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 گرفتاری بودجه 
در كشمكش جناح ها

کورش شرفشاهی
روزنامه نگار

سرمقاله

در  بودج��ه  الیح��ه 
قسمت های گوناگون 
تعری��ف می ش��ود که 
یکی از مهم ترین آنها بخش نفتی اس��ت 
چرا که س��ال ها اقتصاد کش��ور به نفت 
وابس��ته بود و همچنان نیز این وابستگی 
احساس می شود. امسال هم در شرایطی 
که هنوز تحریم ها برداشته نشده و امکان 
فروش نفت معلوم نیس��ت، دولت فروش 

2میلیون و 300 هزار بشکه نفت...
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گزارش ویژه
 صیدی و  مؤمنی تفاهم نامه همکاری امضا کردند؛

گام بلند بانک صادرات ایران 
برای توسعه قشم

  روح هللا زم اعدام شد
  تجارت گزارش می دهد

 قیمت کارخانه ای خودرو
  افزایش می یابد؟

صنعت و تجارت: چند وقتی بود که قیمت خودرو روند صعودی داش��ت و روز به روز 
قیم��ت ه��ا تغیی��ر م��ی کرد به گونه ای که این افزایش دیگر نه هفته ای بلکه س��اعتی 
ش��ده بود، اما اکنون این افزایش قیمت متوقف ش��ده و کاهش قیمت به س��راغ بازار 
خودرو آمده و  اکنون گویا این کاهش قیمت که هفته ها گریبان بازار خودرو را گرفته 
فعال دس��ت بردار نیس��ت و افزایش قیمت های جزئی در بازار ارز نیز نتوانس��ته جلوی 
ای��ن ری��زش قیمت ه��ا را بگیرد. براس��اس گزارش میدانی تقریبا طی ۱۵ روز گذش��ته 
خودرو های داخلی و وارداتی حدود 20 تا 30 درصد از ارزش خود را از دست داده اند و 
از س��وی دیگر مش��تریان دس��ت از خرید برداشته و چشم به روز های آتی دارند. اینطور 
که کارشناس��ان صنعت خودرو می گویند، طی چند ماه آینده خودرو دیگر از لیس��ت 

کاالی سرمایه ای خارج می شود، اما اگر جو بایدن پس از ورود به ...
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  ریی��س س��ازمان برنام��ه و بودجه درب��اره پرداخت مالیات از 
سوی برخی از نهادهای حاکمیتی گفت: نهادهای حاکمیتی 
بای��د مالی��ات در نظر گرفته ش��ده را بپردازن��د. قبال برخی از 
نهادها معاف از مالیات بودند اما در حال حاضر همه نهادهای 
حاکمیتی مالیات می دهند. تنها در بخش کشاورزی یکسری 
معافیت های مالیاتی اعمال شده است. محمدباقر نوبخت در 
گفت وگ��و با ایلنا درب��اره موضوع پرداخت غرامت هواپیمای 

اوکراینی در الیحه بودجه ۱400 اظهار...

 رییس جمهور در جلس��ه س��تاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد 
کرد: در روند بیماری کرونا در کل کش��ور رو به بهبود اس��ت 
و فقط در ۱2 شهرس��تان در کل کش��ور ش��رایط قرمز اس��ت و 
مابقی نارنجی یا زرد هستند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی 
افزود: همه این موفقیت ها مرهون تالش مردم و اعتماد آنان 
به تصمیم گیری های ستاد ملی کرونا و نیز تالش مسئوالن در 
کنترل و نظارت این بیماری بوده است. روحانی با بیان اینکه در 

کنار مردم، اقدامات به موقع قرارگاه عملیاتی...

همه نهادهای حاکمیتی 
مالیات می دهند

 شب یلدا می تواند 
شرایط را بحرانی کند

 صفحه2 صفحه3

رنج اقتصاد از بازار سياه 
محمد رشیدی 

عضو کمیس�یون کش�اورزی 
مجلس شورای اسالمی

يادداشت

 گران��ی های غیر قابل 
کنت��رل به ان��دازه ای 
ش��دت گرفت��ه که هر چن��د وقت یکبار از 
گوشه ای سر می زند اما بی شک هر کدام 
از ای��ن گران��ی ها دالیل خاص خودش را 
دارد. یک��ی از ای��ن م��وارد افزایش قیمت 
گوش��ت مرغ در بازار اس��ت ک��ه با توجه 
ب��ه کمب��ود نهاده های دام��ی و مدیریت 
ناصحی��ح دولت، افزایش قیمت گوش��ت 
م��رغ قابل پیش بینی بود، زیرا مرغداران 

اقدام به جوجه ریزی نمی کنند...
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روز پنج شنبه 20 آذر ۱399، علیرضا رزم حسینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت که به همراه جمعی از معاونان 
خ��ود از خط��وط تولی��د فوالد مبارکه بازدید می کرد، طی س��خنانی از وجی��ه اهلل جعفری رئیس هیئت عامل 
ایمیدرو خواس��ت تا پروژۀ نورد گرم ش��مارۀ 2 فوالد مبارکه را با همکاری مدیران این ش��رکت در کوتاه ترین 

زمان ممکن عملیاتی نماید.
وی ثب��ات مدیریت��ی ف��والد مبارک��ه را یکی از توفیقات این مجموعه دانس��ت و با بیان اینکه هر بنگاهی که 
از مدی��ران کارآم��د و باثب��ات برخ��وردار بوده از توفیقات خوبی هم بهره مند ش��ده اس��ت، تصریح کرد: فوالد 
مبارکه ازجمله سازمان هایی است که با مدیران شایستۀ پیشین و فعلی خود، ازجمله مهندس عظیمیان که 
سکان دار این مجموعه است، با برنامه هایی کارآمد به ارتقای سطح دانش، فناوری، تولید، کارایی، بهره وری 

و گسترش این سازمان کمک و طرح های توسعۀ خود را به خوبی دنبال کرده اند.
رزم حس��ینی افزود: یکی از برنامه های جدید وزارت صمت تأمین س��رمایه از محل بازار س��رمایه است. امروز 
نقدینگی در کش��ور به 3400 هزار میلیارد تومان رس��یده و پول های س��رگردان در اقتصاد ایران در بازارهای 
غیرکارآمد در حال چرخش اس��ت؛ در این ش��رایط وظیفۀ دولت، مدیران و سیاس��ت گذاران در عرصۀ پول و 
ارز این است که نقدینگی را به سمت افزایش تولید و برنامه های تولیدمحور هدایت کنند. از این رو وزارت 
صمت جمع آوری این سرمایه های سرگردان در بازار سرمایه و جهت دهی آن ها به سوی صنایع خودروسازی، 
فلزات رنگی و نس��اجی و لوازم خانگی را از برنامه های اساس��ی خود می داند. بدون ش��ک این اقدام رش��د 
اقتصادی و اش��تغال زایی را در پی خواهد داش��ت. وی رفع قوانین مزاحم و بروکراس��ی اداری را دومین اقدام 
این وزارت خانه دانس��ت و اظهار داش��ت: یکی از اهداف ما در وزارت خانه اجرای این راهبرد اس��ت و به طور 

قطع آن را اجرا خواهیم کرد و چه بسا سایر وزارت خانه ها 
هم در این مسیر، وزارت صمت را همراهی کنند. ما تا حد 
توان خود، مسیر را برای مجاهدین اقتصادی، کارآفرینان 
و صاحبان سرمایه در حوزۀ اقتصاد تولیدمحور  و کسانی 
ک��ه در زمینۀ توانمندس��ازی جوامع محلی کار می کنند، 

هموار خواهیم کرد.
وزی�����ر ص���مت از وجود کارخانه های فوالدس��ازی، 
پتروشیمی و سایر تولیدکنندگان داخلی به عنوان عاملی 
مهم در تاب آوری در برابر تحریم ها نام برد و گفت: اگرچه 
تحریم ها و مبارزه با کرونا برای دولت هزینه های زیادی 
داش��ته، اما دولت تا امروز س��ر پا ایس��تاده و عزت خود و 

کشور را حفظ کرده است. 
در چنین ش��رایطی بس��یاری از طرح های توس��عه ش��روع و اجرا ش��ده و به بار نشسته که این امر بسیار بزرگ 

و مهم است.
وی در همین خصوص تصریح کرد: فوالد مبارکه می تواند محور توسعۀ استان قرار بگیرد. 

ب��ا برنام��ه ای ک��ه مدی��ران در نظر دارند و برنامۀ پیوس��ت اجتماعی برای ش��رکت های نام��دار و بزرگ که 
تقویت کنندۀ ش��رکت های کوچک به ش��مار می آیند، به راحتی کس��ب وکارها و  وضعیت فرصت های ش��غلی 

خرد و شاخص های امنیتی بهبود پیدا خواهد کرد و بدین 
ترتیب دیگر ش��اهد مهاجرت روس��تاییان به ش��هرهای 
بزرگ نخواهیم بود. به خاطر داش��ته باش��یم مهاجرت 
ساالنه 2۵0 هزار نفر به شهرهای بزرگ و حاشیه نشینی 
2۵ میلیون نفر از جمعیت کشور اصال زیبندۀ ایران نیست. 
امروز در روستاها اینترنت پرسرعت داریم، اما مردم این 
روستاها هنوز کسب وکار ندارند. از این رو چنانچه استاندار 
محترم اصفهان، نمایندگان ولی فقیه و نمایندگان محترم 
مجلس در این استان همدل باشند، وزارت صمت نیز این 
آمادگی را دارد که تجار باش��رافت و متدین را در جهت 
توسعۀ پایدار و متوازن در این استان بسیج کند و به یقین 

این امر امکان پذیر است. 
وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود از آزاد شدن صادرات در هفته های اخیر به عنوان گامی بلند در 
جهت توسعۀ واردات کاالهای ضروری و مواد اولیه نام برد و گفت: هم اکنون شرایطی فراهم شده است که 
به جای اینکه صادرکننده در دادگاه پرونده پیدا کند، در مسیر تأمین کاالهای ضروری و مواد اولیۀ کارخانه ها 
حرکت می کند. طبق تصمیم شجاعانۀ رئیس جمهوری در چند هفتۀ گذشته، قرار است 8400 میلیون کاالی 

رسوب شده در گمرکات کشور ترخیص شود و این کار در حال انجام است.

 وی همچنین در پاس��خ به س��ؤال خبرنگاران با بیان اینکه عرضۀ محصوالت فوالدی در بورس به س��بب 
حمایت از تولید بوده اس��ت، گفت: بر اس��اس ش��یوه نامۀ ابالغی س��تاد اقتصادی دولت، تمامی محصوالت 

فوالدی باید در بورس کاال عرضه شوند و از مازاد آن صادرات صورت گیرد.
علیرضا رزم حس��ینی همچنین تصریح کرد: هدف از ابالغ این ش��یوه نامه تقویت تولید بوده اس��ت تا عرضه و 
تقاضای محصول در بورس کاال به صورت شفاف انجام گیرد. استفاده از این روش و شیوه نامه باعث تعادل 
قیمت ها خواهد شد. وی افزود: در سند فوالدی کشور با تعامل تشکل های بخش خصوصی، سهمیه بندی ها 

انجام شده و هیچ محدودیتی در صادرات وجود ندارد و با این روش صادرات نیز می تواند انجام گیرد. 
رزم حسینی یکی از اهداف بازدید خود و هیئت همراه را راه اندازی و آغاز جدی فعالیت های مربوط به طرح 
توسعۀ خط نورد گرم شمارۀ2 فوالد مبارکه خواند و ادامه داد: طرح های توسعه ای این شرکت با سرمایه گذاری 
نزدیک به یک میلیارد یورو و 30 هزار میلیارد تومان در دست اجراست که یک سرمایه گذاری بسیار خوب 
اس��ت. وی با بیان اینکه صنعت فوالد کش��ور در رفع تحریم ها و تأمین مواد اولیۀ کارخانه های مرتبط نقش 
مهم��ی ایف��ا ک��رده اس��ت، ادامه داد: صنعت فوالد کش��ور عالوه بر تأمین نیازه��ای داخلی، بخش مهمی از 

محصوالت خود را صادر کرده و برای کشور در مقطع حساس کنونی ارزآوری داشته است. 
وزی��ر صم��ت ب��ا اع��الم این مطلب که در این وزارت خان��ه بالغ بر ۱00 هزار میلیارد تومان پروژۀ اقتصادی در 
حوزۀ صنعت و معدن تدوین شده است گفت: برای تأمین مالی این پروژه ها با همکاری خوب وزارت اقتصاد 
و س��ازمان بورس، از بازار س��رمایه کمک می گیریم تا به بانک ها فش��ار وارد نش��ود و مردم هم می توانند با 

مشارکت در این پروژه ها به طور مستقیم در تولید شرکت کنند.

مدیرعامل فوالد مبارکه، در جریان بازدید وزیر صمت از این کارخانه، ضمن ارائۀ گزارش��ی از روند تولید و 
دس��تاوردهای فوالد مبارکه در س��ال های اخیر گفت: فوالد مبارکه مولود انقالب اس��المی اس��ت و مدیران و 
پیمانکارانی در دوران دفاع مقدس با پایمردی خود این ش��رکت را بنا کردند و به بهره برداری رس��اندند و به 

این وسیله برای کشور عزت و افتخار آفریدند.
حمیدرض��ا عظیمی��ان از گ��روه ف��والد مبارکه به عن��وان بزرگ ترین تولیدکنندۀ آهن اس��فنجی در جهان و 
بزرگ تری��ن فوالدس��از منطق��ۀ خاورمیان��ه و منطقۀ منا با س��هم 20 درصدی تولید ف��والد نام برد و گفت: با 
تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش س��رمایۀ ش��رکت به 304هزار و ۵00میلیارد ریال خواهد رس��ید و 
ارزش بازار این شرکت در حال حاضر به باالی 300 هزار میلیارد تومان رسیده است. هم اکنون 7.2 میلیون 
تن فوالد در داخل شرکت تولید می شود و در گروه فوالد مبارکه )فوالد مبارکه، فوالد هرمزگان و مجتمع 

فوالد سبا( نیز ظرفیت تولید به حدود ۱0.2 میلیون تن افزایش یافته است.
وی ادام��ه داد: ح��دود ۱000 کارخان��ه در کش��ور تأمی��ن کاال و مواد مصرفی فوالد مبارکه را بر عهده دارند و 
حدود 3000 کارگاه نیز از محصوالت این ش��رکت در خطوط تولید خود اس��تفاده و ورق فوالد مبارکه را به 

محصوالت نهایی تبدیل می کنند.
مدیرعامل فوالد مبارکه با اش��اره به اینکه در حال حاضر به طور مس��تقیم و غیرمس��تقیم حدود 3۵0 هزار 
فرصت ش��غلی در زنجیرۀ تولید فوالد مبارکه وجود دارد گفت: عالوه بر ش��رکت های یادش��ده، هلدینگ های 
دیگری شامل توکافوالد، آتیه فوالد، هلدینگ سرمایه گذاری توسعۀ معادن و فلزات و هلدینگ متیل نیز در 
گروه فوالد مبارکه حضور دارند. این در حالی است که یکی از بزرگ ترین هلدینگ های مالی کشور توسط 

مبارکه در حال تأسیس و راه اندازی است.
وی از وجود زنجیرۀ کامل تولید در فوالد مبارکه به عنوان عامل اصلی افزایش سود و درآمد این شرکت نام 

برد و اظهار داش��ت: فروش فوالد مبارکه در س��ال 97 حدود 23 
هزار میلیارد تومان و در س��ال 98 حدود 40 هزار میلیارد تومان 
بوده و امسال پیش بینی می شود این عدد به مرز ۵۵ هزار میلیارد 
تومان فروش برسد. به همین دلیل می توان گفت فوالد مبارکه 
عالوه بر اینکه یک بنگاه صنعتی است، یک بنگاه اقتصادی هم 

هست و در بازار سرمایه نقش بسیار مهمی دارد.
وی در تشریح عملکرد خطوط تولید این شرکت گفت: شرکت 
در هش��ت ماهۀ س��ال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 
روند روبه رشدی داشته است؛ به نحوی که با تالش کارکنان آن، 
تولید گندله در بازۀ زمانی مذکور در سال 97 نزدیک به 6 میلیون 
تن بوده و امسال به حدود 7 میلیون تن افزایش یافته است. در 
تولی��د آه��ن اس��فنجی از 7 میلی��ون تن به 7 میلیون و 800 هزار 

تن و در فوالد خام از 6 میلیون و  200 هزار تن به 6 میلیون 690 هزار تن رسیده ایم.
وی با بیان اینکه شرکت در سال گذشته با افت تولید مواجه شد تصریح کرد: دو دلیل عمده، یعنی نرسیدن 
مواد اولیه و قطعی حدود دوماهۀ گاز مهم ترین دالیل افت تولید بوده اس��ت که می طلبد مس��ئولین محترم 
برای آن چاره اندیش��ی کنند و اقدام عاجل به عمل آورند. به خاطر داش��ته باش��یم فوالد مبارکه در س��ال 98 
حدود 2۵00 میلیارد تومان، به دالیلی که به آن اش��اره ش��د، متضرر گردید. نباید فراموش کرد که فوالد 
مبارکه جزو کارخانه هایی اس��ت که می تواند بیش��تر از ظرفیت اس��می خود تولید کند، اما باعث تأس��ف است 

که به  دلیل کمبود مواد اولیه از این ظرفیت استفاده نکنیم.

وی تصریح کرد: فوالد مبارکه برای کنترل و آرامش بازار س��عی 
می کند کاال را به مش��تری و مصرف کننده برس��اند و بنا بر تأکید 
مسئولین وزارت خانه بر تأمین حداکثری بازار داخل، امسال شاهد 
کاهش 32 درصدی صادرات بودیم و کاهش صادرات در درازمدت 

برای سازمان مشکالت خاص خود را به همراه می آورد.
وی از ایج��اد هلدین��گ مال��ی در ف��والد مبارکه خبر داد و گفت: از 
س��ال 97 تا به حال س��رمایۀ ثبتی فوالد مبارکه از 7۵00 میلیارد 
تومان تا دی ماه س��ال جاری با تصویب و تصمیم مجمع عمومی 

پیش رو به 30 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
عظیمیان تصریح کرد: بس��یاری از ش��رکت های بورس��ی از محل 
تجدید ارزیابی ممکن است برای افزایش سرمایه اقدام کنند، ولی 
افزایش سرمایه در فوالد مبارکه کامال واقعی است و از محل سود 

توزیع نشدۀ انباشت شدۀ سهام داران انجام می شود و لذا سهام فوالد مبارکه سهام بسیار ارزشمندی است.
مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه به دلیل التهابات پیش آمده در دو س��ه ماه گذش��ته، اولین مجوز ایجاد 
س��هام خزانه به نام فوالد مبارکه صادر ش��ده اس��ت، گفت: همان گونه که می دانیم هیچ ش��رکت بورسی حق 
ندارد سهام خودش را بخرد، اما سازمان بورس راهکاری ایجاد کرد تا صف فروش ایجاد نشود و با اخذ مجوز 
خرید و نگهداری سهام خزانه حدود 2080 میلیارد تومان از سهام فوالد خریداری شد. همچنین شرکت در 
راستای حمایت از سهام شرکت های گروه فوالد مبارکه، اقدام به تأسیس صندوق سرمایه گذاری بازارگردانی 
با س��رمایۀ 800 میلیارد تومان نموده و این صندوق هم اکنون در بازار س��رمایه در حال فعالیت اس��ت. وقتی 

افزایش س��رمایۀ ش��رکت عملیاتی گردد، فوالد مبارکه بزرگ ترین ش��رکت بورس��ی به لحاظ ارزش اس��می 
خواه��د ب��ود. وی در ادام��ه از تعری��ف ح��دود یک میلیارد یورو پروژه در فوالد مبارکه خبر داد و گفت: 20 هزار 
میلیارد تومان نیز سهم داخل است. این پروژه ها شامل نورد گرم شمارۀ 2، افزایش ۵00 هزار تنی ظرفیت 
فوالد هرمزگان )رسیدن به ظرفیت 2 میلیون تن(، راه اندازی فوالدسازی 800 هزار تنی فوالد سفیددشت، 
کارخانۀ تولید الکترود گرافیتی اردکان، افزایش ظرفیت ش��رکت ورق خودرو کاش��ان اس��ت. همچنین حدود 
20 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران داخلی در سراس��ر کش��ور واگذار می ش��ود که این امر در جهت اجرای 

دستور مقام معظم رهبری برای جهش تولید، اقدام مؤثری خواهد بود.
وی از پ��روژۀ ن��ورد گ��رم ش��مارۀ 2 فوالد مبارکه به عن��وان یکی از اصلی ترین پروژه های حوزۀ صنعت فوالد 
کشور نام برد و گفت: با تولید ورق خام موردنیاز در تولید لوله های انتقال نفت و گازترش از گوره به جاسک 
نش��ان دادی��م ک��ه در ح��وزۀ تولی��د فوالد خام از دنیا عقب نیس��تیم و همپای دنیا جل��و رفته ایم، ولی در تولید 
ورق از دنی��ا عقبی��م. اگ��ر م��ا در 3 ت��ا ۵ س��ال آینده ورق های با گرید جدید تولی��د نکنیم، فوالد مبارکه نیز به 
سرنوش��ت کارخانه های عقب ماندۀ کش��ور دچار خواهد ش��د. عظیمیان در ادامه از اجرای پروژۀ نس��ل چهارم 
تکنولوژی در فوالد مبارکه به عنوان دیگر ابَر پروژۀ در دس��ت اجرای این ش��رکت یاد کرد و گفت:  فوالد 
مبارکه اکنون دارای نسل سوم تکنولوژی است و می کوشد همگام با دنیا به سمت نسل چهارم پیش برود 
که بس��یار هوش��مند اس��ت و این دقیقا همان حرکت در مس��یر دانش افزایی است که همواره مورد تأکید رهبر 

معظم انقالب بوده است. 
گفتنی است در ابتدای این بازدید، وزیر صنعت، معدن و تجارت و هیئت همراه با حضور در محل معراج الشهدای 
فوالد مبارکه به مقام ش��امخ ش��هدا ادای احترام کردند و در ادامه در باغچۀ فضای س��بز ش��خصیت های این 

شرکت یک نهال به رسم یادبود غرس نمودند. 

وزیر صمت دستور اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه را صادر کرد

مع��اون وزی��ر صم��ت و رئیس هیئت عامل ایمیدرو نیز در حاش��یۀ بازدید 
وزی��ر صم��ت از ش��رکت ف��والد مبارکه و در مصاحبه ب��ا خبرنگار فوالد، 
همکاری در اجرای ابَر پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه را وظیفه ای 

ملی خواند.
وجیه اهلل جعفری طرح نورد گرم شمارۀ 2 فوالد مبارکه و تأمین مواد اولیه 

را دو موضوع مهم و اساسی برای این مجموعۀ عظیم 
عنوان کرد و گفت: در خصوص طرح نورد گرم شمارۀ 
2 باید پیگیری هایی انجام شود تا به اتفاق همکاران و 
مجموعۀ مدیریتی فوالد مبارکه، در یک بازۀ زمانی 

کوتاه این موضوع را به نتیجه برسانیم.

وی افزود: به طور قطع طرح نورد گرم شمارۀ 2 باید هرچه سریع تر 
اجرا شود، چراکه هم در آیندۀ فوالد مبارکه و هم تأمین بازار ورق 

کشور بسیار تأثیرگذار است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه بر رفع هرچه سریعتر 
مشکالت اجرای این پروژه تأکید کرد. رئیس هیئت عامل ایمیدرو 

با بیان اینکه به عنوان نهاد ناظر، وظیفۀ خود می دانیم فوالد مبارکه را در 
تأمین مواد اولیه همراهی کنیم، افزود: سعی می کنیم در بازۀ زمانی کوتاه، 
بس��ته ای برای تأمین بدون دغدغۀ مواد اولیه فوالد مبارکه تدوین کنیم. 
وی در پایان خاطرنش��ان کرد: در زمینۀ تأمین مواد اولیه، قطعا همکاری 

ایمیدرو، وزارت خانه و وزیر صمت را شاهد خواهیم بود.

رئیس هیئت عامل ایمیدرو:
همکاری در زمینۀ اجرای پروژۀ نورد گرم شمارۀ 2 

فوالد مبارکه وظیفۀ ملی است

مدیرعامل فوالد مبارکه :

با تصویب در مجمع عمومی پیش رو ارزش سرمایۀ شرکت به 304هزار و 500 میلیارد ریال خواهد رسید

تبطالوسکهفروکشکرد
سه عامل کاهش قیمت ها در گفت و گوی دبیر اتحادیه طال و جواهر با تجارت؛
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ثبت دارایی ۵ هزار مسئول در سامانه 
 س��خنگوی قوه قضائیه از ثبت دارایی و اموال بیش از ۵ هزار 
مس��ئول در سامانه ثبت دارایی مسئوالن خبر داد.غالمحسین 
اس��ماعیلی در گفت و گ��و ب��ا ایلنا گفت: س��امانه ثب��ت دارایی 
مس��ئوالن فعال اس��ت و دارایی و اموال بیش از ۵ هزار نفر در 
این س��امانه ثبت ش��ده، البته افرادی که مش��مول این سامانه 
هس��تند بیش از این تعداد اس��ت و مکاتباتی با نهادهای ذیربط 
که باید افراد مش��مول این قانون را هم به این س��امانه اعالم 
کنن��د، انج��ام ش��ده تا از آنها نی��ز بخواهند که این قانون را اجرا 
کنند.س��خنگوی دستگاه قضایی ادامه داد: برخی از سازمان ها 
از این سامانه استقبال زیادی کردند به عنوان مثال اخیراً هیأت 
رییسه مجلس یازدهم مکاتبه ای کرده که همکاران ما در مرکز 
آمار و فناوری اطالعات قوه قضاییه در محل مجلس مس��تقر 
ش��وند و دارایی و اموال نمایندگان را ثبت کنند. البته این کار 
در مجلس دهم نیز انجام ش��د.وی گفت: تاکنون این س��امانه 
رون��د خوب��ی را طی کرده اس��ت و امیدواریم که در آینده ای نه 
چندان دور اکثر اشخاصی که مشمول این قانون هستند، اموال 

و دارایی هایشان را در این سامانه ثبت کنند.

