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كاسبی تحريم با ايجاد نااميدی 
کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سرمقاله

 وقتی سخن از کاسبی 
تحریم به میان می آید، 
دلمان نمی خواهد باور 
کنیم. مگر می ش��ود کس��ی مایل به ادامه 
تحریم و تحت فش��ار ق��رار گرفتن مردم 
کش��ورش باشد. اما وقتی اظهار نظرهای 
برخی مس��ئوالن و کارشناسان را بررسی 
می کنیم، به این واقعیت تلخ پی می بریم 
که متاس��فانه بس��یاری از افراد به دالیل 

مختلف سعی می کنند...
ادامه در همین صفحه

گفت وگوی ویژه
در گفت وگوی تجارت با "حجت اله فرزانی" تشریح شد؛

 چالش های نظام بانکی 
در شرایط تحریم 

 وزارت راه گزارش واقعی قیمت مسکن را منتشر می کند 
 اعالم نرخ های رسمی 

قیمت مسکن در تهران  
 گام مهم وزارت صمت برای تأمین مالی واحدهای تولیدی 

 تابلوی صنایع کوچک 
 در فرابورس راه اندازی می شود

صنعت و تجارت: بخش مهمی از اقتصاد کشور وابسته به بنگاه های کوچک و متوسط 
اس��ت و این واحدها بیش��ترین حجم اش��تغال و تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص 
داده اند. به استناد آمار و اطالعات نهادهای بین المللی از جمله بانک جهانی واحدهای 
کوچک و متوسط صنعتی تاثیر محسوسی بر اشتغال و درآمد ملی کشورها دارند، بنابراین 
تقویت و س��ازماندهی واحدهای کوچک و متوس��ط اقتصادی به امری ضروری تبدیل 

شده است. هنوز شاخص های استانداردی برای صنایع کوچک ...            صفحه 6
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س��خنگوی س��تاد مل��ی مدیری��ت کرونا با اش��اره به اینکه 
۵۱ درص��د عل��ت ابت��ال و انتقال زنجیره کرون��ا در ارتباط با 
دورهمی هاست، گفت: اگر شب یلدا از سوی مردم مدیریت 
نش��ود، همه دس��تاوردهایمان از بین خواهد رفت. به گزارش 
مهر، علیرضا رئیس��ی با اش��اره به همراهی مردم در رعایت 
پروتکل ها و محدودیت های کرونایی، افزود: خوشبختانه از 
۱۶۰ شهر کشور که در شرایط قرمز قرار داشتند به ۳۴ شهر 

قرمز رسیده ایم و تهران هم...

محمد جواد ظریف، در واکنش به شعرخوانی اخیر اردوغان در باکو 
تاکید کرد: هیچکس نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت 
کند.به گزارش ایسنا، وزیر خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات 
مداخله جویانه روز گذشته رئیس جمهور ترکیه، در صفحه توییتر 
خود به زبان فارسی نوشت: » به اردوغان نگفته بودند شعری که 
به غلط در باکو خواند مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی 
ارس از س��رزمین مادریش��ان ایران است!آیا او نفهمید که علیه 

حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟ ...

 انفجار کرونا 
 در دورهمی شب یلدا 

واکنش ظریف به اظهارات 
مداخله جویانه اردوغان

 صفحه2 صفحه 8

کاخسفیداشتباههایطراحانتحریمراجبرانکند
 رئیس جمهور در آئین بهره برداری از راه آهن خواف – هرات  تأکید کرد:

مدیراطالعاتبانکمرکزیخبرکردترامپدوبارهسالمتانتخاباترازیرسوالبرد

آمریکا همچنان درگیر بازی تقلب

کاسبی تحریم با ایجاد ناامیدی 

جایگاه دیپلماسی اقتصادی 

سوءاستفاده سایت های قمار از کسب و کارهای فضای مجازی
حمایت پی در پی چند ایالت از دادخواست ایالت »تگزاس« 
مبنی بر بروز تقلب در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا، شعله های ادعا های »دونالد ترامپ« در مورد جعلی 

بودن پیروزی »جو بایدن« را برافروخته تر کرد.
 به گزارش میزان از سی ان ان، آسوشیتدپرس و فاکس 
نی��وز، مهم تری��ن خبر ها و رویداد های مربوط به انتخابات 
ریاس��ت جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا عبارتند از: تیم انتقالی 
بایدن می گوید منتظر دریافت دوز های واکسنی است که 

دولت ترامپ از شرکت های »فایزر« و »مدرنا« خریداری 
کرده، است. ۱۰۶ نماینده جمهوریخواه آمریکایی حمایت 
خود را از ش��کایت دادگاه عالی ایالت »تگزاس« مبنی بر 
بروز تقلب در شمارش آرای انتخابات ریاست جمهوری در 
۴ ایالت اعالم کردند.دادستان کل ایالت »میسوری« به 
همراه دادستان های کل ۵ ایالت دیگر شامل »آرکانزاس«، 
»یوتا«، »لوئیزیانا«، »می س��ی س��ی پی« و »کارولینای 
جنوب��ی« ب��ه جمع حامیان پرونده انتخاباتی طرح ش��ده 

توس��ط ایالت »تگزاس« پیوستند.ایالت های »جورجیا«، 
»پنسیلوانیا«، »میشیگان« و »ویسکانسین«، در نامه ای 
به دیوان عالی، ضمن انتقاد از دادخواست ایالت »تگزاس« 
در م��ورد ب��روز تقل��ب در انتخابات آمریکا، آن را تالش��ی 
نادرست برای تخریب رای دهندگان آمریکایی توصیف 
کردند.نماینده جمهوریخواه ایالت »تگزاس« اعالم کرد 
از پرونده حقوقی انتخاباتی این ایالت حمایت نخواهد کرد؛ 

زیرا این اقدام را محکوم به شکست می بیند.

ادامه از همین صفحه... بر طبل دشمن تراشی بکوبند، حاشیه سازی کنند، بحران بیافرینند یا در 
قالب بزرگنمایی، بر مشکالت دامن بزنند و خود از این راه به نان و نوا برسند. براستی چرا در برخی 
اظهارنظرها همچنان تالش می شود به غرب سیگنال داده شود که با وجود رفتن ترامپ و آمدن 
بایدن که معتقد به برجام است، همچنان تحریم ها ادامه خواهد یافت؟ یا در تحلیل های برخی 
صاحب نظران بر این نکته تاکید می شود که حتما در خوشبینانه ترین حالت، تحریمها ۵ سال 
دیگر هم طول می کشد؟ آیا این آدرس غلط دادن به جهانیان و تحریک دولت جدید آمریکا برای 
ادامه تحریم ها نیست؟  چرا در شرایط کنونی که می توانیم از منظر قدرت و با استدالل های 
قدرتمند به حاکمان جدید کاخ سفید نشان بدیهم نمی توانند با تحریم و فشار به هدف های خود 
برسند و باید در برابر ایران به گزینه ای غیر از تحریم روی بیاورند همچنان بایدن را به دنباله روی 
ترامپ تشویق می کنیم و با کوفتن بر طبل اختالف و تفرقه افکنی نمی گذاریم صدایی واحد از 
حنجره سیاسیون شنیده شود.  بی شک کسانی که چنین شیگنال های را به امریکا و همپیمانان آن 
ارسال می کنند، در سه گروه قابل دسته بندی هستند که تمامی آن ها را می توان به عنوان کاسب 
تحریم معرفی کرد. گروه اول فعاالن سیاسی هستند که منافع جناحی را بر ملی ترجیح می دهند 
و متاسفانه در هر دو گروه و طیف اصالح طلب و اصولگرا دیده می شوند. این افراد حاضر هستند 
وضعیت مملکت در بدترین شکل ممکن بسر ببرد اما جناح رقیب آنها نتواند محبوبیت به دست 
آورد و مشکالت مردم را حل کند. این افراد که با عنوان کاسب تحریم از نوع سیاسی دسته بندی 
می شوند، منتظر هر نوع مدیریت مثبت و موثر جریان رقیب هستند و به محض آنکه احساس 
کنند وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور در حال رسیدن به ثبات است، در قالب جریان خبری که 
با هماهنگی همفکرانشان صورت می گیرد، به تخریب می پردازند که نه تنها احساسات مردم را 
تحریک کنند، بلکه کشورهای جهان و حتی سازمان های بین المللی را نیز به مخالفت با ایران 
برانگیزند. این افراد معدود هنگامی که احساس کنند دولتی مسیر غلط و جنجال آفرین را طی می 
کند یا کشور در مسیر جنگ افروزی قرار دارد، به حمایت از این جریان پرداخته و جریان را تشدید 

می کنند تا از این آب گل آلود ماهی بگیرند . گروه دوم افرادی هستند که بدنبال سوار شدن بر 
موج ها و جریان هستند تا از آن طریق خودنمایی کنند. این افراد که بارها شاهد متناقض گویی 
شان نیز بوده ایم، منتظر می مانند تا ببینند باد از کدام طرف می وزد. آنها به پیروی از فضای حاکم 
بر احساسات مردم گاهی علیه تحریم و گاهی موافق تحریم سخن می گویند. آنها با این سیاست 
می خواهند همواره بر موج احساسات مردم سوار شده و با این کار زمینه را برای کسب محبوبیت 
و ورد به رقابت های انتخاباتی آماده کنند. گروه سوم کسانی هستند که تحریم و آشفته بازار ناشی 
از آن در عرصه اقتصاد، باعث منافع شخصی آنان می شود. این افراد با مافیاهای اقتصادی ارتباط 
تنگانگی دارند و بابت جریان سازی و تخریب اقتصاد کشور، سهم خوبی از اقتصاد آشفته می گیرند. 
کافی است نگاهی به اختالس ها و افرادی که در دادگاه ها محاکمه می شوند، بیندازیم تا متوجه 
شویم برخی از مقامات و نزدیکان مسئوالن تا چه اندازه در اختالس ها نقش داشته و تا چه اندازه 
جریان ساز بحران های سیاسی و اقتصادی بوده اند. اشکال اینجاست که مردم تاوان این همه 
مشکالت را می دهند. به عبارت بهتر مردم مانند دانه های گندم در بین چرخ دنده های بزرگی له 
می شوند که برای این دسته سود مالی به ارمغان می آورند. اینکه تا چه اندازه بازی های سیاسی 
و اقتصادی جدی است، به هیچ عنوان مهم نیست بلکه مهم در این است که بازنده اصلی تمامی 
بازی های سیاسی، مردمی هستند که همواره از آنها به عنوان فداکارترین اقشار نام برده می شود 
. نکته مهم اینجاست که ابزار کاسبان تحریم، ایجاد یاس و ناامیدی است. تمامی کاسبان تحریم 
از مشکالت مردم سخن می گویند، از سفره های خالی و حقوق های ناچیز ابراز تاسف می کنند، 
از درد و بیماری مردم می گویند، از مدارس بی سقف و خانه های در آستانه ویران شدن خبر می 
دهند، اما در عمل اقدامی که مانع چنین چالش های تاسف آوری باشد، به عمل نمی آورند. این ها 
کاسبان تحریمی هستند که به صورت مستقیم و غیر مستقیم بذر یاس و ناامیدی را در دل مردم 
می پاشند تا شرایط را بیش از پیش بغرنج تر کنند و از این اشفتگی به سود خود برسند. دیدن این 

قبل رفتارها متاسفانه مردم را می رنجاند و نسبت به همه بی اعتماد می کنند. 

ادامه از همین صفحه... نفتی و خام فروشانه خداحافظی 
کند. این مهم الزاماتی دارد. تدارک بازارهای متنوع در 
آسیا و جهان با تاکید بر سیاست همسایگی در غرب آسیا 
از جمله این الزامات است. داشتن دیپلماسی همسایگی، 
منطق��ه ای و ق��اره ای در قاره کهن و پهناور آس��یا - که 
ب��ه درس��تی قرن ۲۱ می��الدی آن نامیده اند - می تواند 

تسهیل گر این رویکرد نوین اقتصادی باشد.
موقعی��ت ژئوپلیتی��ک و ژئواس��تراتژیک ایران زمین با 
تجرب��ه تاریخ��ی جاده ابریش��م  و داالن های ارتباطی 
ش��مال - جنوب از یک س��و و ش��رق - غرب از س��وی 
دیگر فرصت های فراوانی را برای این دیپلماسی ایجاد 

می کند. کس��ب س��هم مناس��ب از طرح بزرگ " یک 
کمربند- یک راه " نیازمند همزمان تحرک دیپلماتیک 

و فراهم کردن زیرساخت های مناسب است.
افغانس��تان، عالوه بر پیوندهای تاریخی و فرهنگی در 
س��طح دو جانبه، به عنوان "قلب آس��یا" به تعبیر عالمه 
اقب��ال اله��وری، می توان��د نقش مهمی در سیاس��ت 
آس��یایی و نگاه به ش��رق ایفا کند. س��رمایه گذاری در 
روابط با افغانس��تان در عرصه های گوناگون فرهنگی 
و اقتص��ادی تامی��ن کنن��ده مناف��ع دو ملت و توفیق در 
دیپلماسی اقتصادی و تجاری منطقه ای و تضمین کننده 

صلح و امنیت در غرب آسیا است.

با توجه به عدم دسترسی افغانستان به آب های آزاد برای 
بهره مندی از حمل و نقل دریایی، تامین زیرساخت های 
مواصالتی به ویژه راه آهن برای این کش��ور ضروری 
اس��ت. طرح های توس��عه ریلی در ش��رق ایران برای 
دسترس��ی آس��ان به س��واحل مکران و اتصال راه آهن 
چابهار به زاهدان و بیرجند و مشهد می تواند مکمل راه 
آهن خواف - هرات باشد. تکمیل قطعه های باقیمانده 
در داخل خاک افغانستان تا هرات در اسرع وقت می تواند 
شیرینی این افتتاحیه را تکمیل و مردم دو کشور به ویژه 
مرزنش��ینان و  تولیدکنندگان و بازرگانان دو کش��ور را 

بیش از پیش شادمان کند.

مدیر ارش��د امنیت اطالعات بانک مرکزی تاکید کرد: 
صاحبان و گردانندگان سایت های قمار و شرط بندی با 
وعده هایی اغواکننده، به سراغ کسب و کارهای موجود 
در فضای اینترنت می روند و درگاه این کسب و کارها را 
اجاره می کنند. مهاجر افزود: متأسفانه قمارخانه داران و 
گردانندگان سایت های شرط بندی، با وعده کسب درآمد 
بیشتر و میلیونی به شهروندان، به اجاره کارت بانکی و 

اعمال مجرمانه ای از این قبیل مبادرت می کنند.
وی به سایر شگردهای صاحبان سایت های شرط بندی 
پرداخت و گفت: شگرد دیگر این افراد اجاره کارت های 
بانکی با وعده پرداخت وجه های کالن است که به نوعی 
باعث گمراهی و طمع صاحبان اصلی کارت های بانکی 
می ش��ود.  این مقام مس��ئول در ادامه به گروه دوم که 
قماربازان هستند، اشاره کرد و گفت: قماربازان با آگاهی 
کامل اقدام به کسب مال نامشروع در این زمینه می کنند.  
مهاجر با اشاره به برنامه های بانک مرکزی در خصوص 
برخورد با س��ایت های ش��رط بندی گفت: از اوایل سال 
جاری با همکاری بانک مرکزی، دادستانی و پلیس فتا 

آیین نامه ای تدوین و به شبکه بانکی نیز ابالغ شده است 
که روند اجرایی ش��دن این آیین نامه به صورت مس��تمر 
توسط کارشناسان این بانک رصد و ارزیابی می شود. این 
مقام مس��ئول نقش رس��انه ها در آگاهی بخشی به عموم 
مردم در خصوص خطرات سایت های شرط بندی را بسیار 
موثر خواند و گفت: رسانه ها به عنوان چشم ناظر و نماینده 
افکار عمومی باید هم آگاهی بخشی به عموم افراد جامعه 
و هم به انتقال مش��کالت به مس��ئوالن را در دستور کار 
خود قرار دهند.  مهاجر تاکید کرد که رس��انه ها باید بر 
این موضوع که عمل قمار و ش��رط بندی نتیجه ای جز 
بر باد رفتن سرمایه در پی نخواهد داشت، تمرکز کنند.  

وی به شکل گیری کارگروه های تخصصی با همکاری 
پلیس فتا اشاره کرد و گفت: البته برخی از این اقدامات 
به صورت محرمانه در حال انجام اس��ت و نتایج خوبی 
نیز در مبارزه با این گروه س��ایت ها به دس��ت آمده است.  
این مقام مس��ئول به همکاری با مرکز اطالعات مالی 
و مبارزه با پولش��ویی وزارت اقتصاد اش��اره کرد و گفت: 
اگرچه این مرکز اقدامات مناس��بی انجام داده اس��ت اما 

انتظار فعالیت بیشتر و موثرتری را خواهانیم. 
 وی با بیان اینکه یکی از مهم ترین نکات، متناسب نبودن 
مجازات با این فعل مجرمانه اس��ت، خواس��تار مطابقت 
مجازات با جرم س��ایت های ش��رط بندی ش��د و گفت: 
باید مجازات به گونه ای باش��د که بازدارندگی داش��ته 
باش��د، ضمن آنکه در حال حاضر بانک مرکزی نس��بت 
به شناسایی و مسدودسازی درگاه هایی که به قمارخانه 
داران ارای��ه خدم��ت می کند اق��دام می کند. اما قوانین 
موجود برای برخورد با این افراد، بازدارنده نیست و این 
افراد با اس��تفاده از درگاه های دیگر کماکان به فعالیت 

خود ادامه می دهند. 

جايگاه ديپلماسی اقتصادی 
محمدرضا مجیدی
سفیر سابق ایران در 

یونسکو

يادداشت

  خبر افتتاح چند قطعه از 
راه آهن خواف - هرات 
نویدبخش تحرک جدیدی در دیپلماسی 
اقتصادی و تجاری دو و چندجانبه اس��ت. 
جمهوری اس��المی ایران با داشتن پانزده 
همس��ایه در آب و خاک و برخورداری از 
مناب��ع عظیم زیر زمینی و س��رمایه های 
انسانی توانمند و شرکت های دانش بنیان 
می تواند با اراده و عزم ملی و همگانی و با 
سیاست ها و برنامه های دقیق و عملیاتی 

در یک بازه زمانی کوتاه با اقتصاد...
ادامه در همین صفحه
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تحقق قدرت ایران با رشد همسایگان 
 معاون دفتر رئیس جمهوری نوشت: راه آهن  خواف - هرات، نماد 
اراده ای در ایران است که قوی بودنش را در منطقه ای قوی و 
توسعه اش را در رشد همسایگان می یابد. این ابَررویداد در شرق 
ایران با زیرس��اخت های ریلی، جاده ای و بندری، نوید رونق و 
پیشرفت برای ایران و افغانستان است.به گزارش ایسنا، علیرضا 
معزی در توییتر نوشت: ایران و  افغانستان را نه فقط جغرافیا و 
همسایگی که تاریخ و فرهنگ و نه فقط هم زبانی که هم دلی 
به هم گره زده و نیک می دانیم که همدلی از همزبانی خوش تر 
است. وقت آن است که دو ملت، پیوندها را نه فقط در گذشته که 
در آینده ببینند، اینک هنگامه ی هم سرنوشتی است که مرزها 

از بیگانگی می گویند و راه ها و پل ها از یگانگی. 

ائتالف احزاب زنان علیه حکم موالوردی
 در نشس��ت مجازی ائتالف زنان اصالح طلب )صدف( پس از 
طرح اخبار و مسائل روز، به مناسبت های ملی و بین المللی، از 
جمله روز دانشجو، روز جهانی افراد دارای معلولیت و روز جهانی 
داوطلب اش��اره و اظهار امیدواری ش��د با اغتنام این فرصت ها 
اقدامات عملی برای گرامیداش��ت این ایام و بهره مندی از این 
ظرفیت های توس��عه ای کشور در دستورکار قوای سه گانه قرار 
گیرد و بویژه بر نگاه نقادانه و مش��ارکت و حضور دانش��جویان 
ارج نهاده ش��ود. به گزارش ایس��نا،در ادامه این نشست با اشاره 
به صدور حکم دو س��ال و نیم حبس تعزیری برای ش��هیندخت 
موالوردی در دادگاه بدوی نسبت به ادامه این روند و نیز اجرای 
احکام زندان فعاالن حوزه زنان و نهادهای مدنی ابراز نگرانی 
ش��د و بر توجه به دفاعیات وی با رویکرد حقوقی و قانونی در 

مراحل بعدی رسیدگی قضایی تاکید شد.

 راستی آزمایی تنها نقش آژانس در برجام
 سفیر و  نماینده دائم ایران  در آژانس در واکنش به اظهارات جدید 
مدیرکل آژانس عنوان کرد: تنها نقش آژانس در برجام، نظارت 
و راس��تی آزمایی اقدامات مرتبط هس��ته ای و ارائه گزارشات به 
روز شده است.به گزارش ایلنا، کاظم غریب آبادی در واکنش 
به اظهارات جدید رافائل گروس��ی مدیرکل آژانس بین المللی 
ان��رژی اتم��ی در خصوص انحراف ای��ران از برجام، در توییتی 
نوش��ت: تنها نقش آژانس در برجام، نظارت و راس��تی آزمایی 
اقدامات مرتبط هسته ای و ارائه گزارشات به روز شده در این 
مورد اس��ت. ارائه هرگونه ارزیابی و تحلیل، خارج از ماموریت 

محوله به آژانس تحت برجام می باشد. 

انتخابات، بهار احزاب و گروه های سیاسی
  معاون سیاس��ی وزارت کش��ور با اش��اره به این که در آس��تانه 
انتخاب��ات سراس��ری ۱۴۰۰ قرار داریم گف��ت: انتخابات, بهار 
اح��زاب و گروه های سیاس��ی اس��ت و انتظ��ار داریم گروه های 
سیاسی برای رونق بخشی به انتخابات وارد فعالیت ها شوند.وی 
با تشریح این که امسال با پدیده کرونا در مساله انتخابات مواجه 
هس��تیم گفت: طبق آخرین نظرات و دیدگاه های کارشناس��ان 
وزارت بهداشت, بیماری کرونا تا سال آینده هم وجود دارد؛ لذا 
وزارت کش��ور تمهیدات الزم را در دس��تور کار قرار داده اس��ت. 
جمال عرف به فراخوان مهم وزارت کشور در خصوص انتخابات 
۱۴۰۰ در شرایط کرونا اشاره کرد و گفت: خوش بختانه تا امروز 
دیدگاه ه��ا و نقط��ه نظرات خوبی راجع ب��ه برگزاری انتخابات 
۱۴۰۰ از دانش��گاهیان، نخبگان و اندیش��ه ورزان این عرصه 
ش��اهد بودیم و تالش داریم با بهره گیری از نظرات نخبگان، 
ش��رایط مناس��بی را برای برگزاری هر چه باشکوه تر انتخابات 

۱۴۰۰ فراهم سازیم.

نمایندگان توضیحات دولت را بشنوند
 معاون پارلمانی رئیس جمهور از بررسی بودجه در جلسات هفته 
آینده مجلس خبر داد و گفت: بودجه بر اساس واقعیت های موجود 
کشور در منابع و هزینه ها تهیه و تدوین شده و ما جلسات مفصلی 
برای بررسی بودجه در دولت داشتیم. حسینعلی امیری در گفت وگو 
ب��ا ایلن��ا درباره اظهار نظر نمایندگان مجلس مبنی بر رد احتمالی 
بودجه گفت: نمایندگان هنگامی که بودجه را مشاهده و جداول 
و احکام را بررسی کنند و توضیحات نمایندگان دولت را بشنوند، 
برخی از اش��کاالت آنها حل و فصل می ش��ود.وی در پاس��خ به 
این که، نمایندگان بودجه را بررسی نکرده اند چرا این گونه درباره 
آن اظهارنظر می کنند گفت: نباید پیش داوری کنیم بودجه مستلزم 
رسیدگی و برآورد تبصره ها و  احکام است که همه شان باید بررسی 
شوند. امیری با بیان اینکه بودجه یک سند موزون و متناسب است، 
تاکید کرد: بودجه یک معماری پیوسته دارد که تمامی موارد حقوقی 
و اقتصادی و ... را با یکدیگر باید دید. بودجه بر اساس واقعیت های 
موجود کشور در  منابع و هزینه ها تهیه و تدوین شده و ما جلسات 

مفصلی برای بررسی بودجه در دولت داشتیم.

خطر شیوع فکری دوباره داعش 
 سخنگوی وزارت امور خارجه با تبریک سومین سالگرد پیروزی 
دول��ت و مل��ت عراق بر گروه ترویس��تی داعش از جامعه جهانی 
خواس��ت در برابر ش��یوع فکری و قدرت گیری مجدد این جریان 
هشیار باشد.به گزارش ایرنا سعید خطیب زاده پیروزی دولت و ملت 
عراق بر گروه ترویس��تی داعش را نتیجه اراده راس��خ و مجاهدت 
یکپارچه دولت، ملت و تمامی نیروهای های نظامی و امنیتی عراق 
با الهام از مرجعیت دینی این کش��ور حضرت آیت اهلل سیس��تانی 
علیه تروریس��م فراگیر دانست.س��خنگوی وزارت خارجه با اشاره 
به حمایت ایران از عراق برای غلبه بر تروریس��م داعش��ی افزود: 
دول��ت و مل��ت ای��ران همواره در کنار دولت و ملت عراق بوده و از 
هرگونه مساعدتی برای یکپارچگی، امنیت، ثبات، استقرار، توسعه 
و آبادانی عراق دریغ نخواهد کرد.وی تاکید کرد: ما شاهدیم که 
چگونه خون شهدای دو کشور در این مبارزه مقدس با هم عجین 
ش��د و همراهی و همدلی دو دولت در حادثه ترور ش��هید »قاس��م 
سلیمانی« و شهید»ابومهدی المهندس« به عنوان سرداران مبارزه 

با تروریسم و افراط گرایی به اوج خود رسید.

سياسي

 رئیس جمهوری با بیان اینکه راه آهن خواف-هرات را به عنوان 
یکی از تعهدات توسعه ای مان انجام دادیم گفت: ما به این تعهدنامه 
در زمانی عمل کردیم که در شرایط تحریم ظالمانه آمریکا بودیم 
و آنها به عنوان تروریست اقتصادی می خواستند تمام مسیرهای 
حرکت اقتصادی را بر روی مردم ما ببندند؛ البته آنها شکس��ت 
خوردند و طراح این طرح غلط نیز سرنگون شد و همه آنهایی که 
در این مسیر راه غلط را انتخاب کرده بودند، فهمیدند که اشتباه 
تاریخی مرتکب ش��دند؛ امیدواریم در آینده این اش��تباه توس��ط 

حاکمان بعدی در کاخ سفید جبران شود.
به گزارش ایس��نا، حس��ن روحانی در پایان آیین بهره برداری از 
راه آهن خواف- هرات مهیا که با حضور محمد اشرف غنی رئیس 
جمهوری افغانستان بصورت ویدئوکنفرانس برگزار شد، با تاکید 
بر اینکه امروز روزی تاریخی و به یاد ماندی در تاریخ دو کش��ور 
ایران و افغانستان است، گفت: این تاریخ اتصال راه آهن، اتصال 
دو س��رزمین دوس��ت از طریق راه آهن است.وی افزود: روابط دو 
کشور ایران و افغانستان تنها از طریق هم زبانی نیست، بلکه از 
طریق همدلی نیز است چراکه همدلی از هم زبانی خوشتر است. 
امروز هر دو دارای یک سرنوشت هستیم و ثبات، امنیت و توسعه 
منطقه در س��ایه ثبات، امنیت و توس��عه هر دو کشور است. ریشه 
روابط دو کش��ور در فرهنگ و تاریخ و در زبان مش��ترک اس��ت؛ 
همسایگی ما یک انتخاب نیست بلکه تقدیر و سرنوشتی تاریخی 
اس��ت اما بهره مندی ما از س��ایه یکدیگر به اراده ما بس��تگی دارد. 
اراده دو ملت این است که دو کشور از نعماتی که در اختیار دارند 

به نفع همدیگر استفاده کنند.
رئیس جمهوری با اشاره به وجود بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک 
میان ایران و افغانستان، تصریح کرد: ما همیشه در کنار تاریخ و 
ملت افغانستان بودیم و روزی که افغانستان توسط شوروی سابق 
اشغال شد، امام خمینی )ره( سفیر شوروی را احضار کرد و به او گفت 
که کار شما غلط است ملت افغانستان روزی شما را از سرزمین 
خود بیرون می رانند. در طول جهاد مردم افغانس��تان ملت ایران 
در کنار ملت افغانس��تان بود و پیروزی و ش��ادی مردم افغانستان، 
پیروزی و شادی ما بود.روحانی خاطر نشان کرد: افتخار داریم که 
در طول بیش از ۴۰ سال میزبان میلیون ها مردم افغانستان بوده ایم؛ 
میزبانی ای که توام با آموزش رایگان برای فرزندان ملت افغانستان 
همراه بوده است. امروز بیش از ۴۰۰ هزار دانش آموز افغانستانی 

در کالس های درس ما درس می خوانند و از بهداش��ت و درمان 
رایگان ما استفاده می کنند. جمهوری اسالمی ایران در ماجرای 
کرونا نیز به همان نسبت که به مردم خود خدمت داد، بدون هیچ 

تفاوتی به مردم افغانستان هم خدمت داده است.
وی افزود: معتقدیم فرهنگ و تاریخ ما در هم تنیده اس��ت و به 
همان نسبت نیز باید بازار و اقتصاد دو کشور در همتنیدگی داشته 
باشد؛ نخستین گام این امر توسعه زیرساخت ها است؛ ما پیش از 
این راه آهن چابهار را افتتاح کردیم که آن روز روزی تاریخ برای 
سه ملت ایران، افغانستان و پاکستان بود و امروز با حضور ویدئو 
کنفران��س جنابعال��ی راه آهن خواف- هرات را افتتاح کردیم که 
دومین راه آهن در شرق ایران است.رئیس جمهوری با اشاره به 
ظرفیت های راه آهن جمهوری اس��المی ایران گفت: راه آهن 
میرجاوه نخس��تین راه آهن ش��رق ما بود که ایران با به پاکستان 
متصل کرد. راه آهن خواف-هرات دومین راه آهن شرقی ماست 
که ما را به افغانستان متصل می کند. از شمال نیز در سرخس و 
اینچه برون و در جلفا و در رازی در غرب و در آینده ای نه چندان 

دور اتصال ما از کرمانشاه به خانقین و خرمشهر به بصره راه های 
ارتباطی دیگری است که ما را به شرق و غرب متصل می کند 
و م��ردم افغانس��تان نی��ز می توانند از این اتصال اس��تفاده کنند.
روحانی با ابراز امیدواری نس��بت به اتصال خط آهن روزنک به 
هرات در افغانستان خاطر نشان کرد: جمهوری اسالمی ایران و 
شرکت های ایرانی آمادگی دارند که راه آهن روزنک را در زمانی 
کوتاه به هرات متصل کنند و امیدواریم و راه آهن هرات به مزار 
شریف متصل شود؛ با این اتصال مردم عزیز افغانستان می توانند 
میلیون ها تن کاال را جابجا و صدها هزار مس��افر می توانند این 
ریل استفاده کنند. با اجرا و افتتاح بخش چهارم راه آهن خواف- 
هرات مردم افغانس��تان می توانند به آرزوی دیرینه خود برس��ند 
به راحتی را با راه آهن به مش��هدالرضا متصل ش��وند.وی تاکید 
کرد: رونق ایران و افغانستان را در این راه آهن می بینیم و با این 
راه آهن کاالهای تجار افغانس��تان می تواند به اروپا منتقل ش��ود 
و مردم افغانس��تان می تواند به بنادر جنوب ایران نظیر بندر امام 
و بندرعباس و در آینده ای نزدیک به چابهار متصل شوند. ما با 

تالش جدی در حال اجرای راه آهن چابهاربه زاهدان هستیم  و 
در سال ۲۰۲۱ این راه آهن متصل خواهد شد و افغانستان خواهد 
توانست به چابهار هم متصل شود. با اتصال راه آهن افغانستان به 
ازبکستان در آینده، افغانستان می تواند از همه امکانات ترانزیتی 
و فوائد ترانزیتی در منطقه بهره مند شود. راه آهن خواف- هرات 
همچنین در آینده می تواند مسیر اتصال به ریل چین، تاجیکستان، 
قرقیزستان، افغانستان و ایران باید و شرایط را برای توسعه منطقه 

بیشتر فراهم کند.

