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۱۶8 کشــور عضــو ســازمان بین المللــی ذخایــر 
بســتر دریاها در مورد چگونگی بهره برداری از 
ذخایر معدنی بســتر دریاها به بحث و گفتگو 
اقلیمــی،  تغییــرات  درچارچــوب  می پردازنــد. 
دولتهــای عضــو، بهره بــرداری از ذخایــر معدنی 

اعماق دریاهای آزاد را زیرسئوال برده اند. 
۷۰درصد کره خاکی ما از بسترهای دریایی 
تشــکیل شــده امــا تنها بخــش بســیار اندکی از 
آن کشــف شده اســت. ایــن مناطــق می تواننــد 

بــرای بشــر بــه عنوان منابع بســیار غنی در تمــام زمینه ها؛ به 
ویژه درامر تحقیقات برای دســتیابی به داروهای جدید، مورد 
اســتفاده قرارگیرند. ســومین اجالس ســاالنه شــورای سازمان 
بین المللی ذخایر بستر دریاها روز جمعه۱۱نوامبر)۲۰آبان( در 

جامائیکا به کار خود پایان داد.
برایــن اســاس تالشــها بــرای تنظیــم مقــررات مربــوط به 
بهره بــرداری تجــاری ازذخایــر معدنــی موجــود در بســتر اعماق 
دریاهــای آزاد افزایــش می یابــد. پیش بینــی می شــود: اجالس 
)اســفند۱۴۰۱(   ۲۰۲۳ مــارس  درمــاه  ســازمان  ایــن  جدیــد 
برگزارشــود. بــه عقیــده ســازمانهای مــردم نهــاد مدافــع محیط 
زیســت که نهایی شــدن مقــررات بهره بــرداری از ذخایرمعدنی 
بستر دریاها را تا سال ۲۰۲۳ )۱۴۰۲( پیگیری می کنند؛ اختالف 
نظرهــای فراوانــی میان کشــورهای ســازمان بین المللی ذخایر 
بســتر دریاهــا درمــورد چگونگــی بهره بــرداری از ذخایر معدنی 
بســتردریاها طــی ده روز بحث وگفتگــو در بیســت وهفتمین 

اجالس این سازمان مشاهده شده است.
بســیاری از این کشــورها این نکته را مطرح می کنند که 
آیا عاقالنه است برای استخراج سولفیدها، انواع هسته های 
فلــزی و غشــاءهای کبالتــی چندیــن هزارمتــر زیــر آب برویم و 
بــا ایــن کار زیســت بومهــای ناشــناخته آنجــا را تخریب کنیم؟ 
ایــن عمــل می توانــد منجــر بــه عواقــب ناگــواری بــرای همیــن 
بشــری شــود که با هدف دســتیابی به فناوریهای پیشــرفته تر 
به این قبیل اقدامات متوسل می شود. به عقیده مقامات این 

ســازمان بین المللــی ایــن گونــه بهره برداریهــا 
قطعا برای زیست بوم دریا به ویژه در مناطق 

مورد بهره برداری عواقبی در بر دارد.
این عواقب شامل ازبین رفتن موجودات 
زنده دراین مناطق، تخریب محل زندگی آنها، 
تشکیل ستونهای رسوبی حاصل این تخریبها 
و همچنین نشت انواع روغنهای دستگاه های 
بهره بــرداری دراعمــاق دریــا می شــود. به اینها 
باید انواع آسیبهای ناشی از ایجاد صدا و نور 
در این اعماق را برای موجودات زنده اضافه کرد. این ســازمان 
بین المللی وابسته به سازمان ملل درسال ۱۹۹۴)۱۳۷۳( برای 
چارچــوب بنــدی توزیع مجوزهای بهره برداری از ذخایر معدنی 
بستر دریاها تشکیل شد. منافع کشورهای کمتر توسعه یافته 
نیز همواره مورد نظر بوده اســت. دبیرخانه این ســازمان واقع 
در»کینگستون« جامائیکا براساس مقررات، برای تأمین مالی 
ایــن ســازمان بابــت مجوزهایــی کــه صــادر می کند حــق امتیاز 
دریافت می کند. اما با گذشت نزدیک به ۳۰ سال از عمر این 
سازمان با توجه به اثرات تغییرات اقلیمی و از بین رفتن تنوع 

زیستی ماجرا تفاوت کرده است.
جامعــه مدنــی، سیاســتمداران و رســانه ها نســبت بــه 
ایــن گونــه تغییــرات بســیار حســاس تر شــده اند. بســیاری از 
کشورها با تعبیر مسابقه به طرف پرتگاه خواستار توقف این 
بهره برداری هــا شــده اند. آنهــا خواســتار یک مهلــت بلند مدت 
بــه منظــور شــناخت بیشــتر مناطق مورد بهــره بــرداری  از هر 
لحاظ هســتند.  بر این اســاس بررســی این مقررات مبتنی بر 
قوانیــن ملی کشــورهای منطقه مــورد بهره برداری در دســتور 
کار حقوقدانان و سیاستمداران این سازمان قرار گرفته است. 
در عوض برخی دیگر از کشورها ازجمله هند خواستار تمدید 
مجوزهای بهره برداری خود هستند.در یک اقدام استثنایی در 
اجالس اخیر نمایندگانی از برخی کشورها از جمله سوئیس، 

فنالند و دانمارک حاضر بودند.
منبع: لوموند

معــاون اول رییــس جمهور آیین نامه اجرایــی جزء )۱( بند )ز( 
تبصــره ۱۹ مــاده واحــده قانــون بودجــه ۱۴۰۱ را کــه به فروش 
نفــت از ســوی اشــخاص مــورد تأییــد دســتگاه های اجرایــی 

اختصاص دارد، ابالغ کرد.
به گزارش ایرنا، هیأت وزیران در جلسه ۱۱ آبان امسال با 
آیین نامه اجرایی جزء )۱( بند )ز( تبصره ۱۹ ماده واحده قانون 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشور موافقت کرد و مصوبه مذکور در تاریخ 
۱۸ آبان طی نامه شماره ۱۴۹۱۷۷ از سوی محمد مخبر، معاون 

اول رئیس جمهور ابالغ شد.
در بند )ز( و جزء )۱( آمده است: به منظور اجرای تکالیف 
اجرایــی  دســتگاه های  درخواســت  صــورت  در  و  قانــون  ایــن 
دارای اعتبــار از محــل مصــارف عمومــی دولــت، صندوق هــای 
بازنشســتگی کشــوری، لشــکری و تأمین اجتماعی و همچنین 
در اجرای ماده )۹۰( قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل 
و چهــارم )۴۴( قانــون اساســی، بــه دولــت اجازه داده می شــود 
کــه از طریــق شــرکت ملّی نفت ایران نســبت بــه فروش نفت 
خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط 
دســتگاه های اجرایی پس از تأیید آنها توســط وزارت نفت و بر 
اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملّی نفت ایران و در سقف 

منابع بند )ب( تبصره )۱( این قانون اقدام کند.
بر اساس مصوبه هیات دولت، شرکت نفت موظف است 
نسبت به تحویل نفت در ازای ابالغ اعتبار و تخصیص، اقدام و 
نتیجه را به تفکیک تخصیص اعتبار به صورت مقداری و مبلغ 
)ارزی و ریالــی( بــه ســازمان و وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
اعالم کند؛ ارزش نفت تحویلی معادل چهار میلیارد و چهارصد 
میلیون یورو )۴.۴ میلیارد یورو( است که معادل ۴۵.۵ درصد 
مبلغ مذکور، سهم دولت است. تمامی وجوه حاصل از فروش 
هر محموله نفتی به حســاب های معرفی شــده بانک مرکزی 
ایــران واریــز و آن بانک مکلف اســت ســهم ذی نفعــان از وجوه 
وصولــی حاصــل از هــر محمولــه را محاســبه و پــس از فــروش 

معادل ارزی به حساب های ذی نفعان واریز کند.
همچنین وجوه حاصل از سهم ۴۲.۵ درصد دولت توسط 
بانــک مرکــزی بــه حســاب جداگانه ای کــه با اعــالم خزانه داری 
کل کشــور بــه ایــن منظور افتتاح می شــود، واریز و بر اســاس 
تخصیــص صــادره توســط ســازمان بــرای هر محمولــه صرفا به 
حســاب دســتگاه مشــمول واریــز مــی شــود؛ ســهم ســه درصد 
موضــوع ردیــف درآمــدی )۲۱۰۱۰۹( بــه حســاب مربــوط واریــز 

می شود.

دولــت انگلیــس تصمیــم گرفتــه اســت مالیات 
شرکتهای نفتی وگازی و سپس تولید کنندگان 
بــرق را تــا حــد زیــادی افزایش دهــد. یک منبع 
دولتــی انگلیــس بــا اعــالم ایــن موضــوع گفت: 
» ایــن موضــع تحــت بررســی اســت.« دولــت 
بایــد  نوامبر)2۶آبــان(  پنجشــنبه ۱۷  انگلیــس 

برنامه بودجه خودرا تحویل دهد.
»ریچی ســوناک« نخســت وزیــر و »ژِرِمی 
هانت« وزیر اقتصاد این کشــوردر این خصوص 

می گویند:»باید تصمیمات ســختی در زمینه افزایش مالیاتها 
و کاهــش هزینــه هــا بگیریــم.« لندن بــرای برقراری تــوازن در 
بودجــهء خــود کــه پنجشــنبه آینــده بایــد آنــرا تحویــل دهد به 
بررســی اهرمهــای مالیاتــی پرداختــه اســت. از اینــرو »ژِرِمــی 
هانت« وزیر اقتصاد در نظر دارد مالیات شرکتهای نفتی وگازی 

و سپس تولید کنندگان برق را تا حد زیادی افزایش دهد.
این مسیریست که برخی دیگر از کشورها در پی افزایش 
شدید قیمت انرژی در پی جنگ روسیه واوکراین رفته اند. آنها 
بــه دلیــل افزایــش انفجــاری درآمدهای شــرکتهای گازی- نفتی 
تصمیم گرفتند مالیات بر آن را به نحو قابل مالحظه ای افزایش 
دهند. براساس مطالب منتشرشده در نشریه تایمزبه نقل از 
خبرگــزاری رویتــرز یکــی از دولتمــردان انگلیس  خبراز بررســی 
افزایــش قابــل توجــه این مالیــات از ســطح ۲۵درصد فعلی به 
۳۵درصد داده است. این میزان مالیات به تولید کنندگان برق 
نیز تعلق خواهد گرفت و تا سال۲۰۲۸)۱۴۰۷( به طول خواهد 
انجامید. براساس پیش بینی های فعلی این افزایش قرار بود تا 

سال ۲۰۲۵)۱۴۰۴( به طول انجامد.
درآمد حاصل از این افزایش مالیاتی طی پنج سال آینده 
۴۵میلیــارد پونــد )۵۳/۳ میلیــارد دالر( خواهــد بــود. بــه نظــر 
نخست وزیر و وزیراقتصاد انگلیس این یک تصمیم سخت برای 
احیای اعتبار سیاست اقتصادی انگلستان است. سیاستی که 
به دنبال فروش اوراق قرضه دولتی برای جلوگیری از افزایش 
مالیــات در دولت نخســت وزیر قبلی؛ »لیزتراس« زیر ســئوال 

رفت و درحال حاضر هیچ طرفداری ندارد.
بــه نقــل ازیکــی از منابــع موثــق درشــرکتهای تولید نفت 

دریــای شــمال کــه از برنامه هــای دولــت نیــز 
آگاه اســت اجــرای مشــوقهای مالیاتــی بــرای 
سرمایه گذاری در منابع نفتی دریای شمال به 
منظور توســعه آنها باید تمدید شــود و دولت 
بایــد از هرگونــه تغییــردر سیاســتهای مالیاتی 
درایــن مــوارد خــودداری کنــد. مدیــر شــرکت 
»ایتــاکا انــرژی« تولیدکننــده نفــت و گاز در 
دریای شمال که اخیرا وارد بورس  شده است 
روز چهارشــنبه ۹نوامبر )۱۸آبان( گفت حذف 
مشــوقهای مالیاتــی صنعــت نفت فراســاحلی را در انگلســتان 

غیرسودآور خواهد کرد.
شــرکت نفتی شل نیز هشــدارداده درنظر دارد مالیاتهای 
دولتــی پیش بینــی شــده در ســه ماهه فعلــی را نپــردازد زیرا با 
ســرمایه گذاری آنــرا جبران کرده اســت. مالیاتهایی که منجر به 
درآمدهای بیشتری برای دولت خواهد شد و بسیار زیر سئوال 
رفته است. بودجه جدید برای بازگرداندن آرامش به بازارپیش 
بینی شده است. بازاری که به دلیل برنامه بودجه دولت کوتاه 

قبلی دچار نوسانات قابل توجهی شده بود.
در برنامــه جدیــد بودجــه موضوع اصلــی، تکیه بر مالیات 
خواهــد بــود. برایــن اســاس مالیات شــرکتهای تجاری در ســال 
آینــده بیــن ۱۹ تــا ۲۵ درصــد افزایش خواهد یافــت. »هانت« 
همچنیــن قصــد دارد زمان تعلیق اجرای آســتانه مالیات برارث 
را نیز تا دوســال آینده  وتا ســال ۲۰۲۸)۱۴۰۷(تمدید کند. این 
امــر در شــرایط تورمــی منجر به تغییر طبقــه مالیاتی خانوارها 
وافزایش درآمد مالیاتی می شــود. براین اســاس درآمد مالیاتی 
تــا۲۱ میلیــارد پونــد افزایــش و هزینــه هــا تــا۳۳ میلیــارد پونــد 

کاهش خواهد یافت.
سخنگوی دولت نیز روز سه شنبه۸نوامبر)۱۷آبان( گفت 
برنامه بودجه جدید به منظور بازگرداندن اعتبار به آن طراحی 
شــده اســت. سیاســتهای انقباضــی شــدیدی در بودجــه جدید 
پیش بینی شده است. در عین حال بر اساس مطالب مندرج 
در نشــریه تایمــز دولت آمــاده افزایش حقوق بازنشســتگان و 

کمک هزینه های آنها مطابق با تورم است.
منبع: روزنامه تریبیون
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مریم ابونیا

بانــک مرکــزی جهــت حفــظ امنیــت، ســرعت در 
عملکرد، نقدشــوندگی چک، شــفاف سازی، تکیه 
بــر فنــاوری، حــذف نظارت هــای ســنتی و توســعه 
مبــادالت، 2۱ آبانمــاه ۱۴۰۱ اقــدام بــه رونمایــی از 

چک الکترونیک کرد. 
چک الکترونیک نوع جدیدی از چک است که 
تمام قوانین چک کاغذی برای آن قابل اجرا بوده و 

با یک امضای الکترونیکی اعتبار پیدا می کند.
در همیــن رابطــه نیــز، ســامانه چــکاد )ســامانه چــک امــن 
دیجیتــال(  بــا هــدف ایجــاد بســتری امــن و مناســب جهــت ارائــه 
چک هــای دیجیتــال، همچنیــن رفع مخاطــرات احتمالــی چک های 
کاغــذی راه انــدازی شــد که امکان مدیریت و نظــارت آنالین مبادله 

چک را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی فراهم می کند.
براســاس ایــن گــزارش، چــک الکترونیکــی آخریــن مرحلــه از 
اجرای اصالح قانون چک اســت و با پیاده ســازی و اجرای ســامانه 

چکاد، امکان صدور چک الکترونیکی نیز فرآهم خواهد شد.
ســامانه چک الکترونیکی زیر نظر بانک مرکزی بســتری امن 
بــرای صــدور و پرداخــت چــک فراهــم می کنــد. یکــی از مهم تریــن 
خدمات سامانه چک دیجیتال این است که به کاربر اجازه می دهد 
با فعال سازی خدمت چک الکترونیکی و با معرفی گواهی امضای 

الکترونیکی درخواست دسته چک دیجیتال بدهد.
ایــن گــزارش می افزایــد: درگاه هــای الکترونیکــی امن بانک ها 
مانند اینترنت بانک و موبایل بانک یا نرم افزارهای مخصوص شعب 
از جمله راه های دسترســی و اســتفاده از این ســامانه هســتند. به 
واسطه این درگاه ها ارتباط مطمئن میان سیستم متمرکز بانک ها 
و ســامانه چک هــای الکترونیکــی شــکل می گیرد تا به واســطه آن، 
این خدمت از مجموعه خدمات بانکداری الکترونیک به مردم ارائه 

شود.
بــه گفتــه مهــران محرمیــان، معــاون فناوری های نویــن بانک 
مرکــزی، مهمتریــن دســتاورد ارائــه چــک دیجیتــال ایــن اســت کــه 
تمامی افراد از هر قشــری، بدون نیاز به آگاهی در حوزه دیجیتال 
می تواننــد از آن بهــره ببرنــد و همچنیــن نقــد کــردن ایــن چک هــا 

غیرحضوری است.

وی بــا اشــاره بــه ایــن موضــوع کــه در دوران 
کرونــا ۹۵ درصــد مراحــل صــدور چــک غیرحضوری 
بوده اعالم کرد که این رقم هم اکنون به ۹۸ درصد 

رسیده است.
بر اســاس گزارش بانک مرکزی، قانون جدید 
چک و چک های دیجیتال تا حد زیادی جرایم بانکی 
را کاهــش داده اســت. از آنجــا که با ثبت اطالعات 
در ســامانه های الکترونیکــی، امــکان صــدور چــک 
بــه وعــده و بی محل وجود ندارد، احتمال برگشــت 

خوردن و کالهبرداری نیز کمتر می شود.

 الزامات صدور چک الکترونیک 
از "چکاد" تا "هامون"

برای صدور چک الکترونیک افراد می بایست با عضویت در همراه 
بانک، برنامه »هامون« را جهت ثبت امضای الکترونیکی نصب و 
فعال  کنند. عالوه بر آن داشتن یک حساب جاری با امکان صدور 
دســته چک از پیش نیازهای اســتفاده از خدمات ســامانه چکاد به 

منظور دریافت و صدور چک دیجیتال است.
پــس از فعال ســازی خدمت چک دیجیتــال در منوی مربوطه 
در همراه بانک خدمات مربوط به چک دیجیتال اعم از درخواست 
صــدور دســته چــک، صدور چک، امکان وصــول درون بانکی و بین 
بانکــی چک، بانکی مشــاهده دســته چــک صادر شــده و برگه های 
چک دیجیتال، مشاهده چک های دریافتی، انتقال چک دیجیتال، 
ضمانــت چــک، مسدودســازی چــک، ابطال چک و نقــد کردن چک 

بدون مراجعه به شعبه قابل انجام خواهد بود.
جهت نقد کردن چک الکترونیک نیز همانند چک های کاغذی، 
صادرکننده چک باید اطالعات خواسته شده را وارد سامانه کند و 
درخواســت خود را به صورت دیجیتال در قســمت تعیین شــده در 
ســامانه چک الکترونیکی ثبت کند تا ترمینال های دســتگاه، آن را 

به بانک انتقال دهند.
دریافت کننده هم باید اطالعات چک الکترونیکی را به دقت 
مطالعــه کــرده و ثبــت آن را تأییــد کنــد تا چک در قالب ســپرده در 
اختیار بانک پرداخت کننده قرار بگیرد. زمانی که گیرنده درخواست 

نقد شدن چک را کند، بانک عامل بعد از تأیید چک دیجیتال ثبت 
شده در سیستم، حسابی که مربوط به آن است را شارژ می کند تا 

پرداخت در زمان مقرر صورت بگیرد.
بنــا بــه اعــالم بانــک مرکــزی، یکــی از مهم تریــن مزایــای چک 
الکترونیکی، امنیت باالی آن است. چراکه با اعتبارسنجی وضعیت 
اعتبــار بانکــی فــردی که چک می کشــد مشــخص می شــود، امکان 
ســرقت یــا تحریف آن وجــود ندارد و متقاضی می توانــد در صورت 
مشــاهده اولیــن تخلــف، چــک را به راحتــی مســدود کنــد. از دیگــر 
مزایــای مهــم ایــن چک هــا می توان به عــدم محدودیت تعــداد برگ 
چــک، عــدم امــکان تغییر در برگ چــک الکترونیکی، اطالع رســانی 
از وضعیــت نقل وانتقــاالت چــک، حــذف مراحــل زمان گیــر مثــل 
جابه جایــی، دســته بندی و حســابداری چک هــا، کارمــزد و هزینــه 

عملیاتی پایین تر، اشاره کرد.
اما در این میان از نکته مهمی نباید غافل شــد، در جایی که 
قطع اینترنت یک ریسک مهم به شمار می رود تا چه حد می توان 
به عدم استفاده از چک های فیزیکی و استفاده از چک الکترونیک 
اعتماد کرد؟ نکته دیگر آنکه قشری که از دسته چک کاغذی در داد 
و ســتدهای مالی خود اســتفاده می کند، به خصوص قشر سنتی، 
تا چه حد از این شــیوه نوین که در حال گســترش اســت استقبال 
خواهد کرد؟ عالوه بر آن استفاده از امضای دیجیتال مدت زیادی 
نیســت کــه عملیاتــی شــده اســت و نیازمنــد فراگیری بیشــتری در 

جامعه است.
در شــرایطی کــه حضــور در شــعب بانکــی برای قشــر ســنتی 
بانکــداری  خدمــات  از  اســتفاده  از  مقبول تــر  همچنــان  جامعــه 
الکترونیک است، بطوریکه اعتبار دسته چک کاغذی در بازار سنتی 
ایران از مدل الکترونیکی آن می تواند باالتر باشــد، آیا می توان به 
فراگیری ســریع چک الکترونیک امیدوار بود؟ یا بهتر آن اســت که 
هــم چــک کاغــذی و هــم چــک الکترونیــک در کنار هــم در خدمت 
متقاضیــان باشــند. تــا کم کم اســتفاده از شــیوه نوین صــدور چک 

فراگیر شود.
گفتنی است، سامانه چک الکترونیک هم اکنون در بانک های 
صادرات، پارسیان و تجارت برای اشخاص حقیقی فعال بوده و در 
آینده نزدیک بانک های کشاورزی، آینده و ملت نیز به این سامانه 

ملحق می شوند.

بورس لندن، فلزات روسیه را ممنوع 
نخواهد کرد

آهن و سیمان قسطی شد

ترجمه: سلیم حیدری

ایــن تصمیــم برای کمک به جلوگیــری از بی نظمی 
بیشتر در بازار در نظر گرفته شده است.

بــر اســاس بیانیــه ای کــه روز جمعــه منتشــر 
شــد، بــورس فلــزات لنــدن )LME( تصمیــم گرفتــه 
اســت کــه فلــزات روســیه را از سیســتم و انبارهای 
خود محدود نکند. LME در حال حاضر پیشــنهادی 
برای ممنوعیت فلزات روســیه ندارد. عالوه بر این، 
بازخوردهــا به وضوح نشــان می دهد که آســتانه ها 

یا محدودیت های مشــابه بســیار پیچیده تر از آن هستند که عملی 
شوند.

LME مقاله ای را با فعاالن بازار در مورد چشم انداز ممنوعیت 
فلــزات روســیه در مــاه گذشــته راه انــدازی کرد و بیانیــه روز جمعه 

آن بــر اســاس نتایــج آن بحث بــود. صرافی توضیح 
داد کــه برخــی از طرف های گفتگو نگران این بودند 
 LME انبارهــای  در  روســیه  فلــزات  نگهــداری  کــه 
»ناخواســته« باعــث بــی نظمــی در بــازار شــود و 
مســائل اخالقی را در برخورد با روســیه در بحبوحه 
تحریم های مرتبط با اوکراین، زیر سوال ببرد. با این 
حال، LME به این نتیجه رسید که زمانی که موضع 
نسبت به فلزات آن بین فعاالن بازار از شرکتی به 
شــرکت دیگر متفاوت اســت، »اقدام یکجانبه برای 

LME« علیه روسیه، یک تولیدکننده بزرگ، تسریع خواهد شد.
"در حالی که آشکارا یک بعد اخالقی در مورد مقبولیت جهانی 
فلزات روسی وجود دارد، ما معتقدیم LME نباید به دنبال اتخاذ یا 

تحمیل هیچ گونه قضاوت اخالقی در بازار باشد..."

ایــن صرافــی گفــت: "در حالــی کــه ممکــن اســت بازار بر ســر 
نقشــی که اخالق باید در این مالحظات ایفا کند تقســیم شــود، به 
نظر می رسد اجماع گسترده ای وجود دارد که LME وظیفه دارد در 

یک بازار منصفانه و منظم عمل کند."
ایــن ســازمان همچنین افزود که به نظارت بــر بازار و هرگونه 
تحریم یا تعرفه ای که ممکن است در آینده بر روسیه اعمال شود، 
ادامه خواهد داد. همچنین قول داده است که جریان فلزات روسیه 
را در انبارهای LME نظارت کند و در گزارش های منظم در مورد آن 
شفاف سازی کند. پس از آغاز عملیات نظامی روسیه در اوکراین، 
تعــدادی از کشــورها تحریــم هایی را علیه مســکو اعمــال کردند که 
باعث شد بسیاری از شرکت ها از صادرات روسیه از جمله فلزات 
خــودداری کننــد. LME قبالً تعدادی محدودیت برای فلزات روســیه 
اعمــال کــرده بــود، از جملــه ممنوعیــت موقــت محموله هــای جدید 
مــس، ســرب و آلومینیوم روســیه در مــاه آوریل )اردیبهشــت(. ماه 
گذشــته، این صرافی ذخیره مس و روی شــرکت معدن و متالورژی 
اورال )UGMK( و کارخانــه روی چلیابینســک را در انبارهــای خــود 
)به دنبال تحریم های بریتانیا علیه اسکندر مخمودوف، بنیانگذار 

UGMK( ممنوع کرد.
منبع: راشاتودی

مصالح ساختمانی در شهر تهران طی تابستان امسال با تورم منفی 
۳.۴ درصد مواجه شد؛ تورم نقطه به نقطه نیز با ثبت رشد 2۹.۳ 
درصــد کاهش چشــمگیری نســبت بــه بهار داشــت و کارشناســان 
معتقدند این ثبات می تواند فعالیت های ساختمانی را بهبود دهد؛ 
سازندگان می گویند که در هفته های اخیر شرکت های فروش آهن 

و سیمان پیشنهاد فروش اقساطی مصالح را ارایه می دهند.
به گزارش ایسنا، بررسی شاخص و متوسط قیمت نهاده های 
ساختمانی شهر تهران در تابستان ۱۴۰۱ از کاهش ۳.۴ درصدی تورم 
فصلــی حکایــت دارد. این در حالی اســت که فصل بهــار، نهاده های 
ســاختمانی در پایتخت رشــد ۲۶.۳ درصدی قیمت را در مقایســه با 
زمستان ۱۴۰۰ به ثبت رسانده بود. بر این اساس تورم فصلی ۲۹.۷ 
درصد کاهش یافته است. بنا بر اعالم مرکز آمار، در بین گروه های 
اجرایــی، بیشــترین تــورم فصلی مربوط به »نقاشــی ســاختمان« با 
۹.۹ درصــد افزایــش و کمتریــن تــورم به گروه »ســیمان، بتن، شــن 
و ماســه« بــا منفــی ۱۵.۴ درصــد مربــوط شــد. قیمــت گــروه »آهن، 
میلگرد و پروفیل« نیز ۰.۴ درصد در مقایسه با بهار کاهش یافت. 

قیمت هر کیلوگرم میلگرد در حال حاضر بین ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان 
اســت. تابســتان ۱۴۰۱ تورم نقطه به نقطه مصالح ســاختمانی شهر 
تهران ۲۹.۳ درصد بوده که در مقایسه با فصل قبل )۴۳.۴ درصد( 
معادل ۱۴.۱ درصد کاهش داشته است. بر این اساس آمار و ارقام 
از کاهش قیمت نهاده های ســاختمانی در تابســتان امسال حکایت 
دارد. از جملــه عوامــل ایــن ثبــات می توان به از بیــن رفتن انتظارات 
تورمــی ناشــی از اصــالح نظــام یارانه ای، ثبات نســبی بــازار ارز و طال 
در تابســتان، رکــود بخــش مســکن و مشــکالت صــادرات نهاده های 

ساختمانی اشاره کرد.

آرامش بازار پس از دو مقطع شوک قیمت
بازار مصالح ســاختمانی در شــرایطی به آرامش رسیده که دو فصل 
قبــل یعنــی زمســتان و بهار با تورم های نقطه بــه نقطه ۵۵ درصد و 
۴۳ درصد مواجه شد. افزایش ۵۷ درصدی دستمزد هم در شرایط 
رکود بازار مسکن، بازده سرمایه در این بخش را به چالش کشاند. 
اما انتظار می رود در صورت ادامه ثبات قیمت مصالح ســاختمانی، 

اوضــاع ســاخت و ســاز به تدریج بهبــود پیدا کند. دربــاره وضع بازار 
مســکن نیز قیمت ها به ثبات رســیده اســت. تورم ماهیانه در بازار 
مسکن شهر تهران طی ماههای شهریور و مهر به ترتیب ۱.۱ درصد 
و ۱.۲ درصــد اعــالم شــد کــه کمتریــن میــزان افزایش از اردیبهشــت 
تاکنون محسوب می شود. البته بنا به گفته سازندگان در هفته های 
اخیــر تحــت تاثیــر نوســانات نــرخ ارز، قیمت آهــن و برخــی دیگر از 
مصالح از جمله یونولیت افزایش یافت و همین مســاله باعث شــد 
تا سازندگان، ارزیابی خود را از قیمت واحدهای آماده تغییر دهند.

انبوه سازان: رکود مسکن، مهمترین عامل 
ثبات قیمت مصالح است

حسن محتشم، عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران 
دربــاره علــت کاهــش قیمــت مصالــح ســاختمانی گفــت: مهمترین 
عامــل، رکــود معامــالت مســکن و به تبع آن کاهش ســاخت و ســاز 
اســت. تقاضــای مصــرف پاییــن آمــده و طبیعتــا قیمــت مصالــح نیز 

کاهش یافته است.
وی افزود: در عین حال می بینیم که هزینه های نقاشی با رشد 
مواجه شده، زیرا نقاشی یک بخش خدماتی محسوب می شود و از 

دستمزد و تورم عمومی تاثیر می گیرد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



خدمــــــــــاتوتوزیـــــــــــع . دوشنبه 23 آبــــــــــان 1401 . سال هجدهم . شماره 5029 . 

علت افزایش قیمت پیاز و 
گوجه فرنگی

مشــاهداتمیــدانحاکیازآناســتکــهقیمتاقالم
مختلــفمیــوهوصیفــیدربازاربهجــزگوجهفرنگیو

پیازنوسانچندانینداشتهاست.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس مشــاهدات میدانی 
از مغازه های ســطح شــهر تهران و گزارش های رســیده، 
قیمــت هــر کیلــو پیــاز ۱۶ هــزار تومان، ســیب زمینی ۱۵ 
هــزار تومــان، گوجــه فرنگــی ۱۵ هــزار و ۹۰۰ تــا ۱۸ هزار 
تومــان، خیــار ۱۵ هــزار و ۹۰۰ تومــان، مــوز ۵۳ هــزار 
تومــان، انــار ۲۳ تــا ۳۹ هــزار تومــان، نارنگــی ۱۷ تــا ۱۹ 
هــزار تومــان، لیموشــیرین ۳۹ هــزار تومــان، پرتقال ۱۸ 
هزار تومان، هلو ۳۱ هزار تومان، گالبی ۸۹ هزار تومان 

و کیوی ۳۸ هزار تومان است.
گفتنــی اســت قیمت های ذکر شــده حــدودی بوده 
و ممکن است در برخی مناطق بیشتر یا کمتر باشد.    

