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تبعات مخالفت با اف.ای.تی.اف
علی اکبر محمودی

دکترای مدیریت بازرگانی

سرمقاله

  گ��روه ویژه اقدام مالی 
در  اف ای ت��ی اف  ی��ا 
مجمع عمومی ایران و 
کره ش��مالی را در لیس��ت سیاه خود باقی 
نگه داشت و مارکوس پلیر رییس این گروه 
از همه کش��ورهای عضو و مقامات ناظر 
خواس��ت اقدامات واکنش��ی موثر بر روی 
این دو کش��ور اعمال کنند. پاس��خ عواقب 
این تصمیم را باید آنهایی بدهند که مدعی 
بودند تصویب نکردن اف.ای.تی.اف و ...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه
تجارت در گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

بازگشت دالرهای صادراتی 
قیمت ارز را کاهش می دهد؟

فعالیت کدام شغل ها از امروزممنوع است؟
اعالم محدودیت های جدید کرونایی 

در شهرهای قرمز  
 تجارت  گزارش می دهد

 رد پای واسطه ها در التهاب بازار فوالد 
گ��روه صنع��ت و تج��ارت: واس��طه گری یا داللی جنبه ه��ای مثبت و منفی دارد. اما در 
کش��ور ما اغلب فعالیت های واس��طه گری زمینه س��از برهم خوردن ثبات بازار و بروز 
التهابات قیمتی را فراهم کرده است. بسیاری معتقدند که بخش مهمی از چالش های 
امروز اقتصاد کش��ور در نتیجه نبود ثبات در سیاس��ت ها و نبود دورنمای مش��خص از 
برنامه های اقتصادی کشور است. از طرف دیگر تغییر مدام دسته ای از شاخص های 
کالن مانن��د ن��رخ ارز و ارزش پ��ول مل��ی نیز در ش��رایطی رقم می خورد، که تاثیر قابل 

مشاهده ای در وضعیت بازارهای مختلف دارد. در چنین شرایطی ...       صفحه 6
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 1442 االول  ربيـع   9    1399 آبـان   5 دوشـنبه 
سـال هفتم   شـماره1993   8 صفحه     3000 تومان
M o n 2 6 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e

 تجارت تصمیم تازه دولت برای عبور از چالش های واردات را بررسی کرد

 عبور از پیچ تحریم با رمز ارزها
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در ۱۰ روز مانده به پایان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 
همانگونه که انتظار می رفت رقابت بین نامزدهای این دوره 
شدیدتر می شود. نظرسنجی های آمریکا همچنان جو بایدن 
نامزد دموکرات ها را پیشتاز انتخابات می دانند اما دونالد ترامپ 
معتقد است این نظرسنجی ها جعلی است و او پیروز خواهد 
ش��د. نتیجه یک نظرس��نجی نشان می دهد که گرچه فاصله 
نامزدهای دموکرات و جمهوریخواه کاهش یافته اس��ت اما 

رای دهندگان مستقل از دونالد ترامپ ...

سخنگوی دولت در تشریح مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا 
گف��ت: از پنج��م آبان م��اه تا پایان آبان م��اه کلیه ادارات در 
شهرس��تان ته��ران ب��ه طور نوبه ای ی��ک دوم )۵۰ درصد( 
کارمندان سرکار خود حاضر خواهند شد و رؤسای دستگاه ها 
می بای��د ب��ه گون��ه ای برنامه ریزی الزم را انجام دهند که با 
اعم��ال این مصوبه، در تمش��یت ام��ور مراجعان و وظایف 
محوله، اخاللی ایجاد نش��ود. به گزارش ایلنا، علی ربیعی 

تصریح کرد: ستاد ملی کرونا مصوب کرد ...

ترامپ خود را پیروز 
انتخابات 2020 خواند

کرونا 50 درصد کارمندان 
دولت را خانه نشین کرد

 صفحه2  صفحه 8

باید حرمت روسای سه قوه و مسئوالن حفظ شود
 انتقاد رهبر معظم انقالب از هتک حرمت رئیس جمهور؛ 

 سهم 70 درصدی اجاره بها 
از درآمد مردم

محمدرضا رضایی کوچی
رئی�س کمیس�یون عم�ران 

مجلس 

يادداشت

 
متاس��فانه بازار مسکن 
اس��یر ع��ده ای دالل و 
فرص��ت طلب ش��ده و 
ب��ه دلی��ل ناتوانی دول��ت در کنترل قیمت 
ها و بی توجهی 7 س��اله به س��اخت وساز، 
ش��اهد افزایش بی رویه قیمت در این بازار 
هستیم. اما گرانی مسکن تبعات بسیار بدی 
بر زندگی اجاره نشیان داشته به نوعی که 
اکنون شاهد افزایش 4۰ درصدی نرخ اجاره 

در بازار مسکن  طی تابستان امسال...
ادامه در صفحه 3

مدیرعامل ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس از حل و فصل بدهی های ارزی این 
هلدینگ بعد از سال ها خبر داد و گفت: با  حل این مشکل، وزنه های سنگینی که به پای 

هلدینگ بود، باز شد و این یک کار انقالبی بود. 
به گزارش روابط عمومی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، جعفر ربیعی در مجمع 
عمومی عادی سالیانه فارس که به دلیل  شرایط ویژه ناشی از کرونا با حضور حداقلی فیزیکی 
سهامداران و حضور حداکثری مجازی سهامداران برگزار شد، در گزارشی به مجمع  گفت: 

با آزاد شدن سهام عدالت، امروز ۵۰ میلیون نفر سهامدار فارس هستند. 
وی با بیان اینکه سود عملیاتی شرکت در یکسال گذشته ۲۱ هزار و ۱۵۸ میلیارد تومان 
بوده، گفت: درآمدهای تلفیقی به 77 هزار  و ۸۵۳ میلیارد تومان و سود عملیاتی تلفیقی 
گروه هم در این مدت به ۱7 هزار و 77۱ میلیارد تومان رس��ید و این یعنی افزایش   ۱۱۳ 
درصدی سود دهی شرکت اصلی و ۵۱ درصدی سود تلفیقی گروه نسبت به سال مالی 

گذشته. همچنین دارایی گروه به عدد   ۲۹7 هزار و ۹7۰ میلیارد تومان رسیده است. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین دستیابی به تولید ۱۹ هزار و 4۲7 هزار تن و 
افزایش ۲۹۱ هزار تنی تولید نس��بت به س��ال  گذش��ته را دس��تاورد بزرگ این هلدینگ در 

شرایط سخت تحریم های ظالمانه از سوی آمریکا عنوان کرد. 
وی در ادامه با اش��اره به افزایش س��رمایه های صورت گرفته در فارس در دو س��ال اخیر، 
افزود: افزایش سرمایه های صورت گرفته از  محل سود انباشته است، که واقعی تر و البته 
شیرین تر است. در مهرماه ۹7 سرمایه شرکت از ۵ هزار میلیارد تومان به ۹۱۵۰  میلیارد 
تومان رسید، در بهمن ماه ۹۸ از ۹۱۵۰ میلیارد تومان به ۱4۳۵۰ میلیارد تومان از محل 
سود انباشته و امروز سرمایه شرکت از ۱4 هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۸7۰۰ میلیارد 

تومان از محل سود انباشته و سایر اندوخته های قانونی خواهد رسید. 
ربیعی با تاکید بر اینکه هلدینگ خلیج فارس یک شرکت توسعه محور است، گفت: تامین 
مالی ه��ای ص��ورت گرفت��ه در این هلدینگ،  صرف اتمام طرح های در حال اجرا و تعریف 
پروژه های بیشتر در راستای افزایش ثروت سهامداران و افزایش تولید ملی می شود و این 
یعنی سهامدار فارس  مطمئن است که این یک سهم بنیادین است که هر سال افزایش 
تولید و ثروت دارد. در همین راستا تسهیالت ریالی و گشایش  اعتبارات اسنادی داخلی، به 
مبلغ ۶ هزار و ۶۲۱ میلیارد تومان و اخذ تسهیالت ارزی به مبلغ ۸۰ میلیون دالر ظرف ۱۵ 

ماه گذشته برای پروژه های در  دست اجرای شرکت های تابعه صورت گرفته است. 
وی تامین سرمایه از بازار سرمایه را از دیگر روش های موفق فارس عنوان کرد و افزود: 
کسب درآمد ۲ هزار و 4۶۵ میلیارد  تومان از محل عرضه اولیه سهام، انتشار 4 هزار میلیارد 
تومان اوراق اجاره و تبعی و ۲۳ هزار و 7۰۰ میلیارد تومان از طریق  افزایش سرمایه منجر 
به تامین مالی ۳۰ هزار میلیارد تومانی فارس از بازار سرمایه ظرف دو سال و نیم شده که 
همه آنها برای تکمیل، احداث و  راه اندازی پروژه های در دس��ت انجام و جدید هلدینگ 

صرف خواهد شد و این یعنی ثروت آفرینی و تولید بیشتر. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس دس��تاورد بزرگ به دس��ت آمده در این هلدینگ را حل 
مشکالت بدهی های ارزی عنوان کرد و گفت:  امروز با افتخار اعالم می کنم همکاران ما 
کاری کردند که دیگر بدهی های ارزی به شرکت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، 

هلدینگ را آزار نمی دهد و مسائل پیشین ارزی  در صورت های مالی حل شده است. 
وی با اشاره به اخذ مبلغ 7 هزار و ۶۳7 میلیارد تومان تسهیالت ریالی برای بازپرداخت 
بدهی های ارزی هلدینگ، اظهار داشت: پرداخت بدهی های ارزی به شرکت ملی نفت 
طی دو س��ال و نیم اخیر با  نرخ میانگین ارز ۱۱ هزار و ۶۰۰ تومان صورت گرفته که با 
توجه به نرخ امروز موجب صرفه اقتصادی ۱4 هزار و ۹۶۰  میلیارد تومانی شده، همچنین 
مبلغ 4۵4 میلیون دالر از بدهی شرکت به شرکت ملی صنایع پتروشیمی طی دو سال 
و نیم  اخیر با نرخ میانگین ۱۵ هزار و ۱۰۰ تومان پرداخت ش��د که با توجه به نرخ امروز 

ارز، موجب صرفه اقتصادی 4 هزار و ۵۸۵  میلیارد تومانی شد.  ربیعی تاکید کرد: این یک 
کار انقالبی بود و امروز بخش زیادی از بدهی های ارزی هلدینگ پرداخت شده و برای 
سال های آینده ما  وزنه های سنگین بدهی ارزی را از پای هلدینگ  و شرکت های تابعه باز 
کردیم.  وی همچنین به رفع کامل مغایرت های موجود فی ما بین  هلدینگ و شرکت ملی 
نفت، اشاره کرد و گفت: همچنین مغایرت های  هلدینگ با شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
از مبلغ ۳۸۶ میلیون دالر به ۶۸ میلیون دالر کاهش یافته که ما نسبت به آن  معترضیم 

که انشاءاهلل در مرجع داوری مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس، یکی دیگر از دستاوردهای این مجموعه 
را بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کش��ور عنوان کرد  و گفت: ۸۸ درصد از ارز ناش��ی از 
صادرات شرکت های تابعه از طریق سامانه نیما در سال ۹۸ انجام شده که بیانگر انجام 

۱۲۵  درصدی تعهدات ارزی شرکت در این مدت است. 
وی عرضه اولیه سهام  شرکت های پتروشیمی شهید تندگویان، آریاساسول و پتروشیمی 
ارومیه در س��ال مالی ۹۸ به بورس را عمل به  وعده های بورس��ی هلدینگ خلیج فارس 

عنوان کرد و گفت: تا پایان سال 
سهام سه ش��رکت بوعلی، اروند 
و بن��در ام��ام را عرض��ه  خواهیم 
کرد.  ربیعی همچنین به عملکرد 
صندوق بازارگردانی این هلدینگ 
اش��اره کرد و گف��ت: بازارگردانی 
یعن��ی روان ک��ردن معامالت و 
ن��ه  قیمت گ��ذاری مصنوع��ی و 
دستکاری در قیمت ها. در اصالح 
اخیر بازار سرمایه که ۲۹.۲ درصد 
ب��ود با عملکرد خوب بازارگردان 
 خلیج فارس، س��هام فارس ۱۵.۲ 

درصد، پارس ۹درصد، فجر 4.۶ درصد، مبین ۱7.۸ درصد، نوری ۸.۳ درصد و آریا ساسول 
  ۵.۸ درصد اصالح داشت. 

وی افزود: بازارگردانی از نظر ما هم در بازار مثبت و هم در بازار منفی باید انجام ش��ود و 
امروز صندوق بازارگردانی اختصاصی خلیج فارس که  دومین صندوق بازارگردانی در بازار 
سرمایه از حیث ارزش دارایی است،  از نظر تعداد واحد سرمایه گذاری بزرگترین صندوق 
بازارگردانی  اختصاصی کشور است. همچنین ارزش بازار فارس که ۲۸ بهمن سال گذشته 
به صد هزار میلیارد تومان رسید واولین شرکت تاریخ  بازار سرمایه شد که از صد هزار میلیارد 

تومان ارزش بازار عبور کرد امروز به 4۱7 هزار میلیارد تومان رسیده است. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس با بیان اینکه ارزش بازار گروه شرکت های هلدینگ خلیج 
فارس، ۱۱ درصد بورس و فرابورس را تشکیل می دهد،  گفت: با وجود اصالح قیمت ها 
در دو ماه اخیر نسبت به ابتدای تیر ۱۳۹۸، سهام فارس بازدهی ۸۰۰ درصد، پترول 7۱۳ 
درصد،  نوری 4۶۱، درصد، فجر ۲۹4 درصد، مبین ۲۱۸ درصد، شگویا ۲۳4 درصد، شاروم 

۲۰۲ درصد، آریا ۱۶۰ درصد و پارس   ۲۸4 درصد داشته است. 
ربیع��ی همچنی��ن طرح ه��ای 
جه��ش دوم هلدینگ تا انتهای 
س��ال ۱4۰۰،  را ش��امل ۱۳ 
ط��رح ش��یرین س��ازی ب��رش 
س��بک پتروشیمی بوعلی  سینا، 
پتروش��یمی هنگام، پاالیش گاز 
ی��ادآوران خلیج فارس)فاز اول(، 
تصیفه خانه مرکزی پتروشیمی 
بندر امام، پتروشیمی آپادانا  خلیج 
ف��ارس، بازس��ازی واحد زایلین 
پتروش��یمی بوعلی س��ینا، طرح 
بهس��ازی و احداث تاسیس��ات 

جمع آوری گازهای مشعل، توسعه  صنایع پایین دستی پترو ایرانیان، پتروشیمی گچساران، 
طرح تبدیل مواد اولیه الیاف به بطری پتروشیمی شهید تندگویان، شیمیایی  صدف عسلویه، 
طرح کلرآلکالی پتروشیمی بندر امام و طرح مونوکسید کربن پتروشیمی کارون عنوان 
کرد.  به گفته وی برای این طرح ها ۲.7 میلیارد یورو سرمایه گذاری ارزی و ۸ هزار و ۳۱۵ 
میلیارد تومانی س��رمایه گذاری ریالی  صورت خواهد گرفت که موجب افزایش ظرفیت 

اسمی تولید ۶.۶۲ میلیون تنی هلدینگ خلیج فارس می شود. 
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس همچنین با اشاره به ۱۳ طرح  جهش سوم از ۱4۰۱ به 
بعد گفت: با راه اندازی این ۱۳ طرح از  جمله  مگاپروژه عسلویه)هرمز(، الفین و پلی الفین 
جنوب و پتروشیمی تفتان آریا در منطقه آزاد چابهاربا سرمایه گذاری ۱۱.۳۰4  میلیارد یورو 
و ۵ هزار و  ۳4۳ میلیارد تومان، ۱7.۵ میلیون تن ظرفیت اسمی تولید هلدینگ افزایش 
می یابد.  ربیعی در پایان خاطر نشان کرد: کارهای انجام شده محصول تالش های یک 
تیم و یک خانواده بزرگ به نام هلدینگ خلیج فارس  اس��ت و من از همه این عزیزان و 
حتی منتقدان و بعضا مغرضان تشکر می کنم و امروز اگر حتی با کمی انصاف به عملکردها 
 بنگرند، می بینند دستاوردهای تیم مدیریتی هلدینگ از آخر سال ۹۶ تاکنون با پیش از آن 
قابل مقایسه نیست و امروز هلدینگ خلیج  فارس، به سازمانی تاثیرگذار در اقتصاد کشور 
تبدیل شده و عملکرد خوبی در تولید و صادرات و بورس و مسئولیت های اجتماعی  دارد و 
این موفقیت ها تا زمانی که همه عزیزان از مدیران و کارگران تا مهندسان و کارشناسان 
کار تیمی بکنند ادامه خواهد داشت  و آن روزی که به فردگرایی گرایش پیدا کنیم، روز 

سقوط و کاهش موفقیت ها خواهد بود. 
در ادامه، امید قائمی رییس مجمع عمومی تسویه بدهی ارزی هلدینگ خلیح فارس را  
کاری بسیار بزرگ عنوان کرد و گفت: این  بدهی ها، وزنه بسیار سنگینی به پای هلدینگ 

خلیج فارس بود که بخش زیادی از آن حذف شد. 
در ادامه با قرائت گزارش حسابرس، صورت های مالی هلدینگ خلیج فارس به تصویب 
رسید.  در پایان با اشاره به تحقق سود ۱4۶ تومانی، به پیشنهاد مجمع، تخصیص ۱۰۰ 
تومان به ازای هر س��هم )افزایش س��رمایه ۱۰۰  درصدی به میزان ۱4 هزار ۳۵۰ میلیارد 
تومان(برای افزایش سرمایه و تخصیص ۳4.۸ تومان به ازای هر سهم برای  سهامداران 
به رای گذاش��ته ش��د که مورد تصویب قرار گرفت.  این س��ود تا ۱۲ آبان از طریق س��امانه 

سجام برای سهامداران حقیقی واریز خواهد شد. 

در مجمع فوق العاده � 
افزایش سرمایه ۱۰۰ � درصدی فارس تصویب شد

 مجمع عمومی فوق العاده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس با افزایش سرمایه ۱۰۰ 
درصدی این شرکت از محل سود انباشته و  اندوخته سرمایه ای موافقت کرد. 

به گزارش روابط عمومی ش��رکت صنایع پتروش��یمی خلیج فارس، پیش از ظهر امروز و 
بالفاصله بعد از پایان مجمع عمومی عادی  سالیانه فارس، مجمع عمومی فوق العاده این 
شرکت برای بررسی افزایش سرمایه تشکیل جلسه داد.  در این جلسه بعد از استماع گزارش 
توجیهی افزایش سرمایه که از سوی جعفر ربیعی، مدیرعامل و نائب رئیس هیات مدیره 
شرکت صنایع پتروشیمی خلیج  فارس ارائه شد و همچنین گزارشی از سودهای کسب 
شده از جمله خرید مدبران اقتصاد از پترول، افزایش سرمایه  پیشنهادی هیات مدیره به 
تصویب مجمع رسید.  بر اساس این مصوبه سرمایه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
از  مبلغ ۱4 هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان به ۲۸ هزار و 7۰۰  میلیارد تومان افزایش می یابد تا 
فارس دومین شرکت بازار سرمایه از نظر میزان سرمایه ثبت شده باشد.  به گفته امید قائمی 
رئیس این مجمع، افزایش سرمایه ثبت شده در مدت حداکثر دو ماه ثبت رسمی و اعمال 

خواهد شد و برای  سهامداران فعلی در قالب سهام جایزه قابل برداشت خواهد بود. 

در مجمع عمومی عادی سالیانه فارس اعالم شد: 

با آزادشدن سهام عدالت،  ۵۰ میلیون نفر سهامدار فارس شدند
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زمان مقابله با اقدامات تهدیدآمیز آمریکا
 نمایندگی دائم ایران نزد دفتر سازمان ملل و سایر سازمان های 
بین المللی در ژنو در حساب توئیتری خود نوشت: »آقای بقایی، 
س��فیر ایران در نشس��ت با آلنا دوهان، گزارش��گر ارشد و گروه 
کش��ورهای هم فک��ر در خص��وص اقدام��ات یکجانبه قهری: 
اقدامات قهری یکجانبه با نقض گس��ترده اس��اس حقوق بشر 
مردم همانند یک سیاه  چاله گسترش پیدا می کند. آن ها با اعمال 
تهدید علیه س��المت عمومی جهانی و تضعیف همکاری های 
بین المللی برای مهار همه گیری دارند سیاس��ت های کش��تار 
جمعی را پیش می گیرند. به گزارش ایلنا،نمایندگی ایران افزود: 
زمان آن فرارسیده است که جامعه بین المللی بی رحمی افراطی 
اقدامات قهری یکجانبه و غیرقانونی بودن مطلق شان را درک 
کنند چراکه تنها هدف شان گرسنگی دادن و کشتن مردم است. 
هی��چ مبن��ای حقوقی و اخالقی ب��رای همراهی با تحریم های 

یکجانبه آمریکا وجود ندارد.

"نه به تحریم ایران" در مقابل هتل ترامپ 
 گروهی از معترضان به سیاس��ت های رئیس جمهور آمریکا با 
در دست داشتن پالکاردهایی روبروی هتل بین المللی ترامپ 
نسبت به سیاست های جنگ طلبانه و ضدایرانی او اعتراض  کرده 
و شعار سر دادند.به گزارش ایسنا از یورونیوز، دونالد ترامپ به 
همراه اعضای خانواده اش برای حضور در مراسم برش روبان 
قرمز هتل  بین المللی اش در شهر واشنگتن حاضر شده بود.در 
تظاهرات ضد ترامپ که در روبروی این هتل ش��کل گرفت، 
افراد پالکاردهایی به دست داشتند که هم به نقد سیاست های 
دول��ت او در کنت��رل وی��روس کرونا پرداخته بود و هم نس��بت 
به سیاس��ت های او در قبال ایران انتقادهایی مطرح ش��ده بود.
روی یکی از پالکاردهای قرمز رنگ نوشته شده بود "ما ترور 
رهبران ایرانی توسط پنتاگون را محکوم کنیم؛ از طرف حزب 
سوسیالیسم و آزادی".روی پالکارد دیگری نوشته شده بود "اگر 
من هم بخواهم می توانم آغازگر جنگ باشم" و روی پالکارد 
دیگری نوشته بود "نه به جنگ و تحریم ایران". این اعتراضات 

با شعارهایی علیه مدیریت دونالد ترامپ نیز همراه بود.

تکرار ادعای دخالت ایران در انتخابات آمریکا 
 وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مدعی ش��د آنچه که "تالش 
ایران برای دخالت در انتخابات آمریکا" می خواند با پیامدهایی 
مواجه خواهد ش��د.به گزارش ایس��نا، مایک پمپئو در توییتی 
نوشت: ما نمی گذاریم که تالش اخیر نظام ایران برای دخالت 
در انتخابات م��ان، دموکراس��ی مان را تضعی��ف کند. ما به طور 
آش��کار مش��خص کرده ایم که چنین اقداماتی پیامدهایی دارند 
و دی��روز نی��ز ۵ نهاد ایرانی را تحریم کردیم.به گزارش ایس��نا، 
مقام��ات اطالعاتی آمری��کا با مطرح کردن اتهامات انتخاباتی 
علیه ایران و روسیه مدعی شده اند ایران مسئول فرستادن ایمیل 
هایی تهدید آمیز اس��ت که این هفته رای دهندگان دموکرات 
را هدف قرار داده است و همچنین روسیه نیز به سهم خود در 
انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مداخله می کند.جان 
راتکلیف رئیس اطالعات ملی آمریکا، روز چهارشنبه مدعی شد 
که این دو کش��ور »اقدامات بخصوصی را برای تاثیرگذاری بر 

نظر جمعی درباره رقابت انتخاباتی انجام داده اند«.

تحریم های غیر انسانی دارو
 معاون رئیس شورای امنیت روسیه در مورد تحریم ها علیه ایران  
گف��ت: تحریم های��ی که مانع از دریافت کمک های الزم برای 
مقابله با شیوع ویروس کرونا در برخی کشورها شده، غیرقابل 
قبول  است و باید محکوم شود. به گزارش ایلنا به نقل از تاس، 
دیمیتری مدودیف گفت: چنین تحریم ها و  محدودیت هایی در 
شرایط شیوع بیماری همه گیری که همه جهان را درگیر کرده، 
کاماًل غیرانس��انی و غیرقابل قبول اس��ت .وی افزود: کش��ورها 
در مبارزه با بیماری باید همبس��تگی و همکاری داش��ته باش��ند 
و کاالهای اساس��ی، غذا و دارو برای تمامی نیازمندان فراهم 
ش��ود و در این زمینه روس��یه از ارس��ال تجهیزات پزش��کی و 
وس��ایل حفاظت ش��خصی به کشورهایی که نیاز داشته باشند، 

خودداری نخواهد کرد.

