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انتخابی جدی در شرايط بحرانی
کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سرمقاله

مدتهاس��ت که وزارت 
صمت بدون وزیر اداره 
م��ی ش��ود. رویکردی 
ک��ه با انتقادهای جدی و ش��دید موافقان 
ومخالفان دولت رو به رو ش��ده اس��ت. در 
ش��رایطی که قیمت ها لجام گسیخته راه 
خود را می رود و براستی هیچ کس پاسخگو 
نیست، اهمیت وزیر به خوبی احساس می 
ش��ود. امروزه فریاد مردم از گرانی و تورم 

به آسمان بلند است و این ...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه
 90 درصد از متقاضیان مبلغ آورده را به حساب واریز نکرده اند 

طرح مسکن ملی به سرنوشت 
 مسکن مهر دچار می شود

 نیمی از آب تهران در مناطق 1 تا 3 مصرف می شود

  پر کردن استخرهای الکچری با آب یارانه ای 

 چالش رشد مداوم قیمت مواد اولیه  برای قطعه سازان
 موج افزایش قیمت دالر به 

 صنعت خودرو رسید
گروه صنعت و تجارت: صنعت خودروس��ازی کش��ور با ش��روع تحریم ها، به دلیل عدم 
امکان واردات بس��یاری از قطعات با مش��کالت جدی مواجه ش��د و شاهد انباشت ده ها 
هزار خودرو در کف پارکینگ خودروس��ازها بودیم.  کس��ری بس��یاری خودروها مربوط 
به چند قطعه خاص از جمله کیس��ه هوا، کامپیوتر خودرو و غیره بود و قطعه س��ازان 
مختلف با پیوستن به پویش نهضت داخلی سازی دست این صنعت را گرفتند تا زمین 
نخورد و سر پا بایستند. با این حال هنوز به نظر می رسد که...         صفحه 6
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 1442 صفـر   8    1399 مهـر   5 شـنبه 
سـال هفتم   شـماره1970   8 صفحه     3000 تومان
S a t 2 6 S e p . 2 0 2 0 8 p a g e

 بانک مرکزی سومین فهرست از صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه ارسال کرد 

پیگیری قضایی برای بازگشت دالرهای صادراتی
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رییس جمهوری گفت: برای حفظ نش��اط و ش��ادابی و سالمت 
در جامعه هم توجه به امر ورزش اهمیت دارد و هم رونق یافتن 
گردشگری به این موضوع کمک می کند.به گزارش ایسنا، حسن 
روحانی در مراسم بهره برداری از طرح های ملی حوزه گردشگری 
و ورزش که به صورت ویدئویی برگزار شد، با بیان اینکه امروز 
در بیست وپنجمین هفته افتتاح طرح های ملی قرار داریم، اظهار 
کرد: باید ش��رایطی فراهم کنیم که آثار باس��تانی و فرهنگی و 

اسالمی ما بیش از گذشته برای...

  رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل 
از شهیدان و ایثارگران پیامی صادر کردند. به گزارش ایسنا، 
در پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای آمده است:بسم اهلل الرحمن 
الرحیم/ گذش��ت زمان نتوانس��ته و هرگز نخواهد توانست یاد 
ارجمند ش��هیدان عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید. این لوح 
درخشان همواره مزّین به عنوان شهادت و یاد شهیدان خواهد 
ماند. این ذخیره ی تاریخی همواره به نسلهای ما امید و همت 

و جرأت خواهد بخشید تا گامها به سمت ...

ضرورت نمایش تمدن هفت 
هزار ساله ایران به جهانیان

پیام رهبر معظم انقالب به 
مناسبت هفته دفاع مقدس 

 صفحه2 صفحه2

 رکوردشکنی دوباره  آمار قربانیان کرونا 
 سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛

بازار دچار آنارشيسم  اقتصادی
جعفر قادری 

نماینده شیراز در مجلس

يادداشت

ش��رایط و وقای��ع اخیر 
اقتص��ادی به اندازه ای 
نامناسب است که جای انتقاد شدید دارد. 
در این شرایط اگر آنارشیسم را در معنای 
بی مدیریتی و بی برنامه گی تفس��یر کنیم، 
به این نتیجه خواهیم رسید که بخش های 
مهمی از اقتصاد کشور بیش از آنکه گرفتار 
تبعات ناشی از تحریم باشد، دچار عارضه  
آنارشیس��م اقتصادی اس��ت. بی ش��ک 
ش��رایط اقتصادی و مس��ائل و مشکالت 

بخش های مهم اقتصادی ...
ادامه در صفحه 3

مناقصه 
)Sludge Screw Press( خرید یک دستگاه اسکروپرس لجن

 پروژه تصفیه خانه پساب صنعتی  پتروشیمی کارون )نوبت سوم( 
شرکت پتروشیمی کارون در نظر دارد اسکروپرس لجن )Sludge Screw Press( خود را از طریق مناقصه عمومی به واجدین شرایط  واگذار نماید. 

محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/07/05 لغایت 1399/07/11 از طریق وب سایت پتروشیمی کارون به آدرس www.krnpc.ir, تب مناقصات با ثبت مشخصات شرکت 
خود اس��ناد را جهت ش��رکت در مناقصه دانلود نمایند. ش��ماره تماس: 06152122707 )ش��ایان ذکر اس��ت نظر به اینکه هرگونه اصالح یا تغییر احتمالی در اس��ناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می پذیرد لطفًا در 

صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح  در سامانه وارد نمایید.(
جلس�ه توجیهی: چنانچه هنگام مطالعه اس��ناد و مدارك مناقصه، بنظر ش��رکت کننده نکات مبهم و یا ناقص وجود داش��ته باش��د که نیاز به ش��رح و توضیح بیش��تری باش��د ش��رکت  کننده می بایست سؤاالت مورد 
نظر خود را مورخ 1399/07/12 تا پایان وقت اداری )س��اعت 13:00( از امور حقوقی و پیمانهای ش��رکت پتروش��یمی کارون کتبًا و از طریق نمابر ش��ماره:  52122049  - 061 استفس��ار نماید و چنانچه در نتیجه 
این استفس��ار اطالعات و توضیحاتی بدس��ت آید که در اس��ناد و مدارك مناقصه منعکس نباش��د مراتب کتبًا باطالع استفس��ارکننده و همچنین س��ایر ش��رکت کنندگان خواهد رس��ید. هر نوع توضیح یا تجدید نظر، 
اضافه یا حذف مطلبی از مفاد مناقصه رس��ماً انجام و طی نامه ای به آدرس پس��ت الکترونیکی دعوت ش��دگان که در هنگام دانلود اس��ناد مناقصه در س��امانه مناقصات و مزایده پتروش��یمی کارون ثبت نموده  اند 
ارس��ال می  گردد. این ضمائم جزء مدارك مناقصه منظور خواهد گردید، بنابراین مبلغ پیش��نهادی ش��رکت کنندگان صرفًا بر این اس��اس که تمام ش��رایط مناقصه توس��ط ش��رکت کننده مطالعه و پذیرفته ش��ده است 
و مطرح نمودن ش��رایط احتمالی دیگری غیر ش��رایط مندرج در اس��ناد که مد نظر پیش��نهاددهنده می باش��د مس��موع نبوده و وجاهت قانونی ندارد. مضافًا اینکه به پیش��نهادهای مبهم، مش��روط و غیره به هیچ عنوان 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.
آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداری 1399/07/23

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ 1,300,000,000)یک  میلیارد و سیصدمیلیون( ریال می  باشد.
الف: مناقصه دو مرحله ای بوده و شرکت کنندگان براساس مدارك و مستندات مندرج در فرم ارزیابی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت و براساس مدارك و مستندات ارسالی امتیاز کسب خواهند نمود. 

 ب : حداقل امتیاز الزم جهت بازگشائی پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 65 امتیاز خواهد بود. 
  پ : پیشنهاد قیمت شرکت کنندگانی که حائز حداقل امتیاز نگردند بازگشائی نخواهد شد.

  ج : کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

             روابط عمومي پتروشيمي كارون 

پ اول
چا

نوبت مناقصهعنوانشماره مناقصه
MN-15/929)Sludge Screw Press( نوبت  سومخرید  اسکروپرس لجن

 

مدی�ر عام�ل ف�والد هرمزگان ضمن گرامیداش�ت هفته دفاع مقدس، 
کسب رکورد ماهیانه تولید را به همکاران خود تبریک و اظهار امیدواری 
کرد، این ش�رکت با همت و تالش، همچنان در مس�یر تعالی و بهبود 
مستمر گام بردارد.   متن پیام مهندس فرزاد ارزانی به این شرح است: 
با سالم خدمت همکاران گرامی  هفته دفاع مقدس یادآور جانفشانی 
ها ، ایس�تادگی ها و مبارزاتی اس�ت که اعتالی  ایران اس�المی را به 
ارمغان آورد . ما در فوالد هرمزگان و در سال جهش تولید با استعانت 
از خداوند متعال،  از ابتدای س�ال عزم خود را برای تجلی بخش�یدن 
به این شعار بزرگ، جزم کردیم و با برنامه ریزی و مدیریت فرایندها 
که در انس�جام و کارگروهی تجلی یافته اس�ت  و با تالش و کوش�ش 
و درک متقابل از یکدیگر و استفاده موثر از امکانات توانستیم رکورد 
ماهیانه تولید را پس از دو س�ال در ش�هریور ماه با تولید ۱3۷،3۹۱ 
تن تختال محقق س�ازیم. کس�ب این رکورد س�بب غرور و سربلندی 
ب�رای کلی�ه هم�کاران اس�ت. اینجانب افتخار حاصل ش�ده را به کلیه 
همکاران عزیز تبریک عرض می نمایم و امیدوارم با یاری خداوند و 
همت و تالش هر چه بیشتر، همچنان در مسیر تعالی و بهبود مستمر 

گام برداریم.
 فرزاد ارزانی  مدیر عامل فوالد هرمزگان

کسب رکورد ماهیانه تولید 
توسط فوالد هرمزگان
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آمادگی قوه قضاییه برای تعیین تکلیف 
پرونده های رفع موانع تولید 

 معاون دادستان کل کشور گفت: قوه قضاییه آمادگی دارد تمامی 
پرونده های س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور را طی 6 ماه با 
حکم حکومتی رفع و رجوع کند.به گزارش ایلنا، سعید عمرانی گفت: 
ظرفیتی در قوه قضاییه ایجاد کردیم که در آن برای خود مرز قائل 
نیستیم.وی افزود: تولیدکنندگان باید در شرایط فعلی از مشکالت 
فراوان و چندین وزارت خانه و بانک ها عبور کنند و در بخش تولید 
خودمان نیز به خود رحم نمی کنیم.معاون دادستان کشور گفت: 
مکانیزم معیوب فعلی مشکالتی فرا روی تولید کشور قرار داده و در 
این راستا نباید صورت مساله را پاك کرد و در 2 سال اخیر کارهای 
بسیار خوبی انجام شده که مسیر نداشتن روحیه مطالبه گری اتاق 
بازرگانی و اصناف مشکل آفرین شده است.عمرانی افزود: بخش 
خصوص��ی ح��وزه واردات را برعهده بگیرد زیرا این بخش به علت 
ترس از دستگاه های نظارتی و برخی نامالیمات اکنون به خوبی 
انجام نمی شود.وی با بیان اینکه برخی رویه های کشور در رفع موانع 
تولید تلفنی شده تصریح کرد: مافیای برنج طی سال های گذشته 
فرصت رقابت را از تاجران ایرانی گرفته که باید آن را بش��کنیم و 

بخش خصوصی در این زمینه فعال شود.

شروط ایران برای اجرای برجام
 نماینده ایران در سازمان ملل گفت: در صورت تمایل آمریکا برای 
بازگشت به برجام، ایران شرایطی برای ازسرگیری کامل تعهدات 
هسته ای خود خواهد داشت.به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی، 
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در گفت وگو با بخش جهانی بی 
بی سی گفت که در صورت پیروزی جو بایدن در انتخابات ریاست 
جمهوری و تمایل این کشور برای بازگشت به برجام، جمهوری 
اس��المی ش��رایط خاصی را برای اجرای کامل تعهداتش خواهد 
داش��ت.وی بیان کرد که اولین ش��رط ایران این اس��ت که دولت 
جدید آمریکا تعهد کند نقض برجام - توافق اتمی ایران و قدرت 
ها - تکرار نخواهد شد و شرط دوم رسیدگی به خساراتی است که 
ایران از نظر مالی و رنج انسانی به خاطر تحریم ها متحمل شده 
است.تخت روانچی همچنین گفت اگر آمریکا با محقق کردن 
این شروط قول بازگشت به اجرای کامل برجام را بدهد ایران هم 

مجددا آماده اجرای کامل توافق هسته ای خواهد بود.

آرزوهای توهم آمیز پمپئو
 وزیر خارجه آمریکا در موضعی توهم آمیز گفت که بسیار خوب 
خواهد ش��د اگر ایران را به جایی برس��انیم که دو هفته پیش در 
کاخ سفید شاهد آن بودیم. یعنی حق موجودیت دولت یهودی را 
پذیرفته و فریاد مرگ بر آمریکا، مرگ بر شیطان بزرگ و مرگ 
بر اس��رائیل، ش��یطان کوچک س��ر ندهد.به گزارش ایلنا مایک 
پمپئ��و ب��ار دیگر برجام را توافقی ب��د خواند و ابراز امیدواری کرد 
که اروپایی ها از موضع واش��نگتن در قبال تهران حمایت کنند.

وزی��ر خارج��ه آمریکا گفت: اروپایی ها از یک طرف می گویند که 
با ما اهداف مشترك دارند و از طرف دیگر برجام را توافقی خوب 
می دانند؛ نمی دانم این دو مساله چطور هم زمان امکان پذیر است.
وی طی مواضعی بی اساس، بار دیگر مدعی موفقیت آمیز بودن 

کمپین فشار حداکثری علیه ایران شد.

آمریکا به دنبال مذاکره با ایران
 نماین��ده وی��ژه آمریکا در امور ایران مدعی ش��د که تحریم های 
سازمان ملل علیه ایران با وجود مخالفت 13 عضو شورای امنیت، 
در تاریخ 19 سپتامبر اعمال شده اند.به گزارش ایسنا، الیوت آبرامز 
"ب��ا ضدیه��ودی و حامی اول تروریس��م خواندن ایران"، مدعی 
شد که سیاست آمریکا در خصوص ایران بر دو پایه "ممانعت از 
دس��تیابی ایران به پول به برای انجام کارهای یی ثبات کننده و 
"آوردن جمهوری اسالمی به پای میز مذاکره برای عقد توافقی 
جامع" اس��توار ش��ده است.وی مدعی شد که توافق با ایران باید 
شامل برنامه هسته ای، توسعه و اشاعه موشک های بالیستیک، 
حمای��ت از تروریس��م و گروه ه��اس نیابتی و زندانیان آمریکایی 
شود.نماینده ویژه آمریکا در امور ایران با طرح این ادعا که فشار 
حداکثری علیه ایران موفق بوده است، بیان کرد که ایاالت متحده 
شدیدترین نظام تحریمی را علیه ایران اعمال کرده است.وی بار 
دیگر با طرح این ادعا که تحریم های س��ازمان ملل علیه ایران 
از 19 س��پتامبر اعالم ش��ده اند، مدعی ش��د که این اقدام موجب 
تقویت اختیارات تحریم های ملی ایاالت متحده برای مقابله با 

فعالیت های تسلیحاتی ایران خواهد شد.

تحریم های جدیدی آمریکا علیه ایران
 وزارت خزان��ه داری آمری��کا ط��ی بیانیه ای از اعمال تحریم های 
جدیدی علیه چند فرد و نهاد ایرانی خبر داد. بر اساس اعالم وزارت 
خزانه داری آمریکا، اسامی این افراد و نهاد بدین شرح است:سید 
محمود س��اداتی ، محمد س��لطانی، زندان عادل آباد شیراز، شعبه 
یک دادگاه انقالب شیراز، زندان ارومیه، زندان وکیل آباد مشهد.
در این بیانیه آمده است که این تحریم ها به موجب »قانون مقابله 
با دش��منان آمریکا از طریق تحریم ها« )کاتس��ا( علیه این افراد 
حقیقی و حقوقی اعمال شده است.اقدام نمایشی آمریکا در اعمال 
این تحریم ها به بهانه آنچه که نقض حقوق بش��ر خوانده اس��ت، 

صورت می گیرد.

تمدید معافیت عراق از تحریم های ایران 
 وزارت خارجه آمریکا اعالم کرد که معافیت از تحریم های ایران 
ب��رای ع��راق ب��ه منظور واردات ب��رق و گاز از ایران به مدت 60 
روز تمدید ش��ده اس��ت.به گزارش ایسنا، یک مقام وزارت خارجه 
آمریکا با اشاره به تمدید معافیت های 60 روزه برای عراق گفت: 
ای��ن معافیت ها اطمینان می دهد که عراق نیازمندی های کوتاه 
مدت انرژی خود تامین کرده در حالی که گام هایی در خصوص 
کاهش وابستگی ش به واردات انرژی از ایران اتخاذ می کند.وی 
ادام��ه داد: م��ا باور داریم که برای دولت عراق امکان پذیر اس��ت 
ک��ه در ط��ی 60 روز، اقدامات��ی معنی دار برای تقویت خودکفایی 

انرژی انجام دهد.

سياسي

رییس قوه قضاییه گفت: اگر مدیران دولتی در ماه های پایانی دولت 
عزم راسخ و اراده پوالدین برای گره گشایی از زندگی مردم داشته 
باشند، این ایام می تواند دوره طالیی برای رفع مشکالت کشور و 

جامعه و به نتیجه رسیدن کار های ناتمام باشد.
آیت اهلل سیدابراهیم رییسی در جلسه شورای اداری استان اردبیل 
با تأکید بر لزوم اصالح س��اختار های فس��ادزا، گفت: ساختار های 
فسادزا موجب تولید پرونده های قضایی می شود و اصل پیشگیری 
از جرم و برخورد با عناصر فساد ایجاب می کند مدیران سازمان ها 
و دس��تگاه های اداری نس��بت به هر عامل فسادآفرین حساسیت 

داشته باشند.
رییسی با بیان این که برخورد با جرایم و تخلفات باید ریشه ای باشد، 
افزود: رشد ارقام تخلفات یا تعداد متهمان پرونده های مشابه ناشی 
از این است که برخی مدیران نسبت به موارد و بستر های فسادزا 
در نظامات اجرایی و خدماتی و نظاماتی، چون بانک، بیمه، مالیات 
و گمرکات بی تفاوت هستند.رییس دستگاه قضا با تأکید بر این 
که کوچک ترین فساد و تخلف در نظام اداری باید بزرگ شمرده 
ش��ده و با آن برخوردش��ود، نظارت را مهم ترین عنصر در سازمان 
اداری کش��ور دانس��ت و گفت: مدیریت بدون نظارت امکان پذیر 
نیس��ت و یکی از مأموریت ها و مس��ئولیت های مدیران این است 
که خودش��ان قبل از هر نهاد نظارتی به موضوع نظارت مس��تمر 

درون سازمانی توجه کنند.
آیت اهلل رییس��ی بار دیگر تقویب س��ازوکار های بازرسی و نظارت 
درون سازمانی را مورد تأکید قرار داد و متذکر شد: اگر یک سازمان 
از دورن کنت��رل و نظ��ارت نش��ود، نهاد های نظارتی بیرونی مثل 
دیوان محاس��بات و س��ازمان بازرسی با امکانات و نیروی النسانی 
اندکی که دارند، نمی توانند به خوبی بر نظام اداری عریض و طویل 
کشور نظارت نمایند.رییس قوه قضاییه با اشاره به اصل صیانت 
از دس��تگاه ها به عنوان یکی از الزامات کارآمدی س��ازمانی خاطر 
نشان کرد: امروز دغدغه هایی که نسبت به فضای تجاری یا فضای 
مجازی وجود دارد، با مدیریت صحیح و نظارت دقیق قابل برطرف 
ش��دن اس��ت و می توانیم زمینه کس��ب و کار های سالم در فضای 

مجازی را برای جوانان جویای کار فراهم کنیم.
رییسی مدیریت بازار و رفع دغدغه های مردم در این زمینه را نیز 
م��ورد تأکی��د ق��رار داد و خطاب ب��ه مدیران دولتی گفت که باید با 
نظارت دقیق بر روند تولید تا توزیع و کنترل بازار به مردم اطمینان 
دهند که در میدان هستند و کار ها رها شده نیست.رییس دستگاه 

قضا به تخلفات برخی تعاونی های دس��تگاه ها و س��ازمان ها اشاره 
کرد و گفت: تعاونی ها از بخش های مهم اقتصادی هس��تند که 
طبق قانون اساسی می توانند در رونق و جهش تولید نقش محوری 
داشته باشند، اما برخورداری از عنوان تعاونی نباید مستمسکی برای 

تخلف این مجموعه ها باشد.
رییسی با اشاره به نقش تعاونی ها در رفع مشکالت مصرف و مسکن 
و موارد مشابه، در عین حال متذکر شد »هرگز قابل قبول نیست 
تعاونی یک سازمان یا دستگاه با تغییر غیرمجاز کاربری اراضی ملی 
اقدام به زمین خواری کند و وزارت تعاون و اتاق تعاون و دستگاه های 
نظارتی و قوه قضاییه موظف به برخورد با این تخلفات هستند«.

رییس قوه قضاییه با بیان این که مردم کوچک ترین فساد و ارتباط 
ناسالم در نظام اداری را تحمل نمی کنند و قانون شکنی ادارات و 
سازمان های دولتی باید به صورت مضاعف پیگیری و برخورد شود، 
تصریح کرد: دلیل این که برخی اشخاص جرات می کنند تخلف 
کنند، این است که برخی متولیان حفظ و اجرای قانون خودشان 

تخلف می کنند و متجاسر به قانون هستند.
رییسی به دستگاه های اجرایی نیز تذکر داد که نسبت به تذکرات 

و هش��دار های نهاد های نظارتی توجه داش��ته باش��ند و ادامه داد: 
در پرونده واگذاری مس��اله دار ش��رکت کش��ت و صنعت مغان 
س��ازمان های نظارتی در زمان خودش نس��بت به قیمت گذاری و 
بحث صالحیت متقاضیان تملیک هشدار داده و اعالم خطر کرده 
بودند، اما مسئوالن امر به اخطار ها توجه نکردند و امروز شاهد بروز 
مشکالتی در این شرکت هستیم که برای مردم گره ذهنی ایجاد 
کرده است.رییس قوه قضاییه با بیان این که گره گشایی از برخی 
مشکالت نیاز به راهکار های پیچیده ندارد، انجام بسیاری از کار ها 
را با روحیه جهادی شدنی امکان پذیر دانست و گفت: جوانان ما 
در دوران دفاع مقدس با وجود تحریم دشمن و کمبود تجهیزات 
نظامی مدرن، با همت و اراده و حرکت جهادی و انقالبی و روحیه 
بس��یجی فتح الفتوح کردند و بس��یاری از توفقیقات به دست آمده 

مرهون ایثار و مجاهدت آنهاست.
آیت اهلل رییسی افزود: در سایه توجه به شعار محوری »ما می توانیم« 
همه مشکالت حل خواهد شد و هیچ مشکل الینحلی در کشور 
وجود ندارد که گره آن به دست جوانان فرهیخته و با انگیزه و زنان 
و مردان ما باز نشود، اما نیاز به اراده و عزم همگانی همه بخش های 

اجرایی و قضایی و نظارتی دارد.رییس قوه قضاییه گفت: ماه های 
پایانی کار دولت که معمواًل ش��رایط متفاوتی دارد، با عزم راس��خ 
و اراده پوالدین مدیران دولتی و استفاده از تجارب اندوخته شده 
می تواند ماه های طالیی در جهت گره گشایی از زندگی مردم و رفع 

مشکالت جامعه و به نتیجه رسیدن کار های ناتمام باشد.
رییس قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی با برخورد با تخلفات 
زمینه را برای کار س��الم فراهم می کند، اما ایجاد س��ازوکار های 
کار فاخر، س��الم و ماندگار نیازمند همکاری همه بخش ها برای 
رفع موانع کار و تالش اس��ت و اگر مس��ئوالن اجرایی وظایف و 
مسئوالیت های خود را به موقع انجام دهند، نیازی به ورود دستگاه 

قضایی نخواهد بود.
ریی��س ق��وه قضایی��ه به تأکیدات مقام معظ��م رهبری در اجرای 
اصل 44 قانون اساسی پرداخت و گفت: امروز همه اقتصاددانان 
می گویند دولت نمی تواند متصدی همه امور باش��د و خود دولت 
هم با این نظریه موافق است و ما الجرم باید خصوصی سازی را 
دنبال کنیم، اما نه به شکلی که تاکنون بوده بلکه باید کار ها حساب 

شده و منضبط باشد.
آیت اهلل رییسی با بیان این که اصل 44 و سیاست های ذیل آن از 
ارزشمندترین اصول قانونی است، ادامه داد: اگر خصوصی سازی 
در جایی به درستی انجام نشده و مشکالتی به وجود آمده، ارتباطی 
با اصل 44 ندارد بلکه اش��کال در نحوه واگذاری ش��رکت ها، عدم 
نظارت دقیق و بی توجهی به هشدار ها و اخطار ها درباره صالحیت 

متقاضیان شرکت هاست.
رییس دستگاه قضا با تأکید بر این که اجرای دقیق قانون و حمایت 
و نظارت بر بخش خصوصی می تواند چرخه تولید را در کشور به 
حرکت درآورد، متذکر شد: هنگامی که یک کارخانه واگذار می شود، 
نبای��د آن را ره��ا کرد بلکه تازه کار دولت برای توانمندس��ازی آن 
کارخانه ش��روع می ش��ود و باید تسهیالت صرف حمایت از تولید 
شود تا بخش خصوصی بتواند روی پای خود بایستد. این وظیفه 

دولت است.
رییس قوه قضاییه اظهار داشت: امروز ما با دشمنانی مواجه هستیم 
که نمی خواهند کشور ما استقالل و آرامش و امنیت داشته باشد 
و در حوزه های مختلف موفق شویم و همه ما باید تالش کنیم با 
ارتقای سالمت و کارآمدی سازمان اداری کشور و افزایش اعتماد 
ملت، قانونمداری و خدمت به مردم آن ها را در رس��یدن به هدف 

شومشان ناکام بگذاریم.

