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ثبت بهترین ماه وال استریت پس از 2 سال 

همــواره در پــی بــروز بحرانهــا در خصــوص 
و  موادغذایــی  تأمیــن  بهداشــتی،  امــور 
حاملهــای انــرژی دولتها برای جبران کســری 
بودجه هــای خــود بــه ســراغ کمکهــای مالــی 
ایــن  می رونــد.  پــول  بین المللــی  صنــدوق 
صنــدوق در اوایــل ســالهای ۲۰۱۰)۱۳8۹( به 
دلیل مدیریت ناکارآمد بدهی های دولت ها 
مــورد انتقــاد و ســرزنش قــرار گرفتــه بــود. 
از اینــرو کمکهــای مالــی خــود را بــه ســوی 

کشــورهای درخواســت کننده ســرازیر کرد تا این کشــورها 
به دامان چین نیفتند. کشــورهایی از جمله اوکراین، غنا، 
تونس، مصر، تانزانیا، کامرون، پاکســتان و سایر کشورها 

از این کمکها منتفع شده اند.
در ماههــای اخیــر نیــز بــه دلیــل بــروز انــواع بحرانهــا 
کارشناســان صنــدوق بیــن المللــی پــول درتــدارک پرداخــت 
مبلــغ  تاکنــون  و  بوده انــد  کشــورها  نیــاز  مــورد  وام هــای 
۲۵۰میلیــارد یــورو پرداخته انــد. براســاس آمار کارشناســان  
این صندوق بیش از نیمی از کشورهای عضو آن یعنی ۹۳ 
کشــور از ۱۹۰ کشــور از ایــن صنــدوق وام گرفته اند و میزان 

وامهای پرداختی آن افزایش چشمگیری داشته  است.
حضــور ایــن صنــدوق در صحنــه اقتصــادی بــه دلیــل 

انتقادهــای دو دهــه گذشــته بــه آن بســیار 
شــگفت انگیز شــده اســت. نســخه هایی کــه 
ایــن صنــدوق برای احیــای بودجه های دولتی 
کشــورهای اروپایــی حــوزه مدیترانــه  از قبیل 
یونــان، پرتغــال و اســپانیا پیچیــد، پیامدهای 
ایــن  دولتمــردان  و  مــردم  بــرای  ناگــواری 

کشورها برجای گذاشت.
این صندوق برای کشورهای جنوب نیز 
یــادآور مترســکی بیش نیســت. تــا جایی که 
خانــم »کریســتینا کریشــنر« رئیس ســابق ایــن صندوق در 
ســال ۲۰۰۷) ۱۳۸۶( وعــده داد:» کــودکان آرژانتینــی دیگــر 
چیــزی از صنــدوق بین المللــی پــول نخواهند دانســت.« در 
حقیقت هیچ کشــوری خاطره خوشــی از این صندوق ندارد 

و از ارتباط با آن چندان راضی نیست.
می شــود  خالــی  دولتهــا  خزانــه  وقتــی  حقیقــت  در 
بــه عنــوان آخریــن راه حــل ســراغ ایــن صنــدوق می رونــد. 
کشــورهای ورشکســته ای چــون کشــورهای جنــوب صحــرای 
آفریقــا و یــا کشــورهایی که دچار بحرانهای بهداشــتی چون 
کرونا و یا افزایش قیمت مواداولیه مورد نیازشــان شــده اند 

از جمله این کشورها هستند.
منبع: روزنامه تریبیون

 ۷( جمعه۲۹جــوالی  روز  نیویــورک  بــورس 
مثبــت  بــا شــاخصهای  را  خــود  کار  مــرداد( 
نابســامانیهای  از  پــس  رســانید.  پایــان  بــه 
اقتصــادی ابتــدای ســال ناشــی از افزایــش 
اقتصــادی؛  رشــد  کاهــش  و  تــورم  شــدید 
رنــگ  دوبــاره  آمریــکا  ســرمایه  بازارهــای 

گرفتند.
روز  نیویــورک  بــورس  بــازار 
جمعه۲۹جــوالی )۷ مــرداد( بــا نمــره خیلــی 

خــوب بهترین ماه خود از ســال را ســپری کــرد. نتایجی دور 
از انتظــارو بــا ایــن تفکــر کــه بانــک مرکــزی آمریــکا چنــدان 
محکــم بــرای کاهش تورم وکندی روند رشــد اقتصادی قدم 

برنخواهد داشت.
در  »داوجونــز«  شــاخص  قطعــی،  نتایــج  براســاس 
پایــان روزکاری بــا رشــد۰.۹۷درصدی بــه ۳۲،۸4۵،۱۳واحد 
رســید. ایــن بــه معنــی رشــد ۷درصــدی آن در مــاه اســت. 
شــاخص »نــازداک« بــا رشــد۱/۸۸ درصــدی بــه۱۲،۳۹۰،۶۹ 
واحــد رســید. رشــدی معــادل ۱۲ درصد در مــاه جوالی)تیر(. 
شاخص»اِس اند پی ۵۰۰ « با رشد ۱.4۲ درصدی در پایان 
جمعه۲۹ جوالی)۷مرداد( به4۱۳۰،۲۹ واحد رســید. رشــدی 
معادل۹درصــد در مــاه و به عنــوان بهترین نتیجه ماهانه از 

نوامبر ۲۰۲۰) آبان ۱۳۹۹( تاکنون است.
بــه عقیــده کارشناســان اقتصــادی ایــن نتایــج  خــوب 
ناشی از فعالیتهای مثبت شرکتهایی چون »اَپِل و آمازون« 
ِــل«  اســت. در مقابــل دو شــرکت» اینتــل و پروکترزاَندگَمب
دور از انتظار عمل کردند و با انتشــار نتایج ضعیف بخشــی 

منجر با محدود شدن عواید »داوجونز« شدند.
مرهــون  آمــازون«  و  ِــل  »اَپ شــرکت  دو  موفقیتهــای 
سرمایه گذاریهای هنگفتی است که در این غولهای فناوری 
انجام شد و به رغم فروش خالص نه چندان چشمگیر نتایج 
بســیار خوبــی بــرای آنها بــه بــار آورد. عنوان ســهام آمازون 
بــا رشــدی معادل۱۰.۳۶درصــد به ۱۳4،۹۵ دالر رســید. این 
امــر منجــر بــه بــاال رفتن ۷درصــدی گردش مالی آن در ســه 
ماهــه دوم ســال شــد. گرچــه این غول توزیــع برخط کاال به 
از دســت دادن ۲میلیارد دالرنیز به دلیل عوامل اســتثنایی 
ِــل« به عنوان وزنه ســنگین ســهام   اذعــان کــرد. شــرکت »اَپ
»نــازداک« شــاهد رشــد تقاضــای قوی  ۳.۲۸درصــدی برای 
گوشــیهای آیفــون خــود بــود اما ســود آن در ســه ماهه دوم 
ســال کاهش یافت.درمقابل شرکت »اینتل«عضوبرجسته 
سهام » داوجونز«با کاهش۸.۲۶درصدی ارزش سهام خود 
در ســه ماهــه دوم بــه رنــگ قرمــز درآمــد و شــاهد کاهــش 
اقتصادجهانــی  از کاهــش رشــد  گــردش مالــی خودناشــی 
در ســال ۲۰۲۲ )۱4۰۱( بــود. ایــن درحالیســت کــه شــرکت 
تبلیغاتــی »رُکوُ« نیز شــاهد ســقوط ۲۳.۰۷ درصدی ارزش 
ســهام خــود بــود. بنا بر اذعان مدیریت این شــرکت شــدت 
انقبــاض بــازار تبلیغات تا این اندازه مورد انتظار آنها نبوده 

است. 

درنهایت ارزش ســهام شــرکت کاالهای 
۶.۱۱درصــد  ِــل«  پروکترزاَندگَمب مصرفــی» 
ســقوط کــرد. گــزارش اهــداف مالــی ســاالنه 
این شــرکت نیز چنــدان امیدوارکننــده نبود. 
این شــرکت تولیدکننده تیغهای ریش تراشی 
ژیلت و پوشک های پَمپِرز؛ از عوامل مؤثر در 
کاهش رشداقتصادی خودرا چنین برشمرده 
اســت: تأثیــر منفــی مبــادالت ارزی، افزایش 
قیمت مواد اولیه موردنیاز و باالرفتن قیمت 

حمل ونقل. 
نظیــر  آمریکایــی  ســوختی  مــواد  غولهــای  عــوض  در 
»اِکســون موبایــل و ِشــورون« ســودهای بســیار سرشــاری 
ناشــی از باالرفتــن قیمــت نفــت نصیــب خــود کردنــد.  تنها 
در ســه ماهه دوم ســال، شــرکت »اِکســون موبایل« ۱۷.۹ 
میلیــارد دالرو شــرکت »ِشــورون«۱۱.۶ میلیــارد دالر ســود 
کردنــد. رشــد ارزش ســهام شــرکت » اِکســون موبایــل« در 
بورس والســتریت4.۷4درصد ورشــد ارزش ســهام شــرکت 

»ِشورون« در این بازار۸.۹درصد بود.
چشــمگیر  غافلگیــری  یــک  در  کالن  اقتصــاد  بعــد  از 
جــوالی  پنجشــنبه۲۸  روز  منتشرشــده  آمــار  براســاس 
)۶مــرداد( تولیــد ناخالــص داخلی آمریکا در ســه ماهه دوم 
ســال کاهــش ۰/۹ درصــدی داشــت.  درعیــن حــال افزایش 
بی ســابقه قیمتهــا خود نیــز مؤید افزایش نرخ تــورم در این 
کشــور اســت. موضوعی که بانک مرکزی آمریکا آن را تحت 

نظر دارد. 
شــاخص »پی ســی ای« شــاخص هزینه های مصرفی 
شــاخصی برای اندازه گیری تورم اســت که معموال بانکهای 
مرکــزی از آن اســتفاده می کننــد. این شــاخص در مقایســه 
بــا مــاه ژوئن ۲۰۲۱) خــرداد۱4۰۰( ۶.۸ درصد و در مقایســه 
بــا مــاه مه ســال جــاری )اردیبهشــت ۱4۰۱( یک درصد رشــد 
کرده اســت کــه ناشــی از افزایــش قیمــت حاملهــای انرژی و 

موادغذایی است.
باورنــد ســرمایه گذاران  برایــن  اقتصــادی  کارشناســان 
در انتظــار یــک رکــود خفیــف ناشــی از تعدیــل تورم به ســر 
می برنــد. ایــن امرمنجــر بــه آن می شــود چرخــه سیاســتهای 
پولی بانک مرکزی آمریکا زودتر از حد انتظار پایان یابد. این 
بانــک روز پنجشــنبه۲۸جوالی )۶مرداد( افزایش ۷۵واحدی 

نرخ بهره خود را به منظور مقابله با تورم اعالم کرد.
براساس اطالعیه بانک مرکزی آمریکا اگر این افزایش 
منجر به یک دور باطل شود در آن تجدید نظر خواهد کرد. 
بــا تقویــت ســرمایه گــذاری میزان اعتمــاد مصــرف کنندگان 
در آمریــکا در مــاه جــوالی)  تیــر( کمی بهترشــد. این اعتماد 
در مــاه ژوئن)خــرداد( بــه پائیــن تریــن ســطح تاریخــی خود 
رســید. میــزان بازدهــی ارواق قرضــه ده ســاله کاهش۲/۶4 
درصــدی یافــت و بــه پائیــن ترین ســطح خــود در چهــار ماه 

گذشته رسید.
منبع: فیگارو
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علی رمضانیان

بازار بین بانکی روزهای گذشــته توجه بســیاری از کارشناسان 
اقتصــادی را بــه خــود جلــب کرده اســت؛ چــرا کــه نــرخ در این 
بــازار رشــد یافتــه و در آخریــن روز تیرماه ســال جــاری به رقم 
۲۱.۳۱ درصد رسیده و  تاثیر آن بر نرخ تورم و اقتصاد کشور، 

کارشناسان و فعاالن اقتصادی را نگران کرده است. 
بــر همیــن اســاس، رییس بانــک مرکزی و ســازمان بورس 
جلساتی را برگزار و متعهد شدند که این نرخ را کنترل کرده و 
از ابزارهای خود برای کاهش این نرخ بهره ببرند. البته در سال 
گذشــته نیــز دولــت ســیزدهم و بانــک مرکزی متعهد شــدند که 
نرخ بین بانکی را کنترل کنند تا بورس تقویت شــود؛ اما بانک 
مرکــزی بــه ایــن وظیفــه خود عمــل نکرد، چــرا که بانــک مرکزی 
توان این کنترل را نداشته و قافیه بازار پول باخته است. البته 
همه کارشناســان بر این نظر نیســتند که نرخ بین بانکی تاثیر 
مستقیم بر بورس دارد اما همگی معتقدند که تاثیر قطعی بر 
نرخ تورم در کشور دارد چرا که بر میزان انبساطی یا انقباضی 

بودن اقتصادی داللت دارد. 
سیاســتگذار یــا همان بانک مرکــزی ابزارهایی را در اختیار 
دارد تــا بــر  نیــاز پولــی بانک هــا نظــارت کنــد. بــازار بــاز یــا ریپــو 
یکــی از ایــن بازارهاســت. اگــر بانک مرکزی نتواند بر مشــکالت 
نقدینگــی بانکهــا فائق اید بانکها دســت به اقدامات دیگری زده 
و به ســمت اضافه برداشــت می روند. در حقیقت، بر اســاس 
ادعــای بانــک مرکــزی در چارچوب مدیریت نقدینگــی مورد نیاز 
بــازار بیــن بانکی ریالــی، عملیات بازار باز را بــه صورت هفتگی 

و موردی اجرا میکند.

هدف بازار بین بانکی
بــازار بیــن بانکــی بــرای وابســته نبودن بــه بانک مرکــزی بوده و 
بانک ها زمانی که در پایان دوره مالی کوتاه مدت اعم از روزانه 
یا هفتگی، دچار کسری خیره پولی می شوند از سایر بانکها در 
بازار بین بانکی می کنند. البته در شــرایطی از بانک مرکزی نیز 
همچنــان قــرض می کننــد. نرخ بازار بین بانکی از این رو دارای 
اهمیت اســت که نرخی که بانک ها در این شــرایط به ذخایر یا 
پایۀ پولی دسترسی پیدا می کنند، عالمت دهنده و تعیین کنندۀ 
نــرخ بهــره در کل اقتصــاد و نــرخ بهــره در کشــور  اســت. بانــک 
مرکزی برای کنترل نرخ بهره در اقتصاد و کشور، نرخ های نرخ 
بهره در بازار بین بانکی و نرخ اضافه برداشــت از بانک مرکزی 

است را کاهش دهد. 

رشد جهشی و نگران کننده نرخ بازار بین بانکی
تــازه  تریــن گــزارش بانک مرکزی درباره تغییرات نرخ ســود بین 
بانکــی نشــان می دهــد کــه نــرخ ســود در ایــن بــازار از ۲۰.۳۶  
درصــد در ابتــدای ســال جــاری بــه ۲۱.۳۱ درصــد در آخرین روز 
تیرماه رســیده اســت.  حال انکه بر اســاس  آخرین بند مصوبه 
۱۰  بنــدی ســال گذشــته ســتاد اقتصــادی دولت ســیزدهم برای 
حمایــت از بــازار ســرمایه ناظر به مداخله بانــک مرکزی در بازار 
ثانوبــه اوراق بــرای نگــه داشــتن بهــره بیــن بانکی در ســقف ۲۰ 
درصــد بــوده ولــی امــروز شــاهد فراتر رفتــن حــدود دو درصد از 
تعهــد دولــت بــه بــورس اســت. البته علــت اصلی این رشــد در 
ابتدای سال یکی استفاده نکردن دولت از تنخواه بانک مرکزی 
در ماه هــای ابتدایــی ســال و همچنیــن افزایــش تقاضــای بــرای 
تســهیالت بنگاه هــای تولیــدی ناشــی از اصــالح ارز ترجیحــی و 
افزایــش قیمت هــای جهانی از اصلی ترین دالیل رشــد نرخ بهره 
بین بانکی اســت. با وجود این بانک مرکزی باید در بازار باز یا 

ریپو اقدام مناسبی انجام دهد.

بازار بین بانکی با بازار ریپو هماهنگ نیست
بانــک مرکــزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین 
بانکــی ریالــی، عملیــات بــازار بــاز را به صــورت هفتگــی و موردی 
اجرا میکند. موضع عملیاتی این بانک ) خریاد یا فروش از طریق 
ابزارهــای موجــود ( ) بر اســاس پیش بینــی وضیعت نقدینگی در 
بازار بین بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین بانکی 
حول نرخ هدف، از طریق انتشــار اطالعیه  در ســامانه بازار بین 
بانکــی اعالم می شــود. در حقیقت بــه گفته همتی رییس قبلی 
بانــک مرکــزی ، بانــک های مرکزی برای کنتــرل پول بجای کنترل 
مقــداری بــه کنتــرل قیمت پــول می پردازند. لذا قطــع ارتباط بین 
حجم پول پرقدرت با نقدینگی با اجرای کانال نرخ سود در بازار 

بین بانکی و اجرای عملیات بازار باز حاصل خواهد شد.  
روی هــم رفتــه نقدینگــی در حــال افزایش افسارگســیخته 
اســت و نکته مهم این اســت که سیاســتگذار برای کاهش نرخ 
بازار بین بانکی چه ابزار جایگزیی دارد. در پاسخ به این موضوع 
بایــد بــه نــرخ اوراق بدهــی و بــازار اوراق یــا همــان ریپــو اســت. 
قرارداد ریپو، قراردادی اســت که براســاس آن یک سرمایه گذار، 
اوراق بهادار خود را به سرمایه گذار دیگری واگذار کرده و به طور 
همزمــان متعهد می شــود که همــان اوراق بهادار یا معادل آن را 
در آینده و با قیمت از قبل تعیین شده و باالتری بازخرید کند.
یکی از مواردی که بانک مرکزی را به بی تدبیری متهم می کند 
این اســت که عرضه ناهماهنگ در بازار باز یا ریپو بوده اســت که 

نهایتا به افزایش نرخ بازخرید در این بازار انجامیده است.

وضعیت عرضه و تقاضا در بازار ریپو )هزار میلیارد ریال(

تاریخ
سفارش های

ارسال شده توسط 
بانک مرکزی

سفارش های پذیرفته 
شده توسط بانکها

1401/01/22966.1934.3
1401/01/29971.6939
1401/02/05985.6899.3
1401/02/12972.2899.6
1401/02/20871871
1401/02/26838.5838.5
1401/03/02820.6750
1401/03/09842.6748
1401/03/16847.4699
1401/03/23825.4650
1401/04/07872.4598.9
1401/04/13857.4599
1401/04/20791.9599

در حقیقــت در ۲۰ تیــر ۱4۰۱ نــرخ خریــد ریپــو افزایــش یافتــه و 

حداقــل نــرخ توافــق بازخرید در ایــن بازار 
به رقم ۲۰.۹۱ درصد رســید. چرا که بانک 
مرکــزی در اقدامــی عجیــب در هفته های 
گذشته با وجود اینکه بازار بین بانکی با کمبود نقدنیگی مواجهه 
بود همچنان عرضه در بازار باز را افزایش داده بود و با وجود این 
نــرخ بهــره در بــازار را نیــز افزایش داده بود و این فشــار مضاعفی 
بــر بانکهــا وارد کــرده بود تا جایی که بانکها مجبور شــدند در بازار 
بین بانکی اقدام به  برداشت بیشتری کنند. هرچند که در اخرین 
هفته تیر ماه عرضه را کم کرد اما نرخ همچنان افزایشی است. 

امــا بانــک مرکــزی تنها به کاهــش اضافه برداشــت در این دوره 
افتخــار مــی کنــد اما غافل از اینکه بانک ها را در تنگنا گذاشــته 
و بانکهــا همچنــان بــا مشــکالت نقدینگــی مواجهــه هســتند. 
ایــن مســاله از ایــن رو دارای اهمیــت اســت کــه همــه نرخ های 
بازارهــای پولــی در حــال افزایــش اســت و ایــن مســاله بــر نــرخ 
تــورم تاثیــر عمیقی می گذارد. از طرف دیگر هرگز اعالم نشــده 
اســت که اضافه برداشــت بانکها صفر شــده بلکه اعالم  شــده 
کــه کاهــش داشــته کــه در ابتــدای هــر ســال رخ مــی دهــد امــا 
همچنــان بانکهــا باید جریمه ۳4 تــا ۳۶ درصدی را پراخت کند. 
در حقیقت بانکها باید در هر سه بازار یعنی اضافه برداشت ، 
بازار بین بانکی و ریپو اقدام به جابجایی پول کنند در حالی که 

قرار بود کاری کنند تا اضافه برداشت از بین برود. 

تولید حلقه مفقوده در سیاست های بانک مرکزی
فردین آقابزرگی، کارشناس بازار سرمایه و یکی از منتقدین اصلی 
سیاســتهای بانک مرکزی در خصوص  عملکرد آن در بازارهای بین 
بانکــی باز اســت به عصر اقتصاد گفــت: »بانک مرکزی توجه ندارد 
کــه نــرخ تــورم نقطــه به نقطه حــدود ۵4 درصد اعالم شــده اســت 
و چنانچــه نــرخ تــورم بــا نرخ بهــره بین بانکــی، سودســپرده یا نرخ 
اوراق مشارکت اختالف قابل توجه داشته باشد برای کنترل شرایط 
بایــد قیمــت تمــام شــده تولید را بــه واســطه روند نزولی نــرخ بهره 
کاهــش داد. ولی شــاهد این اتفاق نیســتیم.« او تاکیــد کرد: »این 
اتفاقــات و افزایش هــای بازارهای پولی، ســبب افزایش قیمت تمام 
شــده محصوالت تولیدی، هزینه های تامین مالی و نرخ موثر بهره 
نیز می شود.« او با توجه به نقش بازار سرمایه در دنیا در بازار پولی 
و مالی گفت: »در ایران بازار سرماهی شریک بازار پولی نیست در 
حالی که در اقتصاد پیشرفته این دو با هم همکاری می کنند. اخیرا 
سازمان بورس را وارد این بازی کردند اما در حقیقت، سازمان بورس 
در اخذ بســیاری از تصمیمات اســتقالل چندانی از خود نداشــته و 
همین امر ســبب شــده تا بانک مرکزی نیز همانند ســایر نهادها از 
چنین موقعیتی به نفع خود بهره گیرد، در حالی که عدم توجه به 
تبعــات ناشــی از افزایش نرخ تــورم می تواند افزون بر بازارســرمایه 
بــه بازارپــول نیــز آســیب زند. در نیمــه دوم ۱4۰۰  تصمیمات مهمی 
از جملــه کنتــرل نــرخ بهره بیــن بانکی برای بازارســرمایه اخذ شــد، 
امــا اکنــون به دلیل مخاطــرات احتمالی بازارپول شــاهد تصمیمات 
خلق الساعه بانک مرکزی هستیم که وزیر اقتصاد به منظور کنترل 
شرایط و جلوگیری از اُفت بیش از حد بازارسهام و زیان شرکت های 

تولیدی باید به این مسئله ورود کند.«

درآمدزایی دیجیتالی!
الهه امینی

کارشناس ارشد تبلیغات فینوپیا

تقریباً تمام معامله گران با هدف کســب درآمد 
وارد صنعــت ارزهــای دیجیتــال می شــوند، امــا 
زمانــی  نمی رســند.  هــدف  ایــن  بــه  آنهــا  همــه 
از  بســیاری  می شــود،  نزولــی  بــازار  رونــد  کــه 
مــردم تســلیم می شــوند و بســیاری هــم در دام 
کالهبــردان می افتنــد. افــراد زیــادی هــم تصــور 
در صنعــت  درآمدزایــی  راه  تنهــا  کــه  می کننــد 

ارزهــای دیجیتــال معامله کــردن یا نگهداری ارزهــای دیجیتال 
است. با این حال، روش های زیادی در این زمینه وجود دارد 

که مخصوصاً کاربران ایرانی آشنایی چندانی با آنها ندارند.
شــاید بتــوان ادعــا کــرد کــه بهتریــن کار در طول زمســتان 
ارزهــای دیجیتــال، یادگیــری مهارت هــای موردنیــاز تحلیل هــای 
تکنیــکال و فاندامنتــال اســت. فعاالن این صنعــت باید هر روز 
دانــش خــود را افزایــش دهنــد و اطالعاتشــان را به روزرســانی 
کنند. این نیاز از چشــم شــرکت های بزرگ دور نمانده اســت و 
چندیــن پلتفــرم و شــرکت بزرگ در حال ارائه خدماتی هســتند 
کــه کاربــران را ترغیــب می کند تا هم آمــوزش ببینید و هم طی 

فرایند یادگیری خود درآمد کسب کنند. 
در این روش معامله گران دیگر نیاز ندارند 
روی ارز دیجیتــال خاصــی ســرمایه گذاری کنند و 
نگران کاهش قیمت آن باشند. آنها کافی است 
ویدیوهــای  و  ثبت نــام  موجــود  پلتفرم هــای  در 
ســپس،  کننــد.  تماشــا  را  مربوطــه  آموزشــی 
بعــد از اینکــه مباحــث مربوطــه را یــاد گرفتنــد، 
آزمون هــای مربــوط بــه آنها را انجــام دهند و ارز 
دیجیتال موردنظر را کســب کنند. در این زمینه 
می تــوان بــه کوین بیــس )Coinbase(، بایننــس )Binance( و 

کوین مارکت کپ )Coinmarketcap( اشاره کرد. 
البتــه روش هــای آســان تری هــم بــرای کســب درآمــد در 
صنعت ارزهای دیجیتال وجود دارد. از جمله روش های موجود 
می تــوان بــه بازی هــای آنالیــن اشــاره کــرد. صنعــت بازی هــای 
رایانــه ای بــا اختراع فنــاوری بالک چین تاحدودی مختل شــده و 
تعداد بازیکنان آن به شدت افزایش یافته است. در حال حاضر 
بیــش از ۱ میلیــارد نفــر در جهان بــازی آنالین انجام می دهند و 

این تعداد تا سال ۲۰۲۵ به ۱.۳ میلیارد نفر خواهد رسید.
توسعه دهندگان بازی های بالکچینی درآمدزا که به عنوان 

بازی هــای ارزهــای دیجیتــال هم شــناخته می شــوند، می توانند 
برای توسعه بازی های خود از ارزهای دیجیتالی مثل بیت کوین 
و اتریــوم اســتفاده کننــد که از قبــل وجود داشــته اند. از طرفی 
دیگــر، آنهــا می تواننــد توکن هــای مخصــوص بــازی خــود را هــم 
توسعه دهند. از بین محبوب ترین بازی هایی که به این صورت 
راه انــدازی شــده اســت، می توان بــه بازی های اکســی اینفینیتی 
)Axie Infinity( اشــاره کــرد کــه قیمت توکــن آن در حال حاضر 
از ارزهای دیجیتال مشهوری مثل دوج کوین هم بیشتر است.

در برخــی از کشــورها، بازیکنــان ایــن نــوع بازی هــا از آن 
به عنوان وسیله ای برای امرار معاش استفاده می کنند. بهترین 
مثــال در ایــن زمینــه می تواند کشــور فیلیپین باشــد کــه بعد از 
شــیوع ویــروس کرونــا، نرخ بیــکاری آن تا 4۰ درصد رشــد کرد. 
عــالوه بــر ایــن، حداقــل دســتمزد ایــن کشــور بســیار پاییــن و 
حدود ۲۳۰ دالر در ماه اســت. در نتیجه این شــرایط اقتصادی 
نامطلــوب، بســیاری از مردم این کشــور به بازی هــای مبتنی بر 
بالک چیــن روی آورده انــد. بنابــر گزارش هــای موجــود، یکــی از 
بازیکنان فیلیپینی اکسی اینفینتی توانسته است تا ۱,۰۰۰ دالر 

در ماه درآمد کسب کند.
ســهام گذاری یکی دیگر از روش های نســبتاً تخصصی تری 
است که فعاالن صنعت ارزهای دیجیتال می توانند با استفاده 
افــرادی  بــرای  ایــن روش مخصوصــاً  آن درآمــد کســب کننــد. 
مناســب اســت که ارزهای دیجیتالشــان را ماننــد پس اندازهای 
بانکــی خــود نگــه می دارنــد و هدف آنهــا معامله کردن نیســت. 