گامی برای جهش اقتصادی  � 
از سوی دیگر رئیس جمهور افغانستان در این مراسم گفت: افتتاح 
پروژه تاریخی راه آهن خواف-هرات به مثابه گام مهمی جهت 
توسعه و جهش اقتصادی ایران و افغانستان است. محمداشرف 
غنی افزود: خوش��حال هس��تم که امروز ش��اهد بهره برداری از 
پروژه تاریخی و حیاتی خط آهن خواف-هرات هستیم که نتیجه 
تالش های خس��تگی ناپذیر هر دو کش��ور در عرصه اتصال قوی 
و رسیدن به رفاه اقتصادی است.وی خطاب به رییس جمهوری 
ایران، اظهار کرد: آرزو داش��تم که در افتتاح این پروژه بزرگ به 
صورت حضوری با جناب شما اشتراک نمایم اما محدودیت ناشی از 
ویروس کرونا باعث شد این پروژه حیاتی را به صورت غیرحضوری 
و از طریق ویدیو کنفرانس افتتاح کنیم.رئیس جمهور افغانستان 
ادامه داد: با استفاده از فرصت می خواهم مراتب عمیق همدردی 
مردم خود را با مردم جمهوری اسالمی ایران که با موج دوم ویروس 
کرونا دست و پنجه نرم می کنند، ابراز کنم.اشرف غنی یادآور شد: 
از کمک های شما در مهار کردن موج اول ویروس کرونا و توجه 
خاص تان در بهبود مهاجران افغانستان در ایران تشکر می کنم.
رئیس جمهور افغانستان تاکید کرد: تکمیل این پروژه مهم با وجود 
محدودیت های ناشی از گسترش ویروس کرونا نشانه بارز اراده 
ملی هر دو کشور و محصول زحمات شبانه روزی و جانفشانی های 
مس��ئوالن، طراحان، کارگران و همه دس��ت اندرکاران این پروژه 
مهم اس��ت.وی با بیان اینکه افتتاح این پروژه تاریخی به مثابه 
گام مهم��ی در جه��ت احیا، توس��عه و جهش اقتصادی در هر دو 
کشور است، گفت: این کار را به فال نیک گرفته و از آن استقبال 
می کنی��م. همچنی��ن از همه همکارانی که در محل افتتاح پروژه 

حضور دارند، قدردانی می کنم.

رئیسجمهوردرآئینبهرهبرداریازراهآهنخواف– هراتتأکیدکرد:

کاخ سفید اشتباه های طراحان تحریم را جبران کند

اخبار كوتاه

گروه سیاسی – کورش شرفشاهی: از هنگامی که شهید محسن 
فخری زاده ترور شد، منطقه و شاید جهان را دچار التهاب خبری 
کرد. اگرچه هنوز هیچ گروه یا کشوری مسوولیت این ترور را بر عهده 
نگرفته، اما گمانه زنی ها نشان می دهد که رژیم صهیونیستی عامل 
و طراح این ترور است. از سوی دیگر اظهار نظرها دیگر کشورها 
بر این پایه اس��توار اس��ت که باید منتظر شناسایی یا اعالم قطعی 
عامالن ترور ماند و نمی تواند بدون اسناد و مدارک محکمه پسند، 
انگشت اتهام را به هیچ سو گرفت. اما با توجه به آنچه در گذشته و 
این روزها از سوی رژیم صهیونیستی مطرح شده، هر لحظه گمان 
می رود ایران واکنشی در این زمینه نشان دهد. به همین دلیل شاهد 
تحرکاتی نظامی در منطقه خلیج فارس هستیم. از آنجا که هنوز 
ترامپ با رفتار جنون آمیزش رییس جمهور آمریکاست و به دنبال 
حاش��یه س��ازی های همیشگی اش قرار دارد. هر گونه تحرکات 

نظامی باعث نگرانی می ش��ود.  در این رابطه مقام های پنتاگون 
از پ��رواز دو فرون��د بمب افکن دورپرواز ب-۵۲ بر فراز خلیج فارس 
خبر دادند.این مقام ها اعالم کردند که این دو بمب افکن از پایگاه 
نیروی هوایی »بارکسدیل« در لوئیزیانا به طور پیوسته تا قطر پرواز 
کردند. به گزارش ایلنا، این بمب افکن ها س��پس به س��مت پایگاه 
خود بازگش��ته و در »فاصله ای ایمن« از خط س��احلی ایران پرواز 
کردند. هواپیماهای عربستان سعودی، بحرین و قطر در کنار این 

بمب افکن ها در منطقه به پرواز درآمدند.
 از سوی دیگر پایگاه »پولتیکو« گزارش داد که نظامیان آمریکایی 

در خاورمیانه از ترس حمله ایران به حال آماده باش کامل درآمده اند. 
پنتاگون با دقت زیاد »شاخص های نگران کننده آمادگی بالقوه برای 
حمله« از سوی گروه های طرفدار ایران در عراق را زیر نظر دارد. 
 این در حالی است که فرمانده تروریست های سنتکام اعالم کرد 
که هدف ایران اخراج نیروهای آمریکایی از عراق و در س��طحی 
گسترده تر، از منطقه است. کنث مک کنزی در ادامه افزود که ایران، 
عراق را به میدان نبرد نیابتی علیه آمریکا تبدیل کرده و هدف این 
کش��ور اخ��راج ایاالت متحده و نیروه��ای ما از عراق و خاورمیانه 
است.مک کنزی پیش از این در خصوص کاهش شمار نیروهایی 

آمریکایی در منطقه گفته بود که هرگونه تصمیم گیری در این باره به 
کاخ سفید مربوط است.فرمانده تروریست های سنتکام در خصوص  
پاسخ ایران به ترور »محسن فخری زاده«، دانشمند هسته ای این 
کش��ور، گفت که فکر می کنم آنها به دنبال راهی برای واکنش 
نشان دادن به اسرائیل هستند.وی در ادامه ادعاهای خود افزود که 
واشنگتن به نوعی بازدارندگی در برابر ایران دست پیدا کرده است.  
در همین رابطه نماینده ویژه دولت آمریکا در امور ایران اعالم کرد 
که جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا باید در دولت آینده، 
فشار بر ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی را حفظ کند. الیوت 
آبرامز در ادامه مواضع خصمانه خود، گفت که دولت آینده آمریکا 
باید کمپین فشار حداکثری علیه ایران را دنبال کرده و با همکاری 
هم پیمانان اروپایی خود، آژانس بین المللی انرژی اتمی را در ارتباط 

با برنامه هسته ای ایران تحت فشار بگذارند. 

واکنشظریفبهاظهاراتمداخلهجویانهاردوغاننارضایتیمردمباعثکاهشمشارکتدرانتخابات1400
  نماینده پیشین مجلس گفت:  شرایط رای دادن از منزل به صورت الکترونیکی 
فراهم شود تا شاهد ازدحام مردم در شعب اخذ رای نباشیم.محمدجواد آرین منش 
در گفت و گو با ایس��نا با بیان اینکه وزارت کش��ور به دلیل کرونا باید دو س��ناریو 
طراحی کند گفت: س��ناریو اول برگزاری انتخابات در ش��رایط عادی و رفع خطر 
کروناس��ت که انتخابات باید الکترونیکی برگزار ش��ود و س��ناریوی دوم در شرایط 
ادامه کروناست. در این شرایط یکی از راهکارها افزایش زمان برگزاری انتخابات 
به دو روز و راهکار دیگر افزایش دو برابری صندوق های اخذ رای اس��ت. کوتاه 

کردن فرایند و زمان اخذ رای و انتخابات الکترونیکی از دیگر راهکارها می تواند باش��د. نماینده پیش��ین مجلس 
گفت: چالش بزرگ انتخابات پیش رو میزان مشارکت است. اگر شرایط کشور همینگونه باشد و نارضایتی مردم 
هم در همین حد باقی بماند، ش��اید افراد انگیزه ای برای مش��ارکت نداش��ته باش��ند، بنابراین در هر س��ناریویی که 
برای برگزاری انتخابات در نظر گرفته می شود، به مسأله مشارکت باید به عنوان یک فاکتور اصلی و مهم توجه 

شود. نباید شیوه ای انتخاب شود که میزان مشارکت را کاهش دهد.

محمد جواد ظریف، در واکنش به شعرخوانی اخیر اردوغان در باکو تاکید کرد: هیچکس 
نمی تواند درباره آذربایجان عزیز ما صحبت کند.به گزارش ایسنا، وزیر خارجه کشورمان 
در پاسخ به اظهارات مداخله جویانه روز گذشته رئیس جمهور ترکیه، در صفحه توییتر 
خود به زبان فارسی نوشت: » به اردوغان نگفته بودند شعری که به غلط در باکو خواند 
مربوط به جدایی قهری مناطق شمالی ارس از سرزمین مادریشان ایران است!آیا او نفهمید 
که علیه حاکمیت جمهوری آذربایجان سخن گفته است؟ هیچکس نمی تواند در باره 
آذربایجان عزیز ما صحبت کند.«به گزارش ایسنا، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 

ترکیه روز پنجشنبه در جشن پیروزی جنگ قره باغ در باکو، شعری در رابطه با "رود ارس" خواند که در آن شعر مردم خطه 
آذربایجان ایران خطاب قرار می گیرند. این شعر که به زبان ترکی است یکی از نمادهای جدایی طلبی پان ترکیست ها است.

این اظهارات اردوغان، با واکنش تند کاربران ایرانی در فضای مجازی همراه شد.کاربران ایرانی در فضای مجازی خواهان 
برخورد جدی وزارت خارجه و محمدجواد ظریف با این اظهارات  مداخله جویانه رییس جمهور ترکیه شدند.

 کاربران فضای مجازی همچنین در پایین این توییت از ظریف خواستند که این توییت را به زبان ترکی نیز منتشر کند.

با پرواز بمب افكن های ب-۵2  نظاميان آمريكايی  به حالت آماده باش درآمدند

سایه جنگ بر آ ب های خلیج فارس

 دبیرکل حزب مردم ساالری با تاکید بر اینکه اصولگرایان 
خودشان را بکشند ۱۵ درصد آرای مردم را دارند گفت: 
۲۰ تا ۳۰ درصد آرا حالت بینابین ]خاکس��تری[ دارد اما 
با ورود نامزد اصالح طلبان، نرخ مشارکت به باالی ۵۰ 
درصد می رس��د و شانس��ی برای موفقیت اصولگرایان 

وجود نخواهد داشت.
مصطف��ی کواکبی��ان در گفت وگ��و با ایرنا، با بیان اینکه 
باید ش��رایط حضور حداکثری مردم در انتخابات فراهم 
ش��ود، گفت: »اصولگرایان دوست ندارند که مشارکت 
حداکثری در انتخابات پیش روی شکل گیرد حتی اگر 
حاکمی��ت ض��رر کند برای آنها مهم نیس��ت.« برخی از 
دوس��تان اصولگ��را حاضرند »به خاطر یک دس��تمال 
قیصری��ه را آت��ش بزنند« نباید منافع زودگذرحزبی را بر 

منافع ملی ترجیح دهیم.
عضو ش��ورای هماهنگی جبه��ه اصالحات افزود: نرخ 

مش��ارکت مردم در انتخابات ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ ریاس��ت 
جمهوری را مهم تر از رقابت جناح های سیاس��ی برای 
پیروزی در انتخابات دانست و گفت: همه احزاب سیاسی 
و مردم باید دس��ت به دس��ت هم دهند تا نرخ مش��ارکت 
۴۰ درص��دی حض��ور مردم انتخابات مجلس یازدهم را 

دست کم به رقم ۷۰ درصد تبدیل کنیم.
کواکبیان، حضور ۸۵ درصدی مردم در انتخابات ریاست 
جمهوری سال ۸۸ را بی نظیر دانست و عنوان کرد: حضور 
حداکث��ری م��ردم در انتخابات تابع��ی از رفتار نهادهای 
نظارتی است. اگر این نهادها بخواهد انقباضی برخورد 

کند باز هم رقابت مورد نظر شکل نمی گیرد.
وی افزود: حضور و مشارکت مردم در انتخابات ۱۴۰۰ 
پیش زمینه هایی دارد و اگر این پیش زمینه ها فراهم شود 
ش��اهد انتخاباتی رقابتی و پرش��ور خواهیم بود. تجربه 
انتخابات مجلس یازدهم نشان داد می شود انتخابات ]با 
نرخ مشارکت[ ۴۰ درصدی برگزار کرد و افراد پیروز در 
انتخابات در خوش بینانه ترین وضعیت، ۲۵ تا ۳۰ درصد 

آرای شرکت کنندگان را به دست آورند.
ای��ن فع��ال اصالح طل��ب با اش��اره ب��ه مس��اله احراز 
صالحیت ها، گفت: توصیه می کنم دستگاه های نظارتی 
نگرش انبساطی تری نسبت به صالحیت  داشته باشند. 
نمی گویم که قانون رعایت نشود اما طرح مجلس یازدهم 

درباره انتخابات ریاست جمهوری واقعاً فاجعه است. 

 گزارشگر ویژه سازمان ملل با اشاره به فراوانی تحریم ها 
گفت: آنقدر به شنیدن کلمه تحریم عادت کردیم که دیگر 
بررسی حقوقی راجع به موضوع  نمی کنیم. قطعنامه های 
شورای امنیت، شورای حقوق بشر و مجمع عمومی سازمان 
ملل نشان می دهد که بسیاری از این قطعنامه ها در خصوص 
غیرقانونی بودن  اقدامات اجباری یک جانبه است. به گزارش 
ایرنا »آلنا دوهان«  در همایش بین المللی آینده صلح و حقوق 
بشر افزود: تحریم های چند الیه باعث شده تا برای ارسال 
کمک های بشردوستانه نیاز به اخذ چندین مجوز باشد تا 
جایی که حتی سازمان های بشردوستانه برای دریافت این 
مجوزها به مشکالت عدیده ای برمی خورند. وی به تغییر 
سازوکارهای تحریمی طی ۵ سال گذشته پرداخت و عنوان 
داشت: سازوکارهای جدیدی که پنج سال پیش شناخته 
شده نبودند و حتی به آن ها فکر هم  نمی شد به کار گرفته 
می شوند. از این تحریم ها به عنوان تحریم های هدفمند یاد 
می شود...شورای امنیت تالش کرده تا هنگام وضع تحریم، 
هدفمندتر عمل کند و مردم تحت  تأثیر و مدت تحریم ها 
را مح��دود کن��د. تحریم های  یک جانبه تا امروز   به صورت 
هدفمند اعمال شده، نه جامع. دوهان تحریم های ثانویه را 
به عنوان یکی از اقداماتی معرفی کرد که  تأثیر تحریم های 
 یک جانبه را در حوزه حقوق بش��ر تش��دید می کند و گفت: 
متأس��فانه در ش��رایطی که به علت شیوع ویروس کرونا، 
بسیاری از بچه ها نمی توانند به دالیل مختلف به مدرسه 

بروند بسیاری از برنامه های مجازی که تحت نظر دولت 
آمریکا هستند، حتی برای مصارف آموزشی در دسترس 
جوامع تحت تحریم نیستند. در این شرایط امکان استفاده 
از بسترهای آموزشی و تخصصی مجازی برای متخصصان 
حوزۀ پزشکی وجود ندارد. مسئله دیگر، عدم امکان خرید 
نرم افزار توسط کشورهای تحت تحریم است. نرم افزارهایی 
که در کشورهای تحریم کننده تولید می شوند به صورت 
عادی خریداری می شوند و برخی از آن ها مصارف پزشکی 
و ضروری خاصی دارند.  گزارش��گر ویژه س��ازمان ملل به 
اهمیت لغو تحریم ها در زمان ش��یوع کرونا اش��اره کرد و 
گفت: درخواس��ت های بسیاری از سوی کمیسیون عالی 
حقوق بشر و دبیر کل سازمان ملل مبنی بر توقف یا تعلیق 
تحریم ها، یا حداقل کم کردن تحریم های  یک جانبه صادر 
شده است، زیرا فراگیری کووید-۱۹ منجر به یک چالش 

جهانی شده است. 

گزارشگر سازمان ملل اقدامات اجباری يك جانبه را غير قانونی دانستكواكبيان سهم اصولگرايان در انتخابات را 1۵ درصد تعيين كرد

به شنيدن كلمه تحريم عادت كرده ايممشاركت باالی ۵0 درصد در گرو حضور اصالح طلبان
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فقط 41/8 درصد سن کار شاغل بود است
 مدیرکل جمعیت مرکز آمار گفت: در فصل تابس��تان امس��ال 
تنها ۴۱.۸ درصد جمعیت س��ن کار در کش��ور در بازار کار خود 
را عرض��ه کردن��د و ع��ده ای نی��ز به دالیلی خ��ود را وارد بازار 
نکردن��د. ب��ه گ��زارش مه��ر، علی اکبر محزون اف��زود: این در 
حال��ی اس��ت ک��ه در ن��رم جهانی باید ۶۰ درصد جمعیت س��ن 
کاردر بازار کار فعال ش��وند.وی با بیان اینکه در تابس��تان س��ال 
جاری در مجموع ۲۳ میلیون و ۵۴۲ هزار در کش��ور ما ش��اغل 
بودن��د، اف��زود: از ای��ن تعداد ۱۴ میلیون و ۲۹۸ هزار نفر در هفته 
بی��ش از ۴۴ س��اعت کار کردن��د و ۳۴ درص��د نی��ز از این افراد 
کمتر از ۴۴ س��اعت مش��غول کار در بازار بودند.مدیرکل دفتر 
جمعیت و نیروی کار مرکز آمار ایران با بیان اینکه نرخ بیکاری 
یک ش��اخص کالن اقتصادی در کش��ورها محسوب می شود، 
گفت: در مقایس��ه با تابس��تان سال گذش��ته در فصل تابستان 
 امس��ال ش��اغلین بازار یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کمتر بودند.
محزونی با بیان اینکه نرخ بیکاری در تابستان امسال ۹.۵ درصد 
بود، گفت: این در حالی اس��ت که عدد متوس��ط نرخ بیکاری 
در بس��یاری از کش��ورهای جهان بین ۶ تا ۷ درصد اس��ت و ۹.۵ 

درصد عدد کمی نیست.

دستمزد دغدغه جدی کارگران 
ی��ک فع��ال کارگری با بیان اینک��ه منعی برای افزایش حقوق 
کارگران بیش از یک نوبت در سال وجود ندارد، گفت: شورای 
عالی کار دس��تمزد کارگران را به نحوی تعیین کند که هزینه 
ه��ای ام��روز زندگی کارگران را پوش��ش دهد.علی حیدری در 
گفت وگو با ایس��نا اظهار کرد: دس��تمزد پس از امنیت ش��غلی 
مهمترین دغدغه کارگران به شمار می رود که در تامین معاش 
و حداق��ل ه��ای زندگی خانوارهای کارگری اثرگذار اس��ت. با 
توجه به آنکه نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه ها باعث شده تا 
قدرت خرید کارگران به ش��دت کاهش یابد و افزایش حداقل 
دس��تمزد نتوانس��ته نیازهای معیشتی آنها را برطرف کند، الزم 
اس��ت دس��تمزد کارگرن بیش از یک نوبت در س��ال بررسی و 
تعیین ش��ود.وی گفت: در قانون منعی برای افزایش دوبار در 
سال حقوق کارگران وجود ندارد و با توجه به آنکه مجلس نیز 
چنین طرحی را در دس��تور کار دارد پیش��نهاد می شود دستمزد 
در نیمه دوم س��ال نیز بررس��ی و متناس��ب با شرایطی تورمی و 

وضعیت معیشتی کارگران ترمیم شود.

محبوبیت روز افزون بیت کوین 
هرچ��ه بیت کوین ب��ه حرکت صعودی خود روی نمودار قیمت 
ادام��ه می ده��د، محبوب تر از قبل در معام��الت روزمره جای 
می گیرد؛ از مدتی پیش امکان خرید کتاب نیز با این رمزارز به 
وجود آمد. به گزارش ایس��نا، حدود ۱۲ س��ال از تولد بیت کوین، 
رمزارزی که هویت خالق آن، ساتوشی ناکاموتو هنوز مشخص 
نیست می گذرد. بیت کوین که پله ۱۸هزار دالر را هم رد کرده، 

محبوبیت بیشتری میان مردم پیدا کرده است. 
حتی در ایران افرادی که پیش تر اعتمادی به س��رمایه گذاری 
بر روی این رمزارز غیرمتمرکز نداش��تند، اخیرا با رش��د حدودا 
۱۹درصدی آن در یک ماه اخیر به خرید بیت کوین و معامله با 
آن تمایل پیدا کرده اند! همزمان با این که دولت های مختلف از 
به رسمیت شناختن این رمزارز که بنا به نوع ساختارش نیازی 
به پش��توانه پول رس��می ندارد، در کشورش��ان خبر می دهند، 
فروش��گاه ها و مراک��ز ب��زرگ جهان ه��م بیت کوین را در ازای 
عرض��ه کاالهای ش��ان می پذیرند، تا جای��ی که از مدتی پیش 
می ت��وان کتاب ه��ای الکترونیک��ی و حتی فیزیکی را از طریق 

بیت کوین خریداری کرد. 

۷۰ درصد بنگاه ها کمتر از ۵ شاغل دارند
 یک کارشناس اقتصادی گفت: ۷۰ درصد بنگاه های تجاری در 
ایران کمتر از ۵ نفر شاغل دارند و تحریم ها و شرایط اقتصادی و 
کرونا امسال را به شدت آسیب پذیر کرده است. به گزارش مهر 
فاطمه عزیزخانی افزود: ۶۰ درصد شاغلین در ایران غیر رسمی 
هستند و در استان های مرزی و محروم این رقم به ۷۰ درصد 
می رسد.وی با بیان اینکه ۳۷ درصد شاغلین در کشور ما به وجود 
آورنده ش��غل خود هس��تند، یادآور ش��د: این رقم در استان های 

مرزی و نقاط محروم کشور بیش از ۵۰ درصد است.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: وضعیت بازار کار در ایران 
خوب نیس��ت و وظیفه مراکز علمی و پژوهش��ی است نسبت به 
این شرایط حساسیت بیشتری نشان دهند تا تصمیم گیرندگان 
در خصوص جمعیت غیر فعال پنهان و کاهش نرخ بیکاری در 

کشور تصمیم مناسبی بگیرند.

 توجه جدی به بازنگری دستمزد 99 
 عضو فراکس��یون کارگری مجلس با اش��اره به اینکه پیش��نهاد 
من این اس��ت که دس��تمزد یک بار دیگر در نیمه دوم س��ال 
افزایش یابد گفت: به دنبال این هس��تیم که هفته آینده جلس��ه 
ش��ورای عالی کار با حضور ش��رکای اجتماعی و مجلس برای 
بررسی ترمیم دستمزد ۹۹ برگزار شود.ولی اسماعیلی در گفت 
و گو با تس��نیم گفت:دس��تمزد باید بر اساس تورم سالیانه باشد. 
ماچیزی خارج از قانون از دولت نخواس��ته ایم. درخواس��ت ما 
این اس��ت که بازنگری در دس��تمزد صورت گیرد تا کارگران 
بتوانن��د ب��ا حداقل های زندگی به روز شوند.اس��ماعیلی ادامه 
داد:حقوقی که کارگران دریافت می کنند با توجه به گرانی ها 

در شأن کارگران نیست.
 پیش��نهاد ما این بود که با توجه به گرانی ها, یک افزایش در 
نیم س��ال دوم س��ال برای افزایش حداقل مزد داش��ته باش��یم. 
عضو فراکس��یون کارگری مجلس با اش��اره به طرح مش��وق 
های کارفرمایی برای کارفرمایان گفت: اگر پیشنهاد می دهیم 
که دس��تمزد در نیمه دوم س��ال افزایش یابد, به فکر مش��وق 
های کارفرمایی برای کافرمایان هم بوده ایم. با طرح مش��وق 
کارفرمای��ی ب��ه دنب��ال این بوده ایم که وضعی��ت تولید را هم 

توجه کنیم.

اقتصاد كالن

 گـروه اقتصـادی – كـورش شرفشـاهی: از هنگامی كه اليحه 
بودجه 1400 تقديم مجلس شـد، انتقادهای بسـياری نسبت به 
آن مطرح می شود كه شديدترين نوع انتقاد به نبود شفافيت 
است. البته اين معضل گريبانگير بودجه نيست بلكه سالهاست 
اقتصاد كشـور با معضل ضعف شـفاف سـازی رو به رو شـده و 
تمامی مسووالن و كارشناسان معتقد هستند كه زيانهای وارده 
به اقتصاد و حتی اعتماد عمومی ناشی از شفاف نبودن است. به 
همين دليل دولت بارها برنامه هايی را مطرح كرده تا خود را از 
اتهام مخفی كاری و فسادهای ناشی از آن برهاند. به همين دليل 
دولت الكترونيك را مطرح كرد و دستگاهها را در خانه شيشه ای 
قرار داد كه از آن جمله می توان به سـايت هايی كه در گمرک، 
وزارت كار، وزارت صمت و ... شكل گرفته اشاره كرد. اما همچنان 
نسبت به نبود شفافيت انتقاد می شود كه با ارايه اليحه بودجه، 

انتقادها شدت گرفت.

شفافیت؛ گمشده بودجه � 
مشکل اساسی که در بودجه ۱۴۰۰ و بودجه های قبل آن حاشیه 
س��از ش��ده، شفافیت درباره آنچیز هایی است که دولت ها به دست 
می آورند و خرج می کنند. بی شک دخل و خرج دولت اثرات قابل 
توجهی در راستای انضباط مالی و پیشگیری از تکانه های اقتصادی 
دارد. افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجه ریزی کشور، نه تنها 
س��ازمان برنام��ه و بودجه و مجل��س را مکلف به تدوین بودجه ای 
تحقق پذیر می کند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه 

سالیانه وادار می کند.

