
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايتwww.tejaratonline.ir  مشاهده كنيد.

دولتمردان و آزمونی ديگر 
کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سرمقاله

ترام��پ تنه��ا دو روز 
دیگ��ر فرص��ت دارد تا 
رون��د کینه توزی ها و 
دشمنی هایی که در قالب تحریم و تهدید 
علیه کش��ورمان طی کرده را ادامه دهد. 
این کینه توزی ها نه تنها علیه ایران بلکه 
علیه جهان و آرامش جهانی بود، واقعیتی 
ک��ه همه فعاالن سیاس��ی و اقتصادی بر 
آن اذعان دارند. از س��وی دیگر این یک 
واقعیت انکار ناپذیر است که تاثیرات منفی 

آمدن ترامپ با رفتن او به تاثیرات ...
ادامه در صفحه 3

گزارش ویژه
همزمان با دهه مبارکه فجر عملیاتی می شود؛  

 افتتاح حساب غیرحضوری
در بانک صادرات ایران 

 شوک بازگشت قیمت به سایت های اینترنتی 
 آگهی های تقلبی

 بازار مسکن را به هم ریخت
 کارگروه پایش رفتار تجاری فعالیت خود را آغاز کرد

 رفع تعلیق کارت بازرگانی
  1000 صادرکننده 

صنعت و تجارت: ۲۱ هزار و ۱۸۴ نفر در سال های ۹۷ و ۹۸ اقدام به صادرات کرده اند 
که بر اساس آخرین آمار اعالم شده تا ۳۰ مهرماه امسال ۱۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون یورو 
ارز صادراتی به کشور بازنگشته که به غیر سه میلیارد یورو تعهدات ایفا نشده مرتبط با 
ورود موقت و مرزنشینان، ۶ میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش تولیدی و ۱۰ 
میلیارد و ۷۰۰ میلیون یورو مربوط به بخش غیرتولیدی است که تا ۳۰ مهرماه ۹۹ به 

چرخه اقتصادی کشور بازنگشته است؛ پیش از ...                                        صفحه 6
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تجارتازتحوالتبازارارزوکاالگزارشمیدهد

سقوطآزادقیمتها

2

3

 س��خنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ 
صادر کننده ای که ارز اختصاصی را بازنگردانده بودند گفت: 
در ارتباط با این افراد, یک کارگروه مشترک با بانک مرکزی و 
ضابطین قضائی تشکیل دادیم که نتیجه آن ۱۴ و نیم میلیارد 
یورو رفع تعهد ارزی اس��ت. به گزارش ایلنا، غالمحس��ین 
اس��ماعیلی با اعالم اینکه همه اجزای نظام در این موضوع 
متحد هستند و برای برخی از اینها که شرکت کاغذی داشتند 

و رفع تعهد نکرده بودند پرونده های...

مراس��م ع��زاداری ش��ام ش��هادت حض��رت فاطمه زه��را 
س��الم اهلل علیها با حضور رهبر انقالب اس��المی در حسینیه 
امام خمینی)ره( برگزار ش��د. در این مراس��م، حجت االسالم 
والمس��لمین رفیعی در س��خنانی گفت: افراد در مواجهه با 
حق به ۴ دس��ته ی »حق پذیر«، »حق ستیز«، »حق گریز« و 
»توجیه گر« تقس��یم می شوند و مهمترین کار حضرت زهرا 
س��الم اهلل علیها پس از رحلت پیامبر اعظم صلی اهلل علیه وآله 

شناساندن والیت و مقابله با کتمان این حق ...

 برخورد دستگاه قضا 
 با 250 متخلف ارزی 

عزاداری شهادت حضرت 
زهرا)س( با حضور رهبر انقالب

 صفحه2  صفحه2

راهپیمایی22بهمن
بهصورتنمادین
برگزارمیشود

 رئیس جمهور از متفاوت بودن مراسم امسال خبر داد؛

بازار سرمايه نيازمند آرامش 
محسن علیزاده 

عضو ناظر مجلس در شورای 
عالی بورس 

يادداشت

مطالب��ی ک��ه در مورد 
بورس مطرح می شود، 
آنقدر حساسیت ایجاد کرده که نمایندگان به 
فکر تحقیق و تفحص از بازار بورس افتاده 
ان��د ام��ا تحقیق و تفحص از بورس نزدیک 
به ۲ ماه در کمیس��یون اقتصادی تصویب 
ش��ده اما به صحن ارجاع داده نش��ده است. 
اگرچ��ه بدنبال کنترل بازار بورس بودیم اما 
انتشار این خبر در وضعیت فعلی بازار خیلی 
درس��ت نبود چرا که به یک آرامش در بازار 

بورس نیاز داریم...
ادامه در صفحه 3

 

آگهیمناقصهعمومییکمرحلهای
ش��رکت جهاد نصر اس��تان مرکزی در نظر دارد از بین پیمانکاران واجد ش��رایط، برابر الزامات فنی که به همراه اس��ناد مناقصه ارائه خواهد ش��د، تأمین مصالح و عملیات 

اجرایی ذیل را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:

مدت انجاممبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد  اولیه )ریال(عنوان مناقصهردیف

سه ماه۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰حفاری با دستگاه راسول یا دریل واگن، تهیه مواد ناریه و اجرای عملیات آتشباری در پروژه احداث آزادراه کنارگذر شمالی اراک۱

شش ماه۱۰،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۵۰۰،۰۰۰،۰۰۰عملیات ساخت ابنیه فنی شامل آبرو و پل بتنی در پروژه احداث آزادراه کنارگذر شمالی اراک۲

شش ماه۶،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰عملیات ساخت ابنیه فنی شامل تقاطع غیرهمسطح در پروژه احداث تقاطع ورودی شهر جدید امیرکبیر ۳

متقاضیان می بایست ۵% مبلغ مناقصه را به عنوان سپرده به حساب ۰۲۱۲۰۴۷۵۴۶۰۰۷ شرکت جهاد نصر استان مرکزی نزد بانک صادرات شعبه جهاد اراک واریز 
و یا ضمانتنامه بانکی یا سفته ارائه نمایند. ارائه چک بانکی، ارائه وجه نقد تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه قابل قبول نخواهد بود.

زمان و محل دریافت اسناد مناقصه: متقاضیان میتوانند ظرف مدت ۳ روز پس از تاریخ انتشار آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار از طریق واحد پیمان و رسیدگی 
ش��رکت جهاد نصر اس��تان مرکزی به نش��انی: شهرس��تان اراک، میدان امام خمینی)ره(، کمربندی ش��مالی، جنب سازمان اتوبوسرانی تلفن تماس: ۰۸۶۳۴۱۳۵۸۷۳ و یا 

بصورت الکترونیکی از طریق شماره تلفن همراه: 09127470401 )مهندس اصغری( اسناد مناقصه را دریافت نمایند.
محل و مهلت ارائه پیش�نهادات: مناقصه گران می بایس��ت کلیه اس��ناد و مدارک را امضاء نموده و در پاکت در بس��ته حداکثر تا س��اعت ۱۳ روز دوش��نبه مورخ 

۱۳۹۹/۱۱/۰۸ تحویل دبیرخانه شرکت جهاد نصر استان مرکزی به نشانی مذکور داده و ثبت نمایند. 
سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است. پس از اتمام مهلت مقرر هیچگونه تقاضایی مورد قبول واقع نخواهد شد.
کلیه کسورات قانونی قرارداد به عهده پیمانکار می باشد.کلیه هزینه های چاپ آگهی در روزنامه بر عهده برنده مناقصه می باشد.