 آذربایجان درگیری مرزی با ایران ندارد
 رئیس جمهور آذربایجان تاکید کرد که درگیری در مرز با ایران 
به پایان رسیده است.به گزارش ایلنا از آپا، الهام علی اف گفت: 
م��ا مناط��ق مرزی در مرز ایران و جمهوری آذربایجان را کامال 
از درگیری آزاد کرده ایم و دیگر هیچ درگیری و نزاعی در آنجا 
وجود ندارد.وی افزود: به دلیل این که درگیری ها در مرز ایران 
در کنار رود ارس بود، به صورت تصادفی برخی سالح ها از مرز 
عبور کرده بود. اما ما مناطق مرزی ایران و جمهوری آذربایجان 
را کامال از درگیری آزاد کردیم. بنابراین اکنون هیچ نگرانی برای 

برادران ایرانی ما در آن طرف رود ارس وجود ندارد.

زندانی، یک انسان محتاج اصالح و کمک 
 رئیس س��ازمان زندان ها گفت: از ش��هید الجوردی آموخته ایم 
که زندانی تا قبل از ورود به زندان مجرم است ولی بعد از ورود 
به زندان، او را یک انسان محتاج، مستعد و مستحق اصالح و 
کم��ک م��ی پنداریم و مددجوی زن را بیش از دیگر مددجویان 
مستحق یاری، مهربانی و دستگیری می دانیم.به گزارش ایلنا، 
محمدمهدی حاج محمدی گفت: کار زندانبانی به معنای حقیقی 
دش��وار اما پرافتخار اس��ت و عش��ق و اعتقاد قلبی به هدایت و 
کمک به بندگان گرفتار، خطاکار و دربند از یک س��و و تامین 
آرامش و آس��ودگی خاطر دیگر ش��هروندان از سوی دیگر، این 
دش��واری را قابل تحمل می کند.رئیس س��ازمان زندان ها در 
بازدی��د از بخش ه��ای مختلف این ندامتگاه در خصوص برخی 
گالی��ه ه��ای زندانی��ان خطاب به مدیر و کارکنان زندان گفت: 
از همین امروز برای رفع نواقص اقدام کنید چرا که به فرموده 
مقام معظم رهبری زندانی بجز رنج محدودیت و محصور بودن 

نباید متحمل رنج مضاعف دیگری بشود.

سياسي

 رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار حضوری با رئیس جمهور 
و اعضای س��تاد ملی مقابله با کرونا، ضمن قدردانی از عملکرد 
این ستاد، توصیه های مهمی را بیان و بر لزوم اتخاذ تصمیم های 
قاطع و حاکمیتی، اقناع افکار عمومی و همکاری همه دستگاهها 
و آحاد مردم برای مقابله با وضعیت تأس��ف بار ویروس عالم گیر 

کرونا تأکید کردند.
به گزارش ایسنا، حضرت آیت اهلل خامنه ای با انتقاد شدید و صریح 
از اقدام برخی ها در برخورد با دولت و رئیس جمهور و هتک حرمت 
ایش��ان، گفتند: هتک حرمت حرام اس��ت و انتقاد با هتک حرمت 
تفاوت دارد ضمن اینکه امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به 

همکاری و اتحاد و انسجام نیاز دارد.
رهبر انقالب اس��المی در ابتدای سخنانش��ان، هدف از تش��کیل 
این جلس��ه را که به دعوت ایش��ان تش��کیل شد، وضعیت تأسف 
بار بیماری کرونا در کش��ور و لزوم تالش مضاعف و بکارگیری 
ابتکارات جدید برای مواجهه با این ویروس، بیان کردند و افزودند: 
البت��ه اص��ل ای��ن موضوع و همچنین اوج پاییزی آن در همه دنیا 

فراگیر است و فقط مخصوص ایران نیست.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای با اش��اره به نح��وه مدیریت مقابله با 
این ویروس در کشورهای مختلف، خاطرنشان کردند: در برخی 
کشورها همانند امریکا بدترین مدیریت اعمال شده است ولی ما 
باید تالش کنیم از این حادثه که با جان و سالمت مردم و امنیت 

و اقتصاد آنها در ارتباط است، با بهترین مدیریت عبور کنیم.
ایش��ان الزم��ه اِعم��ال مدیری��ت صحیح و مناس��ب را »اتخاذ 
تصمیم های قاطع حاکمیتی«، »اقناع افکار عمومی« و »همکاری 
همه دستگاهها و همچنین همکاری مردم« دانستند و افزودند: 
البته این همکاری فقط مختص مقابله با کرونا نیست بلکه باید در 
همه مسائل بخصوص مسائل سیاسی وجود داشته باشد زیرا کشور 
که دارای ملتی قدرتمند، نظام نوپدید و سخن جدید است، به طور 
طبیعی با مسائل مهمی در عرصه جهانی و داخلی مواجه است.

رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم اتحاد و انسجام درونی در 
کشور، به اقدام اخیر برخی ها در مواجهه با دولت و شخص رئیس 
جمهور اش��اره کردند و گفتند: اگرچه در میان این برادران، افراد 
خوب��ی ه��م هس��تند، اما این کار غلط ب��ود و این موضوع را بطور 

صریح اعالم می کنم.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، انتقاد را غیر از هتک حرمت دانستند 
و افزودند: هتک حرمت در میان مردم حرام اس��ت و نس��بت به 

مسئوالن بیشتر، بخصوص در میان مسئوالن باالی کشور.
ایشان خاطرنشان کردند: ممکن است انتقاد درستی داشته باشید، 
انتقاد کنید اشکالی ندارد اما انتقاد با اهانت و هتک حرمت متفاوت 
است اینگونه رفتارها و هتک حرمت، روش امریکایی ها است که 

در مناظره ها و کارهای مطبوعاتی، خود را در دنیا رسوا کرده اند 
تا جایی که یک شخصیت برجسته سیاسی آنها می گوید، دنیا با 

هراس و تحقیر به ما نگاه می کند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: روش ما اسالمی و قرآنی است، 

یعنی انتقاد بیان می شود اما هتک حرمت انجام نمی گیرد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای در جمع بندی این موضوع گفتند: باید 
حرمت رؤس��ای س��ه قوه و مسئوالن کشور که در عرصه خدمت 

رسانی به مردم هستند، حفظ شود.
ایشان بعد از بیان این نکته مهم، به بحث کرونا بازگشتند و با اشاره 
به جنبه های سالمت محور، امنیتی و اقتصادی تصمیم گیری ها 
درباره این بیماری، و احتمال تعارض این جنبه ها با یکدیگر، تأکید 
کردند: از آنجا که جنبه های امنیتی و اقتصادی نیز نشأت گرفته از 
همین بیماری است، بنابراین اصل و اولویت در تصمیم گیری ها، 

سالمت مردم است.
رهبر انقالب اس��المی با قدردانی از اقدامات س��تاد ملی مقابله با 
کرونا و کمیته های وابسته به آن، عملکرد کادر درمان و سالمت 
را بسیار درخشان و جهاد فی سبیل اهلل خواندند و در ادامه توصیه 

های مهمی را بیان کردند.
»ل��زوم راه ان��دازی فوری ی��ک عقبه قرارگاهی و عملیاتی برای 
اج��رای تصمیمات س��تاد ملی مقابله ب��ا کرونا و نظارت بر اجرا« 

اولین توصیه حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
توصیه بعدی ایشان درباره »محوریت وزارت بهداشت برای تعیین 

مصادیق محدودیت ها« بود.
رهب��ر انق��الب اس��المی گفتند: هنگامی که وزارت بهداش��ت، 
مصادیق محدودیت را تعیین کرد، بقیه دستگاهها باید بدون در 

نظر گرفتن مالحظات دیگر، آنها را رعایت و اجرا کنند.
حض��رت آیت اهلل خامنه ای افزودند: کنترل دقیق مبادی ورودی 
کشور، محدودیت ترددهای غیرضرور بین شهری به همراه اقناع 
مردم و اِعمال سخت گیرانه ضوابط در ناوگان حمل و نقل شهری 
و محیطهای عمومی، از جمله مصادیق محدودیت ها اس��ت که 
مسئولیت اصلی اجرا و نظارت، با شورای امنیت کشور و نیروی 

انتظامی است.
»آموزش همگانی درباره راههای شیوع و شیوه های پیشگیری به 
صورت محله محور و با استفاده از ظرفیت مساجد و بسیج و البته با 
محوریت وزارت بهداشت و همکاری وزارت ارشاد و صداوسیما« 
و »ل��زوم تصویب جرائم س��ختگیرانه ب��رای افرادی که مرتکب 
تخلفات بزرگ از ضوابط بهداشتی می شوند« توصیه های دیگر 

رهبر انقالب اسالمی به مسئوالن برای مقابله با کرونا بود.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به سخت تر شدن شرایط زندگی 
برخی افراد و مش��اغل با اجرای جرائم س��خت گیرانه، خاطرنشان 

کردند: در این زمینه دولت باید بسته های حمایتی را در نظر بگیرد، 
ضمن آنکه خّیرین و مردم نیز باید وارد میدان شوند و به کمک 
این افراد بیایند چرا که این کار جزو بهترین کارها و برترین وسایل 

نزدیک شدن به خدا است.
ایشان همچنین با اشاره به اهمیت مقابله با بیماری در روزهای 
اول آن، گفتند: بر اساس گفته متخصصان اگر در یکی دو روز اول، 
مبتالیان شناسایی و برای معالجه آنها اقدام شود، تلفات کاهش 

جدی خواهد یافت که این کار بسیار الزم است.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر »به حداقل رساندن مراجعات به 
دستگاههای اجرایی با افزایش خدمات الکترونیک«، مسئوالن 
را به رعایت حداکثری ضوابط بهداشتی توصیه کردند و افزودند: 
متأس��فانه گاه��ی برخی از مس��ئوالن در رعای��ت مواردی مثل 
ماسک زدن به شیوه صحیح یا رعایت فاصله، کوتاهی می کنند 
ک��ه ای��ن بی اعتنایی ها ب��ر رعایتهای عمومی مردم هم اثر منفی 

می گذارد.
ایشان همچنین با تأکید بر لزوم استخدام نیروی انسانی مورد نیاز 
وزارت بهداشت، از تحقیقات پژوهشگران برای دستیابی به دارو و 

واکسِن مقابله با کرونا صمیمانه و عمیقاً تقدیر کردند.
»شنیده شدن یک حرف واحد از جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا« 

توصیه بعدی و مؤکد حضرت آیت اهلل خامنه ای بود.
رهبر انقالب اسالمی همچنین با اشاره به حضور پر شمار نیروهای 
داوطلب در ماههای اول شیوع بیماری و خدمات مؤثر آنان همانند 
کمک به پرستاران، ضدعفونی کردن دستگاهها و معابر، راهنمایی 
خانواده ها و کمک به افراد سالمند، استمرار این فعالیتها را مورد 
تأکید قرار دادند و از نیروهای داوطلِب مخلص و جوانان مؤمن و 

صالح خواستند بار دیگر وارد میدان شوند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با اشاره به اینکه برخی افراد بیکار شده 
در اثر کرونا، بیمه بیکاری ندارند، گفتند: تأمین اجتماعی موظف 
اس��ت برای حل این مش��کل اقدام کند که البته در این قضیه نیز 

ورود خّیرین از برترین انفاق ها است.
رهبر انقالب اسالمی در پایان سخنانشان، اهمیت معجزه وار دعا، 
توسل و استغفار را برای دفع بال مورد تأکید قرار دادند و افزودند: 
همه آنچه گفته شد در حکم ابزار است و آنچه به این ابزارها، جان 
و روح می بخشد پروردگار متعال است که باید با دعا و تضرع، نظر 
لطف الهی را که همواره شامل حال ملت ایران بوده است، برای 

عبور از این گردنه نیز جلب کرد.
ایش��ان خاطرنش��ان کردند: کارهای بزرگی در کش��ور در جریان 
است و به توفیق الهی هیچ حادثه ای نتوانسته جمهوری اسالمی 
را متوقف کند اما باید این موانع را که موجب ُکند ش��دن حرکت 

می شود، هر چه زودتر برطرف کرد.

 انتقاد رهبر معظم انقالب از هتک حرمت رئیس جمهور؛ 

باید حرمت روسای سه قوه و مسئوالن حفظ شود

اخبار كوتاه

 سفیر جمهوری اسالمی ایران در فرانسه به مناسبت روز ملل متحد 
در بیانیه ای تاکید  کرد: سازمان ملل متحد در پی جنگ ها، نزاع و 
درگیری و کشتار میلیون ها انسان، به عنوان یگانه راه حل مبتنی 
بر سازوکارهای پذیرفته شده مجموعه ملل مهم جهان به منظور 
حفاظت از نس��ل های آینده از بالی جنگهای ویرانگر و خانمان 
سوز که در مقاطع کوتاه جامعه بشری را با انواع مصائب پرشمار و 
غیرقابل جبران و غیرقابل بیان روبرو ساخت، با تالش ها و با اهدافی 
متعالی و صلح جویانه و به منظور پاسداشت ارزشهای انسانی، حقوق 
اولیه و اساسی انسان ها در هر کجای جهان پا به عرصه وجود نهاد. 

به گزارش ایسنا، در ادامه بیانیه ای که بهرام قاسمی منتشر کرد 
آمده اس��ت: اهدافی واال و بنیادین برای حفظ عدالت و احترام به 
تمامی معاهدات و حقوق بین المللی و تالشی برای ارتقاء جایگاه 
اجتماعی، زندگی برتر و آزادی و عدالت برای همگان و زیستنی 
صلح آمیز و گامی بلند برای حفظ امنیت و ثبات پایدار و توسل به 

تمامی ابزارهای مش��روع به منظور توس��عه اقتصادی و اجتماعی 
ملل گوناگون، و بدین سان در ۲4 اکتبر ۱۹4۵ منشور ملل متحد 
با هزاران امید و آرزو در پی قرن ها کشتار میلیون ها زن و مرد و 
ک��ودک بخص��وص در ق��اره اروپا الزم االجرا گردید.  در ادامه این 
بیانیه آمده است: ۲4 اکتبر، "روز ملل متحد" را گرامی می داریم 

و آن را بهانه ای می س��ازیم برای باز اندیش��یدنی دگربار پیرامون 
اهداف واالی تاسیس سازمان ملل و تصویب منشور ملل متحد و 
نقد منصفانه عملکرد این سازمان و اهداف اعالمی آن و آنچه از آن 
روز تا به امروز بر ما مردم جهان گذشته است، آنچه بود و آنچه شد 
و آنچه باید باشد. بی شک خیزش و رستاخیزی دیگر برای توان 
بخشی به این سازمان و بازنگری عملکرد آن در روزگار پرآشوب 
کنونی و جهان "در حال گذاری" که به واسطه سیاست های برخی 
قدرت های جنگ افروز و زیاده خواه، از دامنه و کارآمدی آن به عمد 

و از سر آگاهی نااهالن زورمدار، بسیار کاسته شده است. 

کرونا 5۰ درصد کارمندان دولت را خانه نشین کردبررسی ۳۰۰ طرح و الیحه در طول ۴ ماه عملکرد مجلس یازدهم
 سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی درباره اینکه این روزها شاهد 
هس��تیم طرح ها و لوایح اقتصادی از س��مت نمایندگان مطرح می ش��ود آیا این طرح ها 
می توانند مشکالت اقتصادی را حل کنند؟ گفت:  در این 4 ماهی که از مجلس گذشته 
۳۰۰ طرح و لوایح در مجلس ثبت شده است. این طرح ها و لوایحی که مطرح می شوند 
ابتدا باید به کمیسیون ها برود سپس در آنجا بررسی شود، اگر رای آورد به صحن بیاید. 
مهدی طغیانی در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به اینکه با توجه به شرایط کشور می توانیم 
طرح های بنزینی را مطرح کنیم مانند اینکه به قیمت س��ال ۹7 و بنزین لیتری هزار 

تومان برگردیم در صورتی که امروز بنزین لیتری ۳۰۰۰ تومان است، عنوان کرد: در شرایط فعلی خیلی نمی توانیم چنین 
بحث هایی را داشته باشیم باید دست نگه داریم تا اوضاع سامان پیدا کند و وضعیت اقتصادی کشور به سمت ثبات گام 
بردارد.وی تاکید کرد: صحبت کردن درباره اقتصاد نیازمند متغیرهای کلیدی به خصوص نرخ تورم است. باید تا پایان سال 
از صحبت درباره مس��ائل اقتصادی خودداری کنیم و از س��وی دیگر ببینیم دولتی که روی کار می آید آیا توانایی احصای 

چنین چیزی را دارد یا خیر.

س��خنگوی دولت در تش��ریح مصوبات جلس��ه س��تاد ملی کرونا گفت: از پنجم 
آبان م��اه ت��ا پای��ان آبان ماه کلیه ادارات در شهرس��تان تهران به طور نوبه ای یک 
دوم )۵۰ درصد( کارمندان س��رکار خود حاضر خواهند ش��د و رؤس��ای دستگاه ها 
می بای��د ب��ه گون��ه ای برنامه ریزی الزم را انجام دهند که با اعمال این مصوبه، در 
تمش��یت امور مراجعان و وظایف محوله، اخاللی ایجاد نش��ود. به گزارش ایلنا، 
علی ربیعی تصریح کرد: س��تاد ملی کرونا مصوب کرد در 4۳ شهرس��تان که بنا 
بر اعالم وزارت بهداش��ت به دلیل عدم مراعات پروتکل های بهداش��تی و میزان 

شیوع در وضعیت قرمز قرار دارند از روز دوشنبه هفته جاری محدودیت های شدید اعمال خواهد شد. لیست این 
شهرستانها به استانداران اعالم می شود.ربیعی تصریح کرد: در این محدودیت ها گروه های شغلی ۲، ۳ و 4 تعطیل 
خواهند شد.س��خنگوی دولت تاکید کرد: بدیهی اس��ت مش��اغل مرتبط با زندگی روزمره و نیازهای ضروری مردم 
از جمله اورژانس ها، مراکز خدماتی و اداری، مراکز امنیتی، فروش��گاه های زنجیره ای، س��وپرمارکت ها، نانوایی ها 

و… به فعالیت خود ادامه خواهند داد.

در بيانيه ای به مناسبت روز "ملل متحد"مطرح شد

سازمان ملل هرگز نباید گروگان هیچ قدرتی شود

 ریی��س جمه��ور از جدی نگرفتن توصیه های قانونی از 
ط��رف برخ��ی مردم انتقاد ک��رد و گفت: برای کمک به 
تهیه و توزیع مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مساجد 

و بسیج مردمی نیازمند هستیم.
 به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی رئیس جمهور  پیش 
از س��خنان رهبر انقالب اس��المی، با بیان گزارش��ی از 
فعالیت های مقابله با کرونا در هشت ماه گذشته، گفت: 
برای مقابله با این ویروس فعاًل راهی جز رعایت ضوابط 

بهداشتی و پیشگیری وجود ندارد.
رئیس جمهور افزود: همانند دوران جنگ که اجازه خرید 
تجهیزات جنگی به ما نمی دادند، در ابتدای شیوع کرونا نیز 
تقریباً هیچ کس تجهیزات مورد نیاز مثل کیت تشخیص، 
دس��تگاه تنفس، امکانات و تجهیزات آی س��ی یو و حتی 
ماس��ک را به ما نداد ولی با اتکاء به ش��رکت های دانش 
بنیان، این تجهیزات را به سرعت تولید کردیم و اکنون 

هیچ مشکلی نداریم.
روحانی روحانی اظهارداش��ت: در ماجرای کرونا برای ما 
روش��ن ش��د که تکیه بر توان و امکانات داخلی و نگاه 
نکردن به دست دیگران تا چه حد برای ما مهم است و 
ما فهمیدیم که در روزهای مبادا باید روی پای خودمان 
بایس��تیم چرا که دیگران ما را حتی در مس��ائل مربوط به 
حقوق بشر، بهداشت و درمان و نجات جان انسان ها یاری 

نمی کنند، اگرچه شعارش را می دهند.
رئیس جمهور با اشاره به تفاوت ماهیت ویروس کرونای 
فعلی با ویرس زمان اس��فند ماه که کش��ور را درگیر کرد، 
افزود: هم وزارت بهداشت و هم متخصصان می گویند 
ویروس ماههای اخیر ویروس جهش یافته اروپایی است 

که سرعت و قدرت انتقال آن، ۹ برابر شده است.
روحانی با گالیه از جدی نگرفتن توصیه های قانونی از 
ط��رف برخی از مردم، گفت: محدودیت های ش��دید در 
مناطق پرخطر، مراقبت های الزم برای جلوگیری از نقض 
قرنطینه مبتالیان و جریمه های قانونی برای متخلفان در 
نظر گرفته شده است. رئیس جمهور افزود: برای کمک به 
تهیه و توزیع مایحتاج افراد در قرنطینه به کمک مساجد 
و بس��یج مردمی نیازمند هس��تیم. روحانی همچنین در 
خصوص تأمین مالی تحقیقات دارو و واکسن، کمکهای 
دولت به خانواده های نیازمند در دوران کرونا و پرداخت 

بخشهایی از کارانه کادر درمان گزارش داد.

سخنگو و مسئول مطبوعاتی هیات کشورمان در سازمان 
ملل، در واکنش به اظهارات جو بایدن به نیوزویک گفت: 
ما درخصوص مس��ئله انتخاب��ات اظهارنظر نمی کنیم و 
عالق��ه ای ب��رای ورود به این  مبح��ث نداریم .به گزارش 
ایس��نا، ج��و بایدن، نام��زد دموکرات انتخابات ریاس��ت 
جمهوری آمریکا در واکنش به اتهامات مطرح ش��ده در 
خصوص دخالت ایران در انتخابات آمریکا مدعی ش��ده 
بود هرکس��ی که در این انتخابات دخالت کند بهایش را 
خواهد پرداخت .علیرضا میریوسفی در این باره افزود: ما 
به طور مداوم اعالم کرده ایم که ایران در انتخابات دیگر 

کشورها دخالت نمی کند.
به گزارش ایسنا، مقامات اطالعاتی آمریکا با مطرح کردن 
اتهامات انتخاباتی علیه ایران و روس��یه مدعی ش��ده اند 
ایران مسئول فرستادن ایمیل هایی تهدید آمیز است که 
ای��ن هفت��ه رای دهندگان دموک��رات را هدف قرار داده و 
روس��یه نیز به س��هم خود در انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا مداخله می کند.رئیس اطالعات ملی آمریکا، 
مدعی شد که این دو کشور »اقدامات بخصوصی را برای 
تاثیرگذاری بر نظر جمعی درباره رقابت انتخاباتی انجام داده 
اند«. جان راتکلیف مدعی شد که ایران و روسیه به طور 
جداگانه توانسته اند اطالعات ثبت نامی رای دهندگان را 
بدست آورده و از آن علیه آمریکایی ها و »ایجاد ناآرامی 
اجتماعی« استفاده کنند که بیشتر این اطالعات به راحتی 

قابل دسترسی است. او گفت: این داده ها می تواند توسط 
عوامل خارجی در راستای تالش برای انتقال اطالعات در 
ثبت نام رای دهندگان مورد استفاده قرار گیرد که امیدوارند 
این امر موجب ایجاد سردرگمی و آشوب شده و اعتمادمان 
به دموکراسی آمریکایی را تضعیف کند. او مدعی است که 
ایران در پشت پرده ارسال یکسری  »ایمیل حقه بازانه« 
با هدف »ترساندن« رای دهندگان و »آسیب وارد کردن 
ب��ه رئیس جمهور ترامپ« قرار دارد. س��خنگوی وزارت 
امور خارجه کشورمان نیز با اعالم احضار سفیر سوییس 
و حافظ منافع آمریکا در کشورمان از سوی دستیار وزیر 
و مدیرکل آمریکای وزارت امورخارجه، گفت: جمهوری 
اس��المی ایران ضمن رد ادعاهای تکراری و گزارش��ات 
ساختگی، ناشیانه و متقلبانه مقامات رژیم آمریکا، بار دیگر 
تاکید می کند برای تهران هیچ تفاوتی نمی کند کدام یک 

از دو کاندیدای فعلی راهی کاخ سفید شود. 

