فرصت بایدن برای
جبران اشتباهات ترامپ

رییس جمهور گفت :آنانی که دو هفته دیگر قدرت را در کاخ
سفید در دست میگیرند ،باید جبران کنند و ملت آمریکا که
ملت بزرگی است را به جایگاه واقعی خود برگردانند .آنان باید
به شرایطی که جامعه بینالمللی باید داشته باشد یعنی عقل و
قانون برگردند .به گزارش ایسنا ،حسن روحانی با بیان اینکه
امروز شاهد افتتاح خط دو نوع واکسن مهم بودیم گفت :رشد
ن��وآوریم��اراب��هیکاقتصادپرباروپاکمیرس��اندوهماز
لحاظ علمی و فناور میتوانیم بینیاز شویم...
صفحه2

هجمه رانت خواران و
مفسدان به وزارت صمت

شـنبه  20دی  25 1399جمـادی االولـی 1442
سـال هفتم شـماره 8 2056صفحه  3000تومان

اقتصادي،سياسيواجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

برخورد با چهار آژانس مسافرتی
و دو سایت فروش بلیت هواپیما

گرانفروشهانقرهداغشدند
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وزیر صنعت ،معدن و تجارت گفت :وزارت صمت وزارتخانه
خط مقدم است که مورد هجمه همه رانت خواران ،مفسدان
و ویژه خواران قرار گرفته اس��ت .علیرضا رزم حس��ینی با
اش��اره به اینکه وزارت صمت وزارتخانه خط مقدم اس��ت
که موردهجمه همه رانت خواران ،مفسدان و ویژه خواران
قرار گرفته ،تصریح کرد :این وزارتخانه  40درصد جی دی
پی 38 ،درصد اش��تغال کش��ور و مسئولیت معیشت و سفره
مردم را به عهده دارد .وزیر صنعت...
صفحه6

S a t

سرمقاله

تجارتازتراژدیتلخخالیشدنسفرهمردمگزارشمیدهد

سرابارز4200تومانی

7

مرکز پژوهشهای اتاق بازرگانی گزارش داد:

سیگنالهایمثبت
وضعیت تولید در دیماه

مردم زير فشار تورم
کورش شرفشاهی

روزنامهنگار
3

رهبر معظم انقالب :

تحریمهاباید
فور ًامتوقفشود

صنعت و تجارت :واحدهای تولیدی همچنان زیر سایه رکود به فعالیت خود ادامه می
دهند .بررسی ها نشان می دهد که کمبود مواد اولیه از یک سو و نوسانات شدید قیمتی
از سوی دیگر طی ماه های گذشته موجب شده تا تولیدکنندگان مواد اولیه مورد نیاز را
در قیمت های بس��یار باال تأمین کنند و برای جبران این مس��ئله ،قیمت فروش خود را
افزایش دهند؛ اما هم زمان بهواس��طه کاهش س��فارش ها و افت فروش ،عم ً
ال تحقق
صفحه 6
هزینه تمامشده از این محل نیز با مشکالتی مواجه شده است...

گزارش ویژه

حجتالهصیدیتشریحکرد:

شتاب رشد منابع بانک صادرات
ایران در سه سال گذشته

ورود واکسن آمریکایی و انگلیسی ممنوع است

نقشه آمریکا در سال  ۸۸برای ایران در سال  ۹۹بر

جمهوری اسالمی هیچ عجلهای برای بازگشت آمریکا

به برجام ندارد

2

يادداشت
بيگانگیشورایرقابتباخودرو
امراهلل امینی

در ش��رایط حاض��ر
خودروسازان با مسائل
و مش��کالت عدیدهای دست و پنجه نرم
میکنند که نیازمند اقدامات کارشناس��ی
و س��اختاری ب��رای رف��ع آنهاس��ت ،اما
تصمیمگی��ری ش��ورای رقابت برای آنها
مش��کلی دیگر ش��ده و تاثیرات منفی بر
جای گذاشته است .این یک واقعیت تلخ
است که مشکالت صنعت خودرو در کشور
با ش��ورای رقابت قابل حل نیس��ت ،زیرا
خودروسازان عالوه بر عملکرد...
ادامه در صفحه 3

5

مشهددرزمینهنوآوریپیشروترازتهراناست

ش��د .این کارخانه ها که با مش��ارکت و س��رمایه گذاری فعال بخش خصوصی
و هدایت وحمایت معاونت علمی راه اندازی ش��دند محلی برای تجمع کس��ب
وکارهای نوپا وش��رکتهای خالق و تیمهای نوآور و ارائه خدمات متمرکز به
صفحه 4
آنها هستند و مفهوم نوینی از همافزایی را برای استارتاپ ها...

«آگهیمناقصهعمومییكمرحلهاي»

نوب
ت
ا
ول

ش��رکت ش��هرکهای صنعتی اس��تان اصفهان درنظردارد اجراي پروژه هاي زیر را به پیمانکاران واجد ش��رایط از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت(س��تاد) واگذار
نماید.کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد قیمت مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات دولت به آدرس
 www.setadiran.irانجام خواهد شد الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را
جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  1399/10/20مي باشد.
آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت  :ساعت  19روز چهارشنبه تاریخ 1399/10/24
آخرین مهلت زماني ارائه پیشنهاد  :ساعت  14:30روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05
زمان بازگشایي پاکت ها  :ساعت  8:30صبح روز دوشنبه تاریخ 1399/11/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر درخصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت الف  :آدرس اصفهان خیابان
 22بهمن ،مجموعه اداري امیر کبیر ،شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس 021 -41934
دفتر ثبت نام در تهران  88969737 :و021- 85193768
هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
موضوع مناقصه  :محوطه سازي و جدولگذاري قسمتي از ناحیه صنعتي زواره (شماره  2099001281000106در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 22.135.122.494 :ریال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاري/عمراني)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  1.106.757.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران  :رتبه  5یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا 6 :ماه
موضوع مناقصه  :احداث ساختمان و محوطه سازي نگهباني شهرک صنعتي دهاقان (شماره  2099001281000107در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 6.012.063.275 :ریال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 300.603.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران :رتبه  5یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا 8 :ماه
موضوع مناقصه  :احداث مخزن  500متر مکعبي آب ناحیه صنعتي گلستان (شماره  2099001281000108در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 9.614.766.074 :ریال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بود جه کشور (اعتبار طرح جاري/عمراني)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 397.057.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران :رتبه  5یا باالتر در رشته آب
مدت اجرا 6 :ماه
موضوع مناقصه  :محوطه سازي ناحیه صنعتي جندق(شماره 2099001281000109در سامانه ستاد)
مبلغ برآورد اولیه 12.924.706.387 :ریال و براساس فهارس بهاي سال  1399سازمان برنامه و بودجه کشور (اعتبار طرح جاري)
مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار  646.236.000 :ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانكاران :رتبه  5یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا 5 :ماه
شناسه آگهی۱۰75۱5۱ :

ادامه در صفحه 3

استاد اقتصاد دانشگاه عالمه
طباطبایی

سرخودشانآمد

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت :در حال حاضر شهر مشهد در زمینه
فناوری پیشروتر از تهران است .دکترحسن روحانی رییس جمهور دستور افتتاح
کارخانههای نوآوری در دو استان را با حضور معاون علمی و فناوری صادر کرد.
این افتتاح از طریق ویدئو کنفرانس در استان های خراسان رضوی و فارس انجام

مردم این روزها زیر فشار
تورم روزگار س��ختی را
سپریمیکنند.ازیکسو
نمایندگان مجلس دایم بر حذف دالر4200
تومانی تاکید میکنند و اصرار دارند که با این
رویکردمیخواهنددسترانت،فسادوداللی
را از اقتصاد کوتاه کنند و از طرف دیگر دولت
با افتخار اعالم می کند نگران نباشید قیمت
کااله��ا را آنچنان گ��ران کرده ایم که مردم
متوجه نشده اند! در تمام مدتی که...

امور پيمانهای شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان

2

سياسي

شنبه  20دی 1399
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اخباركوتاه
انتقاد ظریف از ترامپ یاغی

وزیر خارجه کش��ورمان در توییتی نوش��ت :رئیسجمهور یاغی
که به دنبال انتقامجویی از مردم خود بوده است ،در چهار سال
اخیر بالیی بدتر از آن را سر ما و دیگران آورده است .به گزارش
ایسنا ،محمدجواد ظریف در توییتی نوشت :رئیسجمهور یاغی
که به دنبال انتقامجویی از مردم خود بوده است ،در چهار سال
اخیر بالیی به مراتب بدتر از آن را سر مردم ما و دیگران آورده
اس��ت .مس��ئله آزاردهنده این اس��ت که این شخص اجازه آغاز
جنگ هس��تهای بدون کنترل را دارد .این نگرانی امنیتی برای
تمام جامعه بینالمللی است .ظریف در توییت دیگری نوشت:
''کس��انی که چهار س��ال در برابر قلدری قانونش��کنانه ترامپ
س��ر خم کردند -تا به هزینه مردم ما خود را از آس��یب مصون
بدارن��د -ح��اال تجاوز او به حاکمیت قانون را محکوم میکنند.
با این حال هنوز هم تالش میکنند از تروریس��م اقتصادی او
علیه ایران به عنوان «اهرم» استفاده کنند.اگر نمیتوانید جربزه
داش��ته باش��ید ،دستکم به خاطر خودتان هم شده ،آیندهنگری
داشته باشید''.
رفع تحریم شرط پایان غنیسازی

معاون سیاس��ی وزیر خارجه گفت :غنیس��ازی  20درصدی
اورانیوم توس��ط ایران به س��رعت و به راحتی قابل بازگش��ت
است.به گزارش ایسنا ،سیدعباس عراقچی با اشاره به تاثیرات
تحریمهای آمریکا بر روی ایران در چهار سال گذشته بیان کرد
که به عنوان یک دیپلمات "لحظهای را برای اطمینان حاصل
کردن از رفع دوباره تحریمها از دست نخواهد داد".وی عنوان
کرد که در صورت رفع تحریمها و منفعت بردن ایران از توافق
هستهای ،کشور به تعهدات هستهای خود بازمیگردد.عراقچی
افزود که غنیسازی  20درصدی "میتواند به سرعت و به راحتی
معکوس ش��ود".وی در خصوص احتمال بازگش��ت آمریکا به
توافق هس��تهای گفت که "این تصمیم با آنهاس��ت" و افزود
"ما از بازگش��ت آنها اس��تقبال میکنیم اما برای بازگشتشان
التماس نخواهیم کرد".معاون سیاسی وزیر خارجه عنوان کرد
که ایران منتظر میماند تا ببیند دولت بایدن "چگونه میخواهد
به توافق و تعهداتش بازگردد".
ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط شد

معاون دفتر رئیس جمهوری با اشاره به اتفاقاتی که شب گذشته
در ایاالت متحده آمریکا رخ داد ،اظهار کرد :با تصاویر بهتآوری
که دیشب جهانیان از ساختمان کنگره و از آتشی که به واشنگتن
رسیده بود ،دیدند؛ ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط شد.به گزارش
ایسنا ،علیرضا معزی در توییتر نوشت :پایان ترامپ به سرنگونی
از قدرت و بیرون رانده شدن از حکومت خالصه نشد؛ با تصاویر
بهتآوری که دیشب جهانیان از ساختمان کنگره و از آتشی که
به واش��نگتن رس��یده بود ،دیدند؛ ترامپ از اعتبار سیاسی ساقط
شد .به تعبیر هفتهی گذشتهی روحانی ،او از زندگی سیاسی و
حیثیت ،سرنگون شد».
زمینه سازی حضور زنان در انتخابات

معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری گفت :جمع بندی دولت
این است که احزاب باید زمینه را برای حضور زنان در انتخابات
فراهم کنند .معصومه ابتکار در گفتوگو با ایلنا ،درباره مشخص
شدن تکلیف واژه رجل سیاسی در ادبیات سیاسی ایران گفت:در
الیحه دولت و طرح اصالح قانون انتخابات که از سوی نمایندگان
پیگیری میش��ود ،در مورد مفهوم «رجل سیاس��ی» مغایرتی با
آنچه در قانون اساسی آمده وجود ندارد.معاون ریاست جمهوری
بیان کرد :رجل سیاسی در قانون اساسی مشخص است ،در این
قانون کلمه رجال را به این خاطر اس��تفاده کردند که جنس��یت را
در بر نگیرد که این موضوع در مذاکرات قانون اساسی هم وجود
دارد و شهید آیتاهلل بهشتی و خانم مینو گرجی در این مورد به
صورت روشن صحبت کردهاند.
رونمایی از پایگاه راهبردی موشکی

فرمانده س��پاه گفت :دش��منان ما ،قدرت منطق را نمی پذیرند
بلکه بر منطق قدرت تکیه دارند ،لذا برای جلوگیری از تحمیل
اراده سلطه طلبانه و برنامه آنها ،راهی جز تقویت قدرت بازدارنده
دفاعی و تهاجمی برای ما وجود ندارد .به گزارش ایلنا ،سرلشکر
حس��ین س��المی گفت :منطق ما برای دفاع از تمامیت ارضی و
اس��تقالل کشور و دس��تاوردهای انقالب اسالمی ،قوی شدن
است .فرمانده سپاه گفت :آنچه امروز در این مجموعه می بینید
یکی از چندین تاسیسات نگه دارنده موشکهای راهبردی نیروی
دریایی س��پاه اس��ت که در آن ،س��تونی از موشک ها و سیستم
های پرتاب آنها را مالحظه میکنیم.وی افزود:طول این ستون
ه��ا کیلومتره��ا ادام��ه دارد و تعداد زیادی از این مجموعه ها در
نیروی دریایی سپاه وجود دارد .الحمد اهلل نیروی دریایی سپاه
امروز به کفایت و بلوغ قدرت دست یافته است.
قدرت از آن ملتها است

مشاور رییس جمهوری با اشاره به درگیریهای شب گذشته
در کنگره آمریکا قدرت را از آن ملتها دانست.به گزارش ایرنا،
حسام الدین آشنا در توییتر نوشت :ترامپ با پول سعودیها هم
نمیتواند رییسجمهور بماند.مش��اور رییس جمهوری با بیان
اینک��ه س��عودیها هم نمیتوانند ب��ا زور آمریکا حاکم بمانند،
خاطرنشان کرد :قدرت از آن ملتها است.
ورود ایران به رشد اقتصادی مثبت

مع��اون اول ریی��س جمهوری گفت :گرچ��ه درآمدهای نفتی
ایران کاهش یافت اما با فعالیتهای اقتصادی موثر هماینک
کش��ور وارد رش��د اقتصادی مثبت شده اس��ت.به گزارش ایرنا
اس��حاق جهانگیری گفت :دولت برای برداش��تن هرچه زودتر
تحریمه��ا از دوش م��ردم ایران درنگ نمیکند.وی بیان کرد:
رییس جمهوری آمریکا با افتضاحی که در کنگره این کش��ور
رخ داد باید با پست خود خداحافظی کند.

آیتاهللهاشمیمردروزهایسختصلحوجنگبود
تولیت حرم امام خمینی (ره) گفت :آیتاهلل هاشمی هم مرد صلح و هم مرد جنگ بود.
میدانست دنیا سختی ،زندان ،جنگ و فحش دارد.به گزارش ایسنا ،سیدحسن خمینی
در مراسم درگذشت آیتاهلل هاشمی رفسنجانی با اشاره به آیاتی از قرآن گفت :از جمله
مومنینکس��انیهس��تندکهعهدیکهباخدابس��تندرابهجاآوردند.ویگفت:مرحوم
هاشمی مرد روزهای سخت بود .مرد فرار نبود .قبل انقالب تا پای اعدام رفته بود .مرد
روزهایسختجنگبود.داستانجنگماداستانمردممظلومدرمقابلهمهقدرتها
بوده است .همهدنیا پشت سر صدام بودند.خمینی ادامهداد :مندرچندین نوبت بیتابی
ایشان را هم دیده بودم .اینکه ایشان خوب لمس میکرد که بدون سختی به جایی نمیرسیم مهم است .آقای هاشمی
میدانست دنیا کتک ،زندان و لطمه دارد .اشتباه میکنند کسانی که فکر میکنند راه سعادت از خوشی میگذرد.وی ادامه
داد :مرحوم هاشمی با دیدن مشکالت نه تنها پا پس نکشید ،بلکه آدم احساس میکرد ایمان او به خدا بیشتر میشود.
خمینی گفت :اگر با مردم صادق باشید خدا حتما کمک میکند و مردم حتما با شما خواهند بود .ایمان به خدا و به هدف
باعث میشد استقامت ایشان باال برود.

نبایداینتصورایجادشودکهدرایرانقحطالرجالاست
عضو موتلفه گفت :نباید در جهان این تصور ایجاد شود که در ایران قحط الرجال است
و فقط چند نفر مشخص برای پست ریاست جمهوری داریم.حمیدرضا ترقی در گفت
وگو با ایرنا گفت :در طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری به احزاب بهایی داده
نشدهوجایگاهاحزابدرویژگیهاوشرایطنامزدریاستجمهوریگنجاندهنشدهاست.
رویکرد مجلس در این طرح با سیاستهای رهبر انقالب همخوانی ندارد ،چون ایشان
تاکید کردهاند که جایگاه احزاب در انتخابات باید شفاف شود.عضو موتلفه یادآور شد:
حضورحداکثریدرانتخاباتبهعواملمتعددیبستگیدارد.طبقپایشیکهدرجامعه
صورت گرفته ،حدود  36درصد مردم برای مشارکت به وضعیت اقتصادی کشور نگاه میکنند ،اگر وضع اقتصادی بهبود
پیداکردورضایتمندیآنهاراتامقطعانتخاباتجلبشود،احتمالشرکتآنهادرانتخاباتافزایشپیدامیکند.ویافزود:
اگر مجلس در رابطه با بهبود وضعیت اقتصادی کشور فشار بیاورد و دولت هم مقداری در ارائه خدمات رفاهی و معیشتی به
کارهایش سرعت ببخشد و مسائل و وضع اقتصادی مردم بهبود پیدا کند ،مشارکت معقولی در انتخابات خواهیم داشت.

ً
تحریمهابایدفورامتوقفشود
رهبرمعظمانقالبدرسخنرانیتلویزیونیدرسالروزقیام۱۹دی:

رهبر معظم انقالب اس��المی در س��خنانی تلویزیونی به مناسبت
س��الروز قیام  19دی  1356مردم قم ،بر ضرورت حراس��ت از یاد و
نام این قیام تعیینکننده و مضمون دینی و ض ّدامریکایی آن تأکید
کردند و با افتخارآمیز خواندن تولید واکسن کرونا در کشور ،گفتند:
حضور منطقهای و ثباتآور و افزایش قدرت دفاعی و موشکی ایران
ادام��ه خواه��د یافت ،در مورد برج��ام هم ما اصرار و عجلهای برای
بازگش��ت امریکا نداریم مهم این اس��ت که تحریمها باید فوری و
کامل برداشته شود.
حض��رتآی��تاهللخامنهایقب��لازبیانمباحثاصلیخوددرباره
حماسه 19دی 1356مردمقموبرخیمسائلروز،ازحضورحماسی
و خودجوش مردم در تجلیل از سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و
ش��هید ابومهدی قدردانی و تأکید کردند :این فعالیت خودجوش و
حماسهگونه ،ناشی از عواطف ،بصیرت و انگیزههای عالی مردم بود
و روح تازهای در کالبد کشور و ملت دمید.
ایشان همچنین از تجمع بزرگ و شگفتانگیز مردم عراق در بغداد
وچندش��هردیگردرس��الگردایندوش��هیدبزرگتجلیلکردندو
یادهمراهانس��ردارس��لیمانیوابومهدی(ش��هیدانپورجعفری،
مظفرینیا ،طارمی ،زمانینیا) و نیز شهدای عراقی همراه را گرامی
داشتند.
حضرت آیتاهلل خامنهای همچنین با بزرگداش��ت یاد ش��هدای
جانباخته کرمان در مراس��م تش��ییع سردار سلیمانی و نیز شهیدان
جانباخته در حادثه بسیار تلخ و ناگوار سانحه هواپیمایی در آسمان
ته��ران ،ازخداون��د متعال ب��رای آن عزیزان لطفو رحمتوبرای
بازماندگان صبر و ّ
تسال و آرامش مسألت کردند.
رهبر انقالب افزودند :مسئوالن نیز در این زمینه وظایفی دارند که
به آنها تذکر داده شده است.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به چهلمین روز شهادت دانشمند
بزرگ کشور شهید فخریزاده افزودند :دو شخصیت بزرگ علمی
کهایناواخرازدستدادیمیعنیشهیدفخریزادهوآیتاهللمصباح
یزدی ،هر دو در عرصه های کاری خویش ،چهرههای برجستهای
بودندکهبایدازمیراثارزشمندآنهامراقبتشودوراهآنانبهبهترین
وجه ادامه یابد.
رهبرانقالبدربخشاصلیسخنانشانباتأکیدبرتأثیرتعیینکننده
قیام  19دی  1356مردم قم ،نگهبانی و حراست از یاد این حادثه و
نیز مضمون عمیق آن را ضروری برشمردند.
ایشان افزودند :قیام  19دی از نقاط اوج حیات ملت ایران است چرا
که عزم ،اراده و بصیرت ملت را نشان میدهد .بنابراین باید یاد آن
زنده و ُپر نشاط بماند و راه آینده را روشن کند.
رهبرانقالباسالمیبااشارهبهتالشدستهایخائنوتحلیلگران
مغرضبرایتغییرمضمونومحتوایحوادثبزرگملتهادرجهت
منافعقدرتهایبزرگگفتند:باگس��ترشوس��ایلارتباطجمعی،
امکانتغییرمضموناینگونهحوادثبیشترشدهاست.
ایشان تحریف واقعیت رویدادهای مهم کشورها و جهان ،آن هم
با زبان و قلم اش��خاص و نویس��ندگان معروف را از کارهای مهم
دستگاههای جاسوسی و امنیتی برشمردند و با اشاره به کتابی که در
زمینهاینگونهفعالیتهایسازمانسیامنتشرشدهاست،افزودند:این
کتابنشانمیدهدکهسیاچگونهباتسلطبرمطبوعاتورسانههای
بزرگآمریکاییوحتیاروپایی،حوادثراتحریفوتفسیرهایتأمین
کننده منافع آمریکا را به افکار عمومی القا میکند.
رهبرانقالبدرتبیینضرورتنگهبانیازمضمونقیام19دی1356
مردم قم افزودند :حادثه قم به این شهر منحصر نماند و با الگوسازی
و گسترش به دیگر شهرها ،زمینهساز پیروزی انقالب عظیم مردم
ایران شد ،بنابراین باید از مضمون آن بهخوبی مراقبت کرد.
حضرتآیتاهللخامنهای،خشممتراکمشدهیمردمنسبتبهرژیم
دیکتاتور ،فاسد و وابسته پهلوی را یکی از دو مضمون اصلی قیام19
دی دانستند و افزودند :این حرکت تعیینکننده ،اساس ًا دینی بود چرا
کهبررهبری،بیانیهها،سخنانودرسهایامامخمینی(ره)بهعنوان
مرجع تقلید متکی بود و ایشان هم از روز اول قیام در سال ،1341
مردم را بر اساس مبانی دینی رهبری و هدایت میکرد.
رهبر انقالب اس��المی ،مضمون دوم قیام  19دی  1356را «ض ّد
آمریکایی و ض ّد اس��تکباری» خواندند و یادآوری کردند :چند روز