ایران تابع خواست نامشروع آمریکا نمی شود
 سخنگوی شورای نگهبان به اظهارات سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا درباره مصوبه اخیر مجلس ش��ورای اس��المی واکنش 
نشان داد.به گزارش ایلنا، عباسعلی کدخدایی در توییتر نوشت: 
مایک پمپئو در انتخابات اخیر شکست خورده و مردم آمریکا به 
او و دولتش رای نداده اند. با دخالت در امور داخلی ایران از قانون 
مجلس با رویکرد جدید هسته ای انتقاد کرده است! صرف نظر از 
صحت قانون مزبور، باید گفت ایران همانند کشورهای منطقه 

نیست که تابع خواست نامشروع رژیم آمریکا باشد!

آژانس مستقل و حرفه ای باقی بماند
 نماین��ده ای��ران نزد س��ازمان های بین المللی در وین تاکید کرد 
که اعمال فش��ار بر آژانس بین المللی انرژی اتمی غیرس��ازنده و 
بسیار مضر است.به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی در توییتر 
نوش��ت: اکنون مش��خص است که یوکیا آمانو مدیرکل پیشین 
آژانس در 30 ژانویه 20۱9 به چه کسی اشاره داشته است: اگر 
تالش هایی برای مدیریت جزئی یا اعمال فش��ار بر آژانس در 
زمینه راستی آزمایی هسته ای صورت گیرد، غیرسازنده و بسیار 
مضر خواهد بود.وی در ادامه پیام خود خواستار پایان فشارها بر 
آژانس بین المللی انرژی اتمی شده است.نماینده ایران در پیامی 
دیگر خاطر نشان کرد: آژانس باید مستقل، حرفه ای و بی طرف 
باقی بماند. همه ما باید با این فشارها علیه آژانس که برای منافع 

کل جامعه بین الملل زیان آور است، مخالفت کنیم.

فاصله اندازی میان ایران و آذربایجان 
 نای��ب ریی��س مجل��س ش��ورای اس��المی خواس��تار پیگیری 
اظه��ارات اخی��ر ریی��س جمه��ور ترکیه از س��وی وزارت خارجه 
و ارائه گزارش در این باره به مردم ش��د.به گزارش ایس��نا، علی 
نیک��زاد در توییت��ر خط��اب به جن��اب اردوغان نوش��ت: یا تاریخ 
 نخوانده ای��د ی��ا قص��د تحری��ف آن را داری��د...  دس��ت از تالش 
ب��رای ایج��اد فاصل��ه می��ان ب��رادری ای��ران و آذربایج��ان 
 برداری��د؛ ای��ن ب��رادری خون��ی و دین��ی قرن هاس��ت ک��ه
پابرجاست و هر روز مستحکم تر می شود.  دستگاه دیپلماسی نیز به 

جد این موضوع را پیگیری و گزارش آن را به مردم ارائه کند.«

مبارزه با سایت های شرط بندی و قمار
 یک عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس از تش��کیل کارگروه 
تخصصی  مبارزه با س��ایت های ش��رط بندی و قمار خبر داد.به 
گزارش ایسنا، مجتبی توانگر در توییتر نوشت:  با پیگیری های 
انجام شده، کارگروه تخصصی  مبارزه با سایت های شرط بندی 
و  قم��ار، ب��ا حضور  معاون فن آوری ه��ای نوین بانک مرکزی، 
وزارت اطالعات، معاونت فضای مجازی دادستانی، پلیس فتا 
 )FIU(و مرکز اطالعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد
تشکیل شد.«او پیش از این نیز از پیگیری طرح »مقابله فراگیر 

با شبکه قمار« در مجلس خبر داده بود.

 شناسایی موانع و بسترهای عدم تحقق
 اهداف دستگاه ها 

  رییس سازمان بازرسی پیگیری تحقق سند تحول بنیادین آموزش 
و پرورش، رفع مش��کالت اقتصادی این وزارتخانه، س��اماندهی 
کنکور و کوتاه ش��دن دس��ت سودجویان این عرصه و ساماندهی 
مهده��ای ک��ودک تحت نظارت وزارت آم��وزش و پرورش را از 
مهمترین مس��ائل مورد تاکید این س��ازمان در وزارت آموزش و 
پرورش اعالم کرد. به گزارش ایلنا، حس��ن درویش��یان در جلسه 
معاونین و مدیران وزارت و آموزش و پرورش، به اهمیت و ضرورت 
تعلیم و تربیت در قرآن کریم و روایات متعدد اشاره کرد و یکی از 
زیرساخت های اصلی پیشرفت هر جامعه را تعلیم و تربیت و آموزش 
و پرورش دانس��ت. رییس س��ازمان بازرسی از جمله رویکردهای 
این سازمان را ارزیابی و رصد دستگاه ها نسبت به وظایف خصوصًا 
وظایف کالن و مهمی که برعهده دارند، عنوان کرد و گفت: یکی 
از اقداماتی که در برنامه داریم، شناسایی موانع و بسترهای عدم 
تحقق اهداف عالی دستگاه ها از جمله آموزش و پرورش با کمک 
خود آنها است که در این خصوص ممکن است؛ بخشی مرتبط به 
قوانین و مقررات و بخشی دیگر ساختارها و فرایندهایی ناکارآمد 
باشد که نیازمند اصالح است که می توانیم از طریق دولت و مجلس 
شورای اسالمی رفع آنها را پیگیری کنیم. عضو شورای عالی قوه 
قضاییه با بیان اینکه تکالیفی بر عهده دستگاه های اجرایی مختلف 
در قبال آموزش و پرورش نهاده شده است که بدلیل عدم انجام 
آنها وظایف و ماموریت های آموزش و پرورش مختل شده است و 
امکان انجام مطلوب آن وجود ندارد، اظهار داشت: مثاًل درخصوص 
سند تحول بنیادین آموزش و پرورش بسیاری از دستگاه ها تکالیفی 
بر عهده دارند که هم در آن سند بیان و هم در قانون برنامه ششم 

توسعه یادآوری شده که باید دنبال شود.

سياسي

 رییس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد کرد: 
در روند بیماری کرونا در کل کشور رو به بهبود است و فقط در ۱2 
شهرستان در کل کشور شرایط قرمز است و مابقی نارنجی یا زرد 
هستند. به گزارش ایسنا، حسن روحانی افزود: همه این موفقیت ها 
مرهون تالش مردم و اعتماد آنان به تصمیم گیری های ستاد ملی 
کرونا و نیز تالش مس��ئوالن در کنترل و نظارت این بیماری بوده 
است. روحانی با بیان اینکه در کنار مردم، اقدامات به موقع قرارگاه 
عملیاتی و نیروهای ناجا، هالل احمر، موسسات مردم نهاد و بسیج 
هم تاثیر فراوانی داشته است، یادآور شد: امیدواریم با تالش مردم و 

مسئوالن رقم فعلی مرگ و میر بازهم کاهشی باشد.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه هر زمان حس کنیم که دیگر مساله 
کرونا حل شده و عادی انگاری شود مشکالت بیشتر می شود، گفت: 
این بیماری یک بیماری است که تنها بحث پزشکی درباره آن مطرح 
نیست. بحث اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را هم در بر می گیرد و در 

سطح جهان هم به همین شکل صدماتی را وارد کرده است.
وی افزود: البته که سالمت اول است اما فقط این نیست، اقتصاد و 
زندگی مردم هم هس��ت و باید همه این موارد را رعایت کنیم و در 
نظر داشته باشیم. رییس جمهور با بیان اینکه آزموده را آزمودن خطا 
است،  گفت: در این مدت هم مشاهده کردیم هر موقع ازدحام زیاد 
شد و اجتماعات بدون رعایت پروتکل های بهداشتی افزایش یافت،  

بالفاصله با پیک بیماری در بخش های مختلف مواجه شدیم.
وی با اشاره به ابعاد مختلف کرونا گفت: این بیماری سبب شده رشد 
اقتصادی دنیا منفی 3 شود و ضربه بسیار شدیدی نیز به اشتغال وارد 
ش��ود. روحانی ادامه داد:  کرونا در بعضی از امور مانند گردش��گری،  
ورزش، مس��ائل فرهنگی،  آموزش��ی به ش��دت اثر گذاشته و حادثه 

عجیب و بی نظیر در یک قرن اخیر است.
رییس جمهور با بیان اینکه ما از آغاز این بیماری در این باره نه تعلل 
کردیم و نه در پذیرش حادثه دچار تردید شدیم، تصریح کرد: هرچند 
که برخی این موضوع را انکارکردند اما به محض اینکه چهارشنبه 
30 بهمن وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دولت اعالم 
کرد که ما متوجه شدیم دو نفر کووید ۱9 مثبت اعالم شده است،  
بالفاصله همان موقع اعالم کردم که به مردم اطالع بدهید. با اینکه 

شب انتخابات بود و تقریباً کار برای ما سخت بود و شرایط آسانی 
نبود،  اعالم کردیم که مردم باید این مساله را بدانند.

 وی یادآور شد: ما حادثه را پذیرفتیم و این خیلی مهم است که اسم 
آن را بح��ران ی��ا ه��ر نامی که برای آن بگذارید را قبول کرده بودیم. 
برخی از کشورها منکر کرونا بودند و می گفتند خبری نیست برخی 
از کشورها مانند آمریکا و آقایی که رییس جمهور بود و چند هفته 
دیگر هم رییس جمهور هست،  ادعا می کرد که اصاًل خبری نیست 
و فقط یک عطسه و سرماخوردگی است و نیاز به انجام کار خاصی 
نیست. یعنی انکار کردن باالترین سنگ اندازی در روز اول و در مسیر 
حرکت است. روحانی با بیان اینکه هیچگاه از سوی ایران انکاری در 
مورد کرونا صورت نگرفت، تصریح کرد: رویکرد ما  پذیرش مساله بود 
و بالفاصله پاسخ به هنگام انجام شد. اگر مساله را ما متوجه شدیم 
ولی در اجرای آن تاخیر روا بداریم و بگویم فردا یا ۱0 روز دیگر آن را 

انجام می دهیم که اینگونه نبوده است. البته در همان روزهای اولیه 
که برای مقابله کار را آغار کردیم، در بعضی از اس��تان ها و ش��هرها 
کمی به هم ریختگی ایجاد شد و هر استانی کاری انجام می داد که  
نگرانی عمومی ایجاد شده بود. وی تأکید کرد: استراتژی ما نیز از ابتدا 
مشخص بود. بعضی از کشورها دچار استراتژی سردرگمی شدند و 
نمی دانستد چه کاری باید انجام دهند ولی اقدامات ما از اول کامال 
روشن بود و آمادگی بسیار بزرگی در روزهای اولیه، هم بهداشت درمان 
و هم نیروهای مسلح داشت و همه به میدان آمدند روحانی با تاکید 
بر اینکه مبنای ما برای مقابله با کرونا از ابتدا مبتنی بر علم گرایی بود، 
گفت: هیچ زمان دنبال پندارگرایی و خرافات نبودیم. دولت و وزارت 
بهداشت همیشه بر مبنای اصول علمی حرکت کرد و متخصصان 
ما به خوبی و روشنی اعالم کردند که حرف آنان با متخصصان دنیا 
و با آنچه که وزارت بهداشت جهانی می گفت، همسان بود بنابراین 

ما پندارگرایی نکردیم و با عمل گرایی حرکت کردیم. 
رییس جمهور افزود: خوشبختانه اعتماد سیاسی و اجتماعی در کشور 
به خوبی حفظ شد و ما با بحران اعتماد روبرو نشدیم. مردم نسبت به 
دستورالعمل های ستاد ملی کرونا و وزارت بهداشت تردید نکردند و 
واقعا مردم همکاری کردند. در ایام فروردین همه مغازه ها در کشور 
بسته شد و به تدریج ابتدا استان ها را باز کردیم و در مرحله بعد تهران 
را باز کردیم. مردم از روز اول با ستاد بودند و  اعتماد برای همیشه حفظ 
شد البته عده ای از رسانه های بیگانه ضد ایرانی کارهایی کردند که 

همیشه ناموفق بودند و در این داستان هم ناموفق بودند.
وی با بیان اینکه آمار ما خوشحال کننده است و همه نمودارهایی که 
داشت به سمت آسمان می رفت، سر به زیر و متواضع شدند، تصریح 
کرد: این به خاطر تالش های همه متخصصین و ناظران و همراهی 
مردم بود که امروز ما شاهد هستیم. خدای ناکرده یک شب یلدایی 
می تواند این شرایط خوب را برعکس کند و به هم بریزد خانواده ها 
دور هم جمع شوند یک نفر آلوده باشد و همه را مبتال کند و ما دو 
هفته بعد از شب یلدا ممکن است شاهد موج جدید و موج مرگ و 

میر باشیم؛ لذا از همه مردم می خواهم مراعات کنند.
روحانی یادآور ش��د: قرار ش��د هم قرارگاه عملیاتی ما هم برای این 
شب فکر کنند و هم صدا و سیما برای شب یلدا برنامه های خوبی 
را آماده کند این موضوع مراقبت می کنند. از مردم خواهش می کنم 
این شب یلدا مجازی و الکترونیکی برقرار شود و از طریق مجازی 

به یاد هم باشیم و حال هم را بپرسیم.
وی با بیان اینکه همه اقدامات الزم برای ساخت واکسن در داخل و 
واردات خارجی صورت گرفته و انجام خواهد شد، گفت: دولت آماده 
اس��ت هر اقدام و کمکی که الزم باش��د به شرکت های دانش بنیان 
کمک کند و برای خرید واکسن با توجه به اینکه هنوز سازمان جهانی 
بهداشت واکسنی را تایید نکرده است اما دستور دادیم هر واکسنی 
که وزارت بهداشت موثر بداند، خریداری شود و بانک مرکزی هم 

هماهنگ است و مشکلی در این زمینه نداریم.
روحانی اظهار کرد: این واکسن ها را وارد می کنیم تا کادر درمان که 
پرریسک هستند، از این واکسن ها استفاده کنند تا شرایط بهتری 

فراهم شود و واکسن های بیشتری در اختیار قرار بگیرد.

رئیسجمهورهشدارداد؛

شب یلدا می تواند شرایط را بحرانی کند

اخبار كوتاه

"روح اهلل زم" سرش��بکه ض��د انق��الب، لی��در اغتشاش��ات 
معان��د  رس��انه  گردانن��ده  و  مؤس��س  و   96 م��اه  دی 
 آمدنی��وز، س��حرگاه دی��روز ب��ه دار مج��ازات آویخت��ه ش��د.
س��حرگاه دیروز حکم اعدام »روح اهلل زم« مؤس��س و گرداننده 
 رسانه معاند آمدنیوز اجرا شد و وی به دار مجازات آویخته شد.
22 مهر ۱398 س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی در بیانیه ای 
از گرفت��ار ش��دن »روح اهلل زم« سرش��بکه س��ایت معان��د و 
ضدانق��الب آمدنی��وز در یک عملیات اطالعاتی هوش��مندانه 
 توس��ط س��ازمان اطالعات س��پاه و دس��تگیری وی خبر داد.
جلس��ات دادگاه بدوی رس��یدگی به اتهامات زم طی 6 جلس��ه 
به ریاس��ت قاضی صلواتی در ش��عبه ۱۵ دادگاه انقالب تهران 
به صورت علنی با حضور مستش��ار، وکیل مدافع زم و نماینده 
دادس��تان در اج��رای م��واد 3۵2 و 3۵3 قان��ون آیین دادرس��ی 
کیفری برگزار شد. نخستین جلسه دادگاه وی 2۱ بهمن 98 و 

شش��مین و آخرین جلسه آن در 
 تاریخ 20 خرداد 99 برگزار شد.
در نخس��تین جلس��ه دادگاه، 
نماین��ده دادس��تان اظهار کرد: 
حس��ب محتویات پرونده متهم 
روح اهلل زم فرزن��د محمدعلی با 
اسم مستعار نیما، متولد ۵ مرداد 
۵7 صادره از ری، متأهل، دارای 
دو فرزند، فوق دیپلم، مدیر کانال 
آمدنیوز، بازداش��ت و دارای یک 

س��ابقه کیف��ری، دارای وکیل ب��ه وکالت آقای دبیر دریابیگی و 
دارای پرونده شخصیت که بر اساس آن، مشارالیه دارای سالمت 

جسمی و روحی است.

اتهامات زم � 
ام��ا اتهام��ات زم عب��ارت بود 
از »افس��اد ف��ی االرض« در 
ب��ازه زمان��ی س��ال 9۵ تا زمان 
دس��تگیری از طری��ق ارتکاب 
جرای��م علی��ه امنی��ت داخلی و 
خارجی کش��ور؛ نش��ر اکاذیب 
به ط��ور گس��ترده؛ معاونت در 
تخری��ب؛ معاون��ت در ایج��اد 
اخالل در نظام اقتصادی کشور؛ 
ص��دای  و  آمدنی��وز  معان��د  کان��ال  اداره  و   تش��کیل 
م��ردم ب��ا ه��دف برهم زدن امنی��ت داخلی و خارجی کش��ور؛ 
جاسوس��ی ب��ه نف��ع س��رویس اطالعاتی یکی از کش��ورهای 

منطقه؛ جاسوس��ی به نفع س��رویس اطالعاتی کش��ور فرانسه 
در ابت��دای س��ال 97 ت��ا زمان دس��تگیری؛ هم��کاری با دولت 
 متخاص��م آمری��کا علیه نظام جمهوری اس��المی در نیمه دوم 
اس��فند م��اه س��ال 96 ت��ا زمان دس��تگیری؛ اجتم��اع و تبانی 
ب��ه قص��د ارت��کاب جرای��م علی��ه امنی��ت داخل��ی و خارجی؛ 
مش��ارکت در فعالی��ت تبلیغ��ی علیه نظام جمهوری اس��المی 
ب��ه نف��ع گروه ه��ا و س��ازمان های مخالف نظ��ام؛ عضویت و 
هم��کاری ب��ا کان��ال معاند س��حام با هدف بر ه��م زدن امنیت 
 داخل��ی و خارجی کش��ور؛ مش��ارکت در اغ��وا و تحریک مردم 
به جنگ و کشتار در دی ماه سال 96؛ مشارکت در جمع آوری 
اطالعات طبقه بندی ش��ده با هدف برهم زدن امنیت کش��ور؛ 
مش��ارکت در نش��ر اکاذیب به طور گسترده؛ توهین به مقدسات 
اس��الم؛ تحصیل مال از طریق نامش��روع و ش��کایت اشخاص 

حقیقی و حقوقی.

کنارگذاردنسیاسیکاریدربرخوردباسالحشیمیاییانتقاداتعلمیشرطبرگزاریانتخاباتپرشور
 نماینده سابق مجلس گفت: کاندیدهای انتخابات ۱400 به جای سیاسی کاری هایی که 
گاهی در ایام انتخابات شاهد هستیم، فقط و فقط به فکر منافع ملی باشند.سید حسین 
نقوی حسینی در گفت و گو با ایسنا افزود: روند فضای انتخابات ۱400 کم کم دارد فعال 
می شود و به زودی مرزهای انتخاباتی پررنگ خواهد شد. تا جایی که از مصاحبه اخیر 
آقای محسن هاشمی مطلع شدم حدود 20 چهره سیاسی از این جناح آمادگی حضور در 
رقابت های انتخاباتی را دارند. از سوی دیگر همین تعداد کاندیدا هم در جبهه اصولگرا 
فعال شده اند.وی ادامه داد: دو جناح اصلی کشور به همراه چهره هایی که می خواهند به 

صورت مستقل وارد انتخابات شوند اقدامات انتخاباتی خود را آغاز  کنند.نقوی حسینی با تاکید بر پرهیز از تخریب است گفت: 
نظام جمهوری اسالمی همواره به دنبال مشارکت حداکثری مردم بوده و برای تحقق چنین امری باید مرز بین تخریب و 
انتقاد را تشخیص داد؛ اگر فقط انتقادات علمی مطرح شود حتما فضا برای انتخابات پرشور آماده می شود. هم اصولگرایان 

هم اصالح طلبان به نحوه مدیریت یکدیگر انتقاداتی دارند؛ اما نباید فراموش کنند نقد با تخریب متفاوت است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت: سیاسی کاری در برخورد با موضوعات مرتبط 
با سالح های شیمیائی اعتبار کنوانسیون و سازمان منع سالح های شیمیائی را خدشه 
دار کرده و غرب باید به رویه غیرحرفه ای و مبتنی بر اغراض سیاسی خود در این زمینه 
پایان دهد.به گزارش ایسنا، مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت گفت ایران 
قربانی اصلی استفاده گسترده از سالح های شیمیایی در دوره معاصر است که کشورهای 
غربی در تولید آن به صدام کمک کردند و وقتی هم او به صورت گسترده از این سالح 
علیه شهروندان ایران و سپس اتباع عراق استفاده کرد، هیچ اقدامی در مقابل وی انجام 

ندادند.وی افزود به همین خاطر، ایران بیشتر از هر کشوری هم به ماهیت غیرانسانی این سالح ها و هم به آثار زیانبار سیاسی 
کاری در برخورد با آنها واقف است.روانچی اضافه کرد از این رو، ایران استفاده از سالح شیمیایی توسط هر کسی، در هر 
مکان و زمان و تحت هر شرایطی را محکوم می کند و خواستار اجرای کامل، مؤثر و غیرتبعیض آمیز کنوانسیون منع سالح 

های شیمیائی و تقویت اعتبار سازمان ذیربط است.

 روح هللا زم اعدام شد

 وزیر خارجه روسیه با تاکید بر اینکه جامعه جهانی مشتاق 
است نتیجه تحقیقات درباره ترور شهید محسن فخری زاده، 
دانشمند برجسته ایرانی را بداند گفت: روسیه قاطعانه ترور 
این دانش��مند را در س��طوح متعدد از جمله در بیانیه رسمی 
وزارت امور خارجه این کشور محکوم کرد.سرگئی الوروف 
در گفت وگ��و با صداوس��یما اف��زود: این ترور را تحریکی با 
هدف ثبات زدایی وضعیت منطقه تلقی می کنیم که در حال 
متحمل شدن تعداد زیادی از مشکالت و تناقض ها است 
و شاهد سال ها تالش مداخله خارجی بوده است. او گفت: 
شنیده ام که ایران برخی نتایج تحقیق درباره این ترور را اعالم 
کرده است. وقتی طرف ایرانی این را ممکن می داند،  برای 
همه مهم خواهد بود نتایجی را بدانند که ماموران تحقیق به 
آن رسیده اند. الوروف اظهار کرد که ایران و روسیه به دنبال 
روش های جدید برای مقابله با تاثیر منفی تحریم ها روی 
روابط دوجانبه اقتصادی خواهند بود و تهران و مسکو در حال 

انجام دادن اقداماتی هستند تا اجازه ندهند تجارت دوجانبه 
و همکاری اقتصادی کاهش یابد. وزیر امور خارجه روسیه 
ادامه داد: برعکس، به ویژه به لطف رویگردانی از استفاده 
از دالر آمریکا روی آوردن به سمت ارز رایج ملی در توافق 
ها و طرح های خالقانه تعامالت اقتصادی در حال افزایش 
است.  این موضوع کارآمد بوده است.او بیان کرد: مطمئن 
هستم که ما به دنبال روش های جدید برای بی توجهی 
به تحریم ها خواهیم بود که تاثیر منفی اقتصادی دارند.این 
مقام روسی مطرح کرد که نمی توان به کشورهای غربی 
اتکا کرد که تحریم ها را به کار می بندند . باید به کشورهایی 
اتکا کرد که به طور جدی دنباله روی اصول قوانین بین المللی 
هستند.  او گفت که الزم است در سازمان ملل و دیگر فروم 
های چندجانبه کارزاری برای محکوم کردن تحریم های 
یک جانبه و پیش برد تفاهمی کلی درباره ضرورت پایان 
دادن به آن ها ایجاد ش��ود.الوروف ادامه داد که روس��یه هر 
تالشی برای اعمال محدودیت های یک جانبه غیرقانونی  
را کامال رد می کند که پس از خروج آمریکا از توافق هسته 
ای به  »کامال به وضوح« منتقل شده است.  او در این باره 
توضیح داد: ما فقط تحریم های یک جانبه را رد نمی کنیم،  
بلکه با اقداماتی ویژه از ایران حمایت می کنیم. شاید کاری 
که انجام می دهیم بیشتر از همه است. در اعداد و ارقام برابر 
با میلیاردها دالر است. فعالیت ما در تمامی زمینه ها ادامه 

دارد از کشاورزی گرفته تا فناوری اطالعات. 

  نایب رئیس جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت گفت: پیش بینی 
نمی شود که اصولگرایان بتوانند به وحدت برسند و با همان 
سازوکارهای گذشته اما با ظاهر و شاید اسم جدید در عرصه 
رقابت ها حاضر خواهد شد. به عبارت دیگر به معنای واقعی 
کلمه اراده ای برای وحدت میان تمام قطب های اصولگرایان 
وجود ندارد، این مساله در انتخابات مجلس شورای  اسالمی 
هم تکرار شد و علیرغم همه تالش هایی که صورت گرفت 
که فهرست پایانی یکبار منتشر شد و بعد از آن فهرستی در 
کار نباشد اما بعد از یکبار انتشار، فهرست نهایی دیگری با 

چند تغییر منتشر شد و تعدادی افراد عوض شدند.
ابوالقاسم رئوفیان در گفت وگو با ایلنا، افزود: این نشان دهنده 
روحیه سهم  خواهی و خودشیفتگی در میان برخی افراد و 
گروه ها است که می خواهند تحت پوشش رسیدن به انسجام 
و وحدت، فضا را مهندسی کنند اما در نهایت نتیجه به گونه  
دیگری رقم می خورد. اکنون هم همینطور است، به هیچ 
عنوان نیروهای رادیکال و تندروی این جبهه که امروز به 
پایداری ها معروف هستند اجازه نخواهند داد که این اتفاق رخ 
دهد و من هم به عنوان یک فعال سیاسی ترجیح می دهم وارد 

این بازی و سناریوهای ازپیش تعیین شده نشوم.
وی ادامه داد: درخصوص انتخابات ریاست جمهوری هم در 
کنار این ویژگی ها، این مساله که فرد مورد نظر چه میزان 
معتقد است که طبق اصول قانون اساسی صرفا در آن بخش 
که تحت ریاست قوه مجریه است فعالیت کند، سنجیده 

خواهد شد.
رئوفی��ان گفت: اس��تراتژی ما ب��رای حمایت از نامزدهای 
انتخاباتی همان راهبردی است که امام خمینی)ره( ترسیم 
کردند و مقام معظم رهبری بر آن تاکید دارند؛ یعنی تالش 
برای حاکمیت افراد شایسته در کشور و اینکه شایسته ترین 
فرد در انتخابات راهی نهاد ریاست جمهوری یا شوراهای شهر 
و روستا در سراسر کشور شود. بر اساس اصل شایسته گزینی 
تفاوت ندارد که نامزد مورد نظر چه کسی باشد و از نظر ما 
این تئوری که برخی می گویند ما به هر طریق ممکن باید از 
رای آوری نامزد جناح رقیب جلوگیری کنیم باطل است، چرا 
که ما قرار نیست در انتخابات رییس حزب و جناح و جبهه 
انتخاب کنیم بلکه مساله انتخاب رییس جمهور مطرح است 
و فرد منتخب باید کسی باشد که بتواند منافع و مصالح کشور 
و دغدغه های مردم را دنبال کرده و بتواند برای معیش��ت 

سخت مردم چاره اندیشی و تدبیر کند.

