
وزیر دفاع اعالم کرد

نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری زاده 
گروه سیاسی:وزیر دفاع با ارسال پیامی به وزرای دفاع بیش از ۶۰ کشور جهان با 
تاکید بر اینکه مبارزه جهانی با تروریسم، نیازمند کنار گذاشته شدن رفتارهای دوگانه 
است، تاکید کرد: شواهد جدی در مورد نقش رژیم صهیونیستی در ترور شهید فخری 
زاده وجود دارد. امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح  با ارسال پیامی به 
وزرای دفاع بیش از ۶۰ کشور جهان، ضمن اشاره به ابتکارات و دستاوردهای شهید 
دکتر فخری زاده در حوزه های علمی و پژوهش��ی به ویژه تولید ابزار و تجهیزات 
مقابله با کرونا، بر کنار گذاشتن رفتارهای  دو گانه در مبارزه با تروریسم دولتی تاکید 
و خواستار پیوستن جامعه جهانی به محکومیت این حرکت غیر انسانی غیر قانونی 
و جنایت آمیز شد.وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در این پیام با اشاره به سابقه 
دخالت مستقیم سرویس های اطالعاتی به ویژه سرویس اطالعاتی رژیم اشغالگر 
صهیونیستی )اسرائیل( در ترور دانشمندان ایرانی، تصریح کرد: شواهد جدی در 

مورد نقش این رژیم در این ترور نیز وجود دارد.وی با اش��اره به اینکه س��کوت در 
مقابل این اقدام را عامل تکرار آن و ناامنی در جهان می دانیم، بر مجازات آمرین و 
عاملین این جناب  تاکید و اظهار داشت: حق خود را برای پاسخگویی به آن محفوظ 
می دانیم.وی در بخش دیگری از این پیام تصریح کرد: بدون تردید مبارزه جهانی 
با تروریسم و خشونت نیازمند کنار گذاشتن رفتارهای دو گانه در مبارزه با تروریسم 
دولتی است. از این رو جمهوری اسالمی ایران به عنوان یکی از قربانیان تروریسم 
و خش��ونت، که در طول ۴ دهه گذش��ته ۱۷ هزار نفر از ش��هروندان ومقامات عالی 
کشور را در نتیجه اقدامات تروریستی از دست داده، ضمن محکومیت این اقدامات 
خواستار پیوستن جامعه جهانی به محکومیت این حرکت غیر انسانی، غیر قانونی و 
جنایت آمیز که خالف اصول بنیادین حقوق بشر، حقوق بین الملل و اصول مصرح 

در منشور ملل متحد است،می باشد.

اعتماد مردم شرط پیروزی در جنگ اقتصادی
ادامه از همین صفحه ���

...افزود:» هیچ سرمایه گذاری که به طور قانونی در کشور 
س��رمایه گذاری می کند، نباید در فرآیند مش��ارکت خود در 
توسعه کشور احساس ناامنی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی 
کند.روحانی سیاه نمایی و عملیات روانی تخریبی در بخش 
اقتصاد از جمله در بازار بورس و نوس��انات ارزی را با هدف 
دلسردی و انفعال بخشی از جامعه سرمایه داران و فعاالن 
اقتصادی دانست و اظهار داشت: اتکا به توان داخلی منوط به 
وجود اعتماد و امنیت الزم برای فعاالن عرصه اقتصاد است 
ک��ه م��ی تواند آثار تحریم را کاهش داده و خنثی کند.«بعد 
از انتشار سخنان روحانی،ماجرای قیمت گذاری در بورس 
کاال و اظهار نظر وزیر صمت،سهام شرکت فوالد مبارکه را 
صف فروش کرد؛طبیعی است در سال جهش تولید آسیب 

وارد ش��دن به بزرگترین ش��رکت تولید کننده فوالد هم به 
اعتماد مردم و هم به صنعتگران این عرصه آسیب میزند.

البته الزم به یادآوری است که پیشتر هم رئیس جمهور در 
مردادماه اعالم کرد مردم همه چیز خودش��ان را به بورس 
بسپارند که دقیقا بعد از اتمام همان سخنان،ریزش تاریخی 
بازار سهام به بهانه عدم عرضه صندوق پاالیشی و اختالفات 
وزارت نفت و اقتصاد ش��کل گرفت و س��رمایه بس��یاری از 
س��رمایه گ��ذاران به ت��اراج رفت.به هر ترتیب این موضوع 
غیرقابل انکار است که در فضای تحریم و جنگ بی سابقه 
اقتصادی،تنها راه نجات کشور جلب اعتماد مردم و جذب 
سرمایه است؛اما آیا در فضای بی اعتمادی میتوان به رونق 
بورس امیدی داشت؟طبیعی است که اگر بازارهای دارایی 
مانن��د طال،ارز،خودرو و مس��کن برای دارندگان نقدینگی 

جذابیت بیش��تری پیدا کنداقتصاد کش��ور آسیب بیشتری 
خواهد دید و ابتدایی ترین توقع این است که دولت درباره بازار 
سهام و تولید ملی حداقل یک موضع قاطع و مشترک داشته 
باشد.در پایان باید تاکید کرد که موفقیت در جنگ اقتصادی 
نیازمند لوازمی اس��ت که متاس��فانه در دولت مشاهده نمی 
ش��ود؛دولت اگر در س��ال 99 هزاران میلیاردتومان از طریق 
بازار س��هام تامین کس��ری بودجه کرد نباید فراموش کند 
بازهم به این بازار و حضور مردم نیاز دارد! قطعا عبور کردن 
از ش��رایط فعلی بدون همکاری مردم و فعاالن اقتصادی 
ممکن نیست و دلسرد شدن زنجیره سرمایه گذاران،باعث 
خواهد ش��د کش��ور چالش های فراوانی را تجربه کند که 
نوسانات ارزی و کمبود کاالهای اساسی تنها یکی از نشانه 

های آن است!

جنگ زرگری دولت و مجلس برای تعیین نرخ ارز
ادامه از همین صفحه ���

...دالیل��ی ک��ه برای افزایش ن��رخ ارز مطرح می کنند 
بی معناست،نرخ ارز را به حجم نقدینگی ربط می دهند 
که در دنیا چنین چیزی وجود ندارد. با قیمت حال حاضر 
دالر، ارزش ارزی نقدینگی کشور نصف شد. بعد از آن 
بحث ترامپ هراس��ی را در کش��ور به راه انداختند و این 
بهان��ه ب��از هم نرخ دالر را افزایش دادند حاال که ترامپ 
دیگر رییس جمهور نیست برای افزایش نرخ ارز و دالر از 
طریق نمایندگان مجلس و بودجه سال آینده وارد عمل 
شده اند.س��وال این اس��ت که وقتی در این مدت  نرخ 3 
ه��زار و 8۰۰ تومان��ی ارز در بودج��ه را به ۱۷ هزار و 5۰۰ 
تومان در بودجه سال بعد می رسانند، منبع محاسبات چه 
بوده اس��ت؟در روند افزایش نرخ ارز منافع کالنی برای 
ع��ده ای از جمل��ه خصولتی ها، ارگان های دولتی، افراد 

متصل به قدرت و افرادی که در اتاق های بازرگانی فعال 
هس��تند، حاصل ش��د،وقتی نرخ فروش در صادرات به 
یکباره به ۷ برابر می رسد منافع کالنی برای افرادی در 
این مسیر حضور دارند، ایجاد می شود. در صنایع پایین 
دس��تی هم افرادی به مواد اولیه ارزان قیمت دسترس��ی 
داشتند اما محصول را با نرخ آزاد به مردم فروختند.تمام 
سرمایه گذاری های انجام شده با وام های بانکی صورت 
گرفته که ارزش آنها امروز به یک ششم رسیده و همه 
هم به این منابع بانکی دسترسی ندارند. از سوی دیگر 
ارزش س��پرده های بانکی در مدت س��ه سال گذشته به 
یک س��وم رس��یده است یعنی سرمایه سپرده گذاران را 
ب��ه نف��ع بانک های خصوصی و ع��ده ای خاص غارت 
کردند.  ارزش دالری مزد کارگران و کارمندان به یک 
س��وم رس��یده که به معنای کاهش قدرت خرید بخش 

عمده جامعه است.تحریم ها، باال رفتن پایه پولی و غول 
نقدینگی همه بهانه است و تالش دولت و مجلس این 
است که نرخ دالر در بازار باالی 2۰ هزار تومان بماند. 
در ح��ال حاض��ر امکان ایجاد ثبات در قیمت دالر وجود 
دارد اما می خواهند همچنان آب را گل آلود نگه دارند تا 
ماهی های درشتی بگیرند.اقتصادی که نرخ ارز و ارزش 
پول ملی آن با عطسه رییس جمهور آمریکا تغییر می کند 
و باال و پایین می شود نباید ادعایی داشته باشد. دست 
مجلس و دولت برای افزایش نرخ ارز در یک کاسه است 
و مباحث مطرح شده برای بودجه ۱۴۰۰ جنگ زرگری 
بین آنها است،مردم نباید درگیری بازی های بین دولت 
و مجلس شوند  تمام تصمیماتی که در مجلس گرفته 
م��ی ش��ود از جمله اقدام راهب��ردی برای لغو تحریم ها 

راهکاری است که به افزایش نرخ ارز برسند.

رهبر انقالب اس��المی در س��الروز قیام ۱9 دی مردم قم علیه رژیم ستمش��اهی، به 
صورت تلویزیونی سخنرانی خواهند کرد. به گزارش اسکناس، این سخنرانی ساعت 
۱۱ روز جمعه ۱9 دی ۱399 به صورت زنده از شبکه های تلویزیونی یک و خبر و 

رادیو ایران پخش خواهد شد.سخنرانی رهبر انقالب اسالمی در...

سخنرانی رهبر معظم انقالب در 
سالروز قیام ۱۹ دی مردم قم
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سیاست حمایتی مکمل حذف ارز 4200تیترهای مهم
»اسکناس« ضرورت تدوین طرح معیشتی بلندمدت را تبیین کرد؛

 دفاع تمام قد روحانی
 از بودجه ۱400

رئیس جمهور: دالر۱7 هزار تومانی به مردم فشار وارد می کند

گ�روه اقتص�اد کالن:در ش��رایطی که بح��ث حذف ارز ۴2۰۰ 
تومانی از بودجه ۱۴۰۰ بیش از همیشه مطرح شده است،این 
ضرورت احس��اس می ش��ود که دولت با تدوین یک برنامه 
منس��جم و دقیق،در س��ال آینده با اجرای سیاس��ت حمایتی 

و تخصیص کاالهای اساس��ی به خانوارها،از فش��ار بیشتر به 
معیش��ت مردم جلوگیری کند.به گزارش»اسکناس«،طبیعی 
است که اگر پیامدهای منفی کنار رفتن ارز ۴2۰۰ از اقتصاد 
کنترل نشود،تورم افسارگسیخته و کمبود منابع ایجاد خواهد 

ش��د و ای��ن موض��وع میتواند چالش های بیش��ماری را برای 
اقتتصاد ایران به همراه داش��ته باش��د. یک عضو کمیس��یون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ با بیان اینکه این کمیسیون هیچ 

نرخی برای ارز تعیین نکرده و...
صفحه 3
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 ارز آوری از مسیر
 صادرات صنایع غذایی

 ریزش 3۹ هزار واحدی
 شاخص بورس

 خطر واردات گوشت قرمز 
با وجود مازاد تولید

غفلت دولت از تنظیم بازار مسکن

جای خالی گاز ارزان 
ترکمنستان در روزهای سرد

6

8

5
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گ�روه زیربنای�ی: رئیس اتحادیه مش��اوران امالک، 
افزایش تولید مس��کن و برخورد با س��وداگرانی که 
آرامش بازار مسکن را بر هم می زنند ضروری دانست 
و گفت: جالب است که نخود و لوبیا ستاد تنظیم بازار 
دارد اما مسکن ندارد. به گزارش اسکناس، مصطفی 
قلی خسروی در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: 
برای ایجاد آرامش در بازار مسکن چند اقدام باید همزمان صورت گیرد. در وهله 

اول باید ساالنه یک میلیون واحد مسکونی احداث شود تا با...

؟
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احسان سلطانی ���

روزنامهنگار

پژوهشگراقتصادی

بررسی تحوالت ماههای 
گذشته بازار سرمایه نشان 
میدهد،ت��ا ح��دود بس��یار 
زی��ادی می��ان دس��تگاه 
ه��ای دولتی ناهماهنگی و 
اختالف نظر عمیق و ریش��ه  ای وجود دارد و چنین 
اختالفاتی باعث شده تا سرمایه های خرد و کالن به 
شکل بسیار نامطلوبی از بین برود.هرچند از ابتدای 
س��ال 99 مقامات دولتی بر رونق بازار س��هام تاکید 
کرده اند اما به نظر میرسد نگاه دولت به بورس تنها 
به عنوان محلی برای تامین کس��ری بودجه اس��ت و 
اساسا اعتماد مردم اهمیتی ندارد!این در حالی است 
که رئیس جمهور اخیرا امنیت و اعتماد متقابل دولت 
و بخش خصوصی را رکن بزرگ و اساسی در جذب 

سرمایه خواند و...
ادامه در همین صفحه ���

درب��اره احتم��ال تصویب 
نرخ تسعیر ارز به ۱۷ هزار و 
5۰۰ تومان در مجلس برای 
بودج��ه ۱۴۰۰ باید توضیح 
داد برنامه این است که نرخ 
ارز به صورت مستمر افزایش یابد و در سه سال گذشته 
برنامه تمام تصمیم گیران این است که نرخ ارز روند 
رو به رشد داشته باشد.توجیهاتی هم مطرح می کنند 
مبن��ی ب��ر اینکه پایین بودن ن��رخ ارز توان رقابت را 
کاهش می دهد و تصمیم گرفتند قیمت دالر را تا بیش 
از 5 هزار تومان باال ببرند اما به ۱8 هزار تومان رسید. 
پس از آن هم گفتند که بازار باید نرخ ارز را تعیین کند 
و دولت نباید دخالتی در روند تعیین قیمت ها داش��ته 
باشد.درباره محاسبات انجام شده برای افزایش نرخ 
تسعیر ارز به ۱۷ هزار و 5۰۰ تومان،انتخاب این اعداد 

معموال هیچ حساب  و کتابی ندارد...
ادامه در همین صفحه ���

 اعتماد مردم شرط پیروزی 
در جنگ اقتصادی

 جنگ زرگری دولت و مجلس
 برای تعیین نرخ ارز

مدیریت بانک کشاورزی استان لرستان

ش��ماره فراخوان س��امانه تدارکات الکترونیک دولت 2۰99۰۰33۷۶۰۰۰۰۰۴ش��ماره  پایگاه ملی 
مناقصات 338۷2۰5۰

مدیریت بانک کش��اورزی اس��تان لرس��تان بر اس��اس قانون برگزاری مناقصات و  بنابر آیین نامه 
اجرایی بند ج ماده ۱2 قانون مذکور، در نظر دارد نسبت به برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله 
ای همراه با ارزیابی کیفی احداث س��اختمان ش��عبه کوهدش��ت  را با مش��خصات زیر به پیمانکاران 
دارای صالحیت که دارای سوابق کاری پیرامون موضوع مناقصه باشند  از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیک دولت )ستاد( واگذار نماید.۱-نام و نشانی مناقصه گذار : خرم آباد  خیابان علوی مدیریت 
بانک کش��اورزی اس��تان لرس��تان ش��ماره تماس :  333۰۰۱53-۰۶۶ واحد ساختمانی  مدیریت 
استان لرستان داخلی)۱۱۱( 2-مشخصات پروژه : احداث ساختمان شعبه کوهدشت  با زیر بنای 
حدود ۶۷2متر مربع در یک  طبقه 3-نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه :یک فقره ضمانت 
نامه بانکی )به غیر از بانک کشاورزی (دارای حداقل 3ماه اعتبار به مبلغ ۱،9۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال 
)یک میلیاردونهصد میلیون ریال  (بنام مدیریت بانک کش��اورزی اس��تان لرس��تان.۴-محل ،زمان 
ومهلت دریافت اسناد مناقصه :از ساعت 8صبح روزپنجشنبه مورخ ۱399/۱۰/۱8تا ساعت ۱8روز 
پنجشنبه مورخ۱399/۱۰/25 با مراجعه به وب سایت سامانه تدارکات ا لکترونیکی دولت )ستاد ( 
می باش��د.-الزم اس��ت از تمامی اس��ناد مناقصه  که از س��ایت سامانه تدارکات الکترونیک دریافت 
وفق مقررات سامانه ستاد و شرایط عمومی وخصوصی مناقصه تکمیل و در سامانه ستاد بارگذاری 
و ارسال گردد. در ضمن مهر امضاء الکترونیکی پاکت های" ب و ج " الزامی می باشد.5-محل ،و 
زمان و مهلت  تحویل پیش��نهاد ها:از س��اعت 8صبح روزش��نبه  مورخ ۱399/۱۰/2۷تا وقت اداری 
ساعت 8صبج سه شنبه  مورخ ۱399/۱۱/۱۴به نشانی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد (
بارگذاری گردد. ۶-تاریخ ومحل برگزاری  جلس��ه گش��ایش مدارک :  تاریخ گش��ایش پاکتهای 
الکترونیکی مناقصه،ساعت 9/3۰صبح روز چهارشنبه مورخ 99/۱۱/۱۴ نشانی خرم آباد ،خیابان 
علوی مدیریت بانک کشاورزی طبقه  سوم )دفتر مدیریت ( خواهد بود. بازگشایی پاکتهای اسناد 
مناقصه بعد از ارزیابی کیفی انجام خواهد شد. الزم به ذکر است پاکت الف ومدارک ارزیابی بایستی 
بصورت فیزیکی در مهلت قانونی دریافت و در س��امانه س��تاد نیز بارگذاری گردد.حضور نماینده: 
حضور نمایندگان شرکتهای مناقصه گر با معرفی نامه کتبی با سربرگ شرکت در جلسه گشایش 
پاکات بال مانع می باشد. ۷-مدارک الزم برای دریافت اسناد : مبلغ دریافت اسناد از سامانه ستاد 
۱/۰۰۰/۰۰۰ریال می باش��د.توجه: "صرفا اس��ناد پاکت های پیش��نهاد)ب( و )ج( دارای امضای 
الکترونیکی مورد پذیرش است. در جلسه بازگشایی پاکت های )ب( و )ج(، اسناد فیزیکی)کاغذی( 

و اسناد فاقد امضای الکترونیکی)دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست."

 آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای با 
ارزیابی کیفی بانک کشاورزی شعبه کوهدشت 

نوبت دوم

ارز 4200 تومانی کامال درست بود
دخل و خرج را دولت می داند و دولت است که بودجه را می  تواند بنویسد 

مسببین حادثه هواپیمای اوکراینی باید در یک دادگاه عادالنه محاکمه شوند



2
پنج شنبه 18 دی 1399    شماره 911

تکاپویکرهایهابرای
رسیدگیبهتوقیفنفتکشدرایران

در پ��ی توقی��ف یک ش��ناور متعلق ب��ه کره جنوبی 
در خلیج فارس، رئیس جمهور این کش��ور دس��تور 
برگزاری گفت وگوهای بین سازمانی برای رسیدگی 
به مسئله را صادر کرد. همچنین شورای امنیت ملی 
کره برای بررس��ی این موضوع تش��کیل جلسه داد. 
به نقل از ش��بکه کی بی اس، مون جائه این رئیس 
جمهور کره جنوبی دس��تور برگزاری گفت وگوهای 
بین سازمانی در دولت را برای رسیدگی به موضوع 
توقی��ف نفتک��ش ک��ره ای در تنگه هرمز توس��ط 
نیروهای ایرانی صادر کرده است.کانگ مین، سوک 
سخنگوی ریاست جمهوری کره با انتشار اطالعیه 
ای اع��الم ک��رد که دفتر امنیت ملی کره جنوبی نیز 
روز س��ه ش��نبه به رئیس جمهور درباره این موضوع 
اطالعاتی داده و س��پس رئیس جمهور دس��توراتی 
را برای رس��یدگی به مس��ئله توقیف نفتکش صادر 
کرده اس��ت.در همین راس��تا،  مون جائه این از دفتر 
امنیت ملی خواسته است تا از نزدیک با وزارتخانه ها 
و سازمان های مرتبط جهت بررسی نحوه واکنش به 
این موضوع تعامل داش��ته باشد.سخنگوی ریاست 
جمهوری کره همچنین خاطر نشان کرد که دولت 
س��ئول موضوع توقیف نفتکش کره ای را بس��یار 
جدی گرفته اس��ت و وزارت خارجه، وزارت دفاع و 
وزارت اقیانوس ها و ماهیگیری این کش��ور طی دو 
روز گذش��ته نشس��ت های اضطراری در این زمینه 

برگزار کرده اند.

ادعایتهدیدحملهبهکنگرهآمریکا
برایانتقامترورسردارسلیمانی

شبکه سی. بی. اس مدعی شد که کنترل کنندگان 
ترافیک هوایی نیویورک یک پیام صوتی هشداری 
تهدی��د آمی��ز مبنی بر م��ورد هدف قرار گرفتن کاخ 
کنگره آمریکا در انتقام از ترور س��ردار ش��هید قاسم 
س��لیمانی دریافت کرده اس��ت. شبکه سی. بی. اس 
مدعی ش��د کنت��رل کنندگان ترافی��ک هوایی در 
نیویورک در پیامی صوتی که توس��ط این ش��بکه 
نیز مالحظه ش��ده اس��ت، یک تهدید مبنی بر این را 
ش��نیده اند که  »ما یک هواپیما را روز چهارش��نبه 
داخ��ل س��اختمان کنگ��ره م��ی فرس��تیم،  انتقام 
س��لیمانی گرفت��ه خواهد شد«. س��ی. بی. اس در 
ادامه مطرح می کند: مش��خص نیس��ت چه کس��ی 
این پیام تهدیدآمیز را فرس��تاده اس��ت. در حالی که 
دول��ت آمری��کا باور ندارد ک��ه این پیام حمله موثق 
باش��د، این اتفاق به عنوان رخنه به فرکانس های 
هوایی مورد تحقیق قرار گرفته است. منابع آگاه به 
شبکه سی. بی. اس گفته اند که به پنتاگون و دیگر 
نهادها در روز س��ه ش��نبه درباره این ضبط صدای 
دیجیتالی توضیحاتی داده ش��ده اس��ت.  این منابع 
همچنی��ن گفتن��د که بر این عقی��ده اند این تهدید 
برای مورد هدف قرار دادن ساختمان کنگره آمریکا 
در هم��ان روزی ک��ه کنگره قرار اس��ت نتایج کالج 
 های الکترال را شمارش کند، طراحی شده است. 
این شبکه ادامه داد که این اقدام متجاوزانه به دلیل 
تاثیری که ممکن اس��ت بر دس��توراتی که خلبانان 
درباره چگونگی و محل  پرواز هواپیماها دریافت می 
کنند،  نگران کننده باشد. منابع آگاه به سی. بی. اس 
گفتند که روز س��ه ش��نبه پیامی  به کنترل کنندگان 
ترافیک هوایی  فرس��تاده ش��ده اس��ت که به آن ها 
یادآور می شود هر تهدید یا هواپیمایی که از مسیر 
پروازش منحرف شود باید فورا گزارش شود. سی. 
بی. اس افزود که اف. بی. آی توضیحی در این باره 
نداد اما گفت که  »تمامی تهدیدهای خش��ونت بار 

علیه امنیت جمعی را جدی می گیرد«. 

اردوکشیخیابانی
هوادارانترامپدرواشنگتن

ه��واداران دونال��د ترام��پ روز سه ش��نبه، قب��ل از 
اعتراضات برنامه ریزی شده علیه تأیید مورد انتظار 
کنگ��ره بر نتای��ج کالج انتخاباتی، وارد واش��نگتن 
دی.س��ی. ش��دند. به نقل از هیل، تظاهرکنندگان 
پیش از جلسه مشترک کنگره در روز چهارشنبه به 
منظ��ور تأیید پی��روزی انتخاباتی جو بایدن، رئیس 
جمهور منتخب آمریکا با 3۰۶ رأی الکترال در مقابل 
232 رأی الکترال ترامپ، در پایتخت آمریکا جمع 
ش��دند.امر معمواًل آرام و چهار س��ال یک بار تأیید 
آرای انتخاباتی، امس��ال توجه زیادی به خود جلب 
کرده چرا که ترامپ قانون گذاران جمهوری خواه در 
مجلس نمایندگان و سنا را تحت فشار گذاشته تا در 

چند ایالت محل نزاع با نتایج مخالفت کنند.

“وندیشرمن”معاون
وزیرخارجهآمریکامیشود

پایگاه پولتیکو گزارش کرد، جو بایدن، رئیس جمهور 
منتخ��ب آمری��کا قصد دارد دو ت��ن از کهنه کارهای 
سیاس��ت خارجی این کش��ور شامل “وندی شرمن” و 
“ویکتوریا نوالند” را به عنوان مقامهای ش��ماره دو و 
شماره سه در وزارت امور خارجه دولتش منصوب کند. 
به نقل از خبرگزاری رویترز، بر اساس گزارش این پایگاه 
با اس��تناد به دو منبع نزدیک به انتقال قدرت، ش��رمن 
که یکی از مذاکره کننده های اصلی آمریکا در جریان 
توافق هسته ای سال 2۰۱5 برجام با ایران بوده به عنوان 

معاون وزیر امور خارجه منصوب خواهد شد.

سخنرانیرهبرمعظمانقالبدر
سالروزقیام۱۹دیمردمقم

رهبر انقالب اسالمی در سالروز قیام ۱9 دی مردم 
ق��م علیه رژیم ستمش��اهی، به ص��ورت تلویزیونی 
س��خنرانی خواهند کرد. به گزارش اس��کناس، این 
س��خنرانی س��اعت ۱۱ روز جمعه ۱9 دی ۱399 به 
ص��ورت زن��ده از ش��بکه های تلویزیونی یک و خبر 
و رادی��و ای��ران پخش خواهد شد.س��خنرانی رهبر 
انقالب اس��المی در س��الروز قیام ۱9 دی، هر سال 
ب��ا حض��ور هزاران نفر از مردم قم در حس��ینیه امام 
خمینی برگزار می ش��د که امس��ال به علت ش��یوع 
وی��روس کرون��ا، بدون حضور جمعیت و به صورت 

تلویزیونی انجام خواهد شد.

