
 

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

مردم در انتظار وام های خرد 
علی رضائی 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس 

سرمقاله

 مردم به دلیل نیازی که 
در مقاط��ع گوناگون به 
نقدینگ��ی های جزیی 
دارند  ناچار می ش��وند به هر دس��تاویزی 
چن��گ بزنن��د که دریاف��ت وام های خرد از 
بانک ه��ا یک��ی از ای��ن موارد  اس��ت. اما با 
کمال تاس��ف شاهد سختگیری های بسیار 
ب��دی هس��تیم ک��ه از آن جمله می توان به 
درخواس��ت چند ضامن برای پرداخت یک 
وام  ساده و رفتارهای سلیقه ای بانک ها ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
نائب  رئیس هیئت  مدیره بانک صادرات خبر داد: 

 پرداخت 60 درصد ازتسهیالت 
بانک صادرات ایران به بخش تولید 

 بازگشت شاخص به مدار ثبات و تعادل 
 حباب هیجانی بورس ترکید

 تجارت گزارش می دهد
راه پردست انداز بازگشت 

 خودروسازان خارجی به ایران
صنعت و تجارت: بازار خرید و فروش خودرو، مدتی اس��ت که به دلیل عرضه بس��یار 
پایین در برابر تقاضای باال و غیرمنطقی جامعه، دچار نوس��انات و جهش های قیمتی 
شدید شده است. ورود دالالن و واسطه گران به این بازار، مشکالت را دوچندان کرده 
و امکان کنترل بازار را عماًل از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده است. از طرف دیگر 
چند ماهی است کمیسیون صنایع و معادن مجلس طرحی را برای ساماندهی صنعت 

خودرو تحت عنوان »تحول بازار و صنعت خودروی سبک« ...       صفحه 6
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 ریی��س اتحادی��ه طال و جواهر ته��ران درباره خرید و فروش 
آنالین طال در شرایط تعطیلی بازار گفت: مخالف فروش طال 
در فضای مجازی نیستیم چرا که مردم در سراسر دنیا به این 
صورت خرید و فروش می کنند. با این حال مردم برای خرید و 
فروش طال در روزهای تعطیل در فضای مجازی ورود نکنند 
چرا که اگر مش��کلی رخ دهد رصد مش��کالت و رس��یدگی به 
آنها مش��کل اس��ت. ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایرنا با 

تاکید بر اینکه مردم برای خرید ...

حض��رت آی��ت اهلل خامن��ه ای در پیامی با تبریک و تس��لیت 
ش��هادت و فقدان دانش��مند برجس��ته و ممتاز هس��ته ای 
و دفاع��ی جن��اب آق��ای محس��ن فخری زاده، ب��ر مجازات 
قطع��ی عام��الن و آم��ران ای��ن جنای��ت و همچنین لزوم 
 پیگی��ری ت��الش علم��ی و فنی این ش��هید تأکی��د کردند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

دانشمند برجسته و ممتاز هسته ئی و دفاعی ...

 مردم برای خرید طال

 عجله نکنند
عامالن و آمران ترور شهید 
 فخری زاده مجازات شوند 

 صفحه2  صفحه3

ترورشهیدفخریزاده
بیپاسخنمیماند

 روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا؛

پیمودن مسیر غلبه بر تحریم
ادام�ه از همی�ن صفح�ه... از برجام بس��نده کرده اند. 
طرف ه��ای اروپایی برجام ک��ه با کوتاهی های مکرر 
در عم��ل به وعده هایش��ان مبنی ب��ر جبران تأثیرات 
اقتصادی خروج آمریکا از برجام باعث شدند که ایران 
تصمیم بگیرد که مرحله به مرحله تعهدات هس��ته ای 

خود ذیل برجام را کاهش  دهد.
قرار بود به واسطه توافق هسته ای، تحریم ها به معنای 
تمام رفع شود و عادی سازی روابط در تمامی ابعادی 
که منافع جمهوری اس��المی ایران را تامین می کند، 
ص��ورت پذیرد، ک��ه البته طرف مقابل ایران در برجام 
به تعهدات خود عمل نکرد و نهایتا اینس��تکس ایجاد 

شد که کارایی نداشت.
البته اروپا چهره مستقلی از خود نشان نداد و در توافقنامه 

برجام نتوانست تعهدات حقوقی اش را عملیاتی کند، 
جمهوری اس��المی با تکیه بر پتانس��یل های درونی و 
توان داخلی می تواند با انفعال اروپایی ها در برجام مقابله 

کند و امیدی به سرنوشت برجام نداشته باشد.
همانط��ور که رهبری معظم انق��الب فرمودند،برای 
پیم��ودن مس��یر غلبه ب��ر تحریم ها و بی اثر کردن آنها 
باید مسوالن همت، شجاعت و اهتمام جدی برای رفع 
مشکالت کشور خصوصا ناهماهنگی های اقتصادی 

را پیگیری کنند.
فراموش نکنیم که اروپایی ها توان و اراده برای اقناع 
آمریکا جهت بازگشت به برجام را نداشتند، آمریکا به 
اتحادی��ه اروپ��ا و چین به عنوان رقبای اقتصادی نگاه 
می کن��د ل��ذا از همراهی آنه��ا  پرهیز جدی دارد،اما با 

همه اوصاف اتحاد و همدلی داخلی بین مس��ئوالن و 
مردم می تواند به آینده کشور کمک کند، چه برجامی 

باقی بماند یا نماند.
بدون شک تصمیمات ایران نسبت به برجام بر اساس 
منافع ملی خواهد بود و وزارت امور خارجه قطعا مطابق 
تذک��رات رهب��ر معظم انقالب با اروپایی ها مواجه می 
ش��ود، چراکه ایش��ان صراحتا فرمودند هیچ امیدی به 
اروپایی ها نیس��ت و آنها قصدی برای پیش��برد امور 

ندارند.
بناب��ر ای��ن برای عب��ور از تحریم ها باید مردم ایران را 
قوی کنیم و همانطور که رهبرمعظم  انقالب فرمودند 
ب��ا بی اث��ر کردن تحریم ها می ت��وان رفع تحریم ها را 

نیز رقم زد.

ادامه از همین صفحه... در این زمینه اشاره کرد که عرصه 
را بر مردم تنگ کرده است چراکه برخی از بانک ها ضامن 
رس��می می خواهند برخی دیگر ضامن به همراه چک و 
خالصه اینکه هر بانکی به یک نوع ضامن نیاز دارد. این 
یک واقعیت تلخ است که متاسفانه بانک های خصوصی به 
هیچ عنوان زیر بار پرداخت وام های خرد کم سود به مردم 
نمی روند در حالی که اگر آن ها نیز در کنار بانک های دولتی 
به مردم وام های خرد پرداخت کنند شرایط بسیار تسهیل 
می ش��ود. این در حالی اس��ت که بخشنامه بانک مرکزی 

تاکید دارد وام ازدواج باید با معرفی تنها یک ضامن پرداخت 
شود، اما بانکها از این بخشنامه تبعیت نمی کنند. با کمال 
تاسف روندی که بانک ها در پیش گرفته اند عالوه بر ایجاد 
مانعی بر سر راه جوانان برای تشکیل زندگی شان، آن ها 
را به شدت سرخورده کرده است لذا ضروری است بانک 
مرکزی و دولت تدبیری به خرج دهند. مثال "یارانه" یک 
زوج تضمین پرداخت اقساط تسهیالت آن ها شود. نکته 
مهمتر این است که مردم در خرید مسکن نیز  مشکل دارند 
و متقاضی دریافت تسهیالت خرید مسکن نیز هستند. با 

این وصف سوال اینجاست که چرا در ایران مانند کشورهای 
دیگر خانه خریداری شده به عنوان ضمانت برای اخذ وام 
بانکی پذیرفته نمی ش��ود؟ اکنون عالوه بر اینکه خانه در 
رهن بانک می رود، متقاضی باید چک، س��فته و ضامن 
نیز ارائه دهد در حالی که این روند مغایر با عدالت اس��ت. 
باید بپذیریم کمه تصمیمات بانک مرکزی برای بانک ها 
ضمانت اجرایی ندارد به همین دلیل تعدد ضامنین، پیچ و 
خم های متعدد در مسیر پرداخت وام و حتی برخوردهای 

ناشایست با متقاضیان وام مشاهده شده است.

پيمودن مسير غلبه بر تحريم
حجت اله فیروزی 

سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس

يادداشت

 بتازگی شاهد بیانیه سه 
کشور اروپایی انگلیس، 
آلم��ان و فرانس��ه در خص��وص کاهش 
تعهدات برجامی ایران بودیم. اروپایی ها 
با عمل نکردن به تعهداتشان در برجام و 
کمک نکردن به خنثی سازی تحریم ها، 
نش��ان دادند که دنباله رو سیاس��ت های 
آمریکا هس��تند. بعد از بدعهدی آمریکا و 
خروج از برجام، اروپایی  ها نیز در عمل به 
تعهدات خود ناتوان بوده و تاکنون فقط به 

گفتاردرمانی و حمایت  های لفظی ...
ادامه در همین صفحه

 

نوبتاول-)تجدیدمرتبهاول(مناقصهشماره1-9840071)خریدBlade)پره(
فنهايهوایي1662واحدتصفیهگازازجنسفایبرگالس)تولیدداخلکشور((

1- نوع مناقصه : دو مرحله ای داراي ارزیابي کیفي 
 2- نوع فراخوان : عمومی .

3 – نام ونشاني مناقصه گذار : شرکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد )SGPC( به آدرس : مشهد، خیابان آبکوه، نبش دانشسراي شمالي، شماره 255، شرکت 
پاالیش گاز شهید هاشمی نژاد– دبیرخانه کمیسیون مناقصات. 

- تلفن دبیر کمیسیون مناقصات : 37288016 -051 
- تلفن و نمابر دبیرخانه کمیسیون مناقصات : 051-37285024

4- نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : تضمین هاي اعالم شده در آیین نامه تضمین براي معامالت دولتي به مبلغ 1.800.000.000 ریال ) یک میلیارد 
و هشتصد میلیون ریال ( .  )الزم به ذکر است در این مرحله نیازی به اخذ و ارایه تضمین نمی باشد.(

  5- نحوه و مهلت دریافت اسناد : متقاضیان مي توانند تا ساعت 16 مورخ 99/09/26 ، نسبت به دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(
 به آدرس www.setadiran.ir  و با شماره فراخوان 2099092134000050 در سامانه اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی مراحل برگزاری مناقصه از طریق 

سامانه مذکور انجام خواهد شد.
6- آخرین مهلت تحویل اس�تعالم ارزیابي کیفي تكمیل ش�ده: متقاضیان بعد از دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه مذکور  مي بایس��ت حداکثر تا س��اعت 16 
مورخ 99/10/13  ، اس��ناد مناقصه تکمیل ش��ده را به همراه مدارك مورد نیاز در س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت بارگزاری و ثبت نمایند. الزم به ذکر اس��ت پس از 
پایان مرحله ارزیابي کیفي اسناد شرکت در مناقصه براي مناقصه گران تأیید شده در این مرحله از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(   ارسال و 

فرآیند انجام مناقصه وفق شرایط اعالم شده در اسناد مناقصه مورد اقدام واقع خواهد شد.
7- محل و زمان گش�ایش پیش�نهادات : پس از بررس��ی پیش��نهاد فنی ش��رکتها )ارزیابی فنی(، پاکتهای مالی ش��رکتهای واجد شرایط در تاریخ 99/11/26  ، در 
محل اتاق کنفرانس اداره مش��هد )دفتر آبکوه( به آدرس مش��هد، خیابان آبکوه، نبش دانشس��راي ش��مالي، ش��ماره 255، ش��رکت پاالیش گاز شهید هاشمي نژاد و حداقل 
با دو پیشنهاد تایید شده گشایش خواهد یافت. الزم به ذکر است تاریخ و مکان اعالم شده )تاریخ گشایش پیشنهادهاي مالي( قطعي نبوده و با توجه به روند ارزیابي 

امکان تغییر وجود خواهد داشت. 
 توضیح مهم: با توجه به این که این مناقصه داراي ارزیابي کیفي مي باش��د در این مرحله صرفًا تکمیل و ارس��ال اس��ناد ارزیابي کیفي و مس��تندات مربوطه مورد نظر
 مي باش��د. بدیهي اس��ت ش��رکت هایي که در فرایند ارزیابي کیفي تأیید ش��وند در مرحله بعد اقدام به ارس��ال پیش��نهاد مرتبط در مواعدي که متعاقبًا از طریق س��امانه 

تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد(  اعالم خواهد شد خواهند نمود. 

روابط عمومي  شركت پااليش گاز شهيد هاشمی نژاد

شرکت ملي گاز ایران
شرکت پاالیش گاز  شهید هاشمي نژاد )خانگیران(

)سهامی خاص(

شماره مجوز: 1399.5028

 ارائه کمک به اقشار آسیب دیده از کرونا ادامه می یابد
 ملت ایران هوشمندتر از آن هستند که در دام توطئه 

 صهیونیست ها بیافتند

مردم در انتظار وام های خرد 

س��خنگوی وزارت امورخارجه کش��ورمان اخبار منتشر شده در خصوص حکم 
20 س��ال حبس برای اس��داهلل اس��دی دیپلمات کش��ورمان را نادرست خواند.  
سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به پرسشی مبنی بر 
صحت برخی اخبار منتشر شده در خصوص حکم 20 سال حبس برای اسداهلل 

اسدی دیپلمات کشورمان، ضمن نادرست خواندن آن اظهار کرد : چنین خبری 
 صحت  ندارد. این درخواست دادستان ازدادگاه است و حکمی صادر نشده است.
روز گذشته ، دادگاه اسداهلل اسدی دیپلمات ایرانی به اتهام تالش برای بمب گذاری 

در نشست  منافقین در پاریس در سال 2018، در کشور بلژیک برگزار شد.

 واکنش خطیب زاده 
به حکم ۲۰ سال حبس 

برای دیپلمات ایرانی 
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 اخطار ایران به آمریکا و اسراییل 
در نامه به سازمان ملل

  س��فیر و نماینده دائم کش��ورمان در س��ازمان ملل طی نامه ای به 
دبیرکل سازمان ملل و رییس شورای امنیت، ضمن مسئول دانستن 
آمریکا و اسراییل در این حمله ناجوانمردانه، از آنها خواست ضمن 
محکوم کردن این ترور، اقدامات الزم را در این زمینه به عمل آورند.
به گزارش ایسنا، در این نامه با اشاره به ترور چندین دانشمند برجسته 
ایرانی در حمالت تروریستی طی دهه گذشته، آمده است: شواهد 
قاطع نشان می دهد که برخی از طرف های خارجی در پشت این 
ترورها بوده اند.روانچی اضافه کرد: ترور ناجوانمردانه شهید فخری 
زاده - با نشانه های جدی مسئولیت اسرائیل در آن - تالش ناامیدانه 
دیگری برای ایجاد ویرانی در منطقه ما و همچنین به هم زدن توسعه 
علمی و فناوری ایران است.  در حالی که طی چهل سال گذشته، هیچ 
فشار و حمالت تروریستی نتوانسته است مانع دستیابی ما به علم و 
فناوری مورد نیاز برای توسعه اقتصادی - اجتماعی شود.وی ضمن 
اخطار به ایاالت متحده و اسرائیل در انجام اقدامات ماجراجویانه علیه 
ایران ، به ویژه در دوره باقی مانده از دولت فعلی ایاالت متحده بر حق 
جمهوری اسالمی ایران برای اتخاذ تمام اقدامات الزم را برای دفاع 

از مردم و تأمین امنیت خود، تاکید کرده است.

کشاندن ایران به درگیری منطقه ای
 نماینده پیش��ین مجلس ش��ورای اس��المی در توییتی نوشت: 
هدف ترور ش��هید فخری زاده ضربه زدن به صنعت هس��ته ای 
کش��ور و کش��اندن ایران به درگیری های منطقه ای اس��ت.به 
گزارش ایسنا، متن توییت علی مطهری به شرح زیر است:  ترور 
ناجوانمردانه دکتر محسن فخری زاده عالوه بر ضربه زدن به 
صنعت هس��ته ای کش��ور، با هدف کش��اندن ایران به درگیری 
در منطقه در زمان باقی مانده از ریاست ترامپ انجام شد تا راه 
تفاهم دولت آینده آمریکا با ایران بسته شود. انتقام از نتانیاهو 

و قصاص ترامپ را به زمان مناسب موکول کنیم.

ورود به انتخابات با نظر جبهه اصالحات 
 س��خنگوی حزب اس��المی کار گفت: با توجه به اینکه حزب 
اس��المی کار همراه ش��ورای هماهنگی جبهه اصالحات است؛ 
قطعا در دو انتخابات ریاس��ت جمهوری و ش��وراهای ش��هر و 
روستای پیش رو با این شورا کمال همکاری را خواهیم داشت. 
محمد نیش��ابوری در گفت و گو با ایس��نا  گفت: در این دوماه 
گذش��ته ش��ورا هماهنگی برنامه ها و راهبردهای کالن جبهه 
اصالحات را بررس��ی کرد و امیدواریم تا اواخر آذر ماه به جمع 
بندی نهایی برس��د. تا اس��تراتژی و راهبردهای بررسی شده از 
این مجموعه تایید نهایی  و اعالم نش��ود، حزب ما به ش��کل 
رس��می وارد اتخابات نمی ش��ود.این فعال سیاسی خاطر نشان 
کرد: البته شورای مرکزی و شورای سیاسی حزب اسالمی کار 
موضوع انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا  را 
در جلسات خود در دستور کار قرار داده است. امیدواریم شورای 
هماهنگی نتیجه نهایی را به همه احزاب عضو زودتر اعالم کند 
تا برنامه هایمان مش��خص ش��ود. ما نیز به عنوان حزب عضو 

نظراتمان را به این شورا  ابالغ کرده ایم.

پمپئو همچنان بر فازدشمنی با ایران
 وزی��ر خارج��ه آمری��کا در پی تحریم علیه چهار نهاد روس��ی و 
چین��ی در بیانی��ه ای ادعاهایی را درباره برنامه موش��کی ایران 
مطرح کرد.به گزارش ایس��نا مایک پمپئو در بیانیه ای با اش��اره 
به این که کشورش در تاریخ 25 نوامبر چهار نهاد واقع در چین 
و روس��یه را به اتهام حمایت از برنامه موش��کی ایران تحریم 
کرد،  گفت که این اقدامات بخش��ی از پاس��خ آمریکا به آن چه 
فعالیت های مخرب ایران خواند،  هستند.پمپئو با مطرح کردن 
ادعاهای��ی علی��ه ایران گفت: این تصمیم ها بر ضرورت مداوم 
برای تمامی کشورها در هوشیار بودن نسبت به اقدامات ایران 
در راس��تای پیش برد برنامه هس��ته ای اش تاکید دارد. ما به 
فعالیت در راستای ممانعت از تالش های ایران در زمینه توسعه 
موش��کی ادام��ه می دهیم و از اختی��ارات تحریم هایمان برای 
آش��کار س��اختن تامین کنندگان خارجی آن مانند این نهادها 
در جمهوری خلق چین و روس��یه اس��تفاده می کنیم که مواد و 

فناوری موشکی به ایران می دهند.

وعده بازگشت آمریکایی مسئولیت پذیر 
 مقام پیشین سیا ترور دانشمند ایرانی را محکوم کرد.به گزارش 
ایلن��ا، ج��ان برنان در توئیتر نوش��ت:  ای��ن ترور اقدامی مجرمانه 
ب��ود و  خط��ر تالف��ی و انتقام مرگبار و آغاز  درگیری منطقه ای را 
بوجود می آورد.وی ادامه داد: برای سران ایران عاقالنه این است 
که منتظر بازگش��ت رهبری آمریکایی مسئولیت پذیر در عرصه 
جهانی باشند و در مقابل اصرار برای واکنش و عمل علیه عامالن 
این حادثه مقاومت کنند.این مقام سیاس��ی افزود: چنین اقدامی 
تروریسم دولتی، نقض قوانین بین الملل و تشویق دولت ها برای 

انجام حمالت مرگبار و بی پروا  علیه مقام های خارجی است.

۲۰ سال زندان برای دیپلمات ایران در بلژیک
 جلس��ه محاکمه یک دیپلمات ایرانی در بلژیک برگزار ش��د.به 
گزارش ایلنا روند محاکمه اسداهلل اسدی، دیپلمات ایرانی در آنتورپ 
بلژیک  آغاز شد. اسدی متهم شده که فرد اول نقشه بمبگذاری در 
گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در سال 2018 بود. این اولین بار 
است که یک دیپلمات ایرانی با چنین اتهامی در دادگاهی اروپایی 
محاکمه می شود. هم چنین اسدی حاضر نشد برای رسیدگی به 
اتهاماتش در دادگاه حاضر شود.یورونیوز می افزاید: امیر سعدونی و 
نسیمه معانی، زوج ایرانی ساکن بلژیک که به حمل مواد منفجره 
برای کمک به اسدی متهم  هستند و همچنین یک مظنون ایرانی 
دیگر این پرونده به نام مهرداد عارفانی 57 س��اله نیز همراه با او 
محاکمه شدند.این خبر ادامه می دهد: دادگاه برای اسداهلل اسدی 
20 س��ال و برای امیر س��عدونی و نس��یمه نعامی هرکدام 18 سال 
وبرای مهرداد عارفانی 15سال حکم زندان اعالم کرد وخواستار 

لغو  تابعیت بلژیک ازهرسه نفرشد.

سياسي

 رییس جمهور گفت: همه اتاق های فکر و همه دشمنان ایران به 
خوبی بدانند ملت ایران و مس��ئولین کش��ور شجاع تر و غیورتر از 
آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع و 

مناسب، مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.
به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی در جلس��ه ستاد ملی مدیریت 
ویروس کرونا، با اشاره به ترور شهید محسن فخری زاده تاکید 
کرد: مردم کشور ما و جهان در جریان یک اقدام تروریستی بودند 
که دشمنان ایران علیه یک پژوهشگر و دانشمند ایرانی که ماه های 
اخیر وقت خود را صرف کرونا و پژوهش و ساخت کیت ها در این 
زمینه کرده بود بود، انجام دادند. ایشان برای خودکفایی کشور در 
دارو و تجهیزات در بخش پژوهش��ی در وزارت دفاع که مس��ئول 
آن بود، کار زیادی را انجام داد و این بخش توانس��ت بخش��ی از 

نیازهای مردم را در زمینه مقابله با کرونا تامین کند.
 وی افزود: این ترور وحش��یانه نش��ان می دهد که دش��منان ما در 
هفته های پراضطرابی هس��تند، هفته هایی که احساس می کنند 
دوران فش��ار آنها کم می ش��ود و ش��رایط جهانی تغییر می کند و 
برای آنها این چند هفته مهم اس��ت که حداکثر اس��تفاده را از این 
روزها ببرند تا هم بتوانند شرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود 
بیاورن��د و ه��م توجه��ات جهانی از ت��رور و ارعابی که در مناطق 
اش��غالی این روزها به وجود آورده بودند، به مش��کالت و مس��ائل 

دیگر معطوف شود.
روحان��ی ب��ا بیان اینکه ملت ایران هوش��مندتر و حکیم تر از آنند 
ک��ه در دام توطئه صهیونیس��ت ها بیفتن��د، ادامه داد: آنها در فکر 
ایجاد یک آش��وب و بلوا هس��تند. بدانند ما دس��ت آنها را از پیش 
خواندیم و آنها موفق نخواهند ش��د به اهداف خبیثانه خودش��ان 

دست پیدا کنند.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه هم رژیم صهیونیستی و هم آنها 
که ضد ایران هستند، بدانند مسیر توسعه کشور و مسیر تحقیقات 
کشور با سرعت ادامه خواهد یافت، گفت: با از دست رفتن شهید 
فخری زاده، فخری زاده های فراوان کمر همت خواهند بس��ت 
و در ای��ن صحن��ه وج��ود او ک��ه االن در جمع ما نیس��ت جبران 

خواهند کرد.
وی با قدردانی از مردم برای همراهی در اجرای محدودیت های 
کرونای��ی در هفت��ه اخی��ر گف��ت: البته ما به خوب��ی می دانیم که 
محدودیت راهکار اصلی نیست، محدودیت یک عالمت و یک 

هشدار بزرگ است و پشت سر آن باید اقدامات زیادی انجام گیرد 
تا ما به هدف برسیم.