برنده مناقصه موظف است حداکثر ظرف مدت ۷ روز پس از ابالغ پذیرش پیشنهاد نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.
شرکت جهاد نصر استان مرکزی در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

شرکت جهاد نصر استان مرکزی 

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/25/00/ف

 آگهی مناقصه عمومی 
 نوبت اوليک مرحله ای )شماره 137/ ن ج/99 (

ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظر دارد 3615 عدد ش�یرآالت )ش�یر فلکه برنجی, 
شیرخودکار،قطع و وصل، قطع و وصل سوئیچی و شیر شبکه برنزی( در سایزهاي مختلف 
از محل اعتبارات منابع داخلي شرکت را از طریق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد 

شرایط خریداري نماید. 
مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد ق��رارداد به مدت 2 ماه تعیین مي گردد. 

مبلغ تضمین :تضمین ش�رکت در مناقصه 396/040/000 ریال به صورت واریز نقدي به 
حساب شرکت, چک بانکي تضمین شده, ضمانتنامه بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه 

شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز میباشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه:تا پایان وقت اداري روز دوشنبه مورخ 99/11/20 و محل تحویل 

اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد
تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 99/11/21 خواهد بود.

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 99/10/29 تا پایان وقت اداري 
روز یکش�نبه مورخ 99/11/05 با دردس�ت داش�تن معرفي نامه به اداره دبیرخانه شرکت آب 
وفاضالب استان البرز  واقع درکرج- انتهاي بلوارشهید چمران � ساختمان شماره یک و یا پایگاه 
ملي مناقصات به آدرس )iets.mporg.ir( مراجعه نمایند. تلفن تماس : 026-32117143  

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد 
شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(مناقصه مندرج است.  

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

آگهيمناقصهعموميیکمرحلهاي
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد عملیات اجرایي پروژه هاي ذیل را بر اساس 
شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد 
صالحیت واگذار نماید. لذا از کلیه شرکتهاي واجد صالحیت دعوت مي گردد در مناقصات ذیل شرکت نمایند. به پیشنهادهاي 

فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهادهایي که بعد از موعد مقرر واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

محل اجراشرح پروژهردیف
برآورد اولیه برمبناي 
فهرست 99 )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در 
فرآیند ارجاع کار )ریال(

صالحیت مورد نیاز

۱
اجرای روشنایی محورهای ورودی شهر دهدشت 

)محور دهدشت - بهبهان( )تجدید(
رتبه ۵ نیرو و باالتر۱۰,۱۸۷,۸۸۳,۸۰۹۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰کهگیلویه

۲
اجرای روشنایی محورهای ورودی شهر دهدشت 

)محور دهدشت - طولیان( )تجدید(
رتبه ۵ نیرو و باالتر۹,۸۶۸,۳۶۸,۴۹۱۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰کهگیلویه

رتبه ۵ راه و باالتر۶,۰۷۸,۷۸۹,۸۸۹۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰کهگیلویهبهسازی جاده نیم دور اسپرموگ )تجدید(۳

رتبه ۵ راه و باالتر۱۹,۳۰۸,۴۳۱,۱۲۴۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰بویراحمدساماندهی آبهای سطحی شهر بلهزارو مادواَن )تجدید(۴

1-دس�تگاه مناقصه گزار و نش�اني: اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اس�تان کهگیلویه و بویراحمد- یاس�وج - میدان 
حمل و نقل 

2- اطالع رس�انی از طری�ق س�ایت الکترونیک�ي مناقص�ات:/ http://iets.mporg.ir و س�امانه ت�دارکات الکترونیکی دولت 
 setadiran.ir

3- زمان و محل دریافت اسناد مناقصه و آگاهی از سایر شرایط: از تاریخ 99/10/25 لغایت پایان ساعت مقرر در سامانه 
ستاد 99/11/30 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت setadiran.ir قابل دریافت می باشد.

4- مناقصه گ�ران مي بایس�ت پاک�ت »ال�ف« خ�ود را در وقت اداري از تاری�خ 99/11/01 لغایت 99/11/12  به بایگانی فنی 
اداره پیمان و رسیدگی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای واقع در یاسوج – میدان حمل و نقل تحویل و رسید دریافت 

دارند. همچنین پاکات »الف و ب و ج« باید در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت در مهلت مقرر بارگذاری شوند.
5- جلسه کمیسیون بازگشایي مناقصه مورخ 99/11/13 راس ساعت 16 عصر تشکیل مي گردد. از کلیه مناقصه گران و یا 

نماینده رسمي آنها جهت شرکت در جلسه بازگشایي پاکات پیشنهاد قیمت دعوت به عمل مي آید.
 6- تنه�ا پیمانکاران�ی می توانن�د در مناقص�ات ف�وق ش�رکت نماین�د ک�ه رتب�ه و صالحی�ت آن�ان در س�امانه اینترنت�ی

 www.sajar.mporg.ir دارای اعتبار باشد و پاکات خود را در سامانه ستاد ایران بارگذاری کرده باشند.
7- الزم اس�ت ضمانت نامه ش�رکت در مناقصه، پاکت »الف« در لفاف مناس�ب الك و مهر ش�ده به بایگانی فنی اداره پیمان و 

رسیدگی تحویل نمایند. 
8- مدت اعتبار پیش�نهادات از آخرین مهلت تس�لیم پیش�نهادات به مدت 3 ماه مي باش�د و قابل تمدید تا س�ه ماه دیگر 

مي باشد.
9- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

10- هزینه آگهی روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.
11- شرکت کنندگان باید دارای صالحیت ایمنی از اداره کار باشند.

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان كهگيلويه و بويراحمد – اداره پيمان و رسيدگي

ت دوم
نوب

 آگهی نوبت اول روزنامه تجارت:  99/10/25
آگهی نوبت دوم روزنامه تجارت:   99/10/29

نوبت اول آگهیمناقصهعمومی)یکمرحلهای(شماره99/10-37
موضوع مناقصه: »  تهیه و خرید البسه کارکنان   « 

دستگاه مناقصه گزار:  مرکز اورژانس تهران
مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱    ) چهارشنبه(    لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۰۷  )  سه شنبه( 

سایت ویزیت  ) پاسخگویی(:  تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ) چهارشنبه  ساعت ۱۰ صبح( 
مهلت ارسال پیشنهاد:   تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰عالوه بر بارکد گذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  

رجوع به صفحه 8میزان تضمین شرکت در مناقصه :  ۱/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰    ریال ) یک میلیاردو سیصدو هفتادو پنج  میلیون   ریال( ... م/الف 3435

 پروتکل های بهداشتی باید به طور دقیق رعایت شوند
 نگرانی از جهش دوباره ویروس یک نگرانی به حق است

 واکسن تولید مشترک "پاستور" سال آینده عرضه می شود
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سالمتوامنیتانتخابات،اصلیتریناولویت
وزارتکشور

 دبیر س��تاد انتخابات کش��ور سالمت و امنیت انتخابات را اولویت 
اصلی وزارت کش��ور دانس��ت و خواس��تار توجه جدی مجریان 
انتخاباتی به این موضوع در فرآیندهای انتخابات ۱۴۰۰ ش��د.به 
گزارش ایسنا، سیداسماعیل موسوی گفت: برگزاری سالم و امن 
انتخابات یکی از جدی ترین اولویت های وزارت کش��ور و انتظار 
این وزارتخانه از دست اندرکاران انتخابات در همه استان هاست.

