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»اِف تی ایکس« قربانی 
تازه بازار رمز ارز

ترجمه: محمود نواب مطلق

تــی  آمریکایــی»اِف  شــرکت 
مجــازی  ارز  بن ســازه  ایکــس« 
آن  رئیــس  و  شــد  ورشکســت 
اســتعفا کــرد. ایــن شــرکت روز 
اعــام  جمعه۱۱نوامبر)2۰آبــان( 
کــرد براســاس قوانیــن موجــود 
داوطلبانــه  خــودرا  درآمریــکا 
ورشکســت اعام می کند. دلیل 
ایــن امــر وضعیــت بد مالــی این 

شــرکت طی هفته گذشــته بیان شده اســت. یک هفته وضعیت 
متزلــزل مالــی منجــر به ایــن امر شــد و رئیس آن »ســام بانکمَن 

فراید« نیز در پی این اعام ورشکستگی استعفا کرد. 
حدود ۱۳۰ شرکت زیرمجموعه این بن سازه آمریکایی نیز به 
همین ترتیب اعالم ورشکستگی کردند تا براساس قوانین آمریکا 
بتواننــد دارائیهــای خــود را ارزشــیابی کننــد. براســاس متــن اعــالم 
ورشکســتگی این شــرکت »جان جی ری« جانشین »سام بانکمَن 
فراید« شده اســت. طبق قانون، رئیس قبلی برای کمک به رئیس 
جدیــد تــا مدتــی باقی خواهــد ماند تا بتواننــد دارائیهای شــرکت را 
ارزیابی کنند و حداکثر ســرمایه حاصل از آن را به ســرمایه گذاران 
برگردانند. بدین ترتیب برخی دیگراز شرکتهایی که با این بن سازه 
آمریکایی در زمینه ارزهای مجازی همکاری می کردند اعالم کرده اند 
درصدد یافتن شرکای جدیدی هستند. سقوط یک هفته ای شرکت 
آمریکایــی »اِف تــی ایکــس« دنیــای ارزهــای دیجیتالــی را بشــدت 
غافلگیــر کرده اســت. ایــن درحالیســت کــه ایــن شــرکت بــه عنوان 
دومیــن قــدرت بن ســازه ارز دیجیتالــی در جهــان تاکنــون بســیار 
موفــق، مــورد اطمینــان و ســودآور بــود. وضعیــت بد مالی شــرکت 
و ســوءمدیریت منابــع مالــی آن منجــر به آغاز تحقیقــات مقامات 
آمریکایی دراین مورد شــد. افشــاگری مطبوعات در این زمینه نیز 
باعث اعالم این ورشکســتگی شــد.  بنابه گفته این مقامات برای 
احیای »اِف تی ایکس«۹/۴ میلیارد دالر نیاز است. دراین وضعیت 
آشفته، مهمترین رقیب آن شرکت »بینانس« برای خریدش اعالم 
آمادگی کرد. اما فردای آنروز پیشــنهاد خود را پس گرفت. زیرا بنا 
به گفته مقامات شرکت »بینانس«: »مشکالت »اِف تی ایکس« 
فراتر از حد کنترل است و به همین دلیل امکان هیچ کمکی به آن 
وجود ندارد.« »سام بانکمَن فراید« رئیس سابق »اِف تی ایکس« 
تا دوشــنبه گذشته ۸نوامبر)۱۷آبان(انتقادات مطرح شده در مورد 
وضعیت بدمالی شــرکتش را شایعات بی اســاس خوانده و درمورد 
وضعیت خوب مالی آن ابراز اطمینان می کرد. اما مشــتریانش به 
این سخنان اعتماد نکردند و سرمایه های خود را از آن خارج کردند. 
او که در واشنگتن مشهور به البیگری با نمایندگان است در تالشی 

بیهوده به رقیب خود برای نجات شرکتش روی آورد.
ایــن وضعیــت بطورکلــی موقعیــت ارزهــای مجــازی را نیزبــه 
مخاطــره انداختــه اســت. چند ماه پیش نیز در اقدامی مشــابه بن 
سازه آمریکایی »تِرا یواِس دی« اعالم ورشکستگی کرد و بسیاری 
از شرکتهای متبوعش نیز به دنبال آن ورشکسته شدند. بیت کوین 
نیز روز جمعه۱۱نوامبر)۲۰آبان( در پی اعالم ورشکستگی »اِف تی 

ایکس« حدود ۴درصد ارزش خود را از دست داد.
منبع: لوموند

فائو: هزینه واردات 
موادغذایی ۱۰درصد 

افزایش یافت
 

بــه اعتقــاد فائــو هزینــه واردات 
موادغذایی برای کشــوهای فقیر 
افزایش یافته و عواقب ناگواری 
برای آنان به وجود آورده اســت. 
آنها ناچارند بیشتر هزینه کنند و 
کمتر بدست آورند. عاوه براین 
هزینه هــای واردات نهــاده هــای 
کشــاورزی به ویژه کود در ســال 
2۰22)۱۴۰۱( به میزان ۴۸درصد 

درمقایسه با سال قبل از آن افزایش یافته و به رقم۴2۴ میلیارد 
دالر رسیده است.

از جملــه دالیــل آن افزایــش قیمــت گاز و کودهــای ازتیســت. 
قیمــت آنهــا کــه روســیه اولیــن صادرکننــده جهانــی آن بــوده ظرف 
یکســال ســه برابر شده است. سازمان فائو هشدارداده این عوامل 
تــوازن کشــورهای فقیــر را برهــم می زنــد. ایــن ســازمان همچنیــن 
درهشــدار روز جمعه۱۱نوامبر)۲۰آبــان( خــود اعــالم کــرد: هزینــه 
واردات موادغذایــی درســال ۲۰۲۲ )۱۴۰۱( به دلیــل افزایــش قیمتهــا 
بــا یــک رشــد ۱۰درصــدی نســبت بــه ســال قبــل بــه ۱۹۴۰ میلیــارد 
دالر خواهــد رســید. این ســازمان به همین دالیــل درمورد وضعیت 
مخاطره آمیــز امنیت غذایــی درکشــورهای فقیــر اظهــار نگرانی کرده 
است. بدین ترتیب میزان حجم واردات موادغذایی برای کشورهای 
فقیری چون ماداگاسکار، لیبریا و لبنان ثابت می ماند اما قیمت آنها 
۱۰ درصد رشــد می کند. درعوض کشــورهای ثروتمند که بیشــترین 
ســهم افزایش قیمتها مربوط به آنها می شــود شاهد افزایش حجم 
خریــد هســتند. جنــوب صحــرای آفریقــا کــه در حــال حاضــر نیــز از 
ســوءتغذیه رنــج می برد مجبور اســت بــرای واردات موادغذایی خود 
بــا وجــود کاهــش حجــم آن۴/۸ میلیــارد هزینه کند. براین اســاس 
فائو هشــدار می دهد این مشــکل می تواند به ناتوانی این کشورها 
در امــر واردات موادغذایــی منجر شــود. کارشناســان دالیل این امر 
را کاهــش ارزش پــول ملــی ایــن کشــورها در مقابــل دالر عنــوان 
می کنند. این خود نیز به دلیل بروز جنگ میان روسیه و اوکراین از 
یکسو و از سرگیری فعالیتهای اقتصادی پساکرونایی از سوی دیگر 
عنــوان می شــود. درگیــری روســیه و اوکرایــن قیمت غــالت را تا حد 
بی ســابقه ای بــاال برد. ایــن دو ابرقدرت کشــاورزی ۳۰درصد تجارت 
جهانی گندم و ۷۸درصد صادرات روغن آفتابگردان جهان را تضمین 
می کردند. براین اساس بیش از ۳۰ کشور بصورت مستقیم وابسته 

به واردات ۳۰ درصد از گندمشان از روسیه و اوکراین هستند.
بازگشــایی یــک مســیر امــن دریایــی از اول اوت )۱۰مــرداد( 
منجــر بــه خــروج ۱۰ میلیون تــن محصــوالت کشــاورزی از اوکراین 
شــد. همین امر باعث کاهش جزئی قیمتها در بازارها شــد. عامل 
دیگــری کــه منجر به آرامش نســبی بازار شــده تولید جهانی گندم 
بــه ویــژه بــا تکیــه بــر تولید روســیه و کانادا درســال زراعــی ۲۰۲۲/ 

۲۰۲۳)۱۴۰۲/۱۴۰۱( است که به ۷۸۴ میلیون تن می رسد.
منبع: فیگارو
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فرزانه طهرانی

ایــن گــزارش پاســخی بــه جوابیــه قابــل تامــل دولــت اســت. 
در  عصر اقتصــاد  روزنامــه  بــه  دولــت  شــده  ارســال  پاســخ 
خصــوص گــزارش "عقــب نشــینی دولــت" بــه انــدازه ای قابل 
تامــل و غیرقابــل اســتناد بود که بر آن شــدیم پاســخی برای 

پاسخ دولت آماده کنیم.
موضوع به گزارشی بر می گردد که در تاریخ ۷ آبان در 
روزنامــه عصــر اقتصــاد به چاپ رســید. روزنامــه عصر اقتصاد 
در این گزارش به وعده ســاخت ســاالنه یک میلیون مســکن، 
ایجاد ســاالنه یک میلیون شــغل و رایگان شدن اینترنت برای 
ســه دهــک اول جامعــه پرداخته بود که دولت نتوانســته بود 

آنها را عملی کند.
رئیــس جمهــوری چه پیــش از انتخابات و چه پس از آن 
بارها بر وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال تاکید کرده 
بود اما در جوابیه ارسال شده به روزنامه این وعده از اساس 

تکذیب شده است.
پایگاه اطالع رسانی دولت عنوان مطلب ارسالی خود را 
"۳ پاســخ مســتند به ۳ ادعای بی ســند" انتخاب کرده بود و 
در بخشــی از آن آورده: »عصر اقتصاد در این مطلب، وعده 
ساخت ساالنه یک میلیون مسکن را مورد تمسخر قرار داده 
اســت. در پاســخ باید اعالم کرد که در زمینه ساخت مسکن، 
وعده آیت هللا رئیســی ســاخت ۴ میلیون واحد مســکونی در 
۴ ســال بــود. امــا در ایــن زمینــه »عصــر اقتصــاد« بــا تحریف 
این وعده، مدعی شده که آیت هللا رئیسی وعده ساخت یک 

میلیون مسکن در هر سال را داده بود.«
نگارنــده متــن جوابیــه دولــت اگــر پیــش از نوشــتن در 
سایت ها عبارت "ساخت یک میلیون مسکن" را جستجو می 
کرد در همان صفحه نخست گوگل با سخنرانی های متعدد 
رئیس جمهوری در خصوص وعده ساخت ساالنه یک میلیون 
مســکن مواجــه می شــد. برای آنکــه زحمت دوســتان نگارنده 
کم شود به چند نمونه از این سخنرانی ها اشاره می کنیم: 

گفــت و گــوی ابراهیــم رئیســی نامــزد ســیزدهمین انتخابات 
ریاســت جمهــوری در تاریــخ 23 خــرداد ۱۴۰۰ کــه از بخــش 

خبری 2۰:3۰ پخش شد: 
»باید هر ســال یک میلیون مســکن ساخته و زمین های 
اگــر  شــوند.  آزاد  شــهر ها  اطــراف  در  دســتگاه های مختلــف 
مسکن ســازی به طور گســترده در کشــور آغاز شود، می تواند 
مشــکالت بســیاری را حل کند و ما امکان مســکن ســازی در 
کشــور را داریم. باید هر ســال یک میلیون مســکن در کشــور 
ســاخته می شــد، امــا نشــد. اکنون ســاالنه ۲۷۰ تــا ۳۰۰ هزار 
واحــد مســکونی در کشــور ســاخته می شــود و در واقــع مــا از 
ســاخت ۷۰۰ هــزار مســکن دیگــر عقب هســتیم کــه باید این 

عقب ماندگی جبران شود.«
نامــزد انتخابــات ریاســت جمهــوری با طرح این پرســش 
کــه آیــا امــکان ســاخت یــک میلیون واحد مســکونی در ســال 
وجــود دارد؟ گفــت: »بله این امکان وجود دارد، زیرا ما زمین 

کــم نداریــم و اطــراف شــهر ها پــر زمیــن اســت کــه در اختیــار 
دســتگاه های مختلفــی اســت و ایــن زمین هــا باید آزاد شــود. 
بــرای دهک هــای پاییــن امــکان واگــذاری رایــگان زمیــن وجــود 
دارد و برای دهک های دیگر هم با دادن تســهیالت و تقســیط 

امکان مسکن سازی برای آن ها وجود دارد.« 
فیلــم صحبــت هــای رئیســی را 
می توانید از طریق اســکن این 

کیوآرکد ببینید.

تاکیــد بعــدی روی ســاخت یک 
میلیــون مســکن بــه نخســتین 
جلســه هیات دولــت در تاریخ 

۴ شهریور ۱۴۰۰ برمی گردد: 
»مســاله ای کــه وعــده دادیــم و مــی خواهیــم 
در روز اول دولــت بــا حساســیت دنبــال کنیــم 
مســاله ســاخت یــک میلیــون مســکن در هــر 
ســال اســت که انشــالله آقای رســتم قاســمی، 
وزیــر محتــرم راه و شهرســازی با حساســیت و 
جدیــت دنبــال خواهــد کــرد کــه ایــن وعــده که 
داده شده در میدان عمل تحقق شود. ما باید 
دولت صادق الوعد باشــیم. در نگاه مردم باید 
اینگونه باشد که دولت هر حرفی می زند قرار 

اســت اجرا کند. نه اینکه جنبه رســانه ای و تبلیغاتی داشــته 
باشد. ما بنا داریم آنچه گفتیم صادقانه عمل شود.«

رئیــس  هــای  صحبــت  فیلــم 
جمهوری را در نخستین جلسه 
ایــن  اســکن  بــا  دولــت  هیــات 

کیوآرکد می توانید ببینید.

۱۰ روز بعــد یعنی ۱۴ شــهریور 
۱۴۰۰ مجــدد بــر وعده ســاخت 

یک میلیون مسکن تاکید کرد:
»بنای ما این است که با مردم صحبت کنیم و نسبت به آنچه 
گفتیــم بــا مــردم ســخن بگوییــم. با فعــل ماضی هــم صحبت 
کنیــم نــه بــا فعــل مضــارع یــا مســتقبل. یعنــی مــی خواهیــم 
بگوییــم ایــن کارهــا شــده اســت. نســبت بــه موضوع مســکن 
وعده ای که داده شده باید عملی و اجرایی شود. چرا؟ برای 
اینکه ما بیش از یک میلیون واحد مسکن در سال نیازمندیم 
یعنــی قریــب ۲ میلیون نیازمندیم لکــن ما کف را یک میلیون 
گرفتیم که قابل اجرا باشــد. این را هم مطالعه شــده گفتیم. 
بــه نحــوی کــه در طرحی کــه مجلس با عنوان جهش مســکن 
تصویب کرده پیش بینی شــده و دولت مکلف شــده این کار 
را انجام دهد. دولت یک جایی خودش می سازد و یک جایی 
تســهیالت می دهد که مســکن بســازند. بویژه در بافت های 
فرســوده. مســکن روســتایی هم در قانون مکلف شده دولت 
کــه ۲۰۰ هــزار مســکن بایــد بازســازی شــود و مقــاوم ســازی 

شود.«

فیلــم صحبت هــای فــوق را بــا 
اســکن این کیوآرکــد می توانید 

ببینید.
  

۱۴ مهــر ۱۴۰۰ ابراهیــم رئیســی 
شــورای  جلســه  نخســتین  در 
عالی مســکن دوباره بر ساخت 
یــک میلیــون مســکن در ســال 

تاکید کرد:
»نیــاز مســکن در کشــور بیــش از یــک میلیــون واحــد در 
ســال اســت، ضمــن اینکه چند ســال هــم عقب ماندگی در این 
حوزه وجود دارد و تعجب می کنم که چرا برخی در این موضوع 
کارشناســی شــده، تشــکیک می کننــد. ســاخت یــک میلیــون 
مســکن در ســال با توجه به ظرفیت های کشور 
شــدنی اســت و اگــر منابــع و امکانــات کشــور 
تجمیــع شــود، ایــن کار، قابــل انجــام اســت. از 
اعضای شــورای عالی مســکن خواست تا ۱۰ روز 
آینــده ابعــاد مختلــف طــرح جدید مســکن را به 

دقت بررسی کنند.«

تصریح ســاخت ســاالنه یک میلیون مسکن در 
طرح جهش مسکن:

پس از آغاز به کار دولت رئیسی مجلس هم در طرحی با نام 
جهــش مســکن، ســاخت ســاالنه یک میلیــون واحد مســکن را 
تبدیل به قانون کرد. در ماده ۱ فصل اول طرح جهش مسکن 

آمده است:
»دولــت موظــف اســت نیــاز ســاالنه مســکن کشــور را بر 
اســاس اعــالم وزارت راه و شهرســازی مســتند بــه مطالعــات 
»طــرح جامــع مســکن« در مناطــق شــهری و روســتایی تامیــن 
کنــد و بــه نحــوی برنامــه ریــزی و اقــدام کنــد تــا در چهار ســال 
نخســت اجرای این قانون، ســاالنه به طور متوسط حداقل یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور برای متقاضیان واجد شرایط 
بر اساس قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مصوب ۱۳۸۷/۲/۲5 و آیین نامه های مربوطه عرضه شــود.«

عدم موفقیت، تقصیر دولت قبل است!
پایــگاه اطــالع رســانی دولت پــس از ایراد گرفتن به ســالی یک 
میلیــون مســکن، در بخش بعــدی، عملکرد ضعیف دولت قبل 
را نشانه گرفت و علت مشکالت کنونی را گردن دولت روحانی 
انداخــت. در متــن جوابیــه آمــده: »البتــه جــای تعجــب داد که 
عامل اصلی نابسامانی بازار مسکن را که سیاست های دولت 
گذشــته بوده، نادیده گرفته شــده اســت و از دولت یک ســاله 
بــازار را داشــته  ایــن  ســیزدهم انتشــار حــل تمــام مشــکالت 
باشــند. دولــت مردمــی ســیزدهم در حالــی بــر ســر کار آمد که 
قیمت مســکن شــدیدترین افزایش تاریخ خود را ســپری کرده 
اســت. دولت مردمی و رئیس جمهور در برنامه ها و وعده های 
انتخابات خود به موضوع تأمین مســکن ورود جدی داشــته اند 

و مشــخصاً وعــده تأمیــن ۴ میلیــون مســکن در ۴ ســال جــزو 
شــعارهای اصلــی دولت مردمی بوده اســت. بــا روی کار آمدن 
دولــت ســیزدهم و از همــان روزهــای آغازیــن تشــکیل کابینــه 
ایــن موضــوع با پیگیری و جدیت رئیــس جمهور محترم و اراده 
وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفت و هم اکنون با 

سرعت قابل قبولی در حال پیشرفت است.«
اینکه نابسامانی مسکن از دولت قبل، دلیل عدم اجرای 
برنامــه هــای مســکن رئیســی اعالم شــده با گفته های پیشــتر 
ابراهیم رئیســی ناســازگار اســت. ابراهیم رئیسی در نخستین 
جلســه شــورای عالی مســکن که در تاریخ ۱۴ مهر ۱۴۰۰ برگزار 
شــد گفته بود: »تعجب می کنم که چرا برخی در این موضوع 
کارشناســی شــده، تشــکیک می کننــد. ســاخت یــک میلیــون 
مسکن در سال با توجه به ظرفیت های کشور شدنی است.«

او در دوره کاندیداتوری ریاست جمهوری نیز در پاسخ به 
این پرســش که آیا امکان ســاخت یک میلیون واحد مســکونی 
در ســال وجــود دارد؟ گفتــه بــود: »بله این امــکان وجود دارد، 
زیــرا مــا زمیــن کــم نداریــم و اطراف شــهر ها پر زمین اســت که 
در اختیــار دســتگاه های مختلفی اســت. ایــن زمین ها باید آزاد 

شود.« 

جوابیه ای بدون خواندن گزارش 
در بخــش دیگــری از جوابیه دولت موضوع اشــتغالزایی پاســخ 
داده شــده اما پاســخ را که می خوانید با گزارش اصلی روزنامه 
تفــاوت بســیار دارد. گویــی ایــن جوابیــه اساســا بــرای گــزارش 

دیگری نوشته شده است. 
عصر اقتصاد در گزارش خود به محدودیت های اینترنت 
در یک ماه و نیم گذشــته اشــاره کرده بود که به واســطه فیلتر 
شدن اینستاگرام ۳ تا ۸ میلیون شغل در این پلتفرم از دست 
رفتــه اســت. امــا دولــت در جوابیه نابــودی ۸ میلیون شــغل را 
به کل دوره دولت رئیســی تعمیم داده و در جواب نوشــته که 
خالص اشــتغال در یک ســال اخیر در دولت ســیزدهم ۲ برابر 
متوســط عملکرد ســاالنه دولت گذشــته بوده اســت. یعنی اوال 
نگارنده به این موضوع توجه نکرده که دوره زمانی اشاره شده 
در گــزارش عصــر اقتصــاد ۴5 روز گذشــته بــوده اســت و دومــا 
دقت نکرده که ۸ میلیون شــغل اشــاره شده، مربوط به فضای 

اینستاگرام بوده است.
دولــت در جوابیــه خــود اشــاره کــرد: »اگــر ادعــای عصــر 
اقتصــاد دربــاره بیــکار شــده ۸ میلیون نفر در دولت ســیزدهم 
درســت باشــد، یعنــی بایــد نــرخ بیــکاری بــه بــاالی 5۰ درصــد 
افزایــش می یافــت. ایــن در حالی اســت که تمــام آمارها خالف 

این ادعا را نشان می دهد.«
ایــن گفتــه پایــگاه اطالع رســانی دولت در حالی ســت که 
اساســا هنــوز آمارهــای بیــکاری و اشــتغال مربــوط بــه یــک ماه 
پیش و فصل پاییز محاســبه نشــده اســت. و بیکاری هایی که 
در دوره محدودیــت اینترنــت اتفــاق افتــاده در مــاه هــای آینده 

محاسبه و اعالم خواهد شد.

اتحادیه اروپا: منطقه یورو، زمستان وارد رکود می شود
ترجمه: سلیم حیدری

کمیســیون اروپــا انتظــار دارد رشــد اقتصــادی در منطقه یورو 
کاهش یابد. رکود اقتصادی در زمستان بسیار محتمل است، 

زیرا انتظار می رود تورم بیش از انتظار اولیه افزایش یابد.
طبــق آخریــن پیــش بینی اقتصادی منتشــر شــده در روز 
جمعــه، اتحادیــه اروپــا پیــش بینی می کند کــه منطقه یورو در 
زمســتان بــه ســمت رکود خواهد رفــت، زیرا تــورم همچنان در 

حال افزایش است.
این پیش بینی بیان می کند که قبوض باالی انرژی که در 
حــال حاضــر قــدرت خرید مصرف کننده را از بیــن برده، تورم را 

طوالنی تــر می کنــد. انتظار می رود تورم امســال 
بــه ۸.5 درصــد افزایــش یابــد و ســپس بــه 6.۱ 

درصد در سال آینده کاهش یابد.
در همین حال، پیش بینی رشد برای سال 
۲۰۲۳ به ۰.۳ درصد کاهش خواهد یافت، این 
مقدار قابل مقایســه نســبت به پیش بینی ۱.۴ 

درصدی جوالی )تیر( خواهد بود.
آلمان احتماال بدترین عملکرد را در ســال 
آینــده خواهــد داشــت و پیــش بینــی مــی شــود 

تولیــد اقتصــادی این کشــور در ســال آینــده ۰.6 درصد کاهش 

یابد.
جنــگ  از  قبــل  اروپــا  اقتصــاد  بزرگتریــن 
اوکرایــن بیشــترین وابســتگی بــه گاز روســیه را 
داشــت و در حــال تالش بــرای یافتن جایگزینی 

برای انرژی روسیه است.
انتظار رشد مجدد در بهار

اتحادیه اروپا برای پاییز پیش بینی می کند 
که تولید اقتصادی در ســه ماه باقی مانده ســال 
جــاری و همچنیــن چنــد مــاه اول ســال ۲۰۲۳ 

کاهش یابد.

به گفته اتحادیه اروپا، براســاس قیمت های باالی انرژی، 
افزایــش هزینه هــای زندگــی و نرخ هــای بهــره همگــی "انتظــار 
مــی رود اتحادیــه اروپــا، منطقــه یــورو و بســیاری از کشــورهای 

عضو در سه ماهه آخر سال وارد رکود شوند."
در این گزارش آمده اســت: "انتظار می رود رشــد در بهار 
بــه اروپــا بازگــردد، زیرا تورم به تدریج کنترل خود را بر اقتصاد 

کاهش می دهد."
با این حال، با وجود بادهای مخالف قدرتمند که همچنان 

تقاضــا را متوقف می کند، فعالیت اقتصادی کاهش می یابد.
منبع: دویچه وله
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پاسخی برای پاسخ دولت
مروری بر تاکیدات رئیس جمهوری بر ساخت
یک میلیون واحد مسکونی در سال
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فروش اجباری روغن موتور 
ممنوع است

بــهگفتــهمدیــرکلدفتــرخدماتآمــادوتوزیــعوزارت
صمــت،عامــانتوزیــعحــقندارنــدمحصــوالتروغــن
موتوررابهصورتاجبارییاســبدیبهتعویضکاران
روغنتحمیلکنندودرصورتمشــاهده،موردپیگرد

قانونیقرارخواهندگرفت.
بــه گــزارش بــازار، محمدجــواد نظــرزاده بــا اشــاره 
بــه اینکــه مشــکلی در تولیــد روغــن موتــور در کشــور 
وجودنــدارد افــزود: برخــی مشــکالت جزئــی کــه در بازار 
ایــن محصــول دیــده می شــود در بخش توزیع اســت که 

آن هم بزودی برطرف می شود.
او گفــت: تخلفــات برخی توزیع کننده  ها در ســطح 
عرضــه در ســامانه جامــع تجــارت رصــد شــده و بــا آنهــا 

برخورد خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه 
مرغداران: مرغ در مبدا گران 
نیست، اشکال از واحدهای 

فروش است
مدیرعاملاتحادیهمرغدارانکشــوربااشــارهبهاینکه
قیمــتمــرغگــرمبــهپایینتــرازنــرخمصوبرســیده،
عنوانکردمرغدارانقیمتمصوبرارعایتمیکنند،
امــااگــرمــرغبــاقیمــتمصــوبدســتمصرفکننــده

نمیرسداشکالازواحدهایفروشاست.
حبیب اســدهللا نژاد در گفت وگو با ایســنا، با بیان 
اینکــه قیمــت مرغ گرم در بــازار در حال حاضر از قیمت 
مصوب نیز کمتر شده است، گفت: قیمت مرغ زنده در 
استان های معین تهران که مرغ تهران را تامین می کنند 
از قیمــت مصــوب زنــده یعنــی کیلویــی ۴۴ هــزار تومــان 

پایین تر و کیلویی۴۰ تا ۴۳ هزار تومان است.  
وی ادامــه داد: قیمــت مصــوب مــرغ گــرم، کیلویی 
۶۳ هــزار تومــان، پایین تــر از قیمــت تمــام شــده بــرای 
تولیدکننده است که به آن نیز انتقاد کردیم. اما با این 

حال مرغداران قیمت تعیین شده را رعایت می کنند.
مدیرعامــل اتحادیــه مرغــداران گوشــتی کشــور در 
پاســخ بــه اینکــه برخی در پاســخ به چرایــی فروش مرغ 
باالتــر از نــرخ مصــوب در مغازه هــا می گوینــد مــرغ را از 
مبــدا گــران می خرنــد و آیــا چنین موضوعــی صحت دارد 
یا خیر؟ افزود:چنین چیزی درســت نیســت. قیمت مرغ 
در اســتان های معیــن تهــران در بــازه ۴۰ تــا ۴۳ هــزار 
تومــان اســت و مرغــداران مــرغ را بــا قیمت هــای باالتــر 

نمی فروشند.
مغازه هــا  در  مــرغ  بــودن  چندنرخــی  کــرد:  تصریــح  وی 
موضوعــی اســت کــه بایــد  وزارت جهاد کشــاورزی و صنف 
مربوطه پاسخ دهد. زیرا در میدان بهمن تهران قیمت مرغ 
تــا  کیلویــی۵۳  هــزار تومــان هم بــه فروش می رســد. این 
یعنــی قیمــت مــرغ پایین اســت، ولی اشــکال در واحدهای 

فروش است.
اســدهللا نــژاد در بخــش دیگــری از صحبت هایش 
یکــروزه  تولیــد جوجــه  اینکــه واحدهــای  بــه  پاســخ  در 
می گوینــد ســقف قیمت جوجــه یکروزه ۱۵ هــزار و ۵۰۰ 
تومان است و باالتر از آن نیست، گفت: انجمن جوجه 
قیمــت یکــروزه، قیمــت تمــام شــده جوجــه را ۱۵ هزار و 
۵۰۰ اعــالم می کنــد، ولــی در بــازار بیشــتر یــا کمتر  هم 
می شود. به طوری که در روزهای گذشته قیمت جوجه 

در برخی سویه های نژاد برتر تا ۱۸ هزار تومان رسید.
وی در ادامه گفت: دالل بازی بر بازار جوجه حاکم 
اســت. ممکــن اســت واحدهای مــرغ مادر هــم با همان 
قیمت هــا اقــدام بــه فــروش کننــد، امــا  دالل هــا قیمــت 
جوجــه را بــاال ببرنــد. اســدهللا نــژاد در پایــان همچنیــن 
بــه قطــع عرضــه مــرغ منجمد اشــاره کــرد و گفــت: برای 
جلوگیری از انباشــت مرغ و زیان مرغداران باید شرکت 
پشتیبانی امور دام نسبت به جمع آوری فوری مرغ های 

مازاد اقدام کند.

محدودیتی برای خرید پرواز 
به قطر وجود ندارد

رئیسســازمانهواپیماییکشــوریبابیــاناینکهبلیت
پروازهایایرانبهقطرازســهماهگذشــتهبرایفروش
دراختیارقرارگرفتهبود،گفتکهافرادبافراهمکردن
هیــاکارتوبلیــتبــازیجــامجهانــی،محدودیتــیبرای

خریدپروازهایایرانایریاقطرایرویزبهقطرندارند.
محمد محمدی بخش در گفت وگو با ایســنا با بیان 
اینکــه در بــازه زمانی یک ماهه بازی های جام جهانی، ۲۱ 
هــزار نفر به قطــر خواهند رفت، اظهار کرد: این تعداد، 
کســانی هســتند که بایــد بلیت بازی جــام جهانی و هیا 
کارت را دریافت کرده باشند که در آن صورت می توانند 
از هــر یــک از ایرالین هــای داخلــی و خارجی، نســبت به 

دریافت بلیت پرواز اقدام کنند.
وی ادامــه داد: از میــان ایرالین هــای خارجــی فقــط 
قطرایرویــز بــه قطــر پــرواز دارد و از میــان ایرالین هــای 
داخلــی هــم فقــط ایران ایر به قطر پرواز مســتقیم دارد؛ 
ایران ایــر هــم مانند قطرایرویز، از ســه ماه گذشــته و در 
قالــب همــکاری بــا آژانس هــای مختلــف، بلیت هــا را در 
اختیــار قــرار داده بــود و در این مدت هم بخش اعظمی 

از بلیت ها خریداری شده است.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی خاطرنشــان کــرد: 
البته برای کســانی که نمی خواهند در قطر بمانند و بنا 
داشــتند کــه صبــح به این کشــور رفته و شــب برگردند، 
ایرالین های ایران ایر و قطرایرویز، تدبیر اندیشــیدند که 
افراد بتوانند رفت وبرگشــت یک روزه داشــته باشــند که 
بــرای ســه روز بازی هــای ایران، هم تــا کنون ۱۰۰۰ بلیت 

توسط هر یک از دو ایرالین  به فروش رفته است.
محمدی بخش در پاســخ به اینکه آیا بلیت  بازی ها 
دیرتــر از زمانــی کــه افــراد بخواهنــد بــرای خریــد اقــدام 
کنند، روی ســایت ها قــرار نگرفته، گفت: بلیت هواپیما 
چه یک هفته و چه یک ماه زودتر در سایت قرار گرفته 
باشــد، تعــداد مســافران جــام جهانی در بــازه زمانی یک 

ماهه، تغییر نخواهند کرد.

