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  تأثير  رويدادهای بين المللی  
 بر اقتصاد ايران

کورش شرفشاهی
روزنامه نگار

سرمقاله

فرام��وش  هن��وز    
نک��رده ایم که تا همین 
چن��د روز قبل قیمت ها 
رشد سرسام آوری را تجربه کرد و در نتیجه 
بح��ران آفرینی از س��وی فرصت طلبان، 
 دالالن، واس��طه ه��ا و س��فته ب��ازان،
 قیمت ها از کنترل خارج ش��د. بی ش��ک 
ریشه بسیاری ازاین مشکالت اقتصادی و 
بحران ها را می توان در سیاست خارجی و 

تحریم های ظالمانه دنبال کرد...
ادامه در صفحه 3 

 عرضه واحدهای استیجاری افزایش یافت 

 واکنش مثبت بازار مسکن

  به طرح مالیات بر خانه های خالی 
 حجم تجارت خارجی در سال جاری کاهش یافت 

 نقشه راه بلندمدت
  حلقه مفقوده طرح توسعه صادرات

گروه صنعت و تجارت: کارشناسان و فعاالن حوزه تجارت معتقدند، اگرچه تحریم ها و 
کرونا از عوامل موثر بر روند تجارت خارجی بوده، اما صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های 
ناگهان��ی نی��ز بر روند منفی تجارت موثر اس��ت، ب��رای رهایی از این وضعیت باید خط 
مش��ی بلند مدتی برای تجارت ایجاد ش��ود. براس��اس اعالم گمرک جمهوری اسالمی 
ایران در 9 ماه سال جاری، 110 میلیون تن کاال به ارزش 52 میلیارد دالر بین ایران و 
کشورهای مختلف جهان مبادله شد که سهم صادرات 85.2 میلیون تن به ارزش 25 
میلیارد و یکصد میلیون دالر بود. بر این اساس، مقایسه صادرات غیرنفتی کشورمان 
با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتیب 17 و 20 درصد کاهش نشان 
می ده��د. س��هم واردات از س��ر جم��ع تجارت خارجی در این م��دت به لحاظ وزنی 25 

میلیون تن و از حیث ارزش 26 میلیارد و 800 میلیون دالر بود که... 
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رییس کل بانک  مرکزی گفت: توقف رشد»پول« و کاهش 
رشد دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، عالمت مهمی 
از کاهش انتظارات تورمی است.عبدالناصر همتی  به چند نکته 
درخصوص متغیرهای پولی اشاره کرد و افزود: امروز، گزارش 
تحلیلی آذر ماه بانک مرکزی منتشر شد که دو واقعیت آماری 
در این گزارش مورد توجه قرار گرفته است.وی اظهار داشت: 
نخستین موضوع در این گزارش رشد 15.5درصدی پایه پولی 

در 9ماهه سال جاری و موضوع...

 معاون اول رییس جمهور به آثار تحریم ها و کرونا در کاهش 
بودجه شهرداری ها اشاره کرد و گفت: آمریکایی ها به معنای 
واقعی کلمه علیه کش��ورمان جنگ اقتصادی به راه انداختند 
و ریی��س جمه��ور آمری��کا از همه ظرفیت خود با کمک رژیم 
صهیونیستی و سعودی ها استفاده کرد تا جلوی پیشرفت ایران 
را بگیرند. به فضل الهی دست رییس جمهور فعلی آمریکا رو 
شد و افتضاحی در روز چهارشنبه گذشته در کنگره آمریکا رخ 

داد که در تاریخ این کشور ماندگار خواهد شد...

 کاهش موج تورم
 با توقف رشد پول

فرآورده های نفتی ایران 
مشتریان پر و پا قرصی دارد

 صفحه2 صفحه 3

مردمراقربانی
آزمایشواکسنهای
خارجینمیکنیم

 رئیس جمهور در ستاد ملی مقابله با کرونا اعالم کرد:

دالالن برهم زننده بازار مسكن
غالمرضا شریعتی اندراتی 
عضو کمیسیون عمران مجلس 

يادداشت

   افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی یک واقعیت 
انکار ناپذیر اس��ت که بر 
 قیمت تمام ش��ده مسکن تاثیرات بسزایی
 می گذارد. البته فوالد و سیمان از محصوالت 
پرکاربرد در ساختمان بوده که افزایش قیمت 
آن ها به صورت مستقیم بر بهای تمام شده 
مس��کن تاثیرگذار اس��ت. بنابر این اگر این 
دو محص��ول که در انحصار دولت اس��ت، 
مدیریت و کنترل شود، می توان تا حدودی 

به کنترل قیمت مسکن امیدوار بود...
ادامه در صفحه 3

آگهیتجدیدمزایدهعمومی
شهرداري مالرد درنظر دارد تعدادی از امالک و مستغالت متعلق 
ب��ه خ��ود را  و از طری��ق برگ��زاری مزایده عمومی و طبق ش��رایط 

مشروحه ذیل به فروش رساند :
1- س��پرده ش��رکت در مزای��ده به میزان پنج درص��د اجاره بهای 
ملک و مندرج در اسناد مزایده که می بایست همراه اسناد مزایده 

تحویل گردد.  
2- برندگان اول و دوم و س��وم ، مزایده  هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نش��وند س��پرده آنها 

به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- کلیه متقاضیان واجد شرایط می توانند پس از انتشار آگهی نوبت دوم مورخ )21 /99/10 
لغایت 99/11/1( ، جهت دریافت اسناد مزایده و ارائه پیشنهاد  و کسب اطالعات بیشتراز 

ساعت 9 لغایت 12/30 به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه نمایند ..
رجوع به صفحه 5

مسئولیت اجتماعی از اصلی ترین مأموریت ها، دغدغه ها و راهبردهای هلدینگ خلیج فارس است لذا برای تحقق این مهم، 
هلدینگ در مسیر طراحی و تصویب سند مسئولیت اجتماعی گام برداشت.

مفهوم مسئولیت اجتماعی، اهداف گسترده تری را در برمی گیرد که شامل جنبه های اجتماعی – اقتصادی هستند. این مفهوم 
فراتر از به دس��ت آوردن صرفاً س��ود اقتصادی اس��ت و بهبود رفاه جامعه را نیز ش��امل می ش��ود و از آن دفاع می نماید. در واقع 
می توان گفت که شرکت ها تنها نیازهای مالکین خود را تأمین نمی کنند، بلکه نیازهای مجموعه ای از بازیگران اجتماعی را 
برآورده می کنند که به شرکت و حوزه فعالیت آن عالقه مند هستند. تمایل شرکت برای پذیرش مسئولیتی بیش از مسئولیت 
عادی اقدامات و اثرات کسب وکار خود است. در واقع مسئولیت اجتماعی شرکت، مسئولیتی بزرگ تر است که شرکت در قبال 

اثرات خود بر جامعه و محیط طبیعی بر عهده دارد.
هلدینگ خلیج فارس در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی خود 5 پروژه خدمات محور با اعتبار حدود 300 میلیارد ریال را 
برای س��ال 99 در دس��تور کار قرار داده که این طرح ها، ش��امل توانمندس��ازی دانش آموزان مس��تعد و با بضاعت علمی در بندر 
ماهشهر، تأسیس و راه اندازی کانون های تعالی خانواده، حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغال محور به منظور توانمندسازی 
صنایع کوچک، ارائه خدمات درمانی به خانواده های دچار بیماری های خاص و صعب العالج و خدمات ورزشی برای نوجوانان 
و جوانان در مناطق محروم ماهش��هر اس��ت. مطالعات و ش��یوه نامه اجرایی برنامه توانمندس��ازی این بخش از کسب وکارهای 
کوچک نیز صورت گرفته و طرح شناس��ایی نیازهای ش��رکت های پتروش��یمی، اقالم عمومی و نیمه صنعتی و توانمندس��ازی 
فعاالن اقتصادی برای تأمین نیازهای آن هاست؛ که مطالعات آن نیز به اتمام رسیده است. در رابطه با راهبردهای هلدینگ 
خلیج فارس در حوزه مسئولیت اجتماعی، "جواد گلی" مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مشاور مسئولیت اجتماعی این 

هلدینگ در گفت وگویی به تبیین اقدامات هلدینگ خلیج فارس در حوزه "مسئولیت اجتماعی" پرداخته است.
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر اینکه با اجرای راهبردهای مسئولیت اجتماعی این هلدینگ 
ش��اهد بهبود وضعیت س��اکنان شهرس��تان ماهشهر خواهیم بود، اظهار داشت: مسئولیت اجتماعی از اصلی ترین مأموریت ها، 
دغدغه ها و راهبردهای هلدینگ خلیج فارس است لذا برای تحقق این مهم، هلدینگ در مسیر طراحی و تصویب سند مسئولیت 
اجتماعی گام برداشت، این سند عالوه بر تبیین و تشریح خط مشی ها، سیاست ها و اصول اقدامات اجرایی در هلدینگ خلیج 

فارس و شرکت های تابعه می تواند برای ارتقا و بهبود سایر شرکت های پتروشیمی، نفت و گاز راهگشا باشد.
وی تصریح کرد: مدیرعامل هلدینگ در همه جلس��ات مس��ئولیت اجتماعی حضور دارد و آقای مهندس ربیعی با ریزترین 
موضوعات در حوزه مس��ئولیت اجتماعی درگیر اس��ت. یعنی این گونه نیس��ت که ایش��ان بگوید این پروژه مصوب ش��د و امضا 
کردیم و مثاًل امس��ال 30 میلیارد تومان در حوزه مس��ئولیت اجتماعی هزینه می کنیم و دیگر پیگیری نمی کنیم، بلکه ایش��ان 
معتقد اس��ت باید روی پروژه های مس��ئولیت اجتماعی که مصوب کردیم، کار مطالعاتی انجام ش��ود و بعد از گزارش ش��ناخت 

مطالعه یک بار دیگر پروژه ها را یک به یک، در مدل برنامه ریزی پروژه ها کنترل می کند.
مهندس گلی در خصوص حمایت از دانش آموزان مستعد با بضاعت علمی، که ازجمله برنامه های محوری مسئولیت اجتماعی 
در هلدینگ خلیج فارس اظهار داش��ت: در این پروژه جذب و حمایت از دانش آموزان بر اس��اس مصاحبه و البته محیطی که 
دانش آموزان به آن تعلق دارند، مهم است. هرچند آموزش وپرورش در این پروژه نقش پررنگی دارد اما نباید این گونه باشد که 
دانش آموزان سفارش شده به پروژه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس وارد شوند. هدف ما حمایت از دانش آموزانی 
است که بضاعت علمی دارند اما بضاعت مالی ندارند؛ اگر این افراد توسط هلدینگ حمایت شوند، شاهد یک تحول در بحث 

دانش آموزی، خانواده و توانمندسازی خواهیم بود.
مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در مورد راهبرد ویژه این ش��رکت در مس��ئولیت اجتماعی گفت: با توجه به اینکه 
ش��هرک صنعتی ماهش��هر در ش��رایط تولید مناس��ب قرار ندارد و بسیاری از س��رمایه گذاران ترجیح می دهند سرمایه خود را از 
این شهرک خارج کنند، در قالب راهبرد مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس به دنبال فعال سازی این شهرک در قالب 
برنامه حمایت از طرح های کارآفرینی و اشتغال محور به منظور توانمندسازی صنایع کوچک است به شرط اینکه 50 درصد از 
نیروهای کار این کارگاه ها، از زندانی های با جرائم مالی تأمین شود. با اجرای این پروژه هم شرکت ها و کارآفرینان این زندانیان 
را توانمند می کنند و وارد چرخه کار و تولید می کنند و هم کیفیت محصوالت تولیدی به گونه ای خواهد بود که مشتریان این 
کسب وکارها ازجمله هلدینگ را مجاب خواهند کرد که تأمین کاالیشان را از آنها انجام دهند نه از دیگر مناطق کشور حتی 
اگر محصوالت آنها گران تر هم باشد. البته باید به این نکته هم توجه داشت که هزینه های مالی با آورده های اجتماعی برابری 

نمی کند و دستاوردهای اجتماعی هلدینگ مهم تر و ارزشمندتر از هزینه های مالی آن است.
گلی اظهار داشت: فرض کنید ما بیاییم به راه اندازی این شرکت ها کمک کنیم و شرکت های هلدینگ هم ترغیب به تأمین 
کاالهای موردنیاز خود از این کارگاه ها ازجمله لباس کار، کیس��ه های حمل محصول، پالت، تجهیزات ایمنی و آتش نش��انی 

و..... تأمین کنند و همچنین محصوالت آنها را پیش خرید کنیم، مجموعه این اقدامات موجب می ش��ود که کس��ب وکارهای 
این چنینی در عین تربیت نیروی کار، تقویت و ماندگار ش��وند. هم اکنون واحدی در منطقه ویژه پتروش��یمی ماهش��هر، زمینی 
خریداری کرده و در حال آوردن تجهیزات برای خاک ریز و ... است که ما به شرکت های هلدینگ در منطقه ویژه ابالغ کرده ایم 

تا محصوالت این واحد را پیش خرید کنند تا به راه اندازی و اشتغال 80 نفر کمک کنند.
مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس با تأکید بر اینکه توانمندس��ازی مردم، جوانان و بانوان مناطق هم جوار تاکنون در 
اولویت صنعت پتروش��یمی نبوده، تصریح کرد: ش��ما کمتر مدیرعاملی را می توانید پیدا می کنید که ادعا کند این راهبرد در 
حوزه مس��ئولیت اجتماعی اش اجرا می ش��ود. امروز مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، راهبردهای اصلی و جزئی اقدامات در 
حوزه مسئولیت اجتماعی را ترسیم و کنترل می کند به گونه ای که حتی چگونگی جذب، مصاحبه و انتخاب دانش آموزان از 

این موضوع مستثنا نیست.
گلی با تصریح بر این نکته که پروژه های مسئولیت اجتماعی هلدینگ در واقع پروژه های پایدار، مطالعه شده و با نگاه بلندمدت 
است، افزود: باید در این پروژه ها به تدوین سند راهبردی، کنترل پروژه و توانمندسازی توجه شود نه اینکه صرفاً اقدامی بکنند 
که بگویند ما کاری را انجام داده ایم و دیگر آن کار را رها کنند. امیدوارم به نقطه ای برسیم که این پروژه ها تعطیل پذیر نباشد 

و ماندگار باشد یعنی در دوره بعد هرکسی که بر سرکار آمد این مسیر را ادامه دهد.
وی یادآور شد: اخیراً در ماهشهر مراسمی داشتیم که به تیم های ورزشی محلی ماهشهر که در زمین های خاکی بازی می کنند 
هزار دس��ت لباس ورزش��ی و س��اک ورزش��ی و کفش اهدا کردیم. یا پتروش��یمی شهید تندگویان روی کانال آبی که بچه ها در 
کنار آن بازی می کردند و گاهی داخل آن می افتادند، پلی س��اختیم که این ها خدمتی اس��ت کاربردی به مردم منطقه که آثار 

بلندمدت خوبی هم دارد.
مدیر روابط عمومی هلدینگ خلیج فارس در مورد یکی دیگر از پروژه های قابل توجه که در قالب پروژه های پنج گانه مسئولیت 
اجتماعی این ش��رکت در حال اجراس��ت، گفت: بعضی از مدارس در ماهش��هر و بندر امام فاقد لوازم و امکانات ابتدایی ورزش��ی 
ازجمله توپ بازی هس��تند که با تخصیص رقم قابل توجهی این مدارس را به وس��ایل ورزش��ی تجهیز خواهیم کرد. همچنین 
برای پروژه بورسیه دانش آموزان 5 میلیارد تومان و به پروژه خانواده 6 میلیارد تومان و برای پروژه توانمندسازی 10 میلیارد 

تومان اختصاص داده ایم.
گلی در خصوص حمایت هلدینگ از خانواده ها در برابر آس��یب های اجتماعی اظهار داش��ت: به طور مس��تقیم پروژه ای در 
خصوص اعتیاد، پروژه ای تعریف نکرده ایم اما تأثیر پروژه های تدوین شده و در حال اجرا بر روی جلوگیری و کاهش معضالت 

و آسیب های اجتماعی ازجمله طالق، اعتیاد و... است.
مشاور حوزه مسئولیت هلدینگ خلیج فارس در خصوص ایجاد مراکز مشاوره تأکید کرد: یکی از کارهایی که انجام دادیم و 
کمتر افرادی پیش بینی می کردند که هلدینگ این کارها را انجام دهد، استانداردسازی مراکز مشاوره در عسلویه و ماهشهر و 
تعیین مدیر فنی برای آنها بود. اساساً مراکز مشاوره را بر اساس دستورالعملی با عنوان استانداردسازی و بهبود مراکز مشاوره 
و خدمات روان شناختی تعریف کردیم به گونه ای که امروزه مراکز مشاوره ما با گذشته اصاًل قابل مقایسه نیست و مانند مراکز 
مش��اوره اس��تان های برخوردار بس��یار حرفه ای عمل می کنند و همه مراجعه کنندگان دارای پرونده ش��خصی هستند و تمامی 

ضوابط موردنیاز رعایت می شود. عالوه بر برخورداری مردم از مشاوران در سطح عالی و حرفه ای، از مشاوران برجسته ملی 
برای آموزش دیگر مشاوران هم استفاده می کنیم.

وی افزود: همچنین یک دس��تورالعمل نظام پرس��تاری باهدف پرس��تاری از کودک در منزل طراحی کردیم؛ چون فرزندان 
خانم هایی که در شرکت های ما کار می کنند و همسران آنها هم مشغول کار هستند در خانه یا در مهدکودک ها بودند. آن هایی 
که زیر س��ن مهدکودک بودند در خانه تنها می مانند و والدین مجبور بودند که پرس��تارهای غیرحرفه ای برای فرزندان خود 
بگیرند که می توانست مسائل و آسیب های جدی هم برای کودکان و هم والدین به وجود آورد. اما با طراحی یک ابالغیه در 
نظام پرستاری قوانینی برای جلوگیری از به وجود آمدن این مشکالت و رفع معضالت تدوین شد. طبق این ابالغیه افرادی 
که بومی هستند و دارای یک سطحی از تحصیالت هستند و می خواهند پرستار این بچه ها شوند باید شرایط و ضوابط خود 
را داشته باشند و آموزش های الزم را ببینند و تحت نظارت هستند تا خدای نکرده خطری برای کودک ایجاد نکنند و کودکان 
دچار روان پریش��ی و مش��کالت این چنینی نش��وند. ابالغ چنین دس��تورالعملی برای نظام پرستاری مجموعه در صنعت نفت و 

پتروشیمی در این سال ها بی سابقه است.
گلی در خصوص اطالع رس��انی پروژه های مس��ئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس با اش��اره به اینکه پیش ازاین فرآیند 
اطالع رسانی این گونه بود که هرکدام از شرکت ها محتوایی را تولید و منتشر می کردند، اظهار داشت: امروز، این اطالع رسانی 
نظام مند، یکپارچه و طی یک فرآیند اس��ت. طبق دس��تورالعمل اطالع رس��انی پروژه ها که ابالغ کردیم از هر پروژه مس��ئولیت 

اجتماعی 2 درصد باید صرف اطالع رسانی همان پروژه شود و اولویت های این 2 درصد را تعیین کردیم.
مدی��ر رواب��ط عموم��ی هلدین��گ خلیج فارس در ادامه با اش��اره به اینکه فرم ه��ا و فرمت های گزارش موفقیت و عدم موفقیت 
پروژه های مسئولیت اجتماعی تنظیم شده و در قالب کتابی 150 صفحه ای در خصوص جشن ها، مراسم ها و مناسبت ها درآمده 
است، اظهار داشت:. مسیر انجام این کار هم به این صورت بود که کمیته روابط عمومی مطالعه مشاور را انجام داد و بعد به 
روابط عمومی منطقه ویژه رفته و کمیته روابط عمومی، کتاب تقویم فرهنگی و مناسبات تاریخی سال را با بودجه 15 میلیارد 
تومان در ماهشهر تصویب کرد و در مرحله بعد تقویم فرهنگی به تصویب شورای راهبردی و سپس مدیرعامل رسیده است. 
در ادامه این کتاب با امضای اعضای شورای راهبردی و مدیرعامل به عملیات غیر صنعتی ماهشهر رفته و این شرکت وظیفه 
اجرای این کتاب را دارد و امروز همه مراس��م ها طبق برنامه و تقدیم مش��خص انجام می ش��ود و دیگر ش��اهد اجرای برنامه ها 
بدون برنامه ریزی، مصوبه و تقویم مشخص نیستیم. برای مثال برای مناسبت روز کارگر می دانیم که برنامه باید چند شب، با 
چه کسانی و با چه بودجه ای و استانداردی باید اجرا شود که امیدواریم این کارها به ثمر برسد و برای سال های بعد هم کتاب 

با یک ویرایش قابل استفاده خواهد بود.
گلی در پایان خصوص مس��ئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس در ش��رایط کرونا گفت: با توجه به سیاس��ت های هلدینگ 
و البت��ه تأکی��د وزی��ر محت��رم نفت، مس��ئولیت اجتماعی امروز به عنوان یک مأموری��ت مهم در هلدینگ خلیج فارس پیگیری 
می ش��ود. در موضوع کرونا هم از طریق ش��ورای راهبردی بیش از 90 میلیارد تومان ش��رکت های پتروش��یمی هزینه کردند؛ از 
تأمین آب ژاول موردنیاز اس��تان های مختلف کش��ور برای ضدعفونی اماکن و معابر عمومی در روزهای ابتدایی همه گیری 
کرون��ا ت��ا ام��روز ک��ه ب��ه تجهیز مراکز درمانی مناطق هم جوار کمک می ش��ود و اهدای کمک به مردم مناطق میزبان صنعت 

پتروشیمی و... انجام می شود.
وی درباره نقطه تمایز اجرای برنامه های مصوب مسئولیت اجتماعی هلدینگ، گفت: پیش تر سیاست این بود که در موضوعی 
بودجه ای از س��وی پتروش��یمی ها به دس��تگاه مس��ئول تخصیص پیدا کند و آن دس��تگاه آن بودجه را صرف آن موضوع کند، اما 
اینکه آیا بودجه برای همان مسئله هزینه می شد و کم و کیف اجرای آن چگونه بود همواره محل بحث بود. ما در این مسئله 
یک تحول ایجاد کردیم مثاًل در طرح کانون های تحکیم و تعالی خانواده، به جای اینکه پول خود را به یک دستگاهی بدهیم 

تا برود و این طرح را با نظر خودش اجرا کند به گونه ای دیگر عمل کردیم.
مشاور حوزه مسئولیت هلدینگ خلیج فارس، ادامه داد: ما نگفتیم صفر تا صد همه کارها را خودمان انجام می دهیم یا همه کار 
را واگذار می کنیم، بلکه برنامه ای دقیق برای این کانون ها، مشاوران و نحوه اجرا تدوین کردیم، با دستگاه ها و تشکل هایی 
که توانایی همکاری در این پروژه را دارند ارتباط کاری برقرار کردیم، مش��اوران را تحت آموزش قرار می دهیم، اس��تانداردها 
و برنامه های موردنظر را ابالغ می کنیم و بودجه آن را هم تأمین می کنیم و در عین حال بر حس��ن اجرای این پروژه توس��ط 
مش��اوران و ... نظارت دقیق می کنیم. در واقع یک مش��اور مجرب با یک تیم علمی آورده ایم که بتوانند برنامه را اجرا کند و 
نتیجه آن افزایش اطالع و آگاهی عموم مردم شهرستان ماهشهر با جمعیت 300 هزارنفری شود. برنامه موردنظر تدوین شد 
و حاال این برنامه توسط شرکت تخصصی آموزشی هلدینگ با استفاده از پتانسیل های منطقه که شامل اداره بهزیستی، ارشاد 

و کمیته امداد و تشکل های فرهنگی و هنری و ... هستند اجرا خواهد شد.

