
اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

افشای فساد با اعتماد به مردم
کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سرمقاله

طرح دو فوریتی حمایت 
مالی از افشاگران فساد 
در قال��ب بح��ث های 
گس��ترده نمایندگان موافق و مخالف در 
صحن علنی مجلس بررسی و یک فوریت 
آن تصویب شد. اما سوالی در این بین باقی 
مانده که نیازمند پاس��خ اس��ت، به راستی 
آیا برای افش��ای فس��اد، به حمایت مالی، 
تخصیص اعتبار و ردیف بودجه نیاز است؟ 

در حالی نمایندگان ...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه
انتقادرئیسمجلسازرکوردشکنیقیمتها؛

بگومگوهایسیاسیبرایمردم
نانوآبنمیشود

 معاون مدیرعامل اکتشاف نفت از وضعیت 
 منابع نفت و گاز شیل در ایران خبر داد

اکتشاف تحریم پذیر نیست  
 مرکز پژوهش های مجلس  گزارش داد

 فرار از تعهدات ارزی و مالیاتی 
 با کارت های بازرگانی اجاره ای 

گروه صنعت و تجارت: سوءاستفاده از کارت بازرگانی در سال  های اخیر و رشد بی سابقه 
کارت  های اجاره ای در کشور خصوصا در دوران تحریم، باعث ضرر های فراوانی برای 
دولت شده است. از جمله می توان به عدم پرداخت مالیات، عدم پرداخت حقوق گمرکی، 
عدم شفافیت بخش تجاری، قاچاق کاال و ارز و... اشاره کرد. مطابق برخی آمار ها، کارت 
 های بازرگانی یک سال مصرف طی یک سال فعالیت خود، به طور متوسط ۹۰ برابر کارت 

هایی که تمدید می شوند، واردات انجام می دهند...                                         صفحه 6
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بیدادگرانیدرغوغایکرونا
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3

رئیس ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اینکه آمار روزانه 
فوتی های کرونا در تهران نزدیک ۱۵۰ نفر شده است، توصیه 
کرد که باید به فکر تعطیلی کامل دو هفته ای تهران و برخی 
کالنشهرها باشیم و اگر اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم 
از پس موج سوم بربیایم.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی 
روز یکشنبه پیش از آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران با 
حض��ور در جم��ع خبرنگاران گفت: هنوز کرونا در صدر اخبار 

است  چراکه به صورت طوفانی عمل ...

 رئی��س جمه��ور، حمایت از معیش��ت خان��وار را از بزرگترین 
دغدغه  های کنونی دولت دانس��ت و گفت: برنامه  های دولت 
در حوزه معیش��ت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن 
منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید نظارت ها به دنبال مقابله 
با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی کاذب از 
سوی برخی سودجویان رقم می خورد. به گزارش ایسنا حسن 
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، با اشاره به 

برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی...

پیشنهادتعطیلیپایتخت
برایمهاربحرانکرونا

تشدیدنظارتهابرای
مقابلهبانوساناتقیمتی

 صفحه2  صفحه8

ساختمانهاشناسنامهفنی-ملکیمیگیرند
رئیسسازماننظاممهندسیتهراندرنشستخبریاعالمکرد؛

 سايه سنگين قاچاق
 بر قطعات خودرو

آرش محبی نژاد
دبی�ر انجم�ن صنایع همگن 
نیرومحرک�ه و قطعه س�ازان 

خودرو 

يادداشت

ناگفته پیداست یکی از 
عوامل��ی ک��ه میدان را برای نقش آفرینی 
قاچ��اق و قاچاقچ��ی مهی��ا می کند، عدم 
تامی��ن نیاز ب��ازار توس��ط تولیدکنندگان 
داخلی و واردکنندگان رس��می اس��ت. از 
این منظر، می توان عوامل محدود کننده 
تولی��دات داخل��ی ل��وازم یدکی و قطعات 
خودرو را به عنوان ش��اخص های موثر بر 

افزایش قاچاق این گروه ...
ادامه در صفحه 3

خریدخدماتمشاور)شمارهمناقصه:99-20(
خدماتمشاورهینظارتپروژههايساختمانيوگازرساني

درسطحشرکتگازاستانقزوین
کدفراخوانپایگاهاطالعرسانيمناقصات:22/967/114

ش��رکت گاز اس��تان قزوین در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مش��اوره ی نظارت پروژه هاي ساختماني 
و گازرس��اني در س��طح ش��رکت خود به ش��ماره )2۰۹۹۰۹۱33۵۰۰۰۰4۹( را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اس��ناد فراخوان تا 
تهیه فهرست مشاوران دارای صالحیت، ارسال درخواست پیشنهاد )RFP(، ارائه پیشنهاد مشاوران و 
 www.setadiran.ir  بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مشاوران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در فراخوان محقق سازند. تاریخ انتشار فراخوان 

در سامانه تاریخ ۹۹/۰7/28 می باشد.
-مهلت زمانی دریافت اس�ناد فراخوان: پایان وقت اداري روز دوش��نبه )س��اعت: ۱6:۰۰( 

مورخ ۹۹/۰8/۰۵
-مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان: ساعت ۰۰ :۱۹  روز شنبه مورخ ۹۹/۰8/۱7

  شرایط شرکت کنندگان )مشاوران(:
1. داشتن شخصیت حقوقي 

2. داش��تن گواهینام��ه صالحی��ت مش��اور ب��ا رتبه 2 یا باالتر در تخصص خط��وط انتقال نفت و گاز 
و ی��ا تخص��ص ش��بکه توزی��ع و ایس��تگاه های کاه��ش فش��ار گاز در گروه مطالعات نف��ت و گاز از 
س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور )س��ازمان برنامه و بودجه( با دارا بودن ظرفیت آزاد به مبلغ 

تقریبی66.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
3. ارایه آخرین صورت هاي مالي حسابرس��ي ش��ده براس��اس آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت 
اجرایی و تقویت حسابرس��ی به ش��مار26۵۱۰/ت3۹۰3۹ک مورخ 88/۰2/۰۹ وزیران محترم عضو 

کمیسیون اقتصاد و اطالعیه های بعدی آن.
محل تامین اعتبار: وام های داخلی شرکت گاز استان قزوین                             

-قیمتهای پیشنهادی می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.
-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره ۱234۰2/ت 
۵۰6۵۹ ه  مورخ ۱3۹4/۰۹/22، پیش پرداخت معادل ۱۰% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس :  ۰2۱-4۱۹34 

دفتر ثبت نام : 88۹6۹737 و 8۵۱۹3768
از ش��رکت های واج��د صالحی��ت دعوت می ش��ود ب��ه منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نش��انی 
 )http://iets.mporg.ir( و یا پایگاه اطالعات رس��انی مناقصات www.nigc-qazvin.ir

مراجعه نمایند. 

شماره مجوز : 1399.3984

روابط عمومی شركت گاز استان قزوين

ت اول
نوب

تجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای)شمارهمناقصه:99-18(
عملیاتنشتیابي،ضخامتسنجیتاسیساتوتفسیرفیلمهای

رادیوگرافیسرجوشهایفوالدی
کدفراخوانپایگاهاطالعرسانيمناقصات:19/240/695

شرکت گاز استان قزوین درنظر دارد تجدید مناقصه عمومی پروژه انجام عملیات نشت یابي، ضخامت سنجی 
تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیو گرافی سرجوشهای فوالدی  به شماره )2۰۹۹۰۹۱33۵۰۰۰۰۵۰( را 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد 
مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران درصورت عدم 
عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ ۹۹/۰7/28  می باشد .
 مهل�ت زمان�ی دریاف�ت اس�ناد مناقص�ه از س�ایت: ت��ا پای��ان وق��ت اداري روز دوش��نبه 

)ساعت: ۱6:۰۰( مورخ ۹۹/۰8/۰۵
- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت ۱۹:۰۰روز شنبه مورخ ۹۹/۰8/۱7

- زم�ان بازگش�ایی پ�اکات مناقص�ه )ال�ف، ب و ج(: س��اعت ۱۰:۰۰ روز یکش��نبه م��ورخ 
۹۹/۰8/۱8

- شرایط مناقصه گران:
1. داشتن شخصیت حقوقي 

2. داشتن گواهینامه صالحیت صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر در رشته تاسیسات و تجهیزات 
و یا گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه ۵ یا باالتر در رش��ته نفت و گاز از س��ازمان مدیریت و 
برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه کشور( و یا گواهی صالحیت بازرسي فني مرتبط با موضوع 

مناقصه از شرکت ملي گاز ایران یا موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتي ایران.
3. ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی

4. در صورت ارائه گواهینامه صالحیت معتبر از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور، داشتن ظرفیت 
آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ ۱۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در یکی از رش��ته های ذکر ش��ده در بند 2 

)رشته تاسیسات و تجهیزات و یا نفت و گاز(  
5. داشتن حداقل 2 کار مشابه به تناسب حجم یا مبلغ در زمینه موضوع مناقصه به همراه ارائه مستندات 

مربوطه )شامل کپی قراردادها و آخرین فرم اجازه پرداخت های مربوطه(
 نوع و مبلغ تضمی�ن شرکت در مناقص�ه: طبق مصوبه شماره ۱234۰2/ت ۵۰6۵۹ ه مور خ 

۱3۹4/۰۹/22 هیأت وزیران به مبلغ ۵7۵.۰۰۰.۰۰۰
- محل تامین اعتبار: منابع داخلی شرکت گاز استان قزوین

-قیمت های پیش��نهادی مناقصه گران می بایس��ت متناس��ب با کاالی س��اخت داخل با لحاظ کیفیت 
ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره ۱234۰2/ت 
۵۰6۵۹ ه  مورخ ۱3۹4/۰۹/22، پیش پرداخت معادل ۱۵% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت. 

عبداهلل عبداهلل، رییس شورای عالی صلح افغانستان که  
در راس هیاتی از مقامات  ش��ورای عالی مصالحه ملی، 
نماین��دگان مجل��س ملی افغانس��تان و مقامات وزارت 
خارجه آن کش��ور به تهران س��فر کرده ، ظهر دیروز  با 
محم��د جواد ظریف وزیر امورخارجه کش��ورمان دیدار 
و رایزن��ی ک��رد. به گزارش ایس��نا، س��عید خطیب زاده، 
س��خنگوی وزارت خارجه کش��ورمان با اعالم این خبر 
در توییتی نوش��ت: آغ��از گفت وگوهای دکتر ظریف با 
دکتر عبداهلل عبداهلل رییس شورایعالی صلح افغانستان 
در محل وزارت امورخارجه. افغانس��تان آباد، مس��تقل، 
توس��عه یافته و با صلح و ثبات خواس��ت همیشگی ایران 
ب��وده اس��ت. تمام��ی مس��اعی خود را ب��رای کمک به 

گفت گوهای اصیل بین االفغانی به کار خواهیم گرفت. 
ظریف در این دیدار حمایت جمهوری اس��المی ایران 
از دولت جمهوری اس��المی افغانس��تان و روند صلح به 
رهبری و مدیریت افغان ها و توافقات شرکت کنندگان 
در گفتگوه��ای بی��ن االفغانی را مورد تاکید مجدد قرار 

داد و از مش��ارکت عبداهلل در روند سیاس��ی و پذیرش 
مسئولیت شورای عالی مصالحه ملی افغانستان قدردانی 
و مشارکت طالبان در ساختار سیاسی افغانستان را مورد 
حمایت کشورمان ذکر کرد. عبداهلل عبداهلل رئیس هیئت 
شورای عالی مصالحه ملی جمهوری اسالمی افغانستان 
نیز در این دیدار آخرین تحوالت جاری در صحنه داخلی 
افغانستان و آخرین وضعیت مربوط به گفت وگوهای بین 
االفغانی را تشریح کرد. عبداهلل عبداهلل در سفر سه روزه 
خود به ایران عالوه بر رایزنی با ظریف با حسن روحانی، 
رئیس جمهور اسالمی ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی و  دیگر مقامات عالی  کشور  

دیدار و گفت وگو خواهد داشت.

ظریف در دیدار با عبدهللا عبدهللا اعالم کرد
حمایت ایران از روند صلح به رهبری و مدیریت افغان ها
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ادامه توهین و تخریب دولت ستیزان
 معاون دفتر رئیس جمهوری اظهار کرد: روحانی امروز از دلسوزان 
کش��ور خواس��ت تا اجازه ندهند افرادی با مطامع و منافع زودگذر 
سیاسی، زمینه ساز تحقق آرزوی بدخواهان ایران شوند.به گزارش 
ایسنا، علیرضا معزی در توئیتر نوشت: » در حالی که دولت ستیزان 
همچن��ان ب��ر طبل توهی��ن و تخریب می کوبند،  روحانی از لزوم 
انس��جام، آرامش و  عقالنیت گفت و امروز، از دلس��وزان کش��ور 
خواست تا اجازه ندهند افرادی با مطامع و منافع زودگذر سیاسی، 

زمینه ساز تحقق آرزوی بدخواهان ایران شوند.«

نیروهای مسلح روشنگری کنند
 مش��اور رس��انه ای رئیس جمه��ور در توئیت��ر خ��ود با اش��اره به 
فحاشی های اخیر به رئیس جمهور و لغو تحریم های تسلیحاتی 
ایران تاکید کرد: نیروهای مسلح درباره این موفقیت روشنگری 
کنند.به گزارش ایلنا، حسام الدین آشنا با اشاره به لغو تحریم های 
تس��لیحاتی ایران در حس��اب توئیتری خود نوشت: »در عجبم از 
جماعتی که دائما از نبرد نظامی سخن می گویند، اما از شکسته 
شدن حصر تسلیحاتی و صنایع دفاعی ایران دم نمی زنند. وقت 
آن اس��ت که نیروهای مس��لح و وزارت دفاع درباره اهمیت این 
موفقیت روشن گری کنند.«وی در توییت دیگری نوشت: »نکند 
این همه فحاشی ها و تهدیدها برای به حاشیه راندن واقعیتی به 
نام » شکس��ته ش��دن حصر تسلیحاتی ایران« باشد.خدا می داند 
ای��ن جماع��ت چ��ه خواهد کرد در روزی ک��ه » حصر اقتصادی 

ایران« شکسته  شود.«

 حق ایران در باالبردن توان دفاعی 
 سفیر روسیه در تهران توضیحاتی در مورد پایان تحریم تسلیحاتی 
ارای��ه ک��رد . به گزارش ایلن��ا از اینترفکس، لوان جاگاریان گفت: 
پای��ان تحری��م تس��لیحاتی ایران موجب  تج��ارت و روابط ما با 
تهران در این زمینه خواهد ش��د. روس��یه قدرتی بزرگ اس��ت و 
واشنگتن نمی تواند ما را با این تهدیدها بترساند.وی گفت: فعالیت 
پایگاه های نظامی آمریکا در این منطقه باعث ایجاد نگرانی هایی 
برای تهران می شود. ایران مانند هر کشور مستقل دیگری کامال 

حق دارد توان دفاعی خود را باال ببرد.

قرارداد تسلیحاتی روسیه و چین با ایران 
 شورای روابط خارجه اروپا اعالم کرد: در هفته های آینده می توان 
انتظار داش��ت که روس��یه و چین توافق نامه تسلیحاتی با ایران را 
منعقد کنند. به گزارش ایلنا، چنین اقداماتی در این راستاست که 
شکس��ت دولت ترامپ پس از اقداماتش برای لغو تحریم های 
سازمان ملل متحد علیه ایران در شورای امنیت برجسته تر شود.
این در حالی است که شورای اروپایی روابط خارجی تاکید کرده 
که اتحادیه اروپا تحریم تسلیحاتی خود را علیه ایران حداقل تا 

سال 2۰23 ادامه خواهد داد.

حمایت از افشاکنندگان فساد یک فوریتی شد
 نماین��دگان طرح حمایت از افش��اکنندگان فس��اد یک فوریتی 
را بررس��ی می کنند.به گزارش ایلنا، نمایندگان در جلس��ه علنی 
مجلس ش��ورای اس��المی با تصویب یک فوریت طرح حمایت 
از افش��اکنندگان فس��اد موافقت کردند. از مجموع 23۵ نماینده 
حاضر در مجلس  آنان با ۱7۹ رای موافق، 2۵ رای مخالف و ۵ 

رای ممتنع با این یک فوریت موافقت کردند.

شرایط مناسب حق هر  زندانی 
 دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به نامه یک سمن حقوق بشری، 
نوش��ت: س��تاد حقوق بش��ر مأموریت دارد تا زمینه تأمین  حقوق  
همه جانبه  افراد اعم از زن  و مرد و ایجاد امنیت  قضایی  عادالنه  
برای  همه  و تساوی  عموم  در برابر قانون ، برخورداری همه مردم 
 از هر قوم  و قبیله  از حقوق  مساوی،   اعم از راست کردار و کژکردار 
را در عرص��ه قان��ون و عمل محقق س��ازد.به گزارش ایلنا،  علی 
باقری کنی نوشت: ستاد حقوق بشر مأموریت دارد تا حقوق  همه 
ش��هروندان اعم از راس��ت کردار و کژکردار تأمین نماید و در این 
چارچوب از همکاری سمن های حقوق بشری استقبال می کند.
دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به این که مردم و صیانت از حقوق 
آن ها از ارکان اصلی مردم ساالری اسالمی است، تأکید کرد: هیچ 
مصلحت سنجی نمی تواند و نباید کوچک ترین خدشه ای به حقوق 
فردی و جمعی مردم وارد نماید و فقط قانون است که می تواند 

این حقوق را آن هم با رویکرد حداقلی تحدید کند.
 

نشانی از وفای به عهد در ابعاد بین المللی 
 س��فیر ایران در روس��یه با اش��اره به لغو تحریم های تس��لیحاتی 
ایران در سال پنجم برجام در توئیتی نوشت: پایبندی به تعهدات 
و حمای��ت جامع��ه جهان��ی از توافقات بین المللی ضامن صلح و 
امنیت بین المللی بوده و پایان محدودیت های تسلیحاتی در ۱8 
اکتبر 2۰2۰ در چارچوب این توافق بین المللی نش��انی از وفای 
به عهد در ابعاد بین المللی اس��ت. به گزارش ایلنا، کاظم جاللی 
در توئیتی به زبان روس��ی نوش��ت: در حال حاضر، جامعه جهانی 
آشفته از اقدامات یکجانبه، بر اجرای توافقات بین المللی تاکید 
دارد. همس��ویی بازیگران بزرگ جهانی در حفظ برجام نش��ان 
دهنده پایبندی به تعهدات و تالشی برای مقابله با اقدامات خالف 

موازین بین المللی است.

موفقیت برخی نظامیان در عرصه غیرنظامی 
 ی��ک فع��ال سیاس��ی اصولگرا با بیان اینک��ه برخی نظامیان در 
مسائل غیرنظامی موفق بوده اند گفت: نمی توان حکم کلی داد 
که مردم در انتخابات ریاست جمهوری از نظامیان استقبال می 
کنن��د ی��ا اقبالی به آنها ندارند.حس��ن غفوری فرد در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به اینکه نمی توان خیلی خط شفافی بین نظامیان و 
غیرنظامیان در کشورمان رسم کرد گفت: نظامیان ما در مسائلی 
مثل حوادث طبیعی به کمک مردم می آیند یا در س��ایر مس��ائل 

اجتماعی کمک حال جامعه هستند. 

سياسي

 رییس مجلس شورای اسالمی گفت: این یک واقعیت تلخ است 
که رکوردشکنی های نگران کننده قیمت ارز و تورم لجام گسیخته 

زندگی را بر مردم سخت کرده است.
به گزارش ایسنا، محمد باقر قالیباف در آغاز جلسه علنی مجلس 
شورای اسالمی در نطق پیش از دستور ضمن تبریک حلول ماه 
ربیع االول اظهار کرد: ملت ما در ماه های محرم و صفر شکوه، 
اشک و عزاداری را با رعایت کامل ضوابط بهداشتی انجام دادند. 

امیدوارم عزاداری ملت ایران مقبول درگاه حق قرار گیرد.
رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به حضور خود و اعضای 
کمیسیونهای کشاورزی، اجتماعی و عمران در استان سیستان 
و بلوچستان، اظهار کرد: در جای جای استان محرومیت گسترده 
مردم مشهود است. تاسف آورتر این است که محرومیت با وجود 
منابع فراوان و بی نظیر، اس��تان را تبدیل به گنجی پنهان کرده 
است. از مردم والیی و خونگرم سیستان و بلوچستان و نمایندگان 
این منطقه تش��کر می کنم و دس��ت تک تک آنها را به گرمی 

می فشارم.
قالیباف گفت: گرانی های افسارگس��یخته در بیش��تر کاالهای 
ضروری و مورد نیاز مساله امروز همه مردم است. این روزها توفیق 
داشتم درِد دل ها و حرف های مردم را چه در سیستان و بلوچستان 
و چه در حاشیه عزاداری بشنوم. حرف اصلی مردم یک چیز بود؛ 
همه آنها نجیبانه می گفتند که شما را به خدا فکری به حال گرانی 
ها بکنید. هر کدام از این عزیزان نمونه ای از گرانی کاالهایی مثل 

مرغ، لبنیات، کره و لوازم خانگی را ذکر می کردند.
رییس مجلس شورای اسالمی با بیان این که »این یک واقعیت 
تلخ اس��ت که رکوردش��کنی های نگران کننده قیمت ارز و تورم 
لجام گس��یخته زندگی را بر مردم س��خت کرده اس��ت«، گفت: 
امروز یک کارگر برای تامین هزینه زندگی خود مجبور است هر 
ماه یکی از اقالم سبد مصرف خانوار خودش را حذف کند. امروز 
حقوق بسیاری از کارگران و معلم های ما این اجازه را نمی دهد 
که س��بد خرید خود را پر کنند و مجبور هس��تند با خرید چند قلم 
کاالهای اساس��ی زندگی خود را بچرخانند. کارگران روزمزدی 
وجود دارند که با خود محاسبه می کنند که اگر یک وعده غذایی 
کمتر بخورند، می توانند ش��ب با دس��ت پرتری به منزل بروند تا 

کمتر شرمنده فرزندان خود شوند.