ماجراجوییآمریکااتفاقتلخ
هواپیمایاوکراینیرارقمزد

س��پاه پاس��داران انق��الب اس��المی در بیانیه ای با 
گرامیداش��ت  ۱8 دیماه س��الروز  شهادت جمعی از 
هموطنان عزیز در حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی، 
از صبر، نجابت وش��کیبایی خانواده های معظم آنان 
قدردانی و تاکید کرد: ملت ما با درک و تحمل سختی 
های ناشی از دشمنی ها و توطئه های  نظام سلطه و 
استکبار ،مصمم تر از گذشته در پی کنار زدن دشمنان 
از مس��یر پرافتخار و آینده درخش��ان فراروی بوده و 
انتقام سخت  از آنان نیز دستور کار پاسداران انقالب 
و مجاهدان مومن امت اسالمی خواهد بود  . به نقل 
از روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب اسالمی 
دربخشی از این بیانیه آمده است:با گذشت یک سال از 
حادثه سقوط هواپیمای مسافربری اوکراینی که پس 
از ماجراجویی وجنایت تروریس��تی امریکا و متعاقب 
آن ضربه موش��کی به پایگاه تروریس��ت ها در عین 
االسد و شرایط جنگی منطقه رخ داد؛ همچنان فراق 
فرزن��دان عزی��ز ملت ایران غم و اندوهی عمیق را در 
دل های همگان گذاشته است.در این بیانیه با تاکید بر 
اینکه  پاسداران انقالب اسالمی، طی چهار دهه اخیر 
همواره در میدانهای مبارزه با ظالمین و مستکبرین 
در دف��اع  از امنی��ت و منافع ملی و صیانت از  آرامش 
و سالمت مردم حضور  شجاعانه و فداکارانه داشته 
و جان خود را س��پر بالی ملت ایران کرده اند؛ خاطر 
نش��ان کرده است:بار س��نگین فراق فرزندان عزیز 
ایران بسیار سخت و اندوهبار است  و این اتفاق تلخ 
که در پی ماجراجویی های ضد انس��انی و اقدامات 
تروریس��تی امریکا در منطقه به وقوع پیوس��ت؛  بار 
دیگر اوج خباثت و کینه توزی اس��تکبار جهانی علیه 
جمهوری اس��المی و ملت ایران را به اثبات رس��اند 
و قلبه��ای مردم ش��هید پرور ای��ران را جریحه دار و  

اندوهگین کرد.

حملهبهاهدافدوردستازاهداف
تمرینبزرگرزمپهپادیارتش

امیر دریادار موس��وی در تشریح ابعاد مختلف تمرین 
بزرگ رزم پهپادی ارتش که با ش��رکت صدها فروند 
پهپ��اد در منطق��ه عمومی س��منان در حال برگزاری 
است، گفت: حمله به اهداف دوردست و اقدام آفندی 
علی��ه اه��داف ثاب��ت و متحرک در زمین، هوا و دریا از 
اهداف اصلی این تمرین بزرگ رزم پهپادی اس��ت. 
به نقل از ارتش، امیر دریادار س��یدمحمود موس��وی 
مع��اون عملیات ارتش جمهوری اس��المی ایران در 
حاشیه برگزاری نخستین تمرین بزرگ رزم پهپادی 
ارت��ش گف��ت: بحمدهلل ویژگی های��ی در پهپادهای 
ارتش فراهم شده است که با استفاده از سامانه های 
موشکی و تیرباری، عملیات موفقی علیه پرنده های 
بدون سرنشین و با سرنشین مهاجم در ارتفاعات بلند، 
انجام دهند.وی با تاکید بر بی اثر بودن تحریم های 
ظالمانه دشمن و محدودیت هایی که در زمینه واردات 
و صادرات تجهیزات دفاعی انجام داده است، افزود:  
توانایی، اس��تعدادها و تعهد متخصصان غیور ارتش 
موجب شده تا به روزترین موشک های هوا به سطح 
و همچنین بمب های نقطه زن و هوش��مند، بر روی 
پهپادها تجهیز شود که انهدام  اهداف ثابت و متحرک 

در زمین و دریا  را ممکن ساخته است.

عواقبهرگونهماجراجوییجدید
ترامپبهپایکلآمریکاست

یک عضو کمیس��یون امور داخلی کش��ور و شوراها 
تاکید کرد که هرگونه ماجراجویی ترامپ در روزهای 
پایانی حکومتش به پای کل آمریکا نوش��ته خواهد 
ش��د. به گزارش ایس��نا، جالل رش��یدی کوچی در 
صفحه ش��خصی خود در توئیتر، نوش��ت: »هر گونه 
ماجراجوی��ی  ترام��پ علیه ایران در روزهای پایانی 
حکومت ننگینش به پای کل آمریکا نوشته خواهد 
شد و عواقب آن متوجه تمام آمریکاست. بهتر است 
به جای دعوت به خویشتن داری ایران، به فکر حفظ 

جان سربازان خود باشید.«

نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل گفت: اقدامات هس��ته ای ایران قابل بازگش��ت هس��تند به ش��رط اینکه همه اعضای برجام تعهدات ش��ان را به طور کامل انجام دهند. مجید تخت روانچی در 
توییتی با اش��اره به آغاز غنی س��ازی 2۰ درصدی ایران در واکنش به بدعهدی طرف های برجامی و خروج آمریکا از این توافق اظهار کرد: اقدامات هس��ته ای ایران از جمله غنی س��ازی 2۰ 
درصد قابل بازگش��ت هس��تند به ش��رط اینکه همه اعضای برجام تعهدات ش��ان را به طور کامل انجام دهند.علی اکبر صالحی رییس س��ازمان انرژی اتمی روز س��ه ش��نبه اعالم کرد: غنی سازی 

2۰ درصد را بعد از طی کردن تشریفات آژانس به لحاظ فنی در مدت 2۴ ساعت توانستیم راه بیندازیم و هر ساعت ۱۷ تا 2۰ گرم غنی سازی 2۰ درصدی تولید می شود.

اقدامات هسته ای 
ایران قابل 
بازگشت هستند

اخبار

اخبار

ایـران و جهان

رئیس جمهور: دالر۱7 هزار تومانی به مردم فشار وارد می کند

دفاع تمام قد روحانی از بودجه ۱400
گروه سیاس�ی:رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
زندگی مردم سخت شد، چون ما در یک جنگ 
و محاصره ش��دید بین المللی بودیم، تصریح 
کرد: در عین حال مردم صف نبس��تند و برای 
پی��دا ک��ردن کاالی اساس��ی از این خیابان به 
آن خیابان نرفتند و هر جا می رفتند، کاال بود. 
به گزارش اس��کناس،حجت االس��الم حسن 
روحانی رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت 
با بیان اینکه دوستانی که در رسانه ها صحبت 
می کنند حواسش��ان باش��د که ش��رایط ما چه 
بوده و در ش��رایط مختل��ف اقدامات مختلف 
و متناس��بی نیاز اس��ت، بیان داشت: یک زمان 
کشور در یک شرایط تعادلی قرار دارد و زمانی 
دیگر شرایط کشور شرایطی است که دشمن 
جنگ را بر ما تحمیل کرده و شرایطی ملتهب 
وجود دارد. در این زمان شرایط رفتار دیگری 

را اقتضا می کند.
دیگ�ر کس�ی نگوی�د ک�ه چ�را ���4200 

تومان؟
وی با اش��اره به انتقادها درباره تخصیص ارز 
دولتی به کاالهای اساس��ی خاطرنشان کرد: 
اگر دولت با همه سختی ها و مشکالت برای 
بانک مرکزی و دولت و صمت و کش��اورزی 
برای کاالهای اساس��ی ۴2۰۰ تومان را مقرر 
ک��رده ت��ا این کاالها را با یک قیمتی که قابل 
تحمل باش��د در اختیار مردم قرار بدهد دیگر 
کس��ی نگوید که چرا ۴2۰۰ تومان؟ این ش��د 
حرف که بگوید یک آدمی سوء استفاده کرده 
اس��ت؟رئیس جمهور افزود: ما برای عده ای از 
مردم بسته هایی درست کرده ایم که به دست 
آنها برس��انیم و به عده ای آدم س��پردیم که به 
دست آن ها برسانند؛ حاال اگر یک نفر از این ها 
این بسته را نرساند و دزدی کرد، آیا باید بگوییم 
کل این بسته و کمک ایراد داشته است؟  بله؛ 
یک عده ای بودند که ارز ۴2۰۰ تومانی گرفتند 
ام��ا کاالیی وارد نکردن��د. این افراد را ببرید و 
محاکمه کنید و متناسب با قانون با آنها رفتار 
کنید. اینکه یک تعدادی افراد محدود تخلف 
کرده اند مبنای این نمی شود که کار از اساس 

نادرست است.
ارز ���4200 تومانی کامال درست بود

روحانی با تاکید بر اینکه کار ما کاماًل درس��ت 
بوده و بر مبنای درستی انجام شده است، گفت: 
البته در یک سال گذشته تعدادی از کاالهایی 
ک��ه ارز ۴2۰۰ تومان��ی به آنها تعلق می گرفت 
را از این محدوده خارج کردیم و گفتیم و از این 
به بعد ارز نیمایی به این کاالها اختصاص می 
یابد.وی ادامه داد: برنج، چای، شکر، الستیک از 
جمله مواردی است که ما به ترتیب و آرام آرام در 
حدی که جامعه بتواند تحمل کند و قابل قبول 
نیز باشد، ارز ۴2۰۰ تومانی را از این کاالها حذف 

کردیم، این کار را به قدری آرام انجام دادیم که 
هن��وز برخی نفهمیده اند.رئیس جمهور با بیان 
اینکه ما قدم به قدم ارز ۴2۰۰ تومانی را خارج 
کردیم و شرایط را عادی کردیم،  تصریح کرد: 
البته چند قلم کاال همچنان باقی مانده، مانند 
دارو که این ارز ۴2۰۰ تومانی را نگه داشته ایم. 
البته در یک ش��رایط قابل قبولی ممکن اس��ت 
دول��ت تصمیم دیگر بگی��رد اما از امروز طبل 
ب��ه راه انداخت��ن و اعالم ک��ردن که ارز ۴2۰۰ 
تومانی دوره اش تمام شد به چه کسی خدمت 
و کمک می کند؟روحانی ضمن تاکید بر اینکه 
برخی مسائل هست که باید به موقع عمل کرد 
نه اینکه جار زد، بیان داش��ت: موقع جار زدن 
و ش��عار دادن نیس��ت. این شعاری که شما می 
دهید نتیجه اش چه می شود؟ تنها موجب می 
ش��ود عده ای سوءاس��تفاده کنند و همان رانت 
و فسادی که شما می گویید درست می شود.

دخل و خرج را دولت می داند و دولت است  ���
که بودجه را می  تواند بنویسد 

روحان��ی در عین حال ضم��ن تاکید بر اینکه 
ش��اکله ای��ن بودجه باقی بمان��د اما بر مبنای 
قانون اساسی بودجه را دولت باید به مجلس 
دهد، اظهار داشت: مجلس نمی تواند بودجه 
بنویسد، دخل و خرج را دولت می داند و دولت 
اس��ت که بودجه را می  تواند بنویس��د و البته 
مجلس حق دارد که آن را اصالح کند.رئیس 
جمهور با بیان اینکه توقع ما این است که همه 
با هم همکاری کنیم و یک بودجه بهتری را در 
پایان تهیه کنیم که به نفع مردم باش��د اما در 
بودج��ه یک خط قرمزهایی داریم که آن خط 
قرمزها قابل شکس��تن نیست،  اظهار داشت: 
من از نمایندگان مجلس خواهش می کنم به 
خط قرمزهای ما توجه کنند. وضع اقشار کم 
درآمد خط قرمز ماست و نمی توانیم به مردم 
بی��ش از این فش��ار بیاوری��م. خود این جنگ 
اقتصادی به مردم فشار آورده و یک عده انسان 

بی انصاف بر این فشارها افزوده اند.  روحانی 
اف��زود:  بی��ش از این نمی توان بر مردم فش��ار 
آورد و ب��ا ی��ک دفعه اص��ول مالیاتی را به هم 
زدن، آن را افزای��ش دادن و ع��وارض گمرک 
را افزای��ش دادن، کم��ر مردم زیر این بار خرد 
می شود.رئیس جمهور با بیان اینکه ما قبول 
نم��ی کنی��م که یک دفعه مالیات افزایش پیدا 
کند، اظهار داش��ت: دولت برای بودجه مس��یر 
پیش��نهاد کرده و گفته ایم که مصمم هستیم 
در س��ال آینده روزانه  2 میلیون و 3۰۰ هزار 
بشکه نفت و میعانات بفروشیم و این تصمیم 
ماست و قدرت انجام آن را نیز داریم. حاال شما 
بیایی��د و ی��ک تک��ه از این فروش نفت را کنار 
بگذارید و به جای آن مالیات اضافه کنید. این 
فشار به مردم می آورد و نباید این کار را بکنیم 
و باید با هم بنشینیم، فکر کنیم و راه حل پیدا 
کنیم.وی با تاکید بر اینکه ارزش پول باید به 
جای��گاه خودش برگردد و ارزش آن باید قابل 
قبول باشد، گفت: ما در جنگ اقتصادی بودیم 
و ارزش پول ملی ما کاهش پیدا کرد و مردم 
ما شاهد هستند که از سال 9۷ به این طرف، 
چه ش��رایط اقتصادی وجودداشته اما ما برای 
س��ال آینده، پیش بینی دیگری داریم.رئیس 
جمه��ور ب��ا تاکید بر اینکه در بودجه، ما دالر را 
بر مبنای ۱۱.5 هزار تومان در نظر گرفته ایم، 
گفت: ح��اال این پ��ول از ۱۱.5 به یک باره به 
۱۷ هزار تومان افزایش پیدا کند، می دانید چه 
تبعاتی دارد؟ همه ما باید به تبعات آن فکر کنیم 
و یک دفعه مردم و دولت را در مشکالت قرار 
ندهیم. وقتی شما قیمت دالر را باال می برید و 
بر مبنای این دالر می خواهید عوارض گمرکی 
بگیرید و محاسبات را بر این مبنا انجام دهید 
دچار مشکل می شوید و اینها خط قرمزهای 
دولت است.رییس جمهور افزود: ما نمی توانیم 
به مردم فشار بیاوریم، خود این جنگ به ما فشار 
آورده است این که آدم هایی هم بودند که آنها 

هم بی انصاف بودند فش��ار آوردند یک دفعه 
مالی��ات و ع��وارض را زیاد کردن کمر مردم را 
خرد می کند، ما قبول نمی کنیم بدون حساب و 
کتاب مالیات افزایش پیدا کند. ما برای بودجه 
مسیر، پیشنهاد کردیم گفتیم ما مصمم هستیم 
که در سال آینده روزانه 2 میلیون و سیصد هزار 
بشکه نفت و میعانات بفروشیم و قدرت این کار 
را هم داریم.روحانی تاکید کرد: می خواهید این 
نفت را کنار بگذارید و جای آن مالیات به مردم 
اضافه کنید این فشار به مردم وارد می کند. ما 
نباید این کار را انجام دهیم. باید با هم بنشینیم 
فک��ر کنی��م و راه حل بیابیم. باید پول ملی  به 
جایگاه شایسته خود برگردد و ارزش پول ملی 
قابل قبول باشد ما در جنگ بودیم ارزش پول 
ما کاهش یافته بود، مردم ما ش��اهد هس��تند 
که از سال 9۷ ما در شرایط جنگ بودیم.وی 
با بیان اینکه ما برای س��ال آینده پیش بینی 
دیگری کردیم ما در بودجه اس��م قیمت دالر 
را ذک��ر نکردی��م جز یک مورد، ما قیمت را بر 
مبنای هر دالر ۱۱ هزار و پانصد تومان در نظر 
گرفتی��م اگ��ر یک دفعه این پول از ۱۱ به ۱۷ 
تبدیل ش��ود می دانید تبعاتش چیس��ت؟ همه 
باید به این مس��اله فکر کنیم یک دفعه مردم 
و دول��ت را در مش��کالت ق��رار ندهیم، اظهار 
داش��ت:  وقتی قیمت دالر را باال می برید در 
عوارض گمرکی هم می خواهید بر این مبنای 
باال محاسبه داشته باشید، ما دچار مشکل می 
شویم این موارد خط قرمزهای ماست در زمینه 
مساله تورم زندگی مردم باید اداره شود، چند 
ب��ار باید از م��ردم مالیات بگیریم برای کاال و 
خدم��ات از فرد مالیات گرفته می ش��ود برای 
تراکن��ش ه��م باید فرد مالی��ات بدهد چند بار 
باید مالیات دهد؟ این نمی شود، ما باید این را 

مدنظر قرار دهیم.
��� مس�ببین حادثه هواپیمای اوکراینی باید 

در یک دادگاه عادالنه محاکمه شوند
وی اف��زود: در آغ��از برای ما روش��ن نبود که 
حادثه چیست و روز جمعه گزارشات کامل آمد 
و روش��ن ش��د شرایط چه بوده است. از همان 
وقت به مسئوالن گفتیم هر چه هست به مردم 
اعالم کنید و همان روز هم گفتیم مس��ببین 
این حادثه باید در یک دادگاه عادالنه محاکمه 
شوند.رییس جمهور ادامه داد: ما امروز هم به 
ای��ن اص��رار داریم حتما قوه قضاییه این کار را 
خواهد کرد. قوه قضاییه همه عاملین این حادثه 
را مورد محاکمه قرار می دهد که این محاکمه 
برای ما مهم است. افراد اگر قصور یا کوتاهی 
کردند یا هر چیز دیگری، همه زوایای مساله 
باید روش��ن ش��ود و مردم مطلع ش��وند که امر 
چگونه بوده و دولت همه تالش خود را در این 

یکسال انجام داده است.
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اقدامات اخیر آمریکایی ها در منطقه جنگ روانی است

گروه سیاس�ی:رییس دفت��ر رییس جمهور با بیان 
اینک��ه اقدامات اخیر آمریکایی ها در منطقه جنگ 
روانی اس��ت، گفت: دولت آمریکا ورشکسته است 
و م��ا آنه��ا را ۴ س��ال تحمل کردی��م و این ۱2 روز 

آخر هم روی آن. به گزارش اس��کناس به نقل از 
فارس، محمود واعظی رییس دفتر رییس جمهور 
در پایان جلس��ه هیات دولت در جمع خبرنگاران 
گفت: دولت ترامپ از روز اول که بر سر کار آمده، 
همه  تالش��ش این بوده در داخل ایران فش��اری 
را به وجود آورد. ما در گذش��ته جنگ اقتصادی و 
فشارهای مختلف را شاهد بودیم و در یک ماه آخر 
از 2- 3هفته گذشته تا این روزها، مرتب اخباری را 
تولید می کنند که بوی جنگ بدهد.واعظی تاکید 
کرد:  تحلیل من از همه داده ها این است که همانند 
گذشته بیشتر می خواهند جنگ روانی به راه بیندازند 
و مردم را برای یک جنگ و حمله مشغول و نگران 

کنند. آنها نگران بودند ایران در س��الگرد ش��هید 
سلیمانی اقدامی انجام دهد به همین دلیل موضع 
دفاعی گرفته بودند. بر همین اساس و طبق مسائلی 
ک��ه از جاهای مختل��ف دریافت کرده ایم اینگونه 
نیس��ت که نگران باش��یم از اینکه که اتفاق نظامی 
بیفتد.رئی��س دفتر رئیس جمهور با تاکید بر اینکه 
اکنون در داخل آمریکا خودش��ان گرفتاری زیادی 
دارن��د و جمه��وری خواهان و دموکرات ها به جان 
یکدیگر افتاده اند، اظهار داشت: ضمن اینکه رییس 
جمهوری هم در این کش��ور هس��ت که جدای از 
اینکه مس��ائل دموکراس��ی چیست و رقیب وی 8 
میلیون رأی بیش��تری آورده است، عنوان می کند 

که از قدرت کنار نمی رود.وی تاکید کرد:  این قبیل 
حرف ها و اظهارات فرافکنی است. ما نزدیک چهار 
سال صبر کردیم این ۱2 روز را هم صبر می کنیم 
و انشاءاهلل مشکلی پیش نخواهد آمد.این زورهای 
آخری است که این دولت ورشکسته مطرح می کند 
و هیچ اثری روی اقتصاد، صادرات وارداتی کشور ما 
ندارد و خودشان هم این را می دانند. به همین دلیل 
است که این خبرها هیچ تاثیری روی بازار ندارد.
واعظی درباره تحرکات اخیر آمریکایی ها در منطقه 
گف��ت: ب��ه اعتقاد من این ها برای خوش آمد رژیم 
صهیونیستی و برای فعالیت هایی که بعداً خواهند 

داشت این خوش خدمتی ها را انجام می دهند.

غنی سازی 20 درصد نتیجه فشارهای آمریکاست
گروه سیاس�ی:وزارت امورخارجه روس��یه بار دیگر تاکید کرد که 
ازس��رگیری غنی س��ازی 2۰ درصد اورانیوم در ایران در نتیجه 
فشارهای آمریکا بوده است. به گزارش اسکناس، ماریا زاخارووا، 
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه در گفت وگو با خبرگزاری 
تاس، ازس��رگیری غنی س��ازی اورانیوم تا 2۰ درصد را انحراف 
از برنامه جامع اقدام مش��ترک )برجام( دانس��ت و گفت که این، 
پیامد فشارهای آمریکا است.وی اظهار داشت: این مسئله هیچ 
ارتباطی با پایبندی ایران به تعهداتش ذیل توافق جامع پادمانی 
یا معاهده منع گس��ترش س��الح های هسته ای )ان پی تی( ندارد. 
از ای��ن لح��اظ، هی��چ ادعایی علیه طرف ایرانی مطرح نیس��ت. 
تمام مواد غنی شده تا 2۰ درصد همچنان تحت کنترل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی است. آژانس هیچ تالشی دال بر استفاده 

از این مواد برای اهداف اعالم نشده که ممکن است با ان پی تی 
مغایرت داشته باشد، اعالم نکرده است.زاخارووا افزود: همچنین 
به طور همزمان، ازسرگیری غنی سازی 2۰ درصدی انحراف از 
برجام اس��ت. تصمیم ایران برای غنی س��ازی دوباره اورانیوم در 
تاسیس��ات فردو نتیجه فشارهای آمریکا است.سخنوی دستگاه 
دیپلماسی روسیه در ادامه گفت: جامعه بین الملل در سال های 
اخیر این آگاهی درست را ایجاد کرده که ریشه اصلی این گونه 
انحرافات باید در نقض سیستماتیک تعهدات بین المللی از سوی 
آمریکا جستجو شود که برخالف ماده 25 منشور سازمان ملل، 
قطعنام��ه 223۱ ش��ورای امنیت س��ازمان مل��ل را نادیده گرفته 
و به عمد در مس��یر اجرای آن توس��ط س��ایر کش��ورها نیز مانع 

تراشی می کند.
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ریزش3۹هزارواحدی
شاخصبورس

شاخص کل بورس روز گذشته کاهشی چشم گیر داشت 
و بیش از 39 هزار واحد نزول کرد. به گزارش ایس��نا، 
در معامالت بازار س��رمایه ش��اخص کل بورس با 39 
هزار و 5۷۴ واحد کاهش رقم یک میلیون و 3۱۰ هزار 
واحد را ثبت کرد. شاخص کل با معیار هم وزن هم با 
۴8۱2 واحد کاهش به رقم ۴۶۰ هزار و 5۶8 واحد رسید.
معامله گران این بازار یک میلیون معامله به ارزش ۱۰9 
هزار و 8۷9 میلیارد ریال انجام دادند.صنایع پتروشیمی 
خلیج فارس، فوالد مبارکه اصفهان، ملی صنایع مس 
ایران، سرمایه گذاری تامین اجتماعی، معدنی و صنعتی 
چادرمل��و، بانک ملت و س��رمایه گ��ذاری نفت و گاز و 
پتروشیمی تامین نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 
منفی را روی بورس گذاشتند و سرمایه گذاری تامین 
اجتماعی، بهسازکاشانه تهران، فوالد مبارکه اصفهان، 
سرمایه گذاری سیماتامین، نوش مازندران، باما و سایپا 
سایر نمادهای پربیننده این بازار را تشکیل دادنددر آن 
سوی بازار سرمایه شاخص کل بورس هم با 3۱2 واحد 
کاهش به رقم ۱9 هزار و ۷۶ واحد رسید.در این بازار ۷۱8 
هزار معامله به ارزش 253 هزار و 9۶5 میلیارد ریال انجام 
شد.س��نگ آهن گوهرزمین، هلدینگ صنایع معدنی 
خاورمیانه، فوالد هرمزگان جنوب، سرمایه گذاری صبا 
تامین، بانک دی و ش��رکت آهن و فوالد ارفع نس��بت 
به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل صنعتی 
مینو نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر مثبت را روی 

فرابورس گذاشته اند.

بانکجهانیازبهبود
وضعیتاقتصادایرانخبرداد

در گ��زارش بانک جهانی، رش��د اقتص��ادی ایران 
نسبت به برآورد قبلی بهبود یافته است. به گزارش 
ایس��نا، بانک جهانی با انتش��ار گزارش��ی به بررسی 
چشم انداز اقتصادی جهان در سال 2۰2۱ و برآورد 
وضعیت اقتصادی در س��ال گذشته پرداخت. بانک 
جهانی در بخش دیگری از گزارش خود در خصوص 
ای��ران اعالم کرده اس��ت: انتظ��ار می رود که روند 
رش��د )مثبت( اقتصادی با احیای تقاضای مصرفی 
خانوارها و رشد بخش گردشگری از سر گرفته شود. 
این نهاد همچنین بر ضرورت سرمایه گذاری بیشتر 
در زیرس��اخت ها برای دس��تیابی به رشد بلندمدت 

تاکید کرده است.

