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 نتایج رتبه بندی 500 شرکت ایرانی برتر در بیست و پنجمین همایش
IMI100 مشخص شد

بزرگان اقتصاد ایران
در قاب طالیی 

 رئیس بانک مرکزی اعالم کرد: علت گرانی ها
رسانه ها هستند!  

سکینه مهرآئی

 کاهش قیمت گندم و رسیدن آن به سطح
قبل از جنگ اوکراین  

ترجمه: محمود نواب مطلق

 غول نفتی آمریکا پس از خروج همتایانش،
تجارت روسیه را در اختیار گرفت  

ترجمه: سلیم حیدری

فرزیــن  آمــدن  و  آبــادی  صالــح  رفتــن  بــا 
وضعیــت   بهبــود  از  حاکــی  گمانه زنی هــا 
اقتصــادی بــود گرچــه اهــل فــن امیــدی بــه 
ایــن  شــفابخش  داروی  و  نداشــتند  اعجــاز 
بیمــار جراحــی شــده را  عــدم تحریــم علــم 
اشــتباهی   داروی  بــاز  ولــی  می دانســتند 
وگاهــی مســکن های آنــی منجــر بــه افزایــش 
تــب گرانی هــا شــد. دالر تــا 450 هــزار ریــال 
و ســکه از مــرز 220 میلیــون ریــال پــا فراتــر 

گذاشت به ریال محاسبه کردم چرا که  ارزش ریال روز به 
روز کمتر و پشتوانه های ملی نحیف تر می شوند. حتی  با 
حــذف صفر هــا هــم دیگر نمی شــود این فضاحــت اقتصادی 
را جبــران کــرد.  مــا نمــی فهمیــم کــه تغییــر افــراد و بــازی با 
مهره های ناکارآمد و حتی کارآمدی که در یک سیستم غلط 
و کودکانــه تقــا بــرای بهبــودی می کند  نمــی تواند گره های 

روی هم زده شده را باز کند و اصا به چه کار می آید.  
اگــر مــاک انتخــاب هــر مســئولی تخصــص و تعهــد 
و انقابــی بودنــش اســت پــس چــرا هــر روز شــاهد چنیــن 

اوضاعی و گرفتار این احواالتیم ؟
انتشــار نظــرات اســاتید علــوم  از  رســانه ها هیچــگاه 
اقتصادی از هر طیفی که بودند با هر رویکردی که داشتند 
دریغ نکردند و دائما مصاحبه ها و نظرات و پیش بینی های 
آنها را منتشر می کند در جرائد درج می شد و می شود اما 
ســوال اینجاســت آیا کســی  این مطالب را دیده یا شــنیده 

یــا خوانــده اســت و اگــر نــه کــه مقصــر بایــد 
عامان و کارگزارانی باشند که کاهلی کردند 
و بــر علــم و اطاعــات خــود نیفــزوده و حتی 
مشــورت هم  نخواســته اند چون البد خود را 
تافته جدا بافته می دانند یا شاید هم میانه 

ای با ایده ها و نظرات علمی ندارند.
از ســویی با صدای بلنــد اعام می کنند 
کــه بنزیــن گــران نمی شــود و از طرفــی برای 
بیفتــد  عقــب  مــردم  بیچارگــی  مبــادا  آنکــه 
مــی بخشــند. چگونــه  رونــق  را  بــازار دالر و طــا و ســکه 
می توانســتیم بــه دالر فرزیــن امیدوارم باشــیم در حالی که 
دالر جهانگیــری، کــه بــه زعم خودتان فاجعــه آور بود، تورم 
بــاالی 50 درصــد ایجــاد کــرده بــود؟ بــا یک حســاب ابتدایی 
وقتــی دالر4200 تومانــی 28500 هزارتومانــی شــود  یعنــی 
هشــت برابر افزایش تورم! پس تورم باالی 40 درصد 280 

درصد می شود.
آیا رسانه هایی که خود در گرداب این تورم دست و پا 
می زنند و گاهی  در حال ساقط شدن هستند عامل گرانی 
مــی شــوند ؟ آیــا اعام واقع گرانی ها و انتشــار نرخ هر روز 
کاال و دالر ... باعث تورم می شود یا بی عرضگی متصدیان 
مربوطــه؟ یــا نداشــتن برنامــه و شــیوه درســت؟ آنچــه کــه 
عملکرد مدیران باشد رسانه انتشار می دهد خواهشمندیم 
عملکردهــای بهینه داشــته باشــید تا انتشــار دهیــم .دلمان 

یک خبر خوش می خواهد ایجاد کنید تا اباغ کنیم.

بــه حــدود  قیمــت دانــه طایــی گنــدم 
ایــن  و  رســید  ُــن  ت درهــر  280تــا 285یــورو 
بــا قیمــت بســیار بــاالی آن درنیمــه مــاه مــه 
ُــن  ت درهــر  یــورو  یعنــی4۳8  )اردیبهشــت( 
اســت.  کــرده  پیــدا  توجهــی  قابــل  فاصلــه 
»لورانــس ژیــرار« خبرنگار اقتصــادی لوموند 

به این موضوع پرداخته است.
کاهش موج سرمای موجود در فرانسه 
موجبــات دلگرمــی کشــاورزان ایــن کشــوررا 

فراهــم کــرده اســت. گرمــای غیرمعمــول ایــن وقت از ســال 
منجر به رشد بیشتر محصوالت کشاورزی در فرانسه شد. 
زمستان نسبتا معتدلی تا نیمه ماه ژانویه )اواخر دی( برقرار 
خواهــد بــود. ایــن موضوع خیــال غــات کاران را از هرجهت 
راحــت کــرده اســت. امســال دمای هــوا در ماه اکتبــر )مهر( 
هنگام کاشــت گندم و جوی زمســتانه به نحوی غیرمعمول 
مایم بود. این شرایط برای کاشت غات، بسیار مناسب و 

حتی می توان گفت بیش از حد مناسب بود.
بــه همین دلیل جوانه های گندم خیلی زود روئیده اند 
واز اینرو درمقابل سرما و یخبندان بسیار حساس هستند. 
امــا خوشــبختانه کاهــش دمــا بــه نحــوی تدریجــی خــواب 
مناســب طبیعــت را نیــز بــه دنبــال داشــت. کاهــش شــدید 
دما غات کاران را به هراس می اندازد. اما وضعیت سرمای 
کنونی برای کشت غات بسیار مناسب است واین موضوع 
امــا  موجــب خرســندی غــات کاران فرانســوی شده اســت. 
موضوع دیگری که عاوه برسرما غاتکاران  باید همواره به 

آن توجه کنند موقعیت بازارهاست.
گرائیــده  ســردی  بــه  نیــز  بازارهــا  ایــن 
اســت. قیمت گندِم مخصوص آســیاب ســیر 
نزولی یافته  و به280 تا 285 یورو درهر تُن 
یعنــی قیمــت قبــل از جنــگ اوکراین رســیده 
است. درحالیکه درنیمه ماه مه )اردیبهشت( 
به 4۳8 یورو درهر تُن رســیده بود و این به 
معنــای ایجاد یــک حباب چشــمگیر درقیمت 
یــک مــاده اولیه اساســی محســوب می شــد. 
صــادرات غــات اوکرایــن کــه از شــروع جنــگ بــا روســیه به 
کمتــراز یــک میلیــون تُن در مــاه کاهش یافته بــود طی پنج 

ماه اخیر به متوسط پنج میلیون تُن درهر ماه رسید.
عامــل مهــم دیگری که در رســیدن قیمت گندم به این 
ســطح مؤثــر بــود هــراس از بروز رکــود جهانــی در اقتصاد و 
وجــود مخاطــرات باقیمانــده درمــورد آغاز مجــدد فعالیتهای 
اقتصــادی درچیــن پس از اعام پایان سیاســت کووید صفر 
درآن کشــور اســت. تقویــت ارزش یــورو دربرابــر دالر نیز از 
عوامل مؤثر دیگر این امر محسوب می شود. سرمایه گذاران 
بخــش کشــاورزی نیــز درحــال ارزیابــی میــزان محصــوالت 
هســتند. درعیــن حــال درایــن کره خاکــی مقدار گنــدم برای 
جمعیــت موجــود درآن کــم نیســت. براســاس بــرآورد مراکز 
معتبــر آماربخــش کشــاورزی فرانســه میــزان تولیــد جهانی 
رقــم  بــه  زراعــی 202۳-2022)۱402-۱40۱(  درســال  گنــدم 

بی سابقه ۷۶۳ میلیون تُن رسیده است.
منبع: لوموند

غــرب  تحریم هــای  وجــود  بــا   SLB شــرکت 
درآمدهای خود را در کشور افزایش داده است.
خبرگــزاری رویتــرز بــا اشــاره بــه اوراق 
شــرکت و افــرادی کــه بــا ایــن موضــوع آشــنا 
هســتند گــزارش کــرد کــه بزرگتریــن شــرکت 
قراردادهــای  بــا    SLB،نفتــی جهــان میــدان 
خدمــات و تجهیــزات نســبت بــه رقبای غربی 
خــود - کــه تصمیم به ترک کشــور روســیه به 
دلیــل تهدیــد تحریم هــای مرتبــط بــا اوکراین 

داشــتند - توانســته اســت فعالیت هــای خــود را در روســیه 
تقویت کند.

نفتــی  میــدان  غــول  ایــن  )فروردیــن(،  مــارس  مــاه  در 
برنامه های خود را برای تعلیق سرمایه گذاری جدید و استقرار 
فناوری در عملیات خود در روسیه را به دلیل "نگرانی شدید" 

در مورد "تشدید درگیری در اوکراین" اعام کرد.
علی رغــم انتقــاد شــدید نســبت بــه اســتقبال مســتمر 
شــرکت SLB از روســیه، این شرکت فعالیت خود را در این 
کشــور تحریم شــده گســترش داده و درآمدهــای خــود را به 

میزان قابل توجهی در سال گذشته افزایش داده است.
بخــش عملکــرد ذخیــره رزرو آن در روســیه و آســیای 
مرکــزی از ژوئیــه تــا دســامبر )خــرداد-آذر( ســال 2022 در 
مقایســه بــا ســه ماهــه قبــل 25 درصد رشــد درآمد داشــته 
اســت. طبق اســناد مشاهده شــده توسط آژانس، این رشد 
از رشد ۱2 و ۱۱ درصدی مناطق آسیایی، خاورمیانه و شمال 

آفریقا پیشی گرفت.
شــرکت SLB مســتقر در ایــاالت متحــده، کــه نام خود 
را از Schlumberger در اکتبــر )مهــر( گذشــته تغییــر داده 
اســت، همچنــان انتظــار دارد طبــق ارائــه جداگانــه ای کــه 

توســط رویترز مشــاهده شــده اســت، نتایج 
باالتری را برای ســه ماهه چهارم برای بخش 

عملکرد مخزن روسیه خود ثبت کند.
تحریم هــای  شــرکت  ایــن  حــال،  عیــن  در 
اعمال شده توسط ایاالت متحده، اتحادیه اروپا 
و متحدان آن ها را نقض نمی کند. این مســاله 
تــا حــدی به این دلیل اســت کــه مجازات هایی 
که بخش انرژی روســیه را هدف قرار می دهد 
بــه معنــای متوقــف کــردن کامــل تولیــد نفــت 

توسط یکی از بزرگترین تولیدکنندگان جهان نیست.
 SLB این آژانس به نقل از دو منبع آگاه می گوید که
در اواخر ســال 2022 حدود ۷0 کارمند را در روســیه اضافه 
کــرده اســت، از جملــه پرســنل کلیــدی خــود در گازپــروم و 
روس نفت. این شرکت چندملیتی با حدود ۱0000 کارگر یا 
حدود ۱0 درصد نیروی کار جهانی که در سراســر روســیه و 
قزاقســتان همســایه اش پراکنده شده است، یک کارفرمای 

خارجی اصلی در روسیه است.
بر اساس یک پرونده نظارتی، روسیه ۶ درصد یا ۱.2۱ 
میلیــارد دالر از کل درآمــد شــرکت ثبت شــده در کوراســائو 
را در 9 ماه اول ســال 2022 به خود اختصاص داده اســت. 
انتظار می رود SLB در تابســتان امســال عملیات تجاری در 

این کشور را افزایش دهد.
 ،Weatherford ،یــک رقیــب کوچکتر از ایاالت متحــده
نیــز تصمیــم گرفتــه اســت که در روســیه به کار خــود ادامه 
دهــد. امــا طبــق گزارش هــا، مشــارکت آن در ایــن صنعــت 
کاهــش یافتــه اســت، زیــرا برخــی از قراردادهــای موجــود را 

که SLB توانسته است به دست آورد، فسخ کرده است.
منبع: راشاتودی
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زینب غضنفری 

بیســت و پنجمیــن همایــش رتبه بنــدی شــرکت های برتــر ایــران 
)IMI100(  بــه همــت ســازمان مدیریــت صنعتــی روز گذشــته بــا 
حضــور قائــم مقــام وزیــر صنعــت در امــور بازرگانــی، مدیرعامــل 
سازمان مدیریت صنعتی و مدیر مرکز رتبه بندی شرکت های برتر 

در مرکز همایش های بین المللی صدا و سیما برگزار شد.
ایــن رتبه بنــدی که 500 شــرکت بزرگ و تاثیرگــذار در اقتصاد 
کشــور را معرفــی می کنــد بــا هــدف شناســایی جایــگاه بنگاه هــای 
اقتصــادی و گروه هــای صنعتــی )رشــته های مختلــف کســب وکار(، 
گســترش رقابــت بین بنــگاه اقتصــادی و کمک به سیاســت گذاران 

اقتصادی کشور انجام می شود.
در ایــن ارزیابــی، شــرکت های برتــر بر اســاس شــاخص هایی 
همچون »بیشــترین فروش«، »بیشترین ســودآوری«، »باالترین 
ارزش بــازار«، »باالتریــن ارزش افــزوده«، »بیشــترین دارایــی«، 
عوامــل«،  کل  بهــره وری  »باالتریــن  اشــتغال زایی«،  »باالتریــن 
»شــاخص های اندازه و رشــد شــرکت«، »شــاخص های صادرات«، 
»شاخص های نقدینگی«، »شاخص های بدهی« و »شاخص های 

بازار« معرفی شدند.
در ابتــدای مراســم مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتــی بــا 
تقدیر و تشــکر از شــرکت های برتر ایران گفت شــرکت های مذکور 
شــما در داخلــی ســازی قطعــات ،توســعه اقتصــادی ،درآمدزایــی و 
اثــر گــذاری تولید ناخاص داخلی بیشــتر تاثیر را در اقتصاد کشــور 

داشته است.
ابوالفضل گفت: با اوضاع سخت کسب وکارها و جلوگیری از 
اتاف خســتگی ناپذیری ها بحث فرهنگ ســازمانی و جو ســازمانی 
مطرح می شــود. در جو ســازمانی برخورداری از نیروی فعال و کار 
تیمــی منســجم اتفــاق مــی افتــد کــه در شــرکت های بــزرگ در این 

راستا موفق بوده اند.
او در ادامــه بــه تاریخچــه بیســت و پنجمیــن ســال متوالــی 
رتبه بندی شرکت های برتر از سال ۱۳۷۷ پرداخت و گفت در سال 
آغــاز ایــن رتبه بندی شــركت های برتــر ایران از نظر شــاخص میزان 
فروش رتبه بندی و معرفی می شدند اما میزان اثرگذاری یك بنگاه 
اقتصادی درابعاد اقتصاد ملی با میزان فروش آن رابطه مســتقیم 
شــاخص های  تعــداد   ۱۳۷۷ ســال  رتبه بنــدی  در  بنابرایــن  دارد. 
مــورد ارزیابــی یــک شــاخص و گــزارش نتیجــه رتبه بنــدی در یــک 

بروشــور 4 صفحــه ای گنجانــده شــد. امســال هــم 
به شــاخص های فوق، شــاخص دانش بنیان اضافه 
شــد و شــرکت های دانش بنیــان مــورد ارزیابی قرار 
گرفتند؛ اما مهمترین اهداف رتبه بندی شرکت های 
بنگاه هــای  درمــورد  اطاعــات  تولیــد  ایــران  برتــر 
اقتصــادی كشــور و  شفاف ســازی فضــای کســب و 
کار است. امروزه رتبه بندی شرکت ها از نظر میزان 
اثرگــذاری در اقتصــاد ملــی، گســترش رقابــت بیــن 
بنگاه های اقتصادی و اســتفاده از نتایج رتبه بندی 

بــرای کمــک بــه برنامه ریــزی اقتصادی در کشــور صــورت می پذیرد. 
 Fortune ۱00 در سطح جهان رتبه بندی-IMI رتبه بندی های مشابه

500 است که 500 شرکت بزرگ دنیا را رتبه بندی می کند.
همچنیــن بــه گفتــه کیانــی بختیــاری، در ایــران ســهم گــروه 
فرآورده های نفتی ۱۷ درصد از کل 500 شــرکت، پتروشــیمی ۱۶ و 
گروه فلزات ۱5 درصد است. اما در ترکیه سهم گروه فرآورده های 
نفتی ۱4 درصد، انرژی ۱2 درصد و فلزات اساســی 8 درصد از کل 
500 شرکت است. در آمریکا گروه فروشگاه ها نزدیک 20 درصد، 
موسســات بیمــه ای 8 و رایانــه و فعالیت هــای وابســته ۷ درصد از 

کل 500 شرکت هستند.
او گفــت کــه اولیــن شــرکت برتــر دنیــا بیــش از 5۷0 میلیارد 
دالر فــروش داشــته و اولین شــرکت برتر ایران بیــش از ۱۱ میلیارد 
دالر فروش داشــته اســت. پانصدمین شرکت دنیا نیز بیش از 28 
میلیارد دالر فروش داشته است. به عبارت دقیق تر فروش اولین 
شــرکت جهــان نزدیــک بــه 49 برابــر فــروش اولین شــرکت ایران و 
فــروش پانصدمیــن شــرکت جهــان 2.4 برابــر اولیــن شــرکت ایران 
اســت. همچنیــن فــروش اولیــن شــرکت ترکیــه ۱.۶ برابــر  اولیــن 
شــرکت ایران و فروش صدمین شــرکت این کشــور تقریبا دو برابر 

فروش صدمین شرکت ایران است. 
مدیرعامــل ســازمان مدیریــت صنعتی در ادامه بــا بیان اینکه 
بیش از 95 درصد صادرات کشور مدیون شرکت های بزرگ است، 
گفــت: در رابطــه بــا ارزش افــزوده نیــز ۱00 شــرکت اول ۱4 درصــد 
تولیــد ناخالــص داخلــی و 500 شــرکت ۱۶ درصــد تولیــد ناخالــص 
داخلی را تشکیل می دهد. همچنین فروش ۱00 شرکت اول 42 و 

500 شرکت 48 درصد تولید ناخالص داخلی است.
 بــه گفتــه کیانی بختیاری، در رتبه بندی امســال 50 شــرکت 

دانش بنیان در رشته فعالیت های فناوری اطاعات 
و ارتباطــات، نــرم افزارهــای رایانه ای، ماشــین آالت 
و تجهیزات پیشــرفته، مواد پیشــرفته، دارو، برق و 
الکترونیــک و غیــره حاضــر شــدند. البتــه فقــط یک 
اول حضــور  شــرکت دانش بنیــان در ۱00 شــرکت 

داشته، چرا که عموما کوچک مقیاس هستند.
در بخــش دیگــری از ایــن مراســم مدیــر رتبه بنــدی 
همایــش  وپنجمیــن  بیســت  دبیــر  و  شــرکت ها 
شــرکت های برتــر ایــران گفــت :نتایــج رتبــه بنــدی 
سال۱400 نشان می دهد 500شرکت از بین شرکت های دواطلب 
بــر اســاس میــزان فــروش بــه عنــوان معیــار انتخــاب می شــوند و 
شــاخص میــزان فــروش نشــان از بزرگــی کشــور و تاثیرشــان بــرای 

اقتصاد است.
مجیــد درویــش بــا بیــان اینکــه در دنیــا بــرای ایــن شــرکت ها 
اهمیــت بســیاری قائل هســتند، افــزود: ســازمان مدیریت صنعتی 
22 ســال قبــل بــه منظــور معرفــی شــرکت های برتــر ایــن طــرح را 
آغــاز کــرد. 500 شــرکت انتخابــی بــر اســاس شــاخص های دیگری 
غیــر از میــزان فــروش نیــز بــا هــم مقایســه می شــوند. مقایســه 
شــرکت های بزرگ با کوچک اصا منطقی نیســت به این منظور ما 
در دســته بندی ۱00تایی شــرکت ها را با هم مقایســه می کنیم. هر 

شرکتی بر اساس ۳۳ شاخص ارزیابی می شود.
از  و  هســتند  کمــی  رتبه بنــدی  شــاخص های  داد:  ادامــه  او 
صورت های مالی شــرکت ها اخذ می شــوند. پراکندگی 500شــرکت 
بزرگ ایران بر اساس محل ثبت شرکت عبارت اند از تهران با248، 

اصفهان با 40، هرمزگان با 2۳، خراسان رضوی 2۱ شرکت.
بررســی 500شــرکت برتر از نظر مالکیت نشــان داد که سهم 
شرکت های دولتی۶.8% عمومی 2۶.4% و خصوصی ۶۶.8% است.
بررســی ۱00شــرکت برتــر از نظــر مالکیت هم نشــان می دهد 
بــه خــود  را  دولتی هــا 8%، عمومی هــا 40% و خصوصی هــا %52 

اختصاص داده اند.
درویش ادامه داد: بیشترین میزان درآمد فروش رابا نسبت 
۱۷.۱% متعلــق بــه گــروه فرآورده هــای نفتــی و بــه ترتیــب رتبه دوم 
بــرای گــروه پتروشــیمی و گــروه ســوم متعلــق بــه فلــزات اساســی 
می باشــد. همچیــن بیشــترین دارایــی متلعــق بــه گــروه بانک هــا و 

موسسات اعتباری با 4۶درصد سهم است.

تعــداد شــرکتهای خدماتــی خانوارها در فرانســه ظرف یکســال 
گذشته با رشدی معادل1۷/5 درصد افزایش یافته است.

بــا شکســتن یک رکورد قابــل توجه در ســال 2022)۱40۱( 
یــک میلیــون شــرکت تجــاری جدیــد در فرانســه به وجــود آمده  
کــه ۶۱درصد آنها از نوع شــرکتهای تجــاری کوچک بوده اند. این 
میزان افزایش درحد 2درصد اســت که برای فرانســه یک رکورد 

تاریخی محسوب می شود.
شــرکت  میلیــون  یــک   )۱40۱(2022 ســال  در  درحالیکــه 
تجاری جدید آغاز بکار کردند؛ در سال 2000)۱۳۷8( یک پنجم 

ایــن میزان شــرکت تجــاری آغاز بکار کــرده بودند. 
نوع فعالیتهای این شــرکتها از شــروع بکارساده با 
اهداف بلندپروازانه تا رسیدن به حد ارائه خدمات 
به همسایگان و کسب درآمد چند ده یورو در ماه 

متفاوت است. 
در حقیقــت افزایش تعداد شــرکتهای تجاری 
در فرانســه بــه دلیــل افزایــش تعــداد شــرکتهای 
شــرکتها  ایــن  درصــد   ۶0 اســت.  کوچــک  تجــاری 

درسال گذشته میادی از نوع کارآفرینی های مستقل بوده اند. 

زمینــه  در  ســنتی  شــرکتهای  آمــدن  وجــود  بــه 
فعالیتهــای صنعتی نیز در ســال گذشــته رشــدی 

معادل 5درصد داشته اند. 
بنابــر اهمیت نوســازی صنایــع و حمایت از 
نوآوریهــا؛ حمایتهــای مقامات دولتی نیز از ایجاد 
این گونه شــرکتها درســال گذشته افزایش یافته 
و رشــد ایجاد این قبیل شــرکتها در سال گذشته 

۱8درصد بوده است.
منبع:فیگارو
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فرانسوی ها؛ فریفته استقالل شغلی
در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

فراورده هــای  صادرکننــدگان  اتحادیــه  مدیــره  هیــات  رئیــس 
نفت، گاز و پتروشــیمی ایران گفت که بخش خصوصی عراق 
عاقمند به خرید کاال از ایران است بنابراین باید این مشکل 
را حــل کنــد. می تــوان وجــه کاالهــا را هــم بــه صــورت دینــار، 
درهــم، یــوان، لیــر ترکیــه و یــا یــورو پرداخــت کرد و اگــر عراق 
نتواند پول را پرداخت کند قطعا امکان خرید و واردات کاال از 

ایران نخواهند داشت.
ســیدحمید حســینی در گفت وگــو بــا ایلنــا، دربــاره اقــدام 
اخیــر فدرال رزرو جهت کنترل معامات بین المللی دالر توســط 
بانک هــای تجــاری عــراق و تاثیــر آن بر مبادالت تجــاری ایران با 
ایــن کشــور اظهار داشــت: فعا اظهارنظر در ایــن خصوص زود 
است. باید ببینیم که آیا فدرال رزرو بنا دارد به همین سیاست 
خــود ادامــه دهــد یــا خیــر. روزانــه حــدود 250 میلیــون دالر به 
بانک هــای عراقــی ســوئیفت می شــد کــه اکنــون بــه ۳0 تــا 40 
میلیون دالر کاهش پیدا کرده است و باعث شده نرخ دینار در 

برابر دالر به شدت تضعیف و از ۱450 به بیش از ۱۶00 برسد. 
باعــث  می توانــد  قطعــا  فــدرال رزرو  اقــدام  افــزود:  وی 
نارضایتــی مــردم عــراق شــده و هــم به دولت این کشــور فشــار 
وارد کنــد و هــم اینکــه علیــه ایــران جوســازی صــورت بگیــرد که 
چون دالر وارد ایران می شد امریکا این کار را انجام داده است.
وی بــا بیــان اینکه اقدام فدرال رزرو تاثیری بر روابط تجاری 
ایران و عراق نخواهد داشــت، خاطرنشــان کرد: بخش خصوصی 
عــراق کــه عاقمند به خرید کاال از ایران اســت بنابراین باید این 
مشــکل را حل کند، می توان وجه کاالها را هم به صورت دینار، 
درهم، یوان، لیر ترکیه و یا یورو پرداخت کرد و اگر عراق نتواند 
پــول را پرداخــت کنــد قطعــا امــکان خریــد و واردات کاال از ایــران 
نخواهنــد داشــت. در هــر حــال مــا نبایــد خودمــان را درگیــر این 
موضــوع کنیــم، اگرچــه در کوتاه مــدت خدشــه هایی در صــادرات 
کاالی مــا بــه عــراق ایجاد می شــود، ســوی دیگر ماجرا این اســت 
کــه باتوجــه بــه اینکــه نرخ لیر تضعیف شــده می توانــد اثر منفی 

بــر صــادرات کاال بــه عــراق نــه تنها از ایــران بلکه از همــه بازارها 
داشــته باشــد و میــزان آن را کاهــش دهــد. رئیــس هیئت مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان فراورده های نفت، گاز و پتروشیمی در ادامه 
وضعیت دریافت وجه صادرات برق و گاز به عراق گفت: خرید گاز 
توســط دولت عراق انجام می شــود، مکانیســیمی تعریف شده که 
عراق باید در قبال گاز کاالی مورد نیاز ما را تحویل دهد، بنابراین 
موضــوع خــود عــراق اســت که بایــد ببینند آیــا اجازه دارنــد به دالر 
خرید کنند و یا اینکه TBI وظیفه دارد تبدیل به یورو و یا درهم کند 
و در اختیار تجار عراقی قرار دهد که کاالی مورد نیاز را خرید کنند؟ 
عراق به شــدت عاقمند اســت و به واردات برق و گاز از ایران نیاز 
دارد و حتی پیگیر اســت که بتواند میزان واردات را افزایش دهد، 
بنابرایــن قاعدتــا اگر بخواهد ســختگیری شــود می تواند با واکنش 

ایران مواجه شود و دولت عراق را با مشکل مواجه کند. 
حســینی رقــم مطالبــات برقــی و گازی ایــران از عــراق را از 
رقم 5 میلیارد دالری که قبا اعام شده بود بیشتر عنوان کرد.

رئیس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی: مطالبات 
برقی و گازی ایران از عراق بیش از 5 میلیارد دالر است
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سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشوری: افزایش قیمت بلیت 

هواپیما ابالغ نشده است
ســخنگویســازمانهواپیمایــیکشــوریگفــتابالغیه
افزایشقیمتبلیتهواپیماصادرنشــدهاســتوهر
شرکتیکهبهاینکاراقدامکند،تخلفکردهاستو

بنابرقانونباآنهابرخوردمیشود.
بــه گــزارش ایســنا، درحالــی کــه اخبــاری مبنی بــر 
افزایش قیمت بلیت هواپیما از سوی برخی از ایرالین ها 
بــه  گــوش می رســد، ســازمان هواپیمایی ایــن موضوع را 
غیرقانونی می داند. اگرچه در ماه های اخیر زمزمه هایی 
از افزایش قیمت شنیده می شد، اما تاکنون خبر رسمی 

از این موضوع منتشر نشده است.
در ایــن راســتا میراکبر رضوی، ســخنگوی ســازمان 
هواپیمایــی کشــوری در گفت وگــو بــا ایســنا اظهــار کرد: 
ابالغیــه افزایــش قیمــت بلیت هواپیما از طرف ســازمان 
هواپیمایی صادر نشــده اســت  و هر شــرکتی که به این 
کار اقدام کند، تخلف کرده و بنابر قانون با آنها برخورد 
می شــود. او همچنیــن تاکید کــرد: درصورتی که مردم با 
افزایش قیمت بلیت مواجه شــدند، حتما اعالم کنند و 

سازمان به این موضوع ورود خواهد کرد.
دربــاره  کشــوری  هواپیمایــی  ســازمان  ســخنگوی 
تصمیم گیــری بــرای تغییــر قیمــت بلیــت نیز اظهــار کرد: 
این موضوع در دست اقدام است و بحث های تخصصی 
برای آن انجام می شــود؛ شــرکت ها درخواســت افزایش 
قیمت دارند که در کمیته بررســی می شــود و در نهایت 

ابالغ می شود، اما هنوز چیزی ابالغ نشده است.

 افزایش ۱۰ درصدی
قیمت موبایل

بــهگفتــهرئیــساتحادیــهفروشــندگانلــوازمصوتــی،
وارداتآیفــون۱۴هنــوزتعیینتکلیفنشــدهاســتو
تــابــهاینلحظــهوارداتتجارینداشــتهایم؛همچنین

فروشگوشیهایمسافریقانونینیست.
محمدرضــا رمضــان در گفت وگــو بــا مهــر در مــورد 
وضــع رجیســتری گوشــی های آیفــون ۱۴، اظهــار کــرد: 
هنوز واردات رسمی و امکان رجیستر کردن گوشی های 
آیفون ۱۴ تعیین تکلیف نشــده اســت و تا به این لحظه 
ثبت ســفارش و واردات تجاری و رســمی این گوشــی را 

نداشته ایم.
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوتی و تصویری 
و موبایــل تهــران در مــورد فروش آیفــون ۱۴ در برخی از 
فروشــگاه ها، تصریــح کــرد: گوشــی هایی کــه در بازار به 
فروش می رســد مربوط به واردات مســافری می شود که 
البته تعداد آنها نیز محدود است. البته باید اشاره کنم 
که فروش گوشی های مسافری قانونی نیست زیرا حق 

گمرکی پرداخت نکرده اند.
وی ادامه داد: اگرچه مرسوم است که گوشی های 
مســافری بیــن یــک تا دو ماه تا زمان ثبــت قانونی فعال 
باشــند و بعــد قطــع شــوند امــا تاکنــون آیفــون ۱۴ هایی 
کــه بــه صــورت مســافری وارد شــده اند قطــع نشــده اند 
و فعــال هســتند زیــرا دولــت قصــد وارد کــردن زیــان به 
افراد را ندارد و به دنبال راهکاری جهت رجیستر کردن 

موبایل های آیفون ۱۴ است.
رمضــان همچنیــن در مــورد وضع بــازار موبایل نیز 
تصریــح کــرد: بازار موبایل به صورت روزانه فعال اســت 
و کاالهــا احتــکار نمی شــوند زیرا به صورت مســتقیم به 
قیمــت ارز وابســته اســت و ثبــت ســفارش های واردات 
نیــز از یکــی دو مــاه قبــل انجــام می شــود؛ بنابرایــن بــه 
محــض ورود کاال بــه بــازار باید به فروش برســد تا ثبت 

سفارش های بعدی انجام شوند.