وی تاکید کرد: آنچه تحمل همه این فشارها را سخت تر می کند، 
س��وء مدیریت ها، بی خیالی ها و بی توجهی های ملموس��ی است 
که باعث شده مردم احساس بی پناهی کنند. علی )ع( می فرمود: 
اهلل! اهلل! از وضعیت محرومان و بی پناهان! امروز هر مسئولی در 
هر جایگاهی فراتر از مس��ئولیت اداری خودش باید هر آنچه از 
دستش بر می آید برای کنترل گرانی ها و تامین نیازهای ضروری 
به کار گیرد. حداقل کاری که امروز یک مسئول می تواند انجام 
دهد این است که در کنار مردم باشد تا احساس بی پناهی نکنند 

و زندگی را برای آنها ساده تر کنند.
قالیباف گفت: امروز همه باید بدانند که بگومگوهای سیاسی برای 
مردم نان و آب نخواهد ش��د، باید از منابع موجود به س��رعت و با 
فوریت برای تامین نیازهای ضروری مردم استفاده کنیم و همه 
کش��ور با هر گرایش و س��مت و س��ویی که هستند برای کاهش 

فشاری که بر مردم می آید، دست به کار شوند.
قالیب��اف با بیان این که »مش��کل م��ا کمبود منابع و کمبود ایده 

کارشناسی شده نیست«، گفت: مشکل اصلی ما تمرکز نداشتن 
تصمیم گیران روی مسائل روزمرگی زندگی مردم، سوء مدیریت 
در اجرای درس��ت تصمیمات و نداش��تن اراده واقعی و موثر برای 
رسیدگی فوری به مسائل است. هر آنچه حواس قانون گذاران و 
سیاس��ت گذاران و مجریان را از س��فره و معیشت مردم پرت کند 
حواشی زائد و بی فایده ای است. هر کسی چه مسئول باشد و چه 
نماینده مجلس، نباید بر طبل اختالفات بی حاصل بکوبد. باید از 
همین لحظه روزه کار و تالش بگیریم و هرچیزی جز کار برای 
معیش��ت مردم را به دیوار بکوبیم. کش��ور ما زمانی قوی می شود 

که کودک پابرهنه سیستانی قوی شده باشد.
وی ادامه داد: کشور ما زمانی قوی می شود که زن محروم بلوچ 
قدرتمند شده باشد. ما زمانی قوی هستیم که دختر و پسری در 
هرمزگان از تحصیل محروم نباشند و تک تک کارگران خوزستانی 
قوی باشند. کشور ما زمانی قوی خواهد شد که سبد خرید کارگر، 
معلم و پرستار پر شده باشد و کسی با حسرت به قفسه های گوشت 

و مرغ مغازه ها نگاه نکند.
رییس مجلس ش��ورای اس��المی ضمن تاکید بر این که مجلس 
ظرفیت اجرایی ندارد، اظهار کرد: وظیفه مجلس شورای اسالمی 
ریل گذاری و نظارت اس��ت. مجلس یازدهم در کنار اصالحات 
ساختاری و مبنایی مثل اصالح ساختار بودجه و قانون گذاری برای 
ایجاد زیرساخت های مناسب برای بهبود اقتصاد کشور تالش می 
کند، با استفاده از ظرفیت های نظارتی خود با پیگیری و جلسات 
متعدد با وزرا و مدیران اجرایی در عرصه کنترل قیمت ارز و بهبود 
معیش��ت مردم تالش کند. همچنین برای جلوگیری از کوچک 
شدن سفره مردم در کوتاه مدت در تالش هستیم با برخی طرح 
ها نظیر حمایت معیشتی برای تامین کاالهای اساسی فشارهای 
وارده به مردم را جبران کنیم. این طرح با حمایت نمایندگان محترم 
با فوریت در حال تصویب است و امیدواریم که مسئولین اجرایی 
کشور شرایط مردم را درک کرده و با همکاری کامل و قید فوریت 
شرایط مردم را درک کرده و قانون نهایی شده را اجرایی کنند تا 

کمی از حجم مشکالت در کوتاه مدت کم شود.
قالیباف با اش��اره به انقضای محدودیت های تس��لیحاتی مقرر در 
قطعنامه 223۱ گفت: موعد این قطعنامه امروز است این موضوع 
بدون شک برای آمریکا یک شکست قابل توجه بود. یک شکست 
ب��رای دول��ت پرادع��ا اما ناتوان و منزوی آمری��کا. با وجود اقدام 
غیرقانونی در جهت فعال کردن مکانیس��م اس��نپ بک با جامعه 
جهانی مواجه شد و نتوانست در این مساله خللی ایجاد کند. تبدیل 
این شکس��ت آمریکا به یک دس��تاورد راهبردی برای ملت ایران 
چیزی نیست که فقط با سخنرانی اتفاق بیفتد بلکه باید گام های 
مهمی در واکنش متناس��ب و بازدارنده در قبال فش��ارهای بیشتر 

آمریکا و همچنین خرید و فروش سالح انجام پذیرد.
رییس مجلس تصریح کرد: ما روزهای بزرگی را پیش رو داریم 
و الزمه عبور از آن ایستادن پشت سر رهبر معظم انقالب و کنار 
مردم و تالش همه جانبه برای تسهیل وضعیت آنها و رصد مداوم 
دشمن و طراحی متقابل در برابر توطئه های آنها است. مسئولی 
که متولی حل مشکل است نباید آدرس غلط دهد و باعث اختالف 
درون جامعه شود تا طمع دشمن را برای تحریم بیشتر مردم ایران 
زیاد کند بلکه باید با برنامه و تالش و اطمینان به وعده های الهی 

حل مسائل مردم را به صورت ملموس دنبال کنیم.

انتقادرئیسمجلسازرکوردشکنیقیمتها؛

بگومگوهایسیاسیبرایمردمنانوآبنمیشود

اخبار كوتاه

 رئیس جمهور، حمایت از معیشت خانوار را از بزرگترین دغدغه  های 
کنونی دولت دانست و گفت: برنامه  های دولت در حوزه معیشت مردم 
و اقتصاد خانوار ایجاد ثبات و توازن منطقی در قیمت کاالهاست. با 
تشدید نظارت ها به دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا 
با ایجاد جو روانی کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می خورد. 
به گزارش ایسنا حسن روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی 
دولت، با اشاره به برنامه  های دولت برای مقابله با جنگ اقتصادی 
آمریکا افزود: اگر چه تحریم  های غیرانسانی و غیرقانونی آمریکا 
موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور شده است و درآمدهای ارزی 
کشور در سال ۹۹، قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل 
دهه ۹۰ نیس��ت، اما با گذش��ت بیش از 2.۵ س��ال از این تحریم ها، 
دولت با برنامه ریزی  هایی که انجام داده، مانع از تحقق هدف شوم 

آمریکا یعنی فروپاشی کشور شده است.روحانی با تاکید بر ضرورت 
حفظ آرامش سیاس��ی و لزوم انس��جام در کش��ور، اظهار داشت: از 
جمله محورهایی که دشمنان این مرز و بوم در کنار جنگ پرفشار 
و سخت اقتصادی روی آن به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری 

ویژه کرده  اند، منازعات و اختالفات داخلی است.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت هوشیاری در برابر توطئه دشمنان 
تصریح کرد: از همه مس��ئوالن، فعاالن، دلس��وزان نظام و کشور 
دع��وت می کن��م ک��ه با حفظ آرامش و عقالنیت سیاس��ی مانع از 

اختالف��ات و منازعات ش��وند و اج��ازه ندهند برخی افراد معدود با 
انگیزه  های گروهی، جناحی، مقطعی و زودگذر سیاسی زمینه  ساز 

تحقق آرزوهای شوم بدخواهان این سرزمین شوند.
روحانی با بیان اینکه دولت بخش خصوصی را موتور محرک اقتصاد 
کش��ور می  داند، اظهار داش��ت: حمایت  های همه  جانبه از افزایش 
نقش این بخش در اقتصاد و واگذاری میدان تولید و صادرات، به  ویژه 
شرکت  های دانش  بنیان، جایگاه مهمی در سیاست های اقتصادی 
دولت خواهد داشت. رئیس جمهور با اشاره به اینکه سیاستگذاری 

پولی در دهه  های گذشته با بی  ثباتی همراه بوده است، تصریح کرد: 
اقدام بانک مرکزی تدبیری به  موقع و مهم برای مدیریت نرخ سود 
با تکیه بر سازوکار بازار است و نه بر پایه روش  های دستوری که 
ثبات بازار را بر هم می زند.روحانی خاطرنشان کرد: بانک مرکزی 
ب��رای هدایت نرخ س��ود بین بانک��ی از ابزارهای قانونی و بازار باز 
استفاده کند. عملیات بازار باز، حرکتی مفید برای به جریان انداختن 
اوراق دولتی و نقدینگی و تدبیری مهم برای ترغیب مش��ارکت 
مردم و پویایی آنها در بازار محس��وب می  ش��ود. رئیس جمهور با 
تاکید بر اینکه این راهبرد باید کماکان با قوت بیش��تر ادامه یابد، 
گفت: بانک مرکزی باید از طریق تسهیل گری پولی و اعتباری، 
در تعامل با وزارت اقتصادی و دارایی آسیب  های وارده به اقتصاد 

را مهار و تعدیل کند.  

سفرنمایندگانمدعیانقالبیگریبهمشهدبابودجهشهرداری!اصالحطلبانکارآمدبهحاشیهراندهشدهاند
 یک فعال سیاسی اصالح طلب با بیان اینکه پایگاه رای اصالحات متوجه شده که نیروهای 
دسته اول و کارآمد اصالح طلب به حاشیه رانده شده و شانس حضور در انتخابات را ندارند 
و به همین دلیل سرخورده و مایوس است. گفت: اگر چهره های مثل سیدمحمد خاتمی، 
محمدرضا خاتمی یا مصطفی معین مجال حضور پیدا کنند، در پایگاه رای اصالحات 
به سرعت انرژی ایجاد می شود. در حالیکه تجربه استفاده از نیروهای نیابتی یا دست 
چندم در انتخابات های اخیر موجب یأس و سرخوردگی شده است. محمود صادقی در 
گفت و گو با ایسنا گفت: هر جا که اصالح طلبان مسئولیت نیمبندی داشتند، محدودیت 

های فراوانی داشتند و همین موجب سرخوردگی و نارضایتی نسبی جامعه نسبت به آنها شده است. اصالح طلبان به عنوان 
حامی و پشتیبان دولت شناخته شده و نارضایتی از عملکرد دولت موجب نارضایتی از اصالح طلبان شده است.وی ادامه داد: 
دسترسی نداشتن به رسانه هم یک مشکل دیگر اصالح طلبان است. با وجود همه این محدودیت ها، فراکسیون امید در 

گزارش دهی به مردم درباره کارنامه عملکرد خود بسیار کم کاری کرده است.

نماینده سابق مجلس در خصوص سفر اخیر فراکسیون محرومیت زدایی به مشهد که 
با هزینه شهرداری مشهد و به صورت خانوادگی انجام شد گفت: وقتی از نماینده های 
دوره یازدهم می پرسید می گویند قباًل هم چندین بار کمیسیون ها و نماینده ها چنین 
سفرهایی رفته اند. اما شما نمایندگان مجلس یازدهم ادعای انقالبی گری کردید و قبلی ها 
این ادعا را نداشتند. غالمعلی جعفرزاده در گفت وگو با ایلنا ادامه داد: شماها نمی توانید 
هرکاری را انجام دهید و بگویید بقیه هم انجام می دادند، شماها ادعای انقالبی گری 
کردید و گفتید که مدلی جدید از سطح زندگی و رفاه اجتماعی نمایندگان ارائه خواهیم 

کرد و قصد دارید به سال های نخست انقالب برگردید، شما این را گفتید و کسی این حرف را به شما تلقین نکرد. گفتید 
مجلس به سمت اشرافی گری رفته و حساسیتی به بیت المال ندارد یا گفتید که مجلسی ها از رانت استفاده می کنند، مگر 
همین حرف ها را برای تخریب نمی زدید؟جعفرزاده افزود: این حرف قشنگی است. اما وقتی چنین کاری می کنند و مثال 
ادوار گذشته را بزنند، یا گذشته ای ها را انقالبی می دانند و آن ها را با خودشان مقایسه می کنند یا می خواهند بگویند ما اگر از 

انقالبی گری حرف زدیم، اشتباه کردیم. 

رئيس جمهور از تالش دولت برای ثبات و توازن در قيمت كاالها خبرداد

تشدید نظارت ها برای مقابله با نوسانات قیمتی

 رییس قوه قضاییه با بیان اینکه نیروی انتظامی ما باید 
نیرویی مهربان، با تدبیر و مقتدر جلوه کند اظهار داشت: 
نی��روی انتظام��ی در جای جای کش��ور برای حفظ نظم 
و امنی��ت تالش می کنن��د و مجاهدانه نمی گذارند افراد 
قانون ش��کن، هنجارش��کن و ش��رور، امنیت مردم را به 

مخاطره بیندازند.
سیدابراهیم رییسی در صبحگاه مشترک ستاد فرماندهی 
ناجا، اولین مؤلفه  اقتدار جامعه و نیروی مقتدر را دین مداری 
و ایم��ان ب��ه خدا اعالم کرد و گفت: دومین مولفه اقتدار، 
توجه به مردم، مردم داری و مردم باوری اس��ت. قدرت 
در جامعه ما از آن مردم متدین اس��ت؛ آنچه دش��من را از 
هرگونه اقدامی علیه مردم ما و از هرگونه حمله و تعرضی 
بازداشته است، عبارت است از مهمترین مولفه های قدرت 
که مردم متدین هستند. وی روحیه انقالبی و خطرپذیری 
را سومین نکته اقتدار دانست و ادامه داد: نیروی با اعتقاد 
به خدا و برای خدمت به مردم، آمادگی خطر پذیری دارد 

و خود را در همه جا سپر قرار می دهد تا به مردم لطمه ای 
وارد نشود و امنیت مردم در خطر قرار نگیرد که این خطر 

پذیری جانفشانی و ایثار، اقتدار می آفریند.
رییس دس��تگاه قضا خطاب به جوانان برومندی که در 
نیروهای مسلح، در بین مردم عزیز و در نیروی انتظامی 
آماده خطر پذیری و جان فش��انی هس��تند گفت: روحیه 
انقالب��ی یعن��ی روحیه ای که هی��چ مانعی را برای انجام 
وظیفه و ایجاد امنیت در جامعه، ایجاد رفاه اجتماعی، ایجاد 

اجرای عدالت در جامعه به رسمیت نشناسد.
وی با بیان اینکه اقتضائات اقتدار با اعمال خشونت تفاوت 
دارد، گفت: امروز پلیس  در برخی نقاط جهان مورد نفرت 
مردم است. در آمریکا پلیس منفور است؛ چون خشونت 

را در میان معترضان پیشه کرده است.
رییسی با تاکید بر اینکه بین مقتدر بودن و اعمال خشونت 
فرق است، بیان کرد: اعمال خشونت با نشان دادن قدرت 
سالح و جایگاه، بر مردمی که امروز در میدان در آمریکا و 
اروپا عدالت خواهی می کنند و زانو را بر گلوی آن ها قرار 

دادن و صدای آن ها را خفه کردن، اقتدار نیست.
رییس قوه قضاییه با بیان اینکه اقتدار در پلیس مردمی 
جلوه گر اس��ت، حمایت از مردم و حفظ امنیت آنها را از 
ش��اخصه های پلیس مقتدر دانس��ت و خطاب به نیروی 
انتظامی عنوان کرد: مقتدرانه در برابر سارقان حرفه ای، 
سارقان سابقه دار، قاچاقچیان مواد مخدر و قاچاق سازمان 

یافته و اشرار باید ایستاد.

نماینده بروجن در مجلس گفت: بازگشت ارزش پول ملی، 
مهار تورم و ایجاد اش��تغال و مدیریت بازار جزء وظایف 

اصلی مدیران است که با عزم جهادی ممکن می شود
به گزارش خانه ملت؛ امیرقلی جعفری بروجنی در نطق 
میان دستور گفت: مجلس یازدهم، مجلس انتظار و امید 
برای مردم باید با حفظ جایگاه و امانتداری، وظیفه خود 
را نس��بت به مردم ادا کند. مجلس قوی و کارآمد دارای 
الزاماتی است که باید رعایت شود. احصاء اولویت های 
قانونگذاری کشور، ارتقاء کیفیت نظارت و ارتقاء جایگاه 

مجلس از جمله الزامات مجلس کارآمد است.
وی ادامه داد: امروز نظام سلطه با تمامی توان به مصاف با 
اسالم و نظام اسالمی برآمده تا مردم را به زانو در آورد؛ در 
این میدان از مسئوالن انتظار کار جهادی و انقالبی است، 
نه کرنش و ترسیدن در مقابل دشمن؛ باید نگاه به درون و 

ظرفیت های بی بدیل باشد، نه نگاه به بیرون.
نماینده مجلس یازدهم افزود: مسئوالن باید بدانند هزینه 
های س��ازش و تس��لیم به مراتب از مقاومت و ایستادگی 
بیشتر است لذا باید فرصت ها را از دل تحریم ها بدست 
بیاوریم. عضو کمیس��یون کشاورزی تصریح کرد: آنچه 
مردم را زجر می دهد، بهم ریختگی و هرج و مرج موجود 
در بازار و قیمت ها است که معیشت مردم را سخت کرده 
اس��ت؛ مش��کالت کنونی ناشی از بی توجهی به ظرفیت 

های درونی و سوء مدیریت است.
امیرقلی جعفری بروجنی گفت: در این شرایط بازگشت 

ارزش پول ملی، مهار تورم و ایجاد اش��تغال و مدیریت 
بازار جزء وظایف اصلی مدیران است که با عزم جهادی 

ممکن می شود.
نماینده بروجن اظهار کرد: امروز دش��ت های اس��تان 
بحرانی و نیمی از مردم مشکل آب شرب دارند لذا اجرای 
هر طرحی برای انتقال آب به استان های دیگر باید با لحاظ 
کردن نیازهای حقیقی در حوزه شرب، کشاورزی و صنعت 
و محیط زیست باشد وگرنه عامل بروز مشکالت اجتماعی 
و امنیتی خواهد شد. باید در انتقال آب منطق حاکم باشد 

که این مهم رعایت قانون و عدالت است.
وی ادامه داد: اجازه نداریم امنیت مردم و اس��تانها را در 
ش��رایط خاص بخاطر توس��عه بی رویه به خطر بیندازیم؛  
به شورای عالی امنیت بویژه وزیران کشور و نیرو پیشنهاد 
می کنم قبل از بروز حوادث ناگوار و سوءاستفاده دشمنان 
از مش��کالت منطق��ه ای، تدبیر ک��رده و جلوی اقدامات 

غیرکارشناسی و ظالمانه را بگیرند.

جعفری حل مشكالت را نيازمند عزم جهادی مديران دانسترييس قوه قضاييه مطرح كرد

زجر مردم از هرج و مرج در بازار و قيمت هاروحيه انقالبی و خطرپذيری اقتدار می آفريند
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افشای فساد با اعتماد به مردم
ادام�ه از صفح�ه یک...انقالبی مجلس یازدهم بر تعریف ردیف 
بودجه برای حمایت مالی از افش��اگران فس��اد تاکید داشتند که 
امروزه مردم بدون نیاز به هیچ حمایت مالی، حاضر به افشای این 
همه فاسد و فساد در کشور هستند. مردمی که از فساد و فاسد 
فری��اد وامصیبت��ا دارند، چه نیازی به حمایت مالی از آنان وجود 
دارد؟ آنچه برای مبارزه با فساد به آن نیازمندیم، برخورد قاطع 
و جدی و بدون در نظر گرفتن وابستگی ها و ارتباطات آنچنانی 
با رده های باالست. امروزه هر بخشی از بحران اقتصادی کشور 
را که نظاره کنیم، ردپایی از افراد رده باال و مسئوالن به چشم 
می خورد که برای اثبات آن کافی است به پرونده های موجود 
ی��ا زندانی��ان در حبس توجه کنیم. داماد وزیر، برادر وزیر، دختر 
وزی��ر، ب��رادر رئیس جمهور، برادر معاون رئیس جمهور، معاون 
اول رئی��س جمه��ور، وزیر، قاضی، مقام رده باالی قوه قضاییه، 
نماینده مجلس و خالصه از هر قش��ری به اتهام رانت و فس��اد 
محاکمه و محکوم شده یا در جریان رسیدگی قرار دارد. اگر کمر 
مردم زیر بار گرانی و تورم خرد ش��ده، ریش��ه آن در وجود مافیا 
و سالطین است. امروزه در کدام یک از بخش های اقتصادی 
کش��ور با معضلی به نام س��لطان یا مافیا روبرو نیستیم؟ سلطان 
س��که، سلطان ش��کر، سلطان مسکن، سلطان خودرو، سلطان 
ارز، سلطان لوازم خانگی، سلطان تخم مرغ خالصه آنکه همه 
جور سلطان و مافیایی در این کشور داریم، افرادی که آنقدر در 
حوزه های مختلف رانت و فس��اد کرده اند که از آنان به عنوان 
سلطان یا مافیا یاد می شود. در این شرایط حمایت مالی به عنوان 
ایجاد انگیزه از افشاگر فساد برای مردمی که زیر بار فشارهای 
ناشی از فساد خرد شده و می شوند، معنا و مفهومی ندارد. فریاد 
این مردم از وجود مفسدانی است که آزادانه در خیابانها رفت و 
آمد می کنند و به هیچ کس هم پاسخگو نیستند. بنابر این بهتر 
بود مجلس انقالبی طرحی را تصویب می کرد که به تمام گزارش 
هایی که از س��وی مردم برای معرفی مفس��دان ارائه می ش��ود، 
توجه شود و مهم تر این که با اشد مجازات با مفسدان برخورد 
شود. این کشور نیازی به حمایت مالی از افشاگران فساد ندارد، 
کافی است به مردم اطمینان بدهید که اگر مفسدی را معرفی 
کردند، بسرعت رسیدگی کنید و آنچنان برخوردی با او داشته 
باشید که برای دیگران عبرت شود. وقتی که امروزه صحبت از 
این می شود که فردی هزار دستگاه آپارتمان را احتکار کرده، 
۱۰۰۰ نف��ر ک��ه بیش از ۱۰۰ خودرو دارند، فردی که برایش دو 
تن طال عددی نیست، کشف انبار ماسک، انبار تخم مرغ، انبار 
ل��وازم خانگ��ی، انب��ار تلفن همراه و... اعالم می ش��ود، آیا اینها 
مصداق فس��اد نیس��ت؟ در این کشور به اندازه ای آسان از مافیا 
سخن می گویند که از پفک سخن نمی گویند، اما کدامیک از 
اینها معرفی و محاکمه ش��ده اند؟ آیا براس��تی برای آنکه مفسد 
را معرفی کنیم، نیاز به حمایت مالی از افش��اگران فس��اد داریم 
یا نیاز به برخورد جدی و قاطع و س��ریع با تمام کس��انی داریم 
که در مس��یر یک فس��اد از صفر تا صد نقش آفرینی داش��ته اند؟ 
ف��ردی ه��زاران میلی��ارد تومان از بانک وام گرفته اما خودش و 
نهایت یک نفر دیگر محاکمه می شوند در حالی که باید تمام 
افرادی که در این مسیر نقش آفرین بوده اند، بازداشت، محاکمه 
و مجازات شوند. این که فرد وام گیرنده را زندانی می کنیم اما 
تمامی عوامل این مس��یر را نادیده می گیریم، اش��تباه از همین 
جاس��ت. اگر بنا داریم به درس��تی با فس��اد برخورد کنیم، باید 
حتی با آن آبدارچی که در مس��یر فس��اد تس��هیل کرده، برخورد 
ش��ود، همگان باید بدانند که نقش آفرینی در مس��یر فساد حتی 
به میزان بس��یار ناچیز هزینه دارد. متاس��فانه فساد به اندازه ای 
عادی شده که نگرانیم تا مبادا طرح حمایت مالی از افشاگران 
فس��اد، به فس��اد دیگری تبدیل ش��ود و از فردا بودجه هایی که 
در قالب حمایت مالی از افش��اگران فس��اد تعریف می ش��ود، در 
مسیر دیگری به جریان بیافتد. متاسفانه مجلس یازدهم روی 
فاز تصویب قوانین احساس��ی حرکت می کند، در حالی که به 
جای تصویب این همه قوانین مس��ئله دار، بهتر اس��ت به مردم 
اطمینان داشته باشیم و از آنان بخواهیم فاسد و فساد را معرفی 
کنند، آنگاه می بینیم که هیچ نیازی به تخصیص اعتبار وجود 

ندارد به شرط آنکه به مردم اعتماد کنیم.

سايه سنگين قاچاق بر قطعات خودرو
ادام�ه از صفح�ه یک...کاالی��ی قلمداد کرد. اکنون در موقعیتی 
ق��رار گرفته ایم که مس��اله قاچ��اق، دیگر در کنار راه حل تولید 
داخ��ل یا واردات رس��می قرار نگرفت��ه، بلکه کاالی قاچاق در 
حال غالب شدن بر تولیدات و واردات رسمی است. در حقیقت 
عم��ده موج��ودی بازار قطعات یدک، کاالی قاچاق اس��ت که 
این امرعمدتًا اثرات و تبعات سیاست گذاری های غلط داخلی 
اس��ت و ش��اید بتوان بخش��ی از آن را هم به پای تحریم های 

خارجی گذاشت.
ما معتقدیم زمانی که تولید داخل تضعیف ش��ود، به نحوی که 
جوابگوی نیاز بازار نباشد، در کاالهایی مانند خودرو که قاچاق 
پذیر نیس��ت، آش��فتگی بازار و لجام گس��یختگی قیمت ها را به 
دنبال خواهد داشت که شاهد آن هستیم. اما این پدیده در حوزه 
کاالهای قاچاق پذیر، با واردات قاچاق پوشش داده می شود، که 

متاسفانه مصداق آن را نیز می توانیم در بازار ببینیم.
طبق آمار اعالم ش��ده از س��وی مدیران س��تاد مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز و همچنین رصد انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و 
قطعه سازان کشور، در سال ۹۵ قاچاق قطعات خودرو حدود ۱٫3 
میلیارد دالر، در س��ال ۹6 حدود ۱٫۵ میلیارد دالر، در س��ال ۹7 
حدود 2 میلیارد دالر و در سال ۹8 حدود 2٫4 میلیارد دالر بوده 
است که نشان دهنده 84درصد افزایش واردات قاچاق قطعات 
خودرو طی این چهار سال می باشد. این نکته را فراموش نکنیم 
در چنین ش��رایطی که حجم قاچاق افزایش یافته، کیفیت این 
دست کاالها نیز بسیار پایین آمده است که با توجه به غیرقابل 
ردیابی و شناسایی بودن این کاالها، ضربه اصلی به جان و مال 
مردم وارد می آید. بر اس��اس بررس��ی ها، کاالی قاچاق بدون 
کیفی��ت و نظ��ارت، حداق��ل ۵۰درصد ارزان تر از واردات همان 

قطعه و یا تولید با کیفیت داخل تمام می شود.