از ســهام گذاری بــرای تأمیــن امنیــت بالک چین هایــی اســتفاده 
می شــود کــه بــر اســاس اجماع اثبات ســهام ســاخته شــده اند. 
از بیــن مشــهورترین ارزهــای دیجیتالــی کــه بــا اســتفاده از این 
روش راه انــدازی شــده اند، می تــوان بــه اتریوم و الگورند اشــاره 
کــرد. صرافی هــا و کیف پول های مشــهوری مثــل بایننس و لجر 
)Ledger( هــم ســعی کرده انــد بــا ارائــه پلتفرم هــای موردنیــاز 

فرایند سهام گذاری را آسان تر کنند.  
در  فعــال  پروژه هــای  از  برخــی  بالک چین هــا،  بــر  عــالوه 
بخــش امــور مالــی غیرمتمرکــز )دیفــای( هم از روش اســتخراج 
 )Yield Farming( و کشت سود )Liquidity Mining( نقدینگی
اســتفاده می کننــد کــه تاحدودی شــبیه به ســهام گذاری اســت. 
در ایــن روش برخــی از معامله گران ارزهای دیجیتال خود را در 
اســتخرهای نقدینگــی )liquidity pool( ســپرده گذاری می کننــد 
صرافی هــای  یــا  وام دهــی  پلتفرم هــای  موردنیــاز  نقدینگــی  و 
غیرمتمرکــز را تأمیــن می نماینــد. در ازای این کار هم بخشــی از 
کارمــزد معامالت یا ســود وام هــا را دریافت می کننــد. میکردائو 
پنکیک ســواپ  و   )Yearn Finance( فایننــس  یــرن   ،)MKR(
)Pancake Swap( از مشــهورترین پلتفرم هایــی هســتند کــه 
می تــوان در ایــن زمینه به آنها اشــاره کرد. نکتــه قابل توجه این 
اســت کــه ســرمایه گذاران می بایســت به طور کامــل پلتفرم ها و 
شرایط سهام گذاری آنها را قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری 

بررسی کنند.
ایردراپ هــا  بــه  می تــوان  هــم  مــورد  آخریــن  به عنــوان 

قصــد  کــه  شــرکت هایی  از  بســیاری  کــرد.  اشــاره   )AirDrop(
دارنــد در صنعــت بالک چیــن فعالیــت کننــد، برای تبلیــغ پروژه 
خــود مقــداری از توکن هایشــان را به صــورت رایــگان در اختیــار 
معامله گران قرار می دهند. با اینکه این روش هم ریســک های 
هــدف  بــا  ایردراپ هــا  از  بســیاری  و  دارد  را  خــود  بــه  مربــوط 
کالهبــرداری انجــام می شــود، از آنجا که شــرکت در ایردراپ ها 

هزینه ای ندارد، می تواند گزینه خوبی باشد.
فناوری هــای جدید، مخصوصــاً زمانی که صحبت از تأمین 
مالی و ســرمایه گذاری شــخصی می شــود، ممکن است سؤاالت 
و بی اعتمــادی زیادی هــای را بــرای کاربران جدیــد ایجاد کنند. تا 
چنــد ســال گذشــته، بســیاری از مردم باور داشــتند کــه ارزهای 
دیجیتــال در نهایــت از بیــن می رونــد. بــا ایــن حــال، در ســال 
گذشــته، ایــن صنعــت اثبات کرد کــه نه تنها قصد نــدارد صحنه 
را تــرک کنــد، بلکــه آرزوهای زیــادی هم در ســر دارد. داده های 
موجود نشــان می دهد که میزان پذیرش بیت کوین ســریع تر از 
میــزان پذیــرش فناوری هایی ماننــد خودروها و انرژی الکتریکی 
انــرژی الکتریکــی کــه بخشــی از  اســت. هماننــد خودروهــا و 
نیازهــای انســان را تأمین می کننــد، ارزهای دیجیتال هم منافع 
مالی او را فراهم می نمایند. تحلیلگران تخمین می زنند که بازار 
ارزهای دیجیتال تا ســال ۲۰۳۰ به ۵ میلیارد دالر می رســد. در 
نتیجــه، ســرمایه گذاران و کســب وکارهای مختلف چه بخواهند 
وارد این صنعت شــوند یا نه، نمی توانند موج  روبه رشــد ارزهای 

دیجیتال را برای مدتی طوالنی نادیده بگیرند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در صفحه اینستاگرام دنبال کنید:

آیا بانک مرکزی قافیه بازار پول را باخته و توان 
کنترل بر نرخ های سود بازارهای پولی و بانکی 

را ندارد؟
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حذف تدریجی محدودیت ها 
 برای خرید مستقیم

از خودروسازان
محدودیتهاییکهدولتقبلبرایخریدمســتقیماز
خودروســازانوضعکردهبود،همچوننداشــتنپالک
انتظامیفعالیانداشــتنســابقهخریدازایرانخودرو
از خــارج خودروهــای بــرای ســال، ۲ طــی ســایپا و

قرعهکشیحذفشد.
بــه گــزارش ایرنــا، بــرای طــرح  فــروش خودروهایی 
که از شــمول قرعه کشــی خارج شده )و خودروهایی که 
به تدریج خارج می شــوند(، محدودیت هایی که پیش از 

این اعمال می شدند، کنار گذاشته شد.
امید قالیباف، ســخنگوی وزارت صمت با بیان این 
مطلــب اعــام کرد: قیمــت خودروها این روزهــا در بازار 
آزاد کاهشــی اســت. پس از سه سال، مقرر شده است 
برای طرح  فروش خودروهایی که از شــمول قرعه کشــی 
خارج شده )و خودروهایی که به تدریج خارج می شوند(، 
محدودیت هایــی که پیش از این اعمال می شــدند، کنار 

گذاشته شود.
ســخنگوی وزارت صمت افــزود: به طور مثال فردی 
که قصد خرید کوییک R )که اخیرا از چرخه قرعه کشی 
خــارج شــده اســت( را دارد، محدودیــت پــاک انتظامــی 
فعال و عدم خرید ۴۸ ماهه از دو خودروساز بزرگ و... 
برای وی اعمال نمی شــود. مزیت این تصمیم جدید این 
است که به جای آنکه حجم عمده تقاضا به سمت بازار 
باشــد و منجر به افزایش قیمت شــود، به ســمت خرید 
از شــرکت خودروســاز حرکــت می کنــد و نیــازش تامیــن 
می شــود؛ ایــن موضــوع باعــث خواهــد شــد قیمت ها در 

بازار آزاد بیش تر کاهش پیدا کنند.

تحقق ۶۵ درصدی برنامه 
تولید بذر گندم

معــاونموسســهتحقیقــاتثبتوگواهیبــذرونهال
وزارتجهــادکشــاورزیگفــتکــهحــدود۶۵درصــد
برنامــهابالغــیوزارتجهــادکشــاورزیدرتولیــدبــذر
گندمآبیودیمتاکنونبرایکشتپاییزهسالزراعی
۱۴۰۲-۱۴۰۱بهرغــمخشکســالیوگرمــایخــارجازنرم

اولفصل،محققشدهاست.
بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، صمــد مبّصر افزود: 
تا چهارم مرداد امســال ۳۲۷ هزار و ۶۲۵ تن بذر گندم 
از کشــاورزان پیمانــکار توســط شــرکت های تولیدکننــده 
بذر خریداری شده که تحقق ۶۵ درصدی برنامه اباغی 

وزارتخانه را در تولید این نهاده نشان می دهد.
 معــاون موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر 
و نهــال کشــور اظهــار کــرد: امســال تولیــد ۵۰۰ هــزار و 
۸۴۵ تــن بــذر گنــدم بــرای توزیع در ســال زراعــی آینده 
هدف گــذاری شــده کــه ۳۲۵ هزار تــن آن مربوط به بذر 

گندم آبی و ۱۷۴ هزار و ۹۵۸ تن بذر دیم است.
وی تصریــح کــرد: تاکنــون ۲۳۹ هــزار و ۹۵۳ تــن 
بــذر گنــدم آبی در تمام طبقات معادل حدود ۷۴ درصد 
و ۸۷ هــزار و ۶۷۲ تــن بذر گنــدم دیم معادل ۵۰ درصد 
هدف برنامه توسط شرکت های متولی بذر از کشاورزان 
پیمانکار خریداری شده و خرید ارقام دیم در استان های 

غرب و شمال غرب کشور ادامه دارد.

مبّصر یادآور شد: از سال گذشته نیز ۳۰ هزار تن 
بــذر گنــدم ضــد عفونی شــده در انبار شــرکت ها موجود 
اســت که به طور عمده از ارقام آبی هســتند و می تواند 

به برنامه تامین بذر در سال زراعی آینده کمک کند.
وی گفت: نیاز کشــور به بذر گندم برای یک ســال 
زراعی در اراضی دیم و آبی نزدیک به یک میلیون و ۱۰۰ 
هــزار تن اســت و معموالً برنامه وزارت جهاد کشــاورزی 
این اســت که نزدیک به ۶۵ درصد بذر آبی و ۴۰ درصد 
بــذر دیــم مــورد نیــاز کشــور را بــرای کشــت بــا بذرهــای 
گواهــی شــده تــدارک ببینــد و بقیــه بــذور مــورد نیــاز از 

طریق بذرهای خودمصرفی کشاورزان تامین می شود.
معــاون موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بــذر و 
نهــال کشــور اظهــار کرد: تمام بذرهای گواهی شــده زیر 
نظــارت فنــی این موسســه تحقیقاتی تولید می شــوند و 

برچسب گواهی دریافت می کنند.
وی خاطرنشان کرد: برای کشت پاییز سال گذشته 
۴۰۲ هــزار تــن بــذر گواهــی شــده گنــدم خریــداری شــد 
کــه از ایــن میــزان نزدیــک بــه ۳۷۰ هزار تن بــذر خالص 
می توانســت در کیســه در اختیار کشاورزان قرار گیرد و 
این در حالی است که تنها حدود ۲۵۰ هزار تن آن میان 

کشاورزان توزیع شد.
مبّصــر افــزود: ســال گذشــته بــه دالیــل مختلف از 
جملــه بحــت مربــوط بــه قیمت گــذاری غیراصولــی بذر و 
کشــش ضعیــف گندمــکاران برای خریــد، نزدیک به ۱۴۰ 
هــزار تــن از بذرهــای تدارک دیده شــده در شــرکت های 
متولی خرید بذر، رسوب کرد که نزدیک به ۳۰ هزار تن 
آن فرآوری  و مابقی به صورت بذر خام و فله ای بود که 

متاسفانه امسال تحویل سیلوها شد.
 معــاون موسســه تحقیقــات ثبــت و گواهــی بذر و 
نهال کشــور با اشــاره به مشکات نقدینگی شرکت های 
متولی خرید بذر خام از کشاورزان گفت: این شرکت ها 
بــرای پرداخــت پــول بذر خام بــه کشــاورزان پیمانکار به 
نقدینگــی زیــادی نیــاز دارنــد و این نقدینگــی همواره در 
قالــب تســهیات از ســوی بانــک کشــاورزی در اختیــار 

شرکت های متولی خرید بذر قرار می گرفت.
مبّصر اظهار کرد: امسال به رغم پیگیری های متعدد 
از سوی بخش های مختلف وزارت جهاد کشاورزی، این 
شــرکت ها قــادر بــه دریافــت تســهیات بــرای خرید بذر 
خــام از پیمانــکاران نشــده اند و ایــن در حالــی اســت که 

خرید از مناطق سرد همچنان ادامه دارد.

اخبـــــــــــــــــار

 کاهش ۱۰ درصدی
قیمت روغن در بازار

مدیــرعامــلشــرکتتعاونیفرآوریروغــنودانههای
روغنــیخاطــرنشــانکــردکهعــالوهبرکاهــشتقاضا
دربــازارداخلــی،قیمتروغــندربازارهایجهانینیز
افــتکــرد؛ازایــنروفعاالناینحــوزهازدولتانتظار
دارنــدکــهباتوجــهبــهکاهشنــرخجهانــیروغنخام،
ایــنمحصــولبــانرخپایینتــریدراختیــارفعاالناین
صنعــتقــراردادهشــوداماتــابهامروزایــناتفاقرخ

ندادهاست.
روغن، یکی از مواد اصلی طبخ غذا در ایران است 
امــا بعــد از اصــاح نظــام یارانــه ای و تغییــر قیمــت ایــن 
محصــول، تــوان خریــد روغــن از ســوی مصرف کننــدگان 
تقلیل پیدا کرد و خرید روغن ۳۰ تا ۴۰ درصد از ســوی 
خریــداران کاهــش پیدا کــرد؛ از ایــن رو تولیدکنندگان با 
در نظــر گرفتــن تخفیف هایــی تــاش دارنــد کــه انگیــزه 
خرید این محصول را برای مصرف کنندگان ایجاد کنند.

علی رضــا شــرفی در گفت وگــو با ایلنا، با اشــاره به 
دالیــل کاهــش قیمــت روغــن در بــازار داخلــی، گفــت: 
یکسری از شرکت های داخلی، تخفیف های ویژه ای برای 

عرضه محصوالت شان در نظر گرفته اند.
وی بــا اشــاره بــه لــزوم کاهــش نــرخ روغن هــای 
خامــی کــه دولــت بــه صــورت مســتقیم بــه کارخانه هــا 
عرضــه می کنــد، تصریــح کــرد: اگــر دولــت نــرخ روغنــی 
را کاهــش بدهــد؛  بــه کارخانه هــا عرضــه می کنــد  کــه 
تولیدکننــدگان نیــز می توانند قیمت  این محصول نهایی 
را کاهــش بدهنــد، این در حالیســت کــه دولت تغییری 
در قیمــت روغــن  بعد از حــذف ارز ترجیحی اعمال نکرد 
و همچنان روغن با همان نرخ  پیشین عرضه می شود.

شــرفی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا افزایش 
خریــد  میــزان  بــر  داخلــی  بــازار  در  روغــن  قیمــت 
مصرف کننــدگان تاثیــر گذاشــته اســت؟ تصریــح کــرد: 
عاوه بر کاهش تقاضا در بازار داخلی، قیمت روغن در 
بازارهای جهانی نیز افت کرد از این رو فعاالن این حوزه 
از دولــت انتظــار دارند که باتوجه به کاهش نرخ جهانی 
روغــن خــام، ایــن محصــول با نــرخ پایین تــری در اختیار 
فعــاالن ایــن صنعت قرار داده شــود اما تــا به امروز این 

اتفاق رخ نداده است.
رئیــس  فکــوری  داود  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
اتحادیــه ســوپرمارکت داران، بــا تاییــد خبــر کاهــش ۱۰ 
درصــدی قیمــت روغــن در بــازار داخلــی، گفــت: توزیــع 
کننــدگان نمی داننــد کــه با چه هدفی ایــن تخفیف ها از 
ســوی تولیدکننــدگان در نظــر گرفتــه شــده اســت اما ما 
از ایــن موضــوع اســتقبال می کنیــم چراکــه در نهایت به 
نفــع مصرف کننــدگان اســت. وی بــا بیــان اینکه تخفیف 
۱۰ درصــدی در افزایش قدرت خرید مصرف کنندگان اثر 
می گــذارد، تصریح کرد: تخفیف هــای این چنینی انگیزه 
خریــداران بــرای خرید را تقویت می کنــد به عنوان مثال 
روغــن مایــع کــه نــرخ آن ۶۴ هــزار تومــان بــود بــه ایــن 
تخفیف ۱۰ درصدی قیمت اش ۵۴ هزار تومان می شود.
 این فعال صنفی در پایان بیان کرد: عرضه روغن 
در بازار به میزان نیاز اســت و چالشــی در زمینه تامین 

روغن نداریم.

 سرمایه گذار قطری 
در عسلویه هتل و مجتمع 

گردشگری می سازد
بنابراعالمرئیسمرکزتجارتجهانیایران،درهفته
دولــتامســالســاختیکهتــلومجتمعگردشــگری
درروســتای»کنارخیمه«شهرســتانعســلویهتوســط

سرمایهگذارقطریآغازمیشود.
بوشــهر،  اســتانداری  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
محمــد رضــا ســبزعلیپور در دیــدار بــا اســتاندار بوشــهر 
افــزود:  ایــن اســتان یکــی از شــریان های اصلــی اقتصاد 
کشــور بــه شــمار مــی رود و رشــد، شــکوفایی و نوســازی 
اقتصــاد این اســتان اعم از صنعت بویــژه در میدان های 
نفــت و گاز و پتروشــیمی، کشــاورزی و شــیات نقشــی 

مهم در رشد و توسعه اقتصاد ایران دارد.
وی ادامه داد: سرمایه گذاران داخلی و خارجی اگر 
جایگاه ارزشــمند اســتان بوشــهر را بخوبی بشناسند، با 
توجه به اســتقبال مســئوالن این اســتان، بــه طور قطع 

سرمایه خود را روانه این استان خواهند کرد.
اســتاندار بوشهر نیز گفت: ظرفیت توسعه استان 
بوشــهر در چنــد حــوزه صنعــت، تجــارت، کشــاورزی و 
گردشــگری تعریف شــده که باید برای استفاده و جذب 

سرمایه گذاران معرفی شود.
آغــوش  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  محمــدی زاده  احمــد 
مقامــات و مــردم خون گرم اســتان بوشــهر به روی تمام 
سرمایه گذاران داخلی و خارجی باز  است از کارآفرینان 
و ســرمایه گذاران خواســت تا بوشهر را شهر و خانه دوم 
خــود بداننــد و ایــن اســتان را هــم یکــی از هدف هــای 

سرمایه گذاری های به شمار آورند.

اخبـــــــــــــــــار

میگویــد، تجــارت توســعه ســازمان رئیــس
شــرایطبــرایافزایشتعامالتتجــاریمیان
ایــرانوعمــانوجــودداردودوطرفبایداز

اینفرصتنهایتاستفادهراببرند.
بــر اســاس گــزارش ســازمان توســعه تجــارت، 
علیرضــا  حضــور  بــا  نشســتی  روزگذشــته 
رئیــس  و  صمــت  وزیــر  معــاون  پیمان پــاک، 
رســولیان،  علــی  تجــارت،  توســعه  ســازمان 
ســازمان  مدیرعامــل  و  صمــت  وزیــر  معــاون 
صنایع کوچک و شهرک های صنعتی و محسن 
ضرابی، رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و 
عمــان در ســاختمان ســازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران برگزار شد.
در این نشست حاضران تفاهم نامه مشترکی 

را به منظور ارتقای سهم حضور تولیدکنندگان 
و صنعت گران کشــور )مستقر در شهرک های 
نمایشــگاه های  در  کشــور(  سراســر  صنعتــی 
کاالهــای  نفــوذ  توســعه  عمــان،  تخصصــی 
هــدف  بــا  عمــان  بــازار  در  ایرانــی  غیرنفتــی 
افزایــش حجــم مبــادالت تجــاری دو کشــور از 
طریــق ارائه مشــوق ها و حمایت های یارانه ای 
به شــرکت های توانمنــد تولیدی و یا صادراتی 

در بخش خصوصی ایران امضا کردند.
ایــن  جزئیــات  خصــوص  در  پیمان پــاک 
خوبــی  بســیار  اقدامــات  گفــت:  تفاهم نامــه 
در خصــوص بهبــود و ارتقــای ارتباطــات میــان 
اتــاق بازرگانــی ایران و عمان صورت گرفته که 

بسیار موثر بوده است.

وی همچنین با اشــاره به راه اندازی خط 
مستقیم دریایی میان دو کشور ایران و عمان 
بــا حمایــت دولــت، افــزود: مســائل ضمانتــی 
صــادرات  ضمانــت  صنــدوق  بحــث  قبیــل  از 
در مرحلــه ارائــه خدمــات اســت و نهایتــا برای 
اســتفاده از تمــام ظرفیت هــا و امتیازاتــی کــه 
در دولــت بــرای توســعه تجــارت وجــود دارد، 

تاش های موثر انجام پذیرفته است.
تجــارت،  توســعه  ســازمان  رئیــس 
حمایت هــا و پشــتیبانی های ســازمان صنایــع 
کوچــک و شــهرک های صنعتــی را یکــی از این 
امتیازهــا برشــمرد و اضافــه کــرد: بــر اســاس 
برنامه هایــی  و  حمایت هــا  تفاهم نامــه،  ایــن 
کــه در دولــت بــرای اعزام هیات هــا و برگزاری 

صــورت  عمــان  کشــور  در  نمایشــگاه هایی 
می گیرد، هدفمندتر خواهد شد.

اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  پیمان پــاک 
کــردن  منظــم  برنامه هــا،  کــردن  یکپارچــه 
اعــزام  خصــوص  در  اســتراتژی ها  و  اهــداف 
هیات هــا و برگــزاری نمایشــگاه ها منجــر بــه 
هم افزایی بیشــتر شــده و آثار مثبت و موثری 
ایــن  امضــای  گفــت:  داشــت،  پی خواهــد  در 
تفاهم نامه در راستای اقدامات کان سازمان 
توســعه تجــارت اســت تــا تمــام امــوری که در 
دولــت در راســتای توســعه و تجــارت اســت، 
یکپارچه، منظم و با برنامه شــده و بیشــترین 
تاثیــر را در تجــارت با کشــورهای همســایه در 

پی داشته باشد.

آهــن، فروشــندگان اتحادیــه صنــف رئیــس
فــوالدوفلــزاتاســتانتهــرانبــااشــارهبــه
کاهــشقیمــتآهــنآالتگفتکــهدوعامل
داخلــیوخارجــیموجــبکاهــشقیمــتو

رکوددربازارآهنآالتشدهاست.
حمیدرضــا رســتگار در گفت وگو با فارس 
با اشــاره به اینکه بازار آهن آالت در دو هفته 
اخیر با رکود مواجه شــده اســت، گفت: رکود 
حاکــم بــر بازار چند دلیــل عمده دارد که دلیل 
اول گرانی ساخت و ساز است که باعث شده 
متقاضیــان خرید مســکن توان خرید نداشــته 
باشــند و همیــن موضوع باعــث کاهش تقاضا 
تیرآهــن،  جملــه  از  فــوالدی  محصــوالت  در 

میلگرد، ورق و ... شده است. 
وی بــه عامــل دوم رکــود در بــازار آهــن 
اشــاره کــرد و گفــت: دامپینــگ بیــن روســیه و 
چیــن در خصــوص آهــن و فــوالد باعــث شــده 
تــا قیمت هــای جهانــی کاهــش یابــد بنابرایــن 
این مســاله باعث کاهش قیمت آهن آالت در 

داخل کشور شده است. 
رئیس صنف اتحادیه فروشــندگان آهن، 

فوالد و فلزات استان تهران بیان کرد: روسیه 
به دلیل دورزدن تحریم ها و ســرپا نگه داشتن 
تولیــدات و کارخانه های خــود تولیدات آهن و 
فــوالد خــود را زیر قیمت بازار عرضه می کند و 
همیــن موضــوع بازار جهانی فوالد را با رکود و 

افت قیمت زیادی مواجه کرده اســت. 
وی در مــورد تاثیــر ایــن وضــع بــر قیمــت 
آهن و فوالد کشور، گفت: بازار ما هم از این 
وضع مستثنی نیست و این وضع باعث شده 
تا قیمت  محصوالت فوالدی از جمله تیرآهن، 
یابــد  کاهــش   ... و  ورق  پروفیــل،  میلگــرد، 
بطوری که قیمت اغلب اقام فوالدی از هفته 
گذشــته تاکنون در هر کیلوگرم حدود  ۴ تا ۵ 

هزار تومان کاهش داشته است. 
رستگار گفت: همانطور که اشاره شد افزایش 
هزینه های ساخت و ساز و گرانی مسکن نیز 
باعــث شــده تا تقاضا برای آهــن آالت در بازار 
کم شــود و این کاهش تقاضا نیز باعث شــده 

تا قیمت ها رشد منفی داشته باشد. 
وی افــزود: متاســفانه نوســانات قیمــت 
باعث می شــود تا کارخانجات نتوانند تولیدات 

خود را حفظ کنند زیرا اساســا دپو کردن آهن 
و فوالد به دلیل افت کیفیت توجیه ندارد. 

رئیس صنف اتحادیه فروشــندگان آهن، 
فوالد و فلزات استان تهران درباره نحوه تاثیر 
قیمت های جهانی بر بازار آهن و فوالد کشور 
گفــت: حــدود ۱۰ تــا ۱۲ میلیون تن فوالد مازاد 
در کشــور تولید می شــود که برای این حجم از 

تولید باید صادرات داشت. 
وی افــزود: بــا توجــه بــه دامپینگــی کــه بیــن 
روســیه و چیــن در خصــوص عرضــه و کاهش 
قیمــت محصوالت فوالدی وجود دارد، طبیعی 
اســت کــه مشــتریان کاالی مــورد نیــاز خــود را 
از کشــورهایی کــه این محصــوالت را با قیمت 
کمتــری عرضــه می کننــد خریــداری کننــد بــه 
همین جهت ما نه تنها بازارهای صادراتی خود 
را بــه دلیل این وضع از دســت می دهیم بلکه 
در داخل نیز با افت قیمت مواجه می شویم. 
رســتگار بیــان کرد: بنابرایــن در حقیقت ما در 
زمینــه تولید محصوالت فوالدی با رشــد تولید 
مواجه نبوده ایم بلکه همانطور که اشاره شده 
دو مســاله داخلــی و خارجــی باعــث کاهــش 

قیمت هــا شــده کــه البتــه از فرصت به دســت 
آمده می توان به نحو احسن استفاده کرد. 

وی بــا اشــاره بــه وعــده رئیــس جمهوری 
در  کــرد:  اظهــار  ملــی  بــرای ســاخت مســکن 
شــرایطی کــه قیمــت آهــن آالت کاهــش یافته 
شــروع  بــا  تــا  اســت  فرصــت  بهتریــن  اســت 
ســاخت و ســاز در پــروژه مســکن ملــی هــم 
مشــکل مســکن و هم مشــکل اشــتغال را حل 
کرد لذا به نظر می رسد اکنون بهترین فرصت 
بــرای آغــاز شــعار اصلــی دولــت در خصــوص 

ساخت و ساز و بحث مسکن ملی است. 
وی بــا اشــاره بــه کاهــش ۵ تــا ۶ هــزار 
تومانی قیمت هر کیلو آهن آالت بیان کرد: در 
دو هفتــه اخیر قیمت میلگــرد، ورق، تیرآهن، 
نبشــی، ناودونــی، پروفیــل حدود ۵ تــا ۶ هزار 
تومــان کاهــش یافتــه اســت و بــا ایــن کاهش 
قیمت هــا تقریبــا بــه قیمــت ایــن محصــوالت 
در ســال گذشــته رســیده ایم بنابرایــن بهترین 
فرصــت اســت تــا از ایــن موضــوع بــرای تحقق 
شــعار اصلــی دولــت در ســاخت مســکن ملــی 

استفاده کرد.

بــهگفتــهمعاونوزیرصنعــت،معدنوتجارت،
مطابــقآمارهــا،از۸۵میلیونمترمربعظرفیت
فعــالســالیانهســنگتزئینــی،نزدیــکبــه۳۵
میلیونتنســنگغیراســتانداردتولیدمیشود
بــرایاصــالحخطــوط کــهنیازمنــدبرنامهریــزی

است.
به گزارش سازمان توسعه و نوسازی معادن 
وجیــه هللا  )ایمیــدرو(،  ایــران  معدنــی  صنایــع  و 
آسیب شناســانه  بررســی  جلســه  در  جعفــری 
صنعــت ســنگ های تزئینــی اظهــار کــرد: از ۲۵۰ 
میلیون متر مربع ظرفیت ایجاد شــده در صنعت 
ســنگ تزئینــی، ۱۶۵ میلیــون متــر مربــع ظرفیــت 

غیرفعال است.
بــه هــدف  بــرای دســتیابی  ادامــه  داد:  وی 
صــادرات ۱.۵ میلیــون متــر مربعــی ســنگ تزئینی 
نیــز بایــد در عین ارتقای کیفیت و کاهش هزینه 

تمام شده، به دنبال بازار صادراتی آن بود.
رئیــس هیــات عامل ایمیدرو بیــان  کرد: نیاز 
بــه اطاعــات دقیــق و واقعــی از زنجیــره صنعــت 
ســنگ های تزئینــی، یکــی از دغدغه هایــی بود که 
بــا یــاری انجمــن ســنگ، نتایجی مطلوبــی حاصل 

شده است.
در  دقیــق  اطاعــات  اکنــون  افــزود:  وی 
دســترس اســت، اما صرف داشــتن این اطاعات 
کمــک چندانی به توســعه ایــن صنعت نمی کند و 

باید برای تضمین آینده آن برنامه ریزی کرد.
جعفــری ادامــه داد: بــه ایــن منظــور، همــه 
تولیــد  صــادرات،  همچــون  بخــش  ایــن  ابعــاد 
شــده،  تمــام  هزینه هــای  کاهــش  اســتاندارد، 
نوســازی  نقــل،  و  حمــل  هزینه هــای  کاهــش 
واحدهــای ســنگبری، تجمیــع معــادن و غیــره در 

طرح جامع باید مد نظر قرار گیرد.

معــاون وزیــر صمــت تصریح کــرد: تضمیــن 
آینده صنعت ســنگ های تزئینــی، نیازمند تدوین 

طرح جامع است.
وی تاکیــد کــرد: بــا بررســی همــه مزیت هــا 
و  طــرح  بایــد  ســنگ،  صنعــت  در  چالش هــا  و 
برنامه ای تدوین شــود تا به تصمیم جدید منتهی 
و در صــورت ضــرورت و نیــاز بــه اصــاح قانــون، 
دســتورالعمل، آیین نامــه یــا ایجــاد کنسرســیوم، 

اقدام شود.

ضرورتپیشبینیمزایای
تشویقیدرطرحجامع

جعفــری با اشــاره بــه اینکه توســعه صنعت 
ســنگ، نیازمنــد تدویــن دســتورالعمل هایی بــرای 
اعطــای مزایــای مناســب در طــرح جامــع ســنگ 
چالش هــای  گرفتــن  نظــر  در  بــا  گفــت:  اســت، 

موجــود، بایــد بــا نــگاه علمــی، فنــی و تخصصــی، 
نســبت بــه تعییــن مزایــا و تســهیات تشــویقی 

مناسب به فعاالن گام برداشت.
کــه  معدنــی  واحدهــای  بــرای  افــزود:  وی 
مزایــای  کننــد،  کنسرســیوم  ایجــاد  بــه  اقــدام 
ویــژه در نظــر گرفته شــود. همچنین، واحدهای 
احیــا،  طــرح  قالــب  در  می تــوان  را  فعــال  غیــر 
فعال ســازی و توســعه معــادن کوچــک مقیــاس 

فعال کرد.

افزایش۱۷درصدیصادرات
سنگتزئینیدرسال۱۴۰۰

برپایه این گزارش، وحید عابدین زاده، مدیر 
اجرایــی طــرح »انجام خدمات آسیب شناســی و 
بررسی شرایط تولید واحدهای معدنی و فرآوری 
سنگ تزیینی« در این نشست گفت: این طرح 

در قالب یک قرارداد پژوهشــی از ســوی شــرکت 
تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی در مــرداد ۹۹ بــه 

دانشگاه تربیت مدرس اباغ شد.
وی ادامه داد: از نتایج این طرح، شناسایی 
بیش از ۲ هزار واحد معدنی و ســه هزار و ۸۷۴ 

واحد فرآوری سنگ تزئینی در کشور است.
ســال  در  خاطرنشــان کرد:  عابدیــن زاده 
۱۴۰۰، نزدیــک بــه ۱۲ میلیــون تن ســنگ توســط 
واحدهــای معدنــی و ۸۵ میلیــون متــر مربــع از 

سوی کارخانه های فرآوری تولید شده است.
وی با اشــاره به میزان صادرات ســنگ های 
تزئینــی، گفــت: در ســال ۱۴۰۰، نزدیــک به ۸۰۰ 
هــزار تــن ســنگ کار شــده )بریــده( و ۹۵۰ هزار 
تن ســنگ کار نشــده )کوپ( صادر شــده اســت 
که این میزان صادرات نســبت به آمار ســال ۹۹ 

معادل ۱۷ درصد رشد داشته است.