ايران به ادعای بايدن واكنش نشان دادرئيس جمهورگاليه كرد

عالقه ای به دخالت در انتخابات آمريكا نداريمجدی نگرفتن توصيه های قانونی از طرف برخی از شهروندان 
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تامین ارز برای کاالهای اساسی
 بانک مرکزی از ابتدای سال تاکنون علی رغم فشار تحریم ها، 
ارز کاالهای اساس��ی را طبق مقررات تامین کرده اس��ت؛ ضمن 
آنک��ه تعیی��ن »اولویت بندی« ن��وع و میزان ارز کاال ها برعهده 
وزارتخانه های ذیربط اعم از صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت 
اس��ت.به گزارش ایلنا با توجه به انتش��ار اخباری مبنی بر عدم 
تامی��ن ارز نهاده ه��ای دام��ی و کاالهای اساس��ی با نرخ 4۲۰۰ 
توم��ان، ک��ه منج��ر به تعطیلی برخی از ش��رکت های تولیدی 
شده، بانک مرکزی سقف تعیین شده در مصوبه ستاد اقتصادی 
دولت برای تامین ارز، را به طور کامل اجرا کرده و این، وظیفه 
وزارتخانه های مربوطه اس��ت که با »اولویت بندی« در س��قف 
مذکور، تعیین کنند برای چه کاالهایی و چه شرکت هایی تامین 
ارز ش��وند.طی س��ال جاری بنا به مصوبه ستاد اقتصادی دولت، 
س��قف ۸ میلیارد دالر ارز با نرخ 4۲۰۰ تومان به منظور تامین 
کاالهای اساسی به تفکیک ۵.۵ میلیارد دالر برای اقالم کاالی 
اساس��ی )ذرت، دانه روغنی، روغن خام، کنجاله، جو و گندم( و 
۱.۵ میلی��ارد دالر ب��رای دارو و یک میلیارد دالر برای تجهیزات 

پزشکی در نظر گرفته شد.

تبعات مخالفت با اف.ای.تی.اف
ادامه از صفحه یک ...سی.اف.تی هیچ تاثیری بر اقتصاد ما نمی 
گ��ذارد. اینه��ا می گفتند روپیه هند، یوان چین، لیر ترکیه، روبل 
مسکو، یورو اروپا و... را جایگزین دالر می کنند اما امروزه دالر 
لحظه ای گران می ش��ود و کاالهای دیگر را به دنبال خودش 
می کش��د و هیچ کاری از دستش��ان بر نمی آید. هنگامی که 
احمدی نژاد جهان را دعوت به تحریم آمریکا می کرد و از آنها 
می خواس��ت به زبان ریال ایران حرف بزنند، در پایان دولتش 
دالری ک��ه ب��ه قیمت ۹۰۰ توم��ان تحویل گرفته بود به قیمت 
4۰۰۰ تومان رسید و اقتصادی ورشکسته را به روحانی تحویل 
داد و رفت. اتفاق ش��ومی که امروز در دولت تدبیر و امید دنبال 

می شود و دالر به ۳۲ هزار تومان رسید.
ب��ی ش��ک ریش��ه ای��ن معضل در دودس��تگی اص��الح طلب و 
اصولگراست. و هر کدام سعی می کند دیگری را ناکارآمد نشان 
دهد. نتیجه آنکه لوایح چهارگانه در مجلس تصویب اما در شورای 
نگهبان رد می شود و به دلیل اصرار مجلس، به مجمع تشخیص 
می رود و آنقدر در بررسی و اعالم نتیجه تعلل می کنند که شامل 
مرور زمان و از دس��تور خارج می ش��ود. بنابر این تمامی افرادی 
که در هر جایگاهی علیه این لوایح کارشکنی کردند، اکنون باید 
پاسخگو باشند. وقتی که می گفتند اف.ای.تی.اف هیچ تاثیری 
در اقتصاد ما ندارد، امروز پاس��خ دهند چرا در اقتصاد بین المللی 
این همه مشکل داریم؟ چرا همه کشورهای جهان حتی روسیه 
و چین که ادعای اخوت با ما دارند، حاضر نیستند با ما مبادالت 
ارزی داشته باشند و در یک چارچوب جهانی تجارت می کنند؟ 
البته این درست است که آنها از جریمه های آمریکا هراس دارند 
زیرا امریکا یک اقتصاد بزرگ را در جهان دارد. این درست است 
که میزان مبادالت اقتصادی تمام کش��ورهای جهان با آمریکا، 
به هیچ عنوان با مبادالت ایران قابل مقایسه نیست و در نتیجه 
هرگز حاضر نمی ش��وند منافع کش��ور خودش��ان را در بازی های 
سیاسی معامله کنند. اینکه انتظار داشته باشیم کشورهای جهان 
از تجارت با ایران حمایت کنند، توقعی خارج از منطق اقتصادی 
اس��ت و آنها به هیچ عنوان خودش��ان را با قدرت اقتصاد جهانی 
درگیر نمی کنند. باید بدانیم که اقتصاد زبان خاص خودش را دارد 
و تابع دستور یا احساس نیست، به همین دلیل اگر می خواهیم 
موفق شویم، باید به زبان اقتصاد باجهان سخن بگوییم. امروزه 
آشفته بازار کشور در همه عرصه های اقتصادی نشاندهنده این 
واقعیت تلخ است که در شناخت اقتصاد، بازار جهانی و سیاست 
اقتصادی جهان هیچ تجربه و تخصصی نداریم یا بر طبل مخالفت 
و عناد می کوبیم. اینکه دایم شعار بدهیم اما کارایی نداشته باشد، 
هیچ فایده ای ندارد. مردم می خواهند ثمره مدیریت و سیاست 
گذاری مسووالن را در سفره هایشان ببینند. حضرت علی)ع( که 
مظهر عدالت است، فرموده اند که "اگر از پنجره فقر وارد شود، 
ایم��ان از در خ��ارج می ش��ود". هر ک��س به این دیدگاه بزرگمرد 
عالم عدالت ایمان دارد، باید بداند که امروزه بنابر اعالم بسیاری 
از کارشناس��ان و مس��ووالن، بیش از ۱۰ میلیون نفر از جمعیت 
کش��ور زیر خط فقر قرار دارند که باید نگران خارج ش��دن ایمان 
آنها باشیم. به همین دلیل امروز کشور در شرایطی قرار دارد که 
نیاز است برخی شعارهای احساساتی را کنار بگذاریم و با جهان 
رابطه اقتصادی تعریف ش��ده و منطقی داش��ته باشیم و این هیچ 

منافاتی با اهداف انقالب ندارد.

سهم 70 درصدی اجاره بها از درآمد مردم
ادامه از صفحه یک... بوده ایم متأس��فانه نرخ اجاره مس��کن روز 
به روز در حال افزایش است و این مسئله به صورت مستقیم بر 
معیشت و اقتصادی خانوارها اثر منفی بسیار گسترده ای گذشته 
اس��ت. بخ��ش بدتر درآمد پایی��ن اکثریت جامعه به ویژه حقوق 
بگیران است و حقوق های ناچیز باعث شده ۵۰ تا 7۰ درصد از 
درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مس��کن ش��ود. این آمار به 
معنای تهدید اقتصاد خانوار است، در چند سال اخیر مردم برای 
پرداخت اجاره با مش��کالت بس��یاری مواجه ش��ده اند. وضعیت 
بازار اجاره مس��کن از آنجا بحرانی تر ش��د، که با افزایش قیمت 
مس��کن، بس��یاری از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، از خرید 
مسکن منصرف شده و به سمت اجاره مسکن هدایت شده اند، 
بنابر این تقاضا برای اجاره بسیار باال رفته و به تبع آن قیمت ها 
افزایش یافت. البته باید برای این وضعیت چاره اندیشی شود و 
تنها انقاد کفایت می کند. در این وضعیت  مهم ترین راهکار برای 
کاهش مشکالت بازار اجاره، تولید مسکن است، قطعا اگر میزان 
ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، نظام عرضه و تقاضا به تعادل 
می رسد در آن شرایط می توان به کاهش قیمت ها امید داشت، 
دولت نیز می تواند در راستای تولید مسکن استیجاری نیز حرکت 

کند تا بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.

اقتصاد كالن

كورش شرفشاهی: در شرايطی كه كشور روز به روز در بحران 
جدی تری قرار می گيرد و آشفتگی بازار روزافزون می شود، 
شكی نيست. همچنين تاثير تحريم های ظالمانه نيز واقعيتی 
انكار ناپذير است كه بارها از سوی مسووالن مورد تاكيد قرار 
گرفته و روسای سه قوا و ديگر مسووالن بر تاثير اين تحريم ها 
تاكيد كرده و از جهانيان خواسـته اند مسـتقل عمل كرده و به 
اين تحريم ها نپيوندند. در اين شرايط نياز داريم از هر ابزاری 
برای عبور از اين تحريم ها استفاده كنيم كه هر چقدر اين ابزار 
كارآمدتر باشد، بهتر است. يكی از اين موارد، رمز ارزها هستند 
كـه با وجود ظرفيت بسـيار خوبی كـه دارند، مورد بی توجهی 
مسـووالن قـرار گرفته اند. اگرچه برخـی ها وضعيت اقتصاد 
ارزهای مجازی را يك سرمايه گذاری مخاطره آميز می دانند، 
اما واقعيت اين است كه رمزارز روز به روز محبوبيت بيشتری 
در ميـان سـرمايه گـذاران پيدا می كند و به خاطر دسترسـی 
آسـان و مخصوصاً آنالين، جای ارز كاغذی و طال را در سـبد 
سـرمايه گذاری سـرمايه گذاران جهان گرفته است. در كشور 
ما نيز حركتهايی برای اسـتفاده از اين ظرفيت وجود دارد، اما 
تفكرات سنتی و عقب ماندگی از علم روز باعث شده تا نتوانيم 
به اين بخش از ظرفيت اقتصاد دسترسی داشته باشيم.  البته 
مدتی است تحركاتی در اين زمينه شاهد هستيم كه با توجه 
به تصميم جديد دولت، انتظار می رود استفاده از اين ظرفيت 

روز افزون شود.

تعیین تکلیف استخراج رمز ارز  � 
با وجود آنکه در گذشته هیات دولت استخراج رمز ارز را تصویب کرده 
بود، اما همچنان امکان عملی و گسترده استخراج وجود نداشت. 
اما با تصمیم اخیر هیات دولت به نظر می رسد اتفاقات مبارکی رخ 
داده است. در این رابطه هیئت وزیران به پیشنهاد مشترک وزارت 
نیرو و بانک مرکزی، تصویب نامه موضوع تعیین تکلیف تجهیزات 
اس��تخراج رمز ارز موجود در کش��ور را اصالح کرد.بر اس��اس این 
اصالحیه، رمز ارزهای استخراج شده بر اساس مجوزهای صادره 
این تصویب نامه صرفاً برای تأمین ارز واردات کش��ور و بر اس��اس 
مقرراتی که بانک مرکزی تعیین می کند، قابل مبادله خواهند بود.
همچنین اس��تخراج کنندگان باید رمز ارز دس��ت اول تولیدشده را 
تا سقف مجاز و به صورت مستقیم )بدون واسطه( به کانال های 
معرفی شده بانک مرکزی عرضه کنند.بر این اساس، سقف مجاز 
رمز ارز اس��تخراج ش��ده و قابل مبادله توس��ط هر واحد استخراج 
کننده، بر اساس میزان انرژی مصرف شده از سوی آن واحد، طبق 
دس��تورالعملی که توس��ط وزارت نیرو تدوین می شود، تعیین و به 

صورت دوره ای به بانک مرکزی اعالم خواهد شد.

رمزارزها  در خدمت واردات � 
از س��وی دیگ��ر س��خنگوی صنع��ت برق کش��ور، از اختصاص 
رمزارز های استخراج شده در واحد های مجاز، به تامین ارز مورد نیاز 
برای واردات، در آ ینده نزدیک خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی با 
اشاره به اضافه شدن تبصره ای جدید به مصوبه گذشته در خصوص 
مقررات استخراج رمز ارز ها افزود: در این مصوبه آمده رمزارز های 
اس��تخراج ش��ده در واحد های مجاز، براس��اس مجوز های وزارت 
صمت و ورازت نیرو برای تامین برق، فقط برای تامین ارز واردات 
کشور صرف خواهد شد.وی گفت: این رمزارز ها براساس مقرارت 
تعیین شده از سوی بانک مرکزی، قابل مبادله هستند.سخنگوی 
صنعت برق افزود: سقف مجاز رمزارز استخراج شده و قابل مبادله 
هر واحد اس��تخراج کننده براس��اس میزان انرژی مصرفی توسط 
وزارت نیرو، تعیین خواهد شد.رجبی مشهدی گفت: دستورالعمل 

انجام این طرح، در وزارت نیرو درحال تدوین است.

ایران در لیست سیاه اف.ای.تی.اف � 
یک��ی دیگ��ر از مس��ایلی که اهمیت رمزارزها را بیش��تر می کند، 
تصمیمات احساس��ی و تبعات آن اس��ت. مدتها بود بر پیوس��تن 

به اف.ای.تی.اف تاکید می ش��د که در نهایت با کارش��کنی های 
گس��ترده مورد موافقت قرار نگرفت تا آنکه گروه ویژه اقدام مالی 
ی��ا اف ای ت��ی اف مجم��ع عموم��ی خود را برگزار ک��رد و تصمیم 
گرفت ایران و کره ش��مالی را در لیس��ت س��یاه خود باقی نگه دارد.
کش��ورهایی که در زمینه پولش��ویی و تامین مالی تروریسم با این 
سازمان همکاری نکنند در این لیست سیاه قرار می گیرند. در این 
رابطه رئیس FATF اعالم کرد که ایران و کره شمالی با وضعیت 
بدون تغییر خود در لیس��ت س��یاه باقی مانده اند. مارکوس پلیر، از 
همه کش��ورهای عضو و مقامات ناظر خواس��ت اقدامات واکنشی 
موثر بر روی این دو کشور اعمال کنند.پلیر اعالم کرد که به منظور 
انعکاس بهتر تهدیدات سالح های کشتار جمعی و کمک به دولت 
ها و موسسات مالی برای شناسایی خطرات مالی و اقدامات مناسب، 
قوانین این سازمان بازنگری شده است.وی گفت کشورهایی مانند 
کره شمالی و شبکه های آنها در فرار از تحریم ها هوشمندتر شده 

اند، بنابراین مقامات نیز باید هوشمندتر عمل کنند.

ارزهای مجازی بهتر از طال  � 
در همی��ن رابط��ه راش��ا تودی اعالم ک��رد، در حالی که طال یک 
س��رمایه گذاری ایمن به ش��مار می رود ولی سرمایه گذاران روسی 
چنی��ن تفک��ری ندارن��د و ترجیح می دهند گزینه های دیگر مثل 

ارزهای مجازی را امتحان کنند. تحقیقات ش��ورای جهانی طال 
نشان می دهد کمتر از یک پنجم سرمایه گذاران روسی یعنی فقط 
۱۶ درصد از آنها طال و سکه دارند و بیشتر آنها موافق ایده سرمایه 
گذاری در فلز زرد هستند. نظرسنجی از این سرمایه گذاران نشان 
داد حساب های پس انداز به خاطر در دسترس بودنشان محبوب 
ترین روش سرمایه گذاری در روسیه هستند. ارز خارجی دومین و 
مطلوب ترین روش سرمایه گذاری است. 7۸ درصد از کسانی که 
در این نظرسنجی شرکت کرده بودند پس انداز خود را به صورت 
دالر آمریکا و ۵۶ درصد به صورت یورو نگهداری می کردند. بخش 
امالک و بیمه عمر در رتبه های بعدی قرار داشتند.ارزهای مجازی 
که برخی آن را یک سرمایه گذاری مخاطره آمیز می دانند، روز به 
روز محبوبیت بیشتری در میان سرمایه گذاران روسی پیدا می کنند. 
ارزهای مجازی به خاطر دسترسی آسان و مخصوصاً آنالین جای 

طال را در سبد سرمایه گذاری سرمایه گذاران گرفته اند.

ارزهای دیجیتال جایگزین ارزهای حقیقی � 
در همین رابطه یک کارشناس ارزهای دیجیتال گفت:  تبادالت 
مالی و انجام تراکنش های مختلف با رمزارزهای دیجیتال بسیار 
کم هزینه تر از استفاده از روش های سنتی گذشته است، با وجود 
این،  همچنان درباره جانشینی انواع ارز دیجیتال با ارزهای حقیقی 
حدس و گمان مطرح است. رهام پناهی گفت: روش انجام معامالت 
ارز دیجیتالی ساده و در عین حال بسیار ایمن است. در این روش 
خریدار و فروش��نده ارز دیجیتالی اطالعات خود را ارائه می دهند، 
اطالعات ارائه شده توسط ماینرها بررسی و تایید می شود و پس 
از تایید صحت اطالعات ش��روع به فرایند اس��تخراج ارز دیجیتال 
مربوط به آن معامله با اس��تفاده از دس��تگاه ماینر می کنند. فرایند 
استخراج ارز دیجیتال بسیار سخت بوده و با روش های پیچیده، 
توس��ط افرادی که این وظیفه را بر عهده گرفته اند با اس��تفاده از 
دستگاه ماینر صورت می گیرد.پناهی افزود: به دلیل معامله شدن 
این ارزها به صورت غیرمتمرکز و استفاده نکردن از هیچ واسطه ای 
در این نوع معامالت انجام آنها بسیار راحت تر و با پیچیدگی کمتر 
صورت می گیرد؛ در این معامالت از رمزهای بسیار پیچیده و غیر 
قابل تغییر استفاده می شود که در نتیجه از ایمنی به شدت باالیی 
برخ��وردار ب��وده و امکان تقلب در آن وجود ندارد.این کارش��ناس 
ارزهای دیجیتال بیان کرد: به دلیل طوالنی بودن اطالعات موجود 
در ای��ن رمزه��ا در صورتی که ش��خصی قص��د کپی کردن آنها را 
داشته باشد ، حتی اگر یک حرف یا عالمت را اشتباه وارد کند کل 
ساختار رمز یادشده تغییر می کند، در نتیجه امکان انجام معامالت 

تکراری وجود ندارد.

 تجارت تصمیم تازه دولت برای عبور از چالش های واردات را بررسی کرد

 عبور از پیچ تحریم با رمز ارزها

اخبار كوتاه

معاون گمرک از موانع ترخيص كاالهای دپوشده انتقاد كرد

التماس تولیدکنندگان برای ترخیص کاال
 معاون فنی گمرک با انتقاد صریح از لفاظی برخی دس��تگاه ها 
در مسیر ترخیص کاالهای رسوبی گفت: روزی نیست که یک 
تولی��د کننده ب��رای ترخیص کاالیش به گمرک التماس نکند. 
مهرداد جمال ارونقی در گفت و گو با تس��نیم از وجود بیش از 
۳.۵ میلی��ون ت��ن کاالی اساس��ی فله، بی��ش از ۳.7 میلیون تن 
کاالی غیراساسی غیرکانتینری و بیش از ۳۰ هزار کانتینر حاوی 
کاالهای اساسی و غیراساسی در بنادر و گمرکات کشور خبر داد 
و گفت: برخی از کاالها چند ماه در بنادر و گمرکات دپو ش��ده 
اس��ت. باالخره تمامی کاالهایی که تخلیه ش��ده دارای قبض 
انبار هستند و تاریخ تخلیه کاال در این سند قید شده ، به راحتی 

می توان مدت ماندگاری کاالها را از این س��ند متوجه ش��د و اما 
اینک��ه گمرک نس��بت به ترخی��ص این کاالها اقدام نکرده هم 
معلوم است. گمرک صرفًا درخصوص کاالهایی که کد رهگیری 
بانک مرکزی داشته باشند می تواند و اختیار دارد اجازه ترخیص 
ص��ادر کن��د مگ��ر اینکه کاالهایی مثل دارو با حداقل اس��ناد از 
گمرک ترخیص شوند. وی گفت: درخصوص ترخیص کاالهای 

اساس��ی به صورت اعتباری و بدون ارائه کد رهگیری بانک، از 
سوی گمرک، به حد کافی اطالع رسانی شد، اما استقبالی نشد. 
انتظار نداش��ته باش��ید کس��ی که کاالی اساسی را در حجم باال 
به صورت اعتباری وارد و در بندر دپو کرده، به ِصرف یک مصاحبه 
گمرک و بدون تعیین تکلیف تأمین ارز، از گمرک ترخیص کند؛ 
درخصوص ترخیص مواد اولیه و نهاده های تولید به صورت بدون 

انتقال ارز نیز که تصریح مصوبه بود، گمرک اعالم آمادگی کامل 
نمود؛ حتی بنده در جلس��ات، مس��ئولیت ترخیص کاال از محل 
م��اده ۳۸ آیین نام��ه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات را 
به عهده گرفتم، اما متأسفانه علی رغم تالش های صورت گرفته 
از س��وی گمرک، اجرایی نش��د. توجه کنید طبق مصوبه س��ال 
۹7 هیئت وزیران، ترخیص کاال به صورت بدون انتقال ارز هم 
منوط به تأیید منشأ ارز از سوی بانک مرکزی شده است. گمرک 
حتی اعالم آمادگی کرد بدون کد بانک هم نسبت به ترخیص 
اقالم اقدام کند تا مصوبه اجرایی شود؛ اما هیچ دستگاهی قبول 

نکرد این موضوع را تصریح و مکتوب کند.  

لزوم برداشتن بار افزایش هزینه ها از دوش اقشار آسیب پذیرمحرومیت 2۰ میلیون جمعیت کم درآمد از سهام عدالت
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس درباره افرادی که موفق به دریافت س��هام عدالت 
نش��ده اند گفت: طرح جاماندگان س��هام عدالت در نوبت بررس��ی در صحن علنی است 
و منابع مالی آن هم مشخص شده است.به گزارش تسنیم، محمدرضا پور ابراهیمی 
افزود: براساس اطالعات ما حدود ۲۰ میلیون نفر از کسانی که در زمان عرضه سهام 
عدالت در سال های ۱۳۸4 و ۱۳۸۵ مالک سهام عدالت شدند، جزو شش دهک پایین 
درآمدی کشور محسوب نمی شدند، یعنی ۲۰ میلیون از جمعیت کم درآمد کشور هم از 
سهام عدالت محروم شده اند.به گفته پورابراهیمی در گزارشی که کمیته امداد امام خمینی 

ارائه کرده، هم اکنون یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوش��ش این کمیته فاقد س��هام عدالت هس��تند و س��ازمان 
بهزیستی نیز اعالم کرده حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از افراد تحت پوشش این سازمان سهام عدالت دریافت نکرده 
اند. وی گفت در طرح مجلس تکلیف جاماندگان از سهام عدالت مشخص خواهد شد. وی گفت: در آخرین جلسه با رئیس 
بانک مرکزی، قرار شد این بانک محدودیت های ناشی از صادرات را برای شرکت های صادراتی به ویژه شرکت هایی که 

فعالیت های بورسی دارند، بردارد.

رئی��س اتحادی��ه کارگران ق��راردادی و پیمانی از بازنشس��تگان، کارگران، زنان 
سرپرست خانوار، کارگران فصلی و روزمزد، از کار افتادگان و بیکاران فاقد درآمد 
به عنوان گروههای مس��تحق دریافت یارانه کاالهای اساس��ی یاد کرد و گفت: 
علی رغم تصمیماتی که برای باال بردن قدرت معیش��ت گرفته می ش��ود و دولت 
تالش می کند تا بار افزایش هزینه ها را از دوش اقش��ار ضعیف و آس��یب پذیر 
بردارد، تورم و نوسانات نرخ ارز روی این تصمیمات تاثیر می گذارد و اجازه نمی 
دهد افراد ضعیف از عواید آن بهره مند شوند. فتح اله بیات در گفت وگو با ایسنا به 

منابع اجرای طرح یارانه کاالهای اساسی اشاره کرد و گفت: دولت باید از محل منابع هدفمندی یارانه ها، دارایی 
های خود و مالیاتها برای این طرح اختصاص بدهد و نباید از محل منابع سازمان تامین اجتماعی که حق الناس و 
متعلق به کارگران و کارفرمایان است برای این منظور برداشت شود.وی گفت:متاسفانه زمزمه هایی می شنویم 
که قرار اس��ت از منابع تامین اجتماعی برای تامین اعتبار مورد نیاز این طرح اس��تفاده ش��ود و این پذیرفتنی نیس��ت 

چون تامین اجتماعی سازمانی غیردولتی است و نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکار است.