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی - كورش شرفشاهی: سومديريت يا تحريم هيچ 
تفاوتی در آشفته بازار گرانی ندارد. صبح كه از خواب بيدار می 
شـويم با گرانی روز افزون در يك بخش از اقتصاد رو به رو می 
شـويم و ياد جمله انتخاباتی روحانی در سـال 92می افتيم كه 
فرمودند» اين معنا ندارد كه مردم از خواب بيدار شوند و ببينند 
قيمت ها باال رفته مانند اين است كه جيب مردم را زده باشند«. 
همه انتقادها و اظهار نظرها كه اكنون به توهين به ويژه از سوی 
نمايندگان مردم در خانه ملت منجر شده، هيچ تاثيری بر سفره 
های خالی مردم ندارد. بدتر از همه بحران كروناسـت. امروزه 
مردم گرفتار مشكالت ناشی از كرونا هستند كه در چند بخش 
آزارشـان می دهد. از يك سـو با بيماری و مرگ و مير ناشـی از 
كرونا دست به گريبان هستند كه روح و روانشان را نيز آزار می 
دهد و از سوی ديگر با تعطيلی كسب و كارها و بيكاری ميليونها 
كارگر و نان آور خانواده ها رو به هستيم و از همه بدتر گرانی و بی 
سامانی بازار است كه نان آور خانواده را با نگرانی از ناتوانی در 
تامين هزين های زندگی رو به رو كرده است. براستی مسووالن 
بايد بپذيرند كه نفس كشيدن برای مردم نه تنها غير قابل تحمل 
بلكه عذاب آور شـده و اين مشـكالت برای اقشار آسيب پذير 

بيش از ديگر اقشار مشاهده می شود.

حل گرانی، درخواست نجیبانه مردم � 
در این رابطه رییس مجلس در نطق پیش از دستور گفت: گرانی های 
افسارگسیخته در بیشتر کاالهای ضروری و مورد نیاز مساله امروز 
همه مردم است. این روزها توفیق داشتم درِد دل ها و حرف های 
مردم را چه در سیس��تان و بلوچس��تان و چه در حاش��یه عزاداری 
بش��نوم. ح��رف اصلی مردم یک چیز ب��ود؛ همه آنها نجیبانه می 
گفتند که شما را به خدا فکری به حال گرانی ها بکنید. هر کدام از 
این عزیزان نمونه ای از گرانی کاالهایی مثل مرغ، لبنیات، کره و 
لوازم خانگی را ذکر می کردند. محمدباقر قالیباف با بیان این که 
»این یک واقعیت تلخ است که رکوردشکنی های نگران کننده 
قیمت ارز و تورم لجام گس��یخته زندگی را بر مردم س��خت کرده 
اس��ت«، گفت: امروز یک کارگر برای تامین هزینه زندگی خود 
مجبور اس��ت هر ماه یکی از اقالم س��بد مصرف خانوار خودش را 
حذف کند. امروز حقوق بس��یاری از کارگران و معلم های ما این 
اجازه را نمی دهد که سبد خرید خود را پر کنند و مجبور هستند با 
خرید چند قلم کاالهای اساسی زندگی خود را بچرخانند. کارگران 
روزمزدی وجود دارند که با خود محاسبه می کنند که اگر یک وعده 
غذایی کمتر بخورند، می توانند شب با دست پرتری به منزل بروند 

تا کمتر شرمنده فرزندان خود شوند.

 � تشدید نظارت برای کنترل قیمتها
اما اظهارات رییس جمهور بیش از همگان جالب توجه و تعجب 
است. روحانی در جلسه ستاد اقتصادی دولت حمایت از معیشت 
خانوار را از بزرگترین دغدغه  های کنونی دولت دانس��ت و گفت: 
برنامه  های دولت در حوزه معیش��ت مردم و اقتصاد خانوار ایجاد 
ثبات و توازن منطقی در قیمت کاالهاست. با تشدید نظارت ها به 
دنبال مقابله با نوسانات قیمتی هستیم که غالبا با ایجاد جو روانی 
کاذب از سوی برخی سودجویان رقم می خورد. روحانی افزود: اگر 
چه تحریم  های غیرانس��انی و غیرقانونی آمریکا موجب کاهش 
درآمدهای ارزی کشور شده و درآمدهای ارزی کشور در سال ۹۹، 
قابل قیاس با درآمدهای ارزی کشور در اوایل دهه ۹۰ نیست، اما با 
گذشت بیش از 2.۵ سال از این تحریم ها، دولت با برنامه ریزی  هایی 
که انجام داده، مانع از تحقق هدف ش��وم آمریکا یعنی فروپاش��ی 
کشور شده است.روحانی افزود: از جمله محورهایی که دشمنان 
این مرز و بوم در کنار جنگ پرفش��ار و س��خت اقتصادی روی آن 
به عنوان مقوم تحریم  ها سرمایه  گذاری ویژه کرده  اند، منازعات و 

اختالفات داخلی است.

یارانه ای با ارزش کمتر از دو دالر  � 
از س��وی دیگر نماینده س��نقر درمجلس گفت: در ش��رایط کنونی 

به دلیل تحریم های ظالمانه و بیماری کرونا، معیشت مردم دچار 
س��ختی و مش��کل ش��ده و ازس��ویی بی تدبیری دولت در نهایت 
رهاکردن بازار مسکن، ارز خودرو، طال ،سکه و مایحتاج روزانه فشار 
مضاعفی را بر مردم وارد کرده است. سیدجواد حسینی کیا خطاب 
ب��ه رئی��س جمهوری افزود:آقای روحانی؛ بی تدبیری دولت مردم 
را به خاک س��یاه نش��انده است؛ ارز باالی 3۰ هزار تومان، مسکن 
دس��ت نایافتن��ی، افزایش زندانی��ان و پرونده  های اجرای مهریه، 
کاهش آمار ازدواج و افزایش آمار طالق، کوچک ش��دن س��فره 
مردم و پرکش��یدن گوش��ت و مرغ و لبنیات از س��فره مردم حاصل 
این بی تدبیری ها اس��ت. وی گفت: آقای روحانی؛ بعید می دانم 
بدانید که کارگران ،کشاورزان،مددجویان کمیته امداد و بهزیستی 
و مردم عادی چگونه زندگی می کنند؛با مشقت و سختی شب را 
به روز و روز را به ش��ب می رس��انند.این نماینده مجلس ادامه داد: 
آقای رئیس جمهور؛ این همان رونق اقتصادی بود که شما وعده 
داد بودید؟ گفتید کاری می کنم که مردم یارانه نگیرند،اما امروز 
گرفتن و نگرفتن یارانه ای که کمتر از 2 دالر ارزش دارد، دردی را 
دوا نمی کند؛ وعده تان محقق شد؟ گفتید کاری می کنم که هم 
سانتریفیوز ها بچرخد، هم زندگی مردم .االن هر دو نمی چرخد. 
از وضعی��ت بی ج��ان صنع��ت و کس��ب و کار حتما بی خبرید و اال 
 اگر خبر داش��تید برای مبارزه جدی با قاچاق کاال و ش��وریدن بر 

سلطان های عدیده، لحظه ای درنگ نمی کردید.

التهاب آفرینی دالالن خارج نشین در بازار ارز  � 
اگ��ر بخواهی��م برای ناتوانی دولت در کنت��رل بازار دلیل دیگری 
بیاوریم، باید از دالالنی خبر بدهیم که با اعالم قیمت دالر و سایر 
ارزها در ساعت ها و روزهایی که صرافی ها و کارگزاری های رسمی 
بازار ارز تعطیل هستند، با تشنج آفرینی در بازار ارز، تالش ها برای 
مهار التهاب بازار را بر باد می دهند. فعاالن بازار ارز می گویند بخش 
مج��ازی ای��ن بازار به صورت عمده در اختیار حلقه هایی قرار دارد 
که راس هر چهار حلقه در خارج از کش��ور قرار گرفته اس��ت. این 
حلقه ها با سواستفاده از جذب مخاطب گسترده ای که انجام شده 
است به وسیله سایت ها، کانال های تلگرامی و اپلیکیشن های خود، 
به راحتی این امکان را یافته اند تا در مواقعی که بازار به هر علت، 
آمادگی التهاب را دارد، بر شدت و عمق این التهاب بیافزایند.  در 
چنین شرایطی است که بسیاری از کارشناسان و همچنین مسئولین 
عالی کش��ور مانند روس��ای کل پیش��ین و فعلی بانک مرکزی و 
همچنین دادس��تان فعلی تهران معتقدند که شبکه های مجازی 
نقش چش��م گیری در باال رفتن قیمت ارز و برهم خوردن تعادل 

بازار دارند.

اعتراف به ضعف مدیریت � 
این چالشها تنها بخشی از مشکالت کشور است که برای همگان 
شناخته شده اما دولت هیچ اقدامی برای کوتاه کردن دست آنها به 
عمل نمی آورد. روزی نیست که از وجود مافیا در فوالد، خودرو، 
مسکن، ارز، طال، لوازم خانگی، کاالهای اساسی، خوراک دام و... 
سخن به میان نیاید، اما جالب توجه اینجاست که همگان از وجود 
این مافیا خبر دارند و می دانند که مدیریت بازار را در اختیار دارند 
اما مسووالن گویی که در خواب عمیق بی تفاوتی بسر می برند تا 
این مافیا گرانی را رقم بزنند و دودش به چشم مردم برود. براستی 
اگر دولت از این آش��فته بازار ارز، خودرو، طال، مس��کن و... نفعی 
نم��ی ب��رد، چ��را هیچ اقدامی برای مهار آن به عمل نمی آورد؟ اگر 
مدیریت متمرکز اقتصادی در کشور وجود داشت، برای هر اقدامی 
برنامه ریزی داشتیم و راهکار معقول برای مهار این وضعیت ارایه 
می کردیم، مردم در این وضعیت اسفبار می ماندند؟ آنچه تاکنون 
بس��یار مطرح ش��ده و امروز طرح آن در مجلس با یک فوریت به 
تصویب رس��ید، حمایت از افش��ای فس��اد است. آیا نیاز به حمایت 
دارد؟ اگر به مردم بگوییم رانت و فس��اد را معرفی کنند، بی ش��ک 
به سرعت می توان به سراغ مفسدان رفت به شرط انکه اعتقاد به 

این مبارزه وجود داشته باشد.

تجارتازاعتراضهایگستردهبهآشفتهبازارقیمتهاگزارشمیدهد

بیدادگرانیدرغوغایکرونا

سرمقاله

تحليل اكونوميست نشان داد 

تحریم آمریکا علیه 18 بانک ایرانی پوچ و انتخاباتی است
 واحد اطالعات اقتصادی اکونومیست در گزارش خود در خصوص 
تحریم های جدید آمریکا که ۱8 بانک ایرانی را هدف قرار داده است 
نوشت: »انتظار نداریم که تحریم ها و محدودیت های جدید آمریکا 
علیه ایران تأثیر فزاینده مهمی بر تجارت و اقتصاد ایران داشته باشد. 
بر این اساس، ما در پیش بینی خود مبنی بر رشد منفی ۱2 درصدی 
اقتصاد ایران در سال 2۰2۰ را تغییر نمی دهیم. تحریم های گسترده 
و شیوع ویروس کرونا دو عاملی هستند که رشد منفی ۱2 درصدی 

اقتصاد ایران در سال 2۰2۰ را موجب می شوند. «
به گزارش تسنیم اکونومیست در تشریح علت محدود بودن تأثیر 

تحریم ه��ای جدی��د می گوید: »بانک های مهم ایران در جمع 7۰ 
مؤسسه مالی قرار داشتند که نوامبر 2۰۱8 در پی خروج یک جانبه 
آمریکا از برجام تحت بعضی محدودیت ها قرار گرفتند. آمریکا شش 
ماه قبل از این تاریخ از توافق هسته ای خارج شده بود و در این تاریخ 
به معافیت های تحریمی ایران که با اجرایی شدن توافق هسته ای 
حاصل شده بود پایان داد. بر این اساس بخش مالی ایران از استفاده 

از سیستم تبادالت مالی بین المللی موسوم به سوئیفت که بر پایه 
دالر قرار دارد محروم ش��د. در فوریه س��ال جاری نیز نام ایران به 
فهرست سیاه گروه اقدام مالی موسوم به اف ای تی اف بازگشت 
و نسبت به هرگونه تبادل مالی با ایران هشدار داده شد. عالوه بر 
این ها، انبوه مقررات تحریمی ضد ایران، تجار و بانک های خارجی 
را حتی برای انجام معامالت مجاز با این کشور بی میل کرده است 

و تجارت کاالهای غیرنفتی ایران نیز طی دو سال گذشته کاهش 
داشته است. بنابراین تحریم های اخیر وضع شده علیه کل سیستم 

بانکی ایران تأثیری محدود خواهد داشت. «
اکونومیس��ت می افزاید: »هجده بانک ایرانی هدف تحریم های 
جدید آمریکا قرار گرفته اند و تنها مجاز به همکاری با بانک های 
خارجی در زمینه مبادالت مالی برای غذا و سایر اقالم بشردوستانه 
هستند. محروم کردن دولت ایران از منابع مالی برای توسعه برنامه 
هسته ای و موشکی خود و ترویج تروریسم و حمایت از شبکه های 

تروریستی، هدف اعالمی این تحریم ها عنوان شده است. 

تغییراتقیمتارز،معیشتوسفرهکارگرانرانشانهگرفتهاستآغازپذیرهنویسیداراسومتادوهفتهآینده
معاون وزارت اقتصاد با بیان اینکه همه افراد امکان خرید ۵ میلیون تومان از صندوق 
داراسوم را دارند، گفت: ممکن است پذیره نویسی ظرف یک الی دو هفته آینده آغاز شود.
عباس معمارنژاد، معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در گفتگو 
با خبرنگار مهر با بیان اینکه دولت با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت، 
تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله )ETF( دارا سوم موافقت 
کرد، گفت: ارزش این صندوق 24 هزار میلیارد تومان است.وی در زمینه زمان پذیره 
نویسی این صندوق خاطرنشان کرد: کارهای ثبتی صندوق داراسوم در حال انجام است. 

زمان قطعی پذیره نویسی این صندوق هنوز مشخص نشده اما به محض اینکه مجوزهای ثبتی دریافت شود پذیره نویسی 
آغاز می شود.معمارنژاد ادامه داد: ممکن است ظرف یک الی دو هفته آینده، پذیره نویسی این صندوق شروع شود.وی با بیان 
اینکه برای همه سهامداران تخفیف بیست درصدی در نظر گرفته می شود، گفت: فارغ از اینکه هر فرد، دارایکم و پاالیشی 

یکم را چه مقدار خریداری کرده است امکان خرید این صندوق تا سقف ۵ میلیون تومان را دارد.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با اشاره به نوسان نرخ ارز و تاثیر آن بر معیشت خانوارهای 
کارگری گفت: متاسفانه باال و پایین شدن ارز، معیشت و سفره کارگران را نشانه رفته و 
بیشترین زیان از نوسان نرخ ارز و تالطم بازارهای داخلی را جامعه کارگری متحمل می 
شود لذا در شرایطی که حقوق کارگران تنها یکبار در سال افزایش می یابد الزم است 
شورای عالی کار به طور جدی به این مساله ورود کند و حفظ قدرت خرید کارگران را در 
دستور کار قرار دهد.فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا، با تاکید بر لزوم کاهش هزینه های 
زندگی خانوارهای کارگری اظهار کرد: بهترین راهی که می تواند هزینه های زندگی 

کارگران را در این شرایط جبران کند، ثبات قیمتها و تعادل در عرضه و تقاضای بازار است. اگر قیمتها تثبیت شود و به ثبات 
اقتصادی برسیم بخش اعظمی از هزینه های زندگی خانوارهای کارگری کاهش می یابد.وی حفظ اشتغال موجود در کارگاهها 
و کارخانه ها را خواستار شد و گفت: بسیاری از کارگران نتوانستند از تسهیالت حمایتی کرونا بهره مند شوند یا بیمه بیکاری 

این ایام را دریافت کنند. کارگاههای کوچک با رکود حاکم بر بازار و افزایش هزینه ها دست و پنجه نرم می کنند.

 رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی معتقد است، در شرایط 
جنگ تمام عیار اقتصادی قرار داریم برای التیام به درد مزمن 
ضیق معیش��تی جمع کثیری از عامه مردم باید مقررات 
سختگیرانه ای برای نظارت و کنترل قیمت کاال وخدمات 
اعمال نمود.امین دلیری در گفتگو با تس��نیم، با اش��اره به 
چالش��های اقتصادی ایجاد ش��ده بعد از تحمیل تورمهای 
سنگین گفت: اصواًل افزایش قیمت کاالها و خدمات در 
وضعیت اقتصادی آشفته که دولت درمعرض تصمیمات و 
اقدامات مبتنی بر احساسات و هیجانات و فشارهای بیرونی 
قرار دارد درپی بروز مشکالت متعددی که در عرصه موازنه 
های اقتصادی ومالی بروز می کند، رخ می دهد. به گفته 
این  کارشناس اقتصادی، گاهی دالیل منطقی درافزایش 
مستمر کاال وخدماتی وجود ندارد . البته انتظارات تورمی و 
ورود دالالن وواس��طه گران بی نش��انه در تشدید این بازار 
آشفته مؤثرند. در این حالت صدور بخشنامه ها و توصیه 

های اخالقی کارزار نیست. وی افزود، باید دولت با ابزارهای 
حکومتی وارد میدان شده و از سروسامان دادن فرآیندهای 
توزیع کاال از ابزارهای کنترلی مناسب استفاده نماید. چندی 
پیش، رییس جمهور در جلسه ستاد اقتصادی دولت با توجه 
به شرایط موجود که افزایش بی رویه قیمت کاال و خدمات 
فشار مضاعفی به معیشت مردموارد می کند ، اعالم داشت 
به وزرای وزارتخانه های ذیربط دستور داده است تا نسبت 
به نظارت وکنترل قیمت کاالها اقدام نمایند . دلیری ادامه 
داد، کاالهای اساس��ی و ضروری را ازمبادی ورودی و از 
درب کارخانه تا مرحله توزیع آنها به مردم با کد رهگیری 
دنبال ش��ود. گرچه از زمان صدور دس��تور ایش��ان بیش از 
چند هفته ای گذشته، ولی از اجرای طرح کنترل قیمتها 
خبری نشده است،  یا البد خبر آن رسانه ای نشده است . 
رئیس پیشین سازمان اموال تمیلکی وزارت اقتصاد گفت: 
دردهه اول انقالب، بر اساس مقتضیات آن دوره، سیاست 
تثبیت اقتصادی در پیش گرفته شد. این سیاست با توجه به 
ابزارهای نظارتی و کنترلی بکار گرفته شده و نتایج حاصل 
از آن مثبت ارزیابی می ش��ود. دراین دوره ش��اخص تولید 
رشد قابل مالحظه ای نمود و به 4.6 رسید. این شاخص 
با بهترین شاخص تولید سالهای قبل ازانقالب )سال ۵6 ( 
، قابل مقایسه بود. از طرف دیگر نرخ تورم درسال ۵6 به  
2۵/۱ رسیده بود ، در سال 64 به کمترین میزان خود یعنی 

به میزان 6.۹ درصد کاهش یافت.

عضو کمیسیون انرژی مجلس، معتقد است، تصمیمات 
بان��ک مرکزی برای بانک ها ضمان��ت اجرایی ندارد به 
همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و خم های متعدد در مسیر 
پرداخت وام و حتی برخوردهای ناشایست با متقاضیان 

وام مشاهده شده است.
قاسم ساعدی در گفت وگو با خانه ملت، با انتقاد از عدم 
تس��هیِل پرداخ��ت وام های ُخرد و انج��ام برخوردهای 
س��لیقه ای ازسوی بانک ها، گفت: وام های خرید و اجاره 
مس��کن، وام ازدواج و... به س��خت ترین شکل ممکن به 
متقاضیان پرداخت می شود چراکه بانک ها از سیاست و 
رویه واحدی تبعیت نمی کنند و هر بانک مطابق سلیقه 
خود از متقاضی ضامن خواسته و شرایطی را برای پرداخت 

این وام ها در نظر می گیرند.
مردم دش��ت آزادگان از عدم وجود یک سیاس��ت کلی 
برای پرداخت وام های خرد انتقاد کرد و افزود: متاسفانه 
تصمیمات بانک مرکزی و دولت برای بانک ها ضمانت 
اجرایی تلقی نمی شود به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ 
و خم های متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای 

ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.
وی با بیان اینکه دولت باید بانک ها را مکلف و موظف 
به حرکت در  یک چارچوب مش��خص کند، ادامه داد: تا 
مادامی که بانک ها بتوانند سلیقه ای قوانین پرداخت وام 
را تبیین و جا به جا کنند این مش��کل حل نخواهد ش��د و 

مردم در این شرایط سخت اقتصادی از حداقل تسهیالت 
نیز برخوردار نمی شوند.

س��اعدی بیان کرد: با توجه به ش��رایط سخت اقتصادی 
کنونی باید وام های خرد به تعداد افراد بیشتری پرداخت 
ش��ود تا کمکی به مردم باش��د اما شرایط سخت گذاشته 
شده برای دریافت این وام ها نه تنها به معنای کمک به 

مردم نیست بلکه آن ها آزرده خاطر نیز می کند.
این نماینده مجلس شرط معرفی ضامن کارمند رسمی 
دولت باگواهی کسر از حقوق را بزرگترین مانع در پرداخت 
وام خرد به جوانان دانست، گفت: از آنجا که تعداد کارمندان 
رسمی در خانواده ها بسیار کم شده است، معرفی ضامن 
کارمند رسمی برای دریافت وام اولین مانع ارائه تسهیالت 
به جوانان است به همین دلیل کمیسیون اقتصادی باید 
باز هم به موضوع تس��هیل ش��رایط پرداخت این وام به 

جوانان ورود  کند.

عضو كميسيون انرژی مجلس  انتقاد كرد:رئيس پيشين سازمان اموال تميلكی تاكيد كرد

لزوم ايستادگی بانك مركزی مقابل رفتار سليقه ای بانك هالزوم تشديد نظارت ها در جنگ تمام عيار اقتصادی 

يادداشت
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 ساختمان شرکت دخانیات تویسرکان
 ثبت ملی شد

به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی اداره میراث 
فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی همدان  ، رییس اداره 
میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی تویسرکان،  گفت: 
در اج��رای م��اده واحده قان��ون ثبت آثار ملی مصوب ۱3۵2 اثر 
فرهنگی تاریخی شرکت دخانیات تویسرکان در فهرست میراث 

صنعتی ثبت شد . 
اس��حاق ترکاش��وند افزود:  این اثر فرهنگی تاریخی در ش��هر 
تویس��رکان جنب میدان مفتح به ش��ماره 32823۵ در فهرست 

آثار ملی ثبت گردید .

