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نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

 آرامش فرزندان رانت و فساد
 بر بستر ضعف نظارت

کورش شرفشاهی
روزنامه نگار

سرمقاله

یک��ی از ج��دی ترین 
مس��ایلی که تولید را به 
چالش کش��یده و مهر 
ناامی��دی ب��ر روح و روان تولید کنندگان 
زده، سود سرشار واسطه گری، سفته بازی 
و داللی است. این یک واقعیت تلخ است 
ک��ه نظارت کافی بر فعالیتهای اقتصادی 
وج��ود ندارد، به نوعی که دیگر نمی توان 

این مشکالت را ناشی از...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
 سخنگوی وزارت بهداشت از رکوردشکنی 

 دوباره آمار قربانیان کرونا خبر داد

 مرگ 415 نفر در چهارشنبه سیاه 

سهم مسافرت های هوایی در 
سبد هزینه خانوارها چقدر است؟ 

 واکنش منفی  به خبر افزایش قیمت کارخانه ای خودرو 
 قیمت ها در بازار 

 کساد خودرو فروریخت
گروه صنعت و تجارت: از مجلس دهم تا امروز که پنج ماه از مجلس یازدهم می گذرد، 
بحث ساماندهی بازار خودرو مطرح بوده است، اما به واقع نه تنها اتفاق خاصی در این 
صنعت نیفتاده اس��ت که حتی ش��رایط روز به روز بر مصرف کننده س��خت تر هم ش��ده 
است. دو خودروساز داخلی چندباری روی به پیش فروش و قرعه کشی محصوالت خود 
آوردند تا ش��اید از التهاب بازار کاس��ته ش��ود، ولی روند گذش��ته نشان می دهد همچنان 
نارضایتی توده های مردم از بابت سیاست های وضع شده...         صفحه 6
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 رئی��س ق��وه قضاییه گفت: در گذش��ته میز ه��ای مذاکره و 
س��ازمان های آزادی بخ��ش ب��رای منطق��ه تصمیم گیری 
می کردند، ولی امروز مردم احساس می کنند که ابتکار عمل 
در دس��ت جری��ان مقاومت و مجاه��دان در میدان قرار دارد و 
میز های مذاکره و قول و قرار های سیاسی دیگر کارساز نیست. 
به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در دیدار عدنان محمود، 
س��فیر جمهوری عربی س��وریه در ایران گفت: آنچه سوریه را 

ماندگار و مردم این کشور را در منطقه...

رئیس جمهور گفت: هتک حرمت اشخاص، لجن پراکنی و 
نسبت دروغ به همدیگر دادن و متهم کردن و سخنان ناروا 
زدن ربطی به نقد ندارد. همانگونه که پیامبر فرموده اگر کسی 
مومنی را مورد اهانت قرار دهد انگار با خدا اعالم جنگ کرده 
و اهانت جنگ با خداس��ت. آبروی مومن مثل خون اوس��ت و 
اگر کسی با آبروی کسی بازی کند انگار او را کشته است.به 
گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره 

به جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا با ....

تحریم های بی رحمانه 
جنایت علیه بشریت

در مسیر عبور از اقتصاد 
نفتی به غیرنفتی هستیم

 صفحه2  صفحه2

سرمایههایسرگردان
بهبورسبازمیگردد

پیش بینی رئیس هیات مدیره بورس تهران 
 از سبز شدن نمادها در ماه های پیش رو؛  

معاوناولرئیسجمهوری:

سوء استفاده از ارز 4۲۰۰ تومانی خیانت است

آرامش فرزندان رانت و فساد  بر بستر ضعف نظارت

گرانفروشی سازمان یافته 

معاون اول رییس جمهوری گفت: دس��تگاه های نظارتی 
باید با جدیت و سختگیری بر نحوه توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی 
نظارت داشته باشند زیرا در شرایطی که دولت با محدودیت 
منابع ارزی مواجه است، بخاطر رعایت حال مردم و کمک 
به معیشت جامعه ارز کاالهای اساسی را با قیمت ۴۲۰۰ 
تومان تامین کرده و اگر وارد کننده ای بخواهد از این ارز 
سوءاستفاده کند، به کشور خیانت کرده است که باید به طور 
جدی با او برخورد شود. به گزارش ایرنا اسحاق جهانگیری 
در جلسه کارگروه تنظیم بازار و کاالهای اساسی با اشاره به 

افزایش قیمت برخی اقالم و کاالهای اساسی 
گفت: الزم است دستگاه های اجرایی و نظارتی 
به خصوص ستاد تنظیم بازار و سازمان تعزیرات 
حکومت��ی نظارت جدی و مس��تمر بر اجرای 
تصمیم��ات مرتب��ط با قیمت گ��ذاری کاالها 
داشته باشند چرا که اگر بر روند اجرای مصوبات 

نظارت و کنترل وجود نداشته باشد، قیمت گذاری کاالها 
مفهومی ندارد. جهانگیری با تاکید بر اینکه تخصیص ارز 
۴۲۰۰ تومانی باید با حساسیت انجام شود، افزود: با توجه 

ب��ه اخت��الف زیاد قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی با ارز 
آزاد، باید هم نظارت و هم تعزیرات در تامین این 
ارز جدی باشد. جهانگیری با تاکید بر اینکه از 
زمان تخصیص ارز تا واردات کاالهای اساسی 
نباید زمان زیادی سپری شود، از وزیر صنعت، 
معدن و تجارت خواست نظارت جدی بر نحوه 
تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و واردات کاالهای اساس��ی 
داشته باشد و واردات این اقالم را به واردکنندگان خوشنام 

و معتبر محول کند.

 ادام�ه از همی�ن صفح�ه ...ضعف نظارت دانس��ت، بلکه 
وادادگ��ی و ره��ا کردن اقتص��اد، بهترین توصیف از این 
نوع نظارت و مدیریت اس��ت. اگرچه تمامی مس��ئوالن 
دای��م ب��ر طبل حمایت از خصوصی س��ازی می کوبند و 
تاکی��د دارن��د که دولت باید مدیریت اقتصاد را رها کرده 
و نظارت را در س��رلوحه کارهایش قرار دهد، اما دولت 
نمی تواند یا نمی خواهد خود را از زیر بار این مساله رها 
کند و بخش��های خصولتی به اندازه ای رش��د داشته که 
تفکیک بین بخش خصوصی واقعی  و بخش خصوصی 
کاذب به چالشی جدی تبدیل شده است. بنابر این ضعف 
نظارت، رونق واسطه گری و سفته بازی، اقتصاد دولتی، 
رویکرد خصولتی و مواردی از این دس��ت باعث ش��ده 
فس��ادی گس��ترده از س��وی عده ای معدود که متعلق به 
بخش خصوصی کاذب هس��تند، ایجاد ش��ود و متاسفانه 
پ��ای  بخ��ش خصوصی واقعی ب��ه عنوان متهم به میان 
آید. معضلی که بس��یار آزار دهنده اس��ت، وجود عده ای 
قابل توجه است که به دلیل خویشاوندی نسبی یا سببی 
با افراد دارای نفوذ، مس��ئوالن دس��تگاهها و نهادهای 

اجرایی،  به رانت خواری و فس��اد مش��غول هستند که هر 
از چند گاهی پرده می افتد و نام یکی از آنها بر سر زبان 
می افتد و کارش��ان به راهروهای دادس��را کش��یده می 
شود. متاسفانه این فرزندان زاییده رانت که هیچ  ربطی 
ب��ه بخ��ش خصوصی واقعی ندارند، در پوش��ش بخش 
خصوصی واقعی گام برمی دارند و تنها از طریق ابزارهای 
فس��اد به درآمدهای کالن می رس��ند که خوشبختانه با 
روی کار آمدن آیت اهلل رییسی، فضای برای انها بسیار 
ناامن ش��ده و بس��ادگی نمی توانند به امیال مسموم خود 

دست یابند.
اما سوال اینجاست که چگونه این فرزندان رانت و فساد 
می توانند اقتصاد کش��ور را به اندازه ای آش��فته کنند که 
در س��ایه وجود دس��تگاههای فراوان امنیتی و انتظامی، 
س��ودهای کالنی به قیمت آبروریزی نظام در قالب بی 
ارزش ک��ردن پ��ول ملی و ضرب��ه زدن به آرامش مردم، 
جیب های خودش��ان را پر کنند؟ بی ش��ک بزرگترین 
مشکل و معضل، ساختارهای ضعیف اقتصادی است که 
باعث ترویج و تشویق واسطه گری، داللی، سفته بازی، 

سپرده گذاری در بانک ها، خرید و فروش سکه، ارز، زمین، 
 مسکن و اجاره دادن مستغالت می شود. هنگامی که به 
س��اختار ش��کننده اقتصاد اشاره می شود، به ضعف نظام 
قانونگذاری پی می بریم و معلوم می ش��ود   نبود قوانین 
تاثیرگذار و کارآمد در این حوزه ها، نتوانسته جلوی داللی 
و رانت خواری توزیع کنندگان کاالها و خدمات در این 
حوزه ها را بگیرد. اما سوالی دیگری که روح و روان جامعه 
را آزار می دهد، این است که ضعف ساختاری می تواند 
توجیه قابل قبولی برای کم کاری دستگاههای نظارتی 
ش��ود؟ اگ��ر نخواهیم نظ��ارت را از بیخ و بن انکار کنیم، 
حتما و باید به ضعف ش��دید نظارت اعتراف کنیم. این 
یک واقعیت تلخ است که نظارت بر تمامی بازارها باعث 
شده که سودآوری فعالیت های کاذب به مراتب بیشتر از 
سودآوری سالم و بخش تولید شود.سوالی که ذهن مردم 
را آزار می دهد این است که چرا اجازه می دهید بازار ارز 
آشفته شود و قیمت همه چیز را یدک بکشد و هنگامی 
که دالر به 3۲ هزار تومان رسید، تازه تصمیم به کنترل و 

نظارت بگیرید که البته آن هم نصف و نیمه است؟! 

ادامه از همین صفحه ...عبور کرده و روزانه حدود ۲۲۰۰ 
میلیارد تومان به میزان نقدینگی کشور افزوده می شود که 
این میزان افزایش روزانه نقدینگی بالی جای اقتصاد به 
شمار می رود. مدیریت نقدینگی های سرگردان در جامعه 
سبب شده این نقدینگی از بازارهای داللی و واسطه ای 
سر در بیاورند به همین دلیل در صورت مدیریت بازار، نرخ 

تورم و  قیمت دالر روند کاهشی به خود می گیرد.
مس��اله مهم این اس��ت که نباید اجازه داد نقدینگی به 
صورت لجام گسیخته پیش برود و مشکالت اقتصادی 
برای کشور ایجاد کند و برای تحقق این مهم اراده جدی 
از سوی دولت را می طلبد. نکته مهم این است که تولید 
با استقبال خوبی رو به رو نمی شود زیرا هزینه تولید در 
ایران باالس��ت. زمانی که س��ود بانکی از ۲۰ درصد عبور 

کند قطعا هزینه تمام شده تولید نیز افزایش خواهد یافت 
و به افزایش نرخ تورم دامن می زند و پدیده گرانفروشی 
بوجود خواهد آمد. به عنوان مثال قیمت جهانی کنجاله 
و سویا حدود هر تن 3۷۰ دالر است یعنی با دالر 3۰ هزار 
تومان داخل کشور باید هر کیلو حدود ۹ هزار تومان تمام 
شود در حالیکه هم اکنون قیمت کنجاله در بازار داخلی 
بین ۱۲ تا ۱۷ هزار تومان است. این میزان افزایش قیمت 
در نهاده ها و مواد اولیه قیمت تمام شده تولید را افزایش 
می ده��د ب��ه عبارتی افزایش قیمت نهاده منجر به گران 
تمام شدن محصول نهایی خواهد شد. اما بخش اعظمی 
از گرانی کاالها در نتیجه گرانفروشی سازمان یافته است. 
در حال حاضر قیمت جهانی فوالد ارزان تر از قیمتی است 
که هم اکنون در داخل کشور به مردم عرضه می شود در 

حالیکه ایران دو برابر نیاز کشور فوالد تولید می کند. دولت 
باید گرانفروشی های مصنوعی را فارغ از گران تمام شدن 
تولید مدیریت و کنترل کند تا با ساماندهی و برخورد با 
چنین پدیده ای بتوان نرخ تورم را در کشور کاهش داد.  
البته با معضل ضعف نظارت رو به رو هس��تیم. به دلیل 
نبود نظارت دقیق نمی توان دو مغازه یا دو فروش��گاه را 
در سطح شهر پیدا کرد که نسبت به عرضه کاالی مورد 
نیاز مردم با یک قیمت واحد اقدام کنند و تفاوت قیمت 
در برخی کاالها فاحش است که نشانگر ضعف نظارت 
بر قیمت ها و عرضه کاال در بازار اس��ت. ناظرین باید به 
صورت میدانی فضای بازار را مدیریت کنند و از تمامی 
ابزاره��ای قانون��ی و نظارتی برای جلوگیری از افزایش 

افسار گسیخته قیمت ها استفاده کنند.

گرانفروشی سازمان يافته 
علیرضا سلیمی 

عض�و هیات رئیس�ه مجلس 
شورای اسالمی 

يادداشت

رشد نرخ تورم، معضلی 
جدی در نتیجه افزایش 
نقدینگی است و شرایط 
اقتصادی کنونی ناشی از افزایش نقدینگی 
به سوءمدیریت بر می گردد. از سوی دیگر 
با نوسانات شدید قیمت ارز رو به رو هستیم 
که منطق اقتصادی ندارد. خلق پول به هر 
کیفیتی توس��ط دولت و بانک مرکزی به 
نحو چشمگیری افزایش پیدا کرده و منجر 
به بروز پدیده نقدینگی در کش��ور ش��ده و 

میزان نقدینگی از سه تریلیون تومان ...
ادامه در همین صفحه

 بورس مظهر شفافیت اقتصاد کشور است
 نحوه ورود مردم به بورس باید اصالح شود

 فضای نوسانی بر بازار سرمایه حاکم شده است
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برای ارزانی دعا کنید
 معاون اول رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت نسبت 
به ش��ایعه کاهش قیمت ها واکنش نش��ان داد.به گزارش ایلنا، 
اس��حاق جهانگیری در حاش��یه جلسه هیات دولت در پاسخ به 
سوال خبرنگاران مبنی بر این که براساس شنیده ها، قرار است، 
قیمت ها کاهش پیدا کند، حاضر به حضور در جمع خبرنگاران 

نشد و در پاسخ به این سوال، گفت: دعا کنید.

الحاق ۵۰۰ تانک بر تاکتیکی به نزاجا
 در مراسمی که با حضور فرمانده کل ارتش برگزار شد بیش از 
۵۰۰ خودروی فوق سنگین تانک بر تاکتیکی به ناوگان تحرک 
نزاجا ملحق ش��د.این خودروها توس��ط معاون آماد و پشتیبانی 
نیروی زمینی ارتش بازتولید و به ناوگان تحرک و ترابری این 
نیرو ملحق شدند.به گزارش ایسنا، معاون آماد و پشتیبانی نزاجا 
گفت: در حوزه خودروهای فوق س��نگین تانکر با مش��کالتی 
مواج��ه بودی��م. خودروهایی که امروز بازتولید و به ناوگان نزاجا 
ملح��ق ش��دند، آهن قراضه ای بی��ش نبودند اما با همفکری با 
کارشناسان اهل فن تصمیم گرفتیم که اسم آهن فراضه ها را 
بازتولید و به ناوگان فوق سنگین خودارحاق کنیم. امیر حسن 
علیپور افزود: امروز شاهد الحاق تانکبرهایی هستیم که قادرند 
دو تانک را بصورت همزمان خوب کنند که این موضوع شگفت 
انگیز است. تعداد خودروهای که امروز بازتولید شده است قادر 
هستند یک لشکر زرهی را از دورترین نقطه به دورترین نقطه 
کنند.معاون آماد و پشتیبانی نزاجا خاطرنشان کرد: امروز بیش 
از ۵۰۰ خودروی فوق سنگین تانکبر تاکتیکی ملحق به ناوگان 

ترابری و تحرک نیروی زمینی ملحق شدند.

مجلس تازه کار خویشتن داری کند
 نماینده س��ابق مجلس ش��ورای اسالمی گفت: باید در شرایط 
این روزهای کش��ور مانند زمان جنگ در کنار هم مش��کالت 
را حل کنیم، امروز همه ما در یک کش��تی که انقالب اس��ت 
نشسته ایم و باید به فکر کشور باشیم.مهرداد بائوج الهوتی در 
گفت وگو با ایلنا درباره هتک حرمت ها و توهین های نمایندگان 
مجلس یازدهم به دولت گفت: نمایندگان مجلس یازدهم تازه 
آمده اند؛ این دوس��تان باید یک مقدار خویش��تن داری بیشتری 
داش��ته باش��ند و شرایط کش��ور را درک کنند. نماینده مجلس 
دهم با بیان این که کش��ور به جد در ش��رایطی خاص قرار دارد، 
عنوان کرد: هر کس��ی رئیس جمهور باش��د، اوضاع سخت است 
و اداره کش��ور با مش��کالت خودش رو به رو اس��ت.وی یادآور 
ش��د: روزانه ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بش��که نفت می فروختیم که 
امروز تقریبا صفر شده، بنابراین در این شرایط جنگ اقتصادی 
بای��د ببینی��م چ��ه راهی را می توانیم بروی��م  تا کمتر به مردم و 

کشور آسیب زده شود.

گسترش همکاری  برای مقابله با دشمن
 س��فیر ایران در روس��یه خود با اش��اره به س��فر معاون سیاسی 
وزارت خارجه گفت: پیام ایران حفظ هوش��یاری و گس��ترش 
همکاری منطقه ای برای مقابله با توطئه های دشمنانی است 
که چشم دیدن وحدت، یکپارچگی و تمامیت ارضی کشورهای 
مستقل این منطقه را ندارند.به گزارش ایلنا، کاظم جاللی درباره 
دیپلماسی فعال ایران در حل و فصل مناقشات منطقه به ویژه 
مس��ئله قره باغ در حس��اب توئیتری خود نوشت: سفر عراقچی 
به عنوان فرس��تاده ویژه جمهوری اس��المی ایران به منطقه 
حاکی از دیپلماس��ی فعال جمهوری اس��المی ایران در حل و 
فص��ل مناقش��ات منطقه ای از طری��ق گفت وگو و راه حل های 

مسالمت آمیز دارد . 

 درخواست لغو روادید دیپلمات های ایران
 نماینده جمهوری خواه آمریکایی با تکرار ادعای دخالت ایران 
در انتخابات ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا مدعی ش��د که 
واش��نگتن باید با "فعالیت های س��ایبری تهاجمی، تحریم های 
مالی جدید یا لغو روادید دیپلمات های ایرانی" به چنین ادعاهایی 
پاسخ دهد. به گزارش ایسنا، لی زلدین گفت: آن ها در خاک ما 
هستند. آن ها باید به سیستم قضایی و قوانین ما احترام بگذارند و 
وقتی این قوانین را آزمایش می کنند باید پیامدهایش را ببینند تا 
کارشان را متوقف کنند.وی مدعی شد اخراج هیئت دیپلماتیک 
ایران که در سازمان ملل و یا در نیویورک زندگی می کنند پیام 
واضح��ی را به ایران خواهد فرس��تاد.این مقام آمریکایی باطل 
ش��دن روادید دیپلمات های ایران در س��ازمان ملل را "اقدامی 
مهم" خواند. زلدین مدعی شد که در آینده نباید روادیدی برای 

دیپلمات های ایرانی صادر شود.

باور به اصل شفافیت ایجاد نشد
  معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گقت: 
ت��ک ت��ک آح��اد جامع��ه باید به اصل ش��فافیت و جلوگیری از 
تعارض منافع باور داش��ته باش��ند که متأس��فانه در کش��ور این 
باور ایجاد نش��ده و تا زمانی که این اصول مدنظر قرار نگیرد، 
برنامه  ه��ای م��ا نیز نتیجه مطلوبی نخواهد داش��ت. محمدباقر 
الف��ت در گفت وگ��و ب��ا ایلنا  گفت: قوه قضایی��ه حتماً  در حوزه 
پیش��گیری فعال و پیش قدم اس��ت و حدود ده س��ال اس��ت که 
کارها در حال انجام اس��ت، اما پیش��گیری اصولی دارد که این 
اصول باید توسط تک تک آحاد جامعه رعایت شود و افراد باید 

به این اصول اعتقاد داشته باشند. 

جنگ بین مسلمانان خالف است
مش��اور رهبری در امور بین الملل با اش��اره به مشترکات فراوان 
دینی، فرهنگی، تاریخی و زبانی دو کش��ور ایران و افغانس��تان 
و اب��راز نگران��ی از ۴۰ س��ال درگی��ری و جنگ در این کش��ور 
گفت: هر نوع جنگی بین مسلمانان خالف است چرا که خون 
مس��لمان حرمت دارد و جمهوری اس��المی ایران مخالف ادامه 
جنگ در افغانس��تان بوده و از اس��تقرار صلح و ثبات حمایت و 

به آن کمک می کند.

سياسي

رئی��س جمه��ور گفت: هتک حرمت اش��خاص، لجن پراکنی و 
نسبت دروغ به همدیگر دادن و متهم کردن و سخنان ناروا زدن 
ربطی به نقد ندارد. همانگونه که پیامبر فرموده اگر کسی مومنی 
را م��ورد اهان��ت ق��رار دهد انگار با خدا اعالم جنگ کرده و اهانت 
جنگ با خداس��ت. آبروی مومن مثل خون اوس��ت و اگر کس��ی با 

آبروی کسی بازی کند انگار او را کشته است.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه هیات دولت با اشاره به 
جلسه اخیر ستاد ملی مقابله با کرونا با حضور رهبر انقالب اظهار 
کرد: مقام معظم رهبری در این جلسه بر وحدت و انسجام اجتماعی 
تاکید کردند. ما در شرایط عادی نیستیم و حتی اگر در شرایط عادی 
بودیم و تحریم و کرونا هم نبود و مردم هیچ مشکلی نداشتند باز 

هم برای توسعه و پیشرفت جامعه به برادری نیاز داشتند.
وی گفت: نقد برای مشوش کردن افکار مردم، فاصله بین گروه 
های مختلف و تضعیف روحیه و امید مردم دیگر نقد نیست. این 
چه جور نقدی است که خوبی ها و نقاط قوت را اصال نمی بیند و 
فقط نقاط ضعف را می بیند. اینکه اقدامات انجام شده توسط قوه 
مجریه را اصال نبینند نقد نیست. نقد آن است که قوت و ضعف 

را با هم ببینیم و راهکار نشان دهیم.
وی اضافه کرد: نقد آری. دلس��وزی کار خوبی اس��ت اما توهین، 
اهانت، س��وء ظن، حرف ناروا و ایجاد ش��کاف و اختالف چیزی 
نیست که نظام و جمهوری اسالمی بربتابند. همانطور که رهبری 
فرمودند لجن پراکنی و بردن آبرو اخالق آمریکایی هاست. ما که 
پیرو آمریکایی ها نیس��تیم بلکه پیرو پیامبری هس��تیم که پیامبر 
عفو و گذشت است و پیامبری است که حتی برای آنها که ایشان 

را آزار می دادند استغفار می کرد.
روحانی گفت: رهبری دستور تشکیل قرارگاهی را دادند که تمام 
مصوبات س��تاد را به دقت دنبال کند. این قرارگاه وظیفه دارد به 
عنوان نگهبان و ناظر دقیقا بر اجرای مصوبات ستاد نظارت داشته 
باشد. طبق نظر رهبری برای ستاد کرونا سخنگویی تعیین کردیم 
که مردم حرف مورد اعتماد را از او بشنوند و سخن او از این پس 

به عنوان مرجع خواهد بود.
رئیس قوه مجریه افزود: از مجلس شورای اسالمی تقاضا داریم 
ک��ه م��ا را ی��اری کند و اولین یاری تصویب لوایح ماس��ت. ما ۶۷ 
الیح��ه مه��م تقدیم مجلس کردیم و بزرگترین کمک آنها به ما 
به عنوان قوه مقننه تصویب قوانین است تا برای رفع مشکالت 

مردم با هم هم فکری کنیم. تاکید می کنم که گاهی برای خیر 
رساندن به مردم اگر همه جوانب مد نظر قرار نگیرد ممکن است 

از طرف دیگری برای مردم مشکل ایجاد شود.
روحانی با تاکید بر اینکه باید چهره کش��ور آنگونه که هس��ت به 
جامعه معرفی ش��ود، تصریح کرد: ما به کانال های ضد ایران در 
خارج از کشور کاری نداریم که پول می گیرند تا لجن پراکنی و 
نظام را تضعیف کنند اما در داخل باید همدیگر را کمک کنیم تا 

بتوانیم به نقاط مورد نظر و مطلوب مردم دست یابیم.
رئیس دولت دوازدهم با اش��اره به بحث های مهمی که در س��تاد 
اقتصادی دولت برای حل کردن برخی مشکالت مطرح شد گفت: 
اقتصاد ما عمدتا نفتی بود و ۵۰ درصد بودجه به نفت متکی بود اما 
امروز اتکای ما به نفت ۱۰ درصد است و خیلی با گذشته متفاوت 
است. یکی از مشکالت ما این است که در مسیر عبور از اقتصاد 
نفتی به غیر نفتی هستیم و تحریم و کرونا هم وجود دارد که کار 

ما را سخت کرده که باید با تدبیر پیش برویم.
وی یادآور ش��د: وقتی ما در سیاس��ت خارجی پیروز می ش��ویم 

آمریکا عصبانی می شود و وزیر خارجه را تحریم می کند و وقتی 
در ف��روش نف��ت و فرآورده های آن موفق می ش��ویم وزیر نفت 
ما را تحریم می کند. اینها دلیل استیصال آمریکاست. می بینید 
که در مناظرات انتخاباتی خود چه مشکالتی دارند و در سیاست 
خارجی هیچ حرفی ندارند و حتی با متحدان و دوستان خود دچار 
مش��کل هس��تند. روحانی عنوان کرد: در جلسات ستاد اقتصادی 
دنبال این بودیم که هماهنگی بیشتری بین وزارت صمت، نفت، 
جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و دیگرانی که مسئولیت اصلی 
تامین مواد و کاالهای اولیه جامعه را بر عهده دارند صورت دهیم 

و به جمع بندی و تصمیم های خوبی هم رسیده ایم.
وی اضافه کرد: بانک مرکزی مس��ئولیت تامین منابع اصلی که 
عمدتا در نفت، میعانات، پتروشیمی و فوالد متکی است را دارد و 
وزارت صمت تالش می کند تا ارز را به کش��ور برگرداند و تهاتر 
را انج��ام ده��د و در م��وارد الزم صادرات را به واردات وصل کند. 
این همکاری ها طی چهارچوبی اس��ت که مراحل نهایی آن را 
انجام می دهیم. در جلسات ستاد اقتصادی موارد دیگری هم از 

جمله بورس مورد بررس��ی قرار گرفته ولی مهمترین بخش این 
بوده که تامین کاالهای مورد نیاز مردم و فعالیت های اقتصادی 

بهتر انجام شود.
رئیس جمهور تاکید کرد: بعضی ها با گفتار خود مردم را متزلزل 
نکنند قرار ما این است که بخش بزرگ کاالهای اساسی پارسال 
و امسال با ارز ترجیحی )۴۲۰۰ تومانی( وارد شود و این اصل ادامه 
دارد. متاس��فانه یک نفر حرفی می زند و موجی در جامعه ایجاد 
می کند و گرانی های بی جهت و احتکار به وجود می آید. تامین 
کاالهای اساس��ی تا پایان امس��ال اینگونه که گفتم خواهد بود و 
بیش از هشت میلیارد که ۶.۲ میلیارد آن تامین شده وارد شده یا 

در حال ورود است و بقیه هم وارد می شوند.
وی اضافه کرد: حرف زدن از اینکه تامین کاالهای اساس��ی با 
ارز ۴۲۰۰ تومانی نخواهد بود به معنی ایجاد سود بادآورده برای 
عده ای خاص است و بهتر است بعضی ها سخن گفتن را به آنها 
که مس��ئول هس��تند واگذار کنند که در دولت در بخش ارز بانک 
مرکزی، در بخش کاالها وزارت صمت، در بخش بودجه رئیس 
سازمان برنامه و بودجه و در دولت سخنگوی دولت این وظایف 
را بر عهده دارد و مردم هم باید بر این مبانی زندگی خود را برنامه 
ریزی کنند. روحانی گفت: ما می دانیم و برایمان مشهود و ملموس 
است که مردم در سختی هستند. خیلی روشن است که وقتی ۵۰ 
میلیارد دالر درآمد از نفت بوده و دیگر نیست به مردم فشار می 
آید. ما در جنگ اقتصادی هستیم و معلوم است که در این جنگ 
زخمی هم خواهیم داشت و زندگی مردم با مشکل مواجه می شود 

اما همه تالش ما کمتر کردن مشکالت مردم است.
روحانی تاکید کرد: این نفس های آخر تحریم های آمریکاست 
که به تحریم نفری و موردی رسیده و البته ناچارند از این مسیر 
غلط دس��ت بردارند. دولت هم همه توان خود را برای برداش��تن 

تحریم ها در چارچوب اصول نظام دنبال می کند.
رئی��س جمه��ور ب��ا تاکید بر اینکه نب��وت عامه را قبول داریم و به 
هم��ه انبی��اء احترام می گذاریم گفت: در دنیای امروز در صورتی 
می توانیم در کنار هم زندگی کنیم و صلح و ثبات برقرار باشد که 
همه به هم احترام بگذاریم. بی احترامی کردن به پیامبر اس��الم 
و اینکه احساس��ات میلیاردها نفر در جهان را تحریک کنیم هنر 
نیست. بلکه ضد اخالق و تشویق خشونت است. آزادی با احترام 

به همه ارزش ها به دست می آید.

