴9۰۰ هزار میلیارد 
تومــان عبــور کــرد کــه نســبت بــه پایان ســال 
۱۴۰۰ معــادل ۲.۳ درصــد افزایــش یافته و در 
مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه 
ســال قبــل )۳.۶ درصــد( بــه میــزان ۱.۳ واحد 
درصــد کاهش نشــان می دهــد. عالوه بر این، 
نرخ رشد ۱۲ ماهه نقدینگی در اردیبهشت ماه 

۱۴۰۱ معادل ۳۷.۳ درصد بوده است.
رشــد پایــه پولی نیــز در ۱۲ ماهه منتهی 
به اردیبهشــت ماه سال ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد 
رســید کــه پایه پولــی در پایان اردیبهشــت ماه 
میلیــارد  هــزار   ۶۴۳۲.۱ )معــادل   ۱۴۰۱ ســال 
ریــال( نســبت بــه پایــان ســال ۱۴۰۰، رشــدی 
معــادل ۶.۵ درصــد داشــته کــه در مقایســه 
بــا رشــد متغیــر مذکــور در دوره مشــابه ســال 
قبــل )۷.۴ درصــد( به میــزان ۰.9 واحد درصد 

کاهش یافته است.

محمدرضا شــاه نظری معــاون نظارت بر بازار 
بورس تهران گفت: بورس تهران در راستای 
دیجیتالی شــدن اقتصاد کشور و بهره مندی 
از حضــور شــرکت های دانش بنیان، همایش 
»شــرکت های دانــش بنیــان، بازار ســرمایه، 
تیرمــاه   ۲۲ تاریــخ  در  را  آینــده«  دورنمــای 
۱۴۰۱ مقــارن بــا روز فنــاوری اطالعات برگزار 

می کند.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بازارســرمایه 
)ســنا( و بــه نقــل از روابــط عمومــی و امــور 
بین الملل بورس تهران، محمدرضا شاه نظری 
معــاون نظــارت بــر بازار بــا بیــان مطلب فوق 
گفــت: بــورس اوراق بهــادار تهــران پتانســیل 
پذیــرش شــرکت های حــوزه دانــش بنیــان و 

صنایــع فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات را دارد 
و از پذیــرش ســهام ایــن دســته از شــرکت ها 
اســتقبال می کنــد. حضــور ایــن شــرکت ها در 
بــورس منجــر به بزرگ شــدن و عمق بخشــی 

به بازار سرمایه می شود.
جایــگاه  بــر  بــازار  بــر  نظــارت  معــاون 
و  اطالعــات  فنــاوری  صنایــع  شــرکت های 
ارتباطات در کشــور های پیشــرو در این حوزه 
اشاره کرد و اظهار داشت: امروزه بسیاری از 
شــرکت های بزرگ بازار ســهام در کشــورهای 
توســعه یافتــه، از صنایــع فنــاوری اطالعات و 
ارتباطــات هســتند، به طوری کــه در برخی از 
کشــورهای پیشــرو در ایــن حــوزه، ســهم این 
صنایــع بالــغ بــر ۳۰ درصــد از کل ارزش بازار 

آنهاســت. همچنین ســهم این صنایع پس از 
بحران سال ۲۰۰۸-۲۰۰۷ بیشتر شده است.

شــاه نظری عــالوه بــر اهمیــت پذیــرش 
شــرکت های دانش بنیــان در بورس، همکاری 
فنــاوری  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های  بــا 
اطالعات در بورس تهران را نیز سبب توسعه 
سیســتم های نظارتــی عنــوان و خاطرنشــان 
کــرد: همکاری با شــرکت های فعــال در حوزه 
ســامانه های  بهبــود  بــه  اطالعــات  فنــاوری 
نظارتــی منجــر می شــود و در ســال های اخیر 
نیــز شــاهد تحــوالت مناســبی در ایــن حــوزه 

بوده ایم.
معــاون نظارت بــر بازار مزیــت همکاری 
فنــاوری  حــوزه  در  فعــال  شــرکت های  بــا 

اطالعــات را کمــک به دیجیتالی شــدن بورس 
تهــران اظهــار داشــت و گفــت: بــورس تهــران 
همــکاری  بــا  شــدن  دیجیتالــی  راســتای  در 
فنــاوری اطالعــات  بــا شــرکت های  تعامــل  و 
اقدام به راه اندازی ســامانه سنجش )سامانه 
نظارتی جامع شــرکت بورس( کرده است، به 
طوری که با بهره مندی از ســامانه ســنجش و 
ارتبــاط آن با ســایر ســامانه ها، ضمن ارســال 
بیش از ۱۲۰۰ هشــدار نظارتــی به کارگزاران، 
نظــارت هوشــمند در ایــن حوزه را آغــاز کرده 
اســت. همچنیــن در راســتای بهبــود مســتمر 
ســامانه های نظارتــی، بورس تهــران از تعامل 
بــا شــرکت های دانش بنیــان در حــوزه نظارت 

هوشمند استقبال می کند.

محسن صادقی نیه
 مولف

و مشاور سازمانی

عوامــل  از  یکــی 
رشــد  بــر  اثرگــذار 
ی  خص ها شــا
اقتصــادی و برقراری 
اجتماعــی  عدالــت 
موضــوع بیمــه اســت. بیمــه  از ســویی نهادی 
مالــی اســت کــه در تقویــت بنیــه اقتصــادی 
جامعــه نقــش دارد و از ســوی دیگــر با ایجاد 
گســترش  زمینــه  اطمینان خاطــر  و  امنیــت 
را فراهــم  تولیــدی و خدماتــی  فعالیت هــای 
می کنــد. بــه دلیل تغییرات زیــاد در وضعیت 
اقتصادی جوامع، طی سال های اخیر همواره 
راهکارهایــی مطــرح مــی شــود و بســیاری از 
افــراد جوامــع در جســتجوی راهــی هســتند 
تــا آینــده خــود و خانــواده را تامیــن کــرده و 
کمتریــن آســیب را از حــوادث گوناگــون بــه 
آنــان وارد شــود. بــی شــک، اکثــر افــراد در 
خصــوص وضعیــت مالــی و کیفیــت زندگــی 
خود در  آینده تامل می کنند و همواره سعی 

دارنــد  راه حل هــا ی منطقــی را جســت وجو 
موضــوع  همــواره  راســتای  ایــن  در  کننــد. 
کــه  اســت  بــوده  از موضوعاتــی  عمــر  بیمــه 
کارشناســان بــه آن تاکیــد داشــتند؛ چراکــه 
بیمــه عمــر نوعــی آینده نگــری مناســب برای 
افــراد جامعه محســوب می شــود. اکثر افراد 
بــا مطرح شــدن موضوعات دربــاره بیمه های 
عمر، به دلیل ناآگاهی از آن تصور می کنند، 
کاربــرد ایــن نــوع بیمه ها صرفا برای پوشــش 
بیماری ها یا فوت اســت؛ اما در واقع کارایی 
بیمه ها در طول مســیر زندگی گســترده تر از 
ایــن مــوارد بوده و زوایای بیشــتری از زندگی 

افراد جامعه را شامل می شود.
بــه طــور کلــی بیمه هــای زندگــی ۲ نــوع 
کارکــرد متفــاوت دارنــد. کارکــر اول دارا بودن 
نقــش حفاظتــی این نوع بیمه هاســت. عالوه 
بــر نقــش حفاظتــی بــرای بیمه شــونده، بیمــه 
زندگــی دارای عملکــرد مهمــی نیز می باشــد و 
آن هم موضوع ســرمایه گذاری اســت. مساله 
مهمــی کــه در رابطــه بــا بیمــه زندگــی مطــرح 
اســت؛ اما تاکنون کمتر به آن پرداخته شــده، 
موضوع ســرمایه گذاری بیمه زندگی است. به 
طــور کلی موضوع مغفــول مانده در خصوص 

بیمه زندگی این است که این بیمه  نامه نوعی 
ســرمایه برای بیمه  گذار محســوب شــده و در 
صــورت حیــات یــا فوت از جانب شــرکت بیمه 

به او پرداخت می گردد.
دارای  دنیــا  سراســر  در  زندگــی  بیمــه 
مزایــای زیــادی بــرای افراد جامعه اســت که از 
مهم تریــن آن ها می توان به معافیت مالیاتی، 
دریافــت  مشــارکت،  ســود  دریافــت  امــکان 
ســود تضمینــی، امــکان دریافــت وام، امــکان 
بازخریــد بیمــه عمــر پیــش از موعــد، امــکان 
خریــد بــدون محدودیــت ســنی اشــاره کــرد. 
یکــی از موضوعــات با اهمیت در رابطه با این 
نــوع بیمــه تعیین میزان پرداخــت حق بیمه و 
روش پرداخت حق بیمه توســط خود شــخص 
بیمه گــزار اســت کــه می توانــد موضــوع مهمی 
بــرای افــرادی کــه قصــد اســتفاده از ایــن نــوع 

بیمه  را دارند محسوب شود. 
شرکت های بیمه کمک کننده ثبات مالی 
هستند و از طریق فعالیت های سرمایه گذاری 
باعــث تخصیــص بهینه منابع می شــوند. بیمه 
اقتصــادی  شــاخه های  و  زمینه  هــا  تمامــی  در 
بــه گســترش اطمینــان کمــک شــایانی می کند 
و بــه طــور کلــی می تــوان اظهار کرد کــه بیمه، 

بورس و بانک به عنوان ۳ ضلع توســعه مالی 
هــر کشــوری همــواره مطرح هســتند. کاهش 
هزینه هــای جســت  و جــو برای ســرمایه گذاری 
تنــوع  شــرکتی ،  حاکمیــت  اعمــال  بالقــوه، 
ادغــام  و  تجهیــز  ریســک،  بخشــی، مدیریــت 
پس  اندازها، معاوضه کاال و خدمات و کاهش 
پیامدهــای منفــی شــوک ها بر ســرمایه گذاری، 
هزینه هــای  کاهــش  بــازار،  نقایــص  جبــران 
در  کارآیــی  افزایــش  طریــق  از  معامــالت 
اقتصــادی،  رشــد  بهبــود  منابــع،  تخصیــص 
تســهیل توســعه و ســاختار بازارهــای مالی در 
امــر تهیــه محصوالت مالــی بلندمدت، کاهش 
تفــاوت بیــن نــرخ بلند مــدت و کوتاه مدت )که 
ایــن موضــوع خود ســبب بهبود ســاختار مالی 
کســب  وکار شــرکت ها شــده و امــکان هزینــه 
پایین تــر ســرمایه را فراهــم می کنــد( و کاهش 

ریسک ناشی از بهره را منجر می شود.
لــذا توجــه بــه بیمــه در جوامــع در حــال 
توســعه از ضرورت هــای شــرایط کنونی اســت 
مولفه هــای  بــه  رســاندن  یــاری  ضمــن  کــه 
از  جامعــه  افــراد  رضایــت  بتوانــد  اقتصــادی 
اطمینــان خاطر برای آینده خانواده خود را به 

همراه داشته باشد.

دیدگاه

اثرات مثبت بیمه بر مولفه های اجتماعی و اقتصادی جامعه

بورس تهران؛ میزبان بزرگان دانش بنیان کشور می شود

نسخه کارشناسی برای مهار پول  سرکش

 استمرار روند نزولی متغیرهای
پولی به کاهش تورم می انجامد
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شرکت نفت ایرانول با جهش 49 درصدی سود خالص و برنامه توسعه ای 
تولید در این شرکت، نوید افزایش سهم  بازار »شرانل« در سال جاری را 

می دهد.
روز سه شنبه 14 تیر ماه، مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت ایرانول 
با حضور ٨7 درصدی سهامداران در محل سالن تالش برگزار شد. مجمع با 
حضور نماینده تاپیکو، شرکت صبا تامین، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره 
شرکت نفت ایرانول و نمایندگان حسابرسی و سازمان بورس آغاز به کار کرد.

