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لزوم مجازات مسببان گرانی دالر
علی اکبر محمودی

دکترای مدیریت بازرگانی

سرمقاله

ت��ورم و گرانی افس��ار 
نتیج��ه  گس��یخته 
سیاس��ت های غلطی 
است که همچنان بر ادامه آنها اصرار می 
شود، سیاستهایی که بحرانهای بزرگی را 
به وجود آورده اس��ت. اگرچه این بحرانها 
در تمامی بخشهای اقتصادی وجود دارد، 
ام��ا م��ادر این بح��ران ها را می توان دالر 
دانست. دالری که معلوم نیست به حرف 

واسطه های بازار گوش می کند...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
 در گفت وگوی تجارت با "پیمان تاتایی"  تصریح شد؛

رازهای سودآوری در بورس 
برای سهام داران تازه وارد

 نرخ جدید بلیت پروازهای داخلی اعالم شد
 افزایش نجومی

 قیمت بلیت هواپیما
 ارزآوری از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی 
گمرک خدمات برای اولین بار در 
نظام تجاری کشور راه اندازی شد

 گروه صنعت و تجارت: تحریم ها در بخش های مختلف اقتصاد اثرات مختلفی داشته 
است. در بخش کاالیی اثرات تحریم ها در هر بخش متفاوت است و بعضی مشکالت 
حمل و نقل در ایام تحریم گریبان گیرش��ان ش��ده اس��ت و بخش��ی دیگر موضوع نقل و 
انتقاالت پولی. در حقیقت ماهیت هر کاالی صادراتی باعث تنوع در مش��کالت ش��ده 
اس��ت. اما بخش��ی که کمتر به آن توجه می ش��ود و در عین حال بس��یاری از مشکالت را 

همزمان تجربه می کند صادرات خدمات فنی مهندسی است ...         صفحه 6

7

5

 1442 صفـر   22    1399 مهـر   19 شـنبه 
سـال هفتم   شـماره1981   8 صفحه     3000 تومان
S a t 1 0 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e

 تجارت از واکنش ها به تصمیم خصمانه آمریکا گزارش می دهد 

 تحریم بانک ها اوج کینه ورزی ترامپ

8
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ریی��س جمه��ور با تاکید بر اینک��ه از همه خواهش می کنم 
سیاه نمایی و تخریب دولت را الاقل تا پایان کرونا تعطیل کنیم 
گفت: می گویند ارزش پول ملی کم شده، بانک مرکزی چه 
کند؟ شما بگویید که جز برنامه های فعلی چه کاری از دست 
بانک مرکزی برمی آید؟ در کنار نقدهای شان برنامه ای هم 
ارائه دهند. به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی در جلسه هیات 
دولت گفت: مردم در سال های گذشته با عشق و اشتیاق از 

ماه ها پیش خود را آماده راهپیمایی اربعین...

مراس��م قرائت زیارت اربعین با حضور رهبر معظم انقالب 
اسالمی در حسینیه امام خمینی )ره( برگزار شد.  همزمان 
با اربعین شهادت حضرت اباعبداهلل الحسین علیه السالم و 
یاران باوفای ایشان، مراسم قرائت زیارت اربعین و عزاداری 
 با حضور رهبر انقالب، در حسینیه امام خمینی)ره( برگزار شد.

در این مراسم که مطابق دستورالعمل های ستاد ملی مبارزه 
با کرونا بدون حضور جمعیت برگزار ش��د، میثم مطیعی به 

قرائت زیارت اربعین و...

تخریب دولت را تا پایان 
کرونا تعطیل کنید

 قرائت زیارت اربعین 
با حضور رهبر انقالب

 صفحه2  صفحه2

 بدرقه باشکوه 
 خسرو آواز ایران 

 استاد محمدرضا شجریان 
 در کنار مزار فردوسی و اخوان ثالث آرام می گیرد

وزیر ارتباطات:

اپراتورها تا پایان سال اجازه افزایش قیمت اینترنت را ندارند

لزوم مجازات مسببان گرانی دالر

دغدغه معیشتی دهک های پایین 

 وزیر ارتباطات گفت: قیمت بسته های اینترنتی تغییری 
نداش��ته و اجازه افزایش قیمت را تا پایان س��ال جاری 
به اپراتورها نخواهیم داد. به گزارش ایسنا، محمدجواد 
آذری جهرمی در اینس��تاگرام خود، از کاربران خواس��ت 
سوالتش��ان را مطرح کنند تا به آنها پاس��خ داده شود. او 
درباره ۱۲۰ گیگابایت اینترنت اساتید اظهار کرد: از فردا  

فعال سازی بسته اینترنت اساتید آغاز خواهد شد.
وزی��ر ارتباط��ات در پاس��خ ب��ه این که آیا توس��ط این 
وزارتخانه ۱۰ میلیارد تومان به باشگاه استقالل پرداخت 
ش��ده گف��ت: ب��ا ۱۰ میلیارد پن��ج دکل مخابراتی جدید 
احداث می کنیم تا حداقل ۱۵ روستای جدید به اینترنت 

پرسرعت وصل شود. وی با اشاره به اعتراض کاربران 
درباره مش��کالت س��امانه شاد بیان کرد: مشکالت شاد 

را با مرکز تماس به ش��ماره ۹۹۹۰ از طریق تلفن های 
همراه اول یا ۰۲۱۴۳۰۸۱ از طریق سایر خطوط پیگیری 
کنید. وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات درباره اقدامات 
انجام ش��ده ب��رای رفع پینگ بازی ه��ای آنالین گفت: 
از زیرس��اخت خواس��تم برای بهبود کیفیت بازی های 
رایان��ه ای اقدام��ات جدی به عمل آورد و گزارش آن را 
خواه��م داد. آذری جهرم��ی عل��ت فیلترینگ تلگرام را 
حکم قضایی دانس��ت و درباره فیلترینگ اینس��تاگرام 
نیز اظهار کرد: بحثی در این خصوص مطرح نیس��ت. 
وی درب��اره س��ایت های ش��رط بندی توضی��ح داد: 
 فعالی��ت این س��ایت ها مخال��ف قوانین ایران اس��ت. 

ادامه از همین صفحه... یا تابع سیاست های غلط دولت 
برای تامین کسری بودجه است. بی شک در این بحران، 
سیاست های مبتنی بر آزمون و خطای مسئولین  بانک 
مرکزی بی تاثیر نیست. بانک مرکزی بازار ارز را مانند 
موش آزمایشگاهی کنترل می کند. یک روز می گوید 
ارز مسافرتی می دهیم و روز دیگر آن را قطع می کند 
ک��ه در نتیج��ه مردم مقابل صرافی ها صف می کش��ند 
و روز دیگ��ر ب��ازی دیگ��ری را دنبال می کند. نتیجه بی 
ثباتی در مدیریت بانک مرکزی، آش��فته بازار ارزی در 
قال��ب ۸ نوع ارز اس��ت که هیچک��دام آنها ثبات ندارد و 
دایم درگیر تغییرات می ش��ود. اما عامل بدبختی ارز در 
کش��ور، س��امانه نیمایی است. آش��فتگی در این سامانه 
باعث می ش��ود تولیدکننده با هزاران مش��کل کاالی 
ایرانی را تولید و صادر کند و سپس او را مجبور می کنیم 
ارز ناشی از صادرات را در سامانه نیمایی عرضه کند، در 
صورتی که حقیقت بازار چیز دیگری است. امروزه یک 
تولیدکننده ناچار اس��ت مواد اولیه و کاالهای مورد نیاز 
تولیدش را از بازار آزاد و با ارزی تهیه کند که در اختیار 
دالالن است، اما دالر ناشی از صادرات این کاالها را در 

سامانه نیمایی عرضه کند. فراموش نکنیم که آقایان ارز 
دولتی را به همه صنایع نمی دهند و تنها ش��امل برخی 
صنای��ع اس��ت، اما تمام صنای��ع را مجبور می کنیم ارز 
ناش��ی از صادراتش��ان را در سامانه نیمایی بفروشند که 
در نتیجه، بحران ارزی را ش��اهد هس��تیم. باید بپذیریم 
که چالشهای ارزی به دلیل مدیریت مساله دار است و 
متاس��فانه این مدیران هرگز تاوان س��ومدیریت شان را 
نمی دهند. اگر برای رس��اندن ارز ۴ هزار تومانی به ۹ 
هزار تومان، مس��ئوالن قبلی بانک مرکزی بازخواست 
و دادگاهی می ش��ود، باید کس��انی که باعث ش��دند ارز 
۱۰ هزار تومانی به ۳۰ هزار تومان برس��د نیز محاکمه 

شوند و در پیشگاه ملت پاسخگو باشند. 
هن��وز فراموش نکردیم که بیل کلینتون رییس جمهور 
اسبق آمریکا یک دالر را کنار یک اسکناس هزار تومانی 
ایران گذاش��ت و هش��دار داد که ارزش یک دالر را به 

هزار تومان می رسانم.
 به دنبال این رفتار کلینتون، احساس کردیم به کشور ما 
توهین شده و با تمام توان سعی کردیم این اتفاق نیفتد، 
اما امروز آنقدر بی تفاوت ش��ده ایم که دالر دقیقه ای 

گران می شود و تنها در یک روز ریال ایران در برابر دالر 
آمریکا بیش از ۱۵۰۰ تومان بی ارزش می شود و آب از 
آب تکان نمی خورد. بدتر اینکه به جای ورم کردن رگ 
غیرتمان، جوک می سازیم و برای بی ارزش شدن پول 
ملی و ناتوانی مدیران ارشد کشورمان، خنده بازار راه می 
اندازیم. در همین شرایط آمار خط فقر به گفته آقایان ۱۰ 
میلیون تومان است در صورتی که ۸۵ درصد جامعه ما 
این درآمد را ندارند و با حقوق دو میلیون تومانی زندگی 
می کنند! چگونه اس��ت که هیچ مس��وولی خودش را 
 شرمنده مردم نمی داند و در مقام پاسخگویی بر نمی آید؟ 
البت��ه که تاری��خ در این مورد بهتر قضاوت خواهد کرد. 
امروز بانک مرکزی نشان داده سیاست کنترل بازار ارز 
در نظام بانکی، شکس��ت خورده و تاوان اش��تباهات و 
خطاهای مسووالن را مردمی می دهند که هیچ نقشی 
به غیر از تحمل در آن ندارند. البته ش��اید مقصر اصلی 
همتی نباش��د و کس��انی در پشت پرده، سیاست گذاری 
می کنند که به هیچ کس هم پاسخگو نیستند و سیاست 
های اش��تباه آنها، مملکت را بدین روز رس��انده و فقر را 

بدین اندازه رشد داده است.

ادامه از همین صفحه...  بنابراین مس��ئوالن مربوطه در 
شرایطی که تامین معیشت مردم با دشواری همراه است، 
باید زمینه کاهش و حل این مشکالت را فراهم کنند.

اگرچ��ه گران��ی دالر، ط��ال، خودرو، مس��کن و... باعث 
آشفتگی بازار می شود، اما هیچکدام به اندازه کاالهای 
اساس��ی برای اقش��ار آسیب پذیر اهمیت ندارد. یکی از 
راه ه��ای کاهش دغدغه مردم بح��ث تامین کاالهای 
اساسی است که در این زمینه مجلس به ویژه کمیسیون 
تخصص��ی زم��ان زیادی را جهت بررس��ی طرح تامین 
کاالهای اساسی صرف کرد.  البته طرح تامین کاال های 

اساسی و موافقت نمایندگان با فوریت این طرح بیانگر 
رویک��رد مجل��س ب��ه معیش��ت مردم اس��ت. موافقت 
اکثری��ت وکالی ملت با بررس��ی فوری��ت طرح تامین 
کاال های اساس��ی نش��ان دهنده عزم نمایندگان برای 
رف��ع نیازه��ای ضروری مردم به ویژه دهک های پایین 
جامعه و خانوارهای تحت پوش��ش بهزیس��تی و کمیته 
امداد اس��ت. طبق این طرح مقرر ش��د مبالغی به ازای 
تعداد افراد خانوار در چند نوبت طی 6 ماه باقی مانده تا 
پایان سال، در کارت  الکترونیکی سرپرست خانوار مبلغی 

برای خرید کاالهای اساسی واریز شود.

نکته ای که با جدیت مطرح و باعث  نگرانی بسیاری از 
کارشناسان، صاحب نظران و منتقدان شده، نحوه تعیین 
جامعه هدف در طرح تامین کاال های اساسی است. برای 
تعیین جامعه هدف بر اساس هماهنگی با دستگاه های 
مربوط��ه ح��دود 6۰ میلی��ون نف��ر در دو گروه ۲۰ و ۴۰ 
میلیون نفری برای دریافت کاالهای اساس��ی در نظر 
گرفته شده است. با توجه به مشکالتی که دهک های 
پایین جامعه دارند، در صورت اجرایی شدن طرح مذکور 
می توان بخش��ی از مش��کالت مردم در رابطه با تهیه و 

تامین کاال های اساسی را تا حدودی رفع کرد.

دغدغه معيشتی دهك های پايين 
مجتبی یوسفی

نمای�ده اه�واز در مجل�س 
شورای اسالمی 

يادداشت

وضعی��ت اقتصادی به 
اندازه ای آش��فته است 
که شاهد افزایش روزانه قیمت اجناس و 
کاال ها هستیم و این در حالی است که هیچ 
اقدامی برای کنترل آنها صورت نمی گیرد 
یا اقداماتی که انجام می شود به اندازه ای 
مناسب نیست که بر سفره مردم تاثیرگذار 
باش��د. واقعیت دردناک تر این اس��ت که 
شرایط اقتصادی کشور اقشار آسیب پذیر 

را بیشتر تحت فشار قرار داده است...
ادامه در همین صفحه
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یک دست کردن جریان های سیاسی 
ضدامنیت است 

 دبی��رکل ح��زب اس��المی کار با تاکید ب��ر اینکه حذف رقبای 
اصالح طلب توس��ط ش��ورای نگهبان موجب اس��تحکام نظام 
نیست گفت: آنهایی که فکر می کنند امنیت کشور در یک دست 
کردن جریان های سیاسی و یا حذف رقیب است، خطا می کنند؛ 
این خود ضد امنیت است.به گزارش ایسنا،حسین کمالی گفت: 
ش��ورای نگهبان با رد صالحیت های گس��ترده ای که انجام داد 
شرایطی را ایجاد کرد که بعضی سیاسیون اسم آن را مهندسی 
انتخابات می گذارند.در این ش��رایط مجموعه ای از چهره های 
ش��اخص اصالح طلب نتوانس��تند در انتخابات ش��رکت کنند و 
طبیعتا کنار ماندند؛ آن هایی که در صحنه حضور داشتند هم از 
یک گروه بودند بنابراین این انتخابات را مشابه انتخابات های 
دیگر کشورها نباید دانست.در مورد انتخابات ریاست جمهوری 
نیز شرایط چنین است. وی گفت: به نظر من ما نیز باید مشابه 
سایز کشورها عمل کنیم بدین معنا که اگر دادگاه صالحه کسانی 
را به دالیل قانونی از فعالیت اجتماعی محروم نکرده باشد بتواند 
در انتخابات ش��رکت کنند و مردم شایس��تگان را انتخاب کنند.
وی در ارتب��اط ب��ا موضوع ب��ورس و وظیفه دولت گفت: دولت 
باید نقدینگی عظیم مردم که در بورس س��رمایه گذاری ش��ده 

را هدفمند مدیریت کند.

چین شریک نخست اقتصادی ایران 
 س��خنگوی وزارت خارجه تاکید کرد: با وجود فش��ار حداکثری 
ایاالت متحده، چین ش��ریک نخس��ت اقتصادی ایران است.به 
گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده در توییتر با اشاره به سفر وزیر 
خارجه کشورمان به چین نوشت :ظریف برای مالقات با وانگ 
یی عضو شورای دولتی و وزیر خارجه چین به این کشور خواهد 
رفت.در پنجاهمین س��الگرد برقراری روابط دیپلماتیک ایران 
و چین، دو کش��ور مصمم به گس��ترش بیش از پیش مش��ارکت 
راهبردی با یکدیگر هس��تند.با وجود فش��ار حداکثری ایاالت 

متحده، چین شریک نخست اقتصادی ایران است.«

لغو تعطیالت به جای  التماس
 یک فعال سیاس��ی گفت: تعطیلی به مناس��بت عزاداری این 
روزها در حالی که نمی توان مراس��می برگزار کرد فلس��فه خود 
را از دست داده است.به گزارش ایسنا، علی مطهری در توییتر 
نوشت: با توجه به شدت شیوع کرونا در کشور الزم است دولت 
تعطیلی ش��نبه۲6مهر و یکش��نبه۴آبان شهادت امام رضا)ع( و 
امام حس��ن عس��کری)ع( را برای امسال لغو کند تا خود به خود 
س��فرها لغو ش��ود و نیازی به التماس دولت نباش��د.تعطیلی این 
روزها در حالی که نمی توان مراس��می برگزار کرد فلس��فه خود 

را از دست داده است.

کار شکنی نیروهای قانون گریز و پرنفوذ
 یک فعال سیاس��ی اصالح طلب گفت: اصالح طلبان باید به 
م��ردم ثاب��ت کنن��د که همچنان در کن��ار آنها بوده و صدای بی 
صدای��ان جامع��ه همچون کارگران، فقرا، زنان ، دانش��جویان، 
معلمان و اقلیت ها هستند.به گزارش ایسنا، ابراهیم اصغرزاده 
با  بررسی شرایط فعلی کشور و تهدید و فرصت های پیش رو 
اظهار کرد: عملکرد مسئولین و حوادث و مسائل مختلف پیش 
آمده در طی چند سال گذشته موجب بروز انباشت مطالبات به 
حق مردم گردیده و دست و پنجه نرم کردن ملت با مشکالت 
و بروز برخی اعتراضات در س��طح جامعه، ضرورت اجرای هر 
چه س��ریع تر اصالحات اساس��ی در کش��ور را برای حاکمیت پر 

رنگ تر کرده است.
دبیر کل انجمن اس��المی مهندس��ان اصالحات و تغییر اساسی 
در ساختار را عامل مهمی در جهت حفظ وحدت و ایجاد وفاق 
ملی دانست و گفت: بحران آفرینی و کار شکنی نیروهای قانون 
گریز و پر نفوذ طی سالیان گذشته موجب شده تا مطالبات جامعه 

به نحو مطلوب پیگیری نشود. 
در نتیج��ه م��ردم ب��ا قهر با صندوق های رای و کم اهمیت جلوه 
دادن اث��ر بخش��ی نهاده��ای انتخابی پیام انتق��ادی خود را به 

حاکمیت مخابره نمایند.

 بازرسی آژانس در اندازه معقول 
 مدی��ر کل آژان��س بر مدیرکل آژان��س بین المللی انرژی اتمی 
تداوم روند بررسی دو سایت در ایران تاکید کرد. به گزارش ایلنا 
از نویه زوریخر س��ایتونگ، رافائل گروس��ی گفت: لحظه توافق 
میان ایران و آژانس لحظه ای درخش��ان در دیپلماس��ی بود.وی 
در مورد پروس��ه زمان بر دسترس��ی به دو مکان در ایران گفت: 
ایران یک کش��ور اش��غال ش��ده نیس��ت که بازرسان خارجی با 
حمایت سازمان ملل بتوانند آزادانه جابه جا شوند و از آشپزخانه 
تا انبار را بررس��ی کنند. اما پروتکل الحاقی این امکان را به ما 
داد.گروس��ی در مورد نحوه آزمایش نمونه ها گفت: مدرن ترین 
فن آوری ها برای تشخیص ایزوتوپ ها و برخی مواد هسته ای، 

به کار گرفته می شود.  

فرصت های برجامی پس از انتخابات آمریکا
  وزیر خارجه انگلیس مدعی شد که برجام برای دربر گرفتن آنچه 
که فعالیت های بی ثبات کننده ایران در خاورمیانه خواند، طراحی 
نش��ده اس��ت.وی گفت: همواره مایل بودی��م برای گنجاندن 
توافق��ی بزرگت��ر ت��الش کنم و بر این امر تاکید داش��ته ایم. تا 
زمانی که چش��م اندازی برای توافق گس��ترده تر نداشته باشیم، 

تنها برجام را در اختیار داریم .
این به نوعی ابزاری برای محدود کردن ایران محسوب می شود 
اگرچه قبول دارم که به دلیل برخی ناپایبندی های سیستماتیک 
فرس��وده ش��ده اس��ت.وی تصریح کرد: تا زمانی که این توافق 
پابرج��ا باش��د، تمایل��ی برای حرکت به س��وی چیز بزرگ تری 
نداریم. به گزارش ایس��نا دومینیک راب گفت: مردم در تمامی 
طرفی��ن منتظرن��د ت��ا ببینید در نوامب��ر در انتخابات آمریکا چه 

اتفاقی می افتد. 

سياسي

رییس جمهور با تاکید بر اینکه از همه خواهش می کنم سیاه نمایی 
و تخریب دولت را الاقل تا پایان کرونا تعطیل کنیم گفت: می گویند 
ارزش پول ملی کم شده، بانک مرکزی چه کند؟ شما بگویید که 
جز برنامه های فعلی چه کاری از دست بانک مرکزی برمی آید؟ 

در کنار نقدهای شان برنامه ای هم ارائه دهند.
به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی در جلس��ه هیات دولت گفت: 
مردم در سال های گذشته با عشق و اشتیاق از ماه ها پیش خود را 
آماده راهپیمایی اربعین می کردند و امسال هم دوست داشتند که 
بروند، اما امسال باید عشق و عقل را ترکیب کنند و این برای ما 
قابل جمع است. همین که فردا در خانه های خود زیارت اربعین 
را می خوانیم و رهبری ما که آموزگار ما در این دوران اس��ت به 
تنهایی در حسینیه می نشیند و به زیارت گوش می دهد به ما نشان 

می دهد که چطور عشق و عقل را ترکیب کنیم.
وی با یادآوری افتتاح پروژه های اش��تغال و عمران در روس��تاها 
اظهار کرد: ما نشان دادیم که در شرایط تحریم، دغدغه ما همه 
کش��ور اس��ت. از ش��هر گرفته تا روستا و این برای ما خیلی مهم و 

بسیار افتخارآمیز است.
رییس جمهور ادامه داد: وقتی دیدم که نزدیک به ۲۱ هزار میلیارد 
تومان پول گندم کش��اورزان از س��وی س��ازمان برنامه و بودجه 
پرداخت ش��ده بس��یار خوش��حال شدم که ما هنوز در مهرماه قرار 
داریم اما این مبلغ به کشاورزان پرداخت شده و نشان از حمایت 

دولت از کشاورزان و تولیدکنندگان دارد.
روحان��ی ب��ا یادآوری انجام طرح بیمه تأمین برای روس��تاییان، 
گفت: در برق رسانی  و گازرسانی در این دولت کار بزرگی انجام 
ش��ده اس��ت و امروز گازرسانی به روستاها در این دولت نسبت به 
تمامی دولت های قبلی نزدیک دو برابر ش��ده اس��ت. ما امروز در 
برق روس��تایی با ده خانوار به باال نداریم که برق نداش��ته باش��د و 
میزان برق رسانی در روستاهای ما به ۹۹ درصد و ۹۹ صدم درصد 

رسیده است.
وی گف��ت: عل��ت تک��رار این آمارهای افتخارآمیز از س��وی من 
این اس��ت که جدای از کار رس��انه ها و صداوس��یما، پژوهشگران 
و اقتصاددانان ما بیایند و واقعاً این آمارها را مقایس��ه و درباره آن 
توضیح ارائه کنند. رییس جمهور تصریح کرد: همه ما که در این 
کشور هستیم و سرنوشت مشترک داریم، بیاییم و واقعیات را به 
مردم بگوییم. حاال آن رسانه های خارجی فارسی زبان که خارج از 

مرزها قرار دارند و تبلیغات منفی خود را می کنند کنار بگذاریم.
وی با اشاره به جنگ ارمنستان و آذربایجان و لزوم تامین امنیت 

منطقه اظهار کرد: راه حل هیچ مس��ئله ای آتش و جنگ و خون 
نیست. ما از این مناقشه بسیار متاسفیم و اینکه اصابت گلوله های 
توپ و خمپاره و کاتیوشا به مرز خود را به هیچ عنوان نمی توانیم  
بپذیری��م. همچنی��ن نمی توانیم اجازه دهیم که بار دیگر س��ایه 
تروریسم به بهانه این درگیری بر منطقه دیده شود. تروریسمی 

که شهید سلیمانی آن را در منطقه شکست داد.
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه اجازه نمی دهیم دولت ها تروریست ها 
را نزدیک مرزهای ایران بیاورند، تصریح کرد: امنیت کشور برای 
ما در اولویت اس��ت؛ در طول این س��ال ها در کنار مردم س��وریه، 
لبنان و عراق ایستادیم تا تروریست ها را همان جا نگهداریم، پس 
اجازه نمی دهیم دولت ها به بهانه های مختلف تروریست ها را به 
نزدیکی مرزهای ایران بیاورند. روحانی تصریح کرد: این جنگ 
بدل به یک جنگ منطقه ای نشود. باید حواسمان باشد که کسانی 
که در این طرف و آن طرف بر آتش این جنگ بنزین می ریزند، 
به نفع هیچ کس عمل نمی کنند. جنگ راه رسیدن به حل مساله 
نیست. راه های سیاسی و صلح آمیز را می توان دنبال کرد تا ثبات 

به منطقه باز گردد که این منطقه بسیار حساس است.
رییس جمهور با بیان اینکه امروز ما در جنگ اقتصادی هستیم 

و باید مانند زمان جنگ هشت ساله همه کنار هم باشیم، گفت: 
ی��ک عده گویا کال مس��ئولیت خ��ود را نقد کردن می بینند. انگار 
که خداوند آنان را خلق کرده که نقد کنند. البته نقد کردن خوب 
اس��ت منتها فقط نقد کردن؟ هیچ کاری دیگری نمی ش��ود کرد؟ 
هیچ کمکی نمی ش��ود انجام داد؟ الاقل در کنار نقد بگویند که 
اول خودشان چه کرده اند؟ هم حزبی ها و هم فکران خودش چه 

کرده اند؟ این را هم بگویند.
روحانی تصریح کرد: البته کس��انی که نقد می کنند خودش��ان 
می دانند که وضعیت ما چطور است و می دانند که دشمن دربرابر 

ما چطور همه قول و قرارهای خود را زیر پا گذاشته است.
ریی��س جمه��ور گفت: اما دولتمردان و مس��ئوالن ما باید درباره 
کارهایی که می کنند به مردم توضیح دهند. حاال بخشی از مسائل 
هست که برای مصلحت نمی توانیم بگوییم چون دشمنان ممکن 
است از آن سوءاستفاده کنند اما آنچه که صورت گرفته و کارهایی 

که انجام شده را باید به اطالع مردم برسانیم.
وی تأکید کرد: یک ساعت هم یک مسئول دولتی در این شرایط 
دست روی دست نگذاشته است. شرایط، جنگی است. همه دارند 
کار می کنند که وضعیت بهتر ش��ود. از صبح کار که خود را آغاز 

می کنند به دنبال بهبود شرایط هستند.
روحانی تصریح کرد: من از همه خواهش می کنم که سیاه نمایی و 
تخریب دولت را الاقل تا پایان کرونا تعطیل کنیم. حاال االن که 
کرونا و تحریم را باهم داریم اما الاقل تا پایان کرونا سیاه نمایی 
را کنار بگذاریم. واهلل، باهلل هرچه اختالف ما بیشتر شود، دشمن 
بیشتر استفاده می کند. اینهمه »رحما بینهم« را از قرآن شنیدیم، 
پس با خودمان مهربان باشیم و »اشدا علی الکفار« شویم، یعنی 

فریاد خود را به سر آمریکا بکشیم.
وی تأکی��د ک��رد: بیاییم و دوس��تی را بین خودم��ان برقرار کنیم 
چرا هرچیزی را به دعوا و جدایی و فاصله بدل می کنیم؟ بیاییم 
و دوس��تی را افزایش دهیم این به نفع ماس��ت. اختالف به نفع 

دشمن است.
ریی��س جمهور همچنین با اش��اره ب��ه لزوم رعایت پروتکل های 
بهداشتی از سوی همه افراد اظهار کرد: همه مردم و همه مسئوالن 
بدون استثنا باید پروتکل های بهداشتی را مراعات کنند. اگر این را 
زیر پا بگذاریم و به آن اهمیت ندهیم - که عقل و شرع و قانون 

هم به ما این را می گوید - آسیب می بینیم.
روحانی افزود: اگر رشد فرهنگی و اجتماعی پایین آید و به قانون 
و مقررات بی توجهی کنیم آن وقت به مشکل می خوریم و گرفتار 
می شویم. من هرجا که شک داشتم و نمی دانستم چگونه عمل 
کنم از ستاد مقابله با کرونا پرسیدم که فالن جلسه را بگذاریم یا نه؟ 
این کار را انجام دهم یا نه؟ این را پرسیدم و هرچه که پاسخ دادند 

را عمل کردم. این وظیفه شرعی، قانونی و عقالنی ماست.
رییس جمهور تصریح کرد: کسی نمی تواند برود در مسیل بایستد، 
در حالی که صدای سیل را هم می شنود و بعد بگوید می ترسی که 
وسط رودخانه بایستی؟ من نمی ترسم. خب نترس بایست تا آب 
بیاید و ببردت! یا زلزله دارد تکان می دهد می گوید می ترسی که 
زیر این سقف بایستی؟ من نمی ترسم و می ایستم. خب بایست 

سقف می ریزد روی سرت!
وی در پایان اظهار کرد: ما چاره ای نداریم جز این که مقررات را 
تش��دید کنیم، می دانیم که تعطیل برخی کس��ب وکارها به مردم 
لطمه می زند اما در حال حاضر چاره ای جز این نداریم. ما در پی 
این هس��تیم که در گام نخس��ت، طرح اس��تفاده از ماس��ک را »از 
خانه تا خانه« اجرا کنیم که این طرح از ش��نبه در تهران بزرگ 
آغاز می شود و بعد اگر الزم بود در سایر نقاط کشور هم این طرح 
را انجام می دهیم تا از ش��رایط فعلی ش��یوع کرونا خارج ش��ویم و 

فاصله بگیریم.