اخبـــــــــــــــــار

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای حسـین پاسـائیان اصالتـا بـا اعـام گـم شـدن سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی 
مـورخ   44845 شـماره  ذیـل  شـده  امضـاء  گواهـی  استشـهادیه  بـرگ  دو  تسـلیم  بـا 
مـورخ   1023028536 وارده  درخواسـت  طـی  تهـران   408 دفترخانـه   1401/09/19
1401/09/19 تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده انـد کـه مراتـب در اجـرای 
مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گردد: 1- نام و نـام خانوادگی: 
آقـای حسـین پاسـائیان مالـک شـش دانـگ 2- شـماره پـاک: 75089 فرعـی از 126 
اصلـی 3- علـت گـم شـدن: اسـباب کشـی 4- خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت 
بمسـاحت  مسـکونی  آپارتمـان  دسـتگاه  یـک  اعیـان  و  عرصـه  ششـدانگ  کاداسـتری 
بالکـن اسـت واقـع در طبقـه یـک بشـماره  162/32 مترمربـع کـه 5/21 مترمربـع آن 
75089 فرعـی از 126 اصلـی قطعـه 1 تفکیکـی مفـروز و مجـزی شـده از 3177 فرعـی از 
اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام پارکینـگ مسـکونی قطعـه 1 تفکیکـی 
بـه مسـاحت 10/83 مترمربـع واقـع در سـمت شـمال غربـی همکـف، بانضمـام پارکینـگ 
مسـکونی قطعـه 9 تفکیکـی بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در سـمت جنوبـی زیرزمیـن 
یـک بشـماره چاپـی 923646 ذیـل دفتـر الکترونیـک 140020301023035578 بـه نـام 
آقای حسـین پاسـائیان صادر گردیده اسـت. لذا با توجه به اعام فقدان سـند مالکیت 
ملـک فـوق الذکـر و درخواسـت صـدور المثنـی آن مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه 
ملـک مـورد آگهـی معاملـه کـرده کـه در قسـمت چهـارم ایـن آگهـی ذکـر نشـده یـا مدعـی 
وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود مـی باشـد بایـد تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت 
محل مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارایه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم 
نمایـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات 

صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم خواهـد کـرد.
محمدامین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران

م الف 15469 / شناسه آگهی 1444192

آگهی فقدان سند مالکیت
موضوع پالک ثبتی 1568 فرعی از 3725 اصلی واقع در بخش 7 تهران

نظـر بـه اینکـه خانـم فاطمـه الیاسـی بـا ارائـه دو بـرگ استشـهادیه به شـماره 8357 
مـورخ 1401/09/14 تائیدیـه دفتـر 1615 تهـران و درخواسـت وارده شـماره 30457 
مورخ 1401/09/15 مدعی اسـت که سـند مالکیت 2 دانگ مشـاع از ششـدانگ یک 
قطعـه آپارتمـان مسـکونی نـوع ملـک طلـق بـا کاربـری بـه پـاک ثبتـی 1568 فرعـی 
از 3725 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 539 فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 4 در 
طبقـه 4 و واقـع در بخـش 07 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک پیـروزی تهـران اسـتان 
تهـران بـه مسـاحت 139/16 مترمربـع کـه )11/49( یـازده متـر و چهـل و نـه دسـیمتر 
مربـع آن پیشـرفتگی، )4/77( چهـار متـر و هفتـاد و هفـت دسـیمتر مربـع آن بالکـن 

و بالکـن پیشـرفته، اسـت.
مشخصات منضمات ملک:

پارکینگ قطعه 5 به مساحت 11 مترمربع واقع در طبقه همکف
انباری قطعه 3 به مساحت 1/87 مترمربع واقع در طبقه همکف

مشخصات مالکیت: 
مالکیـت فاطمـه / الیاسـی فرزنـد مجتبـی شـماره شناسـنامه 4160025382 تاریـخ 
تولـد 1368/04/12 صـادره از الیگـودرز دارای شـماره ملـی 4160025382 بـا جـز 
سهم 2 از کل سهم 6 بعنوان مالک دو دانگ مشاع از شش دانگ عرصه و اعیان 
بـا شـماره مسـتند مالکیـت 38953 تاریـخ 1401/05/31 دفترخانـه اسـناد رسـمی 
شـماره 1615 شـهر تهران اسـتان تهران، موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 
646019 سـری ه سـال 00 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 140120301043028951 
ثبـت گردیـده اسـت. کـه بـه علـت مفقـودی در اسـباب کشـی سـند مالکیـت، مفقـود 
گردیده و درخواسـت صدور المثنی سـند مالکیت نموده اسـت؛ لذا مراتب باسـتناد 
تبصره یک اصاحی مورخه 72/9/2 ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معامله نسـبت به ملـک مرقوم غیر 
از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خـود مـی باشـد از تاریـخ نشـر 
ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن 
ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائیـد تـا مـورد 
رسـیدگی قـرار گیـرد در غیـر اینصـورت پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و عـدم وصـول 
اعتـراض نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد. 

علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
م الف 15473 / شناسه آگهی 1444308

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
بـه اسـتناد مـاده 73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بدینوسـیله ازکلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت 
تالشـگران اسـترآباد شـمال )سـهامی خـاص( بشـماره ثبـت 6530 و شناسـه ملـی 10700152017 
دعوت می گردد تا درجلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت که راس ساعت8 صبح روز دوشنبه 
مورخ 1401/11/17 درمحل شرکت به نشانی:  گلستان، گرگان، خیابان گلها، نبش گلبرگ9، طبقه 
فوقانی بانک سـپه تشـکیل می شـود حضور بهم رسـانند سـهامدارن و یا نمایندگان قانونی ایشـان 
می تواننـد جهـت حضـور در جلسـه مـورخ فـوق بـه محـل تشـکیل جلسـه مراجعـه نماینـد. دسـتورات 

جلسـه 1- نقـل وانتقـال سـهام2- سـایرمواردی کـه در صالحدیـد مجمـع فـوق باشـد. 
هیات مدیره شرکت تالشگران استرآباد شمال )سهامی خاص( 

آگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده 
  بـه اسـتناد مـاده73 قانـون آییـن دادرسـی مدنـی بدینوسـیله ازکلیـه سـهامداران محتـرم شـرکت 
تالشگران استرآباد شمال )سهامی خاص( بشماره ثبت6530 و شناسه ملی  10700152017 دعوت 
مـی گـردد تـا درجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده شـرکت کـه راس سـاعت 12 ظهـر روز 
دوشـنبه مورخ 1401/11/17 درمحل شـرکت بنشـانی: گلسـتان، گرگان، خیابان گلها، نبش گلبرگ9، 
طبقـه فوقانـی بانـک سـپه تشـکیل مـی شـود حضـور بهـم رسـانند سـهامدارن و یـا نماینـدگان قانونـی 

ایشـان مـی تواننـد جهـت حضـور درجلسـه مـورخ فـوق بـه محل تشـکیل جلسـه مراجعـه نمایند. 
دسـتورات جلسـه1- انتخـاب مدیـران و تعییـن سـمت ایشـان2- سـایر مـواردی کـه در صالحدیـد 

باشـد . هیات مدیره شرکت تالشگران استرآباد شمال )سهامی خاص( مجمع فـوق 

آگهی مفقودی
 PARS XU5 درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش خـودروی سـواری پـژو
بـه رنـگ مشـکی متالیـک مـدل1391 شـماره موتـور 124K0050042 شـماره 
شاسـی NAAN01CA3CK804963 شـماره پـاک ایـران 82-176ص 21 بنـام 
جهـان بخـش عـادل ناروئـی فرزنـد گل محمـد کدملـی  4869663538 
صـادره از گنبـد کاووس لـذا سـند کمپانی )فاکتورفـروش کارخانه( خودروی 

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

اکرمرضائینژاد
بــر بــورس ســازمان و رقابــت شــورای اختــالف
ســرعرضــهخــودرودربــورسکاالوتشــخیص
بــاال خودروســازان تولیــدات بــودن انحصــاری
گرفت.وزارتاقتصادوبورسکاالبهدرخواست
شورایرقابتبرایتوقفعرضهبرخیخودروها
دربــورسواکنــشنشــاندادهانــدوامــروزقرار
اســتجلســهفوقالعادهشــورایعالیبورسبه

منظورتعیینتکلیفاینموضوعبرگزارشود.
شــورای رقابت در نامه ای  به رئیس ســازمان 
بورس اعالم کرد: عرضه خودروهای خانواده دنا، 

پژو۲۰۷ و شاهین در بورس کاال مجاز نیست.
در این نامه آمده است:

پیرو عرضه برخی خودروها در بورس کاال به 
اطالع می رســاند مدت مصوبه شــصت و ســومین 
جلســه شــورای عالی هماهنگــی اقتصــادی مــورخ 
۲8/ ۷/ ۱۴۰۰ در خصوص تنظیم بازار خودرو یک 

سال بوده است.
بدیهی اســت با انقضاء این مدت، مصوبات 
قبلی شــورای رقابت در این زمینه به خودی خود 
مبنــای عمــل بوده و باید اجرایی می شــده اســت، 
بر این اســاس مطابق مصوبات ۴۲۰، ۴۴۲، ۴6۲ 
و ۴68 بــازار خودروهــای انحصــاری شــامل کلیــه 
خودروهــای ســواری دو شــرکت ایــران خــودرو و 
ســایپا به جــز دو خــودروی هایما و تارا می باشــد و 
عرضــه آنهــا بایــد طبــق روال پیشــین و مطابــق بــا 
مصوبــات ۴۱۴ و ۴۲۰ صــورت گیــرد قیمــت ایــن 
خودروها نیز باید براســاس مصوبات ۱۴8 و ۴۴۲ 
طبــق فرمــول Price Cap محاســبه گــردد، فلــذا 
عرضه خودروهای خانواده دنا، پژو۲۰۷ و شاهین 

در بورس کاال مجاز نمی باشد.
شــایان ذکر اســت شــورای رقابت با تشکیل 
بازبینــی  موضــوع  خــودرو  تخصصــی  کارگــروه 
دســتورالعمل های بــازار خــودرو را در دســتور کار 
قــرار داده اســت و در صــورت تصویــب مصوبــه 
جدید در این، زمینه جهت اجرا ابالغ خواهد شد.
ایــن در حالیســت کــه روز یکشــنبه شــورای 
رقابــت در اطالعیــه ای از بررســی وضــع و اعــالم 
نتیجــه بررســی در آینــده خبــر داده درحالــی کــه 

نامــه نورانــی صراحتــا بر لزوم توقــف عرضه تاکید 
کرده است.

 دربارهنامهشورایرقابت
درشورایعالیبورس

تصمیمگیریمیشود
در پــی ایــن نامــه، ســید احســان خانــدوزی، وزیــر 
اقتصاد به اقدام شورای رقابت واکنش نشان داد 
و گفــت: مجــوز عرضــه خــودرو در بــورس کاال از 
سوی شورای عالی بورس داده شده و در این باره 

شورای عالی بورس تصمیم خواهد گرفت.

وی افــزود: نامــه شــورای رقابــت در شــورای 
عالــی بــورس مطرح و در این زمینــه تصمیم گیری 
رقابــت هــم  بــا شــورای  خواهــد شــد. همچنیــن 
صحبت شده تا تعارض  تصمیمات ایجاد نشود.

شورایرقابتاختیارقانونیلغو
عرضهخودرودربورسراندارد

از ســوی دیگــر مدیــر نظــارت بــر بورس هــا 
دربــاره نامه شــورای رقابت مبنــی بر توقف عرضه 
خودرو در بورس کاال، گفت: شورای رقابت اختیار 
قانونی لغو عرضه خودرو در بورس کاال را ندارد.

امیــر مهــدی صبائــی اظهار کرد: طبــق قانون 

بــازار اوراق بهــادار، شــورای عالی بــورس باالترین 
رکن بازار ســرمایه اســت و تصویب سیاســت های 
کالن بازار سرمایه را به عهده دارد. یکی از وظایف 
ایــن شــورا تعییــن خــط  مشــی و تدویــن قانــون و 
مقــررات مربوطــه اســت و کلیــه مصوبات شــورای 

عالی بورس برای بورس ها الزم االجرا است.
وی افــزود: عرضــه خــودرو در بــورس کاال 
یکــی از مصوبــات شــورای عالــی بــورس اســت و 
ایــن  چارچــوب  در  اســت  موظــف  کاال  بــورس 
مصوبــه رفتــار کنــد. لذا ضمن احتــرام به جایگاه 
شورای رقابت، بورس کاال تابع مصوبات شورای 

عالی بورس است.

صبائی گفت: این برای اولین بار نیســت که 
دربــاره عرضــه یک محصــول یا تعییــن قیمت پایه 
آن بین شورای رقابت و بورس اختالف نظر وجود 
دارد؛ لــذا در ایــن مــورد )عرضــه خــودرو در بورس 
کاال( کمافی الســابق بــا رویکــرد حمایــت قاطــع از 
حقوق سرمایه گذاران، به طریق اولی تابع قوانین 

و مصوبات شورای عالی بورس هستیم.
مدیر نظارت بر بورس ها گفت: هر گونه مالحظه ای 
دربــاره عرضــه خــودرو در بــورس کاال صرفا و صرفا 

در شورای عالی بورس قابل بررسی است.

کسینمیتواندمانععرضه
خودرودربورسشود

عضــو ناظــر مجلــس در شــورای عالی بورس 
نیز با تاکید بر عرضه خودرو در بورس کاال گفت: 
نه تنها عرضه خودرو در بورس کاال طبق روال در 
حال انجام است، بلکه باید بیشتر از گذشته هم 
صــورت گیــرد و کســی هــم کــه مانع عرضه شــود، 

مطابق قانون با آن برخورد خواهد شد.
محسن علیزاده با اعالم اینکه هیچ سازمان 
و نهــادی نبایــد مانــع عرضه خــودرو در بورس کاال 
شــود، بیــان کــرد: عرضه ها طبق قانون مشــخص 
شــده اســت؛ بنابراین، انتظار این است که وزارت 
صمــت تمــام خودروهای تولیــدی را در بورس کاال 

عرضه کند.
بــه گفته ایــن عضو ناظر مجلس در شــورای 
عالــی بــورس، شــاید در روزهــای نخســت عرضــه 
خودرو در بورس، قیمت کشف شده و قیمتی که 
در کارخانه عرضه می شــده متفاوت باشــد اما در 
نهایت این عرضه باعث تعدیل قیمت ها می شود.
بــورس  در  عرضه هــا  کــرد:  خاطرنشــان  وی 

طبق قانون باید ادامه داشته باشد.
رقابــت  شــورای  نامــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
درحالــی منتشــر شــده کــه عضو ناظــر مجلس در 
شــورای رقابــت در گفت وگویــی تاکید کرده اســت 
که شــورای رقابت دربــاره عرضه خودرو در بورس 
کاال مصوبه ای نداشــته اســت و آنچه اعالم شده، 

نظر رئیس این شورا است.

تــورمنقطــهبهنقطــهدرحالیکهدرپایــانپاییز
آغــاز در بــود، رســیده ثبــت بــه درصــد ۴8/5
زمســتانعــدد5۱/3درصــدرابــهثبــترســاند.
یعنیهرخانواربرایتهیهمجموعهیکســانیاز
کاالهــاوخدمــات،نســبتبهدیســالگذشــته

مجبوراست3/ 5۱درصدبیشترهزینهکند.
درحالی که نرخ تورم ماهانه در آذر عدد ۱/۹ 
درصد را به ثبت رسانده بود، این عدد در دی  به 
۳/ ۴درصد افزایش یافت. با در نظر نگرفتن آمار 
تورم خرداد و تیر به  دلیل اثر حذف ارز ترجیحی، 
تــورم ماهانــه دی از آبــان ســال ۹۹ بــه ایــن ســو، 
بی سابقه است. بررسی آمار تورم نقطه به نقطه 
نیز نشــان می دهد که این شــاخص در دی  ماه به 
ســطح ۳/ ۵۱درصــدی رســیده و بــرای خوراکی ها 
ســطحی نزدیــک بــه ۷۰درصــد را به ثبت رســانده 
اســت؛ تــورم کاالهــای غیرخوراکــی و خدمات نیز 
از ۴۰درصد گذشت. با توجه به شرایط انتظارات 

تورمی، صعود تورم در دی یک زنگ هشدار برای 
سیاستگذاران محسوب می  شود.

گزارش هــا حاکــی از آن اســت کــه ســرعت 
رشــد قیمت هــا در دی بــه بیــش از دو برابــر آذر 
رســیده اســت و در ایــن افزایــش قیمــت، انــواع 
گوشت و دارو نقش قابل  توجهی داشته اند. این 
دومین بار است که در سال جاری تورم نقطه ای 
بــه محــدوده ۵۰ درصد وارد می شــود. بررســی ها 
زمســتان،  مــاه  نخســتین  در  می دهــد  نشــان 
ســبزیجات، حمل  و  نقل، گوشــت قرمز و ماکیان 
باالتریــن تــورم را تجربــه کرده انــد. از ســوی دیگر 
در یــک ســال گذشــته باالتریــن افزایــش قیمــت 
بــا روغن هــا و چربی هــا، شــیر، پنیــر، تخم مــرغ، 
گوشت قرمز و گوشت ماکیان مرتبط بوده است.
جزئیــات گــزارش تــورم ماهانــه حاکــی از آن 
است که سرعت رشد قیمت ها با افزایش ملموسی 
مواجه شده است. بر این اساس در حالی  که فصل 

پاییز با تورم ۹/ ۱درصدی آذر به پایان رسیده بود،  
شروع فصل زمستان طوفانی ثبت شد و نرخ تورم 
ماهانــه دی  در عــدد ۴/۳ درصــد ایســتاد. اوضــاع 
در تــورم نقطــه به نقطه نیز به همین روال اســت. 
 تــورم نقطــه بــه نقطــه در حالی کــه در پایــان پاییــز
۴8/۵درصد به ثبت رســیده بود،  در آغاز زمســتان 
عدد ۵۱/۳درصد را به ثبت رساند. یعنی هر خانوار 
بــرای تهیه مجموعه یکســانی از کاالهــا و خدمات، 
نســبت به دی  ســال گذشــته مجبور اســت ۳/ ۵۱ 
درصــد بیشــتر هزینــه کند. این در حالی اســت که 
در سه ماهه پاییز نرخ تورم نقطه به نقطه سطحی 
تــورم  می کــرد.  تجربــه  را  درصــد   ۵۰ از  پایین تــر 
میانگیــن نیــز از قافلــه افزایــش جا نمانــد و در دی  
عــدد ۳/ ۴6 درصــد را بــه ثبت رســاند. این عدد در 
مقایســه با ماه  گذشته افزایش ۳/ ۱واحد درصدی 

را تجربه کرده است.
گــزارش مرکــز آمار تــورم کاالهــا را با جزئیات 

تــورم آن هــا را منتشــر  بیشــتری تقســیم بندی و 
می کنــد. بر این اســاس تــورم برای دو گــروه عمده 
و  دخانیــات«  و  آشــامیدنی  »خوراکــی،  کاالهــای 
و  محاســبه  خدمــات«  و  »غیرخوراکــی  کاالهــای 
منتشــر می شــود. آمارها حاکی از آن اســت که در 
دی  سال جاری قیمت  کاالهای خوراکی با افزایش 
۴/۱درصدی مواجه شده است. این در حالی است 
که در آذر این عدد صفر به ثبت رســیده بود. این 
افزایش قابل توجه به خوراکی ها محدود نبود و در 
همین دوره زمانی تورم ماهانه کاالهای غیرخوراکی 
و خدمــات از ســطح ۳/ ۳درصــدی بــه ۵/ ۴درصــد 
افزایــش یافــت. آمارهــا در بخــش تــورم نقطــه بــه 
نقطــه نیز از روند مشــابهی برخــوردار بود و هر دو 
گروه کاالها با افزایش تورم مواجه شده اند. بر این 
اساس کاالهای خوراکی در دی  تورم 6۹/۲ درصدی 
را تجربــه کردنــد کــه در مقایســه با تــورم نقطه به 
نقطــه آذر حــدود ۴واحــد درصــد افزایــش داشــته 

است. در بخش کاالهای غیرخوراکی و خدمات نیز 
مسیر افزایشی قیمت ها با سرعت بیشتری تداوم 
یافــت و نــرخ تورم از ســطح ۹/ ۳8درصــدی آذر به 

۲/ ۴۱درصد رسید.
در گــروه عمده »خوراکی ها، آشــامیدنی ها و 
دخانیات« بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه 
قبل مربوط به گروه »سبزیجات« و به طور دقیق، 
پیــاز، بادمجــان و کاهــو بوده اســت. جایگاه بعدی 
بــه گــروه »انــواع گوشــت« و به طور مشــخص به 
گوشــت گوســفند، گوشــت گاو یا گوســاله و انواع 
ماهــی تعلــق دارد. در آخــر در ایــن بخــش گــروه 
»میوه و خشکبار« نیز شاهد افزایش قابل توجهی 
و  غیرخوراکــی  »کاالهــای  عمــده  گــروه  در  بــود. 
خدمــات«، گــروه »حمل  و نقــل«، گــروه »هتــل و 
رســتوران« و گروه »بهداشــت و درمان« و به طور 
مشــخص انواع دارو، بیشــترین افزایــش قیمت را 

نسبت به ماه قبل تجربه  کردند.

طبــقآخریــناظهــاراتوزیرارتباطــاتوفناوری
اقــدام دربــاره رقابــت شــورای نظــر اطالعــات،
ثابــت تلفــن تعرفههــای زمینــه در مخابــرات
کارشناســینیســتوافــرادیازســازمانتنظیم
مقــرراتارتباطاتمأمورشــدهاندتاپاســخالزم
بــهمصوبــهشــورایرقابــتراتهیــهونســبتبه

مصوبهاعتراضکنند.
بــه گــزارش ایســنا، افزایــش تعرفــه هزینــه 
ماهانــه تلفن ثابت، تابســتان امســال مورد تأیید 
قــرار گرفــت و ســتاد تنظیم بــازار افزایــش قیمت 
کارکــرد تلفــن ثابــت را تصویــب کــرد و گفته شــد 
درصورت موافقت رگوالتوری و ابالغ به مخابرات 
اعمــال و اجرایــی می شــود. طبــق مصوبــه مذکــور 
بــرای  تهــران  اســتان  ثابــت  تلفن هــای  کاربــران 
حفــظ خــط تلفــن ثابــت خــود بــر اســاس جــدول 
جدیــد پیرامــون تعرفه هــای جدیــد تلفــن ثابــت، 
بایــد ماهانــه ۲۰ هزار تومــان، پرداخت کنند. این 
هزینه صرفاً هزینه ای اســت کــه صاحبان خطوط 
تلفــن در پایتخــت، در صــورت عــدم اســتفاده از 
خط تلفن و صرفا به منظور نگهداری این خطوط 
بایــد پرداخــت کننــد. امــا شــورای رقابــت در ابتدا 
مخالفــت خــود را با این طرح اعالم کرد و دســتور 
رقابــت توقف هرگونــه افزایش در هزینه خدمات 
تلفــن ثابــت را تــا زمــان ارائــه دقیــق هزینــه تمام 

شده صادر کرد.
طبــق اعــالم مرکــز ملــی رقابــت، در پانصد و 
نهمین جلسه این شورا به استناد بند ۵ ماده ۵8 
قانــون اجرای سیاســت های کلی اصــل ۴۴ قانون 
اساسی و با توجه به ماده ۳ مصوبه جلسه ۴66 
شــورای رقابــت بــا موضــوع " دســتورالعمل نحــوه 
شــرکت  ثابــت"،  تلفــن  ماهیانــه  هزینــه  تنظیــم 
مخابــرات ایــران موظــف اســت بــا اســتقرار نظــام 
حســابداری بهــای تمــام شــده، نظــام خــود را بــه 
نحــوی اصــالح کند کــه هزینه تمام شــده هر یک 
از خدمات تمام شده این شرکت به صورت مجزا 
و دقیــق محاســبه شــود و در صورت هــای مالــی 
امــا  ایــن شــرکت درج گــردد،  حسابرســی شــده 
شــرکت مخابرات ایران ایــن مصوبه را اجرا نکرده 

است، لذا تا زمان ارایه دقیق هزینه ماهانه تمام 
شــده خدمات تلفن ثابت، مندرج در صورت های 
مالــی حسابرســی شــده شــرکت مخابــرات ایران، 
هرگونــه تغییــر در هزینــه خدمــات تلفــن ثابت و 
اخــذ وجــوه اضافــی، مغایر مصوبه شــورای رقابت 

بوده و باید به قید فوریت متوقف شود.
شــرکت مخابــرات هم نســبت به ایــن اقدام 
شــورای رقابــت واکنــش نشــان داد و گفــت ایــن 
شــرکت همــواره تمامــی فعالیت هــای خــود را بــر 
اســاس قانون تجارت و مصوبات و الزامات حوزه 
رگوالتــوری انجــام می دهــد و بــا رعایــت الزامــات 
قانونــی پروانــه فعالیت صــادره و مصوبات هیات 
مدیــره، علــی رغــم ثابــت مانــدن تعرفه هــا در ۱۲ 
ســال اخیر و رشــد چندین برابری نرخ ارز و تورم 
بــه ارایــه خدمــات ارتباطــی بــه همــه ذی نفعــان 
می پــردازد؛ این شــرکت همچنین تأکیــد کرده که 
ابــالغ دســتورالعمل نحوه تنظیم هزینــه ماهیانه 
تلفن ثابت پس از پیشنهاد و موافقت کمیسیون 
تنظیم مقررات و شــورای رقابت و پس از بررســی 
از ســوی ســتاد تنظیم بازار صورت گرفته اســت و 
با توجه به ضرورت پیاده سازی الزامات توسعه ای 
و رشــد اقتصــادی در کشــور، شــرکت مخابــرات 
ایــران همــواره خدمات رســانی گســترده خــود را 
در سراســر کشــور و در چارچوب مشــتری مداری 

ادامه می دهد.
موضــوع افزایــش تعرفــه تلفن ثابــت از این 
قــرار بــود که این افزایش تعرفه در اســتان تهران 
بابــت ۴۴۴۴ دقیقــه مکالمــه، هزینــه ای معــادل 
۲۰۰۰۰ تومــان، بــرای ســایر مراکــز اســتان ها بــه 
ازای حداقل ۳۳۳۳ دقیقه مکالمه ۱۵۰۰۰ تومان 
بــه عنــوان حداقــل پرداخــت و ســایر شــهرها بــه 
ازای ۲666 دقیقــه مکالمــه معــادل ۱۰۰۰۰ تومــان 
مشــخص شــده بــود. امــا ایــن پایــان ماجــرا نبــود 
چون این شورا در جلسه ۱۷ آبان امسال شرکت 
مخابــران را بــه دلیــل ارتــکاب رویــه ضــد رقابتــی 
نوزدهمیــن  و  پانصــد  در  کــرد  اعــالم  و  محکــوم 
شــرکت  امســال،  آبان مــاه   ۱۷ در  خــود  جلســه 
مخابــرات را بــه ارتــکاب رویــه ضدرقابتــی محکوم 

کــرد و اعــالم کــرد پیــرو وصــول شــکایت برخی از 
مشــترکین درباره اجرا نشــدن مفاد مصوبه ۵۰۹ 
شورای رقابت در ۱۰ مهر ۱۴۰۱، موضوع در جلسه 
۵۱۹ شــورای رقابــت مطرح و مورد رســیدگی قرار 
گرفــت و بــر همیــن اســاس شــورای رقابــت رای 
بــر محکومیــت شــرکت مخابــرات ایــران بــه دلیل 

ارتکاب رویه ضد رقابتی صادر کرد.
موضــوع جلســه ۵۰۹ شــورای رقابــت مبنــی 
بــر توقــف اجــرای مصوبــه ۴66 مــورخ ۱۰ خــرداد 
۱۴۰۰ از ســوی شــرکت مخابرات ایران و اقدام به 
درج مبالــغ اضافــی در قبــوض تلفــن ثابت و اخذ 
آن از مشــترکین بــود. در مــاده ۳ مصوبه جلســه 
بــا موضــوع "دســتورالعمل  رقابــت  ۴66 شــورای 
نحــوه تنظیم هزینه ماهیانه تلفن ثابت" شــرکت 
مخابرات ایران موظف شــده بود با استقرار نظام 
حســابداری بهــای تمــام شــده، نظــام خــود را بــه 
نحــوی اصــالح کند کــه هزینه تمام شــده هر یک 
از خدمــات ایــن شــرکت به صــورت مجــزا و دقیق 
محاســبه شــود و در صورت های مالی حسابرسی 
شــده ایــن شــرکت درج شــود. در مقابــل شــرکت 
مخابــرات ســکوت نکــرد و خود را ملــزم به فراهم 
کــردن مــدارک مــورد نیــاز ایــن شــورا کــرد و گفته 

شده بود در همان زمان ارائه می شود.
بسیاری از مسئوالن مربوطه معتقدند ثابت 
مانــدن تعرفــه خدمــات ثابــت شــرکت مخابــرات 
ایــران در طــول ســالیان گذشــته منجــر بــه عــدم 
توســعه مطلــوب حــوزه ارتباطــات شــده و با توجه 
بــه نقــش شــرکت مخابرات ایــران در پیاده ســازی 
الزامــات توســعه ای و رشــد اقتصادی کشــور، باید 
زیرساخت های این شرکت تحول یابد و این امر با 
سیاســتگذاری های منطقــی و همــکاری تمامی ذی 
نفعــان ایــن حوزه و دســتگاه ها مرتبط امکان پذیر 
اســت و می توان ارتباطات کشــور را توســعه داد و 
حیات دوباره به ارتباطات بخشــید. بنابراین قصه 
پرغصــه تعرفــه تلفــن ثابــت بایــد تمام شــود چون 
اگر مشکالت حوزه تعرفه و توسعه مخابرات حل 
بشود مخابرات متحول می شود و اثرات مثبتی بر 

زندگــی مردم و کیفیت خدمات می گذارد.

اعتراضوزارتارتباطاتبهیکمصوبه

تورمخوراکیهابهحدود70درصدرسید
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 واگذاری مستقیم
۷۰ تره بار به بهره برداران

بــه گفته مدیرعامل ســازمان مدیریت میدان های میوه 
و تــره بــار شــهرداری تهران، در راســتای ارتقای کیفیت 
محصــوالت قابــل عرضــه در میدان هــای میــوه و تره بار 
پایتخــت، تعــداد ۷۰ بــازار از دنبالــه بازارهــای تره بــار 

خارج شد.
بر اســاس گزارش ســایت شــهر، ایوب فصاحت با 
اشاره به موضوع تفاوت کیفیت محصوالت در بازارها و 
میادیــن، اظهــار کرد: در بحث تفاوت کیفیت، مطالعات 
دقیقی در میادین میوه و تره بار پایتخت صورت گرفته 

است.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار 
شــهرداری تهران یادآور شــد: بر اســاس ایــن مطالعات، 
بخشی از این تفاوت کیفیت مربوط به بازارهای دنباله 

بازارهای پردرآمد ما در سطح شهر بود.
وی ادامــه داد: تعــداد قابــل توجهــی از ایــن بازارها 
به تعداد ۷۰ بازار از دنباله خارج و به طور مستقیم به 
بهره بــرداران واگذار شــد و همین بــه خودی خود ارتقای 

کیفیت محصوالت را به دنبال داشت.
فصاحــت همچنیــن تصریح کرد: در بخشــی از این 
بازارهــا کــه بنا به ضــرورت همچنان به عنــوان بازارهای 
دنبالــه فعالیت می کنند، نظــارت دقیق برغرفه ها انجام 
می شــود کــه کیفیــت محصــوالت بــا ســایر بازارهــا برابر 

باشد.
مدیرعامل سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار 
شهرداری تهران با بیان اینکه تالش ما بر این است که 
تا اوایل اســفند امســال، کیفیت محصــوالت در میادین 
به ســطح قابل قبولی برســد، خاطرنشــان کرد: مســاله 
علمی و اجرایی در میادین این است که در هر میدانی 
که تقاضا باال داشته باشد، طبعاً کیفیت محصوالت نیز 

در آن میادین باالتر خواهد بود.
وی در پایــان گفــت: هــر چند این موضــوع از زمان 
ابتدای تأســیس میادین میوه و تره بار وجود داشــته اما 
مــا تــالش خــود را انجــام می دهیم که ایــن کیفیت را در 

تمام میادین و بازارها یکسان کنیم.

حمایت دولت از کشت 
داخلی دانه های روغنی

بــر اســاس اعتبــارات ردیف هــای متفرقه بودجــه ۱۴۰۲ 
بــرای حمایــت از کشــت دانه هــای روغنــی مبلــغ ۱۵۰ 

میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.
بــه گــزارش مهر، جدول شــماره ۹ بودجه ۱۴۰۲ در 
بخــش بــرآورد اعتبــارات ردیف های متفرقه ســال ۱۴۰۲ 
از کشــت دانه هــای روغنــی مبلــغ ۱۵۰  بــرای حمایــت 
میلیــارد تومــان در نظــر گرفته شــده اســت. ۷۰ میلیارد 
تومــان ایــن مبلــغ از محــل هزینــه ای اســت کــه دولــت 
می پردازد و ۸۰ میلیارد تومان از محل تملک دارایی های 

سرمایه ای تأمین خواهد شد.
در حــال حاضــر تولیــد انــواع روغــن در کشــور ۹۵ 
درصــد وابســتگی ارزی دارد بــه دلیــل واردات دانه هــای 
روغنی که در داخل کشــت نمی شــود. پیشــنهاد انجمن 
صنفــی روغــن نباتی کشــور برای کاهش این وابســتگی 
زیــرا  اســت؛  کشــور  جنــوب  در  پالــم  درخــت  کاشــت 
میــوه پالــم شــبیه خرمــا بــوده و در مناطق گرمســیری و 

استان های جنوبی کشور قابل کشت است.