رئیسجمهوردرجلسههیأتدولت:

در مسیر عبور از اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی هستیم

اخبار كوتاه

 رئیس قوه قضاییه گفت: در گذشته میز های مذاکره و سازمان های 
آزادی بخ��ش برای منطقه تصمیم گی��ری می کردند، ولی امروز 
مردم احساس می کنند که ابتکار عمل در دست جریان مقاومت و 
مجاهدان در میدان قرار دارد و میز های مذاکره و قول و قرار های 

سیاسی دیگر کارساز نیست.
به گزارش ایلنا، سیدابراهیم رئیسی در دیدار عدنان محمود، سفیر 
جمهوری عربی س��وریه در ایران گفت: آنچه س��وریه را ماندگار و 
مردم این کش��ور را در منطقه و جهان س��رافراز کرد، مقاومت و 
ایس��تادگی دولت و ملت س��وریه در مقابل اس��راییل و گروه های 
تکفیری دست ساز آمریکا و اسرائیل است. رئیس قوه قضاییه گفت: 
تجربه تاریخی و تصویری که از سوریه در برابر دیدگان جهانیان 
و مردم منطقه قرار دارد نش��ان داد که س��وریه در مقابل آمریکا و 
اسرائیل و تمام لشگریان آن ها که مورد حمایت برخی کشور های 
منطقه هم هستند به خوبی ایستاد و در این جنگ سرافراز بیرون 

آمد. رئیسی با اشاره به جنگ اقتصادی و روانی بسیار شدیدی که 
دشمن علیه ملت سوریه به راه انداخته، خاطر نشان کرد: قطعاً بی 
رحمی دش��من که حتی کاال های بس��یار مورد نیاز مردم سوریه و 
ایران اسالمی را تحریم کرده، جنایت علیه بشریت است. رئیس 
قوه قضاییه متذکر شد که جنگ اقتصادی نه توانسته ایران را از 
راهی که می رود بازدارد و نه موفق ش��ده دولت و مردم س��وریه را 
متوقف کند و توطئه های آن ها فقط موجب بدنامی بیشتر آنان و 
نقطه قوت جریان مقاومت شده است. وی اظهار کرد: در گذشته 
میز های مذاکره و سازمان های آزادیبخش برای منطقه تصمیم 

گی��ری می کردن��د، ولی امروز مردم احس��اس می کنند که ابتکار 
عمل در دس��ت جریان مقاومت و مجاهدان در میدان قرار دارد و 
میز های مذاکره و قول و قرار های سیاسی دیگر کارساز نیستند.  
رئیسی با تأکید بر این که هر قراردادی که بخواهد بقای اسراییل 
را تضمین کند محکوم به شکس��ت اس��ت، خاطر نش��ان کرد: اگر 
قرار بود قرارداد ها و مناسبات دولت ها با رژیم صهیونیستی کاری 
از پیش ببرد، قرارداد کمپ دیوید موفق می شد، اما نه قرارداد کمپ 
دیوید، نه قرارداد اسلو و نه توافق شرم الشیخ هیچ کاری نتوانستند 
از پیش ببرند. وی در همین راستا به عادی سازی روابط امارات و 

بحرین با رژیم صهونیستی اشاره کرد و گفت: مناسبات دولت های 
دست نشانده آمریکایی با اسراییل مناسبات ملت ها نیست و هیچ 
کمکی به بقای باطل و رژیم اشغالگر اسراییل نمی کند و ما نگران 
این مناسبات نیستیم. رئیسی تصریح کرد: مردم امارات و بحرین 
مردم خوبی هس��تند، اما گرفتار دولت هایی ش��ده اند که غیرت و 
هویت دینی و ملی خود را فدای تعامالت و مناس��بات ناپایدار با 
رژی��م ک��ودک کش و غاصبی کردند که ناقض حقوق انس��ان ها 
و معاهدات بین المللی اس��ت. رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این 
که مقاومت و ایس��تادگی فعال مردم و دولت های منطقه به ویژه 
ملت بزرگ و مقاوم س��وریه، لبنان و ایران حتماً در تس��ریع زایل 
ش��دن رژیم جعلی اس��راییل نقش اساسی دارد، خاطر نشان کرد: 
»راهبرد مقاومت« بهترین و کارآمدترین راهبرد در منطقه است 
و با »مقاومت فعال«، نه تنها بلندی های جوالن بلکه همه مناطق 

اشغال شده آزاد خواهند شد.

ایرانتهدیدنیست؛جهانمشتاقتعاملاستتحریمهایظالمانهباعثشکوفاییاستعدادها
وزیر دفاع با بیان اینکه تحریم های ظالمانه نظام سلطه باعث شکوفایی استعدادها و 
باورمندی جوانان همین مرز و بوم شد گفت:  وزارت دفاع با تکیه بر ظرفیت های داخلی 
رویکرد مصرف کنندگی علم را به رویکرد تولید علم تبدیل کرد و توانست این علم را 
به فناوری و فناوری را  به محصول و صنعت و توسعه ی کشور در زمینه های گوناگون 
دفاعی و غیر دفاعی متصل نماید. به گزارش ایلنا امیر س��رتیپ حاتمی با بیان اینکه 
دشمنان ما دائماً در حال رصد ما هستند و از هیچ تالشی برای ضربه به کیان اسالمی 
مضایقه نمیکنند تأکید کرد: دانشمندان و نخبگان نیروهای مسلح بایستی به کمک سایر 

محققان و پژوهشگران و شرکت های دانش بنیان آن کاری را که موجب غافلگیری دشمن می شود، وجهه همت قرار 
دهند و دنبال کنند.حاتمی با بیان وجود زیرساخت های الزم و آزمایشگاه های مجهز در سازمان های وزارت دفاع تصریح 
کرد: فضای تحقیق و پژوهش و اس��تفاده از امکانات وزارت دفاع برای نخبگان و پژوهش��گران و همچنین ش��رکت های 
دانش بنیان کاماًل فراهم است و ضروری است مسئوالن وزارت دفاع موانع را برای انجام امر تحقیق و پژوهش برداشته 

و مسیر را هموار نمایند.

استاد علوم سیاسی دانشگاه آیووای آمریکا از پایان تحریم تسلیحاتی علیه ایران استقبال 
کرد و گفت: اکثر مردم جهان از پایان تحریم های تسلیحاتی علیه ایران استقبال می کنند. 
بیشتر کشورها به دلیل همکاری ایران با برجام، ایران را تهدیدآمیز نمی دانند و معتقدند 
می توانند با ایران تعامل داش��ته باش��ند و برای این کار مش��تاق هستند. برایان واربی در 
گفت وگو با ایلنا افزود: در این میان دولت ترامپ همچنان ایران را تهدید می داند، گرچه 
دلیل آن کاماًل مشخص نیست. من فکر می کنم دولت ترامپ پایان تحریم های تسلیحاتی 
را یک شکست برای جهان می داند، اما بسیاری از بازیگران دیگر جهان با او هم عقیده 

نیستند. وی با اشاره به اعتراف مشاور امنیت ملی آمریکا در مورد اعمال تمام تحریم ها علیه ایران گفت: در این شرایط با 
توجه اعمال تمام تحریم ها، بهترین گزینه دیپلماسی است. در واقع دیپلماسی و جنگ هر دو در این شرایط ممکن است، اما 
من هنوز هم معتقدم که جنگ  بسیار بعید است.استاد دانشگاه آیووا در مورد احتمال تغییر مواضع اروپا در دولت دوم ترامپ 
گفت: فکر نمی کنم رابطه اروپا و آمریکا واقعاً خیلی تغییر کند. اروپایی ها می فهمند که ترامپ یک پدیده موقتی است و ما 

اکثراً منافع یکسانی داریم.

رييس قوه قضاييه از جنگ اقتصادی  انتقاد كرد

تحریم های بی رحمانه جنایت علیه بشریت

رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در ارزیابی 
عملکرد مجلس یازدهم با بیان اینکه تجربه نشان می دهد 
مجالس یکدست مجالس موفقی نیستند، اظهار داشت: 
برخی می گویند صدا و سیما است که کشور را اداره می کند. 
به گزارش ایلنا، جمشید انصاری باتاکید بر اینکه تاکنون 
شاهد قانون گذاری و عملکرد مشخصی از سوی مجلس 
یازده��م نبوده ای��م افزود: مجلس فقط  یکی، دو طرح دو 
فوریتی که هنوز هم به نتیجه نرسیده را کلید زده است.

وی گفت: در مجلس موضع گیری های سیاس��ی اتفاق 
می افتد که معموال بیش��تر مورد توجه فعاالن سیاس��ی و 
افکارعمومی قرار می گیرد، در حالی که آنچه سرنوشت 
کشور را رقم می زند،  نه موضع گیری های سیاسی بلکه 

قوانینی است که مجلس تصویب می کند.
وی ادامه داد: مجلس یازدهم نسبت به مجالس قبل از 
خود زودتر وارد حوزه اظهارنظرهای سیاسی و جناحی شد، 

چون مجلس یکدست و متعلق به طیف ها و نحله های 
مختل��ف درون اصولگرایی اس��ت. نمایندگان مجلس 
یازدهم از همان ابتدا با گارد و موضع گیری انتقادی مقابل 
دولت قرار گرفتند.  معاون رئیس جمهوری، طبیعت کار 
پارلمان ه��ا در دنی��ا را حض��ور همزمان اکثریت و اقلیت 
دانس��ت و گفت: اتفاقاتی در انتخابات مجلس پیش آمد 
که موجب راه نیافتن بخش��ی از گرایش ها و س��الیق 
جامعه ش��د. ش��اید خوشایند برخی جریان ها باشد که در 
انتخابات مجلس بخشی از سالیق جامعه امکان ورود به 
پارلمان را نیافتند ولی مجلس یکدست برای کشور مفید 
نیست، امیدوارم گرایش های داخلی این مجلس در قالب 
فراکسیون های واقعی حضور پیدا کنند زیرا واقعا مجلس 
نیاز به طیف های مختلف بخصوص در امور کارشناسی 
دارد. انصاری با اشاره به رویکرد صدا و سیما گفت: تصوری 
که برخی از مدیران صدا و سیما دارند بسیار عجیب است 
تا جایی که می گویند صدا و سیما است که کشور را اداره 
می کند. واقعا صدا و س��یما کش��ور را اداره می کند؟ اداره 
کردن کش��ور یعنی بهبود اوضاع که کار رس��انه نیست.  
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: مردم در صنعت، تجارت 
و خدمات جز ریل گذاری و تسهیل امور به دولت نیازی 
ندارند. اگر همه این امور به بخش خصوصی سپرده شود 
دولت کوچک می شود بنابراین کوچک سازی به معنای 

تعطیلی دولت نیست. 

مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت: بازرسان آژانس 
تایید کرده اند که ایران س��اختن یک تاسیس��ات هسته ای 
زیرزمینی مخصوص س��رهم کردن سانتریفیوژها را پس 
از انفجار در تاسیسات قبلی اش آغاز کرده است. به گزارش 
ایس��نا رافائل گروس��ی گفت: ایران به ذخیره کردن مقدار 
بیشتری اورانیوم با غنای پایین ادامه می دهد اما به نظر می 
رسد مقدار کافی برای ساختن یک سالح در اختیار ندارد. 
گروسی اظهار کرد: آن ها کار را شروع کرده اند اما کامل نشده 
است. روندی طوالنی است. او با گفتن این که این اطالعات 
محرمانه است، جزئیات بیشتری ارائه نکرد. مدیرکل آژانس 
افزود که ایران به ایجاد دسترسی برای بازرسان آژانس به 
تمام تاسیسات هسته ای اش از جمله نطنز ادامه می دهد. 
گروسی درباره ذخایر اورانیوم ایران و این که آیا این میزان 
برای ساختن یک سالح هسته ای کافی است،  گفت: ایده  
»مقدار چشمگیر« یک پارامتر فنی است که در چارچوب 
توافق پادمانی برای اش��اره کردن به مقادیری که به طور 
نظری می توانند برای تولید یک س��الح هس��ته ای به کار 
گرفته شوند،  کاربرد دارد. این واقعیت که ممکن است این 
مقدار وجود داشته باشد خود به خود به معنای این نیست که 
یک سالح هسته ای در حال ساخته شدن است،  بنابراین فکر 
می کنم موقع استفاده از این عبارت ها باید بسیار دقت کنیم. 
او با اشاره به نمونه برداری های محیطی بازرسان آژانس از 
دو محل جدید در ماه سپتامبر گفت که این نمونه ها هنوز 

در حال تحلیل و بررسی آزمایشگاهی هستند.  گروسی با 
اشاره به سفر اخیرش به تهران و انجام شدن توافقی در زمینه 
اجرای تعهدات پادمانی ایران، گفت: کاری که انجام دادیم 
راهکاری سازنده برای حل یک مشکل بود. می توانم بگویم 
که از آن موقع سطح خوب همکاری را حفظ کرده ایم از این 
نظر که بازرسان ما مرتب حضور دارند و از تاسیسات بازدید 
می کنند. به گزارش ایسنا در پایان سفر مدیر کل آژانس به 
ایران که در شهریور ماه انجام شد، ایران و آژانس بین المللی 
انرژی اتمی بیانیه مشترکی صادر کردند. در بخشی از این 
بیانیه آمده است:آژانس بین المللی انرژی اتمی و جمهوری 
اسالمی ایران توافق نمودند تا همکاری های خود را بیش 
از پیش تقویت کرده، و اعتماد متقابل را به منظور تسهیل 
اجرای کامل موافقتنامه جامع پادمان و پروتکل الحاقی به 
آن، که از ۱۶ ژانویه ۲۰۱۶ بصورت موقت توسط ایران در 

حال اجرا است، ارتقاء بخشند. 

مديركل آژانس انرژی اتمی ادعا كردمعاون رييس جمهور از رويكرد يك طرفه مجلس يازدهم انتقاد كرد

ساخت تأسيسات هسته ای زيرزمينی در ايرانمجالس يكدست موفق نيستند
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افت ۴۰۰ هزار تومانی قیمت سکه
 قیمت ها در بازار س��که و طال روند نزولی داش��ت به طوری که 
سکه تمام  بهار آزادی طرح جدید با افت ۴۰۰ هزار تومانی نسبت 
به دیروز، به بهای ۱3 میلیون و ۷۰۰ هزار تومان فروخته شد.به  
گزارش ایرنا قیمت نیم س��که بهار آزادی هفت میلیون و ۶۰۰ 
هزار تومان، ربع سکه پنج میلیون و ۱۰۰ هزار تومان و سکه یک 
گرمی دو میلیون و ۷۵۰ هزار تومان نرخ داش��ت.عالوه براین 
در ب��ازار ط��ال نی��ز هر گرم طالی ۱۸ عیار به مبلغ یک  میلیون و 
۲۵۹ هزارتوم��ان و ه��ر مثق��ال طال به بهای پنج میلیون و ۴۵۸ 

هزارتومان فروخته شد.

عبور فاصله تورمی دهک ها از8  درصد 
 مرکز آمار ایران اعالم کرد: نرخ تورم کل کشور در مهر ماه ۱3۹۹ 
برابر ۲۷,۲ درصد اس��ت که در دهک های مختلف هزینه ای در 
ب��ازه ۲۴.۴ درص��د برای ده��ک اول تا 3۲.۵ درصد برای دهک 
دهم نوس��ان دارد. محدوده تغییرات تورم دوازده ماهه در گروه 
عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« بین ۲۱.۱ درصد 
ب��رای ده��ک ده��م تا ۲3.۵ درصد برای دهک دوم اس��ت. هم 
چنین اطالع مذکور در مورد گروه عمده »کاالهای غیر خوراکی 
و خدم��ات« بی��ن ۲۵.۵ درصد ب��رای دهک اول تا 3۵.۵ درصد 
برای دهک دهم است. به گزارش ایلنا، بر اساس اعداد مربوط 
ب��ه تورم در می��ان دهک های مختلف هزینه ای، فاصله تورمی 
دهک ها در این ماه به ۸,۱ درصد رس��ید که نس��بت به ماه قبل 
)۶.۵ درصد( ۱.۶ واحد درصد افزایش داشته است. فاصله تورمی 
در گروه عمده »خوراکی ها، آش��امیدنی ها و دخانیات« نس��بت 
ب��ه م��اه قب��ل ۱.۲ واحد درصد و در گ��روه عمده »کاالهای غیر 
خوراکی و خدمات« نسبت به ماه قبل ۲.۸ واحد درصد افزایش 

نشان می دهد.

تبعیض در دورکاری نیروها
 عض��و کانون عالی ش��وراهای اس��المی کار گف��ت: در قانون 
هیچگون��ه تبعیض��ی در مورد نیروه��ای کار قراردادی، پیمانی 
ی��ا ش��رکتی در پرداخ��ت حقوق و مزایا ی��ا دورکاری پیش بینی 
نش��ده ولی متاس��فانه در برخی از ادارت، س��ازمانها و شرکتها در 
مورد پرداخت حقوق و دس��تمزد و مزایا، بهره مندی از ناهار یا 
حق س��رویس بین نیروی رس��می و باسابقه با نیروهای شرکتی 
و قراردادی تبعیض قایل می ش��وند در صورتی که این مس��اله 
قابل پذیرش نیست. علی اصالنی در گفت وگو با ایسنا گفت: در 
یک مجموعه ممکن است نیروهای کار با قراردادهای مختلف 
به کار گرفته شوند. یک نیرو قرارداد معین، یک نیرو شرکتی و 
یک نیرو رس��می باش��د ولی بخشنامه هایی که برای دورکاری 
کارکنان دولت در ایام کرونا صادر می ش��ود ش��امل حال همه 
نیروه��ا می ش��ود ولی متاس��فانه بعضا م��ی بینیم که نیروهای 
ش��رکتی نادیده گرفته می ش��وند. نیروی رسمی را به دورکاری 
می فرس��تند ولی نیروی ش��رکتی باید س��ر کار حاضر شود و اگر 

کرونا بگیرد حمایت نمی شود.

پرواز بیت کوین ادامه دارد
 به نظر می رسد بیتکوین بار دیگر به روزهای اوج خود بازگشته چرا 
که با صعود مجدد در آخرین دور از معامالت ارزهای دیجیتالی، 
بازده��ی هفتگی محب��وب ترین ارز دیجیتالی جهان به ۱3.۶۲ 
درصد رسید. طی ۲۴ ساعت گذشته بیتکوین با ثبت صعود ۵.۵۵ 
درصدی به ۱3 هزار و ۶۰۰.۷3 دالر رس��ید. به گزارش ایس��نا، 
برخی از نهادهای معتبر جهانی در روزهای گذشته روی خوشی 
به ارزهای دیجیتالی نشان دادند تا جایی که بانک مرکزی روسیه 
از آغاز طرح پایلوت روبل دیجیتالی در سال آینده و بانک مرکزی 
چین از موفقیت تراکنش های اولیه خبر داده اند. اخیرا اتحادیه 
اروپا نیز اعالم کرده است وارد کار قانون گذاری معامالت ارزهای 
دیجیتالی خواهد شد و این مساله حاکی از پذیرش نقش ارزهای 

دیجیتالی در آینده نظام مالی جهان خواهد بود.

چهارمحال قبرستان طرح های نیمه تمام 
 مع��اون اقتص��ادی وزی��ر تعاون با تاکید ب��ر اینکه چهارمحال و 
بختیاری به قبرستان طرح های نیمه تمام تبدیل شده گفت: اهلیت 
سرمایه گذار باید قبل از آغاز پروژه سنجیده شود، هیچ پروژه ای 
نباید قبل از مشخص شدن بازار کار احداث شود، زیرا با شکست 
مواجه خواهد شد.حجت اهلل میرزایی با بیان اینکه برخی مدیران 
چهارمحال و بختیاری برای پیگیری مسائل مربوط به مشکالت 
واحده��ای تولی��دی پیگیری چندانی نداش��تند گفت: متوس��ط 
متخصصان متبحر و نیروی انس��انی در چهارمحال و بختیاری 
باالتر از میانگین کشور است، اما چرا این استان نرخ باالی بیکاری 
را باوجود پتانسیل ها و ظرفیت های به خود اختصاص داده است.
معاون وزیر تعاون با اشاره به اینکه زنجیره ارزش در چهارمحال و 
بختیاری وجود ندارد، عنوان کرد: محصوالت کشاورزی تولیدی 
در استان به علت نبود صنایع تبدیلی و تکمیلی خریداری نمی شود 

و کشاورز متضرر می شود.

کاهش بیش از ۵۰۰ تومانی نرخ دالر 
 هر دالر در صرافی های بانکی ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد 
که کاهش ۵3۰ تومانی را نسبت به روز معامالتی گذشته نشان 
می دهد.به گزارش ایرنا، صرافی های بانکی هر دالر را ۲۷ هزار 
و  ۹۰۰ تومان فروختند، اما صرافی ملی امروز قیمت خرید دالر و 
یورو )اسکناس( را از صفحه خود حذف و  نرخ فروش را اعالم کرد.
قیمت فروش یورو در صرافی های بانکی 3۲ هزار و ۹۰۰ تومان 
درج شد.همچنین در سامانه سنا نیز هر یورو با قیمت میانگین 33 
هزار و 3۵۷ تومان به فروش رسید و هر دالر با قیمت میانگین 
۲۷ هزار و ۹۱۸ تومان فروخته ش��د.عالوه براین در س��امانه نیما 
طی روز کاری گذش��ته، حواله یورو با میانگین قیمت 33 هزار و 
۲۷ تومان به فروش رس��ید و حواله دالر نیز قیمت میانگین ۲۶ 
هزار و ۸۷3 تومان را ثبت کرد. نرخ خرید و فروش دالر و یورو در 
صرافی های بانکی و بازار متشکل ارزی متغیر است و متناسب با 

نوسان بازار آزاد در طول روز چند بار تغییر می کند.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: هنگامی كه از تهديد و 
تحريـم سـخن می گوييم و از مـردم می خواهيم در مقابل اين 
تحريم ها و تهديدها مقاومت كنند، حق نداريم بين مردم تبعيض 
قايل شـويم. قرار نيسـت يك نفر كباب بخورد و يك نفر با دود 
كباب زندگی مشقت بارش را طی كند. عده زيادی درگير بيماری 
ديابت باشند و جانشان به خاطر نبود انسولين در خطر باشد و 
عده ای ديگر به هر قيمت موز بخورند. قرار نيست كشور درگير 
كرونا باشـد و برای جلوگيری از گسـترش آن، نياز به واكسـن 
داشـته باشـيم و با هزار مكافات به تعداد محدود واكسـن وارد 
شود، اما در همين حال يك ميليون و 200 هزار دالر بابت واردات 
موز هزينه شـود! قرار نيسـت ترامپ ژست بگيرد كه تحريمها 
اقتصاد ايران را زمينگير كرده و برای تامين مواد اوليه، ماشين 
آالت توليد، نهاده های دامی و بسياری كاالهای اساسی با چالش 
رو به رو باشيم، اما وزارت صمت مجوز واردات موز بدهد. بدتر از 
همه اينكه قرار نيست بانك مركزی چنين مجوزی را صادر كند. 
تمامی اين موارد در حالی اتفاق افتاده كه شاهد آشفته بازار ارزی 

هستيم و دولت هيچ قدرتی در كنترل قيمت ها ندارد. 

