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جریان جدیدی که برای تولیدکنندگان بزرگ نفت جهان روسیه و ایران اتفاق افتاده، یم تواند 
در آینده شکل جدیدی به بازار نفت ببخشد؛ شکلی که در آن شرکت های بزرگ دیگر تجارت 

نفت را به عهده ندارند

ســـــــــــــــــرمقاله

درآمد واقع بینانه نفتی در بودجه ۱۴۰2

اعترافات ضمنی امضاکنندگان مصوبه مولدسازی
محمود پوررضائی فشخامی

دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه عالمه طباطبائی

مبهــم  "درآمدهــای  عنــوان  بــا  گزارشــی 
دولــت"  بودجــه  بلندپــروازی  و  نفتــی 
منتشــر  روزنامــه  آن  1401/11/8در  مــورخ 
شــده؛ مقتضــی اســت بــر اســاس مــاده 23 
قانــون مطبوعــات و به منظــور رفــع ابهــام و 
روشن شــدن افــکار عمومی، دســتور فرمایید 
ایــن پاســخ در همــان صفحه با همــان فونت 
و انــدازه و بــا تیتــر ذیــل دراســرع وقت در آن 
روزنامــه منتشــر شــود. متــن جوابیــه مرکــز 

اطالع رسانی، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان برنامه 
و بودجه به شرح زیر است:

متأســفانه، برخی نگاه ها به عملکرد دولت پیش اســت 
که بی عملی در فروش نفت از یک ســو و افزایش هزینه ها از 
سوی دیگر کسری بودجه 480 هزار میلیاردتومانی را در سال 
آخــر فعالیــت خــود رقــم زد؛ امــا دولــت ســیزدهم درعمل هم 
درآمدهــا را رشــد داده و هــم هزینه هــا را کنترل کرده اســت؛ 
بــر اســاس عملکرد نه ماهه ســال جــاری، بودجه بــا هیچ گونه 
کســری مواجــه نبــوده و پیش بینی وصول منابــع و مصارف تا 
پایان سال نشان می دهد که بیش از 97 درصد منابع وصول 
و مصارف نیز در این سقف انجام خواهد شد. همین رویکرد 
یعنــی واقعــی دیــدن درآمدهــا و پرهیــز از کســری در الیحــه 

بودجه 1402 نیز دنبال شده است.
در الیحــه بودجــه ســال 1402 درآمــد نفتــی 603 همــت 
پیش بینی  شــده اســت که این رقم با توجه به پیش بینی های 
اقتصــادی و سیاســی کارشناســان قابل احصــا و بــا کمتریــن 

مخاطره لحاظ شده است. 
ســرمایه ای  دارایی هــای  واگــذاری  از  ناشــی  درآمدهــای 
مشــتمل بــر منابــع حاصــل از عوایــد نفتــی )اعــم از صــادرات 
نفــت خــام و میعانــات گازی، خالــص صــادرات گاز و خــوراک 
داخلــی پتروشــیمی ها( و واگــذاری اموال منقــول و غیرمنقول 
در مجمــوع 711 هــ .م.ت. پیش بینی شــده اســت و به تفکیک 
603 ه .م.ت. عواید نفت و گاز و 108 ه .م.ت. فروش اموال، 

قابل ذکر است.
مبانــی محاســباتی بــر اســاس میــزان عملکــرد صــادرات و 
وصولی هــای ســال جــاری، پیش بینی هــای قیمــت جهانــی نفت 
و گاز صــورت گرفتــه اســت و برآوردهــای انجــام شــده حاکــی از 

از  دولــت  میلیــارد دالر ســهم  احتســاب 19.7 
درآمــد حاصــل از صادرات نفــت خام و میعانات 
گازی و 2.8 میلیــارد دالر بابــت ســهم دولــت از 
خالــص صــادرات گاز می باشــد؛ لــذا پیش بینــی 
مجموع درآمدهای حاصل از عواید نفتی متأثر از 
برآورد میزان صادرات، نرخ های جهانی صادرات 
و نــرخ تســعیر ارز محاســباتی بودجه می باشــد 
که بر اســاس عملکردهــای موجود و پیش بینی 

قیمت های سال آتی صورت گرفته است.
درآمد نفتی تأمین 35 درصد از منابع بودجه کل کشور 
)در مقایســه بــا 37 درصــد ســال جــاری( را برعهــده خواهــد 
داشــت کــه بیانگــر رعایــت رویکــرد عــدم افزایــش وابســتگی 
بودجه به نفت در تنظیم بودجه می باشد. در بخش واگذاری 
دارایی هــای ســرمایه ای، میــزان 85 درصد بــه عواید حاصل از 
صادرات نفت و گاز اختصاص دارد و 15 درصد مابقی با توجه 
بــه ظرفیت های ایجاد شــده به واگــذاری اموال مازاد منقول و 
غیرمنقــول اختصــاص یافته اســت و این ارقام در ســال جاری 
به ترتیب 93 درصد و 7 درصد است و از این منظر نیز تالش 
شــده اســت از تمرکز بر روی عواید حاصل از درآمدهای نفتی 

به تدریج کاسته شود.
توجــه  بــا  آینــده  ســال  بودجــه  در  نفتــی  درآمدهــای 
بــه شــرایط اقتصــادی و سیاســی ســال آینــده بــرآورد شــده 
به طوری کــه قیمتــی کــه بــرای صــادرات نفت در نظــر گرفته 
شــده، رقــم معقولــی بــه نظر می رســد؛ چرا که کارشناســان 
بــرای ســال 2023 ارقامــی از 85 تــا 95 دالر را بــرای نفــت 
برنــت در نظــر گرفته اند که عدد پیش بینی شــده برای نفت 
در بودجــه کمتــر از میانگین پیش بینی  شــده قیمت جهانی 

نفت است.
چنانچــه خواننــدگان نســبت 
بــه مطلبــی کــه به آن پاســخ 
داده شد حضور ذهن ندارند 
از  را  متــن  اصــل  می تواننــد 
طریق اسکن کیو آرکد مطلب 
کامــل را  "درآمدهــای مبهــم 
نفتــی و بلندپــروازی بودجــه 

دولت"  مالحظه کنند.

دولــت«  دارایی هــای  »مولدســازی  مصوبــه 
اســت: شــده  بررســی  جنبــه  چنــد   از 
 1- صالحیت مرجع تصویب  2- محتوای مصوبه

3- پیامدهای اجرای مصوبه.
امــا مــن می خواهــم از ایــن زاویــه   بــه موضــوع 
بپردازم که با امضای این مصوبه، سران قوا بر 

چه واقعیت  هایی صحه گذاشتند؟ 
1- خالصه چندخطی مصوبه: 

1-1- هیأتی هفت نفره )5 دولتمرد + نمایندگان 
رؤسای مجلس و قوه قضائیه( تشکیل شد تا اموال غیرمنقول 
مازاد دولت را بفروشد یا تبدیل به احسن کند، همچنین از شر 
طرح هــای عمرانــی نیمه کاره خالص شــود و از محل عواید این 

کارها بخشی از هزینه های بودجه  ای را پوشش دهد.
2-1- هیــأت، خــودش، ضوابــط انجام کار را صرفــاً در چارچوب 
مصوبه مولدســازی و بدون توجه به قوانین و مقررات موجود 
وضــع می کنــد. )ایــن اقــدام در 21 دی 1401 با وضع »آیین نامه 
اجرایــی مولدســازی دارایی هــای دولــت« انجــام شــده اســت.( 
همچنین قوانین و مقررات مغایر برای 2 سال به حالت تعلیق 

در می آید. 
هیــأت،  مصوبــات  اجــرای  از  اســتنکاف  کــه  حالــی  در   -1-3
جرم انــگاری و بــرای آن مجــازات در نظــر گرفتــه شــده، اعضای 
هیــأت و مجریــان تصمیمــات آنهــا از هر گونــه تعقیب قضائی 

مصونیت خواهند داشت. 
 

2- حاال ببینیم تن دادن سران قوا به امضای چنین مصوبه ای 
متضمن اعتراف و اذعان آنان به چه واقعیت هایی است؟ 

اعتــراف نخســت: کیفیــت قوانین و مقــررات موجــود در حوزه 
فــروش و مدیریــت امــوال دولتــی چنــان پاییــن اســت کــه اگــر 
اراده واقعــی بــرای واگــذاری این اموال و نیــاز ضروری به عواید 
حاصــل از آنهــا وجــود داشــته باشــد، این قوانین و مقــررات به 

کار نمی آیند. 
چرا؟ 

چون هنگام تصویب آنها،  بیم جلوگیری از بروز مفاسد چنان 
غلبــه داشــته که کارآمدی چنــدان مورد توجه قــرار نگرفته؛ در 
نتیجه، آنچه به تصویب رســیده چنان دســت وپاگیر اســت که 
اجرایی نیســت. بنابراین یا باید از خیر واگذاری گذشــت یا آن 

را دور زد. 
اعتــراف دوم:  مســیر قانونگــذاری در کشــور چنــان نامطمئــن 
و غیرقابــل پیش بینــی اســت کــه مدیریــت اجرایــی و بدنــه 
کارشناسی کشور حتی برای اصالح و روزآمدکردن قوانینی که 
ناکارآمدی شــان به اثبات رســیده اســت، حاضر نیست ریسک 

ارائه الیحه به مجلس را بپذیرد.
چرا؟ 

زیرا نظام انتخاباتی معیوب، فقدان تحزب و ناکارآمدی ساختار 
درونی پارلمان، سبب شده است مجلس تحت تأثیر البی ها و 

جو رسانه ای قرار گیرد و از نگاه کارشناسی دور شود.  
فقــدان شــفافیت در رونــد قانونگــذاری و نبــود ضوابــط 
مدیریت تعارض منافع، نیز میزان نااطمینانی  را درباره مجلس 

باال برده است. 
اینها درحالی اســت که مجلس ایران برخالف بســیاری از 
پارلمان ها، جز در مورد الیحه بودجه )اصل 52 قانون اساسی( 
و ایجــاد بــار مالــی بــرای دولــت )اصــل 75( بــا محدودیتــی در 
دســتکاری لوایح روبه رو نیســت و از سوی دیگر، نمایندگان در 
همــه موضوعــات به جز بودجــه می  توانند به جای الیحه، طرح 

ارائه دهند.
اعتــراف ســوم: قــوه قضائیــه بــا ورود بــه حیطــه صالحیــت 
تشــخیصی*  مدیــران و کیفری کــردن امــور اداری، ابتکار عمل 
و جرئــت تصمیم گیــری را از بدنــه اجرایی کشــور گرفته اســت؛ 
بنابرایــن اگــر بخواهیــم کار مهمــی را در نظام اداری کشــور به 

سرانجام برسانیم باید به مجریان آن امان نامه داد.

البته ناگفته نماند قوه قضائیه تنها مقصر 
این ماجرا نیست؛ وقتی جناح ها و رسانه ها سر 
هرچیز نامربوطی متقاضی ورود مدعی العموم 
می شــوند، خودشــان جرم هــای خیالــی وضــع 
می کنند، گشاده دســتانه رقیب یا مخالف خود 
را بــه اعمــال مجرمانه متهم و اشــد مجــازات را 

درخواست می کنند، نتیجه همین می شود. 
نکتــه طنــز، پیش بینی مصونیــت قضائی 
کــه  اســت  درایــن  مولدســازی  هیــأت  بــرای 
قانونگــذاری دربــاره شــیوه مولدســازی نیــز به خــود این هیأت 
واگــذار شــده اســت. کســی بایــد از تعقیب قضائی بترســد که 
صرفــاً مجــری قانــون به شــمار مــی رود و نگــران اســت عمل او 
در مقــام اجــرا را منطبــق با قانون ارزیابــی کنند؛ اما هیأتی که 
بــه اســتناد بنــد 6-2 مصوبه قرار اســت خــودش آیین نامه ها و 
دســتورالعمل های مولدسازی را به تصویب برساند و هر وقت 
هم خواست آنها را تغییر دهد چرا باید نگرشان تعقیب قضائی 

باشد؟
پاسخ این پرسش را باید در زیاده روی هایی که در تفسیر 
موسع قوانین کیفری به ضرر متهمان می شود، جست . یعنی 
تدوین  کننــدگان و تصویب کننــدگان ایــن مصوبــه پذیرفته اند با 
وجود آنکه ریش و قیچی را دســت اعضای هیأت مولدســازی 
داده انــد، روزی کــه نوبــت بــه برخــورد بــا ســلطان مولد ســازی 
فرارســد، ممکن اســت به استناد تفسیر موســع از جرایم، این 

اشخاص تحت تعقیب قرار بگیرند. 
اعتــراف چهــارم: نافرمانــی اداری چنان در بدنه اجرایی کشــور 
نهادینــه شــده اســت کــه امــوال مــازاد دولــت را جز با تشــکیل 
هیأتــی بــا اختیارات ویــژه فراقانونی نمی توان شناســایی کرد و 
به فروش رساند. به عبارت دیگر، بدنه دولت، اموال دولت را 
از چشم دولت پنهان می  کند یا با بهانه تراشی از واگذاری آنها 
جلوگیــری می کنــد؛ چــرا که منافع ســازمانی را بــر منافع کالن 
دولــت ارجــح می دانــد و ســنگ اندازی در ایــن مســیر را نشــان 
باعرضگــی قلمــداد می کنــد، درســت ماننــد مــؤدی ای کــه فــرار 

مالیاتی خود را نشانه زرنگی می داند.
پی نوشت 1:   فرض یادداشت حاضر این است که پیش نویس 
مصوبــه بــا انگیزه ســوئی، روی میز »شــورای عالــی هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا« قرار نگرفته و کســانی نخواســته اند برای 
بازتولیــد رانت هــا و مفاســد خصوصی ســازی ها و واگذاری  های 
بی آبروشــده ســابق، از ســران ســه قوه امضای طالیی دریافت 
کننــد. اگــر فرض ســوء نیــت در نظر گرفته شــود، به چارچوب 
تحلیلــی دیگــری برای خوانش بین ســطور مصوبه مولدســازی 

نیاز است.
پی نوشــت 2: داوری دربــاره محتــوای مصوبه، صالحیت مرجع 
تصویب کننــده آن و پیامدهای اجــرای مصوبه خارج از موضوع 

این نوشتار است. 
* صالحیت تشخیصی چیست؟

صالحیت مقام های عمومی از یک نظر به دو دسته تکلیفی و 
تشخیصی تقسیم می شود.

صالحیت تکلیفی یا صالحیت اجباری یعنی قانون، مقام 
عمومی را مکلف کرده است اقدام مشخصی انجام دهد. برای 
نمونه مطابق اصل 123 قانون اساسی، رئیس جمهوری پس از 
انتخاب هیأت وزیران، پیش از هر اقدامی باید از مجلس برای 

کابینه رأی اعتماد بگیرد  و او انتخاب دیگری ندارد.
صالحیــت تشــخیصی کــه بــه آن صالحیــت تخییــری یــا 
صالحیــت اختیــاری هــم گفته می شــود یعنــی قانون بــه مقام 
عمومی اختیار داده است به صالحدید خود یا در صورت احراز 
برخی شرایط، اقدامی انجام دهد. برای نمونه مطابق اصل 124 
قانون اساسی، رئیس جمهوری می تواند معاونانی داشته باشد، 
امــا مجبور نیســت معاونانی بــرای خود انتخاب کند. همچنین 
تعــداد معاونــان و وظیفــه ای کــه بــه آنــان واگــذار می شــود، به 

صالحدید رئیس جمهوری است. 
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هاتف فرج الهی

آمریکا و اروپا مدتی است که با اعمال تحریم های 
نفتــی، تــالش دارنــد راه تامیــن بودجــه ایــران و 
روســیه را مســدود کنند، موضوعی کــه در دورانی 
کوتاه مدت تاثیر داشت اما پس از آن بی اثر شد 
و اکنون شاهد آن هستیم که نفت ایران و روسیه 

صادرات قابل توجهی دارد.
در این راســتا گفته می شــود که یکی از مهم 
ترین راهکار های عبور از تحریم های نفتی، استفاده 

از بازارهــای خاکســتری اســت کــه نفــت را از مســیرهای پیچیده به 
بازارهای هدف تحویل می دهد. از این  رو پیش بینی می شود که 
در آینده شــاهد آن باشــیم که سیستم بنیانی بازارهای خاکستری 
که یکی از مهم ترین آنها حمل و نقل است، گسترش خواهد یافت 

و تحریم نفت روز به روز سخت تر خواهد شد.
نشــریه اکونومیســت نیز در این راســتا می نویسد که در یک 
ســالی که از آغاز جنگ در اوکراین می گذرد، شــرکت های غربی که 
زمانــی بــر بــازار مســلط بودند دیگــر از تجارت، حمــل و نقل و بیمه 
نفت روســیه عقب نشــینی کردند. به جای آنها، تازه واردان مرموزی 
وارد شــده و شــروع بــه فــروش نفت خــام این کشــور کرده اند. آنها 
نه در ژنو، بلکه در هنگ کنگ یا دبی مســتقر هســتند. بســیاری از 
آنهــا قبــال هرگــز با این مســائل، بــازار نفت و ســازوکار آن آشــنایی 
نداشــته اند. بنابراین سیســتم انرژی جهانی پراکنده تر، گسســته و 

پرریسک تر خواهد شد. 
نیاز روسیه به یک زنجیره تامین جایگزین که از زمان شروع 
جنگ در اوکراین به وجود آمده، پس از 5 دسامبر، زمانی که بسته 
تحریم های غرب اجرایی شــد، شــدیدتر شــده اســت. این اقدامات 
واردات نفــت خــام از طریــق دریــا را ممنــوع کــرده و به کشــتی های 
روســی تنهــا در صورتــی اجــازه می دهد از شــرکت های لجســتیک و 
بیمه غرب استفاده کنند که محموله شان زیر 60 دالر در هر بشکه 
قیمــت داشــته باشــد. تحریم هــای بیشــتر روی دیــزل و محصوالت 
پاالیــش شــده، از پنجــم فوریــه به اجرا گذاشــته می شــود و به این 

ترتیب این کانال های پشتی جدید حیاتی تر خواهند شد.
صادرات روســیه پس از تمهیدات اولیه اروپا در ماه دســامبر، 
کاهــش یافــت. بــا ایــن حــال، دو مــاه بعــد، صــادرات آنهــا دوبــاره 
بهبــود پیــدا کــرد. همانطور که انتظار می رفت، چین و هند بیشــتر 
بشکه های تحریم شده را دریافت کردند. با این حال شگفتی دیگری 
هم به وجود آمد: حجم این محموله ها با مقاصد ناشناخته افزایش 

یافته اســت. نفت روسیه که زمانی به راحتی قابل 
ردیابی بود، اکنون از طریق کانال های سایه بیشتر 

توزیع می شود.
برخــی از داد و ســتدها هنــوز هــم از همــان 
کشتی رانی یونانی، بیمه گران بریتانیایی و بانک های 
هلند و ژاپنی استفاده می کنند که مدت هاست بر 
این صنعت تسلط دارند. این کانال به لطف سقف 
قیمت تعیین شــده توســط غرب زنده مانده است. 
اما از اول ژانویه، بزرگترین شرکت های بیمه اتکایی 
جهــان کــه بیمه گذاران را بیمه می کند،  تصمیــم گرفتند دیگر حمل 
و نقــل از بنــادر روســیه را پوشــش ندهنــد. بیمه گــران غربی اکنون 
چاره ای جز خروج از کسب وکار یا پرداخت هزینه های اضافی ناشی 

از افزایش ریسک ندارند.
در ســمت دیگــر ماجــرا، تجارت »ســیاه« قرار دارد که توســط 
تولیدکنندگانی مانند ایران و ونزوئال امتحان و آزمایش می شــوند. 
تانکرهــای شکســت خــورده بــا نیــم قــرن قدمــت بــا فرســتنده های 
خاموش به ســمت مشــتریان مخفی حرکت می کنند. گاهی اوقات 
این تانکرها در طول ســفر چندبار تغییرنام داده و رنگشــان عوض 
می شود. آنها اغلب از طریق پایانه های شلوغی که نفت خام آنها با 
سایرین مخلوط می شود،  عبور می کنند که تشخیصشان را دشوار 
می کند. عمان و امارات متحد عربی که در ده ماهه اول سال 2022 
بیشــتر از مجمــوع ســه ســال گذشــته نفــت روســیه را وارد کردند، 
بــه نظــر می رســد بخشــی از آنهــا را با هم ترکیــب و دوباره بــه اروپا 
فروخته اند. مالزی دو برابر بیشتر از آنچه در توان دارد، نفت خام 

به چین صادر کرده است. 
از زمانی که اتحادیه اروپا برای اولین بار تحریم های لجستیکی 
را در نظر گرفت، بازار نفتکش های دست دوم رونق گرفت. به گفته 
شرکت اس اس وای که یک دالل کشتی است، سال گذشته نزدیک 
به 200 کشــتی حامل نفت خام دســت به دســت شــدند که حدود 
55 درصد بیشــتر از ســال 2021 بوده اســت. بیشتر آنها تانکرهای 
»افرامکــس« و »ســوئزمکس« بودنــد: ایــن کشــتی ها بــا حداکثــر 
ظرفیت یک میلیون بشــکه، تنها کشــتی هایی هستند که به اندازه 
کافی کوچکند تا در بنادر روسیه پهلو بگیرند. تقاضا برای افرامکس 
بــه قــدری زیاد بوده کــه اخیرا تعدادی از آنها به قیمت 35 میلیون 
دالر فروخته شده است. ناوگانی که روسیه می تواند برای دور زدن 
سقف قیمت از آن استفاده کند، اکنون 360 کشتی دارد که معادل 
16 درصــد از موجــودی نفتکش هــای جهانی را شــامل می شــود. اما 

بســیاری از این کشــتی ها بیش از دو دهه قدمت دارند و سفرهای 
طوالنی انجام می دهند. نفت خام کمتر از یک هفته طول می کشد 

تا از دریای سیاه به اروپا و 45 روز طول می کشد به چین برسد.
بــا رونــق کســب و کار جدیــد، واســطه های جدیــد مجبــور بــه 
یافتن تامین کنندگان مالی برای سرمایه گذاری و بیمه عملیات خود 
شــدند. توانایی نگهداری میلیون ها بشــکه بدون ســرمایه گذاری با 
اســتفاده از خطوط اعتباری تقریبا نامحدود از بزرگترین بانک های 
جهــان بــرای مدت طوالنی یکی از عناصر حیاتــی تجارت نفت بوده 
اســت. در مــورد نفت روســیه که فعال بانک های غربــی از آن دوری 
می کنند این روش دیگر جواب نمی دهد. در عوض به نظر می رسد 
تجــارت در ســایه از طریــق اعتبــار از ســوی دولــت روســیه تقویــت 
می شود و واسطه ها تنها پس از جمع آوری درآمد، هزینه محموله 

را پرداخت می کنند.
تامین بیمه از همه مراحل پیچیده تر است. این حمل کنندگان 
نفت نیســتند که فقط به محافظت از محموله و کشــتی های خود 
نیاز دارند. بنادر هم برای هزینه و آسیب هایی که کشتی ها ممکن 
اســت بــه افــراد، امــوال یــا طبیعــت وارد کننــد بــه بیمــه حفاظت و 
غرامــت )p&i( نیــاز دارند. خســارت ها و بدهی های ناشــی از نشــت 
نفت می تواند آنقدر زیاد باشد که 90 درصد از پوشش جهانی بیمه 

حفاظت و غرامت را شامل می شود.
اما روســیه برای این مشــکل هم راه حلی پیدا کرده اســت. از 
دسامبر، شرکت های روسی که اغلب در تجارت کشتیرانی تازه کار 
هســتند، به نظر می رســد که برای ارائه بیمه بار و کشــتی  هم وارد 

عمل شده اند.
همین جریان برای ایران نیز صدق می کند، البته باید به یاد 
داشــته باشــیم که ایران برای حضور در بازار خاکســتری از ابزارهای 
قیمــت گــذاری جدیدی نیز اســتفاده می کنــد، تا خریــداران را برای 

چشم پوشی از ریسک های بیمه ای متقاعد کند.
جریــان جدیــدی کــه بــرای تولیدکننــدگان بــزرگ نفــت جهــان 
روســیه و ایــران اتفــاق افتــاده، مــی توانــد در آینــده شــکل جدیدی 
بــه بــازار نفــت ببخشــد، شــکلی که در آن شــرکت های بــزرگ دیگر 
تجارت نفت را به عهده ندارند و شرکت های کوچک تر با استفاده 
از پشــتوانه ســرمایه دولت ها بازار را هدایت می کنند. این مســاله 
می تواند بخش قابل توجهی از اعتبار بازار غول های نفتی که عمدتا 
آمریکایی و اروپایی هســتند را خدشــه دار کند و این به معنای آن 
اســت کــه بــازار نفــت به خودی خــود تحریم ها را پــس خواهد زد و 

تحریم تنها یک واژه و اقدام سیاسی باقی بماند.

ترجمه: محمود نواب مطلق

ســرگیری  از  پــول  بین المللــی  صنــدوق  نظــر  از 
جــاری  ســال  در  چیــن  در  اقتصــادی  فعالیتهــای 
میالدی رشــد اقتصادی ۵/2 درصدی معادل ســهم 
ایــن  بــرای  یک چهارمــی از رشــدجهانی اقتصــادی 

کشور به ارمغان خواهد آورد.
و  کوویــد19  بــا  برخــورد  درمــورد  تردیدهــا   
مشــکالت بخــش امــالک و مســتغالت همچنــان از 
مواردیســت کــه می توانــد منجر به کنــدی این روند 

بــرای دومیــن اقتصــاد جهــان شــود و ایــن از جملــه احتیاطــات ایــن 
نهادمالــی در برخــورد بــا ایــن موضــوع محســوب می شــود. صندوق 
بین المللــی پــول برایــن باوراســت به رغــم از ســرگیری فعالیتهــای 

اقتصــادی؛ چیــن با مشــکالت قابل توجــه اقتصادی 
مواجه است. انتظار می رود اوضاع اقتصادی  چین 
پس از رشــد 3درصدی اقتصادش درســال گذشــته 

طی سال جاری میالدی بهتر شود.
به جز ســال 2020 ) 1398( این رشد اقتصادی 
کمتریــن میــزان طی چهل ســال گذشــته برای چین 
محسوب می شود. براساس آخرین پیش بینی های 
صنــدوق بین المللی پول تولیــد ناخالص داخلی این 
کشــور درســال جــاری میــالدی 5/2 درصــد افزایش 
خواهد یافت. این نهاد مالی پیش بینی خود از رشداقتصادی چین 

درسال جاری را درابتدای این هفته 0/8درصد افزایش داد.
متن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.
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تحریم نفتی 
چگونه بی اثر شد؟

نگرانی های گوگل از 
تالش»چَت جی پی تی« 
برای جذب سرمایه گذاران 

توفیقــات فنــی »چَت جی 
پی تــی« روبــات گفتگوگر 
شرکت »هوش مصنوعی 
اقبــال  منجربــه  بــاز« 
ســرمایه گذاران  گســترده 
مایکروسافت به  این حوزه 

شده است.
ش  هو « کت شــر
مصنوعی باز« چهارشنبه 

اول فوریه )12بهمن( ازنسخه پولی روبات گفتگوگرخود با نام 
»چَت جی پی تی پالس« رونمایی کرد. این خدمت درآمریکا 
قابل ارائه اســت و دیگرکشــورها نیز درنوبت دسترســی قرار 
دارنــد. بــا پرداخــت ماهــی 20 دالر )18یــورو( ایــن روبــات بــا 
سرعت بیشتری به سئواالت پاسخ می دهد. این نسخه پولی 
درهر زمانی قابل دسترســی اســت درحالیکه نســخه رایگان 
آن به دلیل ارتباط با میلیونها کاربر بصورت همزمان با خطر 
قطــع ارتبــاط مواجــه می شــود. بخشــهای گوناگون فنــاوری و 
رســانه ای دومــاه پــس از رونمایی از»چَت جی پــی تی« برای 
استفاده از آن استقبال  فراوانی کردند. مایکروسافت یکی از 
ســهامداران تاریخــی »بوزفیــد« 10 میلیــارد دالر در شــرکت 
»هــوش مصنوعی باز« ســرمایه گذاری جدید کرده واز ســال 
202 1)1400( تاکنون سه ابزار از شرکت »هوش مصنوعی باز« 
را وارد نرم افزارهــای خــود کرده اســت. ایــن ابزارها که همگی 
از خانواده »چَت جی پی تی« هســتند دربخشــهای مختلف 
کدنویسی، برقراری ارتباطهای تصویری برای ویدئو کنفرانسها، 
نوشــتن خودکار صورتجلســات آنها و دسته بندی مطالبشان 
قابلیــت دارنــد. بهــای این خدمــات در آمریکا ماهانــه 10 دالر 

است اما در فرانسه هنوز بهای آن مشخص نشده است.
منبع: لوموندمتن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

 برخورد محتاطانه صندوق بین المللی پول
با ازسرگیری فعالیتهای اقتصادی درچین

 تحریم های اتحادیه اروپا، محدودیت عرضه جهانی
نفت را به همراه دارد

ترجمه: سلیم حیدری

ایــن  رویتــرز،  از  نقــل  بــه  کارشناســان  گفتــه  بــه 
محدودیت ها می تواند مســکو را مجبور به کاهش 

تولید نفت خام کند.
رویتــرز روز پنجشــنبه بــه نقــل از تحلیلگــران 
گــزارش داد کــه ممنوعیــت اتحادیــه اروپا بــر واردات 
محصــوالت نفتــی روســیه مــی تواند جریــان تجارت 
جهانــی را مختــل کنــد. تحریم هــای ایــن بلــوک کــه 
محصــوالت نفتــی پاالیش شــده از جملــه گازوئیل و 

سوخت جت را هدف قرار می دهد، ممکن است در نهایت بر عرضه 
کلــی تأثیــر بگــذارد، زیرا می تواند روســیه را مجبور به محــدود کردن 

تولید و پاالیش نفت خود کند. ایان مور، کارشناس 
ارشــد شــرکت کارگزاری جهانی برنشــتاین به آژانس 
گفــت: "بشــکه ها بیرون می آینــد و در بــازار، چالش 
لجســتیکی، امــا نــه چالــش عرضــه، پیــدا خواهنــد 
کرد."با این حال، انتظار می رود که یافتن خریداران 
جایگزین برای محصوالت تصفیه شده به یک مسئله 
بــزرگ برای روســیه تبدیل شــود. حجــم نفت خام با 
تخفیف این کشور در حال حاضر در هند و چین، دو 
کشوری که صادرکنندگان عمده محصوالت سوختی 

هستند و ظرفیت های پاالیشی وسیعی دارند، تقاضای زیادی دارد.
منبع: راشاتودیمتن کامل را با اسکن QRکد در سایت روزنامه مطالعه کنید.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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دبیر انجمن واردکنندگان: 
قیمت ها در بازار خودرو 

کاهشی می شود
بــهاعتقــاددبیرانجمــنواردکنندگانخــودرو،واردات
کــه اســت تصمیمــی همــان کارکــرده، خودروهــای
از حمایــت جهــت در مجلــس در مــردم نماینــدگان
مــردمومعیشــتخانوادههــااتخــاذکردهانــد؛واردات
ایــنخودروهــاقطعــاتاثیــرمثبتــیدرکاهــشقیمــت

خودروهادربازارخواهدشد.
شــورای  مجلــس  معــادن  و  صنایــع  کمیســیون 
اســامی، در جلســه روز دوشــنبه )۱۰ بهمــن(، واردات 
خودروهــای کارکــرده بــا عمــر پنــج تــا هشــت ســال را 

تصویب کرد.
بــا توجــه به اینکــه قیمت این خودروهــا ارزان تر از 
قیمــت  صفر آن هاســت و خدمات پــس از فروش را هم 
تضمیــن می کنــد، از نظر کمیســیون صنایــع می تواند در 

کنار تداوم واردات خودروهای نو، مفید واقع شود.
 با توجه به اینکه طی سال های ممنوعیت واردات 
خــودرو کــه ســرعت قیمت خودروهــای خارجــی در بازار 
ایــران ســریع بــوده و رونــدی صعــودی داشــته اســت؛ 
گمانه زنی هــا بــر ایــن اســت کــه بــا واردات خودروهــای 
کارکــرده کــه قیمتــی پایین تــر از قیمــت نــو آن هــا دارد و 
همچنیــن تحقــق وعــده وزارت صمــت مبنــی بــر واردات 
۲۰۰ هــزار دســتگاه خــودرو وارداتــی تا پایــان بهار ۱۴۰۲ 
)۱۰۰ هــزار دســتگاه تــا پایــان ســال ۱۴۰۱ و ۱۰۰ هــزار 
دستگاه تا خرداد سال آینده( می تواند به کنترل قیمت  

خودروهای خارجی در بازار کمک کند.
البته موضوع واردات خودروهای کارکرده )دســت 
دوم( در حالــی بــه تصویــب کمیســیون صنایــع مجلس 
رســیده کــه در همــان ابتــدای تصویــب آزادســازی و از 
صنعــت،  وزیــر  کشــور،  بــه  خــودرو  واردات  ســرگیری 
معــدن و تجــارت، ضمــن اعــام خبــر آزادســازی واردات 
خودروها، تصریح کرد: بخشنامه ممنوعیت واردات که 
اردیبهشــت  ســال ۱۴۰۱ به اتمام می رســد، دیگر تمدید 
نخواهد شــد و مجدد واردات همچون روال سابق طبق 
ضوابــط قبلی انجام می شــود. اما ایــن نکته را فراموش 
همچنــان  دســت دوم  خودروهــای  واردات  کــه  نکنیــم 

ممنوع خواهد بود.
خودروهــای  واردات  )تصویــب  رابطــه  ایــن  در 
کارکــرده(، مهــدی دادفــر، دبیــر انجمــن واردکننــدگان 
خــودرو در گفت وگــو با ایســنا، اظهار کرد: یقیناً واردات 
خــودرو دســت دوم بســیار بــه نفــع مــردم خواهــد بــود 
 و منجــر بــه کاهــش شــدید قیمت هــا در بــازار خــودرو

خواهد شد. 
و  تولیدکننــدگان  کــه  زمانــی  کــرد:  تصریــح  وی 
واردکننــدگان اقــدام موثــری در کاهــش قیمــت بــه نفع 
مــردم انجــام ندهنــد، قطــع بــه یقیــن مجلــس بایســتی 
وارد عمــل شــود. افزایش هزینه خانــواده یکی از دالیل 
اصلــی نارضایتی مردم اســت، لذا نهادی بایســتی پیگیر 
رضایت منــدی مــردم باشــد و چــه جایــی بهتــر از وکای 
مــردم در مجلــس. حمایــت از تولیــد نبایــد بــه وســیله 
نارضایتــی و افزایــش هزینــه خانــواده )از منظــر خریــد 
خــودرو( باشــد؛ فلــذا راهــکاری دیگــری بــرای حمایت از 

تولید نیاز است که گویی پیدا شده است.
دادفر ضمن تاکید بر اینکه خودروهای وارداتی در 
بــورس کاال عرضــه می شــوند و واردکننــده تنهــا از ســود 
۱۰ الــی ۱۵ درصــدی تکلیفــی برخــوردار اســت، گفــت: 
مصرف کننده، خودرو را به بهای دلخواه دولت خریداری 
خواهد کرد و  مابه التفاوت قیمت خودرو تا مبلغ کشف 
شــده در بــورس نیــز بــه حســاب دولــت خواهــد رفــت. 
بنابرایــن از آنجــا که دولت حاضر به کاهش درآمد خود 
نخواهد بود، عما مصرف کننده و واردکننده بازنده های 
اصلــی ایــن معامــات خواهنــد بود و ســود سرشــار وارد 

چرخه دولت خواهد شد.