بسته حمایتی گمرک از 
شرکت های بورسی هفته 

آینده رونمایی می شود
رضوانــی فــر، رئیــس کل گمــرک ایــران اعالم کــرد برای 
شــرکت های بورســی و فرابورســی، بســته حمایتــی در 

نظر گرفته ایم که طی هفته آینده ارائه می شود.
در  ایــران  گمــرک  کل  رئیــس  رضوانی فــر،  محمــد 
ســامانه  از  رونمایــی  و  درســتکاری«  »رســم  همایــش 
»تــراز« بــرای تقدیــر و تشــویق فعــاالن اقتصــادی برتر و 
قانونمنــد اقتصــاد ایــران اظهار کــرد: در مجموعه گمرک 
مجموعاً حدود ۴۰ هزار بهره گیرنده از خدمات داریم که 
بــا حــذف افراد مشــترک در واردات و صادرات، این عدد 
به ۳۰ هزار شــرکت می رســد؛ این شــرکت ها بر اســاس 
ســابقه فعالیت، حجم گردش مالی، تعداد پرســنل و … 
آن ها را به سه سطح تقسیم بندی کردیم. پس از آن بر 
اســاس مؤلفه های قانون مداری مانند نداشــتن پرونده 
ارزی شــرکت ها غربال گــری  تعهــدات  ایفــای  و  قاچــاق 
شــدند. بــرای این گــروه مجموعه ای از تســهیل گری ها را 
ماننــد بســته های حمایتی و تســریع در اســترداد حقوق 

گمرکی در نظر گرفتیم.
فعــاالن  بــرای  آبــی  مســیر  زودی  بــه  گفــت:  وی 
اقتصــادی رونمایــی می شــود تا ارائه خدمــات گمرکی به 

فعاالن خوش نام تسریع شود.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: در گمرک 
کشور بر اساس آیتم هایی از جمله خوش حساب بودن 
و نداشــتن پرونــده قاچــاق و انجام تعهــدات ارزی حدود 
۶۲۴ شــرکت بــه عنــوان شــرکت های منتخــب و پیشــتاز 
اقتصــاد ایــران انتخــاب شــده اند کــه بــرای شــرکت های 
منتخب بسته های حمایتی و تسهیل در استرداد حقوق 

گمرکی و مزایای دیگر را در نظر خواهیم گرفت.
رضوانی فــر تصریــح کــرد: بســته های حمایتی برای 
روان ســازی و تســهیل در امور گمرکی را در دســتور کار 
خود قرار داده ایم و بســته های جدید کانال آبی، مســیر 
آبــی و همچنیــن بســته ویــژه شــرکت های پذیرنــده در 

بورس را در دستور کار خود قرار داده ایم.
معــاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی گفت: برنامه 
تحولــی بــرای داشــتن گمرکــی هوشــمند چــاالک، چابک 
و تأمین کننــده وصول کننــده حقــوق و عــوارض تدویــن 
کرده ایــم. رضوانی فر همچنین گفت: شــرکت های فعال 
در بازار سرمایه به علت اینکه از شفافیت های بیشتری 
برخوردارنــد و صورت هــای مالــی متعدد و شــفاف تری را 
ارائــه می کننــد، از حمایــت ویــژه گمــرک ایــران برخوردار 
خواهنــد شــد کــه بســته های حمایتی گمرک طــی هفته 

آینده ارائه می شود.

اخبـــــــــــــــــار

 »قیمت تضمینی«
 مرغ جایگزین

»خرید تضمینی« شد
مدیرعامل اتحادیه سراســری مرغداران گوشــتی کشور 
از قیمــت تضمینــی مــرغ جایگزین خریــد تضمینی خبر 

داد و گفت: اتحادیه در تعیین قیمت اثرگذار است.
افــزود:  نــژاد  اســدهللا  ایرنــا، حبیــب  گــزارش  بــه 
اتخــاذ  و  قیمت گــذاری  قانــون، شــورای  بــر  اســتناد  بــا 
سیاســت های حمایتی محصوالت اساســی چند تصمیم 
مهــم در حــوزه تولیــد و تنظیم بازار مــرغ مصوب و ابالغ 

کرده است.
وی اظهار داشــت: یکی از این مصوبات این اســت 
مــرغ جایگزیــن خریــد تضمینــی  قیمــت تضمینــی  کــه 
خواهــد شــد و از ایــن پــس خرید تضمینی مــرغ متوقف 

شده و به جای آن قیمت تضمینی مرغ اجرا می شود.
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی 
تصریــح کــرد: قیمــت تضمینــی بــه ایــن معنی اســت که 
قیمتی که مرغ از مرغدار خرید می شــود باید از حداقل 

قیمت تمام شده تولید پایین تر نباشد.
اســدهللا نــژاد گفــت: عالوه بــر آن، مدیریــت بازار 
گوشت مرغ به اتحادیه سراسری پرورش دهندگان مرغ 

گوشتی کشور واگذار شده است.

 شرکت های برتر ایران
معرفی شدند

طبق گفته های مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی ایران 
۱۰ شــرکت برتــر ایــران در بخش هــای پتروشــیمی، نفت، 
صنایع فلزی، بانک، خودرو و چندرشته ای فعال هستند.
بــه گــزارش ایســنا، ابوالفضــل کیانــی بختیــاری در 
-IMI( همایــش تجلیــل و معرفــی شــرکت های برتــر ایــران
کشــور  برتــر  شــرکت های  رتبه بنــدی  کــرد:  اظهــار   ،)۱۰۰
امســال برای بیســت و پنجمین سال متوالی )از سال ۷۷( 
برگــزار شــد کــه بــر اســاس آن شــرکت های برتر بــر مبنای 
۳۲ شــاخص اصلی از جمله میزان فروش، ارزش افزوده، 
تعــداد کارکنان، اشــتغال، دارایی ها، بهــره وری، صادرات و 
غیره ارزیابی شدند که در بین آنها ۵۰ شرکت دانش بنیان 

نیز وجود دارد.
صنایــع  شــرکت  رتبه بنــدی  ایــن  در  وی  گفتــه  بــه 
خــود  آن  از  را  نخســت  عنــوان  خلیج فــارس  پتروشــیمی 
کرد. شــرکت نفت ســتاره خلیج فارس رتبه دوم و شــرکت 
پاالیش نفت بندرعباس رتبه سوم را کسب کردند و پس 
از آن ها شــرکت های فوالد مبارکه اصفهان، سرمایه گذاری 
غدیــر، بانــک ملــت، گــروه گســترش نفت و گاز پارســیان، 
ایــران خــودرو، بانک رفــاه کارگران و ســرمایه گذاری پارس 

آریان در رتبه های چهارم تا دهم قرار گرفتند.
نقش آفرینــی  اینکــه  بیــان  بــا  بختیــاری  کیانــی   
و  کارآفرینــی  توســعه  محصــوالت،  داخلی ســازی  در 
ناخالــص  تولیــد  افزایــش  در  اثرگــذاری  اشــتغال زایی، 
داخلی، ســودآوری، ایفای نقش مسئولیت های اجتماعی، 
صادرات گرابــودن، مشــتری محوری، اســتفاده از فناوری و 
نــوآوری در کســب و کار و توســعه بهــره وری، دالیل بزرگ 
شــدن شــرکت های برتر است، گفت: همچنین برخورداری 
از فرهنگی متعالی و کار تیمی منســجم، راهبری شــرکتی 
هوشــمند،  و  یافتــه  توســعه  انســانی  نیــروی  شایســته، 
آینده پژوهــی و تعامــالت بین المللــی، دالیــل اصلی بزرگی 

این شرکت ها است.
وی بــا بیــان اینکه ۱۰ شــرکت برتر ایــران و جهان هم 
مقایســه شــده، اظهار کرد: پنج شرکت اول ایران در حوزه 
پتروشــیمی، فرآورده هــای نفتــی و فلــزات و شــرکت های 
پنــج شــرکت برتــر دنیــا در  امــا  چنــد رشــته ای هســتند. 
گروه فروشــگاه ها و انرژی هســتند. در ۵۰۰ شــرکت دنیا 
فروشــگاه ها ۱۰ درصــد، فرآورده هــای نفتــی ۹، موسســات 
بیمه ای ۹،  بانک ها و ۷ وسایل نقلیه ۷ درصد سهم دارند. 
اما در ایران فرآورده های نفتی ۱۷ درصد، پتروشــیمی ۱۶، 
فلزات اساسی ۱۵، بانک ها ۱۳ و شرکت های چندرشته ای 

۸ درصد سهم دارند.
همچنین به گفته این مقام مســئول در ایران ســهم 
گــروه فرآورده هــای نفتــی ۱۷ درصــد از کل ۵۰۰ شــرکت، 
پتروشیمی ۱۶ و گروه فلزات ۱۵ درصد است. اما در ترکیه 
ســهم گروه فرآورده های نفتــی ۱۴ درصد، انرژی ۱۲ درصد 
و فلــزات اساســی ۸ درصــد از کل ۵۰۰ شــرکت اســت. در 
آمریــکا گــروه فروشــگاه ها نزدیــک ۲۰ درصــد، موسســات 
بیمه ای ۸ و رایانه و فعالیت های وابســته ۷ درصد از کل 

۵۰۰ شرکت هستند.
همچنیــن  صنعتــی  مدیریــت  ســازمان  مدیرعامــل 
گفــت کــه اولیــن شــرکت برتــر دنیــا بیــش از ۵۷۰ میلیارد 
دالر فــروش داشــته و اولیــن شــرکت برتــر ایــران بیــش از 
۱۱ میلیــارد دالر فــروش داشــته اســت. پانصدمین شــرکت 
دنیــا نیــز بیــش از ۲۸ میلیــارد دالر فروش داشــته اســت. 
بــه عبــارت دقیق تر فروش اولین شــرکت جهان نزدیک به 
۴۹ برابــر فروش اولین شــرکت ایــران و فروش پانصدمین 
اســت.  ایــران  شــرکت  اولیــن  برابــر   ۲.۴ جهــان  شــرکت 
همچنیــن فــروش اولیــن شــرکت ترکیــه ۱.۶ برابــر  اولیــن 
شــرکت ایران و فروش صدمین شــرکت این کشــور تقریبا 

دو برابر فروش صدمین شرکت ایران است .
از ۹۵ درصــد  بیــش  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  وی در 
صــادرات کشــور مدیــون شــرکت های بزرگ اســت، گفت: 
در رابطــه بــا ارزش افــزوده نیز ۱۰۰ شــرکت اول ۱۴ درصد 
تولیــد ناخالــص داخلــی و ۵۰۰ شــرکت ۱۶ درصــد تولیــد 
ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. همچنین فروش ۱۰۰ 
شــرکت اول ۴۲ و ۵۰۰ شــرکت ۴۸ درصد تولید ناخالص 
داخلــی اســت.  بــه گفته ایــن مقام مســئول در رتبه بندی 
امســال ۵۰ شــرکت دانش بنیــان در رشــته فعالیت هــای 
فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات، نــرم افزارهــای رایانــه ای، 
ماشــین آالت و تجهیزات پیشــرفته، مواد پیشــرفته، دارو، 
بــرق و الکترونیــک و غیــره حاضــر شــدند. البتــه فقط یک 
شــرکت دانش بنیــان در ۱۰۰ شــرکت اول حضــور داشــته، 

چرا که عموما کوچک مقیاس هستند.
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نبــودن  کامــل  و  زیرســاخت ها  در  ضعــف 
زنجیــره تولیــد تــا مصرف، باعث شــده اســت 
کــه محصــوالت و کاالهای صادراتی مازندران 

روی هوا و دریا و زمین بالتکلیف باشند.
و  بازرگانــی  زنجیــره  نبــودن  کامــل 
مازنــدران،  اســتان  محصــوالت  بازاریابــی 
شناسنامه دارنبودن تولیدات، زیرساخت های 
ضعیف و موانع متعدد سبب شده تا همواره 
شــتاب  بــرای  موقتــی  و  مقطعــی  طرح هــای 
بخشــی به بازاررسانی کاالها و محصوالت در 

استان مازندران اجرا شود.
و  کاالهــا  اغلــب  قبــل  ســال های  طــی 
بــه صــورت  محصــوالت کشــاورزی مازنــدران 
زمینی و با ارسال به مرز استان های همجوار 
از طریــق کامیون هــای برگشــتی بــه بازارهــای 
صادراتی می رســید و امســال صــادرات هوایی 
و دریایــی نیــز بــه کمــک زنجیــره تولیــد آمد تا 

عقب ماندگی چند دهه ای را جبران کند.
امســال ابتدا قرعه فال به نام کارگو هم 
افتاد و تالش شد با بهره گیری از ظرفیت این 
بخش محصوالت کشاورزی استان نظیر برنج 
و مرکبــات بــه بازارهــای هــدف رســد هرچنــد 
بررســی ها نشــان می دهــد که اقبــال چندانی 
از پرنــده هوایی برای صــادرات صورت نگرفته 

است.
کانتینــری  حمــل  و  دریایــی  تجــارت 
محصــوالت کشــاورزی راهــکار دیگــری اســت 
کــه بــرای اولیــن بــار در مازنــدران کلیــد خورد 
تا طلســم اقتصاد دریایی در اســتان شکســته 
شــود و کشــاورزان بتوانند دســترنج خود را از 
طریق دریا به سفره های خارجی ها برسانند.

و  گرفتــه  صــورت  تالش هــای  رغــم  بــه 

حمــل  چندوجهــی  ابزارهــای  از  بهره گیــری 
ونقــل اعــم از دریــا و زمیــن و آســمان، حجــم 
کاالهای ارســال شــده و صادرات مازندران به 
کشــورهای مختلــف تاکنون چندان چشــمگیر 
نیســت و هنوز اســتان نتوانست به اهداف و 

برنامه های طراحی شده دست یابد.
محمولــه  اولیــن  گذشــته  روزهــای  طــی 
بــا ۱۰ کانتینــر  و  تــن  بــه وزن ۲۲۰  مرکبــات 
بــه صــورت دریایــی و از طریــق بنــدر امیرآبــاد 
روانــه روســیه شــد و انتظار مــی رود با تکمیل 
زیرســاخت های این بخش بتوان راه و مســیر 

امنی برای تجارت انتخاب کرد.

محموله های صادراتی 3 روزه 
به روسیه می رسد

خلیــل قلــی زاده صادرکننــده حمل ونقل 
صــادرات  بــرای  گزینــه  بهتریــن  را  دریایــی 
مرکبــات دانســت و گفــت: فاصلــه کوتــاه بین 
بندر امیرآباد و روســیه ســبب می شــود تا سه 

تا چهار روزه محموله ها به مقصد برسد.
وی در گفتگو با مهر سرمایه گذاری برای 
ورود کشــتی های کانتینربــر و کشــتی های رو 
رو را بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی و 
مرکبــات الزم دانســت و گفــت: بایــد در ایــن 
زمینــه بخــش دولتی از ســرمایه گذاران بخش 

خصوصی حمایت کند.
امســال با همه تالش های صورت گرفته 
تاکنون ۱۸۰ هزار تن مرکبات و کیوی از کشور 
صادر شــد که بخــش اعظمی از آن متعلق به 
مازندران بوده است و طبق برنامه پیش بینی 
شــده باید میزان صادرات محصوالت تا پایان 

سال جاری به ۵۰۰ هزار تن برسد.

حســن خیریان پــور، معــاون هماهنگــی 
امــور اقتصــادی اســتاندار مازنــدران بــا بیــان 
از  کیــوی  و  مرکبــات  محمولــه  اولیــن  اینکــه 
بندر امیرآباد به مقصد روســیه ارســال شــده 
اســت، افــزود: از طریــق گمــرکات و مرزهــای 
زمینــی محموله هــای صــادرات ۱۸ تــا ۲۰ روز 
طول می کشد در حالی که از طریق بندر آباد 

محموله های سه روزه به مقصد می رسد.

حمل و نقل دریایی ارزان است
وی، ارزان بــودن کرایه هــا حمــل و نقــل 
دریایــی را بســیار مقرون به صرفه دانســت و 
گفــت: ۲۲۰ تــن محمولــه بــا ۱۰ کانتینــر روانه 

مقصد صادراتی شده است.
وی بــا اظهار اینکه ســه کانتینر کیوی و هفت 
کانتینــر مرکبــات دیگر هســتند، گفــت: دمای 
درنظر گرفته شــده برای کانتینرها اســتاندارد 

است و بهترین گزینه به شمار می رود.
شــالیزاری  و  کشــاورزی  محصــوالت 
مشــتریان  مرکبــات  و  برنــج  نظیــر  مازنــدران 
خوبــی در آن ســوی آب هــا دارد و بهره گیــری 
از ظرفیت هــای دانش بنیان برای ســورتینگ و 
فــرآوری محصــوالت می توانــد ارزآوری خوبــی 

برای استان داشته باشد.
طــی ســال های گذشــته به دلیــل ناقص 
عــدم  صــادرات،  زنجیــره  و  چرخــه  بــودن 
تعطیلــی ۹۰  و  بنــادر  از ظرفیــت  بهره گیــری 
درصد پتانســیل های آن ســبب شده تا بیشتر 
بــار و فشــار صــادرات بــر حمــل و نقــل زمینی 
و کامیونــی معطــوف شــود و گرانــی کرایــه و 
طوالنــی بودن مســیر و زمان بربودن رســیدن 
کاال به بازارهای هدف ســبب در فســادپذیری 

محصوالت نقش مؤثری داشت.
اســتاندار مازنــدران بــا اشــاره بــه ضعف 
صادراتــی  زیرســاخت های  بــودن  معیــوب  و 
استان، گفت: در استان سه بندر فعال وجود 
دارد که ۹۰ درصد ظرفیت های آن بالاستفاده 

و خالی مانده است.
اظهــار  بــا  پــور  حســینی  محمــود  ســید 
معیــوب  اســتان  صــادرات  زیرســاخت  اینکــه 
اســت، گفت: ســه بندر مهم شــامل نوشــهر، 
فریدونکنــار و امیرآبــاد در اســتان وجــود دارد 
کــه می توانــد تحــول بزرگــی ایجــاد کنــد امــا 

سال های سال تعطیل بوده است.
وی با اشاره به رویکرد دولت سیزدهم و 
تعامل با کشورهای سی آی اس و کشورهای 
کشــورهای  بــا  دریایــی  تجــارت  همســایه، 
همســایه کلیــد زده شــد، افــزود: بــرای اولیــن 
بار از طریق کشــتی توانســتیم اولین محموله 
مرکبــات را بــه میزان ۲۲۰ تن روانــه بازارهای 

روسیه کنیم.
وی بــا بیــان اینکــه ۵۰ هزار تــن مرکبات 
از ســوی ســورتینگ ها آمــاده صادرات اســت، 
گفت: تاکنون ۹۰۰ هزار دالر برای بسته بندی 
و آماده ســازی مرکبــات بــرای صــادرات هزینه 
شــد و ۸۰ میلیــارد تومــان تســهیالت نیز برای 
جمع آوری و خرید مرکبات صرف شده است.

پرهیز از صادرات فله ای
حســینی پور رعایت استانداردهای بهداشتی و 
صادراتی را امری مهم دانست و گفت: مرکبات 
را نبایــد فلــه ای صــادر کــرد و بایــد متناســب با 
بــازار هــدف و با جداســازی و استانداردســازی 

عالی در بازارهای خارجی عرضه شود.
اســتاندار مازندران تصریح کرد: مرکبات 
اســتان روی ریل صادرات قرار گرفته اســت و 
بنا داریم هر هفته ۱۰ کانتینر از طریق دریا و 
کشتیرانی ارسال کنیم و قرار بر این است که 

کشتی های کانتینری اضافه شود.
کشــتی ها  اکنــون  اینکــه  اظهــار  بــا  وی 
هســتند،  معمولــی  بلکــه  نبــوده  کانتینــردار 
کشــتی  یــک  نمی تــوان  منطقــه  در  گفــت: 
کانتینربــر یخچــال دار پیــدا کــرد و ســفارش 
و  شــد  داده  کانتینــردار  کشــتی  دو  ســاخت 
بنــا داریــم دو کشــتی مناســب یخچــال دار و 

کانتینری نیز خریداری کنیم.
حسینی پور راه اندازی خط جدید تجارت دریایی 
را به ســود اســتان دانســت و گفت: در گذشته 
صــادرات مرکبــات در کارنامــه گمرکــی اســتان 
ثبــت نمی شــد زیــرا از طریــق دیگــر اســتان ها 
اکنــون عایــدات صــادرات و  روانــه می شــود و 

مالیات آن نصیب استان خواهد شد.
اســت  آن  از  حاکــی  برآیندهــا  بررســی 
کــه بــا فعال شــدن بنــادر در راســتای کریدور 
شــمال – جنــوب، حذف موانــع گمرکی، ارزان 
بودن تجارت دریایی و راه اندازی شــرکت های 
بــزرگ حمــل و نقلــی و توســعه زیرســاخت ها 
می تواند آینده صادراتی مرکبات و محصوالت 

کشاورزی دیگر را خوش بین ترسیم کند.

گمرک افشا کرد؛ صادرات پوست و چرم 
به اسم ضایعات

گمرک با ارســال نامه ای به واحدهای ستادی 
صادرکننــدگان  برخــی  تخلــف  از  اجرایــی  و 

پوست، چرم و ساالمبور پرده برداشت.
کــردن  »رنــگ  تســنیم،  گــزارش  بــه 
قنــاری«  به جــای  آن  فــروش  و  گنجشــک 
ضرب المثل معروفی است که نیاز به توضیح 
آن نیســت امــا اخیــراً گمــرک از تخلــف برخــی 
صادرکنندگان پوســت، چرم و ســاالمبور پرده 
محصــوالت  صــادرات  هنــگام  کــه  برداشــت 
بــاارزش صادراتــی را به اســم ضایعات چرم یا 

اشبالت از کشور خارج می کنند.
برخــی از صادرکننــدگان ایــن محصــول 
بــرای اینکه هزینه های گمرکی کمی پرداخت 
کننــد عنــوان ضایعــات را روی محصــول خود 
می گذارنــد امــا ایــن بــار گمــرک متوجــه ایــن 
نامــه ای  ارســال  بــا  و  اســت  شــده  موضــوع 
بــر دقــت  اجرایــی  و  بــه واحدهــای ســتادی 
محمــوالت  صــادرات  تشــریفات  انجــام  در 
صادراتــی پوســت، چــرم و ســاالمبور تأکیــد 

مجدد کرده است.
گمــرک جمهوری اســالمی ایــران صراحتاً 

بــه تخلــف برخی صادرکنندگان و اظهار برخی 
محصــوالت پوســت و چــرم و ســاالمبور ذیــل 
تعرفه هــای ۴۱۱۵ و ۰۵۱۱۹۹۶۰ تحــت عنــوان 
ضایعــات پوســت و یــا اشــبالت اشــاره کــرده 
و دســتور داده اســت کــه اظهــار محصــوالت 
صادراتی پوســت و چرم و ســاالمبور صرفاً در 

گمرکات تخصصی انجام شود.
لــزوم اعمال کنترل های دقیق و بررســی 
نظریــه  اخــذ  کامــل،  ارزیابــی  و  اســنادی 
مجــوز  و  ماهیــت  تعییــن  جهــت  آزمایشــگاه 
جهــاد کشــاورزی بــرای صادرات پوســت، چرم 
و ســاالمبور از جمله دســتورات گمرک کشــور 
اســت کــه امیــد مــی رود باعث شــود در آینده 
ســخت گیری های بیشــتری در زمــان صــادرات 

این محصوالت ایجاد شود.
بنابرایــن گــزارش تنها میزان صادرات 
ســاالمبور در ســال ۱۳۹۱ که در بیشــترین 
۲۰۰ میلیــون دالر عبــور  از   بــوده  میــزان 
کــرده بــود اما در ســال های اخیر صادرات 
یافتــه  کاهــش  به شــدت  محصــول  ایــن 

است.

خودروسازان ملزم به اجرای همه 
تعهدات خود تا ۱۵ بهمن شدند

حمایــت،  ســازمان  رئیــس  اعــالم  بنابــر 
 خودروســازان بایــد تعهــدات معــوق خــود 
بابت فروش خودرو در سال ۱۴۰۱ و پیش 

از آن را تا ۱۵ بهمن ۱۴۰۱ تحویل دهند.
حمایــت  ســازمان  گــزارش  بــه 
مصرف کننــدگان و تولیدکننــدگان، حســین 
فرهیدزاده ، اظهار کرد: در راســتای حمایت 
معوقــات  بــه  مصرف کننــده  حقــوق  از 
و  کرده ایــم  ورود  خودروســاز  شــرکت های 
جلساتی نیز با معاونت صنایع حمل و نقل 

وزارت صمت در این خصوص برگزار شد.
داد:  ادامــه  صمــت  وزیــر  معــاون 
خودروســازان بایــد تعهــدات معــوق خــود 
و   ۱۴۰۱ ســال  در  خــودرو  فــروش  بابــت 
پیــش از آن را تــا ۱۵ بهمــن ۱۴۰۱ تحویــل 
دهند، همچنین خودروسازان ملزم شدند 
تعهداتی که از این تاریخ به بعد اســت را 
حداکثــر تــا زمــان اعالم شــده در قــرارداد، 

تحویل مشتری بدهند.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرف کننــدگان 
در همیــن  کــرد:  تاکیــد  تولیدکننــدگان  و 

راســتا اگر خودروســازان بــه تعهدات خود 
عمــل نکننــد، عــالوه بــر ســود مشــارکت، 
بایــد جریمــه تأخیر نیز پرداخــت کنند. در 
راســتای مصوبــه هیــأت دولت بــا موضوع 
آیین نامــه حمایت از مصرف کننده خودرو، 
ایــن ســود مشــارکت و جریمه تأخیــر باید 

پرداخت شود.
فرهیدزاده افزود: در قراردادها سود 
مشــارکت بــا جرایــم تأخیــر ارتبــاط دارد و 
شرکت های خودروساز موظفند با حداقل 
نرخ ســود بانکی متناسب با مدت قرارداد 

سود مشارکت را در قرارداد لحاظ کنند.
وی بــا اشــاره بــه وجــود آیین نامــه ای 
مشابه آیین نامه جدید در گذشته، تصریح 
کرد: مشــابه این ابالغ وجود داشته است 
اما با توجه به شرایط تصمیم گرفته شده 
بود تا این ســود مشارکت پرداخت نشود، 
ولی در حال حاضر در قراردادهای جدید، 
خودروســازان باید سود مشارکت را لحاظ 
کنند و تا نیمه بهمن امسال هم باید همه 

تعهدات خود را اجرایی کنند.

بنابــر اعــالم معــاون وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت،  از ابتــدای واگذاری معادن در ســال 
۹۴ تاکنون ۹ میلیارد دالر جذب ســرمایه در 

این بخش انجام شده است.
وجیه هللا جعفری روزگذشــته )دوشنبه( 
در نهمیــن همایــش جایزه بهــره وری معادن و 
صنایــع معدنــی، افــزود: بیــش از ۲۷ میلیــارد 
دالر ذخیــره بــر جا و قطعی در کشــور کشــف 
شــده کــه قابــل تبدیــل بــه محصــول اســت و 
بخــش خصوصــی می توانــد در ایــن زمینه هــا 

اقدام کند.
ادامــه  ایمیــدرو  عامــل  هیــات  رئیــس 
داد: تاکنــون تمرکــز اصلــی در کشــور بــر روی 
زنجیره های آهن و فوالد، سرب و روی، مس، 
طــال و آلومینیــوم بوده اســت، اما از دو ســال 
پیــش تاکنون بــه دنبال عناصر اســتراتژیک و 
موردنیاز کشــور رفتیم و دست کم ۱۴ عنصر و 

رشته فعالیت دیگر فعال خواهد شد.
وی خاطرنشــان کــرد: در ایــن عناصر که 
تاکنــون واردکننــده آنهــا نیــز بودیــم، نیازمنــد 
تــالش و برنامه ریــزی بــرای اکتشــاف و ارتقای 

فناوری و نوآوری هستیم.
معــاون وزیــر صمــت تصریح کــرد: امروز 
برخــالف گذشــته دیگــر شــاهد خام فروشــی 
به ویــژه در زنجیــره فــوالد نیســتیم و حداقــل 
همچنیــن  می کنیــم،  صــادر  فــوالد  شــمش 
زنجیره هــا در ۱۴ عنصــر یــاد شــده می توانــد 
تکمیل شود که این مهم به موضوع بهره وری 

که به دنبال آن هستیم کمک خواهد کرد.
جهــش  قانــون  از  مــوادی  بــه  جعفــری 
شــرکت های دانش بنیــان اشــاره کــرد کــه بــه 
شــرکت هایی که در راســتای فناوری و نوآوری 
حرکــت کننــد، با کســر بخشــی از مالیاتشــان 

کمک خواهد کرد.

وی تاکیــد کــرد: بایــد شــرکت ها بــه ویژه 
شــرکت هایی که مواد معدنی آنها جزو دسته 
مــواد معدنــی بــا ارزش، عناصر اســتراتژیک و 
همچنیــن عناصــر نادر خاکی اســت را هدایت 
کنیــم تــا از ایــن پتانســیل و از نخبگان دانش 

بنیان استفاده کنند.
معــاون وزیــر صمــت ادامــه داد: ایمیدرو 
بــا برپایــی ایــن همایش هــا بــه دنبال توســعه 
در  اســت،  بخــش معــدن و صنایــع معدنــی 
گذشــته خــود بــه دنبــال ســرمایه گذاری بــود؛ 
امــا امروز بسترســازی بــرای ســرمایه گذاری را 

دنبال می کند.
رئیــس هیات عامل ایمیــدرو اظهار کرد: 
در ایــن زمینه ســه حــوزه پژوهــش و فناوری، 
اکتشــافات و کمک به زیرســاخت های کشــور 

جزو اولویت های ما است.
اقتصــادی  مرزهــای  امــروز  گفــت:  وی 

آنقــدر بــه هــم نزدیــک شــده کــه شــرکت ها و 
بنگاه هــا جــز با رقابت شــدید نمی توانند باقی 
بماننــد و به طــور قطــع بایــد به ســمت ارتقای 

بهره وری حرکت کنند.
جعفری، دو عامل اصلی ارتقای بهره وری 
بهــره وری و  ارتقــای  بــرای  تعهــد مدیریــت  را 

همچنین بهبود فناوری عنوان کرد.
تــالش  در  ایمیــدرو  امــروز  کــرد:  اضافــه  وی 
اســت تــا با ورود بــه انقالب صنعتــی چهارم و 
نســل چهارم هوشمندســازی معادن و صنایع 
معدنی، تعیین اهداف، سیاست ها، راهبردها 
و اقدامات در این زمینه حرکت کند که در این 
صورت دست کم تا ۳۰ درصد ارتقای بهره وری 

شرکت ها را شاهد خواهیم بود.
معــاون وزیــر صمــت در عیــن حــال تاکیــد کرد 
باید فکر اساســی برای ارتقای بهره وری نیروی 

انسانی در بخش معدن کشور انجام شود.