فرش قرمز زیر پای موز � 
متاسفانه در یک ماه اخیر ۴۰ واگن قطار و 3۰ تریلی محموله موز از 
کشور ترکیه وارد کشور شده در حالی که طبق ضوابط اعالمی وزارت 
صمت، موز به عنوان یک محصول مصرفی از اردیبهشت امسال 
ثبت سفارش نمی شود. فارس گزارش می دهد که این محموله 
بزرگ توسط گمرک متوقف شده اما بعد از ۲ روز با ارائه اسناد ثبت 
سفارش به مقصد گمرکات داخلی کشور طی طریق کرده است.
محموله موز وارداتی که از مرز رازی آذربایجان غربی وارد کشور 
شده حدود ۱,۲ میلیون دالر ارزش دارد و معلوم نیست براساس کدام 
مجوز توانسته به داخل کشور بیاید. براستی چگونه است که  در سال 
جهش تولید، بس��یاری از ش��رکت های بزرگ تولیدی و بنگاه های 
اقتصادی با مشکل واردات مواد اولیه و ماشین آالت خطوط تولید 
به دالیل مختلف از جمله اصالح ثبت سفارش، صف تخصیص و 
تامین ارز و دریافت کد رهگیری بانک با مشکل روبرو بوده اما موز 

به راحتی و بدون کوچکترین مشکل به داخل کشور می آید.

درآمد میلیاردی دالالن � 
ام��ا گوی��ا موز برای خودش مافیایی دارد که عوامل آن بخوبی می 
توانند جیبشان را پر کنند به نوعی که رییس اتحادیه ملی محصوالت 
کشاورزی گفت: پس از توقف ثبت سفارش موز، بازار فروش این 
مجوزها بسیار داغ شده و دالالن سود میلیاردی به جیب می زنند. 

سیدرضا نورانی گفت: با بسته شدن ثبت سفارش موز بازار فروش 
این محصول در بنادر توس��ط دالالن و واس��طه ها باال گرفته تا 
آنج��ا ک��ه آن ه��ا برای هر کیلو مجوز موز حدود ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان 
از وارد کنندگان موز دریافت می کنند و این هزینه در هیچ جا ثبت 
نمی شود. وی با انتقاد از سیاست های یک شبه در مورد صادرات و 
واردات گفت: سیاست های یک شبه ثبت سفارش در وزارت صمت 
و بانک مرکزی بازار فروش مجوز توسط دالالن را داغ کرده و این 
هزینه های سربار را مصرف کننده باید پرداخت کند و واقعا نظارتی 
بر این مسائل نمی شود. رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
افزود: با توجه به فصل تابس��تان که بازار مصرف موز کاهش پیدا 
می کرد و قیمت جهانی آن کاهش چشمگیری داشت و بازار مصرف 
با رکود مواجه بود امسال به علت بسته شدن ثبت سفارش قیمت 
موز سیر صعودی پیدا کرده و تا مرز ۱۹ تا ۲۰ هزار تومان به مصرف 
کننده عرضه می ش��ود. نورانی تاکید کرد: با احتس��اب یک حساب 
سرانگشتی کسی که مجوز ۱۲۰۰ تن واردات موز را دارد بی دردسر 

حدود یک میلیارد تومان به جیب می زند.

 � ترخیص با ثبت سفارش 
از آنج��ا ک��ه انتظ��ار می رود این میزان م��وز به صورت قاچاق وارد 

کشور شده باشد و مسووالن در آن نقشی نداشته باشند، معاون فنی 
گمرک از ارائه لیست یک میلیارد دالر مواد اولیه و نهاده های تولید 
در گمرکات به وزارت صمت برای تصمیم گیری خبر داد و گفت: 
موزهای ترخیص شده ثبت سفارش معتبر از وزارت صمت دارد و 
باید آنها بگویند چرا مجوز صادر کرده اند.مهرداد جمال ارونقی به 
ف��ارس گف��ت: طبق مفاد ماده ۸ قانون مقررات صادرات و واردات، 
واردکنندگان کاال اعم از دولتی و غیردولتی جهت اخذ مجوز ورود 
و ثبت سفارش منحصراً باید به وزارت صمت مراجعه کنند.معاون 
فنی گمرک افزود: در تبصره ذیل این ماده اعالم شده موافقت با 
ورود کاال مجوز ترخیص تلقی شده و نیاز به اخذ مجوز جداگانه ای 
از وزارتخانه مزبور نیست.وی به مصوبه ۲۲ فروردین سال ۹۷ هیات 
وزیران اش��اره کرد و یادآور ش��د: طبق جزئیات این مصوبه واردات 
تمامی کاالهای تجاری به کش��ور از مناطق آزاد تجاری، صنعتی 
و ویژه اقتصادی و سایر مبادی ورودی بدون ثبت سفارش ممنوع 
اعالم ش��ده اس��ت. بنابراین گمرک مکلف است در مبادی ورودی 
نسبت به کنترل ثبت سفارش های صادر شده اقدام و سپس اجازه 
ادامه  مس��یر کاال را بدهد.به گفته معاون گمرک، در ۷ ماهه س��ال 
ج��اری بال��غ ب��ر ۱۸۲ میلیون دالر میوه م��وز به وزن ۲۶۷ هزار تن 
توس��ط گمرکات کش��ور از طریق ۶3 شخصیت حقیقی و حقوقی 

وارد کشور شده که تمامی این قلم کاال دارای ثبت سفارش بوده 
و منش��ا ارز توس��ط بانک مرکزی تایید شده است.وی خاطرنشان 
کرد: واردات موز در مقابل صادرات میوه سیب در نظر گرفته شده 
و عالوه بر این موضوع، ثبت سفارش معتبر توسط گمرک مطالبه 
شده و دلیل توقف محموله در مرز رازی عدم ارائه ثبت سفارش معتبر 
بوده است. ارونقی ادامه داد: پس از ارائه مجوزهای قانونی و معتبر ، 
گمرک اجازه ادامه مسیر کاالی مزبور را صادر کرده است. همچنین 
هنگام ترخیص کاال با اخذ تمامی مجوزهای قانونی و مقرراتی و کد 
رهگیری بانک، تشریفات گمرکی انجام و کاال ترخیص شده است. 
بنابراین گمرک نمی تواند هیچ گونه وقفه ای در انجام تشریفات 
ترخیص ایجاد کند.وی با تاکید بر اینکه ثبت س��فارش این کاال 
مربوط به یازده اردیبهشت ۹۹ بوده است، گفت: طبق قانون ثبت 
سفارش شش ماه اعتبار دارد و ما مجری قانون هستیم و هیچگونه 
دخل و تصرفی در صدور ثبت سفارش یا تمدید آن نداریم.معاون 
گمرک خاطر نش��ان کرد: معمواًل ۴۰ درصد کاالها بدون داش��تن 
ثبت س��فارش به بنادر جنوبی کش��ور وارد ش��ده و پس از آن نسبت 
به دریافت مجوزهای مقرراتی مربوطه مانند ثبت سفارش وزارت 
صمت اقدام می شود اما در مرزهای زمینی حتماً ثبت سفارش باید 
وجود داشته باشد تا کاال اجازه ادامه مسیر پیدا کند.ارونقی در پاسخ به 
این که چرا مواد اولیه و نهاده های خطوط تولید و بنگاه های اقتصادی 
در سال جهش تولید با مشکالتی مانند ثبت سفارش و تخصیص 
ارز و تامین ارز روبرو بوده اما کاالیی مثل موز به راحتی وارد کشور 
می شود، تصریح کرد: گمرک سازمان مجری است. اما با این وجود 
لیست یک میلیارد دالری از کاالهایی که مربوط به نهادهای تولید 
و بنگاه های اقتصادی بوده، احصا و به وزارت صمت ارسال شده تا 
پس از انجام هماهنگی با بانک مرکزی شرایط ترخیص آنها نیز 
فراهم شود. در صورت نیاز دستگاه های مربوطه گزارش عملکرد 

خود درخصوص اجرای مصوبات را باید ارائه دهند.

واردات موز به کشور چهارفصل � 
با نگاهی به شرایط جغرافیایی و اقلیمی کشورمان، متوجه می شویم 
به دلیل داشتن زمین های حاصلخیز، وضعیت آب و هوایی متفاوت 
و امکان کشت میوه های مختلف، در چهار فصل سال می توانیم 
متناسب با شرایط میوه های مختلفی را تولید کنیم، بنابر این اصرار 
بر واردات میوه از خارج کشور به ویژه با قیمت های کالن، به غیر از 
اینکه تاثیرات نامطلوب بر روح و روان مردم عادی بگذارد، بدبینی و 
باور به تفکر لوکس گرایی را در بین دهک های پایین جامعه دامن 
می زند. بنابر این الزم است قبل از هر گونه تصمیم گیری به ویژه در 

گستردگی این ابعاد، الزم است همه جوانب اندیشیده شود.   
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عقالنیت؛ گمشده اقتصاد

اخبار كوتاه

جامساز از بی توجهی دولت به قواعد واصول اقتصادی انتقاد كرد

فشار سیاست های ناکارآمد و تحریم  بر اقتصاد
 ی��ک تحلیلگ��ر اقتص��ادی با بیان اینکه ارزش پولی ملی در حال 
افول اس��ت، گفت: زمانی ریال باثبات می ش��ود که اقتصاد کشور 
به سامان برسد. متاسفانه مجموعه بی نظم اقتصاد کشور بر هیچ 
یک از اصول، قواعد و الزامات علم اقتصاد اس��توار نیس��ت و غیر 

واقعی است.
محمود جامساز در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجموعه اقتصاد 
دولتی سیاسی کشور تحت تاثیر دو عامل به سوی  انزوا سوق داده 
ش��ده که یکی سیاس��ت های ناکارآمد اقتصادی دولت و دیگری 
تحریم ها اس��ت که هر روز اقتصاد کش��ورمان را فش��رده تر کرده 
اس��ت. این در حالی اس��ت که  در دوران احمدی نژاد درآمدهای 
سرشار نفتی معادل کل درآمدهای نفتی تا آن زمان نصیب کشور 

کرد اما مشخص نشد که آن ها صرف چه اموری شدند که خزانه 
را از ذخایر ارزی تهی ساخته است.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به طور کلی اقدامات اقتصادی 
دولت و تحریم ها باعث شد تا تولید ناخالص داخلی کاهش یابد  و 
از ارزش پول ملی کاسته شود که با کاهش ارزش پول کشورمان، 
ارزش س��ایر ارزه��ای  معتب��ر جهان از جمل��ه دالر رو به فزایش 
می گ��ذارد. وی تاکی��د کرد: در اکثر حوزه های اقتصادی همچون 
مواد غذایی، شکر، خودرو، دارو و امثال آن مافیا شکل گرفته که 

به شدت در مسیر به سامان شدن و شفاف سازی اقتصاد سنگ 
اندازی کرده و از این آشفته بازار به ثروت های نجومی دست یافته 
و از هر سیاستی که استمرار این روند را به چالش کشد ممانعت 
می کنند. یکی از علل عدم تصویب FATF  و کنوانس��یون های 
وابس��ته به آن که از ملزومات ش��فاف س��ازی تراکنش های مالی 

هستند در همین راستا ارزیابی می شود. 
جامساز افزود: تخصیص نابهینه منابع بین نیازهای واقعی اقتصاد، 
اسباب گسترش شکاف طبقاتی، فقر و کوچک شدن سبد معیشتی 

و س��لب رفاه اقتصادی و اجتماعی و افزایش ظرفیت اعتراضات 
و بی اعتمادی جامعه را نس��بت به سیاس��ت های اقتصادی دولت 
فراهم کرده اس��ت.  وی گفت: اکنون منافذ ورود دالر به اقتصاد 
کش��ور بس��ته ش��ده و  مبادالت بانکی و پولی ایران نیز محدود یا 
مسدود شده است. در حال حاضر تولید ناخالص داخلی کشور هر 
روز کمتر می شود زیرا منابع کشور همچون درآمدهای حاصل از 
نفت کاهش یافته و درآمدزایی از مالیات به عنوان یکی از مهم ترین 
منابع بودجه های سالیانه با کاهش چشمگیری روبرو شده  و دولت 
را در تنگنای شدید مالی قرار داده است و رشد نرخ سرمایه گذاری 
مولد که از مهم ترین عوامل رش��د اقتصادی اس��ت، منفی شده و 

تکافوی پوشش استهالک سرمایه های مولد را نمی دهد.

محدودیتتجاریمرزنشینانکاهشمییابدصادراتکاالهایاساسیغیرقانونیاست
 س��خنگوی گمرک گفت: پس از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی و به ویژه 
افزایش جهشی نرخ ارز، صادرات هر گونه کاالی اساسی و کاالیی که دولت به آن یارانه 
تخصیص می دهد، ممنوع است.روح اهلل لطیفی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه تاکنون 
اجازه صادرات ۲۵ قلم انواع کاالهای اساسی و یارانه دار را نداده ایم، گفت: به دلیل مابه 
التفاوت قیمت این کاالها، کشورهای همسایه و سایر کشورها تقاضای بسیار زیادی 
برای خرید این اقالم از ایران دارند و در مقطعی هم شاهد آن بودیم در مناطقی مانند 
آبادان و خرمش��هر از کش��ورهای همس��ایه برای خرید روغن و سایر مواد غذایی هجوم 

آورده بودند که این موضوع مدیریت شد.سخنگوی گمرک افزود: صادرکنندگان حتی برای صادرات محصول فرآوری 
شده حاصل از کاالی اساسی هم با محدودیت هایی مواجه هستند به طوری که برای صادرات آن هزینه یارانه ای که دولت 
برای ماده اولیه آن پرداخت می کند و مابه تفاوت در آن محصول محاسبه می شود و صادرکننده ملزم به پرداخت این هزینه 
به دولت است.وی گفت: وقتی مابه التفاوت کاالها در ایران با سایر کشورها به ویژه کشورهای همسایه تفاوت معناداری 

داشته باشد، وقوع قاچاق طبیعی است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در جلسه نهایی طرح ساماندهی نظارت بر 
واردات کاال از طریق ملوانی و کولبری، مصوب شد برنامه ریزی های جدیدی برای انضباط 
بخشی در بحث واردات مرزی انجام شود که در صورت اجرا اشتغال پایدار و بهبود معیشت 
هم وطنان مرزنشین را رقم خواهد زد. به گزارش صدا و سیما، علی مویدی خرم آبادی 
گفت: با اجرای این مقررات جدید قوانین دست و پاگیر تجارت مرزی پیشین کنار گذاشته 
خواهد شد و اصطالحات غلط و دور از شأن هموطنان ایرانی مثل ته لنجی و کولبری 
حذف شده و با تغییر به تجارت مرزنشینان امکان ادامه فعالیت آن ها را به صورت قانونی 

فراهم می کند.رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز گفت: در این آئین نامه به روانسازی تجارت مرزی توجه ویژه ای و سهم 
این تجارت هم به گونه ای در نظر گرفته شد که بیشترین توجه و بیشترین آورده آن برای مرزنشینان باشد.مویدی افزود: 
تقریباً محدودیت ها برای مرزنشینان کمتر و انعطاف در بحث واردات بیشتر شده ضمن اینکه از ابتدا تا انتهای واردات مرزی 

تحت اختیار خود مرزنشینان انجام خواهد شد.وی افزود: این طرح در اولین فرصت تصویب و اجرا خواهد شد.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی با بیان این که مقابله با بازار 
معامالت فردایی ضروری است، افزود: این بازار صرفاً موج 
افزایش قیمت را ایجاد می کند. در قالب این معامالت ارز 
وجود ندارد و افراد از مابه التفاوت این نرخ ها استفاده می کنند. 
در شرایط کنونی بازار معامالت فردایی برای بازار ارز کشور، 
یک س��م محسوب می شود. محمود بهمنی در گفت وگو 
با فارس گفت: بانک مرکزی با تخصیص به موقع ارز به 
کاالهای ضروری و کنترل و نظارت مناسب، تولیدکنندگان 
و تامین کنن��دگان اق��الم ض��روری را از مراجعه به بازار آزاد 
بی میل خواهد کرد. وی با بیان این که چسبندگی نرخ ها باعث 
مقاومت کاالها در برابر کاهش قیمت متناسب با کاهش 
نرخ ارز می ش��ود، اظهار داش��ت: کنترل نرخ ارز باید زودتر 
از این ها صورت می گرفت. وی افزود: این میزان افزایش 
نرخ ارز توجیه اقتصادی ندارد و به نظر می رس��د با اعمال 

مدیری��ت صحی��ح می توان به تداوم ریزش نرخ ارز کمک 
کرد. رئیس کل اسبق بانک مرکزی آینده بازار معامالت ارز 
را کاهشی ارزیابی کرد و افزود: به دلیل تصمیم گیری های 
نادرس��ت، مردم برای حف��ظ دارایی های  خود، ارز خارجی 
خریده اند که این موضوع در هیچ جای دنیا مرسوم نیست. 
بانک مرکزی با مشاهده روند ریزشی نرخ ارز در بازار آزاد باید 
نرخ ارز را در سامانه های خود نیز کاهش دهد. بهمنی با بیان 
این که بانک مرکزی باید ارز را به متقاضیان واقعی عرضه 
کند، گفت: هیچ توجیهی برای خرید ارز توسط افرادی که 
با یک کارت ملی اقدام به خرید ارز می کنند و نیازی به آن 
ندارند، وجود ندارد. اما اگر فردی واردکننده مواد اولیه است، 
باید در زمان مناسب ارز خود را دریافت کند. در شرایط فعلی 
ضروری است که از ارائه ارز به افرادی که قصد ذخیره آن 
را دارند، جلوگیری ش��ود. رئیس کل اسبق بانک مرکزی 
با اشاره به بی اثر بودن انتخابات آمریکا در تغییر نرخ ارز 
اظهار داش��ت: دو نامزد انتخابات آمریکا، دو روی یک 
سکه هستند و تأثیر فعل  و انفعاالت سیاسی آمریکا بر بازار 
ارز، در حقیقت نتیجه انتظاراتی خواهد بود که در داخل 
کش��ور از قبل ایجاد ش��ده  است. در آمریکا سیاست های 
حوزه بین الملل پیش بینی ش��ده و با انتخاب هر یک از 
آن ها رویکرد و چهارچوب سیاست های این کشور تغییر 

اساسی پیدا نخواهد کرد. 

 رییس س��ازمان برنامه و بودجه درباره احتمال افزایش 
یارانه ها گفت: دولت فعاًل چنین قصدی ندارد.

به گزارش ایس��نا، محمدباقر نوبخت گفت: مطرح ش��ده 
بود که در فروردین امسال بخشی از فروش فرآورده های 
نفتی سال قبل به حساب خزانه واریز شد و ما حساب کرده 
بودیم که این رقم را تا اس��فندماه بگیریم که به دالیل 
متعدد از جمله تحریم ها، این پول س��ال ۹۹ واصل ش��د 
و این رقم را برای طرح های خاصی اس��تفاده می کنیم 
که تا پایان سال انجام شود و از این جهت توافق کردیم 
ک��ه موج��ودی نقدینگی این ارقام را که حدود ۴ میلیارد 
توم��ان ب��ود و االن ح��دود 3 ه��زار و ۷۵۰ میلیارد تومان 
آن تخصیص داده ش��ده را منتش��ر کنیم. این رقم عمدتًا 
برای تکمیل طرح های عمرانی و زیربنایی کشور که به 
آن ها احتیاج داریم، صرف شد. تلقی های دیگر به دلیل 
ناکافی بودن اطالعات، نادرست بود. وی گفت: االن دو 
سال است سازمان برنامه و بودجه برنامه اصالح ساختار 
بودجه را تهیه کرد که قرار بود در شورای عالی هماهنگی 
اقتصادی به تصویب برسد که به دلیل برخی موارد اتفاق 
نظر وجود نداشت، ما استقبال می کنیم که مجلس این 
برنامه را تصویب کند. نوبخت تاکید کرد: مجلس در نظر 
دارد که تعدادی از مسائل مهم این برنامه در الیحه بودجه 
۱۴۰۰ گنجانده شود، حتی بیش از آنچه که مجلس انتظار 

دارد که در الیحه بودجه سال ۱۴۰۰ منظور کنیم را منظور 
می کنیم. اما انتظار از مجلس این است که میان کار ما را 
تنها نگذارد، چرا که دستگاه ها همگی طالب این تغییرات 
نیستند و وقتی مخالفت می کنند ما می بینیم که حرف های 

آنان از دهان نمایندگان مجلس شنیده می شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: اصالح قانون 
مالیات از جمله مواردی اس��ت که در این برنامه درنظر 
گرفته ش��ده و البته االن هم اصالح قانون مالیات های 
مس��تقیم در دس��تور کار دولت و مجلس است. همچنین 
اصالح هزینه ها از دیگر مواردی است که آن را در برنامه 
خود در نظر داریم. وی تصریح کرد: ما نوع هزینه هایی 
که االن داریم انجام می دهیم به دلیل تعدد و موازی کاری 
که دس��تگاه ها صورت می دهند، این هزینه ها تکراری 

است. 

رييس سازمان برنامه و بودجه اعالم كردرييس اسبق بانك مركزی تشريح كرد

قصد افزايش يارانه ها را نداريم  معامالت فردايی؛ سم مهلك بازار ارز
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 تایید نهایی ۱۰۰۰۰ نفر برای 
طرح اقدام ملی مسکن 

 مدیر کل راه و شهرسازی استان همدان از تایید نهایی ۱۰ هزار 
نفر برای طرح اقدام ملی مسکن در استان همدان خبر داد.

 جلسه شورای تامین مسکن استان با حضور استاندار همدان، 
مع��اون هماهنگ��ی ام��ور عمرانی اس��تانداری، مدیر کل راه و 
شهرسازی و سایر مدیران ذیربط در سالن شهدای استانداری 

برگزار شد.
استاندار همدان در این جلسه بیان کرد: پروژه   های مسکن مهر 
فاقد متقاضی برابر ش��یوه  نامه از طریق دس��تگاه  های خدماتی 
حمایتی جذب متقاضی  ش��ده و در صورت اس��تقبال نکردن، به 

طرح اقدام ملی تخصیص داده شود.
سیدسعید شاهرخی در ادامه تاکید کرد : به استناد ابالغیه وزارت 
راه و شهرسازی آن دسته از متقاضیانی که به تعهد خود عمل 
نکردند و بدهی دارند باید باقی مانده بدهی خود را به تناس��ب 

نرخ روز بر مبنای قیمت طرح اقدام ملی پرداخت نمایند.
در ادامه مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان همدان نیز در این 
جلس��ه گزارش��ی از طرح اقدام ملی ارائه داده و گفت : تا کنون 
۱۰ هزار و ۴۴3 نفر در طرح اقدام ملی مس��کن اس��تان همدان 

تایید نهایی شده  اند.
 داریوش حس��ینی با اش��اره به اینکه طی س��ه مرحله ۱۸ هزار و 
۹۷۴ نفر در اس��تان همدان برای طر ح اقدام ملی مس��کن ثبت 
نام نمودند، گفت: از این تعداد ۱۴ هزار و ۵۰۸ نفر در همدان و 
مالیر و ۴ هزار و ۴۰۶ نفر در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر بودند 
که ۱۵ هزار و ۹۵۰ نفر آنان واجد شرایط شده و پس از پاالیش 

این تعداد ، تاکنون ۱۰ هزار و ۴۴3 نفر تایید نهایی شده  اند.
وی گزارشی از پروژه   های مسکن مهر نیز ارائه نموده و افزود: از 
مجموع ۲۹ هزار و 3۹۴ واحد برنامه استان، ۲۸ هزار و ۲۶ واحد 

افتتاح و تحویل شده و ۹۲۸ واحد باقی مانده است.
حس��ینی در رابطه با تعیین تکلیف پروژه های فاقد متقاضی در 
ش��هرهای زی��ر ۲۵ ه��زار نفر بیان ک��رد: یک هزار و ۵۰3 واحد 
در قالب ۵۸۱ قطعه تفکیکی بوده که در این جلس��ه مقرر ش��د 
آن دسته از پروژه هایی که متقاضی دارند جدا شده و مابقی در 

طرح اقدام ملی مسکن واگذار شود.

 کنارگذر پل بی آب از اواخر آبان ماه 
بهره برداری می شود 

 رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرس��تان آوج 
گفت: کنارگذر پل بی آب در محور قزوین-همدان که در راستای 
برق��راری ت��ردد ایمن در حال احداث اس��ت از اواخر ماه جاری 
به بهره برداری خواهد رس��ید.  به گزارش روابط عمومی اداره 
کل راه��داری و حم��ل و نقل جاده ای اس��تان قزوین، مرتضی 
طاهرخانی افزود: عملیات اجرایی این کنارگذر به طول 3۵۰متر، 
ش��امل ۱۵۰۰ متر مکعب ترانش��ه برداری و ۲هزار متر مکعب 
عملیات خاکی و احداث یک دستگاه آبراه از باکس بتنی پیش 

ساخته در حال انجام است.
وی اضافه کرد: این عملیات توسط یک اکیپ راهداری متشکل 
از ۱۲ نیروی راهدار به همراه ۸ دستگاه ماشین آالت سنگین، 
نیمه سنگین و سبک به مدت 3۵ روز کاری انجام شده است. 
طاهرخانی افزود: پل بی آب یکی از ابنیه خسارت دیده از سیل 
امس��ال در شهرس��تان آوج است که عملیات مرمت آن در حال 
اجراست و تا زمان تکمیل آن، الین جنوبی این محور با ایمن 
سازی که توسط اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای صورت 
گرفته به عنوان مس��یر جایگزین و به صورت رفت و برگش��ت 

برای تردد خودروها مورد استفاده قرار گرفته است.
س��یل در س��ال جاری به ۵۷ دس��تگاه پل ها و اببنیه فنی استان 
قزوی��ن خس��ارت وارد ک��رد که عمده آنها در شهرس��تان آوج 

بوده است.