نايب رئيس جبهه پيشرفت، رفاه و عدالت گفت: وزير خارجه روسيه تاكيد كرد

بعيد است اصولگرايان به وحدت برسند ترور فخری زاده برای ثبات زدايی از منطقه انجام گرفت
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رقابت قیمت لپ تاپ با پراید
  عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس با انتقاد از گرانی لپ 
تاپ، گفت: از آنجا که دانش آموزان به دلیل ش��یوع کرونا برای 
حضور در کالس های درس ناچار به استفاده از موبایل و لپ تاپ 
هستند، گرانی این محصوالت مشکالت بسیاری برای خانواده ها 
ایجاد کرده است.الهویردی دهقانی در گفت وگو با خانه ملت با 
بیان اینکه مسئوالن باید از سال ها قبل برای تولید موبایل و لپ 
تاپ برنامه ریزی می کردند، افزود: کوتاهی مس��ئوالن در تولید 
موبای��ل و ل��پ ت��اپ ایرانی موجب عقب افتادگی کش��ور در این 
حوزه ش��ده اس��ت که هزینه این کوتاهی و اهمال را مردم باید 
بپردازند.وی با بیان اینکه در حال حاضر قیمت لپ تاپ در بازار 
به پراید رسیده، اضافه کرد: از آنجا که مشاغل و کسب و کارها 
هر روز گرایش بیش��تری نس��بت به اس��تفاده از فضای مجازی و 
اینترنت پیدا می کنند وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطالعات 
و صنعت، معدن و تجارت باید با همکاری با یکدیگر و بهره گیری 
از دانش و توان متخصصان داخلی زمینه تولید موبایل و لپ تاپ 

ایرانی را فراهم کنند.

گرفتاری بودجه  در كشمكش جناح ها
ادام�ه از صفح�ه ی�ک...  را در الیح��ه پی��ش بینی کرده و روی 
درآمد ارزی حاصل از آن حس��اب ویژه باز کرده اس��ت. اگرچه 
ادبی��ات و رفت��ار جوبایدن با دونالد ترامپ تفاوت چش��مگیری 
دارد، بایدن به نظر عاقل تر به نظر می رسد و برخالف ترامپ 
که حاضر به تمدید برجام نش��د و از این قرارداد جهانی خارج 
شد، قول بازگشت به برجام را داده است، اما "آهوی نگرفته را 
فروختن" به هیچ وجه درس��ت نیس��ت. بنابر این ش��رط احتیاط 
ان اس��ت که چنین پنداش��ت درآمدهای نفتی پیش بینی ش��ده 
در الیحه بودجه غیرواقعی اس��ت و ش��اید محقق نشود. همین 
ام��ر چنی��ن تداع��ی می کند که این بخش از بودجه با اصالح در 
مجلس رو به رو خواهد ش��د و چون حس��اب ویژه ای بر فروش 
نفت باز ش��ده و قرار اس��ت بخش قابل توجهی از هزینه های 
دولت با فروش نفت جبران ش��ود، ممکن اس��ت در صورت در 
نظ��ر نگرفت��ن درآمدهای جایگزین نمایندگان کلیات بودجه را 

رد و یا در ارقام آن تجدید نظر کنند.
ب��رای آنک��ه الیحه بودجه جایگاه و وزن خاص خود را داش��ته 
باش��د، باید واقعی، قابل تحقق و نظارت پذیر باش��د و زمانی می 
توان این س��ه گزینه را در الیحه بودجه مش��اهده کرد که در 
منابع و مصارف الیحه همه موارد به خوبی دیده شود. بخشی 
از مش��کالت بودجه نفتی این اس��ت که دولت پیش بینی کرده 
هرقدر از نفتی که نتوانست صادر کند، را در داخل بفروشد، در 
حالی که هیچ راهکاری برای آن نیندیشیده و معلوم نیست این 
پیش بینی تا چه اندازه قابل تحقق باش��د. با نگاهی به عرضه 
نفت در بورس که بارها مطرح شده و هر باز نیز شکست خورده، 
این سوال پیش می آید که دولت چگونه می خواهد نفت را در 
داخل بفروشد و چه کسانی را به عنوان خریدار معین کرده است. 
نکته مهمتر اینکه در صورت فروش نرفتن نفت با از بین رفتن 
تحریمها، حداقل روزانه یک میلیون بشکه نفت می بایست در 
داخل فروخته شود که عددی رویایی است. به نظر می رسد این 
قبیل محاس��بات رویایی و مبتنی بر احتمال در ش��رایط کنونی 
به هیچ عنوان به مصلحت کشور نیست لذا دولت باید بر روی 
مناب��ع دیگ��ر درآمدی همچون ایجاد پایه های جدید مالیاتی و 

صرفه جویی های شرکت های دولتی تمرکز کند.
نکت��ه دیگ��ری که در بودجه م��ورد تاکید قرار گرفته پیش بینی 
فروش حدود 70 هزار میلیارد تومان اوراق س��لف نفتی اس��ت، 
طرحی که دولت در ماه های قبل مطرح کرد و از آن به عنوان 
گش��ایش اقتص��ادی ن��ام برد که با مخالفت ش��دید نمایندگان 
مجلس رو به رو شد و کار بجایی رسید که دولت طرح خود را 
پ��س گرف��ت. نمایندگان دلیل مخالفت با این طرح را مقروض 

شدن دولت بعدی اعالم کردند.
در پایان باید تاکید کرد اینکه تا چه اندازه اعداد و محاس��بات 
بودجه ۱400 درست است و تا چه اندازه می توان روی آن برنامه 
ریزی کرد، یک طرف ماجراس��ت و س��وی دیگر ماجرا پررنگ 
تر ش��دن مخالفت مجلس یازدهم که خود را اصولگرا می داند 
با دولت اعتدال که اصولگرایان آن را متمایل به اصالح طلبان 
می دانند، است و باعث شده تا بسیاری نگران کشمکش های 
سیاس��ی در جریان تصویب الیحه بودجه ش��وند و تاوان این 
اختالف را مردمی بدهند که در سفره های خود منتظر گشایش 

و نتیجه شعارهای منتخبان در دولت و مجلس هستند.

رنج اقتصاد از بازار سیاه 
ادامه از صفحه یک... نهاده دامی تنها با اس��تفاده از ارز 4 هزار 
و 200 تومانی وارد کش��ور می ش��ود که در آن رانت و فس��اد 
وج��ود دارد. در ح��ال حاض��ر بیش از ۵0 درصد نهاده وارداتی با 
اس��تفاده از ارز دولتی در بازار س��یاه توزیع می ش��ود و مرغداران 
مجبور هس��تند بخش��ی از نیاز خود را از این مس��یر تهیه کنند. 
این در حالی است که نیمی از واحدهای مرغداری کشور اقدام 
به جوجه ریزی نکرده اند و این موضوع باعث ش��ده تا عرضه و 
تقاضا در بازار تعادل نداشته باشد، وزارت جهاد کشاورزی نیز بر 
خالف قانون تمرکز، مصوب مجلس شورای اسالمی اختیارات 
الزم را ندارد و وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی 
اختیارات را از این وزارتخانه گرفته اند. از سوی دیگر ارز دولتی 
واردات نهاده های دامی باید حذف و منابع حاصل از آن به مردم 
اختصاص داده ش��ود، گفت: افزایش قیمت مرغ و مش��کالت 
واردات نهاده های دامی باعث ش��ده تا اس��تیضاح وزیر جهاد 
کشاورزی توسط نمایندگان مطرح شود. بنابر این تا زمانی که 
اختیارات حوزه بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی بازگردانده 
نش��ود شاهد افزایش قیمت محصوالت کشاورزی و پروتئینی 
هس��تیم و کمیسیون کشاورزی مجلس باید به نابسامانی های 

موجود رسیدگی می کند.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: بر اسـاس قانون، اليحه 
بودجه می بايست تا قبل از 15 آذر هر سال تقديم مجلس شورای 
اسالمی شود تا نمايندگان بتوانند جزييات آن را بررسی كنند. 
اما اكنون كه دولت دوازدهم در آخرين سال حيات خود، اليحه 
بودجه 1400 را تقديم مجلس كرده، با انتقادهای بسياری رو به رو 
شده و برخی موضع گيری ها بيانگر آن است كه كليات بودجه به 
تصويب نخواهد رسيد. اينكه تا چه اندازه آخرين اليحه دخل و 
خرج دولت روحانی واقعی است و تاچه اندازه محقق می شود، 
يك طرف ماجراست اما اصل قضيه آن است كه دولت يازدهم 
با تركيبی متفاوت تشكيل شده، تركيبی كه در خوش بينانه 
ترين حالت می توان از عنوان غيرهمسو و در واقع بينانه ترين 

حالت از عنوان مخالف دولت نام برد.

بودجه به  دور از بازی های جناحی بررسی شود � 
الیحه بودجه یک سند اقتصادی است که دخل و خرج کشور را 
برای یک سال تعیین می کند که البته مجری آن دولت است. بنابر 
این نباید بودجه بر اساس رویکردهای جناحی و بازی های سیاسی 
شکل بگیرد. این در حالی است که ردپای سیاسی کاری بشدت 
در رس��یدگی به بودجه به چش��م می خورد. برخی از نمایندگان بر 
این عقیده استوار هستند که دولت روحانی در سال پایانی سندی 
را ارای��ه ک��رده ک��ه باری از بدهی را برای دولت بعد برجای خواهد 
گذاش��ت. نمایندگان معتقد بر این اظهار نظر باور دارند که دولت 
بعدی اصولگرا خواهد بود و روحانی نیز به این مهم دس��ت یافته 
بنابر این بودجه ای تنظیم می کند که سراسر تعهد است و دولت 
را مقروض می کند. این نمایندگان تاکید دارند الیحه باید به دولت 
بازگردانده شود و حتی بحث تصویب تنخواه یک یا یه دوازدهم 
را برای دولت مطرح می کنند تا این دولت را در سال پایانی بدین 
شکل زیر سوال ببرند. این نمایندگان اعتقادی به اصالح بودجه 
نداشته و ساختار آن را به اندازه ای شکننده توصیف می کنند که 

نیازمند نوسازی است.

زبان مجلس را می دانم � 
اما رییس جمهور که گویی از رفتار نمایندگان مجلس خبر دارد در 
جلسه هیات دولت گفت: بودجه ۱400 اولین کار مشترک مجلس 
یازدهم و دولت دوازدهم است متاسفانه در این چند ماه امکانش 
فراهم نش��ده که کار مش��ترکی انجام بدهیم. حسن روحانی ادامه 
داد: اگر هفت س��ال در دولت هس��تم 20 س��ال در مجلس بودم و 
بیش از خیلی های دیگر مجلسی هستم و می دانم راه حل لوایح 
هس��ت. مثال الیحه ای که تصویب ش��ده و شورای نگهبان روی 
یک کلمه آن ایراد گرفته در ۵ دقیقه می تواند اصالح  و تبدیل به 
قانون شود. من از مجلس محترم خواهش می کنم که این بودجه 
۱400 را به عنوان نماد همکاری دولت و نمایندگان با هم پیش 
ببریم تا به موقع بررسی، تصویب و ابالغ شود تا در پایان این دولت 
و آغاز دولت سیزدهم مطمئن کار صورت گیرد.وی با اشاره به اینکه 

بودجه امسال یک بودجه راهبردی و باهمه بودجه های هفت سال 
قبل تا حدی متفاوت است اظهار  کرد: این بودجه پیامهای بسیار 
مهمی دارد ما یک چش��م انداز بس��یار روش��ن و امیدبخشی برای 
سال ۱400 داریم. نه بر مبنای این که می خواهیم با کسی مذاکره 
و توافق بکنیم یا نکنیم بلکه محاسبات دولت این گونه است. ما 
همین امروز و در شرایط جنگ اقتصادی در کشاورزی و صنعت 
در شش ماه اول سال نسبت به پارسال و سه ماه تابستان نسبت 
به پارس��ال عملکرد امیدوار کننده ای داش��تیم. اساس بودجه ارائه 

شرایط مناسبتر اقتصادی برای سال ۱400 است.

نقشه راه برای مخالفت نمایندگان � 
برای آنکه بتوان نمایندگان را تحت تاثیر قرار داد، مرکز پژوهشهای 
مجل��س گزارش��ی کامال منفی تهی��ه و بدین مضمون ارایه کرد: 
الیحه بودجه س��ال ۱400 در آخرین س��ال دولت دوازدهم از ابعاد 
مختلف دارای اشکاالت اساسی است که اهم آنها شامل مواردی 
از جمله کس��ری بودجه س��اختاری قابل توجه )حدود ۵0 درصد(، 
بیش ب��رآورد مناب��ع حاصل از صادرات نفت و افزایش وابس��تگی 
بودجه به نفت به 30 درصد )با در نظر گرفتن پیش فروش نفت(، 
کاهش سرمایه گذاری دولت )کاهش شدید سهم اعتبارات عمرانی 
از مصارف عمومی از ۱۵ درصد در قانون سال ۱399 به ۱۱ درصد 
در الیح��ه بودج��ه ۱400(، افزایش قابل توجه هزینه های جاری 
)رش��د 60 درصدی(، کاهش س��هم درآمدهای مالیاتی از منابع 
عمومی بودجه )از 36 درصد در قانون بودجه ۱399 به 27 درصد 
در الیحه بودجه ۱400(، افزایش کسری تراز عملیاتی )برخالف 

اهداف تعیین شده در قانون برنامه ششم(، پیش بینی منابع قابل 
توج��ه از مح��ل پیش فروش نفت و ایجاد بدهی تعدیل ش��ونده با 
نرخ ارز، حرکت برخالف جهت اصالح ساختاری بودجه )افزایش 

کسری بودجه(، است.

تکیه بودجه بر منابع غیر واقعی � 
گزارش مرکز پژوهش های مجلس می افزاید؛ در الیحه تقدیمی، 
تمرک��ز ب��ر افزایش هزینه های ج��اری و همچنین تکیه بر منابع 
غیرواقع��ی و غیرقاب��ل تحقق بوده اس��ت. در نتیجه افزایش 60 
درصدی مصارف عمومی و رش��د بس��یار کم درآمدها، 320 هزار 
میلیارد تومان از مخارج هزینه ای دولت )شامل حقوق و مستمری( از 
محل فروش دارایی یا استقراض تأمین شده است که با هدفگذاری 
قانون برنامه ششم توسعه )6/2 هزار میلیارد تومان( اختالف فاحشی 
دارد. بررسی های کارشناسی نشان می دهد که به دلیل برآورد بیش 
از واقع منابع حاصل از صادرات نفت، حتی با فرض فروش کامل 
اوراق در نظر گرفته شده در بودجه، حدود 320 هزار میلیارد تومان 
کس��ری تأمین نش��ده برای پوش��ش مخارج بودجه وجود خواهد 
داشت.براس��اس این گزارش حتی در صورت اس��تفاده از ظرفیت 
خرید اوراق بیشتر توسط بانک ها و صندوق های سرمایه گذاری )به 
میزان ۱4۵ هزار میلیارد تومان( همچنان حدود ۱7۵ هزار میلیارد 
تومان کس��ری تأمین نش��ده باقی می ماند که می تواند مستقیم یا 
غیرمستقیم به افزایش پایه پولی و نقدینگی بینجامد و تورمهای 
شدیدی در سال آتی و سالهای بعد در پی داشته باشد.گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس تصریح می کند که با توجه به اینکه کنترل 

هزینه ه��ای ج��اری در اثر افزایش کارایی و چابک س��ازی دولت 
جزء اهداف قوانین برنامه بوده، می بایس��ت هزینه های مرتبط با 
حقوق و دستمزد در مصارف بودجه )براساس قانون برنامه ششم 
توس��عه( کنترل ش��ده و منابع موجود در جهت محرومیت زدایی، 
تضمین معیشت عمومی و سرمایه گذاری های زیرساختی صرف 
شود )درحال حاضر براساس اعالم سازمان برنامه و بودجه بیش از 
۵40 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت صرف حقوق و مزایای 
کارکنان دولت و کمک به صندوق های بازنشستگی برای پرداخت 

مستمری بازنشستگان می شود(.

خط دهی برای رد کلیات بودجه � 
براساس موارد مذکور در گزارش مرکز پژوهش های مجلس ضمن 
تأکید بر لزوم رد کلیات الیحه بودجه سال ۱400 توسط مجلس 
ش��ورای اس��المی، پیشنهاد شده اس��ت تا به منظور پیشگیری از 
تورم های ش��دید در س��ال های آتی، نمایندگان محترم، دولت را 
موظ��ف ب��ه اصالح الیحه بودجه با رعایت مواردی چون کاهش 
کس��ری ت��راز عملیات��ی از محل ایجاد درآمده��ای پایدار و قابل 
تحقق، کاهش رش��د مخارج هزینه ای دولت از طریق مدیریت 
هزینه، افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری دولت از کل هزینه ها، 
اصالح منابع غیرواقعی پیش بینی ش��ده از محل صادرات نفت، 
حذف پیش فروش نفت از بودجه و در اولویت قرار گرفتن معیشت 
عمومی و اقش��ار کم درآمد در مصارف دولت، کنند.گزارش مرکز 
پژوهش های مجلس می افزاید؛ طبیعتاً در صورت عدم ارائه الیحه 
بودج��ه ب��ا اصالحات مورد نظر، مجلس محترم می تواند تا زمان 
اعم��ال اصالح��ات، طرح اج��ازه دریافت و پرداخت های دولت را 
)همانند برخی تجارب پیش��ین و با افزایش هزینه ها نس��بت به 
قانون س��ال ۱399 به میزان درصد افزایش حقوق و دس��تمزد( به 

تصویب برساند.

ردپای تسویه حساب سیاسی در بودجه � 
با توجه به اینکه راهکارهای بسیاری همچون شورای عالی سران 
قوا برای بررسی و رفع مشکالت بین سه قوه و رسیدن به تعامل 
وجود دارد، تهیه چنین گزارش��ها و اظهار نظرهایی نش��ان دهنده 
تنش در بین قواس��ت. در حالی که مردم همچنان با مش��کالت 
بسیاری دست به گریبان هستند و بازی های سیاسی به ویژه در 
تصویب بودجه می تواند چالش جدی برای جامعه ایجاد کند. اینکه 
فروش نفت در بودجه تا چه اندازه رویایی است، دریافت مالیات در 
شرایط کرونا تا چه اندازه درست است، بکار بردن اعداد رویایی تا 
چه اندازه درست یا غلط است و بسیاری موارد دیگر بسادگی قابل 
بحث و بررسی بین سران قواست. همانگونه که قالیباف در برنامه 
تلویزیونی به صراحت اعالم کرد بیش از 3۵ دقیقه با روحانی قدم 
زده و در مورد مشکالت معیشتی مردم گفت و گو کرده و به نتیجه 
خوبی هم رس��یده اس��ت. بنابر این در ش��رایط کنونی الزم است با 

سیاسی کاری خداحافظی کنیم و به واقعیت ها بپردازیم.

گزارشمأیوسکنندهمرکزپژوهشهایمجلسازالیحهدولتنشانمیدهد

بودجه در برزخ سیاسی کاری

اخبار كوتاه

بررسی های بانك مركزی نشان داد

انتظارت تورمی در مسیر کاهش 
 بانک مرکزی اعالم کرد: باتوجه به کاهش نوسانات در بازارهای 
ارز، خودرو و مسکن پیش بینی می شود در ماه های آینده، روند 

انتظارات تورمی تعدیل شود.
به گزارش مهر بانک مرکزی در گزارش تحوالت اقتصاد کالن 
یادآور شد، در ادامه آثار و تبعات افت درآمدهای ارزی و انتظارات 
تورمی ایجاد شده از محل نحوه تأمین مالی کسری بودجه دولت، 
نرخ تورم ماهانه که از اردیبهشت ماه سال جاری روندی فزآینده 

در پی��ش گرفت��ه ب��ود، در آبان ماه نیز تداوم یافت؛ در این ماه گروه 
»خوراکی ها و آشامیدنی ها« نقش غالب را در تورم ماهانه داشته 
است. همچنین در این گزارش آمده است، با این حال، باتوجه به 
عواملی نظیر توقف رشد فزاینده پول، کاهش نسبی التهابات در 

بازار ارز، افت قابل توجه قیمت خودرو، کاهش سرعت رشد قیمت 
مسکن در آبان ماه و همچنین بهبود رشد شاخص تولید صنعتی 
در آبان ماه نسبت به مهرماه، انتظار می رود روند انتظارات تورمی 
تعدیل یابد. امید می رود در صورت اس��تمرار چنین ش��رایطی طی 

ماه های پیش رو، تورم ماهانه ارقام کمتری را تجربه کند.
تزری��ق نقدینگ��ی در ب��ازار بین بانکی در قالب عملی��ات بازار باز 
)توافق بازخرید و خرید قطعی اوراق( و همچنین استفاده بانک ها 
از اعتبارگیری قاعده مند باعث معکوس ش��دن روند نرخ س��ود در 
بازار بین بانکی شد؛ به گونه ای که این نرخ از بیش از 23 درصد در 
پایان هفته اول آبان ماه، در اواخر این ماه به محدوده داالن نرخ سود 

بازگشت و در ادامه در آذر ماه کاهش بیشتری را تجربه کرد. 

تعیینجرایمفراوانبرایچکهایبرگشتیایجاداکوسیستمجدیدبرایتولیدمحصوالتتحریمی
 معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: تالش دولت بر این است که بتوانیم 
اکوسیستم جدیدی را در صنعت کشور ایجاد کنیم تا براساس آن محصوالت تحریمی را 
در داخل کشور تولید کنیم.سورنا ستاری گفت: استان مرکزی خوشبختانه جزو استان های 
فعال کشور قلمداد می شود.وی با اشاره به همکاری شرکت ماشین سازی اراک و شرکت 
دانش بنیان بخش خصوصی و تولید و داخلی سازی یک محصول تحریمی، افزود: امروز 
همکاری نزدیکی را بین شرکت های دانش بنیان نوپا و شرکت های بزرگ قدیمی شاهد 
هستیم و مسلما این همکاری، نوآوری را به این شرکت های قدیمی تزریق می کند.ستاری 

تصریح کرد: در زمان تحریم  حمایت از شرکت های دانش بنیان بسیار اهمیت دارد و تالش دولت و معاونت علمی و فناوری 
ریاست جمهوری بر این است که بتوانیم اکوسیستم جدیدی را در صنعت کشور ایجاد کنیم تا براساس آن محصوالت 
تحریمی را در داخل کشور تولید کنیم و از جوانان بااستعداد دانشگاهی در این راستا استفاده کنیم.معاون علمی و فناوری 
ریاست جمهوری تعداد شرکت های دانش بنیان در سطح کشور را بیش از ۵۵00 شرکت برشمرد و افزود: این شرکت ها 

بیش از 300 هزار اشتغال مستقیم ایجاد کرده اند که عمدتا شامل افراد متخصص می شود

مدیر اداری اطالعات بانکی بانک مرکزی اظهار داشت: عدم امکان افتتاح حساب جدید 
و عدم دریافت کارت جدید بانکی، مسدود شدن سایر حساب های فرد در سیستم بانکی 
به میزان کسری چک، عدم امکان دریافت تسهیالت، عدم امکان ارائه ضمانت های 
ارزی و ریالی، عدم امکان درخواس��ت اعتبار اس��نادی، عدم امکان دریافت دس��ته چک 
جدید و عدم امکان دریافت چک موردی از جرایم مورد نظر برای افرادی است که چک 
آنها برگشت خورده است.به گزارش ایلنا، محبوب صادقی افزود: یک استثنا وجود دارد 
که اگر شورای تامین استان ها تصمیم بگیرد، این افراد تا یک سال می توانند مستثنی از 

عدم دریافت تسهیالت، عدم امکان افتتاح حساب جدید و عدم ارائه ضمانت نامه ها باشند.وی با اشاره به الزام کد رهگیری 
برای پیگیری های حقوقی در موارد چک های برگشتی و جعل چک گفت: طبق قانون قبل چک، در حال حاضر اگر چکی 
برگشت بخورد و بانک تایید نکرده باشد و گواهینامه عدم پرداختی برای آن صادر نکرده باشد، قوه قضاییه امکان پیگیری 
آن را ندارد. اما با قانون جدید، سیستم آنالین شده است و نیازی به این نیست که ارباب رجوع برای دریافت کد رهگیری 

رفت و آمدی به شعب داشته باشند و این رفت و آمد به صفر رسیده است.