حساسیت و دقت مجریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند سال 
گذشته به حدی بود که حتی یک صندوق رای، ابطال نشد و در آینده 
نیز این موضوع با جدیت بیشتری در انتخابات ریاست جمهوری 
و ش��وراهای اس��المی شهر و روستاها مورد توجه خواهد بود.وی 
به تبیین نقش آموزش مجریان در برگزاری سالم و امن انتخابات 
نیز پرداخت و افزود: برگزاری دوره های مختلف آموزش��ی برای 
دست اندرکاران انتخابات در استان ها، آغاز شده و تا پایان بهمن 
ماه آموزش های انتخاباتی به پایان می رس��د.دبیر ستاد انتخابات 
گفت: همزمان با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی 
شهر و روستا در خرداد ۱۴۰۰، انتخابات میان دوره ای مجلس در 
شش حوزه و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه 

برگزار می شود.

   پاسخ سازمان انرژی اتمی ایران به اروپا
  سازمان انرژی اتمی ایران در بیانیهای اعالم کرد:موضوع کارخانه 
تولید اورانیوم فلزی مندرج در ماده ۴ "قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها و صیانت از حقوق ملت ایران" که مجلس محترم 
شورای اسالمی سازمان انرژی اتمی را نسبت به آن موظف نموده 
و موضوع تولید سوخت پیشرفته )سیلیساید( برای استفاده در راکتور 
تحقیقاتی تهران دو موضوع کاماًل متفاوت است. به گزارش ایلنا، در 
ادامه این بیانیه آمده است:این سازمان هنوز اطالعات پرسشنامه 
طراحی کارخانه اورانیوم فلزی موضوع ماده ۴ قانون بین المللی 
انرژی اتمی را به آژانس ارائه ننموده است که البته پس از انجام 
تمهیدات الزم و در زمان مقتضی و مهلت تعیین شده در قانون این 
اقدام انجام خواهد شد. برنامه تولید سوخت پیشرفته )سیلیساید( 
همانطوریکه در گزارش اخیر آژانس نیز آمده است نخستین بار 
بیش از دو سال پیش به آژانس ارائه شده است و در طول این مدت 
نیز در چند مرحله اطالعات تکمیلی و نهایتاً اطالعات پرسشنامه 

طراحی )DIQ( به آژانس ارسال شده است.  

مذاکره درباره سیاست های ایران 
 وزیر خارجه فرانسه با تکرار برخی ادعاهای بی اساس، احیای برجام 
را اقدامی ناکافی دانست و مدعی شد که سیاست های منطقه ای و 
موشکی ایران نیز باید مورد مذاکره قرار گیرد.به گزارش ایلنا، ژان 
ایو لودریان افزود که ایران در حال تقویت توانمندی های هسته ای 
خود است.وزیر خارجه فرانسه درباره لزوم بازگشت همه طرف ها 
به اجرای کامل برجام اظهار داشت: »الزم است که ترتیباتی برای 

بازگشت ایران و ایاالت متحده به توافق هسته ای انجام شود.

آمریکا در آستانه کاهش تنش با ایران 
 استاد علوم سیاسی دانشگاه هاملین با ابراز امیدواری از اینکه با 
حضور رئیس جمهور جدید در کاخ س��فید، تنش ها کاهش یابد، 
گفت: جو بایدن دوست دارد به عنوان بهترین راه در مورد برنامه 
هسته ای ایران انتخاب کرده و به برجام بازگردد. دیوید شولتز در 
گفت وگو با ایلنا با تاکید بر اینکه بایدن به برجام عالقمند است، 
گفت: او به این توافق هم به عنوان یک سیاست تعامل با ایران 
نگاه می کند و هم به این دلیل که او به عنوان بخش��ی از دولت 
اوباما در آن زمان از آن حمایت کرد، به شدت به آن متعهد است.
این استاد دانشگاه در مورد احتمال تغییر در مفاد برجام گفت: شک 
دارم آمریکا بدون تغییر مجددا به این توافق وارد شود ولی اتفاق 
مثبت این است که اکنون که دموکرات ها سنا را کنترل می کنند، 
بایدن قدرت بیشتری برای اقدام دارد.شولتز تاکید کرد: حمایت از 
برجام روشی است که بایدن می تواند مجدداً با متحدان اروپایی 
برای ایجاد یک سیاست خارجی مشترک برای رفع بی ثباتی در 

خاورمیانه به کار گیرد و در این مسیر با اروپا  همکاری کند.

 خطر ناپایداری برای نظام درمانی
 مش��اور رئی��س جمه��وری ب��ا اش��اره ب��ه کاه��ش مراعات 
دس��تورالعمل های بهداش��تی مقابل��ه ب��ا کرون��ا هش��دار داد: 
بی توجهی ه��ا و ب��روز م��وج چه��ارم، نظام درمان��ی را در خطر 
ناپایداری قرار می دهد.به گزارش ایس��نا، حس��ام الدین آشنا در 
توییتر با اش��اره به گزارش ارائه ش��ده از س��وی معاون وزارت 
بهداش��ت نوشت: » معاون بهداشتی وزارت ب.د.آ.پ در جلسه 
س��تاد ملی کرونا طوفان بپا کرد. او ش��واهدی تصویری از قشم 
و قم ارائه کرد که نش��ان می داد در س��فرها، مراس��م و تجمعات 

مذهبی مراعات دستورالعمل ها بسیار کاهش یافته است. 

ادامه تحریم های نمایشی آمریکا
 رییس دفتر رییس جمهوری به اعمال تحریم های جدید آمریکا 
علیه ایران واکنش نشان داد. به گزارش ایسنا، محمود واعظی 
در توییتر نوش��ت: » تحریم های اخیر آمریکا اگرچه کارکردی 
جز نمایش ندارد، اما نش��انه دیگری برای اثبات ش��رارت دولت 
جنایت��کار ترامپ اس��ت؛ دولت ورشکس��ته ای ک��ه در آخرین 
روزهای استقرار هم نمی تواند ضدیت با ایرانیان را کنار بگذارد. 
حیرت انگیر اینکه بَِرغم این همه دش��منی وقیحانه مدعی اند 

کنار ملت ایران ایستاده اند!«

افزایش گستره تحریم فلزات علیه ایران 
 وزی��ر خارج��ه آمریکا در بیانیه ای با مطرح کردن ادعاهایی علیه 
ایران، دایره تحریم های مرتبط با صنایع فلزی ایران را گسترده تر 
کرد.به گزارش ایس��نا مایک پمپئو در بیانیه ای با مطرح کردن 
ادعاهای��ی علی��ه ایران، گفت: برنامه هس��ته ای، موش��ک های 
بالس��تیک و برنامه های نظامی آن تهدید مداومی برای امنیت 

جهان ایجاد می کند.  

