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بحران اقتصادی نيازمند 
عذرخواهی

علی اکبر محمودی
دکترای مدیریت بازرگانی

سرمقاله

در  ای��ران  اقتص��اد 
ش��رایطی قرار دارد که 
نیاز به مقدمه نیس��ت چراکه ریش��ه های 
این بحران ها معلوم است. آنها که مدعی 
بودند اف.ای.تی.اف و س��ی.اف.تی هیچ 
تاثی��ری بر اقتصاد ما نم��ی گذارد، امروز 
با چش��م ببینند که چه اتفاقاتی در اقتصاد 
ما افتاده اس��ت. همین افراد که با اش��کال 

تراشی و...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
با امضای تفاهم نامه ای به ارزش ۵۰ هزار میلیارد ریال با مپنا؛

 بانک صادرات ایران 
به توسعه راه آهن شتاب می دهد

  دستاوردهای پایان تحریم 
تسلیحاتی ایران

 قیمت خودرو در بازار آزاد دو برابر قیمت فروش کارخانه است 
سود بادآورده 100 هزار میلیارد تومانی 

 در جیب دالالن خودرو
گروه صنعت و تجارت: بیستم مردادماه سال جاری بود که سیداحمد رسولی نژاد، نایب 
رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی، از طرح این کمیسیون برای 
ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکالت این حوزه خبر داد. این نماینده مجلس 
همان زمان اعالم کرد که در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس، طرح 
جامعی توس��ط متخصصان و اصحاب فن در دس��ت تهیه اس��ت و در تالش هس��تیم تا 

پس از بررسی همه مسائل، مشکالت و وضعیت صنعت ...        صفحه 6
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 رئیس کل بانک مرکزی با اش��اره به تامین کس��ری بودجه 
دولت در نیمه اول س��ال با انتش��ار اوارق بدهی ابراز امیدواری 
ک��رد ای��ن رون��د در نیمه دوم س��ال نیز ادامه یابد تا با کمترین 
اثرات جانبی بر تورم و نقدینگی، کسری بودجه دولت جبران 
ش��ود. به گزارش تس��نیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی طی یادداش��تی در صفحه ش��خصی خود در فضای 
مجازی نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست پولی 

و اعتباری عالوه بر ضرورت مهار تورم ...

 مراسم عزاداری شهادت حضرت امام علی بن موسی الرضا 
)ع( در حس��ینیه امام خمینی با حضور رهبر معظم انقالب 
اس��المی برگزار ش��د.به گزارش ایسنا، در این مراسم که به 
علت رعایت ضوابط بهداشتی بدون حضور جمعیت برگزار 
شد، حجت االسالم عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط 
بین مؤمنین را الزمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: 
در نگاه دینی و بر اس��اس روایات متعدد، ایثار و گذش��ت، 

خوشرویی، انفاق و گره گشایی...

جبران کسری بودجه دولت 
با انتشار اوراق بدهی 

برگزاری مراسم عزاداری با 
حضور رهبر معظم انقالب

 صفحه2  صفحه3

پایانفصلریزشهایسنگینبورس
 تجارت تأثیر "دالر" و "انتخابات آمریکا" را در بازار سرمایه بررسی می کند 

بحران اقتصادی نیازمند عذرخواهی
ادامه از همین صفحه...  بهانه گیری ناشی از دور بودن 
از عرص��ه قدرت و سیاس��ت، چ��وب الی چرخ حرکت 
اقتصاد گذاشتند، چرا امروز همه چیز را به دولت نسبت 
می دهند، در حالی که بهتر است به دلیل رفتار گذشته 
از م��ردم عذرخواه��ی کنند. همی��ن ها می گفتند روپیه 
هند، یوان چین، لیر ترکیه، روبل مسکو، یورو اروپا و... 
را جایگزین دالر می کنند، اما امروزه ش��اهد هس��تیم 
ک��ه دالر چگون��ه لحظه ای گران می ش��ود و کاالهای 
دیگر را به دنبال خودش می کشد. براستی کدامیک از 
سیاس��تگذاری هایی که در این س��الها مطرح و تصویب 

کردیم، به نتیجه رسیده است؟ 
هنگام��ی ک��ه احمدی نژاد جه��ان را دعوت به تحریم 
آمریکا می کرد و از آنها می خواست به زبان ریال ایران 
حرف بزنند، در پایان دولتش دالری که به قیمت 900 
توم��ان از خاتم��ی تحویل گرفت��ه بود، به قیمت 4000 

تومان رسید و اقتصادی ورشکسته را به روحانی تحویل 
داد و رفت. اتفاق شومی که امروز در دولت تدبیر و امید 
دنبال می ش��ود و روحانی دالر 4000 تومانی را به 32 

هزار تومان رسانده است.
 این بی ثباتی ارزی شرایط اقتصادی بسیار وحشتناکی 
را به کشور تحمیل کرده و روحانی نیز بزودی می رود تا 
مردم ایران همچنان تاوان مدیریت ناکارآمد را در حالی 
بدهند که فقر و نداری را با ش��رمندگی س��ر س��فره های 

خالی با زن و فرزندشان تقسیم می کنند.
 به نظر می رس��د آنچه در این ش��رایط مغفول مانده، 
وجدان بیدار در بین مس��ووالن اس��ت. این مس��ووالن 
باید به گوشه ای پناه ببرند و با وجدان خودشان خلوت 
کنن��د و ببینن��د چه بالیی به روزگار اقتصاد این کش��ور 
آورده اند. نکته مهم اینجاس��ت که نه تنها ش��رمندگی و 
عذرخواهی، بلکه تنبیه و مجازات مسووالن در کشور ما 

جایی ندارد، در نهایت مسووالن با رویکرد آزمون و خطا، 
 هر بالیی به روزگار کشور و مردم می آورند و هیچ کس
آنه��ا را م��ورد بازخواس��ت قرار نمی ده��د و بدتر اینکه 
خودش��ان ه��م نیازی به پاس��خگویی احس��اس نمی 

کنند.
 نتیجه این گونه مدیریت آن می ش��ود که س��که 16 
میلی��ون تومان��ی، پراید 130 میلی��ون تومانی، دالر 32 
هزار تومانی، مسکن میانگین متری 20 میلیون تومانی 
و ب��ی ثبات��ی در تمام��ی کاالها رخ می دهد که منجر به 
تش��کیل قش��ر آسیب پذیری شده که دایم باید حسرت 

روزهای گذشته را بخورند.
 اقتصاد آش��فته و معیش��ت اسفبار مردم، اثبات می کند 
که مدیرانی ناتوان داریم، مدیرانی که سومدیریت شان 
زندگی دهک های پایین جامعه را به تمس��خر گرفته و 

باعث تحقیر آنان در نزد خانواده شان شده است.  

 جلوگيری از خام فروشی
 با ظرفيت پااليشگاه ها

قاسم ساعدی 
عضو کمیسیون 
انرژی مجلس 

يادداشت

متاس��فانه مدتی است 
شاهد عدم بهره برداری 
از طرح های پاالیشی هستیم، این در حالی 
است که از جایگاه این مهم غافل هستیم و 
نمی دانیم چه تاثیراتی بر اقتصاد و اشتغال 
کش��ور می گذارد. بی شک پاالیشگاهها 
یک ظرفیت بزرگ هستند که در صورت 
توس��عه پاالیش��گاه ها، خام فروش��ی به 
حداقل رسیده و فرآورده ها و مشتقات ...
ادامه در صفحه 3

مناقصهعمومییکمرحلهای
واگذاريخدماتعمومیوپشتیبانيدانشگاهاراک

موضوع مناقصه: تامین نیروي انس��اني در امور خدمات عمومي، فضاي س��بز، پیش��خدمتي، س��رویس و نگهداري ش��بکه برق و تلفن و س��رویس و نگهداري تاسیسات 
گرمایشي و سرمایشي 

نام مناقصه  گزار: دانشگاه اراک  
میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 5.323.185.720 ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید 

و شرط به نفع دانشگاه اراک تهیه و تسلیم شود.
نحوه تحویل اسناد مناقصه: شرکت  کنندگان باید پیشنهادات خود را به هر دو طریق زیر ارائه کنند: 

اول( بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 
دوم( ارسال فیزیکی پاکات به آدرس: اراک، میدان بسیج، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی

جدول زمانی انجام مناقصه:
تا ساعت 14/30 مورخ 1399/07/29پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت 14/30 مورخ 1399/08/10پایان مهلت ارسال فیزیکی و الکترونیکی مدارک و پیشنهادات
ساعت 11 مورخ 1399/08/11تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه

هزینۀ درج آگهی: بر عهدۀ برندۀ مناقصه است.  
برای مطالعه اسناد مناقصه به سامانه ستاد ایران مراجعه کنید. )شماره فراخوان 2099004598000010(. 

تلفن: 08632621510 

اداره حقوقی دانشگاه اراک

ت اول
نوب

جنابآقایدکترامیدعلیمسعودی
با نهایت تأسف و تأثر درگذشت پدر گرامیتان را به شما و خانواده محترمتان تسلیت عرض نموده، برای شما و 

خانواده محترمتان صبر و شکیبایی و برای آن عزیز درگذشته غفران و رحمت الهی را خواستاریم.
اصغر نعمتی - مریم کاظمی

بازگشتهمهبهسویاوست
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 دستیابی ایران به بهترین توافق 
در صورت پیروزی بایدن

 رئیس جمهور آمریکا بار دیگر مدعی ش��د که در صورت پیروزی در 
انتخابات 2020 ، ایران برای انعقاد توافقی جدید با وی تماس خواهد 
گرفت.به گزارش ایسنا، ترامپ در سخنرانی کمپین انتخاباتی خود در 
کارولینای شمالی با اشاره به ترور سردار سلیمانی، وی را "بزرگ ترین 
تروریست جهان" و "قاتل نیروهای آمریکایی" خواند.وی با اشاره به 
خروج خود از برجام، بار دیگر توافق هسته ای با ایران را "فاجعه بار" خواند.

ترامپ مدعی شد: اولین تماسی که در صورت پیروزی در انتخاب دریافت 
خواهم کرد از طرف ایران خواهد بود که می گویند "می توانیم به توافق 
برسیم؟" چراکه با وجود تحریم ها و تمام کارهایی که کرده ایم کشورشان 
دارد به جهنم می رود!وی ادعا کرد: به  آن ها گفتم که تا پس از انتخابات 
صبر کنند چراکه االن نمی توانند توافق کنند، اما تاکید کردم که پس از 
انتخابات همه چیز سخت تر خواهد شد. وی افزود: اگر جوی خواب آلود 
پیروز شود، به بهترین توافق ممکن می رسند. ترامپ اخیرا نیز گفته بود: 
احتماال اولین تماس تلفنی که پس از پیروزی در انتخابات دریافت می 
کنم از ایران باشد که بسیار مشتاق یک توافق هستند،  به دلیل این که 

میزان تولید ناخالص داخلی آن ها زیر 28 درصد است.

اهمیت ایجاد اجماع ملی 
 مشاور رئیس جمهوری با اشاره به سال آخر فعالیت دولت تدبیر 
و امید اظهار کرد: ایرانیان در انتخابات 1400 کس��انی را انتخاب 
خواهند کرد که بتوانند در مسائل اساسی و راهبردی اجماع ملی 
ایجاد کنند.به گزارش ایس��نا، حس��ام الدین آشنا در توئیتر نوشت: 
 دوره ای��ن دول��ت ه��م با همه ضعف ها و قوت ها مانند دولت های 
دیگر، به پایان می رسد. آن چه می ماند ایرانیان نیک اندیشی هستند 
که با درک آثار اختالفات و رقابت های بی حاصل کنشگران درون 
حکومت، این بار کسانی را انتخاب خواهند کرد که بتوانند در مسائل 

اساسی و راهبردی اجماع ملی ایجاد کنند.

شتاب دادن به مشارکت جامع با چین
 سفیر ایران در پکن ، سفر وزیر امور خارجه کشورمان به چین را 
شتاب دهنده به موقع در مشارکت جامع راهبردی عنوان کرد.به 
گزارش ایس��نا، محمد کش��اورز زاده در توییتی نوشت:  اولین سفر 
دکتر ظریف به  چین بعد از  کرونا را باید ش��تاب دهنده به موقع 
در مشارکت جامع راهبردی دانست که بازتاب میلیونی در افکار 
عمومی چین داش��ته اس��ت. به رغم بعضی تحلیل ها 9 اکتبر نه 
روزغافلگیری بود و نه دس��تور کار جدیدی مطرح بود. ره افس��انه 

زدن در روابط ایران و چین اخیرا زیاد شده است.

هذیان گویی وزیر خارجه عربستان علیه ایران
 وزیر خارجه عربس��تان مدعی ش��د: ایران از فدا کردن س��المت 
مردم یمن برای ایجاد دوره آشوب و بی قانونی، به عنوان سکوی 
پرتابی برای افراط گرایی اس��تفاده می کند که نه تنها عربس��تان 
س��عودی بلک��ه تمام��ی منطقه و جه��ان را در خطر قرار می دهد.
به گزارش ایس��نا، فیصل بن فرحان بن عبداهلل آل س��عود مدعی 
شد: برخالف ما، ایران بر روی تضعیف سالمت و امنیت جوامع 
و کشورها تمرکز کرده است. وی مدعی شد: ایران به طور آزاد از 
آنچه که "گروه های تروریستی، گروهک های نیابتی، شبه نظامیان 
مس��لح و رژیم های قاتل" می خواند، حمایت می کند.فیصل بن 
فرحان مدعی شد: ایران هرجا که بتواند برای ایجاد هرج و مرج 
و بی ثباتی مداخله می کند. ایران این کار را در بس��یاری از اماکن 
همانن��د لبن��ان، عراق، یمن و حتی تا آمریکای جنوبی انجام داده 
است. هرجایی که مشکلی در منطقه ما باشد، ایران نیز آنجا یافت 
می شود.این وزیر سعودی گفت: سیاست ایران و گروه های نیابتی  
این کشور، منجر به ایجاد بحران های سیاسی و بشردوستانه ای 
می شود که یمن گرفتار آن شده و این بحران ها حاصل دخالت ها 

و دشمنی های ایران است.

محکومیت یک شهروند ایرانی  در آمریکا
 وزارت دادگس��تری آمریکا یک  ش��هروند ایرانی را به دلیل آنچه 
که "دور زدن تحریم های آمریکا" خوانده ش��د، به 23 ماه حبس 
محکوم کرده اس��ت.به گزارش ایس��نا، وزارت دادگستری آمریکا 
با صدور بیانیه ای اعالم کرد که سید سجاد شهیدیان 33 ساله را 
به اتهام "انجام تراکنشات مالی مغایر با تحریم های اعمالی علیه 
ایران" به 23 ماه حبس محکوم کرده است. جان دمرس، دستیار 
دادستان کل در امور امنیت ملی در بیانیه  آورده است: شهیدیان با 
دروغ گفتن به تامین کننده های آمریکایی، با استفاده از پاسپورت ها 
و هویت های جعلی پول هایی را به طور غیرقانونی از ایران  منتقل 
کرد و کس��ب وکاری را راه اندازی کرد که تنها هدفش دور زدن 
تحریم ه��ای آمری��کا بود و دیگران را نیز به انجام چنین کارهایی 
قادر می ساخت. اقدام امروز باید اشخاص دیگری که می خواهند 
با دنبال کردن جای پای آقای ش��هیدیان تحریم های آمریکا را 

نقض کنند دلسرد کند.

دیپلماسی راه حل بحران ایران و آمریکا
 تحلیل گر اس��پانیایی تنها راه حل برای بحران در روابط ایران و 
آمریکا را دیپلماس��ی دانس��ت.دانیل الکاله در گفت وگو با ایلنا در 
مورد تحریم ها در ش��رایط فعلی و با توجه به ش��یوع کرونا گفت: 
بن��ا ب��ر ادع��ای ترامپ این تحریم ها برای غذا، دارو یا کمک های 
بشردوس��تانه انجام نمی ش��ود. مس��یرهایی  وجود دارد که تحت 
نظارت سازمان ملل متحد اجازه می دهد مواد غذایی و داروها به 
ایران برسد. اما باید تالش های دیپلماتیک در این زمینه تجدید 
شود، تنها در این صورت و موفقیت دیپلماسی است که تحریم ها 
برداش��ته می شوند. تالش های دیپلماتیک باید تقویت شود.وی 
گفت: اس��تفاده از مس��یرها و راه های ش��فاف برای خرید داروها و 
واکسن های ارائه شده توسط سازمان ملل و نهادهای بین المللی 
بسیار مهم است تا تحریم ها بر شهروندان تأثیر نگذارد. باید تالش 
زیادی کرد تا تصور تهدید از جانب ایران یا ایران هراسی که آمریکا 
ایجاد کرده، برطرف شود، باید کارهای دیپلماتیک بیشتری انجام 
ش��ود. باید س��ازمان های بین المللی برای کمک به ایران در این 

شرایط اقدام کنند.

سياسي

 گروه سياسـی – كورش شرفشاهی: تحريم های تسليحاتی 
ايران پس از 13 سال رفع شد. اين تحريم ها مانند شمشيری 
دولبـه عمـل كرد كه از يك سـو باعث اتكای صرف نيروهای 
مسلح به ظرفيت های داخلی و تقويت گسترده توانايی های 
تسـليحاتی كشـورمان در حوزه های مختلف شـد و از سوی 
ديگـر، رفـع اين محدوديت ها در زمان مقرر، با وجود تمامی 
فشارها و جنجال آفرينی های آمريكا، موفقيت سياسی بين 
المللی را برای ايران رقم زد و شكسـتی تحقير آميز را برای 
واشنگتن در تاريخ ثبت كرد. اكنون كه اين تحريم ها به پايان 
رسيده و در اين مدت ايران توانسته به دستاوردهای مهمی در 
زمينه نظامی به ويژه ساخت موشك ها دست يابد، می توانيم 
به عنوان سـازنده سـاح در منطقه ظهور پيدا كنيم و نقش 
موثری در موازنه قدرت در منطقه داشته باشيم. از سوی ديگر 
دربعد اقتصادی می توانيم درآمدهای قابل توجهی در زمينه 
توليد و فروش سـاح به دسـت بياوريم كه می تواند به رونق 
اقتصادی كشور كمك كند. همچنين در زمينه سيای قدرت 
چانه زنی ايران باال می رود و در زمينه فرهنگی نيز شكست 
ديگـری بـرای آمريكا رقم مـی زند كه باعث افتخار ايران در 
جهان می شود. البته طبق توافق هسته ای سال 201۵ ميان 
ايران و گروه 1+۵ و قطعنامه 2231 شورای امنيت سازمان ملل 
متحد، پس از رفع اين تحريم ها كشورمان می تواند همچون 
يك كشور عادی در بازارجهانی تسليحات به خريد يا فروش 
ساح های متعارف بپردازد، اما گويا آمريكا همچنان به دنبال 
بحران آفرينی برای كشـورمان با اسـتفاده از افزايش توان 

نظامی كشورمان به ويژه جنگ افزار هسته ای است.

تبلیغات دروغین دشمنان � 
یک��ی از ج��دی ترین رویکردهایی ک��ه آمریکا همواره جهان را 
نسبت به ایران حساس کرده، توانایی ایران در غنی سازی اورانیوم 
و دس��ت یابی یه س��الح هس��ته ای اس��ت و اکنون که مبارزات 
انتخاباتی آمریکا جدی تر ش��ده، نامزدهای ریاس��ت جمهوری 
توان نظامی ایران را دس��تاویزی برای کس��ب ارای مردم کرده 
ان��د به نوع��ی که نامزد دموکرات انتخابات ریاس��ت جمهوری 
2020 آمریکا درخصوص سیاست خارجی آمریکا گفت: آمریکا 
منزوی ش��ده اس��ت. متحدان مان کارهایشان را به تنهایی پیش 
می برند. سیاست "اول آمریکا" باعث انزوای آمریکا شده است. 
جو بایدن، با بیان این ادعا که ایران به داش��تن مواد الزم برای 
س��اخت بمب نزدیک تر ش��ده اس��ت، افزود: کره شمالی بمب و 
موشک های بیشتری در اختیار دارد. ما در شرایطی هستیم که 
متحدان مان رسما می گویند که نمی توانند روی ما حساب کنند.

از سوی دیگر وزیر خارجه آمریکا با مطرح کردن ادعاهایی علیه 
ایران در توییتر نوشت: ایران مدعی است که سالح هسته ای نمی 

خواهد، سپس با برنامه هسته ای اش جهان را تهدید می کند. 
تمام ملت ها باید اخاذی ایران را رد کنند. مایک پمپئو ادامه داد: 
آمریکا هیچ گاه به کشور اول حامی تروریسم اجازه نخواهد داد 
که خطرناکترین سالح جهان را داشته باشد و بله ما می توانیم 

از آن ممانعت کنیم و می توانیم.

داشتن سالح متعارف حق همه  � 
در همین رابطه نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: جمهوری 
اس��المی ایران، داش��تن توان س��الح متعارف را حق مس��لم هر 
کش��ور عضو س��ازمان ملل برای دفاع مش��روع می داند و در این 
زمینه بر اس��اس حقوق بین الملل، توان موش��کی داخلی بدست 
آورده تا در مقابل تهدیدات علیه کشورمان بازدارنده باشد. مجید 
تخت روانچی در کمیته خلع س��الح و امنیت بین المللی  هفتاد 
و پنجمین مجمع عمومی س��ازمان ملل، با تاکید بر موانع خلع 
سالح هسته ای و در راس آن مسابقه مدرن سازی زرادخانه های 
هسته ای و فقدان اراده سیاسی برای کنار گذاشتن گزینه سالح 
هسته ای توسط دارندگان، گفت: بیش از 14000 سالح هسته 
ای و 100 میلیارد هزینه س��االنه مربوطه و امکان اس��تفاده آنها 
خطری است که هر آن بشریت و کره زمین را تهدید می کند و 
متاسفانه 50 سال پس از الزم االجرایی شدن معاهده منع اشاعه 
سالحهای هسته ای، ان پی تی، اجرای کامل تعهدات مبتنی بر 
آن به خصوص خلع سالح هسته ای هنوز اجرایی نشده و مطمئنا 
اعتبار ان پی تی منوط به تقویت زمینه های اجرای این تعهدات 

در کنفرانس بازنگری سال آینده است. وی با اشاره به امریکا و 
رژیم صهیونیس��تی به عنوان موانع بزرگ خلع س��الح هسته ای 
جهانی ومنطقه ای، اظهار داش��ت که امریکا بزرگترین دارنده 
سالح هسته ای در جهان است که تنها در سال 2019 مبلغ 36 
میلیارد دالر برای زرادخانه هس��ته ای خود و تولید آخرین مدل 
سالح های هسته ای هزینه کرده، با سالح هسته ای به تهدید 
کش��ورهای غیر هس��ته ای پرداخته و آس��تانه توس��ل به سالح 
هسته ای را تنزل داده است. بعالوه، خروج این کشور از پیمان 
نیروهای هس��ته ای میان برد و عدم تمایل به تمدید اس��تارت 
جدید به تالشهای بین المللی خلع سالح وعدم اشاعه هسته ای 
ضربه بزرگی وارد کرده است.به گفته روانچی، اسرائیل هم یک 
خطر امنیتی منطقه ای اس��ت که با حمایت امریکا کش��ورهای 
دیگر را به انهدام هس��ته ای تهدید می کند. رژیم صهیونیس��تی 
تنها مانع تحقق خاورمیانه عاری از سالح های هسته ای است 
که ایران از 1974 پیشنهاد کرده است و خواست ما از نظام بین 
المللی آن است که این رژیم را مجبور به الحاق به ان پی تی به 
عنوان یک عضو غیر هس��ته ای و بدون قید و ش��رط و پذیرش 
پادمان های آژانس بین المللی انرژی هس��ته ای بکند.روانچی 
اضافه کرد که دولت عربس��تان با احتراز از اجرای کامل پادمان 
های هسته ای مورد درخواست آژانس در برنامه هسته ای خود 
به پنهان کاری روی آورده است و با وجود این، واشنگتن برای 
گس��ترش برنامه هس��ته ای عربستان چراغ سبز نشان می دهد، 
بدون این که توافق قبلی برای اعمال نرم های عدم اش��اعه را 

مد نظر قرار دهند.این دیپلمات ارش��د کش��ورمان تاکید کرد که 
از نظر جمهوری اس��المی ایران، 75 س��ال پس از کاربرد سالح 
هسته ای توسط امریکا، هیچ تضمینی برای عدم کاربرد مجدد 
این س��الح ها وجود ندارد و الزم اس��ت که مجمع عمومی یک 
هنجار خاصی تصویب و اعالم کند که جنگ هس��ته ای برنده 
ندارد و نباید اتفاق بیافتد. این اقدام، باید با تنظیم برنامه زمانبندی 
ش��ده خلع س��الح هسته ای و البته اعطای تضمین های امنیتی 
الزم تا آن موقع و نیز ش��روع مذاکرات یک معاهده جامع خلع 
س��الح هس��ته ای دنبال ش��ود.در زمینه سایر سالحهای کشتار 
جمعی، نماینده دائم کش��ورمان با محکوم کردن کاربرد س��الح 
ش��یمیایی توس��ط هر شخص در هر زمان و تحت هر شرایطی، 
از تنها دارنده سالح شیمیایی خواست تا هر چه سریع تر سالح 
های شیمیایی خود را منهدم و تحفظ نسبت به پروتکل 1925 
را پس بگیرد.روانچی با ابراز نگرانی از برنامه مخفی سالح های 
بیولوژیک برخی کش��ورها، از تقویت کنوانس��یون س��الح های 
بیولوژیک حمایت کرده و اظهار امیدواری کرد که با ممنوعیت 
کاربرد این س��الحها، این خال قانونی در کنوانس��یون برطرف 
بشود.وی اضافه کرد که ایران از شروع مذاکرات کنفرانس خلع 
سالح برای جلوگیری از نظامی شدن و تسلیحاتی کردن فضای 

ماورای جو حمایت می کند.