جواد گلی، مشاور حوزه مسئولیت اجتماعی هلدینگ خلیج فارس تأکید کرد:

مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مأموریت مهم در هلدینگ خلیج فارس پیگیری می شود

 در مناطق آبی فعالیت همه کسب و کارها آزاد است
 مردم فریب افراد سودجو و سوء استفاده گر را نخورند

 سند واکسیناسون 60 میلیون نفر در 4 فاز تدوین شده است
 دولت 40 روز برای انتقال پول مورد نیاز خرید واکسن گرفتار بود
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پایبندی به تعهدات  شرط بازگشت به برجام
  نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: وقتی آنها 
به تعهدات خود عمل نکنند، طبیعتا ما به اقدامات پیش از توافق 
ب��از م��ی گردی��م؛ مگر اینکه آنها نیز به توافق بازگردند و عمال به 
تعهدات خود عمل کنند آن زمان ما هم به توافق بازخواهیم گشت.
حسن نوروزی در گفت و گو با ایسنا گفت: وقتی آمریکا یکجانبه 
از برجام خارج می شود و اروپایی ها چشم و گوش بسته به دنبال 
او حرکت می کنند و تحریم به تحریم می افزایند دلیلی ندارد که 
پایبن��دی خ��ود را در ای��ن امر ادامه دهیم و خودمان را از همه چیز 
محروم کنیم، وقتی آنها به تعهدات خود عمل نکنند، طبیعتا ما به 
اقدامات پیش از توافق باز می گردیم، ما بر اساس مر مواد حقوقی 
برجام به تعهداتمان پاییند بودیم ولی وقتی خروج یکجانبه،عدم 
پایبندی به تعهدات و تحریم های نفتی، مالی و بانکی را شاهد 
هستیم راه ما این است که به قبل از برجام بازگردیم، مگر اینکه 

آنها نیز به توافق بازگردند.

درخواست توضیح سقوط هواپیما
 همزمان با سالگرد سقوط این هواپیما در خاک ایران، اوکراین 
به همراه افغانستان، انگلیس، کانادا و سوئد با  صدور یک بیانیه 
مشترک خواستار توضیحات کامل ایران درباره جزئیات این حادثه 
ش��دند. به گزارش ایس��نا از رویترز، این پنج کش��ور در بیانیه خود 
آورده اند: ما ایران را مسئول می دانیم که عدالت را درخصوص 
این حادثه اجرا و به خانواده های قربانیان و کش��ورهای آس��یب 
دیده غرامت کامل پرداخت کند.این کشورها همچنین در بیانیه 
خود از جمهوری اسالمی ایران خواستند تا به طور کامل و دقیق 
درباره این حادثه توضیح دهد و اقدامات مشخصی اتخاذ کند که 

اطمینان دهد چنین حادثه ای هرگز تکرار نخواهد شد.
 

جلوگیری ازحمایت از گروه های تکفیری 
 سخنگوی وزارت امور خارجه قتل عام یازده تن از کارگران معدن 
در ایالت بلوچس��تان پاکس��تان توسط گروه تروریستی داعش را 
محکوم کرد.به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده گفت: این اقدام 
جنایتکارانه، یکبار دیگر ضرورت همکاری تمام کشورهای منطقه 
ب��رای مب��ارزه با گروه های تکفیری و تروریس��تی را مورد تاکید 
قرار می دهد.خطیب زاده در ادامه اظهار داش��ت: ضروری اس��ت 
کشورهای جهان اسالم با همکاری یکدیگر تمام مساعی خود را 
برای از بین بردن بسترهای فکری و تامین مالی این گروه های 
افراطی و تکفیری متمرکز کرده و از تداوم حمایت این گروه ها 
توسط کشورهای خاص، با هدف امحاء خشونت بر علیه انسان 

های بی گناه از مذاهب و ادیان مختلف، ممانعت بعمل آورند.

احتمال درگیری در منطقه صفر شد
 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: پس از اتفاقاتی 
ک��ه در کنگ��ره توس��ط هواداران ترامپ اتف��اق افتاد، کار ترامپ 
تمام اس��ت و احتمال وقوع هرگونه درگیری با ایران و جنگ در 
منطقه نیز منتفی ش��ده اس��ت. مهدی نجف زاده در گفت وگو با 
ایسنا با اشاره به بی سابقه بودن تنش های چند روز اخیر ایاالت 
متحده، بیان کرد: پس از اینکه این اتفافات رخ داد، حتی بسیاری 
از جمهوری خواهان نی��ز خ��ود را از ترام��پ جدا کردند، چراکه به 
نظرشان این تنش های چند روز گذشته ایاالت متحده، موجب 
وارد ش��دن خدش��ه به بنیان دموکراس��ی در ایاالت متحده شده 
است. عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی ادامه داد: کار ترامپ 
با اش��غال کنگره تمام  ش��د و دیدیم که بس��یاری از طرفدارانش 
هم از او جدا شدند و حتی اختیار انجام هر گونه اقدام در عرصه 
سیاس��ت خارجه هم از وی س��لب ش��د.نجف زاده افزود: چنانچه 
ترامپ می خواست همچنان به این اوضاع موجود و عدم پذیرش 
انتقال قدرت به بایدن ادامه دهد، احتمال ایجاد درگیری هایی با 

ایران در منطقه وجود داشت.

نقش ایران در رابطه امارات با قطر
 وزیر مشاور در امور خارجه امارات گفت: احیای رابطه امارات با 
قطر به تعامالت و روابط این کشور با ایران، ترکیه و گروه های 
اسالمی افراطی وابسته است.به گزارش ایلنا از سی بی اس،  انور 
قرقاش گفت: احیای  کامل روابط دیپلماتیک با قطر طوالنی است  
و ب��ه زم��ان نی��از دارد؛  ای��ن امر به تعامالت و روابط  قطر با ایران، 
ترکیه و گروه های اسالمی افراطی وابسته است. ما خوب شروع 

کردیم اما ما موضوعاتی در زمینه بازسازی اعتماد، داریم.

تأثیر تحریم آمریکا بر روابط تهران-کابل 
 رئیس جمهور افغانس��تان گفت: تحریم های آمریکا علیه ایران، 
روابط تهران و کابل را تحت تاثیر خود قرار داده است.به گزارش 
ایلنا از س��ی ان ان، اش��رف غنی گفت:  افغانس��تان الزم اس��ت 
روابط کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با ایران داش��ته باش��د 
اما تحریم های آمریکا علیه این کشور، روابط دو کشور را تحت 
تاثیر خود قرار داده اس��ت.وی گفت: امیدوارم  گفت وگوها میان 
ایران و آمریکا آغاز شود و این گفت وگوها اثرات و نتایج مثبتی 

برای افغانستان داشته باشد.

بازگشت سریع  به برجام به نفع آمریکا
 تحلیل گر ارش��د مس��ائل ژئوپلتیک با اش��اره به شرایط ایران و 
آمریکا، بازگش��ت س��ریع آمریکا به برجام را به نفع این کش��ور 
دانست و گفت که با آمدن بایدن، ایران می تواند با همسایگان 
خود و روسیه و چین مراودات مالی خود را داشته باشد.عبدالرضا 
فرجی راد در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه بایدن نش��ان داد که 
می خواهد به برجام بازگردد گفت:  مدتی قبل گفتند که بازگشت 
بایدن به برجام به دلیل اینکه ترامپ برخی از تحریم ها را تحت 
قانون تروریسم و حقوق بشر قرار داده و نیاز به مصوبه کنگره 
دارد، س��خت اس��ت، اما اکنون با توجه به اینکه دو کرس��ی سنا 
نیز به دس��ت دموکرات ها افتاده، کار آقای بایدن آس��ان شده و 
این بهانه از آقای بایدن و دموکرات ها نیز گرفته ش��ده اس��ت. 
ل��ذا آق��ای بایدن می تواند س��ریعتر در رابط��ه با لغو تحریم ها و 

بازگشت به برجام اقدام کند.

سياسي

  رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا برای خرید 
واکس��ن هر ارزی و هر ریالی نیاز باش��د بالفاصله به هر قیمتی و 
برخالف همه مشکالت، آن را تأمین خواهیم کرد، گفت: ما زودتر 
از این هم می توانستیم واکسن وارد کنیم و واکسن هایی در اختیار 
ما بود، اما واکسن ها متعلق به شرکت هایی بودند که می خواستند 

آن را روی مردم ما آزمایش کنند.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا، 
به همکاری مردم و مراعات پروتکل ها برای کاهش روند شیوع 
این ویروس در کشور اشاره کرد و گفت: آمار نشان می دهد تالش 
انجام گرفته در آذر ماه ش��رایط مناس��ب تری به وجود آورد و 80 
درصد بس��تری ها و 70 درصد فوتی ها کاهش یافته اس��ت. البته 
به آن نقطه مطلوب نرسیدیم و برای رسیدن به نتیجه هنوز باید 

تالش خود را ادامه دهیم، اما شرایط بسیار بهتر شد. 
وی ادامه داد: همکاری مردم باعث شد در مصوبات ما یک وضعیت 
جدید تصویب شود و آن وضعیت »شهرهای آبی« برای مناطق 
زردی ب��ود ک��ه تع��داد کرونای مثبت آن، 2 در 100 هزار اس��ت و 
شرایط نزولی دارند. در این مناطق آبی تقریبا همه کسب و کارها 
فعالیت می کنند و در مناطق زرد هم با مراعات پروتکل های شدید، 

کسب و کارها فعالیت خود را ادامه خواهند داد.
روحانی با بیان اینکه بس��یار مهم اس��ت شرایطی که امروز به آن 
رس��یدیم پایدار بماند و به ش��رایط گذشته در ماه های پایانی سال 
بازنگردیم، گفت: باید اقدامات پیشگیرانه را برای اینکه وارد موج 
چهارم نش��ویم تا پایان س��ال مشکل نداشته باشیم، ادامه دهیم. 
ما برای موفق شدن در برابر این ویروس باید مجموعه کارهایی 
انجام دهیم که اگر هر یک از این مجموعه ها آسیب ببیند، ما را با 
خطر مواجه می کند. یعنی همانطور که ماسک زدن ضروری است، 
رعایت فاصله گذاری و دورهمی و اجتماعات هم به همان نسبت 
ضروری است. پس باید مراقبت کنیم که اجتماعاتی تشکیل نشود، 
هرچند که در روزهای اخیر ش��اهد تجمعاتی بودیم و خیلی ها از 

این موضوع گالیه کردند.
ریی��س جمه��ور یادآور ش��د: من یک مثال��ی دارم که اگر در این 
زنجیره این اقدامات، یک حلقه سس��ت یا ضعیف ش��ود معنایش 
ضرب شدن همه اقدامات انجام شده تا کنون در صفر است. ضرب 
ی��ک ع��دد در صف��ر برابر با صفر می ش��ود و یعنی همه اقدامات، 

نتیجه صفر دارند.
وی افرود: در موضوع رعایت پروتکل های بهداشتی هم همین 
است؛ همه این ها حلقه هایی را تشکیل می دهند که مانع گسترش 

این ویروس شوند و اگر هر یک از این حلقه ها ضعیف شود، کل 
مدیریت را از بین می برد.

رییس جمهور با تاکید بر اینکه  مجموعه اقدامات باید مورد مراعات 
و استمرار ما باشد، گفت: وقتی ناچاریم محدودیت های شدید را 
اعمال کنیم، مش��کالت فراوانی در زندگی و اقتصاد و فرهنگ 
جامعه ایجاد می شود. باید کاری کنیم زمان محدودیت های شدید 

را با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن کاهش دهیم.
روحانی یادآور شد: وقتی ناچاریم محدودیت های شدید را اعمال 
کنیم، مش��کالت فراوانی در زندگی و اقتصاد و فرهنگ جامعه 
ایجاد می شود. پس باید کاری کنیم زمان محدودیت های شدید 

را با همکاری با همدیگر به حداقل ممکن کاهش دهیم.
رییس جمهور گفت: نکته دیگر که بس��یار مهم اس��ت و در این 
جلسه درباره آن تصمیمات خوبی اتخاذ شد، مسئله واکسن است. 
یکی از مطالبات مردم این است که سریع تر بتوانیم واکسن مورد 
اطمینان را در اختیار مردم قرار دهیم و مرجع ما در واکسن سازمان 
بهداشت و درمان است. ما در داخل هم به دنبال این هستیم که 
هرچه سریعتر واکسن را به نتیجه برسانیم که البته اقدامات خوبی 
انج��ام گرفته اس��ت. در خ��ارج هم علیرغم همه محدودیت ها و 

همه مشکالت دنبال این هستیم که بتوانیم واکسن مطمئنی را 
خریداری و وارد کشور کنیم.

وی افزود: ما برای خرید واکس��ن بیش از ۴0 روز گرفتار نقل و 
انتقال پول بودیم. یکی از موارد و مثال های بسیار روشن جنایتی 
که آمریکا علیه ملت ایران انجام داد، در تهیه واکسن کرونا بود.

روحانی تصریح کرد: آمریکایی ها برای جابه جایی پول به حساب 
شرکتی جهت اینکه زمان نوبت مان، واکسن  کواکس را خریداری 
و وارد کشور کنیم مشکالت زیادی ایجاد کردند اما دولت با همه 
این مش��کالت اقدامات الزم را انجام داد. یعنی چه آنجایی که 
واکسن مشترک می خواهیم بسازیم چه واکسن بخواهیم بخریم 
و چه در داخل تولید کنیم، هر جا ارز و ریال نیاز بوده دولت بدون 
هیچ مضایقه ای علیرغم همه س��ختی ها در این زمینه با دس��ت 

باز وارد شده است.
رییس جمهور با تاکید بر اینکه برای ساخت واکسن یا برای خرید 
واکس��ن هر ارزی و هر ریالی نیاز باش��د بالفاصله به هر قیمتی و 
برخالف همه مشکالت، آن را تأمین خواهیم کرد، گفت: زودتر 
از این هم می توانستیم واکسن وارد کنیم و واکسن هایی در اختیار 
ما بود، اما واکسن ها متعلق به شرکت هایی بودند که می خواستند 

آن را روی مردم ما آزمایش کنند. به ما پیش��نهاد دادند و وزارت 
بهداشت درمان به حق نپذیرفت و قبول نکرد.

وی ب��ا اش��اره ب��ه چگونگی روند واکسیناس��یون و اولویت های 
مشخص ش��ده گفت: در این س��ند چهار فاز مدنظر قرار گرفته 
اس��ت؛  وقتی واکس��ن در اختیار ما قرار بگیرد در فاز اول، اجرای 
این واکسیناسیون برای حدود یک میلیون و 300 هزار نفر خواهد 
بود که متش��کل از کادر درمان که در خط مقدمند و افرادپرخطر 
اس��ت که در س��رای سالمندان هستند یا جزو معلولین و جانبازان 
محس��وب می ش��وند. بنابراین افراد پرریسک و کادر درمانی جزو 

فاز اول و گروه اول خواهند بود.
وی با بیان اینکه فاز دوم جمعیت باالتری را در برمی گیرد، گفت: 
در فاز دوم حدود 12 میلیون نفر جمعیت که سن آنها باالست و 
یا بیماری زمینه ای دارند و یا هر دو در اولویت خواهند بود. در فاز 
سوم و چهارم هم حدود 19 میلیون نفر را در بر می گیرد؛ تالش ما 
این است که فازها کوتاه شود و در حداکثر زمان آن را اجرا کنیم و 

امیدواریم امسال و سال آینده این کار انجام شود.
روحان��ی ادام��ه داد: البت��ه حتی اگر واکس��ن در اختیار قرار بگیرد 
واکسیناسیون و اجرای آن این گونه نیست که در یک لحظه یا 
در یک روز انجام ش��ود. اگر بخواهیم به 60 میلیون نفر واکس��ن 
بزنیم؛ یعنی در دو نوبت 120 میلیون بار باید این واکسن تزریق 
شود. با توجه به مکان های مختلف و با شیوه هایی که داریم این 
تزریق زمان بر است. اگر روزی هزار نفر هم کار واکسن را انجام 
دهند با توجه به  60 میلیون نفر حدود چند ماه زمان می برد که این 

موضوعات در سند امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
رییس جمهور با اشاره به اینکه مردم شایعات را در زمینه واکسن ها 
قبول نکنند، گفت: شایعه می کنند فالن جا واکسن دارند، فالن جا 
واکسن عرضه شده و مردم را با این شایعات درگیر می کنند. مردم 
به متخصصان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، قرارگاه 
عملیاتی و ستاد گوش بدهند و فریب افراد سوءاستفاده گر در این 
شرایط را نخورند. روحانی گفت: خرید واکسن و تهیه آن هم جزو 
اولویت هایی اس��ت که انجام می ش��ود و ان شاءاهلل در زمان آن با 
ش��رایطی که اعالم می ش��ود، در اختیار مردم قرار خواهد گرفت؛ 
ضمن اینکه اگر واکسن آمد و تزریق آن شروع شد به معنای کنار 
گذاش��تن پروتکل ها نیس��ت. این پروتکل ها باید ماه ها ادامه پیدا 
کند، چرا که اگر خود واکس��ن حتی اثر صد درصدی داش��ته باشد 
که نسبت به آن مطمئن نیستیم، اثرگذاری آن زمان می برد و بعد 

از آن هم دوز بعدی باید تزریق شود.

رئیسجمهوردرستادملیمقابلهباکرونااعالمکرد

مردم را قربانی آزمایش واکسن های خارجی نمی کنیم

اخبار كوتاه

 مع��اون اول ریی��س جمه��ور به آث��ار تحریم ها و کرونا در کاهش 
بودجه ش��هرداری ها اش��اره کرد و گفت: آمریکایی ها به معنای 
واقعی کلمه علیه کشورمان جنگ اقتصادی به راه انداختند و رییس 
جمهور آمریکا از همه ظرفیت خود با کمک رژیم صهیونیستی و 
سعودی ها استفاده کرد تا جلوی پیشرفت ایران را بگیرند. به فضل 
الهی دست رییس جمهور فعلی آمریکا رو شد و افتضاحی در روز 
چهارشنبه گذشته در کنگره آمریکا رخ داد که در تاریخ این کشور 
ماندگار خواهد شد. ما موفق شدیم با بردباری و صبوری مردم این 

دوره را پشت سر بگذاریم.
به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری در مراسم آغاز عملیات اجرایی 
شارباغ حضرت زهرا)س( با اشاره به اینکه آلودگی هوا موضوعی 
جدی اس��ت که در رابطه با آن کارهای پراکنده ای انجام ش��ده 

گفت: امروز بنزین و گازوییل مصرفی در کشور از استانداردهای 
دنیا برخوردار است بطوریکه در دوران تحریم فرآورده های نفتی 
ایران به ویژه بنزین مشتریان پروپاقرص خود را دارند که دلیل آن 

استاندارد و کیفیت خوب این محصول تولیدی ایران است.
وی ادامه داد: در تولید خودرو هم مش��کالتی وجود دارد که البته 
از حجم آن کاس��ته ش��ده اس��ت، در زمان تصدی وزارت صنایع از 
افتخارات ما متوقف کردن تولید پیکان به دلیل نداشتن ایمنی و 
استانداردهای الزم بود و برخی خودروهای جدید وارد خطوط تولید 

ش��دند، البته قرار بود تولید برخی خودروهای آالینده هوا متوقف 
شود و باید مسئوالن در این خصوص توضیح دهند.

معاون اول رییس جمهور تصریح کرد: همه دستگاه ها در موضوع 
آلودگی هوای پایتخت و کالنش��هر ها با یکدیگر همکاری کنند 
و هیچ دستگاهی حق تعلل ندارد. در خصوص موضوع سوزاندن 
مازوت برای نیروگاه ها نیز باید گفته شود که هیچکدام از نیروگاه 
های تهران، کرج و شهرهای اطراف از سوخت مازوت استفاده نمی 
کنند. در سال 92 حدود ۴8 درصد سوخت نیروگاه ها به کشور از 

گاز بود، امس��ال با وجود افزایش مصرف خانگی س��وخت بیش از 
70 درصد نیروگاه های کشور گازی است.

وی ب��ا تبیی��ن برخ��ی دالیل که منجر به عدم موفقیت طرح های 
بزرگ شهرداری تهران در سالهای گذشته شده است، گفت: یکی 
از این دالیل نحوه تامین مالی شهرداری تهران است. قطعا تراکم 
فروش��ی، شهرفروش��ی و قانون فروشی کار اشتباهی بوده است. 
فرهن��گ خ��روج و ضدی��ت با قان��ون و ضدیت با منافع عمومی و 
توجه به منافع گروه های خاص، باعث پیچیده تر شدن مشکالت 
کالن ش��هر تهران ش��ده اس��ت که باید این ش��یوه متوقف شود، 
دولت امسال الیحه نحوه تامین مالی شهرداری را تصویب و به 
مجلس شورای اسالمی فرستاد که امیدواریم به زودی به تصویب 

نمایندگان نیز برسد.

کاهشتنشدرمنطقهازطریقدیپلماسیعاقالنهواستادانهتغییرقانوناساسیبهبهانهاصالحقانونانتخابات
  یک فعال سیاسی درباره طرح اصالح قانون انتخابات در مجلس گفت: تغییر قانون 
اساسی از حیطه اختیارات مجلس خارج است. تغییر قانون اساسی نیاز به رفراندوم دارد. 
نمایندگان مردم حق این را ندارند که قانون اساسی را تغییر دهند. اگر قرار باشد قانون 
اساسی با قانون عادی حذف شود معنای دموکراسی از دست می رود. داریوش قنبری 
در گفت و گو با ایسنا افزود: اتفاقی که می افتد اصال اصالح کردن نیست، بلکه تغییر 
است؛ چرا که  قانون اساسی دارد با این موضوعات تغییر می کند. قانون اساسی شرایط 
انتخاب شوندگان را در انتخابات ریاست جمهوری مشخص کرده و تابعیت جمهوری 

اسالمی، رجال سیاسی بودن و سواد خواندن و نوشتن را به عنوان معیار در نظر گرفته است.وی ادامه داد: بی دلیل نیست 
که این شرایط حداقلی هستند؛ چراکه روح قانون چارچوب های دموکراتیک را در نظر داشته و اصل بر آن بوده که همه 
مردم، هم حق انتخاب شدن داشته و هم حق انتخاب کردن؛ چراکه این دو موضع از ملزومات دموکراسی ها هستند.این 
فعال سیاسی ادامه داد: متاسفانه بعضی ها با توجه به تعداد دفعاتی که برای انتخابات ریاست جمهوری آمدند این موضوع 

را یک ایراد تلقی کردند. 

 میخائیل اولیانوف، نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین در صفحه توییترش 
در واکنش به دیدگاه یک کاربر مبنی بر این که  »اگر تحریم هایی که دولت اوباما اعمال 
کرد منجر به انجام توافق هسته ای شد، دولت بایدن چگونه می تواند بدون چنین اهرم 
فشاری، محدودیت های بیشتری علیه ایران اعمال کند گفت: پاسخ ساده است، کاهش 
تنش در منطقه فقط از طریق دیپلماسی عاقالنه و استادانه ای حاصل می شود که باید 
جایگزین  »اهرم فشار اقتصادی« کامال شکست خورده شود. به گزارش ایسنا، اظهارات 
اولیانوف در پی این مطرح می شود که دولت ترامپ با ناقص تلقی کردن توافق هسته ای 

از برجام خارج شد. به موجب این توافق، ایران  در ازای رفع تحریم های اعمال شده بر آن،  فعالیت هسته ای اش را محدود 
کرد. جو بایدن رئیس جمهور منتخب آمریکا وعده داده در صورت  بازگشت ایران به پایبندی کامل به برجام، به این توافق 
باز می گردد و خواهان مذاکره درباره برنامه موشکی و نقش ایران در منطقه در چارچوب مذاکرات برجامی است. این در 
حالی است که وزیر خارجه کشورمان گفته ایران زمان زیادی با اعضای توافق هسته ای صرف مذاکره کرده و حاضر نیست 

مذاکره دوباره ای بر سر کلیت این توافق انجام دهد.