مجوزهای بهداشتی مشاغل 
خانگی براساس سلیقه 

صادر می شود
مدیــرکلتوســعهفعالیــتکشــاورزیزنــانروســتایی
بــرای کــه گفــت کشــاورزی جهــاد وزارت وعشــایری
بــاوزارتبهداشــتبــهصــورت مجوزهــایبهداشــتی
مرتــبرایزنــیداریــمامامشــاهدهمیکنیــمبازهمدر

استانهابراساسسلیقهعملمیشود.
به گزارش ایرنا مهری مداحی در حاشیه نمایشگاه 
بزرگ دســتاوردهای کارآفرینی زنان روســتایی و عشــایر 
اینکــه  بــا  اظهارکــرد:  در جمــع خبرنــگاران در جیرفــت 
مجوزها سامانه ای شده و بعد از یک هفته باید مجوزها 
صــادر شــود اما باز هم مشــکات وجــود دارد و مجوزها 

به تعویق می افتد.
اعتبــارات  تعییــن  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  وی 
تبصــره ۱۶ ) بخــش تســهیات اشــتغال( در اســتان ها 
انجام می شــود بنابراین در شــورای اشــتغال تسهیات 
بایــد جــذب شــود اضافــه کــرد: شــورای اشــتغال طــی 
مذاکــره بــا بانک هــا شــرایطی قــرار دهد که دســت کم 
تومــان  میلیــون   ۵۰ از  کمتــر  تســهیات  کــه  کســانی 
مشــاغل  دارای  زنــان  عمدتــا  و  می کننــد  دریافــت 
خانگــی هســتند از ضمانت هــای اجتماعی یا زنجیره ای 

کنند. استفاده 
مداحــی یــادآور شــد: زنــان دارای اشــتغال خانگــی 
در  می دهــد  نشــان  گزارش هــا  و  هســتند  متعهــد 
صندوق هــای کارآفرینــی فقط ۲ درصــد معوقه دارند که 

اصا موارد عدم بازپرداخت دیده نشده است.
وی تاکید کرد: در ماده ۳۰ دســتورالعمل مشــاغل 
خانگــی، شــهرداری ها موظفنــد برای فــروش محصوالت 
این مشــاغل بازارهای هفتگی ایجاد کنند که در کرمان 
قدم هایی برداشــته شــده اســت و امیدواریم شــهرداری 

جیرفت به این وظیفه عمل کند.
مدیرکل توســعه فعالیت کشــاورزی زنان روستایی 
و عشــایری وزارت جهــاد کشــاورزی گفــت: بــه تامیــن 
محصــول ســالم تعهــد داریــم و بایــد تاش کنیــم با حل 
ایــن مشــکات، بانوان بتوانند در تولیــد این محصوالت 

غذایی سالم نقش داشته باشند.

اخبـــــــــــــــــار

شــامخ از خــود گــزارش ایــران بازرگانــی اتــاق
)شــاخصمدیرانخرید(دردیرامنتشــرکرده
کــهنشــانازافــتجدیآننســبتبــهماهقبل

دارد.
بــه گزارش ایســنا، بر اســاس گــزارش مرکز 
پژوهش هــای اتــاق ایران، شــاخص مدیران خرید 
)تعدیــل فصلــی نشــده( بــرای کل اقتصــاد ایــران 
در دی مــاه عــدد ۴۱.۸۹ محاســبه شــده  اســت که 
در مقایســه بــا آذرمــاه بــا کاهش شــدیدی روبرو 
بــوده و به اســتثنای فروردیــن هر ســال و اســفند 
از  شــامخ  مقــدار  کمتریــن  کوویــد(  ۹۸)شــروع 

ابتدای شروع طرح تاکنون محسوب می شود.
شــامخ در یــک طیــف از صفــر تا ۱۰۰ دســته 
بندی می شود و هرچه این عدد به ۱۰۰ نزدیک تر 
باشــد، نشــان دهنده رونق در اقتصاد و هرچه از 
۵۰ پایین تر باشــد، نشان دهنده خطرات رکود در 

اقتصاد کشور است.
نظرســنجی از بنگاه هــای اقتصادی حاکی از 
این اســت که این رکوردشــکنی در ســقوط شامخ 
کل اقتصاد ناشی از عواملی نظیر رشد هزینه ها 
ناشی از تورم و تنش نرخ ارز و... است که پیش  
از ایــن نیــز بنگاه هــای اقتصــادی را در تنگنــا قرار 

داده بــود؛ امــا این بار چالش کمبود انرژی نیز به 
معادله اضافه شده است.

در  اقتصــاد  کل  شــامخ  اطاعــات  بررســی 
دی  امســال نشــان می دهــد کــه شــاخص میــزان 
شــاخص  همچنیــن  و  کســب  وکار  فعالیت هــای 
ســرعت انجــام و تحویــل ســفارش در ایــن مــاه 
شــدیدترین کاهــش را در ســری زمانــی ۴۰ دوره 
و  ســال  هــر  فروردیــن  گرفتــن  نظــر  در  )بــدون 
اســفند ۹۸( داشــته اند و هم زمان شاخص میزان 
سفارشــات جدید مشــتریان به پایین ترین میزان 
در ۱۸ مــاه اخیــر، شــاخص موجــودی مــواد اولیــه 
یــا لوازم خریداری شــده بــه کمترین مقدار در ۲۷ 
ماه اخیر، شــاخص میزان اســتخدام و به کارگیری 
نیــروی انســانی بــه کمتریــن مقــدار ۱۰ ماهــه و 
شــاخص قیمــت خریــد مــواد اولیــه و لــوازم مورد 
نیــاز بــه باالتریــن نــرخ در هفــت ماهــه گذشــته 

رسیده است.
شــاخص میــزان فعالیت های کســب  وکار در 
دی  )۳۹.۴۸( محاســبه شــده است و شدیدترین 
کاهش را در سری زمانی ۴۰ دوره )بدون در نظر 
گرفتــن فروردیــن هرســال و اســفند ۹۸( داشــته 
است. فعالیت ها در هر سه بخش اصلی اقتصاد 

هزینــه  قابل توجــه  افزایــش  داشــتند.  کاهــش 
نهاده هــای ناشــی از صعود نــرخ ارز و تعطیلی  به 
دلیــل قطعی هــای ناشــی از کمبــود انــرژی باعــث 

افت شدید میزان فعالیت ها شده است.
 شــاخص میزان سفارشات جدید مشتریان 
در دی ماه )۴۰.۸۲( به شــدت کاهش یافته و طی 
۱۸ ماه اخیر از مرداد ۱۴۰۰ )به غیراز فروردین ماه( 
اســت،  کــرده  ثبــت  را  خــود  مقــدار  کمتریــن 
درحالی کــه هــر ســه بخــش اقتصــادی بــا کاهش 
تقاضا روبرو بوده اند بخش خدمات و کشــاورزی 
شــدیدترین نرخ کاهش را داشــته اســت. شرایط 
اقتصادی-سیاســی جامعــه بر شــدت کاهش نرخ 
سفارشات جدید مشتریان تأثیرگذار بوده است.
 شــاخص ســرعت انجام و تحویل ســفارش 
)۴۳.۳۵( بــه کمترین مقدار خود طی چهل دوره 
)بــدون در نظــر گرفتــن اســفند ۹۸ و فروردیــن 
۹۹( اجــرای طــرح رســیده اســت. کمبــود انرژی و 
تعطیلی شــرکت ها و صعود ارز و افزایش هزینه 
تأمیــن نهاده هــای موردنیــاز باعــث کنــدی شــدید 

فعالیت ها شده است.
لــوازم  یــا  اولیــه  مــواد  موجــودی  شــاخص 
مــاه   ۲۷ طــی   )۳۹.۵۴( دی   در  خریداری شــده 

آبــان ۹۹ )به غیــراز فروردیــن  هرســال(  از  اخیــر 
شــدیدترین نرخ کاهش را داشــته اســت. صعود 
قابل توجــه نــرخ ارز و قیمت هــای داخلــی باعــث 
شــده تا فشــار هزینه هــای  نهاده هــای تولید برای 
کســب وکارها به شــدت افزایــش یابــد و متعاقبــاً 
شــرکت ها در زنجیــره تأمیــن مــواد مــورد نیــاز بــا 

مشکل روبرو باشند.
به کارگیــری  و  اســتخدام  میــزان  شــاخص   
نیروی انســانی در دی  )۴۶.۶۲( به شــدت کاهش 
داشته و طی ۱۰ ماه اخیر از فروردین به کمترین 
مقدار خود رســیده اســت. بیشــترین کاهش این 
شــاخص در بخــش خدمــات و کشــاورزی بــوده 
اســت. شــدت کاهش سفارشات و فشــار هزینه 
نهاده ها بر تصمیمات شرکت ها در کاهش جذب 

نیروی کار جدید تأثیرگذار بوده است.
شــاخص قیمــت خریــد مــواد اولیــه و لــوازم 
افزایــش  به شــدت   )۸۵.۲۶( دی  در  نیــاز  مــورد 
داشــته و بــه باالتریــن نــرخ هفــت ماهــه خــود از 
خردادماه رســیده اســت. این در حالی اســت که 
شرکت ها با نرخ بسیار مایم تری از نرخ افزایش 
قیمــت نهاده هــا، قیمت محصوالت تولیدشــده یا 
خدمات ارائه شده )۵۹.۶۱( را افزایش می دهند و 

این شاخص نیز باالترین مقدار شش ماهه خود 
از مرداد را ثبت کرده است.

 شاخص میزان فروش کاالها یا خدمات در 
دی  )۴۳.۳۱( بــرای چهارمیــن مــاه پیاپــی در رکود 
بــوده اســت و بیشــترین نــرخ کاهــش ســه ماهه 
اخیر را داشته است. به عقیده فعاالن اقتصادی، 
تضعیــف تقاضــای بــازار با کاهش قــدرت خرید و 
افزایــش نــرخ ارز و عــدم اطمینــان از شــرایط و 
همچنیــن کمبــود انــرژی، شــرکت ها را در دی  بــا 
کاهــش فروش روبرو کرده اســت. درحالی که در 
هــر ســه بخش بــا کاهش روبرو بــوده اما فروش 
بخــش صنعــت با نرخ شــدیدتری کاهش داشــته 

است.
میــزان  بــا  ارتبــاط  در  انتظــارات  شــاخص   
 )۵۲.۷۰( آینــده  مــاه  در  اقتصــادی  فعالیــت 
بــه  نســبت  کســب وکارها  ضعیــف  خوش بینــی 
بهبــود فعالیت هــا در مــاه آینــده نشــان می دهــد 
کــه البتــه فقــط فعــاالن بخــش صنعــت انتظــار 
بهبــود فعالیت هــا را دارنــد درحالی کــه در بخــش 
اعتمــاد  کشــاورزی  و  خدمــات  و  ســاختمان 
کســب وکارها بــه بهبــود فعالیت هــا را بــرای مــاه 

آینده کاهش داشته است.

شناورســازی اقتصــاد، وزیــر مشــاور گفتــه بــه
ســهمیهآردنانوایــانبــراســاسعملکــردآنهــا،
مشــارکتمــردمدرنظــارتبــرعملکــردنانوایان
وافزایــشکمکهزینــهپرداختیبهنانوایاندر

اینمرحلهانجاممیشود.
بــه گــزارش بــازار، محمد جال مشــاور وزیر 
امــور اقتصــادی و دارایــی با تشــریح آخرین وضع 
ایــن  گفــت:  نــان  و  آرد  یارانــه  هوشمندســازی 
طــرح از مهــر ســال گذشــته آغــاز شــد؛ بزرگترین 
قلــم یارانــه ای دولــت یارانــه نــان و آخرین ســنگر 
معیشــتی مردم است و برای اینکه بتوانیم منابع 
تخصیــص یافتــه بــه حــوزه نــان را بهینــه مصــرف 
کنیــم جلــوی هدر رفت آن را بگیریم و اتاف نان 

رو کاهش بدهیم برنامه ریزی را آغاز کردیم.
وی بــا اشــاره بــه آغــاز تجهیــز نانوایی هــای 
کشــور به کارتخوان های هوشــمند از اردیبهشــت  
ســال جاری گفت: اتفاق کم نظیری که در کشــور 
رقــم خــورد همراهی باالی عزیزان خباز و نانوا در 
ایــن طــرح بود به گونه ای کــه در کمتر از ۱۰۰ روز 
کلیــه نانوایی هــای کشــور بــه زیرســاخت مذکــور 

تجهیز شدند.

وی تاکیــد کــرد: مــا در ایــن طــرح در نظــر 
داشتیم تا زنجیره داده های حوزه گندم آرد و نان 
را تکمیــل کنیــم چــرا کــه داده های حــوزه گندم و 
آرد بــه صورت دقیق در ســامانه های وزارت جهاد 
کشــاورزی وجود داشت، اما زنجیره تبدیل شدن 

آن فاقد داده های قابل اتکا بود.
جــال افــزود: پیــاده شــدن این طــرح باعث 
شــد که امروز ما با دقت بســیار باالیی مشــاهده 
کنیــم فعالیت هــا و داده هایی که حوزه تولید نان 
چگونــه اســت تــا بتوانیم برنامه ریزی هــای مربوط 
به هوشمندسازی توزیع آرد و مدیریت در شبکه 

را انجام دهیم.
مشاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه زیرساخت 
مســتقر شــده پذیــرش اجتماعی مــردم و پذیرش 
بــه همــراه داشــته، افــزود:  عمومــی نانوایــان را 
روزانــه بیــش از ۱۰ میلیون تراکنش خرید نان در 

کشور انجام می شود.
وی یــادآور شــد: بنای مــا در مرحله اول یک 
قــدم برای ترمیــم هزینه ها و اقتصاد نانوایان بود 
که به شــکل یک کمک هزینه در پایان هر شــب 

به آن ها پرداخت می شد.

هیــچ  مــردم  ســمت  در  داد:  ادامــه  وی 
گونــه تغییــری را از ابتــدای طــرح نداشــتیم؛ چــه 
و  ســهمیه بندی  چــه  و  نــان  قیمــت  افزایــش  در 
محدودیــت در خریــد نــان کــه در ادامــه طرح هم 
ایــن دو رکــن اساســی تــداوم خواهــد داشــت کــه 
آزادسازی قیمت نان و محدودیت در خرید مردم 

مطرح نیست.
مشــاور وزیــر اقتصــاد بــا بیــان اینکــه میزان 
یارانــه گنــدم در حــوزه تولیــد نــان در ســال ۱۴۰۲ 
نســبت بــه ســال ۱۴۰۱ حــدود ۵۰ درصــد افزایش 
داشــته اســت، تاکید کرد: تا امروز نیز ۱۵ درصد 
عملکرد نانوایان بر روی کارتخوان های هوشــمند 
مبنایــی بــوده کــه در پایــان هــر شــب به حســاب 
نانوا واریز شده و ما در مرحله جدید طرح آماده 
ترمیم این کمک هزینه برای جبران خاء درآمدی 
نانــوا و صیانــت از چرخــه تولید و عرضه نان و در 

نهایت صیانت از معیشت مردم هستیم.
وی گفــت: در مرحلــه اول بیــش از ۷۶ هزار 
نانوایی در کشــور که فقط ۱۸ هزار مورد از آن ها 
در روســتاهای کشــور بودنــد بــه ایــن زیرســاخت 
متصــل شــدند؛ زیر ســاختی که پایــداری ارتباطی 

باالی داده مستقل از اینترنت را دارد و ماحظات 
الزم دربــاره اینکــه بــه هیــچ وجــه در ذهــن مردم 

ایجاد تنش نشود، در نظر گرفته شده است.
تخصیــص  شناورســازی  بــه  اشــاره  بــا  وی 
ســهمیه آرد به نانوا در مرحله دوم، تصریح کرد: 
در مرحلــه دوم نانــوا بــه میــزان عملکــردی که در 
حــوزه کیفیــت و کمیــت تولیــد دارد می توانــد از 
ســهمیه بیشتری بهره مند شود و اقتصاد نانوا در 
تولید نان مرغوب و باکیفیت و عرضه مناسب به 

مردم تقویت می شود.
جال تاکید کرد: برای مردم نیز یک برنامک 
)اپلیکیشــن( هوشــمند در نظر گرفته شده تا هم 
ســوابق خریــد خود را ماحظــه کنند و هم درباره 
ســوابق عملکــرد نانــوا مطلع شــده و نظــر خود را 

بیان کنند.
وی میزانــی کــه بــرای بهره منــدی بیشــتر از 
سهیمه آرد بر اساس عملکرد نانوا در نظر گرفته 
شده را فعا ۱۰ درصد دانست و گفت: البته این 
عدد ثابت نیست و از همین ماه به تدریج انجام 
شــده و در برخــی از اســتان ها در پایــان ایــن مــاه 
آغاز خواهد شد و حتماً اطاع رسانی های پیامکی 

مســتقیم بــه نانواهــا خواهیــم داشــت کــه حاوی 
نــکات آموزشــی و مــوارد الزم بــرای جــدی گرفتــن 
ســامت  از  صیانــت  کارتخوان هــا،  از  اســتفاده 
تراکنش هــا و دقــت در درصــد تراکنش ها خواهد 

بود.
وی اظهــار امیــدواری کــرد کــه ایــن رویکــرد 
فرصت هــای تولید نان را برای نانوایی که کیفیت 
و انگیــزه تولیــد دارد، امــا بــا محدودیــت تامیــن 
و  دهــد  افزایــش  بــوده،  مواجــه  تولیــد  در  آرد 

محدودیت ها به تدریج رفع شود.
وی از افزایــش دو برابــری کمــک هزینــه ۱۵ 
درصــدی پرداختی بــه نانوایان هم در مرحله دوم 
خبر داد و افزود: تاش می شود تا خاء درآمدی 

نانوا با وضعیت بهتری جبران شود.
مشــاور وزیــر اقتصــاد گفت: در ســال جاری 
بــا شــروع ایــن طــرح در مرحلــه ابتدایــی، رشــد 
انتظــارات تقاضا پیش بینی می شــد که این رشــد 
صفــر شــد و در مرحلــه دوم عــاوه بــر موضــوع 
جلوگیری از هدر رفت، با شناورســازی سهمیه ها 
موضــوع کیفیــت نــان و کاهــش اتــاف نــان بــا 

مشارکت مردم را انتظار داریم.

درحالیشورایعالیهواپیماییازتعیینقیمت
بلیــتهواپیمــامنــعوســتادتنظیمبازارمســئول
میگوینــد ایرالینهــا کــه اســت قیمتگــذاری
احتمــاالاجمــاعبــرایافزایــشبهایبلیــتدراین

ستادکمتراز۳۰درصداست.
افزایــش قیمــت بلیــت هواپیمــا در دو هفتــه 
گذشــته ســر و صــدای فراوانــی ایجــاد کــرد و اعام 
ایــن افزایــش قیمــت از ســوی انجمــن شــرکت های 
مجلــس،  نماینــدگان  تــا  شــد  باعــث  هواپیمایــی 
هواپیمایــی  ســازمان  حتــی  و  تهــران  دادگســتری 
کشــور نســبت بــه آن واکنــش نشــان دهنــد. ایــن 
واکنــش اگــر چــه در نهایــت منجــر بــه این شــد که 
هــر گونه قیمتگــذاری جدید بلیــت هواپیما پس از 
تصویب در ســتاد تنظیم بازار اباغ شــود اما تغییر 
قیمت، مشــمول طی کردن فرایندی قانونی اســت 

تا به مصوبه تبدیل شود.
ایــن طــی کــردن فراینــد قانونــی بــرای تبدیــل 
شــدن مصوبــه افزایــش قیمــت بلیــت اگــر چــه تــا 
حــدودی طوالنــی خواهد شــد امــا به نظر می رســد 
ســتاد تنظیــم بــازار از مصوبــه قبلــی شــورای عالی 
هواپیمایی عدول کرده و میزان افزایش را کمتر از 

۳۰ درصد اعام کند.
یــک منبــع آگاه کــه نخواســت نامــش فــاش 
شــود در گفت وگو با بازار در پاســخ به این پرسش 
کــه ایرالین هــا به نظر می رســد تا زمانــی که قیمت 
بلیــت هواپیمــا افزایــش نیابــد بــه زمین گیــر کردن 
هواپیماها ادامه خواهند داد و دود این اقدام تنها 
بــه ضــرر مــردم و مســافران خواهــد بود گفــت: به 
هر حال مقرر شــده اســت تا هر گونه قیمتگذاری 

جدیــد بلیــت هواپیمــا پــس از تصویــب در ســتاد 
تنظیــم بــازار ابــاغ شــود و هر گونه تغییــر قیمت، 
مشــمول طــی کــردن فرآینــدی قانونــی اســت تا به 

مصوبه تبدیل شود.
آنطــور کــه چنــد روز پیــش محمــدی بخــش 
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری اعــام کــرده 
موافــق  ســازمان  ایــن  کــه  می دهــد  نشــان  اســت 
افزایش قیمت بلیت هواپیما است و همانطور که 
رئیس سازمان هواپیمایی اعام می کند درخواست 
ایرالین هــا بــرای افزایــش نرخ هــا در شــورای  عالــی 
هواپیمایی بررســی و مصوب شــد اما اباغ نشــده 
اســت. آنطور که شــورای عالــی هواپیمایی مصوب 
کــرده بــود مقرر شــده بود تا قیمت بلیــت هواپیما 
۳۰ درصــد افزایــش یابــد اما با مصوبــه جدید برای 
تعیین قیمت بلیت توسط ستاد تنظیم بازار آنطور 
کــه از درون ایــن ســتاد خبــر می رســد قــرار اســت 

افزایش قیمت کمتر از ۳۰ درصد باشد.
ایــن منابــع آگاه در این  رابطه می گوید: هنوز 
در خصــوص میــزان افزایــش قیمت بلیــت هواپیما 
جمع بندی نشــده اســت اما به نظر می رســد ســتاد 
تنظیــم بــازار افزایــش ۳۰ درصــدی قیمــت بلیــت 
هوایمــا را نپذیــرد و کمتــر از آن را مصــوب و ابــاغ 

کند.
شــورای عالی  در  نرخ هــا  تصویــب  از  پــس 
هواپیمایی، نرخ جدید به ســتاد تنظیم بازار اعام 
شــده و مســئول تأییــد و تعییــن نــرخ نهایــی بلیت 
هواپیما،  ســتاد تنظیم بازار اســت  بنابراین تا زمان 
تعیین نرخگذاری در ستاد تنظیم بازارها، قیمت ها 

به قبل از دی سال جاری بازگشت.

ایــن تاخیــر در اعــام و ابــاغ قیمــت بلیــت 
هواپیما از سوی ستاد تنظیم بازار اگر چه می تواند 
فعا به لحاظ قیمتی برای مسافران مناسب باشد 
اما کمبود بلیت و زمین گیر شدن هواپیما می تواند 

عواقب ناخوشایندی به همراه داشته باشد.
حدود دو هفته پیش بود که مقصود اسعدی 
ســامانی دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی در 
نشســتی خبــری اعــام کــرده بــود که ادامــه حیات 
اقتصــادی ایرالین هــا بــه نــرخ بلیــت گــره خــورده و 
افزایــش قیمــت ارز در ماه هــای گذشــته، هزینــه  
شــرکت های هواپیمایــی را بــه شــدت افزایش داده 
و ایرالین هــا از ایــن بیشــتر نمی توانند منتظر اباغ 
هواپیمایــی  عالــی  شــورای  در  مصــوب  نرخ هــای 

بمانند.
اگر چه این اظهارات دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمایی تا حدودی می تواند قابل پذیرش باشــد 
امــا ســوال ایــن اســت کــه اگــر بیشــترین هزینــه 
ایرالین هــا، ارزی اســت و نوســانات نــرخ ارز آنها را 
متضــرر خواهــد کــرد چــرا ایرالین ها و شــرکت های 
هواپیمایی با وجود آزادسازی قیمت بلیت هواپیما 
در آذر ۹۴ همچنــان از یارانه هــای دولتــی از جمله 

سوخت تقریبا رایگان استفاده می کنند.
امــا برخــی شــرکت های هواپیمایــی ناراضــی 
کــه اتفاقــا از ســوی مقامــات قضایــی هم بــه دلیل 
گــران کــردن بلیــت هواپیما جریمه شــده بودند به 
بهانــه کمبــود نقدینگــی در حــال زمین گیــر کــردن 
هواپیماهــای خــود بــرای اعمــال ســریعتر افزایــش 
قیمت هستند. آنها تا چندی پیش به شورای عالی 
هواپیمایی اعمال فشار می کردند و حاال مانده اند 

تــا ایــن رونــد را بــرای تحت فشــار قرار دادن ســتاد 
تنظیم بازار چگونه ادامه دهند.

ایرالین هــا معتقد هســتند کــه از اول آذر ماه 
ســال گذشــته ایرالین هــا قیمــت بلیــت پروازهــای 
داخلی را داوطلبانه ۱۵ درصد کاهش دادند و قرار 
شد در قبال آن دولت یک سری اقدامات را انجام 
دهد که جبران کاهش را داشــته باشــد. متاسفانه 
تاکنون هیچ اقدامی در بحث تسهیات بانکی، ارز 
نیمایی، ریالی شــدن عــوارض فرودگاهی، تخفیف 
در هزینه های فرودگاهی و... انجام نشده است.

دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی معتقد 
اســت: امسال ۳۹ درصد دستمزد افزایش یافت و 
تعرفــه گمرکــی قطعات و موتور هواپیما بر اســاس 
ارز جهانگیــری بــود کــه امســال به نــرخ ETS یعنی 
حدود ۲۵ هزار تومان رسیده است. از سوی دیگر 
تــورم جهانــی را داشــته ایم کــه ســبب شــده هزینه 
تامیــن قطعــات را ۳۰ درصــد افزایــش دهــد. ســال 
خریــداری  دالر   ۱۲۰۰ هواپیمــا  الســتیک  گذشــته 
می شــد امســال به باالی ۲۷۰۰ دالر رســیده است. 
اینها باعث شــده تا هزینه ایرالین ها افزایش یابد.

مســاله  ایــن  بــه  توجــه  بــا  می گویــد:  وی 
درخواست های متعددی برای افزایش نرخ داشتیم 
که این درخواســت  اوایل امســال در شــورای عالی 
هواپیمایی مطرح و به تصویب رسید. این افزایش 
قیمت در ادامه در جلســه کارشناسی هم تصویب 

شد.
ســامانی در پاســخ بــه ایــن پرســش مبنــی بر 
اینکــه درخواســت ایرالین هــا بــرای افزایــش قیمت 
چنــد درصــد بــود، گفت: طبــق قانــون برنامه پنجم 

توســعه نــرخ بلیــط آزادســازی شــده و تابــع عرضه 
و تقاضــا اســت، ضمــن اینکــه تخفیفــات تکلیفــی 

برداشته شده است.
دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی ادامه 
داد: بر اســاس بررســی های صــورت گرفته قیمت 
هر ساعت پرواز ۴۰ دالر بود که پیشنهاد افزایش 
۳۷ درصــدی را دادیــم که بــا ۳۰ درصد موافقت و 
ایــن افزایــش قیمــت به بعــد از پروازهــای اربعین 
پروازهــا،  ایــن  اتمــام  از  بعــد  امــا  شــد،  موکــول 
متاســفانه ایــن اتفــاق نیفتــاد. خــودم در شــورای 
ایــن  و شــاهد تصویــب  بــودم  عالــی هواپیمایــی 

افزایش قیمت بود.
آنطــور کــه محمــدی بخــش رئیــس ســازمان 
هواپیمایــی اعــام کرده اســت برخی شــرکت های 
هواپیمایــی متخلــف بــه مقــام قضایــی معرفــی و 
برخــی نرم افزارهــای موبایلــی کــه تخلــف کرده اند 
نیز از طریق دادگاه رسانه رسیدگی خواهد شد.

آینــده ســتاد  نظــر می رســد در روزهــای  بــه 
تنظیــم بــازار قیمــت جدیــد بلیــت هواپیمــا را نه با 
افزایــش مــد نظر شــرکت های هواپیمایی که همانا 
۳۰ درصــد اســت بلکه بســته به نظــر موافق برخی 
ارگان هــا کمتــر از ایــن عــدد اعــام کنــد. بــه همین 
دلیــل بــا ورود مقام قضایی تخلفات گران فروشــی 
در حال بررســی اســت و ســازمان هواپیمایی طبق 
استفســاریه ای کــه از مجلــس گرفتــه اســت قانون 
پنجــم توســعه ناظــر بــر آزادســازی قیمــت بلیــت 
ســازمان  و  اســت  باقــی  خــود  قــوت  بــه  هواپیمــا 
هواپیمایــی بــا متخلفــان هــم برخورد ســلبی و هم 

حقوقی انجام خواهد داد.

آزادسازیقیمتوسهمیهبندینانانجامنخواهدشد

 اجماعاعضایستادتنظیمبازاربرایقیمتبلیتهواپیما
افزایشکمتراز۳۰درصد

نشستنسرمابرجاناقتصادایران
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تمدید عوارض ۷۰ درصدی 
 صادرات گوجه فرنگی

تا پایان سال
تمدیــد عــوارض صادراتی گوجه فرنگی زراعی به میزان 
۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی تا پایان سال جاری پس 
از تاییــد سیســتمی نماینــده وزارت جهادکشــاورزی، از 

سوی گمرک ایران ابالغ شد.
بــه گــزارش مهر، علی اکبر شــامانی مدیر کل دفتر 
صــادرات گمــرک ایــران تمدیــد عــوارض صادراتــی گوجه 
فرنگی زراعی را به میزان ۷۰ درصد ارزش پایه صادراتی 

به گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد.
در ایــن بخشــنامه کــه ۱۲ بهمن صادر شــده، آمده 
اســت: بنا به صراحت متــن نامه دفتر مقررات صادرات 
و واردات، از تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ تا پایان ســال جاری، 
میــزان عوارض صادراتی گوجــه فرنگی زراعتی تحت کد 
طبقه بندی شــماره ۷۰۲۰۰۱۰ به میزان ۷۰ درصد ارزش 
پایــه صادراتــی و تأیید سیســتمی نماینده معرفی شــده 
وزارت جهــاد کشــاورزی منــدرج در بخشــنامه پیــروی، 
تعییــن گردیــده اســت. لــذا دســتور فرمائیــد وفــق مفاد 
نامه هــای مزبــور و بــار عایــت کلیــه قوانیــن و مقررات و 

ضوابط جاری اقدام الزم معمول دارند.
بدیهــی اســت اخذ نیــم درصد عــوارض آب مجازی 
موضوع قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور همچنان به 

قوت خود باقی است.

 عبور تجارت ایران و ترکیه
از ۶ میلیارد دالر

مبــادالت تجــاری ایــران و ترکیــه بــا رشــد ۱۵ درصدی در 
ســال ۲۰۲۲ از ۶ میلیــارد دالر گذشــت و ترکیــه در ایــن 
سال بیش از ۹ میلیارد مترمکعب گاز از ایران وارد کرد.
بــه گــزارش ایرنــا، آمارهای منتشــر شــده از ســوی 
اداره آمــار ترکیــه نشــان می دهــد مبادالت تجــاری ایران 
بــا ایــن کشــور در ســال ۲۰۲۲ بــا رشــد ۱۵ درصدی به ۶ 

میلیارد و ۴۲۰ میلیون دالر رسیده است.
بــر اســاس ایــن گــزارش، صــادرات ترکیه بــه ایران 
در ماه های ژانویه تا دســامبر ۲۰۲۲ با رشــد ۱۱ درصدی 
نسبت به سال ۲۰۲۱ مواجه شده و به ۳ میلیارد و ۷۰ 
میلیــون دالر رســیده اســت. ترکیه در ماه هــای ژانویه تا 
دســامبر ســال ۲۰۲۱ بالــغ بــر ۲ میلیــارد و ۷۷۰ میلیون 

دالر کاال به ایران صادر کرده بود.
بر اساس این خبر، واردات ترکیه از ایران در سال 
۲۰۲۲ نیز رشــد قابل توجه ۱۹ درصدی نســبت به ســال 
۲۰۲۱ داشــته اســت؛ ترکیــه در ســال ۲۰۲۱ بالــغ بــر ۲ 
میلیــارد و ۸۲۰ میلیــون دالر کاال از ایــران وارد کرده بود 
که این رقم در سال ۲۰۲۲ به ۳ میلیارد و ۳۵۰ میلیون 

دالر افزایش یافت.
تراز تجاری دو کشور در سال ۲۰۲۲ به میزان ۲۸۰ 

میلیون دالر به نفع ایران بوده است.
پایگاه خبری کمیسیون اروپا )یورو استات( نیز در 
گزارشــی از صــادرات بیــش از ۹ میلیــارد مترمکعــب گاز 
طبیعی ایران به ترکیه در سال ۲۰۲۲ خبر داده است.