  کسب عنوان مقاله برتر در کنفرانس
 بین المللی دستاوردهای نوین

مه��دی رس��ولی ، از کارکن��ان امور مالی ش��رکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی منطقه گیالن موفق به کسب عنوان مقاله 
برتر در هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین استان 

اصفهان و کنفرانس ملی پژوهشی شهرستان میناب شد . 
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت مل��ی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه گیالن : مقاالت وی با عناوین »وضعیت خالقیت 
کارکنان انبار نفت منطقه گیالن« و» تحلیل خالقیت کارمندان 
منطقه زنجان« در هفتمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای 
نوین پژوهشی از دانشگاه علمی کاربردی اصفهان مورد تایید 
کمیته علمی داوران درس��طح س��خنرانی قرار گرفت و به چاپ 
رسید .  همچنین مقاله رسولی با عنوان » تاثیر ارتباطات میان زیر 
معیارهای مدل تعالی سازمانی) EFQM( با توجه به معیارهای 
حوزه منابع انسانی « در کنفرانس ملی  پژوهشی های کاربردی 
در فرآیندهای تعلیم و تربیت آموزش و پرورش شهرستان میناب 
به عنوان مقاله برتر انتخاب ش��د و در کتاب چکیده مجموعه 

مقاالت همایش به چاپ رسید .

بهینه سازی رایگان موتورخانه واحدهای 
مسکونی و تجاری 

مدیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی از آغاز اجرای طرح ملی 
اصالح و بهینه سازی موتورخانه واحدهای تجاری و مسکونی 

به صورت رایگان در این استان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان خراسان رضوی، 
حس��ن افتخ��اری با اع��الم این مطلب اظهار ک��رد: این طرح 
دربرگیرنده سه اقدام مهم شامل اصالح و ترمیم عایق کاري، 
تنظیم مشعل و نصب سیستم ضد رسوب موتورخانه واحدهای 
تجاری و مسکونی است. وی افزود: مشترکین محترم خانگی 
و تجاری گاز طبیعی که دارای موتورخانه مرکزی هستند می 
توانند با مراجعه به سایت طرح بهینه سازی مصرف موتورخانه 
ها به نش��انیwww.goc.nigc.ir  نس��بت به ثبت درخواست 

خود اقدام کنند.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

استفادهروستاییانایالمازخدماتبیمهسالمتاستقرارنظاممدیریتانرژیدرمناطقنفتخیزجنوب
 اهواز: فرج-مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب گفت:  اولین و گسترده 
ترین نظام مدیریت انرژی در س��طح ش��رکت ملی نفت ایران در مناطق نفت خیز 
جنوب استقرار یافته است. مهندس احمد محمدی با اشاره به دریافت گواهینامه
ISO ۵۰۰۰۱  از س��وی این ش��رکت اظهار داش��ت: ش��رکت ملی مناطق نفت خیز 
جنوب نخس��تین ش��رکتی اس��ت که در میان ش��رکت های تابعه شرکت ملی نفت 
ایران موفق به دریافت این گواهینامه شده است. مدیرعامل شرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب خاطرنشان ساخت: این شرکت با فعالیت در پهنه جغرافیایی ۵ استان 

جنوب غرب کش��ور و دارا بودن صدها واحد و تاسیس��ات صنعتی یکی از مصرف کنندگان باالی انرژی در بخش 
های ساختمان و صنعت محسوب می شود که مدیریت بهینه مصرف انرژی در آن سود و صرفه اقتصادی و زیست 
محیطی قابل توجهی به همراه دارد. شایان ذکر است استقرار نظام مدیریت انرژی در راستای اجرای سیاست های 
اصالح الگوی مصرف )ابالغی مقام معظم رهبری( و مطابق ابالغیه مقام عالی وزارت برنامه ریزی شد و در فاز اول 
در همه ساختمان های ستاد و ساختمان های مجتمع آموزش فنون اهواز شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اجرا 

و در مهرماه ۱3۹۹  گواهینامه بین المللی ISO ۵۰۰۰۱ از سوی این شرکت با موفقیت دریافت گردید.

 مدیرکل بیمه سالمت ایالم گفت: از ابتدای امسال تا پایان شهریورماه ۱۵ هزار 
و ۵۰۰ روس��تایی در اس��تان تحت پوش��ش بیمه س��المت قرار گرفتند.   نورالدین 
رحیمی اظهار داشت: کل بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت در استان ۲۲3 
هزار و ۵۹۷ نفر هس��تند که از خدمات این بیمه اس��تفاده می کنند. وی افزود: این 
افراد مانند س��ایر بیمه ش��دگان تامین اجتماعی بصورت برابر از خدمات درمانی 
بیمه سالمت بهره مند می شوند. رحیمی با بیان اینکه ۷۰ درصد روستاییان جزو 
س��ه دهک اول ارزیابی وس��ع هس��تند، گفت: افرادی که توانایی پرداخت حق 

بیمه را ندارند چنانچه جزو س��ه دهک اول ارزیابی وس��ع باش��ند بصورت رایگان از خدمات بیمه س��المت بهره مند 
می ش��وند. مدیرکل بیمه س��المت ایالم اظهار داش��ت: افرادی که توانایی پرداخت بیمه خود را دارند و جزو س��ه 
دهک اول ارزیابی وس��ع نیس��تند نیز می توانند با پرداخت ماهانه ۶ میلیون ریال تحت پوش��ش بیمه س��المت قرار 
گیرند. رحیمی افزود: روزانه ۲۵۵ میلیون تومان در حوزه بیمه س��المت اس��تان ایالم هزینه می ش��ود که در س��ال 
۹۸ رقمی بالغ بر ۹3 میلیارد تومان برای بیمه شدگان تحت پوشش بیمه سالمت ایالم هزینه و مراکز بهداشتی 

درمانی طرف قرارداد پرداخت شده است.

دو ورزشگاه مجهز در اختیار ساکنان ارزنان و عمان سامانی اصفهان قرار می گیرد
 مدیر منطقه ۱۴ ش��هرداری اصفهان با اش��اره به اینکه احداث 
دو ورزش��گاه رس��تم و س��هراب در محله های ارزنان و عمان 
سامانی در مراحل پایانی اجرا قرار دارد، گفت: با تکمیل فرآیند 
تجهیز، این دو ورزش��گاه به زودی در اختیار س��اکنان منطقه 

۱۴ قرار می گیرد.          
علی شمس��ی با اش��اره به اجرای پروژه های عمرانی متعدد در 
منطقه ۱۴ ش��هر اصفهان اظهار کرد: یکی از نیازهای مهم در 
این منطقه احداث ورزش��گاه بود که در همین راس��تا ورزش��گاه 

رستم در محله ارزنان در حال ساخت است. 
وی افزود: این ورزشگاه در زمینی به مساحت یک هزار و ۷۵۰ 

مترمربع در حال س��اخت اس��ت که یک هزار و ۴۰۰ مترمربع از 
آن برای احداث سالن توپی سرپوشیده و ایروبیک و مابقی برای 

فضای اداری و آموزشی اختصاص یافته است.  
مدیر منطقه ۱۴ ش��هر اصفهان ادامه داد: این طرح هم اکنون 
دارای بیش از ۹۸ درصد پیشرفت فیزیکی است که بخش هایی 

از اقدامات برای تجهیز ورزشگاه باقی مانده است.      
وی با اش��اره به اینکه این طرح در ۲۲ بهمن س��ال ۹۷ کلنگ 
زنی شد، گفت: برای آزادسازی، احداث و تجهیز ورزشگاه رستم 
حدود ۱۴ میلیارد تومان اعتبار صرف ش��ده اس��ت که به زودی 

بهره برداری می شود.  

شمس��ی با اش��اره به اینکه ورزش��گاه س��هراب در محله عمان 
س��امانی نیز یکی دیگر از طرح های ورزش��ی منطقه اس��ت که 
در زمی��ن ب��ه مت��راژ یک هزار و 3۰۰ مترمربع در حال س��اخت 
اس��ت، گفت: این ورزش��گاه دارای دو س��الن ورزشی غیرتوپی 

و رزمی است.    
وی افزود: هزینه عملیات آزادس��ازی، اجرا و تجهیز ورزش��گاه 
سهراب هم ۹ و نیم میلیارد تومان است که با ۹۸ درصد پیشرفت 

در اجرا به زودی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.     
مدی��ر منطق��ه ۱۴ ش��هر اصفه��ان با بیان اینک��ه یکی دیگر از 
ط��رح ه��ای مه��م منطقه ۱۴ که کارکرد محیط زیس��تی دارد، 

اح��داث خ��ط انتقال پس��اب از تصفیه خانه ش��مال اصفهان تا 
میدان ش��هدای ورزشگاه اس��ت، تصریح کرد: عملیات احداث 
این خط لوله، اوایل سال ۹۸ آغاز شد و ابتدای شهریور امسال 

هم به پایان رسید.
وی بیان کرد: با اس��تفاده از پس��اب تصفیه خانه ش��مال، فضای 

سبز منطقه ۱۴ آبیاری می شود.   
شمسی افزود: این پروژه دارای شش حوضچه است که ۹ هزار و 
۲۰۰ متر هم لوله GRP برای خط انتقال مصرف شده است.

وی اظه��ار ک��رد: هزین��ه صرف ش��ده برای ای��ن طرح نیز ۷۰ 
میلیارد ریال است.

        مدیرعامل س��ازمان س��اماندهی مش��اغل ش��هری 
و فرآورده های کش��اورزی ش��هرداری مش��هد گفت: 
درصدد برگزاری دومین رویداد متمرکز عرضه مستقیم 
انار در میانه پاییز امس��ال هس��تیم.  به گزارش روزنامه 
تج��ارت ب��ه نقل از پایگاه اطالع رس��انی ش��هرداری 
مش��هد، مسعود رضوی مدیرعامل سازمان ساماندهی 
مش��اغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری 
مش��هد  ب��ا بی��ان این مطلب، اظهار ک��رد: با عنایت به 
موقعیت و توانمندی اس��تان خراس��ان بزرگ به عنوان 
یکی از قطب های تولید انار باکیفیت در کش��ور، ایده 
برگزاری این رویداد باهدف فراهم کردن امکان عرضه 
مس��تقیم این میوه خوش��رنگ و مفید پاییزی با قیمت 
متعادل و منصفانه توس��ط این س��ازمان ش��کل گرفته 

اس��ت. وی افزود: با وجود بازار تقاضای گس��ترده در 
کالن شهر مشهد، این حرکت ضمن حمایت عملی از 
تولیدکنندگان زحمتکش استان به دلیل حذف واسطه 
ها و ایجاد ارتباط مستقیم با مصرف کننده، سبب ایجاد 
نش��اط و فضای تفریحی در بین ش��هروندان خواهد 
شد.  مدیرعامل سازمان ساماندهی مشاغل شهری و 
فرآورده های کش��اورزی ش��هرداری مشهد بیان کرد: 
بر طبق برنامه تنظیم ش��ده، مقرر ش��د بزرگ ترین و 
باکیفیت ترین باغذاران و تولید کنندگان انار در استان 
های خراس��ان رضوی و خراس��ان جنوبی و در صورت 
اعالم از سایر شهر های کشور، با همکاری و هماهنگی 
سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، با حضور در 
این رویداد، به فروش مس��تقیم و بدون واس��طه میوه 
انار و محصوالت فرآوری شده آن بپردازند. رضوی با 
اش��اره به اینکه این رویداد از دهم تا هفدهم آبان ماه 
در ضلع غربی بوستان ملت شهر مشهد، حاشیه بولوار 
امامت با حدود 3۰ غرفه برگزار می ش��ود، اضافه کرد: 
با توجه به وضعیت شیوع بیماری کرونا در شهر مشهد، 
برگزاری این رویداد در فضای روباز و گس��ترده برای 
امکان رعایت فاصله اجتماعی ایمن و رفاه و آسودگی 

خاطر شهروندان درنظرگرفته شده است.

 چالشها و راهکارهای زیست محیطی شرکتهای منطقه 
ویژه اقتصادی پتروشیمی در نشستی قضایی-زیست 
محیطی، مورد بررس��ی قرار گرفت. نشس��تی با حضور 
مس��ئولین قضایی و محیط زیس��تی استان خوزستان و 
شهرس��تان و تعدادی از مدیران شرکتهای پتروشیمی 
این منطقه برگزار شد. هدف این جلسه بررسی مسائل 
زیس��ت محیطی واحدهای پتروشیمی و تالش جهت 
ایجاد وحدت رویه در نحوه برخورد با واحدهای آالینده 
محیط زیس��ت بود؛ افتخار، دبیر س��تاد مبارزه با جرایم 
خاص دادگستری استان و اشرفی، مدیر کل حفاظت 
محیط زیس��ت خوزستان در این جلسه حضور داشتند. 
مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان خوزستان در 
این جلس��ه، ضمن تش��کر از شرکتهایی که بار زیست 
محیطی کمتری داش��ته و به دس��تورالعملهای زیست 
محیطی توجه دارند، گفت: تاکنون بیش از ۱۰ شرکت 
در منطق��ه وی��ژه اقتصادی پتروش��یمی، موفق به اخذ 
گواهینامه و تندیس "صنعت سبز" و "صنعت برگزیده 
س��بز" ش��ده و اقدامات خوب و موثری را در این زمینه 
انجام داده اند.  اش��رفی، ضمن تقدیر از  اجرای پروژه 
های بهبود محیط زیس��تی در برخی ش��رکتها، از عدم 
اجرای پروژه های بهبود در برخی ش��رکتهای آالینده 

و یا کندی اجرای پروژه های تعریف شده گالیه کرد.  
در بخ��ش دیگری از این نشس��ت، س��لیمانی، رئیس 
محیط زیس��ت شهرس��تان بندرماهشهر، ضمن بیان 
برخ��ی قوانی��ن ذیل اصل ۵۰ قانون اساس��ی و قوانین 
مرب��وط ب��ه این حوزه، گزارش��ی از وضعیت زیس��ت 
محیطی ش��رکتهای منطقه در ش��ش ماهه اول س��ال 
۹۹ که برگرفته از نتایج آنالیزهای صورت گرفته توسط 
آزمایشگاه محیط زیست سازمان منطقه ویژه اقتصادی 
پتروش��یمی بود، را ارائه کرد.  رئیس محیط زیس��ت 
سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، در ادامه ی 
جلس��ه، گزارش��ی از پروژه های بهبود زیست محیطی 
ش��رکتهای منطقه و روند پیش��رفت آنها از س��ال ۹3 

تاکنون را ارائه نمود.  

بررسی مسائل زيست محيطی شركت های پتروشيمی برگزاری دومين رويداد متمركز عرضه مستقيم انار 

   با حضور مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان همدان، کاظمی 
مدیر گروه گیگیلی ها و مجریان س��تادی طرح آمران س��المت، 
تفاهم نامه همکاری گروه هنری گیگیلی ها با این جمعیت منعقد 
ش��د و مقرر گردید گروه هنری مذکور، حوزه معاونت جوانان را 

جهت اجرای بهتر طرح آمران سالمت یاری نماید
 به گزارش روزنامه تجارت به نقل از  روابط عمومی جمعیت هالل 
احمر استان همدان علی سنجربیگی مدیرعامل این جمعیت با 
اشاره به اینکه حضور هنرمندان و افراد شناخته شده می توانند برای 
پیام رسانی و ایجاد ارتباط در بین مردم موثر باشند خاطرنشان کرد 
تنها راه مقابله با این اپیدمی تکیه بر پیشگیری و توسعه آموزش 
همگانی است که استفاده از ظرفیت هنرمندان می توانند اجرای 
طرح آمران سالمت را مًوثر و انجام اقدامات پیشگیرانه و مقابله 
ب��ا وی��روس منحوس کرونا رابرای جمعیت هالل احمر اس��تان 
آس��انتر نماید. وی افزود اعتبار و افتخار جمعیت هالل احمر به 
داوطلب بودن اعضای این جمعیت) جوانان، نجاتگران ،امدادگران 
و داوطلبان( می باشدو اضافه شدن گروه های هنری به اعضای 
داوطل��ب ای��ن جمعیت ، برای جمعیت هالل احمر باعث افتخار 
اس��ت س��نجربگی افزود در همین راستا با لبیک به سخنان مقام 
معظم رهبری مدظله العالی، از گروه های هنری واقشار مختلف 
جامعه مثل سمن ها درخواست نمود اگر پیشنهادی دارند ویا به 
طریق��ی م��ی توانند جمعیت هالل احمر را در اجرای طرح آمران 
سالمت یاری کنند به معاونت جوانان اعالم آمادگی نمایند. علی 
س��نجربگی با اش��اره به اینکه هر ۴ دقیقه یک نفر را در جامعه از 

دست میدهیم از بین رفتن یک نفر افزون بر اینکه برای خانواده 
و اطرافیان بس��یار غم انگیز می باش��د برای جامعه هم با خسارت 
زیادی همراه است و این روزها هر ۴دقیقه یک نفر می میرد ولی 
باز خیلی ها اهمیت نمی دهند وتا وقتی که در گیر شوند فکر می 

کنند کرونا و مردن فقط برای دیگران است در صورتی که با استفاده 
از ماسک و حفظ فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت می 
شود روزانه از فوت تعداد چشمگیری انسان واز هم پاشیدن بنیان 
خانواده ها پیشگیری نمود مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان 

همدان با ذکر این مطلب که برای کش��وری مثل ایران اس��المی 
که مردمان نوعدوست و فداکار کم ندارد از دست دادن یک نفر 
در هر ۴دقیقه آمار جالبی نیست گفت استفاده از ماسک، و حفظ 
فاصله اجتماعی می تواند از درگیر شدن خود فرد جلوگیری نموده 
واز درگیر ش��دن دیگران هم پیش��گیری کند و استفاده از ماسک 
وتحمل کردن دشواری تنفس، افزون برسالمتی خود فرد، نوعی 
فداکاری در حق دیگران و حفظ بنیان خانواده آنها نیز محسوب 
می شود. وی گفت استفاده از ظرفیت هنرمندان و انجام مدل های 
مختلف توصیه ها می تواند در بین مردم موثر باشد و هنرمندان 
جه��ت هم��کاری می توانند با مراجعه به این جمعیت و پر کردن 
فرم داوطلبی، جمعیت هالل احمر را در اجرای طرح مذکور یاری 
نمایند.  سنجربگی با ذکر این مطلب که اگر طرح آمران سالمت 
در کل اس��تان بتواند حتی جان چند نفر را هم نجات دهد برای  
این جمعیت ارزش��مند اس��ت به آیه 3۲ س��وره مائده اشاره کرد و 
گفت در این آیه آمده اس��ت »هرکس انس��انی را از مرگ نجات 
دهد گویا همه مردم را از مرگ نجات داده است در ادامه کاظمی 
مدیر گروه هنری گیگیلی ها با اش��اره به این که انجام خدمات 
داوطلبانه به انسان آرامش می دهد افزود من تیم هنری گیگیلی 
ها آمادگی کامل  داریم این جمعیت را در کارهای عام المنفعه و 
بشردوستانه یاری نماییم. الزم بذکر است گروه هنری گیگیلی 
ها در ماه ها وس��الهای قبل بخصوص در زلزله کرمانش��اه وسیل 
ایالم همکاری ویژه ای با جمعیت هالل احمر استان همدان در 

اجرای برنامه های حمایت روانی داشته است.

مدیرعاملجمعیتهاللاحمراستانهمدانخبرداد:

استفاده از ظرفیت گروه های هنری جهت اجرای طرح آمران سالمت

واگذاری بخشی از اراضی نیروی انتظامی به بنادر و دریانوردی بندرلنگه 
 مدی��ر بن��ادر و دریانوردی غرب هرم��زگان از واگذاری بیش از 
3۶ هزار متر مربع اراضی نیروی انتظامی به بنادر و دریانوردی 
بندرلنگه با حضور فرمانده دریابانی، معاونت مهندسی فرماندهی 
مرزبانی ناجا، معاون مهندسی دریابانی استان هرمزگان، نماینده 
فرماندهی انتظامی شهرستان بندرلنگه، کارشناس امالک ناجا و 

معاونان بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی اداره بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان، 
»قاسم عسکری نسب« مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان 
با اش��اره به واگذاری قطعی بیش از 3۶ هزار متر مربع با مبلغی 
بال��غ ب��ر ۸۲ میلی��ارد ریال از نی��روی انتظامی به این بندر گفت: 
با انجام این مهم، افزایش پس کرانه و اراضی پش��تیبانی بندر 
در دس��تور کار قرار گرفته اس��ت که تحقق این طرح در افزایش 
عملکرد فعالیت های بندری و دریایی نقش بسزایی خواهد داشت 

و با افزایش زیر س��اخت های بندری و امکانات امیدواریم ش��اهد 
شکوفایی اقتصادی منطقه باشیم.

عسکری نسب تصریح کرد: با توجه به جایگاه راهبردی بندرلنگه 
و مبادالت چه در حوزه کاالهای فله و یخچالی و چه در بخش 
ترانزیت خودرو و با توجه به اینکه این بندر فعالترین بندر استان 

هرمزگان بعد از بندر شهید رجایی و به عنوان پایتخت ترانزیت 
خودروی کشور می باشد، توسعه اراضی و همچنین فراهم آوردن 
زیرس��اخت های الزم در بن��ادر و دریان��وردی غرب هرمزگان و 
همچنین بهره برداری از اراضی واگذار شده و بهره گیری از تمام 
توان و پتانسیل های بنادر غرب هرمزگان و توسعه زیرساخت های 
اقتصاد دریامحور می تواند رونق بیشتر اقتصادی منطقه و به تبع 

آن افزایش اشتغال زایی در بندرلنگه را رقم بزند.
وی با اشاره به اینکه توسعه زیرساخت های بندری و حمل و نقل 
دریایی عالوه بر اشتغال زایی و پویایی اقتصاد شهری شهرستان 
بندرلنگه، تاثیر قابل توجهی در بهبود معیشت و زندگی ساحل 
نشینان خواهد داشت افزود: رونق بخشی به مناطق ساحلی غرب 
این استان و تسریع در خدمات رسانی، رضایت ساحل نشینان و 
دریانوردان و ارتقا کیفیت خدمات از جمله راهبردها و برنامه های 

در دستور کار مدیریت بنادر غرب هرمزگان می باشد.
مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان گفت: یکی از مهمترین 
اهداف کالن و عملیاتی بندرلنگه در سال جهش تولید، افزایش 
ظرفیت اس��می بنادر غرب هرمزگان اس��ت که تالش خواهیم 
نم��ود ت��ا همگام با نیاز جامعه، وظایف و مس��ئولیت های خود را 
برای پاسخگویی به تقاضای موجود در جهت تحقق شعار سال 
به کار بگیریم. گفتنی است، اداره بنادر و دریانوردی بندرلنگه به 
عنوان هس��ته مرکزی بنادر غرب هرمزگان و پایتخت ترانزیت 
کش��ور با پوش��ش بر ۱۰ بندر تجاری و مس��افری و نظارت بر ۴۶ 
س��ازه دریایی از انتهای محدوده شهرس��تان بندرخمیر تا ابتدای 
حوزه استحفاظی استان بوشهر و پشتیبانی نیمی از جزایر کشور، 
همچنی��ن در برگی��ری ۶۰۰ کیلومتر م��رز دریایی از نقاط مهم 

مدیریت بر سواحل کشور است.



5
1442 االول  ربيع   12    1399 آبان   8   پنجشنبه 
T h u 2 9 O c t . 2 0 2 0 8 p a g e 

 
www.tejaratonline.ir

حمایت بانک دی از فرهنگیان
بانک دی در راستای ارج نهادن به فرهنگیان کشور، طرح کارت 

اعتباری و تسهیالت ویژه فرهنگیان را اجرایی کرد.
این طرح که با هدف حمایت از قشر تالشگر و تاثیرگذار فرهنگیان 
در ش��عب بانک دی آغاز ش��ده اس��ت، تا پایان سال جاری ادامه 
خواهد داش��ت. تمامی اعضای جامعه معظم فرهنگیان کش��ور، 
اع��م از کادر اداری، معلم��ان، نیروهای خدماتی مدارس دولتی، 
نیمه دولتی، خصوصی و همچنین کارکنان شاغل در وزارت و 
ادارات تابعه آموزش و پرورش سراسر کشور می توانند در دو قالب 
»کارت اعتباری« یا »تس��هیالت رفع نیاز« تا س��قف مبلغ ۵۰۰ 

میلیون ریال از تسهیالت ویژه فرهنگیان استفاده کنند.
 

افزایش خدمات موسسه ملل به نابینایان 
در راس��تای ایفای مس��ئولیت های اجتماعی و مناس��ب سازی 
خدم��ات بانک��ی تعداد ش��عبی که در موسس��ه اعتباری ملل به 
روش��ندالن محترم خدمات بانکی ارایه می نمایند به ۱۰ ش��عبه 
افزای��ش یاف��ت. ارایه خدمات متنوع بانکی به منظور اس��تفاده 
راحت و آس��ان نابینایان بدون حضور همراه در ۱۰ ش��عبه این 
موسسه صورت می پذیرد. در این شعب کلیه فرمهای بانکی با 
خط بریل طراحی و در دسترس می باشند ضمنا در سامانه های 
نصب شده در این شعب افراد نابینا می توانند با استفاده از یک 
دس��تیار صوتی و برجس��ته نگار دارای صفحه کلید و نمایش��گر 
بریل فرمهای بانکی را تکمیل نمایند. ضمنا روشندالن گرامی 
ک��ه گوش��یهای اندروید در اختیار دارن��د می توانند با نصب نرم 
افزار فام و در مقیاس اس��تاندارد های جهانی خدمات بانکی را 

شخصا انجام دهند.
 

