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اوراق ارزی بانک مرکزی موفق به کنترل بازار یم شود؟

دالر نخرید نیست
 که ببیند

بازگشت آمریکایی ها به صنعت نفت ونزوئال
ترجمه: سلیم حیدری

دوبــاره گــردش فصــول و ایــام ما را رســاند به امــروزی که 
از کنــار مــا رفتــی. ســومین ســالگرد ســیف الــه یزدانــی، 
روزنامه نگاری نام آشــنا، پدری دلســوز و همســری همراه 
کــه در میانمــان نیســت را بــه همــه دوســتان و  بســتگان 

تسلیت عرض می کنیم.
امــا گذشــته از بزرگداشــت عزیــزی که نیســت، وقتی این 
عکــس را دیــدم نــگاه تلخش به تصمیماتی که سالهاســت 

مدیران اقتصادی اتخاذ می کردند، برایم یادآوری کرد.
همــان نگاهــش امروز همراهیمــان می  کند، نگرانی که در 
چشمهانش موج میزد برای این مرز و بوم، برای این مردم 
کــه در کالم و قلمــش منعکــس می شــد هنــوز با ماســت. 
اتفاقاتی که می دانست و نگرانش بود ما امروز شاهدش 
هســتیم به قدری تلخ اند که تازه چرایی بی تابی هایش را 

در آن روز ها می فهمم.

بــه  را  می کنیــم  طــی  نبودنــش  در  امــروز  کــه  روزهایــی 
روشــنی می دیــد کــه با هــر ارز بازی و ارز پاشــی دولتی ها 
و غیردولتی هــا در ســطور روزنامــه فریاد می زد و هشــدار 

می داد که نکنید، این کار عاقبتش تلخ است!
مدیرانــی کــه بی مهابــا تصمیــم می گرفتنــد و نــرخ تعییــن 
برحــذر  مــردم  معیشــت  بــا  بــازی  از  را  و...  می کردنــد 
بــه قبــول  یــا حاضــر  یــا نمی فهمیدنــد و  امــا  می داشــت، 

هزینه های آن نبودند.
به هر شکل گذشت و او هم نیست که ببیند ولی آنهایی 
کــه بر حذر می داشــت هســتند و می بیننــد و... امیدوارم 

برای جبران، کاری از دستشان برآید.

روحش شاد
یادش گرامی

شرکت شورون روز شنبه مجوزی از ایاالت 
متحــده دریافــت کــرد که به دومین شــرکت 
بــزرگ نفتــی ایــاالت متحده اجــازه می دهد 
تولیــد خــود را در ونزوئــال گســترش دهــد و 
نفت خام این کشــور آمریــکای جنوبی را به 

ایاالت متحده برساند.
این تصمیم حقوق گســترده تری را برای 
ایــن شــرکت بــه عنوان آخرین شــرکت بزرگ 
نفتــی ایــاالت متحــده -کــه هنــوز در ونزوئــا 

و تحــت تحریــم ایــاالت متحــده فعالیــت مــی کنــد- در نظــر 
می گیــرد. بــا این حال، هرگونه پرداخــت نقدی به ونزوئا را 
محدود می کند که این امر می تواند نفت در دسترس برای 

صادرات را کاهش دهد.
بــرای  مجــوز  شــرایط  کــه  گفتنــد  آمریکایــی  مقامــات 
جلوگیــری از دریافت درآمد حاصل از فروش نفت شــورون 
توســط شــرکت نفت دولتــی پترولئوس د ونزوئــا، معروف 
به PDVSA  طراحی شــده اســت. وزارت خزانه داری ایاالت 
متحده گفت که این مجوز شش ماه طول می کشد و پس 

از آن به طور خودکار و ماهانه تمدید می شود.
ایــن شــرکت مســتقر در کالیفرنیــا در بیانیــه ای اعــام 
کــرد کــه مجــوز ایــاالت متحــده »شــفافیت بیشــتری را بــه 
بخــش نفــت ونزوئا مــی آورد« و به شــورون اجازه می دهد 
از فروش »نفتی که در حال حاضر تولید می شــود« توســط 

سرمایه گذاری مشترک خود با PDVSA بهره مند شود.

گفتگوهای سیاسی
پــس از تحریــم های نفتی ونزوئا در ســال 2019، شــورون 
معافیتــی بــرای تجــارت نفت خــام ونزوئا بــرای بازپرداخت 
بدهی هــای معلــق دریافــت کرد. اما این امتیازات یک ســال 
 ،PDVSA بعد به حالت تعلیق درآمد. چهار شرکت مشترک
شــورون حــدود 200000 بشــکه در روز نفــت خــام تولیــد 
می کردند و قبل از تحریم ها نفت خام را به سراسر جهان 

صادر می کردند.
ایــاالت متحــده مجــوز را در همــان روزی صــادر کــرد 
کــه ونزوئــا و رهبــران اپوزیســیون گفتگــوی سیاســی را در 
مکزیکوســیتی با موافقت با درخواســت سازمان ملل متحد 
بــرای نظــارت بــر صندوقــی که غــذا، مراقبت های بهداشــتی 
و زیرســاخت ها را بــرای ونزوئایی هــا فراهــم می کنــد، آغــاز 

کردند.
شــروط، شــورون را از کمک به عضو اوپک در توســعه 
میادین نفتی جدید منع می کند، اما راهی برای این شرکت 
 PDVSA فراهم می کند تا بخشــی از میلیاردها دالر بدهی
را از طریــق فــروش نفــت جبــران کنــد. همچنیــن بــه ایــن 
شــرکت آمریکایــی اجازه می دهد تا بــرای کمک به پردازش 
نفــت خــام ایــن کشــور به گریدهــای صادراتی، مــواد الزم را 

وارد کند.
مجوزهــای شــرکت هــای خدمــات میــدان نفتــی بیکــر 
هیــوز، هالیبرتــون، شــلمبرگر و ودرفورد اینترنشــنال تمدید 
امــر هرگونــه توســعه  ایــن  امــا توســعه داده نشــد.  شــد، 

گسترده تر تولید نفت ونزوئا را محدود می کند.
سخنگویان این چهار شرکت، که تنها دو شرکت از آنها 
هنوز در کشــور تجهیزات دارند، بافاصله به درخواســت ها 
برای اظهار نظر پاسخ ندادند یا اظهار نظر فوری نداشتند.

ایاالت متحده که برای اولین بار در سال 2017 تحریم 
هایــی را علیــه PDVSA اعمــال کــرد، گفــت کــه ایــن حــق را 
بــرای خــود محفوظ می داند که هــر زمان که بخواهد مجوز 
را لغــو یــا فعــال کنــد. یک ســخنگوی اصــرار داشــت که این 
مجوز پاسخی به افزایش شدید قیمت انرژی در سال جاری 

نیست.

وزارت خزانــه داری آمریــکا در بیانیــه ای 
اعام کرد: این اقدام منعکس کننده سیاست 
دیرینــه ایاالت متحــده برای کاهش هدفمند 
تحریم ها بر اساس گام های مشخصی است 
کــه رنج مردم ونزوئا را کاهش می دهد و از 

احیای دموکراسی حمایت می کند.
ایــاالت متحــده طــی ســال ها تحریم هــا 
علیــه ونزوئــا را افزایــش داده و بــه دنبــال 
رئیس جمهــور  مــادورو،  نیــکاس  برکنــاری 
سوسیالیســت بــه دلیــل انتخــاب مجدد وی در ســال 2018 

است که توسط غرب به رسمیت شناخته نشد.
مــادورو بــا ظهــور رهبــران چــپ در آمریــکای التیــن و 
اپوزیســیون از هــم پاشــیده ای کــه بــا کمبود بودجه دســت 

به گریبان هستند، نفوذ جدیدی به دست آورده است.
مقامــات آمریکایی امســال به کاراکاس ســفر کردند و 
مذاکراتی را انجام دادند که منجر به آزادی هفت آمریکایی 
از بســتگان  تــن  آزادی دو  ازای  در زندان هــای ونزوئــا در 

مادورو شد که به اتهام مواد مخدر محکوم شده بودند.

پاالیشگاه های ایاالت متحده
ایــن مجــوز عرضــه محدود جدیدی از نفــت خام را به بازاری 
می دهــد کــه در تــاش بــرای جایگزینی بشــکه های روســیه 
اســت که خریداران غربی به دلیل تهاجم به اوکراین از آن 
دوری می کنند. شــورون و ســایر پاالیشگاه های نفت ایاالت 
متحــده می تواننــد از عرضــه نفــت خــام ســنگین ونزوئا که 
بــه کارخانه هــای فرآوری آنها در ســاحل خلیج فارس ایاالت 

متحده جریان می یابد، سود ببرند.
بــا  احتمــاالً  مــادورو  کــه  دادنــد  هشــدار  تحلیلگــران 
محدودیت هــای مجــوز، از جملــه عــدم پرداخــت نقــدی کــه 

دولت او به دنبال آن بود، برخورد خواهد کرد.
ایــن مجوز هرگونــه پرداخت حق امتیاز نفت و مالیات 
به دولت ونزوئا یا پرداخت غیرنقدی به PDVSA را ممنوع 
مــی کنــد. همچنیــن شــورون را از معامــات با شــرکت های 
تحــت کنترل روســیه کــه در ونزوئا فعالیــت می کنند، منع 

می کند.
یــک مقــام آمریکایــی گفت: شــروط »نیازمنــد گزارش 
مالــی  عملیــات  مــورد  در  شــورون  توســط  توجهــی  قابــل 
ســرمایه گذاری های مشترکشــان برای اطمینان از شــفافیت 
هستند« و افزود که سایر تحریم ها علیه ونزوئا و مقامات 

آن همچنان پابرجا هستند.
»فرانسیســکو مونالــدی«، کارشــناس سیاســت انرژی 
آمریکای التین در موسســه سیاست عمومی بیکر دانشگاه 
رایــس گفــت: »در کوتــاه مدت انگیــزه بزرگی بــرای ونزوئا 
وجود ندارد«. او افزود که این شرایط )سخت( ممکن است 

به مرور زمان کاهش یابد.
مونالــدی گفــت: "مــا خواهیــم دیــد کــه دولت مــادورو 
چگونــه بــه آن واکنــش نشــان خواهــد داد و پــس از آن چه 

تعداد محموله به شورون اختصاص خواهد یافت."
ایاالت متحده در اوایل ســال جاری شــروع به بررســی 
درخواست شورون برای گسترش عملیات با فوریت بیشتر 
کــرد. زیــرا واشــنگتن بــه دنبــال نفــت بــرای جایگزینی نفت 

تحت تحریم روسیه و اخیراً کاهش تولید اوپک، بود.
نفتــی  ذخایــر  بشــکه  میلیــارد   300 حــدود  ونزوئــا 
دارد کــه بزرگتریــن ذخایــر نفتــی جهان اســت، امــا به دلیل 
ســرمایه گذاری کم، تعمیر و نگهداری ضعیف، کمبود منابع 
و تحریم هــای ایــاالت متحــده تاکنــون نتوانســته اســت بــه 

اهداف تولیدی خود برسد.
منبع: رویترز
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فرزانه طهرانی

طــرح فروش اوراق ارزی توســط بانک مرکزی که 
بــه منظــور کاهــش تقاضــا از هفته گذشــته اجرا 
شد بیشتر از آنکه شبیه یکی از ابزارهای مشتقه 
ارزی باشــد؛ طرحــی نمایشــی بــرای کنتــرل بــازار 

است. 
بانــک مرکــزی موانعــی را بــرای اوراق مزبــور 
بــرای  الزم  انگیزه هــای  کــه  کــرده  بینــی  پیــش 
ســرمایه گذاری را از بیــن بــرده اســت. مهم تریــن 

انگیزه، یک سرمایه گذاری سود است که این فاکتور مهم در اوراق 
ارزی با لحاظ ثبات قیمت ارز، صفر است. 

اوراق ارزی قرار است از سوی بانک مرکزی منتشر و توسط 
بانک ملی فروخته شود. هر فرد با کارت ملی خود می تواند بین 
1000 تــا 4000 دالر از ایــن اوراق را خریــداری کند. قیمت هر برگ 

اوراق نیز 100 دالر در نظر گرفته شده است. 
نرخ دالر قرار اســت بر مبنای نرخ توافقی روز گذشــته بازار 
متشــکل ارزی تعییــن شــود بنابرایــن چه در زمان خریــد و چه در 
زمــان سررســید قیمت بازار متشــکل ماک اســت. سررســید این 
اوراق نیز 3 ماهه اســت. یعنی ســه ماه بعد از خرید اوراق، بانک 
مرکزی مکلف اســت مابه ازای کاغذهای فروخته شــده اســکناس 

به خریداران تحویل دهد.
نکتــه مهــم اینجاســت که در هنــگام سررســید بانک مرکزی 
7 درصــد از ارزش معاملــه حــق الوکالــه دریافــت مــی کنــد. ایــن 
حق الوکاله تقریبا معادل مابه التفاوت قیمت دالر در بازار متشکل 
و غیررســمی ســت. بــه این ترتیب اندک ســودی کــه در معامات 

دالر وجود دارد به عنوان حق الوکاله از معامله حذف می شود.
در صورتــی کــه نــرخ دالر در زمــان سررســید نرخــی مشــابه 
یعنــی 33 هــزار و 500 تومــان داشــته باشــد، 9 میلیــون و 380 
هــزار تومــان بــه ازای 4 هزار دالر باید حق الوکاله پرداخت شــود. 
حــق الوکالــه 2 هــزار دالر نیز عددی معادل 4 میلیون و 690 هزار 

تومان خواهد شد. 
این در حالی ســت که افراد با خرید ســهمیه 2 هزار یورویی 
از صرافــی هــا، ارز مــورد نظر خــود را به صورت اســکناس تحویل 
گرفتــه و بــا فــروش در بازار آزاد می توانند 4 میلیون تومان ســود 

آنی داشته باشند. 

خواب 3ماهه سرمایه بدون هیچ سودی
شــاهین شــایان آرانــی، کارشــناس اقتصــادی در گفــت و گــو بــا 
عصراقتصــاد گفــت: ایــن اوراق عمــا بــه ایــن مفهوم اســت که به 

جای خرید اسکناس از بازار، کاغذهایی را که مبلغ 
مشخصی دالر را نمایندگی می کند خریداری شود. 
ایــن برگــه هــا برعکــس اســکناس که در هــر زمان 
قابل فروش در بازار اســت؛ باید خواب ســه ماهه 

داشته باشد. 
کــه در  اســت  کــرد: درســت  او خاطرنشــان 
صــورت خریــد ارز از بــازار آزاد بایــد درصــد اندکــی 
مابه التفــاوت پرداخــت شــود امــا حداقــل خریــدار 
می دانــد کــه چــه دارایــی را خریــداری کرده اســت. 
نرخ بازار هر روز تعیین می شود و هر زمان که خریدار اراده کند 

می تواند اسکناس خریداری شده را در بازار بفروشد. 
شــایان آرانــی بــا بیان اینکه اوراق ارزی قابل فروش نیســت 
افزود: یعنی در طول این سه ماه اگر نرخ بازار باال رفت صاحبان 
اوراق قــادر بــه فــروش ارز خریداری شــده نیســتند. تنها راهی که 
بانــک مرکزی پیش پای این افراد گذاشــته بازپــس دادن اوراق به 
بانــک و پــس گرفتــن مبلغ ریالی ســت.  در کنار نبــود بازار ثانویه 
مشکل دیگر آن است که اطمینان از بازار محوری قیمت ها وجود 
ندارد. این نگرانی وجود دارد که دولت خودش نرخ را تعیین کند 
و یــا اصــا اســکناس را در سررســید تحویل ندهــد.  اصطاحا می 

گویند ریسک تسویه حساب وجود دارد.

بی اعتمادی به سیاستگذار پولی
او اظهــار کــرد: بــازار و خریــداران اطمینــان ندارنــد کــه ایــن نرخ تا 
ســه مــاه دیگر دچار تنش های منفی نشــود. یعنــی یک نگرانی از 
دســتکاری قیمت ها پیش از سررســید وجود دارد. چرا که اعتماد 
به مجری وجود ندارد. به همین دلیل به نظر می رسد اصطحکاک 

در مسیر اجرای این طرح زیاد باشد.
اشــاره شــایان آرانی به اتفاقی ســت که در ابتدای دهه 90 
افتاد. بانک مرکزی در ســال 1391 و بعد از تکانه های شــدید نرخ 
دالر، تصمیم گرفت ســپرده های ارزی در بانک ها را مســدود کند 
و پس از مدتی که حســاب ها باز شــد؛ ســپرده افراد معادل ریالی 

آن هم با نرخ دولتی بازگردانده شد.
یعنی با وجود آنکه نرخ ارز از 1300 تومان به 3800 تومان 
افزایــش یافتــه بــود امــا نظام بانکــی حاضر نشــد دالرهایی که در 
حســاب ارزی افراد به امانت نگاه داشــته بود را پس بدهد. بعد 
از مدتــی امتنــاع از پرداخــت، ســرانجام بــه جــای بازپرداخــت ارز 
صاحبان حساب ها، معادل ریالی آن با نرخ 1300 تومان به افراد 

پرداخت شد.
ایــن تصمیــم چنان ضربه ای به اعتماد ســپرده گذاران زد که 

افراد در یک دهه گذشته حاضر به سپرده گذاری ارزی در بانک ها 
نشــدند و بــا وجــود تقاضــای بــاال در بــازار ارز امــا اســکناس ها به 

بخش بانکی نیامد. 
حتی در سال 1397 نیز که بانک مرکز در اباغیه اعام کرد 
که حاضر اســت به ســپرده گذاران تضمین دهد اســکناس آنها را 
بــر گردانــد اما این اعتماد بازنگشــت و ارزهــای خانگی به بانک ها 

وارد نشدند.

طرحی برای نخریدن
ویژگی هــای طــرح اوراق ارزی بــه گونــه ای ســت کــه کارشناســان 
می گوینــد: بانــک مرکزی گویا این طــرح را برای نخرید اعام کرده 
است و تنها هدفش از انتشار اوراق ارزی، کنترل جو روانی بازار 

بوده است. 
ایــن دیــدگاه با واقعیت های ذخایر ارزی هم همخوانی دارد 
چراکه در صورت استقبال از اوراق، بانک مرکزی ناگزیر است سه 
ماه بعد معادل آن اســکناس به بازار تزریق کند و این مســاله در 
شرایط کمبود ذخایر ارزی برای بانک مرکزی ریسک بزرگی ست.

البتــه بانــک مرکــزی معتقد اســت این ریســک را بــا دریافت 
همان حق الوکاله 7 درصدی پوشش می دهد.

 بهــزاد المعــی معــاون اداره صــادرات بانــک مرکــزی در ایــن 
رابطه گفته بود: برای تامین اسکناس هزینه هایی مانند حمل و 
نقــل، نگهــداری و تبدیل جود دارد کــه با دریافت حق الوکاله این 

هزینه جبران می شود. 
او تاکیــد کــرد: امــروز اعتمــاد الزم وجــود نــدارد و بــه همیــن 
دلیــل فــروش اوراق ارزی بســیار دشــوار بــه نظــر مــی رســد.  در 
صورت استقبال از اوراق، بانک مرکزی برای تامین اسکناس دچار 
مشکل می شود. احتماال بانک مرکزی فرض را بر این گذاشته که 
اســکناس تزریق نشــود و این اوراق فقط برای پوشــش دادن نرخ 

برابری دالر به ریال استفاده شود. 
آرانی با بیان اینکه بحث بحران اعتماد مطرح است توضیح 
داد: اعتمــاد بــه کل فرآیندهاســت که بازار ممکن اســت جذابیت 
پیــدا کنــد. بــا توجه بــه اینکه اعتماد وجــود ندارد باید ایــن ابزار را 
جــذاب تــر کنــد وگرنــه بــا این شــرایط هیچ انگیــزه ای بــرای خرید 

اوراق وجود ندارد.  
شــایان آرانــی معتقــد اســت: راه درســت این بود کــه دولت 
سود پرداخت می کرد. یعنی کسی که در بازار ارز سرمایه گذاری 
مــی کنــد بایــد بــرای این ســرمایه گذاری خــود ســود دریافت کند. 
بــه طــور مثــال ســاالنه 2 درصــد بــه ســرمایه گذاری ها ســود تعلق 

می گرفت. 

هراس کارشناسان اقتصادی از وقوع یک جنگ تجاری

تبانی نخبگان اقتصادی و سیاسی با یکدیگر بر سر بی عملی در برابر مخاطرات اختالالت اقلیمی

مترجم: محمود نواب مطلق

اقتصــادی  کارشناس ارشــد  بالنشــارد«  »اُلیویــه 
ســابق صنــدوق بین المللــی پول معتقد اســت در 
دوران گــذار انــرژی بایــد مالیاتهــای اضافــی وضع 
وبرخی هزینه ها را حذف کرد. او همچنین براین 
باوراســت رکــود اقتصــادی قاره پیر اروپــا دراواخر 
زمســتان درصورت جیره بندی گاز تشــدید خواهد 

شد.
بــزرگ  کتاب»مشــکات  نویســنده  کــه  وی 

اقتصادی« برنده جایزه نوبل نیز هست هشدارمی دهد گرایشهای 
حمایــت ازصنایــع بــرای کشــورهای صنعتــی و نوظهور گــران تمام 
می شــود.اروپا نمی توانــد از رکــود اقتصــادی اجتنــاب کنــد. برخــی 
از کشــورهای اروپایــی هــم اکنون نیــز وارد مرحله رکــود اقتصادی 
شــده اند. زیــرا قــدرت خریــد دراثر افزایــش قیمت انــرژی وارداتی 
کاهش یافته است. نداشتن اطمینان از وضعیت اقتصادی منجر 
به تردیدهای بسیاری در خانوارها و همچنین بنگاههای اقتصادی 

در نحوه عملکردشان شده است.
زمســتان  اواخــر  در  گاز  جیره بنــدی  اگــر 
اجــرا شــود ایــن وضعیــت بدترهــم خواهــد شــد. 
درحــال حاضر سیاســت پولی نقــش آنچنانی ایفا 
نکرده اســت. آیــا اِعمــال این سیاســتها بــا افزایش 
نــرخ بهــره منجر به نابودی رشــد اقتصادی خواهد 
شــد؟ باید دانســت منطقه یورو بخش عمده ای از 
انرژی خود را که قیمت آن نیز افزایش یافته است 

وارد می کند.
بــرای مقابلــه بــا ایــن افزایــش قیمــت بنگاههــای اقتصــادی 
قیمتهــای خــودرا افزایش داده اند. حقوق بگیــران نیز برای مقابله 
با مشــکات ناشــی ازاین افزایش قیمتها خواستار افزایش حقوق 
خــود هســتند. از ســوی دیگــر افزایش دســتمزدها خــود منجر به 
اقتصــادی  فعــاالن  چراکــه  خواهدشــد  قیمتهــا  مجــدد  افزایــش 
بــرای پوشــش این افزایــش دســتمزدها ناچارند مجــددا قیمتها را 
افزایش دهند که این امرخود نیز فشــاری جدید بر حقوق بگیران 

خواهدبود.
این همان چرخه »افزایش قیمت – افزایش حقوق« است 
کــه می توانــد منجــر به باالرفتن نرخ تورم بیش از تورم پایه شــود. 
بانکهای مرکــزی کــه وظیفــه اصلــی آنهــا کنتــرل تــورم پایــه اســت 
چــاره ای جزایــن ندارنــد که نرخ بهره خــودرا افزایش دهند تا روند 
فعالیتهــای اقتصادی کند شــود واز این طریــق فعاالن اقتصادی و 
حقــوق بگیران تقاضــای خودرا کاهش دهند. این بهترین راه حل 

نیست اما تنها امکانیست که آنها دراختیار دارند.
ایــن نکتــه هــم قابــل ذکــر اســت بانک مرکــزی اروپــا  درایــن 
وضعیــت چرخــه ای نــرخ بهــره خــود را درمقایســه بــا فــدرال رزرو 
آمریــکا کمتــر افزایــش داده زیــرا میــزان افزایــش دســتمزدها در 
آمریکا بیشتر از اروپا بوده است. برای رسیدن به راه حل مناسب 
بــا هــدف غلبــه برایــن چرخه  معیــوب همــکاری همزمــان فعاالن 
اقتصادی، خانوارها و دولتها به منظور تقســیم خســارتهای ناشی 
از کاهش قدرت خرید بصورت عادالنه میان همه بخشهای درگیر 
امــری کامــا ضروریســت. کشــورهلند درســالهای 1970)1349( 
یکبار این کار را کرد. اما وضعیت فعلی برای این رســیدن به این 

همکاری بسیار سخت است. 
منبع: لوموند

در  معتقدنــد  اقتصــادی  برجســته  کارشناســان 
برابر مشــکالتی که تحرکات نظام ســرمایه داری 
معاصــر بــرای جوامــع گوناگــون بشــری به وجود 
آورده اســت بررســی نقادانه مشکالت اجتماعی 
و زیســت محیطــی امــری فــوری و ضروریســت. 
از اینــرو پرداختــن بــه راه حلهایــی کــه منجر به 
آشــتی میــان اقتصــاد و جامعــه شناســی شــود 
از اهــداف بســیاری از دســت انــدرکاران اســت. 
کنفرانســهای»کوپ« یکــی ازاین راه حلهاســت 

کــه درآن فعــاالن اقتصــادی روایتهایشــان را در مــورد نحــوه 
آگاهی خود ازمخاطرات جهانی بیان می کنند. اما این سخنان 
اطمینــان بخــش بــا عملکردهــای کامــال مغایــر بــا این ســخنان 

مواجه است.
تعــداد قابــل توجهــی از ایــن قبیــل فعــاالن اقتصــادی بــر 

کنفرانســها  درایــن  زیبایشــان  ســخنان  خــاف 
عملکــردی کامــا مغایــر بــا آن دارنــد. شــرکتهای 
ِــآ و توتــال« ازایــن قبیلنــد. بنابرایــن  ماننــد »اُرپ
دروضعیتــی کــه بــه نظر می رســد میــان نخبگان 
سیاســی و اقتصــادی برســر بی عملــی نســبت به 
مخاطــرات تغییرات اقلیمــی تبانی صورت گرفته 
اســت انتظار از مقامــات دولتها برای رعایت این 
موازین نمی تواند مفهومی داشــته باشــد. ریشه 
اصلــی ایــن امــر نیز تحــرکات نظام ســرمایه داری 

معاصر است که مظنون اصلی این تبانی محسوب می شود.
نقد این نظام سرمایه داری به ویژه درابعاد جامعه شناسی 
و زیست شناســی از ضروریــات مســلم اســت. ایــن دو بعــد بــه 
یکدیگــر وابســتگی بســیاری دارنــد واین وابســتگی از جنبه های 
بســیاری اهمیــت فوق العــاده ای دارد اما تبیین این اهمیت کار 

چنــدان ســاده ای نیســت. حــوادث روزگار کنونــی خود شــاهدی 
براین ماجراســت. »جلیقه زردها« در فرانســه از مصادیق بارز 

آن هستند.
اتخاذ یک سیاســت زیست محیطی اگر به عواقب جامعه 
شناســانه آن توجــه نشــود بــا شکســت مواجــه خواهــد شــد. 
درمقابــل اتخــاذ یــک سیاســت کوته بینانــه در دادن یارانــه بــه 
ســوختهای فســیلی بیشــتر منجر به تشدید مشــکات تغییرات 
اقلیمی در میان مدت خواهد شــد. صاحبنظران باید به تمامی 
ابعــاد دو طــرف ایــن ماجــرا یعنــی مــردم و محیــط زیســت بــه 
گونه ای واکاوانه بنگرند تا سیاســتهای اتخاذی برمبنایی روشــن 
و مســتدل باشــد. هیچیک از دو طرف این ماجرا نباید متحمل 
خسارت شوند. این باید به عنوان یک اصل درتمامی مطالعات 

و تصمیم سازیها رعایت شود.
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افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی 
نرخ موتورسیکلت

رئیــسانجمــنتولیدکننــدگاندوچرخــهایــرانخاطــر
تــا بــازار40 نــرخموتورهــایموجــوددر کــرد نشــان
80میلیــونتومــاناســتودربــازارموتــورســیکلت
 400میلیونــینیــزموجــوداســت؛البتــهایــنموتورهــا

محدوداست.
ابوالفضــل حجــازی در گفت وگــو بــا ایلنا، با اشــاره 
به افزایش قیمت 10 تا 15 درصدی قیمت موتورسیکلت 
در ســال جــاری، گفــت: قیمــت این محصول نســبت به 
تــورم موجــود در کشــور کمتر بــوده اســت؛ چراکــه ایــن 
صنعت و بازار موتورســیکلت در دســت بخش خصوصی 
اســت و همین موضوع ایجادکننده رقابت سالم در این 

صنعت و تعادل در قیمت ها شده است.
ایــران  دوچرخــه  تولیدکننــدگان  انجمــن  رئیــس 
ادامــه داد: اگــر قیمــت موتورســیکلت داخلــی را بــا نرخ 
دالر بســنجیم 80 درصد نرخ موتورســیکلت های داخلی 
ارزان تر از بازارهای خارجی است؛ موتورســیکلتی که در 
ایران 50 تا 60 میلیون فروخته می شود در چین و هند 
حداقــل حــدود 80 تــا 90 میلیون تومان بــرای خریداران 

تمام می شود.
عضو هیات مدیره صنعت موتورسیکلت کشور در 
پاسخ به این پرسش که موتوری که امسال 50 میلیون 
میلیــون    10 پیــش حداقــل  می رســد 3 ســال  بفــروش 
تومان بود به چه دلیل شاهد افزایش نرخ این محصول 
بودیــم؟ گفت: قیمــت ارز در 3 ســال گذشــته حداقــل 
5 برابــر افزایــش داشــته اســت از ســوی دیگــر هزینــه 
حمل کانتینر موتور از هزار دالر به 4 هزار دالر رســیده 

است و در مقطعی به 14 هزار دالر  نیز رسید.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکــه بــازار موتــور 
چندان متاثر از نوسان  های نرخ ارز نیست، گفت: بازار 
اتومبیل در کشــور جنبه داللی پیدا کرده اســت و شــاید 
بتــوان گفــت نمایشــگاه داران یکــی از عامــان افزایــش 
نــرخ خودرو هســتند؛ چراکــه در ایجاد قیمــت تاثیرگذار 
هستند. اما بازار موتور متفاوت است و شرکت ها اقدام 
بــه راه انــدازی فروشــگاه های اصلــی و مرکــزی کرده اند و 
عرضه  مســتقیم چند برابر از گذشته بیشتر شده است 

و اینگونه 50 درصد واسطه ها را حذف کردند.
قیمــت  کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  وی 
موتورســیکلت های موجــود در بــازار از چــه نرخــی آغــاز 
می شــود؟ گفت: نــرخ موتورهــای موجود در بــازار 40 تا 
80 میلیون تومان اســت و در بازار موتور ســیکلت 400 
میلیونــی نیــز موجــود اســت البتــه این موتورهــا محدود 

است.
موتورســیکلت  واردات  اینکــه  بیــان  بــا  حجــازی 
واردات  امــکان  گفــت:  اســت،  آزاد  ســی  ســی   250
موتورسیکلت باالتر از 250 سی سی با مجوزهای خاص 
و برای افراد خاص میسر است ارگان های مانند ارتش، 
آتش نشــانی و نیروهــای امنیتــی بامجــوز می تواننــد این 

موتورها را وارد کنند.
بــه گفته عضو هیات مدیره صنعت موتورســیکلت 
کشــور؛ 30 تــا 40 درصــد موتورســیکلت های موجــود در 

بازار تولید داخل است. 
وی از افزایش تقاضا برای خرید موتور ســیکلت از 
سوی طبقه متوسط و کارمندان خبر داد و افزود: امروز 
موتــور ســیکلت بــرای خانواده هــا و جوانــان به ســرمایه 
آنها تبدیل شده است و خانواده هایی که بضاعت مالی 
خرید خودرو را ندارند موتور می خرند. گزارش های بازار 
نشــان می دهند خانم ها تمایل زیادی برای خرید موتور 
سیکلت برقی از خود نشان داده اند و این مساله نقش 
مهمی در آینده مصرف موتورهای برقی در ایران خواهد 
داشــت؛ در شــهرهای بــزرگ موتورســواری بانــوان زیــاد 
شــده اســت و اگر موانع پیشروی این موضوع رفع شود 
و بازار موتور به سمت بانوان باز شود این صنعت رونق 

پیدا خواهد کرد.
حجازی ادامه داد: شــرکت های فروشــنده موتور اقساط 
بلندمــدت بــرای خریــداران در نظــر گرفته اند چــرا که در 

صنعت موتور  رقابت خاصی شکل گرفته  است.