معــاونبازرگانــیخارجــیشــرکتبازرگانــی
دولتیایرانابرازامیدواریکردکهدرفصل
برداشــتبرنجطبقروالســالهایگذشــته

قیمتهادربازارکاهشیابد.
بــه گــزارش تســنیم، امیر طالبــی با بیان 
اینکه امســال کشــاورزان شــالیکار هزینه های 
زیــادی را بــرای کارگــر، کــود و ســموم متقبــل 
شــده اند، گفت: منطقی اســت که نســبت به 
ســال گذشــته شــاهد افزایش قیمت در برنج 
ایرانی باشــیم، اما امیدواریم مانند ســال های 
گذشته در زمان برداشت برنج شاهد کاهش 

قیمت در بازار باشیم.
وی افــزود: در بازار هــای جهانــی قیمــت 
گنــدم تــا ۵۳۰ دالر بــرای هــر تــن هم رســید، 
ولــی االن در فصــل برداشــت می بینیــم کــه 
قیمت هــا حــول و حــوش ۴۵۰ دالر و حتــی 
کمتــر از آن اســت؛ بنابرایــن در جهــان و همه 
کشور ها و همین طور ایران مطمئنا در فصل 
برداشت محصوالت کشاورزی با توجه به این 
که عرضه بیشــتر می شود طبیعتا روی قیمت 

هم اثر خواهد گذاشت.
طالبی گفت: امسال با توجه به تغییرات 
قیمتــی و التهاباتــی که در بــازار و قیمت برنج 
بوجــود آمد ســتاد تنظیم بــازار تصمیم گرفت 
ممنوعیت واردات را لغو کند و در ۴ ماه آینده 
بــا واردات برنــج خارجــی، زمینــه بــرای تنظیم 

بازار برنج فراهم خواهد شد.
معاون بازرگانی خارجی شرکت بازرگانی 
دولتی ایران درباره تاثیر واردات بر بازار برنج 
داخلــی گفــت: با توجه به اینکــه روند واردات 
برنــج از زمــان خریــد تــا دریافــت آن در داخل 
کشــور حداقــل ســه ماه به طــول می انجامد و 
بــه دلیــل تفاوت قیمتی نســبتا بــاال بین برنج 
ایرانــی و خارجــی هــم اکنــون مصــرف بیشــتر 
مــردم برنــج خارجی اســت، ایــن فاصله زمانی 

می توانــد روی قیمت برنج در داخل تاثیرگذار 
باشد به همین دلیل ستاد تنظیم بازار به این 
جمع بندی رسید که امسال این ممنوعیت را 

فعا لغو کند.
بــاره  ایــن  در  ذیربــط  مرجــع  افــزود:  او 
مصوبــات را صــادر و به همــه ی گمرکات اباغ 

کرده است.
طالبی گفت: برنج کاران ایرانی و انجمن 
برنج ایران مخالف این قضیه اســت و معتقد 
اســت کــه عمــا بــا شــروع فصــل برداشــت، 
قیمــت بــه خــودی خود کاهش پیــدا می کرد و 
نیــازی نبــود که ممنوعیت واردات را لغو کنیم 
چرا که تاثیری بر قیمت برنج نخواهد داشت 
و معتقــد بودند که بــرای تنظیم بازار اگر قرار 
اســت برنــج وارد شــود می توانســتند ایــن کار 
را در همــان هشــت ماهــی کــه فرصــت ایجاد 
می شد انجام دهند نه در زمان برداشت برنج 
داخلــی. ایــن لغــو ممنوعیــت واردات عمــا به 

ضرر تولیدکنندگان شده است.
او گفــت: وظیفــه مــا ایجــاد فضــای آرام 
و  نظــر کشــاورزان  اســت.  کاال  بــرای عرضــه 
انجمــن برنــج ایران کاهش قیمــت همزمان با 
برداشــت برنــج اســت که در اینصــورت رغبت 
مصرف کننــده داخلــی بــه ســمت برنــج ایرانی 
خواهــد بــود. اما مــا نمی توانیم مســائل کان 
کشور را به، اما و اگر بسپاریم. بازار باید یک 
شــرایط متعادل داشــته باشد و مصرف کننده 
اطمینــان خاطر داشــته باشــد کــه کاالی مورد 
نظــرش را در اســرع وقــت تهیــه و اســتفاده 

خواهد کرد.
طالبی افزود: واردات طبق روال گذشته 
انجــام می شــود. بخــش خصوصــی بیشــترین 
حجــم واردات را بــا توجــه بــه تکالیفــی کــه در 
انجــام  دارد  کشــور  راهبــردی  ذخایــر  بخــش 

می دهد.
بازرگانــی  شــرکت  خارجــی  بازرگانــی  معــاون 

دولتــی ایــران گفــت: بــرای همــه ی کاال هــای 
وارداتــی بــازرس بین المللــی تعییــن می شــود 
کاال  از  تولیــد  محــل  در  بــازرس  ایــن  کــه 
در  نمونه هــا  ایــن  و  می کنــد  نمونه بــرداری 
یــک آزمایشــگاه معتبــر اروپایی مورد بررســی 
قــرار می گیــرد و بعــد از تاییــد، ایــن کاال هــا را 
خریــداری می کنیــم؛ بنابرایــن ایــن اطمینــان 
خاطر را بدهم که برابر مشــخصاتی که ما در 
قراردادمــان تعییــن می کنیــم کاال را در ایــران 
تحویــل خواهیــم گرفت؛ بنابراین ما همیشــه 
تــاش کرده ایم کاال های درجه یک و در شــان 

مصرف کنندگان ایرانی خریداری کنیم.
کاال هایــی کــه بخش خصوصــی هم وارد 
می کند در داخل کشــور ســازمان های نظارتی 
مثــل ســازمان غذا و دارو ســازمان اســتاندارد 
کاال را نمونه برداری کرده و مورد آزمایش قرار 
می دهند و بعد از تایید، اجازه واردات کاال به 

کشور صادر می شود.

معاونوزیرصمت:۳۵میلیونتنظرفیتسنگتزئینیفعال،نیازمنداصالحخطوطاست

دامپینگروسیهوچین،قیمتآهنآالتداخلیراکاهشداد

افزایشنفوذکاالهایایرانیدرعمان

کاهشقیمتبرنجایرانیباورودمحصول
جدیدبهبازار



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی  . دوشنبه 10 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4960 . 

نارضایتی گندمکاران از روند پرداخت مطالبات
رئیــس بنیــاد ملــی گندمــکاران بــا اشــاره بــه 
اینکــه خریــد تضمینــی گنــدم تاکنــون از کل 
خریــد ســال گذشــته ۲ میلیــون تــن بیشــتر 
اســت، از روند پرداخت مطالبات کشــاورزان 

انتقاد کرد.
عطاءهللا هاشــمی در گفت وگــو با مهر با 
بیــان اینکــه خرید تضمینی گندم از ۶ میلیون 
تــن گذشــت، گفت: تاکنــون ۶ میلیون و ۴۵۰ 
هــزار تــن گندم از کشــاورزان خریداری شــده 
که نســبت به کل میزان خرید ســال گذشــته 
)۴ میلیــون و ۴۵۰ هــزار تومان( ۲ میلیون تن 

افزایش دارد.
وی ارزش گندم هــای خریــداری شــده را 
۷۴ هــزار میلیــارد تومــان اعــام و اضافــه کرد 
کــه از ایــن رفم ۱۷ هــزار میلیــارد تومان هنوز 
به کشاورزان پرداخت نشده و به عبارتی ۲۲ 

درصد مطالبات هنوز تسویه نشده است.
هاشمی با اشاره به اینکه هفته گذشته حدود 

۱,۸۰۰ میلیــارد تومان دیگر از مطالبات تســویه 
شــده اســت، از رونــد پرداخــت انتقــاد کــرد و 
گفت: کشــاورزان از این شیوه ناراضی هستند 
و به ما اعتراض می کنند که شما عنوان کردید 
گنــدم را بــه دولــت بفروشــیم امــا االن دولــت 
مطالبــات را بــه موقــع پرداخــت نمی کنــد. وی 
اضافــه کــرد: به همیــن دلیل برخی بــه فروش 
گنــدم در بــازار آزاد روی آورده انــد چــرا که آنجا 
پول گندم را به کشاورزان نقد می پردازند و در 
برخی مناطق حتی بین ۵۰۰ تا ۱,۰۰۰ تومان هم 

گران تر می خرند.
پیش بینــی  اینکــه  بیــان  بــا  هاشــمی 
می شــود: میــزان خریــد گنــدم در ســال جاری 
بــه ۷ میلیــون تــن برســد، گفــت: این مســاله 
بســتگی زیــادی بــه رونــد پرداخــت مطالبــات 
دارد و اگر دولت همین شــیوه فعلی را ادامه 
دهــد قطعاً آســیب می خوریــم و پیش بینی ها 

محقق نمی شود.

تصویب ۱۳۱ میلیون دالر سرمایه گذاری خارجی 
در بخش صنعت، معدن و تجارت

بخــش  در  خارجــی  ســرمایه گذاری  کل  حجــم 
صنعــت، معــدن و تجــارت از ابتــدای امســال تا 
پایان تیر به ۱۳۱ میلیون و ۵۰۰ هزار دالر رسید.
بــه گــزارش ایرنا، ســرمایه گذاری خارجی 
از  اعــم  درخواســت ها  همــه  شــامل  مصــوب 
ســرمایه گذاری بــرای ایجــاد طرح هــای جدیــد، 
خریــد ســهام شــرکت های موجــود و همچنین 
ســرمایه گذاری های خارجــی در قالب ترتیبات 
قراردادی اســت. برپایه جداول آماری منتشــر 
شــده وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت، در 
مــورد   ۵۲ تعــداد   ۱۴۰۱ ســال  ماهــه  چهــار 
ســرمایه گذاری خارجی با حجم ۱۳۱ میلیون و 
۵۰۰ هــزار دالر در بخش های صنعت، معدن 

و تجارت کشور مصوب شد.
در  خارجــی  ســرمایه گذاری  میــزان  ایــن 
مقایســه بــا ســال ۱۴۰۰ از نظــر تعــداد رشــد 
۶.۱ درصــدی، امــا  از نظــر ارزش کاهــش ۶۶ 

درصدی نشان می دهد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، در دوره مــورد 
بررســی از لحاظ حجم ســرمایه گذاری خارجی 
مصوب سهم بخش صنعت ۸۴ درصد، معدن 

۱۰ درصد و تجارت ۶ درصد بوده است.
از ۵۲ مــورد ســرمایه گــذاری خارجــی در 

این بخش، ۱۵ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار 
خارجــی، ۲۹ شــرکت بــه صــورت مشــارکتی با 
شــرکت های داخلی )جوینت ونچر( و هشــت 
مورد به صورت مشــارکت مدنی، بیع متقابل 
حجــم  بیشــترین  اســت.  بــوده  بی.او.تــی  و 
ســرمایه گذاری خارجــی در دوره مورد بررســی 
در گروه های ســاخت فلزات اساسی، ساخت 
ســایر تجهیزات جابه جایی طبقه بندی نشــده 
در جــای دیگــر، ســاخت مــواد و محصــوالت 
مصنوعــات  مبلمــان  ســاخت  و  شــیمیایی 

طبقه بندی نشده در جای دیگر بوده است.
کشــور  پنــج  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ســرمایه گذاری  ارزش  لحــاظ  از  نخســت 
و  چیــن  افغانســتان،  هنــد،  ترکیــه،  مصــوب 
آلمــان هســتند. همچنیــن بیشــترین تعــداد 
افغانســتان  کشــور  توســط  ســرمایه گذاری ها 
بــا ۲۳ مــورد بــوده و پــس از آن کشــورهای 
امارات، ترکیه، آلمان و عراق رتبه های دوم تا 

پنجم را به خود اختصاص دادند.
استان های خراسان رضوی، هرمزگان، تهران، 
البــرز و قزویــن به ترتیب رتبه های نخســت تا 
پنجم را از لحاظ حجم ســرمایه گذاری خارجی 

مصوب کسب کردند.

اخبـــــــــــــــــار

روســیه نــام رســمی فدراســیون روســیه  پهناورتریــن کشــور جهــان اســت که با 
۱۷٬۰۹۸٬۲۴۶ کیلومتر مربع وســعت، عنوان پهناورترین کشــور جهان را به خود 

اختصاص داده است. 
در اکتبر ســال ۱۹۱۷ انقاب کمونیســتی در این کشــور رخ داد و نام کشــور 
بــه اتحــاد جماهیــر شــوروی سوسیالیســتی تغییر یافــت. در ســال ۱۳۷۰ )۱۹۹۱( 
شــوروی پس از جنگ ســردی طوالنی با غرب فروپاشــید و فدراســیون روســیه و 

دوازده جمهوری دیگر جانشین آن شدند.
بــا وجــود ایــن  پــس از فروپاشــی اتحــاد جماهیر شــوروی در دســامبر ۱۹۹۱ 
روســیه از نظر جهانی منزوی نشــد و به گســترش روابط تجاری بین المللی برای 
تقویت اقتصاد خود ادامه داد. ولی با فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی صنعت 
نساجی دچار یک افول بسیار شدید شد. در سال ۱۹۹۸ حجم تولید در صنعت 
نســاجی تنهــا ۱۲% از ســال ۱۹۹۰ بــود و نــرخ اشــتغال از ۹۳۲ هزار نفر در ســال 
۱۹۹۰ به ۴۲۴ هزار نفر در سال ۱۹۹۸ کاهش یافت. سه دلیل عمده علت این 
 افــول و کاهــش تولیــد در صنعــت نســاجی بــود ۱( قطــع رابطــه بــا حکومت قبلی
)جماهیــر شــوروی( کــه به تولیدکنندگان مــواد خام مانند پنبــه عرضه میکرد. ۲( 
افزایــش واردات ارزان منســوجات و پوشــاک ۳( بهــره وری پاییــن نیــروی کار بــه 
دلیل تجهیزات فرســوده. بنابراین ســال ۱۹۹۸ و بحران ارزش روبل تاثیر مثبتی 
در حجــم تولیــد کــه بــه دلیل افزایــش تقاضا در بازار داخلی بــود ایجاد کرد. پس 
از ســال  ۱۹۹۸ صنعــت نســاجی در ســال های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۰ شــروع بــه رونــق 

دوباره گرفت.
نمودار ۱: ارزش صنعت خرده فروشی منسوجات و متعلقات کشور روسیه 

را برحسب میلیارد یورو از سال ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۵ نشان می دهد.

با توجه به نمودار۱ در سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ مقدار درآمد روسیه در بازار 
خرده فروشی بسیار اندک بود و در سال ۲۰۰۵  یک جهش بسیار بزرگ درآمدی 
حدود ۲۵ میلیارد یورو در بازار خرده فروشــی کســب کرد و پس از آن نمودار در 
سال های بعد همچنان روند صعودی داشته است  ولی در سال ۲۰۰۹ با کاهش 
قابل توجهی روبرو شــد و این درحالی اســت که در ســال های بعد مقدار درآمد 

این کشور از بازار خرده فروشی دوباره افزایش پیدا کرد.
نمودار ۲: حجم تولید منســوجات در کشــور روســیه را برحسب میلیارد متر 

مربع از سال ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۰ نشان می دهد.
بــا توجــه بــه نمودار ۲ حجم تولید در ســال ۲۰۱۷ نســبت به ســال ۲۰۱۶ به 
اندازه ۵۷۹ میلیارد متر مربع افزایش یافته است سپس در سال ۲۰۰۸ و ۲۰۱۹ 
اندکــی کاهــش در حجــم تولید مشــاهده می شــود و در نهایت در ســال ۲۰۲۰ با 
حجــم تولیــد معــادل ۷۳۸۱ میلیــارد متــر مربــع افزایــش قابل توجهی نســبت به 

سال های گذشته نشان داده شده است.
حــال در ســال ۲۰۲۱–۲۰۲۲ بیــن روســیه-اوکراین یــک رویارویــی نظامــی و 
بحران بین المللی به وقوع پیوست که نتیجه آن افزایش ۴۰  درصدی قیمت گاز 
بود به طوریکه نفت خام در هر بشــکه حدود ۱۰۴ دالر آمریکا برای اولین بار از 
ســال ۲۰۱۴ میــادی معاملــه شــد. نگرانــی از این اســت که ایــن افزایش قیمت و 
تغییر ناگهانی در بازار بورس و سهام به طور یقین بر روی روان مشتری و قدرت 
خرید آنها تاثیر بگذارد و این یک موضوع اساسی در رشد تمامی کسب و کارها 

شامل منسوجات و بازار پوشاک نیز است.

بخش مد روســیه به کاالهای وارداتی شــدیداً وابســته است. با وجود اینکه 
بسیاری از شرکت های داخلی برای تامین و برآوردن نیاز مشتریان داخلی تاش 
می کنند، بسیاری از پوشاک و لوازم جانبی هنوز از طریق واردات برندهای غربی 
خریداری می شود. درحالیکه این کشور به طور معمول برای مواد خام مانند پنبه 
و پشــم در تاش اســت، برخاف همســایگان خود مانند لهســتان، دارای کمبود 
پرســنل ماهــر بــرای بخــش دوزندگــی، نســاجی و تولید کفش نیز اســت. کشــور 
روســیه عمدتــاً بــه کشــورهای ترکیــه و چین بــرای پارچه های نســاجی و زیره های 
کفش وابسته است. با اعمال تحریم های کنونی اتحادیه اروپا علیه روسیه، این 
شــرایط برای بخش لباس و مد روســیه دشــوارتر خواهد شــد. ولی به این صورت 
هــم نیســت کــه روســیه هیــچ کوششــی انجــام نداده باشــد. این کشــور بــه طور 
مســتمر بــه دنبــال سیاســت های جایگزیــن برای واردات بوده اســت تا وابســتگی 
خود را به واردات به حداقل رسانده و صنایع نساجی و پوشاک خود را مستحکم 
کند. قابل ذکر است که ۸۰ فروشگاه جدید در سال ۲۰۲۱ در این کشور تاسیس 

شد ولی با وجود این  تمایل برای برندهای غربی همچنان باقی است.
نمودار ۳: واردات کلی از کشور روسیه برحسب میلیارد دالر از سال ۲۰۱۸ 

تا ۲۰۲۲ نشان می دهد.

     بــا توجــه بــه نمــودار ۳ در ســال های ۲۰۱۸ تــا ۲۰۲۰ میــزان کلی واردات 
کشــور روســیه تقریبا تفاوت چشــم گیری نداشــته ولی در بین سال های ۲۰۲۰ تا 
۲۰۲۱ افزایش در واردات یک رشــد قابل توجهی داشــته اســت و ســپس در سال 
۲۰۲۲ و احتماال شروع تنش بین دو کشور روسیه و اوکراین  افت شدید واردات 

در کشور روسیه به وقوع پیوست. 
درگیــری بیــن اوکرایــن و روســیه بــر روی ســرمایه گذاران خارجــی نیــز تاثیــر 
داشته است. سهام گروه خرده فروشان کاالهای لوکس مانند برندهای فرانسوی 
معتبر   LVMH و Kering ، برند سوئیسی Richemont، برند Prada از ایتالیا و
Burberry از کشــور انگلســتان بین ۳ تا۶ درصد ) در زمانیکه این مقاله نوشــته 

شــده اســت( افــت داشــته اند. همچنیــن گــزارش شــده اســت از 
 English Home و LC Waikiki  ، Colin’s برندهــای ترکــی ماننــد
حدود ۲۰۰ فروشگاه در اوکراین بسته شده است و تمامی برندها 
برنامــه و طرح هــای این شــرکت ها بــه حالت تعلیق درآمده اســت. 
این درحالی است که برند  Colin’s دارای ۶۰ فروشگاه در اوکراین، 
۳۳ فروشــگاه در   English Home و  ۵۰ فروشــگاه   LC Waikiki
ایــن کشــور اســت. برنــد ایتالیایــی Cosabella کــه در زمینــه تولید 
لباس زیر بانوان فعالیت می کند، سفارشــات تولید خود در کشــور 

اوکراین را متوقف کرده است.
 آمریــکا نیــز ماننــد اتحادیــه اروپــا طیفــی از محدودیت هایــی را در زمینــه 
صــادرات بــه روســیه اعمال کرده اســت. انتظــار می رود که صنعت مد و پوشــاک 
در آمریــکا خــود را بــرای انجــام اقداماتی برای اطمینان از ســازگاری کلیه عملیات 
در میــان مناقشــه بیــن روســیه و اوکرایــن آمــاده می کنــد. برخــی از کارشناســان 
امریکایــی اظهــار می کننــد کــه الیــاف نســاجی ماننــد پلی اســتر کــه از مــواد نفتی 
مشتق می شود، با افزایش قیمت مواد نفتی، قیمت کلی این محصوالت نیز به 
طــور قابــل توجهــی افزایش می یابــد. به دلیل اینکه الیــاف مصنوعی یا به اصاح 
بشــر ســاخته گران تر می شــوند ، تقاضا برای الیاف طبیعی نیز افزایش می یابد و 
به آرامی باعث تورم در قیمت الیاف طبیعی می شــود و این نگران کننده اســت. 
با وجود اینکه کشــور روســیه و اوکراین نقش بســیار کمی در تولید البسه دارند، 

تاثیر آنها بر روی این صنعت نمی تواند کوچک در نظر گرفته شود.
از طــرف دیگــر جنــگ میــان روســیه و اوکراین بــر روی نرخ حمــل و نقل نیز 
تاثیــر گذاشــته اســت. کرایــه حمــل و نقــل ریلــی به طور چشــمگیری تحــت تاثیر 
ایــن درگیــری قــرار گرفتــه اســت و باعــث شــده اســت که بیشــتر حمــل و نقل به 
ســمت حمــل و نقــل دریایــی تغییــر پیــدا کنــد. قســمتی از  مهمتریــن خــط ریلی 
کــه چیــن را بــه اروپــا متصل می کند از روســیه و اوکراین عبــور می کند و به دلیل 
تنش هــای فعلی دچار اختال شــده اســت. نرخ کرایه های هوایــی افزایش یافته 
است به طوریکه شرکت DHL به تازگی در قسمت نرخ هوایی خود متذکر شده 
اســت کــه ۱۷ درصــد تجــارت جهانــی از طریــق راه هوایــی تحــت تاثیــر تنــش بین 
اوکرایــن و روســیه قــرار گرفته اســت. ایــن درگیری که با بســتن راه های هوایی و 
افزایش باتکلیفی تقاضاها همراه است، به تولید و جابه جایی بار در مسیرهای 
مختلف تجاری تاثیر می گذارد. بسته شــدن راه های هوایی اوکراین-روســیه باعث 
طوالنی شدن مسیر ترانزیت ها در بیشتر مسیرها و جلوگیری از ظرفیت بیشتر 
می شــود. عــاوه بــر آن مشــکات مربــوط بــه نیــروی کار در بیشــتر فرودگاه های 
اروپــا و آســیا باعــث اختــال در فعالیت هــای انبــارداری و وقفــه بیشــتر در زمــان 

ترانزیت ها می شود.
تنش بین روســیه و اوکراین بر روی واردات منســوجات کشــور روســیه نیز 
نگران کننــده اســت. یکــی از نگرانی هــای عمــده مربــوط به گردش مالی با کشــور 
روســیه و بــه خصــوص مرتبــط با کشــورهای آســیایی مانند بنــگادش و ویتنام و 
مســاله پرداخــت آنــان بــه دلیــل تحریم ها اســت. با وجــود اینکه تقاضا از کشــور 
روســیه برای صنعت نســاجی و پوشــاک خیلی مهم نیســت، این مساله می تواند 
به صنعت نساجی و پوشاک کشورهای آسیایی و هند خسارت وارد کند. کشور 
روسیه هر ماه از کشورهای آسیایی در زمینه پوشاک و نساجی حدود ۷۰۰-۶۵۰ 
میلیــون دالررآمریــکا کاال وارد می کنــد کــه نیمــی از آنهــا تنهــا مربــوط بــه واردات 

پوشاک است. 
نمودار ۴ واردات کشور روسیه از آسیا را برحسب میلیون دالرآمریکا نشان 
میدهد. اگر واردات از روسیه متوقف و برای مدتی  به دلیل تحریم ها به سرعت 
کاهش پیدا کند، در درآمدهای صادراتی کشــورهای آســیایی نزدیک ۱-۲ میلیارد 
دالر یا بیشتر بسته به این که چه مدت زمان ادامه یابد ، هزینه خواهد داشت. 
انتظــار مــی رود که کشــور چین یــک تاثیر بزرگ تری را خواهد دیــد به دلیل اینکه 
صادرات پوشــاک و منســوجات این کشــور به روســیه بزرگترین میزان را داراست 
و در حدود ۴۰۰ میلیون دالر در هر ماه است. با وجود این  ، چالش های مرتبط 
با تامین داخلی و باال رفتن مبتایان کووید ۱۹ هم در صادرات کشور چین تاثیر 

فراوانی گذاشته است.
بنــگادش دومیــن صادرکننده بزرگ به کشــور روســیه اســت کــه نزدیک به 
۹۰ تــا ۱۰۰ میلیــون دالر در مــاه کاال به کشــور روســیه صادر می کند. کشــور هند 
نزدیــک بــه ۱۸-۲۰ میلیــون دالر منســوجات و پوشــاک هــر ماه به کشــور روســیه 

صادر می کند که به نظر می رسد در طی ماه های آینده با کاهش 
درآمــد صــادرات مواجه شــود. یکــی از مهمترین دلیــل نگرانی که 
بــرای صنعــت پوشــاک و منســوجات جهانــی وجــود دارد افزایــش 
قیمــت مــواد اولیــه خام ماننــد قیمت نفت خــام و افزایش قیمت 
غــذا اســت که باعــث افزایش هزینه نیروی کار می شــود. اقتصاد 
برخی از کشورهای آسیایی به طور زیادی به ذغال سنگ و نفت 
خام کشــور روســیه و مواد غذایی کشــور اوکراین وابســته اســت. 
گزارشــات  UNCTAD از بحــران روســیه -اوکرایــن نشــان می دهد 
کــه ترکیــه، مصــر، هنــد و چیــن کشــورهایی هســتند که بــه مواد 
غذایی کشــورهای روســیه و اوکراین متکی هســتند. ضمناً این کشورها همچنین 
تامین کننده جهانی در صنعت منســوجات و پوشــاک نیز هســتند. تورم در ترکیه 
بــه ۵۴.۴۴ % در مــاه فوریــه ۲۰۲۲ رســیده اســت کــه بــه نظــر می رســد بــه طــور 
کامــاً مشــخصی منابع یابــی در ایــن کشــور را تحت تاثیــر قرار می دهــد. تورم در 
قیمت های مشــتریان در بنگادش به میزان ۶.۱۷ % افزایش یافته اســت که به 

طور برجسته به دلیل افزایش در قیمت مواد غذایی است.
از طــرف دیگــر تقاضــا بــرای منســوجات و پوشــاک انتظــار مــی رود تحــت 
تاثیر این موارد قرار گیرد و قیمت های منســوجات و پوشــاک و وســایل چرمی 
بــه ســرعت افزایــش یابــد. یادداشــت های  UNCTAD ۱۰% افزایــش در  قیمــت 
منســوجات، پوشــاک و کاالهــای چرمــی را بــه دلیــل افزایــش در نــرخ کرایــه 
حمــل بــرای مشــتری پیشــنهاد می دهــد. ایــن آنالیز تنهــا محدود به نــرخ کرایه 
حمــل و نقــل بــوده اســت کــه هنــوز اتفــاق نیافتاده اســت. با وجود ایــن  تاثیر 
واقعــی می توانــد فراتــر باشــد زمانــی که مواد اولیه خــام و قیمت نیروی کار در 

هزینه های مصرف کننده وارد شــود.

در نهایت نمودار ۵  یک پیش بینی از درآمد کشور روسیه  برحسب میلیون 
دالر آمریــکا از صنعــت نســاجی و پوشــاک ایــن کشــور برحســب پوشــاک آقایان، 

بانوان و کودکان از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۶ میادی ارائه می دهد.

بــا توجــه بــه نمودار ســهم بازار پوشــاک بانوان نســبت به آقایــان و کودکان 
بیشتر است و روند نمودار تا سال ۲۰۲۶ افزایشی است و تنها در سال ۲۰۲۰ و 
۲۰۲۱ اندکی کاهش در درآمد این کشور از بخش پوشاک و منسوجات مشاهده 

می شود. 
منبع: واحد مطالعات دبیرخانه انجمن صنایع نساجی ایران

سیاست های جایگزین روسیه برای واردات در حوزه پوشاک
در سایت روزنامه بخوانید:

باوجود کاهش تولید، مســئوالن ســازمان بورس به 
دنبــال آن هســتند کــه بــرای تعادل در بــازار، عرضه 
خــودرو در بــورس کاال را دوبــاره بــا جلــب موافقــت 

وزارت صمت از سر بگیرند.
بــه گــزارش اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی تهران، تازه  ترین اطاعات از میزان تولید 
خــودرو در تیــر امســال نشــان می  دهــد بــا وجود یک 
دور رشــد تولید خودرو در خرداد، در تیر امســال بار 
دیگر تیراژ تولید خودرو با کاهش مواجه شده است. 
آمار ها نشان می  دهد ۳ شرکت ایران خودرو، سایپا 
و پــارس خــودرو در تیــر ۱۴۰۱ جمعــا ۸۵ هزار خودرو 
تولیــد کرده انــد کــه ایــن میزان در مقایســه بــا خرداد 
۱۹هــزار دســتگاه، یعنــی معــادل ۱۸درصــد کاهــش 
نشــان می  دهــد. ایــن افــت تیــراژ تولیــد در تیــر در 
حالــی اتفــاق افتاد که در خرداد امســال شــرکت های 
خودرو سازی  با تولید ۱۰۴هزار دستگاه خودرو رکورد 

تازه ای را در تولید ثبت کرده بودند.
طبــق هدف گــذاری وزارت صنعــت شــرکت های 
خودرو ســاز باید در ســال  جاری ۱.۵میلیون دســتگاه 
تقاضــا  و  عرضــه  ســطح  تــا  کننــد  تولیــد  خــودرو 
یکســان و قرعه کشــی حذف شــود یعنی شــرکت های 

خودرو ســازی  بایــد ماهانــه ۱۲۵هزار دســتگاه خودرو 
تولید کنند. در چنین شرایطی کاهش تیراژ تولید در 
تیر تردید ها را نسبت به تحقق اهداف وزارت صنعت 
افزایــش داده اســت چرا که ســطح تولیــد فروردین و 
اردیبهشــت هــم بــه  ترتیــب ۴۵ و ۷۷هــزار دســتگاه 
بــود. ضمــن اینکــه نگاهی به روند تولیــد خودرو در۴ 
مــاه نخســت ســال  جاری نشــان می  دهد رونــد تولید 
خودرو همچون سال های گذشته از یک روند با ثبات 
پیــروی نمی  کنــد بــه  طوری کــه در برخی ماه هــا تیراژ 
تولیــد افزایــش می یابــد و در مــاه بعــد ایــن میــزان با 

کاهش مواجه می شــود. نگاه دقیق تر به ارقام تولید 
در تیر امســال نشــان می دهد شرکت ایران خودرو با 
بیشــترین میــزان افــت مواجه بوده و حجــم تولیدات 
ایــن شــرکت در تیــر امســال ۱۲هزار دســتگاه معادل 
۲۱درصد افت کرده است. تولیدات شرکت سایپا نیز 
در همیــن مــاه ۵هــزار و  ۸۱۹دســتگاه معــادل ۱۷.۵ 
درصــد کاهش یافته اســت. کمترین میــزان افت، به 
پــارس خــودرو مربــوط بوده کــه با افــت ۹.۵درصدی 
تولیــد مواجــه شــده اســت. همــگام با کاهش ســطح 
تولیــد، میــزان فــروش نیــز با افت ۱۳درصــدی مواجه 

شده. طبق داده های موجود میزان فروش خودرو در 
شــرکت های خودروساز، در تیر امسال ۱۴هزارو۲۹۷ 

دستگاه کمتر از خرداد بوده است.
در این بین و باوجود کاهش تولید مسئوالن سازمان 
بــورس به دنبال آن هســتند که بــرای تعادل در بازار 
عرضــه خــودرو در بــورس کاال را دوبــاره بــا موافقــت 
وزارت صمــت ازســر بگیرنــد. پیــش از ایــن مخالفــت 
وزارت صنعــت بــا عرضــه خــودرو در بــورس  کاال بــه 
توقف عرضه در خرداد منجر شد، اما حاال آنطور که 
رئیس سازمان بورس می گوید با وجود اختاف هایی 
که در مورد میزان عرضه خودرو در بورس  کاال وجود 
دارد رایزنی ها با وزارت صنعت در حال انجام است و 
به محض رفع مشکل، عرضه خودرو در بورس کاال از 
سر گرفته خواهد شد. مجید عشقی، رئیس سازمان 
صنعــت  وزارت  اســت:»  گفتــه  این بــاره  در  بــورس 
میزانــی را بــرای عرضــه خــودرو در بــورس کاال درنظــر 
گرفته است که نسبت به آن معترض بودیم و اعام 
کردیــم میــزان عرضــه باید بیش از رقــم درنظر گرفته 
شــده از ســوی ایــن وزارتخانــه باشــد. وزارت صنعــت 
شــرایطی را برای عرضه خودرو در بورس درنظر دارد 

که سازمان بورس با آن مخالف است.«

اســتراتژیک،  محصــوالت  قیمت گــذاری  شــورای 
صادرات دام زنده غیرمولد را مجاز اعالم کرد.