تحریم؛ بهانه ای برای شفاف نبودن � 
یکی از تاسف آورترین بهانه ها برای جابجا کردن بودجه، تحریم 
است. در تمامی دوره های گذشته دولت ها اراده و تمایلشان برای 
مبهم و غیرواقعی ماندن دخل و خرج س��االنه کش��ور را به وجود 
برخی مالحظات در ارائه آمار و ارقام دقیق ارتباط می دهند. اگرچه 
تمامی دولتها و سیاس��ت کالن کش��ور بر این پایه استوار است که 
سیاس��ت خارجی هیچ ربطی به بحران های اقتصادی ندارد، اما 
این یک واقعیت تلخ است که سیاست و اقتصاد ارتباط مخربی بر 
یکدیگر دارند به نوعی که سالهاست سایه سنگین تهدید و تحریم 
از نوع آمریکایی بر اقتصاد ما سایه انداخته است. حال آنکه شفافیت 
درباره آنچه دولت ها به دست می آورند و خرج می کنند؛ تبعات حائز 
اهمیت و قابل توجهی در راس��تای انضباط مالی و پیش��گیری از 

تکانه های اقتصادی دارد.

بودجه های رویایی � 
بررسی قوانین بودجه به ویژه در سال های اخیر نشان می دهد، فارغ از 
تذکر مکرر کارشناسان اقتصادی مبنی بر بودجه نویسی غیرعملیاتی 
و تورم زا، نه تنها اغلب منابع درآمدی بودجه قابلیت تحقق نداشته، 
بلکه ش��یوه جبران کس��ری بودجه و پشت پرده بی عملی دولت ها 
نسبت به اجرای برخی از مفاد قوانین بودجه مبهم و مسکوت باقی 
مانده است. به عنوان نمونه هم می توان به پیش بینی درآمدهای 
موهومی از بابت فروش نفت در بودجه س��ال جاری و همچنین 
بی عملی در حوزه اخذ مالیات از خانه و خودروهای لوکس اش��اره 

کرد.بر اساس آنچه مطرح شد، افزایش شفافیت و نظارت بر نظام 
بودجه ریزی کش��ور در مراحل تدوین، تصویب و اجرای بودجه نه 
تنها س��ازمان برنامه و بودجه و مجلس ش��ورای اسالمی را مکلف 
ب��ه تدوی��ن بودجه ای واقعی و تحقق پذیر می کند، بلکه دولت را به 

حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار می کند.
از اصلی تری��ن پیامده��ای افزایش نظارت ها و گزارش گیری از 
دخل و خرج کش��ور، کمرنگ ش��دن پدیده هایی نظیر کس��ری 
بودجه، رش��د تورم و تصمیمات خلق الس��اعه اقتصادی اس��ت. 
تمامی دولتهای قبل به اشکال مختلف کسری بودجه را اثبات 
کرده اند اما برخی دولتها با شهامت تمام به کسری بودجه اعتراف 
کرده و برای کسری بودجه متمم ارایه کرده اند اما برخی دولتها 
برای آنکه ژست مدیریتی بگیرند، با دستکاری قیمت ها در بازار 
از جمله گران کردن قیمت ارز، کسری بودجه را از جیب مردم 
بخت برگش��ته تامین کرده اند. بنابر این اگر بخواهیم بدرس��تی 
بررس��ی کنیم، به این نکته تاس��ف آور می رس��یم که در زمینه 

شفافیت نمره قابل قبولی وجود ندارد.

نمره شفافیت دولت 30 از 100 �
در این زمینه عضو کمیس��یون و برنامه نمره ش��فافیت بودجه 
کشور را از ۱۰۰، با رویکرد خوش بینانه کمتر از ۳۰ ارزیابی کرد 
و گفت: »بودجه س��ال ۱۳۹۹، تقریبًا ۲۰۰۰هزار میلیارد تومان 
اس��ت. مجلس تقریبًا بر س��ه چهارم این بودجه که مربوط به 
شرکت های دولتی است، نظارتی نداشته است. حدود ۸۵ درصد 
۱۵۰۰ ه��زار میلی��ارد تومان از بودجه س��ال جاری، مربوط به ۵ 
ش��رکت دولتی بوده که یکی از آن ها ش��رکت ملی نفت است.« 
محس��ن زنگنه افزود: هنوز نمی توان نس��بت به درآمد ش��رکت 
ملی نفت به اطالعات دقیق و ش��فافی دس��ت یافت. مسئوالن 
ش��رکت ملی نف��ت می گویند گزارش درآمدهای ش��رکت جز 
اسناد طبقه بندی است و صرفًا به چند نفر محدود ارائه می شود. 

س��وگند می خ��ورم، اف��راد مد نظر نیز به ط��ور دقیق نمی دانند، 
درآمد ش��رکت ملی نفت چقدر اس��ت!زنگنه با اش��اره به این که 
دول��ت از ارائ��ه گزارش های فصلی بودجه امتناع می کند، گفت: 
برابر قانون، دولت می بایست به صورت ۳ ماه یک بار نسبت به 
بودجه گزارشی ارائه کند، ولی تاکنون به آن عمل نشده است.
رئیس کمیته اصالح س��اختار بودجه با انتقاد از عملکرد دیوان 
محاس��بات اظهار داشت: دس��تگاه های نظارتی از جمله دیوان 
محاسبات کارآمدی الزم را در زمینه شفافیت بودجه و جلوگیری 
از انحراف از بودجه ندارند. حداکثر اقدام دیوان محاس��بات در 
س��ال های گذش��ته، ارائه گزارش تفریغ بودجه آن هم با تأخیر 

۲ ساله بوده است.
از سوی دیگر عضو اندیشکده شفافیت برای ایران با بیان این که 
فرآیند تدوین تا تصویب بودجه در ایران ش��فاف نیس��ت، اظهار 
داش��ت: »ش��فافیت بودجه در ایران بیشتر این طور مفهوم شده 
که دولت متوجه شود در قالب بودجه، چه کاری انجام می دهد 
و نیازی نیست مردم متوجه این امور شوند. ملک نژاد افزود: ۶ 
ش��اخص در فرایند بودجه ریزی بس��یار مهم است که متأسفانه 
در ای��ران ب��ه هیچ عنوان م��ورد توجه دولت مردان و نمایندگان 

مجلس قرار نگرفته است.«

اعتبارات عمرانی در مسلخ  � 
از س��وی دیگر رئیس کمیس��یون عمران مجلس، با بیان اینکه 
اعتب��ارات عمران��ی بودجه ۱۴۰۰ در تکمی��ل پروژه های عمرانی 
اثرگذار نیست گفت: در شرایط کنونی حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان 
پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور وجود دارد، از این رو ردیف های 
اعتباری در نظر گرفته شده نمی تواند دردی از مشکالت حوزه عمران 
کم کند.محمدرضا رضایی کوچی گفت: بودجه حوزه عمرانی کل 
کش��ور در س��ال آینده حدود ۱۰۴ هزار میلیارد تومان اس��ت که این 
میزان اعتبار در قیاس با بودجه سال ۹۹ نشان دهنده افزایش ۳۷ 

هزار میلیارد تومانی اعتبارات این بخش است.نماینده جهرم افزود: 
عمر بس��یاری از پروژه های عمرانی به باالی ۱۵ س��ال می رس��د و 
این پروژه ها در آستانه مستهلک شدن و فرسودگی قرار دارند، با 
این روند، اعتبارات هزینه ش��ده در س��ال های گذش��ته نیز به هدر 
خواهد رفت.رئیس کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: قطعا دولت 
و مجلس باید از هر فرصتی برای هدایت نقدینگی مردم به سمت 
بخش تولید و پروژه های عمرانی استفاده کنند، با این رویکرد هم 
سرمایه گذاران به سود خواهند رسید و هم قفل پروژه های عمرانی 

شکسته خواهد شد.

زیان ۲۰۰ � هزار میلیارد تومانی شرکت های دولتی 
یک��ی از بخش��هایی ک��ه هرگز با ش��فافیت ارتباطی نداش��ته، 
ش��رکتهای دولتی اس��ت. به نوعی که نایب رئیس کمیس��یون 
برنامه و بودجه با اش��اره به اینکه حدود ۳۸۲ ش��رکت دولتی و 
موسسات انتفاعی وابسته به دولت در الیحه بودجه وجود دارد که 
بسیاری از آنها متاسفانه زیان ده هستند، افزود: رشد شرکت های 
دولتی و موسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت در الیحه بودجه 
سال ۱۴۰۰ ظاهرا  ۷.۳ دهم در نظر گرفته شده اما در حقیقت 
حجم بودجه ش��رکت های دولتی غیر از ش��رکت های ملی نفت 
ایران، ش��رکت ملی پخش و پاالیش، پاالیش��گاه نفت آبادان و 
پاالیش��گاه نفت اراک در این الیحه نس��بت به س��ال ۹۹ حدود 
۳۵ درصد رش��د داش��ته و در مجموع همه ش��رکت ها  ۴۰۰ هزار 
میلیارد تومان رش��د داش��ته اند. محمد خدابخشی در گفت وگو با 
خانه ملت تصریح کرد: بحث شرکت های زیان ده هم در گزارش 
دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت که براین اساس تعداد 
ش��رکت های زیان ده طی س��ال جاری ۱۰۴  مورد بوده که در 
بودجه سال آینده این شرکت ها ۴۹ مورد گزارش شده است، در 
حالی  که مطابق عملکرد شرکت های دولتی در سال ۹۹، ۱۶۶ 
ش��رکت زیان ده بوده اند و متوس��ط مجموعه زیان شرکت های 
دولتی و موسس��ات انتفاعی وابس��ته به دولت ۲۰۰ هزار میلیارد 
تومان برآورد می شود که این رقم برای کل شرکت هاست و به 

دلیل اهمیت بسیار باال این موضوع باید بررسی شود.

بودجه؛ آیینه غبارگرفته � 
هنگامی که دولت بخواهد از عملکرد خود دفاع کند، وارد بحث 
بودجه می ش��ود زیرا س��ندی اس��ت که خود نوشته و با تغییرات 
محدودی که از س��وی  نمایندگان اعمال می ش��ود، با حضور 
نماینده دولت در کمیس��یون های تخصصی و تلفیق بررس��ی و  
در صحن علنی تایید می شود. اما وقتی این سند ماندگار بدین 
اندازه اشکال دارد، تمامی  عملکرد دولت در بخشهای دیگر را 
زیر سوال می برد. براستی دولتی که مدعی گردش آزاد اطالعات 
است، دولتی که به مدیریت در اتاق شیشه ای اعتقاد دارد، دولتی 
که اصرار دارد دریافتی تمامی مدیران در س��ایت ش��فافیت قرار 
گی��رد، دولت��ی که ادع��ا دارد باید مردم در جریان همه چیز قرار 
گیرند، اما یک باره فیش های نجومی بگیران رو می ش��ود و 
هنوز هم اس��تمرار دارد، چگونه می تواند از عملکرد خود دفاع 
کن��د. بی ش��ک فاصله طبقاتی و خط��ر فقر ۱۰ میلیون تومانی 

دست پرورده همین مدیران مدعی شفافیت است. 

تجارتازبیتوجهیبهنظارتدرتدوینوهزینهکردالیحهبودجهگزارشمیدهد

 مردودی بودجه در آزمون شفافیت  

اخبار كوتاه

تقاضایخریدسکهومصنوعاتطالکاهشیافتمشکلیدرتأمینارزدارونداریم
رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: برای تأمین ارز دارو و تجهیزات پزش��کی و 
واردات آن از هیچ کوششی فروگذار نکرده ایم به طوری که از اول سال تاکنون از 
روش��های مختلف بانکی و نیمایی حدود ۲,۷ میلیارد دالر برای دارو و تجهیزات 
پزشکی تأمین ارز داشته ایم و از این به بعد هم همین طور خواهد بود. عبدالناصر 
همتی در گفت وگو با تسنیم افزود: با این حال، پرداخت ارز واکسن کرونا، مشکالت 
خ��اص خ��ود را دارد. واکس��ن کرونا تولیدکنندگان پرش��ماری ندارد، مخصوصًا 
اگر اصرار بر خرید از منبع مطمئن داش��ته باش��یم، لذا باید پرداختها از کانالهای 

مش��خصی صورت گیرد که با تحریم های آمریکا مواجه اس��ت و آنها بایس��تی مجوز خاص از آمریکایی ها بگیرند، 
این وضعیت، در مورد س��ایر داروها و تجهیزات پزش��کی وجود ندارد.رئیس کل بانک مرکزی تأکید کرد: آمریکا 
در ظاهر ادعا می کند که غذا و دارو تحریم نیست ولی در عمل، کارشکنی می کند و ضمن ایجاد مشکل، هزینه 
مبادالت را به ش��دت باال برده اند و این، جزئی از سیاس��ت فش��ار حداکثری آنها اس��ت، به عنوان نمونه اقدام چند ماه 

پیش آنها در تحریم ثانویه بانکهای غیرتحریمی ایرانی را می توان ذکر کرد. 

 دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران گفت: برخالف اینکه همه تصور می کردند 
بعد از تعطیلی بازار تقاضا برای خرید سکه و مصنوعات طال افزایش یابد، روند تقاضا 
نزول��ی ب��ود. ضم��ن اینکه باتوجه به افزایش حدود ۵۰ دالری قیمت هر اونس طالی 
جهانی و همچنین نوسانات نرخ ارز، قیمت ها روند صعودی داشته است.نادر بذرافشان 
در گفت وگو با ایسنا گفت: در دو هفته ای که اصناف از جمله واحدهای ما نیز تعطیل 
بودند، در مجموع ۴۵ دالر افزایش قیمت اونس جهانی ایجاد شد. در یک هفته  اخیر نیز 
قیمت هر اونس طالی جهانی، پنج دالر افزلیش پیدا کرد؛ بنابراین نسبت به سه هفته 

پیش، شاهد افزایش ۴۸ تا ۵۰ دالری قیمت طالی جهانی بوده ایم.دبیر هیات مدیره اتحادیه طال و جواهر تهران ادامه 
داد: باتوجه نوسانات بازار ارز در کنار افزایش قیمت های جهانی، افزایش قیمت ها در بازار سکه و طال را شاهد بودیم. به 
طور میانگین حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش قیمت برای هر قطعه سکه نسبت به پیش از تعطیالت ایجاد 
شده است. البته این افزایش قیمت سکه نسبت به یک هفته گذشته، حدود ۷۰۰ هزار تومان است.به گفته وی، هر قطعه 

سکه حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان حباب دارد.

 معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: پیام بودجه ۱۴۰۰ 
احیای مس��یر ثبات و رش��د اقتصاد ایران است و می توانیم 
گسترش زیرساخت ها، افزایش سرمایه اجتماعی و حمایت 
از اقشار آسیب پذیر را در این بودجه دنبال کنیم. به گزارش 
ایرنا، محمد نهاوندیان در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی استان 
قم با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و مسیر رو به رشدی 
که در مقابل دارد، گفت: در سال جهش تولید در سطح ملی 
شاهد موفقیت  در اجرای طرح های متنوع و گسترده ای بودیم 
که با وجود فشارهای اقتصادی ناشی از تحریم های ظالمانه 
و شرایط متاثر از شیوع ویروس کرونا، دستاوردی مهمی به 
شمار می آید. وی گفت: این یعنی پیروزی و تحقق جهش 
تولید البته به صورت نسبی، یعنی وقتی کشورهایی که چنین 
فشار جنگ اقتصادی و تحریم نداشتند با رتبه های منفی 
مواجه شدند ما توانستیم شاهد رشد تولید ناخالص ملی باشیم. 
معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: در سال ۹۷ دشمنان 
خواستند این راه را سد کنند و جنگ اقتصادی شدیدی را علیه 
ملت ایران آغاز کردند که البته از اواخر سال ۹۸ با تالش های 

انجام شده بهبود شاخص ها در جریان مقابله با اقدام های 
دشمنان نمایان شد، اما اکنون در حال عبور از این وضعیت و 

بهبود شرایط هستیم.
وی ادامه داد: امروز زیرس��اخت های اقتصاد کش��ور نسبت 
به ۱۰ سال قبل قابل مقایسه نیست، زمانی  واردات بنزین 
جز دغدغه های کش��ور بود و دش��منان از تحریم آن سخن 
می گفتند، اما اکنون به دنبال صادرات این محصول مهم 

هستیم و نقطه تحریم دشمن محل توفیق ما شد. 
نهاوندیان گفت: به طور خاص برای حل مشکل ها در بخش 
های مختلف اقتصادی و اجتماعی باید به دنبال جذب سرمایه 
گذاران باشیم، باید سرمایه گذاری در همه مناطق کشور مورد 
حمایت مسئوالن قرار گیرد و این هدف دولت و مجلس است. 
وی ادامه داد: برخی از تصمیمات در سال های جنگ اقتصادی 
به دلیل شرایط به وجود آمده بود، اما سیاست کلی ما تسهیل 
فعالیت های اقتصادی است لذا اقدامات قابل توجهی در این 
رابطه انجام گرفت، همچون تسهیل امور مرتبط با واردات و 
صادرات که موجب رونق اقتصادی و حمایت از روند تولید و 
اشتغال کشور شد. معاون اقتصادی رییس جمهوری گفت: 
تقویت فضای رقابتی در راستای موفقیت بیش از پیش بخش 
اقتصادی کشور بسیار مهم است، در همین رابطه تقویت 
بورس را یکی از ارکان مهم در این عرصه می دانیم که در 
عین حال موجب عدالت اقتصادی هم می شود، وقتی همه 
مراحل زنجیره عرضه و تقاضا شفاف شود راه برای تحقق 
عدالت اقتصادی فراهم می ش��ود و این مس��أله در عرضه 

محصوالت مختلف قابل مشاهده است.

 مدیرعامل سازمان حسابرسی درباره شاخص شفافیت 
در حسابرس��ی ها گفت: در س��ال ۶۸ حدود یک درصد 
گزارش ه��ای مال��ی، مقبول بوده و این رقم امروز به ۵۰ 
درصد رس��یده که رش��د بس��یار باالیی است. به گزارش 
صداوسیما، موسی بزرگ اصل با بیان اینکه صورت های 
مالی و حسابرسی همه بنگاه ها به روز است افزود: موارد 
تخلف حسابرسان بسیار کم بوده و اگر مواردی بوده، مؤثر 
در اظهار نظر حسابرس نبود و حتی تخلفات بسیار کوچک، 
با حداکثر مجازات برخورد شده است.وی برکناری افراد 
متخلف از سازمان حسابرسی را از جمله مجازات ها بیان 
کرد و گفت: در دو س��ال اخیر، س��ه مورد تخلف مشاهده 
ش��د که این افراد از س��ازمان برکنار شدند در حالی که بر 
اساس قوانین تخلفات اداری، مجازات این افراد، برکناری 
نبود. مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور افزود: شفافیت 
صورت های مالی به گونه ای اس��ت که در این ۳۰ س��ال 
صدمه ای به اقتصاد کشور یا بازار سرمایه ناشی از ضعف 
در گزارش ه��ای مالی یا حسابرس��ی ای��ن گزارش ها از 
سوی ش��رکت های بخش عمومی نداشتیم.وی افزود: 
گزارش های مقبول گزارش هایی اس��ت که هیچ ش��رط 
و شروطی در آن نیست و به صورت شفاف صورت ها و 
وضعیت های مالی را نشان می دهد. مدیرعامل سازمان 
حسابرسی کش��ور گفت: بقیه گزارش ها، گزارش هایی 
اس��ت که اش��کاالتی دارد، اما نه در حدی که ش��فافیت 
صورت های مالی بنگاه های مالی را زیر س��وال می برد.
وی با بیان اینکه شفافیت صد در صد در هیچ جای دنیا 

نیس��ت افزود: حسابرسی از صورت های مالی نهادهای 
عمومی، شفافیت باالیی دارد به گونه ای که تصمیماتی 
که بر اس��اس این اطالعات اقتصادی اتخاذ می ش��ود، از 
اطمینان باالیی برخوردار است. آقای بزرگ اصل فاصله 
میان انتظار مردم از حسابرسی و اقدامات حسابرسان را 
مورد اشاره قرار داد و گفت: این فاصله به ویژه در زمانی 
ایجاد می ش��ود که ش��رکت ها دارای دو دفتر حسابرسی 
باش��ند و یا اش��کاالت دیگری داشته باشند.وی به وجود 
برخی تبانی ها در بعضی شرکت ها اشاره کرد که کشف 
آنها بس��یار مش��کل است گفت: منظور از تبانی اقداماتی 
است که کنترل مسائل مالی شرکت ها را دور می زند. به 
عنوان مثال دو نفر برای برداشت وجوهی از یک شرکت 
تبانی کنند یا در خریدهای یک شرکت، با تبانی مبالغی 
بیش از مبلغ پرداختی، از شرکت خارج شود. مدیرعامل 
س��ازمان حسابرس��ی افزود: ممکن است اسناد و مدارک 
ساختگی باشد و این ارقام در حسابرسی ها دیده نشود که 

این موضوع زیر مجموعه بخش تغلب هاست.

مديرعامل سازمان حسابرسی از اخراج متخلفان   خبردادنهاونديان تشريح كرد

نيمی از گزارش های مالی غير قابل قبول  است حل مشكالت اقتصادی و اجتماعی با جذب سرمايه گذار
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 بنیاد برکت در ساخت ۲ کتابخانه 
ایالم مشارکت می کند 

مدی��رکل کتابخان��ه های عمومی ای��الم گفت: بنیاد برکت در 
احداث و تکمیل ۲ باب کتابخانه عمومی در این استان مشارکت 

می کند. 
سمیه حیدری با بیان اینکه در مرحله انعقاد قرارداد برای ساخت 
این فضاها هس��تیم، افزود: این ۲ کتابخانه در شهرس��تان های 

چرداول و دره شهر احداث خواهند شد.
وی ادام��ه داد: بنی��اد برک��ت برای مش��ارکت در احداث این ۲ 
کتابخانه چهار میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته اس��ت که در 
صورت تخصیص اعتبار، کتابخانه چرداول تا پایان امس��ال  به 

بهره برداری می رسد.
وی کتابخانه  شهید قاسم سلیمانی با پیشرفت ۹۵ درصدی در 
ایالم، کتابخانه دره شهر با ۶۸ درصد، کتابخانه چرداول با ۶۰ 
درصد و کتابخانه ارکواز ملکش��اهی با مش��ارکت بنیاد علوی با 
۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی را از جمله طرح های عمرانی  این 

اداره کل در سال جاری اعالم کرد.
وی همچنین از رایزنی با بنیاد علوی برای راه اندازی کتابخانه 

در شهرک توحید هلیالن خبر داد.
وی همچنین در خصوص سرانه مطالعه در ایالم گفت: در این 
زمینه تاکنون پژوهشی انجام نگرفته ولی در مجموع این سرانه 
در کش��ور و اس��تان پایین است . وی ضدعفونی، رعایت فاصله 
در فضای کتابخانه، قفس��ه قرنطینه، لغو تجمعات، کاهش ۵۰ 
درصدی ظرفیت سالن های مطالعه، تمدید خودکار کارت های 
عضویت، لغو خدمات در بخش بخش نابینایان و ناشنوایان، تب 
سنجی از مراجعان، خدمات مجازی و غیرحضوری و قرنطینه 
یک هفته ای کتاب های تحویل  گرفته از اعضا را از جمله اقدام 

های این اداره کل در ایام کرونا عنوان کرد.
وی همچنین در خصوص انجمن خیرین کتابخانه ساز استان 
گف��ت: ای��ن انجم��ن فعال ب��وده و بصورت م��وردی در جذب 

زمین های اهدایی و اعتبارات، کمک هایی کرده اند.
حیدری همچنین با اش��اره به  کتابخانه غالمرضاخان ارکوازی 
به عنوان تنها کتابخانه استیجاری استان از رایزنی برای جذب 

اعتبار و اهدای زمین برای ساختمان این کتابخانه خبر داد.

 افتتاح ۲ هزار مسکن محرومان
 در استان مرکزی 

مدیرکل بنیاد مس��کن اس��تان مرکزی گفت: در بخش مسکن 
محرومین در استان ساخت ۳ هزار واحد مصوب شده که اجرای 
عملیات ۲ هزار واحد آن توس��ط بنیاد مس��کن انقالب اسالمی 
مدیری��ت می ش��ود و امیدواریم ظ��رف ۶ ماه آینده این واحدها 
افتتاح ش��ود.  محمدرضا رضافرح در حاش��یه افتتاح یک خانه 
مس��کونی آس��یب دیده از سیل سال ۹۸ در روستای مقصودآباد 
از توابع بخش نوبران اظهار داشت: با حضور استاندار مرکزی و 
جمعی از مسئوالن از پروژه انبوه سازی ۷۰ واحدی بنیاد مسکن 
انقالب اسالمی در روستای یاتان بازدید شد که این تعداد واحد 
با مس��احت ۶۰ متر با اس��کلت پیچ و مهره ای و مش��ارکت مردم 

و ارائه با تسهیالت بانکی احداث خواهد شد.
وی با اشاره به افتتاح سیصد و پنجاهمین واحد بازسازی شده 
از سیل در شهرستان ساوه در روستای مقصودآباد گفت: تعداد 
۴۸۰۰ واحد مسکونی در استان نیازمند بازسازی بود که سهم 
شهرس��تان س��اوه از این طرح ها ۳۵۰ واحد بود که برای این 
پروژه ه��ا ح��دود ۲۷۰ میلیارد تومان تس��هیالت، ۱۰۷ میلیارد 
بالعوض و ۳۸ هزار تن سیمان رایگان از سوی دفتر مقام معظم 
رهبری تخصیص یافته است. وی تصریح کرد: در بخش مسکن 
محرومین در اس��تان مرکزی نیز س��اخت ۳ هزار واحد مصوب 
ش��د که اجرای عملیات ۲ هزار واحد آن توس��ط بنیاد مس��کن 
انقالب اسالمی مدیریت می شود که برای ساخت این واحدها 
۵۰ میلیون تس��هیالت و ۳۰ میلیون بالعوض اهدا خواهد ش��د 
و امیدواریم ظرف ۶ ماه آینده این واحدها افتتاح ش��ود. گفتنی 
اس��ت، س��هم شهرستان س��اوه از واحدهای مسکن محرومین 
حدود ۲۰۰ واحد در نظر گرفته شده که به گفته مدیرکل بنیاد 
مس��کن انقالب اس��المی در مراحل مختلف تکمیل پرونده و 

ارجاع به بانک برای اخذ تسهیالت است.

 نمره قبولی اصناف ایالم 
در رعایت محدودیت های کرونایی 

روند افزایش شیوع ویروس کرونا در آبان ماه سال جاری؛ سبب 
شدستاد مبارزه با کرونا گروه های صنفی دو، سه، چهار و صنوف 
غیرض��روری را ب��ه منظور قطع زنجی��ره انتقال این ویروس و 
حف��ظ س��المت آح��اد جامعه از ابت��دای آذر ماه به مدت ۱۴ روز 
تعطیل اعالم نماید. به گزارش روابط عمومی ، اصناف، کسبه، 
پیشه وران و بازاریان همواره در طول تاریخ ثابت کرده اند دل 
در گرو آبادانی و س��عادت کش��ور دارند و این بار وظیفه سترگی 
را در میدان مبارزه با کرونا بر دوش کش��یدند ؛چه آن دس��ته از 
فعاالن صنفی که دوشادوش کادر درمانی کشور و در راستای 
تامی��ن مایحت��اج و ارزاق عموم��ی تالش می کند و چه آنها که 
از پِس ش��رایط اقتصادی به جهت تأمین س��المت جامعه محل 
کسب روزی خود و خانواده شان را تعطیل می نمایند،هردو در 
زمره تالشگرانی محسوب می شوند که ایجاد فضایی امن و آرام 
در کش��ور را هدف گرفته اند. همزمان بازرس��ان سازمان صمت 
اس��تان ایالم در قالب تیم های بازرس��ی برای اجرای صحیح 
و مطل��وب ط��رح محدودی��ت های جدی��د کرونایی به صورت 
مس��تمر در قالب گش��ت های مش��ترک درس��طح بازار حضور 
داش��ته و نزدیک به ۴ هزار مورد بازرس��ی در س��طح شهرستان 
ایالم در این مدت بعمل آمده اس��ت. در ادامه؛ بازدید س��رزده 
اس��تاندار،معاون اقتصادی، رئیس سازمان صمت و رئیس اتاق 
اصناف ایالم از سطح بازار و اعالم همکاری بیش از ۹۵ درصد 
اصن��اف و بازاری��ان نوید بخش خ��روج از وضعیت حاد درآینده 
نزدیک بود و خوش��بختانه در پایان اجرای این طرح در نتیجه 
همراهی و همدلی همه ی عوامل ش��اهد کاهش ۷۰ درصدی 

آمار بستری ها در ایالم هستیم.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

معرفیپژوهشگرانبرترشرکتملیحفاریغیرحضوریشدن40خدمتباکارافزار»برقمن«
 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان گفت: ۴۰ خدمت این شرکت با 
بهره گیری از کارافزار »برق من« غیرحضوری شده است. مهندس شیرزاد جمشیدی 
در گفتگویی با اعالم اینکه با شیوع بیماری کرونا سعی کردیم تمام خدمات شرکت برق 
را در استان همدان، غیرحضوری و الکترونیکی ارائه دهیم، افزود: با راه اندازی کارافزار 
)اپلیکیش��ن( »برق من« در کش��ور به راحتی ۴۰ خدمت این ش��رکت برای مشترکین 
غیرحضوری شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان خاطرنشان 
کرد: با این کارافزار، دسترسی آسان به خدمات فراهم شده است و هم استانی ها می توانند 

آن را نصب و از ۴۰ خدمت شرکت به صورت غیرحضوری بهره مند شوند. مهندس جمشیدی با بیان اینکه نرم افزار »برق 
من« در کافه بازار و سایت شرکت توزیع برق استان در دسترس مشترکین است، گفت: در این برنامه خدمات در چهار 
بخش، مشاهده صورتحساب، خدمات مشترکین، برق امید و خاموشی، طراحی شده که شهروندان به راحتی می توانند 
با مراجعه به این بخش ها از خدمات ش��رکت بهره مند ش��وند. جمش��یدی ، از جمله ویژگی های این نرم افزار را، نمایش 
اطالعات و وضعیت آخرین قبض، امکان پرداخت آنی قبض، نمایش سوابق پرداخت و نمایش سوابق مصرف، اعالم 
و تصریح کرد: اگر کار ستادی و اداری باشد بالفاصله پاسخ داده می شود و در صورت نیاز به کار عملیاتی، بعد از مراجعه 

تیم های عملیاتی و انجام کار، به صورت سیستمی به مشترکین محترم اطالع رسانی می شود.

