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 تمام پروازهای کشور تنها با 120 هواپیمای فعال انجام می شود، نماینده سابق ایران
 در ایکائو بر ضرورت بازبینی وضعیت نقدینگی خطوط هوایی تاکید کرد

مشــکالت اقتصادی ترکیه همچنان در حال 
بدتــر شــدن اســت. کســری تجــارت خارجی 
میانگیــن  بــه  جــاری  ســال  در  ایــن کشــور 
در  رســیده؛  دالر  میلیــارد  ماهانــه هشــت 
جهانــی  قیمــت  شــدید  افزایــش  بحبوحــه 
انرژی در بهار امسال پس از تهاجم روسیه 
به اوکراین، متوسط واردات ناخالص انرژی 
ترکیــه از ۳-4 میلیــارد دالر در مــاه بــه ۸-۷ 

میلیارد دالر افزایش یافته است.
این کشور به اندازه ای درگیر بحرانهای اقتصادی شده 
کــه کاهش واردات انرژی و احیای گردشــگری در تابســتان 
امســال ایــن امــر را جبــران نکرده و کســری حســاب جاری، 
تفــاوت بیــن واردات و صــادرات بــرای همــه انــواع کاالهــا و 
خدمات، همچنان در حال افزایش است. براساس آخرین 
آمــار، کســری بودجــه تا ماه می به ۶.۵ میلیارد دالر رســید 
در حالــی کــه ایــن رونــد ممکــن اســت در پاییــز بدتر شــود. 
همچنیــن، کســری ســاالنه ۴۰ میلیــارد دالری بــرای ســال 

آینده پیش  بینی می شود.
بــا این حــال، عدم تعادل تجارت خارجی تنها مشــکل 
نیســت. حجم ســنگین بدهی های خارجی کوتاه مدت نیز 
قابل توجه است. در مجموع، به میزان ۱۸۲.۴ میلیارد دالر 
بدهــی بایــد در ســال آینده بازپرداخت یا بازگردانده شــود. 
بر همین اساس، اقتصاد ترکیه در ۱۲ ماه آینده به حداقل 

۲۲۰ میلیارد دالر، درآمد نیاز دارد.
عامــل دیگــری نیــز وجــود دارد کــه بــر تعــادل خارجی 
ترکیــه تأثیــر منفــی می گــذارد و آن افزایــش ارزش دالر در 
برابر یورو است. در حالی که ۵۸.۴ درصد بدهی خارجی و 
۷۱.۲ درصد واردات به دالر است، درآمد ترکیه از صادرات 
و گردشــگری عمدتــاً بــه یــورو اســت. در نتیجــه، همــه چیز 
برابر و کسری خارجی یک بار دیگر در حال افزایش است. 
از طرفــی، جریــان ســرمایه در مقایســه بــا جریــان خروجی 
ناچیز اســت. بانک ها و شــرکت های بزرگ هنوز به منابع 
مالــی خارجــی دسترســی مســتقیم دارنــد، امــا خزانــه داری 
ترکیه از استقراض از بازارهای بین المللی اجتناب می کند، 
زیــرا چشــم انداز کوتــاه مــدت بــرای واردکننــدگان انرژی در 

بازارهای نوظهور منفی است.
در هــر صــورت، هزینــه بدهــی جدیــد بــاالی ۱۰ درصد 
خواهد بود و اوراق قرضه خزانه داری نزدیک به ســه درصد 
 )CDS( اســت. همچنین، ســوآپ های پیش فرض اعتباری
کــه ســاالنه بــرای تضمیــن بازخریــد اوراق قرضــه یــورو پنج 
ساله دالری پرداخت می شود، در حدود ۸.۵ درصد است. 
به طور خالصه، کانال های مالی خارجی هنوز باز هستند، 
بــه ویــژه برای شــرکت ها و موسســات مالی، امــا هزینه ها 
بســیار بــاال اســت. بــا توجــه بــه نــرخ تورم بــاالی ۴۰ ســاله 
)۹.۱ درصــد( و اصــرار دولــت ترکیــه بر حفظ سیاســت های 
اقتصادی غیرمعمول )که در آن نرخ سیاســت ۶۴.۶ درصد 
کمتر از تورم است، انتظاری وجود ندارد که نرخ های بازار 

برای ایاالت متحده کاهش یابد.
هدف اصلی دولت پیروزی در انتخابات بعدی است، 
اما اقتصاد این امر را به طور فزاینده ای دشــوار می کند. با 
توجــه بــه اینکــه فعالیت هــای اقتصــادی کند شــده، محرک 
بیشــتری بــرای افزایــش قــدرت خریــد خانوارهــا مــورد نیــاز 
اســت. دو ابــزار اصلــی بــرای انجام ایــن کار وجــود دارد که 
یکــی مخــارج اضافــی دولــت و دیگــری رشــد اعتبــار واقعی 
است. با این حال، هر دو ابزار نه تنها باعث رشد اقتصادی 
یــک عارضــه جانبــی شــدید،  بــه عنــوان  می شــوند، بلکــه 

تقاضای ارز را نیز ایجاد می کنند.
در  ترکیــه  و  ایــران  تجــارت  و  اقتصــاد  خانــه  رئیــس 
گفت و گــو بــا مرکــز پژوهــش و تحقیقــات ایــران و ترکیه در 
تشــریح شــرایط  گفت: در حالیکه جنگ روســیه و اوکراین 
مــی شــوند، معــادالت سیاســی و  مــاه وارد  بــه پنجمیــن 
اقتصــادی در حــوزه اروپــا، آمریــکا و هم چنین حــوزه ناتو و 
منطقه ســابق پیمان ورشــو که حال هر یک دارای استقالل 
هستند، تحت تاثیر قرار گرفته اند. البته این تفاوت وجود 
دارد که گروهی تمایل به پیوســتن به پیمان ناتو دارند که 
از آن جملــه مــی تــوان بــه ســوئد، نروژ و فنالنــد که قبل از 
آغاز جنگ اوکراین و روسیه کامال بیطرف بودند و گروهی 
از کشــورهای حوزه بالتیک که گرایشــی به روســیه دارند و 

هنوز تحت سیطره روسیه هستند، اشاره کرد.
ابراهیمی افزود: واقعیت این است که جنگ اوکراین 
معادالت اقتصادی را به هم زده است؛ به خصوص اقتصاد 
سیاســی که با تحریم شــدید روســیه از ســوی آمریکا تحت 
تاثیر شــدیدی واقع شــد. آمریکا، واردات بسیاری از کاالها 
را از روسیه و صادرات برخی از تولیدات روسیه را به سایر 
کشــورها بــه خصــوص اتحادیــه اروپا تحریم کــرد و این امر 

روسیه را به انزوای مطلق کشاند.
وی اضافه کرد: بر همین اساس، در این دوره تورم و 
کمبود مواد غذایی در برخی از کشورهای اروپایی از جمله 
آلمــان، انگلیــس، فرانســه و حتــی ترکیــه کامــال چشــمگیر 
اســت. زمانــی کــه بــه تحــوالت اقتصــادی کشــورها توجــه 
می کنیــم، بــا نتایــج خاصــی بــه ویــژه در خصــوص واردات 
کاالهــای اساســی کــه در جایگاهــی با افزایــش درصدهایی 

افزونتر نســبت به صادرات قرار گرفته، مواجه می شویم.
دکتــر ابراهیمــی گفت: در ترکیه با اینکه بانک مرکزی 

کاهــش نــرخ بهــره را در دســتور کار خــود 
قــرار داد و مدیریــت مــدل اقتصــادی را کــه 
بــه مــدل چینــی معــروف بــود و بــا نــام مدل 
ترکیه اجرایی کرد، با افزایش نرخ ارز انتظار 
بــر ایــن بــود کــه صــادرات افزایش یابــد، اما 
درصد واردات، وارد روند افزایشــی شــد و از 
صادرات پیشی گرفت، در حالیکه با افزایش 
نرخ ارز لزوما واردات کاهش یافته، گرایش 
به صادرات بیشــتر شــده و کســری حســاب 

جاری بسته می شود.
ترکیــه  و  ایــران  تحقیقــات  و  پژوهــش  مرکــز  مدیــر 
اضافــه کــرد: بــا نگاهــی به آمــار اقتصــادی ترکیــه، صادرات 
بــه کشــورهای اروپایــی خــارج از اتحادیــه اروپا بــا ۱۱ درصد 
افزایــش در مقابــل ۷۴ درصــد افزایــش واردات قــرار دارد؛ 

یعنی واردات ۶۳ درصد بیشــتر از صادرات است.
بــه آمریــکای التیــن )آمریــکای جنوبــی( ۱۱  صــادرات 
درصد کاهش یافته؛ در حالیکه واردات ۶۸ درصد افزایش 

پیدا کرده است.
صادرات به کشورهای شمال آفریقا )تونس، الجزایر، 
مراکــش، لیبــی و ....( یعنــی حوزه جنوبی دریــای مدیترانه 
با درصد افزایش ۲۶ در مقابل ۲۸/۹ نزدیک به ۲۹ درصد 

واردات قرار گرفته است.
صــادرات بــه کشــورهای خاورمیانه و خــاور نزدیک ۱۸ 
درصــد افزایــش را در مقابل ۳۷ درصــد افزایش در واردات 

ثبت کرده است.
صــادرات بــه کشــورهای ســازمان همکاری اســالمی با 
افزایــش ۱۸ درصــد در مقابــل ۴۰ درصد افزایش در واردات 

قرار گرفته است.
وی گفــت: بــا نگاهــی به جــدول واردات و صادرات در 
میابیــم کــه بهــای ارز در مقابــل لیــر تــرک پیوســته در حال 
افزایــش بــوده، امــا افزایــش صــادرات مــورد انتظــار صورت 
نگرفتــه اســت، در حالیکــه ارز )دالر و یــورو و ....( گــران 
شــده و واردات بــا درصــد هــای باالیی افزایش یافته اســت 
که بیشتر آن مرتبط با تهیه مواد اولیه کارخانجات و خرید 

مواد غذایی واردات است.
ســید جــالل ابراهیمــی تصریــح کــرد کــه نــگاه کلی به 
رونــد منفــی تجارت خارجی و قیمت ارز نشــان می دهد که 
واحد ارزش صادرات ترکیه ۱۳/۳ درصد افزایش یافته، در 
حالیکــه واردات ۳۰/۴ درصــد بــوده، به عبــارت دیگر ترکیه 
مجبور است تا گرانتر خرید کند و ارزانتر بفروشد. در این 
دوره، نــرخ تــورم حــوزه حمــل و نقــل ۱۲۳/۴ درصد گزارش 
شــده کــه بــر باال رفــت قیمت هــای کاالهای مصرفــی تاثیر 

گذاشته است.
دکتــر ابراهیمــی گفت: با این حال، ترکیه با اســتفاده 
از فرصــت هــای بــه وجود آمده از جنگ اوکراین و روســیه، 
در صدد ایجاد بازارهای جدید برای تولیدات نساجی است. 
شــرکت دوســو دوســی کــه یــک هولدینــگ مــد و طراحــی و 
عرضه تولیدات نســاجی اســت، توانســته در شرایط جنگی 
در ســاحل دریــای مدیترانــه عظیــم تریــن نمایشــگاه را در 
آنتالیا برگزار کند و پنج هزار خریدار از ۴۰ کشور جهان را 

جلب و جذب این نمایشگاه کند.
روســیه  بیــن  جنگــی  شــرایط  در  کــه  داد  ادامــه  وی 
غرفــه دار   ۲۵۰ و  روســیه  از  غرفــه دار   ۱۰۰۰ اوکرایــن،  و 
ایــن  ایــن نمایشــگاه شــرکت کرده انــد. در  از اوکرایــن در 
نمایشگاه با حضور ۴۰ کشور، برندهایی از صنایع نساجی 
و  کفــش  گانــه،  بچــه  زنانــه،  مردانــه،  پوشــاک  حــوزه  در 
ملزومات پوششــی شــرکت داشــتند. این نمایشــگاه لباس 
صــد و بیســت برند را در حــوزه کفش و لباس زنانه مردانه 

و کودکان عرضه کرده است.
ابراهیمــی افــزود: ارســالن حکمــت، رئیــس هولدینگ 
دوســو اعــالم کــرده کــه ۲۵۰ اوکراینــی از شــهرهای بــدون 
جنگ و هزار خریدار از شرکت های روسی با وجود جنگ، 
بــه آنتالیــا آمدنــد. در حالیکــه حملــه روســیه بــه اوکرایــن 
بیشــترین ضربــه را بــه بخــش خــرده فروشــی وارد کــرد و 
ممنوعیت پروازهای هواپیماهای روســی توســط کشورهای 
اروپــا تاثیــر زیــادی در مبــادالت تجــاری روســیه و ترکیــه 
گذاشــته اســت، امــا شــرکت هــای پوشــاک و کمپانــی های 
مرتبــط بــا حــوزه لبــاس در صدد پیــدا کردن راه بــرون رفت 
از ایــن بحــران هســتند که نمونــه ای از آن ایجــاد بازارهای 
نمایشــی، مــد، فشــن، طــرح .... در حــوزه لبــاس و کفــش 

است.
وی گفــت: ترکیــه بــرای ورود بــه بازارهــای آفریقــا بــه 
هــر دری مــی زنــد و بازدیــد هیــات هــای تجــاری و مالقــات 
ســران اقتصــادی و سیاســی ترکیــه از کشــورهای آفریقایی 
نشــان دهنده آگاهــی ترکیــه از قدرت خرید قاره ســیاه هم 

چنین منابع اقتصادی این قاره پهناور است.
دکتــر ابراهیمــی در پایان گفت: هم اکنون گابن، غنا، 
ســنگال، نیجریــه، غنــا، اتیوپــی، جیبوتی، ســودان، الجزایر 
گرایش قابل توجهی به بازارهای ترکیه و ایجاد زمینه های 
همکاری و مشارکت در ایجاد صنایع و خرید مایحتاج خود 
از ترکیه نشــان داده اند و صنایع نســاجی و پوشــاک ترکیه 
دریچــه هــای بــاز شــده به ســوی آفریقــا را به درهــای عبور 

تبدیل کرده اند.
لطفا نظرات خود را به ایمیل s.jalalebrahimi@yahoo.com  ارسال فرمایید.
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فرزانه تهرانی

حــال نــاوگان هوایــی کشــور خــوب نیســت. در 
تــازه ترین برآوردها تعــداد هواپیماهای زمینگیر 
بیشــتر شــده و بــه 2۳0 فرونــده رســیده، یعنــی 
حــدود 65 درصــد از هواپیماهای کشــور زمینگیر 
شــده اســت. اینکــه تمــام پروازهــای کشــور تنها 
بــا 120 هواپیمــای فعــال انجــام مــی شــود؛ خبــر 
خوبــی نیســت. اگر از ریســک فنــی هواپیماهای 
بــا متوســط عمــر 2۷ ســال هــم صرف نظــر کنیم 

تعــداد انــدک ایــن هواپیماهــا در مقایســه با میــزان تقاضای رو 
بــه افزایــش پروازهــا، افزایش قیمت بلیت در آینده را هشــدار 
می دهــد. موضوعــی کــه علیرضــا منظــری، نماینده ســابق ایران 
در ســازمان بیــن المللــی هوانــوردی کشــوری )ایکائــو( و معاون 
ســابق ســازمان هواپیمایی کشوری در گفت و گو با عصر اقتصاد 
تاکید کرد و گفت: مشــکل کمبود نقدینگی در ایرالین ها باعث 
شــده متناســب با تقاضا عرضه افزایش پیدا نکند. این شــرایط 
ســبب شــده امکان اضافه کردن هواپیمای جدید وجود نداشته 
باشــد در عیــن حــال برای تعمیر و نگهــداری هواپیما هم هزینه 
متناسب با نیاز انجام نشود. با ادامه وضعیت بر همین منوال، 

ریسک پروازها هر روز بیشتر خواهد شد.
نگهــداری شــرایط  و  تعمیــر  اســت در بخــش  منظــری معتقــد 
خوبی داریم؛ اما این خوب بودن به معنای رفع مشــکالت فنی 
هواپیماها نیســت. چرا که یک ســر این مشــکالت به تحریم بر 
می گــردد و ســر دیگر آن به کمبود نقدینگــی ایرالین ها. در این 
شــرایط ثابت ماندن قیمت بلیت هواپیما در ســال های متمادی 

وضعیت را مدام بدتر کرده اســت. 
نقص فنی هواپیماها یک معضل در صنعت هوایی است، این 
در شــرایطی اســت که از ســوی مدیران مدام اعالم می شــود بر 
کیفیــت مطلــوب تعمیــر و نگهداری هواپیما افزوده شــده. حتی 
بحث تعمیر هواپیماهای همسایه توسط ایران مطرح می شود. 

درباره این تناقض بگویید.
مــن هــم معتقــدم در بخــش تعمیــر و نگهــداری وضعیــت خوبی 
داریــم. اینکــه مــی گویــم خــوب بــه معنــای وضعیــت مطلــوب در 
مقایسه با یک کشور پیشرفته نیست. بلکه در سطح یک کشور 
در حال توســعه نیروی انســانی با تجربه و آموزش دیده ای داریم 
کــه توانمنــدی خــود را در تعمیــر و نگهداری هواپیما نشــان داده 

است.
امــا نمی تــوان گفت با داشــتن نیروهای فنــی آموزش دیده 
مشــکلی در آینــده نخواهیــم داشــت. نقــص فنــی و اشــکالی که 

هواپیماهای ما دارند از فرسودگی هواپیما ناشی می شود. 
در کنــار مشــکل قدیمــی بــودن هواپیمــا، مشــکل کمبــود 

قطعــات هــم وجــود دارد. در واقع ما امکان خرید 
قطعــات ایــن هواپیماها را به راحتی نداریم و این 
مســاله کار تعمیــر و نگهــداری را بــا اخالل مواجه 

می کند. 
چون تحریم هســتیم نــه هواپیماهای جدید 
می توانیم داشــته باشــیم و نه قطعات مورد نیاز 

را می توانیم به راحتی تهیه کنیم.
اتفاقات اخیر هم به دلیل وجود تحریم است؟

بلــه. یکــی از دالیــل ترکیدگی الســتیک هــا که به 
طور مکرر اتفاق افتاده هم نبود قطعات و لوازم مورد نیاز است.

اینکه همه چیز را گردن تحریم بیندازیم شاید بیشتر توجیه کم 
کاری هــا باشــد. تحریم به هر حــال در همه حوزه ها وجود دارد 
امــا می بینیــم کــه واردات بــا هــر ترفندی شــده انجام می شــود. 
چــرا در حــوزه قطعــات هواپیمــا نمی توانیم مثل ســایر بخش ها 

واردات انجام دهیم؟
یکــی از موضوعــات بــه درآمــد و هزینــه شــرکت هــای هواپیمایی 
بــاز مــی گــردد. با توجه به اینکــه قیمت بلیت ثابت نگاه داشــته 
شــده، شــرکت هــا نمــی تواننــد تحریــم را دور بزننــد و بــا هزینه 
باالتــری قطعــات را خریــداری کنند. بنابرایــن کمبود نقدینگی در 
ایرالین ها مشکالت زیادی را به همراه می آورد که عدم توانایی 
خریــد قطعــه یکــی از آنهاســت. در این راســتا آزادســازی یکی از 
موضوعات مهم قابل پیگیری اســت تا مباحث تعمیر و نگهداری 

به درستی انجام شود.
قیمــت بلیــت هواپیمــا ثابــت نمانــده و افزایــش هــای اخیــر هم 

مورد گالیه مصرف کنندگان است.
درســت اســت کــه مصــرف کننده از بــاال رفتن قیمت هــا رضایت 
نــدارد امــا اگــر بــا دیگــر اقــالم مصرفی افراد نســبت گرفته شــود 
خواهیــد دیــد کــه میــزان افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا از تورم 
اغلب اقالم خوراکی و غیرخوراکی کمتر اســت. این در شــرایطی 
اســت کــه ۶۰ تــا ۷۰ درصــد هزینه هــا در ایرالین هــا ارزی اســت. 
بنابراین یک شــرکت هواپیمایی چقدر باید درآمد داشــته باشــد 
کــه ایــن هزینــه ها جبران شــود؟ قطعا با درآمــد فعلی هزینه ها 

قابل تامین نیست.
طبیعــی اســت کــه اگــر آزادســازی صــورت گیــرد؛ ایرالین ها 
نمی توانند قیمت را بی ضابطه افزایش دهند چون ممکن است 
کشــش پذیری بــازار از بیــن بــرود. امــا بایــد قیمت هــا در یک حد 

متعادلی باال رود.
به نظر می آید نسبتی که شما اشاره کردید اتفاقا در خصوص 
بلیت هواپیما رعایت شــده و قیمت ها متناســب با تورم اغلب 

اقالم خوراکی و غیرخوراکی باال رفته است.
خیر این طور نیست.

وقتــی بلیــت کیــش از 200 هــزار تومــان بــه 500 هــزار تومان و 
یکباره به یک میلیون و ۳00 هزار تومان می رسد از 6.5 برابر 

شدن قیمت حکایت دارد.
مــی دانیــد چــرا قیمــت بلیت کیــش ۲۰۰ هزار تومــان بود؟ 
چــون مشــتری نداشــت و ایرالیــن مجبــور بــود بــا قیمــت پاییــن 
بفروشــد. قیمــت ۲۰۰ هــزار تومــان بــه معنــی هزینه تمام شــده 
بلیت نبود. بحث ما آزادســازی و تعیین قیمت بر اســاس عرضه 

و تقاضاست.
در شــرایطی کــه تعــداد هواپیماهــا محــدود اســت چطــور نظام 

عرضه و تقاضا متعادل خواهد شد؟
این مشــکل را داریم که نمی توانیم عرضه را متناســب با تقاضا 
افزایــش دهیــم. امکان اضافــه کردن هواپیمای جدیــد نداریم. از 
این رو صنعت نیازمند یک اصالح اساســی اســت. هم در زمینه 
رفــع تحریــم و هــم در زمینه تامین نقدینگــی برای خرید قطعات 

و تعمیر و نگهداری.
در حــال حاضــر متوســط عمــر نــاوگان هواپیمایــی به چند ســال 

رسیده است؟
امروز متوســط عمر هواپیماهای کشــور ۲۷ سال است. در حالی 
کــه عمــر متوســط هواپیما در دنیا ۱۰ ســال اســت. هرچقدر عمر 
هواپیما باالتر می رود هزینه نگهداری آن افزایش می یابد. یعنی 
مشــکل استاندارد ممکن است نداشته باشد اما هزینه های نگه 

داشتن آن باال می رود.
بنابرایــن بــا متوســط عمــر ۲۷ ســال، هزینــه های بســیاری 
بــرای نگهــداری صرف می کنیــم. از حدود ۳۵۰ فروند هواپیمایی 

که در کشور داریم ۱۲۰ فروند هواپیمای فعال داریم.
این 2۳0 هواپیمای غیرفعال کامل زمینگیر شده است؟

بلــه کامــال خوابیــده انــد و امــکان اســتفاده از آنهــا مهیا نیســت. 
فرســودگی باالســت و ایــن یکــی از بحث های جــدی این صنعت 
اســت. وقتــی نقدینگــی ایجــاد نشــود، فاصلــه عرضــه و تقاضــا 
هــم افزایــش می یابــد و قیمــت هــا خــود بــه خود بــه بازار ســیاه 
راه می یابــد امــروز شــما بلیــت اهواز یا بلیت مشــهد را به راحتی 

نمی توانید پیدا کنید.
وضعیــت 120 هواپیمــای فعــال بــه لحــاظ اســتانداردهای پــرواز 

چگونه است؟
ایــن ۱۲۰ هواپیمــا اســتاندارد اســت. هواپیمایــی کــه اجــازه پرواز 
می گیــرد قطعــا اســتاندارد الزم را از ســازمان هواپیمایی دریافت 

کرده است.
ممکن است به دلیل کمبود هواپیما اغماضی صورت بگیرد؟

خیــر. مســئوالن هیــچ گاه اغمــاض نمــی کننــد چــرا کــه اغمــاض 
مســئول فنی و خلبان به معنی خودکشــی اســت. اما به تدریج 

این هواپیماها به لیست زمینگیرها اضافه می شود.

آمار حیرت آور اشتغال در آمریکا به رغم تورم و هراس از رکود
ترجمه: محمود نواب مطلق

براســاس اعــالم وزارت کار آمریــکا بــه رغم آنکه 
تــالش دولــت بــرای اشــتغال زایی چنــدان قــوی 
نبــوده، تعــداد مشــاغل بــه وجــود آمــده در مــاه 
جــوالی )تیــر( بــه 52۸هــزار رســید کــه ایــن رقم 
نــرخ  شده اســت.  پیش بینــی  میــزان  دوبرابــر 
بیــکاری نیــز ماننــد فوریــه 2020 )بهمــن 1۳۹۸( 
تا۳.5درصــد یعنی پائین ترین میزان پنجاه ســال 
اخیرکاهش یافت. براســاس آمار این وزارتخانه 

در نیمــه مــاه جــوالی )اواخرتیــر( در مجمــوع 1.4 میلیــون نفــر 
از بیمــه بیــکاری اســتفاده کرده انــد درحالیکه این رقم در ســال 

گذشته همین زمان 1۳ میلیون نفر بوده است.
میــزان بیــش از حــد انتظار اشــتغال زایی در آمریــکا در ماه 
جوالی)تیر( موجبات حیرت بســیاری را برانگیخته اســت. چراکه 
روز پنجشــنبه ۶ اوت )۱۳مــرداد( ســخنگوی کاخ ســفید خانــم 
»کارین ژان پییِر« تالش دولت برای اشتغال زایی را ضعیف تر از 

گذشته ارزیابی کرده بود.
او در کنفرانــس خبــری خــود از وضعیــت اقتصــادی آمریکا 
چنین گفته بود: »رشد اقتصادی در آمریکا در یک دوران انتقال 
به سر می برد که طی آن این رشد ضعیفتر اما پایدارتر می شود. 
دراین وضعیت نباید در انتظار میزان باالی تعداد مشاغل ایجاد 
شــده در هــر مــاه تــا ۵۰۰ الــی ۶۰۰ هزارشــغل باشــیم. بیشــتر 
در انتظــار رســیدن بــه رقــم ۱۵۰ هــزار شــغل در مــاه هســتیم. 
اگــر بــه همیــن میزان برســیم نشــان از توفیــق درایــن دوره گذار 

اقتصادیست.«

رســیدن بــه رقــم ۵۲۸ هــزار شــغل در نیمه 
مــاه جــوالی ) اواخرتیــر( بیــش از دو برابــر حــد 
پیش بینــی بــود. میــزان اشــتغال زایی در ماه های 
مــه و ژوئن) اردیبهشــت و خــرداد(  با رقم های به 
ترتیب ۳۸۶هزار و ۳۹۸ هزار بیش از حد انتظار 
بــوده اســت. ایــن ارقام خــود نیز از ارقــام اعالمی 
قبلــی بــه تعــداد ۲۸هــزار شــغل بیشــتر اســت. 
براساس اعالمیه وزارت کار آمریکا مشاغل ایجاد 
شــده بیشــتر در زمینه هــای خدمــات حرفــه ای و 
تجاری، امور بهداشــتی، هتلداری و بخش تفریحات و ســرگرمی 
بوده اســت. ایــن میــزان تعــداد مشــاغل به وجــود آمــده همانند 
نــرخ ۳.۵ درصــدی بیــکاری در وضعیــت کنونــی درســت ماننــد 
وضعیــت آن در قبــل از بــه وجــود آمــدن بحــران کرونــا در ســال 
فوریه۲۰۲۰)بهمــن۱۳۹۸( اســت کــه اقتصادآمریــکا در معــرض 

شدیدترین آسیبها قرار گرفت.
وزارت کار آمریــکا در اطالعیــه روز جمعــه ۵اوت )۱۴مرداد( 
خــود اعــالم کــرد: »بــا کاهــش ۰.۱ واحــدی، نــرخ بیــکاری در ماه 
جــوالی )تیــر( بــه ۳.۵ درصــد رســید کــه پائین ترین حــد آن طی 
۵۰ ســال اخیر اســت. درســت همانند وضعیت اقتصادی آمریکا 
قبــل از بــروز بحران کرونا.« با اینحال اولین نشــانه های کاهش 
ســرعت رشــد اقتصــادی دراوایــل هفته نیز مشــاهده شــده بود. 
براســاس آمــاری کــه اداره آمــار آمریــکا روز سه شــنبه ۲ اوت 
)۱۲مرداد( منتشرکرد برای اولین بار طی هفت ماه گذشته تعداد 
جایگاه های مشاغل خالی کاهش یافت و به کمتر از ۱۱ میلیون 

رسید. از سوی دیگر میزان استعفاها نیز گسترده بوده است.