جهانگيری تشريح كرد

فرآورده های نفتی ایران مشتریان پر و پا قرصی دارد

 نماینده تهران در مجلس درباره اقدامات جریان سیاسی 
اصولگرا برای ورود به انتخابات شوراها اظهار داشت: تاکنون 
هیچ فعالیت رسمی و اعالم شده ای در حوزه انتخابات شوراها 
انجام نشده است. ممکن است گروه های بسیاری در فکر 
فعالیت در این زمینه باشند اما تا به حال در سطوح مختلفی 

باقی مانده و ظهور و بروزی نیافته است.
محسن پیرهادی در گفت وگو با ایلنا در پاسخ به این که آیا 
طرح قانون انتخابات شوراها به انتخابات 1۴00 خواهد رسید 
گفت: تصور نمی کنم این طرح به انتخابات شوراهای 1۴00 
برسد، چرا که در طرح تصریح شده که بنا بر اصالحیه، هیات 
مرکزی باید هفت ماه پیش از انتخابات آغاز به کار کند که با 
فرض تاریخ 28 خرداد 1۴00 برای انتخابات و برخی فروض 
دیگر، عمال زمان چنین کاری نمانده است. البته این احتمال 
هم وجود دارد که با خواس��ت عموم نمایندگان، در فرآیند 
قانونی تعجیل شود که آن دیگر به تصمیم مجلس باز می 

گردد. وی تاکید کرد: هرچند قانون فعلی نواقصی دارد، اما 
نباید دقت را فدای س��رعت کرد، چرا که هر چه انتخابات 
بهتر و دقیق تر برگزار شود، خروجی آن، نظام های مدیریت 
شهری بهتر در تهران، کالن شهرها و سایر مناطق شهری 
است.  پیرهادی در پاسخ به این که  گفته می شود خود شما 
هم یکی از گزینه اصولگرایان برای شهرداری تهران هستید 
چنین گمانه زنی   را تائید یا تکذیب می کنید، گفت:انتخابات 
ش��وراها با انتخابات ریاس��ت جمهوری هم زمان است اما 
فرآیند انتخاب رئیس جمهور با انتخاب شهردار یک تفاوت 
جدی دارد، انتخابات رئیس جمهور با رای مس��تقیم مردم 
است و گزینه های ریاست جمهوری از پیش از انتخابات 
معرفی می شوند و برنامه های خود را اعالم می کنند، اما 
فرآیند انتخاب شهردار دو مرحله ای است، به این معنی که 
مردم نمایندگان خود را در پارلمان های شهری انتخاب می 
کنند و پس از آن، تازه گزینه های شهرداری شناخته می 
ش��وند و برنامه های خود را اعالم می کنند تا در فرآیندی 

شهردار انتخاب شود.
وی ادامه داد: با این تفاسیر در شرایط فعلی، هنوز گزینه های 
ریاست جمهوری که انتخابش پنچ ماه دیگر است و بسیار از 
انتخاب شهردار حساستر است هم مشخص نیستند، حال 
چطور می توان انتظار داش��ت که گزینه های ش��هردار که 
قرار است 8 ماه دیگر و در جمع اعضای شورای شهر آینده 

ارزیابی شود از حاال مشخص باشند.

  س��خنگوی دولت گفت: در س��ال های گذشته فشاری 
وصف ناشدنی در مقابل جنگ افروزی بی سابقه توسط 
دول��ت ترام��پ را متحمل ش��دیم. از س��وی دیگر این 
روزه��ا گفته ه��ا و بیان هایی در فضای بس��یار متفاوت 
می ش��نوم. به گزارش ایلنا، علی ربیعی افزود: متاسفانه 
با گذر زمان به جای اینکه به س��مت مباحث عمیق تر 
و راهگش��اتر و کارشناس��ی تر برویم، این روزها بیشتر با 
جدال ه��ای کالمی نفی انگارانه، توهین و اس��تفاده از 
واژگان و محتوای کالمی خشن مواجه ایم و حتی این 
ن��وع گفت وگوه��ا را در الیه های سیاس��ی - اجتماعی 
پایین تر هم مشاهده می کنیم. به تعبیری سطح اخالقی 
کنش سیاسی در این روزها نازل شده و سقوط زیادی 
کرده اس��ت. س��خنگوی دولت گفت: همزمان ما سال 
سختی را با همه گیری ویروس کرونا پشت سر گذاشتیم. 
س��الی که بر اثر فضاس��ازی های خبری و پنهان کاری 
بسیاری از دولت های جهان از اعالم آمار واقعی کرونا، 
وضعی��ت ایران را در همه گیری کرونا نامناس��ب جلوه 
می دادن��د ول��ی امروز در ماه های پایانی س��ال، نه تنها 
ب��ا هم��ت مردم و زحم��ات کادر درمانی، موفق به مهار 
این ویروس ش��دیم بلکه جز معدود کش��ورهای پیشتاز 
در تولید واکس��ن نیز هس��تیم. وی افزود: در مواجهه با 
این دستاوردهای انکارناپذیر، با تالش های پررنگ تری 
در جهت ناامید کردن مردم از س��وی خارج و داخل به 

صورت ناآگاهانه روبرو هس��تیم که در مجموع آرامش 
ذهنی مردم را هدف قرار داده اند. ربیعی گفت: دو قطبی 
س��ازی میان واکس��ن وارداتی و واکسن ساخت داخل و 
اشاعه بی اعتمادی به واکسن داخلی، نمی تواند هدفی 
جز پراکندن بذر ناامیدی و ابهام در میان مردم داش��ته 
باشد. در خالل این دوقطبی سازی، خودتحقیری و یأس 
پراکنی، نباید این افتخار ملی را از یاد برد که ما تا امروز 
به رغم محدودیت های مالی تحریم، گام هایی را در راه 
تولید و آزمایش واکس��ن ویروس کرونا برداشته ایم که 
تنها ملت های انگش��ت ش��ماری قادر به انجام آن بوده 
اند. البته این فضاسازی های تبلیغاتی برای بزرگنمایی 
نقاط منفی و کوچک نمایی نقاط مثبت جدید نیست. وی 
افزود: اگر اصرار ما بر رفع تحریم است، نشانه استیصال 
ما نیست. ما حتی در شرایط تحریم نه تنها باقی خواهیم 

ماند بلکه به رشد و توسعه نیز خواهیم رسید. 

ربيعی از جدال های كالمی  انتقاد كردنماينده تهران در مجلس تاكيد كرد:

سقوط شديد سطح اخالقی كنش سياسیضرورت دقت در اصالح قانون انتخابات شوراها
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بیتکوین توقف ناپذیر رو به جلو 
 ب��رای نخس��تین بار در تاری��خ ارزهای دیجیتالی اکنون ارزش 
آن ها از یک تریلیون دالر گذش��ته اس��ت. به گزارش ایس��نا از 
س��ی ان بی س��ی، از ماه مارس که ارزش بیتکوین 3850 دالر 
تاکن��ون ارزش ای��ن ارز دیجیتالی محبوب بیش از 900 درصد 
افزای��ش یافته اس��ت و با توج��ه به ورود بانک های مرکزی به 
عرصه راه اندازی ارز دیجیتالی و مقبولیت بیشتر رمزارز ها در 
پرداخت های الکترونیکی انتظار می رود ارزش آن ها بیش از 
پیش افزایش یابد.با این حال برخی از معامله گران و کارشناسان 
معتقدند صعود ارزهای دیجیتالی بیش از حد بوده و هر لحظه 

امکان ترکیدن حباب قیمتی آن ها وجود دارد. 

  تأثير  رويدادهای بين المللی  
 بر اقتصاد ايران

ادامه از صفحه یک...اینکه اصرار کنیم سیاس��ت خارجی هیچ 
تأثیری بر اقتصاد و چالش های اقتصادی کشورمان ندارد، فرو 
رفتن در خواب خرگوش��ی اس��ت، خوابی که هیچ اقتصاددانی، 
کارشناس و صاحب نظری بدان تن نمی دهد. البته الزم است به 
ظرفیت های داخلی توجه کنیم و توان تولید برای رفع نیازهای 
اساس��ی کش��ور را با جدیت در دستور کار قرار دهیم، اما واقعیت 
این است که بسیاری از محصوالت را نمی توانیم در داخل تولید 
کنیم . بنابراین الزم اس��ت تعامل خوبی با جهان داش��ته باش��یم 
و از فرصت های به وجود آمده نهایت اس��تفاده را ببریم. اگر به 
انتخابات آمریکا با دقت و بدون بازی های سیاس��ی و جناحی 
توجه کنیم، می بینیم که با آمدن ترامپ به کاخ سفید در حالی 
که فردی غیرمنطقی با تصمیمات احمقانه بود، چه بالیی بر سر 
اقتصاد جهان و ایران آمد. آنگاه به سادگی می توانیم بپذیریم که 
رفتن یک احمق و آمدن جو بایدن تا چه اندازه بر اقتصاد جهان و 
البته اقتصاد ایران می تواند تاثیر مثبت داشته باشد. هنوز به خاطر 
داریم که چندی قبل دالر از مرز 32 هزار تومان عبور کرده بود، 
س��که 16 میلیون تومانی را تجربه کردیم و خودروهای داخلی 
را ب��ا قیم��ت ه��ای چندین برابر در بازار می فروختند و به تبع آن 
قیمت تمامی کاالها روند رو به رشد وحشتناک و البته غیر قابل 
کنترلی داشت، تا آنکه انتخابات آمریکا برگزار شد و نتیجه اولیه 
انتخابات، شکس��ت ترامپ و تغییر سیاس��ت های جنگ طلبانه و 
خصمانه اقتصادی او بود. این تغییر بر اقتصاد ایران نیز اثر خود 
را گذاش��ت و دالری که از مرز 32 هزار تومان عبور کرده بود و 
پیش بینی 50 هزار تومانی ش��دنش را می ش��نیدیم، یک باره تا 

مرز 22 هزار تومان سقوط کرد.
هر چند فرصت طلبان اقتصادی به امید آنکه ش��اید اعتراضات 
خارج از عرف ترامپ به نتیجه برس��د، قیمت ها را همچنان باال 
نگه داشته اند. اما پس از درگیری شدید هواداران ترامپ و هجوم 
به کنگره آمریکا، همه چیز به پایان رسید و با تایید آرای کنگره 
و س��نا، بایدن به صورت رس��می رئیس جمهور آمریکا اعالم شد. 
همین اعالم بازار ارز، سکه، مسکن، خودرو و کاالهای دیگر را به 
سرعت تحت تاثیر قرار داد، به نوعی که در مدت کمتر از یک روز، 
شاهد سقوط معناداری در قیمت دالر و طال بودیم، گزینه هایی 
که همواره تاثیرات خود را بر دیگر کاالها می گذارند. باید قبول 
کنیم اگر دالرها از خانه ها به بازار سرازیر شده، به دلیل ترس از 
تغییر در سیاست خارجی آمریکا و تاثیر آن بر اقتصاد ایران است. 
به نظر می رس��د بازیگردانان اقتصادی و فرصت طلبان س��ودجو 
نگران این هستند که برجام بار دیگر تاثیرات خود را بگذارد و به 
 تبع آن دالرهای توقیف شده در خارج از کشور آزاد شود و بار دیگر 

شرکت های خارجی برای سرمایه گذاری به کشورمان بیایند. 

دالالن برهم زننده بازار مسكن
ادام�ه از صفح�ه ی�ک... برای کنترل قیم��ت این مصالح، الزم 
اس��ت ب��ا وزی��ر مربوطه هماهنگی الزم ص��ورت بگیرد که در 
این خصوص جلس��ه ای با حضور وزیر صمت در کمیس��یون 
عم��ران مجل��س برگ��زار ش��د و پس از بررس��ی علل و عوامل 
افزایش قیمت این محصوالت مقرر شد با برنامه ریزی و اجرای 
س��ازوکاری، قیم��ت فوالد به زیر 10 ه��زار تومان و قیمت هر 
 پاکت سیمان به 19.500 تومان کاهش یابد. واقعیت این است
 که حضور و دخالت دالالن و واس��طه ها یکی دیگر از دالیل 
افزایش قیمت مصالح س��اختمانی و از جمله مهمترین معضل 
بازار ایران بوده که موجب افزایش قیمت محصوالت می شود 
که باید با آن به صورت جدی مقابله کرد. که برخورد جدی می 

تواند از جریمه های سنگین تا مجازات حبس باشد.
 ب��ا ای��ن وص��ف از وزیر صمت انتظار م��ی رود به عنوان متولی
 اصلی صنایع، رفتار مناس��بی با متخلفان داش��ته باش��د. البته 
این خواس��ته از وزیر غیر منقطی نیس��ت زیرا افزایش قیمت ها 

احساسی و بر پایه احتکار بوده که سوابق آن نیز وجود دارد.
بی شک رشد قیمت مصالح ساختمانی در شرایط فعلی  مبنای 

منطقی نداشته و باید کاهش پیدا کند.
 ب��ر اس��اس ش��یوه نامه وزارت صم��ت تمام��ی محص��والت 
فوالدس��ازان باید در بازار س��رمایه عرضه می شد، اما هنوز این 
روند تکمیل نشده و تنها بخشی از تولیدکنندگان محصوالتشان 
را در ب��ورس عرض��ه کردند که خ��ود بر افزایش قیمت مصالح 
ساختمانی به ویژه فوالد تاثیرگذار بوده است؛ از طرفی صادرات 
بخشی از تولیدات فوالدسازان نیز بر این افزایش قیمت بی تاثیر 
نبوده  است، اما وزیر صمت عدم ثبات در بازار را ناشی از نداشتن 

اختیار کافی برای توقف صادرات دانسته است.
اینک��ه ت��ا چ��ه اندازه وزی��ر صمت قدرت تغیی��ر و اعمال نفوذ 
دارد، اهمی��ت بس��یاری دارد و چ��ون وزی��ر اختی��ارات کافی 
 ب��رای تاثیرگ��ذاری ب��ر بازار ن��دارد، برای افزای��ش اختیارات 
 وزی��ر صم��ت جه��ت کنت��رل و مدیری��ت ب��ازار و جلوگیری 
از ص��ادرات محص��والت هن��گام افزایش قیمت در چهارچوب 
قان��ون، مق��رر ش��د ای��ن وزارتخان��ه مکاتباتی با کمیس��یون 
 عمران در این راس��تا داش��ته باش��د تا قیمت ها به حالت متعادل 

خود بازگردد.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: پس از تاييد پيروزی 
بايدن در كنگره و بيانيه  ترامپ مبنی بر پذيرفتن شكسـت 
و آمادگـی بـرای تحويل  قدرت بـه بايدن  در روز 20 ژانويه، 
فعاالن بازار ارز، بيش از پيش انتظار كاهش نرخ ارز به ويژه 
دالر در بـازار را دارنـد. اين انتظار از سـوی فعاالن ارزی، در 
حالـی اسـت كه مدت زيادی اسـت كه نـرخ دالر آمريكا در 
صرافی های مجاز سطح كشور، در كانال بيست و پنج هزار 
تومانی در نوسـان اسـت و اخبار غيراقتصادی و بين المللی 
بيشـتر تاثير را بر فضای بازار ارز داشـته اند. از سـوی ديگر 
با وجود تالش دشـمنان برای برهم زدن ثبات نسـبی بازار 
ارز، شـاهد بوديم كه با اقدامات بازارسـاز و حمايت از بازار 
متشـكل ارزی، نرخ دالر و سـاير ارزها نظير يورو، با فراز و 
فـرود هيجانی مواجه نشـد و تا حـدودی ميل به كاهش هم 
داشـت. تا جاييكه روز پنجشـنبه، نرخ فروش دالر آمريكا 
در بازار ارز، با افت 300 تومانی نسبت به روز چهارشنبه، به 
قيمت 25550 تومان به متقاضی دريافت دالر فروخته شـد 

كه اين روند در روز شنبه نيز ادامه داشت.

کاهش 675 � تومانی دالر 
از س��وی دیگر هر دالر آمریکا در صرافی های بانکی 2۴ هزار 
و 900 تومان معامله شد که قیمت آن نسبت به روز معامالتی 
پنجشنبه 675تومان ارزان شد. قیمت فروش یورو نیز با کاهش 
یک هزار و 200 تومانی نسبت به قیمت های پایانی روز کاری 
گذشته به 30 هزار و 550 تومان رسید. قیمت خرید هر دالر 2۴ 
هزار و ۴00 تومان و قیمت خرید هر یورو نیز 30 هزار و 50 تومان 
اعالم شد. همچنین قیمت خرید دالر دربازار متشکله ارزی 2۴ 
هزار و 8 تومان و قیمت فروش آن 2۴ هزار و 2۴8 تومان بود.
عالوه براین نرخ خرید یورو در این بازار 29 هزار و 200 تومان 

و نرخ فروش آن 29 هزار و ۴92 تومان اعالم شد.

کاهش 1/2 � میلیون تومانی قیمت سکه
از سوی دیگر نایب رییس اتحادیه طال و جواهر از کاهش یک 
میلیون و 200 هزار تومانی قیمت سکه خبر داد و گفت: ترس از 
ریزش بیش��تر قیمت ها باعث افزایش فروش��نده ها در بازار شده 
اس��ت. محمد کش��تی آرای با اعالم اینکه قیمت اونس جهانی 

105 دالر نس��بت ب��ه هفت��ه قبل کاه��ش یافت گفت: به دنبال 
تح��والت و بح��ران سیاس��ی در امریکا قیم��ت اونس تا 1956 
دالر ب��اال رفت��ه ب��ود ولی با فروکش کردن این تحوالت قیمت 
اونس جهانی به دلیل کوچ سرمایه ها از طال به سمت ارزهای 
دیجیتال و سایر فعالیت های تولیدی، یکباره 105 دالر کاهش 
یافت.وی با تأکید براینکه اگر ثبات سیاس��ی ادامه داش��ته باشد 
شاهد کاهش بیشتر قیمت ها در بازار جهانی و داخلی خواهیم 
بود، تصریح کرد:  قیمت س��که که هفته قبل در باالترین نرخ 
به 12 میلیون و 300 هزار تومان هم رسیده بود تا این لحظه با 
ی��ک میلی��ون و 200 ه��زار تومان کاهش به  11 میلیون و 100 
هزار تومان رسیده است.وی با بیان اینکه حباب سکه به پایین 
ترین رقم در یک سال اخیر رسیده و هم اکنون 280 هزار تومان 
اس��ت، ادامه داد: این میزان حباب در یکس��ال گذشته بی سابقه 

بوده اس��ت و نش��ان دهنده کاهش ش��دید تقاضا و میل به خرید 
و سرمایه گذاری است.

قیمت خودرو در سراشیبی � 
ام��ا خ��ودرو یکی از محصوالتی اس��ت که ب��ر گرانی ها دامن 
زده ب��ود ام��ا ن��ه تنها روند صعودی قیمت خودرو متوقف ش��ده 
بلکه در سراش��یبی س��قوط قرار دارد. به گفته رییس اتحادیه 
نمایش��گاه داران رک��ود کام��ل ب��ر بازار حاکم اس��ت و خرید و 
فروش بندرت صورت می گیرد، اما مصوبه کمیس��یون تلفیق 
تی��ر خ��الص را ب��ر ب��ازار راکد خودرو زد. در ای��ن مصوبه آمده 
اس��ت که در س��ال آتی می توان خودروهای موجود در مناطق 
آزاد را ب��رای ورود ب��ه س��رزمین اصل��ی ثبت س��فارش کرد.  بر 
این اس��اس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از کش��ور خارج 

نمی شود اما عماًل به صورت گسترده مجوز واردات خودروهای 
کارکرده و دس��ت دوم و یا به عبارتی مس��تعمل صادر شده است. 
این مصوبه در صورت تصویب در صحن علنی تاثیرات بسزایی 
ب��ه خص��وص بر قیم��ت خودروهای خارجی م��ی گذارد که به 
 تب��ع آن قیم��ت خودروه��ای داخلی نیز رون��د نزولی را در پیش 

خواهد گرفت.

کاهش 10 � درصدی قیمت مسکن 
در همین رابطه گزارش شاخص قیمت امالک مسکونی شهر 
تهران در آذرماه 1399 که از سوی مرکز آمار منتشر شده نشان 
می دهد، تورم نقطه ای این ماه در مقایس��ه با ماه قبل)11۴.7( 
31.7 واحد درصد کاهش یافته است. منظور از شاخص قیمت 
این اس��ت که عدد ش��اخص در آذرماه 1399 بر اس��اس ماه پایه 
فروردین 1395 به عدد 589.8 رسید که نسبت به ماه قبل 8.5 

درصد کاهش داشته است. 
منظور از نرخ تورم نقطه ای نیز، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، 
نس��بت به ماه مش��ابه س��ال قبل می باشد. نرخ تورم نقطه ای در 
آذر ماه 1399 به عدد 83.0 درصد رس��یده اس��ت؛ یعنی بایستی 
خریداران برای خرید یک واحد مسکونی در شهر تهران نسبت 
به آذر 1398، 83.0 درصد بیش��تر پرداخت کنند. تورم نقطه ای 
این ماه در مقایسه با ماه قبل)11۴.7( 31.7 واحد درصد کاهش 
یافته است.منظور از نرخ تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص 
قیمت ماه جاری، نس��بت به عدد ش��اخص ماه قبل می باشد که 
در آذر ماه 1399 این اطالع به عدد 8.5- درصد رسیده است. 
ت��ورم ماهان��ه آذر در مقایس��ه با همی��ن اطالع در ماه قبل )1.3 

درصد(، 9.8 واحد درصد کاهش داشته است.

شایعه در خدمت دالالن � 
اکنون بازارهای بسیاری مقاومت می کنند و آنهایی که روزگاری 
عامل اصلی دامن زدن به گرانی وتورم بودند، هنوز س��عی می 
کنند با ش��ایعه س��ازی و دامن زدن به حواش��ی، قیمت ها را باال 
ببرند تا همه آن چیزهایی که روی دستش��ان مانده به فروش 
برس��انند. اما نکته اصلی اینجاس��ت که مردم نیز هوش��یار شده 
ان��د. ام��روزه دیگ��ر تورم انتظاری وجود ندارد و باور مردم بر این 

است که قیمت ها باید روند نزولی را طی کنند.  

بررسیهایمیدانیتجارتنشانمیدهد

 روند کاهشی قیمت ها در بازار 

اخبار كوتاه

رئيس كل بانك مركزی اعالم كرد:

کاهش موج تورم با توقف رشد پول
رییس کل بانک  مرکزی گفت: توقف رشد»پول« و کاهش رشد 
دوازده ماهه آن در آذرماه نسبت به آبان، عالمت مهمی از کاهش 
انتظارات تورمی است.عبدالناصر همتی  به چند نکته درخصوص 
متغیرهای پولی اشاره کرد و افزود: امروز، گزارش تحلیلی آذر ماه 
بانک مرکزی منتشر شد که دو واقعیت آماری در این گزارش مورد 
توجه قرار گرفته است.وی اظهار داشت: نخستین موضوع در این 
گزارش رش��د 15.5درصدی پایه پولی در 9ماهه س��ال جاری و 
موضوع دیگر توقف رشد »پول« در آذرماه و کاهش 10.3 درصدی 
رش��د دوازده ماهه این متغیر در آذر نس��بت به آبان ماه بوده اس��ت.

رییس کل بانک مرکزی اظهار داش��ت: کنترل رش��د پایه پولی با 
وجود  شرایط بی سابقه اقتصادی و انتقال بیشتر فشارهای آن به 
بانک مرکزی، اگرچه مطلوب بانک مرکزی نیست اما در ابتدا رشد 
پایه پولی و نقدینگی باید بر اساس شرایط مورد توجه قرار گیرد و 
همچنین بانک مرکزی برای بهبودکنترل رشد متغیرهای پولی، 
محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها را از دی ماه جاری ابالغ کرده 
است تا آنچه که مقدور است جهت کنترل تورم بکار گیرد.وی گفت: 
امروزه مهمترین دستاورد علم اقتصاد در عرصه سیاست گذاری، 
شناخت ریشه های تورم و درمان آن است که این موضوع نتیجه 

سه تغییر مهم و کلیدی مانند انجام سیاست مالی بر اساس یک 
قاعده مشخص، سیاست پولی مستقل و متمرکز بر اهداف مصرح 
قانونی خود باشد و تعهد بانک مرکزی به هدف کاهش پایدار تورم 
است.همتی خاطرنشان کرد: برای تحقق این سه امر درکشورهایی 
ک��ه توفیق��ات مهمی در مهار و کنترل تورم داش��ته اند، نهادهای 
قانونگذار اجازه هرگونه دخالت و سلطه برسیاست گذاری پولی را 
از نهادهای مختلف گرفته است و به طور مشخص، بانک مرکزی 
را متولی سیاست پولی کرده است؛ بنابراین استقالل بانک مرکزی 

صورت قانونی و الزام آور به خود گرفته است.

این در حالی اس��ت که بانک مرکزی  اعالم کرد: با وجود ش��رایط 
بی س��ابقه اقتص��اد کش��ور و انتقال فش��ار آن ب��ه بانک مرکزی، 
تالش های این بانک جهت کنترل پایه پولی موثر واقع شده که 
گواه آن رش��د 15.5 درصدی این متغیر در 9 ماهه نخس��ت س��ال 
جاری است. همانطور که بانک مرکزی سعی کرده است جزء قابل 
کنترل تر در رشد نقدینگی یعنی پایه پولی را کنترل کند، تداوم رشد 
باالی نقدینگی س��بب در پیش گرفتن سیاس��ت احتیاطی اعمال 
محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری شده که 

برای اولین بار در اقتصاد کشور به این شکل اتخاذ شده است. 