  مدیر پژوهش، فناوری و مهندسی ساخت شرکت ملی حفاری ایران از انتخاب 
و معرفی پژوهشگران برتر شرکت سال ۹۹ این شرکت همزمان با هفته پژوهش 
و فن��اوری خب��ر داد. مهدی عرش��یان ضمن تبریک هفت��ه پژوهش و فناوری به 
کارکنان صنعت نفت گفت: در سال جاری پس از امتیاز دهی بر اساس شیوه نامه 
کشوری، به ترتیب آقایان اصغر صادق آبادی ، احمد بهرامی عیسی آبادی و یونس 
یوسفی به عنوان سه  پژوهشگر برتر این شرکت انتخاب شدند که شایسته است 
از تالش های این همکاران تجلیل و با انعکاس این موضوع از آنان حمایت گردد 

. وی افزود: ستاد کشوری هفته پژوهش برای سال ۹۹ تاریخ ۱۵ لغایت ۲۱  آذرماه را به عنوان هفته پژوهش در 
سطح استانی و ۲۲ تا  ۲۸ آذرماه را به عنوان هفته پژوهش در سطح ملی تعیین و عبارت " پژوهش و فناوری در 
خدمت جهش تولید " را به عنوان شعار این هفته انتخاب نموده است. عرشیان گفت: تقدیر از پژوهشگران برتر 
با محوریت دانش��گاه ش��هید چمران اهواز به عنوان متولی و مس��ئول کمیته علمی اس��تان و بر اساس دستور العمل 
های مربوط صورت می گیرد که در این راس��تا مدیریت پژوهش، فناوری و مهندس��ی س��اخت فراخوانی در س��طح 
ش��رکت صورت داده و پژوهش��گران ش��رکت با تکمیل فرم ها که تعداد مقاالت، گزارش های علمی و اختراعات 

از جمله شاخص های آن می باشد در این فراخوان شرکت می کنند.

مدير منطقه سه شهرداری اصفهان اعالم كرد:

 همکاری مدیریت شهری برای تسهیل در پارکینگ سازی
مدیر منطقه س��ه ش��هرداری اصفهان گفت: برای حل مش��کل 
ترافیک ناش��ی از پارک خودروی مراجعان به بیمارس��تان شهید 
آی��ت اهلل صدوق��ی در حریم ه��ای مجاور آن، احداث پارکینگ 
طبقاتی با ظرفیت بیش از ۳۸۰ خودرو توس��ط این بیمارس��تان 
و با همکاری ش��هرداری برای صدور مجوزهای الزم به پایان 

رسیده است.
حس��ین کارگ��ر ب��ا اش��اره به ترافیک ناش��ی از پ��ارک خودرو 
اط��راف بیمارس��تان آیت اهلل صدوق��ی و ایجاد نارضایتی برای 

ش��هروندان اظه��ار ک��رد: خیاب��ان بزرگمهر یکی از ش��ریان 
 ه��ای اصل��ی مرکز ش��هر اصفهان اس��ت و با توج��ه به انتقال

ترافی��ک ب��ه زیرگ��ذر طوی��ل ای��ن خیاب��ان در س��ال ه��ای 
 گذش��ته همچنی��ن اح��داث پارکین��گ هش��ت بهش��ت

 توس��ط منطقه س��ه در نزدیکی بیمارس��تان، با ظرفیت ۴۰۰ 
خودرو، متاس��فانه هنوز در س��اعاتی از شبانه روز شاهد ترافیک 
سنگین ناشی از مراجعه کنندگان به بیمارستان شهید آیت اهلل 

صدوقی هستیم.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شد، زمینی 
به مساحت یک هزار و ۱۰۰ مترمربع متعلق به این بیمارستان، 

به پارکینگ تخصیص داده شود. 
 مدی��ر منطق��ه س��ه ش��هرداری اصفه��ان تصری��ح ک��رد: 
طراحی منحصر به فرد این پارکینگ به سبک مدور و به صورت 
رام��پ پارکینگ��ی در ۱۱ طبق��ه با مس��احت ۱۲ هزار مترمربع 

احداث شده است. 
وی اظهار کرد: احداث نخستین پارکینگ بیمارستانی از شش 

بیمارس��تانی که در منطقه س��ه قرار دارد، سبب توسعه و تکریم 
مراجع��ه کنن��دگان خواه��د ش��د چراکه با بهره ب��رداری از این 
پارکین��گ مراجع��ه کنن��دگان نیز قادر به اس��تفاده از پارکینگ 

بیمارستان خواهند بود.
کارگر اضافه کرد: پارکینگ بیمارستان شهید آیت اهلل صدوقی 
ب��ا ظرفی��ت ۳۸۰ خ��ودرو، ترافیک ناش��ی از پ��ارک خودرو در 
 خیابان بزرگمهر و گذرهای اطراف این بیمارس��تان را کاهش

 خواهد داد.

از سه محصول پارک علم و فناوری قزوین به مناسبت 
هفته پژوهش اس��تان رونمایی ش��د. در مراس��می به 
مناسبت هفته پژوهش و با حضور هدایت اهلل جمالی پور 
استاندار قزوین، لطف اهلل سیاهکلی، روح اهلل عباسپور، 
رجب رحمانی و فاطمه محمدبیگی نمایندگان استان در 
مجلس شورای اسالمی، مصطفی مافی رئیس پارک 
علم و فناوری قزوین از سه محصول جدید تولید شده 
در ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در پارک علم و 
فناوری قزوین رونمایی ش��د. دکتر "مصطفی مافی" 
رئیس پارک علم و فناوری قزوین در این مراسم گفت: 
با تالش ش��رکت های دانش بنیان مس��تقر در پارک 
علم و فناوری قزوین در یک دهه توانسته ایم بیش از 

۱۸۰محصول را تولید کرده و به جامعه ارائه کنیم و در 
سال گذشته نیز گردش مالی شرکت های دانش بنیان 
به ۱۰۰میلیارد تومان رسید. رئیس پارک علم و فناوری 
قزوی��ن یادآورش��د: در ح��ال حاضر در مجموع بیش از 
۱۲۰شرکت فناوری، دانش بنیان و هسته فناور در پارک 
علم و فناوری قزوین مس��تقر هس��تند و در ارائه ایده و 
تولید ثروت نقش مهمی ایفا می کنند. مافی اظهارکرد: 
در استان قزوین ۷۸شرکت دانش بنیان فعالیت می کند 
که ۲۹ش��رکت آن در پارک مس��تقر هستند و ۹کانون 
ش��کوفایی و خالقیت نیز در حال ش��کل گیری در همه 
شهرستان های استان است تا بتوانیم از جوانان خالق 
حمایت کنیم. وی گفت: این محصوالت شامل دستگاه 
  ،”ViruNot“ ضدعفون��ی الکترواپتیکی با نام تجاری
دس��تگاه تب س��نجی دیجیتالی غیر تماسی LTM بود 
که قابلیت اندازه گیری لیزری دمای پیشانی، گوش و 
س��طوح را دارد. همچنین داروی »آیورمکتین« موثر 
در درم��ان بیم��اران مبتال به کرون��ا که مراحل بالینی 
خود را طی کرده و پس از تس��ت های انس��انی پس از 
دریافت مجوز از وزارت بهداش��ت به زودی در چرخه 

تولید قرار می گیرد.

با تشکیل جلسه ای در حوزه ستادی شرکت توزیع نیروی 
برق خوزستان، خدمات رسانی شایسته تر به مشترکان و 
مردم با تعامل بیشتر بین این شرکت و شهرداری آبادان 
در پرداخت بدهی های جاری و معوقه برق مصرفی،  تا 
پایان س��ال  مورد بررس��ی و تبادل نظر قرار گرفت. در 
پنجمین  جلسه وصول مطالبات برق مصرفی از دستگاه 
های اجرایی و ادارات بدهکار، شنبه ۱۵ آذر ماه نشستی 
با حضور مهندس ش��یرازی ش��هردار آبادان و دکتر علی 
خدری مدیرعامل شرکت توزیع برق خوزستان برگزار و 
چگونگی همکاری در پرداخت مطالبات جاری و معوقه 
برق مصرفی و همچنین تعامل و ایجاد بستری  مناسب 
با هم افزایی بیش��تر بین دس��تگاهی در راستای ارایه هر 
چه بهتر خدمات به هم استانی های شریف، مورد بررسی 

قرار گرفت.
خدری ضمن خرسندی از حضور  شهردار آبادان و تشکیل 
جلسه مذکور با تاکید بر اینکه وصول مطالبات از درآمد 
برق،  تاثیر مستقیمی بر ارایه خدمات مطلوب و تامین برق 
پایدار برای مشترکان و مردم را به همراه دارد خاطرنشان 
س��اخت، ش��رکت توزیع نیروی برق خوزستان شرکتی 
درآمد هزینه اس��ت و در واقع وصول مطالبات جاری و 

معوقه صرف اجرای پروژه ها  و طرح های برق رسانی، 
بهس��ازی و نگهداری ش��بکه برق و  همچنین پرداخت 
بدهی سال های گذشته به پیمانکاران و حقوق پرسنل 
م��ی ش��ود که عدم اجرای ب��ه موقع آن ها موجب ایجاد 
مشکالت عدیده در این زمینه ها گردیده و این شرکت 
را با چالش های جدی روبرو نموده است.  ایشان با اشاره 
به این که تالش ش��رکت توزیع نیروی برق خوزس��تان 
همواره در جهت همراهی و همکاری با دس��تگاه های 
اجرایی و صنایع استان بوده است تصریح کرد، مدیریت 
این مجموعه در راستای ایجاد تعامل و هم افزایی بیشتر و 
همچنین ارائه خدمات بهینه و مطلوب تر به مردم شریف 

خوزستان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد. 

خدمات رسانی شايسته تر با پرداخت به موقع مطالبات برقرونمايی از سه محصول پارک علم و فناوری قزوين

با حضور ش��ماری از مس��ئوالن کش��وری، اس��تانی و شهری، 
ف��از دوم کارخان��ه بازیاف��ت کاغذ در مجتم��ع صنعتی بازیافت 
پس��ماند مش��هد به بهره برداری رسید تا توان روزانه پانزده تنی 
تولی��د کاغ��ذ بازیافتی این کارخانه از این پس به ظرفیت ۴۰ تن 
کاغذ بازیافتی در روز برس��د. در این پروژه که با س��رمایه گذاری 
دوازده میلیاردتومان��ی بخ��ش خصوص��ی در مجتمع صنعتی 
بازیافت مش��هد به بهره برداری رس��یده است، قرار است روزانه 
بی��ش از ۲۵ ت��ن رول کاغذ کرافت هفتادگرمی و تس��ت الینر 
تولید شود؛ محصوالتی که از آن ها به عنوان یکی از حلقه های 

مهم صنایع بسته بندی و کارتن سازی یاد می شود.
شهردار مشهد در مراسم افتتاحیه این فاز از تولید کاغذ بازیافتی، 
ب��ا تأکی��د بر اتمام پروژه های حوزه مدیریت پس��ماند و معاونت 
خدمات شهری تا پایان سال ۹۹ گفت: یکی از پروژه های مهم 
که تا پایان سال ۹۹ باید به بهره برداری برسد پروژه لندفیل است. 
محمدرضا کالئی با بیان اینکه در موضوع فرهنگ شهروندی، 
تمرکز ما روی ۲ مسئله حق تقدم عابر پیاده و جمع آوری زباله 
خشک است، تصریح کرد: ازاین رو انتظار می رود پروژه سیمپ 
با هدف جمع آوری زباله خش��ک با اس��تفاده از تجربه پایلوت 
به صورت کامل اجرایی ش��ود و س��ایر حوزه های ش��هرداری، 
به ویژه معاونت فرهنگی نیز برای تکمیل این پروژه حیاتی باید 
پای کار باش��ند. وی با اش��اره به برنامه های توس��عه آتی حوزه 
بازیافت پس��ماند ش��هرداری مشهد که بیشتردر مجتمع میامی 
پیش بینی ش��ده اس��ت، افزود: امیدواریم با اجرای این پروژه ها 
در حوزه مدیریت پس��ماند، ش��هر مشهد همچنان پیشروی خود 
را در این بخش حفظ کند و ش��هری با زیس��ت پذیری و کیفیتی 
باالتر برای ش��هروندان ایجاد ش��ود. کالئی با تأکید بر اینکه 
باید واژه دورانداختن زباله برای مردم و مس��ئوالن حذف ش��ود، 
تصری��ح ک��رد: زباله چیز بی فایده ای نیس��ت، بلکه زباله را باید 

دوباره به چرخه بازگرداند. از طرفی ما جایی به نام دور نداریم، 
همه جا به زیست ما نزدیک است و ازاین رو چاره ای جز اجرای 
کامل چرخه بازیافت پسماند نداریم.   نایب رئیس اول مجلس 
شورای اسالمی نیز ضمن قدردانی از شهرداری و شورای شهر 
مش��هد به دلیل اقدامات صحیح تنظیف و حفظ بهداش��ت شهر 
و اس��تفاده درس��ت از منافع ش��هر گفت: زباله بخش��ی از ثروت 
ش��هروندان اس��ت که کارایی خود را برای خانوار ها از دس��ت 
داده اس��ت، اما این به معنای نابودی کامل آن نیس��ت؛ زیرا زباله 

می تواند خلق ثروت کند.

امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می با اشاره به بازیافت قسمتی از 
پس��ماند تولیدی ش��هر مشهد افزود: چرخه بازیافت پسماند باید 
۱۰۰ درصد زباله ها را تحت پوشش قرار دهد و در این مسیر باید 
راه هایی کشف و از فناوری ها با استفاده از تجربیات دیگرکشور ها 

و توان شرکت های دانش بنیان داخلی استفاده شود.
  در ادامه این مراس��م، نایب رئیس ش��ورای اسالمی شهر مشهد 
نیز با بیان اینکه مدیران شهری باید در جست وجوی روش های 
نوین بازیافت زباله در کشور ها و شهر های توسعه یافته باشند، 
اظه��ار ک��رد: درهمین راس��تا باید روش های نوی��ن جهانی در 

بازیافت زباله شناس��ایی ش��ود و با بهره گیری از مش��اوران آگاه 
و متخص��ص و ب��ا اس��تفاده های از ایده های مناس��ب، آن ها را 
عملیاتی کرد. حمیدرضا موحدی زاده با اش��اره به اینکه مش��هد 
ش��هر پایل��وت آموزش های تخصص��ی، کاربردی و فنی حوزه 
پس��ماند اس��ت، ادامه داد: درهمین راستا باید نیرو ها و کارکنان 

این سازمان آموزش های روز دنیا را فرا بگیرند.
وی با قدردانی از افرادی که برای جمع آوری زباله های ش��هر 
اقدام می کنند، آن ها را تضمین کننده س��المت محیط زیس��ت 
ش��هری دانس��ت و افزود: ش��ورای شهر مش��هد آماده هرگونه 
حمایت مادی و معنوی از کارکنان زحمت کش مدیریت پسماند 

و مدیران آن است.
همچنین مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد 
با اشاره به اینکه مدیریت در پسماند شامل مراحل جمع آوری، 
حمل، پردازش، بازیافت، دفع و دفن اس��ت، گفت: خوش��بختانه 
طی س��ال های اخیر در تمامی این مراحل اقدامات ارزش��مندی 
در شهرداری مشهد انجام شده است. ابوالفضل کریمیان تعیین 
تکلیف موضوع جمع آوری پس��ماند های پزش��کی را از جمله 
اقدام��ات مه��م در حوزه مدیریت پس��ماند بیان ک��رد و افزود: 
عملیاتی ش��دن جمع آوری هوش��مند زباله خش��ک و نوسازی 
ناوگان تخصصی حمل پس��ماند نیز از دیگراقدامات ارزش��مند 
حوزه مدیریت پس��ماند اس��ت. همچنین طی این سال ها پروژه 
لندفیل هم اجرایی ش��ده اس��ت و تا پایان س��ال این پروژه نیز به 

بهره برداری خواهد رسید.
معاون خدمات ش��هری ش��هرداری مش��هد گف��ت: اکنون در 
کالن ش��هر مش��هد روزانه بیش از ۲ هزار ُتن پس��ماند خانگی 
تولید می ش��ود که آمار ها نش��ان می دهد به طور متوس��ط حدود 
۲۰ درصد این مقدار، قابلیت بازیافت و بازگشت به چرخه تولید 

را دارد.

باحضورمسئوالنکشوریواستانی؛

فاز دوم کارخانه بازیافت کاغذ مشهد به بهره برداری رسید

 مدير منطقه يك شهرداری همدان خبر داد :

توسعه زیرساخت ها برای شکوفایی نسل جوان
 مسعود دهبانی صابر مدیر منطقه یک شهرداری همدان گفت :یکی 
از رسالت های مهم شهرداری در حوزه های فرهنگی ورزشی توسعه 
زیرساخت ها برای شکوفایی نسل جوان است. این روزها که متاسفانه 
ش��یوع ویروس کرونا باعث تعطیلی بس��یاری از فعالیتهای روزمره 
شهروندان شده است و بسیاری از همشهریان با همراهی توصیه های 
پزشکی در خانه می مانند شهرداری منطقه یک عالوه بر اجرای پروژه 
های موجود، توسعه زیرساخت های ورزشی فرهنگی را در دستور 
کار خود قرار داده تا شاهد گامی مثبت در این زمینه باشیم، در این 
خصوص مصاحبه ای را با مدیر منطقه یک شهرداری همدان صورت 

دادیم که در ادامه می خوانید:مدیر منطقه 
یک شهرداری همدان با بیان اینکه یکی 
از رس��الت های مهم ش��هرداری در حوزه 
های فرهنگی ورزشی توسعه زیرساخت 
ها برای شکوفایی نسل جوان است، گفت: 
رویکرد این منطقه افزایش هرچه بیشتر 
زیرس��اخت های ورزش های مختلف در 

سطح منطقه یکه است به طوری که شهروندان در سطح محالت 
خود بتوانند از آن بهره ببرند. مسعود دهبانی صابر ادامه داد: در طی 

یک س��ال اخیر پ��روژه هایی همچون احداث 
زمی��ن ورزش��ی فوتب��ال در پارک الله و محله 
دره مراد بیگ، احداث زمین ورزشی بدمینتون 
بوس��تان ارم، بازس��ازی زمین ورزشی فوتبال 
بوستان مردم، احداث زمین ورزشی بسکتبال 
در بوستان مردم که تا انتهای سال جاری به اتمام 
می رس��د و خریداری و جای گذاری میزهای 
شطرنج و پینگ پونگ مؤید این امر است. وی اضافه کرد: مجموعه 
شهدای شهرداری که زمین ورزشی باشگاه شهرداری همدان است 

و بسیاری از جوانان شهر همدان به دنبال شروع ورزش قهرمانی از 
این باشگاه هستند در طی سالیان اخیر کیفیت مناسبی نداشت و با 
توجه به نگاه این منطقه به توسعه زیرساخت های ورزشی تصمیم 
گرفته شد تا عملیات اجرایی احداث چمن مصنوعی در این مجموعه 
را آغار کنیم. مدیر منطقه یک شهرداری همدان، عنوان کرد: عملیات 
اجرایی این پروژه پنج هزار متر مربعی از ابتدای آذر ماه با اعتباری 
۵۳ میلیارد ریالی آغاز شده است و هم اکنون عملیات خاکبرداری 
آن در جریان اس��ت، که پس از آن عملیات بتن ریزی و الیه های 

زهکش اجراء خواهند شد.



۵
بانك و بيمه

يسـنا قاسمی: چالشـی كه در بانك ها وجود دارد وصول مطالبات 
است.بسياری از كارشناسان معتقدند كه بانك ها در دريافت وثايق 
بسيار سخت گيرانه عمل می كنند و در وصول مطالبات روش های 
مختلفی به كار می گيرند  و شـرايط را برای بدهكار بسـيار سـخت 
می كنند.از طرف ديگر بانك ها بر اين باورند كه وصول مطالبات يك 
چالش و يك مشكل اساسی برای آن هاست. درحالی كه می بينيم 
مطالبات غير جاری  روزبه روز بيشتر می شود و به طبع مشكالت 
هم بيشتر می شود، هنوز راه حلی برای برون رفت از اين بحران در 
نظر گرفته نشده است. حجت اله فرزانی كارشناس امور بانكی در 
گفتگو با تجارت معتقد است»چالش مطالبات غير جاری از عوامل 
بيرونی و درونی نشات می گيرد كه با دامن زدن تبصره ها و قوانين 
مختلف به آن برشدت مشكالت افزوده می شود.« در ادامه مشروح 

صحبت های وی را بخوانيد. 

آی���ا ای���ن چال���ش از ی���ک خل���ع قانون���ی رن���ج می ب���رد؟  � 
مشکل اصلی وصول مطالبات در کشور ما چه می تواند 

باشد؟
چند عامل وجود دارد و اگر ما بخواهیم این را بررسی کنیم باید برگردیم 
به سال های قبل. تحریم یکی از بزرگ ترین عوامل بیرونی مشکالت 
اقتصادی کش��ور اس��ت. خب در طول این چهل س��ال تحریم بودیم اما 
بعضی مواقع بس��یار س��نگین بوده و بعضی مواقع نه. ولی آثار خودش 
را روی اقتصاد گذاش��ته اس��ت . این عامل بیرونی می تواند تحریم باشد. 
تحریم ورود ارز به کشور را سخت کرده است ،وقتی ورود ارز دچار مشکل 
ش��ود  باعث می ش��ود ریال کاهش ارزش پیدا کند، این کاهش ارزش 
باعث می ش��ود که طرح های تولیدی که برنامه ریزی کرده بودند ،وام 
و تس��هیالت گرفته بودند،نتوانند واحد خود را به بهره برداری برس��انند و 
هزینه ی ساخت وسازشان افزایش پیدا  می کند. همین امر  باعث می شود 
کارخانه ای که ساخته نشده،تسهیالت گیرنده شود و  باید اقساطش را 
بپردازد و یا پول به اضافه ی سودش را بدهد.پس به خودی خود یک عامل 

خارجی باعث یک بحران داخلی می شود

عوامل درونی کدم اند؟آیا ما خأل قانونی داریم؟ � 
خیر.این موضوع در بند ۶ قانون عملیات بانکی گفته شده که تأمین وثایق 
به عهده ی هیات مدیره ی بانک است. یعنی طبق قانون خواسته نشده 
که بانک مرکزی در این موضوع که چه وثایقی باید تأمین شود،ورود کند.
دلیلش هم این است که بانک ها باید وضعیت اعتباری مشتری را بررسی  
و ارزیابی کنند و ببینند آیا مشتری می تواند از پس بازپرداخت تسهیالت 

اقساط بربیاید یا خیر. 
بعضاً پیش آمده که وضعیت مشتری خوب ارزیابی شده و بانک از مشتری 
وثیقه ی کمتری دریافت کرده است.یا پیش آمده وضعیت بازار مشتری 
به گونه ای بوده که منجر شده بانک  سخت گیرانه عمل کند. پس دست 
بانک ها در این زمینه باز است.یعنی نه بانک مرکزی عالقه ای دارد که 
به تأمین وثایق ورود کند، یعنی بانک اعتبار می دهد و خودش هم باید 

اعتبار سنجی کرده و  وثایق  کافی را تأمین کند . 

از س��ال۸۹ ب��ه بع��د ک��ه مجلس در قوانین بودجه ورود کرده اس��ت این 
موضوع آثار و تبعاتی دارد.  در قوانین سال ۹۰، ۹۱،۹۲،گفتند  آن دسته 
از  مش��تریان و تولیدکننده هایی که بدهیش��ان غیر جاری شده،بانک ها 
موظف اند تسهیالتشان را جدید کنند و تسهیالت قبلی را تسویه بزنند.
یعنی اعطای تسهیالت بدون تسهیالت قبلی،بدون وثیقه ی قانونی انجام 
شود .به عبارت دیگر به  مشتری مهلت بدهند و تسهیالت قبلی را امهال 
کنند و وضعیت مشتری را از حالت بدحساب به خوش حساب تغییر دهند 
و بدهی غیر جاری را بدهی جاری کنند. در سال ۹۴ در ماده ی ۲۳  قانون 
رفع موانع تولید هم این موضوع  ذکر شد. یعنی گفتند که مشتریانی که 
تسهیالت زیر ۱۰۰ میلیون تومان دارند،اگر غیر جاری شدند نیازی نیست 
که سود و جرائم را هم بپردازند و درواقع اصل را پس بدهند کفایت می کند. 
این موضوع فرهنگ بدحس��ابی در کش��ور را باب کرد. یعنی آن دس��ته 
مشتریانی که خوش حساب بودند و به موقع تسهیالتشان را بازپرداخت 

می کردند با مشتری بدحساب تفاوتی نداشتند. 
یعنی مشتری  خوش حساب  اصل  پول و سود را به موقع پرداخت  می کرد 
اما  مش��تری  دیگر فقط اصل را پرداخت می کرد درنتیجه اگر مش��تری 
خوش حساب هم بدحساب می شد می توانست سال آینده از این تبصره 
استفاده کرده .  نه تنها سود را پرداخت نمی کرد بلکه جریمه ای هم بابت 

دیرکرد پرداخت نمی کرد. 

این موضوع از چه زمانی شروع شد؟  � 
 در سال ۹۸ یک تبصره بودجه آمد که اقدامات زیادی دراین باره عملی 
نشد و گفتند که باید قراردادهایی که ما از سال ۸۸ به بعد گفتیم منتفی 
کنند را برگردانید به قراردادهای اولیه و بر اساس نرخ سود اولیه سود را 
از مشتری بگیرید ولی نیازی به اخذ جریمه نیست. این هم آثاری ایجاد 

کرد که تولیدکنندگان گفتند ما یک وام و تسهیالتی می گیریم و نیازی 
نیست به بازپرداختش فکر کنیم چون باالخره یک قانونی تصویب می شود 
و به نفع ما رأی می دهد و ما بخشودگی می گیریم.این فرهنگ بدحسابی 
باعث شده که رفته رفته مطالبات غیر جاری حجم خیلی زیادی پیداکرده 
و این حجم باعث یک چالش شده است.یعنی شرکای بانکی یکسری از 
دارایی هایشان فریز شده و نمی توانند آن را وارد چرخه ی اقتصادی کنند.

فقط جریمه دریافت می کنند تحت عنوان درآمد. این جریمه هم طبق 
قانون های بخشودگی منتفی می شود.

با این اوصاف بانک ها چه سرنوشتی پیدا می کنند؟  � 
بانک ها مجبورند وقتی که مطالبات، غیر جاری می شود،قبل از سررسید به 
یک موضع قانونی که دوباره ماده و تبصره هایی به آن بخورد سریع اقدام 

بکنند و از طریق وثیقه هایی که گرفتند مطالباتشان را وصول کنند.
یکسری قوانین هم داریم که مانع این اتفاق می شود.یعنی فرد تسهیالتی 
دریافت می کند و ملکی که در آن سکونت دارد را در اختیار بانک به عنوان 
وثیقه قرار می دهد و بعداً می بینیم که دادگاه می گوید این جز دین است 
و بانک نمی تواند آن را وصول کند. یعنی حتی بانک هم نمی تواند تملک 
کند. این آثار موارد قانونی اس��ت که در دادگاه ها خود را نش��ان می دهد 
منجر به این شده  که مطالبات غیر جاری بانک ها افزایش پیدا کند. پس 
نمی توانیم بانک ها را مقصر ببینیم.چون مسئولین قوانین و قواعدی را 
چیده اند که فرهنگ بدحسابی را باب کرده اند و مشتری خوش حساب در 

مقابل مشتری بدحساب احساس زیان می کند.

چرا مسئولین اقدام به چنین کارهایی می کنند؟  � 
 مسئولین به این دلیل اقدام به چنین کارهایی می کنند چون به واسطه ی 

شرایط اقتصادی و تحریم ها، منابع ارزیمان وصول نشده و به درون کشور 
تزریق نمی شود،منجر به چنین اتفاقاتی شده و آن ها مجبورند که با تزریق 
ریالی بتوانند فعاًل چرخه ی تولید را بگردانند.پس این اتفاقات برمی گردد به 

عوامل بیرونی که همان تحریم و رابطه ی ما با جهان است.