راهکارهای تقویت جایگاه ایرانول در صنعت روانکار 
تالش  خصوص  در  »ایرانول«  مدیرعامل  حسینی  جلسه،  این  ابتدای  در 
روزافزون مدیریت این شرکت به منظور کسب جایگاه برتر در بازار روانکار 
گفت: نگاه کالن مدیریت شرکت افزایش تولید و فروش محصوالت نهایی به 

موازات افزایش کیفیت و تکمیل سبد محصوالت است.
وی در ادامه افزود: هرچند خام فروشی در شرایط مقطعی ممکن است سود 
بیشتری عاید شرکت کند اما تمرکز اصلی ما در ایرانول عالوه بر کسب سود 
بیشتر در کوتاه مدت از طریق خام فروشی، دستیابی به سود پایدار و افزایش 
سهم بازار خواهد بود. امکان سنجی، طراحی و ساخت طرح های توسعه ای 
فاز 1 و 2 روغن زدایی از اسلک وکس که به ترتیب در سال  جاری و سال 1402 
برای افزایش بهره وری و کیفیت محصوالت به بهره برداری خواهند رسید، گواه 
اراده راسخ شرکت در دستیابی به سهم بازار بیشتر و سودآوری در آینده دارد.

تولید محصوالت با فناوری برتر و تکنولوژی پیشرفته )high-tech( و کسب 
سهم بازارهای جهانی

مدیر عامل ایرانول در ادامه گفت: آنچه بقاء و پیشرفت شرکت را در آینده 
تضمین می کند، تدوین برنامه راهبردی با در نظر گرفتن شرایط و تهدیدهای 
این تهدیدها می توان به حرکت جهانی  از جمله  داخلی و خارجی است. 
به سمت خودروهای برقی و تغییر تکنولوژی صنعت خودرو و همچنین 
شکل گیری رقبای جدید در بازار داخل )دولتی و خصوصی( طی سال های 
آینده اشاره کرد و همین عوامل باعث خواهد شد فضای آینده بازار فضایی 
رقابتی تر و پرچالش تر باشد، از این رو مدیریت شرکت برای فائق آمدن بر 
این رقابت سنگین، تصمیم به ارتقاء کیفیت محصوالت و تولید محصوالت 
با فناوری برتر و تکنولوژی پیشرفته )high-tech( و کسب سهم بازارهای 

منطقه ای می باشد.
تغییر رویکرد نسبت به تولید روانکارها در شرکت نفت ایرانول 

با توجه به تحوالت داخلی و جهانی صنعت تولید روانکار، با درک شرایط 
و برنامه ریزی حساب شده باید در سال مالی ۱4۰۱ و سال های بعد رویکرد 

خود نسبت به تولید روانکارها را متناسب با شرایط صنعت تغییر دهیم. 
یکی از برنامه های تدوین شده برای امسال، پروژه اورهال و تعمیرات اساسی 
پاالیشگاه آبادان است که به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و دستگاه ها در 
سرمایه گذاری  با  می توانیم  همچنین  ندارد.  مناسبی  بازدهی  حاضر  حال 
مناسب عالوه بر تولید روغن پایه گروه 2 و 3 که تمام تولیدکننده ها از جمله 
ایرانول به آن وابسته هستند، کیفیت سبد محصوالت خود را افزایش دهیم.

اجرای پروژه فاز یک واحد موم گیری پاالیشگاه روغن سازی تهران با 5۰ 
درصد پیشرفت فیزیکی

طبق گفته های حسینی، یکی دیگر از پروژه های در دست اقدام ایرانول، 
پروژه واحد موم گیری پاالیشگاه روغن سازی تهران است. 

از شاخص های  یکی  که  می باشد  اسلک وکس  واحد  این  جانبی  محصول 
اختصاصی آن OIL CONTENT یا میزان روغن موجود در وکس است که با 

پایین آمدن میزان روغن در وکس عالوه بر افزایش کیفیت و قیمت محصول 
منجر به تولید بیشتر روغن پایه و رشد درآمد می شود.

با بهره برداری از این پروژه، ساالنه حدود ۱۰ درصد سود بیشتر عاید شرکت 
نفت ایرانول خواهد شد.

تداوم رشد سود عملیاتی با افزایش فروش صادراتی محصوالت نهایی 
از آن به جهت تکرارپذیر بودن  آنجاکه درآمد عملیاتی و سود حاصل  از 
همواره مورد توجه سهامداران بازار سرمایه است، جهش آن نیز می تواند 
نقش بسزایی در تداوم رشد سودآوری داشته باشد. گفتنی است شرکت 

با  محصوالت  عرضه  فروش،  فرآیندهای  چابک سازی  با  ایرانول  نفت 
مناسب ترین قیمت و کیفیت باال به مصرف کنندگان نهایی، افزایش فروش 
صادراتی محصوالت نهایی و عرضه مستقیم محصوالت، توانسته جهش 59 

درصدی سود عملیاتی را برای سال مالی ۱4۰۰ به ثبت برساند. 
در نتیجه این رشد سود عملیاتی، سود هر سهم شرکت نیز در پایان سال 
مالی گذشته روند صعودی بسیار چشمگیری را طی کرد و با صعود 43 

درصدی به رقم 765۰ ریال رسید.
رشد سود 8 درصدی  نصیب سهامداران»شرانل« شد

به گواه فعاالن بازار سرمایه، سال های اخیر یکی از پُرچالش ترین سال ها 
برای این بازار بوده است. اما حرکت پیوسته و اصولی قیمت سهام ایرانول 
وجود  با  در مجموع سال ۱4۰۰  تا  بورس سبب شد  معامالت  تابلوی  در 
ریزش های سنگین شاخص کل بورس در پایان سال، قیمت »شرانل« در 
نهایت رشد 8 درصدی قیمت سهام در بازار سرمایه از ابتدا تا پایان سال 
۱4۰۰ را شاهد باشد. که این درصد با احتساب سود نقدی واریز شده به 

میزان 22 درصد رسید.
اهم دستاوردهای ایرانول در سال ۱4۰۰

از مهمترین دستاوردهای شرکت نفت ایرانول در سال ۱4۰۰ می توان به 
پیشرفت 5۰ درصدی پروژه فاز یک واحد موم گیری پاالیشگاه روغن سازی 
تهران، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در راستای ارزش گذاری به سرمایه 
و  موتوری، صنعتی  روغن های  تولید ۱2 محصول جدید شامل  و  انسانی 

ضدیخ با مشخصات کیفی بهبود یافته و در بسته بندی متفاوت اشاره کرد.
از دیگر نکات قابل توجه عملکرد ایرانول رشد میزان رضایت مندی مشتریان 
است، رضایت مشتریان همچون سال های گذشته در وضعیت عالی قرار 

گرفت. 
در سال ۱4۰۰ میانگین زمان پاسخگویی به مطالبات و شکایات مشتریان 

نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیر ۱55 درصدی داشته است.
رشد سودآوری ایرانول در سال جاری با اجرای پروژه های تعریف شده 

روند  تداوم  منظور  به  ایرانول  برنامه های  مجمع  این  پایان  در  حسینی 
سودآوری را تشریح کرد. وی در خصوص مدیریت تولید گفت: درسال ۱4۰۰ 
که به رهنمود رهبر معظم انقالب به نام "تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها" 
با  کردیم  تالش  استراتژیک،  برنامه های  بر  تمرکز  با  بود  شده  نام گذاری 
بهره گیری از ظرفیت و تجارب شرکت های دانش بنیان و همت همیشگی 
کارکنان شرکت نفت ایرانول در جهت ارتقاء دانش فنی، نوآوری و افزایش 

ظرفیت و ایجاد ارزش افزوده بیشتر، گام های موثری برداریم.
از برنامه های در دستور اجرا برای سال جاری در این شرکت می توان به 
آغاز پروژه نوسازی و بهبود راندمان واحد موم گیری پاالیشگاه روغن سازی 
آبادان و آغاز طراحی مهندسی پروژه یوتیلیتی پاالیشگاه روغن سازی تهران 

اشاره کرد.
حسینی همچنین تصریح کرد در نظر داریم با سرمایه گذاری، تامین دانش 
فنی و اجرای طرح تولید روغن پایه گروه 2 و 3 برای اولین بار، تحولی مثبت، 

سازنده و دانش بنیان در صنعت روانکار کشور ایجاد کنیم.
تقسیم 9۰ درصدی در »شرانل«

در پایان این مجمع، سهامداران با پیشنهاد تقسیم 9۰ درصدی سود به 
مبلغ 765۰ریال برای هر سهم از سوی هیئت  مدیره موافقت نموده که این 
سود از طریق سامانه سجام پرداخت خواهد شد و بدین وسیله ایرانول 
سال ۱4۰۰ را در باالترین سطح رضایتمندی مشتریان و سهامداران به پایان 

رساند.

تداوم رشد سودآوریحرکت به سمت تولید محصوالت با فناوری برتر در ایرانول 

مبلغ کل فروش شرکت در سال 1400 
ریال  میلیون  میزان 87,924,868  به 
می باشد که 70 درصد نسبت به سال 

1399رشد داشته است.

مبلغ کل فروش شرکت 
در سال 1400

 70%
برابر   1400 سال  خالص  سود  مبلغ 
بوده  ریال  میلیون   15,972,739
که 49 درصد نسبت به سال 1399 

رشد داشته است.

مبلغ سود خالص
 در سال 1400

 49%

رشد 8درصدی قیمت سهام در بازار سرمایه از ابتدا تا پایان سال 1400 که با احتساب سود 
نقدی به میزان 22 درصد افزایش یافته است.

رشد 8درصدی قیمت سهام درسال 1400

 22%

مبلغ فروش داخلی شرکت 
در سال 1400

سال  در  شرکت  داخلی  فروش  مبلغ 
1400 معادل 66،066،224 میلیون 
قبل  سال  به  نسبت  که  بوده  ریال 

106 درصد افزایش داشته است.
 106%

مبلغ صادرات شرکت 
در سال 1400

مبلغ فروش صادراتی در سال 1400 
ریال  میلیون   21،858،642 معادل 
می باشد که نسبت به سال قبل 12 

درصد افزایش یافته است.
 12%

عملکرد شرکت   
خالصه گزارش مجمع عمومی شرکت نفت ایرانول

 منتهی به 29 اسفند 1400

اهم دستاوردها 
واحد  یک  فاز  پروژه  اجرای   

با  تهران  روغن سازی  پاالیشگاه  موم گیری 

50درصد پیشرفت فیزیکی 

  تولید 12 محصول جدید شامل روغن های موتوری، صنعتی و ضدیخ با مشخصات 

کیفی بهبود یافته و در بسته بندی متفاوت

  اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای اولین بار در شرکت نفت ایرانول به نحوی که از 

ابتدای سال 1401 پرداخت حقوق و مزایای پرسنل با نظام هماهنگ صورت پذیرفت

 گسترش فروش مویرگی

www.IRANOL.ir

اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان در نظر دارد امالک و مستغالت 
تحت اختیار خود در شهرستانهای مریوان و دیواندره  سنندج و کامیاران را 
از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده، با بهره گیری از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.irبه صورت الکترونیکی به شرح 

زیر به فروش برساند.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:

1. برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد 
و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت 

وجود هزینه مربوطه(، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه(، ارسال 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این 

طریق امکان پذیر می باشد.
نحوه  و  شرایط  مشخصات،  شامل  مستغالت  و  امالک  اطالعات  2.کلیه 

فروش در برد اعالن عمومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب 
می باشد.

3. عالقمندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت 
گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره  ذیل تماس حاصل نمایند: 31802297 

شناسه : 1349127 ت اول(آگهی مزایده عمومی فروش امالک و مستغالت
 نوب

(

 اداره کل راه و شهرسازی استان کردستان

بهای کل )ریال(بهای هر مترمربع)ریال(متراژموقعیتپالکردیف
62.92173.000.00010.885.160.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران 3293 فرعی از 54 اصلی1
27.18177.000.0004.810.860.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3294 فرعی از 54 اصلی2
26.61170.000.0004.523.700.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3595 فرعی از 54 اصلی3
26.82170.000.0004.559.400.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3296 فرعی از 54 اصلی4
26.60170.000.0004.522.000.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3297 فرعی از 54 اصلی5
63.08165.000.00010.408.200.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3298 فرعی از 54 اصلی6
4.670.000.000--- 26.69واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3299 فرعی از 54 اصلی7
4.330.000.000---24.74واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3300 فرعی از 54 اصلی8
4.180.000.000---24.59واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3301 فرعی از 54 اصلی9
4.800.000.000---28.23واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3302 فرعی از 54 اصلی10
5.070.000.000---28.15واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3303 فرعی از 54 اصلی11
21.060.000.000---123.9واحد تجاری سایت مسکن مهر 2400 واحدی کامیاران3304 فرعی از 54 اصلی12
168.88200.000.00033.776.000.000پروژه 54 واحدی مشارکتی سخناخ شهرک سعدی 2 سنندج2799 فرعی از 1326 اصلی13
167.91200.000.00033.582.000.000پروژه 54 واحدی مشارکتی سخناخ شهرک سعدی 2 سنندج2800 فرعی از 1326 اصلی14
167.33200.000.00033.466.000.000پروژه 54 واحدی مشارکتی سخناخ شهرک سعدی 2 سنندج2786 فرعی از 1326 اصلی15
38.60120.000.0004.632.000.000قطعه زمین تجاری شهرک اوراز مریوان2390 فرعی از 540 اصلی16
38.69120.000.0004.642.800.000قطعه زمین تجاری شهرک اوراز مریوان2391 فرعی از 540 اصلی17
40.85120.000.0004.882.800.000قطعه زمین تجاری شهرک اوراز مریوان2392 فرعی از 540 اصلی18
59.5500.000.00029.750.000.0000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 2 مریوان4221 فرعی از 540 اصلی19
41.27180.000.0007.428.600.000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 2 مریوان4180 فرعی از 540 اصلی20
156.11120.000.00018.733.200.000قطعه زمین تجاری موسک 2 مریوان386 فرعی از 540 اصلی21
115.000.00021.142.750.000 183.85قطعه زمین تجاری موسک 2 مریوان387 فرعی از 540 اصلی22

بهای کل )ریال(بهای هر مترمربع)ریال(متراژموقعیتپالکردیف
164.94130.000.00021.442.200.000قطعه زمین تجاری شهرک اوراز مریوان2396 فرعی از 540 اصلی23
106.12160.000.00016.979.200.000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 3 مریوان4372 فرعی از 1 اصلی24
121.58160.000.00019.452.800.000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 3 مریوان4373 فرعی از 1 اصلی25
101.47160.000.00016.235.200.000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 3 مریوان4374 فرعی از 1 اصلی26
96.20150.000.00014.430.000.000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 3 مریوان4375 فرعی از 1 اصلی27
81.45150.000.00012.217.500.000قطعه زمین تجاری شهرک دارسیران 3 مریوان4376 فرعی از 1 اصلی28
154150.000.00023.100.000.000قطعه زمین تجاری موسک 1 مریوان2022 فرعی از 540 اصلی29
63250.000.00015.750.000.000قطعه زمین تجاری موسک 2 مریوان762 فرعی از 540 اصلی30
83.75100.000.0008.375.000.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 504 واحدی دیواندره12503 فرعی از 58 اصلی31
42.28105.000.0004.439.400.000واحد تجاری سایت مسکن مهر 504 واحدی دیواندره12505 فرعی از 58 اصلی32
159.8265.000.00010.388.300.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه بیاض16517 فرعی از 2913 اصلی33
161.8770.000.00011.330.900.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه بیاض15418 فرعی از 2913 اصلی34
159.8870.000.00011.191.600.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه بیاض16519 فرعی از 2913 اصلی35
161.3865.000.00010.489.700.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه بیاض16520 فرعی از 2913 اصلی36
173.270.000.00012.124.000.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه بیاض16522 فرعی از 2913 اصلی37
70.000.00012.398.400.000 177.12واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه بیاض16523 فرعی از 2913 اصلی38
165.2565.000.00010.741.250.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه شاخصار16525 فرعی از 2913 اصلی39
162.3175.000.00012.173.250.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه شاخصار16526 فرعی از 2913 اصلی40
155.770.000.00010.899.000.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه شهید مالکی16534 فرعی از 2913 اصلی41
173.4665.000.00011.274.900.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه صغره16535 فرعی از 2913 اصلی42
160.8570.000.00011.259.500.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه انار16543 فرعی از 2913 اصلی43
163.1380.000.00013.050.400.000واحد مسکونی خیابان بوعلی شمالی کوچه انار16544 فرعی از 2913 اصلی44

سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در نظر دارد امور خدماتی و پشتیبانی )به صورت حجمی ( مجموهای تحت پوشش خود را به شرکت های واجد الشرایط مطابق با مواد مندرج در اوراق شرایط مناقصه، قانون برگزاری مناقصه، و آیین نامه معامالت دولتی واگذار نماید.لذا از کلیه 
متقاضیان دعوت بعمل می آید وفق مواد 12،8،7،6،قانون تجارت الکترونیکی و با استفاده از سیستم های ارتباطی اقدام  و حداکثر ظرف مدت10 روز از تاریخ درج آگهی در روزنامه به سامانه الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی: www.setadiran.ir یا سایت سازمان مرکزی تعاون 
روستایی ایران www.corc.ir  مراجعه و با توجه به شماره آگهی مناقصه درج شده در سامانه ستاد ایران به شماره 2001001151000005 نسبت به دریافت اسناد و مدارک اقدام و پاکت )الف( حاوی ضمانتنامه بانکی و یا فیش واریزی را در مهلت مقرر به سازمان مرکزی تعاون روستایی 
ایران واقع در تهران - خيابان وليعصر- باالتر ازميدان وليعصر- روبروي سينماي آفريقا – پالک 1813 طبقه پنجم )دبیرخانه حراست( تحویل و رسید دریافت نمایند. شایان ذکر است بر اساس ابالغیه شماره1/140936 مورخ1399/05/11 وزارت صنعت، معدن و تجارت پاکتهای "ب" و "ج" 

صرفاً می بایست به صورت الکترونیکی در سامانه ستاد بارگذاری شده و لذا از تحویل فیزیکی پاکات مذکور خودداری گردد.

شناسه : 1347313
م الف : 1455 آگـــهی مناقصـه عمـــومی
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اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 21 تیر 1401 .  سال هجدهم . شماره 4947 . 

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـات حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه یـک قـم تصرفـات 
مالکانه مفروزی متقاضیان پرونده های تشکیلی طبق قانون مذکور را براساس گزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمـوده انـد.
1 -رأی شماره 140160330001002319 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000284 
آقـای ابوالفضـل صالحیـان فرزنـد علـی در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 
59/30 مترمربـع پـاک شـماره 2 فرعـی از 10347 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
اداره یـک قـم سـند مالکیـت مشـاعی صـادره در دفتـر 175 صفحـه 517  ثبـت ملـک 
خریـداری بـه موجـب سـند رسـمی شـماره 11285 مـورخ 1390/03/07 دفترخانـه 40 

قـم.)م الـف 14137( 
2- رأی شماره 140160330001002324 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001584 
آقـای محمـد رضایـی عـارف فرزنـد محمـد ابراهیـم در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه 
مسـاحت 53/85 مترمربـع پـاک شـماره 11002 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
ثبت ملک اداره یک قم مبایعه نامه عادی مع الواسـطه از حسـن ولی فرزند علی محمد 
خریداری به موجب سند رسمی شماره 15707 مورخ 1353/03/06 دفترخانه 16 قم.)م 

الـف 14138( 
3 -رأی شماره 140160330001002228 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001390 
خانم دیاناسینتیا ترونکوسو حسینی فرزند رودولنو در ششدانگ یک باب ساختمان به 
مسـاحت 120/50 مترمربـع پـاک شـماره 10633  اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه 
ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 62396 مـورخ 1369/07/18 دفترخانـه 4 

قم.)م الـف 14139( 
4- رأی شماره 140160330001001217 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000019 
آقای حسـین هژیر شایسـته فرزند فرمان در ششـدانگ یک باب سـاختمان به مسـاحت 
180 مترمربـع پـاک شـماره 10530 و 11195 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت 
ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 45991 مـورخ 1396/06/23 دفترخانـه 29 قـم. 

)م الـف 14140(
5- رأی شماره 140160330001002372 مربوط به پرونده کاسه 1401114430001000022 
آقـای ایـوب مرسـلی فردوئـی فرزنـد محمـد در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان به مسـاحت 
140 مترمربـع پـاک شـماره 10986 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره 
یک قم مالکیت مشـاعی صادره در دفتر الکترونیکی 140020330001022102 خریداری 

به موجب سـند 151656 مورخ 1400/08/20 دفترخانه 7 قم.)م الف 14141(
6- رأی شماره 140160330001001252 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001750 

آقـای احمـد بابائیـان فرزنـد رضـا در ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت 94/20 
مترمربـع پـاک شـماره باقیمانـده 7041 اصلـی  واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک 
اداره یک قم سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر 12 صفحه 337 خریداری به موجب 

سـند رسـمی شـماره 56874 مورخ 1389/06/24 دفترخانه 24 قم.)م الف 14142(
7- رأی شماره 140160330001001260 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001758 
آقـای سـید محمـد طهـوری فرزنـد سـید عزیـز در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب 
واقـع  اصلـی   10861 شـماره  پـاک  مترمربـع  مسـاحت ششـدانگ 207  بـه  سـاختمان 
در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک اداره یـک قـم سـند رسـمی شـماره 41291 مـورخ 
1399/02/04 و اقرارنامـه اصاحـی شـماره 48066 مـورخ 1401/03/23 دفترخانـه 42 

قـم.)م الـف 14143(
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330001001297 شـماره  رأی   -8
1400114430001001759 آقـای عبـاس امیـدوار اشـکلک فرزنـد اسـکندر در دو دانـگ 
مشـاع از ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان بـه مسـاحت ششـدانگ 207 مترمربـع پـاک 
اداره یـک قـم سـند  شـماره 10861 اصلـی واقـع در قـم بخـش یـک حـوزه ثبـت ملـک 
رسـمی شـماره 41291 مـورخ 1399/02/04 و اقرارنامـه اصاحـی شـماره 48066 مـورخ 

)14144 الـف  قـم.)م   42 دفترخانـه   1401/03/23
9- رأی شماره 140160330001001304 مربوط به پرونده کاسه 1400114430001001760 
آقـای محمـود میرزائـی فرزنـد رجـب در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک باب سـاختمان 
به مسـاحت ششـدانگ 207 مترمربع پاک شـماره 10861 اصلی واقع در قم بخش یک 
حوزه ثبت ملک اداره یک قم سند رسمی شماره 41291 مورخ 1399/02/04 و اقرارنامه 

اصاحی شماره 48066 مورخ 1401/03/23 دفترخانه 42 قم.)م الف 14145(
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضاء 
موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن 
تـا چنانچـه اشـخاص ذینفـع  مشـاعی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی 
اعتراضـی داشـته باشـند ظـرف مـدت 2 مـاه از تاریـخ انتشـار آگهـی نوبـت اول اعتـراض 
خود را به اداره ثبت اسـناد منطقه1 قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه 
پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه 
مرجـع قضائـی تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت 
کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد 