آسیبپذیریکارگاههایکوچکازنوساناتاقتصادیافزایش100درصدیهمعقبماندگیدستمزدراجبراننمیکند
نماینده کارگران در شورای  عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد با سبد معیشت فاصله 
زیادی دارد گفت:میزان هزینه ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد 100 درصد 
هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی شود. محمدرضا تاجیک گفت: 
امکان بازنگری مجدد در دستمزد سال 99 وجود دارد، ولی علی رغم درخواست های 
متعدد جامعه کارگری برای برگزاری جلسه شورای عالی کار ما هنوز جلساتی برگزار 
نش��ده اس��ت. وی با بیان اینکه دولت و کارفرمایان بر روی کاغذ فرمولی بنویس��ند که 
کارگران چگونه با حقوق و دستمزد فعلی روزگار بگذرانند گفت: با فاصله ای که بین 

حقوق و دستمزد کارگران ایجاد شده است. به صورت واضح می توان گفت که کارگران با این حقوق در چادر می توانند 
زندگی کنند.  تاجیک با اشاره به اینکه برای کارگران جای سوال است که چرا افزایش مزد کارگران امکان پذیر نیست ولی 
افزایش قیمت ممکن است؟ ادامه داد: بسیاری از واحدهای تولیدی بزرگ، از ابتدای سال چندین بار افزایش قیمت داشته 
اند.چرا مشکالت فقط برای کارگران است. هنگامی صحبت از بازنگری مزد می شود. همه مسئوالن درباره بازنگری مزد 

واکنش نشان می دهند.

مدیرکل روابط کار وزارت تعاون گفت: حدود 90 درصد کارگاه های مشمول قانون کار، 
کارگاه های کوچکی هستند که کمتر از 10 نیروی کار دارند و نسبت به نوسانات اقتصادی 
آسیب پذیری بیشتری دارند.کورش یزدان گفت: تحریم های ظالمانه استکبار جهانی 
تاثیر خود را نیز بر بدنه جامعه کار و تولید و اشتغال گذارده است.  وی با بیان اینکه آثاری 
که تورم عمدتاً بر زندگی کارگران و کارمندان و حقوق بگیران ثابت وارد کرده قابل انکار 
نیست گفت: ماده ۴1 قانون کار یک ظرفیتی برای تعیین مزد کارگران در نظر گرفته 
که در چارچوب ش��ورای عالی کار قابل انجام اس��ت. مدیر کل روابط کار وزارت تعاون 

با تأکید بر اینکه شکاف مزدی ایجاد شده حاصل یک شب و یک سال و دو سال نیست گفت: بررسی ها نشان می دهد 
حتی در سال هایی که حداقل مزد افزایش چشمگیری داشت هم منطبق با معیشت خانوار کارگری نبوده است.  بخشی از 
این شکاف مربوط به سال هایی است که اعضای شورای عالی کار با اجماع تصمیم به عدم افزایش دستمزد گرفتند. علت 
عدم افزایش مزد در آن سال ها، مشکالت اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی بوده و شبیه شرایط یکی دو سال اخیر یعنی 

جنگ تمام عیار اقتصادی است. 

 معاون وزیر کار از تعاونی ها خواست تا در دوران کرونا 
به سمت راه اندازی و توسعه کسب و کارهای اینترنتی 

که فروش موفقتری دارند، حرکت کنند.
به گزارش ایسنا، با توجه به بستری که در حوزه شبکه های 
اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گسترش مشاغل اینترنتی در 
دوران کرونا بهتر جواب می دهد و صاحبان این کسب و 
کارها را به درآمدزایی می رساند. عرضه کاال و خدمات 
در بس��تر اینترنت موجب کوتاه ش��دن دس��ت دالالن و 
واس��طه گران ش��ده و کاال بدون واسطه از تولیدکننده به 

مصرف کننده می رسد.
به گفته کبیری با توجه به شیوع کرونا، موفقیت تعاونی 
ها در کسب و کارهای اینترنتی بیشتر خواهد بود از این 
رو تعاونی ها باید محصوالت خود را با روش��های نوین 
به فروش برسانند. در دوران کرونا تعاونی هایی که سوار 
بر بستر فضای مجازی شدند و فروش اینترنتی داشتند 

موفقیت بیشتری به دست آورند. کسب و کارهای اینترنتی 
به مجموعه فعالیتهایی گفته می شود که به صورت آنالین 
و در بستر فضای مجازی از طریق اینترنت صورت می 
گیرد و عرضه کاال و خدمات به شکل رایگان یا در قبال 
دریافت هزینه را شامل می شود. امروز اینترنت بیشترین 
تغییرات در دنیای کسب و کار را ایجاد کرده و بر همین 
اساس تمایل به ایجاد شغل در بستر فضای مجازی روز 

به روز در حال گسترش است.
تهمینه دانیالی، مش��اور امور بانوان اتاق تعاون ایران در 
این باره به ایس��نا می گوید:در دوران کرونا تعاونی هایی 
که سوار بر بستر فضای مجازی شدند و فروش اینترنتی 

داشتند به موفقیت بیشتری دست یافتند.
وی معتقد است تعاونی هایی که کسب و کارشان را به 
ش��کل مجازی گس��ترش داده و در شبکه های مجازی 
حضور پررنگی داش��ته باش��ند و از فضای مجازی برای 
فروش کاال و خدمات و تولیدات و محصوالتشان استفاده 
ممکن را ببرند در دوران کرونا و پس��اکرونا قادر به ادامه 
فعالیت خواهند بود. بسیاری از کارشناسان با تاکید بر لزوم 
فرهنگس��ازی برای استفاده بهتر از اینترنت در روزهای 
کرونا معتقدند با توجه به بس��تری که در حال حاضر در 
حوزه شبکه های اجتماعی وجود دارد، ایجاد و گسترش 
کسب و کارهای اینترنتی می تواند نتایج مثبت و اثرگذاری 

در زندگی آحاد جامعه داشته باشد.  

  معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی اس��تان تهران گفت: بیش��تر مودیان 
مالیاتی بدهکار به دولت در تهران مستقر هستند اما در 
سایر استان ها نسبت به تهاتر و جابه جایی بدهی و طلب 

خود از دولت اقدام می کنند.
امیرعب��اس رض��ازاده در گفت وگو با ایرنا افزود: در بحث 
اوراق تسویه، بیشتر بدهی ها مربوط به امور مالیاتی استان 
تهران است، چرا که اکثر مودیان که در دیگر استان ها 
مشغول ارائه خدمات و انجام کارهای عمرانی هستند نیز 
محل استقرار شرکتشان در تهران قرار دارد اما نسبت به 

تهاتر طلب خود در استان های دیگر  اقدام می کنند.
وی با اش��اره به اینکه چون ش��رکت های این واحدها در 
پایتخت اس��ت به امور مالیاتی اس��تان تهران بدهکارند، 
یادآورش��د: دس��تگاه های استان می توانند از  این مزیت 
قانونی بیشترین استفاده را ببرند و بدهی سنوات گذشته 
خود به پیمانکاران را تسویه و به پیشرفت و عمران استان 

تهران کمک کنند.
مع��اون نظ��ارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور 
اقتصادی و دارایی استان تهران گفت: دولت برای تسویه 
و پرداخت مطالبات سنوات گذشته به بخش غیر دولتی، 
موضوع تهاتر را از نزدیک به چهار سال قبل مطرح کرد و 

این موضوع به تایید و تصویب قانونگذار نیز رسید.
وی خاطرنشان کرد: در سال نخست اجرای این قانون، 

استقبال دستگاه های اجرایی و پیمانکاران مطلوب نبود 
اما از س��ال دوم که دس��تگاه های اجرایی و پیمانکاران 
متوجه اهمیت و تاثیر تهاتر بدهی و مطالبات خود شدند، 
از اجرای این قانون استقبال کردند و سقف اعتبار پیش 

بینی شده در بهمن همان سال تکمیل شد.
مع��اون نظ��ارت مالی و رئیس خزانه معین اداره کل امور 
اقتص��ادی و دارایی اس��تان ته��ران اعالم کرد: با اجرای 
این قانون از س��ویی س��ازمان امور مالیاتی شاهد تحقق 
درآمده��ای خ��ود و پرداخت بدهی های مودیان بود و از 
سوی دیگر پیمانکاران نیز تسویه بدهی خود به دولت را 
مشاهده می کردند. وی به ورود سیستم بانکی به روند 
تهاتر بدهی و مطالبه بخش خصوصی و دولت اش��اره و 
اضافه کرد: پس از ورود سیس��تم بانکی به این چرخه، 
بخشی از بدهی بانک ها به بانک مرکزی نیز کاهش یافت 

و تسویه سه جانبه ای از بدهی ها و مطالبات رخ  داد.

معاون نظارت مالی و رئيس خزانه معين اداره كل امور اقتصادی و دارايی استان تهران اعالم كرد:معاون وزير كار مطرح كرد

تهران؛ پاتوق بدهكاران مالياتیموفقيت تعاونی ها در كسب و كارهای اينترنتی

سرمقاله

يادداشت
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اخبار كوتاه

شهرستان ها

مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
از ادامۀ روند روبه رشد دستاوردها و شاخص های ایمنی این شرکت 
خبر داد و گفت: در پی روند روبه  رش��د دس��تاوردهای ایمنی فوالد 
مبارکه طی 20 سال اخیر و بر اساس آخرین گزارش های اعالم شده 
از س����وی انج��من ج�هانی ف�والد )World Steel( در س���ال 
2019، ش���رک�ت فوالد مبارکه با بهترین عملکرد در ش��اخص 
کاهش حوادث در بین س��ایر فوالدس��ازان جهان، رتبۀ برتر را به 
خود اختصاص داد. حس��ین مدرس��ی فر با اعالم این مطلب گفت: 
با حمایت مدیرعامل و نهادینه شدن فرهنگ ایمنی نزد کارکنان 
تالشگر شرکت، شاخص های عملکردی و وضعیت ایمنی شرکت 
به طور دائم روبه بهبود بوده است؛ به طوری که مقدار شاخص ضریب 
تکرار حادثه )FR( از 9.8 در سال 79 به 0.86 در سال 98 و ضریب 
ش��دت حادثه )SR( نیز از 1.856 به 0.016 در بازۀ زمانی مذکور 
کاهش یافته است. این در حالی است که با همکاری مدیریت و 
کارکنان، شرکت فوالد مبارکه در تالش است تا در سال 99 نیز 

به جایگاه های ارزشمندتری در این حوزه دست یابد.
 وی افزود: مأموریت واحد ایمنی در شرکت فوالد مبارکه به عنوان 
تدوین کنندۀ اس��تراتژی و برنامه های این حوزه حصول اطمینان 
از تأمین ایمنی و ش��رایط کار س��الم اس��ت که این اس��تراتژی با 
برنامه ریزی بلند و کوتاه مدت و ابالغ این دس��تورالعمل ها جهت 
اجرای کامل آن و همچنین بانظارت دقیق بر اجرای برنامه ها بر 
اس��اس چرخۀ بهبود مس��تمر )PDCA( به اجرا درمی آید و روند 
کاهش مقادیر شاخص های حوادث از 23 دی ماه 1371 تاکنون 
بیانگر تحقق این راهبرد بسیار مهم است.  مدرسی فر با تأکید بر 
اینک��ه در ای��ن زمینه فوالد مبارک��ه فعالیت های فراوانی در قالب 

برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت برنامه ریزی و اجرا کرده است، 
گفت: برنامه های بلندمدت پنج ساله ارتقای ایمنی در سازمان، بر 
اس��اس مدل مدیریت ایمنی در فاصلۀ زمانی س��ال های 1390 تا 
139۴ و 1395 تا 1۴00 تدوین و جاری ش��ده اس��ت.  وی ادامه 
داد: مدل های زیادی در دنیا جهت مدیریت ایمنی وجود دارد که 

با اهتمام کارشناسان ایمنی و حمایت مدیران ارشد این سازمان، 
مدیریت ایمنی مبتنی بر ریس��ک به عنوان مدل مدیریت ایمنی 
انتخاب و اجرا شده است؛ بنابراین با توجه به اینکه وقوع حوادث 
به علت بالفعل ش��دن خطرات اس��ت، شناسایی خطرات محیط و 
فعالیت و انجام اقدامات اصالحی نقش اساسی در کنترل حوادث ایفا 

خواهد کرد. مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و محیط زیست با بیان 
اینکه پیشگیری از بروز حوادث در فرایند تولید و در نتیجه ارتقای 
سالمت کارکنان و تجهیزات یکی از دغدغه های اصلی مدیریت 
این شرکت از بدو راه اندازی تاکنون بوده است، تصریح کرد: واحد 
ایمنی فوالد مبارکه به عنوان تدوین کنندۀ استراتژی و برنامه های 
ایمنی در س��ازمان، با انجام بازرس��ی های ایمنی، نقش اساسی در 
ایجاد محیط ایمن در سازمان داشته و با نظارت بر عملکرد ایمنی 
در شرکت در مسیر تحقق هدف کاهش حوادث گام برداشته است. 
مدرسی فر افزود: حوادث مرتبط با کار را می توان جزئی جدایی ناپذیر 
از صنعت دانس��ت و این موضوع به همین دلیل از منظر ایمنی و 
بهداشت در تمام دنیا موردتوجه قرار دارد. از طرف دیگر، این حوادث 
عالوه بر سالمت جسمانی، سالمت روانی فرد را نیز تحت تأثیر 
قرار می دهد و با تحمیل هزینه و صرف زمان، خسارت های زیادی 
به کارگر و کارفرما وارد می کند. وی با اشاره به آمارهای بین المللی 
گفت: طبق آمار س��ازمان بین المللی کار )ILO( س��االنه بیش از 2 
میلیون و 300 هزار نفر از کارگران به علت سوانح یا بیماری های 
شغلی، جان خود را از دست داده اند و حدود ۴ درصد تولید ناخالص 
ملی کشورها در اثر حوادث و شرایط ناایمن محیط کار از بین رفته 
است. این در حالی است که در ایران حوادث شغلی به عنوان دومین 
عامل مرگ ومیر، اهمیت بس��یار زیادی دارد و ضرورت توجه به 
این مسئله را دوچندان می کند.  مدیر بهداشت حرفه ای، ایمنی و 
محیط زیست فوالد مبارکه در پایان از همکاری تمامی تالشگران 
شرکت که اجرای دستورالعمل های ایمنی را در باالترین سطح در 
دستور کار خود قرار داده اند و تأثیر بسزایی در ارتقای شاخص های 

ایمنی شرکت داشته اند، تشکر و قدردانی کرد.

مدیربهداشتحرفهای،ایمنیومحیطزیستشرکتتصریحکرد؛

فوالد مباركه شركت برترِ ایمنی

افزایشقابلیتذخیرهسازیفرآوردههاینفتیصادرات۳00میلیوندالریبخشکشاورزی
 رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی گیالن گفت: پایانه صادراتی گل و گیاه زینتی 
در ش��هر چابکس��ر عالوه بر شناس��ایی بیش��تر این ش��هر به رونق کسب و کار نیز 

کمک می کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان، مسعود الماسی رئیس سازمان جهاد کشاورزی 
استان گیالن در مورد آخرین وضعیت پرورش گل و گیاه زینتی در استان گفت: برای 
حمایت از پرورش صنعت گل و گیاه زینتی در استان تصمیماتی اتخاذ شد که در 

جلسه با فرماندار شهرستان رودسر نیز مذاکراتی در این زمینه صورت گرفت.
الماس��ی با اش��اره به اینکه ش��هر چابکس��ر دارای پتاس��یل باالیی در زمینه پرورش گل و گیاه زینتی اس��ت، افزود: 
چابکسر دارای فضای مناسبی برای تولیدات گل و گیاه است که با حمایت جدی تر می توان در آینده از این شهر 

به عنوان پایانه صادراتی گل و گیاه زینتی استان از آن استفاد کرد.
وی با اشاره به اینکه در سالهای گذشته زمینه های مناسبی برای صادرات گل و گیاه در استان وجود داشت، گفت: 
متاسفانه به علت بیماری کرونا دچار فراز و نشیب شدیم به طوریکه سال گذشته 350 هزار دالر از محصوالت گل و 
گیاه استان صادر شد البته این رقم در مقابل صادرات 300 میلیون دالری بخش کشاورزی رقم بزرگی نیست.

  خوزس��تان :با هدف ارتقای بهره وری و ارائه خدمات مطلوب تر به مش��تریان در 
حوزه انبارش، تخلیه و بارگیری فرآورده های نفتی، پایانه نفتی مجهز و پیشرفته ای 
ب��ا ظرفی��ت 16هزار متر مکعب با مش��ارکت بخش خصوصی توانمند در مجتمع 

بندری امام خمینی)ره( به بهره برداری رسید.
عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی اس��تان خوزس��تان و مدیر منطقه ویژه 
اقتصادی بندر امام خمینی)ره( با اش��اره موقعیت منحصر به فرد این بندر بزرگ 
تجاری به لحاظ قرار گرفتن در مسیر ترانزیتی فرآورده های نفتی به کشورهای 

ح��وزه خلی��ج ف��ارس و زیرس��اخت های مهیا برای فعالیت س��رمایه گذاران بخش خصوص��ی، احداث این پایانه را 
پاس��خی به نیازهای روز افزون صاحبان کاال و مش��تریان عنوان کرد. دریس در تش��ریح ویژگی های این پایانه 
نفتی که در مس��احتی حدود 18هزار و 860 متر مربع واقع در اراضی پش��تیبانی مجتمع بندری امام خمینی)ره( با 
سرمایه گذاری اولیه 350 میلیارد ریال احداث و به مرحله بهره برداری رسیده است، بیان داشت: این پروژه شامل 
3 مخزن سقف ثابت فرآورده سنگین )نفت کوره( به ظرفیت اسمی 30786 متر مکعب و 2 مخزن با سقف داخلی 

متحرک فرآورده سبک )گازوییل و نفتا( به ظرفیت اسمی 16000 متر مکعب است.

معاون وزیر نفت: منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به سمت توسعه صنایع پایین دست حرکت می کند
 خوزس��تان :ای��ن منطق��ه میزب��ان معاون وزیر نفت در امور پتروش��یمی و هیات همراه 
وی بود.   سفر یک روزه محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بازدید 
میدانی از اسکله های صادراتی و شرکت های پتروالفین فن آوران، هیرسا پلیمر سهند، 
پتروناد، س��لمان فارس��ی و پتروکیمیای ابن س��ینا آغاز ش��د.  وی پس از این بازدید، در 
جلس��ات فش��رده، آخرین وضعیت این ش��رکت ها را با حضور عوامل اجرایی و مدیران 

آنها مورد بررسی دقیق و پیگیری قرار داد. 
بهزاد محمدی در حاشیه این جلسات گفت: بازدیدهای دوره ای که انجام می دهیم در 
جهت واکاوی مسائل شرکت ها باالخص طرح هایی است که در جهش های صنعت 

پتروش��یمی قرار دارند.  وی افزود: برخی از این طرح ها، برای اولین بار در کش��ور اجرا 
می ش��وند و دارای اهمیت زیادی می باش��ند. این طرح ها جزء طرح های جهش های 

دوم و سوم و طرح های پیشران صنعت پتروشیمی به شمار می آیند. 
مع��اون وزی��ر نف��ت تش��ریح ک��رد: نخس��تین طرح ه��ای PDH در  کش��ور، دو طرح 
در حال س��اخت در منطقه ویژه اقتصادی پتروش��یمی هس��تند که مجموعا با ظرفیت 
600 ه��زار ت��ن از مس��یر پروپ��ان به س��اخت پروپیلن و بع��د از آن به تولید پلی پروپیلن 
 حرکت خواهند کرد. وی خاطر نش��ان کرد: طرح پتروناد نیز، یک طرح بس��یار جذاب 
در حوزه پایین دس��ت پتروش��یمی اس��ت که برای اولین بار موادی را تولید خواهد کرد 

که در سالهای گذشته برای تامین آن به کشورهای خارجی وابسته بودیم و انشاهلل در 
سال 1۴01 به بهره برداری خواهد رسید.  

محم��دی ه��دف از ای��ن جلس��ات را حل و فصل مش��کالت پروژه های پتروش��یمی 
عن��وان ک��رد و اف��زود: ی��ک س��وم تولید و ظرفیت کل صنایع پتروش��یمی کش��ور در 
 منطق��ه وی��ژه اقتصادی پتروش��یمی اس��ت. لذا ت��الش داریم صنایع پایین دس��تی را 
 در ای��ن ه��اب ب��زرگ پتروش��یمی توس��عه دهی��م و از ای��ن پ��س امکان��ات
 و زیرس��اخت های موجود در این منطقه را در جهت توس��عه این صنایع به کار گیری 

خواهیم نمود.

  مع��اون ام��ور عمرانی اس��تانداری هم��دان به همراه 
ش��هردار هم��دان، مدیر منطق��ه یک و معاون خدمات 
شهری از روند اجرایی پروژه هایی مانند احداث پارک 
فرا منطقه ای والیت، س��ایت موزه میدان امام )ره( و 
س��اختمان چندمنظوره کوی مدرس در س��طح منطقه 

یک بازدید کردند.
فرهاد فرزانه با اش��اره به توس��عه نگاه انسان محوری و 
ایجاد پیوس��ت های فرهنگی و اجتماعی حرکت شهر 
همدان را به سمت یک شهر ایده آل برای شهروندان 
دانس��ت و گفت: ش��هر هم��دان دارای خصوصیات و 
ویژگ��ی خاصی از منظر فرهنگی، تاریخی و اجتماعی 
است که باید در اجرای تمامی پروژه ها چنین ویژگی 
هایی لحاظ ش��وند که در این صورت ش��اهد اس��تقبال 

مردم از این پروژه ها خواهیم بود.
وی ادامه داد: خوشبختانه طی سالیان اخیر شهرداری 
همدان با استفاده از پرسنل جوان، متعهد و متخصص 
خود توانسته است این رویکرد را در شهر همدان توسعه 

دهد که خروجی آن رضایت همشهریان است.
وی اضاف��ه ک��رد: این پروژه ها عالوه بر اینکه نش��ان 

دهنده ی نگاه مثبت شهرداری به شهر و بافت تاریخی 
آن هس��تند بیانگر توجه ش��هرداری به فضای س��بز و 

حرایم شهری نیز هست.
در ادام��ه ش��هردار همدان نیز ب��ا بیان اینکه پارک فرا 
منطقه ای والیت با توجه به مساحت گسترده ای که 
دارد می تواند یکی از پارک های راهبردی شهر همدان 
باشد، گفت: تا کنون اقدامات مناسبی در زمینه احداث 

راه های دسترسی این پارک صورت پذیرفته است.
عب��اس صوف��ی افزود:  م��وزه مرکزی میدان امام )ره( 
در بافت تاریخی شهر و بازار قدیمی همدان می تواند 
بیش از پیش به جذب بیشتر گردشگر داخلی و خارجی 

کمک کند.
مدیر منطقه یک ش��هرداری همدان نیز با بیان اینکه 
رون��د عملیات اجرایی پ��ارک فرامنطقه ای والیت در 
حال انجام است، مطرح کرد: هم اکنون عملیات احداث 
دیواره��ای حائ��ل و س��نگچینی های مربوطه در حال 

انجام است.
مس��عود دهبان��ی صابر ادام��ه داد: با احداث این پارک 
ش��اهد رش��د قاب��ل توجه��ی در س��رانه فضای س��بز 
ش��هروندان خواهی��م بود که قطع��ا در آینده می تواند 
یکی از مکان های تاثیر گذار ش��هر همدان  در جذب 

گردشگر باشد.
وی همچنین از اتمام عملیات کارگاهی س��تون های 
سازه اصلی سایت موزه میدان امام )ره( خبر داد و گفت: 
عملی��ات نصب این س��تون ها ط��ی روزهای اخیر در 
حال انجام است که امیدواریم هرچه سریعتر با اجرای 
فوندانسیون اصلی روند اجرای پروژه را تسریع کنیم.

مهندس آرش خزایی رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم 
با اعالم این خبر نویدبخش گفت:با تالش شبانه روزی 
همکاران مجتمع پتروش��یمی ای��الم، تولید پلی اتیلن 
س��نگین در گرید های مختلف از مرز یک میلیون تن 
گذش��ت.     ای��الم – ترن��م به��اری – مهن��دس آرش 
خزای��ی رئیس مجتمع پتروش��یمی ایالم با اعالم این 
خبر نویدبخش گفت:با تالش ش��بانه روزی همکاران 
مجتمع پتروش��یمی ایالم، تولید پلی اتیلن س��نگین در 
گرید ه��ای مختل��ف از مرز یک میلیون تن گذش��ت.  
مهندس آرش خزایی رئیس مجتمع پتروشیمی ایالم 
با اعالم این خبر نویدبخش گفت:با تالش شبانه روزی 
همکاران مجتمع پتروش��یمی ای��الم، تولید پلی اتیلن 
س��نگین در گرید ه��ای مختل��ف از م��رز یک میلیون 
تن گذش��ت. خزایی اظهار داشت:کس��ب این موفقیت 
ارزشمند حاصل خودباوری ، تالش و دانش متخصصان 
و فرزندان این مرز و بوم و نتیجه ی کوشش و تعهد در 

جهت تحقق شعار “جهش تولید” بوده است.
رئی��س مجتمع پتروش��یمی ایالم ب��ا بیان اینکه واحد 
HDPE در س��ال 93 با حضور دکتر روحانی ریاس��ت 
محترم جمهور به بهره برداری رس��ید ، افزود: ظرفیت 
تولید در این واحد 300 هزار تن در س��ال و ۴0 تن در 
ساعت است که با راه اندازی الفین این میزان به ۴50 

هزار تن در سال افزایش پیدا کرده است.
وی به راه اندازی الفین و تولید 750 هزار تن محصول 
در سال شامل اتیلن ، پروپیلن، بنزین پیرولیز و سوخت 
مایع اشاره داشت و ادامه داد:راه اندازی دو واحد الفین 
و شیرین س��ازی با دس��تان پرتوان متخصصان داخلی 

و بدون حضور س��ازندگان و کارشناس��ان خارجی و در 
شرایط تحریم های ظالمانه صورت گرفت.