بــه گــزارش مهر، به اســتناد مفــاد قانون اصاح 
قانــون تضمیــن خرید محصوالت اساســی کشــاورزی 
مصــوب پنجــم آبــان یــک هــزار و ســیصد و نــود و نــه 
بــه شــماره ۱۸۰.۶۷۸۲۶ مــورخ ۱۳۹۹.۹.۱۲ مجلــس 
اتخــاذ  و  قیمت گــذاری  شــورای  اســامی،  شــورای 
سیاست های حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی، 
در راستای اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادالنه 
یارانه هــا و حمایــت از تولیدکننــدگان دام در مقابلــه 
با شــرایط خشکســالی در سال ۱۴۰۱ در جلسه مورخ 

۱۴۰۱.۳.۲۴ تصویب کرد.
۱( صــادرات دام زنــده پــرواری غیــر مولــد )قابل 
عرضه در بازار( بدون عوارض مترتب از سوی دولت، 

مجاز می باشد.
تبصره )۱(: ســقف تعداد دام زنده پرواری برای 
صــادرات و تعــداد قابــل عرضــه در هر مرحله توســط 

معاونت امور تولیدات دامی و وزارت جهاد کشاورزی 
تعیین خواهد شد.

تبصــره )۲(: صــادرات گوشــت قرمز در محدوده 
مصــوب  صادراتــی  زنــده  دام  تعــداد  وزنــی  معــادل 

بامانع است.
۲( فرآینــد اجــرای صــادرات بــه عهــده معاونــت 
توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی خواهد بود.

تبصــره: تشــکل ها و اتحادیه هــا در امر صادرات 
اولویــت  در  قرمــز  گوشــت  یــا  و  پــرواری  زنــده  دام 

خواهند بود.
در  اســت  مکلــف  کشــاورزی  جهــاد  وزارت   )۳
راستای کاهش حاشیه بازار، نسبت به پیگیری الزم 
جهت تحویل غرفه در میادین میوه و تره بازار تهران 
و ســایر مراکــز عرضــه مســتقیم در اســتان ها اقــدام 
نمایــد. بــه نحــوی کــه اتحادیه هــا و تشــکل ها امــکان 

عرضه مستقیم گوشت قرمز را داشته باشند.
تبصره )۱(: شــرکت ســهامی پشتیبانی امور دام 

کشــور موظف اســت مراکز عرضه مســتقیم گوشــت 
قرمــز خــود را در چارچــوب ضوابــط جــاری در اختیــار 

اتحادیه ها قرار دهد.
تبصره )۲(: شــرکت سهامی پشتیبانی امور دام 
کشــور موظــف اســت در راســتای حمایــت از تولیــد، 
مراکــز عرضــه مســتقیم گوشــت قرمــز متعلــق به آن 
شــرکت را بــه مــدت دو ماه بدون دریافــت اجاره بها، 

در اختیار اتحادیه ها قرار دهد.
۴( صادرکننــدگان موظفنــد بــه منظــور مدیریت بازار 
داخلی گوشــت قرمز، در صورت درخواســت شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام کشــور بــه میــزان )۵۰( درصــد 
مقدار صادرات هر مرحله را بر اساس معادل قیمت 
صادراتــی جهت تأمین ذخایر راهبردی و یا پشــتیبان 
بازار، به شرکت یاد شده تحویل و به فروش رسانند.
تبصــره: صادرکننــدگان موظفنــد پــس از درخواســت 
شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور، بســته به درجه 
فوریــت از ۳ تــا ۷ روز نســبت بــه تحویــل میــزان دام 

مورد درخواست شرکت مذکور اقدام نمایند.
۵( تولیدکننــدگان دام ســبک و ســنگین )اتحادیه هــا 
و تشــکل های مربوطه( مکلفند بــا محوریت معاونت 
امــور تولیــدات دامــی هر ســه مــاه یک بــار و یک ماه 
قبــل از عرضــه بــه بازار، میزان دام مازاد را مشــخص 
و در طــی زمــان از طریق ســامانه ای کــه بدین منظور 
طراحــی می شــود اعــام و نتایــج ایــن پایــش را بــه 
دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های 
حمایتی محصوالت اساسی کشاورزی ارسال نمایند.
۶( منابــع مالــی مــورد نیــاز این مصوبــه از محل 
منابــع ذخایــر راهبردی و تســهیات بانکــی در اختیار 

شرکت پشتیبانی امور دام کشور تامین می گردد.
مکلــف  کشــور  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان   )۷
اســت نســبت به ضمانت بازپرداخــت اعتبارات مورد 
نیــاز، تأمیــن ضــرر و زیــان احتمالی خریــد و پرداخت 
هزینه هــای تبعــی اجــرای ایــن مصوبه پــس از انجام 

حسابرسی قانونی اقدام نماید.

تولید خودرو بعد از یک ماه رشد با کاهش مواجه شد

صادرات دام زنده به صورت مشروط آزاد شد
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 چرا بزرگ ترین توسعه دهنده گاز جهان،
»ساختمان استاندارد« ندارد؟

فاطمههلیسائی
رئیس روابط عمومی شرکت 
مهندسی و توسعه گاز ایران

باشــید، فوتبــال اهــل اگــر
حتمــانــام»ویســنتهدلبوســکه«،
ســرمربیســابقتیــمملــیاســپانیا
ورئــالمادریــدراشــنیدهاید،اوبــا
وجوداینکهافتخاراتبسیاریبرای

کشــورشدردنیــایفوتبــالبــهارمغــانآورد؛امــا
همیشهمتواضع،بیحاشیهوبهدورازهیاهوبه
کارخــوددلگــرمبــودوترجیــحمیدادآراموســر
بهزیر،انرژیخودرامعطوفِرســیدنبههدفش
کنــد.نتیجــهآنکــهچــهدرزمــاناوجوچــهامروز،
کمترازدســتاوردهایبینظیرایناســطورهومغز

متفکراسپانیاییصحبتمیشود.
داســتان فروتنی دل بوســکه در عدم اســتفاده 
از ظرفیت هــای فرامتــن و دل مشــغولی دائمــی بــه 
کار و نهایتــا فراموش شــدگی افتخاراتــش در دنیــای 
ســازمان  امــروزِ  وضعیــت  بــه  کنونــی،  پرهیاهــوی 
مــا بســیار شــباهت دارد؛ انــگار کــه برخــی افــراد یــا 
سازمان ها آمده اند تا رسالت تاریخی خود را انجام 
دهنــد و ســپس آرام و بــی ســر و صــدا از در پشــت 
خارج شــوند و اینگونه اســت که شــرکت ما ترجیح 
داد بــا در پیــش گرفتــن »ســبک کاری متواضعانه« 
بــه درخشــیدن و تاثیرگــذاری در پشــت دروازه هــای 
از  یکــی  ســال ها  ایــن  در  و  دهــد  ادامــه  شــهرها 
بحق ترین مطالبات همکاران ما یعنی حق اســتقرار 
و ســکونت در یــک ســاختمان درســت و درمــان  و 
آبرومنــد در مرکــز اولویتــش قــرار داده نشــد و ایــن 

مهم همچنان بی پاسخ ماند.

اینهمهافتخارو...
بــرای پــی بــردن بــه عمــق تناقض موجــود باید 
تاکیــد کنیــم از شــرکتی ســخن مــی گوییــم کــه بــا 
عناوینی پرافتخار مانند »بزرگ ترین توســعه دهنده 
گاز جهــان«، »بــازوی فنی – اجرایی صنعت گاز« و 
»قوه عاقله صنعت گاز« شــناخته می شــود و پس 
از سال ها رقم زدن فتوحات درخشان در عرصه گاز 
کشور، اکنون سودای بین المللی شدن در سر دارد. 
سخن از سازمانی است که در چنبره تندترین 
تحریم ها و گردباد ســهمگین نوسانات نرخ ارز کمر 
خــم نکــرد و ســرفرازانه از پیــچ تنــد کرونــا گذشــت 
گذاشــت  تمــام  ســنگ  پروژه هــا  موفقیــت  بــرای  و 
تــاالر  کارنامــه  وارد  را  رکوردهــا  درخشــان ترین  و 
افتخــارات صنعــت گاز کــرد و بــه لطــف دانش فنی 
مهندسان و توان مغزافزاری خویش، جلوه جدیدی 
از اســتعداد ایرانیــان را با حمایــت تمام قد از بخش 

خصوصی و دانش بنیان ها جلوه گر نشان داد.

تاثیرمحیطفیزیکی؛فصل
مشترکهمهمکاتب

منابعانسانی
غــرض از ایــن نوشــتار مطلقا زیر ســوال بردن 
تالش هــا و نیــت خیــر متولیــان امر کــه در تمام این 
سال ها به قدر وسع خود در فراهم آوردن مسکن و 
ماوایی آبرومند برای همکاران کوشــیده اند، نیســت 
اما یاران همراه ! از هر زاویه ای که به محدودیت ها 
و دالیــل شــکل گیری وضعیت فعلی نــگاه کنیم، باز 
هــم حضــور مغزهــای متفکر یکی از راهبــردی ترین 
صنایع کشــور در ســاختمان های فرســوده و ناایمن 

در خور تامل و توجیه ناپذیر به نظر می رسد. 
همــه مکاتــب منابع انســانی از کالســیک ترین 
تــا مدرن تریــن آنهــا برخــورداری از مســکن و مــاوای 
در  اصــل  پایه ای تریــن   را  اســتاندارد  و  شایســته 
بهــره وری نیروی انســانی دانســته  و تاثیــر غیر قابل 
انــکار محیــط فیزیکــی بــر روح و روان کارکنان را  با 
صدهــا متــد و شــواهد علمــی بــه اثبات رســانده اند 
بنابراین شایســته بود تا به امروز به پاس و حرمت 
نقش آفرینی ممتاز در ســاخت پیچیده ترین شــبکه 
گاز جهــان، حداقــل یــک ســاختمان اداری باکیفیت 
و اســتاندارد برای جلب رضایتمندی پرســنل فراهم 

می شد.

عوارضرویکردمتواضعانه
برای روشن تر شدن ابعاد بی مهری کنونی در 
حق شــرکت مهندســی و توســعه گاز ناچاریم عرض 
کنیــم کــه ایــن موضوع صرفــا منحصر به ســاختمان 
استاندارد  نیست و کمبود در زیرساخت های دیگر 
رفاهی نظیر مهدکودک، درمانگاه، سرویس ایاب و 
ذهــاب، رســتوران و حتــی نبود یک بوفــه کوچک به 

چشم می خورد.
بــاز بایــد تاکیــد کنیــم کــه ایــن قضیــه تنهــا در 
حــوزه ســخت افــزاری هــم نیســت و دوســتانی کــه 
ســابقه فعالیــت در دیگــر شــرکت های پــروژه محور 
وزارت نفــت را دارنــد تصدیــق می کنند که بســیاری 
مجموعه هــا پــس از اتمام موفق هر پروژه، به بهانه 
قدردانــی از مدیــر پــروژه، مهنــدس، نــوآور و فنــاور 
برتــر و ده هــا عنــوان پر طمطراق دیگر، مراســم های 
باشــکوه بــرای تشــکر از دســت انــدرکاران برپــا مــی 

کننــد، رویــدادی که در شــرکت ما به 
ندرت دیده می شود. 

خیلــی راه دور نرویــم؛ همیــن 
چنــدی پیــش یک مراســم مناســبتی 
در رستوران ساختمان مرکزی برگزار 
شــد؛  هــر چنــد همــکاران گرامــی بــا 
حضورشــان روشــنی بخــش محفــل 
شــدند، امــا واقعیــت آن اســت کــه 
خیلــی  مراســم  ایــن  برپایــی  مــکان 
شــباهتی به ســالن اجتماعات یا آمفی تئاتر  نداشت 
و فراتــر آنکــه آنجــا حتــی یــک رســتوران اســتاندارد 
هــم به شــمار نمی آید و فاقــد ویژگی های اولیه یک 

سالن غذاخوری است.
کــه  شــود  مــی  متناقض تــر  وقتــی  موضــوع 
بدانیــم برخــی از شــرکت های تابعــه وزارت نفت در 
همیــن تهــران، نــه تنهــا از چندیــن ســالن همایــش 
مــدرن و مجهــز بــه جدیدتریــن تکنولوژی هــای روز 
دنیــا برخوردارنــد بلکــه بــه دلیل ظرفیت هــای خالی 
فــراوان، بخشــی از ایــن ســالن ها را بــه متقاضیــان 

اجاره داده و از این راه درآمدزایی می کنند. 

وقفهدفشدگان!
فراموش نکنیم که از منظر تاریخی هم برخی 
روایت هــا بــرای توضیح وضعیت فعلــی وجود دارد. 
گواهــی بــر ایــن واقعیــت کــه شــرکت مهندســی و 
توســعه گاز رفــاه خــود را مرتبــا بــه تعویــق انداختــه 
و نادیــده گرفتــه تا مانعی بــرای تمرکز کامل بر روی  
تحقــق ماموریت هایــش نباشــد.  قیاســی کوتــاه بــا 
تالش هــای دیگــر ســازمان های صنعــت نفــت  برای 
اســتاندارد،  کار  و محــل  آوردن ســاختمان  فراهــم 
مــا را بــه دهههــای 70 و 80 مــی رســاند؛ دورانــی 
کــه بــه واســطه رفــاه نســبی اقتصــادی در  کشــور و 
حاکــم شــدن رویکــرد توســعه گــرا در وزارت نفــت 
شــرکت های دیگــر فضــا را مســاعد بــرای ســاخت یا 
خریــد ســاختمان دلخــواه دیــده و خیــز برداشــتند. 
دورانــی کــه اوج فعالیــت پروژه های گازرســانی  بود 
و  شــرکت مهندســی و توسعه گاز )تحت عنوان هر 
نام( به دلیل شــرایط خاص آن زمان، اساســا مجالی 
بــرای پیگیــری مــداوم و وقت گذاشــتن بــرای تامین 
نیازهــای زیرســاختی پرســنل خــود از جملــه تهیــه 

ساختمان نداشت.

ساختتخصصماست؛
امابرایدیگران!

موضــوع عــدم کامیابــی شــرکت مــا در فراهــم 
کــردن »ســاختمان اســتاندارد« از آن جهــت ســوال 
برانگیز اســت که »بازوی فنی اجرایی صنعت گاز« 
خــود بهتریــن و باکیفیــت ترین متخصصــان، لوازم، 
ابزارهــا و ســاز و کارهــای کافی را بــرای موفقیت در 
ایــن عرصه را داشــته اســت؛ یک طــرح تخصصی به 
نــام تاسیســات زیربنایی و ســاختمانی که متشــکل 
از خبره ترین متخصصان امر اســت  که ده ها پروژه 
موفق ســاختمانی با مدرن ترین امکانات برای دیگر 
بخش های صنعت نفت در اقصی نقاط ایران فراهم 
کــرده و چندین پروژه شــاهکار معمــاری را نیز برای 
مــردم و جوامــع پیرامونــی بنیــان نهــاده و همچنین 
امور حقوقی و گروه تحصیل اراضی که در کاربلدی 
زبانزد همگان بوده و به واســطه انباشــت تجربیات 
تخصصــی، مرجعی برای دیگر همکاران وزارت نفت 

به شمار می آید.
یعنــی هر آنچه از تخصص و تجربه دانشــی و 
اجرایی برای ســاخت یا احیانا خرید یک ســاختمان 
الزم اســت در شــرکت ما تجمیع شــده اســت و اگر 
اراده بــر تحقــق این امر بــود  یقینا همه  ظرفیت ها 
بــه صحنــه مــی آمــد و کار را یــک بــار برای همیشــه 

تمام می کرد.

حافظاربرصدرننشیند....
آنچــه همــکاران مــا بــه عنــوان دغدغه خــود از 
وضعیت ســاختمان در محافــل مختلف بیان کردند 
ما را بر آن داشت تا ضمن طرح مجدد این ضرورت 
انکارناپدیر در فضای عمومی، توجه تصمیم گیران را 
متوجه اضطرار در تهیه زیرســاختی کنیم که شــاید 

مدت  ها پیش باید برطرف می شد. 
شایســته اســت همــه متولیــان در ایــن برهــه 
ضمن پاسخ به این مطالبه بحق همکاران، راهکاری 
بیابنــد تــا پرســنل فکــر و ذهــن خــود را معطــوف 
فعالیت و پروژه ها کنند نه عوارض جســمی ناشــی 
از ســکونت در ســاختمانی که حتی فاقد آسانســور 

است.
در پایان به کارکنان شــریف شــرکت مهندسی 
نامطلــوب  کــه  فرســتیم  مــی  درود  گاز  توســعه  و 
بــودن ســاختمان ها آنهــا را از حرکــت باز نداشــت و 
مــی دانیــم که خلق دســتاورد در این شــرایط بســی 
ارزشــمندتر است و سرچشمه بسیاری از افتخارات 
در همیــن بناهــای بــه ظاهــر قدیمــی امــا صمیمی و 
بااصالــت که پربازده تر از عمارت های مجلل و فاخر 
اســت، رقم خورده اســت و به رســم حضرت حافظ  

می گوییم:
حافظ ار بر صدر ننشیند ز عالی مشربیست/  

عاشق دُردی کش اندربند مال و جاه نیست

اخبـــــــــــــــــار

مجلــس بودجــه و برنامــه کمیســیون عضــو
و اطالعــات شفافســازی بــا کــه کــرد تاکیــد
از مختلــف مالیاتهــای اخــذ هوشمندســازی
طریــقســامانهمودیــانکارآمدینظــاممالیاتی

کشورارتقاپیداخواهدکرد.
محمدرضــا دشــتی اردکانــی در گفت وگو  با 
مهــر  بــا اشــاره بــه رونمایــی از ســامانه مودیــان 
مالیاتــی و تأثیــر ان بــر عادالنــه تــر شــدن اخــذ 
مالیــات در کشــور  اگــر  کــرد:  اظهــار  مالیات هــا 
نظام مند و هوشــمند نشــود مشــکالت گذشــته 
همچنان باقی خواهد ماند. در پی اقدام سازمان 
امور مالیاتی در مبنا قرار دادن دســتگاه های پز، 

روابــط اجتماعــی و اقتصــادی مــردم تحــت تأثیــر 
قــرار گرفتــه اســت. راهــکار هوشــمند شــدم اخذ 

مالیات نیز از سامانه مودیان آغاز خواهد شد.
او بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد مالیــات تنهــا بر 
تراکنش هــای  بــر  نــه  شــود  اخــذ  افــراد  درآمــد 
کارتخــوان؛ اضافــه افــزود: بســیاری از مــردم بــه 
دنبــال روابــط اجتماعــی کــه بــا هم دارنــد ممکن 
است از دستگاه کارتخوان استفاده کنند که این 
مســاله جــدای از روابــط اقتصــادی اســت و نباید 
مالیات شامل آن ها بشود. این اقدامات مودیان 
مالیاتــی، در ســازمان مالیــات ثبــت می شــود و 
مالیــات به آن تعلق می گیرد این موضوع از قبل 

اطالع رسانی نشده و به نظر من کار غلطی بود.
بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون  عضــو  ایــن 
مجلــس بــا اشــاره بــه اصــالح قوانیــن در حــوزه 
مالیات توســط دولت گفت: البته وزیر اقتصاد و 
رئیس سازمان مالیاتی به دستور رئیس جمهوری 
ســریعاً قوانیــن ایــن حــوزه را اصالح کردنــد و به 
نظــر مــن بــا شفاف ســازی فرآیند اخــذ مالیات ها 
مثــل مالیــات بــر ارزش افزوده، مالیات مشــاغل 
مالیاتــی کشــور  نظــام  مالیات هــای مختلــف،  و 
بیشــترین دســتاورد را خواهد داشــت و از طرف 
دیگر با شفاف ســازی اطالعات و هوشمندســازی 
ســامانه  طریــق  از  مختلــف  مالیات هــای  اخــذ 

مودیــان کارآمدی نظام مالیاتی کشــور ارتقا پیدا 
خواهد کرد.

اردکانــی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا 
افزایــش درامــد دولــت و کم شــدن وابســتگی به 
خلــق نقدینگــی تأثیــری بــر کاهــش تــورم دارد؟ 
گفــت: هــر زمانــی کــه درآمــد کشــور از طریــق 
مالیــات افزایــش یابــد قطعــاً منجــر بــه کاهــش 
کســری بودجه واقعی اقتصاد، کاهش خلق پول 
و در نتیجــه کنتــرل تــورم خواهــد شــد. بــه طــور 
کلــی یکــی از کارآمدترین راهکارهــا کنترل تورم، 
افزایــش درآمدهــای مالیاتی و کاهش وابســتگی 

به بودجه نفت و خلق پول است.

درسایتروزنامهبخوانید:

احــداثمســکنوتنظیمگــریدربــازارمســکن
در رئیسجمهــوری ســخنان محــور مهمتریــن
بازدیددیروزازوزارتخانهراهوشهرسازیبود.

بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیت هللا دکتر سیدابراهیم رئیسی نظارت بر بازار 
مســکن و تنظیم گــری در ایــن حــوزه را از وظایــف 
وزارت راه و شهرســازی دانســت و بیــان کــرد: این 
وزارتخانــه بایــد بــا پایش دقیق روندهــا و افزایش 

عرضه، بازار را به تعادل برساند.
او  بــا تاکیــد بــر ضــرورت اجرای وعــده دولت برای 
ســاخت ۴ میلیــون مســکن در کشــور بــرای انجام 
تکلیف قانونی و پاسخ به نیاز موجود، خاطرنشان 
کــرد: پیش نیــاز اجــرای ایــن طرح اختصــاص زمین 
اســت کــه در ایــن زمینــه وزارت راه و شهرســازی 
مسئولیت مهمی به عهده دارد و باید با شناسایی 
زمین های مناســب و تشکیل بانک مسکن، زمینه 

جهش تولید مسکن در کشور را فراهم کند.
رئیس جمهوری در ادامه به همه وزارتخانه ها 
موجــب  بــه  داد  دســتور  اجرایــی  دســتگاه های  و 
قانون تا پایان شهریور تمام اراضی مناسب اعالم 
شده را برای احداث مسکن اختصاص دهند تا از 
طریــق بانــک زمیــن و وزارت راه و شهرســازی، بــه 

متقاضیان واگذار شود، در غیر این صورت تمامی 
این زمین ها به نام دولت جمهوری اســالمی ایران 

سند خواهد خورد.
رئیسی، همچنین به وزارت راه و شهرسازی دستور 
داد، عــالوه بر ســاخت مســکن به مــردم »زمین به 
شرط ساخت مسکن« هم واگذار شود تا در فرایند 

ساخت مسکن در کشور مشارکت کنند.
او در ادامــه نقــش مهــم نظــارت بــر فراینــد 
تخصیــص زمیــن و احــداث مســکن را مــورد تاکید 
قرار داد و گفت: دستگاه های مسئول باید با رصد 
و نظــارت دقیــق، مراقبــت کنند کــه در جریان این 
طرح شــاهد واســطه گری یا ســوداگری نباشــیم و 
زمین ها صرفا به متقاضیان ساخت واگذار شود.

رئیس جمهــوری بــه اســتانداران نیــز دســتور 
داد کــه یکــی از اولویت هــای مهم خــود را موضوع 
مســکن قــرار دهنــد و برنامه هــای کالن دولــت و 
وزارت راه و شهرســازی در این زمینه را با جدیت، 

سرعت و دقت دنبال کنند.
رئیســی در ادامــه توجــه بــه قوانین و اســناد 
باالدســتی در ســاخت مســکن انبوه را مورد تاکید 
قرار داد و افزود: در توسعه شهرها توجه به قواعد 
معمــاری  حــوزه  در  قانونــی  دســتورالعمل های  و 

از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت. ترجیــح دولت 
توســعه افقــی شــهرها بــه جــای بلندمرتبه ســازی 
اســت، اما الزمه این راهبرد نیز توسعه دسترسی 
بــه زیرســاخت های مربوطــه در مناطقی اســت که 

برای ساخت مسکن در نظر گرفته می شود.
همــه  خصــوص  در  شــفاف  اطالع رســانی 
طرح های در دســت اجرا در حوزه مســکن، اعمال 
نظــارت جــدی در فرایند اجرای طــرح جهش تولید 
مســکن، تفویــض اختیــارات الزم بــه اســتانداران 
از طریــق وزارت راه شهرســازی و ارائــه خدمــات 
زیربنایی همزمان با واگذاری زمین به مردم، دیگر 
دســتورات صریــح رئیس جمهوری به دســتگاه های 

مسئول، در حوزه تولید مسکن بود.
او با تاکید بر ســهم مســکن از ســبد خانوار، 
اقدامــات نظارتــی و مدیریتــی در این بــازار را یکی 
گفــت:  و  دانســت  کشــور  مهــم  اولویت هــای  از 
ســاماندهی ایــن بــازار می توانــد کمــک بزرگــی بــه 
معیشت خانواده ها نموده و بسیاری از مشکالت 

آنها را مرتفع نماید.
رئیس جمهــوری در ایــن جلســه همچنیــن پــس از 
اســتماع گــزارش وزیــر راه و شهرســازی و معاونــان 
ایــن وزارتخانــه در حوزه هــای مختلــف از اقدامــات 

ایــن وزارتخانــه در رشــد ترانزیــت، بســیج امکانــات 
بــرای اعــزام و بازگشــت حجــاج بیــت هللا الحــرام، 
پیگیــری مصوبــات ســفرهای اســتانی و راه انــدازی 
و  راه  وزارت  کاری  حیطــه  در  سامانه هوشــمند 
شهرسازی قدردانی کرد و این اقدامات را زمینه ساز 

تحقق برنامه های کالن دولت مردمی دانست.
رئیســی گفت: خصوصا در حوزه کریدورهای 
ترانزیتــی، مســئولیت مهمی بر عهــده وزارت راه و 
شهرســازی قــرار دارد که می تواند پیشــران فرایند 
توســعه و پیشــرفت در کشــور باشــد. الزم اســت 
طرح هــای توســعه ای در ایــن حــوزه در زمان مقرر 
تکمیل شود در غیر اینصورت ممکن است کارآیی 

خود را از دست بدهد.
او بــه وزیــر راه و شهرســازی و مدیــران ارشــد ایــن 
وزارتخانــه و اســتانداران دســتور داد بــرای تمامــی 
پروژه هــا زمانبنــدی دقیــق تعیین کننــد و حتما در 

فرایند اجرا به زمابندی یاد شده مقید باشند.
ضــرورت  بــر  تاکیــد  بــا  رئیس جمهــوری 
اطالع رســانی شــفاف زمانبنــدی پروژه ها بــه افکار 
عمومی گفت: با اطالع رسانی شفاف زمابندی باید 
امکان نظارت افکار عمومی و مردم و رسانه ها به 

تکمیل طرح ها در زمان معین فراهم شود.

درســومیننشســتقــرارگاهنظــارتبــراجــرای
جمعیــت جوانــی و خانــواده از حمایــت قانــون
سازمانبازرسیکلکشوراعالمشدکهازهفته
گذشــتهبازرســانســازمانبازرســیکلکشــور
پاســخ آزمایــی راســتی حــال در دســتگاهها در

دستگاههاپیراموناجرایاینقانونهستند.
بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان بازرســی 
کل کشــور، ســومین نشســت قــرارگاه نظــارت بــر 
اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت 
بــا حضــور اعضــای  ســازمان بازرســی کل کشــور 

قــرارگاه و فاطمــه محمدبیگــی رئیــس فراکســیون 
جمعیت مجلس شورای اسالمی برگزار شد.

در ایــن جلســه بــا اشــاره بــه اتمــام ارزیابــی 
گزارش های واصله از ســوی دســتگاه های اجرایی، 
عنــوان شــد کــه ســازمان بازرســی کل کشــور در 
ارزیابی عملکرد دستگاه ها در اجرای این قانون از 
مرحله خوداظهاری عبور کرده و در مرحله راستی 

آزمایی است.
بنابرایــن گزارش، از هفته گذشــته بازرســان 
سازمان بازرسی کل کشور در دستگاه ها در حال 

راستی آزمایی پاسخ دستگاه ها هستند.
بازرســی کل  قائم مقــام ســازمان  رحمانیــان 
کشــور و رئیــس قــرارگاه نظــارت بــر اجــرای قانون 
ایــن  در  و جوانــی جمعیــت  از خانــواده  حمایــت 
نشست با اشاره به اینکه برخی دستگاه ها اعالم 
کرده اند در خصوص اجرای قانون جوانی جمعیت 
بــرای تصویــب بــه  آیین نامه هــای الزم را تهیــه و 
هیــات دولــت ارســال کرده انــد، خاطرنشــان کــرد: 
دولــت باید اهتمام بیشــتری بــه موضوع جمعیت 
داشــته باشــد، در ایــن حــال دســتگاه ها نیــز نباید 

به صرف ارســال آئین نامه ها اکتفا کنند بلکه باید 
پیگیــری کننــد تــا دولــت زودتر ایــن آئین نامه ها را 

بررسی کند.
نشســت های  اســتمرار  بــر  تأکیــد  بــا  او 
اســالمی  شــورای  مجلــس  بــا  قــرارگاه  مشــترک 
از  بایــد  اســالمی  شــورای  مجلــس  کــرد:  اظهــار 
دســتگاه هایی کــه در قانــون بــرای آنهــا تکالیفــی 
مشــخص شــده ایــن مطالبه را داشــته باشــد که 
تاکنــون چــه اقدامــی بــرای نظارت بر اجــرای این 

قانون انجام داده اند.