رییس مرکز آمار درباره اینکه چرا تورم احس��اس ش��ده 
نسبت به تورمی که اعالم می شود بیشتر است و عده ای 
هم مدعی هستند تورم اعالم شده با واقعیت های بازار 
همخوان��ی ندارد، گفت: وقتی نوس��ان ش��اخص های 
اقتصادی باال می رود باورپذیری این ش��اخص ها کمتر 
می ش��ود و در ش��رایطی که نوسان در قیمت زیاد است 
درصد تورم باورپذیری کمتری دارد. جواد حس��ین زاده 
در گفت وگو با ایلنا افزود: در حال حاضر تورم نقطه ای 
کااله��ای ب��ا دوام بیش از ۹۲ درصد کاالهای بی دوام 
۳۰.۹ درصد، خوراکی های تازه ۲7.۳ درصد، خوراکی ها 
۳۱.۵ درص��د کاالهای بی دوام ۳۰.۹ درصد اس��ت که 
می بینیم نوس��ان تورم در این کاالها با یکدیگر چقدر 

متفاوت است.
 وی با اشاره به قیمت متوسط کاالها در شهریور امسال 
نس��بت به ش��هریور سال گذشته گفت: قیمت هندوانه 

بیش از ۱۶7 درصد، طال بیش از ۱۶۶ درصد، پژوه 4۰۵ 
نزدیک به ۱۳۸ درصد، پرتقال وارداتی ۱۳۸ درصد ، تیبا 
۱۳۳.۵ درصد، پراید ۱۲۰.4 درصد، لیمو ۱۱۸.۱ درصد، 
برنج ۱۰۹.۵ درصد،  گواهی امضاء ۹۹.۶ درصد، کدو سبز 
۸4.4 درصد افزایش یافته است.  در شهریور ماه سال ۹۹ 
نسبت به ماه مشابه سال قبل،  متوسط قیمت بسیاری از 
کاالها با افزایش مواجه بوده اند از جمله برنج خارجی با 
۱۰۹ درص��د، ع��دس با ۱۳7 درصد، لپه با ۱۱۹ درصد و 
برخی از اقالم کاالیی با افزایش متوسط قیمت کمتری 
مواجه بودند از جمله گوشت قرمز گوسفند و گوساله و 
برخی اقالم کاالیی متوسط قیمت شان کاهش داشته از 
جمله سیب زمینی و رب گوجه. بنابراین شاهد نوسانات 
شدید تورم بین کاالها بودیم. این اختالف نوسان باعث 
می ش��ود که تورم رس��می اعالم شده برای مردم قابل 

پذیرش باشد. 
وی در پاسخ به این که آیا در سبد خانوار طال و مسکن 
جزو کاالهای مصرفی محسوب می شوند، گفت: سبدی 
که براس��اس آن نرخ تورم اعالم می ش��ود تشکیل شده 
از کاال و خدم��ات مصرف��ی هس��تند و هر یک از اقالم 
داخل سبد یک وزنی دارند و مصرفی بودن آن بسیارل 
مهم اس��ت . کاالهای س��رمایه ای در این س��بد حضور 
ندارند و طال و مس��کن هر کدام یک وجه س��رمایه ای 

و مصرفی دارند.

معاون گردشگری در تشریح تسهیالت وام کرونا گفت: 
مذاکرات و تالش های چندماهه بی نتیجه نماند و میزان 
تسهیالت بانکی به تفکیک رسته های شغلی حوزه های 
گردشگری و نحوه اعطای آن به تایید نهایی رسید و ابالغ 
شد. به گزارش ایسنا ولی تیموری افزود: این تسهیالت به 
کلیه کسب و کارهای گردشگری با توجه به نوع فعالیت، 
بزرگی و کوچکی واحد، درجه و ستاره اختصاص می یابد. 
بر این اس��اس تاسیس��ات گردشگری می توانند از حداقل 
۱۶ میلیون تومان تا ۹۰۰ میلیون تومان وام بانکی با نرخ 
س��ود ۱۲ درصد و با دوره تنفس حدود ش��ش ماه بهره مند 
شوند.وی گفت: برای راهنمایان گردشگری ۲۰ میلیون 
تومان، دفاتر خدمات مسافرتی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیون 
تومان و اقامتگاه های بومگردی و س��نتی براس��اس تعداد 
اتاق، مساحت و درجه واحد بین ۸۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان 
تسهیالت بانکی تعلق می گیرد.معاون گردشگری گفت: 
چنانچه تاسیسات گردشگری در سری قبل مبلغ کمتری 
گرفته باشند می توانند مابه التفاوت آن را از بانک دریافت 
کنند.مبلغ این تسهیالت قبال از ۶ میلیون تا ۱۶ میلیون 
تومان بود که در ازای حفظ شغل اختصاص می یافت و با 
اقبال چندانی از سوی بخش گردشگری با توجه به خسارتی 

که متحمل شده است، روبه رو نشد.
اما مصوبه پرداخت تس��هیالت جبران خس��ارت کرونا به 
بنگاه های گردشگری از سوی بانک مرکزی ابالغ شد که 

در ابالغیه بانک مرکزی آمده است: »برای کسب و کارهای 
آسیب دیده حوزه گردشگری موضوع ابالغیه شماره ۹۶۸۹ 
مورخ 7/۲/۱۳۹۹ )زیر رسته های مصوب کارگروه مقابله با 
پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا( تسهیالت 
ذیل فراهم می شود:۱- بازپرداخت تسهیالت بانکی قبلی 
دریافت ش��ده تا پایان س��ال ۱۳۹۹ امهال می ش��ود.۲- با 
پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای آسیب دیده حوزه 
گردشگری براساس بنگاه محوری، مطابق دستورالعمل 
مصوب کارگروه اقتصادی مقابله با پیامدهای ناشی از شیوع 
ویروس کرونا موافقت شد. متقاضیان مجازند تا پایان آذرماه 
امسال ثبت نام کنند. بازپرداخت اقساط این تسهیالت از 
اول اردیبهشت ماه سال ۱4۰۰ خواهد بود. بنگاه هایی که 
با دستورالعمل قبل تسهیالت دریافت کرده اند نیز مجاز به 
دریافت مابه التفاوت تسهیالت طبق دستورالعمل جدید 

خواهند بود.«

معاون گردشگری از تخصيص وام 16 تا 900 ميليون تومانی خبردادرييس مركز آمار پاسخ داد

توجه دولت به زيان ديدگان بخش گردشگری از كرونا دليل بی اعتمادی مردم به آمارها چيست؟

سرمقاله

يادداشت
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اجرای طرح های حوزه آبرسانی بخش الوار 
گرمسیری اندیمشک 

اهواز : فرج-سرپرس��ت اداره آب وفاضالب منطقه اندیمش��ک 
گفت: اجرای طرح های حوزه آبرسانی بخش الوار گرمسیری 
اندیمشک با هدف خدمت رسانی و تامین رضایت شهروندان 

مناطق مختلف شهری و روستایی تسریع می شود. 
 کری��م مل��ک خدایی اظهار کرد: طرح عمرانی حوزه آبرس��انی 
بخش الوار گرمس��یری شهرس��تان با جدیت بررس��ی و برنامه 
ریزی الزم برای بهره برداری از آن ها در کم ترین زمان ممکن 
انجام شده است.   وی افزود: با پیگیری و تالش نماینده مردم 
اندیمش��ک در مجلس ش��ورای اسالمی، فرماندار شهرستان و 
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان خوزستان اجرای طرح 

های آبرسانی بخش الوار گرمسیری تسریع می شود. 
   

اجرای عملیات روکش آسفالت گردنه اسدآباد 
مع��اون راه��داری اداره کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای 
استان همدان گفت: هم اکنون عملیات روکش آسفالت  گردنه 

اسدآباد در حال انجام است. 
حمید پرورشی خرم در گفت و گویی اظهار کرد: امیدوار هستیم 
تا قبل از آغاز فصل س��رما و بارندگی ها این عملیات به اتمام 

برسد.
 وی افزود: به منظور ارتقاء ایمنی و جلوگیری از پرت ش��دگی 
و واژگونی وسایل نقلیه، در سال جاری به شکل امانی سرتاسر 
گردنه با ایجاد حفاظ خاکی بازدارنده ایمن س��ازی ش��ده است. 
پرورش��ی خرم با بیان اینکه گردنه اس��دآباد به عنوان کریدور 
مرکز به غرب کشور، یکی از طوالنی ترین گردنه های کشور 
با بار ترافیکی ساالنه حدود ۲۵ میلیون خودرو است، یادآوری 
کرد: تعریض مسیر گردنه اسدآباد از سوی اداره راه و شهرسازی 
و اجرای حفاظ بتنی برای ارتقای ایمنی و نصب روشنایی این 
محور از س��وی اداره راهداری همدان از برنامه های اصلی به 

منظور ارتقای ایمنی این محور است.
 

 تولیدی شدن دومین چاه میدان سوالبدر
 پس از 42 سال

اهواز: فرج-معاون مدیر امور فني )مهندس��ي نفت( ش��رکت 
مل��ي مناط��ق نفتخیز جنوب از تولیدي ش��دن چاه ش��ماره-4 
میدان نفتی سوالبدر پس از 4۲ سال و با دبي ۱۰۰۰ بشکه در 
روز با هدف کاهش ریس��ک هاي مخزني جهت انجام برنامه 
هاي توسعه اي این میدان در طرح هاي نگهداشت و افزایش 

تولید خبر داد.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

ایمن سازی مدار س حاشیه راه های سیستان و بلوچستانآغاز عملیات اجرایی طرح ملی برق امید 
مراس��م آغاز عملیات اجرایی طرح برق امید با حضور وزیر نیرو به صورت ویدیو 
کنفرانسی در سراسر کشور برگزار شد . این مراسم با حضور رضا اردکانیان وزیر 
نیرو، محمد حس��ن متولی زاده  مدیرعامل توانیر، همایون حائری معاونت برق و 
ان��رژی وزارت نی��رو و کلی��ه مدیران عامل، اعضای هیأت مدیره و مدیران روابط 
عمومی شرکت های توزیع برق کشور، به صورت ویدیو کنفرانسی برگزار شد. وزیر 
نی��رو در خص��وص آغ��از طرح برق امید تصریح کرد: هدف اصلي طرف برق امید، 
اصالح الگوی مصرف اس��ت و وزارت نیرو بنا دارد که در ابعاد مختلف وضعیت 

مصرف انرژي را به سمت بهتر شدن سوق دهد. وی خاطر نشان کرد: یکي از این بخش هایي که باید به سمت 
اصالح حرکت کند، بخش خانگي است و از آنجایي که عمدتًا تمام بخش ها، روز خود را از خانه شروع مي کنند، 
هر اصالحي در مصرف آب و برق از واحد خانواده مي تواند موجب تاثیر سایر بخش ها از این اصالح شود. در ادامه 
رخش��انی مهر معاونت هماهنگی توزیع ش��رکت توانیر با ارائه گزارش مش��ترکان برق ابراز داش��ت: : بر آوردي که 
همکاران من از عملکرد مش��ترکان داش��تند، از حدود ۲۹ میلیون مش��ترک خانگي ۸.4 میلیون مش��ترک در مناطق 
مختلف کش��ور جزو دس��ته کم مصرف ها هس��تند و تا زماني که به حد مش��خص و تعریف ش��ده پایبند باشند، قبض 

صادر شده براي آن ها صفر خواهد بود.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان از ایمن سازی فیزیکی ۳۸ باب مدرسه حاشیه راه های این استان با اعتبار 

افزون بر۱۲ میلیارد ریال در هفت ماهه نخست سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان سیستان 
و بلوچستان، تیمور باقری اظهار داشت: قرار گرفتن مدارس در کنار جاده ها سالمت 
عبور و مرور کودکان و دانش آموزان را تهدید می کند و به همین دلیل این اداره کل در 
زمینه ایمن  سازی مدارس حساسیت ویژه ای دارد. وی افزود: به منظور باال بردن سطح 

فرهنگ ترافیک دانش آموزان، آگاهی از نحوه تردد ایمن در جاده ها و جلوگیری از وقوع سوانح رانندگی کارشناسان 
حوزه ایمنی و ترافیک این اداره کل همه ساله  عالوه بر ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه های استان در حوزه 
نرم افزاری نیز اقداماتی نظیر آموزش مفاهیم ترافیکی، اهدای تجهیزات حاوی پیام های ایمنی و توزیع کتاب های 
کمک آموزش��ی را مورد توجه قرار می دهد. باقری خاطر نش��ان کرد: با توجه به اینکه بس��یاری از عادات و رفتارها در 
سنین کودکی شکل گرفته و در بزرگسالی تکامل می یابند، فعالیت های همکاران ما در مدارس حاشیه راه ها، فرصت 
ارزشمندی در زمینه آموزش بنیادی و تکمیل زیر ساخت های اصولی در راستای ترویج و تثبیت فرهنگ ترافیک در 

یک برنامه بلند مدت است که در آینده در زمینه ایمنی حمل و نقل، نمود عینی خواهد داشت.

محمد جوروند در نشس��ت س��تاد پنجمین دوره جام باشگاه های 
کتابخوان��ی ک��ه در س��الن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارش��اد 
اس��المی خوزس��تان برگزار ش��د، گفت: کتاب و کتابخوانی در 
پرورش، تربیت روح و تعالی انس��ان بی نهایت تاثیرگذار اس��ت و 
اتفاق خوِب تش��کیل باش��گاه های کتابخوانی این خال را پر کرده 
است. وی با بیان اینکه تعداد ۱۳۰۰ باشگاه کتابخوانی در خوزستان 
فعالیت می کنند، تصریح کرد: در پنجمین دوره جام باشگاه های 
کتابخوانی در تالش هس��تیم که فعالیت باش��گاه ها با همکاری 

دستگاه های عضو ستاد توسعه بیشتری پیدا کند.
جوروند افزود: یکی از موانع موجود در باش��گاه های کتابخوانی 
انتخاب کتاب بدون توجه به نیازهای بومی هر استان و شهرستان 
است و لیست کتاب های منتخب جام باشگاه ها برای همه استان ها 

یکسان ارائه می شود.
مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��المی خوزستان گفت: خوزستان با 
وجود تنوع قومیت ها، گرایش های مطالعاتی متفاوتی نسبت به 
سایر استان ها دارد. بر اساس تجربه خودم در حوزه فرهنگ و هنر، 
می گویم که هر ش��هر این اس��تان در یک حوزه تخصصی حرف 
برای گفتن دارد. به طور مثال در شهرستان شوش شعر از جایگاه 
ویژه ای و به عنوان شهر شعر شناخته شده است. آبادان شهر تئاتر 
و خرمشهر شهر شعر عربی و... به همین منوال شهرهای دیگر 
نیز در یک حوزه خاص فعالیت چشم گیری دارند. وی تخصیص 

اعتبار جهت خرید کتاب باشگاه های کتابخوانی را یکی از اقدامات 
تاثیرگذار در پیش��برد اهداف باش��گاه ها برشمرد و اضافه کرد: در 

بخش خرید کتاب و ثبت نام کتابفروشی های عضو طرح باید مجدد 
بازنگری شده و اعتبار خرید کتاب های حمایتی در اختیار استان ها 

ق��رار گی��رد.  مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
خوزس��تان در این جلس��ه گفت: متولی بخش کودک و نوجوان، 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است، اما متاسفانه در 
قس��مت مهدکودک ها و خانه بازی ها تنها نقش تماش��اگر را ایفا 
می کند و هیچگونه دستورالعمل مشخصی برای کانون پرورش 

فکری کودکان و نوجوانان تعریف نشده است.
وحید کیانی افزود: در حالی که باید ارزیابی این بخش ها در اختیار 
کانون قرار گیرد،اما با پیگیری های این مرکز امیدواریم به زودی 
دستورالعمل های جدیدی برای مشکالت این بخش صادر شود. 
وی طرح خرید یکپارچه تامین کتاب از ناشران با عنوان »تمیم« را 
یکی ازفعالیت های مهم کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
دانس��ت و اظهار کرد: در فصل اول این طرح ۱۶ هزار نس��خه 
کتاب به مبلغ  ۵ میلیارد تومان برای مراکز کانون خریداری شد. 
کیانی با بیان اینکه کمبود نویس��نده در حوزه تخصصی کودک 
و نوجوان در خوزس��تان وجود دارد، تصریح کرد: کانون پرورش 
فکری درصدد است با برگزاری دوره های تخصصی ویژه نویسنده 
کودک و نوجوان کاستی های این بخش را جبران کند. مدیرکل 
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خوزستان یادآور شد: 
۶۲ مرکز ثابت و سیار کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اس��تان آمادگی خود را جهت اجرای هرچه باش��کوه تر پنجمین 

دوره جام باشگاه های کتابخوانی اعالم می کند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان:

کتاب و کتابخوانی در پرورش، تربیت روح و تعالی انسان بی نهایت تأثیرگذار است

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
حوزه ثبتی قائم شهر

 نظربه دستور مواد ۱و ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۲۰-۹-۱۳۹۰،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحدثبتی قائم شهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه وبال معارض 
انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی میگردد: 
ا مالک متقاضیان واقع در قریه کوچکسرا پالک ۱۹ اصلی بخش ۱۶ ۱۹۱۸۹ فرعی 
بنام آقای عزیز صفائی کوچکس��رائی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین که در آن 
احداث بنا شده است به مساحت ۳۱۰ متر مربع خریداری بدون واسطه از آقای کامین 
عظیمی قادیکالئی ما لک رسمی . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار درش��هرها 
منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به ارای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین اگهی ودر 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل وقوع ملک 
تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت مح��ل تحوی��ل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند 
مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست .بدیهی 
است برابر ماده ۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی 
پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، 
مرات��ب رادر اولی��ن اگه��ی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می 
رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی 
تحدی��د ح��دود را به صورت اختصاصی منتش��ر م��ی نماید . م الف ۱۹۹۰۵77۸ تاریخ 
انتش��ارنوبت اول :۱۹-۰7-۱۳۹۹ تاریخ انتش��ار نوبت دوم : ۰۵-۰۸-۱۳۹۹  رحمت 

سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
-----------------

   اداره کل ثبت اس��ناد وامالک اس��تان خراس��ان رضوی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می براب��ر رای هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی 
وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد منطقه 
پنج تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم بی بی اعظم نیش��ابوری  فرزند س��ید 
محمد در شش��دانگ یک باب خانه / به مس��احت ۹۹/۹۰ مترمربع قس��متی از پالک۲  
فرع��ی از ۱۳ اصل��ی بخ��ش ۹ واق��ع درخیابان امت ۱ ش��هید احمدی ۲ پالک ۶۲  ۲۶ 
خریداری از مالک رس��می آقای محمد علی اعلمی کته تلخ محرز گردیده اس��ت.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس 
از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود.  تاریخ انتش��ارنوبت اول: ۹۹/۸/۵   تاریخ انتش��ار نوبت 

دوم : ۹۹/۸/۲۰   حمید رضا افشار          
رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس

--------------------
  آگهی ابالغ اخطاریه تثبیت چون آقای حمیدرضا اربابی تقاضای تثبیت حدود وتعیین 
متراژ شش��دانگ پالک 4۵ فرعی از ۹۸  اصلی بخش ۹ مش��هد اراضی خلق آباد به 

آدرس  جاده کالت روستای  خلق آباد  خیابان پشت کالنتری  سرنبش که  قسمتی  
به صورت زمین محصور بادیوار گلی وآجری وقس��متی باغ میباش��د ومس��احت ۱۳۸۰ 
سهم مشاع از ۱۱7۶۰ سهم برابر سند قطعی به خانم ۱۲۱۲۰7 – ۱۳۸7/۲/۱۶ دفتر 
خان��ه ۲۵ مش��هد ب��ه خانم مهن��از رحیمیان کهنه اوغاز منتقل گردیده اس��ت رانموده 
اس��ت حس��ب اظهار نامبرده که اعالم نموده اس��ت دسترسی به نشانی مالکین  مجاور 
ندارد  و از طریق درج در جراید نسبت به صدور آگهی  اقدام گردد . لذا بدینوسیله  به 
کلی��ه  مالکی��ن  ف��وق  مج��اور  پالک ، اعم  از حقیقی وحقوقی یا قائم مقام قانونی آنها 
ومجاورین ونیز کلیه کسانی که خود را در اراضی مذکور ذینفع  میدانند ، ابالغ میگردد 
که عملیات )نقش��ه برداری( در روز دوش��نبه به تاریخ ۱۳۹۹/7/۲۸ در  محل  وقوع  
ملک به آدرس فوق انجام خواهد شد . مقتضی است مالکین مجاور ویا کلیه کسانی 
که خود را در اراضی مذکور ذینفع میدانند در محل حضور به هم رسانند. بدیهی است 
عدم حضور آنان مانع از انجام اقدامات ثبتی نخواهد بود.  تاریخ انتش��ار: ۱۳۹/7/۲4

۹                                                                                              حمیدرضا افش��ار رئیس 
اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس

--------------------
  اداره کل ثبت اس��ناد وامالک اس��تان خراس��ان رضوی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مش��هد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای رضا احدی  فرزند رجبعلی  در ششدانگ یک باب 
خانه / به مس��احت ۱4۶4/۲4  مترمربع قس��متی از پالک باقیمانده ۱۵  فرعی از۱۵۵  
اصلی بخش ۹ واقع درجاده س��یمان علی آباد میدان امام حس��ین انتهای امام حس��ین 
۸   خریداری از مالک رس��می خانم معصومه کش��میری قرقی محرز گردیده اس��ت.لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی میشود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم وپس 
از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به 
مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نخواهد بود.  تاریخ انتش��ارنوبت اول: ۹۹/۸/۵   تاریخ انتش��ار نوبت 
دوم : ۹۹/۸/۲۰                                                                                 حمید رضا افش��ار      

رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس
--------------------

  اداره کل ثبت اس��ناد وامالک اس��تان خراس��ان رضوی آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وساختمانهای فاقد سند 
رسمی برابر رای هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مش��هد منطقه پنج تصرفات 
مالکانه بال معارض متقاضی آقای علی عابری فرزند محمد در شش��دانگ یک باب 
خانه / به مس��احت ۱۸۶/۱7 مترمربع قس��متی از پالک ۱۸۹ فرعی از ۲ اصلی بخش 
۹ واقع در ابوطالب ۲۶ نوایی ۱۵ پالک ۱۳ خریداری از مالک رسمی حسین ومحمد 
کرمانی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خودرا به این اداره تس��لیم وپس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت درصورت 
انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.ضمنا صدور سند مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
                                                                                 ۹۹/۸/۲۰  : دوم  نوب��ت  انتش��ار  تاری��خ   ۹۹/۸/۵ اول:  انتش��ارنوبت  تاری��خ 

حمید رضا افشار    رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس

----------------------------
 آگهی فقدان س��ند مالکیت نظر به  اینکه  آقای  غالمحس��ین  نوری به  وکالت  از 
آقای  حس��ین حس��ین زاده  مع الواس��طه  طی تفویض  وکالت ش��ماره ۶۳۰۶۳مورخ 
۱۳۹۹/4/۳۱ دفترخانه ۸4 مش��هد به اس��تناد دو برگ استش��هادیه گواهی شده منضم  
به  تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت  اول به این اداره مراجعه  
نموده  و مدعی  است سند  مالکیت  سه  دانگ   از ششدانگ پالک ۳7۹ فرعی از ۱۲۳ 
فرعی از ۳ اصلی بخش   ۹ مشهد که متعلق  به موکل  وی  میباشد  به  علت  سهل 
انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر امالک ،معلوم ش��د  س��ه  دانگ  مشاع  از  
شش  دانگ ذیل شماره ثبت ۱۹۲۹  صفحه ۵۲۱  دفتر ۱۶  بنام عبداهلل کاظمی  ثبت  
وس��ند  مالکیت  چاپی  ۰4۳7۳4  الف ۸۳   صادر س��پس س��ه دانگ طی  اس��ناد قطعی 
۱۶۱۵۳ مورخ ۱۳۸۸/۱۲/۱7 دفتر ۱۱۱ مشهد و47۰۰7 مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۶ دفتر ۸4 
مشهد به آقای حسین حسین زاده منتقل شده است  دفتر امالک بیش از  این حکایتی  
ندارد  لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی و متذکر 
میگردد  هرکس  نسبت  به  ملک  مورد آگهی معامله ای  انجام  داده  یا  مدعی  وجود 
سند  مالکیت  نزد خود  میباشد  ، بایستی ظرف  مدت  ده  روز  از تاریخ  انتشار  آگهی  
اعتراض کتبی  خود  را  به  پیوست  اصل سند  مالکیت یا  سند  معامله رسمی  به  این  
اداره تسلیم نماید. بدیهی  است  در صورت  عدم وصول  اعتراض  در مهلت  مقرر  و  
یا  و صول  اعتراض  بدون  ارائه  س��ند مالکیت یاس��ند معامله رس��می نس��بت به صدور 

سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به  متقاضی  اقدام  خواهد شد.
  حمیدرضا افشار   رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس

------------------------
    آگهی فقدان س��ند مالکیت نظر به اینکه  آقای  غالمحس��ن  عرفانی تازه بهار  به 
اس��تناد ۲برگ  استش��هادیه گواهی ش��ده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند 
مالکیت المثنی نوبت  اول به این اداره مراجعه  نموده  و مدعی اس��ت س��ند مالکیت  
س��ه  دانگ   از شش��دانگ اعیان پالک ۶4۱۲فرعی از ۱۱اصلی بخش ۹مش��هد که 
متعلق  به  وی میباش��د  به  علت  س��هل انگاری مفقود گردیده اس��ت. با بررس��ی دفتر 
امالک ،معلوم شد سه دانگ مشاع از شش دانگ ذیل شماره ثبت ۱۲۰۵۳۸ صفحه 
۳۱7 دفتر ۶۰۵ بنام  نامبرده  ثبت  وس��ند  مالکیت  چاپی  ۰۵7۸۱۶  صادر س��پس  
برابر سند رهنی ۹۸۹47 -۱۳۸۶/۲/۲۹ دفتر ۱۲ مشهد در رهن موسسه قوامین قرار 
گرفته است دفتر امالک بیش از  این حکایتی  ندارد  لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی 
قانون ثبت ،مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نس��بت به  ملک  مورد 
آگه��ی معامل��ه ای انج��ام  داده  ی��ا  مدع��ی  وجود س��ند  مالکیت  نزد خود  میباش��د  ، 
بایستی ظرف مدت  ده  روز  از تاریخ  انتشار آگهی اعتراض کتبی  خود  را  به  پیوست  
اصل س��ند  مالکیت یا  س��ند  معامله رس��می  به  این  اداره تس��لیم نماید.بدیهی اس��ت 
در ص��ورت ع��دم وص��ول اعت��راض در مهلت مق��رر  و یا و صول  اعتراض  بدون  ارائه  
س��ند مالکیت یاس��ند معامله رس��می نسبت به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن 