اخبـــــــــــــــــار

درحالیکــهبــهگفتــهفائــوقیمــتجهانــیمــواد
کارشناســان دارد کاهشــی رونــدی غذایــی
داخلــیمیگوینــدکهدرایرانایســتاییقیمت
داریــمونــهکاهشقیمتونهایتاظرفدوماه
آینــدهمجــددانــرخدومحصولمــرغولبنیات

باالمیرود.
در حالــی ســازمان فائــو در روزهــای ابتدایی 
ماه نوامبر ۲۰۲۲ اعالم کرد که قیمت »گوشــت، 
شکر، غالت، لبنیات و دانه های روغنی« کاهش 
یافتــه اســت کــه آمارها نشــان می دهد شــاخص 
نســبت بــه ســال های اخیــر بــه طــور قابل توجهی 
افزایــش یافته اســت و از ســوی دیگــر با توجه به 
نــرخ دالر، تامیــن مــواد غذایــی را بــه طــور خاص 
بــرای کشــورهای واردکننــده مــواد غذایی دشــوار 
کــرده اســت. بــا وجــود این بــه گفته کارشناســان 
روند کاهشــی قیمت جهانی مواد غذایی متاثر از 

چندین عامل است.

توافقاتاوکراینوروسیه
قیمتهایجهانیراکاهشی

کردهاست
کارشــناس  توالیــی  مهــدی  کــه  طــوری  بــه 
و فعــال بخــش کشــاورزی در این بــاره بــه بــازار 
می گویــد: طــی چنــد مــاه اخیــر رونــد قیمت هــای 
جهانی مواد غذایی کاهشــی بوده اســت که غالبا 
متاثــر از وقــوع خشکســالی های شــدید در اغلب 
کشــورهای جهــان و بــه تبــع آن کاهــش تولیدات 
و همچنیــن رونــد جنــگ روســیه و اوکرایــن بــوده 
است. به عبارت دیگر در ابتدای وقوع این جنگ 
بــه دلیــل بســته شــدن بنادری کــه غالبــا غالت و 
از آن طریــق  اوکرایــن  دانه هــای روغنــی کشــور 
ارســال می شــد جهــش  بــه کشــورهای مختلــف 

قیمت ها را شاهد بودیم.
توالیــی افــزود: با وجود ایــن در پی توافقات 
صــورت گرفتــه مبنــی بــر بــاز شــدن بنــادر جهــت 
خــروج غالتــی کــه در ایــن کشــور بــه نوعــی انبار 
شــده بــود قیمت هــا روندی منطقی تــر پیدا کرد و 

به عبارتی کاهشی شد.
وی ادامه داد: با وجود این در صورت ایجاد 
هــر اختاللــی در این روند و بازگشــتن به شــرایط 
قبل می تواند خود آغازگر افزایش قیمت ها باشد 

که امیدواریم اینگونه نشود.

عدمتواناییاقتصادیمردم
افزایشقیمتموادغذاییرا

متوقفکردهاست
علیرضا الوندی دیگر فعال بخش کشاورزی 
و رئیــس ســازمان مــردم نهــاد هــکا نیــز بــه بــازار 
کاهــش  اصلی تریــن  خوشــبختانه  می گویــد: 
قیمت هــا در بازارهای جهانی در مورد محصوالت 
و مــواد علوفــه ای همچون جــو و ذرت رقم خورده 
اســت کــه به تبــع بر کاهــش قیمت مــواد غذایی 

همچون گوشت و لبنیات موثر بوده است.
الونــدی خاطــر نشــان می کند: ایــن روند در 
ایــران نیــز قابل مشــاهده اســت که در کشــور ما 
عاملی که تاثیر گذاشته در حقیقت عدم توانایی 
مــردم در خریــد مکفــی محصــوالت کشــاورزی بــا 

قیمت های فعلی است.
وی ادامــه می دهــد: بــه عبارت ســاده تر این 
عــدم توانایــی اقتصــادی مــردم باعــث شــده یــک 
مقدار مازاد محصول داشته باشیم و اینها باعث 

شد که قیمت یک مقدار افت پیدا کند.
الونــدی افــزود: در حال حاضر عــدم توانایی 
کاهــش  روی  طــور محســوس  بــه  مــردم  خریــد 
قیمت لبنیات و مرغ به نســبت دیگر محصوالت 
مشــهودتر بــوده و مصرف مــردم روی این دو قلم 

کاهش پیدا کرده است.

 کاهشقیمتنداریم
ایستاییقیمتهاراداریم

الوندی همچنین در پاسخ به این سوال که 
با این حال چرا افت قیمت ها در بازار محســوس 

نیســت گفــت: اگــر مــا تــورم را در نظــر بگیریم و 
نســبت تورم به افزایش قیمت را در نظر بگیریم 
می بینیــم که مدتی اســت مــرغ روی قیمت ثابتی 
ایســتاده اســت و هیچ نشانه ای از این تورمی که 
در جامعــه اســت را در قیمــت مــرغ نمی بینیــم. 
قیمــت  واقعــی نمی گوییــم  بــه معنــای  بنابرایــن 
کاهــش یافته بلکه می گوییــم افزایش قیمتی که 
همراه با تورم باشــد را در این محصول مشــاهده 

نمی کنیم.
وی ادامه داد: با وجود این ایســتادن قیمت 
روی قیمت هــای قبلــی در کشــوری کــه بــه گفتــه 
مسئوالن تورم ۴۰ درصدی را تجربه می کند خود 

نوعی روندی مثبت محسوب می شود.
رئیــس ســازمان هــکا همچنین در پاســخ به 
ایــن ســوال که ایــن ایســتایی قیمت بیشــتر روی 

کــدام محصوالت رخ داده نیز می گوید: همانطور 
که می دانید در چند ماه گذشته برای تولیدکننده 
را  کاهشــی  رونــدی  گوســفندی  گوشــت  قیمــت 
داشــته چــون با توجه به شــرایط فعلــی نگهداری 
دام برای دامدار به صرفه نیست و گله های مولد 

در حال وارد شدن به بازار است.
وی افــزود: ایــن رونــد بــه مــا این هشــدار را 
می دهــد کــه در آینده با افزایــش قیمت ها روبرو 
خواهیــم شــد؛ یعنــی بعــد از تمــام شــدن ذخایــر 
ژنتیکــی مــا احتمــاال بــا افزایــش قیمت هــا روبــرو 

خواهیم شد.
افزایشقیمتعلوفهوارداتی،

طیدوماهآیندهافزایشقیمت
مرغولبنیاترارقمخواهدزد

الونــدی افــزود: بــا وجــود ایــن بــه طــور کلی 
وضــع بــازار بــه گونــه ای اســت کــه بــه نســبت 
افزایش که روی قیمت دالر می بینیم و افزایشــی 
که باید روی محصوالت ببینیم فعال دیده نشــده 

است.
وی ادامــه داد: بــه نظــر بنــده چندیــن ســال 
طول می کشد تا دوباره کفه قدرت خرید مردم و 
عرضــه و تقاضــا بتواند باعث شــود کــه بازارها به 

شکل گذشته اش رونق بگیرد.
الوندی با اشــاره به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مــا در هــر  اساســی می گویــد:  واردات کاالهــای 
صــورت بایــد ایــن را تجربه می کردیــم و این عمل 
فعلی بود که باید اتفاق می افتد و لذا باید از آن 

گذر کنیم و پیامدهای آن را نیز بپذیریم.
وی درباره پیش بینی روند بازار طی ماه های 
پیــش رو نیــز می گویــد: قطعــا در ماه هــای آینــده 
افزایش قیمت را در مورد محصول مرغ و لبنیات 

خواهیم داشت.
الونــدی گفــت: علــت این افزایــش قیمت ها 
نیز در ماه های آینده این است که االن چون نرخ 
دالر افزایــش یافتــه تــا بخواهــد علوفــه ایــن دالر 
وارد بازار شــود یک تا دوماه طول می کشــد و با 
افزایش قیمت علوفه، افزایش قیمت محصوالت 
کشــاورزی را که وابســته به علوفه وارداتی است 
را خواهیم داشــت. بنابرایــن می توان گفت ظرف 
یــک تــا دو ماه آینده افزایــش قیمت ها را در بازار 

خواهیم داشت.

بــهگفتــهرئیساتحادیهنمایشــگاهدارانخودرو
تبریــز،دارنــدگانخــودروبــااینذهنیــتکهدر
روزهایآیندهقیمتهاهمچنانروندافزایشــی
و کردنــد متوقــف را فــروش داشــت خواهنــد
همینمسالهباعثشدهاستکهبازاردرچند

روزگذشتهراکدشود.
ابراهیــم مددیــان در گفت وگــو بــا ایلنــا، بــا 
اشــاره بــه افزایــش نرخ خــودرو در روزهای اخیر، 
گفــت: بــازار خــودرو متاثر از نوســان های نرخ ارز 
بــاال و پاییــن می شــود؛ امیدواریــم بــا آغــاز هفته 

جدید و کنترل نرخ ارز قیمت ها ثابت بماند.
وی بــا بیــان اینکــه نرخ خودروهایــی داخلی 
۳۰۰ تــا ۴۰۰ میلیــون تومانــی در هفتــه گذشــته 
حــدود ۵ تــا ۱۵ درصــد افزایــش نــرخ را تجربــه 
کردند، اذعان کرد: نرخ دنا پالس از ۵۱۰ میلیون 

تومان به ۵۸۰ میلیون تومان رسید؛ این افزایش 
نــرخ در قیمــت پرایــد نیز ملموس بــود پراید هاچ 
بــک ۲۱۰ میلیــون تومــان، پرایــد ۱۳۱ حــدود ۲۰۰ 
میلیــون تومان بفروش رســید همچنیــن کارخانه 
نیــز حــدود ۲۰۰ میلیــون تومــان بــه نــرخ هایمــا 

اضافه کرد.
دالر  نــرخ  داد:  ادامــه  صنفــی  فعــال  ایــن 
پنج شــنبه هفته گذشــته ریزش کرد از این رو این 
احتمــال در بــازار خــودرو تقویــت شــده اســت که 
نرخ هــا ریــزش کنــد؛ البتــه ایــن ریزش بــه معنی 
بازگشــت قیمت ها به نرخ های ســابق نیســت به 
عنــوان مثال دنا پــالس پیش از افزایش  نرخ های 
می رســید  بفــروش  تومــان  میلیــون   ۵۸۰ اخیــر 
ممکن است با کاهش نرخ ارز قیمت آن به ۵۶۰ 
میلیون تومان برسد اما به نرخ سابق یعنی ۵۱۰ 

میلیون تومان نخواهد رسید.
مددیــان بــا بیــان اینکــه تمایــل بــرای خریــد 
خودرو افزایش پیدا کرده است، گفت: دارندگان 
خــودرو بــا ایــن ذهنیــت کــه در روزهــای آینــده 
قیمت ها همچنان روند افزایشی خواهند داشت 
فــروش را متوقــف کردنــد و همین مســئله باعث 
شــده اســت کــه بــازار در چنــد روز گذشــته راکــد 

شود.
خــودرو  نمایشــگاه داران  اتحادیــه  رئیــس 
تبریــز عرضــه خودرو در بورس را مبنای باال رفتن 
قیمت هــا در بــازار دانســت و افــزود: قیمــت ۲۰۶ 
تیپ ۲ در کارخانه ۱۵۰ میلیون تومان اســت این 
در حالیســت کــه در بــازار ۳۰۰ میلیــون عرضــه 
می شــد و در ۱۰ روز گذشــته ۳۰ میلیــون بــه نرخ 
ایــن خــودرو اضافــه و روزگذشــته ۳۳۰ میلیــون 

تومــان بفروش رســید؛ خودروســازان می خواهند 
تمام خودروهای تولیدی را در بورس عرضه کنند 
کــه اینگونــه نرخ هــا را افزایش بدهند و به قیمت 
بازار نزدیک کنند و به قول خود از ضرر بیفتند.

وی بــا بیــان اینکــه ابقــای وزیــر صمــت تاثیــری در 
افزایــش قیمــت خــودرو نگذاشــت، افــزود: بعیــد 
اســت وعده هــای وزیــر صمــت در زمینــه واردات 
دیگــر  ســوی  از  شــود؛  عملیاتــی  آذر  تــا  خــودرو 
خودروسازان می خواهند اقدام به واردات کنند و 
این خودروسازان اجازه نمی دهند که خودروهایی 

زیر نرخ تولیدات آنها در بازار عرضه شود.
و  قرعه کشــی  حــذف  مددیــان؛  گفتــه  بــه 
عرضــه خودرو در بورس با هدف حذف سیاســت 

قیمت گذاری دستوری انجام می شود.
این فعال اقتصادی در پاسخ به این پرسش 

که آیا تولید ۲۰۶ تیپ ۲ برای ایران خودرو بیشتر 
از ۱۵۰ میلیــون تمــام می شــود کــه می خواهــد بــا 
عرضــه آن در بــورس قیمــت آن را افزایــش بدهد 
و بــه عبارتــی نرخ کارخانه را به بازار نزدیک کند؟ 
گفــت: در این زمینــه نمی توانم اظهارنظر کنم اما 
خودروسازان از زیان دهی سخن می گویند تا عید 
قیمت گذاری دستوری و قرعه کشی حذف خواهد 
شــد امــا به چــه بهایــی می خواهند قرعه کشــی را 

حذف کنند نمی دانم.
وی نــرخ ۲۰۶ بــا دالر ۳7 هــزار تومانــی را حــدود 
۳۵۰ میلیــون تومان دانســت و افــزود: خودرو به 
کاالی ســرمایه ای تبدیل شــده و دالل ها این بازار 
را مدیریت می کنند و به هر ســمتی که بخواهند 
آن را هدایت و سوق می دهند و مصرف کنندگان 

واقعی در این بازار نقشی ندارند.

امــوال ســازمان فــروش و جمــعآوری معــاون
تملیکــیدرمــوردخودروهــایپورشــهاختافــی
کــه گفــت ۲۰۱۸ و ۲۰۱۷ ســاخت ســال بیــن
برنــدگانیــابایــداختــافقیمــت۵۰۰تــا۶۰۰ 
میلیــونتومــانرابپردازندویــااینکهبادریافت

ودیعهخودرورابازگردانند.
ســعید غالمی، معــاون جمــع آوری و فروش 
ســازمان امــوال تملیکــی در گفت وگــو با تســنیم، 
در پاســخ بــه ســوالی در مــورد تغییــر مــدل اعالم 
شــده برخی خودروهای پورشــه فروخته شــده از 
ســال ۲۰۱7 بــه ۲۰۱۸ در زمان کارشناســی راهور 
و پالک گــذاری گفــت: بــه دلیل فوریــت زمانی که 

بــرای مزایــده تعییــن شــده بــود بعضــا برخــی از 
اطالعــات مربــوط بــه خودروهــا بــه صــورت کامل 
در  بــود،  نرســیده  تملیکــی  امــوال  ســازمان  بــه 
نتیجــه مغایرت هایــی بیــن اســناد ایــن خودروهــا 
در گمــرکات و ارزیابی کارشناســان رســمی وجود 

داشت.
وی افزود: امکان توقف مزایده به دلیل این 
مغایرت هــا نیــز وجود نداشــت بنابراین ما تمامی 
ایــن خودروهــا را در مزایــده قرار دادیــم. با وجود 
ایــن ایــن احتمــال را دادیم  که ممکن اســت پس 
از برنــده شــدن اشــخاص بیــن اســناد و خــودرو 
مغایــرت بــه وجــود بیایــد. در مــورد خودروهــای 

پورشــه نیــز اختالفــی بیــن ســال ســاخت ۲۰۱7 و 
۲۰۱۸ وجود داشت.

معــاون جمــع آوری و فــروش ســازمان اموال 
تملیکــی گفــت: در نتیجــه دو حالــت وجــود دارد، 
یــا فــردی کــه خــودرو را برنده شــده راضی اســت 
کــه مابه التفــاوت قیمــت کارشناســی ۵۰۰ تا ۶۰۰ 
میلیــون تومانــی کــه بین این دو مــدل وجود دارد 
را بپــردازد و یــا اینکه ودیعه فــرد به او بازگردانده 
می شــود و خــودرو در مزایــده بعــدی بــه فــروش 

می رسد.
 تعداددقیقخودروهاییکهدچارمغایرت

درمدلهستند،مشخصنیست

غالمی در پاســخ به ســوالی در مورد تعداد 
خودروهایی که دچار مغایرت در مدل شده اند، 
گفــت: برندگانــی که مبلــغ خودروها را پرداخت 
کردنــد بیــش از یــک مــاه فرصــت دارند تــا برای 
پالک گــذاری اقــدام کنند. در ایــن مدت تعدادی 
از دریافــت خــودرو انصــراف داده انــد و گفته اند 
کــه مابه التفــاوت قیمــت را پرداخــت نخواهنــد 
کــرد و خــودرو را بازگردانده اند. برخــی نیز اصال 
خودرو را از گمرکات خارج نکرده اند. اما عده ای 

نیــز حاضر به پرداخت مابه التفاوت شــده اند.
ایــن مــوارد  بــه  بــا توجــه  وی تاکیــد کــرد: 
شــاهد هســتیم کــه هــر دو حالــت رخ داده امــا 

همچنــان ایــن رونــد ادامــه دارد، در نتیجــه تــا 
زمــان پایان مهلت پالک گذاری نمی توان به طور 
دقیــق اعــالم کرد که چــه تعداد خودرو در حوزه 

تعیین مدل دچار اختالف شــده اند.
الزم بــه ذکــر اســت کــه تــا پیــش از ایــن 
اختالف در تعداد سیلندر خودروها سبب شده 
بود تا تعداد قابل توجهی از پورشه های موجود 
در مزایــده اول از دور مزایــده خــارج شــوند و 
در مزایــده دوم قــرار بگیرنــد. موضــوع اختــالف 
در مدل خودروها نیز دومین چالشــی اســت که 
در مســیر فــروش ایــن خودروها بــه وجود آمده 

است.

رئیسکمیسیونبانواناتاقتعاونخاطرنشان
کــردتاکیــدمــابــرارائــهآگاهــیدربــارهخدمــات
ملــیودرگامبعدیتوســعهزیرساختهاســت
ازاینروپیشــنهادمیدهیمبهجایســوقدادن
مــردمبــهســمتفیلترشــکنهاییکــهاتصــالو
انقطــاعدارنــدوبخــشقابــلتوجهــیازجامعه
هــدفنمیتوانــدآنراخریــداریونصــبکننــد

شرایطرابهبودبدهند.
خاطــره اســتاد رضایــی در گفت وگو بــا ایلنا٬ 
در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه بســیاری از زنــان 
شــاغل در خانــه محصــوالت تولیــدی خــود را در 
پلتفــرم اینســتاگرام عرضــه می کردنــد کــه بعد از 
مســدود شدن این فضا کسب وکار آنها با چالش 
جدی مواجه شــده اســت در چنین شــرایطی چه 
پیشــنهادی بــرای ادامــه فعالیــت اقتصــادی ایــن 
بانــوان می تــوان ارائــه داد؟ گفــت: بعد از شــیوع 
بیماری کرونا بســیاری از کســب وکارها و خدمات 
بــرای ادامــه حیــات اقتصــادی بــه فضــای مجــازی 
منتقل شدند و این مسئله در جایگاه خود باعث 
جهــش توســعه کســب وکارها در فضــای آنالین و 

مجــازی شــد و بــه نوعــی می تــوان آن را یــک نوع 
توفیق اجباری قلمداد کرد.

وی بــا بیــان اینکــه در ۱۵ روز نخســت فیلترینــگ٬ 
ادامــه  نحــوه  از  روشــنی  تصویــر  کســب وکارها 
فعالیت خود نداشتند٬ خاطر نشان کرد: تاکید ما 
بــر ارائــه آگاهی نســبت به خدمــات ملی و در گام 
بعدی توسعه زیرساخت هاست از این رو پیشنهاد 
بــه ســمت  می دهیــم به جــای ســوق دادن مــردم 
و  دارنــد  انقطــاع  و  اتصــال  کــه  فیلترشــکن هایی 
بخــش قابــل توجهی از جامعه هدف نمی تواند آن 
را خریداری و نصب کنند شرایط را بهبود بدهند.

اســتاد رضایی تاکید کرد: کمیســیون بانوان 
اتاق تعاون از این وضع ناراضی هستند چراکه از 
نزدیک تبعات این مسدودسازی را لمس کردیم. 
در شــرایط فعلی که مســئوالن درجه یک تصمیم 
گیرنــده بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بایــد بحــث 
صیانــت از فضــای مجــازی و کنتــرل آن را دنبــال 
کننــد نخســت بایــد جعبــه ایرادهــای مــا در حوزه 
فنــی٬ کالســیک و فرهنگــی را رصــد کنیــم و دوم 
اینکــه آیــا زیرســاخت های برای شــیفت شــدن به 

پیام رسان های داخلی فراهم شده است.
پیام رســان  بــه  انتقــال  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
داخلــی بــا دشــواری در حــال انجام اســت٬ گفت: 
پرســش اصلــی ایــن اســت کــه آیــا بــا تکیــه بــر 
پیام رســان های داخلی می تــوان تجارت را با تجار 
غیــر ایرانــی دنبــال کــرد؟ و چگونــه کســب وکارها 
می توانند با فضای خارج از ایران فعالیت خود را 
ادامه بدهند آیا ما می توانیم آنها را متقاعد کنیم 
کــه تجار خارجــی پیام رســان های داخلی را نصب 
کننــد و در صــورت نصــب پلتفرم هــای داخلــی آیا 

آنها می توانند به تجار خارجی سرویس بدهند.
رئیــس کمیســیون بانوان اتاق تعــاون ادامه 
داد: قوانین نظارتی و مقررات تبلیغات در فضای 
مجــازی بــا ابعــاد مثبت بایــد در نظر گرفته شــود 
که این قوانین در نهایت به رشــد این فضا کمک 
کنــد نــه بــه محــدود کــردن آن. فضای مجــازی در 
تمــام دنیــا قوانیــن خــاص خــود را دارد از آنجایی 
کــه مــا تعریــف دقیقــی از قوانیــن در ایــن حــوزه 
نداشــتیم بــا اولیــن چالــش اقــدام بــه حــذف آن 
کردیــم کــه از اســاس ایــن اقدام اشــتباه اســت و 

مســیر را به ســمت بهره گیری از فضای غیرموثق 
هدایــت کردیــم کــه این فضــا آســیب های خود را 

به همراه دارد.
در  کــه  کــرد  درخواســت  مســئوالن  از  وی 
کوتاه تریــن زمــان ممکــن بــه شــرایط فعلــی پایان 
بدهند نه به دلیل اختالل هایی که در ارتباط های 
ملــی ایجــاد شــده اســت بلکــه به دلیــل اختــالل 
در روابــط بین المللــی٬ همچنیــن بیشــتر از ایــن 
نمی توانند زیان ببینند بســیاری از دوســتان برای 
ادامــه فعالیــت خود بــه روش های قدیمــی مانند 

فکس تلفن و ایمیلی متوسل شدند.
اســتاد رضایی در پاســخ به این پرســش که 
آیــا از میــزان خســارت های وارده آمــاری داریــد؟ 
گفــت: مجموعــه کســب وکارهایی که مــن ادمیــن 
کــه در  نفــری  هــزار  از  حداقــل ۲  آن هســتیم 
ایــن حــوزه فعال بودنــد یک دهم توانســته اند به 
پیام رســان های داخلــی شــیفت شــوند و ۹ دهــم 
از آنهــا بالتکلیــف هســتند از ایــن رو تقاضا داریم 
ضمــن  بیشــتر  زیــان  ضــررو  از  جلوگیــری  بــرای 
ارائــه خدمــات و رفع اشــکاالت به صــورت قانونی 

مسدودها رفع شود.
وی بهره گیــری از پلتفرم هــای داخلــی را به عنــوان 
یــک مســئولیت اجتماعی در نظــر گرفت و افزود: 
زیرساخت ها بهره گیری از پیام رسان های داخلی 

را باید در حوزه بین المللی و ملی تکمیل کنیم.
استاد رضایی با بیان اینکه ما به دنبال سیاه 
نمایی نیســتیم٬ گفت: مسدودســازی پلتفرم های 
خارجی باید به شکل قانونی و شفاف حل شود٬ 
برخــی از صاحبــان حرفه هــا برای نصــب این پیام 
رســان ها مقاومــت می کننــد همچنیــن اتصــاالت 

پشتیبانی قوی نیست.
تعــاون  اتــاق  بانــوان  کمیســیون  رئیــس 
تصریــح کــرد: مســئوالن بایــد ســرعت خــود را در 
تصمیم گیــری بــاال ببرنــد چراکــه روزانــه چندیــن 
میلیارد تومان کســب  وکارها ضرر و آســیب مالی 
پیــام  بــا  می تواننــد  خانگــی  مشــاغل  می بیننــد٬ 
رســان داخلــی فعالیــت خود را پوشــش بدهد اما 
حــوزه کاری مــا فراتــر از این اســت و تمامی حوزه 
صادراتــی٬ بازرگانــی و صنایــع فروشــگاه آنالیــن 

تحت شعاع قرار گرفته است.
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تالش برای حل مشکل گمرکی 
در مرز روسیه و آذربایجان

مشــکل گمرکی ایجاد شــده در مرز روســیه و جمهوری 
آذربایجان با پیگیری های صورت گرفته از سوی معاون 
وزیــر صمت و رئیس ســازمان توســعه تجــارت و وزارت 
امــور خارجــه مــورد پیگیری و مذاکره برای حل مشــکل 
قــرار گرفــت و دســتورات الزم از ســوی طــرف روســی 

اتخاذ شد.
علیرضــا  تجــارت،  توســعه  ســازمان  گــزارش  بــه 
پیمان پاک، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه 
تجارت با اشــاره به افزایش چشــمگیر تجارت با روســیه 
گفــت: ایــن افزایــش تجــارت در کنــار راه انــدازی کریدور 
از  کامیون هــا  تــردد  افزایــش  موجــب  شــمال-جنوب 
گمــرکات آســتارا در مــرز ایران و آذربایجان و ســامور در 

مرز روسیه و آذربایجان شده است.
وی ادامــه داد: زیرســاخت های موجــود در مســیر 
زمینــی ایران به روســیه که از جمهــوری آذربایجان عبور 
می کنــد، آمــاده پذیــرش ایــن حجــم از تجارت نیســت و 

مشکالتی را ایجاد می کند.
اینکــه  بیــان  بــا  تجــارت  توســعه  رئیــس ســازمان 
ظرفیت پذیرش کامیون در گمرک ســومار محدود اســت 
و ایــن گمــرک نیــاز به توســعه دارد، افــزود: در کنار این 
محدودیت، تشــدید بازرسی های امنیتی نیروهای روس 
به علت بحرانی که در اوکراین ایجاد شده، مشکالتی را 

برای کامیون داران ایجاد کرده است.
وی تاکیــد کــرد: جمهوری اســالمی ایــران از ابتدای 
بــروز ایــن مشــکل برای حــل آن با مقامات روســیه وارد 
مذاکرده شــد و ابتدا ســفیر جمهوری اســالمی ایران در 
مســکو، وزیر نفت به عنوان رئیس کمیســیون مشــترک 
و نیز ســازمان توســعه تجارت پیگیری های الزم را انجام 

دادند.
پیمان پــاک بــا بیــان اینکــه ایــن موضــوع در دیــدار 
اخیر مخبر، معاون اول رئیس جمهوری با دســتیار ویژه 
پوتیــن نیــز مطــرح شــد، افــزود: نکتــه ای که آقــای مخبر 
متذکر شدند، به اطالع نخست وزیر روسیه رسید و وی 

دستورات الزم برای رفع مشکل را صادر کرد.
وی یــادآور شــد: بــا اقدامــات صــورت گرفتــه حجم 
کامیون های موجود در گمرک سومار رو به کاهش رفته 

و عبور کامیون ها از این گمرک سرعت خواهد گرفت.
رئیــس ســازمان توســعه تجــارت در پایــان گفــت: 
حمایــت از تجــار و بازرگانــان از وظایــف اصلــی ســازمان 
توســعه تجــارت اســت و در لحظــه مســائل و مشــکالت 

تجار را رصد و در سطح باال پیگیری می کند.

ثبت  شناسه و کدرهگیری، 
آمار تولید و اظهار واردات در 

سامانه تجارت ضروری شد
معــاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صنعــت، معــدن و 
تجارت در ابالغیه ای خطاب به فعاالن حوزه حمل ونقل 
کشــور بر الزام ثبت شناســه و کد رهگیری، آمار تولید 
و اظهــار واردات در ســامانه جامــع تجــارت تاکید کرد و 
هشدار داد که بروز هرگونه مشکل ناشی از عدم درج 
شناســه کاال و کد رهگیری و آمار تولید بر عهده واحد 

صنعتی خواهد بود.
بــه گزارش ایســنا، منوچهــر منطقــی در نامه ای به 
دبیــر انجمن خودروســازان، دبیران انجمن قطعه ســازی 
)انجمــن ســازندگان قطعــات و انجمــن صنایــع همگــن 
قطعه ســازی(، دبیر انجمن صنعت موتورســیکلت، دبیر 
انجمــن تولیــد کننــدگان دوچرخــه، معــاون اطالعــات و 
امنیــت اقتصــادی و مبــارزه بــا فســاد وزارت اطالعــات، 
مدیــرکل پیشــگیری از قاچــاق کاال و ارز ســتاد مرکــزی 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز، مدیران کل صنعت، معدن و 
تجارت، مدیرکل دفتر فناوری داده و اطالعات و امنیت 
فضای مجازی و مدیر پروژه سامانه جامع تجارت،  دبیر 
انجمن صنفی شرکت های خدمات پس از فروش خودرو 
و همچنیــن مقــام عالــی وزارت صمت و معاون های وی، 
بر موضوع الزام ثبت  شناســه و کدرهگیری، آمار تولید 

و اظهار واردات در سامانه تجارت تاکید کرده است.
معــاون صنایــع حمل ونقــل وزارت صمــت در نامــه 

خود آورده است:
"بــا عنایــت بــه قانــون جلوگیــری از قاچــاق کاال و ارز و 
اصالحیــه بعــدی آن و همچنیــن آیین نامه هــای اجرایــی 
مرتبط و در راستای اجرای طرح شفافیت و رصد کاالهای 
منتخــب در زنجیره تامیــن صنعت خودرو، موضوع الزام 
بر درج اطالعات واحدهای تولیدی و بازرگانی در سامانه 

جامع تجارت به استحضار می رساند:
ثبــت شناســه کاال محصــوالت تولیــدی و وارداتــی، 
آمــار ماهیانــه تولیــد، اظهــار واردات و موجــودی انبار بر 
اســاس شناســه کاالهــای اخــذ شــده در ســامانه جامــع 
تجارت الزامی است و پس از این ارائه هر گونه خدمات 
مرتبط با این وزارت منوط به ثبت اطالعات موصوف در 

سامانه مذکور است.
الزم بــه توضیــح اســت کــه بــروز هرگونــه مشــکل 
ناشــی از عــدم درج شناســه کاال و کــد رهگیــری و آمــار 

تولید بر عهده واحد صنعتی خواهد بود. "

اخبـــــــــــــــــار

وزیر صمت: وضع حوزه 
تولید مطلوب است

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به وضع مطلوب 
حــوزه تولیــد، عنــوان کــرد بــا تقویــت زیرســاخت های 
پولــی، بانکــی و مالی هزینه مبادالت کاهش می یابد و 

جریان تولید تقویت می شود.
به گزارش ایرنا، سید رضا فاطمی امین در مراسم 
رونمایــی از ســامانه چــک الکترونیکــی اظهــار کــرد: بــا 
رونمایــی از ســامانه چــک الکترونیــک گامــی دیگــر در 
توســعه اقتصــاد دیجیتــال برداشــته شــد کــه می توانــد 

خیلی موثر باشد. 
وی افــزود: در همــه بخش هــای اقتصــاد مهمتریــن محــور 
تولید است و امسال نسبت به سال گذشته وضع مطلوبی 
در حــوزه تولیــد داریــم و هرچــه بتوانیــم زیرســاخت های 
پولی، بانکی و مالی که هزینه مبادالت را کاهش می دهد 

به کار بگیریم جریان تولید تقویت می شود. 
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکه چــک دیجیتــال یکی از 
زیرســاخت های تولیــد اســت، ادامه داد: ۱۰ تا ۱۵ ســالی 
اســت کــه چالــش بین بانک مرکــزی و وزارت صنعت در 
حــوزه امضــای دیجیتــال بود کــه در دوره جدید توافقات 
امضــای  پذیــرش  شــاهد  بــه زودی  و  شــد  انجــام  الزم 

دیجیتال از سوی بانک مرکزی خواهیم بود. 
بیــن  هماهنگــی  و  همدلــی  خاطرنشــان کرد:  وی 
و  توســعه  نویدبخــش  دولــت  اقتصــادی  بخش هــای 

پیشرفت بیشتر اقتصاد کشور خواهد بود.
روزگذشته با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
رئیــس کل بانــک مرکزی و وزیر امــور اقتصادی و دارایی 

سامانه امن چک دیجیتال )چکاد( رونمایی شد. 
اســت  چــک  از  جدیــدی  نــوع  الکترونیــک  چــک 
و  در عملکــرد  بیشــتری  امنیــت  و  دقــت  کــه ســرعت، 
نقدشــوندگی نســبت بــه چک هــای کاغــذی دارد و همه 
قوانیــن چــک کاغــذی بــرای آن قابــل اجراســت و بــا یک 

امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می کند.
این ســامانه با هدف ایجاد بستری برای ارائه چک 
امن دیجیتال و رفع مخاطرات احتمالی چک های کاغذی 
راه اندازی شــده است و امکان مدیریت و نظارت آنالین 
)برخط( مبادله چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی 
فراهــم می کنــد. از مزایــای چــک الکترونیــک می توان به 
ســرعت زیــاد در ثبــت و پردازش چک هــای الکترونیکی، 
عدم نیاز به ارســال نســخه فیزیکی چک، حذف نگرانی 
افــراد دربــاره ثبــت چک در ســامانه و امنیــت باال و عدم 

امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

تولید بیش از ۱۴۹ هزار تن 
تایر تا پایان مهر

از  کشــورمان  تایرســازی  کارخانجــات  و  شــرکت ها 
ابتــدای امســال تا پایان مهــر ۱۴۹ هزار و ۷۱۲ تن انواع 
تایــر خودروهــای ســواری، وانتــی، بــاری و اتوبوســی، 

کشاورزی، راه سازی و صنعتی تولید کردند.
به گزارش ایرنا، این آمار مشــتمل بر ۱۴ میلیون و 

۱۷۷ هزار و ۳۷۰ حلقه تایر است.