معاون وزیر صمت خبر داد: جذب ۹ میلیارد دالر سرمایه در بخش معدن

سوغات باغات شمال معلق بین زمین و آسمان
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ضرورت تشکیل کمیته 
 رگوالتوری برای نظارت

بر کیفیت قیر
مسعوداسفندیار

مدرس دانشگاه و تحلیلگر مسائل اقتصادی

صنعــتقیــریکــیازمنابــع
در کشــور ارزی درآمــدزای
شــرایطتحریمودرراستای
مقاومتــی، اقتصــاد تحقــق
و دانشبنیــان تولیــد
کــه اســت اشــتغالآفرین
آن شــکوفایی و رشــد
پیشــرفت بــه میتوانــد
کمــک کشــور اقتصــادی

شایانیکند.
مجمــوع ظرفیــت تولید ســاالنه وکیوم باتــوم ایران 
۱۲ میلیــون تــن اســت که حــدود ۶ میلیون تــن به تولید 
نفــت کــوره و بیــش از ۶ میلیون دیگر هــم به تولید قیر 
اختصــاص دارد کــه در ایــن میــان، ۴ میلیــون تــن بــرای 
تولیــد قیــر صادراتــی و ۲ میلیــون تن هــم جهت مصرف 

داخلی است.
 بــه عبارتــی، از ۱۰۰ درصــد قیر تولیدی کشــور، ۷۰ 
درصــد بــه صــادرات اختصــاص دارد و ۳۰ درصــد هم به 

تامین تقاضای داخلی می رسد. 
جمهــوری اســامی ایــران از نظــر تولیــد و صادرات 
قیر، به ترتیب، رتبه هفتم و چهارم جهانی را در دست 
داشته و سهم 8 درصدی از بازار جهانی قیر را در اختیار 
دارد کــه ایــن رقــم بنــا به مزیت نســبی ایــران در فرآیند 

تولید، امکان ۲ برابر شدن را دارد.
 بــر اســاس اعــام دفتــر صنایــع غیــر فلــزی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تن قیر 
طی هفت ماه سال جاری از کشور به نقاط مختلف دنیا 

صادر شده است.
یکــی از چالش هــای مهــم صنعت قیر کشــور بحث 
کثرت مجوزهای اعطایی می باشد که این امر در فرآیند 

و عرضه و تقاضای بازار نیز تاثیراتی داشته است. 
در واقــع کیفیــت، بــه عنــوان مشــخصه اصلــی قیر 
بــرگ برنــده  بــا رقبــای منطقــه ای،  کشــور در مقایســه 
کارآفرینــان و فعــاالن صنعــت قیــر ایــران در بازارهــای 

داخلی و خارجی محسوب می شود.
بــا  قیــر  تولیدکننــدگان  گونــه  قــارچ   افزایــش 
فروشــندگان بی شــمار، باعث باال رفتــن قدرت چانه زنی 
در قیمت فروش شــده و در نتیجه بازار نیز دســتخوش 
نوسانات پی در پی شده که این امر لزوم نظارت بیشتر 

بر تولیدکنندگان را دو چندان می کند.
ایــران  قیــر  صنایــع  تاریخچــه  بــه  گــذرا  نگاهــی   
نشــان می دهــد که کنتــرل کیفی، همــواره مولفه اصلی 
رقابت پذیــری در بازار بوده اما افزایش شــمار واحدهای 
تولیــد کننــده آن هــم در مقیــاس کوچــک، بی شــک  در 

فرآیند کیفی تولید، تاثیراتی به همراه داشته است.
به نظر می رسد، سازمان های متولی ناظر بر تولید 
قیــر، از جمله ســازمان ملی اســتاندارد می توانند ادعای 
برخــی تولیدکننــدگان قیــر را در تولیــد محصول مرغوب 
مــورد راســتی آزمایی قــرار دهنــد که آیا بســتر تولید قیر 

باکیفیت را دارند یا خیر.
آنچــه ایــن روزهــا از ســوی کارآفرینــان و فعــاالن 
عرصــه تولیــد قیــر مطرح می شــود این اســت که صدور 
پروانه هــای تولیــد و بهــره بــرداری بایــد متناســب با نیاز 

بازار باشد.
برکســی پوشــیده نیســت که تولید و صادرات قیر 
بی کیفیــت، قــدرت رقابــت صادراتــی را از تولیدکنندگان 
واقعــی ســلب خواهــد کــرد و اگــر برنامه هــای راهبــردی 
کوتاه مــدت و بلنــد مــدت افزایش کیفیــت در واحدهای 
ایــران در  بــه برنــد قیــر  تولیــدی دچــار خدشــه شــود، 

بازارهای خارجی نیز آسیب می رسد.
محیــط  از  بیــرون  در  قیــر  تولیــد  کــه  آنجــا  از 
پاالیشــگاهی هزینه بــر بوده و صرفــه و توجیه اقتصادی 
ندارد، باعث شده برخی تولیدکنندگان کوچک، حداقل 

کیفیت را لحاظ نمایند.

شــمار واحدهــای تولیدکننده دارای اســتاندارد قیر 
در کشــور مشــخص اســت و ســازمان ملــی اســتاندارد 
بــرای  الزم  الزامــات  و  کیفــی  شــاخص های  تدویــن  بــا 
تولیدکننــدگان به ویــژه واحدهای صادراتی می تواند در 
ورود قیر با کیفیت ایران در سبد بازارهای جهانی نقش 

اساسی ایفا کند.
موضــوع قابــل توجــه دیگــر در حــوزه بــازار قیــر، 
رقابــت شــرکت های دارای مقیــاس کوچــک بــرای خریــد 
وکیوم باتــوم در بورس کاالســت که باعث افزایش بهای 

مواد اولیه تولید قیر شده است. 
از طرفــی، بهــای پایین قیرهــای بی کیفیت از جمله 
قیــر عــراق، باعــث شــده برخــی از مشــتریان ســراغ قیر 
ســایر کشــورها بروند و یا اینکه مشــتریان خارجی، این 

قیرها را زیر قیمت بخرند و با سود باالتر بفروشند.
پیشــنهاد می شــود کمیتــه ای از ســوی شــرکت های 
ذی صاح و عمده تولیدکننده قیر با عضویت نمایندگان 
شهرســازی  و  راه  وزارت  صمــت،  وزارت  کاال،  بــورس 
ایــن وزارت خانــه(، شــرکت  )خصوصــا مرکــز تحقیقــات 
پاالیش و پخش و ســازمان ملی اســتاندارد برای ســر و 
ســامان دادن بــه واحدهــای تولیــد کننــده و صادرکننده 
قیــر تشــکیل شــود تا بــا کنترل و نظــارت الزم واحدهای 

تولیدکننده قیر بی کیفیت را شناسایی کنند. 
البتــه بایســتی بــه ایــن کمیته قــدرت و اختیار الزم 
داده شــود تــا تصمیماتــش از ضمانت اجرایــی برخوردار 

باشد. 

یادداشت

رئیسســازمانامورمالیاتــیازتولیداظهارنامه
بــرآوردیبــرایاشــخاصحقیقــیوحقوقــیکــه

اظهارنامهمالیاتیارائهنمیکنند،خبرداد.
بــه گــزارش ایســنا، داوود منظــور دیــروز در 
آییــن تجلیــل از فعــاالن پیشــتاز اقتصــاد ایران با 
تاکید بر اینکه بخش بزرگ جامعه مودیان خوش 
حســاب هســتند کــه پرداخــت مالیــات را وظیفــه 
خــود مــی داننــد، اظهــار کــرد: دولــت بــرای اینکه 
بتواند خدمات شایسته ارائه کند، نیازمند تامین 
مالی پایدار است و مالیات این نقش را به خوبی 

ایفا می کند.
او ادامه داد: در این راســتا ســال گذشــته و 
ســال جاری گام های مهمی برداشته شد. رویکرد 
حداکثــری  تعامــل  مالیاتــی  تحــول  دوره  در  مــا 
بــا جامعــه مؤدیــان اســت، زیــرا معتقدیــم نظــام 
مالیاتــی شــریک فعالیــت اقتصادی همــه فعاالن 
اقتصادی است که به یمن تاش آن ها چرخ های 

اقتصاد می چرخد.
رئیــس ســازمان امــور مالیاتی با بیــان اینکه 
ایــن ســازمان بــه مــؤدی محــوری معتقــد اســت، 
ایــن اســت خدمــات الکترونیکــی  گفــت: تــاش 
شــود. در هفتــه قبــل نیــز ســکوی نــرم افــزاری 
مالیــات مــن بــرای تلفــن همــراه رونمایی شــد که 
هرکــس از تلفــن همــراه از ســوابق مالیاتــی خود 

مطلع شود.
منظور با تاکید بر اینکه یکی از اصول دیگر 
ســازمان اعتمــاد بــه خوداظهاری هاســت، افــزود: 
رییــس جمهــور و معــاون اول رئیس جمهــوری بــر 
اعتمــاد بــه خوداظهاری مؤدیان تاکیــد دارند. این 
فراینــد در ســال گذشــته شــروع شــد و امســال 
افزایش قابل ماحظه ای داشــت. در ســال جاری 
بــدون  ۱۴۰۰را   عملکــرد  اظهارنامــه  درصــد   ۷۷
یــک  بــرای  قطعــی  اوراق  پذیرفتیــم.  رســیدگی 
میلیــون و 8۰۰ مــؤدی اماده و به کارپوشــه آن ها 
ارســال شــده و قرار اســت ۵ تا ۱۰ درصد مؤدیان 

به صورت تصادفی بررسی شوند.
بــرآوردی  اظهارنامــه  تولیــد  از  ادامــه  در  او 
تــاش شــد  خبــر داد و گفــت: در ســال جــاری 
اظهارنامه هــای برآوردی بــرای فاقدیــن اظهارنامــه 
تولیــد کنیــم. درواقــع بــرای افرادی کــه اظهارنامه 
تسلیم نکنند، اظهارنامه برآوردی تولید می شود.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این راستا 
برای ۳۵۰ شخص حقوقی و سه میلیون شخص 
حقیقــی کــه بــرای ۱۴۰۰ اظهارنامــه ارائــه نکــرده 
بودند، بر اســاس اطاعات موجود در ســامانه ها 

اظهارنامه برآوردی تولید شد.

چندمیلیارددالرازداراییبلوکه
شدهواردچرخهاقتصادشد

معــاون اول رئیس جمهــوری نیــز اعــام کــرد 
از  کــه در چنــد روز گذشــته چنــد میلیــارد دالر 
دارایی های ارزی مســدود شــده کشــور آزاد شده 

و در چرخه اقتصاد قرار گرفته است. 
فعــاالن  از  تجلیــل  آییــن  در  محمــد مخبــر 
پیشــتاز اقتصــاد ایــران کــه در مرکــز همایش های 
بین المللــی بــرج میــاد برگــزار شــد، از وزیر امور 
اقتصــادی و دارایــی بــه دلیــل تاش هــای صــورت 
گرفتــه قدردانی و اظهار کــرد: خاندوزی از ابتدای 
پذیــرش مســئولیت بــه دنبــال ارتبــاط گســترده و 
رســیدگی به مسائل و مشکات بخش خصوصی 
و ایجــاد تعامــل ســازنده میــان دولــت و فعــاالن 

اقتصادی بوده است.
او بــا تأکیــد بــر اینکه باید کارهــا را به مردم 
و بخش خصوصی واگذار کنیم، افزود: در دوران 
دفــاع مقــدس، مردم بــه صحنه آمدند و مســائل 
حــل شــد و پــس از آن نیــز در مقاطــع مختلــف 
هــرگاه کــه مــردم بــه میــدان آمدنــد شــاهد حــل 
مشــکات کشــور بوده ایم اما متأسفانه هنوز در 
بخش اقتصاد نتوانسته ایم آنطور که باید کارها 

را به دست مردم و بخش خصوصی بسپاریم.
معاون اول رئیس جمهوری اظهار کرد: مقام 
معظم رهبری سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون 

اساســی را بــا رویکــرد واگذاری امــور اقتصادی به 
دســت مــردم ابــاغ کردنــد امــا متأســفانه هم در 
اجــرای ایــن سیاســت ها و هــم در رفتــار پــس از 
واگذاری هــا نتوانســته ایــم بــه نحــو مطلوب عمل 
کنیــم و کانونــی کــه بتواند از اصل ۴۴ پشــتیبانی 

کند وجود نداشته است.
امــروز  اینکــه  بیــان  بــا  ادامــه  در  مخبــر 
دشــمنان بــا تمــام توان خــود برای ضربــه زدن به 
اقتصاد کشــور بســیج شــده اند و در همین چند 
روز گذشــته بــا وجــود اینکــه چند میلیــارد دالر از 
دارایی های ارزی مســدود شــده کشــور آزاد شده 
و در چرخــه اقتصــاد قــرار گرفتــه و علیرغــم آنکــه 
کل نیازهــای ارزی کشــور از طریــق ســامانه نیمــا 
با قیمت ۲8 هزار و ۵۰۰ تومان تأمین می شــود، 
اما شــاهد نوســانات نــرخ ارز و افزایش قیمت ها 
در بــازار آزاد هســتیم کــه دلیــل آن نــه معامات 
واقعــی بلکــه همیــن فضاســازی های رســانه ای و 
روانی دشــمن اســت که موجب هراس افکنی در 

میان مردم و بخش خصوصی شده است.
او تصریــح کــرد: بخــش خصوصــی بایــد در عمــل 
به سیاســت های دولت اعتماد کند و باور داشــته 
باشــد که دولت مصمم اســت کارها را به دســت 
بخــش خصوصــی بســپارد؛ چراکه رویکــرد دولت 
این اســت که امکان مقابله با فشــار و مشــکات 
جز از طریق واگذاری امور به مردم میسر نیست.
بــا  ادامــه  در  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
اشاره به اینکه سرتاسر کشور مملو از ظرفیت ها 
و فرصت هــای اقتصــادی اســت، گفــت: تاکنــون 
کشــور را بــا اتــکا بــه درآمدهــا اداره کــرده ایــم 
و ایــن در حالــی اســت کــه درآمدهــای کشــور در 
برابر دارایی های کشور بسیار ناچیز است و باید 
بتوانیــم بــا اتــکا بــه دارایی هــا گام هــای بلندی در 

راستای توسعه کشور برداریم.

مخبر ظرفیت های گسترده معدنی کشور را 
یــادآور شــد و اظهــار کــرد: بر اســاس گزارش های 
موجــود، بــا تولید یک میلیون کاتد مس، ســاالنه 
ده میلیــارد دالر ســودآوری و درآمــد بــرای کشــور 
خواهیــم داشــت؛ امــا متأســفانه تاکنــون فقــط ۷ 
درصــد از معــادن مس در کشــور اکتشــاف شــده 
و رتبه ایران از نظر ذخایر رتبه ششــم اســت؛ اما 

در بخش تولید در جایگاه هجدهم قرار داریم.
او با تأکید بر اینکه دولت بر سرمایه گذاری 
در بخش هــای مختلف تمرکز کرده اســت، گفت: 
در بخــش معــادن و صنایــع حــدود ۶۵ طــرح بــا 
ارزش ۱8 و نیــم میلیــارد دالر تعریــف شــده کــه 

بخشی از این طرح ها در دست اجرا قرار دارد.
معاون اول رئیس جمهوری افزود: در بخش 
پتروشــیمی ۲۱ طــرح بــا ارزش ۱۳ میلیــارد دالر، 
در بخــش میادیــن نفتــی ۱۶ طــرح بــه ارزش ۵۶ 
میلیــارد دالر و در بخــش صنعــت شــش طرح به 
ارزش ۷ میلیــارد دالر تعریــف شــده و در بخــش 
کشــاورزی نیــز طرح هایــی بــا ارزش پنــج میلیارد 
دالر تدویــن کــه برخی از ایــن طرح ها وارد مرحله 

اجرا و عملیات شده اند.
مخبر همچنین با اشاره به دسترسی کشور 
بــه دو هــزار و ۷۰۰ کیلومتــر ســاحل دریــا و ۴۰۰ 
کیلومتــر دسترســی به اقیانوس، افــزود: ظرفیت 
ترانزیت کشور در مسیر شمال به جنوب حداقل 
۲۰۰ میلیــون تــن در ســال اســت و ایــن در حالی 
اســت کــه به دلیــل تکمیل نشــدن زیرســاخت ها 
امروز میزان ترانزیت در مســیر شــمال به جنوب 

کشور حدود ۷ تا 8 میلیون تن است.
او خاطرنشــان کــرد: اگــر بتوانیــم مســیر راه 
آهن رشــت به آســتارا را تکمیل کنیم این مســیر 
ترانزیتی از کشورهای شمالی ایران تا بندرعباس 
ادامــه خواهــد داشــت و همچنیــن اگر بــا احداث 

۲۵ کیلومتر راه آهن از خرمشهر به بصره متصل 
شــویم، دسترســی مــا تــا مدیترانــه ادامــه خواهد 

داشت.
داد:  ادامــه  رئیس جمهــوری  اول  معــاون 
کشــور  اقتصــادی  فرصت هــای  و  ظرفیت هــا 
بســیار گســترده و بــی نظیــر اســت؛ امــا انجــام 
کارهــای بــزرگ با منابع محــدود دولت و از طریق 
بودجه هــای ســاالنه امــکان پذیــر نیســت و الزم 
اســت بخــش خصوصــی و فعــاالن اقتصــادی بــه 
این موضوعات ورود کنند و دولت نقش تسهیل 

گری، پشتیبانی و سیاست گذاری را ایفا کند.
مخبر تصریح کرد: کشوری که از این میزان 
ظرفیــت و فرصــت برخــوردار اســت نبایــد دغدغه 
معیشــتی بــرای مردمــش وجــود داشــته باشــد و 
انتظار ما این است که بخش خصوصی به کمک 
دولت و حاکمیت بیاید و دولت نیز موظف است 

که از آنها پشتیبانی کند.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره 
بــه محدودیــت منابع آب در کشــور گفت: اگرچه 
ایران کشوری تقریباً خشک است اما در شمال و 
جنوب کشور دریا واقع شده و برخی سیاست ها 
و تصمیمات نادرست باعث شده که آب شرب را 
از مرکز کشور به کنار دریا ببریم و صنایع آب بر 

را در مناطق کویری احداث کنیم.
معــاون اول رئیس جمهــوری افزود: دولت با 
اســتناد به کد ملی متقاضیان جویای کار تاکنون 
بیش از ۹۰۰ هزار شــغل ایجاد کرده و در بخش 
احداث مســکن نیز برای یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
واحد مســکونی، زمین انتخاب شــده ضمن اینکه 
هزار و ۱۰۰ شهر شناسایی شده اند که هم زمین 
و هم متقاضی مســکن دارند و برنامه دولت این 
اســت کــه زمیــن را در اختیــار مــردم قــرار دهد تا 
خودشان بتوانند در این شهرها مسکن بسازند.

هــزار   ۲۴۰ اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  مخبــر 
مســکن مهــر نیمــه تمــام در حــال تکمیــل اســت، 
گفــت: ســاخت ۵۰۰ هــزار واحــد مســکونی بــرای 
مددجویان در دســتور کار قرار گرفته و با قرارگاه 
امام حسن )ع( هماهنگی های الزم انجام شده و 

این واحدها در حال احداث هستند.
او بــه برخــی اقدامــات و برنامه هــای دولــت 
در بخــش درمــان نیز اشــاره و تصریح کرد: امروز 
در کشــور هیــچ کســی وجــود نــدارد کــه تحــت 
پوشــش بیمه نباشــد و اگر کســی تحت پوشــش 
بیمــه نیســت خــودش تمایــل به این کار نداشــته 
و پیگیری هــای دولــت تــا حــدی بوده کــه از طریق 
کد ملی و شــماره تلفن افرادی که تحت پوشــش 
نیســتند بــا آنهــا تماس گرفته شــده تا نســبت به 

بیمه شدن آنها اقدام شود.
معــاون اول رئیس جمهــوری بــا بیــان اینکــه 
پزشــک خانــواده بــرای شــهرهای زیــر ۲۵ هــزار 
ایــن  نفــر در حــال انجــام اســت و ســال آینــده 
طــرح توســعه پیــدا خواهــد کرد، گفــت: به فضل 
الهی آینده کشــور کاماً روشــن اســت و مســائل 
و مشــکات را بــا کمــک مردم و بخــش خصوصی 

پشت سر خواهیم گذاشت.
اول  معــاون  حضــور  بــا  مراســم  ایــن  در 
رئیس جمهــوری از ســامانه تــراز رونمایــی و از ده 
شرکت برگزیده در زمینه شفافیت، قانونمندی و 

خوش حسابی قدردانی شد.
همچنین وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز بر 
لــزوم حمایت از فعاالن اقتصادی خوش حســاب 
تأکیــد کــرد و گفــت: باالتریــن مقام دســتگاه های 
اجرایــی بایــد بــا افتخــار وقــت خــود را بــرای گــره 
گشــایی از مســائل بخش خصوصی صرف کنند و 
نظــام پــاداش و جزا باید بــه نفع تولیدکنندگان و 

صادرکنندگان اجرایی شود.

رئیــسدومــایدولتیمجلسفدرالفدراســیون
مــدت روســیه و کهایــران کــرد تاکیــد روســیه
طوالنــیبــاتحریمهاوچالشهامواجههســتند
کــهاینتهدیداتمانعتوســعهروابطدوکشــور

نمیشود.
بــه گــزارش ایرنا، یاچســاو والودیــن، دیروز 
در دیــدار بــا محمدباقــر قالیبــاف، رئیــس مجلس 
شــورای اســامی بــا اشــاره بــه روابــط دوســتانه 
تهران- مسکو گفت: روابط ایران و روسیه، مسیر 
توســعه مثبــت و روابــط خــوب دوجانبــه را پیــدا 
کرده اســت. ما در ســطح پارلمان روســیه از همه 
تاش های خود برای اجرای تصمیمات اتخاذ شده 
در کمیســیون عالــی مشــترک اســتفاده خواهیــم 
پارلمانــی می توانیــم،  کــرد، همچنیــن در زمینــه 
سهم بزرگی را برای توسعه روابط داشته باشیم.
فــدرال  مجلــس  دولتــی  دومــای  رئیــس 
فدراســیون روســیاوه افــزود: امیدواریــم در ایــن 
کمیســیون مشــترک بــه نتایجــی دســت یابیم که 

منافع دو کشــور را تأمین کند، در این کمیســیون 
مشــترک مســائل مختلف در زمینه های اقتصادی 

و تجاری مطرح خواهد شد.
او یادآور شــد: با توجه به توســعه روابط پارلمانی 
ایران و روسیه به دنبال یافتن ساختارهای جدید 

توسعه و تعمیق روابط هستیم.
فــدرال  مجلــس  دولتــی  دومــای  رئیــس 
فدراســیون روسیه به موافقتنامه جامع ۲۰ ساله 
همکاری هــای دو کشــور اشــاره کــرد و گفــت: این 
قــرارداد تنهــا شــامل روابــط جدیــد نیســت، بلکه 

بنایی را برای توسعه روابط ایجاد خواهد کرد.
والودیــن ضمن اشــاره به نقــش قالیباف در 
تنظیــم این موافقتنامه و ارائه پیش نویس آن در 
ســفر ایشــان به مســکو به مقامات روســی اظهار 
کــرد: امیدوارم در آینــده نزدیک این قرارداد مورد 
بررســی روســای دولت های دو کشــور قــرار گیرد. 
ایــن قــرارداد تنهــا یــک قــرارداد راهبردی نیســت، 
بلکــه بنایــی بــرای توســعه همکاری هــا در تمــام 

بــرای  جدیــدی  بنــای  همچنیــن  و  زمینه هاســت 
همکاری هر چه بیشتر دو کشور خواهد بود.

او تأکیــد کــرد: مــا به خوبــی آگاهیم که باید 
همــه تــاش خــود را بــه کار ببندیــم تــا معمــاری 
جدیدی در برابر جهان ایجاد کنیم و این به اراده 
دو کشــور بســتگی دارد. ایــران و روســیه قطعــاً 
از مفهــوم معمــاری جهانــی چندقطبــی حمایــت 

می کنند.
هدفاصلیتحریمهاحفظهژمونیایاالت

متحدهدرجهاناست
بــه  اشــاره  بــا  بلندپایــه روســی  مقــام  ایــن 
کشــور  دو  روی  پیــش  چالش هــای  و  تهدیدهــا 
گفــت: ایران و روســیه مدت طوالنــی با تحریم ها 
و چالش ها مواجه هستند که این تهدیدات مانع 
توســعه روابط ما نمی شــود، در واقع هدف اصلی 
تحریم هــا حفظ هژمونی ایــاالت متحده در جهان 
است، اما ما از حاکمیت ملی خود دفاع می کنیم 
و سرنوشــت خود را خودمــان تعیین می کنیم. ما 

از ســنت ها، ادبیات و زبان خود حمایت می کنیم 
و حامی سیاست مستقل کشورها هستیم.

والودین تصریح کرد: آنها به دخالت در دیگر 
کشــورها عــادت کرده انــد و می خواهنــد از همــه 
منابــع جهــان بــرای افزایــش ثروت خود اســتفاده 
کننــد. البته ایاالت متحده در حال حاضر آســیب 
دیــده، امــا اتحادیــه اروپــا سیاســت های آمریکا را 
دنبال می کند، رهبران اروپا باالجبار باید انرژی و 
گاز مورد نیاز خود را از بازارهای غیر روســیه و با 
قیمت های بیشــتر از قبل تهیه کنند که این برای 

آنها بسیار سخت است.
او یــادآور شــد: آمریــکا حامل هــای انــرژی را 
برای اروپا تأمین می کند، اما اروپایی ها باید نفت 
و گاز را ۴ برابــر گرانتــر از قیمتــی کــه خود ایاالت 
متحده اســتفاده می کند، تهیه کنند و این ســبب 
شــده تــا بســیاری از کارخانجات تولیــدی اروپایی 

بسته و به کشورهای دیگر منتقل شود.
ایــن مقــام بلندپایــه روســی تصریــح کــرد: 

روابط ایران و روسیه باید بر مبنای اصول احترام 
متقابل، همکاری و تقویت روابط دوجانبه باشــد 
و قطعــاً هــر آنچــه اتفــاق خواهــد افتــاد، تامیــن 
کننــده منافــع ملــی و بــه نفــع مــردم دو کشــور 

خواهد بود.
گفتنی اســت، رئیس دومای دولتی مجلس 
فدرال فدراســیون روســیه و هیأت همراه شــامل 
جمعی از رؤســای کمیســیون های دوما و تعدادی 
از معاونان وزرای کشــور روســیه در حوزه انرژی، 
تجــارت، حمــل و نقــل و کشــاورزی بــرای حضــور 
در ســومین نشســت کمیســیون عالــی مشــترک 
پارلمانــی مجالــس ایــران و روســیه هســتند کــه 
صبح دیروز وارد مجلس شورای اسامی شدند.

و  تفاهم نامه هــا  ســازی  اجرایــی  بررســی 
زمینه هــای  در  اقتصــادی  تجــاری،  قراردادهــای 
حمل ونقــل، انــرژی، کشــاورزی و مبــادالت بانکی 
بیــن دو کشــور، مهم تریــن هــدف برگــزاری ایــن 

کمیسیون عالی مشترک است.

معــاونســاماندهیشــبکهملــیســازمانملــی
بهرهوریایراناعالمکردکهدر۴۰سالگذشته
رشــدبهــرهوریدرکشــورصفــروحتــیپایینتــر
بودهاست،امادردوسالگذشتهشاهدبهبود

وضعیتبهرهوریدرکشوربودیم.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدرضا حصاری دوشــنبه در 
نهمیــن همایش جایزه بهــره وری معادن و صنایع 
معدنــی ایــران در محــل کتابخانــه ملــی افــزود: 

بهره وری موتور محرک پیشرفت کشور است.
او گفت: برای ارتقا و رشــد اقتصادی یا باید 
بعد کمی و تولیدات افزایش یابد، یا باید در بعد 

کیفــی کار کنیــم کــه به معنای ارتقــای بهره وری و 
حسن استفاده از منابع است.

ایــن مقــام مســئول بــا بیــان اینکــه ایــران از 
ســال ۱۹۶۰ عضــو کشــورهای آســیایی در حــوزه 
کــه  حالــی  در  داشــت:  اظهــار  اســت،  بهــره وری 
بســیاری از کشــورهای جنوب شــرق آســیا در ۶۰ 
ســال گذشــته بیش از ۵۰ درصد رشــد اقتصادی 
شــان را مرهــون ارتقای بهره وری هســتند، اما در 
۴۰ ســال گذشــته رشد بهره وری در کشور صفر و 

حتی پایین تر بوده است.
حصاری خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته 

شاهد بهبود وضعیت بهره وری در کشور بودیم و 
اگــر ایــن روند تا چند ســال آینده ادامه یابد، تازه 

به شرایط سال پایه ۹۵ برخواهیم گشت.
او رشــد اقتصــادی ۶.۱ درصــدی در بخــش 
معدن را یادآور شــد که نســبت به ســایر حوزه ها 
وضــع بهتــری دارد و گفــت: در حــوزه نیــروی کار 
بخــش معــدن و صنایع معدنی با شــاخص منفی 
شــاهد  را  خوبــی  خیلــی  شــرایط  درصــدی   ۳.8
نیســتیم و نیازمنــد کســب مهارت هــای بیشــتر، 

دانش بیشتر و انتقال تجربیات هستیم.
معاون ســازمان ملی بهره وری ســه پیشنهاد 

و صنایــع  معــدن  حــوزه  بهــره وری  ارتقــای  بــرای 
معدنــی مطــرح کرد و گفــت: ورود حاکمیت برای 
ســرمایه گذاری در حــوزه بهــره وری صنایــع به ویژه 

ماشین آالت ضروری است.
حصــاری در پایــان گفــت: بــا توجه بــه اینکه 
محــل  از  بهــره وری  ارتقــای  ۳۰درصــد  از  بیــش 
آمــوزش و بــه اشــتراک گذاشــتن تجــارب حاصــل 
و  انســانی  نیــروی  بهــره وری  ارتقــای  می شــود، 
همچنین جلوگیری از خام فروشی و توجه بیشتر 
بــه زنجیــره ارزش بــه عنــوان پیشــنهادات دیگــر 

مطرح می شود.

تحریمهاوتهدیدها،مانعتوسعهروابطایرانوروسیهنخواهدشد

 بهبود روند
 بهره وری در کشور

طی دو سال گذشته

 تهیهاظهارنامهبرآوردیبرایمؤدیانی
کهاظهارنامهمالیاتینمیدهند
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ارزیابی روند پیشرفت و 
تحقق برنامه های پست بانک

بهزاد شــیری، مدیرعامل پســت بانک ایران در جمع بندی 
برنامه هــای  تحقــق  و  پیشــرفت  رونــد  ارزیابــی  جلســه 
عملیاتی ادارات ســتادی بانک در ســال 1401 که صبح روز 

دوشــنبه سوم بهمن ماه 
بــا حضــور رئیــس و عضو 
هیــات مدیــره، معاونان، 
مدیــران امــور و روســای 
ادارات ســتادی مســتقل 
برگــزار شــد، با اشــاره به 
اینکــه اجــرای برنامه های 
ســند راهبــردی بانک که 
بر اســاس اصــول تدوین 

شــده اســت، بســیار مهم اســت، گفت: اجرای این برنامه 
ظرفیت هــای جدیــدی در بانــک ایجــاد می کند و مشــکالت 

حوزه های مختلف را برطرف می سازد.
بــه گــزارش اداره کل روابــط عمومــی پســت بانــک ایران، 
شــیری در ادامه با تاکید بر اینکه در دو ماه پایانی ســال 
بایــد بــه برنامه هایــی کــه از تقویــم عقــب هســتند توجــه 
داشــته باشــیم، افــزود: برخــی از برنامه هــا بــه عوامــل 
خارج ســازمان مرتبط هســتند و ســاز و کار برطرف کردن 
مشکالت آنها در دست ما نیست و لذا این برنامه ها باید 

در جلسات ارزیابی معلوم و وزن آنها مشخص شود.
مدیرعامــل بانــک بــا بیــان اینکــه بایــد در ارزیابــی 
پایــان مهرمــاه، برنامه هــای عقب افتــاده را انجام دهیم 
تا مشــخص شــود که ببینیم در کجا قرار داریم، تصریح 
کرد: بانک دارای ســند اجرایی هســت و مشــخص است 

که برای سال 1402در چه مسیری حرکت می کنیم.
وی افــزود: جمــع بنــدی ایــن جلســات بــرای تهیــه 
ســند راهبــردی ســال 1402 و تدویــن برنامه هــای بانــک 
اســتفاده می شــود و با توجه به مقتضیات و شناســایی 
محدودیت ها، این ســند پایان بهمن ماه ســال جاری از 

طریق دبیرخانه به همکاران و مجریان ابالغ می شود.
بر اساس این گزارش، پیش از سخنان مدیرعامل، 
و  برنامه ریــزی  و  ســازمان  معــاون  واحدپــور  علیرضــا 
محمدرضا حســنلو رئیس اداره کل برنامه ریزی و کنترل 
برنامه ها، گزارشی از روند پیشرفت و تحقق 110 برنامه 
عملیاتی ســند راهبردی ســال جاری ارائه و در ادامه هر 
یــک از مدیــران ســتادی و ادارات مســتقل دیدگاه هــا و 
پیشــنهادات خــود را در مــورد برنامه هــای جــاری و آتــی 

مطرح کردند.

اجرای طرح بخشودگی 
جریمه تاخیر در بانک 

توسعه تعاون
به مناســبت دهه فجر، طرح بخشــودگی جریمه تاخیر 
6 درصــدی مرتبــط بــا تســهیالت و 8 درصــدی مرتبــط با 
ضمانت نامه در بانک توسعه تعاون به اجرا در می آید.
بانــک توســعه تعــاون بــا هــدف مســاعدت و حمایــت از 

بــه  و  بانــک  مشــتریان 
مناسبت فرارسیدن دهه 
فجــر، طــرح بخشــودگی 
وجــه التزام تاخیــر تادیه 
بــه  را  مطالبــات  دیــن 
اجــرا درمــی آورد و بر این 
وجــه  درصــد   6 اســاس 
التــزام تاخیــر بدهی و 8 
درصد وجــه التزام تاخیر 

در ضمانت نامه قابلیت بخشودگی می یابد.
بــا توجــه به مصوبه هیات مدیره بانک توســعه تعاون در 
خصــوص طرح بخشــودگی جرائم تاخیر تادیه تســهیالت 
و تعهدات، مشــتریانی که بدهی سررســید شــده خود را 
بصورت یکجا پرداخت نمایند و از این طریق مطالبات آنها 
بروز و یا تســویه شــود، مشــمول بخشــودگی وجه التزام 
تاخیر تادیه دین می شــوند. بر این اســاس مشتریانی که 
اقساط عقب مانده تسهیالت آنها مشمول جریمه تاخیر 
تادیــه دین شــده بــا مراجعه به شــعب و پرداخت یکجای 
اقســاط سررســید شده و بروز یا تسویه نمودن معوقات، 

می توانند از این مهلت استفاده کنند.