 اهداف و برنامه های شرکت های 
گروه مالی کارآفرین

در جلس��ه ای با حضور مدیران ارش��د بانک کارآفرین و مدیران 
عامل شرکت های لیزینگ، سرمایه گذاری، صرافی و کارگزاری 
کارآفری��ن، اه��داف و برنامه های این ش��رکت ها مورد بحث و 
بررسی قرار گرفت. در این جلسه گزارشی از عملکرد و برنامه های 
جاری، میان مدت و بلندمدت شرکت ها ارائه شد و همچنین در 
خصوص بودجه سال آتی این شرکت ها تصمیماتی گرفته شد. 
طبق آمار و گزارش های ارائه شده در این جلسه، رشد سود خالص 
شرکت صرافی معادل ۴۴۵ درصد، شرکت سرمایه گذاری معادل 
۲۹۲۵ درصد و شرکت کارگزاری معادل ۵۷۹ درصد بوده است. 
همچنین عملکرد شش ماهه شرکت های گروه مالی کارآفرین 

نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۹۵ درصد رشد داشته است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

اعالممحورهایهمایشمدیریتریسکوبیمهشفافسازیارزیبیمهآسیا
 مسعود بادین، مدیرعامل بیمه آسیا در نامه ای رسمی به ابهام در خصوص وضعیت 
ارزی اعالم کرد: در صورت اعالم نرخ جدید تس��عیر ارز از س��وی بیمه مرکزی، 
صورت های مالی این ش��رکت تا پایان دوره با نرخ های 3۰ اس��فندماه ۹۹ تس��عیر 
خواهد ش��د. حس��اب ارزی بیمه آس��یا مثبت اس��ت و تسعیر نرخ ارز باعث افزایش 
درآمد این ش��رکت می ش��ود. صورت های مالی عملکرد ش��ش ماهه نخست سال 
۱3۹۹ به تصویب رس��یده اس��ت. او در رابطه با اثر صورت های ارزی این ش��رکت 
بر درآمدها توضیح می دهد: در خصوص تس��عیر نرخ ارز و اثر آن بر صورت های 

مالی در جلس��ه هیات مدیره این ش��رکت بحث مفصلی صورت گرفت و در نهایت قرار ش��د در خصوص تس��عیر 
ارز دارایی ها و بدهی های بیمه آس��یا برای دوره مالی منتهی به 3۱ ش��هریور ۱3۹۹ با عنایت به آخرین اعالم نرخ 
تس��عیر ارز توس��ط نهاد ناظر یعنی بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، به تاریخ ۲۹ اس��فند ۱3۹۸ و عدم اخراز 
نرخ ارز در دس��ترس به واس��طه اینکه حس��اب های ارزی ش��رکت به صورت س��پرده بانکی است، با توجه به نوسان 
شدید نرخ ارز، در راستای رعایت استانداردهای حسابداری و جهت جلوگیری از ابراز سود موهوم و تضییع حقوق 

سهامداران این شرکت اقالم مذکور را با نرخ ۲۹ اسفند ۱3۹۸ تسعیر کرده است.

هفتمی��ن همای��ش تخصص��ی مدیریت ریس��ک و بیمه با رویکرد ریس��ک های 
منابع انسانی در ۹محور برگزار می شود. به گزارش روابط عمومی و اعالم مدیر آموزش 
و پژوهش بیمه کوثر، عالقه مندان به شرکت در این همایش می  توانند آثار خود را تا 
3۰آذرماه به نشانیwww.RMI.kins.ir ارسال کنند. زینب حمیدی فر مدیر آموزش 
و پژوهش بیمه کوثر با اش��اره به محورهاي برگزاري این همایش گفت: همایش 
امس��ال با محورهای »برنامه ریزی منابع انس��انی در صنعت بیمه«، »همسوسازی 
اس��تراتژی های مدیریت منابع انس��انی با استراتژی  های سازمان ها در صنعت بیمه«، 

»مدل های تعالی منابع انسانی و استانداردسازی حوزه منابع انسانی در صنعت بیمه«، »بررسی فرایندهای منابع انسانی 
)گریدینگ شغل و شاغل، حقوق و مزایا، مدیریت عملکرد، جانشین پروری، مدیریت استعداد، حسابرسی منابع انسانی 
و...( در صنعت بیمه«، »مدیریت منابع انسانی در شرایط رکود و بحران )تحول سازمان، تحول های عصر دیجیتال، 
دورکاری، COVID۱۹ و...( در صنعت بیمه«، »آموزش و بهینه سازی منابع انسانی در صنعت بیمه«، »آسیب شناسی 
ریسک منابع انسانی در صنعت بیمه«، »بررسی آیین نامه ۹۰، الزام ها و چالش ها« و »بررسی و آسیب شناسی شبکه 

فروش به عنوان منابع انسانی شرکت  های بیمه )تغییر و جایگرینی روش های فروش برخط(« برگزار می شود.

بورس 

اخبار كوتاه

پیشبینیرئیسهیاتمدیرهبورستهرانازسبزشدننمادهادرماههایپیشرو؛

سرمایه های سرگردان دوباره به بورس بازمی گردد
گروه بورس: دولت با تصور وجود نقدينگی های گسـترده در 
كشـور، به دنبال ورود آنها به عرصه توليد بود تا از اين طريق 
تهديدهای تورمی را تبديل به فرصت كند. دولت با اين هدف 
وارد بورس شد و تالش كرد تا اقدامی را برای ورود نقدينگی ها 
به سمت بازار سرمايه انجام دهد كه در اين زمينه هم موفق عمل 
كرد. در نيمه نخسـت سـال با اجرای آزادسازی سهام عدالت، 
عرضه شسـتا به بورس كه يكی از اقدامات كمك كننده برای 
ورود سـرمايه گذاران به بورس بود شـاهد رشدهای پرشتابی 
بوديـم كـه تاكنون شـاخص بورس چنين رشـدی را در بازار 
تجربه نكرده بود. بازار در چند وقت اخير در مسـير افزايش 
چشـمگير طال، دالر سـكه و مسكن قرار گرفت و باعث شد تا 
سـهامداران از ترس اصالح بازار، سـرمايه های خود را نقد و به 
سمت سرمايه گذاری در اين بازارها پيش روند. در حال حاضر 
دولت بازهم تالش دارد تا با جذب نقدينگی های سرگردان به 

بورس رونقی تازه به بازار سرمايه ببخشد. 
رئی��س هیات مدیره ش��رکت ب��ورس اوراق بهادار، ورود مجدد 
نقدینگی سرگردان به بازار سرمایه را نیازمند افزایش هماهنگی 

نهادها در جهت افزایش اعتماد سرمایه گذاران ارزیابی کرد.
امیر تقی خان تجریشی در گفت و گو با پایگاه خبری بازارسرمایه 
)سنا(، ضمن اشاره به شرایط بازار سرمایه در دو ماه اخیر گفت: 
ط��ی ای��ن مدت نماگرهای بورس با قله های خود فاصله گرفته 
و فضای نوسانی بر بازار سرمایه حاکم شده است. این موضوع 
در حالی رخ داده که طی چهار ماه اول سال ۱3۹۹ بازار سرمایه 
به عنوان مامن نقدینگی سرگردان بوده است؛ اما به دلیل برخی 
ناهماهنگی  ها و غالب شدن فضای هیجانی بر فضای منطق و 

تحلیل، اعتماد گریزی بر فضای بازار سرمایه حاکم شد.
وی در تشریح عوامل موثر در تقویت اعتماد سهامداران و افزایش 
ورود مجدد س��رمایه ُخرد به بورس گفت: باید توجه داش��ت که 
در کنار تالش برای اس��تفاده از فرصت پیش آمده برای تأمین 
مالی بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه، ضروری است 
اقدام��ات دیگ��ری نی��ز با هدف اصالح نحوه ورود مردم به بازار 
سرمایه انجام شود؛ همچنین ضروری است تا در جهت افزایش 
ش��ناخت افراد نس��بت به مقتضیات، نهادها و ابزارهای موجود 
در بازار و نحوه سرمایه گذاری صحیح در بورس آموزش های 
الزم ارائه شود. ضمن این که باید در کنار این اقدامات، ارکان 
تصمیم س��از با هماهنگی بیش��تر س��بب حمایت از سرمایه خرد 

مردم شوند تا بتوانند اعتماد از دست رفته را برگردانند.
تق��ی خان تجریش��ی در خص��وص ورود افراد غیر حرفه ای به 
بورس به دلیل اس��تقبال از عرضه اولیه ها طی س��ال های اخیر 
گفت: اگر چه طی سال های گذشته عرضه اولیه شرکت ها همراه 
با بازدهی قابل توجهی برای س��هامداران بوده اس��ت، اما این 
موضوع نمی تواند به تنهایی عاملی برای جذب افراد غیر حرفه 

ای به بورس شود.
وی یادآور شد: باید توجه داشت آنچه به  طوراصولی باعث تأمین 
مالی بنگاه از مسیر بازار سرمایه می شود، عرضه سهام در بازار 
اولیه، افزایش سرمایه از روش صرف سهام و یا از محل آورده 
نقدی سهامداران و درنهایت انتشار اوراق مالی اسالمی است. 
با این حال تغییرات دس��تورالعمل های اجرایی در زمینه عرضه 
اولیه می تواند سبب سرمایه گذاری افراد به صورت غیر مستقیم 
در بازار س��رمایه ش��ود؛ بطور مثال فراهم کردن امکان حضور 
صندوق های سرمایه گذاری در عرضه های اولیه که طی چند 
ماه گذش��ته اجرایی ش��ده س��بب خواهد شد مردم به حضور غیر 
مس��تقیم در بازار س��رمایه تش��ویق شوند با این حال باید در این 

زمینه اقدامات بیشتری انجام پذیرد.
 ای��ن عض��و جدید هیات مدیره ش��رکت بورس در بیان راهکار 
مناسب برای رفع گره های معامالتی موجود به ویژه در دوره اولیه 

عرضه اولیه ها در بازار سرمایه گفت: برای رفع گره معامالتی 
عرضه اولیه در بورس می توان تغییراتی در نحوه سفارش گیری 
نمادهای مذکور انجام شود. همچنین با فعال کردن بازارگردان 
و تعهدات ناشران می توان به تعدیل گره معامالتی عرضه اولیه 
کم��ک ک��رد. رئیس هیات مدیره ش��رکت بورس در خصوص 
معامله واحدهای دارا یکم پایین تر از قیمت های اولیه بازگشایی 
این صندوق و پیش بینی میزان سوددهی این واحدها تا پایان 
س��ال گفت: خرید واحدهای صندوق به معنی س��هیم شدن در 
دارایی های صندوق اس��ت. ارزش این دارایی ها نیز با توجه به 
شرایط بازار دائمًا تغییر می کند. در حال حاضر ارزش دارایی های 

صندوق دارا یکم بیشتر از قیمت معامله این سهم است.
وی اف��زود: صن��دوق دارا یکم دارای پرتفوی ارزنده ای اس��ت 
و وضعیت س��ودآوری صنعت بانکداری طی ش��ش ماه نخست 
نش��ان دهنده چش��م انداز مثبت این صنعت در آینده است؛ این 
مه��م منج��ر به افزایش خالص دارایی صندوق دارا یکم خواهد 
شد. به طور کلی معامله گران باید در معامالت خود به خالص 

ارزش دارایی های این نوع صندوق ها توجه کنند.
 تقی خان تجریشی در پاسخ به این سوال و نقش پاسخگویی 
روزانه به س��واالت بورس��ی در راستای افزایش شفافیت گفت: 
باید توجه داش��ت که ش��فافیت رکن اصلی بازار سرمایه است و 

می توان گفت بورس مظهر ش��فافیت اقتصاد کش��ور است. چرا 
که در بورس شرکت ها نمی توانند فعالیت های خود را اعالم و 
افشا نکنند و باید همه فعل و انفعاالت اقتصادی خود را به اطالع 
عموم برس��انند. بنابراین هیچ ش��رکتی بدون رعایت این اصل، 

امکان حضور در این بخش مهم اقتصادی را ندارد.
وی در خصوص راهکارهای افزایش شفافیت در بورس تصریح 
کرد: ایجاد ش��فافیت از راه های مختلف در حال انجام اس��ت و 
س��ازمان بورس و س��ایر ارکان تصمیم ساز عملکرد قابل قبولی 
در شفاف سازی و ارائه اطالعات درست به فعاالن بازار سرمایه 
داش��ته اند. بر این اس��اس اضافه ش��دن یک سخنگو در شرایط 
فعل��ی می تواند س��بب ایجاد ابهام��ات جدید در تصمیم گیری 
های سرمایه گذاران شود؛ بنابراین می توان به جای این کار بر 
شفافیت بیشتر گزارشات مالی شرکت ها تمرکز کرد تا تصمیم 

گیری برای فعاالن بازار سرمایه راحت تر انجام پذیرد.

فرهنگسازی؛ فرآیندی بلندمدت � 
 رئیس هیات مدیره شرکت بورس در خصوص ارزیابی خود از 
عملکرد سازمان بورس در خصوص فرهنگسازی بازار سرمایه 
تا به امروز گفت: رسالت سازمان بورس، نظارت بر بازار سرمایه 
و ماموریت این نهاد و فرهنگ س��ازی و توس��عه بازار اس��ت. با 
توجه به اینکه بازار س��رمایه ش��رایط بی سابقه ای را تجربه می 
کند، نحوه سرمایه گذاری صحیح، ورود غیر مستقیم افراد غیر 
حرفه ای به بورس، پرهیز از رفتار هیجانی، دوری از ش��ایعات، 
مراجع��ه به مش��اورین و متخصصین حرف��ه ای دارای مجوز و 
مواردی از این دس��ت مفاهیمی اس��ت که بار انتقال آن به آحاد 

جامعه، نیازمند فرهنگ سازی مناسب است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه برخی اقدامات موثر صورت گرفته از س��وی 
س��ازمان بورس برای فرهنگ س��ازی صحیح در بین س��رمایه 
گذاران اظهار کرد: س��ازمان بورس تالش های زیادی در این 
زمینه انجام داده اس��ت، اما فرهنگ س��ازی فرآیندی بلند مدت 
است و نباید به آن به دید کوتاه مدت نگاه کرد. به طور مشخص 
رسانه ملی با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار می تواند 
برنامه هایی را به صورت منظم درخصوص شرایط بازار سرمایه 
ها و اصول و شیوه های سرمایه گذاری در آن برای عموم مردم 
ارائه کنند و به افزایش س��طح س��واد س��رمایه گذاری مردم به 

صورت هماهنگ کمک کنند. 

وزیر اقتصاد اظهار داشت: خبر خوش من به سهامداران این است که شاهد افزایش نرخ سودآوری شرکت ها هستیم. شرکت های بورسی از بنگاه های 
گلچین و صادراتی هستند که در حال حاضر نرخ رشد سود برخی از آنها بیش از 3۰۰ درصد بوده است. فرهاد دژپسند در حاشیه جلسه با کمیسیون 
اقتصادی و نمایندگان مجلس با بیان اینکه یکی از ارکان بازار سرمایه شورای عالی بورس است گفت: ریاست این شورا با وزیر اقتصاد است که این 
ش��ورا وظیفه سیاس��تگذاری دارد و از دیگر ارکان بازار، س��ازمان بورس اس��ت که وظیفه آن نظارت عملیاتی اس��ت و نهاد ناظر در بازار س��رمایه سازمان 
بورس و اوراق بهادار اس��ت. وی با اش��اره به گفت وگو با نمایندگان مجلس درباره وضعیت موجود بازار س��رمایه گفت: چند روزی اس��ت که وضعیت 

شاخص مطلوب نیست اما باید بدانیم هر تصمیمی در بازار سرمایه تاثیرگذار است.

سامانه پذیرش آنالین شرکت ها با تالش همکاران بورس تهران در واحد مدیریت فناوری و کارشناسان مدیریت پذیرش، راه اندازی شد. به گزارش 
پایگاه خبری بازارسرمایه )سنا(، مجید نوروزی معاون ناشران و اعضا با بیان مطلب باال گفت: با توجه به برنامه توسعه ای بورس اوراق بهادار تهران 
در حوزه پذیرش اوراق بهادار مبنی بر الکترونیکی کردن فرآیند پذیرش اوراق بهادار در بورس تهران، س��امانه پذیرش با تالش همکاران بورس 
تهران در واحد مدیریت فناوری و کارشناسان مدیریت پذیرش، راه اندازی شده است. این سامانه در نشانی اینترنتی http://Listing.tse.ir با ارائه 
درخواست پذیرش شرکت به همراه قرارداد مشاور پذیرش و نامه معرفی نماینده توسط مشاور پذیرش، در دسترس مشاور پذیرش قرار گرفته و با 

تکمیل مستندات پرونده پذیرش )مطابق ماده ۲۵ دستورالعمل مربوط(، پرونده پذیرش شرکت در دستور کار هیئت پذیرش قرار می گیرد.

سامانه پذیرش آنالین شرکت ها راه اندازی شدسهام ارزنده خود را ارزان نفروشید

 کاهش 13 هزار و 835 واحدی 
شاخص بورس تهران

ش��اخص کل بورس تهران در پایان معامالت دیروز گرچه با 
کاه��ش ۱3 ه��زار و ۸3۵ واحد روبرو ش��د، اما ارزش معامالت 
در بورس و فرابورس به بیش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان 

رسید.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، بورس اوراق 
بهادار تهران گرچه این روزها روی دنده لج کاهش ش��اخص 
قرار گرفته دیروز هم در پایان معامالت با ۱3 هزار و ۸3۵ واحد 
کاهش به رقم یک میلیون و ۲۸۸ هزار و ۱۹3 واحد رسید، اما 
همان گونه که کارشناسان می گویند، اکثر سهام بورس ارزنده 

شده و از نظر حرفه ای وقت خرید سهام ارزنده است.
ب��ه ای��ن خاط��ر امروز در بورس تهران بی��ش از ۷ هزار و ۱۰۰ 
میلی��ارد توم��ان و در فراب��ورس بیش از ۱3 هزار و 3۰۰ میلیارد 
توم��ان و در مجم��وع در ای��ن دو بازار بی��ش از ۲۰ هزار و ۴۰۰ 

میلیارد تومان داد و ستد شده است.
دیروزش��اخص کل ب��ورس با معیار ه��م وزن با کاهش 3۱۵۶ 
واحد به رقم 3۷۶ هزار و ۹۹۵ واحد رس��ید. ارزش روز بازار در 
ب��ورس اوراق به��ادار ته��ران به بی��ش از ۴ میلیون و ۸۹۵ هزار 

میلیارد تومان رسید.
دیروز معامله گران در بورس تهران بیش از ۷,۸ میلیارد سهام، 
ح��ق تق��دم و اوراق مال��ی در قالب ۷۸۹ هزار نوبت معامله و به 
ارزش ۷ هزار و ۱۰۱ میلیارد تومان داد و ستد کردند. امروز همه 
نمادهای بورس قرمزپوش بوده و کاهش یافتند، اما ش��اخص 
کل بورس و ش��اخص قیمت با معیار وزنی � ارزش��ی نس��بت به 

روز قبل یک درصد کاهش یافت.
همچنین شاخص کل و شاخص قیمت در معیار هموزن هر کدام 
فقط ۸3 صدم درصد عقب نش��ینی داش��تند. شاخص آزاد شناور 
۱,۱ درصد کاهش یافت، ش��اخص بازار اول بورس ۱,۱ درصد 
افت کرد و شاخص بازار دوم بورس تنها ۹۵ صدم درصد کاهش 
یافت. دیروزنماد ایران خودرو به تنهایی بیش��ترین اثر تقویتی 
در شاخص بورس را داشت و برعکس نمادهای پاالیش نفت 
اصفهان، پاالیش نفت تهران، هلدینگ نفت و گاز و پتروشیمی 
تأمین، گسترش نفت و گاز پارسیان و پاالیش نفت بندرعباس 
و مخابرات ایران به ترتیب بیش��ترین اثر کاهش��ی در ش��اخص 

بورس را از خود به جای گذاشتند.

گروه بانك و بيمه: بانك ملت و سازمان توسعه و نوسازی معادن 
و صنايع معدنی ايران) ايميدرو(، شـركت گسـترش معادن و 
صنايع معدنی طالی زرشوران و شركت مشاور سرمايه گذاری 
معيار با هدف انتشار گواهی سپرده كااليی بر پايه شمش طال در 

بورس كاالی ايران تفاهمنامه همكاری امضا كردند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملت، 
بر اساس این تفاهمنامه که در راستای تاسیس صندوق سرمایه 
گذاری با پش��توانه طال منعقد ش��ده است، بانک ملت به عنوان 

خزانه دار در گواهی سپرده کاالیی ایفای نقش خواهد کرد.
بر این اس��اس، مدت این تفاهمنامه از زمان امضا به مدت س��ه 
ماه تعیین شده است و حداقل اوراق معادل یکصد سوت درنظر 

گرفته خواهد شد.
دکتر محمد بیگدلی، مدیرعامل بانک ملت در مراس��م امضای 
این تفاهمنامه با قدردانی از دس��ت اندرکاران س��ازمان ایمیدرو 
بابت فراهم آوردن مقدمات امضای این تفاهمنامه، اظهار داشت: 
خوشحالیم که سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی 
ایران به عنوان یکی از مش��تریان خوب، بزرگ و تاثیرگذار، از 
عملکرد این بانک رضایت دارد و بانک ملت را به عنوان بانک 

عامل در پروژه های جدید انتخاب می کند.
وی با بیان این نکته که ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد کشور بر 
عهده بانک ها است، تاکید کرد که رضایت و قدردانی مشتریان 

بزرگ باعث افزایش انگیزه دس��ت اندرکاران بانک برای کار و 
فعالیت بیش��تر می ش��ود. مدیرعامل بانک ملت با اش��اره به این 

نکت��ه ک��ه ای��ن بانک معموال اقدامات ن��و و ابتکاری انجام می 
دهد، اضافه کرد: بانک ملت صندوق س��رمایه گذاری س��که را 

حدود شش ماه پیش راه اندازی کرد که تاکنون عملکرد خوبی 
داش��ته اس��ت و در بحث ش��مش نیز برای نخستین بار است که 

این صندوق با مشارکت بانک گشایش می شود.
وی اظه��ار امی��دواری ک��رد که ب��ه زودی این صندوق به بهره 
برداری برسد و خیر و برکت آن به طرف های قرارداد و همچنین 

کل ملت ایران برسد.
دکت��ر بیگدل��ی با اظهار امیدواری نس��بت به افزایش تعامالت 
طرفین با اجرایی ش��دن این تفاهمنامه، تاکید کرد: امیدواریم 
که اقدامات مهم تری با مش��ارکت بانک ملت به عنوان یکی 
از بزرگ ترین بانک های کش��ور و پیش��رو در عرصه فناوری 

اطالعات و سازمان ایمیدرو به مرحله انجام برسد.
خ��داداد غری��ب پور معاون وزیر و رییس هیات عامل س��ازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران نیز در سخنانی 
ب��ا قدردان��ی از هم��کاری ه��ای بانک ملت با این س��ازمان، از 
عملک��رد ای��ن بانک اظه��ار رضایت کرد و اف��زود: بانک ملت 
تاکنون همکاری های بی شائبه ای با سازمان داشته که شایسته 

قدردانی است.
خوشبختانه یک مدل همکاری خوبی بین بانک ملت و ایمیدرو 
تعریف ش��ده اس��ت و امروز نیز یک تفاهمنامه بسیار مهم برای 
نخس��تین بار در کش��ور با هدف انتشار گواهی سپرده کاالیی بر 

پایه شمش طال بین طرفین امضا می شود.

مدیرعاملبانکملتخبرداد:

انتشار گواهی سپرده کاالیی بر پایه شمش طال

حضور استارتاپ 
 بیمه ای »لیتیوم« 

در رویداد بین المللی

استارتاپ »لیتیوم« که در حوزه فناوری های نوین بیمه فعالیت دارد و به تازگی 
توسط شبکه نوآوری پلنت واقع در کارخانه نوآوری آزادی شتابدهی شده ، در رویداد 
بین المللی »Start.UP! Germany« حضور یافت. به گزارش روابط عمومی 
 Startup Germany شرکت بیمه سامان، »لیتیوم« عالوه بر حضور در رویداد
 Signal Iduna,۲۰۲۰، از طرف ش��رکت های بیمه ای معتبر دنیا از جمله tour
AXA, Gothaer و Zurich Insurance Group برای ارائه مدل کسب و کار 

خود و پیشنهاد مدل های همکاری انتخاب شده است. مهدی صارمی بنیانگدار 
لیتیوم ضمن عنوان این مطلب، گفت : ابتدای شهریور ماه، اتاق بازرگانی و صنایع 
ایران و آلمان اعالم کرد، چند استارتاپ ایرانی را برای شرکت در این رویداد معرفی 
شده است. ۱۰ تیم منتخب از ایران و در مجموع بیش  از ۱۲۰ تیم استارتاپی از 
3۰ کشور دنیا دراین رویداد بین المللی حضور یافت. بر این اساس، » لیتیوم« ارائه 
دهنده راهکارهای بیمه گری در حوزه زیرساخت های بیمه ای ابری با معماری 

الیه ای است و سعی دارد رویکرد بیمه های درمان و زندگی و حوادث را از درمان 
محور به سالمت محور تبدیل کند. »لیتیوم« برای دستیابی به این هدف در اولین 
گام، با ایجاد هسته ارزیابی ریسک، صدور، ارزیابی و مدیریت خسارت دیجیتال در 
این رشته های بیمه ای، امکان تحلیل داده های سالمت را برای شرکت های بیمه 
فراهم آورده و سامانه ارائه خدمات و محصوالت بیمه های اشخاص – زندگی و 

درمان و حوادث – را در اختیار شرکت ها و مشتریان صنعت بیمه قرار می دهد.
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بخش عمده ای از گرانی ها ناشی از افزایش 
قیمت ارز است

وزی��ر صم��ت گفت: برای کاهش قیمت ها تالش می کنیم اما 
بخش عمده ای از افزایش قیمت کاالها ناشی از نرخ ارز است. 
به گزارش مهر، علیرضا رزم حسینی اظهار داشت: از روز شنبه 
نظارت بر بازار را با همکاری تعزیرات تش��دید خواهیم کرد؛ از 
مراک��ز اصل��ی که باید کاالها را نگهداری کنند نظارت می کنیم 
و در ص��ورت مش��اهده تخل��ف و گرانفروش��ی مطابق با قانون 
برخورد می کنیم. وزیر صمت افزود: وضعیت واردات کاالهای 
اساسی خوب است و بانک مرکزی نیز همکاری خوبی را نسبت 
ب��ه افزای��ش واردات کاالهای مورد نیاز مردم طی ماه های باقی 
مانده از سال آغاز کرده است. براساس مصوبه کمیسیون جهش 
تولید به ریاست معاون اول رئیس جمهوری، مقرر شد ۵۰ هزار 
میلیارد تومان تسهیالت برای سرمایه در گردش به شرکت های 
تولی��دی اختص��اص یابد تا جهش تولید رخ دهد. وزیر صمت به 
قیمت کاالها نیز اشاره کرد و افزود: ما نسبت به کاهش قیمت ها 
تالش می کنیم اما بخش عمده ای از افزایش قیمت کاالها به 

دلیل نرخ ارز است اما سعی ما بر کاهش قیمت هاست.