 دیدار بخشدار با مدیر عامل 
شرکت گاز استان قزوین

احمد محمدی بخش��دار الموت ش��رقی با حضور در شرکت گاز 
استان قزوین ضمن دیدار با مدیر عامل این شرکت، در خصوص 

گازرسانی به روستاهای این منطقه گفتگو کرد. 
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان قزوین، در ابتدای 
این دیدار احمد محمدی بخشدار الموت شرقی ضمن تشکر از 
اقدامات انجام شده توسط مجموعه شرکت گاز استان قزوین 
در راستای توسعه گازرسانی به روستاهای این بخش، خواستار 
تکمیل شبکه گذاری در روستاهایی که قباًل گاز دار شده اند و 
همچنین تسریع در اتصال روستاهای باقیمانده به شبکه گاز شد. 
در ادامه مهندس مفرد بوش��هری ضمن تش��ریح اقدامات انجام 
شده و در دست اجراء در این منطقه بیان نمود: خدمات رسانی 
به جامعه زحمتکش روستایي به ویژه در مناطق صعب العبور و 
کم برخوردار استان، افتخاري بزرگ براي ما بوده و در این راستا 
مجموعه شرکت گاز استان قزوین با تمام توان در جهت جلب 
رضایت مش��ترکین از هیچ تالش��ي دریغ نداشته و در خصوص 
تس��ریع در تکمیل ش��بکه ها و اجرای علمک ها به واحدهای 

ذیربط دستورات و تاکیدات الزم ابالغ خواهد شد.
الزم به توضیح است در حال حاضر،  88 روستا از ۱83 روستای 
منطق��ه الم��وت از نعمت گاز طبیع��ی برخوردار بوده و عملیات 
اجرای��ی در ۱۹ روس��تای دیگ��ر این منطق��ه در حال انجام می 

باشد.

نشست هماهنگی واحدهای عملیاتی شرکت 
پایانه های نفتی ایران 

 ب��ا توج��ه ب��ه نزدیک ش��دن به فصل بارش باران در نشس��تی 
تدابیر الزم به منظور هماهنگی بیشتر ادارات عملیاتی شرکت 

پایانه های نفتی ایران بررسی شد. 
به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ش��رکت پایانه های نفتی ایران 
، از آنجایی که پایانه نفتی خارگ به عنوان یکی از مهمترین و 
حساس ترین نقاط استراتژیک کشور و مرکز ثقل ذخیره سازی 
و صادرات نفت کش��ور می باش��د و با توجه به شروع فصل پاییز 
و نزدیک شدن به فصول بارندگی و شرایط جوی خاص و لزوم 
آمادگی حداکثری با هدف حداقل آسیب پذیری و بهبود ساز و 
کارهای شناسایی انواع تهدیدها و پیاده سازی اصول مدیریت 
مشارکتی در زمان بحران، در نشستی با حضور عباس غریبی 
جانش��ین رییس پایانه نفتی خارگ و روس��ای ادارات مختلف 
عملیات��ی  اقدام��ات و راهکارهای مناس��ب مورد بررس��ی قرار 
گرف��ت.  در این نشس��ت آخری��ن وضعیت واحدهای عملیاتی، 
برنامه حضور نیروی انسانی و  وضعیت ماشین آالت و تجهیزات 
مطرح و در خصوص حل مشکالت و کمبودهای موجود چاره 

اندیشی شد.

ارائه تذکر توسط پلیس به افراد ناقض 
دستورالعمل های بهداشتی

کرمانشاه- استاندار کرمانشاه ارائه تذکر توسط نیروی انتظامی 
به افراد ناقض دستورالعمل های بهداشتی را مورد تاکید قرار داد. 
هوش��نگ بازوند در آئین صبحگاه عمومی یگان های انتظامی 
اس��تان کرمانش��اه که به مناس��بت هفته ناجا و با حضور رئیس 
دادگس��تری استان، دادستان کرمانشاه، اعضای شورای تأمین 
و فرماندهان نظامی در ستاد فرماندهی انتظامی استان برگزار 
ش��د؛ اظهار کرد: امروز نیروهای نظامی و انتظامی با رش��ادت و 
از ازخودگذشتگی از مرزهای این سرزمین اسالمی حفاظت و 
حراست می کنند و تاکنون شهدای بسیاری را در این راه تقدیم 

کرده اند و دفتر این شهادت طلبی همچنان مفتوح است.
وی اف��زود: ام��روز نیروی انتظامی ب��ا اخالق مداری، صالبت، 
اقتدار، امانت داری، تواضع و مردم داری بسترس��از امنیت برای 
کش��ور و مردم ش��ده اس��ت. استاندار کرمانش��اه تصریح کرد: 
بی گم��ان مردم ایران همیش��ه ق��دردان این خدمات و زحمات 
هس��تند و این س��رمایه ای گرانقدر برای نیروی انتظامی است. 
وی خاطرنشان کرد: نیروی انتظامی یک نیروی مدنی و مردمی 
اس��ت و گره بس��یاری از مش��کالت مردم توس��ط این عزیزان 
گش��وده می ش��ود. بازوند با تاکید بر اینکه شعار امسال امنیت و 
س��المت برای همه اس��ت، عنوان کرد: امس��ال به دلیل شیوع 
کرونا، کشور در شرایط بسیار ویژه ای است و هم اکنون 67۰ 
نفر در بیمارس��تان های اس��تان بستری هستند و اگر این تعداد 
به مرز 8۰۰ نفر برسد ارائه خدمات به این حجم از بیمار بسیار 
دشوار می شود. وی گفت: نیروی انتظامی یک نیروی مرتبط با 
جامعه و مردم است و می تواند با نظارت بر رعایت شیوه نامه ها 
و دستورالعمل های بهداشتی و دادن تذکرات الزم به سالمت 

جامعه کمک کنند.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

آمادگیشرکتگازاردبیلبرایگذرازفصولسردادامهعملیاتتخلیهوبارگیریدربنادراستانبوشهر
تجارت استان بوشهر - معاون بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر 
گفت: پس از وقفه ای کوتاه مدت در فعالیت س��امانه های بندری، اکنون فعالیت 
تخلیه و بارگیری در بخش های ستادی و عملیاتی بنادر این استان بدون هیچگونه 
وقفه ای به صورت شبانه روزی ادامه دارد. به گزارش روابط عمومی اداره کل بنادر 
و دریانوردی اس��تان بوش��هر، محمد شکیبی نسب جمع خبرنگاران اظهار داشت: 
تشریفات بندری و گمرگی کاال در بخش صادرات و واردات نیز بدون هیچگونه 
وقفه ای در حال انجام اس��ت و در این زمینه خدمات موردنیاز تجار و بازرگان با 

روال عادی در حال انجام اس��ت. وی بیان کرد: عملکرد 6 ماهه ابتدایی امس��ال بندر بوش��هر یک میلیون و 3۵۰ 
هزار گزارش ش��ده که در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل بیش از 7۰ درصد رش��د نشان می دهد. شکیبی نسب 
ادامه داد: عمده صادرات بندر بوشهر شامل مواد معدنی و مصالح ساختمانی است که نسبت به سال گذشته رشد 
قابل توجهی داشته است. وی گفت: از مجموع یک میلیون 3۵۰ هزار تن تخلیه و بارگیری در بنادر بوشهر ۹۰۰ 

هزار تن آن صادرات غیرنفتی بود که عمده آن در حوزه مصالح ساختمانی و مواد معدنی رقم خورده است.
ش��کیبی نس��ب عنوان کرد: واردات کاال نیز برای اقالم مختلفی که واردات آنها به کش��ور مجاز اس��ت با س��رعت 

خوب و قابل قبولی در حال انجام است.

  به گزارش روابط عمومي شرکت گاز استان اردبیل ، سردار اسماعیلی مدیر عامل این 
شرکت با اعالم آمادگی کامل واحدهای عملیاتی و ستادی جهت گذر از فصول سرد 
سال، اقدامات این شرکت در رابطه با رفع مشکل افت فشار گاز و تأمین پایدار انرژی برای 
مشترکین خانگی و صنعتی در بخشهای شمالی استان اردبیل را بسیار اثر بخش توصیف 
نمود و گفت : اتصال خط انتقال ۱6  اینچ پارس آباد به خط 3۰ اینچ اردبیل به نیروگاه ، 
تکمیل لوپ خط تغذیه شهر پارس آباد، تکمیل رینگ دّوم خط تغذیه اردبیل و دو طرفه 
نمودن ایستگاه تقویت فشار گاز سراب نمونه ای از این اقدامات است که منجر به پایداری 

نسبی شبکه توزیع در استان اردبیل شده است.این مقام مسئول همچنین مدیریت مصرف گاز از سوي مشترکین را خواستار 
شد و افزود: صرفه جویی یکی از اقدامات بسیار مّهم است که نیازمند عزم همگانی بوده و هر اندازه مشترکین حضور فعال در 
مصرف بهینه سوخت داشته باشند به همان اندازه صنایع وابسته به گاز و جایگاههای CNG  با محدودیت و قطعی گاز مواجه 
نخواهند شد.در پایان مدیر عامل شرکت گاز استان اردبیل مصرف بهینه و ایمن را از مشترکین گاز طبیعی خواست و گفت: 
در فصول سرد سال شاهد افزایش حوادث مربوط به گاز طبیعی هستیم که عمدتاً ناشی از سهل انگاری و استفاده ناایمن از 
تجهیزات می باشد که در این راستا عالوه بر فرهنگ سازی استفاده ایمن از گاز طبیعی ، از کلیه مشترکین در استان درخواست 

کرد بیش از پیش در استفاده از این نعمت خدادادی مسائل ایمنی را رعایت فرموده و از تجهیزات استاندارد استفاده نمایند.

پتروشيمی شهيد تندگويان اعالم كرد:

ایران به جمع تولیدکنندگان محصوالت کمیاب پتروشیمی جهان می پیوندد
 پتروش��یمی ش��هید تندگویان،تولید نیمه صنعتی محصول مهم، 
کاربردی و اس��تراتژیک پلیمری مورد نیاز تولید ماس��ک پزش��کی، 
لباس یک بار مصرف بیمارستانی، پارچه یک بار مصرف حمل و نقل 
و پوش��ک نوزاد را آغاز کرد.  همزمان با ابالغ سیاس��ت های کالن 
ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس به منظور متنوع سازی سبد 
محصوالت ش��رکت های پتروش��یمی با هدف افزایش تاب آوری، 
متنوع سازی بازار های فروش، کاهش واردات و کمک برای تکمیل 
بیشتر زنجیره های ارزش، شرکت پتروشیمی شهید تندگویان تولید 

نیمه صنعتی یک محصول مهم، کاربردی و اس��تراتژیک پلیمری 
را آغاز کرد. بر این اس��اس، برای نخس��تین بار در صنعت پتروشیمی 
کش��ور، در س��ال جهش تولید، به همت کارشناس��ان و متخصصان 
واحد پژوهش و توسعه پتروشیمی شهید تندگویان تولید نیمه صنعتی 
محصول مهم واستراتژیک )LOW MELT-PET( آغاز شده است. 
LOW MELT-( محصول پلی اتیلن ترفتاالت با نقطه ذوب پایین

PET( درحالی به صورت نیمه صنعتی با موفقیت تولید شده است که 
نتایج تولید نیمه صنعیت این محصول پلیمری نشان می دهد که از 

نظر کیفیت قابل رقابت با نمونه های مشابه خارجی و وارداتی است. 
ای��ن محص��ول پلیمری که دارای چهار گرید بوده دارای کاربرد های 
متنوعی از جمله تولید ماس��ک پزش��کی، لباس های یک بار مصرف 
بیمارستانی، پارچه های یک بار مصرف در سیستم های حمل و نقل و 
پوشک نوزاد است. مطابق با برنامه زمان بندی تعریف شده، به زودی 
 LOW( پتروشیمی شهید تندگویان، عالوه بر تولید صنعتی و تجاری
MELT-PET(، تولید محصوالت جدید دیگری همچون گرید های 
زیست تخریب پذیر، گرید PET G بسته بندی با شفافیت و دوام باال، 

تولید کاتالیس��ت های بر پایه آنتی موان مورد اس��تفاده در واحد های 
تولید پلی اتیلن ترفتاالت PET را آغاز کند. شرکت پتروشیمی شهید 
تندگویان در س��ال جهش تولید همچنین موفق به تولید گرید های 
مختلف PET از جمله تولید صنعتی گرید چادر مش��کی و گرید نخ 
تایر شده است. پتروشیمی شهیدتندگویان به عنوان بزرگ ترین و تنها 
تولیدکننده محصول PET در صنعت پتروش��یمی کش��ور از ظرفیت 
تولید ساالنه بیش از یک میلیون و ۵87 هزار تن محصول متنوع از 

جمله گرید های مختلف PET برخوردار است.

منص��ور شیش��ه فروش مدی��رکل مدیری��ت بحران 
اس��تانداری اصفه��ان 2۱ مه��ر ماه ب��ا حضور در ذوب 
آه��ن اصفه��ان عالوه بر گفتگ��و با منصور یزدی زاده 
مدیرعامل ش��رکت ، از تجهیزات س��تاد بحران و آتش 

نشانی شرکت بازدید کرد .
مدیرکل مدیریت بحران استانداری ، نقش ذوب آهن 
در تولید و اقتصاد کشور را بسیار موثر دانست و گفت: 
اعضای ستاد بحران استان و مدیریت ایمنی، بهداشت 
و محیط زیس��ت وظیفه دارند تا از خانواده ذوب آهن 
حراست نمایند تا این شرکت وظیفه خود را  که همان 
تولید است را انجام دهد. وی تصریح کرد: آتش نشانان 
باید افرادی ش��جاع، ایثارگ��ر، باهوش و انعطاف پذیر 
باش��ند ت��ا بتوان��د در موقعیت های حس��اس عالوه بر 

شجاعت تصمیمات حساس بگیرند .
وی به اقدامات ذوب آهن در راس��تای مس��ئولیت های 
اجتماعی اش��اره کرد و گفت: اعزام نیرو، تجهیزات و 

ماشین آالت و اقالم مورد نیاز حادثه دیدگان در سیل 
خوزستان و زلزله سر پل ذهاب و همچنین اقدامات موثر 
و زمانبندی شده این شرکت در مقابله با ویروس کرونا 
شایسته تقدیر است . شیشه فروش، خاطر نشان ساخت: 
ذوب آهن اصفهان با س��رمایه گذاری در زمینه خرید 
پساب شهرستان های اطراف و استحصال و بازچرخانی 
آب توانسته اقدامات موثری در زمینه کاهش مصرف 
آب داشته باشد. شیشه فروش  گفت: وظیفه این ستاد 
و مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ذوب آهن 
اس��ت که بحران ها را قبل از وقوع شناس��ایی کنند و 
ب��ا برنام��ه ری��زی دقیق از آن جلوگیری نمایند . وی به 
کاهش 4۰ درصدی حوادث نسبت به سال قبل در ذوب 
آهن اشاره کرد و افزود : ایمنی در کار، استفاده از لوازم 
و تجهیزات ایمنی فردی ، باز آموزی و توانمند سازی 
افراد از مواردی است که به خوبی در ذوب آهن به آن 
عمل ش��ده بود . وی با تمجید از کاهش آالیندگی و 
کاه��ش مص��ارف انرژی در ذوب آهن اصفهان، گفت: 
استفاده از لوازم حفاظت فردی و ارتقاء ایمنی کارکنان 
در شرایط سخت کاری ذوب آهن از مواردی است که 
همیش��ه به آن توجه ش��ده اس��ت . مجید مکاری مدیر 
ایمنی بهداشت و محیط زیست شرکت نیز گفت: آتش 
نش��انان ذوب آهن اصفهان آمادگی دارند در عملیات 
های اطفاء و نجات در سطح استانی و کشور با مدیریت 

ستاد بحران استان همکاری کنند.

اهواز : فرج -مدیرکل راه و شهرس��ازی خوزس��تان از 
تامین زمین برای22 هزار نفر از متقاضیان طرح اقدام 

ملی مسکن در خوزستان خبر داد.
رضا رضایی اظهار کرد: ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن 
در خوزس��تان طی س��ه مرحله انجام ش��ده که پس از 
بررسی اولیه بیش از 26 هزار نفر واجد شرایط شناخته 
ش��دند. وی افزود: برای 22 هزار نفر زمین در اس��تان 
خوزس��تان تامی��ن ش��د که این رقم ت��ا 26 هزار واحد 
نی��ز قابلی��ت افزایش دارد. مدیرکل راه و شهرس��ازی 
خوزس��تان تصریح کرد: اراضی تامین ش��ده به بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی خوزس��تان، س��تاد اجرایی 
فرمان حضرت امام)ره(، شرکت توسعه مسکن استان 
خوزستان، به عنوان کارگزار تحویل داده شد. رضایی 
ادامه داد: کارگزار برای برخی اراضی، س��ازنده تعیین 
می کن��د و عملی��ات اجرایی را در راس مدیریت خواهد 
کرد. مدیرکل راه و شهرس��ازی خوزس��تان با عنوان 
اینکه س��ایر اراضی  نیز در قالب گروه های س��اخت به 
متقاضیان به صورت اجاره داری ۹۹ س��اله یا اقس��اطی 
۱۰ س��اله واگذار خواهد ش��د، تش��ریح کرد:  هم اکنون 
عملیات اجرایی برای چهار هزار و 88۵ واحد مسکونی 
در قالب طرح اقدام ملی مس��کن در خوزس��تان شروع 
ش��ده اس��ت و  برای هر واحد مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت بلند مدت بانکی تعلق خواهد گرفت. رضایی 
با اشاره به اینکه به زودی نیز کمیته زیربنایی در قالب 

شورای مسکن استان تشکیل خواهد شد و موضوعات 
زیربنایی طرح اقدام ملی مسکن را برنامه ریزی خواهند 
کرد، ابراز کرد: ضمنا کس��انی که یک بار برای آن ها 
پیامک مراجعه جهت احراز هویت ارسال شده و مراجعه 

نکردند ثبت نام آن ها لغو می شود.
وی تع��داد طبق��ات این واحدهای مس��کونی را یک تا 
چهار طبقه طراحی شده عنوان کرد و گفت:  در سایت 
های طرح اقدام ملی مسکن فضای آموزشی، مذهبی، 

بهداشتی و تجاری پیش بینی شده است.
وی افزود: متراژ هر واحد مسکونی 7۵ تا ۱2۰ مترمربع 
اس��ت که بس��تگی به مراحل تکمیل نقش��ه و تایید آن 
دارد. گفتنی است در قالب طرح اقدام ملی مسکن مقرر 
شد 4۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود که 
از این تعداد 2۰۰ هزار واحد در ش��هرهای جدید، ۱۰۰ 
هزار واحد در بافت های فرس��وده ش��هری و ۱۰۰ هزار 

واحد در شهرهای کوچک ساخته می شود.

تامين زمين برای متقاضيان طرح اقدام ملی مسكن در خوزستاناقدامات شايسته ذوب آهن اصفهان در مقابله با ويروس كرونا 

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم از آغاز طرح رفع 
حادثه و تعویض شیرآالت رینگ غربی آبرسانی شهر قم خبر داد 
و گفت: با اجرای این طرح حادثه نشت خط انتقال ۱4۰۰ میلی متر 

رفع و شیرآالت و اتصاالت فرسوده نیز تعویض می شود.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان قم، 
دکتر »علی جان صادق پور« با اشاره به گستردگی و پیچیدگی 
عملی��ات رف��ع این حادثه تصریح ک��رد: با توجه به اینکه حدود 
نیمی از ش��هر و چندین بیمارس��تان و مرکز درمانی تحت تاثیر 
این خط لوله هس��تند تاخیر در بهس��ازی آن می تواند خس��ارت 
سنگینی را به بار بیاورد و مشکالت زیادی را برای شهروندان 

ایجاد کند.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان قم، جلوگیری از نفوذ 
آب به بستر زیرخط لوله و احتمال بروز حادثه بزرگتر، جلوگیری از 
تخریب احتمالی کوله و پایه پل یادگار، جلوگیری از آب گرفتگی 
زیرگذر یادگار امام و خس��ارات احتمالی، قطعی طوالنی مدت 
آب و افزای��ش زم��ان تعمی��رات را از ضروریات تس��ریع در این 

عملیات برشمرد.
وی با بیان اینکه رینگ غربی آبرسانی شهر قم مناطق 2، 3، 6 
و بخشی از منطقه هفت شهر قم را تحت پوشش قرار می دهد 
اظهار داش��ت: به منظور رفع حادثه و تعویض ش��یرآالت این 
خ��ط لول��ه، برنامه ریزی م��دون و دقیقی با هماهنگی مدیریت 
بحران اس��تانداری و تمام دس��تگاه های اجرایی اس��تان انجام 

شده است.
دکت��ر صادق پور با اش��اره به اینک��ه عملیات اجرایی این پروژه 
از صبح روز یکش��نبه بیس��ت و هفتم مهرماه آغاز می ش��ود و تا 

صبح روز پنج شنبه یکم آبان ماه ادامه خواهد داشت خاطرنشان 
کرد: از عصر دوش��نبه تا ظهر پنج ش��نبه بخش هایی از مناطق 
تحت پوشش این شبکه، دچار افت فشار و قطعی آب می شوند 
ک��ه تمهیدات��ی برای حل رفع این مش��کل نی��ز در نظر گرفته 

شده است.
وی با بیان اینکه 2۰ تانکر ثابت و سیار کار آبرسانی به شهروندان 

ای��ن مناط��ق را در مدت زم��ان اجرای پروژه ب��ر عهده خواهند 
داش��ت، تصریح کرد: ش��بکه دوم آب ش��هر نیز با حدود ۱۰۰ 
آبس��ار در مدار اس��ت و مردم می توانند آب ش��رب مورد نیاز خود 

را از آن ها تأمین کنند.
مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان ق��م همچنین از 
ش��هروندان خواس��ت به اندازه نیاز خود آب ذخیره کنند و طی 

این مدت بیش از گذشته در استفاده بهینه از آب و صرفه جویی 
در مصرف دقت الزم را داشته باشند.

وی با اش��اره به برخی دیگر از تمهیدات در نظر گرفته ش��ده به 
منظور کاهش زمان قطعی آب یادآور ش��د: گرچه افت فش��ار و 
قطع آب پیش بینی شده برای اجرای این طرح 72 ساعت است 
ام��ا ب��ا اقدام��ات فنی و مهندس��ی، بخش هایی از این مناطق با 
استفاده از منابع زیرزمینی در کمتر از 24 ساعت آبدار می شوند 

که البته کیفیت آب نیز با تغییراتی مواجه خواهد شد.
  دکت��ر ص��ادق پ��ور با قدردانی از مس��اعدت مع��اون عمرانی 
اس��تانداری و همکاری صمیمانه، ش��هرداری، نیروی انتظامی، 
ص��دا و س��یما، راهنمای��ی و رانندگ��ی، آتش نش��انی، اداره کل 
راهداری اس��تان، دانشگاه علوم پزشکی، شرکت توزیع نیروی 
برق و ش��رکت مخابرات در اجرای این پروژه، گفت: امیدواریم 
عملیات اجرایی این پروژه بدون مشکل خاصی و طبق برنامه 
زمان بندی به پایان برسد. یادآور می شود خیابان های شیخ آباد، 
توحید، موس��وی، س��واران، ش��اهد، باهنر، جواداالئمه، یادگار 
ام��ام، ولی عص��ر، حکمت، 2۰متری معصومی��ه با فرعی های 
منش��عب در منطقه دو، خیابان های کش��اورز، شاه ابراهیم، سوم 
خ��رداد ش��مالی و جنوبی، بعثت، 2۰ مت��ری زاد، قلعه کامکار با 
فرعی های منش��عب در منطقه 6، خیابان های اراک، کیوانفر، 
بوعلی، ایس��تگاه، خاکفرج با فرعی های منش��عب در منطقه 7 و 
خیابان های امام، س��عیدی، تولید دارو، ش��هید بهشتی، چمران، 
شهرک امام حسن، آزادگان، انصار الحسین، 24 متری مطهری 
با فرعی های منش��عب در منطقه 3 ش��هرداری در مدت اجرای 

این پروژه دچار افت فشار یا قطعی آب می شوند.