همکاری نظامی با روسیه � 
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه روسیه با تاکید بر اینکه 
تمامی امکانات ناش��ی از انقضای مفاد قطعنامه 2231 ش��ورای 
امنی��ت س��ازمان ملل ک��ه با همکاری های فن��ی نظامی ایران 
مرتبط است به طور شایسته در نظر گرفته می شوند و بر اساس 
منافع دوجانبه و مصلحت مردم دو کش��ور مورد اس��تفاده قرار 
خواهند گرفت.ماریا زاخارووا گفت: شورای امنیت سازمان ملل 
تحریم های تسلیحاتی علیه ایران را در سال 2015 اعمال نکرد. 
تهران داوطلبانه ش��ماری از محدودیت ها را پذیرفت. این اقدام 
به منظور تسریع رسیدن به نتایج موفق مذاکرات بر سر برنامه 
جامع اقدام مشترک به منظور حل و فصل شرایط پیرامون مسئله 
هسته ای ایران انجام گرفته است.وی ادامه داد: تمامی طرفین از 
همان ابتدا می دانستند که این محدودیت ها هیچ ارتباطی با حل و 
فصل مسائل مرتبط با برنامه هسته ای ایران نداشته اند. عالوه بر 
این ها موعد مفاد مربوطه نیز سرآمده است.زاخارووا ضمن تاکید 
بر اینکه ایران شریک قابل اعتماد روسیه در زمینه های مختلف 
همکاری محس��وب می ش��ود، اظهار کرد: تمامی امکانات ناشی 
از انقضای مفاد قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل که 
با همکاری های فنی نظامی ایران مرتبط است به طور شایسته 
در نظر گرفته می ش��وند و بر اس��اس منافع دوجانبه و مصلحت 

مردم دو کشور مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

ایرانباوجودکینهتوزیوجنجالآفرینیآمریکاییهاپیروزشد

دستاوردهای پایان تحریم تسلیحاتی ایران

اخبار كوتاه

رئی��س بنی��اد امید ایرانیان با بیان اینکه باید ش��رایط فعلی حاکم 
بر کش��ور تغییر کند و ادامه روند فعلی با همراهی مردم می تواند 
اص��الح ش��ود، تصریح کرد: بقای نظ��ام به حضور اصالح طلبان 

پیوند خورده است.
ب��ه گ��زارش ایلنا، محمدرضا عارف بابیان اینکه باید تالش کنیم 
اهداف این انقالب تحقق یابد گفت: بعد از 42 سال به اهداف نهایی 

نرسیده ایم که بگوییم دیگر در جامعه تغییر الزم نیست.
وی ادامه داد: با روند فعلی که ممکن است حتی با حسن نیت هم 
باش��د؛ پیش��رفت کشور دور از دسترس است، مشکالتی همچون 

فق��ر، تبعیض و نابراب��ری افزایش پیداکرده، تهدیدها علیه ایران 
افزایش پیداکرده و حتی خطر تحریف اسالم و آرمان های انقالب 

نیز وجود دارد.
رئیس بنیاد امید ایرانیان گفت: انتظار بود دولت هایی که بعد از اتمام 

دوره اصالحات زمام امور را بر عهده می گیرند روند آغازش��ده در 
دولت اصالحات را ادامه می دادند و شاهد پیشرفت های بیشتری 
باش��یم ولی نه تنها پیش��رفتی در کار نبود بلکه هم در دولت آقای 
احمدی ن��ژاد و ه��م در دولت آقای روحانی ش��اهد عقب گردهای 

زیادی در شاخص های مختلف بودیم.در دولت آقای احمدی نژاد 
س��اختارها نابود ش��د در دولت آقای روحانی هم با جزیره ای عمل 

کردن شاهد وضعیت فعلی کشور هستیم.
وی به شرایطی که انتخابات سال 92 برگزار شد اشاره کرد و گفت: 
در شرایطی که بعد از حوادث سال 88 با آن روبه رو بودیم و با آن 
شرایط امنیتی و یاس و سرخوردگی که بر نخبگان حاکم بود، با 
پیشتازی و  میدان داری جوانان تحوالت انتخابات سال 92 شکل 
گرف��ت و مع��ادالت برخی جریانات که می خواس��تند به زعم خود 

آخرین میخ را بر تابوت اصالحات بزنند بر هم زدند.

انتقادرئیسدفتررئیسجمهوریازاتهامزنیبهدولتبرگزاریمراسمعزاداریباحضوررهبرمعظمانقالب
 مراس��م عزاداری ش��هادت حضرت امام علی بن موسی الرضا 
)ع( در حس��ینیه ام��ام خمین��ی با حضور رهب��ر معظم انقالب 
اس��المی برگزار ش��د.به گزارش ایس��نا، در این مراس��م که به 
علت رعایت ضوابط بهداش��تی ب��دون حضور جمعیت برگزار 
شد، حجت االسالم عابدینی در سخنانی، برادری و ارتباط بین 
مؤمنین را الزمه درک مراتب توحیدی دانست و گفت: در نگاه 
دینی و بر اس��اس روایات متعدد، ایثار و گذش��ت، خوش��رویی، 
انفاق و گره گش��ایی از جمله مصادیق اخّوت مؤمنانه اس��ت که 
این ارتباط الزمه ارتباط با معصوم و تقرب به پروردگار است.

همچنین در این مراسم محمود کریمی به ذکر مصیبت و مرثیه سرایی پرداخت.

رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره انتشار مطلبی درباره تخصیص اعتبارات کرونایی به یکی 
از دانش��گاه های کش��ور به دلیل عضویت فرزند رئیس جمهور در هیئت علمی این دانش��گاه 
گفت: سازمان برنامه و بودجه به بسیاری از دانشگاه هایی که نیازمند هستند، کمک کردند و 
این روند هم ادامه دارد؛ حال ممکن است عده ای دنبال آن باشند تا بگردند و در هر دانشگاه 
افرادی را پیدا کنند و بگویند که بودجه دولت به خاطر این افراد به آن دانشگاه دادند. محمود 
واعظی در گفت وگو با ایسنا با تاکید بر اینکه بجز دانشگاه ها به بیمارستان ها و مراکز دیگر 
نیز کمک هایی شده است، گفت: درباره اعتباراتی که از محل صندوق توسعه ملی تخصیص 

داده می شود، هر اتفاقی که بیفتد بر اساس چارچوبی است که ما خدمت رهبری نوشتیم و بر اساس محور و دستورات ایشان از 
اعتبارات این صندوق استفاده می شود؛ مگر می شود هر کسی هر کاری که دلش بخواهد انجام دهد؟ وی گفت: درباره عضویت 
فرزند آقای روحانی در هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی پرس وجو کردم و اصال چنین چیزی نیست؛ در واقع 

کسی که این سناریو را طراحی کرده، خبرنگاران را سر کار گذاشته است.

عارف از افزايش فقر، تبعيض، نابرابری و تهديدها عليه ايران خبرداد

عقبگرد؛ دستاورد دولت های احمدی نژاد و روحانی

 سخنگوی حزب اسالمی کار در پاسخ به این که »رییس 
جمهور آینده با چه چالش هایی مواجه خواهد بود؟ « اظهار 
کرد: این سوال باید به گونه ای دیگر مطرح شود.اینکه رئیس 
جمهور آینده با چه چالش هایی مواجه نخواهد بود؟ محمد 
نیش��ابوری در گفت و گو با ایس��نا، افزود: کمیت و کیفیت 
چالش های پیش روی دولت آینده به نسبت گذشته نه تنها 
کاسته نشده بلکه پیچیده تر شده و حتما رییس جمهور اینده 
با معضالت بسیار بیشتری برای حل مواجه خواهد بود.وی 
ادامه داد: طی 8 سال گذشته فساد در همه ارکان سه قوه 
بیشتر شده است.تحریم ها پیچیده تر شده به گونه ای که 
اقتصادملی را کامال زمین گیر کرده است.میزان دخالت نهاد 
های شبه دولتی و غیر خصوصی در اقتصاد افزایش چشم 

گیری پیدا کرده و هرلحظه این نهال درحال تنومندتر و 
ریشه دارتر شدن است.جناح بندی خودی و غیر خودی هر 
روز افراد بیشتری را از قطار انقالب پیاده می کند.نیشابوری 
گفت: میزان دخالت نهادهای موازی در امر مملکت داری 
هرثانیه بیشتر می شود.بحران منطقه و دشمنی های ما با 
برخی کشورهای همسایه در طول دودهه اخیر نه تنها کم 
نشده بلکه به طرز چشم گیری افزایش هم داشته است.

توهین کردن و هتک حرمت ها در ادبیات سیاسی به سوی 
فرهنگ غربی بیشتر تمایل پیدا کرده و از آموزه های دینی 
فاصله بیشتری گرفته است.انقطاع نسلی افزون بر گذشته 
شده و نسل جوان علی رغم اینکه در نظام آموزشی بعد از 
انقالب تربیت یافته اما در ظاهر دین گریز و مذهب ستیز 
ش��ده اس��ت.پایه پولی افزایش چشم گیری یافته و میزان 
نقدیگی سرم سام آور شده است. وی یادآور شد: به دلیل 
تحریم ها ذخایر بانک مرکزی درکم ترین میزان خود طی 
4 دهه گذشته است.فروش نفت به نسبت دوران مرحوم 
مصدق کمتر شده؛درکنار این فرسوده شدن تجهیزات نفتی 
و پاالیشگاهی خود بحرانی عظیم را پیش روی مان قرار 
می دهد.هرکدام از این چالش ها به تنهایی برای سقوط 

یک دولت کفایت می کند. 

 تحلیلگر سیاس��ی اصولگرا با انتقاد از س��فر خانوادگی 
جمعی از نمایندگان به مشهد گفت: انحرافات از همین 
موارد آغاز می ش��ود که مثاًل هزینه س��فر خانواده شان 
پرداخت شود و بعد به تدریج اقدام به استفاده های دیگر 
کنند، در واقع آغاز انحراف از این جاس��ت و باید روی 

این ها حساس بود.
ناصر ایمانی در خصوص سفر اخیر نمایندگان به مشهد 
که به صورت خانوادگی اما تحت عنوان سفر فراکسیون 
محرومیت زدایی و با دعوت ش��هرداری مش��هد انجام 
شد و واکنش هایی را در پی داشت، گفت: ببینید صرف 
بودجه بیت المال برای هر گونه استفاده شخصی اکیداً 

ممنوع است.
 خاطرتان هس��ت در یکی از کش��ورهای اروپایی که 
اتفاقا اخیرا هم این موضوع اتفاق افتاده اس��ت، صرفًا 
به خاطر این که همس��ر نخس��ت وزیر برای بعضی از 
خریدها از ماشین دولتی استفاده کرده بود، وی مجبور 

به عذرخواهی شد
 وی ادام��ه داد: ای��ن اتف��اق نش��ان می دهد که چنین 
موضوعاتی در آن کشورها هم دارای اهمیت است که 
افراد و کس��انی که از بودجه و امکانات دولتی اس��تفاده 

می کنن��د، مانن��د نمایندگان مجلس به هیچ وجه برای 
خود و خانواده شان از بودجه بیت المال استفاده شخصی 

نداشته باشند.
 ایمان��ی اظه��ار داش��ت: باید دقت و توج��ه زیادی به 
این مس��اله داش��ته باش��یم چراکه بس��یار مهم است و 
انحراف��ات ه��م از همین موارد آغاز می ش��ود که مثاًل 
هزینه س��فر خانواده ش��ان پرداخت شود و بعد به تدریج 
اقدام به استفاده های دیگر کنند، در واقع آغاز انحراف 

از این جاست و باید روی این ها حساس بود. 
وی افزود: این جا کار رسانه ها است که باید نسبت به این 
موضوع حساس��یت داشته باشند و عکس العمل نشان 

دهند که از بودجه بیت المال استفاده نشود. 

ايمانی از سفر خانوادگی نمايندگان به مشهد انتقاد كردسخنگوی حزب اسامی كار  با توجه به حجم باالی مشكات مطرح كرد

پرداخت هزينه سفر از بيت المال سرآغاز انحرافات در مجلسبرای انتخابات آينده به يك سوپرمن نياز داريم
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بازار ارز بدون مشتری
 بانک مرکزی اعالم کرد: در سومین روز اجرای سیاست جدید 
ارزی، ح��دود 73 میلی��ون دالر ارز ب��ه صورت اس��کناس در بازار 
متش��کل معامالت ارزی در نرخ های حاش��یه بازار عرضه ش��د 
ک��ه صرف��ا 600 هزار دالر خریداری ش��د. بانک مرکزی افزود: 
ب��ه رغ��م این میزان عرض��ه و امکان خرید هر صرافی به میزان 
500 هزار دالر در بازار مذکور، تنها حدود 600 هزار دالر توسط 
صرافی ها خریداری ش��د. این امر حاکی از فقدان تقاضای مؤثر 
در بازار برای ارز به صورت اسکناس است.همچنین گزارش های 
دریافتی از س��امانه نیما حاکی از این اس��ت که امروز حدود 134 
میلیون دالر ارز به صورت حواله ارزی توسط صادرکنندگان در 

بازار عرضه شده است.

تکذیب صدور دارو به عراق 
 معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با توجه به انتشار خبری 
در فضای مجازی مبنی بر کشف صدها هزار دالر داروی قاچاق 
از ایران گفت: طبق بررسی های صورت پذیرفته توسط گمرکات 
مرزی کشور ، صادرات هیچ گونه دارویی به کشور عراق از طریق 
مرزهای رس��می کش��ور صورت نپذیرفته است.به گزارش ایلنا، 
مهرداد جمال ارونقی افزود: صرفاً طی ماه گذشته چند محموله 
دارو از طریق قلمرو ایران و با رعایت کامل کلیه مقررات مربوطه 
و کنترل های الزم، ترانزیت خارجی شده که مبدأ این داروها نیز 
کشورهای خارجی بوده است.معاون گمرک ایران افزود: صادرات 
کاالهای اساسی و ضروری از جمله دارو به خارج از کشور ممنوع 
است و داروهای اعالم شده نیز داروی ایرانی نبوده اند .ارونقی ، 
پروسه واردات، انجام تشریفات گمرکی، ترخیص قطعی و توزیع 
داروهای خارجی در کشور  را یک پروسه سیستماتیک برشمرد و 
اعالم کرد: ورود داروی خارجی به کشور با صدور مجوز از سوی 
وزارت بهداشت صورت پذیرفته و این مرجع، داروهای ترخیص 
ش��ده را تا مرحله توزیع ، رصد می کند بنابراین صادرات مجدد 
این حجم دارو از مبادی رسمی، آنهم با ممنوعیت صدور دارو و 

کاالهای اساسی و ضروری، دور از ذهن به نظر می رسد.

۷۰  درصد بودجه را حقوق می بلعد
 یک کارشناس روابط کار بر لزوم انجام تحقیق و پژوهش در حوزه 
دستمزدها تاکید کرد و گفت: بیش از سه چهارم بودجه کشور ساالنه 
صرف پرداخت دس��تمزد می ش��ود و عدم تعیین حقوق و دستمزد 
مکفی، یکی از عوامل موثر در کاهش قدرت خرید است.حمید حاج 
اسماعیلی در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه بیش از سه چهارم بودجه 
کش��ور س��االنه صرف پرداخت دستمزد در کشور می شود، اظهار 
کرد: کاهش قدرت خرید کارگران و کارمندان ناشی از این است 
که نتوانستیم دستمزد مکفی به آنها پرداخت کنیم و بررسی جامعی 
برای پرداخت دستمزدها در کشور داشته باشیم. درحال حاضر حقوق 
و دستمزد بخش عمده و قابل توجهی از بودجه کشور را می بلعد 
از این رو نخبگان و دانشگاهیان باید به ارزیابی و بررسی در حوزه 
دس��تمزدها ورود کنند.کاهش قدرت خرید ناش��ی از عدم پرداخت 
حقوق و دستمزد مکفی است و انجام تحقیق و کارهای پژوهشی 

در زمینه پرداخت دستمزدها امری ضروری است.

واردات مشروط ماینرها به مناطق آزاد
معاون فنی گمرک گفت: ورود ماینرها )دستگاه های تولید رمزارز(
به مناطق آزاد تجاری-صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی صرفاً با 
اخذ و ارائه مجوز ثبت سفارش و رعایت کامل مقررات باید انجام 
ش��ود که در این خصوص دفتر واردات گمرک ایران بخش��نامه 
الزم را صادر و به گمرکات کشور ابالغ کرده است. مهرداد جمال 
ارونقی در گفت و گو با ایس��نا با بیان اینکه تا پایان س��ال 1398 
دس��تگاه های ماینر در ردیف تعرفه ای قابل طبقه بندی بودند 
که ورود آنها به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیاز به ثبت سفارش 
نداشت، افزود:  اینک ردیف تعرفه انحصاری و مذکور در کتاب 
مقررات صادرات و واردات سال 1399 برای ماینرها تحت عنوان 
»دستگاه های استخراج رمز ارزها ) ماینر(« با مأخذ حقوق ورودی 
5 درصد ایجاد شده که در این صورت، این ردیف تعرفه مشمول 
مفاد مصوبه هیأت وزیران و مصوبات اصالحی آن برای عدم نیاز 

به ثبت سفارش برای ورود به مناطق ویژه و آزاد نیست.
 

 جلوگیری از خام فروشی
 با ظرفیت پاالیشگاه ها

 ادامه از  صفحه یک...  نفتی بر حس��ب نیاز داخل و خارج تولید 
و صادر می ش��وند، لذا پاالیشگاه س��ازی از سیاست های بسیار 
مهم برای عبور از خام فروشی است. البته سالهاست بر فاصله 
گرفتن از خام فروشی و تولید و صادرات محصول تاکید شده و 
اقدامات خوبی برای عبور از خام فروشی انجام شده، اما کمبود 
اعتب��ار و ع��دم اراده مدیریت��ی را باید از عوامل اصلی کندی در 
پیش��رفت پاالیشگاه ها اس��ت. نکته ای که تمامی آحاد جامعه 
انتظار دارند، حرکت مس��تر اس��ت اما باوجود آنکه کرونا در چند 
ماه اخیر هر نوع تولید و سرمایه گذاری را در کشور دچار مشکل 
کرده و این مس��ئله بر پاالیشگاه س��ازی نیز تاثیر گذاشته است، 
آنچه که مس��یر توس��عه پاالیشگاه ها را تسریع می کند اعتقاد و 
اراده مسئوالن است. از آنجا که همه بخشهای کشور با چالش 
رو به رو است، اما پاالیشگاه ها با مشکل تامین خوراک مواجه 
نیس��تند،اما باید تحریم ها را یکی از عوامل به نتیجه نرس��یدن 
طرح های پاالیش��گاهی همچون پاالیشگاه هرمز، خوزستان، 
پارس شیراز، آناهیتا کرمان، شهریار تبریز و کاسپین دانست. 
بح��ث ج��دی منوی��ات مقام معظم رهب��ری مبنی بر ضرورت 
پاالیشگاه سازی برای جلوگیری از صدور نفت خام است. اکنون 
با توجه به فعال شدن تحریم های دشمنان و جنگ اقتصادی 
علیه کش��ور، س��اخت پاالیشگاه ابزار دفاعی بسیار خوبی برای 
مبارزه با تحریم اس��ت به همین دلیل س��ال گذش��ته "قانون 
حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی 
با اس��تفاده از س��رمایه گذاری مردمی" تصویب شد اما متاسفانه 

هنوز عملیات اجرایی این قانون آغاز نشده است.

اقتصاد كان

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: از هنگامی كه دولت در 
فروش نفت با مشكاتی رو به رو و بودجه با معضل كسری رو 
به رو شد، دولت به سوی بخشهای ديگر رفت كه فروش اوراق 
به اشـكال مختلف، فروش سـهام شركتهای دولتی، افزايش 
درآمدهـای مالياتـی از جمله اين اقدامات بود. اما اين رويكرد 
دولت، چالشها و مشكات بسياری را پديد آورد و انتقادهای 
بسـياری را رقم زد. اين در حالی اسـت كه وضعيت آقتصادی 
مناسـب نيسـت و بيشـتر بنگاههای اقتصادی با چالش های 

بزرگی دست به گريبان هستند.

افزایش درآمدهای مالیاتی � 
کل درآمدهای مالیاتی دولت از ابتدای فصل چهارم سال 1398 
روند صعودی را طی کرده و در فصل نخست سال 1399 به 51.2 
هزار میلیارد تومان رس��یده که نس��بت به فصل پایانی سال قبل، 
با افزایش 20.4 درصدی و نس��بت به فصل نخس��ت سال 1398 
بیش از دو برابر ش��ده اس��ت.طی س��ه ماهه نخست سال 1399، 
از کل درآمده��ای مالیات��ی، 62 درص��د آن به مالیات درآمدهای 
مس��تقیم و 38 درصد به مالیات بر کاالها و خدمات تعلق داش��ته 
است. از سهم 62 درصدی مالیاتهای مستقیم، بیشترین سهم با 
24.3 درص��د متعل��ق ب��ه مالیات بر درآمد بوده و پس از آن مالیات 
بر اش��خاص حقوقی و مالیات بر ثروت به ترتیب با 24 درصد و 
13.7درصد قرار دارند.مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر واردات 
اجزای مهم مالیات بر کاالها و خدمات هستند که به نظر می رسد 
در بهار 1399 نسبت به بهار 1398، رشد قابل توجهی داشته اند؛ 
در حالی که در این مدت واردات نسبت به فصل مشابه سال قبل 
کاهش داشته و انتظار می رفت مالیات بر ارزش افزوده هم با توجه 
به کاهش س��طح فعالیت های کس��ب و کار کاهش داشته باشد.

نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال 1398 برابر 
با 4.2 درصد است. این نسبت در بهار 1399 به حدود 6.3 درصد 
رس��یده که در مقایس��ه با رقم مشابه در بهار 1398 افزایش یافته 
اس��ت. با توجه به اینکه رش��د درآمدهای مالیاتی در بهار 1399 
نس��بت به بهار 1398 به مراتب بیش��تر از افزایش تولید ناخالص 
داخلی طی این مدت بوده، دلیل اصلی افزایش نسبت درآمدهای 
مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در بهار 1399، افزایش درآمدهای 

مالیاتی بوده است.

کسب درآمد به چه قیمت � 
در ای��ن رابط��ه عض��و اتاق بازرگانی تهران گفت: دولت فش��ار 
شدیدی به شرکت های شناسنامه دار داشته تا مالیات چندبرابر 
دریاف��ت کن��د. ب��رای مثال اتفاقی که برای یکی از ش��رکت ها 

افت��اد ای��ن ب��ود ک��ه مالیات قطعی و توافقی، پس از ش��ش ماه 
مجددا مورد بررس��ی قرار گرفت و 4 برابر رقم توافقی، مالیات 
دریافت شد. مهرداد عباد در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: سازمان 
امور مالیاتی س��عی دارد که از مودیان بیش��تری مالیات دریافت 
و حتی  ش��رکت های جدید را شناس��ایی کند. متاس��فانه عرف 
نانوش��ته ای اس��ت که براس��اس آن سازمان مالیاتی 20 الی 25 
درصد نسبت به سال گذشته افزایش مالیات می دهد و برایشان 
اهمیت چندانی ندارد که واقعا این ش��رکت فعالیتی انجام داده 
اس��ت یا خیر!عضو اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در س��ال 
جاری درصد بسیار بیشتر این درآمدهای مالیاتی را از شرکت ها 
دریافت کرده اند. اما از کدام شرکت ها؟ همان هایی که سال قبل 
مالیات پرداخت می کردند و نه شرکت های جدید. البته بسیاری 
از کس��به و ش��رکت ها مالیات پرداخت نمی کنند، تنها از افرادی 
که س��ال های قبل مالیات دریافت می کردند مش��مول مالیات 
بیش��تری شدند.عباد افزود: افزایش درآمدهای مالیاتی دلیل بر 
کارکرد بیشتر شرکت ها و رشد آن نیست و اکثر آنها رشد منفی 
دارند. همچنین شنیده شده سازمان مالیاتی به کارشناسان خود 
دستور داده 20 درصد مازاد سال گذشته را در نظر بگیرند و این 
کارشناس��ان معموال برخوردهای طلبکارانه با شرکت ها داشته 

و با این روش رقم باالتری را دریافت می کنند.

 � خوش حساب ها زیر فشار دولت
در شرایطی که مودیان خوش حساب سروقت مالیات خودشان را 
اعالم و پس از توافق با اداره دارایی نسبت به پرداخت آن اقدام می 
کنند، دلیلی برای فشار مضاعف به این گروه وجود ندارد. متاسفانه 
اداره دارایی در اقدامی تعجب برانگیز، بار دیگر حسابهای مالیاتی 
مودیان را مورد بازبینی قرار داده و پرونده های مربوط به س��ال 
93 را بازگشایی کرده و با عناوینی سوال برانگیز، به کارفرمایان 
اعالم می کند که بار دیگر پرداختی های گذشته را بازبینی کرده 
و برای هر کدام از مودیان، مبالغی را تعیین و آنها را برای دریافت 
تحت فشار قرار داده است. این در حالی است که این افراد با میل 
ش��خصی به ادارات دارایی مراجعه و مالیات را پرداخت کرده اند 

که بررسی دوباره معنا و مفهومی ندارد. 

روش جدید مالیات ستانی � 
هنگام��ی ک��ه مالیات برای یک دوره قطعی می ش��ود و کارفرما 
آن مالیات را می پردازد و دولت هم قبول می کند، چیزی به نام 
بررس��ی دوباره یا بازبینی معنا و مفهوم ندارد. اگر قرار باش��د این 
رویکرد به روال تبدیل ش��ود، تمامی دس��تگاهها از جمله سازمان 
تامین اجتماعی، ادارات آب، برق، گاز، تلفن، ش��هرداری و... می 
توانند به بهانه بازبینی، بار دیگر پرونده ها را بیرون آورده و مردم 

را وادار ب��ه پرداخ��ت مبالغ��ی با عناوین مختلف بکند. درحالی که 
این روش باعث ایجاد بدبینی به دولت می ش��ود و نگاه مردم به 
دولت مانند موجود سواستفاده گری خواهد بود که به محض کم 
آوردن، می تواند اس��ناد و مدارک س��الهای قبل را بیرون بیاورد و 

به بهانه های مختلف از مردم مبالغی را مطالبه کند.

آرامش و امنیت برای فراریان مالیاتی � 
در اینک��ه فراری��ان مالیاتی هیچ جایگاه��ی ندارند و دولت توان 
دسترس��ی به آنها را ندارد، میزان فرار مالیاتی در س��ال از 50 تا 
100 هزار میلیارد تومان برآورد می شود، اعدادی که نقش دولت 
و دستگاههای نظارت در آنها بسیار برجسته است. این در حالی 
است که یکی از مهمترین و پر طمطراق ترین شعار ها در تمامی 
دولت ها، اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و آوردن مالیات به اقتصاد 
کشور بوده است، اما این موضوع در حد شعار باقی مانده و معلوم 
نیس��ت چرا ایران برخالف اکثر کش��ور های دنیا، قادر به یافتن 
فراریان مالیاتی و اخذ مالیات نیست. عضوهیئت علمی دانشگاه 
گفت: سال 99 نه تنها در اقتصاد ایران بلکه برای اقتصاد جهان 
س��ال ویژه ای اس��ت، سالی که عالوه بر مشکالت و چالش هایی 
که بر سالمت عده زیادی از مردم دنیا وارد کرد، اقتصاد ها را تحت 
تاثیرات منفی قرار داد و منجر به هم ریختن بسیاری از معادالت 
اقتصادی شد. رحمان سعادت افزود: یکی از مهمترین معادالتی 
که کووید 19 در ایران آن را به هم زد، اخذ مالیات در سال جدید 
بود. دولت تحریم شده ای که قادر به فروش نفت و کسب درآمد 
نفتی نیست در سال گذشته بر آن شد تا بخش مهمی از بودجه 
س��ال جاری را براس��اس اخذ مالیات ببند، لذا اقتصاد بدون نفت 
با تکیه بر درآمد های مالیاتی نه تنها مورد نظردولت، بلکه مورد 

تاکید کل حاکمیت قرار گرفت. 
ای��ن اقتص��اددان با تاکید بر اینک��ه تعطیلی واحد های تولیدی و 
اقتصادی کش��ور منجر به کاهش درآمد فعاالن اقتصادی و در 
نهایت عدم دریافت مالیات توسط دولت شد گفت: دولت تا زمانی 
که وضعیت کسب و کار ها به پیش از اسفند ماه بازنگردد، نمی تواند 
حس��ابی برای اخذ مالیات از بخش خصوصی باز کند، به تعویق 
افتادن ماه ها پرداخت مالیات فعالین اقتصادی بعید نیست و دست 
دولت از این محل تا اطالع ثانوی بس��ته اس��ت. وی با تاکید بر 
اینکه بسیاری از بنگاه های خرد و متوسط و حتی بنگاه های بزرگ 
اقتصادی خواهان دریافت کمک های حمایتی از دولت هس��تند 
چ��را ک��ه امکان و ت��وان پرداخت مالیات به دولت را ندارند گفت: 
لذا اخذ مالیات از این گروه در سال جاری لغو می شود. اول سال 
جاری شاهد تناقض جدی در امر اخذ مالیات بودیم، دولت از یک 

سو دیگر توانی برای پرداخت مالیات وجود ندارد. 

تجارتازفشاربهمؤدیانخوشحسابوبیتوجهیبهفراریانمالیاتیگزارشمیدهد

 اماواگرهای افزایش درآمدهای مالیاتی 

اخبار كوتاه

صمصامی به اشاره به شرايط جنگ اقتصادی تاكيد كرد

رسمیت  دادن به بازار آزاد ارز اشتباه است
 استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: رسمیت  دادن به بازار 
آزاد ارز در شرایط جنگ اقتصادی یک اشتباه راهبردی و خطای 
بزرگ اس��ت. حس��ین صمصامی افزود: در جنگ اقتصادی قیمت 
مناسب ارز باید به گونه ای تعیین و اعمال شود که ضامن کنترل 
تورم، احیای تولید و رش��د اقتصادی باش��د.وی اظهارداش��ت: اگر 
قرار اس��ت بازار کش��ف قیمت کند در اقتصاد یک چهارچوب و 
مبنای خاصی دارد.این استاد دانشگاه گفت: بازاری که می تواند 
کشف قیمت کند و تخصیص منابع را بصورت بهینه انجام دهد 
در چنین بازاری رقابت کامل اس��ت.وی افزود: بازار آزاد ارزی که 

بانک مرکزی و دولت در شرایط حاضر مستمسک خود قرار داده 
چه ساختاری دارد و اقتصاد کشور را به کجا می برد؟! این ساختار 
به هیچ وجه رقابتی نیست.وی ادامه داد: نرخی که هم اکنون در 
بازار آزاد ارز در حال کش��ف اس��ت یک نرخ مختل ش��ده است و به 
هیچ وجه نمی تواند مبنا قرار گیرد و تخصیص منابع انجام شود.

استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی گفت: مجاز شمردن بازار آزاد 
ارز برای تعیین نرخ انواع ارز مثل دالر و غیره یک اشتباه راهبردی 
از سوی سیاست گذار ارزی کشور بوده است.وی افزود: امروز بازار 
آزاد مختل شده ارز ایران بازار مناسبی برای کشف نرخ ارز در کشور 
نیست اما متاسفانه سیاست گذار بازاری را که نمی تواند و نباید نرخ 

ارز در آن تعیین شود به رسمیت شناخته و مبنای عمل در تعیین 
نرخ ارز قرار داده است.

صمصامی اظهارداشت: این درحالی که با توجه به شرایط تحریمی 
کش��ور بایس��تی غیرمعتبر و غیرقانونی بودن بازار آزاد ارز اعالم 

شود.
وی ادامه داد: متاس��فانه افزایش روزافزون نرخ ارز و به تبع رش��د 
قیم��ت ه��ا در تمام عناصر و اجزای معیش��تی مردم به خصوص 
طبقات ضعیف و آس��یب پذیر جامعه اثر منفی خود را گذاش��ته و 

خواهد گذاشت.

بلوکهشدن۱۵۰میلیارددالرپولهایایراندرسراسرجهانحبابسکهبه۲میلیونتومانرسید
نای��ب ریی��س دوم اتحادی��ه طال و جواهر تهران گفت: س��که حباب نزدیک به دو 
میلی��ون تومان��ی دارد اما حبابی روی قیمت طال وجود ندارد.محمد کش��تی آرای 
در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: در هفته ای که گذش��ت قیمت هر اونس طالی 
جهانی به متوس��ط حدود 30 دالر کاهش داش��ته اس��ت و از 1931 دالر به 1901 
دالر رسیده است. انتظار می رود که با کاهش 30 دالری قیمت طال در بازارهای 
جهانی، قیمت  سکه و طال در داخل نیز کاهش پیدا کند؛ اما برخالف انتظار، باتوجه 
افزایش نرخ ارزی که در طول یک هفته اخیر رخ داد، سبب شد که همچنان شاهد 

صعودی پیش رفتن قیمت سکه و طال در بازارهای داخلی باشیم.نایب رییس اتحادیه طال و جواهر افزود: در طول 
این هفته تقاضا برای خرید س��که و طال در بازار وجود داش��ت و س��بب ش��د که قیمت س��که باتوجه به عدم تعادل و 
تناسب عرضه و تقاضا دارای حباب شود. در حالی که قیمت طال بدون حباب دادوستد شد. کشتی آرای در رابطه 
با تغییرات قیمتی در طول یک هفته اخیر، گفت: قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم با افزایش یک میلیون و 100 

هزار تومانی نسبت به ابتدای هفته به 15 میلیون و 450 هزار تومان در پایان هفته رسیده است.  

 یک کارشناس اقتصادی با اشاره به مسدود شدن طلب های ایران در کشورهای 
دیگر گفت: تحریم های ضد ایرانی از سوی آمریکا 150 میلیارد دالر از منابع ارزی 
ایران در کش��ورهای دیگر را مس��دود کرده که برخی کارشناسان رقم بدهی100 
میلیارد دالری از اروپا را مطرح کرده و معتقدند که بخش بزرگ این طلب ها بابت 
فروش و انتقال نفت به کش��ورهای مذکور بوده و بخش��ی از طلب ها به صورت 
اقس��اط و مرحله ای وصول ش��ده و می ش��ود. آرمان حاجیان فرد، در گفت وگو با 
تس��نیم، درباره مش��کالت اقتصادی و تحریم های آمریکا افزود: در واقع حدودا 

2.5 برابر بودجه امسال کشور در دست خارجی هاست و وزارت نفت و دولتها می بایست همه شرایط و احتماالت 
را در قراردادهای خارجی خود با خریداران لحاظ می نمودند تا هم اکنون کش��ورهای بدهکار، از پرداخت بدهی 
وسوس��ه انگیز  خود به ایران س��ر باز نزده و بدون هیچ ش��رط و ش��روطی مطالبات کش��ورمان را پس  می دادند. وی 
ادامه داد: چین با 20 میلیارد دالر، هند با هفت میلیارد دالر، کره جنوبی با ش��ش میلیارد دالر، عراق با 5 میلیارد 

دالر و ژاپن با یک و نیم میلیارد دالر ، کشورهای بدهکار به ایران به حساب می آیند. 

 مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره هدف گذاری 
صندوق برای اشتغال روستایی در سال جدید گفت:  برای 
س��ال جاری پرداخت 2500 میلیارد تومان تسهیالت به 
کس��ب و کارهای روس��تایی هدفگذاری ش��ده، هرچند 
محدودیت های ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا و عدم 
استقبال مردم از مراجعه به بانک به دلیل ترس از انتقال این 
ویروس باعث عقب ماندگی هایی در پرداخت تسهیالت 
شده، اما تمام تالش این است که در شش ماه دوم سال 
این کاهش پرداخت را که عامل اصلی آن کاهش مراجعات 

مردمی است جبران کنیم.
عل��ی  اصغ��ر ن��وراهلل زاده در گفت وگو با تس��نیم، با بیان 
اینکه به  دلیل حمایت از کسب و کارها، پرداخت وصول 
اقساط تا سه ماه به تعویق افتاد که این برای صندوق بار 
مالی 600 میلیارد تومانی به همراه داشت اما در راستای 
حمایت از کسب و کارهای ایجاد شده اجازه دادیم وصول 

این اقساط تا چند سال عقب تر باشد افزود: می دانیم که در 
شش ماه دوم امسال هم سایه کرونا در فعالیت های این 
چنینی سنگینی می کند اما امیدواریم پرداخت ها تسریع 
ش��ود.  وی درباره پرداختی های طرح اش��تغال روستایی 
گفت: تاکنون، بیش از 38 هزار طرح روستایی تسهیالت 
پرداخته ایم و بیش از این تعداد پرونده های متقاضیان را 
بررسی و تصویب کرده ایم. در دو سال گذشته به 38 هزار 
طرح تایید شده، دو هزار و 600 میلیارد تومان تسهیالت 
پرداخت شده است که تا به امروز برای روستاییان امکان 
پرداخت چنین منابعی فراهم نشده بود اما خوشبختانه در 
این دوره با همکاری دولت و مجلس و با دستور مقام معظم 
رهبری، بخشی از منابع صندوق کارآفرینی امید به رونق 
کسب و کار روستایی و حفظ اشتغال مردمان این منطقه 
اختصاص پیدا کرده است. نوراهلل زاده  گفت:  تسهیالت 
اختصاصی، جهشی در حوزه اشتغال روستایی ایجاد کرده.
این جهش و تحول در کسب و کار روستایی هم در آمار 
و ارقام و هم در مش��اهدات میدانی قابل ارائه و احس��اس 
است. مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید گفت: مهمترین 
اثر آن توسعه روستاها و جلوگیری از مهاجرت بوده است؛ به 
طوری که حتی شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستاها 
هم بودیم و در بازدیدهای میدانی بارها شاهد آن بودم که 
عده ای به واس��طه اجرای همین طرح های توس��عه ای از 

شهرهای بزرگ به سرزمین مادری خود برگشتند.

 رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به تامین کسری بودجه 
دولت در نیمه اول سال با انتشار اوارق بدهی ابراز امیدواری 
کرد این روند در نیمه دوم سال نیز ادامه یابد تا با کمترین 
اثرات جانبی بر تورم و نقدینگی، کس��ری بودجه دولت 

جبران شود.
به گزارش تس��نیم، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی طی یادداشتی در صفحه شخصی خود در فضای 
مجازی نوشت: بانک مرکزی به عنوان مسئول سیاست 
پولی و اعتباری عالوه بر ضرورت مهار تورم و کمک به 
خروج از رکود، مواجه با اثرات اقتصادی ناش��ی از ش��یوع 
کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری بودجه بوده است. در 
این شرایط کامال پیچیده، اگر نبود مقاومت بانک مرکزی 
در مقابل بسیاری از درخواست ها، وضعیت پایه پولی و 

نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقم خورده بود.
در همین راس��تا بانک مرکزی به مانند تمام بانک های 
مرکزی دنیا نمی توانس��ت در خصوص نیازهای تامین 
مالی در اوایل شیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم درآمد 
جامعه را متاثر س��اخته بود بی تفاوت باش��د. کاهش یک 
درصد نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک 
به بانک ها برای تامین مالی و اعطای وام ارزان قیمت به 
خانوارهای یارانه بگیر و نیز کسب و کارهای آسیب دیده و 

تامین مالی کمک ودیعه مسکن انجام گرفت.
نظ��ر ب��ه پایش روند متغیرهای اقتصادی، از اول مهرماه 

با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل بیش��تر رش��د 
نقدینگی، نرخ سپرده قانونی به وضعیت اولیه آن برگردانده 
شد. اقدامات احتیاطی برای کاهش ریسک ترازنامه بانک 
ها نیز طبق برنامه پیش می رود. همراهی دولت محترم در 
تامین کسری بودجه نیمه اول سال از طریق انتشار اوراق 
بدهی قابل تقدیر اس��ت. امیدوارم با توجه به مجوزهای 
قانونی اخذ شده، این روند در نیمه دوم سال نیز با جدیت 
ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را به صورت سالم 
و ب��ا کمتری��ن اثرات جانبی بر اقتصاد کالن تامین مالی 
کرد. بی شک مهمترین عامل برونزای اقتصاد کشور ادامه 
تحریم های یک جانبه و ظالمانه امریکا علیه کشورمان 
است. هرگونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و قضاوت 
در خصوص عملکرد بانک مرکزی، بدون در نظر گرفتن 
تاثی��ر ای��ن عامل بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع، 

علمی و از نظر اجرایی راهگشا باشد.

رييس كل بانك مركزی  اعام كردپرداخت 2۵00 ميليارد تومان تسهيات هدف گذاری شد

جبران كسری بودجه دولت با انتشار اوراق بدهی رونق كسب و كارهای روستايی در دستور كار صندوق كارآفرينی اميد

يادداشت
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 138کیلومتر از رودخانه های 
همدان الیروبی شد

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان همدان از الیروبی یکصد 
و 38 کیلومتر از رودخانه های استان با استفاده از اعتبارات خسارت 

بر سیل سال 98 خبر داد.  
 مهندس منصور س��توده در گفت و گویی با تاکید بر نقش موثر 
رودخانه ها در کنترل سیالب، اظهار کرد: از محل اعتبارات خسارت 
بر سیل سال گذشته که حدود سه میلیارد تومان بود، بخش اعظمی 
به الیروبی رودخانه های استان اختصاص یافت و از طریق پیمانکار 
به الیروبی رودخانه ها اقدام شد.  وی با بیان اینکه جمعا یکصد و 38 
کیلومتر از رودخانه های استان الیروبی شد، گفت: بیشترین میزان 
الیروبی در شهرس��تان های اس��دآباد و نهاوند انجام شد.  ستوده 
ادامه داد: در 16 روستای واقع در شهرستان نهاوند 32.5 کیلومتر 
الیروبی انجام ش��د و در شهرس��تان اسدآباد رودخانه های هشت 
روستا به طول 33 کیلومتر الیروبی شد.  وی افزود: همچنین در 
شهرستان کبودرآهنگ الیروبی 23 کیلومتر از رودخانه های واقع 

در 16 روستای این شهرستان انجام شد.
س��توده اضاف��ه کرد:  در شهرس��تان فامنی��ن رودخانه های واقع 
شده در هشت روستا به طول 16 کیلومتر، در شهرستان همدان 
رودخانه های واقع ش��ده در پنج روس��تا به طول 10.5 کیلومتر، در 
مالیر رودخانه های 10 روستا به طول 13 کیلومتر، در شهرستان 
تویس��رکان رودخانه های واقع ش��ده در چهار روستا به طول پنج 
کیلومتر و رودخانه های واقع شده در یک روستا از شهرستان رزن 

به طول یک و نیم کیلومتر الیروبی شد.

 افزايش 100 درصدي توليد گازوئيل 
در شركت پااليش نفت اصفهان

 معاون تولید شرکت پاالیش نفت اصفهان اعالم کرد میزان تولید 
گازوئی��ل ی��ورو 4 و ی��ورو 5 ب��ا افزایش تقریبي 100 درصدي از 2 

میلیون لیتر به 4 میلیون لیتر در روز افزایش یافته است.
 وي ب��ا اع��الم ای��ن خبر افزود: در جه��ت ارتقاء کیفیت گازوئیل 
و افزای��ش می��زان تولی��د گازوئیل یورو 4 و ی��ورو 5، تغییراتي در 
ش��رایط عملیاتي رآکتورهاي واحدهاي آیزوماکس اعمال ش��د و 
فرایند تولید این محصول بهینه س��ازی گردید. علیرضا جعفرپور 
در خصوص افزایش اخیر تولید گازوئیل یورو در شرکت پاالیش 
نفت اصفهان از 2 میلیون لیتر در روز به 4 میلیون لیتر در روز اظهار 
داش��ت: افزایش کیفیت این محصول ضمن ایجاد ارزش افزوده 
براي شرکت، تأثیر قابل توجهی در حفظ محیط زیست و کاهش 
آالینده های زیس��ت محیطی خواهد داشت. معاون تولید شرکت 
پاالیش نفت اصفهان از راه اندازی پروژه عظیم تصفیه گازوئیل 
ش��رکت نیز در س��ال آینده خبر داد و افزود: با توجه به پیش��رفت 
بیش از 85 درصدي این پروژه، مراحل پیش راه اندازی شروع شده 
است و انتظار می رود با بهره برداری کامل از این پروژه تمامي 20 
میلیون لیتر گازوئیل تولیدی روزانه این پاالیش��گاه تصفیه ش��ود 
که مش��خصات آن مطابق با اس��تاندارد بین المللی یورو 5 خواهد 
شد. جعفرپور بابیان اینکه پروژه تصفیه گازوئیل هزینه ای بالغ بر 
495 میلیون یورو و 3191 میلیارد تومان داشته و در حال تکمیل 
است تصریح کرد: با بهره برداری از این طرح، ترکیبات گوگردی 
گازوئیل تولیدی پاالیشگاه اصفهان به کمتر از 10PPM کاهش 

خواهد یافت.