بـود. )گویـه و عصراقتصـاد( 
تاریخ انتشار اول:  1401/04/21     تاریخ انتشار دوم :  1401/05/05

مهدی زارع شحنه - رئیس ثبت اسناد منطقه یک قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
تصرفـات  قـم  دو  منطقـه  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  اداره  در  اختـاف مسـتقر  هیـأت حـل 
مالکانـه مفـروزی متقاضیـان پرونده هـای تشـکیلی طبـق قانون مذکور را براسـاس گزارش 
کارشناسـان و بـه اسـتناد مـدارک موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نموده انـد. 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002003781 شـماره  رأی  1ـ 
1399114430002001883 خانـم لیـا قاسـمی فرزنـد غفـور در قسـمتی از ششـدانگ 
قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 160 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 
1827 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از 
زهری قویمی خجسـته طی سـند قطعی شـماره 27117 مورخ 1395/5/16 دفترخانه 33 

 )14130 الـف  )م  قـم. 
2ـ رأی شماره 140160330002003020 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002000152 
آقای قاسـم رضائی پویا  فرزند علی در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت 71/50 مترمربع پاک شماره فرعی از 2593 
اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طی سـند قطعی صفحـه 268 دفتر 

122.) م الف 14131( 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002003021 شـماره  رأی   -3  
1400114430002000153 آقـای حجـت الـه آمـره ئـی فرزنـد محمدصـادق  در قسـمتی 
از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت 
71/50 مترمربع پاک شـماره فرعی از 2593 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مالکیت 

 )14132 الـف  م   (.122 دفتـر   268 صفحـه  قطعـی  سـند  طـی  متقاضـی 
4- رأی شماره 140160330002003017 مربوط به پرونده کاسه 1400114430002000151 
آقـای قاسـم رضائـی پویـا  فرزنـد علـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن 
احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت 160 مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 1827 اصلـی واقـع 
مـورخ  شـماره 113782  قطعـی  سـند  طـی  متقاضـی  مالکیـت  قـم  ثبـت  دو  بخـش  در 

1379/12/25 دفترخانـه 3 قـم.) م الـف 14133( 

کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002003385 شـماره  رأی   -5
1401114430002000105 آقـای علـی مهرپنـاه  فرزنـد حسـین در قسـمتی از ششـدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده به مسـاحت 76/25 مترمربع پاک شـماره فرعی 
از 1965 اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع الواسطه از 

الـف 14134(   م  رضویـان.)  محمـد  سـید  مرحـوم  وراث  رضویـان  سـید حسـین 
کاسـه  پرونـده  بـه  مربـوط   140160330002002712 شـماره  رأی   -6
1397114430002000513 آقای ابراهیم معارفوند  فرزند محمد در قسمتی از سه دانگ 
مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت 110 مترمربـع 
پـاک شـماره 11 فرعـی از 2277 اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی 
طـی سـند قطعـی شـماره 28933 مـورخ 1397/2/18 دفترخانـه 112 قـم.) م الـف 14135(  
7- رأی شماره 140160330002002713 مربوط به پرونده کاسه 1397114430002000514 
آقای ابوالفضل معارفوند  فرزند محمد در قسمتی از سه دانگ مشاع از ششدانگ قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شده به مساحت 110 مترمربع پاک شماره 11 فرعی از 2277 
اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره 28933 

مورخ 1397/2/18 دفترخانه 112 قم.) م الف 14136(  
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء 
موعـد مقـرر سـند مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی بـه مالکیـن 
مشاعی مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی 
داشته باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود را به اداره 
ثبت اسـناد منطقه دو قم تسـلیم و رسـید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسـلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواست خود را به مرجع قضائی تقدیم و 
گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بر اسـاس 

قانـون مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود. )گویـه و عصراقتصاد(
تاریخ انتشارنوبت اول:  1401/04/21    تاریخ انتشارنوبت دوم:  1401/05/05

عباس پور حسنی حجت آبادیـ  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

بـه  ابریشـم تـوس شـرکت سـهامی خـاص  ابـری  آگهـی تغییـرات شـرکت سـامانه هـای 
شـماره ثبت 76849 و شناسـه ملی 14010018737 به اسـتناد صورتجلسـه هیئت مدیره 
مـورخ 1401/03/21 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: -آقـای میرحمیـد فتاحـی فسـقندیس بـه 
شـماره ملـی 1708620745 بـه سـمت مدیـر عامـل، آقـای محسـن کامیـار بـا شـماره ملـی 
0702590071 بـه نمایندگـی از توسـعه سـامانه هـای رایانـه ای سـماتوس بـه شناسـه 
ملـی 10380456603 بـه سـمت رئیـس هیـأت مدیـره، آقـای داود بهـره پـور بـا شـماره ملی 
0942503198 بـه نمایندگـی از صنـدوق پژوهـش و فنـاوری غیـر دولتـی اسـتان خراسـان 
رضـوی بـه شناسـه ملـی 10380491265 بـه سـمت نایـب رئیـس هیـأت مدیـره از تاریـخ  
1401/03/21 الـی1402/02/22 انتخـاب گردیـد. -کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور 
شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه 
هـای عـادی و اداری از تاریـخ 1401/03/21 الـی1402/02/22 بـا سـه امضـای آقای میرحمید 
فتاحی فسـقندیس به شـماره ملی 1708620745 با سـمت مدیر عامل، نماینده توسـعه 
سـامانه هـای رایانـه ای سـماتوس آقـای محسـن کامیـار بـه شـماره ملـی 0702590071 و 
نماینده صندوق پژوهش و فناوری غیردولتی اسـتان خراسـان رضوی آقای داود بهره پور 

بـه شـماره ملـی 0942503198 همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.   
هـا  شـرکت  ثبـت  اداره  رضـوی  خراسـان  اسـتان  امـاک  و  اسـناد  ثبـت  کل   اداره 

و موسسات غیرتجاری مشهد )1347251(

آگهی فقدان سند مالکیت
بـه مهـر  بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق  بـا تسـلیم دو  احمـدی عـدل  ابوالمحسـن  آقـای 
دفترخانـه 11 همـدان برابـر وارده شـماره 1010115/1401 مـورخ 1401/3/21 مدعـی اسـت کـه 
سند مالکیت ششدانگ پالک باقیمانده 20737و12884 فرعی از 10 اصلی که در راستای 
استاندارد سازی به پالک 10/53522/62630 واقع در حومه بخش یک همدان به شماره 
مسلسـل 037629 ذیـل ثبـت 43628 دفتـر 252 صفحـه 34 بنـام آقـای ابوالمحسـن 
احمـدی عـدل )مالـک( بـه علـت نامعلـوم مفقـود گردیـده و برابـر سـند صلـح خیـاری شـماره 
249289 مـورخ 1385/6/22 تنظیمـی دفترخانـه 5 همـدان مقـدار دو دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ پـالک فـوق بنـام خانـم اقـدس کریمـی محـب صلـح خیـاری گردیـد لـذا به اسـتناد 
تبصره الحاقی به ماده 120 آئین نامه قانون ثبت بدینوسـیله آگهی می شـود تا هرکسـی 
مدعی انجام معامله و یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این آگهی 
طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـالک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
و یـا سـند معاملـه اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت انقضـاء مـدت واخواهـی و 
نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل سـند مالکیـت ارائـه نگـردد سـند 
مالکیـت المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.مراتب بـر اسـاس آخریـن 

اطالعـات سیسـتم جامـع تهیـه و گـزارش شـده اسـت. 
 م.الف: 642 - مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان – از طرف فریدون رحمانی 

آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 

برابـر رای شـماره 140160329012002210 - 1401/04/18 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد 
ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای احسـان الـه 
شـاه حسـینی  بـه شـماره شناسـنامه 287 کـد ملـی 4609210185 صـادره فرزنـد رضاعلـی 
در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 71434/84 متـر مربـع پـالک شـماره 
2 فرعـی از 53- اصلـی واقـع در روسـتای محمـود آبـاد بخـش حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  بـا 
حقـوق ارتفاقـی حقابـه طبـق مقـررات قانـون توزیـع عادالنـه آب خریـداری بـا مبایعـه نامـه 
عادی از وراث رضاعلی شاه حسینی و سهم االرث از مالکیت نامبرده محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند مـی توانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس 
از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع 
قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/21   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/08          

   شناسه : 1349111   رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

نماینده مجلس: موانع 
سرمایه گذاری در دزفول 

برداشته شوند
 نماینده مردم دزفول در مجلس شورای اسالمی با تاکید 
بر لزوم تســهیل فرآیند سرمایه گذاری در این شهرستان 
گفت که گره اصلی در مسیر تولید و حضور سرمایه گذار 

در دزفول وجود موانع اســت که باید برداشته شوند.
به گزارش ایرنا، سیداحمد آوایی در نشست اعضای 
کمیسیون اقتصادی شورای اسالمی شهر دزفول و دبیران 
کمیته های سرمایه گذاری این کمیسیون در دفتر نماینده 
دزفول افزود: کمیســیون اقتصادی شــورای اســالمی شهر 
دزفــول می توانــد، همچــون یک پنجــره واحد که خواســته 
فرآینــد  بــوده،  دولت هــا  تمــام  از  رهبــری  معظــم  مقــام 

سرمایه گذاری را تسهیل کند.
او ادامــه داد: آن چیــزی کــه بســیار امیــدوار کننــده 
و  اقتصــاد  کمیســیون  اعضــای  بــودن  متخصــص  اســت 
کمیته های ســرمایه گذاری در حوزه های مختلف اســت که 

می توانند مکمل یکدیگر باشند.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی شــورای اســالمی شــهر 
دزفــول نیــز در ایــن نشســت بــا تبریک عید ســعید قربان 
اظهــار کــرد: کمیســیون اقتصــادی شــورای اســالمی شــهر 
دزفــول بــا حضــور متخصصیــن، صاحــب نظــران و افــراد 
داوطلــب در قالــب ۹ کارگــروه تخصصــی و چهــار کمیتــه 
ویــژه پیگیــر رفــع مشــکالت و ارائه راهکارهای پیشــنهادی 
بــرای کمــک بــه رفــع موانــع ســرمایه گذاری در حوزه هــای 
مختلف اســت. علیرضا زمانی راد با تاکید بر لزوم معرفی 
و حمایــت از ایــن ظرفیــت شــورای اســالمی شــهر دزفــول 
بــه صــورت ماهیانــه  بایــد  افــزود: چنیــن نشســت هایی 
برگزار شــوند تا بتوانیم خروجی مناســبی داشــته باشــیم 
همچنیــن کارگروهی با حضور مدیریت ارشــد شهرســتان 
به منظور رفع موانع موجود در سرمایه گذاری و مشکالت 

سرمایه گذاران تشکیل شود.
یکی از اعضای کمیســیون اقتصادی شــورای اسالمی 
شــهر دزفول نیز با تاکید بر لزوم تشــکیل تیم مانع زدایی 
برای ســرمایه گذاری گفت: یک هیات عالی سرمایه گذاری 
تــا در حــوزه تکمیــل  ایجــاد شــده  در شــهرداری دزفــول 
طرح هــای ناتمــام و دارای مشــکل و همچنیــن تســریع در 

اجرای طرح های مصوب کارگروه ها اقدام کند.
علیرضــا مجــدی نســب، دزفــول را قطــب کشــاورزی 
اســتان خوزستان دانســت و افزود: براساس پیگیری های 
گذشــته مجــوز تشــکیل دانشــکده کشــاورزی بــه دزفــول 
داده شــده امــا متاســفانه این دانشــکده تاکنون تشــکیل 
نشــده اســت. او ادامه داد: از آنجاکه دانشکده کشاورزی 
زمینــه اشــتغال زیــادی را بــرای جوانــان فراهــم می کنــد 
انتظــار مــی رود طبق دســتورالعمل قبلی خود در ۲ رشــته 

پیش بینی شده تشکیل شود.