دورخیزبیتکوینبرای
ثبترکوردهایجدید

ب��زرگ تری��ن بان��ک آمریکا از احتمال رس��یدن 
بیتکوی��ن ب��ه ۱۴۶ ه��زار دالر خب��ر داد. به نقل از 
سی ان بی سی، در حالی که رکوردشکنی های پی 
در پی بیتکوین در روزهای اخیر خبرساز شده است، 
ب��زرگ ترین بانک آمریکایی از احتمال رس��یدن 
ارزش بیتکوین به ۱۴۶ هزار دالر در بلندمدت خبر 
داده است. در حال حاضر ارزش بازار بیتکوین 5۷5 
میلیارد دالر برآورد می شود که در صورت تحقق 
قله پیش بینی ش��ده چی پی مورگان، این میزان 
ب��ا رش��د ۴.۶ برابری ب��ه 2.۷ تریلیون دالر خواهد 
رس��ید.  نوس��انات باالی ارزهای دیجیتال هنوز 
یکی از اصلی ترین موانع جایگزینی آن هابا طال 
اس��ت و در نظر بس��یاری از معامله گران، نوسانات 
بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتالی باالتر از آن است 
که یک سرمایه گذاری معقول باشد.  بیتکوین در 
روزهای اخیر تا 3۴ هزار دالر نیز پیشروی کرد اما 

صعود آن متوقف شد. 

عقبنشینینیویورک
ازاخراجشرکتهایچینی

ب��ورس نیوی��ورک اع��ال م کرد: در اخراج ش��رکت 
مخابرات��ی ب��زرگ چینی تجدید نظ��ر کرده و آنها 
در ای��ن ب��ورس باقی خواهند ماند. به نقل از رویترز، 
بورس نیویورک اعالم کرد: به خاطر ابهامات جدی 
در سیاس��ت واش��نگتن در قبال چی��ن و همچنین 
س��ردرگمی در اجرای قوانین در تصمیم خود برای 
اخراج س��ه ش��رکت چینی از این بورس تجدیدنظر 
ک��رده و نماد آنه��ا در بورس نیویورک باقی خواهد 
ماند.در صورتی که این تصمیم نهایی شود دومین 
ب��ار اس��ت که بورس نیوی��ورک به صورت ناگهانی 

تصمیم خود را تغییر می دهد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق از افزایش ورودی گمرکی، گوشی ها و تبلت های باالی ۶۰۰دالر از ۶درصد به ۱2 درصد خبر داد. به گزارش ایلنا، رحیم زارع در نشست خبری خود با تشریح گزارش 
کمیس��یون تلفیق، گفت:درمصوبات امروز یک تکلیف به ش��رکت های بیمه داده ش��د که مبلغ مقدار ۴۰۰ میلیارد تومان را برای کاهش تصادفات همراه با مرگ و میر در اختیار س��ازمان های 
راهداری، حمل و نقل جاده ای، نیروی انتظامی و اورژانس کشور قرار دهند.سخنگوی کمسیون تلفیق ادامه داد:در مصوبه دیگری تعریف جرائم رانندگی از 2درصد به 5 درصد افزایش یافت 

این هزینه برای هزینه های معلوالن شدید و ضایعه نخاعی که ناشی از تصادفات رانندگی و پیشگیری از معلولیت در نظر گرفته می شود.

افزایش ورودی 
گمرکی گوشی  و تبلت 
باالی ۶00 دالر 

اخبار

اخبار

»اسکناس« ضرورت تدوین طرح معیشتی بلندمدت را تبیین کرد؛

سیاست حمایتی مکمل حذف ارز 4200
گروه اقتصاد کالن:در شرایطی که بحث حذف 
ارز ۴2۰۰ تومان��ی از بودج��ه ۱۴۰۰ بی��ش از 
همیشه مطرح شده است،این ضرورت احساس 
می شود که دولت با تدوین یک برنامه منسجم 
و دقیق،در سال آینده با اجرای سیاست حمایتی 
و تخصیص کاالهای اساس��ی به خانوارها،از 
فش��ار بیشتر به معیشت مردم جلوگیری کند.
به گزارش»اس��کناس«،طبیعی است که اگر 
پیامدهای منفی کنار رفتن ارز ۴2۰۰ از اقتصاد 
کنترل نشود،تورم افسارگسیخته و کمبود منابع 
ایجاد خواهد شد و این موضوع میتواند چالش 
های بیشماری را برای اقتتصاد ایران به همراه 

داشته باشد.
حذف رانت با کنار فتن دالر ���4200

ی��ک عضو کمیس��یون تلفی��ق الیحه بودجه 
۱۴۰۰ با بیان اینکه این کمیسیون هیچ نرخی 
برای ارز تعیین نکرده و نمی کند، به پیامدهای 
پیامدهای واردات کاال با ارز ترجیحی اش��اره 
کرد و گفت که در کنار حذف ارز ترجیحی الزم 
است تا از خانوارها جهت تهیه کاالهای اساسی 
حمایت به عمل آید. مجتبی توانگر در گفت و 
گو با ایس��نا،توزیع رانت در میان واردکنندگان 
را از دیگ��ر آث��ار واردات کاال ب��ا ارز ترجیح��ی 
عن��وان و خاطرنش��ان کرد: اختص��اص ارز با 
نرخ ترجیحی، چیزی جز توزیع رانت در میان 
واردکنندگان نیست. میزان رشد واردات برخی 
از این کاالها تا زمانی که مشمول دریافت ارز 
ترجیحی می شدند در کنار کاهش واردات آنها 
پس از خروج از ش��مول دریافت ارز ترجیحی، 

ش��اهد روش��نی است که داللت بر توزیع رانت 
قابل توجه ناشی از واردات این کاالها با نرخ ارز 
ترجیحی دارد. کره و چای ازجمله این کاالها 
هستند که از ابتدای سال ۱398 تا ۱8 خردادماه 
که ارز ترجیحی اختصاص یافته به این کاالها 
حذف شده است، رشد شدید در واردات را تجربه 
کردند.توانگر در ادامه کاهش مصرف و افزایش 
واردات را از دیگ��ر پیامده��ای واردات ب��ا ارز ۴ 
هزار و 2۰۰ تومانی دانس��ت و افزود: درحالی 
که مصرف همه گروه های کاالهای اساس��ی 
در س��ال ۱398 نس��بت به سال ۱39۶ کاهش 
داشته و احتمااًل با افزایش قیمت آنها، در سال 
۱399 نیز این کاهش ادامه داش��ته اس��ت، اما 
واردات کاالهای اساسی در سال ۱398 نسبت 

به سال ۱39۷ افزایش داشته که به احتمال زیاد 
صرف قاچاق صادراتی یا صادرات مجدد پس از 
فراوری جزئی شده است.این عضو کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ یادآور ش��د: نکته 
قابل توجه درخصوص اختصاص ارز ترجیحی 
به واردات دارو آن است که درحالی که ارز با نرخ 
۴2۰۰ توم��ان ب��ه ازای هر دالر به واردات دارو 
اختصاص می یابد، اما تنها محصول نهایی یعنی 
داروی نهایی ساخته شده توسط شرکت های 
داروسازی و همچنین داروی نهایی وارد شده، 
مشمول قیمت گذاری شده و مواد اولیه وارداتی 
از شمول قیمت گذاری خارج هستند. ازهمین رو 
میزان ثبت س��فارش برای واردات مواد اولیه 
دارویی به شدت افزایش یافته است. درنتیجه 

به نظر می رس��د شیوه حمایت های دارویی نیز 
نیازمند تغییر است.وی تاکید کرد: در کنار حذف 
ارز ترجیح��ی الزم اس��ت تا از خانوارها جهت 
تهی��ه کاالهای اساس��ی حمایت به عمل آید. 
نتایج بررس��ی های این مطالعه نشان می دهد 
که هم مصرف متوسط کشوری و هم مصرف 
دهک س��وم )به عنوان دهک مرز خط فقر( از 
سال ۱395 به بعد، از کاالهای اساسی کاهش 
یافته اس��ت. بنابراین الزم اس��ت تا یک برنامه 
حمایت��ی برای تأمین حداق��ل کالری در نظر 
گرفته ش��ود. عضو ناظر مجلس در ش��ورای 
اقتص��اد در پای��ان گفت: باید توجه داش��ت در 
صورتی که سیاست حمایتی منجر به استفاده از 
پایه پولی شود، تورم های فزاینده در پی داشته و 
عماًل آثار سیاست حمایتی را خنثی خواهد کرد. 
با این حال در صورتی که سیاس��تگذار عزم بر 
اجرای سیاست حمایتی دارد، باید توجه داشته 
باشد که برنامه حمایتی پیش بینی شده، نباید 

یک برنامه تعهدآور بلندمدت باشد.
جمع بندی ���

الزم به یادآوری اس��ت که براس��اس گزارش 
های مس��تند و آمارهای رسمی،اکنون دست 
ک��م ۶۰ میلیون نفر از ایرانیان نیازمند حمایت 
معیش��تی هس��تند؛بنابراین حذف ارز ۴2۰۰ با 
یک برنامه حمایتی بلندمدت قابل اجرا است.
دولت باید به سرعت پیش نیازهای یک طرح 
بلندمدت معیش��تی را آم��اده کند چرا که تنها 
پرداخت مبالغ اندک نمیتواند زخم های ایجاد 

شده ناشی از تورم را ترمیم کند.

اقتصاد کالن

ژه
 ویـ

بر
خــ

سازمان ثبث اسناد و امالک کشور اخطار اداری اگهی مزایده  بدین وسیله به خانم زهرا محبی فرزند قربانعلی 
به شماره  ملی ۴۰۳۰۵۷۸۴۷۰ ابالغ می شود که به استناد اجراییه اگهی  مزایده به شماره ۷۰۰۰۰۴۶  مورخ 
۹۹،۱۰،۶ صادره از اجرای اسناد رسمی رباط کریم پالک ثبتی ۷۹۸۶ فرعی از ۱۱۵ اصلی متعلق به شما در 
تاریخ ۹۹،۱۰،۲۰ راس  ساعت ۹ الی ۱۲ در اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم واحد اجرای اسناد رسمی به 

فروش می رسد. 
رییس اداره ثبت اسناد و امالک رباط کریم_ احمد رحیمی شورمستی

مرجع رسیدگی کننده: شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم به کالسه پرونده ۹۹۳،۳،۹۸شماره 
حسین  درگه،علی  سعیدی  گزگز  خوانده؛  گادیزی  زارع  نرگس  خواهان:   ۹۸،۱۰،۵ تاریخ  به   ۱۵۶،۹۹ دادنامه 
به کالسه ۹۸،۱۴۱۷  نسبت  ثالث  اعتراض  المکان خواسته:تقاضای  نشانی مجهول  به  سعادتی،نادر سعادتی 
مطروحه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شعبه سوم رای قاضی شورا   در خصوص دعوی نرگس 
زارع به طرفیت خوانده گان گزگز سعیدی درگه،علی حسین سعادتی،نادر سعادتی،به خواسته اعتراض ثالث 
اجرایی نسبت به پرونده کالسه ۹۸،۱۴۱۷شعبه سوم شورای حل اختالف رباط کریم و نقض دادنامه و توقف 
اجرای حکمدر خصوص یک دستگاه وانت۶۹۷،۳۷ س۳۷ و تنظیم سند مذکور و نادیده گرفتن حقوق طبق ماده 
۱۴۶،۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی با عنایت با اینکه خواهان و خوانده در رای صادره پدر و فرزندی بوده که 
نشانه صوری بودن معامله می باشد ثانیا معترض شخص ثالث مطابق استشهادنامه محلی و وکالت نامه و 
استعالم صادره از محضر ۲۰ رباط کریم سند وکالت نامه ۳۰۹۸۵ تنظیمی فی مابین اقای علی حسین سعادتی 
و خانم نرگس زارع گادیزی اصالت و مطابقت با واقعیت و امضا و حضور اقای علی حسین سعادتی در محضر 
مورد تایید قرار گرفته و ثالثا از سال ۹۸ خودرو مذکور در ید خانم نرگس زارع بوده که طبق قاعده تصرف 
تصرف دلیل مالکیت می باشد،رابعا در طول مدت این ۹ سال خانم نرگس زارع به عنوان معترض شاخص ثالث  
بیمه شخص ثالث مربوط   به  خودرو را واریز نموده، خامسا کل مربوط به خالفی خودرو را طی این مدت بنام 
خانم نرگس زارع بوده است که نشانه و دلیل به مالکیت نرگس زارع می باشد و شهادت شهود هم مزید بر علت 
مالکیت ایشان می باشد لذا شورا ضمن نقض دادنامه مربوط طبق ماده ۱۴۶،۱۴۷ اجرای احکام و توقف اجرای 
احکام اجرایی را صادر و اعالم می دارد   رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل اعتراض در محاکم 

دادگستری رباط کریم می باشد.
شعبه سوم شورای حل اختالف شهرستان رباط کریم

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اگهی اخطار ماده ۱۰۱ ایین نامه اجرایی اسناد رسمی خانم زهراء زارع زمانی 
احد از وراث مرحوم داود مکی نیری ادرس رباط کریم روستای سپیدار خ امام خمینی پالک ۱۱۲ برابر گزارش 
وارده بشماره ۹۰۰،۵۰ مورخ ۹۹،۹،۲۶ کارشناس رسمی دادگستری مربوط به پرونده اجرایی کالسه۹۹۰۱۱۷۶ 
خط تلفن همراه ۰۹۱۲۸۶۶۵۱۶۱ به مبلغ ۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال و خط تلفن ۰۹۱۲۶۳۵۳۶۴۶ به مبلغ ۶۵،۰۰۰،۰۰۰ 

ریال ارزیابی گردید لذا وفق ماده ۱۰۱ ایین نامه اجرا چنانچه به مبلغ مذکور معترض هستین اعتراض خود را 
حداکثر ظرف مدت ۵ روز از تاریخ نشر اگهی این اخطاریه ضمیمه سه فقره فیش بانکی دستمزد کارشناس 
هیات سه نفره هر کدام به مبلغ ۲،۸۰۰،۰۰۰ریال واریز به شماره سیبا شماره ۰۱۰۳۱۳۴۸۰۰۰۰۱ نزد بانک ملی 
بنام کانون کارشناسان رسمی دادگستری به این اداره واقع در اسالمشهر قایمیه سایت اداری تحویل و ضمنا 
به اعتراض که خارج از موعد باشد یاذفاقد فیش بانکی دستمزد کارشناس باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد و 

ارزیابی قطعی و هیچگونه ادعا و اعتراض مسموع نیست و چنانچه دارای بیمه می باشد اعالم فرمایید. 
کفیل ثبت اسناد و امالک اسالمشهر

سازمان ثبت و امالک کشور اخطار ابالغیه سند رهنی ۹۸۰۰۵۶۹ بدینوسیله به خانم معصومه میرزایی فرد 
فرزند ماشاله به کدملی ۰۰۳۳۰۱۴۶۵۵ به ادرس رباط کریم انتهای بلوار مصلی باغستان دوم قطعه ۲۱ تفکیکی 
ابالغ می شود که بانک مسکن شعبه یافت رباط کریم به استناد سند رهنی شماره ۱۱۵۲۶ مورخ ۹۶۳،۱۰ دفتر 
اسناد رسمی شماره ۵۷ رباط کریم جهت وصول مبلغ ۹۳۵،۵۸۷،۴۱۵ ریال تا تاریخ ۹۶،۲،۲۶ به انضمام خسارت 
تاخیر متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تسویه کامل بدهی طبق مقررات علیه شما اجراییه صادر نموده و پرونده 
اجرایی به کالسه ۹۸۰۰۵۶۹ در این واحد تشکیل شده است و طبق گزارش مامور پست به دلیل عدم شناسایی 
ادرس ابالغ میسر نگردیده است، لذا طبق ماده هجده آیین نامه اجرا مفاد اجراییه فقط یک مرتبه در یکی از 
روزنامه های کثیر االنشار محلی اگهی میشود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ 
محسوب می گردد نسبت به بدهی اقدام ننمایید مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای بستانکار پس 

از ارزیابی از طریق مزایده فروخته و حاصل فروش ان طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفا خواهد شد.
رییس اداره ثبت و اسناد و امالک رباط کریم_احمد رحیمی شورمستی

اگهی فقدان سند مالکیت  آقای علی جباری  به موجب وکالتنامه ۹۰۰۰۷  ۹۹/۹/۲۸ دفترخانه ۶۵ همدان از طرف 
خانم مهناز جباری با تسلیم دو برگ استشهادیه محلی مصوق به مهر دفترخانه ۲۹ مدعی است که سند مالکیت 
ششندانگ پالک ۱.۸۵۳۶ واقع درهمدان ذیل ثبت – صفحه – درفتر امالک الکترونیکی ۱۳۹۹۲۰۳۴۶۰۳۴۰۰۴۳۵۵ 
سابقه ثبت دارد ونزد کسی دربیع شرط نیست /هست به علت جابجایی مفقود گردیده لذا به استناد تبصره 
الحاقی به ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت بدینوسیله اگهی می شود تا هر کس مدعی انجام معامله ویا وجود 
سند مالکیت نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی طی مدت ۱۰ روز اداره ثبت اسناد وامالک مراجعه وضمن 
ارائه اصل سند مالکیت ویا سند معامله اعتراض کتبی خود را تسلیم نماید ودر صورت انقضا مدت واخواهی 
ونرسیدن اعتراض ویا درصورت اعتراض چنانچه اصل سند مالکیت ارائه نشود سند المثنی به نام متقاضی 

صادر وتسلیم خواهد شد 
موسی حنیفه 

رئیس اداره ثبت واسناد وامالک شهرستان همدان – ناحیه دو

آگهی فقدان سند مالکیت  آقای سیدداود سید میرزائی طی با ارائه یک برگ استشهاد شهود مصدق تقاضای سند المثنی نموده و اعالم داشته که سند 
مالکیت ششدانگ پالک ۱۱۱۳۶/۴ اصلی بخش یک ثبت قم که در صفحه ۹ دفتر ۸۳۱ ذیل ۱۵۴۷۲۷ بنامش ثبت و صادر شده است مفقود گردیده است لذا 
مراتب باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت 
نزد خود و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبًا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ تا 

مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 
داود فهیمی نیک  سرپرست ثبت منطقه یک قم 

م / الف ۱۳۵۰۵

آگهی فقدان سند مالکیت  آقای اکبر آمره بموجب وکالت نامه شماره ۱۹۵۴۸ – ۱۳۹۹/۰۹/۰۲ دفتر ۱۰۷ قم با ارائه دو برگ استشهاد شهود مصدق اعالم 
داشته سند مالکیت تکبرگی ششدانگ پالک ۱۹۶۵/۲۳۸ اصلی واقع در بخش ۲ ثبت قم در دفتر الکترونیکی ۱۳۹۷۲۰۳۳۰۰۰۲۰۱۰۱۹۵ به شماره سریال 
۱۹۹۲۸۳ الف ۹۷ بنام عنایت اله عیوضی بزچلوئی صادره و تسلیم شده که نامبرده اعالم داشته سند مالکیت بر اثر بی احتیاطی مفقود گردیده لذا مراتب 
باستناد تبصره یک اصالحی ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود 
و یا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از انتشار آگهی ظرف مدت ۱۰ روز کتبًا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ نمایند تا مورد 

رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالکیت المثنی برابر مقررات اقدام خواهد شد. 
عباس پور حسنی حجت آبادی  رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 

م / الف ۱۳۵۰۶

 ۱۸۹۸/۱/۷/۳۰۸ شماره  پالک  به  شده  بنا  احداث  آن  در  که  زمین  قطعه  یک  ششدانگ  حدود  تحدید  چون  اختصاصی   حدود  تحدید  آگهی 
فرزند  چهرقانی   یوسفی  زینت  خانم  بنام  که   )۵۱ پالک   ۳۷ کوچه  حافظ  خیابان  توحید  متری   ۳۰ )نیروگاه  قم  ثبت  دو  بخش  در  واقع  اصلی 
نیز  ثبت  قانون   ۱۵ ماده  مطابق  از طرفی  نیامده  عمل  به  قانونی  نماینده  یا  و  مالک  عدم حضور  علت  به  که  است  ثبت  در جریان  باشد  می  غالمعلی 
وارده به  مذکور  مالک  تقاضای  و  رسمی  سند  فاقد  ساختمانهای  و  اراضی  تکلیف  تعیین  قانون   ۱۳ ماده  تبصره  طبق  لذا  نمود  عمل  توان   نمی 
۲/۱۰۸۴۲ – ۱۳۹۹/۱۰/۱۰ تحدید حدود اختصاصی پالک مذکور در روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۲ ساعت ۸/۳۰ الی ۱۲/۳۰ ظهر در محل وقوع ملک 
انجام می گردد بدینوسیله به اطالع مالکین و مجاورین یا وکیل و یا نماینده قانونی می رساند که در روز و ساعت مقرر در آگهی در محل مذکور حضور 
بهم رسانند مهلت قانونی اعتراض از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی به مدت یک ماه خواهد بود و اعتراضات مالکین و مجاورین طبق ماده ۲۰ قانون 
ثبت پذیرفته و رسیدگی خواهد شد. ضمنًا طبق تبصره ماده واحده مصوب ۷۳/۲/۲۵ معترضین ظرف مدت یک ماه پس از تسلیم اعتراض به اداره ثبت می 

بایست گواهی تقدیم دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی را نیز به این اداره ارائه نمایند. 
تاریخ انتشار آگهی: پنج شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۱۸

عباس پور حسنی رئیس ثبت اسناد منطقه دو قم 
م / الف ۱۳۴۹۶

برگ سبز و سند بنام کامران مرادی  موتورسیکلت ۱۲۵CDIپرند مدل ۱۳۸۴ شماره شهربانی ایران ۵۸۶۹۷-۵۴۱ شماره موتور *۱۲۰۲۵۵۷۳* شماره 
شاسی *B۳***۸۴۵۲۱۷۹P۱۲۵* مفقود گردید و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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اولینسالگردشهادتسردارسرافرازحاج
»قاسمسلیمانی«دربیمهایرانبرگزارشد

مراسم اولین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسالم، 
شهید حاج »قاسم سلیمانی« و همرزمان شهیدش 
ب��ا حض��ور مدیرعامل، معاونین و مدیران س��تادی 
بیمه ایران، مدیران عامل شرکتهای ایران معین و 
س��با، سردار صابری جانشین فرمانده سپاه حضرت 
محمد رس��ول اهلل)ص( تهران بزرگ و دکتر زمانی 
فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت امور اقتصادی 
و دارایی در ساختمان مرکزی بیمه ایران برگزار شد.  
به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، دکتر رضایی 
مدیرعامل بیمه ایران در این مراسم سردار سلیمانی 
را یک��ی از تاثیرگذارتری��ن فرماندهان دوران اخیر 
برشمرد وگفت: سردار سلیمانی در تاریخ معاصر به 
خصوص دوران دفاع مقدس یکی از شخصیت های 
بزرگ کشور ما در عرصه مقاومت و جهاد بود.   سردار 
صابری جانشین فرمانده سپاه حضرت محمد رسول 
اهلل)ص( تهران بزرگ، س��خنران مراسم نخستین 
سالگرد شهادت سردار شهید قاسم سلیمانی بود که 
ضمن برش��مردن ویژگیهای بارز اخالقی و معنوی 
این شهید واالمقام و همرزمان شهیدش، بر تبعیت 

از راه این شهیدان گرانقدر تاکید کرد.  

بانکتجارتچگونگیواگذاری
سهامدولتبهبانکهارااعالمکرد

" وتج��ارت" در اطالعی��ه ای چگونگ��ی واگذاری 
بخش��ی از س��هام دولت در تعدادی از ش��رکت های 
بورسی به این بانک را تشریح کرده است. به گزارش 
روابط عمومی بانک تجارت،در اطالعیه منتشر شده 
در س��ایت کدال این بانک آمده اس��ت: باعنایت به 
مفاد تصویب نامه شماره ۱۱52۷۴/ت583۱۷ مورخ 
دهم دی ماه 99 هیئت محترم وزیران در خصوص 
مصوبه جلسه مورخ هفتم دی ماه 99 مبنی بر موافقت 
با واگذاری بخش��ی از باقی مانده س��هام دولت در 
تع��دادی از ش��رکت های بورس��ی ب��ه این بانک به 
استحضار می رساند؛ بر مبنای مصوبه فوق، وزارت 
امور اقتصادی و دارایی)س��ازمان خصوصی سازی( 
مکل��ف اس��ت مع��ادل چهارصد و س��ی و پنج هزار 
میلی��ارد )۴35،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰( ری��ال از باقی 
مانده سهام متعلق به دولت در این شرکت های را به 

بانک های ملت، صادرات و تجارت واگذار کند.

پرداخت۲3هزارمیلیاردتومان
تسهیالتطی۱۰ماه

مدیرعام��ل بان��ک قرض الحس��نه مه��ر ایران از 
پرداخ��ت 23 ه��زار میلیارد تومان تس��هیالت طی 
۱۰ م��اه خب��ر داد. به گزارش خبرنگار ایبِنا، مرتضی 
اکبری، مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران 
در نشست خبری انعقاد تفاهم نامه با موضوع اعطای 
تسهیالت قرض الحسنه اشتغالزایی به روستاییان و 
ساکنان مناطق محروم، در چارچوب تفاهم نامه با 
معاونت توس��عه روستایی و مناطق محروم ریاست 
جمهوری با هدف ایجاد و تثبیت اشتغال در مناطق 
یاد شده، گفت: طی سال های اخیر در زمینه اعطای 
تس��هیالت به مناطق روس��تایی، با شناس��ایی این 
مناطق و همکاری س��ازمان ها و نهادهای مرتبط 
تس��هیالتی در جهت افرایش اشتغالزایی و معیشت 
مردم پرداخت ش��ده اس��ت.  وی با اش��اره به اینکه 
از ابت��دای امس��ال تاکنون 23 ه��زار میلیارد تومان 
تسهیالت به یک میلیون و  8۰۰ هزار نفر پرداخت 
ش��ده است، افزود: براساس تفاهم نامه منعقد شده، 
تس��هیالت به طرح های اش��تغال زایی مورد تایید 
معاونت توس��عه روستایی پرداخت می شود. در این 
تفاهمنامه فرد متقاضی تسهیالت با دریافت معرفی 
نامه کتبی از معاونت توسعه روستایی، آن را به یکی از 
شعب بانک مهر ایران ارائه می کند و بانک مطابق با 
ضوابط مربوطه، به وی تسهیالت پرداخت می کند.  
به گفته مدیرعامل بانک قرض الحسنه مهر ایران، 
تسهیالت پرداخت شده بر مبنای عقد قرض الحسنه 
و به منظور ایجاد اش��تغال اس��ت. این تسهیالت با 
کارمزد ۴ درصد در س��ال پرداخت می ش��ود و دوره 
بازپرداخت آن نیز حداکثر ۴8 ماه اس��ت. پرداخت 
تسهیالت قرض الحسنه  منوط به دارا بودن شرایط 
معرفی شدگان برای دریافت وام قرض الحسنه بر 

اساس اعالم بانک مرکزی است.