آمــار بیــکاری هفتگــی نیز که خود شــاخصی برای ازدســت 
دادن کارافــراد اســت در پایان ماه جــوالی )اوایل مرداد( افزایش 
یافت. به نحوی که میانگین این رقم در چهار هفته به باالترین 

حد خود از ماه نوامبر )آبان ۱۴۰۰( تاکنون رسید.
بیــکاری در مــاه مــارس )اســفند۱۴۰۰( بــه نحو چشــمگیری 
پائین تریــن حــد تاریخــی  خود را لمــس کرد. زیــرا کارفرمایان به 
دلیل کمبود شــدید نیروی کار تالش می کردند نیروهای موجود 
خود را حفظ کنند. در نیمه ماه جوالی )اواخرتیر( در مجموع ۱.۴ 
میلیون نفر از بیمه بیکاری استفاده کرده اند درحالیکه این رقم 

برای سال گذشته در همین زمان ۱۳ میلیون نفر بوده است.
وجود این آمار و ارقام در آمریکا بسیار حیرت آوراست زیرا 
نرخ تورم ساالنه در این کشور در ماه ژوئن) خرداد( به ۹درصد 
رسید. به صورت معمول چنین افزایش قیمتی سالمت بازار کار 
را بــه مخاطــره می انــدازد. عــالوه براین هراس از بــه وجود آمدن 
دوره رکود اقتصادی دراین کشور نیز بر سر زبان ها افتاده است. 
اقتصاد آمریکا عمال طی دو ســه ماهه اول و دوم ســال میالدی 
از  بســیاری  اینحــال  بــا  گرفــت.  خــود  بــه  انقباضــی  وضعیــت 
کارشناســان اقتصــادی هماننــد دولتمــردان »جــو بایــدن« براین 
باورنــد کــه اقتصــاد ایــن کشــور وارد دوران رکــود نشــده  اســت. 
دلیل آنها وجود بازار محکم و قوی کار است. چراکه کارفرمایان 
آمریکایــی ماه هــا با کمبــود نیــروی کار مواجه بوده انــد. بنابراین 
ارقام خوب اشتغال زایی از این باورها و از موقعیت »جوبایدن«  
زمانیکــه صرفــا چندمــاه بــه انتخابات میــان دوره ای باقــی مانده، 

حمایت می کنند.
منبع: روزنامه تریبیون

صاد
قت

صرا
 ع

ی .
دان

 یز
مه

اط
:  ف

ح 
طر

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

دکتر سید جالل ابراهیمی
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 ممنوعیت عرضه
  کاالی بدون شناسه

در 5 گروه کاالیی
بــرممنوعیــتعرضــه بــاتاکیــد معــاونوزیــرصمــت
کاالهایبدونشناسهدرپنجگروهکاالیی،اعالمکرد
تعــدادشناســههایرهگیــریاز۸۰میلیــونکــدکهدر
ابتدایطرحوجودداشتبه۲۲۴میلیونکدرهگیری

شناسهافزایشپیداکردهاست.
به گزارش شــاتا، محمد مهدی برادران با اشــاره به 
ممنوعیــت عرضــه کاالهای بــدون شناســه در پنج گروه 
کاالیــی، اظهــار کــرد: ۵۵ قلــم کاال کــه پنــج گــروه آن از 
گذشــته در مجموعــه ایــن طــرح قــرار گرفته بــود مجدداً 
پیگیــری کردیــم. وی ادامــه داد : کدهــای شناســه ای که 
تاکنون صادر شده، با لحاظ الستیک، کمک فنر و باتری 
و همچنیــن ۵۳ گروهــی کــه بــه آن اضافــه می شــود در 

مجموع به ۱۲۴ هزار قلم رسیده است.
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت عنــوان کرد: 
در حــوزه تعــداد شناســه های رهگیــری نیــز از تعداد ۸۰ 
میلیــون کــد رهگیری شناســه که در ابتــدای طرح وجود 
داشــت بــه ۲۲۴ میلیــون کــد رهگیــری شناســه افزایش 
پیــدا کــرده اســت کــه این مهــم نشــان دهنده موفق آمیز 
بودن این طرح است. برادران با بیان اینکه از همراهی 
همــه تولیدکننــدگان و شــبکه های فــروش و همچنیــن 
مجموعــه عرضه کنندگان کاال تشــکر می کنیم، افزود: از 
امــروز کاالهایی که منشــأ قانونــی دارند باید عرضه آنها 
از ســوی تولیدکننــدگان و واردکننــدگان بــا کــد رهگیری 
انجــام شــود. اگــر محــرز باشــد کــه کاالیی قاچاق اســت 
و یــا دارای کیفیــت نیســت بایــد توزیع کننــدگان آنهــا را 
از عرضــه خــارج کننــد چــرا کــه عرضــه آن تخلــف محــرز 

محسوب می شود.
بــرادران تصریــح کــرد: فرصتــی کــه بــرای اصنــاف 
گذاشــته ایم صرفــا شــامل شناســه های اظهــاری موقتــی 
میشــود کــه ویــژه کاالهــای خواهــد بــود کــه منشــا آنهــا 
مشــخص نیســت. وی گفــت: عــاوه بــر قطعــات یدکــی 
خــودرو، قبــاً در حــوزه لــوازم خانگــی نیــز ایــن فرصــت 
قانونــی را داده بودیــم کــه از امــروز تشــدید می شــود و 
در حوزه هــای دیگــر نظیــر محصــوالت دخانــی و شــایر 

محصوالتی که اعام کرده بودیم، عرضه می شود.
معــاون صنایــع عمومی وزارت صنعت یادآور شــد: 
امــروز ۵۳ گــروه کاالیی جدید را به حوزه قطعات یدکی 
خودرو اضافه کرده ایم. وی ادامه داد: در جلسه ای که با 
اتاق اصناف برگزار کردیم برای اینکه که احساس نشود 
کار مشــارکتی نیســت و در تقابل با اصناف است، ابتدا 
مدیریــت ایــن کار را با خود بازرســی اصناف آغاز کردیم 
و فرصت قانونی در قالب شناســه موقت اظهاری اعام 
کردیــم. برادران در پایان خاطر نشــان کــرد: نظارت های 
ما در حوزه کاالهای قاچاق و تقلبی تشدید شده است 

که اطاع رسانی خواهد شد.

عرضه کنندگان گوشت قرمز 
از پرداخت مالیات معاف 

شدند
بنابراعالمســازمانامورمالیاتیعرضهانواعگوشــت
وفرآوردههــایگوشــتیازپرداخــتعــوارضومالیــات

معافاست.
به گزارش ایســنا، در بخشــی از نامه سازمان امور 
مالیاتــی آمــده اســت: بــه اســتناد جــزء )۵_۴( بنــد الــف 
مــاده)۹( قانــون مالیــات بــر ارزش افزوده مصوب ســال 
گوشــتی  فرآورده هــای  و  گوشــت  انــواع  عرضــه   ،۱۴۰۰
)گوشــت انواع دام های حال، گوشــت ســبک و سنگین 
همانند ران، راســته، سردســت، ســینه و ســایر قطعات 
بــدن آنهــا از جملــه دنبــه( از پرداخت مالیــات و عوارض 

معاف است.

آمار و ارقامی از قیمت برنج
آنطــورکــهدرگزارشهــایرســمیثبــتشــده،برنــج
ایرانیتابیشاز۱۸۸درصدنسبتبهپارسالافزایش

قیمتداشتهاست.
به گزارش ایســنا، رشــد قیمت برنج ایرانی از نیمه 
دوم سال گذشته بیشتر شد  و از حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار 
تومان در آمار رســمی تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان پیش  

رفته است.
بررســی تازه تریــن گزارش مرکز آمــار ایران از وضع 
قیمــت کاالهــای خوراکــی در تیــر امســال حاکــی از آن 
اســت کــه هــر کیلــو برنــج ایرانــی به طور متوســط حدود 
۱۰۷ هزار تومان قیمت خورده و حداقل ۸۰ هزار تومان 
بوده اســت، این کاال تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان در هر 

کیلو نیز فروش رفته است.
هــر کیلــو برنــج ایرانی به طــور متوســط ۳۷ هزار و 
۳۰۰ تومــان در تیــر پارســال قیمــت داشــته و در خــرداد 
سال جاری به ۹۷ هزار و ۳۰۰ تومان رسیده است؛ این 
کاال نســبت بــه خــرداد ۱۰.۷ درصــد و در مقایســه با تیر 

سال قبل ۱۸۸.۴ درصد افزایش قیمت دارد.
افزایــش ۵۶.۵  برنــج وارداتــی،  بــا  رابطــه  امــا در 
درصــدی قیمــت نســبت بــه تیــر پارســال گــزارش شــده 
است. هر کیلو برنج خارجی در تیر سال گذشته به طور 
متوسط ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان بود که در خرداد امسال 
بــه حــدود ۳۶ هــزار و ۵۰۰ تومان و در تیر به حدود ۳۸ 
هزار و ۸۰۰ تومان رسیده است. این کاال تا بیش از ۴۴ 

هزار و ۷۰۰ تومان در هر کیلو نیز فروش رفته است.
 برنــج کــه از حــدود دو ســال پیــش بــا ارز نیمایــی 
وارد می شود اغلب در صدر کاالهای اساسی وارداتی با 
این ارز قرار داشــته اســت. در ســه ماه اول امســال نیز 
واردات برنــج حــدود ۵۸۳.۶ هــزار تن بــه ارزش بالغ بر 

۵۵۰ میلیون دالر بوده است.
در سال جاری البته ممنوعیت فصلی واردات برنج 
کــه طبــق قانــون، هــر ســاله از اول مــرداد تا پایــان آبان 
مــاه بــه دلیــل حمایــت از تولیــد داخــل انجام می شــود، 
بــا تصمیــم ســتاد تنظیــم بــازار لغو شــد تا بــا ورود برنج 
خارجی و عرضه در بازار، تا حدودی مانع از افزایش تند 

قیمت برنج ایرانی باشد.

اخبـــــــــــــــــار

آیا نان از انتظار تحول اقتصادی 
جان سالم به در می برد؟

سکینهمهرائی

آمارهــا نشــان می دهــد؛ در یــک دهــه اخیــر، نــان 
هرســاله افزایــش قیمــت داشــته؛ اما ایــن افزایش تاثیر 
زیــادی در هزینه هــای زندگی مردم نداشــته اســت. این 
درحالی است که به گفته رئیس اتحادیه نانوایان تهران 
از ســال ۹۳ تا ۹۸ هیچ گونه افزایش قیمتی بر ای نان 
نداشــتیم و تنهــا افزایــش قیمــت برای کیفیــت آرد بوده 
اســت در حالــی کــه طبــق نظــام صنفــی، نان هــم مانند 
ســایر کاالها باید هر ســال در کمیســیون، قیمت گذاری 
شود؛ چراکه نرخ تورم در این مدت افزایش داشت؛ اما 
دولــت همچنان در مقابل افزایش قیمت نان پافشــاری 

می کرد.
صرفــه  برایشــان  هــم  نانوایــان  شــرایط  ایــن  در 
اقتصــادی نــدارد که بــه تولید نان ادامه دهند؛ برای حل 
ایــن نارضایتــی طــرح توزیــع کیلویی نان از ســوی دولت 
داده شد که به وسیله مدیر کل دفتر بازرسی و نظارت 
بر کاالی اساســی وزارت جهادکشاورزی در حال بررسی 
اســت. در حالــی کــه مســئوالن تــاش می کننــد و وعده 
میدهند تا نان گران نشــود ، اما این نگرانی وجود دارد 
که این اقدام هم مانند بقیه طرح ها با معضات شایان 
توجهــی همراه باشــد؛ چراکه این روزها شــاهد تحوالت 

اساسی در اقتصاد هستیم. 
و  شــد  کار  بــه  دســت  رابطــه  همیــن  در  دولــت 
طرح هایــی را  مطــرح کــرده اســت در تحــول بــزرگ و 
جراحــی اقتصــادی که به وســیله دولت ســیزدهم انجام 
می شود، دو برنامه برای نان در نظر گرفته شده است؛ 
اول فروش نان کیلویی و دوم آزادسازی قیمت نان. نان 
کیلویــی عــاوه بر این که ممکن اســت، صرفه اقتصادی 
بــرای مصرف کننده نداشــته و افزایش قیمــت نامتعادل 
و غیــر منطقــی را بــه دنبــال داشــته باشــد؛ می توانــد در 
کیفیــت پخــت نــان نیــز  تاثیــر گــذارد و ســامت عمــوم 
جامعــه را بــه خطــر انــدازد و ایــن مســاله نگرانی هــای 
بیشــتری در حــوزه ســامت ایجــاد می کنــد؛ چراکــه بــه 
گفته کارشناســان علــم تغذیه خمیر بودن و بی کیفیت 
بــودن نان آســیب های جدی به دســتگاه گــوارش وارد و 
این آسیب هزینه های درمان را نیز به خانوارها تحمیل 

می کند.
چندی پیش در مستند »نان،آب، میوه« از شبکه 
افق به بررســی کیفیت و قیمت و ســیر تحول پخت نام 
پرداخته شــد. گرچه این برنامه به منظور اطاع رســانی 
از برنامه هــای آتــی دولــت دربــاره معــاش، تهیــه شــده 
تــا مــردم آمادگــی پذیــرش قیمت هــا را داشــته  اســت 
باشــند؛ اما برای اینکه بدانیم، چرا کیفیت نان به مرور 
زمان ناســالم تر و نامرغوب تر شــده است و سلسله این 
نابسامانی ها تا کجا ادامه دارد نیز برنامه مفید بود. در 
آخر نیز متوجه شــدیم تنها کســانی که مورد بازخواست 

قرار می گیرند، نانوایان هستند.
بــا سوبســید عرضــه  گرچــه تاکنــون هــم کــه آرد 
می شــود و حتــی آن وقتــی کــه در تولیــد گنــدم خودکفا 
شــده بودیــم؛ نانوایــان آرد نامرغــوب تحویــل می گرفتند 
و دو نرخــی در فــروش نــان در اکثــر شــهرهای بــزرگ 
وجــود داشــت و تعــداد اندکــی از نانوایــان بــا نــرخ آزاد 
آرد ســبوس دار و مرغــوب می خریدنــد و نان مرغوب هم 
تولیــد می کردنــد و گران تــر هــم مــی فروختنــد؛ امــا حاال 
صحبت از تک رقمی شــدن قیمت نان اســت. از شواهد 
بــرای  قیمت گــذاری  کــه  برداشــت می شــود  گونــه  ایــن 

مسئوالن مهم تر از کیفیت است.
معلوم نیست که آرد ی که با نرخ آزاد به نانوایان 
داده شــود ســالم هســت یــا نــه، و اگر باز بــرای نانوایان 
ادامــه پخت نــان مقرون به صرفه نباشــد امکان تحویل 

نان سالم و مرغوب به مصرف کننده وجود دارد ؟  
بی شــک نمی تــوان طرح هایــی کــه خــود زمینه ســاز 
بــرای  دیگــری  و هزینه هــای  دیگــر می شــود  مشــکات 
دولــت و مــردم به بار مــی آورد را تحول اقتصادی خطاب 
کــرد.  بارهــا بارها رســانه ها به نقل از اســاتید اقتصادی 
و اجتماعــی  ایــن هشــدار داده شــده اســت کــه بــرای 
دگرگونی هــای اساســی در زمینه هــای زیر ســاختی، نیاز 
بــه بــکار گیری نیروهای دانش آموخته  و نخبگان همان 
عرصــه امــری ضروری اســت و کشــور بیــش از این توان 
آزمون و خطا و تقلیدهای بی محابا را ندارد لذا در مورد 
نــان کــه اولین پرمصرف تریــن و مهمترین خوراک روزانه 
محســوب می شــود تقاضــای جامعــه ایــن اســت کــه هم 
ازجهــت قیمــت و هــم کیفیــت مداقــه بیشــتری شــود تا 
بــا شــروع تحــول اقتصادی این مهم نیز متحول شــود تا 

زیرساخت های صنعت نوین نان فراهم شود.

یادداشت

فرشیدرستگار
وکیل مالیاتی

طریــق  از  نیــز  شــما  اگــر 
ســایت، شــبکه های اجتماعــی 
فضــای  کلــی  طــور  بــه  یــا  و 
فــروش  بــه  نســبت  مجــازی 
اقــدام  خــود  خدمــات  یــا  کاال 
درگاه  از  احتمــاالً  می کنیــد، 

پرداخــت مســتقیم یــا غیرمســتقیم بــرای این 
کار استفاده کرده اید.

 تا ســال ۱۴۰۰ اشــخاصی که درخواســت 
پرداخــت  درگاه  خدمــات  از  اســتفاده 
الکترونیکــی را داشــته، الزامــی بــرای تشــکیل 
پرونده مالیاتی نداشتند، اما با تصویب قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی و ســامانه مؤدیــان در 
تاریــخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ و اجرایــی شــدن ماده ۱۱ 

آن شرایط به کلی تغییر پیدا کرد.
 براساس این ماده، بانک مرکزی مکلف 
شــد تا مشــخصات تمامی اشخاصی که درگاه 
پرداخــت الکترونیــک داشــتند را بــه ســازمان 
امور مالیاتی ارسال کند تا برای ایشان پرونده 
مالیاتی تشکیل شود؛ همچنین اشخاصی که 
از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ درخواســت دسترســی 
بــه درگاه پرداخــت الکترونیــک را دارنــد، بایــد 
تشــکیل پرونــده مالیاتی دهنــد و کد رهگیری 
خود را به بانک یا شــرکت ارائه کننده خدمات 

درگاه پرداخت ارائه کنند.
اگــر بــا مالیــات درگاه پرداخــت آشــنایی 
نداریــد؛ مــا در این مقاله قصد داریم در مورد 
بانکــی،  درگاه هــای  مالیــات  محاســبه  نحــوه 
معافیت هــای مالیــات درگاه پرداخــت و نحــوه 
دریافــت کــد مالیاتی درگاه پرداخــت اینترنتی 

صحبت کنیم.
نحوهدریافتکدمالیاتیدرگاهپرداخت

اینترنتی
درگاه  مالیاتــی  کــد  دریافــت  بــرای   -۱
خدمــت  میــز  بــه  ابتــدا  اینترنتــی،  پرداخــت 
نشــانی بــه  مالیاتــی  الکترونیــک  عملیــات 
https://tax.gov.ir مراجعــه کنید و در پایین 
نــام  ثبــت  نــام و  ثبــت  صفحــه روی »پیــش 
الکترونیــک« کلیــک کــرده. در پاییــن صفحــه 
جدیــد نیــز، روی دکمــه »ورود بــه ثبــت نــام« 

کلیک کنید.
۲- در ایــن صفحــه ابتدا کلمــه امنیتی را 
وارد نمــوده، نــوع مــؤدی را انتخــاب و ســپس 
کــد ملــی خــود را وارد کنیــد. در صفحه جدید 
روی دکمه »پیش ثبت نام جدید “کلیک کرده 
و در صفحــه جدیــد به ترتیــب اطاعات زیر را 

وارد کنید:
 / انفــرادی  ثبت نــام  ثبت نــام:  نــوع   -۳

مشارکت
۴- کدپستی اقامتگاه قانونی

اقامتــگاه  کدپســتی   -۵
قانونی

۶- شــماره تلفــن همــراه: 
)تنها شماره موبایل با مالکیت 
شــماره ملــی ثبــت شــده قابــل 

قبول است.(
۷- کلمه امنیتی

۸- در مرحلــه بعد یک کد 
فعالســازی بــرای شــما اس ام 
اس می شود که باید در باکس مربوط به این 

صفحه وارد کنید.
۹- پــس از آن وارد صفحــه ای می شــوید 
کــه می بایســت اطاعــات جــداول مختلــف را 
تکمیــل نماییــد و در آخــر نــام کاربــری و کلمه 

عبور به شماره موبایل شما ارسال می شود.
نحوهاتصالدرگاهپرداختالکترونیکبه

پروندهمالیاتی
الکترونیــک  ملــی خدمــات  درگاه  ۱- بــه 

سازمان امور مالیاتی مراجعه کنید.
۲- کــد ملــی و کلمــه عبــور خــود را وارد 

کنید و وارد پنل خود شوید.
بــه صفحــه  »خاصــه  از ورود  پــس   -۳
وضعیت مالیاتی«، فهرســتی به شــما نمایش 
اتصــال  یــا  اطــاع  بــرای  کــه  می شــود  داده 
درگاه هــای پرداخــت خــود کافــی اســت روی 
عبارت” تعداد پایانه های فروش “کلیک کنید.
پرداخــت  درگاه  می توانیــد  حــال   -۴
الکترونیکــی کــه بــه مشــخصات فــردی شــما 
متصل اســت را مشــاهده کنید و برای اتصال 
 آن هــا بــه پرونــده  مالیاتــی یا غیرفعالســازی و 

حذف هر یک از آن ها اقدام کنید.
مشاغلموظفبهپرداختمالیاتدرگاه

پرداختاینترنتی
تمامــی اشــخاص حقیقــی و حقوقــی که 
از درگاه هــای پرداخت اینترنتــی برای دریافت 
می کننــد،  اســتفاده  خــود  فــروش  مبالــغ 
پرونــده  تشــکیل  اول  وهلــه  در  می بایســت 
مالیاتــی دهند و ســپس هــر ســاله اظهارنامه 
مالیات بر درآمد خود را به صورت الکترونیکی 

به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
مالیاتدرگاهپرداختچقدراست؟

در کل مالیــات عملکــرد از روی ســود مــا 
تعیین می  شود؛ برای اشخاص حقوقی %۲۵ 
و بــرای اشــخاص حقیقــی به صــورت پلکانــی؛ 
فــرض کنیــد ســود یک شــخص حقیقــی برای 
ســال ۱۴۰۱ معــادل دو میلیــارد ریال اســت. با 
فرمــول زیــر، مــی توانیم به میــزان مالیات آن 

برسیم.
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۱۵% = ۷۵/۰۰۰/۰۰۰
۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۲۰% = ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ * ۲۵% = ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰
 ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ + ۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰
+۷۵/۰۰۰/۰۰۰ = ۴۲۵/۰۰۰/۰۰۰

چنانچــه  کــه  اســت  ذکــر  قابــل  البتــه 
اشخاص حقیقی اظهارنامه مالیاتی خود را در 
موعــد مقــرر به ســازمان امور مالیاتی تســلیم 
کنند، می توانند از یک معافیت معیشتی )که 
هر ســاله در قانون بودجه مشخص می شود( 
معیشــتی  معافیــت  مثــاً  شــوند.  برخــوردار 
بــرای ســال ۱۴۰۱ معــادل  صاحبــان مشــاغل 
اســت.  شــده  تعییــن  ریــال   ۳۹۶/۰۰۰/۰۰۰
یعنــی تــا ایــن رقــم از ســود معــاف و مابقــی 

مشمول مالیات است.
معافیتهایمالیاتدرگاهپرداخت

در قانون مالیات های مســتقیم برخی از 
اشخاص و فعالیت ها دارای نرخ صفر مالیاتی 
مالیاتــی  تکالیــف  چنانچــه  یعنــی  هســتند؛ 
خــود را در موعــد مقــرر انجام دهنــد، مالیات 

پرداخت نمی کنند. مثاً:
• مــدارس غیــر انتفاعی اعــم از ابتدایی، 

راهنمایی، متوسطه، فنی و حرفه ای،
آزاد  حرفــه ای  و  فنــی  آموزشــگاه های   •
دارای مجوز از سازمان آموزش فنی و حرفه ای 

کشور
کمتــر  مناطــق  در  کــودک  مهدهــای   •

توسعه یافته و روستاها
• درآمد باشــگاه ها و مؤسســات ورزشــی 
دارای مجوز از سازمان تربیت بدنی حاصل از 

فعالیت های منحصراً ورزشی
• فعالیت های انتشــاراتی و مطبوعاتی و 
قرآنــی)دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اســامی و دســتگاه های ذی ربــط(، فرهنگی و 
هنــری کــه به موجــب مجــوز وزارت فرهنگ و 

ارشاد اسامی انجام می شوند.
• کارگاه هــای فــرش دســتباف و صنایــع 

دستی
درگاه هــای  مالیــات  مــورد  در  اینجــا  تــا 
بانکی و درصد مالیات درگاه پرداخت صحبت 
نمودیــم. حــال می بایســت در مــورد مالیــات 
بــر ارزش افــزوده درگاه پرداخــت الکترونیــک 
بدانیم:سؤال بسیار مهمی که مطرح می شود:
آیا من مشمول مالیات بر ارزش افزوده 

می شوم؟
بــرای پاســخ بــه ایــن ســؤال بایــد ۲ کار 

انجام داد:
اول اینکــه ببینیــم کاال یــا خدمــات ما در 
لیســت معافیت های مالیات بر ارزش افزوده 

قرار دارد یا خیر؟ )لیست معافیت ها(
دوم اینکه ببینیم در فراخوان های ارزش 
افزوده قرار داریم یا خیر؟ )لینک فراخوان ها(
لیســت  در  شــما  خدمــات  یــا  کاال  اگــر 
معافیت هــا قــرار داشــت و یــا در فراخوان هــا 
قــرار نمی گرفتیــد، نیــازی به ثبت نــام در نظام 
مالیــات بــر ارزش افزوده وجود نیــز ندارد؛اما 
اگــر کاال یــا خدمــات ما در لیســت معافیت ها 
بودیــم  فراخوان هــا  در  و  نداشــت  قــرار 

می بایســت ثبت نــام ارزش افــزوده را انجــام 
دهیــد و هــر فصل اظهارنامه مالیات بر ارزش 
افــزوده را بــه صــورت الکترونیکی به ســازمان 
امــور مالیاتــی ارســال کنیــد. در آخــر ذکر این 
نکتــه ضــروری اســت کــه بایــد ۹% روی کاال یا 
خدمــات خــود اضافــه کــرده و از مشــتری اخذ 

کنید.
اظهارنامهمالیاتیدرگاهاینترنتی

مــا دو نــوع اظهارنامــه مالیاتــی مرتبط با 
کسب و کارها داریم:

۱-اظهارنامه عملکرد:
اشــخاص  بــرای  عملکــرد  اظهارنامــه 
حقوقــی، تــا ۴ مــاه پــس از پایــان ســال مالی، 
شــرکت بــه دلیــل اینکه ســال مالی اشــخاص 
حقوقــی عمدتــاً مطابق ســال شمســی اســت، 
مهلــت تســلیم اظهارنامــه بــرای هــر ســال تــا 
پایــان تیــر ســال آینــده می باشــد و اظهارنامــه 
عملکــرد اشــخاص حقیقی، برای هر ســال، تا 

پایان خرداد سال آینده است.
۲- اظهارنامه ارزش افزوده:

تمامــی کســب و کارهایــی کــه مشــمول 
مالیات بر ارزش افزوده هســتند، می بایست 
تا پایان ماهِ پس از هر فصل، اظهارنامه خود 

را به سازمان امور مالیاتی ارسال کنند.
آیــا درگاه پرداخــت بــدون مالیــات هــم 

داریم؟
قطعاً خیر. تمامی بانک ها و شرکت هایی 
کــه خدمــات درگاه پرداخــت را بــه کســب و 
کارهــا ارائــه می کنند، مطابق مــاده ۱۶۹ مکرر 
قانون مالیات های مســتقیم مکلفند اطاعات 
و تراکنش های بانکیِ اشــخاص را به ســازمان 
امــور مالیاتــی ارســال کننــد و زمانــی کــه ایــن 
آمــار  مالیاتــی  امــور  ســازمان  بیفتــد،  اتفــاق 
و اطاعــات اشــخاص را دارد کــه در نتیجــه 
اشــخاص می بایســت به تکالیف مالیاتی خود 

عمل کنند.
کام آخر در مورد مالیات درگاه پرداخت
آقــای مالیــات در  از  ایــن مقالــه  مــا در 
اینترنتــی،  پرداخــت  درگاه  مالیــات  مــورد 
مالیــات  درصــد  بانکــی،  درگاه هــای  مالیــات 
درگاه  مالیاتــی  اظهارنامــه  و  پرداخــت  درگاه 
اینترنتی صحبت کردیم تا تجربیات خود را با 
کسب های اینترنتی در میان بگذاریم تا دچار 

جرایم مالیاتی سنگین نشوند.
در نظر داشــته باشید جهل به قانون در 
حوزه هــای مختلــف مالیاتــی، می تواند عواقب 
ســنگینی را برای شما به همراه داشته باشد؛ 
در همیــن راســتا پیشــنهاد می شــود یــا روی 
دانــش مالیاتــی خــود ســرمایه گذاری کنیــد و 
در دوره هــای امــوزش مالیــات مؤسســه آقــای 
مالیــات شــرکت کنید و یا از خدمات مشــاوره 
مالیاتــی آنایــن، تلفنی و حضــوری ما در کنار 

کسب و کار خود بهره ببرید.

از کنســرو ســندیکای مدیــره هیــات عضــو
سیاســتگذاریدولــتدرحوزهتنظیمبازار
کاالهایاساسیبهشدتانتقادکردوگفت
کهتعللمســئوالنبازارربگوجهفرنگیرا

دچارنابسامانیکردهاست.
محمــد مختاریانــی، عضــو هیــأت مدیــره 
ســندیکای کنسرو ایران در گفت وگو با مهر با 
انتقــاد از سیاســت گذاری های دولت در حوزه 
قیمت گذاری دســتوری برای کاالهای اساســی 
و اقــام خوراکــی خانــوار گفــت: حــدود ۴ ماه 
است که مسئوالن کشور از جمله معاون اول 
درگیــر تعییــن تکلیف قیمت رب گوجه فرنگی 
هســتند و کمــاکان در ایــن زمینــه بــه نتیجــه 

نرسیده اند.
وی با اشاره به اینکه تعلل این افراد در 
تعیین قیمت رب گوجه فرنگی منجر به زیان 
کارخانجــات تولیــدی، توقــف تولیــد در برخــی 
واحدها و نابســامانی بازار این محصول شــده 
اســت، گفــت: همیــن مســأله منجــر شــده بــا 
کمبود رب گوجه فرنگی در بازار مواجه شویم 
و قیمت رب گوجه افزایش چشمگیری داشته 
باشــد بــه طــوری کــه در برخــی مناطــق قیمت 
هــر قوطــی ٨٠٠ گرمــی رب گوجــه فرنگــی بــه 
بیش از ۴٨ هزار تومان رســیده عاوه بر این 
مــردم بــه راحتی نمی توانند ایــن کاال را پیدا و 

خریداری کنند.
مختاریانی با بیان اینکه این مســائل در 
نهایت به ضرر مصرف کنندگان اســت، افزود: 
همواره شاهد بودیم که وقتی به بازار کاالیی 
تنــش جــدی وارد می شــود، جبــران آن بســیار 
دشــوار اســت حتی اگر چندین برابر نیاز، آن 
کاال بــه بــازار تزریــق شــود و ایــن تجربــه را به 
دفعات در ســالیان گذشــته در زمینه کاالهای 
کار  آن  دوبــاره  تکــرار  و  داشــته ایم  مختلــف 

جالبی نیست.
ایــن فعــال صنفــی افــزود: در حالــی کــه 
ســتاد تنظیــم بــازار و معــاون اول بایــد وقــت 
خود را صرف امور کان اقتصادی کنند، چهار 
مــاه اســت نمی تواننــد برای رب گوجــه فرنگی 

تعیین قیمت کنند.
وی با بیان اینکه چند ماه قبل قائم مقام 
وزیر جهاد کشاورزی و فرمانده قرارگاه امنیت 
غذایی از تولیدکنندگان خواســت با ۱۲ درصد 
افزایــش اقــدام بــه تولیــد رب گوجــه فرنگــی 

کننــد تــا بــازار دچــار تاطم نشــود، گفــت: به 
دنبــال ایــن توافق شــفاهی تولیدکنندگان نیز 
اقــدام بــه تولید و توزیــع رب گوجه فرنگی در 
بــازار کردنــد اما در حال حاضر بــا جریمه های 
ســنگین و میلیاردی از ســوی تعزیرات مواجه 
شدند، این در حالی است که قائم مقام وزیر 
جهاد کشــاورزی در نامه ای به تعزیرات اعام 
کــرده کــه تولیــد و توزیع رب گوجــه فرنگی به 
درخواســت وی بــوده امــا تعزیــرات ایــن گفته 
را نپذیرفتــه و کمــاکان بــر عقیــده خــود باقــی 

است.
مختاریانــی در بخــش دیگــری از ســخن 
خود با اشــاره به اینکه قیمت تمام شــده رب 
گوجــه فرنگــی بــاالی ۵۰ هــزار تومــان اســت، 
افــزود: در جلســاتی کــه بــا مســئوالن ســتاد 
تنظیــم بــازار داشــتیم در نهایــت روی قیمــت 
۴۵ هزار تومان توافق شــد اما هفته گذشــته 
اعــام کردنــد نظر معاون اول رئیس جمهوری 
روی ۴۳ هزار تومان اســت که تولیدکنندگان 
نیــز ایــن مســاله را نپذیرفتنــد چــرا کــه قیمت 

۴۵ هزار تومان هم برای آنان سودده نیست.
مختاریانــی تصریــح کــرد: بیــش از چهار 
زیــان  در  تولیــد رب  کارخانجــات  اســت  مــاه 
هســتند و جریمه هایــی کــه بــرای آنــان اعمال 
شــده به قدری سنگین است که می تواند کل 

صنعت را تعطیل کند.
سیاســت گذاری های  بــر  تاکیــد  بــا  وی 
کاالهــای  بــازار  تنظیــم  حــوزه  در  نادرســت 
اساســی و مواد خوراکی عنوان کرد: چند روز 
پیــش نیــز وزارت صمــت تولیدکنندگان روغن 
را فراخوانــده و آنــان را تهدیــد کــرده تا قیمت 
ایــن کاال را کاهــش بدهنــد. توجیه مســئوالن 
وزارت صمــت ایــن بوده که قیمت های جهانی 
کاهــش یافتــه امــا مســئوالن بــه ایــن نکتــه 
توجــه ندارنــد کــه روغن هــای موجــود در بازار 
بــا قیمت هــای قبلــی وارد شــده و روغن هــای 
بــا نرخ های جهانی جدید هنوز وارد کشــور ما 
نشــده و دو، ســه مــاه طــول می کشــد تــا ایــن 

روغن ها به کشور بیاید.
مختاریانــی توضیــح داد: چطــور ممکــن 

اســت دولــت بــرای کاالیــی که ســه مــاه دیگر 
کاهــش  درخواســت  شــود  مــی  کشــور  وارد 
قیمــت دارد امــا دربــاره رب قیمــت را تعییــن 

نمی کند تا تکلیف همه مشخص شود.
عضــو هیــأت مدیــره ســندیکای کنســرو 
ایران با اشــاره به اینکــه تعیین تکلیف قیمت 
تــن ماهــی نیــز در هالــه ای از ابهام قــرار دارد، 
گفــت: به دنبال افزایش قیمت روغن، ســتاد 
تنظیــم بازار قیمت تــن ماهی را نیز ۱۲ درصد 
قیمتــی  محاســبه  ایــن  در  امــا  داد  افزایــش 
افزایــش نــرخ ماهی در نظر گرفته نشــده چرا 
کــه قیمت هر کیلوگــرم ماهی تن از ۳۲ هزار 
تومــان ســال گذشــته بــه ۵۵ هــزار تومــان در 

سال جاری رسیده است.
مختاریانــی تصریــح کــرد: از طرفــی تمام 
رونــد تولیــد تــن ماهــی دســتی اســت و ما در 
ســال جاری بــا افزایش ۵۷ درصدی دســتمزد 
نیــز مواجــه بوده ایــم و ایــن مســائل منجــر به 
تعطیلــی بســیاری از واحدهــای تولیدی شــده 

است.