قبل از آن قیام ،رییسجمهور وقت آمریکا در تهران حمایت صد در
صدیخودراازرژیممنحط،مس��تبدووابس��تهپهلویاعالمکرده
ب��ود،بنابرای��نحرکتمردمقمعلیهرژیمپهلوییکحرکتضد
آمریکایی هم بود.
ایشاندرجمعبندیاینبخشازسخنانشانگفتند:قیامدینیوضد
آمریکایی 19دیدرواقعاولینضربهتبرابراهیمیبرپیکربتبزرگ
به حساب میآید ،ضرباتی که تا امروز ادامه یافته است.
رهبر انقالب با اش��اره به اوضاع در هم ریخته بت بزرگ اس��تکبار
افزودند« :افتضاح انتخاباتی»« ،حقوق بشری که هر چند روز یک
سیاهپوست قربانی آن میشود»« ،بر مال شدن ماهیت ارزشهای
ادعایی آمریکا که موجب تمسخر دنیا حتی دوستان آمریکا شده»،
«اقتصاد فلج» ،و «دهها میلیون بیکار و گرسنه و بیخانمان» نشان
دهندهاوضاعنابسامانآمریکااستکهالبتهعجیبنیست،اماعجیب
این است که عدهای هنوز آرزو و قبلهشان آمریکا است.
حض��رتآی��تاهللخامنهایافزودند:عدهایخیالمیکنندکهاگر
با آمریکا آشتی کردیم ،کشور بهشت بَرین می شود .این افراد باید
به ایران قبل از انقالب نگاه کنند که چگونه حمایت آمریکا باعث
جلوگیری از پیشرفت کشور ،گسترش فقر اقتصادی و علمی و رواج
فساد و بی بند و باری فرهنگی شد .ضمن اینکه امروز هم اوضاع
رژیمهاییکهدرمنطقهقربانصدقهآمریکامیروند،برهمهروشن
است.
رهبر انقالب ،بازگش��ت به س��لطه جهنمی قبل از انقالب را هدف
اصلی آمریکاییها در فشارهای 42ساله بر ایران دانستند و افزودند:
فرق آمریکا با برخی اروپاییها در این است که آمریکاییها به علت
سابقهسلطهقبلیخودبرایرانومنطقه،دنبالتکرارآنوضعهستند
و باید همه در مقابل این هدف شوم هوشیار باشند.
حضرتآیتاهللخامنهایبااش��ارهس��خنانصریحیککارشناس
معروفآمریکاییگفتند:آمریکاییهاتاهنگامیکهبرمنطقهسلطه
نیابند ،منافع خود را در ایجاد بیثباتی در ایران ،عراق ،سوریه ،لبنان
و دیگر کشورهای منطقه جستجو میکنند که این هدف را گاهی
با کارهایی شبیه فتنه  88در ایران و گاهی با تشکیل داعش پیگیر
میشوند.
ایشانبااشارهبهحوادثروزهایاخیردرآمریکامانندحملهبهکنگره
وفرارنمایندگانازتونلهایمخفیافزودند:آنهادرفتنه 88بهدنبال
نا امنی و ایجاد آشوب و جنگ داخلی در ایران بودند که موفق نشدند
و خداوند همین مساله را در سال  99بر سر خودشان آورد.
حضرت آیتاهلل خامنهای بخش دیگری از سخنانشان را به پاسخ
قطعیوپایانینظاماسالمیبهادعاهایجبههاستکباربهسرکردگی
آمریکا علیه جمهوری اس��المی در  3موضوع «تحریم»« ،حضور
منطقهایایران»و«تواندفاعیوقدرتموشکیکشور»اختصاص
دادند.
ایشاندرخصوصمسئلهتحریمتأکیدکردند:جبههغربودشمنان

روحانی تآكيد كرد:

فرصت بايدن برای جبران اشتباهات ترامپ
رییس جمهور گفت :آنانی که دو هفته دیگر قدرت را در
کاخ س��فید در دس��ت میگیرند ،باید جبران کنند و ملت
آمری��کا ک��ه ملت بزرگی اس��ت را به جایگاه واقعی خود
برگردانند .آنان باید به شرایطی که جامعه بینالمللی باید
داشته باشد یعنی عقل و قانون برگردند.
به گزارش ایسنا ،حسن روحانی با بیان اینکه امروز شاهد
افتتاح خط دو نوع واکسن مهم بودیم گفت :رشد نوآوری
ما را به یک اقتصاد پربار و پاک میرساند و هم از لحاظ
علمی و فناور میتوانیم بینیاز ش��ویم .بعد از ایمان که
باالترین قدرت و قدرت فرهنگی ماس��ت ،ش��اید هیچ
قدرتی باالتر از قدرت علمی و فناوری نباشد .این قدرت
در همه زمینههای دفاعی ،اقتصاد و توانمندسازی کشور

ب��رای رف��اه مردم نقش اساس��ی دارد و ح��رف اول را در
کشور ما میزند.
وی با اش��اره به س��الروز درگذش��ت آیتاهلل هاش��می
رفس��نجانی گفت :وقتی این افراد فراجناحی میشوند و
زندگی آنها با اعتدال و اخالق توأم میشود ،به جایگاه آنها
پی می بریم .البته جناح و حزب و سر جایش خوب است
اما برای مدتی موقت ،چرا که اگر دائم باشد در فعالیت و
همکاری تاثیر ناس��الم میگذارد .اینکه یک حزب فعال
و در انتخابات پیروز شود بسیار خوب است ،اما اگر پیروز
شد باید از همه شایستهها در مجموعه خود استفاده کند
نه فقط از حزب خود .و با افراطی ش��دن این رقابتها می
بینیم که چه وضعی پیش می آید.

موظفند حرکت خباثتآمیز تحریم علیه ملت ایران را که واقع ًا یک
خیانت،جنایتودشمنیبیجهتعلیهمردماست،فوراًمتوقفکنند
و همه تحریمها را بردارند.
رهبرانقالباسالمیافزودند:البتهبارهاتأکیدکردهایمکهبایداقتصاد
رابافرضبرداشتهنشدنتحریمهاجوریبرنامهریزیکنیمتاکشور
به خوبی اداره شود و با رفتن و آمدن تحریم و با بازیگریهای دشمن
دچار مشکل نشود که این کار با اتکا به ظرفیتهای داخلی و اجرای
سیاس��تهایاقتصادمقاومتیممکناس��ت.اگرچهتحریمهانیزبه
تدریج در حال بیاثر شدن هستند.
حضرتآیتاهللخامنهایخاطرنشانکردند:بنابرایناینحرفطرف
مقابل که فالن کار را بکنید یا نکنید ،بیخود است و تحریمها که
خیانت و جنایت در حق ملت است ،باید برداشته شود.
رهبرانقالباسالمی،معناومنطقحضورمنطقهایایرانراتقویت
دوس��تان و طرفداران جمهوری اس��المی خواندند و گفتند :حضور
جمهوری اسالمی در منطقه «ثباتآفرین» و موجب رفع بیثباتی
استهمچنانکهدرسوریهوعراقاینواقعیتراهمهدیدند.بنابراین،
این حضور ،قطعی است و باید وجود داشته باشد و خواهد داشت.
حضرتآیتاهللخامنهایبایادآوریتجربهتلخناتوانیکشوردرمقابل
حمالت هوایی صدام ،خاطرنشان کردند :ایران آن روزها در مقابل
موشکبارانوبمبارانتهرانوشهرهایمختلفناتوانوبیدفاعبودو
جمهوری اسالمی حق نداشت کشور را در آن شرایط نگه دارد.
ایشان با یادآوری نمونههایی از قدرت دفاعی امروز ایران مثل ساقط
کردن پرنده متجاوز آمریکایی در آسمان ایران و یا در هم کوبیدن
پایگاه عیناالسد ،گفتند :دشمن در مقابل این واقعیتها ناگزیراست
قدرت و تواناییهای دفاعی ایران را در محاسبات و تصمیمات خود
در نظر بگیرد.
رهبر انقالب اسالمی در بخش دیگری از سخنانشان به مسئله پر
تکرار دیگری در افکار عمومی یعنی برجام ،و کنار گذاشتن بخشی
دیگر از تعهدات و آغاز غنیسازی  20درصد اشاره کردند و گفتند:
این بحث را مطرح میکنند که آمریکا به برجام برگردد یا برنگردد؟
جمهوری اس��المی هیچ اصرار و عجلهای برای بازگش��ت آمریکا
به برجام ندارد ،بلکه مطالبه منطقی ما رفع تحریمها و بازگرداندن
حق غصبش��ده ملت اس��ت که این وظیفه آمریکا و اروپاییهای
دنبالهرو آن است.
حض��رتآی��تاهللخامنهایافزودند:اگرتحریمهابرداش��تهش��د
بازگش��تآمریکابهبرجاممعنامیدهدالبتهمس��ئلهخسارتهاکه
جزو مطالبات ما است در مراحل بعدی دنبال خواهد شد ،اما بدون
رفع تحریمها بازگشت آمریکا به برجام حتی ممکن است به ضرر
کشور هم باشد.
ایشانخاطرنشانکردند:دراینمواردبهمسئوالندرقوایمجریهو
مقننه گفته شده که با دقت و رعایت کامل ضوابط پیش بروند.
رهبر انقالب اسالمی تصمیم مجلس و اقدام دولت برای کاهش

بخش دیگری از تعهدات برجام را کام ً
ال درست و عقالنی دانستند
و گفتند :عمل کردن جمهوری اس��المی به همه تعهدات خود در
ش��رایطی ک��ه طرف مقابل به همه تعه��دات خود عمل نمیکند،
بیمعنیاست.
ایشانافزودند:البتهاگرآنهابهتعهداتخودبازگردندمانیزبرمیگردیم،
همچنانکهبندهازابتدایبرجامگفتماقداماتبایدبهصورتمتناظر
اول
و «کار و تعهد آنها در مقابل کار و تعهد ما» باشد که البته اینِ ،
کار انجام نگرفت اما اکنون باید انجام شود.
موضوعدیگریکهرهبرانقالباسالمیبهآناشارهکردند،منافات
نداشتنبکارگیریجوانانباانگیزهوکاربلد،بااستفادهازافرادکارکشته
و با تجربه بود.
ایشان به پخش بخشی از سخنانشان در یک برنامه تلویزیونی که
در صدر آن بر روی کار آمدن «دولت جوان حزباللهی» و در ادامه
بر اس��تفاده از افراد باتجربهتأکید ش��ده بود ،اش��ارهکردند وگفتند:
این دو مورد با هم منافاتی ندارد ،بنده از قدیم به تکیه به نیروهای
جوان اعتقاد راسخ داشتهام به این معنی که به آنها اعتماد و در برخی
مدیریتهایمهمکش��ورازآنهااس��تفاده،وازابتکار،انگیزهونش��اط
آنهااستقبالشود.
رهبر انقالب اسالمی گفتند :باید از کار ،روحیه و خالقیت جوانان و
بچههای کشور حداکثر استفاده بشود اما این به معنای حذف و کنار
مدیریت
گذاشتن نسل قبل نیست ،بلکه بر حسب اقتضاء ،یکجا
ِ
مجربوکارکشتهالزماستهمچنانکه
جوانویکجامدیریتفرد ّ
درزمانامامبزرگوارنیزهمینطوربود.البتهدرخصوصدولتجوان
حزباللهی در ایام نزدیک انتخابات سخن خواهیم گفت.
حضرت آیتاهلل خامنهای با اشاره به شهید سرافراز سردار سلیمانی
افزودند :البته بعضی از افراد میانسال هم مثل جوانان هستند .شهید
تحرک،تالش
سلیمانیدرحدود60سالگیازهیچچیزنمیترسیدو ّ
و فعالیتهای متراکم او اعجابآور بود.
بخش پایانی س��خنان رهبر انقالب به مس��ئله کرونا اختصاص
داشت.
ایش��انباتش��کرازوزارتبهداشتودستاندرکارانتولیدواکسن
آزمایششده برای مقابله با کرونا ،این واکسن را مایه افتخار و عزت
کشور خواندند و با انتقاد از افرادی که هر کار بزرگ در کشور را انکار
میکنند،بهسوابقیازاینانکارهادرمقابلپیشرفتهایعلمیاشاره
وخاطرنش��انکردند:س��الهاقبلوقتیجوانانکشوردستگاههای
سانتریفیوژ را درست کرده بودند ،عدهای نامه نوشتند که مبادا فریب
ای��نادعاه��ارابخوری��د،همچنینپسازموفقیتمرحومکاظمی
و جوانان همکار او در س��لولهای بنیادی پیغامهای مش��ابهی داده
ش��داماآنپیش��رفتهاواقع ًاقابلباوربودوپسازآننیزپیش��رفتها
 10برابر شد.
حضرتآیتاهللخامنهایدرادامه،ورودواکسنآمریکاییوانگلیسی
بهکش��ورراممنوعاعالمکردندوگفتند:آمریکاییهااگرتوانس��ته
بودندواکسنتولیدکننداینافتضاحکروناییدرکشورشانبهوجود
نمیآمد که در یک روز حدود  4هزار نفر تلفات داشته باشند .ضمن
اینکهاساس�� ًابهآنهااعتمادینیس��توگاهیاینواکس��نهابرای
آزمایش بر روی ملتها است.
ایشان افزودند :البته با سابقهای که فرانسویها در قضیه خونهای
آلودهدارند،بهآنهاهمخوشبیننیستم،اماتهیهواکسنازکشورهای
دیگر هیچ مشکلی ندارد.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر لزوم استمرار مراقبتهای بهداشتی
مردم و انجام وظایف مسئوالن برای مقابله با کرونا ،گفتند :برخی
تجربهه��ایخ��وب،موف��قوامتحانپ��سدادهداروییدرزمینه
کروناوجود دارد که مسئوالن هم آنها را تصدیق میکنند ،این موارد
نباید انکار شود بلکه باید مورد بررسی قرار بگیرد.
حضرت آیتاهلل خامنهای در پایان خطاب به ملت ایران ،مردم قم و
حوزهعلمیه ّ
معظمخاطرنشانکردند:دیروزملتایراندرسایهاتحاد،
عزم راسخ ،دینداری ،حضور بهنگام و مجاهدت توانست با رقم زدن
این انقالب عظیم ،مسیر تاریخ دنیا و بشر را تغییر دهد و امروز نیز
ملت با تواناییها و تجارب و امکانات بیشتر میتواند بر همه موانع
در زمینه مسائل اقتصادی مثل تولید و ارزش پول ملی و در زمینه
مسائل فرهنگی ،سیاسی و نظامی فائق آید.

رييس دستگاه قضا از نظارت گريزی ها انتقاد كرد

نظارت بايد معنای افزايش و تداوم اعتماد بدهد
رئی��س ق��وه قضایی��ه ب��ر لزوم نظ��ارت مدی��ران بر
زیرمجموعههای خود تاکید کرد و ضمن ابراز تاس��ف
از نظ��ارت گری��زی برخیها گفت :نظ��ارت کردن به
معنای «بی اعتمادی» نیست بلکه باید معنای افزایش
و تداوم اعتماد از آن برداشت شود.آیتاهلل سید ابراهیم
رئیسی در جلسه شورای اداری کرمانشاه با بیان اینکه
اعتماد یک امر دفعی نیس��ت که یک روز باش��د و یک
روز دیگ��ر از بی��ن برود ،ب��ر تقویت نظارتهای درون
سازمانی و برون سازمانی مدیران بر زیرمجموعههای
خ��ود تاکی��د کرد و گفت« :نظارت ب��ر زیرمجموعه»
افزای��ش کارآم��دی و ارتقا بهره وری مجموعهها را به
دنبال خواهد داشت؛ به عبارت دیگر ،اقدامات نظارتی

به معنای کمک به مدیریت برای بهتر و شفافتر دیدن
است و نباید آن را نوعی ُمچ گیری قلمداد کرد .رئیسی با
اشاره به لزوم خنثی سازی تهدیدات و تحریمها توسط
مدیران ،اظهار کرد :ما در قوه قضاییه از مدیران شجاع،
کارآمد ،خطرپذیر و کسانی که علیرغم تهدیدات سعی
میکنند از همه فرصتها بهره ببرند و تهدیدات را به
فرصت تبدیل کنند و اجازه ندهند مشکلی در معیشت
و زندگی مردم پیش بیاید ،حمایت میکنیم.
رئی��س ق��وه قضاییه افزود :جهش تولید یک امر مورد
انتظ��ار در کش��ور اس��ت و ما برای تحق��ق این مهم،
بای��د موان��ع آن از جمل��ه قاچاق س��ازمان یافته کاال را
برطرف کنیم.

میزانافزایشدستمزد2درصدبیشترازتورم
معاون روابط کار وزیر تعاون گفت :طی هفت سال گذشته برای کاهش فاصله معیشت
بادس��تمزد،میزانافزایشدس��تمزدهانس��بتبهتورم2درصدبیشترشدهاست.حاتم
شاکرمی در جمع خبرنگاران افزود :امسال هم افزایش دستمزدها نسبت به تورم بیشتر
بود اما تورمی که در طول سال ایجاد شد این افزایش را تحت تاثیر قرار داد.وی ادامه داد:
وزارت تعاون صاحبان مشاغلی را که تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفتهاند با حمایت از
بیمهبیکاری،پرداختتسهیالتبهواحدهایآسیبدیدهوحمایتمعیشتیازکارگران
در بخشهای غیررسمی به طور جدی مورد توجه و حمایت قرار داده است.معاون وزیر
کار گفت :برای افزایش دستمزد کارگران طبق روال سالهای گذشته از دیماه تشکیل کمیسیونهای تخصصی شروع
میشود و در این چارچوب امسال هم کمیته تخصصی شورای عالی کار که مرجع اصلی تعیین دستمزدهاست آغاز به کار
کرده است.مدیرکل کار خراسان رضوی هم گفت :شیوع کرونا بسیاری از مشاغل و واحدهای تولیدی و صنعتی را تحت
تاثیر قرار داد و در حال حاضر در کل استان خراسان رضوی 17هزار نفر مشمول بیمه بیکاری شدهاند که بیمه آنان به طور
کاملپرداختمیشود.

نگراناستفادهسیاسیوجناحیازآمارهستیم
رئیس پژوهشکده آمار گفت :اگر در تحلیل شرایط اجتماعی ،از جنبههای مختلف به
دادههای آماری توجه نکنیم ،ممکن اس��ت دچار خطای تحلیلی یا یکس��ونگری در
استنباطازدادههایاجتماعیشویمومتأسفانهدربرخیازموارد«،آمار»ابزاراستفادههای
سیاسی و جناحی شود .کشور برای توسعه و رسیدن به جایگاه در شأن خود ،نیازمند آمار
بارویکردهمهجانبهاست.اشکانشباکگفت:دربومیسازیدادههایآماری،فرهنگ
جامعه و محدودیتهای آماری ما باید لحاظ شود و موردتوجه قرار گیرد .اما درنهایت در
فضای حاکمیتی الزم است نظام آماری کشور با یک هماهنگی و نرخ متحد در مورد
شاخصهای کلیدی اقدام کند تا اعتماد اجتماعی بهنظام آماری کشور حفظ شود .وی افزود :در مورد تولید آمارهای رسمی،
اص ً
ال چیز پسندیدهای نیست که از یک متغیر ،دو نرخ به دست بیاید؛ هرچقدر هم توجیه آماری داشته باشد ،این نوع موازی
کاری منجر به تضعیف سرمایه اجتماعی نظام آماری کشور میشود .البته در مورد دادههای غیررسمی میتوانند نهادهای
پژوهشی ،آمارهای مختلف داشته باشند؛ اما در مورد آمارهای رسمی ،موازی کاری در نرخهایی مانند رشد اقتصادی ،اص ً
ال
مناسبنیست.

تجارتازتراژدیتلخخالیشدنسفرهمردمگزارشمیدهد

گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی :از هنگامی كه بودجه
 1400تقديم مجلس شد ،درگيری ها بين نمايندگان و دولت
بـاال گرفـت و هـر دو گروه ادعای حمايت از مردم را سـر می
دادنـد .امـا در واقـع مانند دو لبه يك قيچـی عمل كردند و
بحـران گرانـی و تـورم را دامـن زده و همچنان نيز می زنند.
يكـی از ايـن دعواها ،انتقاد به ارز  4200تومانی بود كه دولت
بر ادامه و مجلس بر حذف آن تاكيد داشت.

سراب ارز 4200تومانی

وی ب��ا اش��اره ب��ه مباح��ث اخیر درباره تغییر ن��رخ ارز در الیحه
بودجه  1400هم گفت :دولت و مجالس از سالهای  96تا 99
ارقام محاسباتی ارز را در بودجه از  3600تومان آغاز و ،4200
 8800و  ...قرار دادند و در ادامه یک نظام ترکیبی از ارز 4200
تومان��ی و  8800تومان��ی پیش��نهاد کردند اما آیا این نرخ ارز بر
س��ر س��فرههای مردم نشست؟عضو کمیسیون برنامه و بودجه
تأکید کرد :با تقس��یم  8میلیارد دالر ارز که دولت ادعا می کند
میخواه��د ب��رای ارز  4200تومانی پرداخت کند ،بر جمعیت 80
میلیون نفری ایران باید نفری صد دالر به مردم برس��د؛ اما آیا
مردم از این صد دالر با وجود تخصیص ارزهای  4200تومانی
بهرهمند شدهاند؟ آیا کاالهای اساسی را به قیمت کمتر خریداری
کردهان��د و ی��ا با قیمت ب��ازار؟ منافع این ارز  4200تومانی تنها
ب��ه جی��ب تعدادی از واردکنندگان و یا بعض ًا مصرفکنندههای
کشورهای همسایه رفته است.

 ارز 4200تومانی روی کاغذ

همه چیز از اظهارات حسن روحانی در جلسه هیات دولت شروع
شد .سخنان روحانی نشان داد که ارز  4200تومانی روی کاغذ
ب��وده و از مدته��ا قب��ل دولت در حال خواندن فاتحه این ارز بوده
اس��ت .روحانی گفت :در یک س��ال گذشته تعدادی از کاالهای
 4200تومانی را به تدریج خارج کردیم و گفتیم که به اینها ارز
نیمایی اختصاص دادهایم مثل چای ،برنج ،ش��کر ،الس��تیک و
موارد متعدد که یکی یکی و به تناس��ب آرام آرام در حدی که
جامع��ه بتوان��د تحم��ل کند و قابل قبول باش��د این کار را انجام
دادیم جوری با آرامش عمل کردیم که بعضیها متوجه نشدهاند
و اصال نفهمیدهاند که این کار صورت گرفته اس��ت .بعضیها
اص��ال ان��گار دراین کش��ور نبودند و م��ی رفتند خرید میکردند
مثال برنج و حبوبات خرید کرده و متوجه نش��دند که اینها را از
آن لیس��ت  4200تومان خارج کردیم .این خوب اس��ت و معنی
آن ای��ن اس��ت که فکر کردند م��ا هنوز داریم ارز  4200تومانی
را درب��اره ای��ن کااله��ا ادامه میدهیم .ما قدم به قدم ارز 4200
تومانی را خارج کردیم و چند قلم که برای ما مهم بود از جمله
دارو نگه داشتهایم .در عین حال آنها را هم در یک شرایط قابل
قبولی ممکن است دولت برایشان تصمیماتی بگیرد ،اما از امروز
دوردور کردن و طبل و دهل به راه انداختن و اعالم کردن اینکه
آقا دوران  4200پایان یافت خدمت به چه کسی است .باید به
بعضی از حرفها به موقع و درس��ت عمل کرد موقع جارزدن و
طبل و دهل نیست که بیاییم شعار بدهیم خوب نتیجه این شعار
چه میشود باعث آشفتگی میشود و همان رانت و فسادی که
میگویند با آن مخالف هستند ایجاد میشود.

 فرافکنی به جای تصمیم منطقی
 فشار تورم روی شانه مردم

مردم هنگامی که به نامزد ریاس��ت جمهوری رای می دهند و
آن فرد قسم می خورد ،باور همگی بر این است که از منافعشان
دفاع می شود ،اما سخنان روحانی نشان می دهد که در فضای
دیگری س��یر می کند .ایکاش س��ری به سفره های خالی مردم
می زدید و به چشمهای نگران اعضای خانواده و دستهای خالی
نان آور نگاهی می کردید تا متوجه می شدید مردم با گوشت
و پوس��ت و اس��تخوان گرانی و تورمی که ش��ما به آن افتخار می
کنید را درک کرده اند .ش��ما و تمامی مس��ووالن بارها گفته
اید که تحمل مردم قابل تقدیر اس��ت اما هرگز در کنار همین
مردم تحمل را لمس نکردید .براس��تی ش��ما و دولتمردان چه
درک��ی از ت��ورم و گرانی داری��د؟ نمایندگان مجلس که ماهیانه
بی��ش از  30میلی��ون توم��ان دریافتی دارند ،چه می دانند تورم و
گرانی چه معنایی دارد؟

 نمایندگان مجلس عوامل تورم زایی!

یکیدیگرازبخشهاییکهبارایمردمرویکارمیآیندومیبایست
بااهرمنظارتبهمشکالتسامانبدهند،نمایندگانمجلسهستند.
امامنتقدانمجلسمعتقدندتصمیماتاخیرنمایندگانمجلسیازدهم
نشان داد که آنها نیز بیش از آنکه به فکر مردم باشند ،درگیر بازیهای
سیاس��یوتس��ویهحسابهایجناحیهس��تند.دراینرابطهرئیس
کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 1400گفت :مسئوالن اجرایی
عالیدولتالتماسمیکنندباایجادیکنرخارزواحد،جلویرانترا
در بحث واردات و اقتصاد ملی بگیریم ،تالش کنیم تا منافع حاصل
از یکسانسازی نرخ ارز به جیب مردم برود تا سفره کوچک شده آنها
طی این 7سال به شکل آبرومندانهای اداره شود.الیاس نادران افزود:
نرخ ارزهای  11 ،4200هزار 17 ،هزار 25 ،هزار و یا هر عدد دیگری
برایماخطقرمزنیستبلکهمنافعمردم،امنیتکشور،معیشتمردم،
حمایت زا تولید و اشتغال و  ...برای ما مهم و خط قرمز است.

