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کل مصرف برق خانگی  حدود 25 درصد تولید برق یم شود؛ با این حال در 
اخبار منتشره از سوی دولت آمده که مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر 

استانداردهای جهانی است!

یـــــــــــــــــادداشت

جابه جایی کارنامه دو رئیس بورس !
مژده ابراهیمی

کمرنگ تر شدن شفافیت مالی در اروپا
ترجمه: محمود نواب مطلق

امضای قرارداد مشارکتی بزرگ میان رنو و ولتالیا

پــس از اســتعفای پذیرفته نشــده مجید عشــقی 
رییــس ســازمان بــورس،  رســانه وابســته بــه این 
ســازمان طــی انتشــار گزارش هایــی تــاش کرد تا 
اقدامــات انجــام شــده در دوران ریاســت فعلی را 
بــه تصویــر بکشــاند. غافــل از اینکه برخــی از این 
اقدامــات مربــوط به رییس قبلی ســازمان بورس 
بــوده و اگــر آنهایی که امروز مســوول این رســانه 
و روابط عمومی ســازمان بورس هســتند، حافظه 
گذشته نگری ندارند، اما خیلی می دانند برخی از 

این اقدامات دهقان دهنوی است اما به کام مجید عشقی!!!
گزارش تصویری پایگاه خبری بازار سرمایه ایران )سنا( که 
در تاریخ اول آذر ماه ســال جاری منتشــر شــد )کد خبر در ســنا: 
79823(، دربرگیرنــده مــواردی اســت کــه برخــی از آن در دوره 
ریاســت پیشــین ســازمان بــورس، محمدعلــی دهقــان دهنــوی، 
انجــام شــده و متاســفانه ایــن رســانه بــدون احتــرام بــه حافظــه 
فعــاالن بــازار ســرمایه و اصحــاب رســانه ایــن اقدامــات را به نام 

مجید عشقی به ثبت رسانده است.
در ایــن گــزارش، تنها بــه 3 اقدامی می پردازیم که به تعمد 
به اقدامات ریاست فعلی سازمان بورس نسبت داده شده اند: 
1. در تاریخ 18 بهمن 1399، تنها ده روز پس از سکانداری 
رییــس جدیــد ســازمان بــورس بــود که دهقــان دهنــوی موضوع 
تغییــر دامنــه نوســان را مطــرح کــرد )کد خبــر در ســنا: 71108(. 
در نهایــت در تاریــخ 19 اردیبهشــت 1400 بــود کــه ســنا خبــر از 
افزایش تدریجی دامنه نوسان داد )کد خبر در سنا: 73040( و 
شرکت بورس تهران نیز با انتشار اطاعیه ای تغییرات در دامنه 
نوســان از روز شــنبه 25 اردیبهشت 1400 را اعام کرد )کد خبر 

در سنا: 73149(. 
در گــزارش تصویری اخیر ســنا، اعام شــده افزایش دامنه 
نوسان از ابتدای سال 1401 انجام شده، در حالی که به استناد 
بــه اخبــار همیــن رســانه، ایــن اقدام یک ســال قبل تــر و در دوره 

دهقان دهنوی آغاز شده است.
2. در خــرداد 1400 بــود کــه خبرهایــی مبنــی بــر انتشــار 
صورت هــای مالــی ســازمان بــورس در راســتای شــفافیت هر چه 
بیشــتر عملکرد این ســازمان توسط رسانه رسمی این سازمان و 
به تبع آن، ســایر خبرگزاری  ها منتشــر شــد. در تاریخ 18 خرداد 
1400 بــود کــه دهقــان دهنــوی بــرای اولیــن بــار خبــر از انتشــار 
صورت  هــای مالــی ایــن ســازمان داد )کد خبر در ســنا: 73585( 

و دو روز بعــد، صورت  هــای مالی این ســازمان در 
 )http://shafaf.seo.ir( ســامانه ســازمان بورس
منتشــر شــد. ایــن صورت  هــا در تارنمای ســازمان 
»دربــاره  بخــش  در   seo.ir نشــانی  بــه  بــورس 
سازمان«، بخش »شفافیت« نیز قابل مشاهده 

است.
رســانه  اخیــر  گــزارش تصویــری  در  بازهــم 
رســمی ســازمان بــورس آمــده صورت  هــای مالــی 
ســازمان بــورس بــرای نخســتین در دوره جنــاب 

عشقی منتشر و افشا شده است!!!
3. در تاریــخ 18 خــرداد 1400 بــود کــه پایــگاه خبــری بــازار 
ســرمایه ایران )ســنا( از فراخوان ســازمان بورس مبنی بر صدور 
مجــوز تاســیس شــرکت کارگــزاری خبــر داد )کــد خبــر در ســنا: 
73584(. در تاریــخ 6 شــهریور 1400 بــود کــه دهقــان دهنــوی، 
رییــس وقــت ســازمان بــورس، خبــر از شکســته شــدن انحصــار 
صــدور نهادهــای مالــی بــا صــدور مجــوز یــک شــرکت کارگــزاری 
جدیــد داد )کــد خبــر در ســنا: 74568(؛ موضوعــی کــه اگرچــه 
مخالفت  های زیادی را برانگیخت، اما موافقت  های بســیاری نیز 

به همراه داشت.
آقایان سنا!!! اینکه کارگزاری پویان در مهر ماه 1401 مجوز 
فعالیت خود را دریافت کرد، به این معنی نیســت که شکســته 
شدن انحصار صدور مجوز شرکت  های کارگزاری در همین تاریخ 
بوده است!!! باز هم سنا در این مورد رسم امانت را حفظ نکرده 
و بــا تأخیــر  یــک ســاله، افتخار بریــدن ربان قرمز پــروژه  انحصار 

زدایی را به نام رییس جدید ثبت کرد!!!
نکته مهم و اساسی و صد هزار البته موضوع نگران کننده 
اینجاســت که آیا حال می شــود به رســانه ای  که رســانه رســمی 
یک سازمان بسیار مهم و کلیدی که تعداد ذی نفعان آن به 50 
میلیون کد بورسی می رسد، اعتماد کرد؟؟؟ و چرا هیچ مرجع و 
نهاد رسمی نسبت به این شوآف ها واکنش نشان نمی دهد؟؟؟
 البته مرور بر شیوه اطاع  رسانی استعفای مجید عشقی، 
گــواه بــر بی اهمیــت بــودن جایــگاه ایــن رســانه در خود ســازمان 
بورس است چون حتی آقای مدیر روابط عمومی سازمان بورس 
نیز ترجیح می دهد به جای اطاع  رسانی از پایگاه خبری سازمان 
بورس، اخبار مهم را از شــبکه اجتماعی فیلتر شــده توییتر آنهم 

از صفحه شخصی خود اعام کند!!!
منبع: سایت خبری اقتصاد100

ســه  روز  اروپــا  عدالــت  دیــوان  اخیــر  تصمیــم 
شــنبه22نوامبر)1آذر( مبنــی برلغــو اعتباربرخی 
مقــرارت پولشــوئی مصــوب ســال 201۸)1۳۹۷( 
اروپار را وارد یک دوران کمرنگ شدن شفافیت 

مالی می کند.
ماجرای»اســناد  دنبــال  بــه  ســال  درایــن   
 11٫5 از  مجموعــه ای  پانامــا  )اســناد  پانامــا« 
میلیــون ســند محرمانه از دفتر وکالت موســاک 
فونســکا اســت کــه توســط منبعــی ناشــناس به 

روزنامه آلمانی زبان زوددویچه تســایتونگ رسیدند. این اسناد 
کــه دوره ای 40 ســاله را پوشــش می دهنــد، شــامل 214٬000 
صفحــه ســند در ارتبــاط بــا پولشــویی، فرار مالیاتــی و دور زدن 
در  وافشــاگری مطبوعــات  بین المللــی هســتند.(  تحریم هــای 
مورد تخلفات و فرارهای مالیاتی زنجیره ای شــرکتهای صوری؛ 
اتحادیــه اروپــا مجبــور به اتخــاذ تصمیماتی  بــه منظور برقراری 

شفافیت مالی شد. 
برایــن اســاس هــر شــهروند معمولــی امــکان مراجعــه بــه 
اســناد ذینفعان واقعی در شــرکتهای تجاری را در هریک از 27 
کشــور عضــو اتحادیــه اروپــا پیدا مــی کرد. دیــوان عدالــت اروپا 
در یــک اقــدام چرخشــی روزســه شــنبه22 نوامبــر)اول آذر( بــا 
ایــن عنــوان که این اقدام مغایــر با احترام به حریم خصوصی و 
حفاظــت از اطاعــات شــخصی و حقوق اساســی افراد؛ تضمین 
شــده بوسیله منشوراتحادیه اروپاست به این امکان دسترسی  

عمومی پایان داد.
قضات این دیوان براین باورند نیازی به مشارکت عمومی 
درامــکان دسترســی بــه ایــن قبیــل اســناد وجــود نــدارد. زیــرا 
تناسبی میان این اقدام و هدف آن که مبارزه با پولشویی بوده 
وجود ندارد. از مخاطرات عواقب این نحو تفسیر قانون آنست 
که اروپا را وارد وضعیت کمرنگ شــدن شــفافیت مالی می کند. 
لوکزامبــورگ و هلنــد از کشــورهای مهــم پناهگاههــای مالیاتــی 
شــرکتهای چند ملیتی نیز این امکان دسترســی به اسنادشــان 
رابــه حالــت تعلیــق در آورده انــد. امــا ایــن اســناد همچنــان در 
دسترس مقامات مبارزه با پولشویی ناشی از تخلفات مالیاتی، 
فســاد و جرایــم ســازمان یافتــه و افــراد حرفــه ای در این بخش 
از قبیل بانکداران و صاحبان دفاتراسناد رسمی  خواهند بود.

درسالهای اخیر با ممکن شدن دسترسی عموم شهروندان 
بــه این اســناد عرصه بــرای ورود خبرنگاران و ســازمانهای مردم 
نهاد نیز دراین میدان فراهم شد و موجی از افشاگریها درمورد 

مفاســدمالی در اتحادیه اروپا به راه افتاد. درپی 
تعلیــق امــکان دسترســی بــه ایــن قبیــل اســناد؛ 
کاهبــرداران و متخلفــان مالیاتــی از ایــن پــس 
قــادر خواهنــد بود پشــت ســر افراد و شــرکتهای 
ســالم پنهــان شــده و بــه اعمــال مجرمانــه خــود 
ادامــه دهنــد و امــکان رســیدگی به آنهــا محدود 

می شود.
به دلیل امکان دسترســی به اسناد بود که 
در ماجرای»اُوپِن لوکس« موج تکثیر شــرکتهای 
صــوری در کشــور لوکزامبــوگ در ســال2021) 1400( بوســیله 
نشریه لوموند و شانزده جریده متبوع آن افشا شد. تعلیق این 
دسترســی به اســناد زمانی آغاز شــده اســت که میزان مفاســد 
مالی ناشی از تخفلفات مالیاتی و جرایم سازمان یافته با منابع 
پولــی کثیــف بســیار افزایش یافته اســت. مقامات مســئول نیز 
از شناســایی گلوگاههــای این مفاســد عاجزنــد. در نتیجه منابع 
پولی منحرف شــده در این مســیر به هیچ وجه قابل شناســایی 
نخواهند بود. مظنونین اصلی عاملین پولشــویی در این بخش 
حکام خودکامه ســابق کشــورهای عربی هستند که در قیامهای 
مردمی  سرنگون شده اند.  همچنین برخی از ثروتمندان روس 
تبارنیــز در پــی اعمــال تحریم هــای غــرب بر ضد روســیه  به این 

شیوه روی آورده اند.
برخــی نشــریات و فعــاالن ســازمانهای مــردم نهــاد بــر این 
باورنــد: »ایــن قبیــل ثروتمندان روســیه در حقیقت از متحدین 
والدیمیر پوتین هستند.« از سوی دیگر تعلیق امکان دسترسی 
به این اســناد زمانی آغاز می شــود که نهادهای اروپایی درحال 
بررســی ششــمین ســری از قوانین خود برای مبارزه پولشــویی 
هســتند. آنــان تــاش می کنند بــا بازنگری در قوانیــن، مقرراتی 
را مصوب کنند که با حقوق اساســی تناســب بیشــتری داشــته 

باشند.
دراین بازنگری خود شــفافیت نیز باز تعریف خواهد شــد 
تا شــرایط دسترســی شــهروندان، رســانه  ها و ســازمانهای مردم 
نهاد به اسناد ذینفعان در شرکتها نیز بصورت شفاف در قانون 
مشخص شود. از این طریق حقوق قانونی تمامی طرفها در این 
امر رعایت خواهد شــد. تعلیق کامل امکان دسترســی عموم به 
اســناد موجبات ترویج پول کثیف و فســاد مالی را بیش از هر 
زمــان دیگــری فراهــم می کند و این برای مردم ســاالری بســیار 

بد است.
منبع: لوموند

بــا شــرکت ســازنده  رنــو  شــرکت خودروســازی 
صفحــات خورشــیدی تولیــد کننــده بــرق ولتالیــا 
بدیــن  می کنــد.  امضــاء  مشــارکت  قــرارداد 
وســیله 50 درصــد بــرق مصرفــی شــرکت رنو در 

فعالیتهایش تأمین خواهد شد.
شــرکت ولتالیا معتقد اســت این بزرگترین 
قــرارداد مشــارکت امضاء شــده در فرانســه میان 
یــک  و  پذیــر  تجدیــد  انــرژی  کننــده  تولیــد  یــک 
شــرکت تجاریســت. ولتالیــا یــک شــرکت معظــم 

تولیــد انــرژی تجدیــد پذیــر در فرانســه اســت. بنابــر اعــام روز 
پنجشــنبه24نوامبر)3آذر( ولتالیــا ، ایــن شــرکت در پی  قرارداد 
امضــاء شــده بــا شــرکت رنــو350 مــگاوات بــرق بــرای آن تولیــد 

می کند.
خودروســاز  مصرفــی  بــرق  نیــاز  از  نیمــی  مقــدار  ایــن 
فرانســوی راپوشــش مــی دهــد. شــرکت ولتالیــا ایــن توانایــی را 

دارد تــا 15 ســال آینــده هــر ســال 500 مــگاوات 
بــرق از منابــع تجدیــد پذیر خود تولیــد کند. این 
منابــع تجدیدپذیــر شــامل صفحات خورشــیدی، 
توربین هــای بــادی،  منابــع هیدرولیــک، گازهای 
زیســت تــوده ای و ذخایــر آن می شــود. صفحات 
ولتالیــا در  بــه وســیله شــرکت  کــه  خورشــیدی 
کارخانه  هــای خودروســازی رنــو نصــب می شــوند 
 تــا ســال 2025 )1404( 100 مــگاوات بــرق تولید

خواهند کرد.
ایــن مقدار تا ســال 2027)1406( بــه 350 مگاوات خواهد 
رســید. این میزان نیمی ازبرق مورد نیاز خودروســاز فرانسوی را 
تأمین می کند. شرکت رنو قصد دارد از این طریق میزان انتشار 
 گازهــای گلخانــه ای حاصــل از فعالیتهایــش را تــا ســال 2030
)1409( در مقایسه با سال 2019)1398( به نصف کاهش دهد.
منبع: فیگارو
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هاتف فرج الهی

در ســال  های گذشــته بارهــا از زبــان دولتمــردان 
بــرق  در مصــرف  بایــد  مــردم  کــه  ایــم  شــنیده 
 صرفه جویی کنند و اگر این اتفاق نیافتد برق قطع
می شود و اگر این اتفاق بیافتد، دولت می تواند 
جلوی خاموشی را بگیرد و صنایع را شکوفا کند 
و هزار کارســتان دیگر که همه به مصرف مردم 

مربوط است.
آمارهــای دقیقــی از ایــن کــه بخــش خانگی 

چند درصد از برق کشور را مصرف می کند وجود ندارد و با این 
حال گفته می شــود که بخش خانگی و تجاری حدود 50 درصد 
بــرق کشــور را مصــرف مــی کننــد. در این باره مشــخصا می توان 
گفــت کــه مصــرف برق در بخش تجاری بســیار بیشــتر از بخش 
خانگی است و تنها یکی از مال  های غول آسای تهران با آن همه 
زرق و بــرق مــی توانــد بــه انــدازه بخش مهمی از خانه  های شــهر 

برق مصرف کند.
بــا ایــن وجود اگر بخش خانگی نیز به اندازه بخش تجاری 
مصــرف کنــد، کل مصرف برق خانگی می شــود حدود 25 درصد 
تولید برق، با این حال در اخبار منتشره از سوی دولت آمده که 
مصرف برق خانگی در ایران 6 برابر استانداردهای جهانی است! 
آن هــم در حالــی کــه مــا در کشــورمان نه اجاق برقــی داریم و نه 

گرمایش خانه  هایمان از طریق برق انجام می شود.

کاهش مصرف خانگی برق
حــال امــا خبــر آمده کــه مصرف برق در بخــش خانگی با کاهش 
همــراه شــده و باالخره مــردم به هشــدارهای دولت توجه کردند 
و بــا وجــود افزایــش جمعیت و افزایش اســتفاده از لــوازم برقی، 

مصرف کمتر شده است.
عبداالمیــر یاقوتــی، مدیــرکل دفتر مدیریت مصــرف و امور 
مشــترکان، کاهش مصرف برق در بخش خانگی را در تابســتان 
ســال جــاری مثبــت ارزیابی کرد و گفت: امســال برای نخســتین 

بــار 2 میلیون مشــترک پله  های مصرفــی خود را 
کاهــش دادنــد و از مصــرف باالی الگــو به میزان 
الگــو رســیدند. در این بین مشــترکان تــا 2 برابر 
الگو نیز نسبت به رعایت مصرف برق اقدام کرده 

و در همین اثر کاهش پله مصرفی داشتند.
مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و امــور 
مشــترکان توانیــر با بیان اینکه امســال پس از 
اجرای طرح هدفمندی یارانه  ها شــاهد کاهش 
مصرف برق خانگی بودیم، ادامه داد: به منظور 
ادامــه ایــن رونــد برنامــه ریزی  های خوبی صورت گرفته اســت، 
ضمــن اینکــه هماهنگی  هــای الزم بــا ســایر مجموعــه و بخــش 
کشاورزی صورت گرفته است. وی ضمن ابراز خرسندی از رشد 
8 درصدی صنعت در پی بهره مندی از برق بیشتر، اضافه کرد: 
این در شــرایطی اســت که صنعت حتی در روزهای گرم ســال 
از امکانات و زیرســاخت  های صنعت برق بهره مند بود و رشــد 

تولید متوقف نشد.
یاقوتــی در بــاره همــکاری بخش کشــاورزی هــم گفت: هم 
اکنون 320 هزار حلقه چاه از برق استفاده می کنند و بر همین 
اســاس بــار قابــل توجهــی به شــبکه تحمیل می کننــد به همین 
منظــور تاش شــده با جابجایی ســاعت  های مصــرف، 25 درصد 
از بار شبکه کاسته شد. وی با اشاره به بهره مندی از مولدهای 
اضطراری و بکارگیری روش  های موثر به منظور عبور از تابستان 
ســالجاری به کمترین چالش، ابرازداشــت: بخش خانگی یکی از 
نقاط عطف در تابستان امسال بود، در این بخش سرانه مصرف 
در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته 5 درصد کاهش یافت 

که دستاورد خیلی مهمی بود.

شناسایی پر مصرف  ها
یاقوتی اجرای طرح اعمال تعرفه  ها و نیز طرح تشویق مشترکان 
را مهم برشــمرد و افزود: مشــترکان پرمصرف شناســایی شدند و 
برای آنان پیامک ارســال شــد که این امر در کاهش مصرف برق 

بسیار موثر بود. در کنار این امر اجرای طرح تشویق مشترکان با 
اثرات مثبتی همراه شد.

مدیــرکل دفتــر مدیریــت مصــرف و امور مشــترکان توانیر 
در همیــن رابطــه تصریــح کــرد: اختصــاص 500 تومان بــه ازای 
هرکیلووات ساعت کاهش مصرف برق، مشترکان زیادی را به 

مدیریت مصرف ترغیب کرد.
به گفته وی، مجموع این دو طرح ســبب شــد در 6 ماهه 
ابتدای امســال نســبت به مدت مشابه ســال گذشته در فصل 
گرم سال 3 درصد کاهش مصرف را تجربه کنیم این در حالی 
اســت که در ســال  های گذشــته با 5 درصد رشــد مصرف روبرو 

می شدیم.
یاقوتــی بــا بیان اینکه در ســالجاری 1300 میلیــارد تومان 
پاداش خوش مصرفی به مشــترکان پرداخت شــد، خاطرنشان 
کرد: با پیشــبرد طرح  های مختلف، حدود 80 درصد مشــترکان 
زیرالگوی مصرف قرار گرفتند و 40 درصد آنها مشمول پاداش 

شدند.
ایــن گفته  هــا حاکــی از آن اســت که مصرف مــردم به هر 
شکلی که شده، کاهش یافته است و روند مصرف نسبت به 
سال گذشته تغییر کرده. از این رو اکنون که مردم نقش خود 
را بازی کردند، باید منتظر باشــیم تا اقدامات دولت را ببینیم. 
دولــت کــه پیــش از ایــن وعــده داده بود که بــا کاهش مصرف 
مردم، کمبود برق رفع می شــود و دیگر مشــکلی در این زمینه 

وجود نخواهد داشت.
ایــن در شــرایطی اســت کــه در حــال حاضــر نیروگاه  های 
کشــور بــه دلیل کمبــود گاز دچار موانعی برای تامین ســوخت 
شــده اند و برخی از نیروگاه  ها ســوخت مایع مانند  گازوئیل و 
مازوت را آماده بهره برداری کرده اند. حال باید دید که آیا این 
مدیریــت مصــرف مردمی می تواند دولت را در مدیریت بخش 
بــرق کشــور یــاری کند و یا ایــن که وجود حفره  هــای متعدد در 
ساختار مدیریتی بخش انرژی کشور بار دیگر موجب می شود 

که بحران  های جدید در این زمینه ایجاد شود؟

افت سنگین 40 درصدی فروش محصوالت معدنی

صادرکنندگان کاشی و سرامیک می توانند 
فلزات گرانبها وارد کنند

طبــق گــزارش بــازوی پژوهشــی مجلــس صنعت خــودرو نیز با 
وجود آنکه در نیمه نخســت ســال میزان فروش محصوالتش 
افزایــش یافتــه بود با افت 16.5درصدی فروش مواجه شــده و 
علت آن کاهش فروش خودرو های سواری و سبک بوده است. 
کمتریــن میــزان افــت فروش در نخســتین ماه پاییــز مربوط به 
گروه فلزات پایه یعنی تولیدکننده های فوالد، مس، آلومینیوم، 
روی و... است که با نزول ۹.2درصدی فروش مواجه شده اند.
کــرد:  اعــام  گزارشــی  در  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
میزان فروش تولیدات صنعتی در مهر امســال با افت ســنگین 
15٫8درصدی مواجه شــده اســت. علت این موضوع افت تقاضا 
ناشی از کاهش قدرت خرید مشتریان و اتفاقات اخیر در کشور 
اســت. بــه اعتقــاد کارشناســان مرکــز پژوهش هــا شــرکت های 
صنعتــی همچنیــن بــه  دلیــل بی  ثباتــی نــرخ ارز در تامیــن مواد 
اولیــه خــود بــا مشــکل مواجــه شــده اند. آمار ها نشــان می دهد 
تولیدکننده هــای محصــوالت معدنی در این ماه با افت ســنگین 

40درصدی فروش مواجهند.

در شــهریور امســال بعــد از ماه هــا میــزان تولیــد و فــروش 
شــرکت های صنعتــی بــا افزایش مواجه شــد اما ایــن روند ادامه 
نیافــت و آنطورکــه مرکــز پژوهش هــای مجلــس در تازه تریــن 
گــزارش خــود که با عنــوان گزارش پایش بخش حقیقی اقتصاد 
منتشر می شود، اعام کرد: هم میزان تولید و هم میزان فروش 
شرکت های صنعتی کاهش یافته و شدت افت فروش در برخی 
از صنایع بســیار زیاد بوده اســت. طبق این گزارش میزان تولید 
و فروش مهم ترین صنایع ایران ازجمله شرکت های پتروشیمی، 
تولیدکننده های فلزات پایه، محصوالت معدنی و خودرو ســازی  

در مهرماه امسال با افت مواجه شده است.
مرکــز پژوهش هــای مجلــس اعــام کــرده اســت میــزان 
فروش کارخانه های صنعتی در مهر امسال افت قابل توجهی 
معــادل 15٫8درصــد داشــته و علــت آن از دیدگاه کان عوامل 
سیاســی و اقتصادی بوده اســت. در واقع از یک طرف عوامل 
اقتصــادی بــه کاهــش قــدرت خریــد مشــتریان منجــر شــده و 
از طــرف دیگــر اتفاق هــای اخیــر در کشــور حجــم تقاضــا بــرای 

خریــد محصــوالت صنعتــی را کاهــش داده اســت. بــه موازات 
ایــن اتفاق هــا شــرکت های صنعتــی بــا مشــکل دیگــری نیــز 
مواجــه شــده اند و آن نوســان های قیمــت ارز اســت کــه مرکــز 
پژوهش هــای مجلــس از آن بــا عنــوان بی ثباتی هــای ارزی نام 
بــرده اســت. ایــن موضــوع بســیاری از شــرکت ها را در تامیــن 

مواداولیه خود با مشکل مواجه کرده است.
آمار هــا نشــان می دهــد بیشــترین میــزان افت فــروش در 
میــان همــه صنایــع به شــرکت هایی مربوط اســت کــه در زمینه 
استخراج محصوالت معدنی فعالیت می کنند. طبق این گزارش 
ســطح فروش این شــرکت ها در مهرماه امســال با افت سنگین 
40٫1 درصدی مواجه شــده و علت نزول ســنگین فروش در این 
بخش کاهش تولید و فروش گندله و کنسانتره در مهرماه بوده 
زیــرا ایــن دو محصــول به ترتیــب 42 و 34درصــد از مجمــوع کل 
تولیدات صنایع را به خود اختصاص داده و افت تولید و فروش 
ایــن محصــوالت اثر قابل توجهــی در میزان فروش شــرکت های 
معدنی داشته است. این کاالها ازجمله کاالهای پایه ای هستند 
کــه بــرای تولیــد کاالهــای واســطه ای مصــرف می شــوند. به نظــر 
می رسد کاهش تقاضا برای کاالهای نهایی ازجمله دالیل کاهش 

تولید و فروش این محصوالت بوده است.

ارز  ازای  در  صادرکننــدگان  جدیــد،  مصوبــات  براســاس 
صادراتــی، می تواننــد طــال، نقــره یــا پالتین وارد کــرده و در 
بازار بورس عرضه کنند. صادر کنندگان کاشــی و ســرامیک 
نیز می توانند از این روش به نحو مطلوب استفاده کنند.

وزارت  معدنــی  مدیــر کل صنایــع  امیــری،  ســیف هللا 
صنعت، معدن، تجارت در نشست تخصصی صادرات کاشی 
و ســرامیک ایــران بــا اعام ایــن خبر گفت: براســاس مصوبه 
جدیــد، کلیــه صــادر کنندگان از جمله صادر کنندگان کاشــی 
و ســرامیک، مــی تواننــد بدون نیاز به بررســی  های خاص، به 
ازای ارز صادراتــی خــود، طــا، نقــره یــا پاتین به کشــور وارد 
کنند و با فروش آن در بازار بورس کاال، مشکل دریافت ارز 

صادراتی خود را به میزان زیادی حل کنند.
وی که در نشست اطاق کاشی و سرامیک ایران سخن 
مــی گفــت، بــا اشــاره بــه اهمیــت صــادرات کاالی بــا کیفیت 
در حفــظ و اعتبــار ایــران گفــت : باید به شــکل مناســب و با 
همــکاری انجمــن صنفی کاشــی و ســرامیک ایــران، از صدور 
محصــوالت بــی کیفیــت بــه خــارج از کشــور جلوگیری شــود 
تــا از تخریــب بازارهــای صادراتــی که به زحمت، ایجاد شــده 
اســت، جلوگیــری شــود و ایــن موضــوع فاجعه ای اســت که 
بایــد از آن جلوگیــری شــود تــا از ضربــه زدن بــه اعتبــار نــام 

ایران اجتناب شود.
مرتضی صفدری زاده رئیس هیات مدیره انجمن صنفی 

کاشــی و ســرامیک ایــران نیــز در ایــن نشســت گفــت : ایجاد 
روش  هــای مناســب بــرای حفــظ بازارهــای موجــود همچنیــن 
بررســی روش  هــای رفــع موانــع صــادرات بــه مقاصــد جدیــد 
تجــاری، از مهمتریــن موضوعاتــی اســت کــه باید مــورد توجه 

مدیران ارشد دستگاه  های اجرایی کشور قرار گیرد.
وی افــزود:  حضــور نماینــدگان دســتگاه  های مختلــف 
از وزارت صمــت ، گمــرک ایــران ، ســازمان تجــارت ایــران و 
مســئوولین اســتان یــزد بــه عنــوان قطــب صنعــت کاشــی و 
ســرامیک ایران نیز در نشســت اطاق کاشــی ایران، با همین 
هــدف بــوده تــا بــا طــرح دیدگاه  هــای مناســب، راه کارهــای 

مناسب مورد ارزیابی قرار گیرد.
راهکارهــای  اســت  الزم   ، صــادرات  بــرای  افــزود:  وی 
مناســب بــرای حفــظ کیفیت، برند ســازی و نظــارت و کنترل 
بیشــتر روی محصــوالت صادراتــی انجام شــود، البتــه در این 
میــان بایــد دغدغه  هــای ملــی ماننــد محیــط زیســت، قیمــت 

انرژی و دیگر موضوعات ملی مورد توجه قرار گیرد.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

 حاال نوبت دولت 
است

مردم کم مصرف 
کردند
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 میوه شب یلدا
گران نخواهد شد

بــه اشــاره بــا تهــران بارفروشــان اتحادیــه رئیــس
برنامهریزیهــاوهماهنگیهــایالزمبرایتأمینمیوه
شبیلداعنوانکرداجازهنمیدهیمقیمتمیوهبرای

شبیلداباالرود.
بــه گــزارش اتحادیــه بارفروشــان میــوه و تــره بــار تهــران؛ 
مصطفی دارایی نژاد با بیان اینکه برای تأمین میوه شــب 
یلدا برنامه ریزی های الزم انجام شده است، گفت: عالوه 
بر پرتقال، ســیب و کیوی، انار و هندوانه برای شــب یلدا 
تقاضای بســیاری دارد. رئیس اتحادیه بارفروشــان تهران 
افــزود: بــه دلیــل تقاضــای بــاال قــرار اســت بــار هندوانــه 
زیــادی از مینــاب و بــار انــار از ســاوه، شــیراز و دماوند به 
میدان مرکزی میوه و تره بار برســد. البته مقداری هم از 

این اقالم دپو کرده ایم که قیمت ها باال نرود.
وی ادامه داد: ســایر میوه ها یعنی پرتقال، نارنگی 

و کیوی هم به صورت فراوان در بازار وجود دارد.
بــا  گفــت:  تهــران  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
هماهنگی های صورت گرفته عرضه این اقالم را بیشــتر 

خواهیم کرد و اجازه نمی دهیم که قیمت ها باال رود.

