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بازار طال در انتظار تعیین تکلیف فدرال رزرو

اقتصاد چین تغییر موضع می دهد؟

یکی از مشــکالت ما در ســال های اخیر تحریم بانکی بوده، 
امــا امــروز بــا ۱۰۰ بانــک روســی و از ایــن طریق با ۱3 کشــور 

ارتباط بانکی برقرار کردیم.
به گزارش ایبِنا، ســیدمحمد حســینی، با تأکید بر اینکه 
در دولــت ســیزدهم کار هــای زیــادی انجــام شــده، امــا چــون 
مشــکالت نیــز بســیار اســت امــکان دارد بخشــی از اقدامــات 
زیربنایی دولت به چشــم نیاید اظهار داشــت: امروز دشــمن 
درصدد بر هم زدن آرامش و امنیت کشور است و تالش دارد 
تا با اســتفاده از نقش فضای مجازی به ویژه در اغتشاشــات 
اخیر و به صحنه آوردن جوانان، به هدف خود در ضربه زدن 

به نظام دست یابد.
وی افــزود: امــروز طرح هــای اساســی و بزرگ در کشــور 
آغاز شده، اما اجرایی شدن آن زمان بر است، از طرف دیگر 
بــا تــالش دولــت، تــورم بیــش از ۲۰ درصد کاهــش یافته اگر 

چه همچنان تورم باالست و باید در این زمینه تالش کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور با اشــاره به تالش دولت 
در رفــع مشــکالت کشــور گفــت: اصــالح ســاختار معیــوب 
اقتصادی کشــور مهم ترین هدف و در اولویت نخســت دولت 
ســیزدهم اســت که تحقــق آن به همراهی آحــاد جامعه نیاز 
دارد. وی ادامــه داد: در دهــه ۹۰ بــه دلیــل رخــوت و کم کاری 
برخی مدیران به ویژه مدیران باالدســتی، مشــکالت متعددی 
در حــوزه اقتصــاد رقــم خــورد و دولــت ســیزدهم در حالی کار 
خــود را شــروع کــرد که تورم به نزدیک ۶۰ درصد رســیده بود 

و برخــی می گفتنــد بایــد نظــام کوتــاه بیایــد و شــروط غرب را 
بپذیرد.

حسینی تصریح کرد: دولت سیزدهم با نشاط و تحرک 
فراوان کار خود را آغاز کرد، اما مشکالت متعددی پیش پای 
دولــت قــرار داشــت و بدهی هایی که دولت قبــل برجا مانده 
بــود، دولــت را به زحمــت انداخــت، امــا دولتمــردان بــا تــالش 
مضاعــف، بســیاری از بدهی هــا را پرداخــت و فعالیت هــای 

عمرانی را آغاز کرد.
وی اضافــه کــرد: تالش دشــمنان در ضربه زدن به نظام 
جمهوری اسالمی یک هدف واحد توسط همه دشمنان است 
و در ایــن عرصــه بیــکار ننشســته اند و در همین اغتشاشــات 
اخیر، خسارات فراوانی بر کشور وارد کرد، رویه دولت فعلی 

در سیاست خارجی با دولت قبل متفاوت است.
از  یکــی  کــرد:  بیــان  رئیس جمهــور  پارلمانــی  معــاون 
مشکالت ما تحریم بانکی کشور است، اما امروز با ۱۰۰ بانک 
روسی ارتباط داریم و از این طریق با ۱۳ کشور ارتباط بانکی 
برقرار کردیم که این موضوع قطعاً منشــأ درآمد برای کشــور 

است.
حسینی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در جامعه 
همیشه نقاط ضعف و کاستی ها برجسته می شود، اما نقاط 
قــوت دیــده نمی شــود بــه همین خاطــر در دهه فجــر، تمامی 
دســتگاه ها موظــف شــدند برنامه ها و عملکرد خــود را ارائه و 

تبیین کنند.

صندوق بین المللــی پــول اعــالم کــرد کــه اقــدام کشــورهای 
گــروه هفــت، اتحادیــه اروپــا و اســترالیا در تعییــن ســقف 
قیمــت بــرای نفت روســیه تأثیــری بر درآمدهــای نفتی این 

کشور ندارد.
به گزارش خبرنگار اقتصاد بین الملل خبرگزاری فارس 
بــه نقــل از راشــاتودی، صنــدوق بین المللــی پــول اعالم کرد 
کــه اقــدام اتحادیــه اروپــا، کشــورهای عضــو گــروه هفــت و 
اســترالیا در تعیین ســقف قیمت برای نفت روســیه تأثیری 

بر درآمدهای نفتی این کشور نخواهد داشت.
از روز 5 دســامبر کشــورهای مذکــور ســقف قیمــت 
۶۰ دالر در هــر بشــکه را بــرای نفــت روســیه تعییــن کردنــد 
و ارائــه هرگونــه خدمــت از کشــتیرانی گرفتــه تــا بیمــه از 
ســوی شــرکت های غربــی بــه محموله های نفتی روســیه که 
با قیمتی بیشــتر از ســقف تعیین شــده خریداری شــده اند 

را ممنوع کردند.

صنــدوق بین المللــی پــول می گوید: از آنجا که روســیه 
فــروش نفــت خــود را بــه ســمت کشــورهایی هدایــت کرده 
کــه ایــن تحریم ها را اعمــال نکرده اند انتظار مــی رود تعیین 
ســقف قیمــت تأثیــر خاصــی روی صــادارت نفــت روســیه و 

درآمدهای این کشور نداشته باشد.
روســیه بخــش اعظمــی از صادرات نفت خــود را که تا 
پیش از به سمت اروپا می رفت، به سمت بازارهای آسیایی 
هدایــت کــرده و صــادرات نفــت بــه چیــن، هنــد و ترکیــه را 
می دهــد  نشــان  گزارش هــا  برخــی  اســت.  داده  افزایــش 

صادرات نفت روسیه به هند ۳۳ برابر شده است. 
نکتــه دیگــر اینکــه هم اکنــون قیمــت صادراتــی نفــت 
روســیه کمتــر از ســقف تعییــن شــده اســت به گونــه ای که 
هر بشــکه از نفت این کشــور در اواخر ماه دســامبر و اوایل 
ژانویــه بــا قیمــت متوســط 4۶ دالر و 8۲ ســنت بــه فــروش 

رسیده است.

قیمــت طــال در معامالت روز چهارشــنبه کاهــش یافت زیرا 
ســرمایه گذاران در انتظار نتیجه نشســت سیاســت گذاری 

فدرال رزرو در پایان امروز هستند.
بــه گــزارش گــروه اقتصــاد بین الملــل فارس بــه نقل از 
رویترز، قیمت طال در معامالت روز چهارشنبه کاهش یافت 
زیــرا ســرمایه گــذاران در انتظــار نتیجــه نشســت سیاســت 

گذاری فدرال رزرو هستند در پایان امروز هستند.
 هر اونس طال در بازارهای جهانی با 5۶ سنت کاهش 
۱۹۲۹.۱4 دالر فروخته شــد.طال روز گذشــته به کمترین رقم 

از ۱۹ ژانویه کاهش یافت.
میشــائیل هوســون، تحلیلگــر ارشــد بازارهــای ســی ام 
ســی گفــت: »تقریبا قطعی اســت که فــدرال رزرو نرخ بهره 

را ۰.۲5 درصــد افزایــش مــی دهــد.« وی افــزود: امــا »خطــر 
کاهشــی شــدن قیمت طال بســیار زیاد اســت زیرا پاول باید 
کمی انتظارات بازار را در مورد آنچه احتماال بعد از آن اتفاق 

می افتد، تغییر دهد.«
قرار است بانک مرکزی آمریکا، بیانیه سیاست گذاری 
خود را در ۱۹ به وقت گرینویچ منتشر کند و پس از نشست 
خبری جرمی پاول، رئیس فدرال رزرو در سال ۱۹:۳۰ برگزار 
خواهــد شــد. هرچــه نــرخ بهــره کاهــش یابــد، هزینــه هــای 

نگهداری طال که دارایی بدون بهره است کمتر می شود.
هوســون توضیــح داد، بــا ایــن حــال، لحن تند از ســوی 
فدرال رزرو، روند قیمتی طال را کاهشی می کند و بهای این 

فلز گران بها می تواند به کمترین رقم امروز کاهش یابد.

در جدیدتریــن تحلیل اتــاق بازرگانی ایران به تغییر احتمالی 
رویکرد اقتصادی چین اشــاره و این احتمال مطرح شــده که 
این غول آســیایی، ضمن حفظ اصول خود به ســمت اقتصاد 

آزاد حرکت کند.
به گزارش ایسنا، در پنجاه و پنجمین گزارش از سلسله 
گزارش هــای »پایــش تحــوالت تجــارت جهانــی«، گلچینــی از 
تحوالت اخیر در دو الیه جهانی و منطقه ای محیط ژئواکونومیک 
ایــران ارائه  شــده و آخرین روندهــا و پیش بینی های اقتصادی 
تهیه شده توسط بزرگ ترین نهادهای اقتصادی بین المللی، در 

قالب داده های تازه مورد واکاوی قرار گرفته اند.
در بخــش تحــوالت جهانــی، بــه مباحــت مطــرح شــده 
در اجــالس اخیــر داووس اشــاره شــده اســت. بــر اســاس این 
گــزارش، ازآنچــه در پنــل چیــن در اجــالس اخیــر داووس در 
ســوئیس ارائه شــد، این گونه برداشــت می شــود که دنیا باید 
در انتظار چرخش سیاست های اقتصادی و تجاری این کشور 
به سمت وســوی آزادســازی بیشــتر و نرمش با جهان، در عین 
حفــظ جوانــب احتیــاط و توجــه بــه بــازار داخلی باشــد. بعد از 
سیاســت ســخت گیرانه کووید صفر در چین و پیامدهای آن، 
تمرکز سیاست های اقتصادی این کشور بر گسترش تقاضای 
داخلــی، ثبــات زنجیــره تأمیــن، حمایــت از بخــش خصوصــی، 
اصــالح شــرکت های دولتــی، جــذب ســرمایه گذاری خارجــی و 
جلوگیری از ریسک های اقتصادی و مالی خواهد بود تا بتواند 
ضمن بازیابی روندهای رو به رشد گذشته، از ثبات و توسعه 

اقتصادی حمایت کند.
از ســوی دیگــر روســیه همچنان به دنبــال کاهش اثرات 
جنــگ اوکرایــن بــوده و تــالش می کنــد تــا بــا ارائــه مشــوق ها 
و تخفیفــات قیمتــی، صــادرات انــرژی کاهــش یافتــه در اثــر 
نقصان تقاضای اروپا را جبران کند. پیگیری اجرای راهکارهای 
دالرزدایی از تجارت خارجی و تسویه حســاب از طریق ارزهای 
ملــی و نیــز طــرح پیشــنهاد تمدیــد نــرخ عــوارض واردات صفر 
درصدی تا پایان ســال ۲۰۲۳ با کشــورهای اوراســیا، از جمله 

این تالش ها است.
در بخــش دیگــری از تحــوالت جهانــی، خبــر مشــارکت 

راهبردی مصر با هند در زمینه های سیاسی، امنیتی، دفاعی، 
انرژی و اقتصادی و اعطای امتیازاتی به هند به ویژه در منطقه 
اقتصــادی کانــال ســوئز نیز نشــان از فرصت طلبی مصــر برای 

بهره برداری حداکثری از رقابت میان چین و هند است.
از  مهمــی  مجموعــه  منطقــه ای،  تحــوالت  بخــش  در 
پیشنهادهای مطرح شده توسط کشورهای حوزه خلیج فارس 
وعــده  دارد.  قــرار  اخبــار  صــدر  در  داووس،  کنفرانــس  در 
عربســتان ســعودی در رابطــه با ارائه کمک هــای بین المللی با 
هــدف ایجــاد اصالحــات اقتصــادی و ســاختاری در کشــورهای 
دریافت کننــده، مســاعدت قطــر در هم افزایی مثبت در تأمین 
امنیــت انــرژی جهــان و در نهایت تأکید امــارات برای تبدیل به 
هــاب نوپدیــد تجــارت جهانــی، از جملــه این پیشــنهادها بوده 
است. به عالوه عربستان، قطر و امارات در سال ۲۰۲۲ متعهد 
به ســرمایه گذاری در کشــورهای درحال توســعه از جمله مصر 
شده اند. دولت مصر، تحت فشار صاحبان بدهی های خارجی 
خــود از جملــه صنــدوق بین المللــی پــول، در جدیدترین ســند 
راهبــردی منتشــر شــده، متعهد بــه انجام اصالحاتــی از جمله 
کاهــش مشــارکت دولــت در اقتصــاد و افزایــش نقش بخش 
خصوصی و نیز ارتقای شــفافیت در شــرکت های دولتی شــده 

است.
سایر تحوالت منطقه نیز شامل برداشتن گام های اولیه 
توافق بر سر صادرات نفت خام روسیه به پاکستان با قیمتی 
ارزان تر و از طریق سیســتم پرداخت مبتنی بر ارز کشــورهای 
دوســت، تأمیــن کســری بــرق عــراق بــرای اولیــن بــار توســط 
ترانســفورماتورهای شــرکت زیمنس که از گازهای خروجی از 
چاه های نفت عراق برای تولید برق اســتفاده می کند و توافق 

قزاقستان با امارات برای افزایش مبادالت تجاری است.
در بخــش داده هــای تــازه، کشــور عمــان و مــازاد تجــاری 
۲۲.۰8 میلیــارد دالری آن مــورد توجه قرار گرفته اســت. رشــد 
صــادرات نفتــی و غیرنفتــی عمــان در ۱۰ ماهــه ســال ۲۰۲۲، 
نشــان دهنده تأثیر باالی برنامه های توســعه ای این کشــور در 
بخش تجارت و درنتیجه تغییر اهمیت این کشــور در نقشــه 

تجارت جهانی است.
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چالش های استفاده از فناوری اطالعات
در مقابله با فرار مالیاتی

توسعه انرژی های تجدیدپذیر
در دستور کار دولت

سرپرست فناوری اطالعات سازمان امور مالیاتی گفت: شناسایی 
و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی چالش هایــی وجــود دارد کــه اولیــن 
آن عــدم همــکاری دســتگاه ها در تامیــن اطالعات به هنــگام برای 

سازمان امور مالیاتی است.
به گزارش خبرنگار مهر، نشســت »جایگاه عوامل انســانی و 
ســامانه ها در تشــخیص فرار مالیاتی« روز یکشــنبه ۹ بهمن ماه، 
بــا حضــور جمعــی از اســاتید و صاحبنظران و فعاالن ایــن حوزه در 
مرکــز آمــوزش و پژوهــش ســازمان امــور مالیاتــی برگــزار شــد. این 
نشســت، هفتمین نشســت تخصصی از نهمین همایش ســاالنه 
اقتصاد مقاومتی بود که در تاریخ ۱ اســفند ســال جاری با موضوع 
»نظــام مالیاتــی؛ عادالنه و هوشــمند« برگزار خواهد شــد. در این 
نشست به اهمیت مقابله با فرار مالیاتی و نقش عوامل انسانی و 

سامانه ها در این زمینه پرداخته شد.

طرح جامع یا سامانه یکپارچه مالیاتی کارکرد 
الزم را نداشته است

عزیــز نــادر سرپرســت اداره کل فنــاوری اطالعــات ســازمان 
امــور مالیاتــی، در این نشســت گفت: در حوزه فنــاوری برای تولید 
ســامانه ها یک فرآیندی وجود دارد. در راه اندازی ســامانه یکپارچه 
مالیاتی که از آن تحت عنوان طرح جامع مالیاتی از آن یاد می شود 
ولــی در واقــع بزرگتریــن و محوری ترین پــروژه طرح جامع مالیاتی 
است نیز خبرگان مالیاتی نقش داشتند و به طور خاص از شرکت 

بول نیز در این زمینه کمک گرفته شد.
وی ادامــه داد: امــا اینکــه بعــد از گذشــت ده ســال میگوییــم 
طرح جامع یا سامانه یکپارچه مالیاتی کارکرد الزم را نداشته است، 
دلیل آن این است که اجرایی شدن آن نیاز به تغییر ساختاری در 
سازمان امور مالیاتی داشت ولی این تغییر ساختاری در زمان الزم 
اجرایــی نشــد. در واقــع از آنجا که ســامانه ها با مشــارکت خبرگان 
تهیه می شوند، عموماً مشکالت به سامانه ها برنم یگردد و مشکل 

از شیوه تعامل ساختارها با این سامانه هاست.