مديركل اعتبارات بانك مركزی خبرداد

با نگاهی به اظهارات مسووالن دو طرف متوجه می شویم که مردم
بازیخوردههستند.یکنفرنیستکهازآقاینادرانبپرسدمگررانت
رامردمایجادکردهاندکهبایدتاوانگرانیوتورمرابپردازند؟چراتاوان
کمکاریدولتوضعفنظارتیمجلسرابایدمردمبپردازند؟بهمردم
چه ربطی دارد که ارز  4200تومانی برای خرید دارو اختصاص داده
شده اما بخشی از آن بازنگشته و بخش دیگر به انحراف رفته است؟
مگر غیر از این اس��ت که اعداد و ارقامی که امروزه با افتخار اعالم
می شود ،ناشی از رانت و فساد در تمامی دستگاهها و قوای سه گانه
است؟بهمردمچهربطیداردکهازنمایندهمجلسگرفتهتادولتمردان
ومقامارش��ددس��تگاهقضابهاتهامفساددرحالمحاکمههستند؟
متاسفانهامروزهرییسجمهوربهاینافتخارمیکندکهمردمگرانی
رامتوجهنشدندونمایندگانمجلسنیزاعالممیکنندباحذفدالر
 4200تومانیبدنبالازبینبردنرانتوفسادهستند،براستیدراین
بین مردم چه کاره هستند و چه کسی قرار است بر سفره های خالی
اینمردمراپرکند.مسووالنبایدباورکنندکهمردمنیازیبهگریهو
همدردی و معرفی فاسد و مفسد ندارند ،مردم نان می خواهند؟

محجوب از تصويب ارز  1۷هزار و  500تومانی انتقاد كرد

افزايش  30برابری تسهيالت قرض الحسنه

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی گفت :با اعطای بیش
از  12میلیون فقره وام ازدواج ،اعطای تسهیالت به 373
هزار واحد تولیدی آسیب دیده از شیوع کرونا و وامهای
اشتغالزایی ،میزان پرداخت تسهیالت قرضالحسنه در
 7سال گذشته  30برابر افزایش یافته است.
س��یدعلی اصغر میرمحمدصادقی با اش��اره به قانون
حمای��ت از توس��عه و ایجاد اش��تغال پای��دار در مناطق
روستایی و عشایری گفت :طبق این قانون مقرر شد که
منابع حاصل از تلفیق منابع صندوق توسعه ملی به مبلغ
 1.5میلیارد دالر با منابع داخلی بانکهای عامل صرف
اعطای تسهیالت با نرخ متوسط  6درصد برای ایجاد
اشتغال در روستاها ،مناطق عشایری و شهرهای زیر ده
هزار نفر جمعیت با اولویت مناطق مرزی شود.
مدی��رکل اعتب��ارات بان��ک مرک��زی اف��زود :میزان
تس��هیالت پرداخت ش��ده به طرحهای اش��تغالزایی

 ارزی که سر سفره مردم نیامد

مجلس يازدهمتريبون ثروتمندان

در بانکه��ای عام��ل حدود  120ه��زار میلیارد ریال،
تسهیالت طرحهای مصوب شده در بانکهای عامل
مع��ادل ح��دود  131.3هزار میلیارد ریال و تس��هیالت
طرحهای منعقدش��ده در بانکهای عامل حدود 128
هزار میلیارد ریال اس��ت که این تس��هیالت منجر به
ایجاد حدود  260هزار شغل جدید شده است.
ای��ن مقام مس��ئول بانک مرک��زی تاکید کرد :از جمله
موارد مندرج در قوانین بودجه س��نواتی که مش��مول
دریاف��ت تس��هیالت قرضالحس��نه از نظ��ام بانکی
میش��وند میتوان به اشتغالزایی (افراد تحت پوشش
کمیته امداد امام خمینی (ره) ،سازمان بهزیستی ،ستاد
اجرایی فرمان حضرت امام (ره) ،ایثارگران و اش��تغال
خانگی) ،س��تاد دیه ،کارکنان ارتش جمهوری اسالمی
ایران ،ایجاد نیروگاه خورشیدی ،حمام روستایی ،ودیعه
مسکن ،نیازهای ضروری ،ازدواج ،ضروری کارکنان و
بازنشستگان ناجا ،تسهیالت به بیماران صعبالعالج،
س��رطانی و زوجه��ای ناب��ارور ،تس��هیالت جهیزیه،
ازدواج ب��ه کارکن��ان و بازنشس��تگان و فرزندان آنها و
ودیعه مس��کن برای کارکنان و بازنشس��تگان ارتش،
سپاه و وزارت دفاع ،تسهیالت به منظور توانمندسازی،
خری��د انش��عابات ،توس��عه تأسیس��ات خانگ��ی و
کارگش��ایی امور به متقاضیان روس��تایی و سایر موارد
اشاره کرد.

دبیرکل خانه کارگر با تاکید بر اینکه قطعا صدای حامی
ارز  17هزار و  500تومانی متعلق به ثروتمندان است ،نه
فقرا ،هشدار داد که این تصمیم عملی تورمی محسوب
میشود و میتواند کشور از لحاظ شاخصهای اقتصادی
در وضعیت خطرناکی قرار دهد.
ب��ه گ��زارش ایلنا علیرضا محجوب با تاکید بر اینکه بین
تصمیمگی��ریودرس��توبج��اتصمیمگرفتن،فاصله
زیادی وجود دارد گفت :اساس��ا تصمیمهای این چنینی
را بای��د «بانک مرک��زی» و مقامهای پولی اتخاذ کنند.
مجلس متهمان را گم کرده و در حال حاضر ،هجمهی
عجیبی علیه پول ملی اعمال ش��ده و در الیحه بودجه
سال 1400کاهش ارزش پولی ملی به میزان وحشتناکی
اتفاق افتاده است.
وی گفت :با این تصمیم ،رسما کارگران و حقوق بگیران
به  600درصد افزایش دستمزد نیاز دارند؛ چراکه تا پیش
از این ،یک افزایش  300درصدی در قیمت ارز رخ داده
بود و حاال با افزایش نرخ رس��می ارز از  4200تومان به
 17هزار تومان 300 ،درصد دیگر بر روی آن قرار گرفته
است .البته مجلس باید پاسخ دهد که چرا به یکباره چنین
تصمیمی را گرفته است.
محجوب با تاکید بر اینکه ممکن اس��ت عدهای بگویند
نرخ تمام کاالها با ارز قیمتگذاری نمیشود که افزایش
ن��رخ ب��ر روی آنه��ا اثر چندانی بگ��ذارد گفت :آیا تمام

واقعیت همین است یا اینکه این افزایش نرخ ارز تبعات
گستردهتری دارد؟
وی افزود :با شوکهای ارزی که در یک دهه اخیر ،پشت
سرهم رخ دادند ،امروز یک بقال نخود و لوبیای مغازهاش
را بدون اطالع از نرخ ارز نمیفروشد .حاال چگونه ممکن
اس��ت کسانی که در کمیسیون تلفیق بودجه نشستهاند
وچنی��نتصمیمهای��یرامیگیرند،ندانند،عوارضاین
تصمیم بر روی زندگی مردم چیس��ت؟! پرس��ش من از
تصمیمگیران این اس��ت که آیا میدانید با افزایش نرخ
ارز از  4200ب��ه  17ه��زار و  500توم��ان ،با پول ملی چه
کردهاید؟ این پول را رسما به کاغذ پاره تبدیل میکنید و
رسما برای کشور استقالل باقی نمیگذارید .این تصمیم
از تحریم و حتی حمله نظامی به ایران خطرناکتر است؛
چراکه هجوم به پول ملی ،هجوم به مرزهای اقتصادی
و هجوم به زندگی مردم محسوب میشود.

رئيس سازمان برنامه و بودجه مطرح كرد

رئیس س��ازمان برنامه و بودجه گفت :بدونش��ک بودجههای
محدود دولتی برای توس��عه زیرس��اختهای مورد نیاز کشور در
ش��رایط فعلی کافی نیس��ت ،به همین دلیل مدت زمان احداث
پروژههای اولویتدار در کش��ور بس��یار طوالنی ش��ده اس��ت.
یک��ی از راهه��ای مرتفعکردن چنین چالش��ی ،روی آوردن به
سرمایهگذاری مردمی برای بهرهبرداری سریعتر از پروژههایی
است که نهایت ًا خود مردم از آنها منتفع خواهند شد.
محمد باقر نوبخت گفت :گس��ترش و تعمیق نظام جامع تامین
مالی و ابزارهای آن ،افزایش سرمایهگذاری داخلی ،تکیه بر توان
و تولید داخلی ،اصالح الگوی مصرف از طریق صرفهجویی در
هزینهه��ای عمومی ،اصالح نظام درآمدی ،افزایش مقاومت و
انعطافپذیری صنایع اساسی کشور و ...را از جمله راهبردها و

کافی نبودن بودجه های دولتی برای توسعه
سیاستهای مقابله با تحریم بیان میکند و رسیدن به اهداف
مطرحشده در سند چشمانداز را در پرتو تدبیر ،تالش و انسجام
ملی میداند .او اتخاذ سیاس��ت تقویت رقابتپذیری اقتصاد را
بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی برنامه هفتم برمیش��مارد.
وی در مورد رویکرد تدوین برنامههای پنج س��اله توس��عه در
تحقق اهداف چشمانداز بیست ساله و بلندمدت توسعه و میزان
موفقیت آن گفت :با اتمام برنامه س��وم توس��عه و آغاز مراحل
تدوین برنامه چهارم توسعه در سال  ،1384سند چشمانداز 20
ساله ،با هدف تدوین یک افق بلندمدت و ساماندهی فعالیتها و
نظمدهی به اداره امور جامعه از سوی مقام معظم رهبری ابالغ

ش��د .از زمان ابالغ تاکنون برنامههای چهارم ،پنجم و شش��م
توسعه تدوین و اجرایی شده و هماکنون در سال پایانی برنامه
ششم توسعه و شروع تهیه و تدوین مقدمات برنامه هفتم توسعه
هستیم ،بنابراین ارزیابی عملکرد برنامه های توسعه و بررسی
وضع موجود و مطالعه روند گذشته میتواند وضعیت کشور را با
توج��ه به فرصته��ا و تهدیدها ،قوتها و ضعف-ها در عرصه
بینالمللی و داخلی مشخص کرده و دستیابی به اهداف چشمانداز
را تسهیل کند .رییس سازمان مدیریت گفت :با خروج یکجانبه
آمریکا از برجام و شروع مرحله دوم تحریمهای ظالمانه اقتصادی
و مالی ،اقتصاد ایران با بیس��ابقهترین تحریمها در حوزههای

مالی ،سرمایه-گذاری مستقیم خارجی در بخش های کلیدی
اقتصاد ،تحریمهای علمی و تکنولوژی (تکنولوژی های نظامی،
هستهای ،ساخت هواپیما ،کشتیسازی ،تکنولوژیهای مربوط
به صنایع نفت و گاز ) و تحریم اشخاص حقیقی و حقوقی مواجه
ش��د .دولت بهمنظور مقابله با تکانههای ناش��ی از تحریمها و
مخاط��رات رک��ود تورمی ،با اتکا ب��ه رهنمودهای مقام معظم
رهب��ری ،ب��ا اتخاذ راهبردهای واقعبینانه و مبتنی بر منافع ملی
در سیاس��ت خارجی و نگاه مثبت گرایانه  ،مجاری تأثیر انواع
تحریمها را شناس��ایی و براس��اس آن ،راهبردها و سیاستهای
اقتص��ادی مناس��بی برای مقابله ب��ا آن ،طراحی و اجرا کرد و از
آن بهعنوان س��کویی برای حرکت به س��وی پیش��رفت و تعالی
استفاده کرد.
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
تعاونمحورمحرومیتزدایی

معاون تعاون وزیر کار با بیان اینکه توس��عه بخش تعاون محور
اقتصاد مقاومتی و محرومیت زدایی است تصریح کرد :باید برنامه
ریزی عملیاتی جدی در حوزه تعاونی انجام شود .به گزارش ایرنا
محمدجعفر کبیری گفت :باید به سمت آگاهی بخشی نسبت به
ظرفیت بخش تعاون و احیای اعتماد عمومی مردم حرکت کنیم
و نگاه مسئوالن در قوه مقننه و قضائیه را به این سمت و سو سوق
داده شود.وی با بیان اینکه سامانه جامع و هوشمند بخش تعاونی
در کش��ور راه اندازی ش��ده و این مهم نقطه عطفی در تعاونی ها
است تصریح کرد :نظارت شفاف در این سامانه به خوبی انجام و
فاز دوم آن در دهه فجر امسال رونمایی می شود.
وعدهثباتقیمتهاوکاهشتورم

رئیس کل بانک مرکزی وعده داد :امیدوارم شاهد آرامش بیشتر در
بازارها،ثباتقیمتهاوکاهشتورمباشیم.بهگزارشمهر،عبدالناصر
همتیدرفضایمجازینوشت:بافروکشکردنانتظاراتوهیجانات
سیاسی و رشد صادرات نفت و فرآورده در ماههای اخیر از یک طرف
وگش��ایشهایآغازش��دهدرخصوصبرخیمنابعبانکمرکزی،
همانگونهکهقب ً
الاعالمکردم،امیدوارمبهتدریجشاهدآرامشبیشتر
در بازارها ،ثبات قیمتها و کاهش تورم باشیم.

سرمقاله

مردم زیر فشار تورم

ادامهازصفحهیک...الیحهبودجهدردستبررسیبود،نمایندگان
مجل��س یازدهم به اش��کال مختلف به بودج��ه ایراد وارد کردند.
مجلسی که بنا بود انقالبی باشد و در همان ماه های اول ،به اقتصاد
آشفتهسروسامانبدهد،حاالبهنظربیشترتصمیمهاییکهگرفته
و میگیرد ،بحرانی دیگر در فضای اقتصادی ایجاد میکند .بدتر
اینکه سخنان نمایندگان مجلس یازدهم رنگ و بوی سیاسی و
تسویهحسابهایجناحیوسیاسیدارد.هنگامیکهدولتاصرار
می کند بودجه باید با ارز 4200تومانی بسته شود ،اما مجلس اصرار
دارد که باید تک نرخی شود و متاسفانه نرخی که اعالم می کنند،
بسیار باالست و بی شک تورم و گرانی را دامن می زند ،همه چیز
به هم میریزد .روحانی برای آنکه به نمایندگان توضیح دهد که
وضعیت مملکت چگونه است ،در جلسه هیات دولت اعالم می
کند که نگران نباشید ،ما قیمت کاالهای اساسی همچون چای،
روغ��ن برن��ج و ارزاق عمومی م��ردم را آنچنان گران کردهایم که
خودش��ان هم نفهمیده اند و برای آنکه خیال نمایندگان انقالبی
مجلس یازدهم را راحت کند ،اعالم می کند که فقط قیمت دارو
مانده که برای آن هم برنامهای در آینده داریم .جناب آقای روحانی
به نظر می آید که شما نمی دانید قاطبه مردم کشور حقوق بگیر
هس��تند و دریافتی ثابتی در پایان ماه دارند پس گرانی را با تمام
وجود حس می کنند.
نتیجه تصمیم گیری مجلس و دولت به سادگی در آمار و ارقام قابل
مشاهده است .هنگامی که سن ازدواج باال رفته و جوانان رغبتی
برای تشکیل خانواده ندارند زیرا قیمتها به اندازهای باالست که
یک جوان به خود جرات تشکیل خانواده را نمی دهد ،یعنی گرانی
مشخص است .بهتر است سری به ثبت احوال بزنید و آمارهای
طالق را جویا شوید و با آنهایی که طالق می گیرند ،صحبت کنید
تاببینیدآنهابهدلیلمشکالتمالیواینکهتوانتامینهزینههای
خانواده را ندارند ،کارشان به اختالف و جدایی کشیده است.
نمایندگان مجلس باید بدانند که مجلس محلی برای نظارت بر
عملکردقوهمجریهدراجرایقانوناست.بهجایآنکهدالرراگران
کنید و به تبع آن بحران اقتصادی به وجود بیاورید که دودش به
چشم مردم میرود ،بهتر است آن بخش از وظیفه ذاتی مجلس که
مدتهاستبهفراموشیسپردهشدهرااحیاکنیدوبهنظارتبپردازید.
اگر در مدیریت کشور نظارت موثروجود داشت ،شاید هرگز گرانی،
تورم ،فساد ،فقر ،فحشا و ...به وجود نمی آمد .پس بهتر است همه
دس��ت از بازی های سیاس��ی و جناحی برداریم و با کمک هم به
مردم خسته از تورم کمک کنیم تا طعم رفاه را بچشند.

يادداشت
بيگانگیشورایرقابتباخودرو

ادامه از صفحه یک ...انحصاری ،خود نیز با مشکالت ساختاری،
مدیریتی و تولید مواجهاند.خودروسازان داخلی در شرایط ویژهای
به س��ر میبرند ،زیرا مطابق آمارهای بورس با زیاندهی مواجه
شده ،همچنین با تحریمهای ظالمانه دست و پنجه گرم میکنند،
از طرف��ی بدهیه��ای زیادی بهویژه به قطعهس��ازان داش��ته و
سرمایهگذاریهای زیادی از آنها در گذشته از بین رفته است .از
سویدیگربرنامهریزیدرستیبرایصنعتنداشتهایموبسیاری
از سیاستها در گذشته ناکارآمد بوده و بیشترین حمله را به تولید از
جمله در صنعت خودرو وارد کرده است ،در حالی که رهبر معظم
انقالب دستکم در سالهای اخیر مضامین شعارهای سال را بر
اساس تولید و توجه هر چه بیشتر به آن قرار دادهاند .در این شرایط
کارتصمیمگیریرابهشوراییدادهایمکهتصمیماتنادرستیمی
گیرند که تبعات خوبی ندارد .این شورا باید کارشناسان متخصص
داشتهباشدکهباموضوعاتبهرهوری،بازدهیوهزینههایسربار
در صنعت خودرو آش��نا باش��ند ،اما اعضای شورای رقابت صنعت
خودرو را نمیشناسند و هیچوقت یک آنالیز کامل از قیمتهای
تولید خودروها ارائه نکردهاند .متاسفانه در حالی شاهد تصمیمات
اشتباهشورایرقابتهستیمکهمشکالتصنعتخودرومشخص
و قابل حل اس��ت و پیشکس��وتهایی در این صنعت داریم که
راهکارهای خوب برای خروج از مشکالت میتوانند ارائه دهند .با
نگاهی به گذشته متوجه می شویم که دو دهه پیش صنعت خودرو
حرکت ش��تابانی را آغاز کرده بود ،اما برخی سیاس��تگذاریهای
اش��تباه و عملکرد نامناس��ب خودروسازان و قطعهسازان آن را به
حاش��یه برد.زمانی در گذش��ته ش��رکتی با نام ساپکو ساماندهی
قطعهس��ازانوارتباطآنانباخودروس��ازانرابرعهدهداش��ت،اما
در ادامه رها ش��د و اکنون باید مجدد به س��ازماندهی قطعهسازان
بازگردیم.در عین حال قطعهسازان نیز اشتباهاتی مرتکب شدند،
از جمله زمانی که قیمت ارز پایین بود قطعات چینی را به نام ایرانی
وارد کردند و همه این مس��ائل ،س��بب شده که امروز کمتر کسی
به دنبال تولید باشد.
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اخباركوتاه
بررسی پیشرفت پروژه های عمرانی
دهه فجر قیامدشت

ارائهطرح()3070درتامیناجتماعیاستانالبرز
سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز از ارائه خدمات درقالب طرح  3070خبر داد
و گفت :اجرای طرح ( 3070ارائه س��ی خدمت به صورت غیرحضوری برای کاهش هفتاد
میلیون مراجعه به واحدهای اجرایی تامین اجتماعی) مهمترین برنامه کنونی این سازمان
است .به گزارش روزنامه تجارت به نقل ازروابط عمومی ،ابوالحسن قورچیان افزود :با تدبیر
مدیرانسازمانعلیالخصوصجنابآقایدکترساالریمدیرعاملمحترمازابتدایخرداد
سال جاری تامین اعتبار دفاتر درمان حذف گردیده و انشاهلل تا آخر سال دفترچه های درمان
بیمهش��دگانومس��تمریبگیراننیزحذفخواهدش��دکهایناقداماتقدمهایخوبیدر
جهت شفاف سازی ایجاد می نماید .سرپرست اداره کل تامین اجتماعی استان البرز با بیان اینکه هدفگذاری سازمان این است
که  30خدمت اصلی را به صورت کامال غیرحضوری ارائه کند ،اظهار کرد :اکنون  96میلیون مراجعه در سال به تامین اجتماعی
در کشور وجود دارد که با اجرای این طرح  70میلیون مراجعه کم خواهد شد .قورچیان خاطرنشان کرد :بر همین اساس تاکنون
20خدمتاز30خدمتمهموپرمخاطبتامیناجتماعیشامل:پرداختکمکهزینهازدواج،حذفمراجعهحضوریفرزنداناناث
مستمری بگیر ثبتهوشمندخاتمه کفالت،ابالغ الکترونیک احکام مطالباتیجایگزین سامانهخدمات غیرحضوری،ابالغ مفاصا
حسابواگذارندهوپیمانکار،استعالموضعیتدریافتمستمری،نامنویسیغیرحضوریافرادطبیعیتوسطبیمهشده،درخواست
غیرحضوری تکمیل سوابق و  ...از طریق سامانه خدمات غیرحضوری به نشانی  www.tamin.alborz.irقابل ارائه است.

تقدیرازعملکردشرکتگازاستانقزوین
خانم دکتر محمد بیگی نماینده مردم ش��ریف اس��تان ،عملکرد ش��رکت گاز استان
قزوین در گازرسانی به روستاهای دو منطقه سردسیر الموت و طارم سفلی را ارزنده
و قابل تقدیر خواند .به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان قزوین ،در دیدار
اسماعیل مفرد بوشهری مدیر عامل این شرکت با خانم دکتر محمد بیگی نماینده
مردم شریف قزوین ،البرز و آبیک در خانه ملت ،عملکرد شرکت گاز استان قزوین
در خصوص گازرس��انی به روس��تاهای دو منطقه سردس��یر الموت و طارم سفلی را
تش��ریح کرد و افزود  :توس��عه و تس��ریع در گازرس��انی به مناطق روستایی ،افزایش
ش��بکهگذاریو نصب انش��عابات و اس��تمرارخدمات رس��انی بهمش��ترکینعلیرغمتمامیمحدویتهایموجود به
دلیل شیوع کرونا از جمله دستاوردهای سال جاری این شرکت بوده است .وی در خصوص گازرسانی مناطق مذکور
گفت  :تاکنون تعداد  113روستا در این دو منطقه از نعمت گاز برخودار بوده و گازرسانی به  17روستا در الموت و 3
روستا در منطقه طارم سفلی در دست اقدام می باشد .شایان ذکر است در این دیدار خانم دکتر محمد بیگی نماینده
مردم شریف قزوین ،البرز و آبیک ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده در حوزه گازرسانی افزود  :نمایندگان استان در
رفع مشکالت و تنگناهای موجود در توسعه گازرسانی به مناطق محروم و کم برخوردار ،همراه و همگام با شرکت
گاز استان قزوین بوده و امید است با این همراهی شاهد رضایت هر چه بیشتر مردم باشیم.