ارائه بسته های حمایتی ویژه 
 به فعاالن زیست بوم

فناوری و نوآوری
دانشبنیــان اقتصــاد و فنــاوری علمــی، معــاون
رئیسجمهــوریضمــنبازدیــدازشــتابدهندهومرکــز
رشــدپرســیسژن،ازارائهبســتههایحمایتیویژهبه

فعاالنزیستبومفناوریونوآوریخبرداد.
به گزارش ایسنا، روح هللا دهقانی فیروزآبادی در بازدید 
از مرکــز رشــد پرســیس ژن دربــاره جزییــات ایــن بســته 
حمایتــی، گفــت: تصمیــم داریــم در ایــن بســته حمایتی 
انــواع خدمــات و تســهیالت مختلف را بــه مجموعه های 
فناورانه به صورت متمرکز ارائه کنیم. اعتقاد داریم این 

کار تاثیرات مثبت زیادی خواهد داشت.
وی افــزود: پرســیس ژن یــک مجموعــه موفــق در 
صنعــت دارو اســت و دســتاوردهای قابــل توجهــی برای 
کشــور دارد کــه بایــد تــالش کنیــم این مدل موفــق را به 

دیگر صنایع هم تسری دهیم.
معــاون علمــی، فنــاوری و اقتصــاد دانــش بنیــان 
رئیــس جمهــوری با تاکیــد بر حمایت های ویــژه معاونت 
علمــی از ایــن  مجموعه بــرای تولید ســریع تر محصوالت 
جدید، بیان کرد: در واقع پرسیس ژن یک مرکز نوآوری 
واقعی است که بر مبنای شناخت و کشش بازار اقدام 
به تولید محصول می کند. این مدل موفق باید به دیگر 

صنایع بزرگ هم معرفی شود.
وی با اشــاره به اینکه ضرورت دارد مدل کاری این 
مجموعــه بــه جریانــی اثرگذار در صنایعــی چون خودرو، 
نفــت، پتروشــیمی، نســاجی و غیــره بــدل شــود، افزود: 
صنایــع بــا ایــن مــدل کاری می تواننــد بــه شــکل واقعــی 
توســعه فناورانــه و نوآورانــه خــود را رقــم بزننــد. معاون 
علمــی، فنــاوری و اقتصاد دانش بنیــان رئیس جمهوری 
بــه مدیــران شــتاب دهنده و مرکــز رشــد پرســیس ژن 
توصیــه کرد با برگزاری دوره های آموزشــی متعدد زمینه 

آشنایی صنایع بزرگ با این مدل کاری را فراهم کنند.

بازار راکد کفش زمستانی
رئیــساتحادیــهتولیدکننــدگانوفروشــندگانکفشهــای
دســتدوزتهــرانازافزایــش۳۰درصــدیقیمــتکفــش
زمستانینسبتبهسالقبلورکوددراینبازارخبرداد.
رسول شجری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
تولید کفش زمستانی از برج پنج آغاز شده، اظهار کرد: 
تولید محصوالت برای هر فصل از فصل قبلش شــروع 
می شــود. بنابراین در حال حاضر بازار تامین اســت، اما 
تاکنون شرایط خوبی برای بازار زمستان شاهد نبودیم.
فروشــندگان  و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
کفش های دست دوز تهران درباره میزان افزایش قیمت 
کفش های زمســتانی نســبت به ســال قبل نیز گفت: با 
توجه به افزایش نرخ دستمزد و قیمت مواد اولیه ای که 
متاثر از نرخ ارز هســتند، از ابتدای ســال جاری، قیمت 
انــواع کفش هــای زمســتانی حدود ۳۰ درصد نســبت به 

سال قبل افزایش یافته است.
وی افــزود: البتــه بــا توجــه به شــرایط رکــود و نبود 
تعــادل بیــن عرضــه و تقاضــا، تولیدکننــدگان نمی توانند 

قیمت تمام شده را هم دریافت کنند.
گفتنــی اســت طبــق اعــالم اتحادیــه تــوان تولیــد 
ســاالنه کفش برای بیش از ۴۵۰ میلیون نفر در کشــور 
وجود دارد، اما مصرف حدود ۲۴۰ تا ۲۵۰ میلیون جفت 
کفــش اســت.  بخشــی از ایــن تولیــد مازاد، حــدود ۱۲۰ 
میلیــون دالر، صادر می شــود، اما ظرفیــت صادرات بین 

۸۰۰ میلیون تا یک میلیارد دالر است.

اخبـــــــــــــــــار

هدفاصلیکشورکوچکقطرباسرمایهگذاری
در دالری میلیــارد ۲۰۰ از بیــش و هنگفــت
زیرســاختهابــرایبرگــزاریجامجهانــی،ایجاد

رشدیپایداردرصنعتگردشگریاست.
به گزارش ایسنا به نقل از توربونیوز، این کشور 
کوچــک حاشــیه خلیــج فــارس کــه غنــی از منابع 

نفــت و گاز اســت، تاکنــون بالــغ بــر ۲۰۰ میلیارد 
دالر بــرای زیرســاخت ها هزینــه کــرده تــا بیــش 
از یــک میلیــون بازدیدکننــده را در طــول یــک ماه 
پرشور ورزشی در جام جهانی قطر میزبانی کند.

عربســتان ســعودی بــه تنهایی صدهــا پرواز 
بــه مقصــد قطــر اضافه کــرد تا امکان رفــت و آمد 

هــواداران را در طــول جــام جهانی فراهم کند، به 
عالوه اینکه امکان سفرهای زمینی را نیز تسهیل 

کرده است.
انتظــار مــی رود اقتصــاد قطــر بــا رشــد ۴.۶ 
درصــد در ســال ۲۰۲۲ همــراه شــود این در حالی 
اســت کــه در ســال ۲۰۲۱ میــزان ایــن رشــد ۱.۵ 

درصد بود.
جــام جهانــی قطــر نــه تنهــا جایــگاه قطــر را 
بــه عنــوان مرکــز گردشــگری  در نقشــه جهانــی 
بین المللی و فعالیت های تجاری ترسیم می کند، 
بلکــه رونــق بزرگــی بــرای اقتصــاد ایــن کشــور بــه 
همــراه خواهد داشــت و با وجــود مبالغ هنگفتی 

بخــش  زیرســاخت ها،  ارتقــای  بــرای  قطــر  کــه 
 ۵G گردشــگری، تولیــد برق، مخابــرات و اینترنت
و حمل و نقل هزینه کرده اســت، از همین حاال 
این کشور را باید برنده بزرگ جام جهانی خواند؛ 
چراکــه در ســال های آتــی نتیجــه ســرمایه گذاری 

خود در بخش گردشگری را خواهد دید.
اقتصــاد قطر نه تنها از طریق ســرمایه گذاری ها و 
افزایش گردشــگران در طــول جام جهانی تقویت 
می شــود، بلکــه از صــادرات بیشــتر ســوخت های 
ســوی  از  تقاضــا  افزایــش  بحبوحــه  در  فســیلی 

کشورهای اروپایی نیز بهره می برد.
تعداد ورودی های بین المللی به این کشــور 
۱۶۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته 
و بــه ۲.۲ میلیــون نفــر در ســال ۲۰۲۲ رســیده 
اســت کــه بــا نــرخ رشــد بی ســابقه ۷.۶ درصــدی 
همراه می شود و در عین حال پیش بینی می شود 
سرمایه گذاری ها برای ارتقای جاده ها، راه آهن ها 
 ۷.۳ تــا  را  ساخت وســاز  بخــش  فرودگاه هــا،  و 

درصد در سال ۲۰۲۲ تقویت کند.
از نظر درآمد احتمالی بلیت فروشی، حدود 
۳۶۰ میلیون دالر برای قطر در ۶۴ بازی در طول 
جام جهانی کســب می شــود و ۲۷ شریک تجاری 
فعال از سوی فیفا و جام جهانی قطر نیز حضور 
دارند که مجموع درآمد حمایت مالی آنها به ۱.۷ 

میلیارد دالر می رسد.
زیرســاختی  عظیــم  ســرمایه گذاری های 
در  را  شــغلی  فرصــت  میلیون هــا  همچنیــن 
بخش های کلیدی از جمله ساخت و ساز، امالک 

و مستغالت و گردشگری ایجاد کرده است.
نــرخ بیــکاری در قطــر از ۱.۸ درصد در ســال ۲۰۲۱ 
بــه ۰.۷ درصــد در ســال ۲۰۲۲ کاهــش می یابــد، 
فرصت هــای  افزایــش  مــی رود  انتظــار  همچنیــن 
شــغلی باعــث افزایــش تقاضــای داخلــی شــود و 
پیش بینی می شــود که هزینه هــای مصرف واقعی 
خانوارهــا در ســال ۲۰۲۲ به میــزان ۶.۳ درصد در 
مقایسه با ۳.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ افزایش یابد.
اگرچــه قطــر اولیــن کشــور عربــی اســت که 
میزبــان بزرگتریــن رویــداد ورزشــی جهــان اســت 
رویدادهــای  میزبانــی  در  را  منطقــه  توانایــی  و 
نگرانی هــای  امــا  اســت  داده  نشــان  بین المللــی 
متعددی از جمله رسوایی های فساد مالی، نقض 
در  نگرانــی  موجــب  و... همچنــان  بشــر  حقــوق 

کسب توسعه کامل اقتصادی این کشور است.

یــکهفتهپسازاعمــالعوارضصادراتیبرای
بوتــهای، فرنگــی وگوجــه زمینــی پیــاز،ســیب

قیمتایناقالمدربازارداخلیکاهشیافت.
بــه گــزارش  تســنیم، اصغــر یــاوری، عضــو 
کاهــش  از  بارفروشــان  اتحادیــه  مدیــره  هیــات 
قیمت برخی از محصوالت جالیزی در بازار، پس 
از اعمــال تعرفه و محدودیت صادراتی خبر داد و 
گفــت: قیمت پیاز، ســیب زمینــی و گوجه فرنگی 

۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.

آزاد  در گفت وگویــی،  آبــان  کــه ۱۵  یــاوری 
بــودن صــادرات را یکــی از دالیــل اصلــی افزایــش 
خــروج  بــه  اشــاره  بــا  و  کــرده  عنــوان  قیمت هــا 
روزانــه ۵۰ تریلــی پیاز از مرز بناب به پاکســتان، 
خواهــان اتخــاذ تصمیمــات الزم از ســوی وزارت 
جهاد کشاورزی شده بود، اظهار کرد: با توجه به 
ازدیاد عرضه در برابر تقاضا، مقادیر زیادی بار در 

میادین دپو می شود.
وی با اشاره به اقدام وزارت جهاد کشاورزی 

در افزایش عوارض صادراتی پیاز، سیب زمینی و 
گوجه فرنگی بوته ای از ۲۲ آبان ماه، تصریح کرد: 
پــس از اعــالم تعرفه هــا، قیمــت ایــن محصــوالت 

حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یافته است.
یاوری قیمت هر کیلوگرم پیاز قرمز را باالی 
۱۵ هــزار تومان، پیاز شــیری ۱۲ هزار تومان، پیاز 
ســفید ۱۴ هــزار تومــان، پیــاز زرد ۱۲ هزار تومان، 
سیب زمینی ۱۰ تا ۱۳ هزار تومان و گوجه فرنگی 

را ۵ تا ۱۰ هزار تومان اعالم کرد.

یــاوری گفــت: بــا توجــه بــه فراوانــی تولیــد 
تقاضــا  برابــر  در  عرضــه  ازدیــاد  و  مرکبــات 
ثبــات نســبی  از  بــازار  کــه  پیش بینــی می شــود 

برخوردار باشد.
اواســط آبــان نیــز کــه رونــد افزایــش قیمــت 
بــازار  در  فرنگــی  گوجــه  و  زمینــی  ســیب  پیــاز، 
شــدت گرفت، کمبودی در عرضه نبود و برخی از 
کشاورزان با اشاره به افزایش تولید محصولشان، 

از قیمت پایین خرید گالیه داشتند.

قطعاینترنتبینالمللاپراتورهایتلفنهمراه،
اتهــاموتحریــمیــکشــرکتایرانــیورکوردزنی
ترافیــکداخــلکشــورازجملــهمهمتریــناخبار
حــوزهارتباطــاتوفناوریاطالعــاتدرهفتهای

کهگذشتبود.
در هفتــه ای کــه گذشــت ســازمان فنــاوری 
اطالعــات ایــران اعــالم کــرد بــا اتصــال ســازمان 
برنامــه و بوجــه کشــور و مرکــز ملــی آمــار ایــران 
تعداد دستگاه های متصل به پنجره ملی خدمات 
دولــت هوشــمند از مــرز ۱۰۰ دســتگاه عبور کرده 
اســت. طبــق گفته مدیرکل دفتــر پایش و نظارت 
بر پیاده ســازی دولت الکترونیکی مرحله نخست 
اتصــال دســتگاه ها به پنجره ملــی خدمات دولت 
هوشــمند در حــال تکمیــل اســت و در گام بعدی 
به دنبــال افزایــش کیفیــت خدمات ارائه شــده در 

این درگاه هستیم.
از دســتگاه های  برخــی  عــدم همــکاری  وی 
پرمخاطــب در اتصــال بــه پنجــره ملــی خدمــات 
پنجــره  نداشــتن  دلیــل  بــه  دولــت  هوشــمند 
واحــد خدمــات، نبــود ســامانه متمرکــز بــا امــکان 
احــراز هویــت الکترونیکــی، عــدم تحویــل برخــی 
از ســوی دســتگاه ها و نقــص داده  ســرویس ها 
در برخــی پایــگاه داده هــای پایه ملــی را مهمترین 

مشکالت در این زمینه عنوان کرد.

تلفنهایشورایرقابتقطعشد
طــی چنــد روز گذشــته، شــورای رقابــت بــا 
انتشــار خبــری مدعــی شــده بود کــه در پی اعالم 

رأی محکومیت شــرکت مخابرات به ارتکاب رویه 
ضد رقابتی در افزایش تعرفه تلفن ثابت از سوی 
شــورای رقابت، شــرکت مخابرات تلفن های مرکز 
ملــی رقابــت را قطــع کرده اســت. بــه عبارتی این 
شــورا اعــالم کرد شــرکت مخابــرات ایــران در یک 
اقــدام تأمــل برانگیــز و بــه دلیــل اصــرار شــورای 
بــا  مــردم در مقابلــه  اســتیفای حــق  بــر  رقابــت 
افزایــش غیرقانونــی تعرفه تلفن ثابــت، اقدام به 
قطــع تمامــی خطــوط ارتباطــی شــورا و مرکز ملی 

رقابت کرده است.
امــا مدیــر کل ارتباطــات و امــور بین الملــل 
شــرکت مخابــرات ایــران بــه ایســنا اعــالم کرد که 
ایــن خبــر منتشــر شــده صحــت نــدارد. او دربــاره 
علــت ایــن اتفــاق گفــت چنانچــه ســازمان نهاد یا 
هــر ارگانــی نیاز به ســقف باالتر داشــته باشــد با 
اعــالم و درخواســت، کســر بدهــی افزایــش پیــدا 
می کنــد و بــا توجــه بــه اعــالم رســانه ای شــورای 
رقابــت در خصــوص قطــع تلفن هــای ایــن شــورا 
توســط شــرکت مخابرات ایران، این شرکت اعالم 
می کند تعدادی از خطوط شــورای رقابت با توجه 
به قوانین به دلیل بدهی های گذشــته به صورت 
سیستماتیک قطع شده است که پس از بررسی 
موضــوع فــوق بــا توجــه بــه نیــاز آن شــورا ســقف 
کارکــرد شــماره های فــوق افزایــش پیدا کــرد و در 

حال حاضر شماره های فوق وصل هستند.
از عصر روز دوشنبه بود که اعالم شد برای 
تلفــن  اپراتورهــای  بین الملــل  اینترنــت  ســاعاتی 
همــراه بــرای کاربــران قطــع شــده اســت و ظاهرا 

فقــط دسترســی بــه اینترنت داخلی میســر بود و 
متاســفانه پیگیری برای مشخص شدن علت این 

موضوع از نهادهای مربوطه به نتیجه نرسید.

ازاتهاموتحریمتاواقعیت
جدیــد  تحریم هــای  از  هــم  اروپــا  اتحادیــه 
دربــاره ایــران خبــر داد که نــام شــرکتی ایرانی در 
آن بــه چشــم می خــورد. نام این ســرویس دهنده  
بین المللــی فعــال در حوزه ی فنــاوری ابری با این 
اســتدالل کــه طــی ســال های اخیــر در پروژه هــای 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و ســازمان 
فنــاوری اطالعــات ایــران حضور داشــته، در میان 
تحریم شدگان قرار گرفت. ماجرا از این قرار بود 
کــه چنــدی پیش از انتشــار خبــر تحریــم اتحادیه 
ایرانــی  کســب وکار  ده هــا  از  ایمیل هایــی  اروپــا، 
در فضــای مجــازی منتشــر شــد که بــه ایمیل های 

مراجع قضایی پاسخ داده بودند.
به طــور معمــول در تمــام نقــاط جهــان این دســت 
به ویــژه  اینترنتــی  کســب وکارهای  بــه  ایمیل هــا 
پلت فرم هــا و ارائه دهنــدگان خدمــات زیرســاختی 
ارســال می شود و این سرویس دهندگان موظفند 
نســبت به قوانین وضع شــده از ســمت نهادهای 
نظارتی مناطق و کشورهایی که در آن ها سرویس 
می دهنــد، پاســخ گو باشــند؛ در ایــن بیــن، چنــد 
ایمیــل از ابــر آروان نیز منتشــر شــد کــه منجر به 
واکنش  در بین کاربران شبکه های اجتماعی شد.

حذفسکوهایایرانیو

تحریمهاییکههمچنانادامهدارد
در حالــی کــه حــذف اپلیکیشــن های ایرانــی 
از فروشــگاه های آنالین آمریکایی ســابقه ای چند 
ســاله دارد، اخیــرا چنــد اپلیکیشــن و پیام رســان 
ایرانــی بــار دیگــر از گوگل پلــی بــه دلیــل تحریــم 
حذف شــدند و بررســی های اولیه نشان می دهد 
کــه گــوگل بــه دلیــل تحریم ایــن اپلیکیشــن ها را 

حذف کرد.
در همین رابطه میثم عســگری، مدیر عامل 
یکی از سکوهای حذف شده از گوگل پلی در این 
باره توضیح داد: این مســاله چیزی جدید نیست 
و آیفــون و اپــل ســه ســال قبــل این طــرح را اجرا 
کــرده و در حــال حاضر هــم اندروید طی چند روز 
گذشــته ایــن اقــدام را نســبت بــه پیام رســان های 

ایرانی انجام داده است.
بســیاری از کاربــران تمایــل داشــتند کــه از 
بــه اپلیکیشــن ها دسترســی  طریــق گــوگل پلــی 
ایــن  از  کننــد،  نصــب  را  آنهــا  و  باشــند  داشــته 
دیــدگاه، تعــدادی از کاربران اطمینــان خاطری به 
گــوگل پلی داشــتند و اپلیکیشــن هایی که خارج 
از این محیط باشند را نتوانند یا نخواهند دانلود 
و نصــب کننــد. امــا یــک نگرانــی می توانــد وجــود 
داشــته باشــد و آن ایــن اســت کــه اگــر فعالیــت 
اپلیکیشــن ها خارج از گوگل پلی ادامه پیدا کند، 
ممکن اســت بــه بهانه های امنیتــی و قوانینی که 
گوگل و گوگل پلی دارد، بتواند مشکالت دیگری 
مانند پاک کردن اپلیکیشــن از دیوایس گوشی را 

ایجاد کنند و قاعدتا کار سخت تر می شود.

ترافیکداخلکشوردربازیهای
جامجهانیرکوردزد

عیســی زارع پــور، وزیــر ارتباطــات و فنــاوری 
اطالعات هم با انتشــار پســتی در یک پیام رســان 
داخلی اظهار کرد: امسال با تدبیر خوب سازمان 
صــدا و ســیما پخــش زنــده بازی های جــام جهانی 
ســکوهای  طریــق  از  رادیــو  و  تلویزیــون  از  غیــر 
داخلــی هــم صــورت گرفــت. مــن هــم بــه اتفــاق 
تعــدادی از معاونیــن از طریق تلوبیون بازی را در 
اتــاق جلســات وزارتخانــه دیدیــم، انصافــا کیفیت 
تصویــر هــم خــوب بــود. البتــه ارائــه ایــن کیفیت 
نتیجــه زحمــات چنــد هفتــه اخیــر همکارانــم در 
نیــز همــکاری  و  وزارتخانــه  بخش هــای مختلــف 
اپراتورهــای مخابراتــی بــوده تا دیــدن این تصاویر 

برای هموطنان عزیز تجربه خوبی را رقم بزند.
ترافیــک  تبــادل  نقــاط  ظرفیــت   افزایــش 
شــیراز،  تهــران،  شــهرهای  در   )IXps( اینترنــت 
اصفهــان، تبریــز و مشــهد حــل مشــکل اشــباع 
منابــع  افزایــش  اپراتورهــا،  بیــن   )congestion(
و  زنــده  پخــش  ســکوهای  نیــاز  مــورد  پردازشــی 
چندیــن اقــدام دیگر از جملــه کارهایی بود که در 
این مدت انجام شد. خوشحالم که اعالم کنم در 
حین بازی ایران و انگلیس، ترافیک داخل کشور 
بیــش از ۱۵۰۰ گیگابیــت بر ثانیه افزایش یافت و 

رکورد جدیدی در این حوزه ثبت شد.

مرغــداران اســتانی اتحادیههــای عامــل مدیــران
گوشتیسراسرکشوردربیانیهایضمنانتقاداز
عملکردوزارتجهادکشاورزیازدولتدرخواست
ورشکســتگی از جلوگیــری بــرای کــه کردنــد
تولیدکنندگاناقداماتیازجملهخریدمرغمازاد،
بهرهگیریازنظراتاتحادیههادرتصمیمگیریها،
راهاندازیسامانههوشمندمعامالتمرغوتامین
بــهموقــعنهــادهبــاکیفیــترادردســتورکارخود

قراردهد.
بــه گــزارش ایســنا،  در متــن بیانیــه مدیــران 
گوشــتی  مرغــداران  اســتانی  اتحادیه هــای  عامــل 

سراسر کشور آمده است:
جامعه پرورش دهنده مرغداران گوشتی ایران 
بــا ظرفیــت تولید بالفعل بالغ بر یک میلیارد و ۴۰۰ 
میلیــون قطعــه جوجــه یکــروزه بــا بیــش از ۱۷ هزار 
مرغــدار بــار تامیــن گوشــت مرغ کشــور را بــا تحمل 

ریسک زیاد به دوش می کشد.

پــس از برقــراری نظــام مردمی ســازی یارانه ها 
که از تاریخ ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ از سوی دولت  به 
اجرا گذاشــته شــد انتظــار می رفت با واگــذاری امور 
تصدی گــری بــه بخــش خصوصی و تشــکل های آنها 
مداخــالت دولــت در امــور تولیــد و بــازار بــه حداقل 
برســد و بــه صاحبــان ســرمایه اجــازه داده شــود بــا 
توجــه بــه ســرمایه گذاری کالنــی کــه در زیربخــش 
تولیــد گوشــت مــرغ انجــام داده اند بتوانند نســبت 
بــه مدیریــت تولیــد و بــازار نقــش آفریــن باشــند. 
امروز زیرســاخت های ایجاد شــده در این زیربخش 
امــکان تولیــد اســمی بالغ بر ۳۰ درصد بیشــتر مرغ 
را در کشــور فراهــم کــرده و قــادر اســت بــا توجــه 
بــه امتیازاتــی که نســبت به کشــورهای رقیــب دارد 
بــا مدیریــت صحیــح عــالوه بــر تامیــن ۱۰۰ درصــد 
نیــاز داخلــی، صــادرات قابــل توجهی به کشــورهای 
همجــوار داشــته باشــد. متاســفانه بــا تغییــر نظــام 
یارانــه ای و مردمی ســازی یارانه هــا عــالوه بــر اینکــه 

از  بلکــه برخــی  ایجــاد نشــده  انتظــار  مــورد  آزادی 
تــداوم  تکالیــف و مداخــالت بیشــتر شــده اســت. 
ایــن رویه هــا به انضمام عدم انجــام تعهدات دولت 
محترم در قبال افزایش هزینه های تولید صنعت و 
تولیــد کنندگان مرغ گوشــتی را در وضعیت بســیار 

شکننده ای قرار داده است.
مرغــداران  اتحادیه هــای  عامــل  مدیــران  مــا 
گوشــتی سراســر کشــور بــه نمایندگــی از ۱۷ هــزار 
مرغدار سراسر کشور مصرانه از دولت محترم و در 
راس آن معاون اول ریاست جمهور، رئیس سازمان 
مدیریــت و برنامــه ریــزی و وزیــر جهــاد کشــاورزی 
درخواســت داریــم بــرای حفــظ تولیــد و جلوگیری از 
ورشکستگی ده ها تولید کننده موارد زیر با فوریت 
مــورد توجــه قرار گیرد و دســتور موکد بــرای اجرایی 

شدن آن صورت پذیرد:
- ضمن انتقاد از وزارت جهاد کشاورزی در عدم 
بهره گیری از نظریات تشکل ها در تصمیم گیری های 

خرد و کالن و اتخاذ تصمیمات پشــت درهای بســته 
و ابــالغ بــه صــورت دســتوری، بــر ضــرورت حضور و 
ایفای نقش تشــکل ها در کلیه جلســاتی که مرتبط 
بــا صنعــت اســت از جمله جلســات قــرارگاه امنیت 

قضایی تاکید می کند.
- بــا توجــه بــه تکلیف دولت محتــرم و پیرو آن 
وزارت جهــاد کشــاورزی میــزان تولیــد بــه نحــوی به 
صنعــت تحمیــل شــده که امــروز مواجه بــا افزایش 
تولید مازاد بر نیاز کشور هستیم. در نتیجه قیمت 
مــرغ بالــغ بر ۱۰ هزار تومــان در هر کیلو زیر قیمت 
تمــام شــده کاهــش یافتــه اســت. از وزارت جهــاد 
کشاورزی درخواست می شود برای حل این مشکل 

موارد زیر به مرحله اجرا گذاشته شود:
* شــرکت پشــتیبانی امور دام نسبت به خرید 

مرغ مازاد از طریق اتحادیه ها اقدام کند.
کلیــه  مشــمول  پشــتیبانی  شــرکت  خریــد   *

سویه ها شود.

* اجازه صادرات مرغ با حذف تعرفه ها و برای 
تمامی سویه ها صورت پذیرد.

* قیمــت خریــد بر اســاس هزینه هــای مصوب 
به عالوه هزینه بسته بندی و انجماد اعمال شود.

* تولیــد مــرغ متناســب بــا نیــاز بــازار و با اخذ 
جوجــه  انجمــن  و  اتحادیــه  از  کارشناســی  نظریــه 

برنامه ریزی شود.
- بــه منظــور کاهش ریســک معامالت و حذف 
واســطه های کــم اثر کــه منجر بــه افزایش قیمت ها 
می شــود، ســامانه هوشــمند معامالت مرغ و توزیع 
گوشــت را بــا هماهنگــی ملــی اتحادیــه سراســری 
راه انــدازی کننــد. در ایــن رابطــه الزم اســت وزارت 
و  سیاســت گذاری  محــدوده  در  کشــاورزی  جهــاد 
دســتگاه های  همــکاری  بــرای  حاکمیتــی  حمایــت 
ذیربــط ورود داشــته باشــد و کلیــه امــور اجرایــی به 
اتحادیه ها واگذار شود و از هر گونه ورود در حوزه 
تصدی گری و اجرایی دولت در این رابطه جلوگیری 

شــود. تقاضــا دارد وزیــر محترم جهاد کشــاورزی در 
این خصوص دستور قاطع صادر کند.