روحان��ی گف��ت: همه مردم ما می دانند راه حل اصلی برای مبارزه 
ب��ا ای��ن بیم��اری، تغییر رفتار اجتماعی مردم اس��ت،  ردم ما باید 
س��بک زندگی ش��ان را تغییر دهند، فاصله اجتماعی را مراعات 
کنند، در تجمعات ش��رکت نکنند و ترددها را به حداقل ضروری 
برسانند تا ما در این شرایط بتوانیم به نقطه مطلوب در مقابله با 

این بیماری برسیم.
وی ب��ا اش��اره ب��ه ارائه آموزش های الزم در زمینه تغییر س��بک 
زندگ��ی ب��ه م��ردم گفت: هنوز آموزش ما به طور دقیق و ملموس 
برای همه مردم توضیح داده نشده است که بتوانند به راحتی این 
عالئم را دریافت کنند. مردم ما باید در ش��رایطی که در آن قرار 
داریم اصل را بر این بگذارند که سرماخوردگی را هم به حساب 
کرونا بگذارند و مراقبت ها و مواظبت ها را شروع کنند، به پزشک 

مربوطه مراجعه کنند، خودشان را قرنطینه کنند.
رییس جمهور با اشاره به شرایط کشور در مقابله با کرونا  گفت: 

این تعطیالت یک هفته 2 هفته، کمتر یا بیشتر، نارنجی یا قرمز 
تمام می شود، اما همه کارهای اصلی باید باقی بماند و این گونه 
نباش��د وقتی 15 روز تمام ش��د بگویم حاال به زندگی عادی خود 
برگردیم. زندگی تا پایان سال عادی نیست ممکن است ماه های 
نخس��ت س��ال آینده هم عادی نباش��د تا واکسن و درمان قطعی 

برسد و تا شرایط مطمئن هنوز خیلی فاصله داریم.
وی تاکید کرد: مهم این اس��ت که بتوانیم آزمایش ها را توس��عه 
و گس��ترش دهی��م. تعداد آزمای��ش 25 تا 40 هزار بود که اکنون 
به صد هزار رس��یده و در ماه های بعد به 120 هزار خواهد رس��ید 
و باید به یک نقطه ای برس��یم تا کاماًل مطمئن ش��ویم، مردم را 

کنترل می کنیم.
روحانی با بیان اینکه غربالگری درست از طریق آزمایش انجام 
می شود، یادآور شد: پس از آن مرحله ردیابی است افرادی که با 
ف��رد مبت��ال در تم��اس بودند را ردیابی می کنیم و با خود مبتال که 
باید دوران قرنطینه را س��پری کند هم در ارتباط خواهیم بود که 

کجاست و چه می کند.

وی ادامه داد: امروز از طریق فضای مجازی و سامانه های ایجاد 
ش��ده  به خوبی می توانیم بس��یار از این افراد را کنترل کنیم. البته 
خواهش ما این اس��ت خود این مردم برای حفظ س��المتی خود و 
خانواده  و اقوام و دوستان شان مراعات کنند؛ در عین حال حاکمیت 

هم با همه توان در این زمینه  کمک خواهد کرد.
رییس جمهور با اش��اره به چگونگی انجام حمل ونقل ش��هری و 
بین ش��هری در ش��رایط فعلی ش��یوع کرونا، گفت: حمل ونقل تا 
هفته های قبل ش��بکه مطلوبی نداش��ت یعنی کسی مبتال بود و 
می رفت س��وار قطار و هواپیما و اتوبوس می ش��د. ما امروز کاری 
می کنیم که هر کس��ی می خواهد س��وار هواپیما، اتوبوس و قطار 
شود را بتوانیم کنترل کنیم تا ببینیم جزو افراد مثبت بوده یا نبوده 
اس��ت، این با کارت شناس��ایی و س��امانه ای که در اختیار دارد در 
عرض چند ثانیه قابل کنترل است و اگر مبتالست، او را برگردانیم. 
تعداد زیادی از افراد می خواس��تند س��وار هواپیما و قطار شوند که 
معلوم ش��ده بود مثبت هس��تند. این کار بس��یار مهم و ضروری در 

مساله حمل و نقل است.
روحانی افزود: امروز باید از مرزها هم مراقبت کنیم، چون ما که 
نمی دانیم در کشورهای همسایه چه خبر است و این ویروس چقدر 
جهش پیدا کرده ، بنابراین باید مرزها را به طور کامل کنترل کنیم 
و مطمئن ش��ویم افرادی که وارد می ش��وند مش��کلی ندارند و اگر 

الزم است قرنطینه شوند.
روحانی با تاکید بر اینکه نسبت به تهیه تجهیزات و دارو و آنچه 
مورد نیاز است، هم در داخل و هم در خارج تالش می شود، اظهار 
کرد: برای واکسن هم سفارش الزم به کشورهای خارجی داده 

شده و هم در داخل تالش می شود. 
وی با اش��اره به مصوبات جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
کرد: برخورد قاطع با متخلفین از اصولی است که تا پایان بیماری 
بای��د ادام��ه دهی��م و این ربطی ب��ه 15 روز ندارد. همانطور که در 
مصوبات آمده و جریمه و غیرجریمه اس��ت را باید اعمال کنیم. 
امروز مصوبه ای دیگری داش��تیم برای خدمت دادن به افرادی 
که کارت همراهش��ان نیس��ت و شماره شناسه ملی شان برای ما 
مشخص نیست، بنابراین در هفته های اخیر با جدیت بیشتری از 
سوی نیروی انتظامی، بسیج و سایر ضابطان و اتحادیه ها و آنانی 
که حق نظارت  دارند و تعزیرات، همه فعال شدند و این فعالیت 

همچنان ادامه داشته باشد.

روحانیدرجلسهستادملیمقابلهباکرونا؛

ترور جنایت کارانه شهید فخری زاده بی پاسخ نمی ماند

اخبار كوتاه

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر انطباق روحیه بسیجی با مأموریت 
های سازمانی برای ارتقاء کارآمدی و افزایش رضایتمندی عمومی 
در یک مجموعه اداری گفت: مهم ترین مأموریت دس��تگاه قضا 
اجرای عدالت، احقاق حقوق عامه و فصل خصومت هاست و انجام 
این تکالیف و وظایف با روحیه بسیجی موجب کارآمدی هر چه 

بیشتر سیستم قضایی خواهد شد.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی در نشست با اعضای شورای فرماندهی 
و مسئوالن مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه، با محکومیت ترور 
دانش��مند ش��هید محسن فخری زاده گفت: »طراحان و حامیان« 
ترور همان هایی هس��تند که اول »تحریم« می کنند و س��پس با 
کراوات پای میز »مذاکره« آمده و از سوی دیگر در خیابان با اسلحه 
آدم می کش��ند. رئیس قوه قضاییه از خداباوری و توجه به اخالق 
و معنویت، برخورداری از بصیرت، داش��تن نگاه انقالبی و روحیه 

گره گشایی از کار مردم به عنوان مهم ترین شاخصه 
های فرهنگ بسیج و بسیجیان یاد کرد. وی تصریح 
کرد: همه الیه های دستگاه قضا باید از روحیه بسیجی 
برخوردار باشند و هر چه سطح مدیریتی باالتر می رود 
و به کانون مأموریت های قوه قضاییه در حوزه قضایی 
نزدیک تر می ش��ود، باید این روحیه و فرهنگ بیش��تر 

مورد توجه قرار گیرد.
آیت اهلل رئیسی افزود: اگر شهید فخری زاده در اتاقی دربسته و از 
مسیر علم و پژوهش و نوآوری برای خدمت به کشور گام برداشت، 
قاضی و کارمند دستگاه قضا باید با گشاده رویی و رسیدگی به موقع 

به پرونده ها و کار مردم و گره گشایی از کار خلق خدا 
در جهت افزایش کارآمدی نظام قضایی و رضایتمندی 

مردم و تولید سرمایه اجتماعی گام بردارد.
رئیس قوه قضاییه از فرماندهان و اعضای بس��یج قوه 
قضاییه خواست ضمن حفظ روحیه بسیجی در دستگاه 
قضا، برای افزایش کارآمدی قوه قضاییه تالش کنند و 
تأکید کرد: اگر فضای بسیجی در دستگاه قضایی حاکم 
ش��ود، دیگر کس��ی جرأت نمی کند از رش��وه و پارتی بازی و ناحق 

کردن حق حرف بزند.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که کار بسیجی زمان و مکان نمی 

شناس��د، اظهار داش��ت: رس��یدگی به پرونده های معوقه یکی از 
اولویت های ماست که نیروهای بسیجی قوه قضاییه می توانند 
در این زمینه همکاران دس��تگاه قضا را یاری دهند. وقتی کس��ی 
به یک مجتمع قضایی مراجعه می کند و می گوید رس��یدگی به 
پرونده او دچار اطاله ش��ده، بی تفاوت از کنارش نگذرید و تالش 

کنید کارش را پیگیری کنید.
آیت اهلل رئیس��ی افزود: بس��یجی باید نسبت به کار مردم احساس 
مسئولیت کند و اگر جایی دید که بی عدالتی شده، برای رفع مشکل 
و گره گشایی از کار مردم و احقاق حق تالش کند و دنبال نام و نشان 

هم نباشد و بداند خداوند خودش اجر کارش را می دهد.
رئیس قوه قضاییه، رسالت مهم مرکز بسیج قوه قضاییه در دوره 
تحول قضایی را افزایش کارآمدی سازمانی و صیانت از همکاران 

دستگاه قضا و خانواده های آنها عنوان کرد.

معنایاقداماتتروریستی،نقضتعهداتکشورهاستعامالنوآمرانترورشهیدفخریزادهمجازاتشوند
حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان دانشمند برجسته 
و ممتاز هسته ای و دفاعی جناب آقای محسن فخری زاده، بر مجازات قطعی عامالن و 
 آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تالش علمی و فنی این شهید تأکید کردند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است: 
بسم اهلل الّرحمن الّرحیم

دانشمند برجسته و ممتاز هسته ئی و دفاعی کشور جناب آقای محسن فخری زاده به 
دست مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رسید. این عنصر علمی کم نظیر 
جان عزیز و گرانبها را به خاطر تالشهای علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشت و مقام واالی شهادت، 
پاداش الهی اوست. دو موضوع مهم را همه ی دست اندرکاران باید به ِجّد در دستور کار قرار دهند، نخست پیگیری این 
جنایت و مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری تالش علمی و فنی شهید در همه ی بخشهائی که وی 
بدانها اشتغال داشت. اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه ی علمی کشور و به همکاران و شاگردان او در بخشهای 

گوناگون، شهادت او را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از خداوند مسألت میکنم.
سّیدعلی خامنه ای 
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گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل نوش��ت: یک قتل هدف دار برون مرزی با یک درگیری 
مسلحانه تخطی از حقوق بشر بین المللی است که با زور جان کسی را گرفتن را منع می 
کند و تخطی از منشور سازمان ملل است که اعمال زور برون مرزی در مواقع صلح را 
منع می کند.به گزارش ایسنا، اگنس کاالمار در توییتر نوشت: هنوز سوال های بسیاری 
درباره جریانات کشتن محسن فخری زاده،  دانشمند ارشد ایران وجود دارد.  هنوز هیچ 
عامل دولتی یا غیردولتی مسئولیت آن را بر عهده نگرفته اند. او افزود: کشورهایی که 
اقدامات خصومت آمیزشان به گرفتن جان کسی منجر شود، به صورت بالفعل تعهداتشان 

را نقض کرده اند. کشورهایی که نمی توانند اقداماتی مسئوالنه برای حل کردن مناقشه های بین المللی شان از طریق 
صلح آمیز انجام دهند، نمی توانند به تعهدات مثبت شان پایبند باشند. همچنین مدیر اندیشکده بنیاد دفاع از دموکراسی ها 
به اقدامات خصمانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان اذعان کرد. مارك دوبوویتز نوشت: درحالیکه تقریبا دو ماه 
تا روی کار آمدن بایدن زمان باقی است، آمریکا و اسرائیل فرصت زیادی دارند تا آسیب سختی به نظام ایران وارد و اهرم 

فشاری برای دولت بایدن ایجاد کنند.

آيت اهلل رييسی تشريح كرد
اجرای عدالت و فصل خصومت ها مهمترین مأموریت دستگاه قضا

 دادستان تهران از اعالم آمادگی دادستانی تهران برای 
صدور مجوز های قضایی به منظور دستگیری متهمان 
و محکومان متواری خبر داد و با متهمان متواری اتمام 
حج��ت ک��رد و گفت: چنانچه به صورت قهری توس��ط 
ضابطین دس��تگیر ش��وند مشمول هیچ کدام از ارفاقات 

قانونی در فرایند رسیدگی نمی شوند.
علی القاصی با اشاره به اینکه یکی از موضوعات ویژه در 
دستور کار دادستانی تهران، ارتقای نظم و امنیت عمومی 
و آرامش مردم است گفت: یکی از راه های تحقق آرامش 
و امنیت شهروندان پیشگیری از تکرار جرم با اجرای سریع 
و به موقع عدالت است و از این رو شناسایی و دستگیری 
محکومان متواری به جد در دستور کار دادستانی است.

وی با بیان اینکه تعدادی از متهمان به دلیل عدم شناسایی 
مرتکب تکرار جرم می شوند، اظهار کرد: یکی از ابزار های 
مهم ارتقای رضایتمندی عمومی از دس��تگاه قضایی و 

ایجاد آرامش، شناسایی و دستگیری محکومان متواری 
اس��ت که مس��ئولیت اصلی آن بر عهده نیروی انتظامی، 
س��ایر ضابطین و دس��تگاه قضایی است و بر این اساس 
باید به گونه ای برنامه ریزی ش��ود که پرونده های جدید 
ما را از پرونده های سابق که تحقیقات آن ها کامل انجام 
نش��ده و متهمان و محکومان آن شناس��ایی نش��ده اند، 

غافل نکند.
وی با تاکید بر اینکه تمام پرونده های جدید و قدیم باید هر 
روز به صورت مستمر پیگیری شوند، افزود: بر این اساس 
باید با برنامه نرم افزاری این پرونده ها مستمر رصد شوند تا 

بتوان رضایتمندی عموم مردم را به دست آورد.
 دادستان تهران بر آسیب شناسی اقدامات برای دستگیری 
متهمان متواری تاکید کرد و گفت: باید ضمن آس��یب 
شناسی اقدامات و اتخاذ راهکار های اجرایی و عملیاتی 
به منظور رفع نواقص و آسیب ها برای دستگیری متهمان 
متواری اقدام کرد. القاصی از اعالم آمادگی دادس��تانی 
تهران برای صدور مجوز های قضایی به منظور دستگیری 
متهمان و محکومان متواری همانند گذش��ته خبرداد و 
افزود: دادستانی تهران مانند همیشه این آمادگی را دارد 
که به صورت شبانه روزی با رعایت موازین قانونی برای 
ورود به مخفیگاه و دستگیری متهمان مجوز صادر کند؛ 
چرا که این امر تسریع در دستگیری متهمان و در نهایت 

رضایتمندی مردم را به همراه دارد.

 عضو شورای مرکزی اعتماد ملی با تاکید بر اینکه فضای 
سیاس��ی کش��ور کامال آشفته اس��ت و با نوعی گسست 
سیاس��ی در جامعه مواجهیم گفت: فاصله عمیقی بین 
حکومت و اکثریت جامعه ایجاد شده و مدت هاست که 
رقابت اصلی بین اصول گرایی و اصالح طلبی نیس��ت. 
رقابت بین خواست و اراده مردم در مقابل خواست و اراده 
اقلیت قدرتمندی اس��ت که حاکمیت را در اختیار دارند. 
این اقلیت در دو دهه اخیر چون اصول گرایان را نزدیک تر 
به خود می دید از آن پش��تیبانی و به عنوان ویترین خود 
استفاده می کرد. محمدجواد حق شناس در گفت و گو با 
تسنیم افزود: مردم در شرایط مشابه، چاره ای جز حمایت و 
پشتیبانی از اصالح طلبان نمی دیدند. از نظر مردم اصالح 
طلبان فاصله زیادی با حد مطلوب دارند، اما در تقابل با 
اقلی��ت قدرتمند، اصالح طلب��ان را گزینه بهتری دیده و 
امیدوار بودند از این طریق شرایط جامعه و فضای سیاسی 
کشور را به نفع مردم تغییر دهند.  وی گفت: اقلیتی که از آن 
سخن گفتیم امروز دنبال آن است که هم اصول گرایان و 
هم اصالح طلبان را از دور خارج کند و یکه تاز میدان باشد 
و دنبال حاکمیت یکدست است. اگر توجه کنیم خواهیم 
دید که به موازات حذف مهره های سیاسی اصالح طلب، 
مهره های سیاس��ی اصول گرا هم حذف می ش��وند. وی 
گفت:البته در استراتژی کالن اصالح طلبان چند محور 
کامال روشن است. اتکا به رأی مردم، پرهیز از خشونت 

حت��ی در ح��د خ��ودداری از تحریم انتخابات و حضور در 
انتخابات حتی در حد فقط رأی دادن، محور های کامال 
مش��خصی اس��ت. تجربه نش��ان داده اس��ت که هرگاه 
اصالح طلبان در مورد یک لیست یا نامزد واحد به اجماع 
رسیده باشند برنده انتخابات هستند. وی با تاکید بر اینکه 
با تحریم انتخابات مش��کل دارم و آن را حقی مربوط به 
جامعه می دانم  گفت: گروهی که حق را از خودش دریغ 
کند، به لحاظ منطق قابل همراهی نیست.از سوی دیگر، 
تحریم را یک نوع خشونت ورزی هرچند مالیم می دانم. 
اگر بخواهیم انگیزه یابی و علت یابی کنیم، شاید بخش 
عمده ای از این ماجرا به رفتار حکومت و نظام سیاس��ی 
باز می گردد، به نظر می رسد شورای نگهبان با قرائت و 
برداشتی که از جایگاه و اختیارات خود دارد، موجبات یک 
ش��کاف بزرگ میان مردم و حاکمیت را فراهم کرده که 

تبعات منفی برای کشور آفریده است. 

عضو شورای مركزی اعتماد ملی  خبرداد:دادستان تهران اتمام حجت كرد:

رقابت بين مردم و اقليت قدرتمند وابسته به حاكميتبرخورد با متهمان فراری بدون ارفاق قانونی
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واردکنندگان نگران تخصیص نیافتن ارز
 معاون فنی گمرك با بیان پیگیری بحث دپو و ترخیص کاال از 
طرف گمرك و سایر سازمانها، افزود: به دنبال نخستین مصوبه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در تیر ماه سال جاری ترخیص 
کاال به صورت کامل اجرا نش��د. به گزارش صدا و س��یما؛ مهرداد 
جمال ارونقی اضافه کرد: گمرك مکلف شد که نسبت به ترخیص 
کاال ه��ا در اس��رع وقت اق��دام کند.ارونقی در خصوص کاال های 
اساسی با نرخ ارز 4200 تومانی ترجیحی گفت: ابتدا وزارت صنعت، 
معدن و تجارت اولویت خود را اعالم و سپس بانک مرکزی تامین 
ارز و گم��رك نس��بت به ترخی��ص کاال اقدام می کند.معاون فنی 
گمرك ایران گفت: نگرانی واردکنندگان از تخصیص نیافتن ارز، 
یکی از مهمترین مشکالت ترخیص نشدن کاال های اساسی از 

گمرك است.

واقع گرایی نفتی برای بودجه ۱۴۰۰
کارشناس بازار انرژی گفت: قیمت نفت در شرایط فعلی بین 40 
تا 45 دالر در هر بشکه در نوسان است که چنانچه شیوع کرونا در 
جهان کنترل شود،  قیمت ها بیشتر نیز خواهد شد. بنابراین قیمت 
40 دالری نفت در بودجه سال آینده برآورد درست و واقع گرایانه ای 
به ش��مار می رود.مرتضی بهروزی فر در گفت و گو با ایرنا با بیان 
اینکه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد جهانی و شیوع کرونا، قیمت 
نفت تعیین شده برای بودجه سال 1400 منطقی به نظر می رسد، 
افزود: چنانچه اتفاق خاصی پیش نیاید و شیوع کرونا ادامه داشته 
باشد، پیش بینی  قیمت نفت درسال آینده در 40 تا 45 دالر منطقی 
اس��ت، اما بابرطرف ش��دن مشکل کرونا، احتمال افزایش قیمت 
وجود دارد.به گفته بهروزی فر، برای ایران، به جز رشد قیمت، حجم 
ص��ادرات نی��ز اهمیت دارد و با توجه به نتایج انتخابات در آمریکا، 
 احتمال بازگشت آمریکا به برجام و عزم ایران برای تعامل با دنیا، 
بازگشت نفت صادراتی ایران به بازارهای جهانی محتمل است.
وی تاکی��د ک��رد: ای��ران می تواند در 6 ماه،  صادرات نفت خود را به 

دو میلیون بشکه در روز برساند.

نیاز طرح های نیمه تمام به ۶۲۱ هزار میلیارد
 در سال های اخیر بسیاری از طرح های عمرانی کشور به ویژه در 
بخش صنعت و معدن به دلیل اختصاص نیافتن اعتبارات الزم در 
رکودی چند ساله مانده اند و یا روند تکمیل آنها در بازه زمانی طوالنی 
رخ داده است. از سوی دیگر بنا به نظر کارشناسان با توجه به رشد 
جمعیتی کشور و نیاز روزافزون به توسعه زیربناها و زیرساخت ها 
و نیاز مبرم به اشتغالزایی نوع عملکرد فعلی پاسخگوی نیاز جامعه 
نیست. به گزارش مهر، بررسی آخرین وضعیت طرح های نیمه تمام 
در بخش صنعت و معدن کشور نشان می دهد که بیش از 37 هزار 
طرح که جواز تأسیس گرفته اند به صورت نیمه تمام مانده اند و هنوز 
تکمیل نشده اند که از این تعداد 20 هزار و 528 طرح پیشرفت 20 
درصد، 13 هزار و 133 طرح پیشرفت 60 درصد و 3 هزار و 833 
طرح 80 درصد پیشرفت فیزیکی داشته اند.در صورتی که این 37 
هزار طرح تکمیل شوند، زمینه اشتغالزایی برای یک میلیون و 430 
هزار نفر فراهم خواهد شد.همچنین برای تکمیل این طرح ها به 

621 هزار میلیارد تومان منابع نیاز است.

از جیب فقرا هزینه نکنید
 رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری گفت: کارگران با اصل 
طرح متمرکز تامین اجتماعی مخالفتی نداریم ولی مساله این است 
که چرا تامین اجتماعی باید هدف این طرح باشد؟ تامین اجتماعی 
متعلق به کارگران است. ما باید به مستضعفان جامعه خدمت کنیم. 
هزینه تامین خدمات باید از جیب ثروتمندان باشد نه از جیب فقرا.به 
گزارش ایلنا، حسن صادقی گفت: وقتی موضوع نظام متمرکز تامین 
اجتماعی مطرح می شود، نگاه ها به سوی تامین اجتماعی فعلی است 
درحالی که سازمان تامین اجتماعی، آن نظام جامع تامین اجتماعی 
هدفگذاری شده نیست بلکه بیمه اجتماعی کارگران است. همین 
خلط مبحث باعث شده در طول چهل سال نظام جمهوری اسالمی، 
همواره بارهای متعددی به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شود.
صادقی گفت: اگر بناست از جیب فقرا برای فقرا هزینه کنند، درمان 
را به بخش بیمه سالمت بدهند و بخش بیمه ای را به بخش سازمان 
تامین اجتماعی نیروهای مسلح یا کشوری بسپارند، و این دو موضوع 

را به صورت مجزا انجام دهند. 