افزایش تمکین و کاهش فرار مالیاتی هدف 
اداره کل فناوری اطالعات سازمان مالیاتی

نــادر افــزود: همــواره تالش مــا در اداره کل فنــاوری اطالعات 
سازمان امور مالیاتی این بوده است که حضور مودیان به سازمان 
کاهش یابد. هدف بعدی تسهیل و تسریع در فرآیندهای مالیاتی 
برای مأمورین مالیاتی بوده اســت. همواره تالش کردیم همکاران 
مــا در اخــذ مالیات ابزارهایی در حسابرســی و رســیدگی در اختیار 
داشــته باشــند که با زحمت کمتر و ســرعت بیشــتر وظایفشــان را 
انجــام دهنــد و فاصلــه بین تشــخیص و وصول مالیــات به حداقل 
برسد. من معتقدم در این زمینه در سال های اخیر موفقیت هایی 
حاصل شده است. هدف سوم نیز افزایش میزان تمکین مودیان و 
کاهش فرار مالیاتی بوده است. اساساً تمامی فعالیت های ما ذیل 

این سه هدف برنامه ریزی و دنبال شده است.
سرپرســت اداره کل فنــاوری اطالعــات ســازمان امور مالیاتی 
اظهار داشــت: از نظر ما فرار مالیاتی ســه شــکل دارد؛ شــکل اول 
اینکه مودی فعالیت اقتصادی دارد ولی اثری از این مودی در نظام 
مالیاتی کشور وجود ندارد. شکل دوم به این نحو است که مودی 
در سازمان امور مالیاتی پرونده دارد ولی اظهارنامه خود را مطابق 
با واقع پر نمی کند و کتمان درآمد مالیاتی دارد. شــکل ســوم فرار 
مالیاتــی نیــز مربــوط بــه مودیانی اســت که بــا وجود تعییــن میزان 
مالیــات، از پرداخــت آن اجتنــاب می کنــد. بخش فنــاوری اطالعات 

سازمان امور مالیاتی برای این سه مورد فرار مالیاتی برنامه دارد.

چالش های استفاده از فناوری اطالعات در 
مقابله با فرار مالیاتی

وی افــزود: امــا در شناســایی و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی 
چالش هایــی وجــود دارد کــه اولیــن آن عــدم همــکاری دســتگاه ها 
در تأمین اطالعات الزم برای ســازمان امور مالیاتی اســت. این یک 
چالش بزرگ سازمان امور مالیاتی است و بدون همکاری اطالعاتی 
دیگــر نهادهــا امکان جلوگیری از فــرار مالیاتی فراهم نخواهد بود. 

نبود فرآیند مناسب برای پاالیش و پاکسازی اطالعات نیز چالش 
دوم پیــش روی شناســایی و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی اســت کــه 
مانــع اســتفاده بهینــه از اطالعات موجود بوده اســت. نــادر اضافه 
کرد: چالش ســوم ســاختار سازمان امور مالیاتی است که موانعی 
را ایجاد کرده اســت و متناســب با کارکردهای الزم نیست. چالش 
چهارم اینکه در ســازمان امور مالیاتی یک مقاومت در برابر تغییر 
وجــود دارد و ایــن مســئله کارکــرد ســامانه ها و هرنــوع تغییــر را با 
مخاطــره مواجــه می کنــد. چالش بعــدی ما عدم آگاهــی مودیان از 
تکالیفشان است و برای رفع این نقیصه الزم است آموزش و اطالع 

رسانی کافی به مودیان ارائه شود.
سرپرســت اداره کل فنــاوری اطالعــات ســازمان امور مالیاتی 
افــزود: چالــش بعــدی ما قدیمی بودن برخی قوانین اســت؛ قانون 
مالیات های مستقیم مربوط به سال ۱۳4۲ است و در آن نگاهی به 
بسترهای فناوری نشده است و این مسئله شناسایی و مقابله با 
فرار مالیاتی با استفاده از سامانه ها را با چالش مواجه کرده است. 
چالــش بعدی این اســت کــه ما به تعداد مأمــوران مالیاتی مجتهد 
مالیاتی داریم و همه قوانین را تفسیر می کنند و تفاسیر مختلف 

یکی از چالش های جدی ما است.

تحقق اهداف فناوری اطالعات در 
نظام مالیاتی نیازمند زمان و همکاری 

دستگاه هاست
وی خاطرنشــان کــرد: مــن معتقــدم اســتفاده از ســامانه های 
مالیاتی می تواند نقشــی اساســی در رفع مشــکالت فعلی سازمان 
امور مالیاتی در مقابله با فرار مالیاتی داشته باشد. هرچند نباید 
انتظار داشت رفع این مشکالت در زمانی کوتاه محقق شود؛ بلکه 
اجرایی شدن کامل قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی 
بــه زمــان نیــاز دارد و الزم اســت بــرای تحقق اهــداف آن نهادهایی 
همچــون بانــک مرکــزی و وزارت صنعت، معــدن و تجارت همکاری 

الزم را با سازمان امور مالیاتی داشته باشند.
نادر در پایان تاکید کرد: در بخش فناوری اطالعات ســازمان 
امور مالیاتی، از اطالعات جدیدی که در اختیار سازمان قرار گرفته 
اســت بــرای امــوری همچــون تشــخیص مودیــان جدیــد، رتبه بندی 
مودیــان بــر اســاس ریســک و همچنین تشــخیص دقیق تــر میزان 
مالیــات مودیــان بهره برده ایم. برای کاهش فرار مالیاتی در کشــور 
حتماً الزم اســت در کنار ســامانه ها از هوش انســانی نیز استفاده 

شود.

نیروگاه خورشــیدی دامغان با وســعتی معادل پارک شــهر تهران 
آماده تولید ساالنه ۱8 میلیون کیلووات ساعت برق پاک به شبکه 

است.
به گزارش خبرنگار مهر، تحول در انرژی های تجدیدپذیر یکی 
از مهمتریــن برنامه هــای دولــت ســیزدهم اســت که توســط وزارت 
نیــرو بــا برنامه ۱۰ هزار مگاواتی پیگیری می شــود. ایران با ظرفیت 
قابل توجه توسعه انرژی تجدیدپذیر در سال های گذشته، کمتر از 
۹۰۰ مــگاوات ظرفیــت نیروگاهی خود را به این مســئله اختصاص 
داده بــود. بــر ایــن اســاس وعده توســعه ۱۰ هزار مــگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر آن هم در طی 4 ســال، مســئله ای اســت که به تغییر 

نگرش در این حوزه احتیاج ویژه دارد.
در همین راستا، یکی از مهمترین منابع انرژی تجدیدپذیر که 
نقش ویژه ای در توسعه ۱۰ هزار مگاواتی ظرفیت تجدیدپذیر کشور 
دارد، تولید برق از انرژی خورشیدی است. بر این اساس، محمود 
کمانــی، معــاون وزیــر نیــرو بــا تاکید بــر نیــاز انــرژی تجدیدپذیر به 
بودجه در مجلس شورای اسالمی، گفت: مجلس باید پیگیری کند 
تا منابع بودجه ای تجدید پذیر نقد شود زیرا بسیاری از تبصره های 

موجود در این حوزه رعایت نمی شود.

وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت مغفــول بودجــه انــرژی تجدیدپذیر 
کشــور اضافــه کــرد: بخــش قابــل توجهــی از منابــع در نظــر گرفته 
شده برای توسعه تجدیدپذیرها در کشور که قانون مشخص برای 
آن وجــود دارد، احصــا نمی شــود و ایــن مانــع بزرگــی برای توســعه 
انرژی های نو در کشــور به حســاب می آید که با همکاری دولت و 

مجلس این مانع باید از سر راه برداشته شود.
معــاون وزیــر نیرو خاطر نشــان کرد: در فراخــوان وزارت نیرو 
بــرای انرژی هــای تجدیدپذیــر کــه اخیــراً منتشــر شــد، تقاضــای 8۰ 
هــزار مگاواتــی روانــه بازار شــد و باید توجه کرد چرا با وجود چنین 
تقاضایی معادل کل ظرفیت اسمی نصب شده فعلی کشور است.
نیروگاه دامغان در وسعتی به اندازه پارک 

شهر تهران به بهره برداری می رسد
بــا توجــه بــه برنامــه دولــت ســیزدهم، هــم اکنــون یکــی از 
واحدهای نیروگاهی تعبیه شده انرژی خورشیدی در دامغان آماده 
تزریق برق به شبکه است. نیروگاه خورشیدی دامغان به ظرفیت 
۱۰ مگاوات زمینه تولید ســاالنه ۱8 ملیون کیلووات ســاعت برق را 

دارا است.

این نیروگاه در وســعتی به انداز ۲۰۰ هزار متر مربع معادل 
اندازه پارک شهر در 5 کیلومتری شهر دامغان ساخته شده است و 
۶ میلیون یورو هزینه سرمایه گذاری برای احداث آن توسط بخش 

خصوصی پرداخت شده است.
همزمان با ساخت این نیروگاه از انتشار ساالنه ۱۶ هزار تن 

گاز آالینده به جو جلوگیری خواهد شد.

انرژی خورشیدی عظیم ترین انرژی دنیا
به گزارش مهر، انرژی خورشــیدی عظیم ترین منبع انرژی در 
جهــان اســت. ایــن انــرژی پــاک، ارزان و بی پایان بوده و در بیشــتر 
مناطق کره زمین قابل استحصال است و محدودیت منابع فسیلی 
و پیامدهــای حاصــل از تغییــرات زیســت محیطــی و آب و هــوای 
جهانــی، فرصت هــای مناســبی را بــرای رقابت انرژی خورشــیدی با 
انرژی های فسیلی خصوصاً در کشورهایی با پتانسیل باالی تابش 

ایجاد نموده است.
اســاس کار نیروگاه های خورشــیدی به این صورت اســت که 
نــور بــه صفحه هــای خورشــیدی می تابــد و در اثر آن انــرژی فوتون 
به انرژی الکتریکی تبدیل می شود. جریان برق تولید شده توسط 
صفحه هــای خورشــیدی، مســتقیم )DC( اســت کــه برای اســتفاده 
وســایل برقــی معمــول در منــازل و نیــاز روزمــره بایســتی مشــابه 
بــرق شــهر بــه جریــان متنــاوب )AC( تبدیل شــود. این کار توســط 
دســتگاهی به نام اینورتر انجام می گیرد. نیروگاه های خورشــیدی 
 )On-Grid( نیز مانند سایر نیروگاه های دیگر امکان اتصال به شبکه

و یا منفصل از شبکه )Off-Grid( را دارند.

وزیــر اقتصــاد گفــت: اگر ایــرادات فنی و تخصصــی در مصوبه 
مولدسازی وجود داشته باشد، شورای عالی هماهنگی سران 
قــوا آن را در مصوبــه جدیــد خــود در قالــب اصالحیــه لحــاظ 
خواهــد کــرد و تصمیم گیری هــا در شــفاف ترین حــال ممکــن 

اطالع رسانی خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شــادا، سیداحســان 
داشــت:  اظهــار  دولــت  هیــات  جلســه  حاشــیه  در  خانــدوزی 
امیدواریم با ابالغیه دیروز بانک مرکزی، از هفته آینده شــاهد 

سرعت بخشیدن به فرآیند وام های خرد باشیم.
وی با اشــاره به مازاد تجاری ۲۰ میلیارد دالری کشــور در 
۱۰ ماهــه امســال، افــزود: با توجه به تراز تجاری مثبت کشــور، 
مشــکلی در تامیــن ارز مــورد نیاز برای تجارت و واردات رســمی 

نداریم و تخصیص ارز بدون محدویت انجام می شود.
وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که با تزریق این منابع به 
تولیدکننــدگان و فعــاالن اقتصــادی تــا هفته های آینــده از دوره 

آشوب اقتصادی حوزه ارزی به دوره ثبات قدم بگذاریم.
وی درباره مصوبه مولدسازی دارایی های دولت در شورای 
هماهنگی اقتصادی سران قوا توضیح داد: در کشور ده ها هزار 

پــروژه نیمــه تمــام وجود دارد که می توان آنها را با تزریق منابع 
زنده کرد.

وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه در روزهــای اخیــر برخــی در 
شبکه های مجازی اقدام به فضاسازی در این خصوص کردند، 
اظهار داشت:  سه قوه در این مسیر فعال هستند و اساساً در 
این مســیر تحولی رو به پیشــرفت و برای آینده ســرمایه گذاری 
و پــروژه هــای عمرانــی اســتان هــا هیــچ عقــب نشــینی صــورت 

نخواهد گرفت.
خانــدوزی افــزود: اگــر ایــرادات فنــی و تخصصــی وجــود 
داشــته باشــد، شــورای عالــی هماهنگــی ســران ســه قــوه آن را 
در مصوبــه جدیــد خــود در قالــب اصالحیه لحــاظ خواهد کرد و 
تصمیم گیری ها در شفاف ترین حال ممکن اطالع رسانی خواهد 

شد.
وزیــر اقتصــاد تاکیــد کــرد: ســال هــا بــود کــه دســتگاه ها 
و مدیــران دولتــی در برابــر واگــذاری زمین هــا و ســاختمان های 
متروکــه خــود مقاومــت می کردند و به همیــن دلیل این مصوبه 

در سران قوا به تصویب رسید.
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اجرای طرح بنزینی  »کهاب« 
برای ۲ سال تمدید شد

تهــران-ایرنــا-هیــاتوزیــرانبــاتمدیــدمهلــتقانــون
هــوایپــاکمبنــیبــرموظــفکــردنهمــهجایگاههای
بنزیــنبــراینصــبتجهیــزاتوبهــرهبــرداریازطــرح
کهــاب)کاهــش،هدایــت،انتقــالوبازیافــتبخــارات

بنزین(تاپایانسال۱۴۰۳موافقتکرد.
بــه گــزارش ایرنا، در جلســه روز چهارشــنبه هیات 
دولــت بــه ریاســت آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی، با 
توجــه بــه اتمــام مهلــت تعییــن شــده در بنــد )۱( مــاده 
)۱۶( آییــن نامــه جرایی ماده )۲( قانون هوای پاک مبنی 
بــر موظــف کــردن همــه جایگاههــای بنزیــن بــرای نصب 
تجهیزات و بهره برداری از طرح کهاب )کاهش، هدایت، 
انتقــال و بازیافــت بخــارات بنزیــن( تــا پایان ســال ۱۴۰۱ 
و اعــام وزارت نفــت مبنــی بــر عــدم امکان اجــرای طرح 
مذکــور تــا پایــان مهلت تعیین شــده به دلیل مشــکات 
اجرایی خارج از اختیارات شــرکت مجری، هیات وزیران 

با تمدید مهلت تعیین شده موافقت کرد.
بــر ایــن اســاس، مهلــت تجهیــز بــه منظــور اجــرای 
طــرح کهــاب بــرای جایگاه هــای بنزین )بجــز جایگاههای 
تــازه تأســیس(، انبارهــا )بجــز انبارهای تازه تأســیس( و 
نفتکش هــای حمــل بنزیــن بــه جایگاه ها، تا پایان ســال 

۱۴۰۳ تمدید شد.
دولــت، جابجایــی  موجــب مصوبــه  بــه  همچنیــن 
ســوخت بنزین در سراسر کشــور از ابتدای سال ۱۴۰۴، 
صرفاً توسط نفتکش های مجهز به تجهیزات طرح کهاب 

انجام خواهد شد.

قرارگاه خاتم، نماد عمران و 
کارآمدی انقالب است

قــرارگاه گفــت: اســامی شــورای مجلــس رییــس نایــب
سازندگیخاتماالنبیاء)ص(بهعنواننمادکارآمدیانقاب
اسامیبادغدغهعمرانوآبادانیکشور،زمینهسازتمدن

نویناسامیشدهاست.
بــه گــزارش ایرنــا از قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص(، 
»علــی نیکــزاد« روز چهارشــنبه بــا حضــور در مرکــز پایــش 
پروژه هــای قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( و اطــاع از 
وضعیــت پروژه هــای این مجموعه در سراســر کشــور، اظهار 
داشــت: عامــل موفقیــت هــر حاکمیــت کســب رضایــت و 
افزایــش ســرمایه اجتماعــی اســت و بــرای حصــول ایــن مهم 
بایــد بتوانیــم کارآمــدی نظــام مقــدس جمهــوری اســامی را 
مدیریتــی،  اقتصــادی،  فرهنگــی،  سیاســی،  عرصه هــای  در 

سازندگی و آبادانی ثابت کنیم.
در  خاتم االنبیــاء)ص(  ســازندگی  قــرارگاه  افــزود:  وی 
گام نخســت بــه عنــوان مجموعــه ای در بــه اثبــات رســاندن 
توانمندی ها، تحقق »ما می توانیم« و خدمت به آحاد مردم 
در عرصه هــای مختلــف شــناخته می شــود و در گام بعــد بــه 
عنــوان مجموعــه ای کــه عمــران و آبــادی و توســعه کشــور را 

انجام می دهد از او یاد می کنند.