مشــاهدات حاکــی از آن اســت کــه قیمــت پیــاز و 
گوجــه فرنگــی نســبت بــه هفته هــای گذشــته افزایــش 
حــدود  ۴۰۰۰ تــا۵۰۰۰ تومانــی داشــته اســت. افزایــش 
قیمتــی که اســدهللا کارگر، رئیس اتحادیه فروشــندگان 
میــوه و ســبزی اســتان تهــران علــت آن را تغییــر فصــل 
ایــن  در  همیشــه  کــه  می گویــد  ایســنا  بــه  و  می دانــد 
موقــع ســال محصــوالت دورشــهری بــه اتمام می رســد و 
محصوالت جنوب کشور به دست می آید که این تغییر 

منجر به تغییر قیمت برخی اقالم می شود.
وی در پاســخ به اینکه آیا بارندگی های اخیر منجر 
به از بین رفتن محصوالت از جمله گوجه فرنگی و پیاز 
و افزایــش قیمــت آنهــا نشــده اســت؟ گفــت: بارندگــی 
اتفــاق افتــاده ولــی علــت اصلــی نیســت و ممکن اســت 
تنها منجر به کندی در برداشت محصوالت شده باشد.
کارگر با اشاره به اینکه معموال با ورود انبوه گوجه 
فرنگــی و پیــاز محصــوالت ارزان می شــود، گفــت: ایــن 
فرآیند در سالهای قبل ۱۵ روز تا یک ماه طول می کشید 
ولی به نظر می رسد که امسال زودتر محصوالت جنوب 

وارد بازار شود و قیمت ها کاهش یابد.

فعالیت ۶۰ درصد 
 کسب وکارهای خرد

در سکوی های ایرانی
بــراســاسگــزارشمرکــزملــیفضــایمجــازی،بیــش
ازیــکمیلیــونکســبوکارخــرد)۶۰درصــد(در۱۰ 
سکویداخلیفعالیتدارندواکنون۲۳میلیونکاربر
یکتــادرپیامرســانهاوشــبکههایاجتماعــیداخلــی
عضــوشــدهاند،ایــندرحالــیکــهفقــط۶.۴درصــداز

شهروندانخریداینستاگرامیراانجاممیدهند.
به گزارش ایرنا، مدتی قبل ابوالحسن فیروزآبادی، 
مهاجــرت  دربــاره  مجــازی  فضــای  شــورای عالی  دبیــر 
کسب وکارهای خرد به سکوهای داخلی اعالم کرده بود 
که سکوهای داخلی قابلیت میزبانی از کسب و کارهای 
خرد را داشــته و می توانند بســتر مناســبی برای خرید و 
فروش و پشتیبانی از صنوف و مشاغل مختلف باشند.
برخــی رســانه ها تاکیــد رئیــس مرکــز ملــی فضــای 
مجــازی بــر »کســب کارهــای خــرد« نادیــده گرفتــه و بــا 
حــذف عبــارت »خــرد«، بــه اشــتباه ایــن آمــار را بــه کل 
کســب و کارها تعمیم داده اند. »کســب و کار کوچک« 
شــرکت ها و مجموعه هــای آزاد و خصوصــی هســتند که 
کارمندان و درآمد کمتری نســبت به شــرکت ها بزرگ و 
متوســط دارنــد. کســب و کارهــای آنالینــی که در بســتر 
فضای مجازی شکل گرفته و توسعه یافته اند و عموماً از 

این دسته کسب و کارها به حساب می آیند.

انواعمشاغلفعالدراینستاگرام
مرکــز ملــی فضــای مجــازی بــا انتشــار گــزارش تفصیلــی  
اعالم کرد مشــاغلی که بر بســتر اینستاگرام شکل گرفته 
اصلــی می تــوان  را در ســه بخــش  یافته انــد  توســعه  یــا 
تقسیم بندی کرد. دسته اول مشاغل صنفی هستند. این 
دســته از مشــاغل دارای مجوز فعالیت از صنوف مختلف 
بــوده و از شــبکه های اجتماعــی به عنــوان بســتری بــرای 
بازاریابــی اســتفاده می کننــد. فروش اصلی این دســته از 
مشاغل در خارج از اینستاگرام و با استفاده از درگاه های 
پرداخت اختصاصی یا به صورت حضوری انجام می شود.

دســته دوم، مشــاغل خرد هســتند. این دســته از 
مشــاغل به صــورت صنفی فعالیــت نمی کنند و عالوه بر 
بازاریابــی، از اینســتاگرام و دیگر پیام رســان ها به عنوان 

ابزار ارتباطی با مشتریان خود استفاده می کنند.
بــر اســاس بررســی های صــورت گرفته حــدود ۴۱۵ 
هزار صفحه اینســتاگرامی متعلق به مشــاغل خرد بوده 
که شــامل کســب و کارهای خانگی و مشاغل زیر پله ای 
هســتند. پرداخت این گروه از مشــاغل عمدتاً به صورت 

کارت به کارت یا پرداخت در محل انجام می شود.
»مشــاغل محتوایی« دســته سوم مشاغل را در بر 
می گیرنــد. درآمدزایــی ایــن دســته از مشــاغل مبتنــی بر 
فــروش کاال یــا خدمات نیســت، بلکــه از طریق مدیریت 
صفحات اینســتاگرامی و جذب مخاطب اقدام به جذب 
تبلیغــات و درآمدزایــی می کنند. اگرچه حدود ۶۰ درصد 
از مشاغل ایجاد شده در اینستاگرام در این بخش قرار 
دارند؛ ولی حجم بازار این گروه ۷.۵ درصد از کل است.

 سکوهایداخلیامکاناتالزم
برایخدمتدهیبهکسبوکارهای

خردرادارند
بنابــر اعــالم فیروزآبادی، دبیر شــورای عالی فضای 
مجــازی کشــور، اکنــون ســکوهای داخلــی امکانــات الزم 
بــرای خدمت دهــی بــه کســب و کارهــای خــرد را دارند و 
مصوبه کارگروه اقتصاد دیجیتال، تســهیالت مناسبی را 
بــرای ایــن گــروه از خدمــات در نظــر گرفته اســت. آن ها 
می تواننــد با افزایش اعتماد عمومی نرخ فروش کســب 

و کارهای خرد را به مراتب افزایش دهند.
در ایــن گــزارش بــه آمــار کاربــران فعــال در شــبکه های 
اجتماعــی نیــز اشــاره شــده اســت. اکنــون ۴۱.۸درصــد از 
جامعــه کاربران شــبکه های اجتماعی )معادل ۲۳ میلیون 
کاربر یکتا( در پیام رسان ها و شبکه های اجتماعی داخلی 
عضو شده و به کاربران فعال این سکوها تبدیل شده اند.  

اخبـــــــــــــــــار

سوریه محدودیت های 
کرونایی سفر را لغو کرد

دولتسوریه،تماممحدودیتهایکرونارابرایسفر
بهاینکشورلغوکرد.

ســوی  از  کــه  بیانیــه ای  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اطــالع شــرکت های  بــه  تهــران  ســفارتخانه ســوریه در 
هواپیمایی و مســافرتی رســیده، آمده است: برابر اعالم 
وزارت بهداشــت جمهوری عربی ســوریه تمام افرادی که 
از طریق گذرگاه های هوایی، زمینی و دریایی به جمهوری 
عربــی ســوریه ســفر خواهنــد کــرد از انجــام آزمایــش 
 PCR یــا ارائــه گواهــی بین المللــی واکســن کوویــد- ۱۹

معاف هستند.
تاکنون بیش از ۱۲۰ کشور محدودیت های کرونایی 
ســفر را لغــو کرده انــد، حتــی قطر که قرار اســت میزبان 
حــدود یک ونیــم میلیــون مســافر در جام جهانــی ۲۰۲۲ 
باشد تمام این محدودیت ها را ملغی کرده است، چین 
هــم که جزو ســختگیرترین کشــورها در اجــرای مقررات 
کرونا در سفر بود، به تازگی برخی از این محدودیت ها 

را کاهش داده است.
درحال حاضر سفر بین سوریه و ایران با یک پرواز 
در هفتــه برقــرار اســت، بــه تازگــی یــک پــرواز به مســیر 
هوایی مشــهدـ  دمشــق اضافه شده که سفرهای زیارتی 

از این مسیر انجام می شود.

سازمان دامپزشکی: امکان 
تقلب در فروش گوشت 

قرمز وجود ندارد
درواکنــشبــهخبــرفروشگوشــتبزوگوســفندماده
بهجایگوســفندنر،ســازماندامپزشــکیاعالمکردکه
امــکانتقلــبدرایــنبخشوجــودندارد،زیراســازمان
دامپزشکینظارتهایالزمرابررویکشتارگاههادارد.
امیــن اســدی در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیــان اینکــه بــه 
هیچ عنوان گوشت ماده و بز به جای گوشت گوسفند نر 
در مغازه ها عرضه نمی شود، گفت: اول اینکه کشتار دام 
مولد در کشتارگاه ها ممنوع اعالم شده و دیگر اینکه در 

کشتارگاه ها نظارت های بهداشتی صورت می گیرد.
وی ادامه داد: به عبارت دیگر ســازمان دامپزشــکی 
و  نــوع  شــده  ذبــح  دام هــای  روی  بــر  کشــتارگاه ها  در 
جنســیت الشــه را  درج می کنند و ســپس پس از تایید 
دامپزشــکی اجازه خروج می گیرد. بنابراین امکان تقلب 
از ایــن جهــت کــه گوشــت بــز و مــاده بــه جای گوســفند 

عرضه شود، وجود ندارد.
ســخنگوی ســازمان دامپزشــکی اضافــه کــرد: اگــر 
لیبل دامپزشــکی روی گوشــت وجود نداشــته باشــد آن 
گوشــت، کشــتار غیرمجاز اســت. مردم باید گوشــتی را 
تهیــه کنند که حتما لیبل دامپزشــکی داشــته باشــد. به 
هنگام مراجعه به قصابی ها این لیبل بر روی ساق پای 

دام ذبح شده قابل مشاهده است.
وی در پایــان گفــت: اگر دامداری ها با مازاد دام نر 
مواجه شــده اند می توانند به ســازمان دامپزشــکی اعالم 

کنند تا سریعا این موضوع بررسی شود.

پرداخت تسهیالت 
قرض الحسنه به تعاونی ها 

برای رونق اشتغال
مدیرکلتوسعهتعاونوزارتتعاون،کارورفاهاجتماعی
ازآغازفرآیندثبتنامپرداختتســهیالتقرضالحســنه

بهتعاونیهاازدهمآبانماه۱۴۰۱خبرداد.
بــه گــزارش تســنیم، با توجه به اینکه شــعار ســال 
اشــتغال   آفرین«  دانش   بنیــان،  »تولیــد؛  ســال   ۱۴۰۱
اســت حمایــت از شــرکت های دانش بنیــان بــه خصوص 
تعاونی های دانش بنیان در جهت تحقق شــعار ســال در 
دســتور کار اســت. ابراهیم رئیســی به عنوان ســکاندار 
از  تعاونی هــا  شــدن  فعــال  کــه  اســت  معتقــد  دولــت 

مصادیق مهم راهبرد مردمی سازی دولت است.
رئیــس جمهــوری تقویــت نقــش بخــش تعاونی در 
اقتصــاد کشــور را بــاور جــدی دولــت مردمــی می دانــد و 
می گوید: یکی از حلقه های مفقوده در کشور ما نظارت 
جدی، موثر و به هنگام است؛ همه بخش های اقتصادی 
اعــم از دولتــی، خصوصی و تعاونی نیاز به حمایت و در 

عین حال نظارت دقیق و موثر دارند.
رئیــس جمهــوری  بخش تعاونی را بخشــی بســیار 
مهم و دارای جایگاه راهبردی در اقتصاد کشور می داند 
و بیــان می کنــد: قــرار دادن بخــش تعاونــی بــه عنــوان 
یکــی از ســه بخــش فعــال در اقتصــاد کشــور، از تدابیــر 
ارزشــمندی بــوده کــه در تدویــن قانــون اساســی در نظر 

گرفته شده است.
یکی از موارد تقویت و توسعه تعاونی ها در کشور 
حمایت های تسهیالتی برای رونق و ایجاد اشتغال است 
کــه مدیــر کل توســعه تعــاون وزارت تعــاون، کار و رفــاه 
اجتماعــی از آغــاز  فرآینــد ثبت نــام پرداخــت تســهیالت 

قرض الحسنه به تعاونی ها خبر داد.
طبــق اظهــارات ســید معیــن هاشــمی، مدیــر کل 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  توســعه 
تعاونی های مشــمول طرح روســتا تعاون که حداقل ۷۰ 
درصــد اعضــای آنهــا تحــت پوشــش ســه دهــک درآمدی 
می باشــند می تواننــد بــا مراجعــه بــه بخــش مشــوق ها 
تســهیالت  از  تعــاون  جامــع  ســامانه  حمایت هــای  و 
قرض الحســنه بهره منــد شــوند. وی در تشــریح فرآینــد 
ثبت نام پرداخت تســهیالت قرض الحســنه به تعاونی ها 
گفــت: شــرکت های تعاونــی دانش بنیــان، فراگیــر ملی، 
زنــان و تعاونی هــای مشــمول طــرح روســتا تعــاون کــه 
حداقــل ۷۰درصــد اعضــای آن را افــراد تحــت پوشــش 
ســه دهــک درآمــدی تشــکیل می دهنــد، می تواننــد بــا 
مراجعه به بخش مشوق ها و حمایت های سامانه جامع 
تعــاون بــه نشــانی : taavoni.mcls.gov.ir  درخواســت 

بهره مندی از این تسهیالت را ثبت کنند.
وی یکی از بندهای حمایتی برای تقویت و توسعه 
تعاونی هــا در کشــور را پرداخــت تســهیالت کم بهــره و 

قرض الحسنه به تعاونگران عنوان کرد.

اخبـــــــــــــــــار

درروزهــایاخیــراخبــاریمبنیبربازگشــت
بیســروصــدایشــرکتهایژاپنــیبــهبازار
لــوازمخانگــیمنتشــرشــد،امــاهــموزارت
لــوازم فروشــندگان اتحادیــه هــم و صمــت
خانگــیایــنموضــوعراردوتاکیــدکردنــد
کــههمچنــانهرگونــهلــوازمخانگــیبــابرند

خارجیدربازارقاچاقیاتقلبیاست.
اخیــر  روزهــای  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اخبــاری مبنــی بــر بازگشــت بی ســر و صــدای 
خانگــی  لــوازم  بــازار  بــه  ژاپنــی  شــرکت های 
منتشــر شده است. بر اســاس این گزارش ها 
تلویزیون هــای برنــد ســونی چند ماهی اســت 
کــه از طریــق یــک شــرکت ایرانــی در کشــور 
عرضــه می شــود و برنــد شــارپ نیــز بــه زودی 

فعال خواهد شد.
موضــوع  ایــن  ایســنا  پیگیری هــای  امــا 

را تاییــد نمی کنــد. امیــد قالیبــاف، ســخنگوی 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( در 
ایــن رابطــه به ایســنا گفت کــه در حال حاضر 
هیــچ گونــه لوازم خانگی ژاپنی به کشــور وارد 
نمی شــود و آنچــه در بــازار هســت یــا قاچــاق 
اســت یــا تقلبــی کــه یعنــی برنــد بــر روی کاال 

می چسبانند و می فروشند.
اتحادیــه  رئیــس  پازوکــی،  اکبــر 
فروشــندگان لوازم خانگی نیز ضمن رد کردن 
ایــن اخبــار، گفت: یک شــرکت ایــران از بیش 
از ۱۰ ســال پیــش بخشــی از قطعــات خــود را 
تولیــدات خــود  و در  وارد  از شــرکت ســونی 
بنابرایــن همچنــان کاالی  اســتفاده می کنــد. 

تمام شده از هیچ برندی وارد نمی شود.
بــه گفته وی تمام تولیدکنندگان تلویزیون در 
ایران بخشی از قطعات خود را وارد می کنند. 

در بهتریــن حالــت در برخــی شــرکت ها ۳۰ تا 
۴۰ درصــد قطعــات تلویزیــون در داخل تولید 

می شود و مابقی وارداتی است.
دربــاره  ســوالی  بــه  پاســخ  در  پازوکــی 
گارانتــی ایــن محصــوالت گفت: ایــن کاالها با 
برندهــای داخلــی و گارانتــی اصلــی فروختــه 
می شــود و فقط بخشی از قطعات آن خارجی 
اســت. بر این اســاس همچنان همه کاالها با 
برنــد خارجی موجود در بــازار قاچاق یا تقلبی 

هستند و گارانتی آن ها تقلبی است.
 ۱۳۹۷ ســال  از  خانگــی  لــوازم  واردات 

ممنوع اســت و در حال حاضر عمده کاالهای 
خارجــی موجــود در بازار قاچاق هســتند که با 
گارانتی های تقلبی فروخته می شوند. تاکنون 
بارهــا بحــث آزادســازی واردات لــوازم خانگــی 
مطــرح شــده، امــا بــه نتیجــه نرســیده اســت. 
خانگــی  لــوازم  واردات  شــدن  آزاد  موافقــان 
قانــون حقــوق مصرف کننــده  ایــن  می گوینــد 
را در نظــر نگرفتــه، امــا مخالفــان معتقدنــد 
بــا  برابــر  شــرایط  ایرانــی  تولیدکننــدگان 
تولیدکننــدگان خارجــی ندارنــد کــه بتواننــد با 

آن ها رقابت کنند.

بارایهیاتعمومیدیوانعدالتاداریمقرر
شدکهقیمتگذاریکاالهایاساسیبراساس

یارانهدریافتیزمانتولیدتعیینشود.
به گزارش دیوان عدالت اداری، به دنبال 
شــکایت از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت و 
درخواســت ابطــال نامــه شــماره ۵۳۳۰۵/۶۰ 
مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معــاون تجارت و خدمات 
وزارت صنعــت، معدن و تجارت که بر اســاس 
آن مقرر شده است که براساس تصمیم ستاد 
تنظیم بازار نرخ جدید کاالهای اساسی )روغن 
نباتی، گوشت، مرغ، لبنیات و تخم مرغ( را به 
کاالهایــی کــه در زمــان قبل از صــدور اطالعیه 
ســتاد تنظیم بازار تولید شــده اند تسری داده، 
در حالــی ایــن تولیدکننــدگان از دولــت یارانــه 
تولیــد دریافــت کــرده بودنــد و قیمــت کاالهــا 

می بایســت بــا احتســاب یارانــه دریافتــی و بــا 
نرخ قبل از تاریخ تعیین شده محاسبه و روی 
کاال درج شــود. هیــات عمومــی دیــوان عدالت 
اداری به این شکایت رسیدگی و رای به ابطال 

مقرره مذکور صادر کرد.
در رای مزبــور آمــده اســت: برمبنای بند 
۱ اطالعیه شــماره ۲ ســتاد تنظیم بازار درباره 
مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها که در 
تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ صادر شده، اعالم گردیده 
است که: »براساس پیشنهاد سازمان حمایت 
از مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و تصویب 
ســتاد تنظیــم بــازار، ســقف قیمــت کاالهــای 
مذکور تعیین و مقرر شد از طریق اتحادیه ها 
و تشکل های مربوط به واحدهای صنفی ابالغ 
بــه تدریــج  و از روز پنجشــنبه ۱۴۰۱/۰۲/۲۲ 

مجــاز به اعمــال قیمت های جدید باشــند...« 
براســاس بخشــنامه شــماره  اینکــه  بــه  نظــر 
۶۰/۵۳۳۰۵ مــورخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ معاون وزیر 
صنعــت، معــدن و تجــارت و برخــالف مفــاد 
اطالعیــه مذکــور، نرخ جدیــد اعالمی کاالهای 
اساســی )روغن، مرغ، تخم مرغ و لبنیات( به 
کاالهایی تسری داده شده است که در زمان 
قبل از صدور اطالعیه شــماره ۲ ســتاد تنظیم 
بــازار دربــاره مردمی ســازی و توزیــع عادالنــه 
یارانه ها تولید شــده اند و این در حالی اســت 
کــه برای کاالهای تولیدی قبل از تاریخ صدور 
اطالعیــه فــوق )۱۴۰۱/۰۲/۲۲( از دولــت یارانه 
دریافــت شــده و در اطالعیــه یادشــده نیــز بــا 
بــه کارگیــری قیــد "به تدریــج" بر لــزوم اعمال 
قیمت هــای جدیــد بر کاالهــای تولیدی پس از 

تاریــخ ۲۲/۰۲/۱۴۰۱ تأکیــد شــده اســت؛ لــذا 
قیمت کاالهای تولیدشده در دوره زمانی قبل 
از صدور اطالعیه شــماره ۲ ســتاد تنظیم بازار 
درباره مردمی ســازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
باید با احتســاب یارانه دریافتی و با نرخ قبل 
از تاریــخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۱ محاســبه و بر روی این 

کاالها درج شود.
بنــا به مراتب فوق، عبارت "اعم از تولید 
بخشــنامه  در   "۱۴۰۱/۰۲/۲۲ تاریــخ  از  قبــل 
 ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ مــورخ   ۵۳۳۰۵/۶۰ شــماره 
معــاون وزیــر صنعــت، معدن و تجــارت خارج 
از حدود اختیار بوده و مســتند به بند ۱ ماده 
۱۲ و مــواد ۱۳ و ۸۸ قانــون تشــکیالت و آییــن 
دادرســی دیــوان عدالــت اداری مصــوب ســال 

۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

مــرغ گوشــت تولیــد برنامهریــزی کارگــروه
کشــورپیشبینــیکردباچهــارمصوبهجدید
ایــن قیمــت مــرغ، تولیــد افزایــش دربــاره
محصولطیهفتههایآیندهدوبارهکاهش

مییابد.
بــه گــزارش ایلنا، در حالی کــه قیمت مرغ در 
روزهای اخیر به زیر نرخ مصوب خود رســیده 
و هــر کیلوگــرم از این محصــول به طور قالب 
۵۸ تــا ۶۰ هــزار تومــان بــه فــروش می رســد، 
کارگروه برنامه ریزی تولید گوشت مرغ کشور 
پیــش بینــی کــرد قیمــت ایــن محصــول طــی 

هفته های آینده دوباره کاهش می یابد.
تولیــد  برنامه ریــزی  کارگــروه  در صورتجلســه 
گوشــت مرغ کشــور با دســتور جلســه بررسی 
روند تولید گوشت مرغ، مدیریت تولید جوجه 

یک روزه گوشــتی در آذر، بررســی راهکارهای 
تأمیــن جوجــه یک روزه گوشــتی مــورد نیاز در 

دی و بهمن مباحث ذیل مطرح شد.
امینــی مدیــرکل دفتر امور طیــور در این 
جلســه گزارشــی از روند تولید گوشت مرغ تا 
پایان سال ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ و همچنین 
میــزان تولیــد جوجــه یــک روزه در آبــان، آذر، 
دی و بهمن و تأثیر 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 تأمین 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- ۲۰ درصد از 
تخم مرغ هــای نطفــه دار تولیدی بــه هفته های 
بعد، تأمین 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 صرفاً 
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 
استان ها پس از اخذ مجوز از دفتر امور طیور 

نســبت به تولک بری اقــدام نمایند. 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 
نسبت به عقد تفاهم فی ما بین برای قیمت 
و میــزان مــورد نیــاز جوجــه یک روزه گوشــتی 
در ماه هــای آتــی بــه گونه ای اقــدام نمایند که 

هیچیک از حلقه ها متضرر نشوند.

بــهدنبــالاعالمموضوعافزایــشتعرفههای
تلفنثابتازســویشــرکتمخابراتایران،
طــیهفتههــایگذشــته،چالشهایــیمیــان
شــورایرقابــتوایــنشــرکتبــرســرایــن
موضوعایجادشــدودرنهایتپسازاینکه
شــورایرقابتمخابــراترامحکومکرد،این
شرکتهماعالمکردهاستکهمدارکالزم

راارائهخواهدداد.
بــه گزارش ایســنا، افزایــش تعرفه تلفن 
ثابــت توســط مخابــرات مدت هاســت کــه بــا 
امــا و اگرهایــی روبــه رو شــده اســت، اگرچــه 
تأییــد  مــورد  امســال  تابســتان  ایــن موضــوع 
قــرار گفــت و ســتاد تنظیــم بازار هــم افزایش 
قیمــت کارکــرد تلفن ثابــت را تصویب کرد اما 
هنــوز اجرایــی نشــده و گفتــه شــد در صــورت 
موافقت رگوالتوری و ابالغ به مخابرات اعمال 

و اجرایی خواهد شد.
کاربــران  شــده  ذکــر  مصوبــه  طبــق 
تلفن های ثابت اســتان تهران برای حفظ خط 
تلفن ثابت خود بر اساس جدول جدید درباره 
تعرفه های جدید تلفن ثابت، باید ماهانه ۲۰ 
هــزار تومــان، پرداخت کنند. این هزینه صرفاً 
هزینــه ای اســت که صاحبــان خطوط تلفن در 
پایتخــت، در صــورت عــدم اســتفاده از خــط 
تلفــن و صرفا به منظــور نگهداری این خطوط 
بایــد پرداخــت کننــد امــا پــس از آن شــورای 
در  افزایــش  توقــف هرگونــه  دســتور  رقابــت 
هزینــه خدمــات تلفــن ثابــت را تــا زمــان ارائه 

دقیق هزینه تمام شده صادر کرد.
در ایــن راســتا امــا رابــط شــورای رقابــت 
اعــالم کــرد: در پانصــد و نهمیــن جلســه ایــن 
شــورا به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای 
سیاســت های کلــی اصــل ۴۴ قانــون اساســی 

و بــا توجــه بــه مــاده ۳ مصوبــه جلســه ۴۶۶ 
شــورای رقابت با موضوع  دستورالعمل نحوه 
تنظیــم هزینــه ماهیانــه تلفــن ثابت، شــرکت 
مخابرات ایران موظف اســت با استقرار نظام 
حســابداری بهــای تمــام شــده، نظــام خــود را 
بــه نحــوی اصــالح کنــد کــه هزینه تمام شــده 
هــر یــک از خدمــات تمــام شــده ایــن شــرکت 
بــه صــورت مجزا و دقیق محاســبه شــود و در 
صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت 
درج شــود، امــا شــرکت مخابــرات ایــران ایــن 
مصوبه را اجرا نکرده اســت، لذا تا زمان ارائه 
دقیق هزینه ماهانه تمام شده خدمات تلفن 
ثابت، مندرج در صورت های مالی حسابرسی 
شــده شــرکت مخابرات ایــران، هرگونه تغییر 
در هزینــه خدمــات تلفــن ثابــت و اخــذ وجوه 
اضافــی، مغایــر مصوبه شــورای رقابت بوده و 

باید به قید فوریت متوقف شود.
اتفــاق، شــرکت مخابــرات  ایــن  از  پــس 
ایــران هــم اعالم کــرد که این شــرکت همواره 
تمامــی فعالیت هــای خود را بر اســاس قانون 
تجــارت و مصوبات و الزامات حوزه رگوالتوری 
انجــام می دهــد و بــا رعایــت الزامــات قانونــی 
هیــات  مصوبــات  و  صــادره  فعالیــت  پروانــه 
مدیــره، علی رغم ثابت ماندن تعرفه ها در ۱۲ 
ســال اخیــر و رشــد چندیــن برابری نــرخ ارز و 
تــورم بــه ارایــه خدمــات ارتباطــی بــه همه ذی 
نفعان می پردازد؛ این شــرکت همچنین تأکید 
کــرده کــه ابــالغ دســتورالعمل نحــوه تنظیــم 
هزینــه ماهیانــه تلفــن ثابت پس از پیشــنهاد 
و  مقــررات  تنظیــم  کمیســیون  موافقــت  و 
شــورای رقابت و پس از بررســی توســط ستاد 
تنظیم بازار صورت گرفته اســت و با توجه به 
ضرورت پیاده سازی الزامات توسعه ای و رشد 

اقتصــادی در کشــور، شــرکت مخابــرات ایران 
همــواره خدمات رســانی گســترده خــود را در 
سراســر کشــور و در چارچوب مشــتری مداری 

ادامه می دهد.
امــا موضــوع افزایش تعرفــه تلفن ثابت از این 
قرار بود که این افزایش تعرفه در استان تهران 
بابــت ۴۴۴۴ دقیقه مکالمــه، هزینه ای معادل 
۲۰۰۰۰ تومان، برای ســایر مراکز اســتان ها به 
ازای حداقــل ۳۳۳۳ دقیقــه مکالمــه ۱۵۰۰۰ 
بــه عنــوان حداقــل پرداخــت و ســایر  تومــان 
شــهرها بــه ازای ۲۶۶۶ دقیقــه مکالمــه معادل 

۱۰۰۰۰ تومان مشخص شده بود.
امــا به تازگی شــورای رقابــت در پانصد و 
نوزدهمین جلسه خود در ۱۷ آبان ماه امسال، 
شرکت مخابرات را به ارتکاب رویه ضدرقابتی 
محکوم کرد و اعالم کرد پیرو وصول شــکایت 
برخــی از مشــترکین در خصــوص اجرا نشــدن 
مفــاد مصوبــه ۵۰۹ شــورای رقابــت در ۱۰ مهر 
۱۴۰۱، موضوع در جلســه ۵۱۹ شــورای رقابت 
مطرح و مورد رسیدگی قرار گرفت و بر همین 
محکومیــت  بــر  رای  رقابــت  شــورای  اســاس 
شــرکت مخابرات ایران به دلیــل ارتکاب رویه 

ضد رقابتی صادر کرد.
رقابــت  شــورای   ۵۰۹ جلســه  موضــوع 
مبنــی بر توقــف اجرای مصوبــه ۴۶۶ مورخ ۱۰ 
خرداد ۱۴۰۰ از سوی شرکت مخابرات ایران و 
اقــدام بــه درج مبالغ اضافــی در قبوض تلفن 
ثابــت و اخــذ آن از مشــترکین بود. در ماده ۳ 
مصوبه جلســه ۴۶۶ شــورای رقابت با موضوع 
"دســتورالعمل نحــوه تنظیــم هزینــه ماهیانــه 
تلفــن ثابــت" شــرکت مخابــرات ایــران موظف 
شــده بود بــا اســتقرار نظام حســابداری بهای 
تمام شده، نظام خود را به نحوی اصالح کند 

کــه هزینه تمام شــده هر یــک از خدمات این 
شرکت به صورت مجزا و دقیق محاسبه شود 
و در صورت هــای مالــی حسابرســی شــده این 

شرکت درج شود.
شــرکت مخابــرات هــم نســبت بــه ایــن 
اقــدام شــورای رقابــت واکنــش نشــان داد و 
اعــالم کــرد ابــالغ دســتورالعمل نحــوه تنظیم 
هزینه ماهیانه تلفن ثابت پس از پیشنهاد و 
موافقت کمیســیون تنظیم مقررات و شــورای 
رقابت و پس از بررســی از ســوی ستاد تنظیم 
بــازار صــورت گرفتــه اســت تــا وضــع توســعه 

شبکه مخابراتی ارتقا پیدا کند.
طبــق اعــالم شــرکت مخابــرات، بــا توجه 
به ماده ۳ مصوبه جلســه ۴۶۶ شــورای رقابت 
بــا موضوع  دســتورالعمل نحوه تنظیم هزینه 
ماهیانه تلفن ثابت، این شرکت در سال اول 
اجــرای تعرفــه ملــزم بــه ارائه و اســتقرار نظام 
حســابداری بهــای تمــام شــده نبــوده ولی این 
شــرکت براســاس اعــالم نظــر شــورای رقابــت 
خود را ملزم به فراهم کردن مدارک مورد نیاز 

این شورا کرده و هفته جاری ارائه می شود.
این شــرکت همواره تاکید دارد که ثابت 
مانــدن تعرفه خدمات ثابت شــرکت مخابرات 
ایران در طول ســالیان گذشــته منجر به عدم 
توســعه مطلــوب حــوزه ارتباطــات شــده و بــا 
توجــه بــه نقــش شــرکت مخابــرات ایــران در 
پیاده سازی الزامات توسعه ای و رشد اقتصادی 
کشور، باید زیرساخت های این شرکت تحول 
یابــد و ایــن امر بــا سیاســتگذاری های منطقی 
و  حــوزه  ایــن  ذی نفعــان  تمامــی  همــکاری  و 
دســتگاه ها مرتبط امکان پذیر است و می توان 
ارتباطات کشور را توسعه داد و حیات دوباره 

به ارتباطات بخشید.