  رییس س��ازمان برنامه و بودجه درباره پرداخت مالیات 
از س��وی برخی از نهاده��ای حاکمیتی گفت: نهادهای 
حاکمیت��ی بای��د مالیات در نظر گرفته ش��ده را بپردازند. 
قب��ال برخ��ی از نهادها مع��اف از مالیات بودند اما در حال 
حاضر همه نهادهای حاکمیتی مالیات می دهند. تنها در 
بخش کش��اورزی یکسری معافیت های مالیاتی اعمال 

شده است.
محمدباق��ر نوبخ��ت در گفت وگو ب��ا ایلنا درباره موضوع 
پرداخ��ت غرامت هواپیم��ای اوکراینی در الیحه بودجه 
۱400 اظه��ار داش��ت: ای��ن اخبار یکس��ری گمانه زنی 
ب��ود وگرن��ه هنوز درب��اره پرداخت غرامت به جمع بندی 
نرسیده ایم که بخواهیم اعداد و ارقامی برای آن مشخص 
کنیم. بنا بر این معتقدم انتش��ار این خبر بیش��تر ناش��ی از 

گمانه زنی ها بوده است.

وی درباره وصول درآمدهای مالیاتی و پیش بینی آن برای 
سال آینده گفت: تا به امروز در سال جاری ۱00درصد اعداد 

و ارقام پیش بینی شده برای مالیات حاصل شده است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه افزود: برای س��ال آینده، 
درآمدهای مالیاتی باالیی در نظر نگرفتیم به طوری که 
مالیات امسال ۱80 تا ۱90 هزار میلیارد تومان بود که این 
ع��دد ب��رای بودجه ۱400 حدود 22۵ هزار میلیارد تومان 

است یعنی حتی کمتر از نرخ تورم بوده است.
رئیس س��ازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اینکه تالش 
ما این اس��ت تا بخش��ی از نیازهایی که حس��ب ش��رایط 
کرونایی وجود داشت در بودجه دیده شود، گفت: تقریبا 
بودجه وزارت بهداش��ت و درمان و دانش��گاه های علوم 
پزش��کی در الیحه بودجه س��ال آینده ۱۵3 درصد رشد 
داش��ته این در حالی اس��ت که رش��د متوسط ما حدود 40 

درصد بوده است.
نوبخ��ت ادام��ه داد: این رش��د به این دلیل بوده که برای 
س��ال آینده پیش بینی کردی��م در بخش درمان حداقل 
۵3 هزار نفر استخدام داشته باشیم و فوق العاده ویژه ای 
ک��ه ب��رای کادر درمان ارائه می دهند را در بودجه س��ال 
آینده دیدیم. وی تاکید کرد: س��ال آینده ۱0 هزار تخت 
جدید در بیمارستان ها تجهیز می شود که برای آن بودجه 

اختصاص داده ایم.

 مدیرکل دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی های وزارت 
کار با اشاره به اینکه میزان تسهیالت پرداختی کرونا از 
ابتدا تا کنون 788۵7 میلیارد ریال بوده است گفت: شرایط 

برای ثبت نام سه گروه مهیا شده است.
حس��ین محمودی س��فید کوهی در گفت وگو با تسنیم، 
درباره کس��ب و کارهایی که تس��هیالت کرونا دریافت 
کردند گفت:آن دس��ته از افرادی که جاماندگان دریافت 
تسهیالت کرونایی هستند امکان ثبت نام جدید برایشان 

وجود ندارد.
 وی ادامه داد:برای آنهایی که در سامانه کارا ثبت نام کردند 
و در گردش بانکی هستند. مقرر شد. تا زمان پرداخت کامل 
تسهیالت همچنان ادامه داشته باشد. به عبارت دیگر یک 
فردی که در سامانه کارا ثبت نام کرده است.اما تا کنون 
وام خود را دریافت نکرده است. برای این دسته از افراد تا 

زمانی که وام پرداخت شود. پرونده فعال است.
محمودی اظهار داش��ت:برای یک س��ری از حوزه ها با 
توجه به میزان آسیبی که از کرونا دیده اند نیز شرایطی 
تعریف شده است. حوزه گردشگری. وزشی و فرهنگی 
از جمله این کسب و کارها هستند.  در حوزه گردشگری 
وزارت میراث فرهنگی و صنایع دستی.با همکاری وزارت 
کار و معاونت اقتصادی در ستاد ملی کرونا پیشنهاد داده 
شد. بر اساس لیستی که وزارت میراث فرهنگی و صنایع 

دستی در اختیار وزارت کار قرار داده است. اجازه ثبت نام 
وجود دارد و تا پایان آذر ماه مشاغل متقاضی می توانند  
بر اساس مبلغی که وزارت گردشگری پیشنهاد داده است 

می توانند از تسهیالت بهره مند شوند.
وی با توجه به اینکه تعدادی از باش��گاه های ورزش��ی به 
خاطر ش��رایط کرونایی مجبور به تعطیل ش��دن کردند 
گفت:در ستاد ملی کرونا، مصوب شد این دسته از باشگاه 
ها هم در صورتی که متقاضی دریافت وام کرونا هستند 
می توانند اقدام کنند. یکی از مصوبات س��تاد برای س��ه 
گروه گردشگری. ورزشی و فرهنگی این بود که اسمهال 
تسهیالت تا پایان اردیبهشت ماه باشد. یعنی اگر پیش 
از این تس��هیالتی دریافت کرده اند و اکنون قرار اس��ت 
تس��هیالت جدید دریافت کنند. مدت بازپرداخت آن تا 

پایان اردیبهشت ماه باشد.

مديركل هدايت نيروی كار وزارت كار خبردادرئيس سازمان برنامه و بودجه تاكيد كرد

امكان ثبت نام جديد وام كرونا برای سه گروه از  مشاغلهمه نهادهای حاكميتی ماليات می دهند

سرمقاله

يادداشت
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کلنگ زنی عملیات اجرایی هلی پد اورژانس 
هوایی در سرخس

عملیات اجرایی هلی پد اورژانس هوایی در محل بیمارس��تان 
لقمان شهرستان سرخس با حضور امام جمعه، نماینده مجلس 
شورای اسالمی و فرماندار و مدیران شرکت پاالیش گاز شهید 

هاشمی نژاد آغاز گردید.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت پاالیش گاز ش��هید هاشمی 
نژاد، رضازاده رئیس روابط عمومی پاالیشگاه در این خصوص 
گفت: با توجه به فاصله ۱80 کیلومتری این شهرستان با مرکز 
اس��تان  و همچنین با عنایت به اینکه جاده س��رخس به مش��هد 
دارای پی��چ ه��ا و ناهم��واری های متعدد می باش��د،  به منظور 
تس��ریع در بهبود درمان و اس��تفاده بیماران ار خدمات درمانی 
مناس��ب بویژه در ش��رایط اضطراری، ایجاد زیرس��اخت و بستر 
استفاده از اورژانس هوایی ضروری بود که عملیات اجرایی این 

پروژه روز گذشته آغاز گردید.
رضازاده افزود: این پروژه در راس��تای توس��عه زیرساخت های 
خدمت رس��انی درمانی در زمینی به مس��احت 800 متر مربع و 
اعتب��اري بال��غ ب��ر پنج میلیارد ریال اجرا و در مدت  زمان دو ماه 

انجام و به بهره برداری خواهد رسید.

ایجاد و ارتقا ۱۲ ایستگاه تلفن همراه 
 مهندس نصرآبادی مدیرمخابرات منطقه قزوین با اش��اره به 
نی��از روزافزون مردم به س��رویس های مخابراتی در ایام کرونا 
و بهره من��دی هرچه  بیش��تر و بهت��ر آنها طی دوماه جاری یک 
ایستگاه تلفن همراه روستایی مورد بهره برداری و۱۱ایستگاه 
تلفن همراه روس��تایی به تکنولوژی نس��ل س��وم یا چهارم اتقاء 

پیدا کردند.
مدیر مخابرات منطقه قزوین افزود از مجموع ۱2 ایستگاه تلفن 
همراه روس��تایی اعالم ش��ده 6 ایس��تگاه در شهرستان قزوین 
ش��امل ایالت قاقازان ش��رقی، معلم کالیه، رودبارشهرستان، 
خندان، و اقبال غربی،2 ایستگاه در شهرستان بوئین زهرا شامل 
ابراهیم آباد وزین آباد،  2 ایس��تگاه در شهرس��تان ابیک ش��امل 
بش��اریات ش��رقی و غربی و 2 ایس��تگاه در شهرستان  تاکستان 
ش��امل رامند شمالی و افش��اریه می باشد که درمجموع ۱92۱ 
خان��وار روس��تایی با جمعیتی بالغ ب��ر 6۱00 نفر ازاین امکانات 
بمنظوراستفاده از اینترنت تلفن همراه خصوصا درمسائل درسی 

و آموزشی بهره مند شدند.
وی افراد بهره مند از س��رویس های ایجاد ش��ده روس��تایی در 
شهرستان های اعالم شده را  شامل402 خانوار با جمعیت بالغ 
بر ۱469 نفر در شهرس��تان بوئین زهرا،492 خانوار با جمعیتی 
بالغ بر ۱۵89 نفر در شهرستان تاکستان،۵47 خانوار با جمعیتی 
 بالغ  بر۱834 نفر در شهرس��تان آبیک و480 خانوار با جمعیتی 
بالغ بر ۱۱83 در شهرستان قزوین برشمرد که مخابرات منطقه 
قزوین با تالش کارکنان خدوم خود توانسته است این امکانات 

را در اختیارانان قرار دهد.
مهندس نصرآبادی اظهار امیدواری کرد در آینده نزدیک تعداد 

دیگری از روستاهای استان از این امکانات بهره  مند گردند.

 
تجلیل از برگزیدگان صنعت چاپ 26 آذرماه 

صورت می گیرد 
 یونس قیطانی معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل فرهنگ 
و ارش��اد اس��المی اس��تان ایالم، ضمن تبریک فرارسیدن روز 
بزرگ داش��ت صنع��ت چاپ به خانواده ب��زرگ و تاثیرگذار این 
صنعت در استان، گفت: خدای بزرگ و بی همتا را سپاس گزاریم 
که جشنواره استانی صنعت چاپ در ایالم به ایستگاه ششم رسید 

و بار دیگر میزبان اهالی این صنعت مولّد هستیم.  
وی اظه��ار ک��رد: امس��ال ب��ه علت تق��ارن روز صنعت چاپ با 
ایام س��وگواری ماه محرم و محدودیت های کرونایی، مراس��م 
بزرگداش��ت با حضور فعاالن این عرصه را همچون س��ال های 
قبل به ناچار نخواهیم داشت و تجلیل از تعدادی از این عزیزان 
ب��ه عن��وان نماین��ده این صنف خدمتگزار ب��ا تاخیر چند ماهه و 

متفاوت برگزار می شود. 
قیطانی بیان کرد: هیأت بررسی فعاالن ششمین دوره صنعت 
چاپ استان ایالم، همه ی زحمت کشان این صنعت را شایسته ی 
ستایشی درخور می داند و به آنها خدا قوت می گوید؛ در چند سال 
گذشته، بر اساس فرم هایی با شاخص هایی خاص و تکمیل آن 
توسط فعاالن صنعت چاپ و بر اساس امتیاز کسب شده، تعدادی 

از این عزیزان به عنوان برگزیده معرفی می شدند.  
معاون فرهنگی و امور رسانه اداره کل تاکید کرد: در سال جاری 
ضمن هماهنگی و تش��کیل جلس��ه با رییس محترم اتحادیه 
چاپخانه داران اس��تان ایالم و موافقت اعضای محترم اتحادیه 
مقرر ش��د از افرادی که تاکنون تقدیر نش��ده اند و یا کم تر مورد 
تقدی��ر ق��رار گرفته اند، به عن��وان نماینده فعاالن صنعت چاپ 

استان تقدیر شود. 
وی خاطرنش��ان کرد: در این راس��تا و پس از بررس��ی فهرستی 
از این عزیزان به منظور پاسداش��ت اس��تخراج شده است که در 
روز چهارشنبه 26 آذرماه سال جاری به دلیل محدودیت های 
کرونایی و ضرورت رعایت پروتکل های بهداش��تی و رعایت 
فاصل��ه اجتماع��ی به ص��ورت نمادین از تعدادی از این عزیزان 

تقدیر می شود.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

صیانتازمحیطزیستبافروشگازهايهمراهمانورتمرینیمقابلهبازلزلهویژهاستانهایجنوبیکشور
تجارت اس��تان بوش��هر- سرپرس��ت ش��رکت توزیع نیروی برق استان بوشهر: با 
هماهنگ��ی وزارت نی��رو، مان��ور تمرین��ی مقابله با زلزله صنع��ت آب و برق ویژه 

استان های منطقه مرکزی جنوب کشور در بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر، صادق زنده بودی 
در تش��ریح برگزاری مانور مقابله با زلزله اظهار داش��ت: س��ناریو این مانور وقوع 
زلزله ای با قدرت 6.۵ ریش��تر در شهرس��تان بوش��هر و با مرکزیت ش��هر چغادک 
بود که از س��الن کنفرانس ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر امور مربوط 

به راهبری حادثه انجام شد.
وی بیان کرد: بر اساس فرضیات مانور در اثر این زلزله، مناطق تحت شعاع زلزله شهرستان های بوشهر، دشتستان 
و تنگس��تان بود که با آس��یب دیدن زیرس��اخت های آب و برق نقاط یاد ش��ده، روند خدمت رس��انی به مش��ترکان با 
اختالل مواجه ش��د. زنده بودی اظهار داش��ت: در این زمینه بر اس��اس س��ناریو از پیش تعیین ش��ده، پس از دریافت 
اطالع��ات و گزارش ه��ای مدنظر، س��تاد مدیریت بحران با حض��ور مدیران عامل، مدیران بحران و رییس منطقه 

مرکزی جنوب وزارت نیرو تشکیل و بالفاصله تیم  های ارزیاب به محل وقوع حادثه اعزام شدند.

 خوزس��تان : مدیرعامل ش��رکت بهره برداري نفت وگاز مارون از س��ود و صرفه 
اقتصادي ساالنه بیش از ۱6 میلیون دالر حاصل از فروش گازهاي همراه مازاد 
این شرکت به بخش خصوصي در راستاي صیانت از زیست بوم پیراموني و منابع 

هیدروکربوري خبر داد.
مهندس حمید کاویان با بیان اینکه جمع  آوري گازهاي همراه و حذف مش��عل 
ها از طرح هاي اولویت  دار و اقدامات اجرایي آن توسط مدیر عامل شرکت ملي 
مناط��ق نفتخی��ز جن��وب به  صورت ویژه و مس��تمر پیگیري و هدایت مي  ش��ود، 

گفت: بر اس��اس تفاهم نامه  هاي منعقد ش��ده، ش��رکت هیربد نیرو در حال حاضر روزانه حدود ۱2 میلیون فوت 
مکعب گاز ترش مراحل اول مجتمع صنعتي ش��ماره 3 مارون را جمع آوري مي  کند که با اجرای فاز تکمیلی به 
۱۵ میلیون فوت مکعب افزایش خواهد یافت. وي افزود: ش��رکت تامکار گاز نیز به زودی جمع آوري 22 میلیون 
فوت مکعب گاز کم  فش��ار مرحله ي دوم مجتمع صنعتي ش��ماره 6 مارون را آغاز خواهد کرد که در مجموع 37 
میلیون فوت مکعب معادل ۵0 درصد گازهاي همراه مازاد ش��رکت به جاي مش��عل ش��دن، جمع  آوري و براي 

مصارف پاالیشگاهي و پتروشیمي مورد استفاده قرار مي گیرد.

اجرای 75 درصدی پروژه بهسازی خیابان سعدی ایالم
معاون امور زیربنایی و ترافیک ش��هری ش��هرداری ایالم گفت: 
روند تکمیل طرح بهس��ازی و همس��طح سازی خیابان سعدی 
ش��مالی و جنوبی با بیش از 7۵ درصد پیش��رفت فیزیکی و ۵0 

درصد پیشرفت ریالی در حال انجام است. 
  "عل��ی رض��ازاده" اظهار داش��ت: بی��ش 60 میلیارد ریال برای 
اجرای این طرح برآورد هزینه ش��ده که این رقم از محل منابع 

اعتباری داخلی شهرداری ایالم تامین شده است.
وی افزود: از س��عدی ش��مالی حد فاصل میدان خیام تا روبروی 
انتق��ال خ��ون به طول 6۵0 متر به صورت یکدس��ت مس��طح 
بدون برآمدگی یا دس��ت انداز س��نگ فرش می ش��ود که تردد 
برای گروه های دارای مش��کالت بینایی، معلوالن و کالس��که 

کودکان سهل تر شود.
معاون ش��هردار ایالم یادآور ش��د: مجموع سنگ فرش استفاده 
شده برای این پروژه ۱4 هزار مترمربع است که این مقدار برای 

پهنای باند مسیر سواره و 
پیاده روهای دو طرف به 

کار می رود.
"رض��ازاده" تاکید کرد: 
خیابان و پیاده رو 22 متر 
ع��رض دارد که با هدف 
جلوگی��ری از س��رعت 
ت��ردد خودروها به جای 
آسفالت سنگ فرش می 
شود و پیاده روها نیز در 2 

طرف باند به پهنای 6 متر و 20 سانتیمتر به یک اندازه تعریض 
می شوند.  وی با بیان اینکه پهنای خیابان در این محدوده ۱۱ 
متر است، اضافه کرد: یک مسیر 2.۵ متری از سمت سعدی تا 
کنار انتقال خون به عنوان توقفگاه و ایستگاه خودروهای تاکسی 

و 2 مسیر با پهنای هر خط سه متر 
برای عبور خودروهای ش��خصی 
ب��ه صورت ی��ک طرفه از چهارراه 
س��عدی به سمت خیابان آیت اهلل 

حیدری است.
مع��اون امور زیربنای��ی و ترافیک 
ش��هری ش��هرداری ایالم اضافه 
کرد: در صورت تصویب ش��ورای 
ترافی��ک اس��تان یک مس��یر 2،۵ 
متری هم در دیگر س��مت خیابان 
برای مسیر برگشت خودروها از خیابان آیت اهلل حیدری به سمت 
سعدی ایجاد می شود که این خط یا برای برگشت همگانی تمام 

خودروها یا فقط تاکسی اختصاص خواهد یافت.
رض��ازاده اف��زود: همچنین در ح��د فاصل پیاده رو تا خیابان نیز 

یک جوی آب برای زیباس��ازی مس��یر تعبیه ش��ده است که آب 
آن از قنات های زیرزمینی س��عدی ش��مالی تامین می ش��ود و 
کانال های هدایت آب باران به صورت سرپوشیده در زیر طرح 
واقع ش��ده اند و تنها دریچه های ورودی آب در س��طح پروژه 
مش��هود اس��ت. وی در مورد زمان به بهره برداری رس��یدن این 
پروژه گفت: مدت اجرای پیمانکاری این طرح 6 ماهه است که 
تاکنون چهارماه آن تمام ش��ده و امیدواریم که قس��مت سعدی 
جنوبی تا دهه فجر به اتمام برس��د و تالش این اس��ت که کل 

طرح تا پایان سال اتمام یابد.
معاون شهردار ایالم در مورد دیگر طرح های در دست اجرای 
ش��هرداری اظهارداش��ت: عالوه بر پروژه زیرگذر میدان شهید 
کش��وری، بهس��ازی قس��متی از بلوار امام خمینی )ره( تا میدان 
مقاومت و اجرای پارک خطی و توسعه فضای سبز بلوار پژوهش 

نیز در حال انجام است.

مدیر منطقه چهار شهرداری همدان درخصوص ترمیم 
درز انبساطی سطح سوم پل شهید قهاری، گفت: این 
عملیات برای اولین بار در همدان صورت می گیرد و به 

روش کامال فنی و تخصصی اجراء می شود.
 ب��ه گ��زارش روزنام��ه تجارت به نقل از روابط عمومی 
ش��هرداری هم��دان، مجید یوس��فی نوی��د در گفت و 
گویی با اش��اره به اینکه آخرین الیه بتن اپوکس��ی درز 
انبساطی این پل در شیفت شب روز سه شنبه به اتمام 
رس��ید، افزود: این بتن ریزی باید به صورت الیه هایی 
با ضخامت س��ه س��انتی متر و با فاصله زمانی ش��ش 

ساعته انجام می شد.
کارش��ناس ناظر این پروژه نیز اذعان کرد: بعد از تهیه 
طرح مش��اور، اق��دام به آرماتوربندی مجدد قس��مت 
آس��یب دیده  کردیم ولی متاس��فانه دوران دو هفته ای 

محدودیت ه��ای کرونایی موجب ش��د، مصالح خاص 
این اجرا که در انحصار چند شرکت خارجی بود با یک 

هفته تاخیر به دست ما برسد.
علی آداب اضافه کرد: س��ه ش��نبه شب گذشته آخرین 
الی��ه بتن اپوکس��ی اجراء ش��د و اکن��ون باید پنج روز 
صبر کرد که گیرش مورد نیاز برای بتن ایجاد ش��ود و 
بع��د از آن بتوانی��م الی��ه آب بند را اجرا کنیم که آن هم 
برای رس��یدن به مقاومت مورد نظر به س��ه الی چهار 

روز وقت نیاز دارد.
وی در ادامه عنوان کرد: با اتمام مرحله آب بندی، محل 
پیچ ها برای نصب درز انبس��اطی مش��خص و با چسب 
مخصوص محکم خواهد ش��د که با گذش��ت یک الی 
دو روز برای گیرش مناس��ب، باید پش��ت درزها با بتن 
اپوکس��ی پر ش��ود و با آسفالت قدیم همسطح گردد که 
بعد از اتمام کار در دو الیه با فاصله زمانی شش ساعت، 
و تحم��ل پن��ج روز ای��ن پل آماده تحمل بار ترافیکی و 

استفاده شهروندان خواهد بود.
آداب ابراز کرد: اجرای فوق تخصصی، مشکل در تهیه 
مصالح خاص و همچنین شرایط سرد و بارندگی موجب 
تاخیر در تکمیل این پروژه ش��د که البته با تجربیاتی 
که حاصل شد، قطعا توان و سرعت شهرداری را برای 

موارد احتمالی و مشابه باال خواهد برد.

 مدی��ر ش��رکت ملی پخش فرآورده ه��ای نفتی منطقه 
قم از آمادگی کامل این ش��رکت برای تأمین س��وخت 
مصرف کنن��دگان ج��زء و عمده در بخش های ش��هری 
و روس��تایی در فصل س��رما خبر داد.   به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه 
قم،س��ید محمود طاهری مدیر منطقه با اش��اره به شروع 
فصل زمستان گفت: منطقه قم برنامه ریزی های الزم را 
جهت در ذخیره سازی مطلوب سوخت و کنترل های بیشتر 
در زمینه سوخترسانی مستمر و بدون وقفه انجام داده است.  
طاهری افزود: استان قم با توجه به قرار گرفتن در شریان 
محور مواصالتی هجده استان، یکی از پر رفت و آمدترین 
استان های کشور بوده و این شرکت وظیفه دارد با تالش 
مضاعف، بهترین خدمات را بصورت مستمر به هموطنان 
عزیز ارائه دهد . مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه قم در ادامه افزود: استان قم دارای 8۱ نقطه عرضه 
سوخت مایع و سی ان جی، شامل ۵۵ باب جایگاه عرضه 
س��وخت تک و دو منظوره، 6 باب جایگاه عرضه بنزین 
کوچک کنار خیابانی و 20 جایگاه سی ان جی تک منظوره 
می باشد که طبق تعامالت و هماهنگی های انجام شده با 
مدیران جایگاه ها و نظارت مستمر در این خصوص، تمامی 
آنها به صورت فعال، مشغول سوخت رسانی می باشند.  سید 
محمود طاهری بیان داشت: باتوجه به شیوع ویروس کرونا 

و معرفی جایگاه های عرضه س��وخت به عنوان یکی از 
کانون های گسترش بیماری کووید ۱9، تمامی گروه های 
اعزامی منطقه، ش��امل تیم های نظارت بر مس��ائل کمی 
،کیفی ، فنی، ایمنی و خدمات عمومی، موظف گردیده اند 
هنگام بازدید از جایگاه ها، پیوست های بهداشتی را کنترل و 
نسبت به تکمیل چک لیست های مربوطه و الزام کارکنان 
جایگاه به رعایت پروتکل های بهداشتی اقدام نمایند. وی 
در پایان از همشهریان گرامی درخواست نمود دیدگاه ها، 
پیشنهادها و شکایات خود را با شماره های ذیل در میان 
بگذارند:  ۱- تلفن کشیک منطقه 02۵-366۱0008     
2- سامانه پیامگیر روابط عمومی منطقه     366232۱3-

02۵-3-تلفن کنترل و نظارت    02۵-36620877
4- سامانه ثبت شکایات روابط عمومی شرکت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران     09627

آمادگی پخش فرآورده های نفتی منطقه قم در فصل سرماترميم درز انبساطی سطح سوم پل شهيد قهاری 

  مراس��م اختتامیه بیس��ت ویکمین جشنواره پژوهش و فناوری 
اس��تان گیالن در س��ال ۱399 با حضور استاندار گیالن، رئیس 
دانش��گاه گیالن و پژوهش��گران و فناوران برتر استان در سالن 

الغدیر استانداری برگزار شد.
  دکتر ارس��الن زارع اس��تاندار گیالن در این مراس��م با تبریک 
هفته پژوهش به فعاالن این عرصه و گرامیداشت یاد و خاطره 
ش��هدای عرصه علم و دانش به ویژه دانش��مند ش��هید محسن 
فخ��ری زاده، حض��ور در جم��ع دانش��گاهیان و جوامع علمی را 
همواره برای خود روحیه بخش دانست و اظهار داشت: در دنیای 
ام��روز نس��بت ب��ه دهه های اخیر پژوه��ش و تحقیق به عنوان 
اس��اس دانش محس��وب می ش��ود و حصول دانش نیز در سایه 