نائــب رئیس مجلس شــورای اســامی ضمــن تقدیر از 
فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء)ص(، گفت: در بحث 
مدیریتی قرارگاه، یک مجموعه پاک، ارزشــی و برخاســته از 
بطن نظام مقدس جمهوری اسامی به شمار می رود که بر 
روی آرمان های خود ایســتاده و بحمدلله در ســامت کامل 

اداری در حال انجام مأموریت های خود است.
قــرارگاه  بــاالی  توانمنــدی  بــه  اشــاره  ضمــن  نیکــزاد 
ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( در حوزه هــای مختلــف، اظهــار 
توانســته  مختلــف  دولت هــای  در  مجموعــه  ایــن  داشــت: 
خدمــات شــایانی به کشــور داشــته باشــد و ایــن دولت ها از 
توانمنــدی ســازنده، اخاق مــدار و خدابــاور قرارگاه اســتفاده 
کرده انــد. وی افــزود: قرارگاه با ســاخت پاالیشــگاه میعانات 
در  رهبــری  منویــات  توانســت  فــارس  خلیــج  ســتاره  گازی 
خصــوص خنثی ســازی تحریم هــا را محقــق کنــد و کشــور را 
از واردکننــده بنزیــن به صادرکننــده آن تبدیل کند و این در 
حالــی بــود که ما وابســته بــه واردات بنزین بودیــم و آمریکا 
مدام با حربه بنزین در حال تهدید کردن ما بود و به عنوان 

یکی از گزینه های روی میز صحبت می کرد.
نائب رئیس مجلس شــورای اســامی گفت: کشاورزی 
و معــدن دو حــوزه مهــم بــه شــمار می رونــد که بســتر آن در 
کشــور مــا فراهــم اســت و می توانند جایگزین نفت شــوند و 
قــرارگاه ســازندگی خاتم االنبیــاء)ص( باید بــا برنامه ریزی به 

این دو حوزه  ورود جدی داشته باشد.
نیکــزاد بیان داشــت: قــرارگاه دارای شــان ویــژه ای در 
کشــور اســت و توانمنــدی اجرایــی ایــن مجموعــه در حــوزه 
عمــران کشــور در حــد یــک دولــت اســت؛ از ایــن رو بایــد 
وزارتخانه هــای مختلــف از ظرفیــت موجود در ایــن مجموعه 

در جهت آبادانی کشور استفاده کنند.

اخبـــــــــــــــــار

 انضباط مالی
رکن اساسی اصالح ساختار 

اقتصادی کشور
سیدمحمدمهدیآهویی

انضباطمالیچهدرســطحدولتوچهدرســطح
بنگاههایاقتصادیمیتواندزمینهســازعبورازچالش
تورمهــایپــیدرپــیباشــد،»حســابواحــدخزانــه«
یکــیازراهکارهــابــرایتعمیقانضباطمالیدرکشــور

میباشد.
فرمایشــات اخیــر رهبــر معظــم انقــاب اســامی، 
حــاوی نــکات مهــم و دقیقــی بــود کــه واکاوی ایــن نکات 
مــی تواند چراغ راهی برای سیاســت گــذاران و خصوصا 
محــور  باشــد.  کشــور  اقتصــادی  مدیــران  و  مســئولین 
صحبت هــای معظم له، حول مســائل اقتصــادی بود که 
بــی شــک علــت العلــل مشــکات معیشــتی و همچنین 

اولین دغدغه این روزهای کشور به حساب می آیند.
ایشــان  در خصــوص انضبــاط مالــی و مشــکات 
ساختاری بودجه، به درستی و با ظرافت خاصی، ریشه 
ی مشــکات اساســی اقتصــاد ایران را کــه در دهه اخیر 
بیشــتر با آن دســت به گریبان شــده اســت، تبیین می 
کند و عما سمت و سوی ریل گذاری اقتصادی کشور را 
به درستی سوی اصاحات اساسی اقتصاد کشور سوق 

می دهد.
همانطور که رهبر معظم انقاب اســامی موضوع 
انضبــاط مالــی را موکــدا و بارهــا مطــرح کردنــد، انضباط 
مالی در راستای کاهش هزینه های غیر ضروری و پرهیز 
از تجملگرایی و اسراف در سازمانها ودستگاههای اداری 
الزامــی و نســخه ای فــوری بــرای اقتصــاد بیمــار کشــور 

محسوب می شود.
انضبــاط مالــی از دو دیــدگاه قابــل تأمل و بررســی 
اســت: یکــی دیــدگاه کان کــه در آن دولــت، مقامــات 
دولتی،  دستگاهها و مؤسسات دولتی موظف به اجرای 
انضبــاط مالی در تصمیم گیری ها و انتخاب سیاســتهای 
پولی و مالی در ســطح کشــوری هستند؛ دیگری دیدگاه 
خُرد است که در این دیدگاه انضباط مالی در سطح هر 
مؤسســه، شــرکت و بنگاهــی که دولتی یــا تحت نظارت 

دولت باشد مورد توجه و اجرا قرار می گیرد.
رعایــت  کان،  بُعــد  در  مالــی  انضبــاط  از  منظــور 
ســقف پیشــبینی شــده برای کل مخــارج بخش عمومی 
در چارچــوب درآمدهــای قابــل تحقق در یــک دورة مالی 
و تقســیم بهینــة بودجه بیــن برنامه های مختلف اســت 
که توسط دستگاهها و مؤسسات دولتی اجرا می شود. 
گفتنــی اســت کــه منظور از انضبــاط مالی، صرفــاً توازن 
بودجــة عمومــی دولــت نیســت، بلکــه منظــور از تعــادل 
مالــی دولــت، بــی نیــازی بــه اســتقراض توســط بخــش 
عمومی برای انجام وظایف خود و ارائه کاالها و خدمات 
بخــش عمومــی اســت. انضبــاط مالــی یکــی از راه هــای 
مقابلــه بــا تورم های پی در پی در اقتصادی مثل اقتصاد 
کشــور مــا کــه بــه واســطه ی تحریم هــا و ســایر عوامــل 
داخلی و خارجی، دائما ریسک های سیستماتیک و غیر 
سیســتماتیک بــه آن تحمیــل مــی شــود، وجــود انضباط 
مالــی در بودجــه و دیگــر ســاختارهای کان اقتصــادی 
همواره می تواند همانند سپری مقابل شوکهای تورمی 
پی در پی که سبب به خطر افتادن معیشت طبقه های 

ضعیف جامعه می شود، عمل کند.
بــه طــور مشــخص اگر دولت بــا پیش بینــی منابع 
پایــدار و همچنیــن کنتــرل مصــارف خــود و جلوگیــری 
از ریخــت و پاش هــا و مصــارف غیــر ضــرور، بودجــه ای 
منضبــط را راهــی صحن علنــی مجلس کند و نمایندگان 
مجلس نیز با کمال دقت نظر بتوانند به صحت سنجی 
منابــع و همچنیــن بــا دقت در مصــارف، به کنترل دقیق 
آن بپردازند، گام نخســت انضباط مالی برداشــته شــده 

است.
 تمرکــز اصلــی انضباط مالی باید در بخش مصارف 
در  تقریبــا  بودجــه  منابــع  کــه  چــرا  باشــد،  ای  بودجــه 
سال های اخیر مشخص هستند، اما مصارف بودجه که 
7۰ درصــد آن شــامل هزینه هــای جاری کشــور از جمله 
حقــوق و دســتمزدها، هزینه های دســتگاه های دولتی و 
... می شوند، مصارفی هستند که حتما باید با وسواس 
و دقــت بــاال بــه بهینــه ترین حالــت ممکن صرف شــوند 
چرا که در سالهای گذشته شاهد اتاف منابع در برخی 
دســتگاه های دولتــی و همچنیــن عــدم تخصیــص بهینه 

منابع دولتی به امور اولویت دار بوده ایم.
حســاب واحــد خزانــه، گامــی بــه ســوی انضبــاط 
مالی شــاید بتوان ادعا کرد که »حســاب واحد خزانه« 
یکــی از راهکارهــا برای تعمیق انضباط مالی در کشــور 
باشــد. طرحــی کــه تحــت عنــوان حســاب واحــد خزانه 
در ســال های اخیــر در دســتور کار دولــت قــرار گرفتــه 
اســت و در ســال جاری اجرای آن پیشــرفت های قابل 
ماحظه ای نسبت به سال های گذشته کرده و تکمیل 
تر شــده اســت، اقدام مهمی در راســتای انضباط مالی 

به حســاب می آید.
در  و  ســاده  صــورت  بــه  خزانــه  واحــد  حســاب 
اســتاندارد بیــن المللــی بــه این معناســت کــه اطاعات 
همه تراکنش های بانکی دولت باید یکجا متمرکز شــود 
و تا جای ممکن درآمدهای وصولی دولت بطور مستقیم 
وارد خزانــه شــود و پرداخت هــای دولتــی بــه ذی نفعــان 
نهایــی )شــهروندان و پیمانــکاران( بدون واســطه صورت 
گیــرد تــا امــکان فســاد در بیت المــال و بودجــه عمومــی 

کاهش یابد.
اهمیت قابل رصد شــدن تراکنش های مالی دولت 
ایجــاب می کنــد کــه در مــورد هــر تراکنــش بــه ســواالت 
مشخصی از جمله پرداختی یا دریافتی از کدام منطقه، 
بابــت چــه، به چه مبلغی و توســط چه شــخص حقیقی 
یــا پاســخ داده شــود. بنابرایــن اینطــور مــی تــوان گفــت 
دســتگاه های  پرداختی هــای  و  دریافتی هــا  تجمیــع  کــه 
اجرایــی دولــت در خزانــه بانک مرکــزی و مدیریت وجوه 
توســط خزانــه داری، موجــب مدیریــت نقدینگی دولت و 
کاهش فساد و اتاف منابع از طریق اصاح فرایندهای 

پرداخت بودجه خواهد شد.
منبع:تسنیم

یادداشت

دبیــرکمیســیونواردکننــدگانوتامیــنکننــدگان
مجمــععالــیوارداتبرنجگفت:اگربانکمرکزی
بــهدنبــالحــذفصــفارزوواقعــیکــردنثبــت
سفارشهاســتبایــدباشــیوهدیگــریبهموضوع

تخصیصارزدرخواستشدهورودکند.
بــه گــزارش خبرنــگار مهر، بخشــی از ســپرده ریالی 
واردکننــدگان هنــگام ثبــت ســفارش تخصیــص ارز 
مســدود خواهــد شــد. بانــک مرکــزی در اطاعیه ای 
اعام کرده بخشــی از ســپرده ریالی واردکنندگانی 
کــه درخواســت ارز داشــته باشــند مســدود خواهد 
شــد. بانــک مرکــزی دلیــل این امــر را برچیدن صف 
تخصیــص ارز عنــوان کرده در حالی که در این باره 
تأمین کنندگان تفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز آزاد را 

دلیل این صف دانسته اند.
ارزی  وابســتگی  کشــاورزی  بخــش  در 
محصــوالت، کاال بــه کاال متفــاوت بــوده و تولیــد 
روغــن ۹۵ درصــد وابســتگی ارزی دارد ایــن عــدد 
در حــوزه ســموم بــه حــدود ۱7 درصــد می رســد و 
۸۳ درصــد نیــاز بــازار از داخــل تأمیــن می شــود. 
حال پرسش این است که آیا این تصمیم تأثیری 
در قیمــت مــواد اولیــه وارداتــی و محصــول نهایی 
خواهــد داشــت؟ تأمیــن اقــام اساســی از جملــه 
برنــج بــرای بازار با اجرایی این طرح چه وضعیتی 

خواهند داشت؟
مســیح کشــاورز، دبیــر کمیســیون واردکننــدگان و 
تأمیــن کننــدگان مجمــع عالی واردات برنــج در این 

بــاره بــه مهر گفت: اســتدالل بانک مرکــزی از طرح 
این مســئله، واقعی کردن بازار تقاضای ارز اســت. 
امــا فریــز کــردن ۵ درصــد معــادل ریالــی ارز مــورد 
درخواســت، عــدد قابــل توجهی برای ســرمایه گذار 

بوده و منجر به خواب سرمایه او می شود.
وی افــزود: افزایــش ایــن درصدهــا در ادامــه 
منجــر بــه آســیب به بخش ســرمایه گذاری شــده و 
تأمین کنندگان را بی انگیزه می کند. از سوی دیگر 
باید پرســید ســود چنین عملکردی به نفع چه نهاد 

و چه افرادی است؟
تأمیــن  و  واردکننــدگان  کمیســیون  دبیــر 
کننــدگان مجمــع عالــی واردات برنــج تصریــح کــرد: 
اجرای این طرح دو مشکل در بخش تولید و تأمین 

بازار کشور به وجود می آورد؛ نخست اینکه بخشی 
تولیدکننــده مســتهلک می شــود. دوم  از ســرمایه 
اینکــه آیــا بانــک مرکــزی با این نگهداشــت ســرمایه 
قــرار اســت خدمات خاصی به ســرمایه گذار بخش 
تولید ارائه دهد. آیا با سپرده گذاری این ۵ درصد، 
واردات تســریع  بــه فعالیــت  امــور مربــوط  انجــام 
خواهــد شــد؟ یا ایــن خواب ســرمایه رخ می دهد تا 

فقط دغدغه و نگرانی نهاد دولتی مرتفع شود؟
تأمیــن کننــدگان و  اینکــه  بیــان  بــا  کشــاورز 
تولیدکننــدگان کاالهای اساســی آنقــدر درگیر بازار 
موجود و شب عید هستند که هنوز به این مسئله 
ورود نکــرده انــد، یــادآور شــد: اگر بانــک مرکزی به 
دنبال واقعی کردن ثبت سفارش ها و حذف ابطال 

آنهاســت باید با شــیوه دیگری به موضوع بپردازد؛ 
باید آســیب شناســی شــود چــرا درخواســت کننده 
تخصیص ارز پس از ثبت ســفارش کاال و موافقت 
با ارز درخواستی برای دریافت آن به بانک مراجعه 
کننــده  تأمیــن  کــه  افتــاده  اتفاقــی  چــه  نمی کنــد. 
نتوانســته معادل ریالی کاالی ثبت سفارشــی خود 

را تهیه کند و ناچار به ابطال آن می شود؟
نبایــد  بحرانــی  شــرایط  در  گفــت:  کشــاورز 
چالش هــا را بــرای بخــش تولیــد بــه ویــژه فعــاالن 
حوزه کاالهای اساســی بیشــتر کــرد. تصمیم گیران 
باید نگاه فرابخشــی داشــته باشــند و به دنبال حل 
مســائل در کان اقتصــاد کشــور باشــند نــه اینکــه 

مشکل را برای خود رفع و رجوع کنند.

رئیساموراقتصادمقاومتیســازمانبرنامه
وبودجهبابیاناینکه۲۰۰همتتسهیات
تکلیفیدربودجه۱۴۰۲درنظرگرفتهشده،
افزود:اینعددواقعبینانهپیشبینیشــده
ومصادیقپرداختتسهیاتقرضالحسنه
بــهقوانیــنموجــودمحــدودشــده تکلیفــی

است.
اقتصــاد  امــور  رئیــس  برمکــی  افشــین 
مقاومتــی و شــورای اقتصاد ســازمان برنامه و 
بودجــه در گفــت و گــو بــا خبرنــگار اقتصــادی 
خبرگزاری تســنیم، با اشاره ویژگی های الیحه 
بســیار  ابتــکارات  ۱۴۰۲گفــت:  ســال  بودجــه 
خوبی در الیحه بودجه امســال در نظر گرفته 
شــده اســت از جملــه اینکــه بحــث مرتبــط بــا 
مصــارف تبصــره ۱۴ متقــن و دقیــق شــده و از 
حالــت تفصیلــی ســال گذشــته خارج شــده و 
حمایت هــای دولــت از بحث تولید و اشــتغال 

در قالب تبصره ۱۸ یکپارچه شده است.
وی بــا بیــان اینکــه تنظیــم بودجــه ســال 
بــه بودجه هــای ســنوات قبــل  ۱۴۰۲ نســبت 
ایــده  افــزود:  تنقیــح و اصــاح شــده اســت، 
تشــکیل  مــورد  در  محتــرم  جمهــور  رئیــس 
صندوق پیشــرفت و عدالت ایران و اســتانهای 
کشــور بــه عنــوان نهــاد مالــی حامــی تولیــد و 
اشــتغال بدون ایجاد ســاختار اداری جدید در 

قالب تبصره ۱۸ تدوین شده است.
رئیــس امــور اقتصاد مقاومتی و شــورای 
اقتصــاد ســازمان برنامــه و بودجــه کشــور بــا 
اشــاره به اینکه این پیشــنهاد در سال گذشته 
نیــز ارائه شــده بود اما مــورد موافقت مجلس 
شــورای اســامی قــرار نگرفــت، تصریــح کــرد: 
بحــث صنــدوق پیشــرفت و عدالــت یکــی از 
ویژگی هــای مثبــت بودجــه امســال اســت کــه 

امیدواریــم مجلــس محترم با این طرح و ایده 
در الیحه بودجه موافقت و همراهی کند.