سقوط دوباره قیمت 
موادغذایی در جهان

شــاخصقیمــتجهانــیآژانــسموادغذایــیســازمان
ملــلمتحــددرماهجــوالیباردیگرکاهــشیافتواز

باالترینرکورددرماهمارسفاصلهگرفت.
بــه گــزارش ایســنا، شــاخص قیمــت مــواد غذایــی 
بیشــترین  کــه  )فائــو(  کشــاورزی  و  خواربــار  ســازمان 
کاالهــای غذایــی در ســطح جهــان را مــورد معاملــه قــرار 
می دهــد، در مــاه گذشــته به طور میانگیــن ۱۴۰.۹ واحد 
در مقایسه با ۱۵۴.۳ اصاح شده در ماه ژوئن بود. رقم 

ژوئن قبا ۱۵۴.۲ اعام شده بود.
شاخص جوالی همچنان ۱۳.۱ درصد باالتر از سال 
قبل بود که به دلیل تأثیر تهاجم به اوکراین، آب وهوای 
نامساعد و هزینه های باالی تولید و حمل ونقل افزایش 
یافــت. ماکســیمو تــورو، اقتصــاددان ارشــد فائــو گفــت: 
کاهش قیمت کاالهای غذایی از سطوح بسیار باال مورد 
استقبال قرار گرفته است، با این حال، ابهامات بسیاری 
باقــی مانــده اســت. او گفت که چشــم انداز تیره اقتصاد 
جهانــی، نوســانات ارز و قیمــت بــاالی کــود کــه می تواند 
بــر تولیــد آینــده و معیشــت کشــاورزان تأثیــر بگــذارد، 
همگی فشــارهای جدی برای امنیت غذایی جهانی ایجاد 
می کنند. بر اســاس گزارش رویترز، شاخص های قیمت 
روغن نباتی، شــکر، لبنیات، گوشــت و غات همگی در 
ماه جوالی با کاهش ۱۴.۵ درصدی گندم در مقایسه با 
ماه قبل کاهش یافت که تا حدودی به دلیل توافق بین 
اوکراین، روسیه، ترکیه و سازمان ملل برای رفع انسداد 

صادرات غات بود.

یکبامودوهوایدولتدرتنظیمبازار
کاالهایاساسی

نحوهمحاسبهمالیاتدرگاهپرداختاینترنتی
درسایتروزنامهبخوانید:



تولیــــــــــدوبازرگــــــــــــانی  . سه شنبه 18 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4963 . 

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مزایده عمومی
 شماره 53-1401/5 ت )نوبت اول(

آهک  "فروش سنگ  مزایده عمومی  دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
دانه بندی تولیدی مجتمع سنگ آهک پیربکران در 9 پارتی جداگانه" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 1001001028000018 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مزایده با تضمین شرکت در مزایده برای پارتی اول به شماره 1101001028000051 به 
مبلغ 4.400.000.000 ریال )چهار میلیارد و چهارصد میلیون( ریال، برای پارتی دوم به شماره 
1101001028000052 به مبلغ 2.200.000.000 ریال )دو میلیارد و دویست میلیون( ریال، برای 
پارتی سوم به شماره 1101001028000053 به مبلغ 220.000.000 ریال )دویست و بیست 
میلیون( ریال، برای پارتی چهارم به شماره 1101001028000054 به مبلغ 4.700.000.000 
ریال )چهار میلیارد و هفتصد میلیون( ریال، برای پارتی پنجم به شماره 1101001028000055 
به مبلغ 2.350.000.000 ریال )دو میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون( ریال، برای پارتی ششم 
به شماره 1101001028000056 به مبلغ 235.000.000 ریال )دویست و سی و پنج میلیون( 
ریال، برای پارتی هفتم به شماره 1101001028000057 به مبلغ 6.400.000.000 ریال )شش 
به   1101001028000058 شماره  به  هشتم  پارتی  برای  ریال،  میلیون(  چهارصد  و  میلیارد 
مبلغ 3.200.000.00 ریال )سه میلیارد و دویست میلیون( ریال، برای پارتی نهم به شماره 
برگزار  ریال،  و بیست میلیون(  ریال )سیصد  به مبلغ 320.000.000   1101001028000059
انتشار مزایده در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1401/05/18 و مهلت زمانی  تاریخ  نماید. 
دریافت اسناد مزایده از سایت تا ساعت 17 مورخ 1401/05/26 و مهلت زمان ارائه پیشنهادات 
حداکثر تا ساعت 17 روز شنبه مورخ 1401/06/05 می باشد. عالقمندان شرکت در مزایده 
می بایست جهت دریافت اسناد و همچنین جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
با شماره 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند. 

ضمنا جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 برگزار می گردد. 

تجارت غیرنفتی کشور در 
تیر به ۹ میلیارد دالر رسید

ســخنگوی گمــرک از تجــارت غیرنفتــی 11 میلیــون تنــی 
کشــور بــه ارزش 9 میلیــارد دالر در تیــر خبــر داد کــه 
 نســبت بــه مــدت مشــابه بــا رشــد 19درصــدی همــراه 

بوده است.

بــه گــزارش ایلنا، ســیدروح اله لطیفی، ســخنگوی 
گمــرک در خصــوص تجارت خارجی غیر نفتی کشــور در 
چهارمین ماه ســال اظهار کرد: در 31روز تیر، 10میلیون 
و  میلیــارد  هشــت  ارزش  بــه  کاال  تــن  997هــزار  و 
947میلیون دالر بین ایران و ســایر کشــورها تبادل شد 
کــه بــا وجود کاهــش هشــت درصــدی در وزن، از لحاظ 

ارزش 19درصد افزایش داشته است.
وی در خصوص ســهم صادرات از تجارت غیرنفتی 
در تیــر گفــت: صــادرات غیــر نفتــی کشــور در این مدت 
یکماهــه، هفــت میلیــون و 992هــزار تــن کاالی ایرانــی 
بــه ارزش چهــار میلیــارد و 171میلیــون دالر بــوده کــه 
نســبت بــه تیــر 1400دو درصــد در وزن و 24درصــد در 
ارزش افزایش داشــته است. لطیفی در خصوص میزان 
واردات در چهارمیــن مــاه ســال توضیــح داد: در تیرمــاه 
امسال سه میلیون و پنج هزار تن کاال که عمدتا کاالی 
اساســی و نهاده های تولید و دارو بودند به ارزش چهار 
میلیــارد و 776میلیــون دالر از گمــرکات کشــور ترخیص 
و وارد زنجیــره تامیــن، تولیــد و توزیــع شــد کــه نســبت 
بــه مــدت مشــابه از لحــاظ وزنــی 26درصــد کاهــش، اما 

از لحاظ ارزش با 15درصد افزایش همراه بوده است.
اول  پنــج مقصــد  گمــرک در خصــوص  ســخنگوی 
صــادرات ایــران در تیــر گفت: چین بــا خرید یک میلیارد 
و 403میلیــون دالر، امــارات بــا 619میلیــون دالر، عــراق 
بــا 574میلیــون دالر، ترکیه بــا 323میلیون دالر و هند 
بــا خریــد 143میلیــون دالر کاال از ایــران بــه ترتیــب پنج 

مقصد اول صادرات کاالهای ایرانی در تیر بودند.
کاال  فــروش  اول   کشــور  پنــج  خصــوص  در  وی 
بــه ایــران توضیــح داد:در چهارمیــن مــاه ســال امــارات 
بــا فــروش یــک میلیــارد و 449میلیــون دالر، چیــن بــا 
یــک میلیــارد و 291میلیــون دالر، ترکیــه بــا 514میلیــون 
دالر، هنــد بــا 347میلیون دالر چهــار مبدا خرید کاال از 
ســوی ایران بودند و روســیه با فروش 205میلیون دالر 
جایگزین آلمان در رتبه پنجم مبدا واردات به ایران قرار 

گرفته است.

خبـــــــــــــــــر

آیین نامه قطعات لوازم 
 خانگی استاندارد بعد از

۱۵ سال به روزرسانی شد

به گفته معاون صنایع عمومی وزارت صمت، آیین نامه 
کیفیت و استانداردســازی طی 1۵ ســال گذشته به روز 
رســانی نشــده بود که اخیراً برای ارتقا ی کیفیت لوازم 

خانگی این آیین نامه به روزرسانی شد.
به گزارش مهر، محمد مهدی برادران معاون صنایع 
عمومــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت گفــت: تــا بــه 
امروز با اســتانداردهای 15 سال پیش، تولیدکننده های 

قطعات لوازم خانگی استانداردسازی می کردند.
وی اضافــه کــرد: جلســاتی را بــا تولیدکننده هــای 
قطعــات لــوازم خانگــی برگــزار کردیــم کــه داوطلبانــه به 
طــور موقــت اقداماتی را در جهــت گارانتی مثل تعویض 
و خدمــات پــس از فــروش انجــام دهنــد، تولیدکنندگان 
محصــول نهایــی مقــرر کردنــد تــا زمــان ابــاغ آیین نامه، 

استانداردهای سخت تری را اعمال کنند.
آیین نامــه جدیــد  بندهــای  بــه  اشــاره  بــا  بــرادران 
افــزود: در آئیــن نامــه 15 ســال پیــش، تعویض هــا یــک 
ماهــه و خدمــات گارانتــی صرفاً یک ســال و نیم بود، اما 
با جلســات مشــترکی که با تولیدکنندگان داشــتیم هم 

عددها و هم کیفیت افزایش می یابد.
معــاون صنایــع عمومــی وزارت صمــت اظهــار کــرد: 
آیین نامــه بــه روز شــده آمــاده ابــاغ وزیــر صمت اســت 
کــه بعــد از اباغ، اعتماد مردم به تولیــد کنندگان لوازم 

خانگی را بیشتر می کند.
وی در موضــوع رضایــت مشــتری نیــز یــادآور شــد: 
بایــد تولیدکنندگان در باالترین ســطح قــرار گیرند، زیرا 
کــه فقــط در صورت رضایــت مشــتری، متقاضیان کاالی 

قاچاق و تولیدات خارجی کمتر خواهد شد.

معاون وزیر جهادکشاورزی: 
بخش کشاورزی ۲۰ هزار 
میلیارد تومان از سیل 

خسارت دید

معاون امور باغبانی وزارت جهاد کشــاورزی اعالم کرد 
کــه بخش کشــاورزی کشــور بیــش از ۲۰ هــزار میلیارد 

تومان از سیل خسارد دید.
از  بازدیــد  حاشــیه  در  برومنــدی  محمدمهــدی 
شهرســتان های شــمالی فــارس، گفــت: بــرای بازســازی 
و  ســرمازدگی  اعتبــارات  محــل  از  باغــات  اصــاح  و 
خشکســالی کــه در دولــت محتــرم تصویــب شــده و هم 
بــا توجــه به الیحه ای که به دولت محترم تقدیم کردیم  
بــرای جبــران خســارت ســیل اخیر در بخش کشــاورزی، 
استفاده خواهیم کرد. به نقل از جهادکشاورزی فارس، 
برومندی خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی کشور بیش 
از 20 هزار میلیارد تومان از ســیل خســارت دیده اســت 
که امیدواریم با تامین منابع مالی مورد نیاز در بازسازی 

و اصاح باغ ها کمک کنیم. 
در  بوانــات  اینکــه شهرســتان  بیــان  بــا  برومنــدی 
استان فارس دارای بیش از ده هزار هکتار باغ و یکی از 
قطب های تولید گردو و انگور کشــور اســت، اظهار کرد: 
متاســفانه امســال باغ های این شهرســتان با دو مشکل 

اساسی مواجه شده است.
یــک ســرمازدگی  ابتــدای ســال  بــه گفتــه وی؛ در 
بســیار شــدید در شهرستان بوانات داشتیم که بسیاری 
از باغــات گردو، انگور و ســایر میوه ها دچار ســرمازدگی 
شــدند؛ مســاله دوم ســیل اخیــر هســت کــه مشــکات 
زیــادی را بــه وجــود آورده بــا توجــه بــه منابــع آبــی ایــن 

باغات که اغلب قنوات است که آسیب دیده اند.

اخبـــــــــــــــــار

محمدرضا رضائی نژاد
دانشــجوی دكتری مدیریت فناوری اطاعات و ارتباطات 

دانشگاه عامه طباطبایی

کسب و کارهای نوآورانه یکی از مهمترین 
عوامــل توســعه پایــدار مــی باشــد. نحوه 
تامین مالی و جذب سرمایه از موضوعات 
بــرای  کارآفرینــان  روی  پیــش  راهبــردی 
راه اندازی این نوع کســب و کارها است. 
کســب و کارهــای فنــاور و دانــش بنیــان 
بــا  مقایســه  در  متفاوتــی  مشــخصه های 
ســایر سرمایه گذاری ها دارد که مهمترین 
در  ســرمایه  بازدهــی  قطعیــت  عــدم  آن 
کوتــاه مدت )عدم قطعیت knightian( و 
بازدهــی بــاالی ســرمایه گذاری در صورت 

تحقق آن خواهد بود.
 مشــکل اصلــی ایــن نــوع فعالیت ها 
آمیــز ســرمایه گذاری و  ماهیــت مخاطــره 
لــزوم صبــوری ســرمایه در مراحــل اولیــه 
می باشــد کــه با الگوی تامیــن مالی بانک 
در  نــدارد.  ســازگاری  کشــور  در  محــور 
کشــورهای توســعه یافتــه به خاطــر نظام 
جامع مالیاتی )عملکرد، دارایی و مصرف( 
مقداری از منابع مالیاتی دولت در اختیار 
ســرمایه گذاری  ضمانــت  صندوق هــای 
حمایــت  جهــت  ای  توســعه  بانک هــای  و 
از ایــن نــوع فعالیت هــا قــرار مــی گیــرد. 
کشــورهای در حال توســعه به دلیل لزوم 
ســرمایه گذاری در زیر ساخت های توسعه 
ای کمتــر از منابــع دولتی جهت حمایت و 
ضمانــت کســب و کارهای دانــش بنیان و 

نوآور استفاده می شود.
 بنابرایــن جهــت توســعه این کســب 
و کارهــا بایــد از روش های تامین ســرمایه 
جدیــد اســتفاده نمود کــه بتــوان از منابع 
خــرد جامعــه در قالــب مدلــی که ســرمایه 
صبور نیز باشد استفاده کرد. یکی از این 
مدل ها تعاونی های ســهامی ســرمایه گذار 
بــا روش گــروه تعاونــی پیشــگامان کویــر 
یــزد می باشــد. تامین مالی گــروه تعاونی 
پیشگامان از جمله مصادیق جمع سپاری 
مالی در کشــورمان بوده که در واقع مدل 

جامــع و دارای پایه هــای علمــی، فرهنگی، 
شــرعی و قانونــی مــی باشــد کــه  می توان 
مناســب  ظرفیت هــای  ایجــاد  بــر  عــاوه 
بــرای پروژه هــای فنــاور، صبــوری ســرمایه 
را  تاثیرگــذار  مختلــف  افــراد  مشــارکت  و 

داشته باشد. 
ایــن الگــوی تامیــن مالــی بــا بهره گیــری از 
ظرفیت تعاونی های ســهامی سرمایه گذار 
شــامل  عضــو  ســهامداران  آن  در  کــه 
نخبــه،  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص 
کارآفریــن اقتصــادی و خطر پذیــر در کنار 
ســهامداران غیرعضو شامل افراد حقیقی 
و حقوقــی دارای ســرمایه خــرد یــا ریســک 

ناپذیر تعریف می شوند. 
در این الگو ســهامداران عضو متعهد 
افــزوده  ارزش  و  دولتــی  نفعــان  ذی  بــه 
در  می باشــند.  غیرعضــو  ســهامداران  بــه 
تعریــف ســهامداری در مــدل پیشــگامان 
ســهامداران عضــو بــا ســرمایه اســمی 51 
مســئول  درصــد   90 رای  حــق  و  درصــد 

غیرعضــو  ســهامداران  بــه  پاســخگویی 
غیرعضــو  ســهامداران  و  می باشــند 
ســرمایه گذار با آورده اســمی تا 49 درصد 
کــه  وام  قالــب  در  اضافــی  نقدینگــی  و 
میانگیــن 37 درصــد ســرمایه اســمی در 
مــدت قــرارداد می باشــد صبوری ســرمایه 
در مــدت زمــان 27 تــا 36 مــاه قــرارداد را 
ایجــاد مــی کنــد. )شــرح کامــل مــدل در 
مقاله بررســی عوامل تاثیر گذار بر تامین 
مالی تعاونی های ســهامی سرمایه گذار در 
فصلنامــه سیاســت نامــه علــم و فنــاوری 
بــا   )1400 زمســتان   4 شــماره   11 دوره 
ایــن مــدل کــه مناســب فعالیــت فناورانــه 
مــی باشــد اگــر ســرمایه مــورد نیــاز 1000 
میلیــارد تومــان جهت اتمام پــروژه در 30 
ماه باشــد، ســهامداران عضو حداقل 150 
میلیــارد تومــان ســرمایه نقــدی در شــروع 
تومــان  میلیــارد   360 شــرکت،  فعالیــت 
دارایــی بــه عنــوان ســرمایه غیرنقــدی در 
مرحله انجام فعالیت اصلی و بعد از اخذ 

مجوز هــای الزم و زیــر ســاخت ها )جهــت 
ضمانــت بــاز خریــد ســهامداران غیرعضو( 
و ســهامداران غیرعضو ســرمایه گذار 490 
و 735  اســمی  ســرمایه  تومــان  میلیــارد 
میلیــارد وام بدون بهره در اختیار شــرکت 
قــرار دهند کــه تعاونی به صورت ماهیانه 
ورود  و  دهــد  مــی  عــودت  مــاه   30 طــی 
ســهامدار غیرعضــو بعــد از اخذ مجوز ها و 

انجام عملیات زیربنایی می باشد. 
میانگیــن نقدینگی در اختیار تعاونی 
ســهامداران  اســمی  ســرمایه  از  ناشــی 
نقدینگــی  ارزش  متوســط  و  غیرعضــو 
ناشــی از وام 858 میلیــارد تومــان و 150 
از  نقــدی ســهامدار عضــو  میلیــارد آورده 
ســرمایه خــود متعهــد بــه ارزش افــزوده، 
مبلــغ  کاٌ  غیرعضــو  ســهامداران  آورده 
1000 میلیارد تومان اســت که در بدترین 
از  ناشــی  ســودی  هیچگونــه  و  شــرایط 
فعالیــت، هزینــه تامیــن نقدینگی پس از 
بــاز خریــد  43 درصــد بــرای 30 مــاه مــی 
باشــد )سالیانه سود ساده 17/5 درصد و 
ســود مرکــب 15/3 درصد( کــه تفاوت آن 
بــا وام بانکــی بازخریــد ســهام و پرداخــت 
ارزش افــزوده بعــد از 30 مــاه اســت، در 
حالی که در شــبکه بانکی اقســاط شــامل 
اصل و ســود به صورت ماهیانه می باشــد 
و این حالت نشان دهنده صبوری سرمایه 

است. 
بــا توجــه به اینکــه در اقتصاد تورمی 
اثر پول در زمان باالی ســه ســال بیش از 
اصل پول اســت این مدل تامین ســرمایه 
کاما موثر و مفید می باشد. در این مدل 
در صورتــی که ارزش افزوده ســهام بیش 
از ارزش افــزوده تعهدی باشــد، ســهامدار 
بــه  توانــد  مــی  ســرمایه گذار  غیرعضــو 
ســهامدار عضــو یا غیرعضــو قطعی تبدیل 
شــود و از ارزش افزوده اضافی اســتفاده 
نماید. در واقع با این مدل حداقل ریسک 
و منافع به ســهامداران عضو و در صورت 
منافــع بیشــتر، بــه کل ســهامداران تعلــق 

می گیرد.

تعاونی های سهامی سرمایه گذار با تزریق 
سرمایه صبور، بستری جهت شبکه نوآوری

شــرکت های  مالیاتــی،  امــور  ســازمان 
مالیــات  پرداخــت  مســئول  را  تولیدکننــده 
بــر اولیــن نقــل و انتقــال خودروهــای صفــر 

کیلومتر اعالم کرد.
 بــه گــزارش تســنیم، بــر اســاس اعام 
داوود منظــور معــاون وزیــر اقتصــاد و رئیس 
ســازمان امور مالیاتی به حســین فرهیدزاده 
سرپرســت ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
مســئول  خودروســازان  تولیدکننــدگان،  و 
اولیــن مالیــات خودروهــای صفــر  پرداخــت 
کیلومتر تولید داخلی و همچنین خودروهای 
مونتــاژ داخــل هســتند.  در ایــن نامــه آمــده 

اســت: بر اســاس ماده 30 قانــون مالیات بر 
ارزش افــزوده مصــوب ســال 1400، پرداخت 
بــر  اولیــن مالیــات نقــل و انتقــال خــودرو، 
عهــده کارخانجات ســازنده و  یــا وصل کننده 
قطعات پیش ســاخته )مونتاژکننــده( داخلی 
رســمی  )نمایندگی هــای  واردکننــدگان  و یــا 
کارخانجــات  اســت.  خارجــی(  شــرکت های 
ســازنده  یا وصل کننده قطعات پیش ساخته 
داخلــی و واردکنندگان خودرو مکلفند بدون 
درج در صورتحســاب فــروش، مالیــات یــاد 
شــده را بــه ترتیبی که ســازمان امور مالیاتی 

کشور مقرر می کند، پرداخت کنند. 

خودروسازان موظف به پرداخت 
مالیات نقل و انتقال خودرو شدند

طبــق آمــار، در مجموع ســه ماهه اول امســال، همگام با 
افزایــش تولید فوالد، بخــش قابل توجه این تولید صرف 
مصــارف داخلــی شــده اســت و بخــش کمتــر به صــادرات 
اختصاص یافته اســت؛ بر این اســاس میزان آن نســبت 
به مدت مشــابه ســال گذشــته رشــد 3 الی 1۶ درصدی را 

تجربه کرده است.
بــر اســاس آماری که از ســوی انجمــن تولیدکنندگان 
فــوالد ایــران در اختیــار ایســنا قــرار گرفته، از ابتدای ســال 
جــاری تــا پایــان خــرداد مــاه  بالــغ 29 میلیــون تــن از انواع 
اقام فوالدی در کشــور تولید شــده است که از این میزان 
3.2 میلیون تن صادر و الباقی صرف مصارف داخلی شده 
اســت. بر این اســاس مصرف ظاهری فوالد کشــور در این 
مدت نســبت به ســه ماهه ابتدایی ســال 1400 رشد بیش 

از 9 درصدی داشته است.
از ابتــدای فروردیــن تــا پایان خــرداد 1401 در مجموع 
هشــت میلیــون و 575 هــزار تــن شــمش فــوالد )فــوالد 
میانــی( تولیــد شــده که از این میزان با رشــد ســه درصدی 
نســبت بــه مصــرف شــمش در ســه ماهــه ابتدایــی ســال 
گذشــته )شــش میلیون و 457 هزار تن( به شش میلیون 
و 672 هــزار تــن بــرای مصــراف داخلــی رســیده و کمترین 

میزان رشد مصرف را داشته است.
پــس از آن طــی ســه ماهــه ابتدایــی امســال از دو 
میلیــون و 521 هــزار تــن مجمــوع مقاطــع تخــت فــوالدی 
تولیدی، دو میلیون و 489 هزار تن در داخل مصرف شده 
که نســبت به دو میلیون و 338 هزار تن مصرفی در ســه 

ماهه ابتدایی سال گذشته شش درصد بیشتر است.
در مدت مذکور سال جاری، تولید محصوالت فوالدی 
پنج میلیون و 673 هزار تن ثبت شــده که پنج میلیون و 
221 هزار تن آن به مصرف داخلی اختصاص یافته اســت 
و بدیــن ترتیــب نســبت به مصــرف ظاهری آن در ســه ماه 
نخست سال 1400 که چهار میلیون و 672 هزار تن بوده، 

12 درصد افزایش مصرف را رقم زده است.
در ســه ماهــه ابتدایی ســال جاری دو میلیــون و 661 
هــزار تــن مقاطــع طویــل فــوالدی در داخــل مصــرف شــده 
اســت کــه نســبت بــه مصرف ظاهــری آن در مدت مشــابه 
ســال گذشــته معــادل دو میلیــون و 334 هــزار تــن، 14 
درصد بیشتر شده است. در این مدت سه میلیون و 152 

افزایش 3 تا 1۶ درصدی مصرف فوالد در کشور
هــزار تــن مقاطع طویل فوالدی شــامل تیرآهن، 

میلگرد، نبشی، ناودانی و... تولید شده است.
بــر اســاس آمــار بیشــترین رشــد مصــرف 
آمــاری  مقایســه  ایــن  در  فوالدی هــا  ظاهــری 
متعلــق به آهن اســفنجی اســت که بــا افزایش 

16 درصدی، در مجموع سه ماهه سال ١4٠1 به 
9 میلیون و 822 هزار تن رســیده اســت. میزان 
مصــرف ظاهــری ایــن محصول معدنــی در مدت 
مشابه سال گذشته هشت میلیون و 765 هزار 

تن ثبت شده است.
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خسارت ۱۲۸۰ میلیاردی 
سیل به راه های کشور

مدیرکلبحرانوتجهیزماشینآالتسازمانراهداری
وحملونقلجادهایازخســارت۱۲۸۰میلیاردتومانی
سیلبهراههایکشورخبردادوتاکیدکردکهبرآورد

قطعیهنوزمشخصنشدهاست.
غالم عبــاس بهرامی نیا در گفت وگو با ایســنا اعالم 
کرد: ۲۴ اســتان تحت تأثیر ســیل قرار گرفته اند که ۷۹ 
محــور شــریانی و غیرشــریانی در بارش هــای شــدید و 

سیل اخیر درگیر شدند.
او با اشــاره به آســیب دیدن ۲۳۸۰ کیلومتر انواع 
راه های روستایی، فرعی و اصلی افزود: در جریان سیل 
اخیــر ۱۰۰۰ دســتگاه ابنیه فنــی در محورهای مواصالتی 
آســیب دیدنــد و تــا روز گذشــته دو محــور شــریانی و 
غیرشــریانی مســدود باقــی مانــده بودند کــه می توان به 
محور شــریانی اهرم-فراشــیبند در اســتان بوشهر اشاره 
کــرد کــه بــه دلیــل ریــزش کــوه بســته شــده اند و محــور 
دوم نیــز محــور سی ســخت-پادنا در اســتان کهکیلویه و 
بویراحمد بوده که به دلیل رانش کوه مسدود شده اند.
مدیــر کل بحــران و تجهیــز ماشــین آالت ســازمان 
راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای بــا بیــان اینکــه تــا روز 
گذشــته ۱۲۶ راه روســتایی مســدود باقــی مانده اســت، 
گفــت: همــه تالش مان را می کنیم که راه های روســتایی 
طی چند روز آینده بازگشایی شوند اما تاکنون بیش از 
۲۶۸۹ نفــر روز در قالــب ۲۵۰ اکیــپ راهــداری فعالیت 
کردند و ۱۸۵۰ دســتگاه انواع ماشــین آالت راهداری نیز 
در محورهای مواصالتی مختلف درگیر شدند. همچنین 
بالغ بر ۸۷ هزار و ۵۵۰ مترمکعب ریزش برداری از این 

محورها انجام شده است.
بهرامی نیــا اعــالم کــرد: براســاس برآوردهــای اولیه 
صــورت گرفتــه تاکنــون بیــش از ۱۲۸۰ میلیــارد تومــان 
خسارت به راه های اصلی، فرعی و روستایی کشور وارد 
شــده اســت اما هنوز برآورد اصلی مشخص نیست چرا 
که نیاز به بررســی بیشــتری دارد که تالش می کنیم به 
ســرعت ارزیابی هــای نهایــی انجــام شــود و نتیجــه آن را 

اعالم کنیم.