مدیرعاملآبفایاستانقمخبرداد؛

اجرایرفعحادثهخطانتقالاصلیآبدرقم

کاهش موجودی پرونده های دادگاه های تجدید نظر استان ایالم
به گزارش روابط عمومی دادگس��تری اس��تان ایالم، دکتر علی 
دهقانی رئیس کل دادگستری استان با قضات محاکم تجدید نظر 
ایالم دیدار کرد. رئیس کل دادگستری استان در ابتدای این دیدار 
ایام سوگواری و عزاداری اهل بیت)علیهم السالم( در اربعین و 
اواخر ماه صفر را تسلیت گفت و افزود: همه ما باید در هر جایگاه 
و مقامی که هستیم عامل به پیام عاشورا و رهرو راه اربعین باشیم 
و از معارف قیام امام حس��ین)ع( در جهت ارتقای معنوی خود و 
خدمت بهتر به مردم استفاده کنیم.  عالی ترین مقام قضایی استان 
افزود: در تحولی بزرگ و در اقدامی جهادی با تالش و کوشش کم 
نظیر مدیریت، قضات تجدید نظر و کارکنان دادگستری استان 

ای��الم از ش��هریورماه ۱3۹8 تا پایان 
ش��هریور ۱3۹۹، 8۰ درصد موجودی 
پرون��ده های دادگاه های تجدید نظر 
اس��تان مختومه شدند.  دکتر دهقانی 
ب��ر لزوم به صفر رس��اندن باقی مانده 
موج��ودی پرونده ه��ای دادگاه های 
تجدید نظر استان با تالش و کوشش 
مضاع��ف قضات آن ه��ا تاکید کرد و 

گف��ت: مدیری��ت صحی��ح و عملکرد مطلوب این محاکم باید به 
دادگاه های بدوی استان نیز تسری یابد.  رئیس کل دادگستری 

اس��تان ایالم با اش��اره به ش��أن ویژه و 
جای��گاه خاص دادگاه های تجدیدنظر 
در محاکم اس��تان، قضات این دادگاه 
ها را بهترین و متخصص ترین قضات 
دادگستری استان خواند و خاطرنشان 
کرد: مس��ئولیت و وظیفه دادگاه های 
تجدید نظر صرفا رس��یدگی نیس��ت و 
قض��ات ای��ن محاکم نقش هدایت گر 
و ناظر را دارند و نظرات تخصصی و آراء متقن آنان باید س��بب 
هدایت سایر قضات و رفع نواقص موجود و در نتیجه رضایت هر 

چه بیش تر مردم شود.  وی به بیان اهمیت موضوع تعهد سازمانی 
در انجام وظایف قضات و کارکنان دس��تگاه قضایی پرداخت و 
اذعان داشت: همه ما باید با تقویت امید و انگیزه کاری و ارتقای 
فرهنگ تعهد س��ازمانی در خود، تالش کنیم تا به بهترین نحو 
ممکن وظایف خود را انجام دهیم. رئیس کل دادگستری استان 
در بخش دیگری از سخنان خود مدیریت و نظام مند کردن امر 
کارشناسی را موجب تسریع در فرآیند رسیدگی به پرونده های 
قضایی دانست و تصریح کرد: مدیریت فرآیند رسیدگی به پرونده 
بر عهده قاضی اس��ت و دیگران نباید مس��یر پرونده را تغییر داده 

و باعث اطاله دادرسی شوند.
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 رفع 15 هزار فقره احتیاجات ضروری 
توسط بانک ملی ایران

در نیم��ه نخس��ت امس��ال بی��ش از ۱۵ هزار فقره تس��هیالت 
قرض الحس��نه رفع احتیاجات ضروری توسط بانک ملی ایران 
به متقاضیان پرداخت ش��ده اس��ت.به گزارش روابط عمومی 
بان��ک ملی ای��ران، این بانک به منظور رفع احتیاجات ضروری 
مشتریان از محل منابع قرض الحسنه با کمترین کارمزد اقدام 
به پرداخت تسهیالت می کند و این تسهیالت راهی است تا با 
حفظ و تقویت سنت پسندیده قرض الحسنه در مواقع ضروری 
در کنار مش��تریان ارجمند باشیم.تسهیالت قرض الحسنه رفع 
احتیاج��ات ض��روری عموما برای تامین هزینه درمانی، کمک 
هزینه تحصیلی، تعمیر و تأمین مسکن و... با کارمزد 4 درصد 
به متقاضیان پرداخت می شود و بانک ملی ایران در شش ماه 
نخس��ت امس��ال بالغ بر 7۱6 میلیارد و 837 میلیون ریال از این 
تسهیالت در ۱۵ و 3۵۹ فقره اعطا کرده است.در سال گذشته 
نیز بانک ملی ایران بالغ بر دو هزار و ۵۹۵ میلیارد و 8۰8 میلیون 

ریال تسهیالت رفع احتیاجات ضروری پرداخت کرده است.
 

جشنواره شگفت انگیز بیمه کوثر
جشنواره شگفت انگیز بیمه کوثر هم زمان با دهمین سالروز شرکت 
از 27مهرماه تا ۱3آبان برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی 
بیمه کوثر، در این جشنواره بیمه نامه های بدنه اتومبیل، صندوق 
عقب خودرو، حوادث انفرادی و گروهی، آتش سوزی، مهندسی و 
مسئولیت با تخفیف های ویژه به آحاد جامعه ارایه می شود.براساس 
این گزارش، متقاضیان می توانند با مراجعه به نمایندگی ها، شعب 
و سرپرس��تی های سراس��ر کشور از این تخفیف ها بهره مند شوند 
 www.Kins.ir و همچنین از طریق تارنمای ش��رکت به نش��انی
عالوه بر کسب اطالعات بیشتر درباره جشنواره، انواع بیمه نامه ها را 
به صورت برخط بخرند.گفتنی است، کارشناسان شرکت با شماره 

ارتباطی 8۹382-۰2۱ پاسخگوی مشتریان خواهند بود.
 

مستمری ماندگار ؛ محصول جدید بیمه "ما"
 شرکت بیمه "ما" به منظور ارائه خدمات بهینه و متمایز به مشتریان 
بیمه های عمر و س��رمایه گذاری خود، از طرح قرارداد پرداخت 
مستمری صلح عمری رونمایی کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه 
"ما"، در مراسم افتتاح ساختمان سپهبد شهید قاسم سلیمانی بیمه 
"ما" و با حضور دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران، دکتر بیگدلی مدیرعامل و عضوهیات مدیره بانک 
ملت، دکتر کریمی دبیرکل سندیکای بیمه گران از طرح مستمری 

ماندگار شرکت بیمه "ما" رونمایی شد. 

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

امضایتفاهمنامهپستبانکوکمیتهامدادامامخمینی)ره(متقاضیانمسکنملیپایکارآمدند
مدیرعامل بانک مسکن با ارایه گزارش جدید خود به دولت و مردم درباره بزرگترین 
طرح ملی تولید و عرضه مس��کن، از افزایش مش��ارکت متقاضیان این طرح طی 
یک ماه گذش��ته خبر داد.به گزارش بانک مس��کن محمود ش��ایان در گزارش 
جدید خود اعالم کرد: براس��اس آخرین وضعیت افتتاح حس��اب  توس��ط واجدین 
ش��رایط طرح اقدام ملی مس��کن، ۱۱۵ هزار و 744 نفر در ش��عب بانک مسکن در 
سراسر کشور افتتاح حساب انجام داده  اند. از این تعداد، تاکنون 66 هزار و 8۰8 
نفر نس��بت به پرداخت مرحله اول آورده نقدی اقدام کرده  اند که مجموع منابع 

مال��ی حاص��ل از ای��ن حج��م واری��زی   ها رقمی در حدود 2 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان اس��ت.وی با تاکید بر افزایش 
نسبت افراد پرداخت  کننده آورده نقدی به کل افراد افتتاح  کننده حساب طی ماه  گذشته در مقایسه با این نسبت 
در ماه  های قبل  تر افزود: پیش  خریداران مس��کن ملی تحت تاثیر س��ه عامل، پای کار آمده  اند و مش��ارکت  ش��ان 
را با پروژه  هایی که برای خودش��ان در حال س��اخت اس��ت افزایش داده  اند. این س��ه عامل ش��امل »اطالع  رسانی 
گس��ترده دولت و بانک مس��کن درباره ضرورت همکاری مالی متقاضیان«، »تعیین مهلت ۱۵ روزه واریز آورده 
نق��دی« و همچنی��ن »پیام��ک  ه��ای مرتبط با این موضوع به افراد« اس��ت که توانس��ت باعث ترغیب افراد برای 

پرداخت آورده  نقدی مرحله اول شود.

درراستای کمک به توانمندسازی محرومان با محوریت اشتغال و توسعه طرح های 
تولیدی و خانگی توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی)ره(، تفاهم نامه همکاری 
برای پرداخت وام قرض الحسنه تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال، طی مراسمی به امضای 
بهزاد شیری مدیرعامل پست بانک ایران و سیدمرتضی بختیاری رییس این کمیته 
رسید. براساس این تفاهم نامه و با استناد بند "ب" تبصره ۱6 قانون بودجه سال 3۹۹ 
کل کشور جمعاً اعتباری معادل 2 هزار میلیارد ریال برای آن دسته از مددجویانی که 
به دنبال ایجاد طرح های توسعه ای و خوداشتغالی در مناطق محروم و کم برخوردار 

روس��تایی هس��تند حداکثر تا س��قف ۵۰۰ میلیون ریال وام قرض الحس��نه با تنفس یکساله و بازپرداخت حداکثر 7 ساله 
پرداخت می شود.دکتر شیری گفت:این بانک گسترده ترین بانک کشور است و دارای بیش از 6۵۰۰ هزار شعبه و باجه 
بانکی روستایی است و جامعه هدف آن روستایی است که مددجویان می توانند از خدمات ان بهره مند شوند.وی افزود: 
پست بانک ایران شکاف بین شهر و روستا در زمینه ارائه خدمات بانکی را کاهش داده و ضمن کاهش هزینه های تردد 
روستاییان صرفه های زیادی در اقتصاد ملی ایجاد کرده است.شیری تصریح کرد: روزانه در باجه های بانکی روستایی 
بیش از 2 میلیون تراکنش مالی و بانکی انجام می شود که اگر این ظرفیت ها ایجاد نمی شد به همین اندازه، سفر بین 

شهر و روستا انجام می شد و هزینه های زیادی بر اقتصاد روستا و کشور تحمیل می کرد.

گروه بانك و بيمه: مديرعامل بانك سـپه از اتمام فاز نخسـت 
طرح انتقال آب از سواحل هرمزگان تا اردكان خبر داد و اعالم 
كرد: با نقش محوری اين بانك، رؤيای انتقال آب خليج فارس 

به مركز ايران به واقعيت تبديل شد.
به گزارش بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم این 
خبر، افزود: برای عملیاتی ش��دن پروژه ملی ش��یرین س��ازی و 
انتقال آب خلیج فارس، شرکت تأمین و انتقال آب خلیج فارس 
با س��رمایه گذاری س��ه واحد بزرگ صنعتی و معدنی گل گهر، 
چادرملو و مس سرچش��مه که بانک س��په س��هامدار عمده گل 

گهر و چادرملو است، تأسیس شد.
وی ادام��ه داد: ب��رای اجرای طرح انتقال آب خلیج فارس عالوه 
ب��ر آورده اولی��ه ش��رکت متولی، ۱8 ه��زار و ۱۰۱ میلیارد ریال 
مناب��ع از طریق مش��ارکت نامه س��ندیکایی ب��ا حضور ۹ بانک 

کشور تأمین مالی شد.
چق��ازردی گفت: بانک س��په ب��ا پرداخت 3 هزار و 6۵۰ میلیارد 
ریال تسهیالت بیشترین میزان منابع موردنیاز پروژه انتقال آب 

خلیج فارس را تأمین کرد.
وی در مورد همکاری س��ایر بانک های کش��ور در تأمین مالی 

پروژه انتقال آب خلیج فارس، اظهار داشت:4۰ درصد از ۱8 هزار 
و ۱۰۱ میلیارد ریال تس��هیالت سندیکای شرکت های مجری 
طرح را س��ه بانک س��په، ملی و کش��اورزی و 6۰ درصد مابقی 
را بانک های تجارت، توس��عه تعاون، رفاه، صادرات، صنعت و 

معدن و ملت تأمین کردند.
وی افزود: با عملیاتی ش��دن پروژه ش��یرین س��ازی و انتقال آب 
خلیج فارس، آب شرب بخشی از ساکنان استان های هرمزگان، 
کرم��ان و ی��زد و آب موردنیاز واحدهای صنعتی و معدنی بزرگ 
مستقر در این استان ها نظیر چادرملو، گل گهر و مس سرچشمه 
تأمین خواهد شد. مدیرعامل بانک سپه خاطرنشان کرد: اجرای 
موفقیت آمیز طرح انتقال آب خلیج فارس به مرکز ایران عالوه بر 
کمک به بهبود شرایط آب های زیرزمینی استان های هرمزگان، 
کرمان و یزد، مس��یر را برای اجرای طرح های مش��ابه باز کرد 
و از این تجربه می توان در س��ایر نقاط کش��ور استفاده کرد.وی 
اظهار داشت: بانک سپه شش سال پیش پروژه شیرین سازی 
و انتق��ال آب خلیج ف��ارس را با ۵4 هزار میلیارد ریال هزینه آغاز 
ک��رد و در ح��ال حاض��ر اجرای چنین طرح��ی 24 هزار میلیارد 

ریال هزینه نیاز دارد.

چقازردیخبرداد:

بانکسپهرؤیایانتقالآبخلیجفارسرابهواقعیتتبدیلکرد

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي آگهي 
موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱3۹۹6۰3۱86۰3۰۰72۵7 مورخ  
27. ۵. ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای ش��هریار پس��تکی مش��کین زرع فرزند اکبر به شماره شناسنامه ۱73 
صادره از رش��ت در قریه آج بیش��ه در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 46. ۹۱ متر مربع پالک فرعی 2374 از اصلی ۹۱ مفروز مجزی از پالک 
2 باقیمانده از اصلي ۹۱ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 
گداعلی افضلی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت 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 شد. م الف ۱722 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3. 7. ۹۹
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و امالک ناحیه دو رشت
-------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور    حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 

موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱3۹۹6۰3۱86۰3۰۰67۵8 مورخ  
2۱. ۵. ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم اکرم ش��عبانی رودبارکی فرزند اس��معیل به ش��ماره شناسنامه 737۰ 
صادره از تهران در قریه پیرکالچای در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت 23 . ۱88 متر مربع پالک فرعی 2۰۱۵ از اصلی 2 مفروز مجزی از پالک 
2 از اصل��ي 2 واق��ع در بخ��ش چه��ار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای عابدین 
کاش��فی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ 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 

شد. م الف ۱74۱ تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3. 7. ۹۹
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و امالک ناحیه دو رشت
---------------------

آگهی تغییرات شرکت آبگون راه زمرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱2۱۱۱ 
و شناس��ه ملی ۱4۰۰4۹63۹3۱ به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور 
فوق العاده مورخ ۹8/۹/۱۱ تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : الف ( آقای حمید پور باقری 
ب��ه ک��د مل��ی ۱46737۱۵72 و آقای ساس��ان افغانی اصل کد ملی ۱467387282 و 

آقای احس��ان افغانی اصل کد ملی ۱4۵۰42۰۵4۰ به س��مت اعضای اصلی هیات 
مدیره برای مدت 2 سال انتخاب ب( روزنامه کثیر االنتشار تجارت برای درج آگهی 
های شرکت انتخاب شدند. ج( بازرسین شرکت آقایان سیدمحمدتقی هدایت اللهی 
ب��ه کدمل��ی ۱46۵۵644۱۱ و یون��س جوادی به کدمل��ی 6۰3۹6۰۰82۹ بترتیب به 
سمت بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند اداره کل 
ثبت اس��ناد و امالک اس��تان اردبیل / اداره ثبت ش��رکت ها و موسس��ات غیرتجاری 

اردبیل )۱۰2۵۵2۹(
------------------------------

آگهی تغییرات شرکت آبگون راه زمرد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱2۱۱۱ 
و شناس��ه ملی ۱4۰۰4۹63۹3۱ به اس��تناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹8/۹/۱۱ 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : ۱ – ۱ . آقای حمید پور باقری به س��مت رئیس هیئت 
مدیره 2. آقای احسان افغانی اصل به سمت نائب رئیس هیئت مدیره 3. آقای ساسان 
افغانی اصل به س��مت مدیر عامل و عضو هیات مدیره • برای مدت 2 س��ال انتخاب 
و • همچنین حق امضا کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهدآور بانکی ش��رکت از قبیل 
چک ، سفته ، بروات و عقود اسالمی مشترکًا با امضای آقای حمید پور باقری و آقای 
ساس��ان افغانی اصل همراه با مهر ش��رکت و کلیه نامه های عادی و اداری با امضای 
آقای حمید پور باقری و یا آقای ساسان افغانی اصل هرکدام به تنهایی همراه با مهر 
شرکت معتبر میباشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل / اداره ثبت شرکت 

ها و موسسات غیرتجاری اردبیل )۱۰2۵۵28(
-------------------------------

آگهی تغییرات ش��رکت - زیر بنای دمیریول س��هامی خاص به ش��ماره ثبت ۱3۰22 و 
شناسه ملی ۱4۰۰644476۱ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 

۹۹/۱/28 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : * محل شرکت از آدرس قبلی به آدرس جدید 
: استان خوزستان ، شهرستان اللی ، بخش مرکزی ، شهر اللی، محله بازار ، خیابان 
طالقان��ی ، بل��وار ام��ام خمین��ی ، پالک ۰ ، طبقه همکف ، کد پس��تی 64۹4۱333۵3 
انتقال یافت و در نتیجه ماده مربوطه در اساس��نامه اصالح می گردد* اداره کل ثبت 
اس��ناد و امالک اس��تان اردبیل / اداره ثبت ش��رکت ها و موسسات غیرتجاری اردبیل 

)۱۰244۹8(
-------------------------------

آگهی فقدان س��ند مالکیت - نظر بر اینکه س��ند مالکیت شش��دانگ یک باب خانه از 
پالک ثبتی 2 فرعی از 264۱ اصلی واقع در بخش 2 اردبیل که سند مالکیت بشماره 
چاپی 884۱۵۹ شرح صفحه ۵۰۱ دفتر 78 ذیل ثبت 8667 بنام ایمان صفرقلی زاده 
فرزند حسین بشماره شناسنامه ۵7۹ صادره اردبیل ثبت و صادر گردیده است سپس 
برابر درخواست وارده بشماره ۱۰۱۹228 مورخه ۹۹/7/۱۹ اعالم داشته که سند مالکیت 
پالک فوق الذکر بنام نامبرده فوق بعلت اس��باب کش��ی مفقود ش��ده اس��ت و پس از 
جستجوی کامل پیدا نگردیده است تقاضای صدور سند مالکیت المثنی را نموده است 
لذا مراتب طبق بخشنامه شماره ۱3۹۹8۰۰۰3۱44۰۰۰4۵8-۱3۹۹/7/23 به کلیه 
دفاتر اسناد رسمی حوزه تابعه ابالغ سپس در اجرای تبصره یک ماده ۱2۰ اصالحی 
قانون ثبت موضوع یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود س��ند 
مالکیت یا معامله بنام خود داشته باشند. ظرف مدت ده روز پس از تاریخ انتشار آگهی 
دالیل قانونی و یا اصل س��ند مالکیت را با اخذ رس��ید تس��لیم این اداره نمایند ، بدیهی 
است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام نامبرده 

فوق صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
رییس ثبت منطقه یک اردبیل - حیدری

نائ��ب رئی��س هیئت مدیره بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات ایران با اس��تفاده 
از ظرفیت های طرح طراوت »تولید« و »توس��عه« به دنبال احیای فروش اعتباری در 
صنایع نفت، گاز و پتروش��یمی اس��ت.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
امیر یوسفیان در »همایش ملی ساالنه نفت ایران )OILEX 2۰2۰( با بیان این مطلب 
اظهار کرد: چهارعامل تحریم، تورم، افزایش ۱۰۰ درصدی نیاز به سرمایه در گردش 
واحد های تولیدی و کمبود منابع بانک ها موجب ش��د تا طرح طراوت با هدف کاهش 
هزینه تولید و افزایش توان تسهیالت  دهی نظام بانکی از طریق امکان تنزیل اعتبارات 

اسنادی ریالی توسط بانک صادرات ایران ارائه شود.وی اظهار کرد: پیش بینی افزایش 
قابل مالحظه قیمت مواد اولیه و افزایش ش��دید نیاز به منابع مالی و همچنین تداوم 
خریده��ای نق��دی در ب��ازار و افزایش بهای تمام ش��ده در تمامی بخش های اقتصادی 
کش��ور اصلی ترین مش��کل موجود بود که اس��تمرار تولید را در بنگاه ها تهدید می کرد و 
بان��ک ص��ادرات ای��ران با تدوین »طراوت« )طرح اعتباری ویژه تولید(، مجددا اعتبار را 
به بازار برگرداند، به طوری که می توان با اس��تفاده از ظرفیت اعتبارات اس��نادی ریالی 
بان��ک ص��ادرات ای��ران در قال��ب این طرح در هر دو بخ��ش طراوت »تولید« و طراوت 

»توسعه« و افزایش فروش اعتباری در زنجیره تولید تا مصرف این مشکل را برطرف 
کرد.نائ��ب رئی��س هیئت مدی��ره بانک صادرات ایران افزود: این بانک با هدف کمک به 
ایجاد و توسعه واحدهای جدید تولیدی و خدماتی و همچنین افزایش ظرفیت تولید یا 
خدمات این واحدها از طریق نوسازی و جایگزینی ماشین آالت و تأسیسات، عالوه بر 
طرح »طراوت تولید«، طرح »طراوت توسعه« را با استفاده از مکانیسم اعتبارات اسنادی 
ریالی در دس��تور کار دارد و برای حمایت از صنعت نفت کش��ور و توس��عه دس��تاوردهای 

نفت، گاز و پتروشیمی از تمام ظرفیت خود استفاده خواهد کرد. 

معرفی بانک صادرات ایران به عنوان بانک برتر در ارائه تسهیالت صنعت نفت

مع��اون مدی��ر عام��ل اکتش��اف نفت با اعالم این خبر ک��ه در خلیج  فارس یک دکل در 
میدان یلدا در حال حفاری و نزدیک اس��ت که به هدف برس��د، گفت: ما ممکن اس��ت 
از نظر تکنولوژی عقب باش��یم اما بخاطر نیروهای متخصصی که داریم از کش��ورهای 
دیگر جلوتر هستیم، کال در حفاری از هر سه چاه دو چاه به نتیجه می رسد، حتی سال 

گذشته در ایران هر دو چاهی که حفر شد به نتیجه رسید.
سیدعلی معلمی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره تفاوت فرایند اکتشاف در 
ایران و سایر کشورهای دارای منابع هیدروکربوری اظهار داشت: اکتشاف یک فرایند 
زمانبر و نیاز به س��رمایه گذاری های طوالنی مدت داش��ته و ممکن اس��ت ۵ تا 7 س��ال 
طول بکش��د و با موضوع تولید متفاوت اس��ت. در مورد فرآیند تولید می توانیم تصمیم 
بگیریم که افزایش و یا کاهش داشته باشیم، بنابراین کشورهای حوزه خلیج فارس که 
منابع هیدروکربوری دارند برنامه هایشان را طوالنی مدت طرح ریزی می کنند، در ایران 
هم به همین منوال اس��ت. در کش��ور ما بر اس��اس سیاس��ت های ابالغی در برنامه های 
۵ س��اله، مش��خص می ش��ود که چه حجمی هیدروکربور نفت و گاز در طی ۵ س��ال باید 

کشف کنیم، فعالیت هایمان برنامه ریزی و اجرا می شود.
وی افزود: در کشور ما علیرغم تمام مشکالت تحریمی و محدودیت های فنی با توجه 
به برنامه هایی که از قبل در فعالیت های اکتش��افی طراحی کرده بودیم، توانس��تیم به 
اهداف خود برسیم و آنچه را در برنامه پنج ساله در بحث نفت و گاز برایمان مشخص 

شده بود، محقق کردیم.
معاون مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران ادامه داد: در منطقه لرس��تان مطالعاتی 
داشتیم و مشخص شد که پتانسیل خوبی در منطقه سرگلو و گرو به لحاظ شیل گازی 
وجود دارد، در منطقه قالی کوه نیز در همین استان شیل نفتی شناسایی شده که حجم 

خوبی داشته و کامال آماده توسعه است. 
ام��ا در ه��ر حال منابع غیرمتعارف فعال 
مق��رون به صرفه نیس��ت ضمن اینکه 

فناوری هم نداریم.