مطــرح  ابهامــات  بــه  ادامــه  در  برمکــی 
شــده در رســانه ها در مورد تسهیات تکلیفی 
پرداخــت و گفت: تســهیات تکلیفــی  یکی از 
مصادیــق بــارز ســرکوب مالی اســت کــه نظام 
بانکــی را دچــار اختــال مــی کنــد و در نهایــت 
بــه تورم منتهی می شــود. برای همین منظور 
پرداخــت  ســقف  دولــت  امســال  بودجــه  در 
آن  مصــارف  و  تدقیــق  تکلیفــی  تســهیات 

محدود به الزامات قانونی موجود شد.
تعیین۲۰۰همتتسهیات

تکلیفیدربودجه۱۴۰۲
 ۱۴۰۱ بودجــه  قانــون  در  افــزود:  وی   
پرداخت مبلغ ۳۴۵ همت تســهیات تکلیفی 
توســط بانک هــا تکلیــف شــده اســت کــه ایــن 
رقــم عمــا بــا تــوان تســهیات دهــی بانک هــا 
همخوانی نداشت. بر اساس گزارش عملکرد 
۹ ماهــه از مبلــغ مصــوب مزبــور، مبلــغ ۱۴۲ 
هــزار میلیارد تومان پرداخت شــده که نشــان 
مــی دهــد رقــم ۳۴۵ هزار میلیــارد تومان رقم 
باالیی بوده است. پیش بینی می شود تا اخر 
ســال عملکــرد این بنــد قانونی به حــدود ۱۶۰ 
هــزار میلیارد تومان برســد. بــا در نظر گرفتن 
پیش بینی نرخ تورم، دولت در الیحه بودجه 
ســال ۱۴۰۲ رقم ۲۰۰ همت را پیشــنهاد داده 

که این عدد معقول و واقع گرایانه است.
رئیــس امــور اقتصاد مقاومتی و شــورای 
اقتصاد سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه 
در علــم اقتصــاد پرداخــت تســهیات تکلیفــی 
کار مناســبی نیســت افــزود:  بــرای مســائل 
حمایتی تســهیات تکلیفی تعیین شده است  

امــا ایــن تســهیات تکلیفــی باید واقــع بینانه 
باشــد و با توان نظام بانکی همخوانی داشــته 

باشد.

رقمتسهیاتتکلیفینباید
بیشترازتواننظامبانکی

باشد
مصادیــق  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  برمکــی 
مصــرف تســهیات تکلیفی قبا توســط قانون 
بــا توجــه  مشــخص شــده اســت ادامــه داد: 
بــه نیــاز بــه کاهــش مصادیــق ســرکوب مالی، 
افــزودن مصادیــق جدید به مصادیق مشــمول 
دریافــت تســهیات تکلیفی قرض الحســنه و 
درج آن در قوانین بودجه ســنواتی کل کشور 

به صاح نیست.
۱6۰هزارمیلیاردتومانبرای

حمایتازتولیدواشتغال
رئیس امور اقتصاد مقاومتی و شــورای اقتصاد 
حمایت هــای  بــه  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
پیشنهاد شده در بودجه برای رفع موانع تولید 
پرداخــت و گفــت: حمایــت الیحــه بودجــه در 
زمینــه تولیــد و اشــتغال در تبصــره ۱۸ تجمیــع 
شده است که جمع منابع آنها حدود ۱۶۰ هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. ضمنا 
این مبلغ به صورت اهرمی اسباب تأمین مالی 
از محــل منابــع داخلــی موسســات عامــل را تــا 
ســقف چنــد برابــر خــود فراهــم خواهــد آورد. 
مصارف منابع این تبصره ۳۰ درصد در ســطح 
ملــی و 7۰ درصــد در ســطح اســتانی توزیــع 
خواهد شد و سازوکاری اجرای آن نیزاز طریق 

صندوق پیشرفت و عدالت خواهد بود.

برمکــی در مــورد ســازوکارهای حمایتــی دیگــر 
گفــت:  بودجــه  الیحــه  در  تولیــد  بخــش  از 
سازوکارهای حمایتی از بخش تولید و اشتغال 
در تبصره ۱۴ نیز لحاظ شده که عمدتا متمرکز 
بــر حمایــت از تولیــد در حــوزه انــرژی اســت؛ 
ضمنــا در الیحــه بودجــه حمایــت از طرح هــای 
ســرمایه گــذاری شــرکت های دولتــی از طریــق 
پیــش بینــی انتشــار ۱۰ هــزار میلیــارد تومــان 
اوراق مالــی اســامی، بــا تضمیــن شــرکت های 

مزبور نیز در نظر گرفته شده است.
وابستگیبودجهبهنفتکمتر

شدهاست
رئیــس امــور اقتصاد مقاومتی و شــورای 
اقتصاد ســازمان برنامه وبودجه در مورد تاثیر 
تحریم هــا در الیحــه بودجــه ســال ۱۴۰۲ نیــز 
گفت: ســالیان سال است که تحریم ها وجود 
دارد و از ســال ۹7 تحریم های ظالمانه شدت 
بیشــتری گرفتــه امــا نکتــه ای کــه وجــود دارد 
این اســت که ایران کشــور کوچکی نیســت و 
دریایی از پتانســیل در کشــور وجود دارد، لذا 
درســت اســت تحریم اثرگذار اســت ولی نمی 

تواند تعیین کننده باشد.
برمکــی بــا بیــان اینکــه تنهــا جایــی کــه 
تحریم می توانســت مســتقیما بودجه دولت را 
تحــت تأثیر قرار دهد، از طریق کاهش درامد 
نفتی بود، ادامه داد: با سازوکارهای فروشی 
کــه وزارت نفــت دنبــال می کنــد مانند فروش 
داخلــی نفــت در بــورس کاال و ابتکاراتــی مثل 
آنچه در شــورای اقتصاد تحت عنوان انتشــار 
گواهی سپرده کاالیی نفت به تصویب رسید، 
تــا حــدود زیادی اثر تحریم هــا بر فروش نفت 

کاهش پیدا کرده است.

مدیرعاملشرکتخدماتحمایتیکشاورزی
ازتامینوتدارکســهمیلیونتنکودیارانه
ای)ازته،فسفاتهوپتاس(موردنیازکشور
خبــردادوگفــت:ازایــنمیــزانکــودتامیــن
شــدهتاکنــون۲.۵میلیونتنازشــبکههای
کشــاورزان دســت بــه و توزیــع کارگــزاری

رسیدهاست.
به گزارش ایرنا، »حمید رســولی« امروز 
بــه  خــود  خبــری  نشســت  در  )چهارشــنبه( 
مناسبت دهه مبارک فجر در جمع خبرنگاران 
افــزود: طبــق برنامــه وزارت جهــاد کشــاورزی 
امســال بایــد ۳ میلیــون و ۲۰۰ هزارتــن کــود 
پایه تولید و به بازار عرضه می شد که از این 
میــزان ۲۰۰ هــزار تن باقیمانده تا پایان ســال 

تامین و تدارک می شود.
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
درصــد   ۹۰ اکنــون  کــرد:  تصریــح  کشــاورزی 
کودهــای یارانــه ای از محل تولیــدات داخل و 
تنهــا ۲۵۰ هزارتــن یعنــی معــادل ۱۰ درصد از 
محــل واردات تامیــن مــی شــود کــه ایــن برای 

کشور موفقیت به شمار می رود.
وی تصریــح کــرد: براســاس آمارهــا ۵۰۰ 
هزارتن کود یارانه ای )ازته، فســفاته و پتاسه 
( ذخایــر اســتراتژیک کشــور اســت کــه بــرای 

حفــظ کیفیــت هــر ســاله کــود نــو جایگیزیــن 
کودهای کهنه می شود.

بــه گفتــه وی، اکنــون در حال توزیــع کودهای 
ازته و ذخیره ســازی کودهای فسفاته و پتاسه 

برای کشت بهاره سال آینده هستیم.
رســولی گفــت: میــزان مصــرف کودهــای 
یارانه ای طی امســال نســبت به مدت مشابه 
ســال گذشــته ۴۰۰ هزار تن معادل ۲۴ درصد 

رشد را نشان می دهد.
وی افــزود: کودهــای یارانــه ای مــورد نیــاز کشــور 
ساالنه بین ۴ تا ۴.۵ میلیون تن برآورد می شود.

عدممشکلتولیدوتوزیع
کوداورهباقطعگاز

پتروشیمیها
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
بــه  کشــاورزی گفــت: طــی هفته هــای اخیــر 
دلیــل تشــدید ســرما و برودت هــوا گاز برخی 
پتروشــیمی ها قطــع شــد کــه همیــن امــر در 

خروجی کود اوره اثرگذار بوده است.
رســولی اظهارداشــت: بنابرایــن شــرکت 
خدمــات حمایتــی بــرای پیشــگیری از مشــکل 
توزیــع کــود اوره 7 هزارتــن از ایــن محصــول 

شــبکه های  در  اســتراتژیک  ذخایــر  محــل  از 
کارگزاری اســتانی توزیع شــد تا کشــاورزان با 

مشکل تامین روبرو نشوند.

افتتاح۳پروژهتولیدکودهای
کشاورزیدردههفجر

مدیرعامل شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی 
از بهره  برداری سه پروژه تولید کودهای یارانه  
ای همزمــان بــا دهــه فجــر خبــر داد و گفــت: 
ظرفیــت تولیــد مجمــوع ایــن ســه پــروژه ۱۰۰ 

هزار تن کود فسفاته و پتاسه است.
در  کــه  پروژه  هــا  ایــن  کــرد:  اضافــه  وی 
آذربایجــان غربــی، ســمنان و خراســان رضوی 
افتتاح می شوند، میزان وابستگی کشور را به 

واردات به شدت کاهش می دهند.
رسولی با اشاره به پروژه  های خودکفایی 
کودهــای کشــاورزی اظهارداشــت: ۲۵ پــروژه 
خودکفایــی در حــوزه کودهای یارانه  ای داریم 
کــه از حــدود دو ســال پیــش بــا کمــک بخــش 
خصوصی و با پشتوانه وزارت جهاد کشاورزی 
کلید خورد و تاکنون ۱7 پروژه به بهره  برداری 
رسیده که با سه پروژه افتتاحی در دهه فجر، 

تعداد آن به ۲۰ مورد می رسد.

خودکفایــی  پــروژه  پنــج  وی،  گفتــه  بــه 
دیگــر در حــوزه کودهــای کشــاورزی تــا ســال 
۱۴۰۴ محقــق مــی شــود کــه عــاوه بــر تامیــن 
نیــاز داخلــی می توانیــم کودهای کشــاورزی را 

صادر کنیم.
وی ظرفیت تولید کود در این پنج پروژه 
را ۱.۵ میلیــون تــن بــرآورد کــرد و گفت: چهار 
پروژه در جنوب کشــور و یک پروژه در اســتان 
خراســان رضــوی اجرایــی خواهــد شــد کــه از 
لحاظ زیرســاختی، دریافت تســهیات بانکی، 
تامین مواد اولیه و تضمین فروش محصوالت 
قــرار  مــورد حمایــت وزارت جهــاد کشــاورزی 

می گیرد.
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
کشــاورزی افــزود: اخیــرا توافقاتــی را با برخی 
کشــورها برای تامین مــواد اولیه صنایع تولید 
کــود انجــام داده  ایــم تــا صنایــع تولیــدی ما با 

مشکل روبرو نشوند.
عمــده  از  را  اولیــه  مــواد  تامیــن  وی 
مشــکات تولیــد کودهــای پتاســه و فســفاته 
عنــوان کــرد و گفــت: بــا راه  انــدازی معــادن 
جدیــد، بخــش مهمــی از تامیــن مــواد اولیــه 
مــورد نیــاز کودهــای یارانــه ای کشــور برطرف 

می شود.

 برمکی:تحریمنفتیباسازوکار
جدیدفروشنفتکماثرشدهاست

بانکمرکزیبهدنبالواقعیکردنثبتسفارشهاست

۳میلیونتنکودیارانهایموردنیازکشورتامینو
تدارکشد

آدرسســــایتروزنــــامــــهعصــــــر اقتصــــــــــاد
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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود تیـوا فارمـد سـامت درتاریـخ 1401/11/10 بـه 
شماره ثبت 608448 به شناسه ملی 14011928413 ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل 
گردیـده کـه خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد. موضـوع 
فعالیت : نظارت و راه اندازی مراکز رشـد، نوآوری، خاق و شـتابدهی و شـرکت ها 
و مراکز دارویی و سامت. تولید، توزیع، خرید، فروش )حتی به صورت الکترونیک 
یـا در بسـتر فضـای مجـازی(، بازاریابـی غیرهرمـی و غیـر شـبکه ای، خدمات مشـاوره، 
احـراز کیفـی، معتبرسـازی، مدیریـت و اجـرای کلینیـکال ترایـال، بازاریابـی، تحقیـق 
و توسـعه، صـادرات، واردات و انتقـال دانـش فنـی » انـواع مـواد اولیـه و داروهـای 
شیمیایی، بیولوژیک، بیوسیمیار، سرم ها، پادزهرها، سموم، واکسن ها، فرآورده 
هـا و مشـتقات خونـی، داروهـای گیاهـی، طبیعی، سـنتی، مکملهـای رژیمیـ  غذایی، 
مکملهای ورزشـی و دارویی، شـیر خشـک، فرآورده های آرایشـی و بهداشـتی )اعم از 
مراقبـت از پوسـت و زیبایـی(، عطـر و فـرآورده هـای مرتبـط بـا پوسـت و مـو، فـرآورده 
های سـلولزی، فراورده های غذایی آماده و نیمه آماده و فرآورده های آشـامیدنی و 
فراویـژه همگـی اعـم از انسـانی و دامـی«، تولیـد و فـرآوری انـواع خـوراک دام و طیـور 
و مـواد اولیـه، مـواد حدواسـط و پیـش سـاز، مـواد جانبـی، ملزومـات بسـته بنـدی و 
ماشـین آالت و تجهیزات مورد نیاز آنها اعم از ماشـین آالت و تجهیزات تحقیقاتی، 
آزمایشـگاهی، کنتـرل کیفـی و تولیـدی و کشـت، تکثیـر انـواع سـویه هـای میکروبـی 
شـامل انـواع سـویه هـای میکروبـی نوترکیـب، انـواع کیـت هـای تشـخیص طبـی و 
کیـت هـای آزمایشـگاهی همگـی اعـم از انسـانی و دامـی، لـوازم مصرفـی پزشـکی و 
دامپزشکی و تجهیزات پزشکی و دامپزشکی تشخیصی یا درمانی، پرورش و فروش 
»انواع موجودات آزمایشگاهی و پزشکی«. کاشت و پرورش انواع گیاهان، گیاهان 
دارویـی، انـواع قـارچ هـا، انـواع جلبـک هـا، انـواع بـذر هـا و تدویـن و فـروش پرونـده 
فنـی سـاخت و تولیـد آنهـا، همگـی بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات موضوعه کشـور و در 
صـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم انجـام کلیـه امـور مربوط به صنایع تبدیلی، 
صنایـع بسـته بنـدی غـذا و دارو، صنایـع پیشـرفته )هـای تـک( در تمـام مراحـل تولید، 
مقاطعـه کاری و پیمانـکاری، شـرکت در کلیـه مناقصـه هـا و مزایـده هـای دولتـی و 
خصوصـی داخـل و خـارج از کشـور، تاسـیس و راه انـدازی آزمایشـگاه، داروخانـه، 
متخصصیـن  بـا  همـکاری  غذایـی،  و  داروسـازی  کارخانـه  البراتـوار،  زیبایـی،  مرکـز 
داخلـی و خارجـی، عقـد قـراداد و اخـذ و اعطـای نمایندگـی و شـعبه از کلیـه افـراد 
حقیقـی و حقوقـی داخـل و خـارج از کشـور و تامیـن نیـروی انسـانی در رابطـه بـا 
موضـوع فعالیـت شـرکت، همگـی بـا رعایـت قوانیـن و مقـررات موضوعـه کشـور و 
در صـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای 
الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی 
: اسـتان تهـران، شهرسـتان تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، شـریف، بزرگـراه 
شـهید همدانـی ]حکیـم[، بلـوار پژوهـش، پـاک 0، سـاختمان پژوهشـگاه ژنتیـک، 
طبقـه همکـف کدپسـتی 1497716283 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از 
مبلغ 1,000,000 ریال نقدی میزان سـهم الشـرکه هر یک از شـرکا خانم مریم امینی 
پویا به شـماره ملی 0015551784 دارنده 333000 ریال سـهم الشـرکه خانم نگین 
زارع به شـماره ملی 0440259290 دارنده 334000 ریال سـهم الشـرکه آقای علی 
شـهریور به شـماره ملی 2298783020 دارنده 333000 ریال سـهم الشـرکه اعضا 
هیئت مدیره خانم مریم امینی پویا به شماره ملی 0015551784 به سمت رئیس 
هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود خانم نگین زارع به شـماره ملـی 0440259290 به 
سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلی هیئت مدیـره به مدت 
نامحـدود آقـای علـی شـهریور بـه شـماره ملـی 2298783020 بـه سـمت عضو اصلی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار 
و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک ، سـفته ، بـروات ، قراردادهـا، عقـود اسـامی بـا 
امضـاء مدیرعامـل یـا رئیـس هیئـت مدیـره بـه اتفـاق هـر یـک از اعضـای هیئـت مدیره 
مشـترکا همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد. همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و 
اداری باامضـاء مدیرعامـل یـا هـر یـک از اعضـای هیئـت مدیـره بـه تنهایـی همـراه بـا 
مهـر شـرکت معتبـر مـی باشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیر 
االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع 