پیشبینیکاهشقیمتمرغطیهفتههایآینده

ماجرایمقابلهمخابراتوشورایرقابت

دیوانعدالتاداری:قیمتکاالهایاساسیبراساس
یارانهدریافتیزمانتولیدتعیینشود
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کدام واحدهای تولیدی ملزم 
به ثبت میزان تولید شدند

معــاون امــور صنایع ســازمان صنعت، معــدن و تجارت 
اســتان تهران اعالم کرد کــه واحدهای تولیدی منتخب 
از جملــه انــواع کاغــذ، کارتــن، نئوپــان، پودر شــوینده، 
انواع ســواری و غیره باید مقادیر تولید شــهریور و مهر 

سال جاری خود را در سامانه ثبت کنند.
محمــد رســول محمدیــان در گفت وگــو بــا ایســنا، 
اظهار کرد: بر اساس ابالغیه وزارت صمت، اظهار تولید 
واحدهــای تولیــدی در ســامانه جامــع تجارت بــا اولویت 
واحدهــای منتخــب جهــت ثبــت اظهار تولید ســال ۱۴۰۱ 

ضروری است.
بــه گفتــه وی گــروه منتخــب شــامل انــواع کاغــذ، 
کارتــن، نئوپــان، پــودر شــوینده، انــواع ســواری، دوده، 
روغن موتور تصفیه اول، خودروهای ســنگین )کامیون، 
کامیونــت و کشــنده(، کولــر آبــی، ماشــین لباسشــویی، 
فــوالد خــام، کاتدمــس، کنســانتره زغــال ســنگ، الیــاف 

اکریلیک، تراکتور و کمباین است.
این مقام مسئول همچنین تاکید کرد که واحدهای 
تولیدی اســتان باید مقادیر تولید شــهریور و مهر ســال 
جــاری خــود را در ســامانه ثبــت کنند و ارائــه خدمات به 

متقاضیان منوط به ثبت اظهار تولید خواهد بود.
معاون امور صنایع تهران هدف این طرح را اجرای 
قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز و قانون بهبود مســتمر 

محیط کسب و کار عنوان کرد.

رئیس سازمان صنایع 
کوچک خبر داد: تبادل 
فناوری با چین و آلمان

رئیــس ســازمان صنایــع کوچــک و شــهرک های صنعتی 
ایــران از تبــادل فنــاوری بــا چیــن و آلمــان خبــر داد و 
بــرای ســاخت شــهرک صنعتــی مشــترک  عنــوان کــرد 
در مــرز نیازمنــد مجموعــه اقدامــات قانونــی اســت، اما 
بــا ارمنســتان، ترکیــه و عــراق صحبت هایــی در زمینــه 

ساخت شهرک صنعتی مشترک شده است.
علــی رســولیان در گفت وگــو بــا ایســنا، از فعالیت 
دفاتــر تبــادل فنــاوری در شــانگهای خبــر داد و گفــت: 
بنگاه هــای کوچــک و متوســط بــه نوعــی بــه بنگاه هــای 
ســفر  محدودیت هــای  امــا  می شــوند،  متصــل  چینــی 
بــه دلیــل کرونــا باعــث شــده این تبــادل کمتر به شــکل 

حضوری انجام شود.
وی افــزود: تبــادل فنــاوری بــا آلمــان هــم امســال 
کوچــک  بنــگاه    ۲۳ حاضــر  حــال  در  و  شــده  اجرایــی 
و متوســط در آلمــان حضــور پیــدا کردنــد، بــا فنــاوری 
بنگاه های توســعه یافته آلمان آشــنا شــدند و توانستند 
نمایندگی هــای مختلــف ایــن کشــور را دریافــت کننــد و 

اقداماتی نیز برای صادرات داشته باشند.
اجــالس  در  ایــران  از حضــور  ادامــه  در  رســولیان 
صنایع کوچک کشــورهای دنیا در لهســتان که به زودی 
برگــزار می شــود خبــر داد و ابــراز امیــدواری کــرد کــه بــا 
اســتفاده از این فرصت، صنایع کوچک از اقدامات دنیا 
در ایــن حــوزه بیشــتر اســتفاده کنند و تبــادل فناوری با 

این کشورها گسترش پیدا کند.
شــهرک های  و  کوچــک  صنایــع  ســازمان  رئیــس 
صنعتــی با اشــاره به امضــای تفاهم نامه با ترکیه، اظهار 
کرد: به زودی یک تیم اقتصادی عازم ترکیه خواهد شد. 
بــرای ســاخت شــهرک صنعتی مشــترک در مــرز نیازمند 
مجموعه اقدامات قانونی است. اما با ارمنستان، ترکیه 
و عراق صحبت هایی در زمینه ســاخت شــهرک صنعتی 
مشــترک شــده اســت. نقاطی در داخل کشــور و مرزها 
پیشنهاد شده، اما هنوز جمع بندی که چارچوب کاری را 
مشخص کند صورت نگرفته است. در جلسات با ترکیه 
هــم برخــی مناطــق بــرای فعالیــت بنگاه هــای اقتصــادی 

آن ها پیش بینی شده است.

رئیس سازمان استاندارد: 
خودروهای وارداتی باید 

 استانداردهای ۸۵ گانه
را داشته باشند

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعالم کرد که فقط 
اجــازه واردات بــه خودرویــی داده می شــود کــه بتوانــد 

استانداردهای الزم را اخذ کند.
بــه گــزارش مهــر، مهــدی اســالم پنــاه در پاســخ به 
ســوالی مبنــی بــر اینکه آیا خودرو کمتــر از ۱۰ هزار دالر 
اســتاندارد ۸۵ گانــه را خواهــد گذرانــد یــا خیــر؟ گفــت: 
اجــازه واردات بــه خودرویــی داده می شــود کــه بتوانــد 

استانداردهای الزم را بگیرد.
وی با بیان اینکه تمام تالش خودروســازان بر این 
اســت کــه تولیــدات داخلی هم اســتانداردهای ۸۵ گانه 
را بگذراننــد، افــزود: در تولیــد خودروی مــدرن اقتصادی 
ســعی شــده کــه حرکــت تحولــی در طراحــی، ســاخت 
و صنعتــی ســازی را در دســتور کار داشــته باشــد؛ ایــن 
خــودرو بــا گذرانــدن الزامــات ۸۵ گانــه و حتــی در نظــر 
گرفتــن خیلــی از الزامات کارخانــه ای زمینه جبران عقب 

ماندگی گذشته را داشته باشد.
رئیــس ســازمان ملــی اســتاندارد ایــران ادامــه داد: 
نگاه جدید به تولید و نگاه متحوالنه نوآورانه و خالقانه 
می تواند اتفاقات جدیدی را در صنعت خودروسازی رقم 
بزند، بنابراین تمام تالش بر این اســت که با پافشــاری 

بر الزامات کیفی، کیفیت تولیدات ارتقا یابد.
در  نخبــگان  ورود  امیــدوارم  گفــت:  پنــاه  اســالم 
صنعــت خــودرو رقــم بخــورد؛ ســازمان ملــی اســتاندارد 
در جهــت ارتقــا صنعتــی و غیرصنعتــی کشــور مصمم تــر 
از همیشــه اســت و امیدواریــم بــا مطالبــه همگانــی این 
حرکــت تســریع شــود. تولیــدات جدیــدی کــه در دســت 
تولید اســت انطباقات تولیدی را خواهد داشــت؛ مســیر 
حرکت به نحوی است که خودروساز کیفیت را افزایش 
دهد و تنظیم گری آن هم به عهده ســازمان اســتاندارد 

است که بنگاه ها هم در این زمینه همکاری دارند.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس خانه معدن ایران: 
دانش معدنی قضات 

به روزرسانی می شود
بنابر اعالم رئیس خانه معدن ایران، با برنامه ریزی انجام 
شــده، ۳۵۰ قاضی از سراســر کشــور که در اســتان های 
خود با معضالت و مشکالت معدنی مواجه اند، از دانش 

روز بخش معدن برخوردار می شوند.
محمدرضــا بهرامــن، در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
بخــش معــدن و صنایــع معدنــی  از چالش هــای  یکــی 
کشــور، تصمیمــات نادرســتی اســت که برخــی اوقات از 
ســوی بعضی قضات اتخاذ می شــود که آن هم ناشی از 
عدم اطالع و اشــراف کافی به حقوق معادن و شــناخت 

درست از این بخش است.
وی بیان  کرد: در برخی موارد شاهد تفسیر به رای 
قضــات هســتیم، همچنیــن آیین نامه ها و مــوادی وجود 
دارد کــه از حساســیت باالیــی برخوردارنــد اما بــه اندازه 

کافی به آنها پرداخته نمی شود.
بهرامــن خاطرنشــان  کــرد: در همیــن راســتا، خانــه 
معــدن ایــران بــا هماهنگــی انجمــن مدیریــت جهــادی 
کشور و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه، در راستای 
ســاماندهی همیــن مســاله اقــدام به برگــزاری دوره های 
آموزشی تخصصی ویژه قضات کرد که به همین منظور 
۸۵۰ قاضی از سراسر کشور به منظور دانش افزایی در 

زمنیه مسائل و حقوق معدنی معرفی شدند.
وی ادامــه  داد: خانــه معدن ایران در ادامه با توجه 
به نبود پرونده های معدنی در برخی نقاط کشور، اقدام 
به پاالیش نفرات اعالم شده کرد که در نهایت فهرستی 

از ۳۵۰ قاضی مشخص شد.
رئیــس خانــه معــدن ایــران گفــت: ایــن قضــات در 
یــک روزه در  بــا حضــور در ســمیناری  مــدت ۶ هفتــه 
دو بخــش تئوریــک و کارگاهــی )کــه بخــش کارگاهــی با 
حضــور نماینــده ای از دیــوان عدالــت اداری برگــزار و در 
آن مطالعــه مــوردی برخــی پرونده هــا مورد بررســی قرار 

می گیرد(، به فراگیری آموزش ها خواهند پرداخت.
خانــه  آموزش هــا،  ایــن  نخســت  هفتــه  در  افــزود:   وی 
معــدن ایــران در محل هتل همــای تهران میزبان قضاتی 
لرســتان،  ایــالم،  اســتان های کردســتان، کرمانشــاه،  از 
همدان، تهران و البرز بود و دو هفته بعد هفته دوم این 
آموزش ها برای قضاتی از استان های آذربایجان شرقی و 

غربی، اردبیل، زنجان و قزوین برگزار خواهد شد.

 مشارکت »ومعادن«
در اجرای ۶۰ پروژه به ارزش 

۳۰۰ هزار میلیارد تومان
بنابــر اعالم اردشــیر ســعدمحمدی، مدیرعامل شــرکت 
ســرمایه گذاری توســعه معــادن و فلــزات، »ومعــادن« 
کــه پیــش از این یک شــرکت ســرمایه گذاری در ســهام 
بــه یــک شــرکت  بــود، در دوره جدیــد فعالیــت خــود 
ســرمایه گذاری عملیاتــی نیــز تبدیــل شــده اســت و ۷ 
پروژه از ۴۸ پروژه »گروه پیشــرانان پیشــرفت ایران« 
کــه عملیــات اجرایــی آن در حضــور رئیــس جمهور آغاز 

شد، توسط »ومعادن« اجرایی می شود.
مدیرعامــل شــرکت ســرمایه گذاری توســعه معادن 
و فلــزات بــا ارائــه جزئیــات بیشــتر گفت: یکــی از این ۷ 
پروژه، نیروگاه ۳۶۰ مگاواتی ســمنان اســت که در مهر 
ســال جاری افتتاح می شــود. دکتر ســعدمحمدی گفت: 
شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در اجرای 
۶۰ پــروژه بــه ارزش ۳۰۰ هــزار میلیارد تومان مشــارکت 
دارد که سهم این شرکت از این سرمایه گذاری ها به طور 

مستقیم ۷۰ هزار میلیارد تومان است.
وی در مــورد پروژه های احیا مســتقیم این شــرکت 
احــداث  طورمســتقیم  بــه  »ومعــادن«  کــرد:  عنــوان 
واحدهــای تولیدکننــده آهــن اســفنجی بــه ظرفیــت ۵ 
میلیــون تــن را در دســت اجــرا دارد کــه ایــن پروژه ها در 
شــرکت های فــوالد آرتاویــل بــه ظرفیــت ۱.۱ میلیون تن، 
بیجــار بــه ظرفیــت ۱.۶ میلیــون تــن، فــوالد اقلیــد پارس 
به ظرفیت ۱.۱ میلیون تن و صنایع آهن و فوالد ســرمد 

ابرکوه به ظرفیت ۱.۱ میلیون تن در دست اجرا است.
و  ذوب  پروژه هــای  مــورد  در  ســعدمحمدی 
فوالدســازی »ومعــادن« نیــز بیــان کرد: »ومعــادن« در 
بخش فوالدســازی ۱.۶ میلیون تن پروژه در دســت اجرا 
دارد کــه یــک میلیــون تــن آن در شــرکت صنایــع فــوالد 
کردســتان در قروه در دســت احداث اســت و ۶۰۰ هزار 
تن آن نیز در شرکت صنایع آهن و فوالد سرمد ابرکوه 

در دست اجرا است.
میزان پیشرفت طرح های توسعه

مدیرعامل شــرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و 
فلــزات در مــورد پیشــرفت پروژه هــای در دســت احداث 
گفت: پروژه تولید آهن اسفنجی فوالد کردستان ۱۲.۱۶ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارد و میزان پیشرفت فیزیکی 
واحد ذوب و فوالدسازی این شرکت ۱۰.۵۱ درصد است. 
گندله ســازی شــهرک ۲۴.۵۳ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 
نیــروگاه خورشــیدی  فیزیکــی  پیشــرفت  میــزان  و  دارد 
نیــز ۸۰ درصــد اســت. در فــوالد اردبیــل نیــز ۱۳ درصــد 
پیشرفت فیزیکی داشته ایم و فوالد اقلید پارس نیز که 
به تازگی عملیات اجرایی آن آغاز شــده میزان پیشرفت 

فیزیکی ۲ درصد است.
ضرورت سرمایه گذاری گسترده در حوزه اکتشاف

برنامه هــای  دربــاره  ســعدمحمدی  اردشــیر  دکتــر 
ایــن شــرکت بــرای ســرمایه گذاری در بخــش اکتشــاف 
ســنگ آهــن اظهــار کــرد: در زنجیــره فــوالد، کشــور بــه 
نیــاز دارد  اکتشــاف  ســرمایه گذاری گســترده در حــوزه 
و چالــش تامیــن مــواد اولیــه بــرای صنعت فــوالد آنقدر 
جدی اســت که حتما اکتشــاف باید متولی خاص داشته 
باشد. ما شرکت »اکتشاف تجلی صبا« را با سهام داری 
شــرکت های صبانــور و تجلی و بــا حمایت ویژه هلدینگ 
»ومعــادن« تأســیس کرده ایــم و ایــن شــرکت به صورت 

تخصصی در حوزه اکتشاف فعالیت می کند.
وی تصریــح کرد: در کشــور مــا در کل حوزه معدن 
از ابتدای سرمایه گذاری در این بخش تاکنون ۹ میلیون 
متــر کار حفاری انجام شــده اســت در حالــی که به طور 
مثــال کشــوری مثــل اســترالیا تنهــا در ســال ۲۰۱۸، ۱۱ 

میلیون متر کار حفاری معدنی انجام داده است. 

اخبـــــــــــــــــار

توســعه  و  تجــارت  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
هیــات  یــک  رأس  در  عمــان  ســرمایه گذاری 
تجاری با حضور در اتاق ایران با غالمحســین 
شافعی دیدار و دو طرف درباره موانع تجارت 
میــان ایران و عمان و راه های افزایش ســطح 

مبادالت تجاری دو کشور گفت وگو کردند.
ایــران،  بازرگانــی  اتــاق  گــزارش  بــه 
غالمحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این 
دیــدار بــا بیان اینکــه با وجــود محدودیت های 
موجود روند تجاری مثبتی با عمان داشته ایم، 
گفت: گرچه امســال نســبت به ســال گذشته 
حجم مبادالت ایران و عمان با رشــدی نزدیک 
به ۵۰ درصد به حدود ۱.۵ میلیارد دالر رسید 
ولی در عین حال ظرفیت های دو کشــور برای 
همکاری هــای تجاری در حدی اســت که حجم 

مبادالت راضی کننده نیست.
شــافعی با اشاره به موقعیت جغرافیایی 
مناســب کشــور عمــان و مزیت هــای اقتصادی 
تجــارت میــان دو کشــور گفــت: مــا می توانیــم 
صادرات خود به کشــورهای دیگر به خصوص 
کشــورهای آفریقایــی را از طریــق عمان انجام 
دهیم که این امر به سود هر دو طرف خواهد 

بود.
موضــوع  دو  در  عــالوه  بــه  افــزود:  او 
کشــور  دو  بیــن  مشــترک  ســرمایه گذاری های 
و همچنیــن صنعــت گردشــگری بــه خصــوص 
بــرای  باالیــی  ظرفیت هــای  درمانــی  توریســم 

همکاری بین دو کشور وجود دارد.
رئیــس اتــاق ایــران گفــت: اتاق مشــترک 
ایران و عمان با همکاری اتاق بازرگانی عمان، 
تالش هایی برای بازگشایی حساب های بانکی 
عمــان  در  ایرانــی  تجــار  ســرمایه گذاری  بــرای 
انجام داده اگر این تالش ها به نتیجه برســد، 
نقــش زیادی در افزایــش همکاری های تجاری 

دو کشور خواهد داشت.
شــافعی بــا بیان اینکــه توریســم درمانی 
حجــم باالیــی از مبــادالت تجــاری دو کشــور را 
تشــکیل می دهد افزود: با این حال مشکالتی 
در این مســیر وجود دارد که بیشــتر مربوط به 
ایران اســت. برای رفع این مشــکالت اقداماتی 
از ســوی اتــاق مشــترک ایران و عمــان در حال 
انجــام اســت تــا پذیــرش توریســم از عمان در 
حوزه درمان ســاماندهی شــده و دســت افراد 

غیر مرتبط از این حوزه کوتاه شود.
او بیــان کــرد: مذاکراتــی بیــن بانک هــای 
کارت هــای  صــدور  بــرای  کشــور  دو  مرکــزی 
اعتبــاری بــرای فعــاالن اقتصــادی ایــران انجام 
شــده و امیدوارم دولت و اتاق بازرگانی عمان 
بــه نهایــی شــدن آن کمــک کننــد. چرا کــه این 
امــر می توانــد راهگشــای مناســبات اقتصــادی 
مــا و تســهیالت خوبی بــرای فعــاالن اقتصادی 

ایران باشد.
وجــود  بــا  گفــت:  ایــران  اتــاق  رئیــس 
رفت وآمدهای زیاد بین ایران و عمان اما هنوز 
هم فعاالن اقتصادی دو کشور با ظرفیت های 
موجــود کامــالً آشــنا نیســتند. در ایــن زمینــه 
نیازمند مبادله اطالعات و مهم تر از آن مبادله 

بیشتر هیات های اقتصادی هستیم.
او تأکیــد کــرد: بر این اســاس اتــاق ایران 
از مبادلــه هیات هــای تجــاری میــان دو کشــور 
پشــتیبانی می کنــد. ما هم آمــاده اعزام هیات 
بــه عمــان و هــم پذیــرش هیــات از این کشــور 

هستیم.
عمان، آماده همه گونه پشتیبانی از 

سرمایه گذاری ایرانی ها در این کشور است
صالــح بــن ســعید مســن، معــاون وزیــر 
صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری عمان 
هــم در این نشســت بــا تأکید بــر اینکه روابط 
تجاری ایران و عمان در ســطح روابط سیاسی 
دو کشــور نیســت گفــت: تــالش می کنیــم تــا 
روابط اقتصادی را نیز دســت کم به ۵۰ درصد 
ســطح روابــط سیاســی و روابط دوســتانه بین 

دو ملت برسانیم.
او بــا اذعــان بــه وجــود برخــی چالش هــا 
ایــران و عمــان بیــان  در روابــط تجــاری بیــن 
کــرد: بــا وجــود تالش هــای دو طــرف امــا هنوز 
چالش هایــی وجــود دارد؛ از جملــه در حــوزه 
کــه  کشــور  دو  بیــن  ارز  و  پــول  نقل وانتقــال 
پیشنهادات زیادی بین بانک های مرکزی ایران 
و عمــان مطــرح و راه حل هــای خوبــی نیز برای 

این چالش ها پیدا شده است.
بــن ســعید مســن بــا اشــاره بــه امضــای 
یادداشــت تفاهــم در حــوزه تجــارت بیــن دو 
کشــور و تســهیالت گمرکی بین ایران و عمان 
گفت: گروه های اجرایی و فنی ایرانی و عمانی 

برای عملی کردن این توافقات تشــکیل شــده 
و قــرار اســت نتایــج بررســی و اقدامــات ایــن 
گروه های فنی در چندماه آینده به کمیسیون 

مشترک دو کشور ارائه شود.
بــر  عمــان  دولــت  اینکــه  بیــان  بــا  او 
سرمایه گذاری های مشترک بین دو کشور و به 
خصوص ســرمایه گذاری تجــار ایرانی در عمان 
تأکیــد دارد افــزود: در همــه ســطوح آمادگــی 
کامــل بــرای پشــتیبانی سیاســی، اقتصــادی و 
مردمــی از ایــن ســرمایه گذاری ها وجــود دارد. 
مــا آمــاده هســتیم مناطــق صنعتــی را به طور 
کامــل به شــرکت های ایرانی بدهیم و هرگونه 

تسهیالت مورد نیاز آن ها را ارائه کنیم.
معــاون وزیــر صنعــت عمــان با اشــاره به 
فقــدان اطمینــان کافــی از ســوی تجــار ایرانــی 
بــرای ســرمایه گذاری در عمــان ادامــه داد: مــا 
آمــاده هــر اقدامــی بــرای ایجــاد ایــن اعتمــاد 
هســتیم. ما از ســرمایه گذاری های مشترک در 
حــوزه دارو و تولیــد آن اســتقبال می کنیــم. در 
این راستا آمادگی داریم شرایط الزم را فراهم 
کنیــم تــا تجار ایرانی خط تولیــد دارو در عمان 
را تأسیس کنند. ما اساساً برای اجرایی شدن 

هر توافقنامه مشترکی آماده هستیم.
درمانــی  توریســم  اینکــه  بیــان  بــا  او 
تعــداد زیــادی از عمانی ها را ســاالنه بــه ایران 
می کشــاند تأکیــد کــرد: بــا وجود اعتمــاد باالی 
عمانی ها به پزشکی ایران اما این مسئله نیاز 
بــه نظــم و هماهنگــی بیشــتر دارد تا بــرای دو 

کشور به شکل مناسبی پیش رود.
بــن ســعید مســن بــه افتتاح و گشــایش 
خطــوط پــروازی جدیــد بیــن شــهرهای بــزرگ 
ایران و مســقط اشــاره کرد و گفت: ما آمادگی 
بــه  اصفهــان  از  پــرواز  برقــراری  بــرای  کامــل 

مسقط هستیم.

کمیته مشترکی میان دولت ها و اتاق های 
بازرگانی دو کشور برای حل چالش های 

تجاری تشکیل شود
رضــا بــن جمعــه آل صالــح، رئیــس اتــاق 
بازرگانــی عمــان نیز در این نشســت با اشــاره 
بــه روابط تجاری دیرینه بین دو کشــور گفت: 
ما به عنوان بخش خصوصی باید تالش کنیم 
تجــار دو کشــور بــرای ســرمایه گذاری در عمان 
بیشــتر ترغیب شــده و از سیاســت درهای باز 

عمان بیشتر استفاده کنند.
او بــا اشــاره به وجود برخــی چالش ها و 
مشــکالت در مســیر تجــارت دو کشــور بیــان 
کــرد: بــرای تعــداد زیــادی از ایــن مشــکالت 
از  اســت؛  شــده  پیــدا  مناســبی  راه حل هــای 
جملــه افتتــاح حســاب بــرای تجــار ایرانــی در 
عمــان کــه در این حــوزه دســتاوردهای خوبی 
داشتیم و باز هم به همکاری با اتاق مشترک 

ادامه می دهیم.
رئیــس اتــاق بازرگانــی عمــان گفــت: در 
گفت وگوهایــی کــه بــا وزرای ایرانــی داشــتیم 
قرار شــد کمیته مشترکی از نمایندگان دولتی 
و همچنیــن اتاق هــای بازرگانی دو کشــور برای 
ایجاد راه حل های مناســب و امضای یادداشت 

تفاهم و مبادله کاالهای تجاری ایجاد شود.
او در پایــان تأکیــد کرد: تبادل هیات های 
بازرگانــی  و  اقتصــادی  گروه هــای  و  مشــترک 
دو کشــور از اســتان های مختلــف میــان عمان 
روابــط  تعمیــق  در  اساســی  نقــش  ایــران  و 

اقتصادی دو کشور دارد.
پــس از ایــن صالــح بــن ســعید مســن، 
توســعه  و  تجــارت  صنعــت،  وزیــر  معــاون 
رضــا همین طــور  و  عمــان   ســرمایه گذاری 
بــن صالــح آل جمعه رئیس اتــاق بازرگانی این 
کشــور از غالمحســین شــافعی بــرای ســفر بــه 
عمان در رأس یک هیات تجاری دعوت کردند.

 ۳ پیشنهاد عملیاتی رئیس اتاق ایران
 برای هموارسازی مسیر سرمایه گذاری

در عمان
رئیــس اتــاق ایــران در پایان با اســتقبال 
مســیر  شــدن  همــوار  بــرای  دعــوت،  ایــن  از 
عمــان  در  ایرانی هــا  ســرمایه گذاری مشــترک 
گفت: در این راستا سه اقدام ضروری به نظر 
می رســد. اول، ترجمــه قوانیــن تجــاری عمــان 
بــرای تجــار ایرانی که اتاق ایران آن را پیگیری 
خواهد کرد. دوم، برگزاری همایش آشنایی با 
فرصت های تجاری عمان برای ســرمایه گذاران 
ایرانــی کــه این اقدام را می تــوان با کمک اتاق 
عمــان انجــام داد. بعــد از ایــن اقدامــات اتــاق 
ایــران هیــات تجاری را به عمــان اعزام خواهد 
کــرد. بــه نظر می رســد بــا این اقدامات مســیر 

سرمایه گذاری در عمان هموارتر شود.

ســخنگوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــا بیــان اینکــه اوراق گام یــک ابــزار پرداخت 
برای بنگاه تولیدی ایجاد می کند، عنوان کرد 
نظام تامین مالی زنجیره ای مبتنی بر جریان 
واقعــی کاال و خدمــات اســت و در این روش 
هزینــه مبادلــه در اقتصــاد به شــدت کاهش 

می یابد.
بــه گــزارش ایرنا، امید قالیباف با اشــاره 
به امضای تفاهم نامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت با پنج بانک برای گسترش تامین مالی 
زنجیرهای، اظهار کرد: در روش سنتی اعطای 
تسهیالت با مشکالتی از جمله انحراف منابع 
مواجــه بودیم که به نام تولید پول می گرفتند 

و در جای دیگری هزینه می شد.
وی عدم بازپرداخت تسهیالت را مشکل 
دیگــر در تامیــن مالــی به روش ســنتی مواجه 
عنــوان کــرد و افــزود: امــروز بانک هــا بیش از 
۷۰ هــزار میلیــارد تومــان مطالبــات غیرجــاری 

دارند؛ البته در کنار این موارد اخذ وثایق برای 
تسهیالت هم یکی از مشکالت بود؛ همچنین 
بــرای دریافــت تســهیالت و  زیــادی  تقاضــای 
تــورم زا بــودن آن هــم از دیگر نــکات منفی در 

روش سنتی با آن مواجه بودیم.
ســخنگوی وزارت صمــت ادامــه داد: بــر 
اساس نظام تامین مالی زنجیره ای قرار است 
تامیــن مالــی مبتنــی بــر جریــان واقعــی کاال و 

خدمات رخ دهد.
تامیــن  روش  در  کــرد:  بیــان  قالیبــاف 
مالــی زنجیــره ای، بنــگاه تولید بــه بانک وثیقه 
دریافــت  گام  اوراق  آن  جــای  بــه  و  می دهــد 
بــه  می توانــد  را  اوراق  ایــن  ســپس  می کنــد؛ 
حلقه های قبل از خودش بدهد و از آنها کاال 
خریــد و رفــع دیــن کند؛ یعنی بنــگاه یک ابزار 

پرداخت پیدا می کند.
وی تاکیــد کــرد: در ایــن روش بــه جــای 
اینکــه تمــام زنجیره مســتقالً از بانــک برای رد 

دیــن و پرداخــت بــه حلقــه قبــل یــا بعــد خود 
تامیــن مالــی کننــد، یــک بــار رخ می دهــد و 
هزینه مبادله در اقتصاد را به شــدت کاهش 

می دهد.
قــرار  گفــت:  صمــت  وزارت  ســخنگوی 
هــزار  بانک هــا ۹۳۳  جــاری  ســال  در  اســت 
میلیــارد تومان ســرمایه در گردش برای تولید 
انجام دهند که ۲۰ درصد آن از طریق زنجیره 
تامین مالی به صورت تســهیالت تامین شــود 

که حدود ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است.
هــزار   ۳۶.۳ تاکنــون  کــرد:  اضافــه  وی 
میلیارد تومان تامین مالی از طریق اوراق گام 
برای بنگاه تامین مالی شده که در مجموع به 
۴۵ هزار میلیارد تومان تامین مالی زنجیره ای 
صــورت گرفتــه که نســبت بــه عــدد ۱۸۶ هزار 
میلیــارد تومــان بایــد گام هــای بیشــتری بایــد 

برداشته شود.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه تامیــن مالــی به 

صــورت زنجیره ای فرآیند تامین مالی پرداخت 
تســهیالت تســریع و تسهیل می شــود، گفت: 
کاهــش نیــاز بــه تســهیالت جدیــد، کاهــش 
مطالبــات غیرجــاری بانک هــا از مزایــای ایــن 
طــرح اســت و فقط یک بار وثیقــه اخذ خواهد 
شــد؛ همچنین مشــکل کاهش انحراف منابع 

را خواهیم داشت.
ســخنگوی وزارت صمــت بــا بیــان اینکــه 
تمام زنجیره در ســامانه جامع تجارت و نظام 
بنابرایــن  بیــان کــرد:  بانکــی رصــد می شــود، 

امکان انحراف تسهیالت به صفر می رسد.
وی افزایــش شــفافیت، نظارت پذیــری و 
کاهش معنی دار هزینه های تامین مالی را از 
دیگر مزایای تامین به صورت زنجیره ای اعالم 
کــرد و گفــت: سیاســت وزارت صنعــت معدن 
و تجــارت بــرای تامین مالی تولید اســتفاده از 
ابــزار تامیــن مالــی زنجیره ای اســت و تــا پایان 
سال باید گام های مهم دیگری برداشته شود.