صادرات1/8 میلیارد دالری به عراق در 5 ماه
اتاق بازرگانی تهران اعالم کرد: طی ۵ ماهه سال ۱3۹۹، حدود 
۱.۸ میلیارد دالر کاالی غیرنفتی ایران به عراق صادر و در مقابل 
حدود 3۲.۴ میلیون دالر واردات از این کشور انجام شده است. 
به گزارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کش��اورزی تهران، 
کش��ور عراق یکی از پنج مقصد عمده صادراتی ایران اس��ت. بر 
اس��اس آمارهای گمرک ایران، طی ۵ ماهه س��ال ۱3۹۹، حدود 
۱.۸ میلیارد دالر کاالی غیرنفتی ایران به این کش��ور صادر و 
در مقابل حدود 3۲.۴ میلیون دالر واردات از این کش��ور انجام 
ش��ده اس��ت. کل اقالم صادراتی ایران به عراق بالغ بر ۲ هزار 
و ۴۹ قل��م کاال )ک��د تعرف��ه ۸ رقم��ی( بوده و در مقابل ۱۱۴ قلم 
کاال از عراق وارد ش��ده اس��ت. بیش��ترین ارزش صادرات ایران 
به عراق به کاالی »میله های آهنی یا فوالدی، گرم نورد شده 
دارای دندانه، برآمدگی گودی یا بعد از نورد تاب داده ش��ده، یا 
با تغییر ش��کل یافتگی های حاصل از نورد« داش��ته و بیشترین 
ارزش واردات از این کشور به »آلیاژهای آلومینیوم، کار نشده« 

اختصاص داشته است.

پیگیری مشکالت صادرات از محل ورود موقت 
توسط گمرک ایران

گمرک ایران مشکالت صادرات از محل ورود موقت بنگاه های 
صادراتی حوزه پایین دس��تی نفت، گاز، پتروش��یمی را پیگیری 
می کند. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم 
معاون وزیر صمت در سی و پنجمین کارگروه توسعه صادرات، 
اظه��ار داش��ت: ب��ا توجه به اولویت و اهمی��ت تأمین مواد اولیه، 
قطعات و تجهیزات مورد نیاز واحدهای تولیدی کشور از محل 
ارز حاصل از صادرات، این رویه برای تسریع و تسهیل بازگشت 
ارز صادرات به چرخه اقتصادی کش��ور به صورت گس��ترده تر 
در ترتیب��ات مربوط��ه اجرای��ی ش��ود. در این جلس��ه همچنین 
درخواس��ت های نمایندگان اتاق های بخش خصوصی مبنی بر 
ضرورت شفاف سازی اطالعات و آمار بانک مرکزی در خصوص 
۲۵۰ صادرکننده متخلف که نسبت به ایفای تعهدات ارزی خود 
اقدام نکرده اند و به قوه قضائیه معرفی ش��ده اند، مطرح ش��د. در 
ادامه این نشست تشکل های تخصصی حاضر در جلسه با توجه 
به اهمیت صادرات فرآورده های نفت، گاز، پتروشیمی، انتظارات 
و درخواست های خود را مبنی بر رفع موانع و چالش های سر راه 
صادرات از جمله تسریع در استرداد وجوه مالیات ارزش افزوده 
صادرکنندگان، عرضه کامل مواد اولیه تولید پاالیش��گاهی در 
بورس کاال جهت تأمین مواد اولیه واحدهای صنایع پایین دستی 
نفت، گاز و پتروشیمی و امکان سنجی جایگزینی اوراق بهادار، 
س��فته، چ��ک و ضمانت نامه بانکی به ج��ای دریافت وجوه نقد 
باب��ت مالی��ات ارزش افزوده خریداران اقالم صادراتی در رینگ 

صادراتی بورس کاال مطرح کردند.

معدنی های دولتی ۷۰۰۰میلیارد تومان سهام 
در مهرماه خریدند

قائم مقام ایمیدرو اعالم کرد: این سازمان در مهرماه با حمایت 
خود بالغ بر ۷۰۰۰ میلیارد تومان سهم از بازار سرمایه جمع آوری 
کرده است. به گزارش ایمیدرو، عباس نعیمی درباره شایعات و 
گمانه زنی ها پیرامون فعالیت ایمیدرو در بورس و شائبه ی عدم 
حمایت این سازمان از بازار سرمایه اظهار داشت: ایمیدرو چون 
یک سازمان دولتی است نمی تواند مستقیمًا خرید و فروشی در 
بازار سرمایه داشته باشد، اما همه شرکت های مرتبط با ایمیدرو 
از جمل��ه مل��ی م��س، فوالد مبارکه، گل گه��ر، چادرملو، فوالد 
خوزس��تان، گهر زمین، فوالد خراس��ان، فوالد هرمزگان و… 
ملزم به ایجاد صندوق بازارگردانی شده اند و این صندوق های 
بازارگردانی ایجاد هم شده اند و برآیند فعالیت این صندوق های 
بازارگردانی به ثبت ۷,۰۰۰ میلیارد تومان خرید س��هام در مهر 

ماه منتج شده است.  

ایجاد تسهیالت بیشتر برای تشویق صادرات
در جلسه فوق العاده ستاد هماهنگی اقتصادی دولت به ریاست 
حجت االس��الم والمسلمین دکتر حسن روحانی رئیس جمهور 
ب��ا اتخ��اذ تصمیم��ات ویژه در حوزه تجارت خارجی و مس��ائل 
ارزی مرتبط با آن، تس��هیالت بیش��تری برای تشویق صادرات 
و اس��تفاده از منابع ارزی جهت تامین ارز مورد نیاز واردات مواد 
اولیه واحدهای تولیدی ایجاد شد. به گزارش شاتا، براساس این 
تصمیمات، وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مس��ئول 
تجارت خارجی کش��ور، ماموریت یافت که بر اس��اس اولویت 
بندی کاالیی نسبت به مدیریت ثبت سفارش اقدام کند. بر این 
اساس، واردکنندگان می توانند عالوه بر استفاده از سامانه نیما، 
ارز مورد نیاز خود را از محل ارز صادرکنندگان به شکل تهاتر به 

نحو گسترده تامین کنند. 

گـروه صنعـت و تجـارت: از مجلس دهم تا امروز كه پنج ماه از 
مجلس يازدهم می گذرد، بحث ساماندهی بازار خودرو مطرح 
بـوده اسـت، اما بـه واقع نه تنها اتفاق خاصـی در اين صنعت 
نيفتـاده اسـت كه حتی شـرايط روز بـه روز بر مصرف كننده 
سخت تر هم شده است. دو خودروساز داخلی چندباری روی 
به پيش فروش و قرعه كشـی محصوالت خود آوردند تا شـايد 
از التهاب بازار كاسـته شـود، ولی روند گذشته نشان می دهد 
همچنـان نارضايتـی توده هـای مردم از بابت سياسـت های 

وضع شده بازار باالست.
این نارضایتی بیش��تر از این زاویه اس��ت که خودروس��ازان هر 
سه ماه یکبار مجوز افزایش قیمت را از شورای رقابت دریافت 
می کنند و همین مس��ئله باعث آش��فتگی بازار خودرو و افزایش 
افسارگس��یخته قیمت این محصول در بازار آزاد می ش��ود. در 
مقابل مصرف کنندگان حقیقی معتقدند مگر حقوق یک کارگر 
یا کارمند در طول سال چقدر افزایش می یابد که بتواند تحمل 
افزای��ش چه��ار باره قیمت خودرو در طول یکس��ال را داش��ته 
باش��د. این مصرف کنندگان همچنین معتقدند خودروس��ازان 
حتی با وجود دریافت مجوز افزایش قیمت دستی بر سر و روی 
محصولشان نمی کشد و قدری آن را ارتقاء نمی دهند که بدانیم 

فلسفه افزایش چندین باره قیمت ها در این بخش چیست؟ 
براساس آنچه که شورای رقابت در اردیبهشت ماه سال جاری 
مصوب کرده و تصمیم گرفت که با توجه به نرخ تورم بخش��ی 
اعالم��ی توس��ط بان��ک مرک��زی و قیمت منطقی تمام ش��ده 
خودروس��ازان، افزایش قیمت محصوالت خودروس��ازان را به 
صورت فصلی)هر سه ماهه یکبار( اعمال و قیمت های جدید را 
اعمال کند؛ حال خبرها حاکی از این است که رضا شیوا، رئیس 
ش��ورای رقابت با بیان اینکه در حال حاضر س��ازمان گس��ترش 
و نوس��ازی صنایع )ایدرو( مس��ئولیت نظارت بر بخش خودرو را 
برعهده دارد، از درخواس��ت این س��ازمان از شورای رقابت برای 
تایید افزایش قیمت ها خبر داده و گفت: این در حالی است که 
این موضوع نیازمند تأیید ش��ورای رقابت نیس��ت، بلکه مطابق 
مصوبه امکان افزایش قیمت ها متناس��ب با نرخ تورم بخش��ی 
وجود دارد. به اعقاد رییس شورای رقابت با توجه به اینکه انتظار 
می رود هر خودروساز حداقل برای نیاز سه ماه خود کاال داشته 
باش��د، به همین علت افزایش ها را برای هر س��ه ماه یکبار در 
نظر گرفتیم. سه ماه حداقل مدتی است که یک خودروساز باید 
موجودی انبار خود را تامین کند. همچنین امکان قیمت گذاری 

خودرو به صورت روزانه وجود ندارد.
 به لحاظ اقتصادی نیز اگر بخواهیم ماه به ماه تغییر قیمت داشته  
باشیم، بازار از حالت عادی خود خارج خواهد شد؛ لذا پیشنهاد شده 

در سه ماهه یکبار، متغیرهای کیفیت و بهره وری در دستورالعمل 
قیمت گذاری خودرو لحاظ و متناس��ب با آن ها تصمیم گیری ها 
برای قیمت محصوالت خودرویی خودروسازان،   صورت گیرد. 
خودروسازان می توانند حداکثر تا سقف نرخ تورم بخشی اعالمی 
از سوی بانک مرکزی افزایش قیمت ها را در محصوالت خود 

یکباره یا در دو مرحله انجام دهند.
بنابراین، بر این اساس مجوز افزایش قیمت پاییز خودروسازان 
صادر و به وزیر صنعت، معدن و تجارت ابالغ شده است که با 
لحاظ پارامترهای تاثیرگذار، قیمت  خودرو از درب کارخانه برای 
فصل سوم سال، به روز خواهد شد. در این نامه، مالک افزایش 
قیمت خودرو طبق نرخ تورم بخش��ی که بانک مرکزی اعالم 
کرده است در سه ماهه سوم امسال اعالم شده است. شنیده ها 
حاکی از این اس��ت که خودروس��ازان مجاز به افزایش حداکثر 
۲۵ درصد در قیمت  محصوالت خود در س��ه ماهه س��وم س��ال 
جاری ش��ده اند. ش��ورای رقابت تاریخ امکان اعمال قیمت های 
جدید را از ابتدای مهرماه اعالم کرده اس��ت؛ بنابراین احتماال 
دعوت نامه ه��ای جدید خودروس��ازان برای موعدهای تحویل 
مهرماه  با قیمت های جدید صادر و در بخش��نامه های فروش 

فوق العاده پیش رو خودروسازان نیز اعمال خواهد شد.
از طرف دیگر باوجودی که روز دوش��نبه رییس ش��ورای رقابت 

اعالم کرد که خودروسازان می توانند حداکثر تا سقف اعالمی 
نرخ تورِم بخشی بانک مرکزی در سه ماهه سوم امسال افزایش 
قیمت ها را اعمال کنند، اما بررس��ی ها حاکی اس��ت این خبر بر 
بازار خودرو بی تاثیر بوده و س��ریال روند نزولی قیمت خودروها 
همچن��ان ادام��ه دار اس��ت. در ای��ن می��ان و در حالی که انتظار 
می رف��ت ای��ن خب��ر ترمز بازاِرِ در ح��ال ریزش قیمتی خودرو را 
بکشد، اما بررسی قیمت ها نشان داد همچون هفته های گذشته 
بازار بر مدار کاهشی است. هرچند به اعتقاد کارشناسان، همین 
قیمت های کاهش��ی نیز روی کاغذ بوده و هیچ کس در ش��رایط 
کنونی حاضر به خرید خودرو با قیمت های حبابی و غیرواقعی 

موجود نیست.
بیستم مردادماه بود ک سیداحمد رسولی نژاد، نایب رییس اول 
کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در گفتگویی، از طرح این 
کمیسیون برای ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکالت 
این حوزه خبر داد. همچنین علیرضا رزم حسینی،  وزیر صنعت، 
معدن و تجارت گفت:  کارگروه مش��ترکی بین وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و کمیس��یون صنایع و معادن مجلس ش��ورای 
اسالمی برای بررسی موضوعات مهمی همچون خودرو تشکیل 
ش��ده و به زودی طرح مش��ترکی برای س��اماندهی بازار خودرو 
ارائ��ه خواهی��م ک��رد و ب��ا توجه به اهداف تعیین ش��ده در طرح 

مشترک دولت و مجلس برای ساماندهی تولید و بازار خودرو، 
ج��ای امیدواری اس��ت که وضعیت ب��ازار خودرو بهبود یابد و از 

این وضعیت نابسامان موجود عبور کنیم.
از طرف دیگر س��عید موتمنی،  رییس اتحادیه نمایش��گاه داران 
خودروی پایتخت در این زمینه به ایرنا گفت: با توجه به اختالف 
بس��یار زیاد نرخ کارخانه ای و بازاری خودروها، ابالغیه ش��ورای 
رقابت نیز نمی تواند تاثیری بر قیمت ها داشته باشد. وی معتقد 
اس��ت: ای��ن روزها نرخ ارز عامل اصل��ی اثرگذار بر بازار خودرو 
است که نزولی شدن آن، همچنین نبود مشتری در بازار سبب 
تداوم روند کاهشی قیمت ها شده است. موتمنی همچنین تاکید 
کرد:  همچون هفته های گذش��ته، بازار در رکود کامل اس��ت و 
حت��ی خری��داران واقعی نیز با احتمال تداوم کاهش قیمت ها از 

خرید دست کشیده اند.
در همی��ن ارتب��اط دبی��ر انجمن صنایع همگ��ن نیرومحرکه و 
قطعه سازان خودرو می گوید: تاکنون هیچ طرحی برای قیمت 
گذاری خودرو تهیه نشده بلکه به دنبال تهیه یک طرح موقتی 
برای قیمت گذاری هس��تیم تا طرح مجلس نهایی ش��ود. آرش 
محبی نژاد در گفتگو با مهر در مورد اخبار منتشر شده در برخی 
رس��انه ها در خصوص تعیین ش��یوه قیمت گذاری خودرو، اظهار 
داشت: طرح مجزایی تاکنون برای قیمت گذاری خودرو تصویب 
نش��ده اس��ت بلکه در حال حاضر جلس��اتی با محوریت بررسی 
»طرح تحول خودروهای س��بک مجلس« برگزار می ش��ود تا 
موافق��ان و مخالف��ان نظ��رات خود را اعالم کنند. وی ادامه داد: 
ای��ن ط��رح ایراداتی دارد یکی اینکه موانع و چالش های زیادی 
در تصویب، تدوین، پیاده س��ازی و اجرا دارد زیرا باید نهادهای 
مختلفی باهم هماهنگ شود، از سویی دیگر نیز فرایند تصویب 
در صح��ن و تبدی��ل طرح به قانون، طوالنی خواهد بود و حدود 
۵ ت��ا ۶ م��اه طول می کش��د. از این رو بای��د یک راهکار موقتی 
ب��رای ای��ن مدت در نظ��ر گرفت تا چالش قیمت گذاری خودرو 
را فعاًل حل کرد که خودروس��از و قطعه س��از بیش از این زیان 
نکنند. دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خ��ودرو اف��زود: تاکنون در مورد این ط��رح موقتی، راهکارها و 
پیش��نهادات متنوعی ارائه ش��ده اس��ت و باز هم تاکید می کنم 
ای��ن ط��رح موقت��ی بوده و صرفًا تا زمانی اعتبار خواهد داش��ت 
که طرح مجلس در مورد خودرو، تبدیل به قانون ش��ود. محبی 
نژاد تاکید کرد: وزارت صمت، س��ازمان گس��ترش و نمایندگان 
مجلس با همکاری هم در حال تهیه این طرح موقتی هس��تند 
تا طرح مجلس تبدیل به قانون ش��ود. البته در مورد این طرح 
موقت��ی ه��م دولت به تنهایی نمی تواند تصمیم بگیرد بلکه باید 

در سران قوا تصویب شود.

واکنشمنفیخریدارانبهخبرافزایشقیمتکارخانهایخودرو

 قیمت ها در بازار کساد خودرو فروریخت

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

راهاندازی27مرکزفوریتهایبررسیمشکالتتولیدردالیحهحمایتازمالکیتصنعتیدرکمیسیونصنایعمجلس
س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس از رد الیحه حمایت از مالکیت 
صنعت��ی در ای��ن کمیس��یون خب��ر داد. به گزارش خانه مل��ت، حجت اله فیروزی 
گفت: کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در آخرین جلس��ه خود )س��ه شنبه بعد از 
ظهر( ماده واحده الیحه حمایت از مالکیت صنعتی که با توجه به گزارش کمیته 
مربوطه و توضیحات نمایندگان مرکز پژوهش های مجلس را مورد بررسی قرار 
داد و در نهایت با این ماده واحده این الیحه مخالفت کرد. این نماینده مجلس با 
بیان اینکه الیحه حمایت از مالکیت صنعتی با کنوانسیون های جهانی و قوانین 

مغایر بوده و تصویب آن موجب آشفتگی در بسیاری از قوانین و نظامات موجود در حوزه مالکیت صنعتی می شود، 
افزود: به زعم نمایندگان دولت، الیحه حمایت از مالکیت صنعتی ناقص است به همین دلیل الیحه جدیدی در 
این زمینه تدوین ش��ده که ارائه خواهد ش��د. وی اضافه کرد: دومین دس��تور کار کمیس��یون صنایع و معادن در این 
نشست بررسی طرح اصالح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی بود که براساس آن مبنای ارز کاالهای وارداتی تعیین 
می ش��ود؛ در حال حاضر به ازای تمام کاالهای وارداتی ۵ درصد حقوق گمرکی دریافت می ش��ود و مبنای ارز نیز 
۴۲۰۰ تومان است. وی ادامه داد: پس از تبادل نظر، اعضای کمیسیون پیشنهاد دادند طرح الحاق یک تبصره به 

ماده ۱۴ قانون امور گمرکی مصوب ۲۲ آبان ۱3۹۰ جایگزین طرح اصالح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی شود.

قائم مقام رئیس س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید کش��ور از راه اندازی ۲۷ مرکز 
فوریت های بررس��ی مش��کالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری تا 
پایان هفته در سراس��ر کش��ور خبر داد. به گزارش ش��اتا، دین پرس��ت با بیان این 
مطلب، افزود: در ابالغیه هفته گذشته به استانداران سراسر کشور، مقرر شد که 
این مراکز ظرف ۱۰ روز در سراسر کشور راه اندازی گردد که این مهم به همت 
استانداران، معاونین اقتصادی استانداری ها و روسای سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت اس��تانها در دس��تور کار قرار گرفته و تا امروز ، این مراکز ش��بانه روزی 

در ۱۸ اس��تان کش��ور راه اندازی ش��ده اس��ت. وی گفت: ۵ مرکز فوریت های بررسی مشکالت واحدهای تولیدی و 
طرح های سرمایه گذاری فردا و ۴ مرکز دیگر نیز روز ۵شنبه افتتاح خواهد شد. به این ترتیب تا آخر هفته ۲۷ مورد 
از این مراکز در سراس��ر کش��ور افتتاح خواهند ش��د. وی درخصوص جلس��ه س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز بیان 
کرد: می خواهیم در اکثر جلس��ات س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید، مش��کالت تعدادی از واحدهای بزرگ مقیاس 
اس��تان ها را که کارگروه های اس��تانی قادر به حل مشکالتش��ان نبوده اند، بررس��ی و پیگیری کنیم. دین پرس��ت 
اضافه کرد: همچنین در این جلس��ه روند تس��ویه مطالبات بانک ها از واحدهای تولیدی که تس��هیالت ارزی از 

صندوق توسعه ملی و سایر منابع بانکی دریافت کرده بودند نیز مورد بررسی قرار گرفت.

بی مهری تولیدکنندگان فوالد دولتی به خریداران داخلی
رئیس انجمن نوردکاران فوالدی گفت: در روز روش��ن در این 
کشور، شمش را با قیمت ۴۹۰ دالر به خریدار داخلی می فروشند 
در حالیکه همین محصول با نرخ ۴۰۰ دالر به خریدار خارجی 
فروخته شده است. سید احمد رضوی نیک  در گفتگو با مهر، در 
مورد حاشیه های صنعت فوالد، اظهار داشت: دوستان خودشان 
شمش را در بورس کاال با قیمت پایین کشف می کنند و آنطور 
که بورس کاال می گوید، قیمت را بر اس��اس قیمت نرخ آزاد و 
چیزی مابین نرخ نیما در نظر می گیرند. وی افزود: فوالدسازان 
اگ��ر مصوب��ه دولت را می خواهند رعای��ت کنند باید ۶۰ درصد 

ش��مش یعن��ی ی��ک میلیون و ۲۰۰ هزار ت��ن ماهانه به بورس 
عرضه کنند که هفته ای ۲۵۰ هزار تن می ش��ود. رئیس انجمن 
نوردکاران فوالدی ایران با بیان اینکه هیچ نظارتی وجود ندارد، 
گفت: با ارزان فروشی به خارجی ها و گرانفروشی به داخلی ها، 
بازار صادراتی را از بین برده اند. آن بخشی هم که هنوز از بین 
نرفته اس��ت ش��رکت های خودمصرف همچون ذوب آهن در 
دس��ت گرفته اند. رضوی نیک ایران افزود: طی نیمه نخس��ت 
سال یک میلیون و ۸۸۰ هزار تن محصوالت فوالدی در بورس 
کاال عرضه ش��ده اس��ت که از این میزان یک میلیون و ۱۰۰ 

هزار تن را بخش خصوصی آورده است و مابقی را دولتی های 
خودمصرف آورده اند؛ جالب است که خودمصرفی ها ۲ میلیون 
و ۸۰۰ هزار تن شمش برده اند و فقط ۸۰۰ هزار تن محصول 
آورده اند، ۲ میلیون تن دیگر مش��خص نیس��ت چه ش��ده است. 
قطعًا یا ش��مش را خارج از ش��بکه به فروش رفته زیرا 3 میلیون 
تن ش��مش در بازار فروخته ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: امروز 
قیمت تمام ش��ده ش��مش ۴ هزار و ۲۰۰ تومان اس��ت ولی در 
ب��ورس کاال بال��غ بر ۱۰ هزار تومان بدون در نظر گرفتن ارزش 

افزوده می فروشند.

رض��وی نی��ک با بیان اینکه ما هر روز اعتراض می کنیم، گفت: 
به قدری البی دوس��تان قوی اس��ت که آقای جهانگیری نامه 
می زند که در کار بورس دخالت نکنید، دولت اعالم می کند که 
س��قف قیمتی نگذارید. آقای رزم حس��ینی وزیر صمت می گوید 
تمام محصوالت و مواد اولیه باید در بورس عرضه شود و هنوز 
۱۰ روز نگذش��ته، برای او خط و نش��ان می کش��ند. وی افزود: 
ما هم مخالف قیمت گذاری دس��توری از س��وی دولت هستیم؛ 
ولی باید س��قف و کف گذاش��ت زیرا ش��مش در داخل گران تر از 

خارج به فروش می رود. 