 درخواست روحانی در نشست هیات دولت:

تخریب دولت را تا پایان کرونا تعطیل کنید

اخبار كوتاه

 ریی��س ق��وه قضایی��ه توجه به رونق و جهش تولید را از مهم ترین 
مأموریت های دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: باید موانع تولید 
برطرف ش��ود و کارآفرینان و س��رمایه گذاران مورد حمایت قرار 
گیرند تا اشتغال ایجاد کنند و چرخ های تولید را به حرکت درآورند 

و عمده این مسئولیت بر عهده دولت است.
سیدابراهیم رییسی در جلسه شورای قضایی خراسان جنوبی اجرای 
عدالت و قانون را مورد تأکید قرار داد و با بیان این که فضاسازی ها 
برای وارونه کردن حق و باطل است گفت: گرایش ما باید اجرای 
قانون و عدالت باش��د و نباید متأثر از فضاس��ازی افراد یا رس��انه ها 
حکم کنیم بلکه باید غبار را کنار بزنیم و بر اس��اس حق و برای 
رضای خدا تصمیم بگیریم که راه نجات ما و موجب سعادت دنیا 

و آخرت است.

رییس��ی گفت: مهریه ِدینی اس��ت که زوج باید به زوجه پرداخت 
کند و اگر کس��ی از انجام تعهد امتناع می کند باید طبق قانون با 
او برخورد کرد و قاضی ما اجازه نمی دهد حق کس��ی ضایع ش��ود، 
اما اگر بررسی ها نشان داد شخصی توان مالی ندارد، باید برای او 
ش��رایطی در نظر گرفت که بتواند ِدین خود را بپردازد. در تقس��یط 
مهریه باید به توان اقتصادی فرد هم دقت شود و اگر کسی واقعا 

از پرداخت مهریه ناتوان بود نباید به زندان برود.

وی  ب��ر ل��زوم نظ��ارت بر فرایند مزایده ها و مناقصات تأکید کرد و 
نظارت در این حوزه را از مأموریت های سازمان بازرسی کل کشور 
دانست و گفت: دستگاه های برگزار کننده مزایده ها و مناقصه ها هم 

باید به نظارت درون سازمانی توجه ویژه داشته باشند.
رییس قوه قضاییه با بیان این که دش��منان همواره دنبال بهانه 
تراشی هستند گفت: شرایطی که در آن قرار داریم پایدار نخواهد 
بود و با تکیه بر خدا، اعتماد به نفس مردم و تالش مدیران از این 

شرایط به خوبی عبور و بر دشمن توفق پیدا خواهیم کرد و وضعیت 
خوب خواهد شد.

رییسی گفت: مردم باید در مراجعه به عدلیه احساس عدالت کنند 
و این کار هم با حرف و بخش��نامه قابل تحقق نیس��ت بلکه باید 
وقتی س��روکار کس��ی به دادگس��تری افتاد، هم سریع و هم دقیق 
به کارش رسیدگی و حقوق احیا شود و متوجه باشیم که برخورد 
ما و خدمتی که انجام می دهیم موجب افزایش اعتماد عمومی به 

دستگاه قضا و کل نظام خواهد شد.
رییس دستگاه قضا با اشاره به انسجام و وحدت نهادها و دستگاه های 
مختلف گفت: اگر وقتی که قرار است صرف تولید و اشتغال در یک 
استان شود، صرف مشاجرات بی حاصل شود، قطعا کارنامه پرباری 

را نصیب مدیران آن استان نخواهد کرد.

گرانی و کاهش ارزش پول ملی چالش رئیس جمهور بعدی قرائت زیارت اربعین  با حضور رهبر انقالب
مراس��م قرائت زیارت اربعین با حضور رهبر معظم انقالب اس��المی در حس��ینیه 
ام��ام خمین��ی )ره( برگ��زار ش��د.  همزم��ان با اربعین ش��هادت حض��رت اباعبداهلل 
الحس��ین علیه الس��الم و ی��اران باوف��ای ایش��ان، مراس��م قرائت زی��ارت اربعین 
 و ع��زاداری ب��ا حض��ور رهب��ر انقالب، در حس��ینیه ام��ام خمینی)ره( برگزار ش��د.
در این مراس��م که مطابق دس��تورالعمل های س��تاد ملی مبارزه با کرونا بدون حضور 
 جمعیت برگزار ش��د، میثم مطیعی به قرائت زیارت اربعین و مرثیه س��رایی پرداخت.
با توجه به شیوع کرونا و بر اساس اطالعیه شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی قرائت 
خانوادگی و سراسری زیارت اربعین در سراسر کشور ساعت ۱۰ صبح پنج شنبه ۱7 
مهر)صبح روز اربعین( برگزار شد. این زیارت پر فیض که ائمه اطهار)ع( بر قرائت آن سفارش فرموده اند، به صورت 

همزمان از رسانه ملی، مأذنه های مساجد و اماکن متبرکه کشور پخش شد.

نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس در مورد چالش های رئیس جمهور آینده 
ایران گفت: یکی از مهم ترین مشکالت جامعه ما اشتغال، گرانی و عدم ثبات بازار و 
کاهش ارزش پول ملی است. کسی که می خواهد نامزد باشد با این چالش ها رو به 
رو است. رئیس جمهور آینده ایران با مسائل و هزینه کردهای عمرانی است. جالل 
محمودزاده در گفت وگو با ایسنا با انتقاد از هزینه کردهای کشور اظهار کرد: ما در 
این ۸ سال درآمد خاصی نداشتیم. دولت آینده با چالش جدی برای تأمین اعتبار 
مخصوصا اعتبارات عمرانی مواجه است. دولت آینده باید قرض های مختلف قبلی 

را جبران کند.نماینده مهاباد در مجلس گفت: دولت آینده با مسئله نفت هم مواجهه است. نباید کشور را با پول نفت 
اداره کند. از طرف دیگر تورم و گرانی ش��دید مصارف مردم باید کنترل ش��ود. دولت آینده باید بتواند کنترل بازار را 
به دست بگیرد.محمودزاده با بیان اینکه »باید برای مشارکت در انتخابات به مردم امید بدهیم« گفت: دولت های 
گذش��ته ش��عارهای غیرقابل تحقق دادند. این مس��ئله مهمی اس��ت که مردم چگونه شعارها را محک می زنند. همه 

مسئوالن در گذشته سوابقی داشتند. مردم باید صالحیت نامزدها را از این طریق تشخیص دهند. 

رييس قوه قضاييه بر حمايت از كارآفرينان و سرمايه گذاران تاكيد كرد

باید موانع تولید برطرف شود

رییس دفتر رییس جمهور درباره لغو جلسه سران قوا گفت: 
موضوعات مهمی که مربوط به مردم می شود در شورای 
عالی امنیت ملی و شورای هماهنگی اقتصادی بررسی 
می شود که همه سران قوا در آن حضور دارند. سران قوا 
هم جلسات سه نفره دارند که برخی مواقع پیش می آید که 
به دلیل کاری که برای یکی از سران قوا پیش می آید این 
جلسه لغو می شود و خبرش هم منتشر نمی شود، ولی االن 
نمی دانم چرا این طور شده است. به گزارش ایسنا، محمود 
واعظی گفت: جلسه اخیر به دلیل پروتکل های بهداشتی 
لغو ش��د ولی اتفاقات عجیبی در حال رخ دادن اس��ت. در 
مجالس قبلی دو یا س��ه نفر بودند که از الفاظ نامناس��ب 
استفاده کرده و تند بودند، ولی در مجلس اخیرا تعداد آنها 
بیشتر شده است و این نوع ادبیات موجب تفرقه می شود. 
تا زمان انتخابات خیلی مانده اما برخی به اسم رسیدگی به 
مشکالت مردم سفر کرده و حرف های تبلیغاتی می زنند 

و انتظ��ارات م��ردم را باال می برند. در حالی که برای حل 
مشکالت مردم نباید شعار و تبلیغات انجام شود. از این 
جلساتی که اخیرا لغو شده زیاد اتفاق می افتد. واعظی در 
مورد نحوه  اجرای اجباری شدن ماسک خاطرنشان کرد: 
استفاده از ماسک در تهران به ۵۰ درصد و برخی شهرها 
به ۴۰ درصد رس��یده اس��ت. تالش ما از ابتدا اقدام مردم 
ب��ود ام��ا برخی می گویند پروتکل ها را رعایت نمی کنیم 
چون نمی ترسیم به همین دلیل برخی جریمه ها مطرح 
شد. البته صحبت هایی که در مورد مبالغ جریمه می شود 
درست نیست. جریمه شامل این می شود که به افرادی 
که ماسک نمی زنند خدمات دولتی و غیردولتی داده نشود 
و جریمه هایی مشخص شود که میزان آن در حال بررسی 
اس��ت. وی در مورد برخی ناآرامی ها در کش��ور به دلیل 
جنگ آذربایجان و ارمنستان، اظهار کرد: برخی در خارج 
از کشور تالش می کنند که با استفاده از موضوع جنگ 
اخیر در داخل بین ارامنه و آذری ها اختالف ایجاد کنند. 
فیلم هایی هم در این زمینه منتشر شده که پس از بررسی 
معلوم ش��د متعلق به ایران نیس��ت. واعظی همچنین در 
مورد صحبت های اخیر خود درباره اصالح طلبان گفت: 
م��ن گفتم که بین اصالح طلبان اختالف نظر وجود دارد 
و دیدگاه آنها نسبت به دولت یکی نیست. برخی حامی 
دولت هستند و عده ای هم از ابتدا از دولت انتقاد می کردند 

که من پاسخ آنها را دادم. 

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره ادعای اخیر 
آمریکا مبنی بر بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه 
ای��ران،  گف��ت: بازگرداندن این تحریم ها به معنی پایان 
دادن به برجام اس��ت. ۱۳ عضو ش��ورای امنیت سازمان 
ملل و تمام کشورهای اروپایی این رویکرد را رد کرده و 
بر حفظ توافق تاکید کردند. آمریکا دیگر عضوی از توافق 
نیست، چراکه آزادانه تصمیم گرفت از آن خارج شود. آن 
ها همچنین گفتند که آمریکا پس از خروج از توافق هسته 
ای در جایگاهی نیس��ت که مکانیسم بازگردانی تحریم 
ها را برای اعمال دوباره تحریم های سازمان ملل تحت 
قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت اس��تفاده کند. به عنوان 
هماهنگ کننده برجام می گویم که تمام تعهدات مربوط 

به لغو تحریم ها در توافق هنوز پابرجا هستند.
به گزارش ایس��نا از پایگاه اینترنتی س��رویس سیاس��ت 
خارج��ی اتحادی��ه اروپا،  جوزپ بورل در جلس��ه پارلمان 
اروپا درباره ایران گفت: ایران در یک دوران سخت قرار 
دارد. کووید-۱۹ به شدت با موارد ابتالی روزانه بیش از 
۳۰۰۰ نفر در روز و حداقل ۲7۰۰۰ نفر جان باخته )تا کنون(  
در حال اثر گذاشتن بر این کشور است.  بحران کووید بر 

اثر مشکالت اقتصادی در حال عمق یافتن است. 
بورل با اش��اره به توافق هس��ته ای)برجام(  و برش��مردن 
برخی مشکالت اقتصادی به بار آمده در اثر تحریم های 
آمری��کا ب��رای ای��ران،  بیان کرد که پ��س از برجام ایران 

انتظار قانونی این را داشت که توافق هسته ای به منافع 
ملموس تر اقتصادی منجر ش��ود.  او ادامه داد: ایران در 
تهیه برخی کاالهای بشردوستانه از جمله داروهای الزم 
برای مبارزه با کووید-۱۹ با مش��کالتی رو به رو اس��ت و  
»فق��دان ت��وان جدی« برای مبارزه با این بیماری وجود 
دارد.  مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: اتحادیه 
اروپا به کمک دبیرکل س��ازمان ملل در تالش اس��ت که 
تحریم ها مانع تبادالت تجاری بشردوس��تانه با ایران از 
جمله از طریق سازوکار اینستکس نشوند و تاکید کرد که 

فعالیت بیشتری در این زمینه الزم است. 
ب��ورل گف��ت:  به عنوان هماهنگ کننده توافق هس��ته 
ای اطمینان حاصل خواهد کرد که این توافق از س��وی 
تمام اعضای آن به طور کامل اجرا می شود، چرا که این 
موضوع به نفع امنیت اروپا است و ایران می تواند بدون 

برجام یک سالح هسته ای تولید کند. 

بورل ادعای آمريكا در بازگرداندن تحريم ها را بی اساس دانستواعظی از رويكرد مجلس يازدهم انتقاد كرد

پابرجايی تمام تعهدات لغو تحريم ها در برجامالفاظ نامناسب نمايندگان زمينه ساز تفرقه
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پرداخت ۹۱۰ میلیارد تومان ودیعه مسکن 
 ایرادهای موجود در اعطای تسهیالت کمک ودیعه مسکن با 
پیگیری های الزم توسط بانک مرکزی رفع و سرعت پرداخت 
تسهیالت افزایش پیدا کرده، به نحوی که در حال حاضر تعداد 
۵۵ هزار و ۵۵۲ پرونده در بانک ها و موسس��ات عامل تش��کیل 
شده و برای تعداد ۴۳ هزار و ۲۴۱ نفر جمعًا حدود ۹۱۰ میلیارد 
تومان تس��هیالت پرداخت ش��ده است.به گزارش ایسنا، بانک 
مرکزی اعالم کرد: در راس��تای اجرای مصوبه س��تاد اقتصادی 
دولت و مصوبه یازدهم مردادماه س��ال جاری س��تاد ملی مقابله 
ب��ا کرون��ا، بانک مرکزی هر گون��ه همکاری و هماهنگی الزم 
به منظور تس��ریع در اعطای تس��هیالت کمک ودیعه مس��کن 
را با وزارت راه و شهرس��ازی و بانک های عامل برای اعطای 
تسهیالت اشاره شده در دستور کار خود قرار داد و نسبت به انجام 
امور محوله به این بانک از جمله ابالغ توزیع بانکی تسهیالت 
مزب��ور ب��ه بانک ه��ای عامل، تهیه و توزیع بانکی_اس��تانی و 
ارس��ال آن به وزارت راه و شهرس��ازی برای انجام س��ایر امور 
مربوطه، برگزاری جلس��ات متعدد به منظور تهیه دس��تورالعمل 
بانک��ی مربوط��ه و ابالغ آن ب��ه بانک های عامل اقدام مقتضی 
را به عمل آورده اس��ت. طبق اعالم این بانک، در حال حاضر 
نی��ز بانک ه��ای عامل آمادگی دارن��د در صورت تکمیل و ارائه 
مدارک  ازس��وی متقاضیان با س��رعت الزم نسبت به پرداخت 

تسهیالت موصوف اقدام کنند.

کرونا باعث افزایش ثروت پولدارها 
 یکی از زیرمجموعه های بانک یو بی اس سوییس در گزارشی 
اعالم کرد: تنها در فاصله زمانی آوریل تا ژوییه امسال مجموع 
ثروت این افراد حدود ۲۵ درصد رشد داشته و به ۱۰.۲ تریلیون 
دالر رسیده است. بدین ترتیب رکورد قبلی نیز که با ۸.۹ تریلیون 
دالر و مروط به سال ۲۰۱7 بود شکسته شد. به گزارش ایسنا 
بسیاری از اقتصادهای جهان بر اثر کرونا دچار مشکالت شدید 
مالی ش��ده اند اما برای افراد ثروتمند به لطف انفجار قیمت ها 
و رش��د بازار س��هام وضعیت متفاوت بوده اس��ت. به گفته بانک 
یو بی اس اکنون ۲۱۸۹ فرد با ثروت یک میلیارد دالر و بیشتر 
در جهان وجود دارد که بیش��ترین س��هم نیز مربوط به فعاالن 
حوزه های فناوری، صنعتی و مراقبت های درمانی بوده است. 
رشد ثروت این افراد بین ۳6 تا ۴۴ درصد بوده که از رشد ثروت 
فعاالن حوزه خدمات مالی، امالک و سرگرمی بیشتر بوده است. 
به گفته این موسسه، رهبران شرکت های نوآور در حوزه فناوری 

اکنون پرچمدار انقالب جدید اقتصادی هستند.

اوضاع چک های عادی و رمزدار 
 از ۳۰۴ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان چک وصول شده در مرداد 
ماه امس��ال ۵7.۴ درصد آن مربوط به چک های عادی اس��ت 
ک��ه ۴۲.6 درص��د دیگ��ر آن را نی��ز چک های رمزدار تش��کیل 
می دهند.به گزارش ایس��نا، مجموع چک های مبادله ش��ده در 
مرداد سالجاری به بیش از ۸.۵ میلیون فقره رسید که ترکیبی 
از ان��واع چ��ک از جمل��ه عادی، مرزدار و... را تش��کیل می دهد.
جدیدترین آمار بانک مرکزی بیانگر این اس��ت که از مجموع 
چک های مبادله شده ۸.۴ میلیون فقره وصول شده که از این 
تعداد بالغ بر 7.7 میلیون فقره عادی و حدود ۰.7 میلیون فقره 
رم��ز دار ب��وده اس��ت بنابراین، در کل کش��ور ۹۲ درصد از کل 
چک ه��ای وصول��ی را چک های عادی و ۸ درصد را چک های 

رمز دار تشکیل می دهند.

شرایط تغییر کارگزاری ناظر سهام عدالت 
 مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تس��ویه وجوه گفت: س��هامداران عدالت اگر در تغییر 
کارگزاری به مشکل برخوردند در ابتدا با کارگزاری مبدا مطرح 
کنند اگر اقدامی نشد از کارگزاری به واحد نظارت های سازمان 
ب��ورس مربوطه ش��کایت کنند.محمدجواد فرهانیان در گفتگو 
مهر افزود: س��ایت کارگزاری یا بانکی که س��هامداران س��هام 
عدالت برای اولین بار به آن مراجعه می کنند به عنوان کارگزاری 
ناظر انتخاب می ش��ود. به عنوان نمونه اگر س��هامداران برای 
فروش سهام خود به یک بانک مراجعه کرده اند کارگزاری همان 
بانک، کارگزاری ناظر وی شناخته می شود و یا اگر برای فروش 
سهام عدالت به سایت کارگزاری خاصی رجوع کرده اند، همان 
کارگزاری، کارگزاری ناظر وی است.وی با بیان اینکه در سایت 
این کارگزاری ها، لیس��ت دارایی های سهام عدالت سهامداران 
کاماًل قابل مشاهده است گفت: تا قبل از اینکه سهامدار سهامش 
را به فروش برس��اند امکان تغییر کارگزار ناظر وجود دارد اما به 
محض اینکه س��فارش فروش داده ش��د و ثبت سفارش باز و در 
جریان وجود داشت تا قبل از تکمیل عملیات فروش سهام عدالت 

دیگر امکان تغییر کارگزار ناظر وجود نخواهد داشت.

شرط معافیت حقوق ورودی ماشین آالت 
 واحده��ای تولی��دی مجاز در صورت تائید نبود مش��ابه داخلی 
می توانند از معافیت حقوق ورودی ماشین آالت استفاده کنند 
و ب��ر اس��اس آمار وزارت صنعت، مع��دن و تجارت )صمت( در 
پنج ماهه اول امس��ال ۱۴۲۴ فقره مجوز برای ماش��ین آالت و 
۱۹۳ ماش��ین آالت مستعمل مش��مول معافیت گمرکی صادر 
ش��ده اس��ت.به گزارش ایسنا، بر اس��اس ماده ۱۱۹ قانون امور 
گمرک��ی و تفاه��م نامه بین گم��رک و وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت(، واحدهای تولیدی مجاز می توانند در صورت 
تائید عدم ساخت داخل از معافیت حقوق ورودی ماشین آالت 
استفاده کرده و در حداقل زمان ممکن ماشین آالت و تجهیزات 
خط��وط تولی��د خود را از گمرک ترخیص کنند. البته براس��اس 
تعهدی که متقاضی ارائه می کند، باید ماشین آالت و مواد اولیه 
واردات��ی را در مح��ل واح��د صنعتی، موضوع پروانه نصب کند. 
جدیدترین آمار وزارت صمت نش��ان می دهد که در پنج ماهه 
اول امسال ۱۴۲۴ فقره مجوز برای ماشین آالت و ۱۹۳ ماشین 
آالت مستعمل مشمول معافیت گمرکی به ارزش 6۸6 میلیون 

و ۹۲۰ دالر و ۵۵ میلیون و 7۰۰ دالر صادر شده است.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: از هنگامی كه ترامپ از 
برجام خارج شـد، به اشـكال گوناگون برای ملت ايران چالش 
درست كرد و با اين اقدامات، از كينه توزی های ديرينه آمريكا 
عليـه ايـران پرده برداشـت. آمريكا اقدامات بسـياری عليه 
كشـورمان بـكار گرفتـه و در راس آنها از ابزار تهديد و تحريم 
استفاده كرده كه از آن به عنوان جنگ اقتصادی ياد می شود. 
امروزه هر كشوری كه بخواهد با ايران همكاری اقتصادی داشته 
باشد يا بايد از تجارت و همكاری اقتصادی با آمريكا چشم پوشی 
كند يا جريمه های سنگينی به نفع آمريكا بپردازد، به همين 
دليل تجارت با ايران برای جهان هزينه دار شده است. اگرچه 
به اعتراف تمامی مسووالن نظام، تحريم ها چالشهای بسياری 
برای كشـورمان به وجود آورده، اما شـرايط نشان می دهد كه 
دسـت آمريكا خالی شـده و ديگر چيزی برای تحريم ندارد به 
ويژه آنكه ايران با وجود همه مشكالت به ادامه مسير خود ادامه 
می دهد. قراردادن اقتصاد مقاومتی در دستور كار، ممنوعيت 
واردات كاالها، ماشين آالت، محصوالت و توليداتی كه در ايران 
امكان توليد آن وجود دارد، بيانگر نگاه به توان داخلی و فاصله 
گرفتن از وابسـتگی به خارج اسـت. بنابر اين آمريكای مدعی 
حقوق بشر با محدوديت برای نقل و انتقاالت كاالهای اساسی 
و دارو، اكنون سـالمت مردم ايران را هدف قرار داده و تهديد 
جان بيماران قلبی، ام.اس، بيماری های خاص و... در پيشـانی 

حمالت غير انسانی تراپ قرار دارند.  