معــاون امور باغبانی وزارت کشــاورزی خاطر 
نشــان کــرد یــک هفتــه از برداشــت مرکبــات 
شــمال می گذرد؛ مــا پیگیر صــادرات مرکبات 
بــه چیــن هســتیم و قــرارداد ما با این کشــور 
پابرجاست اما نمی توانیم تاریخ دقیقی برای 

صادرات مرکبات به چین را اعالم کنیم.
چنــدی پیش وزارت کشــاورزی از انعقاد 
شــمال  مرکبــات  صــادرات  تفاهم نامه هــای 
کشــور بــه چیــن خبــر داد امــا بعد از گذشــت 
بیــش از یــک مــاه از برداشــت مرکبــات هنــوز 
گزارشــی از صادرات مرکبات به چین به میان 

نیامده است.
محمــد مهــدی برومنــدی معاون امــور باغبانی 
در  ایلنــا،  بــا  در گفت وگــو  وزارت کشــاورزی 
پاســخ به این پرســش که آیا بعد از برداشــت 
مرکبــات توانســتیم محموله ای بــه چین صادر 
کنیــم؟ گفــت: یک هفته از برداشــت مرکبات 
شــمال می گــذرد؛ مــا پیگیــر صــادرات مرکبات 
بــه چیــن هســتیم و قــرارداد مــا با این کشــور 

پابرجاســت امــا نمی تــوان تاریخ دقیقــی برای 
صادرات مرکبات به چین اعالم کنم.

صدرالدیــن  رابطــه  ایــن  در  همچنیــن 
نیاورانی، نایب رئیس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی، در پاسخ به این پرسش که وزارت 
کشــاورزی از دریافت مجــوز صادرات مرکبات 
شــمال بــه چیــن خبر داده اســت آیــا در عمل 
توانست محموله ای به این کشور صادر کند؟ 
گفــت: وزارت کشــاورزی بــا چین یــک قرارداد 
کلــی برای صــادرات مرکبات منعقد کرد اما از 
آنجایی که زیرساخت ها برای صادرات فراهم 
نیســت نتوانســت تــا بــه امروز محمولــه ای به 

این کشور صادر کند.
وی در توضیــح فراهــم نبودن زیرســاخت های 
صادراتــی، تصریح کرد: جزییاتی درباره حجم 
محموله، نحوه بســته بندی و .... ارائه نشــده 
و هنــوز اقدامــی عملی برای صــادرات مرکبات 

به چین انجام نشده است.
ایــن فعــال اقتصــادی ادامــه داد: وزارت 

کشــاورزی امتیــاز خاصی بــرای صادرکنندگان 
در نظر نمی گیرد و از طرف دیگر تمایلی برای 
همــکاری بــا آنهــا از خود نشــان نمی دهد آنها 
می خواهنــد خود مســتقیم اقــدام به صادرات 
کننــد ایــن در حالیســت کــه ایــن وزارتخانــه 
تجربه و دانش کافی در زمینه صادرات ندارد؛ 
این وزارتخانه یکســری قرارداد با کشــورهایی 
چــون روســیه و چین منعقــد می کند اما حتی 
نمی دانــد چگونــه قــرارداد بنویســد کــه بتواند 

آنها را اجرا کند.
موافقت هــای  اینکــه  بیــان  بــا  نیاورانــی 
اولیــه بــرای تهاتــر میــوه بــا پاکســتان انجــام 
شــده اســت، گفت: فصل برداشــت میوه های 
پاکســتانی از اوایل دی آغاز می شــود از این رو 
اقدامی در زمینه تهاتر با پاکســتان نیز انجام 
نشده و ممکن است در ماه های آینده شاهد 

تهاتر میوه با پاکستان باشیم.
ملــی  اتحادیــه  رئیــس  نایــب  گفتــه  بــه 
محصوالت کشاورزی؛ قرار بود قراردادی برای 

صــادرات کیــوی ایــران بــا چیــن و هندوســتان 
منعقــد شــود کــه تــا امــروز نیــز اقدامــی در 
همچنــان  اســت؛  نشــده  انجــام  زمینــه  ایــن 
مشــکل صــادرات کیوی ایــران به هندوســتان 
پابرجاســت و کیوی هــا در درخت هــا مانــده و 
بــازار و خریداری ندارنــد. روس ها کیوی مورد 
نیاز خود را از ایتالیا وارد می کنند اما از ایران 

کیوی وارد نمی کنند.
وی فقــدان کانتینرهای یخچالی را عامل 
مهــم در کاهــش حجــم صادرات عنــوان کرد و 
افــزود: روســیه کیفیــت محصــوالت ایرانــی را 
تایید می کند اما از آنجایی که زیرســاخت های 
صادراتی ما فراهم نیست آنها نیازهایشان را 
از بازارهــای دیگــر تامیــن می کند؛ تــا به امروز 
رونــد صــادرات میــوه چشــمگیر نبــوده اســت 
میوه به عراق و امارات  صادر می شود اما این 
رقــم قابــل توجه نیســت همچنین بــازار عراق 
فصلــی اســت و نمی توان به آمــار صادراتی به 

این کشور تکیه کرد.

 معاون امور باغبانی وزارت کشاورزی: زیرساخت ارسال میوه
به روسیه فراهم نیست

سخنگوی وزارت صمت: اوراق گام یک ابزار پرداخت برای 
بنگاه است

عملیاتی شدن ساز و کار نقل وانتقال ارزی 
بین ایران و عمان 
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تقویت همکاری های 
پایدار اقتصادی در منطقه 

اوراسیا از طریق توسعه 
همکاری های ترانزیتی

بــرای تمایــلروســیه از اســتقبال بــا رئیسجمهــوری
تقویــتهمکاریهــایاقتصــادیبــاجمهــوریاســامی
ایران،گســترشپیوندهایزیرساختیازجملهتقویت
وتوسعهخطوطمواصاتیدرحوزهاوراسیاراموجب
رونقروابطتجاریوهمکاریهایاقتصادیدرمنطقه

دانست.
بــه گــزارش ایســنا، آیــت هللا دکتــر ســید ابراهیــم 
بــه  پاســخ  در  شــنبه  عصــر  رئیســی 
پوتیــن«  »والدیمیــر  تلفنــی  تمــاس 
تمایــل  از  روســیه  رئیس جمهــوری 
روســیه برای تقویت همکاری های 
اقتصــادی بــا جمهــوری اســامی 
ایران اســتقبال کرد و گسترش 
پیوندهای زیرساختی از جمله 
خطــوط  توســعه  و  تقویــت 
اوراســیا  حــوزه  در  مواصاتــی 
را موجــب رونــق روابط تجاری و 
همکاری هــای اقتصادی در منطقه 

دانست.
اشــاره  بــا  رئیس جمهــوری 
آمدهــای  و  رفــت  افزایــش  بــه 
دیپلماتیــک و اقتصــادی میــان دو کشــور، رایزنی هــای 
سیاســی و اقتصادی را در ارتقای ســطح روابط و تقویت 

همکاری های فیمابین حائز اهمیت دانست.
والدیمیر پوتین نیز در این مکالمه تلفنی با تاکید 
بــر جایــگاه ویــژه جغرافیایــی ایــران، کریــدور شــمال –
جنــوب را در کاهــش زمــان و هزینه هــای حمل بار موثر 
دانســت و گفت: این مســیر ترانزیتی به مسیری جذاب 

برای اقتصاد و تجارت در جهان تبدیل خواهد شد.
او همچنیــن بــا اشــاره بــه ســفر هیئــت ۱۰۰ نفــره 
تجاری روســیه به تهران به عنوان ســفر ســومین هیئت 
بزرگ اقتصادی روســی به ایران خاطرنشــان کرد: ایران 
و روسیه ظرفیت  ها و زمینه  های فراوانی برای گسترش 

تعامات با یکدیگر دارند.
حادثــه  بــه  اشــاره  بــا  روســیه  رئیس جمهــوری 
تروریســتی شــیراز یــک بار دیگــر با دولــت و ملت ایران 
ابراز همدردی و تروریسم را در هر شکلی محکوم کرد.

پوشش ۸۷ درصدی 
اینترنت در روستاهای باالی 

۲۰ خانوار کشور
وزیــرارتباطــاتوفناوریاطاعاتاعامکردکهتوجه
بــهمناطــقروســتاییوتامیــنزیرســاختالزمبــرای
روســتاییانجــزواولویتهــایدولتســیزدهماســت.
اکنون۸۷روســتاهایباالیبیســتخانوارکشوررابه

شبکهمتصلشدهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، عیســی زارع پــور در یادداشــتی 
در کانــال »بلــه« خــود نوشــت: مطابــق هــر هفتــه بــا 
تعــدادی از نماینــدگان مجلــس بــرای بررســی وضعیــت 
ارتباطــی روســتاهای قــرار گرفته در حــوزه انتخابیه آنها 
جلســه داشــتم و آقای محمد کعب عمیر نماینده مردم 
شــوش، آقــای حســین رئیســی نماینــده مــردم مینــاب، 
رودان، جاســک و ســیریک، آقــای علی اصغــر باقــرزاده 
نماینــده مــردم بابلســر و فریدون کنــار، آقــای رمضــان 
علــی ســنگدوینی نماینــده مردم گــرگان و آق قا و خانم 
الهام آزاد نماینده مردم نائین، خور و بیابانک به صورت 

جداگانه مهمانم بودند.
او افــزود: در بررســی هایی کــه از آخریــن وضعیت 
خاطــر  اطمینــان  بــرای  داشــتم،  مناطــق  ایــن  ارتباطــی 
نماینــدگان مــردم و اطــاع دقیق تــر، تماس هایــی را بــا 
مــردم ایــن روســتاها گرفتم و بــه عنوان وزیــر ارتباطات 
نظــر روســتاییان عزیزمــان را در مــورد کیفیــت ارتباطــی 

آنها جویا شدم.
وزیر ارتباطات ادامه داد: در یک مورد متوجه شدم 
که کیفیت ارتباطات برخی از روســتاهای گردشــگرپذیر 
شــمال کشــور به دلیل افزایش حجم مسافران که حاال 
بــه جــز در تعطیــات و روزهــای آخــر هفتــه، تقریبــاً در 
تمــام طــول هفته هم وجود دارد بــا تراکم تقاضا مواجه 
شــده و در نتیجــه کیفیــت ارتباطــی آنها پاییــن آمده که 
تیم پابه رکاب توسعه ارتباطات روستایی را مامور کردم 
تــا در هفتــه آینــده بــه آن مناطــق ســفر کــرده و بعــد از 
بازدید میدانی با قید فوریت نسبت به تدوین برنامه ای 
برای ارتقای کیفیت مناطق گردشــگرپذیر شــمال کشور 

اقدام کنند.
زارع پور تصریح کرد: همین طور با توجه به حضور 
مــردم در محــل قرارگیــری یادمان هــای دفــاع مقــدس 
و مســیرهای عبــوری کاروان هــای راهیــان نــور کــه در 
ســال های اخیر با اســتقبال عاقه مندان روبرو شده، از 
همکاران خواســتم تا ســریعاً نسبت به برقراری پوشش 
باکیفیت ارتباطی این مناطق چه از نظر تماس صوتی و 

چه از نظر دسترسی به اینترنت اقدام شود.
او تاکیــد کــرد: توجــه به مناطق روســتایی و تامین 
زیرســاخت الزم برای روســتاییان عزیزمــان از ابتدا جزو 
اولویت هــای دولــت ســیزدهم قــرار داشــت و از همیــن 
ارتباطــات  توســعه  بــه کمــک همکارانــم در بخــش  رو 
روســتایی، در حــال اجــرای برنامــه ویــژه ای بــرای ایجــاد 
پوشــش باکیفیــت ارتباطــی روســتاهای سراســر کشــور 
هســتیم که تاکنون توانســته ایم، 87 درصد روســتاهای 

باالی بیست خانوار کشور را به شبکه متصل کنیم.
زارع پــور اضافــه کرد: در ادامه این مســیر و مطابق 
برنامــه، میزان پوشــش روســتاهای کشــور تــا دهه فجر 
امسال به ۹۵ درصد می رسد و تا سال آینده دیگر هیچ 
روستای باالی بیست خانواری بدون ارتباِط باکیفیت در 

کشور نداشته باشیم.
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سرپرست شرکت پاالیش 
گاز یادآوران خلیج فارس 

معرفی شد
بــاتوجــهبهاهمیتپاالیشــگاهگازییادآورانوافتتاح
آندرآیندهنزدیک،سرپرستجدیدبرایآنانتخاب

شدهتارونداحداثوافتتاحتسریعشود.

 بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت پاالیــش گاز 
یــادآوران خلیــج فــارس، بــا حکــم دکتــر علــی عســکری 
مدیرعامــل شــرکت صنایــع پتروشــیمی خلیــج فــارس، 
مهنــدس افشــین کیانــی بــه ســمت سرپرســت شــرکت 

پاالیش گاز یادآوران منصوب شد.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
همچنیــن در ایــن حکم از خدمات و تاش  های مهندس 

کریم دلجوان قدرتی مدیرعامل سابق قدردانی کرد.
در سوابق اجرایی و مدیریتی مهندس کیانی، سمت هایی 
چــون سرپرســت و رئیــس مجتمــع شــرکت پتروشــیمی 
ارونــد بــه چشــم مــی خــورد. الزم بذکــر اســت کــه پروژه 
احــداث کارخانــه گاز و گاز مایــع ۳۲۰۰ در جنــوب غربــی 
شــهر اهــواز و غرب رودخانــه کارون به منظور جمع آوری 
گازهــای همــراه حاصــل از فــرآورش نفــت میادیــن حوزه 
غــرب کارون شــامل میادیــن نفتــی دارخوین، یــادآوران، 

آزادگان جنوبی و آزادگان شمالی میباشد.
فاز اول پروژه با ظرفیت اسمی ۲۵۰ میلیون فوت 
مکعــب گاز در مــدت ۳۶ مــاه و فــاز دوم طی ۴8 ماه به 
بهره بــرداری خواهد رســید که با بهــره بهره برداری از آن 
ظرفیت اســمی به ۵۰۰ میلیون فوت مکعب گاز در روز 

افزایش خواهد یافت.
هــدف از احداث ایــن مجتمع تامین خوراک مجتمع های 
پتروشــیمی بندر امام میباشــد. گازهای ســبک و تصفیه 
شــده نیــز بــرای تامیــن گاز کشــور بــه شــبکه سراســری 
گاز ارســال می شــود همچنیــن گوگــرد گرانول شــده نیز 
از تولیــدات کارخانــه خواهد بود کــه می تواند در صنایع 

شیمیایی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
عملیات احداث این پاالیشگاه گازی تیر ماه ۱۳۹۲ 
آغــاز شــده اســت و پیــش بینی میشــود تا قبــل از پایان 

سال جاری به بهره برداری برسد.
با انتصاب آقای مهندس کیانی که مدیری مجرب،انقابی 
و جهادی میباشــد، امید اســت در راستای تحقق اهداف 
و نگاه ویژه دولت ســیزدهم بر توســعه فعالیتهای نفت 
و گاز، بویــژه پتروشــیمی و نیــز اهمیــت حــوزه عملیاتــی 
پتروشــیمی یــاداوران، روح و انرژی تــازه ای را برای تداوم 

فعالیتهای پروژه و تسریع در تکمیل آن بدمد.

مخالفت مجلس با فوریت طرح 
الزام هیات رئیسه به برگزاری 

جلسات نقد و گفت وگو
نماینــدگانمجلــسشــورایاســامیبــابررســییــک
فوریتــیطــرحالحــاقیــکمــادهبــهقانــونآییننامــه
داخلــیمجلــسشــورایاســامیکــهبــهالــزامهیــات
رئیســهمجلسبهبرگزاریجلســاتنقدوگفتوگوبر

میگشت،مخالفتکردند.
شــورای  مجلــس  نماینــدگان  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اســامی در جلســه علنــی دیــروز مجلــس، درخواســت 
گروهــی از نماینــدگان بــه منظــور بررســی یــک فوریــت 
طرح الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس 
شــورای اســامی را بررســی کــرده و در نهایــت بــا ایــن 

درخواست مخالفت کردند.
براســاس ایــن بنــد الحاقی، هیات رئیســه مجلس 
و  نقــد  جلســات  برگــزاری  بــه  ملــزم  اســامی  شــورای 

گفت وگو با اقشار مختلف جامعه می شد.
محسن زنگنه به عنوان نماینده متقاضیان بررسی 
این طرح به صورت یک فوریتی بیان کرد: نظام اسامی 
نظامــی اســت کــه همــه ارکان آن همــواره در بین مردم 
مجلــس  فراکســیون های  و  کمیســیون ها  در  و  بــوده 
شورای اسامی نیز شاهد رفت و آمد نمایندگان اقشار 
مختلــف جامعــه هســتیم امــا در ایــن طرح ما بــه دنبال 

ایجاد نقد موثر و فضای گفت وگویی موثر هستیم.
او در ادامــه اظهــار کــرد: نقد موثر نقدی اســت که 
ایــن احســاس را در جامعــه ایجــاد کنــد کــه مســئوالن 
عالی رتبه و نمایندگان قوای ســه گانه حرف و نظر مردم 
را می شــنوند اگــر ایــن احســاس در جامعه ایجاد نشــود 
نقــد موثــری در کار نیســت. از ســویی نقــد موثــر نقــدی 
اســت که هرگونه ارتباط با مســئوالن ذیربط را تســهیل 
کنــد و افــراد بتواننــد بــه طــور مســتقیم نظــرات خــود را 
درباره مســائل مختلف مطرح کنند. همچنین نقد موثر 
باید اثرگذار باشــد. اگر مطالبه ای گفته می شــود توســط 

مسئوالن به نتیجه برسد.
بخش هــای  نظــرات  طــرح  ایــن  در  گفــت:  زنگنــه 
می شــود  ملــزم  رئیســه  هیــات  و  شــده  اخــذ  مختلــف 
جلســاتی را بــا موضوعــات و مســائل اصلــی کشــور بــا 
حضــور فرهیختــگان، انجمن هــای علمــی و نماینــدگان 
ایــن  نقــد موثــری در  و  اقشــار مختلــف تشــکیل داده 
جلســات صــورت گیرد. تصویب این طــرح می تواند پیام 
خوبی را به جامعه دهد. نمایندگان به فوریت این طرح 
رای دهند سپس در خصوص جزییات آن در کمیسیون 

بحث و بررسی صورت خواهد گرفت.
مخالفــان بررســی این طرح بــه صورت یک فوریتی 
معتقــد بودنــد کــه اکنــون چنیــن ســازوکاری در مجلس 
شورای اسامی وجود دارد و جلسات نقد و گفت وگو و 
بررسی مطالبات مردم در کمیسیون ها و فراکسیون های 
مجلس برگزار می شود از سوی دیگر مرکز پژوهش های 

مجلس نیز این موضوع را دنبال می کند.
در نهایت نمایندگان با بررسی این طرح به صورت 

یک فوریت مخالفت کردند.
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آییننامــهاجراییمربوطبهتوســعهبازارتولید
طریــق از تجدیدپذیــر( )انرژیهــای پــاک بــرق
شــرکتهایدانشبنیــانباامضــایمعاوناول
رئیسجمهوربهدستگاههایاجراییاباغشد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، هیات 
وزیران در جلسه ۱۵ آبان امسال به منظور رفع 
ایــراد و اعــام مغایــرت قانونــی از ســوی مجلس 
شــورای اســامی درخصــوص آیین نامــه اجرایــی 
دانش بنیــان  تولیــد  جهــش  قانــون   )۱۶( مــاده 
موضوع توســعه بازار تولید برق پاک )انرژی  های 
تجدیدپذیــر( از طریــق شــرکت  های دانش بنیان، 
بــا پیشــنهاد اصــاح آییــن نامــه مذکــور از ســوی 
معاونت حقوقی ریاست جمهوری موافقت کرد.
بــه موجــب ایــن اصاحیــه، شــرکت توانیــر 
موظــف شــد در ایجــاد زیــر ســاخت الزم بــرای 
تفکیــک مبالغ ناشــی از اجرای ایــن آیین نامه از 
مبــدأ پرداخــت، تــا زمان تعیین شــده اقــدام کند 
کــه وجــه دریافتــی بــا رعایــت اصــل )۵۳( قانون 
اساســی و تشــریفات قانونــی، بــه حســاب ذی 

نفعان مربوط واریز شود.
همچنیــن مصــوب شــد، مادامــی کــه 

زیرســاخت الزم بــه منظــور واریــز وجــوه 
از مبــدا صورت نپذیرفته باشــد، خزانه 
بــر  اســت  موظــف  کشــور  کل  داری 
اســاس اعــام وزیــر نیــرو، درصــدی 
بــرق  قبــوض  وصول هــای  تمــام  از 
شــرح  بــه  را  مشــترکان  مصرفــی 
ایــن آیین نامــه بــه صــورت گرفتــن 
موعــد  حصــول  از  پیــش  مبلغــی 
پرداخت )علی الحســاب( با رعایت 
 قوانین و مقررات مربوط به حساب

ذی نفعان واریز کند.
رونوشــت ایــن ابــاغ بــه وزارت 

و  معــدن  صنعــت،  نیــرو،  خانه هــای 
فنــاوری،  و  تحقیقــات  علــوم،  تجــارت، 

و  شهرســازی  و  راه  جهادکشــاورزی، 
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان 

رئیس جمهوری ارسال شده است.

ســخنگویوزارتامــورخارجــهموضــعاخیــر
صدراعظــمآلمــاندرقبالجمهوریاســامی
و تحریکآمیــز مداخلهجویانــه، را ایــران

غیردیپلماتیکدانست.
به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کنعانی 
ســخنگوی وزارت امــور خارجــه در واکنــش به 
مواضــع اخیــر صدراعظــم آلمان دربــاره ایران، 
اظهار داشت: متأسفانه برخی مدعیان حقوق 
بشر با فراموشی کارنامه تاریک خود در قبال 
مردم شریف و مقاوم ایران در جریان حمایت 
کــور و غیرانســانی از رژیم صدام، همراهی با 
تحریم هــای ظالمانــه متعاقــب خــروج آمریــکا 

اقدامــات  برابــر  در  نیــز ســکوت  و  برجــام  از 
حملــه  آن  آخریــن  کــه  داعــش  تروریســتی 
تروریســتی بــه حــرم مطهــر شــاهچراغ بــود، 
حقــوق بشــر را دســتمایه بازی هــای سیاســی 

کرده اند.
کنعانــی افــزود: اراده جمهوری اســامی 
ایــران در مبانی بنیادین حقوق بشــر از جمله 
از  بــا زور و دفــاع  انســانی، مقابلــه  کرامــت 
مظلــوم همــواره مبتنــی بــر اصــل مســئولیت 
پذیــری بــوده و این در حالیســت کــه آلمان با 
فرار از مســئولیت بین المللی خود در احترام 
بــه حــق حاکمیت کشــورها، ضمن پنــاه دادن 

به گروه های تروریستی و تجزیه طلب معاند 
جمهــوری اســامی ایــران و نیــز اتخــاذ رویکرد 
رژیــم  برابــر جنایــت  در  و دوگانــه  گزینشــی 
کــودک کــش صهیونیســتی در اقصــی نقــاط 
جهــان ازجملــه فلســطین، خــود را بــه عنــوان 

مدافع حقوق بشر معرفی می کند!
تخریــب  اینکــه  بــر  تاکیــد مجــدد  بــا  او 
مــدت  بلنــد  پیامدهــای  تاریخــی،  پیوندهــای 
دارد، تصریــح کــرد، مطالبــات حقــوق بشــری 
آلمــان  از مقامــات  ایــران  جمهــوری اســامی 
فهرســت بلنــدی اســت. لــذا این آلمان اســت 
که باید مســئوالنه نســبت به گذشــته شفاف 

سازی کند.
ســخنگوی دســتگاه دیپلماســی در پایان 
یــک بار دیگر مقامــات آلمان را به بازگرداندن 
از  و جلوگیــری  روابــط  فضــای  بــه  عقانیــت 
آشــفتگی بیشــتر مناســبات توصیه کــرد و در 
عیــن حــال خاطرنشــان کــرد احتــرام و منافــع 
متقابــل، تنهــا راه در مســیر همــکاری پایــدار 

است.
گفتنــی اســت، »اوالف شــولتس« صدر 
اعظم آلمان شنبه در یک پیام توئیتری اعام 
کــرد که هفته آینــده از دور جدید تحریم های 
اتحادیه اروپا علیه ایران حمایت خواهد کرد.

ایــران علیــه قطعنامــه تصویــب بــه تهدیــد
رویــهایاســتکــهســهکشــوراروپایــیبــه
همــراهآمریــکادرماههــایاخیــروپیــشاز
شــروعبــهکارهــرنشســتفصلــیدرپیش
میگیرنــدبــااینهدفکهایــرانرابهانجام
همکاریهایبیشــتردرابعادمختلفســوق
دهنــد.آخریــنبــارایــنکشــورهادرخــرداد
۱۴۰۱موفقشــدندقطعنامهایرادرشــورای
حــکامعلیــهایــرانتصویــبکنندکــهالبتهبا

پاسخجدیایرانروبهروشدند.
بــه گــزارش ایســنا، آمریکا و ســه کشــور 
اروپایــی از شــورای حــکام خواســتند، از ایران 
بخواهد توضیحات بیشتری درخصوص ذرات 
اورانیــوم یافــت شــده در ســه ســایت اعــام 
نشــده ارایــه کنــد و ایــن همــکاری »الزامــی و 

اضطراری« است.
بــر اســاس گــزارش خبرگــزاری رویتــرز، 
 ۳۵ بــه  جمعــه  قطعنامــه  ایــن  پیش نویــس 
کشــور عضو شــورای حکام آژانس بین المللی 

ارسال شده است.
در متــن ایــن درخواســت آمــده اســت: 
الزامــی و اضطــراری اســت که ایــران در جهت 
تحقــق وظایــف قانونــی اش عمل کنــد و بدون 

تاخیر اقداماتی انجام دهد.
ارائــه توضیــح معتبــر درخصــوص ذرات 
اورانیــوم، ارائه اطاعات، اســناد و پاســخ های 
اجــازه دسترســی  اتمــی،  آژانــس  نیــاز  مــورد 
بــه اماکــن و مــواد مــورد نیــاز آژانــس و اجــازه 
نمونه بــرداری از ســوی آژانــس اتمــی ازجملــه 
اقداماتــی اســت که ایران مطابــق با این متن، 

باید به آن ها عمل کند.
در متــن ایــن پیش نویــس - کــه بایــد بــه 
تاییــد اکثریــت اعضــای شــورای حــکام برســد 
جــدی  »نگرانی هــای  شــورا  ایــن  کــه  آمــده   -
درخصــوص مســائل پادمانــی مرتبــط بــا ســه 
ســایت اعام نشــده دارد که به دلیل ناکافی 
بــودن همــکاری اساســی از ســوی ایــران حــل 

نشده باقی مانده است.”
ســه مــکان مــورد نظــر آژانــس ســایت یا 
مکانــی در ورامین، تورقوزآباد در حومه تهران 
و در مریــوان در اســتان کردســتان هســتند. 
یــک ســوال دیگــر هم آژانــس دربــاره فعالیت 
آزمایشــگاه جابربــن حیــان داشــت کــه بعد از 
بررســی های اولیه در اوایل سال ۱۴۰۱ آژانس 
دربــاره ایــن مــکان و ســواالتش قانــع شــد اما 
در حالــی کــه تصــور مــی شــد ایــن موضــوع 
حل شــده اســت، مدیــرکل آژانــس در یکی از 
ســخنرانی های خود مجدد ســواالتی را درباره 
ایــن موضــوع طــرح کــرد. بنــا بــر ایــن مســاله 
چهــارم بــه شــکلی مبهــم هم چنــان روی میــز 

است!
ایــران و آژانس در اســفند ۱۴۰۰ )مارس 
۲۰۲۲( در بیانیــه مشــترکی توافــق کردنــد تــا 
هیات هــای فنــی و کارشناســی دو طــرف بــه 
آژانــس  ســواالت  جزییــات  و  ابعــاد  بررســی 
دربــاره ایــن ســه مــکان بپردازنــد. از آن زمــان 
تاکنون و درحالی که این مذاکرات به موازات 

مذاکرات احیای برجام در جریان بوده است و 
ایران بارها در نشست های فنی و کارشناسی 
بــه تبــادل اســناد و مدارک با آژانــس پرداخته 
اســت اما آژانس از پاسخ های ایران هم چنان 

قانع نشده است.
ایــران در راســتای همکاری بــا آژانس در 
این مدت اجازه بازدید از دو مکان از این سه 
مکان را صادر کرد و انتظار داشت که آژانس 
نیز با رویکردی مســتقل، بی طرف و حرفه ای، 
اقدامی ســازنده و واقع بینانه در جهت عادی 
ســازی موضوعــات پادمانی که بــه اذعان خود 
آژانــس بــه هیــچ وجــه نگرانی عدم اشــاعه ای 
نداشته، صورت دهد اما متاسفانه این اتفاق 
نیفتــاد و در میــان مذاکــرات ایــران و آژانــس 
آژانــس  ایــران و  بیانیــه مشــترک  و برخــاف 
بــرای خاتمــه پرونده های ادعایی؛ ســه کشــور 
اروپایــی با وجود دسترســی ایران به دو مکان 
و ارایه اطاعات تکمیلی با چراغ ســبز آمریکا 
تصویــب  و  فضــا  تشــدید  مســیر  اســراییل  و 
قطعنامــه علیه ایران را در خرداد ســال جاری 

در پیش گرفتند.
قطعنامــه پیشــنهادی آمریکا و تروئیکای 
اروپــا علیــه ایــران، ۱8 خــرداد ۱۴۰۱ بــا وجــود 
مخالفــت جــدی چیــن و روســیه در نشســت 
فصلی شورای حکام آژانس بین المللی انرژی 
اتمــی، بــه تصویــب رســید. در ایــن قطعنامــه 
نویســندگان درباره ادعاهای ســاختگی درباره 
پیدا شــدن مواد هســته ای در سه مکان اعام 
نشــده در ایران ابراز نگرانی کرده و خواســتار 
همــکاری کامــل ایــران بــا آژانــس بین المللــی 

انرژی اتمی شدند.
در پــی ایــن اقــدام آمریــکا و ســه کشــور 
اروپایــی، ایران برخــی از همکاری ها با آژانس 
را کــه فراتــر از پادمــان بــود و تنهــا بــر مبنــای 
انجــام  برجــام  چارچــوب  در  و  نیــت  حســن 
دوربین هــای  فعالیــت   جملــه  از  گرفــت  مــی 
فراپادمانــی، دســتگاه انــدازه گیــری بــر خــط 
ســطح غنــا OLEM  و فلومتــر آژانــس را قطــع 
کرد. هم چنین سازمان انرژی اتمی نسبت به 

نصب سانتریفیوژهای پیشرفته اقدام کرد.
تاکیــد  مــدت  ایــن  در  ایــران  مقامــات 
دارنــد که هیــچ موضوع پادمانــی در خصوص 
کــه  ایــران  کنونــی  هســته ای  فعالیت هــای 
تاییــد  نیــز در گزارش هــای مختلــف  همــواره 
شــده، وجــود نــدارد و ادعاهــای مطــرح شــده 
در خصوص سال های ۲۰۰۳ نمی  تواند مبنای 

فشار جدید بر ایران باشد.
در 8 مــاه گذشــته نشســت های فنــی و 
کارشناسی ایران و آژانس همواره بدون آنکه 
رســانه ای شــود دربــاره حــل و فصل ســواالت 
پادمانــی ادامــه داشــته اســت؛ امــا متاثــر از 
توقــف مذاکــرات سیاســی ایــران و ۱+۴ بــرای 
احیــای برجــام در دو مــاه گذشــته، مذاکــرات 
فنــی میــان ایــران و آژانــس هم در خــاء قرار 
گرفــت. اما به نظــر می آید در هفته های اخیر 
به ویژه در روزهای منتهی به انتخابات کنگره 
آمریــکا و پارلمانــی اســراییل و نیز در آســتانه 

برگزاری نشست فصلی شورای حکام اراده ها 
برای حل و فصل سواالت باقی مانده یک بار 

دیگر جان گرفته است.
در  گروســی  رافائــل  و  اســامی  محمــد 
مهرماه در وین با یکدیگر دیدار کردند و در پی 
آن دیــدار دو طــرف توافــق کردند که مذاکرات 
برای حل مسایل باقی مانده با تبادل هیات ها 
میــان تهــران و ویــن ادامــه یابــد و مذاکرات از 
همــان ویــن تــا کنون به طور جــدی و با تبادل 

هیات  های فنی ادامه داشته است.
در ادامه توافق ها در وین میان اســامی 
و گروســی، حســین امیرعبداللهیان وزیر امور 
خارجه کشــورمان در حاشــیه نشســت مجمع 
عمومی ســازمان ملــل در نیویورک اعام کرد: 
فکــر می کنــم بــه درک و تفاهــم مشــترکی بــا 
آژانــس رســیدیم. دربــاره همکاری هــای ایــران 
بــا آژانــس و پاســخ دادن بــه برخــی اتهامــات 
بــی اســاس آژانــس و همچنیــن در ارتبــاط بــا 
رســیدن به توافق یک نقشــه راهی در مقابل 

ما قرار دارد.
وزیر امور خارجه کشورمان در گفت وگو 
بــا المانیتــور گفتــه بــود: در مــورد ســه مــکان 
اتهامــی علیــه ایــران، آژانــس ســواالتی دارد؛ 
آماده ایم به سواالت آژانس پاسخ دهیم. اما 
قویــا اعتقاد داریم آژانس باید تکنیکی و فنی 
عمــل کنــد. مشــکل مــا بــا آژانــس بین المللی 
انــرژی اتمــی ایــن اســت کــه سیاســی عمــل 
می کنــد. اگــر آژانــس متمرکز بر مســئولیت و 
وظیفــه فنــی خــودش بشــود، مــا هــم در این 
مســیر همکاری هایمــان را بــا آژانــس تقویــت 

خواهیم کرد.
در  آبــان   ۱۱ امیرعبداللهیــان  حســین 
نشســت خبــری مشــترک بــا فیصــل المقداد، 
در  کــرد:  اعــام  ســوریه  خارجــه  امــور  وزیــر 
روزهــای آینــده هیاتــی از ســوی ایــران بــرای 
تقویــت همکاری هــا بــا آژانــس بــه وین ســفر 

می کند.
بین المللــی  آژانــس  همچنیــن مدیــرکل 
در  گذشــته  هفتــه  پنجشــنبه  اتمــی  انــرژی 
حاشــیه  در  رویتــرز  بــا  کوتاهــی  گفت وگــوی 
کنفرانــس آب وهوایــی در مصــر، بــا اشــاره به 
دیدارش با هیات فنی و کارشناســی ایران در 
هفته گذشته در وین مدعی شد که ایرانی ها 

هیچ چیز جدیدی برای ارائه نداشتند.
مطــرح  حالــی  در  گروســی  اظهــارات 
گذشــته  هفتــه  پنجشــنبه  کــه  می شــود 
خبرگــزاری »رویتــرز« مبتنــی بــر دو گــزارش 
محرمانه آژانس درباره ایران نوشــت: ایران با 
ســفر بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی 

موافقت کرده است.
ایــن خبرگــزاری گــزارش داد، بــه یکــی از 
گزارش های آژانس دست پیدا کرده که در آن 
آمــده، مقام هــای ارشــد آژانس در مــاه جاری 
میــادی )در ۲۰ روز آینــده( بــه ایــران ســفر 

خواهند کرد.
ایــن خبرگــزاری بــه نقــل از یکــی از دو 
آســتانه  در  کــه  آژانــس  محرمانــه  گــزارش 

برگزاری نشست آتی شورای حکام تهیه شده 
نوشــت: آژانس به ایران تأکید کرد که انتظار 
دارد در ایــن بازدیــد، توضیحــات فنی معتبری 
دربــاره ایــن مســئله دریافــت کنــد، از جملــه 
بــه موقعیت هــای مکانــی و مــواد  دسترســی 
مــورد نظــر و همچنین انجــام نمونه برداری در 

صورت نیاز.
رافائــل گروســی مدیرکل آژانــس در این 
گــزارش نســبت بــه اینکه همچنان پیشــرفتی 
برجســته  مســائل  حــل  و  شفاف ســازی  در 
پادمانــی حاصــل نشــده اســت ابــراز نگرانــی 

کرده است.
گروســی پیشــنهاد ایــران بــرای برگــزاری 
پایــان  از  پیــش  تهــران،  در  فنــی  نشســت 
و  داده  قــرار  تاکیــد  مــورد  را  )میــادی(  مــاه 
ابــراز امیــدواری کــرده کــه این دیــدار با هدف 
شفاف سازی موثر و حل مسائل انجام شود.