خبـــــــــــــــــر

باگذشــتیکســالازوعدهســاختیکمیلیون
واحدمسکونیدرهرسالوابالغدستورالعمل
نوســازی و احــداث تســهیالت اعطــای اجرایــی
مسکنبانکمرکزی،همچنانازجزئیاتانجام

آنخبریدردستنیست.
و  راه  وزیــر  مهــر،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
نشســت  حاشــیه  در  تازگــی  بــه  شهرســازی 
ادعــای  بــا  مجلــس  عمــران  کمیســیون  اعضــای 
اینکــه »بانک هــا در پرداخــت تســهیالت ســاخت 
خانه هــای طــرح نهضــت ملــی مســکن همــکاری 
نمی کنند« اظهار کرده که »اگر تسهیالت بخش 
تولید مســکن به موقع پرداخت نشــود، در انجام 

تعهــدات برای ســاخت ۴ میلیون واحد مســکونی 
در ۴ سال با مشکل مواجه می شویم.«

بــر اســاس این گزارش با گذشــت یک ســال 
از وعــده ســاخت یــک میلیون واحد مســکونی در 
هــر ســال و ابــالغ دســتورالعمل اجرایــی اعطــای 
بانــک  مســکن  نوســازی  و  احــداث  تســهیالت 
مرکــزی بــر اســاس قانــون جهــش تولیــد مســکن 
امــا همچنــان از جزئیــات انجام تعهــدات و میزان 

پوشش آنها خبری در دست نیست.
طبــق گفته رســتم قاســمی در طــرح نهضت 
ملی مســکن برای ســاخت ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحــد مســکونی در شــهرها و ۸۰۰ هــزار واحــد 

مســکونی در مناطق روستایی کشور برنامه ریزی 
شده و تاپایان شهریور امسال باید تغییر کاربری 
زمیــن مورد نیاز برای ســاخت یــک میلیون و ۴۰۰ 
برنامه ریــزی  شــورای  در  مســکونی  واحــد  هــزار 
اســتان و شــورای عالــی شهرســازی بــه ســرانجام 

برسد.
ایــن در حالــی اســت کــه مطابــق بــا قوانیــن 
پروژه هــای  مجریــان  و  متقاضیــان  مقــررات،  و 
مســکونی باید از طریق ثبت اطالعات در سامانه 
وزارت راه و شهرسازی و تکمیل پرونده خود پس 
از تاییــد ایــن وزارتخانه جهت دریافت تســهیالت 

مشارکتی به بانک ها معرفی شوند.

وجــود  بــا  و  خبــر  ایــن  انتشــار  لحظــه  تــا 
پیگیری هــای صــورت گرفتــه نه تنهــا بانک مرکزی 
ســامانه  ایــن  بــه  بانک هــا  از  یــک  هیــچ  بلکــه 
دسترســی ندارنــد و معلــوم نیســت تاکنــون چند 
پرونــده بــرای متقاضیان تشــکیل و یا دچار نقص 

پرونده هستند.
در ایــن زمینــه محمــد نادعلــی، مدیــر کل عملیــات 
بــه  اســتناد  بــا  مرکــزی  بانــک  اعتبــاری  و  پولــی 
احــداث  اعطــای تســهیالت  اجرایــی  دســتورالعمل 
و نوســازی مســکن موضــوع قانــون جهــش تولیــد 
مســکن معتقــد اســت: ایــن دســتورالعمل پــس از 
تصویــب قانــون جهــش تولیــد در اواخــر شــهریور 

پارسال، در ۱۷ آذر سال قبل از سوی بانک مرکزی 
ابالغ شــد که بر اســاس آن سهمیه بانکی و سقف 
فــردی تســهیالت ســاخت مســکن بــرای تخصیــص 

۳۶۰ هزار میلیارد تومان تفکیک شده است.
او بــه خبرنــگار مهــر گفت: با توجــه به مفاد 
تبصــره ۶ مــاده ۳ قانــون جهــش تولیــد مســکن، 
تســهیالت قابل اعطا به متقاضیان برای مســکن 
روســتائی و حــوادث غیــر مترقبــه اعــم از جدیــد، 
متمم و یا اقســاط تســهیالت در حال پرداخت به 
متقاضــی فقط پس از ثبت اطالعات متقاضی در 
ســامانه وزارت راه و شهرســازی از ســوی دستگاه 
ذی ربط و تایید وزاره راه و شهرسازی و با ترخ های 
مصوب شورای پول و اعتبار قابل پرداخت است.
بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، ایــن مقررات 
در حالــی اســت کــه تــا کنــون بانــک مرکــزی هیچ 
علــی  و  نداشــته  بــه ســامانه مذکــور  دسترســی 
رغــم مکاتبــات مختلــف بــرای ارائــه دسترســی به 
اطالعــات ایــن ســامانه امــا هیــچ داده و آماری از 
پرونده هــا و یــا تعــداد ثبت متقاضیــان و مجریان 
ساخت مسکن ارائه نشده و یا دست کم پرونده 
تکمیلــی ایــن افراد از ســوی این ســامانه به بانک 
بــه منظــور تخصیــص  یــا شــبکه بانکــی  مرکــزی 

تسهیالت معرفی نشده است.
نادعلــی افــزود: مطابق قانــون جهش تولید 
مســکن و دســتورالعمل اجرایی اعطای تسهیالت 
پاالیــش و  احــداث و نوســازی مســکن، وظیفــه 
معرفــی متقاضیــان دریافت تســهیالت به شــبکه 
بانکــی بر عهده ســامانه طرح اقدام ملی مســکن 
بــا  بطوریکــه  اســت  و شهرســازی  راه  وزارت  در 
بررسی و شناسایی وضع متقاضیان فاقد مسکن 
یــا تســهیالت مســکن، بــه بانــک عامــل در قالــب 
تســهیالت مشــارکت در ساخت مسکن مطابق با 
دستورالعمل اعطای تسهیالت احداث و نوسازی 
مســکن معرفی شــوند تا به این ترتیب در صورت 
تکمیل پرونده درخواست و رعایت الزامات اولیه 
از جمله تامین ۲۰ درصد آورده ســاخت از ســوی 
متقاضــی و مجری پروژه احداث، اقدام الزم برای 
عقد قرارداد مشارکت با بانک انجام و اعتبار الزم 

تخصیص داده شود.

ســازمانبرنامــهوبودجــهبــهگــزارشیــکرســانه
منتقــددولــتکــهبــااتــکابــهآمارهــاوتحلیلهای
نادرســت،ســرمایهگذاریروســیهوچیندرایران

راخطرناکخواندهبود،پاسخداد.
بــه گــزارش ایرنــا، دولــت ســیزدهم توانســت 
در طــول یــک ســال فعالیــت خــود، زمینــه جــذب 
ســرمایه های داخلــی و خارجــی را علــی رغــم تــداوم 
تحریم هــا فراهــم آورد. در همیــن راســتا قراردادهــا 
و تفاهــم نامه هــای مختلفــی بــرای ســرمایه گــذاری 
در زیرســاخت های مولد کشــور به امضا رســید. این 
موفقیت هــا امــا بــه مــذاق منتقــدان دولــت خــوش 
نیامــد. از همیــن رو رســانه های ایــن جریــان تمــام 
تــالش خــود را بــه کار گرفتنــد تــا بــا تزریــق اخبــار، 
آمارهــا و تحلیل ها غلط، موفقیت های دولت را زیر 

سوال برده و کم رنگ کنند.
اخیــرا یکــی از رســانه های ایــن جریــان، درباره 
جــذب ســرمایه های خارجــی از روســیه و چیــن ابراز 
بــار  کشــور خســارت  بــرای  را  آن  و  کــرده  نگرانــی 
توصیــف کــرده اســت. ایــن رســانه در مصاحبــه بــا 
اقتصــادی!« معرفــی  را »کارشــناس  او  کــه  فــردی 
کــرده، ســرمایه گذاری روســیه و چیــن را خطرنــاک 
معرفی کرده است. این »کارشناس اقتصادی!« در 
بخش دیگری از ســخنان خود مدیریت مالی دولت 
در تنظیــم و تخصیــص بودجه را بــر مبنای آمارهای 

غلط به نقد کشیده است.
ســازمان برنامــه و بودجــه در واکنــش بــه ایــن 

گزارش، جوابیه ای منتشر کرده است:

رویکردغلطدولتگذشتهبه

سقوطشاخصهایکالنانجامید
رویکــرد غلــط ۸ ســاله دولتی که مــورد حمایت 
بــی چــون و چــرای برخــی جریان های سیاســی بود، 
تنهــا منجــر به ســقوط شــاخص های کالن اقتصادی 
شــده که کســری ۴۸۰ هزار میلیارد تومانی بودجه، 
باقی مانــده ۶۰ هزار میلیــارد تومان تخصیص بدون 
نزدیــک صفــر،  اقتصــادی  اعتبــار در خزانــه، رشــد 
بهره وری منفی، ســرمایه گذاری منفی ۴.۶ درصدی، 
تورم باالی ۵۰ درصدی بخشی از نتایج این عملکرد 

است.

بدهیدولتبهبانکهاوبانک
مرکزیبرخالفادعاهاکاهش

یافتهاست
تأمیــن  بــر  عــالوه  بایــد  ســیزدهم  دولــت 
خاصه خرجی هایــی کــه چــک آن پیــش از آغــاز بــه 
کارش کشــیده شــده بــود، ماهانــه ۱۰ تــا ۱۲ هــزار 
منتشرشــده  اوراق  ســود  و  اصــل  تومــان  میلیــارد 
ســقوط  ایــن  خلــط  بپــردازد؛  را  قبــل  دولــت  در 
شــاخص های کالن و بدهی هــا مانند برداشــت های 
مکــرر از صنــدوق توســعه ملــی بــا مباحــث دیگــر 
شــرطی کردن  و  معطل گذاشــتن  ســال   ۸ نتیجــه 
اقتصــاد کشــور را نمی پوشــاند. در دولــت ســیزدهم 
چــاپ  و  پی درپــی  اســتقراض های  از  خبــری  دیگــر 
پــول نیســت؛ همیــن اســت کــه میــزان پایــه پولی و 
نقدینگی بعد از ســال های متمادی در ســه ماه اول 
ســال ۱۴۰۱ منفــی می شــود؛ برخــالف ادعــای برخی 
جریانات سیاســی که از به ثمر نشســتن سیاســت 

همســایگی برآشــفته اند و موضــوع آینده فروشــی و 
انتشــار بی محابای اوراق در دولت مورد حمایتشــان 
را به موضوعات سرمایه گذاری با کشورهای روسیه 
آمــار  آخریــن  اســاس  بــر  زده انــد،  پیونــد  چیــن  و 
منتشرشــده بانک مرکــزی، بدهی دولت به بانک ها 
در فروردیــن امســال حــدود یک درصــد کاهش پیدا 
کــرده اســت؛ از ســوی دیگــر بدهــی دولت بــه بانک 
مرکــزی هــم در ۹ مــاه فعالیت دولت ســیزدهم ۳۲ 

هزار میلیارد تومان کاهش داشته است.

تمامیدولتهابهدنبالجذب
سرمایههایخارجیبودهاند

متأســفانه به نظر می رســد، نویســنده محترم 
مقالــه صرفــا به اظهار دغدغه هــای خویش پرداخته 
و  موضــوع  تخصصی بــودن  بــه  اندکــی  توجــه  و 
روندهــای بین المللــی و همچنیــن نیازهــای ضروری 
موضــوع  در  کلــی  طــور  بــه  اســت.  نکــرده  کشــور 
ســرمایه گذاری خارجــی مزایــای متعــدد را می تــوان 
برشــمرد از جملــه آنکــه خــود ســرمایه گذار خارجــی 
با پذیرش ریســک های تجاری، امکان دسترســی به 
بازار، انتقال تکنولوژی، دانش مدیریت و بازاریابی 
را نیــز فراهــم آورده و بــه اشــتغال و تولیــد درآمد و 
رفع نیازهای جامعه همانند مواد اولیه یا واسطه ای 
بــرای ســایر صنایع اقدام می کند. بــا توجه  به اینکه 
اندکــی  بخــش  می توانــد  خارجــی  ســرمایه گذاری 
از نیازهــای کشــور را پوشــش دهــد، مطابــق قانــون 
برنامه ششــم توســعه کشور )ماده ۴( دولت مکلف 
شــده اســت ســاالنه ۳۰ میلیــارد دالر از ایــن محــل 
منابــع تجهیــز نمایــد کــه نشــان دهنده ضــرورت و 

اهمیت دریافت وام از نهادهای بین المللی است.
در ایــن  خصــوص مذاکــرات دریافــت وام پــس 
از جنــگ تحمیلــی با جدیــت همواره در دســتور کار 
دولت ها قرار داشــته اســت. بر این  اســاس با توجه 
 بــه عضویــت کشــورمان در تعــدادی از مؤسســات 
توســعه ای بین المللــی به منظــور اســتفاده از حــق 
طبیعی دریافت وام و همچنین بهره گیری از دانش 
و تجربه آن گونه نهادها مانند بانک توسعه اسالمی 
و ســایر نهادهای مشــابه و با عنایت به هزینه های 
تبعی قابل قبول این گونه وام ها، اســتفاده از منابع 
آن همیشــه در دســتور کار دولت هــا بــوده اســت. 
یکــی از نســبت های مهــم مالــی شــرکت ها، نســبت 
آورده ســهامداران به منابع تجهیزشــده )وام( است 
که نشــان دهنده برنامه ریزی در جهت تأمین منابع 
هم افزایــی  و  نمــودن  اهرمــی  مکانیســم  و  پــروژه 
ایــن منابــع اســت کــه چنانچــه بــا دقــت و تخصص 
و انضبــاط کافــی صــورت گیــرد، مزایــای متعــددی را 

فراهم می آورد.

سرمایههایخارجیصرف
پروژههایزیرساختیمیشود

از ســوی دیگــر این گونــه تجهیــز منابــع بــرای 
صادرات محــور،  زیرســاختی،  پروژه هــای  ایجــاد 
ایجــاد ارزش افزوده، قرار گرفتن در زنجیره تأمین 
می شــود.  هزینــه  معیارهــا  ســایر  و  بین المللــی 
در  متعــدد  نهادهــای  همــکاری  بــا  وام  مذاکــرات 
کشــور و کســب نظــر متخصصان مربوطــه با دقت 
بسیار صورت گرفته و پس از دریافت تأییدیه های 
مربوطــه، نهایــی و امضــا می شــود. در زمینــه بهــره 

رتبــه  از جملــه  بــه متغیرهــای متعــددی  نیــز  وام 
تولیــدات و محــل  نــوع  اعتبــاری کشــور،  ریســک 
اســتقرار پروژه و ارزآوری آن متصل اســتو اولویت 
پروژه ها توسط نهادهای عالی رتبه کشور با رعایت 
توجیهــات فنــی، مالی، اقتصادی و زیســت محیطی 
زیرســاختی  پروژه هــای  بــرای  می گیــرد.  صــورت 
نحــوه  در خصــوص  الزم  پیش بینی هــای  دولتــی، 
بازپرداخــت و تأمیــن اقســاط مربوطه توســط بانک 
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه انجام می شــود. 
معیــار  بــا  نیــز  کشــورها  خارجــی  بدهــی  بررســی 
نســبت بدهی بــه تولید ناخالص داخلی ســنجیده 
می شــود و می تــوان اشــاره کــرد کــه کشــورمان از 
ایــن  حیــث یکــی از کمتریــن بدهی هــای خارجی را 
دارد. البتــه همیــن میــزان بدهــی هــم در دولــت 
ســیزدهم کاهشــی بوده اســت؛ بر اســاس گزارش 
بانــک مرکــزی، میــزان بدهی های خارجــی ایران در 
پایان خرداد ۱۴۰۱ به ۷  میلیارد  و ۲۴۶ میلیون دالر 
رســید که در مقایســه با پایان ســال ۱۴۰۰ بالغ بر 

۱۶.۵ درصد کاهش داشته است.

انتشارآمارهایغلطازبودجه
درظاهرتحلیلکارشناسی

اســاس  از  نیــز  بودجــه عمرانــی  ســهم صفــر 
غلــط اســت. در پایــان ســال ۱۴۰۰ دولــت بیــش از 
بــه طرح هــای عمرانــی  تومــان  ۲۰۰ هــزار میلیــارد 
تاریخــی  رکــوردی  کــه  داد  اختصــاص  اشــتغال  و 
منابــع،  اعــالم  در  همچنیــن  می شــود؛  محســوب 
ترکیب نادرســتی درج شــده اســت. از  ۱۳۹۴ هزار 
میلیــارد تومــان منابــع عمومــی دولــت، حــدود ۴۸۴ 

هــزار میلیــارد تومــان منابــع حاصــل از عوایــد نفتی 
اســت، حــدود ۷۰۰ هــزار میلیارد تومــان درآمدهای 
دولت است که ۵۶۲ هزار میلیارد تومان آن مالیات 
اســت، ۱۰۳ هزار میلیارد تومان انتشــار اوراق مالی 
اســالمی، ۷۱ هــزار میلیارد تومان واگذاری ســهام و 
مابقــی نیز عمدتا درآمدهای حاصل از فعالیت های 
دســتگاه های اجرائی اســت. همچنین فروش اوراق 
بابت مطالبات و تعهدات قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ 
نیــز  واگــذاری ســهام  بــوده و در خصــوص تحقــق 
مقدماتــی بایــد فراهــم شــود کــه در دســت بررســی 

می باشد.

پساز۸سالسکوتدربرابر
آبرفتنسفرههایمردم،بذر

ناامیدیپخشنکنید
اقتصــاد،  معطل گذاشــتن  ســال   ۸ از  بعــد 
پــس  یکــی  اقتصــاد  ریشــه ای  مشــکالت  و  گره هــا 
از دیگــری در دســتور کار دولــت قــرار دارد؛ خــوب 
اســت جریان هایــی کــه ۸ ســال در برابــر ســقوط 
شاخص های کالن اقتصادی و آب رفتن سفره مردم 
ســکوت  کردنــد، بــا نگاه ملــی رفتار کرده یــا حداقل 
بــا خلــط مباحــث تخصصــی و اغــراض سیاســی بذر 

ناامیدی در جامعه پخش نکنند.

وزیرامورخارجهباتشــریحنقشــهراهوبرنامههای
وزارتامــورخارجــهدرحــوزهدیپلماســیاقتصــادی
اعــالمکــردکــهاولویــتاصلــیدســتگاهدیپلماســی
دردولــتســیزدهمبــرمبنــایتوســعهوگســترش
همکاریباهمســایگاناســتواراســتبهگونهایکه
درمدتاستقراردولتجدیدحجممبادالتتجاری

از۲۷درصدبه۵۷۰درصدافزایشیافتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، حســین امیــر عبداللهیــان 
در پاســخ به ســوال حســینی نماینده مردم رامســر، 
عــدم حــل  مــورد علــت  آبــاد در  و عبــاس  تنکابــن 
از  ابتــدا  کیــوی،  صادرکننــدگان  فــراروی  مشــکالت 
پیگیری هــای جــدی وی بــرای حــل مشــکل صــادرات 
اقدامــات  تشــریح  ضمــن  و  کــرد  قدردانــی  کیــوی 
مــا در راســتای  کــرد؛  امــور خارجــه تصریــح  وزارت 
وظیفــه تســهیل گــری خــود و ایجــاد هماهنگــی بین 
دســتگاههای اجرایی، تمام تدابیر الزم را اندیشــیده 
ایــن و عــالوه بــر معــاون اقتصــادی ، نمایندگی هــای 
جمهوری اسالمی ایران در هندوستان و امارات برای 
تسهیل صادرات تالش کرده اند. هیات فنی هند به 
ایران آمد و ضمن حضور در اماکن مربوطه و در پی 
رایزنیها ، مشــکل صادرات کیوی به هندوســتان هر 
چند با تاخیر طرف هندی ، در نهایت برطرف شــد .

او در پاسخ به سوال کوهساری نماینده رامیان 
و آزاد شــهر در خصوص عدم اطالع مجلس شــورای 
اســالمی از مفاد قرارداد بیســت و پنج ساله با چین 
و موافقتنامه بیست ساله با روسیه با تشریح روند 
انعقــاد ایــن قرارداد هــا تصریــح کرد: نظــر به این که 
تفاهــم صــورت گرفتــه بــا چیــن از نظــر شــکلی یــک 
»برنامــه جامــع« همکاری بلند مدت بین دو کشــور 
محســوب مــی شــود و در حقیقــت یــک نقشــه راه 

همــکاری اســت، لذا در ســایر مراجع قانونی کشــور 
بررســی شــده است. بدیهی اســت در صورت تبدیل 
ایــن »برنامــه جامــع« همــکاری بــه »موافقتنامــه« 
رســمی میان دو کشــور، مطابق قانون اساســی باید 

به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.
 وزیــر امور خارجــه افزود: موافقتنامه همکاری 
بیســت ســاله با روســیه هم فعال در مرحله بررســی 
میــان دو کشــور قــرار دارد و در صــورت تاییــد نهایی 
حتما باید به تصویب مجلس شورای اسالمی برسد.

 امیر عبداللهیان در پاســخ به ســوال خضریان 

و  اسالمشــهر  شــمیرانات،  ری،  تهــران،  نماینــده 
پردیــس در بــاره ادامــه کار برخــی از مدیــران کــه در 
مســئولیت  خارجــه  امــور  وزات  در  گذشــته  دولــت 
امــور  وزارت  در  انتصابــات  رونــد  گفــت:  داشــتند، 
خارجــه بــه عنــوان یــک دســتگاه حاکمیتــی و کامــال 
تخصصــی تابــع ضوابطــی اســت و مراجــع ذیصــالح 
در خصــوص انتصــاب یــا ابقــای افراد در ســمت های 

حساس اعالم نظر می کنند. 
او تصریــح کــرد:  شــورای معاونــان وزارت امــور 
خارجــه در دولــت جدیــد تغییر یافته اســت و حدود 

٤٠ سفیر نیز تعیین یا جابجا شده اند.
وزیــر امــور خارجــه همچنین به ســوال  نبویان 
و  شــهر  اســالم  شــمیرانات،  ری   تهــران،  نماینــده 
پردیس، مبنی بر ضرورت رعایت خطوط قرمز نظام 
و منافع ملی در مذاکرات بطور مشروح پاسخ داد.

 امیــر عبداللهیــان در پاســخ بــه ســوال  ســید 
محمــد مولــوی نماینــده مــردم آبــادان بــا عنایــت بــه 
نقش مهم و اســتراتژیک رودخانه اروند در تجارت، 
صیادی و گردشــگری، با تشــریح اقدامات حقوقی و 
سیاســی وزارت امــور خارجــه در این رابطه طی دهه 

گذشــته گفــت: رایزنی هــا با طرف عراقی در ســطوح 
مختلف همچنان ادامه دارد و وزارت امور خارجه تا 

حصول نتیجه به این رایزنی ها ادامه خواهد داد.
او همچنیــن در پاســخ بــه ســوال دوم  ســید محمــد 
خارجــه  امــور  وزارت  اقدامــات  مــورد  در  مولــوی 
درخصــوص ایجــاد همکاری منطقــه ای و بین المللی 
جهــت جلوگیــری از ایجــاد رخداد گرد و غبار و مقابله 
بــا نقــض بنیادیــن اصــول محیــط زیســت منــدرج در 
کنوانســیون های بین المللی از ســوی کشور ترکیه، با 
اشــاره بــه ســاز و کارهــای بیــن المللــی و منطقــه ای 
برای مقابله با موضوع ریزگردها از جمله تاســیس و 
اســتقرار مرکــز منطقه ای توســعه اطالعــات مدیریت 
بالیا در آسیا با مرکزیت تهران و با هدف جذب منابع 
بیــن المللی گفت: در مکاتبه، مذاکرات و رایزنی های 
سیاســی با کشــورهای منطقه که منشاء تولید گرد و 
غبــار هســتند، بر ضــرورت همــکاری دو جانبه و چند 

جانبه تأکید و موضوع پیگیری شده است. 
وزیــر امــور خارجــه تصریح کــرد: آثــار جنگ در 
منطقــه، بحــران آب و ســد ســازی باعــث تشــدید 

مساله گرد و غبار شده است. 
امیــر عبداللهیــان گفت: با پیگیــری وزارت امور 
خارجــه و در رایزنی هــای فشــرده بــا ترکیــه، کارگروه 
مشــترکی بیــن دو کشــور برای رســیدگی به موضوع 

آب تشکیل شده است که با هم ارتباط دارند. 
او افــزود: رایزنی هــا و تالش هــای وزارت امــور 
بــا ســازمان محیــط  تنگاتنــگ  خارجــه در همــکاری 
زیســت و وزارت نیــرو بــرای مبــارزه بــا پدیــده گــرد و 

غبار تداوم دارد.
ســوال بشــیری نماینده پاکدشــت در خصوص 
تدابیــر و برنامه هــای وزارت امــور خارجه برای تحقق 

منافع ملی در حوزه دیپلماسی اقتصادی بود.
وزیــر امــور خارجــه گفت که با همــکاری وزارت 
صنعــت معدن و تجارت، تعــداد رایزن های بازرگانی 

افزایش یافته اند.
ســوال دوم  بشــیری در مورد اقدامات اجرایی 
وزارت امور خارجه برای تحقق برنامه های ارائه شده 
به مجلس شــورای اســالمی هنگام اخــذ رای اعتماد 
بــود کــه وزیــر امــور خارجــه در پاســخ به این ســوال 
با اشــاره به انتشــار کتابچه سیاســت خارجی دولت 
ســیزدهم بــه عنوان نقشــه راه دســتگاه دیپلماســی 
گفت: گزارش عملکرد یک ساله دستگاه دیپلماسی 

شامل میزان تحقق اهداف تدوین شده است. 
سیدعلی موسوی نماینده مردم ملکان در باره 
دیپلماسی ایران در ارتباط با همسایگان و چگونگی 
فعالســازی دیپلماســی آب در رابطــه بــا کشــورهای 

همجوار از وزیر امور خارجه پرسش کرد.
اولویت هــای  تشــریح  بــا  خارجــه  امــور  وزیــر 
بــا  همــکاری  توســعه  در  دیپلماســی  دســتگاه 
همســایگان تصریح کرد: با کشــورهای افغانستان و 
ترکیــه رایزنی های فشــرده و گســترده ای برای حفظ 
حقابــه ایــران از رودخانه های هیرمنــد و ارس انجام 

شده است.
وزیر امور خارجه همچنین در پاسخ به سوال کمال 
حســین پــور نماینــده مــردم پیرانشــهر و سردشــت 
دربــاره رســمی شــدن مرز کیله سردشــت با کشــور 
عــراق، بــه اقدامات وزارت امور خارجه در این زمینه 
و مذاکــرات صــورت گرفتــه بــا نخســت وزیــر و وزیر 
امــور خارجــه و مکاتبــات بــا طرف عراقی اشــاره کرد 
و رســمی شــدن مــرز کیلــه را منوط بــه توافق دولت 

مرکزی عراق دانست و بر پیگیری آن تاکید کرد.

افزایش۵۷۰درصدیحجممبادالتتجاریباهمسایگان

کاهشبدهیخارجیدردولتسیزدهم

دوربرگردانقانونجهشمسکنبراییکبهانه
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بانک مرکزی دستورالعمل 
 وام جهش تولید مسکن

را به بانک ها ابالغ کرد
بانــک مرکزی »دســتورالعمل اجرایی اعطای تســهیالت 
احداث و نوسازی مسکن« موضوع قانون جهش تولید 

ســال  مصــوب  مســکن 
بانک هــای  بــه  را   ۱۴۰۰

عامل ابالغ کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  عمومــی  روابــط 
بانــک  ایــن  مرکــزی، 
پیــرو نامه پیشــین خود 
ابــاغ  خصــوص  در 
ســهمیه بانکی و ســقف 

فــردی تســهیات موضــوع قانــون جهش تولید مســکن، 
و  احــداث  تســهیات  اعطــای  اجرایــی  »دســتورالعمل 
نوســازی مســکن« مصــوب کمیســیون اعتبــاری بانــک 
مرکــزی مــورخ ۱۴۰۰.۹.۱۰، را بــه بانک هــای عامــل اباغ 

کرد.
همچنیــن بــا توجه به مفاد تبصره ۶ ماده ۳ قانون 
جهش تولید مسکن، تسهیات قابل اعطا برای مسکن 
روســتایی و حوادث غیرمترقبه اعم از جدید، متمم و یا 
اقســاط تســهیات در حــال پرداخــت به متقاضــی صرفاً 
پــس از ثبــت اطاعــات متقاضــی در ســامانه وزارت راه 
و شهرســازی توســط دســتگاه ذی ربط و تأیید وزارت راه 
شهرســازی و بــا نرخ هــای مصــوب شــورای پــول و اعتبار 

قابل پرداخت است.

 مستند تاریخ شفاهی
بیمه البرز منتشر شد

مســتند تاریــخ شــفاهی شــرکت بیمــه البــرز ) ۱398-
۱338(، روایــت بالندگــی و رشــد بیمــه البــرز طــی 6۰ 
سال فعالیت از زبان مدیران عامل و پیشکسوتان این 

شرکت، منتشر شد.
بــه گــزارش الفباخبر ، مســتند تاریخ شــفاهی این 

شــرکت ثبت گوشــه ای 
مدیــران  تاش هــای  از 
و کارکنــان ایــن شــرکت 
طــی شــش دهــه اســت 
و در ایــن فیلــم مســتند 
مدیــران عامــل اســبق و 
پیشکســوتان   از  برخــی 
که هم اکنون از مدیران 
ارشــد و موفــق صنعــت 

بیمه هستند، ویژگی ها و برتری های بیمه البرز را بازگو 
میکنند.