 بازسازی دستگاه کروماتوگرافی گازی 
در شرکت پاالیش نفت آبادان

 اهواز : فرج-بازس��ازی دس��تگاه کروماتوگرافی گازی توس��ط 
همکاران آزمایشگاه گاز دستاورد بزرگی برای این امور در زمینه 

دانش سخت افزاری دستگاه های کروماتوگرافی می باشد.
پس از اعمال تحریم های سخت و ظالمانه علیه کشور عزیزمان 
تهیه و تامین تجهیزات و ملزومات آزمایشگاهی بسیار مشکل 
و از طرفی مس��تلزم هزینه های هنگفت می ش��د. این موضوع 
باعث شد تا کارشناسان متعهد ما در آزمایشگاه با همتی مضاعف 
ش��رایط ناش��ی از تحریم ها را به فرصتی مناسب جهت ارتقای 
دانش داخلی تبدیل نمایند. از این رو به سراغ دستگاه هایی که 
به دلیل خرابی و عدم توانایی در خصوص تعمیر و تامین قطعات 
معیوب، از رده خارج و  در انبار نگهداری می شد رفته و پس از 
طی پروسه چندماهه پژوهشی و مطالعاتی و اخذ مشاوره های 
داخلی و خارجی توسط کارشناسان بین المللی وارد فاز عملیاتی 
شده و در نهایت با عنایت ویژه پروردگار و تالش کارشناسان 
موفق ش��دند بعد از ماه ها تالش دس��تگاه کروماتوگرافی با دو 
کانال مجزا یکی جهت آزمایشات غیر روتین و غیر قابل پیش 
بین��ی و دیگ��ری جه��ت آزمایش PIONA  بر روی نمونه های 
بنزینی که تنها یه دس��تگاه جهت آزمایش مذکور در این امور 
موجود بود و به وس��یله تنها دس��تگاه موجود در آزمایش��گاه گاز 
انجام می گرفت و به دلیل حجم باالی کار گاهًا با مشکالتی 
مواجه می ش��دیم را راه اندازی نماییم. در این پروژه موفق به 
احیای قطعاتی ش��دیم که از لحاظ کمپانی س��ازنده دستگاه ها 

کشور آمریکا می باشد.

رفع تصرف تاسیسات آبرسانی شهر باغستان 
شهرستان شهریار

تاسیسات آبرسانی منطقه باالبان شهر باغستان که توسط افرادی 
سود جو تصرف شده بود رفع تصرف شد.  مدیر امور آبفای شهر 
باغس��تان با اعالم این خبر گفت: این تاسیس��ات شامل زمینی به 
مساحت 2406 مترمربع، 1 حلقه چاه آب شرب، مخزن ذخبره آب 
2000 متر مکعبی، چندین کیلومتر خطوط انتقال آب و ساختمان 
س��رایداری و س��ایر تاسیسات جانبی که از آبفای روستایی به آبفا 
واگذار شده بود توسط افراد سود جو تصرف شده بود. ناصر محرمی 
افزود: بیش از 7 س��ال در تاسیس��ات آبرسانی در تصرف این افراد 
بوده است، که با تالش مجموعه آبفا و مساعدت و پیگیری های 
نماینده مردم شهرستان های شهریار، قدس و مالرد در مجلس 
ش��ورای اسالمی، فرماندار شهرستان شهریار و بخشدار مرکزی 
و همچنین توجه ویژه دادستان شهرستان شهریار رفع تصرف و 

تحویل امور آبفای شهر باغستان شد.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

اهدای4۵دستگاهکمکتنفسیویژهبیمارانکروناییبخاریهاینفتیازمدارساستانگیالنجمعآوریشد
 گیالن_فرحی؛ به گزارش روابط عمومی اداره کل  نوس��ازی، توس��عه وتجهیز 
مدارس استان گیالن، مهراله رخشانی مهر در سفر به استان گیالن به همراه علی 
دقیق مدیر کل نوس��ازی مدارس اس��تان گیالن، جبار کوچکی نژاد و محمدرضا 
احمدی سنگری نمایندگان مردم شهرستان رشت در مجلس شورای اسالمی از 

پروژه های در دست احداث و نیمه تمام شهرستان رشت بازدید کرد.
رئیس س��ازمان نوس��ازی مدارس کش��ور در بازدید از این پروژه ها با بیان اینکه 
یکی از اولویت های اصلی س��ازمان تکمیل پروژه های نیمه تمام اس��ت، تاکید 

کرد: تامین اعتبار و تکمیل پروژه های نیمه تمام به ویژه با اولویت پروژه های مش��ارکتی از برنامه ها و سیاس��ت 
سازمان نوسازی مدارس کشور است که با جدیت دنبال می شود.

رخش��انی مهر با تش��ریح اقدامات س��ازمان نوس��ازی مدارس در راستای استاندارد سازی سامانه گرمایشی مدارس 
اظهار داشت: با تالش های صورت گرفته استان گیالن توانست تمامی بخاری های نفتی را از مدارس خود جمع 
آوری کند)مناطق گازرسانی شده و مناطق فاقد گاز( و به حول قوه الهی بخاری های گازی را نیز تا بهار سال آتی 

از مدارس استان جمع آوری خواهیم نمود.

اهواز : فرج – 45  دس��تگاه کمک تنفس��ی )ونتیالتور( ویژه بیماران کرونایی از 
س��وی وزارت نفت در راس��تای انجام مس��ئولیتهای اجتماعی به مراکز درمانی 

مناطق نفتخیز جنوب اهدا شد.
در مراس��می با حضور وزیران نفت و بهداش��ت، اس��تانداران خوزس��تان و بوشهر، 
رؤسای دانشگاه های علوم پزشکی استان ها )به صورت ویدئو کنفرانس( و سایر 
مدیران و دست اندرکاران در فضای باز ساختمان مرکزی وزارت نفت انجام شد، 
141 دس��تگاه کمک تنفس��ی )ونتیالتور( به مراکز درمانی مناطق نفتخیز کش��ور 

اهدا، که از این بین 44 دستگاه به بیمارستان های حوزه مناطق نفتخیز جنوب اختصاص یافت.
این دس��تگاه¬ها که با اعتباری بالغ بر 22 میلیارد تومان تهیه ش��ده اس��ت در اس��تانهای مختلف نفتخیز توزیع 
خواهند شد که سهم استان خوزستان 32 و استان کهگیلویه و بویراحمد 13 دستگاه خواهد بود. سایر دستگاهها 

به استانهای بوشهر، لرستان، فارس، کرمانشاه، ایالم و خراسان اهدا می  شود.
 گفتنی ست تمامی مراحل طراحی و ساخت این دستگاه های کمک تنفسی توسط متخصصان داخلی انجام شده 

که این مسئله خود گام موثری در حمایت از تولید داخل است.

مديركل استاندارد   همدان خبر داد: 

27 محصول جدید به سبد استاندارد همدان اضافه شد
مدیرکل استاندارد استان همدان از صدور پروانه نشان استاندارد 
برای 27 محصول جدید خبر داد و گفت: این روند نشان دهنده 

ایجاد واحدهای تولیدی و توسعه صنایع موجود استان است.
 محم��د مددی مدیرکل اس��تاندارد اس��تان هم��دان در گفت و 
گویی اظهار کرد: با اضافه ش��دن این محصوالت در ش��ش ماه 
نخست امسال شمار کاالهای دارای نشان پروانه استاندارد به 

677 رسیده است.
 وی با بیان اینکه 25 استاندارد ملی در همدان تدوین می شود، 

افزود: این استانداردها در زمینه محصوالت بومی، فلزی، غذایی 
و صنایع نس��اجی هس��تند که تا پایان سال جاری فرآیند تدوین 

آن ها به پایان می رسد.  
 مدیرکل استاندارد همدان گفت: گشنیز و رازیانه دو محصول 
بومی همدان هستند که کشاورزان این منطقه در کشت آن ها 
اس��تعداد ویژه ای دارند و تدوین اس��تاندارد برای توسعه تولید و 

صادرات ضروری است.  
 مددی به اجرای استاندارد حد مجاز آالینده ها برای محصوالت 

کشاورزی استان اشاره کرد و افزود: تاکنون برای 12 محصول 
گواهینامه صادر شده و این محصوالت عاری از هر گونه سموم 

و آالینده های زیست محیطی هستند.  
 وی خاطرنشان کرد: همدان از مناطق پیشرو در زمینه صدور 
پروانه حد مجاز آالینده محصوالت کشاورزی است و انگور، پیاز، 
س��یب درختی، نخود، خیار، س��یب زمینی و گوجه فرنگی برخی 
از این گروه محصوالت تولید ش��ده هس��تند که با برچسب های 

مخصوصی روانه بازار مصرف شده است.  

 مدیرکل اس��تاندارد همدان همچنین به توانمندسازی مدیران 
کنترل کیفی اش��اره و مطرح کرد: استانداردس��ازی و توجه به 
کیفیت محصول یکی از نیازهای جهش تولید است که در این 

زمینه به طور مستمر آموزش تخصصی اجرا می شود. 
مددی اذعان کرد: با وجود ش��رایط س��خت بیماری کرونا 430 
فقره نمونه برداری در ش��ش ماه گذش��ته از صنایع استان انجام 
ش��ده تا کیفیت محصوالت تولیدی مورد ارزیابی و س��نجش 

قرار گیرد.  

مدیرعامل جمعیت هالل احمر ایالم گفت: نجاتگران 
این جمعیت از ابتدای سال جاری تا امروز به 147 حادثه 
امداد رس��انی کرده که 64 درصد آنها س��وانح جاده ای 
بوده اس��ت.  علی اصغر علی اکبری روز چهارش��نبه در 
نشست با خبرنگاران با بیان اینکه در این حوادث 262 
نفر مصدوم ش��دند، افزود: از این ش��مار 65 مورد حادثه 
جاده ای، 41 مورد کوهس��تان، 13 مورد آتش س��وزی 
جنگل ها و مراتع، 11 مورد خدمات حضوری، پنج مورد 
حادثه غرق شدگی، 2 مورد خدمات مناسبتی، سه مورد 
حادثه شهری، یک مورد سیل و آبگرفتگی، پنح مورد 

صنعتی و کارگاهی و یک مورد زلزله بوده است.
وی ادام��ه داد: از مجم��وع مصدومان این حوادث 152 
نف��ر مرب��وط ب��ه حوادث ج��اده ای، 26 نفر در حوادث 
کوهس��تان، چه��ار نف��ر در حوادث آتش س��وزی ، 67 

نفر در حوادث ش��هری، چهار نفر در حوادث صنعتی و 
کارگاهی، یک نفر در حوادث غرق شدگی و 11 نفر در 

خدمات حضوری دچار مصدومیت شده اند.
وی اف��زود: در ای��ن ح��وادث 93 نفر از طریق بالگرد و 
آمبوالن��س ه��ای این جمعیت به مراکز درمانی منتقل 
و هفت نفر نیز بصورت س��رپایی توس��ط عوامل این 

جمعیت مداوا شدند.
وی در ادام��ه گف��ت: در فعالیت ه��ای امدادی از آغاز 
س��ال تا کنون 188 تیم عملیاتی این جمعیت در قالب 
661 نفر نیرو به حوادث مختلف در سطح استان اعزام 

شده اند.
وی خاطر نشان کرد: ندای امداد 112 هالل احمر به 
صورت ش��بانه روزی آماده پاس��خگویی به هموطنان 
اس��ت و نیروهای جمعیت هالل احمر اس��تان ایالم در 

حوادث مختلف آماده امدادرسانی هستند.
مدیر عامل جمعیت هالل احمر ایالم همچنین گفت: 
امس��ال 346 بس��ته بهداش��تی و سه هزار و 520 بسته 

معیشتی بین نیازمندان استان توزیع شده است.
وی اظهار کرد: در اجرای طرح نذر سالمت نیز در طول 
ماه های محرم و صفر با مشارکت داوطلبان جوان این 
جمعیت 20 هزار ماسک در بین عزاداران در هیاتهای 

مذهبی توزیع شده است.

 مدیرعام��ل ش��رکت گاز آذربایجا ن غرب��ی از اتم��ام 
گازرس��انی به مجتمع طالی زره ش��وران تکاب خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز آذربایجان غربی، 
علیرضا شیخی، مدیرعامل شرکت گاز آذربایجا ن غربی 
گف��ت: پروژه خط تغذیه مجتمع طالی زره ش��وران و 
روستاهای تابعه به طول 46 کیلومتر، در سایه ی همت 
کارکنان ش��رکت گاز اس��تان به اتمام رسیده و با توجه 
به تایید نتایج آزمایش های مقاومت، نشتی و پوشش، 

آماده تزریق گاز و تحویل به این مجتمع هستیم.
علیرضا شیخی با اشاره به تکمیل شبکه گاز روستای 
قراقیه، واقع در محور گازرسانی زره شوران و احمدآباد 
تکاب، افزود: هم اکنون گاز این روس��تا نیز به همراه 
خط تغذیه مجتمع طالی زره  ش��وران آماده تزریق گاز 

است.
مدیرعام��ل ش��رکت گاز آذربایجان غرب��ی با تاکید بر 
س��ختی اجرای پروژه گازرس��انی محور زره ش��وران و 
احمدآباد تکاب، اظهار کرد: در طول اجرای این پروژه، 
ش��رایط سخت جغرافیایی، 400 مورد معارض اراضی 
موجود در مسیر، توسعه و تعریض جاده تکاب به دندی 
و تداخل آن با لوله گاز اجرا ش��ده و تخریب آن در س��ه 
نقط��ه ب��ه طول ی��ک کیلومتر و جابجایی و مرمت آن، 

به همراه ش��یوع ویروس کرونا، روند کار را کمی کند 
ک��رده ب��ود که با تالش کارکنان ش��رکت گاز اس��تان 
از ای��ن مش��کالت عبور کردیم ت��ا بزرگترین مجتمع 
طالی خاورمیانه و روس��تاهای آن محور از نعمت گاز 

بهره مند شوند.
علیرضا ش��یخی ، درباره گازدار شدن دیگر روستاهای 
ای��ن مح��ور نی��ز اعالم ک��رد: 14 روس��تای دیگر در 
مرحله تس��ت و آزمایش بوده و ان ش��اءاهلل پس از تایید 

آزمایش ها، گاز آنها نیز به بهره برداری می رسد.
مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان غربی با بیان اینکه گاز 
مجتمع طالی زره شوران، به زودی مورد بهره برداری 
ق��رار خواه��د گرفت، افزود: طی هماهنگی های انجام 
گرفته، مقرر است این پروژه با حضور مهندس محمود 
آستانه مشاور وزیر نفت مورد بهره براری قرار بگیرد.

گاز به بزرگترين مجتمع طای خاورميانه رسيدامدادرسانی موثر هال احمر ايام به سوانح جاده ای

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد از انعقاد قرارداد مشاور 
مادر ساماندهی رودخانه کشف رود در آبان ماه خبرداد.

ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از پایگاه اطالع رس��انی 
شهرداری مشهد، مهدی یعقوبی معاون خدمات شهری شهردار 
مشهد در حاشیه برگزاری جلسه کمیته فنی رودخانه کشف رود 
که با حضور نمایندگان کلیه دس��تگاه های متولی س��اماندهی 
این رودخانه برگزار ش��د، اظهار کرد: انعقاد قرارداد مش��اور مادِر 
س��اماندهی رودخانه کش��ف رود در آبان ماه س��ال جاری و با 
هماهنگی و برنامه ریزی برای به کارگیری پیمانکار و ش��روع 
عملیات ساماندهی و درختکاری حاشیه دو طرف این رودخانه، 
حدفاصل پل شاهنامه تا کنارگذر شمالی مشهد به وسعت حدود 
300 هکت��ار درخت��کاری جدید، حداکثر از آذر ماه س��ال جاری 

انجام می گیرد.
معاون خدمات شهری شهردار مشهد افزود: ساماندهی رودخانه 
کش��ف رود به عنوان یکی از معضالت بزرگ زیس��ت محیطی 
ش��رق کش��ور، از 20 آبان ماه س��ال گذش��ته با همکاری کلیه 
دس��تگاه های اجرایی و متولی اس��تان و با محوریت شهرداری 
مشهد آغاز شد و در اولویت اول، تجمیع مطالعات انجام شده در 
حوزه های مختلف در دستور کار قرار گرفت و هم زمان اقدامات 
اجرایی برای حفاظت از بس��ترهای آزاد ش��ده در دو طرف این 
رودخانه، اعم از نصب تابلو، نصب دیوارهای پیش ساخته بتنی، 

استقرار نیروهای حفاظتی و ... صورت پذیرفت.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری مشهد بیان کرد: از آنجا که 
برای رفع مشکالت زیست محیطی این رودخانه، الزم است با 
جدیت موضوع احداث تصفیه خانه ها پیگیری شود، شهرداری 

مش��هد با تخصیص اعتبارات الزم، احداث تصفیه خانه س��پتاژ 
را به عنوان پروژه ش��اخص زیس��ت محیطی، در اولویت پروژه 
های اجرایی س��ال جاری و س��ال آینده قرار داده، تا با احداث 
آن نقش موثری در کاهش آلودگی های این رودخانه ایفا کند 
و ه��م زم��ان مذاک��رات با آب منطقه ای و آبفا برای تعیین مدل 
مال��ی و فرآین��د اجرایی احداث تصفیه خانه بزرگ طبرس��ی در 

حال انجام است.
یعقوب��ی تاکی��د ک��رد: در جلس��ه کمیته فنی کش��ف رود که در 
راس��تای هماهنگی بیشتر دستگاه  های متولی و تصمیم گیری 
در خصوص اقدامات پیش رو برگزار شد، تاکید گردید اسناد الزم 
مطابق مطالعات مصوب مشاور در خصوص مهندسی رودخانه، 
تهیه و برای به کارگیری پیمانکار و شروع عملیات ساماندهی 

بستر رودخانه و درختکاری دو طرف کشف رود، حدفاصل پل 
شاهنامه تا محدوده شرقی مشهد )کنار گذر شمالی( اقدام شود 
ت��ا از ای��ن طریق از بخش��ی از اقدام��ات متخلفانه نظیر تصرف 
غیرقانون��ی بس��تر رودخان��ه و ورود فاضالب های خطرناک به 

این رودخانه جلوگیری شود.
وی ادامه داد: در همین راس��تا در محدوده بین جاده کالت تا 
خین عرب، عملیات اجرایی برای ساماندهی رودخانه از اسفند 
ماه س��ال گذش��ته آغاز شده و تاکنون حدود 45 درصد پیشرفت 
فیزیکی داش��ته اس��ت و امیدواریم با همراهی آب منطقه ای 
بتوانی��م ب��رای مابقی عرصه باقیمانده به مس��احت حدود 300 
هکتار، توسعه درختکاری جدید و فرآیند تهیه اسناد و واگذاری 
کار به پیمانکار را طی نموده و عملیات اجرایی را حداکثر از آذر 

ماه سال جاری شروع کنیم.
معاون خدمات ش��هری ش��هردار مش��هد با اش��اره به اینکه با 
پیگی��ری انج��ام ش��ده، قرارداد مش��اور مادِر س��اماندهی این 
رودخان��ه در آب��ان ماه س��ال جاری منعقد خواهد ش��د، تصریح 
ک��رد: از دیگ��ر تصمیمات این جلس��ه، پیگیری فراخوان جذب 
سرمایه گذار از طریق حوزه اقتصادی شهرداری، برای زراعت 
چوب و س��ایر گونه های گیاهی متناس��ب با اقلیم و ش��رایط 
 موج��ود، ب��رای محدوده حدفاصل ضلع ش��رقی حریم مش��هد 
تا 5 کیلومتر بعد از تصفیه خانه چرمشهر بود و مقرر شد سازمان 
جهاد کشاورزی، لیست گونه های گیاهی مناسب برای کاشت 
در این محدوده را اعالم نماید و برای تخصیص پس��اب مورد 
نی��از نی��ز، برنام��ه ریزی الزم با مش��ارکت آب منطقه ای و آبفا 

انجام پذیرد.

معاونخدماتشهریشهردارمشهدخبرداد؛

قرارداد مشاور مادر ساماندهی رودخانه کشف رود منعقد می شود

 اهدای نشان عالی »مدیر سال« به مدیر عامل مجتمع فوالد خراسان
در پنجمین اجالس سراس��ری، »نش��ان عالی مدیر س��ال« به کس��ری غفوری، مدیر عامل مجتمع فوالد 
خراس��ان به عنوان یکی از مدیران برتر س��ال کش��ور به پاس خدمات ارزنده درحوزه صنعت فوالد، اعطا 

شد. 
به گزارش روابط عمومی مجتمع فوالد خراسان، مهمترین شاخص بررسی عملکرد شرکت ها از سوی 
کمیته علمی و ارزیابی اجالس، پایدار سازی کسب و کار بود که مجتمع فوالد خراسان با درایت مدیریت 
عالی شرکت به عنوان یکی از برترین مجموعه های صنعتی و معدنی کشور و  همچنین عالوه بر عملکرد 
مثبت در حوزه های پایداری کسب و کار، رکورد رشد درآمد ریالی، رکورد رشد عرضه محصوالت، ایجاد 
اشتغال، ایفای رسالت های اجتماعی، افزایش تولید و کسب رکوردهای پیاپی تولید و قرارگرفتن در دریف 
100 شرکت برتر کشور به ویژه در شرایط تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده توسط ویروس کرونا و 

تعطیلی یک ماهه مجتمع در ابتدای سال موفق به کسب نشان عالی این اجالس گردید. 
الزم به ذکر اس��ت تندیس نش��ان عالی مدیر س��ال ایران در این مراس��م  به »حس��ین کرد« ،»مشاور مدیر 

عامل« به نمایندگی از فوالد خراسان اهدا شد.
  ای��ن گردهمای��ی توس��ط وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت ب��ا حض��ور وزی��ر می��راث فرهنگ��ی، 
گردش��گری و صنای��ع دس��تی، مع��اون آم��وزش و پژوه��ش وزیرصمت و رییس کمیت��ه علمی، رییس 
هیات عامل ایمیدرو، معاون رییس جمهور و رییس س��ازمان محیط زیس��ت، عضو مجمع تش��خیص 
مصلحت نظام و رییس ش��ورای سیاس��ت گذاری، س��ایر مس��ئوالن کش��وری و جمعی از مدیران صنعت 
 و مع��دن، بع��د از ظه��ر س��ه  ش��نبه 22 مهرم��اه 1399 در ت��االر دیپلماتی��ک وزارت ام��ور خارجه تهران

 برگزار شد.
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بورس

سعيده زمانی: »بلندپروازی های نرخ دالر« و »انتخابات آمريكا« 
از مولفه های تاثيرگذار بر وضعيت بازار سرمايه طی ماه های آينده 
خواهـد بـود. اگرچـه در بازدهی مثبت بازار سـرمايه در طوالنی 
مدت بين اغلب كارشناسـان اتفاق نظر وجود دارد، اما در كوتاه 
مـدت وميـان مدت اختاف نظرهايی در اين خصوص وجود دارد. 
در گفتگو با حسين زمانی درمزاری وضعيت آينده بازار سرمايه 

طی ماه های پيش رو مورد بررسی قرار گرفت.