خبـــــــــــــــــر

جریمه ۱۸ میلیارد ریالی 
واحدهای نانوایی و کارخانجات 

آرد در آذربایجان غربی
سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی 
آذربایجــان غربــی اعــالم کرد کــه از ابتدای ســال جاری 
تاکنــون ۲۰۲۱ پرونــده تخلــف در حــوزه آرد و نــان در 
ســطح اســتان بــه ارزش نزدیــک بــه ۱۸ میلیــارد ریــال 
تشــکیل و به تعزیرات حکومتی اســتان برای رســیدگی 

ارسال شده است.
نــادر رحیمــی دیــروز در جمــع خبرنــگاران با اشــاره 
بــه تــداوم و تشــدید بازرســی و نظارت هــا بــر فعالیــت 
وســیله  بــه  اســتان  در  نانوایی هــا  و  آرد  کارخانجــات 
بازرســان قرارگاه امنیت غذایی اســتان افزود: از ابتدای 
ســال جاری تاکنون، تعداد ۱۳ هزار و ۷۲ مورد بازرســی 
از ســطح واحدهــای نانوایــی و کارخانجات آرد دراســتان 
انجام گرفته اســت و این روند اســتمرار دارد. او تصریح 
کــرد: بیشــترین تخلفــات واحدهــای نانوایــی شــامل کم 
فروشــی، گرانفروشــی، نصب  نکردن نرخ  نامه و فروش 
اجباری کنجد بود که عالوه بر بازرسی میدانی بازرسان 
با شکایت مردمی به این موضوع  نیز رسیدگی شد و با 
واحدهای متخلف برخورد شد. این مسئول خاطرنشان 
کــرد: بیشــترین تعــداد پرونده هــای تخلــف مربــوط بــه 

شهرستان های ارومیه، چایپاره، مهاباد و خوی است.

 آب ورودی به سد تهم
۳۷ درصد کاهش دارد

رئیس گروه بهره برداری از تاسیســات آبی شــرکت آب 
منطقــه ای زنجــان از کاهش ۳۷ درصدی آب ورودی به 

سد تهم خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی شــرکت آب منطقــه ای 
زنجان، علی رســتمی اظهار کرد: تداوم کاهش بارندگی 
از یــک ســو و افــت حجم منابــع آبی از ســوی دیگر زنگ 
خطــر خشکســالی و کم آبی را بلندتــر از قبل به صدا در 
آورده است. او تصریح کرد: به طور متوسط ساالنه ۷۰ 
سانتی متر سطح آب های زیرزمینی در دشت های استان 
پاییــن مــی رود. این مســئول با بیان اینکــه از زمان تهیه 
گــزارش )دو مــاه  قبــل(، ســطح آب حــدود ۲ متر  پایین 
رفتــه اســت، خاطرنشــان کرد: میــزان ۷۰۰ لیتر در ثانیه 
از مخزن ســد تهم به ســمت تصفیه خانه زنجان سرازیر 
می شــود و بــا توجــه به کاهش بارندگی هــا و اینکه هیچ 
جایگزینــی بــرای ایــن مایع حیاتــی نیســت، صرفه جویی 
حــرف اول را می زنــد. کاهــش آب رودخانه هــای اســتان 

بطور متوسط ۶۰ درصد است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
اردبیــل بــا بیــان اینکه طی ســال های اخیر ۸ 
هــزار میلیــارد ریال به راه آهــن اردبیل-میانه 
اختصــاص یافتــه اســت، خاطرنشــان کرد که 
تمــام قطعــات پــروژه راه آهــن اردبیل-میانــه 
فعال اســت و تالش می کنیم با تخصیص به 
موقــع اعتبــارات، این پروژه در زمان مقرر به 

اتمام برسد.
بــه گــزارش ایرنا، داود شــایقی دیروز در 
گفت وگــو بــا خبرنــگاران اظهــار کــرد: عملیات 
اجرایی طرح راه آهن اردبیل- میانه را مطلوب 
ارزیابــی کرد و گفــت: تمام قطعات این پروژه 
فعال بوده اســت و مشــکلی در تامین اعتبار 
ایــن پــروژه وجــود ندارد و تالش بر این اســت 
بــا تخصیــص به موقع اعتبــارات این پروژه در 

زمان مقرر به اتمام برسد.
او همچنین درباره اعتبارت بزرگراهی اســتان 
اظهــار کــرد: بــرای چهاربانــده کــردن راه هــای 
مواصالتــی اســتان در مجمــوع ۷ هــزار و ۵۰۰ 

میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان اردبیل تکمیل شــبکه سدها و آبگیری 
ســد عمارت و گیوی و پایاب ســد خدافرین را 
یادآور شد و گفت: برای پروژه های زیرساختی 
نظیر شــهرک های گلخانه ای استان هم منابع 

اعتباری خوبی در نظر گرفته شده است.
شــایقی با اشــاره به پروژه های پیشــران 
در اســتان اردبیــل افــزود: ۲۷ هــزار میلیــارد 
ریال اعتبار برای این پروژه ها شامل آبرسانی 
طرح هــای  تکمیــل  عشــایری،  روســتایی، 

فاضــالب و آبرســانی بــه شــهرها هزینه شــده 
است.

هــزار   ۳۸ مجمــوع  در  داد:  ادامــه  او 
میلیــارد ریــال اعتبارات عمرانــی از ردیف های 
ملــی، ســفر رئیس جمهــوری و ملــی اســتانی 
شــده جذب شــده تا شــرایط مطلوبی در روند 

اجرای پروژه ها ایجاد شود.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
اســتان اردبیــل بــا اشــاره بــه تحقــق مصوبات 
از  افــزود:  اردبیــل  بــه  رئیس جمهــوری  ســفر 
ســفر  در  اعتبــار  ریــال  میلیــارد  هــزار   ۱۸۰
رئیس جمهــوری به اســتان ها، منابــع اعتباری 
نقدی کمتری به اردبیل دریافت شده است.

شایقی بیان کرد: استان اردبیل با جذب 
۱۰ هــزار میلیــارد ریال اعتبــار نقدی به غیر از 

مــاده ۵۶ توانســته ۲ برابــر ســایر اســتان ها 
منابع نقدی جذب کند.

او گفــت: مجلس مهلت جذب اعتبارات 
ســال ۱۴۰۰ را آخر شــهریور ماه امســال اعالم 
کــرده تــا مدیــران دســتگاه های اجرایــی جذب 
۱۰۰ درصدی اعتبارات را در سال ۱۴۰۰ انجام 

دهند.
رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامه ریــزی 
دانش بنیــان  طرح هــای  از  حمایــت  اســتان 
در اســتان را یــادآور شــد و گفــت: حمایــت از 
طرح هــای دانــش بنیــان، توجــه بــه طرح های 
آفریــن صنعتــی، تکمیــل  اشــتغالزا و تحــول 
متناســب  درصــد   ۷۰ پیشــرفت  بــا  طرح هــا 
بــا برنامــه آمایــش ســرزمینی از رویکردهــای 

بودجه ای ۱۴۰۱ است.

اقتصــادی  ویــژه  منطقــه  ســازمان  مدیرعامــل   
پــارس تاکیــد کــرد کــه شــرکت ها و ســازندگان 
داخلــی بــرای بهبــود در حــوزه تجهیــز، نصــب 
بــا کیفیــت در  قطعــات، تجهیــزات اساســی و 
پاالیشــگاه های مجتمــع گاز پــارس جنوبــی بــه 
عنوان بزرگترین شرکت تامین کننده گاز کشور 

با برنامه ریزی و شناخت دقیق ورود کنند.
به گزارش روابط عمومی شرکت مجتمع 
اســدی  دیــروز ســخاوت  پــارس جنوبــی،  گاز 
اساســی  تعمیــرات  عملیــات  از  بازدیــد  در 
پاالیشــگاه هشــتم پــارس جنوبــی و فازهــای 
۲۰ و ۲۱  افــزود: مجتمــع گاز پــارس جنوبــی 
امــروز بــا تامیــن بیــش از ۷۵ درصــد از انرژی 
مــورد نیاز کشــور به عنوان بزرگترین شــرکت 

تامین کننده گاز در کشور به شمار می آید. 
اساســی  تعمیــرات  عملیــات  انجــام  او 
پاالیشــگاه های مجتمع را در راســتای افزایش 
اثربخشــی قابلیــت اطمینــان مراکــز تولیــدی 
صنعتی کشــور در فصل ســرما را بســیار مهم 
عنــوان کــرد و اظهــار کــرد: یکــی از برنامه های 

مهم، راهگشــا و حیاتی در تعمیرات اساســی 
بــازه  کاهــش  پــارس جنوبــی  پاالیشــگاه های 
زمانــی تعمیــرات اساســی در هــر پاالیشــگاه 

اســت و امید می رود با برنامه ریزی دقیق این 
مهم نهادینه شود.

مدیرعامــل ســازمان منطقــه ویــژه اقتصــادی 

و  ســازنده  شــرکت های  شــد:  یــادآور  پــارس 
دانش بنیــان نقــش بســیار اثربخــش و مهــم 
اساســی  تعمیــرات  عملیــات  موفقیــت  در 
ایفــا می کننــد و بایــد هدفمنــد، همســو و بــا 
پیاده ســازی دانش نوآورانه در راســتای تامین 

قطعات و تجهیزات باکیفیت حرکت کنند.
اســدی ادامــه داد: همــکاری و همدلــی 
بیــن ۲ ســازمان منطقــه ویــژه و مجتمــع گاز 
پــارس جنوبی در منطقه باعث می شــود، این 
همیاری و همبســتگی بین ســایر شــرکت های 
مســتقر در پارس جنوبی افزایش یافته و روز 
بــه روز شــاهد دســتاوردهای بزرگــی در قطب 

اقتصادی کشور باشیم.
او در ایــن بازدیــد بــا تبریــک روز بــزرگ 
عیــد قربــان بــه کارکنــان و متخصصــان ایــن 
پاالیشــگاه بیــان کــرد: زحمــات شــبانه روزی و 
خســتگی ناپذیر کارکنان و متخصصان مجتمع 
گاز پــارس جنوبــی در بــازه زمانــی تعمیــرات 
اساسی در شرایط سخت و گرمای بی سابقه 

قابل تقدیر و ستایش است.