 باز هم خبری از تقسیط
 و بخشش مالیاتی نشد

در پ��ی تش��دید محدودیت ه��ا و تعطی��الت کرونای��ی، ب��رای 
حمای��ت از مش��اغل آس��یب دی��ده از کرون��ا باز ه��م خبری از 
تقس��یط و بخش��ش مالیات��ی نش��د و حمایت ها تنه��ا در قالب 
امه��ال مالیات��ی باقی ماند که دردی از فش��ارها و س��خت هایی 
 ک��ه کرون��ا بر کس��ب وکارها تحمیل کرده اس��ت، دوا نمی کند.
 ب��ه گ��زارش ایس��نا، وضعی��ت بحران��ی کرونا و هش��دارهای 
وزارت بهداش��ت در رابط��ه ب��ا ش��رایط موجود موجب ش��د در 
نهای��ت بع��د از پیش��نهادهایی که برای تعطیل��ی برخی مناطق 
وج��ود داش��ت، س��تاد مل��ی مقابله ب��ا کرونا تصمی��م به اعمال 
 محدودیت های��ی از ابت��دای آذر م��اه ب��ه م��دت دو هفته بگیرد.
 در ای��ن بی��ن ، دول��ت ه��م ب��رای حمایت از م��ردم به خصوص 
کس��ب وکارها و فع��االن اقتص��ادی که در پ��ی محدودیت ها و 
تعطیالت کرونایی متضرر ش��ده اند، اقداماتی چون پرداخت وام 
یک میلیونی به سرپرست خانوارها و امهال مالیاتی )تمدید مهلت 
ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیئت اختالف، تمدید مهلت 
 بخش��ش جرایم قابل بخش��ش مالیات( را مجدد مدنظر قرار داد. 
 ای��ن در حال��ی اس��ت که پیش از این ه��م حمایت های مالیاتی 
دول��ت از مش��اغل آس��یب دی��ده از کرونا حول امه��ال مالیاتی 
می چرخید و کارشناسان اقتصادی این قبیل حمایت ها را کارساز 
نمی دانستند اما مجدد دولت آن ها را از سر گرفته است؛ به نحوی 
که در این زمینه حیدر مس��تخدمین حس��ینی می گوید "مالیات 
فعالیت ه��ای اقتص��ادی که بر اثر کرونا تعطیل ش��ده اند را نباید 
برمبن��ای 12 ماه محاس��به کرد، بلکه بای��د برای زمان هایی که 
 فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، مالیات درنظر گرفته شود".

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: از هنگامی كه ويروس 
كرونا سـايه مرگ آفرين خود را بر سـالمت جهان انداخت، 
همـه چيـز به هم ريخـت و در اين ميان، اقتصاد بيشـترين 
آسيب را از اين هجمه ديد. كرونا به اندازه ای ويرانگر ظاهر 
شد كه ارتباطات مردمی را تحت تاثير خود قرار داد. انتقال 
آسـان ايـن ويـروس كه مرگی دردناک را به همراه داشـت، 
باعث شـد مردم از يكديگر فاصله بگيرند و هنگامی كه در 
هياهـوی جمعيـت، امكان فاصله گرفتن كمتر و كمتر شـد، 
دولتها ناچار شـدند فرمان حكومت نظامی از نوع پزشـكی 
و درمانـی را صـادر كنند. بدنبال اين فرمان تمامی كسـب و 
كارها از فعاليت اقتصادی محروم شـدند و تنها آن بخش از 
صنوف امكان فعاليت داشـتند كه مرتبط با خوراک، درمان 

و تامين نيازهای اوليه مردم بودند.

ضرورت حمایت دولت � 
در حالی که کرونا زندگی مردم را مختل کرده بود، تعطیلی نیاز 
به حمایت داشت و در اولین گام، تامین نیازهای مردم مطرح شد. 
بنابر این از زمان شیوع این بیماری تا حاال دولت طرح هایی برای 
ک��م ک��ردن تاثی��ر آن بر اقتصاد خانواده ارائه کرد. از نمونه آن ها 
می توان به یارانه کرونایی 200 تا 600هزار تومانی اشاره کرد 
که به مدت چهارماه به خانواده های کم درآمد پرداخت شد و دور 
جدید آن قرار است با یارانه 100هزار تومانی دولتی و 120 هزار 
تومانی مصوب مجلس آغاز ش��ود. همچنین دو س��ری وام یک 
میلیون تومانی برای خانواده ها از طرح های دیگر حمایتی دولت 
بود. البته این اعداد در مقایسه با دیگر کشورها عدد کوچکی به 
نظر می رسید زیرا اسپانیا به حدود 100هزار خانوار آسیب پذیر 
که زنان سرپرس��ت خانوار در میان آن ها قرار داش��تند، ماهانه 
500دالر کمک کرد. حدود 80میلیون آمریکایی از کمک های 
1200دالری اقتصادی اس��تفاده کردند. دولت دانمارك اعالم 
ک��رد ت��ا زمان��ی که کارکنان و کارگران اخراج نش��وند، بین 75 
ت��ا 90درص��د حق��وق آن ها را از س��وی کارفرمایان تا 13هفته 
می پردازد. در بسیاری کشور ها پول نقد به مردمی پرداخت شد 
که در بدنه غیررسمی دولت یا بخش خصوصی کار می کردند. 
کانادا نیز به تمام کسانی که در طول تعطیالت سراسری آسیب 
دیدند ماهانه دو هزار دالر کانادا معادل هزار و 400دالر آمریکا 
پرداخت کرد و این پرداخت تا چهار ماه ادامه داشت. خانوار های 
آمریکایی که درآمد ساالنه آن ها کمتر از 99هزار بود، به ازای 
هر فرد بزرگسال 1200دالر در ماه دریافت کردند. کره جنوبی 
نی��ز در ط��ول تعطیالت سراس��ری و قرنطینه بهار و تابس��تان 
چک های 820دالری را برای خانواده هایی فرس��تاد که حدود 
70درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند و شرایط مالی 

خوبی ندارند. هنگ کنگ در بهمن س��ال گذش��ته به شهروندان 
بزرگسال کشورش 1280دالر کمک مالی کرد. ژاپن نیز برای 
هر نفر 931دالر و سنگاپور 422دالر به شهروندان آسیب دیده 

از شیوع کرونا پول داد.

بنگاه های اقتصادی در بوته فراموشی � 
اینکه برا خورد و خوراك مردم چاره اندیشی شود، اقدام خوبی 
ب��ود، ام��ا بنگاههای اقتصادی که در نتیجه این ویروس تعطیل 
شده بودند، چشم انتظار حمایتهای جدی تری بودند. بی شک 
ی��ک بن��گاه اقتصادی هزینه های بس��یاری از جمله دس��تمزد 
نی��روی کار، مالی��ات، عوارض، حق بیمه و... دارد. هزینه هایی 
که در هر صورت یک کارفرما باید نسبت به پرداخت آن اقدام 
کن��د. در حال��ی که با تعطیلی بن��گاه اقتصادی، درآمدی وجود 
ن��دارد ک��ه بت��وان این هزینه را پرداخت ک��رد. به همین دلیل، 
پوشش حقوق و دستمزد شرکت هایی که در نتیجه قرنطینه و 
تعطیالت سراسری آسیب دیده بودند، به صورت جدی مطرح 
شد. پیشنهادهایی مطرح شد تا بنگاه ها نیروی کار خود را حفظ 
کنن��د. ای��ن کار ب��ه اقتصاد کمک می کرد که کش��ور ها پس از 
بازگشایی با سرعت بیشتری آسیب های ناشی از شیوع بیماری 
همه گیر را جبران کنند. اما در این زمینه نیز کش��ور ما در رتبه 

های پایین مدیریتی اقدام کرد.

 � کم لطفی به کارفرمایان ایرانی
نگاهی به یاری کشورها و  مقایسه کمک هایی که نسبت به آنها 
صورت گرفت، نشان داد که تولیدکننده و کارفرما نیز در کشورها 
مورد رفتارهای متفاوتی قرار گرفتند. در بین کش��ورهای جهان، 
هلند یکی از سخاوتمندانه ترین برنامه ها را ارائه داد و متعهد شد 
که 90درصد هزینه های دس��تمزد را برای ش��رکت های آس��یب 
دیده و واجد شرایط جایگزین کند.فرانسه نیز پرداخت 84 درصد 
از دس��تمزد خالص کارمندان بیکار ش��ده در کش��ور را تقبل کرد و 
تالش کرد تا 100درصد کارگران حداقل دس��تمزد را به دس��ت 
آورند. در بریتانیا حدود 80درصد از درآمد کارمندان بیکار به مدت 
سه ماه به کارمندان پرداخت شد که سقف آن حدود 2500پوند 
در ماه بود. کانادا نیز 75درصد دس��تمزد کارمندان را برای س��ه ما 
ه و از طری��ق ش��رکت ها به آن ه��ا پرداخت کرد.در آمریکا، بیش 
از 650میلیارد دالر وام اقتصادی به ش��رکت هایی تعلق گرفت 
که به مدت دو ماه دس��تمزد کارکنان خود را پرداخت و س��طح 
کارکنان خود را حفظ کنند.واکنش ژاپن در این میان سریع بود و 
طبق برآورد ها بسته ای متشکل از 20درصد از اقتصاد کشورش 
را ص��رف مه��ار کرونا کرد.به طور کلی در بزرگترین کش��ور های 
اروپایی تعهدات دولت برای تضمین وام های جدید در مش��اغل 
آس��یب دیده از ورشکس��تگی بسیاری از کسب و کار ها جلوگیری 
کرد. در این روند ادامه ارائه وام یا تسهیالت به شرکت ها مانع از 

ورشکستگی های گسترده شد.
در اولین گام دولت برای حمایت از کارفرمایان و اش��تغال افراد، 
پرداخ��ت 12 میلی��ون توم��ان به ازای هر نف��ر در نظر گرفت که 
س��ود این تس��هیالت 12 درصد و بازپرداخت 24 ماهه بود.   رقم 
تسهیالت پرداختی به تعداد کارگران در هر بنگاه بستگی داشت.
بدین صورت که به ازای هر کارگر ش��اغل 12 میلیون تومان به 
کارفرمای متقاضی پرداخت می شد که 70 درصد این مبلغ برای 
پرداخت مزد ش��اغالن و 30 درصد آن برای س��ایر هزینه های 
عملیاتی کس��ب و کار بود. اما این وام ها چالش خاص خودش 
را داش��ت به نوعی که برای مبالغ تا 12 میلیون تومان تنها ارائه 
سفته توسط متقاضی کافی، تسهیالت 12 تا 48 میلیون تومان 
عالوه بر سفته، معرفی یک ضامن، در تسهیالت بین 48 تا 120 
میلیون تومان عالوه بر سفته 2 ضامن، برای تسهیالت 120 تا 
180 میلیون تومان عالوه بر ارائه س��فته س��ه ضامن و دریافت 
تس��هیالت بیش از 180 میلیون تومان باید تضمین ها از س��وی 
صندوق ضمانت صادر شود. همچنین تاکید شده که رقم سفته 
ارائه ش��ده توس��ط فرد متقاضی 1.5 برابر اصل و سود تسهیالت 
باشد. بازپرداخت این تسهیالت بعد از یک ماه تنفس شروع شد 

و دوره بازپرداخت 24 ماهه بود .

مقررات دست و پا گیر � 
اینکه چه تعداد کارفرمایان توانس��تند این وام را بگیرند، مثنوی 
هفتاد من کاغذ است. براستی پیدا کردن ضامن آن هم برای 50 
میلیون یک بحث و گرفتن وام از صندوق توسعه یک بحث دیگر 
بود که بسیاری از کارفرمایان نتوانستند به این وام ها دست پیدا 
کنند. نکته دیگر زمان بازپرداخت بود. چگونه امکان دارد بنگاهی 
که بازار فروش مناسبی ندارد و خریدارانش به دلیل کرونا جرات 
بیرون آمدن از خانه و خرید را ندارند، بتواند محصوالتش را بفروشد 
و مهمتر اینکه کارگری که کار نکرده، دستمزدش را دریافت کند. 
البته کارگران نیز چاره ای نداشتند. نتیجه این فشار به کارفرما، 
کارگران بس��یاری بود که از کار اخراج و ناچار ش��دند به مش��اغلی 

همچون دستفروشی، مسافرکشی و... روی بیاورند.

دولت در آزمونی دیگر � 
 به هر صورت دولت اکنون بار دیگر ناچار شده فرمان تعطیالت 
گسترده را بدهد زیرا آمار مبتالیان در آستانه رسیدن به 14 هزار 
نفر در روز است و آمار جان باختگان در روز به مرز 500 نفر رسیده 
است. اما نکته مهم این است که دولت نباید روزهای پساکرونا را 
فراموش کند. باید بداند که کرونا مانند بسیاری از بیماریها خواهد 
رفت و آن روز با خیل عظیم بیکارانی رو به رو خواهد شد که می 

توانست به حمایت بنگاه اقتصادی به حمایت از آنها بپردازد.

تجارتازتأثیرتعطیالتتحمیلیبدونحمایتبرکسبوکارهاگزارشمیدهد

بی پناهی تولید در هیاهوی کرونا

اخبار كوتاه

وزير ارتباطات خواستار ارايه راه حل از سوی مديران بانك ها شد 

حمایت از خالقیت در سیستم بانکی
وزیر ارتباطات گفت: برای اینکه از کارت ملی هوشمند، استفاده 
هوش��مند ش��ود، باید کاربردهای آن را ترویج کرد و به دلیل عدم 
فراگیری کارت هوشمند بین همه، تا به حال دستگاه های مختلف 

سراغ استفاده ی کاربردی از کارت ملی هوشمند نرفتند.
محمدج��واد آذری جهرم��ی در آیی��ن رونمای��ی از خدمات جدید 
پست بانک ایران در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال گفت: در بسط 
عدالت اجتماعی و در بسط استفاده از خالقیت ها در تغییر ساختار 
اقتصادی دولت و کشور تالش کردیم که با اجرای طرح نوآفرین 
همه استارت آپ های کشور را در ذیل پوشش حمایتی قرار دهیم. 
وی گفت: گفت: بر اساس این طرح هرجایی هر خالقیتی وجود 

داشته باشد دولت به عدالت و نه به رانت می تواند از همه حمایت 
کند.  جهرمی افزود: فعالیت در این حوزه باعث شد که شرکت های 
ارتباطی خدمات، تراکنش ها و سرمایه گذاری هایشان را به سمت 
پست بانک بیاورد و مدیریت خوب هم باعث شد که پست بانک به 
رشد اقتصادی برسد. واگذاری بیشتر پست بانک در بازار سرمایه را 

هم بر اساس پیگیری ها و قانون متوقف کردیم.
آذری جهرمی افزود: بسیاری از وجوه اداره شده که در قالب طرح 

نوآفرین تصویب و به بانک می رود االن به دلیل وجود مانع وثایق 
به مش��کل می خورند. اگر بخواهیم با نظام س��نتی بانک به این 
حوزه بپردازیم فرق پس��ت بانک با س��ایر بانک ها چیس��ت؟ یک 
کس��ب وکار کوچک که در یک شهرس��تان و اس��تان کوچک راه 
افتاده و سرمایه گذاری خطرپذیر نیاز دارد و ما بخشی از آن را در 
قالب وجوه اداره ش��ده تأمین می کنیم وثایق موردنظر بانک را از 
کجا باید تأمین کند؟ البته منطقی اس��ت که بانک هم در موقع 

سرمایه گذاری نیاز به وثیقه دارد. حل این مشکل نیاز به راه حل های 
خالقانه دارد، راه حل خالقانه مسئله ای است که باید مدیران بانک 

به آن فکر کنند.
وی ادامه داد: یکی از کارهایی که می توانید انجام دهید این است 
ک��ه م��ا صندوقی داریم تحت عن��وان صندوق نوآفرین. صندوق 
نوآفرین شاید بتواند بخشی از سهام شرکت های نوپا را به وثیقه 
بگیرد و تعهد بدهد به پست بانک برای پرداخت این وثایق. این یک 
راه حل اس��ت حتماً راه حلی های دیگری وجود دارد که تحقق آن 
منجر به پیاده س��ازی عدالت اجتماعی و رش��د اقتصادی کشور در 

حوزه اقتصاد دیجیتال می شود.

ثبتنامدرسجامبرایبهرهمندیازمزایایسهامعدالتحمایتازتولیدوتوسعهصادراتشرطکاهشوابستگیبهنفت
 رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با اشاره به کاهش وابستگی بودجه 
1400 به درآمدهای نفتی درباره تاثیر آن بر معیشت کارگران، گفت: قطع وابستگی به 
نفت زمانی برای کارگران محسوس است که تولید و صنعت داخل تقویت شود. یعنی 
تولید داخلی حمایت و تقویت شود و به درجه ای از کیفیت و رقابت پذیری برسد که قابلیت 
صادرات و عرضه در بازارهای جهانی را پیدا کند. ناصر چمنی در گفت وگو با ایسنا افزود: 
در صورت تقویت و حمایت از تولید، چرخ کارخانه ها به گردش درمی آید و کارگاهها 
از رکود در می آیند در نتیجه کارگران با امید و انگیزه بیشتر به کار و تولید می پردازند و 

این مساله در تولید محصول با کیفیت اثرگذار است.رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران خاطرنشان کرد: در 
کنار رونق تولید باید جلوی واردات کاالهای بی رویه گرفته و روزنه های قاچاق کاال به کشور بسته شود تا تولیدکنندگان 
آسیب نبینند و امنیت شغلی کارگران حفظ شود.چمنی ادامه داد: پرهیز از وابستگی به نفت و توسعه صادرات غیرنفتی بارها 
مورد تاکید قرار گرفته ولی دست کشیدن از نفت و درآمدهای نفتی آسان نیست و شرایط اقتصادی و هزینه های جاری 

اجازه این کار را نمی دهد.

سرپرس��ت س��ازمان خصوصی س��ازی گفت: حدود 30 میلیون نفر از سهام داران سهام 
عدالت روش غیر مستقیم را برای مدیریت سهامشان انتخاب کردند که الزم است هر چه 
زودتر در سامانه سجام ثبت نام و کد بورسی دریافت کنند تا از مزایای سهامشان بهره مند 
شوند.حسن عالئی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به پذیرش 29 شرکت سرمایه گذاری 
استانی سهام عدالت در بورس اظهار کرد: مراحل پذیرش شرکت های استانی طی چند 
ماه گذشته به خوبی طی شده و در حال حاضر 29 شرکت سرمایه گذاری استانی سهام 
عدالت در بورس پذیرش شده اند و شرکت سرمایه گذاری استان البرز نیز هم اکنون در 

شرف تاسیس است و به محض نهایی شدن، مراحل پذیرش در بورس را طی خواهد کرد.معاون واگذاری سهام و بنگاه 
های سازمان خصوصی سازی با اعالم اینکه به زودی مجامع عمومی پنج استان به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد، 
افزود: بر اساس ساز و کارهای قانون تجارت برای برگزاری این مجامع الزم است 50 درصد از سهامداران در این مجمع که 
به صورت الکترونیکی برگزار می شود شرکت کنند و چنانچه در مرحله اول  تعداد شرکت کنندگان به حد نصاب الزم نرسد 

باید نسبت به برگزاری مجدد مجمع اقدام کرد.

 رییس اتحادیه طال و جواهر تهران درباره خرید و فروش 
آنالین طال در شرایط تعطیلی بازار گفت: مخالف فروش 
طال در فضای مجازی نیستیم چرا که مردم در سراسر دنیا 
به این صورت خرید و فروش می کنند. با این حال مردم 
ب��رای خری��د و فروش طال در روزهای تعطیل در فضای 
مجازی ورود نکنند چرا که اگر مش��کلی رخ دهد رصد 

مشکالت و رسیدگی به آنها مشکل است.
ابراهیم محمدولی در گفت وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه 
م��ردم ب��رای خرید طال در تعطیالت عجله نکنند گفت: 
مبنای اعالم نرخ ها براساس انس جهانی و بازار ارز است 
که قیمت  آن مش��خص اس��ت. وی تاکید کرد: نگاه ما 
در اعالم نرخ ها نباید اینطور باش��د که چند ش��هر و مرکز 
استان تعطیل است، زیرا خیلی از شهرها که هم اکنون 
در موقعیت قرمز قرار ندارد فعالیت می کنند و نگاهشان 

به قیمت طالیی است که اتحادیه تهران به عنوان مرجع 
قیمت گذاری اطالع رسانی می کند.

وی افزود: بنابراین باید قیمتی از س��وی اتحادیه طال و 
جواهر تهران به عنوان مبنای داد و س��تد اعالم ش��ود تا 
مردم از قیمت ها باخبر باشند و در این معامالت متضرر 
نش��وند. رییس اتحادیه طال و جواهر تهران با اش��اره به 
فعالی��ت صرافی ه��ا در این ایام، گفت: هم اکنون برخی  
از صرافی ها فعالیت دارند و چون مجوز فروش س��که را 
دارند بنابراین نیاز اس��ت که قیمت ها اعالم ش��ود تا افراد 
قیمت کاذب را اعالم نکنند. محمدولی تاکید کرد: اتحادیه 
طال و جواهر از تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا پیروی 
می کند و تا هر زمان که اعالم شود ما نیز فعالیت خود را 
به تعویق می اندازیم البته الزم است که دولت در زمینه 
کمک به اصنافی که در این میان متضرر می ش��وند نیز 
تمهیداتی بیاندیشد. رییس اتحادیه طال و جواهر تهران 
درباره حباب قیمت سکه، گفت: در روزهای قبل قیمت 
سکه بین 900 هزار تا یک میلیون تومان حباب داشت و 
با توجه به کاهش قیمت ها در روزهای پایانی هفته حباب 
نیز کمتر شده است. وی گفت: چنانچه بازار ارز به سمت 
آرامش حرکت کند و این روند ادامه داشته باشد به طور 
طبیعی انتظار داریم که قیمت ها در همین رنج باقی بماند و 

نمی توان انتظار داشت که رشد قیمت داشته باشیم.

مع��اون فناوری ه��ای نوین بانک مرکزی با اش��اره به 
پروژه ه��ای حوزه »مبارزه با پولش��ویی« عنوان کرد: 
در این زمینه پروژه های بسیاری در دست اقدام است 
که به دلیل محرمانگی نمی توان به آن ها پرداخت. اما 
یک قاعده کلی وجود دارد که برای انجام هر تراکنش، 
باید »مبدأ«، »مقصد« و »بابت« آن مش��خص باشد. 
هرچی��زی ک��ه خالف این امر اس��ت، طبیعتًا تراکنش 
مش��کوك محسوب می شود. خوشبختانه این سامانه 
در ح��ال حاض��ر عملیاتی ش��ده و موج��ود و به تدریج 
قابلیت های آن در حال تکمیل و بهبود است. به گزارش 
باشگاه خبرنگاران، مهران محرمیان درباره طرح هایی 
که در سال 1398 به بهره برداری رسیده گفت: در این 
باره می توان به »طرح مبارزه با پولش��ویی« و س��امانه 
مرتبط با آن و نیز »رمز دوم پویا« که با همکاری شبکه 
بانکی و صنعت بانکداری اجرایی شده است، اشاره کرد. 
همچنین از دیگر پروژه ها می توان »اعمال س��قف بر 
تراکنش های حوزه پرداخت و غیرحضوری« را عنوان 
ک��رد ک��ه در برهه ای به خصوص در بازار ارز از این امر 

سوءاستفاده می شد. 
همچنی��ن از دیگ��ر موارد، پروژه های مرتبط با اصالح 
نظام کارمزد هستند که در حال حاضر »فاز یک« این 
پروژه عملیاتی ش��ده و در آینده نزدیک در خروجی ها 

ش��اهد نتای��ج و اعم��ال نظام کارم��زدی خواهیم بود. 
محرمیان با برشمردن تعدادی دیگر از پروژه های این 
ح��وزه عنوان کرد: »کی��ف الکترونیک پول« از دیگر 
مواردی اس��ت که اجرایی ش��ده است. در حال حاضر، 
در رابط��ه با »قانون جدید چک«، »س��امانه پیچک« 
ب��ه زودی اجرای��ی و نهای��ی می ش��ود و مطابق آن هر 
قطعه چکی که در کش��ور صادر می ش��ود، باید در این 
س��امانه ثبت ش��ود. با عملیاتی شدن و پیاده سازی این 
سامانه، از موارد پولشویی که به واسطه ابزار چک رخ 
می ده��د، جلوگی��ری به عم��ل می آید. وی در توضیح 
طرح های »حوزه مبارزه با قمار و شرط بندی« توضیح 
داد: پروژه های بسیار مهمی در این زمینه با همکاری 
»پلیس فتا« و »دادس��تانی« در دس��ت اقدام است که 

این موارد امسال نهایی می شود. 