رئیس اتاق یاسوج می گوید: بسیاری از صادرکنندگان 
در ازای صادرات، ریال دریافت کرده اند و باید بر مبنای 
دالر پیمان سپاری ارزی کنند و چون قادر به انجام این 
کار نیستند، بنابراین کارت بازرگانی آن ها تعلیق شده 

و این امر نگرانی هایی را ایجاد کرده است. 
جبار کیانی پور در گفتگو با اتاق بازرگانی ایران اظهار 
کرد: با اشاره به صحبت های رئیس کل بانک مرکزی 
در نشس��ت اخیر ش��ورای گفت وگوی دولت و بخش 
خصوص��ی ادام��ه می دهد: ع��ادت غلطی که جاافتاده 
این اس��ت که اش��تباهات به گردن بخش خصوصی 
انداخته می شود و این به نوع نگاه مسئوالن به بخش 

خصوصی واقعی برمی گردد. 
در فرآیند صدور کارت بازرگانی شاهد هستیم که اتاق 
مقص��ر ناکارآمدی ها معرفی می ش��ود، بدون توجه به 
این نکته که صدور کارت بازرگانی فرآیندی مشترک 

بین اتاق های بازرگانی و دس��تگاه های اجرایی دولتی 
اس��ت. رئیس اتاق یاس��وج همچنین بر این باور اس��ت 
که اگر تخلفی در حوزه کارت بازرگانی وجود دارد باید 

آسیب شناسی شود. 
ضمن اینکه در فرآیند برگشت ارز حاصل از صادرات، 
به نظر من یکی از بزرگ ترین مش��کالت موجود این 
اس��ت که بانک مرکزی نمی خواهد ارز صادرکنندگان 

را به قیمت واقعی بخرد. 
وی تصری��ح می کن��د: وقت��ی تولید ب��ا ارز آزاد انجام 
می گی��رد و ف��روش ارز حاصل از ص��ادرات باید طبق 
نرخ تحمیلی بانک مرکزی باش��د، صادرکنندگان چه 
انگیزه ای برای فعالیت و صادرات خواهند داش��ت؟ ابا 
این حال همان طور هم که آمار و ارقام نشان می دهد 
صادرکنن��دگان واقع��ی تا آنجایی که توانس��ته اند ارز 
حاصل از صادرات را به کش��ور برگردانده اند و اگر هم 
تخلفی در این زمینه صورت گرفته، بانک مرکزی که 
به بانک های اطالعاتی دسترس��ی دارد باید نس��بت به 
شفاف س��ازی اقدام کند. رئیس اتاق یاس��وج می گوید: 
در اینکه دولت درگیر روزمرگی ش��ده، ش��کی نیست. 
در اس��تان ها هم ش��اهدیم که س��ازمان های دولتی 
مانند س��ازمان صنعت اس��تان اقدام و تصمیم هایی که 
منجر به تقویت زیرساخت های توسعه صادرات شود، 

نمی گیرند. 

رئی��س ات��اق بیرجند در گفتگو با اتاق ایران اظهار کرد: 
تحریم ها و برگشت ارز حاصل از صادرات عرصه را بر 
صادرات تنگ کرده؛ حجم زیادی از صادرات ایران به دو 
کشور افغانستان و عراق انجام می شود و عدم ثبات در 
تصمیم گیری ها در نحوه بازگشت ارزی، صادرکننده ها 
را با مشکالت جدی مواجه کرده است. محسن احتشام 
ادام��ه داد: وضعی��ت بازار عراق و افغانس��تان مثل بازار 
س��ایر کشورها نیست. باید بانک مرکزی واقعیت های 
اقتصادی دو کشور را قبول کند؛ باید شیوه خاص کار با 
این کشورها را به رسمیت بشناسد وگرنه این مختصر 
صادرات به کش��ور عراق و افغانس��تان هم به مش��کل 
می خورد و بازار را به رقبا واگذار می کنیم؛ اما متأسفانه 
بانک مرکزی تصمیم و بخش��نامه س��ال گذشته خود را 
فراموش کرده و ش��یوه جدیدی در پیش  گرفته اس��ت. 
رئی��س اتاق بیرجند تاکی��د کرد: ارز حاصل از صادرات 
یکی از مشکالت جدی این روزهای صادرکننده هاست. 
خیلی از صادرکننده های خوش��نام به بازگش��ت ارزی 
متعهد هس��تند ولی متأس��فانه واقعیت بازار این نیست؛ 
بازگش��ت ارز خیلی مش��کل اس��ت و حتی دولت هم در 
بازگرداندن ارز خود مشکل دارد. او ادامه داد: بازار هدف 
گاه��ی مس��ائلی به صادرکننده تحمی��ل می کند که با 
قوانی��ن داخل��ی در تناقض اس��ت. او تصریح کرد: اگر 
ه��دف حمای��ت از صادرات اس��ت باید روال و رویه کار 

اصالح شود. احتشام اظهار کرد: شاید اگر دولت و بانک 
مرکزی با اتاق ایران و صادرکننده ها تعامل داشته باشد 
خود تجار برای واردات، صادرات، ورود ارز باهم دیگر، با 
تجار عراقی و با صرافی ها همکار بهتری داشته باشند؛ 
آن ها حتمًا راهی برای حل مس��ئله خود پیدا می کنند. 
اما گاهی چنین روندی را نمی بینیم. او می افزاید: دولت 
نباید اجازه دهد این بازارها از دست برود؛ رونق اقتصادی 
در گرو رونق صادرات است. متأسفانه در شرایط تحریم 
صادرکننده ها رها شده اند و زیر بار مشکالت له می شوند. 
وی خاطرنش��ان کرد: همه وظیفه داریم که ارز حاصل 
از ص��ادرات را به چرخ��ه اقتصادی برگردانیم ولی باید 
شرایط تولیدکننده درک شود؛ صادرکننده مجبور است با 
قوانین کشورهای دیگر خود را وقف دهد. سخت گیری 
بیش از حد به آمار صادرات و به روند صادرات بیش از 

این ضربه خواهد زد.

سخت گيری بيش از حد به روند صادرات ضربه می زندزيرساخت های صادرات متناسب با جنگ اقتصادی باشد
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ارزاننگهداشتنبلیتهواپیمابایارانهایکهبهجیباقشارپردرآمدریختهمیشود

 سهم مسافرت های هوایی در سبد هزینه خانوارها چقدر است؟

گروه راه و مسـكن:در حالی كه اين روزها سـفرهايی هوايی 
جايگاه چندانی در سبد هزينه  خانوارهای متوسط و ضعيف 
جامعه ندارد و باوجود سهم 3 درصدی حمل و نقل هوايی در 
جا به جايی مسافران، دولت به جای واقعی سازی نرخ بليت و 
اختصاص منابع در توسعه زيرساخت ها، قيمت بليت را برای 

اقشارپردرآمد ارزان نگه می دارد.
 خبرگزاری فارس -حمل و نقل هوایی به عنوان یکی از چهار مدل 
حمل و نقلی در کشو ما  حدود 3 درصد جابه جایی مسافران را انجام 
می دهد، همچنین سهم حمل و نقل جاده ای در جابه جایی مسافر 
حدود ۹۰ درصد و سهم حمل و نقل ریلی حدود ۷ درصد است؛ در 
این راستا کمترین سهم جابه جایی مسافر در حوزه حمل و نقل هوایی 
است. از این رقم 3 درصد جابه جایی مسافر، به صورت میانگین مردم 
عادی سهم کمتری دارند و درصد زیادی از مسافران حمل و نقل 

هوایی را طبقات باالی درآمدی جامعه شامل می شوند.

 � س���فرهایی هوای���ی جای���گاه چندان���ی در س���بد 
هزینه ه���ای خانواره���ای متوس���ط و ضعی���ف جامع���ه 

ندارد
طبق بررس��ی های میدانی اقش��ار با درآمد متوسط که بیشترین 
جمعیت کشور ما را شامل می شوند ممکن است ساالنه حداکثر ۲ 
تا 3 بار از مدل حمل و نقل هوایی برای جابه جایی خود استفاده 
کنند که این هم ممکن است یک سفر خانوادگی در ایام نوروز و 
یا فصل تابستان باشد و البته هستند در بین این اقشار، افرادی 
ک��ه حت��ی س��الی یک بار ه��م از هواپیما برای س��فرهای خود 
اس��تفاده نمی کنند. اقش��ار ضعیف تر هم که معموال در پرداخت 
هزینه های بلیت هواپیما ناتوان هستند و شاید در مجموع بتوان 
گفت: »س��فرهایی هوایی جایگاه چندانی در س��بد هزینه های 

خانوارهای متوسط و ضعیف جامعه ندارد«.

 �   دریاف���ت مج���وز افزای���ش قیم���ت بلیت هواپیما با 
توجه به 2 عامل

حال در این ش��رایط فعلی کش��ور و با توجه به نوس��انات ارزی و 
تورم های پی در پی، شرکت های هواپیمایی درخواست افزایش 
قیمت بلیت هواپیما داده اند، ش��رکت ها معتقد هس��تند با این 
نرخ ه��ای فعل��ی، امکان ادامه حیات ش��رکت های هواپیمایی 
وج��ود ن��دارد خصوص��ا اینکه با توجه به ش��یوع کرونا وزارت 

بهداش��ت الزام کرده اس��ت در راس��تای رعایت فاصله گذاری 
اجتماع��ی، از اول آبان م��اه هواپیماها فقط با ۶۰ درصد ظرفیت 
خ��ود پ��رواز کنن��د و ۴۰ درص��د صندلی ها خالی باش��د و این 
هزینه ش��رکت های هواپیمایی را افزایش می دهد. به ادعای 
شرکت های هواپیمایی حدود ۶۰ درصد هزینه شرکت  ها ارزی 
است، به هر حال ایرالین ها برای تهیه و واردات قطعات هواپیما 
و موت��ور، بای��د ارز پرداخ��ت کنند در حالی که طبق گفته رئیس 

انجمن ش��رکت های هواپیمایی به فارس، از اس��فند ۹۸ هیچ 
ارزی به ش��رکت های هواپیمایی اختصاص نیافته اس��ت. به 
گفته مقصود اس��عدی س��امانی، نرخ نامه فعلی بلیت پروازهای 
داخلی مربوط به س��ال گذش��ته اس��ت و با ارز نیمایی ۱۲ هزار 
تومانی محاسبه شده است. )آن زمان مقرر شده بود شرکت های 
هواپیمایی ارز نیمایی دریافت کنند(  دبیر انجمن ش��رکت های 
هواپیمای��ی می گوی��د: ن��ه تنها ارزی دریاف��ت نکرده ایم بلکه 
ش��رکت های ب��رای تهی��ه ارز به ب��ازار آزاد مراجعه می کنند و 

مجبور هستند ارز با نرخ آزاد تهیه کنند.
به گفته مقصود اسعدی سامانی، طبق برنامه پنجم توسعه، نرخ 
حمل و نقل هوایی آزاد و از مدل تکلیفی خارج شده است و تعیین 
نرخ بلیت خدمات حمل و نقل هوایی، توسط سازمان هواپیمایی 
کشوری و دولت، انجام نمی شود . به هر حال الزام فروش حداکثر 
۶۰ درصد ظرفیت پروازها از اول آبان بابت رعایت فاصله گذاری 
اجتماعی، بهانه ای شد تا شرکت های هواپیمایی که با مشکالت 
گران��ی ارز هم دس��ت و پنجه ن��رم می کردند، موضوع افزایش 
قیمت بلیت هواپیما را مطرح کنند؛ البته بماند که شرکت های 
هواپیمایی با موضوع فروش حداکثر ۶۰ درصد ظرفیت هواپیما 
مخالف هس��تند و معتقد هس��تند که هواپیما به سیستم تصفیه 
هوا HEPA مجهز است که ۹۹ درصد ویروس  های موجود در 
هوای هواپیما را تصفیه می کند. شرکت های هواپیمایی معتقد 
هستند موضوع فروش فقط ۶۰ درصد ظرفیت پروازها در شرکت 
های هواپیمایی دنیا مصداق چندانی ندارد و طبق استانداردهای 
یاتا اغلب شرکت های هواپیمایی چنین موردی را ندارند و طبق 
گزارش��ات   در پروازهای داخلی تاکنون آلودگی کرو پروازی و 
مسافر به ویروس کرونا را در داخل پروازها نداشته ایم؛  یاتا هم 
اعالم کرده است در هر ۲۷ میلیون نفر مسافر هواپیما یک نفر 

به ویروس کرونا آلوده شده است .

اخبار كوتاه

زيربنايی

سایتهاوچارترکنندههاعاملگرانیبلیتهواپیماامیدواریم۴00هزارواحدطرحملیمسکنرابهموقعتحویلدهیم
وزیر راه و شهرس��ازی گفت: امیدواریم مردم با پرداخت های خود را به موقع انجام 
دهند تا در زمان بندی تعیین شده، خانه ها را به ۴۰۰ هزار نفری که متعهد هستیم 
تحویل دهیم. به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی در حاشیه 
جلس��ه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاس��خ به سوالی درخصوص ساماندهی 
بازار مسکن و طرح ملی مسکن اظهار کرد: روندی که مردم حساب باز می کنند و 
پول به حساب واریز می کنند، روند مناسب تری شده و سرعت گرفته است. با اطالع 
رسانی گسترده ای که صورت گرفته است، ما در دو گروه اصلی مردم را تعیین تکلیف 

کردیم. اسالمی افزود: یک گروه آنهایی که زمین در اختیارشان قرار گرفت و در مجموع ۱3۵ هزار نفر هستند که در 
زمین هایشان در حال ساخت هستند و یا در حال تحویل گرفتن زمین هستند. ۲۶۵ هزار نفر نیز به پروژه ها معرفی 
شدند و در حال معرفی هستند و بعد از اینکه پرونده تشکیل می دهند، به پروژه متصل می شوند. وی ادامه داد: خانه های 
بخشی از این افراد ساخته و تحویل داده شده است. حدود  ۱۱ هزار و ۶۰۰ واحدی که افتتاح شد از همین نوع است 
و امیدواریم برای باقی مانده واحدها هم مردم پرداخت های خودشان را به موقع انجام دهند تا سازنده بتواند پروژه را 

تکمیل کند و در زمان بندی  تعیین شده، خانه ها را به ۴۰۰ هزار نفری که متعهد هستیم تحویل دهیم.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی اعالم کرد: برخی اشتباهات و تخلفات از سوی 
سایت های فروش اینترنتی و چارترکننده ها باعث گرانی بلیت هواپیما شده است 
و ایرالین ها تا کنون گرانفروشی نداشته اند. مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن 
شرکت های هواپیمایی – در گفت وگو با ایسنا در این باره اظهار کرد: تا کنون هیچ 
گزارشی از افزایش قیمت بلیت هواپیما طی هفته های گذشته از سوی ایرالین ها 
نداشته ایم و همه شرکت های هواپیمایی طی این بازه زمانی سعی کرده اند بلیت 
هواپیما را در دامنه نرخ تعیین ش��ده قبلی بفروش��ند اما برخی س��ایت های فروش 

بلیت هواپیما و چارترکننده ها اش��تباهات و تخلفاتی مرتکب ش��ده اند و از این وضعیت بازار س��وء اس��تفاده می کنند. 
در این میان همه این تخلفات به نام شرکت های هواپیمایی نوشته می شود و مردم آن را از چشم ما می بینند. وی 
افزود: اگر وعده هایی که مسئوالن برای حمایت از ایرالین ها در این شرایط داده اند مانند تامین ارز نیمایی با نرخ 
مناس��ب و ارائه تس��هیالت ارزان قیمت عملی ش��ود، شرکت های هواپیمایی نیازی به افزایش قیمت بلیت هواپیما 
ندارند چرا که هزینه های افزایش یافته آن ها جبران می شود. دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در پاسخ به سوالی 

مبنی بر اینکه مردم اگر با افزایش قیمت بلیت هواپیما مواجه شدند، چه کاری باید انجام دهند؟ 

 هزینه هر نشست و برخاست تاکسی هوایی
در مهرآباد ۱۲ دالر

دولت تعرفه های جدید هوانوردی عمومی و همچنین خدمات 
پاویون و نیز پروازهای عبوری را به وزارت راه و شرکت فرودگاه 
ها با هدف افزایش رقابت پذیری و توسعه هوانوردی عمومی 

ابالغ کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، اس��حاق جهانگیری مصوبه ۲۷ مهر 
هیئت دولت در خصوص آئین نامه اجرایی جدید ماده ۶3 قانون 
وص��ول برخ��ی درآمدهای دول��ت و مصرف آن در موارد معین 
مصوب س��ال ۱3۷3 در خص��وص وصول درآمدهای خدمات 

فرودگاهی را به وزارت راه و شهرسازی ابالغ کرد.
 ب��ر اس��اس این آئین نام��ه، هزینه خدم��ات فرودگاهی برای 
رونق هوانوردی عمومی اعم از مس��افری، آموزش��ی، باری و 
هواپیماهای ش��خصی با وزن حداکثر ۹ هزار کیلوگرم هنگام 
برخاس��ت، که به حس��اب ش��رکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 

ایران واریز می شود، با تخفیف روبه رو شده است.
هواپیماه��ای نظامی، همچنین هواپیماهای غیر نظامی دارای 
مجوزهای خاص و هواپیماهای اختصاصی مقامات درجه یک 
)رؤس��ای دیگر کش��ورها( از پرداخت خدمات فرودگاهی معاف 
هستند. بر اساس این آئین نامه، فرودگاه های امام خمینی )ره(، 
مهرآباد، مش��هد، ش��یراز، کیش، اهواز، اصفهان، تبریز و آبادان 
گروه یک، بندرعباس، کرمانش��اه، یزد، کرمان، بوشهر، رشت، 
زاهدان، س��اری و ارومیه گروه دو و س��ایر فرودگاه های کشور، 
گروه 3 هس��تند. طبقه بندی هواپیماهای زیر ۹ هزار کیلوگرم 
هنگام برخاس��ت هم بر اس��اس وزن آنها انجام ش��ده که بر این 
اس��اس، هواپیماه��ای ت��ا ۲۵۰۰ کیلوگرم در گروه یک، ۲۵۰۰ 
ت��ا ۵۷۰۰ کیلوگ��رم در گ��روه دو و ۵۷۰۰ تا ۹۰۰۰ کیلوگرم در 

گروه 3 قرار دارند.
همچنین هزینه هر بار نشس��ت و برخاس��ت هواپیماهای زیر 
۲۵۰۰ کیلوگ��رم در فرودگاه ه��ای گروه ی��ک، معادل ریالی ۶ 
دالر، ۲۵۰۰ تا ۵۷۰۰ کیلوگرم معادل ریالی ۹ دالر و ۵۷۰۰ تا 

۹۰۰۰ کیلویی ها ۱۲ دالر است.
اما فرودگاه های گروه های ۲ و 3 از انواع هواپیماهای مذکور به 
ترتیب 3، ۶، و ۹ و همچنین ۲، ۴ و ۸ دالر بابت هر بار نشست 

و برخاست اخذ می کنند.

مفقودی - برگ سبز وسند کمپانی پراید مدل ۱3۸3 به شمار موتور ۱۵۵۴۴۹۸ 
و شماره شاسی S ۱۴۱۲۲۸۵۸۶۴۴۸۵ به شماره پالک ایران ۷۲- ۲۷۷ د ۱۸ 

بنام یزدان نوری مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
------------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی رامسر - نظر به دستور مواد ۱ و 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱3۹۰ ،امالک متقاضیانی که در 
هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی رامسر مورد رسیدگی 
و تصرف��ات مالکان��ه و ب��ال مع��ارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت 
اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد : امالک متقاضیان واقع در شاهمراد 
محله پالک اصلی ۱۰ بخش ۵ ۱3۰ فرعی فرشید مبشری نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به صورت انباری به مس��احت ۱۰۷۵  
متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد حسین شاهمرادی مقدم مالک رسمی. 

امالک متقاضیان واقع در کالیه بن پالک اصلی ۱۱ بخش ۵
۶۰۹ فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۲۱ تفکیکی مجتبی میرزاخانی نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۷3۱  متر مربع 
خریداری مع الواسطه از اسمعیل رضا محتشم مالک رسمی. ۶۱۰ فرعی مریم 
صادقی مقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به 

مساحت 3۰۵  متر مربع خریداری مع الواسطه از حسن ذوقی مالک رسمی.
ام��الک متقاضی��ان واقع در می��ان هاله پالک اصلی ۱۲ بخش ۵ -۵۷۱ فرعی 
ابراهیم حاجی میرزائی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای 
احداثی به مس��احت ۴۹۷  متر مربع خریداری مع الواس��طه از رضا غالمرضائی 
ثانی مالک رس��می.۵۷۲ فرعی ابوطالب خاکس��اری نس��بت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۷۹,۵۸  متر مربع خریداری 
مع الواس��طه از رضا غالمرضائی ثانی مالک رس��می. امالک متقاضیان واقع در 
کوزه گر محله پالک اصلی ۱۷ بخش ۵- ۲۷۲ فرعی غفور قربان پور نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۵۰  متر مربع 
خریداری مع الواسطه از یوسف رجبی منور مالک رسمی. امالک متقاضیان واقع 
در کرد محله پالک اصلی ۱۹ بخش ۵ - ۷۲۹ فرعی مجزی شده از پالک های 
۱۷ الی ۲۱ فرعی داود آقائی بصیر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی به مساحت ۲۴۷,۵۰  متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاجان 
کرد رس��تمی مالک رس��می.  -۷3۰ فرعی مجزی ش��ده از پالک های ۱۷ الی 
۲۱ فرعی فرزاد شهباز زاده قره چشمه و امیر ارسنجانی  هر یک نسبت به سه 
دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 
۲۴۷,۵۰  متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاجان کرد رستمی مالک رسمی. 
-۷3۱ فرعی مجزی شده از پالک های ۱۷ الی ۲۱ فرعی زینب احمد اشرفی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۴۷,۵۰  
متر مربع خریداری مع الواسطه از آقاجان کرد رستمی مالک رسمی. - امالک 
متقاضیان واقع در مشاء کالیه پالک اصلی ۲۰ بخش ۵ - 3۶۲۲ فرعی مجزی 
شده از قطعه ۲۹۵ تفکیکی شیما عابدینی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت 3۰۵,۲۷  متر مربع خریداری مع الواس��طه 
از ابوالحسن رحیم مشاعی مالک رسمی. - 3۶۲3 فرعی مجزی شده از پالک 
۱۵۰۵ فرعی محسن صدرائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
بنای احداثی به مساحت ۲۷۱,۵۰  متر مربع خریداری بال واسطه از فرخ مشاء 
ش��فیعی مالک رس��می. امالک متقاضیان واقع در خانه س��ر پالک اصلی ۲۱ 
بخش ۵ - ۱۰۲۲ فرعی مجزی شده از قطعه ۲۱۴ تفکیکی علی اکبر امین کیا 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۵3  
متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد حسین پژمان مالک رسمی. - ۱۰۲3 
فرعی مجزی ش��ده از پالک ۱۸۶ فرعی مهدی مرکباتی نس��بت به شش��دانگ 

یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 33۱,3  متر مربع خریداری 
بال واس��طه از رقیه قاس��می مالک رس��می. -امالک متقاضیان واقع در بریشی 
پالک اصلی ۲۲ بخش ۵ - ۲۶۰۱ فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۲۹۹ تفکیکی 
هادی برکم نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به 
مس��احت ۲۰۰۰  متر مربع خریداری مع الواس��طه از محمد فاضلی ثانی مالک 
رس��می. - امالک متقاضیان واقع در س��ادات محله  پالک اصلی ۲3 بخش 
۵ - ۷۹۵۷ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۲۱۴۵ فرعی بهمن ش��اه حس��ینی و ام 
کلثوم کاس نژاد فتمه س��ری هر یک نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از ششدانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی انباری به مس��احت 3۰3,۲  متر مربع 
خریداری بال واسطه از علیرضا تمدن نژاد مالک رسمی. - ۷۹۵۸ فرعی مجزی 
ش��ده از قطعه ۲۱۵3 تفکیکی الهام عباس پور نس��بت به شش��دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی انباری به مساحت 3۶۸,3۵  متر مربع خریداری 
مع الواسطه از سید باقر میرحسینی مالک رسمی. - ۷۹۵۹ فرعی مجزی شده 
از قطعه ۲۱۵3 تفکیکی زهره عباس��پور نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر بنای احداثی انباری به مس��احت 3۰۸,۴۸  متر مربع خریداری مع 

الواسطه از سید باقر میر حسینی مالک رسمی.
۷۹۶۰ فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۸۲3 تفکیکی امیر عبدالعلی نژاد نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 3۵۱  متر مربع 
خریداری مع الواس��طه از س��ید عبداله فضل هاش��می مالک رس��می. - ۷۹۶۱ 
فرعی مجزی ش��ده از قطعه ۲33۷ تفکیکی س��یده ندا و س��یده مریم شهرت هر 
دو بیکائی هر یک نس��بت به س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۴۸,۱۴  متر مربع خریداری مع الواس��طه 
از سید کاظم امیر حسینی مالک رسمی. امالک متقاضیان واقع در رمک پالک 
اصلی ۲۴ بخش ۵ - ۴۴۱۱ فرعی مجزی شده از پالک ۱۴۱3 فرعی رمضان 
جواهردهی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به 
صورت انباری به مس��احت ۱۱۶  متر مربع خریداری مع الواس��طه از محمود 

کاکوان مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در سلمرودسر پالک اصلی ۲۷ بخش ۵ - ۴۴۰۱ فرعی 
مجزی شده از پالک ۱۰۹3 فرعی حمید نجفی نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمی��ن مش��تمل ب��ر بن��ای احداثی به صورت انباری به مس��احت 33۴,۴۱  متر 
مربع خریداری بال واسطه از اصغر بابالو مالک رسمی. - ۴۴۰۲ فرعی مجزی 
ش��ده از پالک ۱۰۹3 فرعی احمد نجفی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 3۴۱,۱۴  متر مربع خریداری بال واسطه از 
اصغر بابالو مالک رس��می. - ۴۴۰3 فرعی مجزی ش��ده از پالک ۱۰۲۱ فرعی 
س��هیل س��لملیان نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مس��احت 3۵۴,۰3  متر مربع خریداری مع الواس��طه از حس��ین لمتر محمدی 
مالک رس��می. -۴۴۰۴ فرعی مجزی ش��ده از پالک ۱۰۹3 فرعی رستم نجفی 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت 3۹۰,۲۹  

متر مربع خریداری بال واسطه از اصغر بابالو مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در لمتر پالک اصلی ۲۸ بخش ۵ - ۲۶۰۶ فرعی مجزی 
شده از قطعه 3۲۴ تفکیکی علی محرابی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۷۸  متر مربع خریداری مع الواس��طه از 