انجام پژوهش، امکانپذیر است.
اس��تاندار گیالن با اش��اره به اینکه پژوهش علم را شکوفا کرده 
و به توس��عه و بس��ط حوزه آموزش و ارتقاء س��طح کیفیت منجر 
می ش��ود، گفت: به طور قطع پژوهش نیازمند محیطی مس��اعد 
و آرام اس��ت و آرامش پژوهش��گر می تواند زمینه ساز شکوفایی 
علم باش��د. نماینده عالی دولت در گیالن به تأثیرات ش��گرف 
اطالع رس��انی و آگاهی بخش��ی افکار عمومی و نس��ل جوان در 
حوزه پژوهش اشاره و خاطر نشان کرد: تجلیل از پژوهشگران، 
استادان و دانش پژوهان به عنوان یک ارزش در جامعه نهادینه 

و موجب ترغیب فعاالن این حوزه می شود.
وی ب��ر ض��رورت اهتمام جدی بر آس��یب شناس��ی روند انجام 
پژوهش ه��ا و اس��تفاده حداکث��ری از پای��ان نامه ه��ای دوره 
کارشناس��ی ارش��د و دکتری تأکید و اضافه کرد: کشورمان طی 
این سال ها پیشرفت های زیادی در حوزه های علم و پژوهش 
داشته که از جمله آن؛ افزایش سهم برجسته ایران در مقاالت 
علمی و پژوهشی در سامانه های بین المللی و کسب رتبه استادان 
و پژوهشگران ایرانی است. رئیس ستاد هفته پژوهش و فناوری 

اس��تان با بیان اینکه پژوهش سرنوش��ت س��از و در آینده جامعه 
اثرگذار است، گفت: برخی از پژوهش ها با تمرکز بر موضوعات 
خ��اص جامع��ه همراه با خالقیت، ابداع و نوآوری توانس��ته اند 
مش��کالتی را حل کنند که این نیز در ش��رایط کنونی بیش از 

گذشته احساس می شود.
دکت��ر زارع ب��ا تأکی��د براینکه دانش��گاه های ما باید به س��مت 
فناورمحورش��دن حرکت کنند، افزود: اگر به این موضوع توجه 
ویژه نشود در حوزه فناوری، به یک واردکننده تبدیل می شویم. 
وی به موفقیت های بزرگ دانش��مندان، دانش��جویان و دانش 

پژوهان در دس��تیابی به فناوری هس��ته ای، نانو و دیگر مباحث 
مرتبط با فناوری طی سال های اخیر اشاره و به شهادت رساندن 
دانشمندان کشورمان را نشانه استیصال دشمنان دانست و اضافه 
کرد: این موفقیت ها و نیز بومی س��ازی رش��ته های مختلف و 
استمرار این روند، برای ملت ایران مایه مباهات و افتخار است. 
اس��تاندار گیالن بر ضرورت نقش آفرینی بیش��تر پژوهشگران 
گیالنی در استفاده بهینه از ظرفیت های موجود در استان و نیل 
به سمت صنعتی شدن با توجه به موقعیت های ممتاز این خطه 
تأکید و تصریح کرد: در س��ال های اخیر ارتباط میان صنعت و 

دس��تگاه های اجرایی با دانش��گاه ها بیشتر شده که استمرار این 
نگاه با توجه به تأکیدات صورت گرفته مبنی بر تخصیص یک 
درصد از اعتبارات هزینه دستگاه های اجرایی به امور پژوهشی 

و حمایت از پژوهش های کاربردی، بسیار اثرگذار است.
 دکتر رضی رئیس دانشگاه گیالن و جانشین رئیس ستاد جشنواره 
هفته پژوهش و فناوری استان در این مراسم ضمن تبریک هفته 
پژوهش و فناوری گفت: امس��ال با وجود ش��رایط سخت ناشی 
از ویروس کرونا؛ چراغ پژوهش با همت پژوهشگران خاموش 
نماند و از  آن دسته از مدیران سازمان ها و دستگاه های اجرایی 

که نگاه پژوهش محورانه دارند تشکر می کنم.
جانش��ین ریی��س س��تاد هفته پژوه��ش و فناوری اس��تان در 
ادام��ه گف��ت: همه باید تالش بکنیم ت��ا ارتباط بین متقاضیان 
و عرضه کنندگان پژوهش و فناوری بیش��تر ش��ود و از مدیران 
دولتی و بخش خصوصی می خواهم که بیش از گذشته در ترویج 
نگاه علمی و استفاده از یافته های پژوهشی نقش افرینی داشته 
باشند و اگر در سازمان یا شرکتهایشان مرکز تحقیقاتی ندارند 
نس��بت به راه اندازی آن اقدام نمایند و در صورت وجود مرکز 
تحقیقات��ی آن را تقوی��ت کنن��د و به مراکز علمی و دانش��گاه ها 
وص��ل کنن��د. دکت��ر رضی در ادامه انتظار خود از مدیران دولتی 
)R&D( و بخش خصوصی گفت: واحدهای تحقیق و توس��عه
مشترک با دانشگاه را راه اندازی کنید که شرکت های موفق از 
همین راه مش��کالت فنی و مدیریتی خودش��ان را حل می کنند 
و با حضور در دانش��گاه ها بهترین دانش��جویان فارغ التحصیل 
را شناسایی و جذب می کنند که هم اکنون پنج واحد تحقیق و 
توسعه مشترک در دانشگاه گیالن فعال است و سه مورد دیگر 
در حال راه اندازی اس��ت تا مهم ترین مس��ائل و چالش ها را در 
قالب مس��ئله های پژوهش��ی دسته بندی و اولویت بندی کنند و 

به دانشگاه ها و مراکز پژوهشی عرضه کنند.

دراختتامیههفتهپژوهشوفناوریصورتگرفت؛

تجلیل از پژوهشگران و فناوران برتر استان گیالن 

باحضور دکتر منجیری معاون سیاس��ی امنیتی فرمانداری، نیک خواه رئیس 
اداره، خانم یوس��فی رئیس اداره امور اجتماعی فرمانداری و کارشناس��ان آن 

حوزه اجتماعی برگزارشد .
علی کیوانی -  شهریار، در دفتر دکتر منجیری معاون سیاسی امنیتی فرمانداری  
نشس��ت س��اماندهی کیوس��کهای مطبوعاتی آغاز و رئیس اداره فرهنگ و 

ارش��اد اس��المی در س��خنانی به ارائه گزارش آماری از کیوس��کهای دارای 
مجوز و غیرمجاز در س��طح شهزس��تان پرداخته و در ادامه به تش��ریح قوانین 
و دس��تورالعملها در خصوص اخذ مجوز و س��ایر مراحل اداری کیوس��کهای 
مطبوعاتی پرداخت . وی درادامه راهکارهای مناسب جهت متقاضیان دریافت 
کیوسک و گردش کار مراحل اداری را بیان و همکاری شهرداریها و نیروی 

انتظامی را در تسریع این امر بسیار حائز اهمیت و موثر دانست.
بن��ا برهمی��ن گ��زارش، در ادام��ه دکتر منجیری خواس��تار برخ��ورد قاطع با 
کیوس��کهای بدون مجوز فعالیت ش��ده و از مس��ئولین مرتبط در این حوزه 
خواس��تار جمع آوری دکه های بدون پروانه فعالیت از اداره فرهنگ و ارش��اد 

اسالمی و ساماندهی آنها را خواستار شد.

برگزاری جلسه 
ساماندهی 

کیوسک های 
مطبوعاتی 
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رشد ضمانت نامه های صادره بانک کارآفرین
بان��ک کارآفری��ن در ط��ی هش��ت ماهه س��ال ۱399، در بخش 

ضمانتنامه های بانکی بیش از 64 درصد رشد داشته است.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بانک کارآفرین، این گزارش نش��ان 
می دهد که از فروردین ماه سال جاری تا پایان آبان ماه، بیش از 
32 هزار میلیارد ریال ضمانتنامه توسط این بانک صادر شده است. 
این اطالعات نشان می دهد که ضمانتنامه های صادره بانک از ۵0 
هزار و 334 میلیارد ریال در اسفند ماه سال ۱398، به 82 هزار و 40۵ 

میلیارد ریال در پایان آبان ماه ۱399 افزایش یافته است.

 تفاهم نامه همکاری بیمه آرمان
 با هشتگ بیمه

بیمه آرمان با هدف گسترش فروش بیمه نامه آنالین با هشتگ 
بیم��ه )#بیم��ه( تفاهم نامه همکاری امضا کرد. به گزارش روابط 
عمومی بیمه آرمان، س��میه ش��امی معاون شعبه مجازی شرکت 
بیمه آرمان با اعالم امضای این تفاهم نامه بیان کرد: شعبه مجازی 
بیمه آرمان با عقد این تفاهم نامه، بستر تقویت فروش آنالین را 
برای تمام نمایندگان میس��ر می س��ازد. این تفاهم نامه که اولین 
قرارداد همکاری با مجموعه هشتگ بیمه است با حضور همایون 
چگینی رئیس انجمن صنفی نمایندگان به عنوان اولین نمایندگی، 

در شرکت بیمه آرمان منعقد شد.

افزایش فروش برخط بیمه کوثر
افزایش فروش برخط بیمه کوثر به منظور ارایه خدمات غیرحضوری 
و رضایت بیمه  گذاران و همچنین جلوگیری از شیوع بیماری کرونا 
با تاکید بر هدایت  گری و حفظ ارزش واالی اعضای شبکه فروش 
تحقق می  یابد. با توجه به تمایل بیمه گذاران به استفاده از خدمات 
غیرحضوری، مسئوالن و کارشناسان شرکت با تقویت خدمات 
شبکه فروش مبتنی بر فن اوری های نوین بسترهای افزایش رفاه 
بیمه گذاران را فراهم کردند. محمد دنان افزود: افزایش تعامل و 
بهر ه مندی از ظرفیت های موجود در ش��رکت های اس��تارت اپی و 
نیز ارایه طرح های متنوع، بیمه نامه های ترکیبی، توسعه خدمات 
برخط در بخش صدور بیمه نامه ها و نیز اجرای پویش های تبلیغاتی 
موجب گسترش ارایه خدمات غیرحضوری به آحاد جامعه می شود.  
معاون فروش و درامدهای بیمه گری بیمه کوثر با بیان اینکه فروش 
برخط بیمه کوثر از طریق سامانه فروش شرکت، بسترهای فعال 
شرکت های استارت اپی و تلفنی صورت می گیرد، بیان کرد: با تبیین 
برنامه های مدون و نیز تحلیل و رصد دقیق بازار، اقدام های الزم 
برای ارایه طرح های نوین در بخش فروش و جذب بازار به صورت 

برخط صورت گرفته است.
وی مش��ارکت 7۵درصدی نمایندگان در بخش فروش برخط 
را یکی از عوامل تاثیرگذار در توس��عه فروش برخط دانس��ت 
و گف��ت: از ابت��دای س��ال ت��ا کنون با هم��کاری ۵88نماینده، 
23هزارو3۵4بیمه نامه به ارزش 23۱میلیارد ریال صادر ش��ده 
است. معاون فروش و درامدهای بیمه گری بیمه کوثر از صدور 
7هزارو9۵0بیمه نامه به ارزش ۵2میلیارد ریال از طریق سامانه 
فروش برخط شرکت به نشانی www. einsure.kins.ir خبر 
داد و خاطرنش��ان کرد: در ح��ال حاض��ر عموم جامعه با مراجعه 
به این سامانه می توانند بیمه نامه های  ثالث، حوادث انفرادی، 
آتش س��وزی، مس��ئولیت پزش��کان و پیراپزشکان  و نیز درمان 

مسافرتی را بخرند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

توجهبهنهادسازِیگفتگودرصنعتبیمهبانکقوامیندربانکسپهرسمًاادغامشد
مدیرعامل بانک سپه اعالم کرد با برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده 
سالیانه و مجمع فوق العاده ادغام بانک قوامین، این بانک رسمًا در بانک سپه ادغام 
شد. به گزارش پایگاه اطالع رسانی بانک سپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم 
خبر فوق افزود: در اجرای مصوبه شورای راهبری ادغام، بانک سپه با هماهنگی 
س��تاد کل نیروهای مس��لح جمهوری اس��المی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع این بانک 
ه��ا و موسس��ه را فراه��م نم��ود و در قدم بعدی مجام��ع مربوط به بانک قوامین با 

حضور اکثریت سهامداران در روز چهارشنبه نوزدهم آذرماه سال ۱399برگزار شد. وی اظهار داشت: با برگزاری 
مجامع بانک قوامین، از روز پنجشنبه بیستم آذرماه سال جاری شعب بانک قوامین سابق با تابلوهای بانک سپه 
آماده ارائه خدمات به هموطنان عزیز و مش��تریان گرامی هس��تند. وی اظهار داش��ت: بانک س��په تمامی تمهیدات 
اجرایی ش��امل عملیات حوزه ش��عب، به  کارگیری نرم افزار واس��ط برای ارائه خدمات مش��تریان، نصب تابلوهای 
بانک س��په، صدور احکام کلیه مس��ئوالن و پرس��نل ش��عب از سوی بانک سپه، ابالغ راهبردها و دستورالعمل های 
اجرایی بانک س��په متناس��ب با س��اختار مصوب هیئت  مدیره بانک س��په را انجام داده و به فضل پروردگار خدمات 

مطلوب به مشتریان عرضه خواهد کرد.

 در ابتدای مراس��م افتتاحیه بیس��ت و هفتمین همایش ملی بیمه و توس��عه، دکتر 
کردبچه رئیس پژوهشکده بیمه به ارائه سخنرانی پرداخت.

به گزارش روابط عمومی پژوهش��کده بیمه، وی در آغاز س��خنان خود همایش 
بیمه و توس��عه را با س��ابقه ای نزدیک به 30 س��ال، از قدرتمندترین همایش های 
کشور و بستر مهمی برای گفتمان سازی بین صنعتی، بین شرکتی و بین دولت و 
صنعت برشمرد. رئیس بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه با اشاره به اهمیت 
توجه به آس��یب های اجتماعی نظیر ضعِف گفتگو در س��طح خرد و کالن جامعه، 

و صنعت بیمه، نهادس��ازی را یکی از الزامات گفتگو دانس��ته و خاطر نش��ان کرد: ارتباط مس��تقیم شرکت های بیمه 
با مش��تریان و مردم از طریق ش��بکه عرضه که متش��کل از نهادهای مس��تقل اس��ت اتفاق می افتد و پدیده گفتگو 
در این صنعت با این حجم از ش��بکه عرضه ش��امل 33 ش��رکت بیمه و 80 هزار عضو، بس��یار حائز اهمیت اس��ت. به 
همین دلیل مجموعه سیاس��ت گذاران صنعت بیمه در س��ال های اخیر به این موضوع توجه ویژه ای داش��ته اند و  
برگزاری رویدادهایی نظیر انتخاب چهره ماندگار صنعت بیمه، معرفی کتاب س��ال صنعت بیمه و تقدیر از مدیر 
و کارمند شایس��ته صنعت بیمه که از س��ال گذش��ته مورد توجه قرار گرفته اس��ت می تواند زمینه را برای نهادسازِی 

گفتگو فراهم کند.

 
بورس بورسبهسنددخلوخرج1400چهواکنشینشانمیدهد؟

 تأثیر مثبت الیحه بودجه بر بازار سرمایه 
گروه بورس: روند بازار سهام هفته گذشته به صورت محتاط آغاز 
به كار كرد و معامالت اين بازار در سومين هفته آذر ماه با بازدهی 

حدود 2 درصدی به پايان رسيد.
بع��د از توق��ف روند نزولی ش��اخص ب��ورس در محدوده های کانال 
یک میلیون و 300 هزار واحد و بازگش��ت دوباره ش��اخص بورس 
ب��ه م��دار صعودی اکثر کارشناس��ان کانال یک میلیون و ۵00 هزار 
واح��د را مقاومت��ی ج��دی برای ادامه روند صعودی بازار دانس��تند و 
اع��الم کردن��د بازار ممکن اس��ت برای مدت��ی در این محدوده وارد 

فاز استراحت شود.
در نخس��تین روزهای هفته گذش��ته بود که ش��اخص بورس بدون 
هیچگونه مقاومتی کانال یک میلیون و ۵00 هزار واحد را شکست 
اما ساعاتی بعد از عبور از این کانال، رشد بازار از تاب و تاب افتاد و 

شدت عرضه در این بازار افزایش پیدا کرد.
در کنار نوس��ان ش��اخص بورس به دلیل مقاومت بر روی کانال یک 
میلیون و ۵00 هزار واحد، انتشار برخی از شایعات در فضای مجازی 
باعث شد تا سهامداران با تصمیم های هیجانی خود میزان عرضه 
در ب��ازار را افزای��ش دهن��د و باعث کاهش ش��تاب در روند صعودی 

شاخص بورس شوند.
ب��ا وج��ود ش��ایعه و افزای��ش عرضه در بازار برخی از س��هامداران با 
خریدهای خود در بازار مانع از شتاب در روند نزولی شاخص بورس 
ش��دند و ح��اال ق��رار گرفت��ن ارزش معامالت در رقم های بین ۱۵ تا 
20 ه��زار میلی��ارد توم��ان می تواند نش��انه مثبتی از معامالت بازار  و 
بازگش��ت اعتماد دوباره س��هامداران برای ورود نقدینگی آنها به این 

بازار باشد. نکته قابل توجه در معامالت هفته گذشته برتری شاخص 
هم وزن نسبت به شاخص کل بود که این موضوع نشان می دهد بر 
خالف چند ماه گذش��ته که س��هام گروه های بزرگ در بازار به دلیل 
استقبال سهامداران در مدار صعودی قرار داشتند، اکنون وارد مرحله 
استراحت شده اند و سهام گروه کوچک با خودنمایی در این بازار در 

حال جبران عقب ماندگی های  خود در این بازار هستند.
با توجه به ثبات ش��اخص بورس بر روی کانال یک میلیون و ۵00 

هزار واحد، اکنون گمانه زنی هایی بین س��هامداران در زمینه عبور 
شاخص بورس از این کانال و امکان دست یابی کانال یک میلیون 

و 600 هزار واحد در بازار هفته جاری ایجاد شده است.

پیش روی معامالت بورس به سمت تعادل � 
»امیرعلی امیرباقری«  در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به روند معامالت 
بورس در هفته گذش��ته اش��اره کرد و افزود: در هفته ای که گذش��ت 

معامالت بازار س��هام به س��مت تعادل نس��بی پیش رفت که به دلیل 
مطابقت تعادل ایجاد شده با واقعیات روز اقتصاد کشور به مرور شاهد 

خروج هیجان از کلیت بازار سرمایه خواهیم بود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد روندهایی 
اس��ت که گاهی در بازار ش��کل می گیرد، گفت: این روندها کوتاه 
مدت هس��تند و نباید در انتظار روند قوی در میان مدت و بلندمدت 
برای بازار باش��یم، بازار باید به یک کف کانالی دس��ت یابد تا در آن 

زمان بتواند حرکت اصلی خود را آغاز کند.
امیرباقری خاطرنش��ان کرد: موضوع الیحه بودجه در س��ال ۱400 
از جمله بحث هایی است که این روزها  تاثیر نسبی را بر بدنه بازار 
سرمایه داشته است، در بودجه سال آینده بخشی از منابع قرار است 
از طریق بورس تامین ش��ود. این کارش��ناس بازار س��رمایه به انتشار 
اس��ناد خزانه و تامین مالی مس��تقیم از بدنه بازار س��رمایه اشاره کرد 
و گفت: برای محقق ش��دن این امر باید نرخ بهره در مقایس��ه با نرخ 
تورم و نرخ بازدهی مورد انتظار در بازار س��رمایه نرخی جذاب باش��د 

تا بتواند نقدینگی را به سمت خود جذب کند.
وی با بیان اینکه باال بودن این نرخ باعث ایجاد فش��ار بر بدنه بازار 
س��رمایه می ش��ود و کار دولت را برای تامین مالی از طریق فروش 
س��هام بر بدنه بازار س��رمایه س��خت می کند، افزود: دولت باید یک 
نرخ میانگینی را برای خود در نظر بگیرد که این نرخ میانگین  نباید 
باعث خروج سرمایه از بازار سهام و سرازیر شدن آن به سمت اوراق  
ش��ود. امیرباقری اظهار داش��ت: از طرف دیگر این نرخ نباید انقدر 
غیرجذاب باشد که اوراق روی میز باقی بماند و همه نقدینگی وارد 

ش��ده در بازار به س��مت س��هام پیش برود، روند ایجاد شده بین بازده 
اوراق اسناد خزانه، اوراق مشارکت و نرخ بازده بازار سهام می تواند 

مسیر بازار سرمایه را برای سال آینده مشخص کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت: اکنون انتظار تحلیلگران این 
اس��ت ک��ه دول��ت به نرخ میانگین و معق��ول از نرخ بازده بازار و نرخ 
اوراق بدون ریس��ک رضایت دهد تا از این طریق فش��اری بر بدنه 
بازار س��رمایه ایجاد نش��ود و بتواند تامین مالی مس��تقیم از  طریق 

انتشار اوراق داشته باشد.

ش���رکت ه���ای بزرگ بورس���ی جزو ش���رکت ه���ای دالری  � 
محور 

وی به موضوع بازار ارز و س��خنان رییس جمهوری در مورد تقویت 
ارزش پول ملی تاکید کرد و افزود: ایران کشوری صادرات محور است 
و شرکت های بزرگ بورسی جزو شرکت های دالری محور هستند؛ 
بنابراین تا حدودی تضعیف ارزش دالر منجر به کاهش ارزش این 

شرکت ها و ایجاد فشار بر بدنه بازار سرمایه خواهد شد.
امیرباق��ری ب��ا بیان اینکه س��رمایه گذاران بای��د این نکته را در نظر 
داش��ته باش��ند که دالر و بازار س��رمایه رشدی را تجربه کردند که  تا 
حدودی از این روند صعودی پرشتاب در بازار سرمایه و دالر جبران 
ش��ده اس��ت، اظهار داش��ت: این احتمال وجود دارد که نرخ دالر در 
بازار ارز به دلیل ایجاد هیجان فروش  به قیمت های کمتر س��وق 
پیدا کند که به دنبال آن کاهش قیمت ایجاد شده بر معامالت بازار 

سهام تاثیرگذار خواهد بود.

رونوشت آگهی - خانم بنفشه قلی پور درخانه دادخواستی به شماره 990998۵260۱00372 به خواسته صدور گواهی 
حصر وراثت مرحومه حیران خانم ش��ریفی طاس��کوه ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت.۱_خانم بنفشه قلی پور درخانه به 

شماره شناسنامه 3 نسبت دختر 
2_خانم عشرت قلی پور درخانه به شماره شناسنامه 4۵0 نسبت دختر 3_خانم رفعت قلی پور درخانه شماره شناسنامه 
۱0 نسبت دختر   لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد 

می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر

--------------------------
آگهی مزایده اموال غیرمنقول / ذمه ای

)چاپ الکترونیکی( - به موجب پرونده اجرائی کالس��ه 9900762  دو  دانگ  مش��اع از ش��ش دانگ زمین مزروعی 

پالک 94 فرعی از 6 اصلی بخش 3 اردبیل که سند آن با حدود و مشخصات شماال": اول مرز یست بطول ۱00 متر 
به شش اصلی دوم مرزیست بطور منکسر بطول 4۵ متر به شش اصلی شرقا": مرزیست بطول 72/70 متر به حریم 
راه عمومی جنوبا": مرزیست بطول ۱۵7 متر به شش اصلی غربا": مرزیست بطول 66 متر به شش اصلی ، مساحت 
۱0۱۱2 متر مربع ، با شماره دفتر الکترونیکی ۱39۵203030۱00۱0۱66 با شماره چاپی 7۱0۵72 ثبت و صادر شده 
است و در قبال قسمتی از طلب خانم الهام عالیش زاده بابت مهریه توقیف و به موجب صورتجلسه 4009274  مورخه 
99/7/22  توسط مامور اجرا بازداشت محلی گردیده و طبق نظر هیات سه نفره کارشناسان رسمی دو دانگ  مشاع از 
شش دانگ پالک فوق به مبلغ 3/400/000/000 ریال ارزیابی شده که از طریق مزایده به فروش می رسد ، ملک در 
اردبیل ، جاده خلخال ، روستای کمی آباد واقع شده و بصورت زمین مزروعی می باشد. مقدار دو  دانگ مشاع از شش 
دانگ پالک فوق از ساعت 9 الی ۱2 روز یکشنبه مورخ 99/۱0/7 در اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل - واقع در ما بین 
میدان قدس و چهارراه ججین جنب تاالر میالد از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ 3/400/000/000 

ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود. الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مالیاتی و عوارض 
و غیره تا تاریخ  مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است. و نیز در صورت 
وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و حق 
مزایده نقدا" وصول می گردد . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در 
همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد. شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به 
حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر 
مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ مزبور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد ، 

و عملیات فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدیدخواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل - کشفی مقدم

گروه بانك و بيمه: تفاهم نامه گسترش همكاری های بانك صادرات 
ايـران با سـازمان منطقه آزاد قشـم با حضـور حجت اله صيدی، 
مديرعامل بانك و حميدرضا مؤمنی، مديرعامل اين سازمان در 

برج سپهر بانك صادرات ايران امضا شد.
حجت اله صیدی در آیین امضای این تفاهم نامه برای تأمین مالی 
پروژه های سرمایه گذاری و حمایت از تولید و توسعه این منطقه اعالم 
آمادگی کرد و گفت: بانک صادرات ایران از تمامی ظرفیت های خود 
در استان هرمزگان و شعب سراسر کشور، برای تأمین مالی، ارائه انواع 
خدمات بانکی و سرمایه گذاری در منطقه آزاد قشم استفاده خواهد 
کرد. مدیرعامل بانک صادرات ایران با اش��اره به اینکه این منطقه 
از ظرفیت های مناسبی در حوزه های گردشگری، صنعت و معدن، 
کشاورزی )پرورش آبزیان و شیالت( و تجارت برخوردار است، اظهار 
ک��رد: بان��ک صادرات ایران از تمامی اختیارات خود برای حمایت از 
رونق و جهش تولید در این منطقه استفاده خواهد کرد و با استفاده 
از شبکه گسترده شعب خارجی خود، صدور ضمانت نامه ، اعتبارات 
اس��نادی، نقل و انتقال پول، اس��تقرار خودپرداز و پایانه های فروش 
و ارائه انواع درگاه های بانکداری الکترونیکی تالش خواهد کرد تا 
نیازهای مالی و ارزی مش��تریان، س��ازمان ها و فعاالن اقتصادی را 
برطرف کند. وی با اشاره به افزایش منابع بانک صادرات ایران، تاکید 
کرد: ترجیح می دهیم تا منابع بانک را به بخش تولید، سرمایه گذاری، 
اشتغال و توسعه اقتصادی هدایت کنیم. حجت اله صیدی تصریح 
کرد: توسعه یک حلقه مفقوده دارد و آن سرمایه گذاری است. از این 
رو بانک صادرات ایران آمادگی دارد طرح های سرمایه گذاری داخلی 