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

تهران )1450621(

تاسـیس شـرکت سـهامی خاص سـاوا صنعت سـتاک درتاریخ 1401/11/10 به شـماره ثبت 
608458 بـه شناسـه ملـی 14011928827 ثبـت و امضـا ذیـل دفاترتکمیـل گردیـده کـه 
خاصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد.  موضـوع فعالیـت :- خریـد 
و فـروش و صـادرات و واردات، ترخیـص کاال از گمـرک، اخـذ و اعطـای نمایندگی هـای 
مجـاز بازرگانـی، ایجـاد شـعب و نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور، بازاریابـی قانونـی 
و غیـر هرمـی و غیرشـبکه ای تامیـن نیـروی انسـانی مـورد نیـاز شـرکت، انعقـاد قـرارداد بـا 
اشخاص حقیقی و حقوقی گشایش اعتبارات اسنادی و ال سی برای شرکت، شرکت در 
مناقصـات و مزایـدات، خریـد سـهام شـرکت های دیگـر، شـرکت در نمایشـگاه های داخلـی 
و بین المللـی، دریافـت ضمانت نامـه بانکـی، اخـذ وام و اعتبـارات بانکـی به صـورت ارزی و 
ریالـی از بانک هـای داخلـی و خارجـی امـور پیمانـکاری مربـوط بـه خطـوط انتقـال )آب، گاز، 
نفت( شبکه گازرسانی و تاسیسات مکانیکی و هیدرو مکانیکی، سیستمهای سردکننده 
و گـرم کننـده سـاختمان، تاسیسـات و تجهیـزات سـاختمانی )آب، گاز، بـرق و فاضـاب( و 
انتقـال زبالـه، تاسیسـات و تجهیـزات تصفیـه خانـه هـای آب و فاضـاب، وسـایل انتقـال 
پلـه برقـی( سیسـتمهای خبـر و هشـداردهنده، سیسـتمهای مخابراتـی و  )آسانسـور و 
ارتباطی، سیستهای اعام و اطفای حریق، شبکه های رایانه ای ساختمان، ماسه پاشی 
)سـندباس( حفاظت کاتودی، پوشـش )الینینگ( ای پی سی)مهندسـی، خرید، سـاخت( 
و مدیریت پیمان )ام سی( اعم از طراحی، مهندسی و اجرای مربوط به پروژه های صنایع 
نفـت و گاز )صنایـع پاییـن دسـتی(، معـادن و آب، تونـل، صنایـع فلـزی، خطـوط لوله نفت 
و گاز و مشاوره مهندسی و طراحی پایه و تفصیلی تامین مواد ومصالح و تجهیزات دکل 
هـای حفـاری و خشـکی و دریایـی بـرای چـاه هـا و خطـوط لولـه و نفـت و گاز و آب خدمـات 
مهندسـی مشـاور از قبیـل مهندسـی و مدیریـت مخـازن نفـت و گاز، خدمـات مهندسـی 
حفاری، طراحی و مهندسی فرایندی، بنیادی، تفصیلی، نظارت عالیه، نظارت کارگاهی، 
خدمات مهندسی خرید، مدیریت اجرا و برنامه ریزی و کنترل پروژه میادین نفت و گاز، 
تاسیسـات سـرچاهی، واحدهای تفکیک و بهره برداری، پاالیشـگاه ها، کارخانجات نفت 
و گاز و پتروشیمی، خطوط انتقال نفت و گاز و ایستگاه های تقویت فشار، تصفیه خانه 
هـای آب و فاضـاب صنعتـی و بهداشـتی، پـروژه هـای نیروگاهـای و سـازه هـای فلـزی و 
بتنی و همچنین صادرات و واردات کاالهای مرتبط با موضوع شرکت. ارائه خدمات فنی 
و پشـتیبانی و مشـاوره و طراحـی و نگهـداری و نظـارت فنـی در امـر پـروژه هـای تاسیسـات 
برقـی و مکانیکـی و الکتریکـی طراجـی نصـب و اجـرای انـواع دکل هـای ثابـت و متحـرک ، 
روشنایی و مخابراتی پست های فشار قوی و فشار ضعیف طراحی و ساخت تابلو های 
برق و فرمان و میکرو کنترلر )پی ال سی( و همچنین طراحی و تولید تجهیزات صنعتی 
و مـدارات الکترونیکـی و الکتریکـی مطالعـه، طراحـی، مهندسـی، خریـد، اجـرا و نگهـداری 
از کلیـه پروژهـای انفورماتیـک آی تـی ،پایـگاه داده هـا و سـرورها و انـرژی هـای نویـن در 
داخـل و خـارج از کشـور انتقـال تکنولـوژی از خـارج بـه داخـل کشـور بومـی سـازی و تولیـد 
داخلـی محصـوالت فناورانـه درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط 
مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهران، شهرسـتان 
تهـران، بخـش مرکـزی، شـهر تهـران، آهنـگ، کوچـه شـهید اسـماعیل حـاج نـوروزی، بـن 
بسـت افـروز 8 بـن افـروز 7، پـاک 1، طبقـه همکـف کدپسـتی 1769784781 سـرمایه 
شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ 100,000,000 ریال نقدی منقسم به 1000 سهم 
100000 ریالی تعداد 1000 سهم آن با نام عادی مبلغ 40000000 ریال توسط موسسین 
طـی گواهـی بانکـی شـماره 0110211255346276639 مـورخ 1401/10/21 نـزد بانک بانک 
پارسـیان شـعبه ولیعصـر چهـارراه طالقانـی بـا کـد 1255 پرداخـت گردیـده اسـت والباقـی 
در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد . اعضـا هیئـت مدیـره خانـم نـدا منصـوری بروجنـی به 
شـماره ملـی 0070791228 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال خانـم منـا 
طائـی بـه شـماره ملـی 0074846231 بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 
سال آقای امیرمنصور کعبی به شماره ملی 1829440780 به سمت نایب رئیس هیئت 
مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : 
کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک، سـفته، بـروات و قراردادهـا 
عقود اسامی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و 
همچنین کلیه نامه های عادی و اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر 
می باشـد. اختیارات مدیر عامل : طبق اساسـنامه بازرسـان خانم نیما منصوری بروجنی 
به شـماره ملی 0052278948 به سـمت بازرس علی البدل به مدت 1 سـال خانم پونه 
یاسـینی ویسـتی به شـماره ملی 0062605143 به سـمت بازرس اصلی به مدت 1 سـال 
روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت 

موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیت نمی باشـد.
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بهره برداری از ۱۱۷ طرح 
تولیدی کشاورزی و دام 

و طیور با مشارکت بانک 
کشاورزی در دهه فجر

مدیرعامــل بانــک کشــاورزی گفــت: ۱۱۷ طــرح تولیدی، 
کشــاورزی و دام و طیــور بــا مشــارکت بانک کشــاورزی 

در دهه فجر به بهره برداری خواهد رسید.
به گزارش ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، »فرشید 
فرخ نــژاد« در بازدیــد از یــک واحــد بــزرگ دامپــروری و 
تولید شیر در حومه تهران، با اشاره به نقش و اهمیت 
صنعت دامپروری در تأمین امنیت غذایی کشور افزود: 
بدون تردید ارتقای این صنعت عالوه بر افزایش میزان 

تولید، در ایجاد اشتغال پایدار نیز اثرگذار است.
مدیرعامل بانک کشاورزی اظهارداشت: حمایت از 
صنعت دام و طیور یکی از اولویت های بانک کشاورزی 
اســت و بــا اســتفاده از تســهیالت پرداختــی ایــن بانــک، 
واحدهــای متعــددی در سراســر کشــور بــه بهره بــرداری 

رسیده است.
دهــه  بــا  همزمــان  کــرد:  خاطرنشــان  فرخ نــژاد 
فجــر نیــز ۱۱۷ طــرح تولیــدی کشــاورزی، دام و طیــور و 
غیــره بــا حمایــت و تســهیالت بانــک کشــاورزی افتتاح و 

بهره برداری از آن آغاز خواهد شد.
مدیرعامــل بانک کشــاورزی با اشــاره به ضــرورت تامین 
نقدینگــی و ســرمایه در گردش واحدهــای تولیدی فعال 
در حوزه دام و طیور به ویژه در اجرای طرح مردمی سازی 
یارانه هــا گفــت: در ســال جــاری و تــا دهــم بهمــن مــاه، 
حــدود ۱۱۰ هــزار میلیارد ریال تســهیالت بــه تعداد ۱۰۳ 
هزار فقره پرداخت شــده اســت و ۶۷ هزار میلیارد ریال 
دیگــر نیــز بــه تعــداد ۵۸ هــزار فقــره در مرحلــه تکمیــل 

پرونده متقاضیان در شعب بانک قرار دارد.

خبـــــــــــــــــر

مبنا و کانون سرمایه گذاری 
باید در بخش خصوصی باشد

مجیــد قاســمی بــا اشــاره بــه بیانــات اخیر مقــام معظم 
رهبــری گفــت: اقتصاد ما در ســال های ابتــدای انقالب 
با نگاه تمرکزگرایی باعث کندی و توقف سیســتم شــد. 
مبنــا و کانــون ســرمایه گذاری بایــد در بخش خصوصی 

باشد و بقیه نظام ها به حمایت این بخش بیایند.
به گزارش پایگاه خبری بازار ســرمایه ایران )سنا(، 
مجیــد قاســمی، رئیــس انجمــن مدیریــت مالــی ایــران 
در ســیزدهمین گردهمایــی مدیــران اقتصــادی و مالــی 
کشــور کــه صبــح امــروز )سه شــنبه( در ســالن اجــالس 
ســران کشــورهای اســالمی برگزار شــد، اظهار کــرد: روز 
گذشته مقام معظم رهبری با اهالی فعاالن اقتصادی و 
کارآفرینی نکاتی مثل ضرورت رشد مستمر اقتصادی را 
متذکر شــدند. ایشــان فرمودند که در دهه ۹۰ ما عقب 
افتادیــم. نکتــه ظریفــی کــه رهبــر انقــالب به آن اشــاره 
کردند، تأکید بر فرصت جوان های حاضر در صحنه بود. 
اینکــه اگــر ثروت اقتصــادی را افزون نکنیــم، با توجه به 
ساختار جمعیتی ممکن است نتوانیم این عقب ماندگی 

را جبران کنیم.
رئیس انجمن مدیریت مالی ایران با ارائه اسناد و 
نمودارهای شاخص های مختلف سرمایه گذاری در ایران 
اظهــار کــرد: در ۱۳ ســال گذشــته یعنــی از ســال ۱۳۸۸-
۱۳۸۹ خالــص حســاب ســرمایه در ایــران منفــی بــوده 
اســت و فــرار ســرمایه هــم صرفــا بخشــی از ایــن میــزان 
اســت. بــر اســاس یک آمار دیگــر صادرات مــا از واردات 

بهتر بوده است.
وی افــزود: بــر اســاس آمارهای بانــک جهانی ایران 
رتبــه ۱۲۷ را از نظــر شــاخص ســهولت کســب و کار در 
ســال ۲۰۲۰ اســت. این رتبه در چند ســال گذشته تنزل 

داشته و باید فکری به حال آن کنیم.
قاســمی بــا اشــاره بــه بیانــات مقام معظــم رهبری 
درباره اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: تأکید مقام معظم 
رهبــری ایــن بوده که سیاســت ها نباید آســمانی باشــد، 
یعنــی بایــد واقعــی و قابــل تحقــق باشــد. رهبــر انقالب 
طراحــان اصــل ۴۴ را عدالت خــواه نامیدنــد. زمانــی روی 
اصل ۴۴ کار می کردیم بالغ بر ۵-۶ ســال کار و تالش و 
تحقیــق کردیم تا یک پاراگراف برای مقام معظم رهبری 
بفرســتیم. مقــام معظــم رهبــری چندیــن و چنــد ســوال 
مطرح کردند و فرمودند برویم کار کنیم. مثال در پاســخ 
بــه چهــار ســوال رهبری از بند ج، ۱۴ مــاه تحقیق کردیم 

و یک کتاب نوشتیم.
رئیــس انجمــن مدیریــت مالــی ایران با بیــان اینکه 
اقتصاد ما با نگاه تمرکزگرایی باعث کندی و توقف شد، 
گفــت: تأکیــد مقــام معظــم رهبــری بر بخــش خصوصی 
اســت. دولت باید با بخش خصوصی همراه باشد. مبنا 
و کانون سرمایه گذاری باید در بخش خصوصی باشد و 

بقیه نظام ها به حمایت این بخش بیاید.