پارسال هر دو چاهی را که حفر  � 
کردیم به نفت رسیدیم

وی گف��ت: در دنیا هم چنان اکتش��اف 
را قم��ار ب��ازی می گویند یعنی هر قدر 
مطالع��ات اولی��ه و زمی��ن شناس��ی و 
ژئوفیزی��ک خ��وب انجام ش��ود از هر 
س��ه چاهی که حفر می ش��ود یک چاه 

به هیدروکربن می رس��د، البته در کش��ورهای صاحب نام هم تا زمانی که حفاری نش��ود 
نمی توان با اطمینان گفت که نفت و گاز وجود دارد یا خیر. ما ممکن است از نظر تکنولوژی 
عقب باشیم اما بخاطر نیروهای متخصصی که داریم از کشورهای دیگر جلوتر هستیم، 
کال در حفاری از هر سه چاه دو چاه به نتیجه می رسد، حتی سال گذشته در ایران هر دو 
چاهی که حفر شد به نتیجه رسید، یعنی ریسک اکتشافی ما پایین است اما این موضوع 

هم در اکتشاف معمول است که چاه حفر شود و به هیدروکربن نرسیم.

در حاشیه خزر هم نفت و گاز کشف کردیم � 
وی همچنین به فعالیت های اکتش��افی در حاش��یه خزر اش��اره و اظهار داش��ت: یکی از 

برنامه ها این است که صرفًا روی 
مناط��ق نفتخیز جن��وب متمرکز 
نباش��یم، در گ��رگان اولی��ن چاه 
در س��ال ۱۹7۰ حف��اری ش��د اما 
مطالعات آن انجام نشد، چند سال 
گذشته مطالعاتی انجام و به نتیجه 
رسید، اکنون در ماموریت اکتشافِی 
حاش��یه خزر در دش��ت گرگان به 
مرحل��ه حفاری رس��یدیم که تا 2 
م��اه دیگ��ر حفاری چ��اه هیرکان 
ش��روع می شود، اگر مخزن گازی 
کشف ش��ود از لحاظ استراتژیک 
ب��رای م��ا اهمی��ت دارد، زی��را نزدی��ک ب��ازار مصرف اس��ت و ب��ه تامین نی��از داخلی 
 کش��ور کمک می کند. در دش��ت مغان هم مطالعات قبل از انقالب انجام ش��ده بود
که شرکت های بین المللی روی آن کار کردند اما پروژه را ترک کردند، ما کار را ادامه 
دادیم و حفاری چاه در این منطقه با هدف دسترسی به نفت است که زمستان امسال 

شروع می شود.

وضعیت کشفیات در مناطق مرزی � 
معلمی درباره اکتش��اف در مناطق مرزی و همکاری با همس��ایگان تصریح کرد: فعال 
هر کش��وری کار اکتش��اف در مرز را به تنهایی انجام می دهد، فعال ما چاه اکتش��افی 

مرزی نداریم چند سال گذشته یک میدان مرزی بنام آریا هم مرز با عربستان در یکی 
از الیه های قابل تولید کشف شد.

وی در مقایس��ه روند اکتش��اف در ایران و در مقایس��ه با دیگر کشورها اظهار داشت: هر 
کش��وری سیاس��ت خاص خود را دارد و فعالیت های اکتش��افی بسته به برنامه هایشان 
در سال های مختلف، متغیر بوده، کشورهایی مثل عراق، عمان و قطر در قالب بلوک 
اکتش��افی ب��ه ش��رکت های بین الملل��ی معرفی می کنن��د و کار از A تا Z یک جا انجام 
می شود، طی یک فرایند پروتکل مالی تعریف و به نوعی برون سپاری می کنند، یعنی 

هم جذب سرمایه می کنند و هم ریسک را تقسیم می کنند.

اکتشاف در شرایط تحریم و فروش نرفتن نفت الزم است؟ � 
وی درباره جایگاه اکتش��اف در ش��رایط کنونی تحریم و محدودیت مالی توضیح داد: 
بس��یاری مطرح می کنند حال که نمی توانیم تولید کنیم چرا باید اکتش��اف کنیم؟ در 
این ش��رایط اکتش��اف به چه درد می خورد؟ پاس��خ اینکه اتفاقا شرکت های بزرگ نفتی 
و کش��ورهای صاحب نام فعالیت های اکتش��افی را زمانی که قیمت نفت پایین آمده و 
تولید کم می ش��ود، انجام می دهند، چون هم زمانبر اس��ت و هم اینکه بتوانند حجم 
ذخایر خود را باال ببرند، زیرا حجم ذخایر قابل استحصال یک کشور مبنای بحث مهم 
تولید اس��ت. بنابراین افزایش میزان ذخایر مهم اس��ت، اگر تصمیم بگیریم یک میدان 
را توسعه دهیم ۵ تا 6 سال دیگر به نتیجه می رسیم، بنابراین باید از قبل کار اکتشاف 
را شروع کرده باشیم، ما برنامه امروز را تنظیم نمی کنیم، برنامه ها برای شرایط نرمال 
و زمانی اس��ت که کش��ور امکان تولید داش��ته باش��د، آن زمان نمی توان منتظر ماند که 

تازه شروع به اکتشاف کنیم، زیرا باید تولید را باال ببریم.

انرژی 
 معاون مدیرعامل اکتشاف نفت از وضعیت منابع نفت و گاز شیل در ایران خبر داد

اکتشافتحریمپذیرنیست
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 دستور وزیر برای بهبود عملکرد
 سامانه جامع تجارت

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت ضمن تاکید بر لزوم تس��هیل 
فرآیندها، دستور داد در کوتاه ترین زمان ممکن نسبت به بهبود 
عملکرد و رفع نقاط ضعف س��امانه جامع تجارت اقدام ش��ود. 
به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در جلسه بررسی عملکرد 
سامانه جامع تجارت با تاکید بر لزوم تسهیل فرآیندها، دستور 
داد در کوتاه ترین زمان ممکن نس��بت به بهبود عملکرد و رفع 
نقاط ضعف س��امانه جامع تجارت اقدام ش��ود. رزم حس��ینی با 
اش��اره به حذف بخش��ی از مراجعات حضوری فعاالن اقتصادی 
با راه اندازی س��امانه جامع تجارت تصریح کرد: درحال حاضر 
طبق آیین  نامه اجرایی مقررات صادرات و واردات، استعالم های 
سیستمی در فرآیند صدور و تمدید کارت بازرگانی توسط سامانه 
جامع تجارت انجام می گیرد. وی ادامه داد: تس��هیل فرآیندها 
و تقویت زیرساخت های الکترونیکی در حوزه تجارت از جمله 
الزاماتی به ش��مار می رود که برای تحقق آن انتظار اس��ت سایر 

نهادهای ذی ربط نیز همکاری الزم را انجام دهند.

 عباس قبادی معاون بازرگانی داخلی 
وزارت صمت شد

با حکم وزیر صنعت، معدن و تجارت، عباس قبادی به عنوان 
معاون بازرگانی داخلی این وزارتخانه معرفی ش��د. به گزارش 
وزارت صنع��ت، مع��دن و تج��ارت، علیرض��ا رزم حس��ینی در 
حکم��ی عب��اس قبادی را به عنوان معاون بازرگانی داخلی این 
وزارتخان��ه معرف��ی کرد. در متن این حکم آمده اس��ت: نظر به 
مراتب شایس��تگی، تعهد و تجربه ارزش��مند جنابعالی به موجب 
این حکم به عنوان معاون بازرگانی داخلی منصوب می شوید تا 
نسبت به تامین به هنگام و کم هزینه کاالهای مورد نیاز مردم 
و ایج��اد ب��ازار رقابتی تالش کنی��د. تهیه برنامه های اقتضایی 
و تمهی��دات الزم ب��رای رویاروی��ی با نارس��ایی های احتمالی 
عملک��رد ب��ازار، کاهش هزینه های تامین از طریق بازار آرایی 
و یکپارچ��ه س��ازی نظام تامی��ن و توزیع، کاهش تصدی گری 
های دولت در کارها و س��پردن حداکثری امور به تش��کل ها و 
اصناف و همچنین ترویج و بهره گیری از فناوری اطالعات در 
نظام توزیع به منظور روان سازی و کاهش هزینه ها از رئوس 

برنامه های عملیاتی آن معاونت تعیین شده است.

 افزایش 74 درصدی ارسال ماده معدنی
به واحدهای فرآوری

میزان اس��تخراج ماده معدنی در مجتمع س��رب و روی انگوران 
در ماه شهریور ۹۹، بیش از ۵ درصد افزایش یافت. به گزارش 
ایمیدرو، مجتمع سرب و روی انگوران در ماه شهریور، 88 هزار 
و 72۰ تن ماده معدنی استخراج کرد. این رقم در مدت مشابه 
س��ال گذش��ته، 84 هزار و ۹۵ تن بود. همچنین میزان ارس��ال 
ماده معدنی به کارخانه های فرآوری در ماه شهریور، 83 هزار 
و 328 تن بود که در مقایس��ه با آمار مدت مش��ابه س��ال گذشته، 
66 درصد رش��د نش��ان می دهد. افزایش 74 درصدی ارس��ال 
ماده معدنی به واحدهای فرآوری در نیمه نخس��ت ۹۹ مجتمع 
س��رب و روی انگوران در نیمه نخس��ت ۹۹، حدود 473 هزار و 
32۵ تن ماده معدنی استخراج کرد. میزان ارسال ماده معدنی 
از مجتمع انگوران به واحدهای فرآوری در نیمه نخست امسال، 
با 74 درصد افزایش نس��بت به مدت مش��ابه س��ال گذشته، به 

477 هزار و 662 تن رسید.

 رشد 11/5 درصدی سرمایه گذاری 
مصوب خارجی

حجم کل سرمایه گذاری خارجی مصوب بخش صنعت، معدن و 
تجارت در نیمه نخست امسال  8۵۰ میلیون دالر به ثبت رسید 
که در هم سنجی با پارسال رشد ۱۱.۵ درصدی نشان می دهد. 
برپایه آمارهای رسمی منتشره وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
در 6 ماهه نخس��ت امس��ال 4۹ فقره سرمایه گذاری خارجی به 
ارزش 8۵۰ میلی��ون دالر در بخ��ش صنع��ت، معدن و تجارت 
کش��ور به تصویب رس��ید. تعداد س��رمایه گذاری خارجی انجام 
شده در این بخش ها در مقایسه با مدت مشابه سال ۹8 افت دو 
درصدی نشان می دهد. عالوه بر این در دوره مورد بررسی، سهم 
بخ��ش صنع��ت 83.6  درصد، بخش معدن 6.2  درصد و بخش 
تجارت ۱۰.2  درصد از حجم سرمایه گذاری های مصوب خارجی 
است. سرمایه گذاری خارجی مصوب شامل همه درخواست ها 
اعم از سرمایه گذاری برای ایجاد طرح های جدید، خرید سهام 
ش��رکت های موجود و همچنین س��رمایه گذاری های خارجی 
انجام شده در سال های گذشته و بدون پوشش حمایتی قانون 

است.

 فوالدسازان ۵۰ درصد تقاضا را 
دربورس کاال پاسخ دادند 

م��رور عملک��رد فوالدس��ازان در پنج ماهه ابتدایی امس��ال در 
ب��ورس کاال نش��ان م��ی دهد که ب��ا عرضه یک میلیون و 36۱ 
ه��زار و 42۹ ت��ن ش��مش فوالدی بالغ ب��ر ۵۱.۱ درصد تقاضا 
پاس��خ داده ش��د. به گزارش  ایرنا، میزان تقاضای ثبت در دوره 
یاد شده دو میلیون و 663 هزار و 666 تن بود که 48.۹ درصد 

آن بدون پاسخ ماند.

نیمی از محصوالت ذوب آهن صادر می شود
معاون بهره برداری ش��رکت ذوب آهن گفت: با وجود ش��رایط 
تحریمی کشور، یکی از استدالل های ذوب آهن جهت رعایت 
استانداردهای ملی و جهانی این است که اکنون بین 4۰ تا ۵۰ 
درصد محصوالت این شرکت صادر می شود. مهرداد توالئیان 
درخصوص کیفیت تولیدات ذوب آهن و رعایت استانداردها در 
این شرکت، اظهار کرد: تمام محصوالت ذوب آهن که پروفیل 
های طویل شامل میلگرد، انواع تیرآهن، نبشی، ناودانی، آرک 
ها و میلگردهای صنعتی و ریل اس��ت، مطابق اس��تانداردهای 

ایران و جهان تولید می شود. 

گـروه صنعـت و تجـارت: سوءاسـتفاده از كارت بازرگانی در 
سـال  هـای اخير و رشـد بی سـابقه كارت  های اجـاره ای در 
كشور خصوصا در دوران تحريم، باعث ضرر های فراوانی برای 
دولت شـده اسـت. از جمله می توان به عدم پرداخت ماليات، 
عـدم پرداخت حقوق گمركی، عدم شـفافيت بخش تجاری، 
قاچـاق كاال و ارز و... اشـاره كـرد. مطابق برخی آمار ها، كارت 
 های بازرگانی يك سال مصرف طی يك سال فعاليت خود، به 
طور متوسط 90 برابر كارت هايی كه تمديد می شوند، واردات 
انجام می دهند. اين مسئله نشان دهنده تشديد آثار مخرب 
اين كارت ها در سـال  های اخير اسـت. به عبارت ديگر با علم 
به اينكه شـخص دارنده كارت بازرگانی يكسـال مصرف قصد 
عدم پرداخت حقوق دولت را دارد، سعی بر آن دارد كه حداكثر 

استفاده از كارت  های مزبور داشته باشد.
یکی از مشکالت عمده که این روزها در زمینه کارت بازرگانی 
وجود دارد پدیده ای است که به کارت های بازرگانی اجاره ای 
)یک س��ال مصرف( معروف ش��ده اس��ت. به گونه ای که برخی 
بازرگانان با اس��تفاده از کارت های بازرگانی صادر ش��ده به نام 
دیگران به فعالیت تجاری غیرشفاف می پردازند که پیامدهای 
منف��ی زی��ادی از جمله فرار مالیاتی و عدم ایفای تعهدات ارزی 
داشته است. در این گزارش پس از آسیب شناسی صدور کارت 
بازرگانی در ایران و بررسی چالش های آن، پیشنهادهایی برای 

اصالح وضع موجود ارائه شده  است.
در این میان یکی از مهمترین زیرساخت های مورد نیاز در این 
زمینه وجود ش��فافیت در زمینه فعالیت های تجاری و توس��عه 
دولت الکترونیک اس��ت. با عنایت به عدم تحقق کامل دولت 
الکترونی��ک در ای��ران، به نظر می رس��د راه��کار حذف کارت 
بازرگانی در کوتاه مدت قابل پیاده س��ازی نیس��ت و باید به آن 
ب��ه دی��د ی��ک راهکار میان مدت پس از فراهم ش��دن مقدمات 
الزم آن ن��گاه ک��رد. در این می��ان گزارش مرکز پژوهش های 
مجلس برای رفع مشکالت موجود در رابطه با کارت بازرگانی 
در کوت��اه م��دت، اجرای اقداماتی چون س��پردن تمامی فرایند 
ص��دور، ابط��ال و تمدید کارت بازرگانی به وزارت صمت، الزام 
وزارت صمت به راه اندازی س��امانه یکپارچه رتبه بندی جهت 
احقاق حقوق دولت و پایش بازرگانان فعال و غیرفعال و تکلیف 
به دس��تگاه های مرتبط از جمله س��ازمان امور مالیاتی و تأمین 
اجتماعی و س��ازمان ثبت احوال کش��ور برای یکپارچه کردن 
بانک اطالعاتی بازرگانان کش��ور، کاهش زمان و فرایندهای 
دریافت کارت بازرگانی در راس��تای تس��هیل محیط کسب وکار 

را پیشنهاد داده است. 
در بخشی از گزارش مرکز پژوهش های مجلس  درباره آسیب 
شناسی وضعیت صدور کارت های بازرگانی و ارائه راهکارهای 
اصالحی آمده است: وجود کارت  های بازرگانی یک سال مصرف 
اگر چه به دلیل فرار از اجرای فرایند های دریافت مفاصاحساب 
بیم��ه و مالی��ات انج��ام می گیرد، اما یک��ی از عللی که منجر به 
بروز چنین معضلی می ش��ود، عدم بررس��ی کافی شرایط احراز 
متقاضیان در هنگام صدور کارت بازرگانی براس��اس س��وابق 
مالیات��ی و رص��د مالی فعاالن اقتصادی اس��ت. کارت بازرگانی 
یک س��ال مصرف اصطالحا به کارت هایی گفته می ش��ود که 
توسط اشخاص بی تجربه در امر تجارت برای اولین بار اخذ شده 
که در ازای دریافت مبالغی ناچیز در اختیار تجار قرار می گیرد. 
طبیعتا این گونه کارت ها تا زمان تمدید اعتبار مشکلی نداشته 
و تجاری که به هر دلیل اقدام به استفاده از کارت  های فوق می 
کنند،  امور بازرگانی خود را با آن انجام داده و نیازی به پرداخت 

مالیات و تعهدات بیمه وجود نخواهد داشت.
موضوع به این صورت اس��ت که اش��خاص به عنوان متقاضی 
دریافت کارت بازرگانی مراجعه می کنند و همه شرایط و لوازم 

مندرج در آیین نامه را فراهم می                                   کنند؛ یعنی مثال مدرک مربوط 
ب��ه مح��ل کار را ارائ��ه می کنند ک��ه در اغلب موارد آدرس  های 
ارائه شده وجود خارجی ندارد و از سوی دیگر اتاق بازرگانی نیز 
آدرس  های فوق را صحت س��نجی نمی کنند، بدهی مالیاتی و 
یا گمرکی ندارند، مدرک تحصیلی متناسب دارند و...؛ در چنین 
شرایطی و از آنجایی که همه اشخاص از حقوق برابر شهروندی 
برخوردار هستند، اتاق بازرگانی مطابق آیین نامه موظف است 
به صدور کارت بازرگانی برای چنین شخصی اقدام کند. کارت 
بازرگانی صادر ش��ده برای این اش��خاص مطابق آیین نامه یک 
س��ال اعتبار دارد، اما نکته اصلی اینجاس��ت که پس از دریافت 
کارت بازرگانی توسط اشخاص، دیگر نظارت خاصی بر عملکرد 

وی در طول مدت این یک سال انجام نمی گیرد.
 همین مس��ئله امکان صورت گرفتن تخلفات گس��ترده در این 
زمینه را به وجود آورده اس��ت. در بس��یاری از موارد دسترس��ی 
به اش��خاص صاحب کارت یک س��ال مصرف به آسانی ممکن 
نبوده )به دلیل آدرس جعلی که هنگام صدور به اتاق بازرگانی 
ارائه نموده اند( و در بسیاری از موارد نیز اشخاص دارنده کارت 
بازرگانی در دورافتاده ترین روس��تا های کش��ور س��اکن بوده و 

تنها از طریق کارت بازرگانی امرار معاش می کنند. مشکل این 
اس��ت که بس��یاری از آن ها پس از مدتی به پرداخت بدهی  های 
مالیاتی، قاچاق گمرکی و جرائم آن ها محکوم می شوند. البته گاه 
پیش می آید که دس��تگاه های ذیربط در پیگیری مطالبات خود 
به علت اینکه بیش��تر اش��خاص طرف حساب آن ها بی بضاعت 
هستند به ناچار از پیگیری حقوق حقه دولت صرف نظر می کنند 
که در نهایت حقوق دولت ضایع می شود. ممکن است شخص 
صاحب کارت، کارت خود را از طریق اجاره یا وکالت در اختیار 
ش��خص دیگری قرار دهد و خودش اس��تفاد ه ای از آن نکنند و 
حتی از چگونگی استفاده از این کارت توسط شخص دیگر هم 
اطالع پیدا نکند. به عبارتی اگرچه نام این ش��خص به عنوان 
ذینفع کاالی تجاری است، اما در واقع ذی نفع کاالی تجاری 
شخص دیگری است که با فرار مالیاتی، از این کارت سوءاستفاده 
می کند. شخصی که کارت بازرگانی به نام وی صادر شده است، 
صرفا با دریافت مبلغی، کارت بازرگانی خود را به آن ش��خص 

دیگر که قصد سوءاستفاده دارد، اجاره می دهد. 
حالت ش��ایع تر این اس��ت که شخص متقاضی کارت بازرگانی 
از ابتدا توس��ط ش��خص دیگری اجیر می ش��ود؛ یعنی شخصی 
ک��ه می خواه��د فعالیت بازرگانی انجام دهد ابتدا محلی را برای 
فعالیت تجاری اجاره می کند و سپس به سراغ شخصی می رود 
که شرایط مندرج در آیین نامه را جهت دریافت کارت بازرگانی 
داش��ته باش��د و با دادن مبلغی به وی از او می خواهد که به نام 
خودش به نفع این شخص کارت بازرگانی دریافت کند. پس از 
دریافت کارت بازرگانی از آنجایی که دیگر نظارتی بر عملکرد 
وی در طول این یک سال وجود ندارد، به گونه ای دیگر عمل 
کرده و فرار مالیاتی را در دستور کار خود قرار می دهد و یا مثال 
ممک��ن اس��ت اجاره محل انجام فعالی��ت تجاری را جهت فرار 

مالیاتی فسخ کند. 
به عبارتی دیگر، نکته اصلی در اینجا، تخلفی اس��ت که برای 
شخص وکیل یا اجاره کننده کارت بازرگانی در زمینه پرداخت 
مالی��ات و عوارض گمرکی فراهم اس��ت. کارت  های بازرگانی 
اجاره ای معموال یک س��اله هس��تند و یک بار گرفته می شوند و 
دیگر تمدید نمی شوند. از همین رو تعداد کارت های صادر شده و 
تمدید نشده می تواند نشان دهنده برآوردی از تعداد این کارت ها 
در کش��ور باش��د. مطابق آمار اتاق بازرگانی، همان گونه که در 
نمودار زیر مالحظه می شود طی دهه ۱38۹ افزایش متقاضیان 
کارت بازرگان��ی ارتباط مس��تقیم با افزای��ش تعداد کارت  های 

تمدید نشده دارد.