مشتری مداری و بازاریابی 
نوین؛ ضامن تحقق اهداف 

بانک سینا
قائم مقام بانک ســینا در مراســم افتتاح شعبه جدید این 
بانــک در مهرشــهرکرج گفــت: ارائــه صحیــح و بــه موقــع 
خدمات بانکی به مردم و تامین نیازهای ضروری از طریق 

پرداخــت تســهیالت خرد 
و  سیاســت ها  جملــه  از 
اهــداف  تحقــق  ضامــن 

بانک است.
در  علیرضاتقدیــری 
ســیزدهمین  افتتــاح 
زنجــان،  منطقــه  شــعبه 
در  البــرز  و  قزویــن 
مهرشــهر کرج با تاکید بر 

لزوم حفظ رضایتمندی حداکثری مشــتریان گفت: امروزه 
آگاهــی مشــتریان و بالطبع تغییر در انتظــارات و نیازهای 
مشــتریان دامنه رقابت بین بانک ها را گســترده تر کرده و 
همکاران باید با معرفی بهینه خدمات و محصوالت بانک، 

سطح باالتری از رضایتمندی مشتریان را فراهم آورند.
قائم مقام بانک ســینا با اشــاره به لزوم تکریم مشتریان 
و روان ســازی فرایند اعطای تســهیالت گفت: شایســته 
اســت همــکاران بانــک بــا رعایت اصــول مشــتری مداری 
و ارائــه خدمــات بهینــه، راهنمــای مشــتریان در دریافت 
بهتریــن خدمــات بانکــی باشــند. وی بــا تاکیــد بــر حفــظ 
ســهم بازار بانک، تصریح کرد: رویکرد توجه به مشــتری 
و در اولویــت قــرار دادن آنهــا در بانــک نهادینــه شــده و 
برای این منظور طیف وســیعی از خدمات به مشــتریان 

به صورت کامل و جامع در شعب عرضه می شود.

کوتاه از بانک و بیمه

 تسهیالت دهی نزدیک
 به ۳ هزار میلیارد ریالی

بانک مسکن برای ودیعه 
عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن بــا بیــان اینکــه ایــن 
بانــک در ســال جــاری نزدیــک بــه 3 هزار میلیــارد ریال 
تســهیالت ودیعه مســکن پرداخت کرده اســت، گفت: 
تســهیالت دهی بانک مســکن در بخش ودیعه مســکن 
با رشــد 10برابری نســبت به مدت مشابه سال گذشته 

روبرو بوده است.
عســکرپور  صابــر 
و  مدیــره  هیــات  عضــو 
معاون امــور مالی بانک 
مســکن در گفت وگــو با 
پایــگاه خبــری  خبرنــگار 
بانــک مســکن – هیبنــا 
گفــت: بانــک مســکن تا 
انتهای دیماه سال 1401 
تعــداد 7 هــزار و 452 فقــره تســهیالت ودیعــه مســکن 

نزدیک به 3 هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.
ایــن میــزان تســهیالت دهی بانــک در  وی افــزود: 
بخــش ودیعــه مســکن از رشــد بیــش از 10 برابــری ایــن 
نوع تســهیالت دهی در مقایســه با مقطع مشــابه ســال 

گذشته حکایت دارد.
عضو هیات مدیره بانک مسکن تصریح کرد: بانک 
مســکن بیشــتر به فکر خانه دار کردن مردم اســت و بر 
همیــن اســاس مشــارکت جــدی در طــرح نهضــت ملــی 
مســکن داشــته و در ایــن بخــش تاکنــون قــرارداد بیش 
از 200 هزار واحد مســکونی را منعقد ســاخته که مبلغ 
تســهیالت منعقــده بــه حــدود 700 هــزار میلیــارد ریــال 

می رسد.
عسکرپور با اشاره به ظرفیت باالی سرمایه گذاری 
در حــوزه مســکن گفــت: بــازار مســکن بــا توجه بــه نیاز 
انباشــته و ســاالنه مســکن که بخشــی از آن از گذشــته 
و بخــش دیگــر نیز با توجه به نیاز آینده ایجاد می شــود 
یکــی از بازارهــای مهمی اســت کــه به ســرمایه نیاز دارد 
کــه بخــش اعظــم آن بایــد از ســوی مــردم و جمــع آوری 

سرمایه های سرگردان تامین شود.
وی افــزود: در حالــی کــه نیــاز انباشــته مســکن در 
کشورمان به طور فزاینده باال می رود برخی از کشورهای 
همســایه در ایــن حوزه بــرای خود بازارســازی کرده اند و 
بخشــی از ســرمایه های کشــورمان از جمله سرمایه خرد 
مردمــی و ســرمایه گــذاران بــزرگ بــه این کشــورها برای 

خرید مسکن و ساخت و ساز جذب شده اند.

 سود 4700 میلیاردی
بانک ملت به 17.000 

میلیارد تومان رسید
ســود خالــص بانــک ملــت در 9 ماهــه امســال نســبت 
بــه مدت مشــابه ســال قبل با جهش خیــره کننده 260 

درصد رو به رو شد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــت،  بانــک  عمومــی 
وبملــت  خالــص  ســود 
پایــان آذرمــاه ســال  در 
حــدود  رقمــی  گذشــته 
تومــان  میلیــارد   4.700
پایــان  در  کــه  بــوده 
بــا  امســال  ماهــه   9
رشــد260 درصــدی بــه بیــش از 17.000 میلیــارد تومــان 

رسیده است.
بــر اســاس این گزارش، ســود پایه هر ســهم بانک 
ملت از 181 ریال در پایان فصل ســوم ســال گذشــته به 
651 ریــال در پایــان 9 ماهــه امســال افزایــش یافتــه که 

نشان دهنده رشدی معادل 260 درصد است.
در همیــن حــال، ســود عملیاتــی هر ســهم وبملت 
نیــز بــا 213 درصــد جهــش از 226 ریــال بــه 707 ریــال 

افزایش یافته است.
گزارش 9 ماهه منتشــره از ســوی بانک 262.000 
درآمــد  کــه  دارد  آن  از  حکایــت  ملــت  ریالــی  میلیــارد 
تســهیالت اعطایــی، ســپرده گــذاری و اوراق رهنــی ایــن 
بانــک خصوصــی شــده در پایــان آذرمــاه امســال حــدود 
765.012 میلیــارد ریــال بــه ثبت رســیده که نســبت به 
مبلــغ 464.230 میلیــارد ریالــی مقطــع مشــابه ســال 

گذشته، رشدی 65 درصدی را تجربه کرده است.
خالــص درآمدهــای کارمــزدی بانــک ملــت نیــز در 
حالــی کــه در پایــان فصــل پاییــز پارســال رقمــی بالــغ بر 
23.119 میلیــارد ریــال بــوده در پایــان ســه ماهــه ســوم 
امســال بــا 113 درصــد رشــد، بیــش از 49.270 میلیــارد 

ریال گزارش شده است.
بر این اساس، جمع درآمدهای عملیاتی وبملت از 
248.067 میلیــارد ریــال با افزایــش 110 درصدی، رقمی 
نزدیــک بــه 520.555 میلیــارد ریــال را  در پایان آذرماه 

سال جاری ثبت کرده است.
ایــن گــزارش حاکــی اســت، بانــک ملــت در بخــش 
ســایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نیز با رشــد 1274 
درصــدی رو بــه رو شــده و رقــم ایــن شــاخص از حــدود 
4.098 میلیــارد ریــال بــه رقــم 56.311 میلیــارد ریــال 

نزدیک شده است.
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در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینــی امیــد بــه حمایــت 
این صندوق از بانوان اشاره کرد و گفت: از حیث 
کارآفرینــی، 32 درصــد کارآفرینــان از بانــوان و از 
حیــث اشــتغال نیــز 4۷ درصــد شــاغالن از بانــوان 
اســتان سیســتان و  مثــال در  بــه طــور  هســتند؛ 
بلوچســتان بــاالی 6۵ درصد کارآفرینــان از بانوان 

هستند.
صنــدوق  مدیرعامــل  رضایــی،  نعمــت هللا 
کارآفرینــی امیــد در نشســتی با اصحاب رســانه در 
تشــریح سیاســت های ایــن صندوق گفــت: صندوق 

کارآفرینــی امیــد یک ســابقه 30 ســاله دارد و حوزه 
فعالیــت آن مناطــق روســتایی و محــروم اســت و 
عمدتــاً در زمینــه حمایت از طرح های خرد، کوچک، 

متوسط و معیشت محور است.
امیــد  کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
پهنــه  در  صنــدوق  ایــن  حضــور  کــرد:  خاطرنشــان 
ســرزمینی در تمامــی مناطــق کشــور اســت و همــه 
فعالیت صندوق به این ســمت است که طرح هایی 
مــورد  هســتند،  زنجیــره ای  ویژگی هــای  دارای  کــه 

حمایت قرار گیرند.

او اظهــار کــرد: تمــام ســعی صنــدوق بــر ایــن 
اســت کــه تســهیالت را بــه صــورت نظــارت شــده 
پرداخــت کنــد و دو ســال طرح هــا بــه صــورت کامل 
تحــت نظــارت مســتمر قــرار می گیرنــد تــا اطمینــان 

حاصل شود طرح ها پایدار مانده اند.
رضایی در ادامه گفت: 32 درصد از طرح های مورد 
حمایــت صنــدوق از حیــث اشــتغال آفرینی مربــوط 
بــه بانــوان اســت و 47 درصــد از شــاغالن بانــوان 
هســتند. در فصــل تابســتان 80 درصــد شــاغالن 
کشور در طرح های خرد، کوچک و متوسط هستند 

و نقطه هدف را باید بر این موضوع قرار داد.
مدیرعامــل صنــدوق کارآفرینی امیــد در ادامه 
اظهار کرد: تأثیر این طرح ها هم در اشــتغال و هم 

در تولید ناخالص داخلی بسیار باالست.
ســیزدهم  دولــت  ابتــدای  از  داد:  ادامــه  او 

از 72 هــزار  بیــش  تاکنــون صنــدوق 
و  داده  قــرار  مــورد حمایــت  را  طــرح 
بیــش از 85 هــزار میلیــارد ریــال بــه 
مختلــف  زمینه هــای  در  کارآفرینــان 
عمدتــاً در مناطق روســتایی و محروم 

پرداخت شده است.
 98 از  بیــش  کــرد:  تصریــح  رضایــی 
درصــد منابــع صنــدوق بــه طرح هــای 

اشــتغال زا اختصاص پیــدا می کنــد و بــرای اینکــه 
طرح هــا متناســب بــا سیاســت های دولــت باشــد، 
پذیــرش طرح هــا بــر اســاس تفاهم با دســتگاه های 
می شــود  ســبب  فراینــد  ایــن  لــذا  اســت؛  اجرایــی 

انسجامی در کل کشور ایجاد شود.
کارآفرینــی  صنــدوق  مدیرعامــل 
در  کــرد:  خاطرنشــان  امیــد 
فعالیت ها قاعدتاً باید متناسب با 
سیاســت های دولت پیــش برویم 
و تمامــی فعالیت هــا کامــالً در آن 

چارچوب قرار می گیرد.
متن کامل را با اسکن QR کد در 

سایت روزنامه مطالعه فرمایید.

هیــات مدیــره بــورس کاالی ایــران در نامه ای 
به وزیر صمت ضمن هشــدار در مورد شــیوه 
عرضــه خودروهــای وارداتــی، تاکیــد کــرد کــه 
عرضــه خودروهــای وارداتی در بــورس منوط 
به ورود به کشور و صدور قبض انبار است.
بــه گزارش خبرنگار مهر، شــرکت بورس 
کاالی ایــران در نامــه ای بــه ســید رضــا فاطمی 
بــا موضــوع چالش هــای  وزیــر صمــت  امیــن 
موجود در مســیر عرضــه خودروهای وارداتی، 
تاکید کرد که با توجه به سوابق پیش فروش 
خودرو در ســال های قبل توسط واردکنندگان 
از  کثیرالشــاکی  پرونده هــای  تشــکیل  و 
بــورس  مدیــره  هیــأت  خــودرو،  مالباختــگان 
کاال ایــن روش فــروش را بــه دلیــل ابهامات و 
ریســک های زیــادی کــه بــه خریــداران تحمیل 

خواهد کرد به صالح نمی داند.
در ایــن نامــه کــه دوم بهمــن مــاه صــادر 
شده، آمده است: همان طور که مستحضرید 
بــه دلیــل اهمیت قابــل مالحظه بــازار خودرو 
حــوزه  ایــن  در  کالن  تصمیمــات  کشــور  در 
ســایر بخشــهای اقتصــادی را به صــورت جدی 
مؤلفه هــای  از  یکــی  همــواره  و  کــرده  متأثــر 
ارزیابــی دولتهــا بــوده اســت. به همیــن دلیل 
شایسته است تصمیمات این حوزه به صورت 
مضاعــف مورد ارزیابی و ســنجش قرار گرفته 
تــا از تصمیــم گیــری مقطعی فســاداور و گذرا 
مراحــل  در  اینکــه  وجــود  بــا  شــود.  اجتنــاب 
اولیــه طــرح فــروش خودروهــای وارداتــی بــه 
صــورت ســلف در بــورس کاالی ایران از جمله 
پیگیــری پذیــرش خودروهــای وارداتــی تــالش 
شــد همکاریهــای همــه جانبــه بــا سیاســتهای 
آن وزارتخانــه محتــرم صورت گیرد اما در حال 
حاضر نگرانیهای متعددی در خصوص مسائل 

حقوقی و ریسک های عملیاتی همچنان باقی 
مانــده کــه با توجه بــه انحراف در طــرح اولیه 
ضــروری اســت مجدداً مورد مداقــه و بازنگری 
قــرار گیــرد اهم چالشــها و مالحظــات مربوطه 
و راه حل های پیشنهادی به شرح زیر است.

واریــز مابه التفاوت قیمت کشــف شــده 
و قیمــت پایــه از ســوی بــورس کاالی ایران به 
حســاب خزانه داری کل کشــور فاقد مســتند 
قانونــی بــوده و مغایــر مقررات حاکــم بر بازار 
ســرمایه اســت چراکــه ثمــن معاملــه بایــد بــه 
صــورت مســتقیم به حســاب فروشــنده واریز 
شــود همچنیــن ایــن درآمــد بــه موجــب اصل 
52 قانــون اساســی نیازمنــد قانــون گــذاری و 
تأیید شورای نگهبان است. مضاف اینکه ایده 
واردات خــودرو بــدون لحاظ جوانب حقوقی و 
قانونی چندین بار در مجلس شورای اسالمی 
طرح و توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام 
از جملــه بنــد یک نامه شــماره 0101/98357 
کلــی  سیاســتهای  خــالف   1398/6/6 مــورخ 
ایــن  ماحصــل  شــد.  داده  تشــخیص  نظــام 
مباحــث مــاده 3 قانــون ســاماندهی خودرو و 
تصمیــم گیــری هیــأت محتــرم وزیــران مطابق 
و  مــورخ 1301/6/3  مصوبــه 95240/5986 
مصوبــه 139373/60375 مــورخ 1301/8/7 
بــوده کــه از ابــزار ســود بازرگانــی بــه عنــوان 
مبنــای قانونــی اخــذ عایــدی دولــت اســتفاده 
کــرده اســت و کارگــروه بنــد )2( را موظــف به 
تعییــن نــرخ ســود بازرگانــی علــی الحســاب و 
قطعــی کــرده اســت. همانگونــه کــه در مــاده 
137 قانــون امــور گمرکــی اشــاره شــده اســت 
گمــرک چــال مجــاز به اخذ ســود بازرگانی علی 
الحســاب و دریافــت مابــه التفــاوت پــس از 
تعییــن نرخ ســود بازرگانی قطعی اســت. این 

رویــه ســالهای متمــادی اســت کــه در دولــت 
تمرین شــده و مشــخص نیســت چرا کارگروه 
مذکــور خــالف رویــه قانونــی و مصوبــه هیأت 
محتــرم وزیران نســبت به تأســیس چارچوب 

حقوقی جدید اقدام کرده است.
فراینــد  مســتحضرید  کــه  همانگونــه 
واردات خــودرو چندیــن ســال اســت بــه دلیل 
افزایــش شــدید نــرخ ارز در بــازار و همزمــان 
پیچیدگــی تحریم هــای ظالمانــه متوقف شــده 
فلــذا بســیار محتمــل اســت در شــرایط فعلــی 
عملیــات بازرگانــی و حمل خودروهــای مذکور 
دچــار اختــالل شــده و در عمــل واردات قطعی 
خــودرو محقــق نشــود. مضــاف بــر اینکــه بــه 
دلیل تقاضای ســنواتی انباشــت شــده بر روی 
خودروهــای وارداتــی الزم اســت آثــار فــروش 
واردات غیر قطعی و به تعبیری خالی فروشی 
به دقت مورد امعان نظر قرار گیرد. بسیاری از 
خودروهای وارداتی به دلیل آنکه فاقد مدارک 
اصالــت تولیــد کننــده اصلــی هســتند ممکــن 
است از سوی نهادهای نظارتی تأیید نشوند و 
با مشکل استاندارد شماره گذاری و در نهایت 
اعتراضــات تحویــل گیرنــدگان مواجــه شــوند. 
مســتحضرید کــه دســتگاه های مختلــف خارج 
از وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت مســئول 
تأییــد نهایی این موارد هســتند. بدیهی اســت 
هر دســتگاه مســئولیت نظارتی خاص خود را 
داشــته و تا قبل از بازرســی خودرو نمی توانند 

تعهدی در خصوص امور واردات بدهند.
کــه  دارد  وجــود  متعــددی  دالیــل  فلــذا 
خودرو نتواند در زمانی که عرضه کننده تعهد 
داده از مبــادی ورودی گمــرک به داخل کشــور 
منتقــل شــود قطــع نظــر از آثــار مخــرب ایــن 
سیاســت بر انتظارات تورمی و جهش نرخ ارز 

به دلیل تقاضای ســوداگرانه بر روی خودروی 
وارداتی فروش سلف کاالهای وارداتی قبل از 
ترخیــص از گمــرک واجــد ریســک تحویل بوده 
و مشــابه آن در ســنوات گذشــته در خصوص 
کاالهای کشــاورزی و فروش سلف در بازارگاه 
رخ داده و نارضایتی هــا و انتقــادات گســترده 
بدیهــی  اســت.  داشــته  پــی  در  را  رســانه ها 
بــه  اســت زمانیکــه خــودرو قبــل از ترخیــص 
صورت ســلف فروخته شــود بین واقع شــده و 
فروشــنده مکلف به تحویل خودرو می باشــد؛ 
ایــن در حالی اســت که بســیاری از مقتضیات 
و شــرایط خــارج از اراده وی بــوده و در عمــل 
قراردادی منعقد شــده که ریســک عدم ایفای 
تعهــد عرضــه کننده در آن بســیار زیاد اســت. 
واردات  الشــاکی  کثیــر  پرونده هــای  تجربــه 
خودرو در ســنوات گذشــته شــاهدی اســت بر 
آن که فروش خودرو قبل از ترخیص از گمرک 
قابــل برنامــه ریــزی نیســت و هرگونــه نکــول 
عرضه کننده منجر به شکست سیاست شده 
که با ورود نهادهای نظارتی در نهایت به ضرر 
دســتگاه های حاکمیتی می شــود لذا پیشــنهاد 
می شود به صورت جدی از انجام آن جلوگیری 
شود. به طور خالصه و بر اساس مبانی، فوق 
اوالً در توانایــی فروشــنده خودروهای وارداتی 
بــرای تحویــل مبیــع در قراردادهــای ســلف تــا 
قبــل از ترخیــص از گمــرک ابهــام جــدی وجود 
دارد و ثانیــاً بــورس کاالی ایــران امــکان اتخــاذ 
رویــه غیرقانونی و واریز وجوه ثمن معامله به 
حســاب شــخصی غیر از عرضه کننده و ارکان 
بازار ســرمایه را ندارد فلذا خواهشــمند اســت 
در خصــوص بررســی و بازنگــری در موارد فوق 
در مراجــع ذی ربــط حســب صالحدید دســتور 

مقتضی را صادر فرمائید.

انــدازه  هــر  گفــت:  اقتصــادی  کارشــناس 
بتوانیــم نیاز هــای واقعی را در فضای رســمی 
بــازار پاســخ دهیــم، نرخ در بازار غیر رســمی 

کاهش پیدا می کند.
اقتصــادی  یحیــی لطفی نیــا، کارشــناس 
دربــاره فضــای هیجانــی خریــد و فــروش ارز 
بــه خبرنــگار ایبِنا گفــت: یکســری اتفاقات در 
وضعیــت سیاســت بین الملــل پیــرو اتفاقــات 
اخیــر داخلــی در حــال روی دادن اســت کــه 
ایــن مســئله بــر بــازار ارز کشــور تاثیــر دارد. 
اتفاقــات  ایــن  از  پــس  اروپایــی  کشــور های 
بــه  تحــرکات بین المللــی را آغــاز کردنــد کــه 

رفتار های هیجانی ارزی دامن می زند.

وی در ادامــه ابــراز کــرد: نکته این اســت 
کــه سیاســتگذار در رابطــه بــا تحوالتــی کــه از 
می افتــد،  اتفــاق  خارجــی  دولت هــای  ســوی 
بــه  دادن  پاســخ  قــدرت  و  نیســت  همگــن 
انتظاراتــی که در نتیجه این تحوالت به وجود 
آمــده را ندارد، بنابراین مردم در برابر فضایی 
قرار می گیرند که با توجه به انتظارات تورمی 
و افزایش سطح فضای مورد اشاره، موقعیت 

واماندگی به خود می گیرند.
ایــن کارشــناس اقتصــادی دربــاره بــازار 
پاســخگویی  راســتای  در  طــال  و  ارز  مبادلــه 
بــه نیاز هــا اظهــار داشــت: هــر انــدازه بتوانیم 
کــه واقعــی هســتند را در فضــای  نیاز هایــی 

بــازار  در  نــرخ  دهیــم،  پاســخ  بــازار  رســمی 
غیررســمی کاهــش پیــدا می کنــد. شــکلی کــه 
نــرخ در بــازار غیررســمی بــه خــود می گیــرد، 
ســبب کاهش قدرت نرخ گذاری  سیاست گذار 

می شود.
لطفی نیا در ادامه یادآور شد: کنار بازار 
مبادلــه ارز و طال، باید برخورد های تعزیراتی، 
قانونی، مبارزه جدی با قاچاق کاال و خروج از 
چرخــه غیررســمی بــه طور جدی دنبال شــود. 
انتظــار مــی رود بــا ایــن نــکات فضــای التهابــی 
بــازار کاهــش پیــدا کند، امــا یقینا غیــر از این 
صــورت گیــرد بــا توجــه بــه شــرایط انتظــارات 

تورمی این وضعیت ادامه خواهد داشت.

مرکــزی،  بانــک  جدیــد  گــزارش  طبــق 
کاهش رشــد پایه پولــی و نقدینگی همچنان 
ادامــه دارد؛ نکتــه جالــب در ایــن میان، ثبت 
کمترین نرخ رشــد نقدینگی 32 ماه اخیر در 
آذر ماه بود به طوری که نرخ رشــد نقدینگی 
در 12 ماه منتهی به آذر ماه امسال از 40.۵ 
درصــد در شــهریور ســال گذشــته بــه 33.4 

درصد رسیده است.
بــه گــزارش ایرنــا، جدیدترین آمــار بانک 
مرکــزی از متغیرهــای پولی و اعتباری تا پایان 
آذرمــاه، نشــان می دهــد رشــد نقدینگــی در 
آذرماه نســبت به دوازده ماهه گذشته 33.4 

درصد بوده است.
این مولفه در شــهریور ماه 1400 نسبت 
به شــهریور 1399 به عدد بی ســابقه ی 40.5 
رســیده بــود. افــت قابل توجه رشــد نقدینگی 
و پایــه پولــی در دولــت ســیزدهم بــا توجــه به 
کنتــرل هزینه هــای  در  دولــت  سیاســت های 
و  مرکــزی  بانــک  از  اســتقراض  عــدم  جــاری 
کنتــرل کســری بودجــه به دســت آمده اســت 
کــه بــا ادامــه رونــد کنونــی تــا پایان ســال این 
ســیر نزولــی ادامــه دار خواهد بــود. موضوعی 
کــه بــر اثــر اهمال و بــی توجهی دولــت قبل و 
با اســتقراض سنگین از بانک مرکزی، موجب 
افزایــش خلــق نقدینگــی و رشــد انفجارگونــه 

تورم شد.

 انتشار لیست
ابر بدهکاران بانکی

مطابــق بــا نظریــه مــدرن پولــی، بانک ها 
از طریــق تســهیالت دهــی، نقدینگــی کشــور 
خلــق  اصطــالح  بــه  و  می دهنــد  افزایــش  را 

پــول می کننــد. اگــر این خلــق پــول و افزایش 
نقدینگــی کــه قدرت آن با مجــوز حاکمیت در 
اختیار بانک ها قرار گرفته در جهت مناســب 

اســتفاده شــود، بــه رشــد اقتصادی و 
اقتصــاد  کیــک  بــزرگ شــدن 

منجر می شود؛ اما اگر به 
کشــیده  انحــراف 

ســبب  شــود 
رشــد نقدینگی 

تــورم  افزایــش  و 
انحرافــات  جملــه  از  می گــردد. 

تســهیالت  بــه  می تــوان  بانکــی  پــول  خلــق 
دهــی بی ضابطــه بانک هــا برای مال ســازی یا 
تســهیالتی که به اشــخاص حقیقی و حقوقی 
مرتبــط و غیرمولــد داده می شــود اشــاره کرد. 
بانــک مرکــزی بــا انتشــار لیســت تســهیالت و 
تعهــدات کالن اشــخاص مرتبــط بانکــی، برای 
نخســتین بار تســهیالت بانکی را بــرای عموم 
مردم شــفاف کرد تا امکان نظارت عمومی بر 
تسهیالت دهی بانک ها و حذف رانت و فساد 

فراهم شود.
انتشــار ایــن اطالعــات عــالوه بر ایجــاد امکان 
»نظــارت عمومــی و مردمــی« بــر تســهیالت 
دهــی بانک هــا، زمینــه را بــرای »تســریع در 
حــذف رانــت و فســاد« و »هدایــت اعتبــارات 
بانکی« فراهم می کند و تحولی بی سابقه در 

نظارت بانکی محسوب می شود.

کنترل ترازنامه بانک ها
یکــی از اصلی تریــن سیاســت هایی کــه 
هم اکنــون بانــک مرکــزی بــرای کنتــرل تــورم 
انجام می دهد، کنترل ترازنامه بانک هاســت. 
بانک مرکزی در مردادماه ضوابط جدید رشــد 

دامنــه  و  ابــالغ  را  بانک هــا  ترازنامــه 
رشــد ترازنامه بانک هــا بین 1.33 و 2.5 

درصــد تعیین شــده اســت و طبــق اظهارات 
مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک 
مرکــزی، فقــط بــرای 2 بانــک تخصصــی رشــد 
2.5 درصــد در مــاه مجوز داده شــده اســت و 
ســایر بانک هــا کمتــر از ایــن رقم هســتند. در 
واقــع نظــارت دقیق بانــک مرکزی بــر ترازنامه 
شــبکه بانکــی یعنــی کنتــرل رشــد ســپرده ها، 
رشــد نقدینگــی و رشــد خلــق پــول کــه نهایتــاً 
منجــر بــه از کار افتــادن یکــی از موتورهــای 

محرک افزایش تورم می شود.

انضباط مالی و عدم 
استقراض از بانک مرکزی

دولــت ســیزدهم طــی یــک ســال و نیــم 
گذشــته با محوریت ســازمان برنامه و بودجه 
اقــدام بــه تقویــت انضبــاط مالــی دولــت کرد. 
اســتقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین 

کســری بودجــه منجر به افزایــش پایه پولی و 
رشد نقدینگی می شود که باعث تحمیل تورم 
بــه جامعــه می گــردد. رویکــردی که بــه توقف 
دریافت تنخواه از بانک مرکزی و برداشــت از 
ذخایــر بانــک مرکــزی و در نهایت کاهش نرخ 

رشد پایه پولی و نقدینگی انجامید.
یکــی از مهم تریــن دالیــل رشــد تــورم در 
ســال های گذشــته افزایــش هزینه های جاری 
دولت، کســری بودجه و در نتیجه اســتقراض 
از بانک مرکزی و چاپ پول بوده است که این 
روند در دولت ســیزدهم متوقف شــد. دولت 
سیزدهم اتکای بیشتر بر درآمدهای مالیاتی، 
شناســایی مودیــان بیشــتر و مقابلــه بــا فــرار 
مالیاتــی، افزایــش فــروش نفــت و همچنیــن 
بــدون  شــد  موفــق  هزینه تراشــی  از  پرهیــز 
اســتقراض از بانــک مرکــزی، مشــکل کســری 

بودجه را مرتفع کند.

حمایت صندوق کارآفرینی امید از بانوان کارآفرین

پاسخگویی به 
نیاز های واقعی ارز، 

نرخ بازار غیر رسمی 
را می شکند

هشدار بورس کاال در مورد خودروهای وارداتی به وزیر صمت

ثبت کمترین نرخ رشد نقدینگی
در 32 ماه اخیر

در سایت روزنامه بخوانید:



 . سه شنبه 4 بهمن 1401 . سال هجدهم . شماره 5081 . شـــــــــــرکتها

شرکتتوزیعنیرویبرقتبریز)سهامیخاص(

 دوم(
 نوبت

(

شرکت توزیع نیروی برق تبریز )سهامی خاص(

موضـوع: برونسـپاری خدمـات حراسـت فیزیکـی در بیسـت و سـه حـوزه نگهبانـی با 
تعـداد بـرآوردی 78 نفـر نگهبـان در محـدوده شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز طبـق 

اسـکوپ کاری انجـام وظایـف خدمـات حراسـت فیزیکـی )نگهبانی(
دسـتگاهمناقصـهگـزاروآدرس: شـرکت توزیـع نیـروی بـرق تبریـز واقـع در تبریـز 
کوی ولیعصر، خیابان نظامی، اول خیابان قطران، شـرکت توزیع نیروی برق تبریز

مدتزماناجرا: یکسال شمسی
برآورداولیه: برابر 186.646.909.943 ریال می باشد.

مهلـت دریافـت اسـناد از طریـق سـامانه سـتاد ایـران: از تاریـخ 1401/11/03 لغایـت 
1401/11/12 بـا واریـز وجـه بـه مبلـغ پانصـد هـزار ریـال

مهلـتبارگـذاریپیشـنهاداتدرسـامانهسـتاد:پیشـنهاددهندگان مـی بایسـت 
ضمـن بارگـذاری اسـناد ارزیابـی کیفـی و کلیـه مـدارک پـاکات الـف ، ب و ج در 
سـامانه سـتاد تا سـاعت 14:00 مورخه 1401/11/26 ، نسـبت به ارسـال اصل پاکت 
الـف بـه صـورت الک و مهـر شـده ظـرف همـان مهلـت بـه دبیرخانـه ایـن شـرکت 

اقـدام نماینـد.
تذکر: به پیشـنهادهای فاقد امضاء مشـروط، مخدوش و پیشـنهادهائی که بعد از 
انقضا مدت مقرر در فراخوان واصل می شود، مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغتضمینشرکتدرمناقصه: برابر 6.599.408.000 ریال بوده و پیشنهادهای 
فاقد تضمین، تضمین مخدوش، تضمین کمتر از میزان مقرر بالاثر می باشند.