تحریم های جدید � 
وزارت خزانه داری آمریکا در آخرین دست و پا زدن های ترامپ، 
۱۸ بان��ک ایران��ی را تح��ت تحریم های جدید ق��رار داد.در بیانیه 
ای ک��ه وزارت خزان��ه داری آمری��کا صادر کرده، آمده اس��ت: این 
وزارتخانه پس از رایزنی با وزارت خارجه این کشور نهادهای مالی 
ایران را برای قرار دادن در لیست تحریم ها شناسایی کرده است. 
به گفته مقامات آگاه، تحریم های جدید آن دس��ته از بانک های 
ایرانی را هدف قرار داده اند که تاکنون مشمول تحریم های ثانویه 
نبوده اند. نام بانکهای »تأمین سرمایه امین«، »بانک کشاورزی« 
و تمامی ش��عب آن، »بانک مس��کن« و تمامی شعب آن، »بانک 
رفاه کارگران«، و تمامی شعب آن، »بانک شهر«، »بانک اقتصاد 
نوین«، »بانک قرض الحسنه رسالت« و تمامی شعب آن، »بانک 
حکمت ایرانیان«، »بانک ایران زمین«، »بانک همکاری منطقه ای 
اسالمی« و شعبه های ایران و عراق آن، »بانک کارآفرین«، »بانک 
خاورمیانه« و تمامی شعب آن، »بانک قرض الحسنه مهر ایران«، 
»بانک پاس��ارگاد«، »بانک س��امان«، »بانک سرمایه«، »بانک 
توس��عه تعاون«، »بانک گردش��گری« در فهرست تحریم های 

جدید آمریکا قرار دارد.

همت���ی: تحری���م ه���ای جدی���د آمری���کا بیش���تر اث���ر  � 
تبلیغاتی و سیاسی دارد تا اقتصادی

رییس کل بانک مرکزی با اش��اره به تحریم های ثانویه آمریکا 

علیه بانک های باقیمانده ایرانی تاکید کرد این اقدام آمریکا بیش 
از آنکه اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی 

داخلی آمریکا انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، عبدالناصر همتی در واکنش به تسری 
تحری��م ه��ای ثانویه به باقیمانده بانک های ایرانی گفت: تعدادی 
از این بانک ها وظیفه انتقال منابع برای خرید دارو و مواد غذایی 
را به عهده دارند و بانک های خارجی که با این بانک ها مبادالتی 
داش��تند، عمال معافیت ها و مجوزهای الزم را برای تأمین مالی 

مبادالت دارو و محصوالت غذایی دریافت کرده اند.
رییس کل بانک مرکزی افزود: هر چند درماه های گذشته برای 
تامین دارو و غذای مردم به خاطر فش��ار حداکثری به ش��دت در 
مضیقه بودیم، ولی تاکنون از مسیرها و روش هایی اجازه ندادیم 
هیچ گونه کمبودی در کش��ور ایجاد ش��ود. از این پس نیز بانک 
مرک��زی در کن��ار بخش خصوصی، تمام تالش خود برای تأمین 
دارو و کاالهای اساس��ی مورد نیاز مردم از روش های مختلف به 
کار خواهد بست و اجازه نخواهد داد از این ناحیه فشار بیشتری بر 
مردم وارد شود.  همتی تأکید کرد: این اقدام آمریکا بیش از آنکه 
اثر اقتصادی داشته باشد، برای اهداف تبلیغاتی و سیاسی داخلی 
آمریکا انجام شده است و نشانگر دروغ و فریب بودن ادعای حقوق 
بشر و انسان دوستی سران این کشور است و قطعا چنین اقداماتی 

در حافظه ملت ایران ثبت خواهد شد.

تأمین ارز کاالهای اساسی با وجود تحریم � 
ب��ا این ش��رایط مدیرکل عملیات و تعه��دات ارزی بانک مرکزی 
از تأمین ۵.۳میلیارد دالر ارِز کاالهای اساس��ی، دارو و تجهیزات 
پزشکی در شش ماهه ابتدایی سال جاری خبرداد.شیوا راوشی با 

یادآوری اینکه به دلیل تحریم های ظالمانه با محدودیت های ارزی 
مواجهیم گفت: در عین حال درآمدهای ارزی نیز کاهش پیدا کرده 
و س��رعت انتقال به حس��اب هایی که از آنها خرید می کنیم و باید 
به کش��ورها واریز کنیم کند ش��ده اما آماری که در بانک مرکزی 
اعالم می کنیم، آمار محقق ش��ده و مربوط به »تأمین ارز« اس��ت.
وی افزود: تأکید می کنم »تأمین ارز« به معنای عددی اس��ت که 
محقق شده و ریال آن از واردکننده دریافت و در مقابل، ارز آن نیز 
به واردکننده پرداخت ش��ده اس��ت، بر این اس��اس درصدی از این 
تأمین ها همیشه به واسطه کندی انتقال و توقفی که بعد از دستور 
پرداخت وجه تا حس��اب ذی نفع خارجی به دلیل زمان بر بودن رخ 
می دهد، ممکن اس��ت مختصری کم باشد.راوش��ی هدف دولت 
از اجرای سیاس��ت ارز ۴۲۰۰تومانی را کمک به معیش��ت مردم 
دانست و گفت: تمام افرادی که در این فرایند حضور دارند شامل 
وزارتخانه های ذی ربط، واسطه ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان 
باید نسبت به هر یک دالر از این ارز حساس باشند و آن را امانت 
مردم نزد خود تلقی کنند. البته هدف غایی این سیاست این است 

که کاالها سریع و ارزان در اختیار مردم قرار گیرد. 

تجربه دور زدن تحریم را داریم � 
اما پاسخ اینکه تحریم ها تا چه اندازه توانسته برای کشور مشکل  
ایجاد کند و آیا موفق بوده، در اظهارات رئیس کل اس��بق بانک 
مرکزی آمده است. محمود بهمنی با بیان اینکه در سال ۹۰ تمامی 
بانک های ایرانی تحت 6 تحریم شورای امنیت قرار داشتند، گفت: 
تجربه دور زدن این تحریم ها در اس��ناد محرمانه بانک مرکزی 
موجود اس��ت. رئیس کل اس��بق بانک مرکزی گفت: در سال ۹۱ 
کل بانک های کشور تحت شش تحریم شورای امنیت قرار گرفتند 

که در فهرس��ت آنها، نام بانک های دولتی و خصوصی به چش��م 
می خ��ورد، ام��ا به هر ترتیب بانک مرکزی، با مجموعه تمهیداتی 
ک��ه فراهم کرد، توانس��ت ام��ورات مرتبط با نقل و انتقاالت مالی 
مورد نیاز کش��ور و واردات را انجام دهد. وی افزود: مجموعه ای 
از تدابیر برای نقل و انتقاالت بانکی باید از س��وی بانک مرکزی 
سامان داده شود تا بتوان مبادالت تجاری را انجام داد. با مجموعه 
تدابیری که س��وابق آن در بانک مرکزی موجود اس��ت، می توان 
مبادالت غیرسیستمی را برای نقل و انتقاالت ارزی برقرار ساخت.
بهمنی با بیان اینکه بس��یاری از راه ها از س��وی بانک مرکزی در 
اوایل دهه ۹۰ تجربه ش��ده و نتایج مثبتی هم حاصل ش��ده گفت: 
مقامات ارش��د دولت و بانک مرکزی باید به این فکر باش��ند که از 
این راهکارهای تجربه شده و موفق بهره برداری کنند؛ به خصوص 
اینکه تحریم کنونی سخت تر از تحریم سال ۹۰ نیست؛ چرا که آن 
زمان تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا همزمان با تحریم های 

شورای امنیت شده بود.

جایگزینی سیستم های موازی با بانک � 
به گفته رئیس کل اسبق بانک مرکزی، مبادالت پولی ایران تنها 
از طریق سیس��تم بانکی صورت نمی گیرد و س��ایر سیس��تم های 
موازی نیز قابل استفاده هستند؛ به نحوی که بدون اینکه بخواهیم 
ارتباط��ات رس��می با بانک های دنی��ا برقرار کنیم؛ می توان از این 
راهکاره��ا بهره گرفت که اس��ناد محرمان��ه آن در بانک مرکزی 
موجود اس��ت؛ البته ما هم دلمان نمی خواهد نظام بانکی کش��ور 
تحریم باشد، اما حال که این شرایط پیش آمده، باید از ابزارهای 
مرتبط نهایت بهره برداری را صورت داد.وی اظهار داشت: اکنون 
وقت تکیه به شبکه مویرگی صرافی های کشور است تا با مراقبت 
و نظارت بانک مرکزی بتوان مایحتاج کش��ور را برآورده س��اخت. 
پس تجربه کامل آن در بانک مرکزی وجود دارد؛ ضمن اینکه اگر 
بانک مرکزی تمایل داش��ته باش��د، در جلسات محرمانه حاضر به 

انتقال این تجربیات هستیم.

اثبات کینه توزی با مردم � 
نتیجه آنکه در ش��رایط امروز که ویروس کرونا س��المت تمامی 
انسانهای جهان را هدف قرار داده و بیشترین میزان جان باختگان 
انسانی را در آمریکا شاهد هستیم، مبارزه با این ویروس به اتحاد 
جهانی نیاز دارد اما مشاهده می کنیم که هدف از تحریم های جدید 
آمریکا علیه ایران، این اس��ت که کانال های مورد اس��تفاده تهران 
برای واردات اقالم بشردوستانه مانند غذا و دارو مسدود شوند. نکته 
دیگر اینکه ترامپ در روزهای باقیمانده تا انتخابات آمریکا از هر 
حربه ای برای کسب آرای مردم استفاده می کند. تا چند روز قبل 
شعار می داد که در صورت پیروزی در انتخابات ظرف یک هفته 
با ایران مذاکره و توافق می کند و امروز که متوجه شده آرای خود 
بشدت از دست داده، به سوی کینه توزی رفته است، غافل از اینکه 
تناقض گویی برای کس��ی که قرار اس��ت ریاست یک کشور را بر 

عهده بگیرد، عیب بزرگی است. 

 تجارت از واکنش ها به تصمیم خصمانه آمریکا گزارش می دهد 

 تحریم بانک ها اوج کینه ورزی ترامپ

اخبار كوتاه

تبادل اطالعات با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به دلیل امکان تقلب برای سرمایه گذاری طالی آب شده نخرید
 مدیرکل اس��تاندارد تهران با اش��اره به امکان تقلب در طالی آب ش��ده تاکید کرد: 
طالی آب ش��ده به هیچ وجه مورد تایید س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران نیست.به 
گزارش تس��نیم، محمودرضا طاهری گفت: با توجه به افزایش ناگهانی نرخ طال 
و استقبال گسترده مردم برای سرمایه گذاری در این حوزه، خرید و فروش طالی 
آب  ش��ده در بین عوام مرسوم ش��ده و از آنجا که تنها مصنوعات طالی دارای کد 
شناسایی از سوی این اداره کل معتبر و قانونی است، ضرر و زیان ناشی از معامالت 
طالی آب شده متوجه خود خریدار است و از لحاظ قانونی امکان پیگیری و جبران 

زیان آن وجود ندارد.مدیرکل اس��تاندارد تهران ادامه داد: بر اس��اس بررس��ی های بعمل آمده، معموال عیار طالی 
 آب شده که در آزمایشگاه هایی غیر از آزمایشگاه های همکار استاندارد عیارسنجی می شوند، دارای مغایرت بوده 
و مردم عادی تنها حین فروش آن و با آزمون مجدد توس��ط خریدار، متوجه این تقلب و ضرر می ش��وند.طاهری 
ضمن تاکید بر اجباری بودن درج کد اس��تاندارد بر روی مصنوعات طال، از ش��هروندان خواس��ت حتما مصنوعات 

دارای کد شناسایی استاندارد خریداری کنند.

 معاون اقتصادی رئیس جمهور در مکاتبه با میراشرفی رئیس کل گمرک ایران، 
اعالم کرد، بر اس��اس مصوبه س��تاد اقتصادی دولت که به تایید رئیس جمهوری 
رس��یده، به منظور حفظ یکپارچگی و جامعیت اطالعات س��امانه جامع تجارت و 
حذف دوباره کاریها در فرآیند تجارت، گمرک جمهوری اس��المی ایران موظف 
است تبادل اطالعات با بازرگانان و دستگاههای ذیربط در فرآیند تجارت )از جمله 
دریافت اظهار کاال و مجوزهای ترخیص( را صرفًا از طریق سامانه جامع تجارت 
به انجام برساند. به گزارش تسنیم، نهاوندیان افزود: وزارت صمت موّظف است 

اطالعات مورد نیاز گمرک را در سامانه جامع تجارت از بازرگانان و دستگاههای مربوط دریافت نموده و دسترسی 
گمرک جمهوری اسالمی ایران به سامانه را به صورت برخط فراهم نماید. این در حالی است که نیمه مرداد ماه بود 
که دو معاون گمرک ایران در بخشنامه ای مشترک، برای رفع مشکل عدم ارتباط سامانه جامع تجارت با سامانه 
جامع امور گمرکی اعالم کردند، هنگام خروج کاال مس��تندات مرتبط با ثبت س��فارش با کاالی اظهاری صحت 

سنجی شود. تاکنون دهها میلیارد تومان بابت ایجاد و توسعه سامانه جامع گمرکی هزینه شده است. 

 وزیر اقتصاد تاکید کرد: همیشه گفته ام که هرکس وارد 
بازار سرمایه می شود همواره باید عقل محاسبه گری او 

بی وقفه کار کند.
به گزارش ایس��نا، فرهاد دژپس��ند در پاس��خ به این که 
وزارت اقتصاد برای حمایت از سرمایه گذاران در بورس 
چه اقداماتی انجام می دهد، اظهار کرد: حمایت دولت از 
بازار سرمایه ، بنیادین است. مثاًل افزایش عمر بورس. در 
طول این سال ها حلقه مفقوده بازار سرمایه این بوده که 
بازگردانی توسط بنگاه ها به طور جدی مورد توجه نبوده 
است.وی افزود: طبق مصوبه شورای عالی بورس قرار شد 
یا بنگاه ها خود بازارگردانی کنند یا بازارگردانان حرفه ای 
داش��ته باش��ند که به ثبات در بازار کمک می کند. فروش 
اوراق تبعی هم این کار را می کند که ارزش سهام با نرخ 
مش��خص، تعیین می ش��ود.وزیر اقتصاد گفت: به دنبال 
تامین و تعمیق بازار از طریق ارز اولیه ها و شناورها هستیم. 
یعنی بنگاه هایی که دارای ش��اخص مناس��ب هستند را 
بیاوریم و در آینده نزدیک ورود مجموعه ای مثل ستاره 
خلیج فارس هم مطرح ش��ده است.دژپس��ند تأکید کرد: 
تصمیم داریم باقیمانده س��هام دولت در س��ه بانک ملت، 

تجارت و صادرات را بتوانیم در قالب صندوق دارای سوم 
ارائه کنیم که این کارها کمک می کند که س��هام دار در 

بازار سرمایه با انتخاب های متعدد مواجه باشد.
وی تصریح کرد: بازار سرمایه را فقط نباید به شاخص دید. 
بازار بورس ابعاد مختلف دارد و این شاخص برآیند خیلی 
چیزهاست اما تحلیلگران مالی ممکن است تحلیل کنند 
که در دوره A این سهام را نداشته باشند و سهام دیگری 
داشته باشند. این اتفاقا ناشی از حیات بازار سرمایه است 
ک��ه تحلیلگران��ش همواره در حال آنالیز و تصمیم گیری 

هستند.
دژپسند درباره مالیات صدهزار میلیاردی گفت: دغدغه ای 
را صادرکنندگان داش��تند که معافیت صادرات ش��ان از 
مالیات بر ارزش افزوده شان باید به سرعت انجام گیرد. 
به این معنا که صادرکننده ما اگر ارز را برگرداند، در فاصله 
کوتاه��ی ک��ه بانک مرکزی به ما اعالم می کند و نهایتًا 
ظرف دو هفته س��ازمان مالیاتی، تس��ویه و آن مالیات را 

مسترد می کند.
وی اف��زود: الزم نیس��ت صادرکنن��ده ۱۰۰ درصد ارز را 
برگرداند تا از این مزایا بهره مند شود؛ مصوب شد که اگر 
۳۰ درصد از ارز را هم برگرداند به همان اندازه از مالیات 
او کسر شود تا هم صادرکنندگان با برگرداندن ارز که نیاز 
فعلی ماس��ت، ش��رایط استفاده از آن را فراهم کنند و هم 

خودشان از معافیت مالیاتی مربوطه بهره مند شوند.
وزیر اقتصاد گفت: برای جهش تولید هم برنامه جامعی 
وجود دارد که برای تامین مالی و مقررات زاید و تسهیل 
س��رمایه گذاری به طور جدی آن را در وزارتخانه دنبال 

می کنیم.

 وزی��ر تع��اون، کار و رفاه اجتماعی از آغاز واریز مرحله 
پنجم تس��هیالت پایدار اش��تغال روس��تایی از محل 
صندوق توسعه ملی به میزان هشت هزار میلیارد تومان 
خبر داد.به گزارش ایس��نا، محمد ش��ریعتمداری گفت: 
منابع از محل صندوق توس��عه ملی در اختیار بانکهای 
توس��عه تعاون، کش��اورزی، پس��ت بانک و صندوق 
کارآفرین��ی امید برای پرداخت تس��هیالت متقاضیان 

در نوبت اشتغال های پایدار روستایی قرار گرفت.
وی اف��زود: از مجم��وع ۱.۵ میلیارد دالر منابع صندوق 
توسعه ملی قرار بود ۲۲ هزار میلیارد تومان به اشتغال 
روستایی اختصاص یابد که در گذشته ۱۲ هزار میلیارد 
تومان پرداخت ش��ده و با احتس��اب واریز هش��ت هزار 
میلی��ارد توم��ان مجموع واریزی ب��ه ۲۰ هزار میلیارد 
تومان می رس��د.وزیر تعاون اظهار کرد: تاکنون ۱۳۵ 
ه��زار فعالی��ت اقتصادی از محل این منابع در س��طح 
کشور در روستاها و بخش های زیر ۱۰ هزار نفر و بیش 
از ۲۵ ه��زار فعالیت مختل��ف در عرصه های گوناگون 
روستایی ایجاد شده و برای ۲۲۰ هزار نفر شغل ایجاد 

شده است.
شریعتمداری گفت: پایش های مختلف نشان می دهد 
ک��ه ب��ه غی��ر از بوم گردی که با ش��یوع بیماری کرونا 
متوق��ف ش��ده بقی��ه فعالیت ه��ا ادامه دارد و بخش��ی 
بازپرداخت تس��هیالت آغاز ش��ده است و تا کنون ۸۰۰ 
میلیارد تومان از تس��هیالت پرداختی دوباره به چرخه 
پرداخت تس��هیالت جدید بازگش��ته است.وی خاطر 
نشان کرد: امیدواریم این مسیر را با کسب مجوزهای 
الزم به صورت چرخش��ی ادامه دهیم و س��هم اشتغال 

روس��تایی از س��بد اش��تغال کش��ور از سه درصد به ۲۹ 
درصد برسانیم.

وزی��ر تعاون گفت: قبل از ش��روع ب��ه کار دولت تدبیر 
و امید، 6۵۴ هزار مس��تمری بگیر روس��تائی و عش��ایر 
داشتیم که در دولت تدبیر و امید به یک میلیون و ۲7۸ 

هزار افزایش یافت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه منابع اولیه برای پیوستن 
ب��ه ای��ن صندوق از طریق افراد، تامین ش��ده و امکان 
پرداخت پنج درصد را نداشتند، دولت این مبلغ را تقبل 
ک��رد و ه��زار و ۴۲۵ هزار میلی��ارد تومان منابع در این 
خص��وص اختصاص یافت؛ به این ترتیب یک میلیون 
و ۵۰۰ هزار بیمه شده جدید به مجموعه بیمه شدگان 
اضاف��ه می ش��ود و مجم��وع آنها ب��ه ۲ میلیون و ۸۰۰ 

هزار نفر می رسد.
ش��ریعتمداری اظهار کرد: میزان مستمری بگیران که 
قب��ال کمت��ر از ۱۰ ه��زار نفر بود امروز به ۱۱۲ هزار نفر 
رس��یده و مجموعه س��رانه سرمایه بیمه شدگان که در 
شروع دولت چهار میلیون تومان بود امروز به ۲۰ برابر 

افزایش یافته است.

وزير تعاون خبر دادوزير اقتصاد تحوالت را ناشی از حيات بازار سرمايه دانست

آغاز واريز مرحله پنجم تسهيالت پايدار اشتغال روستايی كاركردن عقل محاسبه گر شرط حضور در بورس
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 مانور جهادی سرویس و
 تعمیرات فیدر بخش کوهین 

 مهندس بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان قزوین در تشریح  اهداف این مانور اظهار داشت: بمنظور 
افزایش تاب آوری شبکه در شرایط سخت زمستانی و اصالح و 
ساماندهی شبکه های معیوب و فرسوده و کاهش احتمال بروز 

خاموشی، این مانور جهادی برگزار گردید.
وی اف��زود: ای��ن مان��ور با برنامه ریزی قبلی و مش��ارکت ۱۰۰ 
نی��روی فن��ی درقال��ب  ۱۸ اکیپ خط س��رد، 7  اکیپ خط گرم، 
۲۰ تی��م نظ��ارت ب��ر ایمنی و یک تیم نظارت عالی از مدیریت و 

امور اجرایی صورت گرفت.
بهادیوند چگینی در خصوص اقدامات فنی انجام شده تصریح 
ک��رد: تعویض ۲۵۱ مقره بش��قابی، ۵۳ مق��ره ثابت، تعمیر ۸۰ 
چمبرمعی��وب، تعوی��ض ۵۰ مورد س��یم اصلی، تعویض ۱ مورد 
کلمپ انتهایی و اصالح ۱۰ مورد فرس��ودگی س��یم از اقدامات 

انجام شده است.
وی ادام��ه داد: همچنی��ن در ای��ن مانور نصب یک س��ت کامل 
کات اوت، تعویض س��ه پایه کات اوت و ۱۴ عدد کنس��ول  و 
تغییر آرایش ش��بکه با ۳ فاصله از دیگر اقدامات صورت گرفته 

در فیدر بخش کوهین است.
مهندس چگینی یادآور ش��د: با اجرای این مانور زمینه کاهش 
خاموشی های فیدر بخش کوهین، افزایش تاب آوری شبکه در 
فصول سرد سال بویژه زمستان و ارتقای توانمندی اکیپ های 

فنی و جلب رضایت مشترکین نیز فراهم شده است.

 تقدیر فرمانده نیروی زمینی
 از مدیرعامل آبفای همدان 

 به گزارش روابط عمومی آبفای استان همدان، در آئین افتتاح 
منازل مسکونی پادگان شهید قهرمان همدان سرتیپ کیومرث 
حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران 
با اهدا لوح از مهندس حس��ینی بیدار مدیرعامل ش��رکت آب و 

فاضالب استان همدان تقدیر کرد.
بناب��ر ای��ن گزارش ای��ن لوح به دلیل هم��کاری و پیگیری در 
خص��وص تعیی��ن تکلیف خط انتقال فاضالب پادگان ش��هید 

قهرمان به تصفیه خانه فاضالب همدان اهدا شد.
در متن این لوح آمده است:

از تعامل و همکاری صمیمانه جنابعالی در اجرا و تکمیل پروژه 
منازل مسکونی مهر مهر والیت یک همدان، تیپ ۳۱6 زرهی 
نی��روی زمینی محموری قهرمان صمیمانه تش��کر و قدردانی 

مینمایم.
ی��ادآور می گ��ردد، طول این خط انتقال 6 و نیم کیلومتر اس��ت 
و با اجرای آن مش��کل دفع فاضالب پادگان ش��هید قهرمان و 
روستاهای مهدی آباد و یکن آباد  با اتصال آن به شبکه فاضالب 

شهر همدان برطرف خواهد شد.

 عملیات آسفالت ریزی خیابان دباغ خانه 
شهرداری منطقه چهار همدان با هدف رونق بیشتر کسب و کار 
در خیابان دباغ خانه و تسهیل در رفت و آمد خودروها با هزینه 

۵۰۰ میلیون تومان این خیابان را آسفالت کرد.
مسؤول ناحیه یک شهرداری منطقه چهار همدان درخصوص 
عملیات آسفالت ریزی خیابان دباغ خانه، گفت: با توجه به اینکه 
این خیابان از معابر مهم دسترس��ی ش��هروندان به بازار همدان 
است و روزانه زیر بار ترافیک پرحجمی قرار دارد، با تصمیم مدیر 
محترم منطقه در اولویت پروژه های آس��فالت ریزی شهرداری 

منطقه چهار قرار گرفت.
عرفان ذوالفقاری در گفت و گویی با تاکید بر اینکه در انتهای این 
خیابان پارکینگ بزرگ اکباتان و راسته بازارهای مهمی از جمله 
راسته فلسطین و حسین خانی قرار دارد، بنابر درخواست اهالی و 
کسبه، شهرداری منطقه چهار با هزینه ۵۰۰ میلیون تومان این 

خیابان و برخی از کوچه های منشعب را آسفالت  کرد.
وی ضمن اش��اره به ترافیک پرحجم و ازدحام زیاد ش��هروندان 
در روزه��ای، اب��راز کرد: با هماهنگی دس��تگاه های ذیربط این 
خیابان در روز جمعه بسته شد و در دو روز متوالی این عملیات 

به اتمام رسید.
ذوالفق��اری درخص��وص هزین��ه این پروژه، مط��رح کرد: این 
عملی��ات ب��ا ۸۰۰ تن آس��فالت و مبل��غ ۵۰۰ میلیون تومان به 
کس��به این خیابان هدیه ش��د و امید اس��ت در رونق کسب و کار 

آنان موثر واقع گردد.
مسؤول ناحیه یک شهرداری منطقه چهار همدان اضافه کرد: 
وقتی ش��هروندان تاثیر خدمت رس��انی شهرداری را در زندگی 
خود احس��اس کنند، به طور قطع با پرداخت به موقع عوارض، 

شهرداری را در این مسیر بیش از گذشته یاری خواهند کرد.
ذوالفق��اری در پای��ان ب��ا قدردانی از همه م��ردم خوب و فهیم 
ش��هر همدان، از آنان خواس��ت برای اس��تفاده بهتر و باکیفیت 
از آس��فالت معابر، از کنده کاری های بی مورد و نمک پاش��ی در 
زمس��تان جلوگیری کنند تا همه بتوانند مدت بیش��تری از معابر 
شهر استفاده بهینه کنند که دراینصورت از هدررفت بیت المال 

در ترمیم و بهسازی مجدد، جلوگیری خواهد شد.