تولیــدات هفــت ماهــه تایرســازان هرچنــد از نظــر 
وزنــی در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته بدون 
تغییــر بــوده اســت، امــا از نظــر تعــداد حلقه رشــد ســه 

درصدی نشان می دهد.
در ایــن مــدت ۹۳ هــزار و ۶۵۰ تــن تایــر بایــاس و 
رادیال خودروی ســواری در کشــور تولید شــد که حاکی 
از رشــد ۹ درصدی اســت. تایر ســواری بیشــترین میزان 
تولیــد تایرســازان را بــا ۶۲.۵ درصــد بــه خــود اختصاص 
داده اســت. در هفت ماهه امســال همچنین ۱۴ هزار و 
۱۳۸ تن تایر وانتی در کشور تولید شد که در هم سنجی 

با پارسال افت ۱۰ درصدی داشته است.
تــا پایــان مهــر همچنیــن ۲۸ هــزار و ۸۶۷ تــن تایــر 
بــاری و اتوبوســی )افت ۱۱ درصــدی(، ۱۰ هزار و ۷۰۶ تن 
تایر کشاورزی )کاهش ۱۴ درصدی( و ۲ هزار و ۳۵۰ تن 
تایــر خودروهای راه ســازی و صنعتــی )افت ۱۸ درصدی( 

در کشور تولید شد.
در ایــن مــدت ۱۰ هــزار و ۲۵۱ تن تایــر دوچرخه و موتور 

و پنج هزار و ۶۶۳ تن تیوب نیز در کشور تولید شد.
پیشــتر دبیــر انجمــن صنعــت تایــر ایــران بــا اعــالم 
بــدون تغییــر ماندن قیمت انواع تایر در بازار، خواســتار 
لغــو قیمت گــذاری دســتوری ایــن کاال یــا عرضــه آن در 
بــورس شــد. مصطفــی تنهــا، بــا بیــان اینکــه مهمتریــن 
چالش این صنعت قمیت گذاری دستوری است، گفت: 
اکنون تایرهای باری، کامیونی و سواری رادیال مشمول 
قیتگذاری دســتوری هســتند و شــرکت های تولیدکننده 

این تایرها وضع خوبی ندارند.

اخبـــــــــــــــــار

در حالــی کــه قیمت مرغ در روزهای اخیر به 
زیــر نــرخ مصوب خــود رســیده و هرکیلوگرم 
از ایــن محصــول بــه طــور قالــب ۵۸ تــا ۶۰ 
هــزار تومــان بــه فــروش می رســد، کارگــروه 
کشــور  مــرغ  گوشــت  تولیــد  برنامه ریــزی 
ایــن محصــول طــی  قیمــت  کــرد  پیش بینــی 

هفته های آینده دوباره کاهش می یابد.
صورتجلســه  در  تســنیم،  گــزارش  بــه 
کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور 
با دســتور جلسه  بررســی روند تولید گوشت 
مــرغ، مدیریــت تولیــد جوجه یکروزه گوشــتی 
در آذرمــاه، بررســی راهکارهــای تامین جوجه 
یکــروزه گوشــتی مــورد نیــاز در دی و بهمــن 

مباحث ذیل مطرح شد.

امینی مدیر کل محترم دفتر امور طیور در این 
جلســه گزارشــی از روند تولید گوشــت مرغ تا 
پایان ســال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ و همچنین 
میزان تولید جوجه یک روزه در آبان، آذر، دی 
و بهمن و تاثیر آن بر میزان تولید گوشت مرغ 
پایان سال و ابتدای سال آتی و همینطور ماه 

مبارک رمضان سال بعد ارائه کرد.
تولیــد  برنامه ریــزی  کارگــروه  مصوبــات 

گوشت مرغ کشور به شرح زیر است.
۱- در راســتای تولیــد جوجــه مــورد نیــاز دی و 
بهمــن ســال جــاری و همچنین تامین گوشــت 
مبــارک  مــاه  و   ۱۴۰۱ ســال  پایــان  ایــام  مــرغ 
رمضان، انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
به نحــوی برنامه ریزی نمایند تا تولیدکنندگان 

این بخش با انتقال خواباندن ۱۰ تا ۲۰ درصد 
از تخم مرغ های نطفه دار تولیدی به هفته های 
بعد، تامین جوجه یک روزه مورد نیاز ماه های 

دی و بهمن را فراهم نمایند.
۲- در راســتای برنامه ریــزی بــرای تولیــد 
و حفــظ تولیــد پایــدار در ماه هــای آتی، حذف 
مزارع و مرغ مادر گوشــتی در هر ســنی صرفا 
پــس از موافقــت دفتــر امــور طیــور امکانپذیر 
بــوده و در صورتــی کــه بــه هــر دلیــل از جمله 
افــت تولیــد و ... نگهــداری گلــه اقتصــادی و 
مقــرون به صرفه نباشــد، معاونت های بهبود 
کشــاورزی  جهــاد  ســازمان  دامــی  تولیــدات 
اســتانها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور 
نســبت به تولک بــری اقدام نماینــد. در ضمن 

حــذف گله ها پــس از ۱۱۰ هفتگی نیاز به اخذ 
مجوز نخواهد داشت.

۳- بــا توجــه بــه اینکــه کاهــش قیمــت 
قابــل  آتــی  هفته هــای  بــرای  مــرغ  گوشــت 
تــداوم  منظــور حفــظ  بــه  اســت،  پیش بینــی 
تولیــد، شــرکت پشــتیبانی امــور دام آمادگــی 
خرید گوشت مرغ مازاد بازار را داشته باشد.
تعاونی هــای  سراســری  اتحادیــه   -۴
گوشــتی  مــرغ  پرورش دهنــدگان  کشــاورزی 
ایران و انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه 
نســبت به عقد تفاهم فیمابین برای قیمت و 
میــزان مــورد نیاز جوجه یک روزه گوشــتی در 
ماه های آتی به گونه ای اقدام نمایند که هیچ 

یک از حلقه ها متضرر نشوند.

برپایی نمایشگاه تخصصی محصوالت ایرانی 
در عشــق آباد فرصــت مغتنمی برای افزایش 
سطح تبادالت تجاری گلستان با ترکمنستان 
بتواننــد  طریــق  ایــن  از  تجــار  تــا  اســت 
ظرفیت های استان را به خوبی معرفی کنند.
دولــت  اخیــر  یکســال  رویکردهــای 
سیزدهم در حوزه سیاست خارجی و افزایش 
تعامــالت دیپلماتیــک بــا کشــورهای همســایه 
از جمله کشــورهای CIS به ویژه ترکمنســتان 
فــراروی بخش هــای  چشــم اندازهای روشــنی 
بخش هــای  در  ویــژه  بــه  کشــور  مختلــف 

اقتصادی ترسیم کرده است.
دســتاورد دیدارهــای دیپلماتیــک رئیــس 
جمهــوری ایران با ســران کشــورهای مشــترک 
و  بــروز  حــال  در  ترکمنســتان  ماننــد  منافــع 
ظهــور بوده کــه می توان به حــذف هزینه های 
خــاک  در  تجــاری  کامیون هــای  ترانزیتــی 
کامیون هــا  تــردد  ســرگیری  از  ترکمنســتان، 
از  فراهــم شــدن مقدمــات  ترکمنســتان،  بــه 
ســرگیری تجــارت چمدانــی در گمــرک اینچــه 

برون اشاره کرد.
یکــی دیگری از مباحثی کــه اخیراً مطرح 
شــده، موضــوع برپایــی نمایشــگاه تخصصــی 
محصوالت جمهوری اسالمی ایران در »عشق 
مدیــران  اظهــارات  بــر  بنــا  کــه  اســت  آبــاد« 

ســازمان توســعه تجــارت ایــران قرار اســت در 
آذر برگزار شود.

هــر چند شــرکت ها و بازرگانــان پایتخت 
نشــین بــه فراخــور توانمندی و تجربه بیشــتر 
خواهنــد  نمایشــگاه  ایــن  در  باالتــری  ســهم 
داشــت اما اســتان های هم مرز با ترکمنستان 
ماننــد خراســان شــمالی، رضــوی و گلســتان 
هــم می تواننــد در ایــن رخــداد بــزرگ تجــاری 

نقش آفرین باشند.
رســمی،  گزارش هــای  آخریــن  برمبنــای 
اتــاق  عضــو  اقتصــادی  فعــال   ۸۰۰ حــدود 
کشــاورزی  و  معــادن  صنایــع،  بازرگانــی، 
گلســتان هســتند که این افراد به ۳۰ کشــور 
دنیا در سه قاره آسیا، اروپا و افریقا و به طور 
عمــده بــا کشــورهای آســیای میانه، صــادرات 

کاال را انجام می دهند.

تجار گلستانی به خط 
می شوند

برگــزاری ایــن نمایشــگاه در همســایگی 
اســتان گلســتان یــک فرصــت ارزشــمند بــرای 
بــا  تــا  اقتصــادی محســوب می شــود  فعــاالن 
ترســیم یــک نقشــه راه دقیــق و برنامه ریــزی 
بــرای  را  جدیــدی  بازارهــای  بتواننــد  مــدون 

تولیدات و محصوالت خود کشف کنند.

و  خــزر  دریــای  شــرق  در  اخیــر  وقایــع 
تحریم هــای اعمالــی بــر روســیه بــر بازارهــای 
ترکمنســتان تأثیر گذاشــته و تمایل ترکمن ها 
بــرای تأمیــن بخشــی از نیازهای خــود از ایران 

ذرا بیشتر کرده است.
عالوه بر آن هم در حوزه زیرساخت های 
رخدادهــای  هــم  کاال  ترانزیــت  بــا  مرتبــط 
مطلوبی اتفاق افتاده که از آن جمله می توان 
بــه تکمیــل نهایی زیرســاخت های ریلی KTI و 
حل مشــکالتی نظیر خط عریض اشــاره کرده 
که سرعت جابجایی کاال از گلستان به مقصد 

ترکمنستان را افزایش داده است.
بــه طور حتم برگزاری این نمایشــگاه می تواند 
نقش بسزایی در رونق دوباره تبادالت تجاری 

بین ایران و ترکمنستان باشد.

 ۱۵ درصد تبادالت
با ترکمنستان از مرز اینچه 

انجام می شود
تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
گلســتان در این بــاره بــه مهــر گفــت: نمایشــگاه 
ایران در عشــق آباد ترکمنســتان فرصت بســیار 
مناسبی برای ارائه توانمندی های تولیدکنندگان 

و تجار و بازرگانان گلستان است.

 ۱۵ افــزود:  حســن زاده  علــی  درویــش 
درصــد صــادرات به ترکمنســتان از مــرز اینچه 
کــه  انجــام می شــود  اســتان گلســتان  بــرون 
نشــان دهنــده اهمیت این کشــور بــرای حوزه 

تجارت خارجی استان گلستان است.
حســن زاده بــا اشــاره بــه اهمیــت حضور 
گلســتان  بازرگانــان  و  تجــار  تولیدکننــدگان، 
در ایــن نمایشــگاه، گفــت: نمایشــگاه عشــق 
آبــاد که ســازمان توســعه تجارت ایــران مجوز 
برگــزاری آن را گرفتــه فرصت بســیار مغتنمی 
و  تولیدکننــدگان  توانمندی هــای  ارائــه  بــرای 
تجــار و بازرگانــان گلســتانی را فراهــم کــرده 
بــرای  اســت حمایت هــای الزم  و الزم  اســت 
حضــور پررنگ تــر تجــار و بازرگانان اســتان در 

این نمایشگاه انجام شود.

رشد صادرات به ترکمنستان
صنایــع،  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس  نایــب 
معــادن و کشــاورزی گــرگان هــم در نشســت 
خبــری بــا خبرنــگاران اظهار کــرد: رویکرد ویژه 
دولت آیت هللا رئیســی برای تقویت تعامالت 
با همســایگان سبب شــد تا اتفاقات مطلوبی 
در این بخش رخ دهد و برپایی این نمایشگاه 
و ســفر هیأت تجاری گلســتان به ترکمنستان 

از جمله این رهاوردها است.

بر اساس گزارش جدید مرکز آمار از شاخص 
ســاختمانی  نهاده هــای  قیمــت  متوســط  و 
شــهر تهــران، تــورم نهاده های ســاختمانی در 
تابســتان ســال جاری منفی ۳.۴ درصد بوده 
و تــورم فصلــی، نقطــه بــه نقطــه و ســاالنه 
بــه ترتیــب حــدود ۳۰، ۱۴ و ۸ واحــد درصــد 

کاهش یافته است.
بــه گــزارش ایرنا، مرکــز آمار ایران روزگذشــته 
گزارش شــاخص و متوســط قیمــت نهاده های 
ســاختمانی شــهر تهران فصل تابســتان ١٤٠١ 

)بر مبنای سال پایه ١٣٩٠( را منتشر کرد. 

شاخص کل
در فصل تابســتان ١٤٠١ شــاخص قیمت 
شــهر  مســکونی  ســاختمان های  نهاده هــای 
تهــران بــه عــدد ١٤٩١,٨ رســید کــه ایــن رقــم 

نسبت به شاخص فصل قبل )١٥٤٤.٢( ٣.٤ 
درصد کاهش داشته است.

کاهش تورم فصلی
در تابســتان ١٤٠١ تــورم فصلــی، معــادل 
٣,٤- درصــد بــوده اســت کــه در مقایســه بــا 
همیــن اطــالع در فصــل قبــل )٢٦.٣ درصــد( 

٢٩.٧ واحد درصد کاهش داشته است.
منظور از تورم فصلی، درصد تغییر عدد 
شاخص قیمت در فصل جاری نسبت به عدد 

شاخص در فصل قبل می باشد.
در ایــن فصــل در بین گروه های اجرایی، 
بیشترین تورم فصلی مربوط به گروه اجرایی 
»نقاشــی ســاختمان« بــا ٩,٩ درصــد اســت و 
این در حالی است که گروه اجرایی »سیمان، 
بتن، شن و ماسه«  با ١٥.٤ درصد کاهش، با 

بیشــترین کاهش تورم فصلی نسبت با سایر 
گروه ها مواجه شده است.

کاهش تورم نقطه به نقطه
در تابســتان ١٤٠١ تــورم نقطــه بــه نقطه 
معادل ٢٩,٣ درصد بوده است که در مقایسه 
بــا همین اطالع در فصــل قبل )٤٣.٤ درصد( 

١٤.١ واحد درصد کاهش داشته است.
منظــور از تــورم نقطــه ای، درصــد تغییــر 
شــاخص قیمــت در فصــل جــاری نســبت بــه 
شاخص قیمت فصل مشابه سال قبل است.
در ایــن فصــل در بین گروه های اجرایی، 
بیشترین تورم نقطه به نقطه مربوط به گروه 
اجرایــی »شیشــه« با ٨٣,٣ درصد، می باشــد 
اجرایــی  گــروه  کــه  اســت  حالــی  در  ایــن  و 
»آهــن آالت، میلگــرد، پروفیل درب و پنجره و 

نــرده« بــا ٠.٤ درصــد کاهــش تــورم نقطــه به 
نقطه مواجه شده است.

کاهش تورم ساالنه
در تابســتان ١٤٠١ تــورم ســاالنه، معادل 
٣٦,٧ درصد بوده اســت که نســبت به همین 
 ٨.١ درصــد(   ٤٤.٨( قبــل  فصــل  در  اطــالع 
واحــد درصــد کاهش داشــته اســت. منظور از 
تــورم ســاالنه، درصد تغییر متوســط شــاخص 
قیمت چهار فصل منتهی به فصل مورد نظر،  

نسبت به همین اطالع در سال قبل است.
در این فصل در بین گروه های اجرایی بیشترین 
تورم مربوط به گروه اجرایی »شیشه« با ٨٥,٢ 
درصــد و کمتریــن تــورم بــا ١٨.٠ درصــد متعلــق 
بــه گــروه »آهــن آالت، میلگــرد، پروفیل درب و 

پنجره و نرده« بوده است.

وزارت بازرگانــی و صنعــت هنــد از رشــد ۲ برابــری 
واردات این کشــور از ایران در هشــتمین ماه سال 

جاری میالدی خبر داد.
به گزارش ایرنا، جدیدترین آمار منتشــر شــده 
نشــان  هنــد  صنعــت  و  بازرگانــی  وزارت  ســوی  از 
می دهد کل مبادالت تجاری این کشــور با ایران در 
۸ ماهــه ســال جــاری میالدی به یــک میلیارد و ۷۹۱ 

میلیون دالر رسیده است.
مبادالت تجاری ایران و هند در ۸ ماهه ژانویه 
تا اوت ۲۰۲۲ با رشــد ۵۲ درصدی نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل مواجه شده اســت. کل مبادالت 
تجــاری دو کشــور در ۸ ماهــه ســال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱ 

میلیارد و ۱۷۶ میلیون دالر اعالم شده بود.
بــر اســاس این گزارش صــادرات هند به ایران 

در ۸ ماهه ســال جاری میالدی با رشــد ۵۶ درصدی 
نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به 
۱ میلیارد و ۳۸۴ میلیون دالر رسیده است. هند در 
۸ ماهه نخست سال قبل ۸۸۶ میلیون دالر کاال به 

ایران صادر کرده بود.
واردات هنــد از ایــران در ۸ ماهــه امســال نیز رشــد 
قابــل توجــه ۴۰ درصــدی داشــته و بــه ۴۰۷ میلیون 
دالر رســیده اســت. هند در مدت مشــابه سال قبل 

۲۹۰ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
برنــج و چای مهم تریــن کاالهای صادراتی هند 
به ایران در ۸ ماهه امسال بوده است. هند در این 
دوره ۹۱۳ میلیون دالر برنج و ۶۰ میلیون دالر چای 

به ایران صادر کرده است.
فرآورده هــای نفتــی و انواع میوه نیز مهم ترین 

کاالهــای وارداتــی هنــد از ایران در ۸ ماهه نخســت 
۲۰۲۲ بــوده اســت. هنــد ۱۰۲ میلیــون دالر فرآورده  
نفتی و ۱۰۱ میلیون دالر میوه از ایران در این مدت 

وارد کرده است.

 واردات هند از ایران
 در اوت امسال ۲ برابر شد

بر اســاس این گزارش در هشــتمین ماه ســال 
جــاری میــالدی واردات هند از ایران ۲ برابر شــده و 
به ۴۶ میلیون دالر رسیده است. هند در اوت سال 

قبل ۲۳ میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده بود.
صادرات هند به ایران در ماه اوت ۲۰۲۲ نیز با رشد 
۸۰ درصــدی از ۷۸ میلیــون دالر در اوت ســال قبــل 

به ۱۴۱ میلیون دالر در اوت امسال رسیده است.

بر اســاس گزارش ســازمان خواربار و کشــاورزی 
ملل متحد )فائو(، هزینه واردات مواد غذایی در 
جهــان در ســال جــاری میالدی بــه ۱.۹۴ تریلیون 
دالر افزایــش می یابــد کــه باالتــر از پیش بینی ها 

خواهد بود.
به گزارش تسنیم به نقل از راشاتودی، بر اساس 
گــزارش ســازمان خواربــار و کشــاورزی ملل متحد 
)فائــو(، هزینــه واردات مــواد غذایــی در جهــان در 
سال جاری میالدی به ۱.۹۴ تریلیون دالر افزایش 

می یابد که باالتر از پیش بینی ها خواهد بود.
فائــو در آخریــن گــزارش خود کــه روز جمعه 
منتشر شد، اعالم کرد که این یک رکورد بی سابقه 
و افزایــش ۱۰ درصــدی هزینه ها نســبت به رکورد 
ســال ۲۰۲۱ خواهــد بــود، اگرچــه انتظــار مــی رود 

سرعت این افزایش در واکنش به افزایش قیمت 
غــذا و کاهــش ارزش ارزهای جهانی در برابر دالر 
آمریکا کاهش یابد، چرا که هر دو بر قدرت خرید 
کشــورهای واردکننــده و متعاقبــاً بــر حجــم مــواد 

غذایی وارداتی تأثیر می گذارند.
کــه  کــرد  خاطرنشــان  همچنیــن  گــزارش  ایــن 
کشــورهای آســیب پذیر به لحاظ اقتصادی نســبت 
به دیگر کشورها از افزایش قیمت ها بیشتر متاثر 

شده اند.
نشــانه های  مــوارد  ایــن  داد:  هشــدار  فائــو 
هشداردهنده ای از منظر امنیت غذایی هستند و 
نشان می دهند که واردکنندگان برای تامین مالی 
افزایش هزینه های بین المللی مشکل دارند و به 
طور بالقوه حکایت از پایان انعطاف پذیری آنها در 

برابر قیمت های بین المللی باالتر است.
کــه  کــرد  اشــاره  همچنیــن  ســازمان  ایــن 
کشــورهای دارای درآمــد باال بــه واردات کل طیف 
محصوالت ادامه خواهند داد در حالی که مناطق 
در حــال توســعه بــر روی غذاهــای اصلــی تمرکــز 

خواهند کرد.
فائــو در رابطــه با واردات محصوالت کشــاورزی از 
جملــه کــود، گفت کــه انتظــار می رود ایــن هزینه 
در سال ۲۰۲۲ به ۴۲۴ میلیارد دالر افزایش یابد 
کــه ۴۸ درصــد نســبت به ســال قبــل و ۱۱۲ درصد 
نسبت به سال ۲۰۲۰ بیشتر خواهد بود. به گفته 
ایــن ســازمان جهانــی، "عواقب منفی" بــرای تولید 
محصــوالت کشــاورزی و امنیــت غذایــی جهانــی 

احتماال تا سال ۲۰۲۳ ادامه خواهد داشت.

تجارت ۱.۷۹۱ میلیارد دالری تهران و دهلی نوهشدار سازمان ملل درباره امنیت غذایی جهان

 کاهش تورم نهاده های ساختمانی به منفی ۳.۴ درصد
در تابستان امسال

اوج گیری تبادالت تجاری با ترکمنستان

۴ مصوبه مهم برای افزایش 
تولید مرغ
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بحران انرژی، اتحادیه اروپا 
را وارد رکود می کند

اتحادیــهاروپــاجمعــههشــداردادکــهمنطقــهیورودر
طــولزمســتانبــاافزایــشقیمــتانــرژیواردرکــود

خواهدشد.
بــه گــزارش خبرنگار مه،ر اتحادیــه اروپا روز جمعه 
هشدار داد که منطقه یورو در طول زمستان با افزایش 

قیمت انرژی وارد رکود خواهد شد.
همچنین این اتحادیه تورم ۶.۱ درصدی را در سال 

آینده پیش بینی کرد.
کمیســیون اروپــا اعــام کــرد کــه انتظــار مــی رود، 
افزایش نا اطمینانی و هزینه های فزاینده، منطقه یورو 
و بیشــتر بلــوک را در ســه ماهــه آخــر ســال ۲۰۲۲ وارد 

رکود کند.

 حمایت صدر اعظم آلمان
از تحریم های بیشتر 

اتحادیه اروپا علیه ایران
صدراعظــمآلمــانروزگذشــتهدراظهاراتــیضــدایرانی
مطرحکردکهازتحریمهایبیشتراتحادیهاروپاعلیه

ایرانحمایتمیکند.
به گزارش ایســنا، خبرگزاری رویترز نوشت، اوالف 
شــولتز، صدراعظم آلمان روزگذشــته در پیامی ویدیویی 
در صفحه توییترش گفت که از دور تحریم های اتحادیه 
اروپا که قرار اســت هفته بعد علیه ایران اعمال شــود، 
اظهاراتــی  کــردن  مطــرح  بــا  شــولتز  می کنــد.  حمایــت 
ضدایرانی گفت: ما می خواهیم فشار بر سپاه پاسداران 

ایران و رهبری سیاسی]ایران[ را بیشتر کنیم.
دولــت آلمــان اخیــر بــا مداخله جویــی در اتفاقــات 
اخیــر ایــران و ادعــای حمایــت ایــران از روســیه در جنگ 
آن علیــه اوکراین با فروش پهپادهای ایرانی به مســکو، 
از اقدامــات تحریمــی اتحادیــه اروپــا علیه ایــران حمایت 

کرده است.
پیش تــر، آنالنا بربــوک، وزیر امور خارجه آلمان در 
توییتر خبر داد که اتحادیه اروپا در اعتراض به آنچه که  
ســرکوب معترضــان در ایران خوانده اســت، تحریم های 
جدیــدی را در نظــر می گیــرد. بربــوک در توییتــر نوشــت 
کــه کار بــر روی مجموعــه تحریم هــای تازه ادامــه دارد و 

»می خواهیم هفته آینده آنها را بکار بگیریم.«
وزیــران خارجــه اتحادیــه اروپــا دوشــنبه گــرد هــم 
می آیند و طبق گفته دیپلمات های غربی، قرار اســت به 
بررســی نهایی کردن بســته تحریمی جدیدی علیه ایران 

بپردازند.
حســین امیرعبداللهیــان، وزیــر امــور خارجــه ایران 
در  آلمانــی اش  اظهــارات همتــای  ایــن  بــه  واکنــش  در 
پیامــی گفــت: مواضــع تحریک آمیــز، مداخلــه جویانه و 

غیردیپلماتیک نشان دهنده پختگی و تدبیر نیست.
او افــزود: تخریــب پیوندهــای قدیمــی پیامدهــای 
بلندمــدت دارد. آلمــان می تواند تعامل را برای مقابله با 
چالش های مشترک انتخاب کند و یا راه تقابل در پیش 

بگیرد. پاسخ ما متناسب و قاطع خواهد بود.

 تیشه بخش کشاورزی
بر ریشه ذخایر آبی کشور

درشــرایطیکهبحرانآببیشازهمیشــهگریبانگیر
کشــورشــده،بخشکشاورزیبامصارفکنترلنشده
ودورازمنطقبهاینشــرایطدامنمیزند،طبقآمار
۸۹درصدآبکشــوردراینحوزهمصرفمیشــودکه
باتوجهبهبهرهوریپایینوهدررفتباالیمصرفآب

درتولیدمحصوالت،عددباالییاست.
به گزارش ایسنا، آخرین وضعیت منابع آبی کشور نشان 
می دهــد کــه در شــرایط فعلی ۸۶ درصــد آب تجدیدپذیر 
کشور به مصارف کشاورزی، صنعت و خدمات و شرب و 
بهداشــت می رسد، بالغ بر ۸۹ درصد آب مصرفی کشور 
در بخش کشاورزی مصرف. از سوی دیگر ۵۵ درصد کل 
آب مصرفی کشور از منابع زیرزمینی برداشت می شود، 
این در شــرایطی اســت که در ۱۶ اســتان کشــور بیش از 
۶۰ و هشــت اســتان بیش از ۸۰ درصد مصارف آب خود 

را وابسته به آب زیرزمینی هستند.
در شــرایطی کــه بیــش از ۹۱ درصــد از ۱۰۷ میلیــون تــن 
محصــوالت زراعــی و باغــی ســال ۱۳۹۸ – ۱۳۹۷ بــا مصرف 
آب ســطحی و زیرزمینــی تولیــد شــده کــه بیانگر وابســتگی 
اســت،  آبــی  منابــع  بــه  پایــداری کشــاورزی  از حــد  بیــش 
منابــع آب  از  بخــش کشــاورزی  همچنیــن حجــم مصــرف 
سطحی و زیرزمینی ۸۸ میلیارد مترمکعب بوده که بایستی 

به ۶۰ میلیارد مترمکعب )معادل ۳۲درصد( کاهش یابد.
بهره وری تولید محصوالت کشاورزی در بخش آب 
کشور در شرایط فعلی حدود ۱.۳ کیلوگرم بر مترمکعب 
تعییــن شــده کــه هــدف گــذاری افــق ۱۴۰۴ معــادل ۲.۲ 
کیلوگــرم بــر مترمکعــب اســت، نتایــج نشــان می دهــد 
مــورد مصــرف  غذایــی  گروه هــای  تولیــد  امــروزه ســهم 
انسان در سراسر جهان برابر با چهار میلیارد تن است، 
اتــاف مــواد غذایی تولید شــده در جهان ســاالنه حدود 
۴۰ درصــد تخمیــن زده می شــود. اتــاف مــواد غذایی در 
کشــورهای در حال توســعه بیشتر از نوع ضایعات مواد 
غذایــی اســت ولــی در کشــورهای توســعه یافته بیشــتر 
از نــوع دور ریزهــای مــواد غذایــی بوده و ایــران از جمله 
کشــورهایی اســت کــه هــر ســاله درصــد باالیــی از مواد 
غذایــی تولیــدی را به هدر می دهــد که حدود ۳۵ درصد 

تخمین زده شده است.
عمــده دالیــل اتــاف مــواد غذایــی شــامل مدیریت 
ناکارآمد، سیســتم برداشــت قدیمی و ضعیف، راندمان 
نگهــداری  سیســتم های  محصــوالت،  برداشــت  پاییــن 
ضعیــف مــواد غذایــی خشــک کــردن، ســردخانه و ...، 
سیستم و ساختار بازاریابی ناکارآمد و نظایر آن است. 
مطابــق بــا گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی، اتــاف مواد 
غذایــی ســبب هــدر رفــت ســاالنه بالــغ بــر ۱۵ میلیــارد 
مترمکعــب منابــع آب ســطحی و زیرزمینــی در بخــش 
مصــارف کشــاورزی شــده، ایــن بــدان معنــی اســت کــه 
ساالنه حدود ۱۸ درصد از آب مصرفی بخش کشاورزی 

بیهوده مصرف می شود.

اخبـــــــــــــــــار

افزایش ۵ هزار کیلومتری 
طول شبکه توزیع برق کشور

طــولشــبکهفشــارمتوســطوضعیــفبــرقکشــوراز
ابتدایامسال،۵هزارکیلومترافزایشیافت.