وثایقی که در نظر گرفته می شود اصوالً ملک و امالک و  � 
دارایی های بدهکاران است و اکثر این ها غیرقابل وصول 
می شود.آیا بانک ها نباید این وثایق  را قبول کنند یا اینکه 

راهکارهای دیگری برای وصول مطالبات دارند؟
بانک ها تمایل دارند که وثایقی  را قبول کنند که به اصطالح سهل البیع 
باشد یعنی چند شرط در آیین نامه ی داخلی بانک ها وجود دارد که مثال 
وثیقه مشکل مالکیتی نداشته باشد،معارض نداشته باشد و از بخشندگی 
باالیی برخوردار باشد. یعنی بانک ها باید همه ی این ویژگی ها را بسنجند. 
در شرایط تورمی که در کشور داریم،معموال بانک ها سند را به اندازه ی 
اصل و س��ود آن قرارداد  می نویس��ند و در رهن میگذارند.مش��تری پیش 
قسط را نمیدهد و چون بعد از ۱۸ ماه مشکوک حساب می شود و بانک 
تازه میرود س��راغ وصول مطالبات،امهال می ش��ود و بعد وارد پرونده ی 
حقوقی می شود.پرونده ی حقوقی هم دو تا سه سال طول میکشد تا به 
تملک بیانجامد.پس چند سال در این بین مشتری ریالی پرداخت نکرده 
و جرائم به آن اضافه ش��ده اس��ت.یعنی مانده ی بدهی مش��تری با توجه 
به نرخی که بانک مرکزی مشخص کرده رشد می کند و یعنی مشتری 
سالی ۲۴ درصد رشد بدهی دارد.از طرف دیگر این باعث می شود بانک ها 
وثایقی از جمله دارایی های ثابت مثل زمین و ماشین و مسکن و ...نگرفته 
باش��د که این ها با تورم رش��د بکند،مطمئنا بانک ضرر می کند.یعنی از 
وثایق چیزی برای بانک نمی ماند.بانک هم مقصر نیست چون باالخره 
حتی اگر استاندارد بین المللی کمیته  بازل را هم اجرا بکند باید ۸ درصد 
کفایت سرمایه داشته باشیم و ۹۲ درصد بقیه پول مردم است.یعنی من 
منابع مردم را تحت عنوان سپرده دریافت کردم و به تسهیالت گیرنده 
دادم. حاال تسهیالت گیرنده پول را نمیدهد.یعنی از طرفی به مشتریان 
سود می دهد و از طرف دیگر سپرده های بانکی نقد نمی شود.پس دچار 
مشکل تعیین مالی می شود.یعنی پولی که دریافت نمیکنند باید نقدش را 
بدهند. این باعث ناترازی در بانک ها می شود. بانک ها میتوانند به وثایق 
یا تضامینی که سهل البیع نباشند یا رشد متناسب با تورم نداشته باشند 
اعتماد کنند. بنابراین چاره ای جز این ندارد که برود سراغ وثایق ملکی 

مثل مسکن،زمین،ماشین و غیره.
متاسفانه وضعیت اعتباری مشتریانمان یعنی کسانی که میتوانند تضامین 
دریافت کنند،با شرایط ذکر شده مثل بدهی مانده و تورمی که به دارایی های 
ثابت میخورد،وثایق غیر ثابت پیشنهاد نمی شود. یعنی افراد بدون داشتن 
اعتبار کافی ضامنی می آورند که شرایط مالی کافی را ندارند و نمی توانند 
پول بانک را دهند و فقط جز بدهکاران بانکی زندان میروند بدون اینکه 
پولی به بانک بدهند.ولی از طرف دیگر مثال فرد وثیقه ی ملکی میگیرد و 
آن را در رهن قرار می دهد و آن را تملک می کند و طبق قوانین رفع موانع 
تولید فرد موظف است این را واگذار کند . بعد آن را به مزایده میگذارد و 
به هر حال فروش میرود.ولی اگر مثال بانک بخواهد از مش��تری س��فته 

دریافت کند،سند حساب می شود.ولی پولی دست بانک را نمیگیرد. پس 
تازه بانک ها باید دارایی های دیگر شخص بدهکار را شناسایی بکنند و 
بع��د م��دت زمان زی��ادی دنبال تملک آن دارایی ها بروند که این فرایند 
از ۵ س��ال بیش��تر می ش��ود. به طبع این قضایا آمار زندانی های مالی را  

افزایش می دهد. 

چرا بانک ها ملک مسکونی را به عنوان وثیقه میپذیرند  � 
ولی کارخانه را خیلی سخت میپذیرند؟

افرادی بودند که تحت عنوان اقتصاد مقاومتی و جهش تولید واحد های 
تولیدی احداث کرده اند و بانک ها مجبور میشوند که به این افراد تسهیالت 
بدهند. در طرح هایی مختلف که برای آن وام می گیرند  مشتری پول را 
گرفته و خرج چیز های دیگر کرده است  و اصال برای واحد تولیدی که 
برای آن پول دریافت کرده نبوده است . یعنی پول از دست بانک خارج 
شده، مستری پول را خرج کرده و پولی هم به بانک پس نمیدهد. چیزی 
هم که وثیقه گذاشته اند زمین واحد تولیدی یا زمین منابع طبیعی و از این 
قبیل وثایق است. پس بانک نمی تواند این پول را به سپرده گذار پس بدهد. 

این ها دالیلی است که بانک ها سخت گیرانه عمل می کنند 

کمی به مباحث کالن بازگردیم انتشار اوراق بدهی برای  � 
تأمین کسری بودجه چه مزایایی نسبت به استقراض از 

بانک مرکزی و چاپ پول دارد؟ 
در ارتباط با این موضوع باید گفت انتش��ار اوراق بدهی با مداخله بانک 
مرکزی در جهت تأمین کسری بودجه دولت اثرگذاری بیشتر و بهتری 

از استقراض دولت از بانک مرکزی و چاپ پول دارد.
دلیل این امر آن است که چون درآمدهای حاصل از اوراق بهادار از محل 
منابع مالی است و شرایط و سیاست های مالی را تحت الشعاع قرار می دهد 
اثرگذاری آن بر سیاست های پولی و تورم بسیار کمتر است و این یعنی 
ما از طریق انتشار اوراق بدهی می توانیم منابعی را جمع آوری کنیم که 
درنتیج��ه آن، حج��م نقدینگ��ی را در بازار کم کنیم و این اقدام درواقع اثر 

ضدتورمی دارد.

آی���ا انتش���ار اوراق قرض���ه را در راس���تای سیاس���ت های  � 
انقباضی دولت در شرایط نقدینگی مثبت است؟ 

در حالی که در صورت استقراض دولت از  بانک مرکزی و چاپ پول ما 
به سیاست های انبساطی وارد می شویم و حجم پول و حجم نقدینگی 
را افزایش می دهیم که ضریب پایه پولی باال می برد و ارزش پول ملی 
را کاهش می دهد.سیاست های انبساطی در این شرایط اثر تورمی برای 
جامعه دارد، در شرایطی که ما با غول نقدینگی روبه رو هستیم و حجم 
نقدینگی بسیار زیاد است و از آن طرف هم بخش واقعی اقتصاد و تولید 
ما کفاف جذب این نقدینگی و کنترل تورم را ندارد، نقدینگی کشور به 
سمت فعالیت های کاذب از جمله داللی و سفته بازی می رود و به فزایش 
قیمت و تورم منجر می شود. اما انتشار اوراق بدهی از سوی بانک مرکزی 
کمک می کند که حجم نقدینگی کم و تا حدی کنترل شود که بر تورمی 

که در جامعه احساس می شود، تاثیر می گذارد.

درگفتوگویتجارتبا"حجتالهفرزانی" تشریحشد؛

چالش های نظام بانکی در شرایط تحریم 

آگه��ی مفق��ودی - اینجان��ب فری��د صال��ح زاده مالک خودرو س��واری پ��ژو ۴۰۵ به 
ش��ماره ش��هربانی ۳۸-۳۵۳ط۲۹ و ش��ماره موتور ۱۲۴۸۷۲۴۶۷۹۷ و شماره شاسی 
NAAM۰۱CA۰۹K۹۳۱۱۸۷ به علت فقدان اسناد فروش تقاضای رونوشت المثنی 
اس��ناد مذکور را نموده اس��ت لذا چنانچه هرکس ادعایی در مورد خودرو مذکور دارد 
ظرف مدت ده روز به دفتر حقوقی سازمان فروش شرکت ایران خودرو واقع در پیکان 
شهرس��اختمان س��مند مراجعه نماید بدیهی اس��ت پس از انقضای مهلت مزبور طبق 

ضوابط  مقرر اقدام خواهد شد
--------------------------------

مفق��ودی - س��ند کمپان��ی خودرو وانت سیس��تم زامیاد تی��پ Z۲۴NIB  مدل ۱۳۹۰ 
 به رنگ آبی نوع س��وخت بنزین ، گاز به ش��ماره موتور ۶۰۵۳۴۹ و ش��ماره شناس��ایی 
)VIN( NAZPL۱۴۰TBO۳۲۲۷۰۷ به شماره بدنه ۵۵۱۳۰۸ به شماره پالک ۸۷۱ 
و۴۹ ایران ۲۴به نام سید حسن احمدیان فرزند سید محمد به شماره ملی ۲۰۰۲۹۷۷۳۷۲ 

و شماره شناسنامه ۵ محل صدور دزفول مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
-------------------------------

مفقودی - برگ کمپانی خودرو وانت پیکان مدل ۸۵ به رنگ سفید به شماره پالک 
ایران۱۹-۷۲۱ ل ۶۸ به شماره شاسی ۳۰۵۱۴۴۹۸ و شماره موتور ۱۱۲۸۵۰۶۷۵۲۳ 
به نام اس��معیل ش��یری مهذب فرزند فتح اله مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط 

می باشد.
------------------------------

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قانون وماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

قطعه یک ایالمبرابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۵۰۰۱۰۰۲۹۶۹ مورخ ۱۳۹۹,۰۹,۰۴هیات 
اول / هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
خلی��ل صحرائ��ی فرزن��د ابراهیم    ، به کد ملی ۴۵۰۰۷۳۳۲۷۲)شش��دانگ (یک باب 
س��اختمان   ، به مس��احت ۳۳۳,۲۵   متر مربع ، پالک ش��ماره  ۷۲۲ فرعی از۱۲۵۲  
اصلی  ، واقع در ایالم –بلوار خبرنگاران – نبش ۲۰ متری ، خریداری ش��ده از رضا 
عباس��ی مقدم و عوضعلی عس��گری   و منتس��ب به مالکیت عیس��ی علیمرادیان . لذا 
ب��ه منظ��ور اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ی ۱۵ روز آگهی می ش��ود در 
صورتیکه اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می 
توانند ظرف مدت دو ماه و در مورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه  از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی ، 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 قضایی تقدیم 
نماین��د ، بده��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق 
مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د .   تاریخ انتش��ار نوبت اول   : ۹۹,۰۹,۲۲تاریخ 

انتشار نوبت دوم : ۹۹,۱۰,۰۷
صفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم 

---------------------------------------
رونوشت آگهی  - خانم سودابه مرادی دادخواستی به شماره ۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۳۶۱ 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم احسان مرادی شرح زیر معرفی نموده 

است.۱_خانم رقیه قویدل ماسالی به شماره شناسنامه ۳۱۹ نسبت مادر
 لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته 
دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا 

ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر

----------------------------------

رونوش��ت آگه��ی  - آق��ای غالمعل��ی هژب��ر درخان��ه دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۳۷۶ به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم خان لر هژبر 
درخانه شرح زیر معرفی نموده است.۱_آقای غالمعلی هژبر درخانه به شماره شناسنامه 
۹ نسبت پسر۲_آقای عزیزاله هژبر درخانه به شماره شناسنامه ۵ نسبت پسر۳_آقای 
امیر حس��ین هژبر درخانه ش��ماره شناس��نامه ۳۳۹ نس��بت پسر ۴_آقای عبدالحسین 
هژبر درخانه ش��ماره شناس��نامه ۵۰۲ نس��بت پسر ۵_خانم نازگل هژبر درخانه شماره 
شناس��نامه ۳ نس��بت دختر۶_خانم صغرا هژبر درخانه ش��ماره شناس��نامه ۴ نس��بت 
دختر ۷_خانم فرح هژبر درخانه شماره شناسنامه ۷۸۱ نسبت دختر ۸_خانم فخری 
قاس��می ش��ماره شناس��نامه ۱۷۸ نسبت همس��ر ۹_مانی خانم جوادی درخانه شماره 

شناسنامه ۱۸۰ نسبت همسر 
۱۰_خانم حیران جوادی درخانه ش��ماره شناس��نامه ۳۶ نس��بت همس��ر  لذا چنانچه 
کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری 
داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد 
و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش��د. قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف 

شهرستان ماسال_حامد مهاجر
-----------------------------------------------

رونوشت آگهی  - خانم خدیجه باستانی دادخواستی به شماره ۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۲۸۵ 

به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم احمد باستانی گیلوزان شرح زیر معرفی 
نموده است.۱_آقای احداهلل باستانی گلوزان به شماره شناسنامه ۴ نسبت پسر

۲_آقای صمد باستانی گلوزان به شماره شناسنامه ۴۰۴ نسبت پسر۳_خانم خدیجه 
باستانی شماره شناسنامه ۱۹ نسبت دختر  

 ۴_خانم حدیقه باس��تانی گلوزان ش��ماره شناس��نامه ۵ نسبت دختر ۵_خانم نرگس 
باستانی گلوزان شماره شناسنامه ۴۰۵ نسبت دختر 

 لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته 
دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا 

ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر

-------------------------------
رونوشت آگهی  - خانم خدیجه باستانی دادخواستی به شماره ۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۲۸۶ 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحومه ایران علی زاده گیلوان شرح زیر معرفی 

نموده است.۱_آقای احداهلل باستانی گلوزان به شماره شناسنامه ۴ نسبت پسر
۲_آقای صمد باستانی گلوزان به شماره شناسنامه ۴۰۴ نسبت پسر۳_خانم خدیجه 

باستانی شماره شناسنامه ۱۹ نسبت دختر  
 ۴_خانم حدیقه باس��تانی گلوزان ش��ماره شناس��نامه ۵ نسبت دختر ۵_خانم نرگس 

باستانی گلوزان شماره شناسنامه ۴۰۵ نسبت دختر
۶_احمد باستانی کیلوزان شماره شناسنامه ۲۲۲ نسبت همسر   لذا چنانچه کسی یا 
کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد 
می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی 
حصر وراثت صادر خواهد ش��د. قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف شهرس��تان 

ماسال_حامد مهاجر
-------------------------------------

رونوشت آگهی  - آقای ابراهیم عطائی دادخواستی به شماره ۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۳۹۱ 
به خواسته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم فردوس عطائی شرح زیر معرفی نموده 
است.۱_آقای جهانگیر عطائی به شماره شناسنامه ۶۸۵ نسبت پسر۲_آقای ابراهیم 
عطائی به شماره شناسنامه ۵ نسبت پسر۳_خانم احیاء عطائی شماره شناسنامه ۶۸۴ 
نس��بت دختر  ۴_خانم لیال عطائی ش��ماره شناس��نامه ۱۴ نسبت دختر ۵_خانم رقیه 
عطائی ش��ماره شناس��نامه ۵ نس��بت دختر۶_خانم مرصع عطائی شماره شناسنامه ۱ 
نسبت دختر  ۷_خانم گلی نوری لنگ شماره شناسنامه ۳۲۲ نسبت همسر  لذا چنانچه 
کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری 

داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این ش��ورا ارائه دهد 
و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد ش��د. قاضی ش��عبه اول ش��ورای حل اختالف 

شهرستان ماسال_حامد مهاجر
--------------------------------------

دعوت جهت تحریر ترکه 
بدینوس��یله به موجب دادخواس��ت خواهانها ۱راحله ۲ماهرخ ۳سرور شهرتین جملگی 
قاس��می درخانه بطرفیت ۱محمدرضا ۲مهران ۳علیرضا ۴_طاهره ش��هرتین قاسمی 
درخانه بخواسته تحریر ترکه ماترک مرحوم نجفقلی قاسمی درخانه با شماره شناسنامه 
۱۹ ، وقت اجرای قرار س��اعت ۱۱ صبح مورخه ۲۳ . ۱۰ . ۱۳۹۹ تعیین گردیده ، لذا 
از ورثه یا نماینده قانونی آنها بس��تانکاران و مدیونین به متوفی و کس��ان دیگری که 
حقی بر ترکه متوفی دارند دعوت می ش��ود در موعد مذکور در محل این ش��ورا واقع 
در شهرس��تان ماس��ال خیابان انقالب کوچه شورای حل اختالف مجتمع شورای حل 
اختالف ش��عبه اول حاضر ش��وند، عدم حضور مدعوین مانع اجرای قرار نخواهد بود.  

قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر پیله داربنی
-------------------------------

آگهی ماده ۱۰ آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون
ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین

 برابر آراء هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مس��تقر در واحد ثبتی شهرس��تان س��رعین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان 
ذیل محرز گردیده اس��ت ، لذا مش��خصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بش��رح ذیل 
به منظور اطالع عموم در یک نوبت آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف 
مدت بیس��ت روز اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک محل تس��لیم و پس از 
اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مرجع 
قضایی تقدیم نمایند:رای ش��ماره ۱۹۰۱ - ۹۹/۹/۱۸ : آقای حس��ین هاش��م پور فرزند 
منصور نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین محصور به ش��ماره ۹۵۱۷ فرعی از ۳۱۰  
اصلی به مس��احت ۴۹۴/۱۴ مترمربع رای ش��ماره ۱۹۰۰ - ۹۹/۹/۱۸ : آقای حس��ین 
هاشم پور فرزند منصور نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین محصور به شماره ۹۵۱۸ 

فرعی از ۳۱۰  اصلی به مساحت ۴۴۶/۸۰ مترمربع
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین – محمدی
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بانک صادرات ایران از آغاز طرح پرداخت تسهیالت به کسب و کارهای 
آس��یب دیده از کرونا تا کنون هش��ت هزار میلیارد ریال به بیش از ۵۵ 

هزار متقاضی این تسهیالت پرداخت کرده است.
ب��ه گ��زارش تجارت به نق��ل از روابط عمومی بانک ص��ادرات ایران، 
تس��هیالت پرداختی این بانک به کس��ب و کارهای آس��یب دیده از 
کرونا، از ابتدای خردادماه سال ۹۹ تاکنون به هشت هزار میلیارد ریال 
رس��یده و ۵۵ هزار و ۳۷۲ بنگاه تولیدی و اقتصادی از این تس��هیالت 

بهره مند شده اند.
طی این مدت، ش��ش هزار و ۱۰۰ کس��ب و کار آس��یب دیده از کرونا در اس��تان خراسان 
رضوی با دریافت بالغ بر ۹۱۱ میلیارد ریال، بیشترین سهم را در بین ۳۱ استان کشور 
از تسهیالت مذکور به خود اختصاص داده اند و استان های گیالن، فارس، چهار محال 
و بختیاری، کرمان، کرمانشاه، مازندران، لرستان، اصفهان و ایالم به ترتیب در مجموع 
در ردیف ۱۰ استان برتر در زمینه دریافت تسهیالت کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 

از بانک صادرات ایران از خرداد سال جاری تاکنون قرار گرفته اند. بانک 
صادرات ایران برای کمک به حفظ و افزایش اشتغال و تداوم فعالیت 
در واحدهای تولیدی فعال آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا پرداخت 
تسهیالت را با جدیت در دستور کار خود قرار داده و اشخاص حقیقی و 
حقوقی فعال دارای مجوز کسب یا تولید در بخش ها و رسته های تعیین 
شده از سوی وزارت خانه های صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، 
گردش��گری و صنای��ع دس��تی، ورزش و جوان��ان، آموزش و پرورش، 
فرهنگ و ارش��اد اس��المی، تحقیقات و فناوری اطالعات، بهداش��ت، 
درمان و آموزش پزش��کی، راه و شهرس��ازی، کش��ور و جهاد کشاورزی که فعالیت های 
آنها در دوره شیوع کرونا با اختالل روبه رو بوده است، مشمول این تسهیالت شده اند. 
این تسهیالت تنها به متقاضیانی تخصیص خواهد یافت که در سامانه »کارا«ی وزارت 

تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده و به بانک معرفی شده باشند.

 تسهیالت ٨ هزار میلیاردی بانک صادرات ایران 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا

س��ریع ترین روش کارت به کارت بانک آینده، اس��تفاده از اپلیکیشن 
هم��راه کارت اس��ت. بناب��ر اعالم هم��راه کارت، نس��خه اندروید و 
 ios برنام��ه هم��راه کارت را می توانی��د از وبس��ایت آن دانل��ود کنید.
س��قف روزانه کارت به کارت بانک آینده در همراه کارت ۶ میلیون 
 تومان اس��ت که این س��قف توس��ط خود بانک تعیین ش��ده اس��ت.
ب��رای انج��ام کارت ب��ه کارت اینترنتی بانک آینده و س��ایر بانک ها 
ب��ه رم��ز دوم نی��از داری��د که ب��ا مراجعه ب��ه خودپردازه��ای بانک 
 آین��ده موج��ود در س��طح ش��هر می توانی��د آن را دریاف��ت کنی��د.

. کارت به کارت از مبدا کارت هدیه بانک آینده امکان پذیر نیست و از این کارت تنها 
می توان در تراکنش های خرید استفاده کرد. . با نصب اپلیکیشن همراه کارت می توانید از 
مبدا سایر بانک های عضو شتاب نیز کارت به کارت کنید. برای افزایش امنیت، بهتر است 
 رمز اول کارت بانکی را در فواصل زمانی کوتاه تغییر دهید و رمز دوم پویا خود را فعال کنید.
اپلیکیشن همراه کارت خدمات ویژه ای را برای صاحبین بانک آینده فرآهم کرده که 

 در سایر اپلیکیشن های مالی ارائه نمی شوند. این خدمات عبارتند از:
اس��تعالم موجودی و ۱۰ تراکنش آخر:با اس��تفاده از اپلیکیشن همراه 
کارت می توانید موجودی و ۱۰ تراکنش آخر حساب بانک آینده را به 
صورت رایگان مش��اهده کنید )در س��ایر اپلیکیشن های بانکی برای 
هر بار اس��تعالم موجودی و ۱۰ تراکنش آخر به ترتیب مبلغ ۱۲۰ و 
۲۴۰ تومان از حس��اب ش��ما کس��ر خواهد شد(. از طرفی، استعالم ۱۰ 
 گردش آخر کارت بانک آینده تنها در همراه کارت امکان پذیر است.
*الزم به ذکر اس��ت امکان دریافت موجودی حس��اب س��ایر بانک ها 
 نی��ز در هم��راه کارت وج��ود دارد؛ ول��ی کارمزد انجام این تراکنش ۱۲۰ تومان اس��ت.
کارت به کارت تا س��قف ۳ میلیون تومان:س��قف کارت به کارت بانک آینده، تنها در 
اپلیکیشن همراه کارت روزانه ۳ میلیون تومان است )البته طبق بخشنامه بانک مرکزی 
جهت کنترل و پیش��گیری از ش��یوع ویروس کرونا، س��قف انتقال وجه بانک آینده در 

همراه کارت ۶ میلیون تومان شده است.(

 امکانات ویژه همراه کارت برای صاحبین 
کارت بانک آینده 
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 طرح واردات خودرو 
به مناطق آزاد تعیین تکلیف نشد

طبق اعالم دبیر شورای عالی مناطق آزاد، هنوز طرح پیشنهادی 
واردات خودرو به این مناطق در دولت تعیین تکلیف نش��ده و 
ام��کان واردات ب��دون انتق��ال ارز نیز ب��ه دلیل ممنوعیت کلی 
اعم��ال ش��ده در واردات خودرو وج��ود ندارد. مرتضی بانک در 
رابطه با آخرین وضعیت طرح پیشنهادی به دولت برای واردات 
خودرو گفت که با توجه به فرسوده شدن خودروها و نیازی که 
وج��ود داش��ت، طرح واردات به ص��ورت محدود به دولت ارائه 
شد ولی تعیین تکلیف و نظری اعالم نشده است؛ بنابراین این 
محدودیت همچنان برای مناطق آزاد وجود دارد. دبیر شورای 
عالی مناطق آزاد درباره امکان واردات خودرو بدون انتقال ارز 
در مناطق آزاد گفت: تصمیم دولت و دستگاه های ذیربط فعال 
این است که واردات خودرو ممنوع باشد و این مصوبه تسهیل 
ترخیص کاال برای ورود آن دسته کاالهای ضروری است که 
در این دس��ته بندی بخش��ی از گروه )۴( نیز از س��همیه بخش 
ارزی که صادر شده و به عبارتی واردت مقابل صادرت امکان 
ترخیص دارد. وی یادآور ش��د: واردت بدون انتقال نیز با توجه 
ب��ه محدودی��ت کلی که برای واردات خودرو وجود دارد امکان 

پذیر نیست، مگر مجوزی در این رابطه صادر شود.

 صدور دستور پیگیری وضعیت
 کاالهای متروکه از گمرکات

س��ازمان ام��وال تملیک��ی اعالم ک��رد، به قی��د فوریت درباره 
کاالهایی که مشمول متروکه گردیده، نسبت به انجام تشریفات 
قانونی در خصوص تعیین تکلیف آنها اقدام ش��ود. به گزارش 
تسنیم،  سرپرست جمع آوری و مدیریت اموال منقول سازمان 
جمع آوری و فروش اموال تملیکی کش��ور  در بخش��نامه ای 
به مدیران و روس��ای س��ازمان در سراس��ر کشور اعالم کرد، بر 
اس��اس بخش��نامه گمرک ایران در خصوص رسوب کاالها در 
انبار ۱-بنادر، ۲-گمرکات، ۳-انبارهای عمومی  مراتب به قید 
فوریت از گمرکات پیگیری شده و کاالهایی که مشمول متروکه 
گردیده اس��ت نس��بت به انجام تش��ریفات قانونی در خصوص 
تعیین تکلیف آنها اقدام ش��ود. گفتنی اس��ت، گمرک ایران نیز 
در بخش��نامه ای به گمرکات کش��ور اعالم کرده بود، با توجه 
به مصوبات ابالغی و در راس��تای کاهش رس��وب کاال و تعیین 
تکلی��ف کااله��ای موجود در بنادر کش��ور از حیث پایان مهلت 
نگهداری و ش��مول احتمالی با مقررات متروکه اعم از مناطق 

ویزه و آزاد تجاری در سه محور اعالمی اقدام شود.

آغاز ترخیص کامیون های وارداتی دست دوم 
از گمرک

گمرک ایران بخشنامه مجاز بودن ترخیص کامیون های دست 
دوم واردات��ی را ب��ا هماهنگی س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای به کلیه گمرکات اجرایی کشور ابالغ کرد. به گزارش 
مهر، پس از آنکه وزیر راه و شهرس��ازی طی نامه ای به رئیس 
جمهور، خواهان موافقت وی با ترخیص کامیون های وارداتی 
دست دوم )زیر ۳ سال ساخت( اروپایی و کره ای و ژاپنی که در 
انبارهای گمرکات کش��ور دپو ش��ده اند، شد، رئیس جمهور نیز 
بالفاصله با درخواست وی موافقت کرد و به وزیر صمت دستور 
داد تا با ترخیص آنها موافقت کند. پس از موافقت وزارت صمت 
با ترخیص کامیون های دست دوم وارداتی که در سامانه جامع 
تجارت، ثبت س��فارش واردات ش��ده بودند، گمرک و س��ازمان 
راه��داری نی��ز ب��ا یکدیگر توافق کرده اند ک��ه به ازای هر یک 
دستگاه کامیون فرسوده که گواهی اسقاط دریافت کرده باشد، 
یک دستگاه کامیون دست دوم زیر ۳ سال ساخت از انبارهای 
گمرکات ترخیص شوند. صدراهلل بمانا مشاور سازمان راهداری 
و حمل و نقل جاده ای در امور نوس��ازی ناوگان عمومی حمل 
و نقل نیز دو هفته قبل از موافقت رئیس جمهور با درخواس��ت 
وزیر راه برای ترخیص حدود ۲ هزار دستگاه کامیون مانده در 

انبارهای گمرک خبر داده بود.

قیمت قطعی "شاهین "مشخص شد
رئیس شورای رقابت از مشخص شدن قیمت نهایی خودروی 
ش��اهین که قرار اس��ت زمس��تان امس��ال به بازار عرضه شود، 
خبر داد. به گزارش تسنیم، رضا شیوا رئیس شورای رقابت در 
خص��وص قیمت خودروهای جدید، گفت:خودروهای جدید در 
کلینیک تجاری قیمت گذاری می شوند، برای خودروی شاهین، 
گروه خودروس��ازی س��ایپا اطالعات تکمیلی را به این کلینیک 
ارسال و قیمت این خودرو مشخص شد. وی در رابطه با قیمت 
نهایی شاهین، افزود: قیمت کارخانه شاهین در سه ماهه سوم 
۲،۳۶۵،۰۰۰،۰۰۰ ریال که با احتساب افزوده شماره گذاری و 

بیمه، ممکن است حدود ۱۳ درصد به این مبلغ اضافه شود.