بــر اســاس ایــن گزارش ایــران در ســال ۲۰۲۲ بالغ 
بــر ۹ میلیــارد و ۴۰۴ میلیــون مترمکعــب گاز طبیعی به 
ترکیــه صــادر کــرده اســت کــه این رقم نســبت به ســال 
۲۰۲۱ با کاهش ۸ درصدی مواجه شده است. ایران در 
سال ۲۰۲۱ بالغ بر ۱۰ میلیارد و ۲۸۸ میلیون مترمکعب 

گاز به ترکیه صادر کرده بود.

 تمدید وام های کشاورزی
تا یک سال آینده

سرپرســت معاونت برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی 
گفت که وام های کشــاورزان برای یک ســال اســتمهال 
می شــود، اگر در ســال زراعی پیشرو نیز حوادث قهری 

طبیعی رخ داد، روند تمدید وام تکرار می شود.
به گزارش بازار، شــاهپور عالیی مقدم، سرپرســت 
معاونــت برنامه ریــزی وزارت جهــاد کشــاورزی بــا اشــاره 
بــه تذکــر برخــی از نماینــدگان مجلــس در مــورد امهــال 
وام های کشــاورزی گفت: تمدید وام های کشاورزی نیاز 
به سازو کاری است که مقررات و ضوابطی خاصی دارد. 
یــا بایــد بــه صــورت قانونــی در مجلــس مصــوب شــود و 
یــا براســاس بررســی های میدانی ســتاد مدیریت بحران 

استان ها وام های کشاروزی تمدید شود.
عالیــی مقــدم افــزود: بــرای مثــال ســتاد مدیریــت 
بحران با بررسی های انجام شده، می تواند خشکسالی، 
ســیلی و حــوادث قهــری طبیعــی اتفــاق افتــاده در هــر 
استان را منعکس کند تا بر اساس این حوادث، تمدید 

وام های کشاورزی محقق شود.
جهــاد  وزارت  برنامه ریــزی  معاونــت  سرپرســت 
کشــاورزی بــا بیــان اینکــه امســال، ســال خاصــی بــرای 
کشــاورزی ایران بوده است از جمله خشکسالی ساالنه 
گذشــته و اجــرای مردمــی ســازی یارانه هــا و حــذف ارز 
۴۲۰۰ تومانــی کــه آثارش در بخش کشــاورزی نیز دیده 
شد افزود: با تدابیری وزارت جهاد کشاورزی و همکاری 
بانــک مرکــزی و عاملیــت بانک کشــاورزی شــاهد اجرای 

طرح های حمایتی برای دامداران و کشاورزان بودیم.
عالیــی مقدم با اشــاره به اینکــه طرح های حمایتی 
بــرای مدیریــت مردمی ســازی یارانه ها اجرا شــده افزود: 
ارائــه  دامــدارکارت،  صــدور  شــامل  حمایتــی  طرح هــای 
تســهیالت کــم بهــره و همچنیــن تســهیالت ســرمایه در 
گــردش اســت کــه آثــارش در نهاده هــای کشــاورزی بــه 

خوبی نمایان شد.
عالیــی مقــدم افــزود: وام های کشــاورزان برای یک 
ســال اســتمهال می شود، برای سال بعد که سال زراعی 
اســت اگــر در ســال زراعــی پیشــرو نیــز حوادثــی ماننــد 
تگــرگ، ســرمازدگی اتفاق بیافتد مجــددا این روند ادامه 
پیدا می کند. وی در ادامه تصریح کرد: براســاس بند خ 
ماده ۳۳ قانون برنامه ششــم، همه اســتان های کشــور 
از محل اعتبار برای تمدید وام های کشــاورزی اســتفاده 
کردند. بجز دو استان های مازندران و ایالم که خودشان 
از محــل اعتبــاری کــه برای تمدید گذاشــته شــده اســت 

استفاده نکردند.

اخبـــــــــــــــــار

ماجرای سوء استفاده از یک 
رویه قانونی برای واردات 

کاالهای دارای مشابه داخلی
براســاس قانــون ورودی کلیــه کاالهــای مصرفــی دارای 
مشــابه تولیــد داخــل در صورتــی کــه کیفیــت و میــزان 
تولید داخل مناســب باشــد ممنوع است اما با توجه به 
تصمیمات سلیقه ای مجوز ثبت سفارش صادر می شود 

که سبب بی نظمی در تجارت خارجی شده است.
بــه گــزارش تســنیم، در حــال حاضر شــاهد واردات 
برخی کاالهای مصرفی به کشور هستیم که واردات این 
موارد براســاس قانون ممنوع اعالم شــده اســت. سوالی 
که به وجود می آید این اســت که چگونه چنین کاالهای 
مصرفی مانند قطعات یدکی اتومبیل که مشــابه داخلی 
نیز دارند به صورت انبوه و قانونی ثبت سفارش شده و 

وارد کشور می شوند.
براســاس مــاده ۱۶ قانــون حداکثر اســتفاده از توان 
تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کاالی ایرانی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت موظــف اســت ثبت ســفارش 
کاالهای مصرفی و مصرفی بادوام خارجی دارای مشــابه 
ایرانــی را کــه با کیفیت مناســب و به میــزان کافی تولید 
شــده باشــد تا پایان مدت قانون برنامه پنجســاله ششم 
توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسالمی 
ایران ممنوع کرده و یا براساس ماده )۲۲( قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه کشور از موانع تعرفه ای و فنی 

جهت مدیریت واردات استفاده کند.
بنابرایــن بــا توجه به این قاعــده قانونی اگر کاالیی 
دارای تولیــد داخــل یــا مشــابه تولیــد داخــل باشــد، ثبت 
ســفارش بــرای آن انجــام نمی شــود. بــا ایــن حــال اما در 
ماده ۱۶ قانون قیدهایی وجود دارد که سبب می شود تا 
تشــخیص ثبت ســفارش یا عدم سفارش برعهده وزارت 

صنعت، معدن و تجارت قرار بگیرد.
تصمیمات سلیقه ای براساس قاعده قانونی

در این ماده ذکر شــده که ثبت ســفارش کاالهایی 
که مشابه ایرانی دارند و تولید داخل از کیفیت مناسب 
بــا در  و میــزان کافــی برخــوردار باشــد ممنــوع اســت. 
نظــر داشــتن همیــن شــرط اســت که افــراد با اســتناد به 
کمبودهــا در برخــی از حوزه های کاالیــی و در مواردی در 
برخــی مناطــق جغرافیایــی خــاص مجــوز ثبــت ســفارش 

بعضا انبوه را از وزارت صمت دریافت می کنند.
این مســاله ســبب شده تا شــاهد اعمال سلیقه در 
فرآیند تایید ثبت ســفارش باشــیم و براین اساس است 
کــه تاییدیــه قانونــی ترخیــص کاالهــای وارداتــی مشــابه 
تولیــد داخل صادر می شــود. این مســاله بــه خودی خود 
سبب بی نظمی در تجارت خارجی کشور خواهد شد آن 
هم در شــرایطی که در حوزه ارزی با نوســانات متعددی 

روبه رو هستیم.
بــا توجــه بــه این مســاله و تالش هــای بانک مرکزی 
بــرای تثبیــت نــرخ ارز الزم اســت تا تقاضاهــای ارزی نیز 
تــا حــد ممکــن کنتــرل شــوند. بنابرایــن الزم اســت تا در 
قانــون و یا دســتورالعمل اجرایی مربــوط به آن تغییراتی 
انجــام و معیارهــای مشــخصی بــرای قیدهــای مربــوط به 
کیفیت و تولید کافی در نظر گرفته شود تا از تصمیمات 
سلیقه ای که به بی نظمی در تجارت خارجی کشور منجر 

می شوند، جلوگیری شود.

خبـــــــــــــــــر

ارزیابی عملکرد برنامه پنج ســاله ششم توسعه 
در بخــش صنعــت نشــان می دهــد کــه در ســال 
۱۴۰۰ قیمــت هــر تن محصول وارداتی ۳.۲ برابر 
محصــول صادراتــی بــوده اســت، همچنیــن بــر 
اســاس گــزارش عملکــرد رقابت صنعتی منتشــر 
شــده توســط یونیدو در سال ۱۳۹۹ بیش از ۵۴ 
درصد محصوالت صادراتی کشــور منبع محور و 
فقط ۰/۵ درصد از محصوالت صادراتی کشور با 

فناوری باال بوده است.
بــه گزارش ایســنا، مرکــز پژوهش هــای مجلس با 
هــدف آســیب شناســی و ارائــه رویکردهــای کالن 
جهت تدوین برنامه هفتم توسعه، عملکرد برنامه 
پنــج ســاله ششــم توســعه اقتصــادی، اجتماعی و 
فرهنگــی در بخش هــای مختلــف را ارزیابــی کرده 

که در ادامه بخش هایی از آن آمده است.
می دهــد  نشــان  بررســی ها  کلــی  نتایــج 
رویکردهای کالن سیاســت های صنعتی، فناوری، 
تجــاری، مالــی و پولــی برنامــه ششــم توســعه در 
بخــش صنعــت بــر اســاس تعییــن اولویت هــای 
صنعتــی بــه عنــوان برشــی از اســتراتژی توســعه 
صنعتی، اســتفاده از دانش و نوآوری کشــورهای 
صاحــب فنــاوری و حمایــت از شــرکت های دانش 
بنیان با اســتفاده از ظرفیت های داخلی، توسعه 
بازارهــای صادراتــی و جــذب شــرکت های معتبــر 
جهانــی و منطقــه ای در زنجیره هــای تولید داخلی 
از طریــق تقویــت دیپلماســی اقتصــادی و تــالش 
برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، اختصاص 

ســهم حداقــل ۴۰ درصــد از تســهیالت بانکــی و 
برنامــه ریزی بــرای افزایش ســرمایه صندوق های 
مرتبــط بــا بخــش صنعــت، ممنوعیــت معافیــت 
مالیاتی جدید و تخصیص منابع از محل عوارض 
مالیات بر ارزش افزوده برای تأمین منابع تکمیل 

زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است.

بیش از ۸۰ درصد واردات مربوط 
به تولید است

بررســی این گزارش در بخش تجاری حاکی 
از ایــن اســت کــه طــی ســال های ۱۳۹۶ تــا ۱۴۰۰، 
بیش از ۸۰ درصد کاالهای وارداتی کشور را مواد 
اولیه و کاالهای واســطه ای و کاالهای ســرمایه ای 

به خود اختصاص داده است.
مرکز پژوهش های مجلس با استناد به این 
آمــار، تاکیــد کرده که چــون عمده واردات کشــور 
را کاالهایــی کــه در جریــان ســاخت و نیاز صنایع 
ادامــه تولیــد و عرضــه پوشــش می دهــد،  بــرای 
اهمیــت  موضــوع  ایــن  بــرای  سیاســت گذاری 
جهت دهــی  بــه  می توانــد  حتــی  و  دارد  زیــادی 
ســرمایه گذاری های صنعتی آینده کمک کند و در 
خصــوص تبییــن ضــرورت تمرکز بر تولیــد رقابتی 
ســاخت، محــور بررســی ترکیب اقــالم صادراتی و 

وارداتی کشور نیز می تواند راهگشا باشد.

محصوالت فرآوری نشده، بیش 
از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور

در ایــن گــزارش اطالعاتــی دربــاره متوســط 
ارزشــی اقــالم عمــده صادراتــی و وارداتــی کشــور 
طــی ســال های ۱۳۹۵ تــا ۱۳۹۷ هــم ارائــه شــده 
اســت. بــر ایــن اســاس به طــور متوســط بیش از 
۴۰ درصد ســهم ارزشــی واردات کشور به واردات 
ماشین آالت و لوازم حمل و نقل اختصاص داده 
شده، اما بیش از ۶۰ درصد سبد صادراتی کشور 
بــه لحــاظ ارزشــی را محصــوالت فــرآوری نشــده 
کشاورزی، محصوالت شیمیایی و معدنی به خود 
اختصــاص داده اســت. به عبارتی بــا وجود حجم 
باالی واردات ماشــین آالت به کشــور نتیجه سهم 
باالی محصوالت خام و نیمه خام منبع محور در 
ترکیــب صــادرات کشــور و نــه محصــوالت رقابتی 

ساخت محور شده است.

قیمت هر تن محصول وارداتی 
بیش از ۳ برابر محصول صادراتی

بــرای مثــال در ســال ۱۴۰۰ ارزش هــر تــن 
و  دالر   ۳۸۱ حــدود  کشــور  صادراتــی  محصــول 
ارزش هــر تــن محصــول وارداتــی ۱۲۲۷ دالر بــود 
کــه یعنــی قیمــت هر تــن محصــول وارداتــی ۳.۲ 
برابر محصول صادراتی اســت. بر اســاس گزارش 
عملکــرد رقابــت صنعتــی منتشــر شــده از ســوی 
یونیــدو )ســازمان توســعه صنعتــی ملــل متحــد( 
در ســال ۱۳۹۹ بیــش از ۵۴ درصــد محصــوالت 
صادراتی کشــور منبع محور، ۱۳ درصد با فناوری 
پایین ۳۲.۵ درصد با فناوری متوسط و فقط ۰/۵ 

درصــد از محصــوالت صادراتــی کشــور بــا فناوری 
باال بوده است. یکی از دالیل این موضوع تمرکز 
بنگاه های تولیدی صنعت ســاخت کشــور بر بازار 

داخل است.

تمرکز بیش از ۹۰ درصدی تولیدات 
صنعتی کشور بر بازار داخل

بــر اســاس اطالعــات منتشــر شــده در ایــن 
تولیــدات  درصــدی  از ۹۰  بیــش  تمرکــز  گــزارش 
صنعتــی کشــور بر بــازار داخل گویای تــوان پایین 
رقابت پذیــری کاالهــای صنعتــی کشــور اســت که 
الزم اســت بــا اســتفاده از ظرفیت هــای قانونــی و 
اصالح سیاســتی رویکرد تعمیق ســاخت داخل و 

تولید محصوالت رقابتی تقویت شود.
از  حمایتــی  سیاســت  راســتا  همیــن  در 
صنعت ماشین ســازی کشــور طی ســال های اخیر 
بــا اســتفاده از ابــزار تعرفه گــذاری اصالح شــد که 
می توانــد در ایجــاد محیــط مســاعد بــرای ورود به 
این صنعت مؤثر باشد. طبق بند »غ« ماده )۱۱۹( 
قانــون امــور گمرکــی کشــور واردات ماشــین آالت 
صنعــت،  وزارت  تشــخیص  بــه  کــه  تولیــد  خــط 
معدن و تجارت و گمرک جمهوری اســالمی ایران 
مــورد نیــاز واحدهــای تولیدی، صنعتــی و معدنی 
مجــاز، معــاف از پرداخــت حقــوق ورودی بودنــد. 
امــا ایــن حکــم در مــاده )۳( قانــون جهــش تولید 
دانش بنیــان در خــرداد امســال حــذف و واردات 
ماشین آالت و تجهیزات خدمات تولیدی، صنعتی 

معدنی و کشاورزی مشمول حقوق ورودی شد.
گفتنــی اســت خالصه کلــی ارزیابی عملکرد 
بــا  مرتبــط  قانونــی  مــواد  و  کمــی  شــاخص های 
بخــش صنعــت در برنامــه ششــم توســعه حاکــی 
از آن اســت کــه بخــش صنعــت در ایجــاد ارزش 
افزوده و اشــتغال زایی متناســب با اهداف برنامه 
ششــم موضــوع مــاده )۳( این قانــون موفق عمل 
نکــرده اســت. نتایــج این گــزارش نشــان می دهد 
ایــن  نیافتــن  تحقــق  در  کــه  عواملــی  جملــه  از 
اهــداف مؤثــر بوده، عــالوه بر شــوک های بیرونی 
مثــل شــرایط بین المللــی، نوســانات قیمــت نفت 
و ظهــور اپیدمــی کرونــا، عوامــل دیگــری همچون 
ایرادهــای قانون گــذاری، تأخیــر در تدویــن آییــن 
و  بازســازی  طــرح  )از جملــه  و طرح هــا  نامه هــا 
نوســازی صنایــع(، عــدم تخصیص بودجــه کافی، 
نبــود ضمانــت اجــرا، هدفگذاری غیر واقــع بینانه 
ششــم  برنامــه  اجــرای  طــول  در  غیرهدفمنــد  و 
اســت این عوامل ســبب شــد تا عملکرد احکامی 
تأمیــن  صنایــع،  نوســازی  و  بازســازی  همچــون 
شــهرک ها  زیرســاخت های  تکمیــل  بــرای  منابــع 
و نواحــی صنعتــی، توســعه و ایجــاد خوشــه ها و 
نواحــی صنعتی روســتایی، تعمیق ســاخت داخل 
و افزایــش ســهم محصــوالت بــا فنــاوری متوســط 
بــه بــاال از کل محصــوالت صنعتی کشــور و تولید 
خــودروی رقابت پذیر با تأکیــد بر کیفیت با وجود 
اقدامــات مثبــت انجــام شــده، فاقــد اثــر بخشــی 

برآورد شود.

مدیــرکل دفتر صنایع حمل ونقــل وزارت صمت با 
تاکیــد بــر گــذار از بحران های تولید پــس از چهار 
ســال و تحقــق رشــد ۳۲ درصــدی تولیــد و تکمیل 
انــواع خودروهــا در کشــور ظــرف ۱۰ ماهــه ســال 
جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، آینده 

صنعت خودروی کشور را روشن توصیف کرد.
عبــدهللا توکلــی الهیجانــی در گفت وگــو بــا 
ایســنا، بــا بیــان اینکــه صنعت خــودروی ایــران در 
طــول حیــات خــود مســیر پرفــراز و نشــیبی را طی 
کــرده اســت، اظهار کــرد: اگرچه مختصــات کنونی 
ایــن صنعــت از منظــر کیفیــت، قیمــت و مقیــاس 
تولید رقابت پذیر در جایگاه مطلوبی قرار ندارد، اما 
با اتکا به ظرفیت های ایجاد شده در این صنعت و 
بازار جذاب کشور و منطقه، صنعت خودرو کشور 
از جملــه صنایــع مهــم کشــور محســوب می شــود 

کــه دســت یافتــن بــه جایــگاه مطلــوب بین المللی 
بــرای افــرادی کــه با ظرفیت های این صنعت آشــنا 

هستند، دور از ذهن به نظر نمی آید.
وزارت  حمل ونقــل  صنایــع  دفتــر  مدیــرکل 
بــرای  ایــن صنعــت  صنعــت، معــدن مزیت هــای 
جهــش در تولیــد را فــراوان دانســته و گفــت: بــر 
اســاس تحلیل بســیاری از مؤسســات بین المللی 
مشاوره کسب  و کار، ایران در بازده تولید خودرو 
بــه ســبب وجود نیــروی کار ارزان، منابع انســانی 
متخصص )فنی ومهندســی( در دسترس و انرژی 
ارزان، حائــز رتبــه نخســت در منطقه غرب آســیا 
و شــمال آفریقا در ســال ۲۰۲۱ بوده اســت. بازار 
ایران نیز از حیث سرانه مالکیت خودروی کشور 
و کشــورهای منطقــه می تواند محرک خوبی برای 

رشد وتوسعه صنعت خودروسازی باشد.

وی افــزود: در حــال حاضــر امکان دســتیابی 
به ظرفیت تولید ســه میلیون دســتگاه خودرو در 
ســال ۱۴۰۴ و قرار گرفتن در میان ۱۰ کشــور برتر 
از حیــث تولیــد خــودرو بــرای این صنعــت متصور 
اســت؛ ایــن درحالی اســت کــه در امکانــات تولید 
کشــور، تــوازن مناســب در زنجیــره ارزش وجــود 
نــدارد؛ علی الخصــوص در حوزه محصــول و قوای 
از  بــرای بهره بــرداری  بــه تمرکــز بیشــتر  محرکــه 
ظرفیت هــا، نیــاز اســت. نقصانی کــه در دهه ۹۰ 
بــا غفلــت از ســرمایه گذاری در ایــن حوزه هــا در 

صنعت خودروی کشورمان تشدید شد.
بــه منظــور فائــق آمــدن بــر مانع هــا، برنامــه  
شــد  تدویــن  ســیزدهم  دولــت  در  چهارســاله ای 
کــه در ســه گام اساســی بــه حــل مســأله صنعت 

خودروی کشور می پردازد.

علیرغــم  کــرد:  تصریــح  الهیجانــی  توکلــی 
وجود ظرفیت بالقوه در صنعت خودروی کشــور، 
امــا مهمتریــن عامــل شــکنندگی تولیــد و فــراز و 
فرود آمارهای تولید در ســال های اخیر، بی شــک 
کم توجهی به حوزه تحقیق و توســعه محصول با 
نشان بومی یا به عبارتی، عدم دانش بنیان شدن 
صنعــت خــودرو بــوده اســت؛ لذا به منظــور فائق 
آمــدن بر مانع ها، برنامه  چهار ســاله ای در دولت 
ســیزدهم تدوین شــد که در ســه گام اساســی به 

حل مسأله صنعت خودروی کشور می پردازد.
ایــن مقــام مســئول در وزارت صمــت ادامــه 
داد: گام اول بــه تثبیــت جریــان تولیــد اختصــاص 
یافتــه کــه از ســال گذشــته آغاز و دردهــای مزمن 
صنعــت خودرو که از ســال ۱۳۹۷ تاکنون گریبان 
این صنعت شــده را برطرف کرده اســت. با شروع 

تحریم ها علیه کشور، تیراژ تولید کشور به یکباره 
به نصف رسید و بخشی از آن میزان نیز به صورت 

ناقص تولید و در پارکینگ ها انبار می شد.
مدیــرکل دفتــر صنایــع خــودرو وزارت صمت 
حــذف  و  تولیــد  تثبیــت جریــان  بــا  کــرد:  تاکیــد 
ســال  اول  ماهــه  شــش  در  ناقــص  خودروهــای 
جــاری، تمــام قســمت های خودرویــی بــا افزایــش 
چشــمگیر تولیــد مواجــه شــد و در حقیقــت دو 
عارضه مزمن "تولید خودروی ناقص" و "انباشــته 
پارکینــگ خودروســازان" در  در  شــدن محصــول 
ســال جاری پس از چهار ســال متوالی از صنعت 
خودروی کشــور رخت بربســت؛ دســتاوردی که با 
همــت تمامــی ارکان زنجیــره ارزش ایــن صنعــت 
رخ داد و رتبــه ایــران در تولیــد خــودرو را بــه طرز 

معناداری ارتقا بخشید.

وزیــر صنعــت، معــدن و تجــارت بــا تکذیــب 
گفــت  نیمــا،  ســامانه  از   ۲۲ گــروه  خــروج 
کــه مــواد اولیــه به هیــچ وجــه از نیمــا خــارج 

نمی شوند.
ســیدرضا  صمــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
فاطمی امیــن، وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت 
در جریــان ســفر یــک روزه خــود بــه اســتان 
اصفهان در نشســتی بــا فعاالن اقتصادی این 
اســتان حاضــر و بــه گفت وگو و تبــادل نظر با 

این افراد پرداخت.
وی در پاســخ به گالیه ای از اجرا نشــدن 
توافــق صــورت گرفتــه در موضــوع اوراســیا در 
مــورد پوشــاک گفــت: ایــن توافقنامــه هنــوز 
مجالــس  مصوبــه  بــه  نیــاز  و  نشــده  نهایــی 

کشورهای عضو دارد.
وی ادامه داد: البته نباید تا زمان اجرایی 
شدن آن صبر کنیم و از همین اآلن باید کار را 
آغاز کنیم. روســیه از کشورهای تحریم کننده 
ایــن کشــور واردات ۹۰ میلیارد دالری داشــته 
اســت و اکنــون این بــازار در مقابل ایران قرار 

گرفته است.
 ۵ واردات  بــه  اشــاره  بــا  صمــت  وزیــر 
میلیارد دالری روســیه در کاالی کفش افزود: 
نکتــه مهــم این اســت کــه ترکیــه و آذربایجان 
عضــو ایــن اتحادیه نیســتند و همیــن موضوع 
فرصت مناسبی را پیش روی ما قرار می دهد.
وی دربــاره گالیــه برخــی فعــاالن اقتصاد 
از ابالغ شــرایط جدید ارزی در ثبت ســفارش 
را روی  بــاری  ایــن شــرایط در ظاهــر  گفــت: 
صنعــت تولیــد وارد می کند امــا نکته مهم این 
اســت که مانــع ثبت ســفارش های هیجانی و 

بیخودی می شود.
فاطمی امین با بیان اینکه نظام مالی ما 
بانــک پایه اســت ادامــه داد: ســرمایه بانک ها 
باید به بخش ســرمایه در گردش وارد شــود و 
به همین دلیل است که ۷۰ درصد تبصره ۱۸ 
را بــه ســرمایه در گــردش و ۳۰ درصد باقی را 

به بنگاه های کوچک اختصاص داده ایم.
وی ادامــه داد: پرداخــت تســهیالت بــه 
حســاب فروشــنده را دنبــال می کنیــم و بانک 
مرکزی قول اجرایی شــدن آن را داده است تا 
کسی که وام می گیرد منابع بانکی آن مبتنی 
بــه حســاب  الکترونیــک  بــر صــورت حســاب 
فروشــنده واریز شــود. این موضوع از انحراف 
تامیــن  کنــار  و در  منابــع جلوگیــری می کنــد 
مالــی زنجیــره ای از جملــه اقدامــات جدیــد در 

تسهیالت خواهد بود.
بــه  اشــاره  بــا  همچنیــن  صمــت  وزیــر 
صحبت های یکی از حضار در خصوص منتفی 
شــدن احــداث قطــار سریع الســیر تهران-قــم-
اصفهــان گفــت: ایــن موضــوع منتفــی نشــده 

است.
وی بــا بیــان اینکــه در موضــوع تشــکیل 

وضــع خوبــی  ســاختمان  بخــش  در  ســرمایه 
نداریم، ادامه داد: اما در بخش ماشــین آالت 
بخــش تولیــد بــا گــزارش بانــک مرکــزی در ۶ 
ماهه امســال ۱۵ درصد رشد داشته است که 

رکورد ۸ ساله محسوب می شود.
فاطمی امین افزود: در کالن کشور بخش 
شــرکت های  و  درصــد   ۴.۹ معــدن  و  صنعــت 
بزرگ بورســی در آذر نســبت به مدت مشــابه 
ســال گذشته ۱۲.۹ درصد رشد داشته داشت، 
این آمار رشد سرمایه گذاری از آمار رشد تولید 
نوید بخش تر اســت چرا که در ســال های آتی 
به تولید بیشــتر منجر می شــود و نشان دهنده 

امید به بهبود وضع است.
وی درباره افزایش قیمت فوالد همزمان 
بــا افزایــش قیمــت دالر گفــت: علــت افزایش 
قیمــت فــوالد قطــع گاز بــود کــه در دو مــاه 
گذشــته یک چهارم ســهمیه گاز صنعت فوالد 

به آن تخصیص یافت.
وزیــر صمــت درباره مشــکل تامیــن مواد 
اولیــه از ســوی کارگاه های کوچــک گفت: این 
تعاونی هــای  قالــب  در  می تواننــد  شــرکت ها 
تامیــن نیــاز کــه کــد بورســی می گیرنــد، مــواد 

اولیه را تامین کنند.
وی درباره کاهش تقاضا در بخش لوازم 

خانگــی گفــت: بــرای حــل ایــن معضــل ارائــه 
تســهیالت در قالــب وام و خریــد قســطی و 
کارت اعتبــاری را در کنــار بازارهــای صادراتــی 

پیش بینی کرده ایم.
فاطمــی امیــن در خصــوص کمبــود بــرق 
در بخــش صنعت از همکاری مشــترک وزارت 
صمــت و وزارت نیــرو در احــداث نیروگاه هــای 
خورشــیدی خبــر داد و گفــت: بــا ایــن طرح ها 
تــا ۲ ســال آینــده مشــکل بــرق صنایــع حــل 
می شود. البته باید مصرف بهینه را در دستور 
قــرار دهیــم چرا کــه اکنون ۶۷ درصــد برق در 

الکتروموتورها مصرف می شود.
وی درباره الیحه مالیات مستقیم گفت: 
ایــن موضــوع هنــوز در کمیســیون های دولت 
اســت و تصویــب نشــده اما معتقدیــم مالیات 
عــالوه بــر درآمدزایی، نقــش تنظیم گری دارد. 
ضمن اینکه ما نباید از ســرمایه گذاری مالیات 
بگیریــم و ســود بانکــی را معــاف از مالیــات 

کنیم.
وزیــر صمــت از رشــد مثبــت هفت دهم 
درصدی تولید در حوزه معدن بعد از ۴ ســال 
خبــر داد و گفــت: اکتشــافات وظیفــه دولــت 
اســت، مــا ماننــد مالکــی هســتیم کــه دارایــی 
خود را نمی شناســد به همین منظور بررســی 

پهنه هــا بــرای ۶۰ عنصر را از خراســان جنوبی 
آغــاز کردیــم کــه نتایــج آن منتشــر می شــود. 
اکنون در کردستان و کرمانشاه در حال انجام 
است. از مهر تا یک ماه قبل ۵ هزار مزایده را 

در این بخش عملیاتی کردیم.
معــدن  حــوزه  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
خام فروشــی نداریــم، گفــت: بازگشــت حقوق 
دولتــی به میــزان ۱۵ درصد را در بودجه دیده 
بودیــم امــا قیــدی بــه آن افزودنــد کــه عمــال 
اجرایــی نشــد؛ ضمــن اینکــه امســال نیــز ایــن 
مــورد را در بودجــه آورده ایــم چــرا که این حق 
اســتان ها و مناطقــی اســت کــه دارای معــدن 

هستند.
فاطمــی امیــن با تاکید بر اینکه ســازمان 
تاســیس  بــازار  تنظیــم  جهــت  بــه  بازرگانــی 
ایــن ســازمان وارد تجــارت  می شــود، گفــت: 

خارجی و مباحث دیگر نمی شود.
وی دربــاره لــزوم دریافــت شناســه کاال 
گفــت: ایــن تاکید ما در وزارت صمت اســت و 

کار گمرک را راحت کرده است.
وی در پایــان بــا تکذیب خبر خروج گروه 
۲۲ از نیمــا گفــت: برخــی کاالهــای مصرفی از 
نیما خارج می شوند اما به هیچ وجه گروه ۲۲ 

که مواد اولیه است از نیما خارج نمی شود.

