
 

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

فروكش كردن حباب قيمت مسكن 
محمد سرگزی 

عضو کمیسیون عمران مجلس 

سرمقاله

  بحران های اقتصادی 
پی در پی فرود می آیند 
و بحران در هر قسمتی، 
بخش دیگر را درگیر می کند. یکی از این 
بخشها بازار مسکن است که بدنبال گرانی 
دالر، رشد سرسام آوری را تجربه کرده و 
اکنون که دالر روند نزولی در پیش گرفته، 
بس��یاری از مردم در انتظار کاهش قیمت 
مس��کن به دنبال روند کاهش��ی بازار ارز 

هستند. به طورحتم کاهش ...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه

 جزییات قیمت بلیت هواپیما 

اعالم شد

  پشت پرده ارزان نشدن 
لوازم خانگی با وجود کاهش قیمت دالر

 تجارت  گزارش می دهد؛
 درهای بسته بازارهای اروپا
 به روی کاالهای ایرانی 

صنعت و تجارت: آمارهای رسمی اعالم شده از سوی گمرک و سازمان توسعه تجارت 
ایران حکایت از آن دارند که تنوع محصوالت و مقاصد صادراتی طی سال های اخیر 
همواره روند کاهش��ی داش��ته به نحوی که ۷۳ درصد صادرات کش��ور در س��ال ۱۳۹۸ 
صرفا به ۵ مقصد صادراتی بوده و ۵۵ درصد کل صادرات غیرنفتی کش��ور متش��کل از 
۱۰ قلم کاالی صادراتی اس��ت که عموما فرآورده های نفتی، گازی یا معدنی هس��تند 

و از جنس مواد خام محسوب می شوند. هرچند تحریم های ...        صفحه 6
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گروه راه و مسکن: وزیر راه و شهرسازی گفت: طرح مالیات 
بر عایدی س��رمایه در هیئت دولت در حال بررس��ی است و 
اقدامات الزم برای ارسال به مجلس در حال انجام است.

محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه متاسفانه 
سیس��تم اقتصادی ما به این گونه اس��ت که قیمت کاال و 
خدمات همزمان با افزایش نرخ ارز رو به باال حرکت می کند 
و وضعی��ت حب��اب گونه ای در این ش��رایط ب��رای ما ایجاد 

می کند، افزود: اما زمانی که ...

رییس جمهوری در آس��تانه اعمال محدودیت های ش��دید 
برای مقابله با موج سوم کرونا در بیانیه ای خطاب به مردم 
ای��ران تاکی��د کرد: از وزارت بهداش��ت و درمان می خواهم 
ب��ه ط��ور کامل و بدون اغماض، ط��رح نظارت بر قرنطینه 
مبتالیان و شناس��ایی حلقه تماس و هش��دار و در صورت 
لزوم جریمه را اجرا کند.  حجت االسالم والمسلمین حسن 
روحانی در این بیانیه تصریح کرد: با توجه به جهش ویروس 

کرونا و اوج گیری مجدد بیماری... 

خط ونشان وزیر راه برای 
 سوداگران بازار مسکن

دستورهای هشت گانه 
روحانی برای مقابله با کرونا

 صفحه2  صفحه 7

ریشهگرانیهادرپاستوروبهارستاناستنهآمریکا!
 قالیباف در نطق پیش از دستور؛

 ضرورت درک شرايط 
به جای استيضاح

وحید شقاقی 
کارشناس اقتصادی 

يادداشت

  بح��ث جمع آوری امضا 
ب��رای اس��تیضاح وزیر 
اقتص��اد در این ش��رایط 
مطرح است. فارغ از عملکرد وزارت اقتصاد 
و عملکرد وزیر اقتصاد که قطعا نقاط ضعف 
و قوت هایی وجود داش��ته، باید به این توجه 
داشته باشیم که کشورمان در شرایط خاصی 
قرار دارد و فشار سنگینی بر اقتصاد در شرایط 
جنگ اقتصادی وارد شده است. برای کشوری 

که نهادها و ساختارهای معیوبی ...
ادامه در صفحه 3

آگهیمزایدهعموميیکمرحلهاي
فروشسیممسیاسقاط99-8

 ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گیالن )س��هامی خاص( در نظر دارد مزایده عمومی 
یک مرحله ای فروش ۵۰ تن سیم مسی اسقاط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اسناد مزایده تا ارائه پیشنهاد 
مزایده گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس:  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در 
صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 
الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق س��ازند. تاریخ انتش��ار مزایده در سامانه 

۹۹/۰۸/2۷  می باشد. شماره فراخوان در سامانه ستاد ۱۰۹۹۰۰۵۱۰4۰۰۰۰۰۵
1- نشانی دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی 
خاص( به نشانی: رشت– بلوار امام خمینی، باالتر از میدان مصلی رشت، شماره ثبت 
2۹۵2 و شناسه ملی ۱۰۸6۱644۹26 و کد اقتصادی 4۱۱۳۳4۸۹6۷۹4 و کد پستی 

4۱۸۸۸6۷۷4۹
2- موضوع مزایده: فروش ۵۰ تن انواع سیم مسی اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت 

فروشنده به نشانی: رشت- کیلومتر ۱۰ جاده رشت- قزوین، ابتدای ورودی کنف کار 
تبصره یک: س��یم های مس��ی اس��قاط صرفاً به شرکت های تولیدکننده سیم و کابل و 
کارخانجات ذوب فلزات یا نماینده رسمی معرفی شده از طرف شرکت های مذکور فروخته 

می شود. ضمناً نامه معرفی رسمی از طرف شرکت تولیدکننده الزامی است. 
تبصره دو: بهای س��یم مس��ی اس��قاط فروخته ش��ده به صورت فیش واریزی به حساب 

جاری تعرفه شده فروشنده دریافت خواهد گردید. 
3- آدرس خرید اسناد مزایده: از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

 http://www.setadiran.ir :دولت )ستاد( به نشانی
4- قیمت خرید اسناد و شماره حساب: مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال)پانصد هزار ریال( 

از طریق سامانه ستاد و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت می باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین )فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی معتبر( شرکت در مزایده 

به مبلغ 2.۸4۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.
6- مهلت فروش اسناد: از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/2۷ لغایت تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۰2  

7- زم�ان بازدی�د: هم��ه روزه س��اعت ۸ لغایت ۱4 از تاری��خ  ۱۳۹۹/۰۸/2۷ لغایت 
۱۳۹۹/۰۹/۱2 با هماهنگی و معرفی امور تدارکات و انبارها 

8- محل تحویل و مهلت پیشنهاد قیمت: از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱2
 9- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات مزایده: روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱2 
راس س��اعت ۱4:4۵ س��الن جلس��ات ش��رکت توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در 
رشت- بلوار امام خمینی می باشد. حضور شرکت کنندگان در مزایده با ارائه معرفی نامه 

کتبی بالمانع است. 
تبصره: پاکت »الف« ش��امل تضمین فرآیند ارجاع کار )ش��رکت در مزایده( عالوه بر 
بارگذاری در سامانه فوق می بایست به صورت فیزیکی حداکثر تا ساعت ۱4:۳۰ مورخ 

۱۳۹۹/۰۹/۱2 تحویل امور تدارکات شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن گردد. 
10- فروش��نده در قبول یا رد هر یک یا تمام پیش��نهادات ش��رکت کنندگان در مزایده 

مختار می باشد. 
11- ش�ماره تلفن ه�ای تم�اس: ۳۳62۱۷۵۰- ۳۳6۰6۵۷۱- ۳۳66۳۰۰6-

 ۰۱۳
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام در سامانه 

مذکور ۰2۱-4۱۹۳4
13- به پیش��نهادات فاقد س��پرده، س��پرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان مقرر، چک 

شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
14- به پیشنهادات فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت 

مقرر در اسناد مزایده واصل می شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار )شرکت توزیع نیروی 

برق استان گیالن( می باشد.
16- قیمت پیش��نهادی خریداران می بایس��ت بدون ارزش افزوده ابراز گردد و برنده 
مزایده مبلغ موضوع مزایده را می بایستی با احتساب ارزش افزوده به حساب فروشنده 
واری��ز نمای��د و در ص��ورت انعق��اد قرارداد ۱۰ درصد به عنوان تضمین انجام تعهدات نیز 

اخذ می گردد. 
سایر موارد و جزئیات مربوط به مزایده در برگ شرایط مربوط قید گردیده است. 

آدرس اینترنتی:
  http://www.gilanpdc.ir      http://tender.tavanir.org.ir   

  http://iets.mporg.ir   
        INFO@GILANPDC.IR  : پست الکترونیکی 

شركت توزيع نيروی برق استان گيالن

ت اول  
نوب

مدیر عامل فوالد خراسان از راه اندازی مجدد ساخت پروژه 
»کنس��انتره س��نگ آهن سنگان« و  برون رفت این پروژه از 
توقف به عنوان خبر خوش��ی که به کارکنان وعده داده بود، 

خبر داد. 
ب��ه گ��زارش روابط عمومی فوالد خراس��ان، با تالش بی وقفه 
دکتر غفوری در یک س��ال گذش��ته، پروژه »کنسانتره سنگ 
آه��ن س��نگان خواف« پس از چندین س��ال توق��ف، مجدداً 
راه اندازی شد. فوالد خراسان با اتصال تولید خود به معادن 
و ذخایر غنی و ارزش��مند س��نگ آهن س��نگان با خودکفایی 
تامی��ن م��واد اولیه، پایداری تولید خود را در مقیاس��ی کامالً 

بلند مدت، تحقق می بخشد. 
ش��ایان ذکراست پروژه کارخانه کنسانتره سنگان به عنوان 
مهمتری��ن، اس��تراتژیک ترین و حیاتی تری��ن موض��وع برای 

موفقیت فوالد خراسان است.
این پروژه که به دالیل متعدد و مختلف از سال 1393 متوقف 
گردیده بود از بدو ورود دکتر غفوری مدیر عامل مجتمع در 
ش��هریور ماه س��ال گذشته که مهمترین هدف حضور خود را 
در قطب س��وم فوالد کش��ور، راه اندازی مجدد فعالیت های 
اجرایی احداث و بهره برداری از کارخانه کنس��انتره س��نگان 
عن��وان نم��ود، س��رانجام با تالش ش��بانه روزی و پیگیرهای 

مس��تمر، موثر و اخذ دس��تور اکید مقام عالی وزارت تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی مبنی بر گره گش��ایی از روند اجرایی این 
پروژه و نیز با مساعدت و همراهی ارزشمند دکتر میرزایی 
»مع��اون اقتص��ادی وزارت کار« و هم چنین دکتر ش��یرکانی 
»مدیر عامل صندوق بیمه اجتماعی کش��اورزان، روستائیان 
و عشایر« و دکتر الستی »مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری 
توسعه معادن و فلزات« به عنوان سهامداران عمده شرکت 
توافقات نهایی با پیمانکاران مربوطه انجام و همچنین برنامه 

عملیاتی اجرای پروژه نیز اخذ گردید.
آنچ��ه ک��ه بی��ش از همه موجب خوش��حالی و مباهات اس��ت 

می توان به :
  بهره مندی همکاران سهامدار کارخانه کنسانتره )9 درصد( 

از منافع راه اندازی پروژه 
 خودکفایی ش��رکت در تامین مواد اولیه و حیاتی مجتمع و 
ه��م چنی��ن تکمی��ل زنجیره خطوط تولی��د کارخانه از معدن تا 

محصول نهایی
 اشتغال حدود 600 نفر جوان متخصص به صورت مستقیم 

و 1500 نفر به طور غیر مستقیم
 درآمدزایی بس��یار خوب برای ش��رکت و قابل توجه برای 

خانواده بزرگ فوالد خراسان، اشاره نمود.

خبر خوش مدیرعامل فوالد خراسان به کارکنان 

کنسانتره سنگان پروژه  ندازی مجدد  ا ه  ا ر
آگهیاستفادهازحقتقدمشرکتدنیاسورانالکترونیک)سهامیخاص(ثبتشدهبهشماره10036وشناسهملی14005445144

باطالع کلیه سهامداران شرکت فوق می رساند با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مورخ ۱۳۹۹/۰۸/۰۳ و تفویض اختیار عملی نمودن افزایش س��رمایه به هیأت مدیره، نظر به 
اینکه مقرر است سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال به مبلغ 2۵،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
منقس��م به 2،۵۰۰،۰۰۰ س��هم ۱۰،۰۰۰ ریالی با نام از طریق »آورده نقدی« افزایش یابد، از 
کلیه سهامداران محترم شرکت درخواست می گردد از تاریخ نشر این آگهی به مدت 6۰ روز 
از حق تقدم خود نس��بت به خرید س��هام اس��تفاده نمایند و مبلغ اس��می خرید سهام را به حساب 

سپرده کوتاه مدت شماره ۰2۰۳۹۳4۹4۱۰۰6 شرکت نزد بانک صنعت و معدن شعبه یاسوج 
واریز ، و فیش مربوطه را به دفتر س��تادی ش��رکت واقع در تهران- خیابان ش��ریعتی، باالتر از 
تقاطع مطهری، بن بس��ت رخس��انا، پالک۱، واحد6 ، کد پس��تی ۱۵6۷6۱۵۳۷۱ تسلیم نماید. 
ضمنًا هر س��هامدار به نس��بت هر س��هم خود تعداد 24۹۹ س��هم حق تقدم در افزایش سرمایه 
دارد. بدیهی است پس از انقضاء مهلت مقرر، هیأت مدیره می تواند سهام باقیمانده را به سایر 

متقاضیان واگذار نماید.
هیأت مدیره شرکت 
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حل مشکالت با نگاه به درون 
 فرمانده نزاجا با بیان اینکه برای حل مش��کالت باید نگاه به 
درون داش��ته باش��یم، گف��ت: باید از توانمن��دی و قابلیت های 
خوب و بی نظیر کش��ور، بهره مند ش��ویم.به گزارش ایلنا، امیر 
سرتیپ کیومرث حیدری با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری 
کشور آمریکا، گفت: به هیچ عنوان نباید سرنوشت کشور را به 
ش��خصیت های خارجی گره بزنیم؛ حاال آن ش��خصیت بایدن، 
ترامپ و یا فرد دیگری در هر کشوری باشد، تفاوتی نمی کند.
فرمانده نزاجا افزود: برای ما هیچ فرقی ندارد، کدام یک از این  
افراد رییس جمهور آمریکا می شود. بحمداهلل همانطور که رهبر 
معظ��م انق��الب فرمودند باید در حل مش��کالت نگاه به درون 
داشته باشیم.حیدری تأکید کرد: باید از توانمندی و قابلیت های 
بی نظیر و خوب کش��ور، بهره مند ش��ویم. هیچ نگاهی به هیچ 

رئیس جمهوری در دنیا نداریم.

مردمی ترین نظام سیاسی دنیا در ایران 
 دبیر جامعه روحانیت مبارز گفت: مردمی ترین نظام سیاس��ی 
دنیا در ایران حاکم است.به گزارش ایلنا، مصطفی پور محمدی 
با بیان اینکه نظام اس��المی براس��اس رای مردم ش��کل گرفته 
اس��ت، عنوان کرد: در نخس��تین سال پیروزی انقالب اسالمی 
ایران در حالی که با درگیری های مختلف مواجه بودیم احزاب 
مختلفی فعالیت داشتند و در همان زمان پنج انتخابات در کشور 
برگزار ش��د که رکورد مردمی ترین نظام دنیا به ثبت رس��ید.

دبی��ر جامع��ه روحانی��ت مبارز با عنوان اینک��ه اقدام امام راحل 
در برگزاری پنج انتخابات در نخس��تین س��ال پیروزی انقالب 
اس��المی ناش��ی از یک اراده دکترین مجرب بود، تصریح کرد: 
این کار بس��یار بزرگ اس��ت و نمی توانیم از عظمت این کار 
سخن بگوییم.وی با عنوان اینکه حزب جمهوری اسالمی در 
نخس��تین روزهای انقالب ش��کل گرفت، عنوان کرد: در حال 
حاضر بیش از ۱۰۰ حزب داریم که باید بازنگری عمیقی روی 
آن ش��کل بگیرد و در این راس��تا الزم اس��ت که قدردان اندیشه 

و تولید افکار باشیم.

تمایل بایدن به مذاکره و بازگشت به برجام
 استاد علوم سیاسی دانشگاه هاملین در مورد احتمال بازگشت 
آمریکا به برجام گفت: بایدن مایل به مذاکره مجدد و احتمااًل 
بازگشت دوباره به توافق هسته ای با ایران است، اما این توافق 
به صورت خودکار  احیا نخواهد شد و لزومًا در کوتاه مدت روابط 
بین این دو کشور را تغییر نخواهد داد. بین دو کشور اختالفات 
تاریخی و بی اعتمادی زیادی وجود دارد که باید رفع شود.دیوید 
شولتز در گفت وگو با ایلنا گفت: بایدن تالش خواهد کرد ایاالت 
متح��ده را ب��ه ی��ک دوره یا رویکرد قبل از ترامپ بازگرداند و در 
انجام این کار موفقیت هایی کس��ب خواهد کرد. با این وجود، 
جهان و موقعیت ایاالت متحده در آن طی چهار سال تغییر کرده 
است.وی درباره احیای روابط آمریکا با اروپا گفت: بایدن رابطه 
و همکاری بیشتری با متحدان ایجاد خواهد کرد و از ابزارهای 
دیپلماتیک بیشتری استفاده خواهد کرد، اما کماکان حس ملی 
گرای��ی وج��ود دارد. در کوتاه مدت من تغییر عمده ای در روابط 

خاورمیانه - ایاالت متحده یا آمریکا و ایران نمی بینم. 

شکست ترامپ از دموکراسی 
س��خنگوی حزب اتحاد ملت گفت: به زیر کش��یدن فرد متمول 
و پوپولیست و عوام فریبی چون ترامپ بسیار کار سختی است 
که با دموکراس��ی اتفاق افتاد.حس��ین نورانی نژاد در گفت وگو با 
ایسنا افزود: تفاوت بین دولت ها که حتما وجود دارد. مگر بین 
دولت اوباما و ترامپ و نحوه مواجهه شان با ما و دیگر کشورها 
و نهادهای بین المللی تفاوت فاحش وجود نداشت؟ داشت.وی 
افزود: البته دولت ترامپ یک دولت بدعهد و پیش بینی ناپذیر و 
غیر عادی محس��وب می ش��د که در بین خود جمهوری خواهان 
هم منتقدان کمی نداشت و در نتیجه هر دولتی به ریاست هر 
فردی غیر از ترامپ اگر در آمریکا بر س��ر کار می آمد، حتی از 
بی��ن خ��ود جمهوری خواهان، رفتارش با دولت ترامپ متفاوت 
می ش��د. ترامپ پدیده عجیب و غریبی بود که باید خوش��حال 

بود از این که شرش از سر جهان برداشته می شود.

اعتصاب غذا در اعتراض به گرانی
 خبر تحصن و اعتصاب غذای یکی از نمایندگان مجلس شورای 
اسالمی در زمانه شگفتی ها و اخبار عجیب، باز هم این موضوع 
را یادآوری کرد که می توان همچنان شگفتی ساز بود!به گزارش 
ایسنا، مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده شهربابک و عضو 
هیات رئیس��ه کمیس��یون صنایع و معادن مجلس در نطق میان 
دستور خود در جلسه علنی یکشنبه 2۵ آبان، "تحصن و اعتصاب 
غذای خود در دفتر کارش در طبقه ششم مجلس را اعالم کرد" و 
"ضمن عذرخواهی از خانواده اش"، گفت: »به عنوان سرباز والیت 

در حمایت از محتاجین به نان ش��ب و گرفتاران و به خاطر عدم 
صداقت برخی مسووالن این کار را انجام خواهم داد.«

بازگشت آمریکا به برجام بدون فرایند خاص
 اس��تاد حق��وق بین الملل گف��ت: از حیث قانونی رییس جمهور 
جدید ایاالت متحده می تواند بدون نیاز به طی فرایندی مرتبط 
ب��ا قطع نام��ه 22۳۱ ی��ا فرایند دیگر به تواف��ق برجام بازگردد. 
امیرحسین ملکی زاده در گفت وگو با ایسنا در مورد نتایج حقوقی 
ناشی از خروج امریکا از برجام اظهار کرد: ایاالت متحده امریکا 
با خروج از توافق نامه برجام، قطع نامه 22۳۱ شورای امنیت را 
که برجام نیز ضمیمه آن بود نقض نموده است. به موجب ماده 
2۵ منش��ور س��ازمان ملل متحد تمام کشورهای عضو سازمان 
ملل مکلف و موظف به تبعیت از قطع نامه های شورای امنیت 
می باش��ند.وی ادامه داد: دولت امریکا با خروج از برجام ضمن 
نقض این توافق نامه بین المللی، قطع نامه الزم االجرای شورای 
امنیت س��ازمان ملل متحد را نقض و مرتکب عملی متخلفانه 
در عرصه بین المللی ش��د و بدین واس��طه مسوولیت بین المللی 

دولت امریکا در این رابطه محرز است.

سياسي

 رییس مجلس شورای اسالمی با اشاره به انتخابات اخیر آمریکا 
و با بیان اینکه نباید زندگی مردم را به شکست و پیروزی افراد در 
کاخ سفید گره زد، گفت: بایدن فشار حداکثری ترامپ را به فشار 

هوشمند علیه مردم ایران تبدیل می کند.
به گزارش ایسنا، محمدباقر قالیباف در نطق پیش از دستور گفت: 
ما نظاِم فاس��ِد حاکم بر آمریکا را، مقصِر اصلِی تصمیمات غلط 
آنها می دانیم و تنها خون بهای آنها را اخراِج سربازاِن آمریکایی از 
منطقه می دانیم ولی، از کوچکی و زبونِی صادر کننده ی فرمان 

آن جنایت بزرگ هم شادمان می شویم.
قالیباف ادامه داد: هر چند که از شکست ترامپ قمارباز خوشحالیم، 
اما عمیقاً باور داریم که زندگی و معیش��ت مردم را نه می توان و 
نه باید به پیروزی یا شکس��ِت کس��ی در کاخ س��فید گره زد. این 
تصمیماِت ماست که مستقل از این رفتن ها و آمدن ها، پایه های 
اصلِی اقتصاِد ما را می سازد و قدرِت ما را در این عرصه مشخص 
می کند. باور کنیم؛ کسی که واگن خود را به لوکوموتیو دیگران 
ببندد باید منتظر بنش��یند تا با آنچه در اختیارش نیس��ت ش��ادی 

کند یا عزا بگیرد.
رییس مجلس تصریح کرد: تصمیمات ما در حوزۀ مسکن، بورس، 
ترخیص کاالهای اساسی از گمرک، سیاست های پولی و بانکی، 
نظام بودجه ریزی،  اختصاِص ارز ترجیحی،  سوداگری ها در بازار 
ارز، طال و خودرو،  بی تفاوتی نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار 
و بی توجهی به تولید ملی، به پاستور و بهارستان و باب همایون 
و میرداماد  ارتباط دارد نه به جورجیا و میش��یگان و آریزونا. پس 
به مردم آدرس غلط ندهید. مهم ترین ریشه ی مشکالت کشور 
سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت های عظیم داخلی، دست 
روی دست گذاشتن و ناهماهنگی میان نهادهای سیاستگذار و 
مجریست؛ و همین سوءمدیریت هاست که باعث عدم برقرارِی 
ارتباِط مناسب تجاری با کشورهای همسایه و منطقه و کشورهای 

مهم دنیا مخصوصا کشورهای آسیا واوراسیا شده است.
وی اف��زود: بدیه��ی اس��ت که لغو تحریم ه��ا باید یکی از اهداف 
در سیاس��ت خارج��ی باش��د اما واقع بینی حک��م می کند که  لغو 
تحریم ها بدون فرصت سازی و تولید قدرت ساده اندیشانه است 
و تنها راه برداش��ته ش��دِن فش��اِر تحریم ها از دوِش مردم و ناامید 
کردِن دش��من از فش��اِر حداکثری این اس��ت که ایران و تک تک 
مردم ایران مخصوصا طبقه مس��تضعف و متوس��ط را قوی کنیم. 
لذا اگر و تنها اگر اقتصاد داخلی رونق گیرد، چرِخ تولید و اشتغال 

را به حرکت در آوریم و معیشت و رفاه را برای مردم ایجاد کنیم، 
دشمن را از فشاِر بیشتر ناامید خواهیم کرد.

قالیباف ادامه داد: همچنین در این راه، هر س��یگنالی که تصویِر 
ضعف و نیاز به خارج را به دشمن بدهد، فرصت سوزی است بنابراین 
مجلِس شورای اسالمی معتقد است باید با تغییر برآورِد آمریکا، 
فشار تحریمی و اقتصادی بر ایران را برای آنان هزینه زا کرد.  