بــه گــزارش دیــروز شــرکت مدیریت تولیــد، انتقال 
و توزیــع نیــروی بــرق ایــران، تاکنون و از ابتدای امســال 
طول شــبکه فشار متوســط توزیع برق کشور با افزایش 

۴ هزار کیلومتری به ۴۵۴ هزار کیلومتر رسید.
همچنیــن طــول شــبکه فشــار ضعیــف برق کشــور 
نیــز از ۳۸۶ هــزار کیلومتــر در پایان ۱۴۰۰ به ۳۸۷ هزار 
کیلومتــر در پایــان شــهریور امســال رســید. شــبکه های 

فشار متوسط و ضعیف در حوزه توزیع برق قرار دارد.
ســطوح ولتاژی فشار متوســط در شبکه برق ایران 
۱۱، ۲۰ و ۳۳ کیلوولت اســت که گســتردگی شــبکه ۲۰ 
کیلوولت در ســطح کشــور بیشــتر و سطوح ولتاژی ۱۱ و 
۳۳ کیلوولت در چند شهر جنوبی کشور کاربرد دارند.

ســطوح ولتاژ فشــار ضعیف نیز )ولتاژ مصرف( در 
شبکه برق کشور ۲۳۰ و ۴۰۰  ولت است.

ابتــدای  از  نیــز  توزیــع  ترانســفورماتورهای  تعــداد 
امســال ۹ هزار دســتگاه افزایش یافت و به  ۸۰۷ هزار 

دستگاه رسید.
در همیــن مدت ظرفیت ترانســفورماتورهای توزیع 
نیــز بــا افزایــش ۱ هــزار و ۷۵۷ مگاولــت آمپــری به ۱۳۶ 

هزار و ۵۱۲ مگاولت آمپر رسید.

کشورهای عربی اجازه 
تجارت با ایران را ندارند

مدیرعاملشــرکتمهندسیوتوسعهگازایراندرباره
اینکهآیاایرانمیتواندبهعنوانهابســاختتوربین
معرفــیشــود،خاطرنشــانکــردکــهواقــعامــراینکــه
عربســتان،امــارات،قطــر،کویــتوســایرکشــورهای
منطقهکمابیشاستفادهکنندهاینتجهیزاتهستند،
امابازارشانکالدردستامریکاواروپاست،هرقدر
همایرانارزانترینکاالدراختیارشانقراردهد،این
کشــورهااجازهتجارتباایرانراندارند.اینکشــورها
چنــانبــاآمریــکاواروپــادرهــمتنیــدهشــدهاندکهبه
گفتهترامپاگرامریکاآنهارارهاکنددچارفروپاشی
میشــوند،اینبیانترامپیکبلوفسیاســینیســت

بلکهیکواقعیتعریاناست.
رضــا نوشــادی در گفت وگــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
ایلنــا، بــا بیــان اینکه کشــورهای عربی تجهیــزات خود را 
از کمپانی هــای امریکایی و اروپایی وارد می کنند، گفت: 
اکنــون عرصــه؛ عرصه رقابت تجاری نیســت بلکه عرصه 
رقابت سیاســی اســت و در این عرصه به ایرانیان اجازه 
ورود داده نمی شود زیرا فرمانروایان این کشورها متاثر 
از فرمانروایان امریکایی و غربی هستند، مثا شاهدیم 
با وجود تبحری که ایران در توســعه میادین نفت و گاز 
دارد هیچــگاه در پروژه هــای توســعه میادیــن عــراق هم 
حضور نیافته و دلیل آن نیز این اســت که امریکا اجازه 
نمی دهد، بنابراین بحث رقابت سیاســی حاکم اســت و 

معادالت سیاسی تعیین کننده هستند. 

فرصتهاییبرایصدورتجهیزات
نفت،گازونیروگاهی

او ادامــه داد: اکنــون غیــر از کشــورهای منطقه؛ ما 
فرصت هایــی بــرای صــدور دیگــر تجهیــزات نفــت، گاز و 
نیروگاهی داریم مثا بازارهایی مثل کشورهای امریکای 
جنوبــی بایــد هدف گذاری شــود که به انــدازه خاورمیانه 

تحت سیطره امریکا نیستند. 
مدیرعامــل شــرکت مهندســی و توســعه گاز ایــران 
دربــاره وضعیــت ســاخت توربیــن در کشــور اظهــار کرد: 
توربین هــای  ســاخت  موضــوع  در  ایــران  خوشــبختانه 
نیروگاهــی، پاالیشــگاهی و شــبکه انتقــال گاز مســتقل 
اســت، در این خصوص شــرکت مهندســی و توسعه گاز 
ایران با عقد قراردادهایی با تیراژ باال در ســال های دور 
دو نمونــه توربیــن را از اروپــای غربــی و شــرقی انتقــال 
تکنولــوژی داده و اکنــون در کشــور کامــا بومــی شــده 
اســت. بــا حمایــت هوشــمندانه و مــدون ایــن توربین ها 
ارتقا یافته و امروز با نشان و نام ایرانی تولید می شود.  

 توربینهایایرانی؛ازآسیا
تاامریکایجنوبی

درصــد   ۸۵ اکنــون  کــرد  تصریــح  ادامــه  در  نوشــادی   
تأسیســات و تجهیــزات مــورد نیــاز صنعــت گاز در داخــل 
توانمندی هــای  بــه پشــتوانه  کشــور ســاخته می شــود و 
گســترده شــرکت های ایرانی در عراق در حال ســاخت ۴ 
هزار مگاوات نیروگاه هســتند که توربین ها تماما ایرانی 
اســت، در عمان و ســوریه نیز همین ســوابق وجود دارد. 
اکنــون ایرانی هــا بــه ســمت بازارهــای آمریــکای التیــن بــا 
تمرکز اولیه بر ونزوئا و کوبا مایل شده اند و همه اینها با 
تجهیزات ایرانی است، این تجارت در کشور ما راه افتاده 
و براحتی هم متوقف نخواهد شد و این آغاز راه است.   

روسیهبازارصادراتتجهیزاتشد
او توضیح داد: تجهیزات پیچیده در اقمار شــوروی 
)مثــا در اوکرایــن توربیــن( ســاخته می شــد اما شــوروی 
خــود را در بــازار بــاز، گســترده و با بازدهی بــاالی غربی 
رهــا کــرد. بعــد از فروپاشــی اقمــار شــوروی مثــل همین 
اوکرایــن هــم از حیطــه کنتــرل روســیه خــارج شــدند و 
بــه واردکننــده تجهیــزات زیــادی شــد،  روســیه تبدیــل 
مثــا اخیــرا دیدیــم که برای پروژه نورد اســتریم قرار بود 
توربین زیمنس از کانادا وارد شود که این اتفاق نیفتاد 
و یکــی از بهانه هــای توقف صادرات گاز روســیه به اروپا 
این بود که توربین تعمیر اساســی و وارد روســیه نشــد، 
بعد از آن هم دیدیم که با بمب گذاری و تخریب هر دو 
خط نورداستریم توسط احتماال آمریکا کا ارسال گاز به 
اروپا منتفی شد. همه دیدیم که کار وابستگی به جایی 
رســید کــه حتــی ســاندویچ مک دونالد هم کــه در دوران 
پس از فروپاشی با تبلیغات و صف های کیلومتری وارد 
روســیه شــده بــود دســت بــه تحریــم زد. نه تنهــا عرصه 
توربیــن بلکــه کل ایــن فضــای اقتصــادی کــه از ســال ها 
قبل زمینه استفاده و ورود همه کشورها برای صادرات 
تجهیــزات بــه روســیه بــوده؛ پــس از مناقشــه اوکراین و 
تحریم روسیه توسط اروپا و آمریکا تشدید شده است.

اخبـــــــــــــــــار

نرخبیکاریدرپاییزسالگذشته۸.۹درصد
بودهکهدرمقایسهباتابستان۱۴۰۰کاهش

داشتهاست.
به گزارش ایســنا، نرخ مشــارکت نیروی 
نخســتین  اقتصــادی(  مشــارکت  )نــرخ  کار 
شــاخص کلیــدی در میــان ۲۰ شــاخص اصلی 
بازار کار اســت که توســط سازمان جهانی کار 
معرفــی شــده اســت. نرخ مشــارکت یــا همان 
نرخ فعالیت، از نسبت جمعیت فعال )شاغل 
و بیکار در جســتجوی کار( به کل جمعیت در 

سن کار به دست می آید.
محصان، خانــه داران و دارندگان درآمد 
بــدون کار، چنانچه شــاغل یا بیکار باشــند به 
نوعــی فعــال اقتصــادی محســوب می شــوند. 
در عیــن حــال بــه نســبتی از جمعیــت فعــال 

اقتصــادی که نتوانســته اند شــغلی پیدا کنند، 
نــرخ بیــکاری گفتــه می شــود. نــرخ مشــارکت 
اقتصــادی بــه متغیرهایــی همچــون جمعیــت 
فعــال و جمعیــت در ســن کار کــه در دل خود 
جمعیــت غیــر فعــال را نهفتــه دارد، وابســته 

است.
و  برنامه ریــزی  مرکــز  گــزارش  مطابــق 
اطاعات راهبردی وزارت کار از برآوردهای به 
دســت آمــده در ســال ۱۴۰۰، جمعیت کشــور 
برابــر ۸۴ هــزار و ۹۷۱ نفــر بــوده کــه نســبت 
بــه ســال ۱۳۹۹، ۱.۱ درصــد افزایــش داشــته 
اســت. طبق ایــن آمــار، ۵۷.۸ درصد جمعیت 
در مناطــق شــهری و ۲۴.۲ درصــد در مناطــق 

روستایی ساکن هستند.
نتایــج گــزارش بیانگــر آن اســت که نرخ 

مشــارکت اقتصــادی در ســال گذشــته حــدود 
۴۱ درصــد بــوده و مردان با ۶۸.۷ درصد فعال 
تــر بوده انــد. نرخ بیــکاری نیز ۹.۲ درصد بوده 
کــه ایــن شــاخص در بیــن مــردان ۷.۹ درصــد 
در  اســت.  بــوده  ۱۶ درصــد  زنــان  بیــن  در  و 
میــان اســتان ها، هرمزگان و کرمانشــاه دارای 
ســال  در  جمعیــت  بیــکاری  نــرخ  باالتریــن 

گذشته بوده اند.
نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ســاله و بیشــتر 
در بهــار ســال گذشــته ۸.۸ درصــد بــوده کــه 
می توانــد بــه منزلــه تحــرک بــازار کار پــس از 
فروکش کردن کرونا و رونق و فعالیت مجدد 
کسب و کارها باشد. این شاخص در تابستان 
ســال قبل به ۹.۶ درصد افزایش یافته اما در 

فصل پاییز روند کاهشی داشته است.

بررســی نــرخ مشــارکت اقتصــادی و نرخ 
بیکاری در میان استانهای کشور نیز حاکی از 
آن است که نرخ مشارکت اقتصادی و بیکاری 
در ســال ۱۴۰۰ در مقایســه با سال قبل از آن 

۰.۴ درصد کاهش داشته است.
بررســی اشــتغال در بخش هــای عمــده 
اقتصــادی نشــان می دهــد که بخــش خدمات 
بــا ۴۹.۸ درصــد بیشــترین ســهم اشــتغال را 
به خود اختصاص داده که در زمســتان ســال 

گذشته به بیش از ۵۱ درصد رسیده است.
 به اعتقاد کارشناسان، دولتی بودن اقتصاد، 
و  تولیــدی  فعالیت هــای  ریســک  بــودن  بــاال 
زودبــازده و کم هزینه بودن کســب و کارهای 
خدماتی دلیل باال بودن سهم اشتغال بخش 

خدمات در سالهای اخیر بوده است.

دردیــداروزیــرصمتبامعــاونوزیرتجارت
عمــان،طــرفعمانــیآمادگــیخــودراجهت
و عمــان در ایرانــی کارخانههــای حضــور
راهاندازیخطتولیدهمراهباارائهتسهیالت
تعرفهای،مالیاتیواهدایزمیناعالمکرد.

بــه گــزارش ســازمان توســعه تجــارت ایــران، در 
دیــدار صالــح بــن ســعید، معــاون وزیــر تجارت و 
صنعت عمان و ســید رضــا فاطمی امین، طرفین 
در خصوص راهکارهای توسعه تجارت و مبادالت 
ســرمایه گذاری های  کشــور  دو  میــان  تجــاری 
مشــترک، تهاتر کاال، توافقنامــه تجارت ترجیحی 
در  ایرانــی  کارخانه هــای  و  شــرکت ها  و حضــور 

عمان بحث و تبادل نظر کردند.
سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت ضمن 
خــوش آمدگویی به هیأت عمانی، به آمادگی 
ایــران و شــرکت ها و کارخانه هــای ایرانی برای 
ســرمایه گذاری در عمــان اشــاره کــرد و افزود: 
اکنون یکی از کارخانه های تولید لوازم خانگی 
آمــاده احــداث خــط تولیــد در عمان اســت اما 
مــا پیشــنهاد می کنیــم کــه ایــن خــط تولیــد با 
ســرمایه گذاری مشــترک تجار عمانــی و ایرانی 

احداث شود.
او بــه رشــد ۷۰ درصــدی تجــارت ایــران و 
عمــان در ۷ مــاه ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه ســال 
۱۴۰۰ اشــاره کرد و گفت: خوشــبختانه بیشتر 
مــواردی کــه در ســفر بــه عمــان بــا همتایــان 
عمانــی توافــق شــده بود، محقق شــده اســت 
و مــواردی نیــز باقیمانــده کــه نیاز بــه پیگیری 

بیشتر دارد.
وزیر صمت ضمن دعوت رسمی از وزیر تجارت 
و صنعــت عمان برای ســفر بــه تهران در بهمن 
دو  کمیســیون مشــترک  در جلســه  و حضــور 
کشــور، بــه اهمیت موضوع تهاتــر کاالیی میان 
ایران و عمان اشاره کرد و بیان داشت: شروع 
تهاتر کاالیی به تقویت خط کشتیرانی منظمی 

که میان دو کشور راه افتاده، منجر می شود.
درخواستمعاونوزیرتجارتعمانبرای
سرمایهگذاریکارخانههایداروییولوازم

خانگیایرانیدراینکشور
صالــح بــن ســعید مســن، معــاون وزیــر 
ایــن نشســت  در  عمــان،  و صنعــت  تجــارت 
و  صنعتــی  مجتمع هــای  از  خــود  بازدیــد  بــه 
کارخانه های ایرانی در تهران و اصفهان اشاره 
کــرد و گفــت: در ایــن بازدیدها متوجه شــدیم 
کــه ایــران بســیار پیشــرفت کرده و بــه همین 
علــت خواســتار ســرمایه گذاری کارخانه هــای 
ایرانــی از جملــه دارویــی و لــوازم خانگــی در 

عمان هستیم.
او افــزود: در این مســیر تســهیات ویژه 
مالیاتــی و تعرفــه ای بــرای ایرانی هــا در نظــر 
گرفته ایم و حاضریم در هر نقطه ای که طرف 
ایرانی مایل باشد، زمین برای احداث کارخانه 

و خط تولید در اختیارش قرار دهیم.
معــاون وزیــر تجــارت و صنعــت عمــان 
بــه بازدیــد خــود از یک شــرکت داروســازی در 
تهران اشاره کرد و گفت: قرار است در عمان 

شــهرک پزشــکی تأسیس شود و امروز به این 
شــرکت ایرانی پیشنهاد دادیم به عنوان اولین 
شــرکت در این شــهرک کار خود را برای تولید 

دارو آغاز کند.
بانــک  رئیــس  ســفر  بــه  مســن  ســعید 
مرکــزی عمــان در هفتــه گذشــته بــه تهــران 
و دیــدار بــا همتــای ایرانــی خــود اشــاره کرد و 
افــزود: در ایــن دیــدار بســیاری از مشــکات 
تبادالت مالی بررســی و برای حل آنها راهکار 

در نظر گرفته شده است.
او همچنیــن بــه افتتاح صرافی مشــترک 
دو کشــور در عمــان و در روزهــای آتــی اشــاره 
کــرد و گفــت: دولــت عمــان درصــد زیــادی از 
بودجــه درمانــی خــود را صــرف خریــد دارو از 
اروپــا و آمریــکا می کنــد و مایــل هســتیم تــا از 

ظرفیت دارویی ایرانی ها نیز بهره ببریم.
 پیشنهادایجادگمرکسبز

میانایرانوعمان
در ادامــه ایــن دیدار علیرضــا پیمان پاک، 
معــاون وزیر صمت و رئیس ســازمان توســعه 
اینکــه صــادرات  بیــان  بــا  نیــز  ایــران  تجــارت 
ایران به عمان نســبت به ســال گذشــته رشــد 
۱۰۳ درصــدی داشــته، گفت: برای تــوازن تراز 
تجــاری دو کشــور الزم اســت کــه تجــار ایرانی 
بــا ظرفیت هــا و تولیدات همتایان عمانی خود 
آشنا شوند و نیازهای خود را به طرف عمانی 

اعام کنند.
حضــور  بــه  خصــوص  همیــن  در  او 

در  ایرانــی  غذایــی  صنایــع  شــرکت های 
نمایشــگاه های عمان طی روزهای آتی اشــاره 
کرد و از آمادگی سازمان توسعه تجارت برای 
برپایــی نمایشــگاهی در ایــران جهــت معرفــی 

محصوالت و تولیدات عمانی خبر داد.
ایــران  رئیــس ســازمان توســعه تجــارت 
بــا اشــاره بــه احداث گمــرک ســبز در توافق با 
روســیه میان این کشــور و جمهوری اســامی 
ایــران، پیشــنهاد احــداث گمــرک ســبز میــان 
ایران و عمان را مطرح کرد که این پیشنهاد با 

استقبال طرف های عمانی همراه شد.
پیمان پــاک همچنین به مذاکرات برای امضای 
توافقنامــه تجــارت ترجیحــی میــان دو کشــور 
اشــاره و بیان کــرد: به همین منظور در انتظار 
فهرست کاالیی مدنظر عمانی ها در توافقنامه 
تجارت ترجیحی و همچنین فهرست کاالهای 
تهاتــری هســتیم تــا در قالــب یک بســته برای 

تصویب به مجلس ارائه کنیم.
دو  مشــترک  همــکاری  موضــوع  بــه  او 
کشــور در ایجــاد پلتفرم هــای فــروش آنایــن 
کاال اشــاره کــرد و گفــت: ایــن موضــوع ســبب 
رونــق و افزایــش مبــادالت تجاری میــان ایران 

و عمان می شود.
ایــن مســئول در پایان از ســرمایه گذاران 
عمانی دعوت کرد تا در پروژه های داخل ایران 
ســرمایه گذاری داشــته باشــند و گفــت: ایــن 
افــراد می توانند در تولید مشــترک محصوالت 

ایرانی در عمان نیز سرمایه گذاری کنند.

صندوقبینالمللیپولدرگزارشــیتحلیلی
بهعواملنرختورمباالدرایرانطی2دهه
گذشــتهپرداختــهوراهکارهایــیرابرایحل
ایــنمشــکالتارائــهکــردهاســت.صنــدوق
بینالمللیپولدرمقالهایبهبررسیعوامل
تعیینکننــدهتــورمدرایــرانوسیاســتهای
اتخاذشــدهبرایمهارآنپرداختهونوشــته
اســتتــورمبــاالوجهنــدهیکــیازمشــکالت
ایــران در بیپایــان اجتماعــی و اقتصــادی
بــودهاســتکــهبــهگســترشفقروتشــدید
کمــک کشــور ایــن در اجتماعــی تنشهــای
کردهاســت.سیاستگذارانبرایمهارموثر
ایــنمشــکلدرابتــدابایــدعوامــلموجدآن

رابشناسند.
در این گزارش نوشــته شده نرخ ساالنه 
تــورم ایــران طــی دو دهــه گذشــته بــه  طــور 
متوســط در محــدوده ۲۰ درصــد در نوســان 
بوده است و این رقم بسیار باالتر از نرخ تورم 
در کشــورهای در حال ظهــور دیگر و همتایان 
منطقــه ای ایــران بــوده اســت. با شــیوع کرونا 
و تاثیر گــذاری آن بــر اقتصــاد ایــران بــه همراه 
تحریم هــای مالــی و تجــاری امریــکا و محــدود 
شــدن عرضــه کاالهــا، نــرخ تــورم در ایــران در 
پایان ســال ۱۳۹۹ تقریباً به ۵۰ درصد رســید. 
این رقم در سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۴۰ درصد بود. 
تورم فزاینده به همراه رشد اقتصادی پایین و 
نرخ بیکاری باال منجر به کاهش شدید قدرت 

خرید در این کشور شده است.

در ایــن گــزارش با اشــاره بــه اینکه دولت 
جدید ایران مهار تورم را به عنوان یک اولویت 
اقتصــادی مهــم خــود قــرار داده، نوشــته بــرای 
مهــار تورم در ایران ابتدا باید عوامل موجد آن 
شــناخته شــود. این گــزارش در ادامــه با توجه 
بــه داده  هــای بین ســال  های ۲۰۰۴ تا ۲۰۲۱ به 
بررسی عوامل تعیین  کننده نرخ تورم در ایران 
پرداختــه نوشــته:» مــا بــا اســتفاده از داده هــا 
دریافتیــم در حالــی کــه رشــد نقدینگــی صرفــاً 
در بلندمــدت باعــث تــورم می شــود که کاهش 
ارزش پــول ملــی در برابر دالر، کســری بودجه 
جاری و کاهش حجم صادرات نفت سه مولفه 
اصلــی رشــد تــورم در کوتاه مــدت هســتند. بــر 
اســاس داده های تاریخی پیش  بینی می  کنیم 
با تداوم کســری بودجه و کاهش ارزش ریال، 
نرخ تورم در ایران طی دو ســال آینده به رشــد 
خــود ادامــه دهد؛ اما اگر شــاخص های مالی و 
پولــی بهبــود پیدا کنند می توان شــاهد کاهش 
نرخ تورم به زیر ۲۰ درصد طی دو ســال آینده 
بود که البته این دستاورد تا حدودی با کاهش 
بــود.  خواهــد  همــراه  غیرنفتــی  بخــش  رشــد 
تثبیــت نــرخ ارز یا افزایش صــادرات نفت مثاً 
افزایــش دو برابری در ســال آینده با برداشــته 
شــدن تحریم هــا نیــز می توانــد نــرخ تــورم را تا 
حــد زیــادی کاهش دهد بــدون آنکه به بخش 

غیرنفتی ضربه بزند.«
در مــورد عوامــل بــروز و تشــدید تــورم 
در ایــران هــم در این گزارش نوشــته شــده:» 

مطالعاتــی کــه در دهــه ۲۰۰۰ انجــام گرفتــه 
می گوینــد ۱- تــورم در ایــران پدیــده ای پولــی 
اســت چه در کوتاه  مدت و چه در بلندمدت. 
۲- کاهــش تــورم در طــی ســال های ۲۰۰۰ تــا 
۲۰۰۱ ناشــی از ثبــات نســبی نــرخ ارز در بازار 
موازی بود. ۳- کاهش نرخ تورم در سال های 
۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ ناشــی از کاهش ســرعت رشد 
نقدینگــی بــود. مطالعــات متاخــر نیــز نشــان 
داده است ۱- تورم پدیده ای پولی است چه در 
کوتاه مــدت و چه در بلندمدت. ۲- مولفه های 
نــرخ  بــر  نقدینگــی  کنــار  در  نیــز  بیرونــی 
تــورم تاثیــر درانــد کــه از جملــه ایــن مولفه ها 
عبارتنــد از نــرخ ارز، قیمت کاالهای وارداتی و 
تحریم ها. تاثیر تحریم ها بلندت مدت است، 
امــا تاثیــر نــرخ ارز بر تــورم کوتاه مدت اســت. 
۳- عاوه بر سیاســت های پولــی، تحریم ها با 
بــاال بردن نــرخ دالر و افزایش کســری بودجه 
قیمــت   -۴ می کننــد.  کمــک  تــورم  رشــد  بــه 
حامل هــای انــرژی نیــز بر تــورم تاثیــر دارد. ما 
در ایــن مقالــه بــر روی مجموعه گســترده تری 
از عوامل تمرکز کرده ایم که عبارتند از کسری 
بودجــه و هزینه های دولــت، نقدینگی، تولید 
ناخالــص داخلــی بخــش نفتــی و غیرنفتــی، 
تحریم هــا، قیمت جهانی نفت و مواد غذایی، 
نــرخ برابــری ریــال در مقابــل دالر و واردات 

غیرنفتی.«
 همچیــن در ایــن گــزارش آمــده اســت:
تــورم می تــوان  » در مــورد عوامــل بیرونــی  

گفــت: افزایــش نــرخ ارز ارتباط بســیار زیادی 
بــا تــورم در ایــران دارد. بازگشــت تحریم هــا و 
شیوع کرونا به ویژه باعث افزایش شدید نرخ 
ارز در بازار شد که این مساله قیمت کاالهای 
وارداتــی را بــاال برد و بر تورم داخلی دمید. بر 
این اســاس به نظر می رســد کاالهای وارداتی 
ارتباطــی مســتقیم بــا تــورم داشــته اســت بــه 
ویــژه در جریــان تشــدید تحریم هــا در اوایل و 
اواخر دهه ۲۰۱۰ که احتماالً به کاهش حجم 
واردات منجــر شــد. تحریم هــا همچنین حجم 
صادرات را کاهش داده که این مساله نیز بر 
تورم تاثیر منفی گذاشــته اســت. قیمت نفت 
در کوتاه مــدت تاثیــر مثبتــی بــر تــورم داشــته 
اســت. بــا ایــن وجود کاهــش قیمــت نفت به 
همــراه شــیوع کرونا بــرای مهار تورمــی که در 
نتیجه افزایش شــدید نرخ ارز و سیاست های 
مالــی و پولــی انبســاطی در میانــه تحریم هــا 
پدیــد آمــده بــود کافــی نبــوده اســت. افزایش 
قیمت جهانی نفت و مواد غذایی از آغاز سال 
۲۰۲۱ و ایجــاد اختــال در زنجیره هــای عرضــه 
نیز احتماالً به تشــدید فشارهای تورمی کمک 
می کننــد. افزایش قیمــت جهانی کاالها و باال 
رفتن هزینه های حمل و نقل به همراه کمبود 
عرضه در نتیجه جنگ اوکراین از جمله عوامل 
تداوم فشارهای تورمی در کشورهای در حال 
توســعه بــه ویژه کشــورهایی خواهنــد بود که 
چارچوب های پولی ضعیف و انتظارات تورمی 

مهار نشده دارند مثل ایران.«

تورمیکهمهارنشد

تسهیالتعمانبرایسرمایهگذاریایرانیدراینکشور

نرخبیکاریکاهشیشد
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تغییر نام کارگزاری بانک 
توسعه صادرات به کارگزاری 

تامین سرمایه تمدن
شــرکت کارگــزاری بانــک توســعه صادرات بــه کارگزاری 

تامین سرمایه تمدن تغییر نام یافت.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، این 

بانــک با هــدف یکپارچه 
کــردن خدمــات مالی در 
حــوزه بازارســرمایه و در 
راســتای توســعه بیشــتر 
فعالیــت در ایــن بخــش 
گرفتــن  نظــر  در  بــا  و 
تامیــن  موفــق  ســابقه 
سرمایه تمدن، اقدام به 
اصالح ســاختار مالکیتی 

ایــن  ســهام  مالکیــت  تمرکــز  طریــق  از  خــود  کارگــزاری 
کارگزاری در شرکت تامین سرمایه تمدن کرده است. در 
پــی ایــن تصمیــم نام کارگزاری بانک توســعه صــادرات به 

کارگزاری تامین ســرمایه تمدن تغییر یافت.
این شــرکت کماکان به عنوان یکی از شــرکت  های 
گــروه بانــک توســعه صادرات ایران مشــغول به فعالیت 
خواهد بود و عالوه بر بهره مندی از مزایای حضور بانک 
در ترکیــب غیرمســتقیم ســهامداری، با همــکاری تامین 
سرمایه تمدن، آمادگی ارائه خدمات نوین در حوزه بازار 

سرمایه را در آینده دارد.
الزم بــه ذکــر اســت؛ عمــده ســهام شــرکت تامیــن 

سرمایه تمدن متعلق به بانک توسعه صادرات است.

بخشودگی جرایم دیرکرد بیمه 
شخص ثالث در بیمه البرز

شرکت بیمه البرز طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جریمه 
دیرکــرد بیمــه شــخص ثالــث موتور ســیکلت و ماشــین 

آالت کشاورزی را اجرا کرد.
به گزارش الفباخبر ، در راســتای اجرای بخشــنامه 

بــه  و  مرکــزی  بیمــه 
رســیدن  فــرا  مناســبت 
روز بیمه، جرائم دیرکرد 
ثالــث  شــخص  بیمــه 
موتورسیکلت  دارندگان 
آالت  ماشــین  و 
کشــاورزی کــه از تاریــخ 
۱۵ آبــان مــاه لغایت ۱۳ 
آذر ۱۴۰۱ )روز بیمــه( از 

شــرکت بیمــه البــرز بیمــه نامه شــخص ثالــث خریداری 
کنند، بخشیده می شود.

بنــا بــر این گــزارش، صاحبان وســایل نقلیه موتور 
ســیکلت و ماشــین آالت کشــاورزی کــه صرفــا بــا تاریــخ 
اعتبار یکســاله اقدام به خرید بیمه نامه ثالث می کنند، 
می تواننــد برای برخورداری از بخشــودگی جرایم دیرکرد 
از ۱۵ آبان با مراجعه به شعب یا نمایندگی های شرکت 
بیمــه البــرز بــرای تمدیــد بیمه نامه شــخص ثالــث خود، 

بدون احتساب جریمه دیرکرد اقدام کنند.

نواختن زنگ بیمه در استان 
قم با بیمه تجارت نو

بیمــه تجارت نــو برنامــه ملــی زنــگ بیمــه را بــا هــدف 
گســترش فرهنــگ بیمــه و بیمه گری در مدرســه علم و 

ادب دخترانه قم به صدا درآورد.
بــه گــزارش الفباخبــر ، زنــگ بیمــه در شــهر قــم توســط 
بیمه تجارت نو با حضور معاون توســعه منابع انسانی و 

پشتیبانی، مشاور عالی 
مدیرعامــل، مدیرروابــط 
ارتباطــات،  و  عمومــی 
مدیرشعبه قم و جمعی 
بیمــه  کارشناســان  از 
راســتای  در  تجارت نــو 
مســئولیت اجتماعــی و 
ارتقــای ســطح فرهنــگ 
بیمه در کشــور، نواخته 

شــد. همچنین به منظور افزایش ضریب نفوذ بیمه در 
کشــور تمامــی دانــش آمــوزان و کارکنــان تحت پوشــش 
بیمه عمر و ســرمایه گذاری بیمه تجارت نو قرار گرفتند. 
اولیــن قســط ایــن بیمه نامــه، بــه عنــوان هدیه از ســوی 

شرکت پرداخت شد.

بیمه دانا و شركت دخانیات 
ایران، تفاهم نامه بیمه ای 

امضاء كردند
تفاهــم نامــه مشــترکِ همــکاری بیمــه ای میــان شــرکت 
ســهامی بیمــه دانــا و شــرکت دخانیات ایــران به امضاء 

رسید.
بــه گــزارش روابــط 
عمومــی بیمــه دانــا، در 
جلســه ای که بــه همین 
منظــور روز دوشــنبه ۱6 
ســال جاری  مــاه  آبــان 
بیــن ایــن دو شــرکت در 
محل ســاختمان مرکزی 
بیمــه دانــا برگــزار شــد، 

دکتــر رضــا جعفری بــه عنــوان مدیرعامــل و نایب رئیس 
هیئت مدیره بیمه دانا و دکتر محمد شیخان به عنوان 
تفاهم نامــه  ایــن  ایــران،  دخانیــات  مدیرعامــل شــرکت 

بیمه ای را امضا و مبادله کردند.
طبق این تفاهم نامه، کشــاورزان تحت پوشــش شرکت 
دخانیات ایران در سراسر کشور از اول آذرماه امسال به 
مدت یک ســال تحت پوشــش انواع بیمه های اشخاص، 

اموال و مسئولیت بیمه دانا قرار خواهند گرفت.