مرکزپژوهشهایمجلسدرگزارشیبهپروندهفسادکارتهاییکبارمصرفپرداخت

فرارازتعهداتارزیومالیاتیباکارتهایبازرگانیاجارهای

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

ضرورتحمایتهمهجانبهسرمایهگذارانافزایشفرصتهایصادراتیبارشدنرخارز
یک فعال بخش خصوصی رشد نرخ ارز را فرصتی برای توسعه صادرات دانست 
و گفت: دالر متاثر از عوامل اقتصادی باال نرفته و ریشه نوسانات نرخ ارز مسائل 
داخلی نیس��ت. علی ش��ریعتی در گفتگو با اقتصاد آنالین با بیان اینکه افزایش 
نرخ ارز فرصتی برای توسعه صادراتی است، اظهار کرد: در این راستا دولت باید 
تس��هیالت و مش��وق ه��ای ب��رای بازرگانان در نظر بگیرد ت��ا ارتباط با بازار هایی 
همچون عراق و افغانس��تان توس��عه پیدا کند چراکه در حال حاضر بس��یاری از 
کاال های ما دارای مزیت قیمتی نس��بت به س��ایر کش��ور ها اس��ت که می توانیم از 

این فرصت برای رونق صادرات اس��تفاده کنیم. این عضو اتاق بازرگانی در واکنش به تزریق دو مرحله ای ارز از 
س��وی بازارس��از و تاثیر آن بر قیمت دالر اش��اره کرد و گفت: این اقدام اگر ادامه یابد عالوه بر کاهش قیمت دالر، 
به لحاظ روانی هم موثر خواهد بود زیرا زمانی که بانک مرکزی اعالم می کنند ارز تزریق شده اما متقاضی ندارد، 
این موضوع سیگنال مثبتی به بازار وارد کرده و منجر به افت نرخ ارز خواهد شد. شریعتی با تاکید بر اینکه ریشه 
نوس��انات نرخ ارز مس��ائل داخلی نیس��ت، تصریح کرد: نوس��انات بازار ارز بیشتر متاثر از جو روانی و مسائل سیاسی 
است لذا عواملی هم که باعث کاهش قیمت دالر می شود، اقتصادی نخواهد بود. او بیان کرد: به نظر می رسد که 

بازار ارز تا چند روز آینده با شیب مالیمی وارد فاز کاهشی شود.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این آیین با بیان اینکه سیاست دولت حمایت 
از س��رمایه  گذاران اس��ت، گفت: در این زمینه س��ایر دس��تگاه های اجرایی و خدمات  
رسان و نیز بانک ها نیز باید سرمایه  گذاران را حمایت کنند. به گزارش شاتا، محسن 
صالحی نیا افزود: ایجاد این منطقه ویژه اقتصادی در راستای سیاست های دولت به 
منظور استقرار واحدهای صادرات محور و بهره گیری از ظرفیت این واحدها به منظور 
ارتقاء بخش تولید و صادرات انجام ش��ده اس��ت. وی اضافه کرد: یکی از مهمترین 
سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایجاد زیرساخت های صنعتی به منظور 

استقرار واحدهای صنعتی و توسعه صنعتی است که در این خصوص 84۰ شهرک و ناحیه صنعتی فعال در سطح کشور 
تاکنون به مرحله فعالیت و واگذاری رسیده اند. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های 
صنعتی ایران ادامه داد: در قالب این شهرک ها و نواحی صنعتی، 47 هزار واحد تولیدی و صنعتی به بهره برداری رسیدند 
و 3۵ هزار سرمایه گذار نیز قرارداد منعقد کرده و در مراحل مختلف ساخت و ساز قرار دارند. صالحی نیا در ادامه بر لزوم 
استقرار کامل زیرساخت ها و امکانات در منطقه ویژه اقتصادی کازرون تأکید کرد و گفت: در این زمینه سازمان صنایع 
کوچک و ش��هرک های صنعتی، حمایت های الزم را انجام خواهد داد. وی ابراز امیدواری کرد در فاز دوم این منطقه 

ویژه اقتصادی نیز با توسعه زیرساخت ها شاهد ارتقاء وضعیت استقرار واحدهای صنعتی باشیم.

قرعه کشی به تقاضاهای کاذب خودرو در بازار دامن زده است
حس��ن کریمی سنجری، کارش��ناس صنعت خودرو، در گفتگو 
با ایلنا اظهار کرد: هیچوقت امکان پذیر نیس��ت که خودرو به 
خودکفایی ۱۰۰ درصدی برسد، تولید بسیاری از قطعات توجیه 
اقتص��ادی و فن��ی ن��دارد و تولید برخی مواد اولیه هم به صورت 
خودکفا امکان پذیر نیس��ت. یعنی همیشه صنعت خودروسازی 
وابستگی ارزی خواهد داشت. هیچ کشوری در دنیا نه توانسته 
و نه تالش کرده که صفر تا صد خودرو و قطعات خودرو را تولید 
کند. وی ادامه داد: وابس��تگی ارزی باعث می ش��ود که هرچه 
قیمت ارز افزایش پیدا کند، قیمت خودرو نیز زیاد می شود. جدا از 
این با افزایش قیمت ارز تورم عمومی در کشور نیز افزایش پیدا 
می کند. بسیاری از محصوالت در کشور ما وابستگی ارزی دارد و 

تاثیر ارز در روند تورم خارج از مسیر 
منطق��ی یک تاثیر غیرمنطقی هم 
دارد. یعن��ی تاثی��ر روانی و حبابی 
افزای��ش قیم��ت ارز را نمی توان 
نادی��ده گرفت. افزایش قیمت ارز 
چ��ه در قالب منطق��ی و چه قالب 
حباب��ی و غیرمنطقی تاثیر خود را 

روی صنعت خودرو می گذارد.
کریمی س��نجری افزود: بازار از دو ناحیه آس��یب می بیند. یکی 
اینکه عرضه کم می ش��ود چون با قیمت گذاری دس��توری توان 
خودروس��ازها برای عرضه ی بیش��تر کم می شود. دومین وجه 

هم تاثیر مس��تقیمی است که قیمت بازار 
دارد. امروز بازار به هیچ وجه قیمت گذاری 
دس��توری را نمی پذیرد. درس��ت است که 
ب��ا قیمت گذاری دس��توری این افزایش 
قیمت را به بازار منتقل نمی کنیم اما بازار 
تاثی��ر خ��ود را از جای دیگر می گیرد. این 
کارش��ناس صنعت خودرو در مورد خطر 
افزای��ش انحصار با حدف ش��رکت های 
کوچکت��ر اظهار داش��ت: این خط��ر از دو ناحیه وجود دارد یکی 
اینکه س��رمایه در گردش این ش��رکت ها کاهش پیدا می کند، 
نمی توانن��د م��واد اولیه گران بخرند، نمی توانند مطالبات خود را 

از خودروس��ازها بگیرند، چرخه معیوب قیمت گذاری دس��توری 
بالفاصله به قطعه س��ازان منتقل می ش��ود و سرمایه در گردش 
شرکت های کوچک بسیار افت پیدا می کند.  وی افزود: درست 
اس��ت که ش��رکت های بزرگ توان اقتصادی باالتری دارند اما 
به همان اندازه هزینه های بیش��تری هم بر آنها مترتب اس��ت، 
حجم کارگر بیشتری دارند و هزینه های مالی جاری شان بیشتر 
از شرکت های کوچک است. آنها هم در چنین شرایطی ممکن 
اس��ت که توان تولید مس��تمر و باکیفیت را از دس��ت بدهند اما 
این خطر برای ش��رکت های کوچکتر بیش��تر اس��ت که بنیه ی 
مالی ضعیف تری دارند و ممکن اس��ت تجهیزات ضعیف تری 

داشته باشند.

رئیس اتحادیه لوازم خانگی با بیان اینکه کاهش قدرت 
خری��د م��ردم موجب ریزش ۵۰ درصدی فروش لوازم 
خانگی نسبت به پارسال شده است، گفت: قیمت های 
کنون��ی ب��ازار گران اس��ت و مربوط به گران فروش��ی 
نمی شود. اکبر پازوکی در گفتگو با مهر اظهار داشت: 
به دلیل مس��ائلی همچون افزایش بی رویه قیمت ها 
و کاه��ش ق��درت خرید مردم، فروش ل��وازم خانگی 
افت کرده و بازار تقریبًا راکد ش��ده اس��ت؛ وضعیت به 
شکلی است که می توان گفت نسبت به سال گذشته، 
فروش لوازم خانگی ۵۰ درصد کاهش یافته اس��ت. از 
این رو امید داریم س��ال آینده اداره مالیات عنایتی به 
این مس��ائل داش��ته باشد و کمکی کند. رئیس اتحادیه 
فروشندگان لوازم خانگی به قیمت لوازم خانگی اشاره 
ک��رد و گف��ت: تولیدکنندگان باید در مورد قیمت لوازم 
خانگ��ی توضی��ح دهند زی��را آنها مواد اولیه را از بورس 

تهی��ه و اق��دام ب��ه تولید کاال می کنند. اصناف کاال را با 
قیمت مشخصی از تولیدکننده می خرند و سپس با یک 
س��ود متعارف به فروش می رس��انند. پازوکی با اشاره 
به افزایش قیمت مواد اولیه، تصریح کرد: وضعیت ۱۰ 
روز گذشته را مشاهده کنید که قیمت ها به چه شکلی 
افزای��ش یافت��ه اند، وضعیت قیمت م��واد اولیه هم به 
همین شکل است. گرانی مواد اولیه منجر به افزایش 
قیمت نهایی محصول ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: با 
توجه به وضعیت قدرت خرید مردم و رکود بازار، حتی 
در برخ��ی موارد فروش��نده ب��رای اینکه بتواند امورات 
خ��ود را بگذران��د، فقط با یک س��ود 2۰۰ یا ۵۰۰ هزار 
تومانی کاال را می فروشد. رئیس اتحادیه فروشندگان 
لوازم خانگ��ی گفت: نمی ت��وان گفت که در بازار لوازم 
خانگی گرانفروش��ی داریم بلکه به دلیل افزایش نرخ 
مواد اولیه و باال رفتن قیمت تمام ش��ده، ش��اهد گرانی 
کاالها هس��تیم. وی تصریح کرد: س��ه س��ال پیش با 
۱۰۰ میلی��ون توم��ان می توانس��تیم 3۰ عدد یخچال 
سایدبای ساید بخریم اما امسال با همان ۱۰۰ میلیون 
تومان، دو عدد س��اید هم نمی توانیم بخریم، بنابراین 
نمی ت��وان گف��ت که مقصر ای��ن گرانی ها تولیدکننده 
ی��ا عرض��ه کننده اس��ت بلکه افزایش ن��رخ مواد اولیه 
و مؤلفه ه��ای دیگ��ری همچون ن��رخ ارز، موجب این 

وضعیت شده است.

دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت س��یمان گفت: 
س��یمان فله ای گران نش��ده بلکه سیمان پاکتی گران 
ش��ده اس��ت. عبدالرضا شیخان در گفتگو با اقتصاد 24 
ادامه داد: گرانی مواد اولیه پتروش��یمی تاثیر زیادی بر 
قیمت کیس��ه های س��یمان گذاش��ت و باعث افزایش 
قیمت کیس��ه س��یمان شد، از این رو این جهش قیمت 
به مصرف کننده رسیده است. در واقع گرانی مواد اولیه 
پتروشیمی که عنصر اصلی تهیه پاکت سیمان است تا 
حدودی بر قیمت هر کیسه سیمان تأثیر گداشته است. 
شیخان در پاسخ به این سوال که مدتی است کارخانه ها، 
س��یمان را به صورت فله ای به فروش می رس��انند پس 
چرا این تغییر قیمت کیسه بر محصوالت سیمان تاثیر 
گذاش��ته اس��ت؟ گفت: در گذش��ته به دلیل مرقون به 
صرفه نبودن فروش کیسه ای سیمان، کارخانه ها اقدام 
به فروش فله ای س��یمان می کردند، اما امروز با توجه 
به اینکه کیسه به موقع به دست کارخانه ها می رسد و 
از س��وی دیگر قیمت مصوب جدید س��یمان کیسه ای 
اعالم ش��ده اس��ت قطعًا توزیع سیمان باز هم به حالت 

کیسه ای برخواهد گشت. 
شیخان با تاکید بر اینکه سیمان فله قیمت مصوب دارد 
گفت: س��یمان به وفور وجود دارد و به قیمت مصوب 
گذشته توزیع می شود. دبیر انجمن صنفی کارفرمایان 
صنع��ت س��یمان گفت: قیمت مصوب س��یمان درب 

کارخانه به ازای هر تن بدون ارزش افزوده 22۰ هزار 
تومان است که امروز هم با همان نرخ توزیع می شود. 
این فعال صنفی-صنعتی در ادامه یادآور ش��د: قیمت 
مصوب سیمان پاکتی نیز با احتساب پاکت خالی -که 
ب��ا رق��م دو هزار توم��ان در اختیار قرار می گیرد- درب 
کارخان��ه ب��ه ازای هر تن 27۰ ه��زار تومان به فروش 
می رس��ید که امروز با افزایش قیمت کیس��ه، قیمت هر 
تن آن به 3۱۰ هزار تومان رس��یده اس��ت. وی تاکید 
ک��رد: همچنان قیمت س��یمان ب��ه طور مصوب توزیع 
می ش��ود و هی��چ تغیی��ری در قیمت ها به غیر از قیمت 
کیسه سیمان نداشته ایم. شیخان در پایان تاکید کرد: 
س��یمان هیچ افزایش قیمتی نداشته و تنها کیسه های 
س��یمان به دلیل گرانی مواد پتروش��یمی افزایش یافته 
اس��ت و این بر قیمت س��یمان تاثیرگذار است لذا نباید 

گرانی پاکت را به پای سیمانی ها گذاشت.

گرانی سيمان مربوط به پاكت سيمان استفروش لوازم خانگی 50 درصد كاهش يافته است
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ساختمانهاشناسنامهفنی–ملکیمیگیرند
گروه مسكن: نشست خبری سعيد سعيديان رئيس سازمان نظام 
مهندسـی اسـتان تهران صبح روز گذشته در محل اين سازمان با 
حضور اهالی رسانه برگزارو در اين نشست برنامه های برنامه های 

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران تشريح شد. 
به گزارش تجارت، مهندس س��عید س��عیدیان، رئیس سازمان نظام 
مهندسی استان تهران در این نشست، گفت: همانطور که  استحضار 
دارید مقررات  ملی س��اختمان از آن دس��ته  الزاماتی اس��ت که قانون 
برای ما تعیین کرده و برای همه ما الزم االجرا اس��ت همه دس��ت 

اندرکارانی که در این حوزه فعالند ملزم به رعایت آن هستند. 
وی ادامه داد:  رعایت مقررات ملی س��اختمان با توجه به زلزله خیر 
بودن کشورمان، ما را به سمت و سویی می برد تا با توجه به شرایط 
سرپناه ایمن تری برای مردم  عزیزمان داشته باشیم که نگران زلزله 

هایی که هر از گاهی شاهد آن  هستیم، نباشیم. 
مهندس سعیدیان با اشاره به اینکه برما الزم است تا بحث مقررات 
ملی ساختمان را جدی بگیریم که انشاهلل شاهد آسیب های کمتری  
در زلزله ها باش��یم، اظهار داش��ت:  خوشبختانه این موضوع با قانون  
نظام مهندسی که در سال ۱374 مصوب شد  تا به امروز انجام شد  
اگرچه تمامی بخش های قانون را موفق به اجرا نش��دیم؛ اما ش��اهد 
موفقیت هایی در این زمینه بودیم.  به نظر می رس��د   زلزله هایی 
که اخیرا اتفاق افتاده متفاوت تر از زلزله های 2۰ سال پیش  است. 
خوشبختانه این اتفاقات ما را به سمت وسویی برده است  متولیان که 
یکی از آنها سازمان نظام مهندسی است  و خود شهرداری و  وزارت 
راه و شهرس��ازی که متولی اصلی این موضوع اس��ت بر آن داش��ته با 
اتفاق نظر در اجرای  تمامی مقررات ملی س��اختما اتفاق نظر داش��ته 
باش��یم.  وی افزود:  تفاهم نامه هایی که با ش��هرداری داش��تیم این 
تفاه��م نام��ه ه��ا به ما کمک می کند مقررات ملی را بهتر اجرا کنیم. 
از الزاماتی  که بحث شناس��نامه ملی دارد بحث صاحب صالحیت  
اس��ت نمی توانیم شناس��نامه ای را صادر کنیم که مجری صاحب 
صالحیت نداش��ته باش��د. وی تصریح کرد: بحث صاحب صالحیت 
موضوعی  است که همیشه محل مناقشه بوده است مشکلی که در 
این زمینه داریم بحث فرهنگی است و ضرورت  دارد در این زمینه 
فعالیت داش��ته باش��یم متاسفانه هس��ته ساختمان در 3۰ و 4۰ سال 
گذشته عمدتا افرادی که فاقد صالحیت بودند که قرار داشته است  
باید به سمت سویی برویم که افراد دارای صالحیت وارد آن شوند. 
از اینکه کسانی که تخصص و صالحیت  الزم را ندارند طبق قانون 
پروانه اش��تغال  صالحیت را می خواهد نداش��ته باش��ند باید مردم را 
آگاه کنیم به حقوق خودشان.  رئیس سازمان نظام مهندسی استان 
تهران افزود:  اگر مردم بدانند محصولی را که  تحویل می گیرند از 
س��وی افراد  دارای صالحیت اس��ت  و اگر مش��کلی پیش بیاید  می 
توانند  به مطالباتشان برسند الزم است که این فرهنگسازی شود و 
به سمت وسویی  برویم که این صنعت را حرفه ای کنیم و هر کسی 
که در این زمینه قدمی بر می دارد  باید اثر خودش را  در شناس��انه 
فنی ملکی داش��ته باش��د. تا اگر مش��کلی پیش می آید فرد مربوطه 

بازخواست شود. وی با تاکید بر اینکه  یکی از ویژگی های شناسنامه 
فنی ملکی بحث بیمه کیفیت است، عنوان کرد:   خود این موضوع 
کم��ک م��ی کن��د که خیال م��ردم را   راحت کنیم از اینکه محصولی 
که می گیرند بیمه ش��ده اس��ت هر خس��ارتی و مشکلی  که پیش می 
آید جبران می ش��ود.  این مقام مس��ئول گفت: قانون نظام مهندسی 
در س��ال 74 مصوب ش��د و اگر بحث ها و قوانین مربوط به مقررات 
ملی ساختمان را درست اجرا می کردیم شاهد کاهش خسارت های 
زلزله بودیم. او افزود: طبق توافق هایی که با وزارت راه و شهرسازی 
و ش��هرداری ها انج��ام داده ایم و ب��ا اتفاق نظری که در اجرای همه 
مقررات ملی ساختمان داشتیه ام به یک اتفاق نظر رسیدیم تا با کمک 

شهرداری ها و شورای شهر این قوانین را بهتر اجرا کنیم.
سعیدیان تصریح کرد: یکی از الزامات مقررات ملی ساختمان داشتن 
مجری صاحب صالحیت است و متاسفانه پیش از این توجه چندانی 
با آن نمی شد. او بیان کرد: داشتن شناسنامه فنی و ملکی که پیش 
از این مغفول مانده بود از وظایف نظام مهندس��ی بوده که با تفاهم 
نامه بین شهرداری و شورای شهر یک گام جدی تری در این زمینه 
برداش��ته ایم و از این پس س��اختمان ها را دارای شناس��نامه فنی و 
ملکی خواهیم کرد. رئیس س��ازمان نظام مهندس��ی گفت: کس��انی 
که صالحیت ندارند باید طبق قانون پروانه اش��تغال نداش��ته باشند، 
بنابراین داش��تن پروانه س��اختمانی و محصولی که تحویل می گیرند 
باید بدون هیچ مشکلی باشد و داشتن شناسنامه فنی و ملکی باعث 
می شود که اگر محصول با متضاد موارد ذکر شده در شناسنامه فنی 

و ملکی تحویل داده ش��د، به مطالبات رس��یدگی شود. بر این اساس 
خیال مردم در این زمینه راحت می شود که محصولی که می گیرند 

دارای کیفیت است.

تخفی���ف ۵۰ � درص���دی نظ���ام مهندس���ی ب���ه ط���رح ملی 
مسکن

رئیس  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران با بیان اینکه 
با شهرداری تهران توافق کرده ایم تا از این پس برای کلیه پروژه ها 
و ساختمان ها، شناسنامه فنی -ملکی صادر شود، گفت: از این پس 
کلیه پروانه های صادره در سطح شهر تهران به صورت چهار ناظره 
اجرا می شود. وی درباره تعرفه خدمات نظام مهندسی گفت: تعرفه 
فعل��ی کف��اف انطباق با واقعیت های امروز تهران را ندارد و به دنبال 
بروز رسانی آن هستیم. رئیس سازمان نظام مهندسی تهران افزود: 
اگر تعرفه ها با واقعیت منطبق نباش��د یا بر کیفیت کار اثر می گذارد 

یا حرفه مندان واقعی از این حرفه دور می شوند.
س��عیدیان درباره گودهای س��اختمانی پایتخت گفت: 28۰ گود رها 
ش��ده در تهران داریم که ۱۰۰ گود آن پرخطر اس��ت و ضرورت دارد 
هر چه سریع تر برای آن فکری شود. شهرداری وارد این ماجرا شده 

و به صاحبان این امالک هشدار جدی داده است.
وی در خص��وص ری��زش گ��ود خیابان ابوذر منطقه ۱7 تهران گفت: 
متأس��فانه ریزش این گود س��اختمانی خسارات جانی و مالی داشت. 
مهن��دس ناظ��ر کاری جز گزارش دادن نمی توانس��ت انجام دهد و 

هنگام ریزش نیز در محل پروژه حضور داش��ته اس��ت. وی س��ه بار 
پیش از این هش��دار داده بود، این در حالی اس��ت که مهندس ناظر 
ابزاری چون اطالع دادن به ش��هرداری ندارد، ولی مهندس ناظر را 

دستگیر کرده اند و در زندان است.
رئیس نظام مهندس��ی تهران تصریح کرد: وقتی گودی برداش��ته 
می ش��ود همه مهندس��ان ناظر اصرار دارند که هر چه سریع تر پروژه 
از حالت گود خارج شده و وارد ساخت شود، ولی در این پروژه، مالک 
درخواست تجمیع با واحدهای دیگر را داده بود که شهرداری موافقت 

کرده بود، لذا پروژه در حالت گود، طوالنی مدت باقی ماند.
وی درب��اره تخل��ف 4۰ میلی��ارد تومانی س��ال ۹4 گفت: این مبلغ را 
هیئت مدیره وقت س��ازمان نظام مهندس��ی تهران برای یک پروژه 
بافت فرسوده در بانک خصوصی وابسته به شهرداری تهران سرمایه 
گذاری کرده بود که این پروژه با شکست روبرو شد و بانک مذکور نیز 
این پول را به عنوان وثیقه برداشت کرد. در حال دادگاه 4۰ میلیارد 
تومان را بلوکه کرده و نه بانک مذکور می تواند آن را برداشت کند و 
نه نظام مهندسی؛ با این حال همچنان سود متعلقه به این 4۰ میلیارد 

تومان به حساب سازمان نظام مهندسی تهران واریز می شود.
سعیدیان با بیان اینکه ۵۵۰ هزار مهندس عضو نظام مهندسی کشور 
هستند، گفت: این سازمان بزرگترین NGO کشور بوده و در تهران 
۱2۰ هزار مهندس عضو آن هستند اما عرصه کار برای آنها فراهم 

نیست و اکثراً در خارج از حیطه تحصیلی خود اشتغال دارند.
وی در خصوص امضا فروشی گفت: این تخلف به معنای مصطلح 
آن وجود ندارد و دستورالعمل ها و شیوه نامه هایی که داریم مبنی بر 
واگذاری پروژه های بزرگ تر و متراژ بیش��تر منجر به امضا فروش��ی 
شده است، لذا با همکاری معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و 
شهرسازی، اصالحاتی در شیوه نامه ها در دست اقدام داریم تا افراد بر 
اساس سوابق کاری پروژه دریافت کنند، نه بر اساس تعداد مهندس 
بیش��تر. رئیس نظام مهندس��ی تهران در پاس��خ به پرسش خبرنگار 
مهر مبنی بر تخفیف خدمات نظام مهندسی برای پروژه های طرح 
ملی مسکن گفت: تفاهم نامه با وزارت راه و شهرسازی امضا شده 
و کسانی که در این پروژه ها وارد شوند، ۵۰ درصد تخفیف خدمات 
دریافت می کنند اما در ازای آن ۵۰ درصد از ظرفیت آن شرکت اشغال 
خواهد شد. ضمن اینکه مهندسان ما در طرح اقدام ملی مسکن حضور 
دارند و مردم می توانند تفاوت کیفیت مسکن مهر با طرح اقدام ملی 

را به دلیل مهندسی سازی این طرح مشاهده کنند.
سعیدیان عنوان کرد: در شهر تهران ساخت وساز ملک های زیر ۱۵۰۰ 
متر با یک ناظر انجام می شد، از آنجایی که معمار نمی تواند به تنهایی 
در همه حوزه ها متخصص باشد، از این به بعد ناظرهای تخصصی و 
علمی از یک ناظر به 4 ناظر افزایش خواهد یافت و تمامی پروانه های 

صادره در شهر و استان تهران با 4 ناظر ارائه خواهد شد.
وی بی��ان ک��رد: تعرفه خدمات مهندس��ی با توج��ه به وضع موجود 
تعرفه آن، که در هیئت ۵ نفره مصوب ش��د انطباقی با ش��رایط فعلی 
ندارد و درحال رایزنی هستیم تا آن را بروز کنیم و این ممکن است 

از کیفیت کار کاس��ته ش��ود و افراد حرفه ای و دلس��وز از این مس��یر 
دور خواهند شد.