معاون فناوری های نوين بانك مركزی خبر داد:رييس اتحاديه طال و جواهر تهران هشدار داد:

مبارزه با پولشويی در دستور كار مردم برای خريد طال عجله نكنند
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 اجرای خط کشی طولی در فاز 
یک جاده نسیم شمال

 س��عید جهانگیری، مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک 
ش��هرداری قزوین گفت: با توجه به اتمام عملیات عمرانی فاز 
یک جاده نس��یم ش��مال و اجرای پروژه های ترافیکی در این 
محور، حدود12کیلومتر خط کشی طولی و مورب در این مسیر 

انجام شده است.
 ب��ه گ��زارش روابط عمومی س��ازمان حم��ل و نقل و ترافیک 
شهرداری قزوین؛ جهانگیری گفت:اجرای پروژه بهسازی جاده 
نسیم شمال موجب شده که انجام بسیاری از اقدامات ترافیکی 

در این محور در دستورکار سازمان قرار گیرد.
وی عنوان کرد: در حال حاضر فاز یک این پروژه تکمیل شده 
و در مرحله اجرای پروژه های ترافیکی متناسب با این محور از 

جمله خط کشی، نصب تابلو و گاردریل قرار داریم.
مدیرعامل س��ازمان حمل و نقل و ترافیک ش��هرداری قزوین 
تصریح کرد: همچنین 4کیلومتر خط کشی مورب و حدود3هزار 
و 700متر خط کشی لرزاننده نیز در فاز یک جاده نسیم شمال 

اجرا شده است.
جهانگیری خاطر نشان کرد: تاکنون اقدامات دیگری از قبیل 
نص��ب گاردی��ل، نصب تابلوهای راهنمای مس��یر و تابلوهای 
راهنمایی و رانندگی در فاز یک جاده نس��یم ش��مال انجام شده 

است.

دوربین های پایش تصویری در ۱۲ نقطه ایالم 
نصب می شود

 ش��هردار ایالم گفت: دوربین های پایش تصویری بزودی در 
12 نقطه مهم و اولویت دار این شهر نصب می شود. 

طالب صادقیان اظهار داش��ت: این دوربین ها با اعتبار ش��ش 
میلیارد ریال خریداری شده است و در راستای پایش تصویری 

شهر بزودی نصب می شوند.
وی افزود: اکنون سه میلیارد ریال برای نصب دکل این دوربین 
ها نیاز اس��ت که تامین ش��ده اس��ت و تا یک ماه آینده کار نصب 

و فعالسازی آنها انجام می شود.
ش��هردار ایالم از تهیه و انجام مطالعات 11 طرح مهم در ش��هر 
ای��الم خب��ر داد و گف��ت: مجوز بی ن��ام این 11 طرح با حمایت 
معاونت اقتصادی استاندار صادر شده است و در آستانه اجرایی 

شدن هستند.
صادقیان، اجرای طرح پارکینگ طبقاتی در شهر ایالم را یکی 
از این طرح ها برش��مرد و تاکید کرد: این طرح جزو مطالبات 
مردم است و همه مجوزهای آن صادر شده است که به محض 
صدور تاییدیه ماده پنج توسط راه و شهرسازی به پیمانکار بخش 

خصوصی واگذار می شود.
وی اف��زود: همچنی��ن کار طراح��ی میدان میوه و تره بار ش��هر 
ایالم انجام شده است که به محض واگذاری اسناد زمین جهاد 

کشاورزی اجرای آن شروع می شود.
وی طرح ش��هربازی، تله کابین و چند طرح مهم تفریحی را از 

دیگر طرح های در دست اقدام شهرداری ایالم عنوان کرد.

 رفع اشکال در شبکه 
برق اختصاصی آب حیات 

اهواز: فرج-مدیر اداره آب حیات از رفع اشکال شبکه برق این 
اداره و پیشگیری از قطع خدمات رسانی به مشترکین آب اهواز، 

کارون، آبادان و شوشتر خبر داد. 
هیهاون��د در ای��ن ب��اره اف��زود: در پی بروز قط��ع ناگهانی برق 
تاسیسات مرکزی واقع در گاللک شوشتر و هماهنگی الزم با 
شبکه برق شهرستان ؛ پس از پایش خط و شناسایی محل بروز 
اشکال، در یک عملیات سریع ؛ اکیپ تعمیرات وارد عمل شده و 

در کمتر از 5/1 ساعت نسبت به رفع مشکل اقدام کردند. 
وی تصریح کرد: در این عملیات یک عدد جنپر معیوب )) سیم 
اتصال شبکه به کات اوت فیوز (( پس از شناسایی، تعویض و از 

طوالنی شدن قطع خدمات رسانی پیشگیری شد.
 

 حل مشکالت کشور 
در گرو اعتماد به جوانان است

مدی��ر کل ورزش و جوان��ان اس��تان هم��دان گف��ت: جوانان 
اس��تعدادهای ارزش��مند جامعه تلقی می ش��وند و در پیشرفت و 
آبادانی و حل مشکالت ایران اسالمی نقش مهم و تاثیرگذاری 
دارند و قطعا حل مش��کالت کش��ور در گرو اعتماد به جوانان 

است.
 دکتر حمید سیفی در نشست با سازمان های مردم نهاد شهرستان 
بهار افزود: جوانان باید جایگاه خود را در عرصه های اجتماعی 
و اقتصادی تش��خیص بدهند و بدانند که نقش تاثیرگزاری در 

پیشبرد کشور به سوی آرمان های جامعه دارند.
وی ب��ا بی��ان اینکه جوانان ذخیره هایی هس��تند که در آینده نه 
چندان دور، وظایف سنگنی بر دوش خود خواهند داشت، ابراز 
کرد: شاید نقش امروز جوانان در تحصیل و کسب علم خالصه 
شده است، اما در آینده وظیفه اداره کشور در پست های مختلف 

برعهده آنان خواهد بود.
 سیفی تصریح کرد: جوانان استعدادهای ارزشمند جامعه تلقی 
می شوند و در پیشرفت و آبادانی و حل مشکالت ایران اسالمی 

نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.
وی با اشاره به حل مشکالت سازمان های مردم نهاد، عنوان 
کرد: در همه جای دنیا بس��یاری از امور به تش��کل های مردمی 
سپرده می شود و امروز سازمان های مردم نهاد نقشی بی بدیلی 

در کاهش آسیب های اجتماعی دارند.
گفتنی اس��ت در خالل این نشس��ت نمایندگان تش��کل های 
مردم نهاد جوانان بهار نیز به طرح مسائل، مشکالت و دیدگاه 
های خود پرداختند و از مدیرکل ورزش و جوانان خواس��تند تا 
رویه ها و فرایندهای دولتی به گونه ای ساماندهی شود که مانع 
از حرکت رو به جلو سمن ها نشود و حمایت های الزم جهت راه 

اندازی خانه جوانان و طرح های سمن ها صورت بگیرد.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

اهدا2000تبلتبهدانشآموزانبازماندهازتحصیلتوزیعپکبهداشتیدربیندانشآموزانروستاهایچوار
 منوچه��ر کرمی��ان رئی��س روابط عمومی ش��رکت پاالیش گاز ایالم با اعالم این 
خبر گفت:  از توزیع 300 بس��ته بهداش��تی در بین روس��تاهای منطقه چوار خبر 
داد و گف��ت: ای��ن واح��د صنعتی به منظور کمک به اقش��ار آس��یب پذیر جامعه و 
در راس��تای توجه به مس��ئولیت های اجتماعی  300 بس��ته پک بهداشتی در بین 
دانش آموزان روستاهای چوار توزیع نموده است. وی افزود: این اقالم بهداشتی 
شامل ماسک و مواد ضدعفونی می باشد که در جهت کنترل بیماری کرونا  و با 
همکاری اداره آموزش و پرورش چوار بین این تعداد دانش آموزان توزیع ش��ده 

است. رئیس روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم با اشاره به اینکه توجه به سالمت جامعه یکی از موارد حائز 
اهمیت برای این ش��رکت اس��ت، اظهار داش��ت: این ش��رکت  در کنار تولید مس��تمر توجه ویژه ای به ابعاد مختلف 
مس��ئولیت های اجتماعی داش��ته و در این زمینه از ابتدای راه اندازی تاکنون، فعالیت های متعددی در مناطق 
مختلف استان بخصوص روستاهای اطراف داشته است. کرمیان ادامه داد: از زمان شیوع بیماری منحوس کرونا 
تاکنون پاالیش��گاه گاز ایالم چندین بار به روس��تاهای اطراف ، ش��هر چوار و دانش��گاه علوم پزش��کی کمک های 
قابل توجهی نموده اس��ت. وی افزود : مس��ئولیت های اجتماعی می تواند با هدایت کس��ب و کار به ش��یوه اخالقی 

و مسئوالنه در بهره مندی و سود آوری شرکت تاثیر گذار باشد.

 به گزارش دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شورای راهبردی منطقه ویژه اقتصادی 
پتروشیمی، مراسم اهدا 2000 تبلت آموزشی ویژه دانش آموزان بازمانده از تحصیل 
)به علت کرونا( شهرستان بندرماهشهر امروز )پنجشنبه 6 آذر( با حضور استاندار 
خوزس��تان، مدی��ران کل آم��وزش و پرورش و کمیت��ه امداد امام خمینی، مدیران 
عامل ش��رکت های پتروش��یمی، فرماندار شهرستان بندرماهشهر، نماینده مردم 
در مجلس شورای اسالمی و جمعی از مسئوالن ارشد  شهرستان در محل سالن 
همایش��های س��ازمان منطقه ویژه پتروش��یمی برگزار شد.   در ابتدای این مراسم 

رئیس ش��ورای راهبردی منطقه ویژه پتروش��یمی گفت: خوش��حالیم بار دیگر صنعت پتروش��یمی منطقه در ایفای 
نقش خود در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی حضور فعال پیدا کرد. س��ید امید ش��هیدی نیا در ادامه افزود: امس��ال 
سال ویژه اي براي منطقه در حوزه مسئولیهاي اجتماعي بود؛ ابتدا شرکتهای پتروشیمی منطقه، در قالب شوراي 
راهبردي و در راستای توسعه متوازن شهرستان، اقدام به افزایش و اختصاص اعتبارات عمرانی و خدماتی حوزه 
مس��ئولیت های اجتماعی بیش از 106 میلیارد تومان تخصیص داده که امیدواریم دس��تگاه های اجرایی ذیربط 
اس��تان در این طرح ها در س��ریعترین زمان ممکن، نس��بت به ایفای نقش خود در اجرای آنها گام بردارند تا هرچه 

زودتر شاهد اجرایي شدن طرح ها باشیم. 

تمدید و صدور مجدد همۀ استانداردهای مدیریتی در فوالد مباركه 
 جلسۀ اختتامیه ممیزی خارجی استانداردهای یکپارچه مدیریتی شرکت فوالد مبارکه 
با حضور شورای معاونان و مدیران ارشد این شرکت روز چهارشنبه 5 آذر برگزار شد و 
در نهایت با توجه به گزارش ارائه شده از سوی تیم ممیزی شرکت SGS، فوالد مبارکه 

موفق به تمدید و صدور مجدد همۀ استانداردهای مدیریتی گردید.
س��ید مه��دی نق��وی مع��اون تکنولوژی ش��رکت ف��والد مبارکه با اع��الم این خبر در 
گفت وگ��و ب��ا خبرن��گار ف��والد اظهار داش��ت: این ممی��زی در بخش ه��ای مدیریت 
 ،)ISO45001:2018( مدیریت ایمنی و بهداش��ت شغلی ،)ISO9001:2015(کیفیت
 ،)ISO50001:2018( مدیریت انرژی ،)ISO14001:2015( مدیریت زیست محیطی

مدیری��ت ش��کایات مش��تریان)ISO10002:2018(، مدیری��ت رضایت مش��تریان 
)ISO10004:2018( و مدیری��ت آم��وزش )ISO10015:1999(، مدیریت ریس��ک 

)ISO31000:2018( و مدیریت دانش )ISO30401:2018( برگزار گردید.
 مع��اون تکنول��وژی ف��والد مبارک��ه با اش��اره به اجرای این ممی��زی در قالب یک تیم 
هش��ت نفره افزود: این تیم از ش��رکت SGS س��وئیس به مدت 75 نفر روز از تاریخ 
99/08/10 تا 99/09/05 فرایند انجام ارزیابی را به عهده داش��تند. با توجه به ش��رایط 
موجود ناشی از شیوع بیماری کرونا، ممیزی این دوره به صورت مجازی و با برگزاری 

148 جلسه انجام شد.

 وی حوزه های تمرکز ممیزی خارجی شرکت فوالد مبارکه را در این دوره در قالب شش 
حوزه برشمرد: 1-اطالع رسانی، آموزش و اجرای صحیح دستورالعمل ها و گردش کار؛ 
2-کنترل شاخص های فرایندی و تعریف اقدامات اصالحی مرتبط؛ 3-کنترل اقدامات 
اصالحی/پروژه ه��ای بهب��ود مرتب��ط با کیفیت محصوالت به منظور افزایش رضایت و 
کاهش ادعای مشتریان؛ 4 -اقدامات تدوین شده جهت صرفه جویی مرتبط با کاهش 
مصرف انرژی؛ 5-میزان پیش��رفت اقدامات مرتبط با کاهش ریس��ک های اولویت دار 
)ریس��ک های H( نواحی؛ 6 -میزان تحقق اهداف و پروژه های بهبود تعریف ش��ده در 

حوزۀ محیط زیست.

عضو سیاس��ت گذار ش��ورای راهبردی ش��رکت های 
پتروشیمی منطقه پارس گفت: این شورا در سال جاری 
تاکنون 400 میلیارد ریال برای مقابله با پاندمی کرونا 

در جامعه پیرامونی هزینه کرده است.
رواب��ط عموم��ی ش��ورای راهب��ردی ش��رکت های 
پتروشیمی منطقه پارس به نقل از امیر حسین بحرینی 
اظهار داشت: شورای راهبردی پتروشیمی های پارس 
به مجرد شیوع پاندمی کرونا، در کنار حفظ کسب و کار 
و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنایع و تأمین ارز نسبت 
به پیش بینی و تامین نیازهای حیاتی مراکز درمانی با 

تمرکز بر شهرهای جنوبی استان بوشهر اقدام کرد.
وی بیان کرد: در جامعه پیرامونی تاکنون 337 میلیارد 

ریال فقط برای تجهیز مراکز درمانی اس���تان بوش��هر 
هزین���ه ش�ده اس���ت. بحرینی ادام��ه داد: در ابتدای 
س��ال ج��اری 97 میلیارد ریال ب��رای تجهی�ز مراک�ز 
درم�انی اس���تان به طور مس��تقیم در اختی�ار دانشگاه 
علوم پزش��کی بوش��هر قرار گرفت. وی ادامه داد: به 
موازات این کمک پس از گرفتن نظرات کارشناس��ی 
مراکز درمانی منطق�ه در دو مرحله 200  میلیارد ریال 
نیز برای تأمین دس��تگاه ه�ای مختل�ف تش��خیص�ی 
و درم�ان��ی از جمل���ه ت�نف��س مصنوع��ی، ونتیالتور 
ثابت، تخت آی س��ی یو، دس��تگاه سونوگرافی، ویدئو 
الرنگوسکوپ، انواع دس�تگاه اکس�یژن س�از، نبوالیزر، 
 پالس اکس��یمتر، دس��تگاه اتوسکوپ و افتالموسکوپ،

 دیس��ی ش��وك، پمپ اینفیوژن، انواع مانیتور عالئ�م 
حیاتی، ویلچر، ساکش��ن دوشیش��ه، دس��تگاه دیالیز، 
دستگاه اکس�یژن س�از 600 لیت�ر در دقیق�ه اختصاص 
یافت. بحرینی یادآور ش��د: بیمارس���تان ه�ای نب�ی 
اک�رم )ص( عس���لویه، توحید ج��م، زینبیه خورموج، 
امام خمینی )ره( کنگان، ش��هید گنجی دشتس��تان و 
بیمارستان امام هادی )ع( دیر، مراکز بهره مند از این 

تجهیزات بوده اند.

اهواز : فرج-مدیر مخابرات منطقه خوزستان صبح روز 
دوشنبه 3 آذر ماه با حضور در شرکت توزیع نیروی برق 
خوزستان با مدیرعامل شرکت دیدار و گفتگو نمودند. 
پیرو جلسه وصول مطالبات  شرکت توزیع نیروی برق 
خوزس��تان از دس��تگاه های اجرایی در روز 30 مهر ماه 
س��ال جاری، رحیم ف��الح زاده مدیر مخابرات منطقه 
خوزس��تان و هی��ات همراه ضمن دی��دار با دکتر علی 
خدری مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان 
در خص��وص مطالب��ات معوقه و بدهی اش��تراك های 
برق و ایجاد زیر ساخت های الزم برای توسعه شبکه 
تلفن همراه و تعامالت و همکاری بیش��تر به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. خدری در این دیدار ضمن خوش 
آمدگویی و تش��کر از حضور مدیر منطقه، مخابرات را 
از سازمان های پیش رو در همکاری با شرکت توزیع 
نی��روی ب��رق خوزس��تان در دوره های مختلف عنوان 
کرد و خاطرنشان ساخت، مخابرات خوزستان همیشه 
شرکت توزیع نیروی برق استان را در دوره اوج مصرف 
یاری رسان بوده است. رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
شرکت توزیع برق خوزستان از حسن توجه به اجرای 
مصوب��ه کارگروه وص��ول مطالبات در تعامل پرداخت 

بده��ی معوقه و همچنی��ن همکاری مخابرات منطقه 
در دوره پیک تابس��تان با تغییر س��اعت کاری کارکنان 
خود و استفاده از مولد تامین برق مخابرات در مراکز به 
منظور کاهش مصرف برق قدردانی کرد و افزود، این 
شرکت آماده برای هرنوع تعامل و همکاری با مخابرات 
اس��ت. مدیر مخابرات منطقه خوزس��تان در این دیدار 
درخصوص توسعه ارتباطات شرکت توزیع نیروی برق 
و ایج��اد فیب��ر نوری اختصاصی و هرگونه همکاری با 
شرکت توزیع نیروی برق استان اعالم آمادگی کرد. وی 
همچنین خواستار همکاری شرکت توزیع نیروی برق 
در خصوص تأمین برق و ایجاد اش��تراك برای س��ایت 

های جدید همراه اول در سطح استان شد.  

تعامل شركت توزيع نيروی برق خوزستان و مخابرات هزينه400 ميلياردريالی پتروشيمی  های پارس برای مقابله باكرونا

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از ارائه 40 
خدمت ش��رکت توزیع برق اس��تان همدان در اپلیکیشن »برق 

من« به صورت غیرحضوری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان 
همدان، شیرزاد جمشیدی اظهار داشت: با توجه به شیوع بیماری 
کرون��ا تم��ام خدمات ش��رکت توزیع برق در اس��تان به صورت 

غیرحضوری به شهروندان و هم استانی ها ارائه می شود.
وی افزود: برای دسترسی آسان مردم به خدمات شرکت توزیع 
برق اپلیکیشن »برق من« در کشور طراحی و راه اندازی شد که 
تمام خدمات ش��رکت توزیع از طریق آن در دس��ترس همگان 

است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان با بیان اینکه 
این نرم افزار از طریق کافه بازار و س��ایت ش��رکت توزیع برق 
استان همدان در دسترس است، گفت: هم استانی ها با دریافت 
این اپلیکیشن و نصب آن می توانند از 40 خدمت شرکت توزیع 

برق استان بهره مند شوند.
وی اف��زود: این اپلیکیش��ن برای ارائ��ه خدمات غیرحضوری و 
همچنی��ن مصوب��ات س��تاد مقابله با کرونا ب��رای قطع زنجیره 
انسانی در راستای کنترل شیوع ویروس کووید 19 و به منظور 
کاهش سفرهای درون شهری و مراجعات حضوری به ادارات 

برق راه اندازی شده است.
جمشیدی با اشاره به خدمات قابل ارائه از طریق این اپلیکیشن 
گف��ت: در ای��ن اپلیکیش��ن خدمات در چهار بخش، مش��اهده 
صورتحساب، خدمات مشترکین، برق امید و خاموشی طراحی 
شده که شهروندان به راحتی می توانند با مراجعه به این قسمت ها 

از خدمات شرکت استفاده کنند.
وی ب��ا بیان اینکه مش��ترکین می توانن��د قبض خود را با نصب 
این اپلیکیش��ن مش��اهده کرده و از طریق آن نیز پرداخت کنند، 

گفت: مش��اهده س��ابقه مصرف و پرداخت، ثبت خاموش��ی ها، 
اعالم مش��کل روش��نایی معابر، ثبت خس��ارت وارده به شبکه و 
سرقت برق و... نیز از دیگر خدمات ارائه شده از طریق اپلیکیشن 

»برق من« است.
مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان عنوان 
ک��رد: ب��ا ورود به این اپلیکیش��ن و ثبت درخواس��ت، اطالعات 

سریع به همکاران ارجاع و پیرو آن با ارسال پیامک به مشترك 
اطالع رسانی  می شود.

وی یادآور شد: در صورتی که کار ستادی و اداری باشد بالفاصله 
پاسخ داده می شود و اگر نیاز به کار عملیاتی و مراجعه باشد بعد 
از مراجعه اکیپ های عملیاتی و انجام کار، به صورت سیستمی 

به مشترك اعالم می شود.

جمشیدی با بیان اینکه از یکم آذر ماه جاری ارائه خدمات شرکت 
توزیع نیروی برق اس��تان همدان به صورت غیرحضوری بوده 
اس��ت، عنوان کرد: امیدواریم این بار نیز مش��ارکت و همراهی 
مشترکین با نصب اپلیکیشن »برق من«، یاریگر ما در مدیریت 

و کنترل شیوع بیماری کرونا باشد.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش با اش��اره به اجرای طرح 
»برق امید« ابراز داش��ت: در این طرح مش��ترکین به س��ه دسته 
کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقس��یم می ش��وند که 
مش��ترکین ک��م مصرف از تخفی��ف 100 درصدی هزینه برق 

مصرفی برخوردار می شوند.
مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان افزود: 
مشترکین خوش مصرف نیز می توانند با رعایت الگوی مصرف 
خود را به رده کم مصرف ها برسانند و از تخفیف 100 درصدی 

بهره مند شوند.
وی با بیان اینکه در استان همدان از 600 هزار مشترك خانگی 
حدود هش��ت درصد پرمصرف هس��تند، گفت: هدف از اجرای 
این طرح سوق دادن مشترکین خانگی به سمت رعایت الگوی 
مصرف است. جمشیدی عنوان کرد: در حال حاضر 180 هزار 
مشترك در گروه کم مصرف ها در استان قرار دارند که قبوض 

برق آن از تخفیف 100 درصدی برخوردار شده است.
وی تصریح کرد: 366 هزار مش��ترك برق اس��تان نیز در گروه 
خوش مصرف ها هستند که با رعایت الگوی مصرف در ساعات 
اوج بار و مدیریت مصرف برق خود می توانند به رده کم مصرف ها 

رسیده و از تخفیفات این گروه بهره مند شوند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاطرنشان 
ک��رد: اس��تعالم برق امید و اینکه مش��ترکین ج��زوه گروه کم 
مصرف ه��ا ب��وده و از تخفیفات بهره مند ش��ده اند، نیز از طریق 

اپلیکیشن »برق من« در دسترس است.