مهندس خزایی لزوم توجه جدی مس��ئوالن استان به 
ایجاد صنایع پایین دست و تکمیلی صنعت پتروشیمی 
در ایالم را خواستار شد و افزود:با احداث صنایع تکمیلی 
در پایین دست پتروشیمی ضمن ایجاد ارزش افزوده و 
جلوگیری از خام فروشی، اشتغال استان متحول خواهد 
شد. مهندس کاکایی به ثبت رکورد 120 روز تولید پایدار 
بدون وقفه پلی اتیلن سنگین در سال جاری اشاره کرد 
و بیان داش��ت:از فروردین امس��ال تا امروز 133 هزار 
ت��ن محص��ول در گریدهای فیلم، لوله، تزریقی و بادی 
تولید ش��ده اس��ت. روابط عمومی شرکت پتروشیمی 
ایالم ، ثبت رکورد 120 روز تولید پایدار، 2/۴1 تن در 
ساعت دریافت خوراک و تولید یک میلیون تن پلی اتیلن 
س��نگین که با تالش مجموعه  مدیریت، هیات مدیره 
، کارکنان و کارگران مجتمع شرکت پتروشیمی ایالم 
و حمایت های هلدینگ خلیج فارس و شرکت سرمایه 
گذاری ایرانیان رقم خورده اس��ت را تبریک و تهنیت 

عرض می نماید.

توليد پلی اتيلن سنگين در پتروشيمی ايالم رويكرد انسان محوری شهرداری همدان در اجرای پروژه ها

ارائه آخرین دستاوردهای پژوهشی آبفا بوشهر در جشنواره وزارت نیرو 
تجارت استان بوشهر  معاون منابع انسانی و تحقیقات شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
گفت: آخرین دستاوردهای پژوهشی این شرکت در جشنواره پژوهش و فناوری وزارت نیرو 

ارائه و در معرض دید عموم قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوش��هر، مهدی محمدی در تشریح 
این خبر اظهار داشت: هفته پژوهش و فناوری وزارت نیرو امسال به صورت مجازی و در پلت 

فرم اینترنتی پژوهشگاه نیرو به آدرس https://hyperexpo.ir  در حال برگزاری است.
وی بیان کرد: در این جشنواره نشست ها و کارگاه های تخصصی با موضوع های آب و برق 

و دستاوردهای نوین ارائه می شود.
محمدی اظهار داش��ت: در غرفه مجازی ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوش��هر آخرین 

دستاوردهای پژوهشی این شرکت در معرض عموم قرار داده شده است.
وی گفت: در این غرفه پنج پروژه پژوهشی که توسط پژوهشگران هم استانی و با حمایت 
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان بوش��هر انجام شده در معرض دید عالقه مندان گذاشته شده 
است. محمدی یادآور شد: این پروژه های تحقیقاتی شامل "ساخت پایلوت سیستم کاهش 
سختی آب شرب"، "ساخت غشا سرامیکی سیلیکون کاربید" ، بهبود برآورد )نسبت خروجی 
بدست آمده( حالت آرمانی در سامانه شیرین سازی رطوبت دهی- رطوبت گیری، سنتر نانو 
کاتالیس��ت  هایZNO 16-FSM، /TIO2 16-FSM/  برای حذف رنگ در فاضالب های 
صنایع رنگ، گندزدایی آب خاکس��تری توس��ط فرایند اکسیداس��یون پیشرفته در نور مرئی به 

کمک نانو ذرات سیلور وانادات است.

 باقرشهر میزبان مسابقات
 فوتبال جوانان کشور

 علی کیوانی – مالرد ، س��عید ش��فیعی مس��ئول تربیت بدنی 
شهرداری در اینباره گفت: با توجه به شرایط مناسب زمین چمن 
اس��تادیوم 10 هزار نفری ایثارگران و بازدید بعمل امده توس��ط 
کارشناسان مربوطه ؛ میزبانی برگزاری مسابقات لیگ دسته اول 

جوانان کشور به این شهرداری سپرده شده است .
به نقل از روابط عمومی شهرداری و شورای اسالمی باقرشهر ؛  
وی افزود: سابقه درخشان این مجموعه در برگزاری مسابقات 
مختلف و حضور تیم ملی فوتبال به منظور افتتاحیه و همچنین 
زیر ساخت مناسب میزبان برگزاری مسابقات لیگ دسته اول 

جوانان کشور میباشیم.
وی ادامه داد: حس��ب برنامه ریزیهای به عمل آمده از س��وی 
فدراس��یون فوتبال جمهوری اسالمی ایران، در روز چهارشنبه 
99.10.17 دو تی��م پی��کان تهران و س��پاهان اصفهان در این 

ورزشگاه به مصاف هم میروند
شفیعی در پایان اظهار داشت این مسابقات زیر نظر فدراسیون 
فوتبال کشور و با رعایت کامل دستورالعملهای بهداشتی و به 

میزبانی تربیت بدنی شهرداری باقرشهر برگزار میگردد

پیگیری معضالت ناحیه شهیدبابایی 
سرپرس��ت منطق��ه دو ش��هرداری قزوی��ن گفت: تع��دادی از 
معضالت ناحیه ش��هری ش��هیدبابایی از س��ازمان ها و ادارت 

وابسته به شهرداری قزوین پیگیری شد.
به گزارش روابط عمومی منطقه دو شهرداری قزوین، بهرامی 
با اشاره به اقدامات انجام شده این منطقه در ماه گذشته اظهار 
داشت: یکی از سیاست های اصلی منطقه دو شهرداری قزوین 
برقراری تعامل س��ازنده و مناس��ب با سایر دستگاه های وابسته 

به شهرداری قزوین است.
وی با اشاره به اینکه تعامل با سازمان های وابسته به شهرداری 
قزوین می تواند مش��کالت ش��هری این منطقه را کاهش دهد، 
افزود: این منطقه در هر ماه به صورت میانگین با هشت سازمان 
وابسته به شهرداری قزوین ارتباط برقرار کرده و با توجه به این 

ارتباط ها مشکالت شهری در این منطقه را برطرف می کند.
این مسوول گفت: در همین راستا در ناحیه شهری شهیدبابایی 
منطقه دو شهرداری قزوین در آذر ماه امسال ۴6 مورد معضالت 
و مشکالت این ناحیه از سازمان ها و اداره های مختلف پیگیری 
ش��ده اس��ت. سرپرست منطقه دو شهرداری قزوین اضافه کرد: 
از این تعداد 16 مورد در س��ازمان عمران، 7 مورد در مدیریت 
پسماند، 2 مورد در فضای سبز، یک مورد در سازمان زیبا سازی، 
2 مورد س��ازمان فرهنگی و ورزش��ی، چهار مورد در معاونت 

ترافیک و 15 مورد خدمات رسان انجام داده است.
بهرام��ی اظه��ار داش��ت: امیدواریم با توجه ب��ه این پیگیری ها 
مش��کالت ش��هروندان در این منطقه کاهش یافته و رضایت 

شهروندی افزایش پیدا کند.

 شستشوی 368کیلومترشبکه وخطوط 
انتقال فاضالب

 مدیرعامل ش��رکت آب وفاضالب استان گلستان ازشستشوی 
368کیلومترشبکه وخطوط انتقال فاضالب درشهرهای گرگان 
بندرترکمن کردکوی وبندرگزخبرداد.به گزارش روابط عمومی 
وآموزش همگانی شرکت آب وفاضالب استان گلستان مهندس 
بهزادهرم��زی بااع��الم این خبرافزود:این عملیات درراس��تای 
جلوگیری ازرسوب گذاریِ جلوگیری ازایجادشرایط بی هوازی 
وپیشگیری ازانتشاربودر۴شهراستان صورت گرفت.مدیرعامل 
ش��رکت آب وفاضالب اس��تان گلس��تان درادامه به تش��ریح 
عملکرداین ش��رکت در9ماه گذش��ته پرداخت وافزود:ازابتدای 
امسال درراستای فرایندبازرسی شبکه فاضالب که باهدف رفع 
مشکالت احتمالی شبکه انجام می شود15کیلومترشبکه فاضالب 
بازرسی  وویدئومتری شده است.هرمزی اظهارداشت:215فقره 
همسطح سازی منهول های فاضالب .اصالح وبازسازی 77فقره 
انش��عاب .تعویض180فقره دریچه های منهول فاضالب .رفع 
218مورداتفاقات شبکه فاضالب ومه پاشی 7هزارو887منهول 
فاضالب درراستای ازبین بردن حشرات موذی ازدیگر اقدامات 
این شرکت دربخش شبکه وخطوط انتقال درمدت مذکور بوده 
است.وی درادامه تصریح کرد:نصب 51۴فقره انشعاب فاضالب 
درشهرهای گرگان کردکوی بندرترکمن وبندرگز اجرای بیش 
از3هزارمترشبکه فاضالب درشهرگرگان اجرای 620مترشبکه 
فاضالب درشهرآزادشهرواجرای ۴هزارو220مترخطوط انتقال 
روستای تلوربندرگز ازدیگرفعالیت های این اموردر9ماه گذشته 

بوده است.

 اتصال دستگاه های خدمت رسان 
به نرم افزار قمیار

مع��اون شهرس��ازی و معم��اری ش��هرداری ق��م با اش��اره به 
توس��عه فعالیت های غیرحضوری از برنامه ریزی برای اتصال 
دستگاه های خدمت رسان به نرم افزار قمیار و انعقاد تفاهم نامه با 
دو دستگاه به همین منظور خبر داد. غالمرضا جانقربان با اشاره 
به توس��عه فعالیت های غیرحضوری ش��هرداری، اظهار داشت: 
به دنبال این هس��تیم به منظور افزایش خدمات غیرحضوری و 
از سوی دیگر هماهنگی بیشتر بین دستگاه های خدمت رسان 
و ش��هرداری به کل دس��تگاه های خدمات رس��ان در نرم افزار 
قمیار لینک داده شود. معاون شهرسازی و معماری شهرداری 
قم بابیان اینکه در صورت اتصال دس��تگاه های خدمت رس��ان 
درخواست های دریافت خدمات می تواند به صورت الکترونیکی 
صورت بگیرد، افزود: با دو دس��تگاه خدمت رس��ان تفاهم نامه 
برقرارش��ده اس��ت. جانقرب��ان از اجرای تفاهم نام��ه با کانون 
س��ردفتران نیز به منظور ارائ��ه خدمات به صورت غیرحضوری 
خبر داد و افزود: یکی از مش��کالتی که در توس��عه ارائه خدمات 
غیرحض��وری وجود دارد این اس��ت که م��ردم عالقه دارند که 
بیایند چانه زنی کنند و به در مورد اجرای خدمات غیرحضوری 

مقاومت دارند.
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 حرکت در مسیر برنامه

 استراتژیک و بودجه بندی
مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره بیمه سینا و هیئت همراه 
طی س��فری به اس��تان گلس��تان ضمن بازدید از دو مجموعه 
از بیمه گذاران بزرگ، با همکاران ش��عب این اس��تان دیدار و 
گفت وگو کرد. دکتر رضا جعفری در جمع همکاران و نمایندگان 
ش��عبه گنبدکاووس و گرگان، گزارش��ی از فعالیت های شرکت 
در س��ال جاری ارائ��ه و تصری��ح کرد: حرکت در مس��یر برنامه 
اس��تراتژیک و بودجه بندی موجب تحرک بیش��تر همه ارکان 
از جمله ش��عب مختلف ش��ده و نتایج خوبی را به همراه داش��ته 
اس��ت. وی با اش��اره به فرصت های موجود در اس��تان گلستان 
ب��رای جذب بیمه گذار گفت: خوش��بختانه بیمه گذاران بزرگ 
بسیار خوبی در این منطقه داریم که در دیداری که با برخی از 
آنها داش��تیم از خدمات بیمه س��ینا ابراز رضایت کردند و همین 
امر می تواند به عنوان یک مزیت رقابتی برای جذب مش��تری 
مورد توجه ش��عب و ش��بکه فروش قرار بگیرد. مدیرعامل بیمه 
س��ینا با اش��اره به لزوم رعایت اخالق حرفه ای و تس��ریع در 
بررس��ی و پرداخت خس��ارت ها به منظور تکریم مشتریان بیان 
داش��ت: اطمینان و اعتماد مهمترین س��رمایه یک شرکت بیمه 
اس��ت ک��ه بای��د با ارائه هرچه بهت��ر خدمات پس از فروش این 

سرمایه را افزایش داد.

 خدمات ویژه بانک سامان 

برای فعاالن صنایع غذایی
بان��ک س��امان باه��دف حف��ظ و تأمین امنیت غذایی کش��ور، 
محصوالت ویژه ای را برای شرکت های فعال در صنعت غذای 
کش��ور ارائه می دهد. صنایع غذایی در طول دو دهه گذش��ته به 
یکی از مهم ترین صنایع کشور تبدیل شده و با توجه به امکانات 
موجود، مواد اولیه مناس��ب و ظرفیت های فناوری، از پتانس��یل 
بس��یار باالیی برای رش��د برخوردار اس��ت. در کنار این اهمیت 
حفظ و تأمین امنیت غذایی کشور بانک سامان را بر آن داشته 
تا از طریق اختصاص تیم بانکداری متخصص در این صنعت، 
خدمات و محصوالتی نو در حوزه های گوناگون ازجمله تأمین 
مال��ی و پرداخت ه��ای بین المللی در اختیار فعاالن این صنعت 
قرار دهد. در کنار این موضوع، بانک س��امان با خدمت رس��انی 
سریع تر از دیگر رقبا توانسته اعتماد مشتریان را جلب کند و از 
طریق همکاری با فعاالن بزرگ این صنعت، تجربه گران بهایی 
را برای ارائه خدمات بانکی و مالی بیاموزد. الزم به ذکر است که 
مشتریان ما در این صنعت در حوزه هایی از قبیل لبنیات، شیرینی 

و شکالت، محصوالت دامی و نوشیدنی فعالیت دارند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

نقشحراستدرپیشبرداهدافورشدشرکتهارشدسودسهامشرکتکارگزاریبانککارآفرین
مدیرعامل بانک کارآفرین از رش��د س��ود 573 درصدی برای هر س��هم بانک 
کارآفرین خبر داد و تاکید کرد : در سال جاری هیچ گزارش حسابرسی غیر مقبولی 

از شرکتهای تابعه بانک دریافت نکردیم.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی بان��ک کارآفرین، محمدرضا فرزین مدیر عامل بانک 
کارآفرین با اعالم خبر رشد 573 درصدی هر سهم بانک کارآفرین توضیح داد: 
اطالعات و آمار تائید شده نشان می دهد که سود خالص شرکت کارگزاری بانک 
در شش ماهه ابتدای سال جاری منتهی به 31 شهریور ماه به523 میلیارد ریال 

رسیده است، که این میزان برای مدت مشابه سال 98؛78 میلیارد ریال بوده که نشان دهنده رشد573 درصدی 
نس��بت به دوره مش��ابه س��ال قبل اس��ت. وی همچنین با تکیه بر آمار و ارقام تائید ش��ده سود خالص صرافی بانک 
کارآفرین منتهی به شش ماهه ابتدای سال 98، را 61 میلیارد ریال خواند که این رقم در مدت مشابه سال 99به 

327 میلیارد ریال رسیده که رشد۴35 درصدی نسبت به دوره مشابه قبل را ثبت کرده است.
به گفته مدیرعامل بانک کارآفرین، س��ود ش��رکت لیزینگ کارآفرین در ش��هریور 98 به 6۴ میلیارد ریال رس��ید که 

این رقم با رشد 336 درصدی در شهریور 99 به 279 میلیارد ریال رسید.

دکتر کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا، نقش حراست را در 
پیشبرد اهداف شرکت بسیار موثر عنوان کرد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از رواب��ط عموم��ی بیم��ه دانا، دکتر کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل 
بیمه دانا در گردهمایی کارکنان دفتر مدیریت حراست این شرکت اظهار داشت: 
حراس��ت باید از پرس��نل، اموال و دس��تاوردهای ش��رکت حفاظت و صیانت کند. 
دکت��ر کاردگ��ر نای��ب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا با اش��اره به اینکه 
روس��ای ش��عب و مدیران با مش��کالت اجرایی بسیاری مواجه هستند و حراست 

باید مرتفع و هموار کننده مس��یر آنها باش��د، افزود: حراس��ت باید تخلف و تقلب را شناس��ایی و با تذکر و ارش��اد ) امر 
به معروف و نهی از منکر( از انحراف جلوگیری کند. مدیرعامل بیمه دانا، داش��تن ش��رکت کارآمد را باعث ایجاد 
منافع برای ذینفعان از قبیل کارکنان و بیمه گذاران دانست و خواستار افزایش تعامل و هم افزایی بیشتر حراست 
با بخش های مختلف ش��رکت ش��د.  دکتر کاردگر نایب رییس هیات مدیره و مدیرعامل بیمه دانا ابراز امیدواری 
کرد با برنامه های پیش روی مدیریت حراس��ت، مخصوصًا اس��تقرار کارشناس��ان حفاظت ش��عب در مناطق، شاهد 

افزایش بهره وری و رشد بیشتر این مجموعه باشیم.

گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - مديرعامل بانك توسعه 
تعاون كه در سفر به استان كرمان، معاون وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعی را همراهی می كرد، از طرح های تعاونی و اشتغال زايی 

در اين استان بازديد كرد.
به گزارش روزنامه تجارت، حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون که به همراه معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
در ح��وزه تع��اون به اس��تان کرمان س��فر کرده ب��ود، در جریان 
این س��فر طی بازدید از طرح های تعاونی و اش��تغال زایی استان 
کرمان گفت: بانک توس��عه تعاون با ارائه محصوالت مختلف 
در حوزه بانکداری و تخصیص تس��هیالت اعتباری مختلف در 
خدم��ت هم��ه مردم ایران خصوصا تعاون گران و مردم ش��ریف 

استان کرمان است.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توس��عه تعاون همچنین به 
همراه محمدجواد کبیری معاون تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماع��ی از واحده��ای متعدد تعاونی و تولیدی اس��تان کرمان 
بازدید کرد و در جریان پیشرفت امور و چالش های این واحدها 

قرار گرفت.
در این سفر همچنین نشست مشترک مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون با هیات رییس��ه و اعضای اتاق تعاون اس��تان کرمان نیز 

برگزار ش��د که در این جلس��ه به بحث و تبادل نظر در خصوص 
ضرورت تعامل و گسترش همکاری های چندجانبه بانک توسعه 
تعاون و بخش تعاون پرداخته شد. تعدادی از تعاونی های اتاق 
تعاون در این نشس��ت، مش��کالت خود را در حضور مدیرعامل 
بانک توسعه تعاون مطرح نموده و در این خصوص راهکارهای 
مقتضی به ایشان ارایه شد. حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک 
توسعه تعاون در بخش دیگری از نخستین روز از سفر به استان 
کرمان با حضور در نشس��ت مش��ترک با اس��تاندار کرمان، در 
همراهی با معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مسایل کالن 

اقتصادی در استان کرمان را مورد توجه و بررسی قرار دادند.
حجت اله مهدیان مدیرعامل بانک توسعه تعاون در این جلسه 
تاکید کرد: بانک توسعه تعاون با تمام ظرفیت های موجود خود، 

در خدمت اشتغال استان می باشد.
گفتنی است، این جلسات با حضور پور ابراهیمی رییس کمیسیون 
اقتصادی مجلس و حس��ن پور رییس مجمع نمایندگان اس��تان 
برگزار ش��د. این گزارش��ات می افزاید مدیرعامل بانک توس��عه 
تع��اون ب��ا حضور در ش��عبه مرکزی کرمان، از تندیس س��ردار 
رش��ید اس��الم شهید قاس��م سلیمانی در شعبه کرمان این بانک 

پرده برداری کرد.

حجتالهمهدیانتأکیدکرد:

تمام ظرفیت  بانک توسعه تعاون در خدمت اشتغال قرار می گیرد

نام مالکردیف
شرایط وموقعیت 

ملک
قیمت کارشناس رسمی 

دادگستری
آدرسپالک ثبتیطبقهمتراژ

۴3/3۴665همکف70/21مترمربع1۴/000/000/000تجاریتجاری مینای شرقی1
مارلیک- خیابان مینا شرقی

نرسیده به سه راه اول

سراسیاب-خ بهاره شرقی نبش غربی پاساژ پارلین۴3/39597همکف1۴5/90مترمربع26/000/000/000تجاریتجاری پارلین2

سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول21/2۴مترمربع1/100/000/000تجاریپاساژ رضا3
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول13مترمربع700/000/000تجاریپاساژ رضا۴
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول13/20مترمربع720/000/000تجاریپاساژ رضا5
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول13/20مترمربع720/000/000تجاریپاساژ رضا6

سراسیاب- خ بهاره شرقی روبروی مجتمع پارلین مجتمع رضا۴3/16929اول13/20مترمربع720/000/000تجاریپاساژ رضا7

سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول13/20مترمربع720/000/000تجاریپاساژ رضا8
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول38/08مترمربع3/000/000/000تجاریپاساژ رضا9
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول26/9مترمربع2/100/000/000تجاریپاساژ رضا10
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول18/82مترمربع900/000/000تجاریپاساژ رضا11
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول13/21مترمربع600/000/000تجاریپاساژ رضا12
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول13/22مترمربع600/000/000تجاریپاساژ رضا13
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول18/90مترمربع900/000/000تجاریپاساژ رضا1۴
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول15/62مترمربع800/000/000تجاریپاساژ رضا15
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول10/97مترمربع900/000/000تجاریپاساژ رضا16
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول10/97مترمربع750/000/000تجاریپاساژ رضا17
سراسیاب- خ بهاره شرقی۴3/16929اول15/69مترمربع750/000/000تجاریپاساژ رضا18

مارلیک-بلوار شهیدجمور نرسیده به میدان ساعت2/2001۴همکف876/22مترمربع87/000/000/000تجاریتجاری کوروش19

سراسایب-خ امام روبروی پارک امام خمینی )ره(۴3/1۴956همکف10/1۴مترمربع2/000/000/000تجاری قطعه8پاساژمیالدنور20

سراسایب-خ امام۴3/1۴956همکف10/1۴مترمربع2/000/000/000تجاری قطعه9پاساژمیالدنور21

سراسیاب- بلوار نیایش)سردارسلیمانی(۴3/۴1659همکف۴۴1مترمربع۴۴/000/000/000تجاریمجتمع فرهنگیان22

سراسیاب- بلوار نیایش۴3/۴1679همکف27/۴9مترمربع۴/000/000/000تجاریمجتمع فرهنگیان23
سراسیاب- بلوار نیایش۴3/۴1680همکف37/۴3مترمربع5/200/000/000تجاریمجتمع فرهنگیان2۴

سراسیاب- خ اطلس جنب پارک پلیس۴3/۴1۴1همکف19/91مترمربع5/000/000/000تجاریبازار روز اطلس25

سراسیاب- خ اطلس جنب پارک پلیس۴3/۴1۴0همکف۴1/11مترمربع12/000/000/000تجاریبازار روز اطلس26

سراسیاب- خ اطلس۴3/۴1۴7همکف15/۴2مترمربع3/000/000/000تجاریبازار روز اطلس27
سراسیاب- خ اطلس۴3/۴115۴همکف9/79مترمربع2/000/000/000تجاریبازار روز اطلس28
سراسیاب- خ اطلس۴3/۴1116همکف2۴/۴5مترمربع3/700/000/000تجاریبازار روز اطلس29
سراسیاب- خ اطلس۴3/۴1183همکف23/98مترمربع3/600/000/000تجاریبازار روز اطلس30

آگهی  تجدید مزایده عمومی 
شهرداري مالرد درنظر دارد تعدادی از امالک و مستغالت متعلق به خود را  و از طریق برگزاری مزایده عمومی و طبق شرایط مشروحه ذیل به فروش رساند :

1- سپرده شرکت در مزایده به میزان پنج درصد اجاره بهای ملک و مندرج در اسناد مزایده که می بایست همراه اسناد مزایده تحویل گردد.  
2- برندگان اول و دوم و سوم ، مزایده  هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- کلیه متقاضیان واجد ش��رایط می توانند پس از انتش��ار آگهی نوبت دوم مورخ )21 /99/10 لغایت 99/11/1( ، جهت دریافت اس��ناد مزایده و ارائه پیش��نهاد  و کس��ب اطالعات بیش��تراز س��اعت 9 
لغایت 12/30 به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه نمایند ..