جزئی���ات گودب���رداری خطرن���اک منطق���ه ۱۷ � ته���ران؛ 
بررس���ی کالهبرداری اعضای س���ابق هیئت مدیره نظام 

مهندسی
سعیدیان گفت: در ماجرای گودبرداری منطقه ۱7 تهران، سازنده و 

مالک درخواست بزرگتر کردن شعاع گودبرداری را داشته اند.
وی  در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره کالهبرداری میلیارد تومانی 
اعضای سابق هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران گفت: چند 
س��ال پیش س��ازمان نظام مهندس��ی در پروژه بافت فرسوده سپرده 
گذاری انجام داد و این پروژه توسط شرکت شمس ایرانیان در حال 
س��اخت بود، اما بعد از مدتی این پروژه به مش��کالتی برخورد و در 
نهایت سپرده سازمان نظام مهندسی به عنوان وثیقه پروژه محسوب 
شد. او ادامه داد: بعد از آن با توجه به اسناد و مدارکی که بانک شهر 
ارائه داد، مشخص شد که این وثیقه در قالب چک سفید امضا انجام 
شده بود و هم اکنون در دادگاه بدوی رای برای آن صادر شده و این 
پرونده مجدداً در دادگاه تجدید نظر مورد بررسی قرار گرفته است. 
این مقام مسئول افزود: تمامی مبلغ 4۰ میلیارد تومان در بانک بلوکه 

شده اما سود آن همواره در حال پرداخت است.
سعیدیان در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان 
درباره گودبرداری خطرناک منطقه ۱7 هم گفت: همواره مهندسان 
ناظر به عنوان مقصر در حادثه ها ش��ناخته می ش��وند، اما با توجه به 
بررسی هایی که درباره این حادثه صورت گرفته است، مشخص شد 
که سازندگان در حین گودبرداری درخواست تجمیع و بزرگتر کردن 
پروژه  و شعاع گودبرداری را داده بودند، این در حالی است که  در این 
زمینه امکان توقف پروژه به دلیل خطرناک بودن وجود نداشته و این 

یکی از دالیل مقصر شناخته شدن مهندس بوده است.

و  قوانی���ن  اص���الح  ب���ا  فروش���ی  امض���ا  ب���ا  مقابل���ه  � 
دستورالعمل ها

رییس س��ازمان نظام مهندسی س��اختمان استان تهران گفت: باید 
با اصالح قوانین و دس��تورالعمل ها پدیده امضا فروش��ی را به حداقل 

رساند.
وی  در پاسخ به سؤال میزان در خصوص بحث امضا فروشی برخی 
مهندسان و اقدامات صورت گرفته برای کاهش این معضل گفت: 
در این زمینه درخواس��تی از وزارت راه و شهرس��ازی صورت گرفت 
که با اصالحات مختلف به جای اینکه شرکت ها و اشخاص حقوقی 
ب��ا پروانه ه��ای مختلف ظرفیت کار را باال ببرن بتوانند با رزومه خود 
این اقدام را انجام دهند. وی افزود: اگرچه در همه عرصه ها و بحث 
نظام مهندسی با ناهنجاری داللی روبرو هستیم، اما در هر عرصه ای 
به نوعی شکل پیدا می کند و باید با اصالح قوانین و دستورالعمل ها 

به حداقل برسد. 
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اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت »الف«: 

آدرس:  مهاجران- میدان امام خمینی )ره( و تلفن تماس:  ۰86-38628۱2۰
اطالعات تماس ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس:  ۰2۱-4۱۹34
دفتر ثبت نام: 88۹6۹737 و 8۵۱۹3768

کمیسیون معامالت شهرداری مهاجران 

ت اول
نوب

 S۱4۱227۹6۵37۰۱ آگهی مفقودی - سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری پراید به شماره شاسی
و ش��ماره موتور ۰۰۱7847۹  و ش��ماره پالک انتظامی 77-378ه 83 به نام آقای عرفان لطفی 

مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد
------------------------------

مفقودی - سند کمپانی و برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ ۱6۰۰ آردی مدل ۱383به 
شماره پالک 3۵8 س 77 ایران 24شماره موتور ۱۱783۰22۱۹۱شماره شاسی 83۱23۵۵6 به 

نام کاظمیه خضیری مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
---------------------

 مفقودی - س��ند،برگ س��بز و کارت بیمه خودرو س��واری سیس��تم پژو تیپ PARSXU7 مدل 
۱3۹8به ش��ماره پالک 2۵8 ص 2۵ ایران 6۱ش��ماره موتور ۱24K۱3۹2768 ش��ماره شاس��ی 

NAAN۰ICE2KH2۱6433 به نام امجد پهلوانی مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
-----------------------

مفقودی - سند و برگ سبز خودرو سواری سیستم پژو تیپ 2۰6مدل ۱3۹۰به شماره پالک 66۵ 
س 72 ایران 24ش��ماره موتور ۱33۹۰۰۰772۰ش��ماره شاسی NAAP۱3FE7BJ4۵7۵72 به 

نام مهرداد ابوعلی مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.

 سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت  هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 
۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي 
شماره ۱3۹۹6۰3۱86۰3۰۰764۱ مورخ  ۵. 6. ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای تقی دیوبار فرزند شعبان به شماره شناسنامه 23۹3۵ صادره از رشت در قریه 
شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 42. 83 متر مربع پالک فرعی 
3۹۵۵6 از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 344 از اصلي 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از 
مالک رسمی آقای محمد مهدی تجاوزی شالکوهی محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ 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 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 صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱7۱4 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱3. 7. ۹۹ 
تاریخ انتشار نوبت دوم: 28. 7. ۹۹ حسین اسالمی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

 مقابل پدیده امضاء فروشی ایستاده ایم
1442 االول  ربيع   2    1399 مهر   28   دوشنبه 
M o n 1 9 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e 
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

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

قاب روز                            برداشت یاقوت سرخ از باغات هورامان/مهر

Mدوشـنبه 28 مهـر 1399    2 ربيـع االول 1442  o n 1 9 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e

خودرو

ش��رکت خودروس��ازی انگلیسی لوتوس از 
تولید خودروی جدید اویجا با موتور قدرتمند 
2۰۰۰ اسب بخاری خبر داد.به گزارش مهر 
، این خودروی تمام برقی به علت توان باال 
و قابلیت حضور در مس��ابقات ورزشی مورد 
توجه قرار گرفته اس��ت.تزریق ۵۰۰ اس��ب 
بخار به هر یک از چرخ های این خودرو برای 

حرکت قابلیتی اس��ت که 
در کمت��ر خودروی برقی 
وجود دارد. معمواًل موتور 
خودروهای مشابه برقی 
حداکثر بین 4۰۰ تا ۵۰۰ 
اس��ب بخار قدرت دارد. 
قرار است اطالعات فنی 

بیش��تر در مورد این خودرو در زمان عرضه 
اعالم ش��ود.فعاًل تنه��ا نمونه مفهومی این 
خودرو تولید ش��ده و گفته می ش��ود شرکت 
لوتوس قصد دارد حداکثر ۵۰ خودرو از این 
دس��ت را تولی��د و روانه بازار کند. ش��رکت 
خودروس��ازی لوتوس که در س��ال ۱۹48 

تأس��یس ش��ده، به علت تولید خودروهای 
مسابقه ای و ورزشی سبک شهرت دارد و تا به 
حال با تیم خود هفت بار برنده جام قهرمانی 
مسابقات فرمول وان شده است.این گزارش 
می افزید،ش��رکت مرسدس بنز نیز از طرح 
اولیه یک خودروی برقی جدید به نام »ویژن 
ای کیو ایکس ایکس«خبر داده اس��ت.این 
ط��رح اولی��ه م��ی تواند 
با یکبار ش��ارژ مس��افت 
کیلومت��ر)7۵۰   ۱2۰۰
مای��ل( را ط��ی کن��د که 
مع��ادل فاصل��ه پکن تا 
ش��انگهای است. هدف 
مرس��دس بنز س��اخت 
یک خودروی برقی با بیش��ترین کارآمدی 
و طوالنی ترین مس��افت طی ش��ده با یک 
بار ش��ارژ است. البته مرسدس بنز تصمیمی 
برای تولید تجاری طرح اولیه مذکور ندارد و 
تا به حال نیز فقط عکس هایی از این طرح 

اولیه منتشر شده است.

توليد خودروی برقی لوتوس با موتور 2000 اسب بخاری
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جامعه

رئیس ش��ورای ش��هر تهران با اش��اره به اینکه آمار 
روزان��ه فوتی های کرونا در تهران نزدیک ۱۵۰ نفر 
شده است، توصیه کرد که باید به فکر تعطیلی کامل 
دو هفته ای تهران و برخی کالنشهرها باشیم و اگر 
اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم از پس موج 
سوم بربیایم.به گزارش ایسنا، محسن هاشمی روز 
یکشنبه پیش از آغاز جلسه علنی شورای شهر تهران 
ب��ا حض��ور در جمع خبرنگاران گفت: هنوز کرونا در 
صدر اخبار است  چراکه به صورت طوفانی عمل می 
کند و با اینکه در برخی از کشورها صحبت از موج دوم 
است اما در کشور ما شاهد شیوع موج سوم هستیم.
وی اضافه کرد که متاسفانه وضعیت در کشور خوب 
نیس��ت و فوتی ها در کش��ور نزدیک به 3۰۰ نفر و 
تعداد مبتالیان به حدود ۵۰۰۰ نفر رس��یده اس��ت و 

در تهران نیز این عدد به ۱۵۰ فوتی نزدیک ش��ده 
است.وی با بیان اینکه آمارها نشان می دهد که باید 
اقدامات ویژه تری از آنچه تاکنون از سوی ستادکلی  
اتخاذ ش��ده، انجام ش��ود افزود: این جور عملکرد و 
برنامه ریزی به نظر می رسد جواب نداده و توصیه 
این اس��ت که به فکر تعطیلی کامل دو هفته ای نه 
برخی صنوف در تهران و برخی کالنشهرها باشیم 
و اگر اینکار را نکنیم به نظر می رسد نتوانیم از پس 
موج سوم بربیایم.هاشمی با بیان اینکه در فصل پاییز 
قرار داریم و تردد خودروها باعث آلودگی هوا می شود 

که تاثیر جدی بر ایمنیو سالمت  گروه های مختلف 
دارد به گرانی و دغدغه معیش��ت و بهداش��ت روان 
مردم اشاره کرد و گفت: متاسفانه مردم هم استرس 
گرانی دارند و هم امکان تغذیه مناسب ندارند و حاال 
هم الودگی هوا تشدید شده و در کنارش هم کرونا 
هس��ت.وی با اش��اره به اختالف نظرهای سیاسی و 
با بیان این که » وقتی روزنامه و س��ایت ها را چک 
میکنی��م م��ی بینیم دائم به هم متلک پراکنی بیهود 
م��ی کنند« گف��ت: فکر میکنیم این متلک ها بچه 
گانه اس��ت و باید فکر اساس��ی کنند.رئیس شورای 

شهر تهران با بیان اینکه حداقل تعطیل کنند تا مردم 
کرونا نگیرند، در مورد آلودگی هوا افزود: ما در آبان 
ماه  در پی شیوع آلودگی هوا طرح ترافیک را تشدید 
و آن را از  درب خانه اجرا می کردیم و حاال هم باید 
این کار را مجددا انجام داد و اگر تعطیل شود حمل 

ونقل عمومی خلوت می شود.

آموزش

 وزیر آموزش و پرورش گفت: در تمام مدارس، اس��تفاده از ش��اد تعیین 
شده است و اجازه ندارند که از سایر پیام رسان های خارجی استفاده کنند. 
محسن حاجی میرزایی وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: برای تمام 
مدارس استفاده از شاد، تعیین شده و اجازه ندارند از دیگر پیام رسان های 
خارجی اس��تفاده کنند. ش��اد امکانات و ظرفیت های خوبی دارد و تنوع 
خدمات آن در هیچ یک از سرویس های خدمت رسان آموزشی وجود 
ندارد.حاجی میرزایی ادامه داد: آمار استفاده و پیوستن به شاد هم روز به 

روز در حال افزایش است و مسائل و مشکالتش کاهش 
می یابد. این اپلیکیشن بیشترین کاربر و بیشترین میزان 
استفاده را دارد. شبکه شاد خودش را در مسیر حرکت کامل 
م��ی کند. ضم��ن آنکه برای بخش خصوصی که مایل به 
ارائه خدمات آموزشی است دستورالعملی را تدوین و ابالغ 
کردیم.وی در پاسخ به اینکه اگر مدرسه ای از اپلیکیشن 

دیگری استفاده کند باید پاسخگوی آموزش و پرورش باشد؟ گفت: بله، 

قطعا؛ اگر اعالم شود حتما رسیدگی خواهد شد. 
وزی��ر آم��وزش و پرورش درباره نگران��ی خانواده ها از 
کیفی��ت آم��وزش اظهار کرد: قطعا اکن��ون نیز کیفیت 
آموزش در ش��بکه ش��اد، باالست زیرا از بهترین دبیران 
اس��تفاده کردیم و محتوای آموزش��ی را تولید و در ش��اد 
بارگ��ذاری کردی��م و امکانات خوب��ی در اختیار معلمان 

قرار گرفته است. 

ممنوعيت استفاده از پيام رسان های خارجی در مدارس

 از سوی رئيس شورای شهر تهران مطرح شد؛
پیشنهادتعطیلیدوهفتهایپایتختبرایمهاربحرانکرونا

 

آگهيمناقصهعموميدومرحلهاي
شماره2099005380000034

1- نام ش�رکت و نش�اني: ش�رکت توزیع نیروي برق اس�تان مرکزي 
ب�ه نش�اني: اراک، خیاب��ان ام��ام موس��ي ص��در، امور پش��تیباني با تلف��ن تماس: 
۰8632226۰33- ۰8632228۰38 در نظر دارد مناقصه عمومي زیر را از طریق سامانه 
تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هاي واجد صالحیت دعوت 
به عمل مي آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنًا 
کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به 
آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت هاي مذکور و دریافت گواهي امضاي 

الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2- شرح مختصري از کاال

شرح کاالردیف

۱
خرید کیوسک و انواع تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعیف پست زمیني و تابلوي 

عمومي فشار ضعیف باراني
می باش��د،  ری��ال  مبل��غ 6.۹84.3۰۰.۰۰۰  مناقص��ه  در  ش��رکت  3- س��پرده 
مناقصه گ��ران میبایس��ت مبل��غ فوق را ب��ه صورت ضمانت نامه بانک��ي، ضمانت نامه 
موسس��ات بیمه گر،گواه��ي خال��ص مطالب��ات قطعي تایید ش��ده توس��ط امور مالي 
ش��رکت توزی��ع، چ��ک تضمی��ن ش��ده بانکي یا واریز وجه به حس��اب جاري ش��ماره 

 ۱4۰۰۵۱۰36۵۱ به نام ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي بانک مس��کن 
شعبه مرکزي ارائه نمایند.

4- به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء 
مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود و همچنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، سپرده-
هاي مخدوش، س��پرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک ش��خصي و نظایر آن ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج آگهي نوبت دوم به مدت 8 روز کاري 

مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به 
شماره ۰۱۰۱8۵2۹۱8۰۰3 شعبه میدان شهدا .

6-مهلت و بازگشایي اسناد مناقصه: مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت ۹ 
صبح روز ش��نبه مورخه ۹۹/۰8/24 زمان بازگش��ایي س��اعت ۱۱ روز ش��نبه مورخ 

۹۹/۰8/24 می باشد.
7- محل تحویل و بازگش�ایي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موس��ي صدر، 

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي واحد دبیرخانه.
محل بازگشایي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

8- مبلغ برآوردي مناقصه 2۱7.8۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
9- سایر اطالعات و جزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس: ۰2۱4۱۹34 دفتر ثبت نام: 3324۵248

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان مركزی

ت اول
نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

آگهیمناقصهعمومی
یکمرحلهایشماره99/11

اداره کل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان مرکزی در نظر دارد به اس��تناد بند یک ماده ۱۹ تصویب نامه ش��ماره ۱38۹۰مورخ ۱383/۱۱/۰7 مجلس ش��ورای 
اسالمی و ابالغیه شماره 674۹۰ مورخ ۱383/۱۱/24 ریاست جمهوری پروژه های ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 

در ضمن اسناد مناقصه در سایت www.setadiran.ir منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می شود. 
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: مورخ ۱3۹۹/۰7/3۰ می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: مورخ ۱3۹۹/۰8/۰3 می باشد. 
مهلت زمانی ارائه پیشنهادها: مورخ ۱3۹۹/۰8/۱4 می باشد. 

زمان بازگشایی پاکات: مورخ ۱3۹۹/۰8/۱۵ در محل سالن جلسات اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی می باشد. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارایه پاکت های »الف«: 

آدرس:  اراک- بیست متری استقالل، روبروی بهزیستی، تلفن: 3367۰۱۰۰- ۰86 داخلی ۱4۱ می باشد. 
در راستای ماده 24-الف بخشنامه ۱3۰8۹۰ حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشایی پاکات و برگزاری مناقصه )۱( پاکت می باشد و در صورت وجود حداقل )۱( 

مناقصه گر، مناقصه برگزار می گردد. 

مشخصات پروژهردیف
مبلغ برآورد )ریال(

)فهرست پایه ۱3۹۹(
نوع تضمینمبلغ تضمین )ریال(

34.۱4۵.878.8۱6۱.7۰7.3۰۰.۰۰۰تکمیل مدرسه ۱2 کالسه صدف دلیجان ۱
تضمین به صورت ضمانت نامه بانکی فیش واریزی 

و یا اوراق مشارکت بی نام باشد
22.8۹4.24۵.۹۰۹۱.۱4۵.۰۰۰.۰۰۰تکمیل مدرسه 6 کالسه دیز آباد خنداب 2

8.64۹.6۹۹.۰۰۰432.۵۰۰.۰۰۰احداث مدرسه ۱ کالسه چاپار کمیجان3

روابط عمومی اداره كل نوسازی مدارس استان مركزی 

ت اول
نوب

اداره کل نوسازی مدارس استان مرکزی 

روابط عمومی و امور بين الملل شركت توانير

انتشارفراخواننوبتدومسرمایهگذاری
درطرحهایبهینهسازیمصرفبرقشرکتتوانیـر

 ش��رکت توانیر در راس��تای مفاد دس��تورالعمل ش��ماره ۹۹/۱6۹3۵/3۵۰ مورخ ۱3۹۹/۰3/27 که توس��ط معاونت برق و انرژی وزارت نیرو 
به منظور اجرای بند 4-3 مصوبه ش��ماره ۹8/36376/2۰/۱۰۰ مورخ ۱3۹8/۰8/۱8 وزیر نیرو ابالغ ش��ده اس��ت، از کلیه متقاضیان دعوت 
می نماید نسبت به سرمایه گذاری در طرح های بهینه سازی مصرف برق اقدام نموده و در ازای سرمایه گذاری صورت پذیرفته، معادل انرژی 
الکتریکی صرفه جویی ش��ده در طول عمر طرح )حداکثر به مدت ۱۰ س��ال( گواهی صرفه جویی قابل انتقال به غیر، قابل معامله در بورس 

انرژی و قابل تخصیص به تمامی کاربری های رایج از جمله استخراج رمزارزها را دریافت نمایند.
 متقاضی��ان می بایس��ت م��دارک م��ورد نی��از من��درج در پای��گاه اینترنت��ی دفت��ر تامی��ن مناب��ع مال��ی ش��رکت توانی��ر ب��ه نش��انی

 https://www.tavanir.org.ir/planning/financing/behinesazi/  را جهت دفتر تامین منابع مالی توانیر از طریق درگاه 
اینترنتی ثبت مکاتبات اداری ش��رکت توانیر به نش��انی https://wamp.tavanir.org.ir/letter/ ارس��ال نمایند. ش��ایان ذکر اس��ت 
به درخواس��ت های ناقص ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. برای کس��ب اطالعات بیش��تر می توانید با ش��ماره  27۹3۵64۵-۰2۱ تماس حاصل 

فرمائید.
الف( طرح های الویت دار:طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده با کولرهای گازی راندمان باال 

 )Split System   ای��ن ط��رح ش��امل س��رمایه گذاری جه��ت تامی��ن کولره��ای گازی از نوع دو تکه )مجموع��ه ای در دو محفظه جداگان��ه
ب��ا ظرفی��ت ۱8.۰۰۰ بی.تی.ی��و. ب��ر س��اعت و نس��بت بازده��ی ان��رژی )EER( مطابق ش��رایط بن��د »2« مجوز ش��ماره 66۱8۹۹ مورخ 
۱3۹8/۱۱/۱۵ ش��ورای اقتص��اد و اصالحیه ه��ای بع��د از آن در مناط��ق گرمس��یری جنوب��ی کش��ور می باش��د. تعهد گارانتی ۵ س��اله برای 
کمپرس��ور و گارانتی 2 س��اله برای س��ایر تجهیزات کولر گازی و تعهد خدمات پس از فروش به مدت ۱۰ س��ال در مناطق اجرای طرح 
برعهده س��رمایه گذار می باش��د. تامین هزینه های نصب برعهده صنعت برق خواهد بود. برای مش��اهده جزییات کامل طرح و همچنین 
 م��دارک م��ورد نی��از جه��ت ثبت درخواس��ت س��رمایه گذاری می توانید ب��ه پایگاه اینترنتی دفتر تامین منابع مالی ش��رکت توانیر به نش��انی

 https://www.tavanir.org.ir/planning/financing/behinesazi/ مراجعه فرمائید.
ب( سایر طرح های بهینه سازی

جهت کس��ب اطالعات در خصوص جزئیات و همچنین مدارک مورد نیاز جهت ثبت درخواس��ت  س��رمایه گذاری در طرح های بهینه س��ازی 
 ان��رژی الکتریک��ی ک��ه توس��ط متقاضی پیش��نهاد می ش��ود، می توانید ب��ه پایگاه اینترنتی دفتر تامین منابع مالی ش��رکت توانیر به نش��انی

 https://www.tavanir.org.ir/planning/financing/behinesazi/  مراجعه فرمائید.

م – الف 2096                                               

نوبت چهارم

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 :    2۰۹۹۰۰۵۰66۰۰۰۰2۵

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

۱6۰3/۱4۵/۹۹
کابل 2۰ کیلوولت 24۰*۱ هادی 

آلومینیوم 
7۱۰۰62۵.۰۰۰.۰۰۰

۱ -ضمانتنامه بانکی
2 - از محل مطالبات

3 -فیش نقدی
۱3۹۹/۰8/۱2ساعت  ۱۰:3۰ صبح۱3۹۹/۰8/۱۱ساعت ۱4

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 دوم

نوب

اصالحیه
آگهی مزایده امالک شهرداری بندرعباس مورخ ۹۹/7/23 آگهی به شرح ذیل اصالح می گردد:

۱-مزایده امالک جهت تکمیل و بهره برداری از ۱4 پروژه بش��رح مندرج در ش��رایط 
و اسناد مزایده میباشد.

2-تاریخ فروش اسناد از تاریخ ۹۹/7/23 لغایت ۹۹/8/۵ میباشد.

3-تاریخ تحویل پاکات پیش��نهادی تا پایان وقت اداری روز یکش��نبه ۹۹/8/۱۱ بوده و 
پیش��نهادات رس��یده راس ساعت ساعت ۱3 روز دوشنبه ۹۹/8/۱2 در کمیسیون عالی 

معامالت شهرداری بازگشایی و اعالم نتیجه می گردد.
Bandarabas.ir

روابط عمومي و امور بین الملل شهرداري بندرعباس