وی بــا اشــاره به افزایش مشــاغل مرتبط با موتور، 
گفــت: ســرمایه ای شــدن موتــور بــرای خانواده هــا باعث 
شــده اســت کــه آنهــا تاش کننــد این محصــول را حفظ 
کنند؛ از این رو تعمیرات و قطعه سازی آن افزایش پیدا 
کــرده و اشــتغال زایی خوبــی را بــه وجــود آورده اســت و 

در آینده نیز شرایط این صنعت بهتر هم خواهد شد.

خبـــــــــــــــــر

هر شانه تخم مرغ برای 
مصرف کننده چقدر تمام 

می شود
مشــاهداتحاکــیازآناســتکــههمچنــانهرشــانه
۳0عــددیتخممــرغبــاقیمــتبــاالی۱00هــزارتومــان
بــر بنــا کــه حالــی در میشــود، عرضــه مغازههــا در
گفتــهتولیدکننــدگان،قیمــتتخممــرغدرمرغداریها
افزایشینداشتهوبایدباقیمت8۵تا۹0هزارتومان

بهدستمصرفکنندگانبرسد.
براســاس مشــاهدات میدانــی از مغازه های ســطح 
شــهر تهــران، قیمــت هــر شــانه 30 عددی تخــم مرغ به 
وزن حــدود دو کیلوگــرم، 105 هــزار تومــان اســت و هــر 
عــدد تخم مــرغ بــرای مصرف کننــده حــدود 3500 تومان 

هزینه به دنبال دارد.
بیشــتر از یــک مــاه می شــود کــه قیمــت شــانه 30 
عددی تخم مرغ به باالی 100 هزار تومان رســیده اســت 
و ایــن در حالیســت کــه قیمــت آن از مــرداد تــا مهرمــاه 

حدود 80 تا 90 هزار تومان بود.
این افزایش قیمت ها در حالیست که هنوز قیمت 

تخم مرغ به صورت رسمی تغییر نکرده است.
در میدان های میوه  و تره بار نیز براســاس نرخنامه این 
سازمان قیمت هر کیلو تخم مرغ، 39 هزار و800 تومان 

و هر شانه 30 عددی از آن 89 هزار تومان است.
اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس  کاشــانی،  حمیــد 
مرغــداران در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا بیان اینکــه قیمت 
تخم مــرغ در مرغــداری افزایشــی نداشــته اســت، گفت: 
قیمت هر کیلو تخم مرغ در مرغداری ها، 36 تا 3۷ هزار 
تومان است و هر شانه از آن ۷0 هزار تومان است. این 
تخم مرغ باید به دست مصرف کننده با قیمت 85 تا 90 

هزار تومان برسد.
وی افــزود: فــروش تخم مــرغ بیــش از 100 هزار تومان و 

هر دانه بیش از 3000 تومان گرانفروشی است.
رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغداران تصریح کرد: 
در مراکــز توزیــع عمــده و فروشــگاه های زنجیــره ای ایــن 

قیمت 85 تا 90 هزار تومان رعایت می شود.

بزودی فروش اینترنتی 
گوشت راه اندازی می شود

عضوهیاتمدیرهاتحادیهفروشــندگانگوشــتگاوی
خاطــرنشــانکــرد80درصــدگوشــتگوســالهوارداتی
درصنعــتبــرایتولیــدسوســیسوهمبرگــرمصــرف
میشــودوبخشــیازآنبــهمصارفارگانهــامیرود؛
تجربهنشــاندادهاســتکههموارهوارداتترمزروند
افزایشــیشــدنقیمتهارامیکشــدواجازهنمیدهد

کهقیمتهابیرویهگرانشوند.
نیمــا حبیب فــر در گفت وگــو بــا ایلنا، بــا تایید خبر 
افزایــش گــران  شــدن نــرخ گوشــت گوســفندی در بازار، 
گفــت: قیمــت گوشــت گوســاله در هفتــه اخیــر تغییــر 
محسوســی نکــرد امــا نــرخ گوشــت گوســفند افزایــش 
10 هــزار تومانــی را تجربــه کــرد و قیمــت الشــه گوشــت 

گوسفندی در بازار به کیلویی 205 هزار تومان رسید.
وی نرخ گوشت گوساله بدون استخوان را کیلویی 
200 تا 210 هزار تومان اعام کرد و افزود: بعد از وضع 
تعرفــه ســنگین بــرای صــادرات گوشــت گوســاله امــکان 
صادرات آن از بین رفت از این رو نرخ آن تغییر چندانی 
نکرد و به نظر می رسد افزایش نرخ گوشت گوساله در 

بازار منطقی تر جلو می رود.
این فعال صنفی با بیان اینکه همواره کاســبان از 
کســادی بازار ســخن می گویند، خاطر نشــان کرد: رکود 
فعلی بازار واقعی است و ارتباطی با آه و ناله همیشگی 
کاســبان نــدارد؛ چــرا کــه هزینه هــای خانوارها بــاال رفته 
اســت و در ایــن شــرایط خریــد و فــروش بــرای خریدار و 
فروشــنده صرفــه اقتصــادی نــدارد. عضــو هیــات مدیــره 
اتحادیــه فروشــندگان گوشــت گاوی در پاســخ بــه ایــن 
پرسش که آیا اقدامات شرکت پشتیبانی امور دام برای 
حمایــت از مصــرف پروتئین خانوارهــا را موثر می دانید؟ 
گفت: شــرکت پشــتیبانی امور دام اقدامات موثری برای 
کاهشــی نشــدن مصــرف انجــام داده اســت و در آینــده 

خبرهای خوبی از این شرکت خواهیم شنید.
خریــد  و  گوشــت  اینترنتــی  فــروش  حبیب فــر، 
مســتقیم کســبه از کشــتارگاه ها را بــه عنــوان طرح هــای 
در دســت اجــرا شــرکت پشــتیبانی امــور دام معرفی کرد 
و افزود: در حال حاضرگوشــت گوســاله از هند و برزیل 
برای مصارف صنعتی و خانگی وارد می شــود؛ 80 درصد 
گوشت گوساله وارداتی در صنعت برای تولید سوسیس 
و همبرگــر مصــرف می شــود و بخشــی از آن بــه مصــارف 
ارگان هــا مــی رود؛ تجربــه نشــان داده اســت کــه همواره 
واردات ترمز روند افزایشی شدن قیمت ها را می کشد و 

اجازه نمی دهد که قیمت ها بی رویه گران شــوند.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه در حــال حاضــر 
پروتئینــی  محصــول  کــدام  خریــد  متقاضــی  خانوارهــا 
هستند؟ خاطر نشان کرد: مصرف مرغ در بین ایرانیان 
3 برابــر بیشــتر از ســایر پروتیئن هــا بــود اما بــا افزایش 
نــرخ آن در بــازار، میزان تقاضا بــرای خرید مرغ کاهش 
پیــدا کــرده اســت امــا بــا ایــن حــال همچنــان در رتبــه 
نخســت مصــرف قــرار دارد پــس از آن گوشــت گوســاله 
و در نهایت گوشــت گوســفند بیشــتر مصرف می شــود. 
خانواده هــا می تواننــد بــا 50 تا 60 هــزار تومان یک کیلو 
مــرغ خریــداری کننــد امــا بــرای خریــد یک کیلو گوشــت 
قرمز  باید حداقل 200 تا 210 هزار تومان هزینه کنند.
این فعال صنفی ادامه داد: گوشت گوساله مانند 
گوشــت گوســفند چربی ندارد و از آنجایی که ما ایرانیان 
تمایــل داریم گوشــت های کم چــرب مصرف کنیم تقاضا 
برای خرید آن نسبت به گوسفند بیشتر است. گوشت 
گوســفند چربــی و اســتخوان دارد و وقتــی قصــاب ایــن 
مــوارد را از گوشــت جــدا می کند در نهایــت گران تر برای 
مصرف کننده تمام می شود این در حالیست که گوشت 
گوســاله ضایعاتــی نــدارد و همــان چیــزی کــه خریــداری 

می شود می توان آن را مصرف کرد.

اخبـــــــــــــــــار

و صنایــع ســاماندهی شــرکت مدیرعامــل
مشاغلشهرتهراندربارهچراییوچگونگی
شــهر مزاحــم مشــاغل جابجایــی و انتقــال

تهران،توضیحاتیارائهکرد.
بنا براعام ســایت شــهر، سعید بیگی با 
تأکیــد بــر اینکه شــغل مزاحــم نبایــد در شــهر 
ایجاد و تاســیس شــود، عنوان کرد: طبق بند 
20 مــاده 55 قانــون شــهرداری ها، مأموریــت 
اصلــی شــرکت ســاماندهی صنایع و مشــاغل 
در  مزاحــم  شــغل  ایجــاد  کــه از  اســت  ایــن 

محدوده داخل شهر جلوگیری کند.
مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع 
و مشــاغل شــهر تهــران بــا بیان اینکــه معموال 
شــهرداری پس از ایجاد شــغل مزاحم متوجه 
آن می شود، توضیح داد: شهرداری در فرآیند 
صــدور مجــوز برای کســب و کار حضور ندارد. 
زمانی که یک شــغل مزاحم ایجاد می شود، به 
شــهرداری اعــام می کننــد کــه بایــد مزاحمــت 
ایــن شــغل رفــع شــود، درحالی کــه قانــون بــا 
صراحــت اعــام کــرده اســت کــه باید ابتــدا از 

ایجاد شغل مزاحم جلوگیری شود.
بــه گفتــه بیگــی؛ در گذشــته شــهرداری 
عضو هیات عالی نظارت بود اما از یک سالی 
بــه بعــد شــهرداری از ایــن هیــات حذف شــد. 
البته در حال حاضر عضویت مجدد شهرداری 

از چند مسیر در حال پیگیری است.
وی ضمــن اشــاره بــه بررســی قوانیــن به 
منظــور اصــاح در راســتای عــدم ایجاد شــغل 
مزاحــم، گفــت: زمانــی  کــه شــهروندی قصــد 
راه اندازی کســب و کاری را دارد، باید از ابتدا 

شــغل وی مــورد بررســی قــرار گیــرد تــا اگر به 
عنوان شــغل مزاحم شــناخته شــد، راهنمایی 

شود.
ســاماندهی صنایــع  شــرکت  مدیرعامــل 
و مشــاغل شــهر تهــران در بخــش دیگــری از 
فــاز  تحقــق  بــرای  پیگیــری  از  خــود  ســخنان 
نخســت مأموریــت اصلــی ایــن شــرکت یعنــی 
ایجــاد نشــدن شــغل مزاحم خبــر داد و افزود: 
واحــد  یــک  فــاز دوم، زمانی کــه مزاحمــت  در 
تجــاری از طریــق شــهرداری، محیــط زیســت، 
بهداشت، شهروندان و ... شناسایی می شود، 
کارشناسان شهرداری به واحد صنفی مراجعه 
می کننــد. در اکثــر مواقــع بنا بر این اســت که 
مزاحمت هــا از طریــق تمهیــدات مناســب رفــع 

شود، نه اینکه شغل از بین برود.
بیگــی بــا تأکید براینکه طبــق قانون، 25 
رســته شــغلی بایــد از شــهرها خــارج شــوند، 
یادآور شد: در کنار این موضوع نیز مشاغلی 
نظیر کفاشــان در باغ سپهســاالر، طاســازان 
در ســنگلج و ... وجــود دارند که طبق مصوبه 
شــورای اســامی شــهر تهــران بایــد از برخــی 

مناطق شهر خارج شوند.
وی در ادامــه عنــوان کــرد: بــرای مثــال 
طاســازان در هنــگام فرآینــد ســاخت طــا از 
مــوادی اســتفاده می کننــد که بعضــا عاوه بر 
ضــرر انســانی، بــه محیــط زیســت هــم زیــان 
می رســاند و باعث آلودگــی آب های زیرزمینی 
می شــود. گزارش هــای هفتگــی ســاکنان ایــن 
از  متعــدد  شــکایات  نشــان دهنده  محــات، 

وضع موجود است.

ضرورتتوجهبهحقوق
 شهروندیوعدمآسیب

بهمشاغل
مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع 
و مشــاغل شــهر تهــران ضمــن تأکید بــر اینکه 
نبایــد بــه مشــاغلی نظیــر صنف طاســازان یا 
کفاشــان و... آسیبی وارد شود، افزود: از این 
طــرف هــم باید به حقوق شــهروندان آســیبی 
وارد نشــود. رویکرد فعلی شرکت ساماندهی 
بــا  بیشــتر درحــال مذاکــره  و  اســت  ایجابــی 
ایــن اصنــاف هســتیم. گاهی اوقــات تعــدادی 
از اصنــاف امــکان خــروج از شــهر را ندارنــد. 
بــرای ایــن مــورد بایــد اراضــی پیدا شــود که با 
اســتانداردهای الزم ســاخته شــود و بــه جــای 
انتقال به خارج شهر، درون شهر ساماندهی 

شوند.
بیگــی ضمن اشــاره بــه مذاکــره با صنف 
کفاشــان دســت دوز، گفــت: تفاهم نامه ای با 
یکــی از شــهرک های صنعتــی اقمــاری تهــران 
انجــام شــده تا زمینــی برای کفاشــان بگیریم. 
ایــن صنــف باید طی یک فرآیند ســه ســاله از 
شــهر خارج شــود تا در کارگاه های مدرنی که 
قرار اســت ســاخته شود، استقرار یابند. طبق 
ایــن تفاهمنامــه قرار شــده اســت که بخشــی 
از ایــن اراضــی در اختیار مشــاغل مزاحم قرار 
گیرد. طی صحبت هایی که با صنف کفاشــان 
داشتیم متوجه شدیم که این افراد نسبت به 
انتقال خود رضایت دارند چرا که باعث رونق 

شغلی شان می شود.

پرداختهزینهساختکارگاههای
کفاشیبهصورتاقساطی

وی دربــاره چگونگــی انتقال و ســاخت و 
ســاز بــرای این صنف، توضیــح داد: زمین های 
تفاهــم شــده در آینــده ســاخته خواهــد شــد 
و ســند رســمی بــه متقاضیــان تحویــل  داده 
می شــود. ایــن افــراد هزینــه زمیــن بــا قیمــت 
صــورت  بــه  و  می کننــد  پرداخــت  را  دولتــی 
ســرمایه گذاری  را  ســاخت  هزینــه  اقســاطی 
می کنند. شــاید نیاز باشــد که فقط 30 درصد 
بــه  باقــی هزینــه  و  داده شــود  نقــد  هزینــه 

صورت اقساطی پرداخت می شود.
مدیرعامــل شــرکت ســاماندهی صنایــع 
و مشــاغل شــهر تهــران بــا بیان اینکــه پس از 
اتمام پروژه، سند رسمی به نام مالکان صادر 
می شــود، گفــت: همچنیــن مکان هــای بــه جا 
مانــده از انتقــال، توســط ســازمان نوســازی با 
طرح هــای از پیــش تعییــن شــده، بازآفرینــی 
می شــود تــا ارزش بیشــتری پیــدا کنــد؛ البتــه 
فقــط کاربــری ملــک تغییــر می یابــد. رویکــرد 
و  اغنایــی  راســتا  ایــن  در  شــهری  مدیریــت 

تشویقی است نه سلبی و اجباری.
بیگــی درباره انتقال شــیمیایی فروشــان 
هــم بیــان کــرد: تمرکز شــیمیایی فروشــان در 
گذشته در خیابان ناصرخسرو بود اما با ورود 
شهرداری طی آن سال ها، بازاری تحت عنوان 
کیمیا در شــرق تهران ســاخته شد. متأسفانه 
بــازار کیمیــا تکمیل نشــده، رها شــد و تکلیف 
شیمیایی فروشان در منطقه 12 تعیین نشده 

ماند.

 انعقادقراردادبا۱۱4نفر
دربازارکیمیاپساز۱۱سال

وی بــا بیان اینکــه درحال حاضر اتحادیه 
ایــن صنــف بســیار با شــهرداری همراه اســت 
و بــا کمــک این اتحادیه مشــکات بــازار کیمیا 
حــل شــده اســت، افــزود: اکنــون پــس از 11 
ســال قراردادهــا بــا افراد منعقد شــده اســت. 
به طوری که درحال حاضر با 114 نفر قرارداد 
منعقد شده و 24 نفر هم برای قرارداد جدید 
معرفــی شــده اند. تفاهمنامــه دیگــری نیــز بــا 
اتحادیــه بــرای نقاط دیگر شــهر تهــران درحال 

انعقاد است.
مدیرعامل شــرکت ســاماندهی صنایع و 
مشــاغل شــهر تهــران در ادامه ســخنان خود، 
از  بــرای بخشــی  گفــت: شــیمیایی فروشــان 
فعالیت هــای خود نیــاز به انبار دارند، باید در 
نقاط خارج از شهر، اراضی مناسب شناسایی 
شــود تا پس از ســاخت، مواد شــیمیایی وارد 
شــهر نشــود. اقدامات الزم برای ایمن ســازی 
بــازار کیمیــا هم درحــال انجام اســت و حدود 

90 درصد کار پیش  رفته است.
بیگــی ضمــن اشــاره بــه انجــام تبلیغــات 
فروشــان،  شــیمیایی  بــازار  معرفــی  بــرای 
گفــت: بــا ســازمان زیباســازی هماهنگی هــای 
الزم بــه منظــور تبلیغــات انجام شــده اســت. 
تفاهمنامــه ای بــا اتحادیه درحال انجام اســت 
تــا انبــارداری شــیمیایی فروشــان در خــارج از 

شهر تهران انجام شود.

وزارتاقتصــاداعالمکردبراســاسآخرین
اعــالموزارترفــاه،اجــرایآزمایشــیطــرح
کاالبــرگالکترونیــکدریکیازاســتانهای
جنوبــیکشــورکلیــدزدهوپــسازاجــرادر
ایناستانبرایکلکشوراجراخواهدشد.
و  اقتصــادی  امــور  وزارت  گــزارش  بــه 
دارایی، تأمین مالی کاالبرگ مبتنی بر همان 
نظــام پرداخت یارانه ای یعنــی تقریباً ماهانه 

28 هزار میلیارد تومان است.
ادعــای اینکــه دولــت بــرای تأمیــن مالی 
اجــرای کاالبــرگ الکترونیکــی دچــار مشــکل 
اســت در حالــی مطــرح می شــود کــه اساســاً 
نظــام  همــان  بــر  مبتنــی  آن  مالــی  تأمیــن 
پرداخــت یارانــه ای یعنــی تقریبــاً ماهانــه 28 

هزار میلیارد تومان است.
طــرح  موضــوع  کــه  شــد  اعــام  بارهــا 
کاالبــرگ الکترونیکــی مشــکلی از نظر تأمین 
مالــی نــدارد، امــا بــا توجــه بــه اینکــه نظــام 
پرداخــت یارانه هــا جمعیــت زیــادی از مــردم 
را متأثــر می کنــد، الزم بــود دولت با اطمینان 
دربــاره زیرســاخت فنی اجــرای طرح را دنبال 
کنــد تــا مشــکلی در تأمیــن کاال و خریدهــای 

مردم پیش نیاید.
کــردن  فراهــم  بــرای  دولــت  اقدامــات 
بــا جدیــت  اجــرای کاالبــرگ  زیرســاخت های 
دنبــال شــده، امــا از آنجــا کــه متولــی اصلــی 
کاالبــرگ وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
اســت بــا تغییــر مدیریــت ایــن وزارتخانــه در 

اجــرا و بهره برداری این طرح اندکی تأخیر به 
وجــود آمــد و بــر اســاس آخریــن اعــام، این 
وزارتخانــه اجــرای آزمایشــی طــرح در یکی از 
اســتان های جنوبی کشــور را کلید زده و پس 
از اجــرا در ایــن اســتان بــرای کل کشــور اجرا 

خواهد شد.
کــه  دارد  آن  از  حکایــت  پیش بینی هــا 
اجرای آزمایشی بیش از یک ماه طول نکشد 
و پــس از آن آمــاده اجــرا در کشــور خواهــد 

بود.
ارائــه  بــرای  هیچــگاه  دولــت  تصمیــم 
امــا  نکــرده،  تغییــر  الکترونیــک  کاالبــرگ 
همچنــان کــه اشــاره شــد تأخیــری کــه پیش 
آمــده بــه دلیــل حصــول اطمینــان از فراهــم 

بودن زیرســاخت های الزم برای اجرای آن در 
تمام شــهرها و روســتاهای کشــور بوده و به 
این دلیل بود که یک مرحله آزمایشــی دیگر 
نیز برای اجرای این طرح در نظر گرفته شد؛ 
بــا اتمــام این مرحله و ایجاد این اطمینان که 
مــردم در شــروع طــرح بتواننــد کامــل از این 
ظرفیت اســتفاده کنند و شــاهد پدیده صف 
نباشیم، کاالبرگ الکترونیکی اجرا می شود.

ادعــای اینکــه دولــت بــرای تأمیــن مالی 
اجــرای کاالبــرگ الکترونیکــی دچــار مشــکل 
اســت در حالــی مطــرح می شــود کــه اساســاً 
نظــام  همــان  بــر  مبتنــی  آن  مالــی  تأمیــن 
پرداخت هــای یارانــه ای یعنــی تقریبــاً ماهانه 

28 هزار میلیارد تومان است.

توســعه ملــی مطابــقمصوبــاتجدیــدســتاد
وام افزایــش خانگــی مشــاغل از حمایــت و
کارآفرینــیاز۲بــه4میلیاردتومانبهزودیبه

استانهاابالغمیشود.
بــه گــزارش تســنیم، یکــی از اقدامات برای 
کاهــش نــرخ بیــکاری رونق در کســب و کارهای 
خانگی است که این مساله در دولت سیزدهم 
با اهتمام بیشــتری دنبال می شــود. به گفته ی 

بیرانونــد، معــاون توســعه کارآفرینی و اشــتغال 
اجتماعــی، ســرعت  رفــاه  و  تعــاون، کار  وزارت 
صدور مجوز های خانگی 380درصد رشد داشته 
و خانواده های عزیز برای دریافت مجوز خانگی، 

به درگاه ملی کسب و کار مراجعه می کنند.
آنطــور که معاون وزیرکار می گوید ســرعت 
مجوز ها باال رفته و مشاغل خانگی رشد داشته 
در  مالــی   تامیــن  درصــد   50 عبارتــی  اند،بــه 

شــغل های خانگــی افزایــش داشــته و پرداخــت 
هزینه مشاغل خانگی 10برابر رشد یافته است.
امــا در جلســه اخیــر ســتاد ملــی توســعه و 
حمایــت از مشــاغل خانگــی 12مصوبــه تصویــب 
شده است که مهمترین آنها افزایش رشته های 

مشاغل خانگی از 521 به 655 رشته بود.
از دیگــر مصوبــات ایــن جلســه تشــکیل 
تعاونی هــای تأمیــن نیاز اســتان ها در مشــاغل 

خانگی بوده اســت که طبق گزارش وزارت کار 
با همکاری معاونت تعاون این موضوع شروع 
شــده اســت. از دیگــر مصوبــات این اســت که 
بــا همــکاری وزارت نیــرو متقاضیــان مشــاغل 
خانگــی بــه راحتــی می تواننــد بــرای نصب پنل 
خورشــیدی مجــوز دریافــت کننــد و بــا نصــب 
نیــروگاه پشــت بامــی و تولیــد بــرق درآمدزایی 

داشته باشند.

یکی از مصوبات مهم این جلسه، افزایش 
تســهیات برای حمایت از مشــاغل خانگی بود 
که به گفته ی آزیتا همتیان، رئیس دبیر خانه 
توســعه و حمایــت از مشــاغل خانگــی رقم وام 
خــود اشــتغالی از 100بــه 150میلیــون تومان و 
وام کارفرمایی از 2به 4میلیارد تومان افزایش 
یافته که به زودی به استان ها برای اجرا اباغ 

می شود.

خدمــات دفاتــر صنفــی انجمــن اعضــای یکــی
مســافرتهوایــیوجهانگــردیایــرانبــاتشــریح
مطالباتمطرحشدهدرجلسهمعاونگردشگری
کشــوربارئیسســازمانامورمالیاتی،راهاندازی
شــعبهتخصصــیمالیــاتگردشــگریدرتهرانرا
درراســتایتشــخیصومحاســبهدقیــقمالیــات
صنعتگردشــگرییکیازمواردمطرحشــدهدر

اینجلسهعنوانکرد.
و  عمومــی  روابــط  کل  اداره  گــزارش  بــه 

عضــو  جعفــری،  امیرحســین  اطاع رســانی، 
انجمــن صنفــی دفاتــر خدمــات مســافرت هوایــی 
و جهانگــردی ایــران بــا تشــریح 5 مطالبــه فعاالن 
امــور  رئیــس ســازمان  بــا  گردشــگری در جلســه 
ایــن جلســه مقــرر شــد  بیان کــرد: در  مالیاتــی، 
مالیــات  بــه  مربــوط  مالیاتــی  قطعــی  برگه هــای 
عملکــرد، تکلیفــی، حقــوق و ارزش افــزوده کــه از 
دی ماه 1398 صادر و تا 31 شــهریور 1402 صادر 
خواهند شــد، مشمول جریمه نشوند. او با اشاره 

به مالیات عملکرد سال 99، 1400 و 1401، افزود: 
با توجه به زیان ده بودن صنعت گردشــگری، این 
از ســوی فعــاالن گردشــگری مطــرح  درخواســت 
شــد کــه مــدارک مالیاتــی مبتنــی بــر اســناد دقیق 
هزینــه ای و پرداختــی پذیرفته شــود که در صورت 
مشــخص شــدن زیان ده بــودن مشــمول پرداخت 
مالیات نشوند، همچنین مقرر شد اسامی همراه 

با اظهارنامه ها اعام شوند.
خدمــات  دفاتــر  صنفــی  انجمــن  عضــو  ایــن 

ادامــه داد:  ایــران  مســافرت هوایــی و جهانگــردی 
درخواســتی مطــرح شــد کــه ماخــذ محاســبه ارزش 
افــزوده در آژانس هــا مبلــغ خرید و فروش نباشــد؛ 
بلکــه فاصلــه خرید و فروش باشــد و ارزش افزوده 
در یــک مرحلــه پرداخــت شــود کــه ایــن مــورد فعــا 
رســمی  کارشــناس  ایــن  اســت.  بررســی  حــال  در 
از  جهانگــردی  و  ایرانگــردی  رشــته  دادگســتری 
راه انــدازی شــعبه تخصصــی مالیــات گردشــگری در 
تهــران به عنــوان دیگــر مطالبــه مطرح شــده در این 

جلســه اشــاره کــرد و افزود: در راســتای تشــخیص 
صحیح و محاسبه دقیق مالیاتی صنعت گردشگری 
طــرح راه انــدازی این شــعبه بــا حضور کارشناســان 
گردشــگری مطــرح و مقرر شــد کــه اجــرای آن مورد 
بررســی قرار بگیرد. تدویــن بخش نامه ای مدون که 
تمام رویه های کار مربوط به صنعت گردشــگری در 
آن لحاظ شده باشد از سوی کارگروهی متشکل از 
تیــم فنــی مالیاتی و گردشــگری دیگر مطالبه ای بود 

که این فعال گردشگری به آن اشاره کرد.

۵مطالبهفعاالنگردشگریازرئیسسازمانامورمالیاتی

جزئیاتمصوباتستادحمایتازمشاغلخانگی؛وامکارفرمایی4میلیاردتومانشد

اجرایآزمایشیکاالبرگکلیدخورد

خروج۲۵رستهشغلیازشهرها
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چقدر تلفن همراه وارد 
کشور شد

آخرین آمار حاکی از آن اســت که در هشــت ماه ســال 
جــاری بیــش از ۹ میلیــون دســتگاه تلفــن همــراه وارد 
کشــور شــده که نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته 

حدود دو میلیون کاهش داشته است.
بــه گــزارش ایســنا، آمارهــای هشــت ماهــه گمرک 
حاکی از آن اســت از ابتدای ســال جاری تا انتهای آبان ، 
بیش از ۹ میلیون و ۱۴ هزار دســتگاه تلفن همراه وارد 
کشــور شــده است که در مقایســه با مدت مشابه سال 
گذشــته کــه بیــش از ۱۱ میلیــون و ۶۴۳ هــزار دســتگاه 
تلفن همراه وارد کشــور شــده بود، با کاهشــی بیش از 

دو میلیون و ۶۰۰ هزار دستگاهی مواجه بوده است.
وزن بیــش از ۹ میلیــون دســتگاه تلفــن همراهــی 
که در بازه زمانی مذکور وارد کشــور شــده بیش از ســه 
میلیــون و ۲۸۴ کیلوگــرم بــوده اســت، درحالــی کــه ۱۱ 
میلیون و ۶۴۳ هزار دستگاه تلفن همراهی که در مدت 
مشابه سال گذشته وارد کشور شده بود بیش از چهار 

میلیون و ۵۶۲ هزار کیلوگرم وزن داشتند.
وارد  همــراه  گوشــی های  دالری  ارزش  همچنیــن 
شــده در ۸ مــاه ســال جــاری حــدود یک میلیــارد و ۸۳۷ 
میلیــون و ۹۷۲ هــزار و ۹۵۲ دالر بــوده کــه ایــن میــزان 
در مدت مشــابه ســال گذشــته حدود دو میلیارد و ۶۵۱ 

میلیون و ۲۵ هزار و ۴۵۸ دالر بوده است.
طبق قوانین، برای واردات هر دستگاه تلفن همراه 
کم تــر از ۶۰۰ دالر، چهاردرصــد حقــوق گمرکی، ۹ درصد 
مالیــات بــر ارزش افزوده و چهار درصد از واردکنندگانی 
که طبق فرمول مالیاتی خوشنام نیستند اخذ می شود.

برای هر دســتگاه تلفن همراه بیشــتر از ۶۰۰ دالر 
نیــز ۱۲ درصــد حقوق گمرکی، ۹ درصد مالیات بر ارزش 
افــزوده و چهاردرصــد نیــز از واردکنندگانی که خوشــنام 

نیستند دریافت می شود.