معاونعلمیوفناوریرییسجمهور؛

مشهد در زمینه نوآوری پیشروتر از تهران است
کمیته فنی ش��هرداری قیامدش��ت با هدف بررس��ی روند اجرا و
پیشرفت پروژه های عمرانی شهر قیامدشت به ریاست " حسین
ترکاشوند" ،شهردار قیامدشت تشکیل جلسه داد.
علی کیوانی – قیامدش��ت  ،در این جلس��ه ،مدیر و کارشناسان
حوزه فنی و عمرانی شهرداری قیامدشت به ارایه گزارش پروژه
های عمرانی در حال اجرا در س��طح ش��هر بویژه پروژه های
افتتاحی حوزه مدیریت شهری در دهه فجر امسال پرداختند.
بنابر اعالم ش��هردار قیامدش��ت ،در ایام چهل و دومین سالگرد
پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی ،بهره برداری از این پروژه
ها همچون بلوار شهید باهنر ،میدان شهید حاج قاسم سلیمانی،
میداننماز شهر قیامدشت آغاز و کلنگ تعداد دیگری از پروژه
های ش��هری به زمین زده خواهد ش��د .ترکاشوند در این جلسه
که معاون و مدیران ش��هرداری قیامدش��ت نیز حضور داش��تند
تاکید کرد خدمت رسانی به شهروندان قیامدشت با تمام توان
تا آخرین روز فعالیت این دوره مدیریت ش��هری ادامه خواهد
داشت و شهرداری قیامدشت از هیچ کوششی در جهت رفاه و
بهبود وضعیت شهری مضایقه نخواهد نمود.
روستای اسالم آباد دارای تلفن
ثابت و اینترنت خانگی شد

با حضور نماینده مردم کالله  ،مینودشت ،مراوه تپه و گالیکش،
روستای اسالم آباد از توابع شهرستان مراوه تپه مجهز به تلفن
ثاب��ت و اینترنت خانگی ش��د  .به گ��زارش اداره روابط عمومی
مخابرات منطقه گلستان با اعالم این خبر گفت  :با راه اندازی
کافوی نوری در این روستا مردم روستای اسالم آباد می توانند
از تلفن ثابت و اینترنت خانگی بهره مند باش��ند .وی با اش��اره
به اینکه روس��تای اس��الم آباد یکی از دورترین و محرومترین
روس��تاهایی اس��ت که در مرز استان گلستان قرار دارد و دارای
حدود  300خانوار و هزار نفر جمعیت می باش��د افزود :خدمت
رس��انی به روس��تاها و مناطق محروم همیش��ه از الویت های
مخابرات استان بوده و در این راستا برنامه ریزی های مستمر
برای بهره مندی روستاییان از تکنولوژیهای به روز و با کیفیت
انجام ش��ده اس��ت .الزم به یادآوری اس��ت در مراسم افتتاح راه
اندازی تلفن ثابت و اینترنت خانگی روستای اسالم آباد دکتر
آریانپور نماینده مردم مینودشت  ،گالیکش  ،مراوه تپه و کالله
 ،مهندس غالمعلی شهمرادی مدیر مخابرات منطقه گلستان
و تعدادی از مسئوالن شهرستانی حضور داشتند.
حضورفارغالتحصیالندانشگاهی
در کارگاههای آموزشی

علی رشیدی مدیرکل آموزش فنی و حرفهای ایالم با اعالم این
خبر گفت :بیش از  60درصد متقاضیان حضور در کارگاههای
آموزشی فنی و حرفه ای فارغالتحصیالن دانشگاهی هستند.
وی افزود :این افراد با شرکت در کارگاههای اداره کل آموزش
و فن��ی و حرف��های میتوانند مهارتهای عملی مرتبط با حوزه
دانشگاهی خود را کسب کنند .مدیرکل آموزش فنی و حرفهای
ایالم اظهار داشت :کارآموزان پس از گذاران دورههای آموزشی
با مهارت اندوزی و کسب تخصص الزم میتوانند در بنگاههای
اقتصادی اس��تان مش��غول بکار شوند .رشیدی با بیان اینکه 14
مرکز آموزش فنی و حرفهای در بخش دولتی فعال است ،ادامه
داد :آموزشهای س��ازمان فنی و حرفهای در چهار خوش��ه
صنعت ،خدمات ،کشاورزی و فرهنگ و هنر ارایه میشود .وی
بیان داش��ت :رس��الت اصلی س��ازمان آموزش فنی و حرفهای،
ایج��اد مه��ارت در جویندگان کار ،تربیت نیروی انس��انی مورد
نیاز بازار کار اس��تان و ارتقای س��طح مهارت شاغالن در بخش
صنع��ت اس��ت .وی با بیان اینک��ه بیکاری در حال حاضر یکی
از مش��کالت جامعه اس��ت ،افزود :تنها راه برون رفت از مس��اله
بیکاری جوانان را فرهنگس��ازی در س��وق دادن این قش��ر به
کس��ب مهارت و فراگیری دانش فنی اس��ت .مدیرکل آموزش
فنی و حرفهای ایالم گفت :دلیل اصلی عدم اشتغال جوانان و
فارغالتحصیالن ،نداشتن مهارت و تخصص الزم برای انجام
کار مورد نظر است.
 12دستگاه استخراج ارز دیجیتال
در آبادان کشف شد

خوزس��تان :تعداد  12دس��تگاه استخراج ارز دیجیتال در آبادان
توسط حراست مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب کشف شد
مدیریت توزیع برق ناحیه جنوب ( آبادان ،خرمشهر و اروند کنار)
با اعالم این خبر افزود :نیروهای حراست این مدیریت با اشراف
اطالعاتی توانس��تند مرکز اس��تخراج ارز دیجیتال را که بدون
مجوز اقدام به اس��تفاده از ش��بکه برق کرده بود را شناس��ایی ،و
پس از هماهنگی با مقام قضایی و نیروی انتظامی ،عوامل ایجاد
کننده این مرکز را دس��تگیر کنند .اکبر ناصری ادامه داد :طی
این عملیات  12دس��تگاه اس��تخراج کننده ارز دیجیتال (ماینر)
و تجهیزات شبکه اینترنت کشف شد که عوامل دستگیر شده
برای سیر مراحل قانونی تحویل مقام قضایی شدند.

معاون علمی و فناوری رییس جمهور گفت :در حال حاضر شهر
مشهد در زمینه فناوری پیشروتر از تهران است.
دکترحس��ن روحانی رییس جمهور دس��تور افتتاح کارخانههای
نوآوری در دو اس��تان را با حضور معاون علمی و فناوری صادر
کرد.
این افتتاح از طریق ویدئو کنفرانس در اس��تان های خراس��ان
رضوی و فارس انجام شد .این کارخانه ها که با مشارکت و
سرمایه گذاری فعال بخش خصوصی و هدایت وحمایت معاونت
علمی راه اندازی شدند محلی برای تجمع کسب وکارهای نوپا
وش��رکتهای خ��الق و تیمهای ن��وآور و ارائه خدمات متمرکز
به آنها هس��تند و مفهوم نوینی از همافزایی را برای اس��تارتاپ
ها به همراه دارند.
با بهره برداری از کارخانه نوآوری مشهد و شیراز برگ تازهای
در زیستبوم نوآوری این شهرها رقم خورد و ظرفیتی تازه برای
تبدیل ایدههای نوآورانه به کسبوکارهای دانشبنیان و خالق
فراهم شد .معاون علمی و فناوری رییس جمهور در چهلمین
افتتاح طرحهای کالن ملی کشور که با عنوان پوشش تدبیر و
امی��د ب��رای جه��ش تولید که طی آن  5طرح ملی دانشبنیان و
کارخانه نوآوری در مشهد افتتاح شد ،گفت :در حال حاضر شهر
مشهد در زمینه فناوری پیشروتر از تهران است.
سورنا ستاری در این مراسم بااشاره به اینکه شهر مشهد در زمینه
فناوری بسیار نواور است ،ادامه داد :از شهردار شهر مشهد بسیار
تشکر می کنم ،امکانات این شهر در زمینه نوآوری پیشروتر از

تهران بوده و ش��هرداری مش��هد توانسته است کارخانه قدیمی
را ب��ه کارخان��ه نوآوری و محلی برای فعالیت ش��تاب دهنده ها
و اس��تارت آپ ه��ا تبدی��ل کند .مع��اون علمی و فناوری رییس
جمهور با اش��اره به رتبه چهل و س��وم تهران در میان شهرهای

تخفيف صد در صدی به مشتركين كم مصرف

بر اساس طرح ملی ابتکاری "آب امید" ،به مشترکان
خانگی کممصرف ،تخفیف صد درصدی آببها تعلق
میگیرد.
تخفیف طرح ملی "آب امید" به مشترکانی اختصاص
مییابد که مصرف ماهانه آنها حداکثر تا یک س�� ّوم
الگوی مصرف اس��ت .بر اس��اس قانون توسعه و بهینه
سازی آب شرب شهری و روستایی کشور که در سال
 94تصویب شد ،الگوی مصرفی آب برای نقاط مختلف
کشور با توجه به آب و هوای هر نقطه تعریف گردیده
است و طبق آن در هر منطقه سردسیری الگوی مصرف
آب بین  13متر مکعب به ازای هر نفر اس��ت که این
رقم برای مناطق گرمسیری  18متر مکعب مشخص
شده است و به طور کلی متوسط الگوی مصرف در کل
کشور  15متر مکعب در ماه محاسبه گردیده است .این
در حالیست که الگوی مصرف آب در اصفهان  14متر

مکعب تعریف شده است و به منظور چگونگی اجرای
ط��رح مل��ی "آب امید" در اس��تان اصفهان گفتگویی
با مدیر عامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان صورت
گرفته است.
هاشم امینی مدیر عامل شرکت آب و فاضالب استان
اصفه��ان در م��ورد اجرای طرح "آّب امید" در اس��تان
اصفهان چه مولفه هایی مدنظر قرار گرفته است گفت:
دستورالعمل اجرایی "آب امید"براساس دستور معاون
اول ریاست جمهوری می باشد که اجرای مفاد بند ()2
تصوی��ب نامه ش��ماره /106629ت  58259به تاریخ
 1399/9/23است و بدین ترتیب شرکت آبفا با ارسال
پیام ش��فاف به مش��ترکان در خصوص میزان مصرف
آب در طی یک دوره ،آموزش به مردم در جهت تغییر
رفتارمصرفی و ایجاد انگیزه در تغییر مصرف ،مردم را
ترغیب می کند که تحت پوش��ش مزایای طرح ملی
"آب امید" قرار گیرند.
امین��ی گفت:طبق برآورده��ای صورت گرفته حدود
2میلی��ارد و  300میلی��ون توم��ان باب��ت آب بها و دفع
بهداشتی فاضالب و تبصره ، 3حدود  3میلیارد و 900
میلیونتومان بابت آبونمان به این دس��ته مش��ترکین
تخفیف داده می ش��ود که در مجموع  6میلیارد و200
میلیون تومان طی یکسال به مشمولین طرح ملی "آب
امید" ،تخفیف در نظر گرفته شده است.

نوآور دنیا ،افزود :رتبه تهران در این زمینه از برخی ش��هرهای
بزرگ دنیا چون برلین باالتر بوده اما با این حال مشهد در این
زمینه پیش��روتر از تهران اس��ت .ستاری معاون علمی و فناوری
رییس جمهور با اش��اره به افتتاح دو کارخانه نوآوری در مش��هد

و ش��یراز بی��ان ک��رد :با بهره ب��رداری از این دو کارخانه نوآوری
برگ تازهای در زیس��تبوم نوآوری این ش��هرها رقم خورد و
ظرفیتی تازه برای تبدیل ایدههای نوآورانه به کسبوکارهای
دانشبنیان و خالق فراهم ش��د .گفتنی اس��ت کارخانه نوآوری
مش��هد ب��ا  10هزار متر مربع زیر بن��ای فیزیکی اولین کارخانه
نوآوری شرق کشور است که ایده ان برای نخستین بار در سال
 1397با حمایتهای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری
و توسط شهرداری مشهد شکل گرفته و پس از یک سال و نیم
آماده بهره برداری شد .در کارخانه نوآوری مشهد400 ،مترمربع
به س��الن اجتماعات 120 ،مترمربع س��الن ارائه 620 ،مترمربع
فضای کار اش��تراکی و بالغ بر  127مترمربع آزمایش��گاه ساخت
اختصاص یافته و تمام امکانات برای رفع نیازهای کسب و کار
خالق و نوآورانه فراهم ش��ده اس��ت .در این کارخانه ،چگونگی
شروع کسب و کار ،انتخاب مسیرهای توسعه اشتغال ،استفاده
از فضاهای اشتراکی ،بازاریابی خدمات ،معرفی بهترین راه های
تبلیغات و سایر نیازهایی که یک شهروند خالق در جهت ایجاد
اشتغال نوآورانه نیاز دارد ،در نظر گرفته شده است.
همچنین این کارخانه در محل قبلی کارخانه کوکاکوال(نوشابه
سازی) مشهد و در زمینی تحت عنوان اراضی قهوه ای احداث
ش��ده اس��ت ،چنین اراضی به محل هایی گفته می ش��ود که
زمین��ی بع��د از تغییر کاربری گذش��ته خود به صورت غیر فعال
باقی مانده و مس��تعد ش��کل گیری تهدیدهای مختلف از جمله
آسیب های اجتماعی است.

الگوسازی از تجربه موفق آبفا در اصالح شبكه آبرسانی
اس��تاندار قم نحوه اجرای پروژه اصالح رینگ غربی
آبرسانی شهر قم را تجربهای موفق و الگوی مناسبی
برای س��ایر پروژههای اس��تان دانس��ت .به گزارش
روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان قم ،دکتر
بهرام سرمس��ت در جلسه ستاد پیشگیري ،هماهنگي
و فرمانده��ي عملی��ات پاس��خ به بحران اس��تان قم با
قدردان��ی از مدیری��ت مطلوب و بدون حاش��یه پروژه
اصالح رینگ غربی آبرس��انی قم گفت :ش��رکت آب و
فاضالب استان در این پروژه نشان داد که به خوبی با
اصول و قواعد مدیریت بحران آشنا است.
وی ضمن اینکه از دستگاههای اجرایی استان خواست
از این اقدام آبفا در اجرای پروژههای خود الگوبرداری
کنند ،اظهار داشت :اصالح رینگ غربی آبرسانی شهر
از مس��ائل بس��یار مهمی بود که میتوانس��ت تبعات و
پیامدهای مختلفی داشته باشد اما با هماهنگی خوب
دس��تگاههای اس��تان ،به تجربه موفقی تبدیل ش��د.
اس��تاندار قم از تمام دس��تگاهها و کسانی که در اجرای
موفق این پروژه همکاری کردند تقدیر و خاطرنش��ان
ک��رد :م��ا میتوانی��م از ای��ن تجربه ب��رای مدیریت
موضوعات پیش رو اس��تفاده کنیم و فعالیتهایمان را
با ترس��یم برنامهریزی و سناریونویس��ی به پیش ببریم
تا به نتایج مطلوب دست یابیم.
وی همچنی��ن از صداوس��یما و س��ایر رس��انههای

اس��تان نیز که در اطالعرس��انی و انتش��ار اخبار مربوط
به پروژه اصالح رینگ غربی ش��هر مش��ارکت جدی
داشتند قدردانی و تأکید کرد :امیدواریم این مشارکت
همچن��ان در خصوص اطالعرس��انی اصالح الگوی
مصرف ادامه داش��ته باش��د ضمن اینکه مردم نیز باید
در مص��رف بهینه س��وخت و ان��رژی همکاری الزم را
داش��ته باش��ند .مدیرعام��ل ش��رکت آب و فاضالب
اس��تان قم نیز در این جلس��ه به ارائه گزارش��ی از ابعاد
مختل��ف اجرای پروژه اصالح رینگ غربی آبرس��انی
ش��هر قم پرداخت و گفت :عملیات اجرایی این پروژه
بزرگ با حمایت اس��تاندار محترم ،معاونین اس��تاندار،
نماین��دگان محترم قم در مجلس ش��ورای اس��المی
و همراه��ی کمنظی��ر دس��تگاههای اجرایی اس��تان
و همچنی��ن هم��کاری خ��وب م��ردم عزیز اس��تان
به انجام رسید.

پیگیری و رفع مشکالت زیرساختی برای توسعه شهرچمران
خوزستان :پیگیری و رفع مشکالت زیرساختی برای توسعه شهرچمران توسط صنعت
در اولویت قرارگرفته و دنبال میشود.
مدیرعام��ل ای��ن س��ازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی ،ب��ا حضور در دفتر حجه
االس��الم عبادی ،امام جمعه ش��هر چمران ،با ایش��ان دیدار کرد .در این نشست ،گفتگو
در حوزه مس��ایل زیربنایی ش��هر چمران و دغدغه های عمومی و فرهنگی،مطالبات
حوزه شهری و انتظارات مردم از صنعت پتروشیمی طرح شد.
حجه االسالم عبادی ضمن تشکر از خدمات ارزشمند صنعت در سطح شهرستان ،در

این دیدار اظهار امیدواری کرد ،تا با کمک ش��ورای راهبردی بتوان بخش دیگری از
مسائل مردم در زمینه های مختلف را مرتفع کرد.
این ش��هر بدلیل مش��کالت ش��بکه دفع آبهای سطحی ،در بارندگی اخیر شهرستان ،از
نقاطی بود که برای مردم مش��کالتی را ایجاد کرد .همچنین در حوزه زیرس��اختها
ب��ا مش��کل ش��بکه فاض��الب ،نی��زار و کمب��ود مراکز بهداش��ت و درمان نیز دس��ت
به گریبان است .در این جلسه ،سیدامید شهیدی نیا ،گزارشی از آخرین وضعیت توسعه
متوازن شهرستان و طرح های مصوب آن را ارایه نمود.

وی اقدامات صنعت را در ماههای گذش��ته در خصوص توس��عه متوازن تش��ریح نمود
و گف��ت :انتظ��ار داریم که س��ایر ارگان ها و دس��تگاههای اجرای��ی مرتبط ،که متولی
ای��ن ام��ور هس��تند ب��ه میدان عمل آمده و نقش خ��ود را در تامین منابع مالی و اقدامات
اجرایی ایفا نمایند.
در این جلسه مقرر شد که صنعت بطورخاص ،رفع مشکالت زیر ساختی شهر چمران
را در الوی��ت ق��رار داده و ب��ا تخصی��ص منابع از طریق ش��ورای راهبردی در جهت رفع
مشکالت موجود اقدام و مساعدت نماید.

حضور موفق بانوی کارآفرین در منطقه جاجرود
بانوی کارآفرین توانسته از سال  1397با تاسیس شرکت تولیدی
در منطقه جاجرود ،ش��هرک صنعتی خرمدش��ت  30نفر فرصت
شغلی مستقیم و تعداد زیادی غیرمستقیم ایجاد نماید.
خانم الله قاس��معلی مدیرعامل ش��رکت تولیدی زیما پاک آریا
در این خصوص گفت :در سال  1397این شرکت را در شهرک
صنعتی خرمدش��ت با س��رمایه اولیه  750میلیون تومان و  4نفر
پرس��نل تاس��یس کرده که در زمینه تولید محصوالت بهداشتی
آشپزخانه از انواع دستمالها ،کیسه ها و سفره با برند ژانا فعالیت
دارد که البته امروز  30نفر در این شرکت مشغول به کار هستند
که  60درصد را بانوان تشکیل می دهند.
خانم قاسمعلی در معرفی شرکت ادامه داد :محصوالت شرکت
 22نوع گروه کاالیی بهداشتی آشپزخانه است که  8نوع دستمال
رولی بوده و بقیه پلی اتیلن هستند البته گروه پلی اتیلن را برون
سپاری کردهایم چون با توجه به عدم حمایت در این زمینه و نیاز

به چرخ��ه مالی باال ،ترجیح به
برون سپاری آنها داریم.
وی ادام��ه داد :در ح��ال حاضر
توان تولید کارخانه  2000رول
دس��تمال در روز می باشد ولی
با توجه به مش��کالت مختلف
از جمل��ه کرونا و نوس��انات ارز
ک��ه کار را خیلی س��خت کرده
و از طرف��ی چ��ون محصوالت
مصرفی هستند و چرخه زمانی
کمی برای مصرف دارند تولید و فروش شرکت نصف شده است.
از طرفی با توجه به وارداتی بودن برخی مواد اولیه و نوس��انات
ارز قیمت ها خیلی باال رفته و توان خرید مردم پایین آمده و به
همین جهت تولید ما نیز کم شده است.

وی در خصوص فروش و دوام
ب��ازار گفت :ب��ا توجه به حضور
ش��رکتهای بزرگ که حرف
اول را در ای��ن زمین��ه میزنند
س��عی کردی��م در واق��ع ب��ا
خودمان رقابت داش��ته باشیم
و ب��دون حاش��یه و ت��الش
م��داوم ب��رای خ��ود راه ایجاد
کنی��م .و حت��ی اقدام به گرفتن
نمایندگی ها در جاهای مختلف
نی��ز کردهای��م ،از طرف��ی ب��ه لح��اظ کیفی نیز س��عی کردیم
کیفی��ت خ��ود را حف��ظ کنیم و حتی در بعضی م��وارد از رقبای
خ��ود نی��ز پیش��ی گرفته ایم .ما س��عی کردی��م محصوالت با
کیفی��ت و قیم��ت پایی��ن تر ارائه کنیم یعنی با س��ود معقول کار

را انجام دهیم .خانم قاس��معلی در خصوص مش��کالت شرکت
عن��وان ک��رد :دریاف��ت مجوزه��ا و حمایت نک��ردن مجموعه
مختلف از جمله مش��کالت هس��تند حتی ما برای تس��هیالت و
حمای��ت ه��ای دولتی اقدام کردیم ولی س��نگ های بزرگی در
راه ما قرار دادند.
وی افزود :تامین مواد اولیه ما در دو یا س��ه کارخانه در کش��ور
انجام میش��ود و چون آنها میدانند قطب هس��تند کمی اشکال
ایجاد می کنند.
از طرف��ی بنگاهه��ای تولیدی کوچک مش��کل خرید مواد اولیه
نقدی و فروش اعتباری را دارند که کار را بس��یار س��خت کرده
است.
اگ��ر ف��روش به چرخه قبل باز گردد ،ما چرخه اقتصادی بهتری
خواهی��م داش��ت و م��ی توانیم با تمام ت��وان تولید کنیم و حتی
مجموعه را توسعه دهیم.

بانكملیایرانیكبانكخوشنامدردنیاست
مدیرعامل بانک ملی ایران در نشستی که به صورت ویدئو کنفرانس با همکاران تازه
استخدام داشت ،گفت :امیدوارم تاریخ ارزنده ای را طی  30سال خدمتتان برای بانک
ملی ایران بسازید تا آیندگان بیش از پیش به این بانک افتخار کنند.
بهگزارشتجارتبهنقلازروابطعمومیبانکملیایران،دکترمحمدرضاحسینزاده
با اشاره بر نقش بی بدیل این بانک در توسعه و سازندگی کشور گفت :سرمایه اولیه این
بانک از محل عرضه اوراق سهام و سرمایه های مردمی فراهم شد و از این رو بانک ملی
ایران ،یک بانک مردمی بوده و به این جهت نیز مردم ،مهم ترین دارایی بانک هستند.
وی با اشاره به  92سال قدمت و تاریخ بانک ملی ایران افزود :امروز بیش از دو هزار و  760شعبه و  181باجه فعال در داخل
کشور و  14شعبه و چهار سابسیدری در خارج از کشور داریم .همچنین  31هزار کارمند شاغل ،بیش از  26هزار کارمند
بازنشسته و نزدیک به  7هزار وظیفه بگیر در بانک ملی ایران وجود دارد .حسین زاده تصریح کرد :بانک ملی ایران یک
بانک خوشنام در دنیاست و واحدهای خارج از کشور ما  ،خدمات شایان توجهی را در دوران تحریم ها به کشور ارایه کرد.
ویبابیاناینکهبانکملیایرانتنهایکبانکنبودهوهموارهبهعنوانیکموسسهنهادسازعملکردهاست،عنوانکرد:
بانک کشاورزی ،بانک مسکن ،بانک مرکزی ،سازمان برنامه و بودجه کشور ،دانشکده حسابداری نفت و… از دل بانک
ملی ایران شکل گرفتند و امروز  30درصد تولید سیمان کشور توسط شرکت های تابعه این بانک رقم می خورد.