سياسي

 سخنگوی قوه قضائیه درباره آخرین وضعیت پرونده ۲۵۰ صادر 
کننده ای که ارز اختصاصی را بازنگردانده بودند گفت: در ارتباط 
با این افراد, یک کارگروه مش��ترک با بانک مرکزی و ضابطین 
قضائی تش��کیل دادیم که نتیجه آن ۱۴ و نیم میلیارد یورو رفع 

تعهد ارزی است.
به گزارش ایلنا، غالمحسین اسماعیلی با اعالم اینکه همه اجزای 
نظام در این موضوع متحد هستند و برای برخی از اینها که شرکت 
کاغذی داشتند و رفع تعهد نکرده بودند پرونده های متعددی را 
تشکیل دادیم گفت: جمعی از اینها در زندان هستند و شناسایی 
اموال و دارایی آنها انجام شده و تحت تعقیب قرار می گیرند که 
این موارد موجب ش��د تا بخش��ی از آن رفع تعهد ش��ود و بخش��ی 

دیگر با فرآیند قضائی در حال انجام است.
وی در مورد سند تحول قضایی گفت. این سند از نظر محتوی، 
ویژگی هایی داش��ت که موجب اقبال عمومی و توجه نخبگان 
قرار گرفت زیرا این سند بر آسیب شناسی وضع موجود بر اساس 
بیانیه گام دوم انقالب مبتنی اس��ت. این س��ند برای کتابخانه ها 
و افراد خاص نوش��ته نش��د بلکه س��ندی مردم محور و با هدف 
تح��ول در ارائ��ه خدم��ت به مردم به عن��وان صاحبان اصلی این 

نظام و انقالب است.
سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه پیشگیری از تضییع حقوق 
عامه بسیار مهم است زیرا جمع زیادی از جامعه را در بر می گیرد 
گفت: در سند تحول قضایی برای این موضوع در گام نخست سعی 
کردیم که با تجمیع ظرفیت ها، تقویت تعامل و هم افزایی بین 
نهادهای مسئول جلوی این تضییع حقوق را بگیریم.اسماعیلی 
درباره مهم ترین اقدامات دستگاه قضایی برای صیانت از حقوق 
عامه افزود: این موضوع در سند تحول قضایی به عنوان ماموریت 

دوم دیده شده است.
وی اضافه کرد: برای انجام این موضوع نیازمند به قانون گذاری 
هستیم و در این سند پیش بینی کردیم تا با کمک قوای سه گانه 
تعریف دقیق و تفسیرناپذیری از حقوق عام ارائه شود.سخنگوی 
قوه قضاییه درباره برخورد با مس��ئوالنی که در مورد هوای پاک 
کوتاهی داش��تند گفت: در قانون هوای پاک, تکالیفی برای پنج 
وزارتخان��ه، چه��ار دس��تگاه اجرایی و نیروی انتظامی پیش بینی 
شده و هر کدام باید در افکار عمومی و رسانه ملی پاسخگو باشند 
و بگویند در برابر مس��ئولیت هایی که برای آنها در قانون هوای 

پاک پیش بینی شده چه عملکردی داشته اند؟ 
اسماعیلی تاکید کرد: این دستگاه ها باید پاسخگو باشند و سازمان 
بازرس��ی کل کش��ور هم به این موضوع ورود کرده اس��ت. عالوه 
ب��ر احص��اء ای��ن ماموریت ها و با توج��ه به ناکافی بودن ضمانت 
اجراها تالش شده از ظرفیت کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای 
اس��المی و کمیس��یون های تخصصی مجلس در قالب سوال و 
اس��تیضاح نیز استفاده شود.اس��ماعیلی درباره دستاوردهای قوه 
قضاییه در مبارزه با زمین خواری گفت: در یک سال و نیم اخیر 
قوه قضاییه بیش از ۱۳ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی 
را که توس��ط افراد س��ودجو مورد تصرف قرار گرفته بود باز پس 
گرف��ت و ب��ه نهاده��ای متولی داد که از این میزان حدود ۴۰ هزار 
هکتار س��واحل دریاس��ت. اسماعیلی به آخرین وضع سامانه ثبت 
دارایی مسئوالن گفت: سامانه ثبت اموال و دارایی مسئوالن در 
نیمه های سال ۹۸ راه اندازی شد و تا تیر امسال با استقبال جامع 
مواجه نبود و در بازه یکسال حدود هزار و ۵۰۰ نفر از مقامات، اموال 
و دارایی های خودشان را در این سامانه ثبت کردند.سخنگوی قوه 

قضاییه با بیان اینکه در ش��ش ماهه اخیر ش��اهد رشد ثبت اموال 
و دارایی مقامات در این سامانه هستیم, ادامه داد: در حال حاضر 
تعداد مسئوالنی که اموال خود را در این سامانه ثبت کردند از ۶ 
هزار نفر گذشته است که نشان دهنده پیگیری ها، اطالع رسانی 
ه��ا و اقدامات��ی ب��ود که قوه قضاییه برای اجرای دقیق این قانون 
انجام داده اس��ت. اس��ماعیلی افزود: البته هنوز افرادی از مقامات 
هس��تند که اموال خود را در این س��امانه به ثبت نرس��اندند که از 
طریق سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیگیری کردیم و 
به یکایک مس��ئوالن مش��مول این قانون ابالغ خواهد ش��د تا در 
اسرع وقت اموال خود را به ثبت برسانند.وی افزود: اگر مسئولی 
اموال خود را به ثبت نرس��اند نخس��تین تکلیف این است که خود 
دستگاه مربوطه از طریق هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری 
با فرد برخورد کند که ممکن است با هر یک از تنبیهات اداری از 
جمله عزل از س��مت مواجه ش��وند. سخنگوی قوه قضاییه درباره 
شناسایی اموال نامشروع توسط قوه قضاییه هم افزود: رسیدگی 
به پرونده های اخالل در نظام اقتصادی و اختالس بخشی از این 

اطالعات را در اختیار ما قرار می دهد و بخشی از این اطالعات 
را هم س��ازمان بازرس��ی کل کشور و نهادهای متولی دیگر مانند 
وزارت اطالعات و سازمان اطالعات سپاه، دیوان محاسبات کشور 
و همچنین مردم گزارش می دهند.وی ادامه داد: سامانه ای توسط 
مرکز آمار و فناوری راه اندازی می شود تا مردم هر کجا از اموال 
نامشروع برخی افراد مطلع می شوند از طریق این سامانه اطالع 
رسانی کنند البته هدف اصلی ما در این قانون، حمایت از مدیرانی 

است که سالم زندگی کردند.
س��خنگوی قوه قضاییه گفت: ما در دوره اخیر س��عی کردیم در 
چارچوب قانون، احکام دادگاه ها را اطالع رسانی کنیم اما همه 
اقدامات قوه قضاییه در برخورد با عناصر سودجو به همین موارد 
معدودی که در نشست های سخنگویی یا جلسات دادگاه اعالم 
می ش��ود منحصر نمی ش��ود. اسماعیلی افزود: آنچه که از وجوه 
نقد در موارد مبارزه با مفاسد اقتصادی به دست می آید مستقیم 
ب��ه خزان��ه دولت واریز و اموال غیر منقول که مصادره می ش��ود 
تحویل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی می گردد که 
این سازمان, اموال را به فروش می رساند و وجوه آن را به خزانه 
دولت واریز می کند و جمع اینها جزو درآمدهای عمومی و خزانه 
دولت می شود.اسماعیلی گفت: برای تدوین سند تحول از یک 
جمع نخبگانی از درون و بیرون قوه قضائیه اس��تفاده کردیم که 
در بیرون قوه قضائیه ش��اید به صنف و گروه خاصی مانند وکال 
مراجعه نکرده باشیم اما برای تدوین این سند به صاحبنظران و 

اساتید حوزه و دانشگاه مراجعه کردیم.
اسماعیلی گفت: یکی از موضوعات در این سند, تخصصی کردن 
دادرسی ها و استفاده از قضات آموزش دیده و متخصص و استفاده 
از هیأت های تخصصی مشاوره ای است بنابراین جامعه وکالی ما 
هم باید تخصصی شود و امروز وکالی حقوق بین الملل, وکالی 
حق��وق تج��ارت، وکالی حقوق بخش دریانوردی باید تخصص 
خاص خود را داشته باشند.وی با بیان اینکه بر مبنای تخصص، 
رقابت ها شکل می گیرد, افزود: سعی کردیم رقابت بین جامعه 
وکال یک رقابت س��الم مبتنی بر عدالت محوری، ارائه خدمات 
حقوقی متناس��ب به ش��هروندان باش��د که بیشتر وکال استقبال 
کردند بنابراین هر جا در بخش های تخصصی، کارشناس��ان و 
وکال نیازمند وضع قانون بودیم اعالم کردیم این مقررات باید با 

همکاری کانون وکال انجام شود. 