مدیرعاملشرکتتوزیعنیرویبرقاستانهمدانخبرداد:

ارائه 40 خدمت شرکت توزیع برق استان همدان در اپلیکیشن »برق من« 

آسفالت بوستان معلم و ترمیم نوارهای حفاری در خارگ 
تجارت اس��تان بوش��هر - ش��هردار خارگ از اورهال کارخانه 
آس��فالت ش��هرداری و تهیه مصالح مورد نیاز جهت آس��فالت 
معابر خبر داد به گزارش روابط عمومی ش��هرداری و ش��ورای 
اسالمی شهر خارگ، شهردار خارگ از اورهال کارخانه آسفالت 
شهرداری و تهیه مصالح مورد نیاز جهت آسفالت معابر خارگ 
خبر داد و عنوان کرد : تکمیل آس��فالت بوس��تان معابر و ترمیم 

نوارهای حفاری به مرحله اجرا خواهد رسید.
عبدالحمی��د صفایی؛ ش��هردار خارگ با اع��الم این خبر افزود: 
برنامه ریزی های هدفمند جهت بهره برداری حداکثری از توان 
و ظرفیت های بالقوه ش��هرداری خارگ در دوره جاری س��بب 
گردید تا طی چند سال گذشته با اتکا به تخصص، تجربه و توان 

مجموعه و همچنین بهره گیری از مصالح 
و آس��فالت با کیفیت ، گام های مثبتی در 
حوزه نهضت آس��فالت معابر شهر خارگ 
از سوی مجموعه شهرداری برداشته شود 
ک��ه از جمله اقدام��ات صورت گرفته می 
توان به پروژه های آسفالت خیابان هوادریا 
، ش��هید عهدقدیمی ، دسترس��ی و پارك 
س��احلی ، کوچه قائدزاده ، بلوار ش��هدا ، 

خیابان چاه قندی ، بخش��ی از بوس��تان معلم و ترمیم نوارهای 
حفاری اشاره نمود

مدیریت شهری خارگ ادامه داد:  در حال حاضر کارخانه آسفالت 

ش��هرداری ب��ه طور کام��ل اورهال 
گردی��ده و تجهی��زات کارخانه اعم از 
دین��ام ، نوار نقال��ه ، الکتورگیربکس 
ه��ا ، ج��ک ه��ا ، ش��یرهای برقی  و 
 … تعمی��ر و نوس��ازی گردی��ده اند.
همچنین سه هزار تن مصالح آسفالت 
خریداری شده که بخشی از آن حمل 
و مابقی در بوشهر دپو گردیده و پس 
از مساعد شدن شرایط جوی به جزیره حمل می شوند ، تامین 
گردیده و قیر مورد نیاز نیز تهیه ش��ده اس��ت و به امید خدا  به 
زودی ترمیم نوارهای حفاری و تکمیل آس��فالت بوس��تان معلم 

در دستور کار قرار خواهد گرفت. وی تصریح کرد : هم اکنون 
ش��هرداری خارگ با بهره گیری از کارخانه آس��فالت با ظرفیت 
تولید قابل توجه 80 تن در س��اعت که به عنوان تنها کارخانه 
ثابت جزیره خارگ محسوب می گردد ، آمادگی کامل را جهت 
 همکاری با ش��رکت های نفتی و گازی مس��تقر در جزیره دارد. 
همچنی��ن ش��هرداری در ح��ال حاضر با ارائه پیش��نهاد انعقاد 
 ق��رار داد در ح��ال مذاک��ره ب��ا ش��رکت ه��ای پتروش��یمی و 
دریاس��احل جهت می باش��د که به امید خدا در صورت توافق ، 
م��ی توانی��م به عنوان یک بازوی اجرای��ی و عملیاتی توانمند ، 
خدماتی شایس��ته و درخوری را به ایش��ان و ش��هروندان جزیره 

خارگ اعطا نماییم.
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همراه کارت بانک آینده؛ دومین نرم افزار 
پرداخت پرطرفدار

سامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاری ساده، کاربردی و 
رایگان است که در حال حاضر، قابل استفاده برای تلفن های 
همراه و تبلت های هوش��مند با سیس��تم عامل های اندروید و 
iOS  است. این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر کارت همچون: 
انتقال وجه کارت به کارت از مبدا 32 بانک معتبر کشور، دریافت 
موج��ودی، خری��د ش��ارژ و اینترنت، پرداخت قبوض ش��هری، 
نیک��وکاری، خدم��ات خودرو، اعتبارس��نجی بانکی و پرداخت 
های اینترنتی، توانسته است؛ جایگاه ویژه ای را در میان تمام 

کاربران بانکداری الکترونیکی برای خود، کسب کند.
در ح��ال حاض��ر، همراه کارت بانک آینده با خدمت رس��انی به 
10 میلی��ون کارب��ر، رتب��ه دوم را در بین نرم افزارهای پرداخت، 

به خود اختصاص داده است.
آمارها نیز نشانگر آن است که همراه کارت بانک آینده در "گوگل 
پل��ی" و "کاف��ه ب��ازار" به ترتیب با بیش از 5 میلیون و 2 میلیون 
بارگذاری و نیز کسب امتیازهای 6/4 و 7/4 از 5، در مقایسه با 
دیگر نرم افزارهای مشابه، پیشتاز بوده است که این دستاورد، 
نشان از رضایت مطلوب کاربران از این محصول دارد. طراحان 
این نرم افزار، یکی از اصلی ترین دالیل رش��د همراه کارت را 
مشارکت کاربران فعلی در معرفی این نرم افزار به دیگران می 
دانند که این امر می تواند به دلیل استفاده آسان و دلچسب همراه 

کارت باشد که نهایتا رضایت مشتری را در پی دارد.

اجرای پویش ) از ایده تا عمل با ملل(
موسسه اعتباری ملل در راستای مسئولیت اجتماعی و شکوفایی 
ای��ده ه��ای جوانان کش��ور به ایده های برتر تس��هیالت اعطا 

می نماید.
به گزارش روابط عمومی موسس��ه اعتباری ملل؛ این موسس��ه 
به منظور ارج نهادن به ذهنهای هوش��مند ایده س��از و توجه به 
س��از و کاری برای عملی نمودن ایده ها، با برگزاری پویش��ی 
تحت عنوان از ایده تا عمل با ملل به ایده های برتر تا س��قف 

5 میلیارد ریال تسهیالت پرداخت خواهد نمود.
جوان��ان، ف��ازغ التحصیالن، نخب��گان و صاحبان ایده که ایده 
نوآورانه در ذهن دارند و برای پیاده س��ازی این ایده به حامی 
مالی نیاز دارند می توانند به سایت azidehtaamal.ir مراجعه 
و با تکمیل فرم درخواست سرمایه گذاری، مورد ارزیابی داوران 
قرارگیرن��د. پ��س از اتم��ام فرآین��د داوری در ه��ر ماه به 2 ایده 
برتر تس��هیالت تا س��قف 5 میلیارد ریال با ش��رایط خاص اعطا 

خواهد شد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

اهمیتسندیکادرتدوینمفادبخشبیمهادغامموسسهاعتباریکوثردربانکسپه
با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده سالیانه، این موسسه رسمًا در 
بانک سپه ادغام شد. مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد با برگزاری مجمع عمومی 
عادی به طور فوق العاده سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام موسسه اعتباری کوثر، 
این موسس��ه رس��مًا در بانک س��په ادغام ش��د. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از پایگاه اطالع رس��انی بانک س��په، محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم خبر فوق 
افزود: در اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی ستاد کل 
نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، 

ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این بانک ها و موسسه را فراهم 
نمود و در قدم بعدی مجامع مربوط به موسسه اعتباری کوثر با حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه پنجم 
آذرماه سال 1399برگزار شد. وی اظهار داشت: با برگزاری مجامع موسسه اعتباری کوثر، از روز پنجشنبه ششم 
آذرماه س��ال جاری ش��عب موسس��ه اعتباری کوثر س��ابق با تابلوهای بانک س��په آماده ارائه خدمات به هموطنان 
عزیز و مشتریان گرامی هستند. مدیرعامل بانک سپه ابراز امیدواری کرد با هماهنگی به عمل آمده مجامع سایر 
بانک های ادغام ش��ونده طبق برنامه ریزی زمان بندی ش��ده تا پایان آذرماه س��ال جاری برگزار ش��ود و بدین ترتیب 

پرونده مهم و ملی ادغام خاتمه یابد.

بدون تردید، مهم ترین عامل تاثیرگذار بر قدرت و اقتدار انجمن های کارفرمایی، 
گس��تردگی فضایی اس��ت که حاکمیت به طور عام برای تمامی نهادهای مدنی و 
به طور خاص برای انجمن های کارفرمایی جهت مش��ارکت در سیاس��ت گذاری 
اختصاص می دهند. دکتر ابراهیم کاردگر، نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه دانا با بیان این مطلب اظهار داشت: به میزانی که این فضای گفتگو، چانه زنی 
و سیاس��ت گذاری برای انجمن های کارفرمایی در یک س��و و اتحادیه های مزد و 
حقوق بگیران در س��وی دیگر گس��ترده باش��د، به همان میزان نیز قدرت و اقتدار 

این انجمن ها بیشتر و باالتر است. وی که در خصوص اهمیت سندیکا در تدوین مفاد بخش بیمه در برنامه هفتم 
توس��عه س��خن می گفت، افزود: به عبارت دقیق تر، تالش برای تجمیع منافع از س��وی کارفرمایان و مدیران ارش��د 
بنگاه ها زمانی به خط مشی مطلوب این فعاالن اقتصادی تبدیل می شود و جای چانه زنی انفرادی و مستقیم آنها 
با مس��والن دولتی را می گیرد که فضای سیاس��ی جامعه در کل، ِخَرد جمعی را بر سیاس��ت گذاری های دس��توری 
ارجح بش��مارد. اهمیت این موضوع چندان زیاد اس��ت که تاثیرش بر فعالیت جمعی کارفرمایان حتی از تاثیر نوع 
مالکیت بنگاه های دولتی یا خصوصی، خانوادگی یا غیر خانوادگی، کوچک و متوسط یا بزرگ و انواع اقسام دیگر 

تقسیم بندی های مرسوم نیز فراتر می رود.

بورس 

اخبار كوتاه
بازگشتشاخصبهمدارثباتوتعادل

 حباب هیجانی بورس ترکید
گـروه بورس: يك كارشـناس بازار سـرمايه گفت: براسـاس 
پيش بينی های انجام شده، بازار در هفته جاری روند معقول و 
متعادل خود را حفظ می كند و همچنان سـهامداران نبايد در 

انتظار رشد پرشتاب در اين بازار باشند.
به گزارش ایرنا، بازار سهام در هفته ای که گذشت با شتابی کمتر 
از هفته پایانی آبان ماه به روند صعودی خود ادامه داد و معامالت 

این بازار با بازدهی حدود 1.6 درصدی به پایان رسید.
تا  چندی پیش برخی از کارشناسان کانال یک میلیون و 300 
هزار واحد را مقاومتی جدی برای شاخص بورس می دانستند و 
معتقد بودند بازار با عبور از این کانال می تواند روزهای بهتری 

را تجربه کند.
ارزش معامالت از جمله نکات قابل توجه در بازار هفته گذشته 
ب��ود ک��ه بع��د از حدود چهار ماه ن��زول در نهایت به بیش از  20 
هزار میلیارد تومان رسید. فعاالن بازار از این موضوع به عنوان 
اتفاقی مثبت در معامالت بورس یاد می کنند و معتقدند افزایش 
ارزش معامالت در بازار می تواند نویددهنده بازگش��ت اعتماد 
سهامداران به سرمایه گذاری در بورس و ورود دوباره نقدینگی 

به این بازار باشد.
در کنار افزایش حجم و ارزش معامالت بازار که به مراتب زمینه 
روند صعودی شاخص بورس را فراهم کرد، بارها کارشناسان به 
این موضوع تاکید داشتند که سهامداران نباید در انتظار رشدهای 
غافلگیرکننده ش��اخص بورس همانند چند ماه نخس��ت س��ال 
باشند، بلکه شاخص با شتابی کمتر از گذشته ادامه دهنده روند 
صعودی خواهد بود و می تواند تا پایان سال در مقایسه با سایر 

بازارها بازدهی قابل قبولی را در اختیار سهامداران قرار دهد.
 بازار هفته گذشته متاثر از قیمت دالر و نیز تصمیم گیری دولت 
برای بازار فوالد با نوسان همراه شد و به نظر می رسد سهامداران 
تا زمان مش��خص ش��دن تصمیم گیری دولت برای بازار فوالد 
دچار ش��ک و تردید برای ورود س��رمایه های خود به بازار شوند، 
اما طبق آخرین اخبار اعالم ش��ده قرار بر ایجاد اصالحیه هایی 
در ش��یوه نامه فوالد اس��ت که در صورت اجرا می توان در انتظار 
کاهش هیجان های ایجاد شده در بازار و بهبود روند معامالت 

بورس بود.
در ای��ن پیون��د، »امیرعل��ی امیرباقری« در گفت وگو با خبرنگار 
ایرنا به روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت اشاره کرد 

و افزود: بورس هفته گذشته طبق پیش بینی ها پیش رفت، روند 
صعودی یا نزولی قوی در معامالت بازار انجام نش��د و اکنون 

شاهد تثبیت و ثبات نسبی در کلیت بازار هستیم.
وی، به خروج هیجان از بدنه معامالت حاکم در بازار اشاره کرد و 
گفت: قیمت ها با نزدیک شدن به سطوح حمایتی و همگام شدن 
با واقعیات درونی و بیرونی اقتصاد و شرکت ها در حال نزدیک 
شدن به محدوده ثبات هستند که این امر در شرایط کنونی به 

عنوان نکته ای مثبت برای بازار سرمایه به شمار می رود.
امیرباق��ری، آف��ت معامالت بورس را وجود هیجان در مس��یر 
صع��ود و ن��زول ای��ن بازار عنوان کرد و افزود: در 6 ماه نخس��ت 
سال بازار سرمایه بعد از رشدی که به دلیل تورم انتظاری، نرخ 
ارز و واقعیات درونی و بیرونی اقتصاد تجربه کرد، حرکتی را در 
پیش گرفت که با هیجان از جانب س��رمایه گذاران خرد همراه 

و باعث فشار عرضه در بازار شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه با اش��اره به اینکه در میان مدت و 
بلندمدت قیمت ها به ارزش ذاتی خود نزدیک می شوند، گفت: 
هر چقدر که کارایی بازار سرمایه در کشور قوی تر باشد قیمت ها 
س��ریع تر به ارزش ذاتی خود نزدیک تر می ش��وند، اما با توجه 
به نیمه قوی بودن کارایی بازار س��رمایه این اتفاق با یک وقفه 

زمانی در بازار رخ داد.
امیرباق��ری، ب��ا تاکید بر اینک��ه زمانی که بازار در موج صعودی 
قرار دارد اعالم هر س��یگنالی توس��ط افراد و معامله های انجام 
ش��ده با س��ود همراه خواهد شد، افزود: این موضوع یک اعتماد 
به نفس کاذبی را در فضای مجازی برای افراد غیرمتخصص و 
آحاد جامعه ایجاد می کند که باعث مغفول ماندن پیچیدگی های 
بازار برای این افراد می ش��ود و به دلیل ورود افراد با س��رمایه 
ض��روری خ��ود به این بازار متحمل ضرر و زیان های س��نگین 
خواهند ش��د. این کارش��ناس بازار س��رمایه با بیان اینکه اکنون 
انتظار روند صعودی قوی در معامالت بازار س��هام وجود ندارد، 
افزود: اکنون سرمایه گذاری در این بازار باید طبق تحلیل انجام 
ش��ود و روند معامالت آن براس��اس واقعیات درونی شرکت ها و 

بیرونی اقتصاد پیش رود.
وی خاطرنش��ان کرد: س��هامداران نه تنها باید به قیمت س��هام 
شرکت ها و پارامترهای اقتصادی کشور توجه کنند، بلکه بهتر 
است با درنظر گرفتن چشم انداز این پارامترها اقدام به بازچینی 

پرتفوی سهام خود در بازار کنند.
امیرباقری گفت: از اینجا به بعد سرمایه گذاری در بورس اقدامی 
حرفه ای و مبتنی بر تحلیل است و از عهده افرادی که تخصصی 

در این اقدام ندارند خارج خواهد بود.
این کارشناس بازار سرمایه، سهامداران را مورد خطاب قرار داد 
و اظهار داش��ت: توصیه ما به این افراد، اس��تفاده از تحلیگرانی 
است که از مجوز قانونی و تجربه کافی در این بازار برخوردارند، 
همچنین باید بخشی از سرمایه خود را وارد این بازار کنند تا در 
صورت بروز ریسک های ناخواسته متحمل ضرر و سنگین های 

سنگین نشوند.
 وی با اش��اره به اینکه به س��رمایه گذاران توصیه می ش��ود تا از 
س��رمایه گذاری در ب��ورس و بازاره��ای م��وازی بدون دانش و 
تخصص پرهیز کنند، افزود: بازار سهام به شدت تحلیلی خواهد 
شد و بازارهای موازی با توجه به قوانین جدید و محدودیت های 
اعمال شده با رکود مواجه می شوند و دچار روند نزولی فرسایشی 
خواهند شد. امیرباقری خاطرنشان کرد: همچنان شاهد هستیم 
برخی افراد با توجه به پیشینه نرخ دالر، چشم انداز روند صعودی 
را ب��رای ای��ن ب��ازار متصور هس��تند، در حالی که با گذر زمانی و 
قیمتی از پیک قیمت به مرور زمان نظر این افراد هم اندك تغییر 

می کند و وابستگی آنها از این بازار قطع خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار مسکن به دلیل نبود تقاضا 
در رکود به سر می برد و تصور رشد سنگین قیمت برای این بازار 
وج��ود ن��دارد، به همین دلیل بازارهای باقی مانده مانند بانک و 

بورس به عنوان بازارهای سرمایه گذاری تلقی می شوند.
وی گف��ت: بان��ک مرک��زی برای کنترل تورم بدون ورود به فاز 
رکود در صدد است تا نرخ سود بانکی را در حد معقول نگه دارد، 
اما انعکاس خبر ارائه سودهای چشمگیر از برخی بانک ها باعث 

شده است تا قدری از سرمایه ها به بانک ها سوق پیدا کنند.

پیش بینی بورس در هفته دوم آذر ماه � 
 وی روند معامالت در بازار هفته جاری را پیش بینی کرد و اظهار 
داشت: براساس پیش بینی های انجام شده، بازار در هفته جاری 
روند معقول و متعادل خود را حفظ می کند و همچنان سهامداران 

نباید در انتظار رشد پرشتاب در این بازار باشند.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: با ش��رایط کنونی حاکم بر کشور، 
انتظار نزدیک ش��دن قیمت س��هام به س��قف های گذشته بعید 
به نظر می رس��د، به همین دلیل بهتر اس��ت س��هامداران با دید 

بلندمدت اقدام به سرمایه گذاری در این بازار کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: متاسفانه علی رغم تالش ها و پیگیری های بسیار زیاد نتوانسته ایم منشا و عامالن فساد در بازار 
سرمایه را پیدا کنیم. محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جزییات سلب صالحیت شدن 21 مدیر بورسی به دلیل تخلفات 
انجام شده اظهار داشت: متاسفانه علی رغم تالش ها و پیگیری های بسیار زیاد نتوانسته ایم منشا و عامالن فساد در بازار سرمایه را پیدا کنیم. 

وی با بیان اینکه مسئوالن و آقایان هیچ همکاری در این زمینه با اعضای شورای عالی و نمایندگان مجلس نمی کنند، گفت: درباره ارایه جزییات 
از مدیران بورسی متخلف تا کنون سه بار نامه رسمی به مدیران سازمان بورس داده ایم و ده ها بار به صورت شفاهی موضوع را پیگیری کرده ایم 

اما از ارایه اطالعات خودداری می کنند. 

مع��اون وزی��ر نف��ت در ام��ور برنامه ریزی گفت: وزارت نفت وظیفه ای در زمینه س��بدگردانی صندوق پاالیش��ی یک��م ندارد و تمام اختیارات الزم 
را به س��ازمان خصوصی س��ازی س��پرده ایم. هوش��نگ فالحتیان، معاون وزیر نفت در امور برنامه ریزی در گفتگو با مهر درباره اینکه آیا برای 
بازارگردانی س��هام صندوق پاالیش��ی یکم، اقدامی از س��وی وزارت نفت )ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی( انجام ش��ده یا خیر، 
گفت: پیگیری وضعیت صندوق پاالیش��ی یکم در اختیار س��ازمان خصوصی اس��ت و وزارت نفت مس��ئولیت های خود درباره ثبت صندوق را که 
ش��رکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی پیگیر انجام آن بود ، انجام داده اس��ت. وی افزود: س��ازمان خصوصی س��ازی همکاری های الزم 

را در این زمینه داشته است.

سبدگردانی صندوق پاالیشی یکم را به سازمان خصوصی سازی سپردیم هنوز منشا فساد در بازار سرمایه مشخص نیست

 رشد 23 هزار و 548 واحدی 
شاخص بورس تهران

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معامالت دیروز  
با افزایش 23 هزار و 548 واحد روبرو ش��د.  بورس اوراق بهادار 
تهران که از هفته قبل روند رو به رشد را آغاز کرده، دیروز هم از 
ابتدا با رشد شاخص کل باز شد و در پایان معامالت شاخص کل 
ب��ا افزای��ش 23 ه��زار و 548 واحد به رقم یک میلیون و 390 هزار 
و 797 واحد رسید. دیروز همچنین شاخص کل با معیار هموزن 
6399 واحد رش��د کرده و به رقم 401 هزار و 531 واحد رس��ید. 
ارزش ب��ازار در ب��ورس ته��ران به بی��ش از 5 میلیون و 445 هزار 
میلیارد تومان رس��ید. معامله گران امروز در بورس تهران بیش از 
18.2 میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق مالی در قالب 1.8 میلیون 
فقره معامله و به ارزش 16 هزار و 633 میلیارد تومان داد و س��تد 
کردند. اگر ارزش معامالت فرابورس را که به 6052 میلیارد تومان 
رسید را در نظر بگیریم، دیروز فعاالن بازار بورس و فرابورس ایران 
بیش از 21 هزار و 699 میلیارد تومان داد و ستد کردند و این نشان 
می دهد بازار ارزنده شده و بسیاری از سهام به قیمت کف رسیده 
به گونه ای که افراد حرفه ای و شرکت ها در صدد جمع آوری سهام 
ارزان قیمت افتاده اند.  دیروز  همه شاخص های بورس سبز بوده که 
نشان از رشد شاخص ها دارد به گونه ای که شاخص کل بورس و 
همچنین شاخص قیمت با معیار وزنی � ارزشی هر کدام 1.7 درصد 
رشد کردند. شاخص کل بورس با معیار هم وزن و شاخص قیمت 
سهام با معیار هموزن هر یک 1.6 درصد افزایش یافتند، همچنین 
شاخص آزاد شنا ور 1.2 درصد رشد کرد، شاخص بازار اول بورس 
1.1 درصد و ش��اخص بازار دوم بورس 2.4 درصد افزایش یافت.  
دیروز نمادهای پتروشیمی خلیج فارس، فوالد مبارکه، ملی مس 
ایران، پاالیش نفت اصفهان، هلدینگ نفت و گاز و پتروش��یمی 
تأمین و پاالیش نفت تهران به ترتیبی بیشترین اثر افزایشی در 
شاخص بورس را داشته و نماد ایران خودرو بیشترین اثر کاهشی 
در ش��اخص کل بورس را داش��ته اس��ت. نمادهای پرتراکنش که 
مورد اقبال معامله گران قرار گرفته ش��امل شس��تا، ایران خودرو، 
بان��ک تج��ارت، ملی مس ایران، س��ایپا، فوالد مبارکه و پاالیش 
نف��ت اصفه��ان بودند. دیروز در فرابورس ایران نیز ش��اخص کل 
در پایان معامالت 371 واحد رش��د کرد و به رقم 17 هزار و 322 
واحد رسید. ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش از یک 

میلیون و 178 میلیارد تومان رسید.