 تعریف یک میلیارد دالر 
برنامه توسعه ای در فوالد مبارکه

مدی��ر عام��ل فوالد مبارکه بیان کرد: در فوالد مبارکه هم اکنون 
یک میلیارد دالر برنامه توسعه ای تعریف شده است. به گزارش 
شاتا، عظیمیان با بیان این مطلب، افزود: فوالد مبارکه بزرگترین 
تولیدکننده آهن اسفنجی منطقه و سهم ۲۰ درصدی منطقه منا 
را در اختیار دارد. وی فوالد مبارکه را محصول انقالب دانست و 
اضافه کرد: یکهزار کارخانه به ما محصول می دهند و حدود سه 
هزار کارگاه از محصوالت ما استفاده می نمایند. مدیرعامل فوالد 
مبارکه همچنین ادامه داد: ۱۲ شرکت بزرگ در مجتمع مبارکه 
داریم که از فوالد مبارکه شروع می شود و سه هلدینگ در مبارکه 
وجود دارد. عظیمیان، مبارکه را بنگاه صنعتی اقتصادی دانست و 
گفت: یکی از بزرگترین هلدینگ های مالی کشور توسط فوالد 
مبارکه در حال تاسیس است و اولین مجوز استفاده از سهام خزانه 
را به نام مبارکه کسب کردیم. وی همچنین یکی از دالیل حاشیه 
سود ۴۴ درصدی در فوالد مبارکه را در اختیار داشتن زنجیره کامل 
تولید دانست. مدیرعامل فوالد مبارکه اضافه کرد: فوالد مبارکه 

بزرگترین شرکت کشور با سرمایه ثبتی است.

صنعت و تجارت: بخش مهمی از اقتصاد كشور وابسته به بنگاه 
های كوچك و متوسط است و اين واحدها بيشترين حجم اشتغال 
و توليد ناخالص ملی را به خود اختصاص داده اند. به استناد آمار 
و اطالعات نهادهای بين المللی از جمله بانك جهانی واحدهای 
كوچك و متوسط صنعتی تاثير محسوسی بر اشتغال و درآمد 
ملی كشـورها دارند، بنابراين تقويت و سـازماندهی واحدهای 
كوچك و متوسط اقتصادی به امری ضروری تبديل شده است. 
هنوز شـاخص های استانداردی برای صنايع كوچك و متوسط 
ارائه نشـده و كشـورها با توجه به شرايط اقتصادی خود تعريف 
منحصر به فردی از اين كسب و كارها ارائه كرده اند. در اين بنگاه 
های اقتصادی، مديريت و مالكيت واحد است و معموال به صورت 

خانوادگی اداره می شود.
به شکل کلی بنگاه های کوچک و متوسط، واحدهای صنعتی و 
خدماتی ش��هری و روس��تایی هستند که بین ۱ تا ۱۰۰ نفر نیروی 
انس��انی دارند و به س��ه ش��اخه خرد، کوچک و متوسط تقسیم می 
شوند. معموال واحد های خرد از ۱ تا ۹ نفر نیروی کار، واحد های 
کوچک از ۱۰ تا ۵۰ نفر نیروی کار و واحد های متوس��ط از ۵۱ تا 
۱۰۰ نفر نیروی کار تشکیل شده است. البته این تقسیم بندی در 
کشورها متفاوت بوده و مقیاس استانداردی برای آن تعیین نشده 
اس��ت. بانک مرکزی ایران، کس��ب و کارهایی با کمتر از ۱۰۰ نفر 
نیروی کار را به عنوان بنگاه های کوچک و متوسط تعریف کرده 
است. همچنین راه اندازی این بنگاه های اقتصادی با سرمایه ای 

حدود ۱۰۰ میلیون تومان امکان پذیر است.
صنایع کوچک با مزیت های ویژه می توانند نقش مهمی در اقتصاد 
ایفا کنند. آمارها نشان می دهد فعایت اثر بخش صنایع کوچک، 
در حل بحراِن بیکارِی تاثیر قابل توجهی دارد. در سال های اخیر 
صنایع کوچک و متوسط نقش قابل توجهی در ایجاد اشتغال داشته 
ان��د. از ده��ه ۸۰ میالدی به بعد نیمی از کل فرصت های ش��غلی 
ایالت متحده به بنگاه های کوچک و متوس��ط اختصاص داش��ته 
و تقریبا ۵۰ درصد فرصت های شغلی جدید این کشور در نتیجه 
تاسیس بنگاه های کوچک و متوسط ایجاد شده است. حدود ۷۰ 
درصد اقتصاد ایتالیا و فرانسه به صنایع کوچک و متوسط وابسته 
اس��ت. حدود ۷۰ درصد از فرصت های ش��غلی و حدود ۵۰ درصد 
تولید داخلی کشور ما نیز به فعالیت صنایع کوچک وابسته است. 
بنگاه های کوچک به سبب مزیت های خاص خود، نوآور تر از صنایع 
بزرگ هستند. برخورداری از بوروکراسی منعطف مانع ساختارهای 
تشکیالتی پیچیده در این صنایع می شود و محدودیت این شرکت 
ها در تنوع تولید را کاهش می دهد. همچنین بر اساس استراتژی 
هزینه برخی قطعات و محصوالت برای صنایع بزرگ و شرکت 

هایی که محصول نهایی آنها به قطعات متنوع وابسته است، قابل 
توجیه اقتصادی نیست، در نتیجه تولید برخی قطعات آنها به شرکت 
های کوچک واگذار می شود و شرایط تخصصی شدن بیش از پیش 
آنها را رقم می زند و این شرایط به ویژه در صنعت خودرو سازی، 

مواد غذایی و کشاورزی کشور قابل مشاهده است.
در یک نگاه، توسعه اقتصادی، توزیع عادالنه ثروت، اشتغال زایی، 
توسعه صنعتی در نقش اقمار صنایع بزرگ، رقابت اقتصادی، هزینه 
های کم و مطلوبیت جذب س��رمایه گذاری خارجی از مهمترین 
ویژگی های صنایع کوچک و متوسط است. در این میان در اختیار 
نداشتن منابع مالی الزم برای توسعه شرکت های کوچک و متوسط 
از مشکالت بزرگی است که مسیر افزایش تولید ناخالص ملی ایران 
را ناهموار کرده است. بنگاه های اقتصادی به دلیل عدم دسترسی 
به س��ازوکار تامین مالی کافی، از حرکت در مس��یر رشد اقتصادی 
کش��ور باز ماندند. ادامه این ش��رایط از یکس��و بازتولید بیکاری و از 
س��وی دیگر بازتولید رکود اقتصادی را به همراه دارد و این مس��یر 

به کاهش تولید داخلی منجر خواهد شد. 

تأمین مالی صنایع کوچک از طریق فرابورس � 
در همین حال سرپرس��ت س��ازمان صنایع کوچک و ش��رکت 
شهرک های صنعتی ایران گفت: با ایجاد امکان پذیرش واحدهای 

صنعتی کوچک و متوسط در بورس، تابلوی آنها در فرابورس راه 
اندازی شده که اقدام مهم برای تامین مالی است. اصغر مصاحب 
در گفتگو با ایرنا  افزود: با توجه به اینکه شاید بسیاری از صنعتگران 
و تولیدکنندگان از این قضیه مطلع نباشند تقاضا می شود که این 
اطالع رس��انی صورت گیرد تا واحدهای کوچک و متوس��ط بدانند 
می توانند با حمایت صنایع کوچک و ش��هرکهای صنعتی ایران 
فرآیند پذیرش خود را دنبال و بر روی تابلو سهام خودشان را عرضه 
کنند. وی اظهار داشت : به این طریق می توان به تامین مالی تزریق 
شده ای دست یافت که خیلی ساده تر از استفاده از بازار پول یعنی 
بانک و نظیر آن است. وی با بیان اینکه اکنون در شهرک ها و نواحی 
صنعتی  بیش از ۴۶ هزار واحد صنعتی مستقر است گفت: بخش 
عمده این واحدها را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهند. 
مصاحب یادآور شد: در مجموعه واحدهای مستقر در شهرک ها 
و نواحی صنعتی  حدود ۹ هزار واحد با مشکالتی مواجه شدند که 
به راکد شدن واحد یا غیرفعال شدن آن واحدها منجر شده است. 
وی ادامه داد: مدتی پیش یک عارضه یابی س��ریع انجام ش��د که 
براساس خود اظهاری موانعی که موجب شده بود این اتفاق برای 
صنایع کوچک و متوس��ط روی دهد شناس��ایی شود که بیشترین 
دالیل آن مربوط به تامین مالی و نقدینگی، فقدان بازار و تامین 
مواد اولیه بود. سرپرس��ت س��ازمان صنایع کوچک و شهرک های 

صنعتی ایران برگزاری رویدادی برای موضوع فرابورس را به عنوان 
پایلوت کشوری در استان اصفهان و یا همکاری شرکت شهرک 
ه��ای صنعتی این اس��تان، اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی، 
انجمن کارآفرینی و اتاق بازرگانی و با نظارت معاونت اقتصادی را 
اقدامی مهم برشمرد و گفت: با اطالع رسانی های صورت گرفته 
پیگیر هستند تا تعدادی از واحدهای صنعتی کوچک و متوسط را 
برای ورود به بازار فرابورس انتخاب کنند. این مقام مسوول تاکید 
کرد: کمک های الزم به آنها انجام خواهد شد تا بتوانند به عنوان 

پیشران در قضیه فرابورس عمل کنند.

*در خواس���ت تس���هیل ورود صنای���ع کوچ���ک ب���ه  � 
فرابورس

پیش از این محمدرضا زهره وندی، رئیس کمیسیون صنعت و 
معدن اتاق بازرگانی تهران گفته بود که از آنجا که صنایع کوچک 
عمدتا از تس��هیالت بانکی محروم هس��تند دولت ش��رایط ورود 
این صنایع به فرابورس را تس��هیل کند. وی اضافه کرد: صنایع 
کوچ��ک از نظ��ر تامین مواد اولیه نیز در مضیقه هس��تند و برای 
تامین این مواد باید به بازار مراجعه کنند. مس��اله این اس��ت که 
مواد اولیه عرضه شده در بورس، اغلب نصیب دالالن شده و آنها 
در ارائه این مواد به صنایع کوچک از ارائه فاکتور رسمی امتناع 
می ورزند. بر این اس��اس، تولیدکنندگان نمی توانند هزینه خرید 
مواد اولیه را در دفاتر خود قید کنند و به همین دلیل، دفاتر آنها 
از سوی ممیزان مالیاتی رد شده و همچنین از حاشیه سودشان 
کاس��ته می ش��ود. زهره وندی با اش��اره به راهکارهای حمایتی 
دولت از صنایع گفت: در این شرایط انتظاری برای کمک مالی 
و رانت زای دولت وجود ندارد، اما باید دست کم قوانین و مقررات 
مزاحم که هر روز عرصه را بر فعاالن اقتصادی تنگ تر می کند، 
کنار گذاش��ته ش��ود. تامین زیرساخت ها در شهرک های صنعتی 
تس��ریع ش��ده و موانع توس��عه واحدهای صنعتی در شهرک ها از 
میان برداشته شود، زیرا اکنون بسیاری از شهرک های صنعتی به 
یک کشور جنگ زده شباهت پیدا کرده است. رییس کمیسیون 
صنع��ت  و مع��دن ات��اق بازرگانی تهران ادامه داد: دولت در حال 
حاض��ر از درآم��د نفتی محروم مان��ده و درآمدهای صادراتی نیز 
کفاف هزینه هایش را نمی دهد، از این رو به منابع درآمدی خود 
در داخل چشم دوخته است. اما در شرایط فعلی که اغلب دولت ها 
به حمایت های مالی از صنایع و کس��ب و کارها روی آورده اند، 
انتظار این اس��ت که دولت ایران حداقل از تش��دید فش��ارهای 
مالیاتی دست بردارد و، اما راهکار نهایی حمایت از فعالیت های 

صنعتی، ایجاد ثبات اقتصادی و تورم است.

گاممهموزارتصمتبرایتأمینمالیواحدهایتولیدیکوچکومتوسط

 تابلوی صنایع کوچک در فرابورس راه اندازی می شود

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

ارزشبازارمساز۳۲۲هزارمیلیاردتومانعبورکردابطالکارتهایبازرگانیصادرکنندگانبدحساب
 نایب رییس کمیس��یون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به اینکه نبود 
ارز کافی یکی از مشکالت عمده در کشور است، اظهار کرد: بانک مرکزی برای 
مدیریت نوسانات ارزی باید در بازار کنترل نوسانی داشته باشد. سیاستگذار پولی 
باید به دنبال راهکاری بهتر از تزریق ارز در بازار باشد. هیبت اهلل اصولی در گفتگو 
با ایبِنا تصریح کرد: بانک مرکزی باید اعالم کند هر کسی هر مقدار ارز دارد در 
قالب س��پرده ارزی وارد سیس��تم بانکی کند تا هم س��ود منطقی به آن تعلق گیرد 
و هم اینکه ش��رایط بازار به تعادل برس��د و قیمت ها کنترل ش��ود. وی ادامه داد: 

ارزها باید از دس��ت افراد خاص و کس��انی که میزان زیاد ارز خریداری کردند و حاال نمی دانند باید با آنها چه کار 
کرد، خارج و وارد بازار شود. نایب رییس کمیسیون اقتصاد کالن اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه دولت نباید بر 
ارزهای حاصل از صادرات تاکید بیش از اندازه داشته باشد، ادامه داد: در وهله نخست باید از صادرکنندگان پرسید 
چرا نمی توانید ارز خود را به اقتصاد برگردانید؟  به گفته اصولی، به تازگی نیز کارت بازرگانی برخی صادرکنندگانی 
که ارز صادراتی را به کشور برنگرداندند باطل شد. باید به صادرکننده فرصت دهند تا این امر را اجرایی کند. من 
صادرکننده ای را می شناس��م که کاالی خود را به مقصد ارس��ال، اما هنوز پولی دریافت نکرده و حتی خریدار به 

او گفته که اگر نمی توانید صبر کنید، کاالها را بر می گردانیم.

مدیرعامل ملی مس گفت: خوشحال هستیم که امروز با ارزش مارکت ۳۲۲هزار میلیارد 
تومان دومین شرکت بزرگ بازار بورس بعد از هلدینگ خلیج فارس هستیم و با طرح های 
توسعه ای که در سال آینده افتتاح خواهیم کرد ارزش بازار ملی مس به طور چشمگیری 
افزایش پیدا می کند. به گزارش تسنیم، اردشیر سعدمحمدی با اعالم این خبر، گفت: این 
تفاهم نامه با هدف برنامه ریزی برای سرمایه گذاری های جدید و تامین مالی طرح های 
توسعه و کمک به توسعه صنعت و اقتصاد ملی کشور انجام شده است. سعدمحمدی با 
اشاره به عوامل بنیادی و تأثیرگذار بر آینده صنعت مس افزود: اتحادیه اروپا در تدوین 

استراتژی های سرمایه گذاری برای یک دهه آینده، مس را در ردیف نخستین و برترین عنصر سرمایه گذاری قرار داده 
است. مدیرعامل شرکت مس با اشاره به تغییرات مصرف انرژی، افزایش جمعیت و افزایش تولید خودرووهای الکتریکی 
گفت: یکی از دالیل آینده دار بودن صنعت مس در سودآوری پررنگ شدن نقش الکتریسته در بخش انرژی تا ۲۰۵۰ 
است. سعدمحمدی تصریح کرد: به طور طبیعی با افزایش رشد مصرف انرژی  الکتریسیته، مس به دلیل خاصیت هدایت 
الکتریکی که دارد نقش مهمتری در صنایع ایفا می کند. مدیرعامل شرکت مس با اشاره به جایگاه هفتم شرکت مس در 
ذخایر مس دنیا گفت: در حال حاضر، شرکت مس ۴،۵ درصد از ذخایر مس جهان را در اختیار دارد و با برنامه ریزی های 

صورت گرفته به دنبال این هستیم تا رتبه کشور را از جایگاه هفتم به ششم ارتقا دهیم.

عرضه محصوالت فوالدی در بورس خللی در صادرات ایجاد نمی کند
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت بیان ک��رد: عرضه محصوالت 
فوالدی در بورس به س��بب حمایت از حوزه تولید بوده اس��ت و 
مطمئنًا خللی در صادرات کش��ور در این بخش ایجاد نخواهد 
کرد. به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی در گفتگو با خبرنگاران 
با بیان این مطلب، افزود: در ۴۰ س��اله گذش��ته در حوزه فوالد 
اقدامات خوبی در کشور انجام شده است به طوری که از ۵۰۰ 
هزار تن تولید فوالد قبل از انقالب اکنون به ۲۸ میلیون تن تولید 
فوالد رسیده ایم. وی همچنین از هدف گذاری برای تولید ۵۵ 
میلیون تن فوالد تا افق ۱۴۰۴ در کشور خبر داد. وزیر صنعت، 
مع��دن و تج��ارت همچنین به تهیه برنامه های راهبردی فوالد 

و اجرای گام به گام آنها تا افق ۱۴۰۴ اشاره داشت.

رزم حسینی با بیان اینکه فوالد کشور 
در رف��ع تحریم ها و تامین مواد اولیه 
کارخانجات مرتبط نقش مهمی ایفا 
نموده اس��ت، ادامه داد: فوالد کشور 
عالوه ب��ر تامین نیازه��ای داخلی، 
بخ��ش مهمی از محصوالت خود را 
صادرات کرده و برای کش��ور در این 
مقطع حس��اس کنونی ارز آوری به 

ارمغان آورده اس��ت. وی در ادامه س��خنان خود فوالد مبارکه را 
از مهم ترین مجموعه های فوالدی کش��ور دانس��ت که دارای 
اشتغال قابل توجه و شرکت های زیرمجموعه خوبی در سراسر 

کشور است و تصریح کرد: این شرکت 
تولی��د و درآمد خوب��ی دارد و در بورس 
کش��ور نیز فعال می باشد. وزیر صنعت، 
معدن و تجارت از آغاز طرح توسعه فاز 
دوم ن��ورد گرم ف��والد مبارکه، خبر داد 
و گف��ت: برنامه ریزی و طرح های الزم 
ب��رای تکمی��ل و راه ان��دازی این طرح 

توسعه ای آماده می باشد.
رزم حسینی درخصوص صادرات محصوالت فوالدی نیز، بیان 
کرد: براس��اس ش��یوه نامه ابالغی ستاد اقتصادی دولت، تمامی 
محصوالت فوالدی باید در بورس کاال عرضه شوند و از مازاد 

آن ص��ادرات ص��ورت بگیرد. وی همچنین تصریح کرد: هدف 
از اب��الغ ای��ن ش��یوه نام��ه تقویت تولید بوده اس��ت تا عرضه و 
تقاضای محصول در بورس کاال به صورت ش��فاف دنبال ش��ود 
و استفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل قیمت ها خواهد 
شد. وی همچنین تصریح کرد: در سند فوالدی کشور با تعامل 
تشکلهای بخش خصوصی، سهمیه بندی ها انجام شده است و 
هیچ محدودیتی در صادرات وجود ندارد و با این روش صادرات 

هم می تواند صورت بگیرد.
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت همچنی��ن از تصویب ۵۰ هزار 
میلیارد تومان اعتبار برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 

در شورای پول و  اعتبار خبر داد. 

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس می گوید با 
واردات خ��ودرو، عصر طالیی خودروس��ازان به پایان 
می رسد، بنابراین این شرکت ها ناچار می شوند، کیفیت 
و کمیت خود را افزایش داده و با همتایان خارجی خود 
رقاب��ت کنن��د. اله وردی دهقانی در گفتگو با خانه ملت 
گفت: مش��کل اصلی بازار خودرو در ش��رایط کنونی 
کمب��ود عرض��ه و تولید اس��ت؛ هرچند خودروس��ازان 
طی س��ال های گذش��ته با مشکالتی روبه رو بودند اما 
نمی توان همیشه منتظر آنها بود. این نماینده مجلس 
یازدهم اضافه کرد: در شرایطی که خودروسازان قیمت 
محصوالت تولیدی خود را متناسب با نرخ ارز افزایش 
داده و دم از ورشکستگی می زنند، مردم نیز از کیفیت 
خودروه��ای داخلی ناراضی هس��تند زیرا خودروهای 
داخلی در مقایس��ه با همتایان خارجی خود بی کیفیت 

بوده و گران هستند. وی با بیان اینکه باید با اخذ تدابیر 
ویژه از زیان خودروس��ازان جلوگیری ش��ود و از سوی 
دیگر خودرو را به دس��ت مصرف کننده واقعی رس��اند، 
اضافه کرد: باید به افرادی که به خودرو نیاز دارند اجازه 
داده ش��ود، با تعرفه پایین خودرو وارد کش��ور کنند تا از 
یک س��و نیاز داخلی تامین ش��ود و از س��وی دیگر بازار 
سیاه جمع شود. وی ادامه داد: با واردات خودرو، عصر 
طالیی خودروسازان به پایان می رسد و این شرکت ها 
ناچار می شوند، کیفیت و کمیت خود را افزایش داده و 
با همتایان خارجی رقابت کنند. ما باید به این س��مت 
حرکت کرده و ضمن حمایت از تولید داخل، از حقوق 
مص��رف کنن��ده نیز دفاع کنی��م. دهقانی با بیان اینکه 
بای��د خ��ودروی مورد نیاز مردم یعنی خودروی به روز و 
باکیفیت تامین شود، تصریح کرد: باید در برابر واردات 
خودرو به خودروس��ازان اجازه صادرات داده ش��ود تا در 
ص��ورت ت��وان، مازاد تولید خود را به خارج صادر کنند. 
پی��ش از این س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن 
مجلس گفته بود که در طرح تحول در تولید و عرضه 
خودرو راهکارهایی برای واردات خودرو پیش بینی شده 
ک��ه در ص��ورت تصویب و تبدی��ل آن به قانون امکان 
تحقق درآمدهای پیش بینی ش��ده در بودجه ۱۴۰۰ از 

محل واردات خودرو فراهم می شود.

رییس ش��ورای ملی زعفران گفت: صادرات زعفران در 
هفت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ 
وزنی ۱۵ درصد افزایش یافت در حالیکه در ۲ ماه ابتدای 
سال جاری با کاهش صادرات مواجه شدیم. به گزارش 
ایرنا، محس��ن احتش��ام افزود: در این مدت از طرفی با  
کاهش قیمت پایه صادراتی زعفران مواجه ش��دیم که 
یکی از عوامل کاهش قیمت در فصل برداشت محصول، 
ش��یوع ویروس کرونا بود که به دلیل نبود کارگر قابل 
مدیریت کردن نبود. وی درباره کاهش قیمت زعفران 
اظهار داشت: وقتی شورای ملی زعفران مهرماه امسال 
در ارتباط با زعفران قیمت مصوب تعیین کرد حتی این 
محصول با قیمتی باالتر توسط صادرکنندگان خریداری 
ش��د و زعفران نگین س��وپر به کیلویی ۲۱ تا ۲۴ میلیون 
توم��ان رس��ید. رییس اتاق بازرگان��ی، صنایع، معادن و 
کشاورزی بیرجند با بیان اینکه قیمت محصول با عرضه 
و تقاضا در ارتباط اس��ت افزود: محصوالت کش��اورزی 
در فصل برداش��ت و عرضه ش��رایط ویژه خود را دارد 
به این معنا که در فصل برداش��ت عرضه زیاد و تقاضا 
ثابت است. وی با تاکید بر اینکه امسال شیوع ویروس 
کرون��ا بر کاه��ش قیمت گل زعفران اثرگذار بود اظهار 
داش��ت: با توجه به توس��عه س��طح زیرکشت زعفران در 
حقیقت به مکانیزاسیون در بحث برداشت و جداسازی 

گل نپرداخته ای��م. احتش��ام ادام��ه داد: موضوع کرونا و 
لزوم رعایت پروتکل های بهداش��تی س��بب ش��د حتی 
دس��تمزدهای تعیین شده سه برابر سال های عادی بود 
اما با نبود یا کمبود کارگر مواجه شدیم همچنین در زمینه 
باز کردن گل مانند سال های قبل کارگر نداشتیم. وی 
بیان کرد: در این زمینه شورای ملی زعفران شهریور سال 
گذشته طرح جهش تولید و صادرات زعفران را تدوین و 
تقدیم مسووالن کرد که اگر اجرا شود خیلی از مشکالت 
و نارضایتی های حوزه زعفران برطرف خواهد شد. رییس 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند اظهار 
داش��ت: امروز نیاز داریم انگیزه تولیدکننده و کارآفرین 
را افزای��ش دهی��م ام��ا با موانعی ک��ه در راه تولیدکننده 
ایجاد می شود کسانی که وارد فضای سوداگری و داللی 

می شوند از تولید کننده سود بیشتری می برند.

صادرات زعفران 1۵ درصد افزايش يافتپايان عصر طاليی خودروسازان با واردات خودرو
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وزارتراهگزارشواقعیقیمتمسکنرامنتشرمیکند

 اعالم نرخ های رسمی قیمت مسکن در تهران 
گروه راه و مسكن: در حالی وزارت راه چهار ماه است كه گزارش 
قيمت مسكن را منتشر نكرده كه معاون وزير راه از انتشار گزارش 

مربوط به تحوالت بازار مسكن طی هفته آينده خبر داد. 
ب��ه گ��زارش خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، وزارت راه 
و شهرس��ازی )دفتر اقتصاد مس��کن( از تیرماه امس��ال تاکنون 
گزارش های مربوط به تحوالت قیمت مس��کن تهران را منتش��ر 
نکرده است. این اقدام به گفته مسئوالن مربوطه با هدف انتشار 

قیمت های واقعی بازار صورت گرفته است.
اوایل مهرماه امسال معاون وزیر راه و شهرسازی با اعالم این که 
متوسط قیمت مسکن ۲۶ استان کشور زیر ۱۰میلیون تومان است، 
گفته بود: گزارش واقعی قیمت مسکن به زودی منتشر می شود.

محمود محمودزاده درباره دلیل عدم انتشار گزارش متوسط قیمت 
مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی بیان کرد:  بر اساس قولی 
که داده ایم به زودی متوس��ط قیمت مس��کن ۲۹ اس��تان کشور را 
اعالم خواهیم کرد. دو روز قبل )۷ مهرماه ۹۹( برای اولین بار در 
ش��ورای عالی مس��کن این قیمت ها ارائه شد که بسیار به صحت 
نزدیک اس��ت و می تواند قیمت واقعی مس��کن را در کشور نشان 
دهد، به جای این که متوسط قیمت مسکن یک شهر را �� تهران 

�� برای کشور مالک قرار دهیم.
وی با بیان این که طی یکی دو روز آینده متوسط قیمت مسکن 
۲۹ استان کشور در سایت معاونت مسکن و ساختمان بارگذاری 
می ش��ود، افزود: اگر قیمت های درس��ت و صحیح را اعالم کنیم 
در بازار مسکن راهنماست، اما اگر فقط آمار خام را منتشر کنیم 
طبیعی است که گمراه کننده خواهد بود، به عنوان نمونه در شهر 
تهران متوسط قیمت مسکن را بیست و چند میلیون تومان اعالم 
می کنند، اما از نظر علمی وقتی از یک جامعه ای می خواهیم آماری 
را استخراج کنیم باید بخشی را که قیمت غیرطبیعی دارد، خارج 
کنیم. اگر در تهران عدد منطقه یک را از متوسط قیمت مسکن 

خارج کنیم، متوسط قیمت مسکن پایتخت به ۱۰ تا ۱۵ میلیون 
تومان خواهد رس��ید. محمودزاده گفت: بر اس��اس بررس��ی های 
صورت گرفته در ۷ استان کشور )در شهرهای مرکز استان( متوسط 
قیمت هر مترمربع واحد مسکونی )طی مرداد ۹۹( زیر ۵ میلیون 
تومان بوده اس��ت. در ۱۹ اس��تان متوس��ط قیمت مسکن زیر ۱۰ 
میلیون تومان، در ۲ اس��تان باالی ۱۰ میلیون و زیر ۱۵ میلیون 
تومان و فقط در یک استان )شهر تهران( متوسط قیمت مسکن 

باالی ۲۰ میلیون تومان بوده است.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تأکید بر این که در ۲۶ اس��تان 

کشور متوسط قیمت مسکن زیر ۱۰ میلیون تومان است، اضافه 
کرد: اگر برای این استان ها متوسط گیری کنیم، متوسط قیمت 
مس��کن کش��ور ۲۴ میلیون تومان نیس��ت بلکه ۱۰ تا ۱۲ میلیون 
تومان خواهد بود. یکی از دالیلی که اعالم می شد آمار مربوط به 
متوسط قیمت مسکن گمراه کننده است همین مورد بوده است، 
با انتش��ار متوس��ط قیمت مسکن واقعی در واقع شاهد شفافیت و 

ارائه دقیق اطالعات در بازار مسکن خواهیم بود.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با ابراز این که "نتوانس��تیم متوسط 
قیمت مسکن ۲ استان را جمع آوری کنیم"، اظهار کرد: متوسط 

قیمت در این دو استان نیز قطعاً زیر ۵ میلیون تومان است. وقتی 
قیمت ه��ای واقعی اعالم می ش��ود روی هم��ه چیز تأثیر مثبتی 
می گذارد. نمی توانیم قیمت مسکن یک شهر را مالک کل کشور 
کنیم و همه بخواهند خودشان را با یک خط کش غیرواقعی مقایسه 
کنند. محمودزاده با تأکید بر این که انتشار قیمت واقعی مسکن 
قطعاً تحولی ویژه در عملکرد بازار مسکن خواهد داشت، گفت: 
طی امروز و فردا متوسط قیمت مسکن مرداد ماه ۹۹ و بالفاصله 
متوسط قیمت مسکن شهریور ۲۹ استان کشور منتشر می شود.