سخنگویقوهقضائیهخبرداد:

 برخورد دستگاه قضا با 250 متخلف ارزی 

اخبار كوتاه

 رییس جمهوری با اش��اره به در پیش رو بودن س��الگرد پیروزی 
انقالب گفت: به دلیل شرایطی که داریم با یک وضعیت خاصی 
راهپیمایی ۲۲ بهمن برگزار خواهد شد و بیشتر نمادین خواهد بود 
و به صورت خودرویی یا موتوری برگزار می شود که مصوبه این 

موضوع اعالم می شود.
به گزارش ایسنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا 
تأکید کرد: این مصوبه ابالغ و ان شاءاهلل به دقت هم اجرا می شود 
تا ما هم مراسم ۲۲ بهمن را داشته باشیم و هم به گونه ای نباشد 

که مشکلی برای مردم و جمع ما اتفاق بیفتد.
وی افزود: خوشحالیم در یک شیب متمایل شاهد کاهش مرگ و 
میر و کاهش ابتال هستیم. گرچه مرگ دورقمی هم خیلی زیاد است 
و باید به صفر برسد اما کادر درمان، مدیران کشور و از همه مهمتر 

خود مردم کار بزرگی با رعایت پروتکل ها انجام دادند.
رییس جمهوری با تاکید بر اینکه امروز بخشی از کشور وضعیت 

آبی و بخش��ی وضعیت زرد دارد اما قرار نیس��ت اجرای پروتکل ها 
ضعیف ش��ود، اظهار کرد: تمام بازگش��ایی ها در صورتی ارزشمند 
است که در کنارش مراعات پروتکل ها هم در نظر گرفته شود. ما 
در زمینه مشاغل شاهد مراعات پروتکل ها هستیم. اگر جایی هم 
مراعات نشود برخوردهای شدیدی همچون پلمب شدن در انتظار 
افراد است. روحانی با بیان اینکه در ادارات هم رعایت پروتکل های 
بهداشتی قابل قبول است، گفت: در موضوعات فرهنگی و مذهبی 
گاهی شاهد تعطیل نماز جمعه یا سینما و تئاتر بودیم و گاهی هم 
باز گذاشته ایم. این جایی است که ما روی لبه مرز قرار داریم و باید 
طوری عمل کنیم که اثرات منفی نداشته باشد.وی ادامه داد: تردد 

درون شهری و برون شهری و حضور در دورهمی های خانوادگی 
باید خیلی مراقبت کنیم که از این لبه مرز به پرتگاه نیفتیم. وزیر 
بهداشت هم اظهار نگرانی می کرد از اینکه ما به موج چهارم بیفتیم 
به دلیل اینکه پروتکل ها رعایت نشود. پس نگرانی وجود دارد که 
گفته می شود. رییس جمهوری گفت: این اظهار نگرانی به حق است 
و س��ه دلیل اصلی برای آن وجود دارد؛ یکی نگرانی این ویروس 
متاسیون یافته است که یا از خارج می آید یا در خود کشور این اتفاق 
می افتد و ما می بینیم که در اروپا چه خبر است و البته که برای آنان 
هم متأسفیم. پس ما یک نگرانی از ویروس متاسیون یافته داریم 
و اینکه ممکن است ما را هم به خود گرفتار کند.روحانی ادامه داد: 

دلیل دوم سرمای هواست که منجر به فاصله گیری کمتر می شود 
و دلیل سوم اینکه هوا در زمستان راکد است و کمتر جابجا می شود 

که این موضوع هم نگران کننده است.
رئیس جمهوری با بیان اینکه واکسیناس��یون کرونا باید در چند 
مرحله و با اولویت بندی کادر درمان و اقش��ار آس��یب پذیرتر انجام 
گیرد، گفت: تالش داریم اولین مورد واکسیناس��یون در زمس��تان 
امس��ال انجام ش��ود و امیدواریم کادر درمان در همین س��ال ۹۹ از 
واکسن استفاده کنند. در سال ۱۴۰۰ نیز واکسن های دیگری که 
از کووکس خریداری کرده ایم که از اواخر امسال یا سال آینده به 
دست ما می رسد. البته واکسن های دیگری هم خریداری کردیم 
که آن ها هم به دس��ت ما می رس��د. همچنین با کمک یک کشور 
دیگر واکسن مشترکی به اسم »پاستور« داریم که در حال نهایی 
شدن است و در اختیار مردم قرار خواهد گرفت و در بهار سال آینده 

به دست ما خواهد رسید. 

تهاجمباتمامتواندرکمترینزمانعلیهمتهاجمانعزاداریشهادتحضرتزهرا)س(باحضوررهبرانقالب
مراس��م ع��زاداری ش��ام ش��هادت حض��رت فاطمه زه��را س��الم اهلل علیها ب��ا 
 حض��ور رهب��ر انق��الب اس��المی در حس��ینیه ام��ام خمین��ی)ره( برگزار ش��د.
در این مراس��م، حجت االس��الم والمس��لمین رفیعی در س��خنانی گفت: افراد 
در مواجه��ه ب��ا ح��ق به ۴ دس��ته ی »حق پذی��ر«، »حق س��تیز«، »حق گریز« و 
»توجیه گ��ر« تقس��یم می ش��وند و مهمتری��ن کار حضرت زهرا س��الم اهلل علیها 
پ��س از رحل��ت پیامب��ر اعظ��م صلی اهلل علیه وآله شناس��اندن والی��ت و مقابله 
 ب��ا کتم��ان ای��ن ح��ق ب��زرگ ب��ود و در این راه از جان ارزش��مند خ��ود هزینه داد.

همچنین در این مراسم، حجت االسالم شحیطاط به ذکر مصیبت و مرثیه خوانی پرداخت.

  رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب اهدافی در فاصله بیش از ۱۸۰۰ کیلومتر در 
جنوب دریای عمان و ابتدای اقیانوس هند را معنادار توصیف کرد و گفت: هر چند قصد 
انجام هیچ تهاجمی را نداریم، اما چنانچه هر متخاصمی نیت سوئی نسبت به کشور ما 
داشته باشد، با تمام توان و در کمترین زمان مورد تهاجم قرار خواهد گرفت.به گزارش 
ایسنا؛ سرلشکر پاسدار محمد باقری در حاشیه برگزاری مرحله نهایی رزمایش پیامبر 
اعظم )ص(۱۵ گفت: رزمایش های اخیر نشان دهنده آمادگی فوق العاده نیروهای مسلح 
در تمامی ابعاد زمینی، هوایی، دریایی و پدافند هوایی و موشکی است. وی با اشاره به 

اجرای عملیات ترکیبی و شلیک موشک در کالس های متنوع گفت: این رزمایش نشان می دهد که قدرت موشکی ایران 
در بردهای کوتاه، متوسط و بلند با تمام قوا آماده دفاع از میهن اسالمی، منافع ملی و اهداف جمهوری اسالمی ایران است.  