و خارجی مورد تایید سازمان منطقه آزاد قشم را مورد حمایت قرار 
دهد که در این میان تمرکز ما بر حمایت از تأمین مالی پروژه ها است. 
وی با تشریح طرح های بانک صادرات ایران به سه طرح راهبردی 
»طراوت تولید«، » طراوت توس��عه« و » طراوت مس��کن« اش��اره 
کرد و افزود: طرح طراوت تولید به عنوان طرح اعتباری ویژه تولید، 
تامین مالی بنگاه ها به صورت خرید دین، صدور اعتبارات اسنادی 
داخلی و مرابحه را ارائه داده که از ابتدای سال 98 با استقبال مناسبی 

از س��وی فعاالن اقتصادی همراه بوده اس��ت. در س��ال جاری طرح 
طراوت توس��عه برای توس��عه و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی 
توسط بانک صادرات ایران ارائه شده که قابلیت های این طرح شرایط 
مناسبی را برای توسعه منطقه آزاد قشم مهیا خواهد کرد. صیدی با 
تاکید بر اینکه ضروت دارد تا تفاهم نامه به یک برنامه عملیاتی برای 
توسعه قشم تبدیل شود، اظهار کرد: طرح طراوت مسکن نیز برای 
توسعه فضاهای گردشگری و مسکن مناسب بوده و برای حمایت از 

احداث هتل و انبوه سازی مسکن در این منطقه قابل استفاده است. 
در این مراس��م حمید رضا مؤمنی، مدیرعامل منطقه آزاد قش��م نیز 
با ارائه گزارشی از زیرساخت ها و دستاوردهای سال های اخیر این 
منطقه به بیان انتظارات خود از بانک ها و موسسات مالی پرداخت 
و گفت: بانک صادرات ایران را از زمان های دور می شناسیم که در 
عرصه های مختلف منشاء خدمات زیادی بوده است. وی با اشاره به 
اینکه دولت ماموریت های فراوانی برای ۱6 منطقه آزاد تجاری و 60 
منطقه ویژه اقتصادی تعریف کرده، اظهار کرد: اگر این مأموریت ها 
به درس��تی انجام می گرفت و درک صحیحی از تاثیرگذاری این 
مناطق وجود داش��ت، امروز در رقابت با همس��ایگان حاشیه خلیج 
فارس، در جذب سرمایه گذاری و توسعه، شرایطی به مراتب بهتر 
از اغلب آنها داشتیم. مومنی افزود: طی سال های اخیر سعی شده 
تا ضمن انتقال دانش  فنی، جذب سرمایه گذاری و اشتغال و تولید 
با هدف صادرات، توس��عه در منطقه آزاد قش��م سرعت بیشتری به 
خود بگیرد. قشم از نظر قیمت و کیفیت سوخت رسانی به ناوگان 
حمل و نقل دریایی و مس��یر کوتاه تر، ش��رایط بهتری برای رقابت 
دارد و در حوزه کشاورزی و صیادی نیز ظرفیت تولید ۵0 میلیون 
تن میگو را داراست. این منطقه با وجود 202 واحد تولیدی فعال در 
حوزه های مختلف صنعت، در حوزه نفت و گاز و پتروشیمی و تولید 
برق نیز از ظرفیت های بسیار باالیی برخوردار است و از نظام بانکی 
انتظار می رود تا در تأمین مالی پروژه ها و توس��عه زیرس��اخت های 
این منطقه مس��اعدت کند تا ش��رایط ماندگاری منابع مالی در این 

منطقه بهتر فراهم شود.

حجتالهصیدیوحمیدرضامؤمنیتفاهمنامههمکاریامضاکردند؛

گام بلند بانک صادرات ایران برای توسعه قشم

س��لیمانی رئیس کل بیمه مرکزی گفت: نرخ رش��د واقعی اقتصاد حدود 3/4  درصد 
است، اما رشد نرخ اقتصادی در صنعت بیمه حدود 4/8 درصد است.

سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در بیست و هفتمین همایش بیمه و توسعه با محوریت 
ریس��ک های نوظهور که به صورت آنالین برگزار ش��د اظهار کرد: در س��ال 20۱9 کل 
پرتفوی بیمه حدود 6هزار و 300 میلیارد دالر بود و 2/7  درصد از کل GDP جهان را 
به خود اختصاص داده اس��ت. در س��ال 98 حدود 60 هزار میلیارد پرتفوی بیمه بود که 

نسبت به سال 97 شاهد رشد 36 درصدی بود.
وی ادامه داد: 8۱ میلیون بیمه نامه و 24 میلیون فقره خسارت صادر شد. صدور بیمه 
نام��ه نوع��ی درآمد برای ش��رکت های بیمه ای اس��ت، اما زمانی ک��ه کاهش پیدا کند، 
نش��ان می دهد وضعیت مردم نابس��امان اس��ت. این مقام مسئول تصریح کرد: نرخ رشد 
واقعی اقتصاد حدود 3/4  درصد اس��ت، اما رش��د نرخ اقتصادی در صنعت بیمه حدود 
4/8  درصد است. این نشان دهنده رشد دوبرابر اقتصادی صنعت بیمه نسبت به رشد 

اقتصادی کشور است.

وی همچنین در خصوص پرتفوی بیمه ای در سال 99 نیز گفت: در 8ماهه امسال 48هزار 
میلیارد تومان پرتفوی بیمه ای داش��تیم که نس��بت به مدت مش��ابه رشد 24درصدی را 
شاهد بودیم و این موضوع در شرایط رکود اقتصادی ناشی از پاندمی کرونا امری قابل 
توجه است. سلیمانی با اشاره به ضریب نفوذ 66/2درصدی بیمه در کشور اعالم کرد: 
نیاز داریم اعتماد مردم را به بیمه باال ببریم و برهمین اساس شرکتهای بیمه باید تمام 

تالش خود را برای جلب اعتماد مش��تریان از طریق حضور همه جانبه در کنار آنها از 
زمان صدور بیمه نامه تا دریافت خس��ارت را مد نظر قرار دهند. س��لیمانی در ادامه با 
اشاره به سود بیش از 8هزار میلیار تومانی شرکتهای بیمه در سال 99 گفت: امسال با 
حضور فعال شرکتهای بیمه در بورس روزهای خوبی را رقم زدیم بطوریکه شرکتهای 
بیمه توانستند سود قابل توجه 8340 میلیاردتومانی را رقم بزنند. وی ادامه داد: امسال 
سود و زیان انباشته صنعت بیمه با رقم ۱46میلیارد تومان تبدیل به سود انباشته شده 
است.رئیس کل بیمه مرکزی افزود: درحقیقت رشد صنعت بیمه یعنی خدمت رسانی 
و خس��ارت دهی بهتر و برهمین اس��اس ش��رکتهای بیمه باید تمام تالش خود را برای 
رشد و تکامل به کار ببندند. رئیس کل بیمه مرکزی گفت: صنعت بیمه در 8ماهه سال 
۱399 در شرایطی که پاندمی کرونا اقتصاد تمام دنیا را تحت تاثیر قرار داده بسیار خوب 
و هوشمندانه عمل کرده است.  غالمرضا سلیمانی ، اظهارکرد: هم اکنون ۱0ماه از زمان 
درگی��ری دنی��ا ب��ا وی��روس کرونا می گذرد و در این مدت همکاران ما در صنعت بیمه با 

هوشمندی به سرعت بیمه نامه های مربوط به این شرایط را آماده و عرضه کردند.

رشد نرخ اقتصادی در صنعت بیمه ۴/۸ درصد است
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 تجارت ۲۰ میلیارد دالری
 ایران و عراق دستیافتنی است

رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق تحقق رابطه 20 میلیارد دالری 
اقتصادی بین دو کش��ور را امکانپذیر دانس��ت و گفت: امس��ال به 
دلیل شیوع کرونا و تحریم ها احتمااًل این روابط تا حدود 9 میلیارد 
دالر خواهد رس��ید. به گزارش تس��نیم، یحیی آل اسحاق اظهار 
کرد: هنر وزارت امور خارجه در کشف چگونگی استفاده از اهرم 
های اقتصادی در جهت بسترس��ازی اهداف سیاس��ی و بالعکس 
اس��ت. وی با بیان اینکه الزامات اجرای دیپلماس��ی اقتصادی در 
وزارت خارجه به اندازه کافی وجود ندارد افزود: عملکرد سفیران، 
رایزنان، میزان امکانات و بودجه ها و اولویت نظام تصمیم گیری 
در وزارت امور خارجه نش��ان می دهد که مس��ائل اقتصادی در 
حاشیه قرار دارد. رئیس اتاق بازرگانی ایران و عراق اظهار کرد: 
کف رابطه اقتصادی ایران و عراق تا سه چهار سال آینده مبنی 
بر 20 میلیارد دالر هدفگذاری ش��ده که در س��ال 98 تا مرز ۱2 
میلیارد دالر رفتیم اما امس��ال به دلیل ش��یوع کرونا و تحریم ها 
احتمااًل این روابط تا حدود 9 میلیارد دالر خواهدرسید. آل اسحاق 
تحق��ق رابط��ه 20 میلیارد دالری اقتصادی بین ایران و عراق را 
امکانپذیر دانست و گفت: شرط تحقق این هدفگذاری این است 
ک��ه اقتص��اد جزو اولویت ه��ای بازیگران و تصمیم گیران حوزه 
اقتصادی و سیاسی کشورمان باشد و وزارت خارجه هم تصمیم 

بگیرد که این کار را انجام دهد.

 فعالیت  300 واحد و اشتغالزایی مستقیم 
برای  13 هزار نفر در گیاهان دارویی

معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، جدیدترین 
وضعیت صنعت دارو و فرآورده های گیاهی در کشور را منتشر کرد. 
به گزارش ش��اتا، واحدهای فعال در زمینه تولید دارو و فراورده 
های گیاهی در س��ه گروه کوچک، متوس��ط و بزرگ طبقه بندی 
شده اند. بر این اساس 77 درصد از واحدهای تولید دارو و فراورده 
های گیاهی دارای پروانه بهره برداری از وزارت صنعت، معدن و 
تجارت کمتر از ۵0 نفر اشتغال بوده و در زمره بنگاه های کوچک 
طبقه بندی می شوند. بنگاه های متوسط ۱3 درصد و بنگاه های 
بزرگ ۱0 درصد از کل واحدهای مورد بررس��ی در این گزارش 
)304 واحد( را تشکیل می دهند. در این گزارش آمده است، تعداد 
304 واح��د فع��ال در زمینه تولی��د دارو و فراورده های گیاهی در 
کشور وجود دارد که اشتغالی نزدیک به ۱3400 نفر ایجاد کرده 
اند. براساس این گزارش، طرح های توسعه ای با پیشرفت بیش 
از 60 درصد برابر ۱۱ واحد با پیش بینی اشتغال 347 نفر در حال 
اجرا می باشد که بیشترین تعداد در استان البرز با 7 واحد و پیش 

بینی اشتغال ۱67 نفر است.

 ایران به جمع ۱۰ کشور تولیدکننده
 ریل قطار پرسرعت پیوست

وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت در جریان بازدید از مجتمع ذوب 
آهن اصفهان از کارگاه تولید ریل در بخش نورد 6۵0 ذوب آهن 
بازدید کرد. به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، علیرضا 
رزم حس��ینی از کارگاه تولید انواع ریل راه آهن در ش��رکت ذوب 
آهن اصفهان بازدید کرد. ش��رکت ذوب آهن اصفهان از س��ال 
۱396 تولی��د انب��وه ری��ل را در دس��تور کار خود قرار داده اس��ت. 
ای��ن ش��رکت ه��م اکنون ۵ نوع ریل وی��ژه مترو، معدن، خطوط 
پرس��رعت و کم س��رعت و زبانه )برای تغییر مسیر و چهارراه ها( 
تولی��د می کن��د. تولید انواع ریل در ذوب آهن مطابق با تازه ترین 
استانداردهای جهانی است و کیفیت محصول سبب شده است 
ک��ه ذوب آه��ن )ایران( جزو ۱0 کش��ور برتر تولید کننده ریل پر 

سرعت در دنیا قرار بگیرد.

رکود مطلق در بازار خودرو حاکم است
نایب رییس اتحادیه نمایش��گاه داران خودرو اظهار کرد: بازار در 
رکود مطلق است، علت آن نیز ترس خریداران از سقوط دوباره 
قیمت ها است. اسد کرمی در گفتگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت 
بازار خودرو اظهار داش��ت: بازار خودرو ریزش خود را کرده و در 
کف خود اس��ت. قیمت ها تقریبا ثابت اس��ت اما هیچ خریداری 
وجود دارد. وی با اشاره به نرخ امروز خودروها تصریح کرد: پراید 
با کاهش ۵ میلیونی نسبت به هفته گذشته ۱03 میلیون تومان، 
تیبا صندوقدار با کاهش ۱0 میلیونی ۱۱۵ میلیون تومان، تیبا هاچ 
بک با ۵ میلیون کاهش ۱30 میلیون تومان، س��اینا با کاهش 8 
میلیونی، ۱30 میلیون، پژو 40۵ با ۱0 میلیون کاهش ۱8۵ میلیون 
تومان، پژو پارس با کاهش ۱0 میلیونی 2۱0 میلیون تومان، پژو 
206 تیپ 2 که به 2۱0 رسیده بود ۱9۵ میلیون تومان، پژو 206 
تی��پ ۵، 260 میلی��ون تومان، 207 دنده ای 300 میلیون تومان، 
207 اتوماتی��ک 430 میلی��ون تومان، س��مند LX ۱8۵ میلیون 
تومان، هایماو جک نیز 780 میلیون تومان قیمت گذاری شده اند. 
خودروه��ای خارج��ی نیز با ۵ درصد کاهش قیمت مواجه بودند. 
نایب رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو خاطرنشان کرد: بازار 

خودرو در رکود مطلق است.

 قرعه کشی ۸ محصول طرح 
فروش فوق العاده سایپا انجام شد

قرعه کشی طرح فروش فوق العاده 8 محصول سایپا انجام شد 
و اسامی منتخبان پس از تائید نهایی توسط نهادهای نظارتی 
امروز )یکشنبه( در سایت رسمی این گروه خودروسازی منتشر 
خواهد ش��د. به گزارش س��ایپانیوز، قرعه کش��ی طرح فروش 8 
محصول سایپا شامل سایپا ۱۵۱، تیبا صندوق دار، ۵ مدل وانت 
نیس��ان و پادرا پالس با حضور نهادهای نظارتی و مس��ئوالن 
این شرکت خودروسازی برگزار شد. در طرح فروش سایپا ۵02 
هزار و 830 نفر ش��رکت کردند که 49۱ هزار و 903 نفر واجد 
ش��رایط ش��ناخته شدند. ظرفیت محصوالت عرضه شده گروه 
خودروس��ازی س��ایپا در این طرح فروش 7 هزار خودرو است و 
برای آنکه حقی از متقاضیان خرید خودرو ضایع نشود و توزیع 
خودروها بر اس��اس قرعه کش��ی باش��د 7 هزار نفر هم به عنوان 

رزرو در نظر گرفته شده اند.  

صنعت و تجارت: چند وقتی بود كه قيمت خودرو روند صعودی 
داشت و روز به روز قيمت ها تغيير می كرد به گونه ای كه اين 
افزايش ديگر نه هفته ای بلكه ساعتی شده بود، اما اكنون اين 
افزايش قيمت متوقف شده و كاهش قيمت به سراغ بازار خودرو 
آمده و  اكنون گويا اين كاهش قيمت كه هفته ها گريبان بازار 
خودرو را گرفته فعال دست بردار نيست و افزايش قيمت های 
جزئی در بازار ارز نيز نتوانسـته جلوی اين ريزش قيمت ها را 
بگيرد. براسـاس گزارش ميدانی تقريبا طی 15 روز گذشـته 
خودرو هـای داخلـی و وارداتی حدود 20 تا 30 درصد از ارزش 
خود را از دسـت داده اند و از سـوی ديگر مشـتريان دسـت از 

خريد برداشته و چشم به روز های آتی دارند.
اینطور که کارشناس��ان صنعت خودرو می گویند، طی چند ماه 
آینده خودرو دیگر از لیس��ت کاالی س��رمایه ای خارج می شود، 
اما اگر جو بایدن پس از ورود به کاخ سفید بخواهد همان راهی 
را برود که دونالد ترامپ رفته بود باید منتظر رشد شارپی در این 
بازار باش��یم و باز هم قرعه کش��ی خودروسازان و برنده شدن در 
التاری ۱00 یا 200 میلیون تومانی را خواهیم داشت.  بررسی 
ها نش��ان می دهد خودروس��ازان در س��ال 98 با زیانی سنگین 
مواجه و مشمول ماده ۱4۱ قانون تجارت شدند. این قانون برای 
ش��رکت هایی بود که نیمی از س��رمایه خود را از دس��ت داده اند و 
خودروسازان برای رهایی از این مشکل، به پروژه تجدید ارزیابی 

دارائی ها روی آوردند.
یک��ی از عمده تری��ن دالی��ل بروز این مش��کل، قیمت گذاری 
دس��توری محصوالت به س��یاقی بوده اس��ت که نه تنها قیمت 
تمام ش��ده خودرو ها را پوش��ش نمی داد، بلکه بسیار کمتر از حد 
انتظار خودروس��ازان بود و تالش ها برای رفع این مش��کل از 
سال های گذشته تا زمان نوشتن این متن، ادامه دارد و چالش 
خودروس��ازان با متولیان امر قیمت گذاری برای دریافت مجوز 
افزای��ش قیمت متناس��ب با افزای��ش قیمت نهاده های تولیدی 
همچنان ادامه دارد. افزایش قیمت ها از سوی شورای رقابت و 
سازمان حمایت پس از ماه ها ارائه اطالعات و مستندات از سوی 
خودروسازان با در نظر گرفتن شرایط ملتهب بازار و جلوگیری از 
ایجاد التهاب جدید در بازار خودرو همچنان کمتر از درخواست 

خودروسازان صورت پذیرفت. 
از دیگ��ر س��و، پ��رش نرخ تورم، نش��ان از افزای��ش هزینه های 
خودروس��ازان نس��بت به سال 98 بود که بدیهی است این تورم 

هم��ه جنبه ه��ای قیم��ت از جمله قیمت مواد اولیه و هزینه های 
حمل و نقل و حقوق و دستمزد را افزایش می دهد.

تعیی���ن تکلی���ف قیم���ت خ���ودرو توس���ط ش���ورای  � 
رقابت

آنطور که باش��گاه خبرنگاران جوان گزارش داده؛ رضا ش��یوا، 
رئیس ش��ورای رقابت می گوید: ش��ورای رقابت امسال تکلیف 
دستورالعمل قیمت گذاری خودرو را مشخص کرده است و این 

دستورالعمل تا پایان سال هیچ تغییری نخواهد کرد.  
برای آن دس��ته از خودرو هایی که قیمت پایه نداش��ته و جدید 
تولی��د ش��ده اند ش��ورای رقاب��ت روش کلینی��ک را در قیمت 
گ��ذاری اجرای��ی می کن��د. او بیان کرد: به نح��وی که از هفت 
 تا ۱0 متخصص در حوزه خودرو درخواس��ت کرده تا با بررس��ی

 مستنداتی که در اختیار آن ها قرار گذاشته شده ضمن توجه به 
هزینه تمام ش��ده خودرو، قیمت پایه محصوالت جدید تعیین 

می شود.
 ای��ن روش فق��ط ب��رای خودرو هایی که قیمت پایه نداش��ته و 
تولی��د جدید هس��تند اس��تفاده می ش��ود و در مابق��ی خودرو ها 

دس��تورالعمل قیم��ت گ��ذاری خودرو مصوب ش��ورای رقابت 
اجرای��ی خواهد ش��د. این مقام مس��ئول گف��ت: منصفانه بودن 
قیم��ت گذاری ش��ورای رقابت طوری اس��ت ک��ه هم مصرف 
کننده، هم خودروس��از راضی اس��ت؛ اگر برای مصرف کننده 
 قیمتی را در نظر می گیریم، در مقابل س��ود منطقی را نیز برای 

خودروساز در نظر می گیریم.  
چندین نظریه در خصوص قیمت گذاری خودرو می دهند، برخی 
می گوین��د قیم��ت خودرو را باید در ب��ازار آزاد بگذاریم و قیمت 
کارخانه نهایت ۱0 درصد کمتر باشد. او افزود: برخی می گویند 
خودرو باید در بورس عرضه ش��ود و مخالفت هایی با این رویه 
وج��ود دارد، برخ��ی هم می گویند قیمت خودرو را باید ش��ورای 
رقابت رقابت تعیین کند. ش��یوا گفت: وظیفه ما این اس��ت که 

قیمت منصفانه را اعالم کنیم. 
اکثریت به این موضوع رای می دهند که مصرف کننده واقعی 
باید خودرو بگیرد و برخی می گویند حاشیه سود به جیب دالالن 
می رود. طرح قرعه کشی عملی شد اما برخی از این طرح شکایت 
داشتند،  همان افراد بیایند طرح دیگری را ارائه دهند که خودرو 

به نیازمندان برسد و همه راضی باشند.

 �  قیمت خودرو در بازار روند نزولی دارد
سعید موتمنی رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو نیز با بیان 
اینکه قیمت خودرو روند نزولی دارد، گفت: این روزها قیمت طال، 
سکه و همچنین دالر روند نزولی دارد و از آن جهت بر قیمت خودرو 
بسیار تاثیر گذاشته است. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو  
بیان کرد: قیمت خودرو از هفته گذشته تاکنون روند نزولی دارد 
و ای��ن کاه��ش قیم��ت ها همچنان ادامه دار خواهد بود.  در هفته 
های آینده این کاهش ها بیش��تر خواهد ش��د. این مقام مس��ئول 
تش��ریح ک��رد: با کاهش قیمت ها خری��دار در بازار رویت خواهد 
شد؛ اما فروشنده ها کم هستند و افراد به دلیل اینکه خودرو را با 
قیمت بیشتر خریده اند، از فروش آن خودداری می کنند تا شاید 
به قیمت بیشتر برسد. موتمنی با بیان اینکه کرونا تاثیرات منفی 
زیادی بر بازار خودرو گذاشت، گفت: با تشدید محدودیت  های 
کرونایی بازار خودرو بدتر خواهد ش��د و این روند ادامه دار اس��ت. 
در هفته های آینده قیمت خودرو منطقی خواهد ش��د و با قیمت 

های منطقی تری خرید و فروش خواهد شد.

ش���ناور ش���دن قیمت خودرو در قراردادهای قطعه  � 
سازان

از طرف دیگر  آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه 
سازی کشور در گفتگویی خواستار شناور شدن قیمت خودرو در 
قراردادها و افزایش فوری و بی قید و شرط قیمت قطعات خودرو 
به میزان ۵۵ درصد شد و گفت: هنوز قیمت های آنالیز شده قطعه 
سازان با خودروسازان با دالر ۱۱ هزار تومان و نرخ مواد اولیه با توجه 
به قیمت های 3 ماهه سوم و اول سه ماهه چهارم سال گذشته در 
قراردادها درج شده است؛ در حالی که هم اکنون بیش از 80 درصد 
قیمت مواد اولیه و ارز تغییر پیدا کرده و دالر در مرز 20 هزار تومان 
قرار دارد. او بیان کرد: بر اس��اس محاس��بات انجمن قطعه سازان 
همگن در این ش��رایط ضروری اس��ت به صورت علی الحساب و 
فوری و بدون هر گونه قید و شرط قیمت قطعات خودرو به طور 
میانگین ۵۵ درصد افزایش پیدا کند تا بیش از این قطعه س��ازان 
متضرر نشوند. همراه با رخداد های سیاسی و به دنبال آن افت قیمت 
در بسیاری از بازار های مالی، رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی 
دولت وعده دادند که روند کاهش ریس��ک های غیراقتصادی در 
بازار ها تداوم داش��ته باش��د و قیمت ها با قدرت و توان بیش��تری به 

سمت نرخ های پایین تر حرکت خواهد کرد. 
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 قیمت کارخانه ای خودرو افزایش می یابد؟

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت
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عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، گفت: در حال حاضر بیش از ۵0 درصد نهاده 
وارداتی با اس��تفاده از ارز دولتی در بازار س��یاه توزیع می ش��ود و مرغداران مجبور 
هس��تند بخش��ی از نیاز خود را از این مس��یر تهیه کنند. محمد رشیدی در گفتگو با 
خانه ملت، درخصوص افزایش قیمت گوشت مرغ در بازار، گفت: با توجه به کمبود 
نهاده های دامی و مدیریت ناصحیح دولت، افزایش قیمت گوشت مرغ قابل پیش 
بین��ی ب��ود، زی��را مرغداران اقدام به جوجه ریزی نمی کنند. این نماینده مجلس با 
بیان اینکه نهاده دامی تنها با استفاده از ارز 4 هزار و 200 تومانی وارد کشور می 

ش��ود که در آن رانت و فس��اد وجود دارد، تصریح کرد: بیش از ۵0 درصد نهاده وارداتی با اس��تفاده از ارز دولتی در 
بازار س��یاه توزیع می ش��ود و مرغداران مجبور هس��تند بخش��ی از نیاز خود را از این مس��یر تهیه کنند. وی با اشاره به 
اینکه نیمی از واحدهای مرغداری کشور اقدام به جوجه ریزی نکرده اند و این موضوع باعث شده تا عرضه و تقاضا 
در بازار تعادل نداشته باشد، اضافه کرد: وزارت جهاد کشاورزی بر خالف قانون تمرکز، مصوب مجلس اختیارات 
الزم را ندارد و وزارت صمت و بانک مرکزی اختیارات را از این وزارتخانه گرفته اند. وی در پایان خاطرنشان کرد: 

ارز دولتی واردات نهاده های دامی باید حذف و منابع حاصل از آن به مردم اختصاص داده شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از تولید خودروهای ارزان قیمت تحت عنوان 
خودروی مردمی با مشارکت صنعت خودروسازی کشور با حداقل هزینه در طراحی 
خبر داد. فرشاد مقیمی در گفتگو با خبرخودرو ضمن اشاره به مفهوم خودروی ارزان 
قیمت درخصوص اقدامات انجام شده در جهت ارزان سازی خودروهای تولید داخل 
اظهار داشت: منظور از تولید خودروهای ارزان قیمت، این است که بتوانیم خودرویی 
را با حداقل هزینه طراحی کنیم و البته نباید تصور شود که این خودروها از رده خارج 
یا بی کیفیت خواهند بود بلکه خودروهایی مدرن و با طراحی به روز هستند اما طراحی 

آنها به گونه ای است که کمترین هزینه برای تولید آنها صرف شده است. وی کاهش هزینه تولید را وابسته به افزایش 
تیراژ دانس��ت و گفت: در این مرحله قرار بر تولید خودروی ارزان قیمت توس��ط ش��رکت ایران خودرو نیس��ت بلکه قرار 
بر این است که صنعت خودروسازی کشور اقدام به تولید یک خودروی مردمی نماید. مدیرعامل گروه صنعتی ایران 
خودرو ادامه داد: کاهش شدید هزینه های سربار از نتایج افزایش تیراژ این خودروها است که می تواند در بحث کاهش 
هزینه ها کمک کند. مقیمی ضمن اش��اره به نامگذاری خودروهای ارزان قیمت طراحی ش��ده تحت عنوان خودروی 
مردمی، خاطرنشان کرد: پلتفرم این خودروها به صورت مشترک توسط صنعت خودروسازی کشور ساخته می شود و 

قرار بر این است که قطب های اصلی صنعت خصوصی نیز در این حوزه مشارکت داشته باشند.