بنیاد بین المللی غدیر از مدیر عامل و بانک رفاه کارگران به خاطر حمایت  از برنامه های این بنیاد در کمک به هموطنان در مناطق محروم کش��ور، قدردانی کرد. به گزارش روابط عمومی 
بانک رفاه کارگران، بنیاد بین المللی غدیر از این بانک که در برنامه کمک های مؤمنانه و اهدای بسته های بهداشتی )ماسک و مواد ضدعفونی( در مناطق محروم کشور و اقشار آسیب پذیر 
با این بنیاد همکاری و حضوری فعال و چشمگیر داشت، قدردانی کرد.  بر اساس این گزارش، بنیاد بین المللی غدیر با اهدای لوح سپاس از حمایت های همه جانبه اسماعیل هلل گانی مدیر 

عامل و مجموعه بانک رفاه کارگران در کمک به هموطنان، تقدیر و تشکر کرد. 

بنیاد بین المللی غدیر 
از بانک رفاه کارگران 
قدردانی کرد

خبر

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

رییس اداره کل سامانه های نرم افزاری پست بانک ایران: 

احراز هویت بیومتریک موجب حذف کاغذ بازی می شود
گ�روه بان�ک و بیم�ه: فتان��ه توحی��دی رییس 
اداره کل راهب��ری و نظ��ارت برس��امانه های 
نرم اف��زاری پس��ت بان��ک ایران با اش��اره به 
راه اندازی دستگاه احراز هویت بیومتریک در 
راس��تای توسعه بانکداری دیجیتال در شعب 
ای��ن بان��ک گفت: اس��تقرار این دس��تگاه ها 
موجب حذف کاغذبازی و کاهش هزینه های 
مشتریان شده است.   تصویربه گزارش روابط 
عمومی پست بانک ایران، مهندس توحیدی 
تصریح کرد: این روش احراز هویت با هدف 
حذف دریافت اسناد کاغذی از مشتریان انجام 
گرفته و عالوه بر ارتقاء امنیت، اصالت احراز 
هوی��ت را نیز تضمین می کند. به گونه ای که 
با ترکیب کارت ملی هوش��مند و اثر انگش��ت 
در کنار تطابق چهره مشتری با تصویر کارت 
ملی وی، ش��عب و باجه های بانکی از اصالت 
مش��تری اطمینان پی��دا می کنند. وی افزود: 
ب��ا بهره گی��ری از ای��ن روش، دیگر نیازی به 

دریافت کپی شناسنامه و کارت ملی مشتری 
بص��ورت کاغذی نیس��ت و صرفًا نگهداری 
کدرهگی��ری که پ��س از انجام مراحل احراز 
هوی��ت بیومتری��ک، بص��ورت نرم اف��زاری 
تولی��د و ارائ��ه  و در قال��ب فای��ل نگه��داری 
می ش��ود، کفای��ت می کند. ریی��س اداره کل 

راهبری و نظارت برس��امانه های نرم افزاری 
پس��ت بانک ایران اضافه کرد: در مرحله اول 
۱2دس��تگاه احرازهویت بیومتریک در شعب 
پس��ت بانک ایران فعال شده که شامل؛ شعب 
اس��تان قزوین و ش��ش ش��عبه استان تهران 
اس��ت و راه اندازی آن در باجه های بانکی نیز 

مدنظر می باش��د. وی خاطرنش��ان س��اخت: 
درح��ال پای��ش نق��اط ضعف و ق��وت و اخذ 
بازخورده��ای حاصل��ه از این روش به جهت 
ارتقاء و بهبود هستیم و بطور موازی نیز طرح 
توس��عه در تمامی ش��عب بانک را تا بهمن ماه 
سال جاری در دستور کار قرار داریم. توحیدی 
گفت: دس��تگاه های احراز هویت بیومتریک 
قابلی��ت ارائه خدم��ات پایه بانکی را دارا بوده 
و در همین راس��تا، خدمات افتتاح حس��اب نیز 
به زودی برروی این بس��تر به مش��تریان ارائه 
خواهد ش��د. وی درپای��ان افزود: عدم تبادل 
اسناد کاغذی بین مشتری و بانک که با توجه 
به شیوع ویروس کرونا می تواند موجب انتقال 
بیماری باش��د از یک س��و و صرفه جویی در 
وقت و زمان اش��خاص و کاهش هزینه ها و 
ارتقاء کیفیت و امنیت خدمات از سوی دیگر 
از مهمترین آثار اس��تقرار دس��تگاه های احراز 

هویت بیومتریک می باشد.

بانک و بیمه

رعایتنکردنحقتقدم
دومیندلیلتصادفاتپایتخت

کارش��ناس تصادفات پلی��س راهور پایتخت گفت: 
رتب��ه دوم عل��ل وقوع تصادف��ات، رعایت نکردن 
حق تقدم عبور در ش��هر تهران اس��ت و بیش��ترین 
محل هایی که شاهد وقوع این نوع تصادفات هستیم 

تقاطع ها و میادین هستند.
به گزارش خبرنگار مهر، س��رهنگ رابعه جوانبخت 
در برنامه ش��هر امن در خصوص عدم رعایت حق 
تق��دم و تصادفات در ش��هر ته��ران اظهار کرد: اگر 
دو یا چند وس��یله نقلیه در یک زمان واحد بخواهند 
از ی��ک تقاط��ع و ی��ا یک مس��یر عب��ور کنند حتمًا 
تداخل��ی بی��ن تردد آنها ب��ه وقوع می پیوندد و وقوع 
تصادف حتمی اس��ت و برای آنکه از این تصادفات 
جلوگی��ری ب��ه عمل آید قانون یکس��ری قوانین را 
تعیین و مشخص کرده است که عبور وسایل نقلیه 
را نس��بت به یکدیگر مش��خص و اولویت بندی کند 

تا از تصادفات جلوگیری شود.
وی گفت: متأسفانه رتبه دوم علل وقوع تصادفات 
همین عدم رعایت نکردن حق تقدم عبور در شهر 
تهران است و بیشترین محل هایی که شاهد وقوع 
ای��ن ن��وع تصادفات هس��تیم تقاطع ه��ا و میادین 

هستند.

کشف۶تنحشیشوتریاکدرسراوان
فرمانده مرزبانی ناجا از ناکامی قاچاقچیان در انتقال 
محموله بزرگ موادمخدر و کشف ۶ تن حشیش و 
تریاک توسط مرزبانان سیستان و بلوچستان ایران 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش خبرگزاری فارس، فرمان��ده مرزبانی 
ناج��ا از ناکام��ی قاچاقچیان و کش��ف بیش از ۶ تن 
انواع موادمخدر توس��ط مرزداران استان سیستان و 

بلوچستان خبر داد.
سردار احمدعلی گودرزی در تشریح این خبر اظهار 
داش��ت: در راس��تای کنترل و مراقبت از نوار مرز و 
برخورد قاطع با قاچاق موادمخدر در سرحدات کشور، 
مرزداران استان سیستان و بلوچستان از فعالیت یک 
بان��د حرفه ای قاچاق موادمخ��در در منطقه مرزی 
مکس��وخته س��راوان مطلع  ش��ده و با برنامه ریزی 
دقی��ق عملیاتی و تش��دید اقدامات کنترلی، انهدام 
این باند و کش��ف محموله موادمخدر در دس��تورکار 

مرزبانان قرار گرفت.

یکمیلیارددالرهزینهداروو
تجهیزاتپزشکیکرونا

مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو، 
گف��ت: 5۰ درص��د س��همیه ارزی دارو در حوزه کرونا 
هزینه شده است. به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحیدر 
محمدی، اظهار کرد: از 2.5 میلیارد دالر ارز تخصیص 
داده شده به دارو و تجهیزات و پزشکی تنها یک میلیارد 

و 8۰۰ میلیون تومان تأمین شده است.
وی افزود: از این میزان، بالغ بر یک میلیارد دالر مربوط 
به دارو بوده که 5۰۰ میلیون دالر آن صرف داروهای 

کرونا شده است.
محمدی با اشاره به ارزبری دارو و تجهیزات پزشکی 
کرون��ا، بی��ان کرد: تاکنون ۴8۶ میلیون دالر در کرونا 
ب��رای دارو هزین��ه کرده ایم و این رقم بزرگی اس��ت. 
همچنین معادل این عدد در حوزه تجهیزات پزشکی 

کرونا هزینه کرده ایم.
مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل س��ازمان غذا و دارو 
ادامه داد: برآورد می کنیم از 2.5 میلیارد دالر ارز دارو و 
تجهیزات و پزشکی حدود یک میلیارد دالر در سال 99 
برای کرونا هزینه شود و در این صورت ۱.5 میلیارد دالر 
سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی عاید ما خواهد 
شد و سهمیه ارزی دارو و تجهیزات پزشکی نسبت به 

سال 98 بسیار کمتر خواهد بود.
 

عوارضمرگبارواکسنتقلبیکرونا
س��خنگوی س��ازمان غذا و دارو گفت: فروش هرگونه 
واکسن با برچسب واکسن کرونا در ناصرخسرو و فضای 
مجازی تخلف بوده و استفاده از آنها عوارض جدی در 
پی دارد. به گزارش فارس، کیانوش جهانپور سخنگوی 
سازمان غذا و دارو در ارتباط زنده تلویزیونی در خصوص 
برخی اخبار در خصوص فروش واکسن کرونا در بازار 
سیاه و ناصر خسور توضیح داد: افراد سودجو و فرصت 
طلب در بسیاری از کشورها اقدام به کاله برداری در 
این زمنیه کردند که متاسفانه در کشور ما در بازار سیاه 
ناصرخسرو چنین شایعاتی دامن زده شد اما اطالعات 
میدانی نشان می دهد چنین موضوعی وجود ندارد و اگر 
کاالیی با برچسب واکسن کرونا و آنفلوآنزا در بازار سیاه یا 

فضای مجازی به فروش رسید کاالیی تقلبی است.
وی عنوان کرد: با توجه به اینکه زنجیره انتقال واکسن 
کرونا به کش��ور خاص اس��ت و تهیه این واکس��ن در 
بازارهای غیرر س��می اثربخش��ی ندارد و مصرف آنها 

منجر به عوارض جدی و مرگ خواهد شد

جامعه یک مقام مسئول خبر داد؛حوادث

همزمان روی ۶ واکسن کرونا کار می کنیم
گ��روه اقتصاد اجتماعی: رئیس س��ازمان غذا 
و دارو با بیان ۶ واکس��ن با ۶ روش در کش��ور 
در ح��ال تولی��د اس��ت که برای ای��ران با این 
محدودیت های ایجادش��ده دستاورد بزرگی 
اس��ت" ادام��ه داد: ب��ه زودی اتفاقاتی در این 
حوزه می افتد که سبب تحیر دوست و دشمن 

می شود.
ب��ه گ��زارش اس��کناس و به نقل از تس��نیم، 
محمدرضا شانه ساز در مراسم بهره برداری از  
یک واحد تولیدی ملت بلون و باکیفیت ترین 
پارچه تولید ماسک ایران که پیش ازظهر امروز 
در شهرک صنعتی اشتهارد برگزار شد اظهار 
داش��ت: ایران دومین کش��وری بود که ورود 
کرونا در آن مشاهده و سبب غافلگیری شد.
وی با اشاره به محدودیت های موجود در زمان 
ورود کرونا به کشور، افزود: در اولین فرصت 
ممکن بسیج جلوتر از دولت حرکت کرد و به 
میدان آمد و ش��روع به تولید ماس��ک و دیگر 

اقالم مورد نیاز مردم کرد.
رئیس سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت 

ب��ا بیان اینکه "امروز با کمال صداقت عرض 
می کن��م ک��ه اگر همکاری بس��یج و هیئات 
مذهبی نبود ش��رمنده ش��هیدان می شدیم" 
اضافه کرد: دش��منان بعد از س��ال ها تمرین و 
ایجاد محدودیت ایس��تاده بودند که زانوزدن  
ای��ران را در مقاب��ل وی��روس کرونا را ببینند و 
شروع به جشن و پایکوبی کنند؛ این موضوع 

به برکت اخالص بسیجیان مهار شد.

وی ب��ا اب��راز اینک��ه "کش��ورهای بزرگی در 
مقابل کرونا زانو زدند و در صورتی که حضور 
بسیج در این موضوع نبود جمع کردن کرونا 
بس��یار س��خت و نش��دنی بود" تصریح کرد: 
ب��ه دس��تان تمام عزیزان ک��ه در جمع کردن 
ای��ن موضوع کمک کردند بوس��ه می زنیم و 
بس��یج با این اقدام نش��ان داد که دغدغه ای 
جز س��المت مردم ندارد.رئیس س��ازمان غذا 

و داروی وزارت بهداش��ت ب��ا یادآوری اینکه 
"در حوزه تولید ماس��ک از  ۱2۰ هزار عدد به 
۴۰ میلیون ماس��ک در روز رسیده ایم که این 
اقدام با اقدامات بزرگ بسیج همراه بود" افزود: 
کیفیت ماسک در زمان حاضر بسیار مهم است 
و با ورود ویروس جهش یافته انگلیسی کرونا 
پیشگیری و کنترل این بیماری تنها با ماسک 

و ضدعفونی کننده مقدور است.
وی با اعالم اینکه "۶ واکس��ن با ۶ روش در 
کش��ور در حال تولید اس��ت ک��ه برای ایران 
با این محدودیت های ایجادش��ده دس��تاورد 
بزرگی اس��ت" ادامه داد: به زودی اتفاقاتی در 
این حوزه می افتد که س��بب تحیر دوس��ت و 

دشمن می شود.
وی با بیان اینکه "در مترو، اتوبوس ها و اماکن 
پرتجمع ماسک باید بسیار باکیفیت باشد تا از 
کرونا و سرایت آن جلوگیری کند" تأکید کرد: 
با ظرفیت های موجود در کش��ور و امکاناتی 
ک��ه در زمان حاض��ر وجود دارد امکان تأمین 

نیازهای دیگر کشورها میسر شده است.

اقتصاد اجتماعی

پزشکان بخش خصوصی شهید نیستند!
پرونده شهدای »مدافع سالمت« در پیچ و خم تحقق وعده ها

گروه اقتصاد اجتماعی: با گذشت ۱۰ ماه از شیوع بیماری کرونا و جان باختن 
حدود سیصد نفر از کادر درمان، پرستاران و نیروهای خدماتی در راه مبارزه 
با کرونا در بخش خصوصی و دولتی شاهد روند کند رسیدگی به پرونده 
جان باختگان هستیم به طوری که بیم آن می رود رسیدگی به پرونده آنها 

مشمول زمان شود و همه چیز زیر گرد فراموشی از یاد برود.
به گزارش اسکناس و به نقل از فارس، قریب به ده ماه از شیوع ویروس 
کرونا در کشور می گذرد، از همان روزهای اول شیوع بیماری در کشور 
بود که خاکریزهای مبارزه با این بیماری ناشناخته در کشور ساخته شد و 
کادر درمانی از ابتدای فراگیری این بیماری در خاکریز اول مبارزه با آن 
قرار گرفتند، یک هفته از شیوع این بیماری در کشور نگذشته بود که خبر 
شهادت اولین شهید مدافع سالمت در رسانه ها منتشر شد. در آن دوران 
اظهار نظرهای بسیاری برای شهید خواندن مدافعان سالمت در میان بود، 
وعده هایی هم داده شد اما حاال با گذشت چندین ماه از شیوع ویروس کرونا 
و شهادت بیش از صد نفر مدافعان سالمت در این عرصه سعید اوحدی 

رئیس بنیاد شهید از تایید شهادت ۶۰ نفر از مدافعان سالمت خبر داده و 
اعالم کرده است که بقیه موارد نیز به دقت بررسی خواهد شد.

روند کند بررسی پرونده وضعیت شهدای مدافع سالمت درحالی است 
که چندی پیش رئیس س��ازمان نظام پزش��کی در این خصوص گالیه 
کرده و از برخی مصادیق ش��هید خدمت تلقی ش��دن مدافعان س��المت 

انتقاد کرده بود.
بیستم اسفند سال گذشته سعید نمکی، وزیر بهداشت و درمان در نامه ای 
به رهبر معظم انقالب درخواست کرد متوفیان کادر درمان را که در صف 
مبارزه با کرونا قرار دارند، ش��هید خدمت محس��وب ش��وند. در بخشی از 
این نامه آمده  بود: »از آنجا که این عزیزان جان برکف همچون مدافعان 
حرم در دفاع از حریم سالمت مردم جانفشانی کرده اند، از حضرت عالی 
تقاضا دارم موافقت فرمائید جان باختگان تیم پرستاری، پزشکی و خدماتی 
بخش های مراقبت از بیماران کرونایی به عنوان شهید محسوب گردند.« 
پس از درخواس��ت وزیر بهداش��ت، رهبر معظم انقالب با پیشنهاد سعید 

نمکی مبنی بر شهید خدمت خواندن جانباختگان کادر پزشکی، پرستاری، 
بهداشتی و خدماتی در خدمت رسانی به بیماران مبتال به ویروس کرونا 

موافقت کردند.
در آن دوران وقتی برای نخس��تین بار آمار جان باختن کادر درمانی که 
در خط مقدم مبارزه با کرونا حضور داش��تند به صورت رس��می از س��وی 
دانشگاه های علوم پزشکی و وزارت بهداشت اعالم شد ماجرای شهید 
خدمت خواندن مدافعان سالمت باز هم با حرف و حدیث هایی روبه رو 
شد. بر اساس اعالم دانشگاه های علوم پزشکی از شهرهای مختلف به 
س��ازمان نظام پزش��کی گواهی می داد تا دوم تیر امس��ال ۱2۰ نفر از کادر 
درمان و مدافعان سالمت بر اثر کرونا جان باختند و این در حالی بود که 
تا 23 تیرماه یعنی حدود 2۰ روز بعد از آمار اولیه فقط پنج نفر از مدافعان 
سالمت در گلزار شهدای بهشت زهرا )س( تدفین شدند و اگر قانون را 
معیار پذیرش خواسته وزیر بهداشت و درمان بدانیم باید طبق آن، شهدای 

خدمت در گلزار شهدا تدفین می شدند.

مالک رقابت بانک ها در آینده میزان ارائه خدمات غیرحضوری است
گروه بانک و بیمه: مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران با بیان اینکه 
تحوالت حوزه بالک چین در دنیا، وضعیت بانکداری را تحت تاثیر قرار 
داده است، گفت: در آینده مالک رقابت بانک ها به جای نرخ سود، سطح 
خدمات غیر حضوری خواهد بود. به گزارش روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، دکتر علی صالح آبادی در هفتمین جلسه مجازی اتاق 
فکر بانک توسعه صادرات ایران ، افزود: از میان خدمات ارزی، ریالی و 
اعتباری که از سوی بانک ها ارائه می شود، خدمات ریالی بیشترین توجه 
را به خود معطوف کرده و الزم است در این زمینه باالترین کیفیت خدمات 

غیر حضوری به مش��تریان ارائه ش��ود. وی از مدیریت فاوا بانک توسعه 
صادرات ایران خواست با همکاری امورشعب بانک توسعه صادرات ایران، 
راهکارهای انتقال خدمات ارزی بانک بر بستر الکترونیکی را بررسی و 
ارائه خدمات غیر حضوری در این زمینه را ارتقا دهند. مدیرعامل بانک 
توسعه صادرات ایران، گفت: در حوزه خدمات اعتباری غیر حضوری بنا 
داریم سامانه CBRM مبدل به LOS شود تا مراحل فرایند درخواست 
مشتری تا تصویب و ابالغ و اجرا به طور کلی الکترونیکی انجام شود؛ 
در این زمینه واحد IT بانک با یکی از شرکت های تابعه بانک همکاری 

دارد. به گفته صالح آبادی، "بانکداری باز" جزو اولویت های بانک توسعه 
صادرات ایران بوده است؛ هرچند راه اندازی این سازو کار نیازمند بررسی 
و آمادگی بیش��تر س��امانه های بانک اس��ت. وی اعالم کرد: "بانکداری 
باز" از س��ال آینده با توس��عه بس��ترهای فنی با جدیت بیشتری در سطح 
شعب دنبال خواهد شد. وی گفت: جلسات هفتگی در حوزه " بانکداری 
باز" در بانک برگزار و طی آن فرایند عملیاتی "بانکداری باز" در سه فاز 
"عملیات شرکت های تابعه بانک"، "تسویه معامالت بازار سرمایه " و 

"ارائه خدمات به مشتریان بانک" بررسی می شود. 
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انرژی

ماجراجوییهایتروریستیآمریکا
منجربهحادثههواپیمایاوکراینیشد

سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای با تاکید بر 
این که حادثه تلخ سقوط هواپیمای اوکراینی، در پی 
اقدامات تروریستی آمریکا در منطقه به وقوع پیوست 
نوش��ت: انتقام س��خت از آنان نیز دستور کار پاسداران 

انقالب و مجاهدان مومن امت اسالمی خواهد بود.
 به گزارش روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمی، سپاه پاسداران انقالب اسالمی در بیانیه ای 
ضم��ن  گرامیداش��ت ۱8 دی ماه س��الروز ش��هادت 
جمعی از هموطنان عزیز در حادثه سقوط هواپیمای 
اوکراینی اعالم کرد: با گذش��ت یک س��ال از حادثه 
س��قوط هواپیمای مس��افربری اوکراینی که پس از 
ماجراجویی و جنایت تروریستی امریکا و متعاقب آن 
ضربه موشکی به پایگاه تروریست ها در عین االسد و 
شرایط جنگی منطقه رخ داد؛ همچنان فراق فرزندان 
عزی��ز مل��ت ایران غم و اندوهی عمیق را در دل های 

همگان گذاشته است.
 در این بیانیه  آمده اس��ت: پاس��داران انقالب اسالمی، 
ط��ی چه��ار دهه اخیر همواره در میدان های مبارزه با 
ظالمین و مستکبرین در دفاع  از امنیت و منافع ملی 
و صیانت از  آرامش و سالمت مردم حضور شجاعانه 
و فداکارانه داشته و جان خود را سپر بالی ملت ایران 

کرده اند.  

معاونوزیرراه:۵۰درصدپستهای
سازمانیاینوزارتخانهبالتصدیاست

معاون پشتیبانی و توسعه منابع وزارت راه و شهرسازی 
گفت: این وزارتخانه ۶۰ هزار پست مصوب دارد که از 

این شمار 3۰ هزار پست بالتصدی است.
به گزارش ایرنا، نعمت اهلل ترکی روز چهارش��نبه در 
نشس��ت با اس��تاندار بوشهر افزود: درحالی 5۰ درصد 
پس��ت های وزارت راه و شهرس��ازی بالتصدی است 
که ۷3 هزار نیروی انسانی در این وزارتخانه مشغول 
کار هستند. وی ادامه داد: یکی از مشکالت موجود در 
وزارت راه و شهرسازی وضعیت پست های بالتصدی 
و حتی با تصدی در این وزارتخانه و ادارات کل استانی 
اس��ت. ترکی بیان کرد: وزارت راه و شهرس��ازی در 
بوشهر 23۰ نفر نیروی انسانی دارد که از این تعداد 9۰ 
نفر قراردادی هستند، برهمین اساس در این شرایط 
ساماندهی وضعیت نیروهای انسانی این وزارتخانه در 

دستور کار قرار گرفته است.

۶۰۰نفرازطرحمسکنملیتهران
انصرافدادند

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران با بیان اینکه 
در اس��تان ته��ران فق��ط ۶۰۰ نفر از ط��رح اقدام ملی 
مسکن انصراف دادند، گفت: از ساعت ۱۰ صبح فردا 
به مدت یک هفته سایت برای ثبت نام مجدد و اصالح 
اطالعات باز می شود.  خلیل محبت خواه در گفت وگو 
ب��ا خبرنگار اقتصادی ایلن��ا درباره انصراف دهندگان 
مسکن ملی در استان تهران اظهار داشت: ۷3 هزار و 
3۷۷ نفر در شهرهای کمتر و بیشتر از ۱۰۰ هزار نفر 
تهران در طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند که 
از این تعداد 59 هزار و ۶22 نفر متقاضی مسکن ملی 
در شهرهای پرند، پردیس و ایوانکی بودند. وی ادامه 
داد: از ای��ن اف��راد 3 هزار و 3۴۴ تفر در اس��تان تهران 
و 8 هزار و ۷29 نفر در ش��هرهای جدید حائز ش��رایط 
بودند و تایید نهایی شدند. که به ترتیب 2 هزار و 8۷9 
نفر در استان تهران و 8 هزار و 3۷۰ نفر در شهرهای 

جدید به مرحله افتتاح حساب رسیدند.
مدی��رکل راه و شهرس��ازی اس��تان ته��ران گفت: از 
مجموع افرادی که به مرحله رسیدند ۶۰۰ نفر افتتاح 

حساب نداشتند که این معنای انصراف است.