 برپایی موکب به نام شهید مقاومت 
حاج قاسم سلیمانی

برپایی موکب به نام شهید مقاومت حاج قاسم سلیمانی در تیپ 
نیروی مخصوص ۱۵ امام حسن مجتبی) ع( بهبهان

دایی زاده - خبر نگار بهبهان: موکب اربعین حضرت ابا عبداهلل 
الحس��ین )ع( به نام ش��هید مقاومت سپهبدحاج قاسم سلیمانی 
هم��راه ب��ا پذیرایی و مداح��ی در تاریخ ۱۳/7/۹۹ در این یگان 
ب��ر پ��ا گردید. به گ��زارش روابط عمومی و تبلیغات تیپ نیروی 
مخص��وص ۱۵ ام��ام حس��ن مجتبی ) ع ( به همین مناس��بت 
عزاداری و س��وگواری اربعین س��ید س��االر شهیدان ابا عبداهلل 
الحس��ین) ع( و یاران با وفایش به مدت س��ه روز در فضای باز 
و با رعایت دس��تور العمل های بهداش��تی همراه با س��خنرانی و 

عزاداری برگزار می گردد.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

نصب  ۲700 انشعاب گاز در اردبیلعرضه ۴۲ میلیون متر مکعب سی ان جی در  قم 
 مدی��ر ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده های نفتی منطقه ق��م از عرضه بیش از ۴۲ 
میلیون متر مکعب س��ی ان جی به خودروهای دوگانه س��وز در جایگاه های س��طح 

استان در سه ماهه دوم سال جاری خبر داد. 
 به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، سید 
محمود طاهری در این باره بیان داشت: مصرف ۴۲ میلیون و 6۵۲ هزار مترمکعب 
س��ی ان جی در بازه زمانی مذکور، از رش��د تقریبی ۱۱ درصدی این س��وخت پاک 
در س��بد س��وخت مالکان خودروهای دوگانه س��وز نسبت به مدت مشابه سال قبل 

حکایت دارد و در نتیجه به ازای این مقدار س��ی ان جی مصرف ش��ده در اس��تان، حدود ۴۲ میلیون لیتر در مصرف 
بنزین صرفه جویی شده است.  وی افزود: طرح رایگان دوگانه سوز کردن خودروهای عمومی از طریق ۵ کارگاه 
تبدیل در حال اجراست و تا آخر شهریور ماه تعداد ۱۲7۲ خودروی عمومی بصورت رایگان به دوگانه سوز )بنزین+ 
CNG ( تبدیل ش��ده اس��ت. مدیر ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم بیان کرد: مالکان خودروهای 
GCR.  مشمول که تاکنون جهت استفاده از طرح مذکور اقدم نکرده اند می توانند با ثبت نام در سامانه به آدرس

NIOPDC.IR برای گازسوز کردن وسلیه نقیله خود اقدام کنند.

  به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی ، مدیر عامل 
شرکت گاز استان اردبیل گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲77۵ فقره انشعاب 
گاز طبیعی در سطح استان اردبیل نصب شده که از این تعداد ، ۹۴۳  انشعاب در 
شهرهای استان اردبیل و تعداد ۱۸۳۲ انشعاب در روستاهای استان اردبیل نصب 
و به بهره برداری رس��یده اس��ت. مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان اردبیل ، با بیان 
اینکه با نصب ۱۸۳۲ انش��عاب جدید در س��طح اس��تان اردبیل  ، تعداد ۳۴ روستای 
دیگر استان اردبیل از نعمت گاز طبیعی بهره مند شده اند ،تصریح کرد: افزایش 

تعداد مشترکان در استان اردبیل و حوادث احتمالی گاز طبیعی ، نیاز به فرهنگسازی مستمر در خصوص استفاده 
صحیح و ایمن از گاز طبیعی را بیش از پیش آشکار می سازد که در این خصوص اقدامات گسترده ای در روستاها 
و مناطق تازه برخوردار انجام داده اس��ت.وی همچنین در رابطه با تعداد مصرف کنندگان گاز طبیعی در اس��تان 
اردبیل اظهار داش��ت: در ش��ش ماهه نخس��ت س��الجاری در بخش خانگی 7۱۹7 و در بخش عمومی ۵۱۰ مصرف 
کننده جدید از نعمت گاز طبیعی بهره مند ش��ده اند ، که بدین ترتیب ش��رکت گاز اس��تان اردبیل از ابتدا تاکنون به 

بیش از ۴۵۵ هزار مصرف کننده خانگی و ۳۹ هزار 7۹۸ مصرف کننده عمومی خدمات ارائه می کند.

کسب رتبه برتر ایالم در حوزه فرهنگ و هنر روستا و عشایر 
 مشاور وزیر و دبیر شورای فرهنگ و هنر روستا و عشایر کشور 
از فعالیت های س��تاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری 
مس��اجد در مناطق روس��تایی و عش��ایر این استان در سال های 

۹7 و ۹۸ تقدیر کرد. 
  در مراس��می با حضور » عمران خودآموز« مدیرکل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی تقدیرنامه حجت االسالم دکتر » حبیب رضا 
ارزانی« مش��اور وزیر مش��اور وزیر و دبیر شورای فرهنگ و هنر 
روس��تا و عش��ایر به حجت االس��الم » علی چراغی پور« مدیر 

س��تاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد استان 
ایالم اهدا گردید.

 س��تاد هماهنگی کانون های فرهنگی و هنری مس��اجد استان 
ایالم در راس��تای اجرای برنامه ها و فعالیت های ارزش��مند به 
ویژه برگزاری نخستین جشنواره ملی عشایر ایران با عنوان »ایل 
بانگ« با همکاری اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��المی استان، 
توجه به فرهنگ و هنر بومی، ارائه خدمات فرهنگی به جامعه 
عشایری و روستایی استان به عنوان ستاد برتر در حوزه فرهنگ 

و هنر روستایی و عشایری کشور معرفی شده است.
 بنابر این گزارش متن تقدیرنامه مشاور محترم وزیر و دبیر شورای 

فرهنگ و هنر روستا و عشایر کشور به سرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

تمرکز بر روستا را باید یکی از بخش های اساسی برنامه ریزی 
دولت قرار داد.) مقام معظم رهبری»مدظله العالی«(

  حجت االسالم والمسلمین جناب آقای علی چراغی پور
روستا از دیرباز به عنوان خاستگاه شکل گیری جوامع انسانی، 

مدنیت و تولید نیازهای اساسی نقشی بی بدیل در روند زندگی 
بش��ر در تمام��ی ابع��اد اقتص��ادی و اجتماعی و به ویژه در حوزه 

فرهنگ و هنر  داشته و دارد.
از این رو، وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی در کلیه مأموریت 
های محوله و سطوح سازمانی، سعی داشته اقدامات اثرگذاری 
را در  جهت تعالی و قوام فرهنگ روس��تا و عش��ایر بردارد و این 
امر محقق نمی ش��د جز با همکاری یکایک دس��ت اندرکاران 

حوزه های مختلف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.

در حال حاضر ۲۱ روس��تا تحت پوش��ش آبفای فریدن، 
از آب شرب سالم و بهداشتی برخوردار هستند، این در 
حالیست که مقررگردیده با ایجاد مجتمع ۲۸ روستایی، 
همه روس��تاهای این منطقه با بهره مندی از چش��مه 

لنگان، از آب شرب سالم و پایدار برخودار شوند.
مدی��ر آبف��ا فری��دن با بیان اینکه از ۲۸ روس��تا در این 
منطقه، ۲7 روس��تا تحت پوش��ش آبفا می باشد اعالم 
ک��رد: ه��م اکن��ون جمعیت این منطقه ۵۲ هزار و 6۸۰ 
نفر است، که از این رقم حدود ۵۰ درصد آن را جمعیت 
روستایی تشکیل می دهد. مسعود مقدسی با اشاره به 
جمعیت قابل توجه روس��تاها در منطقه فریدن عنوان 
کرد: آب شرب روستاییان از طریق ۳۸ فقره چاه تامین 
می گردد و این منابع از لحاظ کمی و کیفی مورد تایید 

مراکز ذیصالح می باش��ند. وی هم اکنون آبدهی این 
۳۸ حلق��ه چ��اه را ۱۱۰ لیت��ر در ثانیه اعالم کرد و خاطر 
نش��ان س��اخت: در سال های گذشته آبدهی این منابع 
ب��ه بی��ش از ۱۸۰ لیت��ر در ثانیه می رس��ید اما به دلیل 
خشکس��الی ه��ای پیاپی آبدهی چ��اه ها کاهش یافته 
اس��ت و  به همین دلیل تجهیز و نوس��ازی چاه ها در 

دستور کار قرار دارد.
مقدسی افزود: برای تامین پایدار آب شرب روستاییان 
۳۰ مخزن با ظرفیت بیش از 6 هزار و ۱۰۰ متر مکعب 

احداث و در مدار بهره برداری قرا گرفته است. 
مقدس��ی هدر رفت آب را در برخی از روس��تاها بیش از 
متوس��ط اس��تان اعالم کرد و تصریح نمود: در 6 ماهه 
اول سال جاری بیش از ۸ کیلومتر از شبکه فرسوده آب 
در روس��تاها اصالح ش��د، این در حالیست که در چهار 
س��ال اخیر با مش��ارکت دهیاران، حدود 6۰ کیلومتر از 
ش��بکه توزیع فرس��وده در روستاها اصالح و باز سازی 
گردید. وی با اشاره به مجتمع های روستایی در منطقه 
فریدن اظهار داشت: در حال حاضر این منطقه دارای 
۵ مجتمع روس��تایی می باش��د اما هدف نهایی تشکیل 
یک مجتمع ۲۸ روستایی است که بتوان از این طریق 

خدمات بهتر وبیشتری به روستاییان ارائه نمود.

جلس��ه س��رمایه گذاری درطرح های بازآفرینی شهری 
و تعریض معابر درس��الن جلس��ات شهرداری خرم آباد 
برگزار ش��د.  در این جلس��ه که با حضور مدیر کل راه و 
شهرسازی لرستان، شهردار و تنی چند از اعضای شورای 
اس��المی ش��هر و معاون امور عمرانی شهرداری برگزار 
شد، شهردار خرم آباد گفت: در سنوات گذشته ما با راه و 
شهرسازی مشکالتی داشتیم، اما امروزه با توجه به ورود 
»مهندس خالقی« شهرداری خرم آباد بیشترین تعامل  را 
با  اداره کل راه و شهرسازی دارد و ایشان نیز تا به امروز 
تمام موضوعات شهرداری خرم آباد را به صورت خاص 
پیگیری کرده به طوریکه به  سرانجام رسیده اند.  محمد 
ش��ریفی مقدم با اش��اره به فرصت پیش آمده به واسطه 
مهندس اسماعیل دوستی معاون بانک پاسارگاد، دکتر 
خادمی استاندار لرستان و بسیاری از مسئولین بیان کرد:  
نباید اجازه دهیم  این سرمایه گذار از شهرداری خرم آباد 
به راحتی عبور کند بلکه پروژه ای که قرار است با بانک 
سرمایه گذار شروع کنیم به نحوی باشد که  مورد استقبال 
بیشتر سرمایه گذار و رضایت همه همشهریان قرار گیرد.   
مدیرکل  راه و شهرسازی  لرستان نیز دراین جلسه گفت: 
بانک پاسارگاد به  عنوان حامی استان لرستان قراراست 
یک س��رمایه گذاری مناس��ب را در استان انجام دهد که 

بخشی از این سرمایه گذاری قرار است در حوزه شهری 
باشد. مهندس خالقی با بیان اینکه بانک پاسارگاد درحوزه 
بازآفرینی ش��هری عالقه دارند که س��رمایه گذاری کند  
افزود: به  عنوان اولین گزینه و پایلوت این موضوع شهر 
خرم آباد انتخاب شده است و قرار است مبلغی در اختیار 
شهرداری قرار بگیرد تا شهرداری توانمند شود.  مهندس 
صادقی معاون امورعمرانی  ش��هرداری نیز درخصوص 
چگونگی س��رمایه گذاری بانک پاسارگاد در پروژه های 
بازآفرینی شهری و تعریض معابر به بیان سخن پرداخت 
و گفت: محله علی آباد یکی از محالت قدیمی شهر است 
که در بافت فرسوده و ناکارآمد شهری و در  ورودی شهر 
خرم آب��اد ق��رار دارد که با اج��رای این طرح باز آفرینی و 

بهسازی خواهد شد.

سرمايه گذاری بانك پاسارگاد در حوزه شهری خرم آباد برخورداری 21 روستای فريدن از آب شرب سالم و پايدار

ذوب آهن اصفهان در بیس��ت و دومین س��مپوزیوم و نمایشگاه 
فوالد سال ۹۸ که با حضور شرکت های فوالدی کشور  در مرکز 
همایش های بین المللی کیش برگزارشد   ، حضوری فعال داشت 
. خبرنگار ما در این نمایشگاه با تنی چند از مسئولین هنگام بازدید 

از غرفه شرکت گفتگو نموده است که در پی می آید :
غالمحسین مظفری مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش گفت 
: ذوب آه��ن اصفه��ان ب��ا تولید محصوالت با ارزش افزوده باال 

یکی از صنایع پیشرو است
غالمحس��ین مظفری مدیرعامل س��ازمان منطقه آزاد کیش و 
دکت��ر عب��اس نجف��ی زاده ، رییس هی��ات انجمن آهن و فوالد 
ای��ران و هی��ات هم��راه ۱۵ مهرماه  با حضور در غرفه ذوب آهن 
اصفهان در نمایشگاه آهن و فوالد ایران در کیش ضمن گفتگو 
با کارشناسان ذوب آهن اصفهان در جریان آخرین دستاوردهای 

این شرکت در خصوص تولید فوالد قرار گرفتند . 
غالمحسین مظفری ، با اشاره به اینکه توسعه ساختارهای ریلی 
، س��اختمانی ،اس��کله ای و بندری با توس��عه فوالد رخ می دهد 
گفت: ذوب آهن اصفهان یکی از قدیمی ترین صنایع فوالدی 
کش��ور اس��ت و بهترین و با کیفیت ترین محصوالت فوالدی 
کشور را تولید می کند  و باید گفت ارتقا سطح فنی دانش فوالد 
در کش��ور با ذوب آهن اصفهان رخ داد . وی با اش��اره به اینکه 
ذوب آه��ن اصفه��ان با تولید محصوالت جدید با ارزش افزوده 
باال یکی از صنایع پیش��رو در کش��ور اس��ت تصریح کرد : ذوب 
آه��ن اصفه��ان با تولی��د محصوالت با کیفیت می تواند به بازار 
های جهانی نگاه ویژه داشته باشد . مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد کی��ش گف��ت : تولی��د و تبدیل مواد اولیه به محصول نهایی 
می تواند ارز آوری بیشتری نسبت به خام فروشی داشته باشد 
و توجه به این مهم باید در اولویت قرار گیرد . وی به تولید ریل 
در ذوب آهن اشاره کرد و افزود : ریل یک محصول استراتژیک 

فوالدی است که تولید آن نیاز به دانش فنی باالیی دارد و ذوب 
آهن با تولید ریل ملی نش��ان داد همیش��ه پیش��تاز و پیش��رو در 
زمینه تولید محصوالت فوالدی اس��ت . وی گفت : امید اس��ت 
با تخصیص س��نگ آهن مورد نیاز ذوب آهن ظرفیت تولید در 

این مجتمع صنعتی و کشور افزایش یابد .
 دکتر عباس نجفی زاده ، رییس هیات انجمن آهن و فوالد ایران 
گفت: ذوب آهن اصفهان پایه گذار صنعت فوالد کشور است

دکت��ر عب��اس نجف��ی زاده ، رییس هی��ات انجمن آهن و فوالد 

ای��ران ب��ا حض��ور در غرفه ذوب آهن اصفهان گفت : ذوب آهن 
اصفهان پایه گذار صنعت فوالد کش��ور اس��ت و یکی از قدیمی 
ترین صنایع کش��ور می باش��د و بسیاری از پیشرفت های حوزه 
فوالد مرهون دانش فنی متخصصان این ش��رکت اس��ت . وی 
خاطر نش��ان س��اخت: متخصصان این ش��رکت با برنامه ریزی 
پژوهشی بلند مدت و همکاری با نخبگان و دانشگاه های کشور 

می تواند قطعا باعث تعالی در این صنعت شود . 
ریی��س هی��ات انجم��ن آهن و فوالد ایران گف��ت : ذوب آهن 

اصفهان می تواند با تامین مواد اولیه کوره ش��ماره یک خود را 
راه ان��دازه کن��د و ظرفی��ت تولید فوالد خود و کش��ور را افزایش 
دهد . وی تصریح کرد : این ش��رکت می تواند با نیاز س��نجی 
بازارهای بین المللی و تولید فوالد س��بک س��هم خوبی در ارز 

آوری کشور داشته باشد.
عبدالرضا محمودپورعضو هیات مدیره صبا فوالد خلیج فارس: 
ذوب آهن اصفهان یک دانشگاه صنعتی است که تولید دانش 

می کند
عبدالرضا محمود پور عضو هیات مدیره صبا فوالد خلیج فارس 
و معاون اسبق منابع انسانی و امور اجتماعی ذوب آهن با حضور 
در غرفه ذوب آهن اصفهان و گفتگو با کارشناسان این شرکت 
گفت:حضور در ذوب آهن مانند حضور در دانشگاه صنعتی است 
زیرا پنجاه درصد مدیران فوالدی کشور قطعا سابقه حضور در 

ذوب آهن را داشته و از این شرکت کسب تجربه کرده اند. 
وی افزود : حضور در این گونه نمایش��گاه ها و س��مپوزیوم ها 
زمینه مش��ارکت بیش��تر کارشناسان فوالدی را در فعالیت های 

علمی و تحقیقاتی را فراهم می کند .
عضو هیات مدیره صبا فوالد خلیج فارس گفت: ش��رکت های 
مانند ذوب آهن با حضور فعال در این نمایش��گاه ها می توانند 
کمک شایانی به آینده صنعت فوالد نمایند و با بررسی چالش 
های آن و تحقیق در این خصوص چش��م انداز الزم را ترس��یم 

نمایند.
شایان ذکر است بیست و دومین نمایشگاه آهن و فوالد ایران 
باحضور غالمحسین مظفری رییس منطقه آزاد کیش و هیات 
همراه و پروفسور عباس نجفی زاده ، رییس هیات انجمن آهن 
و فوالد ایران در محل دایمی نمایشگاه های بین المللی کیش 
آغاز به کار کرد ، این نمایش��گاه از چهاردهم لغایت ش��انزدهم 

مهرماه برای عالقمندان دایر می باشد

حضور فعال ذوب آهن اصفهان  دربیست و دومین سمپوزیوم فوالد 

تحقق بیش از ۱۰۰ درصدی تعهدات تولیدی در شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون
جلسه پیش بینی بهره دهی چاه های شرکت بهره برداری نفت 
و گاز مارون، با حضور مدیر عامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز 

و به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.
مدیر عامل ش��رکت ملی مناطق نفتخیز جنوب تحقق بیش از 
۱۰۰ درصدی تولید نفت، گاز غنی و نفتا در نیمه نخست سال 
ج��اری را نتیج��ه تالش های بی وقفه کارکنان ش��رکت بهره 
برداری نفت و گاز مارون دانست و گفت: علیرغم محدودیت ها 
و موانع موجود، رسیدن به این میزان تولید را می توان دستاورد 
بزرگی برش��مرد که نمونه بارز یک حرکت جهادی اس��ت و با 
اطمین��ان م��ی ت��وان گفت که با این روی��ه آمادگی کامل برای 

برگش��ت به تولید حداکثری در این ش��رکت 
وجود دارد.  مدیر عامل شرکت بهره برداری 
نف��ت و گاز م��ارون نیز ضمن تقدیر از تالش 
های کارکنان این ش��رکت به تشریح شرایط 
تولید در نیمه نخس��ت سال جاری پرداخت و 
اظهار داشت: در بخش تولید نفت، ۱۰۱ درصد 

برنامه ابالغی و در بخشهای تولید گاز غنی و نفتا به ترتیب ۱۰۱ 
و ۱۰۲.۵ درصد برنامه تحقق یافت. مهندس حمید کاویان افزود: 
با اجرای پروژه های مربوط به چاه های توسعه ای، تعمیری و 
ترمیمی نیز برآیند تولید مثبت 6.۱ هزار بشکه در روز محقق شد. 

وی با اشاره به اینکه از فروردین تا شهریور 
س��ال جاری میزان گاز سوزی در تاسیسات 
عملیات��ی ب��ه میزان ۵۰ درصد کاهش یافته 
اس��ت، یاد آور ش��د: بیش از ۹۸درصد پساب 
ه��ای نمکزدایی به چاه های دفعی تزریق و 
با بکارگیری دستگاه های تفکیک گر سیار 
نفت)MOS( و فراورش سیار نفت)MOT( در مجموع۵7 هزار 
بش��که نفت بازیافت ش��د که همگی عالوه بر پایداری تولید با 
هدف صیانت از زیس��ت بوم پیرامونی انجام ش��ده اند. مهندس 
کاویان بیان داش��ت: با 7۳هزار و 7۸۴ مورد ضخامت س��نجی 

خطوط لوله و تاسیس��ات در نیمه نخس��ت سال ۹۹، بیش از ۲۵ 
درصد افزایش را نس��بت به ضخامت س��نجی ۵۸هزار و ۸۰7 

موضع در مدت مشابه سال ۹۸ تجربه کردیم .
مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت گاز مارون، انجام تعمیرات 
اساسی ۱۹۰ تجهیز زیر ۴هزار اسب بخار، ایمن سازی خطوط 
انتقال نفت و گاز در ۳۵ نقطه و تامین تجهیزات مبارزه با آلودگی 
نفتی در س��طح رودخانه ها را از اهم اقدامات این ش��رکت در 
ش��ش ماهه آغازین س��ال ۹۹ برش��مرد و گفت: کلیه تمهیدات 
الزم دیده ش��ده اند تا بتوان تولید حداکثری را با ش��رایط ایمن 

راهبری کرد.
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 عربستان پس از ۲۰۲۱ با کاهش بودجه 
مواجه خواهد شد

موسس��ه اعتبارس��نجی مودیز اعالم کرد با توجه به نیاز شرکت 
آرامکو به هزینه های س��رمایه ای و تعهد آن برای خرید ش��رکت 
بیسیک اینداستریز )سابیک(، دولت عربستان احتماال نمی تواند 
پس از س��ال ۲۰۲۱ همین روند فعلی را در اتکا به آرامکو ادامه 
دهد.  به گزارش خبرگزاری تس��نیم به نقل از بلومبرگ، بخش 
خدمات سرمایه گذاران موسسه اعتبارسنجی مودیز اعالم کرد اگر 
قیمت نفت افزایش پیدا نکند، عربستان نمی تواند در سال آینده 
میالدی به 7۵ میلیارد دالر سود شرکت آرامکو تکیه کند.  دولت 
عربستان که مالک ۹۸ درصد از سهام شرکت آرامکو است، برای 
رفع کسری بودجه خود شدیداً وابسته به سود سهام این شرکت 
است.  مودیز در گزارش خود نوشت:»با توجه به نیاز شرکت آرامکو 
به هزینه های سرمایه ای و تعهد آن برای خرید شرکت بیسیک 
اینداستریز )سابیک(، دولت عربستان احتماال نمی تواند پس از 
س��ال ۲۰۲۱ همین روند فعلی را در اتکا به آرامکو ادامه دهد«. 
آرامک��و در اوایل س��ال جاری می��الدی توافق کرد 7۰ درصد از 
شرکت تولید مواد شیمیایی سابیک را از صندوق سرمایه گذاری 
عمومی عربستان به ارزش 6۹ میلیارد دالر خریداری کند. آرامکو 
در زمان عرضه اولیه سهام خود در ۲۰۱۹ متعهد شد طی ۵ سال 
اول، 7۵ میلیارد دالر به سهامداران خود سود بدهد. قیمت نفت 
خام در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا ۳۵ درصد در سال جاری 
میالدی کاهش یافته است. آرامکو هم طبق قرارداد کاهش تولید 
بین عرضه کنندگان جهانی نفت، تولید خود را پایین آورده است. 
بزرگترین شرکت نفت دنیا برای متعهد ماندن به قولش مبنی بر 
پرداخت سود، هزینه های خود را پایین آورده، صدها کارگر خود 
را اخراج کرده و برخی سرمایه های غیر اصلی خود را به فروش 
می رساند. عربستان هفته گذشته بررسی هزینه های خود برای 
سه سال آینده را منتشر کرد که شامل کاهش هزینه های ساالنه 
جهت مهار کسری بودجه هم می شد. به گفته تحلیلگران بانک 
سرمایه گذاری گلدمن ساچز، طرح های عربستان بر اساس قیمت 
نفت حدود ۵۰ دالر در هر بشکه برنامه ریزی شده بود. قیمت نفت 

خام برنت در روز پنجشنبه حدود ۴۳ دالر در هر بشکه بود.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

برق 7 میلیون مشترک رایگان می شود بهره برداری از ۱۱ طرح سدسازی تا پایان سال
وزیر نیرو گفت: تا پایان سال جاری هر ۱۸ طرح سد سازی مطابق برنامه، آبگیری 

و بهره برداری خواهد شد.
به گزارش ایس��نا، رضا اردکانیان اظهار کرد: از ابتدای امس��ال 7 طرح بزرگ س��د 
مخزنی افتتاح ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال جاری هر ۱۸ طرح س��د سازی مطابق 
برنامه، آبگیری و بهره برداری خواهد ش��د. وی با اش��اره به اینکه تا پایان امس��ال 
۲۵۰ ط��رح ب��رق آب��ی در قال��ب پویش هر هفته ال��ف - ب ایران به بهره برداری 
می رسد، افزود:  تاکنون ۱۲۱ طرح با سرمایه گذاری ۲7 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان 

به بهره برداری رس��یده اس��ت که آخرین آن طرح های صنعت برق در اس��تان هرمزگان با س��رمایه گذاری ۲۰۰ 
میلیارد تومان بود. به گفته وزیر نیرو در روز روستا هم به ۱۵۰ روستا برق رسانی شد.