به  متقاضی  اقدام  خواهد شد.
س��ابقه پالک : پالک ۲۰۲۱ فرعی از ۱۲ اصلی به ۶4۱۲ فرعی از ۱۱ اصلی تبدیل 

واصالح شده است.
 حمیدرضا افشار رئیس اداره ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس

------------------------
  آگه��ی فق��دان س��ند مالکی��ت نظرب��ه اینکه خانم معصومه مرن��دی طبق وکالتنامه 
شماره ۲۶44۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۸ ازخانم شوکت خانم کریمی داد به استناد  اوراق  
استشهادیه جهت دریافت سند  مالکیت المثنی نوبت  اول به این اداره مراجعه نموده 
و مدعی اس��ت س��ند مالکیت  یک  دانگ  مش��اع از شش��دانگ  اعیانی چهارباب منزل 
به ش��ماره  پالک 7۰۵4  فرعی  از ۱۰- اصلی بخش نه مش��هد ، مفقود ش��ده اس��ت با 
بررسی دفتر امالک ،معلوم شد مالکیت نامبرده  ذیل دفتر  شماره 7۲۲ صفحه ۳۰4 
به شماره ۱4۳7۸۸ ثبت وسند مالکیت به شماره ۹۰۲74۰ صادر گردیده  است . دفتر 
امالک  بیش از این حکایتی ندارد لذا به استناد ماده ۱۲۰ اصالحی قانون ثبت ،مراتب 

یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت به ملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده  یا مدعی  وجود س��ند مالکیت  نزد خود  میباش��د  ، بایس��تی ظرف مدت  ده  روز  
از تاریخ  انتش��ار آگهی اعتراض کتبی  خود  را به پیوس��ت اصل س��ند  مالکیت یا س��ند 
معامله رسمی  به این اداره تسلیم نماید.بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در 
مهلت مقرر ویا و صول  اعتراض  بدون ارائه سند مالکیت یاسند معامله رسمی نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به  متقاضی  اقدام  خواهد شد.
  حمیدرضا افشار  ثبت اسنادوامالک ناحیه ۵مشهد مقدس

---------------------
آگهی تغییرات ش��رکت س��اواالن پلیمر آرتا س��هامی خاص به ش��ماره ثبت ۱4۹۳۶ و 
شناس��ه ملی ۱4۰۰۸۹۲47۱۲ به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ ۹۹/۶/۲7 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د: آقای حس��ن احمدی به کد ملی ۵۲۳۹۳۰۳۳۰4 به س��مت 
مدیرعام��ل و عض��و هیئ��ت مدیره و آقای محمد میابی به کد ملی ۰۰۵۵۵۳۵۳7۲ به 
سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی محمدی چاهکی به کدملی ۰4۲۱۰۰44۸7 
به سمت نائب رئیس هیئت مدیره برای بقیه مدت ۲ سال انتخاب شدند . و همچنین 
حق امضا کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور بانکی ش��رکت از قبیل چک ، س��فته 
، بروات و عقود اس��المی منفردا با امضای آقای حس��ن احمدی همراه با مهر ش��رکت 
معتبر می باشد.  اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اردبیل / اداره ثبت شرکت ها و 

موسسات غیرتجاری اردبیل )۱۰۳۰۲7۱(
----------------------------

آگهی مزایده مال منقول )یکدس��تگاه خودرو وانت پیکان( )چاپ الکترونیکی( – به 
موجب پرونده اجرائی کالسه ۹۹۰۰۸۶۹ ششدانگ یک دستگاه خودرو سواری وانت 
پیکان مدل ۱۳۸۰ رنگ س��فید روغنی دارای شاس��ی ش��ماره ۸۰۹۱۲۲۶۶ به ش��ماره 
انتظامی 4۲۲ ه 7۸ - ۹۱ و شماره موتور ۱۱۵۱۸۰۱۱۹7۶ تیپ pu۱۶۰۰ ظاهر و داخل 
اتاق و نقاط فنی نیازمند رسیدگی می باشد. آج همه تایر ها به میزان ۳۰ درصد و از نوع 
ایرانی بیمه نامه شخص ثالث طبق استعالم با ۶۰ درصد تخفیف ع.خ و اعتبار تا تاریخ 
۹۹/۱۱/۳۰ س��پر جلو و عقب ندارد ، درب باک و درپوش پمپ کالچ ندارد - گلگیر 
جلو راس��ت نیازمند تعویض – گلگیر عقب راس��ت نیازمند صافکاری – شیش��ه بزرگ 
جلو شکسته و نیازمند تعویض – خودرو دوگانه سوز بنزین و گاز- صندلی ها نیازمند 
تعمیرات - اطراف بدنه دچار زنگ زدگی ش��دید و نیازمند ترمیم و نقاش��ی – باطری 
و ش��ارژ و نیازمند تعویض خودرو دارای اتاق بار فلزی اس��ت. مورد بازداش��تی پرونده 
اجرائی کالس��ه فوق متعلق به آقای حمداله طالح یونجالو که طبق نظر کارش��ناس 
رسمی به مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال ارزیابی شده ، خودروی مزبور پس از درخواست 
بستانکار خانم رقیه باکرامتی سوها به موجب صورتجلسه بازداشت محلی در پارکینگ 
ایثار توقیف گردیده اس��ت. خودروی مذکور از س��اعت ۹ الی ۱۲ مورخ ۹۹/۸/۱۹ روز 
دوشنبه در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل میدان ایثار از طریق مزایده به فروش 
می رس��د. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دس��ت داش��تن این آگهی 
در س��اعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند ، مزایده از مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود و کلیه هزینه های قانونی 
به عهده برنده مزایده اس��ت در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د . نیم عش��ر و حق مزایده نقدا" 
وصول خواهد ش��د . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد ، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در 
مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب س��پرده ثبت و 
حضور خریدار یا نمایده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است 
ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق 
ثبت تودیع نماید . و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده 
ثبت واریز نکند مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و 
عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.  رئیس اجرای اسناد 

رسمی اردبیل- کشفی مقدم 

افتتاح نقاهتگاه 
بیماران کرونایی سپاه 
امیرالمومنین)ع( ایالم  

استاندار ایالم گفت: این استان از نظر میزان ابتال، بستری بیمارستانی، 
قرنطینه خانگی و فوتی های ناشی از کرونا یا مرتبط به این بیماری در 
شرایط نامناسبی قرار دارد.  قاسم سلیمانی دشتکی عصر چهارشنبه در 
حاش��یه افتتاح نقاهتگاه بیماران کرونایی س��پاه امیرالمومنین)ع( ایالم 
افزود: هم اکنون در تمامی بیمارستان های استان بخش ویژه بستری 
بیم��اران بدح��ال کرونا در نظر گرفته ش��ده اس��ت. وی ب��ا بیان اینکه 

تجهیزات و امکانات زیرس��اختی درمان و پیش��گیری در اس��تان ایالم 
فراهم اس��ت، اظهار داش��ت: برای افزایش این تجهیزات رایزنی های 
متعددی با مرکز صورت گرفته اس��ت تا به امکانات درمانی اس��تان در 

زمینه کرونا افزوده شود. 
سلیمانی دشتکی یادآور شد: با توجه به نامطلوب بودن شرایط ابتال به 
کرونا در اس��تان ایالم عالوه بر اینکه تعداد زیادی از بیماران در مراکز 

درمانی بس��تری ش��ده اند حدود یک هزار و ۱۰۰ نفر هم طبق تس��ت 
های انجام گرفته دانش��گاه علوم پزش��کی در خانه ها قرنطینه خانگی 
هس��تند. وی اضاف��ه ک��رد: ای��ن نقاهتگاه با همکاری س��پاه، ورزش و 
جوانان، شهرداری و علوم پزشکی با حمایت استانداری برای آن دسته 
از بیماران مبتال به کرونا ایجاد ش��ده اس��ت که ش��رایط قرنطینه خانگی 

برای آنها فراهم نیست.
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خط آهن خواف-هرات برای هر دو کشور ایران 
و افغانستان حائز اهمیت است

معاون حمل ونقل وزارت راه و شهرسازی تأکید کرد: افتتاح راه آهن 
خواف – هرات فرصت های ارزش��مند اقتصادی برای کش��ورهای 
ایران و افغانستان فراهم می آورد. به گزارش وزارت راه و شهرسازی، 
شهرام آدم نژاد با بیان اینکه خط آهن خواف-هرات مشتمل بر چهار 
قطعه، به تفکیک دو قطعه در داخل ایران و دو قطعه در خاک افغانستان 
بوده که قطعات اول، دوم و س��وم در تعهد ایران و قطعه چهارم در 
تعهد طرف افغانس��تانی است، خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی 
صورت پذیرفته در آغاز عملیات اجرایی، پیش بینی شده بود این خط 
طی س��ه س��ال احداث شود، لیکن به دلیل پاره ای مشکالت بعضًا 
غیر فنی و غیرمالی در احداث قطعه سوم، این پروژه با تأخیر روبه رو 
شد. به صورت مرسوم عملیات احداث تا بهره برداری باید به صورت 
همزمان از سوی دو کشور اجرا می شد اما افغانستان مشکالتی در 
تأمین سرمایه قطعه چهارم داشت که تأمین بودجه و سرمایه گذاری 
موردنیاز این قطعه، در دست پیگیری است. آدم نژاد اهمیت راه اندازی 
شبکه ریلی خواف-هرات از منظر توسعه حمل ونقل ریلی کشورمان 
را یادآور شد و گفت: با بهره برداری از این خط آهن امکان حمل ونقل 
بین المللی و ترانزیت ریلی، به ش��کلی مؤثر فراهم می ش��ود. پروژه 
ریل��ی خواف-ه��رات که قطعات آن در خاک افغانس��تان اس��ت، 
بخش��ی از برنامه وس��یع تر این کش��ور در توسعه خط آهن است که 
درنهایت تکمیل کننده بخشی از اتصال تمام ریلی چین، قرقیزستان، 
تاجیکستان، افغانستان، ایران و سپس خلیج فارس و اروپا از مسیر 
کشورمان است. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: این خط آهن، 
امکان حمل مقرون به صرفه اقتصادی کاالهای سنگین و حجیم 
را از مبادی داخلی سراسر کشور، همچنین از مبادی ورودی نظیر 
مرز با کشورهای همسایه به ویژه همسایگان شمالی و غربی، بنادر 
شمالی و جنوبی علی الخصوص چابهار و شهید رجایی به افغانستان 
و بالعکس، در چارچوب عملیات صادرات، واردات و ترانزیت از خاک 
کشورمان فراهم می سازد. وی گفت: وجود سنگ آهن هم در ایران و 
هم افغانستان و امکان صادرات و واردات آن، برنامه توسعه صادرات 
نفتی و غیرنفتی و تنوع بخشی به کاالهای صادراتی کشور به ویژه 
میوه و تره بار، مواد غذایی، الیاف و منسوجات، کاالهای صنعتی و 
ساختمانی به افغانستان، موافقت نامه چابهار و امکان ترانزیت کاالی 
هندی به ویژه گندم و شکر به مقصد افغانستان و ترانزیت کاالی 
افغانستانی به ویژه مواد معدنی، خشکبار و میوه به مقصد هندوستان، 
ترانزیت کاال از مبدأ ترکیه و عراق به افغانستان و بالعکس، همچنین 
توسعه تبادالت تجاری کشورمان با کشورهای آسیای میانه از طریق 
ترانزیت کاال از سرزمین افغانستان، منظر لجستیک و زنجیره تأمین، 
عوامل پیشران افزایش مبادالت تجاری دو کشور محسوب می شوند 

که باید به نحو مطلوبی از آن ها بهره گیری کرد.

اخبار كوتاه

گزارش

نیمی از درآمد 
خانوارها صرف اجاره 

مسکن می شود

نسترن دقیقی: در مراودات بین المللی ایران این روزها پدیده ای 
به نام ارزهای صادراتی و تعهدات ایفا نش��ده صادرکنندگان به 
زخمی ناسور در اقتصاد ایران تبدیل شده است تا بعد از مسئله 
بلوکه ش��دن پول نفت و گاز در کش��ورهایی که به بهانه تحریم 
طل��ب ارزه��ای ایران را پرداخت نمی کنند حاال بخش��ی دیگر 
از درآمدهای ارزی کش��ور هم با بد عهدی برخی صادرکننده 
نماها با مش��کل مواجه ش��ود. این در حالی اس��ت که در بازار ارز 
اکن��ون قیم��ت ها ب��دون ثبات بوده و با به هم خوردن عرضه و 
تقاضا بازار با ش��وک های قیمتی مواجه می ش��ود و بر قیمت 
دیگ��ر کااله��ا نی��ز اثر می گذارد. وجود بیش از ۲۰ میلیارد دالر 
تعهدات ارزی ایفا نشده بنا به روایت برخی آمارها اکنون یکی 
از مهمترین علل نوسانات در بازار ارز است و به نظر می رسد با 
بازگشت این ارزها به چرخه اقتصادی کشور بازار به ثبات برسد 
و اقتصاد ایران سامان یابد. آن هم در شرایطی که قیمت دالر 
بعد از رکوردهای پی در پی حاال در سراشیبی سقوط قرار گرفته 
و بسیاری امیدوارند این کاهش قیمت استمرار داشته باشد. حاال 
سئوال اینجاست که آیا وصول مطالبات ارزی می تواند بازار را 
به ثبات برساند و قیمت دالر را بیش از پیش کاهش دهد؟ برای 

پاسخ این سئوال به سراغ دو نماینده مجلس رفته ایم.

 � وص���ول بده���ی ه���ای ارزی در کاه���ش قیم���ت دالر 
تاثیرگذار است؟

عض��و اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی در پاس��خ به این پرسش 
ک��ه  وص��ول مطالب��ات ارزی چه 
تاثیری دراقتصاد کشور دارد، بیان 
کرد: وصول بدهی های ارزی تاثیر 
بسزایی در کاهش قیمت یا ثبات در 
بازار ارز نمی شود چرا که با وصول بدهی های ارزی باید پیگیر 

تهیه نهادهای دامی و کاالهای استراتژیک باشیم.
رضا باقری بناب در گفت وگو با تجارت با اشاره به تاثیر پرداخت 
بدهی ارزی کالن از س��وی صادرکنندگان، گفت: به نظر می 
رسد رفع تعهد ارزی برای همه کسانی که ارز صادراتی گرفته 
اند فراهم نیست اما عدم بازگشت ارز به کشور به بازار ارز فشار 

وارد کرده است.
نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسالمی ادامه داد: یکی 
از راه ه��ای کاه��ش ن��رخ ارز در بازار داخلی، رفع تعهدات ارزی 
توسط صادرکنندگان است، اما عمال این کار با توجه به تحریم 

پولی و بانکی کش��ور ممکن نیس��ت، صادرکنندگان سال های 
۹7 و ۹۸ ارزی برای صادرات گرفته اند که برای برگرداندن آن 
پول را به ریال تبدیل کرده اس��ت و اکنون با توجه به اختالف 
قیمت ارز دولتی و آزاد بازپس دادن ارز برای آنها ممکن نبوده 

و پر هزینه شده است.
وی با بیان اینکه برای ارز پتروشیمی ها مشکالت در خصوص 
همکاری با صرافی ها وجود دارد، اظهار داشت: بدهکاران ارزی 
چ��ه خ��رد چ��ه کالن به دلیل تحریم هایی که بر کش��ور حاکم 
اس��ت نمی توانند از مس��یرهای قانونی و رس��می مانند صرافی 
ها نس��بت به برگرداندن ارز اقدام کنند بنابراین بانک مرکزی 
ب��رای رف��ع تعه��د ارزی باید بازه زمانی معقولی در نظر بگیرد تا 
بدهکاران بتوانند مسیرهای متنوعی را برای برگرداندن ارز به 

کشور شناسایی کنند.
این نماینده مجلس بیان کرد: دولت بعد از گذش��ت س��ه س��ال 
ناگهان نسبت به رفع تعهد ارزی اقدام کرده است، اما انتظار می 
رود برای وصول این بدهی واقعیت ها و شرایط کشور را نیز در 
نظر بگیرند بعد برای آن اقدام کنند. بسیاری از صادرکنندگان 
نتوانس��ته اند از طریق صرافی های خارجی پول خود را قانونی 

وارد کش��ور کنند. عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای 
اس��المی تاکید کرد: با این حال بر این باور هس��تم که وصول 
بده��ی ه��ای ارزی تاثیر بس��زایی در کاهش قیمت یا ثبات در 
بازار ارز نمی شود چرا که با وصول بدهی های ارزی باید پیگیر 
تهیه نهادهای دامی و کاالهای استراتژیک باشیم، بنابراین قرار 

نیست ارزی در بازار ریخته شود.

 � بازگشت ارز به کشور قیمت ها را کاهش می دهد
ب��ا وج��ود تاکید برخی ب��ر تاثیر 
نداش��تن وصول مطالبات ارزی 
در قیم��ت دالر ام��ا نایب رئیس 
کمیس��یون برنام��ه، بودج��ه و 
محاس��بات مجلس در پاس��خ به 
این پرس��ش که وصول مطالبات 
ارزی و ریالی چه تاثیری دراقتصاد کشور دارد تاکید کرد: وصول 
بدهی های ارزی کالن باعث کاهش و ثبات قیمت ارز در کشور 
می ش��ود، البته بانک مرکزی باید با بخش خصوصی صحبت 

و نظر آنها را رعایت کند. 

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی در گفت وگو با تجارت در خصوص 
تاثیر وصول مطالبات بدهکاران کالن ارزی بر کاهش نرخ ارز 
گفت: بخش خصوصی همیش��ه آماده همکاری با  برنامه های 
اقتصادی دولت است، چرا که اگر با برنامه های اقتصادی دولت 
همکاری نکنند خودشان ضررمی بینند. از سوی دیگر انتظار می 
رود که برنامه های اقتصادی دولت جنبه حمایتی از فعالیت های 
اقتصادی بخش خصوصی را داشته باشد به عبارتی اگر بخشنامه 
بانک مرکزی مانعی در مقابل برنامه های فعاالن اقتصادی باشد 

دولت در اجرای بخشنامه به موفقیت نمی رسد.
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسالمی 
ادامه داد: بانک مرکزی برای بازگشت ارز صادرات برنامه ریزی 
جامعی نکرده اس��ت و ش��اهد نارضایتی شدید بخش خصوصی 
در این زمینه بودیم، چرا که بخش خصوص با ارز آزاد دس��ت 
به واردات مواد اولیه مورد نیاز کش��ور زدند اما بخش��نامه های 
بانک مرکزی مانع ترخیص کاالها از گمرکات کشور شده، نباید 
فراموش کرد که در مهلت زمانی ثبت س��فارش اجازه واردات 
را ارز آزاد داده نشده بود بنابراین با سنگ اندازی مقابل بخش 

خصوصی به اقتصاد کشور آسیب وار شده است.
وی تاکید کرد: اگر دس��ت صادرکننده خصوصی را باز بگذارد 
مطمئ��ن باش��د ارز به کش��ور بر می گردد چ��را که می خواهند 
هزین��ه تولی��د و زندگی در این کش��ور را بپردازن��د، اما دولت با 
اتخ��اذی تصمیم��ی در خص��وص رفع تعه��د ارزی، همه را به 

مشکل می اندازد.
 ای��ن نماین��ده مجل��س بیان کرد: با رفع تعهد ارز نه ارزی جابجا 
می ش��ود نه مش��کلی از صادرکننده و واردکننده رفع می ش��ود، 
فق��ط جی��ب  دالالن پر می ش��ود ب��ا تصمیمات غلط دولت هم 

صادرکننده و وارد کننده به مشکل می خورد و هم دولت.
میرت��اج الدین��ی گف��ت: دول��ت باید اج��ازه ده��د واردکننده و 
صادرکنن��ده تهات��ر کنن��د، این باعث می ش��ود نرخ ارز کاهش 
پیدا کند و  مش��کالت صادرات و واردات حل  ش��ود، بارها ب 
مس��ئولین گفته ش��د برای اتخاذ تصمیم با بخش خصوصی نیز 
گف��ت و گ��و کنید و یک طرفه تصمیم نگیرند، تصمیمات بانک 
مرکزی در حوزه ارز نه تنها مشکل را کم  نمی کند بلکه مشکل 
جدیدی ایجاد می کند. نایب رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس در پایان تاکید کرد: به هر حال وصول بدهی 
های ارزی کالن باعث کاهش و ثبات قیمت ارز در کشور می 
ش��ود، البت��ه باید بانک مرکزی ب��ا بخش خصوصی صحبت و 

نظر آنها را رعایت کند. 

تجارت در گفت و گو با نمایندگان مجلس بررسی کرد

بازگشت دالرهای صادراتی قیمت ارز را کاهش می دهد؟

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

 شهرداری مهاجران در نظر دارد براساس بند 4 صورتجلسه شماره ۱۶7مورخ ۹۹/۰4/۱ شورای محترم اسالمی شهر مهاجران، مدیریت پسماند خشک و تفکیک از 
مبدا شهرداری مهاجران را به صورت مزایده به افراد حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه اشخاص که در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی 
می باش��ند دعوت به همکاری می ش��ود. متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ۱۰ روز از س��اعت 7/۳۰ لغایت پایان وقت اداری جهت دریافت اس��ناد مزایده 

به شهرداری مهاجران مراجعه نمایند.
موضوع مزایده: 

قیمت ها به ریال می باشد. 
عنوان پروژهردیف

قیمت پایه سال اول 
)ماهیانه(

قیمت پایه سال دوم 
)ماهیانه(

قیمت پایه سال سوم 
)ماهیانه(

قیمت پایه سال چهارم 
)ماهیانه(

قیمت پایه سال پنجم 
)ماهیانه(

مبلغ سپرده

۱
واگذاری مدیریت پسماند خشک و تفکیک از مبدا 

شهرداری مهاجران
۳۵.۰۰۰.۰۰۰4۳.7۵۰.۰۰۰۵4.۶۸7.۵۰۰۶۸.۳۵۹.۳7۵۸۵.44۹.۲۱۸۱7۲.۳47.۶۵۵

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

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

۵ - به اطالع کلیه عالقمندان می رساند که مشاهده اسناد مربوطه از طریق سایت شهرداری به آدرس:  www.mohajerancity.ir امکان پذیر می باشد. 
۶ - تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۸۶۲۸۱۲۰ - ۰۸۶می باشد.  

کمیسیون معامالت شهرداری مهاجران 

ت اول
نوب

تاریخ انتشار اول: 1399/08/05
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/14

آگهی مزایده عمومی شهرداری مهاجران 

ش��هرداری مهاجران در نظر دارد براس��اس بند ۳ صورتجلس��ه ش��ماره ۱۶4مورخ ۹۹/۳/۱۸ ش��ورای محترم اسالمی شهر مهاجران، بهره برداری از ۳ باب واحد تجاری- 
خدماتی واقع در منطقه الغدیر )بلوار عالمه مجلس��ی( را به اش��خاص حقیقی برای مدت س��ه س��ال به صورت اس��تیجاری واگذار نماید. لذا از کلیه اش��خاصی که در این 
زمینه دارای تخصص و تجربه کافی می باشند دعوت به همکاری می شود. متقاضیان می توانند از تاریخ انتشار آگهی به مدت ۱۰ روز از ساعت 7/۳۰ لغایت پایان وقت 

اداری جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مهاجران مراجعه نمایند.
مشخصات واحدهای تجاری؛ )قیمت ها به ریال می باشند(

متراژ تقریبیکاربری واحدآدرسردیف
قیمت پایه سال اول 

)ماهیانه( 
قیمت پایه سوم )ماهیانه( قیمت پایه سال دوم )ماهیانه( 

سپرده شرکت 
در مزایده 

۱۰4.۵۰۰.۰۰۰۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۱۱.۱۰۰.۰۰۰×۵نانوایی بلوار عالمه مجلسی۱

۵۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱4.4۰۰.۰۰۰×۵سوپر مارکتبلوار عالمه مجلسی۲

۵۶.۰۰۰.۰۰۰۸.۰۰۰.۰۰۰۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱4.4۰۰.۰۰۰×۵میوه فروشی بلوار عالمه مجلسی۳

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

۳- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.  
4- به اطالع کلیه عالقمندان می رساند که مشاهده اسناد مربوطه از طریق سایت شهرداری به آدرس:  www.mohajerancity.ir امکان پذیر می باشد. 