بررسیپروژههایتوسعهسواحل
مکرانباسفرجهانگیریبهچابهار

معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: در س��فر معاون 
اول رئیس جمهور با همراهی مقام عالی وزارت راه و 
شهرسازی قرار است پروژه های توسعه سواحل مکران 

مورد بررسی قرار می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تس��نیم محمد راس��تاد با اشاره 
به س��فر امروز معاون اول رئیس جمهور با همراهی 
وزیر راه و شهرسازی به بندر چابهار اظهار کرد: قرار 
اس��ت در این س��فر مقام عالی وزارت راه و شهرسازی 
به همراه معاون اول رئیس جمهور بازدیدی را از بندر 
چابهار داشته باشند. وی ادامه داد: یکی از برنامه هایی 
که در این س��فر پیش بینی ش��ده بابت جلسه  بررسی 
پروژه های توس��عه سواحل مکران است تا مهمترین 
اقدام��ات انجام گرفت��ه در قالب گزارش ارایه و مورد 
بررسی قرار گیرد. وی افزود: سازمان بنادر و دریانوردی 
مهمترین اقداماتی که برای سواحل مکران انجام داده 
مربوط به پروژه های بندر چابهار است و در این زمینه 
ظرفیت این بندر از 2 میلیون تن در سال به 8 میلیون 

تن ارتقاء  داده شده است.

افزایش۷۵هزاربشکهایعرضه،
تأثیریدرخروجیاوپکپالسندارد

بیژن زنگنه - وزیر نفت در نشست اوپک پالس به 
افزایش تولید ۷5 هزار بشکه ای کشورهای روسیه 
و قزاقس��تان برای ماه های فوریه و مارس اش��اره 
ک��رد و گف��ت: این میزان تغییر در تولید، تأثیری در 
خروجی اوپک پالس و بازار جهانی نخواهد داشت.
وی درباره نتایج این نشست اظهار کرد: تصمیم بر 
این شد که به دلیل مشکالتی که کشورهای روسیه 
و قزاقس��تان داش��تند و توافقی که عربستان با آنها 
کرده بود، تولید کشورهای روسیه و قزاقستان برای 
ماه فوریه روزانه ۷5 هزار بشکه و برای ماه مارس 
نیز روزانه ۷5 هزار بشکه اضافه شود.وی با اشاره 
به اینکه در واقع این افزایش ۷5 هزار بش��که ای 
تأثی��ر قاب��ل اندازه گیری در تولی��د ندارد و در واقع 
تولید اوپک و غیراوپک تغییر قابل ذکری نمی کند، 
افزود: این دو کش��ور هم یک س��ری مش��کالت 
داخلی داشتند نه اینکه بخواهند عدد تغییری کند 
و می خواس��تند مراعات شان هم درست باشد.وزیر 
نفت تأکید کرد: با توجه به اینکه زمس��تان اس��ت، 
این کش��ورها بیش��تر مصرف داخلی دارند و این 
تغیی��ر در ب��ازار جهانی تأثیری نخواهد داش��ت و 
در ۴۰ میلیون تن تولید قابل اندازه گیری نیس��ت.
زنگنه در پاس��خ به این س��وال که کش��ور دیگری 
قرار نش��د که داوطلبانه تولید خود را کاهش دهد 
تا این میزان افزایش تولید جبران ش��ود، گفت: به 
صورت رسمی اعالم نشده است؛ ممکن است در 

کنفرانس خبری اعالم شود.

عراقدرانتظارعادیشدن
سطحصادراتگازایران

عراق پس از دریافت معافیت 9۰ روزه آمریکا برای 
واردات ان��رژی از ای��ران، همچنان منتظر دریافت 
میزان کافی گاز ایران برای تولید برق است. احمد 
موسی، سخنگوی وزارت برق عراق به خبرگزاری 
دولتی این کشور گفت: دلیل خاموشی در برخی از 
استانها ادامه کاهش عرضه گاز ایران به نیروگاهها 
است.بر اساس گزارش پالتس، عراق قصد دارد از 
عربس��تان سعودی، شورای همکاری خلیج فارس، 
ترکی��ه و اردن ب��رق وارد کند ت��ا کمبود برق که به 
اعتراضات مرگبار در این کش��ور منجر ش��ده است 

را برطرف کند.

تصمیمکاخسفیدبرای
حفاریبیشتردرقطبشمال

ترامپ در آخرین روزهای ریاست جمهوری خود طرح 
اعطای مجوزهای بیشتر برای توسعه میادین نفتی در 
منطقه حفاظت ش��ده آالس��کا را صادر کرد. به نقل از 
رویترز، دولت دونالد ترامپ در روز دوشنبه اعالم کرد 
تصمیم نهایی خود را برای بازگشایی مناطق وسیعی 
از قلمروی حفاظت شده آالسکا در قطب شمال جهت 
توسعه ذخایر نفتی گرفته است.این تصمیم که طبق 
آن زمین های بیشتری در غرب اسلوپ شمالی برای 
حفاری باز می ش��وند، یک��ی از اقدامات دولت حامی 
حفاری ترامپ در روزهای آخر است و درست قبل از 
آغاز برنامه ریزی شده اعطای مجوز حفاری در منطقه 
حفاظت شده ملی قطب شمال در شرق اسلوپ شمالی 
گرفته شده است. این مجوزها از روز چهارشنبه صادر 
می شوند.اداره مدیریت زمین های آمریکا طرح خود را 
برای  ذخایر نفت ملی آالسکا به وسعت 9.3 میلیون 

هکتار در غرب اسلوپ شمالی اعالم کرد است.

صادراتنفتعراقافزایشیافت
ع��راق ص��ادرات نفت را در دس��امبر افزایش داد و 
احتم��اال از س��همیه تولید اوپ��ک پالس فراتر رفته 
اس��ت. به گزارش ایس��نا، آمار نفتکش��ها و بنادر که 
توس��ط بلومبرگ گردآوری ش��ده است، نشان می 
ده��د ص��ادرات نفت از عراق که دومین تولیدکننده 
بزرگ عضو اوپک پس از عربستان سعودی است، در 
دسامبر چهار درصد افزایش یافت و به 3.2۶ میلیون 
بش��که در روز رس��ید.عراق که در بحران اقتصادی 
گرفتار شده، به دفعات با تولید باالتر از سهمیه تعیین 
ش��ده، س��عودیها را عصبانی کرده است. با این حال 
در نشست هفته جاری وزیران اوپک پالس، عراق 
از موضع عربستان سعودی برای ثابت نگه داشتن 

سطح تولید در فوریه حمایت کرده بود.

اخباری مبنی بر تعطیلی بعضی از جایگاه های نفت گاز در کشور منتشر شده است که این موضوع از سوی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی به طور کامل تکذیب شد. به گزارش ایسنا، 
هم اکنون 28۰۰ جایگاه عرضه نفت گاز در کشور فعال است که همه این جایگاه ها شبانه روزی فعال  هستند و آنطور که فاطمه کاهی - سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی اعالم کرده کل 
جایگاه های عرضه این فرآورده در کشور فعال بوده و هموطنان می توانند موارد احتمالی را به این شرکت گزارش کنند.به گفته وی کل جایگاه های سوخت کشور موظف هستند شبانه روزی به هموطنان 

سوخت عرضه کنند و موارد احتمالی توقف عرضه سوخت در جایگاه های عرضه نفت گاز احتمااًل موقت و موردی و مربوط به پایان سوخت و سوختگیری دوباره مخازن جایگاه بوده است .

تکذیب تعطیلی 
جایگاه های عرضه 

نفت گاز در کشور

اخبار

اخبار

اخبار اخـــبار
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رئیس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد

غفلت دولت از تنظیم بازار مسکن
گروه زیربنایی: رئیس اتحادیه مشاوران امالک، 
افزایش تولید مسکن و برخورد با سوداگرانی که 
آرامش بازار مسکن را بر هم می زنند ضروری 
دانس��ت و گفت: جالب اس��ت که نخود و لوبیا 

ستاد تنظیم بازار دارد اما مسکن ندارد.
به گزارش اس��کناس، مصطفی قلی خسروی 
در گفت وگ��و با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای 
ایجاد آرامش در بازار مس��کن چند اقدام باید 
همزمان صورت گیرد. در وهله اول باید ساالنه 
یک میلیون واحد مس��کونی احداث ش��ود تا با 

تقاضای مطلق همخوانی پیدا کند.
وی اف��زود: اق��دام بع��دی بای��د کنت��رل بازار 
مس��کن باش��د. جالب اس��ت که برای نخود و 
لوبی��ا، س��تاد تنظیم بازار وج��ود دارد اما برای 
مس��کن که مهمترین سرمایه خانوارها است، 
هی��چ تنظیم گری وجود ندارد. به همین دلیل 
معمواًل عده ای سوداگر، بازار را با التهاب مواجه 
می کنن��د. این معض��ل در ادوار مختلف وجود 

داشته و هنوز رفع نشده است.
رئیس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
نهادهای امنیتی باید کنترل بیش��تری بر بازار 
ملک داشته باشند، گفت: نباید اجازه داده شود 
که افراد غیرمسئول در خصوص بازار مسکن 
مصاحبه کنند. روزانه شاهد اخبار ضد و نقیض 
در خصوص این بازار هس��تیم و هر صنفی بر 
اساس منافع و دیدگاه خود سخن می گوید که 

به ایجاد التهاب در بازار می انجامد.
خسروی، خرید و فروش ملک از سوی بانک ها 
را در نوس��انات این بازار مؤثر دانس��ت و افزود: 
بانک ها برای غلبه بر انتظارات تورمی و بهبود 
تراز مالی شان به خرید دارایی های ثابت روی 
می آورن��د. دود این رفتار به چش��م متقاضیان 
واقع��ی م��ی رود. بانک ه��ا هرک��دام چندین 
هلدینگ و ش��رکت زیرمجموعه س��اختمانی 
دارند که با اس��تفاده از امتیازات به س��هولت، 
انبوه سازی می کنند و واحدهای خود را گران تر 
از بخش خصوصی می فروشند که تنظیم بازار 
را به هم می زنند. در حالی که مس��کن باید در 

دست بخش خصوصی باشد.
وی با اشاره به کاهش نرخ دالر در هفته های 

اخیر گفت: از اواسط آبان ماه به دنبال تحوالت 
سیاس��ی که به کاهش قیم��ت دالر انجامید، 
قیم��ت مس��کن نیز ۱۰ ت��ا ۱5 درصد کاهش 
پیدا کرد؛ قبل از آن طی یک س��ال بر اس��اس 
آمارهای رس��می قیمت ها 99 درصد باال رفته 
بود. بعد آقایان آمار دادند که قیمت در آبان ماه 
۱.۱ درصد افت کرده است. یک درصد در مقابل 
آن 99 درصد چه عددی است؟ نوسانات جزئی 
اصاًل ارزش بیان کردن ندارد. باید کاری کنیم 
که قیمت ها پایین بیاید و مردم بتوانند خانه دار 
شوند. خسروی خاطرنشان کرد: من عمری را 
در بخش مس��کن گذرانده ام؛ حدود 5۰ س��ال 
مش��اور امالک و 2۷ س��ال در اتحادیه هستم. 
روزانه مش��اوران امالک برای تمدید پروانه به 

من مراجعه می کنند و وضعیت بازار را می پرسم. 
نبض بازار دس��ت من اس��ت و اعالم می کنم 
که افت قیمت بس��یار بیش��تر از آمار رس��می 
اس��ت. اما می بینیم که بس��از و بفروش ها بیان 
می کنند قیمت ها پایین نیامده؛ اینها منافع خود 
را می بینند. عده ای از مسئوالن هم خواسته یا 

ناخواسته با آنها همگام می شوند.
رئیس اتحادیه مش��اوران امالک گفت: وقتی 
قیمت خانه کاذب باال می رود، متقاضی ترجیح 
می دهد به جای ایران در ترکیه خانه بخرد که 
به خروج ارز از کشور منجر می شود. نتیجه این 
می شود که ایرانی ها مقاوم اول خرید ملک در 

ترکیه را در اختیار دارند.
در همی��ن خص��وص نایب رئیس اول اتحادیه 
امالک تهران با اشاره به اینکه امکان دریافت 
مالی��ات ب��ر خانه های خالی وجود ندارد، گفت: 
در گام نخس��ت باید سامانه امالک راه اندازی 
ش��ود و تمام اطالع��ات این بخش به صورت 
یکپارچه درآید، در ش��رایط کنونی بخش��ی از 
این اطالعات در اختیار ش��هرداری هاس��ت و 
بخش��ی نیز در اختیار وزارت راه و شهرس��ازی 
و ... از ای��ن رو ابت��دا باید هماهنگی الزم برای 
یکپارچه کردن اطالعات ش��کل بگیرد، نکته 
دوم این است که وضع مالیات بر عایدی سرمایه 
م��ی توان��د نقش موثرتری در کنترل قیمت در 

بازار داشته باشد.

قیمت نفت صعودی شد؛

فداکاری سعودی ها در اوپک پالس!
گروه انرژی: وزیران نفت و انرژی ائتالف اوپک 
پالس ضمن ارائه مجوز مجموع افزایش تولید 
روزانه ۱5۰ هزار بشکه ای به روسیه و قزاقستان 
برای 2 ماه فوریه و مارس، بر س��ر رقم کاهش 
تولی��د روزانه ۷ میلیون و ۱25 هزار بش��که ای 
برای ماه فوریه و ۷ میلیون و 5۰ هزار بش��که 
برای ماه مارس به اجماع رس��یدند. به گزارش 
اس��کناس، 23 تولیدکنن��ده عضو و غیرعضو 
س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
در دومین روز از س��یزدهمین نشس��ت وزیران 
نف��ت و انرژی تولیدکنندگان عضو و غیرعضو 
س��ازمان کشورهای صادرکننده نفت )اوپک( 
موسوم به اوپک پالس از طریق ویدئوکنفرانس 
ضم��ن ارائه مجوز افزایش تولید محدود برای 
روس��یه و قزاقستان در ماه های فوریه و مارس 
2۰2۱ بر سر رقم کاهش تولید روزانه ۷ میلیون 
و ۱25 هزار بشکه ای برای ماه فوریه و ۷ میلیون 
و 5۰ ه��زار بش��که ای برای م��اه مارس توافق 
نظر رس��یدند.بر اس��اس این توافق قرار ش��د 
روس��یه و قزاقس��تان در فوریه و مارس روزانه 
۷5 ه��زار بش��که به تولی��د خود بیفزایند؛ به آن 
معنا که مجموع افزایش تولید روزانه دو کشور 
در ماه های یادش��ده ۱5۰ هزار بش��که خواهد 
بود، دیگر کشورها هم افزایش تولید را متوقف 
می کنند.سهم روسیه از این مقدار افزایش در دو 
ماه فوریه و مارس امسال روزانه ۶5 هزار بشکه 
و قزاقستان ۱۰ هزار بشکه خواهد بود.اعضای 
اوپک پالس همچنین در این نشست تصمیم 
گرفتند نشس��ت فوریه در س��ومین روز این ماه 

و در س��طح کمیته مش��ترک وزارتی نظارت بر 
توافق کاهش عرضه اوپک پالس و نشس��ت 
آین��ده وزارتی اوپک پالس در ماه مارس برای 
بررسی تازه ترین تحوالت برگزار شود.اعضای 
اوپک پالس در نتیجه محدودیت ها و قرنطینه 
در بسیاری از نقاط جهان که کاهش تقاضا برای 
سوخت را به همراه داشته است، در سال 2۰2۰ 
عرضه نفت خود را به مقدار کم سابقه ای کاهش 
دادند.کشورهای تولیدکننده عضو این ائتالف 
در بازه زمانی مه تا ژوئیه سال 2۰2۰ میالدی 
عرضه نفت خود را روزانه 9 میلیون و ۷۰۰ هزار 
بشکه در روز محدود کردند و سپس رقم کاهش 
عرضه روزانه آنها از اوت پارس��ال به ۷ میلیون 
و ۷۰۰ هزار بش��که و از یکم ژانویه 2۰2۱ به ۷ 

میلیون و 2۰۰ هزار بشکه در روز رسید.
تعهد عربس�تان برای مجاب کردن سایر  ���

تولیدکنندگان نفت
با تعهد عربس��تان ب��رای کاهش یک میلیون 
بش��که ای تولید نفتش، قیمت نفت به 53.83 
دالر رس��ید؛ گفته می ش��ود تعهد ریاض برای 
مجاب کردن سایر تولیدکنندگان به عدم تغییر 
تولی��د در تواف��ق اوپک پالس گنجانده ش��ده 
است. به نقل از رویترز، پس از اینکه عربستان 
با کاهش تولید بیش از انتظار در نشست اوپک 
موافق��ت کرد . همچنی��ن آمارهای صنعتی از 
کاهش ذخایر نفتی آمریکا خبر در هفته گذشته 
خبر داد، قیمت نفت در معامالت به باالترین از 
فوریه 2۰2۰ رس��ید.هر بشکه نفت برنت با 25 

سنت افزایش 53.83 دالر فروخته شد. این رقم 
باالترین میزان از 2۶ فوریه 2۰2۰ به شمار می 
رود. این نوع نفت در روز س��ه ش��نبه ۴.9 درصد 
رش��د قیمتی را ثبت کرد.هر بش��که نفت خام 
آمریکا با 3 س��نت افزایش ۴9.9۶ دالر معامله 
ش��د. همچنین این قیمت باالترین رقم از 2۶ 
فوریه است. WTI روز سه شنبه را با افزایش ۴.۶ 
درصدی به پایان برد.عربستان به عنوان بزرگ 
ترین صادرکننده نفت خام در روز سه شنبه پس 
از نشست با اوپک پالس، متعهد شد تا طی ماه 
های فوریه و مارس روزانه یک ملیون بش��که 
نفت از میزان تولید خود بکاهد.این کاهش تولید 
عربستان در توافق اوپک پالس گنجانده شد تا 
تولیدکنندگان دیگر را مجاب کند سطح تولید 
خود را ثابت نگه دارند.با انتش��ار ویروس کرونا 
در بسیاری از بخش های جهان، تولیدکنندگان 
نفت تالش می کنند تا از قیمت ها حمایت کنند 
زی��را با اجرای محدودیت های کرونایی جدید 
در جهان، تقاضا برای سوخت به شدت آسیب 
دیده اس��ت.بانک گلدمن ساکس در یادداشتی 
نوشت: »علی رغم این توافق عرضه افزایشی 
قیمت، ما معتقد هستیم که تصمیم عربستان 
منعکس کننده نش��انه هایی از تضعیف تقاضا 
با بازگشت محدودیت های کرونایی است.«با 
این حال این بانک پیش بینی خود برای قیمت 
نفت برنت در پایان سال 2۰2۱ را در ۶5 دالر به 
ازای هر بشکه تغییر نداد.در عین حال، توقیف 
نفتکش کره ای در خلیج فارس از سوی ایران 

نیز قیمت ها تقویت کرده است.

زیربنایی

وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد:
بهبود خدمات علت گرانی سیستم های حمل و نقل

گروه زیربنایی: وزیر راه و شهرسازی گفت: هدف از افزایش  قیمت ها 
در سیس��تم حمل و نقل، ارتقای وضعیت ناوگان حمل و نقل و بهبود 
کیفیت ارایه خدمات به مردم است.به گزارش اسکناس از وزارت راه 
و شهرسازی، نشست 2۱5 شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به 
ریاست محمد اسالمی در سالن اجالس ساختمان شهید دادمان برگزار 
شد.»محمد اسالمی« درباره نتایج این جلسه گفت: تکلیف ما کارآمد 
سازی نظام حمل ونقل و لجستیک کشور بوده،  دشمن همواره تالش 
کرده است با رفتاری غیرانسانی این بخش را ناکارآمد کند یا به تحلیل 

ببرد.وی افزود: امروز باید قابلیت حمل ونقل کش��ور را در حوزه بار و 
مسافر باال ببریم تا از این طریق هم با تحریم مقابله کنیم و هم اینکه بر 
کیفیت حمل ونقل و لجستیک کشور اضافه کنیم.وزیر راه و شهرسازی 
عنوان کرد: شورای هماهنگی ترابری کشور مهم ترین تکلیفی که بر 
عهده دارد این است که بتواند از این میراث و از این ثروت حراست کند 
و آن را ارتقا دهد.اسالمی تصریح کرد: بدون داشتن یک حمل ونقل 
کارآمد و با قیمت های واقعی، نمی توانیم نقش خودمان را به درستی 
ایف��ا کنی��م. اگر ما به دالیلی با افزایش  قیمت موافقت می کنیم صرفًا 

هدف ما ارتقای ناوگان جهت افزایش کیفیت خدمات به مردم است.
وی افزود: اینکه بخواهیم کنار بکش��یم و ش��اهد از بین رفتن صنعت 
حمل ونقل کش��ور باش��یم برای ما مقدور نیس��ت. ما نمی توانیم با سد 
کردن خدمات و جلوگیری از افزایش قیمت ها شاهد اضمحالل صنعت 
حمل ونقل باشیم.اس��المی خاطرنشان کرد: ما نمی توانیم با اقدامات 
ناس��ازنده ش��اهد نامیراشدن ناوگان کشورمان باشیم. ما در تالشیم تا 
با اخذ تصمیمات سازنده، ارتقا و نوسازی ناوگان و افزایش خدمات را 

برای مردم کشورمان فراهم کنیم.
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نوسانشدیدقیمتخودروهایداخلی
روند افزایشی قیمت خودرو از هفته پیش آغاز شده 
و باعث شد تا قیمت خودرو امروز در بازار سرشار از 
نوسان شود به طوری که بر قیمت بیشتر محصوالت 

داخلی افزوده شد. 
به گزارش نود اقتصادی، مقایس��ه قیمت ها از س��ه 
شنبه هفته پیش تا سه شنبه هفته جاری نشان می 
دهد بر قیمت محصوالت ایران خودرو در بازار بین 

5 تا 35 میلیون تومان افزوده شده است. 
نوس��ان قیمت ها س��بب ش��ده ت��ا همچنان هیچ 
خریداری رغبتی برای خرید نداش��ته باش��د و بازار 
همچون 2 ماه گذش��ته وضعیت راکد خود را حفظ 

کند. 

تولیدوعرضهورقهایفوالدی
درکشورباهمهمخوانیندارد

مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت 
با بیان این که عرضه و تولید ورق های فوالدی در 
کش��ور با هم همخوانی ندارد گفت: یکی از اهداف 
ش��یوه نامه جدید فوالد، واقعی س��ازی قیمت برای 

مصرف کننده است.
به گزارش  مهر، کیوان گردان مدیرکل صنایع فلزی 
و لوازم خانگی وزارت صمت در برنامه تیتر امش��ب 
شبکه خبر با موضوع چالش های پیش روی صنعت 
ل��وازم خانگ��ی گفت: همه تولی��د کنندگان موظف 
هس��تند تمام فاکتورهای خود را در س��امانه تجارت 
ثبت کنند و این به ش��فاف س��ازی و ارائه س��همیه 

عادالنه کمک خواهد کرد.
وی اف��زود: ش��رکت ها و واحده��ای تولی��دی باید 
صورت ه��ای مال��ی س��الیانه و فصلی خ��ود را ارائه 
کنن��د و هم��ه این اطالعات مالک س��همیه بندی 

قرار خواهد گرفت.
گردان گفت: همه موضوعات همس��و اس��ت و همه 
ای��ن م��وارد از صورت های مالی ت��ا میزان تولید به 

شفاف سازی کمک می کند.
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صمت 
گفت: از تیر ماه بازار رصد می شد تا با واقعی سازی، 

مشکالت تولید و عرضه رفع شود.

طرحمجلسبرای
بازگرداندنآرامشبهبازارفوالد

عضو کمیس��یون صنای��ع و معادن مجلس از طرح 
مجلس برای ساماندهی بازار فوالد خبر داد و گفت: 
بای��د تمام��ی محصوالت زنجی��ره فوالد در بورس 

عرضه شود.
ب��ه گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تس��نیم، 
مصطفی طاهری با اش��اره به نابسامانی بازار فوالد 
گفت: در 2 ماه پایانی س��ال 98 قیمت بخش��ی از 
زنجی��ره ف��والد در ب��ورس ب��ه صورت دس��توری 
پایین نگه داش��ته ش��د، اما این تجربه نشان داد که 
بخش های انتهایی زنجیره فوالد که مواد مورد نیاز 
خود را ارزان قیمت تامین می کردند به س��ودهای 
کالنی دست یافته اند و این روش موجب ایجاد سود 
بسیار باالیی در انتهای زنجیره فوالد شد، مقایسه 
سود نوردکاران در سال گذشته موید این نکته است 

و اکنون این تجربه در حال تکرار است.
نماین��ده م��ردم زنجان و طارم در مجلس ش��ورای 
اس��المی ادامه داد: اگرچه پایین نگه داشتن قیمت 
بخشی از مواد اولیه کارخانجات قابل دفاع است اما به 
شرط آنکه قیمت تمام زنجیره را پایین نگه داریم تا 

سود آن به مردم و مصرف کننده نهایی برسد.

افزایشگمرکیگوشیها
وتبلتهایباالی۶۰۰دالر

سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ۱۴۰۰ از 
مصوبه این کمیسیون برای افزایش ورودی گمرکی 

گوشی ها و تبلت های باالی ۶۰۰ دالر خبر داد.
به گزارش ایسنا، رحیم زارع در نشست خبری ظهر 
امروز )چهارشنبه( خود با اشاره به آخرین مصوبات 
کمیسیون تلفیق اظهار کرد: طبق مصوبه کمیسیون 
تلفیق ورودی گمرکی گوشی ها و تبلت های باالی 
۶۰۰ دالر از ۶ ب��ه ۱2 درص��د افزای��ش پی��دا کرد. 
ع��الوه بر این معافیت آمبوالنس اورژانس کش��ور 
از حقوق ورودی گمرک دیگر مصوبه کمیس��یون 
تلفی��ق ب��ود.وی ادامه داد: ب��ه موجب مصوبه دیگر 
کمیس��یون تلفیق شرکت های بیمه مکلف شده اند 
مبل��غ ۴۰۰ میلیارد توم��ان برای کاهش تصادفات 
هم��راه ب��ا مرگ و میر در اختیار س��ازمان راهداری، 
حم��ل و نقل ج��اده ای، نیروی انتظامی و اورژانس 
کش��ور قرار دهند. همچنین هزینه جرائم رانندگی 
از دو به پنج درصد افزایش یافت که این مبلغ برای 
هزینه معلوالن ش��دید و ضایعه نخاعی ناش��ی از 
تص��ادف رانندگی و پیش��گیری از معلولیت هزینه 

خواهد شد.
وی ادامه داد: حذف جریمه غیر قابل بخش��ودگی 
برای پرداخت عوارض آزادراهی  پس از هفت روز 

که در الیحه دولت بود حذف شد.
زارع یادآور ش��د: تکلیف اس��تانداران جهت فروش 
ساختمان های ملکی دستگاه های اجرایی زیر نظر 
قوه مجریه مس��تقر در شهرس��تان ها برای تکمیل 
ی��ا احداث مجتمع های اداری در شهرس��تان ها که 
باید همراه با مصوبه برنامه ریزی ش��ورای توس��عه 

استان باشد.