 رئيس جمهور از متفاوت بودن مراسم امسال خبر داد؛

راهپیمایی 22 بهمن به صورت نمادین برگزار می شود

 س��خنگوی وزارت خارجه از صدور یک یادداش��ت رسمی 
هشدار آمیز و ارائه آن از طریق سفارت سوئیس به آمریکا خبر 
داد.به گزارش ایسنا، سعید خطیب زاده افزود: در این یادداشت 
به طرف آمریکایی هشدار داده شده در صورتی که اقدامات 
غیر قانونی خود علیه دیپلماتهای ایرانی در سازمانهای بین 
المللی مانند سازمان ملل، بانک جهانی و صندوق بین المللی 
پول که مقر آنها در خاک آمریکا است را متوقف نکند آن 
کشور را به دیوان بین المللی دادگستری خواهد کشاند. وی 
گفت: دولت آمریکا مدت مدیدی است که بر خالف حقوق 
بین الملل تضییقات زیادی برای دیپلماتهای ایرانی و خانواده 
های آنان نزد سازمانهای بین المللی در آمریکا ایجاد کرده 
است و این اقدامات باعث ایجاد اختالل و ممانعت از کارکرد 
دیپلماتهای ایرانی و چند کشور دیگر شده است.سخنگوی 
وزارت خارج��ه افزود: دولت آمریکا علی رغم تعهدات خود 
بعنوان میزبان چندین سازمان بین المللی، هیچگاه میزبان 

شایسته ای نبوده و در طول تاریخ سازمان ملل متحد سعی 
در آزار و اذیت دیپلماتها و خانواده ها و فرزندان دیپلماتهای 
کشورهایی داشته که از نظر دوجانبه با آنها دارای اختالف 
است. همچنین سخنگوی وزارت خارجه درخصوص انتشار 
شایعاتی در مورد احتمال آزادی کشتی کره ای گفت: مواضع 
و تصمیم های قوه قضائیه صرفا از طریق سخنگوی محترم 
این قوه اعالم می شود و اظهارات افراد غیر مسئول در این 
زمینه فاقد وجاهت است.خطیب زاده افزود: کشتی کره ای 
به دلیل ایجاد آلودگی زیست محیطی در آبهای خلیج فارس 
بر اساس دستور مقام قضایی توقیف شده و پرونده آن در 
مرحله دادرسی بوده و از این رو هرگونه تحول در مورد این 
موضوع موکول به نظر مقام محترم قضایی است. از سوی 
دیگر سخنگوی وزارت خارجه، تحریم وزیر امور خارجه و 
مهاجران جمهوری عربی س��وریه توس��ط اتحادیه اروپا را 
حرکتی غیرمعقول و غیر سازنده ارزیابی کرد که منجر به 
افزایش بحران سوریه و پیچیده تر شدن روند حل و فصل 

سیاسی بحران این کشور خواهد شد. 
خطیب زاده گفت: چنین اقدام ناپس��ندی صرفا منجر به 
واگرایی بیشتر  و در نتیجه افزایش بی اعتمادی بین بروکسل 
و دمشق خواهد شد و در شرایطی که بحران سوریه نیازمند 
راه حل سیاسی است، تحریم وزیر امور خارجه این کشور 
به عنوان مسوول سیاست خارجی معنایی جز کارشکنی 

در مسیر صلح ندارد. 

رئیس سازمان بازرسی گفت: برخی از دستورالعمل های 
بانک مرکزی که راهگشا است از سوی بانک های عامل 
اجرا نمی ش��ود و ما این موضوع را پیگیری خواهیم کرد 
و همانطور که در دستورالعمل رسیدگی به ترک وظایف 
و س��ند تحول قضایی آمده اگر هر دس��تگاه و مس��ئولی 
همچ��ون بانک مرک��زی و یا بانک های عامل به وظیفه 
خ��ود عمل نکنن��د، آن را دنبال می کنیم.به گزارش ایلنا، 
حسن درویشیان با تاکید بر اتکا به توان و ظرفیت داخلی، 
گف��ت: امیدواری های��ی که برخی نس��بت به دولت جدید 
آمریکا دارند، سرابی بیش نیست چرا که از شدت دشمنی 
آمریکا نس��بت به ملت ما چیزی کم نخواهد ش��د، اتفاقا 
معتقدم رییس جمهور جدید آن با استفاده از اقدامات دولت 
ترامپ و همچنین ایجاد وحدت بین کش��ورهای غربی و 
اروپایی به دنبال افزایش فش��ارها بر ملت ما اس��ت. وی با 
اشاره به تشکیل کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید 
متشکل از سه قوه طبق فرمایشات رهبر انقالب افزود: در 
جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز مصوب شده 
کمیته ای با حضور بازرسی کل کشور، دادستان کل کشور 
و معاونت پیشگیری از وقوع جرم در مرکز و به تناسب در 
همه اس��تان ها برای هماهنگی و هم افزایی رس��یدگی به 
مشکالت واحدهای تولیدی تشکیل شود.رییس سازمان 
بازرسی تصریح کرد: بخشی از مشکالت واحدهای تولیدی 
می تواند از طریق هماهنگی بین بانک های عامل در مرکز 

و استان با بانک مرکزی حل شود چراکه دستورالعمل های 
بانک مرکزی قابلیت اصالح دارد و همانند قوانین نیست 
که فرآیند اصالح آن طوالنی باشد. حتی سازمان نیز پیگیر 
اصالح برخی از دس��تورالعمل  های بانک مرکزی بوده و 
اصالح انجام شده است. درویشیان درباره رفع مشکالت 
واحدهای تولیدی، اظهار کرد: مش��کالت در حد کالن و 
ملی نیز از طریق ارائه به جلس��ه ش��ورای عالی هماهنگی 
اقتصادی سران قوا قابل حل است. عضو شورای عالی قوه 
قضاییه در خصوص واحدهای تولیدی تملک شده از سوی 
بانک ه��ا، گفت: بانک ها ق��ادر به اداره واحدهای تولیدی 
نیستند، چراکه کارشان چیز دیگر است و به همین دلیل 
در قانون ذکر ش��ده بانک ها باید ظرف ۳ س��ال واحدهای 
تولیدی تملک شده را واگذار کنند اما بخش قابل توجهی 
از قانون به علت وجود موانعی عملی نش��ده که می طلبد 

مجلس نسبت به رفع این مسئله ورود کند. 

رئيس سازمان بازرسی مطرح كردخطيب زاده از ارايه يادداشت رسمی به سفارت سوييس خبرداد

ناتوانی بانك ها در اداره واحدهای توليدی شكايت ايران از آمريكا به ديوان بين المللی دادگستری
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تجربه موفق تغییر نرخ مبنای محاسباتی 
گمرک در سال ۹۱

یک کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه می توان تدابیری برای 
جبران گران ش��دن کاالهای اساس��ی و ادوات تولید اندیش��ید، 
گفت: تعرفه کاالهای اساس��ی و ماش��ین آالت خط تولید که 
نگران��ی برای گران ش��دن آنها وج��ود دارد را می توان کاهش 
داد و به عنوان نمونه به نیم درصد یا یک درصد س��هام رس��اند 
تا قیمت کاالی اساس��ی تغییری نکند.محمدرضا عبداللهی در 
گفتگو با مهر با بیان اینکه کاهش تعرفه موجب کاهش درآمد 
قابل انتظار دولت از این محل می ش��ود، گفت: اساس��ًا فلس��فه 
نرخ تعرفه این اس��ت که از کاالی داخل حمایت صورت گیرد 
اگ��ر کاالی��ی مش��ابه داخلی دارد چه م��واد اولیه، چه کاالهای 
واس��طه ای و چه کاالهای س��رمایه ای و می خواهیم حمایتی از 
کاالی داخل��ی ص��ورت دهیم نبای��د تعرفه آن را کاهش دهیم 
بلکه در بلند مدت با یک سیاست گذاری صحیح باید به صورت 
آرام آرام ب��ازار رقابت��ی ایج��اد کنیم اما در حال حاضر کم کردن 
نرخ تعرفه منجر به خروج تولیدکننده داخلی از بازار می ش��ود.
عبداللهی خاطرنشان کرد: بنابراین کاالهایی که مشابه داخلی 
ندارند را می توان با کاهش نرخ تعرفه به گونه ای مدیریت کرد 
که با افزایش قیمت مواجه نشویم اما برای کاالهایی که مشابه 

داخلی دارند باید مقدار کمی افزایش قیمت را بپذیریم.