۵- تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۸۶۲۸۱۲۰ - ۰۸۶می باشد. 

کمیسیون معامالت شهرداری مهاجران 

ت اول
نوب

تاریخ انتشار اول: 1399/08/05
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/14

آگهی تجدید مزایده عمومی شهرداری مهاجران 

ش��هرداری مهاجران در نظر دارد براس��اس بند یک صورتجلس��ه ش��ماره ۱۳۱مورخ ۹۸/۱۰/۲ ش��ورای محترم اس��المی ش��هر مهاجران، بهره برداری از یک باب واحد 
تجاری- خدماتی واقع در خیابان امام و یک باب واحد تجاری در منطقه اطلس��ی را به اش��خاص حقیقی برای مدت س��ه س��ال به صورت اس��تیجاری واگذار نماید. لذا از 
کلیه اش��خاصی که در این زمینه دارای تخصص و تجربه کافی می باش��ند دعوت به همکاری می ش��ود. متقاضیان می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت ۱۰ روز از 

ساعت 7/۳۰ لغایت پایان وقت اداری جهت دریافت اسناد مزایده به شهرداری مهاجران مراجعه نمایند.
الف( مشخصات واحدهای تجاری؛ )قیمت ها به ریال می باشند(

متراژ تقریبیکاربری واحدآدرسردیف
قیمت پایه سال اول 

)ماهیانه( 
قیمت پایه سال دوم 

)ماهیانه( 
قیمت پایه سوم 

)ماهیانه( 
سپرده شرکت 

در مزایده 
۲۲4.۵۰۰.۰۰۰۵.4۰۰.۰۰۰۶.4۸۰.۰۰۰۹.۸۲۸.۰۰۰آزاد اطلسی۱
۳۰۶.۵۰۰.۰۰۰7.۸۰۰.۰۰۰۹.۳۶۰.۰۰۰۱4.۱۹۶.۰۰۰آزادخیابان امام ۲

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

۳- هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد.  
4- به اطالع کلیه عالقمندان می رساند که مشاهده اسناد مربوطه از طریق سایت شهرداری به آدرس:  www.mohajerancity.ir امکان پذیر می باشد. 

۵- تلفن تماس جهت اخذ اطالعات ۳۸۶۲۸۱۲۰ - ۰۸۶می باشد. 

کمیسیون معامالت شهرداری مهاجران 

ت اول
نوب

تاریخ انتشار اول: 1399/08/05
تاریخ انتشار دوم: 1399/08/14

رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در شرایط کنونی حدود ۵۰ تا 7۰ درصد 
از درآمد خانوارها صرف پرداخت اجاره مسکن می شود. به گزارش خانه ملت، 
محمدرضا رضایی کوچی با اشاره به افزایش 4۰ درصدی نرخ اجاره مسکن 
در تابستان سال جاری، گفت: متأسفانه نرخ اجاره مسکن روز به روز در حال 
افزایش است و این مسئله به صورت مستقیم بر معیشت و اقتصادی خانوارها 
اثر منفی بسیار گسترده ای گذشته است. نماینده مردم جهرم در مجلس شورای 

اسالمی، با بیان اینکه در شرایط کنونی حدود ۵۰ تا 7۰ درصد از درآمد خانوارها 
صرف پرداخت اجاره مسکن می شود، افزود: این آمار به معنای تهدید اقتصاد 
خانوار است، در چند سال اخیر مردم برای پرداخت اجاره با مشکالت بسیاری 
مواجه شده اند. وی گفت: وضعیت بازار اجاره مسکن از آنجایی بحرانی تر شد، 
که با افزایش قیمت مسکن، بسیاری از مردم به دلیل کاهش قدرت مالی، از 
خرید مسکن منصرف شده و به سمت اجاره مسکن هدایت شده اند، بنابراین 

تقاضا برای اجاره بسیار باال رفته و به تبع آن قیمت ها افزایش یافت. رضایی 
کوچی ادامه داد: به نظر من مهم ترین راه کار برای کاهش مش��کالت بازار 
اجاره، تولید مسکن است، قطعاً اگر میزان ساخت و ساز مسکن افزایش یابد، 
نظام عرضه و تقاضا به تعادل می رسد در آن شرایط می توان به کاهش قیمت ها 
امید داشت، البته دولت می تواند در راستای تولید مسکن استیجاری نیز حرکت 

کند تا بخشی از نیازهای این بخش رفع شود.
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کاهش 94 درصدی صادرات ایران به اتریش 
ریی��س ات��اق بازرگان��ی ایران و اتریش  در مورد مراودات ایران و 
اتری��ش اظهار داش��ت:  مراودات تج��اری ما با اتریش به حداقل 
رس��یده اس��ت. در ایران که به آمار تجاری دسترس��ی نداریم و دو 
س��ال اس��ت که آمار را محرمانه کردند و ما نمی دانیم که به هر 
کش��ور چقدر صادرات یا واردات داریم. اما براس��اس آمار اتریش، 
در سال ۹۸ نسبت به سال ۹7 صادرات رسمی ما به اتریش ۹4 
درصد کاهش پیدا کرده اس��ت. یعنی آنچه به عنوان واردات از 
ایران در سال ۲۰۱۹ در اتریش ثبت شده است، یک بیستم سال 
قبل است. بخش بزرگی از این هم به خاطر توقف صادرات نفت 
و فرآورده های نفتی به اتریش است که بعد از برجام از سر گرفته 
شده بود. پدارم سلطانی در گفتگو با ایلنا گفت:  در مورد واردات از 
اتریش نیز آمار ۲۰۱۹ نسبت به ۲۰۱۸ نشان می دهد که کاهش 

حدود ۸۰ درصدی داشته و به یک پنجم رسیده است. 

 رشد ۵۲ درصدی تولید لوازم خانگی
 از ابتدای سال

وزارت صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: تولید انواع لوازم خانگی 
در نیمه نخست امسال با یک میلیون و ۹۶4 هزار و ۲۰۰ دستگاه، 
افزایش ۵۲.۸ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال داشته 
است. براساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن 
و تجارت در ۶ ماهه نخس��ت امس��ال ۵۹۰ هزار و ۵۰۰ دس��تگاه 
انواع تلویزیون در کشور تولید شد. این آمار در مقایسه با ۶ ماهه 
نخس��ت ۹۸ رش��د ۸4 درصدی نشان می دهد. در مدت یاد شده، 
تولیدکنندگان داخلی ۹۱۹ هزار و ۶۰۰ دستگاه یخچال و فریزر 
تولید کردند که در هم سنجی با پارسال رشد ۳7.۱ درصدی داشته 
است. تولید ماشین لباس شویی نیز در نیمه نخست امسال رشد 
۵4.۵ درصدی در مقایسه با مدت مشابه پارسال تجربه کرد و به 

4۵4 هزار و ۱۰۰ دستگاه رسید.

احیا و فعالسازی 147 معدن در سراسر کشور
گزارش 7 ماهه طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک 
مقیاس نشان می دهد که از ابتدای امسال ۱47 معدن در سراسر 
کش��ور راه اندازی مجدد ش��ده اس��ت. به گزارش ایمیدرو، در این 
مدت ۶7۲ معدن در سراس��ر کش��ور و در قالب برنامه طرح احیا، 
فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس شناسایی و اولویت 
بن��دی ش��ده ان��د. در این مدت و در قال��ب طرح احیا و راه اندازی 
مجدد معادن کوچک مقیاس در سراسر کشور، روی ۱۹4 معدن، 
اقدام کلینیکی ش��ده اس��ت. براساس این گزارش از ابتدای سال 
۹۹ تا پایان مهر ماه، ۶4 معدن به صورت مس��تقیم و ۸۳ معدن 
از طریق فراهم کردن زیرساخت های الزم، احیا، فعال سازی و 
توسعه یافته اند. همچنین، اقدامات مربوط به صدور جواز تاسیس، 
افزایش ظرفیت و تامین مواد اولیه برای ۱۲ واحد فرآوری از ۲۵ 

واحد هدفگذاری شده برای امسال انجام شده است. 

 افزایش  ۱۰ درصدی 
تعداد بازرسی های وزارت صمت

دفت��ر آم��ار و فرآوری داده ه��ای معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اعالم کرد: در شش ماهه اول امسال 
تعداد بازرس��ی های انجام ش��ده از واحدهای تولیدی، خدماتی 
و صنفی افزایش ۱۰.۵ درصدی داشته است. به گزارش شاتا، 
بنابراین گزارش در نیمه اول س��ال ۹۹، بیش از یک میلیون و 
۹۰۰ هزار مورد بازرس��ی از انواع واحدهای تولیدی، خدماتی و 
صنفی در سراس��ر کش��ور توسط بازرسان سازمان های صنعت، 
معدن و تجارت انجام شده است. براساس این گزارش، در این 
بازه زمانی تعداد پرونده های متش��کله ۱۲۲ هزار مورد بوده و 
رش��د ۶.۱ درصدی داش��ته است. تعداد تخلفات کشف شده در 
۶ ماهه اول ۹۹، بیش از ۱۵7 هزار مورد بوده که افزایش ۰.۳ 
درصدی را نش��ان می دهد. بنا بر گزارش ارائه ش��ده از س��وی 
دفت��ر آم��ار و فرآوری داده ه��ای معاونت طرح و برنامه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت تعداد رس��یدگی به ش��کایات مردمی 
در نیمه اول امس��ال 74 هزار مورد بوده که رش��د 4.۳ درصدی 

را ثبت نموده است.

تأمین مالی  ۱۵۰۰ طرح نیمه  تمام صنعتی
معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از تامین 
مالی ۱۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، متوس��ط و طرح های نیمه 
تمام با پیشرفت فیزیکی باالیی ۶۰ درصد خبر داد. به گزارش 
ش��اتا، دفت��ر آم��ار و فرآوری داده ه��ای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم کرد: در ش��ش ماهه اول امس��ال، ۶ هزار و ۳۰۱ 
بنگاه تولیدی کوچک، متوسط و همچنین طرح های نیمه تمام 
با پیش��رفت فیزیکی باالی ۶۰ درصد، درخواس��ت تامین مالی 
از ش��بکه بانکی کش��ور داشتند که پس از طی مراحل مرتبط، ۳ 
ه��زار و ۲۳۶ واح��د و طرح صنعتی به بانک های عامل سراس��ر 
کشور معرفی شده اند. میزان تسهیالت مصوب برای این تعداد 
طرح معرفی ش��ده به بانک ها، بالغ بر ۱۱۳ هزار میلیارد ریال 
بوده است. بر اساس این گزارش، ۱۵۳۵ بنگاه تولیدی کوچک، 
متوسط و طرح نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی باالیی درصد در 
۶ ماهه اول سال ، مجموعاً ۹۹ به میزان ۳۹ هزار میلیارد ریال 

تامین مالی شده اند.

 سود خالص ۱۰ هزار میلیارد تومانی
 شرکت مس از ابتدای سال

مدیرعامل شرکت مس ایران گفت: درآمد این شرکت از ابتدای 
س��ال جاری تا پایان ش��هریور ماه به رقم ۱۶ هزار و ۱۹۲میلیارد 
تومان رس��ید که از این میزان ۱۰ هزار میلیارد تومان آن س��ود 
خالص محسوب می شود. به گزارش شرکت صنایع مس ایران، 
اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه درآمد عملیاتی شرکت نسبت 
به مدت مشابه در سال قبل افزایش ۶۲ درصدی داشته، اظهار 
داشت: شرکت مس در ۶ ماهه نخست سال ۹۹، مبلغ ۱۰۰۸ ریال 
برای هر سهم سود محقق کرده، که با رشد حدود 7۸ درصدی 

نسبت به دوره مشابه سال گذشته همراه بوده است. 

گروه صنعت و تجارت: واسـطه گری يا داللی جنبه های مثبت 
و منفی دارد. اما در كشـور ما اغلب فعاليت های واسـطه گری 
زمينـه سـاز برهم خوردن ثبات بـازار و بروز التهابات قيمتی را 
فراهم كرده است. بسياری معتقدند كه بخش مهمی از چالش 
های امروز اقتصاد كشـور در نتيجه نبود ثبات در سياسـت ها و 
نبود دورنمای مشـخص از برنامه های اقتصادی كشـور است. از 
طرف ديگر تغيير مدام دسته ای از شاخص های كالن مانند نرخ 
ارز و ارزش پـول ملـی نيـز در شـرايطی رقم می خورد، كه تاثير 
قابل مشـاهده ای در وضعيت بازارهای مختلف دارد. در چنين 
شرايطی است كه بستر برای حضور و فعاليت واسطه ها و فرصت 
طلبان و البته كسب سودهای غيرمتعارف در فضای اقتصاد ايران 

فراهم می شود.
حقیقت این است که در اذهان عموم مردم و فعاالن اقتصادی کشور 
تصویری نامطلوب از داللی یا واسطه گری وجود دارد که البته با 
بررس��ی عملکرد فرصت طلبان در بازارهای مختلف به نظر می 
رسد که این ذهنیت چندان دور از واقعیت نیز نیست. سال هاست 
که می بینیم حرکت واس��طه ها و دالالن در مس��یر رویکردهای 
سودجویانه غیرمتعارف و فرصت طلبانه است. نمونه های متعددی 
از این دس��ت رفتارها در بازارهای کاالیی کش��ور وجود دارد. این 
موضوع در اقتصادهایی که متغیرهای اساسی مانند نرخ ارز و ثبات 
ارزش پول ملی و در نهایت سیاست های کالن اقتصادی به دالیل 
گوناگون دچار تغییرات شدید است، ظهور و توسعه بیشتری دارد. در 
این مدل از اقتصادهاست که دالل نه تولیدکننده است و نه خریدار 
نهایی. دالل تنها منفعت باالیی را از طریق خرید کاال با قیمت پایین 

و فروش با افزایش قیمت نامتعارف به دست می آورد.
بررس��ی وضعیت بازار نش��ان می دهد که حوزه تامین مواد اولیه 
صنایع پایین دس��تی در زنجیره فوالد، یکی از بخش هایی اس��ت 
که سال هاست محل عبور و مرور دالالن و واسطه ها شده است. 
مدتی قبل و در مهرماه سال جاری بود که علیرضا رزم حسینی، 
وزی��ر صنع��ت، مع��دن وتجارت با بیان اینکه عرضه فوالد در بازار 
س��رمایه به تدریج بر قیمت فوالد در بازار تاثیر خواهد گذاش��ت، 
خاطرنشان کرد: حداقل خرید فوالد در بورس ۲۰ تن است و هر 
شخص می تواند با این ظرفیت خرید کند و تجربه ۶ ماه گذشته 
در ب��ورس خ��وب ب��وده و در بحث فوالد هم ب��ه خوبی ادامه پیدا 
خواهد کرد. او همچنین گفته بود که تعزیرات حکومتی با افرادی 

که خالف قانون در بیرون از بازار س��رمایه اقدام به عرضه فوالد 
کنند، برخورد خواهد کرد. آمارهای وزارت صنعت، معدن وتجارت 
حاکی از دس��تیابی به ظرفیت بالغ بر 4۰ میلیون تن فوالد اس��ت 
که تاپایان امسال برآورد می شود از این میزان حداقل پنج درصد 
فراتر رویم. پیشتر سرپرست سابق وزارت صنعت گفته بود، تا پایان 
برنامه شش��م توس��عه ) ۱4۰۰- ۱۳۹۶( میزان تولید شمش فوالد 
به رقم 4۰ میلیون تن خواهد رس��ید.  وزارتخانه مزبور، عملکرد 
صادرات فوالد در سال گذشته را رقم ۱۲ میلیون تنی داده بود، که 
به این ترتیب چهار میلیون تن افت خواهد داش��ت. برپایه توافق 
وزارت صنعت با انجمن های مرتبط در حوزه فوالد، قیمت گذاری 
دس��توری نبوده، بلکه موضوع تاکید بر افزایش عرضه مواد اولیه 
در بورس کاال و حل مش��کل نورد کاران بوده و ش��ایعاتی در این 
ارتباط پیرامون قیمت گذاری دستوری مطرح شده که موضوعیتی 
نداشته و برای ایجاد جو منفی در بازار فوالد است. براساس جلسات 
متعددی که با وزارت صنعت و همچنین اعضای کمیسیون صنعت 
مجلس برگزار شد، طرحی از سوی تصمیم گیران مصوب شود که 

واحد های پایین دستی برای تامین مواد اولیه بوسیله بورس کاال 
مشکلی نداشته باشند. در این میان گروهی معتقدند که افزایش 
حجم عرضه ش��مش و محصوالت فوالدی به زودی در بورس 
کاال مش��اهده خواهد ش��د که پیامد کاهش قیمت فوالد در بازار 
بدنبال دارد و این موضوعی است که باعث مقاومت فوالد سازان 
در برابر تصمیم ها شده تا جایی که وزارت صنعت، معدن و تجارت 
را متهم به قیمت گذاری دستوری می کنند، اما در طرح وزارتخانه  
به هیچ عنوان قیمت گذاری دس��توری مطرح نیس��ت. در چنین 
شرایطی افزایش حجم عرضه شمش و سایر محصوالت زنجیره 
فوالد بوسیله بورس کاالسبب واقعی شدن قیمت ها خواهد شد و 
تولید کنندگان صنایع پایین دستی از شرایط فعلی که برای تامین 
م��واد اولی��ه در مضیقه ق��رار دارند، رهایی می یابند و این به منزله 
تداوم تولید و حفظ اش��تغال اس��ت. در همین حال رییس انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران با بیان اینکه مبنای قیمت محصوالت 
فوالدی عرضه و تقاضاس��ت، گفت: امروز واس��طه ها به تش��دید 
قیمت ها دامن می زنند و دستگاه های نظارتی می توانند در این 

ارتباط وارد عمل ش��ده و مانع از نرخ های غیرواقعی و بازار س��یاه 
شوند. بهرام سبحانی در گفتگو با ایرنا ضمن یادآوری تولید بیش 
از ۲7 میلیون تن ش��مش فوالدی در س��ال گذش��ته، افزود: برنامه 
پیش بینی شده برای امسال تولید ۳۰ میلیون تن شمش است که 
مصرف داخلی حدود ۱۵ تا ۱۶ میلیون تن برآورد می شود. سبحانی 
خاطرنشان ساخت: برآورد می شود امسال مجموع صادرات فوالد 
حداقل به هشت میلیون تن برسد، تحقق این مهم می تواند زمینه 

تداوم فعالیت فوالدسازان باشد.
رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران گفت: امروز بیش از هر 
زمان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هرگونه تصمیم گیری 
در این بخش نیازمند رایزنی با تشکل های ذیربط و خبرگان است، 
زیرا تعامل و همپوشانی در این حوزه سبب بیرون سازی التهاب و 
برقراری توازن می شود. وی اضافه کرد: تولید کنندگان محصوالت 
میانی باید متناسب با خرید در بورس کاال نسبت به عرضه اقدام 
کنند و این امر باید به ش��کل جدی به مورد اجرا گذاش��ته ش��ود و 
نظارت بر عملکرد هم انجام گیرد. سبحانی درباره عوامل موثر در 
تعیین قیمت فوالد توضیح داد: عوامل مختلفی در ارتباط با نرخ 
فوالد، نقش آفرین است که نرخ ارز با توجه با ارزبری واحد های 
تولیدی مهم است، واقعیت این است که تولیدکننده هنگامی که 
مواد مورد نیاز را تامین می کند، باید ارزیابی شود با چه نرخ ارزی 
خرید می کند و بعد ارز حاصل از صادرات را چگونه به داخل و به 

چه نرخی ارایه دهد.
از سوی دیگر پیش از این حجت اهلل فیروزی، سخنگوی رییس 
کمیسیون صنعت مجلس نیز از اجرای طرحی با هماهنگی وزارت 
صنعت ، معدن و تجارت خبر داد که بر اس��اس آن قیمت فوالد 
کاهش پیدا کرده و هیچگونه عرضه فوالد در خارج از بورس کاال 
انجام نشود. به گفته وی، اجرای طرح مزبور سبب ریزش قیمت 
فوالد خواهد شد و برخی به اشتباه این طرح را به سهام عدالت و 
بازار سرمایه گره زده بودند که هیچ ربطی به این موضوع ها ندارد 
و نمی شود برخی با داللی سود ببرند و مردم بخواهند تاوان پس 
بدهند. این نماینده مجلس یازدهم همچنین تاکید کرد: تولید بیشتر 
از تقاضا است و برای مازاد عرضه باید برنامه ریزی شود، اما اکنون 
عرضه به ش��کل اندک اندک انجام می ش��ود و باید باعرضه تمام 
محصوالت در بورس کاال مانع گران فروشی شد و بر اساس این 

طرح فروش خارج از بورس قاچاق محسوب می شود.

 تجارت از پشت پرده افزایش قیمت محصوالت فوالدی گزارش می دهد

 رد پای واسطه ها در التهاب بازار فوالد 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

آمادگی صنایع کوچک و متوسط برای فتح بازارهای صادراتیضرورت هماهنگی بین دستگاه های اقتصاد برای توسعه صادرات
رئی��س ات��اق س��منان هرگونه اظهارنظ��ر درباره تخلفات بخ��ش خصوصی در 
ح��وزه برگش��ت ارز حاصل از صادرات نابِجاس��ت؛ چراک��ه بانک های اطالعاتی 
صادرکنن��دگان در دس��ت مس��ئوالن وج��ود دارد و اگر ه��م تخلفی در این حوزه 
رخ داده باشد، به راحتی می توانند پیگیری کنند.  علی اصغر جمعه ای، در گفتگو با 
اتاق ایران می گوید: در ش��رایطی که اعمال تحریم های آمریکا تجارت خارجی 
را با چالش هایی همراه کرده ، برای توسعه صادرات ضروری است تا هماهنگی 
متناسب بین ساختار اقتصادی داخل برقرار کنیم. جمعه ای با اشاره به مشکالت 

پیش آمده ناشی از تعیین تکلیف بانک مرکزی برای برگشت ارز حاصل از صادرات تأکید می کند که بانک مرکزی 
باید زیرس��اخت های برگش��ت ارز حاصل از صادرات را فراهم کند و ادامه می دهد: بخش خصوصی بارها موضع 
خود را دراین باره اعالم کرده و تأکید هم داشته که باید ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردد؛ 
اما این امر با مانع تراش��ی به هیچ وجه مقدور نیس��ت؛ بنابراین به نظر می رس��د بانک مرکزی ابتدا باید موانعی را که 
در مس��یر بازگش��ت ارز حاصل از صادرات به کش��ور وجود دارد رفع کند؛ چراکه تولید و صادرات مکمل یکدیگر 
هستند و مشکالت صادرکنندگان به تضعیف تولید می انجامد. او تأکید می کند: بانک مرکزی نباید از کوتاهی های 

خود صرف نظر کند. 

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: 
چنانچه در ۶ ماهه دوم امسال شرایط صادرات بهتر شود، صنایع کوچک و متوسط 
می توانند رشد صادرات را محقق سازند. اصغر مصاحب درباره وضعیت صادرات 
تولیدات صنایع کوچک و متوسط در ۶ ماهه نخست امسال افزود: صادرات کل در 
این مدت  در همه زمینه ها نسبت به پارسال کاهش محسوسی داشته، اما میزان 
صادرات محصوالت تولیدی صنایع کوچک و متوسط در همین مدت در هم سنجی 
با پارسال رشد دارد. وی افزود: بازار صادراتی تابع بسیاری از شاخص هاست که 

مراودات بین المللی و بیماری کرونا دو مورد از این فاکتورهاست و چنانچه در ۶ ماهه دوم امسال شرایط صادرات 
بهتر ش��ود، صنایع کوچک و متوس��ط می توانند در این عرصه حضور پررنگ تری داش��ته باش��ند. این مقام مسوول 
با اش��اره به توانایی صنایع کوچک و متوس��ط در دس��تیابی به جهش تولید، خاطرنش��ان کرد: بازار صادراتی صنایع، 
ب��ازار داخل��ی و دیگ��ر مولفه ها در کنار هم می توانند زمینه دس��تیابی ب��ه جهش تولید را فراهم کنند. مصاحب ابراز 
امیدواری کرد: براس��اس س��رمایه گذاری های انجام ش��ده برای راه اندازی صنایع جدید و همچنین برنامه هایی که 
وزارت صمت در قالب برنامه های هفت گانه و محورهای چهارگانه مد نظر دارد، صنایع کوچک و متوسط تا پایان 

امسال به جهش تولید دست یابند. 