- با توجه به سیاست دولت به منظور حمایت 
از ســویه آریــن مــوارد زیر بــه منظور پایــداری تولید 

مورد تقاضای مرغداران است.
* تامین به موقع نهاده با کیفیت و متناسب با ضریب 

تبدیل این سویه توسط شرکت پشتیبانی امور دام
* تعیین قیمت خرید با توجه به هزینه های مازادی 
کــه پــرورش ایــن ســویه در حــال حاضر بــرای تولید 

کنندگان در مقایسه با سایر سویه ها در بر دارد.
بهبــود  منظــور  بــه  جــدی  اقدامــات  انجــام   *
ظرفیت هــای ژنتیکــی و تولیدی این ســویه بطوریکه 

قابل رقابت با سویه های خارجی باشد.
* جایگزینــی سیاســت تشــویقی مناســب بــه 

جای سیاست دستوری
* تولیــد در قالــب زنجیــره بــرای ایــن ســویه به 

منظور پوشش هزینه های مازاد

راهاندازیسامانههوشمندمعامالتمرغ

ثبتیکرکوردجدیددرترافیکاینترنتکشور

گوجه، پیاز و 
 سیب زمینی
 تا ۱۵ درصد

ارزان شد

قطرازهمینحاالبرندهجامجهانیاست
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
شماره 92-1401/8 ت )نوبت اول(

و  خدمات  "انجام  دارد  نظر  در  ایران  معدنی  مواد  تولید  و  تهیه  شرکت 
عملیات شناسایی، پی جویی و اکتشاف عمومی و تفصیلی در محدوده های 
اکتشافی واقع در شهرستان های گناباد و بجستان استان خراسان رضوی" 
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 
تضمین  با  مناقصه  اسناد  در  مندرج  جزئیات  با  و   ۲۰۰۱۰۰۱۰۲۸۰۰۰۰۵۵
ارجاع کار به مبلغ 3,۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال )سه میلیارد و  شرکت در فرآیند 
دویست و بیست و پنج میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار 
نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت ۱۰ صبح مورخ  ۱4۰۱/۰9/۰۱ و 
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۰9/۱6 
و مهلت ارائه پیشنهادات حداکثر تا ساعت ۱۷ مورخ ۱4۰۱/۰9/۲6 و جلسه 
برگزار می گردد.  پاکات صبح روز یک شنبه مورخ ۱4۰۱/۰9/۲۷  بازگشایی 
عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی 
آدرس  به  یا  و  نمایند  حاصل  تماس   ۱4۵6 شماره  با  الکترونیکی  امضای 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

معاون رئیس جمهوری: 
موازی کاری، اوضاع را برای 

تجار سخت کرده است
معــاون رئیس جمهــوری بــا بیــان " توقــف بیــش از حــد 
کشتی ها در کنار اسکله ها، هزینه های زیادی به دولت 
وارد می کند" گفت که باید در حوزه مدیریت سواحل و 

بنادر مدیریت واحد و منسجم داشته باشیم.
به گزارش تســنیم، میثم لطیفی با بیان این که در 
حوزه ساحل، فراساحل و پسکرانه مجموعه های فعالی 
در کشــور داریم، اظهار کرد: با توجه به مطالعات قبلی 
و مشــاهدات میدانی، باید در حوزه مدیریت ســواحل و 

بنادر مدیریت واحد و منسجم داشته باشیم.
دنبــال  بــه  مختلفــی  ارگان هــای   " بیــان  بــا  وی 
تســهیل تجــارت هســتند" ادامــه داد: اما گاهــی اوقات، 
موازی کاری هــا شــرایط را بــرای تجــار ســخت می کند، از 
ایــن رو علیرغــم اینکــه بخشــی از نیازهــای کشــور بایــد 
از طریــق واردات از بنــادر تامیــن شــود، ضــرورت دارد 
جهت گیــری حــوزه بنادر به جــای واردات محوری بیشــتر 

به سمت صادرات برود.
وی با بیان اینکه ظرفیت های داخلی کشور رو به توسعه 
است، افزود: بخش عظیمی از اقتصاد در حوزه صادرات 
و واردات در حوزه دریایی است و این امکان وجود دارد 

که ساختار بنادر را به این سمت حرکت دهیم.
راســتای  در  کــرد:  بیــان  رئیس جمهــوری  معــاون 
افزایــش بهــره وری، بایــد نیروی انســانی متخصص برای 
امــور ســاحل و فراســاحل جــذب شــوند، لــذا هرچــه بــه 
سمت تخصصی شدن و استفاده از نیروهای متخصص 
پیش برویم، منافع آن برای مردم این استان و هم کل 

کشور خواهد بود.
لطیفــی گفــت: توقــف بیــش از حد کشــتی ها روی 
دریــا و کنار اســکله ها، هزینه هــای زیادی به دولت وارد 
می کند. برای کاهش میزان توقف کشــتی ها می توان با 
اصــاح فرآیندهــا و اتصــال ســامانه های بیــن ارگان های 
ذی ربــط ماننــد گمرک، شــیات، بنــادر و وزارت بازرگانی 

فرآیند خدمت رسانی را تسهیل کرد. 
وی درباره رویکرد ســازمان امور اســتخدامی کشور برای 
تقویت نیروهای متخصص در سازمان هایی مثل بنادر و 
دریانوردی افزود: دانشــگاه هایی در حوزه تربیت نیروی 
متخصص در رشــته های مرتبط با دریا و ســواحل وجود 
دارد و در همین راســتا و بعد از این ســفر، نشستی نیز 
بــا وزیــر علوم بــرای تربیت و جــذب نیروهای متخصص 
برگــزار خواهیــم کــرد. دانشــگاه هایی وجــود دارد کــه در 
حوزه تربیت نیرو که در رشــته های مربوط به مهندســی 
در حوزه های ســاحل و فراســاحل فعالیت می کنند و ما 
در تاشــیم بتوانیم از هم اکنــون پیش بینی های الزم در 
ســند آمایــش آمــوزش عالی ببینیم و نســبت به تقویت 

نیرو برای میان مدت اقدام کنیم.
بــه گفته رییس ســازمان امور اســتخدامی کشــور، 
بایســتی برای نیروهایی که اکنون در رشــته های مرتبط 
دریــا متخصــص هســتند، ایجــاد جذابیــت کنیــم کــه از 
ظرفیت شــان اســتفاده شــود، در تعامــل بــا بنیــاد ملــی 
نخبگان نیز به دنبال جذب چنین نیروی هایی هستیم 
از نخبــگان شناســایی  پایــان ســال، 1000 نفــر  تــا  کــه 
می شــود که بخشــی از این ســهمیه برای ســازمان بنادر 
کشــور اســت. اگر کار به دســت ما باشــد هر هزار نخبه 
را در دستگاه های اجرایی قبول می کنیم اما تنوع رشته 
داریم و ابتدا باید بدانیم ورودی نخبگان چقدر است تا 

حرکتی در این مجموعه ایجاد شود.

کولر آبی، صدرنشین 
صادرات لوازم خانگی

دبیــر انجمــن صنفــی کارفرمایــی تولیدکننــدگان لــوازم 
خانگــی کوچــک بــا بیــان اینکــه صــادرات لــوازم خانگی 
کوچــک مبلــغ چشــمگیری نیســت، گفــت کــه بــه طــور 
ســنتی کولــر آبــی بیشــترین صــادرات را داشــته و در 
حال حاضر نیز بیشتر صادرات لوازم خانگی مربوط به 

یخچال و کولر آبی است.
ابوالقاســم شانه ســاز در گفت وگو با ایســنا، اظهار 
کرد: رقم مشــخصی هم از میزان صادرات وجود ندارد، 
چرا که لوازم خانگی کوچک بیشــتر به شــکل مســافری 
صادر می شود. برای مثال صادرات ساالنه اتو حدود ۲0 
هزار دالر اســت که بیشــتر هم به کشــورهای همســایه 

صادر می شود.
به گفته وی پیش بینی می شود کل صادرات لوازم 

خانگی در سال 1۴01 حدود ۳۵0 میلیون دالر باشد.
شانه ساز با بیان اینکه از زمان آغاز صادرات لوازم 
خانگــی، بیشــتر صــادرات مربــوط بــه کولــر آبــی بــوده، 
گفــت: در حال حاضر نیز بیشــتر صــادرات لوازم خانگی 
مربــوط بــه یخچــال و کولر آبی اســت. کولر آبی بیشــتر 
به عراق، افغانســتان و ســایر کشــورهای با آب و هوای 

خشک صادر می شود.
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تجارت ۴ میلیارد یورویی 
ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماه

مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه ژانویه 
تا ســپتامبر ۲۰۲۲ با رشــد ۳۰ درصدی نسبت به مدت 

مشابه سال قبل به حدود ۴ میلیارد یورو رسید.
بــه گــزارش ایرنــا، جدیدترین آمار منتشــر شــده از 
سوی پایگاه خبری کمیسیون اروپا )یورو استات( نشان 
می دهد مبادالت تجاری ایران و اتحادیه اروپا در ۹ ماهه 
نخســت ســال جاری میادی رشــد ۳0 درصدی داشته و 

به ۳ میلیارد و ۹۴۷ میلیون یورو رسیده است.
مبادالت تجاری دو طرف در ۹ ماهه نخست سال 
۲0۲1 بالغ بر ۳ میلیارد و ۲۵ میلیون یورو اعام شــده 

بود.
بــر اســاس این گــزارش ۲۷ عضو اتحادیــه اروپا در 
۹ ماهه نخســت ســال ۲0۲۲ بالغ بر ۷۹۹ میلیون یورو 
کاال از ایــران وارد کرده انــد کــه این رقم نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبل رشــد ۲۸ درصدی داشــته اســت. کل 
واردات اتحادیه اروپا از ایران در ۹ ماهه سال قبل ۶۲۳ 

میلیون یورو اعام شده بود.
صادرات اتحادیه اروپا به ایران در ۹ ماهه نخست 
امســال نیــز بــا رشــد ۳1 درصــدی مواجــه شــده و بــه ۳ 
میلیــارد و 1۴۸ میلیــون یورو رســیده اســت. اعضای این 
اتحادیــه در ۹ ماهــه نخســت ســال ۲0۲1 بالــغ بــر ۲ 
میلیــارد و ۴0۲ میلیــون یــورو کاال بــه ایــران صــادر کرده 

بودند.
در نهمین ماه ســال جاری میادی واردات اتحادیه 
اروپا از ایران ۷۲ میلیون یورو و صادرات به ایران ۴۷۲ 
میلیــون یــورو اعام شــده اســت. واردات اتحادیــه اروپا 
از ایــران در ســپتامبر ســال ۲0۲1 بالــغ بــر ۶۸ میلیــون 
یــورو و صــادرات به ایران در ایــن ماه ۳0۸ میلیون یورو 

بوده است.
بــر ایــن اســاس واردات اتحادیــه اروپــا از ایــران در 
ســپتامبر امســال نســبت به مدت مشــابه ســال قبل 1۶ 
درصد و صادرات اتحادیه اروپا به ایران در این ماه رشد 

۵۳ درصدی داشته است.

نگاهی به واردات محصوالت 
فوالدی در ۷ ماهه امسال

آمــار واردات زنجیــره فــوالد از شــمش فــوالد تــا انــواع 
مقاطــع، محصــوالت فــوالدی و آهــن اســفنجی نشــان 
می دهد که عالوه بر صفر شدن واردات آهن اسفنجی 
و اســلب بــه کشــور، در هفــت ماهــه امســال میــزان 
واردات مقاطــع طویــل فــوالدی بیشــترین میــزان افــت 
واردات نســبت به مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ را به خود 
اختصــاص داده، امــا کمتریــن میــزان واردات اقالمــی 
فــوالد مختــص شــمش فوالد اســت کــه معــادل میزان 

وارداتی سال گذشته آن است.
بر اساس آماری که از سوی انجمن تولیدکنندگان 
فوالد ایران در اختیار ایســنا قرار گرفت، از ابتدای ســال 
جاری تا پایان مهر، میزان واردات مجموع مقاطع طویل 
شــش درصــد کمتــر شــده امــا واردات مقاطــع تخــت و 
محصوالت فوالدی به  ترتیب یک و دو درصد نســبت به 
واردات در هفت ماهه 1۴00، بیشتر شده است. میزان 
واردات شــمش فــوالد تغییــری نداشــته و واردات آهــن 

اسفنجی همچنان صفر است.
بیشــترین میــزان واردات فــوالدی در  مدت مذکور 
ســال جــاری مختــص محصــوالت فــوالدی معــادل ۴۸۵ 
هزار تن اســت که نســبت به میزان واردات آن در مدت 
مشــابه سال گذشته معادل ۴۷۹ هزار تن، بیشتر )یک 

درصد( شده است.
میــزان واردات مقاطــع تخت فوالدی نیز در شــش 
ماهه ابتدایی ســال جاری نســبت به مدت مشــابه سال 
گذشــته دو درصــد بیشــتر شــده و از ۴۲۵ هــزار تــن در 
مجموع واردات طی هفت ماهه 1۴00 به ۴۳۴ هزار تن 

در مدت مشابه امسال رسیده است. 
در مقابــل امــا مجمــوع مقاطع طویل فــوالدی وارد 
شده ظرف هفت ماهه 1۴01 نسبت به همین مدت در 
ســال گذشــته ۶ درصد کمتر شــده و از ۵۴ هزار تن به 

۵1 هزار تن رسیده است.
طبق آمار، در واردات شــمش فوالدی، طبق روال، 
همچنــان میــزان واردات اســلب صفــر ثبت شــده اســت 
امــا ۳000 تــن بیلت وبلــوم وارد کشــور شــده و مجمــوع 
واردات شــمش فــوالد را در مجمــوع همیــن ۳000 تــن 
ثبــت کرده اســت. بنابراین مجمــوع واردات فوالد میانی 
به کشــور نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته )۳000 

تن( تغییری نداشته است.
در نهایــت نیــز همچنان طی روال ســال های اخیر، 

واردات آهن اسفنجی به کشور صفر است.
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همکاری هــای  دفتــر  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
بین الملــل گمــرک،  از ابتــدای ســال تاکنــون 
۱۰ ســند همــکاری  بــا گمرکات دیگر کشــورها 
امضا شده است که تفاهم همکاری های سه 
جانبه ترانزیتی ایران، آذربایجان و روسیه از 

جمله آنهاست.
کاخکــی،  حســین  مهــر،  گــزارش  بــه 
دیپلماســی  توســعه  سیاســت  کــرد:  اظهــار 
اقتصــادی دولــت ســیزدهم مبتنی بر توســعه 
همســایه  کشــورهای  بــا  اقتصــادی  روابــط 
اســت. در این بــاره گمــرک جمهــوری اســامی 
 10 تاکنــون  جــاری  ســال  ابتــدای  از  ایــران 
ســند همکاری هــای گمرکــی بــا گمــرکات دیگر 

کشورها امضا کرده است.
وی افــزود: برنامــه مشــترک همــکاری بــا 
 ،۲0۲۳-  ۲0۲۲ ســال  در  آذربایجــان  گمــرک 
یادداشــت تفاهم تبادل الکترونیکی اطاعات 
و یادداشــت تفاهــم اجــرای تیــر الکترونیک با 
ازبکســتان، ســند همکاری مشــترک در جهت 

مبــارزه بــا تخلفــات گمرکی، ســند تفاهم نامه 
همکاری هــای آموزشــی بــا روســیه و پروتــکل 
تبــادل اطاعــات بــا ترکمنســتان از جملــه این 

اسناد است.
مدیــرکل دفتــر همکاری هــای بین الملــل 
گمرک گفت: از دیگر اسناد مورد امضا می توان 
بــه ســند یادداشــت تفاهم همکاری های ســه 
جانبــه ترانزیتــی ایــران، آذربایجان و روســیه، 
ســند برنامــه ترتیبــات اجرایــی برنامــه فعاالن 
اقتصــادی بــا چیــن، ســند یادداشــت تفاهــم 
همکاری های گمرکی با تایلند و سند موافقت 
نامــه فعــاالن اقتصــادی با بولیــواری جمهوری 

ونزوئا اشاره کرد.
وی افــزود: اصل موضوع اســناد 10 گانه 
تســهیل تجارت اســت یعنی فعاالن اقتصادی 
با استفاده از این اسناد به راحتی بتوانند در 

حوزه صادرات و واردات کاال فعالیت کنند.
تفاهــم  یادداشــت  ســند  ادامــه  در  کاخکــی 
ایــران،  ترانزیتــی  جانبــه  ســه  همکاری هــای 

آذربایجــان و روســیه را مهمتریــن ســند مــورد 
امضــا در بیــن اســناد 10 گانــه برشــمرد و اظهار 
کــرد: صــادرات کاال از مبــدا ایــران بــه مقصــد 
بــا  آذربایجــان  جمهــوری  مســیر  در  روســیه 
مشــکاتی رو بــه رو بــود کــه با ایــن تفاهم نامه 
بخش عمده ای از مشکات برطرف شده است.
وی عنــوان کرد: امضای ســند یادداشــت 
تفاهــم ســه جانبــه ترانزیتــی زمینــه تســهیل 
ترانزیــت از مبــدا جمهــوری اســامی ایــران به 
مقصــد روســیه را فراهــم و در ضمــن ســبب 

توسعه تجارت خارجی ایران با روسیه خواهد 
شد.

مدیــرکل دفتر همکاری هــای بین الملل گمرک 
در خصوص اهمیت امضای اســناد یادداشــت 
تفاهــم گمرکــی بــا دیگــر کشــورها نیز یــادآور 
شد: این موضوع عاوه بر توسعه دیپلماسی 
و برقــراری ارتبــاط نزدیک با گمرکات کشــورها 
در  مشــترک  همکاری هــای  می شــود  باعــث 
زمینه هــای مختلــف گمرکی، تبــادل اطاعات، 

مکاتبات و استعامات گمرکی ارتقا یابد.

ســازمان  ماهیگیــری  بنــادر  و  صیــد  معــاون 
شــیالت خاطر نشــان کرد صید ترال از ۹۹ به 
این ســو متوقف شده است و خارجیان مجوز 
ترال زدن در آب های ایران را ندارند اما برخی 
شــناورهای داخلی ســنتی اقدام به صید ترال 

می کنند و ما نمی توانیم آن را نفی کنیم.
بــا  گفت وگــو  در  بهشــتیان  مصطفــی 
ایلنا، با اشــاره به تعیین تاریخ صید  ماهیان 
اســتخوانی در شمال کشور، گفت: بر اساس 
پایش هایی موسسه تحقیقاتی علوم شیاتی 
و ســنجش و ارزیابــی میــزان ذخایــر دریایــی، 
ســاله  هــر  شــمال  دریــای  در  صیــد  تاریــخ 
مشــخص می شــود و با مجوز کمیته مدیریت 
صید شــیات، شــروع فعالیت صید در شمال 
کشــور در حــوزه ماهیــان اســتخوانی از ســوی 

شرکت تعاونی  پره انجام می شود.
صیــد  نخســت  دوره  داد:  ادامــه  وی 
ماهیــان اســتخوانی در شــمال کشــور انجــام 

شــده اســت و تاریــخ دوره دوم آن مشــخص 
خواهــد شــد و صیــادان طبــق روال هــر ســال 

دریاروی خواهند کرد.
ایــن  بــه  ایــن مقــام مســئول در پاســخ 
پرسش که صیادان در جنوب کشور به نحوه 
تخصیــص ســوخت یارانــه ای اعتــراض دارنــد 
آیــا در زمینه حل مشــکل آنهــا اقدامی صورت 
گرفتــه اســت؟ گفت: در حال حاضر مشــکلی 
در زمینه ســوخت یارانه ای در آب های داخلی 
نداریــم اما ســازمان شــیات تــاش دارد برای 
صیدگاه هــای خــارج از آب هــای داخلی )خارج 
از محدودهــای آب هــای اختصاصــی( ســوخت 
یارانــه ای بــه آنها تخصیص داده می شــود این 
موضوع را از دستگاه های مربوط چون شورای 
عالی دریانوردی پیگیری کردیم و آنها متقاعد 
شــدند که این کشــتی ها زمانی که به آب های 
بیرونی می روند سوخت یارانه ای تعلق بگیرد.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: صیــادان 

مــا در رقابــت بــا کشــورهای هســتند کــه از 
ایــن آب هــا برای صیادی اســتفاده می کنند؛ و 
اعطای ســوخت یارانه ای بــه صیادان می تواند 

در این رقابت به صیادان کمک کند.
وی بــا اشــاره به اقدامــات معاونت صید 
ســازمان شــیات بــرای ســاماندهی صیــادان 
زن در جزایــر جنوبــی کشــور، گفــت: ســازمان 
شــیات بــه تعــدادی از صیــادان زن در جزیره 
هنــگام مجــوز صید داده اســت امــا به یکی از 
این بانوان مجوز ندادیم چرا که وی نتوانست 
بومی بودن خود را در جزیره هنگام ثابت کند 
و از آنجایــی کــه ما سیاســت اعطــای مجوز به 
افراد بومی را دنبال می کردیم به آن شــخص 
مجــوز ندادیم، چراکــه این احتمال وجود دارد 
کــه بعــد از دریافت مجوز اقدام به فروش آن 
کنــد و ما بــا ندادن مجوز جلوی اعتراضی های 

احتمالی بعدی را گرفتیم.
معاون صید و بنادر ماهیگیری ســازمان 

ایــن پرســش کــه آیــا  بــه  شــیات در پاســخ 
در  خارجــی  صیــادان  فعالیــت  از  گزارشــی 
آب های ایرانی به دســت شــما رســیده است؟ 
گفــت: صیــد تــرال از ۹۹ بــه این ســو متوقف 
شــده اســت و خارجیــان مجــوز تــرال زدن در 
آب هــای ایــران را ندارند اما برخی شــناورهای 
داخلــی ســنتی اقدام به صید تــرال می کنند و 
مــا نمی توانیــم آن را نفی کنیــم، اما از نظر ما 

غیرمجاز است و با آنها مقابله می کنیم.
بیــان کــرد: ممکــن  پایــان  بهشــتیان در 
اســت برخــی نیروهای خارجــی و اتباع بیگانه 
در مناطق ســاحلی ما حضور داشــته باشــند؛ 
ایــن افــراد بــه دلیــل تخصص هــای الزمــی کــه 
در زمینــه روش هــای صید ماننــد النگ الین و 
روش هــای صیــد انتخابی دارنــد، از آنها کمک 
گرفته شــود که قاعدتا آنها باتوجه به قوانین 
دریافــت  را  الزم  مجوزهــای  کار  بــه  مربــوط 

کرده اند.

طبــق ابالغیه گمرک ایران، واردات تریلرهای 
یخچال دار مســتعمل با حداکثر ۵ ســال سن 
از کشــورهای عضــو اتحادیــه اروپــا انگلیس، 

ژاپن و یا کره جنوبی آزاد شد.
بــه گــزارش مهــر، علــی وکیلــی مدیــرکل 
بــه  نامــه ای  در  ایــران  گمــرک  واردات  دفتــر 
گمرکات سراســر کشور موضوع واردات تریلر 

یخچال دار را اباغ کرد.
صــادر  آبــان   ۳0 کــه  نامــه  ایــن  در 
شــده، آمــده اســت: بــا عنایــت به بنــد یک از 
صورتجلســه مــورخ ۲۸ شــهریور 1۴01 کمیتــه 
مــاده یــک آیین نامــه اجرایــی قانــون مقــررات 

بــا  موافقــت  بــر  مبنــی  واردات  و  صــادرات 
واردات تریلر یخچال دار به صورت مستعمل، 
موضــوع اعــام و ضوابــط و مقــررات ســازمان 
تریلــر  واردات  اســتاندارد در خصــوص  ملــی 
خواهشــمند  می گــردد.  ارســال  یخچــال دار 
است دستور فرمائید با رعایت کامل مقررات 
نســبت به مورد بررســی و اقدام الزم معمول 

نمایند.

۶ شرط واردات تریلرهای 
یخچال دار مستعمل

اباغیــه گمــرک ایران در پــی نامه نگاری 

سازمان ملی استاندارد ایران با وزارت صمت، 
صادر شده است.

مهــدی علــی پــور مدیــرکل دفتــر ارزیابی 
کیفیــت کاالهای صادراتی و وارداتی ســازمان 
در  مــاه  آبــان  دهــم  ایــران  اســتاندارد  ملــی 
نامه ای به وزارت صمت مقررات این ســازمان 
در خصــوص واردات تریلرهــای یخچــال دار را 

اعام کرده بود.
در ایــن نامــه آمــده بــود: بازگشــت بــه 
نامــه شــماره 1۷۲0۲0/۶0 مــورخ 1۴01.0۷.1۶ 
یخچــال دار  تریلرهــای  واردات  خصــوص  در 
بنــد )ک(   )1( جــز  مفــاد  مســتعمل موضــوع 
کل   1۴01 ســال  بودجــه  قانــون   )۷( تبصــره 

کشور، به استحضار می رساند:
تریلرهــای  انطبــاق  ارزیابــی  بــرای 

یخچال دار مســتعمل مذکــور و پیرو مصوبات 
شورای معاونین سازمان ملی استاندارد ایران 
ذیــل  شــرایط  رعایــت   1۴0.0۸.0۹ مــورخ  در 

الزامی است:
ســاخت  بایــد  وارداتــی  تریلرهــای   -
کشــورهای عضو اتحادیه اروپا انگلیس، ژاپن 

و یا کره جنوبی باشند.
- شــماره ایمــارک تأیید نــوع کلی خودرو 
)WVTA( بر روی پاک شناسایی تریلر نصب 
و مطابــق با الزامات اســتاندارد ملــی ایران به 

شماره ۶۹۲۴ باشد.
- تریلــر با الزامات چک لیســت بازرســی 
فیزیکــی بــر اســاس اســتاندارد ملی ایــران به 
شــماره ۶۹۲۴ مطابقت داشــته باشد و بدون 
هیچ گونه نقص و بدون نیاز به تعمیر آماده 
و  مقــررات  و  قوانیــن  مطابــق  بــرداری  بهــره 

استانداردهای مربوطه باشد.
- تریلــر فاقد هر گونه عیوب در شاســی 
و بدنه مطابق الزامات چک لیست استاندارد 

شماره ۶۹۲۴ باشد.
- بر اساس بند ۴ جز 1 بند ک تبصره ۷ 
قانون بودجه ســال 1۴01 کل کشــور، حداکثر 

۵ سال ساخت باشد.
کلیــه  پذیــرش  بــر  مبنــی  واردکننــده  تعهــد   -
تریلرهــای  واردات  از  مترتــب  مســئولیت های 
موضــوع و ارائــه خدمــات پــس از فــروش، انجــام 
معاینه فنی در مراکز معتبر قبل از شماره گذاری 

وفق ضوابط و مقررات جاری دریافت گردد.

انجمــن تولیدکننــدگان خــودروی اروپــا در گزارش 
 S&P GLOBAL جدید خود بر مبنای آمار موسسه
MOBILITY اعــالم کــرد ایــران در بیــن ۱۰ کشــور 
بــزرگ تولیدکننده خودروی جهان در ســال ۲۰۲۲ 

بهترین عملکرد را داشته است.
به گزارش شاتا؛ حل مشکات صنعت خودرو 
یکــی از برنامه هــای وزیر صمت در دولت ســیزدهم 
بــوده و در حالــی کــه در پایان دولت گذشــته ده ها 
هــزار خــودرو به علــت نقصی قطعــات در پارکینگ 
خودروســازان خــاک می خــورد، بــا برنامه ریزی هــای 
مــدون در یــک ســال اخیــر ضمــن حل این مشــکل، 
هم اکنــون رونــد تولید خودرو در کشــور به شــرایط 
بــه  نســبت  تولیــد  ســرعت  و  بازگشــته  طبیعــی 
ســال های گذشــته بســیار قابــل توجــه اســت. ایــن 
موضــوع، مــورد تأییــد نهادهــای بین المللی صنعت 
خودروســازی نیــز قــرار گرفتــه به طوری کــه انجمن 
تولیدکننــدگان خــودروی اروپــا در گــزارش فصلــی 
 S&P GLOBAL جدید خود بر مبنای آمار مؤسســه
MOBILITY اذعان کرد که ایران در ۹ ماه نخســت 
ســال ۲0۲۲ بهتریــن عملکــرد را در افزایــش تولیــد 

خودرو در بین 10 کشور اول جهان داشته است.

انجمن تولیدکنندگان خودرو اروپا با معرفی ایران 
بــه عنــوان دهمیــن تولیدکننده بــزرگ خودروهای 
ســواری در جهــان طــی ۹ ماهــه ۲0۲۲ اعــام کــرد 
ایران در این دوره بیشــتر از فرانســه، انگلستان و 

ایتالیا خودرو سواری تولید کرده است.
کل  اروپــا  خــودرو  تولیدکننــدگان  انجمــن 
خودروهــای ســواری تولیــدی در دنیــا طــی ۹ ماهــه 
نخســت ســال جاری میــادی را ۴۹ میلیــون و ۸1۷ 

هزار دستگاه اعام کرد.
تولید خودروهای سواری در دنیا طی ماه های 
ژانویه تا ســپتامبر ۲0۲۲ با رشــد ۹ درصدی نسبت 
به مدت مشــابه ســال قبل مواجه شــده اســت. در 
۹ ماهه نخست سال قبل ۴۵ میلیون و ۶۹۶ هزار 

دستگاه خودرو سواری در دنیا تولید شده بود.
ایــن انجمــن تخصصــی اروپایــی از رشــد قابل 
توجــه تولیــد خودروهــای ســواری در ایــران طــی ۹ 

ماهه سال جاری میادی خبر داده است.
ایــران در ماه هــای ژانویــه تــا ســپتامبر ســال 
گذشــته میادی ۷۲۳ هزار و ۷۲۶ دســتگاه خودرو 
سواری تولید کرده بود اما در مدت مشابه در سال 
۲0۲۲ تولیــد خودروهــای ســواری در ایــران با رشــد 

۳1.۲ درصــدی مواجــه شــده و بــه ۹۴۹ هزار و ۸1۷ 
دستگاه رسیده است.

 1.۹ ســهم  ایــران  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
درصــدی از کل تولیــد خودروهای ســواری دنیا طی 
۹ ماهه امسال داشته است و دهمین تولیدکننده 
بــزرگ ایــن نــوع خودروها در جهان شــناخته شــده 
رتبــه  در  قبــل  ســال  ماهــه   ۹ در  ایــران  اســت. 
ســیزدهم قــرار گفتــه بــود اما با رشــد قابــل توجه 
تولیــدات خــود در ۹ ماهــه ســال جــاری میــادی 
توانسته است سه کشور روسیه، جمهوری چک و 

اسلواکی را کنار بزند.
از  بیشــتر  حتــی  امســال  ماهــه   ۹ در  ایــران 
فرانســه خودرو ســواری تولید کرده اســت. فرانسه 
در ۹ ماهــه ســال جــاری میــادی تنهــا ۶۹۳ هــزار 
دستگاه خودرو سواری تولید کرده است که بسیار 
کمتــر از تولیــدات بیــش از ۹۴۹ هــزار دســتگاهی 
ایــران اســت. انگلســتان، ترکیــه، اندونــزی، ایتالیا، 
دیگــر  از  نیــز  و ســوئد  اســلواکی  جمهــوری چــک، 
کشورهایی هستند که تولید خودرو سواری کمتری 

نسبت به ایران داشته اند.
چیــن بزرگ تریــن تولیدکننــده خودرو ســواری 

در جهــان طــی ماه هــای ژانویــه تا ســپتامبر امســال 
بوده به طوری که 1۶ میلیون و ۳۶1 هزار دســتگاه 
خــودرو ســواری در ایــن مــدت تولیــد کــرده و ســهم 
۳۲.۸ درصــدی از کل تولیــدات جهــان را بــه خــود 
اختصــاص داده اســت. تولیــد خــودروی چیــن 1۵.1 
درصــد نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل رشــد 

داشته است.
آمریــکا بــا تولیــد ۵ میلیــون و ۲۹۲ هزار دســتگاه 
خــودرو ســواری در رتبــه دوم و ژاپــن بــا ۴ میلیون 
و ۸۲۶ هــزار دســتگاه در رتبــه ســوم از ایــن نظــر 
قــرار داشــته اند. تولیــد خــودرو آمریکا نیز نســبت 
به مدت مشابه سال قبل 1۲.1 درصد رشد داشته 
اما تولیدات ژاپن با افت ۲.1 درصدی مواجه شده 

است.
هنــد بــا ۳ میلیــون و ۲۴0 هزار دســتگاه، کره 
جنوبی با ۲ میلیون و ۴۸0 هزار دستگاه، آلمان با 
۲ میلیون و ۴11 هزار دستگاه، مکزیک با 1 میلیون 
و ۷۶0 هــزار دســتگاه، برزیــل بــا 1 میلیــون و ۳۵۶ 
هــزار دســتگاه، اســپانیا بــا 1 میلیــون و ۲۷1 هــزار 
دستگاه و ایران نیز با ۹۴۹ هزار و ۸1۷ دستگاه به 

ترتیب در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفته اند.