دولتمردان و آزمونی دیگر 
ادامه از صفحه یک... مثبت تبدیل خواهد شد، فرصتی که جهان 
ب��ه دنب��ال اس��تفاده از آن ب��وده و بارها از س��وی صاحب نظران 
اقتصادی و سیاس��ی تاکید ش��ده اس��ت. اما اکنون ما در آزمون 
مدیریتی قرار داریم. آزمونی که می بایس��ت اس��تفاده از فرصت 
آن را مغتنم بش��ماریم. بس��یاری معتقدند روند نزولی قیمت ارز و 
کاهش قیمت دیگر کاالها و آرامشی که بر بازارهای اقتصادی 
حاکم می شود، تحت تاثیر انتخابات آمریکاست. شاهد بودیم که 
در آس��تانه انتخابات آمریکا دالر تا ۳۲ هزار تومان اوج گرفت و 
برخی فعاالن اقتصادی تاکید داشتند که اگر ترامپ رای بیاورد، 
دالر به ۵۰ هزار تومان خواهد رسید و حتی بیش از این را نیز پیش 
بینی می کردند. اما با شکست ترامپ در انتخابات ورق برگشت 
و رون��د نزول��ی قیم��ت ها آغاز ش��د، در حالی که هنوز بایدن وارد 
کاخ سفید نشده و معلوم نیست که چه تصمیمی خواهد گرفت. 
نگاهی به تبعات تحریم ها بر اقتصاد ایران نشان می دهد بنابر 
آمارهای اعالم شده، اموال بلوکه شده ایران بین ۴۰ تا ۱۰۰میلیارد 
دالر برآورد می شود. دارایی هایی که در کشورهای دیگر به دلیل 
ترس ناشی از تحریم های آمریکا و جریمه های ناشی از آن بلوکه 
شده است. دالر هایی که حتی حق نداریم در مسیر اقدامات انسان 
دوس��تانه برای س��المت مردم خودمان مطالبه و هزینه کنیم. از 
سوی دیگر تمامی بازارها قفل شده و افزایش قیمت ها تابع هیچ 
نظم و قانونی نیست. در حالی که تولید فوالد و سیمان افزایش 
یافته، قیمت آن گرانتر ش��ده و بازار مس��کن و خودرو، به اقتصاد 
منطق��ی ده��ن کج��ی می کند. تفاوت قیمت خ��ودرو در بازار و 
کارخانه بیش از ۱۰۰ میلیون تومان است و قیمت لوازم خانگی 
تنها در مدت کمتر از یک سال بیش از ۵ برابر شده است. با گران 
شدن قیمت گوشت، برنج، لبنیات و کاالهای اساسی، سفره های 
مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر روز به روز خالی تر و کم رنگ تر 
می شود و از سوی دیگر گران شدن ارز و کاالهایی که در دست 
سرمایه داران، محتکران، دالالن، سفته بازان و مافیای اقتصادی 
وجود دارد و سود بی حساب و کتابی را به جیب آنان سرازیر می 
کند، فاصله زندگی و معیشت دهک های اول تا دهم را تغییر داده 
و این تنها بخشی از چالش های اقتصادی گریبانگیر مردم است. با 
این اوصاف و موارد ناگفته بسیار دیگر، اکنون مدیریت کشور در 
آستانه آزمون دیگری قرار دارد، آزمونی که باید انتخاب کنیم آیا 
می خواهیم از فرصت به وجود آمده ناشی از رفتن ترامپ استفاده 
کنیم تا بتوانیم یا تحریم ها را برداریم و یا تاثیر منفی تحریم ها 

را خنثی کنیم و یا دست روی دست بگذاریم.

بازار سرمايه نيازمند آرامش 
ادامه از صفحه یک...از سوی دیگر مردم به عنوان عمده سهام داران 
ب��ازار ب��ورس از وضعیت در حال تغییر بورس نگران هس��تند که 
امیدوارم رشد منطقی و مثبت در بازار شکل بگیرد اما متاسفانه علل 
مختلفی در حال حاضر دست به دست دادند که این اتفاقات در بازار 
سرمایه رخ دهد. یکی از مهمترین دالیلی که باعث ریزش های 
اخیر در بازار بورس شده و همیشه هم به عنوان اصلی ترین و اولین 
دلیل ریزش بازار بورس باید در نظر گرفت، عدم دانش کافی در 
بین س��هام داران اس��ت. عده ای بدون مطالعه تاکید می کنند که 
بازار بورس را تعطیل کنید، چون تصور می کنند همیشه باید سود 
چند صد درصدی داشته باشد که البته این برداشت اشتباه از سوی 
مردم ابتدا  از طرف دولت اتفاق افتاد، چرا که یک انتظار کاذب را در 
خصوص توسعه بازار بورس برای آنان ایجاد کرد و شاید آن موقع 
الزم بود به مردم بگویند این بازار امکان دارد رش��د منفی هم به 
خودش گیرد. به عبارت بهتر تصور عده کثیری از سهام دار بورس 
این است که بازار سرمایه و بورس حتماً باید سود دهد و نمی تواند 
ضررده باشد و این تصور غلطی است که به دلیل  عدم دانش و علم 
کافی در این زمینه به وجود آمده است. این یک واقعیت است که 
عمده سهام داران بازار بورس کوتاه نگر هستند به نوعی که تا یک 
خبر چه درس��ت و چه غلط منتش��ر می ش��ود، سهام داران در صف 
فروش قرار می گیرند که همین ها باعث رش��د منفی بازار در ماه 
های اخیر  شده است. نداشتن دانش و علم کافی متاسفانه منجر 
به تشکیل صف های فروش شد و همین صف ها هم  باعث ریزش 
شاخص شدند. با وجود همه این تحوالت، چند دیدگاه نسبت به 
بورس وجود دارد. بعضی از نمایندگان مجلس به دنبال این هستند 
که راه های دیگری برای بررسی بازار از جمله تحقیق و تفحص 
دنبال کنند و در مقابل هم افراد دیگری معتقدند از طرق مختلف 
دیگری هم میشود وضعیت بازار را دنبال کرد، در حالی که بهترین 

دارو برای بازار سرمایه در شرایط کنونی، آرامش است.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: اقتصاد ايران به گره كوری 
می ماند كه بازكردن هر گره نشانگر گره ديگری است كه زير 
ان زده شـده اسـت. اگر اقتصاد را اسـير دست سياستمداران 
بدانيم، بی راهه نگفته ايم و هنگامی می توانيم اين ادعا را اثبات 
كنيم كه چالشهای اقتصاد ايران با تحوالت سياسی مقايسه 
كنيم. اما نكته مهم اينجاست كه چه بخواهيم وچه نخواهيم، 
تغييرات سياسی جهان تاثير مستقيم بر اقتصاد ايران دارد. 
همانگونه كه آمدن ترامپ به كاخ سـفيد، امضا نكردن برجام 
و اعمال و تشديدهای تحريمها اقتصاد ايران را به نوعی قفل 
كرد كه شـاهد باال رفتن بی حسـاب و كتاب قيمت ها بوديم، 
رفتن ترامپ و آمدن بايدن در حالی كه هنوز اين مهم صورت 
نگرفته، اقتصاد ايران را بار ديگر قفل كرد، اما اين بار هيچ كس 
هيچ معامله اين نمی كند و باور بر رفع تحريمها، آزادسـازی 
دالرهای نفتی بلوكه شده و رونق اقتصادی است. اگرچه هنوز 
مسـووالن ادعا دارند كاهش قيمت دالر را برنامه ريزی كرده 
انـد و سـقوط قيمت دالر ربطی بـه انتخابات آمريكا ندارد، اما 
واقعيـت چيـز ديگری را نشـان می دهـد. در حالی كه دو روز 
به پايان عمر دولت ترامپ باقی مانده، روند قيمتها به شـدت 

كاهشی شده است.