مدیرکل دفتر صنایع حمل ونقل وزارت صمت: از بحران های تولید عبور کردیم

خام فروشی به روایت اعداد و ارقام

مواد اولیه از نیما خارج نمی شوند
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کاهش ۱۹ درصدی نرخ تورم 
ساالنه در آذر 

اطالعاتمنتشــرشــدهازسویبانکمرکزیحاکیاز
آناســتکــهنــرختورمدوازدهماهــهاز۵۹.۳درصد
درشــهریورســالگذشــته،بــه۴۰.۶درصــددرآذر

امسالکاهشپیداکردهاست.
به گزارش ایســنا، دولت ســیزدهم از ابتدای آغاز 
فعالیتش، کنترل تورم را به عنوان یکی از اولویت های 
جــدی خــود مطــرح و مورد پیگیری قرار داده اســت. در 
این زمینه بانک مرکزی اعالم کرده است که مجموعه
ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه  های مختلف برای 
شناســایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد 
پیگیــری و اقــدام قــرار گرفته که کنترل رشــد نقدینگی 

تنها یکی از این اقدامات است.
برقــراری تــوازن بودجــه دولــت، کاهــش کســری 
و درآمدهــا،  بــا مدیریــت همزمــان هزینه هــا  بودجــه 
اصالح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت 
انتظــارات تورمــی و تقویت بخش تولید و عرضه کاالها 
و خدمات در کشور و غیره از جمله اقداماتی است که 

در این زمینه در دستور کار قرار گرفته است.
در زمــان آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم نــرخ تورم 
دوازده ماهه منتهی به شــهریور ســال گذشــته معادل 
۵۹.۳ درصــد بــود که با کاهش ۱۸.۷ واحد درصدی به 
۴۰.۶ درصد در دوازده ماهه منتهی به آذر سال جاری 

رسیده است.
البته روند حرکتی نرخ تورم نقطه به نقطه متاثر 
از اجرای تکلیف قانونی صورت گرفته از سوی مجلس 
شــورای اســالمی، مبنــی بــر اجــرای طرح مردمی ســازی 
یارانه هــا و حــذف تخصیــص ارز ترجیحــی و آثار تورمی 
آن طی ماه های اردیبهشت تا مرداد صعودی شده بود 
کــه ایــن رونــد نیز طی ماه های شــهریور تا آبــان نزولی 
شــد و در آذرمــاه ســال جــاری بــا افزایــش ۰.۹ واحــد 

درصدی نسبت به ماه قبل به ۴۵.۲ درصد رسید.
در گــزارش ارائه شــده از بانــک مرکزی دراین باره 
آمــده اســت کــه دربــاره برداشــت های مســتقیم دولت 
از منابــع بانــک مرکــزی با آغاز به کار دولت ســیزدهم، 
بازتعریــف رابطــه دولــت و بانــک مرکــزی از جملــه اتکا 
بیشــتر بــه منابــع ســپرده ای و عملیاتی شــدن حســاب 
واحد خزانه و استفاده محدودتر از تنخواه گردان خزانه 

در دستور کار قرار گرفته است.
در نتیجــه ایــن اقدامــات، خالــص مطالبــات بانک 
مرکــزی از بخــش دولتــی از ۳۶.۹ هــزار میلیــارد ریــال 
در پایــان شــهریور ماه ســال گذشــته بــه منفی ۲۷۲.۷ 
هــزار میلیــارد ریــال در پایــان شــهریور امســال کاهش 
یافته که نشان دهنده بهبود رابطه مالی دولت و بانک 

مرکزی است.
مدیریــت  و  مالــی  انضبــاط  رعایــت  زمینــه  در 
هزینه هــا و کســب درآمدهــای پایــدار، عملکــرد شــش 
ماهــه تحــوالت وضــع مالــی دولــت نیز نشــان می دهد  
که در شــش ماهه اول ســال جاری درآمدهای عمومی 
دولت از رشــد ۵۹.۲ درصدی برخوردار بود؛ حال آنکه 
هزینه هــای جــاری دولــت تنهــا بــا رشــد ۳۰.۷ درصدی 

مواجه شده است.  
در نتیجــه ایــن اقدامــات، کســری تــراز عملیاتــی 
بــا کاهــش ۱۹.۶ درصــدی و کســری تــراز عملیاتــی و 
ســرمایه ای )کســری بودجــه دولــت( بــا کاهــش ۱۰۱.۷ 
درصدی در شــش ماهه اول ســال همراه شــده اســت. 
در ایــن بــازه زمانی همچنین اســتفاده از تنخواه گردان 
بانــک مرکــزی کــه واجــد آثــار پولــی ناشــی از عملیــات 
مالی دولت است، با کاهش قابل توجه ۹۱.۶ درصدی 

نسبت به شهریور سال گذشته همراه شده است.
تغییر رفتار مشهود پایه پولی از زمان شروع به کار 
دولت سیزدهم را به طور عمده می توان ناشی از روابط 
ســالم بانــک مرکــزی و دولــت بــه عنــوان ضامــن کنتــرل 
تــورم و همچنین ســخت گیــری مقامــات در پولی کردن 
کســری بودجــه و حتــی تاکیــد بر تســویه تنخــواه دولت 
قبــل دانســت. دولــت ســیزدهم در شــروع بــه کار خــود 
بــا کســری بودجــه ســنگین ناشــی از عدم تحقــق منابع 
پیش بینــی شــده در قانــون بودجــه ۱۴۰۰ مواجــه بــود. 
عالوه بر این، تسویه ۵۵ هزار میلیارد تومان تنخواهی 
کــه دولــت قبــل از بانــک مرکــزی بــرای هزینه هــای خود 
دریافــت کــرده بــود به دولت ســیزدهم موکول شــد. در 
این شرایط کار دولت سیزدهم برای جلوگیری از وخیم 

تر شدن رشد پایه پولی سخت تر شده بود.
بــرای حل شــکاف عمیــق میان منابــع و مصارف و 
در نهایت جلوگیری از پولی شــدن کســری بودجه، دو 

اقدام عمده در دستور کار قرار گرفت.
دولــت ســیزدهم از یــک ســو تمــام تالش خــود را 
بــرای کنتــرل هزینه هــا بــه کار بســت و در تخصیــص 
بودجــه صرفــا اولویت هــای اساســی کشــور را در نظــر 
گرفــت. عــالوه بر کنتــرل هزینه ها، دولت ســیزدهم با 
پیگیــری سیاســت هایی موفــق شــد در ماه هــای باقــی 
مانده از سال ۱۴۰۰ منابع خود را به مقدار چشمگیری 
افزایــش دهــد تا مانع رشــد پایه پولی از ناحیه کســری 

بودجه شود.

خبـــــــــــــــــر

 ورود ارز به کشور
معاف از مالیات شد

رئیسکلسازمانامورمالیاتیکشوردربخشنامهای
خطــاببــهاداراتکلامــورمالیاتــیسراســرکشــور
اعالمکــردهــرشــخصحقیقــیوحقوقــیمیتوانــدبــا
اظهــارارزدرگمــرکاتورودی،بههرمیزاناســکناس
ارزبــهکشــورواردکنــدوهیــچیــکازدســتگاههای

امنیتیانتظامیوگمرکحقممانعتازآنراندارد.
بــه گــزارش رســانه مالیاتــی ایــران، در بخشــنامه 
ابالغی »داود منظور«، رئیس کل سازمان امور مالیاتی 
کشور خطاب به ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور 
آمــده اســت: ورود ارز اعــم از اســکناس و حوالــه معاف 

از مالیات است.
ایــن بخشــنامه می افزایــد: هــر شــخص حقیقــی و 
حقوقــی می توانــد بــا اظهــار ارز در گمــرکات ورودی، بــه 
هــر میزان اســکناس ارز به کشــور وارد کنــد و هیچ یک 
از دســتگاه  های امنیتــی انتظامی و گمــرک حق ممانعت 

از آن را ندارد.
در ادامه بخشــنامه مذکور قید شــده اســت: بانک 
مرکــزی وزارت امــور اقتصادی و دارایی نیروی انتظامی و 
ســایر دستگاه  های مرتبط موظفند ترتیبی اتخاذ کنند تا 
ورود ارز، تسهیل و فعاالن در این حوزه نگران موضوع 
مالیات و برخورد نظارتی پیرامون واکاوی منشا سرمایه 

نشوند.
در ایــن بخشــنامه تاکیــد شــده اســت: اعتبــار ایــن 

مصوبه از تاریخ ابالغ تا پایان آبان ۱۴۰۲ خواهد بود.

تداوم رشد مثبت اقتصادی 
در نیمه نخست ۱۴۰۱

تحققرشــداقتصادی۳درصدیدرنیمهنخستسال
۱۴۰۱درامتدادرشداقتصادیمثبتسال۱۴۰۰)معادل
۴.۴درصــد(،حکایــتازبهبــودعملکــردفعالیتهــای
اقتصادیدرکشوربهرغمتداومتحریمهایاقتصادی

دارد.
بــه گــزارش مهــر، بــر اســاس آمارهــای مقدماتــی، 
رشــد تولیــد ناخالــص داخلی )به قیمت های ثابت ســال 
۱۳۹۵( در شــش ماهه اول ســال ۱۴۰۱ نســبت به مدت 
مشــابه ســال قبــل از آن معــادل ۳.۰ درصــد رقم خورد. 
همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی بــدون نفــت در دوره 
مذکــور نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن ۲.۷ 
درصــد افزایــش یافــت )نرخ رشــد مذکور در شــش ماهه 
اول ســال ۱۴۰۰ نســبت به مدت مشابه سال قبل از آن 

معادل ۲.۳ درصد بوده است(.
 رشدقابلتوجهتولیدناخالصداخلیبدوننفت

درتابستان۱۴۰۱
رشــد تولیــد ناخالــص داخلی )بــه قیمت های ثابت 
ســال ۱۳۹۵( در ســه ماهــه دوم ســال ۱۴۰۱ نســبت بــه 
مــدت مشــابه ســال قبــل از آن معــادل ۳.۶ درصــد رقم 
خــورد )نــرخ رشــد مذکور در ســه ماهه دوم ســال ۱۴۰۰ 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال قبــل از آن معــادل ۱.۰ 
درصــد بــوده اســت(. همچنیــن تولیــد ناخالــص داخلــی 
بدون نفت در دوره مذکور نسبت به مدت مشابه سال 
قبل از آن ۳.۱ درصد افزایش یافت )نرخ رشد مذکور در 
ســه ماهه دوم ســال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال 

قبل از آن معادل ۰.۷ درصد بوده است(.
رشدمثبتتمامیگروههایاقتصادیدر۶ماهه

نخستسال۱۴۰۱
گفتنی است در شش ماهه اول سال ۱۴۰۱، ارزش 
افــزوده تمامــی گروه هــا شــامل نفت، صنایــع و معادن، 
خدمات و کشــاورزی )به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵( 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل از آن بــه ترتیب به 
میــزان ۶.۶، ۳.۸، ۲.۶ و ۱.۱ درصــد افزایــش یافــت )در 
گروه هــا  افــزوده  ارزش   ،۱۴۰۰ ســال  اول  شــش ماهه 
شامل نفت و خدمات )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵( 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل از آن بــه ترتیب به 
افــزوده  ارزش  و  افزایــش  درصــد   ۵.۴ و   ۲۰.۰ میــزان 
گروه هــای صنعــت و معــدن و کشــاورزی بــه ترتیــب بــه 

میزان ۱.۵ و ۲.۴ درصد کاهش یافتند(.
رشدمثبتتمامیگروههایاقتصادیدرسهماهه

دومسال۱۴۰۱
همچنیــن در ســه ماهــه دوم ســال ۱۴۰۱، ارزش 
افــزوده تمامــی گروه هــا شــامل نفت، صنایــع و معادن، 
خدمات و کشــاورزی )به قیمت های ثابت ســال ۱۳۹۵( 
نســبت بــه مدت مشــابه ســال قبــل از آن بــه ترتیب به 
میــزان ۱۰.۴، ۶.۹، ۲.۴ و ۰.۸ درصــد افزایــش یافت )در 
سه ماهه دوم سال ۱۴۰۰، ارزش افزوده گروه ها شامل 
نفت و خدمات )به قیمت های ثابت سال ۱۳۹۵( نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از آن به ترتیب به میزان ۵.۴ 
و ۴.۱ درصد افزایش و ارزش افزوده گروه های صنعت، 
معدن و کشاورزی به ترتیب به میزان ۴.۴ و ۲.۵ درصد 

کاهش یافتند(.

اخبـــــــــــــــــار

بــهگفتــهمعــاونوزیــراقتصــاد،موتورهــای
تولیدکننــدهنقدینگیوتورمدرکشــورمااز
دهههــایگذشــتهفعالنگهداشــتهشــدهو
متأسفانهدورموتورنیزتشدیدشدهاست.
به گزارش مهر، سید هادی سبحانیان با 
تشریح برنامه ها و اقدامات این وزارتخانه در 
حوزه سیاستگذاری اقتصادی گفت: همچنان 
کــه رهبــری در دیــدار اخیــری کــه کارآفرینــان 
و فعــاالن اقتصــادی بــا ایشــان داشــتند حالل 
مشــکالت اقتصــاد ایــران را مجــدداً موضــوع 
تولید و سرمایه گذاری دانستند و این اولویت 
بــه درســتی در نامگــذاری ســال های گذشــته 
خود را نشــان می داد؛ اما متأسفانه طی دهه 
گذشــته در یک تله رشــد نقدینگی و تورم باال 

و رشد پایین اقتصادی گرفتار شدیم.
امــور  وزیــر  اقتصــادی  امــور  معــاون 
اقتصــادی و دارایــی اضافــه کــرد: بــرای بیرون 
آمــدن از ایــن تله گریــزی نداریــم بــه جز رونق 
محقــق  ایــن  و  کشــور  در  ســرمایه گذاری 
نمی شــود مگــر اینکــه اقتصــاد کشــور را بــرای 
کنیــم؛  پیش بینی پذیــر  اقتصــادی  فعــاالن 
پیش بینی پذیــر کــردن اقتصــاد هــم مســتلزم 
این اســت که ثبات نســبی کشورمان در سال 

فراهم شود.
ســبحانیان تأکیــد کــرد: بــرای ایجــاد این 
ثبــات نســبی، تــورم بــاال و نوســانات شــدید 
نــرخ ارز بایــد بــا مداخــالت لحظــه ای دولــت 
مهــار شــود. امــا چــرا ایــن شــرایط رخ داده، 
و  نقدینگــی  تولیدکننــده  موتورهــای  چــون 
تــورم در کشــور مــا از دهه های گذشــته فعال 
نگه داشــته شــده و متأســفانه دور موتور نیز 

تشدید شده است.

مجموعهحاکمیتبایدبهرفع
ناترازیهایاقتصادیکمککند

وی در تشریح موتورهای تولید نقدینگی 
و تورم یادآور شود: ناترازی در بودجه کشور، 
ناترازی صندوق بازنشستگی، بانک ها و حوزه 
انرژی از مواردی اســت که مجموعه حاکمیت 
و نــه فقــط دولــت بایــد بــرای آنها فکــری کند؛ 
بــا وجــود ایــن ناترازی هــا در اقتصــاد کشــور 
نمی توانیــم به ایجــاد ثبات در اقتصاد امیدوار 

باشیم.

دولــت  در  اینکــه  بیــان  بــا  ســبحانیان 
ایــن  رفــع  بــرای  خوبــی  گام هــای  ســیزدهم 
ناترازی هــا برداشــته شــد، افــزود: امــا چــون 
ایــن وضعیــت حاصــل مجموعه ای انباشــته از 
ناکارآمدی دهه های گذشــته اســت، مجموعه 
حاکمیــت بــرای رفع آن باید کمک کند و البته 
مقــداری زمــان الزم اســت تــا ایــن ناترازی هــا 

برطرف شود.

پرداخت۴۶هزارمیلیاردتومان
تسهیالتتبصره۱۸تولید

اقدامــات  بــه  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
ایــن وزارتخانــه بــرای کمــک بــه رشــد تولیــد 
از  یکــی  شــد:  یــادآور  ســرمایه گذاری  و 
بودجــه  قانــون  در  کــه  خوبــی  ظرفیت هــای 
کشــور طــی ۴ ســال گذشــته وجــود داشــته، 
تبصــره ۱۸ قانون بودجه ســنواتی و بند الف 
ایــن مــاده اســت کــه در ســال ۱۳۹۹ بالغ بر 
یــک هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از این محل 
تسهیالت اشــتغال و سرمایه گذاری پرداخت 
شــد امــا در ۶ ماه هــای ابتدایــی ســال ۱۴۰۰ 
کــه ۶ مــاه پایانــی دولــت گذشــته بــود حتــی 
یــک ریــال هــم بابت ایــن موضوع تســهیالت 
ســال  دوم  مــاه   ۶ در  امــا  نشــد،  پرداخــت 
گذشــته و ۶ مــاه ابتدایــی ســال جــاری بالــغ 
بــر ۴۶ هزار میلیارد تومان تســهیالت با نرخ 
ترجیحــی بــه ۶۵ هزار طرح ســرمایه گذاری و 

تولید در سراســر کشور پرداخت شد.
ســبحانیان ادامــه داد: باید ســاز و کاری 
در نظــر گرفتــه می شــد کــه بــا احتمــال باالیی 
مطمئن شویم این تسهیالت به هدف اصابت 
می کند. به ایــن منظور برنامه های اولویت دار 
همــه دســتگاه ذیــل شــورای ملــی به ریاســت 

وزارت اقتصاد و حضور ســایر دستگاه اجرایی 
تصویب می شود.

وی همچنیــن بــا اشــاره بــه اقداماتی که 
برای جلوگیری از انحراف منابع و اصابت آنها 
به هدف انجام شد، هم گفت: این تسهیالت 
پرداخــت شــده در بســیاری از مــوارد بــه خود 
نمونــه  بــرای  بلکــه  نمی شــود  پرداخــت  فــرد 
تولیدکننده برای تجهیزات خود، ماشین آالتی 
خریــداری کــرده و مبلــغ آن از ســوی بانک به 
حســاب فروشــنده تجهیــزات واریــز می شــود.
معــاون وزیــر اقتصــاد با اشــاره بــه اینکه برای 
تســهیالت پرداخــت شــده بالــغ بــر ۱۲۰ هــزار 
شــغل تعهد شــد، اظهار امیدواری کرد که در 
قانــون بودجــه ۱۴۰۲ نیــز همچنــان کــه دولت 
در الیحــه پیــش بینــی کــرده، ایــن تســهیالت 

تداوم یابد.
وی با یادآوری نرخ سود ترجیحی بین ۹ 
تا ۱۲ درصد تسهیالت تبصره ۱۸ و جذابیت آن 
برای تولید و ســرمایه گذاران گفت: امیدواریم 
این تســهیالت به رشــد تولید و سرمایه گذاری 
در کشــور کمک کند و حتی تالش کردیم این 
نــرخ برای فعالیت های دانش بنیان تا حدودی 

پایین تر بیاید.

۴دستگاهیکهبهدرگاهملی
مجوزهامتصلنشدندو۴ 
دستگاهیکهاصالًنیامدند

دیگــر  کــرد: چهــار دســتگاه  اضافــه  وی 
هــم هنــوز حتــی شــرایط مجوزهــای خــود را 
تحویــل نــداده و هیــچ گامــی برای اجــرای این 
قانون برنداشــتند؛ ســازمان برنامــه و بودجه، 
وکالی  کانــون  مهندســی،  نظــام  ســازمان 

دادگســتری و فدراســیون های ورزشــی هنــوز 
وزارت  در  مــا  متعــدد  پیگیری هــای  علیرغــم 
اقتصاد و همچنین مجلس شــرایط الزم برای 
صــدور مجوزهایــی که اعطا می کنــد را تحویل 

نداده اند.
وی در ادامه طرح هوشمندســازی یارانه 
آرد و نــان را اقدامــی مهــم و الگویــی موفــق و 
قابــل ارائــه حتــی به ســایر کشــورها برشــمرد 
و اضافــه کــرد: توانســتیم بــا یــک مکانیســم 
غیرقیمتــی این هدایت یارانه نان را مســتقیم 
بــر ســر ســفره مــردم انجــام دهیــم، البتــه در 
نیمه هــای راه هســتیم و امیدواریــم بــا یــاری 
خــدا و همراهــی همه مــردم، گام باقی مانده 
را هــم در ایــن زمینه با موفقیــت برداریم و از 
ایــن الگــوی الگویــی موفــق برای صرفــه جویی 
ســایر  و  منابــع  رفــت  هــدر  از  جلوگیــری  و 

اصالحات در حوزه یارانه ها بهره ببریم.
معــاون وزیــر اقتصــاد بــه برنامه ریزی ها 
و اقدامــات ایــن وزارتخانــه در حــوزه حمایــت 
از  گفــت:  و  کــرد  اشــاره  دانش بنیان هــا  از 
آنجــا کــه فعالیت هــای دانش بنیــان می تواند 
موتور محرکی برای کل اقتصاد کشــور باشــد، 
برنامه ای تدوین شــد تا هم خود وزارتخانه به 
وزارتخانه فناور و نوآور با استفاده از ظرفیت 
شــرکت های دانش بنیــان تبدیــل شــود و هــم 
بتوانیم بسته هایی را برای حمایت و استفاده 
از ظرفیت هــای وزارت اقتصــاد در حمایــت و 
کمــک بــه فعالیت هــای دانــش بنیــان در نظر 
ایــن راســتا آئیــن نامــه ای را در  بگیریــم؛ در 
حمایــت از این سیاســت و تولیــد دانش بنیان 
را  و خودمــان  رســاندیم  دولــت  بــه تصویــب 
مکلف کرده ایم که زیرمجموعه وزارت اقتصاد 

هم از این فعالیت ها استفاده کنیم.

رئیــسجمهــوریدرتحویلبیــشاز۱۰هزار
واحدمسکندرسراسرکشوربهمالکانکه
بصــورتهمزمــاندرســالروزوالدتحضرت
علی)ع(انجامشد؛گفتکهانشاللهتحویل
ایــنواحدهــامقدمــهایبــرایتکمیــلدیگــر
واحدهــایباقــیمانــدهمســکنمهــرباشــد؛
شــبانهروزی صــورت بــه کار بداننــد مــردم

ادامهدارد.
بــه گــزارش ایرنا، آیت هللا ســیدابراهیم 
رئیســی همزمــان بــا ایام گرامیداشــت چهل و 
چهارمیــن ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی و 
ســالروز والدت امیرالمومنیــن حضــرت علــی 
علیــه الســالم و روز پــدر، روز شــنبه در آئیــن 
تحویل حدود ۷ هزار مسکن مهر به مردم در 
شــهر پرند و ســه هزار واحد در سراسر کشور 
در جمــع خبرنــگاران افــزود: انشــالله تحویــل 
ایــن واحدهــا مقدمــه ای بــرای تکمیــل دیگــر 
واحدهــای باقــی مانــده باشــد؛ کار بــه صورت 

شبانه روزی ادامه دارد.

افتتاحهمزمان۱۰هزارواحد
مسکونیدرسراسرکشور

رئیس جمهوری با حضور در شهر جدید 
پرنــد، دســتور افتتــاح رســمی و بهره بــرداری 
همزمــان از ۱۰ هــزار واحــد مســکونی را کــه ۶ 
هــزار و ۸۳۸ واحــد آن در شــهر جدیــد پرنــد 

احداث شده است، صادر کرد.
در این مراســم همچنین حدود ۳ هزار و ۱۶۲ 
واحد مسکونی روستایی نیز به شکل همزمان 

در سراســر کشور افتتاح خواهند شد.
بخــش قابــل توجهــی از واحدهایــی کــه 
افتتــاح شــدند، واحدهــای طــرح مســکن مهــر 
هســتند کــه بیــش از ۱۰ ســال در تکمیــل و 
بهره بــرداری از آنهــا تاخیــر ایجــاد شــده بــود، 
اما در یکســال گذشــته با پیگیری های صورت 
گرفتــه و اقدامــات جهــادی دولــت و وزارت راه 
و شهرســازی، در دســتور کار قــرار گرفــت و 

تکمیل شدند.
در  بــا حضــور  رئیســی همچنیــن  دکتــر 
شــهر  )ع(  علــی  امــام  واحــدی   ۴۰۰ مجتمــع 
جدیــد پرنــد، بــه طــور نمادیــن کلیــد ۱۰ واحد 
مســکونی این مجتمع را به مالکانی که بیش 
از ۱۰ ســال چشــم انتظار صاحب خانه شــدن 

بودند، تحویل داد.

آیــت هللا رئیســی بــا حضــور در یکــی از 
واحدهایی که در این مراسم افتتاح شد کلید 
و ســند ایــن واحــد مســکونی را بــه همراه یک 
جلــد کالم هللا مجیــد بــه شــکل نمادیــن بــه 
اعضا این خانواده ۴ نفره تحویل داد و گفت: 
بــا تــالش هایــی کــه از دوره مرحــوم رســتم 
آَغــاز  و شهرســازی  راه  فقیــد  وزیــر  قاســمی 
شــد و در دوره آقــای بذرپــاش بــا قــوت ادامه 
یافتــه اســت، تکمیــل واحدهــای باقیمانــده از 
طــرح مســکن مهــر بــه زودی به پایان رســیده 
و واحدهــای در حــال اجــرا در نهضــت ملــی 
مســکن نیز با ســرعت بیشــتر ســاخته شده و 

در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
مجموع ســرمایه گذاری انجام شده برای 
احــداث ایــن ۶ هــزار و ۸۳۸ واحــد مســکونی 
۱۱ هــزار و ۱۷۴ میلیــارد ریــال و بخش هــای 
عمرانــی و خدماتــی افتتــاح شــده نیــز هــزار و 

۴۳۲ میلیارد ریال است.
از  دیگــر  بخشــی  در  رئییــس جمهــوری 
ســخنان خــود تصریــح کــرد : افراد پــول واریز 
کردند و ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته تا صاحب خانه 

بشوند که باید زودتر این کار انجام شود.

ســاخت  کــرد:  خاطرنشــان  رئیســی  هللا  آیــت 
کنــار  در  مدرســه  و  پــارک  حســینیه،  مســجد، 
ســاخت مســکن هنــگام تحویــل مســکن ها کار 
بزرگی است که در حال انجام است و امیدواریم 

بقیه واحدها نیز به زودی تحویل شود.
در چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی 
والدت حضــرت  ســالروز  و  اســالمی  انقــالب 
علــی علیــه الســالم کلیــد ۶۸۳۸هــزار واحــد 
مســکونی بــا حضــور رئیس جمهــوری در شــهر 
پرند تحویل خریداران شد. طرح مسکن ملی 
کــه هــدف از آن تهیه مســکن برای اقشــار کم 
درآمــد جامعــه بــود، در حقیقت شــامل اجاره 
بلند مدت زمین جهت احداث مســکن است، 
کــه در دولــت دهم از ۲۰ هزار واحد در ســال 
بــه ۱/۵ میلیــون واحد در ســال افزایش یافت 
و در نهایت با پیشــرفت ۷۰ درصدی در ســال 
۹۲ تحویل دولت یازدهم شــد، اما پیشــرفتی 
نداشت و پیشرفت ۳۰ درصد باقی مانده این 

پروژه با مشکالتی مواجه شد.
ولــی بــا روی کار آمــدن دولت ســیزدهم 
قفل ســاخت مسکن شروع و تمام پروژه های 

نیمه تمام تعیین تکلیف شدند.

بهگفتهمدیرکلاموراقتصادیومناطق،سازمان
بنــادرودریانــوردی،ســرمایهگذارخارجیدربنــادر
وجــودداردواینکــهســرمایهگذارانخارجــیچــه
کشــورهاییهســتندبــاوجــودتحریمهــانمیتوان

نامیازآنهاآوردومحرمانهاست.
حســین یداللهــی، مدیــرکل امــور اقتصــادی و 
مناطــق، ســازمان بنــادر و دریانــوردی دربــاره اینکــه 
اســت  هندی هــا  دســت  در  همچنــان  بندرچابهــار 
بــه مهــر گفــت: ایــن قــرارداد همچنــان زنــده اســت 
و  مــدت  کوتــاه  موضوعــات  بــه  مربــوط  مســائل  و 
بلندمدت در دست بررسی و حل و فصل می باشد.
روی  تحریم هــا  اینکــه  دربــاره  ادامــه  در  وی 
ســرمایه گذاری بــر روی بنــادر تأثیری داشــته یا خبر 
نیز گفت: نمی توان گفت که تحریم ها بی اثر است 
چرا که طبیعتاً تحریم ها اثر داشته و خواهد داشت 
لیکــن بایــد توجــه کرد که کشــورمان مســتمراً تحت 
تحریم هــای متفــاوت بــوده اســت و ایــن اولیــن بــار 

نیســت که تحریم شــده ایم و آخرین بارنیز نخواهد 
بــود. لــذا همــواره تــالش شــده اســت با دو ســناریو 
أمــور مربوطه برنامه ریزی و هدایت شــود. ســازمان 
خاســتگاه های  بــه  پاســخگویی  بــه  موظــف  بنــادر 
بــار متــردد در تمامــی رویه هــای گمرکــی صادراتــی، 
وارداتــی، ترانزیتــی و ترانشــیپی در زمینــه تخلیــه و 
بارگیری و نگهداری با بهترین کیفیت ممکن اســت 
و در ایــن مســیر از توانمندی هــای عملیاتــی و مالــی 

بخش غیردولتی به شدت استقبال می کند.
مدیــرکل امــور اقتصــادی و مناطــق، ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی در ادامــه بیــان کــرد: در حــال 
حاضــر شــاهد ایــن هســتیم کــه کاالی اساســی در 
شــرایط خوبــی قــرار دارد و فضای مناســبی در بنادر 
وجــود دارد و بخــش خصوصی و ســازمان در بخش 
تخلیه بار و بارگیری و همچنین نگهداری در شرایط 
ایــده آل قــرار دارد و انتظــار مــی رود ســایر نهادهای 
متولــی و صاحبــان کاالی عمــده در ایــن زمینــه نیــز 

برنامــه ریزی هــای هماهنگ و بلندمدت منســجمی 
داشته باشند.

بنادرکشوردرمرحلهگذارازنسلسوم
مدیــرکل امــور اقتصــادی و مناطــق، ســازمان 
بنــادر و دریانــوردی در ادامــه از دســته بندی بنــادر 
بنــادر  بین المللــی،  اســتانداردهای  مطابــق  گفــت: 
حاکمیــت  دســت  در  اول،  نســل  چارچــوب  در 
اســت و حاکمیت نســبت بــه ایجاد زیرســاخت ها و 
روســاخت ها و بهره بــرداری و مدیریــت می پــردازد و 
در ادامه توسعه نسل های بنادر حضور شرکت های 
غیردولتــی را در بهره برداری محوطه ها و ترمینال ها 
کشــور  بنــادر  خوشــبختانه  امــا  هســتیم،  شــاهد 
عزیزمــان بــا نــگاه تخصصــی و دانش محــور، خیلی 
وقــت اســت کــه از ایــن مرحلــه عبــور کــرده اســت، 
بــه بیان دیگر ســه دهه اســت کــه بخش خصوصی 
احــداث  و  پشــتیبانی  اراضــی  در  پررنگــی  حضــور 
زیرســاخت و روساخت بنادر ایفا می کند و می توان 

و  بارگیــری  و  تخلیــه  اپراتورهــای  تمــام  کــه  گفــت 
نگهــداری در بنــادر از طریق بخش خصوصی تأمین 
و مدیریــت می شــود و ســازمان بنــادر و دریانــوردی 
بــه عنــوان نهــادی پیشــرو در امــر خصوصی ســازی، 
نــه تنهــا نگرانــی از حضور شــتابان بخش خصوصی 
در بنــادر نــدارد بلکــه با همت و قــدرت هرچه تمام 
بدنبــال توســعه چنیــن نگرش و فرآیندی در کشــور 

است.
 ۱۳۷۱ ســال  از  کــرد:  اظهــار  ادامــه  در  وی 
محوطه هایــی بــه منظــور ایجــاد فضاهــای تخصصی 
اساســی  کاالی  جملــه  از  کاالهــا  برخــی  نگهــداری 
بــه ســرمایه گذاران واگــذار شــده اســت و متعاقــب 
آن از اوایــل دهــه ۸۰ شمســی، ترمینال هــای بنــادر 
از جملــه بنــادر بزرگــی چــون شــهید رجایــی، امــام 
خمینی، بوشــهر، انزلی، امیرآباد، نوشــهر و ســپس 
بنادر کوچک از قبیل گناوه، فریدونکنار، آســتارا از 
طریــق فراخــوان عمومــی بــه شــرکت های تخصصی 

و ســرمایه گذار واگــذار شــده اســت. در ایــن راســتا 
اســت  شــده  توجهــی حاصــل  قابــل  موفقیت هــای 
چنانچه تنها کمتر از ۱۵ درصد قراردادهای منعقده 
دچار انحراف قابل توجه و به فســخ منجر شــده اند 
ایجــاد  بــه  نســبت  پروژه هــا  ســایر  و خوشــبختانه 
تجهیــزات  تأمیــن  و  روســاخت ها  و  زیرســاخت ها 
مربوطه مبادرت نموده اند. در فضایی که فشارهای 
زیــادی از ســوی کشــورهای متخاصــم بــه مــراودات 
تجــاری و اقتصــادی وارد می نمایند این شــرکت های 
بخــش خصوصــی هســتند که با وجود دشــواری هر 
چــه تمــام طــی طریــق می نماینــد. در زمینه توســعه 
بنــادر و ایجــاد زیرســاخت های بنــدری، قراردادهای 
تخصصــی بــا شــرکت های بخــش خصوصــی منعقد 
ایــن طریــق ضمــن ایجــاد  از  شــده و خوشــبختانه 
زیرســاخت ها، فضــای اســتاندارد و بهینــه ای بــرای 
تخلیــه و بارگیــری کاالهای اولیه و اساســی و ســایر 
ترانزیتــی  کاالهــای  همچنیــن  و  کشــور  کاالهــای 

کشــورهای آســیای میانــه و همســایه های غربــی و 
شــرقی ایجاد شــده که از آن جمله به ترمینال های 
کانتینــری، فرآورده هــای نفتــی و غــالت بنــادر مهــم 
کشــور می توان اشــاره نمود. در این زمینه با وجود 
خوشــبختانه  تحمیلــی،  مــرزی  بــرون  فشــارهای 
زمانبنــدی  برنامــه  بــه  نســبت  اندکــی  انحــراف  بــا 
پیش بینــی شــده، فضــای ســاخت و ســاز و تأمیــن 

تجهیزات در دست اقدام است.
حضــور  از  ادامــه  در  یدالهــی  حســین 
عمــده  گفــت:  بنــادر  در  خارجــی  ســرمایه گذاران 
ســرمایه گذاران فعــال در بنادر کشــور، شــرکت های 
داخلــی هســتند امــا در ایــن میــان شــاهد حضــور 
ســرمایه گذاران خارجــی نیــز هســتیم، لیکــن بدلیل 
وجــود فضــای اقتصــادی نااطمینــان به جهــت وجود 
تحریم هــای خصمانــه نمی تــوان نامــی از آنها آورد و 
عمــالً بدلیــل مصالــح ملــی این مــوارد جــز اطالعات 

محرمانه تلقی می شود.

 معاونوزیراقتصاد:
 گرفتارِتلههای

اقتصادیشدهایم

رئیسجمهوری:برایتکمیلواحدهایباقیمانده
مسکن،کارشبانهروزیادامهدارد

مدیرکلاموراقتصادیسازمانبنادرودریانوردی:قراردادهایخارجیمحرمانهاست
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شعبه جدید بانک ملی ایران 
در شهر توره افتتاح شد

بــا حضــور مدیــران ارشــد بانــک ملــی ایــران، مقامــات 
اســتان مرکــزی و مســئوالن محلــی شــهر تــوره شــعبه 
امــام خمینــی بانــک ملــی ایــران در شــهر تــوره از توابع 
شهرستان شازند در راستای خدمت رسانی همه جانبه 

و  محــروم  مناطــق  بــه 
کــم برخــوردار بــه طــور 
رسمی افتتاح و آغاز به 

کار کرد.
بــه گــزارش روابــط 
ملــی  بانــک  عمومــی 
مراســم  در  ایــران، 
افتتــاح ایــن شــعبه کــه 
ابوالفضــل  حضــور  بــا 

نجــارزاده سرپرســت بانــک ملــی ایــران، فــرزاد مخلــص 
االئمه اســتاندار مرکزی، محمود احمدی بیغش نماینده 
مــردم شهرســتان شــازند در مجلس شــورای اســامی و 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاســت خارجی و دیگر 
مســئوالن و مقامات اســتانی و محلی شهرستان شازند 
و شــهر تــوره برگــزار شــد؛ دکتر نجــارزاده ضمــن تبریک 
ســالگرد پیروزی انقاب اســامی و ایام هللا دهه مبارک 
فجــر بــا بیــان ایــن که بانک ملــی ایران در شــبکه بانکی 
همواره در انجام خدمت رسانی به آحاد مردم بویژه در 
مناطــق محــروم و کــم برخوردار پیشــرو و پیشــگام بوده 
اســت، اظهارداشــت: امــروز خوشــحالم کــه ایــن شــعبه 
در ایــام دهــه مبــارک فجر با تاش تمامــی همکارانم در 
استان و برنامه ریزی های صورت گرفته در بخش ستاد 
بانک به منظور ارائه خدمات بهینه به مردم شریف این 

منطقه افتتاح و آماده خدمت رسانی شد.
وی با اشاره به این که استان مرکزی قطب صنعت 
کشــور اســت و مــا نــگاه ویــژه ای بــه توســعه صنایــع در 
ایــن اســتان داریــم، افزود: مصمم هســتیم با اختصاص 
اعتبــارات ویــژه به صنایــع و بنگاه های اقتصادی اســتان 
مرکــزی شــاهد افزایــش ظرفیــت تولیــد در ایــن اســتان 

باشیم.
سرپرســت بانــک ملی ایران بــا بیان این مطلب که 
بــرای ارائــه تســهیات بــه صنایــع در راســتای حمایت از 
تولید و اشتغال به تمام مدیران استانی تفویض اختیار 
شــده اســت افزود: بانک ملی ایران این آمادگی را دارد 
تــا با هماهنگی های الزم حســاب فعــال تمامی صنایعی 
کــه حســاب آن هــا در شــعب بانک ملی ایران در ســطح 

استان تهران است به استان مرکزی منتقل شود.