ســاختار و ترکیــب بهینــه و کــم ادعایــی کارکنــان، 
مشــتری مــداری، مشــتریان وفــادار و قدیمی، ســرمایه، 
ذخایــر و اندوختــه کافــی، بدنــه کارشناســی حرفــه ای، 
دوران  طــول  تمــام  در  خســارت  پرداخــت  در  ســرعت 
فعالیــت، حــد اعــای حســن نیــت در هنــگام پرداخــت 
خســارت، پایبندی به اخاق حرفه ای و ارتباط گســترده 
با بازار بیمه جهان از جمله ویژگی های بیمه البرزاســت 
که به گفته آنها در طول شش دهه فعالیت این شرکت 
موجب توســعه فرهنگ بیمه در ســطح کشــورنیز شــده 

است.
بنــا برایــن گــزارش در بخشــی از ایــن مســتند، بــه 
اولین ابتکارات و فعالیت هایی که توســط شــرکت بیمه 
البــرز انجــام یافتــه،  از جملــه بیمــه رزمنــدگان در دفاع 
مقــدس ، ارایــه بیمــه آتــش ســوزی منازل مســکونی در 
برابــر خســارت های ناشــی از جنگ و بیمــه محموله های 
کشتی ها در مقابل حمات دشمنان اشاره شده است.
ایــن مســتند تاریخــی کــه به مناســبت ۶۰ ســالگی 
بیمه البرز از ســوی مدیریت روابط عمومی این شــرکت  
تهیــه شــده ، گفــت و گو محــور و بر اســاس رویدادهای 

تاریخی تنظیم شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

طرح های ویژه حوادث زائران 
عتبات عالیات بیمه کوثر

با توجه به افزایش سفرهای زیارتی به کشور عراق در 
ماه هــای محــرم و صفر، شــرکت بیمه کوثر از طرح های 

ویژه بیمه حوادث برای این زائران رونمایی کرد.
مدیــر  کوثــر،  بیمــه  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
حــوادث  بیمه هــای 
شــرکت ضمــن تســلیت 
ایام ســوگواری ســرور و 
ساالر شهیدان، با اعام 
گفــت:  مطلــب،  ایــن 
ممکــن  ســفر  طــول  در 
اســت حــوادث مختلفی 
دهــد  رخ  زائــران  بــرای 
کــه امــکان دارد از نظــر 
دسترســی، تامیــن هزینــه و آشــنایی بــا مراکــز درمانــی 
و خدماتــی بــا محدودیتهایــی مواجــه شــوند. بنابرایــن 
مدیریــت بیمه هــای حوادث شــرکت بیمــه کوثر با هدف 
آســودگی خاطــر زائــران و خانواده هــای آنان، مســئوالن 
کاروان های زیارتی و نیز همه افراد حقیقی که به کشور 
عراق سفر می کنند بیمه نامه های حوادث ویژه ای را در 

قالب طرح عتبات عالیات عرضه کرده است.
محمود کاظمی در تشــریح این طرح های بیمه ای 
درخواســت  بــه  حــوادث،  بیمه نامه هــای  ایــن  گفــت: 
صــادر  انفــرادی  و  گروهــی  صــورت  دو  بــه  مشــتری 
می شــود. همچنین متناســب با مدت ســفر، ســه طرح 
بیمــه ای بــا پوشــش ها و حق بیمه هــای متنــوع در نظــر 
گرفته شــده اســت. در ایــن بیمه نامه ها، بیمه شــدگان 
تــا ســقف 2میلیــارد ریال تحت پوشــش فــوت به علت 
حادثــه و حــوادث تروریســتی و همچنیــن نقــص عضــو 
و ازکارافتادگــی قــرار دارنــد و در کنــار این پوشــش، تا 
ســقف ۴۰میلیون ریال پوشــش هزینه های پزشکی به 

علت حادثه لحاظ شــده است.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه شــبکه فــروش بیمــه کوثــر 
در سراســر کشــور آمــاده ارائــه ایــن خدمــت جدیــد بــه 
متقاضیان هستند خاطرنشان کرد: این طرح در تمامی 
طــول مــدت ســال اعتبــار دارد و مســافران می تواننــد 
هنگام سفرهای زیارتی و سیاحتی به عتبات عالیات از 

این بیمه نامه استفاده کنند.

 انتقال پول لحظه ای
با همراه بام ملی

بانک ملی ایران در نسخه جدید همراه بام این بانک، 
امــکان انتقــال پــول لحظــه ای )پــل( از طریــق حســاب 
را در دســترس  بــرای کاربــران  بانکــی و شــماره شــبا 

همگان قرار داده است.
به گزارش الفباخبر ، ســامانه پل با هدف افزایش 
در  امنیــت  و  ســهولت 
خدمــات  از  اســتفاده 
انتقــال وجــه آنــی بیــن 
بانکــی از ســال گذشــته 
و  بانــک  همــراه  در 
ســامانه بــام ایــن بانــک 
راه انــدازی شــده بــود و 
در نســخه جدید همراه 
بــام نیــز ایــن امــکان در 

اختیار کاربران قرار گرفت.
بدیــن ترتیــب تســویه پرداخت هــای لحظــه ای بــا 
حجــم انبــوه و مبالغ خُرد در هر ســاعتی از شــبانه روز 
بر اســاس شــماره حساب و شبا برای مشتریان امکان 

پذیر است.
مشــتریان بانــک ملی ایــران از این پس می توانند 
بــرای انتقــال آنــی مبالــغ ۱۰۰ میلیون ریال یــا کمتر به 
مقصــد بانک های عضو ســامانه پــل، به صورت آنی به 
انتقــال وجــه به حســاب افــراد در ســایر بانک  ها اقدام 

کنند.
الزم بــه ذکــر اســت، بــر خــاف ســرویس کارت به 
کارت، انتقــال وجــه در ســامانه پــل بــر اســاس شــماره 
حســاب مبدأ و شماره شــبای حساب مقصد صورت می 
گیــرد کــه این امر ضریــب امنیت تراکنش هــا را افزایش 
می دهد و همچنین مبلغ کارمزد نیز بسیار کمتر است.
 ios امکان فوق در همراه بام تحت سیستم عامل
و Android از طریق ویجت »انتقال پول« در دســترس 

است.

ممنوعیت افتتاح حساب 
گروهی برای کارکنان شرکت ها

بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای به بانک ها و مؤسســات 
اعتبــاری اعــالم کــرد کــه افتتــاح هــر گونــه حســاب بــه 

صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها ممنوع است.
بــه گــزارش ایبِنــا، بانــک مرکــزی در بخشــنامه ای 
و  بانک هــا  همــه  بــه 
اعتبــاری  مؤسســات 
اعــام کــرد: در راســتای 
مبــارزه  قانــون  اجــرای 
افتتــاح  پولشــویی،  بــا 
هــر گونــه حســاب برای 
اشــخاص  کارکنــان 
صــورت  بــه  حقوقــی 

گروهی ممنوع است.
در این بخشنامه آمده است: مشاهده شده برخی 
مؤسســات اعتبــاری بــه درخواســت مشــتریان حقوقــی 
اقــدام بــه افتتاح حســاب ســپرده بــه صــورت گروهی با 
تــرک تشــریفات مذکــور در آئیــن نامــه اجرایــی قانــون 
مبــارزه با پولشــویی به نفع اشــخاص حقیقــی که دارای 
رابطــه اســتخدامی با شــخص حقوقی هســتند می کنند 
کــه ایــن اقدام امکان انجام رویه های شناســایی معمول 

را از مؤسسه اعتباری سلب می کند.
در ایــن بخشــنامه روش جایگزیــن بــرای افتتاح حســاب 
سپرده گروهی اشخاص حقوقی، استفاده از روش های 

غیر حضوری و الکترونیکی پیشنهاد شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

محسن صادقی نیه
مولف و مشاور حوزه بیمه

دو صنعــت مهــم »بیمــه« و »بانکــداری« 
از الزامــات امــروزی اقتصاد مدرن در کشــورهای 
توســعه یافتــه و در حــال توســعه محســوب می 
شــود، بــه نحــوی کــه فعالیت هــای اقتصــادی بــا 
پشتوانه به این دو حوزه به اهداف اقتصادی خود 
می رســند که زیربنای رشــد و توســعه اقتصادی 
کشــورها و بــه تبــع آن افزایــش رفــاه اجتماعــی 
و همچنیــن افزایــش میــزان امیــد بــه زندگــی در 
بیــن افــراد جامعــه را بــه دنیــا خواهــد داشــت. 
در همیــن خصــوص بیمــه یکــی از ابزارهای مهم 
مدیریتی محسوب می شود که از طریق هدایت 
و رهنمودهای قوی می تواند با اســتمرار گردش 
بــه  را  موفقیــت  ضریــب  اقتصــادی،  چرخ هــای 
میــزان قابل توجهــی افزایش دهد. صنعت بیمه 
نقشــی حیاتــی در تســهیل و رونــق فعالیت های 
اقتصادی در جامعه دارد و به همین دلیل است 
که این صنعت یکی از بخش های پیشرو و مهم 
در اقتصــاد و بازار ســرمایه محســوب می شــود. 
همــواره در حــوزه اقتصــادی و ســرمایه گــذاری، 
تبــع آن »بیمــه«  بــه  و  موضوعــات »ریســک« 
مطــرح هســتند. بیمــه در مدیریــت ریســک بــه 
گــر و جبــران  آرامــش ذهــن، تســهلیل  عنــوان 
هزینه های مالی در ترمیم سیســتم تحت فشــار 
تعریف شده است. صنعت بیمه، نقش کاهش 
ریسک را در نظام اقتصادی تمامی کشورها ایفا 
مــی کنــد، بدین معمــا که هر چه میزان ریســک 
باالتر باشد، احتمال سرمایه  گذاری کمتر است، 

بنابرایــن ارتقــای جایــگاه صنعــت 
در  کشــورهای  اقتصــاد  در  بیمــه 
و  بدیهــی  امــری  توســعه  حــال 

ضروری است. 
به منظور شــکوفایی اقتصاد 
کشــور، توســعه صنعــت بیمــه به 
ســازمانی  رهبــری  یــک  وســیله 
نویــن از طریق ارائه پوشــش های 
بیمــه ای متنــوع و جدیــد با هدف 

رفــع نگرانــی ســرمایه گــذاران، کاهــش ریســک 
ســرمایه گــذاری و افزایــش رفــاه جوامــع امــری 
ضــروری اســت و در همیــن راســتا رقابــت بیــن 
شــرکت های بیمه خصوصی، اثر جهشــی مثبتی 
بر توســعه بیمه گذاشــته که همیــن امر موجب 
شده تنوع خدمات بیمه ای و عرضه پوشش های 
جدیــد بیمــه ای منطبــق بــا نیــاز جامعــه، بــرای 
رشــد  و  گــذاری  ســرمایه  رونــق  و  گســترش 
اقتصادی کشور، در برنامه توسعه صنعت بیمه 
جایــگاه ویــژه ای داشــته باشــد. بــدون پشــتوانه 
اقتصــادی  فعالیت هــای  ای  بیمــه  پوشــش های 
همراه با ریسک های سرمایه گذاری خواهد بود 
و مــی تــوان اذعان کــرد هیچ فعالیــت اقتصادی 
ســرمایه گذاری در حوزه های مختلف صنعتی و 
خدماتی حتی با حجم سرمایه گذاری کم، بدون 
حصــول اطمینان از یک ســرمایه گذاری مطمئن 
توجیــه پذیر نمی باشــد. رهبری ســازمانی نوین 
صنعــت بیمــه بــا ایجــاد امنیــت خاطــر و آرامش 
روحــی، نگرانی های ناشــی از حــوادث ناگهانی و 
پیش بینــی نشــده را از افــکار ســرمایه گذار رفع 
نموده و کمک شایانی به چرخ اقتصادی جامعه 

خواهد کرد.
طــی ســنوات گذشــته بدنــه 
مدیــران  کشــور،  بیمــه  صنعــت 
مثبتــی  اقدامــات  و  تاش هــا 
بــه  منجــر  کــه  دادنــد  انجــام  را 
ایــن  در  خوبــی  دســتاوردهای 
صنعــت و افزایش نرخ نفوذ بیمه 
تریــن شــاخص  مهــم  عنــوان  بــه 
گســترش بیمــه در اقتصــاد شــده 
است. سابقه فعالیت بیمه در ایران به بیش از 
صد سال می رسد و امروز بیمه مرکزی جمهوری 
اســامی ایران با ارکانــی همچون مجمع عمومی 
)مركــب از وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی، وزیــر 
اجتماعــی،  هیــات  امــور  و  كار  وزیــر  بازرگانــی، 
عامــل و بازرســان(، شــورای عالــی بیمه )شــامل 
رئیــس كل بیمــه مركــزی ایــران، معــاون وزارت 
امور اقتصادی و دارایی، معاون وزارت بازرگانی، 
معــاون  اجتماعــی،  امــور  و  كار  وزارت  معــاون 
وزارت جهاد كشــاورزی، رئیس شــركت ســهامی 
بیمــه ایران، مدیر عامل یكی از موسســات بیمه 
و...( هیــات عامــل )شــامل رئیــس كل و قائــم 
مقام رئیس كل و معاونان بیمه مركزی ایران( و 
بازرســان بــه فعالیت خود ادامــه می دهد. بیمه 
مرکزی با اهدافی نظیر تنظیم بازار بیمه كشور، 
تصویب آیین نامه ها و مقررات مربوطه، توسعه 
مجــوز  اعطــای  بازرگانــی،  بیمه هــای  تعمیــم  و 
تاسیس شركت ها و شبكه كارگزاری، نظارت بر 
فعالیــت شــركتهای بیمه ای و... همــواره وظیفه 
اصلــی خــود را در ایــن صنعــت بــه خوبــی انجام 

داده است.

خدمــات بیمــه ای بــه گونه هــای مختلفــی 
باربــری،  بیمــه  ســوزی،  آتــش  بیمــه  همچــون 
بیمــه اتومبیــل، بیمــه مهندســی، بیمــه هواپیما، 
کارخانــه،  و  کارگاه  تعطیلــی  بیمــه  دام،  بیمــه 
بیمــه ســرقت، بیمه زندگی، بیمــه حوادث، بیمه 
درمانی و... تقســیم بندی می شــوند. در همین 
راستا باید اذعان شود که بیمه زندگی بزرگترین 
بخــش صنعــت بیمه در اکثر کشورهاســت، زیرا 
بــا رفــع دغدغه  هــای آتــی و هدایت ســرمایه های 
ظرفیت  هــای  ایجــاد  ســوی  بــه  خانوارهــا  کــم 
توســعه  در  انکارناپذیــری  نقــش  اقتصــادی، 
اقتصــادی و اجتماعــی ایفــا مــی نماید. لــذا لزوم 
هدایت گری هایــی در ایــن خصــوص در راســتای 
هرچــه بیشــتر توســعه دادن آن از اصلــی تریــن 
موضوعــات امــروز ایــن صنعت اســت. همچنین 
بیمه زندگی نیز عاوه بر دارا بودن وجوه توسعه 
مالــی و اقتصــادی، یکی از شــاخص  های توســعه 
رفاه جوامع محسوب می  شود. بیمه های درمان 
که با گســتردگی بســیار توسط شرکت  های بیمه 
ارائــه مــی  شــوند، ایــن امــکان را بــرای کســب و 
کارهــای مختلــف فراهم می  آورنــد تا کارفرمایان 
بــا تحــت پوشــش قــرار دادن پرســنل خــود، بــار 
دوش  از  را  درمــان  بســیار  هزینه  هــای  روانــی 
آنــان برداشــته و در بخش بیمه  های مســئولیت 
بنگاه  های اقتصادی و تولیدی، خطرات ناشــی از 
اتفاقــات و حــوادث حیــن کار را بیمــه می  نمایند 
و جبران خســارت از این دســت را به شــرکت  ها 

بیمه محول کنند.
در دنیــا شــغل های حــوزه خدمــات همواره 
مــورد توجــه هســتند و در ردیف اول قــرار دارند 

و صنعــت بیمــه نیز از مشــاغل خدماتی مهم به 
شمار می  آید که به عنوان تامین کننده آرامش 
و آســایش جوامــع محســوب مــی شــود. اقتصاد 
خدماتــی یکــی از عوامــل مهــم ایجــاد ثــروت و 
رفاه اجتماعی اســت. اقتصــاد مطابق با »تئوری 
کشــاورزی،  بخش هــای  در  اقتصــاد«  ســنتی 
صنعتــی و خدماتــی خاصــه می شــود و صنعت 
بیمــه نیــز یکــی از بخش های خدماتی اســت که 
عاوه بر اشــتغال زایی،  تولید ناخالص ملی و... 
بــه طــرق مختلفی در رونق اقتصــاد ایفای نقش 

می نماید.
و  دیجیتــال  عصــر  کــه  امــروز  دنیــای  در 
کاری  فرایندهــای  اکثــر  و  دارد  نــام  تکنولــوژی 
از طریــق سیســتم های نویــن انجــام مــی شــود، 
اگــر بتــوان از روش  هــای نویــن رهبری ســازمانی 
نســبت بــه ارائه خدمــات بیمه نظیر بهــره گیری 
از پلتفرم هــای مربــوط ایــن حــوزه و در راســتای 
آگاهی بخشی بیشتر و حذف اتاف ها استفاده 
کرد، بی شک درصد بیشتری از افراد جامعه در 
حوزه هــای مختلــف در ایــن صنعــت بــه فعالیــت 
خواهنــد پرداخــت. در این خصوص شــرکت های 
دانــش بنیــان، افــراد کارآفریــن و بــه طــور کلــی 
ذهن های پویا می توانند با طراحی سیستم های 
کــردن  ارائــه  بهتــر  هرچــه  در  نویــن،  و  آنایــن 
خدمــات بــا کیفیــت گام بردارنــد. زیــرا کــه بیمــه 
بــه عنوان یک مولفــه اقتصادی، نقش مهمی در 
اقتصــاد داشــته و هرچــه ســهم صنعــت بیمه در 
تولید ناخالص داخلی و ضریب نفوذ آن بیشــتر 
باشــد، اقتصــاد کشــور نیــز پیشــرفته تــر خواهد 

شد. 

مهدی بستانچی 
عضو هیات  مدیره فینوپیا

 ،)DAO( غیرمتمرکــز  خودگــردان  ســازمان 
ســازمانی اســت که توسط یک ســری قوانین 
برنامــه  یــک  به عنــوان  و  کدگذاری شــده 
ســازمان  اعضــای  توســط  شــفاف،  رایانــه ای 
کنتــرل می شــود و تحــت کنتــرل یــک دولــت 

مرکزی قرار نمی گیرد. 
دائوهــا نوع جدیدی از ســازمان هســتند 
کــه به ویــژه در اکوسیســتم باک چین اتریوم 
رایــج شــده اند. دائوهــا بــا ترکیــب ایده هــای 
جدیدی درمورد اشــکال سازمانی، هماهنگی، 
قراردادهــای  و  باک چیــن  شــبکه ای،  اثــرات 
هوشــمند، بــه اعضای خود اجــازه می دهند تا 
حــول یــک مأموریــت یا هــدف فعالیــت کنند. 
طریــق  از  ســازمان ها  نــوع  ایــن  هماهنگــی 
قراردادهای هوشمندی که به طور تغییرناپذیر 
و مســتقل در باک چین هــا اجــرا می شــوند، 
انجــام می شــود. دائوهــا نشــان دهنده تحــول 
نحــوه هماهنگــی افــراد بــا یکدیگــر هســتند؛ 
ثالــث  اشــخاص  یــا  واســطه  افــراد  چراکــه 

نمی توانند در آن نفوذی داشته باشند.
ســازمان های مذکــور در کنــار اینکه به اعضای 
خــود اجــازه می دهنــد تــا رده های ســازمانی را 
تغییــر دهنــد، مشــکات حل نشــده بســیاری 
هم دارند که از بین آنها می توان به مشکات 
قانونی، استخدام کارمندان و حقوق و مزایای 
اشــاره  حاکمیــت  و  درآمــد  نوســانات  آنهــا، 
کــرد. عــاوه بر ایــن، ســازمان های خودگردان 
غیرمتمرکــز در حــال حاضــر در اکثر حوزه های 
قضایی به رســمیت شناخته نمی شوند. صرفاً 
راه انــدازی و در دســترس قــرار دادن یــک دائو 
بــرای عمــوم، لزومــاً بــرای آنها یک شــخصیت 

حقوقی ایجاد نمی کند.

چالش های قانونگذاری 
سازمان های خودگردان 

غیرمتمرکز در ایران 
قانون گذاران ایرانی به وضوح نسبت به 

ارزهــای دیجیتــال و ســازمان های خودگــردان 
غیرمتمرکــز محتــاط هســتند. اولیــن مســئله 
آن  بــه  ایــران  در  می بایســت  کــه  قانونــی 
فــروش  و  خریــد  چگونگــی  شــود،  پرداختــه 
ارزهــای دیجیتال اســت. دائوها در درجه اول 
بــا معاملــه توکن هــای خــود در ارزهــای فیات 
ســرمایه مورد نیازشــان را جمع آوری می کنند. 
این توکن ها نشان دهنده قدرت تصمیم گیری 
و نســبت مالکیت اعضا هســتند و در صورتی 
بــرای  را  بیشــتری  ســرمایه  کننــد،  رشــد  کــه 

سازمان ها فراهم می کنند. 
قوانیــن  بایــد  کــه  حیطــه ای  دومیــن 
مربــوط بــه آنهــا مشــخص شــود، پلتفرم هــای 
معاماتــی و همچنیــن پلتفرم هــای وام دهــی 
ارزهــای دیجیتال اســت. پلتفرم های وام دهی 
ارز دیجیتــال محصوالتــی بــا بــازده بــاال ارائــه 
در  ســرمایه گذاری  بــا  کاربــران  تــا  می کننــد 
ایــن  بیاورنــد.  دســت  بــه  زیــادی  ســود  آنهــا 
پلتفرم هــا در اصــل نســخه غیرمتمرکــز همان 
بانک هــا و مؤسســات مالــی موجــود هســتند؛ 
امــا ریســک های خــاص خــود را هــم دارنــد. 
توســعه دهندگان  از  هیچ کــدام  مثــال  بــرای 
سازمان های خودگردان غیرمتمرکز نمی توانند 
امنیــت و بی عیــب بودن کــد دائوها را که پایه 
و اســاس آنهــا را تشــکیل می دهنــد، تضمیــن 
کننــد. در نتیجــه، حساســیت و نقــض کدهــا 
ممکــن اســت راه را بــرای هکرهــا بــاز کنــد و 
ســرمایه کاربــران ســازمان های مذکــور را بــه 

خطر بیندازد. 
مســئله دیگری کــه قانون گــذاران ایرانی 
باید به آن بپردازند، استیبل کوین ها یا همان 
اســتیبل  هســتند.  پایــدار  دیجیتــال  ارزهــای 
کوین هــا ارزهــای دیجیتالــی هســتند کــه بــه 
ارزهای فیات، ســایر ارزهای دیجیتال، فلزات 
گران بها یا ترکیبی از هر سه وابسته اند. دلیل 
این وابستگی هم این است که قیمت آنها در 

هر شرایطی ثابت بماند.
عــاوه بــر این، از آنجا که قوانین مربوط 
به حریــم خصوصی داده های مصرف کنندگان 
رشــد  حــال  در  امنیــت ســایبری همچنــان  و 

است، قانون گذاران این مسئولیت را بر عهده 
شــرکت ها گذاشــته اند تــا هنــگام جمــع آوری، 
ذخیره ســازی و اســتفاده از داده هــای مرتبــط 
بــا هویت افــراد، نظارت دقیقــی انجام دهند. 
خودگــردان  ســازمان های  در  حــال،  ایــن  بــا 
غیرمتمرکــز، به طــور کلــی فرض بر این اســت 
کــه اعضــا مالکیت جزئــی در ســازمان دارند و 
در اداره آن دخیــل هســتند. ایــن بدان معنی 
پروتکل هــای  اعضــا می تواننــد در  کــه  اســت 
اساســی مشــارکت کنند و نمی توان افرادی را 
که به داده ها دسترسی دارند یا آنها را کنترل 
ایــن،  بــر  می کننــد، طبقه بنــدی کــرد. عــاوه 
به دلیــل ماهیــت عمومی، بــدون مجوز و عماً 
تغییرناپذیــر بســیاری از باک چین ها، احتماالً 
قابلیت پاک کردن یا ویرایش کردن داده های 

جمع آوری شده وجود نخواهد داشت.
اگر ســازمان های خودگــردان غیرمتمرکز 
ســودی ایجــاد کننــد و آن را بیــن اعضای خود 
تقســیم نماینــد، ممکن اســت شــامل مالیات 
هــم شــوند. بــا ایــن حــال از آنجــا کــه دائوهــا 
اشــخاص حقوقی محسوب نمی شوند، ممکن 
اســت در پیروی از قوانین مالیاتی با مشــکل 
مواجه شوند؛ به این دلیل که به دلیل ماهیت 
غیرمتمرکز آنها، مشــخص نیســت چه کســی 
می توانــد اظهارنامــه مالیاتــی را بــرای چنیــن 
ســازمان هایی ارسال کند. همچنین مشخص 
نیســت کــه اگــر برخی از اعضــای آن در خارج 
از کشور مستقر باشند، به عنوان شرکت های 

خارجی مشمول مالیات می شوند یا خیر.

تجربه جهانیِ قانونگذاریِ 
دائوها

آمریــکا  متحــده  ایــاالت  وایومینــگ  ایــاالت 
اولیــن و مشــهورترین حــوزه  قضایــی اســت کــه 
را  غیرمتمرکــز  خودگــردان  ســازمان های  بخــش 
قانون گــذاری کــرده اســت. در ایــن ایالــت، تمــام 
مســئولیت  بــا  شــرکت هایی  به عنــوان  دائوهــا 
محدود در نظر گرفته شده اند و بنابراین، قوانین 
مربوط به این نوع شرکت ها تا جایی که مغایر با 

دائوها نباشد، برای آنها اعمال می شود.

بــا ایــن حــال، دائوهــا و شــرکت های بــا 
دارنــد.  مهــم  تفــاوت  دو  مســئولیت محــدود 
اولیــن تفــاوت ایــن دو در سیســتم حاکمیتــی 
آنهــا اســت؛ چراکــه مدیریت دائوهــا از طریق 
طریــق  )از  الگوریتمــی  به صــورت  و  اعضــا 
می شــود.  انجــام  هوشــمند(  قراردادهــای 
دومیــن تفــاوت ایــن دو، تفاوت هــای موجــود 
در بیــن حقــوق اعضای یک ســازمان مســتقل 
شــرکت های  اعضــای  حقــوق  بــا  غیرمتمرکــز 
قراردادهــای  اســت.  محــدود  مســئولیت  بــا 
و  ســازمان ها  اساســنامه های  هوشــمند، 
موافقت نامه هــای عملیاتــی یــک دائــو ممکــن 
اســت در عمل، وظایف امانت داری، بازگشت 
ســرمایه، خــروج، اســتعفا و انحــال ســازمان 

خودگردان غیرمتمرکز را محدود کنند.

 ضرورت چارچوب قانونی
در اکوسیستم بالک چین

در هــر حــال، نیــاز بــه تنظیــم یــک بــرای 
فناوری هــا و برنامه هــای باک چیــن بــا توجــه 
بــه سیســتم های حقوقــی و منافــع ملی امری 
ابــزاری بــرای ایجــاد  ضــروری اســت. دائوهــا 
سازمان هایی دموکراتیک و بی طرفانه هستند 
و هــدف آنهــا دســتیابی بــه اهــداف مشــترک 

اعضا است. 
شــفافیت قراردادهای هوشمند زیربنای 
عملیــات دائوهــا را تأمیــن می کنــد و مزایــای 
متعــددی بــرای آنهــا ایجــاد می نمایــد. از دیگر 
فوایــد دائوهــا ایــن اســت کــه آنهــا مســتقل 
هســتند، نیــازی بــه رهبــری ندارنــد، وضــوح 
عینی و قابل پیش بینی ارائه می دهند و همه 
چیــز را تنهــا از طریــق قراردادهــای هوشــمند 

اداره می کنند. 
انگیــزه اعضــای ســازمان های خودگردان 
و  جامعــه  در  مشــارکت  بــرای  غیرمتمرکــز 
تأثیرگــذاری در موفقیــت پروژه هــا تقریبــاً در 
هیچ ســازمان ســنتی وجود ندارد و همین امر 
باعــث می شــود تــا تاش بــرای برطــرف کردن 
هزینــه  و  وقــت  ارزش  مذکــور  چالش هــای 

موردنیاز را داشته باشد.

چالش های قانونی سازمان های 
خودگردان غیرمتمرکز

در سایت روزنامه بخوانید:

رهبری سازمانی در صنعت بیمه
در سایت روزنامه بخوانید:



  . سه شنبه 18 مــــرداد 1401 . سال هجدهم . شماره 4963 . شـــــــــــرکتها

انتشار نوبت اول : 1401/05/18 نوبت دوم : 1401/05/19  

ت اول(
 نوب

(

روابط عمومی  شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان

شرکت برق منطقه ای مازندران در نظر دارد تهیه و تحویل کامل 88.8 مگاوار بانک خازنی شامل: »طراحی )تهیه نقشه های تفصیلی، اسکماتیک و ...(، تامین،  انجام آزمایش های 
الزم، بسـته بنـدی، بارگیـری، حمـل، تخلیـه در محـل مـورد نظـر همـراه بـا تامیـن لـوازم یدکـی« برابـر شـرایط ذیـل و بشـرح مشـخصات و اطالعـات مندرج در اسـناد مناقصه به  مناقصه گر 
واجـد شـرایط واگـذار نمایـد.الزم بـه ذکـر اسـت کلیـه فرآیندهـای برگـزاری مناقصـه ازدریافـت اسـناد تـا ارائـه پیشـنهاد و همچنیـن گشـایش پـاکات ، مطابـق فرآینـد تعربـف شـده در بسـتر 

سـامانه تـدارکات الکترونیـک دولـت بـه آدرس  www.setadiran.ir  انجـام خواهد شـد.

به پیشنهادهای فاقد سپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایرآن که مغایر با آیین نامه مذکورباشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.
همچنین به  پیشـنهادهای فاقد امضاء ، مشـروط ، مخدوش و پیشـنهاداتی که بعد از موعد مقرر در اسـناد واصل شـوند مطلقآ ترتیب  اثر داده نخواهد شـد. سـایر اطالعات و جزئیات 

مربوطه در اسـناد مناقصه مندرج می باشـد.
مراتب در سایت معامالت توانیر به آدرس https://wamp.tavanir.org.ir/tender/main.صرفا جهت اطالع رسانی درج گردیده است .