در گــزارش محرمانــه دوم آژانس نیز که 
به دســت رویتــرز رســیده، آمــده اســت ذخایر 
 ۲۶7 کاهــش  بــا  ایــران  غنی شــده  اورانیــوم 
رســیده  کیلوگــرم   ۳۶7۳.7 بــه  کیلوگرمــی، 
اســت. طبــق ایــن گــزارش، ذخایــر اورانیوم با 
غنــای ۶۰ درصــد ایــران ۶.7 کیلوگــرم افزایش 

یافته و به ۶۲.۳ کیلوگرم رسیده است.
بــه گــزارش ایســنا، بــرای چندمیــن بــار 
اســت کــه کشــورهای اروپایــی و آمریــکا ایران 
را در شــورای حــکام آژانــس تهدیــد بــه صدور 

قطعنامه می کنند.
برخــی کارشناســان بــر ایــن نظرنــد کــه 
مهم تریــن دلیــل این اقدام تــاش برای تهدید 
ایــران بــه همکاری هــای بیشــتر و فراپادمانــی 
پادمانــی  موضوعــات  در  آژانــس  بــا  ایــران 
باقی مانده اســت. این کارشناسان می گویند، 
در هــر دو صــورت چه ایــران همکاری کند چه 
نکنــد بــرای ایــن کشــورها منفعــت دارد. امــا 
آنچه قابل پیش بینی نیست واکنش ایران به 

این دست اقدامات است.
اروپایــی  کشــور  ســه  کــه  قبــل  دفعــه 
آمریــکا  ســبز  چــراغ  بــا  البتــه  و  خودســرانه 
قطعنامــه ای را در خــرداد ســال جــاری علیــه 
ایــران در شــورای حــکام بــه تصویــب رســاند 
بــا ایــن مضمــون کــه ایــران همکاری بیشــتری 
در پاســخ بــه ســواالت آژانــس داشــته باشــد، 
واکنــش و پاســخ ایــران فراتــر از انتظــار ایــن 
کشورها بود تا جایی که آمریکایی ها به ایران 

پیام دادند که این اقدام را جدی نگیرید!
نویــس  پیــش  تهیــه  شــاید  رو،  ایــن  از 
قطعنامه و صدور قطعنامه برای این کشورها 
با توجه به نفوذی که در شــورای حکام دارند 
کار ساده ای باشد اما آنچه مسلم است اینکه 
پاســخ بــه آن در اختیــار و تــوان آنهــا نیســت. 
کشــورهای اروپایــی بایــد بداننــد کــه ســخت  
کــردن فضــای فنــی و سیاســی در آژانــس در 
حالی که آمریکا در عمل مذاکرات را مسکوت 
گذاشــته و رونــد کار را کنــد کــرده اســت بــه 
نفــع مذاکرات احیای برجام و فضای سیاســی 

امنیتی منطقه ای و بین المللی نخواهد بود

پیشنویسقطعنامهایدیگرعلیهایرانرویمیزشورایحکام

کنعانی:موضعصدراعظمآلمانمداخلهجویانه،
تحریکآمیزوغیردیپلماتیکاست

 آییننامهتوسعهبازارتولیدبرقپاک
بهدستگاههایاجراییاباغشد
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رشد ۴۵۰ درصدی 
تسهیالت مشارکت مدنی 

بانک مسکن
سرپرســت بانک مسکن از رشد 450 درصدی پرداخت 

تسهیالت مشارکت مدنی در این بانک خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بانک مســکن، علی عســکری 

سرپرست بانک مسکن 
از اعطــای بیــش از 74 
تومــان  میلیــارد  هــزار 
تســهیالت در ایــن بانک 
طــی هفــت ماهه ســال 

جاری خبر داد.
بیــان  بــا  وی 
اینکــه تــا پایــان مهرمــاه 
کل  مبلــغ  جــاری  ســال 

تســهیالت اعطایــی بانــک مســکن از 74 هــزار میلیــارد 
تومان عبور کرده است، بیان کرد: تسهیالت اعطایی در 
مقایسه با مبالغ اعطایی طی دوره مشابه سال گذشته 

معادل6/199 درصد افزایش داشته است.
سرپرســت بانک مســکن افزود: تسهیالت اعطایی 
مشــارکت مدنــی بانــک مســکن طــی هفــت ماهه ســال 
جــاری بیــش از 45 هــزار میلیــارد تومــان اســت کــه در 
مقایســه با نوع تســهیالت اعطایی در دوره مشابه سال 

گذشته معادل 5/452 درصد افزایش داشته است.
عســکری میــزان تســهیالت اعطایــی در بخش های 
مختلــف بانــک مســکن را رو بــه رشــد خوانــد و گفــت: 
در بخــش جعالــه طــی هفت ماهه ســال جــاری مبلغ 3 
هزار و 300 میلیارد تومان تســهیالت پرداخت شــده که 
نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبل معــادل 60/6 درصد 

افزایش را نشان می دهد.
وی تســهیالت پرداختــی بانــک مســکن در بخــش 
خریــد ســال 1401 تــا پایــان مهرمــاه را بیــش از 8 هــزار 
و 600 میلیــارد تومــان بیــان کــرد کــه ایــن تســهیالت در 

بخش های مسکن و غیر مسکن پرداخت شده است.
افزایــش  از  مســکن  بانــک  سرپرســت  همچنیــن 
خریــد  تســهیالت  پرداخــت  درصــدی   5/105 معــادل 
)بخش های مسکن و غیر مسکن( این بانک در مقایسه 

با سال گذشته خبر داد.

رشد 3۵۵ درصدی پرتفوی 
شعبه بیرجند بیمه دانا

مدیرعامل بیمه دانا در نشست هم اندیشی با کارکنان 
از رشــد 355 درصــدی  بیرجنــد  نماینــدگان شــعبه  و 
بودجــه  از  درصــد   119 تحقــق  و  شــعبه  ایــن  پرتفــوی 
پیش بینی شــده ســال جاری با باالترین ســرانه حق بیمه 

خبر داد.
بــه گــزارش روابــط 
دانــا،  بیمــه  عمومــی 
دکتــر رضــا جعفــری در 
نشســت هم اندیشــی با 
نماینــدگان  و  کارکنــان 
شعبه بیرجند بیمه دانا 
ضمــن تشــریح وضعیت 
ایــن شــرکت و همچنین 

تقدیــر از عملکــرد این شــعبه اظهار داشــت: به واســطه 
تالش و زحمات بی قفه همه کارکنان و نمایندگان شعبه 
بیرجند، شاهد رشد پرتفوی 355 درصدی و تحقق 119 
درصد از بودجه پیش بینی شده در سال جاری هستیم. 

شــایان ذکــر اســت ســیدمجتبی جاودانی رئیس شــعبه 
بیرجند در ابتدای این مراســم، ضمن خوشــامدگویی به 
مدیرعامــل بیمه دانــا و هیئت همراه، گزارش مختصری 
از آمــار و عملکــرد ایــن شــعبه ارائــه و بــه بیــان برخــی 

دغدغه ها، مشکالت و مطالبات این شعبه پرداخت.
ارشــد شــرکت  ایــن ســفر، مدیــران  همچنیــن در 
بیمه دانا و اداره کل آموزش و پرورش اســتان خراســان 
جنوبــی نیز طی یک جلســه مشــترک بــا یکدیگر دیدار و 

گفت وگو کردند.
در ایــن جلســه که روز سه شــنبه هفدهــم آبان ماه 
سال جاری، با حضور دکتر رضا جعفری مدیرعامل بیمه 
دانا و هیئت همراه و دیگر مدیران ارشــد این بیمه گذار 
در محــل اداره کل آمــوزش و پــرورش اســتان خراســان 
جنوبــی برگــزار شــد، دیدگاه هــای طرفیــن در خصــوص 
افزایــش حداکثــری رضایــت بیمه شــدگان و فرهنگیــان 

مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
همچنین در این دیدار، دکتر موسوی نژاد مدیرکل 
ارائــه  از  جنوبــی  خراســان  اســتان  پــرورش  و  آمــوزش 
خدمــات شایســته بیمــه دانــا در ســطح اســتان تقدیر و 

تشکر کرد.

کوتاه از بانک و بیمه

پرداخت ۱۴۰۰میلیارد 
ریال تسهیالت ازدواج و 

فرزند آوری در بانک کارآفرین
بانک کارآفرین در بیست ماه گذشته، بیش از هزار و 
چهارصد میلیارد ریال تســهیالت قرض الحســنه ازدواج 

و فرزندآوری پرداخت کرده است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کارآفریــن، ارائه 
تســهیالت  انــواع 
قرض الحســنه از جملــه 
فرزنــدآوری  و  ازدواج 
توســط بانــک کارآفریــن 
فروردیــن  ابتــدای  از 
مــاه 1400، همزمــان بــا 
دریافــت مجــوز رســمی 
از بانــک مرکــزی جهــت 
حســاب های  افتتــاح 
قرض الحســنه پس انــداز ریالــی نیک آفریــن وارد مرحلــه 
تازه ای شــده و تا امروز به شــکل منظم و پیوســته ادامه 
پیــدا کــرده اســت بــه نحــوی کــه آخریــن آمارهــا نشــان 
می دهــد تــا دوم آبــان مــاه ســال جــاری، 1160 متقاضــی 
از شــعب عامــل بانــک کارآفریــن، تســهیالت ازدواج بــه 
ارزش مجموعــا یــک هــزار و 228 میلیــون و 400 هــزار 
ریال دریافت کرده اند. همچنین از ابتدای فروردین ماه 
امســال و در مــدت 8 مــاه، بــه بیــش از 502 متقاضــی، 
تســهیالت فرزندآوری پرداخت شــده کــه مجموع ارزش 

آن 179 میلیون و 400 هزار ریال برآورد شده است.
بــه ایــن ترتیب بانک کارآفرین در 20 ماه گذشــته، 
رونــد اعطای منظم تســهیالت از محــل منابع جمع  آوری 
شــده از طــرح حســاب های قرض الحســنه نیک آفرین را 
ادامــه داده و در مجمــوع بیــش از 1400 میلیــارد ریــال 
تســهیالت فرزنــدآوری و ازدواج بــه متقاضیــان پرداخــت 
کرده است که این میزان به غیر از تسهیالت تکلیفی از 
جمله وام ودیعه مســکن اســت که شعب مختلف بانک 

در حال پرداخت آن به مشتریان هستند.

ارتقای رفاه عمومی در طرح 
ملی بیمه »ما«

 
بــه منظــور تــداوم آمــوزش طــرح سراســری فرابیمــه ما 
برای شــبکه فروش و نمایندگان 3 اســتان کهگیلویه و 
بویراحمــد، بوشــهر و فــارس؛ مدیرعامل و نایب رییس 
شــرکت  مدیــره  هیــات 
هیــات  و  »مــا«  بیمــه 
سرپرســتی  در  همــراه 
ایــن  فــارس  اســتان 

شرکت حضور یافت.
بــه گــزارش روابــط 
»مــا«،  بیمــه  عمومــی 
آشــنایی  راســتای  در 
نماینــدگان  آمــوزش  و 
اســتان  های فــارس، کهگیلویــه و بویراحمــد و بوشــهر به 
آخریــن جزییــات طرح فرابیمه ما، برنامه ای آموزشــی با 
حضــور ابراهیم کاردگر، مدیرعامل و نائب رئیس هیات 
مدیره و همچنین مهدیه نعیم حســنی سرپرســت قائم 
مقام مدیرعامل به همراه مهدی شمســایی عضو هیات 
مدیــره و علــی اکبــر جســور قــره بــاغ مشــاور مدیرعامل 
و سرپرســت مدیریــت توســعه شــبکه فــروش و تجــارت 

الکترونیک بیمه »ما«  در شهر شیراز برگزار شد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، مدیرعامــل شــرکت بیمه 
»مــا« در ایــن نشســت بــا معرفــی طــرح فرابیمــه مــا به 
عنوان یک طرح ملی برای خدمت رســانی و ارتقای رفاه 
عمومی در کشور، خاطرنشان کرد: فرابیمه ما به عنوان 
جدیدتریــن همــکاری مشــترک بیمه »مــا« و بانک ملت 
در قالب ارائه تســهیالت بانکی اســت که در این پلتفرم 
بــدون نیــاز بــه چــک و ضامــن و یــا مراجعه حضــوری به 
شــعب بانکــی، در کمتــر از 48 ســاعت، وام بــه حســاب 

بیمه نامه بیمه گذاران واریز می شود.

مزایای فراوان »برات 
الکترونیک« بانک آینده

بانــک آینــده یکی از بانک های پیش رو در خدمت نوین 
»بــرات الکترونیــک«، بــا ایجــاد ایــن خدمــت جدیــد، 
دسترســی مردم و کســب و کارها به این اوراق تجاری را 
تســهیل کــرده اســت و 
مشــتریان، غیرحضوری 
خــود  بــرات  می تواننــد 
را به صــورت دیجیتالــی 

دریافت کنند.
بــا بهره گیــری از اســناد 
الکترونیــک،  تجــاری 
ضمــن ارتقای شــفافیت 
و  تجــاری  عملیــات 
پیش گیری از جعل اســناد، زمینه بهره مندی بنگاه ها از 
ابزار »برات الکترونیک« برای تأمین مالی آن ها به جای 
تســهیالت نقد، با تخصیص اعتبــار صورت می گیرد، که 
ایــن امــر ضمــن کاهــش خلــق نقدینگی از طریــق تأمین 
اعتبــار موردنیــاز حــوزه اشــتغال و تولیــد، شفاف ســازی 
ظرفیــت  از  اســتفاده  مصــرف،  بــر  نظــارت  مبــادالت، 
اعتبــاری در حمایــت از تولیــد و در نهایت کاهش اثرات 

تورمی در کشور را به  همراه خواهد داشت.
عموم مشــتریان بانک آینده به خصوص تولیدکنندگان، 
بــا  اولیــه می تواننــد  مــواد  بازرگانــان و تأمین کننــدگان 
اســتفاده راحــت و آســان از »بــرات الکترونیــک« بانــک 
آینــده، از مزایایــی هم چــون: عــدم مراجعــه بــه شــعب 
بانــک، قابلیــت انتقــال و صــدور الکترونیــک، دارا بــودن 
تعهد بانک و عدم نکول برای مشتری و قابلیت تقسیم 

)خُرد شدن( و تجمیع بهره مند شوند.
این ابزار نوین پیچیدگی ها و محدودیت های سایر 
ابزارهــای اعتبــاری نظیــر اعتبــار اســنادی و ضمانت نامه 
را نداشــته و  فعــاالن زنجیره هــای تولیــد و توزیع کاالها 
و خدمــات به ســهولت امــکان اســتفاده از ایــن ابــزار در 

مبادالت بازرگانی خود را خواهند داشت.

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:

بودجــه  در  گفــت:  ســنگدوینی  رمضانعلــی 
140۲ و همچنیــن برنامــه توســعه هفتــم بــه 
موضــوع حمایــت از صنایــع مختلــف کشــور 
بــه ویــژه صنایــع بورســی باید بیــش از پیش 
توجــه شــود. تحریم هــا صنایــع کشــور را بــا 
مــواد  تامیــن  همچــون  زیــادی  چالش هــای 
اولیه، تعمیر و نگهداری سیستم ها و تامین 

قطعات مورد نیاز مواجه کرده است.
رمضانعلی ســنگدوینی عضو کمیســیون 
انــرژی مجلــس بــا بیــان اینکه افزایــش تولید 
داخلی منجر به اشتغال می شود، به خبرنگار 

پایگاه خبری بازار سرمایه )سنا( گفت: تولید 
بســیار حائز اهمیت اســت، چرا که رونق آن 
اشتغال و اقتصاد را تقویت می کند، از طرفی 
مســئله مهم دیگر توجه به دانش بنیان ها و 
تولید دانش بنیان اســت که می تواند به رفع 

بسیاری از مشکالت کمک کند.
دبیــر مجمع نمایندگان گلســتان با بیان 
اینکه مقام معظم رهبری طی سال های اخیر 
در نامگــذاری ســال های مختلــف بــه مســائل 
اقتصــادی و تولیــد تاکیــد بســیار دارنــد، بیان 
کرد: صنایع اساسی در توسعه اقتصادی یک 

کشــور نقــش بســزایی دارنــد، ایــن صنایع بر 
اشــتغال، بودجه دولــت، ســرمایه گذاری های 
توســعه ای  برنامه ریــزی  و  بخــش خصوصــی 
تاثیر مهمی دارند؛ بنابراین حمایت از صنایع 
منجــر بــه رونــق اقتصــادی کشــورها، ایجــاد 
زمینه ای مناســب برای اشــتغال پایدار، ایجاد 
علمــی  ســطح  افزایــش  و  جامعــه،  در  رفــاه 

خواهد شد.
در  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  ســنگدوینی 
توســعه  برنامــه  همچنیــن  و   1402 بودجــه 
هفتــم بــه موضوع حمایــت از صنایع مختلف 

کشــور بــه ویــژه صنایع بورســی بایــد بیش از 
پیــش توجــه شــود. تحریم هــا صنایــع کشــور 
تامیــن  همچــون  زیــادی  چالش هــای  بــا  را 
مــواد اولیــه، تعمیــر و نگهداری سیســتم ها و 
تامیــن قطعات مورد نیاز مواجه کرده اســت. 
بنابرایــن نیــاز اســت بــا حمایــت از صنایع در 
برنامــه هفتــم توســعه گامــی برای توســعه و 

تامین مواد اولیه آنها برداشته شود.
در  آق قــال  و  گــرگان  مــردم  نماینــده 
مجلس شــورای اســالمی اظهار کــرد: حمایت 
همــه جانبــه از صنایــع چــه از لحــاظ قیمتــی، 

بازاریابــی و مصــرف در داخل کشــور در راس 
تصمیم گیری سیاست گذاران قرار گیرد.

ایــن نماینــده مجلــس خاطرنشــان کــرد: 
بــه طــور قطــع، صنایــع می تواننــد به واســطه 
ویژگی های منحصربه فردی که دارند از جمله 
اشــتغالزایی، کاربردی بودن و انعطاف پذیری 
نقش مهمی در رسیدن به توسعه ایفا کنند.
وی گفــت: اعتــالی روزافــزون کشــور نــه  
فقط در حوزه صنعت، بلکه در همه عرصه ها 
در گــرو همــکاری و حمایــت متقابــل صنایــع 

بزرگ و کوچک است.

رئیس مرکز فنــاوری اطالعات، امنیت فضای 
مجــازی و اقتصــاد هوشــمند وزارت اقتصــاد 
بــا اشــاره بــه تکالیف قانون بودجــه 1401 کل 
کشــور، تاکیــد کــرد: بانک  هــا موظفنــد بــرای 
ارائه بخشــی از خدمات خود به مشــتریان از 
طریــق پنجــره واحد خدمات دولت هوشــمند 

اقدام کنند.
احمــد  تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
جلســه  در  ســخنانی  طــی  نجیــب  تقوایــی 
واحــد  پنجــره  بــه  بانک  هــا  اتصــال  "پیگیــری 
خدمات دولت هوشمند" که با حضور نماینده 
سازمان فناوری اطالعات و نمایندگان بانک  ها 
در محل وزارت اقتصاد برگزار شد، اظهار کرد: 
بــر اســاس بنــد "و" تبصــره )7( قانــون بودجه 
ســال 1401 کل کشــور، بانک  هــا موظفنــد از 
11 خدمــت و 51 زیــر خدمــت شناســه دار از 
ســازمان اداری و اســتخدامی ) ضمــن رعایــت 
مالحظات و آیین نامه  های نهادهای نظارتی(، 
آن دســته از خدمــات الکترونیکــی را کــه نیــاز 
بــه احــراز هویت دارنــد و مخاطبین آنها مردم 

و بنگاه  هــا هســتند، در پنجــره واحــد خدمات 
دولت هوشمند ارائه کنند.

 رئیــس مرکــز فنــاوری اطالعــات، امنیت 
وزارت  هوشــمند  اقتصــاد  و  مجــازی  فضــای 

اقتصــاد گفــت: پنجــره واحــد خدمــات دولــت 
هوشــمند، ارائــه دهنــده خدمــات دولتــی بــه 
صــورت یکپارچــه، ســریع و آســان بــه عمــوم 
مــردم اســت کــه بــا پیوســتن بانک  ها بــه این 
بــا  می تواننــد  گیرنــدگان  خدمــت  ســامانه، 
بانکــی  خدمــات  از  بســتر  ایــن  از  اســتفاده 

بهره مند شوند.
تقوایی نجیب، ارائه خدمات الکترونیکی 
بانک  هــا بــه ذینفعــان بــه صــورت یکپارچــه و 
متمرکز بر بســتر شــبکه ملی اطالعات را یکی 
از ویژگی  های اصلی این امر دانست و افزود: 
تســهیل در دریافت خدمات بانکی و افزایش 
ســرعت دسترســی از دیگــر ویژگی  هــای ایــن 

پنجره واحد خدمات دولت هوشمند است.
 این گزارش حاکی است، در ادامه، نمایندگان 
طــرح  بــه  نیــز  جلســه  در  حاضــر  بانک  هــای 
دیدگاه  های خود در ارتباط با چگونگی اتصال 
بــه پنجــره واحــد خدمــات دولــت هوشــمند و 
دغدغه  هــای امنیت فناوری اطالعات، پایداری 

سامانه  های بانکی و ... پرداختند.

بانــک مرکــزی دولــت ســیزدهم در یک ســال 
اخیر مجموعه ای از اقدامات به هم پیوسته را 
برای تحقق وعده هوشمندسازی نظام بانکی 

پیاده کرده است.
به گزارش ایبِنا؛ هوشمندسازی عملیات 
اجرایی شــبکه بانکی برای اشــراف بر آنچه در 
نظــام بانکــی کشــور می گــذرد، از حلقه هــای 
مفقوده حکمرانی اقتصادی ایران بوده است. 
ایــن مهــم از میانــه دهــه 80 کــه بانک هــای 
خصوصی متولد شــدند اهمیتی مضاعف پیدا 
کرد. برای دستیابی به این هدف، برنامه هایی 
در ابتــدای دهــه 90 مــورد توجــه بانک مرکزی 
قرار گرفت و در قالب ایده ای با عنوان "پروژه 
1400" مطــرح شــد و حتــی در ســال 93 بــه 
امضای رئیس جمهور رســید، بااین حال فرایند 
طــی شــده و بــه طــور ویــژه بحران مؤسســات 
پولــی و اعتبــاری در اواســط دهــه 90، نشــان 
داد بانک مرکزی در رسیدن به اهداف ترسیم 
شــده چنــدان موفق نبوده اســت. ایــن بحران 
در نهایــت بــا تزریــق 30 هــزار میلیــارد تومان 
پــول پرقــدرت جمــع شــد؛ ولــی عــوارض آن تا 
ســال ها ادامه داشــت. البته در سال های بعد 
گام هایــی در ایــن راســتا برداشــته شــد؛ اما تا 

نقطه نهایی راه زیادی باقی مانده بود.

رویکرد جدید
را  تحولــی  رویکــردی  ســیزدهم  دولــت 
در ایــن زمینــه آغــاز کــرد. علــی صالح آبــادی؛ 
گذشــته  ســال  مرکــزی،  بانــک  رئیــس کل 
تصریــح کــرد که اصالح در نظام بانکی به این 
معناســت کــه بانک هــا باید انضباط بیشــتری 
داشــته باشــند، درواقــع نظارت بانــک مرکزی 
بر بانک ها هوشمند و سیستمی خواهد شد.
صالح آبادی بارها بر این موضوع تأکید کرد که 
"نظــارت بایــد به صورت سیســتمی باشــد؛ زیرا 
چشمی اصالً امکان پذیر نیست”. وی همچنین 
با بیان اینکه »در بانک مرکزی در حال تعبیه 
»از  گفــت:  هســتیم«،  نظارتــی  ســامانه های 
و همچنیــن  داریــم  کــه  ســامانه هایی  طریــق 
رصــد جریــان وجــوه به گونــه ای عمــل خواهیم 
کرد که هدایت اعتبار به سمت بخش واقعی 
تولیــد ســوق پیــدا کند و ســرمایه ها به ســمت 

فعالیت های غیرمولد نرود«.

 در مسیر هوشمندسازی
 "تمام اطالعات”

فناوری هــای  مهــران محرمیــان؛ معــاون 
نویــن بانــک مرکــزی هــم اســفندماه پارســال 
در گفتگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا دربــاره آخریــن 
اقدامات صورت گرفته برای نظارت سیستمی 
بــا هوشمندســازی  بانکــی کشــور  در شــبکه 
ســامانه ها خبر داد که »هم اکنون در مرحله 
هســتیم«.  اطالعــات  تمــام  هوشمندســازی 
وی بــا اشــاره بــه ضــرورت رصــد جریــان وجوه 
تصریــح کــرد: »در مرحلــه هوشمندســازی، با 
اســتفاده از هوش انسانی و در نهایت تبدیل 
آن به هوش ماشــینی، اشکاالت را شناسایی 
کرده و تحلیل هایی ارائه می دهیم تا منجر به 

سیاست گذاری مناسب شود«.
بانــک  مســئوالن  اظهــارات  اســاس  بــر 
مرکــزی، تا کنون بیش از 92 ســامانه نظارتی 
هوشــمند در بانــک مرکــزی فعــال اســت کــه 
برخی از آن ها در گذشــته وجود داشــته و در 
ایــن مدت تقویت شــده و برخــی دیگر هم در 

یک سال اخیر آغاز به کار کرده است.

تحول در اجرای قانون چک
یکــی از محور هــای رویکــرد جدیــد دولت 
سیزدهم در زمینه هوشمندسازی فرایند های 
از مشــکالت  تأییــد چــک و رهایــی  صــدور و 
رفــع  برگشــتی،  چک هــای  همچــون  قدیمــی 

سوءاثر و … بوده است.
تازه تریــن اقــدام بانــک مرکــزی در ایــن 
امــن  )چــک  چــکاد  ســامانه  معرفــی  حــوزه، 
الکترونیکی( اســت که روز شــنبه 21 آبان ماه 
در مراســمی بــا حضــور رئیس کل ایــن بانک و 

وزرای اقتصاد و صمت رونمایی شد.
ایــن  پیــش  از  صالح آبــادی؛  گفتــه  بــه 
دریافت کننــده چــک بایــد بــرای وصــول پــول 
خــود به دنبــال صادرکننده آن می رفت، اما با 
ایــن اقــدام صادرکننــده چک بــه دنبال وصول 
به موقــع چــک خود اســت تــا از مشــکالتی که 
در پی برگشــت خوردن چک برایش به وجود 

می آید، جلوگیری کند.

توسعه و ارتقای سامانه صیاد
اقــدام  نخســتین  الکترونیکــی  چــک 
گام  نیســت.  زمینــه  ایــن  در  گرفتــه  صــورت 
راه انــدازی ســامانه  زمینــه،  ایــن  در  نخســت 
صیــاد و یکپارچگــی صــدور چک هــا در شــبکه 
بانکــی اســت. بانــک مرکــزی ایــن ســامانه را 
هــم ارتقــا داده و در یــک ســال اخیــر عــالوه 
بــر تجهیــز درگاه هــای بانکــی شــامل اینترنــت 
بانک و موبایل بانک بانک ها، اپلیکیشــن های 
پرداخــت و همچنیــن زیرســاخت پیامکــی، بــا 
خودپرداز هــای  درصــد   85 از  بیــش  تجهیــز 
شبکه بانکی به سامانه صیاد، امکان عملیات 
ثبت، تأیید، انتقال و اســتعالم چک از طریق 

خودپرداز ها را فراهم کرده است.