-شرایطخاصبرایورودبهارزیابیکیفیومناقصه:
ارائـه گواهـی صالحیـت فعالیـت پیمانـکاری از اداره تعـاون، کار و رفـاه اجتماعـی در 

حـوزه مرتبـط بـا موضـوع مناقصه 
ارائه گواهی صالحیت ایمنی از اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

ساعت،روزومحلافتتاحاسنادارزیابیکیفی:
ساعت 11:00 مورخه 1401/11/30 و محل قرائت طبقه ششم )سالن جلسات(

زمانومحلقرائتپاکتهایمناقصه)الف،بوج(بهشرطکسبحداقلامتیاز
الزم)حداقل65(ازارزیابیکیفی:

ساعت 11:00 مورخه 1401/12/03 طبقه ششم )سالن جلسات(
کلیـه مراحـل برگـزاری مناقصـه از دریافـت اسـناد تـا ارائه پیشـنهادات مناقصه گران 
و بازگشـایی پاکتهـا از طریـق درگاه سـامانه تـدارکات الکترونیکـی دولـت )سـتاد( بـه 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عـدم عضویـت قبلـی، مراحـل ثبـت نـام در سـایت مذکـور و دریافـت گواهـی امضـای 

الکترونیکی را جهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند.
سـایراطالعـاتوجزئیـاتمربوطـهدراسـنادمناقصـهمنـدرجبـودهوسـایتهـای

زیـرجهـتاطـالعرسـانیاعـالممـیگردنـد:
پایـگاه اطـالع رسـانی مناقصـات http://Iets.mporg.ir و سـایت معامـالت توانیـر 
 http://www.toztab.ir و سـایت توزیـع بـرق تبریـز  http://www.tavanir.org.ir

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای با ارزیابی کیفی
م الف : 3238

انتشار نوبت اول : 1401/11/03 نوبت دوم : 1401/11/04  

شناسه : 1445457 

آگهي فراخوان عمومی واگذاری تعدادی از زمین های مسکونی واقع در شهر جدید فوالدشهر  

شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت شهر جدید فوالدشهر را از طریق 
فراخوان عمومی به شماره  1401/11212/ص مورخ 1401/11/03 و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی 

WWW.SETADIRAN.IR به شماره ثبت سامانه  2001001335000020  به صورت الکترونیکی به فروش برساند.  
تاریخ انتشار: سه شنبه مورخ 1401/11/04 

مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی: تا ساعت 19 مورخ 1401/11/10 . )شایان ذکر است با توجه به رایگان بودن هزینه دریافت اسناد مزایده ، دریافت 
اسناد فراخوان از کارتابل متقاضی در زمان مقرر الزامی می باشد و در صورت عدم دریافت اسناد فراخوان از طریق سامانه ستاد از طریق توکن مزایده 

متقاضی)کارتابل متقاضی( ، سامانه ستاد از ثبت نام متقاضی جلوگیری خواهد نمود.(
تاریخ بازدید:  از ساعت 10 صبح مورخ  1401/11/04 لغایت ساعت 13 مورخ 1401/11/20 . ) فقط در ساعات اداری(

 مهلت ارسال پيشنهاد قيمت: زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ 1401/11/04 لغایت ساعت 19  مورخ 1401/11/20
تاريخ بازگشایی فراخوان اراضی:  زمان بازگشایی پاكتهاي پيشنهاد قيمت ساعت 10 صبح  مورخ 1401/11/23 

تاریخ اعالم به برنده:   یکشنبه مورخ 1401/11/23 
ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی است: 

1(برگزاری فراخوان واگذاری اراضی )مزایده( صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  می باشد و کلیه 
مراحل فرآیند فراخوان شامل خرید، دریافت اسناد، پرداخت تضمین شرکت در فراخوان )ودیعه(، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت 

کنندگان در فراخوان از این طریق می باشد.
2(کلیه اطالعات مربوطه شامل مشخصات فنی،ضوابط شهرسازی، نحوه فروش و سایر موارد مورد نیاز بر برد اعالن عمومی سامانه الکترونیکی دولت و وب 

سایت شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به نشانی https://fooladshahr.ntdc.ir/  قابل مشاهده،  بررسی و انتخاب می باشد.
3(مبلغ و نوع سپرده شركت در فراخوان عمومی امالک : مبلغ سپرده شرکت در فراخوان معادل 5% )پنج درصد( قیمت پایه هر پالک و صرفاً فیش واریزی 
ایران به شماره  به حساب تمرکز وجوه سپرده شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر به شماره 4001119506377117 نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
شبا IR410100004001119506377117 و شناسه واریز 963285300101026008222200001144 )واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز 

شودضمناً ثبت شناسه واریز الزامی است(.
نکته مهم: در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات آن توسط بانک بایستی حتماً نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر درج شده باشد. 
4(متقاضيان مي توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بيش از يك پالک شركت كنند، در اين صورت بايد سپرده هاي جداگانه تهيه نمايند.

5(با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر 
بخواهند مشترکاً یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه 

بارگذاری کنند. 
6( عالقمندان به شرکت در فراخوان اراضی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

دفتر ثبت نام استان تهران:  88969737 و 85193768  مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: 41934 – 021     
.  WWW.SETADIRAN.IR اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی

به شماره 1401/11212/ص مورخ 1401/11/03  

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر

شناسه : 1444664
»آگهی مناقصه عمومی«

شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به عملیات اجرای  لکه گیری و مرمت نوار حفاری آسفالت سطح منطقه یک )با مشخصات بارگذاری شده در سامانه ستاد ( با مبلغ 
برآورد اولیه 820 / 402 / 005 / 42 ریال ) بدون تعدیل (  از محل ردیف 402101 بودجه عمرانی شهرداری از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید ، لذا افراد و شرکت های 
واجدالشرایط می توانند  از تاریخ 02/ 11/ 1401 ساعت 14:15 لغایت مورخه 18/ 11/ 1401به سامانه ستاد آدرس اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه و ضمن دریافت 
اسناد نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف : تضمین )تضمین شرکت در مناقصه در سامانه بارگذاری و اصل به آدرس گرگان- میدان شهرداری- شهرداری 
مرکز- واحد دبیرخانه تحویل گردد.( ، پاکت ب: اسناد و مدارک )اساسنامه، آگهی تأسیس،آخرین تغییرات شرکت، رزومه ) کپی مفاصا - کپی قرارداد ( گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری ، گواهینامه تایید  صالحیت ایمنی ) H S E ( و اسناد و مدارک شرکت در مناقصه )الزم به ذکر است تمامی مدارک بصورت شفاف و اسکن در 
یک فایل با حجم 10 مگابایت و چنانچه مدارک باالتر از 10 مگا بایت بود در فایل دیگر بارگذاری گردد و برای اشخاص حقیقی فتوکپی کارت ملی و شناسنامه( و در 

پاکت ج : پیشنهاد قیمت )الزم به ذکر است در قسمت پیشنهاد قیمت درصد پلوس و مینوس ذکر شود( به شرح ذیل در مدت زمان تعیین شده بارگذاری نمایند. 
 سیدمحمدرضا سیدالنگی*پرداخت بهای موضوع آگهی و قرارداد فی مابین از اعتبارات سال 1401 و 1402 انجام خواهد شد*

شهردار  گرگان

 دوم(
 نوبت

(

آگهی تجدید مناقصه عمومی دو مرحله ای

گازوئیلی(  )سوخت   دیزلی  آمبوالنس  دستگاه  یک  دارد  نظر  در  معامالت،   کمیسیون  از  صادره  مجوز  استناد  به  ایالم  پتروشیمی  شرکت 
بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ B مطابق مشخصات درج شده در اسناد مناقصه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله ای خریداری نمایند.

از تاریخ 1401/11/02 به سامانه  لذا بدینوسیله از شرکت های  واجد  شرایط  دعوت  میگردد در صورت تمايل به شرکت در اين مناقصه، 
الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم به  نشانی samim.ilampetro.com مراجعه و نسبت به ثبت نام و دریافت اسناد مناقصه اقدام 
و حداکثر تا ساعت 16:00 مورخ 1401/11/16 پیشنهادات خود را در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از طریق درگاه 
سامانه الکترونیکی معامالت شرکت پتروشیمی ایالم انجام خواهد شد و صرفا اصل ضمانتنامه شرکت در مناقصه به صورت فیزیکی دریافت 

می گردد.
مناقصه گر الزم است توانایی تودیع ضمانتنامه شرکت در مناقصه به میزان 2 میلیارد ریال را داشته باشد.

سایر اطالعات و جزییات مربوطه در اسناد مناقصه آمده است. درصورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر، مناقصه گران می توانند با شماره 
تلفن08432723948  تماس حاصل فرمایند.

آدرس:   ایالم- چوار- نرسیده به روستای آبزا- مجتمع پتروشیمی ایالم 
samim.ilampetro.com   :پورتال اطالع رسانی و برگزاری الکترونیکی معامالت

تلفن:     08432723948            فکس:   08432723948            کدپستی:   6936159700

B موضوع مناقصه: خرید آمبوالنس دیزلی )سوخت  گازوئیلی ( بنزاسپرینتر316 هایروف تیپ
PID-001217 :شماره مناقصه

انتشار نوبت اول : 1401/11/02 نوبت دوم : 1401/11/04

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

 روابط عمومی شرکت گاز استان مرکزی

ت اول(
 نوب

( آگهی تجدید فراخوان مناقصه یک مرحله ای نوبت اول )54- 01(
   شناسه : 1443462

 1– موضوع مناقصه: شرکت گاز استان مرکزی در نظر دارد، احداث ایستگاه C.G.S  دوم شهر 
خشکرود  را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نماید.

شرح مختصر پروژه: ) اجرای 180 متر خط انتقال به قطر 8 اینچ، اجرای216 متر خط تغذیه به 
قطر 6و8و10 اینچ، احداث ابنیه و نصب و راه اندازی  یک مورد ایستگاه  C.G.S 30000  و... (

2- مناقصه گزار:  شرکت گاز استان مرکزی 
3- میزان و نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: برابر مصوبه هیئت دولت به شماره 

123402/ت 50659 هـ مورخ 94/09/22 و به مبلغ  4.061.825.000   ریال خواهد بود.
4-   در این پیمان 20% پیش پرداخت طبق آیین نامه تضمین پرداخت می شود.

5- محل و مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی و گشایش پیشنهادها: 
www.setadiran. "محل دریافت اسناد ارزیابی کیفی: محل دریافت اسناد، سامانه "ستاد -

ir مـی باشد.
- مهلت تحویل اسناد ارزیابی کیفی: آخرین مهلت ارسال اسناد ارزیابی، لغایت ساعت 12 

مورخ 1401/12/01 از طریق سامانه "ستاد" www.setadiran.ir می باشد.
- زمان ارسال مدارک مناقصه: پس ازمرحله ارزیابی کیفی، مناقصه گرانی که حائز حداقل 

امتیاز ارزیابی کیفی شده اند، در مراحل بعدی مناقصه شرکت می نمایند.
- رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی الزامی است. قیمتها متناسب با 

کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.
- زمان گشایش پاکات: در اسناد مناقصه ذکر می گردد.

6- مبلغ برآوردی و پیشنهادی دستگاه مناقصه گزار: به مبلغ 81.236.492.000 ریال بر 
اساس فهارس بهای تخصصی نفت و گاز و ابنیه منتشره سال 1401 می باشد.

7- پیمانکاران بایستی دارای گواهینامه ایمنی از اداره کار، گواهینامه صالحیت در رشته ابنیه 
و تاسیسات وتجهیزات ) داشتن هردو رتبه الزامی می باشد(، کد اقتصادی، کد کاربری پایگاه 

ملی مناقصات و دارای گواهی امضای الکترونیکی در سامانه www.setadiran.ir باشند.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به وب سایت پایگاه اطالع رسانی 
WWW.shana.ir مراجعه و یا با شماره تلفنهای 4-32412081 -086 امور قراردادهای شرکت 

گاز استان مرکزی تماس حاصل فرمایند. 
تلفکس: 086-32776660

کد پایگاه ملی:      53136810

انتشار نوبت اول : 1401/11/04 نوبت دوم : 1401/11/05

شرکت ملی گاز ایران
شرکت گاز استان مرکزی ) سهامی خاص (

 برگزاری کنفرانس
 بین المللی امواج میلی متری

با حمایت ایرانسل
امــواج  فناوری هــای  بین المللــی  کنفرانــس  ششــمین 
میلی متری و تراهرتز )MMWaTT(، با حمایت ایرانسل 

برگزار می شود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایرانســل، ایــن کنفرانــس از 
۴ تــا ۶ بهمــن ۱۴۰۱، با مرکز محاســبات و مشــخصه های 
دستگاه ها و زیرسیستم های الکترومغناطیسی دانشگاه 
صنعتــی خواجه نصیرالدین طوســی، مرکز سیســتم های 
الکترومغناطیسی کاربردی دانشگاه تهران و پژوهشکده 
فنــاوری مخابــرات و الکترومغناطیس کاربردی دانشــگاه 
صنعتی امیرکبیر، در دانشــکده مهندســی برق دانشــگاه 
می شــود  برگــزار  طوســی  نصیرالدیــن  خواجــه  صنعتــی 
و ایرانســل، اولیــن و بزرگتریــن اپراتــور دیجیتــال ایــران، 

به عنوان حامی اصلی در این کنفرانس حضور دارد.
این کنفرانس، با هدف گســترش دانش در زمینه 
فنــاوری نوظهــور امــواج میلی متری و تراهرتز به وســیله 
ایجــاد بســتری مناســب بــرای گردهمایــی دانشــمندان 
برجسته دانشگاهی، محققان و پژوهشگران به منظور 
تبــادل و بــه اشــتراک گذاشــتن تجربیات آزمایشــگاهی، 
صنعتــی و نتایــج پژوهشــی و نیــز تشــویق و حمایــت از 

پژوهشگران، برنامه ریزی شده است.
از  اســتفاده   ،5G ارائه دهنــده  اولیــن  ایرانســل، 
ســایت های  راه انــدازی  در  را  میلیمتــری  مــوج  فنــاوری 
جدید نســل پنج خود، در برنامه قرار داده و هم اکنون 
نخســتین ســایت نســل پنج بــا این فنــاوری در فرکانس 
مــورد  ایرانســل  مرکــزی  ســاختمان  در  گیگاهرتــز،   28

بهره برداری قرار گرفته است.
ایرانســل کــه فــاز نخســت پــروژه توســعه فراگیــر 5G در 
ایــران را از ابتــدای ســال ۱۴۰۱ شــروع کــرده، هم اکنــون 
بــا راه انــدازی ۳5۱ ســایت نســل پنــج در سراســر کشــور، 
رکورددار سرعت و تعداد سایت نسل پنج در ایران است.

خبـــــــــــــــــر

رشد ۴۳۰ درصدی مجتمع 
مرکز تحقیقات مواد معدنی یزد 
در برگزاری دوره های آموزشی  

مدیر مجتمع مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران در یزد 
از رشــد قابــل توجــه ۴۳۰ درصــدی برگــزاری دوره هــای 
آموزشی این مرکز طی ۹ ماهه سال جاری در مقایسه 

با ۹ ماهه ۱۴۰۰ خبر داد.
مهــدی  ایمپاســکو،  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اســتادرحیمی در این باره توضیح داد: در ۹ ماهه ســال 
جــاری موفــق بــه برگــزاری دوره هــای آموزشــی بــرای ۴۴ 
هــزار و ۷۰۶ نفــر ســاعت از افــراد خــارج از مرکز شــدیم 
که در مقایســه با مدت مشــابه ســال ۱۴۰۰ بیانگر رشــد 

۴۳۰ درصدی است.
دوره هــای  برگــزاری  در  کــرد:  بیــان  همچنیــن  او 
آموزشــی بــرای پرســنل مرکــز هــم رشــد قابــل توجهــی 
داشــته ایم که در ۹ ماهه ۱۴۰۱ نســبت به مدت مشــابه 

سال گذشته رشد ۱۹ برابری داشته است.
مرکــز مدیــر مجتمــع تحقیقــات مواد معدنــی ایران 
در یزد با بیان اینکه دوره های آموزشی، آزمایشگاهی و 
پژوهشی را پیشتر در این مرکز تکمیل کرده ایم، عنوان 
کرد: دوره های جدید و در ســال جاری شــامل آتشکاری، 

کارور حرفه ای، گوهرتراشی و… بوده است.
اســتادرحیمی همچنین از احداث واحد فرآوری در 
مرکــز تحقیقــات مواد معدنی یزد خبــر داد و تاکید کرد: 
ایــن مرکــز بــا هــدف انجــام مطالعــات در زمینــه فرآوری 
مواد معدنی و با وسعت 5۰۰ متر مربع احداث شد که 
اکنون اقدامات الزم جهت تجهیز این واحد انجام شــده 

و در حال طی مراحل تحویل و تست تجهیزات است.
او همچنیــن خاطرنشــان کــرد: برگــزاری دوره هــای 
آموزشــی به صورت تئوری و عملی در محل آزمایشــگاه، 
ICP، خریــد تجهیــزات  راه انــدازی دســتگاه  و  اســتقرار 
شــیمی  بخــش  اساســی  تعمیــرات  آزمایشــگاهی، 
دســتگاهی و … از دیگــر اقداماتی بــوده که این مرکز در 

۹ ماهه سال جاری به انجام رسانده است.
این مسئول در پایان عنوان کرد: در سه ماهه پایانی سال 
جــاری طرح هــای توســعه ای متنوعــی در رابطــه بــا خرید، 
آمــوزش تجهیــزات و دســتگاه های  نصــب، راه انــدازی و 
مختلــف در مرکــز داریــم کــه عملکــرد قابل توجهــی را در 

مقایسه با سال گذشته در پی خواهد داشت.

خبـــــــــــــــــر

مدیــر مجتمــع خراســان جنوبــی از پیشــرفت 
۷۸۱ درصــدی اســتخراج معــادن ایــن مجتمع 
طــی ۹ ماهــه ســال جــاری در مقایســه بــا ۹ 

ماهه سال ۱۴۰۰ خبر داد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ایمپاســکو، 
علیرضا جاللیان مدیر مجتمع خراسان جنوبی 
در ایــن بــاره گفت: در ۹ ماهه ســال ۱۴۰۰ در 
مجموعــه معادن ایــن مجتمع ۱2 هزار و ۷۳۰ 
تن عملیات اســتخراج انجام شــد که این رقم 
در ۹ ماهــه ســال جــاری بــه ۱۱2 هــزار و ۱5۴ 
تن رسید که بیانگر پیشرفت ۷8۱ درصدی در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.
عملیــات  در  کــرد:  عنــوان  او همچنیــن 
ماهــه   ۹ بــا  مقایســه  در  هــم  باطله بــرداری 
ســال گذشــته پیشــرفت داشــته ایم و بــا ثبت 

۱ میلیــون و ۴5۴ هــزار تــن باطله بــرداری، در 
مقایســه بــا ۹ ماهــه ۱۴۰۰ بیــش از 2۶ درصد 

افزایش داشته ایم.
ادامــه  مدیــر مجتمــع خراســان جنوبــی 
داد: تــا پایــان ۹ ماهــه ۱۴۰۱ در مقایســه بــا 
برنامه تولید ســاالنه افزایش ۱۶ درصدی و در 
مقایســه بــا برنامــه ۹ ماهــه در تولید شــمش 

طال افزایش بیش از ۶۰ درصدی داشته ایم.
جاللیــان همچنیــن دربــاره اســتخراج از معــدن 
هیرد بیان کرد: در برنامه ۹ ماهه برای استخراج 
از این معدن ۶۷ هزار و 5۰۰ تن در نظر گرفته 
شــده بــود کــه در مــدت ۹ ماهــه بــه رقــم قابــل 
توجه ۱۰۴ هزار و ۷۰۶ تن دست یافتیم که 55 
درصــد افزایــش نســبت بــه برنامــه اســتخراج ۹ 
ماهه و ۱۶ درصد افزایش در مقایســه با برنامه 

استخراج ساالنه داشته است.
او درباره برنامه استخراج ۹ ماهه معدن 
ملونــد نیــز توضیــح داد: بر اســاس اســتخراج 
۱۰ هزار تن تا پایان ســال برنامه اســتخراج ۹ 

ماهــه، ۷هــزار تــن بــوده کــه تــا پایــان آذر  به 
۷هزار و ۴۰۰ تن رســید و بیانگر افزایش 5.۶ 
درصــدی در مقایســه بــا برنامــه اســتخراج ۹ 

ماهه است.

گــروه صنعتــی ایــران خــودرو توانســت دوم 
بهمــن در اقدامــی بی ســابقه از رکــورد تولید 
روزانه موتور سواری و تجاری با تولید ۳۶۵۸ 

دستگاه عبور کند.
به گزارش ایکوپرس، قائم مقام تامین و 
تولیــد گــروه صنعتی ایران خــودرو در این باره 
گفــت: امــروز شــاهد یکــی دیگــر از افتخــارات 
کارکنــان ایــران خــودرو هســتیم؛ ایــن رکــورد 
در  ادوار گروه صنعتی ایران خودرو بی سابقه 
اســت و ایــن اقــدام مهــم بــا همــکاری  زنجیره 

تامین و ساپکو به دست آمده است.
کیانوش پورمجیب از رکورد تولید ۷۰2۷ 
موتــور خودروهــای ســنگین و نیمــه ســنگین 
ایــران خــودرو دیزل از ابتدای امســال نیز خبر 

داد و تصریح کرد: در حال حاضر تولید روزانه 
در شــرکت ایــدم کــه تولیدکننــده موتورهــای 
دیزل ایران خودرو اســت به طور میانگین ۴8 
دســتگاه اســت که در مقایسه با سال گذشته 
تــری  مناســب  بســیاری  وضعیــت  و  رشــد  از 

برخوردار است.
او ادامــه داد: رســیدن بــه ایــن میــزان از 
مجموعــه  اراده  و  عــزم  بیانگــر  موتــور  تولیــد 
در  خــودرو  ایــران  صنعتــی  گــروه  کارکنــان 
باکیفیــت  محصــول  ارائــه  و  عرضــه  افزایــش 
بــه مــردم اســت. قائــم مقــام تامیــن و تولیــد 
گــروه صنعتــی ایران خودرو افــزود: با افزایش 
تولیــد در حــوزه موتــور خــودرو این نویــد را به 
مــردم عزیــز می دهیــم کــه در آینــده در تولیــد 

خودروهــا نیــز شــاهد افزایــش تیــراژ تولیــد و 
تنوع محصوالت خواهیم بود.

پورمجیــب بــا اشــاره بــه تنــوع موتورهای 
تولیــدی ایــران خــودرو اظهــار کرد: در گذشــته 
موتورهــای تولیــدی از تنــوع و کیفیت کم تری 
برخوردار بودند و بیش ترین سهم را در میان 
تولیــدات، موتورهای پیــکان و وانت را به خود 
اختصــاص مــی دادنــد کــه از ســطح فنــاوری 

کم تری برخوردار بودند.
جدیــد  موتورهــای  کــه  ایــن  بیــان  بــا  او 
قابل مقایســه با گذشــته نیســت، افــزود: این 
موتورها بســیار پیشــرفته تر است که می توان 
 ،EF+، TU5 ،XUP، EF۷ بــه انــواع موتورهــای

TU5 اشاره کرد.

قائــم مقــام تامین و تولیــد گروه صنعتی 
ایــران خــودرو ضمــن قدردانــی از تالش هــای 
و  تامیــن  زنجیــره  در  کارکنــان  شــبانه روزی 
خطــوط تولیــد ایــران خــودرو و سیاســت ها و 
حمایت هــای هیــات مدیــره گفــت: بــا راهبــری 
و برنامه ریــزی درســت مدیرعامــل ایــن گــروه 
صنعتــی، توانســته ایم بــه ســطح مطلــوب در 

حوزه عملکردی برسیم.
گفتنی است، جشن عبور از رکورد تولید 
روزانــه موتور با حضــور قائم مقام های تامین 
و تولیــد و هماهنگــی و نظــارت، معــاون تولید 
قطعــات و مجموعه ها، معاون خدمات فنی و 
مدیــر ارتباطات و جمعــی از مدیران و کارگران 

خط تولید در سالن موتورسازی برگزار شد.

رکورد ایران خودرو با تولید ۳۶۵۸ دستگاه موتور در روز

پیشرفت ۷۸۱ درصدی استخراج مجموع معادن 
خراسان جنوبی
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آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابـر آراء صـادره هیئـت موضـوع قانـون تعييـن تكليـف وضعیـت ثبتـی اراضی و سـاختمانهای فاقد 
سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی شهرسـتان قـروه اسـتان کردسـتان، تصرفـات مالکانـه و بـا 
معـارض متقاضیـان ذیـل محـرز گردیـده اسـت. لـذا مشـخصات متقاضیـان و امـاک مـورد تقاضا به 
منظـور اطـاع عمـوم در دو نوبـت بـه فاصلـه ۱۵ روز آگهـی میشـود در صورتیکـه اشـخاص ذی نفـع 
بـه آراء اعـام شـده اعتـراض داشـته باشـند بایـد از تاریـخ انتشـار آگهـی تـا دو مـاه اعتـراض خـود را 
به اداره ثبت اسـناد و اماک شهرسـتان قروه تسـلیم و رسـید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک 
مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض مبـادرت بـه تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی و گواهـی تقدیـم 
دادخواسـت را بـه ایـن اداره تحویـل نمایـد. بدیهـی اسـت در صـورت عـدم وصـول اعتـراض یـا عـدم 
ارائـه گواهـی تقدیـم دادخواسـت بـه دادگاه عمومـی در مهلـت قانونـی طبـق مقررات سـند مالکیت 

صـادر خواهـد شـد.
مرحله ۱۹-۱۴۰۱ بخش ۵ اسفندآباد

۱- محمـد بگلـری فرزنـد موسـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۲۹۶۹۱۱ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمساحت ۲۸۸۶۸ و ۲۰۰۴۶ متر مربع قسمتی از پاک ۳ اصلی واقع در روستای فاملو خریداری 

از مالـک رسـمی محمـود و محمـد شـریف بگلـری
۲- احمـد قـادری پـور فرزنـد حبیـب هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۸۳۱۰۰۰ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۱۴۶7۵/۹۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴ اصلـی واقـع در روسـتای کبودخانـی 

علیـا خریـداری از مالـک رسـمی ابوالحسـن گرگـه
۳- عبـاس صادقـی فرزنـد حسـین شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۲۴۹۲۸ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحت ۶۰۱۰۹ و ۵۰۰۰۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۴ اصلی واقع در روسـتای تازه آباد خلیل 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی محمد امیـن مرادنژاد
۴- ابراهیم خالدیان فرزند ببر علی شماره ملی ۳۸۰۰۲۸۶۹۳۹ ششدانگ ۹ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحتهای ۲۹۶۹۱ و ۱۴7۴و ۲۵۲۵۲ و ۲۴۵7 و ۸۹7۳۳ و ۵۸۹۴ و ۳7۱۴ و ۱۵۱7۴ و ۶۱۸۹ 
متر مربع قسمتی از پاک ۳۰ اصلی واقع در روستای کاظم آباد خریداری از مالک رسمی حسن 

و حسین خالدیان
۵- حبیـب هللا خالدیـان فرزنـد پیـر علـی شـماره ملـی ۳۸۰۰۲۸77۳۰ ششـدانگ ۴ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۴۵۵۶۸ و ۶۲۵۲۲ و ۱۹۸۰7 و ۲۶۵۰۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۰ اصلـی 

واقـع در روسـتای کاظـم آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی ببـر علـی خالدیـان
۶- خلیـل هللا خالدیـان فرزنـد ببـر علـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۳۴۶۶۲۵ ششـدانگ دو قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحت 7۰۲۵۴ و ۶۹۶7۳ متر مربع قسمتی از پاک ۳۰ اصلی واقع در روستای کاظم 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی پیرعلی خالدیان 
- 7- صغری خالدیان فرزند محمد شماره ملی ۳۸۰۰۲۸7۴۵۵ششدانگ ۱۰ قطعه  زمین مزروعی 
بمساحتهای ۳7۶۶۸ و ۲۶۲7۳ و ۱7۶۳۲ و ۵۸۸۳۰ و ۱۰۶۱۰ و ۵۰۵۸ و ۱۸۸۴۶ و ۸۹۲۴و ۲۴۲۲۵و 
۵۲7۳۰ متـر مربـع قسـمتی از پـاک  ۳۰ اصلـی واقـع در روسـتای کاظـم آبـاد خریـداری از مالـک 

رسمی محمد خالدیان  
۸- محمد خالدیان فرزند نصرهللا شـماره ملی ۳۸۰۰۲۸۸۰۶۰ ششـدانگ ۵ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحتهای ۵۵۹۰۶ و ۹۳۶7 و ۴۱۹۴۳و ۳۰۶۳۵ و 7۸۴۹متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۰ اصلـی 

واقـع در روسـتای کاظـم آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی عبدهللا خالدیان
- ۹- ابراهیم خالدیان فرزند کریم شماره ملی ۳۸۰۱۲۹۸۱۸۳ ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی 
بمسـاحت ۲۸۰۸ متر مربع قسـمتی از پاک ۳۲ اصلی واقع در روسـتای گنجی خریداری از مالک 

رسمی سیف هللا و رحمت رشیدی .
۱۰- ابراهیـم دهقانـی فرزنـد حبیـب هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۳۰۰۱۴ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۲7۳۴متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۹ اصلـی واقـع در روسـتای اصـف آبـاد 

خریـداری از مالـک رسـمی علیمـراد فرهـادی
۱۱- عیسی و رضا جبرئیلی فرزندان ابراهیم شماره ملی ۳۸۰۰۶۶۵۶۰۳ و ۳۸۰۱۴7۸۴۳۵ششدانگ 
۶ قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت هـای ۱۲۱۱۶ و ۸۳۲۰ و ۵۱۹۹۸ و ۱۲۰۶۴ و ۳۹۰۰ و ۴۱۹7۶ متـر 
مربع قسمتی از پاک ۴۲ اصلی واقع در روستای ویهج خریداری از مالک رسمی ابراهیم جبرئیلی
 ۱۲- صالـح مفاخـری فرزنـد محمـد حسـین شـماره ملـی ۳7۳۰۴۶۰۱۶۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمین 
مزروعی بمسـاحت ۳۱۱۸/7۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۴۳ اصلی واقع در روسـتای سـرتیب آباد 

خریداری از مالک رسـمی حسـن و حسـین امینی .
۱۳- محمـود عبدالملکـی فرزنـد مـراد شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۲۶۱۹۱ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن مزروعی 
بمساحتهای ۱۶۰7۳ و ۵7۳7 متر مربع قسمتی از پاک ۴۴اصلی واقع در قلعه خریداری از مالک 

رسمی مراد عبدالملکی 
۱۴- حشمت هللا عبدالملکی فرزند خداوردی شماره ملی ۳۸۰۰۵۹۰۱۰7 ششدانگ یک باب خانه 
بمسـاحت ۱۱۲/7۳متر مربع قسـمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قلعه خیابان امام رضا خریداری 

از مالک رسمی رحیم عبدالملکی

اتبـاری  بـاب  یـک  پیمـان معظمـی فرزنـد شـکرهللا شـماره ملـی ۳۸۰۱7۲۰7۸۰ ششـدانگ   -۱۵
بمساحت ۱۶۳۳ متر مربع قسمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قروه خیابان شریعتی خریداری از 

مالـک رسـمی علـی عسـگر عبدالملکـی
 ۱۶- اشـرفی عبدالملکـی فرزنـد عشـقعلی شـماره ملـی ۳۸۰۱۴77۸۳۵ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت  ۱۱۹/۱۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قلعـه کوچـه شـاهد ۸ خریـداری 

از مالـک رسـمی مـراد عبدالملکی
 ۱7- حمید عبدالملکی فرزند نبی شماره ملی ۳7۹۰۰7۸7۸۶ ششدانگ یک قطعه باغ بمساحت 
۱7۵۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۴۴ اصلی قلعه واقع در خریداری از مالک رسـمی محمد سـلیم 

عبدالملکی
خانـه  بـاب  یـک  ملـی ۳۸۰۱۳۶۶۲۶۱ ششـدانگ  فرزنـد حسـین شـماره  ۱۸- حسـنعلی صالحـی 
بمسـاحت ۲۵۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قلعه ابتدای بلوار قائم خریداری از 

مالـک رسـمی طهماسـب عبدالملکـی
 ۱۹- فاطمـه عبدالملکـی فرزنـد محمـد شـماره ملـی ۳۸۰۰۵۹۲۸7۸ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمساحت ۱۲7/7۴متر مربع قسمتی از پاک ۴۴ اصلی واقع در قلعه خیابان انقاب خریداری از 

مالـک رسـمی خیـرهللا عبدالملکی
خانـه  بـاب  یـک  ششـدانگ   ۳۸۰۱۹۳۴۳۵7 ملـی  شـماره  علیرضـا  فرزنـد  زارعـی  محمـد   -۲۰
بمساحت۱۳7/۶۱ متر مربع قسمتی از پاک ۴۴ اصلی قلعه بن بست شاهد ۸ واقع در خریداری 

از مالـک رسـمی عبدالمحمـد عبدالملکـی
 ۲۱ - محمـد عبدالملکـی فرزنـد خانلـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۵۵۵۳۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۲۶۲۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قامـه شـهرک دانـش 

خریـداری از مالـک رسـمی خانلـر عبدالملکـی
۲۲- محمـد علـی عبدالملکـی فرزنـد خانلـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۲۳۱۴۰۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمین 
مزروعـی بمسـاحت ۸۹۹7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قلعـه شـهرک دانـش 