»سند جامع فرهنگی« 
بانک دی رونمایی شد

در نخســتین روز از دهــه مبارکــه فجــر و همزمــان بــا 
ســالروز میــاد بــا ســعادت حضــرت جــواد االئمــه )ع(، 

»سند جامع فرهنگی« بانک دی رونمایی شد.
 بــه گــزارش روابط عمومی بانک دی، در این رویداد 
صالــح  ســید  حجت االسام والمســلمین  حضــور  بــا  کــه 
یاسینی رئیس شورای اقامه نماز، امر به  معروف و نهی از 

منکر بنیاد شــهید و امور 
مدیرعامــل  ایثارگــران، 
مدیــره  رئیــس هیــات  و 
بانک و جمعی از مدیران 
ارشــد بانک برگزار شــد، 
مدیرعامــل بانــک تاکیــد 
کرد کــه نتیجه عملیاتی 
ســند  محتــوای  کــردن 
جامــع فرهنگــی، ارتقای 

فرهنگ سازمانی بانک خواهد بود.
علیرضا قیطاسی با بیان این که بیش از 40 درصد 
کارکنــان و بیــش از 600 هــزار نفــر از ســهامداران بانــک 
را خانواده معظم شــهدا و ایثارگران تشــکیل می دهند، 
ادامه داد: فرهنگ غالب در بانک، فرهنگ اصیل ایرانی 
و اســامی اســت و ســند جامــع فرهنگــی بانــک نیــز در 
راســتای ترویــج هــر چــه بیشــتر همیــن فرهنگ بــا تکیه 
بر مفاهیم بنیادی اسامی و قرآنی تدوین شده است.

ایرانــی  رویدادهــای  برگــزاری  در  را  بانــک  وی 
شــورای  کــرد:  اظهــار  و  خوانــد  پیشــتاز  اســامی،  و 
بــه  دهــی  جهــت  بــر  بانــک،  فرهنگــی  سیاســتگذاری 
فعالیت های همه بخش ها در قالب سند جامع فرهنگی 
اهتمام ویژه خواهد داشــت و از این پس، هیچ اقدامی 

خارج از چارچوب این سند عملیاتی نخواهد شد.
رئیس شورای اقامه نماز، امر به  معروف و نهی از 
منکر بنیاد شــهید و امور ایثارگران نیز در این جلســه با 
ابــراز خرســندی از تدوین »ســند جامــع فرهنگی« بانک 
دی تاکید کرد: توسعه فرهنگ عمومی و سازمان، بدون 
داشــتن نقشــه راه، امــکان پذیــر نیســت و بانــک دی به 

درستی این مسیر را تشخیص داده است.
حجت االسام والمســلمین ســید صالــح یاســینی بــا 
اشــاره بــه ایــن کــه پیاده ســازی دســتورات قــرآن کریم و 
روایات دینی و عمل به شعائر مذهبی به ساختن انسان 
کامــل منتهــی خواهــد شــد، افــزود: تدویــن ایــن ســند و 
تاش برای عمل به آن می تواند همزمان که فرایندهای 
ســازمانی را بهبــود مــی بخشــد، روح فرهنــگ اســامی و 

ایرانی را نیز به بهترین شکل در بانک تزریق کند.
حجت االسام والمســلمین حامد زواره، دبیر شورای 
سیاســت گــذاری فرهنگــی بانــک نیــز در ایــن جلســه بــا 
تشــریح اهمیــت تدوین ســند جامع فرهنگــی بانک و نیز 
فراینــد تهیــه و جمــع آوری آن، تاکید کرد که این ســند با 
هــدف تدویــن فرهنــگ بومی ســازمانی بانــک و نیز کمک 

به ارتقای سطح اخاق حرفه ای آن طراحی شده است.

کوتاه از بانک و بیمه

فروش بیمه ثالث در سرزمین 
اصلی توسط بیمه حافظ

در  ثالــث  فــروش  بــرای  حافــظ  بیمــه  فعالیــت  مجــوز 
ســرزمین اصلی طی چندین جلســه در معاونت نظارت 

مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مشــعلچی قائــم مقــام مدیــر عامــل و ســخنگوی 
بیمــه مرکزی اعام کرد: 
بیمــه  فعالیــت  مجــوز 
فــروش  بــرای  حافــظ 
ثالث در سرزمین اصلی 
طــی چندیــن جلســه در 
مــورد  نظــارت  معاونــت 
قــرار  بررســی  و  بحــث 
گرفــت. مقرر شــده بود 
مرحلــه  آخریــن  در  کــه 
کــه ضمــن حصول و ارتقائ شــاخص هایی ؛برابر ضوابط 
)افزایــش ســرمایه ؛ تاییــد صاحیت مدیر فنــی اتومبیل 
و …( مجــوز صــادر شــود. در حــال حاضــر تقریبــا کار 
در معاونــت نظــارت کامــل شــده و ظــرف ده روز آینــده 
انشــالله مجــوز توســط معاونــت محترم طرح و توســعه 
صــادر خواهــد شــد. در مــورد فعالیــت ایــن شــرکت در 
بخــش ثالــث ســرزمین اصلی قبل از اخــذ مجوز نیز این 
موضــوع در ابتــدای امــر بــه تصویــب هیئت عامــل بیمه 

مرکزی رسیده بود.

اقدامات بیمه دانا برای 
رسیدگی فوری به وضعیت 

مناطق زلزله زده
اقدامات شــرکت بیمه دانا در خدمت رســانی و برآورد 
اســتان  زلزلــه زدگان  بــه  وارده  خســارت های  میــزان 
آذربایجان غربی و شهر خوی با هدف پرداخت خسارت 

به آنها تشریح شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بیمــه دانا، پس از وقوع 
زلزلــه اخیــر در شهرســتان خــوی، همــکاران دو شــعبه 
بیمــه  وخــوی  ارومیــه 
دانــا بافاصلــه در محل 
حادثــه حضــور یافتــه و 
نســبت بــه کارشناســی 
خســارات  ارزیابــی  و 
مناطــق زلزلــه زده اقدام 

کردند.
زمینــه  همیــن  در 
ســرعت  منظــور  بــه 
بخشــیدن بــه ارزیابــی میــزان خســارت وارده و تحقــق 
رسالت شرکت مبنی بر ارائه خدمات سریع و باکیفیت، 
چند گروه کارشناســی متشــکل از کارشناسان ستادی و 
شعب همجوار در منطقه تشکیل شد تا در رسیدگی به 

پرونده های مورد اشاره تسریع شود.
یکــی از اقدامــات بیمه دانا در این راســتا، برگزاری 
جلسه ای در تاریخ ۱۲ بهمن ماه امسال بود که با حضور 
دکتــر احمــد جوادی پــور قائم مقــام شــرکت و تعــدادی از 
همکاران ایشــان در ستاد فرماندهی فراجای شهرستان 
خــوی بــا حضــور جانشــین فرماندهــی اســتان، فرمانــده 

شهرستان خوی و معاونین آنها تشکیل شد.
در ایــن جلســه از رونــد رســیدگی بــه پرونده هــای 
خسارت دیده ابراز رضایت شد و از عملکرد شرکت بیمه 

دانا در این خصوص قدردانی به عمل آمد.
همچنیــن جلســه دیگــری بــه ریاســت آمــوزش و 
پــرورش شهرســتان خــوی برگــزار شــد و هماهنگی هــای 
الزم بــرای رســیدگی بــه خســارت های وارده بــه اماکــن 

اداری و آموزشی این شهر به عمل آمد.
گفتنی اســت: تاکنون بیش از ۱00 واحد مسکونی 
مــورد بازدیــد کارشناســان ایــن شــرکت قــرار گرفتــه و 

پیش بینی می شود طی هفته آینده به اتمام رسد.

اعالم زمان برگزاری مجمع 
عمومی فوق العاده بانک ملت
مجمــع عمومــی فــوق العــاده بانــک ملت با دســتور کار 
افزایش سرمایه در ساعت 8 صبح روز 23 بهمن سال 

جاری برگزار می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک ملت، ســهامداران 
و یا نمایندگان قانونی ایشــان جهت دریافت برگه ورود 
می تواننــد  جلســه  بــه 
سه شــنبه  روز  از 
 ۱40۱/  ۱۱/  ۱8 مــورخ 
اداری  وقــت  پایــان  تــا 
مــورخ  چهار شــنبه  روز 
واحــد  بــه   ۱40۱/  ۱۱/ ۱9
ایــن  ســهامداران  امــور 
بانــک، واقــع در خیابان 
ولی عصر)عــج(، باالتــر از تقاطــع انقــاب، پــاک ۱443، 
ساختمان اداره کل حسابداری مالی، طبقه اول مراجعه 

فرمایند.
بــر اســاس این گزارش، محــل برگزاری مجمع فوق 
العاده بانک ملت ســالن پاســداران باشــگاه بانک ملت 
واقع در خیابان پاســداران، پایین تر از چهارراه فرمانیه، 

خیابان شهید نوریان، پاک ۱۱ خواهد بود.
الزم بــه ذکــر اســت، اشــخاص حقیقــی بــا ارائــه 
اصــل کارت ملــی شــخصاً یــا از طریــق نماینــده قانونــی 
بــه شــرط ارائــه مــدرک نمایندگــی و اشــخاص حقوقــی 
از طریــق نماینــده یــا نماینــدگان خــود بــا ارائــه مــدارک 
نمایندگی)اصل کارت ملی، اصل معرفی نامه ممهور به 
مهر شــرکت به همراه درج شــماره ثبت و شناســه ملی 
ســهامداران حقوقی( جهت دریافت برگه ورود و حضور 

در جلسه مجمع می توانند اقدام نمایند.
دســتور کار مجمع عمومی فوق العاده بانک ملت، 
ســایر  و  ســرمایه  افزایــش  خصــوص  در  تصمیم گیــری 

مواردی است که در صاحیت مجمع باشد.

کوتاه از بانک و بیمه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بانــک مرکــزی دســتورالعمل جدیــد واگــذاری 
اموال مازاد مؤسسات اعتباری را اباغ کرد.

مرکــزی  بانــک  ایلنــا،  گــزارش  بــه 
»دستورالعمل واگذاری اموال مازاد مؤسسات 
اعتباری با اصاحات جدید« که متضمن امکان 
مسترد کردن اماک مسکونی به مالکان قبلی 
آن هــا بــدون برگــزاری مزایده در قالــب اقاله و 
تحــت شــرایط مشــخص اســت را بــرای اجرا به 

شبکه بانکی اباغ کرد.
در بخشــنامه بانــک مرکــزی آمده اســت: 
در جلســه یازدهم بهمن شــورای پول و اعتبار، 
بــه  مســکونی  امــاک  کــردن  مســترد  امــکان 
مالــکان قبلــی آن ها بــدون برگــزاری مزایده در 
قالــب اقالــه و تحــت شــرایط مشــخص مطــرح 
و آن شــورا بــا الحــاق متــن زیر به عنــوان ماده 
)۱۱( و تبصره هــای ذیــل آن بــه »دســتورالعمل 
اعتبــاری«  مؤسســات  مــازاد  امــوال  واگــذاری 

موافقت کرد.
»مــاده ۱۱ – چنانچــه ملــک مســکونی در 
ازای مطالبات مؤسســه اعتباری ناشــی از اعطا 
/ ایجــاد تســهیات و تعهــدات، تملــک شــده 
است، مؤسسه اعتباری مجاز است در صورت 
ملــک  قبلــی،  مالــک  کتبــی  درخواســت  ارائــه 
مسکونی را در چارچوب شرایط ذیل، در قالب 

اقاله به وی مسترد کند:
۱۱ -۱ - ارزش روز ملــک مســکونی حداکثــر 

معادل یکصد میلیارد ریال باشد.
ارائــه ی  زمــان  در  قبلــی  مالــک   - ۲- ۱۱
درخواست فاقد ملک مسکونی دیگری باشد.

۱۱ -3 - چنانچــه ملــک مســکونی در فرآیند 
تشریفات مزایده قرار داشته باشد، مزایده به 

اعام برنده منتهی نشده باشد.
۱۱ -4 - مالــک قبلــی یا تســهیات گیرنده ای 
وثیقــه  شــده  تملــک  مســکونی  ملــک  کــه 
تســهیات دریافتــی توســط وی بــوده، تمامــی 
بدهــی خود مشــتمل بــر، مجموع مانــده اصل 
و ســود تســهیات تأدیه نشــده ای کــه در ازای 
آن، ملک مسکونی به تملک مؤسسه اعتباری 
درآمده و وجه التزام تأخیر تأدیه دین متعلقه 
مطابق مصوبات شورای پول و اعتبار، تا تاریخ 
واگــذاری ملک تملک شــده و ســایر هزینه های 

به روز شــده به تشــخیص مؤسسه اعتباری که 
مؤسســه اعتبــاری بــر اســاس اســناد و مدارک 
مثبتــه، بــرای تملک، نگهداری و اســترداد ملک 
مزبــور متحمــل شــده اســت را حداکثــر ظــرف 
مهلــت ســی روز از تاریــخ اعــام مبلــغ بدهــی 
توســط مؤسســه اعتباری به وی، نقداً و دفعتاً 

واحده به مؤسسه اعتباری پرداخت کند.
۱۱ -۵ - تمامــی دعــاوی مطروحــه از ســوی 
مالــک قبلــی یــا تســهیات گیرنده ای کــه ملــک 
مسکونی تملک شده وثیقه تسهیات دریافتی 
توســط وی بــوده، علیــه مؤسســه اعتبــاری در 
خصــوص تســهیات مربــوط یا ملک مســکونی 
تملــک شــده، مختومــه گــردد. همچنیــن مالک 
قبلــی هم زمــان با واگــذاری ملک مســکونی به 
وی بایــد نســبت بــه تنظیم ســند رســمی صلح 
مســکونی  ملــک  بــه  نســبت  آتــی  در  دعــاوی 
مذکــور و تســهیات مربوطــه به نفع مؤسســه 
اعتبــاری، اقــدام و نســخه ای از آن را به همراه 
ســایر مدارک و مســتندات مربوط به مؤسســه 

اعتباری ارائه کند.
تبصــره ۱– در صــورت موافقــت مؤسســه 
اعتبــاری بــه اقالــه  ملــک مســکونی بــه مالــک 

قبلــی، مؤسســه اعتبــاری باید ظــرف مهلت دو 
مــاه از تاریــخ دریافــت درخواســت مالک قبلی 
ملک مسکونی تملک شده، میزان بدهی مالک 
قبلی یا تســهیات گیرنده ای که ملک مسکونی 
تملک شــده وثیقه تســهیات دریافتی توســط 
وی بــوده، را بــه صــورت مکتــوب بــه نشــانی 
مندرج در درخواست واگذاری، از طریق پست 

سفارشی به مالک قبلی اعام کند.
تبصــره ۲ - در خصــوص شــرط مقــرر در 
بنــد )۱۱ -۲(، اقــرار )اعــام( رســمی مالــک قبلی 
و پاســخ استعام سازمان ثبت اسناد و اماک 
بــود. تبصــره 3 -  کشــور مــاک عمــل خواهــد 
امــاک مســکونی کــه بخشــی از آن بــه صورت 
تجــاری، اداری یــا خدماتــی در حــال اســتفاده 
بــوده و دارای یــک پــاک ثبتــی واحــد اســت، 

مشمول این ماده است.
تبصــره 4 - ســند واگــذاری صرفــاً بــه نــام 
مالــک قبلــی یــا در صــورت فــوت وی بــه نــام 
وراث یــا قائــم مقام قانونــی مالک قبلی تنظیم 

می گردد.
مرتبــط  هزینه هــای  تمامــی   - ۵ تبصــره 
بــا تنظیــم ســند واگــذاری امــاک موضــوع این 
مــاده اعــم از مالیــات، عــوارض، حق التحریــر، 
حق الثبت و ســایر هزینه هــای مربوط به عهده 

مالک قبلی است.
بــا  اعتبــاری  تبصــره 6 - هــرگاه مؤسســه 
پرداخــت مابه التفــاوت میــزان مطالبات خود و 
قیمــت ملــک مســکونی، ملک مذکــور را تملک 
کــرده باشــد، مالــک قبلی موظف اســت ارزش 
روز آن ســهم از ملــک مســکونی کــه معــادل 
ریالــی آن را در زمــان تملــک ملــک مســکونی 
دریافــت نموده، به مؤسســه اعتباری پرداخت 

نماید.
موظــف  اعتبــاری  مؤسســه   –۷ تبصــره 
است، مشــخصات اماک مسکونی اقاله شده 
موضــوع ایــن ماده از جمله پاک ثبتی و ســایر 
مشــخصات خــاص آن، تاریــخ تملــک و تاریــخ 
واگــذاری امــاک مذکــور و مبلــغ بدهــی ملــک 
قبلی یا تســهیات گیرنده ای که ملک مسکونی 
تملک شــده وثیقه تســهیات دریافتی توســط 
پیوســت  یادداشــت های  در  را  بــوده،  وی 

صورت هــای مالــی مؤسســه اعتبــاری در ســال 
واگذاری به مالک قبلی افشاء کند.

شــرایط  مشــمول  اشــخاص   - 8 تبصــره 
منــدرج در ایــن مــاده که ملک مســکونی آن ها 
قبــل از ابــاغ ایــن ضوابــط و در ازای مطالبــات 
ایجــاد   / اعطــا  از  ناشــی  اعتبــاری  مؤسســه 
اســت،  شــده  تملــک  تعهــدات،  و  تســهیات 
صرف نظر از تاریخ تملک ملک توسط مؤسسه 
اعتبــاری، حداکثــر شــش ماه پــس از اباغ آن 
مهلــت دارند که درخواســت خــود را برای اقاله 

به مؤسسه اعتباری تسلیم نمایند.
تبصره 9 - مؤسســه اعتباری مکلف است 
مفاد این ماده را به طریق مقتضی، به مالکان 
توســط  تملک شــده  مســکونی  امــاک  قبلــی 

مؤسسه اعتباری اطاع دهد.
مســکونی  امــاک  اســترداد   - ۱0 تبصــره 
تملک شــده پس از اباغ این ضوابط به مالک 
قبلی و در چارچوب شرایط مقرر در آن، صرفاً 
تا یک ســال پس از تاریخ تملک )تاریخ تنظیم 
ســند انتقــال بــه نــام مؤسســه اعتبــاری( آن 

اماک مجاز است.
می توانــد  مرکــزی  بانــک   - ۱۱ تبصــره 
بنــد در  منــدرج  رقــم  ســال،  هــر  ابتــدای   در 
)۱۱ -۱( را معــادل نــرخ رشــد شــاخص بهای کاال 
و خدمــات مصرفــی )نــرخ تــورم اعامی توســط 
بانــک مرکزی( پــس از تصویب در هیأت عامل 

تعدیل کند.
در خاتمــه ایــن بخشــنامه آمــده اســت: 
ضمــن ایفــاد نســخه اصاحــی »دســتورالعمل 
مؤسســات  مــازاد  امــوال  واگــذاری  نحــوه 
اعتبــاری« بــه شــرح پیوســت و اعــام ایــن که 
مقتضــی اســت در مقاطــع زمانــی ســه ماهــه 
)پایان هر فصل(، فهرستی از اماک مسکونی 
مشــمول ایــن بخشــنامه کــه بــه مالــکان قبلی 
آن هــا مســترد شــده، بــه بانــک مرکزی ارســال 
شــود. خواهشمند است دستور دهید، مراتب 
بــه قیــد تســریع و بــا لحــاظ مفــاد بخشــنامه 
بــه   ۱396/ ۵/ ۱6 مــورخ   96/ ١٤٩١٥٣ شــماره 
تمامــی واحدهــای ذی ربط آن بانک / مؤسســه 
اعتبــاری غیربانکــی ابــاغ شــده و بــر حُســن 

اجــرای آن نظارت دقیق به عمل آید.

بــازه  یــک  اقتصــاد،  وزیــر  اعــام  بنابــر 
زمانــی 3۵ روزه از ۱۵ بهمــن تــا ۱۹ اســفند 
بــرای بخشــودگی ۱۰۰ درصــدی جرایــم بیمــه 
شــخص ثالــث بــرای صاحبــان تمــام وســایل 

نقلیه در نظر گرفته شده است.
به گزارش مهر، ســید احسان خاندوزی 
کــه  نقلیــه  وســیله  صاحبــان  کــرد:  اظهــار 
نتوانســته اند بیمه شخص ثالث خودرو خود 
را تمدیــد کننــد، طبــق مــاده ۲4 قانــون بیمه 
شــخص ثالــث باید بــرای تمام طــول دوره ای 
بــوده  بیمه نامــه  فاقــد  آنهــا  خــودروی  کــه 
جریمــه پردازنــد؛ بــرای کمــک بــه حــال مردم 

در شــرایط اقتصادی کــه قرار داریم و ترویج 
فرهنــگ در حــوزه بیمه گــری، بــا معافیــت و 
بخشــودگی جرایم بر اســاس پیشــنهاد بیمه 
روز  صبــح  از  کــه  کردیــم  موافقــت  مرکــزی 
شــنبه )۱۵ بهمــن تــا ۱9 اســفندماه( به مدت 
حدود 3۵ روز تمام مالکان وســایل نقلیه ای 
کــه در طول ماه های گذشــته فاقــد بیمه نامه 
پرداخــت  بــه  نیــازی  اینکــه  بــدون  بودنــد، 
جریمه باشــد بتوانند از تمام امکانات شبکه 

بیمه اســتفاده کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی یادآور شد: 
بخشودگی ۱00 درصد جرایم وسایل نقلیه در 

آبان سال جاری به مناسبت روز بیمه یک بار 
دیگــر اعمــال شــده بود و در نوبــت قبل بیش 
از یــک میلیــون صاحــب وســیله نقلیــه از آن 
بخشــودگی اســتفاده کردند و کمک خوبی به 

صاحبان وسایل نقلیه شد.
زمــان  مــدت  امســال  کــرد:  اظهــار  وی 
مــردم  بــرای  بخشــودگی  ایــن  از  اســتفاده 
تقریبــاً بیشــتر از ســال های گذشــته اعمــال 
بــرای  و  رســید  خواهــد  روز   90 بــه  و  شــد 
صاحبــان وســایل نقلیــه حوزه کشــاورزی که 
از بخشــودگی استفاده کرده بودند با اضافه 
شدن این مدت، به نزدیک ۱۲0 روز افزایش 

پیدا خواهد کرد.
گفتنــی اســت، وزیــر اقتصــاد همزمان با 
دهــه فجــر انقاب اســامی با پیشــنهاد بیمه 
جرایــم  بخشــودگی  اعمــال  دربــاره  مرکــزی 
موضــوع بند ب ماده ۲4 قانون بیمه شــخص 
ثالث برای تمام وسایل نقلیه زمینی موافقت 
کرد. مبلغ جریمه این وســایل که معادل حق 
بیمه مدتی اســت که آنها فاقد پوشــش بیمه 

بودند، مشمول این طرح ویژه خواهد بود.
این بخشودگی از ۱۵ بهمن تا ۱9 اسفند 
برای تمام وسایل نقلیه موتوری زمینی اعمال 

خواهد شد.

براســاس موافقــت شــورای پــول و اعتبار، از 
امــروز )یکشــنبه ۱۶ بهمــن ماه( مرکــز مبادله 
ارز و طا به جای بازار متشکل ارزی فعالیت 
بــه صــورت رســمی از ســر خواهــد  خــود را 

گرفت.
همانطــور کــه رئیــس کل بانــک مرکــزی 
از  بهمــن  دوم  گذشــته،  هفتــه  دو  یکشــنبه 
راه انــدازی بــازار مبادلــه ارز و طــا تا دو هفته 
دیگــر خبــر داده بــود، مصوبــه اخیــر شــورای 
پــول و اعتبــار درباره موافقت با فعالیت مرکز 
مبادله ارز و طای ایران به جای بازار متشکل 
ارزی گواه از اجرایی شــدن همین وعده دارد. 
ایــن بــدان معنی اســت کــه از امروز یکشــنبه 
۱6 بهمــن مرکــز مبادلــه ارز و طــا بــه صــورت 
رسمی فعالیت خود را در راستای ساماندهی 

و توسعه بازار در حوزه ارز و طا آغاز خواهد 
کرد که در زمینه ارز شامل اسکناس و حواله 

خواهد شد.
بانــک  کل  رئیــس  فرزیــن،  محمدرضــا 
مرکــزی در گفت وگــوی تلویزیونــی اخیــر خود 
در ایــن زمینــه گفتــه بود کــه بــازار مبادله ارز 
و طا تا دو هفته دیگر راه اندازی خواهد شــد 
و در سامانه ای که تحت عنوان ناخدا طراحی 
شــده، اگــر کســی بیمــاری در خارج از کشــور 
دارد یا شرکت هواپیمایی و آژانس گردشگری 
بــه ارز نیــاز دارد، در بــازار مبادلــه ارز و طــا 
و البتــه تحــت نظارت در قالب ســامانه ناخدا 

نیازش تامین خواهد شد.
وی البتــه در این گفت وگــو اطمینان داد 
که هیچ مشکلی برای تامین نیاز ارزی کشور 

در حــوزه تجــاری و غیرتجاری وجود ندارد چرا 
کــه بخــش زیــادی از منابــع ارزی بلوکه شــده 
ایــران بــه گفتــه فرزین آزاد شــده و در اختیار 

بانک مرکزی قرار گرفته است.
البته سامانه ناخدا در کنار مرکز مبادله 
ارز و طــا بــا عنــوان ســامانه نظــام مدیریــت 
خدمات ارز به ایران از فردا راه اندازی می شود 
و قــرار اســت ارز خدماتــی و غیربازرگانــی را 
کــه مصــارف 38 گانــه از جملــه ارز درمانــی، 
ارز ماموریــت، امــور دانشــجویی، اعــزام بــرای 
شــرکت در مســابقات، زیارتــی و ســیاحتی و 
غیره دارد، تامین کند که البته هر یک از این 
مصارف نیازمند شــرایط و ضوابطی اســت که 
متقاضیان آن باید داشــته باشند که مشمول 

این نوع از ارز خدماتی شوند.

بــر اســاس مصوبــه اخیــر ابــاغ شــده شــورای 
پول و اعتبار، ســود تســهیات بانکی که پیش 
از ایــن ۱8 درصــد بــود بــا ۵ درصــد افزایــش به 
23 درصد رســید، اما ســود )کارمزد( تسهیات 
ازدواج  ماننــد  تســهیاتی  و  قرض الحســنه 

تغییری نخواهد کرد.
به گزارش ایســنا، دوشــنبه گذشته )دهم 
بهمن( نرخ ســود تسهیات بانکی اباغ شد که 
بر اســاس آن نرخ ســود تســهیات بانکی از ۱8 
درصــد ســود ابــاغ شــده در مصوبــات قبلی به 

۲3 درصد رسید.
در بنــد )ب( ایــن مصوبــه آمــده اســت کــه 
غیرمشــارکتی  عقــود  تســهیات  ســود  »نــرخ 
بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی حداکثر 
عقــود  انتظــار  مــورد  ســود  نــرخ  و  درصــد   ۲3
مشــارکتی قابــل درج در قــرارداد میــان بانــک / 
موسســه اعتبــاری غیربانکی با مشــتری معادل 

۲3 درصد تعیین می شود«.

در همین مصوبه بانک مرکزی به تخلفات 
برخــی بانک هــا در ایــن زمینــه طــی ســال های 
گذشــته اشــاره کــرده اســت: »طبــق بخشــنامه 
بانک مرکزی به شبکه بانکی، در سنوات اخیر، 
برخــی بانک ها و مؤسســات اعتبــاری غیربانکی 
بــا توســل بــه روش هــا و شــیوه هایی خــاص و 
نامتعارف، از نرخ های سود تسهیات و نرخ های 
ســود علی الحســاب ســپرده های ســرمایه گذاری 
کــه  همان گونــه  نموده انــد.  مــدت دار  تخطــی 
پیــش از ایــن بــه دفعــات تأکیــد شــده اســت، 
تداوم چنین اقدامات مخرب و ناســالم، موجب 
خواهد شــد سیاست گذاری های پولی در کشور 
مخــدوش شــده و دســتیابی بــه اهــداف مــورد 
نظــر بانــک مرکــزی با موانــع جدی روبــرو گردد. 
عــاوه بــر این، چنین اقداماتی ســبب باال رفتن 
هزینــه تمــام شــده پــول در مؤسســات اعتباری 
شده و تهدیدی برای ثبات و سامت مؤسسات 

اعتباری محسوب می شود«.

یکــی دیگــر از مفــاد مــورد اشــاره در ایــن 
اســت،  بانکــی  کــه دربــاره تســهیات  مصوبــه 
بانکــی  تســهیات  اعطــای  بــرای  مجــاز  وثایــق 
ارائــه  بــرای  بانک هــا  برخــی  اســت.  مــردم  بــه 
انــواع آن،  یــا حتــی دیگــر  تســهیات مرابحــه 
اقــدام بــه بلوکــه کردن بخشــی از تســهیات یا 
دریافــت مبلغــی از مشــتری بــرای بلوکه شــدن 
در حســاب وام گیرنــده می کننــد کــه البتــه بــه 
دفعات در سال های گذشته این اقدام از سوی 
بانک مرکزی به عنوان تخلف مورد اشــاره قرار 

گرفته است.
ایــن بــار در مصوبــه شــورای پــول و اعتبار 
کــه بــه همه بانک های دولتــی و خصوصی اباغ 
شده، آمده است که این اقدام تخلف محسوب 
شــده و ممنــوع اســت. در ایــن بنــد از مصوبــه 
مذکــور پــس از برخوردهــای پیــش بینــی شــده 
بــرای تخطــی بانک ها از نرخ ســود اعام شــده، 
آمده است که »ضمناً بر رعایت مفاد بخشنامه 

شــماره 3۷۵۵۱۷ /00 مورخ ۱400/۱۲/۲3 مبنی 
بــر ممنوعیــت اخــذ هرگونــه ســپرده بــه عنــوان 
وثیقــه نقــدی تســهیات به هــر عنــوان، قبل یا 
بعد از تســهیات و نیز مســدود نمودن بخشــی 
از تسهیات اعطایی به هر نحو و نیز بخشنامه 
شــماره ۱0849۵ /0۱ مــورخ ۱40۱/۵/۲ موضــوع 
بــرای  بانکــی  ضمانت نامــه  صــدور  ممنوعیــت 
تضمیــن تســهیات اعطای خود بانک /مؤسســه 

اعتباری غیربانکی، مجدداً تآکید می گردد«.
با توجه به هشــدارهای داده شــده در این 
مصوبه و برخوردهای پیش بینی شده که شامل 
و  بانک هــا  مدیــران  مجــدد صاحیــت  بررســی 
موسسات اعتباری غیربانکی، ارجاع موضوع به 
هیــأت انتظامی بانک هــا، لغو تاییدیه صاحیت 
حرفــه ای مدیــران و... اســت، بایــد دیــد آیــا این 
رویــه در بانک هایــی کــه تــا کنــون از این شــیوه 
اســتفاده  مشــتریان  بــه  تســهیات دهی  بــرای 

می کردند، تغییر خواهد کرد؟

دستورالعمل جدید واگذاری اموال مازاد 
مؤسسات اعتباری اباغ شد

جزئیات نرخ سود جدید تسهیات بانکی

آغاز به کار 
مرکز مبادله 

 ارز و طا
از امروز

وزیر اقتصاد اعام کرد: بخشودگی جرایم بیمه خودروها 
از شنبه تا ۱۹ اسفند
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مزایده استانی نوبت هشتم امالک و اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران 
اداره امور شعب استان همدان 

بانک ملی ایران در نظر دارد تعدادی از اموال مازاد خود را از طریق مزایده الکترونیکی سامانه تدارکات دولت )ستاد ایران( به صورت نقد و یا نقد واقساط به 
فروش برساند.

م الف : 4335 شناسه : 1449989

*شرایـــط ویـــژه فـــروش/واگـــذاری قســـطی *
نرخ سود    نحوه باز پرداختمدت تنفسپیش پرداختکاربریردیف

صنـــعتــی، دامـداری، 1
نرخ سود معادل اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس جمعا” به مدت 5 سالحداکثر یکسال تنفس10%  قیمت واگذاریکشـاورزی و اموال منقول

»حداکثر نرخ 
سود مصوب 
شورای پول 

واعتبار« در تاریخ 
عقد قرارداد

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر با احتساب دوره تنفس به مدت 5 سالحداکثر شش ماه تنفس20%  قیمت واگذاریتجـــاری خدمـــاتی2

مسکـــونی اداری3
30%  قیمت واگذاری

بدون مهلت تنفس
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 3 سال

اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 4سال40%  قیمت واگذاری
اقساط متوالی ماهیانه، حداکثر به مدت 5 سال50%  قیمت واگذاری

- تاریخ برگزاری و انتشار مزایده  مورخ ساعت 10 مورخ 1401/11/13 لغایت ساعت 14 
مورخ 1401/12/02 می باشد.

- مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت 10 مورخ 1401/11/13 تا ساعت 14 مورخ 
1401/11/20 می باشد.

- مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت 10 مورخ 1401/11/13 تا ساعت 14 
مورخ 1401/12/02 می باشد.

- تاریخ بازگشایی پاکتهای الکترونیکی ساعت 8 صبح مورخ 1401/12/06خواهد بود.
لذا  نمی باشد  میسر  مزایده  اسناد  دریافت  بدون  مزایده  در  امکان شرکت  توجه: 
متقاضیان شرکت در مزایده حتماً می بایست جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام 
تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده )ساعت 14 مورخ 1401/11/20( نسبت به دریافت 

اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( اقدام نمایند.
متقاضیان خرید برای کسب اطالعات بیشتر می توانند از طرق ذیل اقدام نمایند.

و  امالک(  و  ساختمان  08138371018)واحد  تلفن  شماره  با  تلفنی  تماس   -1
08138371001 )واحد کارپردازی(

 www.setadiran.ir )الکترونیکی دولت )ستاد ایران 2- مراجعه به سامانه تدارکات 
مزایده ⇦ مزایده دستگاه اجرایی ⇦ مزایده گر ⇦ )مزایده شماره 2001001088000008  
اموال غیرمنقول – که برخی از اموال دارای اموال منقول نیز می باشند که به صورت 

یکجا واگذار می شود(
3- مراجعه حضوری به اداره امور شعب بانک ملی استان همدان به نشانی خیابان 

مهدیه – ابتدای کوچه درفشی

ت اول(
)نوب فراخوان  مناقصه عمومی

الف- شرح مختصر خدمات
عملیات تخریب ، تسطیح و کوبیدن بستر، عملیات خاکی، اجرای قشر مخلوط رودخانه ای و تثبیت با 
آهک،شن ریزیی،تسطیح و رگالژ،خاکبرداری وخاک ریزی،تسطیح و رگالژ، اجرای قشر زیراساس وشفته 

آهک،شن شکسته ،بتن ریزی ،یلوله کشی آب وگاز،سپتیک،فارسیت بتنی، دیواربلوکی،آسفالت
ب-   محل اجرای خدمات و مدت انجام کار

محل اجرای خدمات در 60 کیلومتری گچساران و مدت انجام آن 4 مـاه  می باشد.
ج -  برآورد کارفرما

برآورد کارفرما جهت انجام خدمات   -/42,961,992,276ریال  وتعدیل پذیر می باشد.
د-شرایط مناقصه گران متقاضی

• داشتن ظرفیت آزاد )تعدادی و ریالی( در رشته مربوطه 
• مناقصه گران دارای   حداقل پایه 5 گرایش راه و ترابری

• در تعیین برنده مناقصه و در شرایط برابر، الویت با شرکت های بومی استانی می باشد.
• داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی- توانایی ارائه 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به مبلغ -/2,148,099,614ریال که بایستی به یکی از دو صورت 

زیر ارائه گردد :
الف:  ارائـه رسید وجـه صـادره از سـوی حسابداری کارفـرما مبنی بـر واریز مبلـغ فـوق الـذکر به شماره 
حساب IR940100004001111604022067  نزد بانک  مرکزی جمهوری اسالمی ایران شعبه مرکزی 

جمهوری اسالمی ایران – اهواز کد 0 حساب - بنام  شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
ب: ارائه ضمانتنامه بانکی به میزان مبلغ فوق الذکر طبق فرم نمونه که ابتدا برای مدت )90روز( معتبر 

بوده  و پس از آن نیز با اعالم کارفرما برای مدت )90 روز( دیگر قابل تمدید باشد.
• توانایی ارائه 5% مبلغ پیمان )در صورت برنده شدن ( بعنوان تضمین انجام تعهدات

مناقصه گر جهت تحویل تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار عالوه بر بارگذاری تصویر تضمین از طریق 
سامانه الزم است بصورت حضوری به دفتر کمیسیون مناقصات در اهواز، کوی فدائیان اسالم مجتمع 
تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان طرحهای راه و ساختمان در مهلت مقرر مراجعه و 

تضمین را تسلیم نمایند.
هـ - محل و  مهلت دریافت مدارک مناقصه گران

از کلیه متقاضـیان واجد شرایط دعـوت به عمل می آید ظرف مهلت مقرر در این فراخوان جهت دریافت 
تا  نمایند  مراجعه   www.setadIran.ir نشانی  به  و  از طریق سامانه ستاد  آمادگی  اعالم  و  اسناد 
ارزیابی های الزم وفق آیین نامه اجرایی بند ج ماده 12 قانون برگزاری مناقصات )ارزیابی ساده( بر روی 

مدارک ارسالی مناقصه گران به  عمل آید.
1- مهلت اعالم آمادگی: بصورت الکترونیکی )غیر حضوری و( از ساعت 8:00 تاریخ  1401/11/16 لغایت  

ساعت 19:00  تاریخ   1401/11/25
2- مبلغ خرید اسناد و شماره حساب: واریز مبـلغ  4,046,000ریال از طریق درگاه موجود در سامانه 

www.setadIran.ir به نشانی
محل، زمان تحویل و گشایش پیشنهادها 

متقاضیان مکلفند پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت 15:00 روز  یکشنبه مورخ  1401/12/07 به  
صورت الکترونیکی و از طریق سامانه ستاد تسلیم نمایند. ضمناَ پیشنهادات در ساعت 08:00 روز  
چهارشنبه مورخ  1401/12/10 گشایش و قرائت خواهد شد و حضور نماینده مناقصه گران با معرفی 

نامه و کارت شناسایی معتبر بالمانع است.
همچنین مناقصه گران می بایست ضمن بارگذاری الکترونیکی تصویر تضمین شرکت در فرایند ارجاع 
کار در سامانه تا ساعت 15:00 روز یکشنبه مورخ1401/12/07 اصل تضمین مذکور را به صورت فیزیکی 
به کمیسیون مناقصات شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در آدرس: اهواز- کوی فدائیان اسالم مجتمع 

تندگویان، واقع در روبروی بلوک دو، ساختمان سابق طرحهای راه و ساختمان تسلیم نمایند.
همزمان ارائه معرفی نامه و کارت ملی برای متقاضیان شرکت در مناقصه و نمایندگان شرکتها در همه 

مراحل الزم و ضروری می باشد.
تذکر: حسب مورد ارائه یک نسخه اصلی از اساسنامه شرکتها، آگهی تاسیس، آخرین تغییرات ثبتی و 

هرگونه گواهی مبنی بر واجد شرایط بودن شرکت مطابق با مفاد آگهی الزامی می باشد.

امور حقوقي و قراردادها - شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب
WWW.NISOC.IR   http://iets.mporg.ir انتشار نوبت اول : 1401/11/16      نوبت دوم : 1401/11/17

شرکت ملی نفت ایران
 شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب 

)سهامی خاص(

توجه: اعالم آمادگی جهت شرکت در این مناقصه صرفاً بصورت الکترونیکی )توکن( و از طریق سامانه ستاد به نشانی www.setadIran.ir می باشد.
شناسه : 1448563مناقصه عمومی یک مرحـله ای شماره  م م/01/0422 مربوط به  مرمت و بهسازی جاده و محوطه چاه 110 بی بی حکیمه 

وم(
ت د

)نوب »آگهی مناقصه عمومی«
عملیات رنگ آمیزی جداول و محل  تردد عابرین پیاده معابر سطح شهر 

انتشار نوبت اول : 1401/11/08 نوبت دوم : 1401/11/16

شـهرداری آبیک در نظر دارد به اسـتناد مجوز رسـمی شـورای اسـامی شـهرآبیک به شـماره 1400/110/1102 مورخ 1400/9/26 مناقصه عمومی عملیات اجرای پروژه رنگ آمیزی جداول و 
محل تردد عابرین پیاده و سرعت گیر های  معابر سطح شهر آبیک  را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشـنهاد مناقصه گران و بازگشـایی پاکت ها از طریق درگاه سـامانه تدارکات الکترونیکی دولت)سـتاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شـد و الزم اسـت مناقصه گران 
در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سـایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت شـرکت در مناقصه محقق سـازند، تاریخ انتشـار مناقصه در سـامانه تاریخ 

1401/11/16 می باشـد .
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت : 14:30 روز   دوشنبه تاریخ 1401/11/24 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت 14:30 روز  1 شنبه تاریخ : 1401/12/7 
زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت 14:30 روز  2 شنبه  تاریخ : 1401/12/8

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشــتر در خــصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف: آدرس: شهر آبــیک- بلوار آیـــت اله طالقانی- ساختــمان مـــرکزی 
شهـــرداری آبیک -تلفن : 02832822455

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس: 02141934 

دفتر ثبت نام : 88969737- 85193768 

شناسه : 1445427

وم(
ت د

)نوب

نوبت اول:1401/11/08           نوبت دوم :1401/11/16 

»آگهی فراخوان عمومی«

علی ملکی شهردارصباشهر

شهرداری صباشهر در نظردارد به استناد مجوز شماره 3/ص/6 ش مورخ 1401/01/17 شورای اسالمی شهرنسبت به انعقاد قرارداد بیمه مکمل درمان پرسنل شهرداری )حدود 600 نفر( با اعتبار بالغ 
بر13/000/000/000 ریال به مدت )از1401/11/16 تا 1402/11/16( ازطریق مناقصه عمومی در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(اقدام نماید ،لذا ازمتقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل می آید.

  برای دریافت اسناد مناقصه به سامانه ستاد به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir به شرح ذیل مراجعه نمایند .
شهرداری صباشهر در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .

کلیه هزینه های مربوط به انتشـارآگهی مناقصه عمومی به عهده برنده مناقصه خواهد بود.
.پیمانکاران می بایست دارای گواهینامه های مجوز فعالیت از بیمه مرکزی ،توانگردی مالی رتبه 1 از سال 1396 تا1400 گواهی خدمات Sos باشند.

مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه به نفع شـهرداری صباشـهر5 درصد قیمت کل پایه )650/000/000( ریال می باشـد، تذکر:سـپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد 
مسـترد نخواهد شـد و نیزنفرات اول تا سـوم چنانچه حاضر به انعقاد قرارداد نگردند سـپرده آنان به نفع کارفرما ضبط خواهد شـد

زمان دریافت اسناد مناقصه در سامانه ستاد،زمان انتشارآگهی :ساعت8 روزشنبه مورخ 1401/11/08 
زمان اتمام مهلت شرکت در مناقصه درسامانه ستاد:ساعت 12 روزچهارشنبه مورخ 1401/11/26
مهلت ارائه پاکت ضمانت نامه دردبیرخانه شهرداری:ساعت12 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26

زمان بازگشایی و رسیدگی به پیشنهادات دردفتر شهردار:ساعت14:30 روز چهارشنبه مورخ 1401/11/26 
اطالعات وسایر جزئیات دراسناد مناقصه درج گردیده است.

ضمنا تنها اسناد پاکت های پیشنهاد دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش است و درجلسه بازگشایی اسناد فیزیکی پاکت های)ب(و)ج( و فاقد امضای الترونیک به هیچ وجه مورد پذیرش نیست. 

ت اول(
)نوب تجدیدآگهی مناقصه  عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی  

شرکت نفت و گاز پارس در نظر دارد  خرید 15 عدد سبد حمل نفر  مورد نیاز  خود 
را با برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای طبق شرایط زیر از طریق یک شرکت واجد 

صالحیت تأمین نماید.
شرایط و مدارک الزم جهت دریافت استعالم ارزیابی کیفی:

الف( داشتن تجربه کافی و مرتبط با موضوع کار.
ب(  اساسنامه، اظهارنامه ثبت شرکت و آخرین آگهی  تغییرات )مندرج در روزنامه رسمی(.

ج(  ارائه کد اقتصادی، شناسه ملی.
د( ارائه صورت های مالی حسابرسی شده.

     از کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط دعوت می گردد بالفاصله پس از چاپ آگهی 
اول و حداکثر 3 )سه( روز پس از انتشار آگهی نوبت دوم تا پایان ساعت اداری، به 
نشانی اینترنتی WWW.SETADIRAN.IR  قسمت سامانه مناقصات مراجعه نموده و 

پس از اخذ کد کاربری و رمز عبور نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
 کلیه مراحل برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت انجام خواهد شد.
    الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

     اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال 
دعوتنامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد.

• کاالی مورد درخواست وفق مشخصات فنی سازنده اصلی می بایست از سازندگان 

داخلی پیشنهاد و تامین گردد.
• نظر به اینکه به استناد بخشنامه معاون محترم مهندسی، پژوهش و فناوری وزارت 
نفت، به شماره 97/213943 مورخ 1397/5/10، انعقاد قرارداد و انجام خرید صرفا با 
تامین کنندگانی که نام آن ها در فهرست بلند سامانه تامین الکترونیکی کاالی صنعت 
نفت ) EP( قراردارد، امکان پذیر است. بنابراین مناقصه گر موظف به انجام تشریفات 
الزم جهت قرارگرفتن در فهرست سامانه EP تا تاریخ انعقاد قرارداد بوده و هرگونه 

تبعات ناشی از عدم رعایت مقررات فوق، متوجه مناقصه گر خواهد بود.
• آخرین مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابی کیفی:  دو هفته پس از آخرین مهلت 

دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی در سامانه مذکور بارگذاری نمایند. 
• تاریخ و محل تحویل اسناد مناقصه: متعاقبا به اطالع واجدین شرایط خواهد رسید .
• آخرین مهلت تحویل پیشنهاد و تاریخ گشایش پیشنهادها: طبق تاریخ های مندرج 

در اسناد مناقصه.
• الزم به ذکر است پیشنهادهای ارائه شده توسط مناقصه گران می بایست حداقل تا 

3 ماه از تاریخ تحویل پیشنهاد مالی معتبر باشد.
در صورت نیاز به اطالعات بیشتر، متقاضیان می توانند با شماره تلفن 5 و 83762604- 021 

تماس حاصل نمایند.   
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:

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

شرکت نفت و گاز پارس 
روابط عمومی انتشار نوبت اول : 1401/11/16 نوبت دوم : 1401/11/18 

شرکت ملی نفت ایران
شناسه : 1449715مناقصه شماره WSS-0130083 با شماره فراخوان سامانه ستاد  2001001034000280شرکت نفت و گاز پارس

سه : 1451353
شنا اصالحیه  آگهی مزایده عمومی 

تـدارکات دولـت )سـتاد(  بـه شـماره مزایـده 363/1401/8 و363/1401/9 در سـامانه  تاریـخ 1401/10/17 و 1401/10/25  آگهـی منتشـر شـده در  پیـرو 
شـماره2001004854000007 و 2001004854000008  منـدرج در روزنامـه سراسـری عصـر اقتصـاد و روزنامـه محلـی گیـان امـروز بـه اطـاع مـی رسـاند 
مهلت ارسـال پیشـنهاد روزپنج شـنبه مورخ 1401/11/20 و بازگشـایی پاکات مزایده روز دوشـنبه مورخ 1401/11/25  مورخ می باشـد سـایر شـرایط مندرج 

بانک سپه مدیریت شعب منطقه گیالن در آگهـی بـه قـوت خـود باقـی اسـت.

رئیس دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران، به 
اصنــاف و تولیدکننــدگان قول داد با ایجاد وحدت رویه در 
شــهرداری، اصنــاف حداقل تکلیفشــان با شــهرداری تهران 
روشــن باشــد و طــرف حسابشــان را در شــهرداری تهــران 

بدانند. 
همزمــان بــا آغــاز دهــه مبارک فجــر پنجمین نشســت 
تجربــه  انتقــال  و  اشــتراک  نشســت های  سلســله  از 
مســئولیت پذیری اجتماعــی ســازمانی شــهر تهــران در بــرج 

آزادی برگزار شد.
در ابتــدای ایــن نشســت دکتــر احمد شــهیدیان، مدیر 
برگزاری این سلسله نشست ها، ضن تبریک آغاز دهه فجر 
گفت: مســئولیت اجتماعی یک تعهد اســت برای هر فرد از 
جامعــه و زمانــی کــه هــر فرد یا ســازمانی نســبت بــه محیط 
اطراف خود مســئولیت پذیری داشــته باشــد و به این تعهد 
پایبنــد و پایــدار بمانــد مــا می توانیــم یــک شــهر آباد داشــته 

باشیم.
رئیــس هیــات مدیــره  ادامــه حســین جعفــرزاده،  در 
شرکت بین المللی فدک گل لیان به عنوان شرکتی فعال در 
حوزه مســئولیت پذیری اجتماعی، به موضوع توانمندســازی 
شــهروندان و عالقمندان به کســب درآمد پرداخت و گفت: 
در زمینه پرورش گیاهان تزئینی و تجاری سازی آن تجاربی 
از کشــورهای چیــن و ســنگاپور و چنــد کشــور دیگــر کســب 

کرده ایم که در اختیار افراد عالقمند قرار می گیرد.
و  مدیرعامــل ســازمان متخصصیــن  ایمــان مصــدری، 

مدیران ایران دومین ارائه دهنده این نشست بود.
وی بــه ایجــاد فرصــت آمــوزش رایگان و توانمندســازی 
کســب و کارهــا توســط متخصصیــن و کارشناســان مجــرب 
اشــاره کــرد و در مــورد نحــوه اجــرا توضیحــات و نمونه هایی 

ارائه کرد.
همچنیــن در ایــن نشســت دکتــر احمد احمــدی صدر، 
رئیــس دبیرخانــه مســئولیت پذیری اجتماعی شــهر تهران با 
تبریــک آغــاز دهه فجر به موضوع مســئولیت پذیری کســب 
و کارهــا و فعــاالن اقتصــادی اشــاره کــرد و گفــت: برگــزاری 
این رویداد در راســتای اهداف شــورای راهبردی و دبیرخانه 
مســئولیت پذیری اجتماعی ســازمان ها و شــرکت های شهر 

تهران است.
احمــدی صــدر افــزود ایــن نشســت ها بــا هــدف ترویج 
و اطــالع رســانی، در راســتای پیشــگیری، کاهــش و بهبــود 
پیامدهــای منفــی اجتماعــی، اقتصــادی و زیســت محیطــی 
شــهر تهــران بــا هــدف ایجــاد همدلــی و فهــم مشــترک از 
اقدامات انجام شده و یافتن راه حل برون رفت از معضالت 
جامعــه شــهری کــه بخــش عمــده آن ناشــی از چالش هــای 

منفی زندگی مدرن است برگزار می شود.
در  گذشــته  مدیــران شــهری  تعلــل  از  انتقــاد  بــا  وی 
زمینــه مســئولیت پذیــری اجتماعــی ســازمانی شــهر تهران، 
افــزود: امــروز بعــد از شــش ســال مغفــول مانــدن موضــوع 

مهــم مســئولیت پذیــری اجتماعــی و عدم برگزاری جلســات 
تخصصــی ایــن حــوزه، شــاهد برگــزاری پنجمین نشســت از 
سلســله نشســت های اشــتراک و انتقال تجربه مســئولیت 
پذیــری اجتماعی ســازمانی شــهر تهران هســتیم کــه نه تنها 
تــا پایــان ســال ادامه دارد بلکه در نظــر داریم منجر به ارائه 

مدلی منسجم در این حوزه شود.
احمــدی صــدر ادامه داد: بی شــک بــا ارائه مدلی نوین 
نــه تنهــا مشــکالت مــردم حــل مــی شــود، بلکــه بــا حضور و 
در  تحــول  شــاهد  اصنــاف  و  نهادهــا  و  مــردم  مشــارکت 

حوزه های اقتصادی و اجتماعی خواهیم بود.
وی همچنیــن با اشــاره بــه نقش دبیرخانه مســئولیت 
پذیــری اجتماعــی گفــت: در نظــر داریــم در ایــن دبیرخانــه 
عــالوه بــر نقش تســهیل گری، فرصت آشناســازی نهاد های 
اقتصــادی بــا یکدیگــر را نیــز فراهــم کنیــم تــا بــا هــم افزایی 
توان واحد های مختلف، مسیری برای گذر از مشکالت شهر 

تهران ایجاد کنیم.
وی بــا تاکیــد بــر اینکه مادامی که حکومــت به تولید و 
اشــتغال به خوبی نگاه نکند، نمی توانیم در مســیر توسعه 
متوازن گام برداریم، خاطره ای از ســردار دل ها شــهید حاج 
قاســم ســلیمانی یــاداوری کــرد و گفــت: این شــهید بزرگوار 
بارها اعالم می کردند اشــتباه در حوزه حاکمیتی این اســت 
کــه بخواهــد در همــه امــور ورود کند در حالیکــه باید نقش 
یــک چــوب خشــک را به عنوان یک تکیــه گاه برای نهالی در 

حال رشد ایفا کند. 
احمدی صدر افزود: مردم در زمینه مســئولیت پذیری 
اجتماعی همچون نهالی هستند که نیاز به حمایت دارند و 
الزم اســت در مســیر تقویت مســئولیت پذیری اجتماعی از 
گروه های ان جی اویی، خیرین، گروه های جهادی، صاحبان 
صنعــت حمایــت کنیــم . تــا بــا تکیــه بــه بخــش حاکمیتــی 
بتوانند رشد کرده و ثمره بدهند تا کم کم تبدیل به درخت 

توانمندی شوند.
رئیس دبیرخانه مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران 
در حاشــیه ایــن مراســم در گفت وگــو بــا خبرنــگار دبیرخانه 
مسئولیت پذیری اجتماعی شهر تهران، درخصوص حمایت 
از اصنــاف و تولیدکننــدگان و رفــع مشــکالت آنــان، اظهــار 
کــرد: در قانــون آمــده اســت کــه اصنــاف و تولیدکننــدگان و 
شــرکت هایی کــه از محیــط و امکانات شــهر تهران اســتفاده 
می کننــد و از آن بهــره بــرداری می کننــد تــا به کســب درآمد 
برسند، باید قدرالسهم مسئولیت خود را نسبت به اجتماع 

بپردازند.
احمدی صدر افزود: ما به اصناف و تولیدکنندگان این 
قــول را می دهیــم و تــالش می کنیــم که اصنــاف درخصوص 
پرداخــت قدرالســهم مســئولیت خــود حداقل تکلیفشــان با 
شــهرداری تهران روشــن باشــد. مــا کاری به نهادهــای دیگر 
نداریم اما این قول را می دهیم که وحدت رویه ایجاد کنیم 
که اصناف طرف حسابشان را در شهرداری تهران بدانند. 

خبـــــــــــــــــر

زینب غضنفری 
گروه صنعتی ایران خودرو مدتی است جهت 
بهبــود کیفیت محصــوالت تولیدی و افزایش 
رضایــت مشــتریان، دســت بــه اقدامــات تازه 

زده و کلید را زده و به اجرا درآورده است.
بــر ایــن اســاس، گــروه صنعتــی ایــران خودرو 
در راســتای ارتقای کیفیت محصوالت تولیدی 
و کســب حداکثــری رضایتمنــدی مشــتریان، 
»طــرح تحــول کیفیــت« را تدویــن و اجــرای 

کامل آن را در دستور کار قرار داده است.
ایــن طــرح کــه در بهمــن ماه ســال 1400 
و در قالــب ۲۷۹ برنامــه کیفــی طرح ریــزی و 
اجرایــی شــده، بر ســه محور طراحــی و عرضه 
خودروهای جدید براســاس نقشه راه توسعه 
محصــوالت، توقف تولیــد محصوالت قدیمی و 
رفــع عیــوب مزمــن و کیفی ســازی محصــوالت 

تولیدی فعلی متمرکز است.
کیفــی  شــاخص های  رونــد  تحلیــل 
محصــوالت تولیــدی در ۹ ماهه منتهی به آذر 
سال 1401 به خوبی موید کارآیی و اثربخشی 
اقدامات تعریف شــده در طرح تحول کیفیت 
شــرکت ایــران خــودرو اســت و آمــار و ارقــام 
از ارتقــای رضایتمنــدی مشــتریان، رضایــت از 
فرآیند فروش، رضایت در زمان تحویل، ارتقا 
شاخص کیفیت تحویل و... حکایت می کند.

در نتیجــه اجــرای ایــن طــرح، شــاخص 
رضایت مشتریان در زمان تحویل در فروردین 
مــاه ســال جــاری حــدود ۷۲ درصد بــود که در 
نیمه آذر ماه این شــاخص به ۷5 درصد رشــد 

کــرد. همچنین، شــاخص ســالمت خــودرو در 
زمان تحویل در نیمه اول آذر ماه به میزان 41 

درصد نسبت به فروردین ماه بهبود یافت.
در مقایســه با اولین روزهای اجرای این 
طــرح، هم اکنــون بهبود 1۲ درصدی شــاخص 
ارزشــیابی محصــوالت در آبــان  مــاه، رشــد 4 
 )CSI( درصدی شاخص رضایتمندی مشتریان
بــا کســب امتیــاز ۶۸۷ و افزایــش 1۷ درصــدی 
بــا   )IQS( اظهارشــده  ایــرادات  شــاخص  در 
کســب امتیاز ۲۷0 در مرداد ماه، را مشــاهده 

می کنیم.
قابل ذکر اســت کــه در میان محصوالت 
تولیــدی ایران خــودرو، خودروهــای دناپالس، 
تارا و پژو پارس بیشترین بهبود را در شاخص 

ارزشیابی محصوالت داشته اند.
تحــول  طــرح  دســتاوردهای  دیگــر  از 
کیفیت آبی پوشــان جــاده مخصوص می توان 
بــه تحقق برنامه جمع آوری خودروهای کف و 
مانــدگار در مهــر ماه در ســطح گــروه صنعتی 
ایران خــودرو و همچنیــن تحقق و تداوم تولید 
بــدون کســری در تمامی محصــوالت از خــرداد 

ماه سال جاری، اشاره کرد.
عــالوه بــر ایــن مــوارد، در مهر ماه ســال 
جاری شــکایت های از باب کیفیت محصوالت 
در مقایســه با ســه ماه پایانی ســال گذشــته، 

41 درصد کاهش یافت.
در خاتمــه بایــد اذعان داشــت که تمرکز 
در  مشــتریان  انتظــارات  و  خواســته ها  بــر 

شــاخص های کیفــی، گســترش نظــارت کیفی 
بــر همــه واحدهــای موثــر در زنجیــره ارزش 
تولید، فرآیند محوری در پیشــبرد فعالیت ها، 
و  مشــخصه ها  و  رویه هــا  استانداردســازی 
در  اســتانداردها  باالتریــن  بــه  دســت یابی 
کنــار  در  خدمــات  و  محصــوالت  کیفیــت 
برنامه هــای متعــدد دیگــر، از اقدامــات اصلــی 
در حــوزه کیفیــت در ســال 1401 اســت. گروه 
صنعتــی ایــران خــودرو در بســتر سیاســت ها 
و رویکردهــای تعییــن شــده در حــوزه کیفیت 
و بــا بهره گیــری از تمامی ظرفیت های انســانی 
و تخصصــی موجــود، در جهــت ایجــاد فضــای 
مناســب بــرای ارتقــای کیفیــت محصــوالت و 

خدمات، تمام تالش خود را به کار می برد.

کیفیت محصوالت ایران خودرو روی چرخ بهبود

همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر و بــا حضــور 
ویدیو کنفرانســی رئیس جمهوری مدرســه ۹ 
کالسه صنایع مس شهید باهنر افتتاح شد. 
بــه گــزارش روابــط عمومــی مس شــهید 
باهنــر، در آییــن افتتــاح ایــن آموزشــگاه کــه 
"کرمــان  مــدارس  از  مدرســه  ســیزدهمین 
داناســت، علینقــی پــور، رئیس هیــات مدیره 
مــس باهنــر بــا تبریک اعیاد مــاه رجب و ایام 
هللا دهه فجر، همزمانی این مراســم با چهل 
و چهارمیــن ســالگرد پیروزی انقالب اســالمی 

و ســی وچهارمیــن ســال فعالیــت شــرکت را 
گرامیداشــت و افزود: در جامعه اســالمی که 
ظرفیتهــای بســیاری برای رشــد و تعالی دارد، 

همگان باید خدمتگزار باشند.
وی ایــن مدرســه را هدیــه کارگــران پــر 
تــالش صنایــع مــس شــهید باهنــر بــه اهالــی 
خونگــرم و ســخت کوش راین بویــژه جوانان و 
نوجوانان آینده ساز این دیار دانست و گفت: 
آمــوزش و پــرورش نقشــی موثــر در تربیــت 

نسلی کارآمد برای آینده کشور دارد.

بطــور   کــه  نمادیــن  مراســم   ایــن  در 
از  بیــش  بــا  مدرســه   1100 از   همزمــان 
5000 کالس در جــای جــای میهــن اســالمی 
بهره برداری شــد عالوه بر مســئوالن کشوری،  
علــی بیــگ زاده، معــاون توســعه مدیریــت و 
مدیــرکل  هدایتــی،  رضــا  اســتانداری،  منابــع 
نوســازی مدارس استان، رضا رضایی مدیرکل 
مهــدی  ســید  اســتان،  پــرورش  و  آمــوزش 
طبیــب زاده، رئیــس اتــاق بازرگانی و تنی چند 
از مســوالن محلــی نیــز در محل این مدرســه  

در شــهر رایــن حضــور یافتند و ضمن تشــریح 
اقدامات انجام شده با اهدا لوح از تالش های 

صنایع مس شهید باهنر نیز تقدیر کردند.
گفتنی اســت؛  مدرســه ۹ کالسه صنایع 
مــس شــهید باهنــر  در راین بــا ۸1۸ مترمربع 
مســاحت  بــه  زمینــی  در  آموزشــی  زیربنــای 
4هــزار مترمربــع بــا حصــاری بــه طــول ۳۲0 
متــر و اعتبــاری بالــغ بــر ۶5 میلیــارد ریــال بــا 
همــکاری مــس باهنــر ، اتاق بازرگانــی و اداره 

نوسازی مدارس احداث شده است.

مدرسه ۹ کالسه صنایع مس شهید باهنر افتتاح شد

 قول احمدی صدر به اصناف برای ایجاد وحدت رویه
در شهرداری تهران



 . یکشنبه 16 بهمن 1401 . سال هجدهم . شماره 5089 . 