سامانه محچک
بانــک مرکزی امســال یک گام بلند دیگر 
و ســامانه محچــک  برداشــت  حــوزه  ایــن  در 
چــک  صادرکننــده  حســاب  )مسدودســازی 
کــه در صــورت  کــرد  راه انــدازی  را  برگشــتی( 
برگشــت خــوردن چــک، مبلــغ موردنظــر را در 
در ســایر  نیــاز  در صــورت  و  همــان حســاب 
حســاب های صادرکننــده در ســایر بانک هــا و 
مؤسســات اعتبــاری مســدود می کنــد. عــالوه 
بــر ایــن امــکان رفــع ســوءاثر در زمانی بســیار 

کوتاه تر از گذشته فراهم شده است.

سفته و برات الکترونیک
ســامانه مدیریت یکپارچه سفته و برات 
الکترونیــک بهمن ماه ســال قبل رونمایی شــد 

که با این خدمت جدید، خرید ســفته و برات 
الکترونیکــی، غیرحضــوری و 24  بــه صــورت 

ساعته اجرایی می شود.
ایــن ســامانه در راســتای ارائــه خدمــات 
ســریع و دقیــق بــه مــردم و قطــع زنجیره های 
ارائــه اوراق، جلوگیــری از وقــوع  واســطه در 
جرائمــی ماننــد جعــل و ســوء اســتفاده های 
و  اصالــت  و  شــده  ذکــر  اوراق  از  احتمالــی 
اعتباربخشــی بــا امضای دیجیتــال با همکاری 
بانــک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی 

راه اندازی شده است.

گسترش پوشش امضای 
الکترونیک

متعــدد  اقدامــات  ســیزدهم  دولــت  در 
دیگــری هــم در زمینــه هوشمندســازی نظــام 
بانکــی انجــام شــده کــه همگــی در کنــار هــم 
منجر به تکمیل ساختار نظارت یکپارچه بانک 
مرکــزی خواهند شــد. توســعه و فراگیر کردن 
ســامانه های نظــام مدیریــت داد ه هــا )نماد( و 
سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی 

)نهاب( از این جمله است.
یکپارچــه،  زیرســاخت  یــک  ســامانه ها  ایــن 
متمرکز و درعین حال امن را در اختیار بانک ها 
اســتفاده  بــا  اســت.  داده  قــرار  مشــتریان  و 
بــدون مراجعــه  افــراد  الکترونیــک  امضــای  از 
خدمــات  از  می تواننــد  منــزل  در  و  حضــوری 
بانکــی اســتفاده کننــد و به کمک این ســامانه 
گامی دیگر به توسعه زیرساخت ها برای ایجاد 

بانک های بدون شعبه برداشته می شود.

سامانه پل
اقــدام مهم دیگر بانــک مرکزی در دولت 
ســیزدهم، رونمایی از ســامانه پل بوده است 
ســهولت  کنــار  در  آن  اجرایی شــدن  بــا  کــه 
استفاده و سادگی، شاهد امنیت باالتر و عدم 
وابســتگی بــه رمــز دوم و پیامــک و همچنیــن 
رفع شــدن مشــکالت نســبت به دیگر راه های 
انتقال پول هســتیم. در ســامانه پل مشــتری 
بانکی می تواند تا ســقف 15 میلیون تومان را 
در هر ســاعت از شــبانه روز به حساب مقصد 
منتقــل کند. هم انتقال پول آنی خواهد بود، 
هــم کارمــزد خیلــی کمتری از دیگــر درگاه ها و 

کارت به کارت برای مشتری دارد.

سامانه تابا
اقــدام دیگــری کــه در حــوزه فناوری هــا 
و ســامانه های داخلــی شــبکه بانکــی انجــام 
شــده، راه اندازی ســامانه تابا اســت. ســامانه 
الکترونیکــی،  بهــادار  اوراق  تســویه  یــا  تابــا 
بــرای ثبــت مکانیــزه مبــادالت ذخایــر بانک ها 
در سررســید های بســیار کوتاه مــدت )عمدتــاً 
یک شــبه( در بازار بین بانکی تحت رصد بانک 
مرکــزی ایجــاد شــده و در فــاز نخســت ایــن 
ســامانه، تمــام مبــادالت ریالــی بــدون وثیقــه 
بیــن بانک هــا در یــک بســتر جامــع بــا اتصــال 
آنالیــن بــه ســاتنا بــرای تســویه وجــوه انجــام 

خواهد شد.
این ســامانه به صورت شــفاف بازار بین بانکی 
را پایــش می کنــد و مشــخص می شــود کــه در 
بــازار بین بانکــی چــه حجمــی از پــول و میــان 
کدام بانک ها و با چه نرخی جا به جا می شــود 
کــه بــه بانــک مرکزی کمک می کند تــا در برابر 
تغییــرات بــازار بــه طور ســریع واکنش نشــان 

دهد و بازار را مدیریت کند.

شفق
بانک مرکزی با نظرداشت نقش سازنده 
صندوق هــای قرض الحســنه در تامیــن مالــی 
خــرد و بــا تاکیــد بــر افزایــش شــمولیت مالــی 
کشــور،  پولــی  امکانــات  عادالنــه  توســعه  و 
مقــدس  نهــاد  فعالیــت  توســعه  راســتای  در 
قرض الحســنه در چارچوب قوانین و مقررات 
و گســترش چتر نظارتی خود، مهرماه امســال 
سامانه شفق )شبکه فراگیر قرض الحسنه( را 

راه اندازی کرد.
ایــن ســامانه حســب مصوبــات شــورای 
پــول و اعتبــار و بــا هــدف نظــارت بــر خــط بــر 
صندوق هــای قرض الحســنه، ضمــن در اختیار 
قــرار دادن ابزار هــای نویــن مالــی جهت انجام 
بهینــه عملیات قرض الحســنه، امــکان نظارت 
سیستمی و برخط بانک مرکزی بر این بخش 

را فراهم می آورد.

ساماندهی کارت خوان ها
ایــن  در  دولــت  دیگــر  برجســته  اقــدام 
حــوزه کــه بــا همــکاری تنگاتنگ بانــک مرکزی 
و ســازمان امــور مالیاتــی رخ داد، بررســی 19 
میلیــون درگاه پرداخت اینترنتی و کارت خوان 
موجــود در کشــور و از مــدار خارج کردن موارد 
غیرمجــاز بــود. پــس از این اقدام بــزرگ بانک 
پرونــده  کــه  کارت خــوان  میلیون هــا  مرکــزی 
مالیاتــی نداشــتند کنــار رفتــه و هم اکنــون 8 
میلیــون ابــزار پرداخــت فعــال در کشــور بــه 
پرونــده مالیاتــی متصــل هســتند. ایــن امر در 
کنار ایجاد فضای شفافیت مالی، با شناسایی 
بــه  جدیــد  مــودی  میلیــون   2.5 از  بیــش 
جلوگیری از فرار مالیاتی و شناســایی مودیان 
مالیاتی کمک می کند و موجب افزایش درآمد 

مالیاتی دولت می شود.

اتصال به پنجره واحد دولت 
الکترونیک

بانــک مرکــزی در ســال جــاری بــه پنجره 
واحد خدمات دولت الکترونیک متصل شــد و 
برخــی خدمــات پرکاربــرد خــود را از این طریق 

در دسترس مردم قرار داد.
ایــن چهار خدمت شــامل اســتعالم تمام 
بانک هــای  تمــام  در  فــرد  یــک  حســاب های 
کشــور، اســتعالم چک هــای برگشــتی که رفع 
ســوءاثر نشــده، نمایش حســاب های مسدود 
شده فردی که در شبکه بانکی چک برگشتی 
دارد و لیست تسهیالتی که یک فرد از شبکه 

بانکی دریافت کرده است.

حمایت ویژه از صنایع بورسی در بودجه 140۲

نظام بانکی هوشمند؛ وعده ای در مسیر تحقق

 تکلیف بانک ها به احراز هویت مشتریان
از طریق پنجره واحد خدمات دولت
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ت اول(
)نوب

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای
انتشار نوبت اول : 1401/08/23 نوبت دوم : 1401/08/24 

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اسـتان هرمزگان در نظر دارد مناقصه عمومی فوق را با مشـخصات و شـرایط کلی ذیل از طریق برگزاری مناقصه، 
به شـرکت های واجد شـرایط واگذار نماید.

الف ( شرح مختصر کارها :

ب( محل تاًمین اعتبار : از محل اعتبارات  استانی 
ج( شرایط متقاضی :  1 – داشتن شخصیت حقوقی  2-  داشتن توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی شرکت در فرآيند ارجاع كار و ضمانت نامه انجام تعهدات  
3– دارا بـودن حداقـل رتبـه 5 رشـته راه و ترابـری . لـذا متقاضیانـی کـه دارای شـرایط مذکـور در بنـد » ج « فـوق بـوده و آمادگـی اجـرای پـروژه را دارنـد مـی توانند 
جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه از سـاعت 15:30 مـورخ 1401/08/24 لغایـت سـاعت .14:00 مـورخ  1401/09/01  بـه پایـگاه اینترنتـی سـامانه تـدارکات الکترونیکـی 
دولـت بـه آدرس www.setadiran.ir مراجعـه نماینـد، آخریـن مهلـت تحویـل اسـناد مناقصـه، سـاعت 14:00 مـورخ  1401/09/12 و بازگشـایی پـاکات سـاعت 

09:00 مـورخ 1401/09/13 بـود. جهـت کسـب اطالعـات بیشـتر بـه آدرس اینترنتـی www.iets.mporg.ir مراجعـه نماییـد. 

شناسه : 1408586

با سرزنش اجتماعی تخلفات رانندگی، از قانون شکنی و تکرار تخلف جلوگیری کنیم.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان هرمزگان
مناقصه عمومی شماره  127 - 401

مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع كار )ریال(مدت پیمان )ماه(شهرستانمبلغ برآورد)ریال(موضوع پروژه
عملیات اجرایی لکه گیری و روکش آسفالت محور 

میناب –بشاگرد
93،470،378،448میناب69،407،568،957

وم(
ت د

)نوب

شـرکت فرودگاههـا و ناوبـری هوایـی ایـران )اداره کل فرودگاههـای اسـتان فـارس( 
در نظـر دارد پـروژه تکمیـل ، نصـب و راه انـدازی سیسـتم نظـارت تصویری فرودگاه 
بین المللی شـهید آیت ا... دسـتغیب شـیراز را در قالب فراخوان مناقصه عمومی 

دو مرحلـه ای بـا ارزیابـی کیفـی بـه واجدیـن شـرایط واگذار نماید
مهلـت و محـل دريافـت  اسـناد : دریافـت اسـناد مناقصـه از روز یکشـنبه مـورخ  
1401/08/22  لغايـت شـنبه مـورخ  1401/08/28 از طريـق درگاه سـامانه تـداركات 
الكترونيكـي دولـت )سـتاد( بـه آدرس : www.setadiran.ir  انجـام خواهـد گردید.
کلیـه اشـخاص حقوقـی واجـد شـرایط مـی تواننـد بـا مراجعـه بـه سـامانه سـتاد 

ایـران نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکـور اقـدام نماینـد.

شناسه : 1408965

»آگهی مناقصه عمومی «       
شماره  80-01  ) دو مرحله اي ( شرکت فرودگاه ها 

و ناوبری هوایی ایران
اداره کل فرودگاه  های استان فارس

نوبت 1 : روزنامه خبر جنوب 1401/08/22
نوبت 2 : روزنامه عصر اقتصاد 1401/08/23

شـرکت مدیریت شـبکه برق ایران در نظر دارد خدمات موضوع مناقصه به شـرح ذیل را از طریق سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت بشـماره ثبت 
ستاد ۲۰۰۱۰۰۱۰۷۰۰۰۰۰۳۳ به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید:

الف- شـرح مختصر کار: سـرویس، نگهداری و تعمیر تجهیزات سیسـتم های مخابراتی ارتباطات فرامنطقه ای، تجهیزات اکتیو مخابراتی و بسـتر 
پسیو مربوطه

ب- دسـتگاه مناقصه گـزار: شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران بـه نشـانی: تهـران- خیابـان ولیعصـر- باالتـر از میـدان ونـک- خیابـان یاسـمی- شـرکت 
مدیریـت شـبکه بـرق ایـران.

ج- مدت انجام کار: ۲4 ماه 
د- کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصه گـران و گشـایش پاکت هـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات 
الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجـام خواهـد شـد و الزم اسـت مناقصه گـران در صـورت عـدم عضویـت قبلـی، مراحل 
ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای الکترونیکـی را جهـت شـرکت در مناقصـه محقـق سـازند بـه پیشـنهادهای واصله خـارج از درگاه 

سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت ترتیـب اثـر داده نخواهد شـد.
هــ- متقاضیانـی کـه آمادگـی شـرکت در مناقصـه را دارنـد و دارای گواهینامـه تائیـد صالحیـت پیمانـکاری معتبر در رشـته )گـروه( "ارتباطات" با حداقل 
رتبـه 4 و گواهـی تاییـد صالحیـت ایمنـی معتبـر از وزارت کار و امـور اجتماعـی هسـتند، میتواننـد اسـناد مناقصـه را از سـاعت ۰8:۰۰ صبـح تاریـخ درج 
آگهـی نوبـت اول لغایـت سـاعت ۱6:۱5 روز دوشـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰8/۳۰ از طریـق سـامانه سـتاد بـه آدرس: WWW.SETADIRAN.IR دریافـت و بـا 
توجـه بـه مندرجـات اسـناد مناقصـه مـدارک الزم شـامل پاکـت  "ارزیابـی کیفـی" و همچنیـن پاکت هـای "الـف"، "ب" و "ج" را تهیه و به صورت فایل های 

PDF تـا سـاعت ۱۰:55 روز سه شـنبه  مـورخ ۱4۰۱/۰9/۱5 در سـامانه فـوق بـه صـورت الکترونیکـی ثبـت و امضـا نماینـد. 
و- پیشـنهادهای واصلـه راس سـاعت ۱۱:۰۰ روز سه شـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰9/۱5 در کمیسـیون مناقصـه بـه نشـانی: تهـران- خیابـان ولیعصـر- باالتـر از 
میدان ونک- خیابان رشـید یاسـمی- جنب بیمارسـتان خاتم االنبیاء- شـرکت مدیریت شـبکه برق ایران گشـایش خواهد شـد. حضور حداکثر ۲ نفر 

نماینـده معرفـی شـده بـا نامـه رسـمی از سـوی مناقصه گـر در کمیسـیون مناقصـه بالمانـع اسـت.
ز- واریـز مبلـغ ۲۱8.۰۰۰ ریـال )۲۰۰.۰۰۰ ریـال خریـد اسـناد و  ۱8.۰۰۰ ریـال مالیـات بـر ارزش افـزوده( بـه حسـاب شـماره 4۰۰۱۰5۲۲۰4۰۰89۳4 
بشـماره شـبا IR۱۰۰۱۰۰۰۰4۰۰۱۰5۲۲۰4۰۰89۳4 بـه نـام  شـرکت مدیریـت شـبکه بـرق ایـران بابـت فـروش اسـناد مناقصه، از طریـق درگاه پرداخت 

الکترونیکـی مربـوط بـه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( و در موعـد مقـرر در بنـد »هــ« می بایسـت انجـام شـود.
ح- سپرده تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار مطابق اسناد مناقصه معادل ۷.۰۱5.65۱.۲65 )هفت میلیارد و پانزده میلیون و ششصد و پنجاه 
و یک هزار و دویسـت و شـصت و پنج ریال می باشـد و پیشـنهاددهنده موظف به تحویل اصل سـند تضمین شـرکت در فرایند ارجاع کار تا سـاعت 
۱۰:55 روز سه شـنبه مـورخ ۱4۰۱/۰9/۱5 در قالـب پاکـت الک و مهـر شـده بـه نشـانی: تهـران- خیابـان ولیعصـر-  باالتـر از میـدان ونـک- خیابـان رشـید 
یاسمی- جنب بیمارستان خاتم االنبیاء- شرکت مدیریت شبکه برق ایران– اتاق ۲۲۷ می باشند. الزم به تاکید است به پیشنهادهای فاقد سپرده، 

سـپرده های مخدوش، سـپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شـخصی، چک تضمین بانکی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شـد.
ط- بـه پیشـنهاد های فاقـد امضـاء الکترونیکـی سـامانه سـتاد ایـران در ذیـل اسـناد پیشـنهادی و پاکـت قیمـت، مشـروط، مخـدوش و پیشـنهاداتی کـه 

خـارج از سـامانه فـوق واصـل شـود، مطلقـاً ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. 
ی- کلیه پیشنهادات ارائه شده می بایست دارای ۳ ماه اعتبار باشند. 

ک- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه موجود می باشد. 
                                           ،http://igmc.ir  -۱( سـایت های  وب  بـه  یـا  و  85۱6۲۳۷۷-۰۲۱تمـاس  یـا    85۱6۲۳۷۰ تلفـن  شـماره  بـا  بیشـتر  اطالعـات  کسـب  جهـت  ل-  
http://iets.mporg.ir -۲ و WWW.tavanir.org.ir -۳( مراجعه فرمایید. ضمنا تلفکس  شـماره 88644۷86-۰۲۱ جهت ارائه نظرات و پیشـنهادات 
آدرس بـه  )سـتاد(  دولـت  الکترونیکـی  تـدارکات  درگاه سـامانه  از طریـق  الکترونیکـی  مناقصـه  برگـزاری  فراینـد  کلیـه  اسـت  بدیهـی   می باشـد. 

WWW.SETADIRAN.IR  انجام می پذیرد و به پیشنهادهای خارج از سامانه ستاد هیچ گونه ترتیب اثر داده نخواهد شد.

فراخوانشرکتدرمناقصهعمومییکمرحلهای
باارزیابیکیفی)شماره1401/20(

م الف : 3146

شناسه : 1408724

اعالمیه پذیره نویسی سهام شرکت پتروشیمی داراب )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 29010 و شناسه ملی 10530411361

هیئت مدیره شرکت پتروشیمی داراب )سهامی عام(

عمومی  مجمع  مصوبه  استناد  به  رساند  می  اطالع  به 
 فوق العاده 1396/09/22 و مجوز شماره964/381966-058  
مورخ 1396/08/14 سازمان بورس و اوراق بهادار مقرر 
میلیارد ریال   1،500 مبلغ  از  شرکت  سرمایه  گردید 
این  در  یابد.  افزایش  ریال،  میلیارد  مبلغ 3.408  به 
مهلت تعیین شده جهت استفاده از حق تقدم خرید 
سهام، تعداد 2.435.404 سهم از سهام جدید توسط 
با  است.  گردیده  نویسی  پذیره  شرکت  سهامداران 
عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم افزایش 
سرمایه،1.905.564.596  سهم 1،000 ریالی استفاده 
نشده سهامداران برای پذیره نویسی عمومی با عنایت 
مورخ   140130411137010937 شماره   مجوز  به 
1401/08/17 ادارۀ ثبت شرکت ها به شرح زیر افزایش 

یابد. 
و  راه اندازی  و  احداث  شرکت:  فعالیت  1.موضوع 
کارخانه های  و  پتروشیمی،  مجتمع های  بهره برداری 
صنعتی به منظور تولید بازاریابی مجاز، فروش، صدور 
و  واردات  صادرات،  ذخیره،  پتروشیمی،  محصوالت 
فرآورده های  و  پتروشیمیایی  و  شیمیایی  مواد  تبدیل 
فرعی ومشتقات ذیربط آنها و انجام کلیه فعالیت های 
که  مهندسی  و  فنی  مجاز  بازرگانی  صنعتی،  تولیدی، 
عملیات  به  مربوط  غیرمستقیم  یا  و   به طور مستقیم 

مذکور می باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه. 
2. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی شرکت 
فاقد شعبه می باشد: شیراز- ابتدای بلوار مطهری- کوچه 6 

ساختمان مطهری کد پستی 7186785543
3. سرمایه فعلی شرکت: 1،500،000،000،000 ریال،

4. موضوع افزایش سرمایه: تکمیل طرح اجرای پلی اتیلن 
با ظرفیت 300 هزار تن در سال و پروژه های جانبی آن 
فیروزآباد  پتروشیمی  سرمایه  افزایش  در  مشارکت  و 

)سهامی خاص(
5. محل افزایش سرمایه: آورده نقدی 

6. مبلغ افزایش سرمایه: 1،908،000،000،000ریال، 
7. مبلغ سرمایه پس از افزایش: 3،408،000،000،000 

ریال،
8. مدت شرکت: نامحدود

9. نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز 

است.
10. ارزش اسمی هر سهم: 1،000 ریال،

شرکت  سهامداران  توسط  شده  مشارکت  مبلغ   .11
2.435.404.000 ریال

12. تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 1.905.564.596 
سهم،

13. مشخصات اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت:

اشخاص حقیقی یا حقوقی
 شماره ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسه ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

سمتکد ملیشناسنامه

رئیس هیئت مدیره-87300420088040محمدحسن زندی طغان34975410103924207شرکت مهد امیدآرین )سهامی خاص(
غیر موظف

نایب رئیس490589702734داودمهدی مقدمی2901110530411376شرکت پتروشیمی جهرم)سهامی عام(
هیئت مدیره موظف

مدیرعامل و عضو 8274231704910رهزاداسحاق رستگار3091510530430583شرکت پتروشیمی فیروزآباد)سهامی خاص(
هیئت مدیره

عضو هیئت مدیره-2646099870334حسینسلمان اخالقی2901210530411380شرکت پتروشیمی فسا)سهامی عام(
غیر موظف

عضو هیئت مدیره-8805989640031شیخعلیمجید سوریشخص حقیقی
غیر موظف

- شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.

14. شرایط حضور و حق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی: 
در کلیه مجامع عمومی، صاحبان سهام می توانند شخصاً، 
و  حقیقی،  اشخاص  قانونی  مقام  قائم  یا  وی  وکیل   یا 
از  نظر  صرف  حقوقی،  اشخاص  نمایندگان  یا  نماینده 
نمایندگی  یا  وکالت  مدارک  ارائه  به شرط  تعداد سهام 
حضور به هم رسانند. هرسهامدار برای هریک از سهم 

فقط یک رای خواهد داشت.
15. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل 

اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه:
تقسیم سود طبق ماده 90 اصالحیه قانون تجارت بین 
صاحبان سهام فقط پس از تصویب مجمع عمومی جایز 
خواهد بود. در صورت وجود منافع حداقل 10درصد از 
الزامی است. طبق  سود سالیانه  بین صاحبان سهام 
مکلف  مدیره  هیئت  تجارت  قانون   138 و   140 ماده 
است هر سال یک بیستم از سودخالص شرکت را به 
عنوان اندوخته قانونی منظور نماید همین که اندوخته 
بر یک دهم سرمایه بالغ گردد به پیشنهاد هیئت مدیره 
و تصمیم مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از 

سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته ها کنار گذاشته 
شود. تقسیم دارایی پس از تصفیه طبق اساسنامه و با 

رعایت قوانین مربوطه به عمل خواهد آمد.
16. تعداد و امتیاران سهام ممتاز شرکت: شرکت فاقد 

سهام ممتاز است.
17. مبلغ و تعداد اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهم: 
''شرکت فاقد هرگونه اوراق مشارکت قایل تبدیل به سهام 

است''.
18. مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: ''شرکت فاقد 

هرگونه مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت است''.
19. مبلغ دیون شرکت و همچنبن مبلغ دیون اشخاص 
با  مطابق  ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: 
صورت های مالی حسابرسی شده 1400/12/29 مجموع 
کل بدهی های شرکت برابر با 49.633  میلیون ریال و 
بدهی احتمالی شرکت طبق یادداشت 2-28 صورت های 
مالی مزبور مربوط به سازمان تامین اجتماعی به مبلغ 

15.372 میلیون ریال می باشد.
20. مدت پذیره نویسی: پذیره نویسی از اول وقت اداری 
وقت  پایان  تا  و  آغاز  مورخ 1401/08/24  روز سه شنبه 
اداری روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 به مدت 30 روز 

ادامه خواهد داشت.
تذکر: چناچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای 
مهلت پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تامین گردد، 

عملیات پذیره نویسی متوقف خواهد شد.
21. حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید 
و حداکثر1.905.564.596  تعهد شود: حداقل 1 سهم 

سهم.

22. مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن:

موضوع میزان تعهداتشخصیت حقوقینام متعهد
فعالیت

شرکت مهد 
سهامی خاصامید آرین

خرید کلیه حق تقدم های 
استفاده نشده ظرف 

مدت 5 روز پایانی عرضه 
عمومی

خدماتی، 
بازرگانی

که  کثیراالنتشاری  روزنامه  کثیراالنتشار:  روزنامه   .23
اطالعیه ها و آگهی های ناشر در آن منتشر می شود، 
روزنامه صنعت و  معدن و تجارت )صمت(  و روزنامه 
محلی خبر جنوب می باشد. همچنین اعالمیه مذکور در 
ابرار اقتصادی و عصر اقتصادی )براساس  روزنامه های 
مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی از قانون تجارت( 

نیز منتشر می گردد.
24. چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت 
پتروشیمی داراب )سهامی عام( نزد سازمان بورس و 
اوراق بهادار، پذیره نویسی سهام این شرکت تماما از 
طریق شبکه کارگزاری انجام خواهد شد. متقاضیان 
برای  شده  تعیین  مهلت  در  می توانند  پذیره نویسی 
کارگزاری  شرکت های  به  مراجعه  با  پذیره نویسی 
ارائه تقاضای  ایران نسبت به  عضو بورس فرابورس 
حق  خریداران  ضمنا  نمایند.  اقدام  خرید  سفارش 
تقدم فوق، می بایست عالوه بر مبلغ پرداختی بابت 
کارگزار  به  نیز  را  سهم  هر  اسمی  مبلغ  حق تقدم، 

مربوط بپردازند.
دریافتی  مبالغ  ناشر:  بانکی  حساب  مشخصات   .25

توسط کارگزار ناظر باید به حساب زیر واریز گردد: 
شرکت  نام  به   1827822113096641 شماره  حساب 
سپه  بانک  نزد  عام(،  )سهامی  داراب  پتروشیمی 

)انصارقبلی( شعبه مطهری کد 1827
26. کلیه اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: 
اساسنامه طرح اعالمیه پذیره نویسی و آخرین صورت های 
مالی به اداره ثبت شرکت های شیراز تسلیم شده است. 
خصوص  در  مدیره  هیئت  توجیهی  گزارش  همچنین 
ثبت  بیانیه  و  قانونی  بازرس  گزارش  سرمایه،  افزایش 
اوراق  ناشران  انتشار در سایت رسمی  سهام در دست 
بهادار به آدرس www.Codal.ir در دسترس عالقه مندان 

می باشد.

27. مشخصات سهامداران باالی 10 درصد به شرح ذیل 
می باشد:

نام سهامدار
نوع 

شخصیت 
حقوقی

تعداد سهام
درصد 
مالکیت

شرکت سرمایه گذاری 
مهد امید آرین

سهامی 
خاص

894.380.15159.63

شرکت پتروشیمی 
فیروزآباد

سهامی 
خاص

159.880.55710.66

نویسی  پذیره  تکمیل  نحوه عمل در صورت عدم   .28
)سهامی خاص(  آرین  امید  مهد  سهام شرکت: شرکت 
متعهد گردیده است تا نسبت به خرید حق تقدم های 
عرضه  مهلت  پایان  روز   5 مدت  ظرف  نشده  استفاده 

عمومی اقدام نماید.