تراکنشهایمشکوکرصدمیشود
مدیرعامل شرکت پرداخت الکترونیک سداد ،گفت :برای جلوگیری از سوء استفاده
برخی سایت ها ،از جمله سایتهای شرط بندی و قمار ،تراکنشهای مشکوک،
رصد و محدود میشود .محمدعلی محمودزاده ،در گفتگو با خبرگزاری صداوسیما،
درباره سایتهای شرطبندی و قمار و نقل و انتقال وجوه در این رابطه ،گفت :این
سایتها با ایجاد الیه هایی ،از خدماتی که با نگاه رفاه اجتماعی ایجاد شده ،سوء
اس��تفاده و از آنها برای تراکنشها اس��تفاده میکنند .وی با بیان اینکه این گونه
اس��تفادهها در س��ایر کش��ورها نیز اتفاق میافتد و ناشی از ضعف سیستمی نیست،
افزود :با تغییراتی که در نرم افزارها و سایتهای خدماتی ایجاد شده ،امکان سو استفاده از آنها به حداقل رسیده
اس��ت .مدیرعامل ش��رکت پرداخت الکترونیک س��داد ،افزود :با این حال میتوان از نظر فنی ،برخی دسترس��یها را
برای تراکنشهای مش��کوک محدود کرد ،در همین حال ،سیس��تمهایی نیز برای تش��خیص تقلب و تخلف وجود
دارد ،که امکان بروز خطا را به حداقل میرس��اند .وی گفت :یکی از راهکارها ،تش��خیص تراکنشهایی اس��ت که
به صورت کارت به کارت ،با مبدا مشخص و در فاصله زمانی کوتاه به تعداد زیاد تکرار میشود ،که نشان میدهد
تراکنش ،به صورت دستی انجام نشده و از طریق الیههای میانی و با استفاده از ربات صورت گرفته ،که در این
صورت از تکرار آن جلوگیری میشود.
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شتاب رشد منابع بانک صادرات ایران در سه سال گذشته

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت :اس��تان ایالم یک اس��تان
محروم نیست ،بلکه یک استان پرظرفیت ،ثروتمند ،دارای منابع
طبیعی و کشاورزی قابلتوجه است .نزدیک به 15درصد گاز و 5
درصدمنابعنفتکشوردر این استانوجودداردووجودهمینمنابع
در کنار صنایع پتروشیمی باید مورد توجه مدیران بانک صادرات
ایران در استان ایالم قرار گیرد؛ به طوری که برای پیشرفت و بهبود
فضای کس��ب و کار در اس��تان ایالم باید برنامه تحول بازاریابی و
جلب مشتری تدوین شود.
به گزارش تجارت به نقل از روابطعمومی بانک صادرات ایران،
حجتاله صیدی در جریان سفر و بازدید از شماری از شعب استان
ای��الم در جم��ع مدیران و برخی کارکنان بانک در این اس��تان،
اظهار کرد :بانک صادرات ایران در سه سال اخیر از وضعیت به
مراتب بهتری نسبت به گذشته برخوردار شده است؛ به طوری
که صورتهای مالی حسابرسی شده شش ماهه بانک نیز که بر
روی سامانه کدال قرار گرفته ،با استقبال تحلیلگران بازار سرمایه
و نظام بانکی مواجه شده است .وی با بیان این که توفیقات بانک
صادرات ایران بر اثر تالشها و زحمات ش��بانهروزی همکاران
در سراس��ر کش��ور حاصل ش��ده و شایس��ته قدردانی است ،این
موفقی��ت را ب��ه همه همکاران تبری��ک گفت .صیدی ،افزایش
منابع را از عوامل اولیه کسب این موفقیت توصیف کرد و افزود:
افزایش منابع بانک صرفنظر از آن که اضافه برداشت از منابع
بانک مرکزی را از بین برد ،موجب افزایش توان تسهیالتدهی
بانک ش��د .اعطای تس��هیالت نیز افزایش درآمد بانک را در پی
داشت و نهایت ًا در کنار سود غیرعملیاتی ،سود عملیاتی مناسبی
را ب��رای بان��ک فراهم ک��رد .بنابراین اولین قدم در این موفقیت
افزایش منابع بود .با اینکه در سراس��ر ش��بکه ،افزایش منابع به
خوبی حاصل شده اما به لحاظ درصد رشد ،استان ایالم یکی از
استانهایی بوده که رشد مورد انتظار را در منابع نداشته است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران مسیر حرکت زوار اربعین از طریق

انتظ��ار داریم که هم��کاران از نظر دانشاقتصادی ،بانکداری و
مدیریت��ی ارتقا یابن��د و به عنوان بانکداران موفق فعالیت کنند.
وی با قدردانی از زحمات مدیران قبلی بانک در اس��تان ایالم،
تاکید کرد :بانک صادرات ایران در استان ایالم باید متحول شود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران با اش��اره به حضور الگوهایی از
مسئوالن برجسته در نظام بانکی ،اقتصادی و سیاسی کشور از
منطقه ایالم ،خواس��تار تالش بیش��تر برای ارتقای بانک در این
استان شد .صیدی با بیان اینکه موفقیت همواره با عملکرد تیم
حاصل میشود ،از زحمات امراله احمدی دهکردی مدیر سابق
شعب بانک در استان ایالم و تالشهای حمزه شرافت ،معاون
بانک در این استان قدردانی کرد و با اعطای حکم انتصاب علی
محمدی مقدم در سمت مدیر شعب جدید استان ایالم ،موفقیت
وی را خواستار شد.
 حمایت بانک صادرات ایران از نخستین نمایشگاه
مجازی کتاب تهران

اس��تان ایالم را مزیتی برای اقتصاد اس��تان برش��مرد و افزود :با
اس��تفاده از این مزیت ،اس��تان ایالم میتواند قطب گردشگری
کشور باشد .صیدی همچنین ایمان و انگیزه مردم شریف استان
ایالم را دومین ویژگی مهم این اس��تان برش��مرد و گفت :مردم
این اس��تان در دوران جنگ تحمیلی کارنامه درخش��انی از خود
برجای گذاشتهاند و روحیه کار و تالش ،خستگیناپذیری ،غیرت
و توانمندی ،ظرفیت بس��یار ارزش��مندی برای این استان است.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد :ما به عنوان مدیران
بان��ک وظیف��ه داریم بانک را ارتقا دهی��م و الزمه این کار ،ارتقا
دادن فضای کس��ب و کار اس��ت .وی با اش��اره به اینکه ایران از
نظ��ر مجم��وع مناب��ع نفت و گاز در رتبه اول دنیا قرار دارد ،اظهار

کرد :باید برای حمایت از ایجاد صنایع پاییندس��تی نفت و گاز
و پتروش��یمی در اس��تان ایالم دس��ت به کار شد ،چرا که این کار
موجب ایجاد اش��تغال و پیش��رفت استان خواهد شد .مدیرعامل
بانک صادرات ایران در بخش دیگری از سخنان خود تحقق هدف
شعب این بانک در استان ایالم را در گرو آن دانست که شعب با
سرمایهگذاران و شرکتهای بزرگ وارد فعالیت بازایابی شوند.
صیدی همچنین خواستار آن شد که بخشی از فعالیت بازرگانانی
که با کش��ور عراق تعامل دارند ،با اتکا به دانش بانکداری نوین
به طور رس��می در اس��تان ایالم تمرکز یابد .صیدی همچنین با
تاکید بر لزوم تدوین یک برنامه تحول بازاریابی و جلب مشتری
در استان ایالم ،ارتقای همکاران را مورد تاکید قرار داد و افزود:

واکنش احتمالی بورس ایران به آشوب های آمریکا

در خبری دیگر نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران با حمایت
بان��ک ص��ادرات ایران و با هدف گس��ترش فرهنگ کتابخوانی،
یکم تا ششم بهمنماه برگزار میشود .این بانک با شعار «بانک
صادراتایران،حامییارمهربان»وبهعنوانبانکعاملنمایشگاه
بین المللی کتاب تهران طی س��الهای گذش��ته به منظور تحقق
مسئولیت اجتماعی خود در حوزه کتاب و نشر و ادامه حمایت از این
رویداد بزرگ فرهنگی ،با تجهیز شبکه گسترده خدمات بانکداری
الکترونیکازاولیننمایشگاهمجازیکتابتهرانحمایتمیکند.
در این نمایشگاه که برگزاری آن با افزایش میزان یارانه اعتباری
خرید کتاب (بن کتاب) همراه است ،دانشجویان ،طالب و اعضای
هیئتعلمیمیتوانندازطریقسایتwww.tehranbookfair.
 irثبت نام کرده و به صورت مجازی خرید کنند تا سفارش آنها از
طریق پست ارسال شود.
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بانك و بيمه

اخباركوتاه
نشست هم اندیشی مدیرعامل پست بانک
ایران با مدیران و کارشناسان فناوری اطالعات

جلسهآنالینهماندیشیدکتربهزادشیریمدیرعاملپستبانک
ایرانبامدیرانوکارشناسانفناوریاطالعاتبرگزارشد.بهگزارش
تجارت به نقل از روابط عمومی پست بانک ایران ،دکتر شیری در
آغاز این نشست از تالشهای مدیران و کارشناسان استانها برای
گس��ترشوتعمیقخدماتبانکیقدردانیکرد.س��پسبااشارهبه
تدوبن و تصویب برنامه پنج ساله راهبردی و عملیاتی پست بانک
ایران ،راهبردهای بانک را برش��مرد و در ادامه افزود :از راهبردهای
اصلی این بانک ،توسعه بانک دیجیتالی ،هوشمندسازی خدمات و
دسترسی آسان مردم به خدمات بانکی به ویژه در مناطق روستایی
و کمبرخوردار برای گسترش شمول و تنوع خدمات مالی است .وی
تاکید کرد :بیتردید با برنامهریزی ،هماهنگی و پایش و دیده بانی
فعالیتهادراجرایبرنامههایعملیاتی،موفقیتهایبیشتریکسب
خواهد شد و دستیابی به اهداف و چشمانداز بانک که پیشرو بودن
دربانک��داریدیجیت��الوانتخاباولمردمدرمناطقکمبرخوردار
است،کامالمیسرخواهدبود.همچنیندر ادامه اینجلسهمهندس
بهمنیعضوهیاتمدیره،مدیرانحوزهفناوریاطالعاتومدیران
و کارشناسان استانها نیز دیدگاههای خود را بیان کردند.
جزییات حساب سپرده سرمایهگذاری آتیه
طالیی سه

سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی  3بانک مسکن امکان جدید
به منظور پس انداز طیف مشتریان فراهم می کند .به تازگی و با
راه اندازی حساب سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی  3برای جذب
سپرده ها و پس اندازها با محوریت طیف گسترده مشتریان ،امکان
تازه ای به منظور بسترسازی برای گسترش فرهنگ پس انداز به
واسطه این امر فراهم شده است .سپرده سرمایه گذاری آتیه طالیی
 3بانک مسکن با ترویج هدف پس انداز با هدف احیا و گسترش این
فرهنگ در بین مشتریان بانک ،تامین آتیه و دستیابی به سرمایه
باالتر از محل تجمیع منابع خرد در دوره بلندمدت بدون محدودیت
سنی را برای سپرده گذاران فراهم می کند .از مهمترین مزایای این
حساب می توان به امکان انتخاب مبالغ و زمان واریزی بعد از افتتاح
حساب توسط مشتری و همچنین عدم اعمال جریمه در صورت
تغییر در زمان و مبالغ واریزی اش��اره کرد .بهره مندی از باالترین
نرخ س��ود س��پرده های مدت دار در چارچوب مقررات جاری بانک
مرکزی در طول مدت سپرده گذاری و امکان افتتاح حساب های
متعدد(حقیقییاحقوقی)بهجهتمدیریتدراستفادهازمنابعایجاد
شده در حساب ها و امکان انتقال حساب به بستگان نزدیک مطابق
با مقررات موجود از دیگر مزایای این حساب است.

نمیتوانیم وعده شمش  ۱۰هزار تومانی شما را عملی کنیم!

بورس

www.tejaratonline.ir

دوهفته مانده به پایان دوره ریاست جمهوری ترامپ در ایاالت متحده وی با فراخوان حامیانش در واشنگتن و با ارائه یک سخنرانی در رد انتخابات
برگزار شده ریاست جمهوری ،زمینه ساز یورش طرفدارانش به کنگره آمریکا شد .اتفاقی که هرچند بی سابقه بود اما نه تنها تاثیری در بازار جهانی
بورس نگذاشت بلکه اکثر بورس ها روند صعودی خود را حفظ کردند ،در این راستا یک کارشناس بازار سرمایه بر این باور است که آشوب های ایجاد
شده در آمریکا ،روی بورس ایران نیز تاثیرگذار نخواهد بود.
روزبه شریعتی در گفت و گو با ایسنا ،با اشاره به آشوب های اخیر در آمریکا ،درمورد واکنش های بورس ایران و بازارهای جهانی بورس اظهار کرد:
واکنش بازارهای جهانی که بسیار بزرگ تر و نقدشونده تر از بازار بورس ایران هستند ،معموال نسبت به اتفاقات سیاسی می تواند قبل توجه تر باشد.
در همه اتفاقات گذشته از جمله کرونا ،بازارهای جهانی درحال اصالح بودند درحالی که بورس ایران صعودی بود ،زیرا بازار جهانی به این شکل نیست
که با سیس��تم حمایتی حفظ ش��ود .روند بازارهای جهانی مش��خصا به عملکرد ش��رکت ها و سیاس��ت های کالن بس��تگی دارد و بر اساس تولید واقعی
پیش می رود درحالی که بازار بورس ایران تورم محور است.
این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد :بازار بورس ایران هم نسبت به این موضوع واکنش نشان نمی دهد و چنین آشوب هایی در آمریکا برایش مهم نیست .این اتفاق هم در
آمریکا هم ادامه دار نخواهد بود.
وی ادامه داد :وقتی بازارهای جهانی اعم از انس ،کامودیتی ها و بورس امریکا واکنش خاصی به این اتفاقت نشان نمی دهد یعنی بازارهای مالی پذیرفته اند که این ماجرا یک
ش��وآفسیاس��یباحرکتپوپولیس��تی ازس��متترامپ اس��ت.چنینواکنشهایعجیبوغریبدربازارهایجهانیو ایجادتنشبایدس��رمایهگذارانرابهس��متبازارهایکم
ریسک از جمله طال اما سوق دهد اما این اتفاق از دیروز تا کنون رخ نداده است.

معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران با انتقاد از قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال ،گفت :وزارت صمت یک قیمت را هدف
قرار داده و به نظرش قیمت های دیگر باال هستند ،اگر به کسی وعده میلگرد یا شمش  10هزار تومانی داده شده ،ما نمیتوانیم میلگرد یا شمش
را به  10هزار تومان برسانیم! سید جواد جهرمی در گفت و گوی ویژه خبری با اشاره به تاکید وزارت صمت بر قیمت گذاری دستوری فوالد ،اظهار
کرد :بورس براس��اس قوانین ،اطالعیه عرضه را منتش��ر می کند و اجازه تغییر آن را ندارد .همچنین براس��اس مصوبه ش��ورای عالی بورس در قیمت
کاال ها در بورس کاال باید برمبنای قوانین بورس عمل شود .وی افزود :بورس کاال با همکاری کامل ،ضریب  80درصد را اعمال کردیم و در جلسه
اخیر نهاد ریاست جمهوری نیز جمع بندی درخصوص تغییر قیمت نشد و لذا تغییری نداشتیم؛ اما وزارت صمت برخالف شیوه نامه قیمت  70درصد
را اعالم کرد .بنابراین هم بحث قانونی وجود داش��ت و هم بحث کارشناس��ی وجود دارد و لذا اجازه تغییر نداریم .با توجه به این روند ،از کجا معلوم
وزارت صمت ضریب  65درصد را پیشنهاد ندهد؟ کما اینکه امروز هم  65درصد توسط آقای اسماعیلی در جلسه کمیسیون اقتصادی پیشنهاد شد.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کاالی ایران با بیان اینکه نباید در حوزه قیمت گذاری از مردم خرج کرد ،عنوان کرد :تجربه گذش��ته و اوایل امس��ال و ابطال معامالت
در بورس توسط وزارت صمت در تاریخ هایی بوده که شمش  3000تا  4000تومان در بورس قیمت داشت اما قیمت میلگرد در بازار  6000تومان بود ،پس نه تنها محصول
ارزان به دست مردم نرسیده و بلکه این اقدامات تعادل بازار را هم برهم زده است .درواقع با حذف و ابطال معامالت و پیشنهادات ،به شرکت ها ضرر زدیم و محصول به دست
مصرف کننده نیز نرسید .بازار شامل سه بخش عرضه ،تقاضا و قیمت میوشد .عرضه و تقاضا جزء وظایف وزارت بود اما به درستی از پس آن بر نیامد .آیا از پارسال کف عرضه
ها رعایت شده است؟ جهرمی ادامه داد :در تیر ماه همزمان با نوسان ارز معاونت معدنی وزارت صمت نامه ای به گمرک می زند که شرکت ها تا سه ماه اجازه صادرات دارند و
رعایت کف عرضه را رها کردند؛ لذا این موضوع در بازار القا شد که کمبود در بازار ایجاد خواهد شد و همین اتفاق همزمان با نوسان ارز ،به رشد قیمت ها دامن زد.
پیشبینیکارشناساندرخصوصبازگشترونقبهتاالرشیشهای

بورس سبزپوش میشود

اخباركوتاه
صعود بورسهای جهانی ادامه یافت

برایسومینروزمتوالیبیشترشاخصهایمهمبورسیجهانسبز
باقیماندند.دروالاستریت،همهشاخصهاصعودیبودندتاجایی
که هر سه شاخص اصلی بورسی در سطح باال تری از روز قبل خود
بسته شدند .شاخص «داوجونز ایدانستریال اوریج» با  0.72درصد
افزایشنسبتبهروزقبلودرسطح31هزارو52.18واحدبستهشد.
ش��اخص «اس ان��د پ��ی  »500ب��ا  1.5درص��د صع��ود ت��ا
س��طح 3804.41واح��دی ب��اال رف��ت و دیگ��ر ش��اخص مهم
بورس��یآمری��کایعن��ی«ن��زدککامپوزی��ت»ب��ا 2.34درصد
جه��ش در س��طح  13ه��زار و  38.95واح��دی بس��ته ش��د.
درمعامالتبازارهایبورسدراروپا،شاخص"فوتسی"100بورس
لندن با 0.22درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح6856.96
واحد بسته شد .شاخص "دکس "30بورس فرانکفورت در آلمان با
صعود 0.55درصدیوایستادندرسطح 13هزارو 968.24واحدی
به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک  "40بورس پاریس با جهش
 0.7درصدی در سطح 5669.85واحد بسته شد .در مادرید شاخص
""ایبکس  0.43 "35درصد باال رفت و به  8385.80واحد رس��ید.
در معامالت بورسهای آسیا ،شاخصها عملکرد خوبی داشتند؛
ت��ا جای��ی که ش��اخص "نیک ک��ی "225بورس توکی��و ژاپن با
صع��ود 1.6درص��دی تا س��طح 27ه��زار و 490.13واحدی باال
رف��ت.ش��اخص"هان��گس��نگ"ب��ورسهنگکن��گ0.51
درص��دپایی��نرف��تودرس��طح 27هزارو 548.52واحدبس��ته
ش��د.درچی��نش��اخص"ش��انگهای کامپوزیت"صع��ود1.77
درصدی را تجربه کرد و در س��طح  5513.66واحد بس��ته ش��د.
در استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس "200بورس سیدنی
با 1.59درصد افزایش و ایستادن در سطح 6711.95واحدی به کار
خود خاتمه داد .در بین دیگر شاخصهای مهم آسیایی ،شاخص "
تاپیکس"ژاپنصعودیبود(.معیارمحاسبهتغییراتقیمتی،ساعت
پایانی معامالت روزانه بورس نیویورک بوده است)

گروه بورس :کارشناس بازار سرمایه گفت :در صورت پررنگتر
ش��دن ش��رایط عوامل بنیادی برای بازار ،از بین رفتن ترسها،
اس��ترسها و نگرانیهای س��هامداران از مس��ائل داخلی بازار و
ریس��ک های آن ،کانال یک میلیون و  300هزار واحد میتواند
منطقه خوبی برای بازگشت بازار سرمایه به مدار رشد باشد.
«هومن عمیدی» به روند معامالت بورس در هفتهای که گذشت
اش��اره کرد و افزود :در هفته منتهی به  17دی ماه ش��اهد تداوم
نوسان در معامالت بازار سرمایه بودیم و به نظر میرسد با توجه
به ریزش ش��اخص کل از کانال یک میلیون و  500هزار واحد،
مقاومتی مناس��ب برای ش��اخص کل در کانال یک میلیون 300
هزار واحد ایجاد شود.
وی خاطرنشان کرد :به نظر می رسد با توجه به گزارشهای مثبت
 9ماهه ش��رکتها ،تثبیت قیمت دالر در کانال 25هزار تومان و
همچنین با توجه به نزدیک ش��دن به پایان س��ال شرایط تحقق
س��ودهای پیشبینی ش��ده بودجهها در شرکتها عملیاتی شوند
که این امر میتواند نویدبخش بازگش��ت ش��اخص کل از منطقه
یک میلیون و سیصد هزار واحد باشد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :ممکن اس��ت در صورت بی
توجهی بازار به شرایط بنیادی ،تصمیم گیری سهامداران براساس
نگرانی ها و ترس ها شود و به دلیل افت شاخص بورس به کانال
کمتر از یک میلیون و  300هزار واحد برای مدتی دیگر ش��اهد
وجود نوسان در معامالت بازار باشیم.
وی بحث هدایت نقدینگی به صنایع متفاوت را از جمله مسایل
مه��م و قاب��ل اهمیت در بازار دانس��ت و اف��زود :با توجه به اینکه
نقدینگی به دنبال بازدهی است؛ بنابراین بین سهامداران چنین
تصوری وجود دارد که در سهام شرکتهای کوچک به علت پایین
بودن شناور احتمال کسب بازدهی باال وجود دارد.
عمیدی خاطرنش��ان کرد :به دلیل کم بودن س��هام ش��ناور قابل

فروش در س��هام ش��رکتهای کوچک ،عدهای سهمهایی را به
ش��کل پروژه تعریف میکنند و نقدینگی الزم را برای رش��د آن
سهم آماده خواهند کرد ،بنابراین طبیعی است که زمانی عرضهها
به پایان میرسد صف خرید سنگین و قفل شدهای در بازار ایجاد
شود که زمینه رشد سهام در بازار را فراهم کنند.
وی افزود :در نهایت این امر س��بب هدایت جریان نقدینگی به
سمت این سهام و افزایش مسئولیت مهم سازمان بورس بر کنترل
این شرایط خواهد شد.
این کارش��ناس بازار س��رمایه افزود :توجه نکردن به این موضوع
باعث ش��ده اس��ت تا ارزش بازار سهام شرکتهای کوچک رشد
عجیب��ی را تجرب��ه کنند ،ب��ه گونهای که دیگر هیچ تعادلی ببین

ارزش بازار شرکتهای کوچک و ارزش بازار شرکتهای بزرگ
برقرار نیست.
وی با بیان اینکه در شرایطی چنین اتفاق در بازار رخ می دهد که
برای مثال ارزش بازار دو شرکت دامپروری یا مرغداری را برابر با
ارزش بازار یک بانک ببینیم که چنین امری در اقتصاد کشور هیچ
معنایی ندارد؛ اظهار داشت :چنین شرایطی زمانی در بازار ایجاد
می شود که جریان نقدینگی بدون تحلیل و فقط به قصد کسب
سودآوری سفته بازانه وارد اینگونه گروهها شود و باعث رشد بیش
از حد ارزش این دسته از سهمها در بازار خواهد شد.
عمیدی افزود :توجه به این نکته ضروری اس��ت که با توجه به
ب��اال ب��ودن ن��رخ دالر در کانال  25هزار تومان و ش��رایط تثبیت

گروههای صادراتی و ارز محور ،چنانچه موانع صادراتی بر س��ر
راه این شرکتها قرار نگیرد شاهد بازدهی معقولی در سهام این
شرکتها خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت :با توجه به مثبت بودن
پارامترهایی مانند نرخ ارز و آمار مثبت تولید و فروش شرکتها
امکان رش��د معقول بازار تا پایان س��ال وجود دارد و در کنار آن
موقعیت مناس��بی برای رش��د سهام شرکتهای صادرات محور
وجود دارد.
به گفته وی ،نحوه بازارگردانی هایی که در بازار س��رمایه دیده
میش��ود ،نش��ان دهنده تثبیت قیمت سهام و کفسازی مناسب
برای س��هام ش��رکتها نیست که این موضوع به عنوان مشکلی
بزرگ در بازارگردانی ش��رکتهای بورس��ی و فرابورس��ی تلقی
میشود.
عمیدی با اشاره به اینکه بازارگردان هدف و برنامه خرید و فروش
خ��ود را فق��ط محدود به تعداد س��هامی می کند که دارای مجوز
هستند ،افزود :موضوع قیمت و نقدشوندگی سهم در دستور کار
بازار گردان نیس��ت و فقط براس��اس همان تعداد مجوز داده شده
برای بازارگردانی اقدام به خرید و فروش می کند.
این کارش��ناس بازار س��رمایه گفت :این پدیده باعث ش��ده است
تا منابع مالی ش��رکتها در بازار س��رمایه فقط صرف خرید سهام
شرکتها شود و با توجه به اینکه این روند ،بهای تمام شده باالیی
را برای شرکت ها دارد؛ بنابراین پیشبینی میشود که تا پایان سال
به دلیل شناسایی نشدن زیان کاهش ارزش سرمایه گذاریها،
بازارگردان ها دیگر به روش فعلی اقدام نکنند و موجب رشد قیمت
س��هام در اختیار خود تا مرزهای باالتر از بهای تمام ش��ده خرید
سهم شوند .وی روند معامالت بورس را پیش بینی کرد و افزود:
در صورت برطرف شدن ریسکها و ترسهای سرمایهگذاران،
مولفههای بنیادی نشاندهنده روند صعودی بازار هستند.
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اخباركوتاه
بیتکوین از  ۳۵هزار دالر گذشت

بازده��ی هفتگ��ی محبوب تری��ن ارز دیجیتالی جهان به مثبت
 24.52درصدرس��یدهاس��ت.طی 24س��اعتگذشتهبیتکوین
با ثبت ریزش  8.51درصدی به  35هزار و  224.18دالر رس��ید.
باالترین رکورد ثبت شده ارزش بیت کوین مربوط به روز ششم
ژانویه سال  2021بوده که در آن این ارز به قیمت  35هزار و 821
دالر رس��ید .رکورد قبلی این ارز مربوط به روز چهارم ژانویه بوده
که در آن ،این ارز به قیمت  32هزار و  169دالر رسید .به گزارش
ایس��نا از س��ی ان بی س��ی ،به گفته بانک جی پی مورگان جریان
سرمایه ورودی به بازار ارزهای دیجیتالی در ماه های پایانی سال
قبل افزایش کامال محسوسی داشته است و این مساله بدان معنا
خواهد بود که پتانس��یل رش��د زیادی برای ارزهای دیجیتالی در
س��ال  2021متصور خواهد بود .بزرگ ترین بانک آمریکایی از
احتمال رس��یدن ارزش بیتکوین به  146هزار دالر در بلندمدت
خبر داده اس��ت .در حال حاضر ارزش بازار بیتکوین  575میلیارد
دالر برآورد می ش��ود که در صورت تحقق قله پیش بینی ش��ده
چی پی مورگان ،این میزان با رش��د  4.6برابری به  2.7تریلیون
دالر خواهد رسید.
صادرات  ۲۰۶هزار دالری ماسک
در هشت ماهه ۹۹

براساس آمارهای منتشر شده ،ایران در هشت ماهه سال جاری
حدود  9تن ماسک صورت به ارزش  206هزار دالر به  9کشور
صادر کرده اس��ت .آمارهای معاونت بررس��ی های اقتصادی
اتاق بازرگانی تهران ارزش بازار جهانی صادرات ماسک برای
س��ال  2020حدود  140میلیارد دالر برآورد می ش��ود که ایران
س��هم ناچیزی از این بازار را به خود اختصاص داده اس��ت .بر
همین اساس طی هشت ماهه سال جاری در مجموع  9.2تن
ماسک صورت به ارزش  206هزار دالر به  9کشور به استثنای
عراق ،صادرات انجام ش��ده اس��ت و در مقابل  132تن از این
کاال به ارزش  16.6میلیون دالر از چهار کشور واردات صورت
گرفته است .بیشترین صادرات به دو کشور عمان و افغانستان
با مجموع س��هم  62درصد اس��ت .همچنین دو تن ماس��ک به
ارزش  68هزار دالر به عمان ،دو تن به ارزش  59هزار دالر به
افغانس��تان ،یک تن به ارزش  33هزار دالر به کویت ،یک تن
به ارزش  24هزار دالر به ارمنستان و  386کیلوگرم به ارزش
 12هزار دالر صادرات داشته ایم که اکوادور ،نیجریه ،پاکستان
و قطر نیز در ادامه این لیست قرار دارند.
آزاد شدن واردات خودرو در مصوبه
کمیسیونتلفیق

آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه نشان می دهد ،واردات
رس��می خودرو از مناطق آزاد به س��رزمین اصلی مجاز خواهد
ش��د .به گزارش تس��نیم ،نگاهی به مصوبه کمیس��یون تلفیق
الیحه بودجه س��ال  1400درباره میزان تعرفه تعویض پالک
خودروه��ا نش��ان م��ی دهد ،تعرفه واگ��ذاری و تعویض پالک
خ��ودرو ب��رای خودروهای با قیمت تا  200میلیون تومان200 ،
ه��زار توم��ان و ب��رای خودروهای ب��االی  200میلیون تومان
ه��م  300ه��زار تومان تعیین ش��د که صددرص��د مابهالتفاوت
درآم��د حاصله به نیروی انتظامی اختصاص مییابد ،همچنین
تعیین قیمت خودرو برمبنای فهرس��ت بهای اعالمی س��ازمان
امور مالیاتی اس��ت .از س��وی دیگر ،دولت به منظور تنظیم بازار
خودروهای وارداتی مکلف ش��د ،ضمن شناس��ایی خودروهای
خارجی غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق گمرکی
و س��ود بازرگانی متناس��ب با معیارهای مش��خص شده ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ ابالغ این قانون نسبت به ثبت سفارش
و اجازه واردات خودروهای غیرآمریکایی موجود در مناطق آزاد
تجاری و صنعتی اقدام کند.