۴- هزینه آگهی بعهده برنده مزایده می باشد .
5- متقاضیان مي بایس��ت جهت دریافت اس��ناد مزایده معرفي نامه )بهمراه کارت شناس��ایي ملي( و اصل فیش واریزي بمبلغ 500/000ریال به حس��اب ش��ماره 100790829۴۴3بانک ش��هربنام 

شهرداري مالرد ، تحویل امور قراردادها نمایند .
6 – سایراطالعات و جزئیات در اسناد مزایده درج گردیده است.
7- شهرداری  در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است .

سراسیاب- خ اطلس۴3/۴1161همکف17/38مترمربع3/100/000/000تجاریبازار روز اطلس31
سراسیاب- خ اطلس۴3/۴1152همکف19/06مترمربع3/800/000/000تجاریبازار روز اطلس32
سراسیاب- خ اطلس۴3/۴1118همکف90/31مترمربع9/000/000/000تجاریبازار روز اطلس33
سرآسیاب-خ امام روبروی مدرسه۴3/3889زیرزمین8/۴5مترمربع1/250/000/000تجاریبازارموبایل3۴
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل35
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل36
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین10/15مترمربع2/000/000/000تجاریبازارموبایل37
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین15/۴5مترمربع3/100/000/000تجاریبازارموبایل38
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین12/76مترمربع2/550/000/000تجاریبازارموبایل39
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین11/۴7مترمربع2/300/000/000تجاریبازارموبایل۴0
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین11/50مترمربع2/300/000/000تجاریبازارموبایل۴1
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین7/80مترمربع1/550/000/000تجاریبازارموبایل۴2
سرآسیاب-خ امام روبروی مدرسه۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل۴3
سرآسیاب-خ امام ۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل۴۴
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل۴5
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل۴۴
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین7/80مترمربع1/150/00/000تجاریبازارموبایل۴5
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین11/70مترمربع2/350/000/000تجاریبازارموبایل۴6
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین15/12مترمربع3/000/000/000تجاریبازارموبایل۴7
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین9/96مترمربع1/500/000/000تجاریبازارموبایل۴8
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل۴9
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/06مترمربع1/200/000/000تجاریبازارموبایل50
سرآسیاب-خ امام۴3/3889زیرزمین8/۴5مترمربع1/250/000/000تجاریبازارموبایل51
سرآسیاب-خ امام۴3/3889اول361/96مترمربع36/000/000/000تجاریبازارموبایل52
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف50/5۴مترمربع5/000/000/000تجاریبازار پاسارگاد53
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف50/90مترمربع5/000/000/000تجاریبازار پاسارگاد5۴
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف3۴/87مترمربع3/500/000/000تجاریبازار پاسارگاد55
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف۴3/28مترمربع۴/300/000/000تجاریبازار پاسارگاد56
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف۴2/73مترمربع3/۴00/000/000تجاریبازار پاسارگاد57
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف61/7۴مترمربع۴/700/000/000تجاریبازار پاسارگاد58
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف57/96مترمربع۴/000/000/000تجاریبازار پاسارگاد59
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف62/2۴مترمربع3/500/000/000تجاریبازار پاسارگاد60
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف50/۴0مترمربع5/000/000/000تجاریبازار پاسارگاد61
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف39/60متربع۴/000/000/000تجاریبازار پاسارگاد62
سرآسیاب بلوار الغدیر خیابان آزادگان خیابان دلناز۴3/1900همکف19/20مترمربع1/900/000/000تجاریبازار پاسارگاد63
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صادق کولیوند- شهردار مالرد

کسب رتبه برتر بلوغ رسانه های دیجیتال توسط بانک سینا
در کنفرانس هوش تجاری ایران که با هدف بررس��ی و بهبود 
عملکرد ادارات روابط عمومی و بازاریابی صنعت بانکداری کشور 
در بخش رسانه های دیجیتال برگزار شد، بانک سینا تندیس و 
گواهینامه رتبه برتر در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال 
را از آن خود کرد. در این رویداد که به بررسی کارآمدی روابط 
عمومی های نظام پولی و مالی در 6 ماهه نخس��ت س��ال 99 

در ۴ فاز رش��د، س��ازمان یافته، تاثیرگذار و حرفه ای رسانه های 
دیجیتال اختصاص داشت، این بانک حائز گواهینامه و تندیس 
رتبه برتر بلوغ هوش تجاری ایران در حوزه رسانه دیجیتال اخبار 

در فاز تاثیرگذار بلوغ رسانه های دیجیتال شد.
این تندیس طی مراس��می با حضور عضو هیأت مدیره و قائم 
مقام بانک س��ینا و مدیر امور حوزه مدیرعامل و روابط عمومی 

و مسئوالن کنفرانس به بانک اهدا شد.
دکتر دانیالی در این مراسم با بیان آنکه در دنیای امروز، نگاه به 
روابط عمومی بسیار متفاوت از گذشته شده است، گفت: امروزه 
روابط عمومی ها از حالت س��نتی خارج ش��ده و نقش��ی مهم در 
جریان س��ازی و جهت دهی به س��ازمان در راستای تعیین خط 
مش��ی ها و راهبردهای س��ازمانی دارند. ش��یخ االسالمی مدیر 

ام��ور ح��وزه مدیرعامل و روابط عمومی بانک س��ینا هم گفت: 
قطعا پیشبرد برنامه ها و پیاده سازی راهبردهای روابط عمومی، 
بدون حمایت ها و رهنمودهای اعضای محترم هیات مدیره و 
مدیرعامل بانک، امکانپذیر نبود. امیدوارم با همدلی و همفکری 
حاکم بر روابط عمومی بانک، در پیاده سازی و اجرای بیش از 

پیش اهداف و برنامه های مدنظر، موفق باشیم.
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نظر وزیر صمت درباره احتمال همکاری 
خودروسازان ایرانی با چینی ها

وزی��ر صم��ت درباره احتمال همکاری خودروس��ازان ایرانی با 
چین��ی ه��ا، گفت: در صنعت خودروس��ازی به دنبال شکس��ت 
انحصار، افزایش تولید و تقویت رقبای جدید در بازار هس��تیم. 
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، علیرضا رزم حس��ینی درباره احتمال 
همکاری خودروسازان ایرانی با شرکت های چینی برای تولید 
خودرو که در برخی رسانه ها مطرح شده است، گفت: در صنعت 
خودروسازی به دنبال شکست انحصار، افزایش تولید و تقویت 
رقبای جدید در بازار هستیم. وی تاکید کرد: در تالشیم امکانی 
فراهم شود تا شرکت هایی که می توانند، خودروهای با کیفیت 
و با قیمت مناسب در داخل تولید کنند؛ ما گام به گام در جهت 
تحقق این سیاست پیش می رویم. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
افزود: هر شرکتی آمادگی داشته باشد که عمق ساخت داخل را 

افزایش دهد، مورد حمایت وزارت صمت است.

 اصالح قیمت مواد اولیه مقدم 
بر اصالح قیمت خودرو است

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: نخس��ت باید 
قیمت مواد اولیه ورودی به کارخانجات خودروس��ازی اصالح 
شود و سپس به سراغ رفع مشکالت داخلی این صنعت برویم. 
لطف اهلل س��یاه کلی در گفتگو با خبرخودرو درخصوص کنترل 
نرخ مواد اولیه با هدف کاهش قیمت خودرو اظهار داشت: این 
ام��ر در ح��وزه فوالد قابلیت اجرای��ی دارد، همانطور که اکنون 
اصالح زنجیره فوالد در دستور کار کمیسیون قرار گرفته زیرا 
ورق های فوالدی، گران تر از قیمت واقعی به فروش می رسند 
اما درخصوص سایر مواد به آسانی امکان پذیر نیست. وی افزود: 
فوالد باید از تولید به مصرف شود به ویژه اگر در حوزه صنعت 
خودروس��ازی، لوازم خانگی و در صنعت س��اختمان فوالد به 
قیمت تولید فروخته شود، بهای این کاالها کاهش قابل توجهی 
خواهد داشت. این نماینده مجلس گفت: ابتدا باید قیمت مواد 
اولیه ورودی به خودروسازی ها، مسکن سازان و تولیدکنندگان 
لوازم خانگی را اصالح کرده و سپس به سراغ این صنایع برویم 
ت��ا مش��کالت داخلی آنها را نیز مرتف��ع کنیم. وی درخصوص 
آزادسازی قیمت خودرو و مصوبه اخیر شورای رقابت گفت: در 
حوزه خودرو باید تامل و دقت بیش��تری داش��ت زیرا به محض 

اعالم آزادسازی، قیمت خودرو در بازار افزایش یافت.

 رکورد تولید سیگار سال گذشته

 در دی ماه شکسته شد
فرش��ید آیینی، معاون تولید ش��رکت دخانیات ایران در گفتگو 
با ایلنا در مورد ش��رایط تولید این ش��رکت در س��ال جاری اظهار 
کرد: امسال نسبت به سال گذشته شرایط تولید بسیار خوب و 
نرمال است. در هفته اول دی ماه رکورد تولید سال قبل را زدیم 
با وجود اینکه اینکه امسال به علت شیوع بیماری کرونا شرایط 
بس��یار خاصی داش��تیم. وی افزود: خیلی از روزها کارخانه های 
ما با یک س��وم نیروی انس��انی خود کار می کردند. با توجه به 
همه این ش��رایط تولید س��ال گذش��ته در در هفته اول دی ماه 
محقق شد و پیش بینی ها مبنی بر این است که تا انتهای سال 
تیم حداقل 60 و 70 درصد تولید را نس��بت به س��ال گذش��ته 
ارتقا دهیم و حتی رکورد سال 97 بزنیم.  معاون تولید شرکت 
دخانیات ایران با اش��اره به دوره 10 س��اله خصوصی س��ازی در 
این ش��رکت گفت: خصوصی س��ازی در شرکت دخانیات ایران 
بس��یار مفصل اس��ت، من فکر می کنم خصوصی سازی در این 
ش��رکت خیل��ی با فکر نبود. وی همچنی��ن تصریح کرد: قطعًا 
پتانس��یل و ظرفیت ش��رکت دخانیات بسیار بیشتر از این است. 
ش��اید همی��ن ام��روز حدود ۴0 تا 50 درصد نی��از بازار ظرفیت 
خالی تولید داریم. امس��ال نس��بت به سال گذشته شرایط بسیار 
بهتر اس��ت اما همچنان با ش��رایط ایده آل ما فاصله دارد. قطعا 
نیاز اس��ت که هم مجلس و هم دولت در این زمینه به ش��رکت  

دخانیات ایران کمک کنند.

 پیش فروش محصول جدید ایران خودرو 
آغاز شد

گروه صنعتی ایران خودرو پیش فروش محصول جدید خود را از 
روز گذشته شنبه )20 دی ماه( آغاز کرد. در این طرح، »تارا« در دو 
نوع دستی و اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر یک ساله عرضه 
می ش��ود. به گزارش ایران خودرو، طرح پیش فروش محصول 
جدید این گروه صنعتی که در ش��رایط س��خت تحریم به ثمر 
نشسته، تا پایان روز دوشنبه ) 22 دی ماه( ادامه خواهد داشت. 
موع��د تحوی��ل این محصول، از تیر تا دی ماه 1۴00 پیش بینی 
ش��ده اس��ت. در این طرح،  تارا در رنگ های متنوع و در دو نوع 
دس��تی و اتوماتیک عرضه می ش��ود. مش��تریان نهایی نیز پس 
از گذش��ت حداکثر س��ه روز از پایان 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.

دعوتنامه های خودرو شاهین صادر شد
قائم مقام مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در امور فروش و 
خدمات پس از فروش گفت: نخس��تین س��ری از دعوتنامه های 
خودرو شاهین، با قیمت و ضوابط ابالغی شورای رقابت صادر 
شد. به گزارش سایپانیوز، مجید باقری گفت: همانطور که پیشتر 
نیز وعده داده بودیم، دعوتنامه های خودرو شاهین را در موعد 
مقرر صادر کردیم و تعدادی از خریداران این محصول تکمیل 
وج��ه کرده ان��د و در آین��ده ای نزدیک خ��ودرو خود را به ترتیب 

اولویت تکمیل وجه، تحویل خواهند گرفت.
 وی ب��ا تاکی��د ب��ر این که در حال حاضر مرج��ع قیمت گذاری 
خودرو در کش��ور، ش��ورای رقابت اس��ت، ادامه داد: صدور این 
دعوتنامه ها بر اس��اس قیمت اعالم ش��ده و مورد تأیید شورای 
رقابت صورت گرفته و گروه خودروس��ازی س��ایپا به مفاد این 

ضوابط عمل کرده است.  

گـروه صنعت و تجارت: كارشناسـان و فعـاالن حوزه تجارت 
معتقدند، اگرچه تحريم ها و كرونا از عوامل موثر بر روند تجارت 
خارجی بوده، اما صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های ناگهانی 
نيز بر روند منفی تجارت موثر است، برای رهايی از اين وضعيت 
بايد خط مشـی بلند مدتی برای تجارت ايجاد شـود. براساس 
اعالم گمرک جمهوری اسـالمی ايران در 9 ماه سـال جاری، 
110 ميليـون تـن كاال بـه ارزش 52 ميليـارد دالر بين ايران و 
كشورهای مختلف جهان مبادله شد كه سهم صادرات 85.2 
ميليون تن به ارزش 25 ميليارد و يكصد ميليون دالر بود. بر 
اين اساس، مقايسه صادرات غيرنفتی كشورمان با مدت مشابه 
سال قبل از لحاظ وزن و ارزش به ترتيب 17 و 20 درصد كاهش 
نشـان می دهد. سـهم واردات از سر جمع تجارت خارجی در 
ايـن مـدت به لحاظ وزنی 25 ميليـون تن و از حيث ارزش 26 
ميليارد و 800 ميليون دالر بود كه نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته از نظر وزن يك درصد و از لحاظ ارزش 16 درصد كاهش 

يافته است.
از میزان 25 میلیون تن کاالی وارداتی به کشور 17 میلیون و 
500 هزار تن را کاالهای اساسی تشکیل می دهد و 70 درصد 
وزن واردات را 25 قلم کاالی اساس��ی به خود اختصاص داده 
اس��ت. لذا کاهش 20 درصدی ارزش واردات در 9 ماه ابتدای 
امس��ال نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل حاکی از آن است که 
صادرات کش��ورمان روزهای خوبی را س��پری نکرده اس��ت. در 
رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور و دالیل کاهش صادرات 
کارشناس��ان نظرات مختلفی دارند و در مجموع مس��ائل داخلی 
و سیاس��ت های متناقض دس��تگاه های اجرایی از جمله بانک 
مرکزی در مقوله رفع تعهد ارزی ، تحریم های خارجی و مسائل 
ناش��ی از کرون��ا را از عوام��ل موثر بر کاه��ش تجارت  خارجی 

کشورمان عنوان می کنند. 
کاهش تجارت خارجی کش��ورمان نس��بت به سال قبل چندان 
قابل قبول نیس��ت، اما در وضعیت تجارت خارجی باید به این 
نکته توجه داشت که  در یک سال گذشته و بعد از شیوع ویروس 
کرونا در جهان ، در مجموع تجارت و رش��د اقتصاد کش��ورهای 
مختلف در سطح جهان متاثر از کرونا بودده است و تنها دو کشور 
چین و ترکیه مدعی بودند، در این دوران رشد مثبت اقتصادی 

داشته اند. کارشناسان معتقدند که تحریم ها از عوامل اثرگذار بر 
تجارت کشور است. در ماه های اخیر تحریم ها و محدودیت های 
ناش��ی از آن و همچنین کرونا به وضعیت تجاری و به عبارتی 
صادرات و واردات کشورمان لطمه زده است، اما بانک مرکزی 
اعالم کرد که رشد اقتصادی در 9 ماه گذشته منفی نبوده و مرکز 
آمار ایران نیز  رش��د اقتصادی کش��ور را منفی یک درصد اعالم 
کرده که این خبر خوبی است و نشان می دهد که اقتصاد کشور 
در حال کمر راس��ت کردن زیر بار فش��ارهای ناشی از تحریم ها 

است و توانسته اثرات تحریم ها را خنثی کند.

دالیل کاهش صادرات در سال جاری  � 
در همین ارتباط محمد الهوتی رئیس کنفدراس��یون صادرات 
ایران در مورد دالیل کاهش تجارت خارجی کشور معتقد است 
که در ۴ ماه ابتدای امسال به دلیل محدودیت های ناشی از کرونا 

اغلب مرزها مس��دود بود و تقاضا در بازارهای هدف صادراتی 
کاهش یافته بود، اما به مرور و با برطرف ش��دن این مش��کالت 
ش��رایط نقل و انتقال کاال بهتر ش��د به طوری که در 6 ماهه 
دوم س��ال صادرات افزایش یافت و پیش بینی می ش��ود، روند 
افزایش صادرات تا پایان سال ادامه یابد، اما میزان صادرات به 
میزان صادرات سال گذشته نخواهد رسید. وی یکی از دالیل 
عدم رش��د صادرات متناس��ب با افزایش نرخ ارز را  سیاس��ت 
های متعدد و بخش��نامه های متناقض در موضوع بازگش��ت ارز 
و رف��ع تعه��د ارزی صادرکنن��دگان می داند و عنوان می کند که 
با ابالغ این بخش��نامه در مورد بازگش��ت ارز، بارقه امید در دل 
صادرکنندگان به وجود آمد اما این بخش��نامه تا امروز اجرایی 
نش��ده اس��ت، در حالی که پیش بینی می ش��ود با اجرایی شدن 
آن بسیاری از مشکالت برطرف شود و روند افزایش صادرات 

مجددا ادامه یابد. 

از طرف دیگر برای اینکه صادرکننده بتواند بازار جدیدی را به 
وجود بیاورد، ماه ها و حتی س��ال ها را  باید صرف کند تا بتواند 
در آن بازار، محصوالتش را عرضه کند، اما ناگهان  توسط یک 
دس��تورالعمل و بخش��نامه  داخلی آن بازار را به راحتی از دس��ت 
می رود،  بنابراین  دولت ها عالوه بر اینکه باید فضای همکاری 
با سایر کشورها را مساعد کنند، حمایت  از صادرکنندگان را هم 
باید در اولویت قرار دهند. به نظر می رس��د  یکی از مهم ترین 
نیازهای ما در ش��رایط فعلی برای توس��عه صادرات، ایجاد یک 
خ��ط مش��ی بلندمدت اس��ت که به هیچ عن��وان تحت تغییرات 

داخلی روزانه قرار نگیرد. 
در حالی که بس��یاری از دس��ت اندرکاران امر تجارت بخش��ی از 
کاهش تجارت در س��ال جاری را عالوه بر اثرات تحریم های 
ظالمانه آمریکا ناشی از شیوع بیماری همه گیر کووید 19 عنوان 
می کنند و البته برخی نیز معتقدند که دولت ها در طی سالیان 
گذشته هیچ برنامه حمایتی برای توسعه صادرات نداشته اند و 
اصال مقوله تجارت آنچنان که باید مورد توجه نیست، لذا نباید 
انتظار داش��ت که ما در این زمینه پیش��رفتی را ش��اهد باشیم. از 
جمله مسائلی که اغلب دست اندرکاران امر تجارت در وضعیت 
تجاری به آن اشاره می کند شیوه های رفع تعهد ارزی از سوی 
بانک مرکزی که بس��یاری معتقدند با توجه به ش��رایط س��خت 
نقل و انتقاالت مالی بر اثر تحریم ها بهتر اس��ت از روش های 
جایگزین برای بازگشت ارز حاصل از صادرات بهره گرفت و به 
عبارتی شیوه تهاتر کاال در برقرار روابط تجاری مورد توجه باشد 
و در مورد کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان از همان 

شیوه های قبلی یعنی مبادالت ریالی استفاده شود.
به نظر می رسد در غیبت اقدامات راهبردی، که تعداد رایزنان 
بازرگانی در کشورهای هدف به بهانه های مختلف از قبیل اینکه 
در شرایط فعلی توان پرداخت حقوق به رایزنان بازرگانی وجود 
ندارد، کاهش نیز پیدا کرده و هیچ مشوقی برای صادرات پرداخت 
نشده و خبری هم از سرمایه گذاری در مگاپروژه های صادراتی 
و انعقاد پیمان های ارزی و تجاری دو جانبه نیست و هیچ برنامه 
و یا اقدامی برای برگزاری نمایشگاه ها در خارج از کشور  انجام 
نشده، کامال طبیعی است که این وضعیت تجارت ما ارتقا نیابد 

که هیچ، افت و کاهش آمار را هم تجربه کند.

حجمتجارتخارجیدرسالجاریکاهشیافت

 نقشه راه بلندمدت؛ حلقه مفقوده طرح توسعه صادرات

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

پرداخت1000میلیاردتومانتسهیالتبهمعادنکشورصادراتسهمیلیارددالریبهافغانستان
رییس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با اش��اره به صادرات سه میلیارد دالری 
ایران به افغانستان، گفت:  چهاردهمین نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل برگزار 
می شود. به گزارش روابط عمومی سازمان توسعه تجارت به نقل از چهاردهمین 
نمایشگاه اختصاصی ایران در کابل، حمید زادبوم گفت: پس از یک دوره نزدیک 
به یک س��اله توقف برگزاری نمایش��گاه های جمهوری اس��المی ایران در خارج از 
کش��ور، 21 تا 2۴ بهمن ماه س��ال جاری چهاردهمین نمایش��گاه اختصاصی ایران 
در کابل برگزار خواهد ش��د. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صادرات 

ایران به افغانس��تان در حال حاضر از رقم س��ه میلیارد دالر در س��ال عبور کرده و با برنامه ریزی انجام ش��ده درباره 
تنوع بخشی به سبد صادراتی ایران به افغانستان امیدواریم تا پایان سال آینده این رقم به پنج میلیارد دالر در سال 
افزایش یابد که جهش بس��یار معنا دار و خوبی اس��ت . رئیس س��ازمان توس��عه تجارت ایران تصریح کرد: برگزاری 
این نمایش��گاه پس از یک دوره قریب به یکس��اله محدودیت های ناش��ی از کرونا فرصت بس��یار مناس��بی جهت 
حضور در بازار افغانس��تان و تجدید ارتباط با مش��تریان قدیمی و یافتن بازارهای جدید اس��ت که صادرکنندگان و 

تولیدکنندگان باید از آن نهایت استفاده را ببرند. 

مع��اون ام��ور مع��ادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: صندوق 
بیمه حمایت از فعالیت های معدنی س��ه هزار میلیارد تومان تس��هیالت حمایتی و 
آسان به این واحدها پرداخت می کند که از این میزان یکهزار میلیارد تومان تاکنون 
عملیاتی شده است. به گزارش شاتا، داریوش اسماعیلی در نشست شورای معادن 
اس��تان کرمان با حضور وزیر صمت و اس��تاندار کرمان افزود: فرایند پرداخت این 
تس��هیالت نیاز به ضمانت ندارد و ش��رکت های معدنی از پرداخت تس��هیالت به 
واحده��ای معدن��ی حمای��ت کرده و آنان را به بانک ها معرفی می کنند. وی اضافه 

کرد: واحدهای معدنی اس��تان ها در بخش اکتش��اف، اس��تخراج و فراوری می توانند از این ظرفیت اس��تفاده کنند. 
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه چهار هزار میلیارد تومان پیش��نهاد 
درآمد معدنی داریم، گفت: مجلس ش��ورای اس��المی تخصیص حقوق دولتی معادن به وزارت صمت را مصوب 
کند و پس از آن تخصیص یابد. اس��ماعیلی افزود: یکهزار و 200 میلیارد تومان ردیف اعتباری س��ال 99 وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت اس��ت که نیمی از آن تخصی��ص یافته که در صورت تخصیص حقوق دولتی معادن، بر 

اساس قانون 15 درصد حقوق دولتی معادن از هر میزان درآمد، به استان ها پرداخت می شود. 