ایران، بیشترین رشد تولید خودرو در سال ۲۰۲۲ را ثبت کرد

واردات تریلر یخچال دار دست دوم آزاد شد

تخصیص سوخت یارانه ای به صیدگاه های خارجی

امضای ۱۰ سند همکاری 
با خارجی ها
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الف( زمان و محل برگزاری مجمع:
از کلیـه سـهامداران، وکیـل یـا قائم مقـام قانونـی صاحب سـهم و همچنیـن نماینده یا نمایندگان اشـخاص 
حقوقـی دعـوت می گـردد تـا در جلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام ایـن شـرکت کـه در 
سـاعت 10 صبـح روز پنج شـنبه مـورخ 1401/09/17 در قرچـک -بلـوار امـام خمینـی- کارخانـه پـارس سـرام 

برگـزار می گـردد،  حضـور بـه هـم رسـانند.
ب( دستور جلسه:

1( قرائـت و اسـتماع گـزارش فعالیـت هیـات مدیـره و حسـابرس مسـتقل و بـازرس قانونـی در خصـوص 
عملکرد منتهی به 1400/06/31 و  06/31/ 1401      2( بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب سود 
و زیان و صورت وضعیت مالی برای سال مالی منتهی به  1400/06/31 و  06/31/ 1401        3( انتخاب 

حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی شـرکت در خصوص عملکرد سـال مالی منتهی به 1402/06/31
4( انتخـاب روزنامـه کثیراالنتشـار جهـت درج آگهی هـای شـرکت      5( تعییـن حـق حضـور اعضـای 
غیرموظـف  هیـات مدیـره     6( تغییـر آدرس اقامتـگاه قانونـی شـرکت   7( سـایر مـوارد کـه در صالحیـت 

مجمـع عمومـی عـادی بـه طـور فـوق العـاده باشـد.
ج( نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:

جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه دو روز قبل از شروع جلسه در محل قانونی شرکت، 
ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات مؤید نمایندگی و وکالت ، الزامی می باشد.

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه  صاحبان سهم )برای سال مالی منتهی به 1401/06/31(
شرکت پارس سرام )سهامی عام( 

به شماره ثبت 1088 شناسه ملی 10100482000

هیات مدیره شرکت پارس سرام )سهامی عام(

اقتصـــــــــادملی توســــــعهو

رکوردشکنی پی در پی 
 صنعت پتروشیمی

در صادرات
آمارهفتماهنخستصادراتمحصوالتپتروشیمی
امســالدرقیاسباســالگذشــتهحکایتازرشــد۱۳ 
درصدیدارد،رشدیکهتاماههشتمنیزادامهداشته

ووزیرنفتازآنبهعنوانثبترکوردیادمیکند.
بــه گــزارش ایســنا، در هفــت مــاه نخســت ســال 
گذشــته ۱۵ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن صــادرات در حوزه 
محصــوالت پتروشــیمی صــورت گرفــت کــه امســال ایــن 
عــدد بــه ۱۷ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تــن رســید، همچنیــن 
ارزآوری صنعــت پتروشــیمی نیــز از ۸ میلیــارد و ۳۰۰ 
میلیــون دالر بــه ۱۰.۸ میلیــارد دالر رســیده و ۳۰ درصد 

رشد داشته است.
 ۶ در  غیرنفتــی  صــادرات  از  پتروشــیمی ها  ســهم 
مــاه نخســت امســال ۳۹.۶ درصــد بــوده و ایــن درحالی 
اســت کــه تنها۶.۹۵۰ میلیــارد دالر از ۲۱.۴ میلیارد دالر 
صــادرات غیرنفتــی در ۶ مــاه نخســت پارســال متعلــق 
بــه پتروشــیمی ها بــوده اســت و امســال ۹.۶۰۵ میلیارد 
دالر از ۲۴.۲۵۱ میلیــارد دالر صــادرات غیرنفتی بــه این 

صنعت تعلق دارد.
مــاه   ۷ در  پتروشــیمی  صنعــت  تولیــد  همچنیــن 
نخســت پارســال ۳۸ میلیــون و ۶۶۰ میلیــون تــن بــوده 
کــه امســال در همیــن بــازه بــه ۴۱ میلیــون تــن و ۵۵۰ 
هزار تن با ۷ درصد افزایش رســیده اســت و پیش بینی 
می شود پتروشیمی ها امسال حدود ۱۵ میلیارد دالر ارز 
به سامانه نیما عرضه کنند و حدود ۱۷ تا ۱۷.۵ میلیارد 

دالر صادرات داشته باشند.
عــاوه بــر این در هفت ماه نخســت امســال ۷.۹۱ 
میلیــارد دالر ارز پتروشــیمی ها بــه ســامانه نیمــا تزریــق 
شــد. امســال در این بــازه زمانی بیــش از ۸.۷۳ میلیارد 
دالر، ۲۳ درصــد بیشــتر از پارســال بــه ســامانه نیمــا ارز 
عرضه شده است. که این رقم تا ۲۲ آبان ماه امسال به 

۹.۶۰۴ میلیارد دالر رسیده است.

ثبتباالترینرکوردصادرات
محصوالتپتروشیمیدرآبان

از  تازگــی  بــه  نفــت  نیــز  وزیــر  اوجــی  جــواد 
ثبت باالتریــن رکورد صادرات نفت  خام، میعانات گازی 
و محصــوالت پتروشــیمی ایــران در آبان ماه امســال خبر 
داد و گفت: این باالترین رکورد از ســال ۱۳۹۷ )شــروع 

تحریم های ظالمانه ترامپ علیه ایران( تاکنون است.
مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی، نیز در 
همیــن رابطه اخیرا ارزش محصوالت پتروشــیمی را ۲۳ 
میلیارد دالر در ســال گذشــته اعام کرد و گفت: از این 
مقــدار ۱۵ میلیــارد دالر صــادر شــد کــه ۲.۵میلیــارد آن 
صرف خرید بخشی از کاال و تجهیزات و محصوالتی شد 
که هنوز در داخل تولید نمی شوند و ۱۲.۷ میلیارد دالر 

آن به سامانه نیما عرضه شد.
مرتضــی شــاهمیرزایی بــه تأمیــن ۷۰ درصــد کاال 
و تجهیــزات صنعــت پتروشــیمی از داخــل اشــاره کــرد و 
افــزود: سیاســت ما تکمیل زنجیــره ارزش و تأمین همه 
کاالهــای مــورد نیــاز در داخــل کشــور بــوده کــه در ایــن 

مسیر نیاز به حمایت است.

اینکــه ظرفیــت نصــب شــده صنعــت  بیــان  بــا  او 
پتروشــیمی در ابتــدای انقــاب اســامی ۳ میلیــون تــن 
بــود کــه هم اکنــون این مقدار به ســاالنه ۹۰ میلیون تن 
رســیده اســت، اظهــار کــرد: در دنیــا به طــور تقریبی هر 
۲۰ ســال صنعت پتروشــیمی ۲ برابر می شــود در حالی 
که براساس برنامه ریزی انجام شده صنعت پتروشیمی 
ایران تا ۱۰ تا ۱۲ سال آینده به همت متخصصان کشور 
بــه حــدود ۲۰۰ میلیــون تــن در ســال می رســد یعنی هر 

۱۰سال در ایران این صنعت ۲ برابر می شود.
محصــوالت  انــواع  گریــد   ۵۴۰ از  بیــش  اکنــون 
شــیمیایی و پتروشــیمیایی در کشــور تولیــد می شــود  و 
۱۱۰ طــرح بــزرگ و کوچــک پتروشــیمی در حــال فعالیت 
اســت کــه برنامه ریــزی انجام شــده برای تکمیــل زنجیره 
ارزش ۲۱ تا ۲۲ محصول راهبردی پتروشیمی در کشور 

تولید خواهد شد.
صنعــت پتروشــیمی ایــران در اوج تحریم ها بیش 
و  داشــته   ارزآوری  کشــور  بــرای  دالر  میلیــارد   ۵۴ از 
به طور میانگین ســاالنه ۸۰ درصد درآمد صادراتی این 
صنعت از طریق ســامانه نیما به چرخه اقتصاد کشــور 

بازگشته است.

خبـــــــــــــــــر

 ۱۴۰۳ ایستگاه آخر
ابر پروژه چابهار- زاهدان

بزرگتریــن از زاهــدانبخشــی ریلــیچابهــار- پــروژه
کریدورشمالبهجنوباستکهبراساسوعدههای

سال۱۴۰۳بهاتماممیرسد.
بــه گزارش خبرنــگار مهــر، پــروژه ریلــی چابهار به 
زاهــدان بــا هــدف ایجــاد یک کریدور شــمال بــه جنوب 
و اتصــال بنــدر بهشــتی بــه شــبکه ریلی طراحی شــده، 
کــه بــا بهره بــرداری و افتتــاح به ترتیب آســیای میانه و 
افغانستان را به آب های آزاد اقیانوسی متصل می کند.
در ایــن حــال، ایــن مســیر ترانزیتــی چابهــار را بــه 
قطــب تجــارت و ترانزیتــی در منطقــه تبدیــل می کنــد، 
احــداث ایــن خــط ریلــی در دو بخــش شــمال و جنــوب 
تقســیم بنــدی شــده کــه از چابهــار آغــاز و بــه زاهــدان 

منتهی می شود.
با توجه به نقش بندر چابهار در توسعه ترانزیتی 
کشــور، پــروژه راه آهــن چابهار- زاهدان می تواند ســهم 
ایــن بنــدر در بخــش ترانزیتــی کشــور را افزایــش دهد. 
بــرآورد درآمــدی ایــن طــرح حداقل ۳۰۰ میلیــارد تومان 
در ســال در نظر گرفته شــده است. از مزایای این طرح 
اشــتغال ۶ هزار و ۳۰۰ نفر در دوره ســاخت و اشــتغال 
۶۰۰ نفر در دوره بهره برداری است. از سوی دیگر باید 
بــه ایــن نکتــه توجه کرد کــه حمل ونقل ریلی دوســتدار 
محیط زیست و همچنین بار ترافیکی و سوانح جاده ای 

را نیز کاهش می دهد.
نکتــه دیگــر در خصــوص اهمیــت ایــن خــط ریلی، 
اینکــه ۱۵۶ کیلومتــر از ایــن پــروژه بــه راه آهــن خــاش 
– زاهــدان اختصــاص داده شــده اســت. بــا توجــه بــه 
اینکــه کارفرمــای ایــن پــروژه شــرکت ســاخت و توســعه 
زیر بناهای حمل ونقل است و پیمانکار این نیز قرارگاه 
خاتــم االنبیــا، برای ســاخت ۱۵۵ کیلومتــر از این پروژه 
حدود ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده 
اســت. نکته دیگر اینکه خط ریلی ســبب تســریع حمل 

بار برای معادن منطقه نیز باشد.
گفتنی است، خط ریلی چابهار- زاهدان از آسیای میانه 
از طریق شرق روسیه به دریای عمان متصل و اهمیت 

نقش این پروژه بیش از پیش بینی ها خواهد بود.
وزیر اقتصاد در نشست خبری اخیر خود با اشاره 
بــه پــروژه چابهار- زاهــدان گفت که وجــود اعتبار کافی 
بــرای یــک پــروژه ای مانند چابهار- زاهــدان در مدت پنج 
ســال قابل اجرا اســت و به طور میانگین ســاالنه برای 
اجــرای چنیــن طرحــی ۲۰ درصــد حجــم عملیــات اعتبار 

الزم است تا در مدت پنج سال پایان یابد.
وزیــر اقتصــاد در بخشــی دیگــر از نشســت خــود 
در خصــوص محــل تأمین اجرای پــروژه هم گفت، برای 
طــرح راه آهــن چابهار-زاهدان بــا موافقت مقام معظم 
رهبــری از تســهیات صنــدوق توســعه ملــی اســتفاده 
شــده و بخــش زاهدان-خــاش به طــول ۱۵۰ کیلومتر را 

اخیراً به بهره برداری رسانده ایم.

نیمیازابرپروژهریلیبهپایان
رسیدهاست

مدیرعامــل  و  وزیــر  معــاون  خیر اله خادمــی؛ 
حمل ونقــل  زیربناهــای  توســعه  و  ســاخت  شــرکت 
درخصوص پیشــرفت ریلی چابهــار- زاهدان به خبرنگار 
مهر در این باره گفــت: تاکنون ۶۲ درصد پروژه تکمیل 
شــده اســت، این پروژه با طول ۶۳۰ کیلومتر بزرگترین 

پروژه ریلی کشور است.
او در ادامه اظهــار کــرد: قســمت اول پــروژه کــه 
زاهدان به خاش بوده، با حضور رئیس جمهور در آبان 
ماه افتتاح شد که البته هدف اصلی این پروژه رسیدن 
زاهدان به چابهار اســت که بندر چابهار به یک گلوگاه 
بــاری در منطقــه تبدیــل شــود، چــرا که ســبب افزایش 

ظرفیت های باری این بندر نیز می شود.

 الزمهاعتبار۱۲هزارمیلیاردی
تاپایانکار

مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
حمل ونقــل در خصــوص اعتبــار بــرای پایــان بخشــیدن 
بــه ایــن پــروژه بیــان کــرد: بــرای بــه اتمــام رســیدن این 
پــروژه حــدود ۱۲ هــزار میلیــارد تومــان مورد نیاز اســت 
توســط صنــدوق  بــه ۲ هــزار میلیــارد آن  نزدیــک  کــه 
توســعه ملــی در ســال ۹۷ پرداخــت شــد که ایــن پروژه 
ســال ۹۸ به بهره برداری رســید این ۲ هزار میلیارد به 
صــورت ۳۰۰ میلیــون یــورو بــوده کــه البتــه در آن زمان 
۲۵۰ میلیون یورو پرداخت شــد و اگر ۵۰ میلیون یورو 
پرداخــت شــود باز همم حــدود ۱۰ هزار میلیــارد تومان 
معــادل ۲۵۰ میلیــون یــورو بــرای بــه اتمــام رســیدن ابر 

پروژه الزم است.
وی دربــاره اینکــه ایــن اعتبــار ایــن پــروژه از کجــا 
تأمین خواهد شد نیز اظهارداشت: اعتبارات این پروژه 
قــرار اســت ازدرامدهای نفتی از محل صندوق توســعه 
ملــی باشــد و در حــال حاضر بــرای اعتبــارات این پروژه 
پیگیری هــای الزم صــورت گرفته که این پروژه زودتر به 
پایان برســد با توجه به اینکه تأمین اعتبار به ســازمان 

برنامه بودجه اعام شده است.
خیراله خادمی وضعیت اشــتغا ل زایی  این پروژه 
را اینگونــه بیــان کــرد: در حال حاضر حــدود ۶۰۰ هزار 
نیــروی انســانی و ۱۷۰۰ ماشــین آالت در ایــن پــروژه 
مــورد اســتفاده قــرار گرفته انــد بــا توجــه بــه اینکه این 
پــروژه می توانــد اشــتغا ل زایی  داشــته باشــد البته اگر 
منابع مالی شکل گیرد منابع انسانی برای ادامه پروژه 

وجود دارد.

اتمامپروژهدرششماهسال۱۴۰۳
مدیرعامــل شــرکت ســاخت و توســعه زیربناهــای 
حمل ونقــل درخصوص ظرفیــت ایــن پروژه اظهــار کرد: 
این پروژه پس از اتمام در سال حدود ۱ میلیون مسافر 
و ۳ میلیون تن بار در نظر گرفته شــده اســت با توجه 
بــه اینکــه ظرفیت بــاری این پروژه حــدود ۸ میلیون تن 
است اما تعبیر بر این است که حدود ۳ میلیون تن بار 
استفاده شود با توجه به اینکه بندر چابهار در ظرفیت 

ریلی را افزایش خواهد داد.
وی در پایــان زمــان اتمــام پــروژه را نیــز اعام کرد: 
پس از اعتبار بخشی این پروژه با توجه به اینکه نیمی 
از این پروژه به پایان رســیده اســت در شــش ماه اول 

سال ۱۴۰۳ به اتمام خواهد رسید.

خبـــــــــــــــــر

رئیــسانجمــنصنفیســیانجیکشــوربا
تاکیدبراینکهپتانسیلباالییبرایورودبه
کشــورهایدیگردرحوزهســیانجیوجود
دارد،گفت:یکیازکشورهاییکهدردولت
قبــلدرمــوردآنبحثمیشــد،عــراقبود،
مذاکــراتبــرایاحداث۵جایگاهنیزدرآنجا
صورتگرفت،امابهدلیلاینکهاینکشور
دراکثرنقاطخطلولهگازندارداینموضوع
معطــلمانــدواجرایــینشــد،امــاهمچنــان
عراقمیتواندیکگزینهقابلبحثباشد.

محسن جوهری در گفت و گو با ایسنا، 
با بیان اینکه روسیه از سی ان جی به عنوان 
سوخت خودروهای سبک و سنگین استفاده 
می کند و در حال حاضر صادرات مخازن سی 
ان جــی از  ایــران بــه این کشــور و کشــورهای 
اطراف انجام می شود، اظهار کرد: اگر دولت 
از شــرکت  های داخلــی حمایــت کنــد و موانــع 
برداشــته شود، تاثیر بسیار خوبی در افزایش 

تولیــد و درآمدهــای صادراتــی کشــور خواهــد 
داشت.

او بــا بیــان اینکــه بــا توجــه بــه حضــور 
شــرکت  های توانمند داخلــی در حوزه صنعت 
ســی ان جــی، پتانســیل باالیی بــرای صادرات 
تجهیــزات ســی ان جــی بــه کشــورهای دیگــر 
وجــود دارد، امــا آنطــور کــه بایــد بــه آن توجه 
نشــده اســت، گفــت: اکنــون نیجریــه در ایــن 
حــوزه مطرح اســت، تاکنون بــه نتیجه خاصی 
در نیجریــه نرســیده ایــم، امــا احتمــال عقــد 

قرارداد در این رابطه زیاد است.
جــی  ان  ســی  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
کشــور در خصــوص میــزان ارزآوری صــادرات 
تجهیزات ســی ان جی در نیجریه، گفت: این 
مســاله بســتگی بــه ایــن دارد کــه نیجریه چه 
میزان تمایل به ســرمایه گذاری در این بخش 
داشــته باشــد و چــه تعــداد جایــگاه احــداث و 
چه تعدادخودرو دوگانه سوز شود، اگر تعداد 

جایگاه  ها و خودروها زیاد باشــد، این مســاله 
می تواند ارزآوری خوبی برای ما داشته باشد.
جوهــری تاکیــد کــرد: پتانســیل صادرات 
بــه  ایــران  جــی  ان  ســی  صنعــت  تجهیــزات 
کشــورهای دیگــر وجــود دارد امــا اینکــه چــرا 
اول  نیفتــاده دو دلیــل دارد،  اتفــاق  تاکنــون 
اقتصــادی  رابطــه  کــه  کشــورهایی  در  اینکــه 
خوبــی بــا آن  ها داریــم معمــوال خــط لولــه گاز 
طبیعــی وجــود نــدارد و یــا تمایلــی بــرای ورود 
بــه ایــن بخش نیســت و ســبد ســوخت آن  ها 
عمدتــا ال پــی جــی و بنزیــن و یــا خودروهــای 

برقی است.
تحریم  هــا  دیگــر  مشــکل  افــزود:  او 
اینکــه  بــرای  خصوصــی  شــرکت  های  اســت، 
در کشــورهای دیگــر کار کننــد بایــد بتواننــد 
مــراودات مالــی را بــا اطمینــان خاطــر انجــام 
دهنــد کــه تحریم  هــا مانــع مــی شــود و ایــن 

مساله ریسک باالیی برای آن  ها دارد

وزارتامــورخارجــهجمهــوریاســامیایران
بــاصــدوربیانیــهایبــامحکومیــتقطعنامــه
ضدایرانیشــورایحقوقبشــرســازمانملل
متحــد،آنرااقدامضدایرانیگروهمعدودی

ازکشورهایغربیوکامامردوددانست.
بــه گزارش خبرگــزاری مهــر، وزارت امــور 
خارجــه جمهوری اســامی ایران در این بیانیه 
اعــام کــرد:  اقــدام ضدایرانــی گــروه معدودی 
از کشــورهای غربــی در تحمیــل قطعنامــه ای 
قویــا  را  بــه شــورای حقــوق بشــر  ضدایرانــی 

محکوم می کند.
این بیانیه می افزاید: مایه تأسف بسیار است 
کــه شــورای حقــوق بشــر بــرای تأمیــن منافــع 
کوتــاه مــدت تعــداد معــدودی از کشــورها یک 
بار دیگر مورد سوء استفاده قرار گرفته است.
تأســف  ابــراز  بــا  خارجــه  امــور  وزارت 
مجــدد از حادثــه تلــخ فــوت مرحومــه مهســا 
امینــی، یــادآوری مــی کنــد که با فــوت خانم 
امینــی، تمامی مقامــات عالی رتبه جمهوری 
اســامی ایران با نگاهی انســانی و پایبندی 
واقعــی به حقوق بشــر که ریشــه در تعالیم 
جمهــوری  مترقــی  اساســی  قانــون  دینــی، 
اسامی ایران و فرهنگ تمدنی ایرانی دارد، 
ایــن  خصــوص  در  را  مســئوالنه  رویکــردی 
اتفــاق ناگــوار در پیــش گرفتنــد و دولت نیز 
بــا تشــکیل کمیته  هــای تحقیقاتــی متعدد و 
مکمل توســط نهادهای ذیربط قانونی، تمام 
مراحــل ایــن اتفــاق و نتایــج بررســی  ها را به 
صورتی شــفاف در اختیار افکار عمومی قرار 

داده است.
همزمان، ســتاد حقوق بشر قوه قضائیه 
جمهوری اسامی ایران از همان ابتدا بصورت 
گزارش  هــای  مختلــف،  مراحــل  در  و  منظــم 
ســازوکارهای  بــرای  را  متعــددی  مســتند 

بین المللــی حقــوق بشــری در ژنــو و نیویــورک 
و همچنیــن کلیــه اعضای جامعــه بین المللی 

ارسال کرده است.
ایــران  اســامی  جمهــوری  رویکــرد  ایــن 
پذیــری  مســئولیت  و  منــدی  دغدغــه  بیانگــر 
و  ذیربــط  ارکان  کشــور،  عالــی  مســئوالن 
نهادهــای مربوطــه اســت، مضافــا آنکــه ایــن 
ملــی،  پذیــری  مســؤلیت  مبنــای  بــر  رویکــرد 
قوانین داخلی، اصول انســانی و نیز احترام و 
پایبندی به تعهدات عضویت در ســازوکارهای 

بین المللی اتخاذ شد.
بــه  معترضــان  برخــی  توســل  برغــم 
رفتارهــای خشــونت آمیــز و ایجــاد اغتشــاش 
مبتنــی بــر ســوء اســتفاده و نیــز تحریــکات و 
مداخات سازماندهی شده خارجی در دو ماه 
اخیر و مبادرت برخی افراد و گروه های مسلح 
بــه اقدامــات تروریســتی در اشــکال مختلــف، 
امــا نیروهــای حافظ امنیت کشــور بــا حداکثر 
خویشــتنداری بــا آشــوبگران برخــورد نموده و 
در ایــن راه دههــا نفــر از نیروهــای پلیــس و 
حافظان امنیت شهید و چندهزار نفر مجروح 

شده اند.
بــی تردیــد اقــدام رژیــم آلمــان و ســایر 
بانیان نشســت ویژه شــورای حقوق بشــر یک 
خطــای تاریخــی و منبعــث از اهداف سیاســی 

چند بعدی بوده است.
یــادآور مــی شــود کــه مبنای کار شــورای 
حقــوق بشــر بــر همــکاری، گفتگــو و کمــک به 
دولت  هــا بــرای ارتقــاء حقــوق بشــر اســت و 
جمهوری اســامی ایران نیز در مدت شــانزده 
ســال اخیر از زمان تشــکیل این شــورا و برغم 
بســیاری از رفتارهای گزینشی و غیرمنصفانه 
و حتی مغرضانه گروهی از کشورها در شورا، 
همواره بر مشــارکت ســازنده تاکید داشــته و 

عمیقا معتقد است اعضای جامعه بین المللی 
تنهــا بــا گفت وگــو، همــکاری و تبــادل تجربــه 
 می تواننــد بــه ارتقای حقوق بشــر کمک کنند.
جــای تأســف اســت کــه رویکردهــای فرصــت 
طلبانــه و ســوء اســتفاده ابــزاری از موضــوع 
حقوق بشــر توســط گروه خاصی از کشــورها، 
شــورای حقوق بشــر را دچار قطب بندی کرده 
و به تنش  ها دامن زده اســت و بی شــک این 
رویکــرد نــه تنهــا بــه ارتقــاء حقوق بشــر کمک 
نمی کند، بلکه آن را قربانی اهداف سیاســی 
و خصمانه برخی کشــورها علیه دیگر اعضای 

جامعه جهانی می کند.
دولت  هــای  از  برخــی  و  آلمــان  دولــت 
غربی ســهیم در ارائه این قطعنامه، بر مبنای 
محاســبات اشــتباه و تحــت فشــار البی  هــای 
دروغیــن  خبرســازی  های  و  خــاص  سیاســی 
برخــی رســانه  های معلــوم الحــال ضدایرانــی، 
دچار خطای راهبردی شده و گذر زمان نشان 
خواهــد داد ایــن کوته نگری سیاســی به ضرر 

منافع آنها تمام خواهد شد.
متأســفانه هم زمان با اغتشاشــات اخیر 
علیه جمهوری اسامی ایران، دروغ پردازی  ها، 
اطاعات نادرســت و فضاسازی  های رسانه ای 
توسط رسانه  های خارجی دروغ پرداز و مروج 
اغتشــاش و تــرور نیــز، بصــورت بــی ســابقه و 
هدفمندی شکل گرفت و به قطعه ای مهم از 

جنگ ترکیبی علیه ایران تبدیل شد.
قطعنامــه ای کــه در ژنــو علیــه ایــران بــه 
تصویــب رســید، نتیجــه مســتقیم بکارگیــری 
اطاعــات نادرســت بــرای پیــش بــردن اهداف 
ضدایرانی چند کشور معدود غربی در مجامع 

بین المللی است.
در حالــی کــه مراجــع ذیربــط جمهــوری 
اســامی ایران حداکثر مماشــات با معترضان 

و رأفت اســامی و انسانی را با اغتشاشگران 
تســامح  نهایــت  بویــژه  و  شــده  بازداشــت 
امــا رژیــم آلمــان  بــا زنــان بخــرج دادنــد،  را 
و  اهــداف  بــا  آن  همســوی  دولت  هــای  و 
و  دروغیــن  ادعاهــای  سیاســی،  انگیزه  هــای 
تحریــک آمیــزی را در ارتبــاط بــا نقض حقوق 
بشــر، حقوق زنان و حقــوق کودکان در ایران 
مطــرح کردنــد و در این رابطه حتــی اقدامات 
گروههــای  شــده  ریــزی  برنامــه  و  هدفمنــد 
کشــته  در  تروریســتی  و  طلــب  خشــونت 
ســازی را بــه حســاب نیروهــای حافــظ نظم و 
امنیت جمهوری اسامی ایران منظور کردند، 
ادعاهایــی کــه بارهــا توســط نهادهــای ذیربط 

ایرانی بطور مستدل تکذیب گردیده است.
ویــژه  نشســت  قطعنامــه  خصــوص  در 
و تشــکیل ســازوکاری توســط شــورای حقــوق 
بشــر در خصــوص تحــوالت اخیــر ایــران نیــز، 
ویــژه  نشســت  بــا  ایــران  اســامی  جمهــوری 
مخالــف بــود و آنرا بر اســاس زمینه  ها و علل 
برگــزاری ۳۴ نشســت ویــژه در مورد کشــورها 
و موضوعات مختلف طی ســال های گذشــته، 
کاما ناســازگار و غیر عادی و غیرضروری می 
دانســت، فلــذا قطعنامــه ایــن نشســت را نیز 

کاما مردود می داند.
جمهوری اسامی ایران با توجه به وجود کمیته 
تخصصــی تحقیــق فــوت خانــم مهســا امینی و 
همچنین وجود کمیته ملی تحقیق متشــکل از 
حقوق دانان و با مشارکت نمایندگان مستقل 
در ترکیــب اصلــی آن و در ارتبــاط بــا تحــوالت 
اخیر کشــور، تشــکیل هر گونه سازوکار جدید 
بــرای بررســی موضوعــات دو مــاه گذشــته در 
ایــران را غیرضــروری و نقــض حاکمیــت ملــی 
ایــن  در  مأموریــت محولــه  و  دانســته  کشــور 

خصوص را به رســمیت نمی شناسد.

ارائه توانمندی های بخش خصوصی ایران 
در حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات

توســعه وزیــر معــاون حضــور در
دیجیتال،ارتباطاتورســانههایجمعی
از تعــدادی همــراه، هیــات و روســیه
شــرکتهایفعــالبخــشخصوصــیدر
حــوزهICTتوانمندیهــاوظرفیتهــای

خودراارائهکردند.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری 
اطاعات، در ادامه برنامه های الکســاندر 
شــویتوف معاون وزیر توســعه دیجیتال، 
ارتباطــات و رســانه های جمعــی روســیه 
و هیــات همــراه در ایــران، شــرکت ها و 
کســب وکارهای حوزه ارتباطات و فناوری 
و  توانمندی هــا  نشســتی  در  اطاعــات 
بــا  بــرای همــکاری  را  ظرفیت هــای خــود 
شــرکت های دولتــی و خصوصــی روســیه 

ارائه کردند.
در این جلسه شرکت های ایرانی از بخش 

خصوصــی کــه در حوزه هــای زیرســاختی، 
تجــارت الکترونیــک و بخش های مختلف 
ارائــه  بــه  دارنــد  فعالیــت  حــوزه  ایــن 

توانمندی های خود پرداختند.
محمــد خوانســاری رئیــس ســازمان 
زاده  رضــوی  محمــد  اطاعــات،  فنــاوری 
رئیــس پژوهشــگاه ارتباطــات و فنــاوری 
اطاعــات و الکســاندر شــویتوف معــاون 
وزیر توسعه دیجیتال و ارتباطات روسیه 
به همراه تعدادی از مدیران شــرکت های 
دولتــی و خصوصی حوزه ICT روســیه در 

این جلسه حضور داشتند.
از  بعــد  گــزارش،  ایــن  اســاس  بــر 
ارائــه توانمندی هــای شــرکت های ایرانی، 
مدیــران  بــا  شــرکت ها  ایــن  مدیــران 
و  گفت وگــو  بــه  روســی  شــرکت های 

تبادل نظر پرداختند.