 رئیس قوه قضائیه:

دولت ساختارهای فسادزا را اصالح کند

اخبار كوتاه

یک فعال سیاسی اصولگرا، گفت: سوالی که نسبت به نمایندگان 
انقالبی در ذهن تداعی می شود این است که نمایندگان بفرمایند در 
تفکر شیعه و فرهنگ انقالبی، نمایندگان و مسئوالن باید هم تراز 

مردم باشند یا هم ردیف اشراف و اغنیا؟
وهاب عزیزی در گفت وگو با ایلنا در واکنش به خبر دریافت نیم بها 
و اقساطی خودروی دنا پالس از سوی نمایندگان مجلس، گفت: 
خبر واگذاری خودرو دناپالس بصورت اقس��اطی، با قیمت کامال 
انقالبی و خارج از نوبت به نمایندگان مجلس آن هم در شرایطی 
که مردم با افزایش روزافزون و روند صعودی قیمت خودرو مواجه 

هستند، فضای رسانه ای کشور را در شوك فرو برد.
وی ادامه داد: مطرح ش��دن چنین طرحی و حتی ش��ایعه آن نیز 
جای تامل دارد، ولی جای تعجب ندارد. از این جهت جای تعجب 
ندارد که نمایندگان مجلس یازدهم با رای حداقلی و بازی سازی 

وارد مجلس شدند، نه اقناع مردم و مشارکت حداکثری. این ها از 
پشتوانه آرای قوی برخوردار نیستند و به احتمال زیاد در آینده باز 

هم شاهد رفتارهای این شکلی باشیم.
عزیزی اظهار داش��ت: اما چرا معتقدم که این مس��اله جای تامل 
دارد؟ از این جهت که این عزیزانی که با شعار انقالبی گری وارد 
مجلس شده اند، حداقل اندکی صبر پیشه می کردند تا تب شعارشان 
فروکش کند. بعد آن روی سکه را رو می کردند. اما چنان عجول 
و مش��تاق خدم��ت بودند که فرمایش مق��ام معظم رهبری را نیز 
فرام��وش کردن��د. رهبری فرموده بودند که اگر خودتان ماش��ین 

دارید، از ماش��ین اداری اس��تفاده نکنید. وی ادامه داد: عذر بدتر از 
گناه، توجیه غلط این رفتار تبعیض آمیز است. سخنگوی محترم 
هئیت رئیسه مجلس در مقام دفاع از واگذاری خودرو دناپالس به 
نمایندگان مجلس گفته است »نمایندگان مجلس هم تراز وزرا 
هستند« و اعتراف کرده است که هر کدام از وزرا چندین خودروی 
دولت��ی آنچنان��ی در اختیار دارند و از این طریق نتیجه گیری کرده 
است که نمایندگان هم مستحق داشتن خودروی دنا از نوع پالس 
آن هستند. در پاسخ به ایشان باید گفت عجب استداللی! کودکی 
را س��رزنش کردند که چرا لباس��ت را خیس کرده ای؛ لباس کثیف 

برادرش را نشان داد! دبیرکل جبهه جهادگران ایران اسالمی در 
ادامه بیان داشت: باید از هیئت رئیسه مجلس سوال کنیم که اگر 
به زعم شما وزرا بیت المال را »حیف و میل« یا میل و بعدش حیف 
می کنند، چه کسی باید بر آن ها نظارت کند؟ پس وظیفه نظارتی 
مجلس چه زمانی و در کجاها کاربرد دارد؟ سوال دیگری که مطرح 
می شود این است که هیئت رئیسه مجلس شفاف سازی کند که؛ 
آیا وعده این خودروها را قبل از برگزاری انتخابات هیئت رئیسه به 
نماینده ها داده بودند یا بعد از انتخابات جهت قدردانی بوده است؟ 
یا هیچکدام. وی افزود: س��وال دیگر از نمایندگان انقالبی که در 
ذهن تداعی می ش��ود این اس��ت که نمایندگان بفرمایند در تفکر 
شیعه و فرهنگ انقالبی نمایندگان و مسئوالن باید هم تراز مردم 
باشند یا هم ردیف اشراف و اغنیا؟ و اینکه چه کسی این شأنیت و 

تراز را به شما داده است؟ 

شکست های مستمر در یمن، باعث هذیان گویی عربستان پیام رهبرمعظم  انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس 
  رهبر معظم انقالب به مناسبت هفته دفاع مقدس و روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران 
پیامی صادر کردند. به گزارش ایسنا، در پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای آمده است:بسم 
اهلل الرحمن الرحیم/ گذشت زمان نتوانسته و هرگز نخواهد توانست یاد ارجمند شهیدان 
عزیز را از خاطر ملت ایران بزداید. این لوح درخشان همواره مزّین به عنوان شهادت 
و یاد شهیدان خواهد ماند. این ذخیره ی تاریخی همواره به نسلهای ما امید و همت 
و جرأت خواهد بخشید تا گامها به سمت هدفهای واال را محکم و استوار بردارندو از 
دشمنی شیاطین خّناسان عالم نهراسند. جبهه ی عدل و حق با این توان و آرایش الهی 
به پیروزیهای بزرگ دست خواهد یافت انشاءاهلل. همچنین ایشان درگذشت حجت االسالم حسن ممدوحی را تسلیت 
گفتند.در پیام آیت اهلل سید علی خامنه ای آمده است: درگذشت عالم با فضیلت جناب حجت االسالم و المسلمین آقای 
حاج شیخ حسن ممدوحی رضوان اهلل علیه را به خاندان و فرزندان گرامی و به همه ارادتمندان و شاگردان و مستفیدان 
از آن بزرگوار تسلیت عرض می کنم. ایشان عالم انقالبی و وارسته ئی بودند که سالها در خدمت تبیین و نشر معارف 
اسالمی تالش و مجاهدت کردند. امید است این پرونده ی عمل صالح مقبول حضرت حق متعال و موجب علو درجات 

آن مرحوم گردد. رحمت و رضوان الهی را برای ایشان مسألت می کنم.

سخنگوی وزارت خارجه گفت: شکست های مستمر میدانی و سیاسی در یمن،  عربستان 
را به هذیان گویی واداشته و می خواهند با ایراد اتهام به سایر کشورها از زیر بار مسئولیت 
جنایات جنگی خود علیه زنان و کودکان یمنی فرار کنند.به گزارش ایسنا، سعید خطیب 
زاده در مورد پریشان گوییهای اخیر پادشاه سعودی، با مردود دانستن اتهامات واهی وارده 
علیه جمهوری اسالمی اظهار داشت: عر بستان سعودی به عنوان پایگاه و خاستگاه 
تفکرات گروه های تروریستی تکفیری و  حامی اصلی مالی و لجستیکی تروریسم در 
منطقه،  سالهاست برای گریز از واقعیت ها و عدم پاسخگویی به جنایت های خود سیاست 

فرافکنی و دگرگون نشان دادن حقایق را در دستور کار خود قرار داده است تا شاید امروز را به فردا برساند. خطیب زاده اضافه 
کرد: حمایت و همسویی رژیم سعودی با ایاالت متحده در تداوم سیاست شکست خورده فشار حداکثری علیه ایران،  تالش 
برای توسعه مراودات با رژیم غاصب صهیونیستی و باج دادن های میلیارد دالری به دیگران آن هم از جیب مردم آن کشور، 

نه تنها نتیجه ای برای آنان نداشته بلکه عربستان را به موجودی حقیر در میان کشورهای عربی تبدیل کرده است.

نمايندگان و مسئوالن بايد همتراز مردم باشند 

مجلس انقالبی را باورکنیم یا مجلس دناپالس را!

رییس جمهوری گفت: برای حفظ نشاط و شادابی و سالمت 
در جامعه هم توجه به امر ورزش اهمیت دارد و هم رونق 
یافتن گردشگری به این موضوع کمک می کند.به گزارش 
ایسنا، حسن روحانی در مراسم بهره برداری از طرح های ملی 
حوزه گردشگری و ورزش که به صورت ویدئویی برگزار شد، 
با بیان اینکه امروز در بیست وپنجمین هفته افتتاح طرح های 
ملی قرار داریم، اظهار کرد: باید شرایطی فراهم کنیم که 
آثار باستانی و فرهنگی و اسالمی ما بیش از گذشته برای 
دیدار مردم آماده شود تا جهانیان ببینند که این ملت بیش 
از هفت هزار سال تاریخ تمدن دارد.وی افزود: خوشحالیم 
که در این هفت سال کارهای بزرگی برای بازگرداندن اشیاء 
تاریخی -که موفقیت بزرگ حقوقی ما در عرصه بین الملل 
بود - و آماده کردن فضای کشور برای حضور گردشگران 
و نیز ثبت آثار تاریخی صورت گرفت که در زمینه جذب 
گردش��گر هم از چهار میلیون به هش��ت میلیون رسیدیم. 

وی افزود: در شرایط شیوع کرونا البته حضور گردشگران 
خارجی کمتر شده اما در عین حال این مسئله گذراست و در 
سال های آینده شاهد توسعه گردشگری در کشور خواهیم 
بود. روحانی با اشاره به اینکه توجه به ورزش از اهداف مهم 
ماست، ادامه داد: هم مسئله ورزش حرفه ای برای ما مهم 
است که ساخت هتل های ورزشی، ورزشگاه ها و سالن ها 
و امکان انجام ورزش را انجام می دهیم و هم اساسأ توجه 
به سالمت مردم در این زمینه برای ما مهم است. ضمن 
اینکه در این زمینه موضوع حضور ورزش��ی زنان ما نیز از 
اهمیت ویژه ای برخوردار اس��ت. ما ش��اهدیم که زنان مان 
در ورزش افتخارآفرینند و این چیزی است که اسالم هم 
برای زنان دیده است و این امکان را فراهم ساخته.رییس 
جمهوری گفت: در عرصه های مختلف زنان همانند مردان 
حض��ور دارن��د و در عرصه ورزش هم آنان با حفظ حجاب 
و عفت خود حاضر می شوند و افتخارآفرینی می کنند. در 
س��ایر حوزه ها هم همچون مس��ائل سیاسی، اجتماعی و 
فرهنگ��ی حض��ور موثر دارند.  همچنین رئیس جمهور در 
جلسه روسای کمیته های ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید 
کرد: دولت از ابتدای شیوع بیماری کرونا، فارغ از همه تنگناها 
و محدودیت های اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه، 
تامین نیازهای بخش سالمت و کادر درمان را به عنوان 
رزمندگان خط مقدم مقابله با بیماری کرونا، در اولویت قرار 

داده است و این سیاست همچنان تداوم خواهد یافت. 

 ظریف در دیدار با همتای روسی خود گفت: روابط ایران 
و روس��یه زیر نظر مس��تقیم روس��ای جمهور دو کشور با 
جدیت پیگیری می ش��ود.به گزارش ایس��نا، محمد جواد 
ظریف در دیدار با س��رگئی الوروف وزیر خارجه روس��یه 
گفت: با جرات می توان گفت در تاریخ روابط دو کش��ور 
هیچگاه  سطح روابط به نزدیکی و راهبردی کنونی نبوده 
اس��ت .وی با بیان این که پروژه های مش��ترك دو کشور 
علیرغم  فش��ارهایی که از خارج وارد می ش��ود به پیش 
می رود، افزود: امیدواریم جلس��ه کمیسیون مشترك در 
ماه اکتبر تشکیل شود و این برنامه ها را از نزدیک دنبال 
کنیم . ظریف گفت: همکاری ایران و روس��یه در مقابله 
با قانون ش��کنی و یک جانبه گرایی آمریکا نمونه ای از 
مقابله موفقیت آمیز در مقابل پیشبرد اهداف یک جانبه 
است . وزیر خارجه افزود: از نقش بسیار جدی و سازنده 
روسیه در آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت 
قدردانی می کنیم .  سفرای شما و شخص شما در مقابله 
با اقدامات غیر قانونی آمریکا نقش مهمی را ایفا کردید و 

همینطور دوستان ما در چین .
ظریف خاطرنشان کرد: امروز می توانیم با توجه به نقش 
مثبت روسیه در مورد اقدامات بیشتری برای حفظ برجام 
گفت وگو کنیم و به نتیجه برسانیم برای تضمین روابط 
بین الملل مبتنی بر حقوق بین الملل و نه مبتنی بر اراده 
یک کشور .  وزیر خارجه کشورمان گفت: امروز فرصتی 

است برای صحبت در خصوص تحوالت منطقه. سوریه 
، افغانستان و یمن موضوعاتی هستند که دارای اهمیت 
هس��تند و نیاز اس��ت با کمک یکدیگر به رنج و جنگ در 

این سه کشور پایان دهیم .
همچنین ظریف گفت: با توجه به شرایط منطقه ای و بین 
المللی و روابط دوجانبه این نیاز وجود دارد که گفتگوهای 
مس��تمری با دوس��تان خود از جمله روسیه داشته باشیم 
و  این سفر نیز فرصتی را فراهم کرد تا با مقامات روسیه 
گفتگوها و هماهنگی هایی را داش��ته باش��یم از جمله در 

مورد مسائل افغانستان و برجام.
این دیپلمات عالی رتبه کشور با اشاره به مواضع مسکو 
در ش��ورای حکام و ش��ورای امنیت سازمان ملل در مورد 
فعالیت های صلح آمیز هس��ته ای ایران و برجام گفت: 
هماهنگ��ی نزدیک��ی بین دو کش��ور در این زمینه وجود 

داشت که منجر به نتایج موفقیت آمیزی شد.

ظريف  در ديدار با همتای روسی خود تاكيد كردرئيس جمهور  در مراسم بهره برداری از طرح های ملی حوزه گردشگری و ورزش تاكيد كرد:

فشارهای خارجی نمی تواند روابط ايران و روسيه را قطع كندضرورت نمايش تاريخ تمدن هفت هزار ساله ايران به جهانيان
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انتخابی جدی در شرايط بحرانی
ادامه از صفحه یک... در حالی است که قیمت تمامی کاالها 
به وزارت صمت ارتباط دارد. در این شرایط هر کس حاضر به 
پذیرفتن مسوولیت مدیریت بر وزارت صمت شود، شجاعت 
باالیی می خواهد. شرایط گل و بلبل نیست، گرانی بیداد می 
کند و دست دولت در کنترل این آشفته بازار خالی است. از 
سوی دیگر کمتر از یک سال به عمر دولت روحانی باقی مانده 
و چالش در همه زمینه ها، جدی ترین دستاورد برای کسی 
اس��ت که بخواهد مس��وولیت بپذیرد. اگرچه داش��تن سابقه 
وزارت در کارنامه مدیریتی بس��یار اهمیت دارد، اما آنچه به 
این سابقه ارزش و بها می دهد، عملکرد دوران وزارت است. 
بدتر اینکه امروزه معضل سومدیریت بسیار جدی است و این 
معضل در شرایط بحرانی بیشتر احساس می شود. بنابر همه 
این موارد و البته بسیاری موارد دیگر، پذیرفتن مسوولیت نه 

تنها توانمندی بلکه اعتماد به نفس می خواهد.
اما علیرضا رزم حس��ینی این مس��وولیت را پذیرفت. تمام 
کس��انی که او را می شناس��ند، به دفاع تمام قد از این وزیر 
پیش��نهادی وزارت صمت پرداخته و کس��انی هم که ایشان 
را نمی شناس��ند، در نتیجه تحقیق ایمان می آورند که فرد 
توانمندی برای این سمت پیشنهاد شده است. آنچه در تمامی 
س��الهای گذش��ته عملکرد وزارتخانه ها را به چالش کشیده، 
تقابل دیدگاه و تفکرات جناحی بوده است. نگاهی به عملکرد 
وزرای گذش��ته نش��ان می دهد که تیغ س��وال و استیضاح بر 
گلوی بس��یاری از وزرا کش��یده ش��ده که بسیاری از آنها تنها 
و تنها به دلیل بازی های سیاس��ی و جناحی بوده اس��ت. اما 
خوشبختانه این مساله در خصوص رزم حسینی وجود ندارد 
چرا که ایشان فردی فراجناحی است و بنابر اعتراف کسانی 
که ش��ناخت کافی از ایش��ان دارند، انجام وظیفه را بر همه 

چیز ترجیح داده است.
 نکته دیگر، سابقه جبهه و جنگ رزم حسینی است که نشان 
می دهد با تفکر جهادی بخوبی آشناس��ت و امید می رود با 
این تفکر، وضعیت وزارت صمت از بروکراسی فاصله بگیرد 
و به س��وی اجرا برود. اکنون مجلس با نگاه بس��یار مثبتی 
به رزم حس��ینی نگاه می کند و همین امر مس��وولیت وی را 
دوچندان می کند چرا که وقتی رای باالیی به وزیر پیشنهادی 
داده ش��ود، انتظار می رود قیمت ها به س��رعت کنترل شود، 
مش��کالت تولی��د به حداقل ممکن کاه��ش یابد، قیمت ها 
کنترل شود و خالصه آنکه نتیجه به صورت ملموس برای 

همگان مشاهده شود.   

بازار دچار آنارشيسم  اقتصادی
ادام�ه از صفح�ه ی�ک... وضعی��ت خوبی ن��دارد و اقتصاد و 
ساماندهی آن، امروز مطالبه اصلی و مهم جامعه ما در تمام 
سطوح و برش های اجتماعی است و ایجاد آرامش و ترمیم 
برخ��ی ب��ی اعتمادی ها در این بخش ها اولویت اصلی و نیاز 

اول کشور است.
بح��ث ج��دی مربوط به مش��کالت کالن و موانع اقتصادی 
کشور است. اگرچه تحریم های ظالمانه و کاهش درآمد های 
ارزی، افزای��ش ب��ی رویه حج��م نقدینگی و در نتیجه تورم، 
ضعف های سیس��تم بانکی، اتکا به درآمدهای نفتی، موانع 
و مشکالت بخش تولید و ... از جمله مهمترین سرفصل ها 
و دغدغه های اقتصاد کش��ور اس��ت اما نکته ای که در این 
میان مغفول مانده و در میان این س��رفصل ها پنهان ش��ده 
اس��ت، ضعف های س��اختاری و بی مدیریتی یا به تعبیری 
آنارشیس��م اقتصادی در بخش های مختلف  اقتصاد دولتی  
اس��ت. متاس��فانه این بهم ریختگی ها همواره در س��ایه این 
سرفصل های کالن مشکالت، حریم امنی در برابر انتقادها 

برای خود ایجاد کرده است.
بط��ور مث��ال در بخش کش��اورزی ج��دا از مباحثی از قبیل 
باالبودن قیمت تمام شده و ... سالهاست که شاهد نابسامانی 
و بی مدیریتی در ساختار توزیع و فروش محصوالت هستیم 
و متاس��فانه متولیان این بخش همواره از برقراری و ایجاد 
یک س��اختار ش��فاف، تعریف ش��ده و هدفمند که بتواند یک 
ارتباط سالم و منطقی بین بخش تولید و مصرف ایجاد کند 

عاجز و یا فراری اند.
در چنین شرایطی شاهدیم که از یک سو هزینه و سختی های 
آن بر دوش  تولیدکننده و نیز مردم به عنوان مصرف کننده 
محصوالت اس��ت و در س��وی دیگر شاهد سوءاستفاده های 

آنچنانی واسطه ها هستیم.
از س��وی دیگر ش��اهد نواسانات و نابسامانی های هرساله در 
تولید محصوالت کشاورزی هستیم به نوعی که سالهاست 
بطور متناوب ش��اهد حرکت های سینوس��ی و فراز و فرود  
ش��دید قیمت در برخی اقالم تولیدات کش��اورزی در یک 
سال و اضافه تولید تا سرحد انباشت و عدم مقرون به صرفه 
بودن برداش��ت همان محصول در س��ال بعد از آن هستیم و 

متاسفانه این معضل هم چنان پابرجاست.
هم��ه این م��وارد، مصداق و بیان گر معض��ل بی برنامگی و 
شلختگی اداری و نداشتن ساختار مبتنی بر برنامه محوری  

و شفافیت در این بخش های اقتصاد کشور است.
اما اینکه تنها به ارایه مش��کل بپردازیم کفایت نمی کند و 
حل ریش��ه ای و اساس��ی معضل آنارشیسم اقتصادی در این 
سطوح، نیازمند استفاده از نظرات علمی و دقیق کارشناسان و 
برنامه محوری و پایبندی عملیاتی به برنامه ها توسط مدیران 
اجرایی است. بی برنامه گی و آفت روزمرگی در این سطوح و 
بخش ها، آرامش اقتصادی مردم را دچار چالش جدی کرده 
است. بر این اساس واکاوی و حل ریشه ای معضل آنارشیسم 
و بی برنامگی اقتصادی در این سطوح که در بسیاری مواقع 
ارتباط چندانی هم با س��رفصل های کالن اقتصادی کش��ور  
ن��دارد، یک��ی از مهمترین مطالبات مردم اس��ت که قطعا از 

اهداف و برنامه های جدی مجلس یازدهم است.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: از هنگامی كه بازار دچار 
گرانی شد و مردم و مسووالن آشفته بازار ارزی را بهانه ای برای 
گرانی ديگر كاالها اعالم می كردند، بانك مركز به اين فكر افتاد 
كه ارزهای خارج از كشور را به هر بهانه ای به سيستم ارزی كشور 
بازگردانـد. بـه همين دليل به سـراغ صادركنندگانی رفت كه 
ارزهای صادراتی را برنگردانده بودند. عددی كه بانك مركزی 
اعـالم مـی كرد، 27 ميليـارد بود در حالی كه صادركنندگان و 
اعضای اتاق بازرگانی به اين عدد اعتقاد نداشتند و همين امر 
اختـالف نظـری بين آنها به وجود آورده بود. با اين وصف بانك 
مركزی بر نظر خود اصرار داشت و اعالم كرد كه اسامی متخلفان 
ارزی را به دسـتگاه قضا اعالم می كند. اما اين هم به چالشـی 
ديگـر تبديـل شـد و در حالی كه بانك مركـزی اصرار بر اعالم 
اسامی داشت، دستگاه قضا منكر رسيدن ليست شد. در نهايت 
ليست به دستگاه قضا ارسال شد و موضع گيری تندی در اين 
خصوص انجام شد به نوعی كه دستگاه قضا متخلفان را تهديد 
به مجازات كرد. اما گويا اين امر كفايت نمی كرد. به همين دليل 
تهديدهای ديگری در دسـتور كار قرار گرفت كه از آن جمله 
باطل كردن كارت بازرگانی بود. در نهايت عده زيادی اين ارزها 

را باز گرداندند اما گويا اين بازی پايانی ندارد. 