نائب رئیس هیئت مدیره بانک صادرات ایران از پرداخت 60 درصد 
تسهیالت این بانک به بخش تولید طی هشت ماه اول سال 99 
خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک صادرات 
ایران، امیر یوسفیان با اعالم این خبر افزود: بانک صادرات ایران 
با شناخت کافی از مشکالت واحدهای تولیدی کشور، با اولویت  
بخش تولید، طی هش��ت ماه ابتدای س��ال 99 بیش از 525 هزار 
میلیارد ریال تسهیالت جدید به واحدهای تولیدی پرداخت کرده 
که این میزان برابر با نزدیک به 60 درصد کل میزان تسهیالت 
پرداخت ش��ده بانک در این مدت بوده اس��ت. وی گفت: طی دو 
س��ال گذش��ته شرایط تحریم علیه  کشورمان به شدت سخت تر 
ش��ده  و دش��من هوش��مندانه  و ناجوانمردانه واحدهای تولیدی و 
معیشت مردم را هدف گرفته است. بی شک در این شرایط یکی 
از اصلی ترین مجموعه هایی که می تواند به واحدهای اقتصادی 
به ویژه واحدهای تولیدی برای عبور از این شرایط سخت کمک 
کند، بانک ها هستند. بانک صادرات ایران برای تحقق این هدف، 
ضمن شناخت مشکالت این واحدها، تسهیالت جدید سال 99 
را اولویت بندی کرد که بخش عمده آن به حمایت و تامین مالی 

این واحدها تخصیص یافته است.
وی افزود: بر اس��اس مطالعات انجام ش��ده، واحدهای تولیدی 
عمدتاً دارای س��ه مش��کل اساس��ی به شرح ذیل هستند. کمبود 
سرمایه در گردش با توجه به افزایش قابل توجه قیمت مواد اولیه 
و س��ایر خریدها، عدم امکان خرید نس��یه و اعتباری مواد اولیه و 
فروش کاال و نبود امکان خرید ماش��ین آالت و تأسیس��ات جدید 
برای افزایش میزان تولید به دلیل کمبود منابع که بانک صادرات 
ایران طی سال جاری در چند مرحله برای کمک به این واحدها 
اقدام��ات متعددی را انجام داده اس��ت. نائب رئیس هیئت مدیره 
بانک صادرات ایران اظهار کرد: این بانک طی هش��ت ماه اول 
سال جاری در اولین قدم، 525 هزار میلیارد ریال تسهیالت ریالی 

س��رمایه در گردش به بخش های مختلف تولیدی پرداخت کرد 
که نزدیک به 60 درصد کل تس��هیالت پرداختی هش��ت ماهه 
اول سال 99 این بانک را شامل می شود. بانک صادرات ایران در 
مرحله بعد، بیش از 201 هزار میلیارد ریال اعتبارات اسنادی ریالی 
مدت دار برای خرید مواد اولیه و فروش کاال به صورت نسیه برای 
واحدهای تولیدی صادر کرده اس��ت. وی در توضیح اقدام س��وم 
بان��ک ص��ادرات ایران در کم��ک به واحدهای تولیدی ابراز کرد: 
این بانک از ش��هریور ماه س��ال جاری طرح »طراوت توسعه« را 
ارائ��ه و عملیات��ی ک��رد و به واحدهای تولیدی این امکان را داد تا 

در قالب اعتبارات اسنادی ریالی، تا 18 ماه به صورت نسیه اقدام 
به خرید ماش��ین آالت و تأسیس��ات کنند؛ ضمن اینکه بدهی این 
واحدها در سررسید اعتبارات اسنادی، به صورت سه ساله تقسیط 

و از آنها دریافت می شود. 
یوسفیان تاکید کرد: بانک صادرات ایران در قالب این مجموعه 
اقدام��ات، تمام��ی ت��وان خ��ود را در جهت رف��ع نیازهای مالی 
واحده��ای تولی��دی ب��ه کار گرفته که آثار مثبتی داش��ته و مورد 
استقبال بخش های مختلف اقتصادی و تولیدی قرار گرفته است. 
نائب رئی��س هیئت مدیره بانک ص��ادرات ایران افزود: این بانک 

عالوه بر موارد مذکور، طی هش��ت ماه گذش��ته حدود 450 هزار 
میلیارد ریال به س��ایر بخش های اقتصادی تس��هیالت پرداخت 
کرده که بدون در نظر گرفتن مبلغ 45 هزار میلیارد ریال تسهیالت 
پرداختی بابت حل مشکالت ناشی از شیوع بیماری کرونا، سایر 
تسهیالت پرداخت شده به طور غیر مستقیم به افزایش فعالیت 
بخش های تولیدی و افزایش تقاضای خرد کمک کرده اس��ت. 
وی در تشریح جدیدترین آمار حمایت های مالی بانک نسبت به 
آسیب دیدگان از شیوع بیماری کرونا، گفت: این حمایت ها در قالب 
سه بخش یکی به صورت پرداخت تسهیالت 10 میلیون ریالی 
جمعاً 35 هزار میلیارد ریال به صورت قرض الحس��نه و پرداخت 
هشت هزار میلیارد ریال تسهیالت به مشاغل آسیب دیده از کرونا 
بود که موفق شد در این بخش با تعدیل وثایق و مساعدت های 
ویژه مدیریت عالی بانک، بیش از 84 درصد کل معرفی شدگان 
را مورد حمایت قرار دهد. همچنین این بانک تاکنون با پرداخت 
نزدیک به دو هزار میلیارد ریال تسهیالت ودیعه مسکن حمایت 
از این بخش را آغاز کرده که همچنان ادامه دارد. همچنین این 
بانک با اعطای 181 هزار میلیارد ریال تس��هیالت مرابحه خرد 
در تحریک تقاضا برای خرید کاالهای ایرانی و رونق تولید گام 
برداش��ته اس��ت. ضمناً پرداخت 74 هزار میلیارد ریال وام قرض 
الحس��نه نی��ز گام دیگری برای افزای��ش تقاضای کاالی ایرانی 
توسط بانک صادرات ایران به شمار می آید. یوسفیان با بیان اینکه 
بخش های مختلف اقتصادی همواره مورد توجه بانک صادرات 
ای��ران ب��وده، اظهار کرد: تمرکز بانک تنها بر صنایع متوس��ط یا 
تس��هیالت خرد و یا صرفاً طرح های بزرگ اقتصادی نیس��ت. 
ب��ه دلی��ل بزرگ ب��ودن مجموعه بانک صادرات ایران و به لحاظ 
داشتن واحدهای مختلف و منابع موجود بالغ بر 300 هزار میلیارد 
تومان��ی، ای��ن بانک تمامی بخش های اقتصادی کش��ور را مورد 

توجه خود قرار می دهد. 

نائبرئیسهیئتمدیرهبانکصادراتخبرداد:

پرداخت 60 درصد ازتسهیالت بانک صادرات ایران به بخش تولید 
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 سرمایه گذاری الزمه تداوم داخلی سازی 
در صنعت خودرو

دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو گفت: 
این روزها داخلی سازی ها در صنایع خودرو و قطعه سازی برخالف 
ابتدای راه که کار س��ریع و خوب پیش می رفت، س��خت تر ش��ده 
و تداوم روند عمق س��اخت داخل نیازمند س��رمایه گذاری بیشتر 
است. آرش محبی نژاد در گفتگو با ایرنا افزود: چنانچه بسته مشوق 
ساخت داخل که به وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان 
پیش��نهاد ش��ده، مصوب و قراردادهای قوی بین خودروسازان و 
قطعه سازان امضا شود، می توان امید داشت که داخلی سازی ها با 
قدرت و قوت تداوم یابد. وی به سال های گذشته و قراردادهای 
پسابرجامی اشاره کرد که هرچند قطعه سازان سرمایه گذاری های 
زی��ادی برای داخلی س��ازی انج��ام داده بودند، اما در نهایت این 
س��رمایه گذاری ها معطل ماند. به گفته محبی نژاد، وقتی شرایط 
سیاس��ی و اقتصادی خوب می ش��ود مسووالن باید مانع تسهیل 
شرایط برای واردات شوند، زیرا در غیر این صورت نهضت ساخت 

داخل با شکست مواجه می شود.

ایران برفراز فوالد سازان جهان با رشد 12/3 
درصد تولید 

انجم��ن جهانی فوالد اعالم کرد: رش��د تولی��د فوالد خام ایران 
در ماه اکتبر 2020 )مهر و آبان ماه 99( به مرز 28درصد رس��ید 
و کش��ورمان در مدت 10ماه س��ال جاری میالدی 12.6 درصد 
بیش از مدت مشابه سال قبل افزایش تولید داشت و باین ترتیب 
باالتر از فوالد س��ازان ایس��تاد. به گزارش ایمیدرو، آخرین آمار 
انجمن جهانی فوالد نش��ان می دهد در حالی که متوس��ط رش��د 
تولید فوالد خام در دنیا طی 10 ماه س��ال جاری میالدی منفی 
دو درصد بود، ایران با رشد 12.6درصدی، نزدیک به 23 میلیون 
و 800 هزار تن فوالد تولیدکرد. از سوی دیگر طبق برآورد اولیه 
ای��ن انجم��ن، تولید فوالد خام ای��ران از ابتدا تا پایان اکتبر )مهر 
تا آبان 99( به دو میلیون و 660هزار تن رس��ید که 27.9درصد 
بیش از عملکرد ماه مشابه سال گذشته میالدی است. مجموع 
تولید فوالد خام 64 کشور تولیدکننده عضو انجمن جهانی فوالد 
در ماه اکتبر امس��ال به 161.8میلیون تن رس��ید که هفت درصد 
بیش از تولید ماه مشابه سال 2019 است، تولید چین از این رقم 

92میلیون تن ثبت شد.

افت 61 درصدی پروانه بهره برداری صنعتی 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

طی نیمه اول امسال صدور پروانه بهره برداری صنعتی در مناطق 
آزاد و ویژه اقتصادی در مقایس��ه با مدت مش��ابه س��ال قبل 61.7 
درصد افت داش��ت. به گزارش فارس، طی نیمه اول امس��ال 67  
پروانه بهره برداری صنعتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صادر 
شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل 61.7 درصد افت داشته 
است. در 6 ماهه اول سال 98 تعداد پروانه بهره برداری صنعتی 
در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 175 فقره بوده است. طی 6 ماهه 
اول امسال سرمایه پروانه های بهره برداری صادره در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی 14 هزار و 933 میلیارد تومان بوده که نسبت به 
6 ماهه اول سال قبل 706 درصد رشد داشته است. سرمایه پروانه 
های بهره برداری صادره در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نیمه 
اول 98 معادل هزار و 852 میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین 
در نیمه اول امس��ال اش��تغال پروانه های بهره برداری صادره در 
مناطق آزاد و ویژه اقتصادی 3 هزار و 183 فقره بوده که نسبت 
به نیمه اول سال قبل 32.6 درصد کاهش داشته است. در 6 ماهه 
اول سال قبل، اشتغال پروانه های بهره برداری صادره در مناطق 

آزاد و ویژه اقتصادی 4 هزار و 721 فقره بوده است.

 رشد بیش از ۷۰ درصدی تولید
 پوشاک در کشور

نایب رییس اتحادیه تولید و صادرات نس��اجی و پوش��اك ایران از 
رشد بیش از 70 درصدی تولید پوشاك از ابتدای امسال تا پایان 
آبان ماه در هم سنجی با پارسال خبر داد و گفت: ممنوعیت ورود 
برندهای خارجی و بسته شدن مرزها ناشی از شیوع کرونا و کمتر 
ش��دن پوش��اك قاچاق، در تحقق این موفقیت سهیم بوده است. 
مجید نامی در گفتگو با ایرنا افزود: از ابتدای امسال تاکنون تولید 
پوشاك با نوساناتی همراه بوده، اما در مجموع وضعیت تولید از 
نظر تولید کنندگان راضی کننده بوده است. وی گفت: پیش بینی 
می ش��د با توجه به ممنوعیت های یاد ش��ده و بسته شدن مرزها، 
وضعیت بهتری را ش��اهد باش��یم، اما شیوع کرونا و افت وضعیت 
اقتصادی مردم س��بب ش��د تا حجم بازارها کوچک تر شود. نامی 
خاطرنش��ان کرد: امروز س��هم برندهای ایرانی در بازار در مقایسه 

با پارسال به مراتب افزایش یافته است. 

 فروش فوق العاده پنج محصول 
ایران خودرو از امروز

گروه صنعتی ایران خودرو به منظور افزایش عرضه به بازار و تامین 
نی��از متقاضی��ان،  نهمین مرحله از فروش فوق العاده محصوالت 
خود را از امروز )یکش��نبه نهم آذرماه( به مدت س��ه روز اجرا می 
کند. به گزارش ایکوپرس، گروه صنعتی ایران خودرو به منظور 
افزایش عرضه به بازار و تأمین نیاز متقاضیان، نهمین مرحله از 
فروش فوق العاده محصوالت خود را از روز یکش��نبه مورخ نهم 
آذرماه به مدت س��ه روز اجرا می کند. در این طرح پنج محصول 
پژو 206 تیپ پنج، پژو پارس بنزینی، پژو پارس با موتور تی ی 
و5، سمند ال ایکس و پژو 207 دستی با سقف شیشه ای با موعد 
تحویل حداکثر 90 روز عرضه ش��ده اس��ت. به منظور دس��تیابی 
مشتریان واقعی به محصوالت، محدودیت های طرح های فروش 
فوق العاده کماکان به اجرا گذاشته خواهد شد. متقاضیان نهایی 
تا حداکثر س��ه روز پس از اتمام مهلت ثبت نام، از طریق قرعه 
کش��ی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر انتخاب خواهند ش��د. 
ش��ماره تلفن 02182272727 مرکز تماس ایران خودرو برای 

پاسخگویی در حین ثبت نام درنظر گرفته شده است.

صنعت و تجارت: بازار خريد و فروش خودرو، مدتی است كه 
به دليل عرضه بسيار پايين در برابر تقاضای باال و غيرمنطقی 
جامعه، دچار نوسانات و جهش های قيمتی شديد شده است. 
ورود دالالن و واسطه گران به اين بازار، مشكالت را دوچندان 
كرده و امكان كنترل بازار را عماًل از اختيار نهادهای مسـئول 
خارج كرده اسـت. از طرف ديگر چند ماهی اسـت كميسيون 
صنايـع و معـادن مجلـس طرحی را برای سـاماندهی صنعت 
خودرو تحت عنوان »تحول بازار و صنعت خودروی سـبك« 
در دستور كار قرار داده است كه يكی از مهم ترين محورهای 
آن، »عرضه خودرو در بورس« اسـت؛ موضوعی كه به اعتقاد 
بسياری از كارشناسان می تواند به بهبود وضعيت عرضه كمك 
كند و به مرور نيز با افزايش توليد، قيمت ها را در بازار به تعادل 

برساند.
در ای��ن بی��ن ب��ا توجه به نوس��انات بازار خ��ودرو، از چندین ماه 
پیش وزارت صنعت، معدن و تجارت راهکاری را تحت عنوان 
»پیش فروش خودرو به صورت قرعه کش��ی« با ش��رایطی از 
قبی��ل اختص��اص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش 
خودرو تا یک سال و… جهت جلوگیری از تجاری سازی این 
وس��یله نقلیه در دس��تور کار قرار داد تا از این طریق هم قیمت 
خودرو کنترل ش��ود و هم دالالن از بازار خارج ش��وند، با این 
حال بررسی ها نشان می دهد که این راهکار، توان پاسخگویی 
به خالءهای بازار خودرو را نداش��ته و هرکدام از این ش��رایط با 

روش هایی خاص دور زده شد.
به عنوان نمونه، دالالن برای دور زدن این روش اقدام به خرید 
گروهی کد ملی افراد بی بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون 
به این افراد، عماًل شانس باالیی برای تصاحب خودروهای صفر 
در فرآیند قرعه کشی دارند، با این روش، می توان پیش بینی کرد 
که حدوداً اکثریت این خودروها به دس��ت مصرف کننده واقعی 
نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو 
به افرادی که واقعًا احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده است. از 
طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله 
این خودروها تا یک س��ال نیز به صورت کامل عملی نیس��ت، 
زیرا این خودروها هم اکنون به صورت وکالتی و یا با استفاده از 
مبایعه نامه منتقل می شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با 

توجه به این روش های انتقال، معیوب است.
در همین حال گمانه زنی ها برای احتمال بازگش��ت زودهنگام 
دولت بایدن به توافق هس��ته ای ش��دت گرفته اس��ت تا جایی 
که بیش��تر زوایای اقتصادی در ایران حول محور این احتمال 

می چرخد. اردیبهشت سال 97 آمریکا با تصمیم دونالد ترامپ 
رئیس جمهوری این کش��ور، از توافق هس��ته ای و برجام خارج 
ش��د و در نخس��تین اقدام، تحریم خودروسازی ایران در دستور 
کار قرار گرفت. از ابتدای چنین تصمیمی، خودروسازان خارجی 
یک��ی پ��س از دیگ��ری تهران را ترك کردن��د و برخی دیگر از 
خودروسازان خارجی نیز با وجود نقض برجام در ایران ماندند؛ 
اما تحریم ها آنقدر س��خت گیرانه ش��د که در نهایت اعالم قطع 

همکاری کردند.
پژو، سیتروئن و رنو از فرانسه، اسکانیا و ولوو از سوئد و هیوندای 
و کی��ا از ک��ره جنوبی، از جمله خودروس��ازان خارجی بودند که 
ای��ران را ت��رك کردند اما جدا از این خودروس��ازان چینی ها نیز 
نتوانستند یا نخواستند در برابر تحریم های آمریکا دوام بیاورند 
و ی��ا از ای��ران رفتن��د یا فعالیت های خود را به حداقل رس��اندند. 
حاال برخی معتقدند با فعال شدن برجام بازهم این شرکت های 
خودروس��از ب��ه ایران باز می گردن��د و فضا برای صنعت خودرو 
کشور متفاوت خواهد شد. در همین خصوص پایگاه های خبری 
خارجی تحلیل های زیادی را به دنبال این طرح منتشر می کنند؛ 
ب��ه اعتق��اد آنان ای��ده بایدن درباره توافق هس��ته ای، مبنی بر 

این اس��ت که اگر ایران به تعهدات خود بازگردد واش��نگتن به 
عن��وان نقط��ه آغاز مذاکرات بعدی، به برجام بازخواهد گش��ت. 
ای��ن م��وارد می تواند دلیلی بر آزادس��ازی اقتصاد ایران از قید و 
بند های تحریمی باش��د، اما نکته مورد اهمیت این اس��ت که با 
ایجاد فضای مناسب، ایران می تواند با توجه به موانع داخلی از 
ای��ن فرصت ه��ا به خوبی بهره بگیرد؟ هرچند فعاالن اقتصادی 
در عرصه های مختلف معتقدند بیشتر ضربه به اقتصاد و تولید 
کشور از طرف سیاست های انحصارطلبانه در داخل بوده است 

تا تحریم های بین المللی.
در پسابرجام هم به دلیل شتاب انحصاری که در وزارت صنعت 
ایجاد ش��ده بود ش��رکتی با س��ابقه حضور قبلی قوی و پرقدرت 
وارد ایران نشد. تنها اتفاقی که در زمان پسا برجام افتاد این بود 
که عمدتًا همان پژو سیتروئن ها دوباره بازگشت، البته با شرایط 
متفاوت تر از گذشته. در فضایی که به نام پسابرجام مطرح شد 
یعنی کل دو س��الی که کش��ور فرصت داش��ت به نتایج خوبی در 
صنعت خودرو دس��ت یابد به دلیل انحصار های نهادینه در این 
صنعت غیر قابل اجرا ش��د؛ حاال چه انتظاری دارند که پس از 
توافق احتمالی و بازگشت ایران به برجام معجزه ای در صنعت 

خودرو ایجاد ش��ود. زمانی که تمام فعالیت ها، درآمد ها و برنامه 
ریزی ها در دس��ت دولت اس��ت کدام ش��رکت خودروساز که در 
اروپا به دس��ت بخش خصوصی اداره می ش��ود به دولت ایران 

اعتماد می کند؟!
در زم��ان پ��س از بازگش��ت ایران به برج��ام، انتظار اینکه یکی 
بیاید و فضای کش��ور را درس��ت کند و در صنعت کش��ور بتواند 
کار کند انتظار بیهوده ای است. در صنایع کشور به ویژه صنعت 
خ��ودرو قواع��د زیاد اس��ت و وزرات صمت متولی اصلی صدور 
مجوزهاست، حاال با این شرایط وزارت صنعت باید برای شرکت 
تولیدکننده خارجی خط مشی تعیین کند و وارد مذاکره شود در 
صورتی که در تمام کش��ور های پیش��رفته تنها بخش خصوصی 
که خود متولی و اداره کننده شرکت های تولید خودرو هستند، 
وارد مذاکره می شود؛ در واقع موقعیت مدیرعامل این شرکت ها 
از وزیر آن کشور باالتر است چراکه گردش های مالی  وحشتناکی 
را مدیریت می کنند لذا این اصال برای آن ها تعریف ندارد؛ حاال 
انتظ��ار می رود پس از اج��رای برجام باز تولیدکنندگان خارجی 

وارد بازار کاماًل دولتی صنعت خودرو ایران شوند؟!
ش��رکت های خارجی با برند های مختلف خودروس��از در ابتدای 
ورود به ایران باید با وزیر صنعت مذاکره و دیدار داش��ته باش��ند. 
برخالف ایران، در هیچ کشور پیشرفته ای یک مقام دولتی مثل 
وزیر اصال ش��اید نتواند مدیرعامل ش��رکت س��ازنده خودرویی 
مانند مرسدس بنز را ببیند؛ یعنی برعکس اینجا که مدیرعامل 
ش��رکت های خودروس��از نمی تواند وزیر را ببیند، آنجا برعکس 
اس��ت وزیر نمی تواند مدیرعامل را ببیند. نکته جالب اینجاس��ت 
ک��ه در ای��ران عزل و نصب مدیران خودروس��ازی هم بر عهده 
وزیر صنعت اس��ت؛ این ها همه نش��ان از انحصاری است که در 
صنعت خودروس��ازی کش��ور نهادینه شده و با این شرایط هیچ 
خودروس��از خارج��ی نمی تواند با قواع��د و مقررات دولتی کنار 
بیاید، چه برسد به اینکه بیاید در ایران کارخانه بزند، خط تولید 

راه بیندازد و هیچ نتیجه ای نبیند.
 اینکه ش��رکت خودروس��از خارجی باید برود وزارت صمت و 
ب��ا وزی��ر مذاکره کند، خودش س��وال اس��ت که ب��رای چه باید 
ب��ا وزی��ر مذاک��ره کند؟ چون فالن آقا س��هامدار یک بخش از 
صنعت خودروس��ت و فالن گروه هم مافیای واردات بخش��ی 
 از قطع��ات را دارد؛ ای��ن هم��ان مافیایی اس��ت ک��ه بعدا هزار تا
 نهاد نظارتی در اروپا بابت این قرارداد به آن خودروساز خارجی 
گی��ر می دهن��د که نحوه  انتخاب ای��ن پارامتر در بازار ایران چه 

بوده است.

تجارتگزارشمیدهد

 راه پردست انداز بازگشت خودروسازان خارجی به ایران

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

نجاتبازارازدستدالالنباطرحتوسعهوتولیدپایدارزنجیرهفوالددریافتاطالعاتبهروزبااستفادهازسامانهجامعتجارت
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران شفاف سازی تجارت خارجی و جلوگیری 
از فساد را از مزایای سامانه جامع تجارت دانست و گفت: این سامانه، کشورمان را 
در استانداردهای نظام بین المللی تجارت قرار خواهد داد. به گزارش شاتا، حمید 
زادبوم افزود: با توجه به اینکه با اس��تفاده از س��امانه جامع تجارت ایران، دخالت 
افراد و سالیق اشخاص از تجارت خارجی کم کم حذف می گردد، تجارت خارجی 
کش��ورمان در تراز جهانی قرار می گیرد. وی افزایش س��رعت عمل در تجارت 
خارجی را از دیگر مزایای س��امانه جامع تجارت دانس��ت و تصریج کرد: با س��امانه 

جامع تجارت، در شاخص های مرتبط با زمان در تجارت جهانی رتبه کشورمان بهبود و ارتقا خواهد یافت. معاون 
وزیر صمت گفت: انجام فرآیندهای کاری صادرکنندگان و واردکنندگان در این س��امانه تس��هیل خواهد یافت و 
هزینه ها برای تجار کاهش خواهد یافت و به حداقل می رساند. زادبوم افزود: در این سامانه هر تاجر با یک درگاه 
مواجه است و کار خود را از طریق یک درگاه به جلو می برد و ارایه داده های مورد نیاز در حوزه تجارت خارجی از 
طریق دستگاه های مرتبط نیز با یک درگاه انجام خواهد شد. وی این سامانه را مورد تاکید رییس جمهور و ستاد 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز دانس��ت و اضافه کرد: تصمیم گیران حوزه اقتصادی نیاز به اطالعات صحیح و به روز 

دارند و این سامانه از لحاظ تعادل در صادرات و واردات به ما کمک خواهد کرد.