ترجمه:سلیمحیدری
متحــده،  ایــاالت  نفتــی  بــزرگ  شــرکت  دو 
آکســون موبیــل )Exxon Mobil Corp( و شــورون 
)Chevron Corp(، روز جمعــه رکــورد درآمــدی را 
ثبــت کردنــد. ایــن رکــورد بــا افزایــش قیمــت نفت 
خام و گاز طبیعی و نتایج مشابه برای شرکت های 

بزرگ اروپایی در روز گذشته همراه بود.
ایــن دو شــرکت آمریکایــی به همراه شــرکت 
شل )SHEL.L( مستقر در بریتانیا و شرکت توتال 
انــرژی فرانســه )TTEF.PA( در مجموع نزدیک به 
51 میلیــارد دالر در ســه ماهــه اخیــر بــه دســت 
آوردند که تقریباً دو برابر درآمد این گروه در دوره 

سال قبل است.
اکســون با 17.9 میلیارد دالر سود سه ماهه 
از رقبــای خــود پیشــی گرفــت کــه بیشــترین ســود 
برای هر شرکت نفتی بین المللی در تاریخ است.
شــورون، شــل و توتــال دویدنــد تا بــه برنامه 
بازخرید تهاجمی اکســون برســند کــه بدون تغییر 

نگه داشته شد.
ایــن چهــار شــرکت در مجمــوع 23 میلیــارد دالر 
در ایــن ســه ماهه بــه ســهامداران بازگرداندند و از 
حاشیه سود باالی حاصل از فروش نفت و گاز بهره 
،)BP Plc( بردنــد. پنجمیــن شــرکت بزرگ، بی پــی 

هفته آینده گزارش درآمد خود را می دهد.

کمــک  بــا  شــرکت ها  ایــن 
افزایــش قیمت هــای آتی نفت خام 
برنــت کــه میانگیــن آن در حــدود 
ســه  در  بشــکه  هــر  در  دالر   11۴
ماهه بود، نتایج قوی در واحدهای 

تولیدی خود ثبت کردند.
قیمت های باالی نفت خام می تواند 
نفتــی  بــزرگ  شــرکت های  بــرای 
یکپارچــه کاهــش یابــد، زیــرا آنهــا 

هزینــه نفت خام مورد اســتفاده بــرای محصوالت 
پاالیش شده را نیز متحمل می شوند. با این حال، 
به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و تعطیلی های 
متعدد پاالیشگاه ها در سرتاسر جهان در پی همه 
گیــری ویــروس کرونــا، حاشــیه های پاالیشــی در 
ســه ماهه دوم افزایش یافت و از رشــد نفت خام 

پیشی گرفت و بر درآمد افزود.
دارن وودز، مدیر اجرایی اکسون، در تماسی 
بــا تحلیلگــران گفــت: »نتایج قوی ســه ماهه دوم 
بازتــاب فضــای تنــگ رقابتــی بــازار جهانــی اســت، 
جایی که تقاضا به ســطوح نزدیک به قبل از همه 
گیــری بهبــود یافتــه و عرضــه کاهش یافته اســت. 

افزایش عرضه یک شبه اتفاق نخواهد افتاد.”
انتشــار نتایــج مالــی حاصــل از شــرکت های 
بــزرگ مطمئنــاً باعــث اعتــراض سیاســتمداران و 

می شــود.  مصرف کننــده  حامیــان 
آنها می گویند شــرکت های نفتی با 
کمبود عرضه جهانی سرمایه گذاری 
فربــه  را  سودشــان  تــا  می کننــد 
کننــد و مصرف کننــدگان را از بیــن 
ببرنــد. جــو بایــدن، رئیــس جمهــور 
ایــاالت متحــده مــاه گذشــته گفــت 
که اکســون و دیگــران در زمانی که 
قیمــت ســوخت مصرفــی بــه رکورد 
بی ســابقه ای افزایش یافت، »از خدا هم بیشــتر 

پول« می گرفتند.
در اوایــل مــاه جــاری، بریتانیــا مالیاتــی 25 
درصــدی بــر تولیدکننــدگان نفــت و گاز در دریــای 
شــمال تصویــب کــرد. قانونگــذاران ایــاالت متحده 
دربــاره ایــده مشــابهی بحث کــرده انــد، اگرچه در 

کنگره با چالش های طوالنی مواجه است.
در  اکســون،  مالــی  مدیــر  میکلــز،  کاتریــن 
مصاحبــه بــا رویتــرز گفت، مالیات بیــش از اندازه 
»انگیــزه ای بــرای افزایــش تولید، کــه واقعاً همان 
چیــزی اســت کــه جهــان امــروز بــه آن نیــاز دارد« 

ایجاد نمی کند.
ایــن شــرکت ها مــی گویند کــه آنها صرفــاً تقاضای 
مصــرف کننــده را بــرآورده مــی کننــد و قیمت هــا 
تابعــی از مســائل عرضــه جهانــی و عــدم ســرمایه 

گــذاری اســت. شــرکت های بــزرگ  با سرمایه شــان 
منضبط شــده اند و به دلیل فشــار سرمایه گذارانی 
کــه خواهــان بازدهــی بهتــر و انعطاف پذیــری در 
طــول یک چرخه نزولی هســتند، در برابر افزایش 

هزینه های سرمایه مقاومت می کنند.
پیــر بربــر، مدیــر مالــی شــورون، به رویتــرز گفت: 
»در کوتاه مدت )نقد کردن پول نفت( به ترازنامه 
می رود. هیچ جای دیگری برای آن وجود ندارد.”

بازگشــت  دلیــل  بــه  نفــت،  جهانــی  تولیــد 
آهسته بشکه های نفتی به بازار از سوی سازمان 
کشــورهای صادرکننده نفــت )اوپک( و متحدانش 
از جملــه روســیه، و همچنیــن کمبــود نیــروی کار 
و تجهیــزات کــه مانــع از افزایــش ســریع عرضــه 
در کشــورهایی مانند ایاالت متحده شــده اســت، 

عقب گرد نموده است.
اکســون در اوایــل ســال جــاری برنامــه خرید 
مجدد پیش بینی شده خود را تا سال های 2022 و 
2023 بیش از دو برابر کرد و به 30 میلیارد دالر 
رساند. شل اعالم کرد که 6 میلیارد دالر سهام را 
در سه ماهه جاری بازخرید خواهد کرد. در حالی 
که شورون برنامه های خرید مجدد ساالنه خود را 
به محدوده 10 تا 15 میلیارد دالر افزایش داد و از 

5 میلیارد دالر به 10 میلیارد دالر رسیده است.
منبع:رویترز
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گزارش سیاستی بررسی 
سامانه های هوشمند کشف 

تقلب منتشر شد
پژوهشــکده پولــی وبانکــی گــزارش سیاســتی بررســی 

سامانه های هوشمند کشف تقلب را منتشر کرد.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده پولی و بانکی، 

در خالصه مدیریتی اين 
اســت:  آمــده  گــزارش 
فعالیت هــای  و  تقلــب 
متقلبانــه عواقــب مالــی 
فاجعه بــاری دارد. تقلب 
مشــکلی  یــک  مالــی 
اساســی اســت کــه هــم 
در بخــش مالــی و هــم 
تأثیــر  روزمــره  زندگــی 

می گــذارد و آثــار بســیاری در یکپارچگــی و اعتمــاد در 
بخش هــای مالــی دارد و خســارات زیــادی بــه اقتصــاد 
دولت ها، سازمان ها، بخش های خصوصی یا حتی افراد 
جامعــه وارد می کند. به همیــن دلیل، صنعت بانکداری 
)دانشــمندان داده،  ایــن حــوزه  دنیــا روی متخصصــان 
مهندســان مالــی( ســرمایه گذاری کــرده اســت. بســیاری 
از مطالعات تحقیقاتی انجام شــده توســط ســازمان های 
تحقیقاتی برجســته مانند گارتنر، فورستر و غیره نشان 
دادنــد کــه رونــد وقوع تقلــب همچنان رو بــه افزایش و 

برای بهبود کشف تقلب تالش مستمر الزم است.
جنبــه  دو  تقلــب  کشــف  و  تقلــب  از  پیشــگیری 
متفــاوت از یــک نظــام مالــی اســت: پیشــگیری اولیــن 
دیــوار دفاعــی اســت و معمــوالً بــه سیســتم ها اجــازه 
امــا  کننــد،  جلوگیــری  تهدیــدی  هرگونــه  از  می دهــد 
تشــخیص، شناســاییِ یــک حملــه درحال انجــام یا قبالً 
رخ داده اســت؛ پیشگیری اولین الیه است، درحالی که 
شناســایی، الیه بعدی حفاظت و ایمن ســازی سیســتم 
در برابــر تقلــب محســوب می شــود. تشــخیص تقلــب 
فراینــدی واکنشــی اســت، امــا بازدارندگــی از تقلــب، 
تــالش  هرگونــه  برابــر  در  سیســتم  یــک  اســتقامت 

متقلبانه اســت و کاری چالش برانگیزتر اســت.
بانک ها معموالً برای پیش بینی و کشــف تقلب به 
الگوهای رفتاری گذشته متکی اند؛ اما با ظهور الگوهای 
جدیــد تقلــب و پیچیده ترشــدن آن هــا، پروفایــل رفتاری 
کامل مشتری و شناسایی الگوهایی که بتواند به سرعت 

با الگوهای جدید سازگار شود، ضروری است.

نشست هم افزایی مدیران 
عامل بانک های سپه، 

صادرات و سینا برگزار شد
نشســت هم افزایــی مدیــران عامــل ســه بانــک  ســپه، 
صــادرات و ســینا روز گذشــته بــه میزبانــی بانک ســینا 

برگزار شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانک ســینا، در این نشســت 

آیت الــه  بــا حضــور  کــه 
مدیرعامــل  ابراهیمــی، 
ضیــاء  ســپه،  بانــک 
مدیرعامــل  ایمانــی، 
ایــران  صــادرات  بانــک 
فتحعلــی،  غالمرضــا  و 
سرپرســت بانــک ســینا 
برگزار شــد، بر همکاری 
فی مابیــن در حوزه هــای 

بانکــی و هم افزایــی بیشــتر در حوزه هــای بانکــی و ارائه 
خدمات تأکید شد.

گفتنی است یکی از اهداف این نشست، انتقال تجربیات 
مدیریتــی و اجرایــی بانک های یادشــده و ایجاد زمینه های 

الزم برای توسعه همکاری های اجرایی بوده است.

 چاالکی و سرعت
ارائه خدمات، نقطه تمایز 

بانک کارآفرین
مدیرعامل شــرکت کومار ، ســرعت ارائه خدمات بانک 

کارآفرین را متمایز از سایر بانکها کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین، مهندس 

طهرانــی زاده،  اردشــیر 
شــرکت  مدیرعامــل 
از  یکــی  بعنــوان  کومــار 
بانــک  بــزرگ  مشــتریان 
و  گفــت  در  کارآفریــن 
نشــریه  بــا  کــه  گویــی 
پیــام کارآفریــن داشــته 
از  تقدیــر  اســت ضمــن 
ســرعت و چاالکی بانک 

کارآفریــن در ارائــه خدمــات بــه بخــش خصوصــی گفته 
اســت :" بانــک کار آفرین به عنــوان یک بانک خصوصی 
پــروژه تصفیــه خانــه فاضــالب  ای در  همراهــی جــدی 
ارائــه  شــهری بندرعبــاس دارد و ســرعت، چاالکــی در 
خدمــات و همراهــی بانــک موجب شــده تا ایــن پروژه با 

سرعت خوبی انجام شود.”
وی ادامــه داد: "اصــوال طرحهــای عمرانــی با توجه 
بــه چالشــهای دریافتی بودجه هــای عمرانی که اکثرا با 
تاخیــر مواجــه اســت و اینجاســت کــه نقــش بانکها در 
تامیــن نیــاز تســهیالت و اعتبــار اســناد ریالــی داخلــی 
بســیار جــدی اســت و مــی توانــد کمک شــایانی به این 
ایــن  کمبــود نقدینگــی کنــد کــه بانــک کار آفریــن در 
موضــوع بــه خوبــی همــراه پیمانــکاران بخــش صنعــت 

احداث است.”
 طهرانــی زاده بــا تقدیــر از همراهــی بانــک افــزود:
"فرایند درخواست از بانک کارآفرین در خصوص اعطای 
تســهیالت مدنظــر در مدت زمــان بســیار کوتاهی تبدیل 
بــه مصوبــه شــد. این مســئله موجــب تســریع در انجام 
پروژههــا بــوده کــه البتــه ایــن روال مزیــت بســیار خوب 

بانک کارآفرین نسبت به برخی بانک ها است.“
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تعامل موسسه اعتباری 
 ملل با مشتریان برای

وصول مطالبات
 قائــم مقــام موسســه اعتبــاری در همایــش مســئوالن 
حقوقــی موسســه اعتبــاری ملل،کــه بــا حضــور آقایــان 
اکبری معاونت اعتبارات، صادقی نیا مشاور مدیرعامل 
در امــور حقوقــی، دکتــر ســجادی رئیــس اداره حقوقی 
و جمعــی ازکارکنــان اداره حقوقــی ،مناطــق و حوزه هــا 
درمشــهد مقــدس برگــزار شــد، بــا اشــاره بــه اهمیــت 
وصــول مطالبات گفت: 
مطالبــات  وصــول  بــا 
راکــد  ســرمایه های 
چرخــه  بــه  موسســه 
و  اعــاده  تســهیالت 
ســودآوری  موجــب 

موسسه خواهد شد.
مروجــی  آقــای   
اســتفاده  بــر  تاکیــد  بــا 
از تجربــه و خــط مشــی متخصصــان در جهــت وصــول 
وصــول  کمیســیون های  و  گفت:کمیته هــا  مطالبــات 
مطالبــات در حوزه هــا و مناطــق نقــش فعال تری در این 
امــر داشــته باشــند و پرونده هــای مطالباتــی را کمتــر به 

اداره حقوقی ارسال نمایند.
 وی بــا اشــاره برایــن نکتــه کــه در بخــش پیگیــری 
و وصــول مطالبــات بحــث دعاوی و حقوقی می بایســت 
آخریــن مرحلــه باشــد افــزود: همــکاران در تعامــل بــا 
بدهــکاران و پرونده هــای مطالباتی نهایت ســعی خود را 
بــر مذاکــره و گفتگو بر اســاس دســتورالعمل ها متمرکز 
سازند و بحث دعاوی را به مراحل نهایی موکول کنند.

 ایشــان در خصــوص راهکارهــای وصــول مطالبات 
اظهار داشت : فرهنگ وصول مطالبات در بین همکاران 
بایــد جــاری باشــد و پیگیری مســتمر و مداوم اقســاط از 

ابتدای شروع اقساط از طریق شعب انجام گیرد.
 قائــم مقــام موسســه در خاتمــه ضمــن تشــکر از 
فعالیتهــای همــکاران حقوقــی ابــراز امیــدواری کــرد بــا 
همدلــی و همراهــی همکاران به شــرایط مطلوب و ایده 

آل مد نظر موسسه دست یابیم.

 اقتصاد مقاومتی
به سبک بانک پارسیان

در حــال حاضــر نظــام بانکــی کشــور ســهم باالیــی از 
مســئولیت ســنگین کمک به توانمندســازی بخش های 
مختلــف اقتصــادی، تأمیــن منابــع مالــی و ســرمایه در 
گــردش بنگاه هــای اقتصــادی خــرد و کالن را در مســیر 
مقاومتــی  اقتصــاد  اهــداف  تحقــق  به ســوی  حرکــت 
برعهده گرفته اســت و به  جرأت می توان گفت بانک ها 
اقتصــاد  اهــداف  بــه  دســتیابی  اصلــی  ارکان  از  یکــی 

مقاومتی هستند.
سیســتم بانکــی با 
ســرمایه گذاری، حمایت 
و تأمیــن منابع موردنیاز 
و  تولیــدی  واحدهــای 
مولد نقش بســزایی در 
اقتصــاد،  توانمندســازی 
توسعه و ایجاد اشتغال 

دارند.
در همین راستا، در منظومه اقتصاد مقاومتی، بانک 
پارســیان به عنــوان واســطه در تجهیــز و تخصیص منابع 
به گونــه ای عمــل کرده اســت که حامی تولید و اشــتغال 
باشــد و زمینه پیوند ســالم و اثرگذار بین سرمایه گذاران 
و فعاالن اقتصادی را مهیا سازد. این بانک تـالش کـرده 
اســـت تا مأموریت های خـــود را به عنوان یـــک بانـــک در 
عرصـــه رونق اقتصـاد ملـــی به درستی بـه انجـام رسـانده 
و در همیـــن راسـتا دسـتاوردها و تجربه های ارزشـمندی 

را کسـب کـرده است.
همچنیــن ایــن بانــک بــا حمایــت از تولیــد داخلــی، 
مشـــارکت و تأمیــن مالی طرح های توســعه ای و هدایت 
تســـهیالت بــه ســـمت بخــش حقیقــی اقتصــاد، به زعــم 
خود سهم قابل توجهی در پیشبرد سیاست های اقتصاد 

مقاومتی بر عهده داشته است.

شرط بانک صنعت و معدن 
برای بهبود تسهیالت دهی

خــوش  و  تعهــد  معــدن  و  صنعــت  بانــک  مدیرعامــل 
حســابی مشــتریان را ضامــن بهبــود تســهیالت دهــی و 

رونق بخش تولید بوده دانست.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک صنعــت و معدن، 
دکتــر علی خورســندیان 
بانــک  ایــن  مدیرعامــل 
کــه بــه همــراه حســین 
عســکری، عضــو هیــات 
مقــام  قائــم  و  مدیــره 
بیــژن  عامــل،  مدیــر 
اســدی معــاون نظــارت، 
وصــول  و  حقوقــی 
عبدالرضــا  مطالبــات، 
ولــی الهــی معــاون اعتبــارات و راهبری شــعب و جمعی 
از مدیــران ارشــد ایــن بانک به منظور پیگیــری و اجرایی 
نمــودن مصوبــات ریاســت جمهــوری و نظــارت بــر رونــد 
احــداث و بهــره بــرداری از طرح هــای تامیــن مالــی شــده 
این بانک، روز پنجشــنبه ششــم مردادماه به شهرستان 
ایــن شهرســتان  از طرح هــای  بــود،  کاشــان ســفرکرده 
شــامل دنیــای مــس کاشــان تولید کننــده انــواع مفتول 
مــس، نــخ یاســمن و نگین دیبای شــادمان، فرش هدیه 
البــرز مشــهد، صنایــع یلدای کویر، شــرکت دانش بنیان 
تقطیران تولید کننده انواع مبدل های حرارتی و مخازن 
تحت فشار، مجموعه بزرگ گروه صنعتی مشفق تولید 
کننــده انــواع گرافیــت کــم ســولفور، لوله هــای چدنــی 
انتقــال آب، انــواع فــرو ســیلیس، عقیــق صنعــت امیــر 
کبیر، صنعت ابریشم بافت، گروه صنعتی فرش فرهی 

و آقای فرش بازدید کرد.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

یک کارشــناس بازار سرمایه گفت: گزارشات 
شــرکت های  از  برخــی  ســوی  از  خوبــی 
پتروشــیمی، فلــزی و نیــز پاالیشــی ها ارائــه 
شــد امــا رفتــار بــازار نشــان از آن دارد کــه 
ایــن گزارشــات صرفــا ســهامداران را قانــع به 

سرمایه گذاری در بورس نکرده است.
بــه گــزارش ایرنــا، شــاخص کل بــورس 
تهــران در پایــان روز چهارشــنبه ۲۹ تیرماه در 
حالــی در ایســتگاه یــک میلیــون و ۴۷۱ هــزار 
واحد به کار خود پایان داد که این رقم در روز 
چهارشنبه هفته قبل )آخرین روز کاری هفته 
جــاری( ۵ مردادمــاه با ۲۸ هــزار واحد کاهش 

به یک میلیون و ۴۴۳ هزار واحد رسید.
شــاخص کل )هــم وزن( در پایــان هفتــه 
گذشــته ۴۰۳ هــزار و ۷۸۱ واحــد بــود کــه در 
هفتــه جــاری ایــن عدد بــه ۳۸۹ هــزار و ۴۶۵ 
از ۲۴۳  واحــد و شــاخص قیمــت )هــم وزن( 
هــزار و ۷۲۵ واحــد به عدد ۲۳۳ هزار و ۷۰۴ 

واحد رسید.

روزهای پرنوسان معامالت 
بورس

حســین عبدی، کارشــناس بازار ســرمایه 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی ایرنا روند 
معامــالت بــورس در هفته نخســت مردادماه 
برآینــد  افــزود:  و  قــرارداد  ارزیابــی  مــورد  را 
معامالت بازار در هفته گذشــته نشان دهنده 
معامــالت بــازار بــا حجــم انــدک تقاضــا و نیــز 
معامــالت بــدون انرژی بود که ایــن امر باعث 
شد تا حدی طرف عرضه بر طرف تقاضا غلبه 

داشته باشد.
وی اظهار داشــت: به طــور کلی در هفته 
از ســوی  گذشــته شــاهد معامــالت ضعیــف 

سهامداران در این بازار بودیم.
عبــدی خاطرنشــان کــرد: بــازار ســرمایه 
اکنــون در روزهــای پرنوســانی قــرار دارد کــه 
علــت عمــده ایــن مســاله، نبــود نقدینگــی در 
بــازار اســت، در مقطــع فعلــی بــه دلیــل عدم 
بــورس  در  ســرمایه گذاری  جذابیــت  وجــود 

شاهد این مساله هستیم.

وجود برخی از تناقض ها در 
معامالت هفته گذشته بورس

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــه وجود 
برخی از تناقض ها در معامالت هفته گذشته 
اشاره کرد و گفت: گزارش های خوبی از سوی 
برخی از شــرکت های پتروشــیمی، فلزی و نیز 
پاالیشــی ها ارائه شــد، اما رفتار بازار نشان از 
آن دارد که این گزارش ها صرفاً سهامداران را 
قانع به سرمایه گذاری در بورس نکرده است.
وی اظهــار داشــت: خبرهــای مرتبــط بــا 
اقتصــاد کالن، مانند تصمیمات اتخاذ شــده و 
نیز سیاســت گذاری های انجام شــده در حوزه 
اقتصــاد کالن بــرای افزایــش نــرخ بهــره باعث 
شــد تــا ســرمایه گذاران نــگاه بدبینانه تــری را 
نسبت به این بازار پیدا کنند و برداشت بدی 
از افزایش نرخ بهره بین بانکی داشته باشند.

تفاوت ایجاد شده در نرخ 
بهره ملموس نیست

عبــدی با تاکید بــر اینکه در واقعیت امر 
تفاوتــی کــه نرخ بهره پیدا کرده اســت چندان 
ملموس نیســت، گفــت: همان طور که رییس 
بانــک مرکــزی مطرح کرد که تــالش این بانک 
این است تا فشار زیادی به بازار سرمایه وارد 
نشــود، اما برداشــت سهامداران این نیست و 

تصور آنها نسبت به بازار تغییر کرده است.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
وجــود چنیــن مســاله ای باعث شــده اســت تا 
شــاهد حجــم نقدینگــی چنــدان معقولــی در 

بازار نباشیم.

دیگــر  ســوی  از  کــرد:  خاطرنشــان  وی 
شاهد تنش های بین المللی و احتمال کاهش 
مســاله  ایــن  کــه  هســتیم  جهانــی  نرخ هــای 
باعــث شــد تــا بازار بــا احتیــاط بیشــتری برای 

سرمایه گذاری روبرو شود.
عبدی به دیگر عامل تاثیرگذار در نوسان این 
روزهــای معامالت بورس اشــاره کــرد و گفت: 
اکنون در بازار با تهدید مربوط به قطعی برق 
صنایع مواجه هســتیم که این امر در احتیاط 
ســرمایه گذاران برای ورود سرمایه هایشان به 

بورس تاثیرگذار بوده است.

شــرکت  نــوآوری  توســعه  و  فنــاوری  معــاون 
سپرده گذاری مرکزی گفت: اخیراً با قوه قضاییه 
بــه نتیجــه ای مثبــت بــرای وراث ســهام عدالــت 
دســت پیــدا کردیــم و امیدواریم این اقــدام را تا 

پایان شهریورماه به مرحله نهایی برسانیم.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)سنا(، و به نقل از ایرنا، »محمود حسنلو«به 
آخریــن جزییــات تعییــن تکلیــف وراث ســهام 
بــا قــوه  عدالــت اشــاره کــرد و افــزود: اخیــراً 
تکلیــف  بــرای  مثبتــی  نتیجــه ای  بــه  قضاییــه 

سهام عدالت متوفیان و وراث آنها دست پیدا 
کردیــم و اکنــون در حــال انجــام باقــی مراحل 

آن هستیم.
وی اظهــار داشــت: در ایــن زمینــه همــه 
تــالش خــود را بــه کار می گیریــم و امیدواریــم 
تــا پایــان شــهریورماه که وعــده آن را به وراث 
بــرای تعییــن تکلیــف ســهام عدالــت متوفیان 
داده بودیــم، انجــام ایــن اقــدام را بــه مرحلــه 

نهایی برسانیم.
حسنلو خاطرنشان کرد: به نظر می رسد 

بــا همکاری هایــی که بــا قوه قضاییه داشــتیم 
و نیــز تصمیمــات اتخــاذ شــده، ســهام عدالت 
متوفیــان را تــا پایــان شــهریورماه در اختیــار 

وراث قرار دهیم.
معاون فناوری و توســعه نوآوری شرکت 
ســپرده گذاری مرکــزی در ادامــه بــه اقدامــات 
انجــام شــده بــرای جامانــدگان ســهام عدالت 
اشــاره کــرد و گفــت: مســوولیت تصمیم گیری 
برای جاماندگان سهام عدالت بر عهده دولت 
اســت و تعییــن تکلیــف آن هیــچ ارتباطــی به 

سازمان بورس و شرکت سپرده گذاری ندارد.
وی ادامه داد: در این زمینه از ابتدا قرار 
بود دولت طرحی را ارائه دهد و مجلس آن را 
مصوب کند که بعد از آن برای اجرا در اختیار 

سازمان خصوصی سازی قرار می گیرد.
تخصیــص  بــرای  کــرد:  تاکیــد  حســنلو 
اگــر ســهام مربوطــه  بــه جامانــدگان،  ســهام 
بورســی باشــد اجــرای باقــی طرح به ســازمان 
بــورس محــول می شــود و در نهایــت شــرکت 

سپرده گذاری آن را ثبت خواهد کرد.

عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلــس بــا بیــان 
اینکــه پول هــای بخشــی از مــردم بــه دلیــل 
تشــکیل صندوق هایی تحــت عناوین مختلف 
از بیــن رفــت و از ســر ناچــاری ایــن پــول از 
خزانه پرداخت شــد؛ خبرداد بــرای جلوگیری 
بــر  نظــارت  بحــث  رخدادهایــی  چنیــن  از 
موسســات مالی به صورت برجســته در طرح 

اصالح قانون بانک مرکزی دیده شد.
کمیســیون  عضــو  علیپــور،  محمــد    
اقتصــادی مجلــس و نماینــده مــردم چالــدران 
دربــاره کنتــرل تــورم و نقدینگــی بــه خبرنــگار 
ایبِنــا گفــت: رونــد در پیش گرفته شــده برای 
رفــع مشــکل تــورم و نقدینگــی، مثبــت اســت 
و در همیــن رابطــه تــالش دولــت بــرای فعــال 
شــدن ارتبــاط بــا دیگر کشــور ها و دیپلماســی 
نیــز بــی تاثیــر نبــوده اســت. رفــت و آمد هــای 
رهبــران دیگــر کشــور ها بــه تهــران و همــوار 

شــدن مــراودات اقتصــادی در ایــن خصــوص 
بسیار تاثیرگذار خواهد بود.

نیــز  بانــک مرکــزی  وی دربــاره عملکــرد 
بیــان کــرد: کار بانک مرکزی با توجه به جمیع 
شــرایط تــا بــه امروزخــوب و قابــل دفــاع یوده 
اســت. از جملــه مــواردی کــه می تــوان مــورد 
اشــاره قــرار داد انتظــام بخشــی بــه بانک هــا، 
شــرط گذاشــتن ارائــه وثیقه از ســوی بانک ها 
و  مرکــزی  بانــک  از  برداشــت  اضافــه  بــرای 
وصول بدهی ها اســت که انجام آن در دولت 

سیزدهم جای امیدواری دارد.
نماینده مردم چالدران در ادامه افزود: 
طرح اصالح بانک مرکزی هم در دســتور کار 
کمیســیون اقتصــادی قــرار دارد که بــا نهایی 
شــدن آن شــرایط در این نهاد پولی – بانکی 
بهتــر خواهــد شــد. اشــکاالتی کــه در حــال 
حاضــر وجــود دارد، باالخص بحث اســتقالل 

بانــک مرکــزی از مــوارد بســیار قابــل توجــه 
در ایــن طــرح اســت. البتــه بایــد مــورد توجه 
مطــرح  کامــل  اســتقالل  بحــث  کــه  داشــت 
نیســت، ولــی تــا همیــن انــدازه هــم ســبب 
خواهــد شــد تــا نگاه دولــت به بانــک مرکزی 

مانند قُلک نباشــد.
ایــن عضــو کمیســیون اقتصــادی دربــاره 
نکتــه مهــم دیگــر طــرح اصــالح بانــک مرکــزی 
تاکید کرد: نظارت بر موسســات مالی و پولی 
نکته دیگر این طرح به حســاب می آید که به 
صــورت برجســته دیده شــده اســت. پول های 
بخشی از مردم به دلیل تشکیل صندوق هایی 
تحــت عناویــن مختلــف از بیــن رفت و از ســر 
ناچــاری ایــن پــول از خزانــه پرداخــت شــد، بــا 
توجــه بــه ایــن طــرح، شــرایطی به این شــکل 
دیگــر شــکل نخواهــد گرفــت، زیــرا ضوابطــی 
بــرای آن هــا مشــخص شــده کــه بــدون اخــذ 

مجوز فعالیت نخواهند داشــت و با مشاهده 
کوچکترین مشکل بانک مرکزی نسبت به آن 
ورود پیــدا می کنــد. بــرای بانک های خصوصی 
هــم در اصــالح قانــون بانکــداری ضوابطــی در 

نظر گرفته شده است.
نهاد هــا  دیگــر  تاثیــر  دربــاره  علیپــور 
برموضوع تورم و رشد نقدینگی اظهار داشت: 
نقــش بانک مرکزی در جهت کنترل نقدینگی 
بیشــتر از ســایر دســتگاه ها اســت و کار هایی 
ماننــد پرداخــت یارانه نقدی اشــتباه بود، زیرا 
تاثیــر مســتقیم بــر این امــر دارد. بــا این حال 
کنتــرل تــورم بســتگی بــه شــرایط کلــی دارد و 
چنین نیســت که با یک تصمیمات درســت یا 
اشتباه یک نهاد رفع شود. اگر به هدف پیش 
بینــی شــده یعنــی تحقــق رشــد اقتصــادی ۸ 
درصدی دست پیدا کنیم، در کنترل نقدینگی 

و تورم هم موثر واقع خواهد شد.