سومین فهرست صادرکنندگان متخلف  � 
در حالی که وضعیت ارز آش��فته اس��ت و قیمت ها س��ر به آس��مان 
می ساید، معلوم نیست به چه دلیل بانک مرکزی صادرکنندگان 
متخلف را در نوبت قرار می دهد؟ از همه مهمتر اینکه بانک مرکزی 
در انتخاب لیس��ت ها، چه برنامه ای دارد؟ افرادی که در لیس��ت 
اول بودند چه تفاوتی با آنهایی دارند که در لیست سوم هستند و 
چرا هنوز عده ای در حاش��یه امن قرار دارند و نامش��ان به دس��تگاه 
قضا ارسال نشده است؟ در این رابطه سومین فهرست مشخصات 
صادرکنندگان��ی ک��ه صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده 
و بخ��ش عم��ده تکلیف خود در خصوص بازگش��ت ارز حاصل از 
ص��ادرات را در مهل��ت مقرر قانونی و به روش های اعالمی بانک 
مرک��زی ب��ه چرخه اقتصاد برنگردانده اند، به قوه قضاییه ارس��ال 
شد. طبق این فهرست، اسامی 1033 صادر کننده که مانده تعهد 
آنها جمعا به مبلغ 4.9 میلیارد یورو است، برای قوه قضاییه ارسال 
شده تا طبق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین 
برخورد الزم صورت گیرد. این سومین فهرست ارسالی از سوی 
بانک مرکزی به قوه قضاییه اس��ت و مجموع مبلغ دو فهرس��ت 

قبلی، 6.۸ میلیارد یورو بوده است.

نیاز به مهار قیمت ارز با هر روش � 
بدتر اینکه قیمت ارز همچنان راه خود را می رود و گویا ابزاری برای 

کنترل و مهار آن نیست. البته مقام معظم رهبری در این خصوص 
انتقاد کرده و فرموده بودند: اینکه این ارز همین طور افس��ار پاره 
کند و قیمتش روزبه روز باال برود، چیز بسیار بدی است، این جزو 
کارهای کوتاه مّدت است که بایستی مسئولین انجام بدهند... به 
بنده گزارش شده از جاهای مطمئن که این موضوع بیش از آنچه 
دالیل اقتصادی داش��ته باش��د، دالیل امنیتی - سیاسی دارد - نه 
اینکه دالیل اقتصادی نداش��ته باش��د، اّما عمده دالیل امنّیتی و 
سیاس��ی اس��ت- که خب اگر این طور باشد باید جّداً مقابله بشود؛ 

کسانی هستند که به این آتش افروزی دامن میزنند«.

اعتراض به ارایه قطره چکانی � 
با وجود آنکه ضرورت برخورد جدی با متخالفان ارزی به ش��دت 
احساس می شود، اما تعلل بانک مرکزی مساله ساز شد به نوعی 
که حجت االس��الم صادقی رئیس مرکز توس��عه ش��وراهای حل 
اختالف در جلسه مسووالن عالی دستگاه قضا، با اشاره به گزارش 
س��خنگوی قوه قضائیه مبنی بر اعالم تنها 25 درصد از اس��امی 
واردکنن��دگان و صادرکنن��دگان متخلّف ارزی از س��وی دولت به 
دستگاه قضا، اظهار داشت: آنچه از گزارش ها برمی آید، 75 درصد 
بقیه شرکت های متخلّفی که اقدام به اجرای تعهدات ارزی خود 
و بازگرداندن ارز نکرده اند، ش��رکت های عمده دولتی همچون 
ش��رکت های نفتی و پتروش��یمی ها و امثال آن اس��ت که جا دارد 
سازمان بازرسی با شناسایی آنها، با مدیران متخلّف برخورد کرده و 

حقوق ملت را استیفا کند. که آیت اهلل رئیسی در واکنش به سخنان 
حجت االس��الم صادقی متذکر ش��د: گفته می ش��ود 27 میلیارد 
دالر تخلّف ارزی صورت گرفته اما فقط یک چهارم متخلّفان به 
قوه قضاییه معرفی ش��وند و س��ه چهارم معرفی نمی ش��وند؛ الزم 
است سازمان بازرسی کل کشور موضوع بازگرداندن ارز حاصل از 
صادرات توسط شرکت های دولتی را با جدیت پیگیری و گزارش 

اقدامات خود در این زمینه را ارائه کند.

ایجاد جو روانی نامطلوب � 
اما وضعیت ارز باعث شد تا بانک مرکزی به فکر چاره اندیشی بیفتد 
و دست از رها کردن بازار بردارد به نوعی که بانک مرکزی اعالم 
کرد: ایجاد جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز جرم محسوب 
می شود و هرگونه  خرید وفروش ارز باید در بانک ها وصرافی های 
مجاز ودر چارچوب مقررات اعالمی بانک مرکزی انجام شود. این 
بانک در بخشنامه ای به شرکت های صرافی اعالم کرد: در اجرای 
مصوبه ش��ورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص مدیریت 
بازار ارز به اطالع می رساند، خرید و فروش ارز )اسکناس و حواله( 
صرفاً در چارچوب مقررات اعالمی بانک مرکزی مجاز اس��ت و 
هرگونه اعالم قیمت های نامتعارف و خارج از رویه ابالغی، ایجاد 
جو روانی نامطلوب و التهاب در بازار ارز، جرم محسوب می شود.
بنابراین عالوه بر برخورد انتظامی با شرکت های صرافی متخلف، 
مدیران و مس��ئوالن این دس��ته از صرافی ها به اتهام »اخاللگر 

اقتصادی« به مراجع امنیتی و قضائی معرفی می شوند. 

تخلف نهادهای وابسته به دولت  � 
اما گویا مساله جای دیگری است و رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و عراق گفت: برخی معتقدند بخش عمده ای از صادرکنندگان 
ک��ه هن��وز ارزهای صادرات��ی را به کش��ور بازنگردانده اند جزء 
نهادهای وابس��ته به دولت هس��تند و به همین دلیل نیز اس��امی 
آنه��ا اعالم نمی ش��ود. یحیی آل اس��حاق گف��ت: این موضوع 
دالیل متعددی دارد که بخش��ی از آن به سوءاس��تفاده عده ای 
از صادرکنندگان مربوط می ش��ود ولی بخش دیگری ناش��ی از 
مسائل و مشکالت اقتصادی و تحریم هاست که صادرکنندگان 
متعهد با این مشکالت همراه شده اند. وی با اشاره به اعالم بانک 
مرک��زی مبن��ی بر عدم بازگش��ت 27 میلیارد دالر ارز صادراتی 
به کش��ور گفت: بانک مرکزی تنها مش��خصات 6 میلیارد دالر 
را به قوه قضائیه داده درحالی که انتظار می رود اس��امی مابقی 
صادرکنندگان��ی را نی��ز ک��ه به تعهدات خ��ود عمل نکرده اند به 
دستگاه قضایی معرفی کند.وی ادامه داد: برخی معتقدند بخش 
عم��ده ای از صادرکنن��دگان ک��ه هنوز ارزه��ای صادراتی را به 
کش��ور بازنگردانده اند جزء نهادهای وابس��ته به دولت هستند و 
به همین دلیل نیز اسامی آنها اعالم نمی شود.آل اسحاق با اشاره 
به صادرات 42میلیاردی در س��ال گذش��ته گفت: باید دید؛ کدام 
صادرکنندگان مورد نظر بانک مرکزی هس��تند؟ ش��رکت های 
عمده متعلق به چه افرادی اس��ت؟ البته که ش��ناخت این افراد 
فرایند طبیعی دارد و امری عادی است.رئیس اتاق بازرگانی ایران 
و عراق تصریح کرد: به نظر می رسد در این مورد سیاسی عمل 
می شود؛ اتاق بازرگانی می گوید 6 میلیارد دالر را صادرکنندگان 
می خواهند وارد کش��ور کنند و از بانک مرکزی خواس��ته اند که 
بانکی را در خارج معرفی کند که پول را منتقل کنند ولی بانکی 
در خارج برای انتقال پول پیدا نمی کنند.وی اضافه کرد: برخی 
از صادرکنن��دگان نی��ز هنوز کاالی خود را نفروخته اند؛ عده ای 
قرار بوده کاال وارد کنند ولی هنوز موفق نشده اند.آل اس��حاق 
تصریح کرد که دولت و بانک مرکزی باید هنگام وضع قوانین 
و مق��ررات مرتب��ط با صادرکنندگان با سوءاس��تفاده کنندگان 
س��خت گیری کرده و برخوردهایی را در نظر بگیرند ولی برای 
صادرکنن��دگان متعه��د باید راهی را باز کنند.به گفته این فعال 
اقتصادی، صادرکنندگانی که یک بارمصرف هستند احتمااًل از 
برگرداندن ارز خود سر باز می زنند ولی صادرکنندگان متعهد و 
اصلی یک بارمصرف نیستند و این زنجیره ادامه دارد اما عده ای 
که نیتش��ان سوءاس��تفاده است و یک بارمصرف هستند از عمل 
ب��ه تعه��دات خود طف��ره می روند درحالی که این موضوع برای 

تمام صادرکنندگان صدق نمی کند.

 بانک مرکزی سومین فهرست از صادرکنندگان متخلف را به قوه قضائیه ارسال کرد 

پیگیری قضایی برای بازگشت دالرهای صادراتی

سرمقاله

نمايندگان سوابق وزير پيشنهادی را برجسته توصيف می كنند
استقبال مجلس از وزارت رزم حسینی

پس از مدتها که وزارت صمت با سرپرست اداره می شد و چالشهای 
بسیاری را تجربه می کرد، با معرفی علیرضا رزم حسینی که مورد 
اقبال اکثریت قریب به اتفاق نمایندگان مجلس است، سامان می 
گیرد و مهمترین بخش مرتبط با اقتصاد و تولید، مدیر ارشد خود را 
خواد شناخت. نگاه مثبت نمایندگان به رزم حسینی ناشی از سوابق 
و تفکرات فراجناحی است.  در این رابطه رییس کمیسیون اقتصادی 
مجلس با بیان اینکه سابقه رزم حسینی نشان دهنده رویکرد تعاملی 
با استفاده از ظرفیت های علمی و تخصصی در حوزه اجرایی است 
اظهار کرد: در صورت رای اعتماد مجلس به آقای رزم حسینی که 
پیش بینی می شود با رای قابل قبولی به عنوان وزیر نهایی خواهد 
شد بتواند در همین مدت کوتاه تحوالت خوبی ایجاد کند که از نظر 
ما امکانپذیر است. محمدرضا پورابراهیمی در گفت و گو با ایسنا گفت: 

وزارت صنعت، معدن و تجارت از مهمترین وزارتخانه هاست و طبیعتا 
اتخاذ تصمیم و کار در آن شرایط ویژه ای خواهد داشت به ویژه در 
مباحث مربوط به بازار.رییس کمیسیون اقتصادی گفت: اولویت اول 
تنظیم بازارهاست که در شرایط کنونی از وضعیت نامناسبی برخوردار 
است و باید بازار کاالهای اساسی و غیراساسی، بازار ارز)که مربوط 
به بانک مرکزی اس��ت اما روی دیگر بازارها تاثیر می گذارد(، بازار 
مسکن و بازار خودرو ساماندهی شود.  از سوی دیگر نماینده جیرفت 
و عنبرآباد گفت: فارغ از هرگونه مسائل سیاسی، توانمندی های افراد 
همواره مدنظر است و معتقدم که اگر مدیران خوبی انتخاب کنیم 

س��رعت توس��عه و پیشرفت کشور نیز بیشتر خواهد شد و "علیرضا 
رزم حسینی" در استان خراسان رضوی و کرمان نشان داد که مرد 
کار، عمل و برنامه است. ذبیح اهلل اعظمی در گفت وگو با ایسنا گفت: 
مهندس رزم حسینی را یک فرد بسیار توانمند می دانم و جدا از اینکه 
یک همشهری خوب بوده و به عنوان یک رزمنده دوران دفاع مقدس، 
همراه و همرزم سردار سپهبد شهید سلیمانی بوده است؛ در زمان 
استانداری کرمان نشان داده که فرد بسیار توانمند است.وی افزود: 
مذاکراتی که با نمایندگان اس��تان های خراس��ان رضوی، خراسان 
شمالی و جنوبی داشتیم، خوشبختانه فضا مساعد بوده و آنها نیز نظر 

مثبتی درباره آقای رزم حسینی برای تصدی وزارت صمت داشتند.وی 
گفت: در زمان معرفی "مدرس خیابانی" نیز یکی از گزینه های وزارت 
صمت آقای رزم حسینی بود اما در هر صورت آن زمان وی به مجلس 
معرفی نشد. از سوی دیگر عضو کمیسیون شوراها در پاسخ به این که 
آیا علیرضا رزم حسینی از نمایندگان رای اعتماد خواهد گرفت، گفت: 
بعید می دانم مشکلی در اخذ رای اعتماد برای ایشان وجود داشته باشد. 
با این حال امیدوارم گزینه پیشنهادی وزارت صمت رای اعتماد بگیرد 
و این وزارتخانه کلیدی از بالتکلیفی خارج شود.فاطمه مقصودی 
در گفت و گو با ایلنا با تاکید بر اینکه باید هر چه سریعتر وزیر صمت 
مشخص و معرفی شود، گفت: شرایط این وزارتخانه کلیدی امروز به 
شکلی است که حتی اگر یک روز هم معرفی وزیر آن به تاخیر بیفتند، 

حتماً ضرر آن متوجه کل جامعه و کشور خواهد شد.   

دولت نصف تنخواه تعیین شده را هم دریافت نکردانتقاد گمرک از دپوی کاال
معاون فنی گمرك از دپوی کاال انتقاد کرد و گفت: دغدغۀ گمرك ایران درخصوص 
کاالهای مرتبط با تولید اس��ت نه کاالهای لوکس و غیر ضروری. به گزارش ایس��نا، 
مهرداد جمال ارونقی افزود: هیچ اختیاری به گمرك در خصوص ترخیص اقالم » در 
صف تخصیص ارز بانکی « حتی بصورت درصدی داده نشده و این امر باعث ایستایی 
در انجام تشریفات گمرکی و عدم ترخیص کاالهای این دسته که اهمیت ویژه ای دارند 
نیز شده است. باید توجه داشت طبق مصوبات ابالغی، گمرك می توانست نسبت به 
ترخی��ص درص��دی کااله��ای گروه 1 و 2 کاالیی که » در صف تأمین ارز بانکی« قرار 

گرفته اند اقدام کند که وفق بخشنامه بانک مرکزی، بانک های عامل از صدور هرگونه نامه مبنی بر قرار گرفتن در صف 
تأمین ارز بانکی ثبت سفارش های اقالم اشاره شده منع شده اند. بصورت کلی در حال حاضر امکان ترخیص درصدی 
کاالهای درصف تخصیص و تأمین ارز بانکی برای گمرك وجود ندارد.معاون گمرك کانتینرهای ُپر وارداتی موجود در بنادر 
و گمرکات را بیش از 25 هزار دستگاه کانتینر برآورد کرد و گفت: البته در داخل این کانتینرها ممکن است عالوه بر کاالهای 

دستۀ دوم، کاالهای اساسی مانند برنج نیز باشد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه گفت: در نیمه نخست امسال، کسری بودجه 
به ش��کلی که منجر به اس��تقراض از بانک مرکزی ش��ود، نداشتیم.به گزارش تسنیم، 
حمید پورمحمدی افزود: در نیمه نخست امسال، با اینکه قرار بود طبق قانون، دولت 
تنخواهی را دریافت کند، اما نصف این مبلغ را دریافت کردیم و اگر هم نیاز به منابع بوده 
از طریق انتشار اوراق مالی سعی کردیم این منابع را تأمین کنیم.وی اضافه کرد: در این 
مدت هیچ باری از سوی بودجه دولت به پول قدرت و نقدینگی بر بانک مرکزی وارد 
نشده است.معاون سازمان برنامه درباره بازار سرمایه گفت: همیشه یکی از خواسته های 

فعاالن اقتصاد کالن تعمیق بازار سرمایه بوده، چون اقتصاد کشور به دو بال برای پرواز در حوزه پولی و بازار سرمایه نیاز 
دارد و همیشه این ها غیر متوازن بوده اند یعنی بازار پول بسیار بزرگ بود و نقش بازار سرمایه کمتر بود.پورمحمدی افزود: 
بازار سرمایه به تدریج به نقش خود در اقتصاد می رسد.وی گفت: انتشار اوراق در بازار ثانویه و برخی سهامی که دولت بر 
اساس اصل 44 واگذار می کند، رابطه دولت و بازار سرمایه را پررنگ تر می کند و در بودجه توجه جدی شده که این رابطه 

شکل گرفته و گسترش می یابد.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره 
به رقم 169 میلیارد دالر صادرات از این مناطق در هفت 
سال دولت تدبیر و امید گفت: بیش از 40 درصد صادرات 

کشور از این مناطق انجام می شود.
مرتضی بانک در گفت وگو با ایرنا با بیان اینکه بخش��ی 
از واردات ضروری کش��ور متعلق به مناطق آزاد و ویژه 
اقتصادی اس��ت، اظهار داشت: حجم صادرات نسبت به 
واردات در این مناطق رقم قابل توجهی را نشان می دهد. 
دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تصریح 
کرد: آمارها نش��ان می دهد در طول مدت هفت س��ال 
دول��ت یازده��م و دوازده��م کل واردات به مناطق آزاد و 
ویژه اقتصادی 45 میلیارد دالر بوده در حالی که در بخش 

صادرات این رقم به 132 میلیارد دالر می رسد.
وی اف��زود: ب��ا توج��ه به رقم 37 میلیارد دالر صادرات به 
س��رزمین اصلی، این میزان به 169 میلیارد دالر در این 

مدت رسیده است.
بانک با بیان اینکه برخی جریانات با تبلیغات منفی مانع 
رشد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شوند، خاطرنشان 
کرد: اگر محدودیت های بانکی و تحریم ها وجود نداشت، 
شرایط اقتصادی در این محدوده ها متفاوت می شد اما 
با همه این مشکالت همچنان 40 درصد صادرات کل 

کشور متعلق به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می شود.
دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: 
البته نیمی از این صادرات متعلق به آمار پتروشیمی می 
شود که البته در تمام جهان نیز صادرات این محصوالت 

را نیز با مجموع آمار کل اعالم می کنند.
مش��اور رییس جمهوری همچنین در خصوص سرمایه 
گذاری های داخلی و خارجی نیز گفت: مقررات دریافت 
مجوزها و مس��یر طوالنی که باید برای آن طی ش��ود 
مش��کالت بس��یاری را برای این بخش ایجاد می کند، 
اما بسیاری افراد هستند که با وجود تمام موانع حاضر به 

همکاری در این مناطق می شوند. 

ب��ازرس مجم��ع عالی نماین��دگان کارگ��ران درباره 
مش��کالت کارگ��ران در تأمین ام��رار معاش و هزینه 
های تحصیل فرزندان خود در ش��رایط دش��وار قدرت 
خرید گفت: در چندسال اخیرآحاد جامعه و به خصوص 
کارگران تحت تاثیر ش��دیدترین  فشارهای  اقتصادی 
همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و 
کاه��ش ق��درت خرید، افزایش فقر روبه رو بوده اند که 
مهمان ناخوانده ای بنام کرونا به آن اضافه شده است.  
حمیدرضا امام قلی تبار در گفت وگو با تسنیم، افزود:این 
معض��الت، مدیری��ت و روال عادی زندگی کارگران را 
تحت الش��عاع قرارداده وآنها را در تأمین هزینه های 
روزانه به بن بس��ت رس��انده از طرفی در یکی دوماه 
اخی��ر  تحمی��ل  هزینه های تحصیل فرزندان کارگران 
چالش دیگریست  که آنها را بطور فزآینده ای با چالش  
مواجه نموده اس��ت. زیرا درآمد ناچیزش��ان حتی کفاف  
تأمین هزینه های مس��کن ش��ان را نخواهد داد.  وی 
ادامه داد:در این شرایط  توانایی تأمین مخارج دیگری 
چون تحصیل فرزندان خود را ندارند، زیرا عوامل فوق 
منجر به سقوط این قشر به پایین تر از خط فقر و فقر 
مطلق  شده است.این موضوع از این حیث مورد تاکید 

اس��ت که براساس تعریف سازمانهای جهانی خط فقر 
را حداق��ل درآم��دی میداند ک��ه یک نفر بتواند در یک 
کشور زندگی نماید باتوجه به برآورد حدود 10میلیون 
تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4 نفره و 
دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به 
راحتی میتوان اثبات نمود که کارگران )بیش از نیمی از 

جمعیت کشورمان ( در فقر مطلق بسر میبرند.
 امام قلی تبار گفت: با این حس��اب پرداختهای توام با  
اصرار مدارس همچون ش��هریه ثبت نام در کنارخرید 
اجب��اری لب��اس فرم و ملزومات و نوش��ت افزاردانش 
آم��وزان آنه��م با وج��ود کرونا از س��ردرگمی فاحش 

کارگران حکایت دارد.  

تاسف نماينده كارگران از شديدترين  فشارهای  اقتصادیدبير شورای عالی مناطق آزاد خبرداد

خط فقر 10 ميليون تومان شد40 درصد صادرات كشور از مناطق آزاد و ويژه اقتصادی 

يادداشت
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کسب رتبه برتر توسط  شرکت گاز استان ایالم 
  در بیست و سومین جشنواره شهید رجایی که با حضور استاندار 
ایالم و مس��ووالن اس��تان در سالن اجتماعات استانداری ایالم 
برگزار ش��د، ش��رکت گاز اس��تان ایالم رتبه برتراین جشنواره در 

شاخص های اقتصاد مقاومتی را کسب کرد.
 “عباس ش��مس اللهی” مدیرعامل ش��رکت گاز استان ایالم با 
اشاره به کسب این موفقیت توسط شرکت گاز استان، گفت: در 
جشنواره شهید رجایی سال 99 که بر اساس ارزیابی عملکرد سال 
9۸ ادارات دولتی برگزار شد شرکت گاز استان ایالم در شاخص 
های اقتصاد مقاومتی حائز رتبه برتر جشنواره گردید و با اهدای 
لوح سپاس از سوی استاندار به عنوان دستگاه برتر استانی مورد 
تقدیر قرار گرفت. شمس اللهی اظهار داشت: این موفقیت حاصل 
تالش و همدلی کلیه همکاران در بخش های مختلف شرکت 
و نیز حاصل تعامل با ذینفعان بیرونی سازمانی در راستای نیل 
به اهداف متعالی شرکت در خدمت رسانی به مشترکین گرامی 
و افزای��ش ضری��ب بهره وری در عملکرد اجرایی ش��رکت گاز 
استان ایالم حاصل شده است. وی ضمن تبریک این موفقیت 
به کلیه همکاران خود در مجموعه و تش��کر از همراهی س��ایر 
ادارات استان ، کسب موفقیت های بیشتر در راه جلب رضایت 

حداکثری ذینفعان را از اهداف متعالی شرکت بر شمرد.