پیش بینی روند نزولی تجارت کشور در سال ۱۴۰۰
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین درباره وضعیت تجاری ایران در سال 
۱400 گفت: با این نوع برنامه ریزی و اختصاص درآمد های دولت 
برای هزینه ها، تجارت کشور روند نزولی خواهد گرفت. مجیدرضا 
حریری دامه داد: فارغ از اینکه بودجه چگونه تنظیم می شود، برای 
بخش خصوصی در راس��تای تعیین تکلیف اهداف کس��ب و کار 
برای سال آینده، دو نکته مالک تشخیص است؛ بودجه عمرانی و 
درآمد های ارزی کشور که موتور محرک توسعه تجارت خارجی است. 
این فعال اقتصادی ادامه داد: شاید برای سال آینده بودجه عمرانی از 
لحاظ قدرمطلق افزایش داشته باشد، اما از لحاظ نسبی هرساله کاهش 
می یابد و بیانگر این موضوع است که فضای فعالیت بخش خصوصی 
در حوزه های اقتصاد در حال محدود و کوچک شدن است. حریری 
تصریح کرد: تورم رسمی کشور )نقطه به نقطه( باالی 40 درصد است، 
اما افزایش دس��تمزد های تعیین ش��ده در بودجه س��ال آتی 20 تا 2۵ 

درصد است و از حاال نشان می دهد قدرت 
خری��د مردم کاهش می یابد و به مراتب 
تجارت هم روند نزولی خواهد گرفت. از 
این دو زاویه بودجه س��ال ۱400 چندان 
نویدبخش نسبت به سال 99 نخواهد بود. 
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره 
به ش��رایط قیمت گذاری نفت در بودجه 
سال آینده می گوید: آنچه در مورد نفت در 

بودجه دیده می شود تنها به تحرکات سیاست بین المللی ما بستگی 
دارد، چرا که اگر موضوعی که در ذهن دولت وجود دارد اجرایی نشود، 
قاعدتاً درآمد های نفتی اعم از فروش در بازار جهانی و اوراق پیش 
فروش داخلی زیر سوال می رود؛ در نتیجه بودجه ۱400 خیلی امیدوار 
کننده نیست. به اعتقاد این فعال اقتصادی؛ یک نکته ای مهم دیگری 

که وجود دارد این اس��ت که هرس��اله در 
این زمان همه به دنبال بودجه نویسی و 
بودجه ریزی برای س��ال آینده هستند و 
در این بین هستند افرادی که صالحیت 
اظهارنظر ه��ای تخصصی در این موارد 
را دارن��د، اما برخ��ی که به عنوان منتقد 
ش��اید هم خیلی صالحیت نقد از لحاظ 
فنی را نداشته باشند اظهارات و نظراتی 
را بیان می کنند که این موجبات برهم ریختگی در راس��تای تعیین 
تکلیف بودجه سال آینده می شود. رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین 
درخصوص مقوله تجارت در سال آینده، گفت: همانطور که گفته شد 
اختصاص بودجه عمرانی و نرخ تورم دو موضوع حائز اهمیتی است 
که می تواند وضعیت تجاری کش��ور را به س��مت توس��عه سوق دهد 

که متأسفانه چنین وضعیتی در بودجه سال آینده مشاهده نمی شود. 
وی تصریح داش��ت: زمانی که دفتر ریاس��ت جمهوری هزینه های 
جاری خود را بس��یار باالتر از نرخ تورم اعالم کرده و این رقم را در 
بودجه ۱400 افزایش می دهد در واقع بیانگر این اصل است که دفتر 
ریاست جمهوری هم نمی تواند به آمار نرخ رسمی تورمی اعالم شده 
مراکز رسمی خود نیز اعتنا کند چراکه آمار های تورمی با هزینه های 
کشور متفاوت است! یعنی دولت آمار های تورمی خود را قبول ندارد! 
حریری تأکید کرد: آنهایی که نمی توانند هزینه دفتر ریاست جمهوری 
را با نرخ تورم رسمی که خود اعالم می کنند اداره کنند، چطور توقع 
دارن��د بن��گاه داران اقتصادی هزینه های جاری را با نرخ تورم اعالم 
شده از سوی آقایان تنظیم کنند! این فعال اقتصادی در پایان گفت: 
تناقض بودجه ریزی با نرخ تورم واقعی، وضعیت اقتصاد و تجارت 

را برای سال ۱400 ناامید کننده ترسیم می کند.

گروه بازار: بازار طال در هفته های اخير با كاهش قيمت رو به رو شـده اسـت و بازار 
روی آرامش به خود ديده اسـت. به گونه ای كه ديگر از جهش های قيمت به صورت 
صعودی خبری نيسـت و بازار در حالت سـكون به سـر می برد.  نادر بذرافشـان دبير 
اتحاديه طال و جواهر تهران در گفت و گو با تجارت معتقد است در سال جاری تقاضا  
برای خريد طال به شدت كاهش يافته است و بازار تحت تاثير انتخابات آمريكا و پيدا 
شـدن واكسـن كرونا آرام  شـده اسـت. در ادامه مشروح صحبت های اين كارشناس 

بازار با تجارت را می خوانيد.  

با توجه  به شرایط به وجود  آمده و کاهش اندک قیمت ها در بازار طال  � 
و سکه آیا روند کاهشی طال و سکه همچنان ادامه خواهد داشت ؟

پیدا ش��دن واکس��ن کرونا در بازارهای جهانی تاثیر چش��مگیری داشته است و در طول 
هفته گذش��ته با اعالم خبر کش��ف واکس��ن کرونا با کاهش حدود هفتاد دالری قیمت 
ط��ال روب��رو ش��دیم. یک��ی از دالیل کاهش قیمت در بازاره��ای داخلی همین کاهش 
قیمت اونس جهانی طال بوده است که به خاطر انتشار خبر ورود واکسن کرونا هم در 
بازارهای داخلی و هم در بازارهای جهانی اتفاق افتاده است. در چند روز گذشته حدود 
20 دالر دیگر هم بازکاهش قیمت داشته ایم که علت دیگر آن کنترل و نظارت بر روی 
بازار ارز بوده است که تاثیری مستقیم در بازار طال گذاشته است. مورد سوم مربوط به 
س��نگین ش��دن کفه عرضه بوده و تقاضا در بازار به حد چش��مگیری کاهش پیدا کرده 
است. هم برای خرید مصنوعات طال و هم برای خرید سکه به شدت با کاهش تقاضا 
مواجه ش��ده ایم و این س��ه علت تاثیر بس��زایی در افت قیمت طال و کس��اد ش��دن بازار 
داشته است. پیش بینی می شود البته این کاهش ادامه دار بوده و قیمت نزولی خواهد 
شد. در حال حاضر هم تقاضا برای خرید مصنوعات طال و سکه به شدت کاهش یافته 
و با ش��رایط موجود و کاهش اونس جهانی و عدم تقاضا برای مصنوعات طال و خرید 

سکه در بازارهای داخلی احتمال روند کاهشی بیشتر وجود دارد. 

به نظر شما چرا مردم تمایل به سرمایه گذاری در بازار طال را ندارند .  � 
به نظر شما طال جذابیت خود را از دست داده است ؟

بله البته تقاضا برای خرید طال از ابتدای سال به شدت پایین آمده است و مردم مصنوعات 
طال را کمتر خریداری می کنند. یکی از دالیل افزایش قیمت بیش از حد طال در طول 
سال بوده است. امسال تقاضا برای خرید طال به خاطر اجرت و مالیات بر ارزش افزوده 
طال کم بوده و س��رمایه به س��مت بازارهای موازی رفته اس��ت. قدرت خرید مردم نیز 
با توجه به باال رفتن قیمت ها کاهش یافته اس��ت. در ش��رایط کنونی مردم نظاره گر 
ش��ده اند یعنی داد و س��تد به حد خیلی زیادی پایین آمده اس��ت. اینکه نه مردم فروش��نده 
هس��تند و نه خریدار و همه در جامعه حالت نظاره گر را دارند نش��ان دهنده این اس��ت 
که همه می خواهند ببینند که این کاهش قیمت چقدر خواهد بود. خبرها و ش��ایعاتی 

که در بازار داخلی ش��نیده می ش��ود حاکی از این اس��ت که  روند نزولی ادامه می یابد. 
پس همه یک مقدار دس��ت نگه داش��ته اند و در هفته گذش��ته خرید و فروش طال از حد 
معمول هم بیش��تر پایین آمده اس��ت. در حقیقت مردم بیش��تر نظاره گر هس��تند و بیشتر 

دنبال کاهش قیمت هستند .

س���رمایه گ���ذاری در ب���ازار ط���ال در ش���رایط کنون���ی را چگونه ارزیابی می  � 
کنید ؟

ما به مردم توصیه می کنیم که از خرید طالی دسته دوم و خرید در فضای مجازی به 
شدت خودداری کنند. با توجه به مشکالت فنی در رابطه با عیار مصنوعات طال و سکه 
های غیر بانکی در فضای مجازی کسانی هستند که بدون جواز فعالیت می کنند. مردم 
هم دقت نمی کنند و به معامالت مجازی ورود کرده و بدون نظارت صنفی شروع به 
خرید و فروش مصنوعات طال می کنند.. فعال توصیه می ش��ود با توجه به مش��کالت 
عیار طال و مصنوعات طال و با توجه به س��که های غیر بانکی در بازار داخلی مردم به 
هیچ عنوان از فضای مجازی خرید نکنند و طالی دست دوم خریداری نکنند. طالهای 
موجود در فضای مجازی از نظر عیار و س��نجش کد اس��تاندارد ندارد. بهتر اس��ت مردم 
در ش��رایط کنونی به هیچ عنوان طالی دس��ت دوم و بدون اجرت نخرند و از فضای 
مجازی هم خرید نکنند و برای سرمایه گذاری سعی کنند خرید مصنوعات طالیی که 
اجرت ساخت شان کمتر است و به درد سرمایه گذاری می خورد و مصنوعات طالی 
نو را در دستور کار قرار دهند. همچنین برای خرید طال به واحد هایی مراجعه کنند که 
حتما مجوز داشته باشند. در رابطه با سکه هم به همین صورت است حتمًا باید به واحد 
هایی که جواز دارند مراجعه کنند. همیشه توصیه می شود که سکه را باید حتما از سکه 
فروشی زیر نظر اتحادیه و دارای هولوگرام و کارت وکیوم همان واحد صنفی تهیه کنند 

و دقت داشته باشند هلوگرام اتحادیه و واحد صنفی مشخص باشد .

سه عامل كاهش قيمت ها در گفت و گوی دبير اتحاديه طال و جواهر با تجارت؛

تب طال و سكه فروكش كرد
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قیمتملکدراهوازنجومیشد

 هجوم خریداران غیر ایرانی به بازار مسکن خوزستان 
گروه راه و مسـكن: معاون مسـكن وزير راه و شهرسـازی گفت: 
علت باال بودن قيمت متوسط مسكن در اهواز، هجوم خريداران 

غيرايرانی به خوزستان برای خريد مسكن بوده است 
 محم��ود محم��ودزاده، مع��اون مس��کن و شهرس��ازی وزیر راه و 
شهرسازی در تشریح اقدامات معاونت مسکن و ساختمان وزارت 
راه و شهرسازی در حوزه بازار مسکن گفت: از مرداد امسال معاونت 
مسکن و شهرسازی به دلیل تکمیل اطالعات بازار مسکن کشور، 
انتشار آمار بازار مسکن تهران را قطع کرد چون معتقد بودیم متوسط 
قیمت مسکن در تهران و سایر استان ها نیز در بازار مسکن تأثیرگذار 
است؛ درحالی که باید شهرهای هر استان وضعیت متوسط قیمت 
مسکن در شهر خود را با مرکز استان مقایسه کنند و این مقایسه 
با با پایتخت مبنای کارشناس��ی ندارد. معاون مس��کن و ساختمان 
وزیر راه و شهرس��ازی ادامه داد: پس از مصوبه س��تاد ملی مقابله با 
کرونا مبنی بر الزام دریافت کد رهگیری برای همه معامالت، همه 
معامالت مس��کن در همه ش��هرها ثبت ش��د و امکان اخذ متوسط 

قیمت مسکن کشوری فراهم شد.

قیم���ت مس���کن در ۲۵ اس���تان میانگی���ن کمت���ر از ۱۰ � 
میلیون تومان 

وی در تشریح اطالعات بازار مسکن در کشور، افزود: در حال حاضر 
در 2۵ استان قیمت مسکن زیر ۱0 میلیون تومان است. همچنین 
در 9 اس��تان متوس��ط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی کمتر از ۵ 
میلیون تومان است. تنها در دو شهر تهران و اهواز متوسط قیمت 
مسکن باالی 20 میلیون تومان برآورد شده که در تهران متوسط 
قیمت مسکن در آبان ماه متری 27 میلیون و 800 هزار تومان و در 
اهواز متری 23 میلیون و ۵00 هزار تومان بوده است. محمودزاده 
با بیان اینکه در سال 98 هزینه خانوار در بخش مسکن 36 درصد 
درآمد متوس��ط دهک ها بود، گفت: مقایس��ه رش��د قیمت مسکن 

طی ۱0 س��ال گذش��ته نش��ان می دهد که متوسط قیمت مسکن 
در سال 88 از متری یک میلیون و 200 هزار تومان به متری 27 
میلیون و 800 هزار تومان در آبان امسال افزایش یافته است. سال 
جاری نیز شاهد رونق معامالت بوده ایم.  به گفته این مقام مسئول، 
گران ترین شهر کشور از نظر متوسط قیمت مسکن، تهران با قیمت 
هر مترمربع 27 میلیون و 800 هزار تومان و ارزان ترین، کهگیلویه و 
بویر احمد با متری 3 میلیون و 200 هزار تومان بوده است. همچنین 
متوس��ط قیمت مس��کن در شهرهایی چون خوزستان برابر متری 
23.۵ میلیون تومان، فارس متری ۱۱ میلیون و 400 هزار تومان، 

اصفهان متری ۱۱ میلیون و ۱00 هزار تومان، ایالم متری 4 میلیون 
تومان، بیرجند متری 4 میلیون و 200 هزار تومان، بجنورد متری 
4 میلیون و ۵00 هزار تومان، کرمانشاه متری چهار میلیون و 600 
ه��زار توم��ان و اراک و زنج��ان نیز باالتر از ۱0 میلیون تومان بوده 
است. متوسط قیمت مسکن در سایر مراکز استان ها زیر متری ۱0 

میلیون تومان بوده است.
وی متوسط قیمت مسکن در کل کشور را متری ۱۵ میلیون و 200 
هزار تومان عنوان کرد و افزود: علت باال بودن قیمت متوسط مسکن 
در اهواز، هجوم خریداران غیرایرانی به خوزستان برای خرید مسکن 

بوده است. این اتفاق در چند ماه اخیر رخ داده و تا پیش از آن، اهواز 
شهر گران قیمتی در بخش مسکن نبوده است.  محمودزاده در مورد 
مقایس��ه قیمت مس��کن در تهران با قیمت دالر گفت: در سال 87 
باالترین قیمت مسکن به دالر در تهران در ۱۵ سال اخیر رخ داد به 
گونه ای که متوسط یک مترمربع واحد مسکونی در تهران در سال 
مزبور، 2244 دالر است درحالی که در آبان ماه امسال متوسط یک 
مترمربع مس��کن در پایتخت با محاس��به هر دالر 2۵ هزار تومان، 
حدود ۱0۵۱ دالر برآورد شده که ۵0 درصد قیمت مسکن نسبت 

به سال 87 است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی علت کاهش 
ارزش مسکن در سال جاری نسبت به سال های گذشته را کاهش 
ارزش پول ملی دانست و گفت: از آنجایی که دالر مبنای ثابتی در دنیا 
و تراز ثابت بین المللی محسوب می شود، مبنای مقایسه قرار گرفت 
ضمن اینکه رشد نقدینگی نیز در افزایش قیمت مسکن تأثیر داشت. 
وی ادامه داد: علت تأثیر رشد نقدینگی در قیمت مسکن این است 
که بازار ملک اعم از مسکن، ساختمان و زمین، یکی از پایدارترین 
منابع حبس سرمایه گذاری است.  محمودزاده درباره مقایسه قیمت 
مس��کن با س��ایر بازارهای موازی گفت: از س��ال 88 تا 98 متوسط 
ساالنه رشد ارزش بازار سهام ۵۱ درصد، بازار سکه 43 درصد، بازار 
ارز 36 درصد و بازار مسکن 26 درصد بوده که نشان دهنده کم بازده 

بودن بازار مسکن نسبت به سایر بازارهای موازی است.
معاون مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرس��ازی در خصوص 
پروانه های ساختمانی صادره اظهار داشت: تا قبل از سال 98 به طور 
متوسط ساالنه 320 هزار پروانه صادر می شد، اما در سال های 98 
و 99 تعداد پروانه های ساختمانی صادره به 390 هزار فقره افزایش 
یافت، اما اینکه از هر پروانه چه تعداد واحد مسکونی تولید می شود، 
آماری نداریم و آخرین آمار ما مربوط به سال 97 است؛ گزارش های 

مربوطه را وزارت کشور منتشر می کند. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

ترددکشتیهادرمسیربندرچابهارتسریعوتسهیلمیشودمنابعمالیتناسبیباساخت1میلیونمسکنندارد
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: ساخت حداقل ۱ میلیون 
واحد مس��کونی با منابع مد نظر کمیس��یون عمران یعنی 40 درصد از تغییر مانده 

تسهیالت ممکن نیست و این منابع مالی تناسبی با نیاز به مسکن ندارد.
پروانه اصالنی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در گفت وگو 
ب��ا خبرن��گار اقتصادی خبرگزاری فارس با اش��اره به ط��رح جهش تولید و تامین 
مسکن مجلس شورای اسالمی گفت: بر اساس این طرح ساخت ساالنه حداقل 

۱ میلیون واحد مسکونی به دولت تکلیف می شود.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به این نکته که طرح جامع مسکن تنها سندی است 
که تعداد نیاز به س��اخت واحدهای مس��کونی را برای وزارت راه و شهرس��ازی تعیین مش��خص می کند، تاکید کرد: 
در شرایطی که نیاز به ساخت واحدهای مسکونی از سوی قانون دیگری به وزارت راه و شهرسازی تکلیف شود، 

منابع مالی الزم برای آن نیز باید مشخص باشد. 

مدیرعامل کش��تیرانی ایران گفت: تردد کش��تی ها در مس��یر بندر چابهار تس��ریع و 
تسهیل می شود تا بتوان بیشتر از این بندر راهبردی جهت توسعه و آبادانی سیستان 
و بلوچستان بهره گرفت.  محمدرضا مدرس خیابانی روز شنبه پس از بازدید از بندر 
چابهار و در نشس��ت تش��ریح قابلیت ها و ظرفیت های بندر چابهار اظهار داش��ت: با 
توجه به تکلیفی که از سوی رهبر معظم انقالب ابالغ شده، اقدامات الزم به منظور 
تسریع و تسهیل تردد خطوط کشتیرانی در مسیر بندر چابهار در دست انجام است. 
وی تاکید کرد: عزممان جزم است تا بتوانیم به توسعه بندر چابهار و منطقه کمک 

کنیم، مأموریت داریم تا بتوانیم در نقاطی که باعث ش��ده کار برای رونق منطقه و حضور کش��تیرانی به کندی پیش 
برود، مشکالت مرتفع و همراهی مان را بیشتر کنیم. مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران با تاکید 
بر پیگیری های جدی این شرکت به منظور رونق منطقه، افزود: این حضورها باعث می شود بروکراسی ها به حداقل 
برسد و نقاطی که باعث شده کار گره خورده رفع شود که با توجه به تخفیفاتی که در بندر چابهار برای صاحبان کاال 

و خطوط کشتیرانی ارائه می شود برای رونق تردد کشتی ها برنامه مناسبی طراحی شود.

 جزییات آغاز به کار تاکسی هوایی
در فرودگاه مهرآباد از بهمن ماه 

فرودگاه ه��ای ته��ران )مهرآب��اد و امام خمین��ی( آم��اده تردد 
ایرتاکسی ها می شود و آن طور که عضو کمیته هوانوردی عمومی 
شرکت فرودگاه ها اعالم کرده پروژه ایرتاکسی بهمن ماه امسال 
در چهار مس��یر در فرودگاه مهرآباد به بهره برداری آزمایش��ی 

می رسد. 
به گزارش ایرنا، ایر  تاکسی  یا همان تاکسی هوایی، هواپیمای 
س��بک یا حتی فوق  س��بک اس��ت و می تواند با حداقل ظرفیت 
ممک��ن ک��ه چی��زی در حدود ظرفیت یک تاکس��ی یا اتوبوس 

معمولی است در مسیرهای کوتاه جابه جا شود.
هواپیم��ای معمول��ی موجود در ناوگان هوایی کش��ور به دلیل 
وجود برخی محدودیت ها در هر فرودگاهی امکان نشس��ت و 
برخاس��ت ندارند، اما تاکس��ی های هوایی با ابعاد و وزن کم و 
قابلیت کنترل باال می تواند در بسیاری از فرودگاه های کوچک 
نشست و برخاست کند. »آرمان بیات« عضو کمیته هوانوردی 
عمومی شرکت فرودگاه ها روز شنبه درباره جزییات راه اندازی 
ایرتاکسی در فرودگاه مهرآباد گفت: ایرتاکسی بخشی از حمل و 
نقل هوایی کوچک اس��ت که بسترس��ازی آن با تسهیل گری و 
رفع موانع بازدارنده در حال انجام اس��ت. وی افزود: ایرتاکس��ی 
که در مس��یرهای کوتاه و غیربرنامه ریزی ش��ده و به صورت 
دربس��تی ب��ا هواپیم��ای کوچک انجام می ش��ود، به طور کلی 
مناس��ب فرودگاه ه��ای جن��وب و مناطق نفت خیر اس��ت که از 

تراکم فرودگاهی زیادی برخوردار است.
به گفته بیات،  طرح عملیات ایرتاکسی از بهمن ماه امسال و در 
فرودگاه مهرآباد تهران به مرحله بهره برداری آزمایشی خواهد 
رس��ید تا فرصتی برای بررس��ی آسیب ها و چالش های احتمالی 

حین فرآیند عملیاتی، ایجاد و نسبت به رفع آنها اقدام شود.
عض��و کمیت��ه هوان��وردی عموم��ی ش��رکت فرودگاه ه��ا 
خاطرنش��ان کرد: از آنجایی که این نوع فعالیت ها از س��ال ۵9 
مغفول مانده و تاکنون به دالیلی همچون فقدان وجود داده های 
عملیاتی، تجاری و اقتصادی، بخش خصوصی فضای این نوع 
از کسب و کار را سرشار از ریسک می داند و به سرمایه گذاری 
در زمینه ایرتاکسی اعتمادی ندارد، دولت در نظر دارد این طرح 
را ب��ه صورت آزمایش��ی با ن��اوگان کوچک در فرودگاه مهرآباد 
تهران اجرا کند. وی ادامه داد: در برنامه ریزی انجام شده ضمن 
افتت��اح اپ��رون هواپیماهای کوچک )محل پ��ارک هواپیما( و 
آش��یانه تعمی��رات مرکز وارس��ی پ��روازی و خدمات هوایی در 
فرودگاه بین المللی مهرآباد با ناوگان کمتر از 9 و چهار صندلی، 

بهره برداری آزمایشی انجام خواهد شد.