قیمتگذاریدستوری
فوالددربورسکاالاجرانمیشود

مع��اون عملی��ات و نظارت بورس کاال گفت: قیمت 
گ��ذاری در ح��وزه اختیارات وزارت صمت نیس��ت از 
این رو صحبت اخیر وزیر صمت درباره قیمت گذاری 
فوالد، اجرایی نمی شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، 
سید جواد جهرمی درباره قیمت گذاری دستوری در 
بخش فوالد افزود: متقاضیان فوالد از طریق سامانه 
بهین یاب به بورس کاال معرفی می شوند. وی با بیان 
اینکه در 2 سال گذشته، وزارت صمت در سامانه بهین 
یاب به درس��تی عمل نکرده اس��ت ادامه داد: سهمیه 
متقاضیان ورق فوالد، از ۷5۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار 
تن کاهش یافته که به این معناست وزارت صمت، تازه 
در حوزه مدیریت تقاضا ورود پیدا کرده است. جهرمی 
با بیان اینکه عالوه بر تقاضا، عرضه نیز یک بخش 
بازار فوالد است گفت: وزارت صمت تکلیف خود را در 
رابطه با کف عرضه، انجام نداده است ضمن اینکه در 
تیرماه معاونت معدنی این وزارتخانه، کف عرضه ها را 
کنار گذاشت و اعالم کرد صادرات شرکت ها به مدت 

3 ماه آزاد است و به گمرک ابالغ کرد.

سهم۱۹درصدیبخشمعدنو
صنایعمعدنیدرصادراتبهقطر

بررس��ی آمار تجارت خارجی در دوره هش��ت ماهه 
امسال که قطریها حدود 9۴ میلیون دالر از صادرات 
غیرنفتی ایران را جذب کردند که ۱9 درصد از ارزش 

آن سهم بخش معدن و صنایع معدنی است.
به گزارش ایرنا، برپایه آمار گمرک جمهوری اسالمی 
ایران، آمار تجارت خارجی کشور در هشت ماهه 99 
حاک��ی از تب��ادل 9۷ میلی��ون و ۷۰۰ هزار تن کاال به 

ارزش ۴۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر بود.
برپایه آمار اتاق بازرگانی تهران، هشت ماهه امسال 
29.9 هزار تن محصوالت نیمه تمام از آهن یا فوالد 
ب��ه ارزش ۱۱.3 میلی��ون دالر به قطر صادر ش��د که 
میانگی��ن قیم��ت آن ه��ر تن 3۷9 دالر بود و س��هم 
حدود ۱2 درصد از کل صادرات به این کش��ور را به 

خود اختصاص داد.
بررس��ی ها نش��ان می دهد که 3۰ قلم کاالی عمده 
صادراتی ایران به قطر حدود ۷5.۶ درصد از صادرات 

کل به این کشور را تشکیل می دهد.

امسال۶/۹میلیوندستگاه
لوازمخانگیدرکشورتولیدشد

مدیرکل دفتر صنایع برق، فلزی و لوازم خانگی وزارت 
صمت با بیان اینکه هدف این وزارت خانه در س��ال 
جاری تولید ۱2 میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ 
و کوچک است، افزود: با توجه به روند صعودی تولید 
لوازم خانگی در کشور تاکنون بیش از 8۰ درصد این 

هدف محقق شده است.
»کیوان گردان« س��ه ش��نبه ش��ب در بر نامه گفت و 
گوی تلویزیونی ش��بکه خبر به مزیت های افزایش 
تولید لوازم خانگی در کش��ور اش��اره کرد و ادامه داد : 
این در حالی اس��ت که در ش��رایط جنگ اقتصادی و 
چال��ش های تامین ارز، تولیدکنندگان لوازم خانگی 
در کشور امسال تاکنون توانسته اند کارنامه خوبی را 

در این عرصه داشته باشند.
وی یادآور ش��د: در س��ال 9۶ قبل از تحریم ما موفق 
ش��دیم ۱۰میلیون و 5۰۰ هزار دس��تگاه انواع لوازم 
خانگی تولید کنیم، اما در سال جاری تولید ۱2 میلیون 
دستگاه لوازم خانگی در دستور کار است و در 8 ماهه 
نخست سال جاری هدف ما در تولید یخچال و فریزر 
محقق شده و در زمینه تولید کولرهای گازی در کشور 

9۰ درصد هدف ما عملیاتی شده است.

واگذاری3میلیونحلقهالستیکسنگین
دولتیبهرانندگاندر3سالاخیر

مدیرکل حمل و نقل مس��افری س��ازمان راهداری 
گف��ت: از س��ال 9۷ ت��ا کنون 2 میلی��ون و 99۷ هزار 
حلقه الس��تیک س��نگین با نرخ دولتی به رانندگان 
خودروهای س��نگین باری و مس��افری بین شهری 

واگذار شده است.
ب��ه گزارش خبرنگار مه��ر، داریوش باقرجوان ظهر 
امروز در برنامه زنده شبکه خبر درباره توزیع الستیک 
سنگین میان رانندگان حمل و نقل عمومی جاده ای 
اظهار داش��ت: در س��ال 9۷ س��امانه ای برای تولید و 
عرضه الس��تیک ناوگان حمل و نقل جاده ای ایجاد 
شد که توزیع الستیک از طریق این سامانه صورت 

می گرفت.
وی با بیان اینکه از سال 9۷ تاکنون سامانه ارز دولتی 
ش��کل گرفته و در حال فعالیت اس��ت گفت: در این 
سامانه 3 میلیون و 25۰ هزار حلقه الستیک وارد در 
سامانه شده و از این تعداد 2 میلیون و 99۷ هزار حلقه 
الستیک در اختیار رانندگان و بنا به حرکت و پیمایش 

در اختیار آنها قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با اشاره به لزوم نصب شناسه کاال بر روی تولیدات لوازم خانگی، گفت: با اقدامات انجام شده در منطقه شورآباد یک انبار قاچاق لوازم خانگی به ارزش ۴ هزار میلیارد ریال شناسایی 
شد. به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانی نیا در یک برنامه خبری در مورد وضعیت مبارزه با قاچاق لوازم خانگی گفت: در حوزه تولید لوازم خانگی نرخ تولید افزایش یافته است و با هماهنگی های انجام شده 
با وزارت صنعت، معدن و تجارت اقداماتی در خصوص تولید در حال انجام است تا کمبودی در این زمینه وجود نداشته باشد و نیاز مردم به لوازم خانگی تامین شود. سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه 

برای مبارزه با قاچاق لوازم خانگی باید عرضه، دپو و انبارش کاالی قاچاق با خطر پذیری مواجه شود، افزود: این زیرساخت را تبصره ۴ ماده ۱8 قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز برای ما فراهم کرده است.   

کشف انبار قاچاق 
لوازم خانگی به ارزش 
4 هزار میلیارد ریال

اخبار

اخبار

ژه
 ویـ

بر
خــ

»اسکناس« در گزارشی ویژه بررسی کرد

ارز آوری از مسیر صادرات صنایع غذایی
 گ�روه صنع�ت و تجارت: رزم حس��ینی، وزیر 
صنع��ت، معدن و تجارت اعالم کرد: صادرات 
س��الیانه صنایع غذایی ای��ران به پنج میلیارد 
دالر رسیده است و افزایش آن تا ۱۰ میلیارد 

دالر نیز دور از ذهن نیست.
ب��ه گزارش اس��کناس،  کش��اورزی یکی از 
مهمترین بخش های اقتصادی کش��ور است 
که توانسته در اوج بحبوحه تحریم های همه 
جانب��ه آمریکا و متحدانش و ش��یوع بیماری 
کرونا اقتصاد ایران را سرپا نگه دارد و هر روز 

به ارتقا آن کمک کند.
بدون ش��ک با ارتقا بخش کشاورزی صنعت 
ص��ادرات صنای��ع غذایی نی��ز به اقصی نقاط 
جهان در حال گسترش است به طوری که رزم 
حس��ینی وزیر صنعت خبر از افزایش ظرفیت 
دوبراب��ری این صنعت در آینده ای نه چندان 

دور می دهد.
در همی��ن خصوص مه��دی صادقی نیارکی 
در نشس��ت بررس��ی وضعیت زنجیره صنعت 
غذا با تش��کل های تخصصی صنایع غذایی، 
افزود: به دنبال تهیه و تدوین یک سند برای 
توس��عه و تکمی��ل زنجی��ره تامین در صنعت 

غذایی هستیم.
وی بیان داش��ت: هش��ت ه��زار و ۷۰۰ واحد 
تولی��دی در کش��ور در ای��ن صنع��ت در حال 
فعالیت هس��تند که 3۷۰ هزار اش��تغال زایی 

داشته اند.
صادق��ی نیارک��ی گفت: ص��ادرات 2 میلیون 
تن محصول فرآوری شده در زنجیره صنایع 
غذایی، به ارزش حدود س��ه میلیارد دالر در 

سال های گذشته انجام شده است.
معاون امور صنایع وزارت صنعت اضافه کرد: 
بای��د ش��رکت های مدیری��ت زنجی��ره ب��ا 
هدف حداکثرس��ازی زنجیره ارزش توس��ط 
ش��رکت های معتبر پیش��ران صنایع غذایی 
تشکیل  شود که از مرحله کشت و مواد اولیه تا 
رسیدن به دست مشتری کار را انجام دهند.

وی خاطرنش��ان کرد: جلوگی��ری از ات��الف 
مناب��ع در ط��ول ای��ن زنجی��ره و تنظیم بازار 
ب��ه صورت سیس��تمی و همچنی��ن تطابق با 
ف��ن آوری روزآمد در این جلس��ات راهبردی 

مد نظر است.
صادقی نیارکی گفت: مدیریت ترکیب بهینه 
محص��ول و تنظی��م قیم��ت در محصوالت 
پرمصرف، خروجی هایی است که برای مدل 
زنجیره تامین صنایع غذایی ترس��یم خواهد 

شد.
وی با اشاره به بهره مندی از نظرات خبرگان 
این صنعت، ادامه داد: »باهم بزرگ ش��دن« 
باید به یک فرهنگ غالب در زنجیره صنعت 

غذایی تبدیل شود.
رزم حس��ینی، وزیر صنعت، معدن و تجارت 
اعالم ک��رد: صادرات س��الیانه صنایع غذایی 
ای��ران ب��ه پنج میلیارد دالر رس��یده اس��ت و 

افزای��ش آن ت��ا ۱۰ میلی��ارد دالر نی��ز دور از 
ذهن نیس��ت. در همی��ن خصوص احمدرضا 
بخش��ی رئیس کمیس��یون تخصصی چای 
فدراس��یون صنایع غذای��ی نیز در واکنش به 
احتم��ال افزای��ش قیمت پایه پول گمرکی در 
س��ال آین��ده و تاثی��ر آن بر قیمت تمام ش��ده 
کاالهای اساس��ی وارداتی اظهار کرد: تغییر 
نرخ ارز پایه گمرکی از قیمت ۴2۰۰ تومان در 
سال جاری به ۱۷5۰۰ تومان منجر به افزایش 
قیمت 3۰ تا 35 درصدی قیمت چای در سال 

آینده خواهد شد.
وی اف��زود: ای��ن افزای��ش قیم��ت پایه پول 
گمرکی، بر نرخ خدمات استاندارد، مالیات بر 
ارزش افزوده، هزینه های وزارت بهداش��ت 
ب��رای واردات و بیم��ه نامه ها اثر گذار خواهد 
بود، زیرا این هزینه ها تا به امروز بر اس��اس 
نرخ ارز ۴2۰۰ تومانی محاس��به می ش��د اما 
در صورت تصویب نرخ ارز ۱۷5۰۰ تومانی از 
س��ال آینده بر آن اس��اس محاسبه می شود و 
هزینه های تامین و واردات کاالهای اساسی 

و دارویی را افزایش می دهد.
رئیس کمیس��یون تخصصی چای فدراسیون 
صنایع غذایی ادامه داد: در حال حاضر قیمت 
هر کیلوگرم چای هندی در بازار ۱۱۰ تا ۱۴۰ 
هزار تومان و چای سیالن از ۱۴۰ هزار تومان 
تا ۱8۰ هزار تومان به فروش می رسد که این 
ام��ر منج��ر به افزای��ش قیمت 3۰ تا ۴۰ هزار 
تومانی هر کیلوگرم چای در سال آینده خواهد 
ش��د.  نماینده س��ازمان جهانی چای در ایران 
ادامه داد: تغییر تعرفه گمرکی بدون مشورت 
با تشکل های صنایع غذایی صورت گرفته و 
موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی و مواد 
غذایی می شود. بخشی گفت: بر خالف گفته 
عضو کمیس��یون تلفیق، که اعالم کرده بود 
که این امر منجر به افزایش قیمت زیادی در 
هزینه های تامین سبد خانوار نخواهد داشت، 
بر اس��اس محاس��بات انجام شده فدراسیون 
صنای��ع غذایی ایران منجر به افزایش قیمت 
3۰ تا ۴۰ درصدی  قیمت کاالهای اساسی در 
سال آینده می شود. سیدیوسف قاضی عسگر 
یکی از فعالین بخش خصوصی صنایع غذایی 
م��ی گوی��د: صنعت غذا در ایران از پتانس��یل 

باالیی برخوردار اس��ت و ما می توانیم عالوه 
ب��ر مصرف داخل��ی، محص��والت موردنیاز 
مصرفی کش��ورهای همس��ایه را نیز تولید و 
تامی��ن کنیم. صنعت غذا دارای ویژگی های 
مهم��ی اس��ت و در درج��ه اول باید به تامین 
امنیت غذایی کش��ور خودمان اش��اره کرد که 
از اهمیت باالیی برخوردار است.  وی افزود: 
در درجه  دوم کشورهای اطراف هستند که در 
زمین��ه تولید محصوالت غذایی ضعیف بوده 
و ما می توانیم با تقویت سیس��تم های تولید، 
نیازهای کش��ورهای اط��راف را تامین کنیم. 
در درج��ه  س��وم مس��اله ظرفیت های خاص 
کشورمان است و همچنین، موضوع مواد اولیه 
ارگانیک و طبیعی. ما محصوالت و مواد اولیه  
خاص و کمیابی در کشورمان داریم که معموال 
در کش��ورهای توس��عه یافته نیز کمتر یافت 
می شود. رویکرد مصرف جهانی نیز به سمت 
مصرف محصوالت تغییر ژنتیک نیافته است؛ 
این موضوع نیز فرصتی برای صنعت غذایی 
کش��ور است و بنابراین، صنعت غذا می تواند 
یکی از تکیه گاه های توسعه  کشور باشد. این 
فع��ال بخ��ش خصوصی تصریح کرد: در این 
زمینه، کش��ور ترکیه بس��یار خوب عمل کرده 
است و اگر دقت کنید، می  بینید صنایع غذایی 
از قبیل انواع غذاهای آماده، انواع خوراکی ها، 
ش��یرینی ها، شکالت ها و حتی رستوران های 
فرانچایز در ترکیه بس��یار توس��عه یافته اند و 
رون��ق زیادی دارند؛ ج��ای چنین فضایی در 
کش��ور ما خالی اس��ت و برای رس��یدن به آن 

فرصت های بسیاری وجود دارد.
قاضی عس��کر بیان داش��ت: در زمینه توسعه 
صنع��ت غذا و تولید داخلی، بخش خصوصی 
از جایگاه  ویژه ای برخوردار است. برای مثال 
جه��ت ورود ب��ه صنایعی مانند صنایع فوالد، 
اگ��ر ش��رکت  تولی��دی کوچک ت��ر از میزان 
مشخصی باشد در بازار رقابتی موفق نمی شود 
و نمی توان��د در بازار جهانی حتی حضور یابد؛ 
به طورکل��ی ش��رکت های کوچک در صنایع 
بزرگ ش��انس زیادی ب��رای موفقیت ندارند. 
وی اذعان داشت: اما مزیت صنعت غذا در این 
است که با واحدهای کوچک نیز می توان به 
موفقیت دست یافت و امکان توسعه و شروع 

تجارت های کوچک در صنعت غذا وجود دارد، 
این مزیت، نقش بخش خصوصی را پررنگ تر 
کرده و برای کش��ور ایجاد اشتغال نیز خواهد 
کرد. این موضوع که جایگاه بخش خصوصی 
در صنعت غذا نس��بت به س��ال های دهه  ۶۰ 
یا ۷۰ بس��یار بهتر ش��ده اس��ت غیرقابل انکار 
است، اما واقعیت این است که ما درحال حاضر 
حدودا از 3۰ درصد ظرفیت موجود کشورمان 
در صنعت غذا استفاده می کنیم یعنی ظرفیت 
بخش خصوصی در صنعت غذا امکان افزایش 
۷۰ درص��دی دارد ک��ه نبای��د نادی��ده گرفته 
ش��ود. این فعال بخ��ش خصوصی گفت: در 
ای��ن زمینه، بخش خصوص باید توانایی های 
تخصصی  و حرفه ای خود را در زمینه تیم های 
R&D، فرموالس��یون، آزمایش��گاه، کنترل 
کیف��ی، بازاریابی، فروش، مش��تری مداری 
و حض��ور در نمایش��گاه های بین المللی ارتقا 
دهد. همچنین، دولت نیز از طریق س��فرای 
خود در کش��ورهای مختلف عالوه بر ایفای 
نقش سیاسی، باید در زمینه مسائل اقتصادی، 
بازرگانی و تجاری فعال تر عمل کند. وزارت 
امورخارجه و س��ازمان توسعه  تجارت متولی 
ای��ن موض��وع بوده و طبق آخرین آمار ما هم 
اکن��ون 3۰ رای��زن بازرگانی در کش��ورهای 
مختل��ف داری��م که اضافه ش��دن تعداد این 
رایزن��ان، می توان��د نق��ش موثری در رش��د 
صادرات صنعت غذا داش��ته باشد. همچنین، 
اگ��ر ب��ه موضوع کمی نگاه نکنیم، با آموزش 
همین رایزنان بازرگانی فعلی در کش��ورهای 
ه��دف می توانیم به توس��عه  صادرات صنعت 

غذا در کشورمان دست یابیم.
وی افزود: دولت باید اجازه مشارکت بیشتری 
به بخش خصوصی در تصمیم گیری ها بدهد تا 
درک و فهم مش��ترکی از موضوع ایجاد شود 
و ای��ن هم��کاری دوطرفه بهتر ش��کل گیرد. 
به ط��ور کل��ی، دوطرف باید تعامل بیش��تری 
با هم داش��ته باش��ند تا بتوانن��د راه حل های 
مناس��ب تر و کارآمدت��ری پی��دا کنند. به طور 
قط��ع، راهکارهایی بهت��ر از راهکارهایی که 
امروز روی میزها اس��ت و به تصویب رسیده، 
وجود دارد اما به دلیل عدم گفتمان مناسب و 
به موقع، این راهکارها ارائه نشده و به گوش 
مس��ووالن نرس��یده و متاسفانه فهم خوبی از 
مسائل شکل نگرفته و به تصمیمات و نتایج 

حداقلی رسیده ایم.
قاضی عسکر بیان داشت: NGO ها و انجمن ها 
در زمین��ه تثبیت جایگاه بخش خصوصی نزد 
دول��ت می توانن��د نقش مفی��د و موثری ایفا 
کنند؛ به این صورت که تحقیقات کارشناسانه 
)مستند، مستدل و محکمه پسند( انجام دهند 
ک��ه ای��ن عالوه ب��ر تعریف درس��ت جایگاه 
بخش خصوص��ی برای دولت، موجب ارتقای 
س��طح تصمیم گیری توس��ط دولت و هر نهاد 

یا سازمانی خواهد شد. 

صنـعت و تجارت

5 مزیت و برتری اینترنت پهنای باند اختصاصی نسبت به پهنای باند اشتراکی
یکی از مسائل پیش رو سازمان ها و کسب وکارها، 
انتخاب اینترنت مناس��ب برای انجام فعالیت های 
آن ه��ا اس��ت. چ��ه نوع اینترنتی؟ با چه س��رعتی؟ 
ب��رای چ��ه کاری؟ برای چند کاربر؟ و ... پاس��خ به 
این قبیل س��واالت گام اول تصمیم گیری درباره 
خرید اینترنت س��ازمانی اس��ت. دراین میان، شاید 
تصمیم گیری درباره استفاده از اینترنت پهنای باند 
اختصاصی یا اش��تراکی مهم ترین و اثرگذارترین 
مرحله باشد. استفاده از اینترنت اختصاصی نسبت 
به اینترنت اشتراکی برای سازمان ها و شرکت ها، 
گزینه مناسب تری است. در ادامه پنچ دلیل اصلی 
تمایز و مزیت اینترنت پهنای بانداختصاصی را مرور 

خواهیم کرد.
۱. تضمین پایداری سرعت

زمانی که برای شرکت خود اقدام به خرید اینترنت 
اختصاص��ی)DIA( می کنید، تمام��ی پهنای باند 
خریداری شده به شما اختصاص می یابد. بطور مثال 
هنگامی که ش��ما پهنای باند 5۰مگابیت برثانیه را 
خریداری می کنید، دقیقا همان 5۰ مگ به شما ارائه 
خواهد شد. اما هنگام خرید پهنای باند اشتراکی، در 
واقع باالترین میزان س��رعتی که ممکن اس��ت در 
طول شبانه روز دریافت کنید را خریداری کرده اید. 
به این معنی که احتماال س��رعت دریافتی ش��ما در 
بسیاری از ساعات شبانه روز، به خصوص در ساعات 
پیک مصرف، پایین تر از پهنای باند خریداری شده 

است.
2. برابری سرعت آپلود و دانلود

شرکت هایی که پرسنل دورکار دارند، از اپلیکیشن 
ها و خدمات ابری استفاده می کنند، سیستم تلفن 
آنها VoIP اس��ت، جلسات متعدد ویدئو کنفرانسی 
دارند و ... نیاز مبرم به س��رعت آپلود باال دارند. نیاز 
آن ها با اس��تفاده از اینترنت پهنای باند اختصاصی 
برطرف می ش��ود، زی��را در پهنای باند اختصاصی 
سرعت آپلود و دانلود یکسان است. مانند مثال قبل، 
اگر یک سازمان اینترنت اختصاصی با پهنای باند 
5۰ مگابیت برثانیه را خریداری کرده باشد، سرعت 
آپلود نیز برابر 5۰ مگ اس��ت و توس��ط شرکت ارائه 

دهنده تضمین میگردد.
3.توان عملیاتی مطلوب

حتما برای شما هم پیش آمده که سرعت اینترنت 
مورد اس��تفاده و آنچه در هنگام اس��تفاده از اینترنت 
تجربه میکنید، سرعت پایینی باشد اما هنگام گرفتن 
تست سرعت، باعددی باال، که نشانگر پهنای باند 

باال است مواجه شوید؟!
ب��رای برط��رف کردن نیاز ش��ما به ی��ک اینترنت 
حرف��ه ای، صرف��ا پهن��ای باند باال کافی نیس��ت. 
اینترنت ش��ما باید توان علمیاتی باالیی نیز داش��ته 
باشد. این نوع مشکالت در زمان استفاده از پهنای 

باند اختصاصی به حداقل می رسد.
)SLA(  ۴.توافق نامه سطح خدمات

 Real( استفاده از اپلیکیشن ها و خدمات بالدرنگ
Time (، مانن��د VoIP، ویدئ��و کنفران��س و ... ب��ه 
اینترنت��ی با پایین ترین میزان تاخیر)پینگ(، پکت 
الس��ت و جیتر نیاز دارد. هنگام خرید و اس��تفاده 
از پهنای باند اختصاصی، ش��رکت ارائه دهنده باید 
پایین بودن این موارد را در قالب توافق نامه سطح 
SLA تضمی��ن نماید. برای مثال )SLA( خدم��ات

ش��رکت انتقال داده های آسیاتک برای مشتریان 
پهنای باند اختصاصی خود، 99 تا 99.9 است. 
 99.9 یا 99 یعنی این شرکت تضمین می کند در
)بسته به بستر دریافت پهنای باند( از زمان استفاده 
شما از اینترنت پهنای باند اختصاصی، مشکل قطعی 
و کندی سرعت یا افزایش پینگ و جیتر را نخواهید 
داشت. این میزان باالترین سطح کیفیت خدمات 

در کشور است.
5. پشتیبانی سریع و اختصاصی

س��ازمان   ها، با توجه به نیازها و ضرورت های خود 
اقدم به خرید اینترنت اختصاصی می کنند. همین 
ضرورت  ه��ا و حساس��یت فعالی��ت آنها نیز موجب 
می گردد، تا برای رفع مشکالت احتمالی سرویس 
خود، نیاز به پشتیبانی اختصاصی داشته باشند که 
در هر 2۴ س��اعت از ش��بانه روز و فوری، نس��بت به 
خواسته ها و برطرف کردن مشکالت پاسخگو باشند. 
به طور مثال در شرکت انتقال داده های آسیاتک، 
مشتریان سرویس اینترنت پهنای باند اختصاصی 

از پش��تیبانی 2۴ س��اعته در ۷ روز هفته برخوردارند. 
در صورت بروز هرگونه مش��کل، درخواس��ت های 
پش��تیبانی مش��تریان با باالترین اولویت و سرعت 
رسیدگی می گردد. شرکت انتقال داده های آسیاتک، 
برترین اپراتور ارائه دهنده خدمات ارتباطات ثابت، 
با پوش��ش سراسری در تمامی نقاط کشور، امکان 
استفاده از خدمات اینترنت پهنای باند اختصاصی را 
برای سازمان ها، شرکت ها و تمامی افرادی که برای 
فعالیت های خود نیاز به اینترنتی ویژه و پرسرعت 
دارند را فراهم نموده است.  آسیاتک در طرحی ویژه 
جهت همراهی و کاهش هزینه های کسب کار در 
شرایط کنونی، خدمات پهنای باند اختصاصی خود را 
با باالترین سطح کیفیت و خدمات وبا ۱5 تخفیف 
وی��ژه ارائه می دهد. عالقه مندان می توانند جهت 
کسب اطالعات بیشتر با شماره ۱5۴۴ داخلی ۱۴۷۰ 
تم��اس حاص��ل نموده یا به صفحه اختصاصی این 

طرح مراجعه کنند.
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شهرستان

پیشرفتفیزیکی
۵۵درصدیسدمیمهدهلران

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ایالم از 
پیشرفت 55 درصدی سد میمه در شهرستان دهلران 
خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این سد با تزریق اعتبار 

شتاب خواهد گرفت.
مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای اس��تان ایالم از 
پیشرفت 55 درصدی سد میمه در شهرستان دهلران 
خبر داد و گفت: عملیات اجرایی این سد با تزریق اعتبار 

شتاب خواهد گرفت.
به گزارش پایگاه خبری ترنم بهاری ، علی پوراحمد 
اظهار داش��ت: عملیات اجرایی س��د میمه سال 89 در 
بخش مرکزی دهلران شروع شد و هم اکنون دارای 

55 درصد پیشرفت فیزیکی می باشد.
وی از انج��ام مطاللع��ات کیف��ی پروژه و تصویب آن 
توسط شرکت منابع اب ایران خبر داد و افزود: تاکنون 
ب��رای ای��ن پروژه بالغ بر 2 ه��زار میلیارد ریال هزینه 

شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایالم یادآور شد: این 
پروژه در س��ال جاری و در پیوس��ت قانون 9۰ میلیارد 
ریال اعتبار مصوب دارد که جوابگوی نیاز واقعی طرح 
نیست که در این خصوص پیگیری های الزم جهت 
پیش بینی اعتبار مناس��ب در بودجه س��ال ۱۴۰۰ در 

دستور کار قرار دارد.
پوراحمد با اشاره به نقش این سد در رونق کشاورزی 
منطقه تاکید کرد: سد مخزنی میمه در صورت بهره 
ب��رداری زمین��ه آبیاری ۶ هزار هکت��ار از اراضی دیم 

منطقه را فراهم می کند
وی اضافه کرد: این سد با هدف مهار و کنترل سیالب و 
تنظیم ۶۰ میلیون متر مکعب آب در سال برای مصارف 

کشاورزی ایجاد خواهد شد.
مدیرعام��ل ش��رکت آب منطقه ای ای��الم ادامه داد: 
حرکت بسیار بزرگی به منظور استفاده هرچه بیشتر 
از روان آب ها با احداث سدهای مختلف در استان ایالم 
آغاز ش��ده که نویدبخش انقالبی ش��گرف برای بهره 

برداری مناسب از منابع آبی استان است.
وی با اشاره به اینکه هم اکنون عملیات احداث و مطالعه 
چندین طرح سد مخزنی استان در حال اجراست، افزود: 
پروژه های بزرگی در زمینه مهار آب در حال انجام است 
که با نهایی ش��دن آنها تحول بزرگی در اس��تان ایالم 
ایجاد و زمینه اشتغال فراوانی برای جوانان در بخش 

کشاورزی و دیگر بخش ها فراهم خواهد شد.
پوراحم��د اضاف��ه کرد: قبل از دولت تدبیر و امید تنها 
یک سد در استان وجود داشت اما در حال حاضر سه 
سد دویرج دهلران برای استفاده در بخش کشاورزی، 
سد چم گردالن جهت تامین آب شرب شهر ایالم و 
سد کنگیر ایوان نیز برای استفاده در بخش کشاورزی 

استان فعال است.