س��خنگوی صنعت برق گفت: حدود یک تا ۱.۵ میلیون مش��ترک از مجموع ۸.۵ 
میلیون مش��ترک کم مصرف، مش��مول طرح تخفیف ۱۰۰ درصدی بهای برق 
نخواهند شد؛ در واقع برق رایگان شامل خانه های خالی و اقامت گاه های غیردائم 
نخواهد شد. مصطفی رجبی مشهدی، معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی شرکت 
توانیر و سخنگوی صنعت برق در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم 
اظهار داشت: تعداد کل مشترکان برق کشور حدود ۳7 میلیون مشترک است که 
شامل مشترکان خانگی، صنعتی، تجاری، اداری و ... می شود اما مجموع تعداد 

مشترکان خانگی، ۳۰ میلیون مشترک است. وی افزود: در برآوردی که صورت گرفته و بر اساس عملکردی که 
مشترکان بخش خانگی در سال های ۹7 و ۹۸ داشتند ۸.۵ میلیون مشترک زیر الگوی کم مصرفی بوده اند.

بورس   در گفت وگوی تجارت با "پیمان تاتایی" کارشناس بازار سرمایه تصریح شد؛

رازهای سودآوری در بورس برای سهام داران تازه وارد
 گـروه بـورس: اسـتفاده از ظرفيت صندوق های سـرمايه گذاری 
و ضرورت پرهيز از ريسـك سـرمايه گذاری مسـتقيم، همواره از 
توصيه های مهم كارشناسان به سهامداران تازه وارد است كه می 
تواند ناجی آنها در روزهای نزولی بورس باشد. بررسی صندوق های 
سرمايه گذاری نيز از عملكرد موفقيت آميز آنها حكايت دارد. در 
سال 98 صندوق  های سرمايه  گذاری مطابق با روال معامالتی خود، 
توانسـتند روندی همگام با شـاخص كل بورس و در بعضی موارد با 
بازدهی بيشتر از اين نماگر را به نمايش گذارند. با اين وجود در حال 
حاضر نزديك به 80 درصد معامالت بازار سرمايه از طريق سرمايه 
گـذاران حقيقـی و اغلـب به صورت برخط و تنها 5 درصد معامالت 
از طريق صندوق های سـرمايه گذاری در حال انجام اسـت. داليل 
مختلفی از سوی كارشناسان در اين خصوص عنوان می شود. پيمان 
تاتايی، كارشناس بورس كم توجهی به استفاده از ابزارهای جديد 
از سـوی صندوق ها، محدوديت نقدشـوندگی و موانع صندوقها در 
افزايش سـرمايه را از مهمترين چالش های صندوق های سـرمايه 

گذاری بورس عنوان می كند. 
 از سال ۹۸ به دالیل مختلفی از جمله افزایش نقدیندگی ها، رکود در 
بازار های موازی و حمایت دولت از بازار س��رمایه، بورس به پارکینگی 
جدید برای ورود پول های تازه نفس تبدیل ش��د. این روند با ش��یوع 
کرونا در س��ال جاری و به دلیل محدودیت های فیزیکی س��ایر بازارها  
تشدید شد و بر این اساس شاهد موج جدیدی از تازه واردان به بورس 
بودی��م. بر اس��اس آخرین گزارش ها ح��دود ۱۰۰ تا ۱۱۰ هزار میلیارد 
تومان نقدینگی توس��ط تازه واردها به بازار س��رمایه وارد و بیش از ۴.۵ 
میلیون کد بورسی در سال جاری صادر شد. با آزادسازی سهام عدالت، 
ب��ازار س��رمایه عمی��ق تر و مجموع افرادی ک��ه به نوعی با این بازار در 
ارتباط بودند به بیش از ۵۰ میلیون نفر رس��ید. همچنین بازدهی این 
بازار با س��بقت قابل توجه نس��بت به س��ایر بازارها به ۳۰۰ درصد در تا 
مرداد ماه رس��ید. اما این روند از ۱۹ مرداد تغییر کرد و بر این اس��اس 
شاهد عقبگرد شاخص از کانال دو میلیون به زیر یک میلیون و ۵۰۰ 
هزار واحد بودیم؛ موضوعی که بسیاری از کارشناسان آن را پیش بینی 
کرده و بر ضرورت سرمایه گذاری از سوی سهامداران تازه وارد از طریق 
صندوق های سرمایه گذاری تاکید می کردند. از همان ابتدا کارشناسان، 
بی تجربگی سهامداران تازه وارد به بورس را عامل مهمی در آشفتگی 
ه��ای اخی��ر ب��ازار عنوان می کردند و بر این باور بودند که صندوق های 
سرمایه گذاری برای افرادی که دانش و فرصت کافی برای فعالیت در 
بازار س��رمایه را ندارند، بهترین گزینه اس��ت. با این وجود به گفته آنها 
برخی مشکالت و چالش ها مانع از استقبال سرمایه گذاری از طریق 
صندوقها بوده که با حل آنها می توان نسبت به مدیریت نوسانات بازار 
و همچنین پرهیز از رفتارهای هیجانی در بازار سرمایه و جلوگیری از 

زیان سهامداران امیدوار بود. 
مدیر تحقیق و توسعه بورس تهران با انتقاد از سهم کم صندوق های 
سرمایه گذاری از معامالت بورسی گفت: برای بازاری با ثبات، نیاز به 
سرمایه گذاری از طریق صندوق ها و به عبارتی حضور غیرمستقیم سهام 
داران حقیقی داریم. رضا کیانی با اشاره به اهمیت صندوق های سرمایه 
گذاری برای مدیریت ریسک سهامداران گفت: »حجم معامالتی که 
سرمایه گذاران حقیقی در بازار دارند به مراتب بیشتر از حجم معامالتی 

اس��ت که س��رمایه گذاران حقوقی در بازار دارند و س��رمایه گذاران تازه 
وارد بجای اینکه به صورت غیرمستقیم و از طریق نهادهای حرفه ای 
و واسط مثل صندوق های سرمایه گذاری وارد بازار شوند ترجیح دادند 

خود به صورت مستقیم وارد بازار شوند.«
او با بیان اینکه بازار س��رمایه یک بازار تخصصی اس��ت که پیچیدگی 
های خاص خود را دارد افزود: زمانی که سرمایه گذاران غیر حرفه ای 
وارد بازار سرمایه می شوند امکان دارد اسیر جو هیجانی شوند که این 
امر موجب انجام خرید و فروش س��ریع س��هام و در نتیجه ضرر و زیان 

شدیدی را به دنبال دارد.

موانع و راهکارهای سرمایه گذاری در صندوق ها � 
پیمان تاتایی، کارشناس بورس در گفتگو با روزنامه تجارت با اشاره به 
اهمیت صندوق ها در مدیریت نوسانات بازارسرمایه در خصوص موانع 
سرمایه گذاری در صندوق ها گفت: یکی از این مشکالت به موضوع 
تغییر ماهیت صندوق های ثابت باز می گردد.  او با بیان اینکه در حال 
حاضر صندوق های ثایت به ابزار سیاست گذاری در جهت کمک به 
بازار سهام تبدیل شده اند گفت: به عنوان مثال شاهد هستیم که مثال 
درصد مجاز س��هام این صندوق ها ۵ تا  ۱۰ درصد اس��ت که س��ازمان 
بورس آن را در جهت کمک به بازار سهام یا جلوگیری از رشد حبابی 

آن تغییر می دهد.
این کارش��ناس بورس در ادامه با بیان اینکه در این سیاس��تگذاری ها 
کمت��ر مناف��ع خ��ود این صندوق ها مورد توجه قرار می گیرد گفت: این 
صندوق ها بیش��تر ابزار اعمال سیاس��ت در بقیه حوزه هایی بودند که 

مدنظر سیاستگذار این بخش بوده است. 
او با اشاره به تکلیف این صندوق ها در سال ۹6 گفت: این شرکت ها 
علی رغم ماهیتش��ان که ارائه س��ود ثابت بود، مجبور ش��دند  که سهام 
داشته باشند  و بر این اساس NAV هایشان نوسان گرفت که در ادامه 
برای آنها مشکل آفرین شد.  تاتایی در بخش دیگری از اظهارات خود 
به صندوق های سهام و مختلط اشاره کرد و گفت: یکی از چالش های 

این صندوق ها کم توجهی به اس��تفاده از ابزارهای جدید و مدیریت 
حرف��ه ای ب��وده اس��ت. وی با بی��ان اینکه در حال حاضر صندوق های 
سرمایه گذاری همان اقدامی را انجام می دهند که سهامداران حقیقی 
از طریق معامالت برخط انجام می دهند افزود: صندوق های سرمایه 
گذاری باید نقطه تمایزی داشته باشند و با استفاده از ابزارهای متنوع و 
جدید از جمله اختیار معامله  و قراردادهای آتی حتی می توانند در بازار 

منفی هم سود کسب کنند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اشاره به اهمیت ماهیت صندوق های 
س��رمایه گذاری نس��بت به ضرورت رفع مش��کالت آنها تاکید و به 
س��هامداران تازه وارد در مورد ریس��ک سرمایه گذاری مستقیم هشدار 
داد. مدیر اسبق صندوق تامین سرمایه امید تصریح کرد: سیاستگذاران 
می توانند با اصالح س��ازوکارهای صندوق ها و آموزش��های الزم به 
سهامداران مبنی بر ضرورت استفاده از این صندوق ها از فروش های 
هیجانی و ریزش بازار در شرایط که نااطمینانی بر بازار حاکم می شود 
جلوگیری کنند. او الزام استفاده از ابزارهای جدید را مهمترین راهکار 
توسعه صندوق ها عنوان کرد و گفت: اگرچه محدودیت هایی در صندوق 
ها بوده اما با تنوع دادن به ابزارها والزام مدیران به اس��تفاده از آن می 
توان امیدوار بود که ش��اهد مدیریت حرفه ای تری در این صندوق ها 
باشیم. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه افزود: در حال حاضر به نوعی 
ش��اهد نوعی ش��رایط اتوپایلوت و خودکار هستیم و این مساله موجب 
شده هر زمان که بازار صعودی باشد صندوق ها نیز در تشدید وضعیت 
صعودی موثر باشند و هر زمان که بازار روندی نزولی می گیرد با افزایش 
ابطال در صندوق ها روند نزولی بورس تشدید می شود.  بر این اساس 
نیاز اس��ت صندوق های س��هام و مختلط به سراغ ابزارهای جدیدتری 
برای مدیریت ریسکشان بروند و سازمان هم نگاه تخصصی تری به 
هر دو صندوق ها داشته باشد. وی در ادامه با انتقاد از فرآیند طوالنی و 
دسترسی سخت مردم به صدور و ابطال واحد های سرمایه گذاری این 
مساله را از دیگر موانع سرمایه گذاری صندوق ها عنوان کرد و گفت:  
دسترس��ی به صدور و ابطال صندوق های س��رمایه گذاری مشکالتی 

را برای س��رمایه گذاران ایجاد می کند، از این رو بس��یاری از مردم قید 
صندوق ها آن را می زنند.  مدیر اسبق دارایی  های شرکت تامین سرمایه 
امید گفت:  به عنوان مثال صندوق سهامی اگر بخواهد سرمایه گذاری 
را جذب کند امروز که پول را می گیرد، به NAV فردا برایش محاسبه 
می شود. خود NAV فردا پس فردا کاری محاسبه می شود.  او تعطیلی 
های زیاد را یکی از چالش های نقدشوندگی در صندوق ها عنوان کرد 
و گفت: به عنوان مثال اگر سرمایه گذاری سه شنبه این هفته پولش 
را واریز کند و هفته آینده برایش واحد صادر ش��ود این فاصله برایش 
زیان آور اس��ت و بر این اس��اس ضروری اس��ت تا به نقدشوندگی توجه 
شود.  او افزود: وقتی سهامدار ابطال می زند سه چهار روز بعد پولش را 
می گیرد در صورتیکه صندوق های ETF تا حد زیادی این مشکل را 
حل کرده اند و رشد قابل توجهی نیز داشته اند. به گفته او اگر صدور و 
ابطال صندوق ها از طریق سامانه های معامالتی بورس تسهیل شود 
بخش بیشتری از منابع مالی موجود از طریق نهادهای مالی وارد بازار 
می ش��ود.  تاتایی درخواس��ت افزایش س��رمایه و موانع قانونی صورت 
گرفته در این زمینه را یکی دیگر از مشکالت صندوق ها عنوان کرد 
و گفت:  به طور کلی وقتی محدودیت می گذاریم صف و تاخیر ایجاد 
می شود.  او افزود:  این مساله دو بدی دارد. یکی اینکه منابعی که باید 
جذب کنیم را جذب نمی کنیم و دیگری اینکه ممکن است سرمایه ها 
به صندوقی رود که عملکرد قابل توجهی نداشته است.  به عنوان مثال 
از چهار صندوق وقتی سقف سه تای آنها پرمی شود و چهارمی به دلیل 
اینکه عملکرد خوبی نداشته خالی مانده اگر در این شرایط سه صندوق 
دیگر بسته اعالم و برای آن محدودیت در نظر گرفته شود در واقع خواه 
ناخواه به سمت صندوقی می رویم که عملکرد خوبی نداشته است. در 
این شرایط اگرچه نگرانی بازارساز از ریسک حاکم را درک می کنیم اما 
به نظرم راهکارهای دیگری به جز در نظر گرفتن سقف وجود دارد که 

یکی از عوامل افزایش سهم صندوق ها از معامالت است.
مدیر اس��بق دارایی  های ش��رکت تامین س��رمایه امید  تصریح کرد: 
صندوق های سرمایه گذاری مزایای بسیاری برای سهامداران تازه وارد 
دارند و آن هم NAV است. لذا به سهامداران توصیه می شود تا با استفاده 

از صندوق ها ریسک های موجود در  بازار را مدیریت کنند. 
این کارشناس بازار سرمایه در بخش دیگری از اظهارات خود با تاکید بر 
اینکه رتبه  بندی صندوق  های سرمایه  گذاری باید به  صورت جدی در 
دستور کار بورس قرار گیرد در خصوص علت کم توجهی به آن گفت: 
در کشورمان کسی صندوق ها را بر اساس ریسک ارزیابی نمی کند. یک 
سایت مرجع به نام "فیپیران" داریم که صندوق ها را بر اساس بازدهی 
یک ماهه تا سه ماهه رتبه بندی می کنند. تا وقتی فقط بازدهی مالک 
قرار گیرد، رتبه بندی اطالعات بیشتر از بازدهی نمی تواند بدهد. او با 
ذکر مثالی در این زمینه گفت:  مثال صندوقی سهم های به اصطالح 
زیرخاکی خریداری کرده اما هنوز موعد شکوفایی آن نشده است. در 
این صورت ش��اید بازدهی صندوق پایین تر از ش��اخص باشد ولی چند 
ماه دیگر بازار به اشتباه خود پی می برد و به سمت سهم های صندوق 
بازمی گردد و بر این اساس صندوق بازدهی اش باال می رود. اما این 
در حالی اس��ت که در رتبه بندی لحاظ نمی ش��ود و ش��خص براساس 
بازدهی یک تا س��ه ماه طبقه بندی می کند و می گوید مثال صندوق 
عملکرد خوب یا بدی داش��ته اس��ت. این کارشناس بازار سرمایه تاکید 

کرد: قبل از اینکه سراغ رتبه بندی برویم الزم است آن معیارهایی که 
برای جامعه مهم است به غیر از بازدهی را مشخص کنیم و بخشی هم 
آموزش دهیم که این ها باید برایتان مهم باشد.  از سوی دیگر هزینه 
های این رتبه بندی برای مدیران است که این مساله نیز عاملی برای 
جدی نگرفتن رتبه بندی صندوق ها بوده است.  به گفته او مساله رتبه 
بندی هم هزینه مادی و هم هزینه افش��ا برای مدیران دارد و بر این 

اساس رغبتی برای آن وجود نداشته است.

مزیت های صندوق های سرمایه گذاری � 
صندوق  های س��رمایه گذاری با داش��تن سبد متنوعی از سهام، سپرده  
های بانکی و س��ایر اوراق، ریس��ک سرمایه  گذاری را به شدت کاهش 
می  دهند. از سویی دیگر این صندوق ها تحت نظارت سازمان بورس 

هستند و فعالیت  آنها با شفافیت باالیی انجام می شود.
از سویی دیگر وجود تیم تحلیل  گر و مدیران سرمایه  گذاری در صندوق  ها 
از دیگر مزایای سرمایه گذاری از طریق صندوق هاست که کارشناسان 
به آن اشاره می کنند.  معامالتی که در صندوق  ها انجام می  شود توسط 
بررسی تحلیل  گران بازار بررسی می  شود و همین مورد باعث کم شدن 
ریس��ک س��رمایه  گذاری خواهد شد. همچنین صندوق های سرمایه 
گذاری  ابزاری مناسب برای سرمایه  گذاران خرد است و سرمایه  گذاران 
خرد می  توانند با خرید دلخواه هر واحد از این صندوق  ها، سرمایه گذاری 

کم ریسکی را تجربه کنند.

عملکرد موفقیت آمیز صندوق ها در سال 98 �
در س��الی که گذش��ت از مجموع ۱۵6صندوق فعال در بازار س��رمایه، 
۲۲صندوق با بازدهی های به مراتب بیشتر از عملکرد شاخص بورس، از 
این نماگر سبقت گرفتند.  در سال گذشته برترین صندوق  های با درآمد 
ثابت که به دلیل ریسک کم در مقابل صندوق مختلط بازدهی کمتری 
دارند توانستند بازدهی در محدوده ۵۳درصد )دو برابر سود سپرده بانکی( 
را به نمایش گذارند که نش��ان دهنده عملکرد موفقیت آمیز آنها بوده 
است.  همچنین صندوق  های مختلط نیز عملکرد قابل قبولی در سال 
گذشته داشتند. این صندوق  ها با ایجاد توازن در ترکیب دارایی  های خود 
رویه متعادل  تری را در ریسک و بازده اتخاذ می  کنند. در واقع صندوق  
های مزبور تقریبا به  طور یکسان هم در سهام و حق تقدم سهام و هم 
در اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی سرمایه  گذاری می  کنند. 
این امر سبب شد تا بازدهی آنها در سال گذشته به سطح ۱۸۵ درصد 
نیز برس��د.  بر اس��اس گزارش ها حدود 7۰ صندوق در س��هام و بیش از 
۲۰۰ صندوق مشترک در بازار مشغول فعالیت هستند که توصیه می  
ش��ود س��رمایه  گذاران از این طریق نقدینگی  شان را وارد بورس کنند. 
کارشناسان معتقدند با توجه به NAV این صندوق  ها مردم می  توانند 
بهترین صندوق با بهترین عملکرد ممکن را انتخاب کنند تا ریس��ک 
کمتری در سرمایه  گذاری را تجربه کنند. ریزش قیمت سهام از اواسط 
مرداد زیان بسیاری را به سهامداران تحمیل کرد، این درحالی است که 
صندوق  های سرمایه  گذاری با افت قیمت کمتری رو به رو شدند  و بر 
این اساس ضروری است تا ضمن توجه سیاستگذار این بخش به اصالح 
ساختارهای صندوق  و تسهیل شرایط در آن توصیه های کارشناسان 

یه سهامداران نیز در این زمینه جدی تر گرفته شود. 

گروه انرژی- با حاشيه نشـين شـدن سياسـت های مديريت 
مصرف بنزين در كشور، در زمانی كه ايران می توانست سريع تر 
تبديل به صادركننده بنزين شود، ارز كالنی برای واردات اين 

محصول از بين رفت.
س��همیه بندی بنزین اولین گام کنترل مصرف افس��ار گسیخته 
ای��ن حامل انرژی در کش��ور ب��ود که تاثیر بی نظیری در کاهش 
مصرف داشت. این تاثیر بعد از اجرای گام اول هدفمندی یارانه ها 
نی��ز ادامه یافت و کارشناس��ان دلیل ای��ن تاثیر را برتری راهبرد 
مقداری-قیمتی نس��بت به راهبردهای قیمتی صرف) افزایش 
قیمت بدون توجه به الگوی مصرف( و راهبردهای مقداری)کوپن 

و امثال آن( می دانند.
اج��رای راهبرد قیمتی-مق��داری در تعرفه گذاری گاز و برق نیز 
که در قالب پلکان های مصرف پیاده شد،موفقیت این راهبرد را 
در منطقی کردن قیمت های انرژی به خوبی نش��ان داد چنانکه 
اقش��ار ک��م درآمدتر جامعه ک��ه انرژی کمتری مصرف می کنند 
از تعرفه ه��ای پایین تری نی��ز در پرداخت بهای انرژی بهره مند 
می ش��وند و مصرف بیش از الگو نیز با تعرفه های باالتر مواجه 
ش��ده و انگیزه کافی برای صرفه جویی در مصرف انرژی را به 

مصرف کنندگان فراهم می کند.
ب��ه گ��زارش خبرن��گار مهر، با خروج آمری��کا از برجام و تنگ تر 
شدن حلقه تحریم های اقتصادی، همانند روال گذشته، بیشترین 
آسیب متوجه کاهش درآمد حاصل از فروش نفت شد اما بخش 
قابل توجهی از خأل صادرات نفت و درآمدهای حاصل از آن، با 
صادرات بنزین و برخی فرآورده های نفتی جبران شد به طوری 
که گمرک در جدیدترین گزارش خود اذعان کرده است بنزین، 
در 6 ماه نخس��ت س��ال جاری در صدر کاالهای صادراتی قرار 

گرفته است.
در این میان چندی پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و 

یکس��ان س��ازی نرخ بنزین عماًل کارت سوخت از روند استفاده 
خارج شد و حتی طبق گزارش های میدانی، طرح کدینگ که بر 
مبنای مدیریت قاچاق س��وخت در اس��تان سیستان و بلوچستان 
در دولت نهم و دهم استفاده می شد، تعطیل شد. در همین حال 
نهادهای مختلف از جمله ستاد قاچاق و همچنین وزارت نفت، 

خبر از افزایش آمار قاچاق بنزین می دادند.
بررسی روند مدیریت وزارت نفت به عنوان نهاد نماینده حاکمیت 
در زمینه مدیریت مصرف سوخت کشور نشان می داد که عماًل 
استفاده از این سیاست ها حاشیه نشین شده است. »عقیم سازی« 

کارت سوخت و سامانه مدیریت هوشمند مصرف به عنوان ابزاری 
مدیریتی نیز این افسارگسیختگی مصرف بنزین در کشور را که 
بخشی از آن را قاچاق تشکیل می داد، دامن زد. به نحوی که از 
سال ۹۵ روند مصرف بنزین رو به افزایش گذاشت. این در حالی 
است که از سال ۹6 تولید خودرو در کشور در سراشیبی کاهش 
بود. البته دولت در روزهای نخست کنار زدن نظام سوختی گذشته 
اینگونه القا کرد که نه تنها مصرف بنزین افزایش پیدا نکرد، بلکه 
میزان مصرف نیز کاهش پیدا کرد که البته این کاهش مصرف در 
ابتدای از کارایی انداختن کارت سوخت، مربوط به کاهش شدید 

قیمت نفت و به تبع آن کاهش قیمت بنزین در منطقه بود؛ این 
کاهش قیمت، منجر به از بین رفتن انگیزه های اقتصادی قاچاق 
بنزین بود که وزارت نفت س��عی کرد با این ابزار، عقیم س��ازی 

کارت سوخت را به حساب درستی کار خود بگذارد.

تذکر رهبری برای مدیریت مصرف بنزین کشور � 
پس از این اقدام وزارت نفت و در کنار افزایش قیمت جهانی نفت 
و بنزین، مصرف بنزین در کش��ور روند افزایش��ی به خود گرفته 
بود تا جایی که در س��ال ۹۸ و پیش از بازگش��ت طرح س��همیه 
بندی بنزین به مرز ۱۰۰ میلیون لیتر در روز نیز رسید بطوری که 
رهبری در همان ایام با انتقاد از وضعیت مصرف بنزین، خواستار 

جلوگیری از حیف شدن منابع ملی شدند.
به گفته کارشناسان، اگر پاالیشگاه میعانات گازی ستاره خلیج 
فارس به مدار تولید نمی رسید مشخص نبود سرنوشت واردات 
بنزین و ارزبری آن، در ش��رایط س��خت تحریم های اقتصادی 
چه بر س��ر اقتصاد کش��ور می آورد. البته این فش��ار موجب شد تا 
گارد وزارت نف��ت در مقاب��ل »بی اثر خواندن کارت س��وخت بر 
مصرف بنزین« شکسته شد و طبق اظهارات وزیر نفت پس از 
بازگش��ت کارت س��وخت به چرخه سوخت گیری در اواخر آبان و 
اوایل آذر ۹۸ شاهد کاهش مصرف حدود ۲۰ میلیون لیتر بنزین 

در کشور بودیم.
این آمار نشان دهنده نقش مهم کارت سوخت و سهمیه بندی 
در کاهش مصرف بنزین بود که وزیر نفت طی سال های گذشته 
آن را بی ثمر می دانس��ت و عنوان می کرد حذف کارت س��وخت 
هیچ ارتباطی به افزایش مصرف بنزین ندارد. او طی چند س��ال 
اخیر با حمالت پی در پی به کارت سوخت، این ابزار را مورد نقد 
قرار می داد و می گفت کارت س��وخت تنها وس��یله ای است برای 

آزار دادن مردم و استفاده از آن منسوخ شده است.

 نگاهی به دستاوردهای کارت سوخت و بازگشت نظام سهمیه بندی 

 صادرات بنزین جای نفت را می گیرد؟
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 فعالسازی واحدهای راکد و رفع موانع تولید 
در دستور کار وزارت صمت

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: دولت به دنبال واسپاری آذرآب، 
هپکو و واگن پارس بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی است. به گزارش 
شاتا، علیرضا رزم حسینی با بیان این مطلب افزود: هپکو، آذرآب و 
واگن پارس مجموعه کارخانجات استراتژیکی برای کشور هستند 
که متاسفانه با مشکالت عدیده مدیریتی در چند سال اخیر روبرو 
بوده اند. وی با بیان اینکه این ۳ شرکت مهم باید به مجموعه های 
توانمن��دی ک��ه توانایی مدیریت آنها را دارند، واگذار ش��وند، گفت: 
مسئوالن دولت مجدانه خواهان پیگیری و رفع مشکالت این سه 
مجموعه مهم و فعال شدن آنها هستند. وزیر صمت با اشاره به اینکه 
رفع موانع تولید را در دس��تور کار داریم، تصریح کرد: فعال کردن 
واحدهای راکد و رفع موانع تولید را به عنوان یکی از اولویت برنامه ها 
به مجلس ارائه داده  و بر همین محور نیز حرکت می کنیم که حل 

مشکالت این سه کارخانه نیز در همین راستا است.