نکات مهم:
 مسئولیت صحت و قابلیت اتکای اطالعات اعالمیه 

پذیره نویسی بر عهده ناشر است.
 ناشر، شرکت تامین سرمایه، حسابرس، ارزش یابان 
و مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده 
و  تخلف  اثر قصور،  در  که  گذارانی هستند  به سرمایه 
با به دلیل ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه 
اولیه که ناشی از فعل یا ترک فعل آن ها باشد، متضرر 

گردیده اند.
 ثبت اوراق بهادار نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، 
قانونی  مقررات  رعایت  از  اطمینان  حصول  منظور  به 
شفافیت  و  بهادار  اوراق  و  بورس  سازمان  مصوبات  و 
اطالعاتی بوده و به منزله تایید مزایا، تضمین سودآوری 
و یا توصیه و سفارشی در مورد شرکت ها یا طرح های 

مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه 
تخلف از موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتبا به 
سازمان بورس و اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

تهران- ابتدای خیابان مالصدرا- شماره 13 سازمان بورس 
و اوراق بهادار- اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار 

سرمایه ای

نام سهامدار
نوع 

شخصیت 
حقوقی

تعداد سهام
درصد 
مالکیت

شرکت سرمایه گذاری 
مهد امید آرین

سهامی 
خاص

894.380.15159.63

شرکت پتروشیمی 
فیروزآباد

سهامی 
خاص

159.880.55710.66

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

 بهبود رکورد تولید
قطعات پرسی در سایپا

شــرکت قالب های بزرگ صنعتی ســایپا با تدوین برنامه ای 
منســجم و هدفمند با تولید نزدیک به یک میلیون و 200 
هــزار قطعــه تا پایان مهر ســال جاری در مقایســه با مدت 

مشابه سال گذشته، در تولید قطعات پرسی رکورد زد.
به گزارش ســایپانیوز، معاون تولید شرکت قالب  های 
بزرگ صنعتی سایپا گفت: آمار تولید قطعات پرسی سالن 
پرس شاپ شرکت قالب  های بزرگ صنعتی سایپا در هفت 
ماهــه نخســت ســال جــاری بــا افزایــش 19 درصــدی تولیــد 

قطعه و 21 درصدی ضرب همراه شده است.
حمیــد صبــح دار افــزود: در 7 ماهــه امســال، باالتریــن 
میــزان تولیــد و تعــداد ضــرب قطعــات پرســی مربــوط بــه 
شــهریور ســال 1401 بــوده کــه تولیــد قطعــه در ایــن مــاه با 
تعداد 226 هزار و 287 قطعه و تعداد ضرب 895 هزار و 

688 ضرب بوده است.
او تصریــح کــرد: در مدت 7 ماهه نخســت ســال 1401 
تولید قطعات پرسی در سالن  های تولید شرکت قالب  های 
بــزرگ صنعتی ســایپا در مجموع تعــداد یک میلیون و 199 
هــزار و 648 قطعــه و تعــداد ضــرب نیز بــا مجموع ضرب 9 
میلیــون و 644 هــزار و 968 ضــرب انجــام شــده اســت کــه 
در مقایســه با مدت مشــابه ســال گذشــته 1400 به ترتیب 

افزایش 19 درصدی و 21 درصدی حاصل شده است.
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آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای هـادی خیرخـواه میرزائـی بـه وکالـت از طـرف آقـای مهـدی سـلیمانی طبـق 
وکالتنامه شـماره 48531 مورخ 1401/08/09 به موجب درخواسـت وارده شـماره 
1147018558 مورخ 1401/08/10 با اعالم مفقود شدن سند مالکیت ملک مورد 
آگهی به علت اسـباب کشـی با تسـلیم دو برگ استشـهادیه محلی گواهی امضاء 
تهـران تقاضـای  شـده ذیـل شـماره 35486 مـورخ 1401/08/09 دفترخانـه 910 
صـدور سـند مالکیـت المثنـی شـش دانـگ یـک دسـتگاه آپارتمـان قطعـه یکصـد و 
سـی ام تفکیکـی واقـع در سـمت جنـوب شـرقی طبقـه دوم بلـوک 3 بـه مسـاحت 
)112/89( یکصـد و دوازده متـر و هشـتاد و نـه دسـیمتر مربـع، کـه )2/73( دو متـر 
و هفتـاد و سـه دسـیمتر مربـع آن بالکـن اسـت پـالک ثبتـی 16891 فرعـی از 365 
اصلی مفروز و مجزی شده از شماره 16409 فرعی از 365 اصلی واقع در بخش 
10 تهـران بـه انضمـام یـک بـاب انبـاری قطعـه 86 تفکیکـی بـه مسـاحت 3/73 
مترمربـع واقـع در سـمت مرکـزی زیرزمیـن اول و یـک واحـد پارکینـگ قطعـه 232 
به مسـاحت 11/25 واقع واقع در سـمت مرکزی زیرزمین دوم را نموده اسـت که 

ذیـل شـماره الکترونیکـی 140120301147011617 امـالک بـه نـام مالکیـت مهـدی 
سلیمانی ثبت و بشماره چاپی 108478 سری ه سال 00 صادر و تسلیم گردیده 
اسـت؛ لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی مـی گـردد تـا 
هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده و نـام وی در ایـن آگهـی قیـد 
نشـده اسـت و یا مدعی وجود اصل سـند مالکیت نزد خود می باشـد می بایسـت 
ظـرف 10 روز از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خود را 
ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معامله تسـلیم نمایـد که در صـورت ارائه 
سـند مالکیـت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند بـه دارنـده آن اعـاده و از 
ادامـه عملیـات ثبتـی جلوگیـری بعمـل خواهـد آمـد، بدیهـی اسـت در صورتیکـه در 
مهلـت مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد و یـا اعتـراض بـدون سـند مالکیـت یـا سـند 
معاملـه تسـلیم شـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را مطابـق قانـون و مقررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد نمـود.
منوچهر کاظم اصالنی 

رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران
 م الف 14014 / شناسه آگهی 1409269

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
اراضی زراعی، باغات و ساختمانهای فاقد سند رسمی

چـون برابـر رای شـماره 140160301147001595 مـورخ 1401/0/18 منضـم بـه نامـه 
شـماره 140160301147001596 مـورخ 1401/07/18 هیـات موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیـف وضعیـت اراضـی زراعـی، باغـات و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مصـوب 
1390/09/20 مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک زیبادشـت تهـران تصرفـات 
پرونـده  متقاضـی  محمـد  علـی  فرزنـد  محمدجعفـرزارع  آقـای  مالکانـه  و  مفـروزی 
کاسـه 1399114401147000023 نسـبت بـه ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای 
احداثـی در آن بـه مسـاحت 52/34 مترمربـع در قسـمتی از پـاک 2725 فرعـی 
از 4 اصلـی واقـع در بخـش 10 تهـران انتقالـی از مالـک رسـمی )امـان الـه رضاپـور 
خسـرویه( و شـماره فرعـی 11619 از 4 اصلـی بـه آن تخصیـص یافتـه اسـت محـرز 

مـی باشـد.
پـاک 4/2725 اصلـی ذیـل صفحـه 473 دفتـر جلـد 77 سـابقه ثبـت دارد لـذا بـه 
منظـور اطـاع ذوی الحقـوق و شـرکای مشـاعی مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 
روز در روزنامـه آگهـی مـی گـردد در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند 
مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت قانونـی و عـدم وصـول واخواهـی و 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت بنـام محمدجعفـرزارع صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08
منوچهر کاظم اصالنی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زیبادشت تهران

م الف 14015 / شناسه آگهی 1409271

پیش نویس آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای پوریـا ارزانـی بـه شـماره ملـی 3950277218 طـی نامـه شـماره 871 مـورخ 07/02/1401 ارائـه 
شده توسط دفتر 5 لواسان بعنوان نماینده شهرداری لواسانات و ارائه استشهادیه به شماره 4998 
مـورخ 11/07/1401 دفتـر مذکـور بـا اعـام اینکـه سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مشـجر بـه 
بمسـاحت 282 مترمربـع تحـت پـاک ثبتـی 625 فرعـی از 19 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از پـاک 8 
فرعی از اصلی مذکور واقع در لواسـان قریه گلندوک بخش 11 تهران ذیل ثبت 31292 صفحه 209 
دفتـر 136 بـه شـماره چاپـی 232371 بـه نـام غـام حسـن بابائـی ثبـت، صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت 
سـپس ششـدانگ پـاک مذکـور برابـر سـند انتقـال بـه شـماره 9511 مـورخ 02/08/1384 به شـهرداری 
لواسـان منتقـل گردیـده اسـت، کـه بعلـت جابجایـی مفقـود گردیـده، نامبـرده تقاضـای صـدور المثنـی 
سـند مالکیـت پـاک مذکـور را نمـوده اسـت کـه در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت )اصاحـی 
08/11/80( مراتب در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه شخص یا اشخاصی مدعی انجام معامله 
نسبت به ملک مرقوم یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشند ظرف مدت 10 روز پس از انتشار 
ایـن آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
تسلیم نمایند و صورتمجلس مبنی بر وجود آن نزد معترض در دو نسخه تنظیم و یک نسخه آن به 
متقاضی المثنی تسلیم و اصل سند به ارائه دهنده مسترد می شود، بدیهی است در صورت انقضاء 
مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض اصل سـند مالکیت یا سـند معاملـه ارائه 

نگردد طبق مقررات المثنی سـند مالکیت صادر و تسـلیم خواهد شـد.
نصراله رادپور – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لواسانات 

م الف 14016 / شناسه آگهی 1409272

مـورخ   1045026471 شـماره  وارده  طـی  وکالتـا  کلرمـی  یعقوبـی  امیـن  آقـای 
1401/08/01 برابـر وکالتنامـه 29495 مورخـه 1401/04/22 دفترخانـه 150 فومـن 
و  مـورخ 1401/05/24  شـماره 34139  بـه  امضـا  گواهـی  استشـهادیه  تسـلیم  بـا 
بـه شـماره تصدیـق 987674 دفترخانـه 240 تهـران تقاضـای صـدور سـند مالکیـت 
المثنـی نمـوده و مدعـی اسـت سـند مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان واقـع 
در طبقـه اول بـه پـاک ثبتـی 431 فرعـی از 1316 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 
فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در بخـش 10 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت 
ملـک رودکـی تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 42/55 مترمربـع بانضمام پارکینگ 
انبـاری قطعـه 2 تفکیکـی مـورد ثبـت 496055 صفحـه 52  قطعـه 2 تفکیکـی و 
دفتـر جلـد 2592 بشـماره چاپـی 901764 بنـام داود روحـی ثبـت و صـادر و تسـلیم 
گردیـده سـپس برابـر سـند قطعـی بـه شـماره 19075 مورخـه 91/05/11 دفترخانـه 
928 تهـران بـه محمـد یعقوبـی کلرمـی منتقـل گردیـده اسـت بـه علـت سـرقت و 
گواهـی سـرقت بشـماره 97/6164/020501/77 مورخـه 97/02/18 کانتـری 115 
تهـران مفقـود گردیـده لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در 
یـک نوبـت آگهـی مـی گـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن 
و یـا وجـود سـند مالکیـت مزبـور نـزد خـود باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف 
مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه 
این اداره تسـلیم نماید تا مورد رسـیدگی قرار گیرد بدیهی اسـت چنانچه در مهلت 
مقـرر اعتراضـی واصـل نگـردد المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم مـی گـردد. 
سید هادی جاللی امام – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران

م الف 14018 / شناسه آگهی 1409278

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه محمد علی حسین نژاد برابر وکالتنامه و تفویض وکالتنامه شماره 7613 
– 24562 مورخـه 1383/04/04 – 1387/02/22 دفترخانـه 646 تهـران از طـرف اکبـر 
صابـری حسـین آبـاد )مالـک( بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصدق طی شـماره 
شناسه 139902156094000026 و رمز تصدیق شماره 344146 مورخ 02/23/1399 
دفترخانـه 985 تهـران و بـرگ تقاضـا بشـماره وارده 4818 مـورخ 1399/02/30 مدعـی 
فقـدان سـند مالکیـت شـش دانـگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 120 
یکصـد و بیسـت مترمربـع بـه شـماره 18954 فرعـی از دو اصلـی مفـروز مجـزی شـده از 
1326 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 12 تهران که در که برابر رای شماره 4312 
مورخ 1376/02/15 هیات رسیدگی به ماده 147 قانون ثبت بنام اکبر صابری حسین 
آباد ذیل ثبت 425097 دفتر 1473 صفحه 484 ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی 
610982 صـادر و تسـلیم گردیـد. بـه علـت انتزاعـی بـودن بـه صفحـه 253 دفتـر 279 
منتقل شده است. بعلت جابه جایی مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت 
المثنـی پـاک موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامه قانون 
ثبت فقط در یک نوبت در یک روزنامه کثیراالنتشـار )همین روزنامه( آگهی میشـود تا 
چنانچه کسی ادعای انجام معامله نسبت به ملک مذکور یا وجود اصل سند مالکیت 
نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مهلـت 10 روز اعتـراض خـود 
را به انضمام اصل سند مالکیت به این منطقه ارائه نماید تا مورد رسیدگی قرار گیرد 
بدیهی است اصل سند مالکیت پس از رویت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد 
شـد لیکـن بـه اعتـراض بـدون ارائـه اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود در 
صـورت عـدم وصـول واخواهـی ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیـت پـاک 

مرقـوم صـادر و بـه متقاضی تسـلیم خواهد گردید.
خداداد بشیری – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک یافت آباد تهران

م الف 14019 / شناسه آگهی 1409279

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای محمـد رفیعـی اصالتـا بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا 
و 24724  ذیـل شـماره 24723  امضـاء شـده  گواهـی  استشـهادیه  بـرگ  دو  تسـلیم 
مـورخ 1401/06/27 دفترخانـه 1207 تهـران طـی درخواسـت وارده 1023019238 مـورخ 
1401/06/27 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای 
مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی می گـردد: 1- نام و نـام خانوادگی: 
آقـای محمـد رفیعـی مالـک شـش دانـگ 2- شـماره پـاک: 6069 فرعـی از 122 اصلـی 3- 
علت گم شدن: جابجایی منزل 4- خاصه وضعیت مالکیت: سند مالکیت کاداستری 
ششدانگ اعیان یک دستگاه آپارتمان مسکونی )وضعیت خاص طلق با عرصه وقف( 
بمسـاحت 52/19 مترمربـع کـه مقـدار 2/37 مترمربـع آن بالکـن اسـت واقـع در سـمت 
جنوبـی طبقـه دو بشـماره 6069 فرعـی از 122 اصلـی قطعـه 6 تفکیکـی مفـروز و مجـزی 
شـده از 507 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران، بانضمـام انباری قطعه 6 
تفکیکی به مسـاحت 2/58 مترمربع واقع در طبقه زیرزمین بشـماره چاپی 372430 
ذیـل دفتـر الکترونیـک 139720301023053335 بـه نـام آقـای محمـد رفیعـی صـادر 
گردیده است. لذا با توجه به اعام فقدان سند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواست 
صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده 
کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود 
مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارایـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت 
مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یا سـند معاملـه ارایه 
نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم 

خواهـد کرد.
محمد امین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

 م الف 14020 / شناسه آگهی 1409282

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

هیـات   1401/07/04 مـورخ   140160301079000920 شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک تهرانپـارس تصرفات 
مالکانـه بالمعـارض متقاضـی آقـای رضـا برغمـدی بـه شناسـنامه شـماره 
16555 کدملـی 0069794359 متولـد 1360 صـادره تهـران فرزنـد عبـاس 
در ششـدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مسـاحت 19/80 
مترمربـع از پـالک ثبتـی شـماره 183 فرعـی از 88 اصلـی واقـع در تهـران 
بخـش 11 خریـداری در ازای سـهم مشـاعی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه 
منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف 
مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع 
قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و 

عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08

رضا النچری – رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 14021 / شناسه آگهی 1409391

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

هیـات   1401/07/04 مـورخ   140160301079000919 شـماره  رای  برابـر 
موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملک تهرانپـارس تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای عباس برغمدی به شناسنامه شماره 6 
کدملـی 5739808952 متولـد 1340 صـادره  فرزنـد محمد در ششـدانگ 
یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 142/22 مترمربـع 
از پـالک ثبتـی شـماره 183 فرعـی از 88 اصلـی واقـع در تهـران بخـش 11 
خریداری در ازای سهم مشاعی محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی 
کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته 
باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض 
خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه 
از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم 
نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/08/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/08

رضا النچری – رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 14022 / شناسه آگهی 1409394

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای میـر ابوالفضـل حسـینی اشـلقی برابـر تقاضـای وارده شـماره 1401-24355 
مـورخ   26308 شـماره  ذیـل  مصـدق  استشـهادیه  تسـلیم  بـا   1401/08/02 مـورخ 
اینکـه: سـند  اعـام  بـا  تهـران  1401/08/02 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 593 
مالکیـت ششـدانگ یکدسـتگاه آپارتمـان قطعـه 5 تفکیکـی واقـع در طبقـه 3 بـه 
مسـاحت 40/38 مترمربع تحت شـماره 84 فرعی از 3631 اصلی مفروزی از پاک 
8 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 تهـران بانضمـام انبـاری قطعه 4 تفکیکی 
و پارکینـگ 4 تفکیکـی تحـت شـماره چاپـی 970201 بـه نـام میـر ابوالفضـل حسـینی 
اشـلقی ثبـت، صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و مـورد ثبـت برابـر سـند رهنـی 12019 
مورخ 1386/03/12 شـماره 696 تهران نزد بانک مسـکن شـعبه شـهدا در قید رهن 
می باشـد که بانک مرتهن برابر نامه شـماره 1930 .1142 مورخ 1401/08/08 اعام 
نموده که اصل سند نزد بانک نمی باشد. که اصل سند مالکیت به علت جابجایی 
منـزل مفقـود گردیـده اسـت طـی درخواسـت وارده فـوق تقاضـای صدور المثنی سـند 
مالکیـت پـاک مذکـور را نمـوده اسـت و در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه اصاحـی 
قانـون ثبـت )مصـوب 08/11/80( مراتـب در یـک نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه 
شـخص یـا اشـخاص مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند 
مالکیت نزد خود میباشد ظرف مدت 10 روز پس از انتشار این آگهی اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه واقـع در خیابـان 
دماونـد – خیابـان غفـاری نسـب – جنـب پـادگان شـهید خضرائـی تسـلیم و رسـید 
اخـذ نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـا مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض یـا 
در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارائـه نشـود طبـق مقـررات 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد شـد/.
علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران

 م الف 14023 / شناسه آگهی 1409395

آگهی فقدان سند مالکیت
اعیانـی آپارتمـان قطعـه 250 تفکیکـی بلـوک 8 واقـع در طبقـه 4 بـه پـاک ثبتـی 
33630 فرعـی از 2395 اصلـی مفـروز و مجـزی شـده از 412516 فرعـی از اصلـی 
مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران بـه مسـاحت 74/6 دسـیمتر مربـع بـا قدرالسـهم 
از عرصـه و سـایر مشـاعات و مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمانهـا و آییـن نامـه 
اجرایـی آن ذیـل شـماره دفتـر الکترونیکـی 140020301080017452 سـند مالکیـت 
بـه شـماره چاپـی 547084 سـری ه/99 مقـدار 6 سـهم از 35 سـهم کل بـه نـام 
محمدرضـا ملـک زاده دارای شـماره ملـی 0071805214 ثبـت گردیـده اسـت. حـال 
آقـای امیرهـادی خواجـه عمیـد بـه ارائـه وکالتنامـه 42986- 1401/7/10 دفتـر 1406 
تهـران و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و ذیـل آن 
طـی شـماره یکتـا 140102154159000611 دفترخانـه 1406 تهـران ثبـت شـده مدعـی 
اسـت کـه سـند مذکـور بـه علـت جابجایـی مفقـود گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور 
المثنـی سـند مالکیـت ملـک مـورد نظـر را دارد لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن 
نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجود سـند مالکیت مذکور 
نـزد خـود باشـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مدت 10 روز بـه این منطقه مراجعه 
و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید 
دریافـت نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بـه اعتـراض بـدون ارایـه اصـل سـند 
مالکیـت ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد. پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن 
واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبق مقررات اقدام خواهد شـد.

بهروز جشان – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرآرا تهران 
م الف 14025 / شناسه آگهی 1409483

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
بدینوسیله به اطالع تمامی سهامداران شرکت کشت و صنعت پارس کارینا )سهامی خاص( به شماره ثبت55272 و شناسه 
ملی14010021127 میرساند که جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده در روز جمعه تاریخ 1401/09/04رأس ساعت16 
در محـل اقامتـگاه قانونـی شـرکت بـا موضوعـات زیـر برگـزار میگـردد: 1-قرائـت گـزارش فعالیـت هیـأت مدیـره بـرای عملکـرد سـال 
مالی منتهی به 29اسـفند 1400 ، 2- قرائت گزارش حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی وتأیید صورت های مالی سـال منتهی 
به29 اسـفند 1400 ، 3- با توجه به اسـتعفای تمامی اعضا هیأت مدیره ، انتخاب اعضا هیأت مدیره جدید ، 4-انتخاب بازرس 
اصلـی و بـازرس علـی البـدل ، 5- انتخـاب روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی و اطالعیـه هـای شـرکت ، 6- سـایر موضوعاتی 
که در اختیار مجمع عمومی عادی می باشـد ، بر این اسـاس از کلیه سـهامداران یا نمایندگان یا وکالی قانونی آنها در خواسـت 
میگردد با در دست داشتن اصل برگ سهام)و برگ نمایندگی یا وکالت نامه(به منظور دریافت مجوز ورود به مجمع؛حداکثر تا 

تاریخ1401/09/04رأس سـاعت 14 بعد از ظهر به نشـانی قانونی شـرکت)واحد امور سـهامداران( مراجعه نمایند.
فرهنگ صناعی، رئیس هیأت مدیره

رای اصالحی
رای شـماره  139860330002019297 پرونده کالسـه 1394114430002000572 مربوط به 
تقاضای آقای عباس تلخ آبی مبنی بر صدور سند مالکیت نسبت به ششدانگ پالک شماره 

25 فرعی از 1934 اصلی واقع در بخش حوزه ثبت ملک اداره دو قم تحت بررسی است. 
رای اصالحی

بـا توجـه و بـا عنایـت بـه اینکـه رای هیـات تاکنـون اجـرا نشـده لـذا مفـاد رای صـادر بـه شـرح 
ذیـل اصـالح مـی گـردد: 

با توجه به تقاضانامه ارائه شده و مستندات ضمیمه شامل )مبایعه نامه عادی از حسین 
شـاهواروقی فراهانی طی سـند قطعی شـماره 110677 مورخ 1399/9/5 دفترخانه 41قم(  
و مالحظه نقشه ملک و گزارش کارشناس منتخب 1623 - 1398/1/28 و پاسخ وضعیت 
ثبتی 5871 - 1401/8/14که حکایت از احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا 
و انتقـال ملـک از مالـک رسـمی بـه متقاضـی داشـته و تصرفـات متقاضـی نسـبت بـه مـورد 
تقاضـا احـراز گردیـده و بررسـی هـای محلـی کارشـناس کـه حکایـت از عـدم تعـارض و بـال 
منـازع بـودن تصرفـات متقاضـی دارد طـی نامـه شـماره 110/25326 - 1398/8/19 اداره راه 
و شهرسـازی مبنـی بـر عـدم مـوات بـودن پـالک مـورد تقاضـا اعـالم داشـته لـذا مالکیـت آقای 
عبـاس تلـخ آبـی بـه شناسـنامه شـماره 1381 کدملـی 5449231032 صـادره فراهـان فرزند 
میثـم ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بـه مسـاحت 99/60 مترمربـع در 
قسمتی از پالک شماره 25 فرعی از 1934 اصلی واقع در قم بخش حوزه ثبت ملک اداره 

دو قـم تاییـد و رای خـود را بـه حـدود ذیـل صـادر مـی نمایـد.
شماال بطول 6 متر درب و دیواریست به شارع 10 متری. 

شرقا :به طول 16/60 متر دیواریست به شارع 2 متری بن بست. 
جنوبا : به طول 6 متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک 1934/25 اصلی 

غربا : به طول 16/60 متر دیوار به دیوار خانه احداثی در قسمتی از پالک 1934/26 اصلی. 
حقوق ارتفاقی ندارد. 

 رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد. 
عباس پور حسنی حجت آبادی – رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

آگهی فقدان سند مالکیت
آگهـی فقـدان سـند مالکیـت آقـای قاسـم قندالـی وکیـل وراث عـزت الملـوک باقـری 
باسـتناد بـه وکالت نامـه ۱۲۰۱۱۹ مـورخ ۱۳۹۵/۰۶/۱۷ دفتـر ۷ گرمسـار  و ۲ بـرگ 
استشـهاد محلـی کـه بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره ۷ گرمسـار 
رسـیده مدعـی مـی باشـد کـه سـند مالکیـت یـک سـهم از ۸ سـهم ۴/۵ دانـگ از 
 ۲۳۹ جلـد   ... ثبـت  مـورد  گرمسـار  بخـش  در  واقـع   ۱۰/۶۹۷۸ پـاک  ششـدانگ 
صفحـه ۳۸۲ بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت 
المثنـی را نمـوده اسـت. لـذا مراتـب باسـتناد مـاده ۱۲۰ آییـن نامـه قانون ثبت آگهی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود 
اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت 
ده روز اعتراض خود را به ضمیمه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم و رسید 
دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مـدت مذکـور و 
نرسـیدن واخواهی و در صورت اعتراض اصل اسـناد ارائه نشـود نسـبت به صدور 

سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.  
ش چ سند ۰۰۵۳۸۳

شناسه ۱۴۰۹۷۵۹ رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار- حسین چلوئی

آگهی
شـماره  و   140103390001660532 دادنامـه  بشـماره  دادگاه  رای  بـه  باتوجـه 
کالسه140003920001679800و بایگانی شماره 0001313 مورخه 1401/05/03 شعبه1 
دادگاه خانـواده گـرگان و قطعیـت ایـن حکـم لـذا بـه زوج جنـاب آقـای بهـرام قوامـی فرزنـد 
محمـد ابراهیـم جهـت ثبـت واقعـه طـالق با خانـم عذرا علیزاده فرزند علی ابـالغ و اخطار 
مـی گـردد کـه ظـرف مـدت10 روز از تاریـخ درج درروزنامـه بـا مراجعـه بـه دفتـر طـالق16 
گرگان به آدرس گرگان میدان شهرداری  15 متری مهرآیین ساختمان حبیبی فر طبقه 

اول مراجعـه وعـدم حضـور بـه منزلـه ثبـت طـالق و اقـدام قانونـی مـی باشـد.
473- سردفتر رسمی ازدواج شماره32و طالق16 گرگان - سیدروح هللا موسوی پور
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۱۳۷ روستای چهارمحال و 
بختیاری فاقد اینترنت 

مدیــر کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات چهارمحــال و بختیــاری 
بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال ۱۴۰۲ تمامــی 
روســتاهای باالی ۲۰ خانوار در چهارمحال و بختیاری به شــبکه 
اینترنت وصل شــوند، خاطرنشــان کرد که اکنون ۱۳۷ روســتای 
اســتان فاقد زیرســاخت برای دسترسی به شبکه اینترنت همراه 

و ثابت هستند.
مرتضی باللی در گفت وگو با ایســنا با اشــاره به اینکه ۵۷۵ 
روســتای بــاالی ۲۰خانــوار در چهارمحــال و بختیــاری وجــود دارد، 
افزود: اولویت برای اتصال به اینترنت روستاهایی است که فاقد 
هر گونه شــبکه برای دسترســی به اینترنت هســتند، ۴۰ روســتا 

در اولویت راه اندازی قرار دارند و اقدامات در حال انجام است.
او با اشاره به ابالغیه از سوی وزارت ارتباطات به اپراتورهای 
همراه برای ایجاد زیرســاخت دسترســی به اینترنت پرســرعت در 
روســتاها، اظهار کرد: تامین تجهیزات بر عهده اپراتورها اســت و 

بر اساس اولویت این تجهیزات نصب می شوند.
مدیر کل ارتباطات و فناوری اطالعات چهارمحال و بختیاری 
بــا بیــان اینکــه پیش بینــی می شــود تــا پایــان ســال ۱۴۰۲ تمامــی 
روســتاهای بــاالی ۲۰ خانــوار در چهارمحــال و بختیاری به شــبکه 
اینترنــت وصــل شــوند، گفــت: هزینــه ایجــاد ســایت BTS  بــرای 
دسترسی به اینترنت ۴.۵ میلیارد تومان و ارتقای سایت نسل ۲ 

به نسل چهار حدود ۲.۵ میلیارد تومان است.

رئیــس اداره بازرگانــی خارجی ســازمان صنعت، معدن و 
تجارت خراســان رضوی درباره میزان صادرات از اســتان 
طــی ۷ مــاه گذشــته اعــالم کــرد کــه در ایــن مــدت ۱۱۸۷ 
تــن کاال بــه ارزش ۶۷۳ میلیــون دالر صادرات از اســتان 
صورت گرفته که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از 
نظر وزنی ۲۵ درصد و از لحاظ ارزشی ۱۳ درصد کاهش 

داشته است.
محمدعلــی امیــر فخریــان در گفت وگــو بــا ایســنا در 
خصوص تراز تجاری خراسان رضوی و میزان صادرات طی 
۷ مــاه گذشــته اظهــار کــرد: اگر روند صادرات از خراســان 
رضــوی در ایــن مــدت را بررســی کنیم، میــزان صادرات در 
ابتدای ســال کاهش ۳۰ درصدی داشــت که اکنون به ۱۳ 
درصد رســیده اســت، یعنی روند صادرات صعودی است. 
کاهش اولیه صادرات در ماه های ابتدایی موجب شده تا 
روند صادرات کاهشی در نظر گرفته شود، اما اگر میزان 
صــادرات مهــر مــاه امســال را با ســال قبل مقایســه کنیم 

صادرات وضعیت مناســبی داشته و رو به رشد است.
او دربــاره کاهــش دالیــل صــادرات اســتان افــزود: 
طــی ســال جــاری در مــدت ۷ مــاه ۲۴۸ میلیــون دالر بــه 
افغانستان صادرات داشته ایم، این در حالی است که در 
سال گذشته در این زمان ۳۴۱ میلیون دالر به افغانستان 
صــادرات صــورت گرفتــه و ایــن کاهــش بــه دلیــل تغییــر 
حاکمیــت در افغانســتان بوده اســت کــه محدودیت هایی 
را ایجــاد کرد.پــس از تغییرات سیاســی یکــی از بزرگترین 
مشــکالت کاهش قدرت خرید مردم و کاهش درآمدهای 
این کشور بود که واردات از تمام کشورهای دیگر را تحت 
تاثیــر قــرار داد. خوشــبختانه در دو ماهــه اخیــر صــادرات 
به افغانســتان نســبت به مدت مشــابه ســال قبل رشد را 
نشــان می دهــد و ایــن مســاله متاثــر از اقدامات مناســب 
دســتگاه های اســتانی، برنامــه ریزی کارگروه هــای مرتبط، 
تغییرات در صادرات کاالها و ثبات شرایط نسبت به سال 
قبــل در این زمان اســت. این موضــوع نوید دهنده بهبود 

شرایط صادرات خراسان رضوی به این کشور است.
صنعــت،  ســازمان  خارجــی  بازرگانــی  اداره  رئیــس 
کــرد:  خاطرنشــان  رضــوی  خراســان  تجــارت  و  معــدن 
همچنیــن یکــی دیگــر از دالیــل کاهــش صــادرات اســتان 
محدودیت هــای ترانزیتــی بــا کشــور ترکمنســتان بــود کــه 
اکنــون بــا اقدامــات صورت گرفته توســط دولت ســیزدهم 
و رفــع ایــن محدودیت هــا پیش بینــی می شــود کــه میــزان 

صادرات در آینده روند بهتری داشته باشد.
ریزی هایــی  برنامــه  کــرد:  تصریــح  فخریــان  امیــر 
و  معــدن  صنعــت،  حــوزه  در  مــراودات  افزایــش  بــرای 
تجــارت خراســان رضــوی بــا کشــور افغانســتان از جملــه 

بازدیــد کارشناســان از هــرات صــورت گرفتــه 
تــا ظرفیت هــای تولیــد ایــن کشــور بررســی  و 
بــر اســاس آن مــراودات تجــاری اقــدام شــود. 
از مزیت هــای ایــن اقــدام می توان بــه افزایش 
ســهم صــادرات از ایــران بــه ایــن کشــور،حفظ 
بــازار ایــران در این کشــور و افزایــش صادرات 
مــواد اولیــه مــورد نیــاز واحدهــای تولیــدی این 
کشــور اشــاره کــرد. همچنین در حــوزه تجارت 
اقداماتــی از جملــه ارائــه تســهیالت در تجارت 
بــا ایــن کشــور بــرای بازارچــه هــای مــرزی  و 
مرزنشــینان در حال انجام است که بخشی از 
آن اثر خود را نشان داده و بخشی اثرات خود 

را به زودی نشان خواهد داد.
ســازمان  خارجــی  بازرگانــی  اداره  رئیــس 
صنعــت، معــدن و تجــارت خراســان رضــوی در 
خصوص صادرات اســتان به ســایر کشــورها در 
ایــن مــدت اظهــار کرد: طــی ۷ ماه ابتدای ســال 
جاری صادرات از اســتان به کشــورهای دیگر از 

جمله تاجیکستان ۳۶۵ درصد، عراق ۶ درصد، 
امــارات متحــده عربی ۷۰ درصــد و هند نزدیک 

به ۱۱۰ درصد افزایش داشته است.
کاالهــای  عمــده  دربــاره  فخریــان  امیــر 
صادراتــی خراســان رضــوی طــی ۷ مــاه ابتــدای 
ســال جــاری گفــت: در ایــن مــدت زعفــران ۵۲ 
میلیــون دالر صــادر شــده کــه از لحــاظ ارزشــی 
۸۲ درصد رشــد را نســبت به ســال  قبل نشان 
می دهــد. از دیگــر کاالهــای صادراتــی در ایــن 
مدت می توان به میله های آهنی، پسته، سیب 
تــازه ، کفپوش هــای غیــر مخملــی، مخمرهــا ، 
رب گوجــه  فرنگــی و .... اشــاره کــرد. همچنین 
عمده کشــورهای صادراتی اســتان در این مدت 
افغانســتان، ترکمنســتان، تاجیکســتان، عراق، 
امــارات متحــده عربــی، پاکســتان،  ازبکســتان 

قرقیزستان، اسپانیا و روسیه هستند.
و  صنعــت  بخــش  صــادرات  دربــاره  او 
کــرد: در  بیــان  از خراســان رضــوی  کشــاورزی 

صــادرات  کل  جــاری  ســال  ابتــدای  ماهــه   ۷
محصــوالت صنعتــی به جز صنایــع غذایی ۲۷۰ 
میلیون دالر بوده که بیشــترین میزان صادرات 
در گروه های هدف کاالیی به کشــورهای هدف 
صادراتی بوده اســت. همچنین میزان صادرات 
بخش کشــاورزی و صنایع غذایی در این مدت 
۲۴۰ میلیــون دالر اســت کــه نــگاه به ایــن آمار 
نشــان می دهــد کــه بخــش صنعــت بیشــترین 
میزان صادرات را به خود اختصاص داده است. 
رئیــس اداره بازرگانــی خارجــی ســازمان 
رضــوی  تجــارت خراســان  و  معــدن  صنعــت، 
درباره صادرات بخش معدن و صنایع معدنی 
اســتان گفت: طی ۷ ماهه ابتدای ســال جاری 
معدنــی  صنایــع  و  معــدن  بخــش  صــادرات 
استان ۱۳۰ میلیون دالر بوده است که میزان 
صــادرات ایــن بخش به همــراه بخش صنعت  

۴۰۰ میلیون دالر می شود.
امیرفخریــان در خصــوص میــزان واردات 

کاال به خراسان رضوی طی ۷ ماه ابتدای سال 
جــاری بیــان کرد: طی این مــدت ۱۶۶ هزار تن 
کاال بــه ارزش ۳۶۳ میلیــون دالر بــه اســتان 
وارد شــده کــه نســبت به ســال قبــل افزایش 
داشــته اســت. حجــم تجــارت خارجــی اســتان 
در مقایســه با ســال قبل تفاوتی نداشــته، اما 
تــراز تجــاری اســتان در ایــن مــدت مثبت ۳۱۰ 

میلیون دالر است. 
بــه  وارداتــی  کاالهــای  عمــده  دربــاره  او 
خراســان رضــوی افــزود: مواد اولیه مــورد نیاز 
تولید، گوشی تلفن همراه، پنبه، برنج، گندم 
معمولــی، نــخ یــک الیــه، ماشــین های نــورد و 
لوبیــا چیتــی از جملــه عمــده تریــن کاالهــای 
وارداتــی بــه اســتان در ایــن مــدت هســتند. 
ترکیــه،  عربــی،  متحــده  امــارات  همچنیــن 
تاجیکســتان، چیــن  ،پاکســتان، ازبکســتان، 
عمــان ، افغانســتان، کــره و هنــد از جملــه ۱۰ 

کشور عمده وارداتی هستند.