خریـداری از مالـک رسـمی خانلـر عبدالملکـی
۲۳ – یاسـر عبدالملکـی فرزنـد فریـدون شـماره ملـی ۳۸۰۱۵۴۸۰۴۱  ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت ۲۲۸/۳۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۴ اصلـی واقـع در قلعـه بلـوار قائـم خریـداری از 

مالـک رسـمی محمـود عبدالملکـی 
۲۴- افشین سعیدی فرزند حسین شماره ملی ۳۸۰۱۲۶۴۶۰۲ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۲۳/۶7 متر مربع قسمتی از پاک ۱۸۵۸/۴۴ اصلی واقع در قروه شهرک دانش خیابان فرزانگان 

خریداری از مالک رسمی محمدامین عبدالملکی
 ۲۵- فاطمـه محمدیـان فرزنـد ناصـر شـماره ملـی ۳۸۰۰۰۳۰۴۱۱ ششـدانگ یـک باب خانه بسـاحت 
۴۵/۹7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۳۰۸۵/۴۴  اصلـی قـروه شـهرک دانـش واقـع در خریـداری از 

مالک رسـمی حقمراد عبدالملکی 
۲۶- عبدالحسـین حشـمتی فرزنـد قربـان شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۱۱۵۱۶ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت ۱۸۴/۶۶ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۵ اصلـی واقـع در روسـتای دیوزنـد خریـداری از 

مالـک رسـمی محمدرضـا هاشـمی
۲7- عزیـز پارسـا جـو فرزنـد علیجـان شـماره ملـی ۳۸۰۰۴۶۸۸۰۸ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحت ۶۶۲۵7 متر مربع قسمتی از پاک ۴۵ اصلی واقع در روستای دیوزند خریداری 

از مالـک رسـمی علیجـان فعلـه گری
۲۸- رحیم محمدی فرزند خیرهللا شـماره ملی ۳۸۰۱۶۲۰۸۵۹ ششـدانگ ۲ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحت ۹۰7۵ و ۲۰۶۱۱ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۴۸ اصلـی واقـع در روسـتای میهـم علیـا 

خریـداری از مالـک رسـمی عبدالمجیـد اردالن
۲۹- سـید محمـد حسـینی فرزنـد سـید حسـام الدیـن شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۴۶۵7۳ ششـدانگ یـک 
قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت ۳۸۵7۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۵۳ اصلـی واقع در روسـتای 

حاجـی آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی سـید مهـدی شـرفی .
۳۰ - غامعلـی قربانعلـی فرزنـد محمـد شـریف شـماره ملـی ۳۸۰۰۴۵۱۲۴7 ششـدانگ یـک قطعـه 
زمین مزروعی بمسـاحت ۵۵۵۳۱ متر مربع قسـمتی از پاک  ۵۳ اصلی واقع در روسـتای حاجی 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی عربعلـی و غامعلی قربانی
۳۱- صـاح الدیـن مـرادی فرزنـد اقبـال شـماره ملـی ۳۸۰۱۸۵۳۸۸۸ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۱۵۹۰۶ متـر مربـع قسـمتی از پـاک  ۵۳ اصلـی واقـع در روسـتای حاجـی آبـاد 

خریـداری از مالـک رسـمی سـید مرتضـی حسـینی
۳۲- عـزت هللا کمانگـر فرزنـد محمـد شـریف شـماره ملـی ۳۸۰۰۵7۳۸۵7 ششـدانگ یـک قطعـه 
زمیـن مزروعـی بمسـاحت ۱۸۵۴۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۵۵ اصلـی واقـع در روسـتای قاسـم 

آبـاد خریـداری از مالـک رسـمی محمـد سـعید کمانگـر
  ۳۳- مولـود رحمتـی فرزنـد علیمحمـد شـماره ملـی ۳۸۰۱۴۴۴۳۳۳ ششـدانگ ۱۰ قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحتهای 7۶۹۹ و ۱۰۰۲۶ و ۱۶۰۱۸ و ۱۳۳۹7 و ۱۴۹۹ و ۱۱۳۲۳ و ۱۹۴۶ و ۸۰۶۴ و ۸۰۶ 

و 7۱۴ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۰ اصلـی واقـع در روسـتای قصـان خریـداری از مالـک رسـمی 
علیمحمد رحمتی

۳۴- محمـد رضایـی فرزنـد محمـد مـراد شـماره ملـی ۳۸۰۰۴۲۰7۴۰ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمساحت ۵۲/۳۹ متر مربع قسمتی از پاک ۶۳ اصلی واقع درقروه خیابان ۱۲ فروردین خریداری 

از مالـک رسـمی قوچعلـی معظمی
سنندج – بلوار جانبازان سایت اداری اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

 ۳۵ - حلیمـه خادمـی فرزنـد محـی الدیـن شـماره ملـی ۳۸۰۰۳۸۰۱۶۱ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت۱۲۵/۲۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان سـیدجمال الدیـن 

خریـداری از مالـک رسـمی محمـد اقدامیـان
۳۶- علیرضارحیمی بلدستی و زهرا رستمی شماره ملی ۳۸۰۱۲7۶۳۴۱ و ۳۸۰۱۸7۱۸۰۰ ششدانگ 
یـک بـاب خانـه بمسـاحت ۹۹/۵۲ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان 

مـدرس غربـی خریـداری از مالـک رسـمی پیرعلـی صیدمحمدی 
۳7- سیروان زارعی فرزند حبیب شماره ملی ۳7۹۰۱۵۹۹۶۴ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۱۱۰7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/۶۹7 اصلـی واقـع در قـروه خیابـان کوتـر ۳ خریـداری از مالک 

رسمی ام البنین امانی .
۳۸- محمدرضـا بشـیری فرزنـد کـرم رضـا شـماره ملـی ۳۳۵۹۹۲۴۶۵7 ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت۱۲۱/۳۶ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/۶۹7 اصلـی واقـع در قروه بلوار پدر خریـداری از 

مالـک رسـمی قربانعلـی فیـروز بهر .
۳۹- محمـود رضایـی فرزنـد باقـی شـماره ملـی ۳7۸۲۰۶۸۲۱۱ ششـدانگ یـک بـاب خانـه بمسـاحت 
۲۸/۶۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۹۸/۶۳ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان کشـاورز خریـداری از 

مالـک رسـمی ابراهیـم حقیقی
۴۰- صفر معظمی فرزند عبدهللا شماره ملی ۳7۹۰۱7۲۸۵۵ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۱۰۱/۱۹ متـر مربـع قسـمتی از پـاک۶۳/۶۹۸ اصلـی واقـع در قـروه شـهرک امـام خریـداری از مالـک 

رسـمی سـیدجمال الدین حسینی .
۴۱- کیومرت نظری فرزند مهدی شـماره ملی ۳۸۰۰۲۴۴۴7۰ ششـدانگ یک باب خانه بمسـاحت 
۱7۵/7۴  متر مربع قسمتی از پاک ۶۳/۶۹۹  اصلی واقع در قروه میدان شورا خریداری از مالک 

رسمی محمد علی مبارکی
 ۴۲- علـی عزیـزی فرزنـد خـداداد شـماره ملـی ۳7۹۰۰۱۸۵۸۹ ششـدانگ یـک بـاب خانه بمسـاحت 
۱7۰ متـر مربـع قسـمتی از پـاک  ۶۳/۶۹۹ اصلـی واقـع در قـروه شـهرک امـام خریـداری از مالـک 

رسـمی اسـماعیل ایپکی
۴۳- فرهنـگ و بیـژن چراغـی شـماره ملـی ۳۸۰۰۲۴7۸۹۱ و۳۸۰۱۳7۵۲۴۲ ششـدانگ یـک قطعـه 
زمین و بنای احداثی بمساحت ۹۴۳/۵۹ متر مربع قسمتی از پاک ۶۳/۶۹۹  اصلی واقع در قروه 

انتهای شهرک امام خریداری از مالک رسمی شعبانعلی  قاسمی
۴۴- جعفـر خداویسـی فرزنـد احمـد علـی شـماره ملـی ۳۸۰۰7۳۸۵7۰ ششـدانگ یـک بـاب خانـه 
بمسـاحت ۱۶۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/7۱۱ اصلـی واقـع در قـروه خیابـان بوعلـی شـمالی 

خریـداری از مالـک رسـمی عـزت هللا خادمـی 
۴۵- خداداد کوهی فرزند ابراهیم شماره ملی ۳۸۰۱۳۹۴۴۴۱ ششدانگ یک باب خانه بمساحت 
۱۲۸/۲۱ متر مربع قسمتی از پاک۶۳/7۱۱  اصلی واقع در قروه خیابان کشاورز خریداری از مالک 

رسمی ابراهیم آقاعلی :
۴۶- شـمس هللا محمـدی و فریـده محمـدی فرزنـد لطـف هللا شـماره ملـی ۳۸۰۰۶۰۸۹۹۵ و 
۳۸۰۱۴7۰۵7۱ ششـدانگ یـک بـاب خانـه بمسـاحت ۱۱۳/۸۰ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/7۱۱  

اصلـی واقـع در قـروه خیابـان پرویـن اعتصامـی خریـداری از مالـک رسـمی تـاروردی خادمـی
 ۴7- مرتضـی سـاعدی موچـش فرزنـد غامعلـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۸۱۹۵۹۰ ششـدانگ یـک بـاب 
خانـه بمسـاحت۹7/۸۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۶۳/7۲۲ اصلـی واقـع در قـروه بلـوار امام علی 

خریـداری از مالـک رسـمی علـی اصغـر محمـدی . 
۴۸- احمـد کـرم پـور فرزنـد رمضـان شـماره ملـی ۳۸۰۴۴۲۵۳۱ ششـدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحت ۱۵۲۳ متر مربع قسـمتی از پاک۶۳/۹۰۸۵ اصلی واقع در قروه شـهرک امام خریداری 

از مالک رسمی محمد اقدامیان
سنندج – بلوار جانبازان سایت اداری اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

۴۹- محمدرضـا کاوه فرزنـد قربانعلـی شـماره ملـی ۳۸۰۰۵۲۵۰۶۲ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمسـاحت ۴۰۰۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۶۵ اصلی واقع در سـریش آباد خریداری از 

مالـک رسـمی عبـاس حیـدری .
 ۵۰- حجـت ضیایـی فرزنـد وجیـه هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۵۰۱۳۰۲ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمسـاحت 7۰۸۰ متر مربع قسـمتی از پاک ۶۵ اصلی واقع در سـریش آباد خریداری از 

مالـک رسـمی محمدرضـا و مجتبـی مومنـی 
۵۱- سـامان امیری و مهدی غامی شـماره ملی ۳۸۰۰۳۲۳۳۵۱ و ۳7۹۰۲۵۶۲۹۳ ششـدانگ یک 

قطعـه زمیـن مزروعـی بمسـاحت ۱۶۰۶۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک 7۰ اصلـی واقـع در روسـتای 
کنگـره خریـداری از مالـک رسـمی محمـد ابراهیـم حسـین آبادی

۵۲- محمـد امیـن صادقـی فرزنـد جعفـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۵7۸۸۵۲ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۴۰۰۸7 و ۳۰۱۲۵ و ۶۰۴7 متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در 

روسـتای افبـاق خریـداری از مالـک رسـمی جعفـر صادقـی
۵۳- صحبـت هللا صادقـی فرزنـد جعفـر شـماره ملـی ۳۸۰۰۶۸۶7۶7 ششـدانگ ۵ قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحت ۴۲۸۹۶ و ۴۶۹۲ و ۲۱۳۶۵ و ۲۲۶۴۸ و ۸۴۸۰ متر مربع قسمتی از پاک ۱۳۵ 

اصلـی واقـع در روسـتای اقبـاق خریـداری از مالـک رسـمی جعفـر صادقـی
 ۵۴ - سید عبدهللا و فاطمه حسینی و محبوبه فریدی شماره ملی ۳۸۰۰۶۸۹۹۱۱ و ۳۸۰۰۶۸۶۳۵۱ 
و ۳۸۰۰۶۸۹۰۲۲ ششدانگ سه قطعه زمین مزروعی بمساحت های ۲۳۴۹۰ و ۲۳۵۴۱ و ۲۳۸7۱ 
متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در روسـتای اقبـاق خریـداری از مالـک رسـمی سـید 

حمزه حسینی
۵۵- حسـین صادقـی فرزنـد علـی اصغـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۶۶۴۳۶۸ ششـدانگ ۳ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحتهای ۵۳۱۸ و ۲۸۸۵ و ۱7۶۴۸ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در 

روسـتای اقبـاق خریـداری از مالـک رسـمی عسـگر علـی صادقـی
۵۶ - صفـر صادقـی فرزنـد جعفـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۱۵7۵۰۴ ششـدانگ 7 قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحتهای ۴۲۸۴ و ۹۸۴۵ و 7۰7 و ۳۰۲۵۸ و ۲۵۶۸۲ و ۱۲۰۲۱ و ۲۵۳۱ متـر مربـع قسـمتی از 

پـاک ۱۳۵ اصلـی واقـع در روسـتای افبـاق خریـداری از مالـک رسـمی جعفـر صادقـی
بخش ۶ چهاردولی

۵7- فرمـان حیـدری فرزنـد محمـد صفـر شـماره ملـی ۳۸۰۱۶۹۳۸7۲ ششـدانگ ۵ قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحتهای ۳۰۶۴۵ و ۱۲۰۰۳ و ۱۲۲۸7 و ۱۰۶۸۶ و ۱7۹۰7 متر مربع قسمتی از پاک – 

اصلـی واقـع در درج خریـداری از مالـک رسـمی هللا مـراد گوشـیر
۵۸- محمدرضـا کلونـدی فرزنـد فـرض هللا شـماره ملـی ۳۸۰۰۸۶۵۶۱۰ ششـدانگ یـک قطعه زمین 
مزروعی بمساحت ۲۸۴۲ متر مربع قسمتی از پاک ۱۳ اصلی واقع در روستای سوتپه خریداری 

از مالک رسمی قربانعلی کلوندی
۵۹- سلیمان حیدری فرزند محمد ابراهیم شماره ملی ۳۸۰۰7۴۲7۳۱ ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعـی بمسـاحت ۴۹۸۴۳ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۶ اصلـی واقـع در روسـتای حسـن آبـاد 

محمـد نظـر خریـداری از مالـک رسـمی مـرد علی صادقی
 ۶۰- فرج خدایوندی فرزند فریدون شـماره ملی ۰۳۲۱۶۹۱۹۴۶ ششـدانگ ۳ قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحتهای ۳۲۱۶ و ۹۲۴۳ و ۱۴۸۰۴۴ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۲۰ اصلـی واقـع در روسـتای 

سـولچه خریـداری از مالـک رسـمی قنبـر علـی صادقی
سنندج – بلوار جانبازان – سایت اداری – اداره کل ثبت اسناد و اماک استان کردستان

۶۱ - محسـن فعلـه گـری فرزنـد شـکر علـی شـماره ملـی ۳۸۰۱۰۹7۲۵۰ ششـدانگ ۲ قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۱۲۹7۸ و ۲۱۶۲۹ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۲۲ اصلـی واقـع در ویتسـار 

خریـداری از مالـک رسـمی شـرفعلی فعلـه گـری
 ۶۲ - میثـم صادقـی فرزنـد ولـی هللا شـماره ملـی ۳۸۰۱۹۵۵۹۴۱ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعی بمسـاحت ۶۳۴ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۲ اصلی واقع در روسـتای ویتسـار خریداری 

از مالـک رسـمی عـزت هللا صادقـی
۶۳- رحمان صادقی فرزند عبدهللا شماره ملی ۳۸۰۱۱۰۲۴7۱ ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 
بمسـاحت ۴۰7۵ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۲ اصلی واقع در وینسـار خریداری از مالک رسـمی 

عبـدهللا صادقی .
۶۴- داود زارعـی فرزنـد محمـد حسـین شـماره ملـی ۳۸۰۱۶۱۰۱۶۰ ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بمسـاحت ۳7۸۸۵ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۲۲ اصلـی واقـع در روسـتای وینسـار 

خریـداری از مالـک رسـمی مـرد علـی صادقـی
 ۶۵- حبیـب غامـی فرزنـد علیمـراد شـماره ملـی ۳۸۰۱۱۶۲7۲۱ ششـدانگ ۳ قطعـه زمیـن مزروعـی 
بمسـاحت ۴۱۹۱۱ و ۱۱۹۵7 و ۶۴۶۶ متر مربع قسـمتی از پاک ۲۳ اصلی واقع در روسـتای دوسـر 

خریداری از مالک رسـمی اسـمعیل خداویسـی 
۶۶- عزیـز مـراد قربانـی فرزنـد محمدولـی شـماره ملـی ۴۰۱۰۹۲۴۶۳۸ ششـدانگ بـه قطعـه زمیـن 
مزروعی بمساحتهای 7۸۳۳۶ و ۱۶۵۶۹ و ۳۱۸۲۹ و ۲۰۸۴۰ و ۵7۸۳۳ و 7۹۱۱ و ۱۴۲۲7 و ۱۳۳۵۴ 
و ۶۸۳۴ متـر مربـع قسـمتی از پـاک ۱۰۸ اصلـی واقـع در روسـتای کمـره خریـداری از مالـک رسـمی 

مصطفـی دهقانـی و محمدولی قربانی
 ۶7- محمـد قربانـی فرزنـد محمدولـی شـماره ملـی ۴۰۱۱۱7۱۹۲۱ ششـدانگ ۲ قطعـه زمین مزروعی 
بمساحت ۶۲۸۹ و ۲7۴۱۶ متر مربع قسمتی از پاک ۱۰۸ اصلی واقع در روستای کمره خریداری 

از مالک رسمی میرزابابا گوشیر
نوبت اول 1401/11/04 نوبت دوم 1401/11/18

محمد علی دهقانی -  رئیس اداره شهرستان قروه 

اقتصــــــــــادمحلی مدیـریتو .  شنبه 17 دی 1401 . سال هجدهم . شماره 5068 . 

آگهیفقدانسندمالکیت
طبـق  نسـب  قهرمانـی  مسـعود  آقـای  وکیـل  قهـری  بهـرام  آقـای  اینکـه  بـه  نظـر 
رسـمی شـماره  اسـناد  دفترخانـه  مـورخ 1401/9/23  وکالتنامـه شـماره 23987 
1598 تهـران بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی مصـدق شـده طـی شـماره 
5048 مورخ 1401/06/2 توسـط دفترخانه اسـناد رسـمی شـماره 1165 حوزه ثبتی 
تهـران و بـرگ تقاضـا بـه شـماره وارده 1025021519 مـورخ 1401/07/03 مدعـی 
فقـدان سـند مالکیـت ششـدانگ یـک دسـتگاه آپارتمـان نـوع ملـک طلـق بـا کاربری 
بـه پـاک ثبتـی 1 فرعـی از 6589 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از فرعـی از اصلـی 
مذکور، واقع در بخش 02 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک نارمک تهران اسـتان تهران 
بـه مسـاحت 119/84 مترمربـع بنـام آقـای مسـعود قهـری مالـک 10 سـهم از 60 
سـهم عرصه و اعیان باسـتثنای بهای عرص و اعیان 40 سـهم مشـاع از ششـدانگ 
ثبت و سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 749072 سـری ب سـال 93 با شـماره 
ثبـت 463581 صفحـه 350 دفتـر امـاک 3103 ثبـت و سـند صـادر و تسـلیم 
گردیده اسـت. و بموجب سـند رهنی شـماره 1749 مورخ 1390/11/25 دفترخانه 
1110 تهـران و سـند 1751 مـورخ 1390/11/25 همـان دفترخانـه و شـماره 1750 
مـورخ  شـماره 1752  رهنـی  سـند  و  تهـران   1110 دفترخانـه  مـورخ 1390/11/25 

1390/11/25 دفترخانـه 1110 تهـران در رهـن بانـک قـرار گرفتـه اسـت. 
بعلـت سـهل انـگاری مفقـود گردیـده و درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی 
پـاک موصـوف را نمـوده اسـت لـذا مراتـب در اجـرای مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون 
ثبـت فقـط در یـک نوبـت در یـک روزنامـه کثیراالنتشـار )همیـن روزنامـه( آگهـی 
میشـود تـا چنانچـه کسـی ادعـای انجـام معاملـه نسـبت بـه ملک مذکـور و یا وجود 
اصـل سـند مالکیـت نـزد خـود را داشـته باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف 
مهلـت 10 روز اعتـراض خـود را بـه انضمـام اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن منطقـه 
ارائـه نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بدیهـی اسـت اصـل سـند مالکیـت پس از 
رویت و ماحظه به ارائه دهنده اعاده خواهد شـد. لیکن به اعتراض بدون ارائه 
اصـل سـند مالکیـت ترتیـب اثـر داده نمـی شـود. در صـورت عـدم وصـول واخواهـی 
ظـرف مهلـت مقـرر قانونـی المثنـی سـند مالکیت پـاک مرقوم صادر و به متقاضی 

تسـلیم خواهـد گردیـد.
غالمرضاغضنفری–سرپرستواحدثبتیحوزهثبتملکنارمکتهران

مالف15470/شناسهآگهی1444217

آگهیتحدیدحدوداختصاصیقسمتیازپالکثبتی1827اصلیکهبرایآن
مقدارپالک338فرعیدرنظرگرفتهشدهاست

و   1401160301026000872 شـماره  رای  اسـتناد  بـه  اینکـه  بـه  نظـر 
1401160301026872 و 140160301026000873 مـورخ 1399/08/05 موضـوع 
رسـیدگی  هیئـت   1400/153 و   1400/49 و   1400/48 شـماره  کاسـه  پرونـده 
کننـده قانـون صـدر الذکـر مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک قلهـک تهـران، 
تصرفـات بامنـازع آقـای مرادعلـی کشـانی و مـراد ذکاءدادگسـتر و محمـد کشـانی 
بالسـویه نسـبت بـه قسـمتی از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در 
تحـت  اصلـی  پـاک 1827  از  در قسـمتی  واقـع  مترمربـع  بمسـاحت 63/66  آن 
پـاک ثبتـی 338 فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران و جهـت اجـرا 
و صـدور سـند مالکیـت طـی نامـه شـماره 140160301026000874 بـه ایـن اداره 
اعـام گردیـده اسـت و تحدیـد حـدود آن مطابـق مقـررات مـاده 14 قانـون ثبـت 
بـه عمـل نیامـده اسـت لـذا طبـق تبصـره ذیـل مـاده 15 قانـون ثبـت تحدیـد حـدود 
مـورد تقاضـای در سـاعت 13 ظهـر روز سـه شـنبه مورخـه 1401/12/2 در محـل 
وقـوع ملـک بـه عمـل خواهـد آمـد. لـذا مراتـب بدینوسـیله بـه متعاملیـن و مالکیـن 
مشـاعی و مجاوریـن اعـام مـی گـردد پـاک فـوق الذکـر از سـاعت 13 ظهـر روز 
تعییـن شـده تحدیـد حـدود و نقشـه بـرداری در محـل وقـوع ملـک بـه عمـل خواهد 
آمـد و بموجـب مـاده 20 قانـون ثبـت اسـناد و امـاک چنانچـه مالکیـن مشـاعی و 
مجاوریـن و یـا صاحبـان حقـوق ارتفاقـی اعتراض نسـبت بـه تحدید حدود و حقوق 
ارتفاقی داشـته باشـند در روز تعیین شـده در محل وقوع ملک حاضر و اعتراض 
خـود را اعـام تـا در صـورت جلسـه تحدیـد حـدود قیـد گـردد و یـا اینکـه از تاریـخ 
تحدیـد حـدود بـه مـدت یـک مـاه )30 روز اعتـراض خـود را بـه ثبـت محـل واقـع 
در خیابـان میردامـاد تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد و سـپس بموجـب تبصـره 2 
ذیـل مـاده واحـد قانـون تعییـن تکلیـف پرونـده هـای معتـرض فاقـد سـابقه بـوده 
و بـا اعتـراض آن در مرجـع قضایـی از بیـن رفتـه اسـت )بموجـب سـال 1373( از 
تاریخ اعتراض آنرا به ثبت محل تسـلیم نمایید و در غیر اینصورت پس از اتمام 
مهلـت قانونـی و عـدم وصـول اعتـراض اسـناد مالکیـت رقبـات فـوق الذکـر برابـر 

مقـررات صـادر خواهـد شـد./***.
مهدیشعبانی–رئیسواحدثبتیحوزهثبتملکقلهکتهران

مالف15471/شناسهآگهی1444299

آگهیفقدانسندمالکیت
 1401/09/09 مـورخ   192579 شـماره  وکالتنامـه  طبـق  رضوانـی  نـادر  آقـای 
دفترخانـه 122 تهـران و بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تحـت شـماره 14661 مـورخ 
1401/09/09 دفتـر اسـناد رسـمی 1598 تهـران طـی وارده شـماره 1147022677 
مـورخ 1401/09/21 مدعـی فقـدان سـند مالکیـت دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ 
 8789 ثبتـی  پـاک  بـه  کاربـری  بـا  طلـق  ملـک  نـوع  تجـاری  واحـد  قطعـه  یـک 
فرعـی از 1863 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 3732 فرعـی از اصلـی مذکـور، 
قطعـه 1 در طبقـه 0 و واقـع در بخـش 10 ناحیـه 00 حـوزه ثبـت ملـک زیبادشـت 
تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 130/08 مترمربـع، واقـع در همکـف، بانضمـام 
پارکینـگ قطعـه 1 بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در طبقـه -1 و پارکینـگ قطعـه 
2 بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در طبقـه -1 و پارکینـگ قطعـه 5 بـه مسـاحت 11 
مترمربـع واقـع در طبقـه -1 مشـخصات مالکیـت: مالکیـت سـعید / دبسـتانی فرزنـد 
علـی شـماره شناسـنامه 2827 تاریـخ تولـد 1342/01/01 صـادره از تهـران دارای 
شـماره ملـی 0049787810 بـا جـز سـهم 2 از کل سـهم 6 بعنـوان مالـک دو دانـگ 
مشـاع از شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 35417 تاریـخ 
تهـران،  اسـتان  تهـران  810 شـهر  رسـمی شـماره  اسـناد  دفترخانـه   1394/08/17
بـا  الـف سـال 94  اصلـی بشـماره چاپـی 258162 سـری  مالکیـت  موضـوع سـند 
دفتـر   70 صفحـه  در  کـه   139420301023048687 الکترونیکـی  دفتـر  شـماره 
امـاک جلـد 919 ذیـل شـماره 161909 ثبـت گردیـده اسـت. محدودیـت: نـدارد حال 
اعام داشـته که بعلت جابجایی سـند مالکیت خود را مفقود و درخواسـت صدور 
المثنـی سـند مالکیـت نمـوده لـذا مراتـب باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبت 
در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا وجـود سـند مالکیـت مذکـور نـزد خود باشـد از 
تاریـخ نشـر ایـن آگهـی ظـرف مـدت 10 روز بـه ایـن منطقـه مراجعـه و اعتـراض خـود 
را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم و رسـید دریافـت نمائید 
تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد بـه اعتـراض بـدون ارایه اصل سـند مالکیـت ترتیب اثر 
داده نخواهـد شـد. پـس از انقضـای مهلـت مزبـور و نرسـیدن واخواهـی نسـبت بـه 

صـدور سـند مالکیـت المثنـی طبـق مقـررات اقـدام خواهـد شـد.
منوچهرکاظماصالنی–رئیسواحدثبتیحوزهثبتملکزیبادشتتهران

مالف15472/شناسهآگهی1444305
اخطاریهدفترخانه97طالق

آدرس:  و  اقامتـگاه   ، آزاد  ، شـغل:  فرزنـد حسـین  بختیـاری  آقـای محمدجـواد  خانوادگـی مخاطـب:  نـام  و  نـام 
مجهول المـکان

موضـوع: برابـر دادنامـه 140168390011170226 مورخـه 1401/8/11 صـادره از شـعبه محتـرم 254 دادگاه خانـواده 
تهـران حکـم و مجـوز طـاق شـما صـادر و جهـت اجـرا بـه ایـن دفترخانـه تسـلیم گردیـده اسـت. لـذا الزم اسـت ظـرف 
یک هفته از تاریخ انتشار روزنامه جهت اجرای صیغه طاق و امضاء سند طاق به این دفترخانه مراجعه فرمائید 
بدیهی است در غیر اینصورت در غیاب شما و برابر مقررات قانونی نسبت به ثبت واقعه طاق اقدام خواهد شد.