شناسه : 1360542

آگهی  مناقصه عمومی
 دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  شماره 1401/1-12

بشماره ثبت سامانه تدارکات دولت » ستاد« : ۲۰۰۱۰۰۱۲۲۴۰۰۰۰۱5

۱- ارائه گواهی معتبر بابت مجوز تولید/ساخت/واردات / نمایندگی مجاز محصول مورد پیشنهاد .الزامات مورد نیاز
۲- ارائه اسناد وگواهینامه  های معتبردرخصوص استانداردهای تولید و گواهی مطابقت با استاندارد از شرکت توانیر جهت تجهیزات پیشنهادی.

مبلغ ضمانتنامه 
۱3/3۰۱/۴73/376 ریال معادل » سیزده میلیاردو سیصدو یک میلیون و چهارصدو هفتادو سه هزارو سیصدو هفتادو شش ریال تمام«)شرکت در فرآیند ارجاع کار(

نوع ضمانتنامه
 )شرکت در فرآیند ارجاع کار( 

تضمین های معتبر )شامل فیش واریزی)وجه نقد( ،ضمانتنامه بانکی،....( مطابق آیین نامه تضامین دولتی مصوبه هیأت وزیران بشماره ۱۲3۴۰۲/
ت5۰659 هـ  مورخ ۱39۴/9/۲۲ و  اصالحیه های بعدی آن )مندرج در اسناد مناقصه(.

سامانه "تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(" به آدرس www.setadiran.irمحل دریافت و ارسال اسناد:
از ساعت ۰9:۰۰ روز شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۲۲  الی ساعت ۱9:۰۰ روز  سه شنبه مورخ ۱۴۰۱/۰5/۲5.زمان دریافت اسناد:
تا ساعت ۱5:35روز پنجشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱۰.مهلت ارسال پیشنهاد
ساعت ۰8:3۰ صبح روز  یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰6/۱3.زمان گشایش پاکات:
365/073/668/821 ریال معادل » سیصدو شصت و پنج میلیاردو هفتادو سه میلیون و ششصدو شصت و هشت هزار و هشتصدو بیست و یک ریال قیمت پایه مناقصه:

تمام « مطابق فهرست بهاء سال ۱۴۰۱.

آگهي تمدید مهلت پذیره نویسی افزایش سرمایه
شرکت کارخانجات داروپخش )سهامی عام(

ثبت شده به شمارۀ 139281 و شناسۀ ملی 10101823437

پیرو آگهی پذیره نویسی افزایش سرمایه شرکت مندرج در روزنامه های 
به  نظر   ،1401/03/25 مورخ  پویا  اقتصاد  و  اقتصاد  عصر  اطالعات، 
موافقت نامه موجب  به  و  ارجمند  سهامداران  کامل  حقوق   تأمین 
015-018/865847 مورخ 1401/05/11 سازمان بورس و اوراق بهادار، 
به اطالع کلیه سهامداران محترم میرساند مهلت استفاده از حق تقدم 
افزایش سرمایه تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1401/06/06 

تمدید گردید.  
هیأت مدیره شرکت کارخانجات داروپخش 

                                                              )سهامی عام(

ت اول(
 نوب

(

تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ 

شـهرداری سـلفچگان در نظر دارد فراخوان مناقصه یک مرحله ای به شـماره فراخوان 2001005096000002 را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی 
دولـت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شـرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سـامانه، نسـبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای 
کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سـازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.

مواعد زمانی:
- تاریخ انتشار فراخوان:  1401/05/18

- مهلت دریافت اسناد فراخوان:  1401/05/25
- مهلت ارسال پیشنهادات:  1401/06/05
- زمان بازگشایی پاکت ها:  1401/06/06

نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:
1-ضمانت نامه بانکی در وجه کارفرما

2- واریز وجه به حساب شماره 4076011407895653 بنام تمرکز وجوه سپرده نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : سلفچگان-میدان ولیعصر)عج(-انتهای بلوار امام رضا)ع(- شهرداری سلفچگان

تلفن 33663777-025 و نمابر 025-33663779

مناقصه عمومی یک مرحله ای
فراخوان مناقصه لکه گیری و زیرسازی و آسفالت معابر سطح شهر سلفچگان

شناسه : ۱۳۶۱۷۱۵

محمد صادق کولی وند   شهردار شهریارنوبت اول : 1401/5/10        نوبت دوم :1401/5/18

 دوم(
 نوبت

( 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

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

 دوم(
 نوبت

(

آگهی مناقصه ) ارزیابی کیفی(   شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان خراسان رضوی )سهامی خاص(

 1( مناقصه گزار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
2( موضوع مناقصه: توسعه و بازنگری شبکه توزیع و تغذیه مشهد و منطقه ثامن

3( شرایط اولیه متقاضیان:
الف- دارابودن حداقل پایه 4 در رشته تاسیسات و تجهیزات  از سازمان برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار از نظر ریالی و تعداد 
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کارو امور اجتماعی

د- ثبت نام در سایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای الکترونیکی
4( دریافت کاربرگهای استعالم ارزیابی کیفی : از سایت مذکور از ساعت 08:00 

مورخ 1401/05/12 تا مورخ 1401/05/19 اعالم شده در سامانه ستاد
مطابق  مربوطه  مستندات  همراه  به  کیفی  ارزیابی  استعالم  اسناد  بارگذاری   )5

مندرجات آن : تامورخ 1401/06/02 اعالم شده در سامانه ستاد
شماره  مصوبه  مطابق   : کار  ارجاع  فرآیند  در  شرکت  تضمین  مبلغ  و  نوع   )6

123402/ت50659هـ  هیأت محترم وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
تبصره: مطابق آیین نامه اجرایی قانون حمایت از شرکتها و موسسات دانش بنیان و 
اصالحات بعدی آن، شرکتها و موسسات دانش بنیان دارای صالحیت مورد نیاز، شامل 

تخفیف 50 درصدی در مبلغ سپرده تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشند.
7( یادآورد می گردد کلیه مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
از  حمایت  و  کشور  خدماتی  و  تولیدی  توان  از  استفاده  حداکثر  قانون  رعایت   )8
کاالی ایرانی الزامی است و صرفا موسسات و شرکتهای ایرانی ثبت شده در فهرست 

توانمندی های مندرج در سامانه توانیران مجاز می باشد. 
 WWW.nigc-khrz.ir سایت  در  آگهی،  این  متن   به  دسترسی  است  ذکر  شایان 
امکان پذیر بوده و در صورت  نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن:  051-37072829 

تماس بگیرید.

 شناسه : 1359595

انتشار نوبت اول : 1401/05/12 نوبت دوم : 1401/05/18
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دکتر زهرا ایرج زاده
 مدرس دانشگاه/

وکیل پایه یک دادگستری 

از  یکــی  ســهامی،  شــرکت های 
شــرکت های  انــواع  کامل تریــن 
ســرمایه گذاری بــه شــمار می روند 
که در آن حقوق شــرکا به وســیله 
معاملــه،  قابــل  بهــادار  اوراق 
همچنیــن  و  می شــوند  مشــخص 
صاحبــان ســهام آن شــرکت، تنهــا 
مســئول  خــود  آورده  میــزان  بــه 

تعهدات شرکت هستند.
قانــون   21 مــاده  اســاس  بــر 
تجــارت شــرکت ســهامی، شــرکتی 
اســت کــه ســرمایه آن بــه ســهام 
تقســیم شــده اســت و مســئولیت 
صاحبــان ســهام محــدود بــه مبلــغ 

اســمی ســهام آن هاســت.  همچنین ؛ بر اســاس 
مــاده 4 الیحــه اصــاح قانون تجارت شــرکت های 
می شــوند:  تقســیم  زیــر  نــوع  دو  بــه  ســهامی 
آنهــا  موسســان  کــه  عــام  ســهامی  شــرکت های 
قســمتی از ســرمایه شــرکت را از طریــق فــروش 
ســهام بــه مــردم تامیــن مــی کننــد و شــرکت های 
ســهامی خــاص کــه تمامــی ســرمایه آن در بــدو 
تامیــن  موسســان  ســوی  از  منحصــرا  تاســیس، 

می شود.

تقسیم سرمایه شرکت های 
سهامی به سهام:

طبــق ماده 1 الیحه اصاحیــه قانون تجارت، 
 ســرمایه در شــرکت ســهامی بــه ســهام تقســیم
مــی شــود. در ایــن قانــون، دارایــی را بــه ســهام 
تقســیم نمــی کننــد، بلکــه ســرمایه را بــه ســهام 
تقســیم می کنند؛ زیرا دارایی مفهوم وســیع تری 
نسبت به سرمایه دارد و سرمایه در صورت کسر 
دیون و بدهی شرکت از دارایی به دست می آید.

بازرگانی بودن عملیات 
شرکت های سهامی:

بــر اســاس مــاده 2 الیحــه قانــون تجــارت، 
شــرکت های ســهامی، شــرکت بازرگانی محسوب 
مــی شــود امــا طبــق قانــون تجــارت 1304 چنیــن 
صراحتــی وجود نداشــت. همچنین تصریح شــده 
کــه  اســت  شــرکتی  ســهامی  شــرکت  کــه  اســت 
ســرمایه آن بــه صورت ســهام و بــرای امور تجاری 
تشــکیل می شــود اما در قانون جدید 1311 چنین 
مســتفاد می شــود که شرکت سهامی را برای امور 

غیر تجاری نیز می توان تشکیل داد.

حداقل تعداد شرکا در شرکت 
سهامی:

در بحــث شــرکت وجــود دو نفــر بــرای ایجاد 
عقد شــرکت کافی اســت زیرا مفهوم مشارکت با 
جمــع حداقــل دو نفــر تحقق می یابــد اما با توجه 
بــه ایــن که: اوال اهمیت شــرکت های ســهامی که 
گاه مــورد ســوء اســتفاده افراد فرصــت طلب قرار 
مــی گیــرد، اقتضــای بیــش از 2 نفــر را دارد. ثانیــا 
تقســیم ســرمایه در شرکت های ســهامی مقتضی 
صدور برگ سهام است که با این وصف، تشکیل 
شــرکت بــا حداقــل ســه نفــر بــه عینیــت یافتــن 
ســرمایه بــه صــورت ســهام تحکیم می بخشــند تا 

در مجمع عمومی اکثریت آرا قابل 
تحقق باشد. باید توجه داشت که 
حداقل شــرکا باید ســه نفر باشند 
تــا تصمیــم گیــری بــا اکثریــت آرا 

امکان پذیر شود.
در مــورد مســئولیت صاحبان 
سهام بر اساس مبلغ اسمی سهام 
الزم بــه ذکــر اســت کــه صاحبــان 
ســهام در شــرکت های ســهامی دو 
وضعیــت ذیــل را دارنــد: صاحبــان 
بــه  ســهامی کــه در اداره شــرکت 
عنــوان مدیر عامــل و هیات مدیره 
نقشــی ندارنــد و صاحبان ســهامی 
کــه نه تنهــا دارای برگ های ســهام 
ماننــد ســایر صاحبــان ســهام  بــه 
هســتند بلکــه در اداره شــرکت به 
عنــوان مدیــر عامــل و هیاتمدیــره 
نقــش دارنــد. بر این اســاس ؛  در 
هــر دو صــورت ذکــر شــده، مســئولیت صاحبــان 

سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست.

ویژگی ها و خصوصیات شرکت 
سهامی خاص:

سرمایه شرکت سهامی خاص زمان تاسیس 
نباید کمتر از 1.000.000 ریال باشد.

ســرمایه شــرکت منحصرا توســط موسسین 
آن تامیــن مــی گــردد و حــق صدور اعامیــه پذیره 

نویسی را ندارند.
در نــام شــرکت بایــد کلمــه “خــاص” قبــل از 
ذکر نام شــرکت و یا پس از آن با فاصله اضافه 

شود.
عبــارت شــرکت ســهامی بایســتی در تمامــی 

نوشته ها و سر برگ های شرکت قید شود.
مســئولیت سهامداران در این شرکت مانند 
مســئولیت شــرکای شــرکت با مســئولیت محدود 

است.
ثبــت  جهــت  ســهامداران  تعــداد  حداقــل 
شــرکت ســهامی خــاص، 3 نفــر و حداکثــر بــدون 

محدودیت است.
اعضــای هیات مدیره شــرکت ســهامی خاص 

حداقل سه نفر است.
شــیوه های اداره آن کامــل اســت و مقــررات 
قابل توجهی راجع به نحوه اداره و شیوه مدیریت 
و اخــذ تصمیــم دربــاره آن وضــع شــده اســت، از 
همین رو این قالب برای تشکیل شرکتی با تعداد 

قابل توجهی از شرکا مناسب است.
شــرکت ســهامی خــاص حــق انتشــار اوراق 
بــه منظــور  و در تصمیم گیــری  نــدارد  را  قرضــه 
قبــول  قابــل  اکثریــت  رای  شــرکت،  ایــن  اداره 
اســت و منظــور از اکثریــت نیز اکثریت ســرمایه 
اســت، یعنی عده ای از شــرکا که بیش از نصف 
سرمایه شرکت را دارا باشند، حتی اگر از لحاظ 
عــددی این شــرکا در اکثریــت نباشــند، بنابراین 
شیوه اخذ تصمیم در این شرکت ساده و سریع 

است.
بــر اســاس مــاده 21 ل.ا.ق.ت، شــرکت های 
ســهامی خــاص، نمــی تواننــد ســهام خــود را برای 
پذیره نویســی یا فروش در بورس اوراق بهادار یا 
از سوی بانک ها عرضه و یا اینکه، با انتشار آگهی 
و اطاعیــه یــا هر نــوع اقدام تبلیغاتــی به فروش 
ســهام خــود مبادرت کنند، مگــر در صورتی که به 
شــرکت ســهامی عام تبدیل شوند و از قوانین آن 

پیروی کنند.

یادداشت

دانستنی های حقوقی شرکت های سهامی

در سایت روزنامه بخوانید:

گــروه  مدیرعامــل  و  هیات مدیــره  رئیــس  نایــب 
ســرریز  از  ایــران  اســامی  جمهــوری  کشــتیرانی 
دانش دفاعی کشور در بخش های تجاری خبر داد 
و اعام کرد که همکاری های مشترکی میان صنایع 
دفاعی کشور با کشتیرانی جمهوری اسامی ایران 
در حــوزه ســاخت شــناور و ردیابــی محموله هــای 

تجاری شکل گرفته است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه کشــتیرانی 
جمهوری اسامی ایران، محمدرضا مدرس خیابانی 
در حاشــیه بازدیــد از نمایشــگاه قابلیت های وزارت 
دفــاع در تولیــد و اقتصــاد دانش بنیان، با اشــاره به 
همکاری های مشترک صورت گرفته میان کشتیرانی 
بــا مجموعه های نظامی کشــور گفــت: فعالیت های 
گروه کشتیرانی جمهوری اسامی ایران با مجموعه 
صنایــع نظامی و دفاعی کشــور، قرابت هایی دارد و 
سالیان سال است که تکنولوژی هایی وارد شده به 
مجموعــه نظامــی در ایــران به بخش تجاری کشــور 

هم ورود کرده است.
او افــزود: بــر این اســاس پروژه های مشــترکی 
ســاختار  و  شــده  تعریــف  مجموعــه  دو  میــان 
مهندســی کشــتیرانی در حــوزه تجــاری، ارتباطاتــی 
بــرای ســاخت  نظامــی کشــور  بــا مجموعه هــای  را 
شــناورهایی کــه بــه جاگــذاری کانتینرهــای دریایــی 
اقــدام می کننــد، برقــرار ســاخته و قــرارداد طراحــی 
و مهندســی در ایــن رابطــه منعقد شــده کــه در این 

حوزه، در حال انجام کار مشترک هستیم.
مدیرعامل گروه کشــتیرانی جمهوری اســامی 
توانمندی هــای  اســاس،  ایــن  بــر  افــزود:  ایــران 
مهندســی کشــتیرانی در خدمــت بخــش نظامــی و 

توانمندی های نظامی که به مراتب باالتر و دقیق تر 
اســت، در حوزه ســاخت شــناورها برای این ناوگان 
ملی، به کار گرفته شده است که به همین منظور، 
سرعت بخشــی بــه انجــام فعالیت های مشــترک در 

دستور کار قرار دارد.
مــدرس خیابانــی بــا اشــاره بــه ســرریز دانــش 
گفــت:  غیرنظامــی  بخش هــای  در  کشــور  دفاعــی 
نمونــه ایــن موضــوع ورود اینترنــت بــه بخش هــای 
مختلــف تجــاری کشــور اســت؛ بــه نحــوی کــه ابتدا 

فناوری اینترنت در حوزه های نظامی مورد استفاده 
قــرار گرفتــه و ســپس بــه بخش هــای تجاری کشــور 
گســیل شــده اســت؛ بنابرایــن یقیناً ســرریز دانش 
دفاعــی و نظامــی در بخش های تجاری و غیرنظامی 

مفید فایده خواهد بود.
کشــتیرانی  تازگــی  بــه  کــرد:  خاطرنشــان  او 
مختلــف  در بخش هــای  ایــران  اســامی  جمهــوری 
ردیابــی  و  شــناورها  ســاخت  حــوزه  در  ویــژه  بــه 
محموله های تجاری از خدمات بخش نظامی کشور 

اســتفاده نمــوده و انجــام فعالیت هــای مشــترک به 
صورت مستمر ادامه خواهد داشت.

کشــتیرانی  گــروه  مدیرعامــل  اســت؛  گفتنــی 
جمهوری اسامی ایران به همراه معاونان و مدیران 
ارشــد نــاوگان کشــتیرانی جمهــوری اســامی ایران، 
13 مرداد از آخرین دستاوردهای غیرنظامی صنایع 
دفاعــی کشــور که در قالــب نمایشــگاه قابلیت های 
وزارت دفــاع در تولیــد و اقتصــاد دانش بنیان برگزار 

شده بود، بازدید به عمل آوردند.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به 
توســعه همکاری ها با شــرکت های دانش بنیان و 
نخبگان در مســیر تحقق شــعار سال خاطرنشان 
کــرد که دســتاورد اخیــر ایران خــودرو در طراحی 
 5 یــورو  هوشــمند  کنتــرل  ســامانه  توســعه  و 
حاصــل همــکاری با صنایــع دانش بنیان در حوزه 
نظامــی بــوده اســت، بــه تازگــی 5۴ قــرارداد بــا 
دانش بنیان هــا نیز در حوزه تامین صورت گرفته 

و این مسیر ادامه دارد.
بــا  ایکوپــرس، مهــدی خطیبــی  گــزارش  بــه 
تســلیت ایــام ســوگواری اباعبدهللا الحســین )ع( 
گزارشــی درخصــوص وضعیــت گذشــته و فعلــی 
تولیــد و توســعه در ایــن گــروه صنعتــی ارائه کرد 
و گفــت: بــا همت کارکنان و تخصیص و مدیریت 
تولیــد  در  را  پایــداری  شــرایط  توانســتیم  منابــع 
ایجــاد کنیــم و عاوه بــر مدیریت شــرایط بحرانی 
در تولیــد، هم زمــان به مســائل کیفیت و توســعه 

محصوالت بپردازیم.
او بــا بیــان این کــه حــذف خــودرو ناقــص از 
فرآینــد تولیــد کمــک شــایانی بــه حفــظ ســرمایه 
مشتریان و ایران خودرو کرده و عاوه بر افزایش 
کیفیت محصوالت ســبب افزایش عرضه به بازار 
شــده اســت، افــزود: در ماه های اخیــر تاش های 

هشــت گانه  فرامیــن  اجــرای  مســیر  در  زیــادی 
رئیس جمهــوری صورت گرفته و در موارد مختلف 
و  تولیــد  افزایــش  ناقــص،  خودروهــای  تکمیــل 
کیفیــت،  افزایــش  توســعه محصــوالت،  عرضــه، 
افزایــش گارانتــی، واگــذاری ســهام و... اقدامــات 
موثــری صــورت گرفتــه و تــا حصــول نتیجــه نهایی 
و رضایتمنــدی مــردم و نهادهــای حاکمیتــی که در 

همین مسیر است، ادامه خواهد داشت.
ایران خــودرو  صنعتــی  گــروه  مدیرعامــل 
حــذف خودروهــای قدیمــی و طراحــی و توســعه 
محصــوالت جدیــد در شــرایط تحریــم را از دیگــر 
ایران خــودرو  صنعتگــران  مهــم  دســتاوردهای 
دانست و گفت: ری را و محصول پروژه TF21 از 
نتایــج اتــکا به توان مهندســان داخلی اســت که 
بــا تولیــد و عرضــه تحول بزرگی در بــازار خودرو 

روی خواهد داد.
محمــد  حضــرت  ســپاه  فرمانــده  ادامــه  در 
بــا  دیــدار  در  بــزرگ  تهــران  )ص(  هللا  رســول 
مدیرعامــل گروه صنعتــی ایران خودرو با قدردانی 
از عملکــرد چند ماهه اخیر در این گروه صنعتی، 
گفــت: موفقیت هــای قابــل توجــه ایران خودرو در 
جمع آوری خودروهای ناقص، توســعه محصول و 
افزایــش کیفیت محصوالت، نشــان دهنده نقش 

 همکاری مشترک صنایع دفاعی با کشتیرانی
در حوزه ساخت شناور و ردیابی محموله های تجاری

ادامه همکاری ایران خودرو و دانش بنیان ها
تعیین کننده مدیریت در این مجموعه است.

سردار حسن زاده، با بیان این که تغییر در شیوه 
مدیریت و نوع نگرش در حل مسائل، عامل موفقیت 
در ایران خــودرو اســت، تصریــح کــرد: نگــرش فعلــی 

مبتنی بر اصل »ما می توانیم« است.
او تصریــح کــرد: »مــا می توانیــم« اصــل تســلیم 

نشــدن در برابر شــرایطی اســت که دشــمنان برایمان 
ساخته اند.

گفتنی اســت، در این دیدار ســمیعی مدیر حوزه 
مدیرعامــل گــروه صنعتــی ایران خــودرو و شیخ ســفلی 
فرمانده سازمان بسیج کارگری و فرمانده حوزه بسیج 

۵02 امام علی )ع( نیز حضور داشتند.
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آگهی تغییرات صندوق سرمایه گذاری جسورانه پویا الگوریتم به شناسه 
ملی 14009804649 و به شماره ثبت 51145 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع صنـدوق مـورخ 1401/03/17 ومجـوز شـماره 
107223/122مـورخ 1401/04/08 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار تصمیمـات 
ملـی  شناسـه  بـا  راهبـرد  فریـوران  حسابرسـی  مؤسسـه  شـد:   اتخـاذ  ذیـل 
10861873119 بسـمت متولی صندوق تعیین گردید . اسـامی ارکان صندوق 
و نمایندگان آنان بشـرح ذیل می باشـد : مدیر صندوق : شـرکت سـبدگردان 
حامـدی  حامـد  نمایندگـی  بـا  ملـی14007372475  شناسـه  بـا  الگوریتـم 
فریـوران  حسابرسـی  مؤسسـه   : متولـی   -  0603338283 کدملـی  بـا  نیـا 
بـا  بسـتانیان  مریـم  نمایندگـی  بـا   10861873119 ملـی  شناسـه  بـا  راهبـرد 
کدملـی 0451318056  حسـابرس : مؤسسـه حسابرسـی بهمنـد بـا شناسـه 
کدملـی  بـا  قزوینـی  شـریفی  احمدرضـا  نمایندگـی  بـا  ملـی10100174390 

 1282368109
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1360283(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص راهبر فراست به شناسه ملی 
10103352940 و به شماره ثبت 297459 

بـه اسـتناد صورتجلسـه هیئـت مدیـره مـورخ 1401/04/13 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
مدیرعامـل  سـمت  بـه   0012675946 ملـی  شـماره  بـه  ملـکان  مریـم  خانـم  شـد 
سـرمایه گـذاری فراسـت تدبیـر بـه شناسـه ملـی 10102759380 و بـه نمایندگـی 
جـال شـهرابی بـه شـماره ملـی 0032913702 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره 
گنجینـه تدبیـر بـه شناسـه ملـی 10102861593 و بـه نمایندگـی اعظـم پارسـا بـه 
شـماره ملـی 0046469540 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره پـارس تدبیـر 
دانش به شناسـه ملی 10102870179 و به نمایندگی مسـلم نظری راد به شـماره 
ملـی 0534048056 بـه سـمت عضـو هیئـت مدیـره تعییـن گردیدنـد. کلیـه اوراق 
و اسـناد تعهـد آور ، چـک هـا ، سـفته هـا ، بـروات و قراردادهـا بـا امضـاء دو تـن 
از اعضـاء هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت و اسـناد عـادی و مکاتبـات اداری بـا 
امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت و در غیـاب وی بـا امضـاء یکـی از اعضـاء 

هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1360284(

آگهی فقدان سند مالکیت
شـماره  بـه  وارده  تقاضـا  تسـلیم  بـا  اسـت  گردیـده  اعـام  خداکریمـی  شـکر  آقـای 
140185601025011355 مـورخ 1401/04/18 منضـم بـه دو 2 بـرگ استشـهادیه جهـت 
دریافـت سـند مالکیـت المثنـی و مصـدق شـده طـی شـماره 3863 مـورخ 1401/04/14 
بـا شناسـه یکتـا 140102152916000427 بـا رمـز تصدیـق 485859 توسـط دفترخانـه 
اسـناد رسـمی شـماره 698 حـوزه ثبتـی تهـران مدعـی گردیـده مشـخصات ملـک: یـک 
قطعـه زمیـن نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 9253 فرعـی از 6974 اصلـی، مفـروز و 
مجزا شده از 38 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 6 در طبقه و واقع در بخش 02 ناحیه 

00 حـوزه ثبـت ملـک نارمـک تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 84 مترمربـع
مشخصات مالکیت:

مالکیت سیدمحمدحسین / طباطبائی فرزند سیدباقر شماره شناسنامه 9371 تاریخ 
تولد 1360/01/16 صادره از تهران دارای شـماره ملی 0069758417 با جز سـهم 2/5 
از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک دو ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و 
اعیان با شـماره مسـتند مالکیت 71351 تاریخ 1397/03/03 دفترخانه اسـناد رسـمی 
شـماره 698 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 
346342 سـری ج سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139720301025016514 

ثبـت گردیده اسـت. 
تولـد  تاریـخ   1 شناسـنامه  شـماره  جعفرعلـی  فرزنـد  کریمـی   / شـکرخدا  مالکیـت 
1341/01/05 صـادره از سـربند دارای شـماره ملـی 0622141821 بـا جـز سـهم 1 از کل 
سهم 6 بعنوان مالک یک دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند 
مالکیـت قطعـی 71351 تاریـخ 1397/03/03 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 698 
شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 346717 سـری 
ج سـال 96 با شـماره دفتر الکترونیکی 139720301025016900 ثبت گردیده اسـت. 
مالکیـت شـهین / گل بسـتانی خسروشـاهی فرزنـد شـکور شـماره شناسـنامه 3661 

تاریـخ تولـد 1337/10/10 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0049553674 بـا جـز 
سـهم 2/5 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک دو ممیـز پنـج دهـم دانـگ مشـاع از شـش 
 1397/03/03 تاریـخ   71351 مالکیـت  مسـتند  شـماره  بـا  اعیـان  و  عرصـه  دانـگ 
سـند  موضـوع  تهـران،  اسـتان  تهـران  شـهر   698 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفترخانـه 
مالکیت اصلی بشـماره چاپی 346343 سـری ج سـال 96 با شـماره دفتر الکترونیکی 

اسـت. گردیـده  ثبـت   139720301025016515
محدودیت: یک مورد بازداشت دائم بموجب دستور شماره 140168990007781922 
مورخ 1401/02/24 صادره از شـعبه 1 اجرای احکام مدنی مجتمع شـهید باهنر تهران 

به نفع – برای مالکیت سیدمحمدحسین طباطبائی .بازداشت می باشد. 
بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نسـبت 
یـک دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـه مالکیـت شـکرخداکریمی پـاک 
ثبـت  قانـون  نامـه  آئیـن  مـاده 120  اجـرای  لـذا مراتـب در  اسـت  نمـوده  را  موصـوف 
فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی میشـود 
تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود اصـل 
سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 346717 سـری ج سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 
139720301025016900 نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف 
مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه ارائـه 
نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پـس از رؤیـت 
و ماحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد. لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل 
سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف 
مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـاک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم 

خواهـد گردیـد.
غالمرضا غضنفری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نارمک تهران

 م الف 12146 / شناسه آگهی 1360528

آگهی فقدان سند مالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای غالمرضـا طالـع زاری بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق 
شـده بـه شناسـه یکتـا طـی شـماره 140002151681000063 و 140002151681000064 
دفترخانـه  توسـط  مـورخ 1400/1/23  و 870929   441112 شـماره  بـه  تصدیـق  رمـز  و 
اسـناد رسـمی شـماره 1496 حـوزه ثبتـی شـهر تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 
1078001982 مـورخ 1400/1/25 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 313/20 مترمربـع بـه پـالک 11360 فرعـی از 
2 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پالکهـای 435 و 448 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در 
بخش 12 تهران شـده اند که ششـدانگ سـند مالکیت اولیه ذیل ثبت 110993 صفحه 
368 دفتـر 567 کـه بعـدا بـه ثبـت 12879 صفحـه 331 دفتـر 97 انتقـال یافتـه و چاپـی 
376068 بنـام آقـای غالمرضـا طالـع زاری ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـده و نامبـرده بـا 
اعـالم مفقـودی بـه علـت سـهل انـگاری درخواسـت المثنـی سـند مالکیـت پـالک موصوف 

را نمـوده انـد.
امـا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه 
کثیراالنتشـار آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک 
مذکـور و یـا وجـود اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهی ظرف مهلت 10 روز اعتراض خود را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه 
ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیت پـس از رویت 
و مالحظـه بـه ارائـه دهنـده اعـاده خواهـد شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصول واخواهی ظرف مهلت مقرر 
قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.