مش��خص اس��ت که رئیس جمهور جدید آمریکا، ادعا می کند 
سیاست ها و روش های متفاوتی نسبت به فرد قبلی دارد و همین 
تمایز، سیاست های متفاوتی را در چهار سال پیش رو در آن کشور 
رقم خواهد زد. یکس��ان دانس��تن جزء به جزء این دو فرد، موافق 
تجربۀ ما نیست ولی آنچه در عمل تفاوت را مشخص می سازد 
دیگر لفاظی و ادعاهای بیهوده نیس��ت. ما ضمن قائل بودن به 
این تفاوت، باور داریم که فرِد جدیِد مس��تقر در کاخ س��فید نیز 
اهدافی مشخص و روشن دارد و سیاست های او پیش از این نیز 
اجرایی شده است. وی ادامه داد: درست است که بایدن با ترامپ 
فرق  دارد اما مهم این اس��ت که بدانیم بایدن در بهترین حالت 
با اوبامایی که طراح تحریم های به اصطالح فلج کننده و اولین 

ناقض تعهدات آمریکا است، تفاوتی ندارد. بایدن نفِر دوِم دولِت 
اوباما و تنظیم کننده ی  اصوِل سیاست خارجی آن دولت بود و تیم 
کارشناس��ی و تصمیم س��از او عمدتا همان تیم دولت اوباما ست. 
مردم ایران فراموش نکرده اند که دولت اوباما - بایدن چگونه با 
ایجاد ساختارهایی پیچیده ، برای وضِع تحریم های فلج کننده 
اقدام کردند و س��خت ترین فش��ارهای تحریمی  را بر مردم ایران  
وارد آوردند و هنگامی که از به نتیجه رس��یدن این تحریم های 
فلج کننده شکست خوردند و مجبور شدند وعدۀ رفع تحریم ها 
را بدهند، نسبت به اجرای آن بدعهدی کردند و با ایجاد »ترس 
تحریمی« تحریم ها را در عمل، اعمال و س��اختاِر تحریم ها را 
حفظ کردند و ترامپ بر مبنای همان س��اختار تحریمی بود که 
توانست فشارها را بیشتر کند و آن چیزی را درو کرد که اوباما و 
بایدن کاشتند. رییس مجلس گفت: هنوز سوابِق بدعهدی و جواِب 
منفِی صریِح دولت اوباما - بایدن به تالش شرکت های اروپایی 
ب��رای گرفت��ِن تضمینی مکتوب برای تجارت با ایران در کارنامه 
آن ه��ا وج��ود دارد و هن��وز فراموش نکرده ایم که جان کری پس 
از این جواب منفی با فریبکاری دلیِل عدِم رفِع عملی تحریم ها 

را ، تصمیِم شرکت های اروپایی اعالم کرد.
قالیباف اظهار داشت: مردم ایران فراموش نکرده اند دولت اوباما 
- بایدن فقط به شرکت هایی اجازه ی فعالیت در اقتصاد ایران را 
داد که منافِع اقتصادی آنها را تامین می کرد و شرکت هایی که 
می توانستند در حل مسائل ساختاری اقتصاد ایران، موثر باشند، 
امکان فعالیت پیدا نکردند. عالوه بر آن  مواضع رسمی شخص 
بایدن و مش��اورانش تصریح دارد که قرار نیس��ت آنها فش��ار را از 
س��ر مردم ایران بردارند، بلکه آنها تصمیم دارند فش��ار حداکثری 
ترامپ را به فشار هوشمند علیه مردم ایران تبدیل کنند یعنی با 
گشایش های اندک و اغواکننده اجازه رهاشدن از اقتصاد وابسته 
را به کشور ما نداده و معیشت مردم ما را گروگان خود نگه داشته 
تا بتوانند هرجا که می خواهند هوش��مندانه فش��ار بیاورند و از ما 

امتیازهای سنگین بگیرند.  
وی عن��وان ک��رد: همین س��ابقه ی بد و مواض��ِع صریِح بایدن و 
مشاورانش، به ما نشان داده، که برای ما امضای بایدن هم تضمین 
نیست. برای ما فقط اقدامات عملی دولت بایدن شرط است، و در 
صورتیکه عادی شدن فراینِد فروِش نفت، فعالیت های بانکی و 
تجارت شرکت های ایرانی با دنیا را در عمل مشاهده کنیم به آن 

روِی خوش نشان می دهیم، گرچه به آن خوشبین نیستیم.
رییس مجلس گفت: جمهوری اسالمی ایران طبِق گزارش هاِی 
مکرر آژانس انرژی اتمی تمام تعهدات خود را به طور کامل اجرا 
کرد، لذا اگر بایدن واقعا معتقد به توافقی است که بعنوان نفر دوم  
دولت قبل با ایران امضا کرده ، باید بدون پیش ش��رط تعهدات 
عمل نش��ده را اجرا و خس��ارات چندس��اله مردم ایران را از انجام 
ندادن تعهدات دولت آمریکا جبران کند تا همانطور که رهبر حکیم 
انقالب سیاسِت عقالنی و اصولِی ایران را تبیین کردند، بتواند در 

قالب کشورهای عضو توافقنامه ۵+۱ با ایران تعامل کند.
رییس مجلس در مورد نگرانی شدید وضعیت همه گیری کرونا 
گفت: ش��رایط مخاطره آمیز ش��یوع کرونا در روزهای اخیر، اتخاذ 
تصمیمات قاطعانه برای قطع زنجیرۀ شیوع را حیاتی کرده است. 
رایگان یا کم هزینه کردن آزمایش کرونا برای تشخیص سریع 
ناقالن و قرنطینه و درمان فوری بیماران، وضع محدودیت های 
موثر و نه روی کاغذ و تعطیلی هدفمند شهرهایی که در وضعیت 
خطرناک شیوع این ویروس هستند، تصمیمی حیاتی است که باید 
با توجه به تجربیات بعضاً موفق سایر کشورها و نظر کارشناسان 

اتخاذ شده و به سرعت عملیاتی شود. 

قالیبافدرنطقپیشازدستور؛

ریشه گرانی ها در پاستور و بهارستان است نه آمریکا!

اخبار كوتاه

دبیرکل حزب مردمساالری گفت: باید انتخابات حزبی را به شکل 
قانونی جا بیندازیم. یعنی مردم به جای اشخاص به احزاب رای بدهند. 
آن حزب هم افراد واجد شرایط خود را به مجلس و دولت بفرستد. به 
گزارش ایسنا، مصطفی کواکبیان، با تاکید بر این که نظام حکمرانی 
مطلوب قطعا نوعی نظام حزبی است، گفت: اگر نظام حزبی برای ما 

مطلوب نباشد نظام غیرحزبی حتما مطلوب نخواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: اگر حکمرانی 
حزبی نداشته باشیم در موج هایی که به راه می افتد یک سری افراد 
مطرح می شوند، مردم هم به آن ها رای می دهند. بعد هم که موج 
از بین رفت، دیگر کسی پاسخگو نیست. یا در شکل دوم به صورت 
سازمانی مردم را به پای صندوق رای می کشیم. اما حالت تک حزبی 
دارد و رقابتی هم در بین نیست. خب این هم دوام نخواهد آورد. حالت 

سومی هم وجود دارد که شهید دکتر بهشتی آن را حکمرانی محفلی 
می خواند؛ یعنی باندها مردم را به انتخابات می کشانند و بعد به صورت 
باندی کشور را پیش می برند. متاسفانه ما گرفتار هر سه مدل بوده ایم. 
این استاد دانشگاه با تاکید بر این که احزاب حتما دارای اشکاالت و 
آفاتی هستند تصریح کرد: بحث ما این نیست که احزاب آفاتی ندارند. 
اما با اطمینان می گویم که حکومت بدون حزب قطعا دارای آفات 
بیشتری است این فعال حزبی با تاکید بر این که در انتخاب واژه ها باید 
دقت و توجه شود، گفت: ما باید  بین جبهه، جناح، فراکسیون و حزب 

فرق بگذاریم. واقعیت این است که ما تا به حال حزب حاکم، به این 
مفهوم که حزبی اکثریت کرسی های مجلس را برای تعیین دولت و 
سیاست های کالن به دست بیاورد نداشته ایم. کدام حزب از ابتدای 
انقالب تا امروز حاکم بوده است؟ ممکن است تصور کنیم که مثال یک 
جناح حاکم بوده، اما جناح که پاسخگو نیست.وی افزود: در شورای 
هماهنگی جبهه اصالحات ۳2 حزب وجود دارد. این ها می شوند یک 
جبهه، اما کدامشان پاسخگو است؟ هیچکدام! جبهه و فراکسیون 
هم همین طور، مثال فراکسیون امید یا فراکسیون اصالح طلبان، که 

باز با حزب متفاوت است. نکته اصلی حزب همین بحث پاسخگویی 
است. در دنیا به این شکل است که یک حزبی حاکم می شود، بعد 
برای این که همکاری سایر احزاب را هم داشته باشد، دولت ائتالفی 
تشکیل می دهد. ما برعکس، اول ائتالف می کنیم، بعد وارد انتخابات 
می شویم. خب پاسخگویی از بین می رود و این وسط اگر افرادی هم 
باشند که با فالن فرد که می خواهد لیست را ببندد همکاری کنند، 
وارد بحث های مالی غیرشفاف هم می شویم. شایسته ساالری هم 
از بین می رود. این نماینده ادوار مجلس با اشاره به این که افراد باید در 
ساختار حزب رشد کنند گفت: در یک سیستم حزبی افراد از پایین به 
باال و براساس شایستگی رشد می کنند. در این صورت حزب خودش 
خواهان این است که این افراد وارد انتخابات شوند. نه این که افراد 

برای این که اسمشان در لیست قرار بگیرد، التماس کنند. 
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معاون سیاسی وزیر کشور گفت: امیدواریم با فضایی که در کشور حاکم می شود بتوانیم 
سال آینده با آرامش و امنیت کامل وارد انتخابات ریاست جمهوری شویم و انتخاباتی با 
مشارکت حداکثری مردم برگزاری کنیم. جمال عرف در دیدار با نماینده ولی فقیه کرمان 
گفت: دکتر فدایی از سابقون وزارت کشور و اهل علم و ادب هستند و به شخص در این 
سال های آشناییت، شیفته ایشان شدیم و انتظار داشتیم که بتوانیم تا پایان این دولت با دکتر 
فدایی کار کنیم اما ایشان مصر به استعفا بودند لذا یکی از اعضای بدنه کشور که جوان و با 
سابقه خوب مدیریتی هستند را به عنوان استاندار جدید کرمان از سوی وزیر کشور و رییس 

جمهور انتخاب شدند.معاون سیاسی وزیر کشور با بیان اینکه زینی وند حداکثر ۱۰ ماه فرصت خواهد داشت که کارهای نیمه 
تمام استان را انجام دهد، تصریح کرد: امیدواریم با فضایی که در کشور حاکم می شود بتوانیم سال آینده با آرامش و امنیت 
کامل وارد انتخابات ریاست جمهوری شویم و انتخاباتی با مشارکت حداکثری مردم برگزاری کنیم زیرا جمهوری اسالمی 

همواره با حضور مردم پایدار مانده و دولت ها می آیند و تالش می کنند و کار را به دولت بعدی می سپارند.

قائم مقام حزب اتحاد ملت تاکید کرد: تنها دغدغه دلواپسان، انتخابات ۱4۰۰ و حذف رقیب 
سیاسی است. تا جایی که ترامپ را به بایدن ترجیح می دهند و حتی پیگیر موضوع تقلب 
و بازگشت ترامپ نیز هستند.آذر منصوری  در گفت وگو با ایلنا گفت: همانطور که عده 
ای برجام را رقیب سیاسی خود دیدند و در مجلس آن را آتش زدند، همان نوع مواجهه را 
با پروژه رفع تحریم ها در دستور کار دارند که مبادا این مساله به برگ برنده ای در دست 
دولت تبدیل شود.وی ادامه داد: متاسفانه هم پیش از انتخابات آمریکا و هم پس از شکست 
ترامپ به گونه ای رفتار کردند که گویا از شکست ترامپ ناراحتند. در حالی که تحریم  از 

معیشت تا سالمت مردم را تحت تاثیر خود قرار داده است.منصوری افزود: اگر رضایت و کاهش فشار بر زندگی مردم مالک 
باشد، باید به موضوع رفع تحریم ها به عنوان یک پروژه ملی نگاه شود و حاال که پیروز انتخابات آمریکا کسی است که گفته 
به برجام برمی گردد و تحریم ها را رفع می کند، همه جریان های سیاسی فارغ از وابستگی های جناحی و موضوع انتخابات 

۱4۰۰ باید کمک کنند که زبان دیپلماسی ایران رساتر از قبل، پیگیر حقوق مردم ایران و رفع تحریم ها باشد.

دبيركل حزب مردمساالری  خواستار شد: 

برگزاری انتخابات حزبی به شکل قانونی

رییس جمهوری در آس��تانه اعمال محدودیت های ش��دید 
برای مقابله با موج سوم کرونا در بیانیه ای خطاب به مردم 
ای��ران تاکی��د کرد: از وزارت بهداش��ت و درمان می خواهم 
ب��ه ط��ور کامل و بدون اغماض، ط��رح نظارت بر قرنطینه 
مبتالیان و شناس��ایی حلقه تماس و هش��دار و در صورت 

لزوم جریمه را اجرا کند. 
حجت االس��الم والمس��لمین حس��ن روحانی در این بیانیه 
تصری��ح ک��رد: با توجه به جهش ویروس کرونا و اوج گیری 
مجدد بیماری عالمگیر کووید ۱۹ در کش��ور به پیش��نهاد 
وزارت بهداش��ت و درمان و قرارگاه عملیاتی کرونا، »طرح 
جامع مقابله با کرونا« در ستاد ملی کرونا به تصویب رسید 
که به موجب آن، اعمال محدودیت های شدید در شهرهای 
مختلف کشور از هفته آینده الزامی می شود. در این شرایط، 
وظیفه اخالقی، شرعی و انقالبی همه ما حفظ حیات جامعه 
و توجه به مسئولیت عمومی و عمل به اقتضائات این شرایط 
است. از این رو وظیفه خود می دانم که موارد زیر را به اطالع 

ملت شریف ایران برسانم:
۱- بسیج همگانی ملت و دولت را برای مقابله با موج سوم 

کرونا در کشور اعالم می کنم.
2- از همه دستگاه های دولتی و دیگر قوا و نهادها می خواهم 
که با اجرای دقیق مصوبات ستاد ملی کرونا، با همه امکانات 
به یاری وزارت بهداش��ت و درمان  و کادر درمانی کش��ور 

بشتابند.

۳- از قرارگاه عملیاتی کرونا می 
خواه��م اجرای هم��ه مصوبات 
س��تاد ملی، توسط دستگاه های 

مسئول را پیگیری کند.
4- از س��ازمان برنام��ه و بودجه 
می خواه��م در اجرای این طرح، 
اعتب��ارات م��ورد نی��از  وزارت 
بهداش��ت و درم��ان و دیگ��ر 

دس��تگاه های مس��ئول در امر مقابله با کرونا را به فوریت 
تأمین کند.

۵- از وزارت بهداش��ت و درمان می خواهم به طور کامل و 
بدون اغماض، طرح نظارت بر قرنطینه مبتالیان و شناسایی 
حلق��ه تم��اس و هش��دار و در ص��ورت ل��زوم جریمه را اجرا 

کند.
6- از نی��روی انتظام��ی و بس��یج می خواهم اجرای کامل و 
بدون اس��تثناء، تصمیمات انضباطی مقررات فاصله گذاری 
اجتماعی و محدودیت شدید بهداشتی را اجرا کرده و ضابطین 
نس��بت به جریمه اقلیت بس��یار کوچک متخلفین که امنیت 

بهداشتی جامعه را به خطر می اندازند، اقدام کنند.
۷- از رس��انه های مس��ئول و سیاس��یون کشور درخواست 
می کنم که با توجه به اولویت قطعی حراست از جان مردم، 
وظیف��ه اطالع رس��انی و اقناع س��ازی عموم��ی در رعایت 
مق��ررات بهداش��تی را در اولوی��ت قرار داده و با سیاس��ی و 

جناح��ی کردن مس��أله مقابله با 
کرونا، مقابله کنند.

۸- از مردم فهیم و شریف ایران 
هم اس��تدعا می کنم در پاسداری 
از حق الناس و حق حیات مردم، 
رعایت مقررات مقابله با کرونا را 
وظیف��ه ش��رعی و اجتماعی خود 
دانسته و همگان را به این وظیفه 
اجتماعی دعوت کنند و سهل انگاری در این مورد و یا سوء 

استفاده از این شرائط را برنتابند.

ه���دف بودج���ه ۱۴۰۰ � قطع وابس���تگی مس���تقیم 
به نفت 

 رئی��س جمه��ور ب��ا تش��ریح چارچوب تدوین بودجه س��ال 
آینده، تأدیه بخش عمده مطالبات کارکنان، بازنشس��تگان 
و س��ازمان های بازنشس��تگی و به سرانجام رساندن بخش 
مهمی از پروژه های عمرانی در برنامه بودجه س��ال ۱4۰۰ 
را زمینه مناس��بی برای تدوین برنامه هفتم توس��عه دانست.
به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی رئیس جمهور در یکصد و 
هش��تاد و یکمین جلس��ه س��تاد هماهنگی اقتصادی، درباره 
چارچوب بودجه س��ال ۱4۰۰ کل کش��ور گفت: هدف اصلی 
بودجه س��ال ۱4۰۰ بر کاه��ش هزینه ها، افزایش درآمدها، 
کاهش تصدی گری های دولت، توس��عۀ دولت الکترونیک، 

قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت، رونق و جهش تولید 
و اجرای سیاس��ت های کلی اقتصاد مقاومتی اس��توار ش��ده 

است.
رئیس جمهور افزود: الیحه بودجه سال ۱4۰۰ در چارچوب 
برنامه کلی اصالح ساختار بودجه، سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی، با رویکردهای »رش��د بلندمدت از طریق تمرکز 
ب��ر ص��ادرات غیرنفتی«، »مقابله فعاالنه با ش��یوع ویروس 
کرونا و کاهش آثار منفی اقتصادی آن«، »تسریع در تکمیل 
طرح های تملک دارایی های تولید«، »تسهیل فضای کسب 
و کار«، »توجه به معیشت مردم با اولویت کاالهای اساسی« و 
»توسعه الگوی مشارکت عمومی- خصوصی« تدوین خواهد 
شد. روحانی اظهار داشت: بودجه دستگاه ها باید فرصت های 
جدید و منابع جدید درآمدی غیرمتکی به نفت برای کش��ور 
ایجاد نماید، بدون اینکه موجب به هم خوردگی تعادل قیمت 
کاالها و خدمات در همان بخش یا سایر بخش ها و دستگاه ها 
شود. همچنین چالش های پیش روی کشور را که با بودجه در 
ارتباط است حل کند و موجب تسهیل فرآیند اجرایی بودجه 
شود.رئیس جمهور تصریح کرد: تقویت و حمایت از تولیدات و 
ساخت داخل و تمرکز بر سیاست توسعه صادرات به خصوص 
صادرات غیرنفتی با تأکید خاص بر کش��ورهای همس��ایه و 
اوراسیا و ایجاد روابط بلندمدت تجاری و کاهش تعرفه ها در 
توافقات دو یا چندجانبه بین المللی از اصلی ترین ابزارها برای 

مقابله با تحریم ها هدف گذاری شده است.

درآستانه اعمال محدوديت های شديد در قالب يك بيانيه اعالم شد؛

دستورهای هشت گانه روحانی برای مقابله با موج سوم كرونا
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بازار گرفتار قاچاق یا تقلب
 مدی��رکل پیش��گیری و نظ��ارت بر قاچاق کاال و ارز س��ازمان 
تعزیرات گفت: هیچ واردات رسمی لوازم خانگی نداریم و اقالم 
خارجی موجود در بازار یا قاچاق و یا تقلبی است.به گزارش ایلنا، 
سیدعبدالمجید اجتهادی در پاسخ به اینکه لوازم خانگی ال جی 
و سامسونگ با چه مجوزی در مراکز فروش لوازم خانگی عرضه 
می شود، افزود: واردات رسمی این دو نشان را نداریم و اقالمی 
که در بازار عرضه می شود قاچاق یا تقلبی است و بعضا برخی 
کاال های تولید داخل را با برچس��ب های کاال های چینی جعل 
می کنند و به عنوان برند این دو محصول به فروش می رسانند 
در حالی که نمایندگی های رس��می این دو ش��رکت خودشان با 
دو ن��ام جداگان��ه هم اکنون در داخ��ل محصول تولید می کنند 
که قطعاتشان هم از چین وارد می شود.وی گفت: عمده لوازم 
خانگی قاچاق از مرز های آبی همانند قشم، گناوه و هندیجان 
وارد می شود که این کاال های وارداتی قاچاق برخی مناطق از 

جمله بانه را هم پوشش می دهد. 

تصمیمات عجوالنه به ضرر بازار 
 کارشناس بازار سرمایه در رابطه با اعمال محدودیت جدید مبنی 
بر کاهش زمان پیش گش��ایش گفت: تغییر س��اعت معامالت 
به  دلیل عدم کنترل و مدیریت نوسانات بازار سرمایه در طول 
روز است،  وقتی مسئوالن چنین تصمیمی را اخذ می کنند آیا 
نمی دانند که هیجان فروش به نحوی است که افراد در همان 
۱۵ دقیقه آغازین پیش گش��ایش هم می توانند س��هام خود را 
برای فروش بگذارند و روند شاخص را منفی کنند. علی عباسی 
در گف��ت وگو با باش��گاه خبرن��گاران افزود:کاهش زمان پیش 
گش��ایش  فقط بر حجم معامالت تاثیر می گذارد و روند آن را 
کاهشی می دهد، در حال حاضر بازار نیازمند اعتماد سازی دارد 

و تصمیمات عجوالنه فقط به بازار ضربه می زند.

فروكش كردن  حباب قيمت مسكن 
ادامه از صفحه یک ...نرخ ارز در قیمت بازار مسکن در ماه های 
آتی تأثیر خواهد داشت، از این رو پیش بینی می شود که قیمت 

بازار مسکن در هفته های آتی روند نزولی داشته باشد.
بخشی از کاهش قیمت مسکن در پی پایین آمدن قیمت دالر، 
مربوطه به فضای روانی موجود در اقتصاد کشور است، در شرایط 
کنونی بخش��ی از افزایش قیمت مس��کن حباب بوده و احتمال 

می رود که این حباب فروکش کند.
در هر صورت بازار مسکن تحت تأثیر بازارهای اقتصادی از جمله 
بازار ارز اس��ت، زیرا قیمت مصالح س��اختمانی رابطه مستقیمی 
ب��ا ن��رخ دالر دارد، از ای��ن رو هر چه قدر نرخ ارز کاهش یابد، به 
همان میزان قیمت مصالح پایین آمده و در نهایت قیمت تمام 

شده مسکن کاهش خواهد یافت.
البت��ه رون��د افزایش یا کاهش قیم��ت ارز را نمی توان با میزان 
افزایش یا کاهش قیمت مس��کن مقایس��ه کرد، از این رو این 
انتظار می رود که با تداوم روند نزولی دالر، قیمت مس��کن به 

تدریج کاهش یابد و این کاهش طول می کشد.
قطعا مس��ئوالن نباید به مس��ائلی همچون کاهش قیمت دالر 
ب��رای بهب��ود وضعیت بازار مس��کن دل ببندند، بلکه باید برای 
ساماندهی این حوزه، اقدامات زیربنایی همچون تولید مسکن 
انب��وه، حمای��ت از بخ��ش خصوص��ی، مدیریت ب��ازار مصالح 

ساختمانی و ارائه تسهیالت گسترده صورت گیرد.

ضرورت درک شرايط  به جای استيضاح
ادامه از صفحه یک ...داش��ته و س��الیان س��ال با این مشکالت 
مواجه بوده نمی توان انتظار داش��ت در ش��رایط فشار حداکثری 

تحریم ها اصالحات بنیادین در اقتصاد انجام شود.
نمایندگان مجلس باید توجه داشته باشند که کمتر از ۹ ماه از 
عمر دولت باقی مانده و خردادماه هم انتخابات ریاست جمهوری 
انجام می شود. بنابراین اگر استیضاح هم صورت بگیرد به حل 
مشکالت کمک نخواهد کرد. در این شرایط جنگ اقتصادی اگر 
وزیر اقتصاد استیضاح شود، برای مدتی وزارتخانه با سرپرست 
اداره خواهد شد. حال در شرایطی که فقط ۹ ماه از عمر دولت 
باقی مانده این سرپرست باید با معاونان هماهنگ شود و سهم 
مشترک از مسائل پیدا کنند. در ضمن باید توجه داشته باشیم 
که سرپرست یک وزارتخانه قدرت و اختیارات کافی هم ندارد. 
همچنین هر فردی حاضر نمی شود در این شرایط و در این مدت 
بعد از استیضاح یک وزیر، بیاید و مسئولیت قبول کند. از سوی 
دیگر آقای دژپس��ند س��الها در س��ازمان برنامه و بودجه فعالیت 
داش��ته و ادبی��ات برنامه ریزی را ب��ه خوبی می فهمد. همچنین 
معاون بازرگانی در وزارت بازرگانی بوده و در این حوزه هم سابقه 
کار دارد. بنابراین مجلس به جای اینکه این عالمت را به خارج 
از مرزها بدهد که فش��ارها اثرگذار بوده و به همین علت وزیر 
اقتصاد را استیضاح کردیم، می تواند با دعوت از وزیر و مسئوالن 
وزارت اقتصاد و سازمان های مطبوع، چالش هایی که وجود دارد 
را مط��رح و راهکاره��ای رف��ع آن را ارائه دهد و یا از مس��ئوالن 
راهکار مطالبه کند. نکته مهم این است که استیضاح در آخرین 
مرحله قرار دارد. شاید اگر زمان کافی بود و مجلس از عملکرد 
و توضیحات وزیر اقتصاد اقناع نمی ش��د می توانس��ت نسبت به 
استیضاح آقای دژپسند اقدام کند اما در این شرایط طرح مسئله 
استیضاح چیزی جز ضرر و هزینه برای کشورمان ندارد. بحث 
دیگر سیاست خارجی است که نمایندگان باید از شرایط درک 
درستی داشته باشند. ترامپ ۷2 روز در مسند قدرت قرار دارد و 
در این مدت به افزایش فشارها علیه ایران اقدام می کند از سوی 
دیگر مش��خص نیس��ت دولت بعدی آمریکا هم چه رویکردی 
برای ایران انتخاب کند و قطعا در مدت زمان کوتاه فش��ارها را 
کاهش نمی دهد. بنابراین اس��تیضاح در این ش��رایط اوضاع را 
بدتر خواهد کرد البته این حق مجلس اس��ت که مس��ئوالن را 
ب��رای توضی��ح، عملکرد و مطالبه گری به مجلس دعوت کند و 

ایده های خود را با آنها در میان بگذارند.

اقتصاد كالن

  گـروه اقتصـادی – كـورش شرفشـاهی: گرانـی و تـورم به
اندازه ای افسـار گسـيخته شـده كه نااميدی را در بين مردم 
گسـترش داده اسـت. متاسفانه مدتهاسـت كه مردم نه تنها 
اميـدی بـه كنترل تورم و گرانی ندارند، بلكه معتقد هسـتند 
دولـت بـه جـای كنترل گرانـی و تورم، بـر آن دامن می زند و 
مشـكالت اقتصـادی و كسـری بودجه دولـت از جيب مردم 
تامين می شـود. بحث ديگر انتقادهايی كه بين مسـووالن به 
وفور مطرح می شود كه مديريت دولتی در سيبل اين انتقادها 
قرار دارد. اينكه عده ای مجلس، قوه قضاييه و مسووالن را به 
سياه نمايی متهم می كنند، بی انصافی است، زيرا به هيچ عنوان 

نمی توان منكر سوءمديريت دولت تدبيرو اميد شد.

ناهماهنگی بدتر از تحریم � 
بی شک مقام معظم رهبری فصل الخطاب سیاست کالن کشور 
اس��ت زیرا ایش��ان تاکنون اثبات کرده اند که مانند داوری بی 
طرف نسبت به همه چیز قضاوت کرده و بدون در نظر گرفتن 
هر مساله حاشیه ای، منافع مردم را به عنوان یک اصل بر همه 
چیز ترجیح داده اند. حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه 
بسیاری از مشکالت کنونی اقتصادی ارتباطی به تحریم ندارند 
و ناشی از ناهماهنگی ها هستند، گفتند: بسیاری از گرانی های 
اخیر توجیه ندارد و باید با هماهنگی بین دستگاههای مربوطه 
هرچه زودتر عالج شوند.ایش��ان، گرانی گوش��ت، مرغ، گوجه تا 
پوشک بچه را برغم موجود بودن جنس و کاال، گرانی های بی 
مبنا و بی دلیل خواندند و افزودند: همه این گرانی ها و مشکالت، 
با هماهنگی دس��تگاهها قابل حل هس��تند و باید مش��کالت از 
جلوی پای مردم برداشته شود. این بیانات نشان می دهد که تا 

چه اندازه باید نگران مدیریت تدبیر و امید باشیم.