»افزایش نقدینگی و رکود بازارهای موازی بورس در شیوع کرونا« 
و »تحریم ها و تغییر ریل تأمین مالی دولت از نفت به بورس« بازار 
سرمایه را به گزینه ای جذاب برای سرمایه گذاری در سال 99 تبدیل 
کرد. این ش��رایط  موجب خروش نقدینگی در بازار س��هام  طی 140 
روز ابتدایی س��ال و ورود حدود 100 هزار میلیارد تومان س��رمایه به 
این بازار  و عبور بازار س��هام از 9000 هزار  میلیارد تومان ش��د که 
رقمی بی سابقه در تاریخ بازار سرمایه کشور بوده است.   براین اساس 
شاخص بورس که سال گذشته را در کانال 513 هزار واحد به اتمام 
رس��انده بود با رکوردش��کنی از مرز دو میلیون واحد عبور کرد. این 
روند اما  در ادامه به دالیل مختلفی متوقف و بازار س��رمایه وارد فاز 
رکود ش��د. برخی کارشناس��ان با توجه به س��رعت رشد بازار، پیش تر 
نیز این اصالح را پیش بینی و برخی نیز رشد بورس را حبابی عنوان 
می کردند. بر این اس��اس از نظر آنها اصالح تدریجی بازار س��رمایه  
موضوعی طبیعی و الزمه بورس بود. برخی دیگر نیز این رشد ادامه دار 
را زمینه ساز تورم عنوان می کردند و معتقد به رشد آهسته و پیوسته 
بورس بودند، اما از دید بسیاری از تازه واردان به بازار سرمایه که به 
امید سودهای هنگفت و 300 درصدی وارد این بازار شده بودند این 
اصالح نگران کننده آمد.  با ش��روع ریزش ش��اخص از 19 مرداد ماه، 
ش��اهد غلبه ترس بر بازار س��هام  و خروج بخش��ی از نقدینگی از این 
بازار و روانه ش��دن به بازارهای موازی از جمله  ارز، س��که، مس��کن و 
خودرو بودیم. بر این اساس قیمت دالر از 15 هزار تومان ابتدای سال 
تا نیمه مهر ماه به بیش از 30 هزار تومان رسید. نرخ طال و سکه نیز 
در این مدت افزایش قابل توجهی یافت و س��که تمام بهار آزادی از 
6 میلیون تومان ابتدای سال در مهر ماه از کانال 15 میلیون تومان 
عبورکرد.  همچنین سرعت افزایش قیمت مسکن نیز در این مدت 
با ش��تاب قابل مالحظه ای همراه بود. هر چند آمارهای ش��هریور از 
رس��یدن متوس��ط قیمت مسکن به متری 24 میلیون تومان حکایت 
دارد، اما بررسی فایل های ارائه شده مسکن افزایش بیش از این رقم 
را نشان می دهد که عمده دلیل آن افزایش نرخ ارز در پی ریزش بازار 
سرمایه بوده است. البته افزایش قیمت ها در بازار خودرو نیز دستکمی 
از س��ایر بازارها نداش��ت و روی آنها را به اصطالح س��فید کرد. قیمت 
خودروهای داخلی و خارجی در این مدت افزایش چندبرابری داشت 

تا جایی که قیمت دنا پالس به 600میلیون تومان رسید. 

تاثیر دوگانه افزایش نرخ دالر بر بازار سرمایه  � 
کارشناسان بازار سرمایه مولفه های مختلفی را در وضعیت آینده بازار 

س��رمایه تاثیرگذار می دانند که مهمترین آن نرخ دالر اس��ت. حسین 
زمانی درمزاری، کارشناس بازار سرمایه در این خصوص به هفته نامه 
اخبار بانک، بورس و بیمه با اشاره به رشد قابل توجه بازار سرمایه در 
5 ماه ابتدایی سال گفت: بر این اساس شاهد ورود حدود 100 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی جدید در س��ال جاری بودیم اما این روند به 
دلیل توقف رشد بورس در نیمه دوم مرداد ماه تغییر و حدود 23 هزار 
میلیارد تومان نقدینگی که یک چهارم سرمایه های وارد شده بورس 
در س��ال جاری بود از این بازار روانه بازارهای موازی مانند س��که ، 
دالر ارز و مس��کن ش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه هم اکنون ربع سکه 
و سکه گرمی حدود 37 تا 38 درصد نسبت به قیمت روز دالر حباب 
دارند گفت: این وضعیت ناشی از کاهش ارزش پول ملی و افزایش 
تقاضا برای مصونیت در برابر تورم بوده اس��ت.  این کارش��ناس بازار 
س��رمایه با بیان اینکه افراد در ش��رایط تورمی به دنبال بازار کاالیی 
هستند که از تورم در امان بمانند تصریح کرد: بر این اساس و با توجه 
به س��رگردانی س��رمایه ها پس از ریزش بورس و افزایش نرخ دالر 
تقاضا برای خرید کاالهای سرمایه ای افزایش یافته است.    زمانی 
درمزاری با اشاره به تاثیرگذاری نرخ دالر بر رشد بورس طی ماه های 
آینده گفت: به طور کلی افزایش نرخ دالر تاثیر مثبت و منفی بر بازار 
خواهد داش��ت. وی با اش��اره به صادرات محور بودن اغلب ش��رکت 
های بورسی، تاثیر نرخ دالر بر آن را در این شرایط مثبت عنوان کرد 
و گف��ت: ح��دود 80 درصد کاالهای بورس��ی دالر محور یا صادارت 
محور هستند، لذا از این ناحیه تاثیرات مثبتی بر بازدهی بازار بورس 
در ماه های پیش رو خواهد داش��ت.  این کارش��ناس بازار س��رمایه در 
ادامه تصریح کرد: البته رشد ادامه دار نرخ ارز تاثیرات منفی نیز روی 
بازار س��رمایه خواهد داش��ت که از این میان مهمترین آن انتظارات 

تورمی و خروج پول به بازارهای موازی بازار سرمایه است.   بسیاری 
دیگر از کارشناسان نیز بر جنبه مثبت افزایش نرخ ارز بر بازار سرمایه 
نسبت به جنبه منفی آن تاکید بیشتری دارند. کامران قزل گل، دالر 
را یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین روند و قیمت سهام دانست 
و گفت: با توجه به این مولفه بازار س��رمایه نه تنها محل مناس��بی 
برای س��رمایه گذاری اس��ت، بلکه یکی از بهترین مقاصد س��رمایه 
گذاری برای سال های پیش رو است. وی در خصوص تاثیرگذاری 
نرخ دالر بر بازار سرمایه گفت:  عموما از آنجا که بیشتر شرکت های 
بازارسرمایه کشور صادرات محورند، نرخ برابری دالر در بازار آزاد و 
به شکل نیمایی آن به شدت بر درآمد و سود این شرکت ها تاثیرگذار 
اس��ت. این کارش��ناس بورس در ادامه افزود: از طرفی هم با توجه به 
پیچیدگی های موجود در اقتصاد کشور و تورم دو رقمی، نرخ برابری 
دالر بر دارایی های شرکت ها تاثیر بسزایی دارد و با جمیع این شرایط  
می توان گفت،  یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین روند و قیمت 
س��هام در بازار س��رمایه اس��ت. در واقع به گفته او  افزایش تقاضای 
سرمایه گذاری در بازار طال و ارز ممکن است موجب رشد دالر شود 
اما در بلندمدت اینگونه نمی ماند؛ چرا که بازار سرمایه اصالح خوبی 
کرده اس��ت و دوباره قیمت ها ارزنده می ش��ود و به مرور تقاضا بیش��تر 
می شود. بسیاری دیگر از کارشناسان نیز معتقدند فراز و نشیب کوتاه 
مدت نرخ برابری دالر همیشه تاثیر یکسانی در بازار نداشته و بر این 
اس��اس بازار به دنبال دلیل رش��د می ماند.  بررس��ی ها نیز نش��ان می 
دهد در دوره هایی که دالر آزاد رش��دهای انفجاری داش��ته، معموال 
قیمت ها در بورس به همان میزان رش��د نمی کنند و اثرات آن پس 
از گذشت مدتی در بازار بورس نمایان می شود. لذا از این منظر باید 

منتظر تاثیر رشد اخیر دالر بر بازار سرمایه بود. 

 � سایه روشن انتخابات آمریکا  بر بورس ایران
رش��د دو م��اه اخی��ر ن��رخ دالر در فضایی اتفاق افتاد که ریس��ک های 
سیس��تماتیک و غیرسیس��تماتیک کشور، به شدت در هم آمیخته بود 
که می توان به کرونا تا انتخابات امریکا و مسایل اقتصادی و سیاسی 
داخلی اشاره کرد. کارشناسان انتخابات آمریکا را از مولفه های مهم در 
وضعیت بازار سرمایه کشور عنوان می کنند. فارغ از انتخاب هر کدام از 
نامزدها به نظر می رسد رفع ابهامات در این خصوص می تواند ترس 
و نگرانی حاکم بر بازار سرمایه را تعدیل کند. با توجه به موضع گیری 
ه��ای ترام��پ در خص��وص برجام و ایران، برخ��ی انتخاب مجدد او را 
عاملی برای رشد دالر و ادامه روند سودآوری بورس عنوان می کنند. 
در مقابل برخی دیگر موضع گیری بایدن در خصوص ایران را منجر 
به بهبود وضعیت صادرات نفت و کاهش نرخ دالر عنوان می کنند. اما 
در مقابل گروه سوم معتقدند که انتخاب هر کدام از نامزدهای ریاست 
جمه��وری آمری��کا در کلیت وضعیت ایران تاثیر چندانی ندارد.  زمانی 
درمزاری از دسته سوم از این کارشناسان است. وی با توجه به سیاست 
های خصمانه آمریکا علیه ایران، معتقد است که سیاست آمریکا در برابر 
ایران با هیچ کدام از نامزدها تغییر قابل توجهی نخواهد داش��ت.  این 
کارشناس اقتصادی گفت: در صورت روی کار آمدن ترامپ، سیاست 
های قبلی او دنبال می ش��ود و به نوعی رویه ای که برای بحث دالر 
داشته ایم ادامه پیدا می کند.  وی افزود:  با روی کار آمدن بایدن هم 
سیاست های کالن آمریکا تفاوتی نخواهد داشت و نگاه خصمانه این 
کشور و تحریم ها به نظر باز هم ادامه می یابد.  به گفته او نگاه آمریکا 
به ایران نگاه تحریم است و در چهار سال گذشته شاهد این روند بوده 
ایم.  با این وجود کارشناس��ان معتقدند نگرانی های سیاس��ی  می تواند 
کوتاه مدت روی بازار سرمایه تاثیر منفی بگذارد؛ چرا که بورس همیشه 
از سیاست تاثیر می پذیرد و از مسائل سیاسی فراری است و کوچک ترین 

اخبار سیاسی اثرات منفی شدید روی بازار می گذارد.

بازگشت اعتماد با اهرم های حمایتی دولت � 
غلبه ترس و ابهام بر بازار سرمایه پس از ریزش های مرداد ماه، موجب 
اف��ت ش��اخص ب��ورس و عقبگرد آن به مرز ی��ک میلیون و 500 هزار 
واحد نیز شد. کارشناسان حمایت های صحیح دولت از بازار سرمایه از 
طریق عمل به وعده تزریق یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی، 
افزایش عرضه های اولیه بورس و پرهیز از سیاست های محدود کننده 
را از مهمترین الزامات بازگش��ت اعتماد س��هامداران عنوان می کنند.  
زمانی درمزاری در این خصوص گفت: در حال حاضر ترس و نگرانی 
از مهمترین چالش های بازار س��رمایه اس��ت که می تواند ش��اخص را 
ت��ا مح��دوده یک میلی��ون و 300 هزارواحد نیز کاهش دهد.  وی البته 
تزریق یک درصد از منابع صندوق توس��عه ملی به بازار را از سیاس��ت 
های امیدوارکننده و تاثیرگذار بر افزایش نرخ ش��اخص بورس عنوان 
کرد و گفت: طبق اعالم مقام های مسئول به زودی یک درصد از منابع 
صندوق که حدود 20 هزار میلیارد تومان اس��ت، برای حمایت از بازار 
تزریق می ش��ود که نوید بخش روند صعودی جدیدی در بازار اس��ت. 
این کارشناس بورس در ادامه حمایت های عملی دولت را راهکار موثر 

عبور بورس از رکود عنوان کرد و گفت: ضروری است سیاستگذار این 
بخش اهتمام ویژه ای به اصالح زیرس��اخت ها داش��ته باش��د. وی با 
اشاره به اختالالت در معامالت کارگزاری ها گفت: با افزایش تقاضا 
برای سرمایه گذاری در بورس از سال گذشته شاهد نمایان تر شدن 
اختالل در هسته معامالت بودیم و در حالیکه  این مشکالت همچنان 
پابرجا است  کاربران دو میلیونی سال گذشته امسال به 20 میلیون نفر 
رسیدند.  این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه  وقتی 50 میلیون 
سهامدار را به بازار دعوت می کنیم باید زیرساخت های سخت افزار 
و نرم افزار آن را نیز فراهم کنیم گفت: ضروری اس��ت سیاس��تگذار 
این بخش حمایت های عملی از بازار سرمایه انجام دهد و با اصالح 
سیاس��ت ها و حمایت های موثر از عرضه آبش��اری از س��وی شرکت 
های دولتی که بعضا شاهد آن هستیم جلوگیری کند.   وی با اشاره 
ب��ه اهمی��ت نقش بورس در تامین مالی دولت در ش��رایط تحریم ها 
گف��ت: در بودجه س��ال آینده نی��ز بورس نقش مهمی در تامین مالی 
دولت دارد و این مساله به نوعی می تواند دلگرمی برای سهامداران 
باشد.  این اظهارات در شرایطی است که به گفته اغلب کارشناسان 
با توجه به اهمیت بورس در تامین منابع مالی دولت در سال آینده نیز 
شاهد رونق بازار سرمایه خواهیم بود. بسیاری از کارشناسان معتقدند  
ب��ا توج��ه ب��ه اهمیت این موضوع، دولت بعدی نیز اهتمام ویژه ای به 
بازار بورس خواهد داشت و از این نقطه نظر به جذابیت بازار سرمایه 

در طوالنی مدت امیدوارند. 

پیش بینی بازگشت تعادل به بورس � 
زمانی درمزاری با بیان اینکه بازار بورس در نگاه بلند مدت جذاب و 
پویا اس��ت گفت: پیش بینی می ش��ود در چند ماه آینده ریزش های 
سنگین با سودهای شارپ جبران شود.  این کارشناس بازار سرمایه با 
بیان اینکه در حال حاضر اکثر سهم ها به نقطه های جذاب و حمایتی 
خود و اشباع فروش رسیده گفت: بر این اساس فروشندگان تمایلی 
به فروش در این قیمت ها ندارند.  وی با اشاره به مخاطرات سرمایه 
گذاری در بازار ارز در شرایط فعلی گفت: به لحاظ تکنیکال دالر در 
محدود 31 تا 32 هزار محدود مقاومتی خطرناکی دارد و توصیه ای به 
سرمایه گذاری در این بخش نمی شود.  بسیاری دیگر از کارشناسان 
نیز معتقدند در صورتی که س��رمایه گذاران، س��بدی از سهام دالری 
و غیردالری با دید بلندمدت داشته باشند، هنوز هم بازار سرمایه نه 
تنها محل مناسبی برای سرمایه گذاری است، بلکه یکی از بهترین 

مقاصد سرمایه گذاری برای سال های پیش رو است.

سیگنال های مثبت از  بازارهای جهانی � 
یکی دیگر از ضمانت های رشد بازار سرمایه وضعیت بازارهای جهانی 
اس��ت. با توجه به بازیابی اقتصاد بس��یاری از کش��ورها و عبور از شوک 
کرونا وضعیت بازارهای جهانی رو به بهبود است و از این منظر می توان 
به رشد بورس طی ماه های پیش رو امیدوار بود. در حال حاضر اگرچه 
ویروس کرونا در بس��یاری از کش��ور های جهان همچنان می تازد، اما 

آمار ها از بهبود نسبی معامالت بازار های جهانی خبر می دهند. 

تجارتتأثیر"دالر" و"انتخاباتآمریکا" رادربازارسرمایهبررسیمیکند

پایان فصل ریزش های سنگین بورس

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009254-23-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسند رسمی مستقردر واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم س��کینه دانایی بارفروش��ی فرزند رمضانعلی بش��ماره 
شناس��نامه 694 ص��ادره از باب��ل ب��ا کدملی 2063211868 متقاضی کالس��ه 1112 در 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن که عرصه آن وقف می باشد بمساحت 
73.80 مترمربع قس��متی از پالک 2326/11877- اصلی واقع در بخش دو غرب حوزه 
ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. درصورتی که 
اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی 
ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واسناد وامالک محل 
تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را 
به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه اس��ت. بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق 
مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی 

باشد. تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 99-7-27
شهرام خسروی- رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ررای ش��ماره 139960310004008479-2-6-99 هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی 
باب��ل تصرف��ات مالکانه بالمعارض آقای غالمعل��ی جعفرزاده دیوکالیی فرزند یعقوبعلی 
بشماره شناسنامه 1134 صادره از بابل با کدملی  2060632463متقاضی کالسه 1477 
درشش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن بمس��احت 442.12 مترقس��متی از 
پ��الک 4862/1477- اصل��ی واق��ع در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز 

گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظوراط��الع عموم، مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اش��خاص ذینفع به رای صادره فوق 
اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند 
و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
-------------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009433-27-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی 
بابل تصرفات مالکانه بالمعارض آقای کاظم جعفریان فرزند احمد بش��ماره شناس��نامه 
1164صادره از بابل با کدملی 2060616654متقاضی کالس��ه 1228در شش��دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 87.20 مترمربع قسمتی از پالک 4862/1478- 
اصل��ی واق��ع در بخ��ش دو غ��رب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار 

و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، 
می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند و معترض باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت 
اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت. بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. صدرو 

سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
--------------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009344-25-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسند رسمی مستقردر واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بالمعارض اقای سید جواد خیری راد فرزند سید رحمن بشماره شناسنامه 
1362 صادره از بابل با کدملی 2062942052متقاضی کالسه 194درششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 339.88 مترمربع قسمتی از پالک 9/4712-اصلی 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی 
آگه��ی میگ��ردد. درصورتی که اش��خاص ذینفع به رای ص��ادره فوق اعتراض دارند، می 
توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت واسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت 
اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت. بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. صدرو 

سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
---------------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009430-27-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسند رسمی مستقردر واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای عبداله احمدنژاد چهره فرزند ذکریا بشماره شناسنامه 
720صادره از بابل با کدملی 2063029679 متقاضی کالسه       در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 222.65 مترمربع قسمتی از پالک 4872/1930- 
اصل��ی واق��ع در بخ��ش دو غ��رب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده اس��ت. لذا به 
منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار 
و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، 
می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض 
خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند و معترض باید 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت 
اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت. بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. صدرو 

سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی 

- رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009441-27-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسند رسمی مستقردر واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمد خس��روی زاده فرزند فرهاد  بش��ماره شناس��نامه 
2050834705 صادره از بابل با کدملی 2050834705 متقاضی کالسه 460 درششدانگ 
ی��ک قطع��ه زمی��ن با بنای احداثی درآن بمس��احت 145.50مترمربع قس��متی از پالک 
4862/491/1475- اصل��ی واق��ع در بخ��ش دو غرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز 
گردی��ده اس��ت. ل��ذا به منظوراطالع عم��وم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق 
روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع به رای 
صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ 
الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید 
دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل 
تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی 
اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
--------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009441-27-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی 
باب��ل تصرف��ات مالکان��ه بالمع��ارض آقای محمد خس��روی زاده فرزند فرهاد  بش��ماره 
شناس��نامه 2050834705 ص��ادره از باب��ل با کدملی 2050834705 متقاضی کالس��ه 
459 درششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 45.50مترمربع قسمتی 
از پ��الک 4862/491/1474- اصل��ی واق��ع در بخش دو غرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت 
و مح��رز گردی��ده اس��ت. لذا به منظوراطالع عم��وم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اشخاص ذینفع 
به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها 
ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واسناد وامالک محل تسلیم و 
رس��ید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره 
ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی 

- رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
------------------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004008445-1-6-99 هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسند رسمی مستقردر واحد ثبتی بابل 
تصرفات مالکانه بالمعارض خانم علیه احمدی حاجی فرزند ابوالحسن بشماره شناسنامه 
86 صادره از بابل با کدملی 2064641645متقاضی کالسه 198 در ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی درآن بمساحت 497.12 مترمربع قسمتی از پالک 9/4713- اصلی 
واقع در بخش شش حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع 
عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی 
آگه��ی میگ��ردد. درصورتی که اش��خاص ذینفع به رای ص��ادره فوق اعتراض دارند، می 

توانند از تاریخ انتشاراولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود 
را به اداره ثبت واسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف 
مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت 
اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت. بدیهی اس��ت درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. صدرو 

سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
-----------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009411-26-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی 
بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اقای افراس��یاب چمازین درزی فرزند رجبعلی بش��ماره 
شناسنامه 619 صادره از بابل با کدملی 2061084370متقاضی کالسه 1426درششدانگ 
ی��ک قطع��ه زمی��ن با بنای احداثی درآن بمس��احت 250.05 مترمربع قس��متی از پالک 
2816/2117-اصلی واقع در بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده 

است.
ل��ذا ب��ه منظوراط��الع عموم، مراتب در دو نوبت ب��ه فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اش��خاص ذینفع به رای صادره فوق 
اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند 
و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل
-----------------------------

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

براب��ررای ش��ماره 139960310004009410-26-6-99 هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد رس��ند رس��می مس��تقردر واحد ثبتی 
بابل تصرفات مالکانه بالمعارض اقای افراس��یاب چمازین درزی فرزند رجبعلی بش��ماره 
شناسنامه 619 صادره از بابل با کدملی 2061084370متقاضی کالسه 1420درششدانگ 
ی��ک قطع��ه زمی��ن ب��ا بنای احداثی درآن بمس��احت 63.25 مترمربع قس��متی از پالک 
2816/2118-اصلی واقع در بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده 
است. لذا به منظوراطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد. درصورتی که اش��خاص ذینفع به رای صادره فوق 
اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی ودر روس��تاها ازتاریخ الصاق بمدت 
دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واس��ناد وامالک محل تس��لیم و رس��ید دریافت نمایند 
و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل 
نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است. بدیهی است 
درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 12-7-99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 27-7-99 شهرام خسروی- 

رییس ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل 



6
1442 االول  ربيع  اول     1399 مهر   27   يكشنبه 
S u n 1 8 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e 

هم افزایی همه بخش های تنظیم بازار فوالد
جلسه مشورتی شورای سیاست گذاری فوالد با حضور علیرضا 
رزم حس��ینی وزیر صنعت، مع��دن و تجارت، محمد نهاوندیان 
معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمد فروزنده مش��اور رئیس 
جمهور و مدیران ش��رکت های حوزه فوالد برگزار ش��د. در این 
جلس��ه رون��د قیمت گذاری و نحوه س��اماندهی ب��ازار فوالد و 
همچنین ش��رایط تامین فوالد در صنایع پایین دس��تی، مورد 
بررس��ی ق��رار گرف��ت. وزیر صمت در این جلس��ه، اعمال نظر 
متخصصان، تشکل های بخش خصوصی و فعاالن حوزه فوالد 
را در روند تصمیم گیری ها، سیاست جامع وزارت صمت عنوان 
کرد. علیرضا رزم حسینی تصریح کرد: متناسب با ظرفیت های 
تولیدی کشور، شرایط تامین نیاز صنایع پایین دستی به فوالد 
در اولوی��ت ق��رار م��ی گیرد. وزیر صمت با تاکید بر ضرورت هم 
افزایی همه بخش های عامل در تنظیم بازار فوالد افزود: آمار 
افزایشی تولیدات زنجیره فوالد در نیمه اول سال 99، می تواند 

در تامین نیاز صنایع پایین دستی موثر واقع شود.