تولیدساالنه۱۵میلیونتنشمشفوالدمازادنیازداخل
علی نیکزاد ،نایب رئیس مجلس گفت :ما در کشور بالغ بر  30میلیون تن فوالد
تولید می کنیم .نیک زاد ثمرین افزود :اگر بتوانیم خلق و تولید ثروت کنیم ،بعد از
تأمین نیازهای داخلی می توان به فکر صادرات نیز باشیم که در نهایت به رشد،
توس��عه و آبادانی کش��ور کمک میکند ،چون باالترین دغدغهای که وجود دارد
اشتغالزایی برای  4میلیون بیکار در کشور است که باید با خلق و تولید ثروت در
کش��ور این مهم به دس��ت آید .نایب رئیس مجلس اظهار کرد :دش��من سعی دارد
ب��ه ج��ای جن��گ رودر رو و ت��رس از آن به جنگ اقتصادی روی آورد که ای کاش
ارزش افزوده و س��ودهای کالن در جیب تولیدکنندگان میرفت و مصرفکنندگان محصول را گران به دس��ت
نمیآوردند چراکه در این بین دالالنی وجود دارند که نه تنها خلق تولید و ثروت نداشته بلکه از دسترنج مدیریت
و زحمت تولیدکنندگان س��ود میبرند که در این خصوص باید فکری کرد .وی ادامه داد :با توجه به میزان تولید
فوالد در کش��ور در این صنعت خودکفا هس��تیم ،حتی  15میلیون تن نیز مازاد تولید می کنیم لذا باید این مورد
میان دولت و بخش خصوصی منصفانه حل ش��ود .باید برای مردم روش��ن ش��ود که رانت  70هزار میلیارد تومانی
به جیب کارخانههای تولیدکننده نرفته است ،بنابراین باید تالش کنیم که گرهها را باز کرده و موانع را رفع کنیم
که در این خصوص بعد از گذشت یک ماه مصوبات پیگیری خواهد شد.

گزارشامیدوارکنندهمرکزپژوهشهایاتاقبازرگانینشانمیدهد

سیگنالهایمثبتوضعیتتولیددردیماه

صنعت و تجارت :واحدهای توليدی همچنان زير سـايه ركود
به فعاليت خود ادامه می دهند .بررسـی ها نشـان می دهد كه
كمبود مواد اوليه از يك سو و نوسانات شديد قيمتی از سوی
ديگر طی ماه های گذشته موجب شده تا توليدكنندگان مواد
اوليه مورد نياز را در قيمت های بسيار باال تأمين كنند و برای
جبران اين مسئله ،قيمت فروش خود را افزايش دهند؛ اما هم
زمان بهواسـطه كاهش سـفارش ها و افت فروش ،عم ً
ال تحقق
هزينه تمامشده از اين محل نيز با مشكالتی مواجه شده است.
بهطوركلیكمبودمواداوليهوافزايششديدقيمتهادربخش
صنعت كه منجر به افزايش در قيمت فروش محصوالت توليد
شده نيز شده است.

طی ماه های گذش��ته همه تولیدکنندگان یک صدا از افزایش
ش��دید و نابس��امانی قیمت ارز و کمبود مواد اولیه مورد نیاز خود
و همچنین قوانین مخل کسبوکار شکایت داشتند .هرچند به
نظر می رسد که طی هفته های اخیر تا اندازه ای شاهد کاهش
نرخ ارز در بازارها هستیم اما حقیقت این است که شرایط رکود
تورمی در عمل منجر به توقف برخی از خطوط تولید شده است .در
همین حال طبق اعالم مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران،
شامخ کل اقتصاد ایران در آذرماه امسال به  47.77واحد رسیده
که همچنان وضعیت رکود در فعالیت ها را نش��ان می دهد؛ اما
شدت رکود آن نسبت به آبان ( 45.7واحد) کمتر شده است .در
این ماه ش��اخص مدیران خرید بخش صنعت نیز به  49.3واحد
رس��یده که بعد از رکود آبان ماه ( ،)47.63س��یگنال قوی تری را
نسبت به بهبود فعالیت صنایع نشان می دهد.

 شاخص کلی مدیران خرید اقتصاد ایران

طبق نظرس��نجی انجام ش��ده از بنگاه های اقتصادی کش��ور،
شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ایران در آذرماه 47.77
به دس��ت آمده اس��ت که نش��ان می دهد بطور میانگین طی سه
ماه گذشته ،نرخ کاهش کمتری در میزان فعالیت های اقتصادی
وجود داش��ته اس��ت و روند نزولی شاخص کل طی  6ماه گذشته
کمترین میزان کاهش در فعالیت ها را ثبت کرده اس��ت .نتایج
نشان می دهد درحالیکه در این ماه برخی فعالیت ها در بخش
خدمات و کشاورزی با رکود بیشتری نسبت به آبان روبرو بودند،
اما مالیم تر ش��دن نرخ کاهش ش��اخص کل در آذر ،به دلیل
بهبود فعالیتها در بخش س��اختمان و صنعت اس��ت .ش��اخص

معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت گفت:
اگ��ر ب��ورس کاال قیمت پایه را در اختیار وزارت صمت
قرار دهد و نظارت توس��ط بورس انجام ش��ود وزارت
صمت متعهد میشود قیمتی که در بورس کاال عرضه
میش��ود حداکثر با  10درصد افزون بر قیمتی که در
بورس کاال عرضه ش��ده را به دس��ت مردم برس��اند .به
گزارش تسنیم ،داریوش اسماعیلی بیان کرد :در کشور
حدود  30میلیون تن تولید فوالد و نزدیک به  10میلیون
تن هم صادرات داریم و تولید فوالد در کشور نه تحت
تأثیر تحریم هاس��ت و نه ارزبری زیادی دارد .در این
ش��رایط م��ردم انتظار قیم��ت پایین فوالد را دارند و در
ای��ن راس��تا قیمت فوالد ب��ه خصوص از خرداد به بعد،
قیمتهای قابل قبولی نداش��ته است .وی افزود :ستاد
اقتصادی دولت در  7مرداد  99یک مصوبه  5بندی را در

ارتباط با کاهش قیمت محصوالت فوالدی صادر کرد
و تمام اینها در راستای دسترسی مردم به محصوالت
فوالدی با قیمت مناس��ب بوده اس��ت .هدف ما قیمت
پایه منصفانه و جدا شدن موضوعات صادرات است که
موجب رقابت انجام ش��ود تا فوالد با قیمت مناس��ب به
دس��ت مردم برس��د .قیمت پایه میلگرد با مصوبه ستاد
اقتص��ادی دولت تعیین ش��ده و نق��ش بورس کاال در
گرانتر ش��دن قیمت آن مؤثر اس��ت .اسماعیلی افزود:
یکی از بندهای ش��یوه نامه قیمت گذاری در زنجیره
فوالد این اس��ت که زمانی که ش��مش را تولیدکننده
میلگ��رد دریاف��ت میکند در هفته بعد میلگرد را تا 93
درصد عرضه کند .در حال حاضر لوله پروفیل در بورس
کاال عرضه نمیشود و یکی از ویژگیهای مهم شیوه
نامه قیمت گذاری فوالد ،موضوع تنظیم بازار اس��ت
که با قیمت متعادل به دست مردم برسد .معاون وزیر
صم��ت ادام��ه داد :اگ��ر بورس کاال قیم��ت پایه را در
اختیار وزارت صمت قرار دهد و نظارت توس��ط بورس
انجام شود وزارت صمت متعهد میشود قیمتی که در
بورس کاال عرضه میشود حداکثر با  10درصد افزون
بر قیمتی که در بورس کاال عرضه ش��ده را به دس��ت
مردم برساند .امروز فوالدسازان بزرگ کشور از قیمت
پایه  70درصد حمایت کردند.

بخش س��اختمان و خدمات بهتر ش��ده و افزایش شاخص میزان
استخدام نیز چشم انداز روشن تری را نسبت به ماه های پیش
رو نشان می دهد.
 وضعیت شاخص مدیران خرید بخش صنعت

در این میان براساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش
صنعت ،شاخص مدیران خرید صنعت در آذرماه 49.30،است و بعد
از رکودی که در آبان ماه ( )47.63داشت ،سیگنال قوی تری را
نسبت به بهبود فعالیت صنایع در آذر نشان می دهد ،اما همچنان
به دلیل مشکالت موجود و همچنین کاهش تقاضای مشتریان
وضعیت صنایع به حالت عادی بازنگشته است .در بخش صنعت
بهجز شاخص صنعت میزان سفارشاتجدید مشتریان و موجودی
مواد اولیه سایر زیرشاخص های اصلی وضعیت بهتری را نسبت
به آبان ماه نشان می دهند .همچنین شاخص میزان سفارشات
جدید مشتریان در آذرماه  43.51است و یکی از کمترین مقادیر
را از ابتدای س��ال  99داش��ته اس��ت .به نظر می رس��د از یک سو

انتظارات کاهش��ی قیمت ها از س��وی مش��تریان و از سوی دیگر
ادام��ه رون��د تعطیالت و همچنین اثرات فصلی بعضی از فعالیت
ها باعث کاهش تقاضای مشتریان در آذرماه شده است .شاخص
میزان موجودی مواد اولیه در آذر ( )48.92علیرغم آنکه همچنان
کاهشیاست،اماکاهشبسیارمالیمترینسبتبهآبان()42.49
دارد و نش��ان می دهد با توجه به اینکه تولیدکنندگان همواره و
بهویژه در ماه های اخیر با کمبود شدید مواد اولیه مواجه بوده اند.
این شاخص در آذرماه ،طی  27دوره از ابتدای شروع طرح (مهر
 )97یکی از بهترین مقادیر خود را به ثبت رسانده است که افزایش
در ترخیص برخی مواد اولیه از گمرکات کش��ور در آن مؤثر بوده
اس��ت .همچنین ش��اخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی
انسانی  51.0است که نشان می دهد نسبت به آبان ماه ()48.92
فعاالن بخش صنعت افزایش در بهکارگیری نیروی انسانی داشته
اند .ش��اخص قیمت محصوالت تولید ش��ده ( )56.62در آذرماه با
شیب مالیمتری افزایش داشته است و در ماههای اخیر بهویژه از
ابتدای سال که شدت افزایش قیمتها بسیار زیاد بود ،در آذرماه با
افزایش کمتری مواجه بوده است .این در حالی است که کاهش
تقاضای مشتریان و کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی باعث شده تا
تولیدکنندگان قیمت ها را کمتر افزایش دهند .شاخص انتظارات
تولید در ماه آینده  58.22نش��اندهنده انتظارات خوش بینانه و
امیدواری فعاالن اقتصادی بخش صنعت به بهبود فعالیت ها در
دی ماه است .شاخص کل شامخ در بخش صنعت برای صنایع
پوش��اک و چرم ( )32.5به دلیل کمبود ش��دید مواد اولیه و صنایع
فراورده های نفت و گاز ( )39.2کمترین مقدار را نسبت به سایر
صنایع داشته اند و صنایع الستیک و پالستیک ( )57.8و وسایل
نقلیه و قطعات وابس��ته بهترین وضعیت را نس��بت به ماه قبل
داشته اند .همچنین صنایع الستیک و پالستیک ،ماشین سازی
و لوازمخانگی ،کانی غیرفلزی ،شیمیایی ،چوب و کاغذ و مبلمان
وس��ایرصنای��عوضعی��تموجودیم��واداولیهخودرابهترازماه
قبل ارزیابی کرده اند .از طرف دیگر یکی از آخرین گزارش های
صندوق بین المللی پول نشان می دهد که رشد اقتصادی ایران
در س��ال  2021میالدی مثبت خواهد ش��د .براساس این گزارش
رشد اقتص ادی در ایران در این سال به رقم  3.2درصد می رسد
که نس��بت به چش��م انداز قبلی یک دهم درصد بهتر ش��ده است.
همچنینآمارهانش��انمیدهدرش��داقتصادیدنیانیزدرس��ال
 2021به مثبت  5.2درصد خواهد رسید.

زمينه سازی مفهوم انقالب چهارم صنعتی در شركت ها
مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
گف��ت :انقالب چهارم صنعتی تمام روابط به خصوص
در ح��وزه نیروی انس��انی را دچ��ار تغییر می کند و باید
همه س��ازمان ها و ش��رکت ها خود را برای این شرایط
آماده کنند .به گزارش ش��اتا ،س��عید زرندی بیان کرد:
موضوع منابع انس��انی ش��رایط خاص و ویژهای برای
م��ا دارد و بای��د ای��ن بحث در س��ازمانها مورد توجه
بیشتری قرار گیرد .سرپرست معاونت توسعه مدیریت،
مناب��ع و امور اس��تان ها ادام��ه داد :اگر از منظر اقتصاد
کالن ،نگاهمان توسعهای باشد نیازمند یک مدل فکری
هس��تیم سرمنش��ا آن ،دو موضوع نوآوری و بهرهوری
می باش��د .معاون طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن
و تجارت با بیان این که ما ساختارها و نگاه جدید را در
سیستم نداریم ،تصریح کرد :چه موضوع نوآوری محور
باشد و چه بهرهوری ،نهایتا هدف ما پیش رفتن در یک
فضای رقابتی س��نگین با محیط اطراف اس��ت .زرندی
افزود :در حوزه ش��رکتهای دولتی با توجه به تحریم
و کرونا ،به هنر و آداب مدیریت نیاز داریم تا بتوانیم در
س��ازمان تحت مدیریتمان ،تغییر ایجاد کنیم .معاون
ط��رح و برنام��ه وزارت صنعت ،معدن و تجارت اضافه
کرد :االن یک بنگاه دیگر شرایطش مثل قبل نیست
و هم مشکالت بین المللی دارد و هم مشکالت تامین

م��واد اولی��ه و اگر بخواهد فع��ال بماند ،باید مدیریت و
منابع انسانی آن ،مبتنی بر یک نگاه جدید باشد .معاون
طرح و برنامه وزارت صنعت ،معدن و تجارت با انتقاد
از برخ��ی مقاومتها دربرابر تغییر نگرشها بیان کرد:
بای��د مفه��وم انقالب چهارم صنعتی را در ش��رکتها
زمینهسازی کنیم .زرندی اضافه کرد :به هر ترتیب این
تغییر و تحول در حال رخ دادن است و انقالب صنعتی
چه��ارم ،ه��وش مصنوع��ی و  ...تمام روابط ما در حوزه
نیروی انسانی را میتواند متحول کند و ما باید آمادگی
الزم را داش��ته باش��یم .وی با اش��اره به حرکت وزارت
صمت به سمت انقالب صنعتی چهارم گفت :توجه به
حرکت به سمت انقالب صنعتی چهارم ،میتواند آغاز
یک فضای جدید منابع انس��انی در کش��ور باشد ،که ما
هم در این زمینه خود را آماده کنیم.

هجمه رانت خواران و مفسدان به وزارت صمت

 72014طرح در دست اجرا تا پایان آبان ماه

جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان میدهد
ک��ه ت��ا پای��ان آبان ماه امس��ال  72هزار و  14طرح در دس��ت
اج��را اس��ت ک��ه بی��ش از  72.7درصد آن کمت��ر از  20درصد
پیشرفت فیزیکی دارد و بیشترین طرحها در سه گروه کاالیی
س��ایر محصوالت کانیه��ای غیرفلزی ،محصوالت غذایی و
آشامیدنیها و ساخت مواد و محصوالت شیمیایی در حال اجرا
اس��ت .براس��اس این آمار از بین  72هزار و  14طرح در دس��ت
اج��را ت��ا پایان آبان امس��ال ح��دود  52هزار و  363طرح معادل
 72.7درصد کل طرحها کمتر از  20درصد پیشرفت فیزیکی،
 3791ط��رح مع��ادل  5.2درص��د کل طرحها  20تا  40درصد،
 3920ط��رح مع��ادل  5.4درص��د کل طرحها  40تا  60درصد،
 8573ط��رح مع��ادل  12درص��د کل طرحها  60تا  80درصد و
 3367واح��د مع��ادل  4.7درص��د کل طرحها بیش از  80درصد
پیشرفت فیزیکی داشتهاند.

موج��ودی م��واد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده در آذرماه 46.13
اس��ت و نس��بت به آبان ( )39.84ش��دت کاهش آن بسیار کمتر
اس��ت .این ش��اخص با وجود آنکه همچنان کمتر از  50است اما
نرخ کاهش آن نس��بت به ش��دت کاهشی که طی ماههای اخیر
داشته کمتر شده ،بهگونه ای که طی  14ماه اخیر (از مهر سال
گذشته) کمترین نرخ کاهش را داشته است.
همچنین قیمت فروش محصوالت تولید ش��ده یا خدمات ارائه
شده در آذرماه ( )56.73نرخ افزایش بسیار مالیم تری را نسبت
به روند  8ماهه خود از ابتدای س��ال داش��ته که بیش��تر به دلیل
کاهش قیمت مواد اولیه وارداتی و کاهش تقاضای مش��تریان
است .شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در
ماه آینده  56.38است که طی  7ماهه اخیر بیشترین مقدار خود
را به ثبت رسانده است ،نشان دهنده چشم انداز بهتر اقتصادی
در دی ماه اس��ت .با ادامه محدودیتهای ناش��ی از کووید 19
در آذرم��اه فع��االن اقتص��ادی بخش خدمات بار دیگر با کاهش
در فعالیت ها روبرو ش��دند این در حالی اس��ت که وضعیت در

شرايط وزارت صمت برای عرضه فوالد در بورس كاال

آغاز پیشفروش خودروی «تارا» از  20دی

پیش فروش خودروی «تارا» از شنبه  20دی آغاز می شود ،در
این طرح« ،تارا» در دو نوع دستی و اتوماتیک با موعد تحویل
حداکثر یک س��اله عرضه خواهد ش��د .به گزارش ایکوپرس،
ط��رح پی��ش فروش محصول جدید گروه صنعتی ایران خودرو
که با تالشهای شبانه روزی جهادگران سنگر تولید ،در شرایط
س��خت تحریم به ثمر نشس��ته اس��ت ،از روز ش��نبه  20دی ماه
آغاز می ش��ود و تا پایان روز دوش��نبه  22دی ماه ادامه خواهد
داش��ت .موعد تحویل محصول ،از تیر تا دی ماه  1400پیش
بینی شده است .در این طرح ،تارا در رنگ های متنوع و در دو
نوع دستی و اتوماتیک عرضه می شود .ویژگیها ،تجهیزات و
تصاویر محصول جدید ایران خودرو در س��ایت این ش��رکت به
نشانی  ikco.irدر دسترس همگان قرار دارد .مشتریان نهایی
نیز پس از گذش��ت حداکثر س��ه روز از اتمام مهلت ثبت نام ،از
طریق قرعه کش��ی با حضور نمایندگان نهادهای ناظر تعیین
خواهند ش��د .به منظور مش��ارکت مشتریان واقعی ،محدودیت
ثبت نام در این طرح نیز در نظر گرفته شده است.

انعقادموافقتنامهتجارتترجیحیبینایرانوافغانستان
مدیرکلآسیاواقیانوسیهسازمانتوسعهتجارتایرانگفت:موافقتنامهتجارتترجیحی
با افغانستان به زودی پیگیری و به امضا خواهد رسید .سیدرضا سید آقازاده در نشست
روسای کمیسیون ها و تشکل های اتاق بازرگانی خراسان رضوی با معاون والی هرات
و اعضای هیات تجاری افغانس��تان در مش��هد ،افزود :پیش از این نیز در س��ال1394
تخفیفاتی در پنج تعرفه مربوط به کاالهای وارداتی از افغانستان اعمال شد که از جمله
آنه��اوارداتکنج��دازای��نکش��ورب��ودوتعرفهمعمولیآناز10درصدبهپنجدرصد
کاهش یافت .وی ادامه داد :درخصوص انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران
و افغانستان هماهنگیهایی با وزارت تجارت افغانستان صورت گرفته و نخستین مذاکرات  24دی ماه به صورت ویدئو
کنفرانس بین مسووالن دو طرف انجام میگیرد تا بتوان این موضوع را هر چه سریعتر نهایی و عملیاتی کرد .مدیرکل
آسیا و اقیانوسیه سازمان توسعه تجارت ایران گفت :تجارت بین ایران و افغانستان باید پایدار باشد و هر دو طرف از آن
منتفع شوند لذا تراز کردن تجارت بین المللی بویژه با افغانستان از دغدغههای حوزه تجارت ایران بوده و هدف ما برقراری
یک تجارت متوازن بین دو کشور است .وی افزود :راهکارهای ویژه برای تراز تجارت با افغانستان و رفع مشکالت در
این زمینه از سوی سازمان توسعه تجارت ایران اتخاذ شده و موارد و درخواستهای مورد نظر تجار افغانستانی در کارگروه
ویژهای در این سازمان بررسی و راهکارهای الزم در این زمینه اتخاذ میشود.