مفقودی - سند کمپانی و برگ سبز خودرو وانت سیستم پیکان تیپ OHV ۱600 مدل ۱393به شماره 
پالک 842 ط ۵7ایران 49شماره موتور ۱۱8P00708۵8 شماره شاسی NAAA36AAXEG670223به 

نام سید ساسان دیده کنان مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
----------------------------------

مفقودی  - س��ند،کارت و پالک موتور س��یکلت سیس��تم س��اوین تیپ  CDI ۱2۵مدل ۱387 به ش��ماره 
پالک 24694 ایران ۵67 ش��ماره موتور  0۵0۵7276ش��ماره تنه 87۵7873 به نام اس��داله صفری کتج 

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

آگهی مفقودی - برگ س��بز و س��ند کمپانی خودرو س��واری پیکان به ش��ماره موتور ۱۱۱276868۱۵ و 
ش��ماره شاس��ی 76490683 و ش��ماره انتظامی 6۱-283ط68 به نام علی احمدزاده مفقود و از درجه 

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

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام- هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱399603۱80۱۵002230 
مورخ ۱۵. 8. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمعلی 
آزموده خناچائی فرزند احمدعلی به ش��ماره شناس��نامه 6 صادره از رش��ت درشش��دانگ یک قطعه زمین 
مش��تمل بر انباری به مس��احت 2۱. 443 متر مربع بش��ماره پالک 2239 فرعی از 22 اصلی مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 7 فرعی از 22 اصلي واقع در خواچکین خریداری از مالک رس��می خانم صفیه 
رجبعل��ی زاده خواچکین��ی مح��رز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 246۵
تاریخ انتشار نوبت اول: 8. 9 . 99 تاریخ انتشار نوبت دوم: 23. 9. 99

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و امالک
-----------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱399603۱80۱۵002248مورخ 
۱7. 8. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي 
مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای ناصر نژاد پارسی 
مرزدش��تی فرزند تقی به ش��ماره شناس��نامه ۱073 صادره از خمام درششدانگ یک قطعه زمین مشتمل 
ب��ر ی��ک ب��اب انباری به مس��احت 86. 442 متر مربع بش��ماره پالک 2238 فرع��ی از 22 اصلی مفروز و 
مجزی ش��ده از پالک 7 فرعی از 22 اصلي واقع در خواچکین خریداری از مالک رس��می خانم صفیه 
رجبعل��ی زاده خواچکین��ی مح��رز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 2467
تاریخ انتشار نوبت اول: 8. 9 . 99تاریخ انتشار نوبت دوم:23. 9. 99

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و امالک
--------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱399603۱80۱800۱694مورخ 
23. 6. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي 
مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک س��نگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رضا کریمی 
سلوک بن فرزند عبداله به شماره ملی 63۱96۱۵6۱3 در ششدانگ یک باب بنای احداثی به مساحت 

34 . 2۵۵ مت��ر مرب��ع مج��زی ش��ده از پ��الک ۱04 / 3۱ فرعی از س��نگ 3 اصل��ي واقع در قریه رودبرده 
بخش ۱2 گیالن که برای آن ش��ماره 2774 فرعی در نظر گرفته ش��ده، خریداری از مالک رس��می زارع: 
حسین مصلح محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت 

در صورت او  شد.م الف 2432
تاریخ انتشار نوبت اول: 8. 9. 99تاریخ انتشار نوبت دوم: 23. 9. 99

علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر
--------------------------------

رونوشت آگهی 
مومن یزدانی شکاری دادخواستی به شماره 990998۵26۱2000297 به خواسته صدور گواهی حصر 
وراثت به سرتیب یزدانی شکاری شرح زیر معرفی نموده است.۱_غفار یزدانی شکاری به شماره شناسنامه 
۵ نسبت پسر2_ستار یزدانی به شماره شناسنامه 294 نسبت پسر3_مومن یزدانی به شماره شناسنامه 
334 نس��بت پس��ر 4_کورش یزدانی به ش��ماره شناس��نامه 333 نس��بت پسر  ۵_بانو یزدانی شکاری به 
شماره شناسنامه 4 نسبت دختر 6_قدسیه یزدانی به شماره شناسنامه ۱6 نسبت دختر 7_کلباجی فرد 
نیالش به شماره شناسنامه ۵ 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 شد.
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شاندرمن_محمودی سراوانی

-----------------------------------
رونوشت آگهی  - ناصر محمدی ایسی زاد دادخواستی به شماره 990998۵26۱2000304 به خواسته 
صدور گواهی حصر وراثت به لطیف محمدی ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت.۱_ناصر محمدی ایس��ی 
زاد به ش��ماره شناس��نامه 9 نس��بت پسر2_نادر محمدی ایس��ی زاد به شماره شناسنامه ۵۱600۱92۱9 
نسبت پسر3_نوراهلل محمدی ایسی زاد به شماره شناسنامه 4 نسبت پسر 4_حوری محمدی ایسی زاد 
به ش��ماره شناس��نامه 43۵ نس��بت دختر ۵_ناری محمدی ایس��ی زاد به شماره شناسنامه ۱ نسبت دختر 
6_سیمزار محمدی ایسی زاد به شماره شناسنامه 463 نسبت دختر 7_مرواری محمدی ایسی زاد به 
ش��ماره شناس��نامه ۱ نس��بت دختر   لذا چنانچه کس��ی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا 
هرگونه نوش��ته دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه 

دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی شعبه دوم شورای حل اختالف شاندرمن_محمودی سراوانی
-----------------------------------------

رونوش��ت آگهی - خانم رقیه یگانی دادخواس��تی به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت به وراث مرحوم 
طاوس خانم مصطفی پور تقدیم این شورا نموده است که به کالسه 9900234 ثبت و در جریان رسیدگی 
اس��ت و وراث حین الفوت وی را به ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت.۱_حوریه یگانی به ش��ماره شناسنامه 
۵۱69860072 نسبت دختر متوفی2_صالحه یگانی به شماره شناسنامه ۵۱69874030 نسبت دختر 

متوفی3_رقیه یگانی شماره شناسنامه ۵۱69883463 نسبت دختر متوفی
4_سوس��ن یگانی ش��ماره شناس��نامه ۵۱69893۱۵9 نسبت دختر متوفی لذا چنانچه کسی یا کسانی از 
متوفی فوق الذکر وصیت نامه س��ری یا هرگونه نوش��ته دیگری داش��ته باش��د می تواند از تاریخ نش��ر این 
آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. رییس شورای 

حل اختالف شعبه اول شاندرمن_ذوالفقار معاف
----------------------------------------

رونوش��ت آگهی - آقای کاظم س��االری توس��ه س��را دادخواس��تی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت 
به وراث مرحوم ش��ادعلی س��االری توس��ه س��را تقدیم این ش��ورا نموده اس��ت که به کالسه 9900393 
ثبت و در جریان رس��یدگی اس��ت و وراث حین الفوت وی را به ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت.۱_حمید 
س��االری توس��ه س��را به شماره شناسنامه ۵۱6989۵702 نسبت پسر متوفی2_وحید ساالری توسه سرا 
به ش��ماره شناس��نامه ۵۱6990440۱ نس��بت پسر متوفی3_کاظم ساالری توسه سرا شماره شناسنامه 

۵۱6990892۱ نسبت پسر متوفی
4_کامیار س��االری توس��ه س��را ش��ماره شناس��نامه ۵۱699۱4733 پسر نسبت پس��ر متوفی۵_فریبا 
ساالری توسه سرا شماره شناسنامه ۵۱6989287۱ نسبت دختر متوفی6_مهستی ساالری توسه سرا 
ش��ماره شناس��نامه ۵۱69899۱6۵ نسبت دختر متوفی7_شهربانو ساالری توسه سرا شماره شناسنامه 
۵۱69926448 نسبت دختر متوفی8_نازیال ساالری توسه سرا شماره شناسنامه ۵۱60072۱۱۱ نسبت 
دختر متوفی9_شکوفه اکبری قران شماره شناسنامه ۵۱69643896 نسبت همسر متوفی لذا چنانچه 
کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ 

نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 رییس شورای حل اختالف شعبه اول شاندرمن_ذوالفقار معاف

---------------------------------
رونوشت آگهی - آقای محمد صفری اولم دادخواستی به خواسته صدور گواهی حصر وراثت به وراث 
مرحوم امیر صفری اولم تقدیم این شورا نموده است که به کالسه 9900373 ثبت و در جریان رسیدگی 
اس��ت و وراث حین الفوت وی را به ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت.۱_حاجیعلی صفری اولم به ش��ماره 
شناسنامه ۵۱696۵۱۵46 نسبت پسر متوفی 2_محمد صفری اولم به شماره شناسنامه ۵۱6988۱479 
نس��بت پس��ر متوفی3_نادر صفری اولم ش��ماره شناسنامه ۵۱69893906 نسبت پسر متوفی4_ناصر 

صفری اولم ش��ماره شناس��نامه ۵۱6990۵2۱۱ پسر نسبت پسر متوفی۵_قربانعلی صفری اولم شماره 
شناسنامه ۵۱6984929۱ نسبت پسر متوفی

6_زری صفری اولم شماره شناسنامه ۵۱69۵4۱600 نسبت دختر متوفی7_پری صفری اولم شماره 
شناسنامه ۵۱698۵8264 نسبت دختر متوفی8_نجیبه صفری اولم شماره شناسنامه ۵۱69877897 
نسبت دختر متوفی9_نورجهان سلیمانی وزمتر شماره شناسنامه ۵۱698۱74۵2 نسبت همسر متوفی 
لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد 
می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر 

خواهد شد. رییس شورای حل اختالف شعبه اول شاندرمن_ذوالفقار معاف
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

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

قاب روز                                      مشق عشق طالب جهادی در سنگر مقابله با کرونا / مهر 

S يكشـنبه 23 آذر 1399   27 ربيع الثانی 1442  u n 1 3 D e c . 2 0 2 0 8 p a g e

ورزش

 مدی��ر تی��م فوتبال پرس��پولیس با بیان اینکه 
برگ��زاری دی��دار با ذوب آهن بهترین مس��یر 
آماده س��ازی ب��رای حض��ور در فین��ال لیگ 
قهرمانان آس��یا بود، گفت: ساعت 23 جمعه از 
س��وی س��ازمان لیگ به ما اطالع داده شد که 
بازی لغو ش��ده است.به گزارش ایرنا؛  «افشین 
پیروانی« اظهار داش��ت: برای حضور در فینال 
آس��یا راهی دوحه  می ش��ویم و نیاز بود که بازی 
خوبی قبل از آن داشته باشیم که هر دو دیدار 
ما برابر نساجی و ذوب آهن لغو شد.وی گفت: 
باید از تالش های مسووالن ایفمارک، سازمان 
لیگ و فدراسیون تشکر کنم چراکه ذوب آهن 
چند بازیکن کرونایی داشت و ممکن بود برای 
تیم ما مشکل ساز شود. تیم ذوب آهن هیچگونه 
تقصیری ندارد و برای اعضای این تیم آرزوی 
س��المتی دارم.پیروانی ادامه داد: حضور ما در 
فینال، جدال امکانات با غیرت و تعصب است و 

هواداران مطمئن باشند که اگر نیاز باشد، جان 
می دهیم تا جام را به تهران بیاوریم.وی در مورد 
حضور وزیر ورزش در اردوی پرسپولیس و ابالغ 
سخنان رئیس جمهوری برای اعضای این تیم، 
گفت: س��لطانی فر و علی نژاد با رعایت کامل 
پرتکول های بهداش��تی در اردو حاضر شدند. 
بازیکنان ما اکنون فقط به کسب جام قهرمانی 
فکر می کنند و به امید خدا موجب شادی مردم 
ش��وند. بزرگترین پاداش برای پرس��پولیس، 
ش��ادمانی هواداران اس��ت.پیروانی در پاسخ به 
این سوال که بازیکنان محروم تیم نیز به قطر 
خواهند رفت؟ گفت: »عیسی آل کثیر« که نقش 
مهمی در فینالیست شدن تیم داشت با نامهربانی 
محروم شده است و کنار تیم نخواهد بود اما دیگر 
نفرات به دوحه می روند.وی از افرادی که موجب 
شدند تا پرسپولیس در آرامش آماده حضور در 

فینال شود، تشکر کرد.

با جام از قطر بازمی گرديم

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد
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جامعه

  رئیس س��تاد اجرایی فرمان امام )ره(، از نخس��تین 
تزریق تست انسانی واکسن کرونا در هفته اول دی 
ماه خبر داد و گفت: آزمایش انسانی واکسن در سه 

مرحله انجام می شود.
ب��ه گ��زارش مهر، محمد مخبر از نخس��تین تزریق 
تست انسانی واکسن کرونا در هفته اول دی ماه در 
کشور خبر داد و اظهار داشت: بنده و همه همکارانم 
در ستاد اجرایی فرمان امام )ره( آمادگی تزریق این 
واکس��ن را داریم و ما این واکس��ن را تزریق خواهیم 
کرد.رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی 
)ره( گفت: اقدامات خوبی در رابطه با تولید واکس��ن 
کرونا در کش��ور صورت گرفته اس��ت و ما بهترین 
و مطمئن ترین واکس��ن را در کش��ور تولید خواهیم 

کرد.وی با بیان اینکه خط 
تولید واکسن آماده است و 
مشکلی در تولید واکسن 
و تزریق س��رم نخواهیم 
داش��ت گفت: با توجه به 
اجازه وزارت بهداش��ت، 
آزمایش انسانی واکسن 
کرون��ا هفته اول دی ماه 

تزریق می شود و این واکسن با کمترین تبعات تولید و 
از ویروس ضعیف شده استفاده شده است.مخبر بیان 

کرد: آزمایش انس��انی واکسن 
کرون��ا در س��ه مرحله صورت 
می گی��رد به ای��ن صورت که 
در مرحل��ه اول ب��ه ۵6 نف��ر با 
جنسیت و سن متفاوت تزریق 
صورت می گیرد و بعد از 28 روز 
و مشخص شدن نتایج بررسی، 
مرحل��ه دوم ب��ا تزریق به ۵00 
نف��ر آغ��از می ش��ود و بع��د از 28 روز از تزریق دوم و 
بررسی نتایج، مرحله سوم بدون محدودیت با تولید 

انبوه و عرضه گس��ترده آغاز می ش��ود.وی ادامه داد: 
مردم کشورمان از واکسن ایرانی اطمینان دارند و ما 
برای تزریق واکسن با متقاضیان زیادی روبرو شدیم.
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی )ره( 
گفت: 3 تا 4 ماه بعد از آزمایش انسانی، ما به نقطه ای 
خواهیم رسید که کشور از واردات این واکسن بی نیاز 
می شود.نخستین واکسن کرونا تولید محققان ایرانی 
که موفق به دریافت کد اخالق و کارآزمایی انسانی 
از وزارت بهداشت شد در شرکت شفا فارمد وابسته 
به بنیاد برکت س��تاد اجرایی فرمان امام )ره( تولید 
شده است.به گفته مسئوالن، سه واکسن کرونا دیگر 
محققان ش��رکت های ایرانی هم در مرحله دریافت 

مجوز کارآزمایی بالینی هستند.

حوادث

رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ از دستگیری 
2 کالهبردار که برای فرار از پرداخت مالیات، شرکت 
های صوری به نام مال باختگان تاسیس و برای آنان 
30 میلیارد ریال بدهی مالیاتی فراهم کرده بودند، خبر 
داد.س��رهنگ علی  ولی پور گودرزی گفت: بیس��ت و 
پنجم مرداد ماه امسال شهروندی با در اختیار داشتن 
ش��کوائیه ای با موضوع فرار مالیاتی به پلیس امنیت 
اقتصادی مراجعه و اظهار داش��ت، بدون اینکه خرید 
و فروش��ی داش��ته باش��د با نام وی مقدار فراوانی کاال 
توسط افراد ناشناسی خریداری و سپس فروخته شده 
و اکنون اداره مالیات طی ارس��ال نامه ای، خواس��تار 
مطالبه مالیات معامله های انجام شده است.وی عنوان 
کرد: در شاخه ای از تحقیقات پلیسی مشخص شد، 
"شاهین" با شناسایی افراد کم سواد و یا بی سواد و دارای 

مش��کالت مالی به بهانه پرداخت وام قرض الحسنه 
ب��ه آن��ان مدارک هویتی مال باختگان را دریافت و در 

اختیار فردی به نام "مرتضی" قرار داده و این  فرد نیز 
با تاسیس شرکت های صوری به نام مال باختگان و 
جعل فاکتورها، معامالت را انجام داده و بدین ترتیب 
منجر به بدهی مالیاتی به میزان حدود 30 میلیارد ریال 
برای این افراد شده است.این مقام انتظامی عنوان کرد: 
نتیجه تحقیقات انجام شده به مرجع قضائی منعکس و 
دستگیری متهمان در دستور کار قرار گرفت و ماموران 
موفق شدند در ماه جاری هر 2 متهم را در 2 عملیات 

پلیسی در مخفیگاهشان دستگیرکنند .

كالهبرداری برای فرار از ماليات

آموزش

 وزیر آموزش و پرورش درباره ایجاد برخی کانال 
های غیراخالقی و فسادانگیز در شبکه شاد گفت: 
فساد که نبوده، به این تعبیر مطرح نکنید.  محسن 
حاج��ی میرزای��ی درباره ایجاد برخی کانال های 
غیراخالقی و فسادانگیز در شبکه شاد گفت: فساد 
که نبوده، به این تعبیر مطرح نکنید. افرادی برخی 
کانال های سرگرمی را ایجاد کرده بودند که به 
محض شناسایی تعطیل شد؛ زیرا کارکرد اصلی 
شاد، آموزش است و روی شاد کار دیگری نمی 
کنی��م.وی ادامه داد: متقاضیان بس��یاری وجود 
دارن��د ک��ه می خواهند روی ش��اد کار اقتصادی 
کنند اما فعال تنها کارکرد ش��اد را آموزش��ی می 
دانیم. تمام کس��انی که روی ش��اد فعال هستند 
احراز هویت شده اند و معلمین، مدیران و دانش 
آموزان هس��تند و از س��الم ترین محیط ها برای 
کار و فعالیت آموزشی است.حاجی میرزایی ادامه 

داد: همانطور که گفته ش��د ممکن اس��ت کسی 
ک��ه ی��ک زمانی به صورت قراردادی با آموزش و 
پرورش فعالیت داشته به شاد دسترسی داشته و 
کانالی ایجاد کرده که آن موارد شناسایی شده به 
سرعت حذف شده اند و همه کسانی که در شاد 
هستند قابل اعتماد هستند و احراز هویت شده اند.  
حاجی میرزایی افزود: اگر دانش آموزی جامانده 
باشد حتما پیگیری می کنیم و همکاران ما موطف 

هستند با خانواده ارتباط بگیرند. 

حذف كانال های سرگرمی سودجويان از شبكه شاد

 رئيس ستاد اجرايی فرمان امام )ره( خبر داد:
 تزریق آزمایشی واکسن ایرانی کرونا از هفته اول دی ماه 

آگهيتجدیدفراخوانارزیابيکیفي
مناقصهشماره)99/23001(

 ش��رکت س��هامي برق منطقه اي تهران در نظر دارد جهت " احداث پس��ت 63/20 کیلوولت GIS صدا و س��یما )بصورت EPC( "  از طریق فراخوان ارزیابي کیفي
) فراخوان ارزیابي کیفي در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت به شماره 209900۱008000068 ( 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 2 در رش��ته نیرو با معرفي مش��اور همکار حداقل پایه 2 گروه انرژي تخصص 

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

GIS 3. 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 99/09/24 

الي 99/09/26 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  99/۱0/۱0 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 88969737 و 8۵۱93768 و 

مرکز تماس 273۱3۱3۱ 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 88969737 و 8۵۱93768 و 

مرکز تماس 273۱3۱3۱ 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 دوم
نوب

شرکت سهامي برق منطقه اي تهران

                           م الف2877

آگهیمزایدهعموميیکمرحلهاي
فروشانواعلوازموتجهیزاتاسقاط99-9

شرکت توزیع نیروی برق استان گیالن )سهامی خاص( در نظر دارد مزایده 
عمومی یک مرحله ای فروش هفت گروه انواع لوازم و تجهیزات اس��قاط 
دپو ش��ده در انبار مرکزی ش��رکت را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد مزایده 
تا ارائه پیش��نهاد مزایده گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
www.setadiran.ir  :تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( ب��ه آدرس
انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی، 
مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را 

جهت شرکت در مزایده محقق سازند. 
تاریخ انتش��ار مزایده در س��امانه 99/09/24  می باش��د. شماره فراخوان در 

سامانه ستاد ۱09900۵۱04000007
1- نش�انی دس�تگاه مزایده گزار: ش��رکت توزیع نیروی برق استان 
گیالن )س��هامی خاص( به نش��انی: رش��ت– بلوار امام خمینی، باالتر از 
 میدان مصلی رش��ت، ش��ماره ثبت 29۵2 و شناسه ملی ۱086۱644926 و 

کد اقتصادی 4۱۱334896794 و کد پستی 4۱88867749
2- موض�وع مزای�ده: عبارتس��ت از ف��روش هفت گ��روه انواع لوازم و 
تجهیزات اسقاط موجود در انبار مرکزی شرکت فروشنده به نشانی: رشت- 
کیلومتر ۱0 جاده رش��ت- قزوین، ابتدای ورودی کنف کار به ش��رح لیست 

پیوست و به تفکیک گروه بندی 
تبصره یک: گروه اول مزایده )انواع س��یم آلومینیوم اس��قاط( صرفاً به 
ش��رکت های تولیدکننده س��یم و کابل و کارخانجات ذوب فلزات فروخته 

می شود. هیچ گونه نمایندگی شرکت های قابل پذیرش نمی باشد. 
تبص�ره دو: گ��روه پنج��م )انواع ترانس��فورماتورهای اس��قاط( صرفاً به 
شرکت های تولید کننده ترانسفورماتور و شرکت هایی که دارای نمایندگی 

از طرف شرکت های مذکور باشند فروخته می شود.  
تبصره س�ه: بهای لوازم و تجهیزات اس��قاط فروخته شده بصورت فیش 

واریزی به حساب جاری تعرفه شده فروشنده دریافت خواهد گردید. 
3- محل خرید اس�ناد مزایده: از طریق مراجعه به س��امانه تدارکات 

 http://www.setadiran.ir :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی
4- قیمت خرید اسناد و شماره حساب: مبلغ ۵00.000 ریال)پانصد 
هزار ریال( از طریق س��امانه س��تاد و بصورت الکترونیکی قابل پرداخت 

می باشد.
5- نوع و مبلغ تضمین )فیش واریزی یا ضمانت نامه بانکی معتبر( شرکت 
در مزایده جمعاً به مبلغ 3.3۵3.000.000 ریال براساس بند ۱0 برگ شرایط 

مزایده می باشد.
6- مهل�ت ف�روش اس�ناد: از تاری��خ ۱399/09/24 لغای��ت تاری��خ 

  ۱399/09/29

7- زم�ان بازدی�د انب�ار: هم��ه روزه س��اعت 9 لغای��ت ۱3 از تاری��خ  
۱399/09/26 لغای��ت ۱399/۱0/09 ب��ا هماهنگ��ی و معرفی نام��ه امور 

تدارکات و انبارها 
8- مح�ل تحوی�ل و مهل�ت پیش�نهاد قیم�ت: از طریق س��امانه 
ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه ش��نبه 

مورخ ۱399/۱0/09
 9- تاریخ و مکان بازگشایی پاکات مزایده: روز چهارشنبه مورخ 
۱399/۱0/۱0 راس ساعت ۱0:00 صبح سالن جلسات شماره سه شرکت 
توزیع نیروی برق استان گیالن واقع در رشت- بلوار امام خمینی می باشد. 
حضور شرکت کنندگان در مزایده با ارائه معرفی نامه کتبی بالمانع است. 

تبصره: پاکت »الف« شامل تضمین فرآیند ارجاع کار )شرکت در مزایده( 
عالوه بر بارگذاری در س��امانه فوق می بایس��ت به صورت فیزیکی حداکثر 
تا ساعت ۱4:30 مورخ ۱399/۱0/09 تحویل امور تدارکات شرکت توزیع 

نیروی برق استان گیالن گردد. 
10- فروشنده در قبول یا رد هر یک یا تمام پیشنهادات شرکت کنندگان 

در مزایده مختار می باشد. 
11- شماره تلفن های تماس: 3362۱7۵0- 33606۵7۱- 0۱3-33663006 
12-اطالعات تماس سامانه ستاد جهت کسب اطالعات بیشتر و ثبت نام 

در سامانه مذکور 02۱-4۱934
13- به پیش��نهادات فاقد س��پرده، سپرده مخدوش، سپرده کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
14- به پیش��نهادات فاقد امضاء، مش��روط، مخدوش و پیش��نهاداتی که 
بعد از انقضاء مدت مقرر در اس��ناد مزایده واصل می ش��ود ترتیب اثر داده 

نخواهد شد. 
15- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بر عهده دستگاه مزایده گزار )شرکت 

توزیع نیروی برق استان گیالن( می باشد.
16- قیم��ت پیش��نهادی خری��داران می بایس��ت ب��دون ارزش افزوده و 
 مطاب��ق ج��دول پیوس��ت ابراز گ��ردد و برنده مزایده مبل��غ موضوع مزایده 
را می بایس��تی با احتس��اب ارزش افزوده به حس��اب فروشنده واریز نماید و 
در ص��ورت انعق��اد ق��رارداد ۱0 درصد به عن��وان تضمین انجام تعهدات نیز 

اخذ می گردد. 
 س��ایر م��وارد و جزئی��ات مرب��وط به مزای��ده در برگ ش��رایط مربوطه قید

 گردیده است. 
آدرس اینترنتی:

      http://www.gilanpdc.ir        http://tender.tavanir.org.ir  
  http://iets.mporg.ir

    INFO@GILANPDC.IR  : پست الکترونیکی 

شركت توزيع نيروی برق استان گيالن

ت اول  
آگهیمزایدهنوب

س��ازمان س��یما، منظر و فضای سبز ش��هری شهرداری ساوه در نظر 
دارد پیرو مصوبه ش��ورای اس��المی ش��هر ساوه تعدادی از عرصه 
و کیوس�ک های س�طح ش�هر را از طری��ق مزای��ده به واجدین 
ش��رایط واگذار نماید. لذا متقاضیان می توانند به دبیرخانه س��ازمان 

واقع در بلوار س��یدجمال الدین اس��دآبادی، پایین تر از نمایندگی ایران 
خودرو، مجتمع خدمات ش��هری مراجعه و اس��ناد مزایده را دریافت 
 نماین��د و ی��ا جه��ت کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره تلفن های:

 42427372- 42427379-086 تماس حاصل فرمایند. 
سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری ساوه 

ت اول
نوب