 کاهش ۲۵ درصدی صادرات خراسان رضوی طی ۷ ماه
ابتدای سال جاری
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چرا گردن شتر کج است؟
راضیه حسینی

مخالفــت زاکانی با انتشــار لیســت ســاختمان های 
ناایمن: »اگر لیست را ارائه کنیم از فردا کسی در شهر 

نمی ماند.«
مــا کــه می گوییــم فــردای فهمیــدن، بــا روز قبــل و 
هیــچ  بــودن  بی خبــر 
فرقــی نخواهد داشــت. 
شــاید چنــد روزی مردم 
بــا نگرانــی در خانه ها و 
ناایمــن  ســاختمان های 
آمــد  و  رفــت  و  زندگــی 
کننــد. شــاید چند روزی 
بترســند و ســعی کننــد 
راهــی بــرای نجــات پیدا 
کننــد. امــا به ســرعت همــه چیز عادی می شــود. باز هم 
متوجــه می شــویم راهــی جــز مانــدن نداریم. پولــی برای 
رفتن و ساختن نداریم. پس در حالی که به چکه سقف 
خیــره می شــویم با خودمــان می گوییم: »مــرگ و زندگی 
پنت هــاوس  تــو  یکــی  یهــو می بینــی  دســت خداســت. 
زعفرانیــه می میــره ولــی مــا وســط همیــن ســاختمونای 

فرسوده زنده می مونیم.« 
بعــد یــاد یــک مثل می افتیــم »به شــتر می گن چرا 

گردنت کجه؟ می گه من کجام صافه؟«
بــاز خیال مــان راحت تــر می شــود. مــا که خــودروی 
غالــب خیابان های مــان پراید اســت، با قحطی دارو ســر 
می کنیــم، زیــر خــط فقــر دســت و پــا می زنیــم، هــر روز 
صبــح قبــل از صبحانــه، چندین واحد ســرب و متان فرو 
می دهیــم، از گســل و زمین هــای فرونشســت کرده رد 
می شــویم، کجــای زندگی مــان ایمن اســت کــه این  یکی 

باشد؟ 
مســئوالن محتــرم، لیســت ســاختمان ها را پیــش 
خودتــان نگــه داریــد. هر وقــت یکی ریخــت رویش خط 
بکشــید و بــا خیال راحت بگویید:»خــب یکی کمتر. این 
خــودش پیشــرفت بزرگیــه.« در رســانه ها اعــام کنیــد 
»درصد ســاختمان های ناایمن نســبت به ســال گذشــته 
با کاهش چشــمگیری روبرو شــده. این از موفقیت های 
دولــت اســت. امیدواریــم ســال آینــده رونــد کاهــش دو 
برابــر شــود و بــه زودی شــاهد از بیــن رفتن، ببخشــید، 
یعنی حل شــدن مشــکل تمامی ساختمان های فرسوده 

باشیم.« 
یــک ســری کارشــناس هــم بــه برنامه هــای خبــری 
دعوت می شــوند تا درباره علل و عوامل رســیدن به این 
موفقیــت بزرگ صحبت کننــد. آمار و نمودار بیاورند که 

چه بودیم و چه شدیم. 
نمودارهــا همگــی خط های اتوکشــیده و خط کشــی 
شــده اند. مســتقیم به ســمت اوج می روند. خوب است 
که وســط این همه اتفاق کج و کوله نمودارها همیشــه 

یک شکل و در اوجند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

و  برنامه ریــزی  معاونــت  سرپرســت 
پــرورش  و  آمــوزش  وزارت  منابــع  توســعه 
ضوابــط نحــوه اعمــال قانــون ترمیــم حقــوق 

کارکنان این وزارتخانه را اعالم کرد.
در  ســتاری فرد  صــادق  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بخشــنامه ای خطــاب بــه مدیــران کل آمــوزش و 
پــرورش اســتان ها، باتوجــه بــه »قانــون اصــاح 
قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و ترمیم حقوق 
کارکنان و بازنشســتگان کشــوری و لشــکری« به 
آبــان ۱۴۰۱   مــورخ ۱۶   ۸۲۸ شــماره ۱۱/۷۸۲۵۸- 
مجلــس شــورای اســامی،  ضوابــط نحــوه اعمال 
قانــون ترمیــم حقوق کارکنان در وزارت آموزش و 

پرورش را به این شرح اعام کرد:
۱- بــه موجــب بند ۱ قانــون مذکور ۳۰۰۰ 
امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت 
خدمات کشوری با عنوان »ترمیم حقوق« به 
صــورت ثابــت در احــکام کارگزینــی آنــان درج 
می شــود. مبلــغ ناشــی از اعمال ایــن افزایش 

مشمول کسور بازنشستگی است.
۲- کمــک هزینــه عائله منــدی و اوالد تمامــی 
گروه هــای مختلــف حقوق بگیــر بــه ترتیب ۵۰ 

درصد و ۱۰۰ درصد افزایش می یابد.
مابه التفــاوت  از  فوق الذکــر  افزایش هــای   -۳
جــزء ۱ بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه ســال 

۱۴۰۱ کل کشور، موضوع بند ۵ مصوبه شماره 
اردیبهشــت   ۱۵ مــورخ  ۲۱۴۸۷/ت۵۹۸۲۶هـــ 
بــه  منضــم  وزیــران،  محتــرم  هیئــت   ۱۴۰۱
بخشــنامه شــماره ۷۱۰/۱۱ مــورخ ۱۴۰۱/۲/۲۲ 

)۵۶.۰۰۰.۰۰۰( ریال( کسر نمی شود.
از  پــس  کــه  افــرادی  بــرای  مذکــور  امتیــاز   -۴
تصویب این قانون، به کارگیری می شــوند، نیز 

اعمال می شود.
۵- بــر اســاس بند ۹ قانــون مذکور کلیه 
معلمــان طــرح مهرآفرین تحت شــمول قانون 
رتبــه بنــدی معلمان مصــوب ۱۵ اســفند۱۴۰۰ 

بدون برگزاری آزمون مجدد قرار می گیرند.

بــر  عــاوه  مذکــور،  افزایش هــای   -۶
افزایش های حقوق و دستمزد ناشی از تبصره 
۱۲ مــاده واحــده قانون بودجه ســال ۱۴۰۱ کل 
کشور، از تاریخ اول مهر ۱۴۰۱ عمال می شود.
۷- بــه اســتاد تبصــره بنــد )۱( قانــون، عاوه بر 
افزایش هــای ذکــر شــده در بنــد )۱(، حداکثــر 
پانــزده درصــد )۱۵%( بــه عنــوان »فوق العــاده 
جهــش علمــی بر مبنای عملکــرد« به حقوق و 
مزایای مستمر اعضای هیئت علمی غیربالینی 
دانشــگاه ها و مؤسســات آموزشی و پژوهشی 
وابســته بــه وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری 

و سایر دستگاه های اجرایی اضافه می شود.

یــک فعال حوزه کار بــا تاکید بر ترمیم حقوق 
و دســتمزد کارگــران و بازنشســتگان تامیــن 
اجتماعی، از آغاز واریز معوقات بازنشستگان 
ســایر ســطوح مــزدی خبــر داد و عنــوان کــرد 
معوقــات ظــرف پنج مــاه از آبان تا اســفند به 

حساب بازنشستگان واریز می شود.
رحمت هللا پورموســی در گفت وگو با ایسنا، با 
تاکید بر لزوم ترمیم حقوق و دستمزد کارگران 
کارگــری  کرد:جامعــه  اظهــار  بازنشســتگان  و 
خواهــان مهــار تــورم و تثبیــت قیمت هاســت، 
هرچنــد کــه دولــت بــرای کنتــرل تــورم و ثبات 
قیمت هــا در بــازار تــاش می کنــد امــا در ایــن 
شرایط قدرت معیشت کارگران و بازنشستگان 

و حتی کارمندان باید حفظ شود.
وی افــزود: با توجه به افزایش هزینه ها 
ترمیــم  قــدرت خریــد، دولــت  لــزوم حفــظ  و 
حقــوق کارمنــدان و بازنشســتگان کشــوری و 
لشــگری را در دســتور کار قــرار داد و مجلــس 

نیز آن را تصویب کرد.

ایــن فعــال حــوزه کار با اشــاره بــه هزینه های 
ســبد معیشــت کارگران، گفت: این هزینه ها 
شامل هزینه های مسکن، بهداشت و درمان، 
خــوراک و مــواد غذایی و... اســت که اگر تورم 
هر کدام محاســبه شــود، می بینیم که حقوق 
و دریافتی کارگران کفاف هزینه های زندگی و 
سبد معیشت آنها را نمی دهد لذا باید تاش 
کنیــم که تــورم در بخش های مختلف اقتصاد 

و جامعه کنترل شود.
واریــز  آغــاز  از  ادامــه  در  پورموســی 
معوقــات حقــوق بازنشســتگان ســایر ســطوح 
تامین اجتماعی خبر داد و گفت: وزیر کار در 
روزهــای گذشــته اعــام کرد کــه معوقات پنج 
ماهــه بازنشســتگان ســایر ســطوح تــا قبــل از 
پایــان ســال پرداخــت خواهد شــد و در همین 
بــه  ایــن مبالــغ  راســتا از روز گذشــته واریــز 

حساب بازنشستگان آغاز شده است.
فروردیــن  معوقــه  پرداخــت  گفــت:  وی 
پرداخــت  بــا شــروع  مــاه و همزمــان  ایــن  از 

مســتمری آبان آغاز شــده و به تدریج معوقه 
هــر مــاه در بــرج بعــد پرداخــت مــی شــود بــه 
نحــوی که معوقــه اردیبهشــت در آذر،  معوقه 
خرداد در دی و به همین ترتیب معوقات پنج 
ماه تا آخر سال به حساب بازنشستگان سایر 

سطوح تامین اجتماعی واریز خواهد شد.
این پیشکسوت کارگری تصریح کرد: در 
ابتــدای ســال افزایــش ۱۰ درصــد بــرای حقوق 
بازنشســتگان ســایر ســطوح تامیــن اجتماعی 
درنظــر گرفتــه شــد کــه مــورد اعتــراض قــرار 
گرفت و در نهایت با پیگیری های زیاد، هیات 
تطبیــق قوانیــن مجلــس اعــام کــرد کــه بایــد 
مصوبــه شــورای عالــی کار یعنــی افزایش ۳۸ 
درصد به اضافه ۵۱۵ هزار تومان اعمال شود 
و بعــد از رایزنی هــای زیــاد موضــوع بــه وزارت 
کار محــول شــد و وزارت کار نیــز بــر اســاس 

مصوبه شورای عالی کار عمل کرد.
اســاس  ایــن  بــر  داد:  ادامــه  پورموســی 
احکام حقوق بازنشســتگان از شــهریور صادر 

ســایر  بازنشســتگان  احــکام  واقــع  در  شــد، 
ســطوح غیــر از بازنشســتگان حداقل بگیــر از 
اول سال و  ۱/۱//۱۴۰۱ اصاح شد و وزیر کار 
نیــز در روزهــای اخیــر اعــام کرد کــه از آبان، 
معوقات پنج ماهه فروردین تا شــهریور ۱۴۰۱ 
به تدریج و تا آخر سال پرداخت خواهد شد.
ایــن فعــال حــوزه کار در عیــن حــال بــا 
اشــاره به قول مســاعد رئیس ســازمان تامین 
اجتماعــی مبنــی بــر اجــرای ۲۵ درصــد باقــی 
بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی  مانــده 
تامیــن اجتماعی اظهار کــرد: منابع اجرای این 
طــرح باید از محل پرداخت بدهی های دولتی 
بــه ســازمان تامین شــود کــه با توجــه به قول 
مســاعد دولــت و ســازمان تامیــن اجتماعــی و 
اینکــه پایــان برنامــه ششــم توســعه تــا آخــر 
امسال است، امیدواریم که در چند ماه باقی 
مانــده هرچــه زودتــر ۲۵ درصــد باقــی مانــده 
تامیــن  بازنشســتگان  حقــوق  همسان ســازی 

اجتماعی محقق شود.

بیــان  بــا  دارو  و  غــذا  ســازمان  رئیــس 
اینکــه بــه مــردم تضمیــن می دهیم کــه ظرف 
هفته آینده مشــکل کمبــود آنتی بیوتیک های 
شــربت  تزریقــی،  ســرم های  خوراکــی، 
اســتامینوفن، بروفن و... حل شــود، از ارائه 
تســهیالت بانکــی ۱۵۰۰۰ میلیــارد تومانــی به 

صنایع داروسازی کشور خبر داد.
بــه گــزارش ایســنا، دکتــر ســید حیــدر 
محمــدی دربــاره کمبودهــای آنتی بیوتیکــی و 
...، گفــت: اخیــرا حجــم زیــادی بالــغ بــر ۵۰ 
واردات  آنتی بیوتیــک  سوسپانســیون  تــن 
داشــتیم و تــا پایــان هفتــه جــاری هــم بیش 
از ۶ میلیــون بطــری آنتی بیوتیــک خوراکی را 
وارد می کنیــم. اگــر در بازار تزریق شــود، در 
کنــار تولیــد ســه شــیفت تولیــد داخلی بحث 
مــردم  بــه  بنابرایــن  می شــود.  رفــع  کمبــود 
آینــده  ظــرف هفتــه  کــه  تضمیــن می دهیــم 
خوراکــی،  آنتی بیوتیک هــای  کمبــود  مشــکل 
اســتامینوفن،  شــربت  تزریقــی،  ســرم های 

بروفن و... حل شــود.  
وی بــا اشــاره بــه تســهیاتی بانکــی برای 
صنعــت داروســازی، گفــت: پیــش از ایــن بــه 
بانک هــا بــه صورت دســتوری اعام شــده بود 
کــه تســهیات بانکی را به صنعت داروســازی 
خصوصــی  بانک هــای  برخــی  دهنــد.  ارائــه 
گفتنــد مــا که بنــگاه اقتصادی هســتیم و باید 
ســود داشــته باشــیم. بنابرایــن پرداخــت ایــن 
تسهیات برایشــان توجیه اقتصادی نداشت. 
داشــتن،  اقتصــادی  توجیــه  بــرای  بنابرایــن 
شــرکت های داروســازی هــم بایــد کمــک کنند 
و طرح هــای بــا توجیــه اقتصــادی بــه بانک هــا 
ارائه دهند. منتها ما از بانک ها خواســتیم که 
ایــن اعتبــار را بــا تضمیــن وزارت بهداشــت به 
شــرکت های دارویــی ارائــه دهنــد و مــا ایــن را 

تضمین می کنیم.
رئیــس ســازمان غذا و دارو افــزود: البته 
از طریــق ســتاد تنظیــم بــازار هم معــاون اول 
رئیــس جمهوری در این زمینــه پیگیری کردند 
و دســتور دادند که بانک ها به ویژه بانک های 
دولتــی از صنعــت داروســازی کشــور حمایــت 
کنند. به هر حال چاره ای نداریم. شاید بعضا 
ارائــه ایــن تســهیات بــرای بانک هــا در ایــن 
شــرایط تورم توجیهی نداشــته باشد، اما برای 
حمایــت از صنعــت دارویی با ایــن قدمت و با 
ایــن حجــم از ســرمایه گذاری چــاره ای نداریــم 
و بایــد حمایــت کــرد. قطعــا بانک هــای ما هم 

همیشه حامی بودند.
بــود  قــرار  قبــا  داد:  ادامــه  محمــدی 
پرداخــت  بــه صنعــت داروســازی  تســهیاتی 
شود که مصوبات خوبی هم داشتیم. یکی از 

مصوبات این بود که اجازه پرداخت تسهیات 
بانک هــا بــه شــرکت های دارویــی، از ۲۰ بــه 
۴۰ درصــد ســرمایه پایــه شــرکت ها افزایــش 
یافــت. همچنیــن فرمــول دیگــری هــم بــرای 
ارائــه تســهیات بر اســاس فروش شــرکت ها 
دارنــد کــه بانک هــا مجــاز بودند که بــه میزان 
۹۰ درصــد فــروش ســال قبــل شــرکت ها، بــه 
آن شــرکت تســهیات بپردازنــد کــه ایــن عدد 
بر اســاس اباغ معاون اول رییس جمهور به 
۲۰۰ درصد رسید. بنابراین بانک ها می توانند 
فــروش  درصــد   ۲۰۰ تــا  درصــد،   ۹۰ به جــای 
ســال قبــل شــرکت های داروســازی بــه آن هــا 

تسهیات ارائه کنند.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو همچنیــن 
گفت: تسهیات اختصاصی هم که به صورت 
داروســازی،  صنایــع  از  حمایــت  بــرای  ویــژه 
مصــوب کرده بودنــد ۱۵ هزار میلیــارد تومان 
اســت. در عیــن حــال در ســتاد تنظیــم بــازار 
دربــاره مالیــات بــر ارزش افــزوده دارو هــم 
تصمیم گیری شــد و مالیــات بر ارزش افزوده 
برای دارو نیز مانند سایر کاالهای اساسی از 

۹ بــه یک درصد کاهش یافت و از ابتدای 
ســال، این کاهش نــرخ مالیات برای 

دارو اعمــال می شــود. البته اعام 
شــده بود که مالیات بر ارزش 

همیــن  از  دارو  افــزوده 
آبــان ماه یــک درصد 

گرفتــه  نظــر  در 
شــود. ایــن در 
اســت  حالــی 
بســیاری  کــه 
از شرکت های 

داروســازی قبل 
تاریــخ  ایــن  از 
مــواد اولیــه وارد 
و  بودنــد  کــرده 
نکــرده  ترخیــص 
در  بودنــد. 
حجــم  نتیجــه 
مــاده  زیــادی 
و  مانــد  اولیــه 
نشــد  ترخیــص 

بخشــی  کــه 
کمبودهــای  از 

هــم  مــا  دارویــی 
همیــن  از  ناشــی 

البتــه  اســت.  موضــوع 
بــا  هــم  یکســری شــرکت ها 

ضمانت نامــه بانکی مواد اولیه 
را ترخیــص کردنــد و دارو را بــا 

قیمــت مالیــات بــر ارزش افــزوده یــک درصد 
هــم  مــا  کردنــد.  ریســک  و  بودنــد  فروختــه 
حســب اعتمــادی کــه کردند، تــاش کردیم و 
معاون اول رئیس جمهوری هم دستور دادند 
کــه مالیــات بــر ارزش افــزوده از ۹ درصــد به 

یک درصد برسد.
محمــدی همچنین دربــاره چرایی تغییر 
اصــاح  گفــت:  دارو،  ارزی  سیاســت های 
سیاســت های ارزی بــه مــا کمــک کــرد، اگــر 
اصــاح سیاســت های ارزی انجــام نمی شــد، 
البتــه  بــود.  بیشــتر  دارویــی  کمبودهــای 
هنــوز چنــد قلــم داریــم کــه بــه دلیــل قیمت 

در  را  ارزی شــان  سیاســت  باالیشــان، 
اصــاح نکردیــم. در تجهیــزات  دارو 
اصــاح  طــرح  فقــط  هــم  پزشــکی 
سیاســت ارزی را بــرای ۲۰ درصــد 
واقعــا  کردیــم.  اجــرا  تجهیــزات  از 

بــر هیچکــس پوشــیده  فســاد ارز ترجیحــی 
نیســت. حجــم باالیــی قاچــاق معکوس دارو 
نیز داشــتیم. طبق گفته وزیر بهداشــت قبل 
از طــرح دارویــاری ۸۰ میلیــون مصرف کننده 
دارو نداشــتیم، بلکــه ۳۰۰ تــا ۴۰۰ میلیــون 
بــه  مــا  زیــرا داروی  مصرف کننــده داشــتیم. 
بســیاری  می شــد.  قاچــاق  مرزهــا  از  خــارج 
از داروهــای مــا بــه صــورت کانتینــر کانتینــر 
قاچاق می شــدند که دوســتان فراجا آن ها را 

کشف می کردند.
وی گفــت: همچنیــن برخی شــرکت های 
را  دارو  و  می گرفتنــد  ارز  واردکننــده، 
نمی آوردنــد. واقعا اصاح سیاســت های ارزی 
دارو تصمیــم شــجاعانه ای بــود و بایــد ایــن 

تصمیم گرفته می شد.

 معاون وزیر بهداشت
خبر داد: اعزام ۲۲۰۰ پزشک 

به بیمارستان های کشور
 ۲۲۰۰ اعــزام  از  بهداشــت  وزیــر  درمــان  معــاون 
پزشــک بــه بیمارســتان های کشــور خبــر داد و گفت که 

مناطق کم برخوردار در اولویت هستند.
ســعید کریمی، شــنبه شــب ۲۱ آبان در نشست با 
اعضای هیات رئیســه دانشــگاه علوم پزشــکی بیرجند با 
تأکیــد بــر اینکــه بــه دنبــال این هســتیم تا شــعار وزارت 
بهداشــت مبنــی بــر »عدالت و تعالی نظام ســامت« را 
پیــش ببریــم، گفــت: در عیــن حال که مشــکاتی وجود 
دارد، امــا از نظــر پزشــکی، جــزء کشــورهای اول منطقــه 
هســتیم و در بحث شــاخص های بهداشتی، ایران وضع 

خوبی دارد.
بــه گــزارش ایســنا، وی بــا بیــان اینکه طی ۲ تــا ۳ هفته 
آینده توزیع پزشک متخصص انجام می شود، از اعزام ۲ 
هزار و ۲۰۰ پزشک متخصص به استان های کشور خبر 
داد و گفت: در استان های پهناور مثل خراسان جنوبی، 
مشــکات توزیــع پزشــکان متخصص ســخت تر اســت و 
امیدواریم در مناطق کم برخوردار شرایطی فراهم شود 
تا پزشــکان متخصص، تمایل ماندن در این مناطق بعد 

از اتمام طرح را نیز داشته باشند.
معــاون درمــان وزیــر بهداشــت بــا تاکیــد بــر اینکــه 
مناطــق کــم برخــوردار اولویــت وزارت بهداشــت اســت، 
خاطرنشــان کــرد: تــا جایی کــه در توان وزارت بهداشــت 
اســت، بــرای ارتقــاء ســطح بهداشــت و درمان خراســان 

جنوبی تاش می کنیم.
ســید محمــد موســوی میرزائــی، رئیــس دانشــگاه 
علــوم پزشــکی بیرجنــد نیــز در ایــن نشســت بــا بیــان 
اینکــه خراســان جنوبــی، ســومین اســتان پهناور کشــور 
بــا  پراکندگــی جمعیت باال که فاصله شــهرهای آن زیاد 
اســت، گفــت: مردمــان ایــن اســتان نجیــب، شــریف و 
مؤمــن هســتند کــه همــواره نشــان دادند پــای انقاب و 
آرمان های آن بوده و بی شک این مردم نیازمند حمایت 

ویژه مسئوالن هستند.
 وی با اشــاره به مشکات بهداشتی و اولویت های 
درمانــی مناطــق کــم برخــوردار و مــرزی اســتان بــه ویژه 
تامین پزشک متخصص در استان به دلیل بعد مسافت 
بین شــهرهای آن، تصریح کرد: در جریان محدودیت ها 
و کمبودهــای وزارت بهداشــت در این بــاره نیز هســتیم، 
اما با توجه به اراده ای که در وزارت بهداشت و معاونت 
و  دارد  وجــود  مشــکل  ایــن  حــل  بــرای  وزارت  درمــان 
محرومیت هایــی که در این اســتان داریــم، امیدواریم با 
حمایت های وزیر بهداشت و نمایندگان مجلس استان، 
کمک شــود تا از مشــکات حوزه سامت مردم خراسان 

جنوبی کاسته شود.

خدمات مرتبط با کاشت 
حلزون شنوایی رایگان می شود

بــه گفتــه معــاون درمــان دانشــگاه علوم پزشــکی 
بوشــهر،  بــا اجــرای طــرح ملی کاشــت حلزون شــنوایی 
در کشــور، خدمــات مرتبــط با کاشــت حلزون شــنوایی 

رایگان می شود.
بــا  یزدان پنــاه در نشســت مشــترک  احمــد  دکتــر 
نمایندگان ســازمان بهزیستی استان بوشهر اظهار کرد: 
غربالگــری و شناســایی نــوزادان کم شــنوا در اســتان از 
ســوی معاونت بهداشت دانشــگاه علوم پزشکی بوشهر 
و ســازمان بهزیســتی بــا همــکاری معاونــت درمــان اجرا 

می شود.
وی اضافــه کــرد: یکــی از الزامات اجــرای طرح ملی 
برنامه ریــزی  و  هم اندیشــی  شــنوایی  حلــزون  کاشــت 
درون ســازمانی و بین بخشــی اســت که فرایندهای این 
موضوع در نشســت های مشــترک با ســازمان بهزیستی 

مورد بازبینی قرار گرفت.
یزدان پناه تصریح کرد: یکی از ملزومات دســتیابی 
بــه اســتانداردهای عالــی خدمــت، توســعه بخش هــای 
درمانــی و تجهیــزات پزشــکی به روز اســت کــه بر همین 
معاونــت  و  بهزیســتی  ســازمان  همــکاری  بــا  اســاس، 
بهداشــتی، ایجــاد مراکــز توان بخشــی شــنوایی کودک و 
خانواده و تأمین تجهیزات غربالگری شنوایی استاندارد 

در دستور کار قرارگرفته است.
وی بــا اشــاره به اهمیت تشــخیص کم شــنوایی در 
بدو تولد عنوان کرد: برای نوزادان متولدشده با مشکل 
شــنوایی تا قبل از ۹ ماهگی درمان هایی غیر از کاشــت 
حلزون شنوایی انجام می شود و در صورت پاسخ ندادن 
کودک به این درمان ها کاشت حلزون صورت می گیرد.

بوشــهر  پزشــکی  علــوم  دانشــگاه  درمــان  معــاون 
بــا تأکیــد بــر انجــام صحیح و کامــل فرآینــد غربالگری تا 
مراحل تشــخیص و درمان خاطرنشــان کرد: با تعامل و 
همکاری بیشــتر با معاونت بهداشــتی دانشــگاه نظارت 
بر پایگاه های غربالگری شنوایی استان بیشتر و موثرتر 

خواهد شد.

شاخص تغذیه کودکان 
نگران کننده است

متخصصان کودکان بیمارســتان مفید، به تشریح 
وضــع شــاخص های ســالمت و بیماری های کــودکان در 

کشور پرداختند.
به گزارش مهر، شمس هللا نوری پور رئیس بیمارستان 
کودکان مفید، روزگذشته در نشست خبری هجدهمین 
کنگــره اورژانس هــا و بیماری هــای شــایع طــب کــودکان 
کــه در محــل بیمارســتان مفیــد برگزار شــد، اظهــار کرد: 
بیمارستان مفید یکی از قطب های علمی کشور است.

متخصــص کــودکان و فوق تخصص نوزادان افزود: 
در کنگره پیش رو، توجه به مباحث دانش بنیان است 
و از همین رو، پنل شرکت های دانش بنیان را در کنگره 

امسال خواهیم داشت.
نوری پور ادامه داد: ۶۰ درصد مراجعان بیمارستان 

مفید از استان های محروم کشور هستند.
وی افزود: در دو ماه گذشــته بیشــترین مراجعات 

به بیمارستان مفید، موارد آنفلوانزا بوده است.
نــوری پــور گفت: علت عمــده مراجعــات از مناطق 
کــه  اســت  پیچیــده ای  بیماری هــای  از  ناشــی  محــروم، 
نیازمنــد درمان هــای تخصصــی اســت. وی افــزود: میزان 
مــرگ و میــر ناشــی از آنفلوانــزا در موارد خاصی بیشــتر 

شایع است که بیماران خاص و…، را شامل می شود.
نــوری پــور با اشــاره به کمبود آنتــی بیوتیک، ادامه 
داد: آنتــی بیوتیــک اگــر درســت اســتفاده شــود، هیــچ 

کمبودی نخواهیم داشت.
وی افــزود: در بیمارســتان مفیــد، کمبــود آنتــی بیوتیــک 
نداریم. چون تجویزها به شکل منطقی صورت می گیرد.
نــوری پــور بــه تزریــق واکســن آنفلوانزا اشــاره کرد 
و ادامــه داد: کــودکان بــاالی ۶ مــاه می تواننــد واکســن 
آنفلوانزا را تزریق کنند. در ادامه، خســرو رحمانی دبیر 
اجرایی کنگره گفت: کنگره از ۳۰ آبان تا ششــم آذر در 

محل بیمارستان مفید برگزار می شود.
بــه صــورت  ارائــه مقــاالت  افــزود: همچنیــن،  وی 
بــه  اشــاره  بــا  رحمانــی  می گیــرد.  صــورت  الکترونیکــی 
برگــزاری  از  مفیــد  بیمارســتان  ریاســت  حمایت هــای 
کنگره، گفت: شــرکت های دارویی و تجهیزات پزشــکی، 

محصوالت خودشان را در کنگره ارائه خواهند کرد.
دانــش  محصــوالت  رویکــرد  امســال،  افــزود:  وی 
بنیــان را در کنگــره مــورد توجــه قــرار داده ایــم کــه یکی 
از ایــن مــوارد، طب بازســاختی خواهد بــود که در زمینه 

بیماری های کودکان، کاربرد دارد.
کنگــره  دائمــی  دبیرخانــه  ایجــاد  از  رحمانــی، 
اورژانس ها و بیماری های شایع طب کودکان خبر داد و 

گفت: سایت دائمی کنگره نیز فعال خواهد شد.
در ادامه ســیدمحمد تقی حســینی طباطبایی دبیر 
علمــی کنگــره گفت: کنگره امســال با برگــزاری ۴ کارگاه 

آغاز می شود. 
در  ســخنران   ۲۱ افــزود:  کــودکان  نفرولوژیســت 
کارگاه ها خواهیم داشــت. همچنین، وبینار بین المللی 
طــب  داد:  ادامــه  وی  داریــم.  خارجــی  ســخنران   ۹ بــا 
بازســاختی، موضوع جدیدی اســت که در کشــور ما هم 

شروع شده که امیدواریم تداوم داشته باشد.
طباطبایــی افــزود: طــب بازســاختی، چکیــده علوم 
بشــر اســت که به کمک همه رشــته ها می آید و احتماالً 

دورنمای طب، طب بازساختی خواهد بود.
وی در مــورد وضــع شــاخص های ســامت کــودکان کشــور 
گفت: شاخص های ما خوب است، ولی سرعت کشورهای 
هســتیم.  چالش هایــی  دچــار  مــا  و  اســت  بــاال  منطقــه 
طباطبایــی افــزود: از نظــر تغذیــه کودکان دچار مشــکاتی 

هستیم و شاخص ها در این زمینه نگران کننده است.

اخبـــــــــــــــــار

واریز معوقات حقوق بازنشستگان سایر سطوح آغاز شد

ضوابط ترمیم حقوق کارکنان وزارت آموزش و پرورش 
اعالم شد

 جزئیات تسهیالت حمایتی بانک ها
از صنایع داروسازی