 احتمال تغییر فرآیند استفاده 
از کارت های بازرگانی

رئیس س��ازمان توس��عه تج��ارت گفت: احتم��ال تغییر فرآیند 
استفاده از کارت های بازرگانی وجود دارد و در این صورت باید 
بررسی های زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این زمینه 
بی��ن کش��ور های موفق انجام گی��رد. حمید زادبوم در گفتگو با 
باش��گاه خبرنگاران جوان درباره تغییر در فرآیند صدور کارت 
بازرگانی اظهار کرد: پیشنهاد های متعددی این روز ها به منظور 
تغیی��ر در فرآین��د صدور و اس��تفاده از کارت بازرگانی ارائه می 
ش��ود، اما همچنان اس��تفاده از این کارت ها برای انجام امور 
تجاری ضروری اس��ت. وی افزود: تمام امور صدور، اس��تفاده، 
تمدی��د و ابط��ال کارت های بازرگانی بر عهده وزارت صمت به 
کم��ک ات��اق بازرگانی صورت می گیرد که هنوز تصمیم قطعی 
در خصوص تغییر در این فرآیند ها گرفته نش��ده اس��ت. معاون 
وزیر صمت با ذکر این مطلب که احتمال تغییر فرآیند استفاده 
از کارت ه��ای بازرگان��ی وج��ود دارد، بیان کرد: در این صورت 
باید بررس��ی های زیادی صورت گرفته و تحقیقاتی نیز در این 
زمینه بین کش��ور های موفق انجام گیرد. زادبوم ادامه داد: در 
برخی از کشور ها کارت بازرگانی به صورت فیزیکی وجود ندارد 
و تم��ام تج��ار در س��امانه های دولتی یا خصوصی احراز هویت 
می ش��وند که با اس��تفاده از کد های مختص خود امور تجارت 

خارجی را انجام می دهند.

 برگزاری مراسم روز ملی صادرات
 به تعویق افتاد

معاونت کس��ب وکار اتاق ایران با انتش��ار اطالعیه ای از تعویق 
در زم��ان برگ��زاری روز ملی صادرات س��ال 1399 خبر داد. به 
گزارش پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران در این اطالعیه آمده 
است: با توجه به موج جدید شیوع ویروس کرونا و در راستای 
رعایت پروتکل های بهداشتی مصوب وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزش��کی و اعالم نظر رس��می س��تاد ملی مبارزه با 
کرونا، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و ستاد فرماندهی 
عملیات مدیریت بیماری کرونا در کالن ش��هر تهران، علیرغم 
آمادگی کامل و هماهنگی های انجام شده برای برگزاری این 
همایش، بیست و چهارمین مراسم روز ملی صادرات در تاریخ 
29 مهرم��اه برگ��زار نخواهد ش��د.  ازای��ن رو، با عنایت به موارد 
فوق الذکر و با توجه به اهمیت برگزاری مراس��م مزبور توس��ط 
اتاق ایران، به اطالع می رس��اند برگزاری این رویداد و معرفی 
صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی به زمان دیگری که متعاقبًا از 
طریق خبرگزاری ها، رسانه های جمعی و نشریات اعالم خواهد 

شد موکول گردیده است.

برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری خودرو
ش��ورای سیاس��ت گذاری خودرو با حضور وزرای صنعت، معدن 
و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون اقتصادی رئیس 
جمهور و مش��اور رئیس جمهور تش��کیل جلس��ه داد.  به گزارش 
شاتا، در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو با حضور علیرضا 
رزم حس��ینی وزی��ر صنعت، معدن و تج��ارت، محمد نهاوندیان 
معاون اقتصادی رئیس جمهور، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی و محمد فروزنده مش��اور رئیس جمهور، 
راهکارهای س��اماندهی بازار خودرو مورد بحث و بررس��ی قرار 
گرفت. وزیر صمت در این جلس��ه گفت: در ش��رایط فعلی باید 
نقدینگی موجود به سوی بخش های مولد کشور هدایت و عطش 
بازار خودرو به شکل موثری کنترل شود. علیرضا رزم حسینی با 
یادآوری رشد 23 درصدی تولیدات خودرویی کشور در 6 ماهه 
اول سال 99، تاکید کرد: در صورت همکاری همه بخش ها و با 

توجه به ظرفیت موجود، امکان مدیریت بازار وجود دارد.

 افزایش ۷۲ درصدی سرمایه گذاری 
پروانه های بهره برداری

معاون��ت ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم 
کرد میزان سرمایه گذاری پروانه های بهره برداری صادره در 
شش ماهه اول سال 99 نسبت به مدت مشابه سال قبل 72.1 
درصد افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش شاتا، بنابراین گزارش 
میزان س��رمایه گذاری پیش بینی ش��ده در جواز های تاس��یس 
صادره در این مدت نیز با رشد 42.5 درصدی مواجه شده است. 
طب��ق گ��زارش معاونت ط��رح و برنامه وزارت صنعت، معدن و 
تجارت میزان س��رمایه گذاری گواهی های کش��ف صادره در 
حوزه معدن نیز افزایش 35.7 درصدی داش��ته اس��ت. در این 
گزارش و در ش��اخص اش��تغال مجوزهای صادره ش��ش ماهه 
اول 99 نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل، میزان اشتغال پیش 
بینی ش��ده جواز های تاس��یس صادره با 410 هزار و 376 نفر 
رشد 36.3 درصدی داشته است. بنابراین گزارش؛ در این مدت 
می��زان اش��تغال پروانه های بهره ب��رداری صادره با 51 هزار و 

595 نفر افزایش 8.2 درصدی را نشان می دهد.

گروه صنعت و تجارت: بيسـتم مردادماه سـال جاری بود كه 
سـيداحمد رسـولی نژاد، نايب رئيس اول كميسـيون صنايع 
و معـادن مجلـس در گفتگويی، از طرح اين كميسـيون برای 
سـاماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشـكات اين حوزه 
خبـر داد. ايـن نماينـده مجلس همان زمـان اعام كرد كه در 
كميتـه خودروی كميسـيون صنايع و معـادن مجلس، طرح 
جامعی توسـط متخصصان و اصحاب فن در دسـت تهيه است 
و در تاش هستيم تا پس از بررسی همه مسائل، مشكات و 
وضعيـت صنعـت و بازار خودرو، در كوتاه ترين زمان اين طرح 
را به صحن علنی مجلس ببريم. در اين طرح، مواردی همچون 
الزام به عرضه خودرو در بورس كاال، تعيين سـود مشـاركت 
خودروهای پيش فروش شـده توسـط خودروسـاز و تعيين 
قيمت تمام شـده خودرو هر سـه ماه يك بار توسـط شـورای 
رقابت ديده شـده اسـت. در همين حال هفته گذشته، حجت 
اهلل فيروزی، سخنگوی كميسيون صنايع و معادن مجلس از 
آماده سازی طرحی برای ساماندهی صنعت خودرو و فروكش 
كردن التهابات قيمت ها تا سـه هفته آينده خبر داده بود، اما 
يـك مقـام وزارت صنعت گفت: برخی از بخش های اين طرح، 

قابل اجرا نيست.
در هفته ه��ای اخی��ر طرح��ی در مجلس با عنوان »طرح تحول 
صنعت و بازار خودروی کش��ور« اعالم وصول ش��ده که به نظر 
می رس��د قرار اس��ت بخش بزرگی از موضوعات مرتبط به بازار 
خودرو را به ش��کل یک بس��ته کلی حل و فصل کند. براس��اس 
این طرح، قرار است کشف قیمت برخی خودرو ها در ساز و کار 
بورس کاال صورت بگیرد و این در حالی اس��ت که خودرو های 
هیبریدی و الکتریکی، از شمول قیمت گذاری دستوری بیرون 
خواهند بود. با این همه، بر اساس این طرح، همچنان شورای 
رقابت یک قیمت گذاری اولیه )پیش از ورود به بورس کاال( را بر 
عهده خواهد داشت. همچنین الزامات کیفی هم بر قیمت گذاری 
اولیه توسط شورای رقابت تاثیرگذار خواهند بود و خودرو های 
واجد کیفیت، حاش��یه سود دس��توری باالتر و خودرو های فاقد 
کیفیت، حاشیه سود پایین تری خواهند داشت. از سوی دیگر، 
قرار اس��ت اس��قاط به ازای تولید و واردات خودرو دوباره از س��ر 
گرفته شود و عالوه بر این، واردکنندگان قطعات خودرو هم به 
ازای واردات قطعات با ارزش ارزی بیش از 20 هزار دالر، موظف 

به خرید یک واحد گواهی اسقاط خودرو خواهند بود.
در این میان، طرح بهارس��تان نش��ینان برای تحول در صنعت 
خ��ودرو ش��امل بخش هایی اس��ت ک��ه برای نخس��تین بار به 
نوعی تعیین قیمت خودرو را به س��از و کار بازار می س��پارد، اما 

خودروسازانی که همواره طرفدار آزادسازی قیمت خودرو بوده 
اند، حاال به بخش هایی از این طرح انتقاد دارند. توضیح اینکه 
تعیین قیمت خودرو در »بورس کاال« مستلزم تعیین یک قیمت 
پایه برای محصول عرضه شده است. پس از آن، قیمت محصول 
مانند یک حراجی تعیین می شود و در جایی که قیمت پیشنهادی 
فروشنده و خریدار یکسان باشد، کشف قیمت صورت می گیرد. 
با این همه، بر اساس طرح مجلس، این همچنان شورای رقابت 
است که باید قیمت پایه ورود محصوالت خودرویی به بورس 
کاال را تعیین کند. احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان 
چند روز پیش در گفتگو با تس��نیم، با اش��اره به اینکه در بندی 
از طرح تحول صنعت و بازار خودرو، ش��ورای رقابت مکلف به 
تعیین نرخ پایه قبل از کشف قیمت نهایی در بورس شده، تاکید 
کرد که خودروسازان از شورای رقابت خاطره خوشی ندارند و با 
روش��ی که ش��ورای رقابت در نظر دارد، شرکت های خودروساز 

همواره زیان کرده اند و این شیوه صحیحی نیست.
در ش��رایط فعلی خودروس��ازان نگران هستند که شورای رقابت 
قیمت پایه را به نحوی تعیین کند که س��ود آن ها کاهش پیدا 
کند و به همین دلیل، ترجیح می دهند »سازمان حمایت مصرف 
کنندگان و تولیدکنندگان« که زیرمجموعه ای از وزارت صمت 
اس��ت، جایگزین ش��ورای رقابت بش��ود. دلیل این موضوع هم 

نفوذی است که خودروسازان در سازمان حمایت و وزارت صمت 
دارند. به این ترتیب، به نظر می رسد حتی با تصویب طرح مورد 
نظ��ر مجل��س و تعیین قیمت برخ��ی خودرو های تولید داخل از 
طریق س��از و کار بورس کاال، این همچنان طناب کش��ی میان 
منافع نهادها، س��ازمان ها و ش��رکت ها باشد که بر تعیین قیمت 

تاثیرگذار است و نه ساز و کار های اقتصادی واقعی. 
از طرف دیگر به نظر می رس��د خودروس��ازان و وزارت صمت 
در حال انتقال ضرر و زیان ناش��ی از بی تدبیری به حوزه های 
دیگر هس��تند. برخی داده های غیررس��می نش��ان می دهد که 
خودروسازان به ازای تولید هر یک دستگاه خودرو ضرر می کنند 
و این در حالی است که قیمت خودرو های تولید داخل با توجه 
به کیفیت آن ها و توانایی خرید شهروندان، به شدت ناعادالنه 
جلوه می کند. خودروسازان بدهی بسیار سنگینی به قطعه سازان 
دارند و عالوه بر این، طی سال های اخیر نیز زیر بار بدهی های 
بس��یار س��نگین به نظام بانکی کش��ور رفته اند و این در حالی 
اس��ت که بعید اس��ت بتوانند تا آینده ای نزدیک این بدهی ها 

را تسویه کنند. 
ع��الوه ب��ر ای��ن، ثبت ن��ام کنندگان خودرو ک��ه پیش از این به 
خودروس��ازان پیش پرداخت داده اند، س��ود مش��ارکت دریافت 
می کنن��د و دیرک��رد حتم��ی خودروس��ازان در تحویل خودرو 

ب��ه مش��تریان، ب��ر بدهی های آن ها می افزای��د. به این ترتیب، 
بدهی های انباشته شده در یک صنعت )خودروسازی( به صنایع 
و حوزه های دیگر )قطعه س��ازی و نظام بانکی( منتقل می ش��ود 
و از آنجا که بسیاری از این حوزه های دیگر هم دولتی هستند، 
کسری در تراز مالی آن ها به کسری بودجه دولت منتقل می شود. 
امروز حتی مردم عادی هم می دانند که کس��ری بودجه دولت 

یعنی تورم و کوچک شدن سفره های همه ما.
در همی��ن ح��ال دبی��ر انجم��ن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو می گوید: محاسبات این انجمن از پرداخت 
بیش از 100 هزار میلیارد تومانی مابه التفاوت قیمت کارخانه ای 
و بازاری خودروها از سوی مردم در مدت یک سال است. آرش 
محبی نژاد در گفتگو با ایرنا افزود: انجمن خودروس��ازان ایران 
در پژوهش مشابه، این رقم را بیش از 130 هزار میلیارد تومان 
تخمی��ن زده و مقایس��ه ای��ن ارقام که فق��ط به جیب دالالن و 
واسطه ها رفته با رقم حدود 80 هزار میلیارد تومانی زیان زنجیره 
خودرو و قطعه سازی، حاکی از عمق فاجعه در این صنایع است. 
این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت خودرو، 
اظهارداش��ت: این طرح از س��وی کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس ارائه ش��ده که طی آن قرار اس��ت خودرو برای کش��ف 
قیمت در بورس عرضه تا از قیمت گذاری دستوری خارج شود. 
به گفته وی، این طرح در عمل با مش��کالتی مواجه اس��ت که 
عملیاتی شدن آن را سخت می کند، هرچند معتقدیم اگر خودرو 
ب��ه ب��ورس برود به قیمت واقعی خود خواهد رس��ید. محبی نژاد 
بیان داش��ت: اینک��ه برای مابه التف��اوت قیمت مصوب خودرو و 
قیمت کشف شده در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود، اکنون 

محل اختالف است.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان خودرو 
ب��ا اش��اره به فاصله بی��ش از 100 درصدی قیمت کارخانه ای و 
ب��ازاری خودروهای داخل��ی و مونتاژی، تاکیدکرد: وقتی بتوان 
حتی بخشی از این اختالف قیمت را اصالح کرد به طوری که 
کارخانه دار، خودروساز و قطعه ساز ضرر نکنند، شمارگان تولید 
و در نتیج��ه عرض��ه افزای��ش یافته و با کاهش تقاضای کاذب، 
التهاب از بازار دور ش��ده و صنعت خودرو نیز به تدریج از زیان 

خارج می شود. 
وی با تاکید بر اینکه در تدوین این طرح از آرا و نظرات بخش 
خصوصی نیز اس��تفاده ش��ده، ادامه داد: مجلسی ها حدود هشت 
جلس��ه پیاپی با ارکان مختلف صنعت خودرو برگزار کردند و با 
اتخ��اذ آرا و نظ��رات هم��ه، قرار ش��ده طرح، اصالح و در نهایت 

جمع بندی شود. 

قیمتخودرودربازارآزاددوبرابرقیمتفروشکارخانهاست

 سود بادآورده 1۰۰ هزار میلیارد تومانی در جیب دالالن خودرو

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

بررسیچالشهایبازسازیناوگانحملونقلعمومیپرداخت۱3هزارمیلیاردریالتسهیالتبهبنگاههایتولیدی-صادراتی
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: سامانه یکپارچه اعطای 
تسهیالت بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی 
و بانک های عامل طرف قرار داد در س��ایت www.behinyab.ir وزارت صمت راه 
اندازی شد. به گزارش شاتا، سعید زرندی گفت: در بهمن ماه سال گذشته و به منظور 
تامین مالی و تشویق و حمایت از صادرات، بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی 
توسط معاون اول محترم رئیس جمهور ابالغ شد. وی افزود: در راستای هدایت منابع 
در جهت تحقق اهداف صادراتی و همچنین تس��هیل و تس��ریع در فرایند پرداخت 

تسهیالت سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی–صادراتی و به منظور صادارت محصوالت اولویت دار به کشورهای 
هدف، سامانه یکپارچه اعطای تسهیالت بسته حمایت از توسعه صادرات غیرنفتی از محل منابع صندوق توسعه ملی 
و بانک های عامل طرف قرار داد در سایت www.behinyab.ir وزارت صنعت، معدن و تجارت راه اندازی شده است. 
زرندی اعالم کرد: منابع در نظر گرفته شده برای تسهیالت بسته موصوف از منابع صندوق توسعه ملی مبلغ 20.000 
میلیارد ریال می باشد که با لحاظ نمودن سهم آورده بانک ها به همین میزان، کل منابع ایجادی به مبلغ 40.000 میلیارد 
ریال خواهد رسید. همچنین گفتنی است؛ تاکنون نیز میزان پرداختی بانک های عامل از منابع بسته حمایت از توسعه 

صادرات غیر نفتی 98 در مجموع بالغ بر 13 هزار و 327 میلیارد ریال برای 118 طرح بوده است.

مع��اون ام��ور صنای��ع وزارت صنعت، معدن و تجارت با تش��ریح مهمترین چالش 
های بازس��ازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون ش��هری و برون ش��هری از اتخاذ 
تصمیماتی برای بازسازی 2 هزار دستگاه اتوبوس درون شهری خبر داد. به گزارش 
شاتا، مهدی صادقی نیارکی در نشست مشترک با نمایندگانی از وزارت کشور، وزارت 
راه و شهرسازی، شهرداری تهران ضرورت بازسازی حمل و نقل عمومی را مورد 
تاکید قرار داد و گفت: طی توافقی با وزارت کشور و سایر دستگاه ها، بازسازی حدود 
2 هزار دس��تگاه اتوبوس درون ش��هری در دس��تور کار قرار گرفت و تصمیمات الزم 

برای اختصاص تسهیالت جهت اجرای این موضوع اتخاذ شد. صادقی نیارکی با اشاره به بهره مندی از پتانسیل ها و 
ظرفیت های خودروسازان داخلی افزود: در صورت تامین اعتبار از سوی سازمان برنامه و بودجه، هزاردستگاه اتوبوس 
فرسوده در تهران و مابقی در شهرستان ها با همکاری شرکت های سازنده اتوبوس درون شهری مورد بازسازی قرار 
خواهدگرفت. وی افزود: اجرای این سیاست عالوه بر کاهش ارزبری و بازسازی حمل و نقل درون شهری باعث راه 
اندازی خودروهای متوقفی خواهد شد که بدلیل فرسودگی از چرخه حمل و نقل عمومی خارج شده اند. معاون امور 
صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت ضرورت همکاری سایر دستگاه های اجرایی را مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: 

با اعطای تسهیالت بخش عمده ای از این اتوبوس ها وارد ناوگان حمل و نقل خواهند شد.

کاهش ۴۰ تا ۶۰ درصدی فروش پوشاک
یک فعال صنعت پوشاک با بیان اینکه به دلیل شیوع کرونا و گرانی 
کاالها، فروش پوشاک بین 40 تا 60 درصد کاهش یافته است، 
گفت: صادرات پوشاک تقریبا به صفر رسیده است. مهدی رهبری 
در گفتگو با مهر، در مورد وضعیت بازار پوشاک اظهار داشت: به 
دلیل باال رفتن قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم و البته نگرانی 
از شیوع کرونا، شاهد کاهش تقاضا بودیم اما آنطور که برخی از افراد 
اعالم می کنند که تقاضا به صفر رسیده درست نیست. این فعال 
صنایع پوش��اک افزود: در حوزه کت و ش��لوار و لباس های رسمی 
که بیشتر برای عزا و عروسی استفاده می شود به دلیل شیوع کرونا 

شاهد کاهش 60 درصدی تقاضا هستیم. 
ام��ا این عدد در ح��وزه لباس های راحتی 
40 درصد است. وی ادامه داد: بنابراین به 
دلیل شیوع کرونا و گرانی پوشاک نسبت 
ب��ه دوران عادی، کاهش فروش بین 40 
تا 60 درصد بوده اس��ت. البته این عدد در 

بین دهک های مختلف و مناطق مختلف کش��ور متفاوت اس��ت. 
رهبری تاکید کرد: به هر حال پوشاک کاالی مصرفی و مورد نیاز 
مردم اس��ت و هرگز تقاضای این بازار به صفر نمی رس��د. رهبری 

با اشاره به صادرات پوشاک تصریح کرد: 
می توان��م بگویم که صادرات این کاال به 
صفر رس��یده اس��ت و تنها به کشورهایی 
همچون افغانستان، عراق و سوریه آن هم 
به صورت مبادالت مرزی صادرات داریم 
که البته نمی توان روی این نوع مبادالت 
نام صادرات را گذاشت چرا که بسیار جزئی بوده و با پول محلی 
انجام می شود. وی افزود: از جمله دالیل قطع صادرات پوشاک 
این اس��ت که مواد اولیه در بازار بس��یار س��خت به دست می رسد 

و از طرف دیگر روابط بانکی ما نیز قطع است بنابراین حتی اگر 
پوشاک را بتوان صادر کرد اما نمی توان پولش را گرفت؛ صادرات 
به معنی فروش کاال به عموم کشورها از طریق مبادالت بانکی 
است که در حال حاضر این خالء در صنعت پوشاک وجود دارد. 
نایب رئیس سابق اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک 
با بیان اینکه تولیدکننده پوش��اک بیش��ترین ضرر را کرده است، 
اظهار داش��ت: نرخ مواد اولیه نس��بت به دو س��ال پیش چهار برابر 
افزایش یافته است همچنین نرخ ماشین آالت تولید پوشاک نیز 

به دلیل نرخ ارز رشد چهار برابری داشته است. 

عضو هیات رئیس��ه اتاق ایران بر این باور اس��ت که 
سیاس��ت های ارزی بان��ک مرک��زی که مس��تقیمًا بر 
صادرات تأثیرگذار است، موفق نبوده و دولت در ماه های 
پایان��ی فعالیت خود باید با بازنگری در سیاس��ت های 
ارزی، جه��ش ص��ادرات را رقم بزند. کیوان کاش��فی، 
در گفتگ��و ب��ا اتاق ایران می گوید: بحث های تجاری و 
ارزی کشور به علت عدم تعادل در روابط دیپلماتیک، 
ب��ه ه��م گره خورده ان��د و با هر صدور هر بخش��نامه یا 
دس��تورالعملی، این ارتباط هم هرروز تنگ تر می شود. 
کاش��فی تأکی��د می کند: با توجه ب��ه آزمون وخطاها و 
اقدامات دو سال گذشته و شش ماهه امسال، تجاربی در 
خصوص مسائل ارزی کشور به دست آوردیم که نشان 
می دهد برای بهبود تجارت خارجی، نیازمند بازنگری 
جدی در حوزه سیاس��ت های ارزی هس��تیم. به اعتقاد 
او، هم در حوزه صادرات و هم واردات برنامه ها و نقشه 
راه مش��خص اس��ت؛ هم دولت و هم بخش خصوصی 

به خوبی به این نکته واقف هستند که در شرایط فعلی 
باید تمرکز خود را بر کش��ورهای همس��ایه بگذارند؛ 
اما در این وس��ط، سیاس��تی که معلوم نیست؛ سیاست 
و برنامه های ارزی کش��ور اس��ت. کاشفی خاطرنشان 
می کن��د: اولی��ن اقدام��ی که باید در ح��وزه بازنگری 
سیاس��ت های ارزی موردتوجه قرار گیرد، تعدیل نرخ 
ارز است. تنها در طول دو سال گذشته، نرخ ارز 3 برابر 
ش��ده اس��ت که نشان می دهد سیاست های ما در حوزه 
ارزی به هیچ عنوان کارا نبوده است.  عضو هیات رئیسه 
ات��اق ای��ران با تأکید ب��ر اینکه برخالف انتظار، باوجود 
جهش س��ه برابری نرخ ارز، ش��اهد افزایش صادرات 
نبوده ای��م، می افزای��د: قبول داریم که محدودیت های 
ناشی از شیوع ویروس کرونا به خصوص در شش ماه 
اول س��ال، بخش��ی از دلیل کاهش صادرات از ابتدای 
سال 99 را رقم زده است؛ اما دلیل عمده به سیاست هایی 
برمی گردد که باعث ش��ده ت��ا صادرکنندگان از ترس 
برخوردهای نظارتی و دس��توری، تمایلی به صادرات 
نداش��ته باش��ند. به عقیده کاشفی، اولین اقدامی که در 
این بازنگری باید موردتوجه قرار گیرد، »تسهیل قوانین 
و بخش��نامه ها« اس��ت. کاش��فی می گوید: در صورت 
عملیاتی ش��دن برگشت ارز حاصل از صادرات، آن هم 
در ش��رایطی که س��امانه نیما به هیچ عنوان مؤثر عمل 
نکرده، بار مضاعفی را از دوش دولت و بانک مرکزی 

بر خواهد داشت.