وزی��ر صنعت ،معدن و تج��ارت گفت :وزارت صمت وزارتخانه
خط مقدم است که مورد هجمه همه رانت خواران ،مفسدان و
ویژه خواران قرار گرفته اس��ت .علیرضا رزم حس��ینی با اشاره به
اینکه وزارت صمت وزارتخانه خط مقدم است که موردهجمه
همه رانت خواران ،مفسدان و ویژه خواران قرار گرفته ،تصریح
کرد :این وزارتخانه  40درصد جی دی پی 38 ،درصد اش��تغال
کشور و مسئولیت معیشت و سفره مردم را به عهده دارد .وزیر
صنعت ،معدن و تجارت با اشاره به اینکه این وزارتخانه در شرایط
جنگ اقتصادی نیز مورد حمله بدخواهان است ،بیان کرد :وزارت
صمت اگر بخواهد با صداقت با مردم گفت و گو کرده ،مالحظه
کاری نداشته باشد و سبک اداره جدیدی دنبال کند نیاز به حمایت
حکومت دارد نه فقط حمایت دولت و رییس جمهور و حکومت
باید به کمک وزارت صمت بیاید و برای معیش��ت مردم ،تولید
کش��ور و تجارت خارجی تالش کند .وی اظهار کرد :در حوزه

تجارت خارجی هر بخشنامه و قانونی
با همکاری بانک مرکزی و محوریت
ای��ن وزارتخان��ه صادر می ش��ود و در
بح��ث رفع تعهد ارزی صادرکنندگان
و واردات کااله��ای اساس��ی و م��واد
اولیه موردنیاز کارخانجات اقدام خوبی
ص��ورت گرف��ت و در یک م��اه و نیم
گذشته  5میلیارد دالر ثبت سامانه شده
است .رزم حسینی تصریح کرد :روز به روز برای رفع موانع این
حوزه کار می کنیم و حتما اتفاقات خوبی باهمکاری رییس کل
بانک مرکزی انجام می دهیم تا صادرات افزایش و ارزآوری به
کش��ور بیش��تر ش��ود .وی در ادامه بیان کرد :در کل کشور از 52
هزار واحد صنعتی بالغ بر  10هزار واحد راکد یا تعطیل است که
اراده کردیم تا پایان امسال  1500واحد را فعال کنیم .وزیر صمت

گفت :امروز اگر هر گروه و شخصیت
سیاسی که می خواهد کار کند ،سیاسی
ترین کار ،فعالیت اقتصادی و معیشت
مردم است .چه سیاستی بهتر از اینکه
دل مردم را نس��بت به انقالب و نظام
نرم تر کنیم؟ باید دل مردم را با کار و
اقتصاد به دس��ت بیاوریم .وی اظهار
کرد :س��تاد تسهیل و رفع موانع تولید
اختی��ارات خوب��ی دارد و ب��رای تکمیل واحدهای نیمه فعال 52
هزار میلیارد تومان در قرارگاه جهش تولید تصویب و به استان
ها ابالغ شده و فرصت خوبی است که واحدهای راکد و غیرفعال
از این تسهیالت استفاده کنند.
رزم حس��ینی بیان کرد :بروکراس��ی اداری همه را خس��ته می
کند و هر کس در جای خود باید کمک کرده و از چس��بندگی

بروکراس��ی خود را نجات بدهد و من تا جایی که بگذارند ،این
کار را خواهم کرد .وی افزود :بروکراس��ی مزمن و مریض روز
به روز نظام دیوان ساالری ما را افزایش داده و مردم را کوچک
کرده است که اگر فرصت داشتیم در این دولت وزارتخانه ای می
ساختیم که حداقل نیرو و حداکثر کارآیی را داشته باشد؛ ضمن
اینکه هر اصالحاتی هزینه هایی دارد و باید یک نفر فداکاری
کند و این کار امکانپذیر اس��ت .وزیرصنعت ،معدن و تجارت با
اش��اره به اینکه قوانین مزاحم را احصاء کرده ایم ،گفت :برای
فعالیت معادن راکد مطمئنا مخالفت هایی آغاز می شود اما ما
س��ه ماه مهلت دادیم ا تعیین تکلیف کنند زیرا افرادی س��ال ها
مجوز فروش��ی کرده و مجوز به  10واس��طه داده ش��ده که باید
این محدوده ها به مزایده گذاشته شود و این در اختیار شورای
معادن اس��تان اس��ت که باید با همکاری دس��تگاه های نظارتی
به افرد اهل واگذار کنند.

خطریلی«چابهار-زاهدان»تاپایانسال۱400بهبهرهبرداریمیرسد
وزیرراهوشهرس��ازیباتاکیدبرلزومایجادوتوس��عهزیرس��اختهادرس��واحلمکران
گفت :خط ریلی «چابهار-زاهدان» تا پایان س��ال  1400به بهرهبرداری می رس��د .به
گزارشخبرنگارمهر،محمداسالمیاظهارداشت:براینخستینباراستکهدرکشور
یکبرنامهسراسریویکپارچهبرایتوسعهیکمنطقهباتوجهبهموضوعاتاجتماعی
و زیست محیطی توأمان مدنظر قرار گرفته است .وی با اشاره به الزامات اصلی طرح
توسعه سواحل مکران که ایجاد و توسعه زیرساختها از جمله راهآهن ،راهها ،فرودگاه
و بندر است ،تصریح کرد :ظرفیت بندر شهید بهشتی چابهار در توسعه فاز اول به 8.5
میلیون تن رسیده و در مجموع با ظرفیت ایجاد شده در بندر شهید کالنتری به حدود 10میلیون تن ظرفیت بندری دست
یافتهایم که تجهیزات آن روز به روز در حال رشد است .وزیر راه و شهرسازی با اشاره به خط ریلی «چابهار  -زاهدان» اذعان
کرد :با عنایت ویژه مقام معظم رهبری به منطقه سیستان و بلوچستان از محل صندوق توسعه ملی اعتبار این پروژه تأمین
شده و در حال پیشرفت است که امیدواریم با تالش گستردهای که در حال انجام است بتوانیم تا قبل از پایان سال 1400
این خط را بهره برداری کنیم .اسالمی با بیان اینکه بزرگراهها و آزاد راهها در منطقه مکران در حال توسعه هستند ،گفت:
تأمین و احداث مسکن در شهر جدید «تیس» نیز آغاز شده که یکی از پروژههای مهم اسکان است که برای مردم ثبت نام
طرح اقدام ملی مسکن انجام شده است.

اختصاص۱۱0میلیونتسهیالتبرایساختمسکنروستایی
مدیرکل مس��کن روس��تایی بنیاد مس��کن کشور از تخصیص  110میلیون تومان
تس��هیالت برای س��اخت مسکن روستایی خبر داد .حمیدرضا سهرابی در حاشیه
س��فر ب��ه ف��ارس در جم��ع خبرنگاران ،با بیان اینکه در حال حاضر برای س��اخت
مسکن روستایی  80میلیون وام میدهیم که  30میلیون تومان آن بالعوض است،
گفت :عالوه بر این از محل حساب  100اما هزینه نقشه ،نظارت ،بیمه واحدهای
مسکونی تحت پوشش پرداخت میشود .وی گفت :بنیاد مسکن سالهاست که
برای ساخت مسکن روستایی از محل حساب  100امام وام بالعوض  8میلیون
تومانی پرداخت میکند و در مواردی که فرد متقاضی نیازمند باشد و بنیاد مسکن استان نیز تایید کند ،این وام تا
 15میلیون تومان هم قابل افزایش اس��ت .س��هرابی خاطرنش��ان کرد :با تایید و گزارش��ی که بنیاد مسکن استانها
ارس��ال میکنند کس��انی که با  8میلیون تومان وام بالعوض س��اخت مس��کن آنها جمع نمیش��ود از محل حساب
 100امام مبلغ وام آنها تا سقف  15میلیون تومان افزایش مییابد .مدیرکل مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور
با بیان اینکه عالوه بر این ،یک س��رفصل وام بالعوض دیگر تا س��قف  30میلیون تومان برای س��اخت مس��کن
محرومین داریم ،افزود :این وام بالعوض طی تفاهمی که بنیاد مس��کن با س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور داش��ته
پرداخت میشود و تاکنون تمام وجه آن به صورت نقدی تخصیص یافته است.

برخوردباچهارآژانسمسافرتیودوسایتفروشبلیتهواپیما

گرانفروشهانقرهداغشدند
گ�روه راه و مس�كن :پ��س از آنک��ه رئیس س��ازمان هواپیمایی
کشوری گران فروشی بلیت هواپیما را تایید و دستور معرفی و
برخورد با آنها را صادر کرد ،چهار آژانسهای مسافرتی تعلیق
ش��ده و دو س��ایت غیر قانونی فروش اینترنتی بلیت هواپیما به
دستگاه قضایی معرفی شد.
چندی پیش برخی از نمایندگان مجلس نسبت به گران فروشی
بلیت هواپیما انتقاد کردند و س��ازمان هواپیمایی کش��وری را به
عنوان متولی نظارت بر آنها مسئول رسیدگی و برخورد با این
تخلفات دانستند.
در پ��ی ای��ن اظه��ارات ت��ورج دهقان زنگنه  -رئیس س��ازمان
هواپیمایی کش��وری  -ضمن تایید موضوع گرانفروش��ی بلیت
هواپیما از س��وی برخی س��ایت ها و آژانس های هواپیمایی از
صدور دستور برای معرفی آنها به دستگاه قضایی برای برخورد
با این تخلفات خبر داد.
وی در گفتوگو با ایسنا اظهار کرد :گران فروشی بلیت هواپیما
گزارش ش��ده و وجود دارد اما این اتفاق ربطی به ش��رکتهای
هواپیمایی ندارد و آنها این کار را انجام ندادند ،بلکه این تخلف
از سوی برخی از سایت ها و آژانس های هواپیمایی رخ داده و
بر این اس��اس دس��تورات الزم برای شناس��ایی و معرفی آنها به
دستگاه قضایی صادر شده است.
پس از پیگیری ها  ،سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد که
پروانه فعالیت چهار ش��رکت خدمات مس��افرت هوایی به علت
گرانفروشی بلیت هواپیما تعلیق شد.
این سازمان در بیانیه خود اعالم کرد که پیرو رصد درگاههای
فروش بلیت هواپیما توسط این سازمان و دریافت گزارش مبنی
بر فروش باالتر از نرخ مصوب بلیت ،پروانه فعالیت شرکت های
خدمات مسافرت هوایی مقتدر سیر ایرانیان کیش در شهر کیش،
عتیق گشت اصفهان در شهر اصفهان ،آرش پرواز آذرآبادگان

در ش��هر ارومیه و س��پند پرواز ش��رق در شهر تهران به مدت سه
ماه تعلیق شدند.
همچنی��ن به ش��رکتهای هواپیمای��ی داخلی و خارجی اعالم
ش��د فروش بلیت مس��تقیم یا غیر مستقیم آن شرکتها توسط
دفاتر فوق غیر قانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی قرار
خواهند گرفت.

رونوش��ت آگهی -خانم ام کلثوم بختیاری مرکیه دادخواس��تی به شماره
 ۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۴۳۶به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم
حسین بختیاری مرکیه شرح زیر معرفی نموده است_۱.خانم قمر قلی نیا
ش��المائی ش��ماره شناس��نامه  ۴نسبت مادر لذا چنانچه کسی یا کسانی از
متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد
میتواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و
اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م الف ۲۹۳۵
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر
-------------------------رونوش��ت آگهی  -خانم ام کلثوم بختیاری مرکیه دادخواس��تی به شماره
 ۹۹۰۹۹۸۵۲۶۰۱۰۰۴۳۷به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت مرحوم
اس��داله بختیاری مرکیه ش��رح زیر معرفی نموده اس��ت_۱.آقای محمد
بختیاری مرکیه به شماره شناسنامه  ۳۱نسبت پسر
_۲آقای کاظم بختیاری مرکیه به ش��ماره شناس��نامه  ۱۲۶نس��بت پس��ر
_۳آقای حسین بختیاری مرکیه شماره شناسنامه  ۱۱۷۲نسبت پسر
_۴خانم زرین تاج بختیاری مرکیه ش��ماره شناس��نامه  ۱۰۳۱نسبت دختر
_۵خانم ام کلثوم بختیاری مرکیه ش��ماره شناس��نامه  ۱۱۷۱نسبت دختر
_۶خانم قمر قلی نیا شالمائی شماره شناسنامه  ۴نسبت همسر لذا چنانچه
کس��ی یا کس��انی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته
دیگری داشته باشد میتواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این
شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.م الف ۲۹۳۵
قاضی شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ماسال_حامد مهاجر
----------------------------------اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و
ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین
نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد سند
رسمي برابر راي شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۲۰۰۲مورخ  ۹۹ .۹ .۲۰هیات
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمانهاي فاقد
س��ند رس��مي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالكانه
بالمعارض متقاضی آقای باب اله مرادی نژاد فرزند خیراله به شماره ملی
 ۴۴۱۰۵۶۴۷۴۹در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۶۵۰ . ۰۳
متر مربع مجزی شده از  ۱۱۴فرعی از سنگ  ۲۴اصلي واقع در قریه قاضیان
بخش  ۱۲گیالن که برای آن شماره  ۵۱۱فرعی در نظر گرفته شده ،خریداری
از مالک رسمی (زارع:صادق رجائی ،سند زارعانه  ) ۴۸ . ۹ . ۲ _ ۶۹۷۳محرز
گردی��ده اس��ت،لذا به منظور اطالع عم��وم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵
روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند بدیهي است در صورت او شد.م الف ۲۷۳۶تاریخ انتشار نوبت
اول۹۹ .۱۰ .۲۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹ .۱۱ .۵ :
علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر
---------------------------------اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن اداره ثبت اسناد و امالک حوزه
ثبت ملک س��نگر هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي

لذا از هموطنان گرامی تقاضا می شود با توجه به تعلیق فعالیت
دفاتر فوق به مدت  3ماه ،از خرید بلیت از این دفاتر خودداری
کنند .همچنین در صورت مشاهده هرگونه تخلف و گرانفروشی،
خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج در سایت انجمن شرکتهای
هواپیمایی ،مراتب را از طریق سایت سازمان هواپیمایی کشوری
ب��ه آدرس  cao.irاع��الم تا با متخلفی��ن برخورد قانونی انجام

و ساختمانهاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده  ۳قانون و ماده ۱۳
آئین نامه قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمانهاي فاقد
سند رسمي برابر راي شماره  ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۳۳۷۸مورخ ۹۹ .۹ .۲۲
هیات موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمانهاي
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات
مالكانه بالمعارض متقاضی خانم فرش��ته رفیعی دهبنه فرزند رجبعلی به
شماره ملی  ۰۰۶۱۹۲۰۴۵۲در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت
 ۲۱۰ . ۳۵متر مربع مجزی ش��ده از  ۱۲فرعی از س��نگ  ۳اصلي واقع در
قری��ه رودب��رده بخش  ۱۲گیالن که برای آن ش��ماره  ۲۷۸۸فرعی در نظر
گرفته شده ،خریداری از مالک رسمی (زارع :رمضانعلی شیرشكار) محرز
گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵
روز آگهي ميشود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضي اعتراضي داشته باشند ميتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ،ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به مراجع قضایي
تقدیم نمایند بدیهي است در صورت او شد.م الف ۲۹۰۷
تاریخ انتشار نوبت اول۹۹ .۱۰ .۲۰ :تاریخ انتشار نوبت دوم۹۹ .۱۱ .۵ :
علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر
------------------------------اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک ح��وزه ثبت ملک کرمانش��اه ناحیه یک هیات
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد
س��ند رس��می آگه��ی موضوع م��اده  ۳قانون و م��اده  ۱۳آیین نامه قانون
تععین تكلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می
برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۶۰۰۱۰۰۳۸۱۲مورخه  ۹۹/۸/۱۸هیات اول
 /دوم موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه یک
تصرف��ات مالكان��ه بالمعارض متقاضی اقای فرهاد امیری فرزند همتعلی
بشماره شناسنامه  ۲۱۲کد ملی  ۳۲۵۳۳۶۴۵۸۵صادره از کرمانشاه در
شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت  ۹۳.۷۰متر مربع در محدوده
اراضی پالک فرعی از ۳۵۷و ۳۵۸اصلی واقع در بخش یک حومه کرمانشاه
به ادرس ش��هرک نوکان خیابان نبی اله لطفی کوی ش��اولی خانی پالک ۲
خریداری از مالک رس��می مش��اعی اقای منصور اس��دی نوکانی محرز
گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی
تقدیم نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادر خواهد شد .
تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول ۱۳۹۹/۱۰/۲۰:تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم :
۱۳۹۹/۱۱/۰۶
محمد عباسی  -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک
-----------------------------------آگه��ی موض��وع ماده ۳قانون وم��اده ۱۳آیین نامه قان��ون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

شود.
در ادام��ه ای��ن بیانیه آمده اس��ت که فعالی��ت مجدد دفاتر فوق
منوط به رعایت کامل مقررات و صدور گواهی توسط سازمان
هواپیمایی کشوری است.
س��ازمان هواپیمایی کش��وری در بیانیهای دیگری از پیگیری
قانونی برای برخورد قضایی با دو سایت غیر مجاز فروش بلیط
هواپیما خبر داد.
در این اطالعیه نیز س��ازمان هواپیمایی کش��وری اعالم کرد:
پیرو دریافت گزارش مبنی بر گرانفروشی بلیت هواپیما و رصد
این س��ازمان ،س��ایت های غیر مجاز فروش بلیت چارتر 724
و  ،safarme.comب��دون اخ��ذ مجوز از س��ازمان هواپیمایی
کشوری اقدام به فروش غیر قانونی و باالتر از نرخ مصوب کرده
بودند که در راس��تای تکالیف قانونی این س��ازمان به دس��تگاه
قضایی جهت پیگرد حقوقی معرفی شدند.
همچنی��ن به ش��رکتهای هواپیمای��ی داخلی و خارجی اعالم
ش��د فروش بلیت مس��تقیم یا غیر مس��تقیم آن شرکتها توسط
سایتهای نامبرده غیر قانونی بوده و متخلفان مورد پیگرد قانونی
قرار خواهند گرفت.
لذا از هموطنان گرامی تقاضا می ش��ود با توجه به فعالیت غیر
مجاز س��ایت چارتر  724و  ، safarme.comاز خرید بلیت از
این دو س��ایت خودداری کنند .همچنین در صورت مش��اهده
هرگونه تخلف و گرانفروشی ،خارج از نرخ نامه مصوب و مندرج
در س��ایت انجم��ن ش��رکتهای هواپیمای��ی ،مراتب را از طریق
س��ایت س��ازمان هواپیمایی کشوری به آدرس  cao.irاعالم تا
با متخلفین برخورد قانونی انجام شود.
سازمان هواپیمایی کشوری در پایان این گزارش خود نیز تاکید
کرد که هر گونه سایت فروش بلیت هواپیما با پیشوند یا پسوند
 724نیز غیر قانونی است.

برابر رای شماره  ۹۴ - ۰۵ - ۲۸ –۱۳۹۴۶۰۳۱۰۰۰۴۰۰۶۱۴۱هیات موضوع
قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
مس��تقر در ثب��ت اس��ناد وامالک بابل تصرفات مالكان��ه بال معارض آقای
س��یدرضااحمدزاده فرزند س��یدعبداله به ش��ماره شناسنامه  ۳صادره از
بابل با کد ملی  ۲۰۶۳۷۳۹۸۵۴نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی در آن به مساحت  ۲۰۰۸-۲۰متر مربع پالک ۵۲-۳۷۲۲اصلی واقع
در مرزن آباد بخش ۱۱ثبت بابل خریداری از مجتبی حبیبیان محرز گردیده
است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی
میگردد درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالكیت متقاضی
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه
اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��یدظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق
مقررات سند مالكیت صادرخواهد شد .م الف ۱۹۹۰۸۴۷۰
تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول ۹۹ - ۱۰ - ۲۰ :تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم:
۹۹ - ۱۱ - ۰۵
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل
------------------------------------آگه��ی موض��وع ماده ۳قانون وم��اده ۱۳آیین نامه قان��ون تعیین تكلیف
وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره  ۱۳۹۹ - ۰۹ - ۲۲ –۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۱۳۲۷۹هیات
موضوع قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند
رس��می مستقر در ثبت اس��ناد وامالک بابل تصرفات مالكانه بال معارض
آقای مظاهر خانلرپور چاری فرزند بیگلر به شماره شناسنامه  ۳۷صادره
از بابل با کد ملی  ۲۰۶۳۹۱۸۰۲۳نسبت به شش دانگ یک قطعه زمین با بنای
احداثی در آن به مساحت  ۸۳-۶۵متر مربع پالک ۲۸۱۵-۹۶۷۲اصلی واقع
در علمدار وکتی بخش یكش��رق بابل خریداری از ثریا ضیائی درونكالئی
محرز گردیده است .لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله
۱۵روز آگهی میگردد درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالكیت
متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به
مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��یدظرف
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مرجع قضایی
تقدیم نمایند .بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول
اعتراض طبق مقررات سند مالكیت صادرخواهد شد .م الف ۱۹۹۰۸۴۶۵
تاری��خ انتش��ار نوب��ت اول ۹۹ - ۱۰ - ۲۰ :تاری��خ انتش��ار نوب��ت دوم:
۹۹ - ۱۱ - ۰۵
شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل
------------------------------------آگهی قانون تعیین تكلیف وضعیت اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
حوزه ثبتی میاندورود
نظرب��ه دس��تور م��واد ۱و ۳قان��ون تعیی��ن تكلی��ف وضعی��ت اراضی
وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مصوب  ۹۰/۹/۲۰و برابر رای ش��ماره
 ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۲۲۰۰۱۹۷۸م��ورخ  ۹۹/۸/۸هی��ات  ......کالس��ه ۹۳ -۳۴۳
موضوع ماده یک قانونی مذکور مستقردر واحد ثبتی میاندورودتصرفات
مالكانه وبال معارض متقاضی مس��جد امام رضا س��وربن به تولیت اداره
اوقاف و امور خیریه میاندورود فرزند  -نس��بت به شش��دانگ عرصه و
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اخباركوتاه
ارسال پیشنویس گزارش نهایی سقوط
هواپیمایاوکراینی

سازمان هواپیمایی کشوری ،در سالگرد وقوع سانحه پرواز شماره
752هواپیماییاوکراین،برابراستانداردهایبینالمللی،نخستین
بیانیه سالیانه خود را منتشر و پیشنویس گزارش نهایی سانحه
را تهیه و برای دریافت نظرات به کش��ورهای مربوطه ارس��ال
کرد .س��ازمان هواپیمایی کش��وری ضمن عرض تسلیت مجدد
و همدردی با خانواده های گرامی مس��افران پرواز ش��ماره 752
ش��رکت هواپیمایی اوکراین به اطالع میرس��اند گروه بررس��ی
سوانحوحوادث سازمانهواپیماییکشوری،پیش نویسگزارش
نهای��ی س��انحه را تهی��ه و برای دریافت نظرات به کش��ورهای
مربوطه ارس��ال کرد .برابر اس��تاندارهای سازمان هوانوردی بین
المللی(ایکائو) و ضمیمه ش��ماره  13پیمان شیکاگو ،کشورهای
بهرهبردار ،سازنده هواپیما و کمک کننده در فرایند بررسی سانحه
می توانند درخصوص گزارش نهایی نظر خود را ارائه کنند .پیش
نویس این گزارش در تاریخ  9دی ماه س��ال جاری ( 29دس��امبر
س��ال  2020میالدی) برای کش��ورهای ذیربط ارسال شد .الزم
به ذکر است این کشورها  60روز فرصت دارند تا نظرات خود را
برای سازمان هواپیمایی کشوری ارسال کنند.
هشدار نسبت به سقوط بهمن
در جادههای کوهستانی

کارشناس سازمان هواشناسی از روند افزایش دما در سراسر کشور
تا پایان هفته خبر داد و گفت :تداوم آالیندگی هوا در شهرهای
بزرگ و پرجمعیت تا پایان هفته ادامه دارد .به گزارش وزارت راه
و شهرسازی ،امینحسین نقشینه کارشناس سازمان هواشناسی،
آخرین وضعیت جوی کشور را برای امروز  19دی و روزهای آتی،
اعالم کرد .کارشناس سازمان هواشناسی با اعالم اینکه در پنج
روز آینده ،جوی پایدار در کش��ور حاکم اس��ت ،گفت :در طی این
مدت آسمان بیشتر مناطق کشور صاف و همراه با افزایش نسبی
دما همراه است که این شرایط در شهرهای صنعتی و پرجمعیت
موج��ب ت��داوم افزایش غلظ��ت آالیندهها و کاهش کیفیت هوا
میشود .نقشینه افزود :در ارتفاعات البرز و جادههای منتهی به
آن احتمال رخداد س��قوط بهمن وجود دارد .همچنین در دو روز
آینده ،دریای عمان و تنگه هرمز ،مواج و متالطم خواهد شد .وی
توضیح داد :شرایط ناسالم جوی برای تمامی گروههای سنی در
شهرهای تهران ،قم ،کرج و اراک و اصفهان تداوم خواهد یافت از
همین رو به شهروندان توصیه میشود تا از ترددهای غیرضروری
خودداری کنند .همچنین توصیه میشود تا مدیریت کارگاههای
صنعتی جهت کاهش آالیندگی رخ دهد.