امکان تهاتر کاال برای رفع تعهد ارزی 
صادرکنندگان

رئی��س کنفدراس��یون ص��ادرات ای��ران با بیان اینکه براس��اس 
دستورالعمل بانک مرکزی امکان تهاتر برای صادرکنندگان فراهم 
است، گفت: چندین تشکل درخواست استفاده از تهاتر را داشته اند 
که تا کنون مشخص نیست با چند درخواست موافقت شده است. 
محمد الهوتی در گفتگو با فارس گفت: براساس مصوبه کمیته 
ماده ۲ و دستورالعمل بانک مرکزی این اجازه به سازمان توسعه 
تجارت داده شده که انجمن ها و تشکل های عالقه مند به تهاتر 
را به نوعی با واردکنندگانی که مورد نظر وزارت صمت هس��تند، 
ارتباط دهد. رئیس کنفدراس��یون صادرات ایران بیان داش��ت: اما 
واقعیت این اس��ت که روند اجرایی این کمیته بس��یار کند اس��ت و 
بعضا به درخواس��ت های ارائه ش��ده پاسخی داده نشده است. وی 
بیان داشت: از آنجایی که سازمان توسعه تجارت کشور به عنوان 
متولی تجارت خارجی حامی صادرکنندگان اس��ت و از صادرات 
صیان��ت می کن��د  و ب��ا توجه به اختیاراتی ک��ه در این زمینه دارد، 
انتظار می رود روند واگذاری ارز به واردکنندگان در قالب تهاتر را 
سریعتر عملیاتی کند تا صادرکنندگان نیز بتوانند هر چه سریع از 
طریق تهاتر ارزش��ان را به کش��ور بازگردانند و رفع تعهد ارزی را 
انجام دهند با انجمن های متناظرشان وصل کنند تا ارز حاصل 
از صادرات کاالیی مانند فرش برای واردات کاالهای مورد تایید 

وزارت صمت اختصاص یابد.

رشد تولید در زنجیره فوالد در نیمه نخست 99
تولید شمش فوالدی شرکت های بزرگ تا پایان شهریور از ۱۱.۲ 
میلیون تن فراتر رفت. به گزارش ایمیدرو، تولید زنجیره فوالد در 
نیمه نخست امسال با رشد همراه شد. در این مدت گندله سنگ 
آهن با رش��د ۹درصدی در صدر افزایش تولید زنجیره فوالد قرار 
گرفت. تولید این محصول در ۱۰ ش��رکت تولیدکننده به ۲۲.۸ 
میلیون تن رسید که نسبت به عملکرد نیمه نخست سال گذشته 
رشد ۹درصدی را رقم زد. طی مدت شش ماه ابتدای سال جاری 
تولید آهن اس��فنجی نیز با رش��د ۸ درصدی به ۱۵.۵ میلیون تن 
افزایش پیدا کرد. تولید شمش فوالدی در ۱۸ شرکت بزرگ نیز 
رشد 7درصدی را در نیمه نخست تجربه کرد و به بیش از ۱۱.۲ 
میلیون تن رسید. تولید این شرکت ها در ماه ششم سال به بیش 
از ۲ میلیون تن رسید که ۱۱درصد بیش از عملکرد مدت مشابه 
سال گذشته است. در شش ماه ابتدای امسال همچنین تولید ۹ 
واحد بزرگ تولید کنسانتره سنگ آهن با رشد ۴درصدی همراه 
شد و از ۲۴.6میلیون تن عبور کرد. تولید محصول فوالدی یازده 
شرکت بزرگ طی شش ماه ابتدای سال جاری با رشد ۳درصدی، 

به 7.۲ میلیون تن افزایش پیدا کرد.

 قطع سهمیه پارچه برخی واحدهای 
تولیدکننده ماسک

سازمان حمایت اعالم کرد: با توجه بر ضرورت ثبت نام واحدهای 
تولیدکننده ماسک در سامانه جامع تجارت و عدم تمکین برخی از 
واحدهای تولیدی، سهمیه مواد اولیه واحدهای خاطی قطع گردید. 
به گزارش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، با 
توجه به تصمیمات ستاد لجستیک مقابله با کرونا مبنی بر ضرورت 
ثبت نام واحدهای تولیدکننده ماسک در سامانه جامع تجارت و 
علی رغم پیگیری ها و اخطارهای صادره از سوی سازمان حمایت 
مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مبنی بر الزام به ثبت نام و دریافت 
نقش در سامانه مذکور توسط واحدهای تولیدکننده ماسک و عدم 
تمکین برخی از واحدهای تولیدی، سهمیه مواد اولیه واحدهای 
خاطی قطع گردید. در متن این اطالعیه آمده است: کلیه واحدهای 
اقتصادی فعال در فرآیند تأمین ماسک اعم از تولیدکنندگان مواد 
اولیه، ماسک و عوامل توزیع و عرضه مکلف به ثبت نام در سامانه و 
دریافت نقش و ثبت اطالعات تولید و توزیع خود می باشند. شایان 
ذکر اس��ت کلیه ش��رکت های تولیدکننده ماسک ملزم به تحویل 
کاال، مطابق سهمیه دریافتی مواد اولیه به مراکز مجاز تعیین شده 
بوده و با رعایت قیمت مصوب می باش��ند و در صورت تخطی و 
گزارش مغایر، به ویژه در فروش خارج از شبکه توزیع تعیین شده 
و با قیمت هایی باالتر از نرخ مصوب اعالمی، ضمن قطع سهمیه 
و جایگزینی سایر واحدها، پیگیری پرونده تخلفاتی آن ها توسط 

مراجع قانونی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

افزایش 71 درصدی تولید شمش آلومینیوم
میزان تولید شمش آلومینیوم کشور طی نیمه نخست امسال، 7۱ 
درصد رشد یافت که این رقم بیشترین میزان رشد بین تولیدات 
معدنی و صنایع معدنی بوده اس��ت. به گزارش ش��اتا، ۵ ش��رکت 
تولیدکننده آلومینیوم از ابتدای فروردین تا پایان ش��هریور، ۲۱۱ 
هزار و 77۹ تن شمش تولیدکردند. این رقم در مدت مشابه سال 
گذش��ته، ۱۲۳ هزار و ۵76 تن بود. از این میزان، ش��رکت های 
»ایرالک��و« ۹۵ ه��زار و 7۲۳ ت��ن، »هرمزآل« ۴۵ هزار و ۴۴۴ تن، 
»المهدی« ۳۳ هزار و ۹۸۸ تن، »س��الکو« ۲۵ هزار و ۳۹7 تن و 

»آلومینای ایران« ۱۱ هزار و ۲۲7 تن تولید کردند.  

 گروه صنعت و تجارت: تحريم ها در بخش های مختلف اقتصاد 
اثرات مختلفی داشته است. در بخش كااليی اثرات تحريم ها 
در هر بخش متفاوت است و بعضی مشكالت حمل و نقل در ايام 
تحريم گريبان گيرشان شده است و بخشی ديگر موضوع نقل 
و انتقاالت پولی. در حقيقت ماهيت هر كاالی صادراتی باعث 
تنوع در مشكالت شده است. اما بخشی كه كمتر به آن توجه 
می شود و در عين حال بسياری از مشكالت را همزمان تجربه 
می كند صادرات خدمات فنی مهندسی است. صادراتی كه به 
دليل ديده نشدن در آمار گمرک كمتر به آن توجه می شود اما 
ارزش افزوده زيادی برای اقتصاد ايران در پی خواهد داشت.

صادرات خدمات فنی مهندسی نسبت به صادرات کاال، مزایای 
بیش��تری ب��رای صادرکننده در پ��ی دارد. ضمن آنکه دولت نیز 
در دهه های گذش��ته تالش کرده تا با وضع قوانین مختلف به 
صادرکنندگان این حوزه امتیازاتی اعطا کند.  در بحث صادرات 
خصوصا صادرات خدمات فنی و مهندس��ی برخی از نهادهای 
دولت��ی و غیردولت��ی وجود دارند که صادرکنندگان می توانند از 
خدمات و تس��هیالت ارائه ش��ده توس��ط آنها استفاده کنند. این 
تسهیالت ممکن است در قالب تسهیالت مالی یا حمایت های 

دیگر صورت گیرد.
از ابتدای دهه 7۰ و با رش��د بخش خصوصی، کم کم صادرات 
خدمات از جانب صادرکنندگان ایرانی نیز قوت گرفت. نگاهی 
به آمارها نشان می دهد که صادرات این بخش معموال هر ساله 
با شیب مثبتی روبرو بوده است. ابتدا شرکت های بزرگ دولتی 
اق��دام ب��ه صادرات خدمات می کردند، اما رفته رفته با توس��عه 
بخش خصوصی، بس��یاری از این ش��رکت های این حوزه نیز پا 
به عرصه گذاش��تند. به نحوی که در حال حاضر ش��رکت های 
ایرانی در بسیاری از کشورهای منطقه حضور داشته و اقدام به 

انجام پروژه های فنی مهندسی کرده اند. 
صادرات خدمات حالتی است که صادرکننده، انجام یک پروژه 
یا فعالیت اقتصادی را در خارج از کش��ور برعهده می گیرد که 
معموال ش��امل طراحی، مدیریت، س��اخت و اجرای یک طرح 
مشخص است. بدین ترتیب بدون خروج کاال، موفق به ارزآوری 
ب��رای کش��ور خواهیم ش��د. بنابراین این ن��وع از صادرات خود 
زیرمجموع��ه ای از ص��ادرات غیرنفتی به ش��مار می رود که در 
آن معم��وال ب��ه ج��ای کاال، تخصص و انج��ام کار مورد معامله 
قرار می گیرد. کشور ما پیش از این یکی از واردکنندگان عمده 
خدمات فنی و مهندس��ی بود. به طوری که بیش��تر طرح های 
صنعتی، کارخانجات و صنایع نفت و گاز توس��ط ش��رکت های 
خارج��ی ص��ورت می گرفت. اما امروز ش��رایط تا اندازه زیادی 

متفاوت است.

ایجاد نخستین گمرک خدمات در کشور � 
چهارشنبه هفته گذشته بود که رئیس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران ابالغ دس��تورالعمل اجرایی نحوه تش��خیص ارز حاصل از 
صادرات خدمات و صدور گواهی صادرات خدمات را گامی مهم 
در جهت حضور قدرتمند بخش های مختلف خدمات ایران در 
بازارهای بین المللی دانس��ت. حمید زادبوم با اش��اره به فعالیت 
های س��ازمان توس��عه تجارت به ویژه در دو دهه اخیر در زمینه 
ساماندهی صادرات خدمات، بیان کرد: ابالغ این دستور العمل 
به منزله ایجاد گمرک خدمات در کشور و گامی مهم و مؤثر در 
جهت رفع چالش ها و موانع قانونی و تسهیل فعالیت شرکت های 
صادرکننده خدمات در تمامی حوزه ها است. وی افزود: مشارکت 
و همدلی همه دستگاه های حاکمیتی مرتبط در این زمینه می 

تواند توسعه صادرات خدمات را رونق و سرعت بخشد.
معاون وزیر صمت گفت: در اجرای تبصره ۳ ماده ۲7 آیین نامه 
اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و به منظور ساماندهی 
حوزه صادرات خدمات، س��ازمان توس��عه تجارت ایران ضمن 
بررسی قوانین و مقررات موجود و اسناد باالدستی، برنامه اجرایی 
جهت شناس��ایی صادرکنندگان و فرآیند صادرات و حمایت از 
فعاالن این حوزه را تهیه و تدوین کرد تا مشموالن این بخش 

نیز از مزایا و تش��ویقات پیش بینی ش��ده در چارچوب مقررات 
بهره مند ش��وند. زادبوم وجود ظرفیت ها و مزیت های فراوان 
کشور در این زمینه را به عنوان نقطه قوت اقتصاد ایران برشمرد 
و اظهار داشت: تجارت خدمات به تنهایی قادر است جایگزین 
درآمدهای نفتی شده و ضمن ایجاد اشتغال و ارزش افزوده ای 
که در برخی موارد به ۱۰۰ درصد هم می رسد، پایه های نفوذ و 

تاب آوری اقتصادی کشور را به خوبی تقویت کند.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم عظیم 
گردش مالی تجارت خدمات در س��طح جهان و تبدیل ش��دن 
این بخش به بزرگترین حوزه اش��تغالزایی و تبادالت مالی بین 
المللی، از س��هم بس��یار ناچیز بخش خدمات کش��ورمان در این 
حوزه انتقاد کرد و این وضعیت را ناشی از کم توجهی مسؤالن، 
قانون گذاران و فعاالن اقتصادی به این حوزه و نداشتن درک 
صحیح از فعالیت خدماتی دانست و ابراز امیدواری کرد با برنامه 
ریزی صحیح بتوانیم سهم شایسته ای از بازار جهانی خدمات 
را به خود اختصاص دهیم. زادبوم در پایان وجود نداش��تن آمار 
دقیق و یا حتی نزدیک به واقعیت در زمینه صادرات بخش های 
مختلف خدمات را از بزرگترین مش��کالت در راه برنامه ریزی 
مناسب برای توسعه صادرات این عرصه عنوان کرد و از فعاالن 
و ذی نفع��ان ای��ن بخش در دولت و بخش خصوصی برای حل 

این مشکل دعوت به همکاری و هم فکری کرد.

 � سه چالش عمده برای صادرات خدمات
در همین ارتباط محس��ن چمن آرا، رئیس کمیس��یون احداث، 
خدمات فنی و مهندسی اتاق بازرگانی ایران در گفتگویی، نقل و 
انتقال مالی، نبود سرمایه گذاری های مشترک و ضعف پذیرش 
ضمانت نامه های صادراتی را س��ه چالش عمده صادرکنندگان 
خدمات فنی و مهندسی عنوان می کند. این عضو هیات نمایندگان 
اتاق بازرگانی ایران می گوید: متأس��فانه س��طح صادرات خدمات 
فنی و مهندس��ی با وجود ظرفیت هایی که این حوزه دارد اما در 
پایین ترین سطح خود قرار گرفته است. عمده ترین مشکل هم 
به کمبود منابع مالی فعاالن این حوزه و عدم حمایت های دولت 
بازمی گردد. حمایت هایی که فقط در قالب تزریق پول خالصه 
نمی ش��ود. وی با بیان اینکه یکی از بزرگترین مش��کالت پیش 
روی صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی به صدور ضمانت 
نام��ه ه��ای ارزی برمی گردد، تأکید ک��رد که دولت باید معضل 

ضمانت های صادراتی را حل کند.
چمن آرا با اش��اره به پیش��نهادات مطرح ش��ده از س��وی بخش 
خصوصی برای بهبود وضعیت صادرات خدمات فنی و مهندسی، 
تصریح کرد: بارها پیشنهاد دادیم تا دولت از طریق صندوق توسعه 
ملی در یکی از بانک های کشورهایی طرف معامله با ما سپرده 
گذاری کند تا از این طریق بتوانیم ضمانت نامه را دریافت کنیم. 
یا اینکه مطالبات خود را از سایر کشورها را در یک بانک مشخص 
سپرده گذاری کند تا شرکت های خدمات فنی و مهندسی فعال 
در آن کش��ورها از آن به عنوان ضمانت اس��تفاده کنند؛ اما هنوز 
این بحث عملیاتی نشده است و حتی کشورهایی مانند عراق و 
افغانستان که دوست های ایران هستند اما سهمی برای فعاالن 
اقتصادی ایران و صادرکنندگان در بازارهای خود قائل نیس��تند. 
این عضو اتاق بازرگانی ایران همچنین خاطرنشان کرد که ایران 
در بس��یاری از بانک های منطقه ای دارای س��هام اس��ت که می 

تواند از آنها به نفع صادرکنندگان بهره گیرد.
به عقیده رییس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق 
بازرگانی ایران، فراتر از مشکالت بین المللی و کمبود نقدینگی 
یک��ی از مهمترین موانع توس��عه ص��ادرات به خصوص صادرات 
خدمات فنی و مهندس��ی، نبود برنامه و اس��تراتژی مش��خص 
اقتصادی است که معلوم کند کجا قرار داریم و قرار است به کجا 
برسیم. چمن آرا در پایان بیان کرد: در حال حاضر فعاالن اقتصادی 
به خوبی از تنگناهایی که دولت با آنها مواجه است آگاهی دارند و در 
این شرایط انتظار معجزه هم ندارند؛ اما داشتن برنامه و استراتژی 

مشخص اقتصادی حداقل درخواست ما از دولت است.

 گام بلند ایران برای ارزآوری از طریق صادرات خدمات فنی و مهندسی 

 گمرک خدمات برای اولین بار در نظام تجاری کشور راه اندازی شد

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

با افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت شدپول های بلوکه شده در ترکیه قابل استفاده است
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه اعالم کرد: مانند س��ایر کش��ورها در ترکیه نیز 
پول بلوکه ش��ده داریم با این تفاوت که این پول ها برای ما قابل اس��تفاده اس��ت و 
برای بحث واردات از این منابع تخصیص پیدا می کند. مهرداد سعادت در گفتگو با 
ایلنا اظهار داشت: صادرات به ترکیه ادامه دارد، ضمن آنکه بارهای ترانزیتی ما از 
خاک ترکیه به سایر بازار های هدف در حال ارسال است و  امیدواریم خالء ناشی 
از بس��تن ش��دن مرزها در چهارماهه ابتدایی س��ال به دلیل شیوع وبروس کرونا را 
جبران کنیم. وی داد: همچنین افزایش نرخ ارز یک مزیت برای صادرات به شمار 

می آید که امیدواریم در سال جاری حجم صادرات مان به کشور ترکیه و از کشور ترکیه به سایر کشورها افزایش 
پیدا کند. س��عادت تصریح کرد: آماری دقیقی از میزان صادرات به ترکیه در 6 ماهه ابتدایی س��ال در دس��ت نیس��ت 
اما در ۴ ماه نخس��ت س��ال با کاهش ۹۰ درصدی صادرات روبرو ش��دیم که پس از باز ش��دن مرزهای تجاری روند 
صادرات بشدت افزایش پیدا کرد. از همین روی تجار و صادرکنندگان در تالش هستند تا آن کاهش را جبران کنند. 
رییس اتاق بازرگانی ایران و ترکیه افزود: شیوع مجدد کرونا تاثیر چندانی نداشته و تنها ارتباطات تجاری را کاهش 
داده، به طوری که رفت و آمد هیات های تجاری دچار مشکل شدند. البته اکنون نیاز چندانی به حضور فیزیکی در 

بازارها نیست و به دلیل امکانات ارتباطاتی جای خالی آن نیز پر شده و تاثیر محسوسی نداشته است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان در نامه ای خطاب به مدیران عامل 
شرکت های سیمان، از موافقت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با 
افزایش قیمت سیمان پاکتی خبر داده و خواستار شده تا مدیران شرکت های سیمان، 
هرچه سریعتر به جهت تعدیل نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام کنند. به گزارش ایسنا، 
عبدالرضا شیخان با ارسال نامه ای خطاب به مدیران عامل شرکت های سیمان، ابالغ 
کرده است که در نتیجه پیگیری های مستمر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان 
و پس از هماهنگی با رییس سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، باتوجه 

به افزایش قیمت کیس��ه های پروپیلن که ناش��ی از افزایش قیمت مواد پتروش��یمی بوده اس��ت، سازمان مذبور )سازمان 
حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان( با افزایش نرخ سیمان پاکتی موافقت کرده مراتب را به ۳۱ استان ابالغ کرده 
است. آنطور که در ابالغیه "آنی و حائز اهمیت" دبیر انجمن صنفی کارفرماین صنعت سیمان آمده است، اولین موافقت 
با افزایش قیمت س��یمان پاکتی به میزان هر تن، ۴۰ هزار تومان نس��بت به قیمت های مصوب توس��ط س��ازمان صنایع 
استان سیستان و بلوچستان در ۱۵ مهرماه صورت پذیرفته است. این مقام صنفی، طی این نامه از مدیران عامل شرکت 
های سیمان خواسته است، هرچه سریعتر پس از هماهنگی با سازمان صنایع استان حوزه استقرار کارخانه، نسبت به 

تعدیل نرخ فروش سیمان پاکتی اقدام گردد. 

مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس
رضا شیوا، رئیس شورای رقابت در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، 
درخصوص دالیل مخالفت شورای رقابت با عرضه خودرو در بورس، 
گفت: در رابطه با بحثی که این روز ها مطرح است و در روزنامه ها و 
سایت ها به آن پرداخته می شود، اینکه شورای رقابت موافق یا مخالف 
قیمت گذاری در بورس است باید گفت، یکبار رای گیری کردیم و 
مخالف این بودیم که خودرو در بورس مطرح شود. او با بیان اینکه 
بعضی از روزنامه ها دقیق متوجه طرح مجلس از قیمت گذاری خودرو 
در بورس نیستند، بیان کرد: مجلس می خواهد قیمت خودرو در بورس 
کشف شود و ما هم براساس دستور العمل قیمت منصفانه را اعالم 
کنیم. این مقام مسئول گفت: شورای رقابت این وظیفه را در رابطه 

با کاال های انحصاری دارد تا قیمت منصفانه را اعالم 
کند و به مصرف کننده واقعی برسد، اما زمانی که در 
قیمت خودرو در بورس کشف شود با قیمت منصفانه 
فاصله زیادی خواهد داشت. رئیس شورای رقابت بیان 
کرد: براساس ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلی 
اص��ل ۴۴ قانون اساس��ی تعیین مصادیق و تصویب 

دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کاال ها 
و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت  مقررات مربوط بر عهده 
ش��ورای رقابت اس��ت یعنی ما باید بگوییم در بورس کاال عرضه 
شود یا خیر، یعنی هیچ ارگانی نمی تواند تصمیم بگیرد، اما مجلس 

می توان��د ب��ا ارائه راهکاری ای��ن کار را انجام دهد.  وی 
تش��ریح کرد: اگر قیمت خودرو در بورس عرضه ش��ود، 
مصرف کننده و خودروس��از راضی نخواهد بود. اکنون 
فکر می کنم مصرف کننده راضی به قیمت خودرو باشد، 
چون قیمت ما منصفانه است. قیمت ما با قیمت حاشیه 
بازار فاصله زیادی دارد و نشان می دهد قیمت منصفانه 
داریم و مصرف کننده نیز راضی بوده و قیمت ها تعادلی و منصفانه 
است.   رئیس شورای رقابت بیان کرد: برای اطالع می گویم، افرادی 
که می گویند خودروس��از نیز راضی نیس��ت باید بگویم خودروساز ها 
انحصارگر و طرفدار قیمت حاش��یه بازار هس��تند. شیوا بیان کرد: در 

حال حاضر تعداد تولیدکنندگان خودرو زیاد هستند که سهم بازار را 
زیاد به خود اختصاص نداده اند، تعدد مهم نیست مهم این است که 
چقدر س��هم بازار را به خود اختصاص داده اس��ت. ممکن است ۱۰۰ 
تولید کننده داشته باشیم اینکه چه تعداد سهم بازار را اختصاص دهند 
مهم است. وی ادامه داد:  طرح ساماندهی خودرو، مسائل و مشکالت 
زیادی دارد. اینکه خودروسازانی که  تولید کمی دارند، مشمول قیمت 
گذاری نباید باشند، باعث می شود دیگر خودروسازی که تولید زیادی 
دارند تشویق به افزایش تولید نشوند و مشکالت متعددی رخ دهد. 
این مقام مسئول ادامه داد: زمانی که یک بازار چه انحصاری باشد، چه 

دولتی و چه خصوصی، باید نظارت بر آن وجود داشته باشد.   

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اعالم کرد: مجموع 
مصوبات اجرایی شده ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
در س��ال ۹۹ نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل با رشد 
همراه بوده است. به گزارش شاتا، میثم زالی افزود: با 
اش��اره به افزایش همکاری دس��تگاه ها و شبکه بانکی 
با ستاد تسهیل نسبت به سال گذشته گفت: تقریبا ۵۰ 
درصد مصوبات س��ال گذش��ته مربوط به بانک ها، ۱۵ 
درصد مربوط به تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی 
و ۳۵ درصد از مصوبات نیز به سایر ارگان ها و دستگاه 
ها مربوط می باش��د. وی تصریح کرد: س��ال گذش��ته 
نیمی از مصوبات س��تاد اجرایی ش��د و امسال این آمار 
افزایش پیدا کرده و تالش ما این است که با تعامل با 
دستگاه ها و حمایتی که از سوی قوه قضائیه انجام می 
شود بتوانیم تمام مصوبات ستاد را اجرایی کنیم. زالی 
ادامه داد: اجرای مصوبات ستاد، هم به دستگاه هایی 

همچون بانک ها، تامین اجتماعی و مالیات کمک می 
کند و هم باعث افزایش آمار اشتغال در کشور و رونق 
تولید می ش��ود. دبیر س��تاد تسهیل با اشاره به برخی از 
مصوبات مهم س��تاد اضافه کرد: براس��اس مصوبه ای 
که در ستاد تسهیل به تصویب رسید و توسط دادستانی 
کل کش��ور به دس��تگاه های مربوطه ابالغ شد، بانک 
ح��ق اعم��ال محدودیت علیه واحدهای بدهکاری که 

وثایق کافی دارند را ندارد. 
زال��ی اف��زود: این مصوبه ب��ه واحدهای زیادی کمک 
کرده، زیرا وقتی عملیات بانکی را برای واحد تولیدی 
محدود می کنیم، عمال شریان های اصلی را برای او 
می بندیم و این روند در نهایت به تعطیلی واحد منجر 
می شود. وی گفت: برای جلوگیری از صدور بخشنامه 
های خلق الساعه در حوزه تولید که منجر به آسیب ها 
و ایجاد موانعی برای تولیدکنندگان می ش��ود، مصوبه 
ای تصویب ش��د که هر دس��تگاهی در موضوع تولید 
بخش��نامه ای صادر کرد، پیش از ابالغ باید در س��تاد 
تسهیل و رفع موانع تولید بررسی و نواقص آن مرتفع 
ش��ود. وی افزود: س��تاد تس��هیل با حضور ۱۲ ارگان و 
وزارتخانه دولتی و همچنین حضور بخش خصوصی، 
می تواند نگاه کالن تری نس��بت به موضوعات تولید 
داشته باشد و با اجرای این مصوبه، تعارضات به حداقل 

خواهد رسید.