بی تفاوتی به گرانی و رها کردن بازار � 
به دنبال بیانات رهبر انقالب، رییس مجلس گفت: تصمیمات 
ما در حوزۀ مسکن، بورس، ترخیص کاالهای اساسی از گمرک، 
سیاس��ت های پولی و بانکی، نظام بودجه ریزی،  اختصاِص ارز 
ترجیحی،  س��وداگری ها در بازار ارز، طال و خودرو، بی تفاوتی 
نسبت به گرانی ها و رها کردن بازار و بی توجهی به تولید ملی، 
به پاس��تور و بهارس��تان و باب همایون و میرداماد  ارتباط دارد 
نه به جورجیا و میشیگان و آریزونا. محمدباقر قالیباف با تاکید 
ب��ر اینک��ه ب��ه مردم آدرس غلط ندهید گفت: مهم ترین ریش��ه  
مشکالت کشور سوء مدیریت، استفاده نکردن از ظرفیت های 
عظیم داخلی، دس��ت روی دس��ت گذاشتن و ناهماهنگی میان 
نهادهای سیاستگذار و مجریست؛ و همین سوءمدیریت هاست 
که باعث عدم برقرارِی ارتباِط مناس��ب تجاری با کش��ورهای 

همسایه و منطقه و کشورهای مهم دنیا مخصوصا کشورهای 
آسیا واوراسیا شده است.

توجیه سوءمدیریت با سیاسی کاری  � 
پ��س از نط��ق قالیباف، رئیس بانک مرکزی که نمی خواس��ت 
س��وءمدیریت دول��ت را بپذی��رد، در نام��ه ای به رئیس مجلس 
نوشت:حضرتعالی به خوبی درجریان مسائل و مشکالت کشور 
هس��تید و چند بار نیز ش��خصًا جنابعالی را در جریان مش��کالت 
قرار داده و ش��رایط را درجلس��ات مختلف مجلس خدمت تان 
تشریح کرده ام. لذا، من واردکردن بانک مرکزی را به مباحث 
سیاس��ی و حاش��یه ای توصیه نمی کنم و آن را به  صالح کش��ور 
نمی دان��م و اعتق��اد دارم تم��ام نیروی اینجانب و بانک مرکزی 
بای��د معط��وف به مقابله با تحریم ها و کمک به اقتصاد کش��ور 
باشد. انتظار دارم، جنابعالی که در جریان همه امور قرار دارید، 
برای کمک به رویکرد بانک مرکزی در مقابله با این فشارهای 
اقتصادی، با سیاست های ضدتورمی و تالش  برای رونق تولید 
داخلی، همراه و همگام ش��وید. هدف از تحریر این مرقومه نیز 
صرفا تأکید به این نکته اس��ت که مردم عزیز بدانند اگر بانک 
مرکزی چشم به نتیجه انتخابات آمریکا دوخته بود، اینگونه با 
قدرت درمقابل فش��ار حداکثری ایس��تادگی نمی کرد و این قدر 

نیز هدف حمله دشمنان قرار نمی گرفت. 

 � نباید پشت مردم را خالی کرد
از س��وی دیگر نماینده اردبیل در مجلس ش��ورای اس��المی در 
اخطاری با اش��اره به گذش��ت یک س��ال از تغییر قیمت بنزین 
گفت: آقای رییس جمهور همان روز گفتید این گرانی تاریخی 
به نفع مردم اس��ت و درآمد حاصل از آن بین اقش��ار کم درآمد 
توزیع خواهد شد و برآوردتان از تورم حاصل از این گرانی فقط 
4 درصد بود، حال بعد از  گذشت یک سال اقشار کم درآمد زیر 
فشار اقتصادی بی سابقه دست و پا می زنند و طبقه متوسط در 
سراشیبی سقوط به طبقات پایین است. صدیف بدری با اشاره 
به تاثیر تورم بر قیمت ماشین و مسکن و وضعیت دالر و سکه 
در عین حال حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را ضروری 
دانست و خاطرنشان کرد: نمی شود چشم در چشم مردم دوخت 
و وعده داد و از صحنه بیرون رفت. نمی شود به هر طریقی مردم 

را به بازار سرمایه کشاند و پشت آنها را خالی کرد.

رفتارهای هیجانی  � 
اگرچه قبول داریم گرانی و تورم باعث بحران های جسمی و البته 
روحی ش��ده، اما هرچیزی اندازه دارد و باید منطق داش��ته باش��د. 
مصطفی رضا حسینی قطب آبادی نماینده شهربابک در نطق میان 
دستور، تحصن و اعتصاب غذای خود در دفتر کارش در طبقه ششم 
مجلس را اعالم کرد و ضمن عذرخواهی از خانواده اش گفت: به 

عنوان سرباز والیت در حمایت از محتاجین به نان شب و گرفتاران و 
به خاطر عدم صداقت برخی مسووالن این کار را انجام خواهم داد. 
وقتی به جای تفکر و ارایه راهکار، تصمیمات احساسی و نمایشی 
جدی می ش��ود، باید هم انتظار این نوع رفتارها را داش��ته باش��یم. 
باید قبل از هر کاری تفکر کرد. اگر اشکاالتی در عملکردها وجود 
دارد، باید با سند و مدرک مطرح و راهکار ارایه داد، براستی اینکه 
یک نماینده اعتصاب غذا کند، چقدر می تواند مشکالت مردمی 
را حل کند که سالهاس��ت در بدترین ش��رایط اقتصادی و در عمل 

در اعتصاب غذا هستند.

همگرایی به جای تقابل � 
امروزه شوراهای عالی بسیاری در کشور شکل گرفته که نمایندگان 
مجلس نیز در آنها عضو هس��تند که می توان در این ش��وراها به 
راهکارهای منطقی دس��ت یافت. از س��وی دیگر جلسه سران قوا 
تعریف شده تا سران قوا به جای پنجه کشیدن بر چهره یکدیگر در 
تریبونهای سیاسی، مشکالتشان را مطرح کنند و به راهکار منطقی 
برسند. اگر تا به امروز در این جلسات مشکالت مطرح شده اما به 
نتیجه نرسیده، بهتر است به صورت مستند دالیل مطرح شود تا 
مردم بدانند کدام قوه به چه دلیل کم کاری یا کارشکنی می کند 

و هدف از این رفتارها چیست؟

بی توجهی به ظرفیتها � 
در اینک��ه تحری��م ها تاثیر بس��زایی بر اقتصاد می گذارد، ش��کی 
نداریم، اما اینقدر هم موثر نیس��ت که کش��ور را فلج کند. وقتی 
کش��ور ما آب و هوای چهارفصل دارد که می توان در هر فصل 
کش��اورزی کرد، وقتی جز ۱۰ کش��ور برتر جهان هستیم و معادن 
غنی بسیاری داریم، وقتی آثار باستانی دیدنی، صنایع دستی جذاب، 
وضعیت جغرافیایی منحصر به فرد، ظرفیت های خوب در عرصه 
گردشگری، نخبگان بسیار در تمامی بخشها و... داریم، چه دلیلی 
دارد که تمامی این بخشها مغفول مانده و نمی توانیم اقتصاد را با 
یکی از این بخشها مدیریت کنیم، در حالی که بسیاری از کشورها 
اقتصاد تک محصولی دارند؟ دلمان نمی خواهد بپذیریم که فساد 
ساختاری کشور را گرفته، اما واقعیتها اسفبار است. وقتی میلیونها 
دالر ارز 42۰۰ تومانی برای تهیه نیازهای اولیه مردم اختصاص 
می یابد اما معلوم نیست کجا خرج شده و دست چه کسی است و 
هیچ دستگاهی به دنبال پیدا کردن این همه فساد نیست، وقتی 
به وفور انواع کاالها احتکار می شود، وقتی انواع سالطین و مافیا 
اقتصاد کشور را مدیریت می کنند و آنها تعیین می کنند دالر، سکه، 
خودرو، مسکن، لوازم خانگی، موبایل، حبوبات، مرغ، گوشت و... 
را از کجا و چقدر بخریم، تا حدودی قانع می شویم که وضعیت و 

مدیریت چگونه است. 

تجارتبحرانهایپیدرپیاقتصادیراآسیبشناسیمیکند؛

اقتصاد در تله سوءمدیریت یا تحریم

اخبار كوتاه

سوابق يك ماه گذشته بازار نشان می دهد

تمایل نرخ ارز برای کاهش قیمت 
 یک کارش��ناس اقتصادی با اش��اره به این که منابع ارزی در اختیار 
بان��ک مرک��زی می تواند نرخ ارز را وارد مدار کاهش��ی کند، گفت: 
بانک مرکزی با کنترل توأمان عرضه و تقاضا می تواند نرخ ارز را 
تا کمتر از 2۰ هزار تومان کاهش دهد ولی اگر صرفاً روی عرضه و 
بازگشت ارز صادراتی تمرکز کند، می تواند نرخ ارز را تا حدود کمتری 
نسبت به حالت قبل کاهشی کند. محمدرضا مهدیار اسماعیلی در 
گفت وگو با مهر با بیان این که با وضع قوانین هوشمندانه تر، می توان 
عرضه و تقاضا را بهتر مدیریت کرد، اظهار داشت: در کشورهای 
توسعه یافته که حتی تحت تحریم نیز نیستند، در حوزه مدیریت 
منابع ارزی صادرکنندگان موظف به برگرداندن هرچه سریع تر منابع 
خود به چرخه اقتصاد هستند. همچنین برای واردکنندگان و تقاضا 

کنندگان ارز قوانینی وضع شده که چرخه اقتصاد کشورشان از روال 
خارج نشود. اسماعیلی با بیان اینکه بانک مرکزی در شرایط فعلی 
ابزار و توان الزم برای مدیریت بازار ارز را دارد، گفت: تقارن زمانی 
کاهش نرخ ارز با انتخابات آمریکا باور مردم را بر آن داشت که نتیجه 
انتخابات آمریکا در کاهش نرخ ارز مؤثر بوده است. بانک مرکزی 
زمانی ابزار مدیریتی بازار ارز را به کار گرفت که مردم تصور کردند، 
روند کاهشی نتیجه انتخابات آمریکا است. این اتفاق موجب ورود 

دالرهای خانگی به بازار و کاهش شوک وار نرخ ارز شد. این استاد 
دانشگاه با اشاره به نتایج قابل تأمل شوک کاهشی نرخ ارز افزود: 
جذابیت بازار ارز به واسطه ریزش سنگین نرخ ها، بانک مرکزی و 
فعاالن بازار را به جلوگیری از این ریزش سنگین ترغیب کرد. چرا 
که کاهش شدید و یکباره نرخ ارز، صادرکنندگان را متضرر و صعود 
مجدد نرخ ها کام مردم را تلخ کرد. وی تأکید کرد: کج سلیقگی در 
زمان استفاده از ابزار مدیریتی بازار ارز مقارن با انتخابات اخیر آمریکا، 

که علت و معلول بیرونی هم نداشته، منجر به کاهش و بازگشت 
نرخ ارز در بازه کوتاه و کم اثر شدن بکارگیری سیاست ارزی بانک 
مرکزی ش��د. اس��ماعیلی درباره فعالیت دالالن در بازار ارز اظهار 
داشت: عدم شفافیت و نظارت در مسیر عرضه های سنگین ارز در 
بازار از سوی بانک مرکزی، باعث شده تا در بخش های تاریک از 
مسیر انتقال منابع ارزی همیشه رشد دالل ها را شاهد باشیم. وی 
افزود: همچنین صرافی هایی که نوک پیکان دریافت منابع از بانک 
مرکزی هستند و در مسیر جابه جایی ارز »حضور در سایه« دارند، 
بستر شکل گیری داللی را فراهم می کنند. مشخص نیست با چه 
امتیاز و قاعده ای صرافان نسبت به یکدیگر مستحق دریافت منابع 

ارز بیشتر و مرغوب تر هستند. 

افزایشتخلفاتمعاملهطالدرفضایمجازیسپرده99درصدمالباختگانموسساتاعتباریپرداختشد
  معاون نظارت بانک مرکزی گفت: در مجموع حدود 2۰ هزار میلیارد تومان برای مؤسسات 
مالی و اعتباری غیر مجاز دادیم که باالی ۱۰ هزار میلیارد تومان از این منابع به بیت  المال 
برگشته است.فرهاد حنیفی در گفت وگو با فارس، در مورد مشکل تعاونی اعتبار غیرمجاز 
و چقدر از پول بانک مرکزی و بیت المال برای این تعاونی ها پرداخت شد گفت: مجموع 
تعاونی های اعتباری غیرمجاز حدود ۸ میلیون نفر از مردم را درگیر خودشان کرده بود 
که  تخلفاتی در این شرکت های تعاونی غیر مجاز صورت گرفته، اما این تعاونی  ها دارای 
پرسنل، شعب، دارایی ها و تسهیالتی که به متقاضیان داده اند، هستند و قرار شد، بخش 

مهمی از بدهی های آنها از این محل تأمین شود و در حال حاضر باالی ۹۹ درصد از سپرده گذاران در این تعاونی ها سپرده 
خودشان را دریافت کرده اند و فقط سپرده های کالن مانده است.معاون بانک مرکزی گفت:  در مواردی که تعاونی  های 
اعتباری اموالی خوب داشته و شناسایی شده اند، حتی برای سپرده گذاران بزرگ هم در چارچوب تهاتر با اموال سعی شده، 

پرداخت هایی صورت بگیرد و پیشرفت های خوبی در این زمینه انجام شده است که در حال پیگیری است.

 رییس اتحادیه طال و جواهر تهران بسترهای الزم برای معامالت طال در فضای مجازی 
را فراهم ندانست و از مردم خواست از خرید طالی دست دوم خودداری کنند.ابراهیم 
محمدولی در گفتگو با مهر افزود: قوانین و ضوابط مربوط به سایر کاالها را نمی توان بر 
طال، جواهر و مصنوعات آن وضع کرد و برای تدوین قوانین معامالت طال در فضای 
مجازی مسلماً از کارشناسان و خبرگان حوزه طال و جواهر و فضای وب بهره گیری 
خواهد شد.رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران با اشاره به افزایش تخلفات در بخشی از 
فضای مجازی و مراجعه برخی مالباختگان معامالت طال در این فضا به اتحادیه، گفت: 

آنچه در فضای مجازی از یک مصنوع طال نمایش داده می شود با آنچه در واقعیت وجود دارد از حیث وزن و عیار با اختالف 
زیادی همراه است، لذا باید قوانین و ضوابط معامله در این فضا بسیار جامع و کامل باشد تا مصرف کننده و خریداران طال 
در این حوزه متضرر نش��وند و حساس��یت این اتحادیه در این موضوع به خاطر حمایت از حقوق مصرف کننده اس��ت. وی 
تاکید کرد: فروش طالی دست دوم تخلف صنفی است و مردم از خرید طالی دست دوم به علت وجود معضالت متعدد 

و احتمال متضرر شدن خودداری کنند.

 دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعالم کرد: با راه اندازی سامانه 
سرمایه گذاری خارجی زمان سرمایه گذاری در مناطق آزاد 
به ۳۰ روز کاهش یافته اس��ت. مرتضی بانک در رابطه با 
راه اندازی سامانه سرمایه گذاری خارجی گفت: این سامانه 
مهمترین عنصر پنجره واحد مناطق آزاد است چرا که در 
حوزه تولید و سرمایه گذاری و سهولت کسب و کار  اهمیت 
ویژه ای داش��ته و در ش��فافیت فعالیت و کاهش فرآیند و 
زمانبری مورد توجه است. وی با اشاره به راه اندازی سامانه 
سرمایه گذاری به صورت پایلوت گفت: طی دو ماه آینده با 
رفع برخی مشکالت و محدودیت های احتمالی که ممکن 
است در عمل بروز کند این سامانه به بهره برداری خواهد 
رس��ید. بانک در رابطه با وضعیت س��رمایه گذاری خارجی 
و داخلی در طول یک س��ال گذش��ته در سال جهش تولید 

و همچنین مشوق ها و قواعد مربوط در مناطق آزاد برای 
جذب سرمایه گذاران خارجی و داخلی توضیحاتی ارائه کرد. 
دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: مشوق ها طبق قانون 
مشخص هستند و ما مشوق جدیدی نداریم و آن چه برای 
سرمایه گذار مورد توجه است مشوق هایی است که در قانون 
وجود دارد و می تواند به آنها استناد کند. بانک در رابطه با 
وضعیت سرمایه گذاری در مناطق آزاد و ویژه نیز با اشاره به 
این که در سال های اخیر و بعد از خروج آمریکا از برجام و 
شدت گرفتن تحریم ها در مقاطعی نیز سرمایه گذاری تحت 
تاثیر قرار گرفته اس��ت توضیح داد: در س��ال ۱۳۹۸ ارزش 
سرمایه گذاری داخلی حدود ۱۰ هزار و ۷۰۰ میلیون تومان 
و سرمایه گذاری خارجی 2۱۱ میلیون دالر بوده است. این 
در حالی است که در سال جاری و تاکنون سرمایه گذاری 
داخلی به 6۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که پیش بینی می شود 
تا پایان سال نسبت به سال گذشته افزایش داشته باشد. وی 
گفت: میزان س��رمایه گذاری خارجی نیز تاکنون در س��ال 
جاری ۱2۳ میلیون دالر بوده که به نظر می رسد تا پایان 
سال نسبت به سال قبل با رشد همراه باشد.دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد گفت: در س��ال ۱۳۹۷ س��رمایه گذار ی 
داخلی حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان بوده که در س��ال های 

بعد با افزایش همراه بوده است.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره به اینکه سه مانع عمده در 
مسیر تولید کشور وجود دارد گفت: مورد نخست غیرقابل 
پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و محصوالت، مورد دوم 
بی ثباتی مقررات، دستورات و آئین نامه های دستگاه های 
اجرایی و مورد سوم عدم تأمین مالی کافی است. بهمن 
عبداللهی، افزود: بخشی از علت بی ثباتی قیمت مواد اولیه، 
ناشی از تحریم است، اما بخشی هم به تصمیمات داخلی 

برمی گردد که اثرات تحریم ها را دوچندان کرده است.
وی ادامه داد: موضوع بی ثباتی مقررات، دیگر به تحریم 
مربوط نیست، بلکه مستقیم به تصمیمات داخلی مربوط 
می ش��ود، در واقع هرروز تصمیمات خلق الس��اعه و بعضًا 
بدون مطالعه و غیرکارشناس��ی گرفته و ابالغ می ش��ود 
که آثار سوء آن را مدتی بعد به صورت مستقیم در تولید 

می بینیم.
عبداللهی گفت: مورد س��وم یعنی عدم تأمین مالی هم 
خیلی به تحریم مربوط نمی شود، وقتی هر روز در کشور 
فریاد می زنیم که رش��د نقدینگی غیرقابل کنترل ش��ده 
است و به تعبیری روزی دوهزار میلیارد تومان به آن اضافه 
می شود، یعنی نقدینگی هست ولی باید با سیاست هایی 
ای��ن نقدینگ��ی را به بخش های تولیدی و مولد کش��ور 
هدای��ت ک��رد که این امر با تصمیمات داخلی امکان پذیر 

اس��ت، اگر این ۳ مش��کل به نحوی حل شود حتماً شاهد 
جهش تولید خواهیم بود.

رئیس اتاق تعاون در ارزیابی کلی از ش��رایط اقتصادی 
کشور گفت: اگر با بخش تولید کمی مهربانانه تر برخورد 
می شد. اگر مسئولین توجه بیشتری داشتند. حتماً شرایط 
بهتر می شد. اگر برخی اقدامات صورت می گرفت شرایط 

تولید می بایست از اآلن بهتر می شد. 
وی درباره رسیدن به سهم 2۵درصدی تعاون در اقتصاد 
گفت: در زمان حاضر بیش از ۷۵ درصد اقتصاد کشور در 
اختیار دولت اس��ت. زمانی که ۷۵درصد در اختیار دولت 
است نمی توان توقع داشت که 2۵درصد در اختیار تعاون 
باشد. برای رسیدن به سهم 2۵درصد الزاماتی وجود دارد. 

اجرای قوانین مرتبط با این توسعه است. 

رئيس اتاق تعاون انتقاد كردمرتضی بانك خبرداد

تصميم های داخلی باعث تشديد آثار تحريم  كاهش سرمايه گذاری داخلی و خارجی در مناطق آزاد 

سرمقاله
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 شایسته گزینی مدیران  توزیع برق 
5 شهرستان استان مرکزی

 مع��اون منابع انس��انی ش��رکت 
توزیع نیروی برق اس��تان مرکزی 
ازبرگزاری فراخوان عمومی برای 
انتخاب مدیران  جدیدتوزیع برق۵ 

شهرستان استان خبرداد.
 حس��ن ریاحی نسب بابیان اینکه 
انتخ��اب مدیران مطابق فراخوان 
عالوه بر ایجاد فرآیندرقابت سالم 
و عادالنه، باعث مشارکت افراد دارای قابلیت و عالقمند شده و 
بسترسازحضور افراد متخصص و جوان در عرصه های مدیریتی 
کشور جهت خدمت رسانی بیشتر و مطلوبتربه مردم خواهد شد. 
وی خاطرنشان کرد: انتخاب مدیران توزیع برق شهرستانها از 
بین داوطلبین حائز شرایط پس ازمراحل اداری  جهت استفاده 
از خرد جمعی بعد از انجام مصاحبه توس��ط تیم ۹نفره خبرگان 
ش��رکت به انجام می رس��د. معاون منابع انسانی شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان مرکزی گفت: طی چند ماه اخیر براس��اس 
دستور العمل فراخوان، انتخاب مدیران توزیع برق شهرستانهای 
آشتیان ، فراهان، غرق آبادوخنداب از طریق فراخوان شایسته 
گزینی انجام و مدیران این شهرستانها مشخص و منصوب شدند. 
ریاحی نس��ب بابیان اینکه معرفی مدیرتوزیع برق شهرس��تان 
شازند نیز که توسط فراخوان تعیین شده ومنتظرانجام مراحل 
اداری اس��ت،افزود: ب��رای تعیین مدیرتوزیع برق شهرس��تان 

کمیجان نیز در حال برگزاری فراخوان هستیم.

 معرفی مناطق برتر شرکت ملی
 پخش فرآورده های نفتی 

 طی نشست ویدئو کنفرانس با حضور مدیرعامل شرکت ملی پخش 
فرآورده ه��ای نفت��ی ایران و مدیران مناطق ۳۷ گانه درخصوص 
طرح تبدیل ناوگان حمل و نقل عمومی بنزینی به دوگانه سوز از 
مدیر منطقه قم و دیگر مناطق برتر تجلیل بعمل آمد.  به گزارش 
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم، 
در  این نشست که در ستاد شرکت ملی پخش  فرآورده های نفتی 
برگزار ش��د، ش��رکت های ملی پخش فرآورده های نفتی مناطق 
آذربایجان غربی، قم و کرمانش��اه به ترتیب رتبه اول تا س��وم این 
ش��رکت را در اجرای طرح رایگان دوگانه س��وز کردن خودروهای 
عمومی )تاکسی و وانت( کسب و  لوح تقدیر دریافت کردند. کرامت 
ویس کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در 
این نشست گفت: طرح تبدیل دوگانه سوز خودرو مصوب شورای 
اقتصاد و هیئت دولت است که برعهده وزارت نفت واگذار شده، 
به همین منظور تمام واحدهای ستادی این موضوع را به شکل 
ویژه در دستور کار قرار دادند. به گفته ویس کرمی تاکنون ۱۷۵ 
هزار خودرو در این سامانه ثبت نام کرده اند که ۷۵ هزار مورد آن 
شامل این طرح رایگان می شوند. وی افزود: هم اکنون 4۳ هزار 
خودرو به طور رایگان دوگانه س��وز ش��ده اند و 22 هزار مورد نیز 
در نوب��ت تبدی��ل قرار دارند. به گفته وی 22۱ کارگاه در سراس��ر 
کش��ور تجهیز ش��ده اند که مناطق ۳۷گانه شرکت ملی پخش را 
پوشش می دهند. ویس کرمی، شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه آذربایجان غربی، ش��رکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه قم و شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
کرمانشاه را به ترتیب حائز رتبه اول تا سوم این شرکت در اجرای 
طرح رایگان دوگانه س��وز کردن خودروهای عمومی )تاکس��ی و 
وانت( معرفی کرد. وی از مدیران مناطق مرکزی، کردس��تان و 
چالوس نیز به عنوان رتبه های چهار تا شش��م نیز قدردانی کرد. 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی،  رنکینگ انتخاب 
مناطق را بر اساس تعداد ثبت نام خودروها نسبت به خودروهای 

مشمول همان مناطق اعالم کرد.