خبـــــــــــــــــر

همایــون دارابــی بــا تاکید بــه ســرمایه گذاری 
بنیــادی و غیرهیجانــی، گفــت: بازار ســرمایه 
نســبت بــه بازارهــای مــوازی در کــف قیمتــی 
تاکنــون   ۱۳۹۹ ســال  نیمــه  از  و  دارد  قــرار 
تقریبــاً تمامــی بازارهــا رشــد کرده انــد و بازار 
طــال، خــودرو و مســکن به نوعــی در حداکثر 
قیمتی خود قرار دارند؛ اما بازار ســهام رشــد 

نکرده است.
شــرکت  مدیرعامــل  دارابــی،  همایــون 
ســبدگردان داریــوش در گفت وگــو بــا پایــگاه 
خبری بازار ســرمایه ایران )ســنا( ضمن تاکید 
بــر ارزندگــی اکثــر ســهم ها بیــان کــرد: بــازار 
ســرمایه نســبت بــه بازارهــای مــوازی در کــف 
قیمتی قرار دارد. از نیمه ســال ۱۳۹۹ تاکنون 
تقریبــاً تمامــی بازارهــا رشــد کرده انــد و بــازار 
طــال، خــودرو و مســکن بــه نوعــی در حداکثــر 
قیمتــی خــود قرار دارند؛ اما بازار ســهام رشــد 
نکرده اســت. برای اشــخاصی که چشــم انداز 
مثبتــی بــرای اقتصــاد کشــور متصــور بــوده و 
قائــل بــه خریــد در قیمت های پایین هســتند 
شــاید ایــن روزها فرصت مناســبی برای خرید 
سیاســت های  اگــر  مخصوصــاً  باشــد.  ســهام 
دولت به گونه ای باشد که سه مشکل بنیادی 
بــازار ســرمایه یعنــی قیمت گذاری دســتوری، 
نــرخ بهــره و نــرخ ارز برطــرف شــود تا شــرایط 

برای رشد بازار سرمایه فراهم شود.
ســرمایه گذاری  بــه  تاکیــد  بــا  دارابــی 
بنیــادی،  و  تحلیلــی  نــگاه  بــا  و  غیرهیجانــی 
نزدیــک  ســال  پایانــی  ماه هــای  بــه  گفــت: 
می شــویم و اکثــر شــرکت های بــزرگ بــازار در 
۳ ماهه اول سال ۱۴۰۲ مجامع خود را برگزار 

خواهند کرد و شرکت هایی که در گزارش های 
۹ ماهــه، ســودهای خوبــی محقــق کرده انــد، 
احتماالً در مجامع ســود مناســبی هم تقسیم 
می کنند و این موضوع بازدهی سرمایه گذاری 

در سهم های بنیادی را افزایش خواهد داد.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه در ادامــه 
گفــت: گــره زدن رشــد بازار ســرمایه به تزریق 
نقدینگــی بــه صنــدوق تثبیــت بازار ســرمایه و 
نیــز صنــدوق توســعه بــازار ســرمایه و حمایت 
این دو صندوق از سهم ها، منطقی نیست. با 
توجــه به آنکه بازارگردان های ما هنوز چندان 
قوی نیستند و برای متعادل نگه داشتن بازار 
نیــاز بــه کمــک دارنــد، قانون گــذار در قوانیــن 

همین طــور  و  تثبیــت  صنــدوق  ایجــاد  خــود 
صندوق توســعه بازار ســرمایه را لحاظ کرد تا 
این دو صندوق بتوانند در نقش بازارسازهای 
بــزرگ، بــازار را متعــادل نگه دارنــد. به همین 
ســبب نیــز حدود ۱۰ ســال قبــل در قانون رفع 
موانــع تولیــد، منابعــی بــرای صنــدوق تثبیــت 
بازار ســرمایه در نظر گرفته شد که متاسفانه 
در دولــت قبل پرداخت نشــد و زمانی شــروع 
بــه تزریــق این منابــع به صنــدوق تثبیت بازار 
بــازار ســرمایه وضعیــت  ســرمایه کردنــد کــه 
نامتعادلــی داشــت و ایــن دو صنــدوق ناچــار 
بودنــد مــدام اقــدام بــه خرید کنند حــال آنکه 
منابــع ایــن صندوق هــا هم در ســال های قبل 

تامین نشده بود!
صنــدوق  وجــود  بنابرایــن  افــزود:  وی 
صنــدوق  همینطــور  و  ســرمایه  بــازار  تثبیــت 
توســعه بــازار ســرمایه به منظور جبــران خالء 
در بخــش بازارگردانــی بــوده اســت. در یــک 
اقتصــاد دولتــی کــه مالکیــت بخــش عمــده ای 
از ســهام شــرکت ها در اختیار دولت اســت و 
سهام عدالت با ارزش بسیار باال هم در بازار 
وجــود دارد، در مواقعــی کــه عرضه ها در بازار 
ســهام افزایــش می یابــد، خــود این بــازار توان 
رسیدن به تعادل را ندارد. از این رو، صندوق 
تثبیــت و صنــدوق توســعه بــازار ســرمایه تــا 
زمانــی کــه بازارگردان هــای ما آنقــدر قدرتمند 
شــوند کــه تــوان متعادل نگه داشــتن بــازار را 
داشــته باشــند، نقــش خواهنــد داشــت. امــا 
اینکــه رشــد بــازار ســرمایه وابســته بــه منابــع 
صندوق توســعه و صندوق تثبیت بازار باشد، 

منطقی نیست.
مدیرعامــل شــرکت ســبدگردان داریوش 
گفــت: بــا توجــه به ســاختار ایــن دو صندوق، 
ایــن صندوق ها در هر شــرایطی الزاماً خریدار 
بــازار  تثبیــت  نیســتند و مخصوصــاً صنــدوق 
ســرمایه، در شــرایطی وارد بــازار می شــود کــه 
بــازار کامــال نامتعــادل باشــد و مــدت حضــور 
ایــن صنــدوق در بــازار هــم کوتاه مدت اســت 
و بــه نوعی ایــن صندوق، ابزاری برای شــرایط 
اضطــراری اســت. با ایــن تفاســیر نباید نقش 
ایــن دو صنــدوق را در بازار آنقــدر پررنگ کرد 
که در ذهن ســهامداران رشد بازار سرمایه به 
منابــع صندوق تثبیت و صندوق توســعه بازار 

وابسته باشد.

اســت:  معتقــد  آمریکایــی  برجســته  تحلیل گــر 
مصــادره  هــدف  بــا  واشــنگتن  مالــی  سیاســت 
دارایی هــا و اعمــال تحریم هــا، موقعیــت دالر را 

تضعیف کرده است.
کریــگ  »پــال  اســپوتنیک،  گــزارش  بــه 
رابرتس« اقتصاد دان آمریکایی و یکی از مقامات 
کاخ ســفید در دوران دولــت »رونالــد ریگان« در 
دهه هشــتاد، در مقاله ای نوشــت: اگر عربستان 
و ســایر کشــور ها دالر هــای نفتی را کنــار گذارند، 
ایــن امــر منجــر به حــوادث فاجعــه بــار در ایاالت 

متحده خواهد شد.

عربســتان  اخیــر  اعــالن  داد:  توضیــح  وی 
ســعودی مبنــی بــر پذیــرش پرداخت هــای نفتــی 
بــا ارز هایــی غیــر از دالر، خبــر مهمــی اســت کــه 

مطبوعات نادیده گرفته اند.
اســت  معتقــد  آمریکایــی  اقتصــاددان  ایــن 
مصــادره  هــدف  بــا  واشــنگتن  مالــی  سیاســت 
دارایی هــا و اعمــال تحریم هــا، موقعیــت دالر را 

تضعیف کرده است.
رابرتس گفت که اکنون بسیاری از کشور ها 
تمایــل خــود را بــرای اســتفاده از ارز هــای ملی در 
تجــارت بیــن المللــی ابــراز می کنند تــا تحت تاثیر 

تهدید های احتمالی ایاالت متحده قرار نگیرند.
وی تاکیــد کــرد: اگــر عربســتان دالر نفتــی را کنار 
بگــذارد، تقاضــا بــرای پــول آمریــکا و ارزش دالر 
کاهــش می یابــد و این تهدیــدی جدی برای اقتدار 
آمریکایــی  بانک هــای  مالــی  قــدرت  و  واشــنگتن 

است.
پال کریگ رابرتس اقتصاددان آمریکایی است، او 
معــاون وزارت خزانــه داری آمریکا در زمان تصدی 
»رونالــد ریگان« رئیس جمهــوری وقت آمریکا در 

دهه هشتاد و از مؤلفان اقتصاد ریگانی بود.
وال  ســابق  ســتون نویس  و  دبیــر  رابرتــس 

و  بیزنس ویــک  بلومبــرگ  ژورنــال،  اســتریت 
در  و  بــوده   Scripps Howard News Service
دهــه ۸۰ و ۹۰ میــالدی برنــده چند نشــان افتخار 

در امور سیاست و اقتصاد شد.
او همچنین در نشــریه هایی، چون »نشنال 
پالسی«، »نشنال ریویو«، »تایمز لندن«، »وال 
اســتریت ژورنال«، »فیــگارو« و … هر از چندگاه 

مقاله و یادداشت می نویسد.
اختالف های اخیر عربســتان و آمریکا بر ســر تولید 
نفت اوپک بر فرآیند پترودالر یعنی نفت عربستان 
بــه عنــوان پشــتوانه دالر آمریــکا کــه از دهــه ۸۰ 

میالدی ایجاد شده به خطر انداخته است.
بــه گفته اقتصاددانان اگر خواســته چین به 
عنــوان دومیــن اقتصاد بزرگ دنیــا در خرید نفت 
و گاز عربســتان بــا اســتفاده از ارز یــوان عملــی 
شــود، ۳۵ درصــد از مبــادالت دالر در بازار هــای 
جهانــی کاهش خواهد یافــت و جایگاه آمریکا به 
عنــوان اقتصــاد اول دنیــا به خطر خواهــد افتاد و 
روند افول هژمونی دالر در بازار های جهانی کلید 
می خــورد، به خصــوص کــه ممکن اســت به دنبال 
چین کشور های دیگری هم بخواهند با ارزی غیر 

دالر نظیر یوان با عربستان معامله کنند.

اســماعیلی تمرکززدایــی از پایتخــت و برپایــی 
جشنواره در استان ها و مناطق مختلف کشور 
را از جملــه پیشــنهادات بــرای ارتقــای کیفــی 
افــزود: تمرکززدایــی  و  ایــن رویــداد دانســت 
از جشــنواره شــعر فجــر و حضــور ایــن برنامــه 
فراگیر ملی و بین المللی در شهرهای مختلف 
ایــران اســالمی، می توانــد ظرفیت هــای ادبــی 
شهرســتان ها را نیــز معرفــی و بهره گیــری از 
این مواهب ادبی را برای عالقه مندان فراهم 

کند.
بــه گــزارش روابط عمومی اداره کل فرهنگ 
اســالمی هرمــزگان، دبیــر هفدهمیــن  ارشــاد  و 

دوره جشــنواره بین المللی شــعر فجــر بیان کرد: 
بهره مندی از ظرفیت های ادبی شهرهای مختلف 
کشــور نظیــر معرفــی منتقــدان ادبــی، مشــاهیر 
ادبی، شاعران نوجوان و جوان مستعد، رونمایی 
کتاب هــای شــاعران جــوان، و... در راســتای ایــن 
جشــنواره می تواند مــورد توجه دســت اندرکاران 

قرار گیرد.
شایان ذکر است: رضا اسماعیلی ۲۴ مرداد 
۱۳۳۹ در تهران متولد شد. وی در کنار سرودن، 
بــه روزنامه نــگاری و نقد ادبی هم می پردازد و در 
قالــب دبیــر با مجــاّلت و روزنامه های مختلفی از 
جملــه اطالعــات و امیــد اســالم همکاری داشــته 

شــعر  عرصــۀ  پژوهشــگران  از  یکــی  وی  اســت. 
آیینی اســت که مطالب تحقیقی او بســیار برای 
محققــان ارزشــمند اســت. تاکنــون بیــش از ۴۰ 
عنوان از آثار او به چاپ رســیده اســت. از آثار او 
می توان به »ســحرنامه«، »سمت روشن دریا«، 
»لهجــه شــرقی عشــق« و »بــر بــال ققنــوس« 

اشاره کرد.
گفتنــی اســت: هفدهمیــن جشــنواره بیــن 
المللی شعر فجر خلیج فارس شبانگاه ۱۱ بهمن 
با حضور مســئوالن کشــوری و استانی و شاعران 
بیــن المللــی و ملــی در جزیــره ابوموســی بــه کار 

خود خاتمه داد.

رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار اعالم کرد: با 
عرضه کمتر از ۵۰ هزار خودرو در بورس کاال بیش 
از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب واسطه ها 
و دالالن خارج و به چرخه تولید و مردم بازگشت.

به گزارش خبرگزاری تســنیم، مجید عشــقی 
رئیس ســازمان بورس و اوراق بهادار با حضور در 
برنامــه تهران ۲۰ ســیمابا اشــاره بــه مزایای عرضه 
خــودرو در بــورس کاال گفــت: بــا معامله ۴۸ هزار 
و ۸۴۴ دســتگاه خــودرو در بــورس کاال تا ۴ بهمن 
ماه ۱۴۰۱، مبلغی بیش از ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد 
تومــان از جیــب واســطه ها و دالالن خــارج و بــه 

چرخه تولید و مردم بازگشت.
عشــقی بــا اشــاره بــه اینکــه عرضــه خــودرو 
در بــورس کاال در مراحــل اولیــه خــود قــرار دارد، 
یــادآور شــد: عرضــه خودرو در بــورس کاال به نفع 
مصرف کننــدگان، تولیدکننــدگان و خودروســازان 

است.
متعــدد صنعــت  مشــکالت  بــه  اشــاره  بــا  وی 
خــودرو کــه زیان انباشــته ۱۵۰ هزار میلیــارد تومانی 
ایــن صنعــت را رقــم زده، گفــت: یکــی از مشــکالت 
قیمت گذاری دســتوری اســت که با مکانیسم عرضه 

در بورس کاال اصالح می شود.
معــاون وزیــر اقتصــاد بــا اشــاره بــه ســودی که 
دالالن از تفــاوت قیمــت کارخانــه و بــازار می برنــد، 
افزود: قیمت کارخانه در ســنوات گذشــته متناســب 
بــا تــورم افزایــش پیــدا نکــرده اســت و برخــی تصــور 
می کننــد اگــر قیمــت کارخانــه را پاییــن نگــه داریــم 
قیمــت خــودرو در بــازار هم پایین می آیــد اما اتفاقی 

کــه در ۷_۸ ســال گذشــته رخ داده ایــن بــوده کــه 
قیمــت کارخانــه پاییــن بــود و ســود اختــالف قیمــت 

کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه ها می رفت.
بــورس کاال  بــورس گفــت:  رئیــس ســازمان 
وکیــل مدافــع هیــچ ســازمانی نیســت و اگــر وارد 
عرضــه خــودرو در بورس کاال شــدیم بــه این دلیل 
نبود که خودرو را کاالیی بورســی می دانســتیم اما 
بخشی از مشکالت صنعت خودرو از قیمت گذاری 

دستوری است.
عشــقی دربــاره نشســت بــا شــورای رقابــت 
گفــت: هنــوز بــه جمع بنــدی نهایــی نرســیده ایــم؛ 
چــون موضــوع حســاس اســت و ابعــاد مختلفــی 
دارد بایــد مباحــث مطــرح شــود. در ایــن زمینــه بــا 
شــورای رقابــت در کاالهــای مختلــف این مســیر را 
طی کرده ایم برای مثال در محصوالت پتروشــیمی 

و فوالد که نتیجه بخش هم بوده است.
رئیس ســازمان بــورس یکی از مســئولیت های 
اصلــی ســازمان بورس را همچنان کــه در قانون ذکر 
شــده ایجــاد یــک بــازار شــفاف، منصفانــه و کارآمــد 
برشــمرد و افــزود: تــالش کردیم کــه در این ۳ محور 

فعالیت های خود را انجام دهیم.
وی افزود: شــفافیت اطالعاتی ناشران، انتشار 
معامــالت و انتشــار عمــق مظنــه بــرای کل بازیگــران 
بــازار، شــفافیت در آمــار تخلفــات بــازار ســرمایه از 

دستور کارهای جدی ما بوده است.
عشــقی بــا اشــاره بــه الــزام قانونــی افشــای 
تخلفات ناشران بازار گفت: باالخره بعد از سالها 
این دســتورالعمل تهیه شــد و اشــخاصی که بعد 

از تصویــب ایــن دســتورالعمل تخلفــی را در بــازار 
سرمایه مرتکب شوند آمار و نوع تخلفات با اسم 

درج خواهد شد.
کــرد:  اضافــه  بــورس  ســازمان  رئیــس 
حساســیت ما این اســت که چون بیش از ۸۰۰۰ 
هــزار میلیــارد تومان دارایی مــردم تحت مدیریت 

این افراد است، باید صیانت شود.
وی بــه اقداماتــی کــه بــرای منصفانــه بــودن 
بــازار انجــام شــده از جملــه تقویــت زیــر ســاخت 
هــای معامالتــی، زیــر ذره بیــن بــردن معامــالت 
انجــام  آنالیــن در حیــن  بــه صــورت  الگوریتمــی 

معامله و سفارش اشاره کرد.
وی اظهــار کــرد: در حــوزه کارایــی نیــز بــه ایــن 
ســمت رفته ایم که دامنه نوســان و زیرســاخت های 
بــازار را بــه مرور اصالح کنیم؛ اصالح تدریجی دامنه 

نوسان آغاز شده و نتایج خوبی داشته است.
وی انحصــار زدایــی از مجوزهای نهادهای مالی 
را یکی دیگر از اقدامات انجام شده برشمرد و گفت: 
بیش از ۱۲ سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده 
بــود کــه در ایــن زمینــه تســهیل کردیــم و اکنــون از 

طریق درگاه ملی مجوزها این کار انجام می شود.
عشــقی ادامــه داد: در کنــار دادن مجوزهــای 
جدیــد برای نهادهــای مالی و ارائه خدمت به جامعه 
سهامداری، درباره نهادهای مالی که تخلف می کنند 
تشــدید برخوردهــا را داریم و دربــاره نهادهای مالی، 
چــه کارگــزاری و چــه ســبدگردان و تامیــن ســرمایه و 
صنــدوق هــا در صــورت تخلــف تــا مرحله لغــو مجوز 

نیز پیش می رویم.