بهره برداری از ۱۲۸ طرح برق رسانی در 
آذربایجان غربی

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی گفت: به 
مناسبت هفته دولت 12۸ طرح برق رسانی در این استان با 905 

میلیارد و 290 میلیون ریال هزینه به بهره برداری رسید .
اکبر حسن بکلو اظهار داشت: این طرح ها شامل، رفع ضعف ولتاژ 
شهری و روستایی، اصالح و بهینه سازی شبکه در راستای تقویت 
برق مشترکان و رفع ضعف ولتاژ، تامین برق شهری و روستایی، 
توسعه فیدر و باال بردن سطح قدرت مانور شبکه توزیع، تامین 
برق مراکز صنعتی و تولیدی، تامین برق چاه های کش��اورزی، 
برق رس��انی به روس��تاهای فاقد برق، تامین روش��نایی معابر و 
ظرفیت سازی شبکه برق شهرك های صنعتی استان است. وی 
افزود: برای اجرای این طرح ها 140 کیلومترشبکه فشار متوسط، 
220 کیلومتر شبکه فشار ضعیف، 2.6 کیلومتر شبکه روشنایی 
احداث و تعداد 390 دستگاه پست هوایی نصب و راه اندازی شده 
اس��ت. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان غربی با 
اشاره به طرح های آماده کلنگ زنی در هفته دولت گفت: اصالح 
و بهینه س��ازی ش��بکه در راس��تای تقویت برق مشترکین و رفع 
ضعف ولتاژ در س��طح اس��تان به طول 160 کیلومتر، برق رسانی 
به 2 روستای بایزه مره و کانی اسپان سردشت، برق رسانی به 2 
روستای نوروزلو و بوغلمیش شاهین دژ، برق رسانی به 2 روستای 
کاروانقران و گاموس ماکو، برق رسانی به روستای قزلجه علیا در 
مهاباد، برق رسانی به روستای قانی قیه در خوی و برق رسانی به 

روستای قزقاپان ترك در تکاب جزو این طرح هاست.

 ساخت مرکز جامع آسیب دیدگان 
اجتماعی ایالم 

مدیرکل بهزیس��تی ایالم با اش��اره به پیش��رفت فیزیکی 94.5 
درصدی روند احداث مرکز جامع آس��یب دیدگان اجتماعی این 
استان گفت: تاکنون بیش از ۸5 میلیارد ریال اعتبار برای ساخت 
این مرکز هزینه ش��ده اس��ت.  به گزارش ایرنا، زهرا همتی روز 
دوشنبه در حاشیه تور رسانه ای بازدید از ساختمان این مرکز در 
جمع خبرنگاران توضیح داد: عملیات احداث مرکز جامع آسیب 
دیدگان اجتماعی با هدف پیش��گیری از آس��یب های این حوزه 
و ساماندهی افراد آسیب دیده از نیمه سال 96 آغاز شده است. 
وی افزود: این مرکز در زمینی به گستره 2 هزار و 300 متر مربع 
با سه هزار مترمربع زیربنا و در سه طبقه احداث و برای تکمیل 

آن 10 میلیارد ریال اعتبار دیگر نیاز دارد.
مدیرکل بهزیستی ایالم ادامه داد: احداث این مرکز با توجه به 
رسالت آن که کنترل و کاهش آسیب های اجتماعی است بسیار 
ضروری و یکی از نیازهای مهم حوزه اجتماعی استان محسوب 
می ش��ود. همتی خدمات این مرکز را که بصورت ش��بانه روزی 
فعالیت خواهد داشت، شامل نگهداری آسیب دیدگان اجتماعی 
اع��م از زن��ان و دخت��ران و همچنین کودکان بی سرپرس��ت و 
بدسرپرس��ت عنوان کرد. وی یادآور ش��د: این مرکز جایگزین 
س��اختمان اورژانس اجتماعی این اداره کل می ش��ود که اکنون 
بصورت استیجاری است و پیش بینی می شود تا پایان امسال 
م��ورد به��ره برداری ق��رار گیرد. وی با ذکر اینکه اکنون ورودی 
افراد آسیب دیده و یا در معرض آسیب اجتماعی استان افزایش 
یافته، ایجاد و افتتاح این مرکز را در ارایه خدمات مطلوب تر به 

این افراد مهم دانست.

 عنوان رتبه برتر جشنواره شهید رجایی
 برای ششمین سال پیاپی

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان شرقی برای ششمین 
سال پیاپی عنوان رتبه برتر در شاخص های عمومی و اختصاصی 
جشنواره شهید رجایی سال 139۸ را کسب کرد. به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان آذربایجان ش��رقی ، بر 
اساس اعالم ستاد بیست و سومین جشنواره شهید رجایی استان، 
ش��رکت آب و فاضالب آذربایجان ش��رقی برای ششمین سال 
پیاپی عنوان "رتبه برتر در ش��اخص های عمومی و اختصاصی 
جشنواره شهید رجایی سال 139۸" را کسب نمود. این گزارش 
می افزاید ارزیابی در دو بعد شاخص های اختصاصی و عمومی 
بوده که هر کدام 1000 امتیاز می باشد. شاخص های اختصاصی 
که عمدتا برگزیده از ماموریتها و فعالیتهای ذاتی شرکت بوده و 
شامل: جمعیت تحت پوشش آب شهری، جمعیت تحت پوشش 
ش��بکه جمع آوری فاضالب ش��هری،آب بدون درآمد، هوشمند 
سازی سامانه های آبرسانی شهری ، برنامه ایمنی آب می باشد 
که خوشبختانه با توجه به تعامل مناسب در سطح ملی و استانی 
و در س��ایه تالش و کوش��ش پرسنل شرکت عملکرد شاخصها 

غالبا بیشتر از مقدار پیش بینی شده بوده است.  

اخبار كوتاه

شهرستان ها

بهره مندی 1346 روستای استان اردبیل از نعمت گاز پیام تبریک شهردار رباط کریم به مناسبت هفته دفاع مقدس
شهردار رباط کریم در پیامی آغاز هفته دفاع مقدس را به همه آحاد مردم شریف و متدین رباط 

کریم تبریک گفت. علی کیوانی -  رباط کریم؛ متن پیام بشرح ذیل می باشد:
بسم الرب الشهدا  و الصدقین

هفته دفاع مقدس ، یادآور افتخارات ، شهامت ها ، رشادت ها و شهادت ها است . یادآور مردانی 
که مردانگی آفریدند . ایران هرگز به منظور فزون خواهی و قدرت  طلبی وارد عرصه جنگ نشد، 
بلکه روحیه حمیت و غیرت فرزندان این آب خاك بود که به تأسی از موال و ساالرشان حضرت 
حسین بن علی)ع( در تحقق شعار »هیهات مّنا الذله« کوشیدند تا هرگز تسلیم ننگ و ذلّت و 

زبونی نشوند و از کیان و حیثیت اعتقادی خود دفاع کنند . یکی از ثمرات بزرگ دفاع مقدس، فرهنگ سازی است. در دفاع مقدس 
جوانان و رزمندگان اسالم با از خودگذشتی ها و ایثارگری های خود، آیین و مرامی را بنیان نهادند که ایثار و شهادت به عنوان فرهنگی 
ارزشی و ارزشی فرهنگی همه جریان ها و مسائل دیگر را تحت الشعاع قرار داده . اینجانب فرا رسیدن هفته دفاع مقدس که نمودار 
مجموعه ای از برجسته ترین افتخارات ملت ایران در دفاع از مرزهای میهن اسالمی و جانفشانی دالورانه در پای پرچم برافراشته 
اسالم و قرآن است را به ساحت مقدس حضرت بقیۀ ا... االعظم )عج(، رهبر معظم انقالب اسالمی حضرت آیت ا... العظمی خامنه 
ای )مد ظله العالی( و مردم شریف و همیشه در صحنه شهرستان رباط کریم تبریک عرض نموده و از خداوند متعال توفیق ادامه راه 

شهیدان جنگ تحمیلی را  برای خود و همگان مسألت می نمایم.                                               اصغر پارسا - شهردار رباط کریم

   علی رضا وکیلی / خبرنگار روزنامه تجارت در اردبیل - اسماعیلی ، مدیر عامل 
ش��رکت گاز اس��تان اردبیل ، درباره عملکرد س��الجاری شرکت گاز استان اردبیل 
گفت: در پنج ماهه ابتدایی س��ال جاری بیش از 6 هزار و 473 مش��ترك جدید در 
بخشهای مختلف اعم از خانگی، تجاری و صنعتی جذب این شرکت گردیده است 
که در همین راستا تعداد مشترکین گاز طبیعی از بدو تأسیس این شرکت به 496 
هزار 259 مشترك رسیده است.سردار اسماعیلی روستاهای بهره مند ازگاز طبیعی 
در سطح استان اردبیل را 1346 روستا برشمرد و جمعّیت شهری بهره مند از گاز 

طبیعی در س��طح اس��تان اردبیل را صد در صد و جمعیت تحت پوش��ش روس��تایی را بیش از 95 درصد عنوان کرد 
و افزود : استان اردبیل دارای 29 شهر می باشد که تمامی ساکنین شهرها از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص عملیات شبکه گذاری و نصب انشعابات اظهار داشت : ازابتدای 
س��الجاری تاکنون به میزان 76 کیلومتر ش��بکه گاز به ش��بکه های گازرس��انی این استان اردبیل اضافه شده است 
که با این وجود میزان شبکه گذاری از ابتدای تأسیس شرکت تا کنون به بیش از 9 هزار و 701 کیلومتر رسیده و 
تعداد دو  هزار و 203 عدد  انش��عاب گاز جدید نیز در س��طح اس��تان اردبیل نصب گردیده که تعداد انش��عابات نصب 

شده در سطح استان اردبیل تا کنون به 239 هزار و 491 انشعاب رسیده است.

مديركل اوقاف و امور خيريه استان ايالم بيان كرد: 

لزوم ترویج فرهنگ وقف با نیت کمک به تحصیل دانش آموزان 
حجت االسالم عزیزی با بیان اینکه در آغاز سال تحصیلی جدید 
500 بسته مهر تحصیلی شامل کیف و لوازم التحریر در بین دانش 
آموزان بی بضاعت اس��تان ایالم توزیع می ش��ود، گفت: ترویج 
فرهنگ وقف زمینه ساز رفع بسیاری از مشکالت اقتصادی پیش 
روی اقشار آسیب پذیر است.    مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان 
ایالم، صبح امروز) 30 شهریور( در مراسم توزیع 500 بسته مهر 
تحصیلی در محل نماز خانه این اداره کل، اظهار کرد: طرح مهر 
تحصیلی هر ساله در ابتدای سال تحصیلی جدید به منظور حمایت 
از دانش آموزان بی بضاعت در سراسر کشور برگزار می شود.  حجت 

االسالم » مرتضی عزیزی« با بیان اینکه این طرح با اهدای بسته 
های تحصیلی شامل بسته کامل کیف و لوازم التحریر برای مدت 
یک سال دانش آموزان بی بضاعت برگزار می شود، تصریح کرد: 
امسال این طرح در استان ایالم با توزیع 500 بسته مهر تحصیلی 
در بین دانش آموزان بی بضاعت  اجرایی می شود.  وی تصریح 
کرد: این اقالم و لوازم التحریر از محل نیت واقفین عزیز و نیک 
اندی��ش کش��ور ب��ه منظور تحصیل و حمای��ت از دانش آموزان و 
دانشجویان بی بضاعت تامین شده است و با همکاری نهادهای 
حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی)ره(، بهزیستی و آموزش 

و پرورش و همچنین موسسات خیریه در اختیار دانش آموزان بی 
بضاعت قرار می گیرد.  مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان ایالم 
تصریح کرد: در طول سال از محل نیت واقفین در راستای کمک به 
تحصیل  دانش آموزان و دانشجویان بی بضاعت برنامه های ویژه 
ای برگزار می شود که نقش مهمی در راستای حمایت از این قشر 
بی بضاعت در استان دارد. حجت االسالم عزیزی  با بیان اینکه 
از بزرگان استان و نیک اندیشان خیر استان دعوت می شود که در 
راستای ترویج فرهنگ وقف در زمینه تحصیل  و ازدواج جوانان 
فرهنگ س��ازی مناس��بی انجام ش��ود، گفت: کمک به آزادسازی 

زندانیان جرائم غیرعمد، کمک به ساخت و توسعه امکان مذهبی 
از جمله مس��اجد، پذیرایی و اس��کان زوار اربعین حس��ینی از جمله 
فعالیت هایی اس��ت از محل نیت واقفین انجام می گیرد.   وی با 
اشاره به اینکه تالش می شود مرحله دوم طرح توزیع بسته های 
مهر تحصیلی در سطح استان برگزار شود، خاطرنشان کرد: واقفین 
و  خیرین عزیم هم استانی می توانند در راستای کمک به اقشار 
ضعی��ف و ب��ه ویژه دانش اموزان بی بضاعت از طریق وقف اموال 
در این امر حسنه مشارکت کنند و برای این منظور می توانند به 

اداره کل اوقاف و امور خیریه استان مراجعه کنند.

  اهواز: فرج-کارکنان عملیاتی و  سیاالت شرکت ملی 
حفاری ایران در راس��تای حفاظت از محیط زیس��ت، 
کاهش هزینه ها و شتاب بخشی در حفاری یک حلقه 
چاه با کاربست راهکار ابداعی نسبت به انتقال سیال از 

یک دکل حفاری به دستگاه دیگر اقدام کردند.
مدیر پروژه حفاری طرح توس��عه میدان نفت ش��هر در 
ش��رکت ملی حفاری ایران در این باره توضیح داد: در 
جریان حفاری و تکمیل چاه ش��ماره 22 در این میدان 
نفتی با دکل حفاری 35 فتح بخش��ی از س��یال حفاری 
)پایه آبی( به روال معمول در مرحله تکمیل چاه از چرخه 
عملیاتی خارج شد. مهندس غالمرضا آل محمود افزود: 
با توجه به برنامه ریزی حفاری چاه شماره 25 همکاران 
روی این اندیشه که به چه نحو این سیال را بدون دور 
ریز به چرخه عملیات بازگردانند تمرکز و ش��یوه های 
مختل��ف را مدنظ��ر ق��رار دادند. وی اظهار کرد: در این 
ارتباط پیشنهادات متعدد ارایه که در هم افزایی و بررسی 

فنی ، جابجایی سیال از طریق خط لوله آب غیر شرب 
)صنعتی( در دس��تور کار قرار گرفت و این کار در یک 

فرصت محدود با موفقیت محقق گردید.
آل محمود گفت: در اجرای این کار  مقدار 220 بشکه 
س��یال حفاری با وزن  115 پوند و 630 بش��که حفاری 
ب��ا وزن 70  پون��د از محل دس��تگاه حفاری 35 فتح به 
مخازن س��یال  دس��تگاه 4۸ فتح در فاصله حدود  دو 
کیلومت��ر انتق��ال تا در عملیات حفاری و تعمیر چاه 25 

از آن استفاده بهینه به عمل آید.
 مدیر پروژه حفاری طرح توس��عه میدان نفت ش��هر در 
ش��رکت ملی حفاری ایران افزود: این ش��یوه در جای 
خود عالوه بر  حفاظت از محیط زیست و شتاب بخشی 
در عملی��ات حف��اری ب��ا توجه به مدت زمان که صرف 
س��اخت س��یال می ش��ود، از نگاه اقتصادی نیز بیش از 

دو میلیارد ریال صرفه جویی در برداشت.
شرکت ملی حفاری ایران در زمان حاضر حفاری پنج 
حلقه چاه نفت شامل یک حلقه توسعه ای و چهار حلقه 
تعمیری تکمیلی را با بکارگیری س��ه دس��تگاه حفاری 
سنگین در میدان نفت شهر در حوزه عملیاتی شرکت 

نفت مناطق مرکزی در دست اجرا دارد.
پروژه نگهداشت و افزایش تولید میدان نفتی نفت شهر 
در اس��تان کرمانش��اه از پروژه های توس��عه ای وزارت 
EPD/ نفت و شرکت ملی نفت ایران است به صورت

EPC توسط ملی حفاری اجرا می شود.

 ]مدیرعامل توانیر میزان اعتبار هزینه شده براي احداث 
و بهره برداري از پروژه پست آرتا و خط چهارمداره رینگ 
اردبی��ل را مجموع��اً بالغ بر 200 میلی��ارد تومان اعالم 
کرد و گفت: بیش از 95 درصد تجهیزات این پست در 
داخل کش��ور ساخته شده است. مهندس "محمدحسن 
متول��ي زاده" در آئی��ن افتت��اح پروژه هاي صنعت آب و 
برق اس��تان هاي کرمانشاه، آذربایجان شرقي و اردبیل 
ب��ا بی��ان ای��ن که براي احداث و بهره ب��رداري از پروژه 
پس��ت آرتا و خط چهارمداره رینگ اردبیل، بالغ بر 200 
میلیارد تومان اعتبار صرف شده است، خاطرنشان کرد: 
بیش از 95 درصد تجهیزات این پس��ت در داخل کش��ور 

ساخته شده است.
مهن��دس متولي زاده افزایش قابلیت اطمینان ش��بکه 
نیرورساني مرکز استان، کاهش خاموشي هاي منطقه، 
ایجاد زیرساخت به منظور پاسخگویي به متقاضیان جدید 
صنعتي و کش��اورزي منطقه و نیز کاهش تلفات ش��بکه 
فوق توزیع و توزیع منطقه اي از اهداف مهم این پروژه 
ها اعالم کرد. مدیرعامل ش��رکت توانیر ظرفیت پس��ت 
انتقال مذکور را 360 مگاولت آمپر ذکر کرد و طول خط 
4 مداره 63 کیلوولت رینگ اردبیل را نیز که به خط 230 
کیلوولت متصل مي شود را حدود 7 کیلومتر اعالم نمود. 
مهندس متولي زاده در بخش دیگري از گزارش خود به 
طرح برق امید نیز اشاره کرد و گفت: خوشبختانه مردم 
اس��تان اردبیل از نظر مصرف برق جزو اس��تان هاي کم 

مصرف کشور هستند و با شرایط برق امید، بیش از 35 
درصد مردم این اس��تان به عنوان گروه کم مصرف از 
برق رایگان برخوردار خواهند شد. وي همچنین در جمع 
خبرن��گاران نی��ز گفت: مصرف بخش صنعت در س��ال 
جاري نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته 11 درصد 
افزایش داش��ته اس��ت که این موضوع نشانگر آن است 
که مدیریت اوج بار شکل مطلوب بوده و مصرف بخش 
صنعتي و بهره وري در این بخش افزایش یافته است. 
مهن��دس متول��ي زاده در خص��وص برق امید نیز گفت: 
این طرح همه مش��ترکان خانگي را تحت پوش��ش دارد 
و مش��ترکان کم مصرف از تخفیف صد درصدي بهاي 
برق برخوردار خواهند شد، اما پرمصرف ها با راهکارهاي 
بس��یار س��اده اي مي توانند مصرف برق خودشان را کم 
کنند و در قالب این طرح پنل هاي کوچک خورشیدي 
هم با وام کم بهره در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت 

که جزئیات آن به زودي اعالم خواهد شد.

بهره برداري از پروژه پست آرتا و خط چهارمداره رينگ اردبيل انتقال سيال از يك دكل حفاری به دستگاه ديگر 

اه��واز: فرج-مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با 
اش��اره به امضای 10 قرارداد پژوهش��ی با دانش��گاه های کشور 
برای افزایش ضریب بازیافت توس��ط این ش��رکت، گفت: در 
مجم��وع ای��ن 10 ق��رارداد، بیش از 60 درص��د از نفت درجای 
مناط��ق نفتخی��ز جنوب برای مطالعه در اختیار دانش��گاه های 

منتخب قرار گرفته است.
مهن��دس احمد محم��دی با بیان اینکه در مرحله قبلی امضای 
قرارداد پژوهش��ی با دانش��گاه ها، 6 قرارداد مربوط به میادین و 
مخ��ازن مناط��ق نفتخیز جنوب ب��ود، ادامه داد: در قراردادهای 
دیروز که بین ش��رکت ملی نفت و دانش��گاه های منتخب کشور 
برای افزایش ضریب بازیافت از 13 میدان نفت و گاز امضا شد، 
نیز 4 قرارداد متعلق به شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب بود. 
وی این میادین را شامل میدان بینک،  مسجد سلیمان، بنگستان 
مارون و رگ سفید دانست و گفت:  مطالعه افزایش برداشت از 
این میادین به ترتیب به دانش��گاه های فردوس��ی مشهد، سهند 
تبریز، صنعتی اصفهان و پژوهش��گاه صنعت نفت واگذار ش��ده 
است. مهندس محمدی با اشاره به اینکه ارزش این 4 قرارداد، 
215 میلی��ارد توم��ان و 10 میلی��ون یورو اس��ت،   افزود: ارزش 
6 ق��رارداد قبل��ی نیز 250 میلی��ارد تومان و 3 میلیون یورو بوده 
اس��ت. وی تاکید کرد: در مجموع 10 قراردادی که مربوط به 
مطاله میادین مناطق نفتخیز جنوب برای ازدیاد برداشت امضا 
ش��ده، بیش از 60 درصد از نفت درجای مناطق نفتخیز جنوب 
برای مطالعه در اختیار دانشگاه های منتخب قرار گرفته است.

ب��ه گفت��ه محم��دی، از مجموع تولید روزانه ای که در ش��رایط 
طبییعی در مناطق نفتخیز جنوب انجام می ش��ود، بیش از 70 
درصد از آن میادین در این مطالعه بررسی و برای افزایش تولید از 
آنها برنامه ریزی خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه افزایش ضریب 

بازیافت در میادین مختلف با توجه به س��اختار زمین شناس��ی 
میدان متفاوت اس��ت،   گفت: با توجه به روش ها و مس��یری که 
تعریف شده در نهایت ضریب بازیافت نهایی بهبود پیدا می کند. 
مدیرعام��ل مناطق نفتخیز جنوب همچنین به آخرین وضعیت 

2۸ مخزن اشاره کرد و افزود: کار اجرایی 17 قرارداد شروع شده 
و مسیر خوبی را می رویم. به گزارش ایرنا، 13 قرارداد پژوهشی 
افزایش ضریب بازیافت میادین نفتی و گازی با دانش��گاه های 

کشور دیروز با حضور وزیر نفت امضا شد.
این قراردادها شامل 11 میدان نفتی و 2 میدان گازی است که 
در مجم��وع مبل��غ این قراردادها 35 میلیون یورو و 716 میلیارد 
توم��ان خواه��د ب��ود.  در این مرحله، مطالعه می��دان یادآوران 
به دانش��گاه تهران، میدان پارس جنوبی به دانش��گاه صنعتی 
ش��ریف، میدان رگ س��فید به پژوهش��گاه صنعت نفت، میدان 
مسجدسلیمان به دانشگاه سهند تبریز، میدان اسفند به دانشگاه 
ش��یراز، میدان خش��ت به دانش��گاه آزاد اسالمی، میدان بینک 
به دانش��گاه فردوس��ی مش��هد، میدان دورود به دانشگاه علم و 
صنعت، میدان تنگ بیجار به دانشگاه شهید چمران اهواز، میدان 
مارون به دانش��گاه صنعتی اصفهان و میدان نوروز به دانش��گاه 
خلیج فارس واگذار می ش��ود. مبلغ کل قراردادهای مرحله اول 
و دوم، ه��زار میلی��ارد توم��ان و 49 میلیون یورو اس��ت که 293 
میلی��ارد توم��ان و 13.5 میلیون یورو آن مربوط به مرحله اول و 
716میلیارد تومان و 35 میلیون یورو نیز مربوط به قراردادهایی 

است که امروز امضا شد. 
امضای قراردادهای جدید بر اس��اس مطالعه دقیق و مش��ارکت 
مس��تقیم ش��رکت های متول��ی میدان، ص��ورت پذیرفته و 13 
میدان بزرگ خشکی و دریایی در این دوره از قراردادها انتخاب 

شده اند.

مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب خبر داد :

افزایش ضریب بازیافت در پایتخت نفت ایران با دانش بومی

رئیس س��تاد اقامه نماز اس��تان یزد، وضعیت نمازخانه ها در محورهای ترانزیتی اس��تان 
یزد را قابل قبول اعالم کرد

 به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان یزد، س��ید 
اکبر موس��وی در دیدار با مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان یزد با اش��اره 
ب��ه تاکی��د رهب��ر معظ��م انقالب به موضوع اقامه نماز جماعت در ادارات و مجتمع های 
بین راهی و ... اظهار داش��ت: در حال حاضر در همه ادارات اس��تان نمازخانه وجود دارد 

و نماز جماعت در همه ادارات اقامه می شود
 وی عن��وان ک��رد: در م��ورد نمازخان��ه های بین راهی پیش��رفت های خوبی ش��ده در 
صورتی که در گذش��ته نمازخانه وجود نداش��ت، اما اکنون 400 نمازخانه در جاده های 

کش��ور س��اخته ش��ده و تقریبا در همه مجتمع ها، امکانات اولیه برای 
نمازخانه وجود دارد

 موس��وی بیان کرد: با تدابیر انجام ش��ده در اس��تان یزد، در محورهای 
مواصالت��ی وضعی��ت نمازخان��ه ها خوب اس��ت اما با توج��ه به اینکه 
محورهای یزد ترانزیتی اس��ت، به نظر می رس��د در برخی محورها نیاز 

به افزایش مجتمع های رفاهی، سکوی نماز و ... وجود دارد
 رئیس س��تاد اقامه نماز اس��تان یزد در مورد نمازخانه های بین راهی 
اظهار داشت: کمیته نظارت بر نمازخانه ها و مساجد بین راهی و کمیته 
نظ��ارت ب��ر حم��ل و نقل ریلی، هوایی و زمینی با نامه وزارت کش��ور به 

دستور استانداران تشکیل شد
 وی اف��زود: وظای��ف ای��ن کمیته که ب��ا محوریت اداره کل راهداری و 
حمل و نقل جاده ای تعریف ش��ده، جانمایی نمازخانه یا س��کو اس��ت 
که خوش��بختانه در یزد مش��کل چندانی در این زمینه وجود ندارد اما 
در جاده یزد � طبس، ابرکوه به س��مت هرات و مروس��ت، جرقوئیه تا 
ابرک��وه، اس��فندآباد تا مروس��ت، نیاز به افزایش یا ایج��اد نمازخانه یا 

سکوهای اقامه نماز است
 موسوی ادامه داد: نظارت بر نمازخانه ها نیز بسیار حائز اهمیت است و 
الزم است بهداشت و نظافت با دقت مورد توجه و اهتمام قرار گیرد. 

رئیس ستاد اقامه نماز استان یزد:
وضعیت نمازخانه ها در محورهای ترانزیتی استان یزد قابل قبول است
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 ادامه کاهش قیمت بلیت هواپیما 
دبیر انجمن شرکت های 
هواپیمای��ی با اش��اره 
ب��ه اینکه ه��م اکنون 
پروازه��ای خارجی به 
20 مقصد خارجی انجام 
می شود، گفت: با اضافه  
ایرالین ه��ای  ش��دن 
داخل��ی و تعداد پروازها 

در مسیرهای خارجی مانند ترکیه، مسلما قیمت بلیت هواپیما 
باز هم کاهش پیدا خواهد کرد.

 مقصود اس��عدی س��امانی در گفت  وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در 
حال حاضر پروازهای خارجی ایرالین های ایرانی به 20 مقصد 
افزایش یافته است و از 12 مهر ماه نیز پروازهای آلمان )تهران-
فرانکفورت( از س��ر گرفته می ش��ود. البته مذاکرات بس��یاری از 
س��وی ایرالین ها و مس��ئوالن هواپیمایی ایران با کش��ورهای 
مختلف در حال انجام اس��ت و در آینده تعداد کش��ورهایی که 
پروازهای مس��افری از ایران از س��ر گرفته می ش��ود، افزایش 

خواهد یافت.
 وی درباره اینکه چرا قیمت بلیت هواپیما در پروازهای خارجی 
مانند ترکیه باالست و فاصله زیادی با یکدیگر دارد، افزود: به 
محض اینکه ش��رکت های هواپیمایی ایرانی در مس��یر پروازی 
تهران-اس��تانبول وارد ش��دند، قیمت پروازهای این مسیر که 
پیش از این توسط ایرالین هایی مانند قطر ایرویز به 60 میلیون 
تومان رس��یده بود، کاهش یافته و به 24 میلیون تومان رس��ید 
و هم اکنون نیز این س��یر نزولی قیمت ها تا متعادل ش��دن آن 

ادامه دارد.
 دبی��ر انجم��ن ش��رکت های هواپیمایی ادامه داد: هر قدر تعداد 
ایرالین های داخلی در مسیرهای پروازی خارجی مانند ترکیه 
بیشتر شود و تعداد پروازها نیز افزایش یابد، مسلما قیمت بلیت 
هواپیم��ا نی��ز کاهش خواهد یافت و مس��لما می توان گفت که 

قیمت بلیت ها اینگونه نخواهد ماند.
 مقصود اسعدی سامانی در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه 
چرا پایه و اس��اس مش��خصی برای تعیین قیمت در پروازهای 
خراجی وجود ندارد  و آیا نمی توان برای آن ها روشی بر اساس نوع 
پروازها و سرویس هایی که ایرالین ها ارائه  می دهند مشخص 
ک��رد؟ گف��ت: بازار بلیت هواپیما در پروازهای داخلی و خارجی 
کامال رقابتی است و در ادامه شاهد به تعادل رسیدن قیمت ها 
خواهیم بود چرا که هر قدر عرضه بلیت از سوی ایرالین های 

مختلف بیشتر شود، قیمت بلیت نیز کمتر می شود.

اخبار كوتاه

مسكن

بررسی و رفع مشکل اعطای تسهیالت به ۵3 هزار مسکن مهر 6۰۰ هزار واحد مسکونی در طرح  مسکن ملی ساخته می شود 
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت: 600 هزار واحد مس��کونی در طرح اقدام 

مسکن ملی در کشور ساخته می شود.
 محمد باقر نوبخت اظهار کرد: با همکاری کمیته امداد، بنیاد مسکن و پشتیبانی 
مالی سازمان برنامه و بودجه 100 هزار واحد مسکونی برای اقشار محروم و کم 

درآمد جامعه در سراسر کشور در حال ساخت است.
 وی تصری��ح ک��رد: در ای��ن ط��رح هیچ گونه پیش پرداخت��ی صورت نمی گیرد و 

تسهیالت به شکل قرض الحسنه به افراد واجد شرایط واگذار می شود.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: در اجرای طرح احداث مس��کن محرومان در تالش هس��تیم تا پایان دولت 
به بهره برداری برس��ند. نوبخت بیان کرد: تکمیل طرح مس��کن مهر و اجرای طرح اقدام ملی از دیگر برنامه های 
مهم دولت در حوزه مسکن است. وی ادامه داد: در طرح اقدام ملی 600 هزار واحد توسط وزارت راه و شهرسازی 
احداث خواهد شد. وی گفت: یکی دیگر از برنامه های مهم سازمان برنامه و بودجه تکمیل طرح های عمرانی در 
مناطق مختلف کش��ور اس��ت، در این راس��تا طرح هایی که قابلیت افتتاح تا پایان دولت را دارند، با تخصیص اعتبار 

مورد نیاز به سرانجام خواهند رسید.

قائم مقام وزیر راه و شهرس��ازی در طرح مس��کن مهراز برگزاری جلس��ه مشترك 
رئیس کل بانک مرکزی و مسئوالن بانک های عامل، برای بررسی و رفع مشکل 

اعطای تسهیالت به 53 هزار واحد باقی مانده مسکن مهر خبر داد. 
احمد اصغری مهرآبادی با تبیین مشکالت واحدهای مسکن مهر، اظهار داشت: 
۸5 درصد عملیات ساخت این واحدهای مسکونی پیشرفت فیزیکی دارد و یکی 
از مهمتری��ن موان��ع تکمی��ل آن، همکاری نکردن بانک ه��ای عامل در اعطای 
تس��هیالت باوجود مصوبه ش��ورای پول و اعتبار اس��ت.  وی تصریح کرد: با وجود 

مصوبه این ش��ورا مبنی بر افزایش تس��هیالت از 30 به 40 میلیون تومان به این واحدهای مس��کونی، بانک های 
عامل این تسهیالت را پرداخت نمی کنند و چون این تسهیالت را باید از منابع داخلی بپردازند می گویند دولت باید 
مابه التفاوت سودش را تأمین کند و به همین علت، مقاومت می کنند.  مهرآبادی گفت: بسیاری از این واحدهای 
مسکونی باقی مانده با کمک مختصری قابل اتمام و واگذاری است، اما به علت این مانع، تکمیل آن خیلی کند 
پیش می رود.  قائم مقام وزیر راه و شهرسازی در طرح مسکن مهر، یکی دیگر از مشکالت واحدهای باقی مانده 
مس��کن مهر را مربوط به ماده 1۸6 قانون مالیات های مس��تقیم دانس��ت و افزود: پرداخت وام به این واحدهای 

مسکونی را به ارائه گواهی مشروط کردند در حالی که برخی بدهی ها اصاًل مربوط به مسکن مهر نیست.

انرژی 

 نیمی از آب تهران در مناطق 1 تا 3 مصرف می شود

 پر کردن استخرهای الکچری با آب یارانه ای 
گروه انرژی: در ش��رایطی که 47 درصد از مصرف آب ش��رب 
پایتخ��ت متعل��ق ب��ه مناطق 1 تا 3 اس��ت، روزان��ه 1 میلیارد و 
225 میلی��ون توم��ان از منابع بیت المال صرف یارانه بخش آب 

مشترکین پر مصرف می شود. 
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، احتماال گذر هر 
شهروند تهرانی، حداقل یک بار به مناطق شمالی 1 تا 3 خورده 
و چشمشان به جمال پر زرق برق واحدهای مسکونی ویالیی 
آن مناطق افتاده اس��ت. خانه های پر دار و درختی که اس��تخر، 
س��ونا و جکوزی تنها بخش کوچکی از امکانات آن به حس��اب 
می آی��د. قص��د پرداختن به چگونگی ش��کل گیری این مناطق 
الکچری را نداریم. اما مسئله اصلی مورد بحث، موضوع میزان 
مصرف آب روزانه در خانه هایی اس��ت که اندازه یک تفرجگاه 
عمومی سطح شهر درخت دارند و بعضا بیش از یک استخر نیز 

در آن ها مشاهده می شود.
   ب��ه منظ��ور پاس��خ به پرس��ش میزان مص��رف آب واحدهای 
مس��کونی الکچری تهران به سراغ محمدرضا بختیاری، مدیر 
عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران رفتیم. بختیار ابتدا 
به خاطره ای اشاره کرده و عنوان کرد: »چند وقت پیش در حال 
عبور از همین مناطق بودم که متوجه شستش��وی فضای س��بز 
و حیاط توس��ط صاحب یکی از این منازل ش��دم. پس از اینکه 
نسبت به حرکت این شهروند اعتراض کردم، پاسخ داد به شما 

مربوط نیست و پولش را می دهم.«

 47 درصد آب شرب تهران در مناطق 1 تا 3 � مصرف 
می شود

 مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان تهران، پس از نقل 
خاطره، در بیان آمار مصرف آب مشترکین پایتخت، عنوان کرد: 
» 20 درصد مش��ترکین ش��هر تهران به صورت متوسط و کمی 
بیشتر از متوسط مصرف می کنند، 15 درصد پرمصرف هستند 
و 5 درصد که شامل مناطق 1، 2 و 3 شهر تهران می شود، بسیار 

پرمصرف هستند. 60 درصد مردم نیز کم مصرف هستند.«
 بختیاری با اشاره به این نکته که متاسفانه برخی از شهروندان 
از مشقت تامین آب اطالعاتی ندارند و بی رویه مصرف می کنند، 
گفت:» راه حل این مشکل، فرهنگ سازی و واقعی کردن بهای 
هر متر مکعب آب است زیرا در حال حاضر مردم تنها 25 درصد 

بهای تمام شده آب را می پردازند.«

 � پر ش���دن اس���تخر و آبیاری فضای س���بز واحدهای 
الکچری تهران با استفاده از منابع بیت المال

 توجه به اظهارات مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
تهران، موید مصرف بی رویه آب در مناطق 1 تا 3 تهران است 
اما به راس��تی س��اکنین این مناطق مرفه نش��ین تا چه میزان از 
بودجه دولتی را به واس��طه مصرف آب از آن خود می کنند. به 
استناد جزئیات مطرح شده در آمار، میزان مصرف روزانه استان 
تهران معادل 1,3 برابر دریاچه چیتگر است. به عنوان مثال در 
تاریخ 25 ش��هریور و ظرف تنها 1 روز معادل 3 میلیون و 431 
هزار متر مکعب آب در تران مصرف شده است. با توجه به اینکه 
3۸ درصد از میزان مصرف آب در استان تهران به بخش خانگی 
و شرب تعلق دارد، ساکنین پایتخت در مدت یک روز 1 میلیون 

و304 هزار متر مکعب آب مصرف کرده اند.

 

به منظور محاس��به میزان مصرف آب مش��ترکین پر مصرف 
ابتدا باید میزان مصرف این خانوارها مش��خص ش��ود. به استناد 
آم��ار، 47 درص��د از میزان مص��رف آب بخش خانگی مرتبط با 
اس��تفاده پر مصرفین اس��ت که در مناطق 1 تا 3 ش��هر تهران 
س��اکن هستند. یک حس��اب سر انگشتی مشخص می کند، پر 
مصرف های الکچری نش��ین در یک روز 612 هزار 776 متر 

مکعب آب مصرف می کنند.
 جال��ب اس��ت بدانید، هزینه تامی��ن و انتقال هر متر مکعب آب 
در پایتخ��ت مع��ادل 2 هزار و 700 تومان برآورد می ش��ود. این 
در حالی س��ت که به صورت میانگین، آب با قیمت 700 تومان 
ب��رای ه��ر مت��ر مکعب فروخته می ش��ود. در حقیقت هر دولت 
برای فروش هر متر مکعب آب نزدیک به 2 هزار تومان یارانه 

می پردازد.
 ضرب میزان یارانه دولتی در تامین هر متر مکعب آب در میزان 
مصرف مناطق 1 تا 3 تهران، این نکته را روش��ن می س��ازد که 

در ه��ر روز 1 میلی��ارد و 225 میلی��ون تومان از بیت المال صرف 
پر کردن آب اس��تخرهای مناطق مرفه نش��ین تهران و آبیاری 

فضای سبز این واحدهای مسکونی می شود.
 توجه به آمار و محاسبات مطرح شده مشخص کننده این امر 
است که بخش عمده از یارانه های دولتی به جیب اقشار پردرآمد 
رفته و صرف موارد غیرضروری می ش��ود. در حقیقت، س��اکنین 
مناطق 1 تا 3 تهران در حالی سرانه مصرف 430 لیتر آب به ازای 
هر نفر را دارند که در برخی از مناطق جنوب شرقی این کشور 

سرانه مصرف آب تنها 15 لیتر به ازای هر نفر است.

 � پرمصرف های بهای واقعی آب را بپردازند
 بر اساس گفته بسیاری از کارشناسان، نحوه قیمت گذاری آب 
یکی از دالیل اصلی نبود عدالت در بخش تقس��یم یارانه های 
دولتی اس��ت.  در همین راس��تا، س��یما غفاری، کارشناس حوزه 
انرژی، ضمن انتقاد از ش��یوه قیمت گذاری صنعت آب گفت:» 
متاسفانه این شیوه قیمت گذاری منجر به آن شده که مردم به 
پر مصرفی تشویق شوند. در حقیقت هرچه بیشتر مصرف کنید 

دولت یارانه بیشتری به شما می پردازد.«
 این کارش��ناس حوزه انرژی، با اش��اره به راهکار توزیع عادالنه 
مناب��ع دولت��ی در این ح��وزه، تصریح کرد:» ادبیات تعیین بها با 
استفاده از پلکان مصرفی در دنیا مرسوم است و وزارت نیرو برای 
ب��از توزی��ع عادالن��ه منابع دولتی باید با توجه به پلکان مصرفی 

متفاوت قیمت آب را افزایش دهد.
 بدی��ن ترتی��ب بس��یاری از مش��کالت فعل��ی صنع��ت 
 آب در خص��وص قیم��ت گ��ذاری ح��ل خواه��د ش��د.«  
ب��ه عب��ارت دقیق ت��ر هم��ان ط��ور ک��ه دول��ت می تواند برق 
کم مصرف ه��ا را رای��گان کند، در ط��رف مقابل می تواند آب و 
 ب��رق ثروتمن��دان پرمصرف  را با بهای واقعی به آنها بفروش��د. 
ب��ه ای��ن ترتی��ب یک الگوی منطقی ب��رای قیمت گذاری آب و 

برق فراهم می شود.
 اس��تناد به جزئیات مطرح ش��ده از س��وی کارشناسان این نکته 
را مش��خص می کن��د که پر مصرف های ح��وزه آب باید بهای 
مص��رف زی��اد خ��ود را بپردازند تا عالوه بر رعایت عدالت توزیع 
منابع دولتی در بین مردم، از مصرف بی رویه این اقشار خاص 

جلوگیری شود. 

وزیر نیروی کشورمان بر اجرای مفاد تفاهم نامه مشترك همکاری های آبی ایران و جمهوری عربی سوریه تاکید کرد.  به گزارش وزارت نیرو، "رضا اردکانیان" به صورت 
ویدئو کنفرانسی با "تمام محمد رعد" وزیر منابع آبی جمهوری عربی سوریه دیدار و گفت و گو کرد.  در این دیدار، "تمام محمد رعد" وزیر منابع آبی سوریه با ابراز 
خرسندی از شرکت در یازدهمین اجالس شورای حکام مرکز منطقه ای آب شهری، خواستار توسعه هرچه بیشتر همکاری های دو جانبه در حوزه آب و فاضالب شد.  
وی همچنین ضمن ابراز رضایت از حضور شرکت های باتجربه و توانمند ایرانی در پروژه های آبی کشور متبوعش، از حضور هرچه بیشتر این شرکت ها در پروژه های 
مربوط به تصفیه خانه آب و فاضالب استقبال کرد.  در جریان این دیدار، دو طرف با توجه به توافقات یادداشت تفاهم مشترك همکاری های آبی دو کشور، نسبت به 

تشکیل کمیته راهبردی به ریاست معاونان وزرای نیرو و منابع آبی ایران و جمهوری عربی سوریه طی دو هفته آتی از طریق ویدئو کنفرانس تاکید کردند.

س��خنگوی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: خروجی از انبارها و س��وختی که به پمپ بنزین ها می رس��د طبق روال عادی گذش��ته 
است و مشکلی از این بابت نیست.  فاطمه کاهی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، ضمن تکذیب اخباری مبنی بر عدم توزیع و یا امتناع از 
سوخت رس��انی در برخی جایگاه ها، اظهار داش��ت: در حال حاضر س��وخت به اندازه کافی وجود دارد و موجودی انبارها کامال پر اس��ت.  وی افزود: 
خروجی از انبارها و س��وختی که به پمپ بنزین ها می رس��د طبق روال عادی گذش��ته اس��ت و مش��کلی از این بابت نیس��ت.  سخنگوی شرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی نه در بخش موجودی، حمل و نقل و بخش توزیع وجود ندارد و جایگاه ها 

همچون گذشته روال عادی سوخت رسانی را انجام می دهند. 

هیچ مشکلی بابت سوخت رسانی وجود ندارد توافق ایران و سوریه بر تشکیل کمیته راهبردی دو کشور 

شرط معاف شدن مشترکان پر مصرف از 
افزایش قیمت برق چیست؟ 

 س��خنگوی صنعت برق گفت: مش��ترکان پر مصرف برق در 
صورتی مش��مول افزایش تعرفه، نخواهند ش��د که طی 6 ماه 
مصرف خود را کاهش داده و به گروه مشترکان خوش  مصرف 
بپیوندند.  »مصطفی رجبی مشهدی« در گفت و گو با ایرنا افزود: 
براب��ر مصوب��ه هیات وزیران در طرح برق امید به مش��ترکان پر 
مصرف 6 ماه مهلت داده شده تا مصرف خود را کاهش دهند و 
از پر مصرفی به خوش مصرفی برسند در صورتی که این اتفاق 

رخ دهد مشمول هیچ اضافه قیمتی نخواهند شد.
 وی درباره زمان آغاز اجرای طرح برق امید هم گفت: براساس 
مصوبه هیات وزیران قرار بود دستورالعمل های اجرایی که ابالغ 
ش��د این طرح آغاز ش��ود.  رجبی مش��هدی افزود: درحال حاضر 
درحال تدوین دس��تورالعمل های اجرایی هس��تیم که پیشرفت 
خوبی هم داشته و برای نظر خواهی از شرکت های زیرمجموعه 
و صاحب نظر ارسال شده است.  سخنگوی صنعت برق ادامه داد: 
طرح پس از جمع بندی و تصویب ابالغ خواهد شد و برق امید 
به زودی اجرایی می شود.  وی درباره این موضوع که این طرح 
افزایش قیمت برای مشترکان به همراه دارد، خاطرنشان کرد: 
به طور قطع مش��ترکان کم مصرف نه تنها ش��امل هیچ افزایش 
قیمتی نخواهد شد، بلکه از 100 درصد تخفیف هم برخوردار می 
ش��وند.  رجبی مش��هدی ادامه داد: مشترکان خوش مصرف هم 
در صورتی که میزان مصرف برق خود را نسبت به دوره مشابه 
کاهش دهند، از پاداش خوش مصرفی برخوردار خواهند شد.  به 
گزارش ایرنا،  دوم شهریورماه امسال هیات وزیران مصوبه برق 
رایگان برای مش��ترکان کم مصرف را تصویب کرد، بر اس��اس 
این مصوبه مقرر است طرح  برق امید اجرایی شود.  طرح »برق 
امید«  مخصوص مشترکان خانگی است و الگوهای آن نیز از 
عملکرد خود مردم در س��ال های گذش��ته استخراج شده است، 
به طور متوسط در کل کشور حدود 30 درصد از مشترکان برق 
در مح��دوده ک��م مصرف، 15 درص��د پرمصرف و 55 درصد در 
محدوده خوش مصرف هس��تند، اما این تقس��یم بندی ارتباطی 
به محدوده جغرافیایی یا درآمد خانوار ندارد بلکه براساس میزان 
مصرف برق آنها شکل گرفته است. تخفیف 100 درصدی بهای 
برق در طرح »برق امید« برای مش��ترکان کم مصرف در نظر 

گرفته شده است. 