 رشد 50 درصد ی تعداد فوت شدگان 
شهر اصفهان

مدیرعامل س��ازمان آرامس��تان های شهرداری اصفهان گفت: 
تعداد فوت شدگان شهر اصفهان در ۸ ماهه امسال بیش از ۵۰ 

درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
احمدرضا مرادی اظهار کرد: با توجه به افزایش۹۰ درصدی آمار 
متوفیان در مهر ماه سال ۹۹ نسبت به مهرماه سال ۹۸، تمهیدات 
و برنامه ریزی  های الزم برای توسعه، ساخت و آماده سازی قبور 

و ارائه خدمات در شرایط بحرانی اتخاذ شده است.
وی ادامه داد: به علت شیوع بیماری کرونا و مرگ و میر ناشی از 
آن، آمار متوفیان شهر اصفهان در هشت ماهه سال ۹۹ نسبت به 
مدت مشابه در سال گذشته ۵2 درصد رشد داشته در حالی که این 
آمار برای مدت مشابه در سال ۹۸ نسبت به سال۹۷، هشت درصد 
است. مدیرعامل سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان بیان 
کرد: با توجه به شرایط بحرانی ایجاد شده، فعالیت های اجرایی 
و خدماتی سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان با سرعت 

بیشتری در حال اجرا است. 
وی با اشاره به اینکه پیش  بینی و اجرای تدابیر الزم برای افزایش 
ظرفی��ت ه��ا اعم از امکانات، تجهیزات، س��اخت قبور و رعایت 
دستورالعمل های بهداشتی به ویژه اعمال پروتکل های مربوط 
به خاکسپاری اموات کرونایی بسیار ضروری و حائز اهمیت است، 
گفت: این موضوع پیش از این در دستور کار مدیریت شهری و 
سازمان آرامستان های شهرداری اصفهان قرار گرفته و اقدامات 
و تمهیدات الزم و متناسب در این زمینه اجرا شده است.  مرادی 
تصریح کرد: در راستای تسهیل و تسریع در خدمات  رسانی به 
شهروندان و پاسخ به نیازهای مردم و نیز برای ساخت مکانیزه 
قبور تعداد اکیپ  های مربوط به این کار، پیمانکاران و بهره گیری 
از قبور پیش س��اخته بتنی افزایش یافته اس��ت. وی بیان کرد: 
همچنین حذف پیش فروش قبور تا اطالع ثانوی، افزایش اکیپ 
 های تغس��یل، تکفین و تدفین اموات، افزایش ماموریت های 
ن��اوگان خودروهای حمل متوفی، اضافه کردن ش��یفت کاری 
خادمان آرامس��تان ها بخش��ی از اقداماتی اس��ت که در شرایط 

بحران کنونی انجام و با جدیت در حال پیگیری است.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

بازدیدازتأسیساتشرکتنفتوگازگچسارانهمکاریشهرداریرباطکریمباادارهکلامورمالیاتی
همکاری های دوجانبه ش��هرداری رباط کریم با اداره کل امور مالیاتی غرب اس��تان 
تهران مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت. به گزارش روزنامه تجارت مهندس پارس��ا 
شهردار رباط کریم  با مدیر کل امور مالیاتی غرب استان تهران در محل شهرداری 
رباط کریم دیدار و گفتگو کرد. علی کیوانی - رباط کریم؛ جلسه هم اندیشی مهندس 
پارسا شهردار رباط کریم  با زحمتی، مدیر کل محترم امور مالیاتی غرب استان تهران و 
هیات همراه به میزبانی شهرداری رباط کریم در حضور مهندس حدادی و آقای قاسمی 
لو، رئیس و نائب رئیس محترم شورای اسالمی شهر برگزار و راهکارهای گسترش 

تعامل و همکاری های دو جانبه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مهندس پارسا درخصوص همراهی بی  شائبه امور 
مالیاتی غرب استان تهران گفت:  حرکت در جهت اعتالی اهداف انقالب اسالمی و آرمانهای نظام مقدس جمهوری 
اسالمی ایران از وظایف همه دستگاه ها و ارگانها و مردم است اما در این بین برخی از ارگانها با تعامل بسیار صمیمانه 
باعث می ش��وند در تحقق یافتن این اهداف ش��اهد س��رعت بیش��تری باشیم. شهرداری رباط کریم افزود: خوشبختانه 
اداره کل امور مالیاتی غرب استان تهران اهتمام ویژه ای در این خصوص داشته تا در راستای انجام خدمات مطلوب 
و مناسب و خدمت رسانی به شهروندان محترم توسط شهرداری رباط کریم؛ شاهد اقدامات خوبی باشیم و با برطرف 

نمودن مشکالت و موانع و ارائه راهکارهای متناسب طبق قوانین اقدامات مناسبی را انجام دهیم.

اهواز : فرج-فریدون عباس��ی رئیس کمیس��یون انرژی مجلس ش��ورای اسالمی 
و هیئت همراه از تأسیسات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران در استان 
ف��ارس بازدی��د کردن��د. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی ، دکتر 
عباسی  که از سوی مدیر عامل شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران، نماینده، 
فرماندار و مسئولین شهرستانهای ممسنی و رستم همراهی می شد ضمن بازدید 
از تاسیسات نفت و گاز در محور نورآباد، میشان و گچساران از روستاها و عشایر 
واقع در مسیر و طرح عمرانی سد چم شیر بازدید و از نزدیک در جریان مشکالت 

این منطقه قرار گرفت. وی در این بازدید اظهار امیدواری کرد: با اصالح و وضع قوانین مناسب در مجلس بتوانیم 
در بهبود کیفیت زندگی مردم در این نواحی تغییراتی ایجاد کنیم. در ادامه بازدید مدیر عامل شرکت بهره برداری 
نفت و گاز گچساران ضمن ابراز خشنودی از حضور رئیس کمیسیون انرژی مجلس در شورای اسالمی، نماینده و 
فرماندار و دیگر مسئوالن شهرهای استان ضمن تشریح فعالیت های این شرکت در گستره چهار استان کهگیلویه 
و بویراحمد، خوزستان، فارس و بوشهر و رسالت ذاتی این شرکت در تولید پایدار گفت: شرکت بهره برداری نفت 
و گاز گچس��اران در راس��تای عمل به مس��ئولیت اجتماعی خود در گذش��ته و حال به خوبی ایفای وظیفه نموده و تا 

جایی که قوانین و مقررات اجازه داده در این زمینه قدم های ارزشمندی برداشته شده است.

)PLT( ساخت ابزارهای نمودارنگار چاه های تولیدی
  اه��واز: ف��رج-در هم افزایی میان ش��رکت ملی حفاری ایران، 
مدیریت پژوهش و فناوری ش��رکت ملی نفت ایران و دانش��گاه 
صنعتی ش��ریف ابزارهای نمودارنگار چاه های تولیدی س��اخته 
ش��ده به دس��ت محققان داخل کشور دومین تست میدانی خود 
را با موفقیت در چاه شماره _  ۱۸ اهواز پشت سرگذاشت. مدیر 
خدمات ویژه شرکت ملی حفاری ایران در حاشیه تست میدانی 
ای��ن تجهی��زات که با حضور محققان پژوهش��کده  الکترونیک 

دانش��گاه صنعت��ی ش��ریف، نماین��دگان پژوه��ش و فناوری 
ش��رکت ملی نفت ایران، رؤس��ا و کارشناسان اداره کل خدمات 
نمودارگیری شرکت ملی حفاری ایران و کارشناسان مهندسی 
بهره برداری شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب صورت پذیرفت، 
اظهار کرد: ساخت ابزارهای نمودارگیری درون چاهی و سامانه 
سطحی بر اساس قرارداد پژوهشی در مرکز تحقیقات فناوری 
نمودارگیری در دانشگاه صنعتی شریف تحقق یافته است. علی 

دقایق��ی اف��زود: این ابزارهای تخصصی در تاریخ 2۰ و 2۱ ابان 
ماه ۹۹ تس��ت میدانی را پس از بررس��ی های فنی و رفع برخی 
ایرادات مشاهده شده در مراحل پیشین با موفقیت کامل پشت 
سرگذاشت و به طور رسمی در چرخه عملیات نمودارگیری قرار 
گرفت. وی گفت :  ابزار پیش گفته، در زمینه مطالعه و بررسی 
مهندسی مخازن نفت و گاز برای مشاهده پارامترهای تولیدی 
از جمله میزان تولید نفت ، گاز و آب در اعماق مختلف چاه های 

تولیدی کاربرد دارد و ش��امل حس گر های متفاوتی همچون 
س��نجش چگالی، دبی س��یال، میزان اش��باع آب، فشار ودما در 
پروفایل چاه می باش��دو داده های اخذ ش��ده از اعماق چاه به 
صورت برخط در سامانه سطحی قابل مشاهده می باشد  دقایقی 
اظهار کرد:  دس��تیابی به دانش فنی این ابزار برای دانش��گاه و 
این شرکت بسیار با اهمیت بوده و در زمان حاضر دو مجموعه 

ابزار در حال انجام تست های میدانی است. 

 سرپرس��ت اداره کل راه��داری و حم��ل و نق��ل جاده 
ای اس��تان همدان بر تالش جمعی در جهت کاهش 
تصادف��ات و تلف��ات جاده ای و افزایش ایمنی در جاده 

ها تأکید کرد.
صفر صادقی راد در مراس��م مانور ایمنی حمل و نقل 
با اشاره به اینکه موفقیت نیروهای راهداری در ارتقاء 
افزایش ایمنی جاده ها و کاهش سوانح رانندگی در گرو 
همکاری مردم و فرهنگ س��ازی در این اس��تان است، 
اظه��ار ک��رد: نگهداری جاده ها موضوع مهمی اس��ت 
ک��ه ب��رای تحقق آن باید م��ردم و رانندگان، نیروهای 
راه��داری را در انج��ام وظای��ف قانونی خ��ود بیش از 
گذش��ته یاری دهند و در این مورد به فرهنگ س��ازی 

نیاز داریم.
وی اف��زود: یک��ی از عوامل مهم در این زمینه افزایش 
آگاهی، دانش و تجربه رانندگی، ترویج فرهنگ ایمنی 

و آموزش ایمنی ترافیک است.
صادقی راد ادامه داد: نظارت و نگهدای راه ها سرمایه 
محسوب می شود که این موضوع به همکاری تمامی 

مردم و مسئوالن بستگی دارد.
وی اضاف��ه ک��رد: مردم و رانندگان باید در حراس��ت از 
جاده ها و نگهداری آن در کنار مسئوالن وظایف ملی 

خود را انجام دهند. 
سرپرس��ت اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان هم��دان به تجهیزات و ت��وان این اداره کل در 
بحث ایمنی راهها اشاره و خاطرنشان کرد: هم اکنون 
۳۰۰ دستگاه وسایل راهداری و راهسازی و همچنین 
تمامی عوامل و ماشین آالت در راهدارخانه ها مستقر 

شده اند.
وی دی��دار ب��ا امام جمعه هم��دان و تبیین برنامه های 
این هفته را از دیگر برنامه های این هفته دانس��ت و 
بیان کرد: تقاضای ما از ایشان این است که از امامان 
جماعات مس��اجد استان به ویژه روستاها بخواهند که 
مباحث ایمنی را تبیین کرده و مباحث مرتبط به ایمنی 

را به روستاییان اعالم کنند.
این مس��ئول یادآوری کرد: 2۹ آبان روز بدون حادثه 
نامگذاری شده و در این زمینه می طلبد همه همکاران 
و دس��ت اندرکاران پای کار باش��ند تا تصادفی نداشته 

باشیم.

 دکتر محمداسماعیل هنرمند مدیرعامل شرکت توزیع 
نیروی برق اس��تان گیالن به دیدار و گفتگو با مهندس 
جب��ار کوچک��ی نژادنماین��ده مردم رش��ت در مجلس 
شورای اسالمی پرداخت . دکتر محمداسماعیل هنرمند 
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان گیالن به 
دیدار و گفتگو با مهندس جبار کوچکی نژادنماینده مردم 
رشت در مجلس شورای اسالمی پرداخت. دراین نشست 
جبار کوچکی نژادضمن تقدیر از تالش های شرکت توزیع 
نیروی برق استان گیالن، برخی درخواست های مردمی 
و مطالبات عمومی در حوزه انتخابیه خود را مورد پیگیری 
قرار داد. رئیس کمیته امور اجتماعی و فرهنگی کمیسیون 
برنامه، بودجه و محاسبات مجلس درادامه به تبیین برخی 
چالش های صنعت برق کشور درحال حاضر پرداخت و 
ابراز امیدواری کرد با جذب اعتبارات الزم، بتوان مشکالت 
توزیع برق گیالن ازجمله نیاز به نوس��ازی ش��بکه های 
فرس��وده عملیاتی ش��ود. درادامه دکت��ر هنرمند ضمن 
استماع درخواست های مردمی مطروحه، به تالش های 
کارکنان شرکت از ابتدای سال ۹۹ جهت خدمات رسانی 
بهتر بویژه دو طرح جهادی افزایش تاب آوری ش��بکه و 
طرح جایگزینی شبکه مسی فرسوده با کابل خودنگهدار 
اشاره کرد وگفت : خدمات رسانی بهتر در گرو جذب منابع 
مالی مورد نیاز می باش��د و دراین زمینه نقش نمایندگان 
مردم در مجلس شورای اسالمی بسیار با اهمیت است.

وی ضمن اشاره به آغاز اجرای طرح برق امید از ابتدای 
آبان س��ال ۹۹ گفت:این طرح  مخصوص مش��ترکین 
مس��کونی بوده و در راس��تا ی اصالح الگوی مصرف در 
این بخش می باشد براساس این طرح مشترکین خانگی  
به سه دسته کم مصرف خوش مصرف و پرمصرف تقسیم 
می شوند به نحوی که در صورت رعایت الگوی مصرف  
از سوی مشترکین  قبض مصرفی مشترکین کم مصرف 
بص��ورت رای��گان خواهد بود و اج��رای این طرح عالوه 
بر حمایت از مش��ترکین کم مصرف مانع بروزآثار منفی 
زیست محیطی خواهد شد. هنرمند در انتها  درخصوص 
اجرای شدن ارایه خدمات غیر حضوری از ابتدای آذر سال 
جاری توسط شرکتهای توزیع از طریق نصب اپلیکشن 
سامانه برق من مطالبی را ارایه نمود و تاکیدکرد تالش  
همکاران این شرکت در راستای پاسخگویی هرچه بیشتر 

در قبال ذینفعان می باشد. 

ديدار مديرعامل شركت توزيع نيروی برق با نماينده مردم رشت حركت جمعی برای كاهش تلفات جاده ای ضروری است

 کتابخانه تحت وب آبفا استان اصفهان، منطبق بر استانداردهاي 
کتابداري و فن آوری های دیجیتال روز دنیا راه اندازی شد.  

 مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان گفت: کتابخانه آب و 
فاضالب اس��تان اصفهان دارای  بیش از 4 هزار عنوان کتاب 
فارس��ی و بیش از ۵ هزار عنوان کتاب التین می باش��د که با 
هدف خدمت رسانی آسان  وگسترده به متقاضیان،    از طریق 

نرم افزار هوشمند مدیریت می شود .  
هاش��م امینی ادامه داد: کتابخانه فیزیکی  مجهز به بیش از 4 
هزار جلد نسخه که مشتمل بر ۳۵۰۰ جلد کتاب فارسي ، 2۰۰ 
جلد کتاب التین ، ۵۰۰ جلد تحقیق فارس��ي با س��رفصل هاي 

مرتبط با صنعت آبفا و ۱۵۰ جلد مقاله فارسي مي باشد .
وی اف��زود:  کتابخان��ه دیجیتال مجهز به ۳ هزار نس��خه مقاله 
تخصصي که مش��تمل بر ۸۹۷ عنوان کتاب الکترونیک حوزه 
علوم انس��اني ، 26 عنوان کتاب الکترونیک حوزه صنعت آبفا ، 
هزار نسخه نشریه الکترونیک فارسي در پایگاه سیویلیکا و هزار 

نسخه نشریه الکترونیک التین در پایگاه سمنتا است .
 امین��ی  ب��ا بی��ان اینک��ه ن��رم  اف��زار  مدیریت هوش��مند کلیه  
اس��تانداردهاي  حوزه مدیریت اطالعات را پوش��ش مي دهد 
اعالم کرد: این نرم افزار منطبق بر اس��تانداردهاي کتابداري و 
خواس��ته هاي کتابخانه هاي ایران طراحي و پیاده س��ازي شده 
اس��ت ک��ه به طور کامل تح��ت وب عمل می کند.  مدیرعامل 
شرکت آبفا استان اصفهان تصریح کرد: این سیستم از تمامي 
م��دارک موج��ود مثل کتاب، مجل��ه، مقاله، صدا، تصویر، فیلم، 
نرم افزار، سی دی و غیره حمایت مي کند، همچنین با پیدایش 
مدارک جدیدتر، به راحتي با معرفي آنها به سیس��تم، مي توان 
این مدارک جدید را نیز به کتابخانه افزود. وی ورود اطالعات 

در نرم افزارمدیریت هوشمند را متفاوت از سایر روشها دانست  
و تصریح کرد:  از طریق این نرم افزار ورود اطالعات به شیوه 
های  مستقیم ، در محیط مجازي و دسته اي یا غیر مستقیم می 
باشد که در روش سوم، اطالعات از سایر منابع مانند؛ لوح فشرده 
کتابشناسي ملي، سایت کتابخانه ملي جمهوري اسالمي ایران، 
س��ایتهاي مربوط به کتب التین مانند کنگره آمریکا، کتابخانه 
ملي پزشکي و به صورت ISO ذخیره شده و سپس به صورت 

موردي  یا دسته اي فرا خواني شده و به محیط تدوین و یا  پایگاه 
اصلي وارد مي ش��ود.  امینی ادامه داد: عالوه بر س��ه روش ذکر 
شده میتوان جستجو و ورود آنالین اطالعات از طریق پروتکل 
Z۳۹۵۰ را نی��ز ن��ام ب��رد که این بخش یکي از خدمات ویژه نرم 
افزار است؛ اطالعات کتابها به طور آنالین از کتابخانه ملي فرا 
خواني ش��ده و س��رعت ورود اطالعات را افزایش مي دهد. وی 
گفت: در نرم  افزار مدیریت  هوش��مند  کتابخانه   این  امکان  

در  نظر  گرفته  ش��ده  اس��ت  که  فایل  هاي  مختلفي  تحت 
عنوان نس��خه دیجیتال ایجاد و یا به سیس��تم اضافه گردد. این 
فایل ها مي توانند فرمت هاي مختلفي داشته باشند که عمومي 
ترین آنها پی دی اف مي باش��د، همچنین از انواع فرمت هاي 

مختلف فایلها  نیز پشتیباني مي کند. 
مدیرعامل ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان عنوان کرد: از اولین و 
مهمتری��ن امکان��ات کاربران کتابخانه، اس��تفاده از روش هاي 
مختلف جستجو و ارتباط آن با بخش هاي مختلف برنامه است . 
در این نرم افزار تحت وب، هر کاربر صرف نظر از اینکه مهمان 
است یا عضو کتابخانه، امکانات جستجو در اختیارش قرار داده 
مي ش��ود. امینی به نحوه عضویت در این کتابخانه پرداخت و 
تصریح کرد: هرکاربر مي تواند پیش از عضویت در کتابخانه از 
نرم افزار مدیریت کتابخانه در هر مرکزي درخواست عضویت 
نماید، که در این مرحله با پر کردن اطالعات ش��خصي و ارائه 
ایمیل به عنوان عضو مجازي ش��ناخته مي ش��ود و مي تواند با 
نام کاربري و کلمه عبور خود از امکانات یک کاربر مجازي مثل 
جستجو، مشاهده درصدي از نسخ دیجیتال، مشاهده تازه هاي 
مدارک و ...استفاده کند. اما در صورت نیاز به خدمات بیشتر از 
سوي کتابخانه ،درخواست خدمات مي نماید و اطالعات مورد 
نیاز کتابخانه را وارد کرده و در صورت تایید مس��ئولین، عضو 
کتابخان��ه م��ي ش��ود و در گروهي از گ��روه بندي نرم افزار قرار 
میگیرد. الزم به توضیح اس��ت که پرس��نل ش��رکت می توانند 
با مراجعه به پرتال داخلی ش��رکت به نش��انی ۱۷2.۱۸.۱2.62 
مراجعه و پس از انتخاب لینک کتابخانه هوشمند، کد پرسنلی 
را در بخ��ش ش��ماره عضوی��ت و کدملی را بخش گذرواژه وارد 

نمایند.

مدیرعاملآبفایاصفهانخبرداد:

راه اندازی نرم افزار مدیریت هوشمند کتابخانه آبفای اصفهان

معاون مهندسی و توسعه امور زیربنایی سازمان بنادر و دریانوردی: 

اسکله رو-رو ریلی بندرامیرآباد باید با کیفیت باال اجرا شود 
عضو هیأت عامل و معاون مهندسی و امور زیربنایی سازمان بنادر 
ودریانوردی اسکله رو – رو ریلی را از پروژه های بسیار مهم ملی 
برشمرد که بهره برداری از آن مورد تأکید مقام عالی وزارت راه و 
شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر نیز می باشد و بر اجرای این 
پروژه استراتژیک با کیفیت استاندارد و در سطوح جهانی تأکید 
کرد.  به گزارش واحد ارتباطات واطالع رسانی اداره کل بنادر و 
دریانوردی امیرآباد محمدرضا اله یار به همراه مدیران کل معاونت 
مهندس��ی و امور زیربنایی س��ازمان بنادر و دریانوردی )24 آبان 
ماه ۹۹( در سلسله جلسات تحلیل و بررسی پروژه های در دست 
اقدام بندرامیرآباد با محوریت »تکمیل پروژه اصالح پل متحرک 

اسکله رو – رو ریلی بندرامیرآباد به روش طرح 
و ساخت )DB( « که با حضور مشاور، کارفرما 
و کارشناس��ان فنی بندر برگزار ش��د با بیان 
این مطلب اظهار داش��ت این پروژه که از نوع 
بازسازی و تعمیراتی محسوب می شود به نوبه 
خود دارای پیچیدگی های خاصی می باشد که 

باید در این مسیر کیفیت را به صورت امری مهم در تمامی مسائل 
حتی در مباحث فنی از قبیل طرح اختالط بتن، جوشکاری و ... در 
نظر گرفت. وی با اشاره به اینکه عملکرد این پروژه از حساسیت 
بس��یار باالیی برخوردار اس��ت بر بازدید متوالی از پروژه توس��ط 

مهندس��ین ناظر و مش��اوران طرح، کنترل بر 
کیفیت اجرا و مستندسازی تمام مراحل پروژه 
تأکید کرد. معاون مهندس��ی و امور زیربنایی 
سازمان بنادر پیشرفت فیزیکی این پروژه را 6۵ 
درصد عنوان کرد و مانیتورینگ الیروبی بستر 
محل پروژه با توجه به رژیم رسوب گذاری و 
عمق کاهش��ی دریای خزر جهت تحکیم و کاهش هزینه های 
پروژه با همکاری اداره کل سواحل و بنادر سازمان بر اساس گزارش 
دقیق مشاور را خواستار شد. عضو هیأت عامل ضمن اجرای دقیق 
قرارداد فی مابین بندرامیرآباد و پیمانکار پروژه و بهره بردن کامل از 

ظرفیت های این قرارداد بر استفاده از توانمندی ها و امکانات  سایر 
دستگاه ها و وزارت خانه ها در تسهیل ، کنترل کیفیت و ساخت 
سازه های مورد نیاز در اجرای این پروژه تأکید کرد. مدیرکل بنادر 
و دریانوردی امیرآباد نیز در این جلسه با بیان اینکه مستند سازی 
ام��ور فن��ی ای��ن پروژه ، تجربه ای راهبردی را در آینده برای بنادر 
دیگر می تواند به همراه داشته باشد اجرای کامل و دقیق برنامه 
زمانبدی شده از سوی پیمانکار را خواستار شد. محمد علی اصل 
سعیدی پور همچنین یادآور شد پروژه باید به گونه ای اجرا شود که 
ضمن رعایت دستورالعمل های زیست محیطی و کیفیت مطلوب، 

هزینه های جدیدی را بر پروژه تحمیل نکند.
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حمایت بانک توسعه تعاون از فعاالن گردشگری
بانک توسعه تعاون در راستای حمایت از هنرمندان صنایع دستی 
و همچنین سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه گردشگری، 
تفاهم نامه ای با اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز 
منعقد کرد. این تفاهم نامه به منظور ایجاد و گسترش تعامل و 
همکاری برای ارائه خدمات بانکی به معرفی ش��دگان از طرف 
اداره کل گردشگری و میراث فرهنگی البرز منعقدشده است.

ب��ه ای��ن منظور کمیته راهبری با حضور یک نماینده از هر یک 
از نهادهای مربوط برای تهیه و تدوین ضوابط اجرایی مفاد این 
تفاهم نامه و نظارت بر امور اجرایی تشکیل شد. سقف تسهیالت 
عمومی و اختصاصی ارائه شده مطابق باسیاست های اعتباری 
جاری بانک خواهد بود. بر اساس این تفاهم نامه مقرر شد تا اداره 
کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی البرز متقاضیان 
دریافت تسهیالت را شناسایی و به بانک توسعه تعاون معرفی 
کند. متقاضیان نیز با مراجعه و تکمیل مدارک مربوط با توجه 

به اولویت و ضوابط موفق به دریافت تسهیالت شوند.

 درخشش بیمه "ما" در سمپوزیوم 
روابط عمومی

بیمه "ما" در ش��انزدهمین دوره س��مپوزیوم بین المللی روابط 
عمومی و هفدهمین دوره جشنواره برترین های روابط عمومی 
ایران لوح س��پاس "روابط عمومی برتر" در رش��ته "ارتباطات 
فرهنگی"  را  دریافت کرد. در شانزدهمین دوره سمپوزیوم بین 
المللی روابط عمومی و هفدهمین دوره جشنواره برترین های 
روابط عمومی ایران که با حضور سازمان ها و نهادهای دولتی 
و خصوصی برگزار ش��د، بر اس��اس رأی هیات داوران، به دلیل 
رعایت استانداردهای )علمی-صنفی(، خالقیت در کار و داشتن 
کیفیت و کمیت مناسب فعالیت ها، لوح سپاس "روابط عمومی 
برتر" در رشته "ارتباطات فرهنگی)تبلیغات و انتشارات(" توسط 
دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران 
به داود ش��کری مدیر روابط عمومی و تبلیغات بیمه "ما" اهدا 
ش��د . ش��انزدهمین سمپوزیوم بین المللی روابط عمومی با ارائه 
پیام آنالین خانم اسوتالنا استاوروا، رییس هیات مدیره انجمن 
بین المللی روابط عمومی و س��خنرانی دکتر سیماسادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و هوشمند 
سفیدی دبیر کل سمپوزیوم برگزار شد. در این سمپوزیوم که با 
محوریت تاثیر کرونا ویروس بر ساختار روابط عمومی ها برگزار 
ش��د،  س��خنرانان و صاحب نظران ایرانی و بین المللی به صورت 
آنالی��ن ب��ه ارایه مطالب و آخرین یافته های علمی در خصوص 

روابط عمومی پرداختند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

تحولدیجیتال،فرصتوضرورتیمهمبرایبیمهوصولمطالباتوفروشامالکمازادبانکسینا
مدیرعامل بانک سینا اولویت این بانک در 6 ماهه دوم سال ۹۹ را وصول مطالبات 
و فروش امالک مازاد اعالم کرد. دکتر ایمانی با بیان آنکه اهداف بانک سینا در 6 
ماهه اول سال گفت: استراتژی بانک سینا در شش ماهه اول سال ۹۹ عمدتًا بر 
پرداخت تسهیالت و افزایش نسبت مصارف به منابع استوار بود که این روند در 
نیمه دوم سال جاری نیز در کنار اولویت های اعالم شده تداوم خواهد داشت. وی 
با بیان آنکه سرمایه انسانی، پایه و سنگ بنای موفقیت سازمانی است، خاطرنشان 
کرد: نیروی انس��انی کارآمد، دانش��ی، متعهد و باانگیزه عاملی مهم در موفقیت و 

تعالی س��ازمانی اس��ت و مدیریت نیز در راس��تای ایجاد و تقویت انگیزه کارکنان، یکی از وظایف مهم خود را توجه 
به امور رفاهی و معیش��تی آنها با توجه به تنگناهای اقتصادی موجود می داند. تجربه ای که در تفویض اختیار به 
مدیریت های مناطق بانک برای تعامل با مشتریان، نحوه تجهیز و تخصیص منابع، وصول مطالبات و سایر فعالیت 
ها صورت گرفت، اتفاقات مثبت و مطلوبی را رقم زد و انتظار است که مدیران واحدها نیز این رویه را با توجه به 

اثرات مثبتی که در تقویت اعتماد، خودباوری و انگیزه کارکنان دارد، بیش از پیش عملیاتی سازند.