کوتاه از بانک و بیمه

خسارت های پرداختی از 
مقصران بازیافت می شود

مدیرعامــل صنــدوق تامیــن خســارت های بدنــی گفــت: 
اســتفاده از قســمت های غیــر مجــاز برای حمل انســان 
)عمدتــا اســتفاده غیرمجــاز از کابیــن بار وســایل نقلیه 
باری( از محل تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت نیست.
بدنــی  تامیــن خســارت  های  گــزارش صنــدوق  بــه 
خبرگــزاری  از  نقــل  بــه 
مهــدی  صداوســیما, 
گفــت:  قمصریــان 
مصوبــه  اســاس  بــر 
بیمــه،  عالــی  شــورای 
در  تامیــن  صنــدوق 
پرونده  هــا،  برخــی 
خســارت هایی را خــارج 
قانونــی  تعهــدات  از 
بیمــه گر پرداخــت می کند، اینگونه خســارت ها به دلیل 
اســتفاده از قســمت های غیــر مجــاز بــرای حمل انســان 
)عمدتــا اســتفاده غیرمجــاز از کابیــن بــار وســایل نقلیه 
باری( از محل تعهدات بیمه نامه قابل پرداخت نیســت 
و صندوق با رعایت حق و ضرورت بازیافت، این نوع از 

خسارت ها را پرداخت می کند.
قمصریــان افــزود: صندوق تامین از ســال ۱۳۹۷ تا 
ســه ماهه نخســت ســال ۱۴۰۱، یک هزار و ۱۸۸ پرونده 
مربــوط بــه موضــوع تبصــره۲ مــاده ۲۱ را پرداخــت کرده 

است.
وی همچنیــن بــا اشــاره بــه کل مبالــغ پرداختــی و 
بــار مالــی تحمیلــی بــه منابع صنــدوق از ســال ۱۳۹۷ تا 
بهــار ۱۴۰۱ گفــت: بیــش از ۱۸۷ میلیارد تومــان از منابع 
صنــدوق تامیــن بــرای ایفــای تکالیــف مقــرر در تبصــره۲ 
مــاده ۲۱ پرداخــت شــده کــه ایــن مبلــغ در ســال ۱۴۰۰ 
)هفتــاد و هفــت میلیــارد تومــان( در قیــاس بــا ســال 

۱۳۹۷، بیش از ۱۵6درصد، افزایش یافته است.

آمادگی بانک توسعه تعاون 
برای حمایت از واحد برتر 
تولیدکننده قیر هرمزگان 

بازاریابــی  و  اســتان  ها  امــور  معــاون  معــادی  ســعید 
بانــک توســعه تعــاون از شــرکت پتــروکاالی هکمتان، 
واحــد برتــر تولیدی بســته بنــدی و ذخیره قیر اســتان 
ایــن  بــا فعالیت  هــای  نزدیــک  از  و  بازدیــد  هرمــزگان 

شرکت آشنا شد.
معــاون مدیرعامل 
نشســت  در  همچنیــن 
شــرکت  مدیرعامــل  بــا 
هکمتــان،  پتــروکاالی 
بانــک توســعه  آمادگــی 
تعــاون را بــرای حمایــت 
مالی از شرکت با هدف 

کمک به ایجاد اشتغال اعالم کرد.
ســعید معــادی بــا بیان اینکه در ایــن همکاری باید 
منافع دو طرف تامین شــود، بر گســترش فعالیت  ها در 
قالــب انعقــاد تفاهــم نامه و بر اســتفاده از ظرفیت  های 

مشترک تاکید کرد.
وی از آمادگــی کامــل بانــک توســعه تعــاون جهــت 
انجــام  و  توســعه  بــرای   LC قالــب  در  خدمــات  ارائــه 
پروژهای  های شرکت خبر داد و اظهار امیدواری کرد که 
سطح تعامل طرفین بیش از پیش افزایش یابد و منابع 

بیشتری از شرکت نزد بانک متمرکز شود.
در ادامــه رئیــس هیــات مدیــره شــرکت پتــروکاال 
هکمتان ، حمایت  های بانک را از شرکت تا کنون بسیار 
رضایــت بخش عنــوان کرد و گفت: برای هرگونه کارکرد 
در جهت توســعه، پیشــرفت کمی و کیفی این مجموعه 

آمادگی داریم .
وی شــرکت پتــروکاالی هکمتــان را از بزرگتریــن و فعــال 
صــادرات  و  پخش،حمــل   ، تولیــد  مجموعه  هــای  تریــن 
میــزان  کــه  کــرد  قیــر معرفــی  رده  هــای مختلــف  انــواع 
ســرمایه گذاری ثابت شــرکت شــامل توســعه مرحله ۲ و 
ســه، افــزون بــر پنــج هــزار میلیــارد ریــال اســت و میزان 
اشــتغالزایی ایــن شــرکت تولیــدی را در حــال حاضــر ۹۰ 

نفر است.

خدمت »برداشت وجه 
بدون کارت از خودپرداز/

خودگردان« برای همه 
کاربران دی نت

طریــق  از  کارت  بــدون  وجــه  »برداشــت  خدمــت 
دستگاه  های خودپرداز/خودگردان« برای همه کاربران 
نــت  دی  ســامانه 
دی(  بانــک  )اینترنــت 
بــه صــورت پیش فــرض 

فعال شد.
به گزارش روابط عمومی 
مشــتریان  دی،  بانــک 
حقیقــی بانــک دی برای 
انفــرادی  حســاب های 
و مشــترک بــا اســتفاده از ایــن خدمــت می تواننــد ضمن 
صدور مجوز از طریق ســامانه دی نت، امکان برداشــت 
وجه از سپرده خود را بدون استفاده از کارت و از طریق 
تمامی دستگا ه های خودپرداز/خودگردان بانک دی برای 

خود یا اشخاص حقیقی دیگر فراهم کنند.
گفتنی اســت، خدمت »برداشــت وجه بدون کارت 
از خودپرداز/خودگردان« این امکان را در هر شبانه روز 
حداکثر چهار مرتبه و در هر مرتبه تا سقف پانصد هزار 

ریال برای دارنده حساب فراهم می کند.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه ایجــاد چشــم انداز 
ایجــاد  بــا  خانــوار  مســکن  زمینــه  در  مثبــت 
مســتغالت  و  امــالک  صندوق هــای  ســازوکار 
گفت: بهتر است بانک ها نیز از صندوق امالک 
و مســتغالت بــرای نقد کــردن دارایی های خود 
اســتفاده کننــد و دولــت نیــز بــه زودی از ایــن 

ابزار استفاده گسترده خواهد کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار پایگاه خبری بازار ســرمایه 
)ســنا( ، ســید احســان خانــدوزی، وزیــر امــور 
از  رونمایــی  مراســم  در  دارایــی  و  اقتصــادی 
صنــدوق امــالک و مســتغالت کــه در ســازمان 
بــورس و اوراق بهــادار برگــزار شــد، ضمــن ابــراز 
خوشــحالی از عملیاتــی شــدن ایــن ابــزار اظهــار 
کرد: اکنون در کشــور شــاهد کاهش توانمندی 
خانواده ها برای خرید مسکن هستیم و تاکنون 
در این زمینه هیچ چشم اندازی وجود نداشت.

او بــا بیــان اینکه از منظر مردم و خانوارها 
همواره مشــکل ورود سرمایه های خرد به حوزه 
بازار مســکن وجود داشــته، گفت: بررســی های 
انجــام شــده نشــان از آن دارد کــه بیــش از یک 
سوم یعنی نزدیک به ۴۰ درصد هزینه خانوارها 
در بخــش مســکن صــرف می شــود و در زمینــه 

عرضه مسکن، سال هاست عقب ماندگی وجود 
داشته و دسترسی مردم دشوار شده است.

او با بیان اینکه اکنون با تالش مســئوالن 
و نیــز راه انــدازی ایــن ابزارها چشــم انداز مثبتی 
در زمینه مســکن خانوارها ایجاد شــده، تصریح 

کــرد: بهتــر اســت بانک هــا از صنــدوق امــالک و 
مســتغالت بــرای نقــد کــردن دارایی هــای خــود 
استفاده کنند و دولت نیز به زودی از این ابزار 

استفاده گسترده خواهد کرد.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایی در ادامه به 

مزایای اســتفاده از صندوق امالک و مســتغالت 
اشــاره کــرد و گفــت: نخســتین فایــده صنــدوق 
امالک و مستغالت این است که سرمایه گذاران 
می تواننــد به صورت تدریجی ســرمایه های خود 

را وارد حوزه مسکن کنند.

بانــک مرکــزی در مراســمی کــه امــروز برگزار 
شــد بــه طــور رســمی از خدمــت نویــن »چک 

الکترونیک« رونمایی کرد.
چــک  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
وزرای  حضــور  بــا  گذشــته  روز  الکترونیــک 
اقتصــاد، صنعــت ومعــدن و تجــارت و رئیــس 

کل بانک مرکزی رونمایی شد.
چک الکترونیکی نوع جدیدی از چک است که 
ســرعت، دقــت و امنیــت بیشــتری در عملکرد 
و نقدشــوندگی نســبت بــه چک هــای کاغــذی 
دارد و تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل 
اجراســت و بــا یــک امضای الکترونیکــی اعتبار 
پیــدا می کنــد. به همین منظور، ســامانه چکاد 
بــا هــدف ایجــاد بســتری بــرای ارائه چــک امن 
دیجیتــال و رفــع مخاطــرات احتمالی چک های 
امــکان  کــه  اســت  شــده  راه انــدازی  کاغــذی 
مدیریــت و نظارت آنالیــن مبادله چک را برای 

شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.
از مزایــای چــک الکترونیــک می تــوان بــه 
ســرعت زیــاد در ثبــت و پــردازش چک هــای 
نســخه  ارســال  بــه  نیــاز  عــدم  الکترونیکــی، 
فیزیکی چک، حذف نگرانی افراد در خصوص 
ثبــت چــک در ســامانه و امنیــت بــاال و عــدم 

امکان سرقت یا تحریف چک اشاره کرد.

چک الکترونیکی چیست؟
چــک دیجیتــال موجودیتــی مشــابه چک 
کاغــذی دارد و تمامــی مقــررات چــک کاغــذی 
در مــورد آن صــدق می کنــد. در چک دیجیتال 
کاغذی از موجودیت چک حذف و با استفاده 

از امضای دیجیتال چک معتبر می شود.
در ایــن خصوص ســامانه چــکاد با هدف 
ایجــاد بســتر امن بین بانکــی جهت ارائه چک 
دیجیتــال و برطــرف نمــودن مشــکالت چــک 
فیزیکــی ایجــاد شــده و بانک هــا بــا بهره گیری 
از سرویس های ارائه شده توسط این سامانه 
می توانند سرویس های چک دیجیتال را برای 

مشتریان خود عرضه کنند.

 پیش نیازهای استفاده از 

خدمات سامانه چکاد 
و  نصــب  بانــک،  همــراه  در  عضویــت 
ثبــت  جهــت  »هامــون«  برنامــه  فعال ســازی 
امضــای الکترونیکــی و همچنیــن داشــتن یک 
حســاب جــاری بــا امــکان صــدور دســته چــک 
پیــش نیازهــای اســتفاده از خدمــات ســامانه 
چــک  صــدور  و  دریافــت  منظــور  بــه  چــکاد 

دیجیتال است.
چــک  خدمــت  فعال ســازی  از  پــس 
دیجیتــال در منــوی مربوطــه در همــراه بانــک 
از  اعــم  دیجیتــال  چــک  بــه  مربــوط  خدمــات 
درخواســت صــدور دســته چــک، صــدور چک، 
امــکان وصول درون بانکی و بین بانکی چک، 
بانکــی مشــاهده دســته چــک صــادر شــده و 
برگه هــای چــک دیجیتال، مشــاهده چک های 
ضمانــت  دیجیتــال،  چــک  انتقــال  دریافتــی، 
چــک، مسدودســازی چک، ابطــال چک و نقد 
کــردن چــک بــدون مراجعــه بــه شــعبه قابــل 

انجام خواهد بود.

نقد کردن چک الکترونیکی
ماننــد چک هــای کاغذی، کســی که چک 
را می نویســد )یعنــی همــان صادرکننــده( باید 
اطالعــات خواســته شــده را وارد ســامانه کنــد 
دیجیتــال  صــورت  بــه  را  خــود  درخواســت  و 
چــک  ســامانه  در  شــده  تعییــن  قســمت  در 
الکترونیکی ثبت کند تا ترمینال های دستگاه، 

آن را به بانک انتقال دهند.
دریافت کننــده هــم بایــد اطالعــات چــک 
الکترونیکــی را بــه دقت مطالعــه کرده و ثبت 
آن را تأییــد کنــد تــا چــک در قالب ســپرده در 
اختیار بانک پرداخت کننده قرار بگیرد. زمانی 
که گیرنده درخواســت نقد شدن چک را کند، 
بانــک عامــل بعد از تأیید چــک دیجیتال ثبت 
شــده در سیســتم، حســابی که مربوط به آن 
اســت را شــارژ می کنــد تــا پرداخــت در زمــان 

مقرر صورت بگیرد.

امنیت چک دیجیتال

بدون شک چک الکترونیکی خیلی امن تر 
از چــک کاغذی اســت، چراکــه نمی توان آن را 
تغییر داد یا به طور کلی منکر صدورش شد. 
از آن گذشــته بانک مرکزی زیرســاختی ایجاد 
انتقال دهنــدگان  یــا  تــا صادرکننــدگان  کــرده 
چــک از طریق امضــای دیجیتال، احراز هویت 
و اعتبارســنجی شــوند و همین امر بر امنیت 

چک های دیجیتال اضافه می کند.
فرامــوش نکنید کــه در چک های کاغذی 
اشــتباه  یــا  خوردگــی  خــط  احتمــال  ســنتی 
نوشــتن همیشــه وجــود دارد و اگــر این اتفاق 
بیفتــد، راهــی نداریــد جــز اینکــه برگــه چــک 
البتــه  کــه  کنیــد  ابطــال  یــا  پشت نویســی  را 
چــک  جدیــد  قانــون  در  هــم  پشت نویســی 
در  امــا  اســت.  روبــه رو  محدودیت هایــی  بــا 
خصــوص صدور این نــوع چک، دیگر با چنین 

دردسرهایی مواجه نخواهید شد.
نهــاب  کــد  و  چــکاد  ســامانه  همچنیــن 
امنیــت چک های الکترونیکی را بیش از پیش 
تضمیــن می کنند. چکاد )چــک امن دیجیتال( 
و  اســت  الکترونیــک  چــک  مرکــزی  ســامانه 
نهــاب هــم ســامانه ای حاوی اطالعــات هویتی 
مشــتریان بانکی اســت که با اختصاص دادن 
شــماره شناســایی ویژه برای هر کاربر بانکی، 
امــکان احــراز هویــت آســان و ســریع افراد در 

شبکه بانکی را فراهم می کند.

 مزایای چک الکترونیکی
بی هیــچ تردیــد یکــی از مهم ترین مزایای 
اســت.  آن  بــاالی  امنیــت  الکترونیکــی  چــک 
چراکــه با اعتبارســنجی وضعیت اعتبار بانکی 
فــردی کــه چک می کشــد مشــخص می شــود، 
امــکان ســرقت یــا تحریــف آن وجــود نــدارد و 
شــما می توانیــد در صــورت مشــاهده اولیــن 
تخلــف، چــک را به راحتــی مســدود کنیــد. از 
دیگــر مزایــا مهــم ایــن چک هــا بــه ایــن مــوارد 

می توان اشاره کرد؛
• عدم محدودیت تعداد برگ چک

• عدم امکان تغییر در برگ چک الکترونیکی
• صرفه جویی در مصرف کاغذ

• اطالع رسانی از وضعیت نقل وانتقاالت چک
• حــذف مراحــل زمان گیــر مثــل جابه جایــی، 

دسته بندی و حسابداری چک ها
• کارمزد و هزینه عملیاتی پایین تر

• مدیریت ریسک بهتر
• ســرعت بــاال فرآیندهــای صــدور و پرداخــت 

چک
• امــکان آگاهــی از گردش حســاب و مدیریت 
موجــودی حســاب بــرای جلوگیری از برگشــت 
خوردن چک به کمک ابزارهای مدرن همچون 

تلفن همراه، ای تی ام ها و اینترنت
• امکان جایگزینی در تمامی معامالت

• مطلــع شــدن صاحــب چــک بعــد از پرداخت 
وجه

از ایــن موضــوع نیز نمی توان غافل شــد 
کــه قانــون جدید چک و چک هــای دیجیتال تا 
حد زیادی جرایم بانکی را کاهش داده است. 
از آنجــا کــه بــا ثبــت اطالعات در ســامانه های 
الکترونیکــی، امــکان صــدور چــک بــه وعــده و 
بی محل وجود ندارد، احتمال برگشت خوردن 

و کالهبرداری نیز کمتر می شود.

خدمات سامانه چک دیجیتال
ســامانه چک الکترونیکــی زیر نظر بانک 
مرکــزی بســتری امــن بــرای صــدور و پرداخت 
چک فراهم می کند. یکی از مهم ترین خدمات 
بــه  کــه  اســت  ایــن  دیجیتــال  چــک  ســامانه 
کاربــر اجــازه می دهــد بــا فعال ســازی خدمــت 
چــک الکترونیکــی و با معرفــی گواهی امضای 
الکترونیکی درخواســت دســته چــک دیجیتال 

بدهد.
درگاه هــای الکترونیکــی امــن بانک هــا ماننــد 
اینترنــت بانک و موبایــل بانک یا نرم افزارهای 
مخصوص شــعب از جمله راه های دسترســی 
بــه  هســتند.  ســامانه  ایــن  از  اســتفاده  و 
واســطه ایــن درگاه هــا ارتبــاط مطمئــن میــان 
سیســتم متمرکــز بانک ها و ســامانه چک های 
الکترونیکی شــکل می گیرد تا به واســطه آن، 
ایــن خدمــت از مجموعــه خدمــات بانکــداری 

الکترونیک به مردم ارائه شود.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: حجم اوراق گام 
از ابتــدای صــدور ایــن ابــزار تاکنــون بــه 36.3 
هــزار میلیــارد تومــان رســیده و بــا توجــه بــه 
غیرتورمی بودن این ابزار در حمایت از تولید، 

این مهم در دستور کار دولت قرار دارد.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
علــی صالــح آبــادی، رئیس کل بانــک مرکزی، 
در آییــن امضــای تفاهنامــه مشــترک ۵ بانــک 
عامــل و وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
عملیاتــی  خبــر  اعــالم  بــا  گام،  اوراق  زمینــه 
شــدن اوراق گام در ۱۷ بانــک عامــل، خواهان 
تــالش افــزون تــر بــرای گســترش اســتفاده از 
ابزار اوراق گام شــد و اظهار داشــت: براساس 
مصوبــات ســتاد اقتصادی دولت، مقرر شــده 
تــا حداقل ۲۰درصد از کل ســرمایه در گردش 
بخــش تولیــد در ســال جــاری از طریــق تامین 
مالی زنجیره  ای انجام شود ضمن آنکه بخش 
دیگر آن نیز از طریق استعالم از صورتحساب 

الکترونیکی و اتصال به ســامانه جامع تجارت 
باید انجام گیرد.

صالــح آبــادی بــا اشــاره بــه نیــاز صنعت 
دارو بــه  ســرمایه در گــردش گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکه نــرخ ارز صنایع دارویــی تغییر یافته 
اســت نیاز آنها به ســرمایه در گردش در حال 
حاضــر بیشــتر شــده اســت لــذا مصوباتــی در 
شــورای پــول و اعتبــار داشــتیم کــه  بانک  هــا 
ســرفصل  های بیشــتری به ســرمایه در گردش 

صنایع دارویی اختصاص دهند.
اســاس  بــر  بانک  هــا  کــرد:  تاکیــد  وی 
مصوبــات جدیــد کــه ســهیمه  هــر بانــک  بــه 
صورت جداگانه نیز تعیین و ابالغ شده است 
نسبت به گذشته سرمایه در گردش بیشتری 
به صنعت  دارو از طریق اوراق گام و یا منابع 
ریالــی اختصــاص دهند که مشــکالت دارویی 

کشور حل شود.
در ایــن جلســه همچنیــن وزیــر صنعت، 

معــدن و تجارت با تشــکر از همکاری مطلوب 
خصــوص  در  بانکــی  نظــام  و  مرکــزی  بانــک 
اوراق گام و اســتفاده آن در  اجرایــی شــدن 
حــوزه تولیــد خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه 
رشــد مناســب و ملموس تولید در سال جاری  
قطعــاً نیاز این بخش بــه نقدینگی نیز فزونی 
یافتــه اســت بــر ایــن اســاس تــوان تســهیالت 
دهــی بانک  هــا باید بر مینــای هدایت اعتبار و 
تخصیص بهینه منابع همگام و تقویت شود.
فاطمــی امیــن با تاکید بر گســترش ابزار 
تامیــن مالــی زنجیــره تولیــد به عنوان روشــی 
غیرتورمــی در حمایــت از تولیــد افــزود: تامین 
تولیــد روشــی مرســوم در  ای  زنجیــره  مالــی 
دنیاســت و خوشــبختانه در یک سال گذشته 
از راه اندازی این ابزار به گواه آمارهای رسمی 
ایــن زمینــه  شــاهد پیشــرفت  های خوبــی در 
هســتیم و الزم اســت گسترش این ابزار مورد 

توجه قرار گیرد.

وی در بخــش دیگــری از ســخنان خــود 
بــه موضــوع ارتبــاط جریان کاال بــا جریان پول 
پرداخــت و گفــت: جریــان پــول در کشــور بــر 
اســاس مکانیزم  هــای بانکــی روشــن وشــفاف 
اســت بر هیمن مبنــا وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت نیــز با توجه به جریان پول توجه الزم 
به جریان کاال  در قالب سامانه جامع تجارت 
داشــته اســت و بــا ایــن امر شــفاف ســازی در 

حوزه جریان کاال نیز محقق خواهد شد.
پاســارگارد،  بانک  هــای  مشــترک  تفاهم نامــه 
رفــاه، پســت بانــک، کارآفریــن و ســامان بــا 
بــا موضــوع   تجــارت  و  وزارت صنعت،معــدن 
عملیاتــی کــردن اوراق گام در زمینــه تامیــن 
مالی زنجیره تولید در حضور رییس کل بانک 
مرکــزی و وزرای صنعــت، معــدن و تجــارت و 
امــور اقتصــاد و دارایی به امضا رســید، بر این 
اساس مجموع بانک  های عامل در این زمینه 

به عدد ۱۷ رسید.

رییــس کمیســیون اصــل ۹۰ مجلس شــورای 
اســالمی گفــت: در اجــرای قانــون مالحظــه 
کــه لیســت  از بانک هــای  یکــی  نمی کنیــم و 
در  بایــد  نکــرده  اعــالم  را  خــود  بدهــکاران 

مجلس پاسخگو باشد.
به گزارش ایرنا، »نصرهللا پژمان فر« در مراسم 
اظهــار  الکترونیــک  چــک  ســامانه  از  رونمایــی 
داشــت: اگــر قوانیــن خوب به ســمت اجــرا نرود 

کشور در مسیر توسعه قرار نخواهد گرفت.
وی افــزود: در تهیــه قوانیــن بایــد نظــر 

افــراد و فعــاالن در آن بخــش اخــذ شــود و 
پس از تهیه انتظار داریم دســتگاه ها در اجرا 

مسامحه نکنند.
مجلــس  نــود  اصــل  کمیســیون  رئیــس 
گفــت: در گذشــته چــک جایــگاه و اعتبار خود 
در مبــادالت اقتصــادی و تجــاری کشــور را از 
بــا پیگیــری و  دســت داده بــود کــه مجلــس 
تصویــب قانــون جدیــد چــک و عملیاتی کردن 
آن گام مهمــی در بازگردانــدن اعتبــار بــه چک 

برداشته  است. 

وی با تاکید بر برکات اجرای قانون جدید 
چــک، کاهــش پولشــویی، تســهیل مبادالت و 
کاهــش جرایــم مربوط به چــک را از مهم ترین 

دستاوردهای اجرای این قانون دانست.
این نماینده مجلس با اشــاره به انتشــار 
لیســت بدهــکاران بانکی افــزود: باید بانک ها 
در انتشــار لیســت همــکاری کننــد و مجلــس 
در اجــرای قانــون مالحظــه نمی کنــد و یکــی از 
بانک ها که این لیســت را منتشــر نکرده باید 

در مجلس پاسخگو باشد.

بانکی که فهرست 
بدهکاران خود را اعالم 
نکرده باید به مجلس 

پاسخ دهد

اوراق گام در ۱7 بانک عملیاتی شد

چک الکترونیکی چیست؟

خاندوزی: دولت از صندوق امالک به صورت 
گسترده استفاده خواهد کرد



  . یکشنبه 22 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5028 . شـــــــــــرکتها

هیأت مدیره شرکت

اقتصـادی  توسـعه  گـروه  شـرکت  فوق العـاده  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع  جلسـه 
بصیر)سهامی خاص( رأس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/02 به نشانی: 
تهـران خیابـان شـهید مطهـری، خیابـان الرسـتان، خیابـان جهانسـوز پـاک 8 طبقـه پنجـم 
واحد 10 تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران محترم دعوت می شود با در دست داشتن 

مـدارک شناسـایی و معرفی نامـه معتبـر، در جلسـه فـوق حضـور بهـم رسـانند.
دستور جلسه:

1- گزارش هیأت مدیره و بازرس قانونی و حسابرس در رابطه با عملکرد شرکت و تصویب 
ترازنامه و حساب سود و زیان دوره مالی منتهی به 1400/09/30

2- انتخاب اعضای هیأت مدیره.
3- تعیین دارندگان حق امضاء.

4- انتخاب بازرسان قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس شرکت.
5- انتخاب روزنامه کثیراالنتشار جهت درج آگهی های شرکت.

6- سایر مواردی که در صالحیت مجمع باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
 شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر)سهامی خاص(
شماره ثبت 452635 و شناسه ملی 14003980270 

ت اول(
 نوب

(

روابط عمـومي - شرکت پاالیش نفت آبادان انتشار نوبت اول : 1401/08/22 نوبت دوم : 1401/08/25

فراخوان ارزیابی کیفی
شناسه : 1407474

شركت پااليش نفت آبادان در نظر دارد مناقصه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید، کلیه مراحل برگزاری تشریفات مناقصه از دریافت اسناد ارزیابی 
کیفی و سایر مراحل بعدی مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت، 
نسبت به ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی  جهت شرکت در مناقصات اقدام نمایند. ضمناً آگهی مناقصات این شرکت بصورت همزمان در روزنامه های کثیراالنتشار 

و وب سایت شرکت پاالیش نفت آبادان به آدرس  WWW.ABADAN- REF.IR  درج و قابل مشاهده می باشد.
  از مناقصه گران واجد شرایط که آمادگی و توانایی انجام هر یک از مناقصه های ذیل را دارند دعوت بعمل می آید جهت شرکت در مناقصه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ( به 
آدرس صدراالشاره مراجعه و پس از دریافت اسناد مربوط به ارزیابی کیفی )دفتر چه شماره یک و معیارهای ارزیابی کیفی بصورت رایگان( و مطالعه و تکمیل آن به همراه کلیه مدارک مورد نیاز 

مطابق با برنامه زمان بندی مربوطه، نسبت به  بارگذاری اسناد مذکور در سامانه اقدام نمایند.
 تکمیل کلیه اطالعات خواسته شده در فرمهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به صورت دقیق و خوانا و بارگذاری تمامی مدارک و مستندات، سوابق کاری و مالی و همچنین ارائه صورت های 
مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی و یا اعضای جامعه حسابداران رسمی در قراردادهای با مبلغ بیش از ده برابر نصاب معامالت متوسط الزامی است، )عدم ارایه صورت های مالی 

حسابرسی شده منجر به عدم انعقاد قرارداد با برنده مناقصه می شود(
 در صورت عدم تکمیل و بارگذاری کامل اسناد استعالم ارزیابی کیفی و سایر مدارک فوق االشاره، صالحیت شرکت کنندگان قابل بررسی نخواهد بود و بارگذاری مدارک و سوابق مزبور هیچ گونه 
حقی را برای متقاضیان ایجاد نخواهد کرد. ضمناً مناقصه گران می بایست  عالوه بر بارگذاری اسناد)حاوی رزومه، سوابق شرکت بهمراه تصویر مصدق شده آخرین تغییرات و دفترچه تکمیل شده 
شماره یک بهمراه اسناد مورد نیاز مندرج در دفترچه مذکور( و همچنین در صورت نداشتن رزومه و یا جهت به روز رسانی رزومه در کمیته فنی بازرگانی این شرکت ، نسبت به ارسال مدارک به 
آدرس کمیسیون مناقصات شرکت پاالیش نفت آبادان – صندوق پستی 111  اقدام نمایند. الزم بذکر است از مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شوند از طریق سامانه ستاد جهت دریافت 

اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آمد. 
   مناقصه گرانی که در ارزیابی کیفی تائید شده اند در مرحله ارائه پیشنهاد می بایست تصویر تضمین شرکت در مناقصه را در پاکت الف سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( بارگذاری 

کرده و اصل آن را در یک پاکت سربسته تا قبل از زمان گشایش پیشنهادها به دبیر خانه کمیسیون مناقصات واقع در دفتر مرکزی شرکت پاالیش نفت آبادان تسلیم نمایند.
   اطالعات تماس و نشانی دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پیشنهاد: آبادان- حاشیه اروند رود- جنب دروازه اصلی پاالیشگاه- اداره کاال 

شرکت پاالیش نفت آبادان  تلفن    53183781-061 و شماره نمابر : نمابر061-53229815 

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی
شركت پااليش نفت آبادان )سهامی عام( 

ف
ردي

شماره 
مناقصه 

در دستگاه 
مناقصه گزار

شماره مناقصه
 مبلغ تضمین شركتموضوعشماره تقاضادر سامانه ستاد

برنامه زمان بندی مراحل مناقصه در مناقصه به ريال

P05P/F YOKOGAWA4.250.000.000 /0031097-90-401/211200109217900035601/ک1

الف- مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی از سامانه 
ستاد از تاریخ 1401/08/16 لغایت 1401/08/25
ب-مهلت ارائه و بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی 

توسط مناقصه گران از تاریخ  1401/08/26
لغایت 1401/09/10

550.000.000گاورنر توربین پمپ   P06 /0142400010-90-40 401/1152001092179000357/ک2
900.000.000توربین بخار/نیروگاه اصلیP08 /0042400005-90-401/114200109217900035840/ک3

G06 /7980800057-90-401/109200109217900035938/ک4
 HEAT EXCHANGER

TUBES CARBON STEEL800.000.000

S06STUD BOLT1.000.000.000 /0110800013-90-401/107200109217900036038/ک5
S04EXPANSION JOINT1.475.000.000 /0052400050-90-401/170200109217900036140/ک6
617.500.000دیزل پمپ /بندرصادراتیP08 /9952400007-90-401/107200109217900036240/ک7

ول(
بتا
)نو

روابطعمومیمنطقه7عملیاتانتقالگاز انتشارنوبتاول:1401/08/22نوبتدوم:1401/08/24

از  و حفاظـت  تأمیـن خدمـات حراسـت   « نظـردارد  در  گاز  انتقـال  عملیـات  منطقـه هفـت 
اماکـن ، امـوال و تأسیسـات منطقـه 7 عملیـات انتقـال گاز « را بـه روش مناقصـه عمومـی و 
ارزیابـی کیفـی )یکپارچـه( و از طریـق سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ) سـتاد ( بـه شـماره 
2001091509000025  به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید. لذا از متقاضیان شرکت در 
مناقصه دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه و کاربرگ ارزیابی کیفی ازطریق 

سـامانه سـتاد اقـدام نماینـد .
 1-  نام و نشانی مناقصه گزار : منطقه 7 عملیات انتقال گاز

2- موضوع مناقصه: تأمین خدمات حراسـت و حفاظت از اماکن ، اموال و تأسیسـات منطقه 
7 عملیات انتقـال گاز1401-1403

3- نوع و مبلغ ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار : 11/816/139/134 ریال مطابق آخرین 
آیین نامه تضمین معامالت دولتی

4- برآورد کارفرما : 290/806/956/691 ریال  ) مدت پیمان دو ساله می باشد (    
5- محل دریافت و تحویل اسناد : 

 )www.setadiran.ir (محل دریافت اسناد : از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )1-5
2-5( مهلت دریافت اسناد : از تاریخ 1401/08/24 لغایت 1401/09/03  

3-5( زمان تحویل اسناد :  1401/09/16
4-5( زمان بازگشایی : 1401/09/17

تذکـر : در صـورت تغییـر تاریـخ بازگشـایی فعلـی )براسـاس عوامـل غیـر قابل پیش بینـی ( زمان 
بازگشایی جدید از طریق اطالعیه کتبی و سامانه ستاد به اطالع مناقصه گران خواهد رسید .  
6 -  محل گشایش پاکات  :  همدان-  بلوار سی متری سعیدیه - منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

7-شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه:
- دارا بـودن گواهـی صالحیـت پیمانـکاری از اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در زمینـه خدمـات 
عمومـی و گواهـی صالحیـت در رشـته حراسـت و نگهبانـی از سـازمان حراسـت وزارت نفـت و  
همچنیـن داشـتن گواهینامـه صالحیـت ایمنـی پیمانـکاران و کسـب امتیـاز الزم از کمیتـه فنـی 
بازرگانی . مابقی شرایط الزم جهت شرکت در مناقصه در کاربرگ های استعالم ارزیابی کیفی 
درج گردیـده اسـت . کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تا ارائه پیشـنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه ستاد به آدرس setadiran.ir انجام 
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق نمایند . شماره 

تمـاس بـا امـور پیمانهـا : 384120-081  فکـس : 081-38218777                                                                                      

فراخوان  مناقصه عمومی ) یک مرحله ای(
شماره :  87410019

شناسه:1407608
مالف:1284 شرکت انتقال گاز ایران

منطقه 7 عملیات انتقال گاز 

شرکت گروه فن آوا در نظر دارد با توجه به مصوبه هیأت مدیره شماره 426 مورخ 
1401/06/07 نسبت به فروش شش دانگ یک دستگاه آپارتمان مسکونی از طریق 

مزایده عمومی، با مشخصات ذیل اقدام نماید.
فـروش پـاک ثبتـی بـه آدرس: اسـتان مازنـدران شـهرچالوس نمـک آبـرود برج نرگس 

1 )بلـوک شـرقی( واحـد48 طبقه12)آخریـن طبقه(  

متقاضیـان محتـرم می تواننـد از تاریـخ1401/08/24 الـی1401/08/26 سـاعت 8:00 
صبـح الـی 17:00 عصـر جهـت بازدیدآپارتمـان ودریافت اسـنادو مدارک وفرم پیشـنهاد 

قیمـت بـه آدرس فـوق مراجعـه نماینـد.
پیشنهادات می بایست حداکثرتا ساعت17 روزدوشنبه مورخ 1401/08/30 درپاکات 
دربسـته بـه همـراه فیـش واریـزی بـه مبلـغ 2.000.000.000 ریـال بـه شـماره حسـاب 
1-82000082-4-396)شماره شبای IR 650590039600482000082001( نزد بانک 
سـینا شـعبه شـهید بهشـتی کـد396 بـه نـام شـرکت گـروه فـن آوا بـه آدرس:تهـران، 
میدان آرژانتین، خیابان الوند، خیابان 29پاک3 طبقه 4 معاونت اداری و پشتیبانی 

ارسـال گردد.
ضمنـاً جهـت هماهنگـی بیشـتر و خریـد اسـناد مزایـده درتهـران بـا آقـای غفـاری راد بـه 

شـماره 09128904930 تمـاس حاصـل فرمائیـد. 