گروه مسکن: در حالی پس از یک دوره طوالنی کاهش شدید 
تولید مس��کن و افزایش بی س��ابقه قیمت آن، طرح اقدام ملی 
مسکن با هدف گذاری تولید و ساخت 400 هزار واحد مسکونی 
در آبان سال گذشته کلید خورد که خطر تکرار ایرادات مسکن 

مهر بر آن سایه افکنده است.
 بر این اس��اس از جمله نگرانی های متقاضیان طرح اقدام ملی 
می ت��وان ب��ه ابه��ام درباره چگونگی تأمین مالی پروژه، ش��یوه 
مواجهه دولت آتی با این طرح ملی و کیفیت نظارت وزارت راه 
و شهرسازی در روند پیشرفت پروژه اشاره داشت که به عنوان 
مهمتری��ن عوام��ل، منجر به واریز وجه اولیه تنها از س��وی 10 

درصد از متقاضیان شده است.
 بر اساس اظهارات جواد حق شناس معاون امور مسکن شهری 
بنیاد مس��کن انقالب اس��المی، پاشنه آش��یل طرح اقدام ملی، 
موضوع تأمین مالی این پروژه های مسکونی است. این تأمین 
مالی هم به لحاظ حجم اعتبار در نظر گرفته شده و هم به لحاظ 
تزری��ق ب��ه موق��ع اعتبار و منابع مالی مورد نیاز برای س��اخت و 

تکمیل واحدهای مسکونی حائز اهمیت است.
 حق شناس معتقد است مهمترین عامل در این رابطه همکاری 
مؤثر و متقابل مردم و متقاضیان واحدهای مسکونی طرح اقدام 
ملی به ویژه در حوزه پرداخت و تزریق به موقع آورده متقاضیان 
به پروژه هاست؛ عدم واریز به موقع آورده متقاضیان به حساب 
آنه��ا ن��زد بانک، منجر به کاهش س��رعت س��اخت پروژه های 
مسکونی طرح اقدام ملی می شود و عواقب جبران ناپذیری به 
همراه دارد. بر اس��اس اعالم محمود ش��ایان مدیرعامل بانک 
عامل بخش مس��کن تعداد کل حس��اب های افتتاح ش��ده طرح 
اقدام ملی مسکن تا پایان شهریور امسال، ۸9 هزار و 25 فقره 

و مبلغ کل آنها یک میلیارد و 971 میلیون تومان است.
 به گفته ش��ایان، در خصوص طرح اقدام ملی مس��کن تا کنون 

65 پروژه به بانک معرفی ش��ده که ش��امل 70۸7 واحد اس��ت. 
همچنین 32 پروژه که شامل 5921 واحد است در حال تشکیل 
پرونده هستند و 15 پرونده نیز که در حدود 1990 واحد محسوب 

می شود، تصویب و مراحل نهایی پرداخت را طی می کند.
 بر اساس آنچه گفته شده، هر متقاضی می بایست 40 میلیون 
تومان به حس��اب خود واریز کند که اگر همه این 7 هزار فقره 
حس��ابی که باز ش��ده، س��قف مبلغ اعالمی را واریز می کردند، 
می بایس��ت رقم��ی بیش از 2۸3 میلی��ارد تومان به بانک عامل 
بخش مس��کن تزریق می ش��د؛ این در حالی است که واریز تنها 

حدود 2 میلیارد تومان انجام ش��ده و رقمی کمتر از یک درصد 
مبلغ مورد نیازی که می بایست نزد بانک عامل نگهداری می شد، 

جمع آوری شده است.
 محمودزاده معاون وزیر راه: ۴۷۰ � هزار نفر لیست 
نهایی واجدان شرایط /  هر متقاضی ای واریز نکند، 

حذف می شود
 در همی��ن خص��وص، محم��ود محمودزاده معاون مس��کن و 
س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی از اندیشیده شدن تدابیری 
ب��رای ح��ذف یا جایگزینی متقاضیان بد عهد به منظور مقابله با 

روند پیش��روی پروژه خبر داده و این تصمیم را ناش��ی از تجربه 
اختالل در روند پیشرفت برخی پروژه ها در طرح مسکن مهر و 

در راستای حمایت از منافع متقاضیان خوش قول می داند.
 وی می افزاید: در طرح مس��کن مهر یکی از مهم ترین عوامل 
تأخیر در اجرای پروژه ها، عدم همکاری برخی از متقاضیان در 
واریز به موقع آورده بود؛ اتفاقی که موجب شد طول دوره ساخت 
طوالنی شده و پروژه ها در برخی موارد حتی با چند دوره تورم 

ساختمانی برخورد کرده و هزینه های ساخت افزایش یابد.
 مدیرکل راه و شهرسازی تهران: فقط ۱۰ � درصد در 

تهران وجه اولیه را واریز کردند!
 در همین خصوص، خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی 
استان تهران نیز اخیراً از واریز وجه اولیه 2 هزار نفر از 20 هزار 
متقاضی واجد شرایط طرح اقدام ملی مسکن در استان تهران 
خب��ر داد و گف��ت: اگ��ر ظرف 15 روز آینده این افراد نس��بت به 
واری��ز 40 میلی��ون تومان اعالمی اقدام��ی نکنند، از طرح ملی 

مسکن حذف خواهند شد.  
اگرچ��ه رق��م واری��زی از س��وی واج��دان ش��رایط س��ایر 
اس��تان ها مش��خص نیس��ت، ام��ا ب��ه نظ��ر می رس��د در 
 س��ایر اس��تان ها ه��م وض��ع آورده ه��ای مردمی ط��رح ملی 
مس��کن به همین منوال باش��د.   محمد اس��المی وزیر راه و 
شهرس��ازی ه��م چندی پیش در ی��ک برنامه تلویزیونی، عقب 
ماندگی شدید پروژه از برنامه اجرایی آن به دلیل عدم واریز یا 
واریزی بس��یار محدود و عدم اس��تقبال طرح اقدام ملی مسکن 

را به صورت ضمنی تأیید کرده بود.
 وی گفته بود که علت عدم استقبال متقاضیان و واجدان شرایط 
طرح اقدام ملی مس��کن از واریز وجوه، تبدیل کردن نقدینگی 
خانوارها به س��ایر دارایی ها برای حفظ ارزش پول خود اس��ت یا 

اینکه از نظر تمکن مالی در مضیقه هستند.

 9۰ درصد از متقاضیان مبلغ آورده را به حساب واریز نکرده اند 

 طرح مسکن ملی هم به سرنوشت مسکن مهر دچار می شود
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جزییات تجارت ایران با ۲۷ کشور اروپایی
اتاق بازرگانی تهران در جدیدترین گزارش خود به ارائه آمارهایی 
از وضعیت تجارت ایران با کشورهای اروپایی در هفت ماهه سال 
میالدی جدید پرداخته اس��ت. به گزارش ایس��نا، براوردها نشان 
می دهد که در هفت ماهه س��ال جاری میالدی، میزان تجارت 
انجام ش��ده میان ایران و 27 کش��ور اروپایی به مرز دو میلیارد 
و 650 میلیون یورو رس��یده اس��ت. این عدد در مقایس��ه با هفت 
ماهه نخس��ت س��ال قبل، کاهشی 9 درصدی را نشان می دهد. 
این در حالی است که پیش از این افت تجارت مشترك ایران و 
اروپا، تحت تاثیر تحریم های جدید ترامپ در آمارهای قبل خود 
را نشان داده بود و از این رو بخش قابل توجهی از این کاهش 
جدید تحت تاثیر ش��یوع کرونا بوده اس��ت. بررسی آمارها نشان 
می دهد که در ژانویه 2020 که هنوز خبری از انتش��ار ویروس 
کرون��ا در نق��اط مختلف جهان نبود، میزان تجارت ایران و اروپا 
بیش از 17 درصد رشد داشته است اما این آمار در ماه دوم کاهش 
یافته و از ماه سوم منفی شده است. بیشترین کاهش ثبت شده در 
این تجارت مشترك به ماه جوالی بازمی گردد که همکاری ها 
حدودا 20 درصد کاهش یافته است. در حوزه صادرات، فعالیت 
ایران در دو ماه ابتدایی س��ال جدید بس��یار مثبت بوده و طبق 
آمارهای به ثبت رسیده در ماه نخست بیش از 45 و در ماه دوم 
بیش از 42 درصد صادرات ایران به اروپا افزایش یافته است اما 
این عدد در ماه های بعدی منفی ش��ده و در آوریل رکورد منفی 
64 درصد را به ثبت رس��انده اس��ت. با این وجود در دو ماه اخیر، 

بار دیگر صادرات ایران به اروپا رشد داشته است.

 رشد 32 درصدی تعداد طرح های صنعتی
با سرمایه گذاری خارجی

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد طرح 
های صنعتی، معدنی و تجاری مصوب در هیات سرمایه گذاری 
خارجی در 5 ماهه اول سال 99 را 49 مورد اعالم کرد که نشان 
دهنده افزایش 32,4 درصدی این شاخص در سال جهش تولید 
اس��ت. به گزارش ش��اتا، بنابراین گزارش و در این مدت حجم 
سرمایه گذاری خارجی بالغ بر ۸50 میلیون دالر بوده که نسبت 
به مدت مشابه سال قبل رشد 37,4 درصدی را ثبت نموده است. 
در آمار منتشر شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صمت 
در 5 ماهه اول س��ال 99، تعداد اش��تغال پیش بینی ش��ده جواز 
های تاس��یس صادره 322 هزار 371 نفر بوده و افزایش 29,4 
درصدی را نس��بت به مدت مش��ابه س��ال قبل ثبت نموده است. 
در این مدت تعداد اش��تغال مس��تقیم پروانه های بهره برداری 
صنعتی صادره 41 هزار و ۸5۸ نفر با رش��د 3,7 درصدی همراه 
بوده اس��ت و پروانه های بهره برداری حوزه معدن با 2 هزار و 
227 نفر رش��د 4,5 درصدی داش��ته اس��ت. طبق اعالم معاونت 
ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت میزان س��رمایه 
گذاری پیش بینی شده جوازهای تأسیس صادره در 5 ماهه اول 
امسال بالغ بر یک میلیون و 760 میلیارد ریال بوده و رشد 31,5 
درصدی را ثبت نموده اس��ت. همچنین میزان س��رمایه گذاری 
محقق شده پروانه های بهره برداری صادره در این مدت 326 

هزار میلیارد ریال و افزایش 69,9 درصدی داشته است

رایزنی جهت رفع مشکالت توسعه مبادالت 
تجاری ایران با هند

دبیر میز هند س��ازمان توس��عه تجارت ایران در دیدار با رایزن 
بازرگانی راهکارهای توس��عه مبادالت تجاری دو کش��ور و رفع 
موانع موجود را بررس��ی کردند. به گزارش ایلنا، حس��ین بامیری 
اظهار داش��ت: در این جلس��ه پیش��نهاد برگزاری چهارمین دور 
مذاکرات کمیته مشترك بازرگانی دو کشور جهت بررسی مسائل 
و مش��کالت موجود بر س��ر راه توس��عه تجارت فی مابین مطرح 
ش��د و راهکارهای الزم و کاربردی مورد بررس��ی قرار گرفت. 
وی افزود: در این دیدار موضوع ش��کایات و طلب ش��رکت های 
ایرانی از ش��رکت های هندی و همچنین ش��رکت های هندی از 
ش��رکت های ایرانی مطرح و مقرر ش��د در صورت برگزاری دور 
چهارم کمیته مش��ترك بازرگانی دو کش��ور، این موضوع در آن 
نشست بررسی شود. دبیر میز هند سازمان توسعه تجارت ایران 
بیان داش��ت: طی این دیدار پیش��نهاد برگزاری حداقل 2 وبینار 
بین اتاق بازرگانی ایران و اتاق بازرگانی هند در شش ماهه دوم 

سال جاری نیز مطرح شد.

آغاز بررسی برنامه های وزیر پیشنهادی صمت
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمان اولویت های کاری وزیر 
صمت و مطالبات نمایندگان از وی را تشریح کرد. شهباز حسن پور 
 بیگلری در گفتگو با خانه ملت درباره معرفی وزیر پیش��نهادی 
صنعت، معدن و تجارت به مجلس، گفت: در شرایط فعلی تعامل 
و توجه به امور کارشناسی و هماهنگی با مجلس می تواند بسیاری 
از مشکالت و موانع پیش روی صنعت و معدن را رفع کند و آقای 
رزم حسینی وزیر پشنهادی صمت از این ویژگی برخوردار است. 
این نماینده مجلس با اشاره به ویژگی های وزیر صمت، افزود: 
از آنجایی که وزیر پیشنهادی صمت تجربه استانداری در استان 
های کرمان و خراسان رضوی را در کارنامه کاری خود داشته و 
به عنوان رئیس ستاد تنظیم بازار، رئیس کارگروه اشتغال، رئیس 
کارگروه تولید و... خدمت کرده، می تواند با اخذ تدابیر ویژه زمینه 
ساماندهی بازار را فراهم کند. وی با بیان اینکه وزیر پیشنهادی 
صنعت، معدن و تجارت از نظر کارشناسان در تصمیم گیری ها 
اس��تفاده می کن��د، اضافه ک��رد: وی می تواند از طریق گفت وگو 
و تعام��ل ب��ا رئیس کل بانک مرکزی و س��ایر وزرای اقتصادی 
دولت بس��یاری از موانع پیش روی تولیدکنندگان مانند تامین 
م��واد اولی��ه و... را برطرف کن��د. جمعی از نمایندگان با توجه به 
عملکرد مثبت آقای رزم حس��ینی در مس��ئولیت های قبلی، از 
معرفی وی برای  تصدی وزارت صمت اس��تقبال کردند. عضو 
کمیس��یون اقتصادی مجلس ادامه داد: جلس��ه ای در کمیسیون 
آئی��ن نام��ه مجلس با حضور وزیر پیش��نهادی صنعت، معدن و 
تجارت برگزار ش��د و برنامه های ایش��ان برای تصدی در این 

منصب مورد بررسی قرار گرفت.

گروه صنعت و تجارت: صنعت خودروسـازی كشـور با شـروع 
تحريـم هـا، به دليـل عدم امكان واردات بسـياری از قطعات با 
مشـكالت جدی مواجه شـد و شاهد انباشت ده ها هزار خودرو 
در كف پاركينگ خودروسازها بوديم.  كسری بسياری خودروها 
مربوط به چند قطعه خاص از جمله كيسه هوا، كامپيوتر خودرو 
و غيره بود و قطعه سـازان مختلف با پيوسـتن به پويش نهضت 
داخلی سازی دست اين صنعت را گرفتند تا زمين نخورد و سر 

پا بايستند. 
با این حال هنوز به نظر می رس��د که قطعه س��ازان با چالش های 
متعددی در زمینه خرید مواد اولیه از بورس و عدم ترخیص قطعات 
از گمرکات و تحویل معوقات از سوی خودروسازان دست به گریبان 
هستند. برخی فعاالن صنعت قطعه سازی می گویند که اصالح 
قیمت قطعات به صورت هر سه ماه یک بار نظیر اصالح قیمت 
خودرو به صورت فصلی و براساس نرخ ارز باید انجام شود و با توجه 
ب��ه ع��دم ثب��ات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه در بورس بیش 
از رشد نرخ ارز، چاره ای جز بازنگری قیمت قطعات به صورت هر 
س��ه ماه یک بار وجود ندارد. نرخ ارز طی هفته های گذش��ته مدام 
در مسیر رشد حرکت کرده و مشکالت بیشتری را برای صنعت 

قطعه سازی ایجاد کرده است.
به نظر می رسد که در حال حاضر خودروسازان مشکلی در ایفای 
تعهدات خود ندارند اما عدم تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی 
طی سه ماهه نخست سال جاری، همانطور که بارها قطعه سازان 
آثار این امر را بر سه ماهه دوم متذکر شده بودند، با توجه به اختالف 
گمرك با بانک مرکزی و وزارت صمت، دپوی قطعات در گمرك را 
به همراه داشته است. کمبود ارزی قطعه سازان از بلوکه شدن 30 
تا 40 میلیارد دالر نقدینگی تولیدکنندگان در گمرکات کشور است 
و بروکراسی های اداری مانع از ترخیص قطعات از گمرك گردیده 
است. عدم تخصیص به موقع ارز و عدم حمل به موقع کاال، تامین 
قطعات وارداتی را با مشکل مواجه می کند و میزان تولید خودروهای 

ناقص توسط خودروسازان افزایش خواهد یافت.
از طرف دیگر ش��رکت های پتروش��یمی، فوالد و مس نیز ضمن 
محاس��به قیمت مواد اولیه بر مبنای نرخ روز، به صورت رقابتی 
اقدام به افزایش قیمت می نمایند اما در مقابل خودروس��از بایددر 
انتظار قیمت گذاری ش��ورای رقابت و صدور مجوز فروش بماند. 
با این حال در صورت اعطای اختیارات فروش به خودروس��ازان 
مبنی بر تعیین تعداد و مدت زمان پیش فروش به عنوان مثال در 
طول یک سال و دریافت مبالغ پیش قسط، گردش مالی در این 
شرکت ها، تامین قطعات، تسریع در تحویل خودرو، سبک سازی 

بازار و خرید ارزان تر خودرو از سوی مصرف کننده محقق خواهد شد. 
در شرایط فعلی به نظر می رسد که افزایش نرخ ارز، محدودسازی 
خودروسازان، رشد نرخ نهاده های تولید، معامالت نقدی مواد اولیه 
و به نرخ دالر روز، خودروسازان و قطعه سازان را در تنگنا قرار داده 

که نشان از بی عدالتی است. 
از طرف دیگر با توجه به اینکه برخی از قطعه سازان قادر به خرید 
مواد اولیه با حجم باال از بورس کاال نیستند و افزایش قیمت مواد 
اولیه نیاز قطعه سازان به نقدینگی را افزایش داده و بدهی 32 هزار 
میلیارد تومانی خودروسازران به قطعه سازان موجب شده زنجیره 
تامین سرمایه در گردش کافی برای پیش خرید مواد اولیه از بورس 
کاال و تحویل آن پس از دو سه ماه را نداشته باشد. مساله دیگر این 
است که کاالهای مورد نیاز قطعه سازان همیشه در بورس کاال 
وجود نداشته و هرچند وقت یکبار اقالم عرضه می شوند بنابراین 
وجود چنین عواملی موجب توقف خطوط تولید قطعه سازان شده 
است. به نظر می رسد که وزارت صمت باید راهکاری ایجاد کند 
تا مواد اولیه مورد نیاز قطعه سازان متناسب با میزان تولید خروجی 
آنها به صورت حواله ای و تخصیصی از تولیدکننده های داخلی 
مواد اولیه فوالدی و پتروشیمی با قیمت مصوب دریافت شده و در 

اختیار تولید کننده قرار داده شود. ضمن اینکه سیستم بهین یاب در 
تامین مواد اولیه نیز جوابگو نبوده چراکه برخی از تولیدکننده نماها با 
ایجاد آمارهایی در بهین یاب، مواد اولیه را دریافت کرده و آن را در 
بازار با قیمت آزاد به فروش می رسانند و بدین ترتیب تولیدکننده 
واقعی با درد سر مواجه شده و باید مواد اولیه را با چند برابر قیمت 
تهیه کند تا خط تولید متوقف نشود. لذا در وزارت صمت باید عزم 
جزم برای ساماندهی تخصیص مواد اولیه فوالدی و پتروشیمی 

به تولید کننده واقعی وجود داشته باشد.

نسخه بهارستان برای حمایت از قطعه سازان � 
در همین حال  علی جدی، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن 
مجلس در گفتگو با خبرخودرو درخصوص مشکالت قطعه سازان 
در تامی��ن م��واد اولیه و ترخیص قطعات از گمرك اظهار داش��ت: 
موضوع ترخیص قطعات از گمرك تاکنون طی جلس��ات متعدد 
برگزار ش��ده میان خودروس��ازان و اعضای کمیسیون، مورد طرح 
و بررس��ی قرار نگرفته اما در صورت درخواس��ت وزارت صمت، 
کمیسیون صنایع وظیفه پیگیری این موضوع را بر عهده خواهد 
گرفت. وی افزود: طرح س��اماندهی صنعت خودرو ارائه ش��ده از 

سوی مجلس یازدهم، مشمول مباحث کلی صنعت خودرو است 
و موضوع تامین مواد اولیه در آن جای ندارد.

این نماینده مجلس با اش��اره به اظهارات قطعه س��ازان مبنی بر 
امتناع فوالدس��ازان از عرضه ورق فوالدی در بورس کاال گفت: 
در صورت ارجاع این مشکالت به کمیسیون صنایع، به طور قطع 
کمیس��یون صنایع در این راس��تا مساعدت و پیگیری های الزم را 
ترتیب خواهد داد. وی تاکید کرد: این مشکالت موردی و ناشی از 
عدم همکاری دستگاه های مرتبط است و شاهد یک خالء قانونی 

در این مباحث نیستیم.
جدی درخصوص گالیه قطعه سازان مبنی بر فروش مواد اولیه با 
نرخ فوب خلیج فارس گفت: کمیسیون درصدد الزام تولیدکنندگان 
مواد اولیه به ویژه صنایع فوالدی به عرضه ورق فوالد در بورس 
کاال برای مصارف صنایع داخلی به میزان 5 تا 15 درصد کمتر از 
نرخ فوب خلیج فارس اس��ت. وی با اش��اره به رش��د نرخ ارز و عدم 
تناسب عرضه و تقاضای خودرو گفت: عرضه پاسخگوی حجم 
فزاینده تقاضا نیست و در کنار آن بروز تقاضای کاذب نیز موجب 

عطش بازار و افزایش قیمت خودرو شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه وزارت صمت به عنوان متولی 
صنایع کشور طی مدت 4 ماه بدون وزیر اداره می شود، بیان کرد: 
همین عامل سلب تحرك مدیران تصمیم گیر را به همراه داشته و 
دست مجلس را نیز در جایگاه نظارتی بسته که عمال همین موضوع 
بر مش��کالت صنعت خودرو افزوده اس��ت. جدی در ادامه ریزش 
بورس را موجب هجوم نقدینگی به س��مت بازار خودرو دانس��ت و 
درخصوص راهکار رفع این مشکل تصریح کرد: مجلس به دنبال 
این اس��ت که با راهکارهایی بتواند نقدینگی موجود در بازار را از 
طریق بورس به سمت تولید هدایت نماید. وی در این خصوص از 
الیحه دوفوریتی دولت و تصویب آن در مجلس یاد کرد و گفت: 
این الیحه این امکان را برای شرکت های دولتی فراهم کرد که 
20 درصد از س��هام خود را به منظور اجرای طرح های توس��عه ای 
داخلی، واگذار نمایند. جدی با اشاره به اینکه راهکارهای متعددی 
برای هدایت نقدینگی در دستور کار مجلس قرار دارد، یادآور شد: 
فروش نفت یکی دیگر از راهکارها برای هدایت نقدینگی به سمت 
تولید بود که متاسفانه در حال حاضر از سوی دولت متوقف شده 
اس��ت. نایب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در پایان 
خاطرنش��ان کرد: دولت مصر بود، 220 میلیون بش��که نفت را بر 
اس��اس قرارداد س��لف به فروش برساند اما نظر مجلس بر فروش 
قطعی آن در بورس بود که در صورت اجرای آن، رقم قابل توجهی 

از نقدینگی در کشور جمع آوری می شد.

 رشد مداوم قیمت مواد اولیه قطعه سازان را ورشکست می کند  

موج افزایش قیمت دالر به صنعت خودرو رسید

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

1/8 میلیارد دالر؛ حجم مبادالت تجاری ایران و روسیهسیاست وزارت صمت جلوگیری از خام فروشی است
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در بخش توسعه معادن 
باید نگاه های خالقانه و جدید شکل بگیرد. به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: 
در گذش��ته برای برای فرآوری س��نگ آهن و.. فقط از عیارهای باال اس��تفاده می 
شد اما در حال حاضر در برخی معادن توانسته اند از عیار پایین خاك نیز استفاده 
ش��ود. وی گفت: وقتی بخش خصوصی واقعی وارد کار ش��ود بس��یاری از نشدنی 
ه��ا را ب��ه اج��را در م��ی آورد. زرندی افزود: توس��عه معادن و صنایع معدنی یکی از 
روش های توسعه کشور، ایجاد اشتغال و ارزآوری است. وی گفت: برای جهش 

تولید بهترین ظرفیت و قابلیت در بخش معادن و صنایع معدنی است. معاون طرح و برنامه وزارت صمت تصریح 
کرد: سیاس��ت جلوگیری از خام فروش��ی در کش��ور دنبال می ش��ود. زرندی گفت: مش��کالتی درخصوص مسائل 
بانک��ی، گمرک��ی، محی��ط زیس��ت و... برای تولید وجود دارد که در حال شناس��ایی کام��ل قوانین و مقررات مخل 
صنعت و معدن هستیم. وی گفت: راهکارهای پیشنهادی برای حل هر یک از قوانین مخل تولید را با همکاری 
س��ایر دس��تگاه ها و مجلس دنبال می کنیم. زرندی در پایان گفت: درس��ت اس��ت که در این ش��رایط بخش تولید با 
مش��کالت زیادی مواجه اس��ت اما در همین ش��رایط واحدهای موفق و خوبی در حال فعالیت هس��تند و باید این ها 

به جامعه معرفی و منتقل شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه حجم مراودات تجاری دو کشور را 1,۸ میلیارد 
دالر اع��الم ک��رد و گف��ت: از ای��ن میزان حدود 500 تا 600 میلیون دالر صادرات 
و مابقی مربوط به واردات اس��ت. هادی تیزهوش  تابان در گفتگو با ایلنا، ضمن 
تکذیب اخبار امتناع روس ها از مبادله حتی با روبل، اظهار داش��ت: هر کش��وری 
تمایل دارد که تسویه حساب ها را با ارز خودش انجام دهد، در اروپا یورو، امریکا 
دالر، روسیه روبل و... است و تنها کشور ما است که باید با دالر باشد. وی افزود: 
کاالیی که به روس��یه صادر و روبل دریافت می کنیم قابل تبدیل به ریال اس��ت، 

ام��ا بان��ک  مرک��زی باید زیرس��اخت الزم را از طریق بان��ک روس فعال کند و فعالین اقتصادی نیز می توانند از این 
مزیت اس��تفاده کنند. رئیس اتاق بازرگانی ایران و روس��یه حجم مراودات تجاری دو کش��ور را 1,۸ میلیارد دالر 
اع��الم ک��رد و گف��ت: از ای��ن می��زان حدود 500 تا 600 میلیون دالر صادرات و مابقی مربوط به واردات اس��ت. وی 
ادامه داد: بیش��تر واردات ما از روس��یه چوب و نهاده های دامی اس��ت که جزء مایحتاج اصلی اس��ت، صادرت به این 
کش��ور نیز خش��کبار، صیفی جات میوه، مرکبات و صنایع س��بک است. تیزهوش تابان خاطرنشان کرد: قبول داریم 
که ارز حاصل از صادرات باید به کش��ور برگردد، اما بانک  مرکزی باید زیرس��اخت ها را به ش��کلی فراهم کند که 

فعالین اقتصادی ضرر نکنند.