و  پــول  شــورای  مصوبــه  طبــق  کــه  درحالــی 
بایــد  بانکــی  نــرخ ســود ســپرده های  اعتبــار 
۱۸درصــد باشــد، به تازگــی برخــی بانک هــا از 
جملــه تعــدادی از بانک های دولتــی اقدام به 
افزایش این نرخ و پرداخت سود ۲۰درصدی 

به سپرده های بانکی کرده اند.
برخــی  به تازگــی  تســنیم،  گــزارش  بــه 
بانک هــای دولتــی و خصوصــی در پاســخ بــه 
مشــتریان بــرای افتتــاح ســپرده های جدیــد یا 
تمدیــد ســپرده های قدیمــی از افزایــش نــرخ 

سود سپرده خبر می دهند.
ایــن بانک هــا بــه مشــتریان خــود اعــالم 
کرده انــد کــه نــرخ ســود ســپرده موقتــاً به ۲۰ 
درصــد افزایــش یافتــه اســت؛ شــعب یکــی از 
بانک های دولتی در پاسخ به مشتریان درباره 
اینکــه آیــا ایــن نــرخ بــه میــزان مشــخصی از 
ســپرده ها پرداخت می شــود یا خیر، می گوید: 
خیــر، به تمــام مبالــغ سپرده گذاری شــده نرخ 

سود ۲۰ درصد پرداخت می شود.
در شعب برخی دیگر از بانک ها وضعیت 

متفاوت اســت، یکی از بانک ها به مشــتریان 
می گوید که نرخ سود پرداختی به سپرده های 
بــاالی ۱۰۰ میلیــون تومــان ۲۰ درصــد اســت و 

زیر ۱۰۰ میلیون همان ۱۸ درصد قبلی!
مســئول ایــن شــعبه دربــاره اینکــه "نرخ 
افزایــش  درصــد   ۲۰ بــه  چه زمانــی  از  ســود 
یافتــه اســت؟" می گوید: قبالً هــم در برخی از 
بازه هــای زمانــی ســپرده ۲۰درصدی داشــتیم؛ 
بســتگی بــه تصمیم بانــک دارد، ولی قبالً هم 
در چنــد نوبــت ســپرده های جدیــد بــا نرخ ۲۰ 

درصد افتتاح می شدند.
ایــن درحالــی اســت کــه طبــق مصوبــات 
یکهــزار و دویســت و نــود و هفتمیــن جلســه 
شــورای پول و اعتبار نرخ ســود علی الحســاب 
ســپرده های سرمایه گذاری مدت دار بین ۱۰ تا 
۱۸ درصــد تعیین شــده اســت و بانــک مرکزی 
از  بارهــا در قالــب بخشــنامه هایی جداگانــه 
بانک هــا خواســته اســت کــه نرخ هــای ســود 

مصوب را رعایت کنند.

شــرکت های  و  بیمــه  بانکــی،  امــور  معــاون 
دولتی وزارت اقتصاد از برنامه این وزارتخانه 
بــرای تدوین قوانین و مقررات جداگانه برای 
بانک های تجاری، توســعه ای و قرض الحسنه 

خبر داد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی، ســید عباس 
حســینی دربــاره برنامــه دولــت بــرای اصــالح 
نظــام بانکــی، اظهار داشــت: باید تالش کنیم 
بــا همــکاری بانــک مرکــزی و شــبکه بانکــی و 
متناســب بــا ویژگــی هــر بانــک اعــم از بانــک 

توســعه ای، تجاری و قرض الحســنه، مقرراتی 
مختص همان بانک تدوین کنیم.

وی افــزود: بــه عنــوان مثــال تکالیــف و 
اساسنامه بانک توسعه ای، بانک را به سمتی 
هدایــت می کنــد کــه متفــاوت از بانــک تجاری 
است اما قوانین و مقررات موجود این تفاوت 

را قائل نشده است.
و  بیمــه  بانکــی،  امــور  معــاون 
شــرکت های دولتــی وزارت اقتصــاد تصریــح 
مقــررات  و  قوانیــن  تفکیــک  امــروز  کــرد: 
بانک هــا بــر اســاس ماهیــت آنهــا و تمرکــز 

بــر وظایــف در مجموعــه قوانیــن و مقررات 
بانکی یک الزام اســت.

وی گفــت: بــه دنبــال این هســتیم که با 
تعامــل و مشــورت بــا بانــک مرکــزی و شــبکه 
از قوانیــن و ســاختارها  بانکــی، مجموعــه ای 
و  تجــاری  توســعه ای،  بانک هــای  بــرای  را 
قرض الحسنه به صورت جداگانه تدوین کنیم 
تا بهره وری آنها افزایش یابد و بتوانند وظایف 

خود را به درستی انجام دهند.
حســینی در پاســخ به این سوال که این 
مجموعــه قوانیــن و مقــررات در قالــب الیحــه 

تدویــن خواهــد شــد یــا از مســیر شــورای پول 
و اعتبار پیگیری می شــود، اظهار داشــت: این 
مســاله بــه ایــن برمی گــردد کــه چقــدر از ایــن 
قوانین نیازمند قانون مصوب مجلس و چقدر 
در قالــب شــورای پول و اعتبار یــا دولت قابل 

تصویب است.
وی دربــاره زمــان بــه ســرانجام رســیدن 
تدویــن ایــن مجموعه قوانین، گفــت: این یک 
کار اساســی و بنیادی اســت و زمان اتمام کار 
و مجموعــه  میــزان همــکاری دســتگاه ها  بــه 

شبکه بانکی برمی گردد.

عدم تاثیرپذیری بورس از گزارش های مثبت شرکت ها 
تغییر در نرخ بهره بین بانکی ملموس نیست

تدوین قوانین اختصاصی برای بانک های توسعه ای، تجاری و قرض الحسنه

افزایش چراغ خاموش نرخ سود در برخی بانک ها؛ نرخ سود سپرده 
۲۰درصد شد؟

خسارت موسسات غیرمجاز به ناچار از خزانه پرداخت شد

توافق با قوه قضائیه برای تعیین تکلیف سهام عدالت متوفیان
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محمد صادق کولی وند   شهردار شهریارنوبت اول : 1401/5/10        نوبت دوم :1401/5/18

ت اول(
 نوب

( آگهی مزایده عمومی اجاره یک باب زیرزمین واقع در شهریار میدان معلم خیابان فاطمه الزهرا )س(
 نبش کوچه ماهور پالک ثبتی 2411/49 به مساحت 250 متر مربع با کاربری تجاری

مبلغ سپرده شرکت درمزایده )ریال( قیمت پایه کارشناسی یک ساله )ریال(
با احتساب ارزش افزوده شماره مورد اجاره موضوع مزایده ردیف

19/500/000 390/000/000 5101093897000041
اجاره یک باب زیر زمین واقع در شهریارمیدان معلم 

خیابان فاطمه الزهرا)س( نبش کوچه ماهور پالک ثبتی 2411/49 به 
مساحت 250 متر مربع با کاربری تجاری

1

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شماره 1562 مورخ 1400/12/26 شورای اسالمی شهر شهریار، در خصوص اجاره یک باب زیر زمین واقع در شهریار میدان معلم خیابان فاطمه 
الزهرا )س( نبش کوچه ماهورپالک ثبتی 2411/49 به مساحت 250 متر مربع با کاربری تجاری از طریق مزایده عمومی به شماره مزایده 5001093897000007 به مدت یک سال با جزئیات 
مندرج در اسناد مزایده ،با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( ، اقدام نماید . لذا از متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به شرح جدول ذیل به 

درگاه سامانه  تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند. لیست موضوع های مزایده به شرح جدول ذیل می باشد :

1(سپرده نفرات اول و دوم مزایده تازمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. 
2(سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مزایده درج گردیده است .

3(شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
4(هزینه درج آگهی و کارشناسی صورت گرفته به عهده برنده مزایده می باشد .

5(تاریخ نمایش در سامانه : مورخ 1401/5/11 ساعت 13 مورخ 1401/5/29 .
6(مهلت دریافت اسناد مزایده از تاریخ نمایش در سامانه تا ساعت 13 تاریخ 1401/5/19 از 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت .
7(مهلت ارائه پیشنهادات از تاریخ 1401/5/11 ساعت 13 تا تاریخ 1401/5/29 ساعت 13 

)در سامانه ستاد(
8(زمان بازگشایی پیشنهادات : ساعت 13:30 مورخ 1401/5/29 

9( زمان اعالم برنده : تاریخ 1401/5/29 ساعت 14

 دوم(
 نوبت

(

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت توانیر

شـركت توانیـر در نظـر دارد انجـام خدمـات تهیـه، طبـخ و توزیـع غـذای گـرم جلسـات،  میهمانـان و کشـیک کارکنـان شـرکت توانیـر را از طریـق 
برگـزاری مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای و از طریـق سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت –بخـش مناقصـه باتوجـه بـه مـوارد ذیـل بـه شـرکت واجـد 

صالحیت)شـخص حقوقـی( واگـذار نمایـد.
سـایت طریـق  از   1401/05/18 مـورخ  شـنبه  سـه  روز   23:00 سـاعت  تـا  آگهـی  درج  تاریـخ  از  مناقصـه:  اسـناد  دریافـت  محـل  و   1-مهلـت 

www.setadiran.ir )سامانه تداركات الكترونیكی دولت- بخش مناقصه(
تذكر: شماره مناقصه مندرج در سایت فوق الذكر 2001001007000002 می باشد.

2- میزان تضمین شركت در مناقصه: مبلغ کل 4,250,702,920 )چهار میلیارد و دویست و پنجاه میلیون و هفتصد و دو هزار و نهصد و بیست( 
ریال می باشـد كه نحوه تهیه و ارائه آن در شـرایط مناقصه اعالم شـده اسـت. 

3- مهلت ارائه  پیشنهادات: حداكثر تا ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 1401/05/29 از طریق سامانه فوق الذكر می باشد. 
ضمناً تاریخ گشایش پیشنهادات بر روی سامانه یاد شده، ساعت 10:00 صبح روز  شنبه مورخ 1401/05/29 می باشد.

4-جلسه توجیهی مربوط به تبیین اسناد مناقصه: از ساعت 9 الی 11 روز  شنبه مورخ 1401/05/22 جهت پاسخگویی به سواالت پیشنهاد دهندگان 
در محل سالن جلسات منفی یک ساختمان مدیرعامل برگزار خواهد شد.

5-تاریـخ بازدیـد از محـل اجـرا: از سـاعت 11 الـی 13 روز شـنبه مـورخ 1401/05/22 و از سـاعت 8/30 الـی 11 روز یکشـنبه مـورخ 1401/05/23 از 
محـل آشـپزخانه و سـرو غـذا )کانتیـن( سـاختمان مرکـزی و سـاختمان شـهید قاسـمی شـرکت توانیـر

6-سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج در سامانه مورد نظر می باشد.
7-کلیه اسـناد بارگذاری شـده در سـامانه تدارکات الکترونیک دولت می بایسـت عیناً و بدون تغییر در متن، جهت بارگذاری اسـتفاده شـود در غیر 

اینصورت تخلف محسـوب می گردد.
تذكر: متقاضیانی می توانند نسبت به ارائه پیشنهاد در خصوص مناقصه فوق الذكر اقدام نمایند كه شرایط شركت در مناقصه های الكترونیكی 

مندرج در سامانه فوق الذكر را رعایت نموده باشند.
٭ متقاضیـان بـرای كسـب اطالعـات بیشـتر مـی تواننـد بـه سـایت www.Tavanir.org.ir مراجعـه و یـا بـا شـماره تلفـن 27938706 و 27938614 

تمـاس حاصـل نماینـد.

» آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای شماره 01- 0112 «
شركت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران 

م الف : 1731توانیر شناسه : 1357041

انتشار نوبت اول : 1401/05/09   نوبت دوم : 1401/05/10 

 دوم(
 نوبت

(

روابط عمومی شرکت گاز استان چهار محال و بختیاری

1- مناقصه گزار : شركت   گاز استان   چهار محال  و بختیاری
2- موضوع مناقصه:گازرسانی به روستاهای رضی آباد و نظر آباد در شهرستان کوهرنگ   

3- شـرکت گاز اسـتان چهارمحـال و بختیـاری در نظـر دارد: مناقصـه موضـوع فـوق را از 
طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت برگـزار نماید.کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصه از 
دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکت هـا از طریـق 
درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس WWW.setadiran.ir انجـام 

خواهـد شـد.
الزم به ذکر است کد فراخوان در پایگاه ملی مناقصات   53123728  می باشد.

4- تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: ساعت 10 روز سه شنبه تاریخ 1401/05/11 می باشد.
5- مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: تـا سـاعت 18 روز پنجشـنبه تاریـخ 

می باشـد.  1401/05/13
6- مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: تا ساعت 18 روز پنجشنبه تاریخ 1401/05/27 می باشد. 
7- تاریخ بازگشایی پاکت ارزیابی مناقصه: ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ  1401/05/29   

8- تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهاد: ساعت 10 روز یکشنبه تاریخ 1401/05/30   
   9- نـوع و مبلـغ تضمیـن فراینـد ارجـاع كار: یكـی ازتضامیـن معتبـر درآییـن نامه تضمین 
معامـات دولتـی مصوبـه شـماره 123402/ت50659هــ  مـورخ 94/09/22 هیـات محتـرم 

وزیـران بـه مبلـغ625.000.000 )ششـصد و بیسـت و پنـج میلیـون ( ریـال می باشـد.
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد 
مناقصـه و ارائـه پاکـت هـای الـف: آدرس شـرکت گاز اسـتان چهارمحـال و بختیـاری واقـع 
در شـهركرد ـ خیابان فارابی شـمالی به شـماره تلفن 4-33339002-038 )داخلی 2081(

آگهی مناقصه عمومی* یك مـرحله ای* شماره 1401/23 
همراه با ارزیابی کیفی شرکت ملی گاز ایران

شركت گاز استان چهار محال و بختیاری
 )سهامی خاص(

چاپ نوبت اول : روز یک شنبه مورخ 1401/05/09    چاپ نوبت دوم : روز دو شنبه مورخ 1401/05/10

شناسه : 1357206

»فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای«

شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای 
اجرای جدول در فاز توسعه 47 هکتاری شهرک صنعتی گرمسار را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه 
انجام    www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه 

خواهد شد. 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از تاریخ  1401/05/04  تا ساعت 

14:30 تاریخ 1401/05/13 
بلوار  استاندارد،  میدان  سمنان،  آدرس:  گزار:  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
جوان، شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان، کد پستی 83611-35159 و تلفن 

)023( 33370723
شرکت شهرک های صنعتی استان سمنان )سهامی خاص( 

شناسه : 1357449

آگهی فراخوان شناسایی پیمانکاران )مرحله اول(
شرکت گروه فن آوا در نظر دارد به منظور ساماندهی و یکپارچه سازی هوشمند 
"شناسایی  موضوع  کشاورزی،  فرآورده های  و  نهاده ها  مصرف  تا  تامین  زنجیره 
پیمانکاران )شرکت ها و موسسات( طبق شرایط و مدارک مربوط را از طریق فراخوان 
عمومی به صورت چند مرحله ای برگزار نماید. برای اطالع از شرایط این فراخوان به 

سایت گروه فن آوا به آدرس www.fanava.com مراجعه نمایید.

پخش سری جدید 
ویژه برنامه »مهال« 

به مناسبت ماه محرم
همراه اول به مناســبت فرارســیدن مــاه محرم، تولید و 
پخش ویژه برنامه ۱۴ قسمتی »مهال« را در دستور کار 

قرار داده که از 3 بستر پخش می شود.
بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت ارتباطــات 
ســیار ایــران، اپراتــور اول تلفــن همــراه همچــون ســال 
گذشته همزمان با فرارسیدن ایام سوگواری سیدوساالر 
شــهیدان، خبــر از ســاخت برنامــه ای متفــاوت به همین 

مناسبت داد.
همــراه اول پــس از تجربــه موفــق در تهیــه و تولید 
برنامه مناســبتی »مهــا« در محرم ۱۴۴۳ قمری، محرم 
امسال نیز به ادامه ساخت آن برنامه مبادرت ورزیده و 
قرار اســت بار دیگر این برنامه که از طریق پلتفرم های 
»روبیکا«، »آیگپ« و »ذره بین« پخش خواهد شد با 
حضــور محمدحســین پویانفــر، مداح نام آشــنای کشــور 

اجرا شود.
این بار سازندگان مها با نگاهی متفاوت به محرم 
و وقایع کربا، در حال آماده سازی این برنامه با حضور 

مهمانانی از اقشار مختلف جامعه هستند.
مها، امســال با کارگردانی حامد میرفتاحی و تهیه 
کنندگــی ایمــان قیاســی و امیرحســین طهرانــی،  همراه 
تیــم تولیــد اســت و ســعی در ســاخت ویــژه برنامــه ای 

متفاوت در این ایام دارد.
ایــن ویــژه برنامــه قرار اســت از دوشــنبه ۱0 مرداد، 
بــه صــورت یــک شــب در میــان از ســاعت ۲0 از طریــق 
پلتفرم های نامبرده، پخش شود و حال و هوای این ایام 

را مهمان نگاه کاربران این بسترها کند.

انعقاد تفاهم نامه تولید 
مشترک تجهیزات پزشکی 

ایرانی در بالروس
شــرکت دانش بنیان پویندگان راه ســعادت عضو پارک 
فنــاوری پردیــس، تفاهم نامه ای مشــترک با شــرکت مد 

تکنو سنتر کشور بالروس امضا کرد.
بــه گزارش روابط عمومــی پارک فناوری پردیس، بر 
اســاس این توافق که با حضور وزرای صنعت دو کشــور 
منعقد شــد، شــرکت دانش بنیان پویندگان راه سعادت 
متعهــد بــه صــادرات بیش از ۳ میلیــون دالر محصوالت 

تجهیزات پزشکی ایران به کشور باروس شد.
بنا به این گزارش، این محصوالت شــامل دســتگاه 
انــواع مانتــو رینــگ و  ونتیاتــور ICU و متعلقــات آن، 

دستگاه الکتروشوک است.
شــرکت پویندگان راه سعادت عضو پارک فناوری 
عضــو  دانش بنیــان  شــرکت های  جملــه  از  پردیــس 
تجهیــزات  صادرکننــدگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه 
پزشــکی کشــور اســت کــه بــه بیــش از ۵0 کشــور دنیا 

صادرات داشته است.

اخبـــــــــــــــــار

تعهد مدیریت فوالد 
هرمزگان به بهبود ایمنی

مدیــر ایمنــی، بهداشــت و محیــط زیســت شــرکت 
فــوالد هرمــزگان اعــالم کرد کــه در فــوالد هرمزگان 
به همه ابعاد ایمنی در محیط کار توجه می شود و 
بــا توجــه به نقــش هدایتگر و متعهدانــه مدیرعامل 
دربــاره مقولــه ایمنــی، توانســتیم نشــان درجــه یک 
ایمنی در بین صنایع جنوب شرق کشور را دریافت 

کنیم.
علــی اکبــر محمودصالحی، در خصوص کســب 
نشــان ایمنــی جنــوب شــرق کشــور بــه وســیله ایــن 
شــرکت بیــان کــرد: ایــده اعطــای نشــان ایمنــی از ۴ 
ســال قبــل در اســتان کرمــان مطــرح شــده اســت و 
در ایــن زمینــه کمیتــه ای متشــکل از اداره بازرســی 
کار، دانشــگاه، کانــون متخصصیــن ایمنــی و مرکــز 
تحقیقــات و تعلیمــات کار اســتان کرمــان مبتکر این 
طــرح بودنــد که طی توافق صــورت گرفته با مقامات 
اســتان های  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  اداره 
هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار شد؛ طرح در 
سطح این ۳ استان اجرا شود. طی نظامنامه تدوین 
شده و بر اساس معیارهای قابل اندازه گیری و مهم 
در حــوزه ایمنــی، صنایــع در ســطح ۳ اســتان مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتنــد و همچنیــن عملکــرد مدیــران 
HSE صنایــع نیــز بــا معیارهای از پیش تعیین شــده 
ارزیابــی شــدند. واحدهایــی کــه امتیــاز بــاالی ۹۳ از 
۱00 را کســب کردنــد، نشــان ایمنــی درجه ۱ دریافت 
می کننــد کــه در ایــن رابطــه شــرکت فــوالد هرمزگان 
تنها واحد صنعتی بود که در سطح استان هرمزگان 
 HSE این امتیاز را کسب کرده است. همچنین مدیر
شــرکت فوالد هرمزگان نیز طی ارزیابی انجام شــده 

نشان ایمنی درجه ۲ دریافت کرد.
او بــا اشــاره بــه معیارهای مــورد ارزیابی در این 
طــرح خاطرنشــان کــرد: به روزتریــن مســائل ایمنــی 
و بهداشــت حرفــه ای مــورد بررســی قــرار گرفتــه کــه 
 Zero( مهم ترین آن ها حرکت به سمت حادثه صفر
Accident( اســت. خوشبختانه آمار حوادث شرکت 
فــوالد هرمــزگان بــا توجــه بــه اهــداف و برنامه هــای 
هدفمند تدوین و اجرا شــده از ســال ۱۳۹0 تا کنون 
کاهشــی بوده و حرکت به ســمت حادثه صفر را به 

خوبی اجرا کرده است.
مدیــر HSE شــرکت فوالد هرمــزگان تاکید کرد: 
تهیه و تدوین گردشکارها و دستورالعمل های ایمنی 
و جاری ســازی آن هــا در شــرکت فــوالد هرمــزگان بــا 
بهره گیری از انتقال دانش فنی و همچنین استفاده 
از تجــارب و دانــش موجــود در بخــش HSE شــرکت 
فــوالد مبارکــه یکــی از مزیت هــای بــوده کــه در ایــن 

ارزیابی مورد توجه داوران قرار گرفت.
محمودصالحــی بــا اشــاره بــه مزیت هــای ایــن 
شــرکت در حوزه ایمنی، مطرح کرد: از جمله مزیت 
قابــل اشــاره دیگر کــه در هیچ یک از صنایع اســتان 
وجود ندارد، می توان به پیاده سازی نظام پیشنهادات 
کارت سبز اشاره کرد. این نظام مشارکتی به منظور 
درگیــر کــردن کل کارکنــان در بحــث ایمنــی بــوده و 
نقش ارزنده ای در فرهنگ ســازی ایمنی در سازمان، 
رفــع نقــاط نــا ایمن و کاهش حوادت داشــته اســت؛ 
بــه طــوری کــه هــر فرد بــا اســتفاده از دفترچه ســبز 
می توانــد، هــر گونــه خطــر ناشــی از شــرایط ناایمن، 
از  ناایمــن و شــبه حــوادث در هــر نقطــه ای  رفتــار 
شــرکت را در صورت مشــاهده یاداشــت کند و پس 
از گــزارش بــه مافــوق و طبــق ســازوکار ســازمانی، 
مســئوالن مربوطه متناســب با نوع خطر موضوع را 
باید پیگیری و رفع کنند. پس از تایید رفع خطر ثبت 
و گزارش شــده از ســوی مســئول مربوطه در نهایت 
برگــه بــه واحــد ایمنی ارجــاع داده شــده و درصورت 
تایید اثربخشی آن توسط کارشناس ایمنی برای فرد 
پیشــنهاددهنده پــاداش منظــور می شــود. از آنجایی 
کــه ارائــه پیشــنهاد در این زمینه ســقف ندارد، افراد 
می تواننــد هــر تعــداد پیشــنهاد را ثبــت و گــزارش 
کننــد. در پایــان هر ماه هم به افرادی که بیشــترین 
پیشــنهاد را داده باشــند، عــاوه بــر پــاداش، عکــس 
آن هــا در ماهنامــه فــوالد چــاپ و از آن.ها به عنوان 

نفرات برتر ایمنی تقدیر خواهد شد. 

خبـــــــــــــــــر

زینب غضنفری
سرپرســت توســعه فنــی محصــول مبین نــت 
از ایجــاد ســرویس ارزش افــزوده »نظــارت 
تصویــری ابــری« بــا شناســایی نیــاز مشــتری 

خبر داد.
اینکــه  یــادآوری  بــا  احســان فر  یوســف 
ســازمانی  حوزه  محصــوالت  در  مبین نــت 
چند ســالی اســت که ســرویس امــن ارتباطی 
وی پــی ان را به مشــتریان خــود عرضه می کند 
و ســهم بزرگــی از بــازار در اختیــارش اســت، 
دربــاره محصــول جدید مبین نــت گفت: چون 
امروزه تنوع در تعداد سرویس ها زیاده شده 
است و سازمان ها و ارگان ها از سرویس های 
زیرســاختی کــه بحــث نظــارت تصویــری دارند 
اســتفاده می کننــد؛ مــا توانســتیم ایــن نیاز را 
ارتباطــی  و روی بســترهای  کنیــم  شناســایی 
موجــود، به مشــتریان ســرویس ارزش افزوده 

ارائه دهیم. 
او درباره سرویس نظارت تصویری ابری 
گفت: این ســرویس به شــکلی طراحی شــده 
اســت کــه بتوانــد پاســخگوی نیــاز مشــتری ها 
باشــد؛ در ایــن ســرویس، یک ســری نرم افزار 

بــه کل  طراحــی کردیــم کــه تصاویــر مربــوط 
دوربین هــا یــا دوربین هــای مدنظــر آن شــعبه 
را تجمیــع و فشرده ســازی می کنــد و بــا پهنای 
باند بســیار پایین به ســمت اتاق مانیتورینگ 
یا جایی که نظارت تصویری در آنجا اتفاق می 

افتد، انتقال می دهد.
محصــول  فنــی  توســعه  سرپرســت 
مبین نــت ادامه داد: این ســرویس به شــکلی 
طراحی و پیاده سازی شده است که استقبال 
بانکــی،  مشــتریان  ســوی  از  زیــادی  بســیار 
به ویژه مشــترکانی که اکنون از ســرویس های 
ارتباطــی مبین نــت اســتفاده می کننــد، را بــه 

دنبال داشت.
احســان فر خاطرنشــان کــرد: در ماه های 
اخیــر کــه ایــن ســرویس فعــال شــده اســت، 
توانستیم آن را برای تعداد زیادی از مشتریان 
راه اندازی کنیم و برای بعضی از مشتریان نیز 

در مرحله عقد قرارداد هستیم.
ایــن ســرویس  مهــم  ویژگی هــای  بــه  او 
نظــارت  ســرویس  کــرد:  تصریــح  و  اشــاره 
تصویــری ابــری مبین نــت می توانــد به صــورت 
جامع  از یک نقطه  واحد بر کل دوربین هایی 

کــه در سراســر شــهر یــا کشــور پراکنده انــد، 
نظارت داشــته باشد. ویژگی بسیار مهم دیگر 
بحــث مدیریــت پهنــای باند اســت کــه امروزه 
بسیار برای مشتریان ما دارای اهمیت است. 
محصــول  فنــی  توســعه  سرپرســت 
مبین نت در ادامه درباره پلتفرم چندرسانه ای 
تبلیغاتی که محصول دیگر این شرکت است، 
ایــن حــوزه  گفــت: ســرویس دیگــری کــه در 
ماســت،  افــزوده  ارزش  ســرویس های  جــزو 
یــا  ســرویس پلتفرم چندرســانه ای تبلیغاتــی 
همان سرویس دیجیتال ساینج است که این 
ســرویس هــم بــرای ســازمان ها طراحی شــده 
اســت کــه بســترهای ارتباطی را از مــا دارند و 
می خواهنــد یــک ســری دیتا را در شــعب خود 
به نمایش بگذارند و به صورت مرکزی انتشــار 

محتوا را مدیریت کنند. 
تمــام  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  احســان فر 
بــه وســیله مهندســان  محصــوالت مبین نــت 
بــه مرحلــه ســاخت و تولیــد رســیده  ایرانــی 
اســت، ادامه داد: پلتفرمــی برای این موضوع 
تهیــه شــده اســت کــه از طریــق آن، امــکان 
دسترســی بــه مدیــر محتــوای مجموعــه داده 

می تواننــد  آن هــا  طریــق  ایــن  از  و  می شــود 
قالب هــای موردنظــر خــود را طراحــی کننــد و 
بــر روی نمایشــگرهایی کــه در سراسر شــعب 
مختلفشــان دارنــد، مدیریــت محتــوا را انجام 
دهند. همچنین این سیســتم ها به روزرسانی 

نیز می شوند.
او در بخــش دیگــری از ســخنان خــود بــا 
بیــان اینکــه ایــن دو محصــول در نمایشــگاه 
بانــک، بــورس و بیمــه رونمایــی شــد، اضافــه 
کــرد: می تــوان گفــت از ســال گذشــته درگیــر 
ایــن ۲ محصــول بوده ایــم و می خواســتیم این 
محصوالت به یک بلوغ قابل قبولی برســند و 
بــه نیازمنــدی کنونی مشــتریانمان که در بازار 

پاسخی برای آن نیست، نزدیک باشند.

نشســت  در  بهمــن  شــرکت  مدیرعامــل 
جامــع  نمایشــگاه  یازدهمیــن  خبــری 
نمایشــگاه  پنجمیــن  و  شــهری  مدیریــت 
تخصصــی حمل ونقــل و ترانزیــت  گفــت: 
گــروه بهمن طیــف متنوعی از محصوالت 
را روانــه بــازار کرده اســت و این شــرکت 

از دو چرخ تا ۱۸چرخ را تولید می کند.
بیوک علیمرادلو اظهار کرد: محصول 
مــا بــا باالترین کیفیت عرضه می  شــوند و 
بــه همیــن منظور تقاضا بــرای محصوالت 

گروه بهمن زیاد است.
او بــا تاکید بر اینکه بهمن امید دارد 
بزرگتریــن تجاری ســاز شــود، اظهــار کــرد: 
اکنون در بخش تجاری بیشترین سهم به 
گــروه بهمــن تعلــق دارد و در بخش مینی 
بــوس درصــد خوبــی را در اختیــار داریم و 
تنــوع کشــنده هایی کــه در نمایشــگاه در 
معــرض نمایــش قــرار داده ایــم بیانگــر ان 

اســت که در سال گذشــته سرمایه گذاری 
بزرگی صورت گرفته است.

بیــان  بــا  بهمــن  گــروه  مدیرعامــل 
اینکه امیدواریم اتوبوس شــهری اســنا در 
خیاباهــای اصفهــان دیــده شــود، تصریــح 
کیفیــت  نظــر  از  هســتیم  مدعــی  کــرد: 
عرضــه  بــازار  در  را  اتوبــوس  بهتریــن 

کرده ایم.
علیمرادلــو بــا تاکیــد بــر اینکــه مرکز 
نشــان  مشــتریان  رضایــت  و  خشــنودی 
می دهــد کــه اولویــت بــا مشــتری اســت، 
نیــز   CHC واحــد  همچنیــن  داد:  ادامــه 
پاســخگویی مســئولیت  بــا عنــوان مرکــز 
عهــده دار  را  مشــتری  بــا  مــداوم  ارتبــاط 
اســت ومعتقدیــم با مشــتری و کســی که 
محصــول مــا را می خــرد خانــواده ماســت 
و انتظــار داریــم کــه خانــواده مــا همیشــه 

محصول ما را استفاده کند.