آگهی مزایده فروش آپارتمان گروه فن آوا

توضیحاتنوع سازهمتراژ اعیان
طبقه 12اسکلت فلزی174

خبـــــــــــــــــر

معــاون بازاریابــی و فروش گــروه صنعتی ایران 
خودرو با اشاره به تعهد نوسازی ۹ هزار تاکسی 
درون شهری، از آغاز مجدد فرآیند نوسازی پس 
از دریافــت مجــوز شــماره گذاری بــرای محصول 

سورن پالس دوگانه سوز خبر داد.
بــه گــزارش ایکوپــرس، محمد شــفیعی نژاد 
بــا بیــان ایــن کــه اکنــون ســورن پــاس دوگانــه 
ســوز بــرای ناوگان تاکســی رانی کشــور بــه تولید 
می رسد، گفت: با توجه به طوالنی شدن فرآیند 
بــرای  اخــذ مجوزهــای الزم از نهادهــای ذیربــط 
تولیــد محصول، نوســازی تاکســی های فرســوده 

نیز با تاخیر مواجه شده است، اما اکنون مجوز 
اســتاندارد و محیــط زیســت بــرای ایــن محصــول 
دریافــت شــده و در حــال انجام فرآینــد دریافت 

مجوز شماره گذاری هستیم.
مجــوز  کســب  بــا  کــرد:  تصریــح  او 
شــماره گذاری، تــا پایــان ســال نوســازی هــزاران 
دســتگاه تاکســی درون شــهری انجام می شــود و 
تاکســی های فرســوده بــا محصول ســورن پاس 

دوگانه سوز جایگزین خواهند شد. 
پــاس  ســورن  افــزود:  مســئول  ایــن 
خودروهــای  نوســازی  هــدف  بــا  دوگانه ســوز 

تاکســی به بازار عرضه می شــود و بــه زودی برای 
کاربری های شخصی نیز تولید خواهد شد.

شــفیعی نژاد تصریــح کــرد: ســورن دوگانــه 
سوز به عنوان تنها خودروی دوگانه سوز سواری 
تولیــدی در کشــور، می توانــد در کاهــش مصرف 
ســوخت در شــرایط فعلــی نقــش موثری داشــته 

باشد.
گفتنــی اســت، بــا توقــف تولیــد محصــول 
ســمند و ۴۰۵ از مدار تولید ایران خودرو، ســورن 
دوگانه سوز به عنوان جایگزین این دو محصول 

وارد ناوگان تاکسی رانی کشور شده است.

مدیر اقتصادی ایمپاسکو اعالم کرد که  ایمیدرو 
بــه  شــرکت  ها  واگــذاری  از  پــس  ایمپاســکو،  و 
راهبــر، جــزو 10 شــرکت باالترین واریز ســود به 

بودجه کشور شدند.
ایمیــدرو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
محمدرضــا کریمــی در نشســت »میــز اقتصــاد« 
شــبکه خبــر ضمــن بیــان ایــن مطلــب گفــت: کل 
واگذاری  هــای شــرکت تهیــه و تولید مــواد معدنی 

تاکنون، 7۵ مورد است. 
او ادامــه داد: ایــن در حالی اســت که چنین 
اتفاقی طی سال 9۵ )قبل از واگذاری( و پیش از 

آن رخ نداده است.
مدیــر اقتصادی شــرکت تهیــه و تولید مواد 
معدنــی ایــران با اشــاره بــه اینکه گفته می شــود 
روند واگذاری برای دولت اقتصادی باشد و برای 
بخــش خصوصــی اقتصــادی نیســت، یــک ایــراد 
فنــی اقتصادی اســت، اذعان کرد: مگر می شــود 
بگوییــم کاری را دولــت انجــام دهد که اقتصادی 
نباشــد، امــا بخــش خصوصــی آن را اقتصــادی 
کنــد؟ همــه این  ها براســاس برنامــه زمانبندی و 

نظارت است.
یــک  دارای  طــرح  هــر  داد:  ادامــه  کریمــی 
الیحه تاخیرات اســت که همکاران آن را بررســی 
مــی کننــد. مثــا، براســاس برخــی شــرایط خاص 
مثــل کرونــا و غیره، یک ســال برنامــه زمان بندی 
تاخیــر مــی دهند، امــا چنانچه طبــق برنامه زمان 
بنــدی هر کدام از ســرمایه گــذاران در روند تولید 
و برنامه هــای اجرایــی کننــد، اخطــار مــی دهیم و 

نسبت به فسخ قرارداد نیز اقدام می کنیم.

شروط تمدید قراردادهای واگذاری
دارای   ۴۴ اصــل  قوانیــن  کــرد:  اعــام  او 
یکسری زیرمجموعه است. در بند )ت( ماده 3۵ 
قانون رفع موانع تولید آمده اســت؛ شــرکت  های 
گواهــی کشــف اخــذ  از  پــس  معــادن  و   دولتــی 
می بایســت اقدام به واگذاری از طریق استخراج 

و فروش کنند.
جــذب  اســناد  در  اینکــه  بیــان  بــا 
سرمایه گذاری  های انجام شده چند نکته برجسته 
اســت، افزود: در این اســناد شــروطی وجود دارد 
کــه قراردادهــای بــه صورت بلندمدت با شــروطی 
قابــل تمدیــد اســت)به درخواســت متقاضی و نه 
تاییــد دولــت(. وی ادامــه داد: بــه ایــن صورت که 
اگر شــرایط اســناد رعایت شده باشد می توان از 

این طریق برای سرمایه گذار انگیزه ایجاد کرد.
کریمــی اظهــار کــرد: بــه طــور کلــی در فرایندهای 

واگــذاری، انتهــای قراردادهــای بلنــد مــدت )مثــا 
1۰ تــا 1۵ ســال(، اگــر بــه تعهــدات عمــل شــود بــا 

درخواست متقاضی، )قرارداد( تمدید می شود.
5 تیپ قراردادی

او بــا اشــاره به مدل  های واگــذاری معادن و 
صنایع معدنی اظهار داشــت: ایمیدرو بر اســاس 
بند ت ماده 3۵ قانون رفع موانع تولید و مباحث 
مرتبــط بــا آن در اصــل ۴۴ قانــون اساســی و نیــز 
قوانیــن بودجــه، نســبت بــه واگــذاری معــادن و 
صنایع معدنی بر اســاس ۵ تیپ قراردادی اقدام 

کرده است.
مدیــر اقتصــادی ایمپاســکو ادامــه داد: تیپ 
راهبــری، ســرمایه گــذاری، اســتخراج و فــروش، 
تشــکیل شــرکت مشــترک، تامیــن مــواد اولیــه و 
تضمیــن خریــد محصول جزو قراردادهایی اســت 

که با بخش خصوصی منعقد می شود.

کریمــی یــادآور شــد: هر کــدام از روش  ها بر 
اســاس نــوع مــاده معدنــی و ارزش افــزوده آن، 
ذخایر و تکنولوژی و... مورد استفاده قرار می گیرد 

که همه موارد منطبق بر قانون بوده است.
مزیت  هایــی  روش  هــا  ایــن  کــرد:  تاکیــد  او 
دارد کــه در مقــاالت داخــل و حتــی جهانــی هــم 
مورد اشــاره قرار گرفته اســت. از ســوی دیگر این 
تیپ  هــای قــراردادی بــی او او، بــی او تــی و ... بــه 
بیانی فقط پیمان مدیریتی نیست بلکه روش  ها، 
-با تجربیاتی که از قبل وجود داشته- در کنار هم 

قرار گرفته اند.
بــه گفتــه مدیــر اقتصــادی ایمپاســکو ، نکته 
برجســته ایــن روش  هــا ایــن اســت کــه دولــت و 
شــرکت  های دولتــی از ســودهای بالقــوه در ایــن 

روش  ها استفاده می کنند.
نظارت؛ نکته کلیدی این قراردادها

کریمــی یادآور شــد: پیشــتر فقــط معادن یا 
صنایعــی واگــذار و ریالــی دریافــت مــی شــد، امــا 
پــس از آن هیــچ گونــه نظارتی وجود نداشــت اما 
اکنون این نظارت  ها به عنوان نکته ای کلیدی در 

روش  های فعلی وجود دارد.
او یــادآور شــد: در معادنــی کــه بهره بــردار داریم 
دســتگاه نظارتــی بــر اســاس پیشــرفت کار انجام 
شده و نوع کار، فعالیت خود را انجام می دهد.
مدیــر اقتصــادی ایمپاســکو در پایــان ایــن برنامه، 
تاکید کرد: به منظور روشــن شــدن ابعاد موضوع 
ســیما و  صــدا  واگذاری  هــا،  نــوع  ایــن  اثــرات   و 
می توانــد بــا حضــور در این مجتمع  هــا، از نزدیک 

درباره عملکرد آن واحدها، گزارش تهیه کند.

مدیرعامــل گــروه ســایپا خاطرنشــان کــرد کــه 
مســیر صــادرات خودرو به جهان این اســت كه 
خــودرو بــا کیفیت تولیــد كنیم كه تــوان حضور 
در بــازار جهانــی را بــه دســت آورد و از قطعات 
با کیفیت كه اوضاع حضور خودرو در بازارهای 
جهانی را ایجاد می کند در محصوالت استفاده 

شود.
همایــش  نهمیــن  ســایپانیوز،  گــزارش  بــه 
حضــور  بــا  ســایپا  خودروســازی  گــروه  كیفیــت 
مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره سایپا، معاونین 
گــروه و مدیــران عامــل شــركت  های زیرمجموعه 

این گروه خودروساز در سایپا برگزار شد.
در این مراسم مدیرعامل گروه خودروسازی 
ســایپا بــا تبریك روز ملی كیفیت، گفت: شــعار 
ســایپا »بهتریــن كیفیــت بــا بهتریــن ســازنده« 
است كه باید در همه فرآیندهای گروه از جمله 

تأمین، كیفیت و تولید جاری شود.
محمدعلــی تیمــوری افــزود: ضــرورت دارد 
در موضــوع كیفیــت بهتریــن تیم  هــای كیفیــت 

در ســطح شــركت  های گــروه انتخــاب، معرفی و 
تشــویق شــوند، در آن صورت جهش كیفیت در 
گــروه اتفــاق خواهد افتاد. بر همین اســاس هر 
شركتی باید برنامه ریزی كند تا تیم  های كیفیت 
شــكل بگیــرد و بــه صــورت ماهیانــه بهترین تیم 
انتخــاب و تشــویق شــود و ایــن رقابــت مثبــت 
بــه صــورت مســتمر در طول ســال وجود داشــته 

باشد، در آن صورت كیفیت ارتقا می یابد.
او بــا اشــاره بــه ورود خودروهــای چینی به 
ایــن  بــازار آزاد و جهــش در صنعــت خــودروی 
كشــور، اظهــار كــرد: مركــز مطالعــات راهبــردی 
ســایپا بایــد روندهــای جهش صنعت خــودرو در 

كشورهای مختلف را مطالعه و تحلیل كند.
تیمــوری گفــت: مــا بایــد بــرای بــازار جهانی 
برنامــه ریــزی كنیــم كــه محصــول مــان بــا چــه 
میــزان از كیفیــت قطعــات به بازار عرضه شــود. 
اگــر بخواهیــم در بازار جهانی موفق شــویم باید 
گارانتــی  ســال   ۵ كــه  كنیــم  عرضــه  خودرویــی 
داشــته باشــد. عــاوه بــر ایــن بایــد لــوازم یدكی 

مربوطــه ارســال شــود تا مشــتری منتظــر عرضه 
قطعه موردنیاز توسط نمایندگی نباشد.

او تاكیــد كــرد: راه رســیدن بــه ســوددهی 
چیزی جز كیفیت نیست، كیفیت در محصوالت 
جــاری و محصــوالت جدید باید به صورتی باشــد 
كــه محصوالت جدید ایرادهای محصوالت جاری 

را نداشته باشند.
اینكــه  بیــان  بــا  ســایپا  گــروه  مدیرعامــل 
كیفیــت  كــه  اســت  ایــن  ســایپا  هدف گــذاری 
محصــوالت جــاری ارتقــا یابــد، تصریــح كــرد: بــه 
هیــچ وجــه قابل قبول نیســت كه مشــتری ســه 
مــاه پس از تحویل خودرو به نمایندگی مراجعه 
كنــد. اول بایــد ایــن هــدف محقــق شــود و دوم 
اینكه تمام عیوبی كه در محصوالت جاری وجود 
دارد نباید در محصوالت جدید مشــاهده شــود. 
تمركز بر این دو رویكرد، حتما ما را به موفقیت 

خواهد رساند و سایپا را سودده خواهد كرد.
تیمــوری در ادامــه عنــوان كــرد: در راســتای 
تولیــد صــادرات محــور، در چنــد مــاه اخیر موفق 

شدیم با كشور ونزوئا قراردادی را منعقد كنیم 
كــه 2۰۰ هزار دســتگاه خــودرو كوییك را به این 
كشــور عرضــه خواهیم كــرد. این صــادرات از دو 
جهــت مهــم اســت، اول اینكــه ایــن تیــراژ قابــل 
توجــه اســت و دومیــن ویژگــی اش ایــن اســت 
كــه درآمــد فــروش ایــن صــادرات قبل از ارســال 
محصــوالت دریافــت مــی شــود كــه اولین ســری 
صــادرات با تیراژ هزار خودروی كوییك به زودی 

به كشور ونزوئا انجام می شود.
او پیــش بینــی كرد كه حجم صادرات گروه 
خودروســازی ســایپا تــا پایــان امســال نزدیك به 

۵۰ میلیون دالر خواهد بود.
مدیرعامــل ســایپا بــا اعــام این خبــر كه از 
محل درآمد صادرات اولین ســری محصوالت به 
كشــور ونزوئــا بخشــی از تعهــدات ارزی ســایپا 
برآورده شــده اســت، افــزود: در بــازار عراق نیز، 
پراید 131 را با ۵ هزار و 2۰۰ دالر صادر خواهیم 
كرد و به زودی صادرات ۵ هزار دســتگاه خودرو 

به كشور عراق آغاز خواهد شد.

هم افزایی با شرکت های دانش بنیان مزیت بزرگ حضور در 
پارک فناوری پردیس است   
مدیر تحقیقات و توســعه شــرکت »آریا طب فیروز« 
از اعضــای پــارک فنــاوری پردیــس کــه در بیســت و 
واحــد  برتریــن  عنــوان  بــه  اجــالس ســالیانه  یکمیــن 
 فنــاور و صادرکننــده برتر پارک معرفی شــد، می گوید
هــم افزایــی بــا شــرکت های دانش بنیــان مزیت بزرگ 

حضور در پارک فناوری پردیس است.
بــه گــزارش روابط عمومــی پارک فنــاوری پردیس؛ 
شــرکت »آریــا طب فیــروز« از شــرکت های عضو پارک 
کــه در حــوزه تجهیــزات پزشــکی و دســتگاه همودیالیز 
فعــال اســت، بــه دلیــل صــادرات تجهیزات پزشــکی به 
کشــورهای عــراق و اندونــزی، موفــق بــه کســب عنوان 
»صادرکننــده برتــر پــارک در ســال 1۴۰۰« و همچنیــن 
»واحد فناور برتر پارک« در این ســال شــده اســت. به 
همین بهانه با سلمان اخوت مدیر تحقیقات و توسعه 

این شرکت به گفت وگو نشستیم.
به گفته سلمان اخوت شرکت دانش بنیان »آریا 
طــب فیــروز« مســتقر در پــارک فنــاوری پردیــس یــک 
مجموعــه نــوآور اســت که با دســتیابی بــه دانش فنی 
و نرم افزار ســاخت دســتگاه همودیالیز در ایران موفق 
شــد نــام خــود را بــه عنــوان پنجمین شــرکت در زمینه 
ســاخت دســتگاه همودیالیــز مطــرح کنــد. همچنیــن 
موفــق بــه تولیــد دســتگاه تصفیــه آب RO مرکــزی و 

دستگاه تصفیه آب RO پرتابل نیز شده است.
او مــی گویــد، ایــن شــرکت با دریافــت گواهینامه 
CE )اســتاندارد اروپــا( در تولیــد دســتگاه همودیالیــز، 
موفــق بــه بومــی ســازی تخــت همودیالیــز نیــز گشــته 
اســت. نوآوری بســیار ارزشمند در شرایط تحریمی که 
در کنــار برخی دیگــر از محصوالت تجهیزاتی و دارویی 
تولیدی توســط فناوران حوزه ســامت، منجر به نجات 
و  کشــورمان  خوداتکایــی  هموطنمــان،  هــزاران  جــان 

جلوگیری از خروج میلیون  ها دالر ارز از کشورشد.
ســلمان اخــوت با اشــاره به فعالیت های شــرکت 
آریــا طب فیروز گفت: شــرکت ما ظرفیــت تولید 1۰۰۰ 

دستگاه همودیالیز در سال را دارد.
پــس   1۰22-ATF افــزود: ماشــین همودیالیــز  او 
از انجــام آزمون هــای بالینــی و تطبیقــی در مقایســه با 
موفــق  آلمــان،   Fresenius و   B-Braun دســتگاه های 
بــه دریافــت تاییدیه هــای الزم از اداره کل نظــارت و 
ارزیابی تجهیزات و ملزومات پزشــکی، مرکز تحقیقات 
نفرولــوژی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران و دانشــگاه 
علوم پزشکی بقیه ا…، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 

شده است.
مدیــر تحقیقــات و توســعه شــرکت »آریا طــب فیروز« 
ادامه داد: این دستگاه همچنین تاییدیه بورد تخصصی 
نفرولوژی کشــور را کســب کرده اســت. در حال حاضر 
بیش از 1۰۰۰ دســتگاه همودیالیز تولیدی این شــرکت 
در 2۰۵ مرکــز دولتــی و خصوصی در حال ارائه خدمت 
به بیماران اســت و تعداد دســتگاه های تولیدی تا پایان 

سال 1۴۰1 به 2۵۰۰ دستگاه خواهد رسید.
و  طراحــی  اصلــی  مزیت هــای  برشــمردن  بــا  او 
ســاخت دستگاه ATF1۰22 شرکت آریا طب فیروز که 
موجب توســعه بازارهای صادراتی شــده، تصریح کرد: 
عمق ساخت داخل 9۰ درصدی در کشور، استفاده از 
شبکه بزرگ تامین کنندگان ایرانی جهت تامین 2۰۰۰ 
قطعه این دســتگاه، صرفه جویی ارزی ۵۰ درصدی، و 
قیمت کمتر نسبت به رقبای خارجی از مزایای ساخت 
داخــل ایــن دســتگاه بــوده اســت. ایــن شــرکت بــدون 
دریافــت ارز مرجــع دولتــی، و بــا کاهــش 2۵ درصــدی 
هزینه  هــای مربــوط بــه تعمیــرات دســتگاه نســبت بــه 
رقبای خارجی و کاهش زمان توقف تعمیرات دســتگاه 
به کمتر از 2۴ ساعت، مزیت های رقابتی قابل توجهی 

را در ساخت دستگاه ATF1۰22 ایجاد کرده است.

اخوت در ادامه با اشاره به اینکه، در حال حاضر 
حــدود ۴۰ تــا ۵۰ هــزار بیمــار دیالیــزی درکشــور وجود 
دارند، دســتیابی کشــورمان به دانش فنی و نرم افزار 
ســاخت دستگاه همودیالیز را بسیار ارزشمند دانست 
و افزود: اگر این نوآوری به ثمر نمی نشست، مشکات 

حادی را برای بیماران کلیوی به دنبال داشت.
کشــور  در  مــا  داد:  توضیــح  زمینــه  ایــن  در  او 
دستگاه های همودیالیز بسیار زیادی داریم که با چند 
1۰ ســاعت کار از رده خــارج شــده انــد و شــرکت  های 
مــا بــه  را  آن  قطعــات  نیــز  کننــده  تولیــد   خارجــی 

نمی دادند.
اخــوت در پاســخ بــه ســوالی دربــاره چشــم انــداز 
توســعه محصــوالت شــرکت آریــا طــب فیــروز گفــت: 
بــرای ارتقــاء کیفیت درمان بیمــاران دیالیزی در تاش 
هســتیم و در آینــده بــا برقــراری ارتبــاط هوشــمند بین 
تجهیزات دیالیز شــامل دســتگاه، تخت و ترازوی بیمار 
از یــک طــرف و ثبــت و تحلیل اطاعات بیمــار و ارتباط 
با پزشک و پرستار از طرف دیگر، در هر مکان و زمان 
بیمــاران تحــت نظر و کنترل هوشــمند قــرار می گیرند 
و بــا ایــن کار عدالــت در برخــورداری از ویزیت بهترین 
متخصصان در دورافتاده ترین نقاط کشــور نیز میســر 
می شود و در هر نقطه ای از کشور، بیماران از خدمات 
بهترین متخصصان و مراکز درمانی، بهره مند خواهند 

شد.
اخوت با اشــاره به فعالیت های صادراتی شــرکت 
آریــا طــب فیروز گفــت: با کمک پارک فنــاوری پردیس 
و ارسال اولین محموله صادراتی به کشور افغانستان 
و نصــب آن در مرکــز دیالیــز بیمارســتان افغــان آریــا، 
شــرکت مــا بــه جمــع صادرکننــدگان تجهیزات پزشــکی 

پیشرفته پیوست.
او افزود: ما با ادامه روند صادرات به کشــورهای 
عراق و اندونزی، در حال گســترش بازارهای صادراتی 

خود هستیم.
اخــوت بــا بیــان اینکه شــرکت آریا طــب فیروز در 
زمینــه افزایــش اشــتغالزایی گام هــای موثری برداشــته 
و افــراد و واحدهــای صنعتــی مختلفــی بــا این شــرکت 
همکاری دارند، گفت: با افزایش استفاده از نیروهای 
متخصص و بومی در کشــور برای تولید دســتگاه ها در 
داخل کشور، افزایش اشتغال زایی را شاهد بوده ایم 
و بــا توســعه شــبکه خدمــات پــس از فــروش، رضایــت 
کادر درمــان و بیمــاران نیــز فراهــم شــده و در نقــاط 
مختلــف کشــور، اشــتغال قابــل توجهــی بــرای عرضــه، 
نگهــداری، راه انــدازی و ارائــه خدمــات پــس از فــروش 
بــرای دســتگاه های دیالیــز ایجــاد شــده اســت و افــراد 
بســیاری در سراســر کشــور بــا ایــن شــرکت همــکاری 

دارند.

شرکت های فناور و دانش بنیان حوزه 
سالمت نیازمند توجه بیشتر هستند

مدیــر تحقیقــات و توســعه »آریــا طــب فیــروز« 
گفت: گزارش های بین المللی موید آن است که ایران 
در حــوزه طراحی و تولید نیازمندی های حوزه ســامت 
عاوه بر توجه به چشــم اندازهای کشــور، در مقایسه 
با کشــورهای منطقه غرب آســیا نیز بسیار موفق عمل 

کرده است.
او تاکید کرد: اگر دانش بنیان های حوزه سامت 
در شــرایط تحریمــی کشــور بــه عنوان مثال در مســاله 
کرونــا در تولیــد تجهیــزات و اقــام مــورد نیــاز تعلــل 
می کردند، هرگونه تاخیر در ارائه این خدمات، کشــور 
را بــا مشــکل و در ادامــه مــرگ و میرهــای فرآوانــی را 

رقم می زد.

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـر اقتصــاد

w  w  w
a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d

c  o  m

نوسازی تاکسی های 
 فرسوده به زودی

کلید می خورد

شعار سایپا؛ بهترین كیفیت با بهترین سازنده

ایمیدرو و ایمپاسکو، پس از واگذاری  ها، جزو 10 
شرکت باالترین واریز سود به بودجه کشور شدند
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آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گنجینه تدبیر
به شناسه ملی 10102861593 و به شماره ثبت 245504 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی مـورخ 1401/08/02 تصمیمـات ذیـل اتخاذ 
شـد: آقـای محمـود آجورلـو بـه شـماره ملـی 0067728529 بـه سـمت بـازرس اصلـی تـا 
پایـان سـال مالـی خانـم فرزانـه حسـن خانـی بـه شـماره ملـی 4410922912 بـه سـمت 
بـازرس علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد.  روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر 
اقتصـاد جهـت نشـر آگهی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.  صـورت وضعیـت مالـی و حسـاب 

سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه   1401/06/31 بـه تصویـب رسـید.
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409160(

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سرمایه گذاری داریوش
به شناسه ملی 14010159937 و به شماره ثبت 580881 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/28 تصمیمات ذیل 
اتخـاذ شـد: حسابرسـی آگاهـان و همـکاران بـه شناسـه ملـی 10100190284 بـه سـمت 
بازرس علی البدل تا پایان سـال مالی وانیا نیک تدبیر به شناسـه ملی 10320721862 
به سمت بازرس اصلی تا پایان سال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار عصر 
اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان 

منتهـی بـه 1400/12/29 تصویب شـد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409162(

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص سبدگردان داریوش
 به شناسه ملی 14009543818 و به شماره ثبت 567680 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 1401/04/28و 
مجـوز شـماره 113674/122 مـورخ 1401/07/23 سـازمان بـورس و اوراق 
بهـادار تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد: موسسـه وانیـا نیـک تدبیـر به شناسـه 
ملـی 10320721862 بـه سـمت بـازرس اصلـی و موسسـه حسابرسـی 
آگاهـان و همـکاران بـه شناسـه ملـی 10100190284 بـه سـمت بـازرس 
علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد . ترازنامـه ، و حسـاب 
سـود و زیـان شـرکت بـرای سـال مالـی منتهـی بـه  1400/12/29 تصویـب 
شـد . روزنامه کثیراالنتشـار عصر اقتصاد جهت نشـر آگهی های شـرکت 

تعییـن گردیـد .
  سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها 

و موسسات غیرتجاری تهران )1409163(

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

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1401/07/20 تصمیمـات 
ذیـل اتخـاذ شـد : آقـای محمـود آجورلـو به شـماره ملـی 0067728529 به سـمت بازرس 
اصلـی تـا پایـان سـال مالـی خانـم فرزانـه حسـن خانـی بـه شـماره ملـی 4410922912 بـه 
سـمت بـازرس علـی البـدل تـا پایـان سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد . روزنامـه کثیراالنتشـار 
عصراقتصاد جهت نشر آگهی های شرکت تعیین گردید. ترازنامه و حساب سود و زیان 

منتهـی بـه 1401/06/31 تصویـب شـد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409168(

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص مداوا گستران ارکید
به شناسه ملی 14009589391 و به شماره ثبت 568571 

پیرو آگهی شماره مکانیزه 140130400901095340 مورخ 1401/07/20 شرکت توسعه 
تجربه شایسته سفر )سهامی خاص( با شناسه ملی 14006212193 با نمایندگی آقای 
فاضل مطوری به شماره ملی 1950435628 به سمت رئیس هیئت مدیره آقای آرمین 
نـوری نشـاط بـه شـماره ملـی 0011961732 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره آقـای 
سعید طاهری به شماره ملی 1271223694 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 

صحیح می باشـد که بدین وسـیله اصالح می گردد .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1409169(

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص آرون تجهیـز درسـا درتاریـخ 1401/08/14 بـه شـماره ثبـت 
604221 به شناسه ملی 14011631976 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه 
آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  موضوع فعالیت : طراحی و مشاوره 
و پشتیبانی و اجرای شبکه های رایانه ای و تجهیزات رایانه ای و خرید و فروش تجهیزات 
شـبکه، رادیویـی، ماکرویـو، سـرور، ذخیـره سـازی و کاالهـای مرتبـط بـا سـخت افـزار و نـرم 
افـزار و انجـام فعالیـت هـای مرتبـط بـا صنعـت انفورماتیـک و داده پـردازی و اخـذ و اعطـای 
نمایندگـی و شـعبه در داخـل و خـارج کشـور و شـرکت در مناقصـات و مزایـدات در زمینـه 
موضـوع فعالیـت شـرکت و انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی و سـازمان هـا 
و ارگان هـای دولتـی و خصوصـی در داخـل و خـارج کشـور در زمینـه موضـوع فعالیـت 
شـرکت و اخـذ تسـهیالت ریالـی و ارزی از بانـک هـا و سـایر موسسـات خصوصـی و دولتـی 
در داخـل و خـارج کشـور و مشـارکت در سـایر شـرکت هـا و اخـذ و اعطـای نمایندگـی بـه 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و خرید 
و فـروش و واردات و صـادرات در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در صـورت نیـاز پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم . هـم چنیـن طراحـی، مشـاوره، خریـد، فـروش، واردات و صـادرات در 
زمینـه دوربیـن هـای مداربسـته و تجهیـزات مرتبـط بـا آن و انجـام هرگونه فعالیت تولیدی 
در رابطـه بـا تجهیـزات رایانـه ای ، تجهیـزات شـبکه ، سـخت افـزار رایانـه ای ، دوربیـن و 
تجهیـزات آن در ارتبـاط بـا موضـوع فعالیـت شـرکت. ارائـه فعالیت هـای تجـاری و خدمـات 
بازرگانی در زمینه خرید و فروش , نصب ، نگهداری ، بهره برداری ، فروش ، پشتیبانی، 
صـادرات و واردات ، شـرکت در مناقصـات و مزایـدات بخـش خصوصـی و دولتـی ،مشـاوره 
، تولیـد، توزیـع، بسـته بنـدی، تعمیـر و نگهـداری فنـی، خریـد و فـروش و خدمـات پـس از 
فروش و تامین قطعات انواع موبایل و تبلت ، تجهیزات صوتی و تصویری ، مخابراتی و 
تجهیزات شـبکه ، رادیویی ، دوربین های مداربسـته ، مایکروویو ، سـرور و ذخیره سـازی 
، تجهیـزات رایانـه ایـی و سـخت افزارهـای رایانـه ایـی و کاالهـای مرتبـط بـا سـخت افـزار و 
نـرم افـزار ، اخـذ و اعطـای نمایندگـی مجـاز داخلـی و خارجـی ، شـرکت در نمایشـگاه ها 
تخصصـی و بیـن المللـی در صـورت ضـرورت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 