ارتقا رضایت مشتریان و شخصی سازی محصوالت بیمه ای از مهمترین دستاوردهای 
تحوالت دیجیتال خواهد بود. دکتر کردبچه رییس پژوهش��کده بیمه در نشس��ت 
تخصصی صنعت بیمه، با اش��اره به مفهوم و هدف تحول دیجیتال در صنعت بیمه، 
تحول دیجیتال در صنعت بیمه را ضرورتی برای بقای شرکت های بیمه برشمرد و 
گفت: صنعت بیمه به عنوان یک صنعت انسان محور در کانون تحول دیجیتال قرار 
دارد و انتظار می رود که تحول دیجیتال، تحول در کارآیی شرکت ها در بحث صدور و 
خسارت را به همراه داشته باشد. همچنین افزایش رضایت بیمه گذاران،  شخصی سازی 

محصوالت بیمه ای متناسب با خواست مشتری، قیمت گذاری بهینه بر مبنای ویژگی های بیمه گذاران، توسعه شرکت های 
بیمه و فرایندهای بیمه گری و چابک سازی، از دیگر دستاوردهای تحوالت دیجیتال خواهد بود. رییس پژوهشکده بیمه 
ضمن اشاره به انواع تعابیر موجود از تحول دیجیتال افزود: تحول دیجیتال به معنای تغییر مدل کسب وکار شرکت بیمه) 
تجمیع ریسک فردی( نیست بلکه بر فعالیت چند بستری)حفظ بسترهای فیزیکی و ایجاد بسترهای مجازی( و استفاده 

از روش های نوین مبتنی بر ابزارهای دیجیتال برای ارائه خدمات بهتر و افزایش رضایت مشتری متمرکز است.

گروه بانك و بيمه: چقازردی در مجمع عمومی سـاالنه بانك 
سـپه ضمن بيان موفقيتهای بزرگ اين بانك در سـال گذشته 
از ماموريتهـا و سياسـتهای كالن ايـن بانك بـرای حضوری 
اثرگـذار تـر در عرصه كالن اقتصـادی و حمايت از بنگاههای 
مولد و اشتغالزا خبر داد و گفت: سال گذشته سال ماموريتهای 

بزرگ برای بانك سپه بود.
محمدکاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه درمجمع عمومی 
ساالنه این بانک برای تصویب صورت های مالی سال ۹۸ که 
با حضور دکتر دژپس��ند وزیر امور اقتصادی و دارایی  و تعابیر و 
تقدیر خاص وی از تالشهای بانک سپه در بخشهای مختلف از 
جمله فرایند ادغام و نقش آفرینی در عرصه کالن اقتصادی آغاز 
شد، با اشاره به ویژگی های صورت های مالی این بانک اظهار 
داش��ت:  بانک س��په در حوزه تسهیالت پرداختی به بنگاههای 
کوچک و متوسط از نظرنسبت منابع به مصارف بانک درمقایسه 

با بانک های بزرگ کشور جزو برترین بانک ها بود.
وی افزود: س��هم بانک س��په از کل تس��هیالت پرداختی نظام 
بانکی به بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط حدود ۱۳درصد 
است که این امر نشان دهنده اهتمام ویژه این بانک در راستای 

حمایت از تولید و اشتغالزایی است.
مدیرعامل بانک سپه همچنین از پرداخت مبلغ 42.۹۸۸ میلیارد 
ریال تسهیالت به۱.6۱۸ بنگاه از محل رونق تولید سال ۱۳۹۸ 

با حدود ۱۵درصد رشد نسبت به سال ۹۷ یاد کرد.
مدیرعامل با اش��اره به دو ماموریت مهم و بزرگ بانک س��په در 
س��ال ۱۳۹۸، پروژه ملی ادغام بانک های وابس��ته به نیروهای 
مس��لح و پروژه مهاجرت به س��امانه جدید بانکداری متمرکز 
بان��ک را از ماموریته��ای ب��زرگ وکم نظی��ر در نظام بانکداری 
کش��ور برش��مرد که درکنار سایر فعالیتهای بانک با موفقیت به 
انجام رس��یده و تکمیل خواهد ش��د. کل دارایی های بانک سپه 

ب��ا رش��دی معادل ۳۱درصد از مبل��غ ۱.6۰۹.۳۷2 میلیارد ریال 
در س��ال ۹۸ به 2.۱۱۵.۳۸۵ ریال در س��ال ۹۸ افزایش یافته و 
همچنین سرمایه این بانک در سال مذکور با ۱۰۷ درصد رشد از 
۱۱۹.۵۳2 به 24۷.66۷ میلیارد ریال رسیده است. وی همچنین 
از رشد 2۷درصدی منابع بانک سپه از ۱.4۰۰.۹۸۷میلیارد ریال 
در سال ۹۷ به 2.۱46.۰۷۹ در سال ۹۸ خبرداد. مدیرعامل افزود: 
کل س��پرده های بانک س��په در پایان اسفندماه ۱۳۹۸ با رشدی 
معادل 2۳ درصد نس��بت به س��ال گذشته به مبلغ ۱.۳۵۳.۱۸۷ 
میلیارد ریال افزایش یافته است و نرخ تجهیز منابع بانک در سال 

۹۸ معادل ۱2.۳۸درصد اس��ت. چقازردی تأکیدکرد: س��پرده ها 
با تأکید بررعایت دقیق نرخ های س��ود ابالغی و کاهش قیمت 
تمام شده منابع و بهبود ترکیب سپرده ها و ثبات و پایداری آنها 

جذب شده است . 
وی با اشاره به افزایش سهم سپرده های ارزان قیمت بانک سپه 
در سال ۱۳۹۸، از رشد2۹ درصدی تسهیالت پرداختی یاد کرد 
و اظهارداشت: مانده تسهیالت اعطایی بانک با رشد 2۹درصد 
ب��ه ۱.22۰.4۸۱ میلی��ارد ریال در پایان اس��فند ۱۳۹۸ افزایش 
یافته اس��ت. چقازردی گفت: در راس��تای حمایت از واحدهای 

تولیدی و کمک به افزایش اشتغال، عالوه بر منابع سپرده ای، 
نقدینگ��ی ناش��ی از ف��روش اموال وامالک م��ازاد، دارایی ها و 
سهام شرکت های تابعه نیز در راستای رشد تسهیالت دهی به 

کارگیری شده است.
مدیرعام��ل بانک س��په اظهار داش��ت: ای��ن بانک برای کمک 
به تحقق اهداف و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی و همس��ویی 
و همگام��ی ب��ا راهبردهای اقتصادی دول��ت گام های مؤثری 
در تأمی��ن مال��ی پروژه های کالن اقتص��ادی، ملی و زیربنایی 
کشور برداشته است. تمرکز طرحهای بانک سپه در حوزه های 
نفت، پتروش��یمی، س��یمان، فوالد، گردش��گری و محصوالت 

استراتژیک است.
وی از اهم پروژه هایی که با مشارکت بانک در حال انجام است 
بدین شرح یاد کرد: پاالیش گاز بیدبلند خلیج فارس، نفت وگاز 
صبای کنگان، هیرسا پلیمر سهند، نفت و گاز صبای اروند، تولید 
برق ماهتاب کاسپین، سیمان تیس چابهار، شرکت خوشه دشت، 
س��رمایه گذاری گروه هتلهای ملل و هتل اس��پیناس پاالس، 
مهندسی و توسعه سروک آذر، پتروشیمی لردگان، حفاری دانا 
کیش، مولد نیروگاهی هریس، سیمان مارگون، شرکت کشت 

و صنعت پیوند بیستون پارس و فوالد کاوه اروند.
وی درص��د پیش��رفت پروژه پاالی��ش گاز بید بلند خلیج فارس 
)س��هم بانک س��په ۸۰۰ میلیون دالر ( را ۹4درصد،  در پروژه 
مهندس��ی و توس��عه سروک آذر )سهم بانک۸۰۰ میلیون دالر( 
۹۳ درصد، پروژه حفاری دانا کیش )س��هم بانک ۵۰۰ میلیون 
دالر( ۹۵درص��د، پ��روژه نف��ت و گاز صبای اروند )س��هم بانک 
2هزار میلیون دالر( ۷۰درصد، پروژه ش��رکت کش��ت و صنعت 
پیوند بیستون پارس )سهم بانک یک هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال( 
۱۰۰درصد و پروژه طرحهای آبرسانی وزارت نیرو )سهم بانک 

۷هزار و ۵2۸میلیارد ریال( ۱۰۰درصد عنوان کرد.

مدیرعاملبانکسپهوعدهداد:

 نقش آفرینی پررنگ تر بانک سپه در عرصه های کالن اقتصادی 

عبدی پور – مدير آموزش و پرورش بهبهان 

ادارهآموزشوپرورشبهبهان
موضوع مزایده : فروش اموال اسقاطی 

1- مبلغ تضمین شرکت در مزایده : مبلغ 50000000 ریال به ازای هر واحد اموال 
اسقاطی به صورت واریزی شبا به شماره 320100004057031207610972  

IR و شناسه واریز 929030157362200000000000000001
2- کلیه مراحل مزایده از طریق س�امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س�تاد( انجام 

میگیرد.
3- محل تحویل پاکات: عالوه بر بارگذاری در س�امانه س�تاد ، دبیرخانه آموزش و 
پرورش بهبهان )ش�امل س�ه پاکت )پاکت الف( تضمین ش�رکت در مزایده - )پاکت 
ب( مدارک و مستندات متقاضی و فرم مهر و امضا شده شرایط عمومی و اختصاصی 

مزایده - )پاکت ج ( قیمت پیشنهادی به صورت عدد و حروف )بدون خدشه و خوانا 
( ممهور به مهر شرکت باشند.

4- مهل�ت تحوی�ل پ�اکات پیش�نهادی قیم�ت : پایان وقت  اداری روز ش�نبه مورخ 
99/9/8

5- تاریخ بازگش�ایی پاکت ها:  روز چهارش�نبه مورخ 99/09/12 س�اعت 12 در 
محل اداره

6- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.
7- اعتبار پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ 99/09/08 می باشد.

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

نوبت اول 

تاریخ انتشار نوبت اول :99/8/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/9/1

آگهي مزایده  نوبت اول  - محکوم له : خانم سعیده اسالمي با وکالت خانم افسانه 
مراحل  محکوم علیهم : خانم فاطمه سجادي و آقای سید صدراله آقامیری و آقای 
س��ید رضا س��ید حس��ینی  به موجب پرونده ۹۷2۰6۰ محکو علیهم محکومند به 
پرداخت مهریه از ماترک مرحوم سید محمدحسن سید حسیني با عنایت به توقیف 
ی��ک قطع��ه زمی��ن با پالک ثبتي ش��ماره ۵۰۵4/226 مف��روز و مجزي از ۳۹ فرعی  
قطعه ۵۵ تفکیکی واقع در بخش یک بهیهان بنام آقای س��ید محمد حس��ن س��ید 
حس��ینی واقع در بخش یک بهبهان به آدرس پش��ت فرمانداري زمین هاي تعاوني 
مس��کن سلحش��وران کوچه بانوی یک فاز دوم بمس��احت ۱۷۵/۵۵ متر مربع کوچه 
هشت متري ،که توسط کارشناس رسمی دادگستري بمیزان ۷۵24۰۰۰۰۰۰ ریال 
ارزش گذاری شده است لذا بموجب درخواست مزایده وکیل محکوم لها و با عنایت 
ب��ه مرات��ب ف��وق وف��ق مفاد قانون اجرای احکام مدنی و بر اس��اس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ 
هم��ان قان��ون مرات��ب یک نوبت در روزنامه های محلی آگهی تا چنانچه ش��خصي 
مای��ل ب��ه خرید باش��د در مورخه ۹۹/۹/۱۵ س��اعت ۹ صبح ال��ی ۱۰ ظهر در مزایده 
واق��ع در اج��رای اح��کام حقوقي دادگس��تري بهبهان که با حض��ور نماینده محترم 
دادس��تان به مرحله اجراء گذاش��ته مي ش��ود ش��رکت نماید مزایده از قیمت ارزیابی  
ش��روع و کس��ی که باالترین قیمت را پیش��نهاد نماید برنده مزایده مي باش��د برنده 
مزای��ده بای��د مبل��غ ۱۵۰4۸۰۰۰۰۰ ری��ال را في المجلس ) جلس��ه مزایده( پرداخت 
نماید روش��های پرداخت ۱ - ارائه چک تضمین ش��ده بانکی 2-ارائه فیش واریزی 
به حس��اب س��پرده دادگستری بهبهان به ش��ماره 4۰۵۷۰۱2۹۰۷6۱۰۹42 شناسه 
حس��اب ۹۱۰۱۰۸۱۰۰۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۳ و ش��ماره ش��بای حساب  
IR  6۵۰۱۰۰۰۰4۰۵۷۰۱2۹۰۷6۱۰۹42 ضمنا هیچ پیش��نهادی بدون  ارائه چک 
تضمین ش��ده یا فیش س��پرده دادگس��تري ثبت نمي گردد بدیهی است چنانچه مبلغ 
واریز شده کمتر از ده درصد مبلغ فروش شود برنده مزایده می بایست مابه التفاوت 
را تا سقف مبلغ ده درصد مورد مزایده در روز مزایده پرداخت نماید و مابقی را ظرف 
م��دت یکم��اه پرداح��ت نمای��د و در صورتیکه برنده مزای��ده در موعد مقرر بقیه بها را 
نپردازد س��پرده او پس از کس��ر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي ش��ود و مزایده 
تجدید خواهد شد کلیه هزینه هاي متعلقه از نقل و انتقال، مالیات و مستغالت و هزینه 
درج در آگهي و هزینه های دیگر به عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل 
به شرکت در مزایده میباشند مي تواند ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای 
احکام حقوقی دادگس��تري بهبهان مراجعه و اطالعات مربوطه راکس��ب نماید. مدیر 

شعبه اول اجرای احکام مدنی  دادگستری بهبهان-مهدی نوریان
مدیر شعبه اول احکام مخته دادگستری بهبهار مهدی نوریادفتر واحد اجرای احکام 

مددگستری شهرستان بهبهان ۱6۰6۰۰٫۹4۰6
مهدی نوریان

-----------------------------
بدین وسیله به اقای رضا یوسف پور فرزند محمد تقی شناسنامه شماره 4۳۹ ساکن 
بابل – خیابان نواب- اشرفی6 – کوی لنگوری خانم مرضیه زارعی طالشی فرزند 
: الیاس شناسنامه شماره ۱۹۹ ساکن بابل – درزی کال نصیرایی – منزل مصطفی 
مرادی کردی ابالغ می شود که بانک سپه شعبه والیت بابل به استناد قرارداد بانکی 
ش��ماره ۱۰۹62۹۷۳۳ جه��ت وصول مبل��غ۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال تا تاریخ ۱۳۹۹/۳/۳۱ 
به انضمام خس��ارت تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی طبق 
مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده اجرایی به کالسه۹۹۰۰64۷ در این 
اداره تشکیل شده و طبق گزارش مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته 
نش��ده، لذا بنابه تقاضای بس��تانکار طبق ماده ۱۸ آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط 
یکمرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی میشود و چنانچه ظرف 
مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب میگردد، نس��بت به پرداخت 
بردهی خود اقدام ننمایید، عملیات اجرایی جریان خواهد یافت. مسئول واحد اجرای 

اسناد رسمی بابل- محمودرضا علی اکبری کشتلی
--------------------------

آگه��ی مزای��ده- به موجب پرونده اجرایی کالس��ه ۹۸۰۰۱6۱۳ شش��دانگ پالک 

ثبت��ی ۵۹ فرع��ی از 2666 اصل��ی ب��ه مس��احت ۱۸۹ متر مربع واق��ع در بخش یک 
ش��رق ثبت بابل بنام خانم س��یده فاطمه موس��وی کریمی ثبت و صادر گردیده است. 
طبق س��ند رهنی ش��مارهای 2۹4۵6 و 2۹46۸ و 2۹46۷ در رهن بانک ملت ش��عبه 
۱۷ ش��هریور بابل قرار گرفته. طبق نظر کارشناس��ان رس��می  دادگس��تری به مبلغ 
۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال ارزیاب��ی گردیده نش��انی ملک واقع در بابل – کمربندی 
ش��رقی – خیابان کوی پلیس – جنب مدریه می باش��د. حدود اربعه ملک ش��ماال: 
درب و دیواریس��ت بطول ۱۰/۵۰ متر به کوچه ش��رقا: دیواریس��ت به دیوار به طول 
۱۸/۰۰ متر به ش��ماره ۸۵ فرعی جنوبا: دیواریس��ت بطول ۱۰/۵۰ متر به ش��ماره ۸۳ 
فرعی غربا: دیواریس��ت بدیوار بطول ۱۸/۰۰ متر به ش��ماره 6۰ فرعی . ضمنا مازاد 
پالک فوق پنج مورد بازداشتی دارد. مشخصات پالک عبارت است از یک ساختمان 
دو واحدی مس��کونی به قدمت ۱۹ س��ال در دو س��قف که مس��احت سقف اول ) طبقه 
همکف( ۱۱۹ مترمربع بوده که ۷۰ متر مربع واحد مس��کونی مس��تقل و باقیمانده با 
کاربری پارکینگ می باش��د و مس��احت و مس��احت سقف دوم ) طبقه اول* نیز ۱۱۹ 
مترمربع با کاربری مسکونی می باشد.  پالک  فوق از ساعت ۹ الی ۱2 روزسه شنبه 
مورخ۱۳۹۹/۹/۱۱دراجرای ثبت اس��ناد بابل از طریق مزایده به فروش می رس��د. 
مزایده از مبلغ پایه ۱۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقدا فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به آب و برق و 
گازاعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای 
آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی وعوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم 
از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده و یا نش��ده باش��د، به عهده برنده مزایده اس��ت.و 
نی��ز در ص��ورت وج��ود م��ازاد و وجود پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 
برنده مزایده مسدود خواهد شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد. ضمنا 
چنانچ��ه روز مزای��ده تعطیل رس��می اعالم گردد مزای��د در روز اداری بعداز تعطیلی 
در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د.تاریخ انتشار:۱۳۹۹/۸/26 مسئول 

اجرای ثبت بابل- محمودرضا علی اکبری کشتلی
--------------------------------

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

 براب��ر رای ش��ماره ۱۳۹۹6۰۳۱۰۰۰۱۰۰6۰2۱ م��ورخ ۰۵-۰۸-۹۹ ک��ه در هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مستقر در واحد ثبتی منطقه یک ساری متصرفی سید محمد رضا رضوی فرزند سید 
علی نقی ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب خانه به مساحت ۱6۹،۵۵ 
متر مربع قس��متی از پالک ۹۹ فرعی از ۳4۳۱ اصلی واقع در یک بخش یک ثبت 
ساری خریداری از مالک رسمی پس از کسر سهم وقف محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم پس از 
اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را مراجع 
قضای��ی تقدیم نمایند.بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 
اعت��راض طب��ق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف ۱۹۹۰۷۰۵۱تاریخ 

انتشار نوبت اول: ۰۸-26-
۹۹ تاریخ انتش��ار نوبت دوم: ۱۱-۰۹-۹۹ مهدی داودی رئیس اداره ثبت اس��ناد و 

امالک شهرستان ساری
-------------------------

آکه��ی اختصاص��ی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی حوزه ثبتی چالوس

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مصوب ۹۰/۹/2۰ ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض وی محرز 
و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میگردد: ۵۱4 فرعی از 

4۳ اصلی واقع در قریه علی آباد بخش یک قشالقی دهستان کالرستاق به نام کاظم 
آقابابایی پور نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با انباری به مس��احت 26۵.2۵ متر 
مربع خریداری مع الواسطه از قلی اصغرزاده مالک رسمی لذا به موجب ماده ۳ قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده ۱۳ آیین 
نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی / 
کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص 
ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار 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 . معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم 
قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض 
، گواه��ی تقدی��م دادخواس��ت به دادگاه عموم��ی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیست . بدیهی است برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال 
اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدی��د ح��دود ، مرات��ب را در اولی��ن آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به 
اطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، 

واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید . 
م الف ۱۹۹۰۷۰46 تاریخ انتشار : ۹۹/۸/26 تاریخ انتشار : ۹۹/۹/۱۱ نیکنام ازوجی 

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس
--------------------------

آگهی مزایده اموال منقول  - )چاپ الکترونیکی( - پرونده اجرائی کالسه : ۹۹۰۰۸2۱ 

- به موجب پرونده اجرائی مهریه کالسه ۹۹۰۰۸2۱ له خانم مریم قهرمانی و علیه 
آقای یوس��ف مهری موضوع س��ند ازدواج ش��ماره 64۰۱- ۷۵/۳/۱۱ دفتر ازدواج ۳۰ 
شهر اسکو ، یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس به شماره پالک انتظامی 4۱۹ 
ب ۳۹ - ایران ۹۱ دو گانه سوز مدل ۹۳ با اسکلت اتاق سالم با خط و خش جزئی و 
دو حلقه الستیک جلو و عقب با آرام ایران تایر با آج ۸۰ درصد، سپرها سالم و دارای 
خط و خش و رینگ چرخ ها از نوع معمولی ، شیشه ها سالم و برف پاکن مستعمل، 
سیس��تم روش��نائی س��الم و باطری فرسوده و بیمه نامه نامشخص که اصالت خودرو 
مورد تایید است . خودرو متعلق به آقای یوسف مهری که طبق نظر کارشناس رسمی 
به مبلغ ۱/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال ارزیابی ش��ده و طبق صورتجلس��ه بازداشت مورخه 
۹۹/6/2۰ مامور اجرای اردبیل در پارکینگ ایثار بازداش��ت محلی گردیده اس��ت ، 
مزایده از ساعت ۹ الی ۱2 روز دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۳ در پارکینگ ایثار واقع در اردبیل 
- میدان ایثار از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ ۱/6۰۰/۰۰۰/۰۰۰ 
ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته می ش��ود ، و کلیه هزینه های 
قانونی )خالفی خودرو ، هزینه پارکینگ و ...( به عهده برنده مزایده اس��ت ، و نیم 
عشر و حق مزایده نقدا" وصول خواهد شد . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رسمی 
اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار 
خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حس��اب س��پرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده می باشد. 
برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ، و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مزبور قابل اس��ترداد نبوده و به 
حساب خزانه واریز خواهد شد. و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید 

خواهد شد.رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم 

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ موسسه فرهنگی هنری سفیران آوای ایمان و تاییدیه شماره 
2۷/۳2/۱2۰۵۸۰ مورخ ۹۹/۰۷/2۷ اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان قزوین تصمیمات ذیل اتخاذ شد: 

۱-موضوع فعالیت موسسه به شرح ذیل تغییر یافت: )ماده 2 اساسنامه(
)کلیه فعالیت های موسسه فرهنگی و غیرتجاری، غیرسیاسی، غیردولتی و غیر صنفی بوده و در زمینه برگزاری همایش، 
گردهمایی، سمینار و همکاری در برپایی نمایشگاه ها و جشنواره های فرهنگی هنری و مشارکت در برگزاری همایش ها 
و س��مینارهای تخصصی از طریق خدمات فرهنگی هنری با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اس��المی ایران و 

این اساسنامه فعالیت خواهد نمود(.
2-نشانی موسسه از قزوین مکان سابق به نشانی:  قزوین – شهرک مینودر، بلوار شهید صیاد شیرازی، خیابان پرواز، قطعه 

۵، کد پستی ۸۰۰۰۸-۳4۷۱۷ تغییر یافت و در نتیجه ماده ۵ اساسنامه اصالح گردید. 
۳-آقای علی افشار فرزند تقی متولد ۱۳۵۰/۰۱/۰۱ به ش ش ۱4۳۷ و کد ملی ۵۰۹۸۷۵۳2۱۱ و آدرس: قزوین– خیابان باغ 
دبیر، ک سیاهپوش، پالک ۷، بعنوان بازرس و آقای وحید سپاهی فرزند رحیم متولد ۱۳۷۰/۰6/26 با کد ملی 4۳۱۰4۸۰۹۵۰ 

به آدرس: قزوین – مالصدرا، اندیشه ۱4، پالک 4 بعنوان حسابرس برای یک سال مالی انتخاب شدند. 

آگهیتغییراتموسسهفرهنگیهنریسفیرانآوایایمان
بهشمارهثبت950وشناسهملی14007950890

۱۳۹۹/۰۸/26         

اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین 

شماره : 139930409035002312 
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 تعیین تکلیف قانونی ۱۲۰۰ واحد صنعتی 
راکد و رها شده

قائم مقام رییس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: سقف 
واحدهای تولیدی هدفگذاری شده برای بازگشت به چرخه تولید 
در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور از ۱۵۰۰ واحد به 2 هزار واحد 
افزایش یافت و جدول توزیع اس��تانی این 2 هزار واحد نیز ارایه 
شد که از ابتدای سال تاکنون ۸۸۷ واحد تولیدی در شهرکهای 
صنعتی به چرخه تولید بازگشته اند. بابک دین پرست در ادامه بیان 
کرد: حدود ۹ هزار و 2۰۰ واحد از مجموع 46 هزار و ۵۰۰ واحد 
صنعتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور راکد هستند 
که حدود 2۰ درصد از مجموع واحدهای مستقر در شهرک ها و 
نواحی صنعتی را شامل می شود. وی با اعالم اینکه کمیته عارضه 
یابی برای بررس��ی مش��کالت این واحدهای راکد تشکیل شده 
است، تصریح کرد: حدود 6۱ درصد از واحدهای راکد در شهرک 
ها و نواحی صنعتی به دلیل مشکالت مرتبط با منابع مالی تعطیل 
شده اند و با توافقات انجام شده با شورای هماهنگی بانک های 
خصوصی و دولتی و وزارت صمت، مقرر شد این مشکالت مالی 
پیگیری و تعیین تکلیف شوند. دین پرست گفت: حدود یک هزار 
و 2۰۰ واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی بیش از ۱۰ سال است 

که راکد و بصورت غیرفعال رها شده اند.