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران از ارائه بیش از 
120 پیش��نهاد برای تدوین اس��تاندارد غذای حالل در 
س��طح جهانی و بین المللی توس��ط سازمان مبتوع خود 
خبر داد. نیره پیروزبخت در گفتگو با ایرنا درخصوص 
نقش آفرینی ایران در اس��تاندارد حالل جهان، افزود: 
امروز گواهی حالل از سوی بسیاری از کشورها از جمله 
روس��یه، ارمنس��تان و ازبکستان از فعاالن اقتصادی و 
تولیدکنندگان کش��ورمان مطالبه می ش��ود. وی بیان 
داشت: در نظر داریم تا با سرعت بخشی به آن به توسعه 
صادرات غیرنفتی کش��ور س��رعت بخش��یم تا بتوانیم 
س��همی از ب��ازار دو ه��زار و 500 میلی��ارد دالری این 
تج��ارت را ب��ه خود اختصاص دهیم. پیروزبخت یادآور 
شد: از مجموع 33 کشور اسالمی فقط 13 کشور عضو 
هیات مدیره موسس��ه استانداردسازی و اندازه شناسی 
کشورهای اسالمی )SMIIC( هستند که ایران نیز عضو 
هیات مدیره این موسسه است. وی گفت: سازمان ملی 
استاندارد ایران در راستای انجام وظایف خود از اواخر 
دهه 80 به ش��کلی منس��جم در تدوین استانداردهای 
حالل و ایجاد ساختار انطباق در سطح ملی و به ویژه در 
سطح کشورهای عضو سازمان همکاری های اسالمی 

)OIC( مشارکت فعال داشت. 
رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ای��ران ادامه داد: این 
مش��ارکت س��بب ش��د تا ضمن تضمین حقوق اولیه 
هموطنان مس��لمان در س��طح کش��ور، بتوانیم از این 

حق��وق برپای��ه فقه جعفری در س��طح بین المللی، در 
تدوی��ن اس��تاندارد غذای حالل و ارائ��ه بیش از 120 
پیش��نهاد به سازمان همکاری های اسالمی )OIC( و 
توفیق انطباق این اس��تاندارد با فقه جعفری به میزان 
بیش از 95 درصد دفاع کنیم. بررسی ها نشان می دهد 
ک��ه س��هم ایران از گردش مال��ی چهار میلیارد دالری 
غ��ذای حالل، یک درصد اس��ت. ب��ازار جهانی صنایع 
حالل روز به روز در حال گسترش است.  محصوالت 
غذای��ی مختلفی با نام تجاری حالل عرضه می ش��ود 
که در کشور مالزی ثبت شده است، با این همه ایران 
نی��ز در ای��ن زمینه از ظرفیت قاب��ل توجهی برخوردار 
اس��ت.  برخی کشورهای اس��المی برای رونق بیشتر 
محصوالت حالل، تعرفه های گمرکی ترجیحی برای 
ای��ن محصوالت وضع کرده ان��د. فراورده های حالل 
تنها محدود به صنایع غذایی نیست و صنایع دارویی، 

آرایشی و بهداشتی را نیز شامل می شود.

ارائه 120 پيشنهاد ايران برای تدوين استاندارد غذای حالبازنگری در سياست های ارزی برای توسعه صادرات
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مفقودی- کارت بازرگانی به شماره 2270019261 به نام مسعود یوسفی مفقود گردیده و از 
درجه اعتبار ساقط می باشد.

------------------------
اع��الم آگه��ی - ب��ا عنای��ت ب��ه نام��ه ش��ماره 98/7/220/104518 مورخ��ه 98/6/9 و 
99/7/220/104803 مورخه 99/6/16 مدیریت امرو اراضی جهاد کش��اورزی اس��تان تهران 
و در راس��تای اجرای بند ج از مواد الحاقی به قانون اصالحات اراضی ،انتقال و صدور س��ند 
زارعانه به نام وراث مرحوم محمد ش��یخلر واقع در پالک 3 اصلی خوش��نام در اجرای امور 
باقیمانده بدینوسیله به مالک مشمول ورثه مرحوم علی نقی کاشانی پور اعالم می گردد به 
منظور اجرای تش��ریفات قانونی س��ند زارعانه ظرف یک ماه از تاریخ این آگهی با در دس��ت 
داشتن سند مالکیت به دفترخانه 15 کرج مراجعه نمایند .در اینصورت مدیریت امور اراضی 
جهاد کشاورزی استان تهران برابر ضوابط اقدام خواهد نمود مدیر جهاد کشاورزی شهرستان 

مالرد-صالحی - م الف 1113
----------------------------------

ابالغ اجرائیه - بدین وسیله به آقای مصطفی رحیمی فرزند علی به شماره ملی 0058718745 
شماره شناسنامه 51944 متولد 61/11/20 ساکن سرآسیاب خ اطلس شرقی کوچه صاحب 
الزمان پ 203 ابالغ می ش��ود که خانم مریم س��وری به ش��ماره ملی 5849342923 جهت 
وصول 314 عدد سکه بهار آزادی به استناد مهریه مندرج در سند ازدواج شماره 8816 دفتر 
10 مالرد علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9900207 در اجرا ثبت 
مالرد تشکیل شده و طبق گزارش مورخ 99/3/26 مامور محل اقامت شما به شرح متن سند 
شناخته نشده لذا بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک 
مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتش��ار محلی آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده 
روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می ش��ود نس��بت به پرداخت بدهی خود اقدام 

ننمایید عملیات اجرایی جریان خواهد یافت.
سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک مالرد-حجری - م الف 1114

------------------------
آگهی مزایده اموال غیر منقول ) اس��ناد رهنی( آگهی مزایده مال غیرمنقول پرونده اجرائی 

کالسه 9600474 
مق��دار ش��ش دان��گ یک قطع��ه زمین بابنای احداثی به مس��احت 793/24 متر مربع پالک 
ثبتی 93 فرعی از 89 اصلی ذیل ثبت 321106 صفحه 242 دفتر 2299 به نام علی کاردان 
میاردان ثبت وس��ند به ش��ماره چاپی 152090 – د/93 صادر وتس��لیم ش��ده است وبرابر سند 
رهنی 20837 مورخ 1395/06/08 دفتر 4 شهریار دررهن بانک کشاورزی قرارگرفته است 
.حدود ش��ماال درب ودیوار بطول )20/40 ( بیس��ت متر و چهل س��انتی متر به کوچه احداثی 
ش��رقا در س��ه قس��مت که قس��مت دوم آن جنوبی است. اول دیواریست بطول ) 34/30 ( سی 
و چهار متر و سی سانتی متر به باقی مانده هشتادو یک اصلی دوم به دیوار به طول )14/80 
( چهارده مترو هش��تاد س��انتی مترمربع به باقیمانده هش��تاد ونه اصلی س��وم به دیوار به طول 
)16/70( شانزده مترو هفتاد سانتی متر مربع به باقی مانده هشتاد ونه اصلی جنوبا نرده ایست 
بطول )5/60 ( پنج مترو شصت سانتی متر به کوچه احداثی غربا دیوار بدیوار بطول ) 51/00 
( پنجاه و یک متر به باقیمانده هشتاد و نه اصلی که به علت عدم ایفای تعهد منجر به صدور 
اجراییه تحت شماره کالسه فوق شده است وبرابر نظریه مورخ 1399/4/16 کارشناس رسمی 
دادگس��تری توصیف اجمالی مورد وثیقه عبارت اس��ت از ملک فوق واقع در ش��هریار ، بکه، 
وحیدیه ، روستای قشالق مهرچین ، میدان امام حسین ، بلوار همت ، قواره هشتم ، گاوداری 
آق��ای کاردان ومل��ک م��ورد نظر باتوجه به بازدید انجام گرفته وبراس��اس پایان کار صادره از 
سوی فرمانداری شهریار دارای بناهایی به شرح زیر می باشد ، سرایداری به مساحت 45 متر 
مربع دارای سقف طاق ضربی ، کف موزائیک ، نماسیمانی اصطبل باز به مساحت 117 متر 
مربع ، اس��کلت خر پا با کف بتنی ، س��قف ایرانیت انباربه مس��احت 36 متر مربع با کف بتنی ، 
دیوار آجری ، س��قف ایرانیت بهار بند به مس��احت 268 مترمربع ، بااس��کلت فلزی کف بتنی ، 
سقف ایرانیت دیوار دو تا دور 350 متر مربع باارتفاع 2/5 متر ، دارای انشعاب آب روستایی ودر 
حال حاضر با مبلغ 40 میلیون تومان رهن وماهیانه دو میلیون تومان دراختیار مستاجر است 
وبه مبلغ 11/000/000/000 ریال ارزیابی شده است وجهت وصول طلب بستانکار وحقوق 
دولتی کالس��ه فوق الذکر در روز یکش��نبه مورخ 99/8/11 از س��اعت 9 الی 12 ظهر در محل 
اداره ثبت اسناد وامالک شهریار واحد اجراء به نشانی شهریار شهرک اداری ازطریق مزایده 
حضوری بفروش می رس��د ومزایده از مبلغ 11/000/000/000 ریال ش��روع وبه باالترین 
قیمت که خریدار داش��ته باش��د فروخته خواهد ش��د شرکت در جلسه مزایده منوط به پرداخت 
10 درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی حدااقل 48 س��اعت قبل از مزایده به حس��اب س��پرده ثبت 
وپس از اخذ شناسه واریز اعالمی وحضور خریدار یانماینده قانونی او در جلسه مزایده است لذا 

خریدار ویا خریداران می بایست تا قبل از شروع وقت مزایده اصل فیش واریزی مبلغ ودیعه 
10 درصد به نام خود وتحت شناس��ه اعالمی را به همراه درخواس��ت کتبی خود به واحد اجرا 
تسلیم وثبت نماید ضمنا برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف پنج روز 
از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ودر صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده وبه حساب خزانه 
واریز خواهد شد دراین صورت عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط ومزایده تجدید می گردد 
ضمنا بدهی های مربوط به آب / برق/ گاز اعم از حق انشعاب واشتراک ومصرف ونیز بدیهی 
مالیاتی عوارض شهرداری وغیره که رقم قطعی آنها برای این اداره معلوم نشده است بعهده 
برنده مزایده است وتنظیم سند انتقال موکول به ارائه مفاصا حسابهای دارائی وشهرداری و.... 

خواهد بود مورد مزایده باتوجه به اعالم بستانکار بیمه نمی باشد .
تاریخ انتش��ار آگهی 99/7/27  م الف 8401   سرپرس��ت اداره ثبت اس��ناد وامالک ش��هریار 

–بشیر نعیم زاده
--------------------

آگهی مزایده اموال غیرمنقول )اسناد ذمه ای( )چاپ الکترونیکی( - به موجب پرونده اجرائی 
کالسه 9900007 له خانم سحر باقری و علیه آقای مهدی صمدزاده نظر با اینکه سه دانگ 
مشاع از ششدانگ هر یک از پالکهای 995 فرعی از310 اصلی و 996 فرعی از 310 اصلی که 
در سند مالکیت بصورت یک قطعه زمین مسکونی ولی برابر گزارش وارده بشماره 14000431 
مورخه 99/7/21 کارشناسان رسمی دادگستری بصورت ساختمان مسکونی به مساحتهای 
547/78 مترمربع و 457/38 مترمربع در قالب زیر زمین بصورت پارکینگ+ همکف بصورت 
البی و پارکینگ + طبقات اول تا هفتم هر کدام 4 واحد مسکونی+ طبقه 8 و 9 هر کدام در 
دو واحد مسکونی مجموعا" در 32 واحد مسکونی و مساحت زیر بنای کل طبقات در حدود 
5047 مترمربع میباشد که ساختمان در مرحله نازک کاری بوده و حدودا" دارای پیش رفت 
فیزیکی 85 درصد میباشد ساختمان دارای سازه بتنی و نمای بصورت رومی با سنگ تراورتن 
و دارای دو آسانس��ور بوده که اس��ناد مالکیت آن در صفحه 64 و دفتر 745 با ش��ماره چاپی 
778731 سری الف سال 91 و دفتر الکترونیکی 139905803011000095 بنام آقای مهدی 
صمدزاده فرزند حسین ثبت و صادر و سپس بدستور اداره اجرای اسناد رسمی سرعین در تاریخ 
99/6/11 در قبال مطالبات خانم سحر باقری از بابت مهریه )بمبلغ 34/882/000/000 ریال( 
تا دو عشر اضافی به نشانی : سرعین - خیابان چالدران - ساختمان روما زریدنس بازداشت 
محلی گردیده اس��ت که طبق نظرکارش��ناس رس��می ششدانگ پالکهای فوق که درمحل 
بصورت یکباب مسکونی )توضیحا" در اسناد مالکیت صادره زمین میباشد( به مساحت 5047 
متر مربع که سه دانگ پالکهای فوق به مبلغ 110/000/000/000 ریال معادل یازده میلیارد 
تومان ارزیابی شده است، پالکهای فوق از ساعت 9 الی 12 روز یک شنبه مورخ 99/8/18 در 
اداره ثبت اسناد و امالک سرعین واقع در شهرستان سرعین - جنب شهرداری روبروی بانک 
کشاورزی - طبقه فوقانی هایپر بهار از طریق مزایده به نسبت طلب بستانکار و هزینه های 
اجرائی به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 110/000/000/000 ریال شروع و به باالترین قیمت 
پیشنهادی فروخته می شود . الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب، برق، گاز 
اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای آنها باشد و 
نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم شد یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و نیز در صورت وجود مازاد، وجوه پرداختی 
بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد شد ونیم عشر و حق مزایده 
نقدا" وصول می گردد . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی گردد ، مزایده روز ادری بعد 
از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد . شرکت ر مزایده منوط به پرداخت 
ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او 
در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت 
پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند مبلغ مزبور حساب استرداد نبوده و به حساب 
خزانه واریز خواهد . و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد. رئیس 

اداره اجرای اسناد رسمی سرعین- محمدی
-------------------------------------

آگهی فقدان س��ند مالکیت - نظر بر اینکه شش��دانگ یک واحد آپارتمان مس��کونی قطعه 2 
واحد 2 طبقه 2 بشماره 26193 فرعی از 7561 اصلی واقع در بخش 2 اردبیل اردبیل بشرح 
صفحه 500 دفتر 478 ذیل ثبت 90650 بنام خانم کبری علی پور فرزند فرمان س��ند ثبت 
و صادر گردیده اس��ت و بعدا" برابر س��ند بش��ماره 141156 - 98/7/10 دفترخانه 21 اردبیل 
باسویه بنامهای آقای فرامرز آزادی فرد و خانم فاطمه بخشی مصالحه گردیده است به علت 
اس��باب کش��ی منزل اصل س��ند مالکیت مفقود شده است فلذا مالکین برای این پالک برابر 

درخواس��ت وارده بش��ماره 1019561 مورخه 1399/7/21 و تقاضای صدور س��ند مالکیت 
المثنی را نموده است ، لذا مراتب طبق بخشنامه شماره 139980003144000459 تاریخ 
1399/7/24 به دفاتر اس��ناد رس��می سراس��ر کش��ور ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده 
120 اصالحی قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود 
سند مالکیت یا سند معامله بنام خود داشته باشند. ظرف مدت 10 روز پس از تاریخ انتشار این 
آگهی دالیل قانونی و یا اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نمایند . بدیهی است 
پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت بنامهای آقای فرامرز آزادی 
فرد و خانم فاطمه بخشی هر کدام به مقدار سه دانگ از ششدانگ صادر و تسلیم خواهد شد 
. و س��ند اولیه از درجه اعتبار س��اقط خواهد ش��د ، در اجرای اس��تاندارد سازی نسبت به پالک 

فوق شماره بایگانی 26193 فرعی از 7561 اصلی بخش 2 اردبیل
رییس ثبت اسناد و امالک ناحیه یک اردبیل- حیدری

-----------------------------
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور    حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت  اداره ثبت اس��ناد و 
امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت _هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر راي شماره 
139960318001001514 مورخ  30. 5. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای جلیل عمادی کوهی به شناس��نامه 
ش��ماره 2800 کدملی 5189371271 صادره از رش��ت فرزند اس��معیل در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب کارخانه برنجکوبی به مساحت 96 . 5789 
متر مربع به ش��ماره پالک فرعی 475 از پالک ش��ماره 3 و غیره فرعی از اصلی 21 واقع در 
جیرکویه بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه ابراهیم 
ش��عبانی کوهی، احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک 
رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 1886 

تاریخ انتشار نوبت اول: 27. 7. 99
تاریخ انتشار نوبت دوم: 12. 8. 99 سید محمد فرزانه شال _رییس اداره ثبت اسناد و امالک  

ناحیه یک رشت
--------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور -  حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت - اداره ثبت اسناد و 
امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت _هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی برابر راي شماره 
139960318001001515 مورخ  30. 5. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای خلیل عمادی کوهی به شناس��نامه 
ش��ماره 2799 کدملی 5189371263 صادره از رش��ت فرزند اس��معیل در سه دانگ مشاع از 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب کارخانه برنجکوبی به مساحت 96 . 5789 
متر مربع به ش��ماره پالک فرعی 475 از پالک ش��ماره 3 و غیره فرعی از اصلی 21 واقع در 
بخش 9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه ابراهیم شعبانی 
کوهی، احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می 
به متقاضی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 1884 تاریخ انتش��ار 
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ناحیه یک رشت

 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن  -  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر  
-هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139960318018000164 مورخ 31. 1. 
99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ابوالفضل 
رجب زاده مقدم گله پردس��ری فرزند صفرعلی به ش��ماره ملی 6539377339 در شش��دانگ 
مغازه و محوطه به مس��احت 65. 44 متر مربع مجزی ش��ده از پالک 168 فرعی از س��نگ 8 
اصلي واقع در قریه گله پردسر بخش 4 گیالن که برای آن شماره 404 فرعی در نظر گرفته 
ش��ده، خریداری از مالک رس��می صفرعلی رجب زاده مقدم محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 
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اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر  
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي   
آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139960318018000169 مورخ 31. 1. 
99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک س��نگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی ش��هربانو 
موسی زاده گیلدهی فرزند محمدمهدی به شماره ملی 6539379250 در ششدانگ یکباب 
خانه و محوطه به مساحت 18 . 158 متر مربع مجزی شده از پالک 183 فرعی از سنگ 8 
اصلي واقع در قریه گله پردسر بخش 4 گیالن که برای آن شماره 403 فرعی در نظر گرفته 
ش��ده، خریداری از مالک رس��می محمدمهدی موس��ی زاده محرز گردیده است،لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است 
در ص��ورت انقض��اي م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 
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آگه��ی موض��وع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانونتعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابررای شماره 139960310004008432-30-5-99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد رسند رسمی مستقردر واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای رمضانعلی جعفرآقاییان کوچکسرایی فرزند حسین بشماره شناسنامه 590 
صادره از قایمشهر با کدملی 2160148857 متقاضی کالسه 653 در ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی در آن بمساحت 348.85 متر مربع قسمتی از پالک 2815/9622- اصلی واقع 
در بخش یکشرق حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظوراطالع عموم، 
مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز ازطریق روزنامه های کثیراالنتشار و محلی آگهی میگردد. 
درصورتی که اشخاص ذینفع به رای صادره فوق اعتراض دارند، می توانند از تاریخ انتشاراولین 
آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دوماه اعتراض خود را به اداره ثبت واسناد وامالک 
محل تسلیم و رسید دریافت نمایند و معترض باید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست را به 
اداره ثبت محل تحویل نماید.دراین صورت اقدامات ثبت؛ موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه 
است. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. صدرو سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
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ثبت و اسناد و امالک شهرستان بابل

اخبار كوتاه
 هشدار درباره افزایش نرخ تسهیالت 

مسکن مهر پرند
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پرند با اش��اره به 8 هزار 
واحد آماده تحویل، گفت: متقاضیان که اقدام به تحویل مسکن 
مهر خود نکنند، در آینده با افزایش نرخ تسهیالت بانکی مواجه 

می شوند.
به گزارش صدا و س��یما، محس��ن وطن خواهی گفت: 87 هزار 
واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند وجود دارد که از این تعداد 
77 هزار واحد آن تحویل متقاضیان شده و دو هزار و 500 هزار 

واحد دیگر آماده تحویل است.
مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر جدید پرند با اش��اره به دستور 
وزیر راه و شهرس��ازی مبنی بر به پایان رس��اندن مس��کن مهر تا 
پایان امسال، ادامه داد: در شهر جدید پرند 241 پروژه پیمانکاری 
مسکن مهر وجود دارد که ساخت این پروژه ها به پایان رسیده 
است. حدود 300 واحد وجود دارد که شش ماه تا 5 سال از زمان 
ساخت و تکمیل آن ها می گذرد، اما متقاضیان برای دریافت واحد 

خود مراجعه نمی کنند.
به گفته این مقام مسؤول از کل پروژه های مسکن مهر پرند، 20 
درصد متقاضیان، هنوز برای دریافت واحد خود مراجعه نکرده اند. 
به دلیل طوالنی شدن ساخت مسکن مهر بسیاری از متقاضیان 
واحده��ای خ��ود را واگ��ذار کرده اند و به دلیل اینکه نقل و انتقال 
رس��می صورت نگرفته اس��ت آمار دقیقی از واگذاری ها نداریم. 
با مالکان هش��ت هزار واحد آماده تحویل بارها تماس گرفته و 
اطالع رس��انی ش��ده است. تسهیالت دولتی به این هشت هزار 
واحد آماده تحویل تعلق گرفته است که مالکان باید کارت قسط 

دریافت کنند، اما هنوز دریافت نکرده اند.
وط��ن خواه��ی ادام��ه داد: یکی از موضوعاتی که بانک را درگیر 
کرده این اس��ت که تس��هیالتی که توس��ط دولت داده شده، اما 
هنوز این تسهیالت بازنگشته است. با جلساتی که با معاونان و 
مسئوالن بانک عامل حوزه مسکن داشتیم، یکی از پیشنهادات 
بان��ک عامل حوزه مس��کن، تعیین تکلی��ف این واحدها بود که 
شرکت عمران پرند به عنوان داور بین بانک و متقاضیان واحدها 

را قبول کند.
وی اظهار داشت: قانون ساماندهی به بانک این اجازه را می دهد 
که نرخ تسهیالت را تبدیل کند، یعنی نرخ سود این تسهیالت 
از 4 درصد به 17 درصد برگردد. بس��یاری از این واحدها دس��ت 
دالالن اس��ت آن ها واحدهای خالی را نگه داش��تند تا باقیمت 
باالتری به فروش برسانند براساس اطالعات غیر رسمی برخی 
از اف��راد ح��دود 20 واحد خال��ی آماده تحویل در اختیار دارند که 

تمایلی برای تحویل واحدها ندارند.