عض��و هی��ات رئیس��ه مجلس می گوید مجلس با اط��الع از نقاط قوت و ضعف » 
شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد«، حتما طرح توسعه و تولید 
پایدار زنجیره فوالد را در صحن علنی به تصویب خواهد رساند تا با قانون جدید، 
یک بار برای همیش��ه بازار فوالد را از دس��ت دالالن و رانت بازان مصون کند. 
سیدمحسن دهنوی در گفتگو با خانه ملت درباره طرح توسعه و تولید پایدار زنجیره 
فوالد با رویکرد اصالح سیاست های تنظیم بازار، گفت: پس از ورود جدی مجلس 
برای ساماندهی بازار آشفته فوالد و ارائه پیشنهادهای تخصصی و راهگشا، باالخره 

پس از گذشت 7 سال دولت به فکر افتاده و با تهیه» شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد« شاید 
بتواند از فساد جلوگیری کند. این نماینده مجلس افزود: مجلس با اطالع از نقاط قوت و ضعف این شیوه نامه، با 
محوریت کمیسیون صنایع و معادن حتما طرح خود را در صحن علنی به تصویب خواهد رساند تا با قانون جدید، 
یک بار برای همیش��ه بازار فوالد را از دس��ت دالالن و رانت بازان مصون کند. عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس اضافه کرد: با نظارت مستمر مجلس بر شفافیت فرآیند عرضه و توزیع که در شیوه نامه جدید دولت اشاره 

شده است، رانت های مافوق نجومی بازار فوالد و صنایع فلزی از بین خواهد رفت. 

عراق شریک اول تجاری ایران شد
جدیدترین گزارش سازمان توسعه تجارت نشان می دهد که عراق 
در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، اصلی ترین واردکننده کاال از 
ایران بوده است. براساس اطالعات ارائه شده از سوی این سازمان، 
در هفت ماهه ابتدایی سال جاری، عراق با واردات حدود پنج میلیارد 
دالر کاال از ای��ران، اصلی تری��ن مقصد صادراتی کاالهای ایرانی 
لقب گرفته اس��ت. از نظر وزنی نیز صادرات ایران به عراق بیش 
از 17 میلیون و 600 هزار تن بوده است. به این ترتیب از مجموع 
صادرات ایران تا پایان مهر ماه، عراق به تنهایی 27 درصد این آمار 
را به خود اختصاص داده و به عنوان اصلی ترین مقصد صادراتی 
کاالهای ایرانی به شمار می آید. این در حالی است که در سال های 
گذشته همواره چین به عنوان اصلی ترین شریک تجاری ایران چه 
در حوزه واردات و چه در حوزه صادرات مطرح بود اما امسال جای 

خ��ود را به عراق داده اس��ت. آمارهای 
سازمان توسعه تجارت نشان می دهد 
که ایران توانس��ته در ماه های ابتدایی 
س��ال جاری، ص��ادرات وزنی خود به 
ع��راق را 26 درص��د افزایش دهد که 
احتم��اال همین موضوع خود را در آمار 
نهایی صادرات نیز نش��ان داده اس��ت. 
ع��الوه بر گاز و برق، میله های آهنی، 

گوجه فرنگی، کاش��ی و س��رامیک، هندوانه تازه، کولرهای آبی، 
رب گوجه فرنگی، قطعات توربین های بخار، پنیر و بیسکویت نیز 
جزو مهم ترین اقالم صادراتی ایران به عراق محسوب می شوند. 
براساس اطالعات ارائه شده از سوی سازمان توسعه تجارت، عراق 

ساالنه حدود 90 میلیارد دالر صادرات و 
حدود 32 میلیارد دالر واردات از جهان 
دارد. مهم تری��ن کاالهای وارداتی این 
کش��ور گندم، برنج، روغن، شکر، دارو، 
مصنوع��ات صنعتی و فل��زی، خودرو، 
تجهی��زات نیروگاه��ی و مخابراتی و  
مهم تری��ن ص��ادرات آن نیز نفت خام، 
فرآورده ه��ای ش��یمیایی، برخی مواد 
غذایی و حیوانات زنده است. کشورهای ترکیه با حدود 26 درصد، 
چین با 25 درصد، کره جنوبی با حدود 6 درصد، هند با 5 درصد 
و آمریکا با حدود 4 درصد س��هم از بازار عراق، رقبای جمهوری 
اس��المی ایران در بازار عراق محس��وب می ش��وند. عراق ساالنه 

ح��دود 90 میلی��ارد دالر صادرات و حدود 32 میلیارد دالر واردات 
از جهان دارد. مهم ترین کاالهای وارداتی این کشور گندم، برنج، 
روغن، شکر، دارو، مصنوعات صنعتی و فلزی، خودرو، تجهیزات 
نیروگاه��ی و مخابرات��ی و مهم ترین ص��ادرات آن نیز نفت خام، 
فرآورده های شیمیایی، برخی مواد غذایی و حیوانات زنده است. 
در هفت ماهه نخست امسال حجم صادرات بالغ بر 85 میلیون 
تن بود و ارزش کل تجارت خارجی کشور به 38 میلیارد و 278 
میلیون دالر رس��ید. س��هم صادرات از کل تجارت خارجی 65 
میلیون و 573 هزار تن به ارزش 18 میلیارد و 238 میلیون دالر 
و سهم واردات 19 میلیون و 332 هزار تن به ارزش 20 میلیارد و 
40 میلیون دالر بود که از کل واردات در این مدت 13.8 میلیون 

تن مربوط به کاالهای اساسی است.

دبیر انجمن س��ازندگان قطعه علت عدم تحقق ش��عار 
جهش تولید را در س��وءمدیریت های داخلی دانس��ته 
ک��ه بس��یار بیش��تر از عوامل خارجی، قطعه س��ازان و 
خودروس��ازان کش��ور را از جهش تولید بازنگه داش��ته  
اس��ت. مازی��ار بیگل��و در گفتگ��و با ایس��نا اظهار کرد: 
ظرفیت تولید قطعه در کش��ور برای تولید س��ه میلیون 
دس��تگاه خودرو اس��ت. در حقیقت چنانچه بتوانیم مواد 
اولیه مورد نیاز تولید را به موقع تامین کرده و ارز مورد 
نیاز قطعه سازی تامین شود، برای سه میلیون دستگاه 
خ��ودرو می توانی��م قطعه تولید کنی��م. وی افزود: قطعا 
اگ��ر ای��ن مقدار در داخل فروش ن��رود، می توان از این 
قطعات برای صادرات استفاده کرد. همانطور که بارها 
در طی چند ماهه اخیر اعالم کرده ایم، عمده مش��کل 
صنعت قطعه سازی داخلی است. پیش از آنکه تحریم ها 
و مش��کالت خارجی بخواهند بر عملکرد و فعالیت ما 

تاثیرگذار باشند، سوء مدیریت و سوءتدبیر داخلی باعث 
شده که صنعت قطعه سازی با چالش روبرو شود؛ وگرنه 
خود صنعت قطعه سازی که بخش خصوصی بوده و رانت 
و ارتباطی هم با جایی خاص ندارد و می تواند کامال نیاز 
داخلی کش��ور را پوش��ش دهد.  این عضو هیات مدیره 
انجمن سازندگان قطعه با بیان اینکه ما سربازانی هستیم 
که آمادگی کامل داریم تا جهش تولید را محقق کرده و 
از دستورات رهبر معظم اطاعت کنیم، تصریح کرد: اما 
از دولت نیز انتظار داریم که در این زمینه همکاری های 
الزم را داش��ته باش��د و به ارائه راهکار بپردازد. در حال 
حاضر مدت هاست که ما درگیر تامین ارز، نابسامانی و 
آشفتگی بازار مواداولیه داخلی و نظایر آن هستیم؛ دولت 
باید مشکالت این  حوزه ها را برطرف کند. بیگلو تاکید 
کرد: صنعت قطعه س��ازی کشور همیشه در راس تولید 
ب��وده و ه��ر اتفاقی ه��م که افتاد، بازهم مدار تولید خود 
را حفظ کرد. صنعتی که به طور مس��تقیم مورد تحریم 
قرار می گیرد، نش��ان از اهمیت و اس��تراتژیک بودن آن 
دارد. وی تصریح کرد: ما می توانس��تیم این تولید را دو 
تا س��ه برابر کنیم اما متاس��فانه با این آشفتگی هایی که 
نتیجه س��وء تدبیرهای داخلی اس��ت، مطابق با توان و 
قابلیت های خود پیش نرفته ایم. مشکالتی که در تامین 
مواد اولیه داخلی وجود دارد، هیچ ارتباطی به تحریم ها 

و آمریکا ندارد و کامال مشکلی داخلی است.

مدیر س��امانه جامع تجارت ایران یکی از اهداف این 
س��امانه را ایج��اد درگاه واحد ب��رای بازرگان و فعاالن 
تجاری دانس��ت و گفت: با رصد و رهگیری کاالها در 
این سامانه، دیگر شاهد عرضه خارج از شبکه، افزایش 
بی رویه قیمت ها، کمبود کاال در سطح عرضه نخواهیم 
بود. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمد 
ش��یرازیان اظهار داشت: س��امانه جامع تجارت ایران 
موض��وع بن��د الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق و کاال 
مصوبه سال 1392 است که کار خود را پس از تصویب 
آیی��ن نام��ه م��اده ه��ای 5 و 6 قانون در س��ال 1395 
آغ��از ک��رد. وی با بیان اینکه از مرداد ماه 1395 بخش 
تجارت خارجی س��امانه با فرآیند ثبت س��فارش چند 
گروه کاالیی آغاز به کار کرد، افزود: بر همین اس��اس 
به صورت مرحله ای ثبت س��فارش کاالها به س��امانه 
جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد. مدیر 
س��امانه جامع تجارت ایران خاطرنش��ان کرد: فرآیند 
مرحله ای به نحوی بود که در پایان سال 1396 همه 
تعرفه های ثبت س��فارش و درگاه ثبت س��فارش ها در 
س��امانه جامع تجارت انتقال یافته بود. شیرازیان یکی 
از اه��داف س��امانه جامع تج��ارت را عالوه بر یکپارچه 
س��ازی و نظارت بر فرآیند تجارت، ایجاد درگاه واحد 
برای بازرگان و فعاالن تجاری دانست و تاکید کرد: این 
درگاه واحد باید درخواست را از فعاالن تجاری دریافت و 

بین دستگاه های متولی در الیه حاکمیت منتشر کند که 
در فرآیند ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت نیز همین 
نقش را بر عهده دارد. مدیر سامانه جامع تجارت ایران 
گفت: زیرمجموعه س��امانه جامع تجارت برای ایجاد 
یکپارچگی و زیرس��اخت، زیرسامانه های مختلفی در 
قانون پیش بینی ش��ده اس��ت که از جمله آن به سامانه 
جامع روابط تجاری، سامانه یکپارچه مجوزها، سامانه 
شناسه کاال و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه 
همتا اشاره کرد. شیرازیان الزمه رسیدن به یکپارچگی 
را ایجاد زبان مش��ترك در س��امانه های اطالعاتی هر 
دستگاه به ازای هر فرآیندی که متولی آن است دانست. 
مدیر سامانه جامع تجارت ایران همچنین خاطرنشان 
ک��رد: در س��امانه جامع تجارت ب��رای ایجاد این زبان 
مش��ترك، برای افراد از کدملی، اماکن از کدپس��تی و 

برای کاال از شناسه کاال استفاده می شود.

مقابله سامانه جامع تجارت با عرضه كاال خارج از شبكه سوءمديريت های داخلی مانع اصلی تحقق جهش توليد است
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ایرانساالنهبهیکونیممیلیونواحدمسکونینیازدارد

زنگ خطر انباشت تقاضای مسکن به صدا درآمد
گروه راه و مسـكن: برآورد تقاضای انباشـت مسـكن در حال 
حاضر به اسـتناد به طرح جامع مسـكن معادل سـاخت 1.5 
ميليون واحد مسكونی در هر سال است و اين ظرفيت تقاضا 
در صورت رونق گرفتن بازار سـاخت و سـاز می تواند منجر به 

خارج شدن اقتصاد از ركود شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مسئله مسکن 
مردم در طول 7 س��ال گذش��ته مورد بی توجهی جدی نهادهای 
تصمیم گیر و اجرایی کش��ور واقع ش��ده اس��ت. نتیجه این بی 
توجهی چیزی جز رکود سنگین در حوزه ساخت و ساز و جوالن 
تقاضاهای سوداگرانه نبوده و همین امر منجر به تحمیل فشار 

روز افزون به مردم می شود.
در همی��ن ارتب��اط، مجلس ش��ورای اس��المی دوره یازدهم در 
راس��تای عملی کردن وعده های خود به منظور بهبود معیش��ت 
مردم، س��اخت مس��کن را در قالب طرح جهش تولید و تامین 

مسکن در دستور کار قرار داد.
بر مبنای جزئیات ارائه شده طرح جهش تولید و تامین مسکن، 
در صورت تصویب نهایی دولت موظف می شود، در چهار سال 
نخست اجرای طرح به نحوی برنامه ریزی و اقدام کند تا ساالنه 
حداقل 1 میلیون واحد مسکونی را برای متقاضیان واجد شرایط 

در مناطق شهری و روستایی کشور احداث و عرضه شود.
*لزومی به س��اخت 1 میلیون مس��کن در شرایط کنونی اقتصاد 

نیست
پس از مطرح ش��دن جزئیات طرح مجلس به منظور س��اخت و 
عرضه 1 میلیون واحد مسکونی در هر سال، کارشناسان نسبت 
ب��ه ارائ��ه نظرات متفاوتی اق��دام کردند. در همین باره، مرتضی 
خس��روی، کارش��ناس اقتصادی و عضو دفتر اقتصادی مرکز 
پژوهش های مجلس، با اشاره به این نکته که ساخت 1 میلیون 
واحد مس��کونی در ش��رایط کنونی کشور لزومی ندارد، گفت:» 

در طرح جهش تولید و تامین مس��کن بدون توجه به ش��رایط 
اقتصادی کشور هدف 1 میلیون واحد مسکن قرار داده شده است 

درحالیکه هیچ لزومی ندارد این فشار به اقتصاد وارد شود.«
این کارشناس اقتصادی در تشریح دالیل خود به منظور نداشتن 
ضرورت س��اخت مس��کن در ش��رایط فعلی اقتصاد، گفت:» در 
ش��رایط فعلی اقتصاد ایران با محدودیت هایی مواجه هس��تیم 
به عنوان مثال رشد اقتصادی منفی 7 درصد و تورم 40 درصد 
داریم، به همین خاطر نمی توانیم اقداماتی مانند تولید س��االنه 

یک میلیون واحد مسکن را اجرایی کنیم.«

در شرایطی که بخشی از بدنه کارشناسی کشور، ساخت مسکن 
را در ش��رایط کنونی را مناس��ب اتفاقات اقتصادی نمی دانند اما 
نگاهی به تقاضای ش��کل گرفته در بازار مس��کن موید این امر 
است که بازار مسکن با تقاضای انباشت واحد مسکونی مواجه 
بوده و همین امر در مقابل رکود س��اخت و س��از زمینه س��از رشد 

نجومی قیمت را فراهم آورد است.
به گزارش فارس، بر اساس آخرین ویرایش طرح جامع مسکن، 
نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی از سال 1396 تا سال 
1405 مجموعا 10 میلیون و 500 هزار واحد ذکر ش��ده اس��ت 

که ناش��ی از تقاضای انباش��ت مس��کن، تقاضای جدید از محل 
ازدواج، نوسازی و بهسازی بافت فرسوده و ذخیره طبیعی بازار 

مسکن محاسبه می شود.
به عبارت دیگر از سال 96 ساخت ساالنه 1 میلیون و 50 هزار 
واحد مس��کونی به مدت 10 س��ال باید در دس��تور کار قرار گیرد 
تا ش��اهد بهبود ش��رایط بازار مسکن و کاهش فشار وارد شده از 

این ناحیه به مردم باشیم.
بر اساس آمارهای موجود ساخت و ساز از سال 96 تاکنون، بیشتر 
این نیاز طی 4 س��ال اخیر پاس��خ داده نش��ده و یک نیاز انباشته 
دیگر به وجود آورده اس��ت. در همین ارتباط اگر آمار س��اخت و 
ساز مسکن در مجموع این 4 سال از نیاز برآورد شده طرح جامع 
مس��کن کس��ر شود. نیاز به ساخت و عرضه واحدهای مسکونی 

تا افق 1405 سالیانه بیش از 1.5 واحد خواهد بود.
نگاه به آمار تقاضای به مس��کن بیانگر آن اس��ت که س��اخت 1 
میلیون واحد مسکونی در طول 4 سال، اگر چه بر بازار مسکن 
تاثیر مثبت گذاشته و به بخشی از تقاضای موجود پاسخ می دهد 
ام��ا برای بهبود کامل ش��رایط بازار مس��کن کاف��ی نبوده و در 
صورت مهیا شدن شرایط، آمار ساخت و عرضه واحد مسکونی 

باید افزایش پیدا کند.
مسئله دیگر مورد توجه کارشناسان حوزه اقتصاد و مسکن، بحث 
شرایط کنونی کشور و لزوم ساخت واحدهای مسکونی است. در 
همین ارتباط افش��ین پروین پور، کارش��ناس اقتصاد و مسکن با 
اشاره به اینکه مسکن یکی از بخش های عمدۀ اقتصاد است و 
رونق ساخت و ساز می تواند شرایط بهبود فضای اقتصادی کشور 
را مهیا س��ازد، گفت:» نمی ش��ود به شرایط نامطلوب اقتصادی 
اش��اره کرد و نس��خه س��اخت مسکن را از دستور کار خارج کرد، 
چراکه مسکن پیشران اقتصادی است و رونق آن زمینه خروج 

از رکود و رونق بازار را رقم می زند.«

اخبار كوتاه

زيربنايی

شرکتهایهواپیماییازنرخجدیدبلیتوظرفیت60درصدعدولنکردهاندتکمیلمتروپرندمشکلامنیتیندارد
وزی��ر راه ب��ا بی��ان "مترو پرند هیچ مش��کل امنیتی برای اجرا ندارد"گفت: ش��هر 
فرودگاه��ی ام��ام، ش��هرداری ته��ران و عمران پرند متعهد ب��ه تامین منابع مالی 

این پروژه شده اند.
محمد اس��المی در گفت وگو با تس��نیم درباره مترو پرند، اظهار کرد: زیرس��ازی 
ای��ن پ��روژه از ف��رودگاه امام خمین��ی )ره( وی ادامه داد: امیدواریم این تفاهمنامه 
به زودی ابالغ ش��ود تا به این ترتیب مترو به ش��هر فرودگاهی امام و ش��هر پرند 

راه اندازی شود.
وی با بیان این که ش��هرداری تهران، ش��هر فرودگاهی امام و ش��رکت عمران پرند متعهد به تامین منابع مالی این 
پروژه شده اند در خصوص شایعاتی درباره دلیل تاخیر در اجرای این طرح، افزود: تا امروز هیچ چیزی درباره مسائل 

امنیتی این پروژه نشنیده ام. به سمت پرند انجام و تفاهمنامه ای در این زمینه امضا شده است.  

معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: طبق تازه ترین بررسی سازمان 
هواپیمایی، شرکت های هواپیمایی از نرخ های جدید تعیین شده با افزایش 10 درصد 
و الزام فروش فقط 60 درصد ظرفیت پروازها، عدول نکرده اند.  ابوالقاسم جاللی در 
گفت وگو با فارس، در پاسخ به این سوال که آیا در حال حاضر فروش فقط 60 درصد 
ظرفیت پروازها به دقت از سوی شرکت های هواپیمایی اجرا می شود، اظهار داشت: 
سازمان هواپیمایی کشوری بر اجرای این مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نظارت 
دقیق دارد، به هر حال در حوزه سالمت مردم نباید هیچ کم کاری انجام شود و البته 

شرکت های هواپیمایی هم در این حوزه همکاری می کنند. معاون هوانوردی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: 
در هواپیماهای ATR به دلیل تایپ هواپیما فروش 50 درصد ظرفیت انجام می شود و در برخی انواع هواپیما 65 تا 66 

درصد ظرفیت فروخته می شود، اما شرکت ها تالش کرده اند، از این ظرفیت مجاز تعیین شده مسافر عبور نکنند. 
 ایرباس ۶ هواپیما را که برای ایرآسیا 

ساخته بود می فروشد 
مناب��ع آگاه اع��الم کردند که ش��رکت هواپیماس��ازی ایرباس 
خریداران ش��ش هواپیمای خانواده A320neo را که س��فارش 
خرید آن ها توس��ط یکی از مش��تریان اصلی این ش��رکت یعنی 
خطوط هوایی ایرآسیای مالزی به علت رکود سفرها در دوران 
کرونا لغو شده بود، پیدا کرده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم 
به نقل از رویترز، منابع آگاه اعالم کردند که شرکت هواپیماسازی 
ایرباس خریداران ش��ش هواپیم��ای خانواده A320neo را که 
سفارش خرید آن ها توسط یکی از مشتریان اصلی این شرکت 
یعنی خطوط هوایی ایرآس��یای مالزی به علت رکود س��فرها در 
دوران کرونا لغو شده بود، پیدا کرده است.  هواپیماهای ناخواسته 
به نمادی از مش��کالت ناش��ی از شیوع کرونا در صنعت هوافضا 
تبدیل شده و روابط سرد این دو شرکت را بدتر کرده اند. وقتی 
ایرباس در ماه آوریل مناقصه این ش��ش هواپیما را که ایرآس��یا 
موف��ق ب��ه تحویل آنها نش��ده بود، برگ��زار کرد، تنش های این 
دو ش��رکت علنی ش��د. یک منبع آگاه به رویترز گفت که اکنون 
خریدار برای هر ش��ش هواپیما پیدا ش��ده است، آخرین هواپیما 
در ماه جاری تحویل داده می شود. ایرباس نیز در این باره هیچ 
توضیحی نداد. ایرباس به دلیل توافق با ایرالین ها برای برنامه 
ریزی مجدد در تحویل یا نگهداری هواپیماها، به طور پیوسته 

میزان تحویل هواپیماها را افزایش می دهد.

مولفه های تاثیرگذار در قیمت مسکن 
رییس اتحادیه مشاوران امالك تهران از کاهش میزان معامالت 
و کاهش قیمت 10 الی 15 درصدی قیمت در بازار مسکن خبر 
داد. ب��ه گ��زارش ایلنا، مصطفی قلی خس��روی درباره وضعیت 
معامالت امالك و بازار مس��کن در تهران اظهار داش��ت: طبق 
آمار رسمی از تاریخ 98/1/1 تا 98/9/4 تعداد قراردادهای شهر 
تهران 169 هزار و 543 هزار فقره بوده که از این تعداد 54 هزار 
و 419 فقره مبایعه نامه و 114 هزار و 117 هزار هم اجاره نامه 
بوده اس��ت. حال اینکه از تاریخ 99/1/1 تا 99/9/4 هم میزان 
مبایعه نامه 60 درصد کاهش داش��ته و و هم قراردادهای اجاره 
با کاهش 23 درصدی مواجه بوده اس��ت که البته قراردادهای 
اجاره به دلیل شرایط کرونایی که خانوار ترجیح به تمدید داشتند، 
کاه��ش یافت. وی با اش��اره ب��ه مولفه های تاثیر گذار در قیمت 
مس��کن گفت: چهار عامل بازار س��رمایه، ارز، طال و حامل های 
انرژی در تعیین قیمت مس��کن اثرگذار هس��تند که ش��اهد آن 
هس��تیم در چن��د روز اخی��ر هم قیم��ت طال و ارز کاهش یافته و 
بورس نسبت به نیمه اول سال افت داشته است همچنین نرخ 

حامل انرژی هم تغییری نکرده است.