آگهی فقدان سند مالکیت
مـورخ   130138 شـماره  وکالتنامـه  موجـب  بـه  هاللـی  جدیـری  مرتضـی  آقـای 
1401/10/19 دفترخانـه اسـناد رسـمی 111 تهـران وکیـل خانـم نیلوفـر عطاپـور مالـک 
ششـدانگ پـالک ثبتـی 6393 فرعـی از 28 اصلـی بـا اعـالم مفقـودی سـند مالکیـت 
ملک مورد آگهی با تسـلیم استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 235171 
مورخه 1401/10/17 دفترخانه اسناد رسمی 111 تهران طی درخواست وارده شماره 
26034308 مورخـه 1401/10/20 تقاضـای صـدور سـند المثنـی مالکیـت پالک ثبتی 
6393 فرعـی از 28 اصلـی واقـع در بخـش 11 تهـران را نمـوده اسـت کـه مراتـب در 
اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد. نـام و نـام 
خانوادگی مالک: نیلوفر عطاپور شـماره پالک: 6393 فرعی از 28 اصلی علت گم 
شـدن: سـرقت )برابـر نامـه شـماره 1401/2/28387131/1629-1401/10/11 فرمانـده 
پایـگاه پلیـس آگاهـی تهـران بـزرگ( خالصـه وضعیـت ملـک: یـک دسـتگاه آپارتمـان 
مسـکونی بـه پـالک ثبتـی 6393 فرعـی از 28 اصلـی، مفـروز و مجـزا شـده از 171 
فرعـی از اصلـی مذکـور، قطعـه 6 در طبقـه 3 واقـع در بخـش 11 تهـران بـه مسـاحت 
186/27 مترمربـع، واقـع در سـمت شـرقی طبقـه سـوم کـه )6/06( شـش متـر و 
شـش دسـیمتر مربع آن بالکن، اسـت به انضمام پارکینگ قطعه 24 به مسـاحت 

10/8 مترمربـع و پارکینـگ قطعـه 23 بـه مسـاحت 10/8 مترمربـع و انبـاری قطعه 7 
بـه مسـاحت 4/49 مترمربـع بـه نـام نیلوفـر عطاپـور فرزنـد علـی شـماره شناسـنامه 
ملـی  شـماره  دارای  تهـران  از  صـادره   1373/08/06 تولـد  تاریـخ   0017398193
0017398193 بعنوان مالک شش دانگ عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت 
23546 تاریـخ 1398/03/20 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 433 شـهر تهـران 
موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 909668 سـری ب سـال 97 با شـماره 
دفتـر الکترونیکـی 139820301026010732 ثبـت گردیـده اسـت. لـذا بدینوسـیله 
وفـق مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مورخـه 80/11/8 مراتـب یـک نوبـت آگهـی 
تـا چنانچـه شـخص و یـا اشـخاص اعـم از حقیقـی یـا حقوقـی مدعـی انجـام معاملـه 
نسـبت به ملک مورد نظر میباشـند که بدان اشـاره نشـده و اصل سـند مالکیت یا 
سـند معاملـه را در اختیـار دارنـد؛ ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه ایـن اداره 
مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض اصـل اسـناد مالکیـت و یـا سـند معاملـه را ارائـه و 
رسـید دریافـت نماینـد در غیـر اینصـورت پس از سـپری شـدن مهلـت مقرر، المثنی 

سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد گردیـد./
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 15707 / شناسه آگهی 1450039

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای مرتضی جدیری هاللی برابر وکالت نامه شماره 120138 
– 1401/10/19 دفترخانـه 111 تهـران بـه وکالـت از آقـای علـی عطاپـور اصالتـاً 
ضمـن ارائـه دو بـرگ استشـهادیه مصـدق بـه شـماره ترتیـب 23569 تاریـخ 
1401/10/17 تنظیمـی دفتـر اسـناد رسـمی 495 تهـران منضـم بـه درخواسـت 
وارده شـماره 034310- 1401/10/20 بـا اعـالم اینکـه بـه علـت سـرقت، اصـل 
 186/33 مسـاحت  بـه  آپارتمـان  یکدسـتگاه  دانـگ  شـش  مالکیـت  سـند 
مترمربـع قطعـه 11 تفکیکـی بشـماره پـالک ثبتـی 6398 فرعـی از 28 اصلـی 
واقـع در بخـش 11 تهـران انبـاری قطعـه 4 پارکینـگ قطعـه 12 پارکینگ قطعه 
11 کـه سـند مالکیـت بنـام علـی / عطاپـور بشـماره چاپـی 909662 سـری 
ثبـت  الکترونیکـی 139820301026010726  بـا شـماره دفتـر  ب سـال 97 
گردیـده اسـت. صـادر گردیـده، مفقـود شـده اسـت و از ایـن اداره تقاضـای 
صـدور المثنـی آنـرا نمـوده اسـت؛ لـذا بدینوسـیله وفـق مـاده 120 آییـن نامـه 
قانـون ثبـت مورخـه 80/11/8 مراتـب یـک نوبـت آگهـی تـا چنانچـه شـخص و 
یا اشـخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله نسـبت به ملک 
مـورد نظـر میباشـند کـه بـدان اشـاره نشـده و اصـل سـند مالکیـت یـا سـند 
معامله را در اختیار دارند؛ ظرف ده روز از تاریخ انتشار آگهی به این اداره 
مراجعـه و ضمـن اعـالم اعتـراض اصـل اسـناد مالکیـت و یـا سـند معاملـه را 
ارائـه و رسـید دریافـت نماینـد در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مهلـت 

مقـرر، المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد گردیـد.
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 15708/ شناسه آگهی 1450041

آگهی فقدان سند مالکیت
آقـای نـادر حاجـی عابـدی بـرزی مالـک ششـدانگ پـاک ثبتـی 16713 فرعـی از 3104 
اصلـی بـا اعـام مفقـودی سـند مالکیـت ملـک مـورد آگهـی بـا تسـلیم استشـهادیه 
گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 18136 مورخه 1401/10/08 دفترخانه اسـناد رسـمی 
933 تهـران طـی درخواسـت وارده شـماره 26032921 مورخـه 1401/10/22 تقاضـای 
صدور سند المثنی مالکیت پاک ثبتی 16713 فرعی از 3104 اصلی واقع در بخش 
11 تهـران را نمـوده اسـت کـه مراتـب در اجـرای مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت بـه 

شـرح زیـر آگهـی می گـردد:
مشخصات ملک:

یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه پـاک ثبتـی 16713 فرعـی از 3104 اصلـی، مفـروز و مجـزا 
شده از 4451 فرعی از اصلی مذکور، قطعه 4 در طبقه دوم واقع در بخش 11 تهران 
به مساحت 183/2 مترمربع که مقدار 2/21 مترمربع آن بالکن می باشد و راه پله 
به مسـاحت 13/22 مترمربع و محل آسانسـور مشـاعی به مسـاحت 2/60 مترمربع 

محـاط در ایـن آپارتمان می باشـد، 
مشخصات منضمات ملک:

پارکینـگ قطعـه 6 بـه مسـاحت 10/8 مترمربـع و انبـاری قطعـه 4 بـه مسـاحت 4/08 
مترمربع

مشخصات مالکیت:
مالکیـت نـادر حاجـی عابـدی بـرزی فرزنـد امرالـه شـماره شناسـنامه 673 تاریـخ تولـد 
1342/03/20 صـادره از تهـران دارای شـماره ملـی 0042824834 بعنـوان مالک شـش 
دانگ عرصه و اعیان موضوع سـند مالکیت اصلی بشـماره چاپی 569132 سـری الف 
سـال 96 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 139620301026044574 ثبـت گردیـده اسـت.

محدودیـت دفتـر امـاک: رهنـی شـماره 16562 مـورخ 1397/11/14 دفترخانـه اسـناد 
رسـمی شـماره 1166 شـهر تهران بنفع بانک مهر اقتصاد به مبلغ 9.141.633.874 

ریـال بـه مـدت 60 مـاه ثبـت شـده اسـت.
لـذا بدینوسـیله وفـق مـاده 120 آییـن نامـه قانـون ثبـت مورخـه 80/11/8 مراتـب یـک 
نوبت آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام 
معاملـه نسـبت بـه ملـک مـورد نظـر میباشـند کـه بـدان اشـاره نشـده و اصـل سـند 
مالکیـت یـا سـند معاملـه را در اختیـار دارنـد؛ ظـرف ده روز از تاریـخ انتشـار آگهـی بـه 
ایـن اداره مراجعـه و ضمـن اعـام اعتـراض اصـل اسـناد مالکیـت و یـا سـند معاملـه را 
ارائـه و رسـید دریافـت نماینـد. در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، 

المثنـی سـند مالکیـت صـادر و تسـلیم خواهـد گردید./
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

 م الف 15709 / شناسه آگهی 1450044

آگهی فقدان سند مالکیت
بـا تسـلیم استشـهادیه گواهـی شـده بشـماره  پیـام رضـوی اصالتـا و  آقـای 
13739 مـورخ 1401/10/19 دفترخانـه 529 تهـران، طـی درخواسـت وارده 
بشـماره 49025085 مـورخ 1401/10/20 و بـا اعـام اینکـه: سـند مالکیـت 
کاداسـتری ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بمسـاحت 316/25 دسـیمترمربع 
اصلـی  از  و مجـزا شـده  اصلـی مفـروز  از 3526  ثبتـی 964 فرعـی  بپـاک 
مذکـور واقـع در بخـش 3 تهـران اراضـی یوسـف آبـاد، ذیـل ثبت شـماره دفتر 
)ابتیاعـی  رضـوی  پیـام  آقـای  بنـام   139920301049017125 الکترونیکـی 
بموجـب سـند قطعـی شـماره 32940 تاریـخ 1399/08/11 دفترخانـه شـماره 
1194 تهـران( ثبـت و بشـماره چاپـی 755128 سـری الـف سـال 99 صـادر و 
تسـلیم گردیده اسـت و ایشـان ادعای مفقودی سـند مالکیت فوق االشـعار 
را بعلـت سـرقت نمـوده و تقاضـای صـدور المثنـی سـند مالکیت پاک مذکور 
را نموده است، علیهذا در اجرای ماده 120 آئین نامه قانون ثبت )اصاحی 
80/11/8(، مراتب در یک نوبت و در یکی از جراید آگهی میشود تا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاصی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا وجود 
سـند مالکیت نزد خود باشـند، ظرف مدت 10 روز پس از انتشـار این آگهی 
اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره 
تسـلیم و رسـید دریافـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـاء مهلـت 
مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض یـا در صـورت اعتـراض، اصـل سـند مالکیـت یـا 
سـند معاملـه ارائـه نگـردد، طبـق مقـررات و تشـریفات اداری، المثنـی سـند 

مالکیـت صـادر و تسـلیم مالـک خواهـد شـد. م/الـف
مجید زاهدی منش – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ولیعصر تهران

م الف 15710 / شناسه آگهی 1450049

آگهی فقدان سند مالکیت 
مـورخ   140185601045029581 وارده  طـی   // اصالتـاً  مسـلم  جاللـی  جـالل  آقـای 
1401/08/23 بـا تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه محلـی کـه گواهـی امضـای شـهود آن 
طـی شـماره 20426 مـورخ 1401/08/10 دفتـر اسـناد رسـمی 916 تهـران ثبـت گردیـده 
اسـت مدعی اسـت که سـند مالکیت ششـدانگ پالک ثبتی 443 فرعی از 897 اصلی 
مفـروز مجـزی شـده از 69 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 10 تهـران کـه بـه 
عنـوان یـک دسـتگاه آپارتمـان بـه مسـاحت 82/03 مترمربـع قطعـه 134 سـمت شـرق 
طبقـه 5 بلـوک ارسـباران 4 بانضمـام پارکینـگ قطعـه 14 بمسـاحت 11 مترمربـع در 
غـرب زیرزمیـن ذیـل دفتـر امـالک الکترونیـک بشـماره 139820301045048574 بـه 
شـماره چاپـی 331429- 98/ب- بموجـب سـند انتقـال قطعـی شـماره 10737 مـورخ 
87/04/25 دفترخانـه 655 تهـران بنـام وی ثبـت و صـادر و تسـلیم گردیـده اسـت و 
همزمـان بموجـب سـند شـماره 10738 مـورخ 87/04/25 همـان دفترخانـه در رهـن 
بانک ملی شـعبه لوالگر تهران مسـتقر گردیده اسـت که حسـب مکاتبه با آن بانک و 
پاسخ دریافتی بشماره 224 مورخ 1401/10/04 موافقت خود را نسبت به صدور سند 
المثنـی بـا حفـظ حقـوق رهنـی مذکـور اعـالم نمـوده اسـت، بعلـت اسـباب کشـی منـزل 
مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد ماده 120 آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت 
آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت و یا در اختیار داشـتن 
سند مالکیت نزد خود می باشد ظرف مدت 10 روز از انتشار این آگهی به این منطقه 
مراجعه و اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت اقدام نماید بدیهی است در 
ایـن صـورت پـس از تنظیـم صـورت مجلـس اصـل سـند مالکیـت به ارائه کننده مسـترد 
خواهـد شـد و صـدور المثنـی سـند مالکیـت منـوط بـه ارائـه دادنامـه از مراجـع ذیصـالح 
قضایی خواهد بود و پس از انقضاء مدت مذکور و عدم هر گونه اعتراض این منطقه 

نسـبت بـه صـدور المثنـی سـند مالکیـت اقـدام خواهـد نمـود.
سید هادی جاللی امام – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رودکی تهران
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آگهی تسلیم سند مالکیت مورث در اجرای تبصره 3 ذیل ماده 120 آئین نامه 
قانون

سـند مالکیـت ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـه شـماره 762 فرعـی از 4418 اصلـی 
مفـروز و مجـزا شـده از 2 فرعـی از اصلـی مذکـور قطعـه واقـع در بخـش 07 ناحیـه 00 
حـوزه ثبـت ملـک خـاوران تهـران اسـتان تهـران بـه مسـاحت 55 مترمربـع ذیـل ثبـت 
شـماره 69365 صفحـه 65 دفتـر 460 سـریال چاپـی 524627 بـه نـام آقـای / عبـاس 
نجاهی ثبت و صادر و تسلیم شده است. بعد مع الواسطه طبق سند قطعی شماره 
77839- 1352/10/23 دفترخانـه اسـناد رسـمی شـماره 129 تهـران بـه ابوالفضـل / 
عبدالحسـینی نیـک پـور منتقـل شـد بعـد طبـق سـند شـماره 151885 – 1371/12/10 
دفترخانه اسناد رسمی شماره 129 تهران در رهن بانک ملی قرار گرفت بعد نامبرده 
ابوالفضـل / عبدالحسـینی نیـک پـور طبـق دادنامـه گواهـی حصروراثت شـماره 669 – 
1393/05/23 شـعبه 756 شـورای حل اختالف ناحیه 15 تهران و گواهی مالیات بر 
ارث شـماره 17127- 1399/08/25 اداره کل امـور مالیاتـی جنـوب تهـران فـوت نمـوده 
اسـت ورثه وی عبارتند از علیرضا و غالمرضا و حمید رضا و معصومه و فاطمه و لیال 
و رقیـه // همگـی بـا نـام خانوادگـی عبدالحسـینی نیـک پـور فرزندان و جمیله هدائیلر 
همسـر و بعـد جمیلـه هدائیلـر همسـر وی نیـز طبـق گواهـی حصـر وراثـت شـماره 

1909970932401438 – 1399/10/24 حـوزه 205 شـورای حـل اختـالف ناحیـه 5 
تهران و گواهی مالیات بر ارث شماره 50405 – 1399/11/13 اداره کل امور مالیاتی 
غـرب تهـران فـوت نمـوده اسـت ورثـه وی عبارتنـد از نامبـردگان فرزنـدان مـی باشـند. 
اینـک آقـای محمدرضـا عبدالحسـینی نیکپـور یکـی از وراث مذکـور با اعـالم اینکه اصل 
سـند مالکیت نزد علیرضا عبدالحسـینی نیک پور تقاضای صدور سـند مالکیت سـهم 
االرث خـود را نمـوده کـه بـدواً طـی 140185601054029792 مـورخ 1401/10/21 بـه 
دارنده سند مالکیت اخطار گردید که ظرف مهلت مقرر سند مالکیت را جهت اقدام 
قانونـی بـه اداره ثبـت تسـلیم نمایـد کـه پس از انقضاء مهلت مذکـور مراتب در اجرای 
تبصـره 3 ذیـل مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت یـک نوبـت در روزنامـه کثیراالنتشـار 
آگهـی میشـود تـا چنانچـه شـخص یـا اشـخاصی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود 
میباشـند ظـرف مـدت 10 روز از انتشـار ایـن آگهـی اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل 
سـند مالکیت به این منطقه تسـلیم و رسـید دریافت نمایند بدیهی اسـت در صورت 
انقضـاء مهلـت مقـرر و عـدم وصـول اعتـراض و یـا در صـورت اعتـراض عـدم ارائـه اصـل 

سـند مالکیـت نسـبت بـه درخواسـت متقاضـی اقـدام الزم معمـول خواهـد شـد.
جواد گرجی زاده گودرزی – سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک خاوران تهران
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آگهی فقدان سند مالکیت
و   1387/04/05 مـورخ   146925 هـای  وکالتنامـه  ارائـه  بـا  بیـات  راضیـه  خانـم 
150300 مورخ 1388/05/17 و 152717 مورخ 1389/07/05 دفتر 418 تهران و 
با ارائه دو برگ استشـهادیه شـماره 19508 مورخ 1399/08/18 مورد تائید دفتر 
226 تهـران و درخواسـت وارده بـه شـماره 34670-01 مـورخ 1401/10/18 مدعـی 
اسـت که یک جلد سـند مالکیت مربوط به شـش دانگ یک دسـتگاه آپارتمان به 
مسـاحت 69/32 مترمربـع بـه شـماره 70 فرعـی از 4544 اصلـی واقـع در بخـش 
هفت تهران بشـماره چاپی 690180 بنام شـهرام تبریزی صادر و تسـلیم گردیده 
سـپس به موجب سـند قطعی 4949 مورخه 1386/2/25 دفترخانه 823 تهران 
برابـر سـند  و سـپس ششـدانگ  گردیـده  منتقـل  علیائـی  نقـوی  آقـای طـه  بنـام 
قطعـی شـماره 3036 مـورخ 1386/03/29 دفتـر 958 تهـران بـه آقـای روح الـه 
حائـری انتقـال یافتـه و دو فقـره رهنـی بـه شـماره هـای 3037 و 3038 مورخـه 
1386/4/29 دفترخانـه 958 تهـران در قیـد رهـن میباشـد کـه در اثـر بـی مباالتـی 
مفقـود گردیـده، درخواسـت صـدور المثنـی سـند مالکیـت نموده اسـت لـذا مراتب 
باسـتناد تبصـره یـک اصالحـی مورخـه 72/9/2 مـاده 120 آئیـن نامـه قانـون ثبـت 
در یـک نوبـت آگهـی مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک مرقـوم غیـر از اسـناد فـوق و یـا 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 به صدور المثنی سـند مالکیت طبق 

مقـررات اقـدام خواهـد شـد%
علیرضا محسنی – کفیل واحد ثبتی حوزه ثبت ملک پیروزی تهران
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آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای حبیـب الـه متقیـان اصالتـا بـا اعالم گم شـدن سـند مالکیت ملک مـورد آگهی با 
تسـلیم دو برگ استشـهادیه گواهی امضاء شـده ذیل شـماره 10568 و 10569 فاقد 
تاریخ دفترخانه 870 تهران طی درخواسـت وارده 1023031534 مورخ 1401/10/14 
تقاضای صدور المثنی سند مالکیت را نموده اند که مراتب در اجرای ماده 120 آیین 
نامـه قانـون ثبـت بـه شـرح زیـر آگهـی مـی گـردد: 1- نـام و نـام خانوادگـی: آقای حبیب 
اله متقیان مالک شش دانگ 2- شماره پالک: 24578 فرعی از 118 اصلی 3- علت 
گم شدن: نرسیدن سند تک برگ از طرف اداره پست 4- خالصه وضعیت مالکیت: 
سـند مالکیت کاداسـتری ششـدانگ عرصه و اعیان یک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی 
بمسـاحت 60/26 مترمربع که مقدار 1/53 مترمربع آن بالکن اسـت واقع در سـمت 
شـرقی طبقـه سـه بشـماره 24578 فرعـی از 118 اصلـی قطعـه 8 تفکیکـی مفـروز 
و مجـزی شـده از 11564 فرعـی از اصلـی مذکـور واقـع در بخـش 11 تهـران بانضمـام 
پارکینـگ قطعـه 1 تفکیکـی بـه مسـاحت 11 مترمربـع واقـع در سـمت شـمال غربـی 
طبقـه زیرزمیـن، بانضمـام انبـاری قطعـه 8 تفکیکـی به مسـاحت 2/61 مترمربع واقع 
در سـمت زیـر حیـاط طبقـه زیرزمیـن بشـماره چاپـی 165046 ذیـل دفتـر الکترونیـک 
140120301023035018 به نام آقای حبیب اله متقیان صادر گردیده اسـت. لذا با 
توجه به اعالم فقدان سـند مالکیت ملک فوق الذکر و درخواسـت صدور المثنی آن 
مراتـب اعـالم 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 می باشـد باید 
تـا ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت محـل مراجعـه و اعتـراض خـود را ضمـن ارایه 
اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه تسـلیم نمایـد و اگـر ظـرف مهلت مقـرر اعتراض 
نرسـد و یـا در صـورت اعتـراض اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه ارایـه نشـود اداره 
ثبت المثنی سـند مالکیت را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسـلیم خواهد کرد. 

محمد امین کریمی جو – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کن تهران
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آگهی مفقودی
پلاک شلماره  بله  و  ام  ب  سلواری  سلبز  بلرگ  و  کمپانلی   سلند 
176 ط 36 ایران 28 شلماره موتور 4683337 و شلماره شاسلی 
4683337 بنلام اکبلر ملرادی مقلام مفقلود گردیلده و از درجله 

اعتبلار سلاقط اسلت. 

آگهی مفقودی
بـرگ سـبز وانـت دوکابیـن مـزدا تیـپ CARA2000i – مـدل 1399 - بـه شـماره 
پـاک 245 ط 24 ایـران  19 – شـماره موتـور E2M7A5813  - شـماره شاسـی 
NAGP2PC32LA282326 به نام رضا زارعی مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.

آگهی مفقودی
درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد فـروش ومالکیـت خـودروی سـواری پرایـد تیـپ دی ام 
)هـاچ بـک( بـه رنـگ خاکسـتری متالیـک مدل1374شـماره موتـور 00763378 شـماره 
شاسی 00101229 شماره پالک ایران 59-528س87 بنام فاطمه عرب باالجلین فرزند 
قربـان  کدملـی 2110362456 صـادره ازگـرگان  لـذا سـند کمپانـی وبـرگ سـبز )فاکتـور 
فـروش کارخانـه وسـند مالکیـت( وکارت مشـخحصات خـودروی فوق الذکرمفقود شـده 

522-استان گلستان-گرگانوازدرجـه اعتبـار سـاقط می باشـد..
آگهی مفقودی

درخصـوص مفقـود شـدن اسـناد استیشـن نیسـان تیـپ پاتـرول بـه رنـگ آبـی معمولـی 
مـدل1367 شـماره موتـور24061029 شـماره شاسـی 15Z703117 شـماره پـاک ایـران 
69-223د14 بنـام شـعبانعلی یـوری  فرزنـد ابوالفضـل شـماره شناسـنامه 2 کدملـی 
2249275378 صادره ازکردکوی لذا برگ سـبزوفاکتور فروش کارخانه)سـند مالکیت 

وسـند کمپانـی( فـوق الذکـر مفقـود شـده وازدرجـه اعتبـار سـاقط میباشـد.
523-استان گلستان- گرگان

آگهی تغییرات شرکت شیمیایی کیان برزن
شرکت با مسئولیت محدود به شماره ثبت 289045  و شناسه ملی 10103251621 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1397/08/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:
آقـای محمدهـادی برازنـده شـماره ملـی 0453716962 بـا پرداخـت 750.000ریـال در زمـره شـرکا 
شـرکت قـرار گرفت.خانـم نرگـس برازنـده شـماره ملـی0453353525 بـا پرداخـت100.000 ریـال 
در زمـره شـرکا شـرکت قـرار گرفت.آقـای حمیدبرازنـده بـه شـماره ملـی 0075121743 بـا پرداخـت 
1.300.000ریال به صندوق شـرکت سـهم الشـرکه خودرا به میزان 2.550.000ریال افزایش داد.
سـرمایه شـرکت از مبلـغ 5.000.000 ریـال بـه 7.150.000 ریـال افزایـش یافـت و در نتیجـه مـاده 
مربوطه در اساسـنامه به شـرح مذکور اصالح میگردد . اسـامی شـرکاء و میزان سـهم الشـرکه هر 

یـک از اعضـا پـس از افزایـش سـرمایه بـه شـرح زیـر اعـالم میگـردد :
 ا – آقـای حمیـد برازنـده بـه شـماره ملـی 0075121743 دارای 2.550.000 ریـال سـهم الشـرکه 2 
– آقای محمد جواد برازنده به شماره ملی 0384059805 دارای 1.250.000 ریال سهم الشرکه 
3 – خانـم نیـره برازنـده بـه شـماره ملـی 0075209500 دارای 1.250.000 ریـال سـهم الشـرکه 
4 – خانـم مولـود احمـدی آملـی بـه شـماره 0383573531دارای 1.250.000 ریـال سـهم الشـرکه 
5 – آقای محمد هادی برازنده به شماره ملی 0453716962 دارای 750.000 ریال سهم الشرکه

 6-خانم نرگس برازنده به شماره ملی 0453353525 دارای 100.000 ریال سهم الشرکه 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تهران 

)391339(

آگهی فقدان سند مالکیت
بـرگ  دو  ارائـه  ضمـن  اصالتـاً  )مالـک(  میرزایـی  رضـی  آقـای  اینکـه  بـه  نظـر 
استشهادیه مصدق به شماره ترتیب 29772- 1401/11/8 تنظیمی دفتر اسناد 
رسمی یک لواسان منضم به درخواست وارده شماره 036323- 1401/11/9 با 
اعالم اینکه به علت سـهل انگاری، اصل سـند مالکیت )تک برگی( سـه دانگ 
مشاع از شش دانگ یکدستگاه آپارتمان به مساحت 67/88 مترمربع قطعه 
3 تفکیکـی بشـماره پـالک ثبتـی 16974 فرعـی از 33 اصلـی واقـع در بخـش 11 
تهـران بنـام آقارضـی / میرزائـی فرزنـد بعنوان مالک سـه دانگ مشـاع از شـش 
دانـگ عرصـه و اعیـان سـند مالکیـت اصلـی بشـماره چاپـی 022988 سـری و 
سـال 00 بـا شـماره دفتـر الکترونیکـی 140120301026026202 ثبـت گردیـده 
است. مالکیت صادر گردیده، مفقود شده است و از این اداره تقاضای صدور 
المثنی آنرا نموده است؛ لذا بدینوسیله وفق ماده 120 آیین نامه قانون ثبت 
مورخه 80/11/8 مراتب یک نوبت آگهی تا چنانچه شخص و یا اشخاص اعم 
از حقیقی یا حقوقی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مورد نظر میباشند 
کـه بـدان اشـاره نشـده و اصـل سـند مالکیـت یـا سـند معاملـه را در اختیـار 
دارند؛ ظرف ده روز از تاریخ انتشـار آگهی به این اداره مراجعه و ضمن اعالم 
اعتراض اصل اسناد مالکیت و یا سند معامله را ارائه و رسید دریافت نمایند 
در غیـر اینصـورت پـس از سـپری شـدن مهلـت مقـرر، المثنـی سـند مالکیـت 

صـادر و تسـلیم خواهـد گردید.
مهدی شعبانی – رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک قلهک تهران

م الف 15711/ شناسه آگهی 1450053

آگهی مزایده اموال غیر منقول)اسناد ذمه(
بـه موجـب پرونـده اجرائـی کالسـه ۱۴۰۰۰۲۵۷۱ سـه دانـگ از ششـدانگ یـک واحد 
آپارتمـان  در طبقـه همکـف پـالک ثبتـی شـش هـزار و ششـصد و نـود دو فرعـی از 
یکصـد و چهـل و سـه اصلی)شـماره ۶۶۹۲ فرعـی از ۱۴۳ اصلی(کـه دارای سـند 
مالکیـت اصلـی بـا شـماره چاپـی ۸۴۱۸۲۹ سـری ه سـال ۹۸،بـا حـدود شـماال:به 
طـول سـه متـر و بیسـت سـانتی متـر پنجـره و دیـواری محـدود اسـت بـه فضـای بـاز 
محوطـه مشـترک شـرقا بـه طـول ده متـر و سـی سـانتی متـر دیـواری اسـت محـدود 
به فضای موجود بین دو  بلوک جنوبا: اول به طول سـه متر و سـی و پنج سـانتی 
متـر دوم بـه طـول یـک متـر و بیسـت و دو سـانتی متـر پنجـره و درب و دیـواری 
محـدود اسـت بـه تـراس اختصاصـی سـوم بـه طـول پنـج متـر و چهـل و پنـج سـانتی 
متـر دیـوار و پنجـره اسـت محـدود بـه فضـای بـاز محوطـه مشـترک چهـارم بـه طـول 
نیـم متـر دیـوار اشـتراکی غربـا:اول بـه طـول چهـار متـر و نـود و پنـج سـانتی متـر 
دیـوار مشـترک و در محـدود اسـت بـه راه پلـه اشـتراکی سـوم بـه طـول یـک متـر 
و نـود و پنـج سـانتی مترسـوم بـه طـول چهـار متـر و هفـده سـانتی متـر چهـارم بـه 
طـول پنـج متـر و نـه سـانتی متـر دیـوار مشـترکی محـدود اسـت بـه پـالک ۶۶۹۱ 
نبـش چهـارراه مجتمـع  مولـوی  بلـوار  آدرس کرمانشـاه شـهرک معلـم  در  فرعـی 
مسـکونی نـور بـه نـام آقـای مهـدی دارابـی آزاد ثبـت و صـادر شـده اسـت کـه طبـق 
نظر کارشـناس رسـمی ملک با مسـاحت ۶۸ متر مربع واقع در طبقه ی همکف از 
یـک بلـوک ۴ طبقـه واقـع در مجتمـع مسـکونی نـور سـازه سـاختمان اسـکلت فلزی 
و سـقف تیرچه بلـوک نمـای سـاختمان ترکیـب آجرنمـا و پالسـتر سـیمانی دارای 
هـال و پذیرایـی دو اتـاق خـواب آشـپزخانه بـا کابینـت معمولـی و سـرویس های 
بهداشـتی میباشد.پوشـش دیـوار آشـپزخانه و سـرویس هـای بهداشـتی کاشـی و 
کـف آنهـا سـرامیک پوشـش دیـوار هـای دیگـر فضاهـا اندودگـچ و نقاشـی و کـف 
آنها پالسـتر سـیمانی میباشـد.دارای انشـعابات معمول گاز مسـتقل برق مسـتقل 
آب مشـاعی تـراس بـه مسـاحت ۴ متـر مربـع در ضلـع جنوبـی فاقـد آسانسـور و 
پارکینگ مسقف.مشـمول قدرالسـهم از عرصه وسـایر مشـاعات و مشـترکات طبق 
قانـون تملـک آپارتمان هـا و آییـن نامـه هـای اجرایـی آن میباشـد.واحد در زمـان 
بازدید خالی از سـکنه می باشد.سیسـتم گرمایشـی بخاری و سرمایشـی کولر آبی 
قدمت سـاخت حدود ۲۰ سـال میباشـد با ارزش سـه دانگ مشـاع سـه میلیارد و 

دویسـت و پنجـاه میلیـون ریـال »۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریـال« کـه برابر گزارش مامور 
اجـرا ملـک مزبـور محـل سـکونت اشـخاص ثالث»مستاجر«می باشـد و از میـزان و 
مدت و میزان اجازه بهاء اطالعی کسـب نگردید. و سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ 
یک واحد آپارتمان مسـکونی با پالک ثبتی چهارهزار و نهصد و هفتاد و نه فرعی 
از یکصـد و هشـتاد و دو اصلـی »شـماره ۴۹۷۹فرعـی از ۱۸۲اصلـی بخـش ۹۷« 
واقع در طبقه ی سـه به مسـاحت »۸۸.۵۵«هشـتاد و هشـت متر و پنجاه  و پنج 
دسیمتر مربع باشماره دفتر بازداشتی الکترونیک ۱۴۰۰۰۵۸۱۶۰۱۴۰۰۱۳۶۱ مالک 
به نام مهدی دارابی آزاد شـماره ملی ۳۲۵۸۷۹۵۱۱۸ نام پدر مرتضی دارای سـند 
مالکیـت اصلـی بـا شـماره چاپـی ۶۹۲۸۵۵ سـری ج سـال ۹۸ در دفتـر بازداشـتی 
و پرونـده ثبتـی و سـند مالکیـت قیـد گردیـده اسـت بـا حـدود: شـماال:اول بـه طـول 
۳.۴ متر دیوار اشتراکی با آپارتمان شمال غربی دوم به طول ۲.۹۵ متر سوم به 
طـول ۱.۹۵ متـر چهـارم بـه طـول ۲.۹۵ دیـوار و پنجـره بـه نورگیر مشـترک پنجم به 
طـول ۳.۹۵ متـر دیـوار اشـتراکی بـه آپارتمـان مرقـوم شـرقا: در شـش قسـمت اول 
به طول ۳.۵۵ متر دیوار اشـتراکی با راه پله مشـترک دوم به طول ۱،۵ متر دیوار 
اشـتراکی بـا راه پلـه مرقـوم سـوم بـه طـول ۱.۲۵ متـر در و دیـوار بـه راه پلـه مرقـوم 
چهـارم بـه طـول ۱.۵ متـر دیـوار بـه آسانسـور مشـترک پنجـم بـه طـول ۱.۳ متـر  
دیوار اشـتراکی با آپارتمان جنوب وسـط ششـم به طول۸.۵۵ متر دیوار اشـتراکی 
بـا آپارتمـان مزبـور جنوبـا: درچهـار قسـمت اول بـه طـول ۲.۷۵ متـر دوم بـه طـول 
۱متـر سـوم بـه طـول ۲.۳ متـر چهـارم بـه طـول ۱.۹۵ متـر دیـوار و پنجـره بـه فضـای 
حیـاط مشـترک غربا:بـه طـول ۱۰.۹۵ متـر بـه فضـای پالک هـای۷۲۹ و۳۴ فرعـی 
کـه برابـر گـزارش کارشناسـی رسـمی سـه دانـگ یـک واحـد آپارتمـان بـا مسـاحت 
۸۸/۵۵ متـر مربـع در طبقـه سـوم از یـک بلـوک ۵ طبقـه در خیابـان کسـری بلـوار 
باغچه بـان کوچـه گلهـای ۴ مجتمـع پرنیـان واحـد ۱۸ غربـی واقـع شـده اسـت سـازه 
سـاختمان اسـکلت فلـزی و سـقف تیرچـه بلـوک نمـای سـاختمان ترکیـب سـنگ و 
شیشـه رفلکـس دارای هـال و پذیرایـی دو اتـاق خـواب آشـپزخانه بـا کابینت ام دی 
اف و سـرویس های بهداشـتی می باشـد پوشـش دیـوار آشـپزخانه وسـرویس های 
بهداشـتی کاشـی وکـف آنهـا سـرامیک و پوشـش دیوار هـای دیگـر فضاهـا کاغـذ 
دیواری و نقاشـی و کف هال و پذیرایی سـرامیک و اتاق خواب ها پارکت می باشـد 
دارای انشـعابات معمـول گاز و آب مشـترک بـرق اختصاصـی تـراس بـه مسـاحت 