مدیــر کل تعــاون، کار و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز از 
دبیرخانــه  در  اشــتغال زا  تســهیالت  برنامه هــای حمایتــی 
کارگــروه اشــتغال اســتان در قالــب حمایــت از مشــاغل 
خانگی، اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری و همچنین 
تســهیالت اشــتغال زایی بند الف تبصــره ۱۸ قانون بودجه 

سنواتی خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، عبــدهللا دارایــی دیــروز در جمــع 
خبرنــگاران گفــت: بــا اعالم اعتبارات تخصیص یافته ســال 
۱۴۰۱ در خصــوص حمایــت تســهیالتی از مشــاغل خانگــی، 
اشــتغال پایــدار روســتایی و عشــایری و اشــتغالزایی بنــد 
الــف تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه ســنواتی در قالــب بســته 
جامــع اشــتغال کــه از ســوی معاونــت اشــتغال ایــن اداره 
کل منتشــر شــده اســت، گفت: در راســتای حمایت دولت 
مردمــی حضــرت آیــت هللا رییســی و وزارت تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعی طرح های اشتغال زا، اداره کل تعاون و رفاه 
اجتماعی استان البرز از طرح های تولیدی و کسب وکار در 
بخش های مختلف اقتصادی صنعتی، کشاورزی و خدمات 

در قالب اعطای تسهیالت اشتغالزا حمایت خواهد کرد.
او در ادامــه بــا اشــاره بــه اعتبــار ۹۷۵ میلیــارد ریالی 
تخصیــص یافته به مشــاغل خانگی گفت: کلیه متقاضیان 
فعالیــت در حــوزه کســب وکار و مشــاغل خانگــی اســتان 
 البــرز بــا ثبــت نــام در ســامانه مشــاغل خانگــی بــه آدرس
mkh.mcls.gov.ir و یــا درگاه ملــی مجوزهــا مــی تواننــد 
نســبت اخــذ مجــوز حداکثر در ۳ روز و تقاضای تســهیالت 
مشــاغل خانگــی اقــدام کننــد. حتــی اگــر کســانی کــه فاقد 
گواهی مهارت هستند نیز می توانند از این طرح استفاده 
کنند. متقاضیان می توانند در بیش از  ۵۰۰ رشــته ثبت و 
مجــوز محــور با گرایش های متنوع ثبت نام و از تســهیالت 
کم بهره چهار درصد توســط بانک های عامل به متقاضیان 
مســتقل و پشــتیبان بــا معرفینامــه اداره کل تعــاون کار و 
رفاه اجتماعی استان حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۵۰۰۰ میلیون 

ریال بهره مند شوند.
رئیــس شــورای هماهنگی دســتگاه های اجرایی تابعه 
وزارت تعــاون کار و رفــاه اجتماعــی اســتان البــرز در ادامــه 
از اختصــاص اعتبــار ۶۵۰ میلیــارد ریالــی بــرای متقاضیــان 

تســهیالت اشــتغال روســتایی در اســتان البــرز 
خبر داد و خاطر نشــان کرد: متقاضیان فعالیت 
در رســته های اولویــت دار شــغلی در روســتاها 
و مناطــق عشــایری اســتان البــرز بــا ثبــت نــام 
 kara.mcls.gov.ir آدرس  بــه  کارا  ســامانه  در 
می توانند نســبت به تقاضای تســهیالت بمنظور 
حمایت از اشــتغال پایدار در مناطق روســتایی و 
عشــایری اقدام کنند. اعطای تســهیالت با ســود 
شــش درصــد توســط بانک های عامــل و به ازای 
ایجاد هر نفر اشــتغال بیمه شده ۱۵۰۰ میلیون 
ریــال و ایــام تنفــس مناســب بــرای بازپرداخــت 
بــا  همچنیــن  دارایــی  بــود.  خواهــد  تســهیالت 
اشــاره بــه لــزوم حمایت از طرح های اشــتغال زا 
از طرح های تولیدی و کســب وکار در بخش های 
مختلف اقتصادی صنعتی، کشــاورزی و خدمات 
در قالب اعطای تســهیالت اشــتغالزایی بند الف 
تبصــره ۱۸ قانــون بودجــه ســنواتی و پیش بینــی 
اعتبار ۲۰۰۰ میلیارد ریالی برای صاحبان صنایع 

و واحدهای تولیدی خبر داد.
متقاضیــان  کلیــه  کــرد:  خاطرنشــان  او 
فعالیــت در رســته های اولویــت دار شــغلی در  
اســتان البــرز بــا ثبــت نــام در ســامانه کارا بــه 
آدرس kara.mcls.gov.ir-bt۱۸ می تواننــد، بــه 
تقاضــای تســهیالت به منظــور ایجاد، توســعه و 
تکمیــل کســب وکار و اشــتغال ناشــی از آن در 
ســطح اســتان اقدام کنند. اختصاص تســهیالت 
بــرای طرح هــای نیمــه تمام با پیشــرفت فیزیکی 
بــاالی ۳۰ درصد و اختصاص تســهیالت ایجادی 
صرفــا بــرای طرح هــای دانش بنیان و پیشــران از 

ویزگی های این خدمات خواهد بود.
ایــن مســئول در پایان گفت: تســهیالت با 
ســود ۱۲ درصد و ســرمایه در گردش با ســود ۱۴ 
درصــد و بــهازای ایجــاد هــر نفــر اشــتغال ۱۰۰۰ 
و ۱۵۰۰ میلیــون ریــال بــا قابلیــت بازپرداخــت 
اقساط حداکثر تا ۷ سال برای طرح های ایجادی 

خواهد بود. 

 اختصاص ۳۵۰۰ میلیارد ریال تسهیالت حمایت
از اشتغال در البرز 

تمام قطعات راه آهن اردبیل-میانه فعال است

سازندگان داخلی با برنامه ریزی برای بهبود 
شرایط مجمع گاز پارس جنوبی ورود کنند
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منطق الطیر مسئوالن
راضیه حسینی

اعالم قیمت جدید تخم مرغ 
اتحادیــه مــرغ تخم گذار: »قیمــت ١٠٠ هزار تومان 

برای هر شانه منطقی است.«
اندراحواالت منطق الطیر مسئوالن:

هــان ای مــردم بی خبــر 
هوشــیار باشــید کــه در 
نخــوردن منطقی اســت 
بس واال. کجا پارســایی 
را دیدیــد کــه صبــح را با 
تخم مــرغ عســلی و نان 
آغــاز  دورو خاشخاشــی 

کند؟
منطــق مــا را دریابید که 
به صالح شماســت. از پس هر گرانی درجه ای از عرفان 
نهفته که بددالن و شکم پرستان ندانند چیست. ارزانی 
مایــه عــذاب اســت و شــکم گندگی. بــرای دیــدن طیران 
مرغ باید از جسم فانی بگذرید. برای گذر از این جسم 
الزم اســت نخرید و نخورید. برای نخریدن باید نداشــته 
باشــید. برای نداشــتن الزم است همه چیز آن قدر گران 
شود که نفس اگر بخواهد هم نتواند وسوسه تان کند. 
آن زمان است که عرفانی ملکوتی نصیب تان می شود. 
خوشــا بــه ســعادت تان. حیــف و صــد حیــف کــه 
مســئولیت پــای مــا را بســته و مجــال پــرواز نمی دهــد. 
بــه  اســارت صندلی هاســت و مجبوریــم  نفس مــان در 
اطاعــت از شــکم. غــم و درد ما را پایانی نیســت. خوش 

به حال شما سبک باران و سبک شکمان. 
دیگــر بــا ایــن قیمت هــا بــه زودی همگــی از بنــد 
مرغ هــا و تخم مرغ هــا رهــا خواهیــد شــد. بــه آسایشــی 

ابدی و جاودانی خواهید رسید. 
جهــد می کنیــم تــا بــا همیــن منطــق شــما را از بنــد 

تعلق به هر خوراکی ای آزاد کنیم. حتی کرفس.
اصالً چرا بند خوراک. حتی پوشاک و خانه. سقف 

خانه عارف آسمان است. 
جهــد می کنیــم تا رســیدن شــما به باالتریــن درجه 
عرفان از پای ننشــینیم. تا دانه دانه شــما را به آســایش 
ابــدی نرســانیم خســته نشــویم. ما آمده ایم بــرای وصال 

شما با عالمی دگر.  
هدهد چون این سخنان شنید موی کنان به سمت 
بیایــان روانــه شــد و هرچه منطق و پاســخ پیــش از این 
بلد بود جمله به فراموشــی ســپرد. آخرین خبر حکایت 
از این دارد که گوشــه ای بنشســته و مدام با خود تکرار 

می کند :»من جوجه اردک زشتم.«

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  مدیرعامــل 
تمهیــدات ســازمان تامین اجتماعی بــرای جبران 
افزایــش قیمــت دارو پــس از اصالح نظــام ارزی 

دارو را اعالم کرد.
میرهاشــم موســوی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
در ایــن بــاره اظهــار کــرد: در واقــع اصــالح روش 
پرداخــت مابه التفــاوت یارانــه ارزی دارو، اتفــاق 
خواهد افتاد و قرار است مردم چیزی را از جیب 
بــرای ایــن افزایــش پرداخــت نکننــد. دو روش را 
بــرای ایــن منظــور پیش بینی کردنــد که هر کدام 
تامیــن  در  زیرســاخت هایش  شــود،  عملیاتــی 

اجتماعی آماده است.

وی افــزود: جلســات متعــددی از ابتدای طرح 
بــا ســازمان غــذاو دارو، وزارت بهداشــت و بیمه هــا 
و همچنیــن چندیــن جلســه بــا معــاون اول رئیــس 
جمهور برگزار شــده اســت. زمینه های فنی که باید 
لیســت داروهــا بــه ســازمان های بیمه گــر ارائــه و 
بارگذاری شــود، فراهم اســت. در چند روز گذشته 
نیز جلســاتی در این زمینه برگزار شــده و با ارسال 
ایــن لیســت، ایــن اقــدام در تامیــن اجتماعــی هــم 

محقق خواهد افتاد.

بسترهای فنی برای اجرای طرح 
ساماندهی ارز دارو مهیاست

مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با اشــاره 
به نسخه نویسی الکترونیک طی دو سال اخیر که 
اجرای این طرح های تحولی را آســانتر خواهد کرد 
گفــت: مســیرهایی را دارنــد پیش بینی می کنند که 
فکــر می کنم با وجود بســترهای فنی که مهیاســت 
الزم  تمهیــدات  باشــیم.  نداشــته  خاصــی  مشــکل 
در وزارت بهداشــت دیــده می شــود و مــا بــه عنوان 
سازمان بیمه گر هم بستر فنی این قضیه را آماده 
و در دســت داریــم و هــم از ابتــدا در هــر طرحــی 
کــه منجــر بــه کاهــش پرداخــت از جیــب مــردم در 
حوزه ســالمت شــده همراهی کرده و آمادگی ۱۰۰ 
درصدی داشته ایم. در این زمینه نیز مشکلی وجود 

نخواهد داشت. موسوی ادامه داد: بارمالی برآورد 
شــده بــرای اجــرای کل ایــن طــرح حــدود ۹۰ هــزار 
میلیــارد تومــان اســت کــه حــدود ۷۰ هــزار میلیارد 
تومان مربوط به دارو و مابقی مربوط به تجهیزات 
است. البته چون قرار است طی چند مرحله اتفاق 
بیفتد، باید جزئیات مشــخص شــود که در فاز اول 
قرار است چه تعداد از داروها مشمول شوند و بار 

مالی فاز اول چقدر خواهد بود.
وی با بیان اینکه مرحله اول طرح ساماندهی 
ارزی دارو، برای داروهای تولید داخل اجرا می شود 
اظهار کرد: در بحث تامین مالی آمادگی از ســمت 
مــا وجــود دارد و در  بیمــه ســالمت هــم مشــکل 

خاصی وجود ندارد. برای شــرکت ها و کارخانه های 
تولیــد دارو نیــز جهــت افزایش ســرمایه در گردش 
تمهیداتــی در کارگروه هــا انجــام شــده اســت که با 
تامین منابع، مشــکلی پیرامون افزایش مواد اولیه 

و غیره نداشته باشند.
مدیرعامــل ســازمان تامیــن اجتماعی با تاکید 
براینکه مهمترین قســمت این طرح، این اســت که 
مابه التفــاوت ناشــی از اصــالح قیمت هــا از جیــب 
مــردم پرداخــت نشــود گفــت: ایــن تراکنــش مالــی 
مابه التفاوت هــا را از طریــق ســاز مان هــای بیمه گر 
و یــا روش هــای الکترونیــک دیگــر که ممکن اســت 
در بســتر هدفمنــدی یارانه هــا اتفــاق بیفتــد دنبال 
خواهند کرد. به هر صورت پیش بینی خوبی انجام 
شده که مردم دارویشان را با قیمت قبلی دریافت 
بیمه هــا و بســتر  از طریــق  و مابه التفــاوت  کننــد 
هدفمندی یارانه ها به شکل مستقیم به داروخانه 

پرداخت شود.