عبور از مرز ۳۶۷ هزار تن 
 تولید شمش آلومینیوم

در ۷ ماهه امسال
آمار منتشر شده از وضع تولید آلومینیوم در هفت ماهه 
امسال نشان می دهد که چهار شرکت اصلی تولیدکننده 
آلومینیــوم کشــور در مجمــوع بالــغ بــر ۳۶۷ هــزار تــن 
آلومینیــوم تولیــد کرده انــد کــه بیــش از ۴۲ هــزار تن آن 
تولیدی مهر است و نسبت به میزان آن در مدت مشابه 

سال گذشته، ۲۱ درصد افزایش یافته است.
بــه گــزارش ایســنا، طبــق آمار ارائه شــده از ســوی 
ســازمان توســعه و نوســازی معــادن و صنایــع معدنــی 
ایران )ایمیدرو(، میزان آلومینیوم تولیدی چهار شــرکت 
تولیدکننــده داخلــی آلومینیــوم از ابتــدای فروردیــن تــا 

پایان مهر ، از ۳۶۰ هزار تن فراتر رفته است.
ایــن چهــار شــرکت در مجمــوع ۳۶۷ هــزار و ۲۷۴ 
تن شمش آلومینیوم تولید کرده اند که نسبت به ۳۰۳ 
هزار و ۸۲۹ تن تولیدی در مدت مشــابه ســال گذشــته، 

۲۱ درصد رشد داشته است.
از ایــن میــزان به ترتیب، شــرکت های ســالکو ۱۵۷ 
هــزار و ۳۱۱ تــن، ایرالکــو ۱۰۲ هــزار و ۴۴۱ تــن، المهــدی 
۸۶ هــزار و ۳۳۰ تــن و آلومینــای ایــران ۲۱ هــزار و ۱۹۲ 
تــن تولیــد شــمش آلومینیــوم در مجمــوع هفــت  ماهه 
ســال جاری تولید کرده اند. همچنین تولید پودر آلومینا 
توسط شرکت آلومینای ایران نیز در هفت ماهه ۱۴۰۱، 
یک درصد معادل ۱۳۷۹ تن بیشتر شده و از ۱۳۶ هزار 

و ۶۴۰ تن به ۱۳۸ هزار و ۱۹ تن رسیده است.

افزایش ظرفیت ذخیره سازی 
روغن خام کشور به ۱.۳ 

میلیون تن
شــرکت بازرگانی دولتی ایران اعالم کرد با بهره برداری 
از دو مجتمــع جدیــد ذخیره ســازی، ظرفیــت نگهــداری 
روغــن خــام نباتــی کشــور به یــک میلیــون و ۳۵۰ هزار 

تن می رسد.
بــه گــزارش ایلنا، شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران، وجود 
زیرســاخت های الزم بــرای ذخیره ســازی محصــوالت پــر 
تقاضــا در کشــورمان از رویکردهــای اصلــی در پایــداری 
امنیت غذایی اســت و بر این مبنا، به حداکثر رســاندن 
میــزان موجــودی روغــن خــام نباتی در مخــازن نگهداری 
ایــن کاال در دو بخــش دولتــی و خصوصــی در دســتور 
کار قــرار دارد. بــر اســاس ایــن گــزارش، مخــازن روغــن 
خام نباتی با توجه به پراکنش جغرافیایی اراضی تولید 
دانه های روغنی کشــور از یک ســو و مبادی ورود روغن 
خــام نباتــی و دانه هــای روغنی به کشــور از ســوی دیگر 
ایجاد شده اند و ظرفیت کارخانجات روغن کشی در کنار 
ایــن مراکز، شــرایط اطمینان بخشــی را بــرای ذخیره این 

محصول مهم فراهم کرده است.
مبــادی ورود کاالهــای اساســی بــه کشــور از جمله 
بنــدر امــام خمینــی )ره( و بندرعبــاس در جنــوب و بندر 
امیرآباد در شمال کشور با ظرفیت ذخیره بیش از ۶۴۰ 
هزار تن روغن خام نباتی در دست بهره برداری هستند 
که روغن های وارد شــده به کشــور از مبادی مذکور، در 

این مراکز نگهداری می شوند.
عــاوه بــر ایــن، مخــازن کارخانجــات روغن کشــی بخــش 
خصوصی نیز با دارا بودن بیش از ۵۳۰ هزار تن ظرفیت، 
مکمــل زیرســاخت های دولتی نگهــداری روغن خام نباتی 
هســتند، ضمــن ایــن کــه در حــال حاضر، عــاوه بر بیش 
از ۸۰ هــزار تــن مخــازن در دســت بهره بــرداری شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایــران، دو مجتمــع جدیــد ذخیره ســازی 
این محصول به ظرفیت ۱۰۰ هزار تن نیز در اســتان های 
تهران و البرز در دســت ســاخت است. برنامه های تأمین 
روغــن خــام نباتی کشــور از ابتدای ســال جــاری در مراکز 
ذخیره سازی در دست اقدام است و با وجود بحران های 
بین المللی، این محصول در کشورمان به میزان مطمئنی 
ذخیــره شــده و ذخایــر موجــود، عــاوه بر اطمینــان خاطر 
بــه مصرف کننــدگان، باعث ایجاد تعــادل و ثبات عرضه و 

قیمت این محصول پرمصرف نیز شده است.

اخبـــــــــــــــــار

لزوم حضور تولیدکنندگان 
 ایرانی در بازارهای جهانی

با تغییر رویکرد
یــک تولیدکننــده صنعــت رنــگ و رزیــن، بــر لزوم 
حضــور تولیدکننــدگان ایرانی در بازارهای جهانی تاکید 
کرد و گفت که الزمه حضور در بازارهای جهانی، تغییر 
رویکرد و ورود فناوری های مدرن در این صنعت بزرگ 
اســت کــه نیــاز بــه ســرمایه گذاری های جدیــد و انتقــال 

دانش و نقدینگی دارد.
ســیاوش صادقــی در گفت وگــو با ایرنا با اشــاره به 
اهمیــت صنعــت رنــگ، رزیــن و پوشــش های صنعتــی و 
نقــش آن در تولیــد ناخالــص ملــی، اظهــار کــرد: رنــگ، 
رزین، کامپوزیت، آبکاری و پوشش های صنعتی، نقش 
مهمی در صنعت هر کشــور ایفا می کند و ســهم زیادی 

از درآمد ناخالص کشور را به خود اختصاص می دهد.
وی بــه ســهم ۲۰ درصــدی صنعت رنــگ و رزین در 
ســایر صنایع اشــاره کرد و گفت: محصوالت این صنعت 
در ۲۰ درصــد از صنایع دیگر مانند پوشــاک، ســاختمان، 
خودرو، کشــتیرانی، محصوالت مصرفی و صنایع غذایی 

کاربرد دارد.
بــه گفتــه ایــن تولیدکننــده صنعــت رنــگ و رزیــن 
کشــور، تولیــد داخلــی محصــوالت پایین دســتی صنایــع 
پتروشــیمی در ســال های اخیر با پیشــرفت چشــمگیری 
همراه بوده که در نتیجه منجر به کاهش واردات شده 

است.
ایــن فعــال صنعــت رنــگ و تولیــدات شــیمیایی بــه 
چالــش هــای رنــگ، رزیــن و پوشــش هــای صنعتــی نیز 
اشــاره کرد و افزود: این صنعت با چالش های متعددی 
روبه روســت و بزرگ تریــن چالــش کــه ســایر صنایــع را 
دربرگرفته، بی ثباتی در نرخ ارز است. باتوجه به این که 
تولیدکننــدگان بــرای تولیــد و توســعه بــه برنامه ریــزی 
بلندمــدت نیــاز دارند، تکانه های ارزی و نوســان قیمت، 
مواجــه  اختــال  بــا  را  تولیــد  بخــش  برنامه ریزی هــای 

می کند.
صادقــی، کاهــش قدرت خریــد را چالش دیگر این 
صنعت برشمرد و گفت: تورم، قدرت خرید مشتریان را 
کاهش داده و این موضوع به یکی از چالش های بزرگ 
تولیدکنندگان تبدیل شده است که برنامه  های تولید را 
مختــل می کند. همچنین رشــد نرخ تورم ســالیانه، یکی 
از عوامــل موثــر در کاهش مزیــت رقابتی تولیدکنندگان 

داخلی در بازارهای جهانی است.
وی با اشــاره به اینکه ســومین مشکل این صنعت 
تحریــم اســت، ادامــه داد: تحریم هــای اقتصــادی غــرب، 
حضور شــرکت های ایرانی در بازارهای جهانی را دشــوار 
کرده و نتیجه آن افت شدید صادرات محصوالت است.
ایــن فعــال صنعت رنگ و مواد شــیمیایی به ســایر 
مشــکات نیــز اشــاره کــرد و افــزود: در حالــی کــه جهان 
مــوج چهــارم انقــاب صنعتــی را پشــت ســر می گــذارد، 
صنعــت رنــگ و رزیــن ایــران از نظــر فنــاوری وضعیــت 

مناسبی ندارد.
ایــن فعــال صنعتــی تصریح کــرد: ورود تجهیــزات 
صــرف  مســتلزم  کشــور  بــه  روز  تکنولــوژی  و  مــدرن 
درحالی کــه  اســت،  کان  ســرمایه گذاری های  و  هزینــه 
تولیدکننــدگان داخلــی همچنــان با روش ســنتی و موج 
سومی به تولید محصول ادامه می دهند و این مشکل، 
موجــب افــت کیفیــت و کاهــش بهــره وری می شــود و 

بازارهای منطقه ای را هم از دست می دهیم.
صادقی در پاســخ به این پرســش که مزیت کشــور 
ما در صنعت رنگ چیست، یادآور شد: مزیت تولید به 
هزینه منطقی نیروی انسانی، دسترسی آسان به مواد 
اولیه مورد نیاز، فناوری و مواردی از این دست وابسته 
اســت. در ۱۰ ســال اخیــر، تولید مواد اولیــه این صنعت 
در داخل رشــد چشــمگیری کرد و دسترســی شــرکت ها 
بــه مواد اولیه تســهیل شــد. اما بایــد در آینده نگاهمان 
را بــه صنایــع تغییر دهیم، در غیــر این صورت از رقابت 
در عرصه هــای بین المللــی و بازارهــای منطقــه ای عقــب 

می مانیم.
ایــن فعــال اقتصــادی در خصــوص اینکــه برگــزاری 
رویدادهــای تخصصــی چــه نقشــی در توســعه و رشــد 
و  رویدادهــا  برگــزاری  گفــت:  دارنــد،  کشــور  صنایــع 
صنایــع  رشــد  و  توســعه  در  تخصصــی  نمایشــگاه های 
دارد.  موثــری  نقــش  رزیــن  و  رنــگ  صنعــت  جملــه  از 
نمایشــگاه های کشــور هر ســال تخصصی تر می شــوند و 
ایــن مولفــه در نمایشــگاه های صنعــت ما نمــود و تمرکز 

بیش تری دارد.
نمایشــگاه  دومیــن  و  بیســت  برگــزاری  بــه  وی 
تخصصی رنگ، رزین و پوشــش های صنعتی نیز اشــاره 
کرد و افزود: ســال گذشــته این نمایشگاه دستاوردهای 
نمایشــگاه  امیدواریــم  و  داشــت  همــراه  بــه  ارزنــده ای 

امسال نیز در تولید ملی ثمربخش باشد.

خبـــــــــــــــــر

تجارت خارجی کشور در ۸ ماهه سال جاری 
بــا ۱۰ درصــد افزایــش بــه رقــم ۶۹ میلیــارد و 

۴۸۴ میلیون دالر رسید.
بــه گــزارش گمــرک ایــران، ســید مرتضی 
عمــادی ســخنگوی گمــرک ایــران با اعــام این 
خارجــی  تجــارت  مجمــوع  از  گفــت:  مطلــب 
کشــور، ۳۷ میلیــارد و ۱۱۶ میلیــون دالر بــه 
واردات و ۳۲ میلیــارد و ۳۶۸ میلیــون دالر به 

صادرات اختصاص داشت.
ســخنگوی گمرک ایــران در خصــوص تغییرات 

ارزش صــادرات و واردات کشــور در ۸ ماهــه 
سال جاری گفت: در این مدت ارزش صادرات 
غیر نفتی ۴.۴۴ درصد و ارزش واردات ۱۵.۲۵ 

درصد افزایش نشان می دهد.
عمــادی افــزود: در ۸ ماهــه ســال جــاری 
میــزان وزنی صــادرات غیر نفتی ۷۰ میلیون و 
۴۰۲ هزارتن بوده که حدود ۱۶ درصد کاهش 
 ۲۳ واردات  وزنــی  میــزان  و  اســت  داشــته 
میلیون و ۴۰۵ هزار تن بوده و در مقایسه با 
مدت مشــابه ســال قبل ۱۲.۴۴ درصد کاهش 

یافته است .
اقــام عمــده  دربــاره  گمــرک  ســخنگوی 
صــادرات غیــر نفتی در ۸ ماهه امســال اظهار 
کــرد: پروپان مایع شــده، متانــول، بوتان مایع 
شده، پلی اتیلن، قیر نفت، اوره، گاز طبیعی 
مایع شده، شمش از آهن و فوالد و روغنهای 
ســبک، عمده ترین کاالهــای صادراتی در این 

مدت را به خود اختصاص دادند.
عمــادی گفــت: ۵ کشــور عمــده مقصــد 
صــادرات در ۸ ماهــه امســال به چیــن، عراق، 

امارات متحده عربی، ترکیه و هند، اختصاص 
داشت.

وی دربــاره عمــده اقــام وارداتــی گفــت: 
اقــام عمــده وارداتــی در ۸ ماهه ســال جاری 
شــامل ذرت دامــی، برنــج، گندم، دانه ســویا، 
روغــن دانه آفتابگردان، گوشــی تلفن همراه، 

کنجاله و شکر تصفیه نشده، بوده است.
به گفته وی کشــورهای امارات متحده عربی، 
چیــن، ترکیــه، هنــد و آلمــان ۵ کشــور عمــده 

مبدا واردات در ۸ ماهه سال جاری بودند.

محصــوالت  ملــی  اتحادیــه  رئیــس  نایــب 
از  واردات  کــرد  نشــان  خاطــر  کشــاورزی 
ایــن  چراکــه  می کنیــم  تکذیــب  را  اســرائیل 
ســخن بــه ایــن معناســت کــه کشــوری ادعــا 
کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن 
اصلــی  ســرمایه گذاران  کــه  شــرکتی  اســت 
فیلیپیــن  از  را  مــوز  هســتند  اســرائیلی  آن 
خریداری و به ایران بفروشــند؛ اما اگر برای 
تجار ایرانی مسجل شود که طرف اسرائیلی 
اســت نبایــد بــه تجــارت بــا این کشــور ادامه 
بدهد و به شــکل قانونــی امکان  های تجارت 

سلب خواهد شد.
روزنامه هــای  از  یکــی  ادعــای  براســاس 
بــه  میــوه  واردکننــدگان  بزرگ تریــن  کشــور؛ 
ایران در سال های اخیر، شرکتی با نام عربی 
»الفواکه الطازجه للتجازه العامه« است. این 
شــرکت در سال های اخیر به عنوان مهم ترین 
کمپانی هــای  تجــاری  شــریک  بزرگ تریــن  و 
اســرائیلی، معرفــی و حتی اقدام بــه برگزاری 

جشنواره ای بزرگ و با هزینه های هنگفت با 
عنوان »میوه هایی برای صلح« جهت معرفی 
و حمایــت از محصــوالت و میوه هــای تولیــد 
شــده در اراضــی اشــغالی فلســطین کــرده تــا 
رژیم صهیونیستی را یک شریک مطمئن برای 
اعراب معرفی کند؛ این در حالیست که تجار 
ایرانــی ارتبــاط بــا تجــار اســرائیلی را حتــی بــا 
واسطه رد می کند و واردات موز از این کشور 

به ایران را غیرواقعی می دانند.
بــا  گفت وگــو  در  نیاورانــی  صدرالدیــن 
ایلنــا، بــا رد ادعــای واردات مــوز از اســرائیل، 
گفــت: اســرائیل تولیدکننــده مــوز نیســت و 
بازرگانان ایرانی نیز مجوز تجارت با تجار این 

رژیم حتی با واسطه را ندارند.
از  مــوز  واردات  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
اســرائیل ســخن گفتــن از امــری اســت کــه 
واردات  مــن  گفــت:  نــدارد،  خارجــی  وجــود 
از اســرائیل را تکذیــب می کنــم چراکــه ایــن 
ســخن بــه ایــن معناســت کــه کشــوری ادعــا 

کند از ایران آناناس وارد کرده است. ممکن 
اصلــی  ســرمایه گذاران  کــه  شــرکتی  اســت 
فیلیپیــن  از  را  مــوز  هســتند  اســرائیلی  آن 
خریــداری و به ایران بفروشــند؛ اما اگر برای 
تجار ایرانی مسجل شود که طرف اسرائیلی 
اســت نبایــد بــه تجــارت با ایــن کشــور ادامه 
بدهــد و به شــکل قانونــی امکان  های تجارت 
سلب خواهد شد. برخی از برندهای پوشاک 
آمریــکا بعــد از لغــو تحریم هــا نتوانســتند به 
بــازار ایران ورود کنند چراکه ســرمایه گذاران 

اسرائیلی داشتند.
این فعال اقتصادی با اشاره به افزایش 
صادرات میوه و مواد غذایی به قطر همزمان 
با برگزاری جام جهانی فوتبال در این کشور، 
گفــت: روزانــه بیــش از ۲۵۰ تــن محصول به 
قطــر از طریــق راه های هوایی و دریایی صادر 
می شــود؛ امیدواریــم که یک مــاه جام جهانی 
بــازار مصرفــی خوبی برای محصــوالت داخلی 

ایران باشد.

نایــب رئیــس اتحادیــه ملــی محصــوالت 
کشــاورزی بــازار قطر برای ایــران را صددرصد 
حقیقــت  افــزود:  و  دانســت  مقطعــی  بــازار 
ایــن اســت که جمعیت کشــور قطــر حدود ۳ 
میلیون نفر اســت؛ و ما به صورت ســنتی این 
بازار را در اختیار داشــتیم و افزایش صادرات 
به قطر محصول افزایش جمعیت این کشور 
در  دوره یــک مــاه جام جهانی فوتبال اســت، 
جمعیت قطر در یک ماه برگزاری جام جهانی 

به ۶ میلیون نفر رســیده است.
نیاورانــی روند صادرات میوه قابل توجه 
دانســت و افــزود: وضع تعرفه بــرای صادرات 
گوجــه فرنگــی و پیــاز باعــث شــده اســت کــه 

صادرات این دو محصول قطع شود.
بــه گفتــه وی؛ بــازار صادرات به روســیه 
ماننــد گذشــته اســت و شــاهد رونــق در ایــن 
بــازار نیســتیم؛ همچنیــن هنــوز درهــای بازار 
چین به روی بازرگانان ایرانی گشــوده نشــده 

است.

سکینه مهرآیی
ســازمان  صنایــع  امــور  معــاون  اعــالم  بنابــر 
صنعت، معدن و تجارت استان تهران، مبنای 
وزارت صمــت از پایــان ســال ایــن اســت کــه 
واحــد فعال واحدیســت که در ســامانه جامع 
تجــارت اظهــار تولید کــرده باشــد در غیر این 
صورت غیر فعال است و مشمول استفاده از 

خدمات این وزارتخانه نخواهد شد.
ســالها بــا ایــن پدیــده برخــورد کردیم که 
در هــر فصلــی کاالی مورد نیــاز با تولید اندک 
و تقاضــای زیــاد و  یــا تولیــد زیــاد و تقاضــای 
کــم باعــث آن می شــود که قیمت ها از دســت 
قیمتگذار خارج شــود این نمونه ها بیشــتر در 
کاالی مصرفی و کشاورزی آشکار است گاهی 
آنقدر مواد غذایی تولید می شــود که مشــتری 
نــدارد و تصمیــم به امحای آن گرفته می شــود 
و گاهی آنقدر تولید کم است که سبب تورم 
در قیمت آن می شود. بارها متقاضیان از این 
وضــع گایــه کرده اند و حتــی تولیدکننده  هم 
متوجه خسارت هنگفت می شود. صنعت هم 
از ایــن عــدم تــوازن تولیــد و مصرف مســتثنی 
نیســت امــری کــه وزارت صمــت را وادار کرده  
اســت تــا بــا طرحــی نــو بــه مشــکاتی از ایــن 

دست پایان دهد.  
به گزارش عصراقتصاد، یکی از طرح های 
وزارت صمــت، پــروژه ثبت اظهــار و آمار تولید 
اســت در ایــن رابطــه مهنــدس محمــد رســول 

محمدیان توضیحاتی ارائه داد. 
 معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن و 
تجــارت اســتان تهــران در گفت وگویی با رادیو 
اقتصاد در پاسخ به این سوال که پروژه ثبت 
آمــار تولیــد چیســت؟ گفــت:  اصــوال پــروژه 
ثبــت آمــار تولیــد پروژه هــای محوری ســازمان 
صنعــت معــدن تجــارت اســت کــه بــه صورت 
جدی از ابتدای سال به آن تمرکز شده و االن 
در مراحــل اجرایــی هســتیم و هــدف آن ایــن 
اســت تــا  تمــام ظرفیت تولیدی کشــور اعم از 
فعالیت های مختلف صنعتی از سوی  فعاالن 
و تولیدکننــدگان بــه صــورت ماهانــه، برخط و 
مســتمر در ســامانه جامع تجارت ثبت شــود. 
اســاس زیرســاخت آن در ســامانه  برهمیــن 
جامــع تجــارت ایجــاد شــد در فــاز اول گــروه 
محصــوالت منتخبی کــه فعاالن اقتصادی هم 
از آن اطــاع دارنــد و وزارت صمــت هــم اعام 
کرده است، مکلف هستند تا فعاالن اقتصادی 
و تولیدکننــدگان در ایــن ســامانه اظهار تولید 

کنند و فرایند آن هم این گونه است که ابتدا 
ثبت نــام کــرده و کــد نقــش دریافــت می کنند 
و براســاس محصولــی کــه مجــوز داده شــده 
اســت شناســه کاال می گیرند و در نهایت آمار 
تولید را ماهانه وارد می کنند. این روند بستر 
اطاعاتــی ظرفیت تولیدی فعال کشوراســت. 
بــه ایــن ترتیب آخر هرســال یا  ماه درهرگروه 
تولیدی یا گروه صنعتی محصول  مورد نیاز و 
میزان صادرات و  واردات و  ظرفیت عملیاتی 

آن مشخص می شود.
 او در ادامــه گفــت:  ایــن طــرح شــامل 
همــه واحدهــای صنفــی و صنعتــی می شــود. 
در مرحلــه  اول واحدهایــی که پروانه صنعتی 
دارنــد امــا در نهایــت همــه واحدهــا و حتــی 
صنوف تولیدی هم دراین زمره قرار می گیرند. 
در  کــه  اســت  ایــن  صمــت  وزارت  سیاســت 
انتهــای امســال و  ســال آینــده در تمام رشــته 
فعالیت هــای تولیدی صنف و صنعت را در بر 

بگیرد تا  ثبت اظهار تولید کنند. 
اجــرای  از  هــدف  افــزود:  محمدیــان 
ایــن طــرح پــروژه ثبــت آمــار اســت. بــه طــور 
تولیــدی  و  اقتصــادی  ظرفیت هــای  از  کلــی 
و  حــوزه سیاســتگذاری  در  آمــده  بــه دســت 

برنامه ریزی مطلع می شــویم که در چه رشــته 
مقــرون  زیرســاخت ها   ایجــاد  فعالیت هایــی 
بــه صرفــه نیســت و اطاع داشــته باشــیم که 
محصولی تولید نشود که مازاد تولید  داشته 
باشــیم، مگــر آنکــه بــازار مصــرف و صادراتــی 
بــرای آن ایجــاد کنیــم. طبیعتــا در چنــد محور 
برای سیاســتگذارها مناســب اســت، از جمله 
مدیریــت تولید، مصــرف و مواد اولیه. واحدی 
کــه فعــال نیســت مــواد اولیه نخواهــد گرفت 
یــا از جهــت زیــر ســاخت وقتــی فعال نیســت 
و برقی اســتفاده نمی کند تعرفه برق صنعتی 
هــم بــه آن تعلــق نمی گیــرد. طبیعتــا   بــا این 
طرح در واقع تمام زیر ســاخت ها، مواد اولیه 

و محصوالت مدیریت می شود.
ســازمان صنعــت،  امــور صنایــع  معــاون 
معدن و تجارت استان تهران در پایان به همه 
فعــاالن اقتصــادی بــه خصــوص تولیدکنندگان 
تاکید کرد که در این طرح شرکت کنند چرا که 
مبنــای وزارت صمــت از پایــان ســال این اســت 
که واحد فعال واحدیست که در سامانه جامع 
تجــارت اظهــار تولیــد کــرده باشــد در غیــر ایــن 
صورت غیر فعال اســت و مشــمول استفاده از 

خدمات این وزارتخانه نخواهد شد.

بــه گفتــه عضــو هیــات رئیســه جامعــه صنعــت 
کفش ایران در حال حاضر سهم ایران از بازار ۴ 
میلیاردی کفش اوراســیا کمتر از یک درصد و از 
بازار ۸ میلیاردی کشــورهای همســایه نیز حدود 

یک درصد است.
از  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  لشــکری  علــی 
صــادرات ٤٧  میلیــون دالری کفــش در هفــت 
ماهــه اول امســال خبــر داد و گفــت: ایــن رقــم 
نســبت به مدت مشــابه سال قبل به لحاظ وزنی 
۳ درصــد رشــد و بــه لحــاظ ارزشــی ۷ درصد افت 
داشــته اســت. متوسط قیمت صادرات کفش نیز 
در مــدت یــاد شــده ۱۱.۵  درصــد افت داشــته که 

علت آن افزایش نرخ ارز است.
افغانســتان،  عــراق،  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
ترکمنســتان، پاکســتان و آذربایجــان در مجمــوع 
بــه لحــاظ وزنی ٩٧ درصد و به لحاظ ارزشــی ٩٣ 
درصد صادرات ایران را به خود اختصاص دادند، 
تصریــح کــرد: در ایــن مــدت ۳۰  درصــد صــادرات 
کفــش از گمرکات قم، حــدود ۱۳ درصد از گمرک 
غــرب تهــران، ۱۱ درصــد از مشــهد، ۱۰ درصــد از 

آستارا و ۹ درصد از منطقه ویژه اقتصادی زرندیه 
انجام شده است.

چرا افزایش نرخ ارز منجر به 
رشد صادرات نشد

همچنیــن بــه گفتــه عضــو هیــات رئیســه جامعــه 
صنعــت کفش ایران بررســی روند صادرات کفش 
از سال ۱۳۹۷  تاکنون نشان می دهد که صادرات 
کفــش از ۷۵  میلیــون دالر در هفــت ماهــه ســال 
مــدت  در  دالر  میلیــون    ۴۷ حــدود  بــه    ۱۳۹۷
مشــابه امســال کاهش داشته اســت. این کاهش 
در حالــی اســت کــه انتطــار می رفــت بــا توجــه بــه 
افزایــش نــرخ ارز،  با رشــد صادرات روبرو شــویم، 
اما بخشــنامه های بانک مرکزی در دوره یاد شــده، 
فرصــت رشــد صــادرات را بــرای صنعــت کفــش از 
بیــن بــرد. ضمن آنکه فاصله نرخ ارز نیمایی با ارز 
صادراتــی و افزایــش هزینه هــای ســربار داخلــی را 
می توان از علل افت صادرات انواع کفش نام برد.
وی افــزود: عمــده صــادرات ایــران بــه عــراق 
و افغانســتان اســت کــه بــه صــورت ریالــی انجام 

می شــود. از طــرف دیگــر تفــاوت نــرخ ارز نیمایــی 
بــا ارز آزاد باعــث می شــود کــه واردات مواد اولیه 
بــا ارز نیمایــی کمتــر  از واردات بــا ارز حاصــل از 
صادرکننــده  اگــر  عمــا  و  شــود  تمــام  صــادرات 
بخواهــد از ارز حاصــل از صــادرات خود اســتفاده 

کند، قیمت تمام شده اش بیشتر می شود.

سهم ناچیز ایران از بازار کفش 
کشورهای همسایه و اوراسیا

عضــو هیــات رئیســه جامعــه صنعــت کفــش ایــران 
بــه روســیه نیــز گفــت: ســازمان  دربــاره صــادرات 
توســعه تجــارت در حــال برنامه ریزی بــرای ورود به 
بــازار اوراســیا و روســیه از طریــق تعرفــه ترجیحــی 
اســت. در حــال حاضــر ســهم ایــران از بــازار کفــش 
امــا روســیه  اســت.  یــک درصــد  از  اوراســیا کمتــر 
ســاالنه ۳.۷ میلیــارد دالر و اوراســیا بیــش از ۴.۲ 
میلیارد دالر کفش وارد می کند. در مورد کشورهای 
همسایه سهم ایران از بازار هشت میلیاردی کفش 
۱۵  کشــور همســایه نیــز حــدود یــک درصد اســت. 
۱۵  کشور همسایه ایران در سال ۲۰۲۱ حدود ۸.۲  

میلیــارد دالر واردات انواع کفش داشــتند که ایران 
حــدود ۸۲.۸ میلیــون دالر از آن را تامیــن کــرده که 
یعنــی ســهم ایــران حــدود  ۱.۰۱ درصد بوده اســت. 
ایــن ظرفیت هــا مســتلزم حــل  از  ایــران  اســتفاده 

مشکات مربوط با نقل و انتقاالت پولی  است.

 افزایش سهم چین
 از بازار کفش عراق

وی با بیان اینکه نفوذ در بازارهای هدف صادراتی 
جدید گامی در جهت تنوع ســبد صادراتی کفش 
بــازار ۱۲۵   ایــران در  و ارتقــای جایــگاه پایپــوش 
میلیارد دالری صادرات کفش جهان خواهد بود، 
اظهار کرد: بازار کفش عراق در ۸ ســاله ۲۰۱۴ تا 
۲۰۲۱ بــا رشــد ۴۵ درصــدی از ۳۵۷ میلیــون دالر 

به ۵۰۱ میلیون دالر رسیده است.
عضــو هیــات رئیســه جامعه صنعــت کفش 
ایران ادامه داد: اما صادرات کفش ایران به عراق 
در همین دوره مورد بررسی از حدود ۶۷ میلیون 
دالر بــه حــدود ۶۰ میلیــون دالر کاهــش یافتــه 
اســت. یعنــی ســهم ایــران از ۱۹ درصــد در بــازار 

کفش عراق در ســال ۲۰۱۴ به ۱۰ درصد در ســال 
۲۰۲۱ کاهــش یافته اســت. چیــن در همین دوره 
صــادرات کفــش خــود بــه عــراق را از ۱۴۱ میلیون 
دالر بــه ۳۶۴  میلیــون دالر افرایش داده و ســهم 
۳۹ درصــدی ایــن کشــور در بــازار مصرفــی کفش 

عراق به ۷۳ درصد افزایش یافته است.