 حفظ ارزندگی محصول
 اولویت بهمن است

او  همچنیــن بــا تاکیــد بــر اینکــه تــا جایــی که 
محصــوالت  تمــام  نشــود  خدشــه  دچــار  کیفیــت 
را داخلــی ســازی می کنیــم، تصریــح کــرد: حفــظ 
ارزندگــی محصــول هــدف گروه بهمن اســت یعنی 
مصرف کننــده از خریــد محصــول رضایــت داشــته 
باشــد. در جایــی کــه تیــراژ کافــی باشــد بــه دنبــال 

ســاخت داخــل هســتیم و در جایــی کــه وابســتگی 
مــا را کــم کنــد بــاز ســراغ ســاخت داخــل می رویم. 
شاسی های خودروها را خودمان تولید می کنیم.  

مدیرعامل گروه بهمن با تاکید بر اینکه روش 
قیمــت گــذاری محصــوالت بر اســاس روش قیمت 
گــذاری ســتاد کنتــرل بــازار و ســازمان حمایــت از 
مصرف کنندگان اســت که بر اســاس قانون اعمال 
می شود تصریح کرد: اگر در صورت های مالی گروه 
بهمن ســود خوبی حاصل می شــود مرهون زحمات 
شــبانه روزی نیروی انســانی است. افزایش قیمت 
خــودروی بهمــن را بــا خودروهــای مشــابه و لــوازم 
خانگــی مقایســه و تفــاوت بــازار با قیمــت کارخانه 
را مشــاهده کنیــد!  بــازار آمادگــی دارد دیگنیتــی را 
بــاالی یک میلیــارد خریداری کند اما کارخانه آن را 

زیر یک میلیارد بفروش می رساند.
 در ادامه نشست خبری مدیرعامل بهمن دیزل نیز 
بــا تاکیــد بر اینکه بهمن دیزل در حوزه خودروهای 
تجــاری محصول تولید می کند، افزود: بهمن دیزل 
را با ایســوزو می شناســند. چند ســالی است تنوع 
محصــوالت را افزایــش دادیــم و کامیونــت فــورس 
۶ تــن و ۸ تــن را تولیــد کردیــم و ســپس کشــنده 
امپــاور تولیــد شــد. حســین خضــری بــا تاکیــد بــر 

بتوانیــم  بایــد  اینکــه 
پاســخگوی نیاز کشــور 
باشــیم، گفــت: اکنــون 
اجتماعــی  مســئولیت 
اســت.  ســنگین تر  مــا 
و  تقاضــا  متاســفانه 
عرضــه در بــازار خودرو 
خیلی همخوانی ندارد.

سرویس نظارت تصویری ابری 
محصول جدید مبین نت

تنوع محصوالت و کیفیت باال در گروه بهمن
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 آگهـی دعـوت ازشـرکاء تدبیـر انـرژی خودرویـی آرویـن )بامسـئولیت محـدود( بـه شـماره ثبـت    12671 
و شناسـه ملـی14007775376 جهـت تشـکیل مجمـع عمومـی عـادی و مجمـع عمومـی فـوق العاده

دراجـرای مـاده73 - آییـن نامـه دادرسـی مدنـی بدینوسـیله از کلیـه شـرکاء شـرکت دعـوت مـی شـود تـا در 
جلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده کـه در سـاعت 10 صبـح مـورخ 1401/05/20 و مجمـع عمومـی عـادی در 
ساعت 11 صبح مورخ 1401/05/20در آدرس گلستان شهرستان گرگان بخش مرکزی کوی مالقاتی کوچه 
بهزیسـتی5 )مالقاتی10-شـهیداحمدی ( سـاختمان پژوهشـگاه طبقـه2 کدپسـتی 4916693351  تشـکیل 
می گردد حضور بهم رسـانند. دسـتور جلسـه مجمع عمومی فوق العاده سـاعت10صبح 1-تغییرتعداد اعضای 
هیـات مدیـره )تغییرمـاده اساسـنامه( 2-سـایر مـوارد پیـش بینـی نشـده دراساسـنامه . دستورجلسـه مجمـع 

عمومـی عـادی سـاعت11صبح 1-انتخـاب اعضـای هیـات مدیـره.                                             
هیات مدیره شرکت

آگهی فقدان مدارک تحصیلی
شـیخی  هنگامـه  اینجانـب  ناپیوسـته(  کارشناسـی  )موقـت  التحصیلـی  فـارغ  مـدرک 
کتولی فرزند محمدرضا  بشـماره شناسـنامه 861 صادره ازگرگان متولد1354 درمقطع 
کارشناسـی ناپیوسـته در رشـته ادبیـات فارسـی صـادره از واحـد دانشـگاهی علـی آبـاد 
کتول باشماره گواهینامه 81184142878 مفقود گردیده است و فاقد اعتبارمی باشد 
از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول 

360-استان گلستان-گرگانبنشـانی مجتمع دانشـگاه آزاد اسـالمی ارسـال نماید.                                            

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مـدرک فـارغ تحصیلـی )گواهینامـه موقـت پایـان تحصیـات دوره کارشناسـی( 
اینجانب عفت پائین محلی فرزند فرج اله بشماره شناسنامه60 صادره ازگرگان 
متولـد1359 درمقطـع کارشناسـی رشـته حسـابداری صـادره از واحـد دانشـگاهی 
علی آبادکتول بشماره 4157 گواهینامه بشماره 82184378843 مفقود گردیده 
است و فاقد اعتبارمی باشد از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به دانشگاه 

363-استان گلستان-گرگانآزاد اسـامی واحـد علـی آبادکتـول ارسـال نماید.                                            
آگهی مفقودی

درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت کامیونـت بـاری فلـزی ایسـوزو 
تیپ NKR55 به رنگ  سفید روغنی مدل1387 شماره موتور  593725 شماره 
شاسـی NAG087NKR55E04207 شـماره پـاک ایـران 65-741ع44 بنـام نـادر 
امگزی نیـا کدملـی 6069903651 لـذا سـند کمپانـی و بـرگ سـبز )فاکتورفـروش 
کارخانـه وسـند مالکیـت( کامیونـت بـاری فلـزی فـوق الذکر مفقود شـده و از درجه 

411-استان گلستان-گرگاناعتبارسـاقط می باشـد.                                             

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابـر رای شـماره 140160326034000635 هیـات اول موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت 
ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک همدان-
ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای غالمحسـین کتابـی مصمـم فرزنـد محمـد 
حسـین بشـماره شناسـنامه 432 صـادره از همـدان در شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی 
آبی بمسـاحت 55507/02 متر مربع قسـمتی از پالک 132- اصلی پالک فرعی از اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از پـالک 564 فرعـی از 132 اصلـی واقـع در بخـش پنـج حـوزه ثبـت ملـک همـدان-
ناحیـه دو خریـداری از مالـک رسـمی آقـای بیـرام خدابنـده لـو محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است درصورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقررات سـند مالیکت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/25 

م.الف:733      حمید سلگی – رئیس ثبت اسناد و امالک همدان 

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

برابـر رای شـماره 140160329012002230 - 1401/04/20 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حسن صداقت خواه  به 
شـماره شناسـنامه 101 کد ملی 5239420343  صادره فرزند محمد علی در ششـدانگ یک 
قطعـه زمیـن محصـور ) دامـداری ( بـه مسـاحت 385/81 متـر مربـع پـالک شـماره 49- اصلـی 
واقع در روسـتای محمد آباد حوزه ثبت ملک گرمسـار  خریداری مع الواسـطه از مالک رسـمی 
آقـای مسـلم صابـری محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه 
فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت دومـاه اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، 
دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/04/25   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/10   

شناسه : 1349601 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

برابـر رای شـماره 140160329012002668 - 1401/05/05 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی 
حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم مهدیه محمد خـواه به 
شـماره شناسـنامه 4600105036 کد ملی 4600105036 صادره از گرمسـار فرزند علیرضا در 
ششـدانگ یـک بـاب سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت 187/30  متـر مربـع پـالک شـماره 93 
فرعـی از 21- اصلـی واقـع در روسـتای کوشـک حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار  خریـداری از وارث 
مالـک رسـمی آقـای ولـی الـه تنگسـاری محـرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطـالع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شـود در صورتی که اشـخاص نسـبت به صدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مـدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.   

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26  
شناسه : 1357264 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

و   140160329012002664 و   140160329012002663 شـماره  آرای  برابـر 
مـورخ   140160329012002667 و   140160329012002666 و   140160329012002665
1401/05/05 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و 
سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک گرمسـار تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی مالکیـت آقـای سـید محسـن طباطبایـی منـش بـه شـماره 
شناسنامه 670 کد ملی 4609140421  صادره از گرمسار فرزند سید حسین نسبت به دو 
سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی  به مساحت 42500/35  
متـر مربـع پـالک شـماره 2 فرعـی از 26- اصلـی واقـع در روسـتای محلـه بـاغ حوزه ثبت ملک 
گرمسـار  و خانم محترم طبائی به شـماره شناسـنامه 4 کد ملی 4609620332 صادره از 
گرمسار فرزند سید حسین در یک سهم مشاع از هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعـی بـه مسـاحت 42500/35 متـر مربـع پـالک شـماره 2 فرعـی از 26 اصلـی واقـع در 
روستای محله باغ بخش حوزه ثبت ملک گرمسار و آقای سید احمد طباطبائی منش به 
ش ش 118 کد ملی 4609226911 صادره از گرمسار فرزند سید حسین نسبت به دو سهم 
مشـاع از هشـت سـهم ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مسـاحت 42500/35 متر 
مربع پالک شماره 2 فرعی از 26 اصلی واقع در روستای محله باغ بخش حوزه ثبت ملک 
گرمسـار و آقای سـید یحیی طباطبائی منش به ش ش 3 کد ملی 4609754770 صادره 
از گرمسـار فرزند سـید حسـین نسـبت به دو سـهم مشـاع از هشـت سـهم ششـدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مساحت 42500/35 متر مربع پالک شماره 2 فرعی از 26 اصلی 
واقع در روستای محله باغ حوزه ثبت ملک گرمسار و خانم نیره سادات طبائی به ش ش 
631 کد ملی 4609140039 صادره از گرمسـار فرزند سـید حسـین در یک سـهم مشـاع از 
هشت سهم ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 42500/35 متر مربع پالک 
شـماره 2 فرعـی از 26 اصلـی واقـع در روسـتای محلـه بـاغ حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار حقـوق 
ارتفاقی : عبور تیر برق از مورد ثبت گواهی میگردد ) سـهم االرث از سـید حسـین طبائی( 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشـند می توانند از تاریخ انتشـار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.    
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/10  تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/26   

شناسه : 1357298 رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلویی

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

سرانجام الیحه توسعه 
محدوده منطقه آزاد انزلی 
در مجلس شورای اسالمی 

تصویب شد
اســتان گیــان- ریحانــه خوشــحال. ســرانجام پرونــده پــر 
انزلــی در مجلــس  حاشــیه الیحــه توســعه منطقــه آزاد 
برخــی  دعــوای  چــه  اگــر  شــد.  بســته  اســامی  شــورای 
نماینــدگان مجلــس اســتان گیــان در موضوعات مختلف 
از جمله نام این منطقه آزاد باعث شد تا مردم گیان در 
این مدت طوالنی فرایند بررسی، ضررهای هنگفتی کنند 
امــا تاش ســعید محمد دبیر شــورایعالی مناطــق آزاد در 
نهایت باعث شد تا  در نهایت محدوده منطقه آزاد انزلی 
از 2250 هکتار فعلی به 8609 هکتار افزایش یابد. نکته 
قابــل توجــه خــوش شانســی عیســی فرهــادی مدیرعامل 
ســازمان منطقــه آزاد انزلــی اســت کــه مدتــی کوتــاه پس 
از انتصــاب وی ، نماینــدگان مجلــس شــورای اســامی در 
جریــان جلســه روز یکشــنبه 9 مــرداد 1401، بــا اصاحات 
الیحــه توســعه مناطــق آزاد تجــاری – صنعتــی انزلــی بــه 

منظور رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند.
البتــه الزم بــه ذکر اســت پرونــده الیحه توســعه منطقه 
آزاد انزلــی در دولــت تدبیــر و امیــد باز شــد و مســئوالن 
دولت وقت تالش بســیاری در الحاق پهنه های صنعتی 
و فــرودگاه بیــن الملــل ســردار جنگل رشــت بــه منطقه 

آزاد انزلی داشتند که در جای خود قابل تقدیر است.

رئیــس هیــأت مدیــره و مدیرعامل ســازمان منطقه 
محــدوده  افزایــش  تصویــب  خبــر  بیــان  بــا  انزلــی  آزاد 
منطقــه آزاد انزلــی، اظهــار کــرد: براســاس ایــن مصوبــه 
محدوده هایــی کــه پیــش از ایــن و تــا ســال 1398 جــزو 
ایــن منطقــه بــوده بــه ایــن منطقه بازگشــته و عــالوه بر 
آن فــرودگاه ســردار جنگل رشــت، شــهرک های صنعتی 
خمیران انزلی، ســپید رود رشــت، و صومعه ســرا نیز به 

محدوده منطقه آزاد انزلی الحاق شده است.
عیســی فرهــادی با بیــان اینکه براســاس مصوبه مجلس 
نــام و برنــد منطقــه آزاد انزلــی تثبیــت شــده و ایــن نــام 
براین منطقه خواهد ماند، تصریح کرد: براساس مصوبه 
مجلــس پهنه هــای صنعتــی ســازمان از حــدود 60 هکتــار 
کنونی به بالغ بر 900 هکتار افزایش می یابد و در عین 
حــال الحــاق فرودگاه ظرفیت و فرصت قابل توجهی برای 
توسعه مراودات برون مرزی سازمان اعطاء خواهد نمود.
اوبــا قدردانــی از نقــش محوری مســاعی ارزشــمند 
دبیــر  و  جمهــور  رییــس  مشــاور  محمــد  ســعید  دکتــر 
شــورایعالی مناطــق آزاد و همــکاران ایشــان در تهیــه و 
تصویــب ایــن الیحــه در دولــت و مجلــس، اضافــه کــرد: 
و  اســتاندار  حمایــت  و  هماهنگــی  راســتا  همیــن  در 
مجمــع نمایندگان اســتان گیالن بیانگــر عزم جدی همه 
مســئولین و صاحــب نظــران گیالنــی در راســتای ریــل 
گذاری توســعه اســتان در عرصه فراملی اســت و از رأی 
مثبت نمایندگان مجلس شورای اسالمی که زمینه ساز 
ایفای نقش واقعی این منطقه در معادالت ملی و بین 
المللی کشــورمان به ویژه در ارتباط با کشــورهای حوزه 

اوراسیا خواهد بود؛ باید قدردانی نمود.
بیــان  بــا  انزلــی  آزاد  مدیرعامــل ســازمان منطقــه 
اینکــه بــا افزایــش محــدوده منطقــه آزاد انزلــی، عــالوه 
راهبــرد  صنعتــی؛  و  تجاری،ترانزیتــی  حوزه هــای  بــر 
ایــن ســازمان بــه تجــاری و صنعتــی ســازی محصــوالت 
کشــاورزی و شــیالتی اســتان در بازارهــای اوراســیا نیــز 
گســترش پیدا می کند، گفت: از ســوی دیگر تمکین به 
تبصره هــای پنــج گانه به ویژه شــرح وظایف ســازمان به 
منظــور تبدیــل منطقه به منطقه صادرات محور و قطب 
مبادله کاالیی کشورهای منطقه، در دستور کار سازمان 

قرار خواهد گرفت.
محــدوده  افزایــش  براینکــه  تصریــح  بــا  فرهــادی 
منطقــه آزاد انزلــی زمینــه رفع مشــکل پیش آمــده برای 
شــهرک صنعتــی ناحیه ســه منطقــه خواهد شــد، تأکید 
نمــود: بــا این مصوبه تردد خودروهای پالک منطقه آزاد 

انزلی برای کلیه شهروندان گیالنی مهیا می شود.
گفتنی اســت، نمایندگان مجلس شــورای اسالمی 
بــا اصالحــات کمیســیون اقتصــادی در خصــوص الیحــه  
توســعه منطقــه آزاد تجــاری- صنعتــی انزلی بــا 168 رأی 
موافق، 16 رأی مخالف و 15 رأی ممتنع از مجموع 238 

نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند

اخبـــــــــــــــــار

14376 کارت بازرگانی فعال 
در استان تهران

تجــارت  توســعه  بازرگانــی  امــور  معاونــت  سرپرســت 
سازمان صمت تهران گزارش عملکرد این حوزه را طی 

3 ماهه اول سال تشریح کرد.
بــه گــزارش عصــر اقتصــاد، میرزایــی بــا اشــاره بــه 
فعال بودن 14376 مورد کارت بازرگانی فعال دراستان 
کارت   609 تعــداد  زمانــی  بــازه  درایــن   : گفــت  تهــران 
بازرگانــی صــادر و 1404 فقــره تمدیــد شــده کــه بیش از 
50 درصد از کارت بازرگانی فعال کل کشور و 55درصد 
ثبــت سفارشــات در اســتان تهران صورت گرفته اســت.  
میرزایی همچنین گفت: طی ســه ماهه اول ســالجاری، 
صــادرات اســتان بــه ارزش 298 میلیــون دالر و بــا وزن 
180 هزار تن انجام شده که در مقایسه با مدت مشابه 
ســال گذشــته 37.96 درصد افزایش داشــته است. این 
کاالها به بیشــتر از160کشــور جهان صادر شــده اســت 
که عمده ترین آن ها ترکیه – عراق – افغانستان ،آلمان 
–پاکســتان بودنــد که ســهم این بازارهــا از کل صادرات 
اســتان 64.09 درصــد بــوده اســت. سرپرســت معاونت 
امــور بازرگانی و توســعه تجــارت درخصوص واردات کاال 
نیز گفت: طی این بازه زمانی 115هزار تن کاال به ارزش 
2644 میلیون دالر به اســتان وارد شــده که در مقایسه 
با ســال گذشــته 9.76 درصد افزایش داشــته اســت. 5 
بــازار نخســت وارداتــی اســتان : امارات متحــده عربی – 
چیــن – ترکیــه – آلمــان – ســوئیس هســتند کــه ســهم 

این بازارها از کل واردات استان 79.08 درصد است.

پیوند خبرنگاران فارس 
با پیام آور کربال در هفته 

بزرگداشت خبرنگار 
ویــژه  اجــرای  از  فــارس  رئیــس ســازمان بســیج رســانه 
برنامه های متنوع به مناسبت بزرگداشت هفته خبرنگار 

همراه با گرامیداشت ایام عزای حسینی خبر داد.
هــادی رضایــی، رئیــس ســازمان بســیج رســانه فــارس در 
جمــع خبرنــگاران بــا اشــاره بــه در پیــش رو بــودن هفتــه 
خبرنــگار گفــت: مطابق روال هر ســال برنامه های متنوعی 
را به مناســبت بزرگداشــت هفته خبرنگار در سطح استان 
بــه همزمانــی  بــا اشــاره  او  فــارس برگــزار خواهیــم کــرد. 
هفتــه بزرگداشــت خبرنــگار بــا ایام محرم اظهــار کرد: تمام 
برنامه هــای بزرگداشــت هفته خبرنگار بــا صبغه مذهبی و 
همــراه بــا تکریــم ایام عــزای حســینی برگزار خواهند شــد. 
رئیــس ســازمان بســیج رســانه فــارس بــا تصریــح اینکه در 
این ایام به دنبال تقویت پیوند خبرنگاران با پیام آور بزرگ 
کربــال، حضــرت زینــب کبری)س( هســتیم، گفت: رســالت 
پیــام آور  رســالت  راســتای  در  اســالمی  نظــام  خبرنــگاران 
عاشوراســت کــه بایــد از فرصــت تقــارن هفته بزرگداشــت 
خبرنــگار بــا ایــام محــرم بــرای تبیین این رســالت بــه خوبی 
هفتــه  برنامه هــای  تشــریح  در  رضایــی  کنیــم.  اســتفاده 
بزرگداشت خبرنگار گفت: این برنامه ها از روز دوشنبه، 10  
مردادماه با غبارروبی و عطرافشانی مزار شهدای رسانه در 
گلزار شــهدای شــیراز آغاز خواهند شــد. او برگزاری مراسم 
تجلیل از خبرنگاران و عکاسان، برپایی سوگواری حسینی، 
برپایی کالس اخالق و غیره را از جمله برنامه های این ایام 
عنوان کرد و گفت: از آنجا که سازمان بسیج رسانه متعلق 
به تمام اصحاب رســانه اســت، لذا از تمام اصحاب رســانه 
اســتان دعــوت می کنیــم تــا در برنامه هــای بزرگداشــت این 

هفته مشارکت فعال داشته باشند.

در  ایــران  فرابــورس  شــرکت  مدیرعامــل 
نشســت خبری »همایش فرصت های تأمین 
مالی شرکت های دانش بنیان« تاکید کرد که 
شــرکت های دانش بنیــان خــاص و پیشــرویی 
در اصفهــان فعالیــت می کننــد و ایــن اســتان 
از ظرفیت مناسبی برای توسعه فعالیت های 
ایــن شــرکت ها در بــازار ســرمایه برخــوردار 

است.
بــه گزارش روابط عمومی اتــاق بازرگانی 
اصفهــان، میثــم فدایــی بــا اشــاره بــه تــالش 
شرکت فرابورس برای فعالیت با نگاهی جدید 
در ســال تولید، دانش بنیان و اشــتغال آفرین 
افزود: نباید بازار ســرمایه را محدود به شــهر 
و اســتان تهــران بدانیــم بلکــه بــازار ســرمایه، 
بازاری به وســعت ایران اســت که می تواند از 

ظرفیت تمام استان ها بهره ببرد.
او با بیان اینکه بازار سرمایه برای تأمین 
مراحــل  در  دانش بنیــان  شــرکت های  مالــی 
مختلــف ابزارهــای گوناگونــی دارد، ادامه داد: 
تأمیــن  ابزارهــای  از  یکــی   VC صندوق هــای 
مالی شــرکت های دانش بنیان در مرحله ایده 
 VC اســت.  اکنــون بــازار ســرمایه 14 صنــدوق
دارد کــه بــا جمــع آوری منابــع مالــی از مــردم 
آماده ســرمایه گذاری در استارتاپ ها هستند. 
از 400  بیــش  بــا  ایــن صندوق هــا  همچنیــن 
میلیــارد تومــان منابــع مالی آمــاده تزریق این 
منابع به شــرکت های دانش بنیان هستند که 
پــارک علم و فناوری و اتــاق بازرگانی اصفهان 
می توانند، طرح های نیازمند تأمین مالی را به 
ایــن صندوق هــا معرفی کنند. کــرات فاندینگ 
دیگــر روش تأمیــن مالــی اســت و  اکنــون 14 
ســکوی تأمیــن مالــی جمعــی وجــود دارد کــه 
دانش بنیــان  شــرکت های  از  حمایــت  آمــاده 

استان اصفهان است.

مدیرعامــل شــرکت فرابــورس بــا اشــاره 
بــه انجــام 102 میلیــارد تومــان تأمیــن مالــی 
جمعــی بــرای کســب وکارهای دانش بنیــان در 
ســال 1400 تصریــح کــرد: در ســال جــاری نیز 
تاکنــون 95 میلیــارد تومان طــرح تأمین مالی 
جمعــی تعریــف و 75 میلیــارد تومــان تأمیــن 
ســکوهای  در  طــرح   24 بــرای  قطعــی  مالــی 
کــرات فاندینــگ انجــام شــده اســت. جالــب 
اینکه یکی از طرح های بزرگ اســتان اصفهان 
بــا جمــع آوری هشــت میلیــارد تومــان در یکی 
مالــی  تأمیــن  رکــورد ســریع ترین  دو ســاعت 
را شکســت. بــه نظــر می رســد بــا توجــه بــه 
منابــع موجــود در اســتان اصفهــان و ســطح 
ریســک پذیری ســرمایه گذاران، ســکوی تأمین 
مالی مربوط به طرح های این استان می تواند 

موفق باشد.

5 شرکت دانش بنیان در 
شرف عرضه در بازار سرمایه

فدایی صندوق ســرمایه گذاری خصوصی 
و پذیــرش در بازار ســرمایه را دیگر روش های 
تأمین مالی شــرکت های دانش بنیان دانســت 
ســرمایه گذاری  صنــدوق   4 افــزود:  اکنــون  و 
شــرکت های  از  ســرمایه  بــازار  خصوصــی 
ورشکســته، شــرکت هایی کــه نیازمنــد تجدید 
رشــد  بــرای  مالــی  تأمیــن  یــا  مالــی  ســاختار 
ســریع تر هســتند حمایــت می کنــد. هم اکنون 
54 شــرکت دانش بنیــان در بــازار ســرمایه و 
19 شــرکت در فرابــورس داریم و پنج شــرکت 
نیــز در شــرف عرضــه در بــازار ســرمایه داریــم 
و اســتان اصفهــان نیــز ســهم خوبــی از ایــن 

شرکت ها دارد.
او بــا اشــاره بــه تعییــن مســیر ســبز در 

فرابــورس برای تســهیل پذیرش شــرکت های 
ظرفیــت  از  می تــوان  گفــت:  دانش بنیــان 
ایــن  پذیــرش  بــرای  نیــز  شــرکت-پروژه 
شــرکت ها اســتفاده کــرد. در ایــن روش  50 
درصــد آورده مالــی با موسســان و 50 درصد 
تأمیــن  بــورس  در  ســرمایه گذاران  بــا  آورده 

می شود.
دربــاره  فرابــورس  شــرکت  مدیرعامــل 
تأمیــن  دســت وپاگیر  اداری  بوروکراســی های 
مالــی کــه بــر ســر راه افــراد دارای ایــده وجود 
کشــور  نــوآوری  اکوسیســتم  گفــت:  دارد، 
در ســال های گذشــته ارتبــاط خوبــی بــا بــازار 
نشســت های  خــأ  و  نکــرده  برقــرار  ســرمایه 
در  اصفهــان  می شــود.  احســاس  هم فکــری 
تعداد شــرکت های دانش بنیان جزو 3 استان 
برتــر کشــور اســت؛ امــا ســوال اینجاســت که 
چنــد همایــش تأمیــن مالی برای شــرکت های 
دانش بنیــان در اصفهان برگزار شــده اســت؟ 
و  منطقــه ای  مجوزدهــی  بــا  کرده ایــم  تــالش 
در  هم فکــری  جلســات  و  همایــش  برگــزاری 

اصفهان این روند را تسهیل کنیم

تأمین مالی از طریق بورس و 
فرابورس مطالبه جدی فعاالن 

اقتصادی است
عضــو هیــات نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
اصفهــان تأمیــن مالــی نیــز در ایــن نشســت 
حضــور داشــت و تأمین مالــی از طریق بورس 
و فرابــورس را مطالبــه جدی فعاالن اقتصادی 

دانست.
متأســفانه  داد:  ادامــه  کاروان  مجتبــی 
در حــوزه فرهنگ ســازی دربــاره تأمیــن مالــی 
ســایر  بــا  مقایســه  در  ســرمایه  بازارهــای  از 

کشــورهای جهان ضعیف عمل شــده اســت و 
کشــورمان در ایــن زمینــه در رتبــه پایینی قرار 

دارد.
او بــا بیــان اینکــه در کشــورمان تأمیــن 
مالــی از طریــق بــازار پــول متداول تــر اســت، 
ادامه داد: در کشورهای توسعه یافته نیمی از 
تأمین مالی شــرکت ها از طریق بازار ســرمایه 
انجام می شــود؛ بنابراین از شــرکت فرابورس 
ایران تقاضا داریم این فرآیند را تســهیل کند 
کــه البته در مقایســه با گذشــته بهبــود یافته 

است.
رئیــس کمیســیون بــازار پــول و ســرمایه 
اتــاق بازرگانــی ایران بــر تقویت اطالع رســانی 
در ایــن زمینــه تأکید کــرد و گفت: برای تأمین 
مالــی شــرکت ها از طریــق بــازار ســرمایه بهتر 
اســت، شــرکت ها بــر اســاس رتبــه ای کــه در 
الزامــی  می کننــد؛  کســب  رتبه ســنجی  نظــام 
بــه ارائــه تضمین بانکی نداشــته باشــند تا به 
سمت بازار پول سوق پیدا نکنند. خوشبختانه 
 اکنــون در حــوزه پذیــرش شــرکت ها در بــازار 
ســرمایه شــاهد شــرایط بهتــری هســتیم کــه 
امیدوارم تداوم یابد چون هیچ بازاری در دنیا 
شــفاف تر از بازار ســرمایه نیســت. باید توجه 
داشــت بازار ســرمایه بازار ریســک اســت؛ اما 
بازدهــی و میــزان رشــد آن از تمــام بازارهــای 

دیگر بیشتر بوده است.
کاروان در پایــان بــا اشــاره بــه ضربه ای 
کــه در چنــد ســال اخیــر بــه اعتمــاد عمومــی 
درباره بازار ســرمایه وارد شــد، افزود: در آن 
غیرکارشناســی  اظهارنظرهــای  برخــی  زمــان 
و اطالع رســانی غلــط بــه مــردم باعــث ایجاد 
آشــفتگی در بازار ســرمایه شــد که البته این 
امر برای ما روشــن بود و در نامه ای به وزیر 

وقــت این اتفــاق را پیش بینی کرده بودیم.

ظرفیت های اصفهان در بازار سرمایه

 معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اردبیل 
اعام کرد که 8 مجتمع آبرسانی با تامین اعتبار 
الزم در روســتاهای این اســتان احداث می شود 
و با راه اندازی این مجتمع ها 454 روستا از آب 

آشامیدنی سالم بهره مند می شوند.
میرکمال الدیــن میرجعفریــان دیروز با اعالم ایرنا 
با تاکید بر اینکه تامین آب آشــامیدنی شــهرها و 
روســتاهای اســتان در اولویــت قــرار دارد، گفت: 
ســالم و بهداشــتی کردن آب آشــامیدنی اســتان 

نیازمند تدوین برنامه جامع و پایدار آب است.
او اظهار کرد: اکنون انتقال آب از حوزه های دیگر 
بــرای اســتان بــه دلیــل بــاال بــودن هزینــه مقدور 
نیســت و ضــروری اســت، منابــع موجــود آب در 

استان اصالح و به سالم سازی آن اقدام شود.