به گزارش تسنیم، در فاصله دو ماه سپری شده از وعده معاون وزیر 
راه و شهرس��ازی، خبرها حاکی از آن اس��ت که اوایل هفته آینده 
وزارت راه و شهرس��ازی قیمت مس��کن را به تفکیک استان های 

مختلف منتشر می کند.
وی تاکید کرد: قطعا انتشار گزارش قیمت های واقعی مسکن از 

استان های مختلف تاثیر مثبتی بر بازار می گذارد.
در حالی بانک مرکزی متوسط قیمت مسکن تهران طی آبان ۹۹ 
را ۲۷.۱ میلیون تومان اعالم کرد که معاون وزیر راه گفت:متوسط 

قیمت واقعی مسکن تهران ۲۰ میلیون تومان است. 
محمود محمودزاده یادآور ش��د: با توجه به آنکه آماری که قبال 
ب��ا برداش��ت از داده ه��ای مرک��ز آمار و بان��ک مرکزی از قیمت 
خریدوفروش هر متر مربع واحد مس��کونی ارایه می ش��د فقط 
مختص تهران بود و تعمیم آن به کل کشور سبب افزایش کاذب 

قیمت ها می شد، ارایه آمار به آن شیوه متوقف شد.
وی بیان کرد: در ۲۷ مرکز استان، متوسط قیمت خرید و فروش 
مسکن برای هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۱۰ میلیون تومان 
است که حدود ۹ استان نیز متوسط قیمت خرید و فروش مسکن 
کمتر از ۵ میلیون تومان است. همچنین بررسی ها حاکی است 
که ۳ اس��تان نیز متوس��ط قیمت هرمترمربع واحد مسکونی بین 

۱۰ تا ۱۵ میلیون تومان خرید و فروش می شود.

اخبار كوتاه

زيربنايی

گسترششبکهریلیکشوردر4استانازسرگیریپروازهایتهران-مادرید
رییس سازمان هواپیمایی کشوری از مذاکره برای از سرگیری پروازهای تهران - 
مادرید خبر داد و گفت: با وجود اقدامات خصمانه و تحریم های ظالمانه آمریکایی 
ها همانگونه که طی ۴۰ سال گذشته نتوانستند صنعت هوایی ایران را زمین گیر 

کنند از این به بعد نیز بر این هدفشان ناتوان خواهند بود. 
تورج دهقان زنگنه در گفت وگو با ایسنا، درباره آخرین وضعیت مذاکرات صورت 
گرفته برای از سرگیری پروازهای تهران - مادرید که طی روزهای گذشته به دلیل 
عدم ارائه خدمات هندلینگ از سوی این کشور اخذ شده بود، اظهار کرد: مشخص 

نیست دلیل واقعی شرکت اسپانیایی برای ارائه ندادن خدمات هندلینگ به ایران ایر و لغو این پرواز چه بوده است، 
اما مذاکرات را از همان روز آغاز کردیم و به زودی پروازهای تهران - مادرید از سر گرفته خواهد شد. 

وی ادامه داد: ایران همواره در حال افزایش پروازهای خارجی و بین المللی خود اس��ت و به زودی در هفته و ماه 
های آتی شاهد بیشتر شدن تعداد آنها خواهیم بود.

وزیر راه و شهرسازی گفت: سال آینده استان های اردبیل، کردستان، چهارمحال 
و بختیاری و خراسان شمالی به شبکه ریلی کشور متصل خواهند شد.

به گزارش صدا و س��یما ، محمد اس��المی اظهار داش��ت: با تأمین منابع، ۱۶ هزار 
کیلومتر به خطوط اصلی ریلی کش��ور اضافه خواهد ش��د. به همین میزان ما راه 
آهن در دست مطالعه و اقدام داریم که شامل هم خطوط دوم ریلی برای باال بردن 

ضریب اطمینان خط و هم برقی کردن خطوط راه آهن می شود.
وی گفت: برقی کردن خط راه آهن تهران - مشهد متأسفانه در سال های گذشته 

با موانعی مواجه شد که تاکنون تحقق نیافته است، اما برنامه برقی کردن این خط راه آهن را در دست اقدام داریم 
و به طور کلی فرهنگ برقی کردن راه آهن کشور را پایه گذاری می کنیم و گسترش می دهیم.

وزیر راه و شهرس��ازی از هفت طرح مهم اثرگذار در حوزه راه آهن نام برد و افزود: س��ال آینده اس��تان های اردبیل، 
کردستان، چهارمحال و بختیاری و خراسان شمالی به شبکه ریلی کشور متصل خواهدد شد.

تعامل خوب ایرالین ها با صنایع دفاعی کشور 
عض��و کمیس��یون عم��ران مجلس با اش��اره ب��ه تعامل خوب 
ایرالین ها با صنایع دفاعی کش��ور گفت: بس��یاری از قطعات 
هواپیما به دلیل تش��دید تحریم ها از طریق واس��طه ها تأمین 
می ش��ود.  به گزارش خبرگزاری تس��نیم، رحمت اهلل فیروزی 
پورب��ادی اظه��ار کرد: ایرالین ها تعامل خوبی با ش��رکت های 
مرتبط با صنایع دفاع در عرصه تعمیر و نگهداری هواپیماهای 
مسافربری دارند و این همکاری مثبت از گذشته تاکنون ادامه 
داش��ته اس��ت. وی در عین حال ادامه داد: طی س��ال های اخیر 
ایرالین ها برنامه ریزی گسترده ای را در عرصه تعمیر تجهیزات 
و هواپیماه��ا داش��ته اند و اکن��ون توانای��ی باالیی در این حوزه 

کسب کرده اند.
وی افزود: با وجود اعمال تحریم های گس��ترده دش��منان علیه 
حوزه حمل و نقل هوایی کشورمان، خوشبختانه سازمان صنایع 
هوایی وزارت دفاع توانس��ته به پیش��رفت های چشمگیری در 
حوزه فنی، تعمیر و بازسازی هواپیماهای مسافربری دست یابد و 
این کارنامه بسیار خوب بسیاری از مشکالت را رفع کرده است. 
عضو کمیسیون عمران مجلس گفت: ایرالین ها مجبورند که 
برای تداوم فعالیت هواپیماهایشان برخی قطعات و تجهیزات را 
از خارج از کشور وارد کنند، البته بسیاری از این قطعات به دلیل 

تشدید تحریم ها به صورت واسطه ای تأمین می شود.

باج خواهی برخی بنگاه های امالک از مردم 
عض��و کمیس��یون عمران مجلس با بی��ان" تخلف امالکی ها 
ب��ه دریاف��ت ح��ق کمیس��یون های نجوم��ی مح��دود نمی 
ش��ود"گفت:فعالیت برخی مش��اوران امالک در خرید و فروش 
مسکن فسادزاست.  به گزارش خبرگزاری تسنیم، اقبال شاکری 
با اش��اره به انتقادات مطروحه از س��وی وزارت راه و شهرسازی 
نس��بت به عملکرد دفاتر مش��اوران امالک، اظهار کرد: فعالیت 
برخی دفاتر مشاوران امالک به واسطه خرید و فروش مسکن 

فسادزاست.
وی ادامه داد: یکی از عوامل بروز فساد و تخلف، فرآیند دریافت 
حق کمیسیون امالکی ها در قراردادهای خرید و فروش است،  
مشاوران امالکی در هر قرارداد، درصدی از قیمت فروش را از 
خریدار و فروشنده دریافت می کنند، این مسئله موجب می شود 
که امالکی ها به افزایش قیمت مسکن ترغیب شوند، چون هر 
چه قدر قیمت ها باال برود، حق کمیسیون آن ها بیشتر می شود. 
وی افزود: به نظرم باید برای فعالیت دفاتر مش��اوران امالک 
یک تعرفه ثابت مانند مشاغل دیگر ارائه خدمات همچون دفاتر 

پیشخوان دولت در نظر گرفته شود.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
بسمه تعالی اگهی تحدید حدود حوزه ثبتی شهرستان نوشهر پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و به اس��تناد تبصره ذیل ماده ۱۳ قانون و ماده ۱۳ ایین نامه قانون اخیرالذکر تحدید حدود امالک مش��روحه ذیل 

در ساعت و تاریخ های مقرر در محل وقوع ملک به شرح ذیل به عمل خواهد امد  
                               امالک متقاضیان واقع در قریه تازه اباد  پالک  ۱۷  اصلی  بخش ۱ قشالقی

۱۴۲۴  فرعی اقا/ خانم ش��مس اله پورزال کجور فرزند محمود  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
۲۷۴,۴۳ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از رسول احمدی

۱۴۲۵  فرع��ی اق��ا/ خان��م علیرض��ا جهان محمدی فیروز فرزند کتاب اله  نس��بت به شش��دانگ ی��ک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۱۶۶۲,۳۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از تقسیم نامه ارثی 

۱۴۲۶  فرعی اقا/ خانم حس��ین خزایی کوهپر  فرزند جهاندار  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
۱۵۲,۹۸ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از شمس محمد پور

۱۴۲۷  فرعی اقا/ خانم صغری ش��یخ خیریان  فرزند حس��ین  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۹۱ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از حسین شیخ خیریان

                         امالک متقاضیان واقع در قریه گردکل  پالک  ۱۹  اصلی  بخش ۱ قشالقی
۱۰۰۳  فرعی اقا/ خانم رمضان نعیمائی عالی  فرزند علی اصغر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

۱۲۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علی اکبر غفاری
                       امالک متقاضیان واقع در قریه خیر سر  پالک  ۲۰  اصلی  بخش ۱ قشالقی

۷۴۱  فرعی اقا/ خانم مهدی س��لطانی فرزند نور محمد  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۴۱۹,۱۴ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از منوچهر گیل پور بابائی

۷۴۲  فرعی اقا/ خانم مریم ازادیان دلس��م فرزند نجی اله  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مس��احت ۲۰۰,۷۶ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از نجی اله ازادیان دلسم

                               امالک متقاضیان واقع در قریه نیرنگ  پالک  ۲۱  اصلی  بخش ۱
۹۸۳  فرعی اقا/ خانم س��میه فاظلی ویس��ری  فرزند محمد رضا  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

۲۰۳,۷۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از رفعت کاظمی تازی
                           امالک متقاضیان واقع در قریه دارشت پالک  ۹۷  اصلی  بخش  ۱

۶۳  فرعی اقا/ خانم حس��ینعلی مش��ایخ پور  فرزند حیدر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۶۳۶,۱۰ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از احمد کیا کجوری

امالک متقاضیان واقع در بند پی پالک اصلی ۴ بخش ۲ قشالقی
۱۵۱۸  فرعی اقا/ خانم زهرا فریدی ماسوله  فرزند خان  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۵۰ متر 

مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از ابذر محمود خانی
۱۵۱۹  فرعی اقا/ خانم سید جواد امامی فرزند فخرالدین  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۷۳,۷۲ 

متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از سید علی امامی
۱۵۲۰  فرعی اقا/ خانم حوا فالح دریاسری فرزند صفر   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۷,۱۷ 

متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علیرضا پور قلی
امالک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک اصلی ۳۱ بخش ۲ قشالقی

۳۸۸  فرعی اقا/ خانم علی امینی فرید  فرزند مرتضی و فریده ارس��نجانی فرزند علی  حصه هر کدام مش��اعا و بالس��ویه به میزان 
س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۰۲,۴۷ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه 

از سیف اهلل متاجی
                           امالک متقاضیان واقع در مرتع طال  پالک ۴۱  اصلی بخش ۲ قشالقی

۹۵  فرعی اقا/ خانم جواد داودی فرزند فتحعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۶,۸۵ متر مربع 
خریداری بدون واسطه/ با واسطه از فتحعلی

امالک متقاضیان واقع در مرتع دودارک پالک ۱ اصلی بخش ۳ قشالقی
۱۵۳۴  فرعی اقا/ خانم حس��ین  کریمی فرزند اکبر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۷۰,۳۰ متر 
مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد علی رمضانیان  ۱۵۳۵  فرعی اقا/ خانم سهیال توحیدی نیک فرزند کاظم  نسبت 
به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۰۴,۴۴ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد نقی قشونی 
امالک متقاضیان واقع در اندرور پالک ۲ اصلی بخش ۳ قش��القی ۹۹۳  فرعی اقا/ خانم پرویز قربان پور فرزند علی  نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۱,۷۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد رضا روز بهانی 
۹۹۴  فرعی اقا/ خانم فاطمه بنت اس��د عاطفی نژاد فرزند حس��ین  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
۲۹۵,۹۳ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از رضا وطن دوس��ت  ۹۹۵  فرعی اقا/ خانم نس��رین رش��یدی فرزند صفت اله   
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۹۷,۴۹ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از یعقوب 
امامی ۹۹۶  فرعی اقا/ خانم س��ید محمد حس��ینی تبار فرزند س��ید عباس  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۳۰۴,۹۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از سید عابدین حسینی ۹۹۷  فرعی اقا/ خانم خبات مردوخی  فرزند 
مختار  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۸۲,۱۱ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از 
غالمعلی دودل امالک متقاضیان واقع در سنگسرا پالک ۵ اصلی بخش ۳ قشالقی ۳۰۰  فرعی اقا/ خانم عبدالعلی انصاری مقدم 
شیروان فرزند محمود  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۱۹,۰۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ 
با واسطه از علینقی دهقان دیدهامالک متقاضیان واقع در ملکار پالک ۱۰  اصلی بخش ۳ قشالقی۵۴۸  فرعی اقا/ خانم عباس 
قاسمی فرزند ذبیح اله  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۴۸,۵۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ 
با واسطه از حسین مال حسینی۵۴۹  فرعی اقا/ خانم علی جعفری راد  فرزند موسی   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۲۷۸,۳۹ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حبیبه ش��یوا۵۵۰  فرعی اقا/ خانم اس��معیل اقا محمدی 
فرزند حضرتقلی   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۶۷,۶۱ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با 
واسطه از سید جواد حسینی ملکار۵۵۲  فرعی اقا/ خانم بهروز مختاران محمدی فرزند عبداله  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۲۹۵,۲۱ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از عزت اله خواجوند ملکارامالک متقاضیان واقع 
در دزدک پالک ۱۴  اصلی بخش ۳ قشالقی۷۶۰  فرعی اقا/ خانم حسن غالمی فرزند دخیل  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۸۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از نور علی بالی چلندرامالک متقاضیان واقع در حسن 
اباد پالک ۳  اصلی بخش ۵ قش��القی۳۹۵  فرعی اقا/ خانم حمید دقت پور فرزند عباس  نس��بت به شش��دانگ اعیان به اس��تثنا ۷۰ 

سیر مشاع از ۲۴۰ سیر ششدانگ عرصه یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۸۴,۲۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با 
واسطه از نصراله کارخانه امالک متقاضیان واقع در بسطام پالک ۷  اصلی بخش ۱ ییالقی۲۰  فرعی اقا/ خانم شادی شهابی فر 
فرزند محمد حسین و منیر اعظم غفاری فرد گلپایگان فرزند حسین  حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از  

ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از مژگان کیانی
ام��الک متقاضی��ان واق��ع در کج��ور پ��الک ۷ اصلی بخش ۴ ییالقی۶۶۵  فرعی اقا/ خانم صفر علی کاظمی مازی فرزند میرزا علی  
نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۲۶,۸۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علی کاظمی 
مازیامالک متقاضیان واقع در کدیر  پالک ۱۵  اصلی بخش ۵ ییالقی۱۴۳  فرعی اقا/ خانم تقیس دیانت مقدم  فرزند علی  نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۰۰,۶۹ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از کامران قائمی 
۱۴۴  فرعی اقا/ خانم فاطمه شکری فرزند عباسعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵۰۵,۳۸ متر 
مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از حسین اسفندیار     امالک متقاضیان واقع در قریه انگاس   پالک  ۷۴  اصلی  بخش ۴ 
ییالقی۱۴  فرعی اقا/ خانم رحمان رستمی ثانی فرزند درویشعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

۱۴۲۶,۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از عیسی رستمی و منصور پیش سرائیان و عزت اله شاه حسینی
امالک متقاضیان واقع در چلک پالک ۱۷ اصلی بخش ۳

  ۸۷۸ فرعی آقا/ خانم مریم الس��ادات س��ید مومنفرزند س��ید مصطفی و رامین هاش��می حش��مت مقام فرزند حبیب حصه هر کدام 
مش��اعا و بالس��ویه به میزان ۳ دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت ۷۱۵ مترمربع خریداری بدون 

واسطه از فرشید اسالمی
لذا از متقاضیان و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۳ روز شنبه در محل وقوع 
ملک حضور بهم رسانند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی انان طبق ماده ۱۵ قانون ثبت ملک مورد 
تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می توانند به استناد ماده ۲۰ قانون ثبت و مواد ۷۴ و ۸۶ 
ایین نامه قانون ثبت ظرف مدت ۳۰ روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را کتبا به این اداره تس��لیم و 
ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به مرجع قضایی نمایند. در غیر اینصورت 
با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توس��ط متقاضی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با 

رعایت مقررات ادامه می یابدتاریخ انتشار: ۹۹/۹/۲۲
فرامرز کلبادی نژاد - رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
------------------------------------

    آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر
نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب ۲۰/۹/۱۳۹۰ ،امالک متقاضیانی 
که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز 
و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد     امالک متقاضیان واقع در کورکورسر سفلی پالک ۴ 
اصلی  بخش ۱ ۳۲۷۱  فرعی اقا/ خانم کامران سامتی بلسنبه  فرزند محمدرضا  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۳۲۵ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محسن ریاحی فر و شریک  ۳۲۷۲  فرعی اقا/ خانم صغرا حاجی پور 
فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۲۲,۸۸ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه 
از ورثه حس��ین خان حاجی پور امالک متقاضیان واقع در هلس��تان پالک ۶ اصلی  بخش ۱ ۱۹۱۷  فرعی اقا/ خانم فرش��ته نائیج 
ونوش  فرزند رضا   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۹,۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با 
واسطه از زینب رمضانی امالک متقاضیان واقع در کوشکسرا پالک اصلی ۱۴ بخش ۱ ۱۶۸  فرعی اقا/ خانم صفر خواجوند ساس 
فرزند اسد  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۶,۵۲ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از 
منصور س��لیمانی    امالک متقاضیان واقع در تازه اباد پالک ۱۷ اصلی  بخش ۱ ۱۴۲۴  فرعی اقا/ خانم ش��مس اله پورزال کجور 
فرزند محمود  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۷۴,۴۳ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه 
از رسول احمدی ۱۴۲۵  فرعی اقا/ خانم علیرضا جهان محمدی فیروز فرزند کتاب اله  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۱۶۶۲,۳۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از تقسیم نامه ارثی  ۱۴۲۶  فرعی اقا/ خانم حسین خزایی 
کوهپر  فرزند جهاندار  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۲,۹۸ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با 
واسطه از شمس محمد پور ۱۴۲۷  فرعی اقا/ خانم صغری شیخ خیریان  فرزند حسین  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مساحت ۳۹۱ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از حسین شیخ خیریان      امالک متقاضیان واقع در گردکل 
پالک ۱۹ اصلی  بخش ۱ ۱۰۰۳  فرعی اقا/ خانم رمضان نعیمائی عالی  فرزند علی اصغر  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مساحت ۱۲۳۱ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علی اکبر غفاری     امالک متقاضیان واقع در خیره 
سر پالک ۲۰ اصلی  بخش ۱ ۷۴۱  فرعی اقا/ خانم مهدی سلطانی فرزند نور محمد  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۴۱۹,۱۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از منوچهر گیل پور بابائی ۷۴۲  فرعی اقا/ خانم مریم 
ازادیان دلس��م فرزند نجی اله  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۰۰,۷۶ متر مربع خریداری بدون 
واس��طه/ با واس��طه از نجی اله ازادیان دلس��م    امالک متقاضیان واقع در قریه نیرنگ  پالک  ۲۱  اصلی  بخش ۱ ۹۸۳  فرعی اقا/ 
خانم سمیه فاظلی ویسری  فرزند محمد رضا  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۰۳,۷۰ متر مربع 
خریداری بدون واسطه/ با واسطه از رفعت کاظمی تازی    امالک متقاضیان واقع در قریه دارشت پالک  ۹۷  اصلی  بخش  ۱ ۶۳  
فرعی اقا/ خانم حس��ینعلی مش��ایخ پور  فرزند حیدر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۶۳۶,۱۰ متر 
مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از احمد کیا کجوری    امالک متقاضیان واقع در قریه چالک غربی پالک  ۱  اصلی  بخش  
۲ ۶۰۱  فرعی اقا/ خانم مهدی ایزد پناه فرزند احمد  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۵۲۹۵,۹۰ 

متر مربع قسمتی از پالک ۵۶۶ و ۸۸ فرعی خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد شوری
امالک متقاضیان واقع در چلک پالک ۱۷ اصلی بخش ۳

۸۷۸ فرعی آقا/ خانم مریم الس��ادات س��ید مومنفرزند س��ید مصطفی و رامین هاش��می حش��مت مقام فرزند حبیب حصه هر کدام 
مش��اعا و بالس��ویه به میزان ۳ دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی بمس��احت ۷۱۵ مترمربع خریداری بدون 

واسطه از فرشید اسالمی
امالک متقاضیان واقع در بند پی پالک اصلی ۴ بخش ۲

 ۱۵۱۸  فرعی اقا/ خانم زهرا فریدی ماس��وله  فرزند خان  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۴۵۰ 
متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از ابذر محمود خانی ۱۵۱۹  فرعی اقا/ خانم س��ید جواد امامی فرزند فخرالدین  نس��بت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۸۷۳,۷۲ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��ید علی امامی 
۱۵۲۰  فرعی اقا/ خانم حوا فالح دریاسری فرزند صفر   نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۳۷,۱۷ 
متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از علیرضا پور قلی امالک متقاضیان واقع در امیر رود پالک اصلی ۲۶ بخش ۲ ۷۷۵  

فرعی اقا/ خانم فرزاد و فرشاد  شهرت هر دو  ارمان فر  فرزند مرتضی  حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع 
از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۲۵ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��عید متاجی ۸۰۱  
فرعی اقا/ خانم زهرا صفر خانی فرزند منوچهر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۵۷,۳۰ متر 
مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از رضا قیصری ۸۰۲  فرعی اقا/ خانم محمد رضا دیانی دردش��تی فرزند اصغر  نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹۵,۵۶ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از ابراهیم اس��حاقی 
۸۰۳  فرعی اقا/ خانم ابوطالب یوس��فیان فرزند حس��ن  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹۲,۹۱ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از کریم مد صالحی ۸۰۴  فرعی اقا/ خانم فضل اله متاجی نیمور  فرزند دالور  نسبت 
به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۶۱,۲۲ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از مهدی متاجی 
۸۰۵  فرعی اقا/ خانم فاطمه حق وردیان فرزند حق وردی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۰۸ 
متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از مریم قاس��می ۸۰۷  فرعی اقا/ خانم اصغر رفیعی فرزند اس��ماعیل  نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۲۹,۸۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علی متاجی امالک 
متقاضیان واقع در قریه لتینگان پالک اصلی ۲۸ بخش ۲ ۱۰۲۴  فرعی اقا/ خانم جواد س��زاوار فرزند عباس  نس��بت به شش��دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۲۴,۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از عذرا کیانفر ۱۰۲۷  فرعی اقا/ 
خانم اس��د لطیفی فرزند برجعلی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۵۱,۷۴ متر مربع خریداری 
بدون واس��طه/ با واس��طه از فرزانه جباری    امالک متقاضیان واقع در ش��معجاران پالک اصلی ۳۰ بخش ۲ ۱۱۲۱  فرعی اقا/ 
خانم یوسف صدرائی فرزند نصرت اله  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۹۴ متر مربع خریداری 
بدون واس��طه/ با واس��طه از محمد فرحی ایروانی امالک متقاضیان واقع در قریه درزیکال پالک اصلی ۳۱ بخش ۲ ۳۸۸  فرعی 
اقا/ خانم علی امینی فرید  فرزند مرتضی و فریده ارس��نجانی فرزند علی  حصه هر کدام مش��اعا و بالس��ویه به میزان س��ه دانگ 
مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۰۲,۴۷ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از سیف اهلل 
متاج��ی ام��الک متقاضی��ان واق��ع در موس��ی اباد پالک اصلی ۳۴ بخ��ش ۲ ۱۶۹۵  فرعی اقا/ خانم گلطال برش نورد چایجان فرزند 
یوس��ف   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۵۱۷,۴۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از 
رش��ید محمدی ۱۶۹۹  فرعی اقا/ خانم س��ید عباس میر عباس��ی رودبارکی فرزند س��ید موس��ی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مساحت ۱۷۸,۱۴ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محترم غریب طایفه امالک متقاضیان واقع در 
مرتع طال پالک اصلی ۴۱ بخش ۲ ۹۵  فرعی اقا/ خانم جواد داودی فرزند فتحعلی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۲۸۶,۸۵ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از فتحعلی امالک متقاضیان واقع در مرتع دودارک 
پالک ۱ اصلی بخش ۳ ۱۵۳۴  فرعی اقا/ خانم حس��ین  کریمی فرزند اکبر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۲۷۰,۳۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد علی رمضانیان  ۱۵۳۵  فرعی اقا/ خانم سهیال توحیدی 
نیک فرزند کاظم  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۴۰۴,۴۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با 
واس��طه از محم��د نق��ی قش��ونی ام��الک متقاضی��ان واقع در اندرور پالک ۲ اصلی بخش ۳ ۹۹۳  فرع��ی اقا/ خانم پرویز قربان پور 
فرزند علی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۰۱,۷۰ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه 
از محمد رضا روز بهانی ۹۹۴  فرعی اقا/ خانم فاطمه بنت اس��د عاطفی نژاد فرزند حس��ین  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مس��احت ۲۹۵,۹۳ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از رضا وطن دوس��ت  ۹۹۵  فرعی اقا/ خانم نس��رین 
رش��یدی فرزند صفت اله   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۹۷,۴۹ متر مربع خریداری بدون 
واس��طه/ با واس��طه از یعقوب امامی ۹۹۶  فرعی اقا/ خانم س��ید محمد حس��ینی تبار فرزند س��ید عباس  نس��بت به شش��دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۰۴,۹۶ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��ید عابدین حس��ینی ۹۹۷  فرعی 
اق��ا/ خان��م خب��ات مردوخ��ی  فرزن��د مختار  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمی��ن با بنای احداثی به مس��احت ۲۸۲,۱۱ متر مربع 
خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از غالمعلی دودل امالک متقاضیان واقع در سنگس��را پالک ۵ اصلی بخش ۳ ۳۰۰  فرعی اقا/ 
خانم عبدالعلی انصاری مقدم ش��یروان فرزند محمود  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۱۹,۰۶ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علینقی دهقان دیده امالک متقاضیان واقع در حمزده علیا پالک ۷  اصلی بخش ۳ 
۲۷۸  فرعی اقا/ خانم محمد کاظم ابن رس��ول صنعتی فرزند اس��معیل  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت ۴۴۱,۴۳ متر مربع بش��رط تجمیع با پالک ۲ فرعی خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از طاهره پاکزاد امالک متقاضیان 
واقع در چلندر پالک اصلی ۹ بخش ۳ ۱۴۷  فرعی اقا/ خانم عباس زارعی س��ودانی فرزند غالمرضا  نس��بت به شش��دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۴,۶۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از فرهاد نعیمائی روحانی ۲۳۰  فرعی 
اق��ا/ خان��م عل��ی اکب��ر خان��ی فرزند محمد  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به مس��احت ۶۴۱,۰۹ متر مربع 
خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از عباس اقا بابائی و ش��ریک ۲۳۱  فرعی اقا/ خانم قربانعلی پاش��ا چلندر فرزند محمد  نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۰۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد پاشا چلندر ۲۳۲  
فرعی اقا/ خانم قربانعلی پاش��ا چلندر  فرزند محمد  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۱۳,۲۰ متر 
مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از محمد پاشا چلندر ۲۳۳  فرعی اقا/ خانم عالم جباری  فرزند نبی اله  نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۸۴,۶۹ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حس��ین طاهری ۲۳۴  فرعی 
اقا/ خانم غالم حس��ین باله مقدس فرزند حجت اله  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹۰,۱۰ متر 
مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از رحیم نعیمائی امالک متقاضیان واقع در ملکار پالک ۱۰  اصلی بخش ۳ ۵۴۸  فرعی 
اقا/ خانم عباس قاس��می فرزند ذبیح اله  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۴۸,۵۶ متر مربع 
خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حس��ین مال حس��ینی ۵۴۹  فرعی اقا/ خانم علی جعفری راد  فرزند موس��ی   نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۷۸,۳۹ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حبیبه ش��یوا ۵۵۰  
فرعی اقا/ خانم اس��معیل اقا محمدی فرزند حضرتقلی   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۶۷,۶۱ 
متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��ید جواد حس��ینی ملکار ۵۵۲  فرعی اقا/ خانم بهروز مختاران محمدی فرزند 
عبداله  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹۵,۲۱ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از 
عزت اله خواجوند ملکار امالک متقاضیان واقع در کهنه چلندر پالک ۱۲  اصلی بخش ۳ ۹۸  فرعی اقا/ خانم رحیم حس��ین زاده 
اش��رف  فرزند التفات  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۹۶,۸۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ 
ب��ا واس��طه از امی��ر مه��دی ج��وادی نی��ا ام��الک متقاضیان واق��ع در دزدک پالک ۱۴  اصلی بخش ۳ ۷۶۰  فرعی اقا/ خانم حس��ن 
احداث��ی  بن��ای  ب��ا  زمی��ن  قطع��ه  ی��ک  شش��دانگ  ب��ه  نس��بت  دخی��ل   فرزن��د   غالم��ی 
به مس��احت ۱۸۶ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از نور علی بالی چلندر  امالک متقاضیان واقع در قریه کهنه س��را   
پالک  ۱۵  اصلی  بخش  ۳ ۴۴۶  فرعی اقا/ خانم میثم باقری کوپائی فرزند مهدی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۲۴۵,۳۰ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از منوچهر خزایی تبار     ۴۴۷  فرعی اقا/ خانم احترام 
اذزبایجان��ی فرزن��د رض��ا  نس��بت به شش��دانگ ی��ک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۵۲,۳۹ متر مرب��ع خریداری بدون 