عرضه خودرو در بورس، تکرار سناریوی اشتباه 
فربد زاوه، کارش��ناس صنعت و بازار خودرو معتقد اس��ت: عرضه 
خودرو در بورس کاال به بهانه اینکه افراد کف بازار ناسالم هستند، 
حرفی خنده دار و غیرمنطقی است؛ چراکه اگر معامالت خودرو 
در بورس دست کاری نشود، قیمت خودروها همانی خواهد بود 
که در بازار اس��ت اما اگر در این معامالت اعمال نفوذ ش��ود باید 
منتظر باش��یم تا همان س��ناریوی شکست خورده بازار ارز برای 
خودرو نیز تکرار ش��ود. هفته گذش��ته، زمزمه عرضه خودرو در 
بورس در قالب طرح س��اماندهی بازار و صنعت خودرو از س��وی 
محمدرضا پور ابراهیمی نماینده مجلس اعالم شد. طرحی که 
گفته شده به زودی به اجرا خواهد رسید و محور اصلی آن، عرضه 

خودرو در بورس کاالی ایران به منظور 
ش��فافیت باالی معامالت این بورس 
و تحق��ق اهداف ب��رای تبدیل خودرو 
ب��ه یک کاالی مصرفی اس��ت. پیش 
ت��ر نیز، موضوع ورود خودرو به بورس 
در ش��ورای رقابت مطرح شد، اما روی 
نیاورد. صحبت از قیمت گذاری خودرو 
در بورس در حالی مطرح می ش��ود که 

به گفته رضا شیوا، رئیس شورای رقابت تا وقتی که عرضه تا این 
حد محدود اس��ت ورود خودرو به بورس نمی تواند مش��کل بازار 

آن را حل کند و ممکن اس��ت با توجه 
به حجم گس��ترده تقاضا، قیمت های 
باالتری در بورس کشف شود. فعاالن 
و صاحب نظ��ران اقتصادی هم تأکید 
می کنند که در ش��رایط فعلی، عرضه 
خودرو به بورس نه تنها مشکلی را حل 
نخواهد کرد، بلکه منجر به چند قیمتی 
ش��دن محصوالت در بازار خواهد شد. 
ب��ه گفته فربد زاوه، کارش��ناس حوزه خ��ودرو، عرضه خودرو در 
بورس کاال هیچ تأثیری در قیمت ها در بازار نخواهد داش��ت و 

این پروژه از همین االن شکس��ت خورده محسوب می شود. این 
کارشناس خودرو در گفتگو با اتاق ایران اظهار کرد: عرضه خودرو 
در بورس به بهانه ی این که افراد کف بازار ناسالم هستند، حرفی 
خنده دار اس��ت و منطقی نیس��ت؛ بورس قاعدتاً اگر دست کاری 
نش��ود و س��ازوکار خود را بخواهد طی کند، قیمت خودروها در 
ب��ورس کاال همان��ی خواه��د بود که در ح��ال حاضر هم در بازار 
وجود دارد، اما اگر بخواهیم بورس را دس��ت کاری و اعمال نفوذ 
کنیم باید منتظر باشیم تا همان بالیی که بر سر قیمت ارز آمده 
و در حال حاضر بازار چند نرخی اس��ت، مش��ابه همین س��ناریو 

برای خودرو تکرار شود. 

رئیس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان 
اختی��ارات ای��ن س��ازمان را مح��دود توصیف کرد و از 
تحوی��ل خ��ودرو به نمایندگان مجلس توس��ط وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت اظه��ار بی اطالعی کرد. به 
گ��زارش ایس��نا، عباس تاب��ش در یک برنامه رادیویی 
درب��اره قیمت گ��ذاری کاالها و تاثیر دولت در افزایش 
قیم��ت و کمب��ود کاالها گفت: دو نوع قیمت گذاری در 

بازار وجود دارد. 
در قیمت گ��ذاری تثبیت��ی قیمت ها قب��ل از ورود کاال 
به بازار مش��خص می ش��ود در دیگر قیمت  گذاری ها 
ضواب��ط خاص��ی وجود دارد و این فرایند توس��ط بنگاه 
ه��ای قیمت گ��ذاری و زیر نظر هیئ��ت قیمت گذاری 
انجام می ش��ود. با ش��کایت مصرف کنندگان از توزیع 
کنن��ده ی��ا فروش��نده خاصی ما ش��رایط را براس��اس 
ضواب��ط قیمت گ��ذاری بررس��ی می کنیم و در صورت 
مش��اهده تخلف نهاد توزیع کننده و فروشنده مشمول 

گرانفروش��ی می ش��ود. وی درب��اره دخالت دولت در 
اختالالت اقتصادی افزود: وقتی عرضه کمتر از تقاضا 
باش��د، کاالی مورد نظر از حالت مصرفی به س��رمایه 
تغیی��ر هوی��ت می ده��د. برای مث��ال در بحث خرید و 
فروش خودرو، عده ای با مش��اهده افزایش قیمت ها 
اقدام به خرید خودرو و در حقیقت جمع آوری سرمایه 
می کنند که البته این اقدام نمی تواند توس��ط افرادی 
با حقوق کارگری رخ دهد و زالو صفتانی که پول زیاد 
دارن��د ب��ا این عمل منجر به افزایش روز افزون قیمت 
ها می شوند. در این شرایط دولت باید برای جلوگیری 
از فساد اقتصادی و افزایش بیشتر قیمت ها وارد عمل 
ش��ود. تابش در ادامه اختیارات س��ازمان متبوعش را 
مح��دود توصی��ف کرد و گفت: ما در س��ازمان حمایت 
مص��رف کنندگان و در س��ازمان تعزی��رات، اختیارات 
و ت��وان مح��دودی داریم. م��ردم قوی ترین نیروی ما 
در کش��ور هس��تند. رئیس س��ازمان حمایت از مصرف 
کنن��دگان و تولیدکنن��دگان در پایان از تحویل خودرو 
به نمایندگان مجلس توس��ط وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اظهار بی اطالعی کرد. هفته گذش��ته بود که 
ایزدخواه، عضو کمیس��یون صنایع و نماینده تهران در 
مجلس در صفحه شخصی خود در اینستاگرام از تحویل 
خودروی دنا پالس اتومات توسط مجلس به نمایندگان 
متقاض��ی خب��ر داده بود که این خبر با واکنش کاربران 

شبکه های اجتماعی مواجه شد.

عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان فرش دس��تباف با اش��اره به مشکالت 
صادرات فرش دس��تباف ای��ران گفت: عالوه بر رکود 
صادراتی، بازار فرش دستباف ایران نیز دچار کسادی 
شده است. حامد چمن رخ در گفتگو با فارس در مورد 
وضعیت تولید و اشتغال در بخش فرش دستباف، گفت: 
با توجه به مشکالت و محدودیت های صادراتی ناشی 
از تحریم های بین المللی و مشکالت داخلی، اشتغال 

در این بخش دچار تهدید شده است. 
عض��و هی��ات مدی��ره اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنن��دگان ف��رش دس��تباف اف��زود: ع��الوه بر 
محدودیت ه��ای صادرات��ی که ناش��ی از تحریم های 
خارجی و قوانین دست و پاگیر داخلی، شیوع ویروس 
کرونا نیز بازار فرش دستباف را دچار رکود کرده است، 
زیرا با ش��یوع این ویروس در اواخر س��ال 9۸ در کشور 
فروش��ندگان و عرضه کنندگان  فرش دس��تباف بازار 

شب عید را از دست دادند. 
وی با اش��اره به مش��کالت معیشتی مردم بیان داشت: 
ف��رش ب��ه عنوان یک کاالی غیرضروری هیچ گاه در 
سبد خانوار جز کاالهای اولویت دار نیست و از آنچا که  
در شرایط سخت اقتصادی معموال کاالهای اساسی و 
ضروری در اولویت خرید خانوارها قرار می گیرد کاالیی 
مانند فرش کامال در حاش��یه قرار می گیرد و بنابراین 
کاهش خرید آن عامل دیگری برای بی رونق ش��دن 

خرید فرش دستباف است. چمن رخ با اشاره به اشتغال 
2 میلیون نفر در حوزه فرش دستباف کشور، گفت: قطعا 
کاهش صادرات و کاهش مصرف داخلی بر اش��تغال 

این بخش اثرات منفی خواهد گذاشت. 
عض��و هی��ات مدی��رت اتحادی��ه تولیدکنن��دگان و 
صادرکنندگان فرش دستباف با اشاره به عدم برگزاری 
نمایشگاه فرش دستباف در شهریورماه گذشته اظهار 
داش��ت: عدم برگزاری این نمایش��گاه بنا به خواس��ته 
جامعه فرش دستباف ایران به علت شرایط خاص کشور 
صورت گرفت و جامعه فرش ایران با توجه به ش��یوع 
بیماری کرونا و در راستای جلوگیری از شیوع بیشتر این 
بیماری تصمیم گرفت تا این نمایشگاه برگزار نشود، اما 
قطعا عدم برگزاری چنین نمایشگاه هایی اثرات منفی 
خود را بر بازار فرش دس��تباف و رکود خواهد گذاش��ت. 
وی گفت: در مجموع بازار صادراتی و بازار داخلی فرش 

دستباف ایرانی در شرایط رکود قرار دارد.

عوامل موثر بر ركود  توليد و صادرات فرش دستبافبی اطالعی سازمان حمايت از تحويل خودرو به نمايندگان مجلس
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مفقودی- برگ س��بز خودرو س��واری پراید جی تی ایکس آی با مش��خصات مدل 
13۸3 به رنگ یش��می متالیک به ش��ماره موتور 0069۸631 و ش��ماره شاس��ی 
S 14122۸3241947 ب��ه ش��ماره پ��الك ای��ران 99- 9۸4 ب 14 متعل��ق به آقای 

محمد نصیری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
--------------------------

هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد 
سند ثبتی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند ثبتی.

برابر رای شماره139960324005000123 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت مل��ک دیر تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای یوس��ف زبیری فرزند 
س��لمان بش��ماره شناس��نامه 3605 صادره از بندر دیر در شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 7۸7625 مترمربع قس��متی پالك 254 فرعی از 2105 اصلی 
قطعه ش��ش واقع در بردس��تان خریداری از مالک آقای علی زبیری محرز گردیده 
است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود 
در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د   م الف17۸ 

تاریخ انتشار نوبت اول: 05 / 07 / 1399
 تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 20 / 07 / 1399   محمد رمضانی زاده-رییس ثبت اس��ناد 

و امالك دیر    
---------------------

      آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند ثبتی.

برابر رای شماره139960324005000140 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثب��ت مل��ک دی��ر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علی زبیری فرزند حیدر  
بش��ماره شناس��نامه 32۸ صادره از دیر در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
مس��احت 26371 مترمربع قس��متی پالك 254 فرعی از 2105 اصلی قطعه ش��ش 
واقع در بردس��تان خریداری از مالک آقای حیدر زبیری محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د   م الف179 تاریخ 

انتشار نوبت اول: 05 / 07 / 1399
 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20 / 07 / 1399    محمد رمضانی زاده-رییس ثبت اسناد 

و امالك دیر
----------------------------

  آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمان های فاقد سند ثبتی.

براب��ر رای ش��ماره139960324005000122  م��ورخ 01 / 06 / 1399 هی��ات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
یوسف زبیری فرزند سلمان بشماره شناسنامه 3605 صادره از دیر در ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی به مس��احت 25 / 50664 مترمربع قس��متی پالك 254 فرعی 
از 2105 اصل��ی قطع��ه پنج واقع در بردس��تان خری��داری از مالک آقای علی زبیری 
مح��رز گردی��ده اس��ت. ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 
انقض��ای م��دت مذک��ور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد   م الف1۸1
تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول: 05 / 07 / 1399 تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم: 20 / 07 / 

        1399
   محمد رمضانی زاده-رییس ثبت اسناد و امالك دیر   

-----------------------------
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

و اراضی و ساختمان های فاقد سند ثبتی.
برابر رای شماره139960324005000120 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک دیر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمود عبداله نژاد فرزند احمد 
بشماره شناسنامه 746 صادره از دیر در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
27760 مترمربع قسمتی پالك 254 فرعی از 2105 اصلی قطعه شش واقع در بردستان 
خریداری از مالک آقای علی زبیری محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی 
است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد   م الف1۸0 تاریخ انتشار نوبت اول: 05 / 07 / 1399
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 20 / 07 / 1399           محمد رمضانی زاده-رییس ثبت 

اسناد و امالك دیر        
-----------------------------------

آگهی فقدان سند - بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی بعنوان مالک با ارائه درخواست 
به شماره وارده 4909 مورخ 99/4/26 به استناد دو برگ استشهادیه محلی مصدق 
شده در دفتر اسناد رسمی شماره 37 کرج  مدعی است سند مالکیت ششدانگ یک 
قطعه زمین دس��تگاه به مس��احت 1220 متر مربع قطعه 2 تفکیکی به ش��ماره 6702 
فرع��ی از43 اصل��ی ،مف��روز ومجزا ش��ده از پالك 1۸57 فرعی از اصلی مزبور، واقع 
در م��الرد ک��ه به ش��ماره چاپی 514731 ذیل ثب��ت 47252 صفحه 525 دفتر 325 
بنام آن بنیاد ثبت و س��ندصادرگردیده اس��ت و به علت س��هل انگاری مفقود گردیده 
تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا مراتب به استناد ماده 120 آیین 
نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میش��وند تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله 
نسبت به پالك فوق ویا سند مالکیت نزد خود میبا شد از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه س��ند معامله به این اداره تس��لیم ورس��ید 
در یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد ش��د  ریاس��ت ثبت 

اسناد وامالك مالرد-حجری  م الف/1101
----------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت کوش��ک س��پنتا شهر رادیس س��هامی خاص به شماره ثبت 

14۸26 و شناس��ه ملی 1400۸۸21669 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
1399/06/24 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای محمدعلی خادم جاهد با کدملی 
4900113123 به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسین کاظمی 
با کدملی 1465442022 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید حربی با شماره 
ملی 1502251760 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره که به عنوان اعضای اصلی 
هیئت مدیره برای بقیه مدت 2 سال انتخاب شدند وهمچنین حق امضا کلیه اوراق 
و اسناد بهادار و تعهدآور بانکی شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و عقود اسالمی 
و سایر نامه های عادی و اداری و قراردادها منفردا با امضای آقای محمدعلی خادم 
جاهد همراه با مهر ش��رکت معتبر می باش��د. اداره کل ثبت اس��ناد و امالك اس��تان 

اردبیل / اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )999077(
-----------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت کوش��ک س��پنتا شهر رادیس س��هامی خاص به شماره ثبت 
14۸26 و شناسه ملی 1400۸۸21669 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : *س��رمایه ش��رکت از مبلغ 
2000000 ریال به مبلغ 200000 2ریال منقسم به 110سهم 20000  ریالی بانام 
پرداخت شده می باشد، افزایش یافت و مبلغ افزایش یافته.  برابرگواهی شماره146 
/219 مورخه 24/6/99 نزد بانک س��ینا ش��عبه امام خمینی اردبیل بحس��اب جاری 
شماره 1/4101445/4/146 واریز گردیده است . ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 
گردید اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اردبیل / اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری اردبیل )999076(
-----------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت کوش��ک س��پنتا شهر رادیس س��هامی خاص به شماره ثبت 
14۸26 و شناسه ملی 1400۸۸21669 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطور فوق العاده مورخ 1399/06/24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد.  : * محمدعلی خادم 
جاهد با کدملی 4900113123 ، محمد حسین کاظمی با کدملی 1465442022، 
مجی��د حرب��ی با ش��ماره ملی 1502251760 به عن��وان اعضای اصلی هیات مدیره 
برای بقیه مدت 2 سال انتخاب شدند اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اردبیل / 

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )999075(

-----------------------------
آگهی تغییرات ش��رکت ارس تیک مغان ش��رکت با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 
1752 و شناس��ه ملی 14003۸6۸326 به اس��تناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
مورخ 1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : • عارف بیگلری )داخل ش��رکا( به 
شماره ملی 5199917420 و ایرج بیگلری )داخل شرکا( به شماره ملی 5040100541 
و آرمان عزتی سامانلو )خارج از شرکا( به شماره ملی 1467292۸۸5به عنوان اعضای 
هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند • روزنامه کثیر االنتشار تجارت برای 
درج آگهی های شرکت انتخاب شدند  • . اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اردبیل 

/ مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد )99۸76۸(
---------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت ارس تیک مغان ش��رکت با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت 
1752 و شناس��ه ملی 14003۸6۸326 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 
1399/01/31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1. ایرج بیگلری )داخل ش��رکا( به س��مت 
رئیس هیئت مدیره 2. عارف بیگلری ) داخل ش��رکا( به س��مت مدیر عامل و عضو 
هیئت مدیره 3.  آرمان عزتی سامانلو ) خارج از شرکا( به سمت عضو هیات مدیره به 
عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند همچنین حق امضاء 
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی ش��رکت از قبیل چک س��فته و بروات و 
عقود اس��المی و اس��ناد عادی و اداری منفرداً با امضاء آقای عارف بیگلری همراه با 
مهر شرکت معتبر خواهد بود.. • اداره کل ثبت اسناد و امالك استان اردبیل / مرجع 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری پارس آباد )99۸767(
-----------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش��ور    حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت  اداره ثبت 
اس��ناد و ام��الك ح��وزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت _هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي آگهی موضوع 
م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آیی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر راي شماره 13996031۸001001655 مورخ  
13. 6. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای محمدحس��ین فوالدی کوش��کی به شناس��نامه 
ش��ماره 4 کدملی 2659509۸91 صادره از رودبار فرزند هاش��م در شش��دانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر یک باب ساختمان به مساحت 70 متر مربع به شماره پالك 
فرعی 1117 از پالك ش��ماره 9 الی 12 فرعی از اصلی 2۸3۸ واقع در بخش یک 
رش��ت حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام مالک رس��می اولیه س��ردار حاجتی 
مدارایی و شریک، احراز مالکیت متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک 
از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 163۸ تاریخ انتشار نوبت اول: 5. 7. 99 تاریخ 

انتشار نوبت دوم: 20. 7. 99
سید محمد فرزانه شال _رییس اداره ثبت اسناد و امالك  ناحیه یک رشت

---------------------------
سازمان ثبت اسناد و امالك کشور    حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 
موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 13996031۸603005915 مورخ  
4. 5. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم سان جا چانگ فرزند ون سوپ به شماره شناسنامه 4711039147 
صادره از کره جنوبی در قریه پستک در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
ب��ه مس��احت 31 . 507 مت��ر مربع پالك فرع��ی 6۸29 از اصلی 56 مفروز مجزی از 
پالك 32 از اصلي 56 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 
غالمعلی حس��ینی خرطومی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1611
تاریخ انتشار نوبت اول: 5. 7. 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20. 7. 99

حسین اسالمی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو رشت
-------------------------

رونوش��ت آگهی  خانم گل جهان بخش��نده به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت 
به وراثت مرحومه جهان عاش��وری زاده تقدیم این ش��ورا نموده اس��ت که به کالس��ه 

واح��د ثبت��ی باب��ل تصرفات مالکان��ه بالمعارض آقای امی��ن ظروفیان فرزند علی 
اصغر بش��ماره شناس��نامه 2131 صادره از بابل با کد ملی 20646۸5571 متقاضی 
کالس��ه ۸70 در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس��احت 
1073,10 متر مربع قس��متی از پالك 55/346- اصلی واقع دربخش یازده حوزه  
ثب��ت مل��ک بابل ثبت ومحرز گردیده اس��ت. لذا ب��ه منظوراطالع عموم، مراتب در 
 دو نوب��ت ب��ه فاصل��ه 15 روز ازطری��ق روزنامه های کثیراالنتش��ار و محلی آگهی
 میگ��ردد. درصورت��ی ک��ه اش��خاص ذینف��ع ب��ه رای ص��ادره ف��وق اعت��راض 
دارن��د، م��ی توانن��د از تاری��خ انتش��اراولین آگه��ی ودر روس��تاها ازتاری��خ الصاق 
 بم��دت دوم��اه اعت��راض خ��ود را ب��ه اداره ثب��ت واس��ناد وامالك محل تس��لیم 
م��دت  ظ��رف  بای��د  معت��رض  و  نماین��د  دریاف��ت  رس��ید  و 
تقدی��م  ب��ه  مب��ادرت  اعت��راض  تس��لیم  تاری��خ  از   یکم��اه 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره 
ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت. بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض 
طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. صدرو س��ند مانع از مراجعه متضرر 

به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتش��ار نوبت اول: 5-7-99 تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 20-7-99 ش��هرام 

خسروی- رییس ثبت و اسناد و امالك شهرستان بابل
---------------------------

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

برابررای شماره 13996031000400557-25-4-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر واحد 
ثبت��ی باب��ل تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محس��ن گرایل��ی فرزند رمضانعلی 
بشماره شناسنامه 3 صادره از بابل با کد ملی 2064960945 متقاضی کالسه 44 
در شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مس��احت 229,3 مترمربع 
قس��متی از پالك 41/11۸1-اصلی واقع دربخش یازده پنج ثبت ملک بابل ثبت 
ومحرز گردیده اس��ت.لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز ازطری��ق روزنام��ه های کثیراالنتش��ار و محلی آگه��ی میگردد. درصورتی که 
اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واسناد 
وامالك محل تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات 
ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است درصورت انقضای مدت 
مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. صدرو 

سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتش��ار نوبت اول: 5-7-99 تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 20-7-99 ش��هرام 

خسروی- رییس ثبت و اسناد و امالك شهرستان بابل
-----------------------------

آگه��ی قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
حوزه شهرس��تان س��اری منطقه سه  برابر رای شماره 139560310001014000 
م��ورخ 95/4/27 ک��ه در هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی منطقه 3 ساری تصرفات 
مالکانه شعبان ضربجانی فرزند نوراله بشماره ملی 2091۸6290۸ بشماره پرونده 
3605- 1392 نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت 
100/45 ) یکص��د مت��ر و چه��ل و پن��ج( متر مربع قس��متی از پالك 542 فرعی از 
3450 اصلی واقع در بخش 1 ثبت س��اری خریداری مع الواس��طه از مالک رس��می 
مح��رز گردی��ده اس��ت ل��ذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواس��ت خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د.  

تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/22 
 تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 99/7/5  علیرضا س��یاهرودکالیی- سرپرس��ت اداره ثبت 

اسناد و امالك شهرستان ساری منطقه 3
---------------------------------

آگهي مفقودي 
کارت بازرگان��ي ش��رکت پوی��ا ریس یزد به شناس��ه ي مل��ي 10۸62057629 به 
مدیریت امیر حسین دهقانپور فراشاه با کد ملي شماره  4433599522 دارنده ي 
کارت بازرگاني حقوقي با شماره ي 10۸62057629 که تا تاریخ 21/03/99 داراي 

اعتبار میبوده مفقود گردیده و فاقد اعتبار مي باشد
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9900224 ثبت و در جریان رس��یدگی اس��ت و وراث حین الفوت وی را  بش��رح ذیل 
معرفی نموده است.

1_غالمرضا بخش��نده پلنگ س��را ش��ماره ملی 5169۸62601 نس��بت پسر متوفی 
2_غالمحس��ین بخش��نده پلنگ سرا شماره ملی 263166293۸ نسبت پسر متوفی 
3_حسن بخشنده پلنگ سرا شماره ملی 5169554702 نسبت پسر متوفی 4_علی 
بخشنده پلنگ سرا شماره ملی 5169555301 نسبت پسر متوفی   5_سرور بخشنده 
پلنگ سرا شماره ملی 5169۸44735 نسبت دختر متوفی 6_زمرد بخشنده پلنگ سرا 
شماره ملی 51695542۸1 نسبت دختر متوفی   7_مهرناز بخشنده پلنگ سرا شماره 
ملی 5169۸66۸01 نس��بت دختر متوفی  ۸_فیروزه بخش��نده پلنگ سرا شماره ملی 
5169554931 نس��بت دختر متوفی  9_ گل جهان بخش��نده پلنگ س��را شماره ملی 
5169555751 نسبت دختر متوفی   لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر 
وصیت نامه سری یا هر گونه نوشته دیگری داشته باشند می توانند از تاریخ نشر این 
آگهی بمدت یکماه به این شورا ارائه دهند واال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.  