 افزایش سقف وام
برای پروژه های صنعتی سازی مسکن

 ۲۰ افزایــش مصوبــه مرکــزی بانــک
درصــدیســقفتســهیاتســاختمســکن
شــیوه بــه کــه مســکونی واحدهــای بــرای
صنعتیســازیساختهمیشودرابهمدیریت

عامل۲7بانکاباغکرد.
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس، مصوبــه 
پروژه هــای  بــرای  تســهیات  افزایــش ســقف 
صنعتــی ســازی توســط بانک مرکزی بــه ۲۷ 

مدیرعامل بانک در کشور اباغ شد.
بر اساس این مصوبه، در صورت نیاز به 
جانمایی متقاضیان طرح های حمایتی مسکن 
در شــهرها، در قالب توســعه ســکونت گاه ها، 
ایــن  بــه  پرداخــت  قابــل  تســهیات  ســقف 
ســکونتگاه ها صرفــا بــرای ایــن طرح هــا و بــا 
شــهر  شهرســازی معادل  و  راه  تاییــد وزارت 

محل سکونت متقاضیان خواهد بود.
افزایشتسهیاتساختمسکنهایی

کهبهروشنوینساختهمیشوند
همچنیــن ســقف تســیهات تخصیصــی 
بــه پروژه هایــی کــه از شــیوه نویــن صنعــت و 
ســاختمان مورد تایید وزارت راه و شهرســازی 
در ســاخت مســکن بــا رعایت شــیوه نامه های 
تعییــن قیمــت تمام شــده ســاخت آن وزارت، 
اســتفاده کند، مشروط به کاهش مدت زمان 
مشــارکت مدنــی، کاهــش هزینــه ســاخت و 
درصــد   ۲۰ تــا  ســاختمان،  کیفیــت  افزایــش 

نسبت به سایر پروژه ها افزایش یابد.
گفتنــی اســت، مصوبــه بانــک مرکزی در 
خصوص مصوبات بیســت و دومین و بیســت 
و ســومین جلســات شــورای عالی مســکن در 
راســتای تســریع پرداخت تســهیات احداث و 
نوســازی موضوع قانون جهش تولید و تامین 

مسکن، صادر شده است.

عراق؛گزینهدریافتسیانجیازایران
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شورایحقوقبشررامردوددانست
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 عملکرد 100 درصدی
بانک مسکن در نهضت 

ملی مسکن
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با جمع قراردادهای 
منعقد شــده و در حال انعقاد بانک مســکن ذیل طرح 
نهضت ملی مســکن، می توان گفت این بانک در ســال 

 100 بــه  قریــب  اول 
درصــد از تکالیــف خــود 
را عملیاتی کرده است.
بــه گــزارش پایگاه 
خبــری بانــک مســکن – 
احســان  ســید  هیبنــا، 
امــور  وزیــر  خانــدوزی 
دارایــی  و  اقتصــادی 
بــا  خبــری  نشســت  در 

خبرنگاران درباره اقدامات انجام شده توسط بانک های 
کشور برای تامین مالی طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
بخشی از بانک های کشور به تعهدات خود عمل نکردند 
کــه امیدواریــم بــا اهرم هــای نظارتــی بانــک مرکــزی این 

اتفاق هم رخ دهد.
وی افزود: بخشــی از بانک هــا بویژه بانک  هایی که 
در بخــش مســکن موثــر هســتند عملکــرد بســیار قابــل 
دفاعــی داشــته اند. در همین راســتا 425 هــزار واحد به 
بانک ها در حوزه مســکن معرفی شــده که از این تعداد 
توسط بانک مسکن که مهمترین اهرم شبکه بانکی در 
تامیــن مالــی مســکن اســت 185 هــزار واحــد بــه مرحله 
عقد قرار داد رسیده و 15 هزار واحد نیز در شرف عقد 
قــرارداد اســت کــه در روزهای آینده انعقــاد قراردادهای 
آنــان نیــز صــورت می گیــرد. جمــع این موارد حــدود 200 
هــزار واحــد مســکونی می شــود کــه نشــان می دهــد این 
تعــداد واحــد در بانــک مســکن بــه مرحله عقد قــرار داد 
رســیده اســت. خانــدوزی ادامــه داد: تقریبــا 62 هــزار 
میلیــارد تومــان مبلــغ قراردادهایــی اســت کــه از ســمت 
بانک مسکن در این زمینه منعقد شده و می توان گفت 
کــه بانــک مســکن قریــب بــه 100 درصد تکالیــف خود را 
در سال اول عملیاتی کرده و ما کمتر پرونده تسهیالت 
مســکنی داریــم )درحــد انگشــت شــمار( کــه مدارکــش 
تکمیــل شــده و آورده متقاضــی انجــام شــده باشــد امــا 

بانک مسکن تامین مالی آن را انجام نداده باشد.

اعتبار 12 هزار میلیارد ریالی 
 بانک سپه برای حمایت

از برق خورشیدی
در راســتای توســعه مناطق کم برخوردار کشــور، بانک 
ســپه بــا اختصاص 12 هــزار میلیارد ریــال، از احداث و 

ایجاد  نیروگاه  های خورشیدی حمایت می کند.
ســپه؛  بانــک  رســانی  اطــالع  پایــگاه  گــزارش  بــه 
دکتــر آیــت الــه ابراهیمــی در دومیــن روز از ســفر کاری 

 ، قــم  اســتان  بــه  خــود 
نیــروگاه  افتتــاح  ضمــن 
خورشــیدی خانگــی کــه 
با حضور سردار زهرایی 
رئیــس ســازمان بســیج 
سازندگی کشور صورت 
اختصــاص  از   ، گرفــت 
12 هــزار میلیــارد ریــال 
اعتبار توسط بانک سپه 

برای ایجاد و احداث نیروگاه  های خورشیدی خبر داد.
دکتر ابراهیمی گفت: بانک ســپه همچون گذشــته 
بــه عنــوان بــازوی توانمنــد دولــت در اجــرای پروژه  هــا 
و طرح  هــای ملــی، ضمــن همــکاری بــا ســازمان بســیج 
پنــج  خورشــیدی  نیروگاه  هــای  ســاخت  ســازندگی،در 

کیلوواتی در اقصی نقاط کشور مشارکت می کند.
اظهارداشــت: متقاضیــان  بانــک ســپه  مدیرعامــل 
دریافــت تســهیالت قرض الحســنه احــداث نیروگاه  هــای 
ارائــه  بــا  می تواننــد  تضامیــن،  حداقــل  بــا  خورشــیدی 
معرفی نامــه از ســازمان بســیج ســازندگی، کمیتــه امداد 
امــور  کل  اداره  بهزیســتی،  خمینی)ره(،ســازمان  امــام 
انعقــاد  قالــب  در  اســتانداری  شــوراهای  و  روســتایی 
قرارداد با وزارت نیرو به شــعب بانک ســپه در سراســر 

کشور مراجعه کنند.
وی افــزود: بــا توجه بــه مفاد ابالغیــه بانک مرکزی 
هــر فــرد واجــد شــرایط مــی تواند ایــن تســهیالت با نرخ 
ســود چهــار درصــد را حداکثــر بــه مبلغ یک هــزار و 200 
میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت حداکثــر 80 مــاه بــرای راه 
اندازی نیروگاه خورشــیدی دریافت کند و در این راســتا 
اعتبــار ســنجی متقاضیــان تســهیالت طبــق ضوابــط و 
مقررات جاری و آخرین دســتورالعمل  های ابالغی بانک 

مرکزی انجام می شود.

کوتاه از بانک و بیمه

تامین مالی 20هزار میلیارد 
ریالی واحدهای تولیدی 

استان گلستان 
در جمــع صنعتگــران و کارآفرینــان اســتان گلســتان از 
تامین مالی واحدهای تولیدی و معدنی استان گلستان 
بــه مبلــغ 20 هــزار میلیــارد ریــال خبــر داد و گفــت: 
طرح  های دانــش بنیان 
برای دریافت تسهیالت 
اولویت  هــای  از  یکــی 
در  کــه  هســتند  بانــک 
مجمــوع این اســتان به 
17شــرکت دانش بنیان 
طــی دو ســال گذشــته 
تســهیالت  فقــره   32

پرداخت شده است.
بــه گــزارش روابــط عمومی بانک صنعــت و معدن، 
دکتــر علــی خورســندیان کــه بــه اتفــاق هیــات همراهی 
متشــکل از  حســین عســکری عضو هیأت مدیره و قائم 
مقــام مدیرعامــل، عبدالرضا ولی الهی معــاون اعتبارات 
و راهبــری شــعب و محمــد حســن ترابــی مدیــر روابــط 
عمومی و امور مشــتریان این بانک روز چهارشــنبه دوم 
آذرماه به استان گلستان سفر کرده است، در این سفر 
بــه بررســی و پیگیــری طرح  هــای صنعتــی و معدنــی این 
اســتان پرداختــه و در دیــدار با کارآفرینــان و صنعتگران 
و معدنــکاران اســتان گلســتان بر اهمیــت و نقش مؤثر 
بانــک صنعــت و معدن به عنوان یک بانک تخصصی در 

حوزه تولید و اشتغال کشور تاکید کرد.
 دکتــر خورســندیان اظهار داشــت: ایــن بانک، تنها 
بانــک تخصصــی در حوزه صنعت و معدن کشــور اســت 
کــه بایــد از قــدرت تســهیالت دهــی و تــوان نقدینگــی 
باالیــی بــرای تامین مالی پروژه  های عظیم و زیرســاختی 
کشــور برخــوردار باشــد و ایــن وظیفه خطیری اســت که 
حمایــت همــه جانبــه نهادهــای ذیربــط را مــی طلبــد و 
امیدواریــم بــا کمــک و حمایــت دولت و مجلــس بتوانیم 
موضوع افزایش ســرمایه بانک را در بودجه ســال آینده 
و مســیری بــرای بهبــود ســرمایه بانــک در برنامــه هفتم 

توسعه اقتصادی کشور دنبال کنیم.
وی همچنیــن ضمــن اشــاره بــه تفویــض اختیــارات 
خوبــی کــه بــه اســتانها در زمینــه تســهیالت و اعتبــارات 
بــرای کمــک بــه رونــق اقتصــادی اســتانها شــده اســت 
افزود در شــرایطی که کلید حل مشــکالت بزرگ کشــور 
همچــون تــورم و بیــکاری، افزایــش تولیــد و تامین مالی 
شرکت  های تولیدی است باید عزم راسخی برای حمایت 

از تولیدکنندگان و صنعتگران وجود داشته باشد.

عملیات ارزی در تکمیل 
خدمات بانک توسعه تعاون 
مدیــر امــور بیــن الملــل بانــک توســعه تعــاون عملیــات 

ارزی را در تکمیل خدمات بانک برشمرد.
فرشــید طهمورثــی 
مدیــر امــور بیــن الملــل 
تعــاون  توســعه  بانــک 
در  ای  جلســه  طــی 
مدیریت شــعب اســتان 
مازندران اظهار داشــت: 
آغــاز  از  ارزی  فعالیــت 
تاســیس بانــک همــواره 
در ســبد خدمــات بــوده 
اســت و در بیشــتر ســالها عملکــرد ارزی بانــک رو بــه 

پیشرفت بوده است.
وی افــزود: تدابیــر و اقدامــات متنوعی در راســتای 
ایجــاد انضبــاط در فعالیــت ارزی صــورت گرفته اســت و 
هم اکنون در 12 واحد اجرایی، خدمات ارزی بانک قابل 

ارائه است.
طهمورثــی تصریــح کــرد: صــدور حوالجــات ارزی و 
اعتبــار اســنادی ارزی از جملــه خدمات قابــل ارائه بانک 

به مشتریان است.
مدیــر امــور بیــن الملل بانک توســعه تعــاون تاکید 
کرد: واحدهای تعاونی و تولیدی برای تهیه مواد اولیه و 
رفع بســیاری از احتیاجات، نیازمند وجوه ارزی هســتند 
که واحد ارزی بانک، صرافی و شعب منتخب می توانند 

خدمات موثری به مشتریان و متقاضیان ارائه دهند.
وی خاطــر نشــان کــرد: در تــالش هســتیم تــا بــا 
برگــزاری جلســات و هــم اندیشــی و ارائــه راهکارهــای 
ارزی  مبــادالت  بــه مشــتریان متقاضــی  ارزی  خدمــات 
در اســتانهای مختلــف، زمینــه توســعه خدمــات ارزی به 
مشتریان و تامین نیازهای ارزی آنان را فراهم نماییم.

در ایــن جلســه رئــوف احمدی مدیر شــعب اســتان 
مازنــدران و عبــاس ایــارده رییــس اداره کل خــارج نیــز 

مباحثی در خصوص خدمات ارزی بانک ارائه دادند.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:در سایت روزنامه بخوانید:

ثبات و آرامش بازار طال در هفته نخست آذرماه
فعال بازار طال از ثبات قیمت ها و آرامش بازار طال 
در هفتــه نخســت آذرماه و افزایش حباب ســکه به 
یک میلیون و ۸00 هزار تومان خبر داد و پیش بینی 

کرد این روند ادامه داشته باشد.
محمد کشتی آرای در گفت وگو با خبرنگار ایرنا 
اظهار داشت: هفته گذشته بازار جهانی طال نوسان 
کمی داشــت و تقریباً پنج دالر افزایش داشــت و در 

آخرین معامالت روز گذشته به 1۷5۷ دالر رسید.
وی گفــت: بانــک مرکــزی هفته هــای گذشــته با 
عرضه اوراق گواهی باعث ایجاد تعادل در بازار سکه 
شــده بود، اما با توقف این عرضه حباب ســکه کمی 
افزایش یابد. این فعال صنفی بیان کرد: نرخ ارز در 
طــول هفتــه تغییرات کمی داشــت، امــا قیمت انواع 
ســکه و طــال افزایشــی بــود. ســکه طــرح قدیــم 200 
هــزار تومان، ســکه طرح جدیــد نیز ۳50 هزار تومان 
افزایــش قیمــت هفتگی داشــت و ایــن افزایش ها در 

واقع موجب رشد حباب قیمت سکه شد.
حباب سکه به یک میلیون و ۸00 هزار تومان رسید
وی ادامه داد: نیم سکه و ربع سکه هم هرکدام 
50 هــزار تومــان کاهش قیمــت هفتگی را در آخرین 

معامــالت داشــتند اما ســکه های یک گرمــی 50 هزار 
تومان افزایش هفتگی قیمت داشت.

به گفته کشــتی آرای هر مثقال طالی آب شــده 
62 هــزار تومــان رشــد بهای هفتگــی و هر گرم طالی 
18 عیــار 1۳ هــزار تومــان افزایش قیمــت را در هفته 
گذشته ثبت کردند. این فعال بازار طال گفت: حباب 
سکه در هفته گذشته 250 هزار تومان رشد داشت 

و به یک میلیون و 800 هزار تومان رسید.
بازار ارز آرام بود

وی بــا اشــاره بــه اقدام مثبــت بانک مرکزی در انتشــار 
اوراق قرضه ارز و سکه گفت: انتشار این اوراق موجب 
کاهــش التهابــات بــازار ارز و تعــادل در بازار طال شــد. 
کشــتی آرای افــزود: در مجمــوع هفتــه گذشــته بــازار 
ارز آرام بــود و عرضــه و تقاضــا متعــادل بود اما با قطع 
انتشــار اوراق تقاضا برای خرید ســکه افزایش یافت و 

در نتیجه حباب سکه نیز افزایش یافت.
وی گفت: با ادامه این روند پیش بینی می شود 
قیمت جهانی طال تغییر زیادی نداشــته باشــد و نرخ 
ارز نیز ثابت باشــد و هفته جاری نیز بازار طال ثبات 

و آرامش داشته باشد.

طبق پیش بینی یک کارشناس بازار سرمایه، 
بــازده بــورس تــا پایــان ســال بیــن نرخ ســود 

بانکی و دالر است.
از  تعــدادی  خبرنگارایبِنــا،  گــزارش  بــه 
کارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــازار بــه کف 
قیمتی خود رســیده و با توجه به شــروع رشد 
بــازار در چنــد وقــت اخیــر، احتمــاال وضعیــت 
شــاخص کل بورس در پایان ســال نســبت به 
ابتــدای ســال بهتــر شــود. نســبت p/e بــازار، 
بیانگــر  بورســی  شــرکت های  مثبــت  گــزارش 
ادامــه دار بــودن ایــن رونــد مثبــت اســت، بــه 
همین جهت در این گزارش به عوامل اثرگذار 
در رونــد بــازار و پیــش بینــی بــازده بــورس تــا 

پایان سال می پردازیم.
فرهنگ حسینی کارشناس بازار سرمایه 
در گفتگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا، گفــت: بــا توجــه 
بــه اینکــه افــراد در ســهام های دالری محور یا 

تورمــی ســرمایه گــذاری می کننــد، بازده هــای 
متفاوتــی بــه دســت می آورنــد یعنــی انتظــار 
داریــم بــازده ســهم های دالری محــور 80 تــا 
150 درصد قیمت رشــد دالر باشــد. در صنایع 
تورمــی نیــز انتظــار داریم به اندازه تورم رشــد 
داشــته باشــند، این رشــد قیمتی سهام است 

که به آن Capital Gain می گویند.
وی افــزود: p/e تاریخــی بــازار ســرمایه 
۷ بــوده یعنــی نســبت eps بــه قیمــت حــدود 
14 درصــد بــوده و بــه صــورت میانگیــن، بــازار 
۷0 درصــد تقســیم ســود داشــته، بــه عبارتــی 
بازده نقدی شرکت ها سالی 10 درصد  است، 
بنابرایــن ســرمایه گــذاری در بــورس عــالوه بر 
رشــد قیمتــی حاصــل از افزایش قیمت دالر یا 

تورم بازده نقدی حدود 10 درصد نیز دارد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
اینکــه بــازده بــازار مســکن نزدیــک بــه تــورم 

اســت، گفــت: بــازده نقــدی این بــازار با توجه 
بــه p/r ســه درصــد اســت، در حالی کــه بازده 
بورس حدود 10 درصد اســت. همچنین فردی 
که اقدام به خرید دالر می کند از رشد قیمت 
دالر ســود می بــرد، امــا ســهام های دالر محور 
بــر دریافــت ســود ناشــی از افزایــش  عــالوه 
نیــز  بازدهــی حــدود 10 درصــد  قیمــت دالر، 
دریافــت می کننــد، حتــی ممکــن اســت بــازده 
نقــدی در صنایــع فلزی و پتروشــیمی باالتر از 

10 درصد باشد.
حســینی ادامــه داد: عملکــرد طال در یک 
ســال اخیر شــبیه به ســایر فلزات بوده، پس 
بــا ســرمایه گــذاری در صنایــع فلــزی بورســی 
می تــوان رشــد قیمــت دالر را در کنــار رشــد 
بــه دســت آورد. در عیــن حــال  قیمــت طــال 
معــدن طــال در بــورس پذیرفته شــده و امکان 

سرمایه گذاری در معدن نیز وجود دارد.

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
ســال  یــک  در  بــورس  کل  شــاخص  اینکــه 
درصــدی   20 الــی   10 محــدود  در  گذشــته 
نوســان داشــته گفــت: بــا توجــه بــه میــزان 
نوســان شــاخص، بــازده ای در محــدود بیــن 
ســود بانکــی و دالر را تــا پایــان ســال بــرای 

بورس پیــش بینی می کنیم.
همایون دارابی، کارشــناس بازارســرمایه 
در رابطــه بــا عوامــل اثــر گــذار بــر رونــد بــازار 
تــا پایــان ســال در گفتگــو بــا خبرنــگار ایبِنــا، 
گفــت: پیــش بینــی بــازار ســرمایه بــه عوامــل 
مختلفــی ماننــد تدویــن الیحــه بودجــه، عمــل 
دولــت و ســازمان بــورس بــه تمامــی بند هــای 
جهانــی،  قیمت هــای  رونــد  حمایتــی،  بســته 
قیمــت محصــوالت پتروشــیمی، هزینــه آب و 
بــرق، وضعیت نرخ بهــره، قیمت ارز نیمایی و 

سوخت صنایع بستگی دارد.

اگر بانک ها امالک خود را به فروش رسانده 
و منابــع را صــرف پرداخــت تســهیالت کننــد، 
10 درصد بیشــتر از نگه داری امالک ســود به 

دست می آورند.
صمــد عزیزنژاد، عضو هیات مدیره بانک 
ملــی ایــران، در گفتگو با خبرنــگار ایبِنا گفت: 
واگــذاری داریی هــای مــازاد یکی از دســتورات 
اصلی بانک مرکزی اســت و بر اســاس قانون 
رفــع موانــع تولیــد و بخشــنامه هایی که بانک 
مرکزی در این زمینه تدوین کرده است، ابتدا 
دارایی ها مولد شده و سپس واگذار می شوند 
و قــرار بــر ایــن اســت کــه واگــذاری بنگاه های 
بانــک ملی از بنگاه هایی که ســودده هســتند 

شروع شود.
عزیزنــژاد گفــت: بانــک ملــی 21 درصــد 
بــرای تامیــن مالــی در بازار بیــن بانکی هزینه 

می کنــد و بــرای این که این ناتــرازی نقدینگی 
برطــرف شــود، بــا فــروش بنگاه هــا می توانیــم 
ایــن ناتــرازی را از بیــن ببریــم و هزینــه تامین 
مالــی بانک را کاهش دهیم و طبیعتا ســودی 
کــه از بابــت پرداخــت تســهیالت بــه دســت 
می آیــد بــه عنــوان ســود خالــص در ترازنامــه 
بانک ملی می نشیند. فرض کنید تامین مالی 
بــا نــرخ صفر درصد از محل فــروش دارایی ها 
اضافه شــود و جای نرخ 21 درصدی بازار بین 
بانکی را بگیرد، در نتیجه هزینه تامین منابع 
بانک را کاهش می دهد و از طرف دیگر درآمد 
ناشــی از تســهیالت را افزایش می دهد که در 
نهایت سودآوری بانک افزایش خواهد یافت.
ایــران  بانــک ملــی  عضــو هیــات مدیــره 
کــه  می کننــد  فکــر  برخی هــا  کــرد:  تصریــح 
فــروش امــالک مــازاد موجــب زیــان بانک هــا 

کــه  می کننــد  عنــوان  همچنیــن  می شــود. 
جهــش قیمتــی امالک و مســتغالت بیشــتر از 
تــورم بوده اســت، بنابراین فروشــنده متضرر 
شــده اســت. همــکاران بنده در حــوزه مالی با 
بررسی هایی که انجام داده اند، به این نتیجه 
رسیده اند که اگر این امالک فروخته می شد و 
نقدینگی حاصل از آن در پرداخت تســهیالت 
ایــن  بازگشــت  محــل  از  می شــد،  مصــرف 
تســهیالت مجــددا تســهیالت جدیــد پرداخــت 
می شــد و ســودی کــه از آن محــل عایــد بانک 
می شــد، خیلــی بیشــتر از نگــه داری امــالک و 
مســتغالت بــود و در ادامــه بــا بررســی ارقــام 
و اعــداد بــه ایــن نتیجــه رســیدند کــه بیش از 
10 درصــد ســود نســبت به نگــه داری امالک و 
مســتغالت عالیــدی بانــک می کــرد. ضمن این 
کــه هزینه هــای نگــه داری امالک و مســتغالت 

برای بانک بسیار باال است و موجب می شود 
کــه بــا فروش این امالک هزینه های بانک نیز 

کاهش یابد.
ایــن کارشــناس پولــی و بانکــی در پایان تاکید 
ایــن مســتغالت صرفــا  دیگــر  طــرف  از  کــرد: 
ملک مســکونی نیســت و تعدادی شرکت های 
زیان ده وجود دارند که خودشان پرسنل دارند 
و حقــوق و دســتمزد دریافــت می کننــد و در 
نهایت زیان های انباشته این شرکت های زیان 
ده در ترازنامه تلفیقی بانک وارد می شود که 
این یک آسیب جدی به بانک است، بنابراین 
مولدســازی و آزاد ســازی شرکت های زیان ده 
در دســتور کار مدیرعامل بانک ملی قرار دارد 
و بــا واگــذاری ایــن دارایی هــا بانــک ملــی یــک 
بانک چابک، ســریع و ســود آور طی دو یا سه 

سال آینده خواهد شد.

همایــون دارابــی گفــت: اختــالف 13 درصدی 
نیمــه اول امســال در نــرخ ارز ســامانه نیمــا 
و دالر بــازار آزاد، حــدود 10۶ هــزار میلیــارد 
تومــان بــه شــرکت های بورســی ضــرر و زیان 
تحمیــل کــرد. در حال حاضر اختالف نرخ ارز 
در ســامانه نیمــا بــا بــازار آزاد بــه حــدود 2۵ 
درصــد رســیده و بــا ایــن تفاســیر احتمــاالً تــا 
پایان ســال جــاری، 212 هزار میلیــارد تومان 
دیگــر ضــرر و زیــان بــه شــرکت های بورســی 

تحمیل خواهد شد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
ایــران )ســنا(، یکــی از مطالبــات ایــن روزهــای 
فعاالن بازار سرمایه، کاهش اختالف نرخ ارز 

سامانه نیما با بازار آزاد است.
شــرکت  مدیرعامــل  دارابــی،  همایــون 
ســبدگردان داریــوش در گفت وگو بــا خبرنگار 

ســنا ضمــن انتقــاد از اختالف نــرخ ارز نیمایی 
بــا بــازار آزاد، بیــان کــرد: اختــالف نــرخ ارز در 
سامانه نیما بازار آزاد، رانت و فساد آشکاری 
اســت کــه در اقتصــاد مــا وجــود دارد. تبعــات 
چنیــن رانت هایــی بــه کــرات هم تجربه شــده 
کــه مهم تریــن نمونــه آن تخصیــص ارز 4200 

تومانی بود.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه بیــان کرد: 
وقتــی ارز را ارزان تــر از بــازار آزاد در اختیــار 
واردکننــدگان قــرار می دهیم، چنــد عارضه در 
پی خواهد داشت. در مرحله اول شرکت های 
صــادر کننــده ما به اندازه میــزان اختالف نرخ 
ارز بــا بــازار آزاد، زیــان می کننــد و در مقابــل 
رانتــی بــه همین میــزان نصیــب واردکنندگان 
می شــود. عــالوه بــر ایــن اقتصاد کشــور دچار 
بیمــاری هلنــدی و نابــودی خواهــد شــد. بــه 

همیــن دلیــل تمامی کشــورها از جمله کشــور 
ترکیــه کــه اتفاقا وضعیــت ارزی ناپایداری هم 
تــا شــفافیت  دارد  ارز  نــرخ  یــک  فقــط  دارد، 

اقتصادی حفظ شود.
دارابــی افزود: برآوردها نشــان می دهد 
ســامانه  در  ارز  نــرخ  امســال  اول  نیمــه  در 
نیمــا حــدود 25 هزار تومان و دالر بازار آزاد 
حــدود 28 هــزار تومــان بــود و ایــن اختــالف 
1۳ درصــدی حــدود 106 هزار میلیــارد تومان 
بــه شــرکت های بــازار ســرمایه ضــرر و زیــان 
تحمیــل کرد. در حال حاضر اختالف نرخ ارز 
در ســامانه نیمــا بــا بــازار آزاد بــه حــدود 25 
درصــد رســیده و بــا ایــن تفاســیر احتمــاالً تــا 
پایــان ســال جاری، 212 هــزار میلیارد تومان 
دیگــر ضــرر و زیــان بــه شــرکت های بورســی 

تحمیل خواهد شــد.

ایــن  اگــر  آنکــه  حــال  داد:  ادامــه  وی 
اختــالف کاهــش یابــد بــه همیــن میــزان به 
ســود شــرکت های بورســی افــزوده خواهــد 
شــد و در نتیجــه هــم قیمــت ســهام رشــد 
بورســی،  شــرکت های  هــم  و  کــرد  خواهــد 
ســرمایه در گــردش بیشــتری جهــت تامیــن 
مــواد اولیــه و... در اختیار خواهند داشــت. 
نیمایــی  ارز  اختــالف  کاهــش  بــا  طرفــی  از 
کاســته  واردات  از جذابیــت  آزاد،  بــازار  بــا 
شــده و شــرایط بــرای تولیدکننــدگان ایرانی 

مســاعدتر خواهد شد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در خاتمه 
تصریــح کرد: کاهش اختــالف نرخ ارز نیمایی 
بــازار  آزاد، صنایــع صــادرات محــور  بــازار  بــا 
پاالیشــی ها،  پتروشــیمی ها،  به خصــوص 

فلزی ها و معدنی ها را منتفع خواهد کرد.

رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: امسال با 
تدبیــری کــه وزیر اقتصاد و شــورای عالی بورس 
داشــتند در دو مرحله ســود سهام عدالت واریز 
مــی شــود که پیــش بینی می شــود ارقام آن دو 

برابر سال گذشته باشد.
از  نقــل  بــه  مهــر  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
شــادا، قربانــزاده اظهــار کــرد: در ســه نشســتی 
کــه با حضــور فعاالن بخــش خصوصی صنعت و 
 اســاتید دانشــگاه برگزار شد در چند حوزه نکاتی

بیان شد.
بــه  مربــوط  نخســت،  حــوزه  افــزود:  وی 
نحــوه مداخلــه دولــت بــود کــه دولــت در جایگاه 
تنظیم گــری چــه ورود و ظهــوری دارد، حوزه دوم 
مبحث اهلیت ســنجی و صالحیت خریداران بود 
و حوزه سوم بحث باز شدن قفل سهامداری این 
خودروســازان بود که با توجه به سهام چرخشی 
و تودلی که هر دو شرکت دارند حتماً برای اینکه 
کارایی و بهره وری بیشــتر شــود و مداخله دولت 
کاهش و به صفر نزدیک شــود الزم اســت حتماً 

واگذار شود.
گفــت:  ســازی  ســازمان خصوصــی  رئیــس 
دو  ایــن  قیمت گــذاری  خصــوص  در  همچنیــن 
خودروســاز حتماً باید تا انتهای ســال به ســمتی 
برویم که شاهد شیب نزولی باشیم و به تدریج 
شــاهد کاهــش قیمــت گــذاری در مــورد قیمــت 

خودروهای پرتیراژ باشیم.
قربانــزاده ادامــه داد: در حــال حاضــر زیــان 
تــا 150 هــزار  انباشــته خودروســازان بیــن 1۳0 
میلیــارد تومان اســت که در نتیجــه این اقدامات 
عمالً خودروســازان از زیان خارج می شــوند و به 
ســمتی خواهیــم رفــت کــه جذابیــت برای ســهام 

ایجاد خواهد شد
معــاون وزیــر اقتصاد بیان کرد: البته ســهم 
دولــت در ایــران خــودرو 5 درصــد و در ســایپا 1۷ 
درصــد اســت کــه مــالک نیســت بلکــه بایــد نگاه 
جامع تــری بــه این داشــت و زیرمجموعه های کل 
ایــن دو شــرکت بــه نحــوی واگــذار شــود کــه هم 
نقدینگی داخل شــرکت بیاید و همین شرکت ها 

به بهره وری و کارایی برسند.
وی ادامــه داد: جلســات نهایــی بیــن وزارت 
و  می شــود  تشــکیل  صمــت  وزارت  و  اقتصــاد 
یــک ســند مشــترکی را بــه صــورت شــفاف اعالم 
می کنند تا تعهدی برای دولت سیزدهم در حوزه 
خودروسازها و شرکت های ایران خودرو و سایپا 
باشــد و پــس از کشاکشــی ســالیان طوالنــی کــه 
درباره واگذاری این دو خودروساز داشتیم از این 

پس اقدام عملی را شاهد باشیم.
دربــاره  ســازی  ســازمان خصوصــی  رئیــس 
آزادســازی ســهام وثیقــه گفت: در شــورای عالی 
اصل 44 در ماه گذشــته با دســتوری که از سوی 
رئیس جمهور ابالغ شــد که شــرکت هایی که در 
لیســت واگــذاری هســتند ســهام آنهــا آزاد شــود 
و ظــرف یــک مــاه بایــد ایــن کار را انجــام شــود و 
اگــر ایــن کار صــورت نگیــرد ایــن اجازه بــه وزارت 
اقتصاد داده شــده است که از محل سایر سهام 

در لیست واگذاری آنها جایگزین شوند.
قربانــزاده دربــاره واریــز ســود شــرکت های 

غیربورســی هــم اظهــار کــرد: ایــن ســود بعــد از 
افزایش ســرمایه ای که شــرکت های غیر بورســی 

می دهند به حساب سهامداران واریز می شود.
معــاون وزیــر اقتصــاد افزود: طبــق موضوع 
بنــد 5 مصوبــه شــورای عالــی بــورس، افزایــش 
ســرمایه این شــرکت ها در کارگروه سهام عدالت 
قــرار دارد اســت و در ایــن کارگــروه شــرکت بــه 
شرکت مستقالً مطرح و افزایش سرمایه آنها به 
تصویب می رسد از محل سود کم شده و مابقی 

واریز می شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه سود امسال 
هــم در حــال جمــع آوری اســت بــا آن ترکیــب 
خواهــد شــد و بــا ســود ســهام عدالــت پرداخــت 

می شود.
قربانــزاده درباره ســهام عدالــت هم افزود: 
امسال با تدبیری که وزیر اقتصاد و شورای عالی 
بورس داشــتند در دو مرحله ســود سهام عدالت 
واریــز می شــود که پیش بینی می شــود ارقام آن 

دو برابر سال گذشته باشد.

سود سهام عدالت دو برابر می شود

رانت 31۸ هزار میلیارد تومانی از جیب بورسی ها به نفع واردات

بانک ها از بنگاه داری و نگه داری مسکن زیان می کنند

پیش بینی بازده بورس تا پایان سال 
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www.iets.mporg.ir            پایگاه ملی اطاع رسانی مناقصات
شماره تلفن گویا : 8 – 36680030 – 031 ) داخلی 334 (

آگهی برگزاری مناقصه عمومی 

شرکت آب و فاضالب استان اصفهان 

اقتصـادی  توسـعه  گـروه  شـرکت  فوق العـاده  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع  جلسـه 
بصیر)سهامی خاص( رأس ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 1401/09/15 به نشانی: 
تهران خیابان شهید مطهری، خیابان الرستان، خیابان جهانسوز پالک 8 طبقه پنجم 
واحـد 10 تشـکیل می گـردد. از کلیـه سـهامداران محتـرم دعـوت می شـود بـا در دسـت 

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

1- گـزارش هیـأت مدیـره و بـازرس قانونـی و حسـابرس در رابطـه بـا عملکـرد شـرکت و 
تصویب ترازنامه و حسـاب سـود و زیان دوره مالی منتهی به 1400/09/30  2- انتخاب 
اعضـای هیـأت مدیـره.   3- تعییـن دارنـدگان حـق امضـاء. 4- انتخـاب بازرسـان قانونـی 
اصلـی و علی البـدل و حسـابرس شـرکت. 5- انتخـاب روزنامـه کثیراالنتشـار جهـت درج 

آگهی هـای شـرکت. 6- سـایر مـواردی کـه در صالحیـت مجمـع باشـد.

آگهی دعوت)نوبت دوم( به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده 

شرکت گروه توسعه اقتصادی بصیر)سهامی خاص( 
شماره ثبت 452635 و شناسه ملی 14003980270

هیأت مدیره شرکت

ت اول(
 نوب

(

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران 
)طرح توانمندسازی بخش اکتشاف( انتشار نوبت اول : 1401/09/05  نوبت دوم : 1401/09/06

م الف : 3304شناسه : 1415093 
سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معـدنی ایران )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف(  در نظر دارد مناقصـه عمومـی یک مرحلـه ای همزمان با ارزیابی 
کیفی )یکپارچه( با موضوع "حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایالم" به شماره فراخوان 
2001003007000131 را  به شرح زیر از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. لذا از عالقمـندان  واجد شرایط دعوت به عمـل می آید جهت 

دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی به سامانه تدارکات الکترونیکـی دولـت به آدرس www.setadiran.com مراجعه نمایند.
1-نام و نشانی مناقصه گزار: 

سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران )طرح توانمندسازی بخش اکتشاف( به نشانی تهران، باالتر از میدان ولیعصر، روبروی سینما 
استقالل، پالک 1713، شرکت ملی فوالد ایران، برج شمالی، طبقه پنجم. 

کد پستی: 63118-15946 /  تلفن: 021-86035232
2- موضوع مناقصـه: 

حفر ترانشه های اکتشافی به میزان 7000 مترمکعب در محدوده های واقع در استان های اصفهان و ایالم
3- مدت اجرای کار: 6 ماه شمسی.

4- مدت اعتبار پیشنهادها: 180 روز از آخرین مهلت تحویل پیشنهادها.
5- نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه(: 3,500,000,000 ریال )سه میلیارد و پانصد میلیون ریال( به صورت ضمانت نامه بانکی به نفع 
مناقصه گزار یا واریز مبلغ فوق به شماره شبا IR840100004101053771217246 به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران- تنخواه 

گردان پرداخت طرح توانمندسازی بخش اکتشاف-نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران
6- مهلت زمانی و محل دریافت اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی: اسناد مناقصه و ارزیابی کیفی از تاریخ درج آگهـی لغایت ساعت 16 روز چهارشنبه مورخ 

1401/09/09 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( www.setadiran.ir در دسترس خواهد بود.
7- مهلت زمانی و محل ارائه پیشنهاد و زمان گشایش پاکت های مناقصه: اسناد و مدارک مناقصه و ارزیابی کیفی باید حـداکثر تا ساعت 16 روز  شنبه 
مـورخ 1401/09/26 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستادایران( بارگذاری شده و از طریق آن سامانه ارسال شوند. فقط اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )پاکت "الف"( می بایست عالوه بر بارگـذاری در سامانه مذکور، ظرف مهلت فوق الذکر به صورت فیزیکی و مهر و موم شده به آدرس 
مناقصه گزار )مندرج در بند 1( تحویل گردد. شایان ذکر است که جلسه گشایش پاکات مدارک ارزیابی کیفی مناقصه گران ساعت 10:30 روز یک شنبه 

مورخ 1401/09/27 برگزار خواهد شد./

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

عبدالملكی: رسالت ما 
این است که مناطق آزاد را 

به بهشت سرمایه گذاران 
تبدیل کنیم 

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد 
تجــاری -صنعتــی و ویژه اقتصــادی با بیان اینکه مناطق 
ازاد موتورهــای اصلــی رشــد اقتصــادی کشــورند و بایــد 
تقویــت شــوند، تصریــح کرد که رســالت ما اینســت که 
مناطق آزاد را به بهشت سرمایه گذاران تبدیل کنیم . 
بــه گزارش فرینــا،  حجت هللا عبدالملکی شــامگاه 
آزاد  منطقــه  اقتصــادی  فعالیــن  جمــع  در  چهارشــنبه 
بــرای  تعریــف  طبــق  آزاد،  مناطــق  بایــد  افــزود:  ماکــو 
ســرمایه گذاران خارجــی بــا صرفه باشــد تا شــاهد جذب 

سرمایه  های خارجی باشیم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری -صنعتی و ویژه 
اقتصــادی، از تقویت زیرســاخت های اقتصــاد بین الملل 
در مناطــق آزاد خبــر داد و اظهــار کــرد: اقداماتی در این 
خصوص مثل تاســیس بورس بین الملل انجام شــده و 

برنامه هایی نیز در این رابطه تدوین شده است.
عبدالملكــی افــزود: در 2 منطقــه آزاد دیگــر نیــز 
بــا فعــاالن اقتصــادی بــه منظــور احصای مشــکالت آنان 
نشست برگزار کردیم. لذا تمام تالشمان را خواهیم کرد 

تا حق ضایع شده سرمایه گذاران احیا شود.
او با اشــاره بــه اینکه رویکرد دبیرخانه شــورایعالی 
اســت  مناطــق  ایــن  کــردن  المللــی  بیــن  آزاد،   مناطــق 
افــزود: مناطــق آزاد ذیــل اقتصــاد مقاومتــی هســتند و 
رئیس جمهوری محترم تاکید جدی به تقویت صادرات و 

تولید در این مناطق دارد.
 ۱۱ بنــد  بــه  همچنیــن  رئیس جمهــوری  مشــاور 
سیاست  های کلی اقتصاد مقاومتی ابالغی مقام معظم 
رهبــری اشــاره  کرد و گفــت: سیاســتگذاری مناطق آزاد 
در راســتای تبدیــل این مناطــق به قطب صادرات تدوین 
شــده اســت، لذا در تالشــیم منابع درآمدی این مناطق 
از واردات بــه ســمت بخش  های دیگــر همچون صادرات 

سوق داده شود.
عبدالملكــی بــا بیــان اینکه برخی بــا توجیه تقویت 
اقتصــاد ملــی، قوانین و بخشــنامه  هایی صــادر می کنند 
کــه حــق و حقــوق ســرمایه گذاران و شــهروندان ضایــع 
می شــود، گفــت: از نظــر فقهــی ایــن قابل قبول نیســت 

و حق الناس است. 
او افــزود: بــا پیگیری از هیات وزیران،  ســران قوا و 
مجلس شــورای اســالمی،  بخشــنامه  ها و قوانینی که با 
قوانیــن اولیــه ایجــاد مناطق آزاد تعــارض و تناقض دارد 

باید اصالح و تجدید نظر شوند.
»حجت هللا عبدالملکی«، مشــاور رئیس جمهوری 
و دبیــر شــورای عالــی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی و 
ویــژه اقتصــادی،  چهارشــنبه )2 آذر( بــه منظــور بازدیــد 
از طرح  هــای ســرمایه گذاری، عمرانــی و زیرســاخت های 

لجستیکی به منطقه آزاد ماکو سفر کرد.

تقدیر و تجلیل مسئوالن 
استان کرمان از شرکت 

گهرزمین به واسطه اقدامات 
ارزنده در راستای سیاست های 

کلی اقتصاد مقاومتی 
جلســه ستاد اســتانی اجرای سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی در قوه قضائیه، با حضور مســوولین اســتانی 
در محل گروه صنعتی قطعه  گستر کرمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین  الملل شــرکت 
سنگ آهن گهرزمین، دیروز جلسه ستاد استانی اجرای 
سیاســت های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، در 
محــل شــرکت قطعه  گســتر کرمــان بــا حضور اســتاندار، 
رئیــس کل دادگســتری، دادســتان کرمــان، مدیرعامــل 
شــرکت گهرزمین، رئیس اتاق بازرگانی، رئیس ســازمان 
صمــت و جمعــی از مدیــران ســازمان بازرســی و بانکــی 
اســتان کرمــان و بــا هــدف بررســی مشــکالت واحدهای 

تولیدی استان به ویژه قطعه گستر کرمان برگزار شد.
در ایــن جلســه، محمــد مهــدی فــداکار اســتاندار کرمــان 
بــا اشــاره بــه امــکان اســتفاده صنایــع بــزرگ اســتان از 
تســهیالت قانــون جهــش تولیــد دانش  بنیــان در انعقــاد 
قــرارداد بــا واحدهــای تولیــدی دانش  بنیــان مانند قطعه-
 گســتر کرمــان، بــر لــزوم ایجــاد و نهادینه شــدن فرهنــگ 
ســاخت داخل در کلیه بخش  های مهندســی، بازرگانی و 
تولیدی این صنایع معدنی و صنعتی تاکید کرد و عنوان 
کرد: بایســتی دســتورالعملی در خصوص تامین نیازهای 
این صنایع از طریق واحدهای تولیدی داخل استان تهیه 

و برای تصویب و ابالغ، به شورای تامین ارائه شود. 
کل  رئیــس  حمیــدی  حجت االســالم  ادامــه،  در 
دادگســتری اســتان کرمان عنوان کرد: در اجرای قوانین 
مصوبات، با مشــکالتی مواجه هســتیم که به خوبی اجرا 
نمی شــوند. درواقــع اســتان کرمــان ظرفیت هــای زیــادی 

دارد و باید از این ظرفیت استان استفاده شود.
دادســتان کرمــان نیــز ضمن تشــکر از شــرکت گهر 
زمین در اجرای کامل تعهدات خود در قبال قطعه  گستر 
کرمــان، پشــتیبانی بــه موقــع و درســت از ســوی ســایر 

صنایع بزرگ معدنی استان را مورد تاکید قرار داد.
بــه  ایــن جلســه، مدیرعامــل گهرزمیــن  ادامــه  در 
تشــریح اقدامات این شــرکت در قطعه  گســتر کرمان در 
بومی  ســازی رول هــای HPGR و انتقــال دانــش فنی تولید 
ایــن محصــوالت فناورانه و انعقاد قراردادهای ســنگین، 
پرداخــت و افــزود: امیدواریم با حمایت تمامی شــرکت-
 هــای معدنــی و صنعتی اســتان، رونق تولید در شــرکت 

قطعه  گستر کرمان، با سرعت بیشتر محقق شود.
همچنین معاون مهندســی و بومی سازی گهرزمین 
ارائــه نمــوده و  ایــن اقدامــات  از  نیــز گــزارش جامعــی 
خاطرنشان کرد: امید است در راستای افزایش حمایت 
ســازمان  در  کارگروهــی  داخلــی،  تولیــدی  صنایــع  از 
صمت اســتان با حضور نمایندگان بومی ســازی شــرکت-
 هــای بــزرگ معدنی اســتان جهــت توســعه فعالیت  های 

بومی سازی و کنترل خریدهای خارج تشکیل شود.

خبـــــــــــــــــر

مدیر واحد کار و خدمات 
اشتغال منطقه ویژه 

اقتصادی المرد منصوب شد
ســید محســن علــوی بــا حکم وزیــر کار به عنــوان مدیر 
واحــد کار و خدمــات اشــتغال منطقــه ویــژه اقتصــادی 

المرد منصوب شد.
بــه گزارش روابــط عمومی منطقه ویــژه اقتصادی 
المــرد، طــی مراســمی که با حضور  رعیتــی فرد معاون 
وزیــر تعــاون، کار و رفــاه و تامیــن اجتماعــی، موســوی 
نماینــده مردم شهرســتان  های المــرد و مهر در مجلس 
و  اســتانی  مســئولین  از  جمعــی  و  اســالمی  شــورای 
شهرســتانی در سالن اجتماعات منطقه ویژه اقتصادی 
المردبرگــزار شــد، مدیــر واحــد کار و خدمــات اشــتغال 
منطقــه ویــژه اقتصــادی المــرد معرفی گردیــد. در متن 
حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خطاب به سید 

محســن علوی آمده است:
به استناد تبصره ۱ ماده ۵ مقررات اشتغال نیروی 
انســانی و روابط کار بیمه و تامین اجتماعی در مناطق 
آزاد تجــاری صنعتی و ویژه اقتصادی جمهوری اســالمی 
ایران و به پیشــنهاد مدیر عامل محترم ســازمان منطقه 
ویــژه اقتصــادی صنایــع انرژی بر المــرد و نظر به مراتب 
تعهد تخصص و ســوابق جنابعالی به موجب این حکم 
به عنوان مدیر واحد کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه 
اقتصادی صنایع انرژی بر المرد منصوب می شوید امید 
اســت بــا اتــکال بــه ذات اقــدس الهی در انجــام وظایف 
و امــور محولــه و تحقــق منویــات رهبــر معظــم انقــالب 
مدظله العالــی و دولــت مردمــی ســیزدهم موفق و موید 

باشید.

الزم بــه ذکــر اســت، دکتر رعیتی فــرد پیش از این 
نشســت از برخــی پروژه  هــای منطقــه ویــژه اقتصــادی 
المرد، از جمله آزاد راه المرد – پارســیان، پروژه انتقال 
و  ویــژه،  منطقــه  و  المــرد  بــه شهرســتان  دریــا  از  آب 
همچنین صنایع مستقر در منطقه ویژه اقتصادی المرد 
نظیــر مجتمــع آلومینیوم جنوب، نیــروگاه ۹۳۰ مگاواتی 

غدیر انرژی و ….بازدید به عمل آورد.

اخبـــــــــــــــــار

هرمــزگان  فــوالد  شــرکت   مدیرعامــل 
اعــام کــرد کــه از ابتدای ســال جــاری با 
دقیــق  هوشــمندانه،  برنامه ریــزی  یــک 
بــار   4 توانســتیم،  شــده،  حســاب  و 
رکــورد تولیــد ماهیانه شــرکت را جابه جا 
کنیــم و امیدواریــم در ادامــه ســال ایــن 
رکوردشــکنی ها تا تحقق ظرفیت اســمی 

و حتی فراتر از آن ادامه یابد.
 عطاهللا معروفخانی در گفت وگو با 
روابط عمومی شــرکت فوالد هرمزگان، با 
تبریــک رکــورد ۱۵۴ هــزار ۵۶۷ تنــی آبان 
این شــرکت به همه کارکنان و ذی نفعان 
و  دقیــق  برنامه ریــزی  کــرد:  خاطرنشــان 
هوشــمندانه بــرای کســب ایــن رکــورد از 
ماه ها قبل صورت گرفته بود. قطعی  های 
مکرر برق از اواســط اردیبهشــت تا پایان 
مــرداد مانــع بزرگی برای فــوالد هرمزگان 
بــا  امــا  بــود  تولیــد  افزایــش  تحقــق  در 
کاهــش محدودیت هــای تامیــن بــرق در 
پایــان تابســتان به ســرعت توانســتیم به 
وضع عادی خود در امر تولید باز گردیم. 
بــه طــوری کــه در شــهریور ، مهــر و آبــان 
بــه صــورت پــی در پــی در تولیــد ماهیانه 

رکوردشکنی کردیم.
 او بــا اشــاره بــه ظرفیــت ۱2۵ هــزار 
تنــی فــوالد هرمــزگان در هر مــاه، افزود: 
اســمی  ظرفیــت  میــزان  از  بیــش  تولیــد 
نشــان می دهد، کارکنان فــوالد هرمزگان 
توانســتند بــه تمــام ابعــاد فنــی و علمــی 
ماشــین  از  اســتفاده  بــا  فــوالد  تولیــد 
بــا  و  یابنــد  پیوســته دســت  ریخته گــری 
موجــود،  امکانــات  تمامــی  از  بهره گیــری 
تولیــد بیش از ظرفیت اســمی ماهیانه را 

محقق سازند.
 مدیرعامــل شــرکت فــوالد هرمــزگان 

فــوالد  شــرکت  دیگــر  گام  کــرد:  تاکیــد 
هرمزگان برای افزایش بهره وری و افزایش 
سرعت ذوب بود. این شرکت توانست با 
افزایــش میزان تخلیه و به تبع آن کاهش 
مدت زمان تولید ذوب، موفق به افزایش 
ســرعت تولیــد تــا ۱.۶ متــر در هــر دقیقــه 
شــود. این در حالی اســت که این سرعت 
ریختــه گــری در بین اســتفاده کنندگان از 
تکنولوژی ریخته گری پیوسته تختال خود 

رکوردی بی نظیر است.
اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  معروفخانــی 
افزایــش ســرعت تولیــد، میــزان مصــرف 
انــرژی الکتریکی را نیز کاهش و راندمان 
مصرف انرژی را افزایش می دهد، گفت: 
در واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم، 
بــا کاهــش مــدت زمــان تخلیــه پاتیــل تــا 
ریخته گری، در کنار آن کاهش ماندگاری 
ذوب در کوره هــای پاتیلــی، طبعــا میــزان 
مصرف انرژی  کاهش و در مقابل میزان 

تولید افزایش خواهد یافت .
 او بــا بیــان اینکــه افزایــش کیفیــت 
متالیزاســیون آهــن اســفنجی و کاهــش 
مصــارف مــواد اولیــه بــر افزایــش تولید و 
گذاشــت،  شــگرفی  تاثیــر  رکوردشــکنی 
عنــوان کرد: یکــی از اقدامــات مهم فوالد 
هرمزگان در تابســتان، شات دان سنگین 
واحــد احیا مســتقیم بود که این شــرکت 
توانســت بــا انجــام عملیــات تعمیــرات و 
نگهداری بســیاری از تجهیــزات این واحد 
را بهینه و برای تولید مواد اولیه با کیفیت 
باالتــر آماده کند. به طوری که نخســتین 
محصــوالت واحــد احیــا مســتقیم پس از 
را  درصــد   ۹۳ متالیزاســیون  شــات دان، 
بــه طــور شــگفت انگیزی  ثبــت کردنــد و 
بهبود کیفیت را نشــان دادند. این یعنی 

توســعه  کــه  کــرد  تاکیــد  رئیس جمهــوری 
ایــن  شکوفاســازی  و  مکــران  ســواحل 
گنــج پنهــان ایــران زمیــن، بــه نحــوی کــه 
نــه تنهــا کرانه هــای ســاحلی بلکــه تمامــی 
ظرفیت هــای  قــاره،  فــات  ظرفیت هــای 
ارتباطــات اقتصــادی،  امــکان  پســکرانه و 
صنعتــی، تجــاری و اجتماعــی بــا مناطــق 
ســاحلی همجوار و بنادر مهم بین المللی 
را فعــال ســازد، اهمیــت ویــژه ای خواهــد 

داشت.
مانــا،  خبرنــگار  گــزارش  بــه 
حجت االســالم و المسلمین ســید ابراهیم 
رئیســی با ارســال پیامی به اولین همایش 
ملــی آمایــش ســرزمین بــا تاکیــد بــر دریا، 
جمهــوری  وســعت  بــه  بنــادر  و  ســواحل 
اسالمی ایران اشاره و اعالم کرد: جمهوری 
اســالمی ایــران با در اختیار داشــتن حدود 
۵۷۸۹ کیلومتــر نــوار ســاحلی در جنوب و 
شــمال، کشــوری با ظرفیت های اســتثنائی 

دریایی محسوب می شود.
در  ایــران  گرفتــن  قــرار  افــزود:  او 
فــارس،  خلیــج  منطقــه  میانــه  موقعیــت 
قفقــاز  مرکــزی،  آســیای  جنوبــی،  آســیای 
و  آســیا  شــرق  بــه  و دسترســی همزمــان 
کشــور های اقیانوســیه از طریــق اقیانــوس 
از  اروپایــی  کشــور های  و  ســویی  از  هنــد 
دریــای  حــوزه  کشــور های  برخــی  طریــق 
خــزر از ســوی دیگر، ظرفیــت نقش آفرینی 
ویــژه ای در معادالت اقتصادی، سیاســی و 

امنیتی جهانی به ما عطا کرده است.
در ایــن پیــام کــه از ســوی حســن کامــران، 
رئیس انجمن ملی جغرافیایی قرائت شد، 
رئیس جمهــوری بــه ایــن نکتــه تاکیــد کــرد: 
هر چنــد اکنــون با تــالش محققــان ایرانی، 
در  ایــران  ســرزمینی  آمایــش  ملــی  ســند 
دســترس قــرار گرفتــه و در تدویــن برنامــه 
هفتــم توســعه مورد اســتفاده قرار خواهد 
گرفــت، اما اســتفاده از ظرفیــت ژئوپلتیک 
ایران برای فعال ســازی ســایر ظرفیت های 
ملی و همچنین دسترســی به ظرفیت های 
و  ژئواســتراتژیک  قلمرو هــای  ســایر 
در  تحــول  نیازمنــد  دنیــا،  ژئوپلتیــک 
بــه  ملــی  برنامه ریــزی  کالن  رویکرد هــای 
خصوص در حوزه برنامه ریزی سرزمینی و 
تجدیدنظر های اساســی و هوشــمندانه در 

آمایش سرزمینی کشور است.
رئیســی گفت: ایــن امر بدون در نظر 
گرفتــن ظرفیت هــای اقتصــاد دریــا ممکــن 
نیســت. ایــن در حالــی اســت کــه همایش 
ملی آمایش دریا، سواحل و بنادر می تواند 
در ایجــاد بســتر های نظــری و راهکار هــای 
عملی تحقق آرمان های ســند آمایش ملی 
و عنداللــزوم بازبینــی و بازنگــری در اجزای 
آن با توجه به اقتضائات توسعه دریامحور 

مؤثر و مفید واقع شود.
بــه گفتــه او، اگــر ملــت مــا بخواهــد 
تمــدن بــزرگ دریایــی ایــران را بــه عنــوان 
اســالمی  نویــن  تمــدن  مکمــل  و  مقدمــه 
بزنــد،  رقــم  خــود  آینــده  نســل های  بــرای 
آمایــش  ســند  گزاره هــای  ژرفــای  و  عمــق 
ســرزمینی خصوصــاً دربــاره آمایش مناطق 
ســاحلی نبایــد به ایجــاد ســازه های بندری 
خالصــه  دریایــی  ارتباطــات  امکانــات  و 
خــور  در  تکاملــی  نیازمنــد  بلکــه  شــود، 
شــأن سوق الجیشــی و موقعیــت ایــران در 

دهه های آینده خواهد بود.
در  اینکــه  بیــان  بــا  رئیس جمهــوری 
ژئواکونومیــک  ظرفیت هــای  گام  اولیــن 
جنوبــی  ســواحل  و  شــرقی  محــور  دو  در 
در حوزه هــای اقتصــادی ماننــد ترانزیــت، 
حمل و نقــل بازرگانــی در اولویت قرار دارد، 
بازآمایــی  نیــز  گام دوم  در  کــرد:  تصریــح 
صنعتــی و ســکونتگاهی کشــور در طــول 
تــا گــوادر،  ســواحل جنــوب، از خرمشــهر 
تــا جزیــره  از جزیــره قمــر در خورموســی 
بوموســی و الرک و هرمــز، بــه خصــوص با 
محوریــت صنایــع دریایــی، صنایــع آب بــر 
همچون پتروشــیمی، شــیالت و کشاورزی 
دانش بنیان و همچنین گردشگری دریایی 

مورد انتظار است.
رئیســی تاکیــد کرد: بدیهی اســت که 
شکوفاســازی  و  مکــران  ســواحل  توســعه 
ایــن گنــج پنهان ایران زمیــن، به نحوی که 
نــه تنهــا کرانه هــای ســاحلی بلکــه تمامــی 
ظرفیت هــای  قــاره،  فــالت  ظرفیت هــای 
پس کرانــه و امــکان ارتباطــات اقتصــادی، 
مناطــق  بــا  اجتماعــی  و  تجــاری  صنعتــی، 
ســاحلی همجــوار و بنادر مهــم بین المللی 
را فعــال ســازد، اهمیــت ویــژه ای خواهــد 

داشت.

 تاکید رئیس جمهوری
 بر ضرورت توسعه

سواحل مکران

میــزان مصــرف آهــن اســفنجی به طور متوســط 
در هــر ذوب حــدود ۸ تــن کاهــش یافتــه و برای 
تولید محصول نهایی مواد اولیه کمتری را مورد 

مصرف قرار گرفته است. 
بــا  هرمــزگان  فــوالد  شــرکت  مدیرعامــل 
اشــاره به اهمیت کاهــش مصرف مواد اولیه در 
سودآوری و کاهش مصرف انرژی گفت: هر چه 
مصرف مواد اولیه کمتر باشد، به تبع آن انرژی 
مصرفــی نیــز بــا کاهــش مواجــه خواهــد شــد  و 
هــر دو عامــل باعــث کاهــش بهای تمام شــده و 
افزایش میزان سودآوری شرکت خواهند شد. 