واس��طه/ با واس��طه از مینا قربانی ۴۴۸  فرعی اقا/ خانم مهس��ا صالحی مبارکه  فرزند مس��عود   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مس��احت ۲۳۶,۳۷ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از نیما مالئی کهنه س��را امالک متقاضیان واقع 
در پی کال پالک ۲  اصلی بخش ۴ ۴۰۸  فرعی اقا/ خانم حمید بهمنی فرزند نجفعلی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با 
بنای احداثی به مس��احت ۲۲۵ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حس��ین حیدری امالک متقاضیان واقع در علی اباد 
عسگرخان پالک ۱۸  اصلی بخش ۴ ۵۶۳  فرعی اقا/ خانم فرناز نورانی نجفی فرزند سید مهدی  نسبت به ششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۵۲۳,۰۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��ید مهدی نورانی ۵۶۴  فرعی اقا/ 
خانم فرناز نورانی نجفی  فرزند س��ید مهدی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۱۵۳۹,۷۶ متر مربع 
خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��ید مهدی نورانی ۵۰۹  فرعی اقا/ خانم محمد عبدالصالحی  فرزند علی اصغر  نس��بت به 
شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به  امالک متقاضیان واقع در س��یاهرود پالک ۲  اصلی بخش ۵ ۹۹۱  فرعی اقا/ خانم 
س��ید ربیع حس��ینی کاج  فرزند نبی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۶۳,۷۴ متر مربع خریداری 
بدون واس��طه/ با واس��طه از علی اصغر تجاس��م  ۹۹۴  فرعی اقا/ خانم مریم بوذ جمهری فرزند س��ید محس��ن  نس��بت به شش��دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۵۴۳,۲۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از میرم کمالی و ش��رکا ۹۹۵  
فرعی اقا/ خانم محمدرضا ارین نژاد فرزند غالمرضا  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۳۷۴,۴۸ 
متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از بیژن افروخته ۹۹۶  فرعی اقا/ خانم حس��ین قزوینی پور فرزند  یحیی و مصطفی 
دیوس��االر فرزن��د عزی��ز اهلل   حص��ه ه��ر ک��دام به ترتیب به میزان ۲ دانگ و ۴ دانگ مش��اع از  شش��دانگ ی��ک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۳۷۷ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از داود اوالدی ۹۹۷  فرعی اقا/ خانم هاجر رفیعی بلداجی 
فرزند علی اصغر  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۵۹ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با 
واسطه از مجتبی ثقفی ۹۹۸  فرعی اقا/ خانم مهدی علیزاده فرزند محمد  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت ۶۸۰,۵ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علی تقی زاده امالک متقاضیان واقع در حسن اباد پالک ۳  اصلی 
بخش ۵ ۳۹۵  فرعی اقا/ خانم حمید دقت پور فرزند عباس  نس��بت به شش��دانگ اعیان به اس��تثنا ۷۰ س��یر مش��اع از ۲۴۰ س��یر 
شش��دانگ عرصه یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۸۴,۲۰ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از نصراله 
کارخانه امالک متقاضیان واقع در فراشکالی علیا پالک ۷  اصلی بخش ۵ ۷۸  فرعی اقا/ خانم حمید رحیم نژاد فرزند حبیب اله  
نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۱۰,۵۴ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از محمد 
طاهر دیوس��االر امالک متقاضیان واقع در بنجکول پالک ۸  اصلی بخش ۵۱۵۷  فرعی اقا/ خانم خس��رو عربی علم داری فرزند 
اسماعیل  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲۹۹,۷۴ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از 
عباس رهنما   ۱۵۸  فرعی اقا/ خانم ش��هریار دیوس��االر  فرزند مطلب   نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مس��احت ۲۸۷,۶۶ مت��ر مرب��ع خری��داری بدون واس��طه/ با واس��طه از مهرعلی تونی  امالک متقاضیان واق��ع در وازیوار پالک ۲۲  
اصلی بخش ۵ ۳۶۷  فرعی اقا/ خانم صدیقه صافی نهاد  فرزند عبدالکریم  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مس��احت ۲۳۸ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حس��ن ملکیان  امالک متقاضیان واقع در عزیز آباد  پالک ۳۰  
اصلی بخش ۵- ۴۵۵ فرعی اقا/ خانم دل ارام حاجی نصراله  فرزند محس��ن  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مساحت ۴۳۵,۷۰ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از سید مهدی حسینی و نوربخش دهقانی ۴۵۶  فرعی اقا/ خانم 
مجید الهی  نیا فرزند قربانعلی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۷۴۸ متر مربع خریداری بدون 
واس��طه/ با واس��طه از س��ید مهیار امیر آفتابی ۴۵۷  فرعی اقا/ خانم طاهره ش��اکری فرزند روح اله  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مس��احت ۸۳۷,۱۶ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حمید رضا ش��اکری امالک متقاضیان 
واقع در ونوش پالک ۵۸  اصلی بخش ۶ ۶۷۵  فرعی اقا/ خانم فروغ خاک پور  فرزند جمش��ید  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی به مس��احت ۲۹۶,۲۸ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از س��ید عباس حس��ینی فر    امالک 
متقاضیان واقع در قریه خضر تیره پالک  ۶۱  اصلی  بخش  ۶ ۴۷۷  فرعی اقا/ خانم علی اذر پژو فرزند مس��عود و منصور طالئی 
فرزند رضا قلی حصه هر کدام مش��اعا به ترتیب ۲۹۱,۲۰ س��هم مش��اع و ۷۰۸,۸۰ س��هم مش��اع از  ۱۰۰۰ سهم ششدانگ یک قطعه 

زمین مساحت ۱۰۰۰ متر مربعبه شرط تجمیع با پالک ۴۱۰ فرعی  خریداری بدون واسطه/ با واسطه از منصور طالئی
امالک متقاضیان واقع در بسطام پالک ۷  اصلی بخش ۱ ییالقی ۲۰  فرعی اقا/ خانم شادی شهابی فر فرزند محمد حسین و منیر اعظم 
غفاری فرد گلپایگان فرزند حسین  حصه هر کدام مشاعا و بالسویه به میزان سه دانگ مشاع از  ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه 
مساحت ۵۳۶ متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از مژگان کیانی امالک متقاضیان واقع در کجور پالک ۷ اصلی بخش ۴ ییالقی 
۶۶۵  فرعی اقا/ خانم صفر علی کاظمی مازی فرزند میرزا علی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۲۲۶,۸۰ 
متر مربع خریداری بدون واسطه/ با واسطه از علی کاظمی مازی امالک متقاضیان واقع در کدیر  پالک ۱۵  اصلی بخش ۵ ییالقی 
 ۱۴۳  فرعی اقا/ خانم تقیس دیانت مقدم  فرزند علی  نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۰۰,۶۹ متر مربع
 خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از کامران قائمی  ۱۴۴  فرعی اقا/ خانم فاطمه ش��کری فرزند عباس��علی  نس��بت به شش��دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۵۰۵,۳۸ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با واس��طه از حس��ین اس��فندیار    امالک 
متقاضی��ان واق��ع در قری��ه ان��گاس   پ��الک  ۷۴  اصل��ی  بخ��ش ۴ ییالق��ی ۱۴  فرع��ی اق��ا/ خان��م رحم��ان رس��تمی ثانی فرزند 
درویش��علی  نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثیبه مس��احت ۱۴۲۶,۳۶ متر مربع خریداری بدون واس��طه/ با 
واس��طه از عیس��ی رس��تمی و منصور پیش س��رائیان و عزت اله ش��اه حس��ینی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 
 ثبت��ی اراض��ی و س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می و م��اده ۱۳ آئی��ن نام��ه مربوط��ه این آگه��ی در دو نوبت به فاصل��ه ۱۵ روز از 
طری��ق ای��ن روزنام��ه محل��ی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها ع��الوه ب��ر انتش��ار آگه��ی، رای هی��ات الصاق 
ت��ا در صورتیک��ه اش��خاص ذینف��ع ب��ه آرای اع��الم ش��ده اعت��راض داش��ته باش��ند بای��د از تاری��خ انتش��ار اولی��ن آگه��ی و 
 در روس��تاها از تاری��خ الص��اق در مح��ل ت��ا دو م��اه اعت��راض خ��ود را ب��ه اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. 
معت��رض بای��د ظ��رف ی��ک م��اه از تاریخ تس��لیم اعت��راض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی مح��ل نماید و گواهی 
تقدی��م دادخواس��ت ب��ه اداره ثب��ت مح��ل تحوی��ل ده��د ک��ه در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول ب��ه ارائه حک��م قطعی دادگاه 
اس��ت و در صورت��ی ک��ه اعت��راض در مهل��ت قانون��ی واص��ل نگ��ردد یا معت��رض گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی 
مح��ل ارائ��ه نکن��د اداره ثب��ت مب��ادرت ب��ه صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجع��ه متضرر به دادگاه 
 نیس��ت. بدیه��ی اس��ت براب��ر م��اده ۱۳ آئی��ن نام��ه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قب��ال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده، 
واح��د ثبت��ی ب��ا رای هی��ات پ��س از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان باطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را 

به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/۹/۲۲
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/۱۰/۶

فرامرز کلبادی نژاد- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                                                        مرغان دریایی در سواحل آستارا/ میزان آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
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جامعه

سخنگوی ستاد ملی مدیریت کرونا با اشاره به اینکه ۵۱ درصد علت ابتال و انتقال 
زنجیره کرونا در ارتباط با دورهمی هاست، گفت: اگر شب یلدا از سوی مردم مدیریت 

نشود، همه دستاوردهایمان از بین خواهد رفت.
به گزارش مهر، علیرضا رئیس��ی با اش��اره به همراهی مردم در رعایت پروتکل ها و 
محدودیت های کرونایی، افزود: خوشبختانه از ۱۶۰ شهر کشور که در شرایط قرمز 
قرار داشتند به ۳۴ شهر قرمز رسیده ایم و تهران هم در حال حاضر در شرایط نارنجی 
قرار دارد.وی درباره محدودیت های کرونایی در شرایط نارنجی توضیح داد: در این 
شرایط حضور کارکنان دولت تا ۵۰ درصد ادامه می یابد، ترددهای از شهر نارنجی به 
سایر شهرها مشمول جریمه بوده و ممنوع است و ورود پالک های غیر بومی مشمول 
جریمه خواهد شد.رئیسی افزود: همچنان در همه شهرهای نارنجی از جمله تهران 

محدودیت ترددهای ش��بانه از ۹ ش��ب تا ۴ صبح برقرار است.وی 
در ادامه اظهار داشت: در شرایط نارنجی گروه های شغلی یک و 
دو امکان فعالیت دارند، اما گروه شغلی ۳ که شامل تاالرها، قهوه 
خانه ها استخرها و … می شوند و محل تجمع هستند همچنان 
ممنوع است.س��خنگوی س��تاد ملی مدیریت کرونا با بیان اینکه 
اقتص��اد، صنع��ت و دیگر بخش ه��ا تحت تأثیر این محدودیت ها 

ق��رار گرفته ان��د گفت: اما هم��ه این محدودیت ها می تواند از بین 
برود اگر مردم نرفتن به دورهمی ها را جدی بگیرند.وی ادامه داد: 
اگر شب یلدا از سوی مردم مدیریت نشود، همه دستاوردهایمان 
از بی��ن خواهد رفت.رئیس��ی تاکید ک��رد: ۵۱ درصد علت ابتالء و 
انتقال زنجیره کرونا در ارتباط با دورهمی هاست و از مردم خواهش 
می کنم خیلی جدی بگیرند و اتفاق ۱۳ فروردین را تکرار کنند و 

گرنه دوباره ش��اهد قرمز ش��دن تهران و دیگر ش��هرهای نارنجی خواهیم بود و باید 
محدودیت های س��ختگیرانه ای اعمال ش��ود.دکتر س��یما سادات الری سخنگوی 
وزارت بهداشت نیز با اشاره به توصیه هایی برای شب یلدا در شرایط شیوع کرونا، 
گفت: یکی از نگرانی های جدی همکاران ما در وزارت بهداش��ت در حال حاضر، 
برگزاری دورهمی ها و ش��ب نش��یی ها در ش��ب یلدا است.وی تاکید کرد: همکاران 
ما در مراکز بهداشتی و درمانی ماه است که در جدال سخت و نفس گیر با ویروس 
کرونا، مش��غول خدمت رس��انی به بیماران هس��تند و انتظار مدافعان سالمت کشور 
از مردم قدرش��ناس ایران اس��المی این اس��ت که با تداوم همکاری مس��ئوالنه خود 
در عمل به توصیه های بهداشتی، از هر گونه اقدام نسبت به برگزاری دورهمی و 

مهمانی خانوادگی به ویژه در شب یلدا به طور جدی خودداری کنند. 

فناوری

 رایان��ش ابری روش��ی ام��ن، مطمئن 
ب��رای کس��ب وکارهایی اس��ت که به 
دنب��ال بهتری��ن و کم هزینه ترین روش 
جهت مدیریت زیر ساخت های فناوری 
اطالع��ات خود میگردند. به همین دلیل 
بس��یاری از کس��ب و کارها برای بهبود 
خدم��ات و ارتق��اء س��طح کاری خود و 

همچنین بهره مندی از مزایای این تکنولوژی به اس��تفاده از خدمات زیر 
س��اخت ابری  روی آورده اند. ش��رکت انتقال داده های آس��یاتک به عنوان 
بزرگترین و برترین ش��رکت ارایه دهنده خدمات ابری در الیه IaaS، پایه 
ای ترین و کاربردی ترین سطح این خدمات، از طرح دمو رایگان استفاده 

از زیر ساخت ابری خود رو نمایی کرد. 
خدمات ابری آسیاتک با بهره گیری از سروهای قدرتمند و پیشرفته، به روز 
تری��ن پلتف��رم ه��ای ابری، همراه با تنوعی مثال زدنی از افزونه های ابری، 

امکان بهره گیری و ارتقاء زیر س��اخت 
های مورد نیاز کس��ب و کار ها را فراهم 
نموده اس��ت. با اس��تفاده از زیر س��اخت 
ابری آسیاتک، کسب و کارها می توانند 
از مزایای��ی همچ��ون: مقیاس پذیری و 
سفارشی سازی، میزبانی در ممتاز ترین 
مرک��ز داده ایران)برج میالد و آزادگان(، 

ترافیک نامحدود و پهنای باند باال و ... بهره مند گردند.
در ای��ن ط��رح وی��ژه، جهت آش��نایی هرچه بیش��تر و تجرب��ه ای واقعی از 
بکارگیری این خدمات در کس��ب و کارها، آس��یاتک دمو رایگان اس��تفاده از 
خدمات ابری خود را در اختیار عالقه مندان، صاحبان و تصمیم گیرندگان 
کسب و کارها قرار داده است.برای کسب اطالعات بیشتر می توانید با شماره 
 ۹۱۰۱۵۵۵۵ تماس گرفته یا به صفحه اختصاصی دمو رایگان خدمات ابری

 مراجعه کنید.

رو نمايی از طرح دمو رايگان استفاده از خدمات زير ساخت ابری آسياتك

 سخنگوی ستاد ملی مديريت كرونا هشدار داد:

 انفجار کرونا در دورهمی شب یلدا 

 

آگهیتجدیدفراخونارزیابیکیفیوفروشاسنادمناقصهعمومیدومرحلهای
ش��رکت آب و فاضالب غرب اس��تان تهران در نظر دارد عملیات برون س��پاری کلیه فعالیتهای بهره برداری ) کلیه عملیات نگهداری و تعمیرات، تامین آب ،رفع حوادث ش��بکه، خطوط انتقال و انش��عابات آب وحفظ و حراس��ت از تاسیس��ات منابع تولید و 

مخازن و کنترل شبکه توزیع از لحاظ کمی و کیفی و انجام فعالیتهای سرمایه ای( را به شرح ذیل و از طریق فراخوان عمومی دو مرحله ای  واگذار نماید:

محل اجراشماره مناقصه
مبلغ براورد اولیه)ریال(

براساس فهرست بهای پایه سال ۹۹
مبلغ تضمین فرایند ارجاع کار)ریال(

مدت زمان انجام 
عملیات)ماه(

تاریخ بازگشایی پاکات ارزیابی کیفی

سه شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ ساعت  ۹ صبح۳۶ماه۳۲/۶۴۵/۸۶۰/۶۸۲۱/۰۷۰/۰۰۰/۰۰۰شاهد شهر و روستاهای تابعه۳۹ت/۹۹

 سه شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ ساعت۹/۱۵صبح۳۶ماه۵۵/۷۸۷/۰۰۸/۷۳۳۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰صباشهر و روستاهای تابعه۴۰ت/۹۹

 سه شنبه ۹۹/۱۰/۱۶ ساعت ۹/۳۰  صبح۳۶ماه۶۲/۰۶۶/۲۳۰/۳۷۲۱/۶۱۱/۰۰۰/۰۰۰وحیدیه و روستاهای تابعه۴۹ت/۹۹
1-محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری

2-الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اس��ناد مناقصه، دارا بودن رتبه ۵رس��ته آب از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی کش��ور، داش��تن گواهینامه 
صالحیت پیمانکاری از شرکت مهندسی آبفای کشور یا مندرج بودن نام مناقصه گران در فهرست سایت water.nww.ir به عنوان تایید صالحیت شده .

3-تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارمی تواند  به یکی از انواع ذیل می باشد :
۱(فیش واریزی به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کشور )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  ۳(ضمانتنامه صادره از موسس��ات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اس��المی ایران(در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران  ۴( ارائه گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب 

استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی شده  
•ضمنًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی ، ارائه شده خارج از بازه زمانی ذکر شده و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4-مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت ۱۴  روز یکشنبه  مورخ  ۹۹/۹/۳۰ با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی www.setadiran.ir نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
5 -مهلت و محل تحویل پاکات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا ساعت ۱۴ روز دوشنبه  مورخ ۹۹/۱۰/۱۵ نسبت به بارگزاری کلیه پاکات پیشنهادی )ارزیابی کیفی، الف، ب، ج( در سامانه ستاد اقدام نمایند. 

•مناقصه گران میبایس��ت محتویات پاکت الف راپس از بارگزاری در س��امانه س��تاد در پاکت الک و مهر ش��ده دارای اطالعات کامل ش��رکت مناقصه گر و مناقصه مربوطه حداکثر تا پایان مهلت ارائه پیش��نهادها تحویل دبیرخانه این ش��رکت به نش��انی 
کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج – تهرانسر مرکزی - بلوار اصلی – خیابان شهید علیرضا راسخ مهر) یکم غربی( ساختمان شماره ۳  تحویل و رسید دریافت نمایند.  تلفن تماس۴۴۵۲۰۰۶۱.فیزیک پاکات الف می بایست برای هر مناقصه به صورت 

مجزا تهیه و ارائه گردد.
6-هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی چاپ شده در روزنامه، بر عهده کارفرما می باشد.

7-به پیشنهادات فاقد امضا،مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
8-تاریخ بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به واجدین شرایط  اعالم می گردد. 

    )http://tender.nww.co.ir),)http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir) نشانی های سایت اینترنتی

  آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول : چهار شنبه 99/9/19 
نوبت دوم: شنبه  مورخ  99/9/22

آگهيمناقصهعموميدومرحلهاي
شماره۲099005۳800000۳6

1. نام شرکت و نشاني: شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي به نشاني: 
اراک، خیابان امام موسي صدر، امور پشتیباني با تلفن تماس: ۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۳-
۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸ در نظر دارد مناقصه عمومي زیر را از طریق س��امانه تدارکات 
الکترونیک دولت برگزار نماید. لذا از کلیه ش��رکت هاي واجد صالحیت دعوت 
به عمل مي آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. 
ضمنًا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد 
مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک 
دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایتهاي مذکور و 
دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

2. شرح مختصري از کاال
شرح کاالردیف

خرید انواع کابل خود نگهدار فشار ضعیف  شش رشته به صورت عمده۱
 3. س��پرده ش��رکت در مناقص��ه مبل��غ۳۳,۵۵۳,۹۸۰,۰۰۰ ری��ال مي باش��د، 
مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي، ضمانت نامه 
موسس��ات بیمه گر، گواهي خالص مطالبات قطعي تایید ش��ده توس��ط امور مالي 
ش��رکت توزیع، چک تضمین ش��ده بانکي یا واریز وجه به حس��اب جاري شماره 
۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک مسکن  

شعبه مرکزي ارائه نمایند.
4.به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء 
مدت مقرر در فراخوان واصل ش��ود و هم چنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، 
سپرده هاي مخدوش، سپرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر 

آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5. مهلت فروش اسناد: از تاریخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ۱۰ روز کاري 

6. مبلغ فروش اس�ناد: مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه س��پهر 
بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۵۲۹۱۸۰۰۳ شعبه میدان شهدا.

7. مهلت و بازگش�ایي اس�ناد مناقصه: مهلت عودت اس��ناد مناقصه تا 
ساعت ۹ صبح روز شنبه مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ زمان بازگشایي ساعت ۱۱ روز شنبه 

مورخ ۹۹/۱۰/۲۰ مي باشد.
7. محل تحویل و بازگش�ایي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موس��ي 

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

9. مبلغ برآوردي مناقصه ۱,۱۰۳,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد.
10. سایر اطالعات و جزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 
مرکز تماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴ 
دفتر ثبت نام: ۳۳۲۴۵۲۴۸ 

روابط عمومی شركت توزيع نيروی برق استان مركزی

ت اول
نوب

شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی

آگهیمناقصهعمومی
 سازمان زیباسازی شهر اصفهان در نظر دارد نسبت به واگذاری عملیات خرید، اجرا و نگهداری نورپردازی ساختمان کتابخانه مرکزی شهرداری اصفهان و ساختمان ایستگاه مترو باهنر ) ۲۵ 

آبان ( بصورت جداگانه از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا بدینوسیله از اشخاص حقوقی و واجد شرایط  جهت شرکت در مناقصه دعوت به عمل می آید.
شرایط خصوصی :

واجدین شرایط می توانند از تاریخ چاپ آگهی در روزنامه رسمی  به مدت ۱۰ روز  کاری ضمن مراجعه  به امور مالی سازمان زیباسازی شهر اصفهان واقع در خیابان کاوه، جنب ایستگاه آتش 
نشانی کوچه شهید جوراب دوز مراجعه وبا ارایه معرفی نامه کتبی شرکت نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند .

آخرین مهلت برگرداندن اسناد تا پایان وقت اداری ۹۹/۱۰/۰۶ می باشد  .  
سایر شروط و مشخصات فنی موضوع فوق  همچنین ضوابط مندرج در آیین نامه معامالت شهرداری حاکم بر این اسناد می باشد که در اسناد تحویلی به آگاهی وتایید شرکت کنندگان خواهد 

رسید .
بدیهی است شرکت در مناقصه وارایه پیشنهاد به منزله قبول شروط تکالیف مقرر در اسناد مناقصه بوده و سازمان در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

زمان بازگشائی اسناد: ده روز  پس از آخرین روز مهلت برگردان اسناد می باشد.
سپرده شرکت در مناقصه(ریال(مدت انجام کار(روز(شرح /عنوان پروژهردیف

1
 خریدتجهیزات ،اجراو نگهداری عملیات نور پردازی

 ساختمان کتابخانه شهرداری مرکزی 
600.000.000 ریال75 روز

2
 خریدتجهیزات ،اجراو نگهداری عملیات نور پردازی 

ساختمان ایستگاه مترو باهنر 
750.000.000 ریال75 روز

سازمان زيباسازی شهر اصفهان

آگهيتجدیدفراخوانارزیابيکیفي
مناقصهشماره)99/۲۳001(

 ش��رکت س��هامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد جهت " احداث پس��ت ۶۳/۲۰ کیلوولت GIS صدا و س��یما )بصورت EPC( "  از طریق فراخوان ارزیابي کیفي
) فراخوان ارزیابي کیفي در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به شماره ۲۰۹۹۰۰۱۰۰۸۰۰۰۰۶۸ ( نسبت به شناسائي پیمانکاران واجد شرایط زیر در سامانه تدارکات 

الکترونیک دولت   اقدام نماید. 
۱.  داراي "گواهینامه صالحیتEPC " و یا داراي "حداقل گواهي نامه صالحیت پایه ۲ در رش��ته نیرو با معرفي مش��اور همکار حداقل پایه ۲ گروه انرژي تخصص 

انتقال نیرو "از سازمان برنامه و بودجه  کشور 
۲. دارا بودن گواهي نامه صالحیت ایمني از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي 

GIS ۳. دارابودن سوابق اجرایي در احداث پست هاي
    بدین وسیله از کلیه شرکتهاي واجد شرایط که مایل به شرکت در این ارزیابي کیفي هستند دعوت مي گردد جهت دریافت اسناد ارزیابي کیفي از تاریخ ۹۹/۰۹/۲۴ 

الي ۹۹/۰۹/۲۶ به سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و براي دریافت اسناد کیفي اقدام نماید.
    اس��ناد تکمیل ش��ده بایس��تي تا پایان وقت اداري  ۹۹/۱۰/۱۰ از طریق س��امانه مذکورwww.setadiran.ir ثبت گردد.. قابل ذکر اس��ت که به اس��ناد تحویل ش��ده 

بعد از تاریخ مذکور ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
عالقمندان به ش��رکت در مناقصه مي بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و 

مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.
    شرکت برق منطقه اي تهران پس از بررسي اسناد و مدارک واصله و اطالعات مندرج در پرسشنامه در چارچوب ضوابط و مقررات نسبت به ارزیابي کیفي شرکتها 

اقدام و ازشرکتهاي واجد شرایط جهت دریافت اسناد مناقصه دعوت بعمل خواهد آورد. 
   بدیهي است ارائه مدارک و پرسشنامه هاي تکیل شده هیچگونه حقي را براي متقاضیان جهت شرکت در مناقصه ایجاد نخواهد کرد. 

   ضمنًا اطالعات فوق در شبکه اطالع رساني www.tavanir.org.ir )مناقصات برق تهران( و پایگاه ملي مناقصات http:iets.mporg.ir   موجود مي باشد. 
عالقمندان به ش��رکت در مناقصه مي بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي )توکن( با ش��ماره هاي دفتر ثبت نام ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶۸ و 

مرکز تماس ۲۷۳۱۳۱۳۱ تماس حاصل نمایند.
www.setadiran.ir  سامانه تدارکات الکترونیکي دولت

http://iets.mporg.ir پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات
http://tender.tavanir.org.ir پایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت توانیر
www.trec.co.ir پایگاه اطالع رساني مناقصات شرکت برق منطقه اي تهران

 استفاده درست و منطقي از برق، بیانگر تعهد و عالقمندي شما به سازندگي کشور است

روابط عمومي شركت برق منطقه اي تهران

ت اول
نوب

شرکت سهامي برق منطقه اي تهران

                           م الف2877

ادارهآموزشوپرورشبهبهان
موضوع مزايده : اجاره تعدادی مهدکودك

1- مبلغ تضمين شركت در مزايده : مبلغ 10000000 ریال به صورت ضمانت نامه بانکی یا واریزی شبا  به شماره 320100004057031207610972  
IR و شناسه واریز 929030157362200000000000000001

2- کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( انجام میگیرد.
3- محل تحويل پاكات: عالوه بر بارگذاری در س��امانه س��تاد ، دبیرخانه آموزش و پرورش بهبهان )ش��امل س��ه پاکت )پاکت الف( تضمین ش��رکت در 
مزایده - )پاکت ب( مدارك و مستندات متقاضی و فرم مهر و امضا شده شرایط عمومی و اختصاصی مزایده - )پاکت ج ( قیمت پیشنهادی به صورت 

عدد و حروف )بدون خدشه و خوانا ( ممهور به مهر شرکت باشند.
4- مهلت تحويل پاكات پيشنهادی قيمت : پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 99/10/02 ساعت 11

۵- تاريخ بازگشايی پاكت ها:  روز چهار شنبه مورخ 99/10/03 ساعت 12 در محل اداره
6- سایر شرایط و جزئیات در اسناد مزایده درج شده است.

7- اعتبار پیشنهاد قیمت ها تا تاریخ سه شنبه  99/10/02 می باشد.
8- هزینه درج آگهی به هر تعداد نوبت به عهده برنده خواهد بود.

9- مهلت مراجعه به سامانه ستاد : شنبه 99/09/22 لغایت 99/10/02
عبدی پور – مدير آموزش و پرورش بهبهان 