دبیر ستاد تنظیم بازار گفت: مجموعه ارز ۴۲۰۰ تومانی 
که امس��ال برای واردات کاالهای اساس��ی اختصاص 
خواهد یافت برابر ۹ میلیارد دالر است. به گزارش شاتا، 
محمدرضا کالمی با اعالم این مطلب، افزود: هش��ت 
میلیارد دالر از این رقم از س��وی بانک مرکزی تامین 
می ش��ود و ی��ک میلیارد دالر نی��ز از محل تامین ریال 
و ماب��ه التف��اوت ن��رخ ارز اختصاص خواهد یافت. وی 
با اش��اره به اینکه ۵ قلم اصلی کاال در حال حاضر ارز 
۴۲۰۰ تومانی دریافت می کنند ادامه داد: ارز مورد نیاز 
ب��رای روغ��ن خام و چه��ار قلم نهاده دامی برابر با 6.۴ 
میلیارد دالر اس��ت و میزان ارز تخصیصی برای دارو 
نیز برابر با ۲.۵ میلیارد دالر اس��ت. سرپرس��ت معاونت 
بازرگانی داخلی وزارت صمت سهم ارز تعیین شده برای 
کتاب های دانش اموزی را نیز برابر با ۳۰ میلیون دالر 
اعالم کرد و گفت: سهم برخی نهاده ها پایه کشاورزی 
نیز 7۰ میلیون دالر است. کالمی توضیح داد: برای ۵ 
قلم کاالی مش��مول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تا 
کن��ون چه��ار میلیارد و چهارصد میلیون دالر پرداخت 
می شد که طبق اهرین آمار میزان تخصیص ارز ۳.۵ 
میلی��ارد دالر و می��زان تامین ارز ۳ میلیارد دالر اس��ت 
.ب��ه کفت��ه وی 6۰ درص��د از ارز تعیین ش��ده در برنامه 
تا کنون کد تامین را دریافت کرده اس��ت. دبیر س��تاد 
تنظیم بازار با اش��اره به اینکه روند پرنوس��ان تامین ارز 

گاهی برنامه را دچار خلل می کند، گفت: البته با تالش 
مستمر بانک مرکزی تا کنون ۸۰ درصد ارز مورد نیاز 
کد تخصیص دریافت کرده اس��ت که البته تا یک ماه 
فرصت تامین این ارز فراهم است. کالمی با اشاره به 
اینکه نظارت بر اقالم مشمول دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی 
در اولویت برنامه هاست، گفت: در حال حاضر اقالمی 
نظیر روغن در شبکه های توزیع با قیمت مصوب وجود 
دارد.به گفته وی مقادیر موجودی روغن در سقف اعداد 
مصوب موجود اس��ت و موجودی مناس��بی را در این 
حوزه دارا هس��تیم و هیچ مش��کلی از این بابت نیست. 
کالم��ی در حوزه چهار نهاده ها کش��اورزی وارداتی با 
ارز ۴۲۰۰ تومان��ی نی��ز گفت: با مس��ئولیتی که وزارت 
جهاد کشاورزی برای توزیع نهاده ها داراست انشاله با 
ش��فاف س��ازی عزیزان در وزارت جهاد کشاورزی این 

موضوع قابل اطالع رسانی است.

تأمين ارز كاالهای اساسی سرعت گرفتافزايش تعداد مصوبات اجرايی ستاد تسهيل 
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 نرخ جدید بلیت پروازهای داخلی اعالم شد

افزایش نجومی قیمت بلیت هواپیما
گروه  حمل و نقل: انجمن شـركت های هواپيمايی نرخ جديد 
پروازهای داخلی را اعالم كرد كه بر اين اسـاس، سـقف قيمت 
بليت تهران-مشـهد يك ميليون و 354 هزار و كف آن 647 

هزار و 500 تومان تعيين شده است.
به گزارش تجارت انجمن ش��رکت های هواپیمایی دامنه نرخ 
بلیت پروازهای داخلی را به روز رسانی کرد و از ابتدای آبان ماه 

نرخ های جدید اعمال می شود.
ب��ر اس��اس این نرخ نامه، تع��داد پروازهای با قیمت باالی یک 
میلیون تومان افزایش چش��م گیر داش��ته و در بیش��تر مسیرها، 

حداکثر قیمت بلیت باالی یک میلیون تومان است.
همچنی��ن حداق��ل قیمت بلیت نی��ز در چند مورد ۵۰۰ هزار تومان 
و در س��ایر موارد 6۰۰ تا 7۰۰ هزار تومان نرخ گذاری ش��ده اس��ت. 
گران ترین قیمت بلیت برای مس��یر تبریز-بندرعباس با حداکثر 
قیمت دو میلیون و 67۴ هزار و ۲۰۰ تومان بوده، همچنین مسیر 
کرمانشاه- بندرعباس در حداکثر قیمت خود ۲ میلیون و 6۰ هزار 
تومان تعیین قیمت شده است. قیمت بلیت کیش-تبریز نیز جزو 
بلیت های باالی دو میلیون تومان بوده و به نرخ دو میلیون و ۵7۱ 
هزار و ۳۰۰ تومان به فروش می رسد. پرواز ماهشهر-مشهد هم ۲ 
میلیون و ۳۰ هزار تومان به مشتریان فروخته خواهد شد. در سایر 
پروازها نیز حداکثر قیمت باالی یک میلیون تومان اس��ت که به 
عنوان مثال پرواز ارومیه- کیش، ساری- کیش، کرمانشاه- کیش، 
کرمانشاه- قشم، رشت-عسلویه بین یک میلیون و ۸۰۰ تا یک 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته خواهد شد. حداکثر قیمت بلیت 
پرواز تهران-مشهد یک میلیون و ۳۵۴ هزار تومان و حداقل نرخ 
این مس��یر 6۴7 هزار و ۵۰۰ تومان اعالم ش��ده است. قیمت بلیت 
پروازهای تهران-کیش و تهران-قشم هم به ترتیب بین »7۰۰ 
ه��زار ت��ا ۱ میلی��ون و 7۵۰ ه��زار« و »7۲۲ هزار تا ۱ میلیون و ۸۹۰ 

هزار« تومان دامنه گذاری شده اند.
گفتنی است آخرین بار خرداد ماه امسال و به بهانه شیوع کرونا و 

کاهش درآمد شرکت های هواپیمایی، نرخ بلیت پروازهای داخلی 
افزایش یافته بود اما این بار به بهانه افزایش قیمت دالر این اتفاق 

مجدداً پس از تنها ۴ ماه رخ داده است.
مدیران س��ابق س��ازمان هواپیمایی کش��وری پیشتر اعالم کرده 
بودن��د ک��ه ۵۵ درصد هزینه های ش��رکت های هواپیمایی، ارزی 
است؛ اما مدیران جدید این سازمان هنوز درباره این موضوع اظهار 
نظ��ر نکرده ان��د.  در حالی ام��روز نرخ جدید قیمت بلیت پرواز های 
داخلی ابالغ شد که پیش از این بسیاری از شرکت های هواپیمایی 
قیمت های بلیت پرواز های خود را با حداکثر سقف قیمتی به مسافران 

خود عرضه می کردند.

اما امروز با توجه به مصوبه جدید س��تاد ملی مبارزه با کرونا مبنی 
رعایت فاصله گذاری اجتماعی در هواپیما ها و تکمیل فقط 6۰ درصد 
ظرفیت پرواز ها شاهد نرخ نامه جدید پرواز های داخلی اعالم شد. 
تکمیل 6۰ درصد ظرفیت صندلی پرواز ها باعث شد که شرکت های 
هواپیمایی اقدام به افزایش قیمت بلیت هواپیما های خود کنند از 
س��وی دیگ��ر افزایش نرخ دالر هم بهان��ه جدیدی برای افزایش 
قیمت ها بود چرا که بسیاری از هزینه های شرکت های هواپیمایی 
بر اس��اس دالر محاس��به می ش��ود و هم اکنون با توجه به رسیدن 
نرخ دالر به ۲۸ هزار تومان، ش��رکت های هواپیمایی هم قیمت 

بلیت خود را تغییر دادند.

 � افزایش قیمت بلیت هواپیما موقتی است
به گفته مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی 
افزایش قیمت بلیت هواپیما موقتی است و با کاهش قیمت دالر و 
همچنین تکمیل شدن ظرفیت های صندلی هواپیما ها نرخ بلیت 

هواپیما به حالت سابق بازمی گردد.
این صحبت در حالی مطرح شده که بعید است نرخ دالر کاهش پیدا 
کند و برداشته شدن ظرفیت 6۰ درصدی هواپیما ها هم با توجه به 
شرایط کرونایی کشور به این زودی ها امکان پذیر نیست. پیش از 
این هم حرمت اهلل رفیعی رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر 
خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی هم در گفت وگو با خبرنگار 
اقتصادی باش��گاه خبرنگاران جوان، با بیان اینکه ش��رکت های 
هواپیمایی با وجود آن که نرخ های بلیت شان آزاد شده، اما محدودیت 
برای کف و سقف قیمتی خود را تعیین می کنند به طوری که دفاتر 
هواپیمایی حق ندارند پایین تر از کف قیمتی بلیتی را عرضه کنند، 
اما این امکان وجود دارد که باالتر از سقف قیمتی بلیت را عرضه 
کنند. او ادامه داد: اگر شرکتی که محدودیت برای خود تعیین کند 
جریمه خواهند شد زیرا این نوع نرخ گذاری خارج از عرف است و 

بسیاری از مسافران و خریداران بلیت با آن مشکل دارند.
رفیعی با اشاره به اینکه در شرایط کرونایی همواره اعالم می کنند 
که شرکت های هواپیمایی با زیان های بسیار زیادی مواجه شده اند، 
گفت: من حاضرم در این زمینه جلسات مختلفی برگزار و بررسی 
کنیم که در ش��رایط کرونایی ش��رکت های هواپیمایی با توجه به 

افزایش نرخ بلیت چقدر آسیب دیده اند.
امروز نرخ نامه جدید شرکت های هواپیمایی ابالغ شد و بررسی ها 
نشان می دهد که قیمت  بلیت هواپیماها با توجه به نرخ دالر ۲۸ هزار 
تومانی افزایش جهشی داشته است. به طور مثال پیش از این نرخ 
بلیت مسیر تهران- تبریز در نهایت ۴6۰ هزار تومان بود، اما در حال 
حاضر کف نرخ بلیت در این مسیر ۵۴۰ هزار تومان و سقف قیمت 

هم بیش از یک میلیون و 6۸۳ هزار تومان تعیین شده است.

اخبار كوتاه

زيربنايی

افتتاح مسکن ملی اول آبان با حضور رییس جمهوری مجلس به دنبال احیای سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی است 
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اینکه مصوبات و آیین نامه های مختلفی 
وجود دارد که سهم بخش مسکن از تسهیالت بانکی را ۲۰ درصد عنوان می کند، 
گفت: در همین راستا، مجلس این نکته را در قالب یکی از روش های تامین مالی 
طرح جهش تولید مسکن می خواهد به قانون تبدیل کند. مجتبی یوسفی نماینده 
مردم اهواز، باوی و حمیدیه در مجل شورای اسالمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری فارس با تاکید بر اینکه مسئله تامین مسکن مردم از مهم ترین مسائل 
معشتی است و در کانون توجه مجلس قرار دارد، گفت: مجلس یازدهم وعده حل 

مشکالت را به مردم داده است و برای تحقق این وعد با توجه به اولویت هر بحث اقدام می کند. در همین راستا 
بخش مسکن با توجه به اینکه یک پیشران اقتصادی است و با تاروپود معیشت مردم گره خورده است از اهمیت 
به س��زایی برخوردار خواهد بود. عضو کمیس��یون عمران مجلس با اش��اره به این نکته که در طول س��ال های اخیر 
با بی برنامگی دولت در حوزه مس��کن مواجه بوده ایم، تاکید کرد: خال وجود قوانین به منظور س��امان بازار مس��کن، 
امری اس��ت که در دس��تور کار مجلس قرار گرفته و علت این امر آن اس��ت که در گذش��ته، نبود قوانین صحیح و 

همچنین اجرای نامناسب قوانین موجود شرایط اسف باری را در بخش مسکن به وجود آورده است.

محمود محمودزاده پیرامون افتتاح برخی از واحدهای مس��کن ملی در روز اول 
آبان ماه امس��ال توضیح داد: با حضور رییس جمهوری در چهاربخش طرح های 
مس��کنی از جمله اقدام ملی مس��کن و همچنین واحدهای باقیمانده مس��کن مهر 

افتتاح و به بهره برداری خواهند رسید.
معاون وزیر راه و شهرسازی در بیان جزییات طرح هایی که افتتاح و به بهره برداری 
می رس��ند، افزود: طرح های مس��کن ملی در چهاربخش افتتاح می ش��وند، بخش 
نخس��ت طرح های مس��کن ملی، واحدهایی که به ش��کل گروهی به متقاضیان 

واگذار شده، بخش دوم افرادی که به پروژه ها معرفی می شوند و این افراد بخشی از آورده خود را به پروژه تزریق 
کرده اند که با توجه به پیشرفت پروژه ها به متقاضیان می شوندو بخش سوم افتتاح پروژه هایی است که در طرح 

اقدام ملی تمام و تحویل خواهند شد و بخش چهارم نیز کلنگ زنی پروژه های جدید است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه وش��هر س��ازی در زمینه مس��کن مهر و بهره برداری و تحویل واحدهای 
باقیمانده به متقاضیان در این مراس��م، اعالم کرد: اس��تان هایی در این مراس��م تمامی واحدهای باقیمانده مس��کن 

مهر آنها به اتمام می رسد و جشن خاتمه دارند. 

طرح جهش تولید مسکن سرمایه های 
بالاستفاده را آزاد خواهد کرد

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی گفت: 
اج��رای ط��رح جهش تولید مس��کن منجر ب��ه افزایش عرضه 
مس��کن ش��ده و سرمایه های بالاس��تفاده بخش مسکن را آزاد 

خواهد کرد.
»اهلل وردی دهقان��ی« ایرن��ا درباره طرح جهش تولید مس��کن 
اظهار داش��ت: اجرایی ش��دن طرح دوفوریتی مجلس در ارتباط 
با کنترل قیمت مسکن، تاثیر قابل مالحظه ای در بخش مسکن 

خواهد گذاشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی افزود: 
اجرایی ش��دن طرح دوفوریتی جهش تولید مس��کن منجر به 
افزایش عرضه آن می شود و سرمایه های هنگفتی که در بخش 

مسکن بالاستفاده مانده را آزاد خواهد کرد.
 دهقانی تصریح کرد: اگر این طرح به درس��تی اجرایی ش��ود، 
سازندگان مسکن نه تنها سودی از نگه داشتن مسکن نخواهند 
داش��ت بلکه متضرر هم خواهند ش��د. لذا س��ازندگان ناچارند 
واحدهای در اختیار خود را یا بفروشند و یا اجاره بدهند که در هر 

دو صورت این تعداد مسکن در کل جامعه عرضه می شود.
بیش از ۲.۵ میلیون مسکن خالی در کشور وجود دارد

دهقانی افزود: براساس آمارها بیش از ۲.۵ میلیون مسکن خالی 
در سراسر کشور وجود دارد که اجرایی شدن طرح تولید مسکن، 

کاهش اجاره بهای مسکن را به همراه خواهد داشت.
به گفته دهقانی، با اجرای این طرح، مسکن به صورت کاالی 
مصرفی تلقی می شود نه به عنوان کاالی ثروتی و اگر هم این 

مسکن بالاستفاده بماند، ارزش افزوده به همراه نمی آورد.
وی ادامه داد: این طرح عرضه و تقاضای مسکن را به نفع خریدار 
تغییر می دهد به طوری که با ارائه مسکن، میزان عرضه مسکن 
بیش از تقاضای آن خواهد ش��د که این امر می تواند در کنترل 

قیمت مسکن و کاهش قیمت اجاره بها تاثیرگذار باشد.
نماینده ورزقان در مجلس شورای اسالمی درباره قیمت مصالح 
و مواد اولیه ساختمانی  اظهار داشت: افزایش قیمت مواد عمده 
مصرف��ی در س��اختمان ها از جمل��ه فلزات و ف��والد مربوط به 
سیاست های اقتصادی دولت است که آن هم ناشی از افزایش 
ن��رخ ارز اس��ت. دهقان��ی با بیان اینک��ه افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی به دلیل وارداتی بودن آن نیست، یادآور شد: از آنجا 
ک��ه صادرات برای برخی از تولیدکنندگان مصالح س��اختمانی 
که منابع خود را از داخل کش��ور تامین می کنند، س��ود بیشتری 
دارد و با توجه به س��ه برابر ش��دن نرخ ارز،  در نتیجه آهن آالت 
مورد اس��تفاده در س��اختمان را صادر می کنند که اینها کنترل  

نشده هستند. 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی - نظر به دستور مواد۱و۳ 
قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ برابر رای ش��ماره 
۱۳۹76۰۳۱۰۰۱۳۰۲۲۱6۹...مورخ ۱۳۹7.۱۲.۲۰ .هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای/خانم...علی عسگری 
....فرزند... احمد ... .نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مساحت .....۱۹6.6۲ متر مربع 
به شماره پالک ...۲۹۴ ....فرعی از ....۴۱.... اصلی واقع در... قریه سنگین ده بخش...۱۱ ...خریداری از آقای 
/خانم... نعمت اس��دی مالک رس��می محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها 
از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۹۹۰۵۹۳۳
تاریخ انتشار نوبت اول.. .۱۳۹۹.۰7.۱۹ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹.۰۸.۰۳

کفیل اداره ثبت اسناد و امالک چمستان- عظیم توکلی
----------------------------

آگه��ی موض��وع ماده۳وم��اده ۱۳آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

برابر رای شماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۰6۰۱۰۳۰۹ مورخ ۱۳۹۹.۰6.۱۸ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان نور تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی بنام آقای/خانم مهتاب کرمی زاده فرزند مهدی س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک 
قطعه زمین به مس��احت ۳۸۴.۲7 مترمربع پالک ۲۹۱ فرعی از ۱۹ اصلی واقع در تیرکده س��فلی مازندران 
بخ��ش۵ ثب��ت ن��ور مح��رز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مرات��ب در دونوبت به فاصله ۱۵روز در 
روزنامه سراسری و محلی آگهی می گردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به آرا اعالم شده اعتراض داشته 
باش��ند باید از تاریخ انتش��ار آگهی تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ 
نماید.معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد. بدیهی اس��ت در صورت انقضای 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۵۹۲۱ تاریخ 

انتشار اول ۹۹.۰7.۱۹ تاریخ انتشار دوم ۹۹.۰۸.۰۳ 
صفر رضوانی گیل کالیی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان نور

-------------------------------
آگهی تبصره ۳ ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت- س��ند مالکیت شش��دانگ یک دس��تگاه آپارتمان پالک ۲۵ 
فرعی از باقیمانده ۱۰ فرعی از ۲۳۳۱ –اصلی دو غرب ذیل ثبت ۳776۳ صفحه ۱۴۴ دفتر ۴۰6 بش��ماره 
چاپی 66۱۱۱۸ بنام آقای رحمت اله رش��یدنژاد عمران صادر و تس��لیم گردید. س��پس نامبرده برابر گواهی 
انحصار وراثت شماره ۱/۱۱۴۲/۸۴ مورخ ۸۵/۱/۱۰ شعبه اول دادگاه عمومی بابل فوت وراثت حین الفوت : 
رقیه- فروغ –شهین- فرح انگیز- مهین- نعمت اله شهرت همگی رشید نژاد عمران فرزندان و خانم سلطان 
عمران پور بندپی همسر معرفی و برابر گواهی انحصاروراثت شماره ۴/۴۸۲/۹۹ مورخ ۹۹/6/۴ شعبه چهارم 
شورای حل اختالف بابل خانم سلطان عمران پوربندپی فوت وراثت حین الفوت کمافی السابق بوده خانم 
مهین رشید نژاد عمران طی وارده شماره ۱۳۹۹۲۱7۱۰۰۰۴۰۱۲6۰۴ مورخ ۹۹/۴/7 درخواست صدور سند 
مالکیت سهم االرثی را نموده و اعالم داشته اصل سند مالکیت در ید آقای نعمت اله رشید نژاد عمران می 
باش��د. مراتب طی اخطار ش��ماره ۰۳/۹۹/۳۵۹۰ مورخ ۹۹/۴/۲۲ به نامبرده ابالغ با توجه به انقضای مهلت 
معینه و عدم ارایه اصل سند مالکیت مراتب در یک نوبت به مدت ده روز در یکی از روزنامه های کثیرااللنتشار 

آگهی می شود. تاریخ انتشار: ۹۹/7/۱۹ خسروی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک بابل
-------------------------------

اگهی فقدان سند مالکیت - نظر به اینکه  آقای رضا بهادر به شماره ملی ۰۹۲۴7۲۴۹۹۴  به استناد اوراق 
استش��هادیه جهت دریافت س��ند  مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت س��ند 
مالکیت شش��دانگ پالک ۸۱7 فرعی از ۵۳6 فرعی از ۲۳۹-اصلی  بخش نه مش��هد  بعلت س��هل انگاری 
مفقود گردیده  اس��ت بابررس��ی دفترامالک معلوم ش��د مالکیت پالک ثبتی فوق   ذیل دفتر الکترونیکی 
۱۳۹7۲۰۳۰6۲7۱۰۱67۰۹  ثبت وس��ند مالکیت به ش��ماره ۲7۲۳۳6ب۹7 بنام وی صادر گردیده اس��ت.
سپس برابر سند رهنی ۲۰۰۰6 مورخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۹ دفترخانه ۲۰۲ مشهد در رهن بانک کشاورزی میباشد.
دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.  .لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی 
ومتذکر میشود هرکس نسبت ملک مورد اگهی معامله ای انجام داد ه است یا مدعی وجود سند مالکیت نزد 
خود میباشد بایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار اگهی اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت 
یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ویا 
وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم ان 

به متقاضی اقدام خواهد شد. م الف 6۲۵      حمیدرضاافشار    ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهدمقدس
------------------------

اگهی فقدان س��ند مالکیت - نظر به اینکه  آقای س��یدجالل موس��وی طبق تفویض وکالت ش��ماره ۳۸۸۱7 

مورخ ۱۳۹۹/۰۴/۰۴ دفتر ۲۰۵ مش��هد و و کالتنامه ۱۹۸۴۵7مورخ ۱۳۹۵/۰7/۰۵ دفتر 7۰ مش��هد از آقای 
جعفر شجاع الساداتی به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند  مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده ومدعی است سند مالکیت ۴7۵۹۴.۵سهم مشاع از ۵۲۵۸۰ سهم  ششدانگ یک قطعه باغ 
بشماره پالک ۱ فرعی از ۳6-اصلی  بخش نه مشهد  مفقود گردیده  است بابررسی دفترامالک معلوم شد 
مالکیت پالک ثبتی فوق   ذیل دفتر شماره ۱۳7 صفحه ۱۲۲ بشماره ۲۱۸۰۵6  ثبت وسند مالکیت به شماره 
۰۳۲۸۹۹ صادر گردیده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.  .لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون 
ثبت مراتب یک نوبت اگهی ومتذکر میشود هرکس نسبت ملک مورد اگهی معامله ای انجام داد ه است یا 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د بایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��ار اگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد.
م الف 6۲6      حمیدرضاافشار      ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهدمقدس

------------------------------
اگهی فقدان سند مالکیت - نظر به اینکه  آقای علی نظری مریم آبادی به استناد دوبرگ استشهادیه منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت سند  مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه نموده ومدعی است سند 
مالکیت ششدانگ یک باب منزل پالک باقیمانده ۱۰۵۳و۱۰۵۴ فرعی از ۱۸۸-اصلی  بخش نه مشهد  که 
متعلق به وی میباشد به علت سهل انگاری مفقود گردیده  است بابررسی دفترامالک معلوم شد دو دانگ 
مش��اع از شش��دانگ ذیل دفتر صفحه ۲۴۱دفتر۲۰۱ ثبت ۳۳۹۵۹ بنام علی نظری مریم آبادی ثبت وس��ند 
چاپی ۵۱۲۰۸7صادر گردیده است)توضیحا پالک باقیمانده ۱۰۵۳و۱۰۵۴ فرعی در راستای استانداردسازی 
به پالک ۲۹۵۵ فرعی تبدیل ش��ده اس��ت.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.  .لذا به اس��تناد ماده ۱۲۰ 
اصالحی قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی ومتذکر میش��ود هرکس نس��بت ملک مورد اگهی معامله ای 
انجام داد ه است یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد بایستی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتشار اگهی 
اعتراض کتبی خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
است درصورت عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله 

رسمی نسبت به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد.
م الف 6۲7    حمیدرضاافشار    ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهدمقدس

----------------------
اگهی فقدان سند مالکیت - نظر به اینکه  آقای محمد صادق خوانی طبق وکالتنامه شماره ۴۸۸۲۱ مورخ 
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ از ورثه مرحوم کرم رضاخوانی به استناد اوراق استشهادیه جهت دریافت سند  مالکیت المثنی 
نوبت س��ومبه این اداره مراجعه نموده ومدعی اس��ت س��ند مالکیت س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه 
زمین بشماره پالک ۲۰۳7 فرعی از 7-اصلی  بخش نه مشهد  مفقود گردیده  است بابررسی دفترامالک 
معلوم شد مالکیت نامبرده ذیل دفتر شماره ۱۵۸ صفحه ۱۹ بشماره ۲۴۹۳۳ ثبت وسند مالکیت به شماره 
۹۱۸۰۱۳ صادر گردیده است.دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد.  .لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون 
ثبت مراتب یک نوبت اگهی ومتذکر میشود هرکس نسبت ملک مورد اگهی معامله ای انجام داد ه است یا 
مدعی وجود س��ند مالکیت نزد خود میباش��د بایس��تی ظرف مدت ده روز ازتاریخ انتش��ار اگهی اعتراض کتبی 
خود را به پیوست اصل سند مالکیت یا سند معامله رسمی به این اداره تسلیم نماید بدیهی است درصورت 
عدم وصول اعتراض درمهلت مقرر ویا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی وتسلیم ان به متقاضی اقدام خواهد شد.
م الف 6۲۸    حمیدرضاافشار    ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهدمقدس

------------------------
آگهی فقدان س��ند مالکیت - نظر بر اینکه خانم مرضیه آقایی کورعباس��لو فرزند گیو طی درخواس��ت وارده 
بش��ماره  ۳۲76  -  ۱۳۹۹/7/۱6 اعالم داش��ته که س��ند مالکیت المثنی شش��دانگ آپارتمان مسکونی قطعه 
تفکیکی ۴۴ طبقه ۸ پالک ثبتی 6۸۸۱ فرعی مجزی ش��ده از ۳۸۱۹ فرعی از ۳۱۰ اصلی در بخش س��ه 
اردبیل حوزه ثبتی سرعین را بعلت سهل انگاری مفقود نموده و پس از جستجوی کامل پیدا ننموده اند . لذا 
در این مورد بخشنامه فقدان سند مالکیت بشماره ۱۳۹۹۸۰۰۰۳۱6۸۰۰۰۰۱۰6 مورخه ۹۹/7/۱6 به دفاتر 
اسناد رسمی سراسر کشور ابالغ شده است . حال در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت موضوع 
یکبار در روزنامه آگهی تا هر کس هرگونه ادعای به وجود سند مالکیت یا سند معامله نزد خود داشته باشد ، 
ظرف مدت ده روز )۱۰روز( پس از انتشار این آگهی اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند 
. بدیهی اس��ت پس از انقضای مدت مقرره اداره ثبت نس��بت به صدور س��ند مالکیت بنام وی طبق مقررات 
قانونی اقدام و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهد بود. توضیح اینکه متقاضی درخواست المثنی دوم نموده 

است. رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین- محمدی
-----------------------

آگهی تغییرات ش��رکت نگین تندیس رهاب با مس��ئولیت محدود به ش��ماره ثبت ۱۱۵۲7 و شناس��ه ملی 
۱۴۰۰۴۰۰۳۵۱۹  به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۹۹/۲/۲ تصمیمات ذیل 
اتخاذ ش��د : . آقای اکبر میرزاپور به کد ملی ۰۰۵۵۳۴۲۲۱۳ با پرداخت مبلغ ۹۹۰.۰۰۰ ریال به صندوق 
ش��رکت در زمره ش��رکا درآمد و در نتیجه س��رمایه ش��رکت از مبلغ ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۲۰.۹۹۰.۰۰۰ 
ریال افزایش داد و ماده مربوطه اساس��نامه اصالح می گردد اس��امی ش��رکاء: افزایش میزان سهم الشرکه 
 بع��داز ورود ش��خص جدی��د ۱. آق��ای کری��م کیومرثی )مبل��غ ۲۰۰۰۰۰ ریال( ۲. آق��ای صمد کیومرثی 
) مبل��غ ۱۹.6۰۰.۰۰۰ ری��ال( ۳. آق��ای ابراهی��م ش��یرگیر اجیرل��و ) مبل��غ ۲۰۰۰۰۰ ری��ال ( ۴. آقای اکبر 
میرزاپور)مبلغ ۹۹۰۰۰۰ ریال( - اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اردبیل / اداره ثبت ش��رکت ها و 

موسسات غیرتجاری اردبیل )۱۰۱۴۹۹۰(

آگهی مزایده عمومی شهرداری مهاجران 
ش��هرداری مهاجران در نظر دارد براس��اس بند یک صورتجلس��ه ش��ماره ۱۳۱ مورخ ۹۸/۱۰/۰۲ ش��ورای محترم اس��المی ش��هر مهاجران بهره برداری از یک باب واحد 
تجاری – خدماتی واقع در خیابان امام و یک باب واحد تجاری در منطقه اطلس��ی را به اش��خاص حقیقی برای مدت س��ه س��ال به صورت اس��تیجاری واگذار نماید. لذا 
از کلیه اش��خاص که در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی می باش��ند دعوت به همکاری می ش��ود. متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ۱۰ روز از 

ساعت 7/۳۰ لغایت پایان وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مهاجران مراجعه نمایند.