رییس شورای حل اختالف شعبه اول شاندرمن_ذوالفقار معاف
----------------------------------

رونوشت آگهی  -آقای جابر اصالنی دادخواستی به شماره 99099۸5260100216 به 
خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم احسان اله اصالنی لوحه سرا شرح زیر معرفی 

نموده است. 1_آقای محمدرضا اصالنی به شماره شناسنامه 516 نسبت پسر
2_آقای مرتضی اصالنی لوحه سرا به شماره شناسنامه 2 نسبت پسر 3_آقای جابر 
اصالنی لوحه س��را به ش��ماره شناسنامه 516000۸5۸6 نسبت پسر 4_آقای مجتبی 
اصالنی به ش��ماره شناس��نامه 72 نس��بت پسر 5_خانم خدیجه اصالنی لوحه سرا به 
شماره شناسنامه 40 نسبت دختر 6_خانم ثریا گلناز امندانی به شماره شناسنامه 399 
نس��بت همس��ر   لذا چنانچه کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا 
هرگونه نوشته دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه 
به این ش��ورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش��د.  قاضی ش��عبه اول 

شورای حل اختالف شهرستان ماسال_ حامد مهاجر
--------------------------

رونوش��ت آگهی  آقای بهمن ش��یری دادخواستی به شماره 99099۸5260100219 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحومه جوشن اسماعیل زاده شرح زیر معرفی 
نموده است. 1_آقای بهمن شیری به شماره شناسنامه 2 نسبت پسر 2_آقای بهرام 
شیری به شماره شناسنامه 757 نسبت پسر 3_آقای بهزاد شیری به شماره شناسنامه 
440 نسبت پسر 4_خانم عشرت شیری به شماره شناسنامه 170 نسبت دختر 5_خانم 
گل باجی ش��یری به ش��ماره شناس��نامه 4 نس��بت دختر 6_خانم شاه باجی شیری به 
شماره شناسنامه 3 نسبت دختر 7_خانم مهتاب شیری به شماره شناسنامه 24۸ نسبت 

دختر ۸_خانم زرین تاج شیری به شماره شناسنامه 249 نسبت دختر
9_خانم یاسمن شیری به شماره شناسنامه 5 نسبت دختر 10_خانم پروانه شیری به 
ش��ماره شناس��نامه 75۸ نس��بت دختر  لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر 
وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی 

به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_ حامد مهاجر

----------------------------------
رونوش��ت آگه��ی  -خان��م فی��روزه تفضل��ی دول��ه م��الل دادخواس��تی به ش��ماره 
99099۸526010020۸ به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم گلعلی تفضلی 
دوله مالل ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت. 1_آقای فخرالدین تفضلی دوله مالل به 
ش��ماره شناس��نامه 1321 نس��بت پس��ر 2_آقای مهرداد تفضلی دوله مالل به شماره 
شناس��نامه 32 نس��بت پس��ر 3_آقای فرزاد تفضلی دوله مالل به ش��ماره شناس��نامه 
2670040004 نس��بت پس��ر 4_آقای فرداد تفضلی دوله مالل به ش��ماره شناسنامه 
1323 نس��بت پس��ر 5_خانم فیروزه تفضلی دوله مالل به ش��ماره شناس��نامه 1322 
نسبت دختر 6_خانم طلوع محمدی به شماره شناسنامه 9 نسبت همسر   لذا چنانچه 
کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری 
داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد 
و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش��د. قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف 

شهرستان ماسال_ حامد مهاجر
----------------------------------

رونوش��ت آگه��ی  خان��م فرحن��از ع��رب زاده ول��دی دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
99099۸5260100234 ب��ه خواس��ته ص��دور گواهی حص��ر وراثت مرحومه هما پدر 
نوکاشتی شرح زیر معرفی نموده است. 1_علی عرب زاده ولدی به شماره شناسنامه 

975 نسبت پسر
2_خانم سرور عرب زاده ولدی به شماره شناسنامه 976 نسبت دختر 3_خانم همایون 
عرب زاده ولدی به شماره شناسنامه ۸21 نسبت دختر 4_خانم رقیه عرب زاده ولدی 
به ش��ماره شناس��نامه 112 نس��بت دختر 5_خانم فرحناز عرب زاده ولدی به ش��ماره 
شناسنامه ۸20 نسبت دختر  لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت 
نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری داش��ته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به 

مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_ حامد مهاجر

-------------------------------------
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره 13996031000400557-25-4-99 هی��ات موض��وع قان��ون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر 

آگهی مناقصه عمومی شهرداری مهاجران 
ش�هرداری مهاجران در نظر دارد براس�اس بند 2 صورتجلس�ه ش�ماره ۱82 مورخ ۱3۹۹/6/۱8شورای محترم اسالمی شهر مهاجران، 
اجرای عملیات عمرانی مشروحه ذیل را براساس فهرست بهاء سال ۱3۹۹بدون تعدیل و مابه التفاوت مصالح از طریق مناقصه عمومی 
به شرکتهای واجدالشرایط و دارای صالحیت و رتبه از مدیریت و برنامه ریزی و نظارت راهبردی واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهایی که 

در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت به همکاری می شود. 
الف( مهلت دریافت اسناد از تاریخ ۱3۹۹/06/2۷ و مهلت ارائه پیشنهادات تا تاریخ ۱3۹۹/0۷/۱6 می باشد. 

ب( محل دریافت اسناد و ارائه پیشنهادات: شهرداری مهاجران – واحد قراردادها 
رشتهحداقل پایهمبلغ سپرده )ریال(مبلغ پایه پروژه )ریال(عنوان پروژهردیف

راه و باند یا ابنیه )ساختمان(5.000.000.000250.000.0005پیاده رو سازی ضلع شمالی بلوار بنفشه ۱
بدیهی اس�ت ش�رکت در مناقصه و ارائه پیش�نهاد به منزله قبول ش�روط و تکالیف در اس�ناد مناقصه بوده و ش�هرداری در رد یا قبول کلیه 
پیشنهادات مختار می باشد و به پیشنهادات مخدوش یا مشروط ترتیب اثر داده نخواهد شد و سپرده نفرات دوم و سوم تا تاریخ عقد 
قرارداد نزد شهرداری باقی خواهد ماند. ضمناً مشروح شرایط مناقصه در اسناد مندرج می باشد که شرکت کنندگان باید مدارک را پس 

از اخذ قید قبول امضاء نموده و در پاکتهای الک و مهر شده تحویل نمایند. 
همچنین هزینه انتشار آگهی به عهده برنده مناقصه خواهد بود. 

به اطالع کلیه عالقمندان می رساند که مشاهده اسناد مربوطه از طریق سایت شهرداری به آدرس:  www.mohajerancity.ir امکان پذیر 
می باشد. 
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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هنر

بازیگر سریال »والیت عشق« گفت: ما هنوز 
داس��تان های زی��ادی از دوران جنگ و دفاع 
مقدس داریم که بیان نشده است، سینمای ما 
می تواند به خوبی به آشنایی نسل جوان با آن 
دوران کمک کند، اما این اتفاق با تولیدات تازه 
و فیلمنامه های خوب عملی می شود.عنایت 
بخشی در گفت و گو با میزان، پیرامون وضعیت 
س��ینمای دفاع مقدس طی سالهای گذشته 
گفت: طبیعتا این سینما نسبت به دوران اوج 
خود که همان دهه شصت و هفتاد بود فاصله 
بسیار زیادی گرفته است، فاصله ای که تنها 
با برنامه ریزی درس��ت میتوان آن را پر کرد.
وی در همین راستا تاکید کرد: ضعف سینمای 
دفاع مقدس در سالهای گذشته نپرداختن به 
س��وژه های بکر و دس��ت نخورده اس��ت، ما 
همچون تمامی ژانرهای س��ینمای کشور در 
بخش سینمای دفاع مقدس هم دچار نقصان 

در فیلمنامه هس��تیم.بازیگر سریال »والیت 
عشق« درباره دلیل افت سینمای دفاع مقدس 
در سالهای اخیز اضافه کرد: بدون شک ساخت 
آث��ار جنگ��ی هزینه بردار اس��ت، ما در بخش 
خصوصی تالش چندانی برای ساخت آثاری 
این چنین نمی بینیم، پس وظیفه بخش دولتی 
س��ینما حمایت از آثار دفاع مقدس است.وی 
در همین رابطه تاکید کرد: مسئولین فرهنگی 
طی سالهای گذشته جدیتی برای رشد و توسعه 
س��ینمای دفاع مقدس نداش��ته اند، لذا چطور 
باید انتظار داشته باشیم که این سینما بتواند 
ب��ه بق��ای خود در گنار س��ایر ژانرها بپردازد، 
سینمای امروز تماما سرمایه خود را صرف آثار 
کمدی و بفروش کرده اس��ت، طبیعتا بخش 
خصوصی به فکر بازگشت سرمایه خود است 
اما ورود بخش دولتی به سینمای گیشه توجیه 

پذیر نیست.

»سينمای دفاع مقدس« نيازمند  حمايت مسئولين است
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جامعه

سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گفت: تا روز جمعه 439 هزار و ۸۸2 نفر در کش��ور 
به طور قطعی به ویروس کرونا مبتال شده و با فوت 
207 نفر، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به 25 
هزار و 222 نفر رسیده است.سیما سادات الری درباره 
آخرین آمار مبتالیان به ویروس کرونا در کش��ور و 
موارد فوت ناشی از ابتال به کووید 19 در کشور بیان 
کرد: از روز پنجشنبه تا روز جمعه 4 مهر 1399 و بر 
اساس معیارهای قطعی تشخیصی، سه هزار و 563 
بیمار جدید مبتال به کووید19 در کش��ور شناس��ایی 
شد که یک هزار و 70۸ نفر از آنها بستری شدند. با 
این حساب، مجموع بیماران کووید19 در کشور به 
439 هزار و ۸۸2 نفر رس��ید.وی ادامه داد: متاس��فانه 
طی این مدت ، 207 بیمار کووید 19 جان خود را از 

دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به 
25 هزار و 222 نفر رسید.الری افزود: خوشبختانه تا 
روز جمعه 369 هزار و ۸42 نفر از بیماران، بهبود یافته 
یا از بیمارستان ها ترخیص شده اند. همچنین 4023 
نفر از بیماران مبتال به کووید19 در وضعیت ش��دید 
ای��ن بیماری تحت مراقبت ق��رار دارند.معاون وزیر 
بهداشت گفت: تا روز جمعه سه میلیون و ۸79 هزار 
و 640 آزمایش تشخیص کووید19 در کشور انجام 
شده است.وی بیان کرد: استان های تهران، اصفهان، 
قم، آذربایجان ش��رقی، خراس��ان جنوبی، سمنان، 

قزوین، لرس��تان، اردبیل، خوزس��تان، کرمانش��اه، 
گیالن، بوش��هر، زنجان، ایالم، خراس��ان رضوی، 
مازندران، البرز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، 
خراسان شمالی، همدان و یزد در وضعیت قرمز قرار 
دارند. همچنین اس��تان های کهگیلویه و بویراحمد، 
چهارمحال و بختیاری، هرمزگان، فارس و گلستان 
نیز در وضعیت هش��دار قرار دارند.سخنگوی وزارت 
بهداش��ت گفت: ش��واهد نشان می دهد که مصرف 
کنندگان محصوالت دخانی مبتال به ویروس کرونا 
عوارض ش��دیدتری از بیماری را تجربه کرده اند و 

میزان مرگ و میر در مبتالیان به بیماری در این گروه 
بیش از سایر افراد است. وی افزود: همچنین خانواده 
این افراد به واسطه مواجهه مستمر و طوالنی با دود 
دست دوم مواد دخانی، ریسک خطر باالتری را نسبت 
به ابتال به بیماری کرونا  و البته س��ایر بیماری های 

مرتبط با مصرف دخانیات تجربه می کنند. 

سالمت

 محققان می گویند ممکن اس��ت استفاده همزمان 
ام��گا3 و زغال اخت��ه موج��ب ریش��ه کن ک��ردن 
عفونت هلیکوباکترپیلوری ش��ود.به گزارش ایسنا، 
هلیکوباکترپیلوری نوعی باکتری است که باعث ایجاد 
التهاب و عفونت در معده می شود. این نوع باکتری 
در بعضی موارد می تواند باعث ابتال به سرطان شود. 
محققان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و 
دانشکده علوم پزشکی و خدمات درمانی خلخال در 
پژوهش��ی تاثیر استفاده همزمان امگا3 و زغال اخته 
را در ریش��ه کن ک��ردن عفونت هلیکوباکترپیلوری 
بررس��ی کرده اند.نویس��ندگان این مقال��ه در چهار 
گ��روه 23 نف��ره تاثیر این مکمل را بر روی داوطلبان 
بررسی کرده اند. بر اساس آن چه در وب سایت مرکز 
بین الملل��ی ثبت کارآزمایی های بالینی ایران آمده 
اس��ت، گروه اول به مدت دو هفته پنتوپرازول ۸0 
میلی گرم و به مدت چهار هفته آموکسی س��یلین، 

بیسموت، کالریترومایسین و آب زغال اخته غنی شده 
ب��ا ام��گا3 مصرف کردند. گروه دوم نیز همانند گروه 
اول پنتوپ��رازول، آموکسی س��یلین، بیس��موت و 
کالریترومایس��ین اس��تفاده کردند اما به جای آب 
زغال اخت��ه غنی ش��ده با ام��گا3، آب زغال اخته ی 
معمولی نوش��یدند.گروه س��وم هم همان داروهای 
مذکور به عالوه امگا3 را در برنامه خود داشتند. گروه 
چهارم صرفا داروها را استفاده کردند و آب زغال اخته 

و امگا3 جایی در برنامه ی آن ها نداشت.

ريشه كن كردن»هليكوباكترپيلوری«   با  زغال اخته

فناوری

 آمازون از گجت جدیدی رونمایی کرده که یک 
دوربی��ن پرن��ده اس��ت و در خانه پرواز می کند و 
ویدئوهای ثبت شده را روی موبایل صاحبخانه 
نشان می دهد.به گزارش مهر به نقل از انگجت، 
آمازون هر ساله طی یک رویداد محصوالت جدید 
خود را معرفی می کند.این ش��رکت فناوری در 
سال جاری میالدی نیز این مراسم را با شرکت 
تعداد اندکی رس��انه ها و به طور ویدئویی برگراز 
کرد. یکی از محصوالتی که در مراس��م امس��ال 
آمازون رونمایی شد، پهپاد امنیتی است که داخل 
خان��ه پ��رواز می کند و پس از ثبت ویدئوهایی از 
فضای داخلی آن را روی موبایل کاربر نشان می 
 Ring Always Home Camدهد.این گجت
نام دارد و توس��ط ش��رکت زیر مجموعه آمازون) 
رینگ( فروخته می ش��ود. هدف از طراحی این 
دستگاه هشدار درباره ورود بی اجازه به خانه است.

هنگامیکه صاحبخانه در منزل نیست، این گجت 
به طور خودکار در اتاق های خانه پرواز می کند. 
همچنین اگر صاحبخانه فراموش کند اجاق  گاز 
یا دس��تگاه های خانگ��ی دیگر را خاموش کند، 
این پهپاد می تواند خانه را کنترل و موارد مشابه 
را اطالع رسانی کند.گجت مذکور یک مسیر از 
پیش تعیین ش��ده را در خانه پرواز می کند. البته 
دستگاه جدید آمازون نمی تواند چند طبقه یک 

ساختمان را نظارت کند.  

آمازون از دوربين پرنده خانگی رونمايی كرد

 سخنگوی وزارت بهداشت هشدار داد؛

 رکوردشکنی دوباره آمار قربانیان کرونا 

 

 فراخوان تجدید مناقصه عمومي همزمان با ارزیابي 
کیفي)فشرده( یک مرحله اي  تامین غذاي کارکنان منطقه

شـركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه اسـتان مركزي در 
نظـر دارد مناقصـه عمومـي همزمان با ارزيابي كيفي )فشـرده( 
)تامين غذاي كاركنان منطقه( به شماره2099091536000009را 
 از طريـق سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولت برگـزار نمايد.
كليـه مراحـل برگـزاري مناقصـه از دريافـت اسـناد مناقصـه 
از  پاكتهـا  بازگشـايي  و  مناقصه گـران  پيشـنهاد  ارائـه  تـا 
 طريـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونيكـي دولـت )سـتاد(
 به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شـد و الزم اسـت 
مناقصه گـران در صـورت عدم عضويت قبلي،مراحل ثبت نام در 
سـايت مذكور و دريافت گواهـي ديجيتال الكترونيكي را جهت 
شركت در مناقصه محقق سازند.تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 

تاريخ99/06/30مي باشد.
براورد اوليه مناقصه:29.650.722.300ريال 

مهلـت زمانـي دريافت اسـناد: سـاعت19 روز سه شـنبه تاريخ 
         99/07/08

مهلـت زمانـي ارسـال پيشـنهاد: ساعت19روزشـنبه تاريـخ 
99/07/19

زمـان بازگشـايي پاكتهـاي ارزيابـي كيفـي: سـاعت 8 صبـح 
روزيكشنبه تاريخ99/07/20

زمان برگزاري جلسـه توجيهي: سـاعت11:30صبح روز يكشنبه 
تاريخ 99/07/13

در مرحله تجديد مناقصه بازگشايي پاكات با هر تعداد امكانپذير 
است.

اطالعـات تماس دسـتگاه مناقصه گزار جهـت دريافت اطالعات 
بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكتهاي »الف«:

آدرس: اسـتان مركزي-اراك-دوراهي شازند-جنب پااليشگاه  
نفتـي  فرآورده هـاي  پخـش  شـركت  )ره(  خمينـي  امـام 

تلفن:086-33493310
اطالعات تماس سـامانه سـتاد جهت انجـام مراحل عضويت در 

سامانه: مركز تماس: 021-41934
دفترثبت نام:88969737 و 85193768

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سـاير اسـتانها، در سـايت سـامانه
 www.setadiran.ir بخـش »ثبـت نام/پروفايـل تامين كننـده/ 

مناقصه گر« موجود است. 

شماره مجوز: 1399.3392 

روابط عمومي شركت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه استان مركزي

ت دوم
نوب

ت اول
نوب

مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان بانک کشاورزی بر اساس قانون برگزاری 
مناقص��ات و  بناب��ر آیی��ن نامه اجرایی بند ج م��اده 12 قانون مذکور، در نظر دارد 
نس��بت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای نیروهای  حفاظت ش��عب 
بانک کشاورزی مدیریت لرستان به شماره  پایگاه ملی مناقصات 19۸191۸0را 
با مشخصات زیر به پیمانکاران دارای صالحیت که دارای سوابق کاری پیرامون 
موضوع مناقصه باش��ند  از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به 

شماره مناقصه 2099003376000003واگذار نماید.
۱-نام و نشانی مناقصه گذار : بانک کشاورزی به نشانی خرم آباد  خیابان 
علوی مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان شماره تماس :  066-33300153 

واحد حراست  مدیریت استان لرستان داخلی 194و197
 2-مش�خصات پروژه : واگذاری حفاظت نگهبان )مس��لح( ش��عب بانک 

کشاورزی استان لرستان
3-نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :یک فقره ضمانت نامه بانکی 
)ب��ه غی��ر از بانک کش��اورزی (دارای حداقل 3م��اه اعتبار به مبلغ 430930500 
ریال )چهارصد و س��ی میلیون و نهصدو س��ی هزارو پانصد ریال (بنام مدیریت 

بانک کشاورزی استان لرستان
4-محل ،زمان ومهلت دریافت اسناد مناقصه :از ساعت ۸صبح مورخ 

1399/07/09 تا ساعت 1۸ مورخ1399/07/16 با مراجعه به وب سایت سامانه 
تدارکات ا لکترونیکی دولت )ستاد ( می باشد.

-الزم اس��ت از تمامی اس��ناد مناقصه که از وب س��ایت توس��ط پیمانکار دریافت 
میگردد کپی گرفته ش��ده و پس ازتکمیل مهر و امضاء مجاز توس��ط پیمانکار در 

مهلت مقرر در سامانه بار گذاری گردد.
5-محل ،و زمان و مهلت تحویل پیش�نهاد ها:از س��اعت ۸صبح مورخ 
1399/07/19تا وقت اداری تا ساعت 14 مورخ 1399/0۸/06به نشانی سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (بارگذاری گردد. الزم به ذکر است پاکت الف 
بایستی بصورت فیزیکی در مهلت قانونی تحویل مدیریت بانک کشاورزی واحد 

حراست و در سامانه ستاد نیز بارگذاری گردد.
6-تاریخ ومحل برگزاری  جلس�ه گش�ایش مدارک :  تاریخ گشایش 
پاکتهای الکترونیکی مناقصه،ساعت 9/30صبح مورخ 1399/0۸/07در نشانی 
خ��رم آب��اد ،خیاب��ان علوی مدیریت بانک کش��اورزی طبقه  دوم )دفتر مدیریت ( 
خواهد بود. حضور نماینده: حضور نمایندگان شرکتهای مناقصه گر با معرفی نامه 

کتبی با سربرگ شرکت در جلسه گشایش پاکات بال مانع می باشد.
۷-مدارک الزم برای دریافت اس�ناد : فیش واریزی به مبلغ 500000 

ریال از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد.

مديريت بانك كشاورزی استان لرستان

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نگهبان )مسلح(شعب بانک کشاورزی استان 
لرستان شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک دولت 2۰99۰۰3376۰۰۰۰۰3

شماره  پایگاه ملی مناقصات 1981918۰

  روابط عمومي و آموزش همگاني- شركت آب و فاضالب استان هرمزگان 

فراخوان مناقصه عمومي  یک  مرحله اي
 ش��رکت آب و فاضالب اس��تان هرمزگان به عنوان دس��تگاه مناقصه گزار در نظر دارد  مناقصه مش��روحه ذیل را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت 
ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت ) س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلي , مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات زیر سازي و روسازي ترمیم نوار حفاري شبکه جمع آوري فاضالب بندرعباس - ناحیه شرق   

مبلغ برآورد اولیه:  34,944,600,049  )سي و چهار میلیارد ونهصد و چهل و چهار  میلیون و ششصد هزار و چهل و نه  ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق از طریق اسناد اعتباري اوراق مشارکت و اسناد خزانه اسالمي تامین میگردد (

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : 1,74۸,000,000 ریال)یک میلیارد وهفتصد و چهل و هشت  میلیون ریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : شرکت کنندگان در مناقصه باید داراي پروانه بهره برداري از وزارت صنعت ، معدن و تجارت و پروانه کاربردي 

از موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران باشد .
مبلغ خرید اس�ناد : مبلغ 000/000 /5 ریال به ش��ماره حس��اب س��پهر 0102934990003 بانک صادرات ش��عبه گلش��هر جهت فروش 

اسناد مناقصه
مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 14 تاریخ 99/07/05 تا ساعت 14 تاریخ 99/07/10

مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 14 مورخ   99/07/27
بازگشایي پاکت ها :  ساعت 10  مورخ  99/07/30

محل بازگشایي : سالن کنفرانس شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان و حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان 
در جلسه بازگشایي پیشنهادها آزاد است .

امتیاز کیفي الزم : پیشنهادات واصله پس از ارزیابي کیفي مناقصه گران و احراز حداقل امتیاز الزم )65 (بازگشایي خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف مي باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت 

و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارك الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهاي pdf در سامانه فوق درج نمایند .
سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکت هاي الف و ارزیابي کیفي 
آدرس : بندرعباس    - بلوار ناصر - جنب بیمارستان شریعتي – شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان   ) امور قراردادها (   تلفن ۸6-۸7-
333505۸2 سایت اینترنتي شرکت آب و فاضالب استان هرمزگان به نشانيWWW.Abfa Hormozgan.com  :  اطالعات سامانه 

ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس تهران :27313131  دفتر ثبت نام : ۸۸969737 و ۸519376۸  .   

شناسه آگهی : 996۸5۸ 

نوبت دوم

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