رونوشت: به ستاد اجرائی فرمان حضرت امام )ره( جهت اطالع
خداداد بشیری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

 م الف 12147 / شناسه آگهی 1360531

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای غالمرضـا طالـع زاری فرزنـد مختـار بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه مصـدق 
ذیـل شـماره هـای 8847 و 8845 مـورخ 1400/01/23 دفترخانـه 1496 تهـران 
اعـالم نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن 
بـه مسـاحت 313/2 مترمربـع قطعـه 38 تفکیکـی بـه شـماره 11357 فرعـی از 2 
اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـالک هـای 435 و 448 فرعـی از اصلـی مذکـور 
واقـع در بخـش 12 تهـران کـه ذیـل ثبـت شـماره 12876 صفحـه 322 دفتـر جلـد 
97 امـالک بـا شـماره چاپـی 255046 بنـام غالمرضـا طالـع زاری ثبـت و صـادر 
شـده اسـت به علت سـهل انگاری مفقود گردیده و به موجب درخواسـت شـماره 
1078001976 مـورخ 1400/01/24 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک 
مذکـور را نمـوده اسـت لـذا در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت 
)مصـوب 80/11/08( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا 
اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت 
نـزد خـود میباشـد ظـرف مـدت 10 روز پـس از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران 
خیابـان دامپزشـکی بعـد از تقاطـع جیحـون اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه 
یافـت آبـاد تسـلیم و رسـید اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت 
مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم 

خواهـد شـد.
خداداد بشیری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

م الف 12148 / شناسه آگهی 1360534

آگهی فقدان سند مالکیت
بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـماره  آقـای حامـد رودنـژاد اصالتـاً 
38848 و 38848 مـورخ 1401/04/12 و شناسـه یکتـا 140102152823000534 و 
رمز تصدیق 157422 توسـط دفتر اسـناد رسـمی شـماره 1429 تهران و برگ تقاضا به 

وارده شـماره 19495 مـورخ 1401/04/28 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت 
مشخصات ملک

یک قطعه مغازه نوع ملک طلق با کاربری به پالک ثبتی 26693 فرعی از 88 اصلی، 
مفـروز و مجـزا شـده از 11795 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه – در طبقـه و واقـع در 
بخـش 11 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک تهرانپـارس اسـتان تهـران بـه مسـاحت 64/93 

مترمربع
متن ملک، توضیحات ملک

بـه خیابـان 35 متـری  بـه طـول 3/33 متـر درب و دیواریسـت  بـه حـدود: شـماال: 
اصالحـی شـرقا: بـه طـول 19/50 متـر دیواریسـت اشـتراکی بـه مغـازه متصرفـی خانـم 
خدیجـه بنویـدی از همیـن پـالک 11795 فرعـی جنوبـا: بـه طـول 3/33 متـر دیـوار بـه 
دیـوار قطعـه 30 تفکیکـی غربـا: بـه طـول 19/50 متـر دیواریسـت اشـتراکی بـا مغـازه 

متصرفـی آقـای علـی ملـک محمـدی از پـالک مذکـور
مشخصات مالکیت: 

مالکیـت حامـد / رودنـژاد فرزنـد حبیـب شـماره شناسـنامه 1952 تاریـخ تولـد 1361 
صـادره تهـران دارای شـماره ملـی 0060825601 بـا جـز سـهم 3 از کل سـهم 6 بعنـوان 
مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 
15571 تاریخ 1392/04/20 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 735 شـهر تهران اسـتان 
تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 111899 سـری ب سـال 91 کـه در 

صفحـه 251 دفتـر امـالک جلـد 962 ذیـل شـماره 112587 ثبـت گردیـده اسـت. 
کـه بعلـت جابجائـی مفقـود شـده اسـت درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی آنـرا 
نموده اسـت. لذا مراتب در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت فقط در یک نوبت 
در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار آگهـی میگـردد تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مذکـور و یـا وجـود سـند مالکیـت را نـزد خـود داشـته باشـد از تاریـخ 
انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بانضمام اصل سـند مالکیت به 
ایـن اداره تسـلیم، تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد اصـل سـند مالکیت پـس از مالحظه به 
ارائه دهنده اعاده خواهد شد و به اعتراض بدون ارائه اصل سند مالکیت ترتیب اثر 
داده نخواهد شـد. در صورت عدم وصول واخواهی ظرف مهلت قانونی المثنی سـند 

مالکیـت پـالک مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد گردید.
رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

م الف 12152 / شناسه آگهی 1360544

آگهی ابالغ اجرائیه
بدینوسـیله بـه خانـم مرضیـه عاملـی بجسـتانی بـه نشـانی تهـران نظـام آبـاد خیابـان 
حسـنی پـاک 21 ابـاغ میشـود آقـای سـید مهـدی احمـدی جهـت وصـول طلـب خـود به 
مبلـغ 1.404.000.000 ریـال اصـل طبـق مقـررات بـه موجـب سـند رهنـی شـماره 9880 
تنظیمی دفترخانه شماره 993 تهران علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی 
بکاسـه 140100203 در اداره سـوم اجرا تشـکیل شـده و طبق گزارش مورخ 1401/4/8 
مأمور مربوطه آدرس شـما بشـرح متن سـند شـناخته نشـده و آدرس فعلی شـما نیز 
بـرای ایـن اجـرا مشـخص نمیباشـد لـذا طبـق آییـن نامـه اجـرا اجرائیه یک مرتبـه در یکی 
از جرائیـد کثیراالنتشـار آگهـی میشـود چنانچـه ظـرف مـدت 10 روز از تاریـخ انتشـار این 
آگهـی کـه روز ابـاغ محسـوب میگـردد نسـبت بـه پرداخـت بدهی خـود اقدامی ننمائید 
مورد وثیقه مندرج در سند / اسناد رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس از ارزیابی از 
طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بسـتانکار و حقوق دولتی اسـتیفاء 
خواهـد شـد. ضمنـاً مخاطـب موظـف اسـت جهـت ثبـت نـام و دریافـت حسـاب کاربـری 

ثنـا اقـدام و کلیـه اباغهـای بعـدی از طریـق سـامانه ثنـا ابـاغ صورت خواهـد گرفت./
رئیس اداره سوم اجرای اسناد رسمی 

م الف 12153 / شناسه آگهی 1360549

تصمیم به رد افراز
نظر به اینکه خانم زهرا اخوان فر احدی از مالکین مشاع تقاضای افراز مقدار مالکیت 
خویش در پالک 1 فرعی از 4818- اصلی واقع در بخش 9 ثبت منطقه مولوی تهران را 
نمود، که به موجب گزارش نماینده و نقشـه بردار بشـماره 140185601042008523 
مورخ 1401/04/11 و استعالم از مرجع صدور مجوز تفکیک )شهرداری منطقه 12( طی 
شـماره 140085601042025572 مـورخ 1400/10/06 کـه طـی شـماره 512/11/8387 
پـالک مرقـوم  افـراز در  و  تفکیـک  بـا  نمـود  اعـالم  مـورخ 1401/02/31 مرجـع مذکـور 
مخالفـت نمـوده مضافـاً پـالک مرقـوم بـه موجـب دسـتور شـماره 10780 و 8616 مـورخ 
1347/05/29 اداره دارایـی در قیـد بازداشـت مـی باشـد و جریـان ثبتـی طـی شـماره 
140085601042006156 خنـر9 1400/03/18 بـه شـعبه سـه دادگاه عمومـی حقوقـی 
مجتمع قضایی شـهید بهشـتی اعالم شـده با عنایت به مراتب فوق تقاضای شـما رد و 
مطابق ماده 2 ق افراز و فروش امالک مشاع تصمیم واحد ثبتی قابل اعتراض از طرف 
هر یک از شـرکاء در دادگاه صالحه محل وقوع ملک اسـت . مهلت اعتراض 10 روز از 

تاریـخ ابـالغ تصمیـم مبنـی بـر قبـول یـا رد افراز مـورد اعتراض می باشـد.
الیاس صهبا – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مولوی تهران

م الف 12154 / شناسه آگهی 1360551

آگهی عدم تسلیم سند مالکیت مورث
نظر به درخواست مسعود رضائی وراث سمیه عابدینی و دنیا رضائی مبنی بر صدور سند 
مالکیت نسبت سهم االرث خود از پالک ثبتی 593 فرعی از 90 اصلی واقع در بخش یازده 
تهـران بـا ارائـه دادنامـه هـای گواهـی حصـر وراثـت شـماره دادنامـه 140 مـورخ 1391/08/20 
شـورای حـل اختـالف شهرسـتان خمیـن و دادنامـه شـماره 1401263900239987 مـورخ 
1401/01/30 شـعبه سـوم شـورای حـل اختـالف شهرسـتان خمیـن و گواهـی واریـز مالیـات 
بر ارث های شـماره 30513 و 30517 مورخ 1400/10/26 حوزه مالیاتی شـماره 4441 اداره 
کل امور مالیاتی استان مرکزی به شرح وارده شماره 6887 مورخ 1400/12/11 درخواست 
صـدور سـند مالکیـت نسـبت بـه سـهم االرث خـود را از اسـناد مالکیـت ششـدانگ یـک بـاب 
خانه بمساحت 1090 مترمربع قطعه 20 تفکیکی تحت پالک ثبتی 593 فرعی از 90 اصلی 
مفـروز و مجـزی شـده از سـنگ اصلـی مذکـور واقـع در قریـه جوادیـه شـمیران بخـش یـازده 
تهـران ذیـل ثبـت شـماره هـای 244105 و 244107 و 244109 صفحـات 82و85و88 دفتـر 
843 بنام شهرام بابانژادواجارگاه و شباهنگ بابانژادواجارگاه و بانو شیره بابانژادواجارگاه 
)هـر یـک نسـبت بـه دودانـگ مشـاع( بشـماره چاپـی المثنـی 020433 و 20829 و 20828 
بنـام ثبـت و سـند مالکیـت صـادر گردیـده سـپس مـع الواسـطه ششـدانگ برابـر سـند 
شـماره 107738 مـورخ 21/07/88 دفترخانـه 358 تهـران بـه آقـای مهـدی و خانمهـا سـمیه 
شـهرتین عابدینـی و زهـرا عابـدی انتقـال یافتـه اسـت کـه در اجـرای دسـتورالعمل شـماره 
54927/101 مـورخ 85/8/30 اداره کل ثبـت اسـتان تهـران مـورد ثبـت بـه صفحـات 271 و 
268 و 265 دفتـر 291 و بشـماره هـای ثبـت 50276 و 50275 و 50276 اصـالح و منتقـل 
گردید سـپس خانم سـمیه عابدینی بموجب دادنامه 140 مورخ 1391/08/20 شـورای حل 
اختالف شهرستان خمین و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره 30513 مورخ 1400/10/26 
حـوزه مالیاتـی شـماره 4441 اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان مرکـزی فـوت نمـوده کـه وراث 
حین الفـوت عبارتنـد از: دنیـا )دختـر متوفیـه( ، مسـعود )همسـر متوفیـه( شـهرتین رضایی، 
محمـود عابدینـی )پـدر متوفیـه( و زهـرا عابدینـی )مادر متوفیه( که دنیا رضایی طبق گواهی 
حـل  شـورای  سـوم  شـعبه  مـورخ 1401/01/30  دادنامـه 1401263900239987  شـماره 
اختالف شهرستان خمین و گواهی واریز مالیات بر ارث شماره 30517 مورخ 1400/10/26 
حـوزه مالیاتـی شـماره 4441 اداره کل امـور مالیاتـی اسـتان مرکـزی فـوت شـده کـه تنها ورثه 
وی حیـن الفـوت عبارتنـد از: مسـعود رضایـی )پـدر متوفیـه( اسـت کـه برابـر اعـالم متقاضـی 
اصل سـند مالکیت فوق الذکر مورث نزد مهدی عابدینی و زهرا عابدینی اسـت که از ارائه 
آن خودداری می نمایند لذا حسـب دسـتور تبصره سـه از ماده 120 آئین نامه قانون ثبت 
طـی اخطـار حسـن نیـت بشـماره 140185601079007992 الـی 140185601079007994 
مـورخ 1401/04/12 بـه نامبـردگان ابـالغ کـه اصـل اسـناد مالکیت مرقوم را جهت اقـدام الزم 
قانونـی بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد کـه نامبـردگان ابـالغ کـه اصـل اسـناد مالکیـت مرقـوم را 
جهـت اقـدام الزم قانونـی بـه ایـن اداره ارائـه نماینـد کـه نامبـرده از چنیـن اقدامـی خـودداری 
نموده لهذا باانقضاء مهلت 10 روز مقرر قانونی در اخطاریه مراتب فقط یک بار در یکی از 
روزنامه های کثیراالنتشار )همین روزنامه( منتشر می شود تا چنانچه دارنده یا دارندگان 
اسناد مالکیت پالک مرقوم بدون مجوز قانونی حداکثر ظرف مهلت 10 روز پس از انتشار 
این آگهی سند مالکیت را به این اداره تسلیم ننماید سند مالکیت نسبت به سهم االرث 
متقاضیان باال صادر و به وی تسلیم و متعاقباً نیز سایر اقدامات الزم مطابق ماده قانونی 

فـوق الذکـر انجـام خواهد شـد نمود%
رضا النچری – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک تهرانپارس

م الف 12157 / شناسه آگهی 1360558

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

آرای صلادره هیلات حلل اختلاف قانلون مذکلور مسلتقر در اداره ثبلت اسلناد و املاک 
شهرسلتان خرم آبلاد به شلرح ذیلل:   پرونلده کاسله 1401114425001000083 و رای 
شلماره 140160325001001830 مورخله 1401/04/04 بله تقاضلای نازطلا واللی نیائلی  
فرزند علی نسبت به ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت 99/68 مترمربع مجزی 
شلده از پلاک شلماره 23  فرعلی از 2091 اصللی واقلع در بخلش 1 شهرسلتان خرم آبلاد 
خروجلی از مالکیلت ماللک اولیله علیملردان واللی زاده معجلزی بله واسلطه محمدمیلرزا 
واللی زاده معجلزی رسلیدگی و تاییلد و انشلاء گردیلد. مراتلب در اجلرای ملاده 3 قانلون 
تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
جهلت اطلاع مالکیلن وسلایر صاحبلان حقوقلی در روزنامله کثیراالنتشلار و محلی آگهی 
می گلردد در صورتلی کله اشلخاص نسلبت بله صلدور سلند مالکیلت متقاضلی اعتراضلی 
داشلته باشلند می تواننلد از تاریلخ انتشلار اولیلن آگهلی بله ملدت دو ماه اعتلراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواسلت خلود را بله مراجلع قضایلی تقدیلم نماینلد. بدیهی اسلت در صلورت انقضای 
ملدت مذکلور و علدم وصلول اعتلراض طبلق مقلررات سلند مالکیلت صلادر خواهلد شلد.   

تاریخ انتشار نوبت اول  1401/5/18 تاریخ انتشار نوبت دوم 1401/6/2
صیدآقا نجفوند دریکوندی - رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت گروه پلی به سوی 
فردا )سهامی خاص( به شماره ثبت 481904 و شناسه ملی 14005364393

بدینوسـیله از کلیـه صاحبـان محتـرم سـهام شـرکت دعـوت بعمـل مـی آیـد در جلسـه مجمـع عمومـی 
عادی بطور فوق العاده شـرکت در سـاعت 10 صبح شـنبه مورخ 1401/5/29 در محل تهران، خیابان 
مطهـری، نبـش سـهروری، پـاک 94 طبقـه منفـی یـک )کافـه سـینرژی( ، کدپسـتی 1578775515 

حضـور بهم رسـانند.
دستور جلسه:

- انتخاب اعضای هیات مدیره و تعیین پاداش و حق حضور اعضای هیأت مدیره
- سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی می باشد.

هیئت مدیره شرکت گروه پلی به سوی فردا

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری باختران به شناسه ملی 
10660026807 و شماره ثبت 1347

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/10/20 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاد شـد.

ملـی  شـماره  بـه  بـروک  عبـدل  و   3256260187 ملـی  شـماره  بـه  قیطاسـی  محمدرضـا   -1
3255216486 و ایـران بادنـوروز بـه شـماره ملـی 3379921191 و سـعید امیـد بـه شـماره ملـی 
3257208839 و نوذر اکبری قره قوینی به شماره ملی 3257929080 به عنوان اعضاء اصلی 
و مهناز اسدی پور به شماره ملی 3257157185 و بیژن فتاحی به شماره ملی 3257387687 

بـه عنـوان اعضـاء علـی البـدل هیئـت مدیـره بـرای مـدت سـه سـال انتخـاب گردیدنـد .
2- جهانگیر نادری سیاه سیاهی به شماره ملی 5969802840 به سمت بازرس اصلی و پرویز 
حیـدری بـه شـماره ملـی 3253102017 بسـمت بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یـک سـال مالـی 

انتخاب گردیدند.
3- صورت های مالی و عملکرد تعاونی منتهی به سال 1399 به تصویب رسید.

بـا ثبـت ایـن مسـتند تصمیمـات تصویـب ترازنامـه و صـورت هـای مالـی، انتخـاب مدیـران، انتخـاب 
بازرس، بازرسـان انتخاب شـده توسـط متقاضی در سـوابق الکترونیک شـخصیت حقوقی مرقوم 

ثبـت و در پایـگاه آگهـی هـای سـازمان ثبـت قابـل دسترسـی می باشـد.
 1078/م  الف/12         اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرمانشاه

آگهی تغییرات شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری باختران به شناسه ملی 
10660026807 و شماره ثبت 1347

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1400/11/10 تصمیمات ذیل اتخاد شد.
- آقـای عبـدل بـروک بـه شـماره ملـی 3255216486 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره و آقـای 
محمدرضـا قیطاسـی بـه شـماره ملـی 3256260187 بـه سـمت مدیـر عامـل، خانم ایـران بادنوروز 
به شـماره ملی 3379921191 به سـمت نایب رئیس هیئت مدیره ، سـعید امید به شـماره ملی 
3257208839 بسـمت منشـی هیئـت مدیـره و آقـای نـوذر اکبـری قـره قوینـی بـه شـماره ملـی 

3257929080 بسـمت عضـو اصلـی هیـات مدیـره تـا تاریـخ 1403/10/20 انتخـاب  گردیدنـد .
- کلیـه اوراق و اسـناد تعهـدآور شـرکت بـا امضـاء عبـدل بـروک بسـمت رئیـس هیئـت مدیـره و 
محمدرضا قیطاسی مدیرعامل و در غیاب عبدل بروک رئیس هیئت مدیره خانم ایران بادنوروز 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره مکاتبـات عـادی تعاونـی بـا امضـاء مدیر عامل و مهرشـرکت معتبر می 

باشد.
با ثبت این مستند تصمیمات تعیین سمت مدیران ، تعیین دارندگان حق امضاء انتخاب شده 
توسـط متقاضـی در سـوابق الکترونیـک شـخصیت حقوقـی مرقـوم ثبـت و در پایـگاه آگهـی هـای 

سـازمان ثبت قابل دسترسـی می باشـد.
1079/م  الف/12

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری کرمانشاه

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

برابر رای شـماره 140060329012006322  هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتی حـوزه ثبت 
ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی مدیریت آموزش و پرورش شهرسـتان 
گرمسار به شماره شناسه ملی 14002665860  در ششدانگ یک مدرسه قدیمی ساز به 
مسـاحت 2217/71 متـر مربـع پـالک شـماره 2 فرعـی از 38- اصلـی واقـع در گرمسـار  قریـه 
ریکان خریداری از مالک رسمی آقای حمزه کردوانی فرزند حسینعلی 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 باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض، دادخواسـت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق 

مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/02    تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/05/18   

شناسه : 1353844   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 140160329126000708 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف 
وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت 
ملـک آرادان تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقای احمد حسـینخانی فرزند ابوالقاسـم 
به شـماره شناسـنامه 173 صادره از گرمسـار در ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی با حق 
اسـتفاده از مقـررات قانـون آب بـر طبـق نحـوه ملـی شـدن آن  بـه مسـاحت 14049/42 متـر 
مربـع پـالک 110  فرعـی از 86- اصلـی واقـع در علـی آبـاد  بیـع نامـه عـادی و بـه صـورت مـع 
الواسطه از ابوالقاسم حسینخانی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن اگهـی بـه مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مدت یـک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبق مقررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد.

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/05/18   تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/03
1360441        رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان- امیرحسین آذرنیان

آگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  تسـلیم  بـا  مختـار  فرزنـد  زاری  طالـع  غالمرضـا  آقـای  اینکـه  بـه  نظـر 
استشـهادیه مصدق شـده به شناسـه یکتا طی شـماره 14000215168000065 و 
رمز تصدیق به شـماره 400747 و 830563 مورخ 1400/1/22 توسـط دفترخانه 
اسناد رسمی شماره 1496 حوزه ثبتی شهر تهران و برگ تقاضا به شماره وارده 
1078001986 مـورخ 1400/1/25 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک 
قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مسـاحت 313/20 مترمربع به پالک ثبتی 
11358 فرعی از 2 اصلی مفروز و مجزی شـده از پالک های 435 و 448 فرعی 
از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 12 تهـران کـه ذیـل ثبـت شـماره 110989 صفحـه 
364 دفتـر جلـد 567 امـالک بـا شـماره چاپـی 376062 بنـام غالمرضـا طالـع زاری 
ثبـت و صـادر شـده اسـت، کـه نامبـرده بـا اعـالم مفقـودی بـه علـت سـهل انـگاری 
تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت پـالک مذکـور را نموده اسـت. لـذا در اجرای 
مـاده 120 آئیـن نامـه اصالحـی قانـون ثبـت )مصـوب 80/11/8( مراتـب در یـک 
نوبت آگهی میشـود تا چنانچه شـخص یا اشـخاص مدعی انجام معامله نسـبت 
بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نزد خود میباشـد ظـرف مدت 10 روز پس 
از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در تهـران خیابان دامپزشـکی بعد از تقاطع جیحون 
اداره ثبـت اسـناد و امـالک منطقـه یافـت آبـاد تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در 
صـورت اعتـراض و عـدم ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه طبـق مقـررات 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد.
خداداد بشیری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

م الف 12149 / شناسه آگهی 1360538

آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ   1400  -8716 شـماره  درخواسـت  طـی  )مالـک(  چراغـی  هدایـت  آقـای 
1400/09/10 ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق بشـماره های 27531 
دفتـر   1400215142000149 بشـمارههای  یکتـا  شناسـه  بـه   1400/08/26 مـورخ 
اسـناد رسـمی شـماره 358 تهـران مدعـی اسـت کـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک 
اصلـی  از 4476  بـه مسـاحت 72 مترمربـع بشـماره 22622 فرعـی  قطعـه زمیـن 
مفروز و مجزی شده از 5737 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 7 تهران ذیل 
صفحـه 437 دفتـر جلـد 674- امـاک بشـماره چاپـی 126646 بنـام آقـای احمـد رضـا 
محمودی ثبت و صادر گردیده اسـت و سـپس ششـدانگ طبق سـند قطعی شـماره 
6123 مـورخ 48/08/11 دفترخانـه 241 تهـران بـه آقـای سـید تقـی موسـوی انتقـال 
یافته و کل ششدانگ طبق سند قطعی شماره 7244 مورخ 49/03/02 دفترخانه 

241 تهـران بـه آقـای هدایـت چراغـی انتقـال یافتـه اسـت و ... 
و نظـر بـه اینکـه سـند مالکیـت موصـوف بشـماره چاپـی فـوق الذکر، به علت اسـباب 
کشـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا 
مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه 1372/09/02 مـاده 120- آئیـن نامـه 
قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد 
خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مدت 10 روز به ایـن منطقه مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید 
دریافـت مربوطـه مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و 
نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام 

خواهـد شـد%.
علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

م الف 12150 / شناسه آگهی 1360539

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم مونـا هـوروش اصالتـا بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا 
ذیـل شـماره 17846 و 17847  امضـاء شـده  بـرگ استشـهادیه گواهـی  تسـلیم دو 
 1023006867 وارده  درخواسـت  طـی  تهـران   1554 دفترخانـه   1401/03/17 مـورخ 
مـورخ 1401/03/17 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب 
در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد: 1- نـام 
و نـام خانوادگـی: خانـم مونـا هـوروش مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ 2- 
شـماره پـاک: 18119 فرعـی از 122 اصلـی 3- علـت گـم شـدن: جابجایـی 4- خاصـه 
وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت کاداسـتری سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ عرصـه 
و اعیـان یـک دسـتگاه آپارتمـان مسـکونی بمسـاحت 65/19 مترمربـع کـه 1/4 مترمربع 
آن بالکـن اسـت واقـع در سـمت جنوبـی طبقـه دو بشـماره 18119 فرعـی از 122 اصلـی 
قطعـه 4 تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از 7195 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در 
بخش 11 تهران بانضمام پارکینگ مسـکونی مزاحم قطعه 5 تفکیکی به مسـاحت 11 
مترمربع واقع در سمت غربی همکف، بشماره چاپی 800627 ذیل دفتر الکترونیک 
139520301023022687 بـه نـام خانـم مونـا هـوروش صـادر گردیـده اسـت. لـذا بـا 
توجـه بـه اعـام فقـدان سـند مالکیـت ملـک فوق الذکر و درخواسـت صـدور المثنی آن 
مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت 
چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد 
تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایـه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض 
نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره 
ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد کرد.

محمدامین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
م الف 12151 / شناسه آگهی 1360541

دادنامه
 : پرونـده  شـماره   1401/04/22  : تنظیـم  تاریـخ   140129390001052052  : دادنامـه  شـماره 
140029920000571303  شماره بایگانی شعبه : 0000030 پرونده کالسه 140029920000571303 
شـعبه دادگاه اصـل 49 قانـون اساسـی دادگاه انقـالب اسـالمی شهرسـتان زاهـدان تصمیـم نهایـی 
شـماره 140129390001052052 خواهـان: سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام ره بـه نشـانی اسـتان 
تهـران – شهرسـتان تهـران – شـهر تهـران – خالـد – اسـالمبولی – کوچـه – 17 سـتاد – اجرایـی – 
فرمـان امـام )ره( بـا نمایندگـی آقـای محمـود مالشـاهی حسـنخان فرزنـد محمد خواسـته: تعیین تکلیف 
امـوال )یکدسـتگاه موتـور سـیکلت هنـدا( گردشـکار مالحظـه مـی گـردد پرونده کالسـه فـوق در خصوص 
درخواسـت صادره از دادیار محترم شـعبه دوم دادسـرای عمومی و انقالب زابل مبنی بر تعیین تکلیف 

یکدسـتگاه موتورسـیکلت هندا به شـماره انتظامی 4937 زاهدان 19 به شـماره تنه 8502319 با قرار 
عـدم صالحیـت بـه ایـن شـعبه ارسـال گردیـده لـذا ایـن دادگاه بـا مطالعـه و توجـه بـه جمیـع اوراق و 
محتویـات پرونـده ختـم رسـیدگی را اعـالم و بـه شـرح ذیـل مبـادرت به صـدور رأی می نماید. در خصوص 
درخواسـت صادره از دادیار محترم شـعبه دوم دادسـرای عمومی و انقالب زابل مبنی بر تعیین تکلیف 
یکدستگاه موتور سکیلت هندا به شماره انتظامی 4937 زاهدان 19 به شماره تنه 8502319 به شرح 
گـزارش شـماره 02/14/2451466/00 مـورخ 1400/05/16 رئیـس پلیـس اطالعـات و امنیـت عمومـی ف.ا 
شهرسـتان نیمـروز نظـر بـه اینکـه از تاریـخ توقـف موتورسـیکلت مذکـور مـدت مدیدی گذشـته و علیرغم 
ابالغ مشخصات آن در روزنامه مالک مراجعتی نداشته و در صورت توقف بیشتر آن در پارکینگ باعث 
کسـر فاحـش قیمـت موتورسـیکلت خواهـد شـد و بـا عنایـت بـه کارشناسـی انجـام شـده و احـراز عرفـی 

اعـراض مالـک بـرای دادگاه از آنجـا کـه موتورسـیکلت فـوق الذکـر از مصادیـق امـوال مجهول المالـک و در 
اختیـار ولـی فقیـه اسـت دادگاه بـه اسـتناد اصـول 45 و 49 قانـون اساسـی و مـواد 8 قانـون نحـوه اجـرای 
اصل 49 و 5 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های اصل 49 قانون اساسی و حکم حکومتی حضرت 
امام )ره( و مقام معظم رهبری )مدظله العالی( حکم به ضبظ موتورسیکلت به شرح فوق الذکر به نفع 
سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام )ره( صـادر و اعـالم مـی نمایـد. رأی صادره غیابی اسـت و ظرف مهلت 
بیست روز پس از ابالغ قابل واخواهی در این شعبه و ظرف مهلت بیست روز پس از انقضاء مهلت 

واخواهـی قابـل تجدیـد نظرخواهـی در شـعب دادگاه تجدیدنظـر اسـتان تهـران مـی باشـد.
قاضی دادگاه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان و بلوچستان
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انتشــار  بــا  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
گزارشــی علــت اختالف ســه میلیــون تومانی 
قیمــت مســکن شــهر تهران در گــزارش بانک 
شــیوه  در  تفــاوت  را  آمــار  مرکــز  و  مرکــزی 
میانگین گیــری دانســت و اعــالم کــرد مرکــز 
آمار به ارائه میانگین قیمت حسابی، موزون 
و شــاخص قیمــت می پــردازد؛ در حالــی کــه 
بانــک مرکــزی تنهــا میانگیــن حســابی را در 
نظر گرفته و به نحوه محاسبه مهم میانگین 

موزون توجه نداشته است.
یــک روز پــس از آنکــه مرکــز آمــار ایــران 
در روز ۸ مــرداد گــزارش داد متوســط قیمــت 
مســکن شــهر تهــران در تیــر۱۴۰۱ بالــغ بر ۴۴ 
میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بوده، بانک مرکزی 
بــه رســم هــر ماهــه گزارش خــود را منتشــر و 
متوســط قیمــت شــهر تهــران را ۴۱ میلیــون و 

۷۰۰ هزار تومان اعالم  کرد.
بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  این بــاره  در 
بــه تازگــی علــت این تفــاوت را اعــالم کرد. در 
این گزارش آمده اســت: »با انتشــار میانگین 
قیمت مســکن هر متر خانه در شــهر تهران از 
سوی مرکزآمار و بانک مرکزی برخی رسانه ها 
تفاوت عددی اعالم شده را اختالف در آمارها 
عنــوان کردنــد در حالی که دلیل تفاوت اعداد 
ارائــه شــده، تفــاوت در شــیوه میانگین گیــری 