دارای  مترمربـع   ۵ مسـاحت  بـه  انبـاری  غربـی  جنـوب  در ضلـع   ۳/۸۲مترمربـع 
آسانسـور و پارکینـگ مشـاعی مـی باشـد مشـمول قدرالسـهم از عرصـه و سـایر 
مشـاعات و مشـترکات طبـق قانـون تملـک آپارتمان هـا و آییـن نامه  هـای اجرایـی 
آن می باشـد واحـد در زمـان بازدیـد خالـی از سـکنه می باشد.سیسـتم گرمایشـی 
 بخاری و سرمایشـی کولر آبی قدمت سـاخت ۲۰ سـال می باشـد ارزش سـه دانگ 
مشـاع از شـش دانگ پالک فوق هفت میلیارد و پنجاه و شـش میلیون و سـیصد 
و هفتـاد و پنـج هـزار ریال»۷/۰۵۶/۳۷۵/۰۰۰ریـال« می باشـد کـه برابـر گـزارش 
مامـور اجـرا ملـک مزبـور در تصـرف زوجـه و فرزنـدش می باشـد سـه دانگ مشـاع 
از  فرعـی  و چهـار  دویسـت  ثبتـی شـماره  پـالک  اعیـان  و  دانـگ عرصـه  از شـش 
نـام مهـدی  بـه  اصلـی«   ۲۶۱۱ از  یـازده اصلی»۲۰۴فرعـی  و  دو هـزار و ششـصد 
پـدر مرتضـی دارای سـند مالکیـت  نـام  دارابـی آزاد شـماره ملـی ۳۲۵۸۷۹۵۱۱۸ 
اصلـی باشـماره چاپـی ۳۰۲۷۰۲ سـری الـف سـال ۹۷ شـماره دفتـر الکترونیکـی 
۱۳۹۸۲۰۳۱۶۰۰۱۰۰۲۸۴۶ ثبـت گردیـد بـا حـدود و مشـخصات شـماال درب و دیـوار 
اسـت بـه طـول شـش متـر وچهـل سـانتی متـر بـه کوچـه شـرقا دیـوار مشـترک بـه 
طـول نـوزده متـر و بیسـت سـانتی متـر بـه شـماره یکصـد و شـصت و نـه فرعـی 
جنوبـا دیـوار بـه دیـوار شـش متـر و چهـل سـانتی متـر بـه شـماره چهـل و نـه فرعـی 
غربـا دیـوار بـه دیـوار بـه طـول نـوزده متـر و بیسـت سـانتیمتر بـه شـماره پانصـد 
کاربـری  بـا  بـاب سـاختمان  یـک  کارشـناس رسـمی  نظـر  برابـر  کـه  و سـی فرعـی 
مسـکونی در آدرس کرمانشـاه خیابـان شـریعتی کوچـه آریـن سـاختمان جنوبـی 
آن  اعیانـی  کـه  ملـک  ۱۲۲/۸مترمربـع می باشـد  بـا مسـاحت عرصـه  پـالک ۴و۶ 
بـا سـازه آجـری دیوارهـای باربـر پوشـش سـقف تیرآهـن و طـاق ضربـی و نمـای 
بـه مسـاحت  اجـرا و احـداث گردیـده اسـت. طبقـه همکـف  آجـری در دو طبقـه 
بـه  نامـه ی شـهرداری منطقـه ۴ کرمانشـاه  اسـتناد  بـه  ۱۱۳/۵۵ متـر مربـع »کـه 
شماره ۹۷۰۱۴۵۸۰ مورخ ۱۳۹۸/۱/۱۹ مقدار  ۳۳/۷۳مترمربع از طبقه ی همکف 
طبـق پیشـنویس مصوبـه کمیسـیون مـاده ۵ دارای کاربـری تجـاری« و طبقـه اول 
مسـکونی بـه مسـاحت ۱۲۲/۸۰مترمربـع می باشـد ضمنـا ایـن ملـک بـا عنایـت بـه 
نامـه فـوق الذکـر شـهرداری منطقـه ۴ کرمانشـاه دارای تعریـض در زمـان نوسـازی 
می باشـد ایـن ملـک بـا موقعیـت جنوبـی فاقـد پارکینـگ بـا قدمـت سـاخت حـدود 
بـوده  گاز  و  بـرق  آب  انشـعابات منصوبـه  و  امتیـازات  دارای  از ۳۵ سـال  بیـش 

همچنیـن سیسـتم گرمایشـی آن بخـاری و گازی و سیسـتم سرمایشـی آن کولـر 
آبـی می باشـد الزم بـه یـادآوری اسـت بنابـر اذعـان مرتضـی دارابـی آزاد پـدر مدیون 
ایـن سـاختمان فاقـد پروانـه سـاختمانی و گواهـی پایـان کار می باشـد ارزش سـه 
دانـگ مشـاع از شـش دانگ عرصـه و اعیـان ایـن ملـک بـه مبلـغ سـیزده میلیـارد و 
پانصـد میلیـون ریال»۱۳/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریـال« می باشـد کـه برابـر گـزارش مامـور 
یـک مغـازه تجـاری و در  کـه ملـک مذکـور در طبقـه  همکـف  اجـرا محـرز گردیـد 
تصرف شـخص خاصی نمی باشـد و در طبقه اول در تصرف مسـتاجر با میزان ۲۰ 
میلیـون تومـان رهـن و اجـاره بهـاء ماهیانـه ۳میلیـون تومـان می باشـد و از مـدت 
قـرارداد اطالعـی کسـب نگردیـد. از سـاعت ۹ الـی ۱۲ مـورخ ۱۴۰۱/۱۲/۱ در اداره 
اجـرای اسـناد رسـمی کرمانشـاه واقـع در بلـوار بنـت الهـدی روبـروی فرمانـداری از 
طریـق مزایـده بـه فـروش می رسـد. مزایـده از مبلـغ ارزیابـی شـروع و بـه باالتریـن 
قیمـت پیشـنهادی نقـداً فروختـه می شـود. الزم بـه ذکـر اسـت پرداخت بدهی های 
مربوط به آب برق گاز اعم از حق انشـعاب و یا حق اشـتراک و مصرف در صورتی 
کـه مـورد مزایـده دارای آنهـا باشـد و نیـز بدهی هـای مالیاتـی و عـوارض شـهرداری 
و غیـره تـا تاریـخ مزایـده اعـم از اینکـه رقـم قطعـی آن معلـوم شـده یـا نشـده باشـد 
بـه عهـده برنـده مزایـده اسـت و نیـز در صـورت وجـود مـازاد، وجـوه پرداختـی بابـت 
هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسـترد خواهد شـد و نیم عشـر و 
حـق مزایـده نقـداً وصـول میگـردد شـرکت در مزایـده منوط بـه پرداخت ده درصد از 
مبلغ پایه کارشناسـی به حسـاب سـپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی 
او در جلسـه مزایده اسـت برنده مزایده مکلف اسـت ما به التفاوت مبلغ فروش 
را ظـرف مـدت ۵ روز از تاریـخ مزایـده بـه حسـاب صنـدوق ثبـت تودیـع نمایـد و 
درصورتـی کـه ظـرف مهلـت مقـرر مانـده فـروش را بـه حسـاب سـپرده ثبـت واریـز 
نکنـد مبلـغ مذکـور قابـل اسـترداد نبـوده و بـه حسـاب خزانـه واریـز خواهد شـد،در 
اعتبـار سـاقط و مزایـده تجدیـد میگـردد.  از درجـه  ایـن صـورت عملیـات فـروش 
ضمنـاً بـه اسـتناد اعـالم وکیـل بسـتانکار کلیـه پـالک هـای مـورد مزایـده فـوق فاقـد 

بیمـه می باشـند.
۲۸۰۷ / م الف / ۱۲   تاریخ انتشار:۱۴۰۱/۱۱/۱۶  
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با دستگاه »دو شیوه« 
آمارها همیشه درست  است

راضیه حسینی
وزیــر کار: »تحقــق یــک میلیــون شــغل را بــه دو 
شــیوه راســتی آزمایــی کردیــم؛ خــدا را شــکر آن چیــزی 
که محقق شــده بیشــتر 
بــوده  پیش بینی هــا  از 

است.«
چطــور  شــیوه  دو 
می توانــد آمــار را طــوری 
حتــی  کــه  ببــرد  بــاال 
هــم  پیش بینی هــا  از 
جلــو بزنــد؟ آیــا ایــن دو 
شــیوه همانی اســت که 
مســئوالن در هر موردی دســت به دامانش می شــوند و 
ســرآخر آمار اعجاب آوری را نصیب شــان می کند؟ آیا با 
همیــن دو شــیوه قول هــای مســئوالن اجرایی می شــود؟ 
رونــق اقتصــادی، ار بیــن رفتــن تحریم ها، ســرعت قطار 

پیشرفت، گذر از زمستان سخت، وفور کاال و...
شــاید دولــت دســتگاهی خــاص اختــراع کــرده کــه 
بــا آن راســتی آزمایی هــا را انجــام می دهــد و اســمش را 
گذاشــته »دو شــیوه«. طــرز کارش هــم بــه ایــن صورت 
اســت که افراد در اتاقی در بســته می نشــینند. دستگاه 
روشــن شــده و امواجی را در اتاق منتشــر می کند. البته 
چنــد نفــر هم جهت تنها نماندن فرد مورد نظر، در اتاق 
حضــور دارنــد کــه فقــط جنبــه ی تشــریفاتی دارد. چهار، 
پنــج نفــر دیگر هم باالی ســر فرد مــورد آزمایش حضور 
دارنــد؛ بــرای این کــه اگــر وی چیــزی نیاز داشــت ســریعاً 
تهیه کنند. آزمایش شروع  و سؤال ها پرسیده می شود. 
»آیا شــما بیکارید؟ آیا از بیکاری رنج می برید؟ آیا تا به 

حال درد بیکاری را تجربه کرده اید؟«
فــرد مــورد آزمایــش بــدون این که حتی یکــی کلمه 
قــرار  ذهن خوانــی  مــورد  خــودکار  صــورت  بــه  بگویــد، 
می گیــرد و تمامــی محتویــات مغــز، از جملــه جــواب بــه 
ســؤاالت، روی برگه  ی سفید روبرویش نوشته می شود. 
حتی برای دســت گرفتن یک خودکار هم به وی زحمت 
نمی دهند و عوامل اجرایی اطراف فرد، این کار را انجام 
می دهند. جواب ها از »دو شیوه« وارد هندزفری داخل 
گــوش عوامل شــده و بعد به صــورت کلمات، روی برگه 

نوشته می شوند. 
خروجی، آماری فوق العاده است! در کمال تعجب 
نه تنهــا یــک میلیــون، بلکــه چهارمیلیون و پانصد شــغل 
ایجــاد شــده اســت. حتی دســتگاه، محتویــات ذهن یک 
نوزاد را هم خوانده و او هم اعالم کرده که مشغول به 

کار است؛ آن هم به صورت دو شیفت. 
ایــن موفقیــت بــزرگ را به مســئوالن نخبــه و ملت 

خوشبخت ایران تبریک می گوییم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی 
کشــور با بیان اینکه تخلفات مالیاتی در جامعه 
ضمــن  اســت،  اقشــار  ســایر  از  کمتــر  پزشــکی 
تشــریح درخواســت های مالیاتی جامعه پزشکی 
برای تعیین ضرایب مالیاتی، تاکید کرد که برای 
هیــچ یــک از گروه های پزشــکی معافیت مالیاتی 

نداشته ایم.
دکتر علی ســاالریان در گفت وگو با ایســنا، 
پزشــکی،  مالیــات  جامعــه  تعییــن  دربــاره وضــع 
و  پزشــکان  مالیــات  دربــاره  ســاله  همــه  گفــت: 
محســوب  خالــص  درآمــد  کــه  آن  از  درصــدی 
می شــود، تصمیم گیری هایــی می شــود و انصافــا 
ســازمان امــور مالیاتــی هــم همــکاری خوبــی بــا 
جامعه پزشکی دارد و جلسات متعددی با رییس 
ســازمان امــور مالیاتــی داشــته ایم و حرف هایمان 
را در زمینه مشــکالت جامعه پزشــکی شــنیده اند 
و دربــاره ضریــب مالیاتی اقشــار مختلــف جامعه 
پزشــکی، باتوجــه بــه اینکــه درآمدهــا و حاشــیه 
سودها در سال های اخیر تغییر کرده، حرف های 
ما را شــنیده اند و تغییراتی در آن اعمال کرده اند 

که باید از این سازمان تشکر کنیم.

تخلفات مالیاتی در جامعه 
پزشکی کمتر از سایر اقشار است

وی افــزود: برخی با ادعاهایی مبنی بر عدم 
اســتفاده پزشــکان از کارتخــوان، پزشــکان را بــه 
گریــز مالیاتــی متهم می کننــد. در حالی که چنین 
چیزی درســت نیســت. بررســی های انجام شده، 
نشــان داده اســت کــه اوال طــی ســال های اخیــر 
ضریب اســتفاده از کارتخوان در جامعه پزشــکی 
بســیار باال رفته و تقریبا نزدیک ۱۰۰ درصد شــده 
اســت. در شــرایط فعلی هم که گردش پول نقد 
در جامعــه کــم اســت، فعالیــت اقتصــادی اصــوال 
بدون کارتخوان ممکن نیســت. عجیب اســت که 
فــردی بــدون کارتخــوان بخواهــد روزانــه ۱۰ بیمار 
ببیند. اینکه پزشکی از کارتخوان دیگری استفاده 
کرده یا به بهانه خرابی کارتخوان از بیمار بخواهد 
که پول را به شماره کارتی واریز کرده یا پول نقد 
بیاورد هم به عنوان تخلفات معدودی وجود دارد 
و در همه اقشــار هم این تخلفات دیده می شــود 
و تنها محدود به جامعه پزشــکی نیســت. ما هم 
اگــر چنین مواردی مشــاهده کنیــم،  برخورد کرده 
و همیشــه هــم توصیــه می کنیــم کــه باتوجــه بــه 
اینکه جنس کار پزشکی متفاوت است و با بیمار 
ســروکار داریــم، بــه هیچ وجــه نباید بــه خودمان 
اجــازه دهیــم کــه چنیــن تخلفــات و رفتارهایی از 
سوی معدود افرادی دیده شود و اعتبار و منزلت 

جامعه پزشکی زیر سوال رود.

ساالریان ادامه داد: به هر حال این موارد از 
گذشــته وجود داشته، اما خوشــبختانه روزبه روز 
در حــال کمرنگ تــر شــدن اســت و ســازمان نظام 
پزشــکی هم حســاس اســت که این اتفاق نیفتد. 
اگــر همــکاری را ببینیــم و مســجل شــود کــه از 
کارتخوان استفاده نکرده و همین موضوع باعث 
ایجــاد زحمــت بیمــار یا همراه بیمار شــده اســت،   
انتظامــی ســازمان نظــام پزشــکی قطعــا  بخــش 
برخورد می کند. باید توجه کرد که تخلف مالیاتی 
در همــه اقشــار وجــود دارد. در جامعــه پزشــکی 
هــم وجــود دارد، امــا قطعــا ایــن قضیــه بیــش از 
اقشــار دیگر نیســت، بلکه کمتر هم هست. زیرا 
همکاران ما تعهد بیشــتری دارند و جنس کار ما 

متفاوت است.
وی بــا بیــان اینکــه در عیــن حــال تخلفــات 
مالیاتــی در ســال های اخیــر در جامعــه پزشــکی 
بســیار پایین آمده و روزبــه روز در حال کمرنگ تر 
شــدن اســت، گفــت: در عیــن حــال خواهشــم از 
مســئوالن ســازمان امــور مالیاتــی ایــن اســت کــه 
بــا ارتبــاط خوبی که بین ســازمان امــور مالیاتی و 
ســازمان نظــام پزشــکی وجــود دارد، مقــداری در 
اظهارنظرها درباره جامعه پزشکی و مالیات شان، 
مهربانانه تــر، بــا دقــت و ســنجیده تر عمــل کنند. 
البتــه حــق می دهــم کــه باتوجــه به اینکــه جنس 

کار پزشــکی متفــاوت اســت، مــردم وقتی تخلفی 
از پزشــک مشــاهده کننــد، حساســیت بیشــتری 
داشــته و این تخلفات انعکاس بیشــتری داشــته 
باشــد، امــا نبایــد به ایــن موضوع دامــن زد و این 

کار زیبنده نیست.

لزوم توجه به »افزایش 
قیمت ها« و »کاهش درآمدها« 

در مالیات پزشکان
مالیاتــی  دربــاره درخواســت های  ســاالریان 
بــرای جامعــه پزشــکی در تعییــن مالیــات ســال 
گذشــته، گفــت: بســیاری از پزشــکان در روزهای 
بحرانــی کرونــا، از جــان گذشــتگی کردند. جامعه 
پزشــکی مشــکالت زیــاد و امکانات کمی داشــت. 
بــه ویــژه در اوایــل کرونــا کــه حتــی دسترســی به 
مــا  همــه  امــا  نداشــت،  وجــود  حفاظتــی  لــوازم 
معترفیم که هیچکس نتوانســت جامعه پزشــکی 
را به کم کاری متهم کند و جامعه پزشــکی از این 
آزمــون ســربلند بیــرون آمــد. بایــد توجــه کــرد که 
در پاندمــی کرونــا برخی رشــته ها آســیب دیدند، 
مانند دندان پزشــکان که مراجعه به آنها در زمان 
کرونا به شــدت کاهــش یافته بود و ... همچنین 
و  )غیرضــرور(  الکتیــو  جراحــی  اعمــال  از  برخــی 

انتخابــی کنســل شــد و درآمــد پزشــکان مرتبــط 
بــا ایــن اعمــال، بســیار کــم شــد. بــر ایــن اســاس 
ســازمان نظــام پزشــکی درخواســت داشــت کــه 
ضرایــب مالیاتی شــان مــورد توجــه قــرار گرفتــه و 
به این پزشــکان کمک شــود. همچنین باتوجه به 
شــرایط اقتصادی فعلی که قیمت اقالم مصرفی، 
بــه  باتوجــه  پزشــکی،  دســتگاه های  و  تجهیــزات 
قیمت دالر، بسیار گران شده است، کارشناسان 
مــا با کارشناســان ســازمان امــور مالیاتی در حال 
تعامــل هســتند کــه بتوانیــم شــرایط عادالنه تری 
برای اخذ مالیات از جامعه پزشکی برقرار کنیم.

مالیاتــی  ضرایــب  در  اینکــه  بیــان  بــا  وی 
بــرای گروه هــای مختلــف، اعداد مختلفــی منظور 
می شــود، گفــت: باتوجــه بــه اجاره بهــا، وضعیــت 
پرسنلی، مواد مصرفی و ... ضرایب مالیاتی برای 

رشته های مختلف متفاوت است.

برای پزشکان »معافیت 
مالیاتی« نداریم

ســاالریان دربــاره معافیــت مالیاتــی برخــی 
گروه هــای پزشــکی نیــز گفــت: در زمینــه قوانیــن 
مالیاتــی بــرای تعییــن مالیات هــای ســال گذشــته 
بــرای هیــچ یــک از گروه هــای پزشــکی معافیــت 
مالیاتــی نداشــته ایم. در ســال گذشــته هــم ایــن 
معافیــت وجــود نداشــت، امــا ســعی شــد کــه بــا 
گروه هایی که در کرونا آســیب دیدند، با اعتدال 

مالیاتی بیشتر برخورد شود.
وی تاکیــد کــرد: باید توجه کــرد که پرداخت 
مالیات وظیفه هر شــهروندی اســت و باید ســهم 
خودش را برای ایجاد نظم و آبادانی مملکت ایفا 
کند، اما این موضوع را هم مدنظر داشته باشیم 
کــه نــوع برخورد دولت بــا گروه هایی که دارند به 
جامعــه ارائه خدمت می کنند، متفاوت باشــد. به 
ویژه جامعه پزشــکی که خدمت اســتراتژیک ارائه 
می دهنــد. از طرفــی گــران شــدن خدمــات درمان 
باعــث شــده کــه حاشــیه ســود جامعــه پزشــکی 
کاهــش یابــد کــه ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
بایــد مقــداری در اخــذ مالیــات از جامعه پزشــکی 
کارشناســانه تر برخورد کرد که همین باعث شود 
تــرس از مالیــات دادن و گریــز مالیاتــی در برخــی 

همکاران کمتر شود.

جامعه پزشکی؛ از 
خوش حساب ترین مودیان مالیاتی

رئیــس  حــال  عیــن  در  گفــت:  ســاالریان 
ســازمان امــور مالیاتــی اعــالم کــرده بودنــد کــه 
پزشــکان از خوش حســاب ترین مودیــان مالیاتــی 
هســتند و از طرفــی آمارهــا هــم نشــان می دهــد 
کــه خوداظهاری مالیاتی پزشــکان، از دقیق ترین، 
درست ترین و نزدیک به واقع ترین خوداظهاری ها 
در میان اقشــار مختلفی بوده که مالیات شــان را 
خوداظهاری می کردند. بنابراین این مســائل باید 
عنوان شــود تا اعتبار و ســرمایه  اجتماعی جامعه 

پزشکی به خطر نیفتد.

وزیــر آمــوزش و پــرورش از افتتــاح ۱۱۰۰ 
مرکز آموزشــی، پرورشــی و ورزشــی بــا بیش از 
هفتــه  پنجشــنبه  روز  در  درس  کالس   ۵۰۰۰

گذشته با حضور رئیس جمهوری خبر داد .
بــه گــزارش ایســنا، یوســف نــوری در آییــن 
نواختن گلبانگ  انقالب اســالمی که در مدرســه 
رفــاه تهــران برگــزار شــد، با بیــان اینکــه انقالب، 
انقالب فرهنگی و بستر اجرای فرهنگ و تربیت 
اســت، گفت: خانواده عهده دار تعلیم و تربیت 
اســت. در آمــوزش و پــرورش نیــز زمینــه رشــد، 

شکوفایی و پرورش افراد فراهم می شود.
وی افــزود: فرهنــگ انقــالب بــار تــازه ای را 
بــه نســل مــا عرضه می کنــد که عمدتــا در عرصه 
تربیــت اســت. حضــرت امــام حضــور در مدرســه 

را بــه عنــوان یکی از مهمتریــن مولفه ها انتخاب 
می کند تا این سیره را به نسل بعد منتقل کند.
وزیــر آمــوزش و پــرورش بــا بیــان اینکــه به 
واســطه همــان تربیــت کــه حکمرانــی نظــام بــر 
پایــه آن قــرار می گیــرد امــام پس از بازگشــت به 
کشور در مدرسه رفاه مستقر می شود و افرادی 
ارکان حکومت را به دست می گیرند که تعلیم و 
تربیتی هستند گفت: فرهنگ انقالب صادر شد 

و در این مرز باقی نماند.
نوری ادامه  داد: با پیروزی انقالب اسالمی 
در فناوری هایــی کــه زمینــه ای در آنهــا نداشــتیم 
به رشــد بســیار خوبی رســیدیم. در پنــج المپیاد 
چهــارم  رتبــه   ۲۰۲۲ ســال  در  معــروف  جهانــی 
جهــان را داریــم. در فناوری نانــو همین گونه ایم. 

در اســتفاده صلح آمیز از انرژی های هسته ای و 
دیگــر عرصه هــا نیز در جایگاه خوبــی قرار داریم 
زمینه هــای  در  ظالمانــه  تحریم هــای  علیرغــم  و 
مختلــف چــون حــوزه درمــان رشــد خوبــی داریم 
که نمونه اش را در ســاخت واکسن کرونا شاهد 

بودیم.
و  همــکاران  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  وی 
دانش آمــوزان ما در آموزش و پرورش و خیرین، 
تالش و با حساســیت مسائل آموزش و پرورش 
را دنبــال می کننــد تا با ســرعت بیشــتری حرکت 
کنیــم، اظهــار کــرد: شــاگردان مــا هــم در این راه 
قدم برداشــته اند و امیدواریم عرصه های جهانی 
را بــا حضــور موثــر شــما آینده ســازان فتــح کنیم 
و در آینــده نزدیــک شــاهد ایجــاد تمــدن نویــن 

اسالمی در تمام جهان باشیم.
ایــن  وزیــر آمــوزش و پــرورش در حاشــیه 
مراســم  برگــزاری  جزئیــات  دربــاره  نیــز  مراســم 
گفــت:  و  داد  توضیــح  دانش آمــوزی  اعتــکاف 
امســال دو مســیر انتخاب شــده که یکی از آنها 
نورینــو  از طریــق ســامانه  الکترونیــک  ثبت نــام 
در  کــه  داریــم  آموزشــی  منطقــه   ۷۲۹ اســت. 
هرکــدام یــک حســینیه یــا مســجد بــرای دختران 
و یــک حســینیه یــا مســجد بــرای پســران جهــت 
برگزاری مراســم اعتکاف دانش آموزی پیش بینی 

شده است.
تکلیــف  جشــن های  برگــزاری  افــزود:  وی 
همچنــان ادامــه دارد و مــردم ورود خیلــی خوبی 
داشــتند و کار مردمــی بــوده اســت. برنامه هــای 

خوبــی در مصالهــا داشــتیم کــه بازتــاب خوبــی 
داشته است.

نــوری بــا بیــان اینکه برای ایــام دهه مبارک 
فجــر برنامه هــای مختلفــی تــدارک دیــده اســت، 
فیلــم  فیلــم جشــنواره فجــر، دو  از ۲۴  گفــت: 
مربــوط به ماســت کــه اکران می شــوند و یکی از 
آنهــا، پویانمایــی اســت و بــرای اولیــن بــار اتفــاق 
افتاده و اقدام خوبی اســت. مســابقات مختلف 

دانش آموزی برگزار می شود.
وزیــر آمــوزش و پــرورش همچنیــن اضافــه 
و  هــوا  آلودگــی  شــاخص های  تغییــر  کــرد: 
اســتانداردهای آن بــرای تعطیلــی مــدارس طــی 
یکشــنبه هفتــه جــاری در جلســه هیــات دولــت 

بررسی می شود.  

 رئیس سازمان غذا و دارو: فساد و رانت
در حوزه دارو به حداقل رسیده است

بــه گفتــه رئیــس ســازمان غــذا و داروی 
کشــور، بــا اجــرای طــرح دارویــار می توانیــم 
بگوییــم امــروز در حــوزه دارو چیزی به اســم 
ارز ترجیحی و یا رانت و فساد وجود ندارد.

بــه گــزارش بــازار، ســید حیــدر محمــدی 
اصــالح  طــرح  اجــرای  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا 
سیاســت های ارزی در ســازمان غذا و دارو در 
راســتای اهــداف کالن جمهوری اســالمی و در 
زمینه ارتقا ســالمت در جامعه است، تصریح 
کرد: در طرح »دارویار« تالش شد تا مسایل 
موجــود در حــوزه تخصیــص ارز ترجیحــی بــه 
دارو حــل شــود و بــا اقداماتی که انجام شــد، 
می توانیــم بگوییم امــروز در حوزه دارو چیزی 
به اســم ارز ترجیحی و یا رانت و فســاد وجود 

ندارد.
معــاون وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: 
سیاســت های  اصــالح  کــه  تیرمــاه  حــدود  از 
ارزی آغــاز شــد، مشــکالتی ماننــد احتــکار نیز 
تــا حــدود زیادی برطرف شــده اســت؛ در حال 

حاضر مهمترین مشکل ما در حوزه تجهیزات 
مصرفی و شیرخشــک؛ ارز ترجیحی اســت که 
امیدواریــم ایــن مــورد نیــز بــا تضمیــن تامیــن 

اعتبار مرتفع شود.
رئیــس ســازمان غــذا و دارو بــا اشــاره به 
اجــرای موفــق طــرح دارویــار تاکید کــرد: طرح 
دارویــار بــا موفقیــت در کشــور انجــام شــد و 
برگشــت ناپذیر اســت، بایــد بــا برنامه ریــزی؛ 
بــا  تــا  کنیــم  تقویــت  را  الزم  زیرســاخت های 

مشکالت مواجه نشویم.
بــه گفتــه وی اگــر الگوی مصــرف داروها 
اصالح نشود، با هر میزان تولید دارو، باز هم 
با کمبود مواجه می شــویم؛ در بحث سرم نیز 
الزم اســت مصــرف بیــش از حــد ســرم کنترل 
شــود، انتظار ما این اســت که کنترل در همه 
حوزه ها با جدیت انجام شود و دانشگاه ها در 
بحــث نظارت ها با دقت بیشــتری عمل کنند؛ 
بایــد از مصرف کنندگــی فاصلــه بگیریــم و این 

کار با کنترل درست، قابل انجام است.

دیوان محاسبات کشور: 
محاسبه و پرداخت مزایای 

رتبه بندی معلمان طرح 
مهرآفرین از ۳۱ شهریور 

۱۴۰۰ قابل اجراست
معاونت فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی 
دیوان محاســبات کشور با صدور نامه ای خطاب به وزیر 
آمــوزش و پــرورش اعــالم کــرد کــه محاســبه و پرداخــت 
مزایای رتبه بندی معلمان طرح مهرآفرین از ۳۱ شــهریور 

۱۴۰۰ قابل اجرا است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل 
دیــوان محاســبات کشــور، در پــی اختــالف نظرهــای بــه 
وجــود آمــده در مــورد تاریــخ اعمــال مزایــای رتبه بنــدی 
معلمان )طرح مهرآفرین(، با دستور مستقیم رئیس کل 
این نهاد نظارتی، موضوع مذکور در دستور کار معاونت 
دیــوان  اجتماعــی  و  عمومــی  امــور  حسابرســی  و  فنــی 
محاســبات قــرار گرفــت و نتیجــه آن، پــس از برگــزاری 
جلســات متعدد کارشناســی و تخصصی به اطالع وزارت 

آموزش و پرورش رسید.
بــر ایــن اســاس معــاون فنــی و حسابرســی امــور 
عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات، با استناد به قانون 
نظــام رتبه بنــدی معلمــان در نامــه ای بــه وزیــر آموزش و 
مزایــای  پرداخــت  و  محاســبه  کــه  کــرد  اعــالم  پــرورش 
رتبه بنــدی معلمــان طرح مهرآفرین از تاریخ ۳۱ شــهریور 

۱۴۰۰ قابل اجرا است.

شیوه نامه های بهداشتی 
مراسم اعتکاف اعالم شد

بهداشــت،  وزارت  کار  و  محیــط  ســالمت  مرکــز 
شیوه نامه بهداشتی برگزاری مراسم اعتکاف سال ۱۴۰۱ 

را منتشر کرد.
نــاب  از ســنت های  اعتــکاف  گــزارش تســنیم،  بــه 
اســالمی اســت که ســهم بســزایی در گســترش معنویت 
و اصــالح جامعــه ایفــا می کنــد تــا آنجــا کــه مقــام معظم 
رهبــری در بیانیــه گام دوم انقالب اســالمی آن را نشــان 

عیار معنویت و اخالق در جامعه دانستند.
مطلــوب  مدیریــت  منظــور  بــه  بهداشــت  وزارت 
برگــزاری مراســم، بــر رعایــت دســتورالعمل ها و نظــارت 
بــر رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی جهت حفــظ و ارتقای 
ســالمت عمومی، تاکید و شــیوه نامه بهداشــتی برگزاری 

مراسم اعتکاف را اعالم کرده است.

پاییــز  از  آمــار  مرکــز  گزارش هــای  مطابــق 
۱۴۰۱ســهم اشــتغال ناقــص نشــان می دهــد کــه 
۹.۵ درصــد جمعیــت شــاغل ۱۵ســاله و بیشــتر 
دارای اشتغال ناقص بوده اند که نسبت به پاییز 

گذشته روند کاهشی داشته است.
بــه گــزارش تســنیم، بــا توجــه بــه تحــوالت بــازار 
برخــی  بررســی  اخیــر،  ســال های  در  کشــور  کار 
شاخص های آن می تواند حاوی اطالعات مهم برای 

کارشناسان و فعاالن این عرصه داشته باشد.
اشــتغال ناقــص یکــی از شــاخص های مهــم 
بازار کار اســت و آمارها نشــان  از آن دارد که این 

شاخص رو به کاهش است.
به عبارتی این افراد به دالیل مختلف مجبور 
هســتند کمتــر از میــزان اســتاندارد در هفتــه کار 
کننــد. کار ایــن افراد تحت عنوان اشــتغال ناقص 
شــناخته می شــود، چــرا کــه کمتــر از ۴۴ســاعت 
در هفتــه کار می کننــد. بــه طــور خالصــه می توان 
گفت که اشتغال ناقص تحت تاثیر سطح تولید، 
مناسبات سرمایه داری و نیروی کار فصلی است.
شرایط اقتصادی و تحریم های آمریکا باعث 

تعطیــل و  اقتصــادی  بنگاه هــای  از  برخــی  شــده 
تعــدادی نیــز تولیــد خــود را کاهــش دهنــد و این 
امر موجب کاهش ســاعت کار و اشــتغال ناقص 

شده است.
از  یکــی  کشــورها  ســرمایه داری  مناســبات 
مهمتریــن دالیــل اشــتغال ناقــص اســت کــه در 
ســال های اخیــر این روال در کشــور مــا نیز پیش 
گرفتــه شــده اســت. بــه ایــن شــکل کــه برخــی از 
کارفرماها برای اینکه به تعهدات خود عمل نکند 
از نیــروی کار نیمــه وقــت اســتفاده می کنــد. ایــن 
کارفرماهــا بــرای پرداخت نکردن حقــوق و مزایا و 
تعدیــل نیــروی کار خــود از نیروهایــی کار موقــت 
و ســاعت محدود اســتفاده می کنند. در شرایطی 
کــه درآمــد افراد شــاغل تمام وقت کفــاف زندگی 
آنهــا را نمی دهــد و بــرای کســب درآمد بیشــتر به 
شــغل های دوم و ســوم رو می آورنــد در مقابــل 
برخی حاضر می شــوند با دســتمزد و ســاعت کار 
کمتر و بدون مزایا به صورت نیمه وقت کار کنند 
و در برخی موارد در آمارگیری ها به عنوان شاغل 

محسوب می شوند.

کار فصلــی همچــون کشــاورزی و بنایی هم 
از شاخص های موثر در اشتغال ناقص است. به 
این شکل که نیروی کار در حوزه کشاورزی بسته 
به فصل کشت و زرع کار می کنند و پس از اتمام 

این دوره بیکار می شوند.
پاییــز  نیــروی کار  آمارگیــری  طــرح  نتایــج   
افــراد  بیــکاری  نــرخ  بررســی  شــد.  ۱۴۰۱منتشــر 
۱5ســاله و بیش تر نشــان می دهد که 8.۲ درصد 
از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند. 
بررســی رونــد تغییــرات نــرخ بیکاری حاکــی از آن 
اســت که این شــاخص، نســبت به فصل مشــابه 
در ســال قبــل ) پاییــز ۱۴۰۰( ، ۰.۷درصــد کاهش 

یافته است.
ســهم اشــتغال ناقــص نشــان می دهــد کــه 
۹.5 درصــد جمعیــت شــاغل ۱5ســاله و بیشــتر 
دارای اشــتغال ناقــص بوده انــد. ایــن شــاخص در 
بیــن مــردان بیشــتر از زنــان و در نقاط روســتایی 
بیشــتر از نقاط شــهری بوده است. سهم اشتغال 
ناقص در پاییز ۱۴۰۱ نسبت به فصل مشابه سال 

قبل۱.۱ درصد کاهش پیدا کرده است.

اشتغال ناقص در پاییز امسال کاهش یافت

وزیر آموزش و پرورش اعالم کرد: بررسی شاخص های آلودگی هوا برای 
تعطیلی مدارس در دولت
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