بازگشاییادامهبلوارقدرپساز
۲۰سال،مصداقعینیمدیریتجهادی

شهردار همدان در برنامه بازگشایی معبر محور قدر 
با اشاره به مزایای تحقق این پروژه، احداث بلوار قدر 

را مصداق عینی مدیریت جهادی خواند.
در هر جامعه ای ش��هروندان ارتباط گس��ترده و پر 
تکراری با هر یک از عناصر ش��هری دارند به عنوان 
مثال مبلمان شهری، بهره از المان هایی که حسی 
خوشایند را همراه با تدبر در ما ایجاد می کند، احداث 
پارک های تخصصی وعمومی در راستای سرسبزی 
شهر،  ساخت پیاده راه هایی که انسان را در اولویت 
قرار می دهد، طرح های گره گشای ترافیک، ایجاد 
فرهنگسراهایی که مهارت آموزی می کنند و ... به 
صورت کلی هر یک از موارد ذکر شده و خیلی از موارد 
دیگر می توانند تصویر و سیمایی بیادماندنی از فضای 

شهری را برای شهروندان بیافرینند.
حال این مدیران شهری هستند که قادر خواهند بود به 
هر یک از خواسته های مذکور جامه عمل بپوشانند و 
از این منظر بهبود زندگی کیفی شهروندان را موجب 
شوند. شهرداری منطقه سه در راستای تحقق تمام 
ویا بخشی از وظایف و مواردی که جهت رفاه عمومی 
ش��هروندان درنظر گرفته ش��ده است گام های موثر 
و سازنده ای را برداشته است و در این مسیر از هیچ 
تالش��ی فروگذار نکرده اس��ت.  ایجاد، به س��ازی و 
بازس��ازی زمینه هایی از ش��هر که از نقشی حیاتی در 
منطقه مورد نظر برخوردار هستند و همچنین پیگیری 
و انجام پروژه هایی که کمتر مدیری به سراغ آن ها 
می رود همچون پروژه س��المت و طرح هایی مانده 
بر زمین که س��ال ها  به فراموش��ی س��پرده شده اند و 
می تواند گره از مشکالت بخشی از مردم بگشاید از 
جمله رویکردهای منطقه سه شهرداری همدان بوده 
است. در شرایط امروز زمانی که در جامعه محلی خود 
با تحقق پروژه ای اثربخش مواجه می شوید احوالی 
خوش برای ش��ما تداعی خواهد ش��د احیا و احداث 
پ��روژه های��ی که تحقق آن ها نیاز به صبر و حوصله 
ای زیاد و تالش��ی مضاعف دارد از دس��ت کارهایی 
اس��ت که توس��ط منطقه 3 شهرداری همدان پایانی 

شایسته پیدا کرده است.
بلوار قدر تا سه ماه پیش رودخانه ای روباز بود که منشا 
انواع بیماری، خطر س��قوط، بوی متعفن فاضالب و  
آسیب های بسیاری دیگر را به همراه داشت و اکنون 
ای��ن فض��ا ب��ا این ویژگی ها به بلواری 35 متری بدل 
ش��ده اس��ت که عالوه بر رفع تمام خطرات ذکر شده 
موجب افزایش ارزش افزوده امالک و و رفع معضل 

ترافیکی منطقه شده است.

۱۷۱.۹میلیاردریالبرایطرح
فاضالبگناوهتخصیصیافت

عبدالحمی��د حمزه پور در بررس��ی روند اجرای طرح 
فاضالب گناوه با بیان اینکه 3 طرح فاضالب در سه 
ش��هر بندری بوش��هر، گناوه و دیلم فعال است اظهار 
داشت: امسال برای تکمیل این پروژه ها و بهره مندی 
همه ساکنان این شهرها از پروژه فاضالب طرح های 

مهمی در ارتقاء ظرفیت اجرا شده است.
وی، با اشاره به اینکه پروژه فاضالب گناوه در سال 
۶9 برای جمعیت ۶5 هزار نفری طراحی و در سال ۷۷ 
عملیات اجرایی آن آغاز شد تصریح کرد: تاکنون ۱۶۰ 
کیلومتر شبکه جمع آوری و خط انتقال و ۴ ایستگاه 

پمپاژ وارد مدار بهره برداری شده است.
مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوش��هر 
راه اندازی مدول تصفیه خانه فاضالب گناوه را مورد 
اشاره قرار داد و بیان کرد: از 3 مدول تصفیه خانه یک 
مدول به صورت کامل به همراه یک الگون ذخیره 

اجرا شده است.
حمزه پور،ب��ا بیان اینکه تاکنون ۶۱8.5 میلیارد ریال 
در اجرای فاضالب گناوه س��رمایه گذاری شده است 
خاطر نش��ان کرد: با تخصیص ۱۷۱.9 میلیارد ریال 
اعتبار در سال جاری تاکنون ۶۱8.5 میلیارد ریال اعتبار 

صرف طرح فاضالب گناوه شده است.
وی اظهار داشت : با تخصیص مبلغ مذکور عملیات 
اجرایی مشتمل بر احداث یک ایستگاه پمپاژ فاضالب 
در شهر گناوه که برای اجرای این ایستگاه پمپاژ 55 

میلیارد ریال اعتبار هزینه خواهد شد.

درخشش۲اثرازهنرمنداناستان
سمناندرجشنوارهبینالمللیفیلم

کوتاهدفاعمقدسرسام
رضا تبیانیان – س�منان :س��رهنگ »محمدحس��ن 
سالمی « گفت: دو  اثر از هنرمندان  استان سمنان 
به بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم کوتاه دفاع 

مقدس رسام راه یافته است.
به گزارش خبرنگار دفاع پرس از س��منان،  سرهنگ 
»محمدحس��ن س��المی « مدیر کل حفظ آثار ونشر 
ارز ش های دفاع مقدس اس��تان س��منان در مراسم  
اختتامیه و معرفی برگزیدگان دومین جشنواره فیلم 
کوتاه دفاع مقدس و مقاومت با عنوان »رسام« که به 
صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد،  اظهار داشت: 2 اثر 
از هنرمندان  استان سمنان به بخش مسابقه جشنواره 

بین المللی فیلم کوتاه رسام راه یافته است.
وی با اشاره به اهمیت استفاده از هنر در ترویج فرهنگ 
دفاع مقدس گفت: زبان هنر، زبان همه نس��ل ها و 
عصرهاس��ت که می تواند آرمان ه��ای متعالی را در 
جوامع انسانی نهادینه کند و  هنر مناسب ترین ابزار 

برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس است.
سالمی با بیان این که  باید بتوانیم از هنر برای تبیین 
جایگاه انقالب اسالمی و دفاع مقدس استفاده کنیم، 
افزود:  8 سال دفاع مقدس یک افتخار و امتیاز بزرگی 
ب��رای م��ا بود و مهمترین عامل پیروزی ما اطاعت از 
رهبری و والیت پذیری بود و اگر از هر زاویه ای و با 

هر هنری وارد آن شویم زیبایی است.

هراسازساختوسازقانونیدرنظرآباد
البرز- معصومه عینی : علی گوزلی در جلسه رسمی 
ش��ورای اس��تان البرز و شهرستان کرج که با حضور 
رئیس شورای عالی استان ها کشور برگزار شد، اظهار 
کرد: شهرس��تان نظرآباد با قدمت 9 هزار س��اله و آثار 
باستانی ارزشمند همچون تپه ازبکی، متأسفانه گاهی 
دچار مشکالتی است. وی با بیان اینکه بخش اعظمی 
از زمین های نظرآباد قولنامه ای است، بیان کرد: به 
همی��ن دلی��ل برخی از ش��هرداری ها از ارائه جواز به 
س��اختمان های قولنامه ای ممانعت می کنند و این 
مر مش��کالت زیادی را برای ش��هروندان ما ایجاد 
کرده است. رئیس شورای اسالمی شهرستان نظرآباد 
افزود: از طرفی با توسعه قسمت هایی از شهر، بخشی 
از زمین های باالی ۱۰۰ متر، در کوچه یا خیابان عقب 

نشینی و متراژ آنها زیر ۱۰۰ متر می شود.
وی با بیان اینکه بنابراین ش��هرداری به زمین های 
قولنام��ه ای نمی توان��د، ضرر و زی��ان بدهد، تصریح 
کرد: از طرفی شهروندان جواز ساخت و ساز دریافت 
نمی کنند و این امر زمینه تخلف و مسیر ساخت و ساز 
غیرمجاز را فراهم می کند و به رأی کمیسیون ماده 

۱۰۰ و پرداخت جریمه رضایت می دهند.
گوزلی ادامه داد: جواز ساخت و ساز و تمام مسئولیت های 
زمین و ملک با شهرداری است اما بخش اعظم درآمد 
صدور جواز و چندین برابر هزینه های ش��هروندان را 
نظام مهندسی دریافت می کند. وی خاطر نشان کرد: 
موارد یاد ش��ده باعث می ش��ود بسیاری از شهروندان 
به جای رفتن به ش��هرداری و نظام مهندس��ی برای 
گرفتن جواز ساخت و ساز قانونی، مسیر ساخت بدون 
مجوز ترغیب شوند، چرا که با این عمل هزینه های 

آنها کاهش می یابد.

البرز- معصومه عینی : رئیس سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری کرج با اشاره به برگزاری مستمر جلسات کمیسیون بند 2۰، گفت: انتقال مشاغل مزاحم 
به خارج از شهر به کاهش آلودگی هوا کمک می کند. احمد خیری با اشاره به آلودگی هوای این روزهای کرج که برای همه شهروندان به دغدغه تبدیل شده است، گفت: ساماندهی مشاغل 
مزاحم و آالینده س��طح ش��هر با هدف کاس��تن آلودگی هوا در دس��تور کار اس��ت. به گفته وی حذف انتش��ار آالینده ها با انتقال مش��اغل از مرکز ش��هر امکان پذیر است همچنین اجرای تمهیدات 

الزم از جمله نصب انواع فیلترها، اصالح فرآیندهای آالینده، نوسازی و بهسازی از اهمیت باالیی برخوردار است.

کاهش آلودگی 
هوا با انتقال 
مشاغل مزاحم

اخبار

اخبار

ژه
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بر
خــ

کمک شهرداری مشهد برای تامین تبلت دانش آموزان حاشیه شهر
مش�هد مق�دس س�میرا  رحمتی-محس��ن 
حاج��ی میرزای��ی وزی��ر آم��وزش و پرورش 
و کالیی ش��هردار مش��هد، تفاهم نامه ای را 
به امضا رس��اندند که به اس��تناد آن مدیریت 
شهری مشهد، برای تامین تبلت و مشارکت 
در هوش��مند س��ازی م��دارس محالت کم 
برخ��وردار، کمک��ی 8۰میلی��ارد ریال��ی را 

تخصیص خواهد داد.
ش��هردار مش��هد در این مراس��م  گفت در سه 
س��ال گذشته چندین تفاهم نامه بین اموزش 
و پرورش باشهرداری وشورای شهرمشهد با 
موضوعات��ی مث��ل حمل و نقل دانش آموزان 
معل��ول، ارائه خدمات به بخش های مختلف 
درحوزه آموزش و پرورش ، تامین منابع مالی 

اموزش و پرورش منعقد شده است.
محمدرضا کالئی افزود: حاش��یه شهر مشهد 
با ۶۶ محله حدود یک میلیون و 2۰۰هزار نفر 
جمعیت دارد، این جمعیت دارای پتانسیل های 
خوبی است و آن طور که باید به ویژه در حوزه 
ن��رم اف��زاری خدمات ارائه داده نش��ده و این 
تفاهم نام��ه برای کمک ب��ه رفع این دغدغه 

امضا می شود.  
وی ادامه داد : امیدوارم نیاز های که در شهر 

مشهد ودر مناطق کم برخوردار مانع آموزش 
شده اند با اختصاص  تبلت و گوشی به دانش 

آموزان کم برخوردار برطرف شود.
شهردار مشهد اظهار داشت : ان شااهلل با کمک 
آموزش و پرورش از مدارس در س��اعات غیر 
آموزشی به عنوان پایگاهی برای ارتقا سطح 
خدمات در مناطق محروم حاشیه شهر مشهد 
اس��تفاده خواهیم کرد و این اقدامی بزرگ و 
مان��دگار خواه��د بود ک��ه امیدواریم در دوماه 

اینده عملیاتی شود.

در ادامه مراسم مدیر کل آموزش پرورش در 
مورد همکاری با ش��ورای ش��هر و شهرداری 
گفت :تاکنون شهرداری مشهد و شورای شهر 
کمک های شایانی به آموزش پرورش کرده 
اند در ش��ورای ش��هر مصوب شد که 3 درصد 
عوارض شهری به آموزش و پرورش پرداخت 
شود که در حوزه ساخت و ساز، عمران، اماده 
سازی و بهسازی مدارس کمک بسیار زیادی 
به اموزش و پرورش می شود، در شروع سال 
تحصیلی نیز مدارس توسط شهرداری آماده 

سازی ، بهسازی ، رنگ امیزی  ،جدول گذاری 
و شست و شو  میشود .

قاس��م علی خدابنده افزود: در س��ال گذشته 
شهرداری برای ریشه کنی بیسوادی در شهر 
مشهد ۶۰ میلیارد ریال اعتبار پیش بینی کرد  
آم��وزش پ��روش نیز متعهد ش��د که تمام بی 
سوادان سطح شهر مشهد را شناسایی کند و 
در یک دوره زمانی 3 ساله افراد بی سواد را به 
کالس های سواد آموزی بیاورد تا  بتوانیم در 
آینده نزدیک  اعالم کنیم مشهد شهر عاری 

از بی سواد است.
وی در ادامه گفت :در جلسه ای که با شورای 
ش��هر و ش��هرداری مشهد داشتیم با توجه به 
محرومیت بعضی از دانش آموزان از داش��تن 
تبلت ، گوشی یا سیستم رایانه برای استفاده از 
فضای مجازی، شهرداری در تهیه پیش قدم 
ش��د ، س��پس مقرر شد که آموزش و پرورش 
لیس��تی از دانش آموزان کم برخوردار را تهیه 
کند تاتبلت و گوشی هایی به کمک شهرداری  
تهیه شود و به صورت امانی در اختیار دانش 
آموزان قرار بگیرد ، در پایان س��ال تحصیلی 
جم��ع  آوری و در س��ال بع��د  در اختیار دانش 

آموزان دیگری قرار بگیرد.

مدیرعامل شرکت گاز استان اصفهان خبر داد؛
مصرف بی سابقه گاز در بخش خانگی

سید مصطفی علوی در خصوص وضعیت مصرف 
گاز در اس��تان اصفه��ان اظه��ار کرد: مصرف گاز 
طبیعی در این روز ها  در بخش خانگی به شدت 
افزایش پیدا کرده، به طوری که در 2۴ س��اعت 
گذش��ته در بخش خانگی حدود 5۰ میلیون متر 

مکعب گاز مصرف شده است.
مدیرعامل ش��رکت گاز استان اصفهان، گفت: با 
توجه به اینکه در سردترین روزهای سال هستیم 
مصرف گاز نسبت با مدت مشابه سال گذشته در 
بخش خانگی افزایش حدود ۱۴ درصدی داشته 

و این میزان  مصرف تقریبا دو برابر و نیم بخش 
صنعتی استان است. وی، افزود: با وضعیت فعلی، 
از مردم عزیز استان تقاضا داریم که با عنایت به نیاز 
سایر هموطنان در استان های دیگر که نیازمند گاز 
هستند، در مصرف گاز تاحد ممکن صرف جویی 
نم��وده، یعن��ی؛ گاز طبیعی را ب��ه اندازه ومنطقی 
مصرف نمایند. مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان 
اصفهان، تأکیدکرد: بس��یاری از ادارات روزهای 
پنجشنبه و جمعه تعطیل هستند، لذا باید در این 
روزها و سایر روزهای تعطیل شیرهای گاز وسایل 

گاز سوز بسته شود و چناچه در بازدید بازرسین این 
شرکت سیستم های گرمایشی در روزهای مذکور 
روشن باشد با اعالم اخطار در محل و در صورت 

عدم توجه گاز مشترک قطع خواهد شد.
وی، با اش��اره به طرح رایگان ش��دن هزینه ی 
گازبهای مشترکین کم مصرف گفت: مشترکینی 
ک��ه کمت��ر از 2۰۰ مترمعکب گاز که معادل حدود 
۱9 کپسول ۱۱ کیلویی است مصرف کنند، هزینه 
مصرف گازآنها رایگان اس��ت و اگر بیش از 2۰۰ 
متر مکعب  باش��د،  مصرف گاز آنها  با میانگین 

مصرف س��ال های گذش��ته  مقایس��ه می شود و 
در ص��ورت اینک��ه ۱۰ درصد کمتر مصرف کرده 
باشند، گاز بهای آنها با  ۱5 درصد تخفیف محاسبه 

خواهد شد.

اجرای طرح های توسعه فوالد بناب، تبدیل تهدیدها به فرصت است

نایب رییس هیات  مدیره شرکت احیا استیل فوالد 
باف��ت اعالم کرد: امض��ای توافقنامه گروه مالی 
گردش��گری با قرارگاه خاتم االنبیا برای اجرای 
طرح های توس��عه مجتمع فوالد بناب، ضرورتی 
ب��رای تبدی��ل تهدیدها به فرصت و بهره گیری از 
توانمندی متخصصان داخلی اس��ت. به گزارش 

رواب��ط عمومی گروه مالی گردش��گری، محمد 
روزبهان��ی گف��ت: قرارگاه خات��م االنبیاء توانایی 
باالیی در پروژه های س��اخت و س��ازدر کش��ور 
دارد و ب��ا رویک��رد اقتصاد مقاومتی به عنوان یک 
مجموع��ه تخصصی مجرب، زبده و توانمند تا به 
حال توانسته ضمن بکارگیری پیمانکاران داخلی 
و تربی��ت مدی��ران الیق در اج��رای پروژه های 
ملی، به رقیب سرسختی برای پیمانکاران خارجی 
تبدیل ش��ود وش��عار “ما می توانیم” را به شایسته 
تری��ن صورت محقق س��ازد. وی افزود: قرارگاه 
خاتم همچنین تاکنون موفق به اجرای طرح های 
متنوعی در بخش صنعت و معدن شده که از جمله 
آنها می توان به احیای مس��تقیم فوالد بافت به 
ظرفیت 8۰۰ هزارتن در س��ال و احیای مس��تقیم 
فوالد میانه به ظرفیت ساالنه 8۰۰ هزار تن اشاره 
کرد. روزبهانی با اش��اره به تحریم های ظالمانه 

بیگانگان ادامه داد: بنظر می رس��د این مجموعه 
ب��ا تکی��ه بر ت��وان داخلی و اس��تفاده از نیروهای 
متخصص و همچنین بهره گیری از دانش آموخته 
های پروژه های انجام شده خود بتواند در احداث 
طرح های توسعه شرکت بناب راهگشا باشد. وی 
درباره تاثیر طرح های توسعه مجتمع فوالد بناب 
بر صنعت فوالد کشور گفت: به طور کلی، صنعت 
فوالد در تولید، اقتصاد و توسعه کشور نقش مهم و 
کلیدی دارد و توسعه طرح های فوالدی درکشور، 
منجر به ایجاد ارزش افزوده بیش��تر و همچنین 
اشتغال زایی در کشور  می شود.  روزبهانی افزود: 
فوالد بناب با اجرای طرح های توسعه می تواند 
ب��ه عنوان یک��ی از واحدهای بزرگ تولید کننده 
درغ��رب و ش��مال غرب کش��ور، نی��از بازارهای 
داخلی آن مناطق را تامین و با اتصال به راه آهن 
سراسری، عالوه بر تسریع در ارسال محصوالت 

به نقاط مختلف کشور، بازارهای صادراتی غرب 
کش��ور را نیز در آینده نزدیک پوش��ش دهد. وی 
تصریح کرد: راه اندازی طرح های توسعه مجتمع 
فوالد بناب درمنطقه و توس��عه فوالد کش��ور در 
مناطق غربی، در رونق صنعت کش��تی س��ازی، 
خودروس��ازی، صنایع بسته بندی، سیستم حمل 
و نق��ل، صنای��ع مربوط ب��ه تولید و انتقال انرژی، 
معدن و لوله و پروفیل س��اختمانی کش��ور بسیار 
تاثیرگذار اس��ت. به گفته روزبهانی، جذب نیروی 
انس��انی متخصص و مجرب در منطقه و امکان 
تربی��ت نی��روی متخصص ، جلوگیری از واردات 
محص��والت فوالدی بی کیفی��ت، ایجاد ارزش 
اف��زوده ملی بیش��تر با تولید بیش��تر محصوالت 
فوالدی و دس��تیابی به بازارهای بزرگ صادراتی 
غ��رب کش��ور از اهم مزایای اج��رای طرح های 

توسعه مجتمع فوالد صنعت بناب است.

مدیرکل آموزش و پرورش البرز:

همه باید به حل مشکالت اعتقاد داشته باشند
البرز – زهره فالحی: "سال اول و آخر دولت" فرقی ندارد، تا آخرین 
لحظه ی مسئولیت، باید پیگیر رفع مسائل باشیم ساالر قاسمی در 
جم��ع معاون��ان و روس��ای ادارات اداره کل آموزش و پرورش البرز، 
مدی��ران و مس��ئوالن آ.پ مناطق اس��تان گفت: ب��ه نظرم هر کجا 
کاری انجام نش��ده بیش از آنکه تحت تاثیر محدودیت ها باش��د به 

خاطر عدم اعتقاد به پیگیری و حل مش��کالت اس��ت . متن وصیت 
نامه س��ردار س��لیمانی که به تعبیر بنده و با نگاه معلمی، ایش��ان معلم 
ثانی انقالب اس��ت؛ حاوی دنیایی از مطالب اس��ت و در آستانه چهل 
و دومین س��الگرد پیروزی انقالب چه گوهری ارزش��مندتر از همین 
تفکر برای انتقال به جوانان داریم؟ از معاونت پرورش��ی اس��تان می 

خواه��م ب��رای به��ره برداری از این موضوع برنام��ه ریزی کنند. در 
مسئولیت، "سال و آخر دولت فرقی" ندارد. سال 8۴ یک روز قبل از 
برگزاری مراسم تودیع خودم، در روستایی دورافتاده مشغول بازدید 
و پیگیری مسائل بودم، باید تا آخرین لحظه و ساعت مدیریت مان 

به دنبال حل مشکالت آموزش و پرورش استان باشیم.