مشخصات واحدهای تجاری: )قیمت ها به ریال می باشند( 

متراژ تقریبیکاربری واحدآدرسردیف
قیمت پایه سال اول 

)ماهیانه( 
سپرده شرکت در مزایده قیمت پایه سوم )ماهیانه( قیمت پایه سال دوم )ماهیانه( 

224.500.0005.400.0006.480.0009.828.000آزاد اطلسی 1

206.500.0007.800.0009.360.00014.196.000آزادخیابان امام2
۱-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 

۲- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.
۳- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.  

۴- به اطالع کلیه عالقمندان می رساند که مشاهده اسناد مربوطه از طریق سایت شهرداری به آدرس:  www.mohajerancity.ir امکان پذیر می باشد. 
۵- تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۸6۲۸۱۲۰ -۰۸6می باشد. 

کمیسیون معامالت شهرداری مهاجران 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰7/۱۰
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰7/۱۹

ت دوم
نوب

فراخوان مزایده عمومی 
واگذاری مدیریت پسماند خشک و تفکیک از مبداء شهرداری مهاجران 

ش��هرداری مهاجران در نظر دارد براس��اس بند ۴ صورتجلس��ه ش��ماره ۱67 مورخ ۹۹/۰۴/۰۱ ش��ورای محترم اس��المی شهر مهاجران مدیریت پسماند خشک و تفکیک 
از مبداء ش��هرداری مهاجران را به صورت مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واجد ش��رایط واگذار نماید. لذا از کلیه اش��خاص که در این زمینه دارای تخصص و تجربه 
کافی می باش��ند دعوت به همکاری می ش��ود. متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ۱۰ روز از س��اعت 7/۳۰ لغایت پایان وقت اداری جهت دریافت اس��ناد 

مزایده به شهرداری مهاجران مراجعه نمایند.
موضوع مزایده: 

قیمت ها به ریال می باشد. 

عنوان پروژهردیف
قیمت پایه سال 

اول ماهیانه 
قیمت پایه سال 

دوم ماهیانه 
قیمت پایه سال 

سوم ماهیانه 
قیمت پایه سال 
چهارم ماهیانه

قیمت پایه سال پنجم 
ماهیانه 

مبلغ سپرده 

۱
واگذاری مدیریت پسماند خشک و تفکیک از 

مبداء شهرداری مهاجران  
۳۵.۰۰۰.۰۰۰۴۳.7۵۰.۰۰۰۵۴.6۸7.۵۰۰6۸.۳۵۹.۳7۵۸۵.۴۴۹.۲۱۸۱7۲.۳۴7.6۵۵

1-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد. 
2- به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد. 
4- شرکت کنندگان در مزایده باید حداقل ۵ سال سابقه فعالیت در حوزه پسماند شهرداری ها داشته باشند و از کارفرما گواهی معتبر ارائه نمایند.  

4- به اطالع کلیه عالقمندان می رساند که مشاهده اسناد مربوطه از طریق سایت شهرداری به آدرس:  www.mohajerancity.ir امکان پذیر می باشد. 
5- تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۸6۲۸۱۲۰ می باشد. 

کمیسیون معامالت شهرداری مهاجران 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰7/۱۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۰7/۱۹
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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.   

 قاب روز                                    برداشت شالی از مزارع گلستان/میزان 
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جامعه

اس��تاندار تهران از الزام اس��تفاده از ماسک 
توس��ط ش��هروندان در تهران از درب منازل 
از ش��نبه و تمدید محدودیت های کرونایی 
خب��ر داد.ب��ه گزارش ایس��نا، انوش��یروان 
محس��نی بندپی درب��اره تمدید محدودیت 
های کرونایی در اس��تان تهران گفت: تمام 
محدودی��ت های ابالغی در هفته گذش��ته 
از روز ش��نبه تا روز چهارش��نبه ۲۵ مهر ماه 
در اس��تان تهران به قوت خود باقی اس��ت. 
همچنی��ن در خص��وص برگ��زاری کالس 
ه��ا در  دانش��گاهها و م��دارس این موضوع 
بصورت  مجازی دنبال می ش��ود.وی تاکید 
کرد: استفاده از ماسک از درب منازل برای 
شهروندان در تهران ضروری است. معاونت 
حم��ل و نق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران 
نیز طی اطالعیه ای در خصوص ممنوعیت 
ورود بدون ماسک به تمامی ناوگان عمومی 
پایتخ��ت اع��الم کرد: به دنبال افزایش آمار 

شیوع ویروس کرونا و اعمال محدودیت ها 
از س��وی س��تاد ملی مقابله با این ویروس، 
از روز “ش��نبه ۱۹ مهر ماه ورود افراد بدون 
ماسک در تمامی ناوگان عمومی شهرتهران 
ممنوع خواهد شد.مجموعه مدیریت شهری 
و معاون��ت حم��ل و نقل و ترافیک ، همواره 
الزام استفاده از ماسک را در ناوگان عمومی 
پایتخت در دستور کار داشته است و اکنون 
باردیگ��ر اع��الم م��ی دارد: رعایت فاصله 
گذاری اجتماعی و اس��تفاده از ماس��ک در 
مت��رو و اتوب��وس و تاکس��ی همچنان مورد 
تاکید است و از شنبه ۱۹ مهر سخت گیری 
های بیشتری توسط نیروی انتظامی، پلیس 
مترو و یگان حفاظت شهرداری تهران برای 
اس��تفاده ش��هروندان از ماس��ک در مترو و 
اتوبوس و تاکس��ی های شهر تهران اعمال 
خواه��د ش��د و از ورود افراد بدون ماس��ک 

ممانعت بعمل خواهد آمد.

 تردد بدون ماسك ممنوع!
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هنر

اس��تاد  محمدرضا ش��جریان پنجشنبه، ۱7 مهر ماه 
پس از یک دوره طوالنی مبارزه با بیماری، در س��ن 
۸۰ س��الگی دار فانی را وداع گفت. قرار اس��ت  پیکر 
این هنرمند در شهر توس و در جوار آرامگاه فردوسی 

به خاک سپرده شود.
محمدرضا شجریان � موسیقیدان و خواننده موسیقی 
اصیل ایرانی � یکم مهرماه سال ۱۳۱۹ به دنیا آمد. او 
مدتی رئیس کنونی شورای عالی خانه موسیقی ایران 
بود. ابداع چند س��از موس��یقی از اقدامات شجریان در 
حوزه موسیقی محسوب می شود. او در قرائت قرآن 
نیز فعالیت داشته و دعای ربنا، معروف ترین تالوت 
قرآنِی اوست. این اثر را سازمان میراث فرهنگی صنایع 
دستی و گردشگری به عنوان اثر ملی ثبت کرده  است. 
شجریان در دنیا هنرمندی شناخته شده بود؛ چنانچه 
سایت انجمن آسیا محمدرضا شجریان را پرآوازه ترین 
هنرمند موسیقی اصیل ایرانی، روزنامه ونکوورسان 
او را یکی از مهم ترین هنرمندان موس��یقی جهان و 
همچنین رادیوی عمومی ملی )NPR( در سال ۲۰۱۰ 
وی را یک��ی از ۵۰ ص��دای برت��ر جهان معرفی کرده  
اس��ت. اس��تاد شجریان نامزد ۲ جایزه گرمی نیز بوده 
است. ششم اسفند ماه ۹۴ بود که خود هنرمند با انتشار 
نامه ای از لغو کنسرت ایروان در تاریخ ۱۲ فروردین 

خبر داد!و سرانجام سال ۹۵ در ثانیه های آغازین سال 
ی��ک ویدیوی چند ثانیه ای از محمدرضا ش��جریان 
منتشر شد. ویدئویی کوتاه که رازی ۱۵ ساله را فاش 
می کرد.استاد شجریان همزمان با شروع سال نو ۹۵ 
در صفحه شخصی اش همانند هر سال پیام نوروزی 
داد و س��ال نو را به هم وطنان و فارس��ی زبانان س��ایر 
کشورها تبریک گفت و از همراه و دوستی صحبت 
کرد که ۱۵ س��ال بود با او زندگی می کرد. اما چهره 

ظاهری او با سر تراشیده در این ویدئو باعث تعجب 
مخاطبان شد.خالصه صحبت های استاد شجریان 
در این ویدیو به این صورت اس��ت:»خود من هم با 
یک مهمان ۱۵ ساله ای سال هاست که آشنا هستم 
و دوس��ت ش��دیم با همدیگر و االن هم من به خاطر 
همان اینجا ایستاده ام و طبق دستور ایشان موهای 
سرم را هم کوتاه کردم و بچه حرف گوش کنی شدم و 
چند وقت دیگر هم در اینجا هستم چون آرامش خوبی 

دارم و خیلی راحتم اینجا برای این که با این میهمان 
بتوانیم به تفاهم بایس��تیم، ان ش��اء اهلل. به تفاهم که 
رسیدیم راه می افتم می آیم به سراغ شما هم میهنان 
عزیزم و کارهای هنری ام را دنبال خواهم کرد.«از آن 
زمان تاکنون محمدرضا شجریان بارها و بارها برای 
درمان در بیمارس��تان های داخل و خارج از کش��ور 
بستری شد. در سال های پایانی عمر، بیماری توان 
حضور در صحنه را از او گرفته بود و یک س��ال آخر 
هم به کررات در بیمارستان جم بستری شد و تحت 
درمان و مراقبت تیم پزشکی خود قرار گرفت.اما در 
نهای��ت اج��ل فرصت ادامه حیات را از او گرفت تا در 
روز اربعین صدای خس��رو آواز ایران برای همیش��ه 
خاموش شود.پیکر محمدرضا شجریان � پنجشنبه 
� ۱7 مهر ماه � به بهش��ت زهرا)س( منتقل و جمعه 
پس از تطهیر، به امامت حجت االسالم محمود دعایی 
بر پیکر این هنرمند فقید اقامه نماز ش��د.بر اس��اس 
توضیحات همایون شجریان فرزند استاد آواز ایران، 
قرار است پیکر محمدرضا شجریان در آرامگاه حکیم 
ابوالقاسم فردوسی به خاک سپرده شود. این گزارش 
می افزاید،خاکسپاری در شهر توس و در کنار مقبره 
فردوسی و آرامگاه اخوان ثالث، خواست و وصیت این 

هنرمند بوده است.

فوتبال

کنفدراس��یون فوتبال آس��یا رس��ما اعالم کرد که 
شکایت باشگاه النصر عربستان از پرسپولیس را رد 
کرده است.به گزارش ایسنا، النصر عربستان در دیدار 
نیمه نهایی لیگ قهرمانان آس��یا برابر پرس��پولیس 
شکس��ت خورد. این باش��گاه عربستانی بعد از بازی 
اعالم کرد که پرس��پولیس در اس��تفاده از بازیکنان 
جدید خود مرتکب تخلف ش��ده اس��ت و به همین 
خاطر به AFC ش��کایت کرد.باش��گاه النصر مدعی 
بود که فیفا پرسپولیس را به خاطر تخلف در پرداخت 

طلب برانکو از جذب بازیکن جدید محروم کرده و به 
همین خاطر جذب و استفاده از بازیکنان جدید توسط 
این باش��گاه در لیگ قهرمانان آس��یا غیر قانونی بود 
و باید نماینده ایران بازنده اعالم شود.کنفدراسیون 
فوتبال آس��یا سه ش��نبه با ارس��ال نامه ای به باشگاه 
پرس��پولیس از این باش��گاه خواست که دفاعیات و 
اسناد خود را تا روز پنجشنبه به این نهاد ارائه دهد. 
در نهایت، کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا 
تشکیل جلسه داد و اعتراض باشگاه النصر را رد کرد 

تا پرس��پولیس همچنان فینالیس��ت لیگ قهرمانان 
باق��ی بماند.کمیته انضباطی کنفدراس��یون فوتبال 
آس��یا براس��اس ماده ۵۱ اساس��نامه لیگ قهرمانان 
آس��یا ش��کایت النصر عربستان را مورد بررسی قرار 
داد و آن را رد کرد.سایت رسمی کنفدراسیون فوتبال 
آس��یا این موضوع را رس��ما اعالم و تاکید کرده که 
این رای قطعی است. باشگاه النصر عربستان بعد از 
رد اعتراض این باش��گاه علیه پرسپولیس قصد دارد 

که شکایت را به CAS ببرد. 

"AFC  شكايت النصر را رد كرد

فناوری

 گرگ براون طراح شناخته شده موتورهای جت و هواپیماهای برقی از طراحی 
نمونه اولیه خودروی پرنده ای خبر داده که می تواند با س��رعت ۸۰۰ کیلومتر 

در س��اعت پرواز کند.به گزارش مهر به نقل از 
نیواطل��س، خودروهای پرنده ای که تا به امروز 
معرفی ش��ده اند تنها قادر به طی مس��افت هایی 
کوتاه بوده و سرعت حرکت آنها نیز پایین بوده 
است. اما خودروی پرنده جدید به علت استفاده 
از دو موتور جت س��رعت بس��یار باالیی خواهند 
داش��ت.گرگ براون که ب��ه علت همکاری در 
طراحی جت های اف ۱۸ و هواپیماهای بوئینگ 
777 ش��هرت دارد با ۱۵ س��ال سابقه و بررسی 

نحوه طراحی خودروهای پرنده در مورد نس��ل جدید این محصول به جمع 
بندی رس��یده اس��ت. بال های این خودرو به صورت تاش��و طراحی ش��ده و در 

زمان حرکت آن بر روی زمین جمع می شوند.خودروی پرنده جدید با یک بار 
شارژ باتری ها می تواند تا ۱۳7۰ کیلومتر را طی کند. برای طراحی بدنه سبک 
و بال های جمع ش��ونده این خودروی پرنده از 
خدمات شرکت مهندسی آرمادا و قاب های ویژه 
آلومنیومی استفاده شده است.برای جمع شدن 
بال ه��ای ۸ مت��ری این خ��ودروی پرنده از یک 
موتور الکتریکی اس��تفاده می شود و یک باتری 
۱۰۰ کیلووات س��اعتی قابل ارتقا نیز برای این 
خودرو در نظر گرفته شده است. حداکثر ظرفیت 
ای��ن خ��ودرو که 6.۴۳ مت��ر طول دارد چهار نفر 
است. توان رانش دو موتور جت این هواپیما به 
۴۰۰۰ پوند می رسد.برای کنترل این خودروی پرنده در حین پرواز و بر روی 

زمین ابزار و امکانات متفاوتی در نظر گرفته شده است. 

ساخت خودروی پرنده با سرعت پرواز 800 كيلومتر در ساعت

 استاد محمدرضا شجريان در كنار مزار فردوسی و اخوان ثالث آرام می گيرد

 بدرقه باشکوه خسرو آواز ایران 

 

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف

  آگهی مناقصه عمومی 
 نوبت دوميک مرحله ای )شماره 90/م ع/99(

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظردارد عملیات اجرای احداث کانال بای پس و حوضچه آرامش و تحکیم 
و اصالح کانال بای پس موجود تصفیه خانه فاضالب شهر کرج از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از طریق 

مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از 
طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir با ش�ماره فراخوان 
2099005186000044  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي . مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه. مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد بر اساس فهارس بهاء 
ابنیه و شبکه جمع آوری و انتقال فاضالب سال 1399 . مبلغ 55.921.990.090 ریال و مدت اجراي کار 8 
)هش�ت( ماه و مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار  2.796.099.505 ریال  به صورت واریز نقدي به 

حساب شرکت . ضمانتنامه بانکي یا اوراق مشارکت مي باشد.

مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDF. موظف به ارائه کلیه اسناد در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 
14:30 روز شنبه مورخ 99/08/10 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 13:30 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 خواهد بود.
نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 99/07/19 تا 
س�اعت 19 روز چهارش�نبه مورخ 99/07/23  از طریق س�امانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 026-32117150  
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 )iets.mporg.ir( جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملي اطالع رس�اني مناقصات ، به آدرس
مراجعه نمایید..  

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف

  آگهی تجديد مناقصه عمومي 
 نوبت دوميک مرحله ای )شماره 91/م ع/99(

شش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظردارد اجرای عملیات تکمیل مخزن . س�اختمان نگهبانی و فنس 
کشی مخزن 10000 مترمکعبی RL مهرشهر از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از طریق مناقصه عمومي 

به پیمانکار واجد شرایط و داراي حداقل رتبه 5 در رشته آب واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از 
طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir با ش�ماره فراخوان 
2099005186000045  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي . مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه. مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد بر اساس فهارس بهاء 
ابنیه . تاسیس�ات مکانیکی و برقی و خطوط انتقال آب س�ال 1399 . مبلغ 34.283.751.350 ریال و مدت 
اجراي کار 12 )دوازده( ماه شمسي و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 1.714.187.567 ریال  به 

صورت واریز نقدي به حساب شرکت . ضمانتنامه بانکي یا اوراق مشارکت مي باشد.

مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDF. موظف به ارائه کلیه اسناد در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 
14:30 روز شنبه مورخ 99/08/10 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 خواهد بود.
نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 99/19/07 تا 
س�اعت 19 روز چهارش�نبه مورخ 99/07/23  از طریق س�امانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 026-32117150  
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 )iets.mporg.ir( جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملي اطالع رس�اني مناقصات ، به آدرس
مراجعه نمایید.   

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/43/00/ف

 آگهی تجديد مناقصه عمومي
 نوبت دوم يک مرحله ای )شماره /92م ع/99(

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظردارد اصالح و توس�عه ش�بکه برق رس�انی به تصفیه خانه فاضالب 
ماهدش�ت از محل اعتبارات طرحهاي عمراني را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد ش�رایط و داراي 

حداقل رتبه 5 در رشته نیرو واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکتها از 
طریق درگاه س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س�تاد( به آدرس www.setadiran.ir به ش�ماره فراخوان 
2099005186000046 انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي . مراحل 
ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهینامه امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد پروژه. مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار : برآورد بر اساس فهرست بهاء 
ابنیه . تاسیسات برقی و توزیع نیروی برق سال 1399 . مبلغ 7.780.295.581 ریال و مدت اجراي کار 45 
)چهل و پنج( روز مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 389.014.779 ریال  به صورت واریز نقدي به 

حساب شرکت . ضمانتنامه بانکي یا اوراق مشارکت مي باشد.

مناقصه گران عالوه بر بارگذاري فایلهای PDF. موظف به ارائه کلیه اسناد در پاکت الک و مهر شده تا ساعت 
14:30 روز شنبه مورخ 99/08/10 به دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشند.

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 99/08/11 خواهد بود.
نحوه دریافت اس�ناد مناقصه: داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مناقصه از تاریخ 99/07/20 تا 
س�اعت 19 روز پنجش�نبه مورخ 99/07/24  از طریق س�امانه س�تاد به آدرس www.setadiran.ir اقدام 

نمایند. تلفن تماس : 026-32117150  
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.

 )iets.mporg.ir( جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملي اطالع رس�اني مناقصات ، به آدرس
مراجعه نمایید.  

شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

آگهی تجدید مناقصه  
بنیاد مس�کن انقالب اس�المی اس�تان مرکزی در نظر دارد نسبت به 
اجرای عملیات فونداس�یون ، س�قف و اس�کلت  104 واحد حیاط دار 
در شهر غرق آباد شهرستان ساوه بصورت دستمزدی اقدام نماید،  
لذا از پیمانکاران ذیصالح جهت ش�رکت در مناقصه دعوت به عمل 

می آید:
- محل اجرای پروژه : شهرستان ساوه – روستای غرق آباد

- زم�ان ف�روش اس�ناد از تاری�خ 99/7/20 ت�ا تاری�خ 99/7/27 
میباشد.

- جهت تحویل اسناد حداکثر تا تاریخ99/7/29 می باشد.
- زمان بازگشایی پاکات مناقصه  99/7/30 می باشد.

- ضمانت نامه بانکی 5 درصد مبلغ پیشنهادی
- محل تحویل پاکات مناقصه : اداره حراس�ت بنیاد مس�کن انقالب 

اسالمی استان مرکزی
- محل فروش اسناد و اطالع از سایر جزییات : واحد امور قرارداد ها 
واقع در اراک – میدان حافظ – جنب کالنتری13 بنیاد مسکن انقالب 

اسالمی استان مرکزی طبقه دوم- تلفن 08633663035-6

ت اول
نوب

روابط عمومی بنياد مسكن استان مركزی

کنجد س��یاه عالوه بر آنکه طعم دهنده خوبی برای مواد غذایی اس��ت حاوی مواد 
مغذی اصلی و مفید برای س��المت اس��ت.به گزارش ایس��نا، روزنامه تایمز آو ایندیا 

به برخی از فوائد کنجد س��یاه برای س��المت اش��اره 
کرده که ش��امل موارد زیر اس��ت:تنظیم فشار خون: 
فشار خون باال یکی از شایع ترین بیماریهای جسمی 
در جهان اس��ت. کنجد س��یاه به دلیل برخورداری از 
میزان قابل توجهی منیزیم در پیشگیری از باال رفتن 
فش��ار خون موثر اس��ت. همچنین این دانه ها سرشار 
از چربی های اش��باع نش��ده اس��ت که به تنظیم فشار 
خون کمک می کند.کمک به هضم غذا: این دانه ها 
در درمان مش��کالت گوارش��ی از قبیل یبوست مفید 

است چرا که سرشار از فیبر خوراکی است. کنجد سیاه حرکت روده را تقویت کرده 
و روند هضم غذا را آس��ان می کند.پیش��گیری از س��رطان: دانه کنجد س��یاه حاوی 

خواص آنتی اکس��یدان اس��ت که از بدن در برابر س��لولهای سرطانزا محافظت می 
کند. ترکیب سس��امین موجود در این دانه ها مانع از آن می ش��ود که رادیکالهای 
آزاد به بدن آس��یب وارد کند.بهبود خلق و خو: وجود 
مقادیر باالیی از کلسیم و منیزیم در دانه های کنجد 
سیاه سطح استرس در بدن را کاهش می دهد. مصرف 
این دانه ها موجب تولید سروتونین می شود که خلق 
و خ��و را تنظی��م ک��رده و درد را کاهش می دهد.مفید 
برای س��المت ریه: با ش��یوع کروناویروس نگرانی ها 
در مورد حفظ س��المت دس��تگاه تنفس��ی بیشتر شده 
اس��ت. منیزیم موجود در دانه های کنجد س��یاه برای 
افراد مبتال به بیماریهای تنفس��ی از جمله آس��م مفید 
است.حفظ سالمت و استحکام استخوانها: دانه های کنجد سیاه سرشار از کلسیم 

و روی است که سالمت استخوانها را حفظ می کند.

سالمت

تنظيم فشار خون با كنجد سياه