ریل گذاری ناقص دولت ها برای صنایع 
امیررضا واعظ آشتیانی، مدیرعامل اسبق شرکت شهرک های صنعتی ایران در گفتگویی 
اظهار کرد: صنایع کوچک و بزرگ معایب و مزایایی را دارد، اما آنچه که مورد نظر است 
اینکه برخی از صنایع مانند صنایع مادر، ماش��ین س��ازی، فوالد، مس و... صنایع بزرگ 
هس��تند و قابلیت کوچک بودن ندارند. واعظ آش��تیانی ادامه داد: اما آنچه که حدود س��ه 
دهه در کشور های بزرگ دنیا و به ویژه کشور های شرق آسیا مانند ژاپن، کره، اندونزی 
و چین اتفاق افتاد تقویت کردن صنایع کوچک بود که در این مسیر نیز موفق بوده اند. 
این کارشناس مسائل صنعتی ادامه داد: رشد صنایع کوچک و متوسط به دلیل کارآمدی 
و بهره وری باالتر و قابلیت تولید بدون کارخانه از جمله مزیت هایی است که رمز موفقیت 
کش��ور های توس��عه یافته و در حال توس��عه است. مدیرعامل اسبق شرکت شهرک های 
صنعتی ایران گفت: در صورت تداوم چنین سیاست هایی جامعه را درگیر تولید می کنند 
و همه افراد در افزایش تولید نقش آفرینی دارند و ظرفیت های بال اس��تفاده به بهترین 
روش بکار گرفته می شود. وی تصریح کرد: بین 65 تا 70 درصد تولید کشور های شرق 
آسیا و اروپا را صنایع کوچک و متوسط تشکیل می دهد و بیش از 90 درصد اشتغال نیز 

در همین صنایع ایجاد می شود.
واعظ آشتیانی یادآور شد: دیگر کشور های توسعه یافته و در حال توسعه به سمت بزرگ 

کردن صنایع خود نمی روند چراکه به دنبال کاهش ریس��ک های احتمالی آن هس��تند 
و ترجیح��ًا تولی��دات خ��ود در صنایع کوچک را به صورت برون س��پاری انجام می دهند. 
مدیرعامل اس��بق ش��رکت ش��هرک های صنعتی ایران ادامه داد: توسعه صنایع کوچک 
یکی از الزامات توسعه یافتگی است که متأسفانه امروز در کشور این موضوع عالوه بر 
اینکه به طور جدی پیگیری نمی شود بلکه از همان صنایع کوچکی که در حال فعالیت 

بوده اند حمایت ها دریغ شده است. وی با تأکید بر اینکه برای تشکیل و راه اندازی صنایع 
بزرگ نیاز به س��رمایه زیادی اس��ت که این میزان برای اقتصاد هر کش��ور از جمله ایران 
چالش برانگیزاست، گفت: علی رغم اینکه سهام برخی از این صنایع در بورس عرضه 

می شود، اما باز هم نیاز به سرمایه کالنی دارند.
واعظ آشتیانی گفت: باید قبل از اعالم هر طرحی ریل گذاری آن و اهداف تحقق برنامه ها 
مشخص شود، در غیر این صورت بازهم این برنامه ها مانند طرح های سنوات گذشته با 
شکست مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد: حاال که موضوع راه اندازی صنایع بزرگ 
مطرح شده، می خواهند ناتوانی متولیان در هدایت و توسعه صنایع کوچک را با توجه به 
بی تدبیری ها در جریان توسعه تولید نشان می دهد. این تحلیلگر مسائل صنعتی ادامه 
داد: این همه مشکل در بخش صنعت کشور به دلیل چاق بودن و ناکارآمدی دولت است 
و فرار از استفاده نیرو های انسانی ماهر و ظرفیت های زیاد تولید نشانه ای از انگیزه تورم 
زای آن است که به دلیل مسائل پشت پرده ترجیح می دهند به جای تقویت بنیه فعلی 
صنایع به دنبال راه اندازی صنایع بزرگ باشند تا بتوانند به مقاصد خود برسند. وی ادامه 
داد: دولت تنها با مطرح کردن این پیش��نهاد ها خوراک رس��انه ها را تأمین می کند و در 

نهایت بعد از یک پروسه هرچند کوتاه، این موضوعات را به فراموشی می سپارد.

بررس��ی آمار عملکرد در بخش فوالد در دوره 9 ماهه 
امسال گویای صادرات 5.6 میلیون تن به ارزش بیش 
از دو میلیارد و 179 میلیون دالر اس��ت که ۴7 درصد 
ارزش آن متعلق به شمش است. به گزارش ایرنا برپایه 
جداول آماری گمرک ایران حاکی اس��ت، آذرماه 839 
هزار تن فوالد به ارزش 35۴ میلیون دالر صادر ش��د. 
بررس��ی ارزش صادرات فوالد در دوره 9 ماهه امس��ال 
گویای آن است که شمش با سهم ۴7 درصدی در مدت 
یاد ش��ده بیش��ترین سهم صادرات را به خود اختصاص 
داد و سپس شمش سهمی حدود 27 درصد را داشت. 
سهم وزنی بیلت و بلوم با رقم دو میلیون و 772 هزار 
تن بالغ بر ۴9 درصد ازحجم صادرات را کس��ب کرد و 
ش��مش اس��لب هم با یک میلیون و 593 هزار تن بالغ 

بر 28 درصد سهم وزنی را دارد. 
آمارهای مورد بررسی در ارتباط با دوره 9 ماهه امسال، 

میزان صادرات 597 هزار تن میلگرد به ارزش 253.۴ 
میلی��ون دالر را نش��ان می ده��د ک��ه از لحاظ وزنی و 
ارزشی به ترتیب 11 و 12 درصد صادرات این مدت را 
نشان می دهد. ارزیابی ها در ارتباط با پایین بودن سهم 
صادرات میلگرد با رش��د 12 درصدی در مقایس��ه با 9 
ماهه پارسال نسبت به کل صادرات فوالد، نشانه اعمال 
تعرفه گمرکی از سوی بازارهای هدف بر روی صادرات 

ایران با تالش برای حمایت از تولید داخل است.
 براس��اس این گزارش، صادرات ش��مش فوالدی در 
هشت ماهه امسال به رقم سه میلیون و 787 هزار تن 
رسید که در مقایسه با مدت مشابه پارسال کاهش 13 
درصدی را نشان می دهد. برپایه جداول آماری انجمن 
یاد ش��ده، هش��ت ماهه ابتدایی پارسال چهار میلیون و 
377 هزار تن ش��مش فوالد صادر ش��ده بود. همچنین 
در بخش صادرات شمش در حوزه اسلب، صدور 91۴ 
هزار تن ثبت شد که در مقایسه با هشت ماهه ابتدایی 
98 ک��ه رق��م ی��ک میلیون و ۴18 هزار تن بود، کاهش 

36 درصدی را ثبت کرد. 
پیش از این نیز برخی رس��انه ها اعالم کرده بودند که 
تولید فوالد خام ایران در دوره 11 ماهه 2020 میالدی 
باستناد گزارش انجمن جهانی فوالد به حدود 13 درصد 
رسید که باالترین رشد در بین تولیدکنندگان این فلز 

راهبردی است.

بررس��ی های میدانی نش��ان می دهد، وضعیت بازار خودرو 
در حالت بسیار آشفته ای است. چراکه تولید خودرو داخلی 
نسبت به حد نصاب سال 1396 تقریباً نصف شده است. در 
همین رابطه از کمیسیون تلفیق بودجه 1۴00 خبر رسیده که 
تغییراتی در فرایند واردات خودرو اعمال شده است. مصوبه 
کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص واردات خودرو دو رکن 
اساسی دارد. اول اینکه واردات خودرو به مناطق آزاد در سال 
آتی ممنوع است. این نکته ای است که در بسیاری از رسانه ها 
به نقل از کمیسیون تلفیق مطرح شد. اما رکن دوم این مصوبه 
این اس��ت که در س��ال آتی خودروهای موجود در مناطق 
آزاد می تواند برای ورود به س��رزمین اصلی ثبت س��فارش 
ش��وند. بر این اس��اس هرچند ارزی بابت واردات خودرو از 
کشور خارج نمی شود اما به صورت گسترده مجوز واردات 
خودروهای کارکرده و دست دوم و یا به عبارتی مستعمل 
صادر ش��ده اس��ت. نکته جالب توجه اینکه براساس قوانین 
باالدس��تی واردات خودرو مس��تعمل ممنوع است اما به هر 
ترتیب کمیسیون تلفیق این مجوز را صادر کرده و در صورت 
تأیید در صحن علنی مجلس احتمال واردات خودروهای 
موجود در مناطق آزاد به سرزمین اصلی بسیار زیاد است. در 
مصوبه کمیسیون تلفیق آمده بود، دولت به منظور تنظیم بازار 
خودروهای وارداتی مکلف شد، ضمن شناسایی خودروهای 
خارج��ی غیرآمریکای��ی موجود در مناطق آزاد با اخذ حقوق 
گمرکی و سود بازرگانی متناسب با معیارهای مشخص 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. همچنین نرخ سود 
بازرگانی در تناسب با نوع خودرو و سال ساخت باید بگونه ای 
تنظیم شود که در مقایسه با قیمت های کف بازار، منجر به 
سود غیرمتعارف بیش از 20 درصد برای واردکنندگان نشده 
و در صورت مشاهده روند فزاینده تفاوت میان قیمت های 
کف بازار و وارداتی، دولت می تواند نسبت به تجدید نظر در 
نرخ س��ود بازرگانی اقدام کند. واردات خودروهای موضوع 
این تبصره برای سازمان های مناطق آزاد تجاری و صنعتی و 
شرکت های تابعه آن ها و دستگاه های موضوع ماده 5 قانون 
مدیریت خدمات کش��وری و نهادهای عمومی غیردولتی 
و ش��رکت های تابعه آنها ممنوع اس��ت، همچنین واردات 
هرگون��ه خودرو در س��ال 1۴00 به مناط��ق آزاد تجاری و 

صنعتی ممنوع است.

مجلس واردات خودرو دست دوم را آزاد كردارزش صادرات فوالد به بيش از 2/1 ميليارد دالر رسيد 
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عرضهواحدهایاستیجاریدربنگاههایامالک۳0درصدافزایشیافت

 واکنش مثبت بازار مسکن به طرح مالیات بر خانه های خالی 
گروه مسـكن: معاون وزيرشهرسـازی با اشاره به اثرات مثبت 
قانون جديد ماليات بر خانه های خالی می گويد حتی پيش از 
تبديل شدن به قانون و صرفا با مطرح شدن آن، عرضه مسكن 

استيجاری به بازار 30 درصد افزايش يافت. 
۴ دی م��اه رئی��س جمهور قانون اصالحیه ماده 5۴ مکرر قانون 
مالیات ه��ای مس��تقیم )قانون مالیات های مس��تقیم( را که در 
تابستان و پاییز امسال روند طوالنی تصویب در مجلس و تأیید 

در شورای نگهبان را طی کرد، به وزیر اقتصاد ابالغ کرد.
به زعم بسیاری از کارشناسان، این اصالحیه بخش عمده ای از 
کاس��تی های قانون سابق مالیات های مستقیم )مصوب بهمن 
9۴( را برطرف کرده اس��ت و چون ارقام مالیاتی س��نگینی برای 
مالکان بیش از یک واحد مس��کونی که ملک ش��أن را به بازار 
عرضه نکرده اند در نظر گرفته شده، از بازدارندگی کافی برخوردار 

خواهد بود.
در بسیاری از کشورهای دنیا، دولت ها توانسته اند با وضع مالیات 
ب��ر خانه های خالی، از س��رمایه ای ش��دن ای��ن کاال جلوگیری 

کنند.

 شناسایی ۱.۵ میلیون خانه خالی از مجموع ۲.۵ � 
میلیون واحد

برآوردها از تعداد خانه های خالی از سکنه بر اساس سرشماری 
نفوس و مسکن سال 1395، بیش از 2.5 میلیون واحد مسکونی 
است؛ هر چند که محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی اخیراً از 
شناس��ایی 1.5 میلیون واحد مس��کونی خالی تا کنون با استفاده 
از اطالعات بارگذاری ش��ده در س��امانه امالک و اس��کان خبر 

داده است.
پیش از این نیز از شناسایی حدود 50 درصد واحدهای مسکونی 
در کش��ور و ثبت آنها در س��امانه اس��کان خبر داده شده بود؛ این 

در حالی اس��ت که بر اس��اس سرش��ماری نفوس و مسکن سال 
95، تعداد خانه های کش��ور حدود 27 میلیون واحد و خانوارها 

2۴ میلیون خانواده است.
کارشناسان اقتصادی، پایه مالیاتی رایج در دنیا برای خانه های 
خال��ی را، عام��ل افزایش عرضه واحدهای مس��کونی به بازار و 
درنتیجه حفظ تعادل در بازار عرضه و تقاضای مس��کن اعم از 
ف��روش و اج��اره می دانند؛ نه عامل��ی برای افزایش درآمدهای 
دولت ها. در الیحه بودجه س��ال آتی، س��قف درآمد دولت از اخذ 
مالیات از مالکان خانه های خالی از سکنه 200 میلیارد تومان در 

نظر گرفته است؛ در قانون بودجه سال جاری نیز به اخذ مالیات 
از خانه های خالی اش��اره ش��ده اما در خصوص س��قف درآمدی 
آن، اظهار نظر نش��ده اس��ت. حتی دولت موظف بوده حداکثر تا 
پایان اردیبهشت ماه امسال، آئین نامه اجرایی مربوطه را تدوین 
می کرده، اما با گذشت 10 ماه از سال 99، آئین نامه این بند از 

قانون بودجه امسال تهیه نشده است.

 � قانون جدید چه می گوید؟
علیرغم اینکه در قانون مالیات های مستقیم مصوب بهمن 9۴ 

به اخذ مالیات از خانه های خالی اش��اره ش��ده بود اما این قانون 
ضمانت اجرایی نداش��ت چرا که ش��یوه مؤثری برای شناسایی 
خانه های خالی وجود نداشت و حتی در صورت شناسایی، برای 
مالکان خانه های خالی که خانه خود را جهت اجاره به بازار عرضه 
نمی کردند، نرخ مالیاتی مؤثری در نظر گرفته نشده بود. اما در 
اصالحیه ای که امس��ال مجلس تصویب کرد و با تأیید ش��ورای 
نگهبان، از سوی رئیس جمهور ابالغ شد، ضمانت های اجرایی 

خوبی جهت اجرا در نظر گرفته شده است.
براساس این قانون، خانه هایی که خالی محسوب شوند ماهانه 
بای��د مالیات��ی مع��ادل دو برابر ارزش اجاره هرماه پرداخت کنند 
و این ضریب در س��ال های بعد 50 درصد نس��بت به س��ال قبل 

افزایش خواهد یافت.

 � قان���ون مالی���ات ب���ر خانه ه���ای خال���ی؛ راه���ی برای 
کاهش سفته بازی در بازار مسکن

محمودزاده، اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی را حرکتی 
در جهت خروج مس��کن از بعد س��رمایه گذاری و سفته بازی در 
بازار مس��کن ایران دانس��ت و افزود: این سیاس��تی است که در 
همه جای دنیا اعمال می ش��ود تا مس��کن را از ش��رایط سرمایه 

گذاری خارج و به کاالی مصرفی تبدیل کنند.
وی مس��کن را به عنوان کاالیی که بیش��ترین س��هم در س��بد 
هزینه ه��ای خان��وار دارد معرفی کرد و ادامه داد: بازار مس��کن، 
یکی از نیازهای اولیه برای تش��کیل خانواده اس��ت؛ بنابراین با 
بازارهای سرمایه ای دیگر متفاوت است لذا با راه اندازی سامانه 
امالک و اس��کان از س��ال گذشته و بارگذاری هایی که صورت 
گرفت، در مرحله اول بیش از 1.5 میلیون پیامک برای مالکان 
واحدهایی که از نظر این س��امانه، خالی تش��خیص داده ش��ده 

بودند، ارسال کردیم.

اخبار كوتاه

زيربنايی

کارگرانتاپنجشنبهفرصتدارنددرطرحمسکنملیثبتنامکنندمحدودیت۶0درصدیپروازهاادامهمییابد
درپی مکاتبه های متعدد شرکت های هواپیمایی برای لغو شدن محدودیت 60 درصدی 
پذیرش مسافر در پروازهای داخلی، رییس سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد: 
حتی اگر این پروتکل تنها در ایران اجرا شود تا زمانی که ستاد ملی مقابله با کرونا آن 
را لغو نکند بر اعمال آن نظارت می کنیم.  از ابتدای آبان ماه محدودیت 60 درصدی 
برای پذیرش مسافر در پروازهای داخلی از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب 
و ابالغ شد و از همان زمان شرکت های هواپیمایی نسبت به اعمال این محدودیت 
انتقاد داشتند و در چندین مرحله با ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارتخانه های بهداشت، 

درمان و آموزش پزشکی و راه و شهرسازی مکاتباتی داشتند اما تاکنون پاسخی در این زمینه دریافت نکرده اند. کار به 
جایی رسید که مقصود اسعدی سامانی –دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی- اعالم کرد که برای برداشته شدن این 
محدودیت که در شرایط کنونی اقتصادی و کرونایی فشار مضاعفی بر ایرالین ها وراد کرده و در هیچ یک از ایرالین ها 
رعایت نمی شود، به رییس جمهور نامه ای را ارسال کرده است. تورج دهقان زنگنه � رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
� در این باره به ایسنا گفت: این نکته که اعمال محدودیت های 60 درصدی برای پذیرش مسافر در پروازها در هیچ 

یک از ایرالین ها اجرایی نشده و از سوی یاتا و ایکائو نیز توصیه نشده، درست است.

کارگران تا آخر وقت روز پنج شنبه 25 دی ماه فرصت دارند برای ثبت نام در طرح 
مسکن ملی و خانه دار شدن اقدام کنند.  امکان ثبت نام کارگران در سامانه جامع 
اقدام ملی مسکن به دنبال امضای تفاهم نامه ساخت 200 هزار واحد مسکونی 
برای کارگران و بازنشس��تگان فراهم ش��ده اس��ت که دی ماه س��ال گذشته میان 
وزارت کار و وزارت راه وشهرسازی منعقد شد. محمد جعفر کبیری � معاون امور 
تعاون وزارت کار� درباره نحوه ثبت نام کارگران در طرح مسکن ملی می گوید: 
کارگران می توانند هم در طرح مسکن ملی ثبت نام کنند و هم به عضویت تعاونی 

های مسکن درآیند. به موجب این طرح زمین در اختیار تعاونی مسکن کارگری قرار می گیرد و از زمینهای جوار 
ش��هرکهای صنعتی که امکان س��اخت در آنها وجود دارد، اس��تفاده می ش��ود. وی می افزاید: در حال حاضر بیش��تر 
کارگران یا عضو تعاونی ها هستند یا تشکل کارگری دارند و می توانند از طریق آنها برای ثبت نام در طرح مسکن 
ملی یا عضویت در تعاونی مسکن اقدام کنند ولی چنانچه عضو هیچ تعاونی مسکن یا تشکل کارگری نباشند می 
توانند درخواست خود را به کارفرمایان ارائه دهند و یک تعاونی مسکن تشکیل دهند و در نهایت از طریق سامانه 

جامع هوشمند بخش تعاون بدون مراجعه حضوری تعاونی خود را به ثبت برسانند.

هشدار جدی به مسافران ایرانی استانبول

رئیس خانه اقتصاد ایران و ترکیه می گوید، مسافران ایرانی باید 
در جریان س��فر به ترکیه مراقب کالهبرداری های گس��ترده در 
این ش��هر باش��ند.  جالل ابراهیمی در گفت و گو با ایس��نا، اظهار 
کرد: بر اس��اس آخرین آمارهای ارائه ش��ده از سوی دولت ترکیه، 
امروز شهر استانبول بیش از 15 میلیون نفر جمعیت دارد و به طور 
معمول این جمعیت با یک میلیون مسافر خارجی از مرز 16 میلیون 
نفر نیز عبور می کند. به گفته وی، س��فر ایرانی ها که در ماه های 
ابتدایی شیوع ویروس کرونا به دلیل مسدود شدن مرزها و توقف 
پروازهای مستقیم به حداقل رسیده بود، در هفته های گذشته با از 
سرگیری پروازهای مستقیم بار دیگر افزایش یافته و در این مسیر 
توجه مسافران ایرانی به برخی هشدارها بسیار اهمیت دارد. رئیس 
خانه اقتصاد ایران و ترکیه با اش��اره به برخی مش��کالتی به وجود 
آمده برای مسافران خارجی در استانبول، بیان کرد: با اینکه برای 
حفاظت این ش��هر 6300  و ۴2 هزار و 900 نفر پلیس و  5000 
نگهبان ویژه کوچه ها و937 نفر نگهبان س��احلی وجود دارد، اما 
کالهبرداری اینترنتی و تلفنی که خود را پلیس، بازپرس، دادستان 
و یا مدیران مختلف ارگانها و نهادها معرفی میکنند، افزایش یافته  
که مسافران ایرانی باید در این خصوص کامال هشیار باشند. این 
گروه با ردیابی محل سکونت و یا محل کار و با شگردها و ترفندهای 
کالهبرداری شماره حساب و یا اطالعات محل زندگی را در کشور 
محل زندگی اصلی پیدا کرده و ش��روع به اخاذی و کالهبرداری 
می کنند. ابراهیمی درباره جزییات مشکالت به وجود آمده برای 
برخی از مس��افران نیز گفت: ایرانیان دقت کنند تا از گرفتن هر 
نوع قرص و استفاده از اتومبیل های شخصی و یا عبوری به جای 
اتومبیل های کرایه ای، شدیدا خودداری نمایند و فقط از آژانس 
های مطمئن و یا وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. به گزارش 
ایسنا، بر اساس آمارهایی که پیش از شیوع کرونا منتشر می شد، 
بیش از دو میلیون ایرانی در سال به ترکیه سفر می کردند. با شیوع 
کرونا و با توقف پروازهای مستقیم، تعداد مسافران ایرانی ترکیه 
به شکل قابل توجهی کاهش یافت. در هفته های گذشته و با از 
سرگیری پروازهای مستقیم، بار دیگر سفر به این همسایه غربی 

در میان ایرانی ها افزایش یافته است.

مفقودی - سند ،  برگ سبز و کارت خودرو کامیونت سیستم نیسان تیپ 2۴00مدل 1379به شماره 
پالک 277 س 38 ایران 2۴شماره موتور 00152181شماره شاسی 00C53297  به نام سید قدرت 

اهلل موسوی نسب مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
---------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 139960318018003۴00 
مورخ 22. 9. 99 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای کوروش 
قاس��می بازقلعه فرزند غالمرضا به ش��ماره ملی 6539262655 در شش��دانگ یک باب خانه ویالیی و 
انباری به مس��احت 38 . 186 متر مربع مجزی ش��ده از 21 فرعی از س��نگ 8 اصلي واقع در قریه گله 
پردسر بخش ۴ گیالن که برای آن شماره ۴08 فرعی در نظر گرفته شده، خریداری از مالک رسمی 
)زارع:علی گیالن پور ( محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 

رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي است در صورت او  شد.م الف 2903

تاریخ انتشار نوبت اول: 21. 10. 99تاریخ انتشار نوبت دوم: 6. 11. 99
علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

------------------------------------
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  

 حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي 

 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 139960318001002018 مورخ  3. 7. 99 هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک 
ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بمانی اکرامی خشکبجاری به شماره شناسنامه 
2100 کد ملی 5189۴0177۴ صادره از رشت فرزند محمدتقی در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مساحت 27. 383 متر مربع به شماره پالک فرعی 36 از پالک شماره 8 فرعی از اصلی 5 واقع در بخش 
9 گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک رشت به نام مالک رسمی اولیه حاجی گل برمکی ، احراز مالکیت 
متقاضی نسبت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رسمی به متقاضی محرز گردیده است،لذا به 

منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 
به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 2921
تاریخ انتشار نوبت اول: 21. 10. 99تاریخ انتشار نوبت دوم: 6. 11. 99

سیدمحمد فرزانه شال_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه یک رشت
---------------------------------

مفقودی - دو برگ مبایعه نامه یک باب مغازه وزیر زمین  به متراژ 26 مترو60س��انتی متر مربع  که 
ملک واقع در اندیشه فاز یک خیابان 12 غربی تقاطع معلم  کوچه جنب اتاق برق شماره ثبتی 7278۴-

039990به شماره ملک۴6-2567از آقای میر محمد حسینی فرزند میر محمد به شماره شناسنامه دو 
به آقای اکبر نوروزی فرزند پرویز به شماره ملی 5۴59۴85207در تاریخ1380/05/28 انتقال و وی نیز 
در تاریخ1398/09/0۴ به شماره مبایعه نامه  2023 به آقای سید سلیمان موسوی فرزند سید مصطفی 
به ش��ماره شناس��نامه یک به کد ملی ۴9110636۴9 انتقال پیدا کرده اس��ت  در مورخه 1399/09/16 
در جلوی درب شهرداری اندیشه سرقت گردید که بدین وسیله اعالم می شود که اسناد فوق  از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.