علی دیناد مالک رسمی.
امالک متقاضیان واقع در توساسان پالک اصلی ۲۹ بخش ۵ - ۲۹۶۵ فرعی 
مجزی شده از پالک ۱3۲۴ فرعی شراره قرباندوست نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۶۷  متر مربع خریداری بال 
واسطه از شروین درجانی مالک رسمی. - ۲۹۷۴ فرعی مجزی شده از پالک 
۲۸۶3 فرعی عباس رضایی ش��یخلری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به صورت انباری به مساحت ۲۵۰  متر مربع خریداری 

بال واس��طه از فاطمه القائی فر مالک رس��می. -۲۹۷۵ فرعی مجزی ش��ده از 
پالک ۲۶3۹ فرعی بشیر قربانی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی به مساحت ۵۲۹,۵۵  متر مربع خریداری مع الواسطه از محمد 
ولی حدیدی مالک رسمی. -۲۹۷۶ فرعی مجزی شده از پالک ۲۶3۹ فرعی 
افس��انه فتاحی کمجانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای 
احداث��ی ب��ه مس��احت ۶۰۸,۶۰  مت��ر مربع خریداری بال واس��طه از محمد ولی 
حدیدی مالک رسمی. امالک متقاضیان واقع در زکین محله پالک اصلی 3۰ 
بخش ۵ - ۱۱۸۶ فرعی مجزی شده از پالک ۷۲۵ فرعی حمید ایمانی نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به صورت انباری به 
مساحت ۲۹۲,۷۵  متر مربع خریداری بال واسطه از راضیه زکیان مالک رسمی. 
- ۱۱۸۷ فرعی کامیاب احمد نژاد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
بر بنای احداثی به مساحت ۲۷۰,۵۵  متر مربع خریداری مع الواسطه از نصراله 
خبازیان مالک رسمی. - ۱۱۸۸ فرعی مجزی شده از قطعه ۱3۲ تفکیکی اکبر 
عبادی نصیر آباد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مس��احت ۲۱۸,۶۰  متر مربع خریداری مع الواس��طه از رمضان رودخانه ای 
مالک رسمی. - ۱۱۸۹ فرعی حامد جواهر ساز نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به صورت انباری به مساحت ۲۶۹,۷۰  متر مربع 

خریداری مع الواسطه از نصراله خبازیان مالک رسمی.
۱۱۹۰ فرع��ی مج��زی ش��ده از پالک ۱3۰ فرع��ی نعمت خردمند عرصه دوگاه 
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۲۵۱  
متر مربع خریداری مع الواس��طه از احمد ش��ادمهر مالک رس��می. - امالک 
متقاضی��ان واق��ع در نارن��ج بن پالک اصلی 3۱ بخش ۵ - 3۲۲۷ فرعی مجزی 
شده از قطعه 3۰۹ تفکیکی نساء نارنج جعفری نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین مش��تمل بر بنای احداثی بصورت انباری به مس��احت ۱۰۰۶  متر مربع 
خریداری بال واسطه از قاسم نارنج جعفری مالک رسمی. - امالک متقاضیان 
واقع در لپاس��ر پالک اصلی 3۲ بخش ۵ - ۵3۵ فرعی ندا نیاس��تی نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۲۶۶,۸۰  متر 
مربع خریداری مع الواس��طه از عیس��ی گوهر رس��تمی مالک رسمی. - امالک 
متقاضیان واقع در لرس��انور پالک اصلی ۲۶۲ بخش ۵ - ۴۴۷ فرعی مجزی 
شده از پالک های 3۷ و ۴۰۹ فرعی غالمرضا شفیعی نسبت به ششدانگ یک 
قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۱۷۸۰  متر مربع خریداری بال 
واس��طه از مراد مقدری و س��یده طیبه مهنما مالک رس��می. - امالک متقاضیان 
واقع در دش��ت جلم پالک اصلی ۲۹3 بخش ۵ - ۹۲۰ فرعی مجزی ش��ده از 
قطعه ۲۰۶ تفکیکی س��ید مهدی نژاد هاش��می نس��بت به ششدانگ یک قطعه 
زمی��ن مش��تمل ب��ر بنای احداثی به مس��احت ۱۸۵,۴  مت��ر مربع خریداری مع 
الواسطه از سید محمد باقر پال سیدی مالک رسمی. لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و ماده ۱3 
آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه 
محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها 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 تسلیم و رسید 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 دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت مح��ل تحوی��ل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه اس��ت و در 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 و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 
متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی اس��ت برابر ماده ۱3 آئین نامه مذکور در مورد 

قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، واحد ثبتی با رای 
هی��ات پ��س از تنظی��م 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 
ام��الک در جری��ان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید ح��دود، واحد ثبتی آگهی تحدید 

حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتش��ار نوبت اول: ۹۹/۰۷/۲۲ تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۹۹/۸/۸ -حس��ن 

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

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور -  حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت - هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي  -آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
۱3۹۹۶۰3۱۸۶۰3۰۰۷۵۵۵ مورخ  ۴. ۶ . ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات مالکانه بالمعارض آقای محمدتقی مقدمی آلکامی 
فرزند محمدقلی به شماره شناسنامه ۱۶ صادره از رضوانشهر در قریه شالکو در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۵۲ . ۱۹۹۵ متر مربع 
پالک فرعی 3۹۶۱۲ از اصلی ۷۷ مفروز مجزی از پالک 3۲۷ از اصلي ۷۷ واقع 
در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای محمدعلی هدایتی محرز 
گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
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 ۱۸3۱ تاریخ انتشار نوبت اول: ۲3. ۷. ۹۹
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۸. ۸. ۹۹ حس��ین اس��المی کجیدی_رئیس اداره ثبت 

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

 اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن   اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه 
ثب��ت مل��ک خمام هی��ات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر 
راي ش��ماره ۱3۹۹۶۰3۱۸۰۱۵۰۰۱۷۶۶ مورخ 3۱. ۶. ۹۹ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در 
واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم رقیه 
امیری فرزند سیف اله به شماره شناسنامه ۲۸۶۱۰ صادره از خمام در ششدانگ 
دو باب خانه و محوطه مش��تمل بر یکباب مغازه به مس��احت 3۲ . ۲۷۴ متر مربع 
بش��ماره پالک ۴۸۰ فرعی از ۱۹ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۱۵ فرعی 
از ۱۹ اصلي واقع در معاف محله خریداری از مالک رسمی آقای سیف اله امیری 
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 ۱۸۵۵ تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۴. ۷ . ۹۹
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۸. ۸ . ۹۹ محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد 

و امالک خمام
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

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

 اولی��ن دوچرخ��ه برقی ش��رکت مش��هور 
"هارلی-دیویدس��ون" موسوم به "سریال 

۱" در ماه مارس س��ال ۲۰۲۱ وارد بازار می 
ش��ود.به گزارش ایسنا ، اولین ورود شرکت 
"هارلی دیویدس��ون" به بازار دوچرخه های 

برق��ی با دوچرخه برقی "Serial ۱" محقق 
ش��ده و قرار اس��ت در ماه مارس ۲۰۲۱ به 
ب��ازار عرضه ش��ود.دوچرخه "س��ریال ۱" 
دارای الس��تیک های قط��ور س��فید، قاب 
و بدنه مش��کی نس��بتًا ظریف، زین چرمی 
قه��وه ای، لوگوهای قابل درخش��ش و یک 
زنجی��ر اس��ت که مانند هم��ه دوچرخه ها از 
پدال تا چرخ عقب کش��یده ش��ده است.این 
دوچرخه برقی جدید از ش��رکت "س��ریال ۱ 
س��ایکل" برآمده اس��ت که یک زیرشاخه از 
شرکت "هارلی-دیویدسون" است و از یک 
برنامه تحقیق و توس��عه داخلی زاییده ش��ده 
اس��ت.پروژه س��اخت این دوچرخه توس��ط 
"جیسون هانتسمن" رئیس شرکت "هارلی 

دیویدس��ون"، "بن لوند" معاون رئیس این 
ش��رکت و تعدادی دیگر از پیشکسوتان این 
ش��رکت هدایت می شود.در نشست ساالنه 
فروش��ندگان ای��ن ش��رکت در اوت ۲۰۱۹ 
بود که با نمایش س��ه نمونه اولیه مش��خص 
ش��د که "هارلی دیویدس��ون" در حال کار 
بر روی دوچرخه های برقی اس��ت.در مورد 
قیمت "سریال ۱" هنوز هیچ اشاره ای نشده 
اس��ت، اما احتمااًل چند هزار دالری قیمت 
داشته باشد. "هارلی دیویدسون" انتظار دارد 
که بازار دوچرخه های برقی طی س��ال های 
آینده رشد چشمگیری داشته باشد، چرا که 
در همین س��ال ۲۰۱۹ بی��ش از ۱۵ میلیارد 
دالر ارزش داش��ته اس��ت.در وبس��ایت این 
ش��رکت برای عرضه "س��ریال ۱" شمارش 
معکوس گذاشته شده است که در تاریخ ۱۶ 
نوامبر ۲۰۲۱ به پایان می رس��د و احتمااًل از 
آن تاری��خ، پی��ش خرید و قیمتگذاری انجام 

خواهد شد.

اولين دوچرخه برقی »هارلی- ديويدسون« رونمايی شد

هنر

تغذيه

بازیگر س��ینما و تلویزیون در واکنش به شایعه 
مهاجرتش، گفت: شاید راه اندازان این شایعه ها، 
تلویزی��ون نگاه نمی کنند؛ نه مهاجرت کرده ام 
و نه قصد مهاجرت داش��ته ام. چند روزی است 
دوباره خبر های مربوط به مهاجرت داغ ش��ده 
و ای��ن ب��ار با چاش��نی هلدینگ س��ایت های 
ش��رط بندی؛ در می��ان واکاوی ای��ن چالش ها 
و حاش��یه ها و دزدی ن��رِم چهره ه��ا توس��ط 
باندهای ش��کل گرفته، نام اش��کان اش��تیاق 
 بازیگر ش��ناخته ش��ده س��ینما و تلویزیون را 
مطرح کردند. بازیگری که از "زیر آسمان شهر" 
گرفته تا "زوج یا فرد" و "دردس��رهای عظیم" 
و حتی "س��ه در چهار" کارنامه قابل قبولی در 

عرص��ه کارهای طنز و کمدی تلویزیونی دارد 
که در جلوی دوربین کارگرداناِن صاحب سبِک 
این عرصه قرارگرفته و با بازیگران سرشناس 

کمدی و طنز ایران، همکاری داشته است. 
این شب ها سریال "چای نت" آرش تیمورنژاد را 
روی آنتن شبکه ۵ سیما دارد که اتفاقًا به آموزش 

مهارت های فضای مجازی می پردازد. 
اش��کان اش��تیاق در کن��ار بازیگ��ران طنازی 
همچون غالمرضا نیکخواه، یوس��ف صیادی، 
س��اعد هدایتی و بس��یاری دیگر، ایفای نقش 
کرده اس��ت. اتفاقًا چندی پیش س��ریال "آخر 
خط" علی مس��عودی را هم روی آنتن ش��بکه 

سه سیما داشت.
ب��ه س��راغ او رفتیم اما خیلی تمایلی نداش��ت 
گفت وگ��و کن��د و به همین نکته بس��نده کرد 
همین هایی که این شایعات را مطرح  می کنند 
مگر تلویزیون نگاه نمی کنند که دو ماه پیش، 
"آخر خط" را روی آنتن داشتم و این شب ها در 

شبکه پنج سیما سریال "چای نت".

 متخصص تغذیه با بیان اینکه »به«، حاوی مقادیر 
فراوانی ویتامین C است،گفت: این میوه سیستم 
ایمنی را تقویت کرده و به کاهش ابتال به عفونت 
کمک می کند؛ ضمن اینکه دانه آن نیز باعث بهبود 
سرفه، گلودرد و برونشیت می شود.سید مرتضی 
صفوی، متخصص تغذیه در گفت وگو با فارس، 
درباره خواص »به«، اظهار داش��ت: به میوه ای با 
طعم مطبوع از خانواده سیب است.وی ادامه داد: 
هر ۱۰۰ گرم »به« حاوی ۵۷ کیلوکالری انرژی 

اس��ت و در مقایس��ه با س��یب و گالبی، به از نظر 
محتوای آنتی اکسیدان های پلی فنولیک غنی تر 

اس��ت. به میوه ای غنی از ویتامین، مواد معدنی و 
فیبر غذایی است.این متخصص تغذیه خاطرنشان 
کرد: میوه رسیده به، حاوی مقادیر فراوانی ویتامین 
C اس��ت؛ به طوری که ۱۰۰ گرم به، ۲۵ درصد 
نیاز روزانه به ویتامین C را تامین می کند؛ ضمن 
 C اینکه باید توجه کنیم میوه های غنی از ویتامین
با حذف رادیکال های آزاد به سالمتی بدن، تقویت 
سیستم ایمنی، کاهش ابتال به عفونت و کاهش 

شرایط التهابی کمک می کند. 

»اشكان اشتياق« مهاجرت كرده است؟

اين ميوه سيستم ايمنی تان را قوی می كند
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جامعه

سخنگوی وزارت بهداشت گفت: متاسفانه از ظهر روز 
سه شنبه تا چهارشنبه ، ۴۱۵ بیمار کووید۱۹ جان خود 
را از دس��ت دادند.سیماسادات الری سخنگوی وزارت 
بهداشت گفت: از روز سه شنبه تا چهارشنبه ۷ آبان ۱3۹۹ 
و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی، ۶ هزار و ۸۲۴ 
بیمار جدید مبتال به کووید۱۹ در کشور شناسایی شد که 
دو هزار و ۴۹۰ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران 
کووید۱۹ در کشور به ۵۸۸ هزار و ۶۴۸ نفر رسید.وی 
گفت: متاسفانه در طول این مدت ، ۴۱۵ بیمار کووید۱۹ 
جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این 
بیماری به 33 هزار و ۷۱۴ نفر رسید. خوشبختانه تا روز 
چهارشنبه ۴۶۷ هزار و ۹۱۷ نفر از بیماران، بهبود یافته 
و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند.الری افزود:  ۵۰۱۲ 
نفر از بیماران مبتال به کووید۱۹ در وضعیت شدید این 

بیماری تحت مراقبت قرار دارند. تا روز چهارشنبه چهار 
میلیون و ۸۲۱ هزار و ۶۸۱ آزمایش تشخیص کووید۱۹ 
در کش��ور انجام ش��ده است.وی عنوان کرد: استانهای 
تهران، اصفهان، قم، آذربایجان شرقی، خراسان جنوبی، 
سمنان، قزوین، لرستان، اردبیل، خوزستان، کرمانشاه، 
کهگیلویه و بویراحمد، گیالن، بوشهر، زنجان، ایالم، 
خراس��ان رضوی، مازندران، چهارمحال و بختیاری، 
الب��رز، آذربایج��ان غربی، مرکزی، کرمان، خراس��ان 
شمالی، همدان، یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار 
دارند.استانهای هرمزگان، فارس، گلستان و سیستان و 

بلوچستان نیز در وضعیت نارنجی و زرد قرار دارند.
 س��خنگوی وزارت بهداش��ت افزود: ما در یک جنگ 
تمام عیار با کرونا هستیم و شرط اصلی چیره شدن بر 
بیماری و حل این چالش ملی و جهانی، تغییر در باور 
و رفتار تک تک مردم و مسئولین است.  وزیر بهداشت 
نیز روز گذشته گفت: دو علت اصلی ناکامی برای مقابله 
با کرونا از نظر بنده وجود داشت؛ یکی عادی انگاری و 
ساده انگاری نسبت به این بیماری بود که لطمات زیادی 
ب��ه م��ا زد. به محض اینکه در فروردین و اردیبهش��ت 
به پایین ترین رقم مرگ ومیر روزانه رس��یدیم، ناگهان 

همه تصور کردند که کرونا تمام ش��ده اس��ت، همان 
زمان نامه ای نوش��تم و تأکید کردم که عادی انگاری 
بیماری توس��ط مردم خوب نیست ولی عادی انگاری 
توسط مسئوالن، بسیار بدتر است و برخی تصور کردند 
که "کرونا و نقش محوری وزارت بهداشت تمام شده 

است و باید به سایر بخش ها بپردازیم."  

فوتبال

 سرپرست مستعفی باشگاه پرسپولیس از پرداخت 
کام��ل مطالبان برانکو ایوانکوویچ و دس��تیارانش 
خب��ر داد و گف��ت: پنجره نقل و انتقاالت باش��گاه 
بزودی باز می شود.به گزارش مهر به نقل از رسانه 
رس��می باشگاه پرس��پولیس، مهدی رسول پناه با 
اعالم این خبر گفت: خدا را ش��کر می کنم که در 
پایان کار سرپرس��تی باش��گاه پرسپولیس به قولی 
ک��ه ب��ه هواداران دادم عمل کرده و طلب برانکو به 
صورت کامل پرداخت شد. جا دارد از همه اعضای 
محترم هیئت مدیره باشگاه، کارگزار پرسپولیس و 
همه کس��انی که در این راس��تا کمک کردند تشکر 
کنم چرا که در وضعیت کنونی و گرانی ارز خارجی 
تأمین این پول واقعاً دشوار و سخت بود.وی در ادامه 
افزود: در کنار مطالبات س��رمربی محترم کروات، 
طلب دستیاران برانکو هم به صورت کامل پرداخت 
ش��د و دیگر از این ناحیه جای نگرانی وجود ندارد. 

ان شاءاهلل به زودی پنجره بسته شده نقل و انتقاالت 
باش��گاه پرسپولیس هم باز خواهد شد.رسول پناه 
در پای��ان گفت: همچنی��ن وظیفه خودم می دانم 
ب��ه عن��وان یک هوادار تیم پرس��پولیس از برانکو 
ایوانکوویچ و دس��تیارانش ه��م بابت زحماتی که 
برای این تیم کشیدند قدردانی و به خاطر این تأخیر 
۲ ساله در پرداخت دستمزد از آنها عذرخواهی کنم. 
در خاتمه برای این مربی جنتلمن و با ش��خصیت 

آرزوی موفقیت و تندرستی دارم.

باشگاه پرسپوليس با برانكو تسويه حساب كرد

حوادث

 رییس اداره تصادفات پلیس راهنمایی و رانندگی 
تهران بزرگ بزرگراه های آزادگان، امام علی )ع( و 
فتح را مرگبارترین بزرگراه های پایتخت در حوزه 
ترافیک اعالم کرد.سرهنگ احسان مومنی در گفت 
وگو با ایسنا، با اشاره به وضعیت تصادفات رانندگی 
در نیمه نخست امسال گفت: در این مدت تصادفات 
فوتی در س��طح معابر ش��هر تهران هشت درصد، 
تصادفات جرحی ۲۶ درصد و تصادفات خسارتی 
۲۰ درصد کاهش داشت. وی درباره اینکه بیشترین 
تصادفات فوتی در کدام بزرگراه های پایتخت رخ 
داده نیز گفت: در نیمه نخس��ت امس��ال بیشترین 
تصادف فوتی در بزرگراه آزادگان رخ داده به طوری 
که ۱۶ درصد از کل جانباختگان حوادث ترافیکی 
مربوط به این بزرگراه بوده اند. پس از آن نیز بزرگراه 
های امام علی )ع( و فتح با س��هم هفت و ش��ش 
درص��دی از کل جانباخت��گان در رتبه های بعدی 

قرار دارند و در مجموع می توان گفت که حدود 3۰ 
درصد از قربانیان تصادفات رانندگی پایتخت مربوط 
به این سه بزرگراه است. مومنی در خاتمه یکی از 
دالیل تصادفات مرگبار در بزرگراه ها را بی توجهی 
عابران پیاده به مقررات برشمرد و گفت: متاسفانه 
همچنان عابران پیاده سهم زیادی از جانباختگان 
حوادث رانندگی را به خود اختصاص داده اند و یکی 
از دالیل آن عبور از عرض بزرگراه در نقاط غیر مجاز 

و عدم عبور از گذرگاه های مجاز است.

»آزادگان« مرگبارترين بزرگراه  پايتخت

 سخنگوی وزارت بهداشت از ركوردشكنی دوباره آمار قربانيان كرونا خبر داد

 مرگ 415 نفر در چهارشنبه سیاه 

 

آگهیابالغرایهیاتبدویرسیدگیبهتخلفاتادرای
دانشگاهعلـومپزشکـیوخدمـاتبهداشتیدرمانیمازندران

 آق�ای سیدمحس�ن رض�وی زاهدکالیی فرزن�د میرقربان  باکدملی 2161674889 پس�ت مورد 
تصدی کارشناس فوریت های پزشکی نیروی رسمی  شبکه بهداشت و درمان شهرستان تنکابن،  
نظرب�ه ای�ن ک�ه پرونده ش�ما به اتهام غیبت غیرموجه از تاری�خ 1398/10/20 لغایت تاکنون در 
این هیأت تحت بررس�ی می باش�د . نظربه اینکه پرونده ش�ما به اتهام غیبت غیرموجه بصورت 
متوالی در این هیأت تحت بررس�ی قرار گرفت و منجر به صدور رأی بازخرید خدمت با پرداخت 
45 روز حقوق مبناء گردید. باتوجه به اینکه این رأی قابل تجدیدنظر می باش�د ش�ما می توانید 
درخواس�ت تجدیدنظ�ر خ�ود را حداکث�ر ظرف یک ماه ازتاریخ اب�الغ این آگهی به انضمام مدارک 
الزم به نشانی:  ساری میدان امام سه راه جویبار ساختمان ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و 
خدمات بهداشتی درمانی مازندران دفتر هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان تسلیم 
نمائید. ضمناً درصورت عدم ارسال اعتراض به رأی صادره باستناد تبصره یک ماده 4 قانون مذکور 

این رأی از تاریخ انقضاء مهلت مذکور الزم االجرا خواهد بود.
هيات بدوی رسيدگی به تخلفات اداری كاركنان دانشگاه علوم پزشكی مازندران  

مناقصهعمومی
 شرکت آب وفاضالب استان لرستان در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.  لذا با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir صورت خواهد پذیرفت، الزم است کلیه مناقصه گران واجد صالحیت 

در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در  مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه۰۹ /۹۹/۰۸ می باشد
کد فراخوان در سامانهمحل تامین اعتبارمبلغ تضمین )ریال(برآورد اولیه )ریال(عنوان پروژهردیف

۱۱۶۰R ۲۰۹۹۰۰۱3۴۰۰۰۰۰۹3جاری۷۸۰/۰۰۰/۰۰۰-تامین ۴۰۰ دستگاه کنتور آب ۱/۲ اینچ

۲
آبرسانی به روستای جم مهر شهرستان پلدختر )شامل احداث 
مخزن، اتاقک چاه، تجهیز چاه، اجرای خطوط انتقال و شبکه 

توزیع به انضمام تاسیسات مکانیکی و برقی مربوطه(
۲۰۹۹۰۰۱3۴۰۰۰۰۰۹۴عمرانی۶۱/۹۹۸/۴۴۱/۸۱۱3/۰۹۹/۹۲۲/۰۹۱

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از ساعت ۸ صبح مورخ۹۹/۰۸/۰۹ لغایت ساعت ۱۹ مورخ۹۹/۰۸/۱۵
 مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت: تا ساعت ۱۹ ۹۹/۰۸/۲۵ 

زمان بازگشایی پاکات: ساعت ۹ صبح مورخ۹۹/۰۸/۲۶
زمان اعتبار پیشنهاد قیمت : ساعت ۹ صبح مورخ۹۹/۱۱/۲۵ 

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکات )الف(:
 آدرس: خرم آباد - میدان ۲۲ بهمن - بلوار ولیعصر )عج(-خیابان شهید شفیع پور )۶۰ متری شمالی( 

کدپستی:۶۸۱۷۸۵۵3۷۱ ۶۶
تلفن: 33۲۲۵۸۰۴-۵ – 33۲۲۴۴۹۲ – ۰۶۶-33۲۲۲۷۴۵

اطالعات سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس:  ۲۷3۱3۱3۱       

دفتر ثبت نام: ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷3۷ – ۰۲۱-۸۵۱۹3۷۶۸

 

عبدی پور – مدير آموزش و پرورش بهبهان 

ادارهآموزشوپرورشبهبهان
موضوع مزايده : اجاره ساختمان كتابخانه امام خمينی)ره( سابق جنب خوابگاه 

علی ابن ابيطالب )مرحله دوم- نوبت اول(
1- مبلغ تضمين شركت در مزايده : مبلغ 200000000 ريال به صورت ضمانت نامه 
بانكی يا واريزی شـبا  به شـماره IR  320100004057031207610972 و شناسـه 

واريز 929030157362200000000000000001
2- كليـه مراحـل مزايده از طريق سـامانه تداركات الكترونيكی دولت )سـتاد( 

انجام ميگيرد.
3- محل تحويل پاكات: عالوه بر بارگذاری در سـامانه سـتاد ، دبيرخانه آموزش 
و پرورش بهبهان )شـامل سـه پاكت )پاكت الف( تضمين شـركت در مزايده - 
)پاكت ب( مدارک و مستندات متقاضی و فرم مهر و امضا شده شرايط عمومی و 
اختصاصی مزايده - )پاكت ج ( قيمت پيشنهادی به صورت عدد و حروف )بدون 

خدشه و خوانا ( ممهور به مهر شركت باشند.
4- مهلـت تحويـل پاكات پيشـنهادی قيمت : روز  دوشـنبه مـورخ 99/08/19 

ساعت 11
5- مهلت مراجعه به سامانه ستاد: از تاريخ 99/08/10 لغايت 99/08/20 ساعت 

17
6- تاريخ بازگشـايی پاكت ها:  روز چهارشـنبه مورخ 99/08/21 سـاعت 12 در 

محل اداره
7- ساير شرايط و جزئيات در اسناد مزايده درج شده است.
8- اعتبار پيشنهاد قيمت ها تا تاريخ 99/08/20 می باشد.

9- هزينه درج آگهی به هر تعداد نوبت به عهده برنده خواهد بود.

نوبت اول

تاريخ انتشار مرحله دوم  نوبت اول : 99/8/8
تاريخ انتشار  مرحله دوم نوبت دوم: 99/8/12