ظرفیت افزایش ۲ برابری 
صادرات انواع پایپوش

لشکری با بیان اینکه تفاوت نرخ ارز نیمایی 
و آزاد یکــی از دالیــل کاهــش صــادرات کفــش و 
کاالهــای مشــابه اســت، تصریــح کــرد: اگــر بانک 
مرکزی در کشــورهای هدف صادراتی مانند عراق 
داشــته  شــده  شــناخته  صرافــی  افغانســتان   و 
باشــد، صادرکننده هــا می تواننــد همــان جــا تعهد 
ارزی خــود را رفــع کننــد و تا حدودی مشــکل آنها 
برطــرف می شــود. پیش بینــی می شــود در صورت 
بــا  تجــارت  توســعه  سیاســت های  به کارگیــری 
کشورهای اوراسیا، ارزش صادرات انواع پایپوش 
ردیف تعرفه ۶۴، تا دو برابر فعلی افزایش یابد.

سهم ایران از بازار کفش کشورهای همسایه و اوراسیا

توقف صادرات گوجه فرنگی و پیاز

معاون امور صنایع سازمان صمت استان تهران: تولیدکنندگان 
در سامانه جامع تجارت اظهار تولید ثبت نام کنند

 تجارت خارجی کشور
به ۶۹.۵ میلیارد دالر رسید
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عرضه ۲۳ میلیون متر مکعب 
سی ان جی در شبانه روز

 CNGمعــاوناجــراوبهرهبــرداریمدیریــتطرحهای
شرکتپخشفراوردههاینفتیاعالمکردکهاکنون
تعدادکلتجهیزاتنصبشــدهدرجایگاهها۲۵۴۶ 
تجهیزاســتکهاینتجهیزاتقادرنددرشــبانهروز
حــدود۲۳میلیــونمتــرمکعــبســیانجیعرضــه

کنند.
هوتــن انصــاری در گفت وگو با ایســنا با بیان اینکه 
تعــداد کل خودروهــای گاز ســوز کشــور بیــش از چهــار 
میلیون و ۱۰۰ هزار دســتگاه اســت که به شــکل رســمی 
در کارخانه های خودرو ساز و یا کارگاه  های مجاز تبدیل 
شــده انــد، اظهــار کــرد: از این تعــداد، ۲۲۸ هــزار و ۶۱۴ 
دســتگاه در طــرح جدیــد تبدیــل خــودرو، در کارگاه  های 
مجاز گاز سوز شده اند و تعداد ۷۳۸۳ دستگاه خودرو 

در صف تبدیل قرار دارند.
او افــزود: از تعــداد خودروهــای گاز ســوز شــده در 
طــرح جدیــد تعــداد ۵۱ هــزار خودرو تاکســی مســافر بر 
بــوده انــد و الباقــی وانــت بار هســتند، همچنیــن تعداد 
۱۳۵۶ دســتگاه خــودرو مســافر بــر اینترنتی مدارکشــان 
چــک شــده و آماده واریز وجه هســتند کــه بعد از واریز 
ایــن تعــداد بــه جمع خودروهــای در صف تبدیــل اضافه 
مدیریــت  بهره بــرداری  و  اجــرا  معــاون  شــد.  خواهنــد 
طرح هــای CNG  مصــرف ســی ان جی کشــور را بیــش از 
۲۳ میلیــون متــر مکعــب اعــام کرد و گفــت: این میزان 
عرصــه ســی ان جی برابــر بــا صرفه جویــی در مصرف ۲۳ 

میلیون لیتر بنزین در کشور است.
بــه گفته انصاری، ســی ان جی جز زود بازده ترین و 
اثربخش ترین پروژه  های وزارت نفت است که عاوه بر 
صرفــه جویــی در مصــرف روزانه بنزین، امنیت ســوخت 

در سبد بخش حمل و نقل را نیز تامین کرده است.
او ابــراز امیــدواری کرد: اســتقبال مردمی بــرای مصرف 
ســی ان جی از ســوی مــردم بیشــتر شــود؛ چــرا کــه این 
سوخت عاوه بر ارزان تر بودن نسبت به بنزین، هوای 
پــاک را بــرای مردم به ارمغان خواهد آورد و در مصرف 
روزانه بنزین کشور هم صرفه جویی قابل توجه ایجاد 

می کند.

 تغییر ۵۰۰۰ کیلومتر
از خطوط مسی برق

مدیرعاملتوانیربیانکردکهبخشتوزیعبرقکشور
برنامهتعویض۳۴هزارکیلومترشبکهسیمیباکابل
خــودنگهــداررادربرنامــهداردکــهتــاپایــاننیمــهاول
سال1۴01بهجهتکمبودنقدینگیبخشتوزیعبیش
از۵000کیلومترآنمحققشــدهاســتواینمســاله
میتوانــدموجــبکاهشســرقتواســتفادهغیرمجاز

ازشبکهشود.
آرش کــردی  در گفت وگــو بــا ایســنا بــا بیــان اینکه 
تبدیــل شــبکه  های مســی بــا کابل های خودنگهــدار یکی 
از برنامه هــای اساســی بخــش توزیــع بــرق اســت که در 
و  غیرمجــاز  انشــعابات  از  جلوگیــری  تلفــات،  کاهــش 
بهینه ســازی و نوســازی شــبکه نقــش دارد، اظهــار کــرد: 
باتوجــه بــه اینکــه شــبکه های قدیمــی عمــری بــاالی ۲۵ 

سال دارند تعویض آن ها در دستور کار قرار دارد.
به گفته او، کل برنامه توسعه شبکه توزیع )فشار 
ضعیف و فشــار متوســط( در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۵۰۰۰ 
کیلومتر است، که با عنایت به محدودیت های نقدینگی 
تا نیمه اول ســال جاری به میزان ۵۰۰۰ کیلومتر از این 
برنامــه محقــق شــده اســت. پیش بینــی می شــود، ایــن 
عملکرد تا پایان سال به بیش از ۱۰۰۰۰ کیلومتر برسد.
مدیرعامــل توانیــر بــا بیــان اینکه با ارتقا و توســعه 
کابل  هــای خــود نگهــدار امنیــت و پایــداری شــبکه بــرق 
متعــددی  برنامه ریزی هــای  گفــت:  می یابــد،  افزایــش 
بــرای تســریع در رونــد اجــرای ایــن طرح هــا انجام شــده 
و امیدواریــم بــا تخصیــص بودجه بیشــتر بــه این بخش 

سرعت کار نیز افزایش پیدا کند.
کردی اظهار کرد: کابل خودنگهدار نوعی از شــبکه 
هوایــی اســت که  هــادی آن از جنــس آلومینیــوم اســت 
و امــروزه در شــبکه های فشــار ضعیــف بخــش توزیــع 
جایگزین ســیم مسی شــده است، این کابل ها خصوصا 
در شرایط فعلی مزایای بسیار زیادی دارد و استفاده از 

آن در صنعت برق رواج پیدا کرده است.

توافق با نیروهای مسلح 
برای تامین زمین نهضت 

ملی مسکن
سرپرستمعاونتامالکوحقوقیسازمانملیزمین
ومسکنازتوافقبانیروهایمسلحبرایتأمینزمین
بــهمنظــوراســتفادهازطــرحنهضتملیمســکنخبر

دادکهدرمراحلتغییرکاربریقراردارند.
بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی؛ تقــی رضایــی، 
سرپرســت معاونت اماک و حقوقی سازمان ملی زمین 
و مســکن دربــاره راهکارهــای در نظــر گرفته شــده برای 
تأمیــن اراضــی در اســتان هایی کــه کمبــود زمیــن دارند، 
اظهار کرد: در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در برخی 
اســتان ها با معضل کمبود زمین مواجه شــدیم که برای 

رفع این مشکل، سه راهکار در نظر گرفته شد.
سرپرســت معاونت اماک و حقوقی ســازمان ملی 
زمیــن و مســکن خاطــر نشــان کــرد: توافــق بــا مالکیــن 
بخــش خصوصــی و تعاونی هــا، شــهرک ســازی در خارج 
از حرائم شهرها و استفاده از زمین های دولتی و توافق 
بــا نیروهــای مســلح از جمله ســپاه و ارتش، ســه روش 
تأمیــن زمین برای جبــران کمبود اراضی در طرح نهضت 

ملی مسکن است.
بــه گفتــه رضایــی، اســتان هایی مثــل کردســتان، 
مازنــدران، کهگیلویــه و بویراحمــد و ایــام دارای کمبــود 

زمین هستند.
وی افــزود: توافــق اولیــه بــا نیروهــای مســلح برای 
تأمین بالغ بر ۵ هزار هکتار زمین برای ســاخت مســکن 
در طــرح نهضــت ملــی اتجــام شــده و ایــن زمین هــا در 

مرحله تغییر کاربری قرار دارند.

اخبـــــــــــــــــار

انتقــالآبازدریــای مجــریمطالعــاتطــرح
عمــانبــهشــرقکشــورگفــتکــهبــامهندســی
ارزشوپیشبینــیتونلهایحفاریدرمســیر
انتقــال،هزینــهطــرح1۵هــزارمیلیــاردتومــان

کاهشیافت.
به گزارش پایگاه خبری وزارت نیرو، »علی 
عبداللهی« افزود: این طرح ۱۵ درصد پیشــرفت 
فیزیکــی دارد، امــا پیشــرفت طــرح در خراســان 
رضوی بیشتر بوده و به ۲۵ درصد رسیده است.
طــرح  ایــن  پیشــرفت  خاطرنشــان کرد:  او 
در بخــش مشــهد بــه چابهــار پــر رنگ تر از ســایر 
بخش هاست و در مسیر مشهد تا تربت حیدریه 

ســرویس  جــاده  مســیر  از  درصــد   ۸۰ حــدود 
عبــور  بــرای  کــه  متــر  عــرض ۱۸۷  بــا  )مســیری 
دســتگاه های ســنگین خاک برداری و لوله گذاری 
ایجاد می شــود( اجرا شــده و خاک برداری نیز به 

مراحل پایانی رسیده است.
مجــری مطالعات طرح انتقال آب از دریای 
انتخــاب  بــرای  گفــت:  بــه شــرق کشــور  عمــان 
مســیر،  ایــن  در  لوله گــذاری  اجــرای  پیمانــکار 
ســاخت  و  اســت  برگــزاری  حــال  در  مناقصــه 
لوله های موردنیاز در کارخانه مربوطه آغاز شده 

است.
عبداللهــی بیان  کرد: بــرای اجرای این طرح 

در مســیر تربت حیدریــه بــه گنابــاد نیــز پیمانکار 
در مرحلــه انتخــاب اســت و در مســیر ســنگان 
خــواف بــه گنابــاد نیز جاده ســرویس اجرا شــده 
و پیمانــکار لوله گــذاری نیــز انتخــاب و عملیــات 
حــال  در  کیلومتــر   ۱۳۰ طــول  بــه  لوله گــذاری 

اجراست.
او ادامــه داد: در چابهــار نیــز ســاخت آبگیر 
اجراســت  حــال  در  پیشــرفت  درصــد   ۴۰ بــا 
و  ســرمایه گذاری  بــه  مربــوط  قراردادهــای  و 
خریــد تاسیســات آب شــیرین کن منعقــد شــده، 
تصفیه خانــه،  ســاخت  بــرای  موردنیــاز  زمیــن 
آب شــیرین کن و آبگیر نیز در اختیار قرار گرفته 

و همه مجوزهای الزم اخذ شده است.
مجــری مطالعات طرح انتقال آب از دریای 
عمــان بــه شــرق کشــور خاطرنشــان کرد: اعتبــار 
پیش بینی شــده بــرای اجــرای طــرح انتقال آب از 
دریــای عمان به شــرق کشــور ١٠٠ هــزار میلیارد 
تومــان بــود کــه بــا مهندســی ارزش و پیش بینی 
تونل هــای حفــاری در مســیر انتقــال، طول طرح 
از یک هــزار و ۵۱۲ کیلومتــر بــه یک هــزار و ۳۵۰ 
کیلومتــر تقلیــل یافت که این موضــوع منجر به 
کاهــش هزینه هــا تــا ســقف ۸۵ هــزار میلیــارد 

تومان شده است.
گفتنــی اســت، طــرح انتقــال آب از دریــای 

عمــان بــه شــرق کشــور از جمله طرح هــای کان 
تعریف شــده برای تامین بخشــی از کســری آب 
داالن شــرقی کشــور اســت که اجرای آن از آبان 

سال ۱۴۰۰ آغاز شده است.
آب  شــده،  منعقــد  تفاهم نامه هــای  طبــق 
انتقالی به اســتان های خراسان رضوی و جنوبی 
در بخــش صنعــت به مصرف خواهد رســید، اما 
این آب در سیســتان و بلوچســتان، برای تامین 
مصــرف آشــامیدنی نیز پیش بینی شــده اســت و 
بــر اســاس برنامــه زمان بنــدی شــده، ایــن طــرح 
تــا پایــان ســال ۱۴۰۴ و یــا اوایــل ۱۴۰۵ آمــاده 

بهره برداری می شود.

بدهــیخارجــیایــراندرپایانشــهریورامســال،بهشــش
میلیــاردو۹0۴میلیــوندالررســیدهکــهنســبتبــه

مدتمشــابهســالقبل۳0.۸درصدکمشــده
است.

بــه گــزارش ایســنا، گــزارش جدیــد 
بانک مرکزی از گزیده آمارهای اقتصادی 
نشــان می دهد میزان بدهی های کوتاه 
 ۹۰۸ و  میلیــارد  یــک  کشــور  مــدت 
میلیــون دالر و بدهی هــای بلنــد مدت 
ایــران نیــز ۴ میلیــارد و ۹۹۵ میلیــون 

دالر است.
از ســوی دیگر، معادل یورویی بدهی 

خارجی ایران، ۶ میلیارد و ۹۸۹ میلیون یورو 
اســت کــه ۵ میلیــارد و ۵۷ میلیــون یــورو از ایــن 

میــزان، حجــم بدهی های میان مدت و بلندمدت بوده 
و یــک میلیــارد و ۹۳۲ میلیــون یــورو حجم 

بدهی های کوتاه مدت است.
ایــن در حالی اســت که میــزان بدهی 

خارجی کشور در پایان شهریور ماه سال قبل معادل ۹ میلیارد 
و ۳۱ میلیــون دالر بــوده و میــزان بدهی هــای کوتــاه مدت 
کشــور ۲ میلیــارد و ۴۵۷ میلیــون دالر و بدهی هــای 
بلنــد مــدت ایــران نیــز ۶ میلیــارد و ۵۷۴ میلیون 

دالر اعام شده است.  
خارجــی  بدهی هــای  رقــم  همچنیــن، 
ایــران در پایــان ســال گذشــته، معــادل ۸ 

میلیارد و ۶۷۵ میلیون دالر بوده است.
بنابرایــن، میــزان بدهی هــای خارجــی 
کشــور در پایان شــهریور ماه سال جاری در 
مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل و پایان 
ســال  گذشــته به ترتیب ۳۰.۸ و ۲۵.۶ درصد با 

کاهش مواجه شده است.  
 گفتنی اســت؛ بدهــی خارجی مجموعه تعهدات 
ایجاد شــده در نتیجه گشــایش اعتبار اســنادی تســهیات 
دریافتی از بانک جهانی و سایر سازمان ها و نهادهای بین المللی 
همچنیــن تامیــن مالــی پروژه هــای از طریق فاینانس، پیــش فروش نفت و 

اوراق قرضه بین المللی را در بر می گیرد.

نخستوزیرجدیدعراقدیروزبهدعوترسمی
رئیسجمهوریکشورمانبهتهرانسفرمیکند
ودراینســفرپروندههایمهمیبیندوکشــور

موردبررسیوگفتگوقرارخواهدگرفت.
بــه گــزارش مهر، محمــد مهاجرانی، محمــد 
شــیاع الســودانی نخســت وزیــر عــراق بــه دعوت 
رئیســی  ســیدابراهیم  االســام  حجــت  رســمی 
رئیس جمهــوری )۷ آذر( در صدر هیأتی اقتصادی 
و سیاسی با هدف توسعه همکاری های دوجانبه 

و منطقه ای به تهران سفر می کند.
معــاون  جمشــیدی  محمــد  اظهــارات  بنابــر 
در مجموعــه  رئیســی  رئیس جمهــوری،  سیاســی 
فرهنگــی تاریخــی ســعدآباد بــه طــور رســمی از 
نخســت وزیر عراق اســتقبال می کند و همچنین 
نخســت وزیــر عــراق در ایــن ســفر یــک عــاوه بر 
دیدارهای رسمی، تفاهم نامه ای نیز برای توسعه 
همکاری هــای تهــران و بغــداد بــه امضــا دو مقــام 

عالی رتبه ایرانی و عراقی خواهد رسید.
بــا  رئیس جمهــوری  دفتــر  سیاســی  معــاون 
عــراق  و  ایــران  همکاری هــای  خوانــدن  مناســب 
رســمی  دیدارهــای  و  گفت وگوهــا  بــه  توجــه  بــا 
مقامات دو کشور اظهار کرد: این سفر با اولویت 
اقتصــادی و سیاســی انجــام می شــود و همانطور 
کــه دولــت مردمــی ســیزدهم بارهــا اعــام کرده، 
اولویــت سیاســت خارجــی ایــران بــا دیپلماســی 

منطقه ای و کشورهای همسایه است.

تبریکنخستوزیرعراقبرای
پیروزیتیمملیفوتبالایران

در روزهــای اخیــر و پس از پیروزی تیم ملی 
فوتبــال کشــورمان در مقابــل تیــم ملــی ولــز نیــز 
محمد شــیاع الســودانی با انتشار پیام تبریک در 
صفحــه شــخصی خــود در فضای مجازی نوشــت: 
به جمهوری اســامی ایران، پیروزی تیم ملی اش 
بــر تیــم ولــز را تبریــک می گویــم، برای ایــن تیم و 
تمــام تیم هــای دوســت و بــرادر شــرکت کننده در 
جام جهانی راهیابی به مراحل بعدی جام را آرزو 

دارم.
البته شاید این مطلب منتشر شده در ابتدا 
عجیــب و خــارج از عــرف سیاســی باشــد اما الزم 
اســت یادآور شــد مناســبات بین دو کشــور ایران 
و عراق فراتر از پیوندهای مرســوم سیاســی است 
و دو ملــت دارای مشــترکات عمیــق مختلفــی در 
زمیته هــای مختلــف از جملــه فرهنگــی و مذهبی 
هســتند و بــه معنای واقعی کلمــه می توان گفت 

دو ملت برادر با یکدیگر هستند.

محمد شیاع السودانی نیز که پس از ماه ها 
آشــفتگی سیاســی در عــراق بــر کرســی نخســت 
وزیــری نشســته اســت بــه خوبــی می داند مســیر 
ثبــات سیاســی بــا همــکاری کشــورهای دوســت 
منطقــه ای مســیر خواهــد شــد و هرگونــه تکیــه و 
نتیجــه ای  فرامنطقــه ای  کشــورهای  بــه  اعتمــاد 
جــز عــدم ثبــات و عــدم تحقق اهــداف بلند مدت 

سیاسی عراق نخواهد داشت.

سفرهایمتعددهیئتهای
امنیتیوسیاسیایرانبهعراق

از طــرف دیگــر بغــداد در ماه هــای گذشــته 
امنیتــی  و  سیاســی  هیات هــای  حضــور  شــاهد 
ایــران بــرای بررســی نگرانــی  جمهــوری اســامی 
اقلیــم  و  ایــران  مرزهــای  وضــع  از  کشــورمان 
کردســتان عــراق بــود. زیرا در ســایه ی عدم توجه 
مسئولین سابق عراق و برخی از مسئولین فعلی 
اقلیــم کردســتان عــراق، ایــن منطقــه تبدیــل بــه 
جوالنــگاه تروریســت ها و نیروهــای تجزیــه طلب 
شــده اســت کــه بــا نفــوذ بــه مرزهــای کشــورمان 
امنیت و آســایش شــهروندان ایــران مورد تعرض 

قرار می دهند.

امیرعبداللهیان:مرکزتروریستی
وضدانقالبدراقلیمکردستان

فعالشدند
حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور خارجــه 
کشــورمان نیــز در جریــان نشســت خبــری اخیــر 
خود به حضور تروریســت ها در آن سوی مرزهای 
غربی ایران اشــاره کرد و گفت: در مشــکاتی که 
در امنیــت برخــی اســتان های غربی مــا پیش آمد 
کــه بــه صــورت مشــخص ۷۶ مرکــز تروریســتی و 
ضــد انقــاب در اقلیــم کردســتان فعــال شــدند و 
ساح های اسرائیلی و آمریکایی وارد کشور شد.

او ادامــه داد: مــا در ۸ هفتــه گذشــته طــی 
دو مرحلــه در بغــداد و تهــران بــا مقامــات کشــور 
دوســت و بــرادر عــراق بــا تیــم مهمــی از مقامــات 
اقلیــم  در  و  عــراق  مرکــزی  دولــت  در  امنیتــی 
و  داشــتیم  متعــددی  نشســت های  کردســتان 
توافقــات زیــادی را بــه عمــل آوردیم. دوســتان ما 
در دولــت مرکــزی در عــراق متعهــد شــدند بــرای 
دور کــردن گروه هــای تروریســتی و در ۷۶ نقطــه 
تحرکاتــی را در اســتان های غربــی مــا انجــام داده 
بودند، این گروه های تروریستی را دور کنند و در 
فاصله زمانی که با ما هم توافق کردیم نسبت به 

خلع ساح آنها اقدام کنند.
وزیر امور خارجه کشورمان با ذکر این نکته 
که گفتگوهای ما و پیگیری عملی شدن توافقات 
با کشــور دوســت و برادر عراق ادامه دارد، یادآور 
شــد: قطعــاً زمانــی که نیروهای مســلح عــراق در 
مــرز مشــترک ایــران بــا اقلیــم کردســتان مســتقر 
شوند و امنیت این مرزها را تضمین کنند، نیازی 
به اینکه ما بخواهیم برای دفاع از تمامیت ارضی 
خودمــان و مقابلــه با ســرایت ناامنی ها به داخل 

کشورمان برخورد کنیم، نخواهد بود.
بــه نظــر می رســد، در اولیــن ســفر نخســت 
وزیــر جدیــد عــراق بــه تهــران عــاوه بــر مســائل 
مرتبط با توســعه روابط دو کشــور، حضور ارتش 
امنیــت  تأمیــن  بــرای  امنیتــی عــراق  و نیروهــای 
مرزهــای دو کشــور نیــز مــورد بررســی جــدی قرار 

خواهد گرفت.
در همیــن راســتا بــا حســن  هانی زاده کارشــناس 
مسائل بین الملل و منطقه به گفتگو پرداختیم.

اشــاره  با مهر بــا  گفت وگــو  در  هانــی زاده 
بــه اهمیــت اولیــن ســفر رســمی نخســت وزیــر 
پرونــده  چهــار  گفــت:  ایــران  بــه  عــراق  جدیــد 
مهــم در دســتور کار محمــد ســودانی در ســفر 
بــه تهــران اســت. نخســتین پرونــده مربــوط بــه 
موضــوع امنیــت مرزهای مشــترک ایران و اقلیم 
کردســتان عــراق اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در 
طــول ســال های گذشــته گروه هــای تجزیه طلب 
بــا اســتقرار در اقلیــم کردســتان  و تروریســتی 
مشــکات امنیتــی برای ایــران ایجاد کرده بودند 
 ۵۰ کــه  می دهــد  نشــان  گزارش هــا  برآینــد  و 
پایــگاه تروریســتی مربــوط بــه تجزیــه طلبان در 
اســتان های دهوک، ســلیمانیه، اربیل و کرکوک 

در اقلیم کردســتان ایجاد شده است.
او افزود: گروهک های تروریستی و تجزیه 
طلــب بــا اســتقرار در ایــن ۵۰ پایــگاه مشــکات 
از  یکــی  می کننــد.  ایجــاد  ایــران  بــرای  امنیتــی 
این مشــکات این اســت که افســران موســاد و 
ســازمان ســیا بــا آموزش ایــن گروهک هــا، آنان 
را بــه داخــل مرزهــای ایــران اعــزام می کننــد و 
مشــکاتی برای ســاکنین اســتان های آذربایجان 

و کرمانشــاه ایجاد می کنند.

هانیزاده:دولتقبلیعراق
توجهیبهحساسیتهایامنیتی

ایراننداشت
ایــن کارشــناس مســائل بین الملــل تصریح 

کــرد: ایــران در چندیــن مورد حمات موشــکی به 
ایــن پایگاه هــا داشــت و البتــه در طول ســال های 
کردســتان  مرکــزی  اقلیــم  بــه  بارهــا  گذشــته 
هشــدارهای الزم بــا موضــوع تمرکــز گروهک های 
تروریســتی و تجزیــه طلــب در مرزهــای مشــترک 
اقلیــم کردســتان عــراق و ایــران به رهبــران اقلیم 
کردســتان و دولت مرکزی عراق داده شــده است 
ولی متأسفانه دولت های گذشته عراق مخصوصاً 
دولــت مصطفــی الکاظمــی نخســت وزیــر ســابق 
عراق، توجهی به حساسیت های ایران نداشتند.

هانی زاده افزود: لذا اخیراً ایران نیز هشدار 
جــدی بــه دولــت جدید عراق داد و آقای ســودانی 
نخســت وزیر جدید قول داد که بخشــی از ارتش 
عــراق را بــه مرزهــای مشــترک اقلیم کردســتان و 
ایــران اعــزام کنــد که مانــع ورود گروه های تجزیه 

طلب به داخل خاک ایران شود.
او به پرونده مهم دیگری که در جریان سفر 
نخســت وزیــر عــراق به تهــران مورد بررســی قرار 
خواهــد گرفــت اشــاره کرد و گفــت: موضوع دیگر 
مســئله مطالبــات مالــی ایــران از عــراق اســت. با 
توجــه بــه اینکه ایران در طول ســال های گذشــته 
تأمین کننده گاز و برق عراق بوده اســت و مبلغ 

۷ میلیارد دالر از طرف عراقی طلبکار است.

وزارتخزانهداریآمریکااجازه
 تسویهبدهیآمریکابهایران

رانمیدهد
ایــن کارشــناس افــزود: متأســفانه بــه دلیل 
اینکــه بانــک مرکزی عراق ذیــل وزارت خزانه داری 
آمریــکا اداره می شــود و هرگونــه نقــل و انتقــال 
مالــی بایــد بــا اجــازه وزارت خزانــه داری آمریــکا 
صــورت گیــرد، طبیعــی اســت که عــراق نمی تواند 
از  یکــی  لــذا  و  کنــد  پرداخــت  را  ایــران  طلــب 
پرونده هایی که مورد بررسی قرار خواهد گرفت، 
تســویه بدهــی عــراق بــه ایران اســت. گویــا آقای 
سودانی قول داده است که در حقیقت این مبلغ 

را در اختیار ایران قرار دهد.
هانــی زاده در ادامــه گفــت: موضــوع دیگری 
کــه مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت، مســئله 
همکاری هــای مثبــت ایــران و عــراق در رابطــه بــا 
مســائل اقتصــادی و تجــاری اســت. طبیعتــاً ایــن 
موضــوع جزئــی از اســتراتژی اقتصــادی مشــترک 

ایران و عراق است.
او افزود: بایستی سطح مبادالت تجاری دو 
کشــور از رقــم فعلــی ۱۳ میلیارد دالر در ســال به 

۲۰ میلیارد دالر افزایش پیدا کند. لذا این برنامه 
نیازمنــد برنامــه ریــزی دقیق و امنیــت پایدار بین 

دو کشور است.
پرونــده  بین الملــل  مســائل  تحلیلگــر  ایــن 
مذاکــرات بیــن ایــران و عربســتان را موضوع مهم 
دیگــری دانســت و افــزود: موضــوع بســیار مهــم 
دیگــری که وجود دارد، مســئله مذاکــرات ایران و 
عربســتان بــا اشــراف دولــت عــراق اســت. ۵ دور 
مذاکــره میــان عربســتان و ایــران در بغداد شــکل 
گرفته اســت و قرار بود که مذاکرات طی ماه های 
اخیــر از فــاز امنیتــی وارد فــاز سیاســی شــود امــا 
حوادثــی کــه در ایــران رخ داد ایــن مذاکــرات را 

متوقف کرد.

تأثیرمثبتتوافقمیانایرانو
عربستانبرشرایطعراق

هانی زاده افزود: با توجه به اینکه عربستان 
در طــول ســال های اخیــر و حــوادث اخیــر ایــران، 
نقــش تخریبــی ایفــا کــرده اســت، به ویــژه اینکه 
فعــال  ماهــواره ای  شــبکه   ۱۰۰ دارای  عربســتان 
بــا گــردش مالــی ســاالنه ۱۰ میلیــارد دالر نقــش 
تخریبــی در حــوزه رســانه ای علیــه ایــران و محــور 

مقاومت ایفا می کند.
او تصریح کرد: آقای ســودانی معتقد اســت 
کــه مذاکــرات بایــد مجــدد در بغــداد آغاز شــود و 
اگر دو کشــور به یک توافق و تفاهم برســند، این 
تفاهــم در امنیــت داخلی عراق و در جامعه عراق 
تأثیــر مثبــت خواهــد داشــت و بــه همیــن دلیــل 
تمایــل نخســت وزیــر جدیــد عــراق این اســت که 

مذاکرات هرچه زودتر از سر گرفته شود.
این کارشــناس مســائل بین الملــل در پایان 
به آخرین موضوع احتمالی که در جلسات امروز 
مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت اشــاره کــرد و 
گفــت: موضــوع دیگــر دخالــت ترکیــه در مرزهای 
عــراق و ســوریه اســت. بــا توجــه بــه اینکــه ترکیه 
در هفته هــای اخیــر بارهــا به داخل خاک ســوریه 
به بهانه سرکوب مبارزان کرد تجاوز کرده است؛ 
طبیعتــاً ایــن مســئله نگرانی هایــی بــرای روســیه، 
ایــن  در  کــه  اســت  کــرده  ایجــاد  ایــران  و  عــراق 
خصوص، ســفر آقای ســودانی می تواند یک پیام 
مشترک از سوی عراق، سوریه، ایران و روسیه به 
دولت ترکیه داشــته باشــد که اگر ارتش ترکیه به 
تجاوزات خود به خاک سوریه ادامه دهد طبیعتاً 
محور مقاومت ســاکت نخواهد نشست و باید از 
طریــق گفتگــو بیــن دولــت ترکیه و دولت ســوریه 

مشکات امنیتی بین دو کشور حل شود.

هدفگذاریتهرانوبغدادبرایافزایشسطحمبادالتتجاریبه۲0میلیارددالر
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 عرضه صندوق امانات
به مشتریان بانک آینده

بانــک آینــده، به منظور ارزش آفرینــی هر چه بیش تر و 
ارتقــای ســطح خدمــات خــود بــرای مشــتریان، صندوق 

امانات عرضه می کند.
اشــخاص حقیقــی 
متقاضــی  حقوقــی  و 
واجــد شــرایط کــه دارای 
یکی از انواع حســاب ها 
نــزد شــعب بانــک آینده 
می تواننــد  هســتند 
مقــررات  رعایــت  بــا 
مربــوط از خدمــات ایــن 

صندوق هــا بهره منــد شــوند. حــق اســتفاده از صنــدوق 
در  همچنیــن،  نیســت.  به غیــر  انتقــال  قابــل  امانــات، 
اختیــار قــراردادن صنــدوق امانات به صورت مشــترک به 
مشــتریان امکان پذیــر نیســت. صنــدوق امانــات بانــک 
آینــده از جدیدتریــن، مجهزتریــن و ایمن تریــن امکانــات 
الزم برخوردار است و در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ 
به متقاضیان عرضه می شــود و حداقل مدت اجاره آن، 
یک ســال اســت و صرفــاً فقــط در ســاعات کاری شــعبه، 
قابــل اســتفاده اســت. در تهــران، دو شــعبه مســتقل 
میــدان آرژانتیــن و برج آینــده در حال حاضر آماده ارائه 

صندوق امانات به مشتریان هستند.