 OTC پوشش بیمه ای داروهای
کــه بخشــی  کــرد  اعــالم  موســوی همچنیــن 
از داروهــای OTC یــا بــدون نســخه کــه در ســنوات 
گذشــته مصرف عمومی داشــته اند نیز قرار اســت 
وارد این طرح شــوند. بالغ بر ۱۵۰۰ میلیارد تومان 
بــرآورد هزینــه شــده اســت و بیمه ها پوشــش این 
داروهــا را نیــز بــا پرداختــی کــه از منابــع عمومــی 

دولــت برای این داروها اتفاق می افتد، پذیرفتند.
وی اضافــه کــرد: در کنــار ایــن طــرح، رویکــرد 
خوبــی نیــز آغــاز شــده و مــا در شــورای عالــی بیمه 
روی توســعه تعهــدات بیمــه ای کار می کنیــم. اخیرا 
۴۷ قلــم داروی بیمــاران خــاص را تحــت پوشــش 
بردیــم. برخــی خدمــات بیمــاران اوتیســم نیز تحت 
پوشــش رفــت. همــه آنهــا بــه مراکــز دولتــی بــرای 
کاردرمانــی و غیــره دسترســی ندارند و این خدمات 
در مراکــز غیردولتــی تحــت پوشــش قــرار گرفــت. 
برخی خدمات بیماران پروانه ای نیز تحت پوشــش 
قــرار گرفتــه اســت. رویکــرد توســعه خدمــات جــزو 
اولویت هــای تامیــن اجتماعــی اســت و ایــن دولــت 

هم به خوبی پشتیبانی می کند.

بررسی سه شاخص قیمت، متراژ و محدوده 
معامالت حاکی از آن اســت که دو ســمت عرضه و 
تقاضا در بازار مسکن شهر تهران، مسیری جداگانه 
را طــی می کننــد؛ بدیــن معنــا که عرضــه واحدها از 
نــوع بــزرگ متــراژ، باالتــر از میانگیــن قیمــت و در 
محــدوده شــمال تهــران اســت امــا تقاضــای واقعی 
در واحدهای کوچک، کمتر از متوســط قیمت و در 

مناطق مصرفی تمرکز کرده است.
به گزارش ایسنا، نزدیک ۵۷ درصد معامالت مسکن 
در محــدوده قیمتــی کمتــر از میانگیــن شــهر یعنــی 
پایین تــر از ۳۹.۴ میلیــون تومــان در هــر متــر مربــع 
انجام می شــود. از طرف دیگر متوســط قیمت در ۱۶ 
منطقه از شهر تهران پایین تر از سطح میانگین کلی 
است. واحدهای ۵۰ تا ۶۰ متر مربع رتبه اول از نظر 
مســاحت را به خود اختصاص می دهد و حدود ۵۴ 
درصــد معامــالت در واحدهای کمتر از ۸۰ متر انجام 
می شــود. ایــن در حالــی اســت کــه عمــده واحدهای 
عرضه شده در آگهی ها در محدوده شمالی پایتخت 

و باالتر از ۸۰ متر مربع هستند.
عمــده خریدهــای بــازار مســکن در ســه ماهــه 
ابتــدای امســال از نــوع ســرمایه گذاری بــوده اســت. 
امــا اتفــاق مثبت می تواند این باشــد که جریان بخر 
و بفروشــی و ســفته بازی در عیــن حــال کــه بــازار 
مســکن را مأمنــی بــرای حفــظ ارزش دارایی انتخاب 
کــرده، تقاضــای بالفعــل خریــد در ســالهای آینــده 
را در محاســبات خــود لحــاظ کــرده اســت. بــه دلیل 
رشــد ســنگین قیمت خانه در چهار سال اخیر نبض 
خریدهــای مصرفــی بســیار کند می زنــد و خریدهای 
ســرمایه ای پــس از غیبــت حــدودا یــک ســاله عمــده 
فضای بازار ملک را از اســفند ســال گذشته تا کنون 

به خود اختصاص داده است.
بــازار مســکن در ماههای اردیبهشــت و خرداد 
۱۴۰۱ بــا دو تغییــر معنــادار مواجــه شــد. دو تــورم 
ماهیانــه ۶.۱ و ۸.۴  درصــد در ماههــای دوم و ســوم 
ســال جــاری گویــای آن اســت کــه ســرمایه گذاران با 
پیش فــرض انتظــارات تورمــی، افزایــش تــورم، رکود 

بازارهــای رقیــب و افــت بــورس، بــازار ملــک را برای 
حفــظ ارزش دارایــی خــود انتخــاب کرده انــد. بــا این 
حــال چشــم انداز خــود را معطــوف بــه دوره رونــق 
خریدهــای مصرفــی در آینــده قــرار داده و ســرمایه 
خــود را بــه خریــد آپارتمان هایی متناســب بــا الگوی 

مصرف اختصاص داده اند.
امــالک  بــازار  در  رکــورد  دو  امســال  خــرداد 
پایتخت به ثبت رســید. نخســتین رکورد به رســیدن 
متوســط قیمــت به ۳۹.۴ میلیــون تومان در هر متر 
مربع مربوط می شــود که رقمی بی ســابقه محسوب 
می شود. اتفاق دیگر رسیدن تعداد معامالت به حد 
نرمال اســت که در ۴۹ ماه گذشــته بی ســابقه بود. 
خــرداد ۱۴۰۱ حــدود ۱۴ هزار قــرارداد خرید و فروش 
خانه در تهران به امضا رسید که در ۴۹ ماه گذشته 

با چنین حجمی از معامالت مواجه نشده بود.
قیمت مســکن در یک ماه ۸.۴ درصد افزایش 
یافــت کــه باالتریــن بازدهــی را بین بازارهای ســکه، 
دالر و ســهام بــه خــود اختصاص داد رشــد ســالیانه 

قیمت مسکن نیز ۳۲.۸ درصد به ثبت رسید. البته 
تورم عمومی در هر دو شــاخص ماهیانه و ســالیانه 
بــه ترتیــب بــا ثبــت رکــورد ۱۲ درصــد و ۵۲ درصــد، 
باالتر از تورم بازار مسکن قرار گرفت. شرایط فعلی 
گویای آن اســت که برخالف دهه های گذشته، بازار 
مســکن به ســرعت خود را با تحوالت اقتصادی وفق 
می دهــد. از طــرف دیگــر نــرخ رشــد واقعــی قیمــت 
مســکن، منفی اســت. بدین معنا که قیمت اســمی 
مســکن حــدود ۳۳ درصــد رشــد کــرده امــا قیمــت 

واقعی آن ۱۹ درصد کاهش یافته است.
از طــرف دیگــر بــازار مســکن شــهر تهــران بــا 
عرضه ی انبوه واحدهای بزرگ متراژ در نیمه شمالی 
مواجــه شــده اســت. زمین گیر شــدن ســرمایه ها در 
بخــش زمیــن و مســکن، دو آســیب را متوجــه هردو 
طــرف عرضــه و تقاضــا کــرده اســت. طــرف عرضــه 
اگرچه از ماراتن رشــد قیمتها ســود برده اما در عین 
حال با بلوکه شــدن دارایی خود مواجه شده است. 
طرف تقاضای مصرفی نیز به لحاظ جهش ســنگین 

قیمتهــا بــه طور کلی از بــازار کنار رفته و این عامل، 
گردش نقدینگی در بازار را مختل کرده است.

اشــتباه محاســبات ســرمایه گذاران ملکی طی حدود 
یک دهه اخیر درخصوص تمرکز بر واحدهای بزرگ 
متــراژ و لوکس منجر به اشــباع بــازار در این بخش 
شده است. بر این اساس جریان سرمایه گذاری باید 
مسیر خود را در هر دو بخش تولید و سفته بازی از 
شمال به مرکز، جنوب و حومه تهران تغییر دهد. با 
وجود ســرکوب توان تقاضای واقعی خرید مســکن، 
مــاه  بــه  نســبت  معامــالت  تعــداد  امســال  خــرداد 
گذشته ۳۲ درصد و در مقایسه با خرداد سال قبل 
۱۷۲ درصــد رشــد کــرد. بررســی ها گویــای آن اســت 
کــه عمــده خریــد و فروش هــا از نوع ســرمایه گذاری 
اســت. بــا توجه به خالء پایه هــای مالیاتی در بخش 
امــالک، مســکن نــه تنها به عنوان ســپری در مقابل 
تــورم، ســرمایه ها را حفــظ می کند بلکــه بنا به گفته 
کارشناسان، در بلندمدت تمامی بازارها را به لحاظ 

بازده سرمایه پشت سر می گذارد.

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد 
گفــت: طی ســه مرحلــه به متقاضیــان نهضت ملی 
و  می کنیــم  ارســال  آورده  واریــز  پیامــک  مســکن 
اگــر پــس از مرحلــه ی ســوم وجهی پرداخــت نکنند 
افرادی از لیست ذخیره را جایگزین آنها می کنیم، 
البته بنا به دســتور وزیر فعال پروژه ها با اســتفاده 
از وام بانکــی پیــش مــی رود تــا اعتمــاد متقاضیــان 

جلب شود.
علیرضــا جعفــری در گفت وگــو با ایســنا اظهار 
کــرد: تعــداد ۱۰۰ هزار واحد نهضت ملی مســکن در 
شــهرهای جدیــد در حــال اجراســت و امیدواریــم تــا 
اوایــل مردادمــاه ایــن تعــداد را بــه ۲۰۰ هــزار واحــد 

برســانیم. نکته ی مهم بحث آورده متقاضیان است 
کــه بایــد این حــوزه مقداری جدی تر دنبال شــود. از 
افرادی که ثبت نام کرده و تایید شده اند درخواست 
می کنیم موضوع واریز نقدینگی را مقداری تســریع 
کننــد تــا بتوانیم پروژه ها را به شــکل مطلوب پیش 

ببریم.
وی افــزود: بــرای پرداخــت آورده ســه بــار بــه 
متقاضیــان پیامک می فرســتیم تا نســبت بــه  واریز 
آورده اقــدام کننــد. در صورتــی که پس از بار ســوم 
ایــن اقدام صورت نگیــرد قاعدتا متقاضیان غیرموثر 
حــذف و افــرادی از لیســت ذخیــره جایگزیــن آنهــا 

می شوند.

واریز نکردن وجه از سوی برخی متقاضیان 
چالش ایجاد کرده است

معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا بیــان این که 
تاخیرهایــی کــه در تامین آورده از ســوی متقاضیان 
صــورت گرفته منجر به چالشــی بــرای پروژه نهضت 
ملی مسکن شده است گفت: طبق دستور وزیر راه 
و شهرســازی فعال پروژه ها با اســتفاده از تسهیالت 
بانکی پیش می رود تا اعتمادسازی بین مردم ایجاد 
شــود و بدانند که پروژه ها در حال پیشــرفت است. 
امــا امیــدوارم در مراحــل بعدی متقاضیــان، جدی تر 

پای کار بیایند.
۱۰ شهر جدید در مرحله هفتم ثبت نام قرار دارد

جعفری درباره چگونگی اجرای ۱۰۰ هزار واحد 
مرحله دوم تاکید کرد: با توجه به این که در بعضی 
شــهرها متقاضــی محــدود اســت و کمتــر ثبــت نــام 
کرده انــد ســامانه بــرای نام نویســی مجــدد باز شــده 
اســت. از ۱۶۳ شــهری که در مرحله هفتم ثبت نام 
قرار دارد ۱۰ مورد آن شــهرهای جدید هســتند. اگر 
متقاضیان در این مرحله اســتقبال بیشــتری داشته 
باشــند به محض ثبت نام اولیه، پروژه ها را شــروع 

خواهیم کرد.
جدیــد  شــهرهای  عمــران  شــرکت  مدیرعامــل 
گفت: حدود ســه ماه طول می کشــد تا به آن نقطه 
برسیم که متقاضیان برای واریز وجه دعوت شوند. 