مشهد مقدس سمیرا  رحمتی-مدیرعامل شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی با اش��اره 
به برنامه ریزی احداث یک نیروگاه 35۰ مگاواتی 
در مش��هد بیان کرد: طی 2 ماه آینده س��رمایه گذار 
این طرح مش��خص خواهد ش��د. همچنین جهت 
ترغیب س��رمایه گذار برای س��رمایه گذاری در این 
پروژه، برق تولید شده در این نیروگاه به مدت ۷ سال 
به صورت تضمینی خریداری می ش��ود. مهندس 
طرزطلب در خصوص مختصات نیروگاهی که قرار 
اس��ت در مش��هد جهت تامین برق شهری و حرم 
مطهر راه اندازی ش��ود، اظهار کرد: نیروگاه موجود 
در ش��هر مش��هد یک نیروگاه قدیمی با 2۷ درصد 

راندمان است که مصرف آب باالیی نیز دارد. قدمت 
برخی از واحدهای این نیروگاه به 5۰ سال رسیده و 
دومین نیروگاه قدیمی کشور به شمار می رود. وی 
ادامه داد: با توجه به فرسودگی این نیروگاه و اهمیت 
تامین برق مشهد و حرم مطهر تصمیم بر این شد 
مالک نیروگاه به خارج کردن نیروگاه قدیمی خود از 
مدار ترغیب شود و نیروگاه جدیدی در همان محل 
احداث کند. به همین جهت بنا شد از سرمایه گذار 
جهت راه اندازی و تاسیس نیروگاه جدید دعوت به 
عمل آید. مهندس طرزطلب درباره میزان سرمایه 
مورد نیاز راه اندازی این نیروگاه خاطرنش��ان کرد: 
پیش بینی می شود احداث این نیروگاه 2۰۰ میلیون 

یورو س��رمایه نیاز داشته باشد. مدیر عامل شرکت 
مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی اضافه کرد: 
همچنین برآورد می شود میزان انرژی تولیدی این 
نیروگاه 35۰ مگاوات باشد. در حال حاضر ظرفیت 
کنون��ی ای��ن نیروگاه 32۰ مگاوات بوده که پس از 
اح��داث نیروگاه جدی��د آن در حالت حداقلی 35۰ 
مگاوات باشد. البته این نیروگاه توان خواهد داشت 
که تا ۴5۰ مگاوات ظرفیت داش��ته باشد. مهندس 
طرزطلب با بیان اینکه طبق هماهنگی های صورت 
گرفته با استانداری خراسان رضوی و شرکت برق 
منطقه ای خراسان عملیات اجرایی این نیروگاه تا 
انتهای امسال آغاز خواهد شد، گفت: از زمان آغاز 

عملیات اجرایی، 3۶ ماه طول خواهد کشید تا این 
نیروگاه به بهره برداری برسد. البته واحد گازی این 

نیروگاه پس از 2۴ ماه وارد مدار خواهد شد.
وی عن��وان کرد: اهمیت فوق الع��اده این نیروگاه 
برای تامین برق مشهد و حرم مطهر امام رضا)ع( 
بس��یار زیاد اس��ت. شرکت برق منطقه ای خراسان 
و اس��تانداری خراس��ان رضوی نیز ب��ه جد دنبال 
راه ان��دازی این نیروگاه هس��تند. در س��اخت این 
نیروگاه از تکنولوژی داخلی اس��تفاده خواهد ش��د. 
راندمان نیروگاه جدید پس از افتتاح به بیش از 5۷ 
درصد خواهد رسید و میزان مصرف آب آن به شدت 

کاهش خواهد یافت.

مدیر عامل شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی خبر داد

راه اندازی نیروگاه 350 مگاواتی در مشهد با جذب سرمایه گذار بخش خصوصی
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تعرفهصادراتمیگووخرمابه
کشورهایاوراسیاکاهشیافت

معاون توس��عه بازارهای صادراتی س��ازمان توسعه 
تج��ارت گف��ت: تعرف��ه ص��ادرات میگ��و و خرما به 
کش��ورهای اوراس��یا کاهش یافته و این مهم برای 
ب��ازار کش��وری مانند روس��یه به عن��وان وارد کننده 
۴۰ میلیارد دالر مواد غذایی حائز اهمیت اس��ت.  به 
گزارش ایرنا، مجتبی موسویان ریزی روز چهارشنبه 
در کارگروه صادرات غیرنفتی استان بوشهر افزود: در 
سازمان توسعه تجارت برنامه های مختلفی از جمله 
کاهش هزینه های حضور در بازارهای هدف از طریق 
انعقاد موافقت  نامه های تجارت ترجیحی مانند نمونه 
ایجاد شده برای کشورهای اوراسیا شامل بالروس، 
روسیه، قزاقستان و قرقیزستان و ارمنستان در راستای 
حمایت از صادرات انجام ش��ده اس��ت. وی بیان کرد: 
همچنین انتخاب رایزن بازرگانی برای کش��ورهای 
هدف صادرات و کمک به بسته بندی و بندینگ خرما 
و میگو از دیگر اقدام های صورت گرفته برای بهبود 

صادرات این محصوالت است.

عرضهتخممرغبستهبندی
شناسنامهدارالزامیمیشود

دبی��ر انجمن صنفی تخم مرغ شناس��نامه دار ایران 
گفت: برپایه ابالغ وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و سازمان دامپزشکی در قالب یک اطالعیه 
مش��ترک، هم��ه مراکز توزیع از ابت��دای بهمن ماه 
امس��ال مل��زم به عرض��ه تخم مرغ شناس��نامه دار 
بس��ته بندی آن هم در یخچال می ش��وند. »فرزاد 
طالک��ش« در گفت وگ��و با خبرنگار اقتصادی ایرنا 
درخصوص ادعای برخی مبنی بر نرخ نامتعارف تخم 
مرغ بس��ته بندی و دریافت سودهای غیرمنطقی از 
مصرف کنندگان، افزود: عرضه تخم مرغ های بسته 
بندی و قیمت دار ش��دن این کاال در فروش��گاه ها 
موجب ثبات نسبی قیمت در سطح عرضه و هم در 
سطح واحدهای مرغداری شده که دستاورد مهمی 

برای این صنعت است.

رئیس شورای تامین دام هشدار داد؛

خطر واردات گوشت قرمز با وجود مازاد تولید
گ�روه اصن�اف و کش�اورزی: رئیس 
ش��ورای تامین دام گفت: طرحی که 
می توان یک روزه به نتیجه رس��اند 
را با پاس��کاری وارد پروسه طوالنی 
کرده اند و تا تولید داخل را تضعیف و 

راه واردت را باز کنند.
 به گزارش اس��کناس، ایران امسال 
ب��ا توجه به ش��یوع بیم��اری کرونا و 
کاه��ش مصرف مردم و محدودیت 
های کرونایی از جمله بس��ته بودن 

تاالرها از طرفی و افزایش بارندگی در سراسر کشور نسبت 
به س��ال قبل از طرف دیگر با افزایش تولید گوش��ت قرمز 
روبرو ش��ده اس��ت به طوری که بخش خصوصی انتظار دارد 

دولت اجازه صادرات این محصول را بدهد.
ب��ا ای��ن وجود دولت ب��ا این امر مخالفت ورزیده و در مناطق 
مرزی ش��اهد گس��ترش قاچاق دام هستیم هر چند نهادها و 
ارگانه��ای مختل��ف خبر از کش��ف تعداد زیادی دام قاچاق و 

برخورد جدی با این امر می دهند.
منصور پوریان در گفت وگو با ایلنا، با اش��اره به مصوبه آبان 
ماه ستاد تنظیم بازار در خصوص اجرای طرح خرید حمایتی 
گوش��ت قرم��ز از دام��داران اظهار ک��رد: در ابتدای آبان ماه 
سالجاری با افزایش تولید گوشت قرمز با پیگیری دامداران، 
ستاد تنظیم بازار طرح حمایتی خرید گوشت قرمز را مصوب 
کرد. وی ادامه داد: بر اس��اس این طرح ش��رکت پش��تیبانی 
امور دام کش��ور موظف ش��د از منابع داخلی خرید گوش��ت 
قرم��ز از دام��دارن را انجام دهد، همچنین مقرر ش��د وزارت 
جهاد کش��اورزی در خصوص صادرات دام زنده و گوش��ت 

قرمز مازاد اقدام کند.
پوری��ان تصری��ح ک��رد: این مصوبه برای اجرا وارد پروس��ه 
طوالن��ی ش��د و در این مدت دام��داران به امید اجرای طرح 

متحمل زیان زیادی شدند.
به گفته وی؛ با گذشته مدت زمان طوالنی باالخره اجرای این 
طرح کلید خورد، اما قیمت تعیین شده برای خرید گوشت قرمز 

آنقدر پایین بود که هزینه دامداران را 
پوشش نمی داد ضمن اینکه نواقص 
نی��ز داش��ت که اج��رای آن را برای 

دامداران مشکل ساخت.
پوریان از جمله این مشکالت را قید 
ش��رط خرید حمایتی گوشت قرمز از 
دامدار به شرط قطعه بندی و منجمد 

کردن آن عنوان کرد.
وی یادآور ش��د: تعداد دامدارانی که 
از نقدینگی الزم برای انجام مراحل 
قطعه بندی و انجماد برخودار باش��ند بس��یار اندک بود و این 
موضوع موجب ورود واسطه های به طرح خرید حمایتی شد 

که از نقدینگی امکانات الزم برخودار بودند.
پوریان با تاکید بر اینکه قیمت خرید پایین و سازوکار نامناسب 
عمال طرح خرید حمایتی این طرح در مرحله اول با شکست 
مواجه کرد،  افزود: دامداران درخواست اصالح طرح را برای 
امکان اجرای آن به مسئوالن دادند و حاال چند ماهی است 

که منتظراند پروسه آن پایان یابد.
رئیس ش��ورای تامین دام کش��ور معتقد است؛ تصمیم گیری 
درب��اره اص��الح مش��کالت طرح خرید حمایت��ی یک روزه 
امکان پذیر اس��ت و به نظر می رس��د دست های پنهان اجازه 

آن را نمی دهند و طرح را وارد پروسه طوالنی کرده اند.
پوریان این دست های پنهان را مربوط به کسانی دانست که 
به دنبال تضعیف تولید داخل و تکرار واردات گوش��ت قرمز 
هس��تند. وی اظهار کرد: واردات گوش��ت قرمز س��ود کالنی 
را نصیب کس��انی می کند که راه رانت و فس��اد از این طریق 

برای آن ها باز می شود.
پوریان گفت: ش��نیده ها حاکی از آن اس��ت که می خواهند به 
جای اصالح طرح، مناقصه راه بیندازند در حالی که همگی 

خوب می دانیم دامداران توان حضور در مناقصه را ندارند.
رئیس ش��ورای تامین دام کش��ور این هشدار را به مسئوالن 
داد که در دام فرصت طلبان و سودجویان که تضعیف تولید 

داخل برایشان منفعت دارد نیفتند.

نبض بازار

اصناف و کشاورزیقاب روز

آخرین خبر

دریاچه شورابیل- اردبیل
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میز

س: 
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���

معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی ایران خبر داد:
خرید تضمینی گندم به بورس کاال می رود

گ�روه اصناف و کش�اورزی: معاون توس��عه ب��ازار و مطالعات 
اقتص��ادی ب��ورس کاالی ایران گفت:ب��رای عرضه گندم و 
س��ایر محصوالت کش��اورزی در بورس کاال در س��ال آینده 
اع��الم آم��ادی می کنیم و می توانی��م این محصوالت را به 
قیمت تضمینی عرضه کنیم.  به گزارش اسکناس، علیرضا 
ناصرپور معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی بورس کاالی 
ایران  در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار 
کرد: با توجه به اینکه نهاده های دامی مشمول قیمت گذاری 
دولتی و به اصطالح تنظیم بازاری هس��تند امکان عرضه در 
بورس کاال ایران و کشف قیمت آنها در این بازار وجود ندارند. 
وی افزود: بورس کاالی ایران محل کش��ف قیمت و انجام 
معامالت است و در حال حاضر امکان عرضه این محصوالت 
در بورس وجود ندارد. معاون توسعه بازار و مطالعات اقتصادی 
بورس کاالی ایران با اشاره به وضعیت اجرای قیمت تضمینی 

در ب��ورس کاالی ای��ران  ادامه داد: موضوع خرید تضمینی با 
محصول جو برای اولین بار در سال ۱39۴ شروع شد و بعد از 
آن نوبت به گندم رسید تا در سال های 9۴ تا 9۶ شاهد رشد 
فزآین��ده ای ب��رای عرض��ه این محصوالت زراعی در بورس 
کاال باشیم به طوری که در سال 9۶ کل جو از این طریق در 
بازار عرضه ش��د. وی تصریح کرد: از س��ال ۱39۷ اما با توجه 
ب��ه اینک��ه قیمت های خرید تضمینی کاالهای کش��اورزی 
پایی��ن ت��ر از بازار بود اجرای قیمت تضمینی از طریق بورس 
کاال و به قیمت تضمین ش��ده نیز عمال بی معنی ش��د زیرا 
تولید کنندگان با توجه به اینکه این محصول قیمت بهتری 
در بازار داشت آن را خود به فروش رساندند. ناصرپور گفت: 
برای عرضه گندم و س��ایر محصوالت کش��اورزی در بورس 
کاال در س��ال آینده اعالم آمادی می کنیم و می توانیم این 

محصوالت را به قیمت تضمینی عرضه کنیم.
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اداره کل تدارکات و پشتیبانی راه آهن ج.ا.ا

شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران  در نظر دارد بنابر آیین نامه اجرایی بند ج ماده ۱2 قانون برگزاری مناقصات نسبت به ارزیابی 
www.setadiran. کیفی پیمانکاران واجد شرایط جهت دعوت به مناقصه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت)ستاد(به نشاني

irبه ش��رح زیر اقدام نماید.مناقصه گران موظفند براي ش��رکت در مناقصه نس��بت به ثبت نام درس��ایت مذکور و دریافت گواهي امضاء 
الکترونیکي اقدام نمایند.الزم به ذکراست کلیه مراحل برگزاري مناقصه از فراخوان ارزیابي کیفي تا انتخاب برنده از طریق سایت مزبور 

انجام مي گردد.    
۱( شرح مختصر موضوع مناقصه: " عملیات نگهداري و تعمیر خطوط و ابنیه فني راه آهن جنوبشرق با 5۴۴/23 کیلومتر خط معادل "
2(مبلغ برآورد )3۴۷.39۰.5۷۴.228( ریال بر اساس فهرست بهاي واحد پایه رشته نگهداري و تعمیر روسازي خطوط راه آهن سال 99 

3( مدت و محل انجام قرارداد:  مدت قرارداد) 2۴ ماه( و محل انجام  طبق اسناد مناقصه میباشد.
۴( مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی  : حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ بعد از ظهر  روز  شنبه   مورخ 99/۱۰/2۷      
5( مهلت بارگذاري اسناد ارزیابي کیفي :  حداکثر تا ساعت  ۱۴:۰۰ بعد از ظهر  روز یکشنبه مورخ  99/۱۱/۱2

۶( فراخوان ارزیابی کیفی فوق از طریق پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات http:/iets.mporg.ir اطالع رساني مي گردد.
۷( مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار )9.۶۴۷.8۱۱.۴85( ریال مي باش��د و ضمانتنامه ش��رکت در فرایند ارجاع کار مي بایس��ت بر 

اساس آیین نامه تضمین دولتی دارای سه ماه اعتبار بوده و برای سه ماه نیز قابل تمدید باشد . 
8 ( گواهینامه های مورد نیاز در مناقصه: گواهینامه صالحیت پیمانکاري حداقل پایه چهار/) ۴( در رشته راه و ترابري از سازمان برنامه 

و بودجه کشور و گواهینامه تایید صالحیت ایمنی از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی
9 ( مناقصه گران تائید صالحیت شده در ارزیابی کیفی، در صورتیکه قصد ارائه پیشنهاد قیمت را دارند، باید در صورت نیاز به تامین کاال 

و تجهیزات جهت انجام موضوع مناقصه، قیمت متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه نمایند.
۱۰ ( پس از ارزیابی کیفی ، از مناقصه گران واجد ش��رایط که حداقل امتیاز الزم را کس��ب نموده باش��ند جهت ش��رکت در مناقصه دعوت 

بعمل خواهد آمد.
شایان ذکراست دریافت و بارگذاري اسناد صرفاً میبایست از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد(صورت پذیرد.      
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 آگهي دعوت به ارزیابي کیفي فراخوان عمومي
 نخست مناقصه شماره ۹۹-3۱-22

نوبت دوم

وزارت راه و شهرسازی
شرکت راه آهن جمهوری اسالمی ایران)سهامی خاص(

هزینه گاز تولید شده از مبدا عسلویه با هزینه گاز وارداتی قابل مقایسه نیست!

جای خالی گاز ارزان ترکمنستان در روزهای سرد
گروه انرژی:یک مقام مس��ئول گفت: هزینه گاز تولید ش��ده از مبدا عس��لویه و 
رس��اندن آن به ش��مال کش��ور با هزینه گاز وارداتی از ترکمنستان قابل مقایسه 
نیست و نفع اقتصادی در واردات از ترکمنستان است.بهمن صالحی، دبیرکل 
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران در گفتگو با  مهر مبنی بر 
اینکه آیا واردات گاز از ترکمنس��تان در ش��رایط کنونی که افزایش مصرف گاز 
باعث ایجاد چالش در بخش نیروگاهی، خانگی و تولیدی شده است، می توانست 
کمک کننده باشد، گفت: قطعًا تأثیرگذار و کمک کننده است. افت فشار مخزن 
گازی پ��ارس جنوب��ی و پرب��اری مص��رف گاز نیز از جمله مواردی اس��ت که در 
ایجاد چنین چالشی که این روزها با آن دست و پنجه نرم می کنیم، مؤثر بوده 
اس��ت. اما آنچه در مقوله واردات گاز ارزان از ترکمنس��تان مورد اهمیت اس��ت 
مقوله دیپلماس��ی انرژی اس��ت. ایران با واردات گاز از ترکمنس��تان در حقیقت 
دیپلماس��ی انرژی خود را تقویت می کند.وی افزود: ایران می توانس��ت بجای 
افغانس��تان، مس��یر امنی برای انتقال گاز این کش��ور باش��د در حالی که با غفلت 
از این فرصت موجب ش��دیم تا ترکمنس��تان از طریق خط لوله تاپی گاز خود را 
بیرون از مرزهای ایران به هندوس��تان صادر کند. به این ترتیب می توانس��تیم 
عالوه بر ایجاد تنوع مبادی تأمینی گاز، شریک استراتژیک ترکمنستان باشیم 

و یک نفع اقتصادی دو طرفه را شکل دهیم.
آسیب چندپارچگی بین دستگاهی به منافع ملی

صالحی با بیان اینکه امنیت انرژی رکنی اساس��ی در حوزه واردات یا صادرات 
انرژی به ویژه گاز است، اظهار داشت: در حوزه صادرات گاز به عراق و دریافت 
درآم��د آن ک��ه ب��ه تازگی با چالش هایی مواجه بودیم ش��اهد یک چندپارچگی 
بین دس��تگاهی در کش��ور بودیم. به این ترتیب که ادعای وزارت نفت درباره 
ص��ادرات گاز و دریاف��ت درآم��د آن با اظهارات وزیر نیرو یکس��ان نبود و این از 
نگاه بیرونی به سیستم انرژی کشور، امتیاز مثبتی محسوب نمی شود.دبیرکل 
انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندس��ی ایران با اش��اره به رأی ممتنع 
عراق در ش��ورای ملل به تصویب بودجه تحریمی آمریکا برای ایران، تصریح 
کرد: این اقدام عراق حامل پیامی است که نشان می دهد نتوانسته ایم به طور 
شایس��ته و قوی ارتباط اقتصادی و اس��تراتژیک مطلوبی با این کش��ور همسایه 

برقرار کنیم. در نتیجه چنین روندی شاهد از دست رفتن منافع ملی هستیم.به 
گفته این مقام مس��ئول حرکت کردن به س��مت بهینه کردن مصرف انرژی در 
مصرف برق، گاز، بنزین و س��ایر حامل های انرژی امری الزم و پس��ندیده ای 
است، اما باید در نظر بگیریم که هزینه گاز تولید شده از مبدا عسلویه و رساندن 
آن به ش��مال کش��ور با هزینه گاز وارداتی از ترکمنس��تان قابل مقایسه نیست و 

نفع اقتصادی در واردات گاز از ترکمنستان است.
چالش جدی با قطع وادات گاز ترکمنستان ���

براس��اس این گزارش، روز دوش��نبه،رضا اردکانیان، وزیر نیرو درباره قطعی گاز 
در نیمه ش��مالی کش��ور ضمن رد احتمال حمله س��ایبری به صنعت برق در نیمه 
ش��مالی کش��ور تأکید کرد: در حوزه گازرس��انی به نیمه شمالی کشور همواره با 
چالش هایی روبرو بودیم و تا زمانی که از ترکمنستان واردات گاز انجام می شد، 
این چالش کمتر وجود داشت اما با قطع این واردات، این چالش ها جدی شد. در 
این حوزه ها، مشکل اصلی اولویت تأمین گاز خانگی در مقایسه با گاز نیروگاهی 
است. به همین منظور برای مدیریت این تأمین به ناچار در بخش هایی از کشور 

شاهد مصرف مازوت در برخی نیروگاه ها هستیم که اجتناب ناپذیر است.

مصرف انرژی های تجدیدپذیر در آمریکا رکورد زد 
براساس آمارهای اداره اطالعات انرژی؛ 

گ�روه انرژی:براس��اس آمارهای اداره 
اطالعات انرژی آمریکا )EIA( مصرف 
انرژی های تجدیدپذیر آمریکا در سال 
2۰۱9 ب��رای اولی��ن بار در ۱35 س��ال 
اخیر از مصرف زغال سنگ فراتر رفته 
است. به گزارش اسکناس  از خبرگزاری 
جهان تجدیدپذیرها، براساس آمارهای 
 )EIA( اداره اطالع��ات ان��رژی آمریکا
مصرف انرژی های تجدیدپذیر آمریکا 

در س��ال 2۰۱9 برای اولین بار در ۱35 
سال اخیر از مصرف زغال سنگ فراتر 
رفت��ه است.براس��اس این گزارش کل 
مص��رف ان��رژی تجدیدپذی��ر ایاالت 
متح��ده برای چهارمین س��ال متوالی 
رون��د افزایش��ی داش��ته و در س��ال 
2۱۰9 رکورد آن شکس��ته ش��ده است. 
همچنین مصرف زغال سنگ نیز برای 
ششمین سال متوالی روند کاهشی دارد 

بطوریک��ه تولید ب��رق از این طریق به 
پایین ترین سطح خود در ۴2 سال اخیر 
رس��یده است.روند کاهشی در استفاده 
از زغال س��نگ برای تولید برق نتیجه 
رش��د کاربس��ت انرژی خورش��یدی و 
بادی اس��ت. بطوریک��ه مصرف زغال 
س��نگ در س��ال 2۰۱9 نسبت به سال 
2۰۱8 کاه��ش ۱5 درصدی و افزایش 
استفاده از انرژی های تجدیدپذیر برای 

همی��ن دوره افزای��ش یک درصدی را 
نش��ان می دهد. در ضمن تولید برق از 
طریق گاز نیز روند فزاینده دارد.از نظر 
تاریخی؛ تا اوسط قرن ۱9 چوب بعنوان 
منبع اصلی انرژی آمریکا محسوب و از 
زغال سنگ بیشتر در قایق ها، قطارها و 
تولید فوالد اس��تفاده می شد تا اینکه از 
اوایل دهه ۱88۰، زغال سنگ در تولید 

برق نیز مورد استفاده قرار گرفت.

»بزرگان« از الریجانی دعوت کنند، کاندیدای 1400 می شود
گروه سیاسی:یک نماینده سابق مجلس گفت: در صورت 
اینکه بزرگان و دلس��وزان نظام از الریجانی برای حضور 
در انتخابات درخواس��تی داش��ته باش��ند، او برخالف میل 
باطنی اش، کاندیدا خواهد ش��د. کمال الدین پیرموذن در 
گفت وگو با ایسنا، با اشاره به احتمال حضور علی الریجانی 
در انتخابات ۱۴۰۰ اظهار کرد: با توجه به شرایط جهانی 
و به خصوص با عنایت به ش��ناختی که از الریجانی دارم 
و همچنی��ن گفت وگوهای��ی که در این چند س��ال به طور 
پراکن��ده در ای��ن زمینه با وی داش��ته ام، در صورت اینکه 
گروه های مرجع، بزرگان مذهبی، ملت و دلس��وزان نظام 
و کی��ان انق��الب از او برای حض��ور در این امر فوق العاده 
مش��کل و خطیر درخواس��تی داشته باشند، برخالف میل 
باطن��ی اش، بخاط��ر مناف��ع مل��ت وارد انتخابات خواهد 
شد.وی در پاسخ به این پرسش که الریجانی چه ویژگی 

و شایستگی به خصوصی دارد تا در انتخابات حاضر شود، 
گفت: به نظرم او هم از لحاظ فردی شایس��تگی الزم را 
دارد و هم شناخت کافی از ظرفیت های کشور در او دیده 
می ش��ود. البته باید تاکید کنم که الریجانی در راس��تای 
پاس��خ دادن به مطالبات اصلی مردم و چنانچه دعوتی از 

او انجام شود و مورد حمایت جناح های کشور قرار گیرد، 
آن وق��ت، کاندیدات��وری را خواه��د پذیرفت.پیرموذن در 
پاسخ به این پرسش که آیا تحرکات اطرافیان الریجانی 
در ماه های اخیر برای آماده س��ازی فضای سیاس��ی جهت 
حضور رییس سابق مجلس در انتخابات است، اظهار کرد: 
وظیفه اطرافیان راستین او، این است که محترمانه همه 
افراد پرنفوذ جناح های سیاس��ی چپ و راس��ت را هم برای 
دع��وت از وی جه��ت کاندیداتوری و هم تبیین ضرورت 
این حضور در مقطع فعلی انجام دهند.این نماینده سابق 
مجل��س تصری��ح کرد: همچنین الزم اس��ت نزدیکان او 
تالش ه��ا ب��رای جل��ب آرای مردمی را با پرهیز از دافعه و 
خودحق پنداری و صاحب خانه پنداش��تن خود، به صورت 
ج��دی و ب��ه نح��و مطلوب، و توجه به خواس��ته های ملت 

انجام دهند.