احیای بزرگترین واحد تولیدی 
 واگن کشور با مشارکت

بانک صادرات ایران
عضــو هیئت مدیــره بانک صادرات ایران گفت: شــرکت 
واگــن پــارس بــه عنــوان بزرگتریــن واحــد تولیــد واگــن 
کشور با مساعدت بانک صادرات ایران دوباره در ریل 
سودآوری قرار گرفت و موفق به افزایش ١٠٠ درصدی 

حجم فروش شد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
امیــر  ایــران،  صــادرات 
یوســفیان در بازدیــد از 
پــارس  واگــن  کارخانــه 
مطلــب  ایــن  بیــان  بــا 
شــرکت  کــرد:  تاکیــد 
توجــه  بــا  پــارس  واگــن 

بــه ظرفیت هــای مطلــوب تولیــدی، ســال ها در شــرایط 
نامناسبی از نظر حجم تولید، اشتغال و سودآوری قرار 
داشــت کــه بانــک صــادرات ایــران پــس از انتقال ســهام 
ایــن شــرکت به گــروه مپنــا و انتصاب مدیــران جدید، با 
پرداخت بیش از دو هزار میلیارد ریال تســهیالت ریالی 

برای احیای این واحد تولیدی کمک شایانی کرد.
وی بــا تاکیــد بر اینکه حمایــت بانک صادرات ایران 
از ایــن واحــد تولیــدی در صنعــت ریلــی کشــور بــا توجه 
به برنامه های توســعه ای آن انجام شــده اســت، افزود: 
با وجود مشــکالت متعدد شــرکت ها در شــرایط کنونی، 
بانــک صــادرات ایران همچنــان حمایــت از تولید داخلی 
را در دســتور کار دارد. در همیــن راســتا حمایــت بانــک 
موجــب شــد تــا شــرایط شــرکت واگــن پــارس در ســال 
گذشــته بهبود یافته و با رشــد تقریباً ١٠٠ درصدی حجم 
تولیــد، میــزان فــروش ســاالنه ایــن شــرکت از ١٠ هــزار 
میلیــارد ریــال فراتــر رفتــه و از یک واحد زیــان ده به یک 

واحد سودآور و فعال تبدیل شود.

تسهیالت آنی بانک شهر 
بدون حضور در شعبه

ارائــه  آغــاز  از  بانــک شــهر  فنــاوری اطالعــات  معــاون 
تســهیالت خــرد به شــهروندان بدون حضور در شــعب 
این بانک خبر داد و گفت: ثبت درخواســت تســهیالت 
اعطایــی از طریــق "همــراه شــهر پــالس" امــکان پذیــر 

است.
بــه گــزارش روابــط 
شــهر،  بانــک  عمومــی 
بــا  الــه  حبیــب  حســام 
بیــان اینکــه هــم اکنــون 
امــکان ثبت درخواســت 
تســهیالت غیر حضوری 
بــرای  صرفــا  خــرد 
مشــتریان بانــک میســر 

مــی باشــد، گفت: ســایر افــراد درصورت تمایــل به ثبت 
درخواســت تســهیالت مــی بایســت، نســبت بــه افتتــاح 
حساب از طریق همراه شهر پالس در بانک شهر اقدام 
کرده و ســپس درخواســت تســهیالت خود را ثبت کنند 
تا از محل میانگین ســپرده و طبق ضوابط از تســهیالت 

خرد در کوتاه ترین زمان ممکن برخوردار شوند.
حبیــب الــه بــا اشــاره بــه تبلیغــات گســترده بانــک 
بــاالی  کیفیــت  از  آگاه ســازی شــهروندان  بــرای  شــهر 
خدمات ارائه شده در این نرم افزار و چگونگی دریافت 
تسهیالت خرد به واسطه آن، تصریح کرد: حداقل مبلغ 
تسهیالت قابل پرداخت30 میلیون ریال و حداکثر مبلغ 
تســهیالت قابل پرداخت500 میلیون ریال بدون ضامن 
بــرای تمامــی مشــتریان با رتبه اعتبــاریA با اخذ گواهی 
کســر از حقــوق و یــک میلیــارد ریــال بدون ضامــن برای 
حقــوق بگیــران از بانــک شــهر با رتبــه اعتبــاری A,B,C با 

اخذ گواهی کسر از حقوق است.
وی ادامه داد: همچنین نرخ تسهیالت 18 درصد و مدت 

زمان بازپرداخت آن 12 ،24  و 36 ماهه خواهد بود.
معــاون فنــاوری اطالعــات بانک شــهر بــا بیــان اینکه ثبت 
درخواســت تسهیالت اعطایی از طریق همراه شهر پالس 
ممکــن اســت،گفت: مشــتریان بانــک شــهر بعــد از ورود 
بــه نــرم افــزار همراه شــهر پالس، می بایســت نســبت به 
انتخــاب گزینــه "خدمــات تســهیالت" از صفحــه اصلــی یــا 
منــوی خدمــات بانکی اقدام کنند. حبیــب اله عنوان کرد: 
در سرویس مذکور، استعالمات مرتبط با اعتبارسنجی از 
قبیل: سوابق چک برگشتی، تسهیالت  /تعهدات غیرجاری 

و خدمت نظام وظیفه برای آقایان و ... کنترل می شــود.

کوتاه از بانک و بیمه

لیست عرضه سهام 
شرکت های تابعه بانک ملی 

ایران اعالم شد
بانک ملی ایران در راستای ارتقای نظام مالی کشور با 
هدف خروج از بنگاه داری و در راســتای تحقق برنامه 
واگذاری  هــا، ســهام 25 شــرکت وابســته بــه بانــک را 

عرضه کرد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
ایــران، ایــن بانــک بــرای 
داری،  بنــگاه  از  خــروج 
عرضه و واگذاری ســهام 
و  وابســته  شــرکت های 
ســرعت  را  خــود  تابعــه 
بخشیده و با جدیت در 
حال پیگیری است که در سال جاری با واگذاری بخشی 
تقویــت رویکــرد  ایــن  مالکیــت،  تحــت  شــرکت  های   از 

می شود.
در ایــن راســتا بــا بررســی های صــورت گرفتــه، 25 
شــرکت کــه بانک ملی ایــران مالکیت تمام یا بخشــی از 
ســهام آن را بــر عهــده دارنــد، در ســال جــاری عرضــه و 

واگذار می شوند.
بــر ایــن اســاس شــرکت مدیریــت واگــذاری پویا به 
نمایندگــی از بانــک ملی ایران بــه منظور عرضه مطلوب 
 و کارآمــد ســهام ایــن شــرکت  ها از متقاضیــان دعــوت
ایمیــل آدرس  بــه  را  خــود  پیشــنهادات  تــا   می نمایــد 

info@mvp-bmi.ir ارسال کنند.

جهش در گشایش 
اعتبارات اسنادی داخلی و 
ضمانتنامه های پست بانک

اداره کل اعتبــارات پســت بانــک ایــران در تــازه تریــن 
آمار خود، از رشد 268 درصدی و 253 درصدی مبالغ 
گشــایش اعتبــارات اســنادی داخلــی و ضمانتنامه هــای 
صــادره بانــک تــا پایــان آبان ماه ســال جاری نســبت به 

مدت مشابه در سال گذشته خبر داد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک 
اســاس  بــر  ایــران، 
کل  اداره  گــزارش 
ارزیابــی  بــا  اعتبــارات، 
ماهانه مدیریت شــعب 
مناطــق  و  اســتان ها 
هشــت  در  تهــران، 
 77 گذشــته  ماهــه 
بانــک  تعهــدات  درصــد 
بــرای صــدور ضمانتنامه 
و گشــایش اعتبــارات اســنادی داخلــی بــر طبــق اهــداف 
کمی، پایش و پویش بانک در ســال 1401 محقق شــده 
اســت و تــا پایــان آبــان ماه  8833 فقــره ضمانت نامه و 
اعتبارات اسنادی داخلی به مبلغی بیش از  54 هزار و 
122میلیارد ریال در شــعب بانک صادر شــده اســت که 
نســبت به پایان آبان ماه ســال گذشته، به ترتیب 76 و 

255 درصد رشد را نشان می دهد.
ایــن گــزارش نشــان می دهــد کــه در آبان ماه ســال 
جــاری، 8695 فقــره ضمانت نامــه بــه مبلــغ بیش از 46 
هــزار و 914 میلیــارد ریــال در شــعب بانــک صادر شــده 
اســت کــه نســبت بــه پایــان آبان مــاه ســال گذشــته بــه 

ترتیب 75 و 253 درصد رشد داشته است.
همچنیــن پســت بانک ایــران طی آبان ماه گذشــته 
نســبت به مدت مشــابه سال قبل، از 41 فقره گشایش 
اعتبــارات اســنادی داخلــی بــه مبلــغ یــک هــزار و956 
میلیــارد ریــال به 138 فقره و به مبلغی بیش از 7 هزار 
و 208 میلیــارد ریــال دســت یافتــه اســت که بــه ترتیب 

237 و 268 درصد رشد را نشان می دهد.
بــر اســاس ایــن گــزارش، مدیریــت شــعب منطقــه 
شرق استان تهران با 200 درصد تحقق عملکرد تعهدات 
)صــادره( مطابــق اهــداف کمــی، پایــش و پویــش بانــک 
تــا پایــان آبان مــاه در صــدر مدیریت شــعب اســتان های 
کشور قرار دارد و مدیریت شعب استان های اصفهان و 
کرمانشاه به ترتیب با 199 و 195 درصد در رتبه دوم و 

سوم کشور قرار دارند.

بانک پارسیان در مسیر 
احیای روستاها 

در طول ســال های گذشــته رویکرد بانکداری اجتماعی 
بانک پارســیان همــواره هدایت فعالیت هــای بانکی در 
مســیر اهداف اقتصادی و اجتماعی و همچنین توسعه 

پایدار در کشور بوده است.
و  اشــتغال  ایجــاد  اقتصــاد،  توانمندســازی 
و  محرومیت زدایــی 
ارتقای عدالت اجتماعی 
اهــداف  دیگــر  از 
بانــک  ایــن  اســتراتژیک 

در این مسیر است.
بــر همیــن اســاس 
و بــا توجــه بــه اهمیــت 
توســعه اشــتغال زایی و 
کاهــش نــرخ بیکاری در 
روســتاها و مناطق کم برخوردار و ایجاد اشــتغال پایدار 
در بخش روستایی و عشایری، بانک پارسیان تاکنون 3 
هزار و 66 میلیارد تومان تســهیالت به 72 هزار و 650 
طرح اشــتغال زایی پرداخت کرده اســت. این تســهیالت 
کــه در 5 هــزار و 410 روســتای کشــور با همــکاری بنیاد 
برکت پرداخت  شــده، منجر به ایجاد 217،950 فرصت 

شغلی شده است.
از ایــن تعداد 8،972 طرح اشــتغال زایی در اختیار 
زنــان  معلولیــن،  کولبــران،  ازجملــه؛  خــاص  گروه هــای 
سرپرســت خانوار و زندانیان قرار گرفت که آثار معنوی 
و اجتماعــی قابل توجهــی بــرای جوامع محلــی به ارمغان 

آورده است.

کوتاه از بانک و بیمه

خوبــی  ۱۴۰۱وضعیــت  مــاه  آبــان  در  بــورس 
داشــته و توانست خاطره  های روزهای خوب 

را دوباره زنده کند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، شــاخص کل 
در ابتــدای آبــان مــاه و تــا تاریــخ 5 آبــان بــه 
نــزول خــود ادامــه داد بــه نحــوی که بســیاری 
از کارشناســان با توجه به ضرب باالی ریزش 
بــورس، ریــزش تــا ناحیــه یــک میلیــون و 100 
روز  در  کل  شــاخص  دانســتند،  محتمــل  را 
چهارشــنبه 5 آبــان مــاه در معامالت با ریزش 
26000 واحــدی به جایــگاه یک میلیون و 241 
هــزار واحــدی رســید تــا ریزش های بــورس در 
ایــن هفتــه رکــورد بزنــد. ارزش معامالت خرد 
عــدد 2,801 میلیارد تومان را به ثبت رســانده 
اســت که در هفته های اخیر بیشــترین ارزش 
بــا ارزش باالتــر  معامــالت اســت، معامــالت 
ایــن بــار در وضعیت نزولی بوده و باعث شــد 
شــاخص کل به میزان بیشتری نزول کند. در 
معامالت پنجم آبان ماه، 487 میلیارد تومان 
خــروج پــول حقیقــی را در بازار شــاهد بودیم 
و خــروج پــول هوشــمند به منفی 270 رســید 
که قابل توجه است. نمادهای فوالد، میدکو، 
پارســان و کگل بیشــترین تأثیــر منفــی را بــر 
شاخص کل بورس از خود بر جای گذاشتند.

شــاخص بــا رســیدن بــه ناحیــه حمایــت 
قــوی در روز چهارشــنبه 5 آبــان توانســت در 
هفتــه آینــده یعنــی از معامــالت هشــتم آبان 
مــاه رونــد صعودی را آغاز کند. در روز 7 آبان 
مــاه، مهــر در گزارشــی بــا عنــوان »بــورس بــه 

شــدت جــذاب خواهــد شــد / پول هــای پــارک 
شــده بــه بــازار ســرمایه می آیــد« پیــش بینی 
کردیــم کــه معامالت در روز شــنبه با روزهای 

آینده متفاوت خواهد بود.
در هفتــه بعــد از آن شــاخص بــا رشــد 
43 هــزار واحدی توانســت در جایگاه باالتری 
قــرار گرفتــه و امیدهــا بــرای رشــد را زنده نگه 
دارد، شــاخص کل بورس از 8 تا 12 آبان ماه 
توانســت با رشــد 43 هزار واحــدی به جایگاه 
یک میلیون و 283 هزار واحدی برسد تا بعد 
از ریزش 69 هزار واحدی 2 هفته قبل بتواند 
گارد صعــودی بــرای بازپــس گیــری ناحیه یک 

میلیون و 300 هزار واحد انجام دهد.

 رشد ۴۴ هزار واحدی تنها
در یک روز

امــا در روز 14 آبــان بــورس بــه یــک بــاره 
بــا تقاضــای جــدی مواجــه شــد تــا خاطره های 
روزهای سرسبز بورس در ابتدای سال 99 باز 
هم زنده شود، بورس در معامالت روز شنبه 
با رشد 44 هزار واحدی تمام مقاومت ها را به 

سمت باال به یک باره شکست.
ارزش معامــالت خرد در روز ســه شــنبه 
17 آبــان مــاه یــک رکــورد تاریخــی را زد و بــه 
بــاالی 6 هــزار میلیارد تومان رســید تا امیدها 
بــرای رشــد دوبــاره احیــا شــود، امــا معامــالت 
روز چهارشــنبه 18 آبــان بــا عرضه همراه شــد 
و ارزش معامــالت خــرد نیــز کاهشــی شــد تــا 

نشــان دهد بازار نمی تواند بیش از این پیش 
رو شود.

بورس دوباره در جا زد
مــاه  آبــان   21 شــنبه  روز  معامــالت  در 
ارزش  کاهــش  و  انــدک  رشــد  بــا  شــاخص 
معامــالت خــرد مواجــه شــد تــا گمانــه زنی هــا 
برای در جا زدن شاخص درست باشد. بورس 
در هفتــه آخــر آبــان مــاه نیــز رونــد ریزشــی 
داشــت و در هفتــه منتهــی بــه ابتــدای آذر در 
ابتــدای هفتــه یک ریزش ســهمگین و ســخت 
20 هــزار واحــدی را انجــام داده و بــه یک باره 
حمایــت یــک میلیــون و 400 هــزار واحــد را از 
دســت داده و همــه فعــاالن بــازار ســرمایه را 
بــه ادامــه نوســان مطمئــن کــرد، اما یــک باره 
در روز بعــد توانســت بــا رشــد 11 هزار واحدی 
بخشــی از آن ریزش را جبران کرده و امیدها 
بــرای صعــود باقــی بمانــد، رفــت و برگشــت 
مجید عشــقی رئیس سازمان بورس نیز تأثیر 
چندانــی بــر شــاخص کل نداشــته و شــاخص 

روند خود را ادامه داد.
شــاخص کل در پایان معامالت دوشنبه 
بــه  واحــدی  رشــد 4437  بــا  مــاه،  آبــان   30
جایگاه یک میلیون و 409 هزار واحد رســید، 
 3,659 بــه  بــورس  خــرد  معامــالت  ارزش 
میلیــارد تومــان رســیده و 67 نمــاد در صــف 
بــه ارزش 137 میلیــارد تومــان و 29  خریــد 
ارزش  بــه  فــروش  صــف  وضعیــت  در  نمــاد 
186 میلیــارد تومــان بودنــد. برآینــد ورود پول 

هوشمند امروز بیش از 4 هزار میلیارد تومان 
بــود. بــازار در آخریــن روز آبــان مــاه بــه علت 
صــورت  بــه  آن  رأس  در  مدیریتــی  تغییــرات 
خاکســتری بــوده و با خبرهــای عجیبی درباره 

تغییر ریاست سازمان بورس همراه شد.
شــاخص کل در مــاه اخیــر بــا 13 درصــد 
رشــد همراه شــد و از یک میلیون و 241 هزار 
واحد به یک میلیون و 409 هزار واحد رسیده 

و توانست امیدها را برای رشد احیا کند.

بورس در ماه آینده به کدام 
سمت می رود؟

در مــاه آینــده متغیرهــای بنیادی و کالن 
مهمتریــن نگرانــی بــازار ســرمایه اســت، نــرخ 
بهــره بــاال و احتمــال اعــالم رســمی آن توســط 
دولــت در هفته هــای آتــی اگــر اتفــاق بیفتــد 
باعــث خواهد شــد تا روند بازار ســرمایه برای 
صعود سرکوب شده و بازار به حالت نوسانی 

و رکودی ادامه دهد.
بــازار  در  نفــت  کاهــش  بعــدی  نگرانــی 
پاالیشــی ها  اســپرد  کــرک  و کاهــش  جهانــی 
بــوده که هــم اکنون در لحظــه تنظیم گزارش 
نفــت برنــت به ناحیه 81 دالر رســیده و ادامه 
رونــد فــوق می توانــد باعــث در جــا زدن یکــی 
از گروه هــای بــزرگ و لیدرهــای بــازار ســرمایه 

شود.
بــورس  صعــود  بــرای  بعــدی  نگرانــی 
وضعیــت قطع گاز در زمســتان بوده که هنوز 
بــه صــورت جــدی اتفــاق نیفتــاده و در صورت 
ســرد شدن هوا در سراسر کشور می تواند به 
یک چالش برای نمادهای فوالدی، سیمانی و 

پتروشیمی تبدیل شود.
امــا یکی از مؤلفه های خوب برای صعود 
بــورس می تواند وضعیــت نمادهای خودرویی 
باشد، با افزایش عرضه خودرو در بورس کاال 
و بهتر شدن وضعیت بنیادی حاصل از تفاوت 
نــرخ کارخانــه و بــازار و افزایــش سودســازی 
نمادهــای خودرویی یکی از عواملی اســت که 
می تواند به تنهایی خودرویی ها را به یک لیدر 

بزرگ برای صعود بورس تبدیل کند.
کــه  توانســت  گذشــته  مــاه  در  بــورس 
بازدهی خوبی داشته و حمایت یک میلیون و 

400 هزار واحد را حفظ کند.
علــی رغم زمزمه هــای منفی علیه بورس 
در جامعــه امــا زمانــی کــه نقدینگی به ســمت 
آن بیایــد می توانــد بازدهــی فوق العــاده ای را 

در ماه های آتی کسب کند.
بایــد دید ســیل نقدینگی چه زمانی وارد 
نمادهــای بورســی شــده و آنهــا می تواننــد هر 

روز در ناحیه صف خرید باشند؟

پیــرو  گفــت:  منتظــری  محمدمهــدی 
مصوبــه اخیــر هیــأت مدیــره محترم ســازمان 
بــورس و اوراق بهادار آســیب شناســی ســند 
پیشــگیری بــه منظــور اصالح و تبدیــل آن به 
ضوابطــی دائمی بــرای اجراء توســط متولیان 
امــر در بــازار ســرمایه در دســتور کار اداره 

پیشگیری قرار گرفته است.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
ایران )ســنا(؛ براســاس بند )8( ماده 7 قانون 
بــازار اوراق بهــادار، اتخــاذ تدابیــر الزم جهــت 
پیشــگیری از وقــوع تخلفــات در بــازار اوراق 
اوراق  و  بــورس  ســازمان  وظایــف  از  بهــادار 
بهادار قلمداد شــده اســت. بر همین اســاس 
هیــأت مدیــره محتــرم ســازمان در تاریــخ 7 
شهریور ماه 1401 اقدام به تعیین اولویت های 
از  پیشــگیری  حــوزه  در  ســرمایه  بــازار  کاری 
ناهنجاری هــا کــرده اســت. در همیــن راســتا 
محمدمهدی منتظری، رئیس اداره پیشــگیری 
از ناهنجاری ها و ارتقاء ســالمت بازار سرمایه 
در گفت وگــو بــا خبرنــگار "ســنا" اظهــار کــرد: 
اولویت هــای بــازار در خصــوص پیشــگیری از 
ناهنجاری هــا، بــر اســاس گزارش هــای آماری 
اداره پیشــگیری تعییــن و ارائــه شــده اســت 
که به ســه حوزه جرایم، تخلفات و اختالفات 

تقسیم بندی می شود.
وی اضافــه کــرد: در ســند پیشــگیری از 
وقوع تخلفات و جرایم در حوزه بازار سرمایه، 
مصــوب شــورای عالی بــورس اوراق بهــادار به 
تهیــه الگوهــای گزارش دهی و جمع آوری آمار 
و اطالعات ناهنجاری ها و به روزآوری مستمر 
علت شناســی  علمــی،  تحلیــل  جهــت  آنهــا 
وقــوع تخلفــات و جرایــم، ســایر ناهنجاری ها 
و همچنیــن اولویت بنــدی آنها جهت بررســی، 
آسیب شناســی و ارائه راهکارهای پیشــنهادی 
راهکارهــای  و  فرآیندهــا  از  یکــی  عنــوان  بــه 
تکلیفــی در ایــن ســند مورد تأکید قــرار گرفته 
از  پیشــگیری  اداره  راســتا  همیــن  در  کــه 
ناهنجاری هــا اقــدام بــه تهیــه و به روزرســانی 
آمــار و اطالعــات فصلی و ارائــه آنها به هیأت 

مدیره سازمان کرده است.
و  تعــدد  در  توجــه  بــا  افــزود:  منتظــری 
فراوانــی عناویــن جرایــم و تخلفــات در بــازار 
ســرمایه، اداره پیشــگیری بــا در نظــر گرفتــن 
عناوین ناهنجاری هایی که بیشــترین فراوانی 
را بــه خــود اختصــاص داده انــد، اولویت هــای 
حــوزه پیشــگیری را پیشــنهاد کــرده کــه بــرای 
نخســتین بــار اولویت هــای مذکــور بــه موجب 

این مصوبه در دستور کار قرار گرفته است.

رئیــس اداره پیشــگیری از ناهنجاری هــا 
اداره  مصوبــه،  ایــن  موجــب  بــه  داد:  ادامــه 
واحدهــای  همــکاری  بــا  ســازمان  پیشــگیری 
ذی ربــط ســازمان از جمله واحدهــای نظارتی، 
تمامی تشــکل های خود انتظام و شــرکت های 
تابعــه بــه صــورت فصلــی اقــدام بــه تجمیــع 
آمــار ناهنجاری ها به منظور آســیب شناســی 
و تعییــن گلوگاه هــای مخاطــره آمیــز و ارائــه 

گزارش به هیأت مدیره سازمان می کند.
آســیب  جلســات  برگــزاری  افــزود:  وی 
شناســی و ارائه راهکارها با هدف پیشــگیری 
از جرایــم، تخلفــات و اختالفــات پرتکــرار، بــه 
صــورت منظــم و با حضــور تمامی متولیان امر 
در سازمان، بورس ها، کانون ها و شرکت های 
از  پیشــگیری  اداره  کار  دســتور  در  تابعــه 
ناهنجاری ها قرار گرفته که در نهایت گزارش 
راهکارهــای پیشــگیرانه پیشــنهادی به صورت 
دوره ای جهت تصویب راهکارهای پیشــنهادی 

ارائه خواهد شد.
رئیــس اداره پیشــگیری از ناهنجاری هــا 
و ارتقــاء ســالمت بــازار ســرمایه همچنیــن در 
خصــوص مصوبــه دیگر هیات مدیره ســازمان 
مطرح کرد: سند پیشگیری از تخلفات و جرائم 
در حوزه بازار سرمایه مصوب 26 شهریور ماه 
1398 شــورای عالــی بــورس و اوراق بهادار در 
راستای اجرای تکالیف موضوع بندهای 8 و 11 
ماده 7 قانون بازار اوراق بهادار دائر بر "اتخاذ 
تدابیر الزم جهت پیشــگیری از وقوع تخلفات 
در بــازار ســرمایه" و "اتخــاذ تدابیــر ضــروری 
و انجــام اقدامــات الزم بــه منظــور حمایــت از 
حقــوق و منافــع ســرمایه گذاران در بازار اوراق 
بهــادار"، بــرای مدت ســال به تصویب رســیده 
بود که در شــهریور ســال 1401، ســند مذکور 

منقضی شده است.
منتظــری بیــان کــرد: پیــرو مصوبــه اخیر 
هیــأت مدیــره محترم ســازمان بــورس و اوراق 
بهــادار آســیب شناســی ســند پیشــگیری بــه 
ضوابطــی  بــه  آن  تبدیــل  و  اصــالح  منظــور 
دائمی برای اجراء توسط متولیان امر در بازار 
ســرمایه در دســتور کار اداره پیشــگیری قــرار 
گرفتــه اســت. از آنجایی که هــدف از تصویب 
ایــن ســند تــالش در جهــت ارتقــاء ســالمت و 
بهداشــت محیــط کســب و کار بــازار ســرمایه 
بــا اســتفاده از راهکارهــای پیشــگیرانه بــوده 
ســند  ایــن  در  بــورس  عالــی  شــورای  اســت، 
مقــرر داشــته که تمامــی واحدهــای نظارتی و 
اجرائی ســازمان، کلیه تشکل های خودانتظام 
راهکارهــای  ســازمان،  تابعــه  شــرکت های  و 

قــرار  کار  دســتور  در  را  مصــوب  پیشــگیرانه 
دهند تا هدف مذکور محقق بشود.