تولید 5 خودرو سواری با چهار ستاره کیفی
براساس آخرین گزارش ارزیابی کیفی انجام شده در شهریور ماه 
امسال در گروه خودروهای سبک پنج خودرو سواری توانستند 
چهار ستاره کیفی و همچنین ۲۸ خودرو سواری و وانت سه ستاره 
کیفی به خود اختصاص دهند.  براساس این گزارش که توسط 
اداره کل صنای��ع حم��ل و نق��ل وزارت صنعت و معدن و تجارت 
منتش��ر ش��ده است در شهریورماه امس��ال در گروه خودروهای 
س��بک و در بخش وانت و لیس��ت قیمتی یک وانت نیو پیکاپ 
فوتون دیزلی شرکت ایران خودرو دیزل با دریافت ستاره کیفی 
باالتری��ن کیفی��ت خودروهای تولیدی س��اخت داخل را در این 
بخش به خود اختصاص داده اس��ت در لیس��ت قیمتی دو گروه 
خودروهای س��بک و در بخش وانت نیز وانت های کارا ۲۰۰۰ 
تک کابین تیپ ۳، مزدا کارا ۲۰۰۰ تک کابین و وانت کارا ۲۰۰۰ 
دو کابی��ن تی��پ ۳ از تولیدات ش��رکت بهمن موتور و همچنین 
خودرو سایپا ۱۵۱ شرکت سایپا بن رو موفق به کسب سه ستاره 
کیفی شده اند. در همین گروه وانت آریسان شرکت ایران خودرو 

دیزل و وانت مزدا کارا ۲۰۰۰ دو کابین ش��رکت بهمن موتور با 
کس��ب دو س��تاره کیفی در رده بعدی جای گرفته و وانت نیسان 
تک س��وز و دوگانه س��وز شرکت زامیاد توانستند یک ستاره را از 
آن خود کنند. در گروه س��بک بخش س��واری در لیس��ت قیمتی 
یک، خودرو تیگو7، تولید ش��ده در ش��رکت مدیران خودرو س��ه 
ستاره کیفی دریافت نموده است. همچنین در لیست قیمتی ۲، 
هایماS7 اتوماتیک ایران خودرو خراس��ان چهار س��تاره کیفی را 

از آن خود نموده است.
همچنی��ن در س��طح قیمت��ی چهار، خودروه��ای پژو ۲۰7 و پژو 
۲۰7SD، دنا پالس از ایران خودرو و برلیانس H۲۳۰ ش��رکت 
پارس خودرو هر کدام چهار س��تاره کیفی به دس��ت آوردند در 
این لیس��ت قیمتی، رانا، پژو ۲۰۶SD، پژو ۲۰۶ و دنا همگی از 
محصوالت ایران خودرو سه ستاره کیفی را از آن خود کردند و 
خودروهای پژو پارس اتوماتیک ایران خودرو کرمانشاه نیز سه 
س��تاره ای ش��دند. در این لیست، سمند تبریز ایرانخودرو تبریز، 
خودروهای پژو پارس تهران ایران خودرو،پژو پارس خراس��ان 
ایران خودرو خراسان ، پژو پارس اتوماتیک کرمانشاه ایران خودرو 
کرمانشاه، پژو پارس ایران خودرو فارس، پژو پارس ایران خودرو 
مازندران و پژو پارس صنایع خودروسازی فردا همگی ۳ ستاره 
کیفی را از آن خود کردند. پژو 4۰۵ ایران خودرو خراسان نیز دو 
ستاره کیفی را از آن خود کرد. در سطح قیمتی پنج نیز کوییک

R پارس خودرو و کوییک و تیبا ۲ س��ایپا، س��اینا و تیبای س��ایپا 

سیتروئن نیز موفق به دریافت ۳ ستاره کیفی شدند.
در بخش کامیونت، کامیونت ایسوزو NRMR۸۵ بهمن دیزل و 
کامیونت ایسوزو NPR7۵K بهمن دیزل خودروی های سنگین 
چهار س��تاره کیفی ش��دند و کامیونت الوند شرکت سایپا دیزل و 
شیلر بهمن دیزل سه ستاره کیفی را از آن خود کردند. در بخش 
کامیون نیز کامیون ایسوزو NPR7۵M بهمن دیزل چهار ستاره 
کیفی به دست آورد. کامیون بنز WH ایران خودرو دیزل نیز سه 
ستاره کیفی به دست آوردند. در بخش کشنده ، خودروی کشنده 
فوتون 4Auman H ش��رکت ایران خودرو دیزل توانس��ت چهار 
ستاره کیفی را به دست آورد و کشنده FAW J۶ سیباموتور نیز 
س��ه س��تاره به دس��ت آورد. در بخش مینی بوس نیز مینی بوس 
ایسوزو سحر شرکت بهمن دیزل چهارستاره کیفی به دست آورد 
و شیلر بهمن دیزل نیز در لیست چهار ستاره ها قرار گرفت. در 
بخش اتوبوس بین شهری نیز اتوبوس بین شهری اسکانیا 4۲۱۲ 

مارال ز تولیدات عقاب افشان 4 ستاره به دست آورد.

مع��اون وزی��ر صمت با بیان اینکه توس��عه تامین مالی 
تولید از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار داردگفت: 
۱۰ شرکت سهامی عام پروژه راه اندازی می شود. سعید 
زرندی در گفتگو با مهر در مورد نحوه توسعه تأمین مالی 
تولید، اظهار داشت: برای توسعه تأمین مالی تولید یکی 
از راهکارها اس��تفاده از ظرفیت های بازار س��رمایه است 
چراکه هدف از این اقدام متنوع س��ازی ابزارهای تأمین 
مالی، هدایت منابع موجود در جامعه و بازار س��رمایه به 
سمت تولید و ایجاد ارزش افزوده بوده که در نهایت به 
اش��تغالزایی بیش��تر در بخش صنعت، معدن و تجارت 
نی��ز منجر می ش��ود. معاون ط��رح و برنامه وزیر صمت 
افزود: در همین راس��تا تاکنون س��ه اقدام عملی ش��امل 
پذیرش شرکتها در بازار سرمایه، محصوالت در بورس 
کاال و انتش��ار اوراق بده��ی، راه ان��دازی هلدینگ های 

سرمایه گذاری و شرکتهای سهامی عام پروژه و آزادسازی 
مع��ادن در حب��س از طریق واگذاری مجوزهای معدنی 
در ب��ورس را در دس��تور کار ق��رار داده ایم. زرندی گفت: 
در مورد پذیرش شرکت ها در بازار سرمایه، محصوالت 
در بورس کاال و انتش��ار اوراق بدهی، تاکنون ۶ برنامه 
اتخاذ ش��ده که شناس��ایی حدود ۵۰۰ شرکت صنعتی و 
معدنی برای استفاده از ظرفیت بازار سرمایه، نخستین 
برنامه ما بود. وی ادامه داد: از این ۵۰۰ ش��رکت، ۲7۵ 
شرکت به منظور استفاده از ظرفیت بازار سرمایه و پایش 
مستمر و مرحله به مرحله آنها برای راهنمایی، هماهنگی، 
تس��هیل و تس��ریع در پذیرش و عرضه سهام و یا انتشار 
اوراق بدهی اعالم آمادگی کرده اند. به گفته معاون طرح 
و برنامه وزیر صنعت، معدن و تجارت، از ابتدای س��ال 
تاکنون نیز 4۲ شرکت به مرحله پذیرش در بازار سرمایه 
رسیده اند.  معاون طرح و برنامه وزیر صمت در ادامه گفت: 
همچنین در مورد راه اندازی هلدینگ های سرمایه گذاری 
و شرکت های سهامی عام پروژه، نیز برای راه اندازی ۱۰ 
شرکت سهامی عام پروژه برای طرح های منتخب و مهم 
برنام��ه ری��زی و اقدامات مربوطه را پیگیری و هماهنگ 
کردیم. زرندی ادامه داد: جهت اجرای آزادسازی معادن 
در حبس از طریق واگذاری مجوزهای معدنی در بورس، 

نیز هماهنگی های الزم را انجام داده ایم.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران می گوید برای آنکه 
کاهش صادرات ثبت ش��ده در ماه های گذش��ته جبران 
شود، باید مقدماتی مهم را فراهم کرد. محمد الهوتی 
در گفتگو با ایس��نا، بیان کرد: پس از ش��یوع ویروس 
کرونا بسیاری از کشورهای جهان و دولت ها به منظور 
کاهش سرعت کرونا، اقدام به بستن مرزهایشان کردند 
که این امر در کنار تاثیر بر بسیاری از بخش ها، به طور 
خاص به کاهش جدی آمار صادرات و تجارت خارجی 
منجر ش��د. به گفته وی، با توجه به این محدودیت ها، 
میزان صادرات ایران در س��ه ماهه ابتدایی س��ال جاری 
ب��ه ش��کل قابل توجهی کاهش پی��دا کرد که البته دور 
از انتظار نیز نبود اما با ش��روع تابس��تان و کاهش نسبی 
محدودیت ه��ا، ب��ار دیگ��ر امکان پیگی��ری صادرات 
ب��ه وج��ود آمد. عضو هیئت نماین��دگان اتاق بازرگانی 
ته��ران، ب��ا بیان اینکه ب��رای جبران کاهش صادرات و 
ثبت آمارهای مشابه با سال های قبل، نیاز به چند پیش 
ش��رط مهم وجود دارد، تش��ریح کرد: نخستین شرط در 
این زمینه، توقف سیاست های یک شبه در ممنوعیت 
یا محدودیت صادرات و واردات است. الهوتی، اصالح 
شیوه نامه های بهداشتی در راستای تداوم صادرات در 
ایام کرونا را دیگر خواس��ته مهم این بخش دانس��ت و 
گفت: آنچه که برای صادرات اهمیت دارد این اس��ت 

که به واردکنندگان اطمینان دهیم کاالیی که از ایران 
می رس��د از نظر س��المت کاال و از نظر رعایت مس��ائل 
بهداشتی در بسته بندی و جابجایی، با باالترین سطح 
ممکن نظارت ش��ده و هیچ خطری در آن وجود ندارد. 
وی به مشکالت ارزی بخش خصوصی و بانک مرکزی 
اشاره کرد و افزود: با وجود آنکه بانک مرکزی معتقد است 
سیاست های ارزی را در پیش گرفته که برای صادرات 
مشکل آفرین نبوده اند اما بررسی های ما و صحبت هایی 
که با صادرکنندگان مختلف داشته ایم، جز این را ثابت 
می کند. به منظور عبور از این شرایط نیز اتاق بازرگانی 
یک پیشنهاد ۱۰ بندی را در شورای گفتگو مطرح کرده 
ک��ه بان��ک مرکزی نیز قول پیگیری آن را داده اس��ت. 
امیدواریم با تصویب این پیشنهادات، شرایط ارزی الزم 

نیز برای صادرکنندگان به وجود آید.

سه شرط مهم برای رشد صادرات زيرسايه كروناتوسعه تأمين مالی بخش توليد از طريق بورس



7
آگهی

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
حوزه ثبتی رامسر

نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مستقر در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان 

محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در کالیه بن پالک اصلی ۱۱ بخش ۵

۶۱۱ فرعی مجزی ش��ده از قطعه 7۸ تفکیکی جابر قاس��می نس��بت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی انباری به مس��احت ۵۳۰ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از مختار شاهمرادی مقدم مالک رسمی.
۶۱۲ فرعی مجزی ش��ده از قطعه 7۸ تفکیکی ابوالفضل قاس��می نس��بت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی بصورت انبار سورتینگ مرکبات به مساحت 

۱4۵4 متر مربع خریداری مع الواسطه از مختار شاهمرادی مقدم مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در میان هاله پالک اصلی ۱۲ بخش ۵

۵7۳ فرع��ی مج��زی ش��ده از پ��الک ه��ای ۸ الی ۱۰ فرعی مجید کاکوئی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۵۲.۵4 متر مربع 

خریداری مع الواسطه از محمد کاظم تازه عشور مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پوده پالک اصلی ۱۵ بخش ۵

۳۰۱ فرعی قاس��م احمد کالیهء نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
بنای احداثی به مساحت ۵۳7.۳۶ متر مربع خریداری مع الواسطه از خان جان پودی 

مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در شاه بند سر پالک اصلی ۱۶ بخش ۵

۲۵۵ فرعی مجزی شده از پالک 7۲ فرعی پروانه کوچکیان نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۹۲ متر مربع خریداری بال واس��طه 

از حسین کوچکیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در بریشی پالک اصلی ۲۲ بخش ۵

۲۶۰۲ فرعی مجزی شده از پالک 7۳۰ فرعی رقیه گالش عشوری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت ۲44 متر مربع خریداری 

بال واسطه از منصور فرج الهی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سادات محله پالک اصلی ۲۳ بخش ۵

7۹۶7 فرعی مجزی شده از پالک ۱۵۸4 فرعی امین اکرا قلی پور و سید محمود شاه 
نعمت اله یزدی نسبت به هر یک سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی انباری به مساحت ۱۶۱۸.7۹ متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد 

علی احمدی تنکابنی و بال واسطه از یحیی احد زاده حور مالکین رسمی.
7۹۶۸ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۳۶۰۸ فرعی فلیپ علیرضا دادخواهی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت 4۳4.7۰ متر مربع 

خریداری بال واسطه از بنیاد علوی مالک رسمی.
7۹۶۹ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۶۰۸4 فرعی محمد علی محب تاش نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۸۳.۵۰ متر مربع 

خریداری مع الواسطه از عسگر محمدی مالک رسمی.
7۹7۰ فرعی مجزی شده از پالک ۱۶۰ فرعی فرج اله قربانپور نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی ) بصورت تجاری ( به مساحت ۵۶.۸7 متر مربع 

خریداری بال واسطه از فاطمه امیر علیان و ورثه اسماعیل نرژا مالک رسمی.
7۹7۱ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۲۰۲۱ فرعی س��هیال رمضانی گلس��فید نس��بت به 
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی قدیمی به 
مساحت ۲۰7.۲۲ متر مربع خریداری بال واسطه از بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی 

مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در رمک پالک اصلی ۲4 بخش ۵

44۱۳ فرعی مجزی شده از پالک ۸۰۲ فرعی سید مصطفی موسوی اصفهانی نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۳7۵ متر مربع 

خریداری بال واسطه از فریده و فرح جعفرلی مالک رسمی.
44۱4 فرعی مجزی شده از پالک ۱7۹7 فرعی مجتبی مین باشی سرخه ریزی نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت ۲۰۸.۶۵ متر 

مربع خریداری بال واسطه از محمد صادق کاکوئی مالک رسمی.
44۱۵ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۳۹۱ فرعی حجت اله کریمی موحدی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی انباری به مس��احت ۱7۸.۱7 متر 

مربع خریداری بال واسطه از حسن صفاتیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سلمرودسر پالک اصلی ۲7 بخش ۵

44۰۸ فرعی مجزی شده از قطعه 4۱ تفکیکی از پالک ۲۱ فرعی زهرا رهنما نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت 4۸۰.۵۲ متر 

مربع خریداری بال واسطه از رمضانعلی حکمت نژاد مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لمتر پالک اصلی ۲۸ بخش ۵

۲۶۰7 فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۳۰4 تفکیکی ش��هر بانو لمتر محمدی نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت ۱۱۰۱.74 متر 

مربع خریداری مع الواسطه از محمد ولی عسگر لمتری مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در زکین محله پالک اصلی ۳۰ بخش ۵

۱۱۹۱ فرعی مهدی علی اکبری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
بنای احداثی انباری به مس��احت 44۳.4 متر مربع خریداری مع الواس��طه از میرزا بابا 

کاظم زکی مالک رسمی.
۱۱۹۲ فرعی مجزی شده از پالک ۱۶۰ فرعی مسعود عطوفی نیا نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت ۲4۵.4۰ متر مربع خریداری 

مع الواسطه از ابوالقاسم حالجیان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در نارنج بن  پالک اصلی ۳۱ بخش ۵

۳۲۲۹ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۶7۰ فرعی خاطره الکتراش��ی شمس��ی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۵۰ متر مربع خریداری 

بال واسطه از عباس قعلی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لپاسر پالک اصلی ۳۲ بخش ۵

۵۳۶ فرعی مهدی فیروز بخت نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
بنای احداثی انباری به مس��احت ۲۰۱ متر مربع خریداری مع الواس��طه از رحیم راخ 

مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در کرکت محله پالک اصلی ۳۵ بخش ۵

4۶۹ فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۹ تفکیکی علی اصغر پورتقی نس��بت به شش��دانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۳۲۰.۱۹ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از ابراهیم گوهر رستمی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در رضی محله پالک اصلی ۳۶ بخش ۵

۱۶۳۳ فرع��ی مج��زی ش��ده از قطع��ه 4۵۸ تفکیکی احس��ان اله افتخاری نس��بت به 
شش��دانگ اعیان یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۵۵.44 متر 

مربع خریداری بال واسطه از عشرت رضی کاظمی مالک.
۱۶۳4 فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۲۸۹ تفکیکی هیات رزمندگان اس��الم شهرس��تان 
رامسر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۳۱۹.۸۰ 

متر مربع خریداری بال واسطه از ورثه ابراهیم آذرهوش مالک.
۱۶۳۵ فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۲۸۹ تفکیکی هیات رزمندگان اس��الم شهرس��تان 
رامسر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۳۱۹.7۹ 

متر مربع خریداری بال واسطه از ورثه ابراهیم آذرهوش مالک.
امالک متقاضیان واقع در توبن پالک اصلی 4۱ بخش ۵

۳۶۸ فرع��ی مج��زی ش��ده از پ��الک ۲۵۵ فرعی مصطفی گلجاری مقدم نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت 4۲۳.۳۵ متر مربع 

خریداری بال واسطه از زینب و حلیمه گلجاری مقدم مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پیازکش پالک اصلی ۲۶۰ بخش ۵

۱۸7 فرعی مجزی شده از قطعه ۸4 تفکیکی رضا ولی زاده نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۱۱۳۸.۳۰ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از فرامرز امین چورته مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در گاو لیماک پالک اصلی ۲۶۳ بخش ۵

۱4۲ فرعی مجزی شده از پالک 7۸ فرعی محمود رضا شیرودی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۵۰ متر مربع خریداری بال 

واسطه از احمد فاضلی ثانی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لرگدشت پالک اصلی ۲۶۶ بخش ۵

4۵ فرعی مهدی طالش کاظمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداثی انباری به مس��احت ۳7۲.۵۰ متر مربع خریداری مع الواس��طه از زهرا کس��روی 

تبریزی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در دشت جلم  پالک اصلی ۲۹۳ بخش ۵

۹۲۲ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۵۵ فرعی مریم مال کاظمی خوبدهی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۸4.۳۳  متر مربع 

خریداری بال واسطه از مهدی علیمرادی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در پیازکش کتالم پالک اصلی ۲۹۶ بخش ۵

۳۹۳ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۱ فرعی پیمان رحیمی نس��بت به شش��دانگ یک 
قطعه زمین بصورت باغ مش��جر به مس��احت ۳۱7 متر مربع خریداری مع الواس��طه از 

علیرضا احمد نژاد مالک رسمی.
۳۹4 فرعی مجزی شده از پالک ۱ فرعی عزیز اله مشا رمضانی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۳۱۳۸ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از علیرضا احمد نژاد مالک رسمی.
۳۹۵ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۲ فرعی جعفر یوس��ف طالش��ی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 4۲۹.۶۰ متر مربع خریداری مع 

الواسطه از علیرضا احمد نژاد مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لتر پالک اصلی ۳۰۳ بخش ۵

۶۹۸ فرعی مجزی شده از پالک ۳۰۹ فرعی سجاد تالش موسی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲7۸.۳۰ متر مربع خریداری بال 

واسطه از حسین تالش موسی مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سلمل جواهرده پالک اصلی ۳۰7 بخش ۵

۶۵۹ فرعی شکوفه رستمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مساحت ۳77.۰۶ متر مربع خریداری بال واسطه از آذر آذرهوش مالک.

۶۶۰ فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۳4۶ تفکیکی فاطمه حس��ینعلی ثانی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۱۳۶.۸4 متر مربع 

خریداری بال واسطه از بهمن رمضان نژاد مالک.
امالک متقاضیان واقع در ایزکی پالک اصلی 4۳۸ بخش ۵

4۰۶ فرعی مصطفی غنمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مساحت ۳۲74 متر مربع خریداری بال واسطه از آقا برار غنمی مالک رسمی.

امالک متقاضیان واقع در اکراسر پالک اصلی 4۵۳ بخش ۵
4۵۸ فرعی س��عید س��عادت خواه نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر 
بنای احداثی انباری به مس��احت 4۶۰.۲۰ متر مربع خریداری بال واس��طه از علی اکبر 

صیادی مالک.
ل��ذا ب��ه موج��ب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از 
طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار 
آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 
صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی اس��ت برابر ماده 
۱۳ آئی��ن نام��ه مذک��ور در مورد قس��متی از امالکی که قب��ال اظهار نامه ثبتی پذیرفته 
نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رس��اند و 
نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۰۸/۰۵
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۸/۲۱

حسن صالحی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رامسر
------------------------------

مفقودی -برگ س��بز و س��ند مالکیت خودرو س��واری سیس��تم پژو تیپ 4۰۵جی ال 
ایک��س آی ۸/۱ م��دل ۱۳۸۹ب��ه ش��ماره پ��الک ۱۱۳ ط ۳۱ ایران 4۹ ش��ماره موتور 
۱۲4۸۹۰۸۹۳۰۹ش��ماره شاسی NAAM۰۱CA7AR۵۲۳۶۱۹ به نام همت حق گو 

دیل مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
------------------------------

مفقودی - س��ند کمپانی خودرو وانت – دو کابین سیس��تم مزدا تیپ بی ۲۰۰۰ آی 
مدل ۱۳۹۰ به رنگ س��فید- روغنی به ش��ماره موتور FE۱4۸۹۵4  و ش��ماره ش��ا سی 
NAGPXPE۱۲B۲۰7۸۸۳۲  به ش��ماره پالک  4۱۶ ط ۳۱ ایران ۱4 به نام عبداله 
ناصری فرزند علی شماره شناسنامه ۲۵۹ و شماره ملی ۱7۵۳۵۳۵۰۶۹ محل صدور 

اهواز مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
----------------------

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن  - اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت 
ملک سنگر  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاق��د س��ند رس��مي   آگه��ي موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئی��ن نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۱4۸۳ م��ورخ ۱۲. ۶. ۹۹ هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه 
ثبت ملک س��نگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی علیرضا خندان شهرس��تانی 
فرزند هادی به ش��ماره ملی ۶۵۳۹۵۹۶7۰7 در شش��دانگ یکباب خانه و محوطه به 
مساحت ۹۲ . ۲۳۱ متر مربع مجزی شده از پالک ۳ / 7 فرعی از سنگ ۳ اصلي واقع 
در قری��ه رودب��رده بخ��ش ۱۲ گی��الن که برای آن ش��ماره ۲7۵۲ فرعی در نظر گرفته 
ش��ده، خریداری از مالک رس��می محمد جان همرنگی)س��ند زارعانه ۳۳۵۹4 _ 7 . ۵ 
. 44( 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 س��ند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد.م الف ۱۹7۳
تاریخ انتش��ار نوبت اول: ۵. ۸. ۹۹ تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۲۰. ۸. ۹۹ علی نصرتی 

-رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر
-------------------------

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۳۶۰۵ مورخ  
۲۹. ۳. ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای بهزاد ساالری فرزند چراغعلی به شماره شناسنامه 7 صادره از رودبار 
در قریه الکان در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مس��احت ۱7 . 

۲۵۰ مت��ر مرب��ع پ��الک فرعی ۳۳۹۳ از اصلی ۳۸ مفروز مجزی از پالک 7۱ باقیمانده 
از اصلي ۳۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای یوسف باقرزاده 
الکان��ی و خدیج��ه بهدانی محرز گردیده اس��ت،لذا ب��ه 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 ۱۹۹۹ تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. ۸. ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۰. 