معــاون هماهنگی امور عمرانی اســتانداری 
اردبیــل گفــت: بــرای تامیــن آب روســتاهای ایــن 
جدیــد،  آبرســانی  مجتمع هــای  احــداث  اســتان 
اصــالح  و  غیرمجــاز  چاه هــای  شــدن  مســدود 
شــبکه های آبرســانی در اولویــت قــرار گرفتــه و 
امیدواریــم بــا تامیــن اعتبــارات الزم بتوانیــم آب 

روستاهای استان را تامین کنیم.
میرجعفریان با بیان اینکه اکنون شهرستان 
اردبیــل بــا کمبــود آب آشــامیدنی مواجــه اســت، 
افزود: جبران کســری آب مرکز اســتان به عنوان 
اولویــت اصلــی بایــد در قالــب یــک برنامــه میــان 

مدت به انجام برسد.
او ادامــه داد: در حــوزه آبرســانی، منابــع بــدون 
محدودیت برای جذب در استان ها آماده شده تا 

هر اســتانی که کار اجرایی بیشــتری انجام دهد، 
بتواند به تناسب کار منابع را نیز جذب کند.

معــاون هماهنگــی امــور عمرانــی اســتاندار 
اردبیــل گفــت: ایــن اســتان در زمــره اســتان های 
پرتنــش آبــی اســت که برای جلوگیــری از عواقب 
بهینــه آب، کاهــش  برنامــه مصــرف  اجــرای  آن 
و  شــهرها  آشــامیدنی  آب  تامیــن  و  هدررفــت 

روستاهای استان در دستور کار است.
مجمــوع  در  اینکــه  بیــان  بــا  میرجعفریــان 
یــک هــزار و 390 پــروژه عمرانــی نیمــه تمــام در 
استان اردبیل وجود دارد، گفت: میزان پیشرفت 
فیزیکی پروژه های نیمه تمام اســتانی 53 درصد 
و پروژه هــای نیمــه تمام ملی به میزان 78 درصد 

و در مجموع 63 درصد است.

8 مجتمع آبرسانی در استان اردبیل 
احداث می شود
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )یکپارچه( 

شماره 48 - 1401/5 ت )نوبت اول(
شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "انجام عملیات و خدمات 
ژئوفیزیک مغناطیس سنجی )برداشت 60 هزار نقطه( و گرانی سنجی )برداشت 
5 هزار نقطه( در آنومالی های ابالغی در استان های مختلف" را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2001001028000030 و 
با جزئیات مندرج در اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع 
کار( به مبلغ 2.450.000.000 ریال )دو میلیارد و چهارصد و پنجاه میلیون( ریال 
)واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 
از  ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/09 و مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
سایت تا ساعت 17 مورخ 1401/05/19 و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت 
17 روز شنبه مورخ 1401/05/29 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یک شنبه 
مورخ 1401/05/30 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست 
جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره 1456 تماس حاصل 

نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

مزایایپانسیوننشینی
راضیه حسینی

پانسیون  نشــینی بــه جای اجاره خانــه/ تختی، پنج 
میلیون و پانصد هزار تومان!

گــزارش روزنامه »شــهروند« نشــان می دهــد با افزایش 
اجــاره بهــای خانه هــا، میــل بــه زندگــی در پانســیون ها 
کــرده  پیــدا  افزایــش 

است.
تصــور  ابتــدا  در  شــاید 
ملــت  چقــدر  کنیــد 
بدبخــت شــده اند و وای 
از ایــن همه گرانی. ولی 
زاویــه ای  بدهیــد  اجــازه 
نــوع  ایــن  از  دیگــر 
زندگی را به شــما نشان 
بدهیم. زندگی پانســیونی مزایای بســیاری دارد که فقط 

به ذکر چند مورد بسنده می کنیم.
با افسردگی خداحافظی کنید:

زندگــی در پانســیون باعــث می شــود انســان هیچ وقــت 
طعــم تلــخ تنهایــی و ســکوت را نچشــد. همیشــه یــک 
نفر هســت. شــما اگر بخواهید هم نمی توانید افســرده 
شوید. اصالً وقت برای این کار پیدا نمی کنید. یا باید در 
صف رســیدن به ماشین لباسشــویی باشــید. یا بی خیال 
شــوید و برویــد در حمام لباس های تان را بشــویید. بعد 
هــر پنــج دقیقــه یــک بــار مجبور شــوید بــه هم اتاقی تان 
جــواب بدهیــد که: »دو دقیقه این در بی صاحابو نزن... 
االن میــام بیــرون.« البتــه تعــداد نفرهایــی کــه بــه در 
می زننــد بــا میــزان پول تــوی جیب تان رابطه مســتقیمی 

دارد. هرچه پول کمتر، دست های درزننده بیشتر. 
هرگز نیازی به قرص خواب پیدا نخواهید کرد.

نگــذارد  کــه  هســت  اتــاق  در  نفــر  یــک  همیشــه 
اســتراحت کنیــد. شــاید یــک عالقمنــد بــه موزیــک. یــک 
وسواسی که باید روزی چند بار همه جا را جارو بکشد. 
یــک آشــپز حرفــه ای کــه عاشــق صــدای بــه هــم خــوردن 
خیال تــان  و...  خواننــده  نوازنــده،  یــک  ظرف هاســت. 
راحت. شب آن قدر خسته می شوید که اصالً نمی فهمید 

کی به خواب رفته اید.
صرفه جویی در مصرف هر چیز:

نمی توانیــد مثــل خانه خودتان هرچقدر خواســتید 
زیر دوش بمانید و آب هدر بدهید. نمی توانید هر وقت 
دل تان خواســت از گاز، ماشین لباس شــویی، تلویزیون، 

جاروبرقی  و... استفاده کنید. 
تبدیل به فردی اجتماعی می شوید:

از اجتمــاع خــارج نمی شــوید کــه بخواهیــد  اصــالً 
دوبــاره وارد شــوید. از صبــح تــا شــب از یــک اجتمــاع به 
اجتماع دیگر می روید. از ســرکار به پانســیون، پانسیون 
بــه خیابــان، خیابــان بــه محــل کار و ... ایــن چرخه برای 
همیشــه ادامه دارد. شــما در اجتماع حل خواهید شــد. 
به زودی فراموش می کنید روزی کلید خانه ای دست تان 

بود که باید چراغ هایش را خودتان روشن می کردید. 
سارق کیلویی چند؟

وقتی اسباب و اثاثیه ای نداشته باشید و کل زندگی تان 
در یک تخت خالصه شود، چرا نگران دزد باشید؟ 

تــالش  بــا  کــه  عزیــزی  مســئوالن  امیدواریــم 
شــبانه روزی، ایــن مزایــا را در اختیــار مــردم قــرار دادند، 

روزی خودشان هم طعم چنینی لذت هایی را بچشند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

در شــرایطی کــه قیمــت هــر متــر مســکن 
در تهــران بــه حــدود ۴۵ میلیون تومان رســیده، 
حــق  وابســتگی  معتقدنــد  مســئوالن  برخــی 
کمیســیون مشــاوران امــاک بــا قیمــت خانــه در 
گرانی مســکن موثر اســت. در ایــن زمینه دولت 
و مجلس بر آن شــدند که برای بار دوم طی دو 
سال گذشته فرمول تعیین حق الزحمه مشاوران 
امــاک را تغییــر دهنــد و قیمــت منطقــه ای در 
تقویــم امــاک را جایگزیــن دریافــت درصــدی از 
قیمت خانه کنند. مســئوالن می گویند این طرح 
در بلندمــدت منجــر به ایجاد شــفافیت و اعتماد 
در بازار مســکن می شــود اما واسطه های ملکی، 
طرح جدید را فاقد پشتوانه کارشناسی و از قبل 

شکست خورده می دانند.
به گزارش ایسنا، با توجه به اینکه مسکن، 
کاالیــی ســرمایه ای در ایران محســوب می شــود، 
فضــای ســفته بازی و داللــی در ایــن بــازار وجــود 
دارد. شــرایط به گونه ای اســت که با وجود حدود 
۲.۶ میلیــون خانــه خالی در ایران، همواره فشــار 
تقاضــا بــرای مســکن وجود دارد کــه این موضوع، 
تنــش در ایــن بخــش را افزایــش می دهــد. یکــی 
از صنوفــی کــه همــواره در پیــکان انتقــادات بازار 
مســکن قرار دارد، صنف مشــاوران امالک اســت 
کــه برخی نماینــدگان مجلس، تحرکات آنها را در 
رشــد قیمــت خانــه موثر می دانند. بر این اســاس 
از حــدود دو ســال قبــل صداهایــی از بهارســتان 
صنــف  حق الزحمــه  وابســتگی  بــه  انتقــادات  در 

مشاوران امالک با قیمت مسکن شنیده شد.

کاهش تعرفه مشاوران اماک 
در پی افزایش قیمت مسکن

تیر۱۴۰۱ متوسط قیمت مسکن در تهران بر 
اساس گزارش مرکز آمار به ۴۴.۸ میلیون تومان 
در هــر متــر مربــع رســیده کــه در مقایســه با ماه 
گذشــته ۸.۳ درصــد و نســبت بــه تیرماه پارســال 
۴۵ درصد رشــد یافته اســت. کارشناسان، دالیل 
مختلفــی اعــم از انتظارات تورمی، رشــد بازارهای 
مــوازی، افزایــش قیمــت نهاده هــای ســاختمانی، 
کاهش حدود ۶۰ درصدی ســاخت و ســاز نسبت 
بــه اوایــل دهــه ۹۰ و تناســب نداشــتن عرضــه بــا 
تقاضا را در نوسانات بازار مسکن موثر می دانند.
دارای  امــالک  مشــاور  هــزار   ۱۳۵ حــدود 
کــه  می کننــد  فعالیــت  کشــور  ســطح  در  مجــوز 
بــا کارکنــان خــود جمعیتــی ۷۰۰ هــزار نفــری را 
تشکیل می دهند. مصطفی قلی خسروی، رئیس 
اتحادیه مشــاوران امالک می گوید که این صنف، 
مولــد شــغلی و مالیاتــی اســت. امــا ایــن جامعــه 
بــزرگ معموال در ســیبل انتقادات گرانی مســکن 
قــرار دارد. البتــه واســطه های ملکــی، خــود را از 
اتهــام گرانــی مســکن مبــرا می داننــد و معتقدنــد 
کــه افزایــش قیمــت منجــر بــه رکــود معامــالت و 
کســادی فعالیت آنها می شــود. با این حال دولت 

حل العمــل  فرمــول  گرفتنــد  تصمیــم  مجلــس  و 
مشاوران امالک را تغییر دهند.

مهــر ســال ۱۳۹۹ تعرفــه مشــاوران امــالک 
شــهر تهــران بنــا بــه دســتور معــاون اول رئیــس 
جمــوری وقــت نصــف شــد و از نیم درصــد به ۲۵ 
صــدم درصــد ثمــن معاملــه از هریــک از دوطــرف 
رســید. منطــق سیاســت گذار ایــن بــود کــه چــون 
قیمــت مســکن افزایــش یافتــه، نــرخ کمیســیون 

بنگاه ها نیز باال رفته که باید کاهش پیدا کند.

 تعیین تعرفه
از سوی کمیسیون نظارت

کمیســیون  حــق  نیــز  اخیــر  روزهــای  در 
طــی دو ســال  بــار دوم  بــرای  امــالک  مشــاوران 
تعرفــه  شــد.  تغییــرات  دســتخوش  گذشــته 
بنگاه هــای امــالک قــرار اســت از فرمــول تعییــن 
نــرخ بر اســاس درصدی از قیمــت ملک به ارزش 
از ســوی کمیســیون  منطقــه ای مشــخص شــده 
تقویــم امــالک ســازمان امــور مالیاتــی تغییر کند. 
آن طــور که پروانــه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد 
مســکن وزارت راه و شهرســازی گفته قیمت پایه 
حق العمــل مشــاوران امــالک مشــخص شــده امــا 
نــرخ آن بایــد در کمیســیون نظــارت هر اســتان و 

شهرستان مشخص شود.

 تفاوت فاحش قیمت های بازار
با تقویم اماک

قیمت ها در بازار با آن چه کمیسیون تقویم 
امــالک مشــخص می کنــد تفــاوت فاحشــی دارد. 
بــه طــور مثــال در یکــی از محله های شــرق تهران 
قیمت هــای خانــه در بازار بیــن ۴۰ تا ۵۰  میلیون 
تومان در هر متر مربع است اما ارزش معامالتی 
تومــان  میلیــون   ۱.۵ امــالک  تقویــم  مطابــق  آن 
تعییــن  شــده اســت. اگر کمیســیون نظــارت نرخ  
۲۵ صــدم درصــد فعلی را مالک تعرفه مشــاوران 
امــالک قــرار دهد کمیســیون یک واحــد ۸۰ متری 
بــا ۹ درصــد مالیــات بــر ارزش افــزوده در منطقه  
مذکور به ۳۲۷ هزار تومان از هر طرف می رسد؛ 
در حالــی کــه هم اکنــون نرخ کمیســیون برای هر 
طــرف از واحــد مذکــور ۱۰ میلیــون و ۹۰۰ هــزار 

تومان است.

نمایندگان مجلس: مشاوران 
اماک عامل گرانی مسکن 

هستند
نماینــدگان  و  دولتــی  مســئوالن  اســتدالل 
تعییــن حق الزحمــه  فرمــول جدیــد  کــه  مجلــس 

مشــاوران امالک را جایگزین روش قبلی کرده اند 
ایــن اســت که مشــاوران بــه گرانی مســکن دامن 
می زنند؛ چرا که با رشد قیمت مسکن، کمیسیون 

آنها نیز باال می رود.
ملکــی  واســطه های  مقابــل،  ســوی  در 
معامــالت  رکــود  بــه  قیمــت  افزایــش  می گوینــد 
می انجامد و نفعی در رشد قیمت برای آنها وجود 
نــدارد. بعضــی کارشناســان، تعیین مدل ســوم را 
بــه جــای دو فرمــول قبلــی پیشــنهاد می دهنــد. 
در ایــن مــدل، قیمــت ملــک از ســوی کارشــناس 
فروشــنده  و  می شــود  مشــخص  آموزش دیــده 
بایــد برگــه کارشناســی قیمــت خانه را به مشــاور 
امــالک بدهد یا در آگهی فــروش ملک، بارگذاری 
کنــد. ایــن مســاله ممکــن اســت در جلوگیــری از 
رکوردهــای افزایشــی قیمــت ملــک موثــر باشــد و 
سیاســت گذار را بــه هــدف اصلــی خــود در تغییر 
فرمــول حق الزحمــه مشــاوران امــالک کــه همــان 

کنترل بازار مسکن است برساند.

مشاوران اماک: این طرح از 
قبل شکست خورده است

ســعید لطفــی، عضو هیــات مدیــره اتحادیه 
مشــاوران امــالک در این بــاره گفــت: طــرح جدیــد 
درخصوص تعیین تعرفه مشــاوران امالک مطابق 

تقویــم ســالیانه ســازمان امــور مالیاتــی بایــد در 
کمیسیون نظارت هر شهرستان با حضور اصناف 
و کارشناســان  مربوطــه بررســی شــود. در شــهر 
تهــران هنوز این جلســه برگزار نشــده اســت. اما 
آن چه فعال از طرح مذکور استنباط می شود عدم 

تطبیق آن با شرایط واقعی را نشان می دهد.
ارزش   جــداول  در  کــرد:  تاکیــد  لطفــی 
 ۱۴۰۰ ســال  در  تهــران  شــهر  امــالک  معامالتــی 
قیمت هــا بیــن ۲۴۰ هــزار تومــان تــا ۲ میلیــون و 
کــه مطابــق  در حالــی  اســت  تومــان  هــزار   ۲۰۰
آمــار رســمی نرخ هــا در ارزان ترین منطقــه تهران 
متــری ۱۸.۵ میلیــون و در گران تریــن منطقــه ۸۱ 
میلیون تومان است. سوال این است کدام یک از 
مســئوالنی که فرمول تغییر حق الزحمه مشاوران 
امــالک را ارایــه کرده انــد حاضرنــد خانه خــود را با 

قیمت متری ۲۴۰ هزار تومان بفروشند؟
تعییــن  جدیــد  طــرح  این کــه  بیــان  بــا  وی 
حق العمــل مشــاوران امالک محکوم به شکســت 
است گفت: این طرح نیز مثل بسیاری از قوانین 
و مصوبات خلق الســاعه که پشــتوانه کارشناســی 
چندانــی نــدارد بــا شکســت مواجــه خواهد شــد. 
فقــط ممکــن اســت منجــر بــه توافقــات خــارج از 
بیــن  جعالــه  قراردادهــای  قالــب  در  چارچــوب 

مشاوران امالک با متعاملین شود.

 اتصال سامانه کد رهگیری
به سازمان امور مالیاتی

در موضوع حق العمل مشــاوران امالک باید 
ســامانه کد رهگیری مشــاورین امالک به سامانه 
ســازمان امــور مالیاتــی متصــل شــود تــا دریافــت 
قیمت هــای معامالتــی و اجاری کمیســیون تقویم 
امــالک بــه صــورت آنالیــن از این ســازمان میســر 
شــود. ایــن کار نیازمنــد تغییرات در ســاختارهای 
نرم افــزاری اســت و ســپس ایــن موضــوع قابلیت 

اجرا پیدا می کند.
بنــا بــه گفته پروانــه اصالنی، مدیــرکل دفتر 
اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، الزم االجرا 
شــدن ایــن موضــوع مثــل تمامــی مصوبــات دیگر 
۱۵ روز پــس از ابــالغ اســت. دریافــت حق العمــل 
مشــاورین امــالک از طریــق دســتگاه های پوز هم 
ضروری است که سازمان امور مالیاتی تمهیداتی 
بیندیشــد بــا ایــن هــدف کــه بنگاه هــای مشــاوره 
بــه  متصــل  کــه  پــوزی  دســتگاه های  بــه  امــالک 

سازمان امور مالیاتی است، مجهز شوند.
طــی  ســال  هــر  امــالک  تقویــم  کمیســیون 
چنــد جلســه کــه در ســازمان امور مالیاتــی برگزار 
بــرای هــر ســال  را  می شــود قیمت هــای مذکــور 
مشــخص می کنــد. امســال هــم جلســه مربوطــه 
برگــزار شــد. قیمت هــای کمیســیون تقویم امالک 
همان قیمت هایی اســت که دفاتر اســناد رســمی 
نیــز بــرای ارائه خدماتشــان آنها را مورد اســتفاده 

قرار می دهند.

بنابــر اعــام عیوضی، عضو هیــات مدیره 
کانــون بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی تهران، 
مقــرر شــده افزایــش حقــوق بازنشســتگان و 
ســایر  مســتمری بگیران  اخیــر  چالشــی  بحــث 
ســطوح، عیــن قانــون انجــام شــود و همــه در 

برابر قانون باید تابع باشند.
عیوضــی،  اکبــر  علــی  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
عضــو هیــات مدیره کانــون بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی تهــران بــا اعــالم ایــن مطلــب کــه روز 
اعضــای  بــا  همــراه  شــنبه  پنــج  و  چهارشــنبه 

هیــات مدیــره کانون عالــی بازنشســتگان تامین 
اجتماعــی با مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی 
معاونــان  همــراه  بــه  کار  وزارت  سرپرســت  و 
وزارتخانه و سازمان دیداری داشتیم، اظهار کرد: 
در جلسه قرار شد افزایش حقوق بازنشستگان 
و بحــث چالشــی اخیــر مســتمری بگیران ســایر 
ســطوح، عین قانون انجام شــود و همه در برابر 

قانون باید تابع باشند. 
وی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه »منظــور 
از عیــن قانــون در جلســات مطــرح شــده چــه 

بــوده اســت؟« جــواب داد: منظــور از قانون در 
زمینــه افزایــش حقــوق بازنشســتگان آن چیزی 
اســت که مجلس تایید کرده و از طریق رئیس 
مجلــس بــه دولــت ابــالغ شــده اســت. آنچــه 
مجلس تایید کرده اســت، مصوبه هیات امنای 
تامیــن اجتماعــی بــه تبعیــت از مصوبه شــورای 
عالی کار اســت که ضامــن افزایش ۳۸درصدی 
مســتمری  حقــوق  هزارتومــان  عــالوه ۵۱۵  بــه 
بازنشســتگان ســایر ســطوح یــا همان متوســط 

بگیران است. 

عیوضی در پایان با بیان اینکه »قرار بوده 
اســت امروز زاهدی وفا، سرپرســت وزارت کار، 
بــه طــور رســمی تر از طریــق رســانه ها ایــن خبر 
را اعــالم کنــد.« افــزود: ما نیز امیدوار هســتیم 
کــه ایشــان در اســرع وقــت امــروز خبر رســمی 
ایــن الزم االجــرا بــودن مصوبه مجلــس و اجرای 
آن از ســوی دولــت را اعالم کنــد. به ویژه اینکه 
در جلســه بــه مــا قــول داده شــده در همیــن 
مــرداد احــکام حقوقــی جدیــد بازنشســتگان در 

پروفایل های آنها قرار داده شود.

قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان از امضــای 
تفاهم نامــه بنیــاد ملــی نخبــگان بــا دانشــگاه های 
بزرگ مراکز اســتان خبر داد و گفت که این اقدام 
اولیــن گام در تحقــق طــرح ســاخت شــهرک های 

نخبگانی در سراسر کشور است.
بــه گــزارش ایرنــا، ناصــر باقــری مقــدم درباره 
امضــای تفاهم نامــه با دانشــگاه های بزرگ سراســر 
کشــور و ساخت واحدهای مسکونی برای نخبگان، 
در  رئیس جمهــوری  دســتور  بــه  نظــر  کــرد:  اظهــار 
راســتای ایجــاد شــهرک نخبــگان در کشــور و رفــع 
مساله مسکن اجتماع نخبگانی به عنوان موضوعی 
مهــم در حفــظ و نگهداشــت نخبــگان و مســتعدان 
برتر و فراهم آوردن شرایط مناسب برای بهره مندی 
از تــوان آنهــا در توســعه و پیشــرفت کشــور، انجام 
اقدامات اولیه تحقق طرح ســاخت شــهرک نخبگان 
در دستور کار بنیاد ملی نخبگان قرار گرفته است.
نخبــگان  ملــی  بنیــاد  رو  ایــن  از  افــزود:  وی 
امضــای تفاهم نامــه بــا دانشــگاه های بــزرگ مراکــز 
اســتان ها را بــه عنــوان گام نخســت ایــن اقــدام در 
نظــر گرفتــه کــه بــا همــکاری و همراهی و اســتفاده  
از امکانــات هــر یــک از ایــن دانشــگاه، ســاخت این 
شهرک ها در کنار دانشگاه ها آغاز شود و در ادامه 
در  تحقیقاتــی  و  آزمایشــگاهی  مراکــز  ســاخت  بــا 
ایــن شــهرک ها و ایجــاد زیرســاخت مناســب و ارائه 
تجهیزات الزم به نخبگان عالوه بر رفع دغدغه های 
مرتبط با اســکان، مســیر علم آموزی و دانش افزایی 

نخبگان تسریع شود.
قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان در ادامــه بــه 
نحــوه همــکاری دانشــگاه ها بــا بنیــاد ملــی نخبگان 
در اجرایی ســازی ایــن طــرح اشــاره کــرد و گفت: بر 
بخشــی  دانشــگاه ها  تفاهم نامه هــا،  ایــن  اســاس 
ایــن موضــوع  بــه  کــه می تواننــد  را  زمین هایــی  از 
اختصــاص دهنــد در اختیار بنیاد ملی نخبگان قرار 
می دهند و این بنیاد نیز با کمک منابع، حمایت ها، 
تســهیالت و اعتبــارات دولتــی اقــدام بــه ایجــاد و 
شــهرک  قالــب  در  مســکونی  واحدهــای  ســاخت 
نخبگانــی بــرای نخبگان می کند که ایــن واحدها به 
صــورت اجــاره بــه شــرط تملیــک در اختیــار نخبگان 

کشور قرار می گیرد.
باقری مقــدم ادامــه داد: همچنیــن در مســیر 
اجرایی ســازی ایــن طرح الزم اســت، منابــع الزم در 
اعتبــارات ســاالنه بنیــاد ملــی نخبــگان دیــده شــود 
علــوم  وزارت  و  شــهرداری ها  مســکن،  وزارت  و 

مجوزهای الزم را صادر کنند.
وی بــا بیــان اینکــه ایــن رونــدی اســت کــه در 
تمام کشــور اجرایی می شــود، اظهار کرد: این روند 
از اســتان تهران و با امضای تفاهم نامه با دانشــگاه 
صنعتــی شــریف آغــاز شــده و امضــای تفاهم نامــه 
با دانشــگاه فردوســی مشــهد و دانشــگاه شیراز دو 
تفاهم نامــه دیگــری اســت کــه بــه زودی و پــس از 

انجام مذاکرات الزم، به امضا دوطرف می رســد.
قائــم مقــام بنیــاد ملــی نخبــگان ادامــه داد: 

همچنیــن دولت ســیزدهم و رئیس جمهوری عالوه 
بــر اهتمــام ویــژه بــه خانه دارشــدن عموم مــردم در 
طرح مســکن ملی، دســتور جداگانه نیز برای ایجاد 
واحدهــای مســکونی نخبــگان داده اســت، در ایــن 
راســتا بنیــاد ملــی نخبــگان برنامه ریــزی الزم بــرای 
خانه دارشــدن پنــج هــزار نفــر از نخبگان بــا اولویت 
اعضــای هیــات علمــی نخبــه و نخبــگان کارآفرین و 
فناور در شــرکت های دانش بنیان را در دســتور کار 

دارد.
باقــری مقــدم در ادامــه بــا تاکیــد بــر اینکــه 
ایجاد شــهرک نخبگان و حل مســاله مسکن، کمک 
شایانی به ماندگاری نخبگان در کشور کرده و مانع 
مهاجرت و خروج نخبگان از کشور می شود، گفت: 
برنامه هــا و جزئیــات ایــن طــرح بــه زودی از ســوی 
مقامــات عالی رتبــه کشــور اطالع رســانی می شــود و 
بــدون شــک ایــن امــر گام مهمــی در ایجــاد امیــد و 
انگیــزه در میان جوانان مســتعد و جامعه نخبگانی 
کشــور اســت کــه امیدواریــم بــا کمــک الطــاف الهی 
و همرایــی ســایر دســتگاه هایی اجرایــی کشــور بــه 

سرانجام برسد.
یــک  را  نخبــگان  مهاجــرت  از  جلوگیــری  وی 
وظیفه ملی و همگانی دانست و تاکید کرد: اجرای 
سند راهبرد کشور در امور نخبگان به ۴۰ دستگاه 
اجرایی ابالغ شــده است و بنیاد وظیفه شناسایی، 
رصــد و پیگیــری اقدامــات این دســتگاه ها در اجرای 
ســند را بــر عهــده دارد بنابرایــن بــرای جلوگیــری از 

مهاجرت نخبگان و اســتعدادهای برتر نیاز اســت تا 
امکانات کشــور کــه در اختیار دســتگاه های اجرایی 
است به صورت عملیاتی برای تحقق اقدامات سند 

بکار گرفته شود.
تفاهم نامــه همــکاری مشــترک میــان معاونت 
علمــی و فنــاوری ریاســت جمهــوری و بنیــاد ملــی 

نخبــگان بــا دانشــگاه صنعتی شــریف بــه تازگی در 
اســتفاده  و  پژوهشــی  علمــی،  تعامــالت  راســتای 
و  امکانــات  از  بهره منــدی  و  نخبــگان  ظرفیــت  از 
توانمندی هــای دوطــرف جهــت همــکاری در احداث 
و بهره بــرداری استادســرا و مجتمع هــای فرهنگــی 

رفاهی و … به امضا رسید.

۹۵۱هزارفارغالتحصیل
دانشگاهیشغلندارند

درحــال حاضــر مطابــق جــداول مرکــز آمــار ایــران 
حــدود ۹۵۱ هــزار و ۷۲۰ نفر جمعیت ۱۵ســاله و بیشــتر 
فارغ التحصیل آموزش عالی در کشورشغل ندارند. یکی 
از برنامه های دولت برای حل مشــکل این تعداد بهره از 

مهارت آموزی است.
بــه گزارش تســنیم، نتایج طرح آمارگیــری نیروی کار 
بهار ۱۴۰۱منتشــر شــد. بررســی نرخ بیکاری افراد ۱۵ساله 
و بیش تر نشــان می دهد که۹.۲ درصد از جمعیت فعال 
)شــاغل و بیــکار(، بیــکار بوده اند. بررســی رونــد تغییرات 
نرخ بیکاری حاکی از آن اســت که این شــاخص، نســبت 
بــه فصل مشــابه در ســال قبل ) بهــار ۱۴۰۰( ، ۰.۴ درصد 

افزایش یافته است.
در بهار ۱۴۰۱، به میزان ۴۰.۹ درصد جمعیت ۱۵ساله 
و بیش تــر از نظــر اقتصادی فعــال بوده اند، یعنی در گروه 
شــاغالن یــا بیکاران قــرار گرفته اند. بررســی تغییرات نرخ 
مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت 
بــه فصــل مشــابه در ســال قبــل )بهــار ۱۴۰۰( ۰.۵ درصــد 
کاهش یافته اســت. جمعیت شــاغالن ۱۵ ساله و بیشتر 
در این فصل ۲۳ میلیون و۵۷۸ هزار نفر بوده که نسبت 
بــه فصل مشــابه ســال قبل ۹۸هــزار نفر کاهش داشــته 
اســت. بررســی اشــتغال در بخش هــای عمــده اقتصــادی 
نشــان می دهــد که در بهــار۱۴۰۱، بخش خدمــات با ۵۱.۲ 
درصد بیش  ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده 
است. در مراتب بعدی بخش های صنعت با ۳۲.۷ درصد 

و کشاورزی با ۰.۱۶ درصد قرار دارند.
جمعیــت  ســهم  کاهــش  توجــه  قابــل  نکتــه 
بیکارفارغ التحصیــل نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبل 
اســت. دربهــار۱۴۰۱ ســهم جمیعــت بیــکار فارغ التحصیل 
آموزش عالی از کل بیکاران ۳۹.۷ درصد بوده است. این 
ســهم در بیــن زنــان نســبت بــه مــردان و در نقاط شــهری 
نســبت به نقاط روســتایی باالتر اســت. بررســی تغییرات 
این شــاخص نشــان می دهد که نســبت به فصل مشــابه 

سال قبل ۰.۶ درصد کاهش یافته است.
همچنین در بهار ۱۴۰۱ سهم جمعیت فارغ التحصیل 
آمــوزش عالــی از کل شــاغالن ۲۶.۶ درصــد بــوده اســت. 
این سهم در بین زنان نسبت به مردان ودر نقاط شهری 
نســبت به نقاط روســتایی باالتر اســت. بررســی تغییرات 
این شــاخص نشــان می دهد که نســبت به فصل مشــابه 

ـادسال قبل ۱.۳ درصد افزایش داشته است.
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شهرک نخبگان در کنار دانشگاه ها راه اندازی می شود

افزایش۳۸درصدی
مستمریبازنشستگان
سایرسطوحتاییدشد

مقاومت مشاوران اماک در قبال تعیین نرخ جدید کمیسیون