گروه بورس: کش��مکش های نه چندان جدید بین وزارت صمت و 
بورس��ی ها بر س��ر قیمت گذاری دس��توری فوالد در بورس کاال باال 
گرفته و درحالی که وزارت صمت، قاطعانه پشت این تصمیم ایستاده، 
بورس��ی ه��ا تم��ام قد با آن مخالفت کرده ان��د. اما در این میان آنچه 
مهم اس��ت، از بین رفتن س��رمایه و اعتماد سهام داران بورسی است؛ 
مخصوصا که پای سهام داران عدالت هم به بازار سرمایه باز شده و 
هر تصمیمی می تواند روند حرکت بازار سرمایه را تغییر دهد و میزان 
س��رمایه س��رمایه گذاران این بازار که با احتس��اب مشموالن سهام 
عدالت به بیش از 50 میلیون نفر می رسد را دستخوش تغییر کند. 
به گزارش ایسنا، وزارت صمت حدود دوماه قبل قانونی تصویب کرد 
مبنی بر اینکه قیمت فروش شمش فوالدی در بورس کاال باید 80 
درصد  CIS )کش��ورهای مس��تقل همسود( باشد. در واقع هدف این 

وزارت خانه از تصمیم مذکور کنترل نرخ فروش فوالد بود.
ب��ورس کاال در آن زم��ان تصمی��م وزی��ر را پذیرفت و نماد فوالد در 
بورس پس دو تا س��ه روز روند نزولی، دوباره راه خود را پیدا کرد و 
متعادل شد. اما باال رفتن قیمت های جهانی و رشد چشمگیر قیمت 
شمش فوالد دوباره وزارت صمت را بر آن داشت تا تصمیم جدیدی 

درمورد قیمت فوالد در بورس کاال بگیرد.
نرخ جهانی فوالد  ۴60 دالر و در CIS)کشورهای مستقل همسود( 

13 دالر بود و در  بورس کاال 10 دالر عرضه می شد، درحال حاضر 
قیمت در CIS به 850 دالر رس��یده که رقمی چش��مگیری اس��ت و 
به همین دلیل علیرضا رزم حسینی، وزیر صمت روز دوشنبه اعالم 
کرد که قیمت پایه ش��مش فوالدی در بورس کاال، بر اس��اس 70 
درصد قیمت CIS خواهد بود. البته آقای وزیر اش��اره ای به قیمت 
های جهانی نکرد و دلیل این تصمیم را به گردن شرایط جنگی در 
کشور انداخت. در واقع رزم حسینی اعالم کرد که کشور در شرایط 
جنگی قرار دارد و در ش��رایط جنگی باید فوالد و پتروش��یمی قیمت 

گذاری انجام شوند.
آنچه در این میان اهمیت ویژه ای دارد و شاید حتی مهم تر از تعیین 
قیمت برای فوالد، نادیده گرفتن سهام داران و از بین رفتن اعتماد 
ان��ان اس��ت و اث��ر ای��ن تصمیم روی بازار س��رمایه، بیش از واقعیت 
است. اگر در بازار سرمایه اتفاقی رخ دهد و سود شرکتی 20 درصد 
کاهش یابد، قیمت س��هام بیش از 20 درصد و تا 50 درصد کاهش 
پیدا می کند، زیرا عدم اطمینان ایجاد می ش��ود. در مورد فوالد نیز 
قصه همین است. وقتی چنین تصمیماتی اخذ می شود، سهام دار باور 
ندارد مسئول کشور به دنبال سرمایه گذاری است و فضای نا اطمینان 
سرمایه گذاری ایجاد می شود؛ به طوریکه از زمان مطرح شدن این 

صحبت ها، سهم فوالد 15 درصد کاهش داشته است!

در تصمیم و اصرار بر قیمت گذاری دس��توری فوالد داس��تان بی 
اعتمادی س��رمایه گذار اس��ت و سهام دار نگران باالتر رفتن ریسک 
س��رمایه گذاری اس��ت، زیرا احتمال می دهد نرخ همه چیز کنترل و 

دستوری شود.

جای خالی دو راهکار در عرضه فوالد در بورس � 
در این میان اما کارخانه های پروفیل هس��تند که س��ود اصلی را از 
قیمت گذاری دستوری فوالد در بورس کاال می برند، زیرا می توانند 
مواد اولیه را با نرخ پایین بخرند و آنچه تولید می کنند را با نرخ آزاد 

بفروشند. پس اگر قرار است مواد اولیه برخی کارخانه ها و محصوالت 
ب��ا ن��رخ پایی��ن تر از نرخ جهانی عرضه ش��ود، انتظار می رود قیمت 
محصوالتی که تولید می ش��ود نیز پایین تر از نرخ جهانی باش��د. در 
واقع اگر قرار است قیمت فوالد کنترل شود، باید محصول پروفیلی 

ها که با قیمت آزاد عرضه می شود نیز کنترل شود.
ب��ه ط��ور کل��ی ب��ا توجه به اص��رار وزارت صمت ب��ر کنترل قیمتی 
محص��والت در ب��ورس کاال و از س��وی دیگر ع��دم کنترل قیمتی 
محصوالت نهایی و بی بهره ماندن مردم از قیمت های به نس��بت 
پایی��ن ت��ر انتظ��ار می رود دو روش برای این صنعت اعمال ش��ود. 
نخس��ت عرضه همه محصوالت از ابتدای زنجیره تامین تا انتهای 
آن به منظور حذف رانت و دیگری آزادسازی نرخ محصوالت بورس 
کاالست، زیرا محصوالت نهایی در برخی موارد با نرخ آزاد به دست 
مردم می رسد. همچنین انتظار می رود مسئوالن در اخذ تصمیمات 
خود س��هام داران که حاال تعداد آن ها با در نظر گرفتن مش��موالن 
س��هام عدالت به بیش از 50 میلیون نفر رس��یده اس��ت را هم در نظر 
بگیرند. ارزش واقعی س��هام عدالت از زمان آزادس��ازی این سهام تا 
کنون، تحت تاثیر نوسانات بازار کاهشی بوده، به طوریکه در اوایل 
مرداد شاهد این بودیم که ارزش واقعی سهام عدالت به ارزش اولیه 
حدود 500 تومان به 30 میلیون تومان هم رس��یده بود درحالی که 

این مبلغ تا 10 میلیون تومان هم کاهش یافت.
در این راستا روند کاهشی ارزش سهام عدالت در هفته گذشته ادامه 
داشت و با تصمیم جدید وزیر صمت، این روند شدت هم گرفت. به 
طوریکه ارزش واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه 532 هزار تومانی 
در روز ش��نبه )13 دی م��اه( 11 میلی��ون و 1۴0 ه��زار تومان بود که 
این رقم در روز چهارش��نبه )17 دی ماه( تا 10 میلیون و 620 هزار 
توم��ان کاه��ش یافت. یکی از دالیل این کاهش، تاثیر تصمیم اخیر 
بر روند کاهش��ی س��هم فوالد و تاثیر روند کاهش��ی س��هم فوالد به 
عنوان سهم لیدر، بر دیگر سهم هاست. سهم هایی که در پرتفوی 
س��بد س��هام عدالت جا خوش کرده اند و روند حرکت آن ها س��رمایه 
س��هام عدالتی ها را که اکثرا از اقش��ار ضعیف جامعه هس��تند را باال 

و پایین می کند.
در نهایت باید گفت س��رمایه گذاران در بازار س��رمایه تاکنون به حد 
کافی به آتش دخالت های گاه و بیگاه که تعادل این بازار را برهم زده، 
سوخته اند و روا نیست نقشه جدیدی آن هم به بهانه کنترل قیمت 
ها برای بورس کش��یده ش��ود. طی روزهای س��ه شنبه و چهارشنبه، 
ارزش بازار س��رمایه 2۴0 هزار میلیارد تومان افت کرد، زیرا بازار از 
تبعات قیمت گذاری دس��توری نگران اس��ت که دامنه آن به س��ایر 

حوزه ها از جمله پتروشیمی نیز کشیده شود. 

 کشمکش سازمان بورس و وزارت صمت ادامه دارد

 سنگینی فوالد روی شانه دارندگان سهام عدالت 

بورس 

تابل��وی معام��الت بورس امالک و مس��تغالت در بورس کاال با عنوان 
مستقل بازار امالک و مستغالت فعال شده است.

پس از عرضه چند فقره معامالت امالک و برگزاری مزایده های دولتی 
و بانک ها در این بورس، تابلوی مس��تقل بورس امالک و مس��تغالت 

نیز فعال شده است.
تا کنون ش��رکت عمران ش��هر جدید پردیس، وزارت دفاع و یک بانک 

خصوص��ی مزای��ده امالک خود اعم از مس��کونی، تجاری و اداری را در 
ب��ورس کاال منتش��ر کرده اند. ش��رکت ب��ورس کاال در بیانیه ای درباره 
کارمزد عرضه امالک در این بورس اعالم کرد: سقف کارمزد پذیرش 
اموال غیرمنقول که توس��ط بورس کاالی ایران اخذ می گردد، معادل 
یک دهم )0.1( درصد ارزش مال مورد عرضه بر اس��اس قیمت پایه تا 
س��قف 500 میلیون ریال می باش��د که تا اطالع ثانوی عرضه کننده از 

پرداخت این کارمزد معاف شده است. گفتنی است پیش از این محمود 
محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی و پروانه 
اصالنی مدیرکل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مس��کن این وزارتخانه از 
فعال شدن سازوکار فروش متری مسکن در بورس کاال و تفاهم وزارت 
راه با بورس کاال برای عرضه اوراق س��لف موازی اس��تاندارد مسکن که 
به پیش فروش متری مس��کن ش��ناخته می ش��ود، در آینده نزدیک خبر 

داده بودند. بر اساس این سازوکار انبوه ساز یا هر سازنده دیگرمی تواند 
پروژه مس��کونی خود را در قالب اوراق موازی اس��تاندارد )هر قطعه از 
برگه ه��ا ب��ا قیمت ه��ای مش��خص و ثابت برای یک مت��ر مربع از واحد 
مس��کونی از ه��ر پ��روژه( در بورس کاال عرضه ک��رده و خریداران نیز با 
تهیه این اوراق که همان پیش فروش مس��کن اس��ت، به تأمین مالی 

پروژه مذکور کمک می کنند.

تابلوی بازار امالک و 
مستغالت در بورس کاال 

فعال شد



    
    

يت
 سا

 در
روز

هر 
ه را 

زنام
ك رو

وني
كتر

ه ال
سخ

ن
يد.

ه كن
هد

شا
م      

w
w

w
.t

e
ja

ra
to

n
li
n

e
.i
r

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
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تجدیدفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
خریددودستگاهآسانسور5طبقهباظرفیت8نفر)۶00کیلوگرم(

دانشگاه صنعتی اراک در نظر دارد مناقصه عمومی يك مرحله ای خريد دو دستگاه آسانسور 5 طبقه با ظرفيت 8 نفر )600 كيلوگرم( 
به شماره 2099004243000018 را از طريق سامانه تداركات الكترونيكی دولت برگزار نمايد. كليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت 
آدرس به  )ستاد(  دولت  الكترونيكی  تداركات  درگاه سامانه  از طريق  پاكت ها  بازگشايی  و  مناقصه گران  پيشنهاد  ارائه  تا   اسناد 

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت مذكور و 
دريافت گواهی امضای الكترونيكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند. تاريخ انتشار در سامانه 1399/10/21 می باشد.

 مهلت زمانی دريافت اسناد مناقصه از سايت: ساعت 16 روز پنج شنبه مورخ 1399/10/25
مهلت زمانی ارائه پيشنهاد: ساعت 8 روز دوشنبه مورخ 1399/11/06

زمان بازگشايی پاكت ها: ساعت 8:30 روز سه شنبه مورخ 1399/11/07
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های »الف«: 

آدرس: اراک- خيابان دانشگاه، دانشگاه صنعتی اراک و تلفن: 09188603340
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:

مركز تماس: 021-41934
دفتر ثبت نام: 88969737 و 85193768

هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.

آگهیمزایدهعمومی
مزایدهفروشیکقطعهزمین

ش��هرداری تفرش در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره 901 مورخ 1398/08/08 مصوب ش��ورای محترم اس��المی ش��هر تفرش یک قطعه زمین واقع در خیابان 
ش�هید مطهری ابتدای خیابان ش�هید کمالی مقدم را برابر آئین نامه مالی ش��هرداری ها به فروش برس��اند کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه 

پیشنهاد و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه :1399/10/21 ساعت 15:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده:1399/10/30 تا ساعت 19:00 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1399/10/30 از ساعت 8:00 الی 1399/11/12 تا ساعت 19:00 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: 1399/11/15 ساعت 12:00 می باشد.
 اطالعات تماس دس��تگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مزایده و ارائه پاکت ها: اس��تان مرکزی، شهرس��تان تفرش، ش��هرداری تفرش 

تلفن: 086-36222018
نوبت اول :1399/10/21
نوبت دوم :1399/10/30

ت اول
نوب

 مجید قنبری- سرپرست شهرداری تفرش

آگهیمزایدهعمومی
مزایدهفروشیکدستگاهمینیبوسهیوندای

ش��هرداری تفرش در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ماره 701 مورخ 1399/07/05 مصوب ش��ورای محترم اس��المی ش��هر تفرش یک دستگاه مینی بوس هیوندای 
کروز را برابر آئین نامه مالی ش��هرداری ها به فروش برس��اند. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 

تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد.
تاریخ انتشار مزایده در سامانه: 1399/10/21 ساعت 15:00 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مزایده:1399/10/30 تا ساعت 19:00 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:1399/10/30 از ساعت 8:00 الی 1399/11/12 تا ساعت 19:00 می باشد.

زمان بازگشایی پاکت ها: 1399/11/15 ساعت 10:00صبح می باشد.
 اطالعات تماس دس��تگاه مزایده گزار جهت دریافت اطالعات بیش��تر در خصوص اس��ناد مزایده و ارائه پاکت ها: اس��تان مرکزی، شهرس��تان تفرش، ش��هرداری تفرش 

تلفن: 086-36222018 

نوبت اول :1399/10/21
نوبت دوم :1399/10/30

ت اول
نوب

 مجید قنبری- سرپرست شهرداری تفرش

فراخوانتجدیدمزایدهیکدستگاهمنزلمسکونيوتجاري
ادارهکلتعاونکارورفاهاجتماعياستانهرمزگان

این اداره کل در نظر دارد  یک واحد منزل مسکوني وتجاري   خودرا از طریق مزایده عمومي به شرح جدول ذیل به فروش برساند 

نام مرکز
پالک ثبتي 

آدرسقیمت کارشناسي کاربري متراژ)مترمربع(
فرعي اصلي 

واحد مسکوني 
تجاري 

3072شماره یک  
عرصه 350وعیان 

198
65/000/000/000ریالتجاري مسکوني 

بندر عباس –گلشهرجنوبي خیابان حکمت خیابان فردوس کوچه شب 
بواول شرقي پالک 11

متقاضیان جهت دریافت اوراق مزایده به س��امانه تدارکات الکترونیکي به ادرسhttps://eproca.setadiran.ir به ش��ماره مزایده    209900359۴000002  
مراجعه وبعد از دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه پیشنهاد قیمت ومستندات خود را بار گذاري نمایند.

تاریخ انتشارآگهي  مزایده در روزنامه: 1399/10/21و1399/11/02
مهلت دریافت اسناد مزایده از سامانه ستاد :از تاریخ1399/10/21  به مدت 10روزکاري مورخ    1399/11/01

مهلت بارگذري  اسناد مزایده در سامانه ستاد  :تا1399/11/02
زمان بازگشایي اوراق مزایده  : مورخ1399/11/0۴راس ساعت 10صبح در محل اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعي هرمزگان 

 زمان اعالم به برنده مورخ05 /1399/11    زمان بازدید :از 1399/10/021لغایت 1399/11/02همه روزه بجز روزهاي تعطیل از ساعت 8لغایت 13بجز روز پنجشنبه 
از 8لغایت 12

ضمنا"رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد :
1-برگزاري مزایده صرفا از طریق س��امانه تدارکان الکترونیکي دولت مي باش��د وکلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل دریافت اس��ناد پرداخت تضمین مزایده،پرداخت 

وتحویل کاال در بستر سامانه ازاین طریق امکان پذیر مي باشد.مبلغ سپرده واریزي 3/250/000/000ریال مي باشد 
)اصل فیش واریزي یا ضمانتنامه  را به این اداره کل واحددبیر خانه امور مالي در پاکت دربسته تحویل نمایند در زمان مقرر(

2-عالقمندان به شرکت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام ودریافت گواهي الکترونیکي )توکن(با شماره هاي ذیل تماس حاصل نمایند :
مرکز پشتیباني وراهبري سامانه :021-۴193۴

اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایراستانها،در سایت سامانه )https://eproca.setadiran.ir  (بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گرموجود است 

 
شناسه آگهی : 1075788

آگهيتجدیدمناقصهعمومی102-75-99الی10۳-75-99و
مناقصهعمومی101-75-99و104-75-99الی99-75-105

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه به شرح زیر به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

شماره 
مناقصه

مبلغّ برآورد بر اساس فهرست بهاء راهداری موضوع مناقصه
سال 99 ریال

مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار)ریال( براساس 
 آیین نامه تضمین معامالت دولتی 

به شماره 123۴02/ت50659ه� مورخ 9۴/9/22
120/000/000 ریال۴/18۴/526/1۴6 اصالح تقاطع و دوربرگردان ریواسیجان محور تویسرکان - سرکان101-75-99

تجدید 
102-75-99

اجرای عملیات حفاظ بتنی بلوک مفصلی ) نیوجرسی ( جهت محور ویان کبودرآهنگ و 
800/500/000 ریال16/002/508/823سایر محورهای حوزه استان

تجدید
103-75-99

اجرای عملیات نصب عالئم ایمنی و بهسازی و نصب تابلوهای اطالعاتی در سطح 
605/000/000 ریال12/097/612/230  راههای استان همدان

10۴-75-99HG180D1 225/000/000 ریالمقطوع  انجام عملیات بازسازی یکدستگاه گریدر هپکو مدل

600/000/000 ریالمقطوعخرید  2 دستگاه نمکپاش اتوماتیک  مجهز به تیغه برفروب جهت تجهیز ماشین آالت105-75-99
www.setadiran.ir محل دریافت اسناد :  سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی

جهت اطالع بیشتر به سایت http://IETS.MPORG.IR  مراجعه نمایید 
آخرین مهلت دریافت اسناد : تا ساعت 1۴ مورخ 99/10/25

آخرین مهلت ارائه  پیشنهاد قیمت : تا ساعت 1۴ مورخ : 99/11/06
محل تحویل پاکت الف به صورت فیزیکی: دبیرخانه اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی

www.setadiran.ir محل تحویل پاکت الف و ب و ج به صورت الکترونیکی: سامانه تدارکات الکترونیک دولت به نشانی
تاریخ بازگشائي پاکات : ساعت 9 صبح مورخ 99/11/07

 محل بازگشایي پاکات : سالن جلسات اداره کل واقع در همدا ن بلوار سید جمال الدین اسد آبادی نبش بلوار شهید ستار ابراهیمی 
مهلت اعتبار پیشنهاد قیمت : 3ماه

صالحیت الزم : مناقصه های شماره 101 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه و ترابری( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی
مناقصه های شماره 102  دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه و ترابری و ابنیه ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و گواهینامه مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

مناقصه شماره 103 دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری )حداقل رتبه 5 راه و ترابری ( از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
-قیمتها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد.   

پيمان و رسيدگي اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان م – الف 1429
نوبت اول:  99/10/21

نوبت دوم: 99/10/22 

وزارت راه و شهرسازي
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده ای 

استان همدان 

»آگهیمناقصهعمومییکمرحلهاي«
 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.ir انجام 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 1399/10/20 مي باشد.   

آخرین مهلت زماني دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت 19 روز چهارشنبه تاریخ 1399/10/2۴
آخرین مهلت زماني ارائه پیشنهاد : ساعت 1۴:30 روز یکشنبه تاریخ 1399/11/05

زمان بازگشایي پاکت ها : ساعت 8:30 صبح 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 

22 بهمن، مجموعه اداري امیر کبیر، شرکت شهرکهاي صنعتي استان اصفهان و تلفن 0311570
اطالعات تماس سامانه  ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس ۴193۴- 021

دفتر ثبت نام در تهران : 88969737 و85193768 -021 
 هزینه درج آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

موضوع مناقصه : محوطه سازي و جدولگذاري قسمتي از ناحیه صنعتي زواره )شماره 2099001281000106 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 22.135.122.۴9۴ریال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان 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 پیمانکاران : رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري

مدت اجرا:  6 ماه 
موضوع مناقصه : احداث ساختمان و محوطه سازي نگهباني شهرک صنعتي دهاقان )شماره 2099001281000107 در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه : 6.012.063.275ریال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بود جه کشور )اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار :  300.603.000ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته ابنیه
مدت اجرا:  8 ماه 

موضوع مناقصه : احداث مخزن 500 متر مکعبي آب ناحیه صنعتي گلستان )شماره 2099001281000108 در سامانه ستاد(
مبلغ برآورد اولیه : 9.61۴.766.07۴ریال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بود جه کشور )اعتبار طرح جاري/عمراني(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار :  397.057.000ریال
رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته آب

مدت اجرا:  6 ماه 
موضوع مناقصه : محوطه سازي ناحیه صنعتي جندق)شماره 2099001281000109در سامانه ستاد(

مبلغ برآورد اولیه : 12.92۴.706.387ریال و براساس فهارس بهاي سال 1399 سازمان برنامه و بودجه کشور )اعتبار طرح جاري(
مبلغ تضمین شرکت  در فرآیند ارجاع کار :  6۴6.236.000 ریال

رشته و پایه تشخیص صالحیت پیمانکاران: رتبه 5 یا باالتر در رشته راه و ترابري
مدت اجرا:  5 ماه  

  امور پيمان های شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان

ت دوم
نوب

      شناسه آگهی:  1075151                                            

آگهیمناقصهعمومیدومرحلهای99/1
داره کل ورزش و جوانان اس��تان مرکزی در نظر دارد یه اس��تناد بند یک ماده ی 19 تصویب نامه ش��ماره 130890 مورخ 1383/11/07 مجلس ش��ورای اس��المی و 
ابالغیه ش��ماره 67۴90 مورخ 1383/11/2۴ ریاس��ت جمهوری پروژه های زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.در ضمن اس��ناد مناقصه در 

سایت www.setadiran.ir منتشر و کلیه مراحل از طریق این سایت انجام می شود.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه مورخ 1399/10/21 می باشد.

مهلت زمانی دریافت مناقصه از سایت مورخ 1399/10/25 می باشد.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه 1399/11/06 می باشد.

زمان بازگشایی پاکات مناقصه 1399/11/07در دفتر مدیر کل ورزش و جوانان استان مرکزی می باشد.
مدت اعتبار پیشنهادات 1۴00/02/06 می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوصاسناد مناقصه و ارائه پاکت "الف" – اراک- میدان فاطمیه – جنب استانداری مرکزی 
– اداره کل ورزش وجوانان استان مرکزی ؛33665۴63-086 می باشد.

در راستای ماده 2۴ الف بخشنامه 130890 حداقل نصاب مناقصه گران جهت بازگشایی پاکات و برگزاری مناقصه یک پاکت می باشد. در صورت وجود حداقل یک 
مناقصه گر،مناقصه برگزار می گردد.

نوع تضمینمبلغ تضمین)ریال(مبلغ برآورد )ریال(مشخصات پروژهردیف

683/500/000 13/665/222/775تعمیر و تکمیل ورزشگاه 15هزار نفری امام خمینی )ره( شهرستان اراک 1
 تضمین به صورت ضمانتنامه 
بانکی، فیش واریزی و یا اوراق 

مشارکت بی نام 

26/997/035/062تکمیل سالن ورزشی روستای غینر شازند 2

روابط عمومی اداره كل ورزش و جوانان استان مركزی 

ت اول
نوب

1/3۴9/860/000