مفقودی - سند صلح قطعی به شماره 50042 مورخ 48/12/26 ثبت شده در 
دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 17 تهران به نام حسن بیات فرزند حاج رضا مفقود 

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

مفقودی - س��ند صلح قطعی به ش��ماره 50730 مورخ 49/4/23 ثبت ش��ده در 
دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره 17 تهران به نام حسن بیات فرزند حاج رضا مفقود 

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

آگهی مزایده اموال غیرمنقول - ششدانگ یکبابخانه دارای پالك 5665/158 
واقع در بخش یک بهبهان به آدرس بهبهان خیابان 60 متری شهید چمران 
کوچه پش��ت آموزش��گاه وحید کوچه زارعی پالك 24 به مس��احت 308/26 
مت��ر مرب��ع ک��ه ذی��ل ثب��ت 26214 دفتر 213 صفحه 154 به ثبت رس��یده و 
محدود اس��ت به حدود ش��ماال اول بطول 15/15 متر دیوار به دیوار دوم به 
ط��ول 14/90 مت��ر دی��وار به دیوار پالك 68 فرعی ش��رقا بطول 10 متر درب 
و دی��واری اس��ت ب��ه کوچه 8 متری جنوب��ا به طول 22/80 متر به دیوار و دوم 
ب��ه ط��ول 7/30 مت��ر دی��وار به دیوار باقیمان��ده 5665 غربا به طول 7/45 متر 
و 2/60 مت��ر دی��وار ب��ه دیوار پالك مذکور ملکی آقای س��ید علی طیب راهن 
پرونده اجرایی کالس��ه 9300001 اجرای ثبت بهبهان که برابر س��ند رهنی 

شماره 17316 مورخه 90/8/8
دفترخانه 139 بهبهان در رهن بانک ملت ش��عبه مرکزی بهبهان قرار گرفته 
و ارزیاب��ی آن ب��ه مبل��غ دو میلی��ارد و پانص��د و چه��ل و دو میلیون و هفتصد و 
هشتاد هزار ریال) 2542780000 ریال( قطعیت یافته در روز سه شنبه مورخه 
99/9/25 از س��اعت 9 صبح الی 12 ظهر در محل اداره ثبت اس��ناد و امالك 
بهبه��ان از طری��ق مزایده )بصورت نقدی( بفروش خواهد رس��ید طالبین می 
توانند در روز و ساعت مقرر در جلسه حاضر و در مزایده شرکت نمایند مزایده 
از مبلغ دو میلیارد و پانصد و چهل و دو میلیون و هفتصد و هش��تاد هزار ریال 
)2542780000 ریال( ش��روع و به باالترین قیمت که خریدار داش��ته باش��د 
فروخته خواهد ش��د بدهی های احتمالی آب و برق و گاز اعم از حق انش��عاب 
و یا حق اش��تراك و مصرف و همچنین بدهی مالیاتی و عوارض ش��هرداری 
تا روز مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم ش��ده یا نش��ده باش��د به عهده 
برن��ده مزای��ده اس��ت این آگهی طی یک نوبت ب��ه تاریخ 99/9/9 در روزنامه 
منتش��ر و در معابر عمومی الصاق خواهد ش��د . کاظمی - رئیس ثبت بهبهان  

8/339 م/ الف
-------------------------

مفق��ودی- س��ند کمپان��ی و تاییدی��ه نقل و انتقال خودرو  س��واری پژو 206 
ب��ا مش��خصات م��دل 1389  ب��ه رنگ خاکس��تری متالیک به ش��ماره موتور 
14189072778 و شماره شاسی NAAP 03 ED 0 BJ 483248 به شماره 
پالك ایران 62- 652 س 19 متعلق به آقای سید محمد میریان مفقود و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.
--------------------

آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 
8024731 به کالسه سال 98.2383 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی روزبه 
صالحی ثانی به کد ملی 2210059437 صادره از تنکابن فرزند هادی شش 

دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مساحت 4991.07 مترمربع 
ک��ه مق��دار 61.57 مترمربع بس��ترنهر داخل��ی دارای پالك 139 فرعی از 23 
اصلی بخش 4 واقع در قریه صوفی محله خریداری ش��ده از مالک رس��می لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در 
صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعتراض 
دادخواست اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 
در ص��ورت انقض��اء م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.
م الف 19907066  تاریخ انتشارنوبت اول : 1399.08.25 تاریخ انتشارنوبت 

دوم : 1399.09.09 
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالك تنکابن

----------------------
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره 8018485 
به کالسه سال 99.1689 هیات اول موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک تنکابن تصرفات مالکانه بالمعارض مالکیت متقاضی رضا اس��دی 
ن��ژاد ب��ه ک��د ملی 0057774447 صادره از تهران فرزند محمد ش��ش دانگ 
یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مساحت 155.92 مترمربع قسمتی 
از پالك 208 اصلی بخش 3 واقع در قریه گلس��تان محله خریداری ش��ده از 
مالک رسمی لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��اراولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض برثبت خود را به مرجع قضایی تقدیم 
نماین��د بدیه��ی اس��ت در صورت انقضاء م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 19907063
 : دوم  انتش��ارنوبت  تاری��خ   1399.08.25  : اول  انتش��ارنوبت  تاری��خ   

 1399.09.09
هادی مالحسینی سرپرست ثبت اسناد و امالك تنکابن

-----------------------
مکاتب��ات قضائ��ی - در خص��وص دادخواس��ت محمد دلیری پس��یخانی به 
طرفی��ت خات��ون دلدار خش��ت مس��جدی و ملک ، انس��یه، ثریا ،مخصوص، 
شهربانو،محس��ن،امین جملگی دلیری پس��یخانی به خواس��ته تحریر ترکه در 
خصوص تحریر ترکه مرحوم حسین دلیری پسیخانی الزم به ذکر است ورثه 
یا نماینده قانونی آنها بستانکاران و مدیونین به متوفی و کسان دیگر که حقی 
بر ترکه دارند در تاریخ  9 . 10 . 99 س��اعت 9 صبح جهت اجرای قرار تحریر 

ترکه در شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان رشت حاضر شوید. 
م الف 2517 کمک دبیر شعبه 1 شورای حل اختالف مجتمع قضایی شماره 

2 )شهید بهشتی( رشت_مریم رفیعزاد ماسوله
----------------------

اداره کل ثبت اس��ناد و امالك اس��تان گیالن  اداره ثبت اس��ناد و امالك حوزه 
ثبت ملک س��نگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 

نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رس��مي برابر راي ش��ماره 139960318018000258مورخ 4. 2. 99 هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی فاطمه غالمزاده فرزند علی به شماره ملی 6539196581 در ششدانگ 
یک قطعه زمین به مساحت 66 . 249 متر مربع مجزی شده از پالك 104/ 31 
فرعی از س��نگ 3 اصلي واقع در قریه رودبرده بخش 12 گیالن که برای آن 
ش��ماره 2732 فرعی در نظر گرفته ش��ده، خریداری از مالک رس��می علی غالم 
زاده)شماره نسق 75459 _4 . 5 . 51 ( محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 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 او  شد.م الف 2273 تاریخ 

انتشار نوبت اول: 24. 8. 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9. 9. 99
علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالك سنگر

--------------------------
س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
139960318603009244 م��ورخ  24. 7 . 99 هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض آقای ابوالقاس��م 
خیرجو فرزند رحمت اله به ش��ماره شناس��نامه 1576 صادره از رش��ت در قریه 
خس��بخ در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 60. 
198 مت��ر مرب��ع پ��الك فرعی 21988 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالك 13 
از اصلي 12 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غالم 
احمدی کس��بخی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به 
مراج��ع قضای��ي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در ص��ورت انقضاي مدت مذکور 
و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. م الف 

2311تاریخ انتشار نوبت اول: 24. 8. 99
تاریخ انتش��ار نوبت دوم: 9. 9. 99حس��ین اس��المی_رئیس اداره ثبت اسناد و 

امالك ناحیه دو رشت
---------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالك کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
139960318603009076 م��ورخ  19. 7 . 99 هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در 
واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رشت تصرفات مالکانه بالمعارض خانم کلثوم 

برارجانی فرزند عبدالحسین به شماره شناسنامه 838 صادره از فومن در قریه 
خس��بخ در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر ساختمان به مساحت 26. 
86 مت��ر مرب��ع پ��الك فرع��ی 22000 از اصلی 12 مفروز مجزی از پالك 42 
باقیمانده از اصلي 12 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می 
آقای ابوتراب مس��عود برازنده محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم 
مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت 
مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

م الف 2320
تاریخ انتشار نوبت اول: 24. 8. 99تاریخ انتشار نوبت دوم: 9. 9. 99

حسین اسالمی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالك ناحیه دو رشت
--------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالك استان گیالن  اداره ثبت اسناد و امالك حوزه ثبت 
ملک کوچصفهان هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي برابر راي شماره 139960318021000519 مورخ 23. 7 . 99 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه 
بالمعارض متقاضی آقای حس��ین عموپور کرباس��دهی فرزند علی به ش��ماره 
شناسنامه 7 صادره از رشت در یک باب خانه و محوطه به مساحت 87 . 243 
مت��ر مرب��ع پ��الك 262 فرعی از 22 اصلي مفروز و مجزی ش��ده از پالك 13 
فرعی از 22 اصلی واقع در قریه جانکبر بخش 10 گیالن خریداری از مالک 
رس��می مع الواس��طه آقای علی عباس زاده جانکبری محرز گردیده اس��ت،لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در 
صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 2351
تاریخ انتشار نوبت اول: 24. 8. 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 9. 9. 99

نرجس خلیلی نیای لیمودهی -رئیس ثبت اسناد و امالك
-----------------------------

آگه��ی وقت رس��یدگی - در خصوص دع��وی خواهانها 1محمدرضا 2گنجی 
3علیرضا ش��هرتین گنجه مرکیه بطرفیت خواندگان 1بهروز 2س��یما 3فیروزه 
4ملکه 5فضه شهرتین رضائی بخواسته تحریر ترکه ماترك هیبت اله رضائی 
به کالس��ه 9909985260100314 در این ش��عبه به ثبت رس��یده و بتاریخ 9 . 
10 . 99 ساعت 10 مقید به وقت رسیدگی جهت انجام تحریر ترکه می باشد 
لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری و یا هرگونه 
نوشته و مدرك دیگری داشته باشند می توانند در وقت رسیدگی فوق الذکر با 

در دست داشتن مدارك خود در این شعبه حضور داشته باشند. 
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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تجدیداگهیفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
شماره7ت/99

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب  غرب استان تهران
2- موضوع مناقصه : اجراي عملیات تبدیل انش��عابات آب غیر مجاز به مجاز  1500 فقره  )مس��تقیم از 
شبکه توزیع آب (، اجرای عملیات قطع و وصل انشعابات با تخلفات غیر مجاز مشترکین به تعداد 700 فقره 
و اجرای عملیات جمع آوری موقت و جمع آوری دائم  به تعداد 500 فقره در محدوده شرکت آب و فاضالب  

غرب استان تهران در شهرهای مالرد و صفادشت و آبفای روستایی شهرستان مالرد و صفادشت
3- مدت زمان انجام عملیات :12)دوازده( ماه شمسی

4- مبلغ برآورد  : 4/818/960/000 )چهار میلیارد و هش��تصد و هجده میلیون و نهصد و ش��صت هزار( 
ریال

5- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
کار:235/000/000  ارج�اع  فراین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن  ن�وع  و  مبل�غ     -6 

)دویست و سی و پنج میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
1(فیش واریزی به حس��اب ش��ماره   1-60000000-4-117 بانک س��ینا ش��عبه اکباتان  به نام شرکت آبفای 
غرب اس��تان تهران   2(ضمانتنامه بانکی در وجه  ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران 3(ضمانتنامه صادره از 
موسس��ات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران( در وجه ش��رکت آبفای 
غرب استان تهران 4- ارائه گواهی صادره از امور مالی دستگاه مناقصه گذار توسط متقاضی شرکت در مناقصه 

مبنی بر کسر مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار  از مطالبات قطعی شده وی 
ضمنًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی 

و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .
7- مهلت و نحوه دریافت اسناد:  : مناقصه گران می توانند از روز شنبه   مورخ  99/9/8  لغایت ساعت 14 روز یکشنبه  
 مورخ 99/9/16  یک سری کامل از اسناد این مناقصه را از طریق مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(

به نشانیwww.setadiran.ir  دریافت نمایند.
8- تاریخ و محل تحویل پیش�نهادات : ش��رکت کنندگان می توانند پیش��نهادات خود را حداکثر تا 
س��اعت 14 روز  ش��نبه  مورخ  99/9/29 در س��امانه س��تاد بارگزاری نمایند. ارائه اصل ضمانتنامه ش��رکت در 
فرایند ارجاع کاردر پاکت الك و مهر ش��ده وحداکثر تا زمان مذکور به نش��انی کیلومتر 7 جاده مخصوص، 
تهرانس��ر مرکزی، میدان کمال الملک، خیابان ش��هید راس��خ مهر، خیابان یکم غربی، آب و فاضالب غرب 

استان تهران، ساختمان شماره 3 د بیرخانه مرکزی ،الزامی می باشد.
9-  تاریخ و محل بازگشایی پاکات پیشنهادی: پاکات پیشنهادی این مناقصه ساعت  9 صبح روز 
یکش��نبه  مورخ  99/9/30  در محل دفتر امور قراردادهای  آبفای  غرب اس��تان تهران  به نش��انی پیش گفته 

و از طریق درگاه سامانه ستاد  بازگشایی خواهد شد.
10- به پیش��نهادات فاقد امضا ، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل 

شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد .
ضمنًا هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . سایر اطالعات و 

جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
   )http://tender.nww.co.ir(.)http://iets.mporg.ir( نشانی های سایت اینترنتی

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

 نوبت اول: روز شنبه مورخ 99/9/8     
نوبت دوم: روز یكشنبه مورخ 99/9/9 

    توضیحاجاره بهامساحتمکان
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر700/000 ریال   155-یک باب مدرسه توحید محمود آباد  

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر                                4/000/000 ریال242-یک باب مدرسه شهید قندی خاوه
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 1/700/000 ریال332-یک باب مدرسه شهید طهماسبی مهدی آباد 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 1/700/000ریال  435-یک باب مدرسه بعثت بهار  
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/000/000ریال532-یک باب مدرسه شهید عسگریان چنارستان

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر  3/000/000 ریال 640-یک باب مدرسه شهید مدرس راونج 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 700/000 ریال    750-یک باب مدرسه غزالی راونج 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر600/000ریال 835-یک باب مدرسه عدالت گنداب 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر         1/700/000ریال35 9-یک باب مدرسه شهید ارانی کهک

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/800/000ریال  1042-یک باب مدرسه شهید اسماعیلی بیجگان 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر  2/500/000 ریال   35 11-یک باب مدرسه شهید حیدری زر  
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 1/000/000 ریال 1235-یک باب مدرسه هفت تیر جوشق 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر   700/000 ریال  1337-یک باب مدرسه جهاد توت  
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر1/000/000 ریال 1435-یک باب مدرسه رسالت فرنق

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر  5/000/000ر یال200 15-یک واحد مسکونی جاسب
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/000/000ریال161041- یک باب مدرسه سمیه دودهک

پرداخت هزینه امیازات بعهده مستاجر   6/350/000   ریال   1790-یک واحد آشپزخانه علی ابن ابیطالب  
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر7/000/000  ریال  1870-یک واحد آشپزخانه شهرك امام رضا 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 7/500/000ریال750  19-یک باب مدرسه هرازجان جاسب
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/200/000ریال    2030-یک باب مغازه نراق

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر15/200/000  ریال  21150-سه باب کالس و یک باب دفتر پروین
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 1/100/000 ریال  229- یک باب مغازه نراق

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/000/000 ریال231872-یک باب آموزشگاه شهید عسگری چنارستان
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر2/750/000 ریال 24300-یک باب سالن شبانه روزی نراق

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 6/700/000 ریال  253515- یک باب مدرسه رباط ترك دبیرستان توحید 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر2/500/000 ریال 267977-یک باب مدرسه رباط ترك مدرسه فیاض بخش

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/000/000ریال27566-یک باب مدرسه مزوش/آزادی 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر   3/300/000 ریال 2850-یک باب ساختمان نمایندگی نراق  

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر2/000/000  ریال291877-یک باب مدرسه روستای قوچک
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر1/800/000ریال301587-یک باب مدرسه روستای محمد آباد نراق 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر   17/600/000ریال2000 31 - یگ باب مدرسه ولی عصر)عج(
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر  4/500/000ریال77  32 -یک باب کالس پژوهشسرا  
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر2/000/000 ریال 3330 -دو اتاق از کانون شهید رجایی 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 2/500/000 ریال3442 -دوباب کالس طبقه سوم دبیرستان الزهرا 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر9/000/000 ریال170   35 -سالن غذا خوری  دبیرستان علی ابن ابیطالب 

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 3/000/000 ریال 36100 -رختکن استخر امام علی )ع( 
پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر 1/000/000ریال37 -دبستان روستای وشتگان جاسب

پرداخت هزینه امتیازات بعهده مستاجر3/000/000 ریال   38200 - دبستان روستای مهدی آباد 

مديريت آموزش و پرورش شهرستان دليجان

آگهیمزایدهعمومی
شماره:5099092918000004

 به اطالع می رس��اند مدیریت آموزش و پرورش 
شهرس��تان دلیجان  در نظر دارد از طریق مزایده 
عمومی ، تعدادی از امالك  واقع در شهر و روستا 
را ب��ا ش��رایط من��درج در اس��ناد مزای��ده ازطریق 
س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت "س��تاد " با 
ش��ماره  5099092918000004 ب��ه ص��ورت 
الکترونیک��ی به صورت اس��تیجاری به مدت یک 
س��ال شمس��ی به افراد واجد ش��رایط واگذار نماید 
 . متقاضی��ان جهت ش��رکت در مزای��ده به آدرس 
اینترنتیwww.setadiran.ir مراجعه نمایند.

ضمنا"جهت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 
تلفن44226568-086 تماس حاصل فرمایند.

زمان انتش�ار در س�ایت:   س��اعت 11صبح  
پیش��نهاد ارس��ال  مهل��ت   99/09/08  روز 
 قیمت: ساعت11صبح-روز 99/09/18          

روز  س��اعت11صبح  بازگش�ایی:  زم�ان 
99/09/19  زمان اعالم به برنده:  ساعت10صبح 

روز99/09/20
رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

 تضمین ش�رکت در مزای�ده: واریز وجه نقد
حس��اب  ب��ه  مبل��غ  5/000/000ری��ال  ب��ه 
تمرک��ز وج��وه س��پ���رده ب��ه ش��������ماره  
واری��ز  شناس��ه  4051031207520409ب��ا 
 966127551114001922030000000011
نزد بانک ملی به عنوان س��پرده ش��رکت در مزایده 

اقدام نمایند
1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت می باشد  و کلیه مراحل فرایند 
مزایده ش��امل پرداخت تضمین ش��رکت درمزایده 
)ودیع��ه(، ارس��ال پیش��نهاد قیم��ت ،بازگش��ایی 
پیش��نهادات ، اعالم به برنده،واریز وجه مزایده در 

بستر سامانه مذکور انجام می پذیرد.
2- طبق نظر کارش��ناس رس��می دادگستری به 
ش��ماره  084/ 99مورخ 99/8/22 مبلغ اجاره این 

ملک ها تعیین شده است.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست 
جهت ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 
)توکن( با شماره های دفتر ثبت نام 08644234024 
 تم��اس حاص��ل نماین��د و یا ب��ه آدرس اینترنتی

 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
4- پیشنهاد می گردد ،قبل از ارائه پیشنهاد از ملک 

موضوع مزایده بازدید به عمل آورید.
5- اطالعات دس�تگاه مزایده گزار:جهت 
مل��ی  بانکی:)شناس��ه  ضمانتنام��ه  دریاف��ت 
کدپس��تی37911-38433(  14001951183و 
 جه��ت کس��ب اطالع��ات بیش��تر ب��ا ش��ماره

44226568 -086 اداره پش��تیبانی  آم��وزش و 
پرورش استان تماس حاصل فرمائید

6-اداره آموزش و پرورش در قبول یا رد پیشنهادات 
بنا به مصالح و منافع ارگان خود مختار است.

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/40/00/ف

 آگهی مزايده عمومی 
 نوبت دوميک مرحله ای )شماره 117/ آج/99 (

شرکت آب وفاضالب استان البرز درنظردارد به منظور فروش 1 دستگاه خودروي 
سورنتو.  مزایده اي با شرایط ذیل برگزار نماید.

مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مزای�ده  510.000.000 ریال به صورت واریز نقدی به 
حساب شرکت . ضمانتنامه بانكی و یا چک تضمین شده بانكی  می¬باشد.

هزینه درج دو نوبت آگهي در روزنامه بعهده برنده مزایده مي باشد. سایر اطالعات 
و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است. 

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس�ناد مزایده از تاریخ 99/09/08 تا پایان 
وقت اداري روز چهارش�نبه مورخ 99/09/12 با در دس�ت داش�تن معرفي نامه به 
دفتر قراردادها شرکت آب و فاضالب استان البرز واقع درکرج � انتهاي بلوارشهید 

چمران � س�اختمان ش�ماره یک طبقه همكف مراجعه نمایند. )تلفن تماس با دفتر 
قراردادها : 32117150 �  026(

مهلت تحویل اسناد مزایده: تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 99/09/22 و محل 
تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد. 

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 12:30 روز یكشنبه مورخ 99/09/23 خواهد بود.
براي کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني 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.

آگهیمزایدهعمومییکمرحلهای
99/23

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین در نظر دارد مقدار 30،000 کیلوگرم سیم آلومینیوم فوالد اسقاط )در سایزهای مختلف( را با بهره گیری 
از س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )www.setadiran.ir( با ش��ماره مزایده 1099000045000002به صورت الکترونیکی به فروش 

برساند.
زمان انتشار در سایت: ساعت 11روز دوشنبه مورخ 99/09/10

مهلت دریافت اسناد مزایده :99/09/10 لغایت 99/09/17
تاریخ بازدید: 99/09/24 لغایت 99/09/25 )ساعت 9 لغایت 13(

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت: ساعت 10روز شنبه مورخ 99/09/29
زمان بازگشایی: ساعت 11روز شنبه مورخ 99/09/29

زمان اعالم به برنده : 99/09/30
مبلغ تضمین شرکت در مزایده :579،000،000 ریال )پانصد و هفتاد و نه میلیون ریال(

نوع تضمین شرکت در مزایده: بصورت یک یا ترکیبی از ضمانت نامه های بند 7-1)ماده 7( آیین نامه تضمین معامالت شرکتهای توزیع 
برق می باشد.

- مزایده گر باید وجه اقالم مزایده را باید به حساب اعالم شده از طرف مزایده گزار واریز و هرگونه مالیات، عوارض و نظایر آن طبق قوانین و 
مقررات به عهده خریدار )برنده مزایده( می باشد.

- به پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط مخدوش فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و پیشنهاداتی 
که بعد از انقضاء مدت مقرر واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

- سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
- ضمناً رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده، 
پرداخت تضمین شرکت در مزایده، ارسال پیشنهاد قیمت، بازگشایی پاکات، اعالم برنده، واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این 

طریق امکان پذیر می باشد.
2- پیشنهاد می گردد قبل از ارایه پیشنهاد و در موعد زمانی مشخص شده )99/09/24 لغایت 99/09/25( از اقالم موضوع مزایده بازدید به 

عمل آورید.
3- عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه: 021-41934
 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها، در س��ایت س��امانه )WWW.SETADIRAN.IR( بخش » ثبت نام / پروفایل مزایده گر« 

موجود است . 

 دفتر روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان قزوين
تاریخ انتشار نوبت اول: 99/09/09                  

تاریخ انتشار نوبت دوم:99/09/10  

ت اول 
نوب