اعیان به مساحت  ۴۵۳/۲۵مترمربع به شماره پالک  -فرعی از  ۱۵اصلی
واقع در قریه س��وربن بخش  ۹خریداری هیات امناء مالک رس��می محرز
گردیده است لذابه موجب ماده  ۳قانون تعیین تكلیف وضعیت ثبتی اراضی
وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده  ۱۲آپین نامه مربوطه این آگهی در
دونوب��ت ب��ه فاصله  ۱۵روز ازطریق این روزنامه ومحلی /کثیراالنتش��ار
درشهرها منتشر ودر روستاها رای هیات الصاق تادرصورتیكه اشخاص
ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند بایداز تاریخ انتشار اولین
آگهی و درروس��تاها ازتاریخ الصاق درمحل تادو ماه اعتراض خود رابه
اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذنمایند .معترض باید ظرف
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه
عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحویل
ده��د ک��ه دراین صورت اقدامات ثبت موکول ب��ه ارایه حكم قطعی دادگاه
اس��ت و درصورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یامعترض
 ،گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل راارایه نكند اداره ثبت
مبادرت به صدور س��ندمالكیت می نمایدودرصدور صند مالكیت مانع از
مراجعه متضرر به دادگاه نیست .
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۹/۱۰/۶ :تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹/۱۰/۲۰ :
قدیر یوسفی نیا -رییس اداره ثبت اسناد وامالک میاندورود

مديرمسئول :اصغر نعمتي
صاحب امتياز :موسسه افقرسانه پويا
بانك و بيمه :علیرضا مالحتی
هيئت تحريريه :اقتصاد :کورش شرفشاهی
جامعه :ندا جعفری
شهرستانها :حسن چشمی
دبير سايت :حسین خدنگ
صفحهآرا :فاطمه عبدالهزاده
واحد فنی :مدير فنی :امیر شریف

نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سايت
 www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

انرژی :امیر مهدی نعمتی

تلفن تحريريه66435746-66911172 :
تلفن سازمان آگهيها66435745 :
آدرس :ستارخان ،بین توحید و باقرخان ،کوچه اکبریان آذر ،پالك ،57طبقه سوم شرقي

زير نظر شورای سردبيری
صنعت و تجارت :سعید قلیچی

مدير سازمان آگهی :مریم کاظمی ،فکس66435765 :
تلفكس66431022 :

سامانه پيام كوتاه 3000 711 888 :كانال تلگرامhttp://telegram.me//tejaaratonline :

روزنامهصبحايران
اقتصادي،سياسيواجتماعي

ليتوگرافي و چاپ:گل آذین66791365-66

تجارتآنالين www.tejaratonline.ir :پست الكترونيك تحريريه tejarateditor@gmail.com :پستالكترونيك سازمانآگهيهاtejaratnewspaper@gmail.com :
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«پرداخت فرش» در مسیر فراموشی /فارس

قاب روز

مدیر کل بنیاد مسکن هرمزگان خبر داد :

گام بلند بنیاد مسکن برای مقاوم سازی خانه های روستایی
ساخت  ۳هزار واحد مسکن محرومان در هرمزگان /مقاوم سازی  ۴۲درصد از خانههای روستایی

مدیر کل بنیاد مس��کن هرمزگان گفت  :س��اخت  3هزار واحد مس��کن محرومان با
تسهیالت  50میلیون تومانی و کمک بالعوض  30میلیون تومانی در استان هرمزگان
کلید خورد .شهریار نوری زاده اظهار داشت  :با حضور تابش رییس کل بنیاد مسکن
انقالب اس��المی به همراه نوبخت رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور  ،اس��تاندار
هرمزگان  ،مدیر کل بنیاد مسکن انقالب اسالمی هرمزگان و دیگر مسئولین محلی
و اس��تانی  ،آیین کلنگ زنی  3هزار واحد مس��کونی در روس��تای دولت آباد شهرستان
بشاگرد برگزار شد و همچنین در ادامه بازدید یک روزهای از مناطق سیل زده شهرستان
جاسک و بشاگرد آسیب دیده از سیالب دی ماه سال گذشته  ،داشتند.
وی با اشاره به خسارت  11حوزه از شهرستان جاسک گفت :از روستای سدیج شهرستان
جاس��ک که بیش��ترین آس��یب در س��یالب دی ماه سال قبل را به خود اختصاص داده
بود بازدید به عمل آمد.
مدیر کل بنیاد مس��کن هرمزگان تصریح کرد :به طور کلی در این  11روس��تا 247
مورد تسهیالت بازسازی پرداخت شده است و تاکنون  167واحد مسکونی در مرحله
سقف و  16واحد نیز توسط رییس سازمان برنامه بودجه و رییس بنیاد مسکن انقالب
اسالمی کشور بهره برداری و تحویل متقاضیان شده است.
نوریزاده با اشاره به بازدید از روستای دولت آباد شهرستان بشاگرد گفت :شهرستان
بشاگرد از محرومترین شهرستانهای کشور و استان هرمزگان محسوب میشود .وی
با بیان اینکه در روس��تای دولت آباد  70خانوار در واحدهای مس��کونی کپری زندگی
میکنند ،گفت :به نمایندگی از سایر محرومان در این روستا ساخت مسکن محرومان
کلنگ زنی ش��د .مدیر کل بنیاد مس��کن هرمزگان در ادامه گفت  :در این س��فر یک
روزه کلنگ زنی  3هزار واحد مسکن محرومان با تسهیالت برای هر واحد روستایی
 500میلیون ریال با کارمزد  4درصدی در نظر گرفته شده که  300میلیون ریال آن
بالعوض و نقشه ساختمان ،نظارت ساختمان و صدور پروانه ساخت برای این واحدها
نیز رایگان اس��ت .نوریزاده تاکید کرد :مقرر ش��ده اس��ت این واحدهای مسکونی در
مدت زمان شش ماه از سوی بنیاد مسکن انقالب اسالمی احداث شود .وی با اشاره
به مقاوم سازی  42درصد از واحدهای مسکونی استان گفت :استان هرمزگان حدود
 187هزار واحد مس��کونی روس��تایی دارد که تاکنون  84هزار واحد آن مقاوم س��ازی
شده است و همچنین تاکنون بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان از محل تسهیالت
مسکن  45درصد روستاها را مقاومسازی کرده است و گام بلندی در جهت جلوگیری
از خسارت های احتمالی و حوادث غیر مترقبه برداشته است .
نوری زاد مدیرکل بنیاد مس��کن انقالب اس��المی در این مراس��م گفت:این شهرستان

ح��دود  35ه��زار نف��ر جمعی��ت دارد و 141
روس��تای باالی  20خانوار دارد که تاکنون
 5400واحد مس��کونی روستایی شهرستان
وی
مقاوم س��ازی ش��ده اس��ت.
تصریح کرد  :دولت آباد  70خانوار کپر نشین
دارد در این روس��تا به نیابت کلنگ  3هزار
و  500واح��د مس��کن محرومین هرمزگان
با حضور معاون ریاس��ت جمهور و جمعی از
مقامات ارش��د کشوری و استاندار هرمزگان
به زمین زده شد و مقرر شد که تمام نیازهای
مسکن مردم روستای بشاگرد با اولویت در
دستور کار قرار بگیرد.
در ادام��ه محم��د باقر نوبخت معاون رئیس
جمهور و تابش رئیس بنیاد مس��کن انقالب
اسالمی کشور به همراه استاندار ،مدیر کل
بنیاد مسکن هرمزگان  ،نماینده حوزه شرق و دیگر مسئولین کشوری بازدید از منازل
بازسازی شده شرق جاسک داشتند که حدود  11روستا بود و واحدهای بازسازی شده
و مورد بهره برداری قرار گرفت  .همچنین در این یازده روس��تا  247واحد مس��کونی
پیشرفت فیزیکی  70درصد داشته است که تا پایان امسال تکمیل شده و مورد بهره

استان مرکزی

همراه حکم کارگزینی و موافقت دستگاه اجرایی حداکثر تاتاریخ  99/11/30به آدرس اراک،خیابان
 15خرداد،جنب دادس��رای عمومی وانقالب،س��یلوی ش��هید گلمحمدی،اداره کل غله و خدمات
بازرگانی استان مرکزی،کدپستی  3819773876و یا فکس  086- 33131740ارسال و در صورت
نیاز به کس��ب اطالعات بیش��تر با ش��ماره 086- 33130094و یا 086- 33130069واحد بازرگانی
(داخلی  )115اداره کل تماس حاصل فرمایند.
ضمنا حق ماموریت افراد در غالب ضوابط کارکنان پرداخت خواهد شد.

فرزین رحمتی -واحد حقوقی و امور قراردادها
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی

نوبت دوم

آگهیدعوتبهمناقصهعمومی(یكمرحلهای)
اداره کل نوس��ازی مدارس اس��تان گیالن در نظر دارد پروژههای با مش��خصات به ش��رح ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به پیمانکاران واجد ش��رایط و
رتبهبندی ش��ده که دارای گواهینامه تش��خیص صالحیت معتبر در رش��ته ابنیه و ظرفیت کاری آزاد میباش��ند ،از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد)
به آدرس  www.setadiran.ir :واگذار نماید .الزم اس��ت مناقصهگران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبتنام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای
الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند .تاریخ انتش��ار فراخوان مناقصه در س��امانه  99/10/20میباش��د .محل دریافت اس��ناد مناقصه از دریافت تا تحویل
از طریق درگاه مذکور انجام خواهد شد.
ردیف

نام پروژه

شهرستان

۱

تکمیل مدرسه 6
کالسه گلشن انزلی

بندر انزلی

2

تکمیل مدرسه
 9کالسه آیتا...
خامنهای رحیمآباد

رحیم آباد

مبلغ تضمین
مدت
مبلغ برآورد اولیه
شرکت در فرآیند
پیمان
(ریال)
ارجاع کار (ریال)
(ماه)
24

33.353.057.300

3

9.942.752.300

1.667.653.000

497.138.000

نخستین واحد مسکونی احداثی برای آسیبدیدگان از سیل پارسال در شرق هرمزگان
با حضور معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه وبودجه ،روسای بنیاد مسکن
انقالب اسالمی ،کمیته امداد امام خمینی (ره) و استاندار هرمزگان افتتاح شد .محمد
رضا نوبخت معاون رییس جمهوری و رییس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور که به
منظور بازدید از روستاهای سیل زده سدیج و گابریک وارد این منطقه شده از نزدیک
با روند س��اخت  ،تعمیر و تکمیل مس��کن برای اقش��ار نیازمند درجاسک هرمزگان شد
واز تالش های دست اندارکاران قدردانی کرد.
استاندار هرمزگان دراین زمینه گفت :سیل دی ماه  98به تعدادی از واحدهای مسکن
روستایی شهرستان جاسک در مجاورت دو رودخانه سدیج و گابریک خسارت وارد شد
که بر اساس ارزیابی ها 270 ،واحد نیازمند احداث مجدد 350 ،واحد نیازمند تعمیرات
و  750واحد دچار خسارت معیشتی شدند .فریدون همتی افزود :بر اساس این برآورد و
با مصوبه هیات وزیران و پس از ابالغ معاون اول رییس جمهور ،برای هر یک از این
گروه ها تس��هیالتی تخصیص پیدا کرد که بخش��ی از این تس��هیالت بالعوض است.
وی ادامه داد :روس��تاهای کروچ ،کنتکی ،حاجی آباد ،گبد ،گرندو ،نوروزکار ،س��دیج،
گش��می ،بندبس��ت ،لیره ایی ،گنجک طی س��یل بهمن ماه  98دچار خسارت شدند که
بر اس��اس مصوبه ش��ورای مدیریت بحران و ش��ورای برنامه ریزی و توس��عه استان،
روستای لیره ایی به مکان دیگری منتقل می شود و کار بازسازی واحدهای خسارت
دیده در بقیه روستاها ادامه دارد .استاندار هرمزگان اظهارداشت :بنیاد مسکن انقالب
اسالمی از سال گذشته تا کنون با استقرار ستاد بازسازی در منطقه ،فرآیند ساخت و
تعمیر واحدهای خسارت دیده ناشی از سیل را با مشارکت اکیپ های اجرایی و مردم
شروع کرده و تا پایان سال جاری عملیات احداث و تعمیرات واحدهای خسارت دیده
شرق جاسک در سیل دی ماه  ، 98به پایان می رسد.

آگهيتجدیدمناقصاتشماره۹۹/۱004و۹۹/۱006درروزنامهوشماره20۹۹00۵744000۱30
و20۹۹00۵744000۱3۱درسامانهتدارکاتالکترونیکیدولت

ش��رکت آب وفاضالب خوزس��تان درنظردارد مطابق ماده  13قانون برگزاری مناقصات پروژه زیررا به ش��رکتهای واجد ش��رایط با ظرفیت آزاد بر اس��اس بخش��نامه ش��ماره 94/30593مورخ 94/03/05و بااطالعات
عمومی مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت واگذار نماید.
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد قیمت مناقصه گران و گشایش پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام
خواهد شد .و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی  ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  :مرکز تماس 021-41934
تاریخ وساعت
گشایش پاکت های مناقصه
از طریق سایت ستاد

شمارة مناقصه
در روزنامه

شماره فراخوان در سامانه
تدارکات الكترونیكی دولت

عنوان مناقصه

رشته کاري
مورد نیاز

مبلغ تضمین
شرکت در فرایند
ارجاع کار

برآورد
(میلیون
ریال)

مهلت دریافت اسناد مناقصه
از طریق سایت ستاد

99/1004

2099005744000130

عملیات اجرایی بازسازی تابو برق های تصفیه خانه
ها و ایستگاه های پمپاژ آب و فاضالب شهرها و
روستاهای استان خوزستان

تاسیسات و تجهیزات
پایه  5و باالتر

1،543،710،000

30،874

تا مورخ

 99/10/27ساعت 10

 99/11/ 11ساعت 11

99/1006

2099005744000131

عملیات تجهیز یک حلقه چاه و اجرای خط انتقال آب
شرب شهرستان آغاجاری

آب و تاسیسات و
تجهیزات (به صورت
همزمان)پایه  5و باالتر

2،001،980،000

40،039

تا مورخ

 99/10/27ساعت 10

 99/11/ 11ساعت 12

داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی پیمانکاران صادر شده توسط وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی الزامی می باشد.
اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد قابل دریافت ميباشد .و براساس زمانبندي قید شده در سامانه ستاد ،پس از تکمیل توسط مناقصهگر تحت بستر سامانه ستاد تحویل خواهد شد.
تحویل اسناد تحت بستر سامانه ستاد تابع قوانین و مقررات مربوطه اعالم شده در این سامانه ميباشد.
آخرین مهلت تحویل اسناد مناقصه تا ساعت  10روز گشایش پاکت ها ميباشد.
محل تحویل پاکت (الف) اسناد مناقصه :عالوه بر ارائه تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار در بستر سامانه ستاد ،مناقصهگر ميبایست اصل تضمین را در یک پاکت مناسب با عنوان پاکت "الف" قرار داده
و الک و مهر نماید .روي " پاکت الف"  ،عنوان و موضوع مناقصه ،نام و مشخصات مناقصهگران ،ذکر گردد و طبق برنامه زماني اعالم شده به شرکت آب و فاضالب خوزستان به آدرس اهواز� کیانپارس �
فلکه اول � شرکت آب و فاضالب خوزستان � طبقه پنجم دبیرخانه حراست و امور محرمانه  ،تحویل دهد.
گشایش پاکت ها از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در دفتر مدیریت قراردادها این شرکت میباشدوحضورپیشنهاددهندگان درجلسه گشایش ،بالمانع است .
آدرس پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصا ت کشور http://iets.mporg.irو سایت اینترنتي شرکت www.abfakhz.ir:می باشد.

روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب خوزستان

منبع تامین اعتبار (مبالغ به میلیون ریال)
-1اعتبار ملی سال  12.500 :1399م.ر نقد
 -2تعهد خیر 10.000 :م.ر
 -3پیشبینی اعتبار ملی سال  25.000 :1400م.ر
 -4پیشبینی اعتبار ملی سال 10.000 :1401م.ر
-1اعتبار ملی سال  10.000 : 1399م.ر
(3000م.ر ،نقد  7.000م.ر ،اخزاء  903بند «ه» تبصره
 5با سررسید ) 1401/11/10
 -2پیشبینی اعتبار ملی سال  10.000 : 1400م.ر

-۱الزم است نوع تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار به شرح ذیل تهیه و تسلیم گردد:
الف  :ضمانتنامه بانکی(ارائه ضمانتنامه بانکی مطابق فرم پیوست آییننامه تضمین معامالت دولتی به شماره /123402ت  50659ه  94/9/22 -الزامی است).
ب :ضمانتنامههای صادر شده از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز الزم از طرف بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران هستند.
ج :وجه نقد به شماره حساب  4052030607535354تمرکز وجوه سپرده بانک مرکزی به شماره شبا IR 49-0100-0040-5203-0607-5353-54
 -2محل تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :دبیرخانه اداره کل نوسازی مدارس استان گیالن (پیچ خیابان سعدی)
 -3مهلت دریافت اسناد مناقصه :از تاریخ  99/10 /20الی 99/10/24
 -4تاریخ تحویل اسناد مناقصه :از تاریخ  99/10 /24الی 99/11/04
-5تاریخ تسلیم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 99/11 /04 :تا ساعت 14
-6تاریخ بازگشایی پاکتهای مناقصه 99/11 /05 :ساعت  9صبح
اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراحل عضویت در س�امانه :تماس ب��ا مرکز 021-41934 :دفتر ثبت نام ته��ران 021 -85193768 :و
 021-88969737و دفتر ثبت نام استان گیالن013 -33251136 :
تاریخ نوبت اول99/۱۰ /۱7 :
و نوبت دوم99/۱۰ /2۰ :

 نخس���تین واحد مس���کونی سیلزدگان شرق هرمزگان به بهرهبرداری
رسید

نوبت دوم

نوب
ت
د
وم

فراخواندعوتبههمکاری

اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی به نمایندگی از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی
ایران در نظر دارد درفصل خرید تضمینی گندم سال  1400از خدمات کارکنان دولت پس از ارائه ی
آموزش های الزم در کلیه شهرستان های استان مرکزی به عنوان عامل تشخیص وعامل ذیحساب
(عامل ذیحساب صرفا از پرسنل رسمی دولت خدمات کشوری)در مراکز خرید استفاده نماید.
لذا از کلیه افراد واجد شرایط وسازمان ها و ادارات دولتی (ترجیحا افراد با تجربه در امورحسابداری،
مالی و بازرگانی)درخواس��ت می ش��ود تقاضای همکاری خود را به صورت مامور در فصل خرید به

برداری قرار خواهد گرفت .قابل ذکر اس��ت
تفاهم نامه  3000واحد مس��کونی در جلسه
شورای برنامه ریزی استان با حضور اعضاء
منعقد گردید .
همچنین استاندار هرمزگان در مراسم آئین
کلن��گ زنی مس��کن محرومان روس��تایی
در دول��ت آباد بش��اگرد گف��ت  :کلنگ زنی
 300واحد مس��کونی روس��تایی در بشاگرد
به نمایندگی از س��ه هزار مس��کن در مناطق
محروم ش��رق این اس��تان امروز آغاز ش��د.
فری��دون همتی افزود :با توجه به تخصیص
اعتب��ارات خ��وب از ردی��ف بودجه توس��عه
مک��ران ،برنام��ه هایی که پیش بینی ش��ده
بود ،در حال اجرا هستند و در این راستا حدود
 130کیلومتر راه در این شهرستان آسفالت
و  180کیلومتر نیز بازگش��ایی خواهد ش��د که از این طریق راه مواصالتی مناس��ب از
بش��اگرد به اس��تانهای سیس��تان و بلوچستان و کرمان و همچنین به شهرستانهای
میناب و جاسک ایجاد میشود .استاندار هرمزگان خاطرنشان کرد :در حوزه آبخیزداری
نیز طرحهای موفقی در شهرستان بشاگرد اجرایی شده که موجب تأمین آب شرب،

کشاورزی و حفاظت از محیط زیست در این شهرستان میشود.
اس��تاندار هرمزگان یادآور ش��د :با اش��اره به ایجاد موفق طرح های اش��تغالزایی در این
شهرستان یادآور شد :آنچه بهعنوان بحث بشاگرد در این طرح مطرح است از نظر ما
صعبالعبور بودن تردد در این منطقه است که از نظر ایجاد راه دسترسی بایستی در
این منطقه اقداماتی صورت پذیرد .ایجاد  3000واحد مسکونی با اولویت کسانی که
تحت پوش��ش کمیته امداد حضرت امام(ره) و بهزیس��تی هس��تند در نظر گرفته شده
است که جزو سهمیه ویژه بشاگرد است.

فراخوانجهتانعقادقراردادوذخیرهسازیگندمدرسال۱400
استان مرکزی

نوب

تد
و
م

بدینوسیله به اطالع کلیه سیلوداران و کارخانجات ومراکز خرید بخش خصوصی فاقد کسری،بدهی
 -2آگهی آخرین تغییرات اداره ثبت به همراه آگهی انتشار روزنامه رسمی دارای تاریخ اعتبار
و یا منع قانونی جهت عقد قرارداد در س��طح اس��تان می رس��اند ،اداره کل غله و خدمات بازرگانی
 -3گواهی ارزش افزوده دارای تاریخ اعتبار
استان مرکزی درنظر دارد بخشی از عملیات خرید و ذخیره سازی گندم سال  1400خود را در قالب
 -4گواهی ثبت مودیان مالیاتی(کد اقتصادی)
قرارداد ذخیره س��ازی به س��یلوها و انبارهای بخش��ی خصوصی و همچنین کارخانجات آرد دارای
 -5پروانه بهره برداری
ش��رایط الزم در سراس��ر اس��تان بر حسب اولویتها،قوانین و دس��تورالعمل های موجود واگذار نماید.
 -6پروانه بهداشتی
لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آورد حداکثر تا پایان دی ماه س��ال جاری()1399/10/30
 -7گواهی مسئول فنی دارای تاریخ اعتبار
درخواست های خود را جهت اعالم آمادگی به همراه مستندات ذیل به صورت کامل وبدون کم و
 -8گواهی تایید صالحیت مسئول کنترل کیفی یا فنی(مخصوص کارخانجات آرد)
کاس��ت (در یک پوش��ه) به واحدحقوقی و امور قراردادهای این اداره کل تحویل ،تا در صورت تایید
 -9گواهی استاندارد باسکول دارای تاریخ اعتبار
در کارگروه مربوطه نسبت به اخذ مجوز از شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و ماال انعقاد
 -۱۰تصویرکارت ملی صاحبین امضاء مجاز
پیش قرارداد سال آتی (پس از اخذ تضامین و سایر مدارک مورد نیاز) با ایشان اقدام الزم معمول گردد.
 -۱۱گواهی تایید استعالم شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور
مستندات الزم جهت پیوست به برگه درخواست و طرح آن در کارگروه بدین شرح می باشد.
 -۱2نقشه یا پالن سیلو و انبار
الف:گواهی مس��ئول فنی مورد تایید وزارت بهداش��ت ،درمان و آموزش پزش��کی دارای تاریخ اعتبار
 -۱3تصویر سند مالکیت سیلو یا کارخانه
کافی .
 -۱4تاییدیه حساب بانکی شرکت از بانک صاحب حساب
ب:معرف��ی نام��ه و تاییدی��ه انجم��ن صنفی س��یلوداران جهت انعقاد قرارداد در س��ال  1400به اداره
بدیهی اس��ت در صورت تاخیر و یا عدم تحویل درخواس��ت و اعالم آمادگی متقاضیان و یا نقص یا
غله استان مرکزی.
عدم اعتبار مدارک مذکور در طی زمان ارائه ش��ده،این اداره کل هیچگونه مس��ئولیت ویا تعهدی در
ج :تهیه و تایید چک لیس��ت های مربوط به بازدید از س��یلو و یا انبار توس��ط اعضای کمیته منتخب
خصوص اخذ مجوز و متعاقبا انعقاد قرارداد با متقاضیان نخواهد داشت.
اداره کل غله استان .
ضمنا در صورت هرگونه ابهام ویا س��والی در این خصوص،متقاضیان محترم می توانند با مس��ئول
همچنی��ن س��ایر م��دارک الزم جه��ت انعق��اد ق��رارداد در زمان جاری ش��دن عقد آن بدین ش��رح
واحد حقوقی و امور قراردادهای این اداره کل جناب آقای رحمتی با شماره همراه 09186963345
می باشد:
و ی��ا ش��ماره تلف��ن  086-33130069داخل��ی  132از س��اعت  8صبح لغای��ت  14بعد از ظهر تماس
 -۱اساس نامه
حاصل فرمایند.
فرزین رحمتی -واحد حقوقی و امور قراردادها
اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان مرکزی