نشانی: تهران ، شهر زیبا ، میدان الغدیر ، خ کانون ، بلوک 15 پ 441 ورودی اول طبقه اول 
تلفن: 44310604 -  همراه 09121874428                  جعفریونسی–سردفترازدواج426وطالق97تهران

مالف15476/شناسهآگهی1444309

آگهیفقدانسندمالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای حامـد قربانـی طـی وکالتنامـه 9437 مـورخ 1398/4/19 دفترخانـه 1480 تهـران 
وکالتـا از طـرف آقـای مرتضـی وحدانـی بـا اعـام مفقـود شـدن سـند مالکیـت ملک مورد آگهی با تسـلیم 
استشهادیه گواهی امضاء شده بشماره 16912 مورخ 1401/10/28 دفترخانه 1351 تهران و درخواست 
وارده 1023188 مـورخ 1401/10/28 درخواسـت سـند المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در 

اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد.
نام و نام خانوادگی: مرتضی / وحدانی

شـماره پـاک ثبتـی: 42372 فرعـی از 48 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 5039 فرعـی از اصلـی مذکـور، 
واقـع در بخـش 11 تهران
علت مفقودی: جابجایی

خاصـه وضعیـت مالکیـت: سـند مالکیـت یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 42372 فرعـی از 48 
اصلی، مفروز و مجزا شده از 5039 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 2 تفکیکی واقع در طبقه 1 و واقع در 
بخش 11 ناحیه 00 حوزه ثبت ملک لویزان تهران استان تهران به مساحت 67/09 مترمربع که مقدار 

6/32 مترمربع آن بالکن اسـت و مقدار 12/48 مترمربع آن در آینده جز گذر خواهد شـد.
مشخصات مالکیت:

مالکیـت مرتضـی / وحدانـی فرزنـد احـد مالـک شـش دانـگ عرصـه و اعیـان بـا شـماره مسـتند مالکیـت 
تهـران،  اسـتان  تهـران  شـهر   1130 شـماره  رسـمی  اسـناد  دفترخانـه   1398/04/12 تاریـخ   21518
موضـوع سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 152572 سـری د سـال 97 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 

اسـت.  گردیـده  ثبـت   139820301151010522
اینـک بـا توجـه بـه اعـام مفقـودی سـند مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت به ملـک مورد آگهـی، معامله 
کرده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل 
مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف 
مهلت مقرر اعتراض نرسد و یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارایه نشود اداره 

ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد. 
ابوالفضلتریوه–مدیرواحدثبتیحوزهثبتملکلویزانتهران

مالف15478/شناسهآگهی1444311

آگهیفقدانسندمالکیت
نظـر بـه اینکـه آقـای حامـد قربانی طی وکالتنامـه 9437 مـورخ 1398/4/19 دفترخانـه 1480 
تهـران وکالتـا از طـرف آقـای حسـن سـبزعلی بـا اعـام مفقـود شـدن سـند مالکیـت ملـک 
مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی امضـاء شـده بشـماره 16909 مـورخ 1401/10/28 
دفترخانـه 1351 تهـران و درخواسـت وارده 1023152 مـورخ 1401/10/28 درخواسـت سـند 
المثنـی سـند مالکیـت را نمـوده اسـت، مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانون ثبت به 

شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد:
نام و نام خانوادگی: حسن سبزعلی

شماره پاک ثبتی: 16808 فرعی از 48 اصلی مفروز و مجزی شده از 5039 فرعی از اصلی 
مذکور واقع در بخش 11 تهران

علت مفقودی: جابجایی
خاصه وضعیت مالکیت:

سـند مالکیت ششـدانگ یک دسـتگاه آپارتمان واقع در طبقه همکف به مسـاحت 67/09 
مترمربع – که مقدار 6/32 مترمربع آن بالکن اسـت و مقدار 12/48 مترمربع آن در آینده 
جزء گذر خواهد شد – قطعه اول تفکیکی به پاک ثبتی 16808 فرعی از 48 اصلی مفروز 
و مجـزی شـده از 5039 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام انبـاری به 
مسـاحت 9/68 مترمربـع واقـع در طبقـه زیرزمیـن بـا قدرالسـهم از عرصـه و سـایر مشـاعات 
و مشـترکات ذیـل ثبـت 319860 صفحـه 456 دفتـر 1216 بـه شـماره چاپـی 037230 بنـام 
حسن سبزعلی فرزند حسین ثبت و صادر گردیده است. اینک با توجه به اعام مفقودی 
سـند مراتـب اعـام تـا هـر کـس نسـبت بـه ملـک مـورد آگهـی، معاملـه کـرده یـا مدعـی وجود 
سند مالکیت نزد خود می باشد باید تا ده روز پس از انتشار آگهی به ثبت محل مراجعه 
و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سـند مالکیت یا سـند معامله تسـلیم نماید و اگر ظرف 
مهلـت مقـرر اعتـراض نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه 
ارایـه نشـود اداره ثبـت المثنـی سـند مالکیـت را طبـق مقـررات صـادر و بـه متقاضـی تسـلیم 

خواهـد کرد .
ابوالفضلتریوه–مدیرواحدثبتیحوزهثبتملکلویزانتهران

مالف15479/شناسهآگهی1444313

»آگهیاحرازتصرفات؛موضوعماده3قانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیاراضیو
ساختمانهایفاقدسندرسمیوماده13آئیننامهاجرائیآنمصوب1390/09/20«

نظر به اینکه به استناد آرای شماره 140160301026000972 – 14016030102600973 
–  140160301026000976  –  1401301026000975  –  140160301026000974  –
شـماره  هـای  کاسـه  پرونـده  موضـوع  مـورخ 1401/10/18   –  140160301026000977
14  –  140111440102600031  -  140111440102600030  –  1401114401026000029
هیئـت  1400114401026000077  -00114401026000051140160301026000977

رسـیدگی کننـده قانـون صدرالذکـر مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک قلهـک تهـران، 
تصرفـات بامنـازع آقایـان 1- خانـم صغـری گشـانی بـه شناسـنامه شـماره 13 کـد ملـی 
3979647838 صادره از تویسرکان فرزند احمد نسبت به 1/2 سهم مشاع از 18 سهم 
ششـدانگ در یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 72/72 مترمربـع در 

قسـمتی از پـاک شـماره 0 فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران 
2- آقـای علـی اکبریـان بـه شناسـنامه 2602 کدملـی 0452655889 صـادره از تهـران
فرزند حجت اله نسـبت به 2/9 سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ در یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 72/72 مترمربع در قسمتی از پاک شماره 0 فرعی 

از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
3- خانـم مهنـاز اکبریـان بـه شناسـنامه 3478 کدملـی 0453434517 صـادره از تهـران

فرزند حجت اله نسبت به 0/95 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ در یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن به مساحت 72/72 مترمربع در قسمتی از پاک شماره 0 فرعی 

از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهران
از صـادره   3979381560 ملـی  کـد  بـه   17 شناسـنامه  بـه  معینـی  اسـداله  آقـای   -4
تویسـرکان فرزند فتح اله نسـبت به 6 سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ در یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مسـاحت 72/72 مترمربع در قسـمتی از پاک شـماره 0 

فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
5- خانـم مریـم اکبریـان بـه شناسـنامه شـماره 42 کـد ملـی 0452730759 صـادره از
تهـران فرزنـد حجـت الـه نسـبت بـه 0/95 سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ در یـک 
قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی در آن بـه مسـاحت 72/72 مترمربـع در قسـمتی از پـاک 

شـماره 0 فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
از صـادره   3978787891 کدملـی   1613 شناسـنامه  بـه  گشـانی  نظامعلـی  آقـای   -6
تویسرکان فرزند کرمعلی نسبت به 6 سهم مشاع از 18 سهم ششدانگ در یک قطعه 
زمین با بنای احداثی در آن به مسـاحت 72/72 مترمربع در قسـمتی از پاک شـماره 0 

فرعـی از 1827 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران
لـذا بـه اسـتناد مـاده 3 قانـون مذکـور مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی تـا 
چنانچه شـخص و یا اشـخاص اعم از حقیقی یا حقوقی نسـبت به موضوع صدور سـند 
بنام متقاضی مذکور هر گونه اعتراضی دارند ظرف مهلت دو ماه از تاریخ انتشار اولین 
آگهـی، بـه ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـام اعتـراض و اخـذ رسـید ظـرف مـدت یک ماه از 
تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه دادگاه عمومـی محـل وقـوع ملـک تقدیم 
نموده و گواهی مربوطه را از دادگاه اخذ و به این اداره تحویل نماید، در غیر اینصورت 

پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، سـند مالکیـت وفـق مقـررات صادر خواهـد گردید.
تاریخانتشارنوبتاول:1401/11/04تاریخانتشارنوبتدوم:1401/11/19

مهدیشعبانی–رئیسواحدثبتیحوزهثبتملکقلهکتهران
مالف15474/شناسهآگهی1444329

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابـر رای شـماره 140160329012005946- مـورخ 1401/10/28 هیـات اول/دوم موضـوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقای حسـن 
فاحـی بـه شـماره شناسـنامه 166 کـد ملـی 4609390426 صـادره از گرمسـار فرزنـد علـی 
اکبـر در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن محصـور بـا بنـای احداثـی )سـاختمان(  بـه مسـاحت 
122/15 متر مربع که مقدار 53 متر مربع اعیانی دارد از پاک 1 فرعی از 25 اصلی واقع 
در شـاهبداغ شهرسـتان گرمسـار مبایعـه نامـه عـادی خریـداری از علـی اکبـر فاحی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضی اعتراضی داشـته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود 
را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نمایند.بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم 

وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیت صادر خواهد شـد. 
تاریخانتشارنوبتاول1401/11/04تاریخانتشارنوبتدوم1401/11/20

شناسه1443424حسینچلوئی-رئیسثبتاسنادوامالکگرمسار

آگهیموضوعماده3قانونوماده13آییننامهقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیو
اراضیوساختمانهایفاقدسندرسمی

برابر رای شماره 140160329012005949    - مورخ 1401/10/28 هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در 
واحـد ثبتـی حـوزه ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی آقـای میـاد 
چهارباشـلو بـه شـماره شناسـنامه 99 کـد ملـی 4609959534 صـادره از گرمسـار فرزنـد 
حسـن در ششـدانگ یـک بـاب دامـداری  بـه مسـاحت 194/58 متـر مربـع از پـاک 200 
فرعـی از 57 اصلـی واقـع در شـه سـفید شهرسـتان گرمسـار حقـوق ارتفاقـی: دارای حـق 
عبور از باقیمانده پاک 57/200 می باشد.) مبایعه نامه عادی ورثه محمدآقا چهارپاشلو 
( محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـاع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
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 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد. 
تاریخانتشارنوبتاول1401/11/04تاریخانتشارنوبتدوم1401/11/20

شناسه:1443474حسینچلوئی-رئیسثبتاسنادوامالکگرمسار
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روزنامه اقتصادی چهار زبانه )فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی (
عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی
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مرز باریک بین توهم و واقعیت
راضیه حسینی

رئیس کل بانک مرکزی: »ذخایر ارزی کشور بیش 
از ۲۰ میلیــارد دالر افزایــش یافتــه و در خــارج از کشــور 
در دســترس مــا قــرار دارد / افزایش نرخ ارز در روزهای 
اخیر را واقعی نمی دانم 
ورود  آزاد  بــازار  در   /
نــرخ  و  کــرد  خواهیــم 
ســازی می کنیــم؛ نگران 
بــه  حواســمان  نباشــید 

بازار ارز هست.«
کشــور مــا یکــی از 
مکان هــای عجیــب روی 
کره ی زمین است. پر از 
اتفاقــات فانتــزی و خیالی. ما در دنیایی زندگی می کنیم 
کــه مــرز بین واقعیت و خیال خیلی باریک اســت. اصالً 
راهــی بــرای تشــخیص نیســت و فقط مســئوالن خبره و 
باهــوش می تواننــد متوجــه شــوند کدام اتفــاق واقعی و 

کدام ساخته ذهن مریض یک سری افراد است. 
مثالً همه ی ما تصور می کردیم که قیمت ارز کامالً 
واقعــی اســت. وقتــی کاالیی در چند ســاعت چنــد برابر 
می شــد، فکــر می کردیــم کار ارز اســت. وقتــی پــول توی 
جیب مــان یــک شــبه بــه صفر می رســید، فکــر می کردیم 
تقصیر ارز است؛ ولی تازه فهمیدیم که مسئوالن قیمت 
ارز را به اندازه پشــگل گوســفند هم حســاب نمی کنند. 
خــودش الکــی خــودش را بزرگ کرده کــه بگوید من هم 

هستم. 
مســائل غیــر واقعــی زیاد دیگری هم وجــود دارند. 
مثــل قیمــت خــودرو و مســکن. این ها هم کامــالً تخیلی 
هســتند. مــا زیــادی در جــو توهم فرو رفته ایــم و به نظر 
می رسد نیاز به مشاور داریم. اصالً خبری از قیمت های 
بــاالی اجــاره  خانــه نیســت. همــه اش در ذهــن ماســت. 
از ایــن بــه بعــد اگــر دیدیــد صاحب خانــه به شــما اخطار 
واقعــی  بگوییــد: »ایــن  بــا خودتــان  فقــط  داد،  تخلیــه 
نیســت. همــه ش توهمــه.« اگــر اســباب  واثاثیه تــان را 
بیرون ریخت باز هم بگویید: »عمیق رفتی تو توهم. تو 
االن توی خونه ت نشســتی و داری گفتگوی ویژه خبری 

می بیینی.«
اگــر در کوچــه احســاس ســرما کردیــد بــاز هــم بــه 
خودتــان بگوییــد: »تو گرمتــه. کنار بخاری نشســتی. به 

توهمات دامن نزن.«
همیشــه حواس تــان باشــد، فقــط چنــد مســئله  ی 

واقعی وجود دارد و باقی فانتزی  اند.
 تالش مسئوالن، موفقیت روزافزون کشور، قطار 

پیشرفت و قدرت اول منطقه.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

وزیــر کشــور از طــرح پیشــنهادی در دولــت 
از ســوی ســازمان محیــط زیســت بــرای تغییر در 
اســتانداردهای شــاخص آلودگی هوا خبر داد تا 
الزم نباشد در این شرایط مدارس تعطیل شود.
نشســت  حاشــیه  در  وحیــدی  احمــد 

اســتانداران دربــاره تعطیلــی مــدارس بــه جهــت 
آلودگــی هــوا، اظهــار کــرد: تعطیلــی مــدارس بــه 
خاطر رفع آلودگی نیســت، بلکه بخاطر ســالمتی 
فرزندان مــان اســت. مصوبه ای وجــود دارد که در 
آن مشــخص کــرده در چــه شــاخصی از آلودگــی، 

مــدارس باید تعطیل باشــند. گروه های اضطراری 
استان ها براساس همین مصوبه ناچارند تصمیم 

به تعطیلی بگیرند.
وی اضافــه کــرد: در هرحــال ایــن موضــوع 
موجــب شــد تــا بــا کمــک ســازمان محیط زیســت 

پیشــنهاد جدیــدی را بــرای دولــت تعییــن کنیم تا 
ایــن اســتانداردها را کمــی تغییــر دهیــم تــا الزم 
نباشــد در ایــن شــرایط مــدارس مــان را تعطیــل 

کنیم.
 پیشنهاد نوری به دولت

برای تعلیق مالک شاخص های کیفیت هوا 
یوســف نــوری، وزیــر آمــوزش و پــرورش در 
همایــش بانــوی فرزانــه )گرامیداشــت روز زن و 
مــادر( نیــز به تعطیلی های مــدارس در هفته های 
گذشــته اشــاره کــرد و گفــت: اگــر شــاخص های 
جهانی کیفیت هوا را ببینید، در کشورهای دیگر 
شــاخص کمتــر از ۳۰۰ باشــد تعطیــل نمی کننــد، 
اما شاخص برای تعطیلی مدارس را برای ما روی 
۱۵۰ بســتند و تعطیلی هــا طــوری بــود کــه شــبیه 
شــاخص های  کــه  درحالــی  شــدیم.  کرونــا  دوره 

آالیندگی ما زیر ۲۰۰ هستند.
نــوری افــزود: یا اینکــه هوا بارانی می شــود، 
بــرای  نظــام  می کننــد.  تعطیــل  می شــود،  برفــی 
آمــوزش و پــرورش روزانــه ۱۰۰۰ میلیــارد تومــان 
هزینــه می کنــد. فارغ از بحث هزینــه و مهمتر از 
آن، ارزش افزوده کار معلمان و دانش آموزان ما 
بیــش از اینهاســت. جامعــه ما بایــد در آموزش و 

پرورش موثرقرار بگیرد.
وی بــا بیــان اینکــه البتــه اگــر جایــی جــان 
بچه هــا بــه خطــر بیفتــد مــا خودمــان پیــش قــدم 
امــا نبایــد طــوری باشــد کــه در جــو  می شــویم، 
القائــات رســانه ای خارجــی عمــل کنیــم گفــت: ما 
خیلی وقتها این بحث را داریم و رئیس جمهوری 
هــم در دوران کرونــا و هــم ایــن روزهــا بــه ایــن 
موضوع توجه داشتند و قرار است در جلسه آتی 
هیــات دولــت پیشــنهاد دهیــم این شــاخص های 
مرتبــط بــا کیفیــت را بــه تعلیق در بیاورنــد و تنها 
اگــر جایــی خطرآفریــن اســت، مناطــق محــدود با 
رعایــت ضوابــط و مقــررات آمــوزش را در قالــب 

دیگری تداوم ببخشند.
در  کــرد:  اضافــه  پــرورش  و  آمــوزش  وزیــر 
چرخش تحولی جدید و ارتباط با مجموعه زنان و 
دختــران، جــای خانواده خالی نباشــد و ائتالفی با 
امــور زنــان و انجمن اولیا و مربیان باید با جامعه 

وجود داشته  باشد.

وزارت  شــبکه  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
بهداشــت ضمــن تشــریح جزئیــات اجــرای طــرح 
دوراپزشکی در دو استان، گفت که با این شیوه 
قــرار اســت بیمــاری ابتــدا توســط پزشــک مرکــز 
مــورد بررســی قــرار گیــرد و در صورتــی کــه الزم 
بــود پزشــک متخصــص مشــورت دهــد، آنــگاه از 
طریق  دســتگاه هایی که در بســتر الکترونیک در 
اختیار متخصصان قرار دارد، پزشــک ســطح یک 
بــا پزشــک ســطوح باالتر به شــکل برخــط ارتباط 

گرفته و مشاوره الزم را دریافت کند.
دکتر مصطفی رضایی در گفت وگو با ایســنا، 
درخصوص اجرای طرح دوراپزشــکی در دو اســتان 
از  کار  ایــن  گفــت:  و خراســان رضــوی،  اصفهــان 

برنامه های آتی وزارت بهداشــت اســت که فعال به 
شــکل پایلــوت آن را اجرایی کرده ایــم. این طرح در 
مناطــق صعب العبور و نقاطی کــه فاصله زیادی با 
مراکز درمانی بزرگ تر دارند اجرا می شود؛ البته در 
مواقع زمانی خاص مانند شــب ها که ممکن است 
پزشک عمومی )در مراکزی که بیتوته پزشک دارند( 
و یــا در زمــان دهگردشــی نیاز به مشــورت پزشــک 
متخصص و فوق تخصص داشــته باشــد و ضرورتی 
هم نداشــته باشــد که بیمار به بیمارســتان ارجاع 

شود نیز از طرح دوراپزشکی استفاده می کنیم.
وی افزود: با این شیوه قرار است بیماری که 
به مرکز مراجعه کرده اســت ابتدا توســط پزشــک 
مرکز مورد بررسی قرار گیرد و در صورتی که الزم 

بــود تا پزشــک متخصص مشــورت دهــد، آنگاه از 
طریــق  دســتگاه هایی که در بســتر الکترونیک در 
اختیار متخصصین قرار دارد، پزشک سطح یک با 
پزشک سطوح باالتر به شکل برخط ارتباط گرفته 

و مشاوره الزم را دریافت کند.
او بــا اشــاره بــه ایــن کــه ایــن طــرح پایلــوت 
حدودا دو ماه اســت که در دو اســتان اصفهان و 
خراسان رضوی اجرا شده است، بیان کرد: پیش 
از آغاز اجرای برنامه دوراپزشــکی، شــاخص هایی 
را بررســی کرده ایــم و قــرار اســت پــس از اجــرای 
پایلــوت طــرح، مجــددا ایــن شــاخص ها ارزیابــی 
پایــان  از  پــس  کار  پیشــرفت  ببینیــم  تــا  شــود 
طــرح پایلــوت بــه چــه صــورت بــوده اســت و تــا 

چــه حــد توانســته ســبب رضایت منــدی و بهبــود 
ارائــه خدمــات ســالمت شــود. در صورتــی کــه به 
شــاخص های مورد نظر برســیم، ان شاءهللا طرح 

در سایر استان ها هم اجرایی خواهد شد.
وزارت  شــبکه  مدیریــت  مرکــز  رئیــس 
بهداشــت، گفــت: تجهیــزات پزشــکی کــه اکنــون 
مــا  همــکاران  اختیــار  در  دوراپزشــکی  قالــب  در 
قــرار گرفته اســت دارای امکانات تشــخیص طبی 
است که می تواند خدمات نوار قلب، اندازه گیری 
اکســیژن خون، قندخون، فشارخون و... را انجام 
دهد. همچنین امکان افتالموســکوپ، اتوسکوپ 
و تصویربــرداری از ضایعــات پوســتی بیمــار و یــا 

سایر عوارض حادث شده هم وجود دارد.

بــه گفتــه رئیس جمهــوری، افتخاراتــی کــه 
امــروز در حــوزه ســالمت وجود دارد، این اســت 
کــه بیــش از ۹۰ درصد داروهای مــا تولید داخل 
اســت و تجهیزات اتاق عمل در پارک های علم و 

فناوری تولید می شود.
رئیســی  ابراهیــم  ســید  حجت االســالم 
هشــتمین  و  بیســت  در  )دوشــنبه(  روزگذشــته 
جشــنواره تحقیقات و فناوری علوم پزشکی رازی 
ضمــن تبریــک حلول مــاه رجب، اظهار کــرد: باید 
مــاه نــزول بــرکات الهــی را بســیار قــدر دانســت. 
در روزگاری کــه مــا زندگــی می کنیــم نســیم های 
رحمتــی مــی وزد کــه باید جــان خــود را در معرض 
آن نســیم ها قــرار دهیــم تا موجــب نورانیت جان 

و دل ما شود.
نشســت  نشســت،  ایــن  کــرد:  عنــوان  وی 
فرهیختگان، دانشــمندان، پژوهشگران و فعاالن 
عرصه ســالمت و بهداشــت اســت که طبیعتاً یک 
نشســت نمادیــن برای تحلیل از مقام تالشــگران 
و خدمتگــزاران عرصه ســالمت اســت. مــا وظیفه 
داریــم از همــه آنها تشــکر و تقدیر کنیم، به ویژه 
در آزمــون بزرگــی که فعاالن این عرصه در دوران 
کرونــا دادنــد و خــوش درخشــیدند و مخلصانــه 

تالش کردند.
مــا  مــردم  امــروز  گفــت:  جمهــوری  رئیــس 
قــدردان خدمــات مخلصانه پزشــکان و پرســتاران 
و فعاالن حوزه ســالمت هســتند. از پژوهشگران 
و محققانــی کــه مــا و کشــور را در تولید ســرافراز 

کردند و افتخار آفریدند، تشکر می کنم.
رئیســی تصریــح کــرد: اینکه مــا تولیدکننده 
مــا  بــرای  هســتیم،  جهــان  در  کوویــد  واکســن 
افتخارآفرین است. ظرفیت بسیاری در این حوزه 

وجود دارد. افتخاراتی که امروز در حوزه سالمت 
وجــود دارد ایــن اســت کــه بیــش از ۹۰ درصــد 
داروهــای مــا تولید داخل اســت و تجهیــزات اتاق 
عمــل در پارک هــای علم و فناوری تولید می شــود 
و تجاری ســازی شــده و بازار خوبی هم دارد و کار 
استاندارد قابل رقابت با نوع خارجی خود است.
تــالش  محصــول  اینهــا  کــرد:  اضافــه  وی 
پــردازان  ایــده  کــه  اســت  اســاتیدی  و  دانشــگاه 
را تشــویق کردنــد تــا ایــده را بــه محصــول تبدیــل 
کنند. به دنبال این نشست نمادین باید حمایت 
مالــی، حقوقــی و علمــی در همه عرصه ها صورت 
گیــرد. پژوهشــگر و محقــق مــا باید بدانــد در این 
ایــده پــردازی و خالقیت و ابتــکار و انجام یک کار 
فناوری پایه که توانسته دانایی را در کنار توانایی 

قرار دهد، مورد حمایت قرار می گیرد.

از  حمایــت  کــرد:  بیــان  جمهــوری  رئیــس 
نخبــگان حتمی اســت امــا همه پژوهشــگران نیز 
بایــد از حمایــت برخــوردار باشــند. ایــن خواســته 
نخبــگان  بنیــاد  در  امــروز  مــا  و  اســت  درســت 
توانســتیم در ایــن یــک ســال و چند مــاه نخبگان 
بســیاری را جــذب کنیــم و همــه دســتگاه ها در 
کشــور برای جذب نخبگان آمادگی کامل دارند و 

از جذب نخبگان استقبال می کنند.
رئیسی خاطرنشان کرد: وقتی نخبه ای در دستگاه 
اداری، دانشــگاه یــا خــوزه صنعــت جــدی می شــود 
کارش بایــد مــورد حمایت قرار گیرد و به او آرامش 
دهــد. ایــن موضــوع در دســتورکار دولــت اســت و 
در دســتگاه ها در حــال اجرایــی شــدن اســت و اگر 

نقصی وجود دارد، باید پیگیری و برطرف شود.
وی افــزود: خواســت مــا این اســت که وضع 

نخبگان ما برای جذب در مراکز علمی و اجرایی با 
ســهولت انجام گیرد. از ســوی دیگر پژوهش ها و 
تحقیقات باید هدفمند باشد. تحقیق و پژوهش 
معرق شخصیت محقق است. ما بوعلی و رازی را 
با محصوالت و مکتوباتشان می شناسیم. تحقیق 
و پژوهش معرف نگاه محقق و پژوهشگر است.
اســاتید ما باید نظام مســائل را در کشور به 

خوبی شناسایی کنند
رئیس جمهوری در رابطه با ارتباط صنعت و دانشگاه، 
گفــت: اگــر در دانشــگاه نظریه هــا و پژوهش ها، در 
کنار نیاز کشــور و صنعت نباشــد شــاید خوب باشــد 
و نمره هم بیاورد اما در نهایت باید گره گشا باشد. 
اســاتید ما باید نظام مســائل را در کشــور به خوبی 
شناســایی کنند و آن را تعریف کنند. الحمدلله این 
مرجعیت علمی در دانشگاه های علوم پزشکی ما در 

ایران اسالمی وجود دارد.
رئیســی خطــاب بــه رئیــس دانشــگاه علــوم 
پزشــکی و وزیــر بهداشــت، بیــان کــرد: مــا باید از 
ایــن ظرفیت موجود در دانشــگاه بهره مند شــویم 
و اســتفاده کنیــم. مــن باور دارم هــر گونه هزینه 
کــردن و ســرمایه گذاری در ایــن زمینــه منجــر بــه 
موفقیــت می شــود. ما بایــد در حوزه های مختلف 
نســبت به بهره وری بازنگری داشــته باشــیم و آن 

را ارتقا دهیم.
وی ادامــه داد: وجــود دانــش بایــد منجــر به 
تحــول شــود، این ویژگــی در پارک علــم و فناوری 
از  یکــی  اخیــر  اجــالس  همیــن  در  دارد.  وجــود 
کارهــای بســیار ارزشــمند بانــوان مــا، کار علــم و 
فناوری بود که به نمایش گذاشتند و بسیار مورد 
توجــه قــرار گرفت. مــن هدیه خود به کشــورهای 
دیگــر را از میــان کارهــای دانش بنیــان کشــورمان 

انتخاب می کنم.
رئیسی خاطرنشان کرد: در بودجه ۱۴۰۲ به 
موضوع ســالمت توجه ویژه داشــته ایم تا عزیزان 
مــا دچــار تنگنا و مشــکالت نباشــند. روز گذشــته 
در مجلــس اعــالم کردم توجه به ســالمت هم در 
بودجــه، هــم در برنامــه و هم پیگیری هــا برای ما 

بسیار اهمیت دارد.
رئیس جمهوری اظهار کرد: راه بسیار است 
و نبایــد هرگــز بــه وضــع موجــود قانع شــد. اینکه 
ایده، خالقیت، محصول و کار بزرگی انجام شود 
خــوب اســت امــا نباید بــه آن میزان بســنده کرد. 
به حضور متخصصان در شهرستان ها و بخش ها 

ضرورت دارد.
وی اضافــه کــرد: امیــدوارم هســتیم تــالش 
عزیزان ما در دانشگاه ها و مراکز درمانی و حوزه 
بهداشــت بــا پشــتوانه علمــی و پژوهشــی، که در 
دنیــا کامالً قابل اســتفاده اســت مــورد توجه قرار 
گیرد. رســماً در میان ۱۵ کشــور همســایه و سایر 
کشــورهای منطقــه این باور و ادراک ایجاد شــده 
اســت که بهترین اقدامات در ایران اســت. نباید 

اجازه داد این ادراک مخدوش شود.
رئیس جمهوری در پایان تصریح کرد: وقتی 
دیدند کار بیماران خوب انجام شــد، مبلغی برای 
بسیاری از استان های کشور شد و این استاندارد 
بایــد افزایــش پیــدا کنــد و بــه هیــچ وجــه نباید از 
کیفیت کار کاشته شود. این کارها و گره گشایی 
دارد.  بســیاری  اجــر  و  مــردم جایــگاه  زندگــی  از 
امیــدوار هســتیم ایــن نشســت و تجلیــل موجب 
ترغیــب فعــاالن و پژوهشــگران این حوزه باشــد. 
شــأن و آبــگاه آنهــا نــزد مــا محفوظ اســت و ما به 

همه آنها احترام می گذاریم.

رئیس جمهوری: بیش از ۹۰ درصد داروهای ما تولید داخل است

مردم مناطق کم برخوردار ســه استان محروم 
کشور از خدمات 16۰ بیمارستان و مرکز بهداشتی 
و درمانــی بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی فرمــان امام 

بهره مند هستند.
معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایــی بنیــاد 
برکــت بــا اعــالم ایــن خبــر افــزود: بنیاد برکــت تا به 
امــروز ۱6۰ بیمارســتان و مراکــز بهداشــتی و درمانی 
ســالمت،  جامــع  مرکــز  بهداشــت،  خانــه  شــامل 
آزمایشگاه، پایگاه اورژانس، مرکز تجهیزات پزشکی 
و پایــگاه ســالمت را در مناطــق محــروم و روســتایی 

ســه اســتان سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان و 
خراســان جنوبــی بــه بهره بــرداری رســانده و تقدیــم 

مردم این مناطق کرده است.
محمــد مهجوری خاطرنشــان کــرد: بنیاد برکت 
بــرای ســاخت و تکمیــل ۱7۳ بیمارســتان و مرکــز 
و  سیســتان  اســتان های  در  درمانــی  و  بهداشــتی 
بلوچســتان، خوزســتان و خراســان جنوبــی قــرارداد 
دارد کــه تــا بــه امــروز ۱6۰ بیمارســتان و مرکــز بــه 
بهره بــرداری رســیده و ۱۳ مرکــز دیگر هم در دســت 

اجرا است.

وی در تشــریح پروژه های بهداشــتی و درمانی 
کــرد:  بنیــاد برکــت در ســه اســتان مذکــور اظهــار 
درمانــی  و  بهداشــتی  مرکــز  و  بیمارســتان   ۱6۰ از 
بــه بهره بــرداری رســیده، بــه ترتیــب ۹6، ۴۹ و ۱۵ 
بیمارســتان و مرکــز در مناطــق محــروم و روســتایی 
اســتان های سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان و 

خراسان جنوبی واقع شده است.
مهجوری با تاکید بر این که عمده بیمارستان ها 
مناطــق  در  برکــت  درمانــی  و  بهداشــتی  مراکــز  و 
کم برخوردار قرار دارند گفت: بنیاد برکت ساخت و 

تکمیل ۲۹8 بیمارســتان و مرکز بهداشتی و درمانی 
در کشور را در دستور کار دارد که تا به امروز ۲۴۹ 
بیمارستان و مرکز را به بهره برداری رسانده است. 
بــه گفته معاون عمرانــی و طرح های زیربنایی 
بنیــاد برکــت، 6۵۰ منطقه روســتایی تحت پوشــش 
طرح های بهداشتی و درمانی این بنیاد قرار دارند.

مهجــوری از تکمیــل و ســاخت ۱۰ هــزار پــروژه 
عمرانــی و زیربنایــی برکــت در ســال جــاری خبر داد 
و گفــت: ایــن طرح هــا در ۳۱ اســتان کشــور اجــرا 
می شــوند و ۴ هــزار و ۵۰۰ روســتا تحــت پوشــش 

فعالیت هــای بنیاد در حوزه های عمرانی و زیربنایی 
قرار دارند.

هــدف  بــا  برکــت  بنیــاد  شــد:  یــادآور  وی 
ارتقــای  اجتماعــی،  و  اقتصــادی  توانمندســازی 
شــاخصه های ســالمت و بهداشــت و ارائــه خدمــات 
درمانــی بــه مــردم مناطــق محــروم و کم تــر توســعه 
و  بهداشــتی  پروژه هــای  تکمیــل  و  اجــرای  یافتــه، 
درمانــی را در مناطــق محــروم و روســتایی کشــور 

دنبال می کند.
مهجــوری درباره طرح هــای عمرانی و زیربنایی 

برکــت در کشــور توضیــح داد: بنیــاد برکت ســاخت 
زیربنایــی  و  عمرانــی  پــروژه  هــزار   ۵8 تکمیــل  و 
شــامل مدرســه، بیمارســتان، کتابخانــه، دارالقرآن، 
آزمایشــگاه، مسجد، پایگاه اورژانس، مصلی، خانه 
بهداشــت، حوزه علمیه، خانه عالم، مرکز تجهیزات 
پزشــکی، پایــگاه ســالمت، مرکــز بهداشــت، مرکــز 
جامــع ســالمت، احداث پل، راه ســازی و آب رســانی 
را در مناطق محروم و روســتایی کشــور در دســتور 
کار دارد که از این تعداد، بیش از ۵۲ هزار طرح را 

تکمیل و به بهره برداری رسانده است.

افزایش ۴۰ درصدی حقوق 
مستمری بگیران صندوق 
بیمه اجتماعی کشاورزان

افزایــش  از  اجتماعــی  بیمــه  صنــدوق  مدیــران 
۴۰ درصــدی مســتمری و واریــز حقــوق ماهانــه کلیــه 
مســتمری بگیران صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشــایر که تا پایان ســال 1۴۰۰ مشــمول 

بهره مندی از مزایای مستمری شده اند، خبر داد.
بــه گــزارش ایلنــا، بــه دســتور بیــت هللا برقــراری، 
مدیرعامــل صنــدوق صندوق بیمه اجتماعی کشــاورزان، 
مدیــرکل  شــریعتی،  مصطفــی  عشــایر،  و  روســتائیان 
تعهــدات قانونــی صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان، 
روســتائیان و عشــایر از افزایــش ۴۰ درصــدی مســتمری 
و واریــز حقــوق ماهانــه کلیــه مســتمری بگیران صنــدوق 
بیمــه اجتماعی کشــاورزان، روســتائیان و عشــایر -که تا 
پایان سال ۱۴۰۰ مشمول بهره مندی از مزایای مستمری 

شدند- خبر داد.
برهمین اساس مبلغ مستمری دی مستمری بگیران 
صنــدوق پــس از اعمــال افزایــش ۴۰ درصدی بــه همراه 
بــه حســاب  ابتــدای ســال ۱۴۰۱،  از  معوقــات مربوطــه 
کلیه مســتمری بگیران واریز شــد. برای اولین بار در روز 
یکشــنبه بالغ بر ۴ هزار و ســیصد و هفتاد میلیارد ریال 
بــه حســاب ۱۵۱.۴8۲ نفــر از مســتمری بگیران صنــدوق 
پرداخت شد. بر این اساس میزان حقوق حداقل بگیران 
صندوق بیش از ۱۹۰ درصد و در سایر گروه ها به صورت 

میانگین بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داده شده است.
الزم بــه ذکر اســت در حــال حاضر مجموعــاً تعداد 
از مزایــای تعهــدات بلندمــدت صنــدوق  ۱6۳.۱۵6 نفــر 
بــه صــورت ماهیانــه اســتفاده می کنند کــه از این تعداد 
8۲.۹۹7 نفــر از مزایــای مســتمری بازمانــدگان )فــوت(، 
تعــداد ۴۵.7۴۳ نفــر از مزایــای مســتمری بازنشســتگی 
پیش از موعد، تعداد ۲۵.۲۵8 نفر از مزایای مســتمری 
بازنشســتگی ســالمندی و تعــداد ۹.۱۵8 نفــر از مزایــای 

مستمری ازکارافتادگی کلی بهره می شوند.
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