 تالش برای صادرات منسوجات نانویی ایرانی 
به ۴ کشور اروپایی و کانادا

منس��وجات نانویی یکی از ش��رکت های فناور بعد از عرضه به 
بازارهای عراق، پاکس��تان و افغانستان، کشورهای هلند، کانادا، 
اس��ترالیا و بلغارس��تان را هدف قرار داده اس��ت. به گزارش ایسنا، 
محمود ضرابی، مدیرعامل این شرکت تولیدکننده پوشاک نانویی 
گفت: با وجود شیوع کرونا و دشواری هایی در کسب و کار، موفق به 
صادرات شدیم و برنامه ریزی هایی برای بهبود وضعیت صادرات 
سال آینده انجام می دهیم. ضرابی دلیل موفقیت این شرکت در 
تجاری س��ازی محصوالت خود را س��رمایه گذاری روی فروش 
اینترنتی دو سال گذشته دانست و افزود: اتخاذ این راهبرد به ما 
کمک کرد که در شرایط کرونا بتوانیم فروش خود را ادامه دهیم. 
کرونا همچنان بر بازار س��ایه خواهد داش��ت و هر کس��ب و کاری 
که نتواند خود را با این شرایط وفق دهد، از بازار خارج خواهد شد. 
ضرابی با اش��اره به موفقیت این ش��رکت در صادرات منسوجات 
نانویی به کش��ورهای عراق، پاکس��تان و افغانستان، خاطر نشان 
کرد: نمونه هایی نیز به کشورهای هلند، کانادا، استرالیا و بلغارستان 
ارسال شده که رایزنی برای شروع صادرات به این کشورها نیز 
در حال انجام است. وی اظهار کرد: این برنامه ها در کنار افزایش 
قیمت دالر، جذابیت های صادراتی منس��وجات را افزایش داده 
است و این موضوع به ما انگیزه می دهد که برای صادرات بیشتر 
انرژی صرف کنیم. چش��م انداز صادرات منس��وجات، مطلوب به 
نظر می رس��د و ما برای صادرات به کش��ورهای مختلف از جمله 

اروپا در حال برنامه ریزی هستیم.

 اخذ مجوز افزایش سرمایه ۹۷درصدی
 مس از سازمان بورس

مدیرعامل شرکت مس ایران گفت: شرکت ملی صنایع مس ایران 
همان طور که در مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت در ۳۱ تیرماه 
امسال وعده داده بود، از محل سود انباشته افزایش سرمایه ای را 
از ۱۰ هزار و ۱4۰ میلیارد تومان به 2۰ هزار میلیارد تومان محقق 
می کند. به گزارش مس پرس، اردشیر سعدمحمدی با بیان اینکه 
سازمان بورس بعد از اخذ تأییدهای الزم از بازرس محترم قانونی 
شرکت و هیأت مدیره شرکت مجوزهای الزم را صادر کرده است 
اظهار داش��ت: در واقع، در این افزایش س��رمایه که منبع مالی آن 
از داخل شرکت و سهامداران است به سهامدارانی که تا پیش از 
مجمع عادی به طور فوق العاده سهامدار شرکت باشند به ازای هر 
۱۰۰۰ سهم،  ۹۷۰ سهم جایزه تعلق می گیرد. مدیرعامل شرکت 
مس عنوان کرد: شرکت مس به یاری خدا و با اخذ این تأییدیه از 
س��ازمان بورس در ۱۰ آذرماه س��ال جاری به صورت مجازی و در 
بستر اینترنت مجمع فوق العاده خود را با رعایت کامل پروتکل های 
بهداشتی و به صورت محدود برگزار خواهد کرد. سعدمحمدی با 
اشاره به اینکه شرکت هایی که توان مالی باال دارند بازده داخلی 
باالیی دارند گفت: به طور متوسط بازدهی داخل شرکت مس در 
طرح هایش بیش از 4۰ درصد بوده و همواره بازدهی داخلی شرکت 

ّ های سود بانکی است. مس بسیار باالتر از نرخ 

 فقط 24 درصد متقاضیان
 تسهیالت رونق تولید گرفتند

نیمه نخست امسال فقط 24 درصد متقاضیان تسهیالت رونق تولید 
موفق به دریافت این تسهیالت شدند. به گزارش فارس، طی 6 ماهه 
اول امسال 6 هزار و ۳۰۱ مورد ثبت نام برای دریافت تسهیالت رونق 
تولید صورت گرفت که ۳ هزار و 2۳6 مورد برای دریافت تسهیالت 
۱۱ هزار و ۳2۵ میلیارد تومانی به بانک معرفی شده اند. از این تعداد 
در نهایت به هزار و ۵۳۵ درخواست، ۳ هزار و ۹2۷ میلیارد تومان 
تسهیالت پرداخت شد. به این ترتیب فقط 24 درصد متقاضیان 

موفق به دریافت تسهیالت رونق تولید شده اند.

خام فروشی مانعی در مسیر ایجاد ارزش افزوده
عضو کمیس��یون کش��اورزی مجلس، گفت: منطقه خرمشهر و 
مینوشهر نیاز فراوان و جدی به صنایع تبدیلی خصوصا در حوزه 
خرما دارند، متاسفانه خام فروشی باعث شده تا محصوالت تولیدی 
ارزش افزوده نداش��ته باش��ند. محمد رش��یدی در گفتگو با خانه 
ملت، درخصوص نظارت میدانی از مینو شهر و خرمشهر، گفت: 
در زمینه اجرای پروژه آبرسانی به هزار هکتار از اراضی مینوشهر 
که بخش��ی از پروژه ۵۵۰ هزار هکتاری اس��تان خوزستان است 
مش��کالتی وجود دارد. این نماینده مجلس با بیان اینکه بخش  
زیادی از پروژه آبرس��انی به هزار هکتار از اراضی مینوش��هر اجرا 
ش��ده اس��ت، تصریح کرد: در گذشته مینوشهر پایگاه تولید خرما 
بوده اما در حال حاضر بخش زیادی از این نخلس��تان ها از بین 

رفته و شرایط احیاء آنها را فراهم نکرده اند.  

صنعت و تجارت: آمارهای رس��می اعالم ش��ده از سوی گمرک 
و س��ازمان توس��عه تجارت ایران حکایت از آن دارند که تنوع 
محصوالت و مقاصد صادراتی طی سال های اخیر همواره روند 
کاهش��ی داش��ته به نحوی که ۷۳ درصد صادرات کشور در سال 
۱۳۹۸ صرفا به ۵ مقصد صادراتی بوده و ۵۵ درصد کل صادرات 
غیرنفتی کش��ور متش��کل از ۱۰ قلم کاالی صادراتی اس��ت که 
عموما فرآورده های نفتی، گازی یا معدنی هس��تند و از جنس 
مواد خام محسوب می شوند. هرچند تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ایران در این کاهش بی تاثیر نبوده، اما از تاثیر عدم انسجام 

سیاست های داخلی نیز نباید غافل ماند.
در س��ال های گذش��ته سیاست های توس��عه تجاری متعددی 
در دس��تور کار دولت قرار گرفته اس��ت و بازار بزرگی که در ۱۵ 
کش��ور همس��ایه ایران وجود دارد، راهبرد کلی توسعه صادرات 
به کشورهای همسایه را همواره در لیست سیاست های توسعه 
تجاری کشور قرار داده، اما راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای 
توسعه این سیاست کمتر مورد  توجه قرار داشته است. در حالی که 
قرار داش��تن در رتبه دوم دنیا از نظر تعداد کش��ورهای همس��ایه، 
مزیتی را برای ایران فراهم کرده که مزیتی حتی فراتر از دسترسی 
به آب های آزاد است ؛ چراکه امکان تبادل مستقیم کاال و خدمات 
بدون عبور از گذرگاه های تحت تس��لط آمریکا را فراهم کرده 
و در ص��ورت نی��از، با تهات��ر کاالها و خدمات یا مبادله بر مبنای 
ارزه��ای محل��ی و منطقه ای یا تس��ویه مبادالت بر مبنای طال، 
ام��کان دور  زدن تحری��م های نظام مالی بین المللی علیه ایران 

فراهم می شود.

کارنامه تجارت 7 � ماهه با قاره اروپا
بررس��ی آم��ار تج��ارت میان ایران و اتحادی��ه اروپا در هفت ماه 
نشان می دهد که خریدار کاالهای ایرانی در اروپا ناچیز بود. در 
مقابل اما فروشندگان اروپایی موفقیت بیشتری را برای فروش 
محصوالت خود به بازارهای ایران کس��ب کرده اند. مش��ابه این 
روند طی ماه های گذشته نیز تا اندازه زیادی مشاهده می شود. 
بررس��ی آخرین گزارش های رس��می گمرک نشان می دهد که 
ارزش تج��ارت خارج��ی ای��ران و اتحادیه اروپا رقمی نزدیک به 
۹ میلی��ارد دالر اس��ت ک��ه از این می��زان، بیش از 2 میلیارد دالر 
مربوط به صادرات و نزدیک به ۷ میلیارد دالر متعلق به واردات 
از کش��ورهای اروپایی اس��ت. بررسی آمارهای 6 ماهه تجارت با 
اتحادیه اروپا از سوی سازمان توسعه تجارت نیز نشان می دهد 
ک��ه مهمتری��ن مبدا واردات و مقصد ص��ادرات اروپایی در نیمه 
نخست امسال، کشور آلمان است. تجارت ایران و اروپا در هفت 

ماه��ه امس��ال بی��ش از ۱۵ میلی��ون و ۹۱۰ هزار و ۸۱6 تن بوده 
که ارزش��ی معادل ۸ میلیارد و ۸۰۷ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۸۱4 
دالر را ب��ه خ��ود اختصاص داده اس��ت. حجم صادرات ایران به 
کشورهای اروپایی در هفت ماه منتهی به مهر امسال، بیش از ۵ 
میلیون و 6۰۵ هزار و ۸۹۱ تن به ارزش 2 میلیارد و 66 میلیون 
و ۸4۰ هزار و ۵۳۸ دالر بوده است. در میان کشور های اروپایی 
اصلی ترین مقاصد صادراتی، کشور ترکیه با یک میلیارد و 4۸۹ 
میلیون و ۳۷2 هزار و 4۰۸ دالر و پس از آن کشور های روسیه، 
آلم��ان و ایتالی��ا قرار دارند؛ همچنین کمترین میزان صادرات به 

کشور اسکاتلند با ۱۳ هزار و ۹۵2 دالر بوده است.
در عین حال ایران به ۳۷ کشور اروپایی از قبیل اتریش، آلمان، 
بوسنی و هرزگویین، بلژیک، سوئیس، دانمارک، فرانسه، اسپانیا، 
انگلس��تان، ایتالیا، هلند، س��وئد، اسلواکی و نروژ صادرات داشته 
اس��ت. واردات ایران از اروپا نیز در این بازه زمانی از 44 کش��ور 
اروپایی صورت گرفته که حجم این واردات بیش از ۱۰ میلیون 
و ۳۰4 هزار و ۹2۵ تن کاال به ارزش 6 میلیارد و ۷4۱ میلیون و 
۳۹ هزار و ۳۰۳ دالر بوده است. بیشترین واردات ایران از میان 
کش��ورهای اروپایی از ترکیه با 2 میلیارد و 2۳4 میلیون و 6۷۰ 
هزارو 64۰ دالر صورت گرفته و پس از آن کش��ور های آلمان، 
روس��یه و انگلس��تان مهم ترین مبادی وارداتی ایران در این قاره 

بوده اند. ایران از کشورهای اروپایی همچون انگلستان، فرانسه، 
آلمان، ایتالیا، چک، س��وئیس، سوئد، اتریش، بلژیک، دانمارک، 
اسپانیا، ایرلند، کرواسی، هلند، پرتغال، لهستان، اوکراین و روسیه 

واردات انجام داده است.

کاهش صادرات و واردات در 6 � ماهه
در همین حال سازمان توسعه تجارت در گزارشی جزئیات تجارت 
خارجی ایران اتحادیه اروپا که شامل 2۷ کشور است را در نیمه 
نخس��ت س��ال جاری به زیر ذره بین قرار داده و بررس��ی کرده 
است. این بررسی ها نشان می دهد در 6 ماه منتهی به شهریور 
امسال، صادرات ایران به این اتحادیه 2۱۸ میلیون دالر بوده که 
وزنی معادل ۱2۱ هزار تن داش��ته اس��ت. این در حالی اس��ت که 
در نیمه نخست سال گذشته صادرات ایران به کشورهای عضو 
اتحادی��ه اروپ��ا، 4۷4 هزار تن ب��ه ارزش ۳۳۵ میلیون دالر ثبت 
ش��ده اس��ت. از این رو صدور کاال به این اتحادیه از نظر ارزش��ی 
ب��ا کاه��ش ۳۵ درص��دی روبه رو بوده و از نظر وزنی هم افت ۷4 
درصدی را نس��بت به نیمه نخس��ت سال ۹۸ تجربه کرده است. 
اتحادیه اروپا در بین گروه های اقتصادی، آخرین مقصد کاالهای 
ایرانی است. اما درخصوص واردات، روند متفاوتی با این اتحادیه 
در نیمه نخس��ت امس��ال طی ش��ده است. اتحادیه اروپا سومین 

گروه اقتصادی طرف معامله ایران در نیمه نخست امسال بوده 
اس��ت. ارزش واردات از کش��ورهای عضو این اتحادیه 2 میلیارد 
و 2۱۷ میلی��ون دالر ب��وده و وزن کااله��ای وارداتی از آنها نیز 2 
میلیون و 2۷۵ هزار تن ثبت ش��ده اس��ت. این در حالی اس��ت که 
در نیمه نخس��ت س��ال گذش��ته 2 میلیون و 2۷2 هزار تن کاال به 
ارزش ۳ میلی��ارد و ۸2 میلی��ون دالر از ای��ن اتحادیه به ایران وارد 
ش��ده اس��ت؛ بنابراین واردات از حیث ارزش 2۸ درصد نسبت به 
مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و از حیث وزن تقریبا تغییر 

چشمگیری را شاهد نبوده ایم.

آلمان، تنها مقصد عمده صادرات ایران در اروپا � 
تنها کش��ور حاضر در لیس��ت 2۰ مقصد عمده صادراتی ایران 
در نیم��ه نخس��ت، آلم��ان اس��ت. ایرانی ه��ا در 6 ماه منتهی به 
ش��هریور امس��ال موفق به صادرات ۱۵ هزار تن کاال به ارزش 
۹2 میلیون دالر به آلمان شده اند. آلمانی ها پانزدهمین مقصد 
کاالهای ایرانی هس��تند. س��هم ارزشی این کشور از کل ارزش 
صادرات، ۰.۷ درصد اس��ت. با توجه به اینکه در نیمه نخس��ت 
سال گذشته ۵۵ هزار تن به ارزش ۸۱ میلیون دالر کاال به این 
کش��ور صادر ش��ده بود، مقایسه ارقام اعالم شده نسبت به مدت 
مش��ابه نش��ان می دهد ارزش صادرات به این کش��ور ۱4 درصد 
افزایش یافته اما وزن کاالهای صادراتی با کاهش ۷۳ درصدی 
مواجه ش��ده اس��ت. غیبت کشورهای عضو اتحادیه اروپا هرچند 
در لیس��ت 2۰ مقصد عمده صادرات کاالهای ایرانی به چش��م 
می آید اما ۸ کشور عضو این اتحادیه، در لیست 2۰ مبدا عمده 
واردات ایران قرار گرفته اند. آلمان نخستین کشور طرف معامله 
ایران در این اتحادیه اس��ت و این کش��ور پنجمین مبدا وارداتی 
ایران محس��وب می ش��ود. دومین کش��ور عضو اتحادیه اروپا در 
لیست 2۰ مبدا عمده واردات ایران، هلند بوده که در رده هشتم 
ایس��تاده اس��ت.  ایتالیا س��ومین کشور عمده طرف معامله ایران 
در اتحادیه اروپاس��ت. همچنین چهارمین مبدا واردات کاال به 
ایران در بین کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا، س��وئیس اس��ت. 
براساس این گزارش فرانسه پنجمین کشور طرف معامله ایران 
در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپاست.  ششمین مبدا عمده 
واردات��ی ایران در بین کش��ورهای عض��و اتحادیه اروپا، اتریش 
است که هفدهمین مبدا عمده واردات ایران محسوب می شود. 
اس��پانیا هفتمین کش��ور طرف معامله ایران در اتحادیه اروپاست 
و هجدهمین کشور طرف معامله ایران در نیمه نخست سال ۹۹ 
بوده است.  دانمارک هشتمین کشور عمده طرف معامله ایران 

در اتحادیه اروپا محسوب می شود. 

تجارتازکاهشمراوداتتجارتیایرانباقارهسبزگزارشمیدهد

 درهای بسته بازارهای اروپا به روی کاالهای ایرانی 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

وزارتصمتمخالفعرضهخودرودربورساستضرورتراهاندازیمجددبنگاههایصنعتیغیرفعال
سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران از نرخ رشد منفی 
واحده��ای تولی��دی غیرفعال، احصای قوانین مزاحم و برنامه ریزی برای اصالح 
اساس��نامه این س��ازمان در راستای بهبود فضای کسب وکار بنگاه های اقتصادی 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی کشور خبر داد. به گزارش اقتصادآنالین؛ اصغر 
مصاحب به راه اندازی مجدد ۸۸۷ واحد صنعتی به بهره برداری رس��یده غیرفعال 
و ایجاد اشتغالی معادل ۱۵ هزار و ۳۳6 نفر تا  نیمه آبان اشاره و دالیل تمرکز بر 
بازگش��ت واحدهای راکد به چرخه تولید را تش��ریح کرد. وی گفت: کاهش زمان 

راه اندازی واحدهای غیرفعال، جذب س��ریع تر نیروی کار و در نتیجه کاهش نرخ بیکاری و هزینه س��رمایه گذاری 
به لحاظ اس��تفاده از س��رمایه های راکد موجود در س��طح ش��هرک ها و نواحی صنعتی، از جمله اهداف اجرای طرح 
راه اندازی مجدد واحدهای صنعتی غیرفعال است. مصاحب با اشاره به به ایجاد بسترهای مناسب و ارائه خدمات 
حمایتی صنایع کوچک از جمله خدمات ده گانه ارائه شده در مراکز خدمات فناوری و کسب وکار، انجام عارضه یابی 
و ارائه برنامه های بهبود توسط مشاوران مستقر در این مراکز و تا مین مالی از طریق زنجیره تا مین افزود: شرایط 

برای افزایش تعداد واحدهایی که قابلیت بازگشت به چرخه تولید را دارند مهیا شده است. 

نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس اظهار کرد: طرح ساماندهی خودرو 
در کمیسیون صنایع مجلس بررسی و نهایی می شود. این طرح ۱۹ ماده دارد و در 
مراحل نهایی اس��ت. علی جدی در گفتگو با ایلنا در مورد احتمال واردات خودرو 
اظهار داش��ت: در طرحی که برای خودرو ارائه ش��ده، بندی قرار داده ایم مبنی بر 
اینکه واردات خودروهای هیبریدی مش��کلی ندارد و حتی برای آن تعرفه ای در 
نظر گرفته نش��ده اس��ت. وی افزود: اما در مورد واردات س��ایر خودروها هم باید 
معادل ارزشی آن از خودروهای داخلی را اسقاط کنند. جدی در مورد طرح واردات 

خودرو در ازای صادرات خودروی داخلی و قطعات افزود: این طرح برای تش��ویق تولیدکنندگان داخلی اس��ت. در 
ح��ال حاض��ر تع��داد زی��ادی از تولیدکنندگان، قطعات خودرو را صادر می کنند برای نمونه برخی از شیش��ه های بنز 
که از تولیدکنندگان اصلی خودرو اس��ت در ایران تولید می ش��ود. نایب رییس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس 
گفت: طرح ساماندهی خودرو در کمیسیون صنایع مجلس بررسی و نهایی می شود. این طرح ۱۹ ماده دارد و در 
مراحل نهایی اس��ت. فقط بحث و اخالف بر س��ر عرضه خودرو در بورس کاال یا ش��کل دیگری اس��ت که در مورد 

آن نیز امروز تصمیم گیری می شود.  

پشت پرده ارزان نشدن لوازم خانگی با وجود کاهش قیمت دالر
روند کاهشی نرخ ارز در روزهای گذشته متاثر از اتفاقات بین المللی، 
انتظار کاهشی شدن قیمت ها در برخی بازارها را به وجود آورد، 
در عرصه لوازم خانگی اما کارشناسان معتقدند در صورت تثبیت 
نرخ ارز و با وقفه ای چندماهه، کاهش قیمت ها امکان پذیر خواهد 
بود. کارشناسان معتقدند برخالف افزایش قیمت ها که ناشی از 
عوامل متعددی از جمله رش��د نرخ ارز به س��رعت اتفاق می افتد، 
اما کاهش قیمت ها در کش��ورمان همواره با یک چس��بندگی 
همراه است. بررسی آمارهای رسمی منتشر شده توسط وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکی از رش��د تولید تلویزیون، ماش��ین 
لباس ش��ویی و یخچال و فریزر در 6 ماه نخس��ت امس��ال نسبت 
به مدت مش��ابه س��ال گذش��ته دارد. اکبر پازوکی، دبیر انجمن 

صنفی توزیع کنن��دگان لوازم خانگی 
تهران در این زمینه به ایرنا گفت: ۷۰ 
درصد مواد اولیه و تجهیزات مربوط به 
س��اخت لوازم خانگی در کشور داخلی 
است، اگر قیمت این مواد کاهش یابد 
آن��گاه نزولی ش��دن قیمت ها منطقی 
اس��ت. وی بیان داشت: وقتی نرخ ارز 
روند کاهش��ی به خود می گیرد، تاثیر 

آن بیشتر در کاالهای قاچاق محسوس است، اما کاهش قیمت 
لوازم خانگ��ی داخل��ی به همان س��رعت اتفاق نمی افتد. پازوکی 
معتقد است که ریشه بخش زیادی از افزایش یا کاهش قیمت  

لوازم خانگی را باید در بورس جست وجو 
کرد، به طور مثال فوالدسازان به هیچ 
عن��وان به ک��ف عرضه تعیین ش��ده 
توسط ستاد تنظیم بازار برای ورق های 
فوالدی پایبند نیستند، بلکه ورق های 
تولی��دی خ��ود را به ص��ورت مچینگ 
)معامالتی ک��ه تولیدکننده، کاالهای 
خود را براس��اس کش��ف نرخ بورس به 
خریداران در کارخانه تحویل می دهد( عرضه می کنند و همین 
موضوع سبب افزایش قیمت ورق شده است. وی یادآور شد: این 
روزها اگرچه بازار مملو از تولیدات داخلی است و حتی کارخانجاتی 

داریم که ۱۰۰ درصد به تولید خود اضافه کرده اند، اما به دلیل باال 
بودن قیمت ها بازار عماًل در رکود است. این مقام صنفی تاکید 
کرد: اگر روند کاهش نرخ ارز تداوم داش��ته باش��د، انتظار کاهش 
قیمت ها در بازار لوازم خانگی منطقی اس��ت اما با یک وقفه این 
کاهش اتفاق خواهد افتاد و آنچه مس��لم اس��ت، نظام عرضه و 

تقاضا تعیین کننده قیمت ها است.
همچنین حمیدرضا غزنوی، س��خنگوی انجمن تولیدکنندگان 
لوازم خانگی نیز گفت: قیمت  لوازم خانگی تابعی از س��ه عامل 
قیمت مواد اولیه، قطعات و س��طح دس��تمزدها اس��ت و هر چقدر 
این عوامل کاهش یابند، در یک ترکیب منطقی قیمت تولیدات 

لوازم خانگی نیز کاهش خواهد داشت. 

وزی��ر صنع��ت، مع��دن و تجارت گفت: ه��م اکنون 2 
میلی��ون و 6۰۰ ه��زار تن کاالی اساس��ی در بندر امام 
خمینی در جنوب استان خوزستان موجود بوده و 4۹۰ 
هزار تن در لنگرگاه در حال تخلیه اس��ت. به گزارش 
ش��اتا، علیرضا رزم حس��ینی با اش��اره به اینکه پیش از 
ای��ن ح��دود ۱۷۰ هزار تن کاالی اساس��ی از این بندر 
ترخیص ش��ده بود، بیان کرد: در مجموع از بندر امام 
خمینی)ره( و بندر ش��هید رجایی ۸۰۰ هزار تن کاالی 
اساس��ی ترخیص ش��ده است. وی با بیان اینکه وزارت 
صمت خود را مس��ئول می داند که در تامین کاالهای 
اساس��ی اقدامات الزم را انجام دهد، افزود: با توجه به 
دس��تور رییس جمهوری در س��ه هفته پیش مبنی بر 
ترخیص فوری کاالهای موجود در بنادر کشور، امروز 
از انبارهای بندر امام خمینی بازدید داشتیم. وزیر صمت 

ادامه داد: کاالهای موجود در بنادر زیاد است و باید هر 
چه سریعتر کار ترخیص آنها انجام می شد که با دستور 
رییس جمهوری زمینه این کار فراهم شد. رزم حسینی 
گفت: با توجه به موجودی خوب بنادر و وضعیت ذخایر 
راهب��ردی کاال ک��ه در انبارها داریم، از لحاظ کاالهای 
اساسی مشکلی نداریم ولی باید عملیات ترخیص کاال 
را س��رعت می دادیم تا کاالها زودتر به دس��ت مردم و 
واحده��ای تولی��دی برس��د. وی ادامه داد: حدود چهار 
میلیون تن کاالهای کارخانجاتی در بنادر موجود است 
که اگر ترخیص شوند، چرخه تولید بیشتر می چرخد و 
تولید کشور رونق بهتری می گیرد. وزیر صمت افزود: 
دولت برای تامین نهاده های کش��اورزی نزدیک به 6 
میلیارد دالر در سال اعتبار تخصیص داده که تاکنون 
انواع این نهاده ها با اعتبار نزدیک به پنج میلیارد دالر 
وارد کش��ور ش��ده و به تدریج در حال ورود به ش��بکه 
توزیع اس��ت. رزم حس��ینی اضافه کرد: کار ما به عنوان 
وزارت صمت تحویل کاال از بنادر به جهاد کشاورزی 
اس��ت و تولید، تامین و توزیع مرغ و تخم مرغ توس��ط 
جهاد کش��اورزی صورت می گیرد. وی در ادامه گفت: 
با توجه به شرایط کشور که در جنگ اقتصادی هستیم 
دولت تدابیری اندیش��یده که کاالهای اساس��ی به نرخ 

ارزانتر به دست مردم برسد. 