اداره پیشــگیری از ناهنجاری ها و ارتقاء 
ســالمت بــازار ســرمایه، بــه عنــوان دبیرخانــه 
مســتمر  نظــارت  بــر  عــالوه  ســند،  اجرایــی 
گذشــته،  ســال  ســه  طــی  در  آن  اجــرای  بــر 
در پایــان دوره نیــز اقدامــات صــورت گرفتــه 
توســط مجریــان در راســتای اجــرای فرآیندهــا 
و راهکارهــای بیســتگانه منــدرج در بنــد »د« 
ســند را بــه هیــأت مدیــره ســازمان بــورس و 
شــورای عالی بورس و اوراق بهادار ارائه کرده 

است.
رئیــس اداره پیشــگیری از ناهنجاری هــا 
و ارتقــاء ســالمت بازار ســرمایه افــزود: عالوه 
بــر اقدامــات اداره پیشــگیری از ناهنجاری هــا 
مطابــق  ســرمایه،  بــازار  ســالمت  ارتقــاء  و 
گزارش هــای واصلــه از مجریــان ســند، بیــش 
از 600 اقــدام پیشــگیرانه خــرد و کالن توســط 
ســایر مجریــان )واحدهــای نظارتــی و اجرائــی 
ســازمان، تشــکلهای خودانتظــام و شــرکتهای 
تابعــه ســازمان( صــورت گرفتــه کــه برخــی از 

مهمترین موارد بدین شرح است:
1( تهیــه و تدویــن پیشــنهادات ســازمان 
در اصالح قانون بازار اوراق بهادار در راستای 
افزایــش  جهــت  مجازات هــا  متناسب ســازی 
میــزان بازدارندگــی، تقویــت ضمانــت اجــرای 
نقض قوانین و مقررات حوزه بازار ســرمایه و 
پیش بینی تکالیف در حوزه ارائه آموزش های 
مالــی و حقوقی عمومی به ســرمایه گذاران در 
و  تخلفــات  از  اجتماعــی  پیشــگیری  راســتای 

جرائم و اختالفات
2( تدویــن الیحه مدیریت تعارض منافع 
در بازار سرمایه در راستای افزایش شفافیت 
موقعیت هــای  مدیریــت  و  ســرمایه  بــازار  در 

تعارض منافع در بازار سرمایه
دســتورالعمل  تصویــب  و  تدویــن   )3
تشویق گزارشگران ناهنجاری در بازار سرمایه 
در راســتای اســتفاده از مشــارکت عمومی در 
کشف زودهنگام ناهنجاری های بازار سرمایه
4( فراهــم ســاختن قابلیت احراز هویت 
برخــط در  چندعاملــی در ســامانه معامــالت 
راســتای کاهــش امــکان ســوء اســتفاده از کد 

معامالتی غیر
5( راه انــدازی و بکارگیــری ســامانه های 
در  و...  نامــک  بیــدار،  ســنم،  نظیــر  نظارتــی 
راســتای ارتقــاء کیفیــت نظــارت بــر معامــالت 
بــازار و پیشــگیری از وقــوع تخلفــات و جرائــم 

معامالتی

6( الکترونیکــی کــردن فرآیندهایی نظیر 
برگــزاری مجامــع، افزایــش ســرمایه از محــل 
پذیــره نویســی حق تقدم و توزیع ســود اوراق 
بهــادار، توثیــق و توقیف مکانیــزه اوراق بهادار 
در راســتای افزایــش دقــت و ســرعت در ارائه 

خدمات به عموم سرمایه گذاران
7( ایجــاد دسترســی آزاد به اطالعات در 
جهت شفافیت و حمایت از حقوق شهروندی 
آزاد  دسترســی  و  انتشــار  ســامانه  طریــق  از 
بــه  موقــع  بــه  )پاســخگویی  اطالعــات  بــه 
درخواســت  های ثبت شــده در سامانه انتشار 

و دسترسی آزاد به اطالعات(
دوایــر  تشــکیل  راســتای  در  اقــدام   )8
پیشــگیری در تشکل های خودانتظام با هدف 
هم افزایی در جهت پیشگیری از ناهنجاری ها 
اجــرای  و  ســرمایه  بــازار  جریانــات  ســوء  و 
هماهنــگ بندهــای بیســتگانه قســمت »د« 

سند پیشگیری
ملــی  ســطح  در  پیامــک  ارســال   )9
درخصــوص  هشــداردهی  موضــوع  بــا 
ناهنجاری هــای بــازار ســرمایه و ارتقــاء ســواد 

مالی و حقوقی عمومی فعاالن بازار سرمایه
10( تولیــد و پخش برنامه های آموزش و 
فرهنگ سازی بازار سرمایه از رادیو و تلوزیون 
در راستای ارتقاء سطح آگاهی عمومی نسبت 
به بازار سرمایه و پیشگیری از ناهنجاری های 

ناشی از ناآگاهی سرمایه گذاران
11( پیگیری و اقدام در راستای تخصیص 
شــعب قضائی رسیدگی کننده به جرائم بازار 
ســرمایه در راستای افزایش کیفیت و سرعت 

رسیدگی به جرائم حوزه بازار سرمایه
خــود  ســخنان  پایــان  در  منتظــری 
مدیــره  هیــأت  مصوبــه  مطابــق  کــرد:  بیــان 
محتــرم ســازمان بــورس مقــرر شــده اســت 
ارتقــاء  و  ناهنجاری هــا  از  پیشــگیری  اداره 
ســالمت بازار ســرمایه مکلف شــده تا ضمن 
اســتفاده  بــا  و  آسیب شناســی ســند ســابق 
بــه  توجــه  بــا  ملــی  الگوهــای ســندنگاری  از 
تجارب حاصله در ســایر حوزه ها )نظیر سند 
تحــول قضایی و ســندهای ســایر کشــورها و 
ســازمان  های بینالمللی نظیر آیسکو( نسبت 
به اصالح سند پیشگیری از تخلفات و جرائم 
در حــوزه بــازار ســرمایه اقدام کند تا ســند و 
راهبردهــا و راهکارهــای پیشــگیرانه منــدرج 
در آن پاســخگوی نیازهای روز بازار ســرمایه 
در زمینــه پیشــگیری از ناهنجاری هــای حوزه 
بــازار ســرمایه و حمایــت از حقــوق و منافــع 

باشد. سرمایه گذاران 

جزئیات مصوبات هیأت مدیره سازمان بورس در حوزه 
پیشگیری از ناهنجاری  ها

خاطرات روزهای سبز زنده شد

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه 8 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5040 . شـــــــــــرکتها

ت اول(
) نوب

شرکت سهامی آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی انتشار نوبت اول : 1401/09/08 نوبت دوم : 1401/09/09 

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان شرقی در نظر دارد عملیات مربوط به موضوعات مندرج در جدول زیر را : 

از محـل اعتبـارات غیـر عمرانـی و از طریـق مناقصـه )عمومـی( در سـامانه تـدارکات الکترونیکـی بـه پیمانـکار دارای واجـد شـرایط و دارای رتبـه آب یـا تاسیسـات و تجهیـزات 
یـا دارای صاحیـت بهـره بـرداری از شـرکت مهندسـی آب و فاضـاب کشـور متناسـب بـا ظرفیـت کاری و رشـته کاری واگـذار نمایـد. کلیـه مراحـل مناقصـه از طریـق سـامانه 

تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir انجـام خواهـد شـد. بدیهـی اسـت هزینـه آگهـی از برنـده مناقصـه اخـذ خواهـد شـد.
الف( به پیشنهادهای فاقد امضاء، مشروط، مخدوش، مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

ب( سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است. 
ج( پیشـنهاد دهنـده مکلـف اسـت معـادل مبلـغ سـپرده، تضمیـن هـای معتبـر تسـلیم یـا مبلـغ مذکـور را بـه حسـاب بانکـی شـرکت واریـز و حسـب مفـاد اسـناد مناقصـه 
ضمانـت نامـه یـا رسـید واریـز وجـه را بصـورت اصـل در وقـت مقـرر در اسـناد بـه کارفرمـا تسـلیم نمایـد بـه پیشـنهادهای فاقـد سـپرده، سـپرده هـای مخـدوش، سـپرده هـای 

کمتـر از میـزان مقـرر، چـک و نظایـر آن ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد.
مهلت فروش اسناد از تاریخ درج آگهی لغایت ساعت 19 مورخه 1401/9/15 

آخرین مهلت تسلیم پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 8 صبح مورخه 1401/9/29 
سایت www.abfaazarbaijan.irزمان و تاریخ بازگشایی پیشنهادات در سامانه ستاد ایران ساعت 10 صبح مورخه 1401/9/29

»آگهی مناقصه عمومی «
شناسه : 1418639شماره 238 و 239 سال 1401

ف
ردی

شماره 
مبلغ سپرده تضمین شرکتموضوع مناقصه و شماره مندرج در سامانه تدارکات الکترونیکی دولتفراخوان

در مناقصه )ریال(
مدت اجرای 

مبلغ برآورد اولیه )ریال(کار

اصاح و توسعه و نگهداری شبکه و انشعابات آب و وصول مطالبات 1238
1.398.762.5001227.975.250.000منطقه شش تبریز به شماره 2001001403000238 مورخ 1401/9/6

بهره برداری و نگهداری تاسیسات و قرائت کنتور و وصول مطالبات 2239
465.189.707129.303.794.141آب منطقه هوراند به شماره 2001001403000239 مورخ 1401/9/6

خانـم اکـرم اکبـری نـژاد صومعـه سـرائی فرزنـد غالمرضـا، دارای کـد ملـی شـماره 
2594419443 صـادره از رشـت، بدیـن وسـیله بنـا بـه تجویـز تبصـره مـاده 302 
مصـوب  مدنـی  امـور  در  انقـالب  و  عمومـی  دادگاههـای  دادرسـی  آییـن  قانـون 
79/01/21 مجلـس شـورای اسـالمی ابـالغ مـی گـردد، پرونـده اتهامـی شـما بعلـت 
غیبـت غیرموجـه بـه صـورت متوالـی، در هیـأت بـدوی رسـیدگی بـه تخلفـات اداری 
کارمنـدان بانـک مسـکن مـورد رسـیدگی واقـع و بـه اسـتناد بنـد )ی( مـاده 9 قانـون 
رسـیدگی بـه تخلفـات اداری مصـوب 1372/09/07 مجلـس شـورای اسـالمی بـه 

اخـراج از بانـک محکـوم گردیده ایـد.
   ایـن رأی قابـل تجدیدنظـر مـی باشـد و شـما )یـا نماینـده قانونـی شـما( می توانیـد 
رأی  ابـالغ  تاریـخ  از  روز  سـی  ظـرف  حداکثـر  را  خـود  تجدیدنظـر  درخواسـت 
موصوف)انتشـار آگهی( به نشـانی تهران- بزرگراه اشـرفی اصفهانی، نبش خیابان 
بهـاران، ادارات مرکـزی بانـک مسـکن، طبقـه هفتـم، اداره کل امور کارکنان تسـلیم 
نمائید، در غیر اینصورت به اسـتناد تبصره 1 ماده4 قانون فوق الذکر، رأی مذکور 
ازتاریـخ انقضـاء مهلـت مقـرر قانونـی الزم االجـراء بـوده و بـر ایـن اسـاس حکـم 

مربوطـه صـادر و اجـرا خواهـد شـد.

شناسه : 1417609
م الف : 3376

آگهی ابالغ مفاد رأی قابل پژوهش    
  شماره 1401/2445  مورخ 1401/08/16

هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان بانک مسکن

اداره کل امور کارکنان بانک مسکن

 انتشار نوبت اول : 1401/09/07 نوبت دوم : 1401/09/08

 دوم(
)نوبت »آگهی مناقصه عمومی شماره )1401/20(«

» هنگام خرید وسایل برقی، تجهیزاتی را انتخاب کنیم، که مصرف برق کمتر و بازده باالتری دارند . «
شرکت مدیریت تولید برق اهواز – نیروگاه رامین در نظر دارد تهیه مواد، ساخت و تحویل 
قطره گیرهای برج خنک کن فاز 1 واحد 2 را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکتهای واجد 

شرایط که سابقه کار مرتبط با موضوع مناقصه را داشته باشد واگذار نماید.
می آید  بعمل  دعوت  باشند  می  دارا  را  مذکور  کار  انجام  توانایی  که  از شرکت هایی  لذا 
و  کیفی  ارزیابی  های  فرم  دریافت  جهت   1401/09/15 لغایت   1401/09/08 تاریخ  از 
دو  قالب  )در  ذیل  مدارک  معتبر،  کتبی  درخواست  داشتن  همراه  به  با  مناقصه  اسناد 
سیبا  حساب  به  ریال  میلیون(  )دو   2/000/000 مبلغ  به  واریزی  فیش  و  فشرده(  لوح 
برق  تولید  مدیریت  شرکت  وجه  در  ایران  ملی  بانک   0107833366003 شماره  به 
 – اهواز  آدرس:  به  غیر(  به  واگذاری  و  استرداد  )غیرقابل  رامین  نیروگاه   – اهواز 
نیروگاه   – اهواز  برق  تولید  مدیریت  شرکت   – سلیمان  مسجد  جاده   20 کیلومتر 
یادگار  از  بعد  دادمان  خ  انتهای  غرب  شهرک   – تهران  یا  و  قراردادها(  اداره   ( رامین 
تلفن شماره  نمایند. ضمنا  مراجعه  آوری  فن  ساختمان  نیرو  پژوهشگاه  ساختمان   امام 
4-34449041-061 )داخلی 4872( آماده پاسخگویی به سئواالت شرکت های محترم می باشد%

الف- مدارک مورد نیاز: 
رونوشت: اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات اعضای هیئت مدیره که دو 
سال از آن نگذشته باشد، کپی از تمامی صفحات شناسنامه، کارت ملی )پشت و رو( و کارت 

پایان خدمت )پشت و رو( تمامی اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل و عوامل اجرایی.
تذکر: موارد فوق عالوه بر رونوشت در دو لوح فشرده اسکن و تحویل گردد. 

ب- نوع مناقصه: عمومی دو مرحله ای
ج- تاریخ و ساعت تحویل پاکتها: روز شنبه 1401/09/26 – تا ساعت 12:00

د- تاریخ و ساعت گشایش پاکتها: روز شنبه 1401/09/26 – رأس ساعت 14:00
ه – محل تامین اعتبار: از محل بودجه تعمیرات اساسی نیروگاه رامین می باشد.

ج – تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار: مبلغ 1/740/000/000 )یک میلیارد و هفتصد و 
چهل میلیون ریال( می باشد که بر اساس آخرین آیین نامه تضمین برای معامالت دولتی، 

می بایست تهیه و تسلیم گردد.
سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

حق الدرج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت مدیریت تولید برق اهواز  
نیروگاه رامین

روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق اهواز- نیروگاه رامین

 دوم(
 نوبت

(

روابط عمومی شرکت برق منطقه ای زنجان انتشار نوبت اول : 1401/09/07 نوبت دوم : 1401/09/08

شناسه : 1417361

شرکت برق منطقه ای زنجان در نظر دارد مناقصات مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( برگزار نماید. لذا کلیه مراحل برگزاری 
مناقصات از دریافت اسناد مناقصه و تحویل اسناد پیشنهادات قیمت و سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس 
www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار آگهی در سامانه مورخ 1401/09/12 می باشد.

توانند  متقاضیان می  مناقصه:  اسناد  دریافت  و محل  مبلغ  زمان، مهلت،   -1
با پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال  و  تاریخ 1401/09/12 لغایت 1401/09/16  از 
www.setadiran.ir آدرس  به  )ستاد(  دولت  الکترونیکی  تدارکات  سامانه   به 
شماره  سیبای  حساب  به  اینترنتی  پرداخت  درگاه  طریق  از  و  مراجعه   
4001107104019520 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران بنام تمرکز وجوه 
درآمد شرکت برق منطقه ای زنجان جهت خرید اسناد مناقصات فوق اقدام 

فرمایند.
2- مدت اعتبار پیشنهاد قیمت از زمان افتتاح پاکات 6 ماه می باشد.

3- زمان و محل تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: پیشنهاددهندگان 
)الف – ب- ج( در سامانه  بارگذاری تصویر کلیه مدارک  بایست ضمن  می 

تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( نسبت به ارائه اصل تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار قبل از شروع جلسه کمیسیون مناقصه اقدام فرمایند. 

4- تضامین مورد قبول : ضمانتنامه بانکی – فیش واریزی نقدی – و آیتمهای 
اشاره شده در آئین نامه تضمین معامالت دولتی به غیر از سفته و چک دفتر 

پشتیبانی و راهبری سامانه : 1456- 21
ضمناً اطالعات فوق در شبکه اطالع رسانی در سایتهای ذیل موجود می باشد.

www.setadiran.ir : سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
http://iets.Mporg.ir :پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات

http//tender.tavanir.org.ir :پایگاه اطالع رسانی مناقصات شرکت توانیر
www.zrec.co.ir : پایگاه اطالع رسانی شرکت برق منطقه ای زنجان

وزارت نیرو
شرکت برق منطقه ای زنجان

آگهی فراخوان تجدید مناقصات عمومی

ف
ردی

شماره 
مناقصه 
)مرجع(

شماره فراخوان در 
تضمین فرایند ارجاع نوع مناقصهموضوع مناقصهسامانه ستاد

کار )میلیون ریال(

مهلت بارگذاری 
پیشنهادات در 

سامانه

زمان بازگشایی 
پاکات و مستندات

11401/300/162001001313000029
تجدید مناقصه واگذاری عملیات 
تامین لوازم یدکی خطوط فوق 

توزیع و انتقال شرکت

عمومی یک 
تا ساعت 19 مورخ 9371مرحله ای

1401/09/27
10 صبح دوشنبه 
مورخ 1401/09/28

21401/300/102001001313000030
تجدید مناقصه واگذاری عملیات 
اصالح و بهینه سازی پست های 

نواحی زنجان و قزوین

عمومی دو 
مرحله ای با 
ارزیابی کیفی

تا ساعت 19 مورخ 4250
1401/09/27

11 صبح دوشنبه 
مورخ 1401/09/28

ت اول(
)نوب

انتشار نوبت اول : 1401/09/08 نوبت دوم : 1401/09/15

»آگهی مناقصه عمومی«
 )زیرسازی، جدول گذاری و آسفالت روستاهای حریم شهریار(

محمد صادق کولی وند - شهردار شهریار

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد درخواست شماره 2712 مورخ 1401/02/06 
گـذاری  )زیرسـازی، جـدول  و عمرانـی در خصـوص مناقصـه عمومـی  فنـی  معاونـت 
روسـتاهای حریم شـهریار( با برآورد اولیه 11/198/062/343 ریال با شـماره فراخوان 
2001093897000138 در سـامانه نسـبت بـه انتخـاب پیمانـکار اقـدام نمایـد. لـذا از 
متقاضیان واجد شـرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسـناد مناقصه به شـرح 
ذیـل تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی پاکـت هـا از طریـق درگاه سـامانه 

تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه آدرس www.setadiran.ir مراجعـه نماینـد.
1( مبلغ سپرده شرکت در مناقصه 560/000/000 ریال می باشد. سپرده نفرات اول 
و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. )سپرده بصورت 

واریز نقدی به حساب سپرده اشخاص شهرداری و یا ضمانت نامه بانکی( 
2( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

3( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
4( هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

5( متقاضیـان می بایسـت دارای حداقـل رتبـه 5 رشـته راه و بانـد از سـازمان برنامـه و 
بودجه کشـور باشـند.

6( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1401/09/08 تا تاریخ 1401/09/17 ساعت 
13/00 از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 

7( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت 13/00 مورخ 1401/09/27 در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت.

8( زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14/30 مورخ 1401/09/28 در محل: شهریار – 
میدان نماز – جنب پایانه 22 بهمن – شهرداری شهریار.

ت اول(
)نوب

شهرداری پرند به استناد مجوز شماره 011379 مورخ 1401/08/01 در نظر دارد، پروژه 
لکه گیری و درزگیری آسفالت معابر فاز 3 شهر پرند را به شماره 2001098283000005 
را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط و دارای حداقل رتبه 5 راه از 
سازمان برنامه و بودجه واگذار نماید. لذا پیمانکاران واجد شرایط جهت دریافت اسناد 
فراخوان و اطالعات بیشتر می توانند از تاریخ 1401/09/08 با مراجعه به سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس )www.setadiran.ir( در فراخوان شرکت نمایند. 
1- مبلغ اعتبار پروژه: 60/000/000/000 ریال

2- سپرده شرکت در مناقصه: 3/000/000/000 ریال که بایستی نقداً به حساب شماره 
0109113366006 )شماره شبا IR280170000000109113366006( نزد بانک ملی به 
نام شهرداری پرند یا بصورت ضمانتنامه بانکی تسلیم دبیرخانه این شهرداری گردد. الزم 
به ذکر است چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده 

آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.
3- مهلت و محل دریافت اسناد مناقصه: از تاریخ انتشار آگهی تا ساعت 14:00 روز 
سه شنبه مورخ 1401/09/15 و محل دریافت اسناد صرفاً از طریق سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس  )www.setadiran.ir( می باشد.
4- مهلت و محل تسلیم پیشنهادات: متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد 
قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم شده است را حداکثر 
 تا ساعت 12:00 روز شنبه مورخ 1401/09/26 در سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

)www.setadiran.ir( بارگذاری نمایند.
* تذکر: صرفا اسناد پاکت های پیشنهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد 
پذیرش است و در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی )کاغذی( 

و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
5- مدارک الزم جهت دریافت اسناد: متقاضیان جهت دریافت اسناد می بایست از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )www.setadiran.ir( نسبت به تهیه اسناد 

اقدام نمایند.
6- زمان بازگشایی پیشنهادها: ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 1401/09/26 می باشد.

7- شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادها مختار است.
8- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

حمید رضا اله یاری - شهردار پرند انتشار نوبت اول : 1401/09/08 نوبت دوم : 1401/09/15

» آگهی فراخوان مناقصه عمومی شماره 5/ پنج«

شناسه : 1417427

ت اول(
)نوب »  فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی شماره 196/ج م/1401«

مربوط به خرید محرک شیر خودکار جهت ولو XSV _3813 جهت خروجی مرحله دوم کمپرسور302/3گاز مایع - درخواست شماره 0100501

شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت 
 XSV_3813 برگزاری مناقصه عمومی مربوط به خرید محرک شیر خودکار جهت ولو
جهت خروجی مرحله دوم کمپرسور302/3گاز مایع به شماره ) 2001092660000317( 
برگزاری  کلیه مراحل  نماید.  برگزار  الکترونیکی دولت  تدارکات  از طریق سامانه  را 
فراخوان ارزیابی از دریافت و تحویل اسناد استعالم ارزیابی کیفی تا ارسال دعوتنامه 
جهت سایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرس  www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. الزم است مناقصه گران در صورت 
امضای  گواهی  دریافت  و  مذکور  در سایت  نام  ثبت  مراحل  قبلی،  عدم عضویت 
الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 
تاریخ 1401/09/05 تا 1401/09/07 می باشد . اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از 
برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران 

ارسال خواهد شد. حداقل امتیاز ارزیابی کیفی 60 امتیاز می باشد.
شرکت ها و موسسات دانش بنیان در مناقصات و عرضه کاالهای دانش بنیان ساخت 
داخل دستگاه های اجرایی حائز اولویت می باشند و همچنین کاالی پیشنهادی الزاما 
می بایست از فهرست بلند منابع واحد دستگاه مرکزی وزارت نفت)AVL(تامین گردد. 

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی تاریخ : 1401/09/19
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی تاریخ : 1401/10/05

- شرکت  فلکه هللا   - : گچساران  آدرس   : گزار  مناقصه  تماس دستگاه  اطالعات 
بهره برداری نفت و گاز گچساران -  تلفن : 32222089 –31921826- 074

مرکز تماس سامانه ستاد : 021-41934 
دفتر ثبت نام سامانه ستاد : 88969737 و 85193768

انتشار نوبت اول : 1401/09/08 نوبت دوم : 1401/09/12 

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیزجنوب

شرکت بهره برداری نفت وگازگچساران 
»سهامی خاص«

مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورایعالی مناطق 
آزاد تجــاری ـ صنعتــی و ویــژه اقتصادی، شــامگاه 
یکشــنبه در نشســت با فعــاالن اقتصادی منطقه 
آزاد ارس عنــوان کــرد کمیتــه ای جهــت بررســی 
قانون پایه مناطق آزاد تشــکیل یافته تا ضوابطی 
کــه باعــث نقض قانون اصلی شــد احصا و حذف 
شــود. بــا توجــه به اینکــه رئیس جمهور آشــنا به 
دیپلماســی اقتصادی انــد در رفــع ایــن مشــکالت 

قطعا ما را یاری خواهند کرد.
بــه گــزارش فرینــا، حجــت هللا عبدالملکی با 
تاکیــد بــر اینکــه حقــوق فعــاالن اقتصــادي مناطق 
آزاد کشــور برای بهره مندی از امتیازات پیش بینی 
بایــد حفــظ شــود،  شــده در قانــون مناطــق آزاد 
ســطح  در  آزاد  مناطــق  مشــکالت  کــرد:  تصریــح 
ملــی در ۴ بخــش گمرکی، مالیاتــی، ارزی و اداری 
است و تالش مضاعفی خواهیم کرد تا این موانع 

مرتفع شود.
عبدالملکــی بیــان کــرد: در خصــوص قوانین 
مالیاتی به دنبال ایجاد بسته های مالیاتی هستیم 

و فراکســیون مناطــق آزاد نیــز با مــا در رفع موانع 
همــراه اســت. ایــن موضوع به صراحــت در قانون 
پیش بینی شــده اســت و تالش می کنیم از طریق 

مجاری قانونی موضوع را حل نماییم.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی 
و ویژه اقتصادی در ادامه درباره مشــکالت مربوط 
مناطــق  محــدوده  در  ایــران  گمــرک  اســتقرار  بــه 
آزاد گفــت: گمــرک جــزو اولیــن دســتورهای کاری 
مــا اســت. بــه ایــن موضــوع بــه طــور جــدی ورود 

می کنیم.
دبیرخانــه  الحــاق  دربــاره  همچنیــن  وی 
وزارت  زیرمجموعــه  بــه  آزاد  مناطــق  شــورایعالی 
اقتصــاد افــزود: از نظــر بنــده ایــن اتفــاق خوبــی 
است چون مناطق آزاد با ارگان ها و اداراتی مانند 
بانک ها، بورس، گمرک و.. سروکار دارند که همه 
اینهــا زیرمجموعــه وزارت اقتصــاد هســتند و بــه 
همین علت پیگیری ها زودتر به نتیجه می رسد. 

تخصیــص  دربــاره  رئیس جمهــوری  مشــاور 
زمیــن جهــت ســاخت مســکن نیــز گفــت: دربــاره 

تخصیــص زمیــن جهت تامین مســکن کارگران در 
مناطــق آزاد بدنبــال هیــچ ســودی نیســتیم، ایــن 

زمین ها باید با کمترین قیمت واگذار شود.
وی بــا بیــان اینکــه در چنــد ســال گذشــته 
تامیــن  بــه خوبــی  آزاد  مناطــق  زیرســاخت ها در 
نشــده اســت، افزود: نیاز مناطق به برق باال رفته 
ولــی تولیــد آن بــه همــان انــدازه اضافــه نشــده، 
زیرســاختی  رفــع مشــکالت  بــرای  بایــد  بنابرایــن 
داشــته  فــوری  و  عملیاتــی  برنامه ریــزی  مناطــق، 

باشیم.
مشــاور رئیــس جمهــوی ر در پایــان افزود: با 
کمــک مناطــق و متخصصیــن حــوزه مناطــق آزاد، 
ضوابــط مناطــق آزاد را پایــش می کنیــم تــا برخــی 

قوانین بی مورد و دست و پاگیر حذف شوند.
رئیس جمهــوری  مشــاور  عبدالملکــی،  حجــت هللا 
و دبیــر شــورایعالی مناطــق آزاد تجــاری ـ صنعتــی 
و ویــژه اقتصــادی، یکشــنبه )6 آذرمــاه( بــه منظور 
بازدیــد از پروژه های عمرانی، کشــاورزی و تولیدی 

به منطقه آزاد ارس سفر کرد.

رئیــس هیــات عامل ســازمان توســعه و نوســازی 
معــادن و صنایــع معدنی ایــران )ایمیدرو( با بیان 
اینکــه کمیته اکتشــاف ایمیــدرو باید نگاه ملی به 
حــوزه اکتشــاف را ســرلوحه کارش قــرار دهد، بر 
لــزوم ایجاد ســاختار منســجم در حوزه اکتشــاف 

تاکید کرد.
در  جعفــری،  وجیــه هللا  ایمیــدرو،  اعــالم  طبــق 
نشســت صبــح روز دوشــنبه بــا کمیتــه اکتشــاف 
ایمیــدرو، بــا بیــان این با بیــان این موضــوع، اظهار 
کــرد: عــالوه بــر نــگاه ملــی، بایــد فعالیت هــا نیــز 
سیســتماتیک و براســاس شرایط علمی روز صورت 
گیــرد تــا نتایج قابل قبولی حاصل شــود. انجام کار 
اکتشافی بزرگ در کشور نیازمند ساختار منسجم، 
برنامه ریــزی و پیگیــری اســت؛ در ایــن راســتا بایــد 
از پتانســیل شــرکت های معدنــی بــزرگ همچــون 
شــرکت ملی صنایع مس ایران، چادرملو، گل گهر 

و ... برای پیشبرد اهداف اکتشافی بهره گرفت.
رئیــس هیــات عامــل ایمیدرو افــزود: تقویت 
شــرکت های پیمانــکار حــوزه اکتشــاف و حفــاری 
در حوزه هــای تخصصــی، تجهیزاتــی و بهره منــدی 
از تکنولــوژی روز دنیــا بــا اســتفاده از تــوان مالــی 
و پتانســیل شــرکت های بزرگ معدنی کشور یکی 
از راهکارهــای کمــک بــه پیشــبرد اهــداف حــوزه 

اکتشاف کشور است.
حســام مقدم علی- معاون طرح های توسعه 
معدن و صنایع معدنی این سازمان )ایمیدرو( نیز 
در این نشســت، ضمن اشــاره به لزوم بهره گیری 
از مشــاوران خارجــی حــوزه اکتشــاف، اظهــار کرد: 

بــا توجــه بــه اینکــه در کشــور بــا کمبود مشــاوران 
تراز اول حوزه اکتشاف مواجه هستیم و همچنین 
تمایــل اکثــر شــرکت های بــزرگ معدنی کشــور به 
برون ســپاری فرآینــد اکتشــاف و حفــاری اســت؛ 
بنابرایــن اســتفاده از مشــاوران خارجــی می توانــد 
عالوه بر رفع نیاز این شــرکت ها، به کســب نتایج 
بهتر و انتقال دانش روز به حوزه اکتشاف کشور 

منجر شود.
مدیــران و کارشناســان شــرکت  های تهیــه و 
تولید مواد معدنی ایران، صنایع ملی مس ایران، 
چادرملو، گل گهر، فوالد پایا و طرح توانمندسازی 
اکتشــاف نیز در این نشســت ضمــن ارائه گزارش 
عملکــرد در حــوزه حفاری  هــای اکتشــافی بــه بیان 
زمینــه  ایــن  در  راهکارهــای موجــود  و  چالش  هــا 

پرداختند.
در ادامه این نشســت، پس از آنکه گزارشی 
از برنامه هــا و رونــد اجــرای توافق نامــه ســه جانبه 
میــان ســازمان ایمیــدرو، ســازمان زمیــن شناســی 
و اکتشــافات معدنــی کشــور و معاونــت معــادن 
و فــرآوری مــواد وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
بــزرگ معدنــی  مدیــران شــرکت های  ارائــه شــد، 
نظیــر شــرکت تهیــه و تولیــد مــواد معدنــی ایــران، 
صنایع ملی مس ایران، چادرملو، گل گهر و طرح 
توانمندســازی اکتشــاف نیــز ضمــن ارائــه گــزارش 
عملکــرد در حــوزه حفاری هــای اکتشــافی بــه بیان 
زمینــه  ایــن  در  راهکارهــای موجــود  و  چالش هــا 

پرداختند.
ایــن شــرکت ها، مشــکالت موجــود در حــوزه 

نیــروی  کمبــود  حفــاری،  ماشــین آالت  خریــد 
متخصــص حفــاری و کمــک حفــار، موانــع صــدور 
آزمایشــگاه  های  بــه  نیــاز  اکتشــاف و  پروانه هــای 
مجهــز را مطــرح کــرده و در راســتای تاکیــد رئیس 
هیــات عامــل ایمیــدرو، در جهــت ایجــاد ســاختار 
منســجم و اســتفاده از پتانســیل شــرکت ها برای 
رفــع مشــکالت و پیشــبرد اهــداف حوزه اکتشــاف 

کشور اعالم آمادگی کردند.
اعالم آمادگی ایمیدرو برای کمک به واحدهای 

فوالدسازی طرح های هفتگانه
ایمــدرو همچنیــن در  رئیــس هیــات عامــل 
جلســه پایــش طرح های هفتگانه فــوالدی که روز 
گذشــته در محــل شــرکت ملی فوالد ایــران برگزار 
شد، از آمادگی ایمیدرو برای ارائه کمک های مالی 
و مشــاوره ای بــه طرح هــای هفتگانه فــوالدی و به 
بهره بــرداری رســیدن آن هــا خبــر داد و تاکید کرد: 
مدیــران و مجریــان طرح هــا زمان بنــدی الزم بــرای 
تکمیل و راه اندازی طرح ها را در دستور کار خود 
داشــته باشــند و ما نیز در ایمیدرو با ســطح بندی 
و اولویت بنــدی نیازها، اقدامات الزم برای کمک و 

مساعدت به طرح ها را انجام خواهیم داد.
معــاون وزیــر صمــت ضمــن اشــاره بــه اینکه 
دارد  وجــود  پروژه  هــا  همــه  در  مالــی  مشــکالت 
امــا مجــری، مشــاور و پیمانــکار طــرح بایــد به یک 
اجمــاع بــرای تعییــن نیازهــای مالــی خود برســند، 
خاطر نشان کرد: ما نیز منوط به اینکه همه چیز 
بصــورت مــدون و برنامه ریــزی شــده بــه ایمیــدرو 

ارائه شود، در کنارشان خواهیم بود.

اقتصــادی  ویــژه  احــداث ســاختمان های منطقــه 
المــرد بــه مســاحت ۹۹۴ مترمربــع بــا اعتبــاری 
افزون بر ۲۹۵ میلیارد ریال به مناقصه می رود.

بــه گــزارش روابــط عمومــی منطقــه ویــژه 
برنامــه  تحقــق  راســتای  در  المــرد،  اقتصــادی 
ارتقــا و پایــداری زیرســاخت ها و ایجاد بســتری 
ایــن  مناســب جهــت جــذب ســرمایه گذاران در 

منطقــه راهبــردی، پــروژه زیــر ســاختی دیگــری 
بــا اعتبــاری افــزون بــر ۲۹۵ میلیــارد ریــال بــه 

مناقصــه می رود. 
ایــن پــروژه زیرســاختی شــامل احــداث ســه 
واحد ساختمان باسکول و محوطه سازی اطراف، 
و  نگهبانــی  و  خــروج  ورود،  کنتــرل  ســاختمان 
محوطــه و همچنیــن ســاختمان درب ورود گمــرک 

در طی مدت ۱۲ ماه اجرایی می شود.
از  المــرد  اقتصــادی  ویــژه  منطقــه 
نوســازی  و  توســعه  ســازمان  زیرمجموعه هــای 
معــادن و صنایــع معدنــی ایران ایمیدرو اســت که 
جهــت اســتقرار صنایع انرژی بــر معدنی و صنعتی 
در جنــوب اســتان فــارس و در نقطــه تالقــی ســه 
استان فارس بوشهر و هرمزگان واقع شده است.