از  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  معروفخانــی 
دیگــر اقدامات ما نهادینه کردن نگرش فرایندی 
بــود بــه طــوری کــه برنامه ریــزی مبتنی بــر تفکر 
سیســتمی و کنتــرل و پایــش مســتمر فراینــد با 
اولویــت و ایجــاد سیســتم های خودکنترلــی در 
تمامی ســطوح تولید، استانداردســازی و متعهد 
بودن به انجام درست کار، تعریف شاخص های 
کلیــدی و عملکــرد و ارزیابــی مــداوم نتایــج و به 
کارگیری اقدامات به منظور دستیابی به اهداف 
تعییــن شــده منجر به نتایــج کمی و کیفی قابل 

توجهی در شرکت فوالد هرمزگان شده است.
  او هماهنگــی واحدهــای تولیــدی را دیگــر 
عامل موفقیت فوالد هرمزگان دانســت و اضافه 
کــرد: طــی دو ســال اخیــر شــرکت، هم افزایــی و 
همراهــی بســیار خوبــی میــان همــه بخش هــای 
واحــد  تعمیــرات،  واحــد  ماننــد  فوالدســازی 
ریخته گــری، واحــد نســوز و... بــه وجــود آمــده 
اســت. بــه این موارد می تــوان نوآوری و خالقیت 
کارشناســان شــرکت به ویژه در رابطه با کاهش 

توقفات سرباره و توقفات واحد فوالدسازی برای 
تعمیــرات را افــزود. بــا انجــام کار تیمی، توقفات 
واحد فوالدســازی در مقایســه با گذشته کاهش 
شــد  تــالش  آن  کنــار  در  داشــت.  چشــمگیری 
رویکــرد  »پیشــرفت دائمــی و مــداوم« در انجام 
فعالیت ســرلوحه کار قرار گیرد و برای بهره وری 

مداوم و بهبود روش های کار تالش شود.
 معروفخانــی تاکیــد کرد: در فــوالد هرمزگان 
تمــام  کارکنــان وظایــف خــود را بــه نحــو احســن 
جزئیــات  کوچک تریــن  بــه  و  می دهنــد  انجــام 
فوالدســازی توجــه می کننــد و ایــن موضــوع یکــی 
از رمــوز موفقیــت شــرکت بــه شــمار مــی رود. زیرا 
بررســی جزئیات و چالش ها، یافتن ایرادها و حل 
مســائل، جلــوی تکــرار را در آینــده می گیــرد و بــه 
عملکــرد بهتــر فوالد پس از اینکــه تجهیزات بهینه 
و نیروهــای انســانی به وظایف خــود عمل کردند، 
میزان تولید مطابق با ظرفیت اسمی طراحی شده 
کارخانــه محقق خواهد شــد و حتی می توان مازاد 
بر ظرفیت اسمی کارخانه نیز محصول تولید کرد.
 او در پایــان بــا تبریــک دوبــاره رکوردشــکنی های 
پــی در پــی فــوالد هرمــزگان در ســه مــاه اخیــر، 
 ، آتــی  ماه هــای  در  امیدواریــم  کــرد:  بیــان 
محدودیت هــای انــرژی ســد راه تولیــد نشــود و 
بتوانیــم عملکرد درخشــان خود را همچون ســه 
ماه اخیر، تا پایان امسال تکرار کنیم. دستیابی 
بــه ظرفیت اســمی تولید مهم تریــن هدف ما در 
ســال جــاری خواهــد بــود و مصمــم هســتیم در 
راستای تحقق شعار سال و دستور مقام معظم 
رهبری مبنی بر تولید،  فراتر از ظرفیت اســمی 

محصول تولید کنیم.

برنامه ریزی هوشمندانه برای تکرار رکوردشکنی



اعالنـــــــات  . شنبه 5 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5037 . 
آگهی فقدان سند مالکیت

نظر به اینکه آقای مهدی زارعی با وکالتنامه شماره 26944 مورخ 1401/07/28 
دفترخانـه 361 تهـران از طـرف علـی نبـی زاده اصـل )مالـک( بـا ارایـه دو بـرگ فـرم 
استشـهادیه محلـی مصـدق بـه شـماره شناسـه 140102152575000798 مـورخ 
1401/08/04 و تقاضـای وارده بـه شـماره 14065 مـورخ 1401/08/08 درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت کـه در اجـرای ماده 120 آییـن نامه قانون ثبت 

بـه شـرح ذیـل گـزارش میگردد:
پـاک  بـه  بـا کاربـری مسـکونی  نـوع ملـک طلـق  آپارتمـان مسـکونی  یـک قطعـه 
ثبتـی 68034 فرعـی از 116 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 3460 فرعـی از اصلـی 
مذکـور، قطعـه 8 در طبقـه 3 و واقـع در بخـش 11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک 
سـعادت آباد تهران اسـتان تهران به مسـاحت 148/38 مترمربع واقع در سـمت 
جنوبـی طبقـه سـوم کـه )5/25( پنـج متـر و بیسـت و پنـج دسـیمتر مربـع آن 
بـه  یکـم تفکیکـی،  و  پنجـاه  پارکینـگ مسـکونی قطعـه  بانضمـام  اسـت.  بالکـن، 
مسـاحت )10/5( ده متر و پنجاه دسـیمتر مربع، واقع در سـمت شـرقی زیرزمین 
چهـارم و انبـاری مسـکونی قطعـه پنجـم تفکیکـی، بـه مسـاحت )1/98( یـک متـر و 

نـود و هشـت دسـیمتر مربـع، واقـع در سـمت شـرقی زیرزمیـن چهـارم

مشخصات مالکیت:
مالکیت علی / نبی زاده اصل بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مسـتند مالکیت 24590 تاریخ 1400/12/19 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 361 
شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 370547 
ثبـت  الکترونیکـی 140120301145001259  بـا شـماره دفتـر  سـری ب سـال 00 

گردیده اسـت. 
نامبـرده اعـام نمـوده سـند مالکیـت بعلـت جابجایـی مفقود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت. بدینوسـیله مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشـود چنانچه کسـی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه تسـلیم و رسـید اخـذ نمائیـد در صـورت عـدم ارائـه 
اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیـت یـا سـند خریـداری اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی وفـق مقـررات خواهد شـد.
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

م الف 14240 / شناسه آگهی 1414530

آگهی فقدان سند مالکیت
ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 68031 
فرعـی از 116 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 3460 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 5 
در طبقـه 2 سـمت شـمالی واقـع در بخـش 11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت 
آبـاد تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 187/64 مترمربـع کـه )3/3( سـه متـر و سـی 
دسـیمتر مربع آن بالکن پیشـرفتگی، )16/5( شـانزده متر و پنجاه دسـیمتر مربع آن 
پیشـرفتگی، اسـت. بانضمـام پارکینـگ قطعـه 43 بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در 
طبقـه -3 و پارکینـگ قطعـه 35 بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در طبقـه -3 و انبـاری 

قطعـه 4 بـه مسـاحت 4/57 مترمربـع
بنـام علـی / نبـی زاده اصـل فرزنـد یونـس شـماره شناسـنامه 15317 تاریـخ تولـد 
1355/12/08 صادره از تهران دارای شماره ملی 0058266275 با جز سهم 6 از کل 
سـهم 6 بعنوان مالک شـش دانگ عرصه و اعیان متن سـهم: شـش دانگ عرصه و 
اعیان با شماره مستند مالکیت 24590 تاریخ 1400/12/19 دفترخانه اسناد رسمی 
شـماره 361 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 

370544 سـری ب سـال 00 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 140120301145001256 
ثبـت گردیـده اسـت. آقـای مهـدی زارعـی وکیـل مالـک بـه موجـب وکالتنامـه 26944- 
1401/07/28 دفتر 361 تهران و با ارائه دو برگ استشهاد شهود به شماره 37163 
– 1401/08/04 دفتـر 361 تهـران اعـام نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ بـه علـت 
جابجائی مفقود گردیده و درخواسـت صدور سـند مالکیت المثنی نموده اسـت لذا 
مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی مورخـه 72/9/2 مـاده 120- آئیـن نامـه قانـون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شـود تا چنانچه کسـی مدعی انجام معامله نسـبت به 
ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خود می باشـد 
از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتراض خود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد 
تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی 

نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهد شـد%
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

م الف 14241 / شناسه آگهی 1414535

آگهی فقدان سند مالکیت
ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 
68032 فرعی از 116 اصلی، مفروز و مجزا شده از 3460 فرعی از اصلی 
مذکـور، قطعـه 6 در طبقـه 2 سـمت جنوبـی واقـع در بخـش 11 ناحیـه 01 
حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران اسـتان تهـران به مسـاحت 148/38 
مترمربـع کـه )5/25( پنـج متـر و بیسـت و پنـج دسـیمتر مربـع آن بالکـن، 
اسـت . بانضمـام انبـاری قطعـه 2 بـه مسـاحت 2/25 مترمربـع و پارکینـگ 
قطعـه 33 بـه مسـاحت 11 واقـع در طبقـه -3 بنـام آقـای علـی / نبـی زاده 
اصـل بعنـوان مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان متـن سـهم: شـش دانـگ 
عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 24590 تاریـخ 1400/12/19 
دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 361 شـهر تهـران اسـتان تهـران، موضـوع 
سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 370545 سـری ب سـال 00 با شـماره 

دفتـر الکترونیکـی 140120301145001257 ثبـت گردیـده اسـت.
 –  26944 وکالتنامـه  موجـب  بـه  مالـک  وکیـل  زارعـی  مهـدی  آقـای 

1401/07/28 دفتـر 361 تهـران و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهاد شـهود بـه 
شماره 37163 – 1401/8/04 دفتر 361 تهران اعام نموده سند مالکیت 
ششـدانگ بـه علـت جابجائـی مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند 
مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد تبصـره یـک اصاحـی 
مورخه 72/9/2 ماده 120- آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می 
شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مرقـوم غیر 
از اسناد فوق و یا وجود سند مالکیت مذکور نزد خود می باشد از تاریخ 
نشر این آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود 
را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم و رسید دریافت 
نمائیـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و 
نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت المثنی طبـق مقررات 

اقـدام خواهـد شـد%
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

م الف 14242 / شناسه آگهی 1414545

آگهی فقدان سند مالکیت
ششـدانگ یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـاک ثبتـی 68033 
فرعـی از 116 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 3460 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 7 
در طبقـه 3 سـمت شـمالی واقـع در بخـش 11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت 
آبـاد تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 187/64 مترمربـع کـه )3/3( سـه متـر و سـی  
دسـیمتر مربع آن بالکن پیشـرفتگی، )16/5( شـانزده متر و پنجاه دسـیمتر مربع آن 
پیشـرفتگی، اسـت. بانضمـام پارکینـگ قطعـه 49 بـه مسـاحت 10/5 واقـع در طبقـه 
-4 و پارکینـگ قطعـه 50 بـه مسـاحت 10/5 واقـع در طبقـه -4 و انبـاری قطعـه 3 بـه 
مسـاحت 1/96 مترمربع بنام آقای علی / نبی زاده اصل بعنوان مالک شـش دانگ 
عرصـه و اعیـان متـن سـهم: شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 
24590 تاریخ 1400/12/19 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 361 شـهر تهران اسـتان 
تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 370546 سـری ب سـال 00 بـا 

شـماره دفتـر الکترونیکـی 140120301145001258 ثبـت گردیـده اسـت.

آقـای مهـدی زارعـی وکیـل مالـک بـه موجـب وکالتنامـه 26944 – 1401/07/28 دفتـر 
361 تهـران و بـا ارائـه دو بـرگ استشـهاد شـهود بـه شـماره 37161 – 1401/8/04 
دفتـر 361 تهـران اعـام نمـوده سـند مالکیـت ششـدانگ بـه علـت جابجائـی مفقـود 
گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت لـذا مراتـب باسـتناد 
تبصره یک اصاحی مورخه 72/9/2 ماده 120- آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقوم غیر 
از اسـناد فوق و یا وجود سـند مالکیت مذکور نزد خود می باشـد از تاریخ نشـر این 
آگهی ظرف مدت 10 روز به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم و رسـید دریافت نمائید تا مورد رسـیدگی قرار 
گیـرد واال پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه صدور سـند 

مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقدام خواهد شـد%
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

م الف 14243 / شناسه آگهی 1414575

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای مهدی زارعی با وکالتنامه شماره 26944 مورخ 1401/07/28 
دفترخانـه 361 تهـران از طـرف علـی نبـی زاده اصـل )مالـک( بـا ارایـه دو بـرگ فـرم 
استشـهادیه محلـی مصـدق بـه شـماره شناسـه 140102152575000798 مـورخ 
1401/08/04 و تقاضـای وارده بـه شـماره 14066 مـورخ 1401/08/08 درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت کـه در اجـرای ماده 120 آییـن نامه قانون ثبت 

بـه شـرح ذیـل گـزارش میگردد:
سـند مالکیـت یـک قطعـه آپارتمـان مسـکونی بـه پـاک ثبتـی 68030 فرعـی از 116 
اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 3460 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 4 در طبقه 1 
و واقـع در بخـش 11 ناحیـه 01 حـوزه ثبـت ملـک سـعادت آبـاد تهـران اسـتان تهران 
به مساحت 148/38 مترمربع واقع در سمت جنوبی طبقه اول که )5/25( پنج 
متـر و بیسـت و پنـج دسـیمتر مربـع آن بالکـن، اسـت. بانضمـام پارکینـگ قطعـه 
36 بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در طبقـه -3 و انبـاری قطعـه 1 بـه مسـاحت 

2/25 مترمربـع
مشخصات مالکیت:

مالکیت علی / نبی زاده اصل بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره 
مسـتند مالکیت 24590 تاریخ 1400/12/19 دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 361 
شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 370543 
الکترونیکـی 140120301145001255 ثبـت  بـا شـماره دفتـر  سـری ب سـال 00 

گردیده اسـت. 
نامبـرده اعـام نمـوده سـند مالکیـت بعلـت جابجایـی مفقود گردیده و درخواسـت 
سـند مالکیـت المثنـی نمـوده اسـت. بدینوسـیله مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشـود چنانچه کسـی مدعی انجام معامله 
نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجـود سـند مالکیـت نـزد خود میباشـد از تاریخ انتشـار 
ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز اعتـراض خـود را کتبـاً ضمـن ارائـه سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه بـه ایـن منطقـه تسـلیم و رسـید اخـذ نمائیـد در صـورت عـدم ارائـه 
اعتـراض یـا اصـل سـند مالکیـت یـا سـند خریـداری اقـدام بـه صـدور سـند مالکیـت 

المثنـی وفـق مقـررات خواهد شـد.
محمد گلباغی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک سعادت آباد تهران

م الف 14244 / شناسه آگهی 1414581

آگهی فقدان سند مالکیت
نظر به اینکه آقای داود جاللی نیا به موجب وکالتنامه 13603 مورخ 1401/8/14 
دفترخانـه 1170 تهـران وکالتـا از طـرف آقـای مجیـد باجـالن بـا اعـالم مفقـود شـدن 
امضـاء شـده  بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی  آگهـی  مـورد  اسـناد مالکیـت ملـک 
شـماره 4650 مـورخ 1401/6/30 دفترخانـه 1170 تهـران و درخواسـت هـای وارده 
17559 مـورخ 1401/8/22 تقاضـای صـدور سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده 
اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی 

مـی گـردد:
نام و نام خانوادگی: مجید / باجالن

شـماره پـالک 17652 فرعـی از 45 اصلـی مفـروز از 1652 فرعـی از اصلـی مذکـور 
واقـع در بخـش 11 تهـران
علت مفقودی: جابجایی

آپارتمـان  دسـتگاه  یـک  ششـدانگ  مالکیـت  سـند  مالکیـت:  وضعیـت  خالصـه 
مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـه پـالک ثبتـی 17652 فرعـی از 45 اصلـی، مفـروز و 
مجـزا شـده از 1652 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 2 تفکیکـی واقـع در سـمت 
شـرقی طبقـه اول و واقـع در بخـش 11 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک لویـزان تهـران 
اسـتان تهـران بـه مسـاحت 137/59 مترمربـع کـه 1/62 مترمربـع آن بالکـن اسـت. 

مشخصات منضمات ملک:
انباری قطعه 2 به مساحت 14/3 مترمربع واقع در شمال طبقه -1
پارکینگ قطعه 17 به مساحت 11 مترمربع واقع در جنوب طبقه -1

پارکینگ قطعه 8 به مساحت 11 مترمربع واقع در غرب طبقه همکف
مشخصات مالکیت:

اعیـان  و  باجـالن فرزنـد رحـم خـدا مالـک شـش دانـگ عرصـه   / مالکیـت مجیـد 
اسـناد  دفترخانـه   1395/06/01 تاریـخ   15343 مالکیـت  مسـتند  شـماره  بـا 
تهـران، موضـوع سـند مالکیـت اصلـی  تهـران اسـتان  رسـمی شـماره 933 شـهر 
الکترونیکـی  دفتـر  شـماره  بـا   94 سـال  ج  سـری   867536 چاپـی  بشـماره 

اسـت.  گردیـده  ثبـت   139520301026023557
اینـک بـا توجـه بـه اعـالم مفقـودی مراتـب اعـالم تـا هـر کـس نسـبت به ملـک مورد 
آگهـی، معاملـه کـرده 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 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر 
اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه 
نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی 

تسـلیم خواهـد کـرد.

علیرضا صالحی فشمی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک لویزان تهران
م الف 14246 / شناسه آگهی 1414614

آگهی عدم تسلیم سند مالکیت
خانم/آقـای احسـان دانـش پـژوه برابـر وکالتنامـه 51105 مـورخ 1400/10/20 دفترخانه 
854 تهران از آقایان ابوالقاسم جابر انصاری، محسن جابر انصاری و عبدالعلی جابر 
انصـاری برابـر درخواسـت وارده پسـتی بـه تاریـخ 1401/05/02 نسـبت بـه سـهم االرث 
خویش تقاضای سند مالکیت از پالک 2267/1322 را نموده اند و مدعی هستند که 
اصل سـند مالکیت متوفی در ید احدی از ورثه بنام احمد جابر انصاری می باشـد که 
طی اخطاریه شماره 140185601045019454 مورخ 1401/06/07 به مشارالیه اخطار 

و و مهلت مقرر به اتمام رسـیده
مشخصات ملک

یـک بـاب مغـازه بـه پـالک ثبتـی 1322 فرعـی از 2267 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 
511،691 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 180 در بخـش 10 حـوزه ثبـت ملـک رودکـی 

تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 76/01 مترمربـع
مالکیت حسـن / جابرانصاری فرزند عبدالعلی شـماره شناسـنامه 12490 تاریخ تولد 
دارای شـماره ملـی بـا جـز سـهم 6 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک شـش دانـگ اعیـان بـا 
شـماره مسـتند مالکیـت 32267 تاریـخ 1365/10/14 موضـوع سـند مالکیـت اصلـی 
بشـماره چاپی 869282 سـری سـال که در صفحه 227 دفتر امالک جلد 1750 ذیل 

شـماره 270057 ثبـت گردیـده اسـت.
لـذا مراتـب در اجـرای تبصـره یـک مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت در یک نوبت آگهی 
مـی گـردد تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه آن و یـا وجـود سـند 
مالکیت مذبور نزد خود باشـد از تاریخ انتشـار این آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض 
خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد تـا 
مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است چنانچه در مهلت مقرر اعتراضی واصل نگردد 

المثنـی سـند مالکیـت مرقـوم صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم مـی گردد.
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان امام )ره( تهران

سید هادی جاللی امام – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
م الف 14247 / شناسه آگهی 1414623

آگهی فقدان سند مالکیت
 93/07 بمسـاحت  زیرزمیـن  طبقـه  در  واقـع  آپارتمـان  یکدسـتگاه  ششـدانگ 
مترمربـع قطعـه 2 تفکیکـی بـه پـاک ثبتـی 79023 فرعـی از 4476 اصلـی، مفروز 
و مجـزا شـده از 54438 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 7 حـوزه ثبـت 

ملـک خـاوران تهـران
مشخصات مالکیت:

مالکیـت مـژگان / ابراهیمیـان بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش دانـگ 
عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 21888 تاریـخ 1390/05/30 موضـوع 
سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 978286 سـری ب سـال 0 که در صفحه 210 

دفتـر امـاک جلـد 171 ذیـل شـماره 22769 ثبـت گردیـده اسـت.
مالکیـت مهتـاب / ابراهیمـی گرکانـی بعنـوان مالـک سـه دانـگ مشـاع از شـش 
 1381/11/30 تاریـخ  مالکیـت 3823  مسـتند  شـماره  بـا  اعیـان  و  عرصـه  دانـگ 
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 978286 سـری ب سـال 0 کـه در 

صفحـه 210 دفتـر امـاک جلـد 171 ذیـل شـماره 22769 ثبـت گردیـده اسـت 
محدودیـت: رهنـی شـماره 31955 مـورخ 1393/04/01 دفترخانـه 832 تهـران 
کـه بنفـع بانـک رفـاه کارگـران بـه مبلـغ 1.717.000.000 ریـال بـه مـدت 4 سـال 

ثبـت شـده اسـت.
سـپس آقـای کریـم حسـن زاده طبـق وکالـت شـماره 51706 مـورخ 1398/10/12 
دفترخانـه 832 تهـران از مالکیـن و بـا ارائـه 2 بـرگ استشـهادیه شـماره 25171 
مـورخ 1400/12/4 و 25512 مـورخ 1401/3/2 دفترخانـه 832 تهـران و گواهـی 
امضـاء کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت 
بعلـت اثـاث کشـی مفقـود گردیـده و تقاضـای صـدور سـند مالکیـت المثنـی ملـک 
مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک 
نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و یـا در 
اختیار داشتن سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این 
آگهـی بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت 
اقـدام نمایـد بدیهـی اسـت در ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل 
سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور 
و عـدم هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت 

اقـدام خواهـد نمـود.
گرجی زاده – رئیس ثبت اسناد و امالک خاوران تهران

 م الف 14253 / شناسه آگهی 1414724

آگهی فقدان سند مالکیت
مشخصات ملک

سند مالکیت ششدانگ یکدستگاه آپارتمان مسکونی به شماره 79024 فرعی از 4476 
اصلـی مفـروز و مجـزا شـده از 54438 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه 3 تفکیکـی طبقـه 
همفـک واقـع در بخـش 07 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک خـاوران تهـران اسـتان تهـران بـه 

مسـاحت 73/88 مترمربـع
مشخصات مالکیت:

1- مالکیت مهتاب ابراهیمی گرکانی فرزند محمدحسین به شماره شناسنامه 720 تاریخ 
تولـد 1347/06/29 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0041359372 بـا جـز سـهم 3 از 

کل سـهم 6 بعنوان مالک سـه دانگ عرصه و اعیان
تولـد  تاریـخ  شناسـنامه 185  شـماره  بـه  رحیـم  فرزنـد  زاده  حسـن  کریـم  مالکیـت   -2
1342/01/28 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0048893056 بـا جـز سـهم 3 از کل 

سـهم 6 بعنـوان مالـک سـه دانـگ عرصـه و اعیـان
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 978287 سـری ب ذیـل ثبـت بـه شـماره 
248264 دفتـر 1495 صفحـه 261 ثبـت گردیـده اسـت. اینـک آقـای کریـم حسـن زاده وکیـل 
مالـک فـوق الذکـر بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه کـه بامضـاء شـهود رسـیده اسـت و ذیل یکی 
از آنهـا طـی ذیـل گواهـی شـماره ترتیـب 46937 مـورخ 1401/12/04 دفترخانـه 832 تهـران 
گواهـی امضـاء گردیـد مدعـی اسـت کـه اصـل سـند مالکیـت بـه علـت اسـباب کشـی مفقـود 
گردیـده اسـت و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت ملـک مذکـور را نمـوده لـذا مراتـب 
باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی 
مدعی انجام معامله نسـبت و یا در اختیار داشـتن سـند مالکیت نزد خود می باشـد ظرف 
مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل 
سـند مالکیت اقدام نماید بدیهی اسـت در این صورت پس از تنظیم صورت مجلس اصل 
سـند مالکیـت بـه ارائـه کننـده مسـترد خواهـد شـد و پـس از انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم 
هـر گونـه اعتـراض ایـن منطقـه نسـبت بـه صـدور المثنی سـند مالکیـت اقدام خواهـد نمود.

جواد گرجی زاده گودرزی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران
م الف 14254 / شناسه آگهی 1414731

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

برابـر رای شـماره 140160301078001605 مـورخ 1401/8/1 هیـات موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی 
مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک یافـت آبـاد تهـران تصرفـات مالکانـه 
بشـماره  عیلجـان  فرزنـد  اسـمعیلی  اسـمعیل  آقـای  متقاضـی  بالمعـارض 
شناسـنامه 777 صـادره از تهـران در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای 
پـالک 7493  از  بـه مسـاحت 31/36 مترمربـع در قسـمتی  احداثـی در آن 
فرعـی از 3 اصلـی واقـع در بخـش 12 تهـران خریـداری از مالـک رسـمی خانـم 
ملیحـه غیاثـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در 
دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت 
از  تواننـد  مـی  باشـند  داشـته  اعتراضـی  متقاضـی  مالکیـت  بـه صـدور سـند 
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 خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت در صورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت 

صـادر خواهـد شـد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/09/05
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/09/20

خداداد بشیری – رئیس ثبت اسناد و امالک
م الف 14258 / شناسه آگهی 1414793

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پترو فتح آسیا
به شناسه ملی 10102854325 و به شماره ثبت 244767 

1401/07/10 تصمیمـات  مـورخ  مدیـره  اسـتناد صورتجلسـه هیئـت  بـه 
ذیـل اتخـاذ شـد:  آقـای سـید علـی میـر حسـینی طباطبائـی زواره بـه 
تـا  رئیـس هیئـت مدیـره  نایـب  بـه سـمت  شـماره ملـی 0042641152 
تاریخ  1403/07/10 خانم زهرا حبیبی به شـماره ملی 1289543674 
آقـای   1403/07/10 تاریـخ  تـا  مدیـره  هیئـت  اصلـی  عضـو  سـمت  بـه 
رئیـس  سـمت  بـه   3620865280 ملـی  شـماره  بـه  اصغـری  غالمرضـا 
هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/07/10 و بـه سـمت مدیرعامـل تـا تاریـخ 
1403/07/10 انتخـاب گردیدنـد. امضـای کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و 
تعهد آور از قبیل چک و سفته و بروات و قراردادها و عقود اسالمی و 
اوراق عادی اداری با امضای مدیرعامل به تنهایی  همراه با مهر شرکت 

معتبـر مـی باشـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری تهران )1415990( 
آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص پترو فتح آسیا

 به شناسه ملی 10102854325 و به شماره ثبت 244767 
به اسـتناد صورتجلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1401/07/10 
زواره  طباطبائـی  حسـینی  میـر  علـی  سـید  آقـای   : شـد  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات 
تاریـخ  تـا  اصلـی هیئـت مدیـره  بـه سـمت عضـو  ملـی 0042641152  بـه شـماره 
1403/07/10 خانـم زهـرا حبیبـی بـه شـماره ملـی 1289543674 بـه سـمت عضـو 
اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/07/10 آقـای غالمرضـا اصغـری بـه شـماره 
ملـی 3620865280 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/07/10  
انتخـاب گردیدنـد . موسسـه حسابرسـی فـراز مشـاور دیلمـی پـور بـه شناسـه ملـی 
10100218400 بـه سـمت بـازرس اصلـی تـا پایـان سـال مالـی آقـای علـی علـی پـور 
اصـل بـه شـماره ملـی 0068073313 بـه سـمت بـازرس علـی البـدل تـا پایان سـال 
مالـی انتخـاب گردیدنـد .- ترازنامـه و حسـاب سـود و زیـان شـرکت مربـوط بـه سـال 

مالـی منتهـی بـه 1400/12/29 بـه تصویـب رسـید .
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1415991(

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان مازندران

هیـات موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی 
آگهـی موضـوع مـاده 3 قانـون و مـاده 13 آییـن نامـه قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی 
و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی برابـر رای شـماره 12002007 مـورخ 1401/07/17 هیـات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک نـکا تصرفات مالکانه بالمعـارض متقاضی خانم اعظم قنبریان مقدم 
بـه شـماره ملـی 0381253953 فرزنـد مرتضـی در 5 دانـگ و 24 سـیر 8 مثقـال مشـاع عرصـه بـه 
انضمـام ششـدانگ اعیانـی یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی بـه مسـاحت 204/90 متـر مربـع از 
پـالک 28- اصلـی بـه کالسـه 155/1401 واقـع در اراضـی نـکا بخـش 9 ثبـت نـکا خریـداری شـده از 
طریـق سـهم االرث و انتقـال از وارث محـرز گردیـده. کـه مفـدار 15 سـیر و 8 مثقـال مشـاع عرصـه 
وقـف میباشـد. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهی میشـود تا 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ 
رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض دادخواسـت اعتراض برثبت خود را به مراجع قضایی 
تقدیـم نماینـد بدیهـی اسـت درصـورت انقضـاء مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات 

سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.   
تاریخ انتشار نوبت اول 1401/09/05  تاریخ انتشار نوبت دوم  1401/09/19

امیرخندان رباطی - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نکا ))شناسه آگهی 1416742((

آگهی مفقودی
 بلرگ سلبز و سلند کمپانلی و کارت خلودرو mvm315 بله شلماره پلاک
 MVM477FJAG047637 047637  ۴۱۲ ص ۹۱ ایران ۱۸ و شماره موتور 
نیلا  زارعلی  بنلام فریبلا   NATFBAMD1G1036699 و شلماره شاسلی 

مفقود شلده و از درجه اعتبار سلاقط اسلت.