باامضایتفاهمنامهایبهارزش۵۰هزارمیلیاردریالبامپنا؛

بانک صادرات ایران به توسعه راه آهن شتاب می دهد
گروه حمل و نقل: تفاهم نامه توسعه همكاری و اعطای تسهيات 
مالی در حوزه حمل و نقل ريلی به ارزش ۵0 هزار ميليارد ريال 

بين بانك صادرات ايران و گروه مپنا امضا شد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران،  
این تفاهم نامه در نشس��تی با حضور مدیرعامل و  مدیران ارش��د 
بان��ک ص��ادرات ایران و گروه مپنا، به امضای حجت اله صیدی 
مدیرعامل بانک صادرات ایران و عباس علی آبادی، مدیرعامل 
گروه مپنا رس��ید که بر اس��اس آن بیش از 50 هزار  میلیارد ریال 
تسهیالت و انواع خدمات مالی بانک صادرات ایران برای توسعه 
همکاری و اعطای تسهیالت مالی در حوزه حمل ونقل ریلی به 
گروه مپنا پرداخت خواهد شد. حجت اله صیدی گفت: همکاری 
بانک صادرات ایران با گروه مپنا در قالب این تفاهم نامه در جهت 
توسعه حمل و نقل ریلی به عنوان یکی از شاخص های توسعه 
کشور است. این طرح در ماه های آینده در قالب 50 هزار میلیارد 
ریال تسهیالت عملیاتی می شود. ضمن اینکه برای توسعه ریل و 
راه آهن برقی نیز تفاهم شد. این پروژه ها که نزدیک به سه میلیارد 
دالر منابع مالی را جذب خواهد کرد، قدمی موثر در مسیر توسعه 
اقتصادی  کشور خواهد بود. وی افزود: مپنا گروه بزرگی است که 
در زمینه های مختلف به ویژه در صنایع باالدستی، نیروگاهی و 
فلزات اساسی فعالیت می کند و بانک صادرات ایران برای تأمین 
مال��ی و هم��کاری با این گروه آمادگی دارد و با وجود زمینه های 
مختلف فعالیت در گروه مپنا، حجم تامین مالی پروژه های این 
گروه توسط بانک صادرات ایران چند برابر رقمی است که امروز 
توافق شد. صیدی اظهار کرد: همکاری بانک صادرات ایران با 
گروه مپنا یک همکاری استراتژیک بوده و بانک از تأمین مالی 
پروژه های این شرکت با تمام توان استقبال کرده و با تمام توان 
در کنار مپنا ایستاده است. مدیرعامل بانک صادرات ایران با اشاره 
به دستاوردهای برنامه ریزی 30 ماهه در بانک صادرات ایران، 
خروج از زیان، سودآوری و پوشش زیان انباشته در صورت های 

مالی شش ماهه بانک، تاکید کرد: با بهبود کفایت سرمایه بانک، 
س��قف تس��هیالت دهی به دو تا سه برابر افزایش خواهد یافت و 
مش��کل مجوز برای اعطای تس��هیالت و حمایت از واحد های 
تولیدی و بنگاه های اقتصادی برطرف خواهد ش��د. وی با بیان 
اینک��ه در پ��س هر تحریمی، فرصت هایی برای اقتصاد کش��ور 
وجود دارد، افزود: بانک صادرات ایران با اس��تفاده از طرح های 
طراوت »تولید«، »توس��عه« و »مس��کن«، تامین مالی زنجیره 
تولی��د ت��ا مصرف را حمایت می کند و از تحریک تقاضای کل تا 

عرضه مواد اولیه در کنار تولید کش��ور قرار گرفته اس��ت. صیدی 
در این مراس��م بر آمادگی بانک صادرات ایران برای حمایت از 
تولید خودروی برقی توسط گروه مپنا تاکید کرد و افزود: بانک 
صادرات ایران برای تحقق این هدف از طریق بازار پول و سرمایه 

در کنار گروه مپنا خواهد ایستاد.
در ای��ن مراس��م عباس علی آبادی، مدیرعام��ل گروه مپنا نیز با 
قدردانی از حمایت بانک صادرات ایران در تحقق یک همکاری 
اس��تراتژیک طی س��ال های اخیر، گفت: تالش های انجام شده 

در گ��روه مپن��ا ی��ک تالش مجاهدانه بوده و عالوه بر فعالیت در 
حوزه های تولید برق، تولید شمش آلومینیوم در شش ماه اول سال 
جاری دو برابر سال گذشته بوده و سال 98 نیز دو برابر سال 97 
تولید شمش توسط گروه مپنا رقم خورده است. گروه مپنا بیش 
از کشور آلمان تولید برق دارد و با وجود سابقه نه چندان زیاد در 
حوزه حمل و نقل ریلی کش��ور، نزدیک به 40 درصد س��هم بازار 
در این حوزه را به خود اختصاص داده اس��ت. علی آبادی اظهار 
ک��رد: ه��دف از امضای تفاهم نام��ه با بانک صادرات ایران، آغاز 
یک فعالیت جدید در حوزه ریلی است. امروز روز مبارکی است 
و برداش��تن ی��ک گام مهم در وضعی��ت فعلی اقتصادی، به نفع 

صنعت حمل و نقل ریلی رقم خواهد خورد.
وی انجام خدمات فنی، مهندسی  گروه مپنا در کشورهای منطقه 
را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد:  آماده هستیم با ریال در خارج 
از کشور انواع خدمات فنی و مهندسی را ارائه کنیم که کمترین 

دستاورد آن خلق ثروت و تولید دالر برای کشور است.
مدیرعامل گروه مپنا با تشکر از بانک صادرات ایران تاکید کرد: 
همواره آماده همکاری صادقانه و حرفه ای با بانک صادرات ایران 

هستیم که سال هاست در کنار مپنا بوده است.
تفاهم نامه توس��عه همکاری و اعطای تس��هیالت مالی در حوزه 
حمل و نقل ریلی به منظور تحقق شعار جهش تولید و با توجه به 
مشکل کمبود نقدینگی تولیدکنندگان ناوگان ریلی و با هدف باال 
ب��ردن ت��وان خریداران در زمینه های مرتبط و ارائه انواع خدمات 
مال��ی و بانک��ی، اعطای انواع تس��هیالت، صدور ضمانت نامه و 
گشایش اعتبارات اسنادی ریالی و ارزی بین گروه مپنا و بانک 
صادرات ایران روز چهارشنبه 23 مهر ماه 99 نهایی و امضاء شد. 
این تس��هیالت که تا س��قف 50 هزار میلیارد ریال ارائه می شود 
با هدف تس��هیل در تأمین مالی پروژه های صنعت حمل و نقل 
ریلی کشور در شرکت های تابعه گروه مپنا و نیز برای مشتریان 

گروه مپنا ارائه خواهد شد.

تولیدمسکناستیجاریدرحدحرفباقیماندهاست»صندوقحمایتازتولیدمسکن«تشکیلمیشود
نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت: یکی از پیشنهادات ما در طرح جهش 
تولید مس��کن، تش��کیل صندوقی برای جمع آوری مالیات بر عایدی مسکن است 
تا با ایجاد آن در س��نوات آتی، صندوقی برای حمایت از تولید مس��کن در کش��ور 
داش��ته باش��یم.  علی نیکزاد نایب رئیس مجلس ش��ورای اسالمی در گفت وگو با 
خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اش��اره به بررس��ی طرح جهش تولید مس��کن در 
کمیس��یون های برنام��ه و بودج��ه و اقتصادی مجل��س گفت: این طرح از صحن 
علن��ی مجل��س به کمیس��یون عمران مجلس ارجاع ش��د اما ب��ه منظور دریافت 

نظرات تخصصی پیرامون تاثیرات اجرای این طرح در حوزه های اقتصادی و بودجه ای کش��ور به کمیس��یون های 
دیگر ارسال شد. نایب رئیس مجلس شورای اسالمیدرباره اعالم کمیسیون های بودجه و اقتصادی برای تشکیل 
کمیس��یونی مش��ترک برای بررس��ی تخصصی و هرچه بیش��تر این طرح تاکید کرد: تاکنون درخواس��ت تش��کیل 
کمیس��یون مش��ترک به در هیئت رئیس��ه یا کمیس��یون عمران ارسال نشده است اما ما گفت وگو و تبادل اطالعات 

و نظرات در این مورد استقبال می کنیم.

عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: بازار اجاره مسکن نیز همانند بازارهای دیگر 
اقتصادی تابع نظام عرضه و تقاضا اس��ت، بنابراین وقتی دولت در راس��تای تولید 
مسکن استیجاری حرکت کند، آن زمان قیمت اجاره مسکن نیز تعدیل خواهد شد. 
احمد محرم زاده عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری 
خانه ملت، با انتقاد از افزایش 40 درصدی قیمت اجاره مس��کن در تابس��تان س��ال 
جاری، گفت: به طور حتم افزایش چشمگیر قیمت اجاره مسکن به هیچ وجه قابل 
قبول نیست، متأسفانه روند افزایشی قیمت ها در این عرصه مشکالت بسیاری 

را برای مس��تأجران ایجاد کرده، به طوری که بس��یاری از خانوارها قادر به تأمین مس��کن مورد نیاز خود نیس��تند. 
نماینده مردم اهر و هریس در مجلس ش��ورای اس��المی تصریح کرد: دولت در ماه های اخیر برای مدیریت بازار 
اجاره مسکن اقدام قابل توجهی نکرده است، البته در این مدت، طرح تسهیالت ودیعه مسکن اجرایی شد که به 

نظر می رسد که با توجه به افزایش قیمت ها، تأثیر قابل توجهی در بهبود اوضاع نخواهد داشت.   
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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 اخاق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

قاب روز                         آغاز فصل صید ماهی - دریای خزر/باشگاه خبرنگاران

Sيكشـنبه 27 مهر 1399    اول ربيع االول 1442  u n 1 8 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e

فوتبال

تیم فوتبال پرسپولیس درحالی باید 29 آذر 
برابر نماینده شرق آسیا، فینال لیگ قهرمانان 
آسیا را برگزار کند که تعدادی از بازیکنانش را 
در اختیار ندارد.به گزارش ایسنا، پرسپولیس 
ای��ران ک��ه با ثبت نتایج ک��م نظیر در لیگ 
قهرمانان آسیا به فینال این مسابقات صعود 
ک��رد، حاال درحالی خ��ود را باید برای بازی 
نهای��ی آم��اده کند که ب��ه دلیل محرومیت 
احتم��اال نمی تواند از 3 بازیکنش اس��تفاده 
کند.وحی��د امیری که ب��ه عنوان مهاجم در 
خط حمله پرسپولیس عملکرد قابل تحسین 
در لیگ قهرمانان آس��یا به نمایش گذاشت، 
ب��ا دریاف��ت کارت زرد در دیدار برابر الس��د 
و ت��ک کارت��ه بود اما در دی��دار برابر النصر 
عربس��تان هم برای دومی��ن بار کارت زرد 
داور را مقابل چشمانش دید تا به این ترتیب 
فینال لیگ قهرمانان آسیا را از دست بدهد. 

بازیکن دیگری که با عملکرد خوبش در خط 
هافبک پرسپولیس تأثیر زیادی در موقعیت 
پرسپولیس داشت، احسان پهلوان بود. این 
بازیک��ن ک��ه با پاس های گل خود نقش بی 
بدیلی در صعود تیمش به فینال داش��ت، به 
خاط��ر دریافت کارت قرم��ز برابر النصر، از 
حضور در بازی فینال محروم اس��ت. ش��اید 
بت��وان گفت مهم تری��ن بازیکنی که دیدار 
فینال لیگ قهرمانان آس��یا را از دست داده، 
عیسی آل کثیر است. در کنار این سه بازیکن 
محروم، وضعیت ماندن شجاع خلیل زاده که 
قراردادش را یک طرفه فسخ کرده، در حال 
ابهام اس��ت. بش��ار رسن هم بازیکنی است 
که س��از جدایی کوک کرده اس��ت. هافبک 
عراقی سرخ ها حاال با یک پیشنهاد چشمگیر 
از س��وی یک باش��گاه قطری روبه رو شده و 

می خواهد پرسپولیس را ترک کند.

برای فينال آسيا، پرسپوليس كدام بازيكنان را ندارد؟
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جامعه

 اس��تاندار تهران از تمدید محدودیت های کرونایی 
در ته��ران ت��ا پایان هفته ج��اری خبر داد.به گزارش 
ایس��نا، انوش��یروان محسنی بندپی در تشریح تمدید 
محدودیت ها در پی تش��دید ش��یوع کرونا ویروس 
گفت: تمام محدودیت های ابالغی در هفته گذشته 
از روز یکش��نبه 27 تا پایان هفته  جاری در اس��تان 
تهران به قوت خود باقی است. در خصوص برگزاری 
کالس ها در مدارس ،دانشگاه ها و سایر آموزشگاه 
ها تاکید بر آموزش های غیر حضوری و بهره گیری 
از فضای مجازی است.وی افزود: همچنان استفاده 
از ماس��ک از درب منازل برای ش��هروندان در استان  
ته��ران ض��روری و الزامی اس��ت. برگزاری هر گونه 
مراس��م اجتماعی، فرهنگی، مذهبی و همایش ها، 
باشگاه های ورزشی، ورزش های پر برخورد از جمله 

کشتی، کاراته، جودو و موارد مشابه، کافه، قهوه خانه 
ها و چایخانه ها، باغ وحش و ش��هر بازی ها، مراکز 
تفریحی آبی، استخرهای سرپوشیده و باشگاه های 
بدنسازی و همچنین عدم برگزاری نماز جمعه در این 
ابالغیه مورد تاکید قرار گرفته اس��ت. س��یما سادات 
الری س��خنگوی وزارت بهداش��ت نیز در این راستا 
تاکید کرد: چیره شدن بر بیماری نوپدید کرونا و حل 
این چالش جهانی مستلزم تقویت همکاری مردم در 
عمل به توصیه های بهداشتی و نهادینه شدن حفظ 
مسئولیت پذیری اجتماعی در همه مردم است. وی 

تصریح کرد: باتوجه به وضعیت س��همگین بیماری 
در کش��ور و آغاز روزهای س��رد س��ال و نگرانی ها و 
خطرات مترتب بر فصل سرما،  با همکاری مردم در 
عمل به توصیه های بهداشتی شاهد گذر از روزهای 
سخت پیش رو با کمترین آفت بیماری و مرگ و میر 
ناش��ی از آن باش��یم. وی همچنین در توضیح استان 
های در وضعیت قرمز بیماری گفت: استانهای تهران، 
اصفهان، قم، آذربایجان ش��رقی، خراس��ان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 

خراس��ان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
الب��رز، آذربایجان غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان 
ش��مالی، همدان، یزد و کردس��تان در وضعیت قرمز 
قرار دارند سخنگوی وزارت بهداشت درباره استانهای 
در شرایط هشدار نیز گفت: استانهای هرمزگان، فارس 

و گلستان نیز در وضعیت هشدار قرار دارند.

سامت

سازمان غذاودارو دراطالعیه ای اعالم کرد: داروهای 
قاچ��اق مکش��وفه در کش��ور عراق، ک��ه در بعضی 
رسانه های خارجی مورد توجه قرار گرفته است، متعلق 
به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از 
طریق یکی از مرزهای کش��ور ترانزیت شده بود.در 
اطالعیه س��ازمان غذا و دارو آمده اس��ت: در مقطعی 
ک��ه هموطنانم��ان با تحریم های ش��دید و ظالمانه 
امریکا مواجه شده و این کشور با ادعای حقوق بشر 
سالمتی مردم ایران را نشانه گرفته است و علیرغم 
ش��عارهایی عوام فریبانه مبنی بر عدم تحریم غذا و 
دارو، عمال تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات 
پزش��کی حیاتی را با مش��کالت عدیده مواجه کرده 
است، تمام توان و ظرفیت های داخلی به کار گرفته 
شده تا بیماران از بابت تامین داروهای خود احساس 
کوچکترین نگرانی نداشته باشند.بر همین اساس و با 
توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با 

ارز دولتی تامین می شود و امکان سوء استفاده برخی 
افراد  س��ودجو در حوزه قاچاق دارو وجود دارد، طی 
ماه های اخیر و با دس��تور مقام عالی وزارت، س��امانه 
تیتک جامع تر و کامل تر از گذش��ته عالوه بر فراهم 
کردن امکان رصد اصالت محصوالت سالمت محور 
برای مصرف کنندگان داخلی ، درصورت وقوع تخلف 
قاچاق به واس��طه اجرای برچس��ب گذاری به روش 
TTAC امکان شناسایی منشا و مبدا تخلف  در داخل 

کشور امکانپذیر ودر دسترس قرار گرفته است . 

داروهای كشف شده در عراق، ايرانی نبوده است

خودرو

سانتافه 2021، با یک گیربکس دو کالچه و مدل 
لوکس خطاطی برای س��ال 2021 آماده ورود 
به بازار می ش��ود.به گزارش باشگاه خبرنگاران 
ج��وان، هیوندای س��انتافه 2021 مجموعه ای 
جامع از پیشرفت ها را دریافت کرده که آن را از 
مدل محبوب قبلی خود که دو سال پیش معرفی 
ش��ده متمایز می کند. برای س��ال 2021، ظاهر 
کشیده سانتافه دو پیشرانه جدید، طراحی ظاهر 
 Calligraphy مدرن و س��طح تزئین��ی لوکس
ب��ه ارمغ��ان م��ی آورد و آن را به حریفی در میان 
رقبای جدید و به روز تبدیل می کند. س��انتافه 
2021 که قباًل در س��طح جهانی اعالم ش��ده 
بود، عرضه آن رسماً برای ایاالت متحده تأیید 
شده است.مهمترین تغییرات سانتافه برای سال 
2021 موتور این ماش��ین اس��ت که از نوع 2.5 
لیتری توربوشارژ چهار خطی توربو است که به 

عنوان گزینه در برخی از تریم های سانتافه یافت 
می شود. این موتور دارای 277 اسب بخار قدرت 
و 311 پوند گشتاور )207 کیلووات و 422 نیوتن 
متر( است که نسبت به توربو 2.0 خروجی 235 
اس��ب بخار و 260 پوند گشتاور )175 کیلووات 
و 352 نیوتن متر( پیشرفت چشمگیری داشته 
اس��ت. عالوه بر این، موتور جدید با گیربکس 
دو س��رعته دو کالچه مرطوب همراه است، که 

آلودگی را کاهش می دهد.

سانتافه 2021 هيبريدی به بازار می آيد

 استاندار تهران اعام كرد:

 تمدید محدودیت های کرونایی تا پایان هفته 

 

آگهیمناقصهعمومیپروژههایشهرداریباقرشهر
ش��هرداری باقرش��هر به اس��تناد مجوز ش��ماره 5/3/202 مورخ 99/1/30  ش��ورای محترم اسالمی باقرشهر در نظر دارد 
عملیات پروژه های عمرانی به ش��رح ذیل را به پیمانکاران واجد ش��رایط واگذار نماید . لذا از اش��خاص حقیقی و حقوقی 

دعوت می شود جهت دریافت استاد به سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند . 
مهلت زمانی دریافت اسناد : از ساعت 10 روز یکشنبه 99/7/27   لغایت ساعت 19 روز چهارشنبه  99/7/30

مهل�ت زمان�ی ارائ�ه پیش�نهاد : از س��اعت 20 روز چهارش��نبه 99/7/30   لغای��ت س��اعت 19 روز چهارش��نبه  
99/8/10

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 10 روز یکشنبه 99/8/11
 اطالعات تماس دس��تگاه مناقصه گراز جهت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف : جاده 

قدیم تهران قم روبروی شهر سنگی شهرداری باقرشهر امور مالی واحد امور قراردادها شماره تماس 55203710   
داخلی 324 

شماره مناقصه در سایترتبهمبلغ سپرده شرکت در مناقصهبرآورد ریالیتمام پروژه

9090592000023راه و باند300/000/000 ریال6/000/000/000 ریالپروژه روکش آسفالت معابر سطح شهر

سعيد استاد فرج - شهردار باقرشهر

نوبت دوم

روابط عمومی شركت توزيع نيروي برق استان يزد

آگهيمناقصهعمومي
)دومرحلهاي(

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد در نظر دارد کاالهای  مشروحه ذیل را از طریق برگزاري مناقصه عمومي دومرحله ای از  فروشندگان 
دارای تائید شرکت توانیر و واجد شرایط خریداری  نماید . لذا متقاضیان شرکت در مناقصه  مي توانند از تاریخ 1399/07/27  لغایت 
1399/08/01.از طریق سامانه ستاد ایران به آدرس www.setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند و  پیشنهادات 
خود را باتوجه به مندرجات دفترچه مناقصه ظرف مهلت مقرر در جدول زیر در س�امانه س�تاد ایران بارگذاری و ضمنا پاکتهای مناقصه را 
به دبیر خانه این شرکت تحویل نمایند .ضمناً به پیشنهادهاي تحویل داده شده بعد از انقضاء  مدت و بارگذاری نشده در سامانه ،  ترتیب 

اثر داده نخواهد شد .
شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :    2099005066000025

زمان  بازگشائي پاکت الف و ب زمان تحویل پاکتهانوع ضمانتنامهتضمین شرکت در مناقصهمقدار مترشرح مناقصهشماره مناقصهردیف

1603/145/99
کابل 20 کیلوولت 240*1 هادی 

آلومینیوم 
7100625.000.000

1 -ضمانتنامه بانکی
2 - از محل مطالبات

3 -فیش نقدی
1399/08/12ساعت  10:30 صبح1399/08/11ساعت 14

هزینه درج آگهي مناقصه و کسورات قانوني به عهده برنده مناقصه میباشد.
به پیش�نهادات مش�روط، مبهم، مخدوش و فاقد س�پرده و پیش�نهاداتي که بعد از موعد مقرر ارس�ال گردد و یا در س�امانه س�تاد بارگذاری 

نگردد ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
داوطلبان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن : 36248989-035 و 36243111-035 امور تدارکات تماس حاصل 

نمایند .                                                                                                              

شرکت توزیع نیروي برق استان یزد
ت اول

نوب

اصالحیه
آگهی فراخوان عمومی امور خدمات ش��هری و رفت و روب  و جمع آوری پس��ماندهای 

مناطق یک و دو ) با رعایت محدوده جدید تعیین شده ( مورخ 99/7/15
 آگهی به شرح ذیل اصالح می گردد:

1-فروش اسناد تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه 99/8/7 تمدید می گردد.

 2-تحوی��ل پ��اکات پیش��نهادی ت��ا پای��ان وق��ت اداری روز دوش��نبه 99/8/12 
تمدید می گردد.

3-پیشنهادات ساعت 12 روز چهارشنبه 99/8/14 در کمیسیون عالی معامالت که در 
محل سازمان بازگشایی و اعالم نتیجه می گردد.

           روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري بندرعباس

عبدی پور – مدير آموزش و پرورش بهبهان 

ادارهآموزشوپرورشبهبهان
موضوع مزایده : اجاره ساختمان کتابخانه امام خمینی)ره( سابق جنب خوابگاه علی ابن ابیطالب

1- مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده : مبل��غ 200000000 ری��ال ب��ه ص��ورت ضمان��ت نام��ه بانک��ی ی��ا واری��زی ش��با  ب��ه ش��ماره IR  320100004057031207610972 و شناس��ه واری��ز 
929030157362200000000000000001

2- کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام میگیرد.
3- محل تحویل پاکات: عالوه بر بارگذاری در س��امانه س��تاد ، دبیرخانه آموزش و پرورش بهبهان )ش��امل س��ه پاکت )پاکت الف( تضمین ش��رکت در مزایده - )پاکت ب( مدارک و مس��تندات متقاضی و فرم 

مهر و امضا شده شرایط عمومی و اختصاصی مزایده - )پاکت ج ( قیمت پیشنهادی به صورت عدد و حروف )بدون خدشه و خوانا ( ممهور به مهر شرکت باشند.
4- مهلت تحویل پاکات پیشنهادی قیمت : پایان وقت اداری روز دوشنبه مورخ 99/08/05

5- تاریخ بازگشایی پاکت ها:  روز سه شنبه مورخ 99/08/06 ساعت 12 در محل اداره
6- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.
7- اعتبار پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ 99/08/05 می باشد.

8- هزینه درج آگهی به هر تعداد نوبت به عهده برنده خواهد بود.

تاریخ انتشار نوبت اول : 99/7/23
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/27

نوبت دوم