 دالرزدایی کشور ها برای آمریکا چه تبعاتی خواهد داشت؟

دبیر جشنواره بین المللی شعر فجر: تمرکز زدایی 
از پایتخت و برگزاری جشنواره ها در استان ها در 

اولویت قرار گیرد

بورس جامانده از تمام بازارهای موازی

 بازگشت ۱۳ هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان از جیب دالالن 
خودرو به چرخه تولید و مردم
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شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام(
ثبت شده به شماره 11168    شناسه ملی 10100443908

اعالمیه پذیره نویسی سهام

فوق  عمومی  مجمع  مصوبه  استناد  به  رساند  می  اطالع  به 
 014/857813-028 شماره  مجوز  و   1401/05/22 مورخ  العاده 
مورخ 1401/03/23 سازمان بورس و اوراق بهادار ، مقرر گردید 
مبلغ  به  ریال  مبلغ8.400.100.000.000  از  شرکت  سرمایه 
13.500.100.000.000 ریال، افزایش یابد. در مهلت تعیین شده 
جهت استفاده از حق تقدم خرید سهام، تعداد 2.490.872.567 
نویسی  پذیره  شرکت  سهامداران  توسط  جدید  سهام  از  سهم 
گردیده است. با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم 
مذکور و به منظور تحقق افزایش سرمایه، تعداد 9.127.433 
سهم 1000ریالی استفاده نشده سهامداران برای پذیره نویسی 
عمومی با عنایت به مجوز شماره 140130400901147269 مورخ 

1401/11/09 اداره ثبت شرکت ها به شرح زیر عرضه می گردد:
1-موضوع فعالیت شرکت :

     الف( موضوع فعالیت های اصلی :
1- ســرمایه گــذاری در ســهام، ســهم الشــرکه، واحدهــای ســرمایه 
گــذاری صنــدوق هــا یا ســایر اوراق بهــادار دارای حــق رای با هدف 
کســب انتفــاع بطــوری که بــه تنهایی یا به همراه اشــخاص تحت 
کنترل یا اشــخاص تحت کنترل واحد ، کنترل شــرکت، موسســه 
یــا صنــدوق ســرمایه پذیــر را در اختیــار گرفته یــا در آن نفوذ قابل 
مالحظه یابد و شــرکت ، موسســه یا صندوق ســرمایه پذیر ) اعم 

از ایرانی یا خارجی ( در زمینه یا زمینه های زیر فعالیت کند :
1-1 تهیــه ، تولیــد ، واردات ، صــادرات ، توزیــع انــواع مــواد اولیه و 
انواع محصوالت دارویی ، مکمل های غذایی، دارویی، شیمیایی، 
تجهیــزات پزشــکی ، آرایشــی ، بهداشــتی و مشــاور پزشــکی و 

فعالیتهای وابسته به آنها ؛
1-2 تاسیس هر نوع کارخانه ، موسسه یا شرکت جهت واردات، 
ساخت، توزیع و فروش هر گونه مواد اولیه و محصوالت دارویی، 

شیمیایی، آرایشی، بهداشتی و مشاور پزشکی .
1-3 انواع فعالیت های بازرگانی داخلی و خارجی )اعم از صادرات 
و واردات ( ، خریــد و فــروش هــر گونــه کاال و پخــش و توزیــع هر 

گونه کاال ؛
1-4 فعالیت های مربوط به حمل و نقل داخلی و خارجی ؛

1-5 سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان یک شرکت سرمایه 
گذاری با رعایت مقررات مربوط به شرکت های سرمایه گذاری؛

1-6 ارائه خدمات مالی از جمله خدمات تامین سرمایه، کارگزاری، 
بــازار گردانــی، مشــاور ســرمایه گــذاری، ســبد گردانــی و پــردازش 

اطالعات مالی و نمایندگی شرکت های خدمات بیمه ای.
2- انجــام فعالیتهــای زیــر در ارتبــاط بــا اشــخاص ســرمایه پذیــر 

موضوع بند 1 فوق :
2-1 خدمــات اجرایــی در تهیــه و خریــد مواد اولیه و ماشــین آالت 

برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
2-2 خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین پروژه ها برای 

اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
2-3 انجــام مطالعات ، تحقیقات و بررســی های تکنولوژی، فنی، 
علمــی، بازرگانــی و اقتصــادی بــرای بهره برداری توســط اشــخاص 

حقوقی سرمایه پذیر؛
2-4 تامیــن منابــع مالی اشــخاص حقوقی ســرمایه پذیــر از منابع 
داخلــی شــرکت یــا از طریــق ســایر منابــع از جمله اخذ تســهیالت 
بانکــی بــه نام شــرکت یا شــخص حقوقی ســرمایه پذیر بــا تامین 
وثیقــه یــا تضمیــن بــاز پرداخــت از طریــق شــرکت یا بــدون تامین 

وثیقه یا تضمین بازپرداخت ؛
2-5 تدویــن سیاســت هــای کلی و راهبردی و مدیریتی اشــخاص 

حقوقی سرمایه پذیر ؛
2-6 شناسایی فرصت های سرمایه گذاری در خصوص بند 1 فوق 

به منظور معرفی به اشخاص حقوقی سرمایه پذیر؛
2-7 ارائــه ســایر خدمــات فنــی ، مدیریتــی ، اجرایــی و مالــی بــه 

اشخاص حقوقی سرمایه پذیر.
3-سرمایه گذاری با هدف کسب انتفاع و کنترل عملیات یا نفوذ 
قابل مالحظه در سهام ، سهم الشرکه و سایر اوراق بهادار دارای 
حــق رای آن عــده از اشــخاص حقوقی که خدمــات زیر را منحصراً 
به اشــخاص ســرمایه پذیر یا عالوه بر اشــخاص ســرمایه پذیر به 

دیگران ارائه می نمایند ؛
3-1 خدمات موضوع بند 2 فوق ؛

3-2 حمــل و نقــل ، انبــار داری ، بازاریابــی ، توزیــع و فــروش 
محصوالت .

ب( موضوع فعالیت های فرعی :
1-سرمایه گذاری در مسکوکات ، فلزات گران بها، گواهی سپرده 
بانکــی و ســپرده هــای ســرمایه گــذاری نــزد بانک ها و موسســات 

مالی اعتباری مجاز؛
2-ســرمایه گــذاری در ســهام، ســهم الشــرکه، واحدهــای ســرمایه 
گــذاری صنــدوق هــا یــا ســایر اوراق بهــادار دارای حق رای شــرکت 
هــا، موسســات یــا صنــدوق های ســرمایه گــذاری با هدف کســب 
انتفاع به طوری که به تنهایی یا به همراه اشخاص تحت کنترل 
و اشخاص تحت کنترل واحد، کنترل شرکت، موسسه یا صندوق 
ســرمایه گــذاری ســرمایه پذیــر را در اختیار نگرفته یــا در آن نفوذ 
قابــل مالحظــه نیابد؛ یا درصورت در اختیار گرفتن کنترل یا نفوذ 

قابل  مالحظه، شخص حقوقی سرمایه پذیر در 

موضوعات غیر از موضوعات مذکور در بندهای 1 و 2 قسمت الف 
این ماده فعالیت نماید.

3- سرمایه گذاری در سایر اوراق بهادار که به طور معمول دارای 
حق رای نیست و توانایی انتخاب مدیر یا کنترل ناشر را به مالک 

اوراق بهادار نمی دهد.
4- سرمایه گذاری در سایر دارایی ها از جمله دارایی های فیزیکی، 
پروژه های تولیدی و پروژه های ساختمانی با هدف کسب انتفاع؛

5- ارائه خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار از جمله:
 5-1 پذیرش سمت در صندوق های سرمایه گذاری؛

5-2 تامین مالی بازار گردانی اوراق بهادار؛

5-3 مشارکت در تعهد پذیره نویسی اوراق بهادار؛
5-4 تضمین نقد شوندگی، اصل یا حداقل سود اوراق بهادار؛

6- شرکت می تواند در راستای اجرای فعالیت های مذکور در این 
ماده، در حدود مقررات و مفاد اساسنامه اقدام به اخذ تسهیالت 
مالی یا تحصیل دارایی نماید یا اسناد اعتباری بانکی افتتاح کند و 
به واردات یا صادرات کاال بپردازد و امور گمرکی مربوطه را انجام 
دهــد. ایــن اقدامــات فقــط در صورتــی مجاز اســت که در راســتای 
اجرای فعالیت های شــرکت ضرورت داشــته باشند و انجام آن ها 

در مقررات منع نشده باشند.  
2- مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: تهران میدان 
آرژانتین خیابان احمد قصیر خیابان پنجم  پالک 11 طبقه اول کد 

پستی 1513718111 و شرکت فاقد شعبه می باشد.
3- سرمایه فعلی شرکت: 8.400.100.000.000 ریال

4- موضــوع افزایــش ســرمایه: مشــارکت در افزایــش ســرمایه 
شرکت های زیر مجموعه و اصالح ساختار مالی 

5- محل افزایش سرمایه:
شده  حال  مطالبات  محل   از  ریال   2.500.000.000.000

سهامداران و آورده نقدی،
2.600.000.000.000 ریال از محل سایر اندوخته ها،
6- مبلغ افزایش سرمایه: 5.100.000.000.000 ریال

7- مبلغ سرمایه پس از افزایش: 13.500.100.000.000ریال 
8- مدت شرکت: نامحدود

9- نوع سهام: عادی با نام و شرکت فاقد سهام ممتاز است.
10-ارزش اسمی هر سهم : 1.000ریال 

شــرکت:  ســهامداران  توســط  شــده  مشــارکت  11-مبلــغ 
2.490.872.567.000 ریال  

12-تعداد سهام قابل عرضه به عموم: 9.127.433 سهم
13- مشخصات اعضای هئیت مدیره و مدیرعامل شرکت: 

اشخاص حقیقی یا حقوقی
شماره ثبت 
اشخاص 
حقوقی

شناسه ملی 
شماره نام پدرنمایندهاشخاص حقوقی

سمت کد ملیشناسنامه

گروه دارویی برکت 
نایب رئیس هیات 1610384601480نورالدینمحمدودود حیدری37766510320275643)سهامی عام(

مدیره- موظف
گروه دارویی سبحان 

عضو هیات مدیره- 33161261980247حسینمصطفی ظهیر2567310100711350)سهامی عام(
غیرموظف

البرز دارو 
رئیس هیات مدیره - 9401283603861عباساکبر برندگی4910861412626)سهامی عام(

غیرموظف
سرمایه گذاری ملی ایران 

محمدعلی میرزا کوچک 2320610100686779)سهامی عام(
عضو هیات مدیره- 63150062804553حسینشیرازی

غیرموظف
سرمایه گذاری اعتالء البرز 

مدیرعامل و عضو 61200082660255برزوفرشید مرادی7076410101156935)سهامی عام(
هیات مدیره - موظف

شرکت فاقد عضو علی البدل هیئت مدیره می باشد.
14-شــرایط حضور و حق رأی صاحبان ســهام در مجامع عمومی: 
هــر صاحــب ســهم یا وکیل یــا قائم مقام قانونی شــخص حقیقی 
صاحــب ســهم یــا نماینــده یا نماینــدگان شــخص حقوقی صاحب 
سهم، صرف نظر از تعداد سهام صاحب سهم، می تواند به شرط 
ارائــه اصــل ورقــه ســهام یا گواهی موقت ســهام و مــدرک هویت، 
وکالــت یــا نمایندگــی، درکلیــه مجامــع عمومــی، حضــور یابد. هر 
سهامدار ، برای هر یک سهم فقط یک رأی خواهد داشت، مگر در 
انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت که مطابق ماده 88 اصالحیه 

قانون تجارت عمل خواهد شد.
15- مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته 
و تقســیم دارایــی بعــد از تصفیــه: تقســیم ســود طبــق مــاده 90 

اصالحیه قانون تجارت بین صاحبان ســهام فقط پس از تصویب 
مجمــع عمومــی عــادی جایزخواهــد بــود و درصورت وجــود منافع، 
تقســیم 10 درصــد از ســود ســاالنه بیــن صاحبــان الزامــی اســت. 
تشــکیل اندوختــه طبــق مــواد 140 و 238 قانــون تجــارت، هیــات 
مدیره مکلف اســت هرســال یک بیســتم از ســود خالص شــرکت 
را بــه عنــوان اندوختــه قانونی ، منظور نمایــد. همین که اندوخته 
به یک دهم ســرمایه رســید منظور کردن آن اختیاری اســت و در 
صورتی که سرمایه شرکت افزایش یابد، کسر یک بیستم مذکور 
ادامــه خواهــد یافــت تــا وقتــی کــه اندوخته بــه یک دهم ســرمایه 
بالــغ گــردد. بــه پیشــنهاد هیات مدیــره و تصویب مجمــع عمومی 
عادی ممکن اســت قســمتی از ســود خالص برای تشــکیل ســایر 
اندوخته ها کنارگذاشته شود. تقسیم دارایی بعداز تصفیه طبق 
مفــاد اساســنامه و بــا رعایت قوانیــن و مقــررات مربوطه به عمل 

خواهدآمد.  
16- تعداد و امتیازات ســهام ممتاز شــرکت: شــرکت فاقد ســهام 

ممتاز می باشد.
17- مبلغ و تعداد اوراق مشــارکت قابل تبدیل به ســهم: شرکت 

فاقد هرگونه اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام می باشد.
18- مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت: شرکت فاقد هرگونه 

مبلغ بازپرداخت نشده اوراق مشارکت می باشد.
19- مبلــغ دیــون شــرکت و همچنیــن مبلغ دیون اشــخاص ثالث 
کــه توســط شــرکت تضمیــن شــده اســت: مطابــق بــا صورت های 
دورۀ مالــی 12 ماهــه حسابرســی شــده منتهــی بــه 1400/12/29 
مجمــوع بدهی هــای جــاری و غیــر جــاری شــرکت به ترتیــب برابر 
بــا 4.084.284 میلیــون ریــال و 8.666 میلیــون ریال و جمع کل 
بدهی ها برابر با 4.092.950 میلیون ریال می باشد. همچنین بر 
اساس یادداشت 2-45 همراه صورت های مالی حسابرسی شده 
مزبــور بدهی هــای احتمالــی به همــراه مبلغ تضمین هــای اعطایی 
در خصــوص بدهی هــای اشــخاص ثالــث برابر بــا 24.359.395 

میلیون ریال می باشد.  
20- مــدت پذیــره نویســی: پذیره نویســی از اول وقــت اداری روز 
یکشنبه مورخ 1401/11/16 آغاز و تا پایان وقت ادارای روز دوشنبه 

مورخ 1401/12/15 به مدت 30 روز ادامه خواهد داشت.
تذکر: چنانچه سقف سرمایه تعیین شده قبل از انقضای مهلت 
پذیره نویسی تکمیل و وجوه مربوطه تأمین گردد، عملیات پذیره 

نویسی متوقف خواهد شد.
21-  حداقل و حداکثر سهامی که هنگام پذیره نویسی باید تعهد 

شود: حداقل یک سهم و حداکثر 9.127.433 سهم
22- مشخصات متعهد پذیره نویسی و میزان تعهدات آن: 

شخصیت نام متعهد
موضوع میزان تعهداتحقوقی

فعالیت
شرکت گروه 
دارویی برکت

سهامی 
عام

خرید حق تقدم استفاده نشده 
ظرف مدت 5 روز پایانی عرضه 

عمومی
هلدینگ 
دارویی

23- روزنامه کثیراالنتشار: روزنامه کثیراالنتشاری که اطالعیه ها 
و آگهــی هــای ناشــر در آن منتشــر می شــود روزنامــه اطالعــات 
می باشد. همچنین اعالمیه مذکور در روزنامه های ابرار اقتصادی 
و عصر اقتصاد )براساس مفاد ماده 177 الیحه اصالحی قسمتی 

از قانون تجارت( نیز منتشر می گردد.
24- چگونگی پذیره نویسی: با توجه به ثبت شرکت گروه سرمایه 
گــذاری البرز)ســهامی عــام( نــزد ســازمان بــورس و اوراق بهــادار، 
پذیره نویســی ســهام این شــرکت تماماً از طریق شــبکه کارگزاری 
انجام خواهد شــد . متقاضیان پذیره نویســی می توانند در مهلت 

تعیین شــده برای پذیره نویســی نســبت به ارائه تقاضای سفارش 
خریــد اقــدام نمایند. ضمناً خریداران حق تقدم فوق، می بایســت 
عالوه بر مبلغ پرداختی بابت حق تقدم، مبلغ اســمی هر ســهم را 

نیز به کارگزار مربوطه بپردازند.
25- مشــخصات حســاب بانکی ناشــر : مبالغ ارزش اســمی حق 
تقدم های دریافتی توسط کارگزار ناظر در پایان هر روز معامالتی 
، پس از تسویه وجوه در اتاق پایاپای شرکت سپرده گذاری مرکزی 

اوراق بهادار و تسویه وجوه ، به حساب زیر واریز می گردد:
حساب شمارۀ 600- 00317510-470 به نام شرکت گروه سرمایه 
حافظ  پارسیان شعبۀ  بانک  نزد   ،  ) عام  )سهامی  البرز  گذاری 

شمالی کد 1039/5
26- کلیه اطالعات و مدارک مربوط به شرکت شامل: اساسنامه، 
طــرح اعالمیــه پذیره نویســی و آخرین صورت هــای مالی به اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران تسلیم شده است. 
همچنیــن گــزارش توجیهــی هئیــت مدیــره در خصــوص افزایــش 
ســرمایه، گــزارش بــازرس قانونــی و بیانیــه ثبت ســهام در دســت 
www.alborzinvest. انتشار در سایت اینترنتی شرکت به آدرس

 www.codal.ir و ســایت رســمی ناشران اوراق بهادار به آدرس ir
در دسترس عالقه مندان می باشد.