عض��و هی��ات مدیره انجمن فوالد ایران در واکنش به 
ران��ت موج��ود در معامالت مچینگ و فروش فوالد به 
مش��تری هایی که صرفا کاغذی هستند گفت: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با تصمیمات اشتباهی که گرفته 
باع��ث تم��ام اتفاقات از جمله نابس��امانی در معامالت 
مچینگ اس��ت. رضا شهرس��تانی در گفتگو با تس��نیم 
ادامه داد: معاونت امور معادن و صنایع وزارت صنعت، 
مع��دن و تج��ارت چگونه م��ی تواند برای بازار فوالد و 
س��ایر صنایع تصمیم گیری کند در جایی که در زمینه 
اقتصادی، تولیدی و صنعتی تجربه ای نداش��ته است. 
متاسفانه وقتی قیمت ها دستوری می شود و برای هر 
کاالیی سقف و کف گذاشته می شود این کار خودش 
زمین��ه س��از ران��ت اس��ت و عطش این ب��ازار نیز هیچ 
وق��ت فروکش نخواه��د کرد. وی با بیان مثالی اظهار 
ک��رد: ف��رض کنید قیمت دالر 2۵ هزار تومان اس��ت 
و اع��الم م��ی کنن��د دالر ۱۹ ه��زار تومانی به عده ای 
فروخته می ش��ود، مش��خص است که رانتی که وجود 
دارد برای خریدار جذاب اس��ت حتی اگر نیازی به آن 
 کاال نداش��ته باش��د. عضو هیات مدیره انجمن فوالد 
اف��زود: درخص��وص فوالد هم نه تنها ش��رکت فوالد 
مبارک��ه، بلک��ه همه مقصر هس��تند و مقصر اصلی هم 
کس��ی اس��ت که پایه را اش��تباه گذاش��ته و آن، وزارت 

صمت اس��ت. این فعال صنعت فوالد ایران همچنین 
خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه برای منافع سهامدران و 
توسعه شرکت این کار را انجام می دهد و در این میان 
افرادی هم از مچینگ استفاده می کنند و پیشنهادهای 
جذاب برایش��ان وجود دارد. شهرس��تانی با بیان اینکه 
باید جلوی این رانت گرفته شود، تصریح کرد: وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با قیمت گذاری های دستوری 
کاری را نه تنها پیش نمی برد بلکه مقابل توسعه صنعت 
ف��والد و تولید کش��ور، س��نگ ان��دازی می کند. عضو 
هیات مدیره انجمن فوالد کشور در پایان خاطرنشان 
ک��رد: تنه��ا راه برای توس��عه اقتصادی و صنعت فوالد 
این اس��ت که باید اقتصاد آزاد باش��د تا با ایجاد رقابت 
واقعی، از صنعت حمایت شود و دست دالالن و رانت 

خواران کوتاه شود.

مقصر اصلی التهاب بازار فوالد، وزارت صمت است!عمليات ترخيص كاالها در گمركات سرعت می گيرد
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طرحمالیاتبرعایدیسرمایهرویمیزهیئتدولتقرارگرفت

 خط ونشان وزیر راه برای سوداگران بازار مسکن
گروه راه و مسـكن: وزير راه و شهرسـازی گفت: طرح ماليات بر 
عايدی سرمايه در هيئت دولت در حال بررسی است و اقدامات 

الزم برای ارسال به مجلس در حال انجام است.
محمد اس��المی وزیر راه و شهرس��ازی با بیان اینکه متاس��فانه 
سیستم اقتصادی ما به این گونه است که قیمت کاال و خدمات 
همزمان با افزایش نرخ ارز رو به باال حرکت می کند و وضعیت 
حباب گونه ای در این ش��رایط برای ما ایجاد می کند، افزود: اما 
زمانی که قیمت دالر باز می گردد کاال و خدمات برای کاهش 
قیمت سرسختی می کنند و این یکی از آفت های بازار است که 
باید برای آن مداخله صورت بگیرد. وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکه برای حوزه مسکن باید اقدامات الزم جهت کنترل صورت 
گیرد، گفت : منابع مالی که برای خرید مسکن تزریق می شود 
مهم اس��ت تا به عنوان یک کاالی مصرفی تنها به خریداران 
واقعی تزریق ش��ود. او ادامه داد: منابع مالی و تس��هیالت باید 
تنه��ا در اختی��ار مصرف کنندگان قرار گیرند و نباید به کس��انی 
که قصد دارند برای ارتقای ارزش پولشان سرمایه گذاری کنند 

منابع مالی و تسهیالت تخصیص یابد.

سوداگران را باید از بخش مسکن حذف کنیم � 
وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: راه حل در این زمینه آن است 
که فروش واقعی مس��کن را از س��رمایه گذاران و سوداگران جدا 
کنی��م و ب��ا اخ��ذ قوانین و مق��ررات و اصالحات آیین نامه آن را 

دنبال کنیم و باید سوداگران را از این بازار جدا کنیم.
اسالمی در باره اخذ مالیات از خانه های خالی و راه اندازی سامانه 
امالک و اسکان هم گفت: اقدامی به عنوان وظیفه وزارت راه 
و شهرس��ازی تعریف ش��ده بود که ما باالتر از حد تعیینی آن را 
انجام دادیم و هم اکنون تمامی اطالعات در کارتابل س��ازمان 
امور مالیاتی قرار گرفته اس��ت. اس��المی بیان کرد: با توجه به 

صحبتی که با رئیس سازمان امور مالیاتی در این زمینه صورت 
گرفت تمامی موانع برداشته شده و باید درک درستی در این زمینه 
صورت گیرد. او توضیح داد : مالیات بر عایدی سرمایه هم در قالب 
الیحه ای مستقیم توسط دولت در حال بررسی است و بسیاری از 
ماده های این الیحه در جلسه هیئت دولت تصویب شده است . 
اسالمی تصریح کرد: قانون جدید مالیات های مستقیم به تمامی 
موضوعات در حوزه اقتصادی مربوط می شود و اقدامی است که 
تاکنون دولت برای اجرای آن امکانات الزم را انجام داده است. او 
توضیح داد: تاکنون چنین طرح مالیاتی سابقه اجرایی نداشته و کار 

ویژه و خاصی است که توسط دولت اجرا شده و به زودی به مجلس  
برای رسیدگی ارسال خواهد شد. اسالمی گفت: با اجرای طرح 
قانون مالیات های مستقیم به صورت کامل از فرارهای مالیاتی 
جلوگیری می ش��ود و از افرادی که دارای درآمدهای بس��یار باال 
هستند مالیات اخذ می شود و این یک قانون جدید و متفاوت در 
اقتصاد کشور است و امیدواریم که به مرحله اجرایی برسد. وزیر 
راه و شهرس��ازی تصریح کرد: حداقل 22 جلس��ه در کمیس��یون 
اقتصاد دولت بررس��ی ش��ده و هم اکنون در هیئت دولت توسط 
وزیر اقتصاد و رئیس س��ازمان امور مالیاتی این موضوع دنبال 

می شود و امیدواریم به عنوان یک الیحه و در قالب راه حل های 
ماندگار در تاریخ بماند. او با بیان اینکه عرضه مسکن فراوان است 
ولی خریدار وجود ندارد و ما مشکلی در عرضه مسکن نداریم، 
گفت: زمانی که صحبت از اعطای تس��هیالت می ش��ود شورای 
عالی پول و اعتبار به عنوان باالترین رکن در حوزه تسهیالت 
و اقتصاد کش��ور در مورد این موضوع تصمیم گیری می کند. او 
افزود: پرداخت تس��هیالت می تواند یک مصوبه خوب در حوزه 
مس��کن باش��د و ما در مقطعی از زمان هستیم که اقدامات الزم 
را برای حوزه مس��کن انجام می دهیم که یکی از این اقدامات 
تامی��ن زمی��ن و اعطای آن ب��وده و تاکنون در قالب طرح اقدام 
ملی مس��کن اعطای زمین صورت گرفته اس��ت. اسالمی بیان 
کرد: در طرح اقدام ملی مس��کن حدود 2۰ هزار قطعه زمین به 
سازندگان طرح ملی مسکن در تهران واگذار شده و هم اکنون 
س��ازندگان در مرحله تش��کیل پرونده هستند و فرایند آنها برای 
پرداخت تسهیالت در حال اجرایی است. اسالمی تصریح کرد: 
هم اکنون ریل بر س��رجایش قرار گرفته و لوکوموتیو مس��کن 
به زودی به حرکت در می آید و تداوم آن اجرایی می ش��ود. او 
بی��ان ک��رد: تمامی این اقدامات واقعی اس��ت و می توانیم برای 
اجرای این پروژه ها حاضر ش��ویم. اس��المی بیان کرد: جریان 
بسیار خوبی در این زمینه برگزار شده و قرارداد مشارکت بخش 
خصوصی هم منعقد ش��ده و مردم می توانند با پرداخت مبالغ، 
واحده��ای خ��ود را تحوی��ل بگیرند و حمایت همه جانبه در این 
زمینه صورت گرفته اس��ت. وزیر راه وشهرس��ازی همچنین در 
پاسخ به حاشیه های مطرح شده پیرامون هواپیماهای  شخصی 
هم گفت: برخی از ش��رکت ها هس��تند که هواپیمای ش��خصی 
کوچک، س��بک و فوق س��بک تولید می کند و ما در برخی از 
فرودگاه ها برای هوانوردی عمومی تجهیزاتی فراهم کرده ایم 

تا از این پروژه ها بتوانیم استفاده کنیم. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

جزییاتقیمتبلیتهواپیمااعالمشدسازماننظاممهندسیساختمانبایدتهاجمیکارکند
معاون وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که سازمان نظام مهندسی ساختمان باید 
تهاجمی کار کند، گفت:سازمان نظام مهندسی به بلوغی رسیده که در ارکان کشور 
تاثیرگذار باشد. به گزارش تسنیم، محمود محمودزاده با بیان این که اقدامات قابل 
توجهی توسط  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انجام شده 
است اظهار کرد: امیدواریم تحوالت و تغییرات در نظام مهندسی استمرار داشته 
باشد تا برای این بخش موثر واقع شود.  وی با بیان اینکه 2۵ سال از قانون نظام 
مهندسی می گذرد اما در مجموعه نظام مهندسی درگیر مسایل روزمره هستیم، 

تاکید کرد: فراموش نکنیم که حوزه مهندسی، حوزه تحول و تکنولوژی است، ضمن اینکه انتظار است تا استراتژی 
تهاجمی طراحی شود، چون سازمان نظام مهندسی به بلوغی رسیده که در ارکان کشور تاثیرگذار باشد.

معاون وزیر راه و شهرسازی خواستار تشکیل کمیته فناوری در حوزه های ساختاری و اجرایی در شورای مرکزی 
هش��تم ش��د و افزود: با تش��کیل این کمیته ش��اهد متحول ش��دن سیستم مهندسی در کشور باشیم. وی با تاکید بر 
ضرورت انس��جام صادقانه بین نظام مهندس��ی و وزارت راه و شهرس��ازی، اضافه کرد: با تقس��یم کار و حمایت از 

یکدیگر می توانیم تمام خالها را پر کنیم.

براساس مصوبه شب گذشته شورای عالی هواپیمایی کشوری، شرکت های هواپیمایی 
مجازند حداکثر ۱۰ درصد به سقف نرخنامه مصوب خرداد ماه امسال اضافه کنند. 
 بنابراین، پرواز قشم رشت با نرخ یک میلیون و ۹4 هزار و ۳۹۰ در صدر این نرخنامه قرار دارد. 
پس از حدود یک ماه کش��مکش و جلس��ات متعدد، ش��ب گذشته باالخره تکلیف 
نرخ پروازهای داخلی مش��خص و اعالم ش��د. بر اس��اس این مصوبه قیمت بلیت 
پروازهای داخلی نس��بت به جدول نرخی اعالم ش��ده توسط انجمن شرکت های 
هواپیمایی در خرداد ماه ۱۳۹۹ به میزان ۱۰ درصد افزایش یافت. همچنین مقرر 

ش��د محدودیت ارزان ترین نرخ برای ش��رکت ها از جدول فوق حذف ش��ده و از این به بعد هیچ حداقل قیمتی 
 وجود نخواهد داشت. همچنین هیچ شرکت هواپیمایی مجاز به افزایش قیمت، باالتر از سقف تعیین شده نیست.
گرچه تا کنون نرخنامه جدید در س��ایت انجمن ش��رکت های هواپیمایی درج نش��ده اس��ت اما ایرالین ها حق ندارند 
بلیت پروازهای داخلی خود را بیش��تر از ۱۰ درصد گران تر از نرخنامه قبلی بفروش��ند که بر این اس��اس باالترین 
قیمت به پرواز قشم ایر اختصاص دارد. حداکثر نرخ این پرواز در خرداد ماه امسال  ۹۹4 هزار ۹۰۰ تومان بود که 

با مصوبه شب گذشته قیمت بلیت آن نباید از یک میلیون و ۹4 هزار و ۳۹۰ تومان تجاوز کند.

 کاهش 64 درصدی جابجایی مستأجران
 در سال جاری 

شهرام آدم نژاد گفت: تمدید قراردادهای اجاره و کنترل نرخ های 
اجاره مسکن باعث شد تا در این مدت 64 درصد اثاث کشی در 

تهران نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یابد.
شهرام آدم نژاد با ارائه گزارشی از اقدامات کمیته پیشگیری از 
آلودگی ناوگان حمل و نقل و مراکز تجمع مسافران ستاد ملی 
مدیریت بیماری کرونا، گفت: کاهش خس��ارت های مردم در 
حوزه اختیارات وزارت راه و شهرسازی از ابتدای بحران کرونا 
مدنظر قرار داشت که در این بخش رقمی در حدود ۳۸ میلیارد 
تومان برای هزینه اس��تراد بلیت برای لغو س��فرهای نوروزی 
ب��ه مردم پرداخت ش��د. وی گف��ت: همچنین در حوزه کاهش 
نرخ های اجاره مسکن اقدامات بسیار خوبی انجام شد که تمدید 
قراردادهای اجاره از جمله این اقدامات اس��ت؛ به طوری که در 
این مدت 64 درصد اثاث کشی در تهران نسبت به مدت مشابه 
س��ال گذش��ته کاهش یافت. آدم نژاد اضافه کرد: این عدد در 
هیچ س��الی پس از انقالب س��ابقه ندارد و مفهوم آن این اس��ت 

که عمده قراردادهای اجاره تمدید شده است.
او همچنی��ن در خص��وص تخصی��ص تس��هیالت حمایتی به 
قشرهای آسیب دیده بخش حمل ونقل و مستاجران نیز عنوان 
کرد: در حدود س��ه هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تس��هیالت در 
بخش ه��ای هوای��ی و ریل��ی در نظر گرفتی��م که ۷4 درصد آن 

پرداخت شده و 26 درصد نیز هنوز باقی است.
 وی گفت: برای ۱۱۵ هزار و 2۰2 راننده بخش مسافر تسهیالت 
6۰ میلیون ریالی در نظر گرفته شد که تاکنون ۹۸ هزار نفر این 
تسهیالت را دریافت کرده اند. تسهیالت ۱2۰ میلیون ریالی به 
ازای هر ش��اغل در دو هزار و ۸۰۰ ش��رکت حمل و نقلی بخش 

دیگری از تسهیالتی بود که پرداخت شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در بخش تسهیالت ودیعه 
مس��کن نیز مبلغ ۵۰۰ میلیون ریال برای مس��تاجران تهرانی، 
۳۵۰ میلیون ریال برای مس��تاجران س��اکن سایر کالنشهرها 
و ۱۵۰ میلیون ریال نیز برای مس��تاجران س��ایر مناطق کش��ور 
تسهیالت در نظر گرفته شده است معاون وزیر راه و شهرسازی 
با اش��اره به تحت فش��ار بودن این وزارتخانه در روزهای اول 
بحران کرونا برای بازگرداندن ایرانی های خارج از کشور، بیان 
کرد: به این منظور 26 هزار و ۱۹۰ مسافر را با استفاده از 4۰4 
هواپیما و از طریق پروازهای یک طرفه به کشور بازگرداندیم. 
وی گف��ت: 6۵۸ پ��رواز یک طرف��ه باری برای انتقال ۱۰ هزار و 
2۹۰ تن کاالی پزش��کی و تجهیزات در این مدت انجام ش��ده 
اس��ت که این آمار، برای مثال در کش��ور ترکیه کمتر از 4۰۰ 

پرواز بوده است.

مفقودی  - س��ند،برگ س��بز،کارت سوخت وکارت خودرو وانت سیستم تویوتا تیپ 
2۰۰۰مدل ۱۹۸۵به ش��ماره     پالک ۵6۳ ج ۵۱ ایران ۵۸ ش��ماره موتور 2۸۷6۷6 
ش��ماره شاس��ی ۰26۸۵۷ به نام علی عس��کر صداقتیان پور مفقود گردیده وفاقد 

اعتبار است.
------------------------

آگهی فقدان مدرک تحصیلی  - نوبت دوم - مدرک فارغ التحصیلی اینجانب زینب 
محمد پور  فرزند محمدامان اله   به شماره ملی ۱۸۵۰26۹۸۱۵ صادره از بهبهان  
در مقطع کارشناس��ی رش��ته مامایی صادره از واحد دانش��گاهی آزاد اس��المی واحد 
بهبهان به ش��ماره ۳۵4۹۷۵۹مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باش��د. ازیابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان به نشانی بهبهان-

بلوارامیرکبیر واحد دانشگاه آزاد اسالمی بهبهان ارسال نمایند.
------------------------

آگهی فقدان مدرک تحصیلی   -نوبت دوم - مدرک فارغ التحصیلی اینجانب سمیه 
اشترایه فرزند محمد علی به شماره ملی ۱۹۱۱۹4۸۷6۸ صادره از رامهرمز در مقطع 
کارشناسی رشته راهنمایی و مشاوره صادره از واحد دانشگاهی آزاد اسالمی واحد 
بهبهان به ش��ماره 2۸4۰24۰ مفقود گردیده وفاقد اعتبار می باش��د. ازیابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد بهبهان به نشانی بهبهان-

بلوارامیرکبیر واحد دانشگاه آزاد اسالمی بهبهان ارسال نمایند.
----------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه  - اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت 
که کرمانش��اه ناحیه یک هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر 
رای ش��ماره ۱۳۹۹6۰۳۱6۰۰۱۰۰2۹۵6 مورخ۹۹/6/۱۳هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیفوضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر 
در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانش��اه ناحیه یک تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فریده روغنی فرزند محمدقاسم به شماره شناسنامه ۳26۹۹کد ملی 
۳2۵۰۳2۵۰۵۸صادره از کرمانش��اه در ش��ش دانگ یک باب ساختمان به مساحت 
۸6.۸۹مت��ر مرب��ع در مح��دوده اراضی پ��الک۹ فرعی از ۱4۰ اصلی واقع در بخش 
یک حومه کرمانش��اه به آدرس طاق بس��تان کوی دوم آثار باس��تانی بن بس��ت اول 
پالک ۷ خریداری از مالک رس��می مش��اعی آقابرار معتضدی محرز گردیده اس��ت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تصمیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. تاریخ انتش��ار 

نوبت اول:۱۳۹۹/۰۸/۱۰ تاریخ انتشار نوبت دوم :۱۳۹۹/۰۸/26
محمد عباسی رئیس ثبت اسناد و امالک
------------------------

رونوش��ت آگه��ی  - خان��م کافی��ه بی��داری گیل��وان دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
۹۹۰۹۹۸۵26۰2۰۰۱۷۱ به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم عبدالرحیم 
ش��کوهی گیلوان ش��رح زیر معرفی نموده است. ۱_کافیه بیداری گیلوان به شماره 

شناسنامه ۱۰۵۹ نسبت مادر
2_ابوالقاسم شکوهی گیلوان به شماره شناسنامه 4۷۷ نسبت پدر ۳_جمیله رنجبر 
ش��ماره شناس��نامه ۱۳۰۷ نس��بت همسر  لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق 
الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ 
نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.

 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ماسال_سعید میرزاپور ریک
------------------------

رونوش��ت آگه��ی  -آق��ای ای��وب محبوب��ی خانق��اه دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
۹۹۰۹۹۸۵26۰2۰۰۳۳۹ ب��ه خواس��ته ص��دور گواهی حص��ر وراثت مرحوم صالح 
محبوبی خانقاه شرح زیر معرفی نموده است.۱_ام البنین محبوبی خانقاه به شماره 
شناسنامه ۳ نسبت دختر2_ایوب محبوبی خانقاه به شماره شناسنامه ۳۰6 نسبت 
پس��ر۳_ثمر خانم قنبری خانقاه ش��ماره شناس��نامه 2۱۸ نسبت همسر لذا چنانچه 
کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوشته دیگری 
داشته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد 

و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شهرستان ماسال_سعید میرزاپور ریک

--------------------------
رونوشت آگهی - آقای احمد جوانمرد وزمتر دادخواستی به خواسته صدور گواهی 
حصر وراثت به وراث مرحوم حس��ن جوانمرد وزمتر تقدیم این ش��ورا نموده اس��ت 
که به کالسه ۹۹۰۰۳۳۸ ثبت و در جریان رسیدگی است و وراث حین الفوت وی 
را به ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت. ۱_فرخ جوانمرد وزمتر به ش��ماره شناس��نامه 
۵۱6۹۹۰6۳66 نس��بت نوه متوفی2_صالح جوانمرد وزمتر به ش��ماره شناس��نامه 
۵۱6۹۹۱۵2۸4 نس��بت نوه متوفی۳_س��لیم جوانمرد وزمتر ش��ماره شناس��نامه 

۵۱6۹۹۱۸4۰2 نسبت نوه متوفی
4_احمد جوانمرد وزمتر ش��ماره شناس��نامه ۵۱6۹۹6۱۵۷۱ نسبت نوه متوفی۵_
محمود جوانمرد وزمتر شماره شناسنامه 262۰۰۳۸۹6۰ نسبت نوه متوفی6_ماهرخ 
جوانمرد وزمتر ش��ماره شناس��نامه ۵۱6۹۹۰۹6۵۹ نسبت نوه متوفی۷_ماهدخت 
جوانمرد وزمتر شماره شناسنامه ۵۱6۹۹6۱4۸۰ نسبت نوه متوفی۸_مریم جوانمرد 

وزمتر شماره شناسنامه ۵۱6۰۰2۹۹66 نسبت نوه متوفی 
 لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته 
دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا 

ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 رییس شورای حل اختالف شعبه اول شاندرمن_ذوالفقار معاف

---------------------------
رونوش��ت آگه��ی - آق��ای ول��ی ال��ه چراغ��ی پور تنیانی دادخواس��تی به ش��ماره 
۹۹۰۹۹۸۵26۰۱۰۰۳۰2 به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم کاس��گل 
چراغی پور تنیانی شرح زیر معرفی نموده است. ۱_آقای علی چراغی پور تنیانی به 
شماره شناسنامه ۸ نسبت پسر2_آقای ولی اله چراغی پور تنیانی به شماره شناسنامه 
۳۹6 نس��بت پس��ر۳_آقای رس��تم چراغی پور تنیانی شماره شناسنامه ۳2۰ نسبت 
پس��ر4_خانم گلش��ن چراغی پور تنیانی شماره شناسنامه ۱۱ نسبت دختر۵_خانم 
جوشن چراغی پور تنیانی شماره شناسنامه ۳66 نسبت دختر6_خانم کوچک مار 
چراغی پور تنیانی ش��ماره شناس��نامه ۱۱۱۱ نسبت دختر۷_خانم هاجر چراغی پور 
تنیانی ش��ماره شناس��نامه ۱ نس��بت دختر۸_خانم تاراج علی زاده شماره شناسنامه 
۱۸۹ نس��بت همس��ر  لذا چنانچه کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه 
سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت 
یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش��د. قاضی 

شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر
-------------------------

رونوش��ت آگه��ی - خان��م صفی��ه عبدال��ه زاده ول��دی دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
۹۹۰۹۹۸۵26۱2۰۰26۰ به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم عباس��قلی 
احس��انی اولم ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت. ۱_آقای فرزاد احسانی اولم به شماره 

شناسنامه ۱2 نسبت پسر
2_آقای مهرداد احس��انی اولم به ش��ماره شناس��نامه ۵ نسبت پسر۳_خانم فرزانه 
احسانی اولم شماره شناسنامه ۱۱ نسبت دختر4_خانم فاطمه احسانی اولم شماره 

شناس��نامه ۱۳ نس��بت دختر۵_خانم پوران احسانی اولم شماره شناسنامه 4 نسبت 
دختر6_خانم س��ائمه احس��انی اولم ش��ماره شناسنامه ۷۵ نس��بت دختر ۷_خانم 
صفیه عبداله زاده ولدی ش��ماره شناس��نامه 6۸4 نس��بت همس��ر  لذا چنانچه کسی 
یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری داشته 
باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد و 
اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش��د. قاضی ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف 

شاندرمن_علیرضا محمودی
--------------------------

رونوش��ت آگه��ی  -آق��ای جعف��ر خان��ی خس��اره زادی دادخواس��تی به ش��ماره 
۹۹۰۹۹۸۵26۱2۰۰2۵2 به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحومه جمایل بینا 
خساره زادی شرح زیر معرفی نموده است.۱_آقای ولی خانی خساره زادی به شماره 
شناس��نامه 2۱۵ نس��بت پسر2_آقای جعفر خانی خساره زادی به شماره شناسنامه 
۵۱6۰۰۱۱۸۱۱ نس��بت پس��ر۳_آقای نادر خانی خس��اره زادی ش��ماره شناسنامه 
۵۱6۰۰۳۸۸۷6 نسبت پسر4_خانم تینا خانی خساره زادی شماره شناسنامه ۳۷۰ 
نسبت دختر۵_خانم پری خانی شماره شناسنامه ۳۷۱ نسبت دختر6_خانم منیره 
خانی خس��اره زادی ش��ماره شناس��نامه 4۱ نسبت دختر ۷_آقای علی خانی خساره 
زادی شماره شناسنامه ۹ نسبت همسر  لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق 
الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ 
نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شاندرمن_علیرضا محمودی

-------------------------------
رونوشت آگهی -آقای حسن اطرافی دادخواستی به شماره ۹۹۰۹۹۸۵26۱2۰۰2۷6 
به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت مرحومه طاوس خوش��کار فتمه س��ری شرح 
زیر معرفی نموده اس��ت.۱_آقای رس��تم اطرافی به ش��ماره شناس��نامه ۱2 نسبت 
پسر2_آقای حسن اطرافی به شماره شناسنامه ۳46۳ نسبت پسر۳_آقای حسین 
اطرافی شماره شناسنامه ۳۸۷2 نسبت پسر4_خانم رقیه اطرافی شماره شناسنامه 
۳46۵ نسبت دختر۵_آقای گلعلی اطرافی شماره شناسنامه 6۱۱ نسبت همسر  لذا 
چنانچه کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوشته 
دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا 
ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. قاضی شعبه دوم شورای حل 