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد خودروسـواری پرایـد تیـپ جـی ال ایکـس 
 2882192 موتـور  شـماره   1388 مـدل  متالیـک   ای  نقـره  رنـگ  بـه  آی 
شماره شاسـی S1412288958624 شـماره پـاک ایـران 69-315م21بنـام 
عبدالغفور بدراقی فرزند اناقلی کدملی 4979175341 شماره شناسنامه 
13508 صادره ازآق قا لذا برگ سبزوفاکتورفروش کارخانه )سندمالکیت 

وسـند کمپانی(فـوق الذکرمفقـود شـده وازدرجـه اعتبارسـاقط می باشـد.
479- استان گلستان-گرگان

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

اول/ هیـات   ۱۴۰۱/۰۸/۱۱ مـورخ   - شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۳۵    رای  برابـر 
دوم موضـوع قانـون تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه 
بالمعـارض متقاضـی آقـای محمـد تقـی افـراد  بـه شناسـنامه شـماره ۴۶۷۶ کـد ملی 
۰۴۲۱۸۸۷۳۰۳ صـادره از ورامیـن فرزنـد محمـد ابراهیـم در ششـدانگ یـک بـاب 
سـاختمان مسـکونی بـه مسـاحت ۲۸۶/۸۵ متـر مربـع از ۱۱۸ فرعـی از ۲۱ - اصلـی 
واقـع در روسـتای کوشـک شهرسـتان گرمسـار ) مبایعـه نامـه عـادی، خریـداری از 
میـرزا علـی پازوکـی(  محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور اطـالع عموم مراتب در دو 
نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
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 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی 
تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۸/۱۸ تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۰۵
شناسه : ۱۴۰۵۲۱۴ حسین چلوئی  - رئیس ثبت اسناد و امالک گرمسار 

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۲۰۰۴۴۵۱    - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۱۲ هیـات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک آرادان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای علـی اصغـر قهرمانـی مقـدم فرزنـد محمـد  بـه شـماره شناسـنامه ۱۱ صـادره از 
گرمسـار  در ششـدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در آن به مسـاحت 
۴۳۴/۴۹ متـر مربـع پـالک شـماره ۱۲۴ فرعـی از ۸۲ اصلـی واقـع در آرادان قولنامـه 
عـادی و بـه صـورت مـع الواسـطه از کوکـب مـداح محـرز گردیـده اسـت. لـذا به منظور 
اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتشـار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسـلیم و 
پس از اخذ رسـید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسـلیم اعتراض دادخواسـت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
 تاریخ انتشار نوبت اول ۱۴۰۱/۰۹/۰۵  تاریخ انتشار نوبت دوم  ۱۴۰۱/۰۹/۲۱

امیرحسین آذرنیان  - رئیس ثبت اسناد و امالک آرادان  ۱۴۱۴۳۸۲

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  

برابـر رای شـماره ۱۴۰۱۶۰۳۲۹۰۱۵۰۰۰۲۲۳    - مـورخ ۱۴۰۱/۰۸/۲۶ هیـات اول/دوم 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ایوانکی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقـای حامـد دادگـر فرزنـد ولـی الـه بـه شـماره شناسـنامه ۱۱۷ صـادره از ایوانکـی  در 
یـک دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه مسـاحت ۶۱۱۰۲/۴۳ متـر مربـع 
پالک شـماره ۳۴۱۳ فرعی از ۱۶۴ اصلی مفروز و مجزا شـده از پالک ۱۵۰۴ فرعی از 
۱۶۴ اصلـی قطعـه ۲ واقـع در ایوانکـی خریـداری از مالـک رسـمی خانـم هـا آذردخـت 
شـکوهی و شـهین دخت شـکوهی  محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
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 نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۱/۰۹/۵    تاریخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
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 بررسی اثربخشی داروها 
برای ادامه واردات

معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو 
از آغــاز توزیــع رایــگان داروهــای بیمــاران SMA از روز 

پنجشنبه )۳ آذر( خبر داد.
به گزارش ایسنا، دکتر سید حیدر محمدی با بیان 
این خبر، گفت: واردات داروی بیماران SMA با دســتور 
رئیــس جمهــوری به منظور بررســی اثربخشــی آن ها در 
دســتور کار وزارت بهداشــت قــرار گرفــت و بــا پیگیــری 
ســازمان غذاودارو در مرداد ماه ســال جاری وارد کشــور 

شد.
وی تصریــح کــرد: باتوجــه بــه اینکــه ایــن داروهــا 
بــرای اولین بار وارد کشــور می شــدند، باید پروتکل های 
الزم  دســتورالعمل های  آن  از  پــس  و  تدویــن  درمانــی 
به منظور بررســی اثربخشــی از سوی معاونت تحقیقات 
اعالم می شد، بنابراین علت تاخیر در توزیع این داروها 
عــالوه بــر تعیین تکلیف منابع مالی و پوشــش بیمه ای، 

تدوین پروتکل های درمانی بود.
رئیس ســازمان غذاودارو با اشــاره به اینکه لیست 
بیمــاران از ســوی معاونــت درمــان اعــالم و دارو بــا ثبت 
در ســامانه RDA یــا ســامانه بیماری های نــادر در اختیار 
بیمــاران قــرار خواهــد گرفــت، افــزود: داروی خوراکــی 
رســیدیپالم از طریــق داروخانه هــای مشــخص شــده و 
داروی تزریقــی اســپینرازا از طریــق مرکــز درمانی تعیین 
شــده، به صــورت کامال رایــگان به بیمار ارائــه و همزمان 
بررســی اثربخشــی نیــز انجام می شــود تا درمــورد ادامه 
واردات این دو دارو بر اساس نتایج تصمیم گیری شود.

طرح امحای استاندارد داروها
مصــرف  پایــش  و  نظــارت  دفتــر  مدیــرکل 
فرآورده هــای ســامت ســازمان غــذا و دارو از اجــرای 
طــرح امحــاء اســتاندارد داروهــا در پایــان ســال جاری 
خبــر داد و عنــوان کــرد پایلــوت ایــن طــرح در ســال 
گذشــته انجام شــد و امیدواریم بتوانیم این برنامه را 
در اسفند امسال مجددا اجرا کنیم تا مردم داروهای 
داروخانه هــای  بــه  و  کــرده  جمــع اوری  را  مازادشــان 

منتخب تحویل دهند.
بــا  گفت وگــو  در  محمدحســینی  نوشــین  دکتــر 
ایســنا، درباره نحــوه امحــای داروهــای بــدون مصــرف یا 
تاریــخ مصرف گذشــته، گفــت: طرحــی در زمینه تحویل 
بــه  تاریخ مصــرف گذشــته  یــا  بــدون مصــرف  داروهــای 
داروخانه ها داشــتیم که از ســوی ۱۰۰ داروخانه  منتخب 
در شــهر تهــران و بــه صــورت پایلــوت انجــام شــد. البته 
داروخانه هــا بــه نحــوی انتخــاب شــده بودند کــه از نظر 
جغرافیایــی تمــام تهران را پوشــش دهند. بــا اجرای این 

طرح، حجم بسیار زیادی دارو جمع آوری شد.
وی ادامــه داد: بــه ایــن ترتیــب عــالوه بــر اینکــه از 
ورود این داروها به طبیعت جلوگیری شــد، این داروها 
بــه شــرکت هایی کــه آن هــا را بی خطــر کــرده و بــا روش 
صحیــح امحــا می کننــد، ارســال و به صورت رایــگان این 
اقدامات انجام شــد و از همه دســت اندرکاران آن تشکر 

می کنیم.
وی افــزود: نتایــج پایلــوت ایــن طرح آماده انتشــار 
اســت، اما باید توجه کرد که کشــوری شــدن آن نیازمند 
همراهــی افــراد بســیاری اســت. در پایلــوت ایــن طــرح، 
شــرکت ها تقبل کرده بودند که تا پنج تن زباله دارویی 
را بــه صــورت رایگان بی خطرســازی کنند، امــا ادامه این 
کار مستلزم پرداخت هزینه امحاء و حمل و نقل است. 
باید توجه کرد که شــرکت های امحاءکننده در ســه شهر 
قزوین، ساوه و اصفهان قرار دارند که زباله های دارویی 
بایــد بــه آنجــا حمــل و امحــا شــوند. طبیعتــا ایــن اقــدام 
هزینه هــای بزرگــی را می طلبد که باید از کمک خیران و 

دوستداران محیط زیست استفاده کنیم.
محمدحســینی تاکید کــرد: امیدواریــم بتوانیم این 
برنامه را در اسفند امسال مجددا اجرا کنیم تا در زمانی 
کــه مــردم در حال خانه تکانی هســتند، داروهایشــان را 
هــم جمع آوری کــرده و به داروخانه های منتخب تحویل 
دهند. بر این اساس ما از طریق داروخانه های منتخبی 
کــه اعــالم می کنیــم، داروهــای بــدون مصــرف و تاریــخ 
مصــرف گذشــته را جمــع آوری کرده و به صورت درســت 
امحــا کنیــم. بنابرایــن مــردم فعــال داروهایشــان را نگــه 
دارنــد تــا مجــددا داروخانه هــای منتخب را اعــالم کنیم. 
در عین حال مردم داروهایشــان را در دو بخش مایع و 
جامد جداسازی کنند تا نشت و شکستگی اتفاق نیفتد.

اخبــــــــــــار

پزشــکی  ملزومــات  و  تجهیــزات  مدیــرکل 
ســازمان غــذا و دارو، دربــاره رونــد تامیــن اقام 
مصرفی بیمارســتان ها و ذخایر کاالهای پزشــکی 

در انبارها، توضیحاتی ارائه داد.
مهــر،  بــا  گفت وگــو  در  مزینانــی،  روح هللا 
گفــت: ســازمان غــذا و دارو، یــک نهــاد رگالتــوری 

است و خریدار اقالم پزشکی در کشور نیست.
وی افــزود: بــازار تجهیزات و ملزومات پزشــکی از 
طریــق ۲ هزار تولیدکننده، ۲ هــزار تأمین کننده، 
۲۵۰۰ توزیع کننــده و ۱۸۰۰ صنــف عرضه کننــده 
تجهیزات پزشــکی و بیش از ۲ هزار مرکز درمانی 

و تشخیصی، تأمین و توزیع می شود.
مزینانــی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه خیلــی 
از کاالهــای پزشــکی مــورد نیــاز بیمارســتان ها از 
طریــق شــرکت ها نیازســنجی و تأمیــن می شــود، 
ادامــه داد: اعــداد و ارقــام مبهمی کــه در رابطه با 
کمبودهــا عنــوان شــده اســت نســبت بــه تنوع و 
تعداد ثبت ۳۷۸ هزار کد IRC تجهیزات پزشــکی 
در کشور که ۲۴۰ هزار عدد آن مصرفی است، با 

نگاه منصفانه به فرض درســت بودن نیز نســبت 
بــه تعــداد کاالهایــی کــه مدیریت می شــود، عدد 

باالیی نیست.
پزشــکی  ملزومــات  و  تجهیــزات  مدیــرکل 
فهرســت  مــا  کــرد:  تاکیــد  دارو  و  غــذا  ســازمان 
پیش بینی کمبودها را به صورت مستمر تهیه و با 
اولویــت ویــژه رصد و مدیریت می کنیم، همچنین 
در سال های گذشته نیز همواره تعدادی از اقالم 

پزشکی در این فهرست بوده است.
وی با عنوان این مطلب که ما به طور مرتب 
نیازهــای مراکــز درمانی را رصد می کنیم، از وجود 
سامانه های نرم افزاری به روز و متعدد برای رصد 
مســتمر وضعیــت تأمیــن تجهیــزات و ملزومــات 
پزشــکی بــا همــکاری بیــش از ۱۰ هــزار کاربــر و 
کارشناس در دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز 

درمانی و تشخیصی تابعه خبر داد.
بــا  جــاری  ســال  در  داد:  ادامــه  مزینانــی 
سیاســت کاالیــی کــه در پیــش گرفته ایــم شــاهد 
افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سیاست دهی تعدادی 

تجهیزات پزشکی با صرفه جویی ارزبری سال های 
گذشته پزشکی در کشور بوده ایم.

پزشــکی  ملزومــات  و  تجهیــزات  مدیــرکل 
ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره بــه گســتره بــازار 
تجهیــزات پزشــکی در کشــور تاکیــد کــرد: بــا ایــن 
تفاســیر و به رغم تحریم ها و ســایر مشکالتی که 
وجــود دارد، پیــش بینــی از کمبودهــا به درســتی 
انجــام می شــود. بــه طوری کــه در همین شــرایط 
بیمــاران  پانســمان های  توانســتیم  تحریم هــا، 
پروانــه ای را حتــی بــا کاهــش ۲۰ درصــدی قیمت 
ارزی و تعداد بیشــتری نســبت به ســال گذشــته 

تأمین کنیم.
مزینانــی بــا تاکید بر نگاه منصفانه به حوزه 
ثبــات  کــرد:  تصریــح  کشــور  پزشــکی  تجهیــزات 
رفتــاری در یــک ســال گذشــته در سیاســت دهی 
دســتگاه های  ســایر  همــکاری  جلــب  و  ارزی 
فرابخشــی، باعث شده برای تأمین کنندگان کاال 
اطمینــان خاطــر ایجــاد شــود کــه حتــی در صورت 
ترخیــص مــواد اولیــه تولیــد و کاال بــدون دریافت 

ارز، بــا اســتفاده از اعتبــار تولیــد کننــده و تأمین 
کننده نزد کمپانی، تخصیص ارز پس از تأمین و 

ترخیص کاال انجام خواهد شد.
وی در ادامــه بــه ذخیــره کاالهــای پزشــکی 
بــه روز  بــر اطالعــات  بنــا  افــزود:  و  کــرد  اشــاره 
ســامانه های TTAC و IMED انبار تولیدکنندگان، 
تأمین کنندگان و توزیع کنندگان از وضعیت خوب 
و نقطــه تعادل برخوردار اســت، بــه طوری که در 
حــوزه مغــز و اعصــاب یــک میلیــون و ۳۷۹ هــزار 
عــدد کاال در انبــار موجــود اســت. در حوزه قلبی، 
۱۹ میلیــون و ۳۸۰ هــزار عــدد کاالی وارداتــی در 

انبارها داریم.
مزینانــی گفــت: همچنین امســال، در حوزه 
مغــز و اعصــاب؛ ۷۹۹ هــزار قلــم کاال، در حــوزه 
ارتوپــدی ۱۰ میلیــون قلم کاال و در حوزه قلب نیز 

۳۴ میلیون عدد کاال تولید شده است.
وی افــزود: بــه عنــوان نمونــه تــا امــروز ۹۰ 
درصــد کاالهــای وارداتــی در حوزه قلــب و عروق، 
نسبت به کل سال گذشته ترخیص شده است.

نیــاز  مــورد  ارز  تأمیــن  وضــع  بــه  مزینانــی 
تجهیــزات پزشــکی اشــاره کــرد و گفــت: در حــال 
حاضــر حــدود ۶۰ درصــد اقــالم پزشــکی مشــمول 
یارانــه ارز در اول زنجیــره تأمیــن کاال بــرای اقــالم 
اســتراتژیک فاقــد مشــابه تولید داخل هســتند و 
الباقــی مــواد اولیــه اقالم اســتراتژیک کــه کفایت 
آنهــا  شــده  تمــام  کاالی  و  نــدارد  داخــل  تولیــد 
مشــمول یارانــه ارز اســت، می باشــد و ۴۰ درصــد 

اقالم نیز مشمول ارز نیمایی هستند.
زحمــات  از  قدردانــی  پایــان ضمــن  در  وی 
و  تأمین کننــدگان  و  تولیدکننــدگان  همــکاری  و 
فعــاالن حــوزه تجهیــزات پزشــکی که در شــرایط 
کنونی به رغم تحریم ها و مشــکالت، نســبت به 
تولیــد، تأمیــن، توزیــع و عرضــه و ارائــه خدمات 
پس از فروش و کاربران و کارشناســان سراســر 
کشــور تــالش می کنند، اظهــار امیدواری کرد که 
رونــد تأمیــن و توزیــع و مصــرف اقــالم پزشــکی 
متناســب بــا نیــاز نظــام ســالمت و مردم کشــور 

ادامه خواهد داشت.

وزارت  دانشــجویان  رفــاه  رئیــس صنــدوق 
کاربــری  تغییــر  فنــاوری  و  تحقیقــات  علــوم، 
در  خودگــردان  و  اســتیجاری  خوابگاه  هــای 
دوران کرونــا را یکــی از مشــکات خوابگاه  هــای 
دانشجویی دانست و گفت که تاکنون ۳۴ هزار 
واحــد از ایــن خوابگاه ها به چرخــه خوابگاه داری 

بازگردانده شدند.
از  بازدیــد  حاشــیه  در  گنجــی  مســعود 
کــرد:  اظهــار  مالیــر،  دانشــگاه  خوابگاه هــای 
اگــر ۳۴ هــزار واحــد دیگــر را برگردانیــم، ۵۰ 
خوابــگاه تحــت حمایــت  دانشــجویان   درصــد 

خواهند بود.
وی بــه ظرفیــت ۲۱۶ هــزار نفــری خوابــگاه 
دولتــی مجــردی و ۱۵۰۵ خوابــگاه دولتی متاهلی 
در ســطح کشــور اشــاره و مطــرح کــرد: ۳۴ هــزار 
و  اســتیجاری  خوابگاه هــای  در  نیــز  دانشــجو 
خودگردان تحت نظارت صندوق رفاه دانشجویان 

مستقر هستند.

گنجــی با بیــان اینکــه ظرفیــت خوابگاه های 
گذشــته،  ســال  در  نفــر  هــزار   ۱۸۹ از  مجــردی 
امســال بــه ۲۱۴ هــزار نفــر افزایــش یافته اســت، 
گفــت: خوابگاه هــای متاهلــی نیــز از ۱۲۹۲ واحــد 
در ســال گذشــته، امسال به ۱۵۰۵ واحد افزایش 

یافته است.
وی ادامه داد: ۳۹۹۲ واحد خوابگاه متاهلی 
نیز برای ســال آینده کلنگ زنی یا تعمیر می شــود 
و تــالش می کنیم ۱۵۰۵ واحد خوابگاه متاهلی را 

به ۴۰۰۰ واحد برسانیم.
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
علــوم بــه انعقــاد تفاهمنامــه بیــن وزارت علــوم 
و وزارت راه و شهرســازی اشــاره و مطــرح کــرد: 
اســت ۲۰۰  شــده  مقــرر  تفاهمنامــه  ایــن  طبــق 
هــزار خوابــگاه متاهلی ایجاد شــود که در صورت 
عملیاتی شــدن، در کل کشــور مشکل خوابگاهی 

نخواهیم داشت.
وی تصریــح کرد: در اردیبهشــت  ســال جاری 

بازدیــدی از خوابگاه های دانشــگاه مالیر داشــتیم 
و امــروز نیــز مجــدد از دانشــگاه و خوابگاه هــای 
دانشــجویی بازدیــد کردیــم تــا بررســی کنیــم چــه 
میزان از قول و قرارهای بازدید قبلی عملی شده 

و چه مشکالت دیگری وجود دارد.
گنجی با اشاره به ۶۰۰۰ دانشجوی دانشگاه 
در  نفــر   ۱۰۰۰ تعــداد  ایــن  از  داد:  ادامــه  مالیــر 
خوابگاه هــای دولتــی و ۱۷۰۰ نفر در خوابگاه های 
مالکیــت  از  خــارج  خودگــردان  و  اســتیجاری 

دانشگاه مستقر هستند.
وی بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای خوابگاه هــای 
دانشــگاه مالیر براســاس احتیاجات اعتبار درنظر 
گرفته می شــود، افزود: پس از بازدیدهای امروز، 
مقرر شــد برخی مشــکالت خوابگاه ها تا یکشنبه 

مرتفع شود.
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
علــوم ضریــب خوابگاه دانشــجویی کشــور را ۳۸ 
درصــد اعــالم کــرد و یــادآور شــد: بــه دنبــال ایــن 

هستیم که این ضریب را به ۵۰ درصد برسانیم.

اختصاص ۸۰۰ میلیارد تومان 
اعتبار به وام های دانشجویی

تومــان  میلیــارد   ۸۰۰ اختصــاص  از  گنجــی 
اعتبار به صندوق رفاه دانشجویان برای پرداخت 
وام های دانشــجویی خبــر داد و گفت: این اعتبار 
بــرای پرداخــت وام ضــروری، وام ودیعه مســکن، 
گرفتــه نظــر  در  شــهریه  وام  و  تحصیلــی   وام 

شده است.
وی ادامه داد: دانشــجویان می توانند از ۲۱ 
مهــر تــا ۱۶ آذرمــاه از طریــق ســایت صنــدوق رفاه 
وام  تحصیلــی،  وام  دریافــت  بــرای  دانشــجویان 

ودیعه مسکن و وام شهریه ثبت نام کنند.
گنجی با بیان اینکه ثبت نام وام ضروری نیز 
از ۲۱ آبان آغاز شده و تا ۱۶ شهریور ادامه دارد، 
افــزود: تســهیالت صنــدوق رفــاه دانشــجویی بــه 

دانشجویان کم بضاعت و مستعد تعلق می گیرد.
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
و  کاردانــی  دوره  بــرای  تحصیلــی  وام  علــوم، 
کــرد  اعــالم  تومــان  میلیــون  را ۲.۵  کارشناســی 
دوره  دانشــجویان  بــرای  مبلــغ  ایــن  گفــت:  و 
کارشناسی ارشد ۳.۵ میلیون تومان و برای دوره 

دکتری ۶.۵ میلیون تومان است.
وی بــا بیــان اینکــه مبلغ تســهیالت صندوق 
رفاه دانشجویی به هر دانشگاه براساس عملکرد 
سال گذشته آن دانشگاه اختصاص یافته است، 
از افزایــش ۱۰ درصــدی مبلــغ اختصــاص یافته به 
دانشــگاه ها بــرای وام  هــای دانشــجویی در ســال 

جاری خبر داد.
وزارت  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
علوم یادآور شد: دانشجویان ورودی ۹۵ که طی 
مدت زمان ۹ ماهه، برای تقسیط وام خود اقدام 
نکردند، بازپرداخت وام آنها از ۶۰ ماه به ۳۶ ماه 

کاهش یافته است.

رئیس ســازمان مــدارس غیردولتی و توســعه 
مشــارکت های مردمــی وزارت آمــوزش و پــرورش 
گفــت کــه سیاســتگذاری کرده ایــم از ایــن بــه بعــد 
مــدارس غیردولتی را به کســانی بدهیــم که دارای 
صاحیــت حرفه ای مدرســه داری و ســخت افزاری و 

نرم افزاری باشند.
احمــد محمودزاده در گردهمایی موسســان مدارس 
و مراکــز غیردولتی خوزســتان، اظهار کرد: منظور از 
اجرای سند تحول بنیادین، برنامه ریزی برای تربیت 
اعتقــادی  و  اخالقــی  و  علمــی  نظــر  از  دانش آمــوز 
انســانی کــه در کالس درس  اســت؛ ســرمایه های 

تربیت می شوند آینده کشور را تضمین می کنند.
بــه گــزارش ایســنا، وی افزود: بایــد به گونه ای 

برنامه ریزی کنیم که در کنار ورود به میادین علمی، 
دانش آموز دارای اعتماد به نفس و هویت باشــد و 
بــه آرمــان انقــالب و شــهدا پایبنــد و بــا افتخــارات و 
دســتاوردهای انقــالب آشــنا باشــد؛ بخشــی از ایــن 

مسئولیت از سوی معلمان انجام می شود.
و  غیردولتــی  مــدارس  ســازمان  رئیــس 
و  آمــوزش  وزارت  مردمــی  مشــارکت های  توســعه 
پــرورش گفــت: توطئــه همــه جانبــه ای ایــن روزهــا 
اتفــاق می افتــد و ایــن توطئه هــای ترکیبــی در کنــار 
توطئه هــای اقتصادی و امنیتی امروز در حال انجام 
اســت. امروز روی ایران قوی حساســیت وجود دارد 
و برایش برنامه ریزی می شود و این مساله به دلیل 
قــوی بــودن نظــام اســت. تــا امــروز همــه دشــمنان 

قســم خورده تمــام دسیســه ها را انجــام داده اند اما 
اتفاقــی نیفتــاده اســت. دشــمن از تســلط ایــران در 
منطقــه آشــفته اســت و خواهــان عــزت و اســتقالل 

ما نیست.
محمــودزاده ادامــه داد: تصویرســازی غلــط و 
تاریک و ناامید کننده از وضعیت کشور برای نسل 
جوان و نوجوان در حال انجام است اما تصویرسازی 
سفید و آرمانی از وضعیت دیگر کشورها ارائه داده 
می شود، مخصوصا از فرصت فضای مجازی در این 
ســال ها اســتفاده شــد. آمــوزش و پــرورش بــه ویژه 
معلمــان، نقــش محوری و مرجعیــت را در این امور 
باید ایفا کنند همان گونه که در هشت سال دفاع 

مقدس این اتفاق افتاد.

وی بــا تاکیــد بــر اهمیــت بیــان دســتاوردهای 
انقالب اسالمی در همه حوزه ها برای دانش آموزان، 
یــادآور شــد: البتــه گفتــن این مطالب ناشــی از این 
نیســت کــه در جمهوری اســالمی اشــکاالتی نداریم 
بلکه ایراداتی هم هست اما مردم نسبت به ایران، 
دارنــد.  عالقه منــدی  انقــالب  آرمان هــای  و  اســالم 
نظرســنجی هایی کــه انجــام شــده نشــان می دهــد 
مــردم بــا مســئوالن مشــکل دارنــد و مــا خــوب کار 
نکرده ایــم. بایــد در آینــده نظــام، برنامه ریــزی جدی 
تر اتفاق بیفتد تا بتوانیم با نســل امروز که نســلی 
مطالبه گــر و پرسشــگر اســت و بــه گفتمــان عالقــه 

دارد، این برهه از تاریخ را ادامه دهیم.
معــاون وزیر آمــوزش و پرورش گفت: آموزش 

و پرورش امری حاکمیتی است؛ یعنی حکمرانی آن 
در دولــت اتفــاق می افتــد و واگذاری سیاســتگذاری 
و حکمرانــی بــه غیــر ممنوع اســت. ایــن حکمرانی و 
اجــرای سیاســتگذاری مطلــوب در مــدارس، نیازمند 

اهتمام معلمان و موسسان  مدارس است.  
وی افــزود: مــا ســه برنامه و رویکــرد جدی داریم که 
یکی شامل برنامه های تدوینی و بازنگری در قوانین 
است که در حال انجام است. ظرفیت های جدیدی 
در مــدارس غیردولتــی ایجــاد می کنیم  تا مشــکالت 
زودتــر حــل شــود. یــک برنامــه دیگــر نیــز داریــم که 
در بحــث سیاســتگذاری اســت؛ ما خیلــی عالقه مند 
نیســتیم که مــدارس غیردولتی را به دســت افرادی 
بدهیــم کــه چنــدان صالحیتی از نظر ســخت افزار و 

نــرم افــزار ندارنــد بنابرایــن سیاســتگذاری کرده ایــم 
از ایــن بــه بعــد مــدارس غیردولتــی را بــه کســانی 
بدهیــم کــه دارای صالحیت حرفه ای مدرســه داری و 

سخت افزاری و نرم افزاری باشند.  
محمــودزاده ادامــه داد: موضــوع مــا تنها بحث 
کنکــور نیســت؛ مدرســه ای کــه تنهــا آمــوزش محور 
است، مالک ما نیست بلکه به دنبال مدارس کیفی 
در حــوزه آمــوزش و پرورش هســتیم که  بخشــی از 
ایــن مســاله بــه شــهریه و رتبه بنــدی بازمی گــردد و 

البته مدارس خوب زیاد داریم.
در  کیفــی  برنامه هــای  بایــد  کــرد:  تاکیــد  وی 
مدارس غیردولتی داشته باشیم و این مدارس باید 

در آموزش و پرورش پیشتاز باشند.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه مجوز 
اســتخدام مربــی پرورشــی صــادر شــده اســت، 
عنوان کرد امسال تجهیزات آموزشی و اداری به 
ارزش ۲ هزار میلیارد تومان در مدارس سراسر 

کشور توزیع شد.
یوســف نــوری در جمــع فرهنگیــان اســتان 
شــدن  راســتای اجرایی  در  کــرد:  اظهــار  بوشــهر 
ســند تحــول بنیادیــن آمــوزش و پــرورش، طــرح 
دانش آموز، معلم و خانواده تراز انقالب اسالمی 
مورد توجه قرار گرفت و نقاط مختلف کشــور در 

حال اجراست.

بــه گفتــه وی، جریــان امپریالیســتی رســانه 
با اســتفاده از قــدرت ارتباطات، در حال مدیریت 
افــکار عمومــی اســت و اســتکبار بــرای مدیریــت 
افــکار انســان های کشــورهای در حــال توســعه، 
پایه هــای اعتقــادی دانش آمــوزان را مــورد توجــه 

قرار داده است.
وزیــر آمــوزش و پــرورش با اشــاره بر اصالح 
محــور مدرک گرایــی در آمــوزش و پــرورش عنوان 
آمــوزش و  مــدرک در  قــرار گرفتــن  کــرد: محــور 
پــرورش بــه جــای مســائل تربیتــی در آمــوزش و 
مهارت گرایــی بــه معنــای شــغل مطلــق و حــذف 

مهارت های پایه باید اصالح شود.
تجهیــزات  اینکه امســال  بیــان  بــا  نــوری 
آموزشی و اداری به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان 
در مــدارس سراســر کشــور توزیــع شــد، تصریــح 
کرد: پارســال ۱۲۲ میلیون دالر از صندوق ذخیره 
ارزی در اختیــار وزارت آمــوزش و پــرورش قــرار 

گرفت.
وزیــر آموزش و پرورش بــا بیان اینکه مجوز 
استخدام مربی پرورشی صادر شده است، اظهار 
کــرد: تــالش می شــود موافقــت الزم بــرای جــذب 

نیروهای خدماتی در مدارس کسب شود.

بــه گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش 
اســتان بوشــهر، نــوری خاطــر نشــان کــرد: ارتباط 
مدرســه و خانــواده بایــد تقویت شــود و از نگرش 
مشــارکت گرفتــن از اولیــا تنهــا بــه عنــوان عضــو 
انجمــن اولیــا بــرای انجــام تشــریفات اداری بایــد 

دوری کرد.

 حقوق معلمان متناسب
با گرانی ها افزایش می یابد

همچنیــن یوســف نــوری در آییــن غبارروبی 
گلــزار شــهدای بوشــهر اظهــار کرد: دشــمن تالش 

بســیار زیادی را در راســتای متوقف کردن حرکت 
پیشرفت علمی ایران اسالمی داشته است.

وی با اشاره به اینکه دشمن جهاد علمی کشور با 
قدرت ادامه دارد افزود: دشمن همواره در مقابل 
هــر گونــه جهــاد علمــی صــورت گرفتــه در کشــور 

ایران و برای متوقف کردن آن برنامه دارند.
آشناســازی  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
و  کشــور  داخــل  واقعیت هــای  بــا  دانش آمــوزان 
حقایــق دشــمنان را ضــروری دانســت و تصریــح 
کرد: دشمن در حال ایجاد تقابل بین جریان های 

دینی و جریان بی دین است.
وی با اشــاره به اینکه در ســفرهای اســتانی 
مســائل و مشــکالت حــوزه آمــوزش و پرورش هر 
اســتان دنبــال می شــود، افــزود: ۲۱ هــزار میلیارد 
تومــان در ایــن ســفرها بــرای تکمیــل پروژه هــای 

آموزشی در استان ها اختصاص یافته است.
نــوری از افزایــش حقــوق معلمان متناســب 
بــا گرانی هــای جهانــی و داخلــی خبــر داد و بیــان 
کــرد: تــالش می شــود که فشــارهای اقتصــادی بر 

فرهنگیان کاهش یابد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه دشــمن همــواره بــا 
تحریــم و تهدیــد دنبال کاهش قــدرت ایران بوده 
زمینــه  در  بزرگــی  گام هــای  کــرد:  اضافــه  اســت 
خودکفایی و استقالل کشور برداشته شده است 

و شاهد دستاوردهای مهمی هستیم.
اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
پیشــرفت های جمهــوری اســالمی در بخش هــای 
مختلف بیانگر ایستادگی مردم در مقابل دشمن 
اســت ادامــه داد: دشــمن بــا برنامه هــای مختلف 

دنبال متوقف کردن حرکت ما است.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی وزارت آموزش و پرورش: از این به بعد مدارس غیردولتی به افراد دارای صاحیت 
واگذار می شوند

بازگشت ۳۴ هزار خوابگاه خودگردان به چرخه خوابگاهی

وضع موجودی انبار کاالهای پزشکی

۲ هزار میلیارد تومان تجهیزات در مدارس کشور توزیع شد