27- مشخصات سهامداران: )سهامداران با مالکیت باالی %10 ( 

نام سهامدار
نوع 

شخصیت 
حقوقی

درصد تعداد سهم
مالکیت

شرکت گروه دارویی 
48.91%4.109.169.782سهامی عامبرکت

شرکت سرمایه گذاری 
13.4%1.125.971.966سهامی عامملی ایران

28- نحــوه عمــل در صــورت عــدم تکمیــل پذیــره نویســی ســهام 
شــرکت: شــرکت گروه دارویی برکت)سهامی عام( متعهد گردیده 
که در صورت عدم مشارکت کامل دارندگان حق تقدم درافزایش 
ســرمایه ، نســبت بــه خریــد کل حــق تقدمهــای اســتفاده نشــده 
)ســهام پذیــره نویســی نشــده( حداکثر ظــرف مــدت 5 روز پایانی 

مهلت پذیره نویسی عمومی اقدام نماید.
نکات مهم:

پذیره  اعالمیه  اطالعات  اتکای  قابلیت  و  صحت  مسئولیت   
نویسی بر عهده ناشر است.

و  یابان  ارزش  حسابرس،  سرمایه،  تامین  شرکت  ناشر،    
مشاوران حقوقی ناشر، مسئول جبران خسارت وارده به سرمایه 
گذارانی هستند که در اثر قصور، تقصیر، تخلف و یا به دلیل 
ارائه اطالعات ناقص و خالف واقع در عرضه اولیه که ناشی از 

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

یا طرح های مرتبط با اوراق بهادار توسط سازمان نمی باشد.
 پذیره نویسان می توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از 
موارد یاد شده در این اعالمیه مراتب را کتباً به سازمان بورس و 

اوراق بهادار به آدرس زیر ارسال نمایند.

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

هیات مدیره شرکت گروه سرمایه گذاری البرز )سهامی عام(

رئیس هیات عامل ایمیدرو از آماده افتتاح بودن 
29 طــرح معدنــی و صنایع معدنی برای دهه فجر 

خبر داد.
بــه گزارش روابط عمومی ایمیــدرو، وجیه ا... 
جعفــری بــا بیــان ایــن مطلب اظهــار داشــت: طرح 
هــای آمــاده افتتــاح در زمینه زنجیره فــوالد، مس، 
فروکروم، سرب، فسفات، طال، زیرساختی و غیره 
اســت کــه بــا بهــره بــرداری از این طرح هــا، برای 2 
هزار و 98 نفر اشــتغال زایی می شــود. وی افزود: 
میزان سرمایه گذاری ارزی و ریالی انجام شده برای 
این طرح ها، به ترتیب 2۵8.۶ میلیون یورو و ۱۴.۴ 
میلیون دالر و ۵ هزار و ۶۵۱ میلیارد تومان است.

 برنامه ریزی برای 
صرفه جویی ارزی 500 میلیون دالر

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به صرفه جویی 
ارزی حاصل شــده از بومی ســازی در بخش معدن 
و صنایــع معدنــی تصریــح کرد: شــرکت های تابعه 
ایمیــدرو طی ســال هــای 99 و ۱۴۰۰ با اســتفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی های کشــور و بومی ســازی 
تجهیزات و قطعات مورد نیاز، حدود یک میلیارد و 

۱88 میلیون دالر صرفه جویی ارزی کردند.
وی افــزود: همچنیــن برای ســال جاری صرفه 

جویی ارزی به میزان ۵۰۰ میلیون دالر برنامه ریزی 
شده که تاکنون ۳۰۰ میلیون دالر آن محقق شده 
است. جعفری خاطرنشان کرد: ایمیدرو با همکاری 
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران و مشــارکت شرکت های 
و  پژوهــش  تاســیس »صنــدوق  فــوالدی کشــور، 
فناوری فوالد« را در جهت حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان و سازندگان داخلی و نیز تسهیل گری 

طراحی ساخت و تولید داخل، پیگیری می کند.
وی بیان داشــت: با برنامه ریزی انجام شــده، 
مقرر شــد این صندوق تا پایان ســال جاری، مجوز 
ثبــت و عملیاتــی شــدن فعالیــت خــود را از بانــک 
مرکزی دریافت و برای پوشــش ضمانت نامه ای تا 
سقف ۱۰ هزار میلیارد ریال، فعالیت های ساخت 

و تولید داخل را حمایت و پشتیبانی کند.

بیمــه  شــرکت  ســوزی  آتــش  هــای  بیمــه  مدیــر 
ســامان،اعالم کردکــه ایــن شــرکت، خســارت 601 
میلیارد ریالی کارخانه مبل سازی واقع در شهرک 
صنعتــی شــمس آباد را درکوتاهتریــن زمان ممکن 

پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه ســامان، 
فریبــا نقــی پــور، گفــت: کارخانــه مبل ســازی واقع در 
شــهرک صنعتــی شــمس آبــاد، تحــت پوشــش بیمــه 
آتــش ســوزی ایــن شــرکت بود کــه اواخر تیرماه ســال 

جــاری و بــه دلیل اتصــال درکابل روشــنایی برق،دچار 
سانحه آتش سوزی گسترده شد. وی، توضیح دادکه 
خســارت وارده به کارخانه مبل ســازی بسیارگســترده 
بود،بــه گونــه ای که ساختمان،تاسیســات، تجهیزات، 
ماشــین آالت و موجــودی محــل کارخانه را تحت تاثیر 

قرار داده بود.

بــه گفتــه نقی پور،شــرکت بیمه ســامان پس از 
اعــالم خســارت توســط بیمــه گــذار، فراینــد ارزیابــی 
خســارت را آغــاز کــرد و پس از ارزیابــی های فنی الزم 
 ، ممکــن  زمــان  کوتاهتریــن  کارشناســان،در  توســط 
خســارت بیمــه گــذار را پرداخــت و رضایت بیمــه گذار 

را جلب کرد.

مدیربیمه های آتش سوزی شرکت بیمه سامان  
افــزود:در ایــن حادثــه خســارت وارده بــه ســاختمان و 
تاسیســات 2۵۳ میلیــارد ریــال و خســارت وارده بــه 
ماشین آالت و تجهیزات هم  ۳۴8 میلیارد ریال بوده 

است.
شــرکت بیمه ســامان در راستای حمایت از بیمه 
گــذاران و جلــب رضایــت و اعتمــاد ســازی نــزد آنهــا، 
همواره پرداخت به موقع خسارت  به مشتریان را در 

اولویت کاری خود قرار داده است. 

 هدیه زیست محیطی هلدینگ خلیج فارس
به مردم نجیب خوزستان 

رئیس هیات عامل ایمیدرو خبر داد:  29 طرح معدنی و 
صنایع معدنی آماده افتتاح برای دهه فجر

بیمه سامان خسارت کارخانه مبل سازی را پرداخت کرد

پیشرفته ترین انبار مکانیزه صنعت پتروشیمی ايران در 
دهه فجر امسال به بهره برداری مي رسد.

مکانیــزه  بالتکلیفی،انبــار  بیست ســال  از  پــس 
به عنــوان  شــهیدتندگویان  پتروشــیمی  رباتیــک  و 
پیشرفته ترین و هوشمندانه ترین انبار مکانیزه صنعت 
پتروشــیمی بــا ۴2 ربــات صنعتــی آمــاده بهره بــرداری 
رســمی شــد. به گزارش روابط عمومي شـــركت صنـــايع 
پتـروشيمي خليـج فـارس، شمارش معکوس بهره برداری 
از پیشرفته ترین انبار اتوماتیک صنعت پتروشیمی برای 
بارگیــری محصــوالت گرید نســاجی پتروشــیمی شــهید 
تندگویان آغاز شده است؛ پروژه اي كه هدف از احداث 
آن کاهــش هزینه های تولید و بارگیری، ایجاد ســامانه 
اطالعاتــی فــروش محصوالت اســت. این انبــار مکانیزه 
که یک مجموعه رباتیک پیشــرفته و بســیار پیچیده در 

صنعــت پتروشــیمی کشــور به شــمار می رونــد، از ســال 
گذشــته، بــا راه انــدازی کارگروهــی از ســوی مدیرعامــل 
پتروشــیمی شــهید تندگویان با مشــارکت شــرکت های 
ســرمایه گذاری  حداقــل  بــا  و  ایرانــی  بنیــان  دانــش 
ارزی و ریالــی آمــاده بهره بــرداری رســمی شــده اســت. 
»امیرحســین رجاء« سرپرست پروژه انبار اتوماتیک در 
پتروشیمی شهیدتندگویان با تشریح جزئیات راه اندازی 
و بهره بــرداری انبــار اتوماتیــک و هوشــمند پتروشــیمی 
شهید تندگویان، گفت: این انبار اتوماتیک، سال 2۰۰2 
توســط شــرکت آلمانــی Autefa طراحــی و اجــرا شــده 
به طوری که این مجموعه از ســطح اتوماســیون بســیار 
باالیی برخوردار بوده و از نظر تکنولوژی در سطح کشور 

بی نظیر و در سطح منطقه کم نظیر است. 
سرپرســت پــروژه انبــار اتوماتیــک در پتروشــیمی 

شــهیدتندگویان بــا بيــان اینکــه، ایــن انبــار اتوماتیــک 
شامل ۴2 ربات صنعتی بوده که مسئولیت جمع آوری، 
محصــوالت  گریدبنــدی  و  انبــار  بســته بندی،  انتقــال، 
واحدهــای POY و Staple را برعهــده دارنــد، تصریــح 
کــرد: عــالوه بــر این، با بهره بــرداری از ایــن انبار، تمامی 
داده هــا و اطالعــات مربوط به محصــول، از زمان تولید، 
نتایج بازرســی، وزن هر بوبین، نتایج آزمایشــگاه، وزن 
هر پالت، وضعیت گریدبندی شــده محصوالت موجود 
در انبــار و… جمــع آوری و در پایــگاه داده ای ثبت خواهد 
شد که این اطالعات برای پایش شرایط تولید و فروش 
تاثیرگذار خواهد بود.  وي افزود: در شرایط فعلی فقط 
کارخانــه POY در ظرفیــت کامــل خــود روزانــه بیــش از 
۱۴۰۰۰ بوبیــن نــخ ۱۴ کیلویــی تولید می کنــد که معادل 
ســاعتی ۶۰۰ بوبین اســت.  وی افزود: درحالت ظرفیت 

کامل، روزانه حدود 2۰۰ تن محصول تولید می شود که 
این محصول بر روی 2۱۷ عدد پالت چیده خواهد شد. 
انبــار اتوماتیــک در  بــه گفتــه سرپرســت پــروژه 
پتروشــیمی شــهیدتندگویان  بــرای نگهــداری این تعداد 
پالــت در شــرایط فعلــی بــه حدود ۳۰۰ متــر مربع زمین 
نیــاز بــوده و در شــرایطی کــه ۱۰ روز به هر علتی خروج 
محصــول از مجتمــع وجود نداشــته باشــد، فقــط ۳۰۰۰ 
متــر مربــع برای چیدن پالت ها در کنــار هم، زمین انبار 
نیــاز اســت.  رجــا در ادامه با بیان اینکــه در حال حاضر 
درون مجتمع انباری با شرایط فوق )به غیر از انبار نهایی 
واحــد انبــار اتوماتیــک( وجود نــدارد و هــر روز نگهداری 
محصول در شرایط غیر استاندارد سبب کاهش کیفیت 
محصــول خواهد شــد، تأکيد کــرد: انبار نهایی مجموعه 
انبــار اتوماتیــک قابلیت ذخیره حدود شــش هزار پالت 
محصــول POY و پنــج هزار و 8۰۶ بیل )Bale( محصول 
Staple را دارد. وي ادامــه داد: اگــر از کل انبــار بــرای 
آن  در  شــود،  اســتفاده   POY محصــول  ذخیره ســازی 
صــورت حدود هشــت هــزار پالــت در انبار قــرار خواهد 
گرفت. از نظر طراحی این ظرفیت امکان ذخیره ســازی 
2 هفتــه محصــول واحدهــای نســاجی در حالــت فــول 
کارکرد را دارا است. البته در شرایط فعلی که ۶ خط در 
ســرویس بوده و واحد Staple نیز در ســرویس نباشد، 
بر اســاس محاســبات این انبار توانایی ذخیره محصول 

یک ماه این ۶ خط را دارد. 
سرپرســت پــروژه انبــار اتوماتیــک در پتروشــیمی 
شــهیدتندگویان در خصوص میــزان صرفه جویی ریالی 
بهره برداری این طرح هم گفت: بر اساس این اطالعات 
راه اندازی انبار اتوماتیک از نظر مالی سال ۱۳99 ماهانه 
تــا 8 میلیــارد ریــال صرفــه اقتصــادی ایجــاد می کنــد که 
بــا توجــه بــه افزایش هزینه هــا در ســال های اخیر، این 
مبلغ برای ســالهای آتی به مراتب بیشــتر خواهد شــد. 
وی میزان ســرمایه گذاری اجرای این طرح را حدود 2۰۰ 
هزار یورو عنوان کرد و گفت: تمامی مراحل راه اندازی و 
بهره برداری این انبار اتوماتیک با مشارکت شرکت های 

دانش بنیان و سازندگان ایرانی انجام شده است .

پــروژه  فجــر،  دهــه  هللا  ایــام  بــا  همزمــان 
خانــه  تصفیــه  واحــد  پیشــرفته  و  اســتراتژیک 
مرکــزی مجتمــع پتروشــیمی بندرامــام بــه بهــره 

برداری می رسد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت صنایــع 
پتروشــیمی خلیــج فــارس، ایــن طرح به مســاحت 
مجتمــع  ســالگی   ۵۰ آســتانه  در  هکتــار  شــش 
پتروشــیمی بنــدر امام و بــا هدف صیانت از محیط 
زیست و اکو سیستم دریایی منطقه بندرماهشهر 
و ایفــای نقــش مســئولیت اجتماعــی  اجــرا شــده 
است.  این تصفیه خانه  که روزانه ظرفیت بازیافت 
و تسویه فاضالبهای صنعتی به میزان ۳۰هزار متر 
مکعــب را دارد، بــا توانمنــدی و دانــش متخصصان 

ایرانی به مرحله بهره برداری رسیده است.

همزمان با بهره برداری از تصفیه خانه مرکزی 
پساب مجتمع پتروشیمی بندر امام، دو طرح دیگر 
شامل  "واحد پارازایلین مجتمع پتروشیمی بوعلی 
سینا"  و "بزرگترین و هوشمندترین انباره مکانیزه 
صنعت پتروشیمی در مجتمع شهید تندگویان"   به 
بهــره بــرداری می رســد.  بهــره بــرداری از این طرح 
هــا، از وعــده هــای دکتــر علی عســکری مدیرعامل 
شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس در مراسم 
معارفــه در دی مــاه پارســال اســت ؛ طــرح هایــی 
کــه شــاخص  و نشــانه کار جهــادی، اســتفاده از 
تــوان متخصصــان ایرانــی  و اهتمــام و توجــه ویــژه  
بزرگترین و سودآورترین هلدینگ بورسی کشور به 
"تولید دانش بنیان و اشتغالزا" و "صیانت از محیط 

زیست و توسعه پایدار" است.

ربات ها به پتروشیمی شهید تندگویان 
بازمی گردند