اختالف شاندرمن_علیرضا محمودی
-------------------------

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن  اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت 
ملک خمامهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي شماره 
۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۵۰۰2۱۱۹ م��ورخ ۵. ۸. ۹۹ هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثب��ت مل��ک خم��ام تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضی خان��م ام البنی احمدی 
کته س��ری فرزند برار به ش��ماره شناس��نامه ۳ صادره از خمام در س��ه دانگ مش��اع 
از شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت ۳2 . 2۵4 متر مربع بش��ماره 
پالک ۹۱4 فرعی از ۸ اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک ۱2 فرعی از ۸ اصلي 
واق��ع در زی��رده خریداری از مالک رس��می آقای محمدمه��دی علیجانی زیردهی 
مح��رز گردی��ده اس��ت،لذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مراتب در دونوب��ت به فاصله 
 ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت 
متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در 

صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 
صادر خواهد شد.م الف 2۱۸4تاریخ انتشار نوبت اول: ۱2. ۸ . ۹۹

تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 26. ۸ . ۹۹محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اس��ناد 
و امالک خمام

-----------------------------
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت 
ملک خمامهیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي شماره 
۱۳۹۹6۰۳۱۸۰۱۵۰۰2۱۱۸ م��ورخ ۵. ۸. ۹۹ هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه 
ثب��ت مل��ک خمام تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای طیب فکری کته 
سری فرزند حسین به شماره شناسنامه ۱6۵ صادره از خمام در سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت ۳2 . 2۵4 متر مربع بش��ماره پالک 
۹۱4 فرع��ی از ۸ اصل��ی مف��روز و مج��زی ش��ده از پالک ۱2 فرعی از ۸ اصلي واقع 
در زی��رده خریداری از مالک رس��می آق��ای محمدمهدی علیجانی زیردهی محرز 
گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م 

الف 2۱۸2تاریخ انتشار نوبت اول: ۱2. ۸ . ۹۹
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 26. ۸ . ۹۹محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اس��ناد 

و امالک خمام
----------------------------

اجرائی��ه - کالس��ه پرون��ده:۹۸۰۰46۰ بدینوس��یله به آقای مس��لم افغانی فرزند 
عبدالخال��ق ب��ه ش��ماره ملی و شناس��نامه۰۰۱4۵46۸2۵ متول��د ۱۳6۰/۱2/۱۵ 
بدهکار پرونده کالسه ۹۸۰۰46۰اجرا ثبت مالرد که برابر گزارش مورخ ۹۸/۹/2۱ 
ش��ناخته نگردیده اید ابالغ می گردد که برابر س��ند ازدواج ش��ماره ۹6۰۸ مورخ 
۸6/۸/۱۷ بی��ن ش��ما و خان��م میترا میرزایی به ش��ماره مل��ی ۰۰۱4۵46۸2۵ بابت 
مهری��ه من��درج در س��ند نکاحی��ه بدهکار می باش��ید که بر اثر ع��دم پرداخت وجه 
بس��تانکار درخواس��ت صدور اجرائیه نموده پس از تش��ریفات قانونی اجرائیه صادر 
 و بکالس��ه ف��وق در ای��ن اج��را مط��رح می باش��د لذا طبق م��اده ۱۸/۱۹ آئین نامه

 اجرایی مفاد اس��ناد رس��می بش��ما ابالغ می گردد از تاریخ انتش��ار این آگهی که 
تاری��خ اب��الغ اجرائیه محس��وب اس��ت فقط ی��ک نوبت در روزنامه کثیراالنتش��ار 
 درج و منتش��ر م��ی گ��ردد ظ��رف م��دت ۱۰ روز نس��بت ب��ه پرداخ��ت بدهی خود

 اقدام و در غیر اینصورت بدون انتشار آگهی دیگری عملیات اجرایی طبق مقررات 
علیه ش��ما تعقیب خواهد ش��د. مس��ئول واحد اجرای اس��ناد رسمی مالرد –حجری  

م الف ۱۱2۳
----------------------

مفقودی - برگ س��بز و برگ کمپانی خودرو پژو آردی مدل ۸۳ به رنگ یش��می 
به ش��ماره پالک ایران6۸-۷۸6 م ۱۳ به ش��ماره موتور ۱۱۷۸۳۰22۷4۸ و ش��ماره 
شاسی ۸۳۱2۳۰۰4 به نام خانم سوسن میرزایی فرزند مهرعلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. شهرستان مالرد 
-----------------------------

آگهی مفقودی برگ س��بز و س��ند کمپانی موتور س��یکلت به شماره موتور ۰۰۰۹66 
و ش��ماره تنه ۰۰۹۷۱ سیس��تم SKZ تیپ ۱۵۰CC و ش��ماره پالک ۷۳6۵۹-462 

به نام حمیرا رحیمی مفقود و از درجه اعتبار ساقط می باشد .مریوان
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تجدیدفراخوانارزیابیکیفیوبرگزاریمناقصهعمومییکمرحلهای
)شماره20ت/42ت/99(

1-نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
2-موض�وع تجدی�د مناقص�ه: خرید، بارگیری، حمل و تحویل 6۰۰۰ فقره کنتور آب 
مولتی جت خشک کالس۱6۰R در اقطار نیم الی یک و نیم اینچ )از کلیه تولیدکنندگان یا 
تامین کنندگان دارای نمایندگی انحصاری یا نمایندگی رسمی یا دارای موافقت نامه همکاری 

محضری معتبر با تولیدکنندگان (
3-مدت زمان تحویل کاال : ۵ )پنج( ماه شمسی  

4-محل اعتبار : جاری
5-سطح بازرسی: سطح دو 

6-الزامات مورد نظر کارفرما: ارائه پروانه بهره برداری و ظرفیت تولید- ارائه گواهینامه 
استاندارد اجباری تولیدکنندگان

7-مبلغ تضمین فرایندارجاع کار : ۸۷4/2۰۰/۰۰۰ )هشتصد و هفتاد وچهارمیلیون 
و دویست هزار( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

۱(فیش واریزی به حساب شماره ۱- 6۰۰۰۰۰۰۰-4-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران 2(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات 
اعتب��اری غیربانک��ی )دارای مج��وز از بانک مرکزی( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان 
تهران 4( ارائه گواهی صادره از امور مالی آبفا غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات 

قطعی شده 
)به پیش��نهادهایی که فاقد س��پرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(

8-مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج 
آگهی تا ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۳ به درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به نشانی www.setadiran,ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند .

9-مهلت و محل تحویل پیشنهاد: آخرین مهلت بارگذاری مدارک مناقصه گران در 
سامانه ستاد ساعت ۱4 روز دوشنبه مورخ ۹۹/۹/۱۷ بوده و مناقصه گران می بایست نسبت 
به ارائه فیزیک پاکت الف حداکثر تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی این 
شرکت به نشانی: تهرانسر- میدان کمال الملک، خیابان شهید راسخ مهر، خیابان یکم غربی  

اقدام  و رسید دریافت نمایند . پس از انقضای این زمان هیچ پاکتی تحویل نمی گردد.
10-زمان و محل گشایش پاکات پیشنهادی : پاکات ارزیابی کیفی راس ساعت 
۹ صبح روز سه ش��نبه مورخ ۹۹/۹/۱۸ از طریق س��امانه س��تاد و در محل دفتر قراردادها و 

بازرگانی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران بازگشایی می گردد.
11-زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقباً به مناقصه گران واجد شرایط اعالم می گردد.

12- هزین��ه درج ه��ر دو مرحل��ه چ��اپ آگهی مربوط به ای��ن مناقصه بعهده مناقصه گزار 
می باشد .

13- به پیشنهادات فاقد امضاء ، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
) http://iets.mporg.ir ,http://wtown.tpww.ir( نشانی های سایت اینترنتی  

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

 نوبت اول: یکشنبه مورخ 99/8/25  
 نوبت دوم: دوشنبه  مورخ 99/8/26 

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای)نوبتدوم(
شمارهگ99.27.35

شمارهمجوز:1399.4406
 دستگاه مناقصه گذار : شرکت گاز استان ایالم 

موضوع مناقصه : رفع نواقص CGS دشت عباس و مورموری 
مبلغ کل برآورد : 6.۷۰۵.۱۵۷.422 ریال

مبلغ تضمین : ۳۳۵.۳۰۰.۰۰۰ ریال 
نوع تضمین : ضمانتنامه بانکی شرکت در مناقصه و یا فیش واریزی به حساب شماره 
۰۱۱2۷66۹۱6۰۰4 بانک ملی شعبه میدان امام حسن)ع ( ایالم  و یا سایر ضمانتنامه 
های معتبر و یا ترکیبی از آنها که در جدول شماره ) 4 ( آیین نامه تضمین معامالت 

دولتی شماره ۱2۳4۰2 / ت ۵۰6۵۹ ه مورخه ۹4.۹.22  قید گردیده اند . 
مدت زمان اجرای انجام پروژه  :  ۱۵۰ روز تقویمی . 

 محل تامین اعتبار : از محل وام داخلی ) بند ق (    
آخرین مهلت فروش اسناد : ۱۳۹۹.۰۹.۰۳ تا پایان وقت اداری 

آخرین مهلت ارائه پیشنهادات :  ۱۳۹۹.۰۹.۱6تا  ساعت ۸:4۵  دقیقه  صبح
- زمان گشایش پاکات: ۱۳۹۹.۰۹.۱6 ساعت ۹ صبح

-  محل گشایش پاکات : سالن کنفرانس شرکت گاز استان ایالم 
• از بخشنامه شماره ۹4.۱۵۸۷64 مورخ ۱۳۹4.۷.۱۳ سازمان مدیریت و برنامه ریزی 

کشور جهت تعیین برنده مناقصه استفاده می گردد . 
 شرایط  متقاضیان :

1- داشتن شخصیت حقوقی 
2- کپی برابر با اصل اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات 

3- ارائه گواهینامه صالحیت ایمنی امور پیمانکاران از وزارت تعاون ، کار و رفاه 

اجتماعی بر اس��اس مواد ۸۵ و ۹۱ قانون کار جمهوری اس��المی ایران مصوب 
۸۹.۳.۵ وزیر کار و امور اجتماعی .

 4- داشتن امکانات ، ماشین آالت و نیروی متخصص 
5- داش��تن گواهی  صالحیت پیمانکاری از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور 

در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز با حداقل رتبه ۵ . 
6 – داشتن تجربه کافی معتبر و مفید مرتبط با موضوع مناقصه

7- قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد . 
8 - فروش اسناد به  واجدین شرایط ، تکمیل و شرکت در فرآیند مناقصه از طریق 

سامانه ستاد دولت به آدرس setadiran.ir   سامانه ستاد صورت می پذیرد . 
محل تحویل ضمانتنامه : دبیرخانه شرکت گاز استان ایالم 

- هزینه دو نوبت آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . 
- هزینه چاپ و تکثیر کتابچه های پیمان به مبلغ 2.۵۰۰.۰۰۰ ریال به عهده برنده 
مناقصه می باشد و می بایست به حساب سیبای ۰۱۱2۷66۹۱6۰۰4  به نام  شرکت 

گاز استان ایالم واریز نماید . 
آدرس : ای��الم – چه��ار راه پی��ام ن��ور – بل��وار تعمی��رکاری – نبش خیابان اس��تاد 

شهریار 
 شرکت گاز استان ایالم سایت WWW.Shana.ir / http://iets.mporg.ir و

 WWW.ilam-nigc.ir  شماره تلفن 22۳۵۸24 – ۰۸4۳ 
کد فراخوان جهت آگهی مذکور 2۵.4۷۵.۸2۱ می باشد . 

روابط عمومی شركت گاز استان ايالم

شركت گاز استان ايالم 
)سهامی خاص (

نوبت چاپ اول : 1399,08,20  روزنامه شروع  
نوبت چاپ دوم : 1399,08,26  روزنامه تجارت  

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/40/00/ف

 آگهی مزايده عمومی
 نوبت اول يک مرحله ای )شماره 112/م ج/99(

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد مزایده ای به منظور فروش تعدادی از اقالم 
مس�تعمل و اس�قاط ش�امل  کنتورهای ضایعاتی در س�ایزهای مختلف, بش�که پالستیکی 
ضایعات�ی, لول�ه و اتص�االت پل�ی اتیلن ضایعاتی, چدن, آهن آالت, آلومینیوم, ش�یرآالت 
برنج�ی ضایعات�ی, ل�وازم خودرو, لوازم کامپیوتر, لوله و اتصاالت پلی پروپیلن, فرم های 
اداری , لوله فوالدی , اتصاالت چدن داکتیل, دیزل ژنراتور و الکتروموتور و پمپ ش�ناور 

با شرایط ذیل برگزار نماید.
مبلغ تضمین شرکت در مزایده 5% مبلغ پیشنهادی می باشد که می بایست  بصورت واریز 

نقدی , چک بانکی تضمین شده و یا ضمانت نامه بانکی باشد. 
مهلت تحویل اس�ناد مزایده: تا پایان وقت اداری روز دوش�نبه مورخ 99/09/17 و محل 

تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز می باشد. 
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 10 روز سه شنبه مورخ 99/09/18 خواهد بود.

داوطلبان می توانند به منظور دریافت اس�ناد مزایده از تاریخ 99/08/26 تا پایان وقت 
اداری روز دوشنبه مورخ 99/09/3 با دردست داشتن معرفی نامه به دفتر قراردادها شرکت 
آب وفاضالب استان البرز  واقع درکرج- انتهای بلوارشهید چمران � ساختمان شماره یک 

طبقه همکف مراجعه نمایند. )تلفن تماس با دفتر قراردادها : 32117150 �  026(
هزینه درج دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مزایده می باش�د. س�ایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 
 برای کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملی اطالع رس�انی مناقصات به آدرس

 iets.mporg.ir مراجعه نمائید. .  

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

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/26/00/ف

 آگهی تجديد فراخوان ارزيابی کيفی
 نوبت اول )شماره 114/ آ ج/99(

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظر دارد 3999 دس�تگاه کنتور آب توربیني خش�ک 
کالس C در سایزهاي 1/2 , 3/4 و1 اینچ را از طریق فراخوان عمومي و مناقصه یک مرحله اي 

از تامین کنندگان واجد صالحیت در زمینه تامین کنتورهاي آب خانگي خریداري نماید.
متقاضیان شرکت در مناقصه مي توانند به منظور دریافت اسناد ارزیابي از تاریخ 99/08/26 
تا پایان وقت اداري روز ش�نبه مورخ 99/09/01 با دردس�ت داش�تن معرفي نامه به اداره 
دبیرخانه ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز  واقع درکرج- انتهاي بلوارش�هید چمران - 

ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. 
تلفن تماس : 026-32117151  

مناقصه گران پس از دریافت و مطالعه , تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/09/15 

مهلت خواهند داشت تا اسناد مربوطه را تکمیل و در پاکت الک و مهر شده به اداره دبیرخانه 
شرکت آب و فاضالب استان البرز واقع در کرج, انتهاي بلوار شهید چمران, ساختمان شماره 

یک تحویل و رسید دریافت نمایند.
هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باش�د. س�ایر اطالعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است.
 جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملي اطالع رس�اني مناقصات، به آدرس

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

آگهیمناقصهشماره99/1006درروزنامهوشماره2099005744000104درسامانه
تدارکاتالکترونیکیدولت

شرکت آب و فاضالب خوزستان در نظر دارد مطابق ماده ۱۳ قانون برگزاری مناقصات پروژه زیر را به شرکتهای واجد شرایط با ظرفیت آزاد بر اساس بخشنامه شماره ۹4/۳۰۵۹۳
مورخ ۹4/۰۳/۰۵ و با اطالعات عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید. 

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس
www . setadiran . ir انجام خواهد ش��د. و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه 

محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰2۱-4۱۹۳4

شماره مناقصه 
در روزنامه

شماره فراخوان در
سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت

مبلغ تضمین شرکت در فرایند رشته کاری مورد نیازعنوان مناقصه
برآورد )میلیون ریال(ارجاع کار

مهلت دریافت اسناد 
مناقصه

از طریق سایت ستاد

تاریخ و ساعت
گشایش پاکت های مناقصه از 

طریق سایت ستاد

۹۹/۱۰۰62۰۹۹۰۰۵۷44۰۰۰۱۰4
عملیات تجهیز یک حلقه 
چاه و اجرای خط انتقال 
آب شرب شهرستان 

آغاجاری

آب و تاسیسات و 
تجهیزات ) به صورت 

همزمان( پایه ۵ و 
باالتر

تا مورخ ۹۹/۰۹/۰۵ 2/۰۰۱/۹۸۰/۰۰۰4۰/۰۳۹
۹۹/۰۹/۱۸ ساعت ۱۱ساعت ۱۰

داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد. 
اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت می باشد. و براساس زمانبندی قید شده در سامانه ستاد، پس از تکمیل توسط مناقصه گر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.

تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه می باشد.
 آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت ۱۰ روز گشایش پاکت ها می باشد.

محل تحویل پاکت )الف( اسناد مناقصه: عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد، مناقصه گر می بایست اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" قرار داده 
و الک و مهر نماید. روی " پاکت الف" ، عنوان و موضوع مناقصه، نام و مش��خصات مناقصه گران، ذکر گردد و طبق برنامه زمانی اعالم ش��ده به ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان به آدرس اهواز- کیانپارس 

- فلکه اول - شرکت آب و فاضالب خوزستان - طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه ، تحویل دهد.
 گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشد و حضور پیشنهاددهندگان در جلسه گشایش، بالمانع است . 

آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور http:// iets.mporg.ir و سایت اینترنتی شرکت www.abfakhz.ir می باشد.
روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب خوزستان

شركت آب و فاضالب خوزستان

نوبت  اول

آگهیمناقصه
)AC   UPS   System(خریدمنبعتغذیهاضطراریمتناوب

پروژهتصفیهخانهپسابصنعتیپتروشیمیکارون
شرکت پتروشیمي کارون در نظر دارد خرید منبع تغذیه اضطراری متناوب )AC  UPS  System( خود را از طریق مناقصه عمومي به واجدین شرایط واگذار نماید. 

محل دریافت اس�ناد مناقصه: متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۳۹۹/۰۸/26 لغایت ۱۳۹۹/۰۹/۰2 از طریق وب س��ایت پتروش��یمی کارون به آدرس  www.krnpc.ir. تب مناقصات با ثبت مش��خصات 
ش��رکت خود اس��ناد را جهت ش��رکت در مناقصه دانلود نمایند. ش��ماره تماس:  ۰6۱۵2۱22۷۰۷ )ش��ایان ذکر اس��ت نظر به اینکه هرگونه اصالح یا تغییر احتمالی در اس��ناد مناقصه از طریق ایمیل صورت می پذیرد 

لطفًا در صورت تمایل به شرکت در این مناقصه مشخصات شرکت خود را بصورت صحیح در سامانه وارد نمایید.(
جلس�ه توجیهی: نظر به ش��یوع بیماری کرونا و عدم امکان برگزاری جلس��ه توجیهی حضوری، چنانچه هنگام مطالعه اس��ناد و مدارک مناقصه، بنظر ش��رکت کننده نکات مبهم و یا ناقص وجود داش��ته باش��د که 
نیاز به ش��رح و توضیح بیش��تري باش��د ش��رکت کننده مي بایس��ت س��ؤاالت مورد نظر خود را مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۰۳ تا پایان وقت اداری )س��اعت ۱4:۳۰( از امور حقوقي و پیمانهاي ش��رکت پتروش��یمي کارون کتبًا و 
از طریق نمابر  ش��ماره:  ۵2۱22۰4۹-۰6۱ استفس��ار نماید و چنانچه در نتیجه این استفس��ار اطالعات و توضیحاتي بدس��ت آید که در اس��ناد و مدارک مناقصه منعکس نباش��د مراتب کتبًا باطالع استفس��ار کننده و 
همچنین سایر شرکت کنندگان خواهد رسید. هر نوع توضیح یا تجدید نظر، اضافه یا حذف مطلبي از مفاد مناقصه رسمًا انجام و طي نامه اي به آدرس پست الکترونیکي دعوت شدگان که در هنگام دانلود اسناد 
مناقصه در س��امانه مناقصات و مزایده پتروش��یمي کارون ثبت نموده اند ارس��ال مي گردد. این ضمائم جزء مدارک مناقصه منظور خواهد گردید، بنابر این مبلغ پیش��نهادی ش��رکت کنندگان صرفًا بر این اس��اس که 
تمام شرایط مناقصه توسط شرکت کننده مطالعه و پذیرفته شده است و مطرح نمودن شرایط احتمالی دیگری غیر شرایط مندرج در اسناد که مد نظر پیشنهاددهنده می باشد مسموع نبوده و وجاهت قانونی ندارد. 

مضافًا اینکه به پیشنهادهای مبهم، مشروط و غیره به هیچ عنوان ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
آخرین زمان تحویل پاکات پیشنهاد قیمت: تا پایان وقت اداري ۱۳۹۹/۰۹/۱۵

تضمین شرکت در مناقصه: مبلغ تضمین شرکت در مناقصه مبلغ ۳.22۵.۰۰۰.۰۰۰ )سه میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون( ریال مي باشد.
الف: مناقصه دو مرحله اي بوده و شرکت کنندگان براساس مدارک و مستندات مندرج در فرم ارزیابي مورد ارزیابي قرار خواهند گرفت و براساس مدارک و مستندات ارسالي امتیاز کسب خواهند نمود. 

 ب: حداقل امتیاز الزم جهت گشایش پاکت پیشنهاد قیمت شرکت کنندگان 6۵ امتیاز خواهد بود. 
  پ: پیشنهاد قیمت شرکت کنندگاني که حائز حداقل امتیاز نگردند گشایش نخواهد شد.

  ج: کارفرما بدون هرگونه توضیح در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

             روابط عمومي پتروشيمي كارون 

ت اول 
نوب

پ اول
چا

نوبت مناقصهعنوانشماره مناقصه

MN-15/977)AC UPS System( نوبت  اولخرید منبع تغذیه اضطراری متناوب

 
 

؟؟؟؟

تجدیدآگهيارزیابيکیفيمناقصهگران
موضوع مناقصه : انجام خدمات راهبري، نگهداشت، تعمیر و سرویس مجتمع مکانیزه گوگرد . )انبارهاي شماره 2 و ۳ و تأسیسات وابسته( شماره مناقصه ۹۹/22 . شماره فراخوان : 2۰۹۹۰۹۳۰۳۵۰۰۰۰4۳

مناقصه عمومي یک  مرحله اي نوع مناقصه 

سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس  � استان بوشهر، عسلویه ،  ساختمان همایش هاي خلیج فارس  نام و نشاني مناقصه گزار

۱2۱.۸2۰.4۵۵.۱۱۱ریالمبلغ تقریبي برآورد  اولیه

ضمانتنامه بانکي یا وجه نقد به مبلغ  ۵.۱۳۷.۰۰۰.۰۰۰  ریال )که قابل تمدید به مدت سه ماه با درخواست مناقصه گزار بوده و پس از تایید در مرحله ارزیابي کیفي بایستي همزمان با تحویل پیشنهادها ارایه گردد.(نوع و مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار 

دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمني پیمانکاري از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي و تصویر گواهینامه صالحیت معتبر با حداقل پایه ۵ در رشته نفت و گاز یا رشته تأسیسات و تجهیزات پایه 4 از سازمان شرایط شرکت در مناقصه
برنامه و بودجه کشور یا کد تعمیر و نکهداري از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي

از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به آدرس اینترنتي www.setadiran.irنحوه دریافت استعالم ارزیابي کیفي  مناقصه گران
ساعت ۱4:۰۰ روز  یکشنبه  مورخ   ۱۳۹۹/۰۹/۰2 آخرین مهلت اخذ فرم هاي استعالم ارزیابي از سامانه ستاد
ساعت ۱4:۰۰ روز یکشنبه   مورخ ۱۳۹۹/۰۹/۱6آخرین مهلت بارگذاري مدارک و مستندات در سامانه ستاد

4- 2۱۵۰ ۰۷۷۳۱۳۷      نمابر : ۰۷۷۳۱۳۷2۱۵۵تلفن  کمیسیون مناقصات 

نوبت اول

روابط عمومي سازمان منطقه ویژه اقتصادي انرژي پارس شماره مجوز ۱۳۹۹.4۱۸۸ 

   روابط عمومی شركت آب وفاضالب استان مازندران    

آگهیتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
شرکتآبوفاضالباستانمازندران

ش��رکت آب و فاضالب اس��تان مازندران به ش��ماره ثبت۱۳۱۱ وشناس��ه ملی۱۰۷6۰۱۷۷۸۰۸ و کداقتصادی4۱۱۳4۱44۱۳۱6 در نظر دارد مطابق آئین نامه معامالت 
ش��رکت پروژه هایی با اطالعات مش��روحه جدول ذیل را به ش��رکت های واجد ش��رایط واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه 
 پیش��نهاد مناقص��ه گ��ران و بازگش��ایي پاک��ت ه��ا ، آگاه��ی از نتیج��ه مناقص��ات  و عقد قرارداد از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت ) س��تاد ( به آدرس

www.setadiran.ir انجام  خواهد شد .

موضوع  پروژه شماره فراخوان مدت پروژه
 مبلغ تضمین

ریال
 رتبه و رسته

مورد نیاز

 محل
 تامین
اعتبار

 مهلت
 دریافت
اسناد

 مهلت ثبت
 پیشنهاد در

 سامانه و تحویل
 پاکت )الف( به

دبیرخانه

 تاریخ
بازگشایی

 راهبری، بهره برداری و
 نگهداری از تصفیه خانه و
 تلمبه خانه های پرستار و

حمزه کال شهر بابل

2۰۹۹۰۰۵۱6۸۰۰۰۱۰۳ 24 ماه ۵6۷.۰۰۰.۰۰۰

 صالحیت بهره
 برداری از تصفیه
 خانه فاضالب
 از شرکت آب و
فاضالب کشور

منابع داخلی
تا ساعت ۱4
 تاریخ۹۹/۹/6

تا ساعت ۱4
تاریخ ۹۹/۹/۱6

 ساعت
 ۸:۳۰ تاریخ
۹۹/۹/۱۷

محل تحویل پاکتهای  الف: ساري-بلوار آزادی-خیابان رفاه-دبیرخانه شرکت-کدپستی:4۸۱4۸۹6۵64
محل بازگشایي پاکتهای مناقصات : ساری-بلوار آزادی-  خیابان رفاه - طبقه چهارم - سالن اجتماعات شرکت آب و فاضالب مازندران

شماره تماس سامانه پشتیبانی سامانه ستاد:۰2۱4۱۹۳4
سایرشرایط :

۱-مدت اعتبار پیشنهادها تا سه ماه پس از بازگشایی اسناد مناقصه می باشد. و این مدت برای یکبار قابل تمدید می باشد.
2-سایراطالعات وجزئیات دراسناد مناقصه مندرج است.               

                                                                                                                                           

                                                                                                                         
» نوبت اول «