است«.
ســازمان برنامه و بودجه در ادامه گزارش 
خــود آورده اســت: تنهــا منبع تهیــه این گزارش 
ثبــت  ســامانه  در  شــده  ثبــت  خــام  داده هــای 
معامــالت امالک و مســتغالت کشــور اســت که 
مرکــز آمــار ایــران و بانک مرکزی، هــر دو از این 
منبع برای انجام محاسبات استفاده می کنند«.
»مرکز آمار ایران به ارائه ۲ نوع میانگین 
قیمت )حســابی و موزون( و یک مورد شــاخص 
قیمــت آپارتمان هــای مبادلــه و ثبــت شــده در 
ســامانه می پــردازد. در حالــی کــه گــزارش تهیه 
شده از سوی بانک مرکزی تنها شامل میانگین 
میانگین هــا  ایــن  از  یــک  هــر  اســت.  حســابی 

کارکــرد و اســتفاده منحصــر بــه فــردی دارنــد. 
گزارش مرکز آمار ایران همه نیازهای کاربرهای 

مختلف ممکن را پوشش داده است«.
در ادامــه ایــن گزارش چنین آمده اســت: 
»روش میانگیــن حســابی بــه متــراژ واحدهــای 
مبادلــه شــده در دوره زمانــی مدنظــر توجهــی 
نداشــته و بــه همــه واحدهــای مســکونی )چــه 
بزرگ و چه کوچک( به یک دید می نگرد و وزنی 
برابــر می دهــد. روش میانگیــن مــوزون تفــاوت 
متــراژ واحدهای مــورد مبادله را در قیمت ثبت 
شــده در نظــر می گیــرد به نحــوی  کــه هــر واحد 
متناســب بــا متــراژ در تعییــن میانگیــن قیمــت 
منطقه وزن می گیرد. بانک مرکزی به این نحوه 

محاسبه مهم توجهی نداشته است«.
»شــاخص قیمت آپارتمان های مسکونی، 
بــا اســتفاده از روش هدانیــک )تعدیــل کیفــی( 
محاســبه می شــود و مناسب تعیین دقیق تورم 
در حوزه آپارتمان های مسکونی مورد مبادله در 
هــر دوره اســت. در ایــن راســتا از میانگین های 
نام بــرده نمی شــود )بــه علــت ناهمگــن بــودن 
دوره(  هــر  در  شــده  معاملــه  آپارتمان هــای 

اســتفاده کرد زیرا تغییرات قیمت را به درســتی 
نشــان نمی دهنــد اما چــون در شــاخص قیمت 
اثــرات تغییــر کیفیت از منابــع اطالعاتی زدوده 
شــده اســت، شــاخص دقیقــی بــرای محاســبه 

تورم این حوزه محسوب می شود«.
و  برنامــه  ســازمان  گــزارش  ادامــه  در 
متوســط  بیــن  »تفــاوت  می خوانیــم:  بودجــه 
قیمــت حســابی اعالم شــده توســط مرکز آمار 
ایــران و بانــک مرکــزی کــه از روشــی مشــابه 
میلیــون  یــک  تقریبــاً  کرده انــد،  اســتفاده 
تومان بوده اســت. اما رســانه ها به اشــتباه به 
مقایســه میانگیــن قیمــت مــوزون مرکــز آمــار 
ایــران و میانگیــن قیمت حســابی بانک مرکزی 
پرداخته انــد کــه ایــن خطا در مقایســه دو نوع 
متوسط قیمت متفاوت منجر به سوءبرداشت 

پیش آمده شده است«.
»بــر اســاس اطالعــات خام ثبت شــده در 
امــالک و مســتغالت  ثبــت معامــالت  ســامانه 
کشور، در تیرماه سال ۱۴۰۱ در مناطق ۱۹ و ۲۰ 
شــهر تهران به ترتیب تنها ۸ و ۱۱ مورد معامله 
در سامانه ثبت شده است. این تعداد محدود 

قیمــت  متوســط  محاســبه  امــکان  معامــالت 
منطقــه را نمی دهــد، لذا قیمت ایــن مناطق در 
محاســبه مرکــز آمــار لحــاظ نشــده اســت. ایــن 
نکته در گزارش منتشــر شــده توسط مرکز آمار 
قابل مالحظــه اســت. با توجه بــه پایین تر بودن 
میانگیــن قیمــت این مناطــق از میانگین قیمت 
شــهر تهــران، لذا عــدم حضور ایــن قیمت ها در 
محاســبات، باعث بیشــتر شــدن اندک متوسط 
بــه گــزارش بانــک  قیمــت مرکــز آمــار نســبت 

مرکزی شده است«.
در پایــان ایــن گــزارش چنین آمده اســت: 
»مرکز آمار ایران با اســتفاده از اطالعات طول 
و عــرض دقیــق جغرافیایــی در اختیار، اقدام به 
پاالیــش و ادیــت آدرس هــای اســتخراج شــده 
از ســامانه ثبــت معامــالت امالک و مســتغالت 
کشــور و لحــاظ  کردن آن هــا در مناطق صحیح 
خــود می کند. اما این امــکان برای بانک مرکزی 
مهیــا نیســت؛ لــذا ایــن نکتــه نیــز باعــث بــروز 
محاســبه  قیمت هــای  میانگیــن  در  اختالفاتــی 
شــده در ســطح مناطــق و کل شــهر تهــران بین 

دو دستگاه شده است«.

»کارگــروه اجرایــی رتبه بنــدی معلمان« 
بــا صــدور اطالعیه شــمار یک خــود از آغاز به 
کار رســمی »میــز کار رتبــه بنــدی معلمــان« 

)ناظر ستادی( خبر داد.
در متــن اطالعیــه صــادره وزارت آموزش 
جامعــه  اطــالع  بــه  اســت:  آمــده  پــرورش  و 
فرهیخته معلمان گرامی می رساند؛ با عنایت 
بــه حمایــت و پیگیری هــای رئیــس جمهوری و 
نماینــدگان مجلس شــورای اســالمی مبنی بر 
تصویــب و اجــرای قانــون رتبه بنــدی معلمــان 
وهمچنین پیرو دستور و تاکید وزیر آموزش و 
پرورش مبنی بر تســریع فرایند اجرایی ســازی 

قانــون رتبه بنــدی معلمــان و اطالع رســانی بــه 
موقــع و شــفاف مراحل انجــام امور به جامعه 
معلمان)ناظــر  رتبه بنــدی  کار  میــز  معلمــان، 
ســتادی( بــا حضــور نمایندگانــی از بخش های 
مختلــف وزارت آمــوزش و پــرورش، آغــاز بــه 

کار کرد.
در ادامــه اطالعیــه مذکــور آمــده اســت: 
ایــن میــز کار بــا حضــور نمایندگانــی از مرکــز 
اطالع رســانی و روابط عمومی، مرکز ســنجش 
توســعه  دفتــر  آموزشــی،  کیفیــت  پایــش  و 
امنیــت  و  فنــاوری  و  مجــازی  آموزش هــای 
توســعه  و  برنامه ریــزی  معاونــت  اطالعــات، 

منابــع و مرکــز برنامه ریــزی منابــع انســانی و 
اموراداری و با هدف جمع آوری و رفع ابهامات 
اصــالح  و  تکمیــل  احتمالــی،  پرســش های  و 
سامانه رتبه بندی معلمان، تدوین راهنماهای 
الزم ، طراحــی دوره هــای تربیــت ارزیــاب  و... 

برگزار می شود.
شــایان ذکــر اســت؛ جلســات  میــزکار ســتادی 
بطــور روزانــه و مســتمر برگــزار و گزارشــی از 
نتایج و خروجی نشست ها در پایان هر روز به 
مقام عالی وزارت برای جمع بندی نهایی ارسال 
اطالعیه هــای  در  آن  مصوبــات  کــه  می شــود 

بعدی به اطالع معلمان خواهد رسید.

بــه گفتــه رئیــس انجمــن صنفــی کارگران 
ســاختمانی، طبق وعده کمیســیون اجتماعی و 
فراکسیون کارگری طرح اصالحیه ماده ۵ بیمه 
کارگــران ســاختمانی در مردادمــاه بــه صحــن 

علنی مجلس می آید.
بــه گــزارش ایلنــا، اکبــر شــوکت، رئیــس 
انجمن صنفی کارگران ســاختمانی در خصوص 
کارگــران  بیمــه   ۵ مــاده  اصالحیــه  ورود  زمــان 
ســاختمانی بــه صحــن علنــی مجلــس می گوید: 
طبــق وعــده کمیســیون اجتماعــی و فراکســیون 
کارگــران  بیمــه   ۵ مــاده  اصالحیــه  کارگــری 

ســاختمانی در مــرداد بــه صحــن علنــی مجلس 
می آید.  شوکت افزود: از هیئت رئیسه  مجلس 
خواهــش می کنیم جلوی ظلــم کارفرمای بخش 
کارگــران  حــق  بــر  دهه هاســت  کــه  ســاختمان 

ساختمانی روا می دارند را بگیرند. 
رئیــس انجمن صنفی کارگران ســاختمانی 
گفــت: این شــغل یکی از ســخت ترین مشــاغل 
در دنیاســت. در ایــران ۵۰درصــد از حوادث کار 
مربــوط به یــک و نیم میلیون کارگر ســاختمانی 
و ۵۰درصــد باقــی مربــوط به ۲۰میلیون شــاغل 
دیگر اســت. با این وجود بیمه ی این کارگران با 

مشکل مواجه است. 
ایــن فعال کارگــری ادامــه داد: کارفرمایانِ 
بخش ســاختمانی از ثروتمندترین افراد جامعه 
هســتند و کارگر ساختمانی هم از کسی صدقه 
نمی خواهــد بلکــه به دنبال حــق قانونی و اولیه  

خود است. 
شوکت گفت: چرا باید رایزنیِ کارفرماهای 
بخش ســاختمانی ســبب شــود این طرح تا این 
حــد بــه عقب بیفتــد. این ظلم در حــق کارگران 
ســاختمانی اســت و مــا از نماینــدگان مجلــس 
خواهــش می کنیــم به این موضوع خاتمه دهند 

تــا تامیــن اجتماعی هم بهانه ای برای قطع بیمه 
کارگران ساختمانی نداشته باشد. 

رئیــس انجمن صنفی کارگران ســاختمانی 
کارگــر  هــزار   ۶۰۰ حــدود  االن  کــرد:  بیــان 
ســاختمانی بیشــتر بیمــه نیســتند در حالیکــه 
دو ســال پیــش تعداد آن ها بــه یک میلیون نفر 
رســیده بــود. همچنیــن نزدیک بــه چندصدهزار 
کارگــر پشــت نوبــت بیمــه هســتند کــه در ایــن 
مدت به دلیلِ فوتِ آنها خانواده هایشــان تحت 
پوشــش بیمــه قــرار نگرفتند و در معــرض انواع 

آسیب های اجتماعی قرار دارند.

بیمه دانشجویی تامین اجتماعی ذیل بیمه 
مشــاغل آزاد و با هدف حمایت از علم آموزان و 
صیانــت از ســابقه دوران تحصیــل ایــن جمعیت 
طراحــی شــد؛ طرحی که امــروز ایرانیان خارج از 
کشور را نیز تحت پوشش مقررات حمایتی قرار 
می دهــد. امــا آیا اتبــاع خارجی هــم می توانند از 

این بیمه بهره مند شوند.
بــه گــزارش ایرنــا، بیمــه دانشــجویی تامیــن 
اجتماعی ذیل طرح بیمه فراگیر خانواده ایرانی با 
ســه نرخ ١٢ درصد، ١۴ و ١٨ درصد ارائه می شــود 
و دانشــجویان بــا پرداخــت بــه ترتیــب ۵١٨، ۶٠۴ 
پوشــش  تحــت  می تواننــد  تومــان  هــزار  و ٧٧٧ 

بیمه های سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرند.
نــرخ پرداخت حق بیمــه ۱۴ درصد )۱۲درصد 
دولــت(،  کمــک  ۲درصــد   + بیمه شــده  ســهم 
تعهــدات بازنشســتگی و فــوت بعــد از ایــن دوره 
)بازنشســتگی( را شــامل می شــود. نــرخ پرداخت 
حــق بیمــه ۱۶ درصــد نیــز کــه در حقیقــت شــامل 
۱۴ درصد ســهم بیمه شــده به عالوه ۲درصد کمک 
دولت اســت، تعهــدات بازنشســتگی، فوت، قبل 

گرفــت.  دربرخواهــد  را  بازنشســتگی  از  بعــد  و 
کامل تریــن نــرخ پرداخــت حــق بیمــه )۲۰ درصد( 
نیز که شامل ۱۸ درصد سهم بیمه شده به همراه 
۲درصــد کمــک دولــت اســت، تعهــدات مربوط به 
تحــت  را  ازکارافتادگــی  و  فــوت  بازنشســتگی، 

پوشش قرار می دهد.

شرط سنی استفاده از بیمه 
دانشجویی تامین اجتماعی

شرط سنی برای استفاده از این طرح ۱۸ تا 
۵۰ )ســال تمام( اســت. دانشــجویان بیش از ۵۰ 
ســال باید معادل مازاد ســنی سابقه بیمه پردازی 
قبلــی داشــته باشــند؛ در صورتــی کــه دانشــجو 
)متقاضی( دارای ۱۰ ســال ســابقه قبلی باشــد از 

شرط سنی معاف خواهد شد.
تامیــن  دانشــجویان  بیمــه  ثبت نــام  بــرای 
اجتماعــی ارائــه کارت معتبر دانشــجویی ضروری 
است و دانشجویان تحت پوشش درمان )به تبع 
بیمــه پــردازی والدیــن( می تواننــد بــدون پرداخت 

حــق ســرانه درمــان از خدمــات درمانــی ســازمان 
تامین اجتماعی هم برخوردار شــود. بیمه شدگان 
دانشــجو و جمعیــت تحــت تکفــل ایــن گــروه نیز 
می توانند با پرداخت حق ســرانه درمان به تعداد 
اشــخاص تحــت تکفــل از امکانات مراکــز درمانی 
ملکی ســازمان تامین اجتماعی در سراســر کشور 
و نیز امکانات مراکز تشخیصی، درمانی و دارویی 

طرف قرارداد استفاده کنند.

پرداخت حق بیمه دانشجویی 
مانع دریافت مستمری 

بازماندگان نمی شود
از  اســتفاده  صــورت  در  دانشــجو  یــک 
مســتمری بازماندگان، می تواند راساً بیمه پردازی 
نیز داشــته باشــد. پرداخت حق بیمه دانشــجویی 
مانــع از دریافــت مســتمری بازمانــدگان نخواهــد 
بــود. بــا پرداخــت حق بیمه از طرف دانشــجویان، 
ســوابق بیمه ای برای این قشــر ایجاد و محاســبه 
دانشــجویی،  دوران  اتمــام  از  پــس  و  می شــود 

دانش آموختــگان می تواننــد ســوابق بیمه ای خود 
را با اشــتغال در کارگاه ها، اظهار شــغل در قالب 
بیمــه  یــا  آزاد  و مشــاغل  حــرف  بیمــه صاحبــان 

پردازی به طور اختیاری تکمیل کنند.
کشــور  از  خــارج  دانشــجویان  کــه  طرحــی 
را نیــز تحــت حمایــت قــرار داده و بــا راه انــدازی 
کارگزاری هــای رســمی در کشــورهای مختلف، به 
عنوان عوامل رســمی تامین اجتماعی درخواست 
محصــالن ایرانــی خارج از کشــور را نیز پیگیری و 
دنبال می کند. اما آیا اتباع خارجی هم می توانند 
از بیمــه دانشــجویی تامیــن اجتماعــی اســتفاده 

کنند؟
دانشجویان بعد از اتمام تحصیل می توانند 
بــه عنــوان بیمــه اختیــاری کماکان تحت پوشــش 
بیمه تأمین اجتماعی باشند. در صورت راه اندازی 
کسب و کار شخصی نیز  می توانند از بیمه حرف 

و مشاغل آزاد تأمین اجتماعی استفاده کنند
مهــدی شــکوری مدیــرکل امور بیمه شــدگان 
سازمان تامین اجتماعی در پاسخ به این پرسش 
گفــت: اتبــاع خارجی مشــمول بیمه دانشــجویان 

تامین اجتماعی نمی شــوند و دانشــجویان ایرانی 
می توانند از این طرح استفاده کنند.

دانشــجویان  کــرد:  تاکیــد  همچنیــن  وی 
بــرای اســتفاده از طــرح بیمــه دانشــجویی تامیــن 
اجتماعــی، بایــد مشــمول نظام حمایتی نباشــند؛ 
در واقــع امــکان بیمه پــردازی همزمــان در بیمــه 

اجباری و بیمه دانشجویی وجود ندارد.
شــکوری یــادآور شــد: دانشــجویان بعــد از 
اتمــام تحصیــل می توانند به عنوان بیمه اختیاری 
کمــاکان تحــت پوشــش بیمــه تأمیــن اجتماعــی 
باشند همچنین در صورت راه اندازی کسب و کار 
شــخصی، می توانند از بیمه حرف و مشــاغل آزاد 

تأمین اجتماعی استفاده کنند.
هــزار   ۳۹ اطالعــات  آخریــن  اســاس  بــر 
نفــر از دانشــجویان کشــور تحــت پوشــش بیمــه 
گرفته انــد.  قــرار  اجتماعــی  تامیــن  دانشــجویی 
بــه منظــور برقــراری ایــن بیمــه نیازی بــه مراجعه 
حضوری شــعب و کارگزاری هــای تأمین اجتماعی 
نیســت و تمامــی خدمــات مــورد نیــاز بــه صــورت 

غیرحضوری ارائه می شود.

خسارت سیل به ۵۶۹ مدرسه
مدیرکل روابط عمومی ســازمان نوســازی، توسعه 
و تجهیــز مــدارس کشــور در تشــریح آخریــن وضعیــت 
مــدارس مناطــق ســیل زده، بــرآورد مجموعــه اعتبــارات 
مــورد نیــاز بــرای بازســازی ایــن مــدارس را ۱۸۲ میلیارد 

تومان اعالم کرد.
میثــم حاجی پــور در گفت وگو با ایســنا، در این باره 
اظهــار کــرد: پــس از بارش های شــدید بــاران در روزهای 
گذشــته و جــاری شــدن ســیل و ســیالب در بســیاری از 
مناطــق کشــور، وقــوع ایــن ســیل خســاراتی را هــم بــه 

فضاهای آموزشی وارد کرد.
باران هــای  شــدن  فروکــش  از  پــس  افــزود:  وی 
کل  ادارات  مهندســان  میدانــی  حضــور  و  سیل آســا 
نوســازی، توســعه و تجهیــز مــدارس اســتان ها و بازدیــد 
از مدارســی کــه در مناطــق مورد اشــاره حضور داشــتند، 
گــزارش نهایــی خســارات وارده بــه فضاهــای آموزشــی 
احصــا شــد. مدیــرکل روابــط عمومی ســازمان نوســازی، 
توســعه و تجهیز مدارس کشــور با بیان اینکه براســاس 
گزارشــات دریافتــی، پــس از وقوع ســیل مشــخص شــد 
۵۶۹ مدرسه براثر سیالب اخیر دچار خساراتی شده اند 
گفت: ســیل اخیر به فضاهای آموزشی ۱۱ استان کشور 
خساراتی از قبیل  »تخریب دیوار محوطه«، »ورود گل 
و الی سیالب به محوطه«، »ریزش نازک کاری سقف«، 
»خرابــی پوشــش بــام« و »آســیب بــه برخــی تجهیزات 

کالسی« وارد کرده است.
حاجی پــور تاکیــد کــرد: نکتــه حائــز اهمیــت اینکــه 
هیچ مدرسه ای تخریب و یا آوار نشده و خسارات وارده 
عمدتا ناشی از شدت فراوان بارش باران و ورود سیالب 
بــه محوطــه مــدارس گــزارش شــده اســت. وی بــرآورد 
مجموعه اعتبارات مورد نیاز برای بازســازی این مدارس 
را ۱۸۲ میلیــارد تومــان اعــالم و عنــوان کــرد: بــا توجه به 
برنامه ریزی انجام شده با مدیریت بحران، دستگاه های 
متولی و ... بازسازی فضاهای آموزشی مذکور با سرعت 
آغاز می شــود و در تالش هســتیم تا مهر ۱۴۰۱ مشــکلی 
برای حضور دانش آموزان در این مناطق نداشته باشیم. 
مدیــرکل روابــط عمومــی ســازمان نوســازی، توســعه و 
تجهیز مدارس کشــور اضافه کرد: با تخصیص اعتبارات 
مــورد نیــاز و ابالغ آن به اســتان هایی که درگیر ســیالب 
اخیر شــدند، بازســازی و بهسازی این فضاهای آموزشی 

آغاز خواهد شد.

افزایش سقف وام اشتغال 
مددجویان به ۳۰۰ میلیون تومان

بنابــر اعــالم معــاون اشــتغال و خودکفایــی کمیته 
امــداد، بــا موافقــت شــورای پــول و اعتبــار، ســقف وام 
اشــتغال مددجویان و نیازمندان در رشــته های شــغلی 

مشخص، به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش یافت.
امــداد،  کمیتــه  اطالع رســانی  پایــگاه  گــزارش  بــه 
مرتضــی فیروزآبــادی بــا اعــالم ایــن خبر افزود: در ســال 
۱۴۰۰ طبــق مصوبــه شــورای پــول و اعتبــار، ســقف وام 
 ۱۰۰ معــادل   ۱۶ تبصــره  محــل  از  نیازمنــدان  اشــتغال 

میلیون تومان تعیین شده بود.
وی بــا اشــاره بــه درخواســت کمیتــه امــداد بــرای 
افزایــش وام اشــتغال مددجویان در ســال جاری، اظهار 
کــرد: بــا توجــه بــه تــورم و شــرایط اقتصــادی و همچنین 
جهت گیــری کمیتــه امــداد بــرای گســترش مشــاغل بــا 
کیفیــت و درآمدزا برای مددجویان، درخواســت افزایش 
مبلغ وام برای بخشی از اعتبارات اشتغال کمیته امداد 

را به شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ارائه دادیم.
از  امــداد  کمیتــه  خودکفایــی  و  اشــتغال  معــاون 
موافقــت شــورای پــول اعتبــار بــا افزایــش ســه برابــری 
تســهیالت اشــتغال مددجویان در ســال جــاری خبر داد 
و تاکیــد کــرد: مقرر شــد پنج هزار میلیــارد تومان از کل 
تســهیالت اشــتغال تبصره ۱۶ به صورت تســهیالت ۳۰۰ 

میلیون تومانی در اختیار مددجویان قرار گیرد.
 ۳۰۰ تســهیالت  کــرد:  خاطرنشــان  فیروزآبــادی 
کیفیــت  ارتقــای  هــدف  بــا  اشــتغال  تومانــی  میلیــون 
مشــاغل و افزایش درآمد مددجویان در اختیار مجریان 
رســته های شــغلی خاص همچون کشــاورزی پیشــرفته، 
مشاغل دانش بنیان، حمل بار و مسافر و دیگر مشاغل 

پایدار که سرمایه باالتری را نیاز دارند، قرار می گیرد.

یارانه و ارز دارو حذف نمی شود
معــاون برنامه ریــزی اداره کل دارو در ســازمان غــذا و 
دارو درباره طرح دارویاری و هوشمندسازی حوزه دارو، 
گفت که یارانه دارو قرار نیست حذف شود بلکه یارانه 
ارز دارو به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها ارائه می شــود.

به گزارش ایســنا، حســن شمالی با اشاره به اینکه 
پیش تــر ارز دارو بــه ابتــدای زنجیــره یعنــی واردکننــده 
پرداخــت می شــد، گفــت: بــه اعتقــاد کارشناســان یارانه 
این چنینــی هــدر رفت منابع را به دنبال دارد ولی دولت 
در بودجــه ۱۴۰۱ اختیــار ســاماندهی داشــت و تصمیــم 
گرفــت یارانــه ارز دارو را به انتهای زنجیره یعنی بیمه ها 
ارائــه دهــد. وی بــا تاکید بر اینکــه از این طریق بار مالی 
جدید به بیماران تحمیل نخواهد شد، تصریح کرد: این 
باعث می شود که ما مطمئن شویم مصرف کننده یارانه، 
بیماران هستند. وی افزود: سازمان غذا و دارو، دولت و 

مجلس حساسیت ویژه ای در این زمینه دارند.
به گفته معاون سازمان غذا و دارو، در طرح جدید هزینه 
بیمــاران دارای نســخه بــرای خریــد دارو افزایش نمی یابد 
ولی تولیدکننده با قیمت جدید داروها را می فروشد. وی 
در پاسخ به چگونگیِ هزینه کرد مردم برای داروهایی که 
زیــر نظــر بیمــه نیســتند، گفــت: این طرح بســته خدمتی 
بیمــه را توســعه می دهــد؛ لــذا عــالوه بر پوشــش بیمه ها 
تاکنــون، چندیــن قلــم داروی اساســی و ضــروری مــردم 

احصا شده و مشمول دریافت یارانه شده اند.

افزایش بارز بستری های 
کرونا در ۲۹ استان کشور

در هفته ۱۲۸ همه گیری کرونا در کشور، افزایش 
بــارز بیمــاران بســتری ناشــی از کووید در ۲۹ اســتان و 
همچنیــن افزایــش مــوارد متوفــی در ۱۹ اســتان کشــور 

گزارش شده است.
بــا  قرمــز کرونایــی  ایســنا، شــهرهای  گــزارش  بــه 
افزایش مجدد از  ۱۲۰ شــهر  به ۱۳۰ و تعداد شــهرهای 
بــا وضعیــت نارنجــی از ۱۱۲ بــه ۱۲۹ شــهر افزایش یافته 
اســت. همچنین ۱۵۴ شــهر در وضعیت زرد و ۳۵ شــهر 

در وضعیت آبی قرار دارند.

 افزایش بارز بستری های کرونا
در ۲۹ استان کشور

در حــال حاضــر زیرســویه های اُمیکــرون در کشــور 
غالــب شــدند و مــوج هفتــم بیمــاری کوویــد۱۹ اثــرش را 
بــر افزایــش مــوارد ابتال، بســتری و متاســفانه مرگ ومیر 
گذاشــته اســت؛ به طــوری که تعــداد مــوارد روزانه ابتال 
بــه کرونــا چهــار و پنــج رقمــی شــده و میــزان فــوت نیــز 
متاســفانه دو رقمــی شــده و در برخــی روزهــا بــه بیــش 
از ۸۰  مــورد رســیده اســت. بــه طــوری کــه کارشناســان 
حــوزه ســالمت نســبت بــه ســه رقمــی شــدن فوتی هــا 
هشــدار می دهنــد. این در حالی اســت کــه روند رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی در کشــور نیز همچنــان پایین و 
در حــد ۳۵ درصــد اســت؛ در عیــن حــال باوجــود رونــد 
افزایشــی شــهرهای قرمز و جوالن کرونا در پیک هفتم، 
میزان اســتفاده از ماســک، رعایت فاصله گذاری و تهویه 

نیز همچنان بسیار پایین تر از حد انتظار است.  

افزایش فوتی ها، بستری ها و بیماران 
سرپایی طی یک هفته

مرکــز مدیریــت بیماری های واگیر وزارت بهداشــت 
نیــز اعــالم کــرد کــه فوتی هــا از ۲۰۴ نفــر در هفتــه اول 
مــرداد بــه ۳۴۱ نفــر در هفتــه دوم مرداد، بســتری ها از 
۷ هــزار و ۳۷۶ نفــر بــه ۱۰ هــزار و ۶۳۴ بیمــار و تعــداد 
مــوارد  ســرپایی نیــز از ۴۶ هــزار و ۱۷۱ بــه ۵۳ هــزار و 

۴۳۸ بیمار رسید.

وضعیت هفتگی کرونا در کشور
بر این اســاس بررســی هفتگی وضع موجود کرونا 
در کشــور در هفتــه دوم مــرداد مــاه ۱۴۰۱ مصــادف بــا 
هفتــه ۱۲۸ همه گیــری در کشــور، نشــان می دهــد کــه 
تعــداد مــوارد ســرپایی مثبت شناســایی شــده در هفته 
اخیــر ۵۳۴۳۸ نفــر، تعداد موارد بســتری جدید ۱۰۶۳۴ 

نفر و تعداد موارد فوتی جدید ۳۴۱ نفر بوده است.

وضع کرونا در تهران
در اســتان تهــران نیــز تعــداد موارد ســرپایی مثبت 
شناسایی شده در هفته اخیر، ۲۵۰۵ نفر، تعداد موارد 
بســتری جدید ۱۴۸۳ نفر و تعداد موارد فوتی تهران در 
هفتــه اخیــر ۸۶ نفــر بوده اســت. در حالــی که در هفته 
ماقبــل تعــداد موارد ســرپایی مثبت شناســایی شــده در 
تهران، ۲۱۷۴ نفر، تعداد موارد بســتری جدید ۱۰۷۱ نفر 

و تعداد موارد فوتی تهران ۳۶ نفر بود.

کدام استان ها افزایش موارد بستری 
و فوتی  را داشته اند

در عین حال بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، در 
هفته اخیر مصادف با هفته ۱۲۸ همه گیری در کشــور، 
اســتان های تهــران، کرمــان، خراســان رضــوی، اصفهان، 
آذربایجان، خوزســتان، لرســتان، قم، فارس، گلســتان، 
یــزد، چهارمحــال و بختیــاری، آذربایجــان غربی، مرکزی، 
هرمــزگان، البــرز، خراســان جنوبــی، خراســان شــمالی، 
همدان، کرمانشاه، بوشهر، سمنان، قزوین، کردستان، 
ایالم، یاســوج، سیســتان و بلوچستان، زنجان و اردبیل 

افزایش بارز بستری را داشته اند.
همچنیــن دو اســتان مازنــدران و گیــالن نیــز موارد 
بستری در هفته اخیر افزایش داشته اند. بر این اساس 
افزایــش بــارز بیمــاران بســتری کووید ۱۹ در ۲۹ اســتان 

کشور در هفته اخیر گزارش شده است.  
همچنین افزایش موارد متوفی کووید ۱۹ در هفته 
اخیــر در ۱۹ اســتان کشــور گــزارش شــده و ایســتایی یــا 

کاهش موارد فوت در ۱۲ استان گزارش شده است.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

آخرین جزئیات بیمه دانشجویی تامین اجتماعی

وعده  مجلس برای ورود اصالحیه ماده ۵ بیمه کارگران 
ساختمانی به صحن

آغاز به کار میز کار 
»رتبه بندی معلمان«

دلیل اختالف قیمت مسکن در گزارش مرکز 
آمار و بانک مرکزی
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