 مناقصه پروژه زیرساختی منطقه
 ویژه اقتصادی المرد با اعتباری افزون

بر ۲۹۵ میلیارد ریال 

مشاور رئیس جمهوری: قوانین دست و پاگیر 
مناطق آزاد حذف شوند

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: لزوم ایجاد 
ساختار منسجم و نگاه ملی در حوزه اکتشاف



اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو  . سه شنبه 8 آذر 1401 . سال هجدهم . شماره 5040 . 
آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی فوق العاده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران

بدینوسـیله از کلیـه اعضـاء محتـرم اتحادیـه دعـوت بعمـل مـی آیـد تـا درجلسـه مجمـع عمومـی فـوق العـاده  
اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان نـان ایـران کـه در روز سـه شـنبه سـاعت 15:00 مـورخ 1401/09/29 
بـه آدرس تهـرانـ  بزرگـراه جـال آل احمـد ، نبـش خیابـان آرش مهـر، سـاختمان گلزار، طبقـه 4 ، واحد403 

برگـزار مـی گـردد حضـور بهـم رسـانید .
دستور جلسه : 

- اصالح موضوع فعالیت اتحادیه و تصویب آن  
هیئت مدیره- تصویب اساسنامه جدید

آگهی فراخوان دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نان ایران
عـادی  درجلسـه مجمـع عمومـی  تـا  آیـد  مـی  بعمـل  دعـوت  اتحادیـه  اعضـاء محتـرم  کلیـه  از   بدینوسـیله 
به طـور فوق العـاده  اتحادیـه تولیدکننـدگان و صادرکننـدگان نـان ایـران کـه در روز سـه شـنبه سـاعت 16:00 
مـورخ 1401/09/29 بـه آدرس تهـرانـ  بزرگـراه جـال آل احمـد، نبـش خیابـان آرش مهـر، سـاختمان گلـزار، 

طبقـه 4، واحـد403 برگـزار مـی گـردد حضـور بهـم رسـانید .
دستور جلسه : 

 - اسـتماع گـزارش عملکـرد هیـأت مدیـره ، خزانـه دار و بـازرس  - تصویـب صورتهـای مالـی منتهـی بـه 1400/12/29
- انتخاب و تصویب روزنامه کثیراالنتشار - تعیین و تصویب ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء  - انتخاب اعضاء 

هیئت مدیرهاصلی  و علی البدل هیات مدیره  - انتخاب بازرس اصلی و علی البدل   - سایر موارد

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

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

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

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

م الف 14015 / شناسه آگهی 1409271

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

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

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

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

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

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

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

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

تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود آهـن مـکان سـپهر درتاریـخ 1401/09/05 
ثبـت و امضـا ذیـل  بـه شناسـه ملـی 14011686370  بـه شـماره ثبـت 605284 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی 
مجـاز  کاالهـای  واردات صـادرات  و  فـروش  و  : خریـد  فعالیـت  موضـوع  گـردد.  
بازرگانـی اعـم از آهـن آالت و فـوالد و مشـتقات آهنـی، افتتـاح حسـاب و اخـذ 
دسـته چـک و اخـذ وام و تسـهیات ارزی و ریالـی از بانکهـا و موسسـات مالـی و 
اعتبـاری، عقـد قـرار داد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحدود 
تهـران،  شـهر  مرکـزی،  بخـش  تهـران،  تهـران، شهرسـتان  اسـتان   : اصلـی  مرکـز 
، خیابـان شـهید حسـین   )137( داریـوش سـلطانی  تهرانپـارس، خیابـان شـهید 
مائـی )200 شـرقی( ، پـاک 67، طبقـه همکـف کدپسـتی 1656816911 سـرمایه 
شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 1,000,000,000 ریـال نقـدی میزان سـهم 
الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای مهـدی بختیـاری بـه شـماره ملـی 0059442441 
ملـی  شـماره  بـه  میرزائـی  نـادر  آقـای  الشـرکه  سـهم  ریـال   970000000 دارنـده 
6179931240 دارنـده 30000000 ریـال سـهم الشـرکه مدیـر عامـل آقـای مهـدی 
بختیـاری بـه شـماره ملـی 0059442441 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود 
دارندگان حق امضا : کلیه اوراق و اسـناد بهادار و تعهد آور شـرکت از قبیل چک 
، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی 
و اداری بـا امضـاء مدیـر عامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. اختیـارات 
مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج 
آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد . ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخذ و 

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

غیرتجاری تهران )1418342(

درتاریـخ  پـرگاس  نویـن  آوران  دانـش  بـا مسـئولیت محـدود  تاسـیس شـرکت 
1401/09/06 بـه شـماره ثبـت 605303  بـه شناسـه ملـی 14011687805 ثبـت 
و امضـا ذیـل دفاتـر تکمیـل گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع 
عمـوم آگهـی مـی گـردد. موضـوع فعالیت : ارائه مشـاوره، تهیه، تولید، طراحی، 
ارزیابـی کیفیـت و امنیـت، آمـوزش، برگـزاری رویـداد، خریـد، فـروش، توزیـع، 
واردات و صـادرات در زمینـه امـور رایانـه ای اعـم از سـخت افـزار، نـرم افـزار و 
تجـارت الکترونیـک، شـرکت در کلیـه مناقصـات و مزایـدات دولتـی و خصوصـی 
در زمینـه موضـوع فعالیـت شـرکت، اخـذ وام و تسـهیات بانکـی اعـم از ریالی و 
ارزی از بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در داخل و خارج ازکشور، اخذ و 
اعطـای نمایندگـی و ایجـاد شـعب در داخـل و خـارج از کشـور در زمینـه موضـوع 
فعالیـت شـرکت کـه در راسـتای اهـداف وسـوددهی شـرکت باشـد. درصـورت 
لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ 
ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران، شهرسـتان شـمیرانات، 
بخـش مرکـزی، شـهر تجریـش، شـهرک محاتـی، کوچـه اقاقیـا، کوچـه یاسـمن، 
حقوقـی  شـخصیت  سـرمایه   1955874440 کدپسـتی   -2 طبقـه   ،22 پـاک 

عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از 
شـرکا آقـای محمدرضـا کرمـی بـه شـماره ملـی 0052342913 دارنده 5000000 
ریـال سـهم الشـرکه آقـای امیـر سـهیل کرمـی بـه شـماره ملـی 0250026831 
آقـای محمدرضـا  مدیـره  اعضـا هیئـت  الشـرکه  ریـال سـهم  دارنـده 5000000 
کرمـی بـه شـماره ملـی 0052342913 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود 
و بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای امیـر سـهیل کرمـی 
بـه شـماره ملـی 0250026831 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 
نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت 
از قبیـل چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنین کلیه نامه 
های عادی و اداری با امضا مدیر عامل به تنهایی همراه با مهر شـرکت معتبر 
می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه روزنامه کثیر االنتشـار عصر 
اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت 

مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1418348(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه توسعه بازرگانی بصیر به شناسه ملی 
14004162429 و به شماره ثبت 456296 

بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1401/07/04 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : شـرکت گـروه توسـعه اقتصـادی بصیـر بـه شناسـه ملـی 
14003980270 و به نمایندگی منصور شمشیری به شماره ملی 4130605828 به 
سمت عضو اصلی هیئت مدیره تا تاریخ 1403/07/04 شرکت گروه توسعه صنعت 
سـامت بصیر به شناسـه ملی 14004159908 و به نمایندگی محمد طاهرخانی به 
شـماره ملـی 0040314278 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/07/04 
شرکت گروه توسعه کشاورزی بصیر به شناسه ملی 14005055162 و به نمایندگی 
امیر حسـین شـعبانی به شـماره ملی 3920775597 به سـمت مدیر عامل و نایب 
رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/07/04 انتخـاب گردیدنـد.  کلیه چک ها، بـروات، 
سفته ها و اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار بانکی و غیر بانکی با امضاء رئیس هیأت 
مدیره و مدیرعامل و در غیاب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل با امضاء دو عضو از 
اعضای اصلی هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه های 
اداری و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیـره و یـا یکـی از اعضـای 

اصلـی هیـأت مدیـره همـراه با مهر شـرکت معتبر می باشـد.
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 

تهران )1418357(

آگهی تغییرات شرکت سهامی خاص گروه توسعه صنعت سالمت بصیر به 
شناسه ملی 14004159908 و به شماره ثبت 456226 

مـورخ  العـاده  فـوق  بطـور  عـادی  عمومـی  مجمـع  صورتجلسـه  اسـتناد  بـه 
اقتصـادی  توسـعه  گـروه  شـرکت  شـد:  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   1401/08/10
منصـور  آقـای  نمایندگـی  بـه  و   14003980270 ملـی  شناسـه  بـه  بصیـر 
نایـب رئیـس هیئـت مدیـره  بـه سـمت  بـا کـد ملـی 4130605828  شمشـیری 
تـا تاریـخ   1403/08/10 شـرکت گـروه توسـعه بازرگانـی بصیـر بـه شناسـه ملـی 
ملـی  کـد  بـا  الدینـی  قـوام  سـپهر  سـید  آقـای  نمایندگـی  بـه  و   14004162429
تاریـخ 1403/08/10  تـا  اصلـی هیئـت مدیـره  بـه سـمت عضـو   0057964890
شـرکت گـروه توسـعه فنـاوری اطالعـات بصیـر بـه شناسـه ملـی 14004310786 
بـه سـمت  بـه شـماره ملـی 0040314278  بـه نمایندگـی محمـد طاهرخانـی  و 
رئیـس هیئـت مدیـره تـا تاریـخ 1403/08/10 خانـم سـمیه کرمـی بـه شـماره ملـی 
3258569223 بـه سـمت مدیرعامـل )خـارج از اعضـاء هیئـت مدیـره( تـا تاریـخ 
1403/08/10 انتخاب گردیدند.  کلیه چک ها، بروات، سـفته ها و اسـناد و اوراق 
تعهـدآور و بهـادار بانکـی و غیـر بانکـی بـا امضـاء رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
و در غیاب رئیس هیأت مدیره یا مدیرعامل با امضاء دو عضو از اعضای اصلی 
هیـأت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر خواهـد بـود و سـایر نامه هـای اداری 
و اوراق عـادی بـا امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیـأت مدیـره و یـا یکـی از اعضـای 

اصلـی هیـأت مدیـره همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر می باشـد .
 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری تهران )1418358(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده کانون کارآفرینان توسعه گرا 
به شماره ثبت 37861 شناسه ملی 14005608194

بدینوسیله از کلیه اعضای کانون کارآفرینان توسعه گرا به شماره ثبت 37861 دعوت به عمل می آید تا در 
جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده که راس ساعت 10 صبح روز چهارشنبه مورخ 1401/09/23 
در آدرس تهـران، سـعادت آبـاد، خیابـان عامـه شـمالی، کوچـه بیسـتم غربـی، پـاک 6، )خانـه جهانپـارس( 

تشکیل می گردد، با در دست داشتن این دعوتنامه شرکت نمایند: 
دستور جلسه: 

1- گـزارش عملکـرد هیـات مدیـره  2- تصویـب صـورت هـای مالـی  3- انتخـاب شـورای عالی و بازرسـان / هیات 
هیات مدیره مدیـره  4- تعییـن حـق عضویـت و سـایر مـواردی کـه در حـدود اختیـارات این مجمع می باشـد. 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد ذمه(
شماره پرونده: 140104010372000083 به موجب پرونده اجرائی کالسه 140100092 
سـند مالکیـت ششـدانگ یـک بـاب تجـاری تحـت پـالک 12 فرعـی از 55 اصلـی مفـروز و 
مجزی شده از 10 فرعی)دوازده فرعی از پنجاه و پنج اصلی( قطعه دو واقع در همکف 
واقع در بخش 17 ثبت بهشـهر به مسـاحت 26/49 متر مربع )بیسـت و شـش متر و 
چهل و نه دسی متر مربع( به نشانی بهشهر چهارراه فرمانداری خیابان شهید مجیدی 
تقاطع خیابان شهید مجیدی و شهیدان طاطیان که سند مالکیت اصلی بشماره چاپی 
509455 سـری الف سـال 93 که در صفحه 322 دفتر امالک جلد 389 ذیل شـماره 
61103 بنـام یونـس قاسـم پـور ثبـت و صـادر گردیـده اسـت. پـالک مذکـور بابـت مهریـه 
برابـر سـند ازدواج شـماره 4552 مـورخ 1395/05/26 بـه نفـع خانـم فهیمـه یعقوبیـان 
بازداشـت گردیـد بـا حـدود و مشـخصات شـماال: درب و دیـوار و پنجـره ای اسـت بطـول 
)4/76( چهار متر و هفتاد و شش سانتیمتر به معبر مجاور شرقا: دیواریست مشترک 
بطـول)6/22( شـش متـر و بیسـت و دو سـانتیمتر  بـه واحـد تجـاری قطعـه 3 جنوبـا: 
دیواریسـت مشـترک بطـول )4/61( چهـار متـر و شـصت و یـک سـانتیمتر بـه آپارتمـان 
قطعـه 4 غربـا: دیواریسـت مشـترک بطـول )5/96( پنـج متـر و نـود و شـش سـانتیمتر 
بـه واحـد تجـاری قطعـه 1 بـه مالکیـت یونـس قاسـم پـور ثبـت و صـادر کـه ششـدانگ 
پالک مذکور طبق نظر کارشـناس رسـمی دادگسـتری به مبلغ 15/800/000/000 ریال 
ارزیابی و سـهم بسـتانکار با توجه به محاسـبه بدهی و اعمال هزینه های نیمعشـر و 
حـق حـراج و غیـره پـس از کسـر سـهم مشـاعی و ارزیابـی قـدر السـهم بـه میـزان 1/109 
)یک دانگ و یکصد و نه هزارم دانگ مشـاع از ششـدانگ( به مبلغ 2/920/565/000 
ریـال مـی باشـد. پـالک فـوق دارای منضماتـی از نـوع بالکـن تجـاری بـه مسـاحت 10/77 
متـر مربـع واقـع در نیـم طبقـه فوقانـی و یـک انبـاری تجـاری بـه مسـاحت 25/69 متـر 
مربـع واقـع در زیرزمیـن میباشـد مغـازه واقـع در همکـف یـک واحـد تجـاری بـه صـورت 
کافـی نـت مـورد اسـتفاده بدهـکار اسـت. کـف و پوشـش دیـوار سـرامیک و سـقف آن 
کمپـارس میباشـد. درب ورودی شیشـه ای و عـالوه بـر آن درب کرکـره ای ریموتـی بـه 
عـرض 4/50 متـر دارد. انبـاری زیرزمیـن کـه بـا یـک راه پلـه اختصاصـی بـه آن دسترسـی 
میباشد در حال حاضر به صورت یک سوئیت محل سکونت زوجین میباشد و شامل 

نشیمن، آشپزخانه و حمام است. کف و دیوارها سرامیک و سقف آن کمپارس است. 
در منتهـا الیـه راه پلـه زیرزمیـن یـک سـرویس بهداشـتی وجـود دارد کـه کـف و دیـوار آن 
سـرامیک و سـقف آن کمپـارس میباشـد. یـک راه پلـه فلـزی بـرای دسترسـی بـه بالکـن 
تعبیـه شـد و بالکـن بـه صـورت انبـاری و محـل نگهـداری اسـباب و اثاثیـه اسـت. کـف 
آن سـرامیک و دیوار و سـقف سـفیدکاری میباشـد. سـاختمان دارای آب و برق و فاقد 
امتیاز گاز میباشد و قدمت آن حدود ده سال است. برابر گزارش مامور اجرا مغازه در 
تصرف آقای یونس قاسم پور بوده و پالک فوق از ساعت 9 الی 12 روز دوشنبه مورخ 
1401/9/21 )بیست و یک آذرماه یکهزار و چهارصد و یک( در اداره ثبت اسناد و امالک 
بهشـهر به نشـانی بهشـهر بلوار شـهید هاشـمی نژاد واقع در واحد اجرای ثبت بهشـهر 
از طریـق مزایـده بـه فـروش مـی رسـد. مزایـده بابـت میـزان 1/109 )یـک دانـگ و یکصـد 
و نـه هـزارم دانـگ مشـاع از ششـدانگ( از مبلـغ 2/920/565/000 ریـال )دو میلیـارد و 
نهصد وبیست میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار ریال( شروع و به باالترین قیمت 
پیشـنهادی نقـدا فروختـه مـی شـود. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخـت بدهی هـای مربوط به 
آب، بـرق و گاز اعـم از حـق انشـعاب و یـا حـق اشـتراک و مصـرف در صورتـی کـه مـورد 
مزایده دارای آنها باشـد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شـهرداری و غیره تا تاریخ 
مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده باشـد یا نشـده باشـد به عهـده برنده 
مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابـت هزینـه هـای فـوق از 
محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و حق مزایده نقدا وصول 
مـی گـردد. شـرکت در مزایـده منـوط بـه پرداخـت ده درصـد از مبلـغ پایـه کارشناسـی بـه 
حسـاب سـپرده ثبـت و حضـور خریـدار یـا نماینـده قانونـی او در جلسـه مزایـده اسـت. 
برنـده مزایـده مکلـف اسـت مابـه التفـاوت مبلـغ فـروش را ظـرف مدت پنـج روز از تاریخ 
مزایده به حسـاب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فـروش را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز ننمایـد مبلـغ مذکـور قابل اسـترداد نبـوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد و این اجرا مسئولیتی در قبال تفکیک و دیگر امورات 

ثبتی نـدارد.
 تاریخ انتشار: سه شنبه 1401/9/8

شناسه : 1417359  محسن جعفری -  مسئول اجرای اسناد رسمی بهشهر

آگهی مفقودی
 بلرگ سلبز سلند کمپانلی و کارت تراکتلور کشلاورزی بله شلماره پلاک
935 ک 14 ایران 12 و شماره موتور MT4A2W6228B و شماره شاسی 
N3HKTAD2CEEP19687 بنلام رضلا حسلین زاده مفقلود شلده و از 

درجله اعتبار سلاقط اسلت. 

آگهی مفقودی
بـرگ سـبز سـند کمپانـی و کارت خـودرو سـواری سـمند ال ایکـس بـه 
ایـران 20 و شـماره موتـور 12491052781  پـاک 953 ن 56  شـماره 
شماره شاسی NAAC91CC4CF894371 بنام سامان حسن زاده خرم 

مفقـود گردیـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آگهی مفقودی

 LXEF7 درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش و مالکیـت خـودروی سـواری سـمند   
بـه رنـگ سـفید روغنـی مـدل 1397 شـماره موتـور 147H0396375 شـماره شاسـی 
NAACR1HWXJF469961 شـماره پالک ایران 59-397 ص 38 بنام فرشـته بای بک 
کدملـی 2239961287 لـذا سـند کمپانـی و بـرگ سـبز ) فاکتـور فـروش کارخانـه وسـند 

مالکیـت ( خـودروی فـوق مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
481- استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
   درخصوص مفقود شدن اسناد فروش خودروی سواری سایپا 111EX به رنگ مسی 
 NAS431100D5751502 متالیک  مدل 1392 شـماره موتور4943416 شـماره شاسـی
کـد  عباسـعلی  فرزنـد  برزوئـی   زهـرا  بنـام  ل46   528-74 ایـران  پـاک  شـماره 
) فاکتورفـروش کارخانـه (  لـذا سـند کمپانـی  از سـبزوار  ملـی0790324571 صـادره 

خـودروی فـوق مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط مـی باشـد.
482- استان گلستان - گرگان

آگهی مفقودی
 LX XU7 درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش خـودروی سـواری سـمند تیـپ   
بـه رنـگ سـفید روغنـی  مـدل 1395 شـماره موتـور 124K0935777 شـماره شاسـی 
اکبـر  علـی  بنـام  59-267ص66  ایـران  پـاک  شـماره   NAAC91CE7GF110933
روحانـی مجـرد فرزنـد صاحـب کدملـی 2110546956 صـادره ازگـرگان لـذا سـند کمپانـی 
) فاکتورفروش کارخانه( خودروی فوق مفقود شـده و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.
483-استان گلستان-گرگان

آگهی تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت نظر به اینکه:
۱- سـند مالکیت ۳۰ سـهم مشـاع از ۷۵ سـهم ششـدانگ پالک ۱۶۴/۱۰۰۱ بخش ایوانکی ذیل صفحه 
۲۴۶ دفتر ۲۵ بنام سـید عباس سـعادت صادر گردیده اسـت سـپس نامبرده فوت نموده و دو نفر از 
ورثه به نامهای سید جالل و شهین سعادت مقدار ۱۵ سهم مشاع از ۷۵ سهم ششدانگ سهم االرث 
خود را برابر سند قطعی شماره ۴۹۵۷- ۱۳۶۴/۸/۲۲ دفترخانه یک ورامین به آقای علی دانش انتقال 
داده انـد و طبـق گواهـی دفتـر امـالک مـورد ثبـت سـابقه بازداشـتی نـدارد علـی دانش نیز فوت نمـوده و 

احدی از ورثه بنام نسـرین دانش تقاضای سـند مالکیت سـهم االرث را نموده اسـت. 
۲- سـند مالکیت ۲ سـهم مشـاع از شـش سـهم چهاردانگ مشـاع از ششـدانگ پالک ۱۶۴/۱۵۰۹ ذیل 
صفحه ۲۷۸ دفتر ۱۱ بنام داریوش دانش و سـند مالکیت ۵ سـهم مشـاع از ۷ سـهم دو دانگ مشـاع 
از ششدانگ ذیل صفحه ۱۳۷ دفتر ۴ بنام علی دانش صادر گردیده است نامبردگان نیز فوت نموده 

اند و خانم نسـرین دانش احدی از ورثه تقاضای سـند سـهم االرث را نموده اسـت. 
۳- سند مالکیت ششدانگ پالک ۱۶۴/۱۷۰۶ ذیل صفحه ۲۷۸ دفتر ۱۱ بنام علی دانش صادر گردیده است 

سپس نامبرده نیز فوت نموده و خانم نسرین دانش احدی از ورثه تقاضای سهم االرث را نموده است. 
۴- سـند مالکیـت ششـدانگ پـالک ۱۶۴/۱۶۳۳ ذیـل صفحـه ۲۷۸ دفتـر ۱۱ بنـام علـی دانـش صـادر گردیـده اسـت 
سـپس نامبرده نیز فوت نموده و خانم نسـرین دانش احدی از ورثه تقاضای سـند سـهم االرث را نموده اسـت. 
۵- اسـناد مالکیت ۲ سـهم مشـاع از ۶ سـهم سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ و ۳۰ سـهم مشـاع از ۹۰ 
سهم مشاع از ۱۳ سهم مشاع از ۱۸ سهم سه دانگ مشاع از ششدانگ به ترتیب ذیل صفحات ۴۰۶و 
۲۰۱ و دفاتر جلد ۳۱ و ۵۲ به نام داریوش دانش صادر گردیده است. سپس نامبرده نیز فوت نموده 

اند و خانم نسـرین دانش احدی از ورثه تقاضای سـند سـهم االرث را نموده اسـت.
بـا عنایـت بـه اینکـه خانـم نسـرین دانـش اظهـار داشـته اسـناد مالکیـت مـورث در یـد خانـم سوسـن 
حشـمتی احـدی از ورثـه مـی باشـد کـه از ابـراز و تسـلیم آن بـه وراث یـا اداره ثبـت خـودداری مـی نمایـد 
لذا مراتب در راستای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت طی اخطار اداری جهت تحویل اسناد 
مالکیـت بـه ایـن واحـد ثبتـی بـه نامبـرده صـورت پذیرفتـه ولیکـن در مهلـت مقـرر سـند مالکیـت بـه ایـن 
واحد واصل نگردیده اسـت چون در نظر اسـت سـند مالکیت سـهم االرث بنام وراث فوق الذکر صادر 
گردد لذا مراتب یک نوبت در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی و چنانچه دارنده سند مالکیت ۱۰ روز 
از زمان انتشـار آگهی بدون مجوز قانونی اسـناد مالکیت مورد مطالبه را تسـلیم ننماید سـند مالکیت 

وراث متقاضـی بـا رعایـت کلیـه مقـررات قانونـی صـادر و تسـلیم خواهد شـد.
شناسه ۱۴۱۸۵۲۷ محمدرضا دهقانی عشرت آبادی - رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی 

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

تسهیل شرایط صدور مجوز 
 ساخت بارگاه زرشک و عناب

در خراسان جنوبی
اســتاندار خراســان جنوبــی  از تســهیل صــدور مجــوز ســاخت 

بارگاه بهداشتی زرشک و عناب در استان خبر داد. 
بــه گزارش ایســنا، جــواد قناعت در دیدار بــا معاون حفظ 
کاربــری و یکپارچگــی اراضــی ســازمان امور اراضی کشــور اظهار 
کرد: در گذشته این مجوز برای باغات باالی پنج هزار مترمربع 
صــادر می شــد کــه روند صدور مجوز تســهیل شــد و کشــاورزان 
می توانند در باغات عناب و زرشک به متراژ ۲ هزار و ۵۰۰ متر 

مربع و باالتر اقدام به احداث بارگاه کنند. 
او با تشــکر از نگاه ویژه معاون حفظ کاربری و یکپارچگی 
اراضــی ســازمان امــور اراضی کشــور بــه این اســتان در انعطاف  
پذیــری در قوانیــن درخصــوص صــدور مجــوز بــارگاه بهداشــتی 
زرشــک، گفــت: در مجمــوع یــک ســوم مــردم خراســان جنوبــی 

کشاورز و اکثراً زرشک کار هستند.
استاندار با اشاره به کم برخوردار بودن خراسان جنوبی و 
اینکه در گذشــته به این اســتان کمتر توجه شــده است، گفت: 
مســاعدت ویــژه حضرتعالــی در صــدور مجــوز بــارگاه زرشــک و 
عنــاب جــای قدردانــی دارد چــرا کــه در نشســت ها و دیدارهــای 
مختلــف بــا کشــاورزان نبــود بــارگاه بهداشــتی زرشــک و خانــه 

کارگری از دغدغه های جدی آنان بود.
قناعــت بیــان کــرد: در چنــد جلســه شــورای گفــت و گــوی 
دولت و بخش خصوصی به رفع این دغدغه کشاورزان پرداخته 
شــده کــه انعطــاف حضرتعالــی در صــدور مجــوز ســاخت بارگاه 
زرشــک و عناب برای اراضی باغی با متراژ ۲ هزار و ۵۰۰ متر و 

باالتر، این دغدغه کشاورزان رفع شد.
اراضــی  شــدن  ســنددار  موضــوع  اینکــه  بــر  تأکیــد  بــا  او 
کشاورزی در خراسان جنوبی نیز به جد دنبال شود تا از برنامه 
عقــب نیفتیــم، تصریح کرد: در کنار صدور مجوز بارگاه زرشــک 
و عناب باید کشاورزان نیز مجاب به سنددار کردن اراضی خود 
شوند و نیز صدور پایان کار برای بارگاه زرشک و عناب در گرو 

سنددار کردن اراضی کشاورزی باشد.
اســتاندار با اشــاره به سفر روز گذشــته سفیر قرقیزستان 
بــه اســتان و ارائــه ۱۰ راهکار مکتــوب برای ایجــاد تعامالت بین 
خراســان جنوبی و این کشــور، گفت: به دنبال این هســتیم که 
تعاملــی بیــن بخــش خصوصــی دو کشــور ایجاد شــود تــا از این 

پس ارتباطات و مراودات خوبی داشته باشیم.
قناعت تصریح کرد: در جریان این ســفر بر روی صادرات 
زرشــک به کشــور قرقیزســتان تأکید شــد و این موضوع مکتوب 
هم ارائه شــد که مورد اســتقبال سفیر قرار گرفت؛ در خراسان 
جنوبــی در خصــوص ویالســازی در اراضــی کشــاورزی و کاهش 

سطح اراضی کشاورزی جای نگرانی وجود ندارد.
۲۷ درصد اراضی کشاورزی خراسان جنوبی سنددار شد

 رئیــس ســازمان جهــاد کشــاورزی خراســان جنوبــی نیــز 
در ایــن دیــدار گفــت: از دغدغه های اصلی زرشــکاران خراســان 
جنوبی صدور مجوز ســاخت بارگاه بهداشــتی زرشــک اســت تا 
بار میکروبی زرشک کاهش یابد و بتوانیم صادرات مطلوبی از 

محصول زرشک را داشته باشیم.
مهــدی جعفــری افــزود: درخصــوص صــدور مجــوز بــارگاه 
زرشــک مردم دو مشــکل داشــتند یکی ســنددار بودن اراضی و 
دیگری متراژ زمین بود که باید حتماً متراژ زمین کشاورز باالی 

پنج هزار مترمربع باشد.
او ادامــه داد: امــروز بــا حضــور معــاون حفــظ کاربــری و 
یکپارچگی اراضی ســازمان امور اراضی کشــور تصمیمات خوبی 
در خراسان جنوبی گرفته شده که ابتدا برای صدور مجوز متراژ 
زمین از پنج هزار مترمربع به ۲ هزار ۵۰۰ متر تقلیل پیدا کرد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: 
با تسهیل صدور مجوز از این پس برای ۲ هزار و ۵۰۰ مترمربع 
از اراضــی زرشــک بــا ۲۰۰  اصلــه درخــت مجــوز ســاخت بــارگاه 
بهداشتی زرشک به متراژ ۴۰ مترمربع صادر می شود و به ازای 
هــر هــزار متــر افزایش متــراژ زمین هــم ۱۰ متر به متــراژ بارگاه 

اضافه خواهد شد.
جعفــری خاطرنشــان کــرد: بــرای محصــول عناب هــر برای 
هــر ۲ هــزار و ۵۰۰ متــر مربــع  متــراژ بــاغ عنــاب مجوز ســاخت 
۳۰ مترمربــع بــارگاه داده خواهــد شــد و بــه ازای هــر هــزار متر 
افزایش متراژ زمین کشاورز، هشت متر به متراژ بارگاه اضافه 
خواهد شد؛ برای رفع دغدغه مردم در تأمین سند اراضی، برای 
احــداث بــارگاه زرشــک و عنــاب در ابتدای آغاز بکار درخواســت 
ســند نخواهیم داشــت اما برای پایان کار بارگاه حتماً باید سند 

زمین کشاورزی ارائه شود.
او بــا اشــاره بــه ســنددار شــدن اراضــی کشــاورزی اســتان 
گفــت: ۲۷ درصــد اراضــی کشــاورزی خراســان جنوبــی تاکنــون 

سند دار شده است.