، طراحـی، نصـب و راه انـدازی سیسـتم هـای الکترونیکـی اعـم از نصـب دوربیـن های مدار 
بسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل کیفیت ، خرید و فروش صادرات و واردات 
و تولیـد کاالهـای مجـاز بازرگانـی، در صـورت نیـاز پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع 
ذیصـالح مـی باشـد . درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران، شهرسـتان تهران، 
بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، قبـا، خیابـان دکتـر علـی شـریعتی، خیابـان زیبـا، پـالک 66-، 
طبقـه 3، واحـد 8 کدپسـتی 1948845436 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسـم به 100 سـهم 100000 ریالی تعداد 100 سـهم آن با 
نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 12429446 
مـورخ 1401/07/30 نـزد بانـک بانـک رفـاه کارگـران شـعبه شـعبه دو راهـی قلهـک بـا کـد 
1242 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت 
مدیـره خانـم غـزل سـعید مهـر بـه شـماره ملـی 0021673608 بـه سـمت مدیرعامـل بـه 
مـدت 2 سـال و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای محمـد علـی 
بورچـی بـه شـماره ملـی 0074821512 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 
سـال آقای محمد حسـین شـانه سـاززاده به شـماره ملی 0081678215 به سـمت رئیس 
هیئت مدیره به مدت 2 سال دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور 
شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه 
هـای عـادی و اداری بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد 
.  اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای حمیدرضـا زنـد بـه شـماره ملـی 
0011055685 به سمت بازرس علی البدل به مدت 1 سال خانم فاطمه لرکی به شماره 
ملی 1740422546 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال روزنامه کثیر االنتشـار عصر 
اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد.  ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه 
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تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص آرمـان سیسـتم درسـا درتاریـخ 1401/08/14 بـه شـماره 
ثبت 604223 به شناسـه ملی 14011632029 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که 
خالصه آن به شـرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد. موضوع فعالیت : طراحی و 
مشاوره و پشتیبانی و اجرای شبکه های رایانه ای و تجهیزات رایانه ای و خرید و فروش 
تجهیزات شـبکه ، رادیویی ، ماکرویو ، سـرور ، ذخیره سـازی و کاالهای مرتبط با سـخت 
افزار و نرم افزار و انجام فعالیت های مرتبط با صنعت انفورماتیک و داده پردازی و اخذ 
و اعطای نمایندگی و شعبه در داخل و خارج کشور و شرکت در مناقصات و مزایدات در 
زمینه موضوع فعالیت شـرکت و انعقاد قرارداد با اشـخاص حقیقی و حقوقی و سـازمان 
هـا و ارگان هـای دولتـی و خصوصـی در داخـل و خـارج کشـور در زمینـه موضـوع فعالیـت 
شـرکت و اخـذ تسـهیالت ریالـی و ارزی از بانـک هـا و سـایر موسسـات خصوصـی و دولتـی 
در داخـل و خـارج کشـور و مشـارکت در سـایر شـرکت هـا و اخـذ و اعطـای نمایندگـی بـه 
اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی در رابطه با موضوع فعالیت شرکت و خرید 
و فـروش و واردات و صـادرات در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت در صـورت نیـاز پـس از 
اخـذ مجوزهـای الزم . هـم چنیـن طراحـی، مشـاوره، خریـد، فـروش، واردات و صـادرات در 
زمینـه دوربیـن هـای مداربسـته و تجهیـزات مرتبـط بـا آن و انجـام هرگونه فعالیت تولیدی 
در رابطـه بـا تجهیـزات رایانـه ای ، تجهیـزات شـبکه ، سـخت افـزار رایانـه ای ، دوربیـن و 
تجهیـزات آن در ارتبـاط بـا موضـوع فعالیـت شـرکت. ارائـه فعالیت هـای تجـاری و خدمـات 
بازرگانی در زمینه خرید و فروش ، نصب ، نگهداری ، بهره برداری ، فروش ، پشتیبانی، 
صادرات و واردات ، شـرکت در مناقصات و مزایدات بخش خصوصی و دولتی ، مشـاوره 
، تولیـد، توزیـع، بسـته بنـدی، تعمیـر و نگهـداری فنـی، خریـد و فـروش و خدمـات پـس از 
فروش و تامین قطعات انواع موبایل و تبلت ، تجهیزات صوتی و تصویری ، مخابراتی و 
تجهیزات شـبکه ، رادیویی ، دوربین های مداربسـته ، مایکروویو ، سـرور و ذخیره سـازی 
، تجهیـزات رایانـه ایـی و سـخت افزارهـای رایانـه ایـی و کاالهـای مرتبـط بـا سـخت افـزار 
و نـرم افـزار ، اخـذ و اعطـای نمایندگـی مجـاز داخلـی و خارجـی ، شـرکت در نمایشـگاه ها 
تخصصـی و بیـن المللـی در صـورت ضـرورت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 

، طراحـی، نصـب و راه انـدازی سیسـتم هـای الکترونیکـی اعـم از نصـب دوربیـن های مدار 
بسته و انتقال تصویر و سیستم های کنترل کیفیت ، خرید و فروش صادرات و واردات 
و تولیـد کاالهـای مجـاز بازرگانـی، در صـورت ضـرورت پـس از اخذ مجوزهـای الزم از مراجع 
ذیصـالح مـی باشـد . درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت 
فعالیت : از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی : اسـتان تهران، شهرسـتان تهران، 
بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، قبـا، خیابـان دکتـر علـی شـریعتی، خیابـان زیبـا، پـالک 66- ، 
طبقـه 3، واحـد 7 کدپسـتی 1948845435 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلغ 10,000,000 ریال نقدی منقسـم به 100 سـهم 100000 ریالی تعداد 100 سـهم آن با 
نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 12421659 
مـورخ 30/07/1401 نـزد بانـک رفـاه کارگـران شـعبه شـعبه دو راهـی قلهـک بـا کـد 1242 
پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره 
آقـای حمیدرضـا زنـد بـه شـماره ملـی 0011055685 بـه سـمت مدیرعامـل به مدت 2 سـال 
و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای محمـد علـی بورچـی بـه 
شـماره ملـی 0074821512 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای 
محمد حسین شانه ساززاده به شماره ملی 0081678215 به سمت رئیس هیئت مدیره 
بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت 
از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا عقـود اسـالمی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای 
عـادی و اداری بـا امضـاء رئیـس هیئـت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد.  
اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان آقای سـامان ابراهیم طهرانی به شـماره 
ملـی 0020404557 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال خانم فاطمه لرکی به 
شماره ملی 1740422546 به سمت بازرس اصلی به مدت 1 سال روزنامه کثیر االنتشار 
عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعیین گردید. ثبـت موضوع فعالیت مذکور 
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آگهـی تغییـرات شـرکت سـهامی خـاص سـرمایه گـذاری گسـترش و توسـعه 
صنعـت بـه شناسـه ملـی 10101143125 و بـه شـماره ثبـت 69372 

شـماره 8888  مجـوز  و   1401/03/16 مـورخ  مدیـره  هیئـت  اسـتناد صورتجلسـه  بـه 
مورخـه 1401/05/24 سـازمان خصوصـی سـازی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد:  شـرکت 
گروه توسـعه اقتصادی بصیر به شناسـه ملی 14003980270 و به نمایندگی منصور 
شمشیری به شماره ملی 4130605828 به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی 
هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/03/16 شـرکت گـروه توسـعه عمـران بصیـر بـه شناسـه 
ملی 14004156603 و به نمایندگی مظفر سهرابی به شماره ملی 3781832902 به 
سـمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ  1403/03/16 شـرکت گروه توسـعه فناوری 
اطالعـات بصیـر بـه شناسـه ملـی 14004310786 و بـه نمایندگـی محمـد طاهرخانی به 
شماره ملی 0040314278 به سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ  1403/03/16 
شـرکت گـروه توسـعه انـرژی بصیـر بـه شناسـه ملـی 14005082771 و بـه نمایندگـی 
سـید سـپهر قوام الدینی به شـماره ملی 0057964890 به سـمت عضو اصلی هیئت 
مدیـره تـا تاریـخ 1403/03/16 شـرکت گـروه توسـعه صنایـع و معـادن بصیر به شناسـه 
ملـی 14005091908 و بـه نمایندگـی عبدالرضـا سـاور بـه شـماره ملـی 2249319601 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ  1403/03/16 و بـه سـمت نایـب رئیـس 
هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/03/16 و بـه سـمت مدیرعامـل تـا تاریـخ   1403/03/16 
انتخـاب گردیدنـد. کلیـه چک هـا، بـروات، سـفته ها و اسـناد و اوراق تعهـدآور و بهـادار 
بانکـی و غیربانکـی بـا امضـاء مدیرعامـل و رئیـس هیـأت مدیـره و در غیـاب مدیرعامـل 
با امضاء رئیس هیأت مدیره و جانشـین تعیین شـده از سـوی مدیرعامل یا دو نفر از 
اعضـای هیأت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر خواهند بود و سـایر نامه هـای اداری 
و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره و یـا جانشـین تعییـن شـده 
از طـرف مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد. در اجـرای 
بند 3- 22 ذیل ماده 22 اساسنامه مبنی بر تفویض اختیارات قسمتی از امور محوله 
هیأت مدیره به یک یا چند نفر از اعضاء هیأت مدیره تمامی اختیارات مندرج در جزء 

"ص" بند 22-1 ذیل ماده 22 اساسـنامه که اشـعار می دارد: " ص" : » اقدام و طرح و 
تعقیـب و دفـاع و جوابگویـی هرگونـه دعـوی یـا انصـراف از آن اعـم از حقوقـی و کیفـری 
بـا داشـتن تمـام اختیـارات راجـع بـه امـر دادرسـی از حـق پژوهـش و فرجـام مصالحـه - 
تعییـن وکیـل - سـازش - ادعـای جعـل نسـبت بـه سـند طـرف و اسـترداد سـند- تعییـن 
جاعـل - ارجـاع دعـوی بـه داوری و تعییـن داور یـا بـدون اختیـار و صلـح و بطـور کلـی 
استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری و دادرسی مدنی 
و کیفـری، تعییـن وکیـل بـرای دادرسـی و غیـره یـا بـدون حـق توکیـل و توکیـل در توکیل 
ولـو کـراراً و عـزل و تجدیـد انتخـاب او بـا تعییـن وکیـل دیگـری بجـای او بـا یـا بـدون حـق 
توکیـل و توکیـل در توکیـل غیـر ولـو کـراراً تعییـن مصـدق و کارشـناس - اقـرار، خـواه در 
ماهیـت دعـوی، خـواه بـه امـری کـه کامـالً قاطـع دعـوی باشـد. مطالبه و دعوی خسـارت 
- اسـترداد دعـوی جلـب شـخص ثالـث و دفـاع از دعـوی ثالـث ، اقـدام بـه دعوی متقابل 
و دفـاع از آن ، تأمیـن مُدعیٌ بـه ، تقاضـای توقیـف اشـخاص و امـوال آنهـا از دادگاه هـا 
و اعطـای مهلـت بـرای پرداخـت مطالبـات شـرکت - درخواسـت صـدور بـرگ اجرایـی و 
تعقیـب عملیـات اجرایـی و اخـذ محکومٌ بـه چـه در دادگاه هـا و چـه در ادارات و دوائـر 
ثبت اسـناد و حق امضاء اوراق و اسـناد در دفاتر رسـمی و تفویض تمام یا قسـمتی از 
اختیارات مذکور در این بند به وکیل یا وکالی منتخب با یا بدون حق توکیل و توکیل 
در توکیـل ولـو کـراراً « را بـه آقایـان عبدالرضـا سـاور بـه شـماره ملـی 2249319601 بـه 
عنـوان نایـب رئیـس هیـأت مدیـره و مدیرعامـل و محمّـد طاهرخانـی بـه شـماره ملـی 
0040314278 عضـو اصلـی هیـأت مدیـره تفویـض نمـود . همچنیـن اختیـارات شـرکت 
در جلسـات دادرسـی لـه یـا علیـه شـرکت سـرمایه گذاری گسـترش و توسـعه صنعـت 
در تمامـی محاکـم دادگسـتری و پیگیـری امـور مربـوط بـه دعـاوی مطروحـه در محاکـم 
قضایی له یا علیه شـرکت در قالب صدور معرفی نامه ی هیأت مدیره به آقای محمّد 

طاهرخانـی بـه شـماره ملـی 0040314278  تفویـض گردیـد .
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تاسـیس موسسـه غیـر تجـاری فنـاوران هوشـمند دانـوش درتاریـخ  1401/08/17 بـه 
شـماره ثبـت 54688 بـه شناسـه ملـی 14011643024 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل 
گردیده که خالصه آن به شرح زیر جهت اطالع عموم آگهی می گردد.  نام : فناوران 
هوشـمند دانـوش موسسـه غیـر تجـاری موضـوع فعالیت :خدمـات داده کاوی ، تحلیل 
و انالیـز داده ، کالن داده و علـم داده و هـوش تجـاری . مشـاوره داده محـور ، اخـذ وام 
و تسـهیالت ارزی و ریالـی ، مالـی واعتبـاری از مراجـع بانکـی و اعتبـاری داخـل و خـارج 
از کشور ، انجام کلیه امور مرتبط با موضوع شرکت، شرکت در مناقصات و مزایدات 
و معامـالت دولتـی وغیردولتـی، شـرکت در سـمینارها، نمایشـگاه هـا و همایـش هـای 
داخلـی ، عقـد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و خارجـی . در صـورت 
ضـرورت پـس از اخـذ مجوزهـای الزم. مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مدت نامحدود 
مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه 
قائم مقام-سنایی ، خیابان قائم مقام فراهانی ، خیابان ماگنولیا ، پالک -32 ، طبقه 
اول ، واحـد 4 کدپسـتی 1588613814 سـرمایه شـخصیت حقوقـی 10,000,000 ریـال 
نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا آقای نوید پور اسـمعیل مرندی به شـماره 
ملی 0065840135 دارنده 500000 ریال سهم الشرکه خانم ندا پور اسمعیل مرندی 

به شماره ملی 0069206678 دارنده 9500000 ریال سهم الشرکه مدیران آقای نوید 
پـور اسـمعیل مرنـدی بـه شـماره ملـی 0065840135 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره 
بـه مـدت نامحـدود خانـم نـدا پـور اسـمعیل مرنـدی بـه شـماره ملـی 0069206678 بـه 
سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : مقـرر گردیـد امضـای کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهد 
آور شرکت از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها و عقود اسالمی با امضاء مدیرعامل 
بـه تنهایـی وامضـاء اوراق عـادی بـا امضـاء مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبر می 
باشـد. امضـای کلیـه مکاتبـات و اقدامـات حقوقـی، اقامـه هرگونـه دعـوی و دفـاع اعم از 
حقوقی و کیفری علیه کلیه اشـخاص حقیقی و حقوقی با داشـتن تمام اختیارات در 
امـر دادرسـی و تجدیدنظرخواهـی در تمـام مراحـل دادرسـی بـه مدیرعامـل و همـراه بـا 
مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد . روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصاد جهـت درج آگهی 
هـای موسسـه تعییـن گردیـد.  ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور، بـه منزلـه اخـذ و صـدور 

پروانـه فعالیـت نمی باشـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1409191(

 آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص توسعه سامانه های رایانه سماتوس
به شناسه ملی 10380456603 و به شماره ثبت 30424 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1401/04/30 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : صورت های مالی شامل ترازنامه و صورتحساب 
سـود و زیان سـال مالی منتهی به 1400 مورد تصویب مجمع قرار گرفت . 

  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت 
شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )1409342( 

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای نصـرت الـه سـلطانی نیـا دهقـان تسـلیم دو بـرگ استشـهاد محلـی مصـدق 
بـه مهـر دفترخانـه 97 همـدان برابـر وارده شـماره 010335 – 1401/07/21 مدعـی 
اسـت کـه سـند مالکیـت بشـماره چاپـی 736897 پـاک 6157 فرعـی از 1 اصلـی 
واقـع در حومـه بخـش 2 همـدان بـه شـماره دفتـر 267 صفحـه 183 و ثبـت 60485 
سـابقه ثبـت دارد و برابـر سـند رهنـی 241822 – 1384/3/3 نـزد بانـک ملـت بیـع 
شـرط هسـت در دفترخانـه 66 مفقـود گردیـده، لـذا بـه اسـتناد تبصـره الحاقـی بـه 
مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بدینوسـیله آگهـی مـی شـود تـا هرکسـی مدعـی 
انجـام معاملـه و یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن 
آگهـی طـی مـدت 10 روز بـه اداره ثبـت اسـناد و امـاک مراجعـه و ضمـن ارائـه اصـل 
اعتـراض خـود را کتبـا تسـلیم نمایـد درصـورت  یـا سـند معاملـه  سـند مالکیـت و 
انقضـاء مـدت واخواهـی و نرسـیدن اعتـراض و یـا درصـورت اعتـراض چنانچـه اصـل 
سـند مالکیـت ارائـه نشـود سـند المثنـی بـه نـام متقاضـی صـادر و تسـلیم خواهـد 

شد.
 م.الف: 1315 

رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو همدان – حمید سلگی

آگهی مفقودی
ال  جـی   405 پـژو  سـواری  خـودروی  مالکیـت  سـند  شـدن  مفقـود  درخصـوص 
بـه رنـگ مشـکی روغنـی مـدل1381 شـماره موتـور22568101106 شـماره  ایکـس 
شاسـی0081000901 شـماره پـاک ایـران 59-984ب54  بنـام حسـن اکبـری فرزنـد 
عبدالوهاب کدملی6429864170 صادره از شـاهرود لذا برگ سـبز )سـند مالکیت( 

خـودروی فـوق الذکـر مفقـود شـده و از درجـه اعتبارسـاقط مـی باشـد..
472- استان گلستان-گرگان

بــا  امــام  فرمــان  اجرایــی  ســتاد  برکــت  بنیــاد 
رشــد  مراکــز  و  فنــاوری  و  علــم  پارک هــای 
دانشــگاهی سراسر کشور تفاهم نامه همکاری 

امضا می کند.
مدیرعامل بنیاد برکت ضمن اعالم این خبر تاکید 
کرد: تا پایان سال جاری با پارک های علم و فناوری 
و مراکز رشــد دانشگاهی تمامی استان های کشور 
از  حمایــت  بــرای  مشــترک  همــکاری  تفاهم نامــه 

طرح های دانش محور به امضا می رسد.
محمــد ترکمانــه تصریــح کرد: بنیــاد برکت 
ایــن تفاهم نامه هــای همــکاری را بــا پارک هــای 
علــم و فنــاوری و مراکــز رشــد دانشــگاهی در 
راســتای منویــات مقــام معظــم رهبــری، تحقــق 
سیاســت های مــد نظر ایشــان و عمل به شــعار 
ســال 1401 و بــا هــدف حمایــت از هســته ها و 
واحدهــای فنــاوری مســتقر در ایــن پارک هــا و 

مراکز به امضا می رساند. 
امضــای  آغــاز  از  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
تفاهم نامــه همــکاری با پارک های علم و فناوری 

تازگــی  بــه  افــزود:  و  داد  سراســر کشــور خبــر 
تفاهم نامــه همــکاری میــان بنیاد برکــت و پارک 
آزاد  دانشــگاه  رشــد  مرکــز  و  فنــاوری  و    علــم 
اســالمی خراســان شــمالی برای حمایت از 300 

طرح دانش محور به امضا رسیده است.
ترکمانــه ادامــه داد: همچنیــن با پارک های 
  علم و فناوری اســتان های هرمزگان، کرمانشــاه 
و همــدان نیــز تفاهم نامه هایی به امضا رســیده 
اســت تا در هر یک از این پارک ها از 200 طرح 

دانش محور حمایت شود.
بــه گفته مدیرعامل بنیاد برکت، این بنیاد 
در  مســتقر  فنــاوری  واحدهــای  و  از هســته ها 
پارک های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی 
از طریــق پرداخت تســهیالت متناســب با میزان 
ســرمایه گذاری مورد نیاز و یا مشــارکت در طرح 
از طریق مشــارکت در ســهام، مشارکت مدنی و 

عقود مبادله ای حمایت می کند. 
وی خاطرنشــان کــرد: بنیاد برکــت تا پایان 
ســال جــاری حمایــت از یک هــزار و 200 طــرح  

دانش محــور در هســته ها و واحدهــای فنــاوری 
مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری و مراکــز 

رشد دانشگاهی را در دستور کار دارد.
بــرای  برکــت  بنیــاد  کــرد:  تاکیــد  ترکمانــه 
حمایت از هر طرح دانش  محور به طور متوسط 
500 میلیــون تومــان اعتبــار در نظــر می گیــرد 
کــه بــا احتســاب ســایر آورده ها، مجمــوع حجم 
ســرمایه گذاری بــرای هــر طــرح بــه یک میلیارد و 

200 میلیون تومان می رسد. 
شــده  ایجــاد  اشــتغال  میــزان  دربــاره  وی 
توضیــح  دانش محــور  از طرح هــای  بــا حمایــت 
داد: بــا حمایــت و راه انــدازی هــر طــرح ، به طور 
متوســط برای 8 نفر اشتغال مستقیم و فرصت 

کسب وکار ایجاد می شود.
مدیرعامل بنیاد برکت در پایان تاکید کرد: 
بنیــاد برکــت بــرای ســال 1402 نیــز حمایــت از 
طرح های دانش محور در هســته ها و واحدهای 
فنــاوری مســتقر در پارک هــای علــم و فنــاوری و 

مراکز رشد دانشگاهی را در دستور کار دارد.

جــاده ای  حمل ونقــل  و  راهــداری  کل  مدیــر 
خراســان شــمالی اعــام کــرد کــه ۲۳۰ میلیــارد 
ریــال از اعتبــار بودجــه امســال بــرای راه هــای 
روســتایی اســتان تخصیــص یافــت و در مرحله 
اباغ از ســوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی 

است.
محمد مشــتری دیــروز به ایرنــا اظهار کرد: 
هــزار و ۶۹4 میلیــارد ریال در ســال جــاری برای 
اجــرای طرح  هــای راه  روســتایی اســتان مصــوب 

شد که 230 میلیارد ریال آن تخصیص یافت.
او افزود: اکنون 3۶ قرارداد اجرای راه  های 
بــه طــول 2۷۷ کیلومتــر در  اســتان  روســتایی 
دســت اجراســت کــه اعتبــار ایــن قراردادهــا بــه 

حدود 300 میلیارد تومان می رسد.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
خراســان شــمالی ادامــه داد: امســال آســفالت 
اســتان  روســتایی  راه  هــای  از  کیلومتــر   ۷8.8

در دســت اجــرا اســت و اهالــی 2۶ روســتا بــا 
بهره منــد  آســفالت  نعمــت  از  آن  بهره بــرداری 

می شوند.
مشــتری خاطرنشــان کرد: سه هزار و 240 
میلیــارد ریال اعتبار ســال گذشــته برای راه  های 
روســتایی اســتان مصوب شــد که از ایــن میزان 

یکهزار و ۷۷0 میلیارد ریال تخصیص یافت.
او گفت: در مجموع 2۷۷ کیلومتر قرارداد 
در پایــان ســال 1400 منعقــد شــده بــود کــه از 
ایــن میــزان ۷8.8 کیلومتــر راه اصلی روســتایی 
فرعــی  راه  کیلومتــر   5۷ آســفالت،  و  احــداث 
آسفالت و 31 کیلومتر از راه نیز آماده آسفالت 

است.
ارتقای شاخص بهره مندی روستایی استان از 

راه مناسب 
مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای خراسان 
منــدی  بهــره  شــاخص  امســال  افــزود:  شــمالی 

روســتائیان از راه مناســب بر اساس طول راه به 
میزان 1.5 درصد ارتقا یافته است و این شاخص 
براساس تعداد روستاها به 3.5 درصد رسید.  

راه  آســفالت  کــرد:  خاطرنشــان  مشــتری 
روســتاهای پرجمعیــت در اولویــت قــرار دارد و 
اکنون ۷4 درصد از روســتاهای باالی 20 خانوار 

استان دارای راه مناسب است.
او خاطرنشان کرد: در این استان 2 هزار و 144 
کیلومتر راه روســتایی استان آسفالت و 2 هزار 

و 21۹ کیلومتر از این محورها خاکی است.  
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای 
خراســان شــمالی اظهار داشــت: بر این اســاس 
4۶.1 درصــد از طــول راه  هــای روســتایی اســتان 

مناسب و آسفالت است.  
خراســان شــمالی در شــمال شــرق کشــور 
در  آن  جمعیــت  از  درصــد   44 و  اســت  واقــع 

روستاها سکونت دارند.   

در  ارونــدان  گاز  و  نفــت  شــرکت  مدیرعامــل 
ارائه ای ظرفیت ها و روش های افزایش بازدهی 

چاه  های میادین غرب کارون را تشریح کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومی شــرکت نفت و 
گاز اروندان، پنجشــنبه گذشــته در سومین روز 
کنفرانــس ملــی افزایــش بهــره دهــی چاه  هــای 
نفــت و گاز، عــذاری اهــوازی در ابتدای ســخنان 
چنیــن  تخصصــی  برگــزاری  کــرد:  اظهــار  خــود 
کنفرانس  هایی بعنوان یک خال در صنعت نفت 
وجود داشت و با توجه به اینکه اکنون افزایش 
تولیــد از چاه  هــای کــم بهره یکــی از دغدغه  های 
اصلی شــرکت  های نفتی محســوب می شــود، با 
برگــزاری چنیــن برنامه هایــی امید اســت مقدمه 
رویــه  و وحــدت  همگرایــی مراکــز دانش بنیــان 
صنعــت نفت در پیشــبرد بیــش از پیش در این 

مساله باشد.
او در ادامــه تصریــح کــرد: از اهداف چنین 
کنفرانس  هایــی آشــنایی شــرکت  های نفتــی بــا 
ظرفیت  های شــرکت های دانش بنیان و برقراری 
تعامــل و همــکاری بیــش از پیــش هــر دو طرف 
بــا یکدیگر جهت مرتفع ســازی و حل مشــکالت 

پیش رو است.
مدیرعامــل شــرکت نفــت و گاز ارونــدان با 

بیــان ایــن نکتــه که شــرکت نفــت و گاز اروندان 
نفــت  بــه عنــوان دومیــن شــرکت تولیدکننــده 
قــرار  در کشــور در مســیر دانش بنیــان شــدن 
دارد، افــزود: ایــن شــرکت بــه دلیــل مســئولیت 
بهره بــرداری از میادیــن مشــترک با کشــور عراق 
بــرای  مهمــی  و  اســتراتژیک  مســئولیت  دارای 
کشــور اســت و چشــم انداز تولیــدی حــدود ۹00 

هزار بشکه در روز تا سال 1404 را داراست.
عــذاری اهــوازی در ادامه بــه اهم اقدامات 
انجــام شــده نگهداشــت و افزایــش تــوان تولیــد 
میادین غرب کارون طی یکســال گذشــته اشاره 
داشــت و در این خصوص اظهار کرد: در میدان 
آزادگان جنوبــی بــا تعمیــر، رفــع موانــع و احیای 
10 حلقــه چــاه بســته و انجــام عملیــات درون 
چاهی توســط لوله مغزی سیار و دیگر اقدامات 
توانستیم 18 درصد افزایش تولید داشته باشیم 
که کامال بی سابقه بوده است.وی در خصوص 
میدان آزادگان شمالی نیز افزود با اقدام جهت 
تعمیر و احیاء 8 حلقه چاه بسته در این میدان 
نیز طی یکســال گذشــته شــاهد افزایــش تولید 
بودیــم و بــا تــالش واحد پژوهش و توســعه این 
شرکت نیز پکیج تصفیه پساب را در این میدان 
راه انــدازی و از همــان آب تصفیــه شــده جهــت 

آبیاری و توسعه فضای سبز استفاده کردیم.
او در خصــوص میدان دارخوین نیز افزود: 
نفت این میدان از نوع سبک و از لحاظ کیفیت 
بســیار بــا ارزش بــوده و در خصــوص اقدامــات 
نگهداشــت و افزایــش تولید، اتمــام مطالعات و 
برنامه ریزی و شــروع انجام عملیات ترمیمی بر 
روی 2 حلقــه چــاه و بکارگیــری لوله  هــای مغزی 
ســیار، تزریــق حــالل و انجــام اســیدکاری، آغــاز 
فعالیــت اجرایــی حفــاری و تعمیــر 3 حلقه چاه 
نفــت و 1 حلقــه چاه دفع پســاب، آغــاز عملیات 
جریانــی  لولــه  خطــوط  احــداث  پــروژه  اجرایــی 
و  االرضــی 5 حلقــه چــاه  تاسیســات ســطح  و 
تعمیــرات اساســی در کمپرســورهای ردیف  هــای 

تزریق گاز در این میدان صورت گرفته است.
مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در خصوص 
پروژه  های پژوهشی شرکت اروندان افزود: تفاهم 
نامه  هــای زیــادی را بــا دانشــگاه تهــران، دانشــگاه 
صنعــت نفــت، دانشــگاه چمــران و ارتبــاط بســیار 
نزدیک و کاملی با پارک  های علم و فناوری چه در 
سطح وزارت نفت و چه در سطح استانی داریم و 
از همکاری با دیگر مراکز پژوهشی استقبال کرده 
و در تالشــیم از تمامــی ظرفیت  هــای شــرکت  های 

دانش بنیان استفاده کنیم.

۲۳۰ میلیارد ریال برای آسفالت راه های روستایی 
خراسان شمالی تخصیص یافت

همکاری بنیاد برکت با پارک های علم و فناوری 
همه استان های کشور

بررسی ظرفیت های افزایش بازدهی 
چاه های میادین غرب كارون
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 بدن شما در حال
به روزرسانی است
راضیه حسینی

کاالهــای  برخــی  مصــرف  نگران کننــده  کاهــش 
خوراکــی. تقاضا برای خریــد جایگزین ها افزایش یافت؛ 
سیب زمینی و ماکارونی 

جایگزین برنج.
ایــن  البتــه 
بــه  ربطــی  جایگزینــی 
اقتصــادی  مشــکالت 
در  نــدارد.  بــاال  تــورم  و 
بعــد  عــوارض  از  واقــع 
از  اســت.  جراحــی  از 
آن جایی که مردم مدتی 
قبل زیر تیغ جراحان اقتصادی رفتند، طول می کشــد تا 
بــدن دوبــاره بــه حالت اولیــه خود بازگــردد. حتی ممکن 

است دیگر مثل قبل نشود.
مثــالً معــده پــس از جراحــی قابلیت هــای خاصــی 
پیــدا کــرده. برنج که می بیند یک هو حالش بد می شــود 
و تصمیــم می گیــرد ســریع محــل را تــرک کنــد. فعــالً بــا 
ماکارونــی و ســیب زمینی مشــکلی نــدارد. آنهــا را قبــول 
می کند و دچار اتقباض و انبساط نمی شود. هرچند این 
ثبات معلوم نیســت تا چه زمانی ادامه خواهد داشــت؟ 
ممکــن اســت همیــن چنــد وقــت دیگــر بــه ماکارونــی و 
ســیب زمینی هــم آلــرژی پیــدا کنــد و فقط  از نــان خالی 

لذت ببرد.
 معده جراحی شده، گاهی اصالً دلش نمی خواهد 
چیــزی بخــورد. همــه ایــن حالت هــا طبیعی انــد. کاهش  
مصــرف برخــی خوراکی هــا بــه هیــچ وجــه نگران کننــده 
نیســتند. احتمــاالً اگــر با یــک دوربین ســراغ داخل بدن 
برویــد خواهیــد دیــد ســردر ورودی اش نوشــته: »بــدن 
موردنظــر در حــال بــه روزرســانی اســت. ممکــن اســت 
برخــی جایگزین ها اتفاق بیفتد که کامالً طبیعی اســت. 

پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما تشکر می کنیم.«
البتــه ایــن جراحــی فقط بــه معده ختم نمی شــود. 
مغــز و قلب و ســایر امعا و احشــا را نیــز در بر می گیرد. 
مثــالً ممکــن اســت دیگر دل مــان نخواهــد در خانه ای با 
امکانات مناســب ســاکن شــویم. دوست داشــته باشیم 
یــک واحــد بیســت متــری در بدتریــن جــای شــهر اجــاره 
کنیم. یا نسبت به همه داروهای موجود در داروخانه ها 
حساســیت نشــان بدهیــم و عالقــه ای بــه درمان بــا آنها 

نداشته باشیم. 
بــه  عالقــه  چقــدر  کنیــم  احســاس  ناخــودآگاه 
پیــاده روی پیــدا کرده ایــم. اصــالً نمی خواهیــم با وســیله 
نقلیــه جایــی برویــم. یــک روز صبــح کــه از خــواب بلنــد 
می شــویم می بینیــم چقــد دل مــان می خواهــد همه چیز 

زندگی ماشینی را ترک کنیم و به جنگل پناه ببریم. 
نــه  و  باشــد  خبــری  جراحــی  از  نــه  کــه  جایــی 

بروزرسانی.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

اشــتغال  افزایــش وام  از  معــاون وزیــرکار 
از ۱۰۰ میلیــون تومــان بــه ۱۵۰ میلیــون تومــان 
بــه عنــوان مصوبــات جلســه اخیــر شــورای عالی 

اشتغال خبر داد.
بــه گــزارش تســنیم، سه شــنبه ســوم آبــان 
شــورای عالی  جلســه  ســومین  و  هشــتاد   1401
ایجــاد  چــون،  مباحثــی  شــد.  برگــزار  اشــتغال 
اشــتغال در اولویت کاری همه دســتگاه ها باشد، 
اتصال ســامانه دســتگاه ها، اتخــاذ راهکاری موثر 
بــرای اطمینــان از هدایــت صحیح منابع به ســوی 
بخــش خصوصــی  ظرفیــت  بــه  توجــه  اشــتغال، 
و تعاونی هــا و بــه ویــژه تشــکل های جهــادی در 
زمینــه ایجــاد اشــتغال، از جملــه مــوارد مهــم و 
کلیدی اظهارات ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری 

کشورمان در این جلسه بود.
همچنیــن رئیــس جمهــور بــر تــالش بیشــتر 
الزم  بودجه هــای  تامیــن  اشــتغال،  ایجــاد  بــرای 
در ایــن زمینــه، توجــه ویــژه بــه اشــتغال جوانــان 
تحصیلکــرده و همچنیــن زنان سرپرســت خانوار، 
ســهیم کردن بخش خصوصی در تصمیم گیری ها 
و برنامه ریزی هــا و نظــارت ویــژه بــر نحوه مصرف 

تسهیالت و اطمینان از صرف آنها در جهت ایجاد 
اشتغال تاکید کرد.

شورای عالی اشتغال برای تسریع و تسهیل 
9مصوبــه  شــغلی  فرصــت  میلیــون  یــک  ایجــاد 
جدی تریــن  از  یکــی  اشــتغال  کــرد.  تصویــب  را 
از مهمتریــن  بیــکاری  و  دغدغه هــای خانواده هــا 
دالیل بروز آســیب های اجتماعی عنوان شــد و بر 
این اســاس آموزش مهارت و توانمندســازی افراد 
به عنوان یکی از زمینه های ایجاد اشــتغال بدون 

تسهیالت مورد تاکید قرار گرفت.
بــا  گفت وگویــی  در  مصوبــات  از  بخشــی 
محمودکریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی 

و اشتغال وزارت کار بیان شده است.
وزارت  اشــتغال  معــاون  بیرانونــد،  کریمــی 
کار بــا اشــاره بــه کلیــات برخــی مصوبات جلســه 
هشتاد و سوم شورای عالی اشتغال گفته است: 
حمایــت از برنامه های اشــتغال نهادهای حمایتی 
مثــل بهزیســتی و کمیتــه امداد )ذیــل همکاری با 
اســتانداری ها( و افزایــش وام اشــتغال از یکصــد 
میلیون تومان به 150 میلیون تومان از مصوبات 
شــورای عالــی اشــتغال بود که با حضــور و تالش 

مرتضــوی وزیــر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
بود که در جلســه شــورای عالی اشتغال با حضور 

رئیس جمهوری به نتیجه رسید.
معــاون وزیر کار با اشــاره بــه اینکه موضوع 
اشتغال برای دولت سیزدهم بسیار حائز اهمیت 
اســت، گفــت: در همیــن راســتا یکــی از مصوبات 
شورای عالی اشتغال، ایجاد گروه و کارگروه های 
وزارتخانه هــا  در  اشــتغال  زمینــه  در  تخصصــی 
بــود کــه مصــوب شــد.  و دســتگاه های مختلــف 
همچنیــن در زمینــه همکاری هــا بــا دســتگاه های 
و  کارآفرینــی  اشــتغال،  توســعه  بــرای  مختلــف 
مهارت با وزارتخانه ها و دستگاه های ذیربط برای 
دانش آموختگان از مواردی است که جزئیات آنها 
به محض نهایی شــدن در آینده نزدیک به اطالع 

مردم خواهد رسید.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه مصوبــات بایــد در 
معاونــت حقوقــی نهایــی شــود ادامــه داد: تامین 
مالــی طرح هــای نیمــه تمــام از موضوعــات خوبی 
بود که به نتیجه رســید تا طرح های نیمه تمام و 

راکد از وضع موجود خارج شوند.
معاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال وزارت 

تعــاون اولویــت اول وزیــر کار را ایجــاد اشــتغال 
دانســت و ادامــه داد: بــه دلیــل اهمیت اشــتغال 
بــرای کشــور، در نخســتین هفتــه وزیــر جلســه 
هشــتاد و ســوم شــورای عالی اشــتغال با حضور 

آقای  رئیسی رئیس جمهوری برگزار شد.
مختلــف  نشســت های  برگــزاری  از  وی 
اشــتغال وزیــر جدیــد بــا آقــای مخبــر معــاون اول 
رئیــس جمهــوری، نشســت های متعــدد اشــتغال 

در وزارتخانه و نیز نشســت زیســت بوم اشــتغال 
در خراســان رضــوی و بــا حضــور اســتاندار و … 
خبــر داد و بیــان کــرد: یکــی از اولویت های اصلی 
آقای مرتضوی وزیر محترم در جلســه رای اعتماد 
در مجلــس هــم اشــتغال بــود و ایشــان در زمینه 
توســعه و اجرای برنامه های اشتغال و کارآفرینی 
عزم جدی دارند و این مدت کوتاه حضور ایشــان 

نیز حکایت از این امر مهم دارد.

مدیــره  هیــات  داروســاز  عضــو  کربکنــدی، 
نظــام پزشــکی اصفهــان عنــوان کــرد دولت قصد 
داشــت قیمت هــای ســال گذشــته دارو را بــرای 
امســال هــم حفــظ کند اما بــا ایــن کار، خیلی از 

داروسازان از دور تولید خارج شدند.
بــازار دارو متالطم شــده؛ برخــی از داروهای 
ســاده و صادراتی گذشــته در داروخانه ها کمیاب 
گزارش هــای  اســاس  بــر  همچنیــن  شــده اند. 
منتشــره، پرســتاران در بعضــی از بیمارســتان ها 
ناچار به این شده اند که هر شربت آنتی بیوتیک 
را بــرای چنــد نفر به طور همزمان مورد اســتفاده 
قــرار دهنــد. از طرفــی هــر چنــد وقــت یــک بــار 
خبرهایــی منتشــر می شــود کــه بهــرام عین اللهی 
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی معاون 
قبلی خود را به دلیل استعفا یا غیر کنار گذاشته 
و فرد دیگری را به عنوان معاون و رئیس سازمان 

غذا و دارو برگزیده است.
با این حال به نظر می رســد تمام این تغییر 
و تحــوالت تغییــر محسوســی در بــازار دارو ایجاد 
نکنــد و همچنــان چالش های بــازار دارویی پابرجا 
داروهــای  ســندیکای  اعضــای  طرفــی  از  باشــد. 
انســانی از مطلــع بــودن وزیــر بهداشــت دربــاره 
کمیــاب شــدن داروهــا پــرده برمی دارنــد و اطــالع 
می دهنــد کــه هشــدارهای الزم را بــه موقــع بــه 
وزیــر داده بودنــد اما گویی گوش شــنوایی نبوده 
یــا موضــوع دارو خــارج از ایــن وزارت و ســازمان 
مدیریت می شــود. اتفاقی که باعث شــده اکنون 

برخــی از داروهــای اســتراتژیک در بــازار کمیــاب 
شــوند و حتــی پــای وزیــر را هــم ایــن هفتــه بــه 

مجلس برای پاسخگویی کشانده است.
هیــات  داروســاز  عضــو  کربکنــدی،  حســن 
مدیــره نظام پزشــکی اصفهان و فعــال حوزه دارو 
با اشاره به طرح استیضاح وزیر بهداشت، درمان 
و آمــوزش پزشــکی در مجلــس شــورای اســالمی 
بــه بــازار می گویــد: پرســش نماینــدگان مــردم در 
مجلس شــورای اســالمی از وزیر به جا و درســت 
اســت؛ چــرا کــه او همانطــور کــه فعــاالن صنعت 
دارو اظهــار می کننــد بــا تصمیماتــی کــه گرفــت و 
صحبت هایی که کرد مشــخص شــد کــه در حوزه 

دارو تصمیم گیری های مناسبی نمی کند.
وی با اشاره به تغییر دارایی رئیس سازمان 
غــذا و دارو و تغییــر دوبــاره بیگلر سرپرســت این 
ســازمان در کمتــر از یــک ماه اضافــه می کند: اگر 
نمی تــوان  شــوند  عــوض  وزیــر  معاون هــای  االن 
انتظار خاصی از صنعت دارو داشــت؛ چرا که به 
نظــر می رســد شــخص وزیر هــم توانایــی کامل را 
بــرای مدیریــت صنعــت دارو و تجهیزات پزشــکی 
نــدارد. همچنیــن در مــورد دارو هــر چنــد عــده ای 
را قربانــی کردنــد امــا مشــکل اصلی از مســئوالن 
دولتــی بــوده کــه می خواســتند دارو را بــه قیمــت 
شــهریور 1400 به صورت دســتوری حفظ کنند در 
حالــی کــه نــه ارز مــواد اولیه دارویی تامین شــده 
بود و نه تامین مواد دیگر از جمله بســته بندی و 

مواد جانبی همچون گذشته بود.

حجم داروهای وارداتی کافی نیست
عضــو داروســاز هیــات مدیره نظام پزشــکی 
اصفهــان تاکیــد می کنــد: به رغم اینکه ســندیکای 
تولیدکننــدگان داروهــای انســانی ایــن هشــدار را 
داده بودنــد کــه بــا مشــکل مواجــه خواهیــم شــد 
امــا متاســفانه کســی بــه ایــن هشــدارها گــوش 
نــداد. بنابرایــن آقــای دارایــی،  معاون ســابق وزیر 
هــم قــدرت عمــل خیلی زیــادی نداشــت؛ چرا که 
می خواســتند بــدون اینکــه شــرایط فراهــم شــود 
قیمــت دارو را ثابــت نگــه دارنــد. در نهایــت بــرای 
کنتــرل بــازار، مقــداری دارو وارد شــد و در مقابل 
برخی از تولیدکنندگان دارو از دور خارج شدند.

وی بــا اشــاره بــه واردات دارو در هفته هــای 
اخیــر اضافــه مــی کنــد: داروهایی که وارد شــدند 
متناســب با مقدار مصرفی نیســتند و برای مردم 
گرانتــر محاســبه می شــوند؛ چــرا کــه بــرای مثــال 
شــربت های آنتــی بیوتیــک وارد شــده کــه حجــم 
آن یــک ســوم محصــول ایرانــی اســت. از ایــن رو 
در صورتی که بیمار بر اســاس صالحدید پزشــک 
نیازمنــد دریافــت یــک دوره کامــل آنتــی بیوتیــک 

باشد باید دو الی سه شیشه دارو مصرف کند.
از  برخــی  اجبــار  بــه  اشــاره  بــا  کربکنــدی 
می افزایــد:  تولیــد  بــه  داروســازی  کارخانه هــای 
یــک ســری از کارخانه هــا در ایــن شــرایط مجبــور 
بــه تولید شــدند بــا حذف بســته بندی اســتاندارد 
مثــال  بــرای  ادامــه می دهنــد.  را  تولیــد  گذشــته 
بــه جــای شیشــه های قهــوه ای یــا همــان دودی از 

شیشــه ســفید اســتفاده می کننــد کــه در نتیجــه 
دستوری بودن قیمت ها و تولید است.

وی هشــدار می دهــد: اگــر بــا همیــن رونــد 
پیــش رویم متاســفانه همچنان چنین مشــکالتی 
البتــه  داشــت.  را خواهیــم  دارو  کمبــود  از  اعــم 
همیشــه مشــکالتی در معاونــت غــذا و دارو بوده 
امــا بــه نظر می رســد کســانی کــه اســتراتژی بازار 
دارو را در دســت دارند و برنامه ریزی کالن انجام 
می دهند دست و پای افرادی که باید برنامه ریزی 
دارو را انجــام دهنــد می بندنــد و نتیجــه همیــن 
می شــود کــه االن هــم بــا چالش هــای متعــددی 

مواجه هستیم.
مدیریت دستوری دارو را حذف کنید

کربکنــدی بــرای رفــع چالش هــای صنعــت و 
بــازار دارو تاکیــد می کنــد: نیــاز اســت مســئوالن 
بــه  و  بگذارنــد  کنــار  را  دارو  مدیریــت دســتوری 
ایــن  متخصصــان  صحبت هــای  و  واقعیت هــا 
رشــته توجــه کننــد. اگــر آن هــا بــه هشــداری که 
تولیدکننــدگان داده بودنــد توجه کرده بودند این 
مسائل االن پیش نمی آمد. بنابراین می توانستیم 
بدون اینکه واردات داشته باشیم از تولید داخلی 
کــه شــعارمان هم هســت اســتفاده کنیــم و هیچ 

کمبودی را تجربه نکنیم.
متولیــان  بــه  دادن  هشــدار  ضمــن  وی 
می افزاید: این مقدار داروی تامین شده از طریق 
واردات بعــد از مدتــی تمــام می شــود و اگــر بــه 
موضــوع زیربنایــی نــگاه و عمــل نشــود چالش ها 

دوبــاره بــر می گــردد. بنابرایــن بایــد قیمت هــا بــه 
نحــوی تعیین شــود کــه بــرای تولیدکننــده ایرانی 
به صرفه باشــد تا صنعت به حالت قبل برگردد، 
وگرنــه دوبــاره مجبور می شــویم واردات بیشــتری 

انجام دهیم.
عضــو داروســاز هیــات مدیره نظام پزشــکی 
اصفهــان در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه آیــا طــرح 
اســتیضاح وزیر بهداشــت در چنین شــرایطی که 
بــازار دارو بهــم ریختــه ضــرورت دارد یــا بیشــتر 
موجــب مشــکالت این حــوزه می شــود؟ می گوید: 
بــه نظر می رســد بــا این شــرایط حتــی نمایندگان 
مجلس هم از وزیر رضایت ندارند و شاید اگر او 
تغییــر کند بتــوان اقدامات اصولی تری در صنعت 
توافق هــای  دولــت  بــا هیــات  و  داد  انجــام  دارو 
بهتــری حاصل شــود تــا اتفاقاتی همچــون کمبود 

دارو تکرار نشود.
این فعال صنعت دارو در پاسخ به خبرساز 
شــدن انتقال داروهای وارداتی به اموال تملیکی 
و امحــای حجــم قابل توجهی دارو در زمان کمبود 
تصریــح می کنــد: معــاون غــذا و دارو در دوره ای 
کــه ایــن اتفــاق افتــاد تقصیر را به گــردن گمرک و 
گمــرک هم ایــن موضوع را به گردن این ســازمان 
انداخــت. در نهایــت هــم مشــخص نشــد مقصــر 
اصلی چه کســانی بودند اما به نظر می رســد هر 
دو طــرف بدون تقصیر نباشــند. البتــه نکته قابل 
توجه در این بین این است که اجازه بررسی این 

موضوع به کسی داده نشد.

به گفته دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، 
کمبــود نیرو باعث شــده برخــی داروخانه های 
تامیــن اجتماعی قزوین مســئول فنی نداشــته 
باشــند و علــوم پزشــکی هــم اخطــار داده کــه 
چــون داروخانه هــای تأمین اجتماعی مســئول 
تعلــق  بــه آن هــا  دارو  ندارنــد، ســهمیه   فنــی 
ایــن چــه کاری اســت. چــرا همیشــه  نگیــرد. 
مشــکالت بر ســر بیمه شدگان ســازمان تأمین 

اجتماعی آوار می شود.
خانــه  اجرایــی  دبیــر  کریمــی،  عیدعلــی 
کارگــر قزوین در گفت وگــو با ایلنا، در اعتراض 
اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  سیاســت های  بــه 
اجتماعــی  تأمیــن  ســازمان  مدیرعامــل  گفــت: 
شــبانه روزی  داروخانه هــای  بســتن  دســتور 
داده  انــد.  را  اجتماعــی  تأمیــن  درمانگاه هــای 
باعــث  شــبانه روزی  داروخانه هــای  بســتنِ 
می شــود کارگران و بازنشســتگانی که شــب به 
دارو نیــاز پیــدا می کننــد، مجبــور شــوند هزینه  

دارو را آزاد پرداخت کنند. 
وی افزود: ممکن است هزینه  این داروها 
بــه قــدری باال باشــد که فــرد نتوانــد آن دارو را 
تهیــه کنــد. ایــن اقدامــات بــازی بــا جــان مــردم 
اســت. ما از رئیس ســازمان تامین اجتماعی و 
وزیر کار می خواهیم این دستور را لغو کنند. 

وی در ادامــه بــا اشــاره به کمبــود نیرو در 

داروخانه هــا گفــت: کمبــود نیــرو باعــث شــده 
برخــی داروخانه هــای تامیــن اجتماعــی قزویــن 
مســئول فنــی نداشــته باشــند و علوم پزشــکی 
هــم اخطار داده که چــون داروخانه های تأمین 
اجتماعی مســئول فنی ندارند، سهمیه  دارو به 
آن هــا تعلــق نگیــرد. ایــن چه کاری اســت؟ چرا 
همیشــه مشکالت بر سر بیمه شدگان سازمان 

تأمین اجتماعی آوار می شود؟ 
کریمی گفت: آیا جذب نیروی فنی خیلی 
ســخت اســت کــه دســتورِ قطــع کردنِ ســهمیه  
تامیــن  مدیرعامــل  بــه  مــا  می دهنــد؟!  دارو 
اجتماعــی می گوییــم هــر چه ســریع تر مســئول 
فنی برای داروخانه های تأمین اجتماعی قزوین 
جذب کند تا بیمه شدگان دچار مشکل نشوند. 
دبیــر اجرایــی خانــه کارگــر قزویــن گفــت: 
هــم  دســتورالعمل  ایــن  بــدونِ  دارو  مشــکل 
مشــکالت  دســتورها  ایــن  بــا  و  دارد  وجــود 
بیشــتر می شــود. این درحالیســت کــه کارگران 
و بازنشســتگان بارهــا هزینــه  بیمــه پرداخــت 
می کننــد امــا جایــی کــه بایــد نمی تواننــد از آن 

استفاده کنند. 
و  کارگــران  گفــت:  کارگــری  فعــال  ایــن 
بازنشســتگان بــا وجــود داشــتنِ بیمــه تأمیــن 
از  زیــادی  بخــش  تکمیلــی  بیمــه  و  اجتماعــی 

هزینه  درمان را خود پرداخت می کنند. 

کریمی گفت: ما در قزوین دو بیمارستان 
اجتماعــی  تأمیــن  نیم بنــد  درمانــگاه  شــش  و 
داریــم. آزمایشــگاه یکــی از درمانگاه ها تعطیل 
شــده اســت. چرا باید این اتفاق بیفتد. چرا به 
جــای اینکــه اوضاع روز به روز بهتر شــود، بدتر 

می شود.
وی با اشــاره به بدهی دولت به ســازمان 
تأمیــن اجتماعــی گفت: ســال گذشــته 90هزار 
میلیــارد تومــان برای ســازمان تأمیــن اجتماعی 
در نظر گرفته شد اما این بدهی هنوز پرداخت 
ایــن بدهی هــا پرداخــت  نشــده اســت. وقتــی 
نمی شــود، تأمین اجتماعی به همه جا بدهکار 
بیمارســتان  تــا  گرفتــه  داروخانــه  از  می شــود؛ 
خصوصــی همه از تامیــن اجتماعی طلب دارند 
و بــرای همیــن بــه کارگــر و بازنشســته خدمات 

ارائه نمی دهند. 
ایــن فعــال کارگــری گفــت: وزیــر کار بــه 
دولت فشار بیاورد تا این طلب پرداخت شود. 
از طرفــی مدیرعامــل تامیــن اجتماعــی بــه جای 
تعطیل کردن و برداشتنِ یک سری از خدمات، 

مشکالت را حل کند و بدهی را بگیرد. 
نمی دهیــم  اجــازه  مــا  کــرد:  تصریــح  کریمــی 
داروخانه های شبانه روزی تعطیل شوند. تامین 
اجتماعی نیز هر چه زودتر به فکر تامین نیروی 

فنی باشد تا سهمیه  دارو قطع نشود.

رنگ قرمز از نقشه کرونایی 
کشور پاک شد

بنابــر اعالم وزارت بهداشــت در حــال حاضر هیچ 
شهرستانی در وضعیت قرمز نیست و ۷ شهرستان در 
وضعیــت نارنجــی، ۱۸۰ شهرســتان در وضعیــت زرد و 

۲۶۱ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.
براســاس آخرین به روزرســانی ها از نقشــه شیوع 
کرونــا در اســتان های کشــور، تعــداد شهرســتان های بــا 
وضعیت قرمز کرونایی از یک شهرســتان به صفر شــهر 
کاهش یافت و تعداد شهرستان های با وضعیت نارنجی 

نیز از 1۲ به هفت شهرستان کاهش یافته است.
همچنین بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت، تعداد 
شهرســتان های بــا وضعیــت زرد از ۲11 بــه 1۸0 کاهــش 
یافتــه و تعــداد شهرســتان های بــا وضعیــت آبــی هــم از 

۲۲4 به ۲۶1 شهرستان افزایش داشته است.
بر این اســاس در حال حاضر هیچ شهرســتانی در 
وضعیــت قرمــز نیســت؛ تنهــا 7 شهرســتان در وضعیت 
نارنجی قرار دارد، 1۸0 شهرســتان در وضعیت زرد بوده 

و ۲۶1 شهرستان نیز در وضعیت آبی قرار دارند.

داروی بیماران SMA تحت 
پوشش بیمه سالمت قرار گرفت

بــه گفتــه مدیــر کل نظــارت بــر خدمــات ســازمان 
بیمــه ســالمت، داروی مــورد نیــاز بیمــاران SMA تحت 
پوشــش بیمه ســالمت است و در ســطحی که پزشکان 
متخصــص و فــوق تخصــص مغــز و اعصاب کــودکان به 
صورت الکترونیکی دارو تجویز کنند، برای تایپ یک و 

۲ بیماری، فرانشیز دارو »صفر« می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی ســازمان بیمه ســالمت، 
کیوان تاج بخش درباره توزیع داروی مورد نیاز بیماران 
SMA، گفــت: اخیرا بر اســاس مصوبــات صورت گرفته، 
بیمــاران مبتــال به SMA تحت پوشــش صنــدوق بیماران 
خــاص قــرار گرفتنــد و دو داروی مــورد نیــاز آنهــا تحــت 

پوشش بیمه قرار دارد.
وی افــزود: بــر همیــن اســاس بیمــاران به ســامانه 
RDA وزارت بهداشــت در دانشــگاه علوم پزشــکی محل 
زندگــی مراجعــه کــرده و تشــکیل پرونــده می دهند، لذا 
پــس از ریجســتری انتصــاب نشــان در ســامانه نســخه 
الکترونیــک انجــام می شــود؛ بنابرایــن در ســطحی کــه 
فــوق تخصــص مغــز و اعصــاب  پزشــکان متخصــص و 
کــودکان بــه صــورت الکترونیکی دارو تجویــز کنند، برای 

تایپ یک و ۲ بیماری، فرانشیز دارو صفر می شود.

کسادی بی سابقه بازار خانه های نوساز
تــورم مصالــح ســاختمانی، شــکاف قیمــت 
تشــدید  را  قدیمی ســاز  و  نوســاز  آپارتمان هــای 
معامــالت  تعــداد  لحــاظ  همیــن  بــه  و  کــرده 
خانه های نوســاز به پایین ترین حد خود رســیده 
و نســبت به هشــت سال قبل ۵۰ درصد کاهش 

یافته است.
به گزارش ایســنا، بهار امســال تورم مصالح 
ســاختمانی در مقایســه بــا فصــل مشــابه ســال 
گذشــته 4۳.4 درصد اعالم شــد. بیشترین میزان 
رشــد نیز به گروه ســیمان، بتن، شــن و ماســه با 
55.۸ درصد مربوط بود. تورم مصالح در مقایسه 
با فصل قبل یعنی زمستان 1400 نیز معادل 7.9 

درصد رشد کرد.
اثــر رشــد قیمــت نهاده هــای ســاختمانی بــه 
شــکل ایجاد شــکاف قیمتی بین واحدهای نوساز 
و واحدهــای بــا عمــر بنای ســه ســال به بــاال بروز 
کــرده اســت. بررســی ها نشــان می دهــد قیمــت 
واحدهــای کلیدنخورده که در ســال جاری تکمیل 
شــده بــه مراتب بیش از آپارتمان هایی اســت که 
تا قبل از سال 1۳9۸ وارد بازار مسکن شده اند.

بــازار مصالــح ســاختمانی معمــوال بــا مقــدار 
اندکــی تفــاوت از تــورم نقطــه بــه نقطــه پیــروی 
می کنــد. مهــر ســال جــاری نــرخ تــورم نقطــه بــه 
نقطــه 4۸.۶ درصــد بــود. اگــر قیمــت نهاده هــای 
ســاختمانی نیز به همین ترتیب دچار رشــد شده 
باشــد، قیمــت ســاخت نیــز افزایش می یابــد. این 
در حالی است که تورم ساالنه بازار مسکن شهر 

تهران ۳۸ درصد اعالم شده است.
بــا توجــه بــه رکود حاکــم بر بازار مســکن در 
حال حاضر قیمت مســکن دچار عقب ماندگی در 
مقایســه بــا تــورم عمومی شــده اســت. هم اکنون 
بــه مراتــب پایین تــر از  بــا قیمت هایــی  می تــوان 
نــرخ ســاخت، آپارتمان هایــی بــا عمــر بنــای باالی 
ســه ســال خریداری کرد. این در حالی اســت که 
ســهم فروش آپارتمان های نوســاز از معامالت به 
پایین ترین میزان در هشــت سال گذشته رسیده 

است.
مهــر امســال واحدهای با عمــر بنای کمتر از 

پنــج ســال ۲۸.۶ درصــد از کل معامــالت مســکن 
کــه  دادنــد  اختصــاص  خــود  بــه  را  تهــران  شــهر 
کاهــش 14 درصــدی را در مقایســه بــا مهــر1400 
نشــان می دهــد. ســهم آپارتمان هــای کمتر از پنج 
سال سن در شرایطی به ۲۸.۶ درصد رسیده که 
سال 1۳9۳ این واحدها 5۸ درصد از قراردادهای 
خرید  و فروش را به خود اختصاص می دادند. در 
واقع معامالت آپارتمان های نوساز در مقایسه با 
هشت سال قبل 50 درصد کاهش یافته است.

رشــد ســنگین قیمت آپارتمان های نوســاز و 
ایجاد رکود در این بخش منجر به کاهش ساخت 
و ســاز شــده اســت. آمــار و ارقــام بهار امســال از 
افت 4۸ درصدی ســاخت و ســاز در تهران نسبت 
به ســال گذشــته حکایت دارد. در کل کشــور نیز 
تولید مسکن حدود 1۳ درصد در مقایسه با سال 
قبــل کاهــش نشــان می دهــد. همزمــان بــا نــزول 
تولیــد مســکن، معامــالت واحدهــای نوســاز نیــز 
کاهش یافته که عوامل مختلفی از جمله جهش 
قیمــت مســکن و رکــود معامــالت در ایــن مســاله 

اثرگذار است.
در بهــار 1401 بــرای تعداد 5945 واحد مســکونی 
در شهر تهران پروانه صادر شده که 4۸.4 درصد 
نســبت بــه فصــل قبــل و 4۶.1 درصــد نســبت بــه 

فصل مشابه سال قبل کاهش نشان می دهد.
نقــاط شــهری کشــور  امســال در کل  بهــار 
نیــز تعــداد 90 هــزار و ۲90 واحــد مســکونی در 
پروانه هــای صــادر شــده بــرای احــداث ســاختمان 
پیش بینــی شــده کــه در مقایســه بــا زمســتان و 
بهار ســال گذشــته به ترتیب ۲1.۸ و 1۲.7 درصد 

کاهش نشان می دهد.
کارشناســان دالیــل مختلفــی را بــرای افــت 
ســاخت و ســاز، همزمــان بــا یکــی از بزرگتریــن 
پروژه هــای دولتــی مســکن عنــوان می کننــد که از 
جملــه آن می تــوان بــه تــورم مصالح ســاختمانی، 
رکــود معامــالت ملکــی ناشــی از جهــش قیمــت 
مســکن، کاهش تــوان خرید متقاضیــان و انتظار 
بــرای تزریــق واحدهــای جدیــد دولتــی بــه بــازار 

مسکن اشاره کرد.

پرداخت نشدن سهمیه داروی داروخانه ها به دلیل نداشتنِ نیرو

معــاون بیمــه ای ســازمان تأمین اجتماعی 
از اجرایــی شــدن مصوبــه کمیســیون موضــوع 
اصــل ۱۳۸ قانــون اساســی مبنــی بــر تعییــن 
کمــک هزینه مســکن کارگران مشــمول قانون 

کار از ابتدای فروردین ۱۴۰۱ خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، مهــرداد قریــب اظهــار 
ابــالغ مصوبــه کمیســیون  بــه  بــا توجــه  کــرد: 
موضــوع اصــل 1۳۸ قانــون اساســی مبنــی بــر 
تعییــن کمــک هزینه مســکن کارگران مشــمول 
قانــون کار از ابتــدای فروردین 1401، ماهانه به 

مبلغ ششــصد و پنجاه هزار تومان و با عنایت 
مبلــغ مذکــور مشــمول کســر حــق  اینکــه  بــه 
بیمــه اســت، ایــن ســازمان تغییــرات الزم را در 
نرم افزارهــای مرتبط اعمــال کرده و این ابالغیه 
در سازمان تأمین اجتماعی اجرایی شده است.
قریــب افــزود: کارفرمایــان ضروری اســت حق 
بیمــه مربــوط بــه مابه التفــاوت افزایــش حــق 
جــاری  ســال  ابتــدای  از  را  کارگــران  مســکن 
تأمین اجتماعــی  ســازمان  بــه  و  محاســبه 

پرداخت کنند.

افزایش کمک هزینه 
 مسکن کارگران

 مشمول قانون کار
در تأمین اجتماعی

کربکندی، عضو هیات مدیره نظام پزشکی اصفهان: هشدار کمیاب شدن 
دارو به وزیر بهداشت داده شده بود

وام اشتغال افزایش یافت