مشــکلی نیز درخصوص تامین زمین شــهرهای این 
مرحله از  ثبت نام وجود ندارد.

 مرحله هفتم ثبت نام نهضت ملی مسکن
در ۱۷ استان

بنا بر این گزارش، دولت ســیزدهم بر اســاس 
قانــون جهــش تولیــد و تامیــن مســکن مصــوب ۱۷ 
واحــد  میلیــون  چهــار  ســاخت   ۱۴۰۰ ســال  مــرداد 
مسکونی طی چهار سال را در برنامه خود گنجانده 
اســت. حــدود ۵.۴ میلیــون نفــر برای ایــن طرح نام 
نویسی کرده اند که ۳.۶ میلیون نفر تایید شده اند. 
ثبــت نــام مرحله ی هفتــم از روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۱ در 
۱۷ اســتان و ۱۶۳ شــهر آغاز شده است. نام نویسی 

در ســامانه طرح هــای جامــع حمایتــی مســکن بــه 
نشانی saman.mrud.ir انجام خواهد شد.

تاکنــون ۵۰۷ هزار نفر در بانک مســکن برای 
واحدهای نهضت ملی مسکن افتتاح حساب کرده 
و ۲۹۰ هــزار نفــر بــرای انعقــاد قــرارداد و دریافــت 
تســهیالت بــه بانــک مســکن معرفــی شــده اند. بــا 
۹۱ هــزار نفــر نیــز عقــد قــرارداد شــده و در واقــع 
قســطهای اول تســهیالت را دریافت کرده اند. طبق 
آخریــن برآوردهــا قیمــت هر متــر مربــع واحدهای 
نهضت ملی مســکن ۴ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان 
خواهــد بــود و زمــان ســاخت پــروژه ۱۸ تــا ۲۴ مــاه 

تعیین شده است.

در حالــی حق الزحمه مشــاوران امالک در خرید 
و فروش مسکن نیم درصد از طرفین است که برخی 
از آنهــا در تخلفــی آشــکار از هــر طــرف یــک درصــد 

)مجموعا ۲ درصد( دریافت می کنند.
به گزارش تســنیم،  شــهریور ســال ۹۸ ســازمان 
صنعــت، معــدن و تجــارت با اســتناد به مقــررات ماده 
۵۱ قانــون نظــام صنفــی طــی نامــه ای از کاهــش حــق 
کمیســیون مشــاوران امــالک خبــر داد. بر این اســاس 
حق کمیسیون مبایعه نامه معادل ۲۵ صدم درصد ارز 
معامالتــی ملــک از هــر یــک از طرفیــن و مجموعــا نیم 

درصد تعیین شد.
اجــاره  رهن/ودیعــه  کمیســیون  حــق  همچنیــن 
از هــر طــرف نیــم درصــد مبلــغ رهــن، حق کمیســیون 
اجاره یک چهارم مبلغ اجاره هر ماه از هر طرف، حق 
کمیسیون بابت تمدید اجاره نامه از هر طرف یک دهم 
حق کمیســیون و حق الزحمه مشــارکت از هر طرف دو 
دهــم درصــد ارزش قرارداد مجموعــا چهار دهم درصد 
تعیین شد. ضمن این که حق خدمات متمم قرارداد و 

مبایعه نامه نیز رایگان اعالم شد.
یکــی از مــواردی کــه به خصــوص طــی ماه هــای 

اخیــر و بــه واســطه برهــم خــوردن تناســب عرضــه و 
تقاضــا بــه معضلــی بــرای بــازار مســکن تبدیــل شــده، 
»توافــق زوری« مشــاوران امــالک در حــوزه خریــد و 
فــروش مســکن اســت. در واقــع بنگاه هــای امــالک در 
ضعف نظارت اتحادیه امالک به جای ۲۵ صدم درصد 
از هرکــدام از طرفیــن معاملــه بعضــا تــا یــک درصــد را 

دریافت می کنند.
شــگرد مشــاوران امالک نیز ســاده است؛ قبل از 
این کــه بازدیــدی برای ملک مــورد نظر صورت بگیرد به 
خریــدار می گوینــد حق الزحمه ما یک درصد اســت اگر 
تمایــل داریــد مقدمات بازدید و نشســت با فروشــنده 
را فراهــم کنیــم، در غیــر اینصــورت معاملــه را کنســل 

می کنند.
چنــد روز پــس از کاهــش حق الزحمــه مشــاوران 
امــالک، مصطفی قلــی خســروی رئیــس ایــن اتحادیــه 
واکنــش نســبتا تنــدی از خــود نشــان داد و پیش بینی 

کرد: تخلفات مشاوران امالک افزایش یابد!
وی در این بــاره گفتــه بــود: قبــل از پیــروزی انقــالب 
اســالمی حــق الزحمه مشــاوران امالک یــک درصد بود 
کــه ســال ۷۰ اعالم شــد بــرای معامالت تــا ۲۰ میلیون 

تومــان نیــم درصــد، ۲۰ تــا ۱۰۰ میلیون تومــان نیز یک 
چهارم درصد کمیســیون دریافت شود. برای معامالت 
باالی ۱۰۰ میلیون تومان نیز کمیسیون دریافت نشود 

تا قیمت مسکن افزایش نیابد.
وی افــزود: بارهــا اعــالم کرده ایــم حــدود صنفــی 
بنگاه های امالک مشــخص شــود تــا بتوانیم صالحیت 
فردی متقاضیان ورود به این شــغل را بررســی کنیم. 
هر کسی برای دریافت مجوز به اتحادیه بیاید و حرف 
می زند ما متوجه می شویم که این کاره است یا خیر. 
طــرف در شــغلی بــوده و در آن شــرارت کــرده و آمــده 

مجوز بنگاه می خواهد.
خســروی گفــت: مشــکل مــا در کشــور بیــکاری 
مهنــدس  عمــران،  مهنــدس  االن  باالســت.  تــورم  و 
کشــاورزی، مهنــدس آی تــی از بیــکاری مشــاور امالک 
شده اند. یا بازنشسته ها که حقوق آنها کفاف گذران 
زندگی را نمی دهد وارد شغل مشاور امالکی شده اند. 
اینها آپارتمان خود را می فروشند و مغازه ای خریداری 

کرده و مشاور امالک می شوند.
وی با انتقاد از برخی اظهارنظرها، تصریح کرد: فالن 
مسئول می گوید مشاوران امالک زیرمیزی می گیرند، 

برای حل این معضل راهکار بدهید مگر ما می توانیم 
دوربین بگذاریم تا جلوی زیرمیزی را بگیریم؟

وی بــا بیــان اینکــه »بیــم آنــرا داریــم بــا مصوبــه 
کمیســیون نظــارت تهــران تخلفــات مشــاوران امــالک 
افزایش یابد« افزود: اینها مُســکن های زودگذر اســت 

که دولت باید به آن توجه داشته باشد.

قلی خسروی: مردم از مشاوران 
امالک متخلف شکایت کنند

مشــاوران  اتحادیــه  رئیــس  گذشــته  ســال  دی 
امــالک نــرخ مشــاوران امــالک در واکنش بــه تخلفات 
رو به رشــد مشــاوران امالک و دریافت حق الزحمه یک 
درصــدی از هــر کــدام از طرفین معاملــه گفته بود: در 
معامــالت خرید و فروش حق الزحمه مشــاوران امالک 
۲۵ صــدم درصــد ارزش معاملــه اســت یعنــی هــر دو 

طرف نیم درصد .
بــرای  داد:  ادامــه  خســروی  مصطفی قلــی 
اجاره بهــا  و  درصــد  نیــم  کامــل  رهــن  قراردادهــای 
یــک چهــارم نــرخ اجــاره ماهانــه از هــر دو طــرف، در 
قراردادهــای رهــن و ودیعــه نیــم درصــد و در متمــم 

قرارداد هیچ حق الزحمه نباید دریافت شود.
وی بــا بیان این که بــرای تمدید قرارداد اجاره نیز 
یک هشــتم حق کمیســیون -بر اســاس قانون این رقم 
یــک دهــم اســت- از دو طــرف بایــد دریافــت شــود در 
پاســخ به این پرســش که چرا برخی مشــاوران امالک 
در معامــالت خریــد و فــروش از قانــون تخطی کرده و 
یــک درصــد از طرفیــن دریافت می کنند، افــزود: مردم 

نباید پرداخت کنند.
وی تاکیــد کــرد: در صورتیکــه مــردم بــه اتحادیــه 
مشــاوران امــالک مراجعــه و از بنــگاه شــکایت کننــد، 
برای این کار کمیســیون تشــکیل می شــود. اگرمشــاور 
امالک نتواند رضایت شاکی را کسب کند طبق قانون 
از طریق تعزیرات حکومتی، تا ۴ برابر اضافه دریافتی 
جریمــه خواهــد شــد. پیش بینــی قلی خســروی درباره 
افزایــش تخلفــات مشــاوران امــالک درســت از آب در 
آمده و نکته قابل تامل این که به نظر می رسد اتحادیه 
هیــچ نظارتــی بــر عملکــرد بنگاه هــا نــدارد. در زمــان 
حاضر برخی بنگاه های امالک ســطح شــهر تهران تنها 
در صــورت دریافــت یــک درصــد حق الزحمــه، مقدمات 

»جوش« خوردن معامله را فراهم می کنند.

چند وقتی است اتحادیه امالک از وزارت صنعت 
بــه وزارت راه و شهرســازی منتقــل شــده و با توجه به 
اظهارات رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی می توان 
به ســاماندهی فعاالن این بخش که تاثیر مســتقیمی 

در وضعیت بازار مسکن دارد، امیدوار بود.

مشاوران امالک بدون نظارت رها 
شده اند

بر اســاس جدید آمار منتشــر شــده از سوی مرکز آمار 
ایــران متوســط قیمت هر مترمربع واحد مســکونی در 
شهر تهران طی خرداد ۱۴۰۱ به ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار 
تومــان رســید. بــر این اســاس یــک واحــد ۱۰۰ متری ۴ 

میلیارد و ۱۴۰ میلیون تومان است.
اگــر قــرار باشــد حق الزحمــه مشــاور امــالک به صــورت 
قانونــی یعنــی نیــم درصــد از هــر طــرف معاملــه بــرای 
واحــد مذکور محاســبه شــود، کمیســیون بنــگاه حدود 
۴۰ میلیــون تومــان می شــود. امــا مشــاوران امــالک در 
یــک »توافــق زوری« از هر کدام از طرفین معامله یک 
درصــد )مجموعــا ۲ درصــد( یعنــی ۱۶۰ میلیــون تومان 

دریافت می کنند.

مشاوران امالکی که تا ۴ برابر کمیسیون می گیرند

یارانه معیشتی امروز واریز 
می شود

رئیس جمهوری اعالم کرده بود تا در مرحله سوم 
واریــز یارانه هــا، تمــام افراد باید تعیین تکلیف شــده و 

یارانه خود را دریافت کنند.
بــه گــزارش ایلنــا، ســازمان هدفمندســازی یارانه ها اعالم 
کــرد: یارانــه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ هــزار تومانــی سه شــنبه ۲۱ تیــر 
۱۴۰۱ به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. بعد 
از اولین واریز که برای دو ماه اردیبهشت و خرداد صورت 
گرفــت، با دســتور رئیس جمهوری ثبت نــام از جاماندگان 

آغاز و به اعتراض حدود ۵ میلیون نفر رسیدگی شد.

حذف متقاضیان نهضت مسکن بعد از پیامک سوم

قهر عرضه و تقاضا در بازار مسکن پایتخت

 تغییرات قیمت داروها را
بیمه ها می پردازند