 ساخت مگا آی سی یو
40 تخت خوابی بنیاد برکت 

بیمارستان گلستان اهواز
بــا مشــارکت بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امــام بخــش 
مراقبت هــای ویــژه بیمارســتان گلســتان اهواز بــه بهره برداری 

رسید.
از  برکــت  بنیــاد  زیربنایــی  طرح هــای  و  عمرانــی  معــاون 
راه انــدازی بخــش مراقبت هــای ویــژه در اســتان خوزســتان خبر 
داد و افــزود: ایــن بخــش تخصصی مگا آی ســی یو با ظرفیت ۴۰ 
تخت خــواب بــه همــت بنیاد برکــت راه اندازی شــده و در بخش 
اورژانــس بیمارســتان گلســتان اهــواز آمــاده ســرویس دهی بــه 

بیماران است.
محمد مهجوری خاطرنشــان کرد: حجم کل ســرمایه گذاری برای 
راه اندازی این بخش مراقبت های ویژه ۵۰۰ میلیارد ریال است.
وی تاکیــد کــرد: بخــش مراقبت هــای ویژه راه اندازی شــده 
بهــره  می بــرد و دارای  از نیروهــای مختصــص و آموزش دیــده 
تجهیــزات  ونتیالتــور،  جملــه  از  پیشــرفته  پزشــکی  تجهیــزات 

مانیتورینگ، لوله های تغذیه، درن ها و کاتترها است.
معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایــی بنیاد برکــت درباره 
فعالیت هــای ایــن بنیــاد در حــوزه ســاخت مراکــز بهداشــتی و 
درمانی در خوزستان توضیح داد: تا به امروز ۴۷ مرکز بهداشتی 
و درمانــی برکــت در مناطــق محــروم و روســتایی خوزســتان بــه 

بهره برداری رسیده و وارد مدار پزشکی استان شده است.
مهجــوری یادآور شــد: ۲ مرکز بهداشــتی و درمانــی دیگر نیز در 
استان خوزستان با مشارکت بنیاد برکت در حال ساخت است.
وی اظهار داشــت: تعهد بنیاد برکت برای ســاخت این ۴9 
مرکــز بهداشــتی و درمانــی در اســتان خوزســتان بالــغ بــر 98۰ 

میلیارد ریال است.

اخبـــــــــــــــــار
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تفسیردرستمامیتوانیم
راضیه حسینی

نماینــده مجلــس: »بنابــر تفســیر های  دلخــوش، 
اخیر رئیسی، ۹۰ درصد وزرا باید کنار بروند.«

کمیســیون  ســخنگوی  اباتــری،  دلخــوش  ســیدکاظم 
قضایــی گفــت: »رئیس جمهور اظهار کــرده آن هایی که 
نمی توانند به شعار »ما 
می توانیــم« عمــل کنند 
واگــذار  را  خــود  ســمت 
کننــد؛ بــا ایــن تفاســیر 
و  وزرا  درصــد   ۹۰ بایــد 
اجرایــی  دســتگاه های 
ســمت های خــود را رهــا 

کنند.«
رهــا  کــه  آن جایــی  از 
کــردن میزهــا توســط نــود درصــد مســئوالن امکان پذیــر 
نیست، بهتر است صورت مسأله حل شود. مثالً جناب 
آقــای رئیســی طــی یــک ســخنرانی، »مــا می توانیــم« را 

تفسیر کنند.
واقــع  در  می توانیــم«  »مــا  از  منظــور  بگوینــد 

این هاست:
مــا می توانیــم از کنــار هــر اشــتباهی کــه کردیم به 
راحتی بگذریم و طوری در افق محو و سپس پیدا شویم 

که هیچ کس متوجه نشود کی رفتیم و کی آمدیم.
ما می توانیم تا دل تان بخواهد وعده و قول بدهیم 
و بــه هیچ کــدام عمــل نکنیــم. ســرآخر هم کلــی طلبکار 
مردم باشیم که اگر ما نبودیم سکه االن بیست میلیون 

می شد و دالر، چهل هزار تومان.
ما می توانیم هر روز قول ساخت مسکن ارزان به مردم 
بدهیــم. هــر هفتــه پول های بلوکه شــده در کره را پس 
بگیریم. ماهی یک بار هم عضو پیمان شانگهای شویم. 
مــا می توانیــم مرغ خودمان را شــتر مــرغ ببینیم و 

غاز همسایه را تخم غاز هم نبینیم.
مــا می توانیم دســتور بدهیم هواپیمــای تولید ملی 
ســاخته شــود، در حالی که هنوز توانایی ساخت پراید با 

ایربگ را نداریم.
زمینــه  در  چشــم گیر  پیشــرفت  از  می توانیــم  مــا 
دارو و درمــان صحبــت کنیــم، در حالی کــه قفســه های 

داروخانه ها از ابتدایی ترین داروها خالی اند.
مــردم  درصــد  کنیــم. هفتــاد  کاری  مــا می توانیــم 
توانایــی مســافرت نداشــته باشــند. چرا؟ فقــط به خاطر 
حفــظ جــان و مــال خودشــان. مــا امنیت آنهــا را تضمین 
می کنیــم. اصــالً مهم تریــن کاری کــه خوب بلدیــم انجام 
بدهیــم همیــن حفظ امنیت و صیانت اســت. نمونه اش 
فضای مجازی. اینســتاگرام و واتس آپ را برای شان امن 

امن کردیم.   
ما خیلی کارهای دیگر هم می توانیم انجام بدهیم. 
امــا بهترین آنها این اســت کــه کلی حرف می زنیم بدون 

این که آخرش مشخص شود چی گفتیم.
جنــاب نماینــده، حاال دیگر الزم نیســت نود درصد 
درصــد  صــد  کننــد.  واگــذار  را  خــود  ســمت  مســئوالن 

می توانند سر کار بمانند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

کمبود۴۰قلمداروبهدلیل
عدمرفعمشکلنقدینگی

شرکتها
علیرغــم  دارو،  و  غــذا  ســازمان  رئیــس  اعــام  بنابــر 
و  ارز  تامیــن  مرکــزی،  بانــک  بــا  مســتمر  پیگیری هــای 
تسهیات مدنظر سازمان غذا و دارو از سوی بانک های 
عامل انجام نشده است و مشکل تامین ۴۰ قلم دارویی 

به دلیل عدم رفع مشکل نقدینگی شرکت هاست.
بنابــر اعــالم ســازمان غذا و دارو، دکتر ســید حیدر 
محمــدی  با اشــاره به بهبود شــرایط تامین آنتی بیوتیک  
در داروخانه  هــا، گفــت: در تولیــدات داخلی برخی آنتی 
بیوتیک ها مثل کوآموکســی کالو شاهد رشد ۲۰ برابری 
تولید آن نسبت به ابتدای سال و سفیکسیم ۱۰ برابر و 

داروی آموکسی سیلین ۴ برابر شده است.
وی بــا بیــان اینکه تاکنــون ۴ محموله آنتی بیوتیک 
وارد کشــور شــده اســت، اظهــار کرد: در چنــد روز آینده 
یک محموله دارویی جدید نیز وارد کشــور خواهد شــد. 
اقدامــات صورت گرفته با هدف رفع کمبودهای ضروری 
دارو تا ثبات بازار و رفع نیاز بیماران ادامه خواهد یافت.

پاداشپایانخدمت
بازنشستگانفرهنگیسال

۱۴۰۰؛آمادهپرداخت
سرپرســت معاونــت برنامه ریــزی و توســعه منابــع وزارت 
آموزش و پرورش از تخصیص کامل پاداش پایان خدمت 
فرهنگیانی که در سال ۱۴۰۰ بازنشسته شدند، خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومــی وزارت آموزش وپرورش، 
صــادق ســتاری فــرد در ایــن بــاره گفــت: بــا حمایــت و 
همراهــی ســازمان برنامــه و بودجــه، تخصیــص کامــل 
پــاداش پایــان خدمــت معلمــان انجــام شــده اســت و 
تنگناهــا،  و  ســختی ها  همــه  بــا  کــه  عزیــزی  معلمــان 
حداقــل۳۰ ســال از عمر خــود را وقف آموزش و پرورش 
هــزاران کــودک و نوجــوان کشــور کرده اند، ایــن مبلغ را 
دریافت می کنند. وی درباره زمان پرداخت پاداش پایان 
خدمــت بازنشســتگان فرهنگــی اظهــار کــرد: تاکنون ۲۰ 
درصــد از پــاداش پایــان خدمــت فرهنگیــان بازنشســته 
سال ۱۴۰۰ به حسابشان واریز شده بود که با تخصیص 
کامــل انجــام شــده، ظــرف چنــد روز آینــده بــا همــکاری 
پایــان  پــاداش  کامــل  تســویه  کشــور،  کل  خزانــه داری 

خدمت این عزیزان انجام خواهد شد.

تولیــد  ســندیکای  مدیــره  هیــات  رئیــس 
کننــدگان مــواد دارویی، معتقد اســت با واردات 
داروهــای آنتــی بیوتیــک قــدرت نظــام دارویــی 

کشور را زیر سوال بردیم.
مهــر  بــا  گفت وگــو  در  اختراعــی،  فرامــرز 
افزود: باید ببینیم چرا بعد از ۴۰ ســال که اولین 
تولیدکننــده داروهــای ژنریــک در دنیــا بوده ایــم، 

دچار نارسایی شده ایم.
وی بــا انتقــاد از واردات داروهــای آنتــی بیوتیک، 
گفــت: چــرا نظــام دارویــی با ایــن قــدرت، مجبور 

شده از هند داروهای آنتی بیوتیک وارد کند.
اختراعی در ادامه به دالیل بروز کمبودهای 
دارویی در کشــور اشــاره کرد و افزود: متأســفانه 
قیمتگــذاری دارو در پشــت درهــای بســته انجــام 
و  علمــی  لحــاظ  بــه  موضــوع  ایــن  کــه  می شــود 

کالسیک، قابل قبول نیست.
وی بــا عنــوان ایــن مطلــب کــه هــر کشــوری 
شرایط اقتصادی خاص خودش را دارد، گفت: در 

تمــام دنیا بــرای حمایت از تولیــد، قوانین خاصی 
وضع می کنند تا چرخه اقتصاد بگردد.

در  کــه  کســانی  از  انتقــاد  بــا  اختراعــی 
قیمتگذاری دارو نقش دارند، افزود: برخی از این 
قیمتگذاری هــا باالتــر از قیمت های جهانی اســت 
و برخــی هــم پایین تــر اســت که همیــن موضوع، 

تولید را دچار بحران می کند.
وی ادامه داد: با توجه به این سیاست اشتباه در 
نحوه قیمتگذاری دارو، نامه ای به ســازمان غذا و 
دارو نوشــتیم که چنین سیاســتی باعث می شــود 
داروهای با قیمت پایین تولید نشوند و همچنین 
بــا توجــه بــه مشــخص نبــودن سیاســتگذاری در 
تعییــن قیمــت دارو، تولیدکننــدگان ســراغ تولید 

محصوالت جدید نروند.
رئیس هیأت مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، گفت: اقتصاد دســتوری حداقل در 

حوزه دارو جواب نمی دهد.
در همیــن حال، ســیدحیدر محمــدی رئیس 

ســازمان غــذا و دارو، عنــوان داشــته اســت که ما 
دو پیشــنهاد بــه تولیدکننــدگان مــواد اولیــه دارو 
داشته ایم. یا قیمتگذاری را قبول کنند و یا اینکه 

واردات را آزاد می کنیم و رقابت کنند.
اختراعــی در واکنــش بــه پیشــنهاد رئیــس 
ســازمان غــذا و دارو بــه تولیدکنندگان مواد اولیه 
دارو در کشور، تاکید کرد: قانون برای قیمتگذاری 
ماده اولیه دارو هیچ معبری نگذاشته است. اما، 
ایــن طــور نیســت کــه تولیدکننــدگان مــواد اولیــه 
دارو، هر طور خواستند قیمت تعیین کنند. بلکه 
بــر اســاس تصمیــم کمیســیون ماده ۲۰ ســازمان 
غــذا و دارو، ایــن قیمتگــذاری طبــق جــداول و بــر 
اساس قیمت تمام شده به همراه سود متعارف، 

تعیین می شود.
ســند  بــدون  زدن  حــرف  داد:  ادامــه  وی 
تولیدکننــدگان  اینکــه  خصــوص  در  مــدرک  و 
خودشــان دارو را گــران می کننــد، اصــالً صحیــح 
مســئول  دارو  و  غــذا  ســازمان  چــون  نیســت؛ 

قیمتگذاری دارو است.
دوم  پیشــنهاد  از  اســتقبال  بــا  اختراعــی 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــرای آزاد ســاختن 
واردات مــواد اولیــه تولید دارو بــرای ایجاد رقابت 
بــا تولیدکننــدگان داخلــی، گفــت: البتــه این طور 
نبــوده کــه تــا االن واردات نداشــته باشــیم، بلکه 

همیشه راه واردات باز بوده است.
وی ادامــه داد: مــا موافــق رقابــت هســتیم، 
به شــرطی که تعرفه هــای حمایتی منطقی اعمال 
شــود. یعنــی وزارت صمــت در تعییــن تعرفه های 
گمرکــی، دقــت بیشــتری کنــد. زیرا، اگــر تعرفه را 

پایین بیاورند، خطری برای تولید داخل است.
اختراعــی گفــت: مــا با بخش دوم پیشــنهاد 
رئیــس ســازمان غــذا و دارو نــه از ناحیــه تهدیــد، 

موافق هستیم.
وی افــزود: پیشــنهاد مــا بــه ســازمان غــذا و 
دارو این است که جلسات تعریف قیمت مرجع، 
بــا حضــور صاحبــان صنعــت و کارشناســان خبره 

اقتصادی صورت بگیرد.
اختراعــی تاکید کرد: اگر تولیدکننده داخلی 
حمایــت شــد و نتوانســت تولیــد را بــاال ببــرد، آن 

وقت واردات را آزاد کنند.
رئیس هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان 
مواد دارویی، افزود: قیمتگذاری ها باید بر اساس 
بــا تعرفه هــای  قیمت هــای بین المللــی و همــراه 
حمایتــی صــورت بگیرد تــا تولیدکننده داخلی هم 

امکان رقابت داشته باشد.
بــا  اینکــه بخواهیــم  کــرد:  تاکیــد  اختراعــی 
تهدیــد، کمبودهــا را مهــار کنیــم؛ رویــه درســتی 
نیســت. در واقــع، کــم نمایی تولیــد دارو، امنیت 

اقتصادی را از تولیدکننده داخلی می گیرد.
وی افزود: اینکه نظام دارویی کشــور با این 
قــدرت و بعــد از ۴۰ ســال کــه اولیــن تولیدکننده 
دچــار  اســت،  بــوده  دنیــا  در  ژنریــک  داروهــای 
نارسایی در تولید داروهای آنتی بیوتیک کودکان 

شود، جای تعجب دارد.

در  پرســتاری،  نظــام  ســازمان  کل  رئیــس 
تریــن  مهــم  تشــریح  بــه  پرســتار،  روز  آســتانه 
کشــور  پرســتاری  جامعــه  مشــکات  و  مســائل 

پرداخت.
میرزابیگــی،  محمــد  مهــر،  گــزارش  بــه 
محــل  در  کــه  خبــری  نشســت  در  روزگذشــته، 
ســازمان نظــام پرســتاری برگزار شــد، به تشــریح 
و  پرداخــت  کشــور  پرســتاران  روز  مســائل 
گفــت: ماهیــت ســازمان نظــام پرســتاری، فعــل 
ســمت  بــه  مــا  اســت.  پرســتاری  مراقبت هــای 
ســالمندی پیــش می رویــم و بایــد در حــوزه حفظ 
ارتقای سالمت جامعه، هر کسی وظیفه خودش 
را بــه نحــو احســن انجام دهــد که پرســتاران هم 

یکی از همین گروه ها است.
وی افــزود: اگــر در بیمارســتان ها خدمــات 
پرســتاری بــه درســتی ارائــه نمی شــود، ناشــی از 
موانــع خدمتی اســت کــه اجازه نمی دهد پرســتار 

به وظایف خود به درستی عمل کند.
ارائــه  دنبــال  مــا  داد:  ادامــه  میرزابیگــی 
مراقبت هــای پرســتاری علمــی و ایمــن برای مردم 
هستیم. رئیس سازمان نظام پرستاری افزود: ما 
جمعیتــی حــدود ۲۵۰ هزار نفر پرســتار داریم که 

از دانشجو تا بازنشستگان را شامل می شوند.
وی در ادامه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد 
ســازمان نظــام پرســتاری پرداخــت و گفــت: الزم 

اســت همــگان از نقــش خــود در قبال پرســتاری، 
گزارش کار بدهند.

میرزابیگی افزود: حل مســائل پرســتاری به 
مراقبت های پرستاری از مردم وابسته است.

نیــروی  اســتانداردهای  اگــر  گفــت:  وی 
پرســتاری در بیمارســتان ها رعایت شود، مراقبت 
از بیمــاران بــه شــکل درســت ارائه خواهد شــد و 
در عیــن حــال، باعــث کاهــش هزینه هــای نظــام 

سالمت کشور خواهد شد.
میرزابیگــی اظهــار کــرد: مأموریــت ســازمان 
نظــام پرســتاری، مأموریــت صنفــی، حرفــه ای و 
 ۲۴ از  پرســتاران  افــزود:  وی  اســت.  آموزشــی 
ساعت شبانه روز، ۱۶ ساعت به صورت مستقل 
مشــغول اداره بیمارســتان ها هســتند و خدمــات 

پرستاری از کار نمی افتد.
میرزابیگی ادامه داد: پرســتاری، قلب نظام 

سالمت است که شبانه روز می تپد.
افــزود: وقتــی مــردم از فعالیــت و کار  وی 
دور می شــوند، برعکس فعالیت پرستاران بیشتر 
می شــود. بــه طــوری کــه در دوران کرونــا، شــاهد 

این ادعا بودیم.
دســتور   ۲۲ از  بیــش  گفــت:  میرزابیگــی 
رئیــس جمهــوری در همین دولت برای پرســتاران 
صــادر کــرده که شــامل بحث هــای مختلفی بوده 
اســت کــه بیشــترین آنهــا در رابطــه بــا موضــوع 

تعرفه گذاری بوده است.
وی افــزود: بــه رغــم قوانیــن وضــع شــده و 
شــاهد  همچنــان  جمهــوری،  رئیــس  دســتورات 
برخــی  شــدن  اجــرا  بــد  از  پرســتاران  گله منــدی 

قوانین هستیم.
میرزابیگی ادامه داد: انحالل طرح قاصدک، 
اولیــن اقــدام فعالیــت ســازمان نظــام پرســتاری 
در دوره پنجــم بــوده اســت. همچنیــن، معوقــات 
پرســتاری بــرای مقطعــی تأمیــن بودجــه شــد و از 
۲ ســال تأخیــر بــه ۵ ماه رســید که شــامل اضافه 
کار و کارانــه پرســتاران بــود. وی افــزود: عملیاتی 
شدن قانون تعرفه گذاری بعد از ۱۵، یکی دیگر از 
دستاوردهای سازمان نظام پرستاری در این دوره 

از فعالیت بوده است.
کارانــه  بــه محاســبه  اشــاره  بــا  میرزابیگــی 
پرستاری، گفت: البته کارانه پرستاری مثل سایر 

گروه ها قابل بازبینی است.
وی افــزود: برخــورداری پرســتاران از درآمــد 
بیمارســتان ها، یکــی از مزیت هــای تعرفــه گذاری 
اســت، بــه طــوری کــه کارانــه پرســتاری از محــل 
ادامــه  میرزابیگــی  می شــود.  پرداخــت  بازتوزیــع 
داد: در برخــی از بیمارســتان ها، هنــوز خدمــات 
پرســتاری ثبــت نشــده و باعث شــده اســت روند 

پرداخت کارانه پرستاران دچار اشکال شود.
وی بــا اشــاره بــه پرداخــت علــی الحســاب کارانــه 

پرستاری، گفت: همه دنبال اجرای قانون هستیم 
و پرستاران توجه داشته باشند که ۵,۲۰۰ میلیارد 
تومــان بودجــه از مجلــس برای اجــرای تعرفه های 
پرســتاری در ســال ۱۴۰۱ گرفتــه ایــم کــه ســازمان 
بیمه ســالمت باید ســهم پرســتاران از تعرفه ها را 

به صورت کامل پرداخت کند.
میرزابیگــی تاکیــد کــرد: پرســتاران مطمئــن 
باشند که پیگیر مطالبات آنها هستیم و دستگاه 
قضائــی نیــز بــه ایــن موضــوع ورود کــرده کــه اگر 
دســتگاهی در مســیر اجــرای قانــون تعرفه گذاری 
خدمات پرســتاری کم کاری کند، دچار ترک فعل 
شده و با آن دستگاه برخورد قانونی خواهد شد.
رئیس کل ســازمان نظام پرستاری افزود: ۴ 
کار اساســی در دســت پیگیــری داریــم که یکی از 

آنها، بازگشت به کار پرستاران طرحی است.
رئیــس  کــه  دارم  موثــق  اطــالع  گفــت:  وی 
پرســتاری  نیروهــای  اخــراج  مخالــف  جمهــوری 
طرحــی هســتند، اما همچنان برخــی مدیران رده 
پاییــن نســبت بــه بازگشــت بــه کار ایــن نیروهــا 

مقاومت می کنند.
خــاص  فوق العــاده  اعطــای  بــه  میرزابیگــی 
اشــاره کرد و افزود: جامعه پرســتاری هم باید از 
این فوق العاده خاص برخوردار شــوند و ما پیگیر 

هستیم تا به نتیجه برسد.
وضعیــت  بــه  رســیدگی  گفــت:  وی 

بیمــاری  دچــار  کــه  پرســتارانی  بازنشســتگان 
هســتند، یکــی دیگــر از اقدامــات ســازمان نظــام 
پرســتاری اســت که دنبال می شــود. به طوری که 
قــرار اســت ایــن دســته از پرســتاران بازنشســته 
تحــت پوشــش صنــدوق بیماری هــای خــاص قرار 

بگیرند.
میرزابیگــی در مــورد بودجه تعرفه گذاری که 
قــرار اســت بــه بیمه هــای مختلــف واگــذار شــود، 
افــزود: از اول بنــا بود ایــن بودجه فقط در اختیار 
ســازمان بیمــه ســالمت قــرار بگیــرد کــه ســازمان 
برنامــه و بودجــه تصمیــم گرفــت ایــن بودجــه را 

خودش در اختیار بیمه ها قرار دهد.
وی ادامــه داد: بــر همیــن اســاس، بودجــه 
تعرفه هــا از ســوی ســازمان برنامــه و بودجــه در 
اختیــار بیمــه ســالمت، بیمــه تأمیــن اجتماعــی و 

بیمه نیروهای مسلح قرار می گیرد.
میرزابیگــی گفت: تــالش می کنیم از بودجه 
۱۴۰۲، مراقبت هــای پرســتاری وارد ســرانه شــود. 
ســرانه  گروه هــا،  ســایر  مثــل  آن  بــرای  یعنــی 
اختصــاص داده شــود. وی دربــاره آمــار مهاجــرت 
پرســتاران افزود: با شــروع کرونا شــاهد افزایش 
مهاجــرت پرســتاران بودیــم بــه طوری کــه هر ماه 
۱۰۰ تا ۱۵۰ پرســتار درخواســت مهاجرت داشتند. 
ایــن مــوج مهاجــرت در یکــی دو مــاه اخیــر  امــا 

فروکش کرده است.

رئیس کل ســازمان نظام پزشــکی کشور از 
کاهش امتیاز کســب پروانه مطب پزشــکان خبر 

داد و جزئیات آن را تشریح کرد.
بــا  گفت وگــو  در  رئیــس زاده  محمــد  دکتــر 
ایســنا،  از کاهــش امتیــاز کســب پروانــه مطــب 
شــورای  مجلــس  گفــت:  و  داد  خبــر  پزشــکان 
اســالمی قانــون تســهیل فضــای کســب و کار را 
در پنجــم اردیبهشــت مصــوب و ابــالغ کــرد کــه 
حوزه ســالمت هم مشــمول این قانون می شــود. 
بــا  را  اســاس هــم جلســات مکــرری  بــر همیــن 
معاونــت اقتصــادی وزارت اقتصاد داشــتیم که از 
مــا خواســتند تــا در راســتای عمــل بــه ایــن قانون 
اقدامــات الزم را انجام دهیــم. پیگیری های جدی 
در ایــن زمینــه صــورت گرفــت و در ایــن جلســات 
اعــالم کردیــم که آمادگی داریم تــا امتیازات برای 
همــکاران جــوان را در زمینــه دایــر کــردن مطب و 
ســایر مجوزهــا بنــا بــه این قانــون تســهیل کنیم، 
اما ضوابط این کار را وزارت بهداشت به ما ابالغ 

می کند.

جزئیات کاهش امتیاز کسب 
پروانه مطب پزشکان 

وی افــزود: در قانــون صدور پروانه مطب به 

طــور واضح ذکر شــده که ســازمان نظام پزشــکی 
بــر اســاس ضوابطــی کــه وزارت بهداشــت ابــالغ 
می کنــد، پروانــه و مجــوز مطب را صــادر می کند. 
بر همین اساس هم در جلساتی که برگزار شد، 
اعالم کردیم که اگر وزارت بهداشت این همراهی 
و هماهنگی را داشته باشد، ما در سازمان نظام 
پزشــکی بــه شــدت اســتقبال کــرده و پیگیــر هــم 
هســتیم. بر این اســاس اخیرا در کمیسیون ماده 
هفت که سه الی چهار نفر هم به عنوان نماینده 
وزارت بهداشت در آن حضور دارند، این موضوع  
مطرح شد و هم افرادی که به نمایندگی از طرف 
وزارت بهداشــت در این کمیســیون حضور دارند، 
توافــق کردنــد و هــم مــن بــرای اطمینــان بیشــتر 
نظــر موافق معاون درمان وزارت بهداشــت، دکتر 
کریمــی را نیــز دریافــت کــردم و مقرر شــد که در 
گام اول امتیازهای کسب پروانه مطب را در پنج 
شهر بزرگ تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و البرز 
از ۳۶۰ به ۲۵۰ تقلیل یابد و در سایر شهرها نیز 

از ۲۵۰ به ۱۷۰ تقلیل دادیم.
رئیس زاده ادامه داد: در عین حال شاخص 
جمعیتــی را هــم تقریبا نصف کردیــم که عدد آن 
در شهرهای مختلف، متفاوت بوده و متناسب با 
منطقه و رشــته تفاوت دارد؛ اما عموما به دنبال 

ایــن هســتیم که این شــاخص جمعیتــی را نصف 
کــرده و بــه نوعی ظرفیت را بــرای ایجاد مطب دو 
برابر کنیم. این اقدام در راســتای عمل به قانون 
مصوب مجلس مبنی بر تســهیل فضای کســب و 
کار مورد توافق وزارت بهداشــت و ســازمان نظام 
پزشــکی قــرار گرفت تا همــکاران جوان ما بتوانند 
بــا زحمــت، وقت و امتیــاز کمتری مجــوز مطب را 
دریافت کرده و فضای کســب و کارشــان تســهیل 
شود. ما به شدت نیازمند ایجاد نشاط و امید به 
ویژه در بین فارغ التحصیالن جوان مان هستیم و 

باید فضای کسب و کار آنها فراهم شود.  
وی بــا بیــان اینکــه ایــن گام بزرگــی اســت 
بــا همــکاری وزارت  کــه ســازمان نظــام پزشــکی 
بهداشــت برداشته اســت، ادامه داد: همین االن 
تعــداد زیــادی از پرونده هایی کــه در نوبت بودند 
و امتیازاتی را کم داشــتند، با کاهش قابل توجه 
و  امتیــازات مشکالت شــان حــل می شــود. ۲۵۰ 
۱۷۰ امتیــاز هــم امتیازاتــی اســت که همــکاران با 
امتیــازات طــرح ضریــب K می توانند آن را کســب 
کننــد. بنابرایــن می توان به نوعــی گفت که افراد 
بعد از دوره خدمت ضریب طرح شان به ویژه در 
مناطــق محــروم بــا زمــان کمتر و راحت تــر از قبل 
می تواننــد امتیــازات الزم بــرای اخــذ مجــوز مطب 

را کسب کنند.
رئیــس کل ســازمان نظام پزشــکی همچنین 
گفــت: در گام بعــدی دنبــال ایــن هســتیم کــه بــا 
مناطــق  در  مــردم  کــه دسترســی  ســازوکارهایی 
محروم مشــکل پیدا نکند، کل امتیازات را حذف 
کنیــم کــه البتــه ایــن اقــدام نیــاز به کمــک دولت 
و مجلــس دارد تــا بتوانیــم بســته های تشــویقی 
و مشــوق های قابــل توجهــی را بــرای مانــدگاری 
همکاران مــان در مناطــق کمتــر برخــوردار فراهــم 
کنیــم؛ بــه طــوری کــه بجــای حضــور پزشــکان بــر 
اســاس مولفه هــای ســلبی بــه ســمت مولفه های 
ایجابی رویم. اگر این شــرایط مهیا شــود، در گام 
بعــدی می توانیم با همکاری وزارت بهداشــت کل 
امتیــازات را حــذف کنیــم. بر این اســاس هرکس 
که فارغ التحصیل شد و دوره خدمات قانونی اش 
را گذرانــد، ماننــد ســایر مشــاغل بتوانــد مطــب 

تاسیس کند.
وی تاکیــد کــرد: اکنــون کســی که مهندســی 
کامپیوتــر دریافــت می کنــد، از روز بعــد می توانــد 
مجوز دریافت کرده و دفتر برای خودش تشکیل 
دهــد. جامعــه پزشــکی و به خصوص قشــر جوان 
فارغ التحصیــل مــا هــم بایــد بــه همیــن صــورت 
باشــند. ضوابطی که طی این ســال ها دیده شده 

و تــکان نخورده انــد، ان شــاءهللا با کمک ســازمان 
بــا  و  اســت  کار  ایــن  دنبــال  کــه  پزشــکی  نظــام 
همکاری خوب وزارت بهداشــت و معاونت درمان 

عملیاتی شود.

کاهش ۵۰ درصدی امتیاز 
بازآموزی مورد نیاز برای تمدید 

پروانه مطب
رئیس زاده دربــاره زمان تمدید پروانه مطب 
برای پزشــکان با ســابقه نیز گفــت: تمدید پروانه 
مطــب طبــق قوانین خــودش هر پنج ســال یکبار 
انجام می شــود که ضوابط خاص خودش را دارد. 
البته با نظر مثبت وزارت بهداشت و پیگیری های 
ســازمان نظــام پزشــکی، بــرای افــراد بــاالی ۷۵ 
ســال امتیــاز بازآمــوزی مــورد نیــاز بــرای تمدیــد 
پروانــه مطــب را ۵۰ درصد کاهش دادیم که خبر 
خوبــی اســت. بــه هر حــال اســاتید و افــراد باالی 
۷۵ ســال بــرای کســب امتیاز بازآمــوزی در جهت 
تمدیــد پروانــه مطــب مشــکالتی داشــتند کــه بــا 
پیگیری ســازمان نظام پزشــکی و موافقت وزارت 
بهداشــت، میــزان امتیاز بازآموزی مورد نیازشــان 

۵۰ درصد کاهش یافت.

امتیاز اخذ پروانه مطب پزشکان کاهش یافت

ماجرای تقسیم بودجه کارانه پرستاری

تعیین
قیمت دارو

پشت درهای بسته