۸. ۹۹ حسین اسالمی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
-----------------------

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰7۹7۶ مورخ  
۱۶. ۶ . 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 ۲ رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای اسداهلل حسین زاده بجار گفشه فرزند حبیب اهلل به شماره شناسنامه 
۳7۱ صادره از رشت در قریه کیژده در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان 
به مساحت ۶۶ . ۲7۱ متر مربع پالک فرعی ۳۸۹۲ از اصلی 7۸ مفروز مجزی از پالک 
۶ و ۱۲ باقیمانده از اصلي 7۸ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 
آقای حس��ین رضانژاد کژدهی 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 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیه��ي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۲۰۳7
تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. ۸. ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۰. ۸. ۹۹

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

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰7۲۵۸مورخ  
۲7. 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 ۲ رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای لطف اله معصومی ناصرانی فرزند ش��یخعلی به ش��ماره شناس��نامه ۳ 
صادره از ش��فت در قریه فخب در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به 
مس��احت ۳7 . ۲۶ متر مربع پالک فرعی ۱4۶۳ از اصلی 74 مفروز مجزی از پالک 
۱۱۳ از اصلي 74 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی جالل و احترام 
احمد خس��بخی 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 داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۱7۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. 7. ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۵. ۸. ۹۹

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

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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰۸۱7۱مورخ  
۱۸. ۶. 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 ۲ رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض آقای علی اس��ماعیل نژاد پس��تکی فرزند رضا به ش��ماره شناس��نامه ۶4۱ 
صادره از رش��ت در قریه پس��تک در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان 
ب��ه مس��احت 4۲ . ۳۰۹ مت��ر مرب��ع پالک فرعی ۶۸4۰ از اصل��ی ۵۶ مفروز مجزی از 
پالک ۱۲ از اصلي ۵۶ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 
رضا اس��ماعیل نژاد پس��تکی 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 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 س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱7۶۵ تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. 7. ۹۹ 
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۵. ۸. ۹۹ حس��ین اس��المی کجیدی_رئیس اداره ثبت اس��ناد 

و امالک ناحیه دو رشت
------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور   حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت اداره ثبت اسناد 
و ام��الک ح��وزه ثب��ت ملک ناحیه یک رش��ت _هیات موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي آگهی موضوع ماده ۳ قانون 
و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی برابر راي شماره ۱۳۳۶۰۳۱۸۰۰۱۰۰۰4۵۹ مورخ  ۸. ۳. ۹۹ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر 
در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای حمداله حبیب زاده گزور س��فلی به شناس��نامه ش��ماره 4 کدملی ۵۶۶۹7۸۶7۱۸ 
صادره از خلخال فرزند حاجی علی در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت 
۶۳ . ۳۹۵ متر مربع به ش��ماره پالک فرعی ۱۶ از اصلی ۱۹ مفروز از پالک ش��ماره ۱ 
فرعی از اصلی ۱۹ واقع در زهنده بخش ۱۱ گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت 
به نام مالک رس��می اولیه مونس صفرپور زهنده ، احراز مالکیت متقاضی نس��بت به 
ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است،لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که 
اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 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 
قضای��ي تقدی��م نماین��د بدیهي اس��ت در صورت انقضاي م��دت مذکور و عدم وصول 
اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱7۸۶ تاریخ انتشار نوبت 

اول: ۲۰. 7. ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۵. ۸. ۹۹
سید محمد فرزانه شال _رییس اداره ثبت اسناد و امالک  ناحیه یک رشت

-------------------------
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 ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۰7۹۱7 مورخ  
۱۵. ۶. 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 ۲ رش��ت تصرفات مالکانه 
بالمعارض خانم احس��ان حس��ن زاده بزایه فرزند حس��ین به شماره شناسنامه ۳۰۶۸4 
صادره از رشت در قریه شالکو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
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مساحت ۸7. ۱۳۰ متر مربع پالک فرعی ۳۹7۳۶ از اصلی 77 مفروز مجزی از پالک 
4۳۵ باقیمانده اصلي 77 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی وراث 
مرحوم غالمحسین غالمرضاپور 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 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۸۰۹ تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. 7. ۹۹
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۵. ۸. ۹۹ حس��ین اس��المی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد 

و امالک ناحیه دو رشت
---------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می حوزه 
ثبتی شهرستان ساری 

 براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰4۵۶۰۰۹۶۱۵ و ۱۳۹۹۶۰۳۰۰4۵۶۰۰۹۶۱۳ و 
۱۳۹۹۶۰۳۱۰4۵۶۰۰۹۶۱۱ م��ورخ ۹۹/۶/۳۱ ک��ه در هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
منطقه ۲ س��اری تصرفات مالکانه جمش��ید محمدزاده و س��ید قاسم حسینی و نجمه 
الس��ادات حس��ینی رس��تمی فرزند علی اصغر و میرطالب و س��ید قاس��م بشماره ملی 
۲۱۸۱۵۳۱۱۲۹ و ۲۱۸۱۰۵47۱۱ و ۲۱۸۱77۹۵۳۸ هر یک نسبت به دو دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمساحت ۲۱۹/۲۵ مترمربع قسمتی از 
پالک ۶۵ فرعی از ۱ اصلی واقع در  قریه آلوکنده بخش ۲ ثبت ساری خریداری بال 
واس��طه از منوچهر گوهردهی مالک رس��می با کس��ر سهم وقف لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتیکه اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. 
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۸/۵  تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۸/۲۰  حسن یوسفی- 

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک منطقه دو ساری
------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 
حوزه شهرستان ساری منطقه یک 

برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰4۹۵۳ مورخ ۱۸-۰۶-۹۹ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقه یک س��اری متصرفی آقای /خانم داریوش رفیعی فرزند عابدین 
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت ۱۳7،۱۵ متر 
مربع قسمتی از پالک ۳44۸ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از 
مالک رسمی پس از کسر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 
مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۶4۳۵  تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹-۰۸-۰۵ 

تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹-۰۸-۲۱ 
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

--------------------------
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 

حوزه شهرستان ساری منطقه یک 
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۱۰۰4۹۳۹ مورخ ۱۸-۰۶-۹۹ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی منطقه یک ساری متصرفی آقای /خانم جعفر مرادی افراپلی فرزند اکبر نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۲۰۸،۳۵ متر مربع قسمتی از 
پالک ۳44۸ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت ساری خریداری از مالک رسمی پس از 
کسر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تسلیم پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 
وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۰۶4۳۲  تاریخ 

انتشار نوبت اول: ۰۵-۰۸-۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹-۰۸-۲۱ 
مهدی داودی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ساری

-------------------------
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می 

حوزه ثبتی قائم شهر
 نظربه دس��تور مواد ۱و ۳قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب ۲۰-۹-۱۳۹۰،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مس��تقر در واحدثبتی قائم ش��هر مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه 
وبال معارض انان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل 
اگهی میگردد: ا مالک متقاضیان واقع در قریه کفش��گرکال پالک ۲۵ اصلی بخش 
۱۶ ۱7۲۵۸ فرعی بنام خانم نرجس حیدری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین 
که در آن احداث بنا شده است به مساحت ۹4-۱4۲ متر مربع خریداری مع الواسطه 
از خانم سیده زهرا حسینی مالک رسمی . . لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده ۱۳ آئین نامه مربوطه 
این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی / کثیر االنتشار 
درشهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار اگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه 
اش��خاص ذینفع به ارای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
اگهی ودر روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خودرا به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایدو گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل دهد که دراین صورت اقدامات ثبت موکول 
به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ودر صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره 
ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید وصدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیست .بدیهی است برابر ماده ۱۳ ائین نامه مذکور درمورد قسمتی 
از امالک��ی ک��ه قب��ال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیدحدود، مراتب رادر اولین اگهی نوبتی و تحدید حدود 
به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد 
س��ابقه تحدید حدود، واحد ثبتی اگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتش��ر 
می نماید . م الف ۱۹۹۰۵۸4۰ تاریخ انتشارنوبت اول :۱۹-۰7-۱۳۹۹ تاریخ انتشار 

نوبت دوم : ۱۳۹۹-۰۸-۰۵ 
رحمت سلمانی قادیکالئئ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر
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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       رزمایش ارتش 99/ باشگاه خبرنگاران ایران
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بين الملل

در ۱۰ روز مانده به پایان انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری آمری��کا همانگون��ه ک��ه انتظار 
می رف��ت رقاب��ت بین نامزده��ای این دوره 
ش��دیدتر می شود. نظرس��نجی های آمریکا 
همچن��ان ج��و بایدن نام��زد دموکرات ها را 
پیش��تاز انتخابات می دانند اما دونالد ترامپ 
معتقد است این نظرسنجی ها جعلی است و او 
پیروز خواهد شد. نتیجه یک نظرسنجی نشان 
می دهد که گرچه فاصله نامزدهای دموکرات 
و جمهوریخواه کاهش یافته اس��ت اما رای 
دهندگان مستقل از دونالد ترامپ رویگردان 
شده اند. نتیجه جدیدترین نظرسنجی مشترک 
 Investor’s( روزنامه اینوسترز بیزنس دیلی
Business Daily( و موسس��ه تکنومتریکا 
)TecnoMetrica( نشان می دهد که فاصله 
جو بایدن از رقیب جمهوریخواه خود به ۵.۶ 
درصد کاهش یافته اس��ت. در نظرسنجی دو 
هفته پیش این موسسات، بایدن با فاصله ای 
۱۰.4 درص��دی از ترام��پ پی��ش بود. نتایج 

نظرس��نجی جدید که در بازه ای ۵ روزه و تا 
ی��ک روز پ��س از آخرین دور مناظرات انجام 
ش��د، نش��ان می دهد که ۵۰.۶ درصد پاس��خ 
دهن��دگان حامی بای��دن بوده اند و هواداران 
ترامپ 4۵ درصد آنان را تشکیل می دهند. بر 
اساس یافته های این نظرسنجی، ۶.۵ درصد 
از رای دهندگانی که در دور نخست به ترامپ 
رای دادن��د، اکنون از بایدن حمایت می کنند 
و از میان رای دهندگان هیالری کلینتون در 
سال ۲۰۱۶، ۳ درصد به ترامپ رای خواهند 
داد. ب��ر خ��الف انتخابات چهار س��ال پیش، 
بایدن در میان مس��تقل ها 4 درصد از ترامپ 
پیش است در حالیکه نظرسنجی موسسه پیو 
پس از انتخابات ۲۰۱۶ نشان داد که حامیان 
ترامپ در میان مستقل ها 4۳ درصد در برابر 
4۲ درصد کلینتون بود. ۳۲ درصد از پاس��خ 
دهندگان به نظرس��نجی اخیر در رای گیری 
زودهنگام ش��رکت کرده اند که 4۶ درصد از 

آنان حامی بایدن بوده اند.

ترامپ خود را پيروز انتخابات 2020 خواند
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جامعه

از امروز فعالیت س��ه دس��ته کس��ب و کار و گروه 
ش��غلی در ش��هرهای با وضعیت قرمز کرونایی با 
محدودیتهای شدید همراه شده و بر اساس مصوبه 
ستاد ملی مقابله با کرونا تا یک هفته امکان فعالیت 
نخواهند داش��ت. به دنبال وخامت اوضاع و عادی 
ان��گاری رعایت پروتکل های بهداش��تی و حضور 
در تجمعات غیر ضرور، سخنگوی دولت از تشدید 
نظ��ارت و اعمال محدودیتهای کرونایی خبر داد و 
اعالم کرد" فعالیت گروههای ش��غلی ۲، ۳ و 4 از 
روز دوش��نبه ممنوع ش��ده و در صورت عدم توجه و 
ادامه فعالیت، این مشاغل مشمول جرایم سنگین 
و تعطیلی درازمدت خواهند ش��د. " این تصمیم از 
سوی ستاد ملی کرونا و به دلیل عدم رعایت پروتکل 
های بهداشتی و شیوع ویروس کرونا گرفته شده و 

محدودیتها در گروه مشاغل ۲، ۳ و 4 از پنجم آبان 
ماه به مدت یک هفته در 4۳ شهرستان بحرانی که 
در وضعیت قرمز به س��ر می برند، اعمال می ش��ود. 
اما گروههای ش��غلی مذکور ش��امل چه مش��اغلی 
هس��تند و کدام کس��ب و کارها از فردا امکان ادامه 

فعالیت ندارند؟  
بر اساس مصوبه ابالغی ستاد ملی مدیریت و مقابله 
با بیماری کرونا مشاغل به چهار گروه تقسیم شده 
اند که بر مبنای وضعیت شهرها به فعالیتشان ادامه 
می دهند. در این مصوبه چهار رنگ برای نش��ان 
دادن وضعیت ش��یوع کرونا در اس��تانهای مختلف 

مش��خص ش��ده و مطابق آن رنگ برای فعالیت 
چهار گروه ش��غلی در آن اس��تانها تصمیم گیری 
می شود. به عنوان مثال در شرایط سفید هر چهار 
گروه فعالیت دارند، در ش��رایط نارنجی گروه س��ه 
از فعالیت منع ش��ده اس��ت، در ش��رایط زرد فعالیت 
گ��روه چه��ار ممنوع ش��ده و در ش��رایط قرمز تنها 
گروه یک امکان فعالیت دارد. فهرس��ت کس��ب و 
کارها و گروه ش��غلی دو که کمی گس��ترده تر است 
و از امروز مش��مول اعمال محدودیت می ش��ود، به 
مراک��ز خرید، پاس��اژها، مال های فروش غیرمواد 
غذایی، مراکز ش��ماره گذاری اتومبیل، مراکز تهیه 

و طب��خ غ��ذا با پذیرش مش��تری، مراکز متبرکه و 
زیارتگاه ه��ا، مس��اجد و مصلی ه��ا، مراکز تمرین و 
انجام مسابقات ورزشی، مراکز فروش لوازم خانگی، 
قنادی و ش��یرینی فروش��ی ها، آب میوه و بس��تنی 
فروش��ی ها، آرایش��گاههای مردانه، بازار فروش 

خودرو و ... اختصاص دارد.

فناوری

روز گذشته اخباری منتشر شد که حاکی از صدور حکم 
۱۰ سال زندان از سوی قوه قضاییه برای مدیرعامل 
آپارات به دلیل بارگزاری یک فیلم توسط کاربری روی 
این نرم افزار داش��ت.  بر اس��اس آنچه زومیت نوشته 
است شعبه ۲۸ دادگاه انقالب، محمد جواد شکوری 
مقدم را به  دلیل منتشر شدن یک ویدئو در آپارات به 
۱۰ س��ال حبس محکوم کرد. محمد جواد شکوری 
مقدم بنیان گذار آپارات، فیلیمو و مجموعه  صبا ویژن 
به  دلیل منتشر شدن گزارشی با محتوای مربوط به 
کودکان در آپارات به ۱۰ س��ال زندان محکوم ش��د. 
این حکم ش��امل 7 متهم دیگر هم می ش��ود که در 
تهیه گزارش مذکور همکاری داشته اند. روابط عمومی 
آپارات اعالم کرده است: »رأی صادرشده از شعبه ۲۸ 
دادگاه انقالب به ریاست قاضی مقیسه، رأی بدوی 
)نخس��تین( بوده، تجدیدنظر خواهی از این دادنامه 
صورت  پذیرفته و در الیحه  اعتراضیه با اشاره به ماده 

۲۳ قانون جرایم رایانه ای و مصوبات حمایتی شورای 
عالی فضای مجازی از پلتفرم ها که به صورت رویه  
ثابت درآمده، اس��تناد ش��ده؛ امیدواریم بر این مبادی 
محکمه تخصصی رأی مناس��ب را صادر نمایند.« 
آذری جهرم��ی در ی��ک برنامه تلویزیونی خطاب به 
معاون سابق دادستان کل کشور گفت:  اگر یک نفر 
محتوای مجرمانه ای را در پیام رسان داخلی بارگزاری 
کرد، شما مالک پیام رسان را به زندان می اندازید. این 

حمایت از تولید داخل نیست.

صدور حكم 10 سال زندان برای بنيان گذار آپارات 

خودرو

امس��ال اس��تفاده از سیس��تم سرمایشی یا کولر 
تاکسی ها در فصل تابستان، دارای دستورالعمل 
اجرایی خاص تری نس��بت به سال های گذشته 
بود. حال باتوجه به کاهش دمای هوا و تش��دید 
ش��یوع وی��روس کرون��ا، مدیرعامل س��ازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی تهران از تهیه 
دس��تورالعمل دیگری برای اس��تفاده از سیستم 
گرمایشی یا بخاری تاکسی ها خبر داد. علیرضا 
قنادان، مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر 
تاکسیرانی تهران از برگزاری جلسه  این سازمان 
با متخصصان و کارشناسان سالمت و بهداشت 
درباره اقدامات اجرایی برای مقابله با ویروس کرونا 
در ناوگان تاکس��یرانی، خبر داد و افزود: موضوع 
مهم دیگر که پس از اس��تفاده همه سرنش��ینان 
خودرو از ماسک، دنبال می شود و رعایت آن برای 
همه رانندگان ضروری است، تعویض و جریان 

داش��تن هوا داخل تاکس��ی است. او با بیان اینکه 
هوای داخل خودرو باید به صورت مداوم جابه جا 
ش��ود، بی��ان کرد: ب��ه بیانی دیگر به علت حضور 
مسافر باید هوا داخل خودرو جریان داشته باشد. 
همچنین به میزانی که تهویه هوای داخل خودرو 
اتفاق افتد باید پنجره ها باز باش��د. قنادان ضمن 
اشاره به سردی هوا، گفت: شرط نخست استفاده 
از سیستم سرمایشی و گرمایشی خودرو در دوران 

کرونایی باز بودن پنجره ها است. 

شرايط استفاده از بخاری تاكسی ها در زمان شيوع ويروس كرونا 

فعاليت كدام شغل ها از امروزممنوع است؟ 
اعالم محدودیت های جدید کرونایی در شهرهای قرمز 

 

                   آگهی فراخوان ارزیابی کیفی و فروش اسناد مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 99/۴8 
)نوبت اول و دوم ( )شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2۰99۰۰5۳۰1۰۰۰۰52(

1-نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
  G.C 2- وضوع مناقصه : عملیات تهیه و نصب ۲۰۰۰ فقره انشعاب فاضالب خانگی در زونهای

شهر مالرد بهمراه تضمین عملکرد مطابق نقشه های اجرایی
3- مبلغ برآورد : ۲۸/۵74/۰۰۰/۰۰۰ ریال )بیست و هشت میلیارد و پانصد و هفتاد و چهار میلیون 

ریال( )براساس فهرست بهای خاص (
4- مدت زمان کار : ۶ ماه 
5- رتبه مورد نیاز : ۵ آب

6- محل اعتبار : جاری
7- سطح بازرسی : سطح یک

8- محل اجرای کار : شهر مالرد
9- مبلغ تضمین ش�رکت در فرآیند ارجاع کار : ۹4۸/۰۰۰/۰۰۰ )نهصد و چهل و هش��ت 

میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:
۱( فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-4-۱۱7 نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت 
آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی 
)دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران 4( ارائه گواهی صادره از امور 

مالی شرکت آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده 
)به پیش��نهادهایی که فاقدس��پرده ، س��پرده های مخدوش ، س��پرده های کمتر از میزان مقرر ، چک 

شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(
م��ی  مناقص��ه  در  ش��رکت  متقاضی��ان   : اس�ناد  دریاف�ت  مح�ل  و  مهل�ت   -10
الکترونی��ک  دول��ت  از تاری��خ درج آگه��ی ب��ا مراجع��ه ب��ه  س��امانه ت��دارکات   توانن��د 
)www.setadiran.ir( ،  یک س��ری از اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی کیفی را حداکثرتا س��اعت 

۱4 روز  شنبه مورخ ۹۹/۰۸/۱۰ دریافت نمایند  . 
11- تاریخ و محل تحویل پیشنهادات : شرکت کنندگان می بایست پیشنهادات خود را حداکثر تا 
) www.setadiran.ir( ساعت ۱4 روز شنبه مورخ  ۹۹/۰۸/۲4  در سامانه تدارکات  الکترونیک دولت
بارگذاری نمایند. )پاکات الف )تضامین( همزمان به صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانسر 

انتهای خیابان راسخ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضالب غرب استان تهران گردد(
12-  زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۹ روز  یکشنبه مورخ ۹۹/۰۸/۲۵ 
در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران )تاریخ و زمان بازگشایی سایر 

پاکات متعاقبًا به مناقصه گران واجد شرایط اعالم خواهد شد.( 
13- هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . 

14-  به پیش��نهادات فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی 
واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

15-  سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
)http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir(  نشانی های سایت اینترنتی 

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

 نوبت اول:   مورخ 99/8/3   
  نوبت دوم:  مورخ 99/8/5 

آگهی مزایده فروش زمین در استان گیالن شهرستان رضوانشهر
دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد دو قطعه زمین به پالک های ثبتی 8 به متراژ25154 متر مربع دارای شماره ثبت3860شماال به دریای 
خزر،شرقاوجنوبا دارای دیوار با نرده های فلزی وغربا در امتداد رودخانه تیزرود قراردارد وهمچنین پالک ثبتی9 به متراژ 76976 متر مربع 
دارای ش�ماره ثبت 3861 ش�ماال به دریای خزر،ش�رقا به رودخانه تیزرود،جنوبا وغربا دارای دیوار با نرده های فلزی می باش�درا از طریق 

مزایده عمومی به فروش برساند.
آدرس جهت بازدید: استان گیالن شهرستان رضوانشهر –تازه آباد سه راه شفارود)خیابان شهید جعفری(جنب زمین ورزشی.

متقاضیان می توانند جهت شرکت در مزایده از تاریخ درج این آگهی به مدت ده روز پیشنهادات خودرا با ذکر مشخصات فردی وتلفن 
درون پاکت دربسته والک ومهر شده به همراه تکمیل مدارک ذیل تحویل دفتر مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی دانشگاه دهند.

آدرس تحویل مدارک:تهران-اوین بلوار دانشجو دانشگاه شهید بهشتی دفتر مدیریت منابع انسانی وپشتیبانی،   
تلفن 50-02129902549و 02122431793-4 

مدارک مورد نیاز:
- واریز مبلغ 20،000،000،000 ریال به عنوان س�پرده ش�رکت در مزایده به حس�اب ش�ماره 342280811 بنام س�پرده های دانش�گاه 

شهید بهشتی
- کپی کارت ملی وپایان خدمت وشناسنامه.

- هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.
*دانشگاه در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است*

واجدین شرایط دقت داشته باشند که مشمول قانون منع مداخه کارکنان دولت در معامالت دولتی مصوب 1337 بند 51 نباشند واگر خالف 
این امر ثابت شد مسئولیت آن را عهده دار خواهند بود.

مديريت منابع انسانی وپشتيبانی دانشگاه شهيد بهشتی م الف2343

مناقصه عمومی یک مرحله ای 
تامین نیروي انساني در امور طبخ و توزیع غذاي دانشجویي    

موضوع مناقصه: تامین نیروي انساني در امور طبخ و توزیع غذاي دانشجویي 
نام مناقصه  گزار: دانشگاه اراک 

میزان و نوع تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۱.۰۵۹.۰7۳.7۰۲ریال می باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکی معتبر و بدون قید 
و شرط به نفع دانشگاه اراک تهیه و تسلیم شود.

نحوه تحویل اسناد مناقصه: شرکت  کنندگان باید پیشنهادات خود را به هر دو طریق زیر ارائه کنند: 
اول( بارگذاری اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 

دوم( ارسال فیزیکی پاکات به آدرس: اراک، میدان بسیج، دانشگاه اراک، ساختمان دکتر قریب، طبقه همکف، دبیرخانه مرکزی
جدول زمانی انجام مناقصه:

تا ساعت ۱4/۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۱۰پایان مهلت دریافت اسناد مناقصه

تا ساعت ۱4/۳۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۰پایان مهلت ارسال فیزیکی و الکترونیکی مدارک و پیشنهادات

ساعت ۱۱ مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۲۱تاریخ بازگشایی پاکات مناقصه
هزینۀ درج آگهی: بر عهدۀ برندۀ مناقصه است.  

برای مطالعه اسناد مناقصه به سامانه ستاد ایران مراجعه کنید. )شماره فراخوان ۲۰۹۹۰۰4۵۹۸۰۰۰۰۱۱(. 
تلفن: ۰۸۶۳۲۶۲۱۵۱۰ 

اداره حقوقی دانشگاه اراک

ت اول
نوب

 

آگهی مزایده
 ش��رکت جهاد نصر اس��تان مرکزی در نظر دارد اقالم مازاد طبق لیس��ت ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید 
از تاریخ چاپ این آگهی به مدت 7روز جهت بازدید و دریافت اس��ناد و ارائه قیمت پیش��نهادی به آدرس این ش�رکت واقع در اراک - میدان امام خمینی-

کمربندی شمالی - جنب سازمان اتوبوسرانی شرکت جهاد نصر استان مرکزی حضور یابند.
هزینه چاپ آگهی  به عهده برنده مزایده می باشد.

9 درصد مالیات بر ارزش افزوده به قیمت پیشنهادی اضافه می شود.
جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تماس : 09184883305 )آقای عابدی( تماس حاصل فرمایید.

 
مشخصات فنی کد دستگاه مدل /ساختنام دستگاه ردیف

۱4THD ۲۰۰۰-۱7-۱۳۹۵۲۲ترینچر لیزری پشت تراکتوری )دقت کش(۱

۱۳THD ۲۰۰۰-۱7-۱۳۹۵۲۲ترینچر لیزری پشت تراکتوری )دقت کش(۲

۱۱۳۰۳۵TH-۱7-۱۳۹۳۲۲ترینچر چرخ زنجیری ۶ سیلندر۳

۱۱DME ۳۹۰۰-۱۸-۲۰۱4۲۲اسکریپر لیزری قرمز رنگ 4

۱۲DME ۳۹۰۰-۱۸-۲۰۱4۲۲اسکریپر لیزری قرمز رنگ ۵

۲۶۹L ۲۰۰-۳7-۱۹۹۲۲۲وانت میتسوبیشی۶

۳۰.۰۰۰ لیتری--تانکر گازوئیل7

۱۳TC ۱۱۱-۳4-۱۳۶7۲۲دریل واگن بوهلر۸

شرکت جهاد نصر استان مرکزی 