دالر خریدار ندارد � 
سیر نزولی قیمت ها درحالی همچنان در بازار ارز ادامه دارد به نوعی 
که قیمت دالر به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت و احتمال سقوی 
بیشتر را می دهند. قیمت یورو نیز ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان است. البته 
صرافی های بانکی نیز نتوانستند مقابل بازار بایستند و قیمت دالر 
در این صرافی ها به کانال ۲۲ هزار تومان بازگشت.البته فعاالن 
ب��ازار می گوین��د: دالر حتی در این قیمت ها هم خریداری ندارد و 
اکثر واردکنندگان و فعاالن اقتصادی که برای معامالت شان نیاز 
به ارز دارند فعاًل دس��ت نگه داش��ته اند تا در قیمت های پایین تر 
نسبت به خرید ارز اقدام کنند.بازاری ها از افزایش تعداد فروشنده ها 
در ب��ازار خب��ر می دهند و می گویند: خریدار واقعی در بازار ندارد و 
دالل ها سعی دارند خود را به عنوان خریدار جلوه دهند تا مانع از 

ریزش بیشتر قیمت ها شوند.

میل سکه به ۹ � میلیونی شدن
از س��وی دیگر نایب رییس اتحادیه طال و جواهر گفت: کاهش 
۲۰ دالری قیمت جهانی طال و بازگش��ت قیمت دالر به کانال 
۲۲ هزار تومان موجب کاهش چش��م گیر قیمت  طال و س��که در 
بازار طی روزجاری ش��ده اس��ت. محمد کشتی آرای با بیان اینکه 
قیمت هایی که برای طال و س��که ثبت ش��ده در چند ماه گذش��ته 
بی س��ابقه بود گفت: س��که طرح قدیم ۱۰ میلیون و ۲۵۰ هزار 

تومان و یک گرم طالی ۱۸ عیار نیز یک میلیون و ۴ هزار تومان 
معامله می ش��ود. وی از کاهش حباب س��که به ۳۰۰ هزار تومان 
خبر داد و گفت: پیش بینی می ش��ود که قیمت هر گرم طالی 
۱۸ عیار به زیر یک میلیون و قیمت س��که بهار آزادی نیز به زیر 
۱۰ میلی��ون توم��ان کاه��ش یابد.وی با بی��ان اینکه علت اصلی 
کاهش قیمت طال و س��که کاهش چش��م گیر قیمت ارز اس��ت، 
اف��زود: می��ل به خرید در بازار به ش��دت کاهش پیدا کرده ضمن 
اینکه با توجه به وعده هفته قبل آقای رئیس جمهور برای دالر 
۱۵ هزار تومانی، این شائبه پیش آمده است که قیمت ها کاهش 

بیشتری را خواهد داشت.

سیاسی کاری ممنوع � 
اما رییس کل بانک مرکزی که تاکنون هیچ دلیلی برای افزایش 
قیمت دالر نداش��ت، یک باره ادعای مدیریت کرده و می گوید: 
بان��ک مرک��زی در طول دو س��ال و نیم گذش��ته تالش کرده با 
برنام��ه و تدبی��ر، تحریم های دولت آمریکا را خنثی و درحد توان 
از س��قوط بیش از حد ارزش پول ملی جلوگیری و دش��من را، از 
رس��یدن به هدف فروپاش��ی اقتصادی، مأیوس و ناموفق بسازد. 
بان��ک مرک��زی تم��ام توان خود را برای ایجاد تعادل در بازار ارز و 
تقویت ارزش پول ملی بکار می گیرد. انتظارم از فعالین سیاسی 
این است، رقابت های حزبی و جناحی خود را به تالش های بانک 

مرکزی برای بهبود شرایط اقتصاد و استفاده از فرصت های بین 
المللی برای خنثی س��ازی و کاهش تحریم و تقویت ارزش پول 
ملی وصل نکنند. عبدالناصر همتی افزود: روند نرخ ارز، بر اساس 
مبانی بنیادی بازار شکل می گیرد. لذا، براساس آنچه طی دو سال 
و نیم گذشته شاهد آن بودیم، فشار ناشی از تحریم ها، خصوصا 
تش��دید انتظارات، در افزایش قیمت ارز مؤثر و تعیین کننده بود. 
لذا انتظار می رود با فروکش کردن انتظارات، نرخ ارز نیز به سمت 

تعادل و ارزش اقتصادی آن حرکت بکند.

دسترسی به منابع مسدودی � 
رییس بانک مرکزی تاکید کرد: همانگونه که ریاست جمهوری 
تأکید کردند با دسترس��ی بهتر بانک مرکزی به منابع مس��دودی 
خود و نیز شرایط پیش رو، امکان مدیریت مؤثرتر در بازار ارز، در 
راستای اهداف کالن بانک مرکزی، فراهم می شود. در این میان، 
حفظ قدرت رقابت پذیری اقتصاد، به همراه صیانت از ذخایر ارزی، 

برای بانک مرکزی اهمیت دو چندان دارد.

خودرو ۱۰ � درصد ارزان شد
اما یکی از بازارهایی که تاکنون آشفته شده بود و هیچ دلیلی بر 
گرانی آن وجود نداشت، بازار خودرو بود. اما نایب رییس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو، از ریزش ۱۰ درصد دیگر قیمت خودروها 

در بازار طی یک هفته اخیر خبر داد و اعالم کرد: با توجه به کاهش 
نرخ ارز در کشور، به تبع آن کاالهای سرمایه ای همچون خودرو و 
سکه نیز با کاهش قیمت مواجه شده اند.اسد کرمی گفت: از آبان 
ماه س��ال جاری قیمت خودرو بیش از ۳۰ درصد کاهش قیمت 
داش��ت و در پی کاهش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درصد 
دیگر ریزش پیدا کرد.نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران خودرو 
ادامه داد: میزان تقاضا در بازار به ش��دت پایین اس��ت و آنقدر که 

فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست.

سه عامل کاهش نرخ دالر  � 
همچنی��ن اس��تاد اقتص��اد دانش��گاه خوارزمی در م��ورد دالیل 
کاهش نرخ دالر در روزهای اخیر گفت: در این مورد چند عامل 
تاثیرگذار بوده که یکی از آنها کاهش انتظارات تورمی ناش��ی از 
افت پیامدهای سیاس��ی اس��ت. به عنوان نمونه نزدیک انتخابات 
آمریکا شاهد بودیم که نرخ دالر به ۳۲ هزار تومان افزایش یافت 
اما با کاهش ریسک های سیاسی، دوباره نرخ کاهش یافت و به 
۲۲ هزار تومان رسید. البته در این میان تقریبا ۲ یا ۳ هزار تومان 
دیگر ش��اهد نوس��ان بودیم که آن نیز مربوط به سیاس��ت های 
خود بانک مرکزی بود اما حاال شاهد بازگشت دالر به کانال ۲۲ 
هزار تومان هس��تیم که بیش��تر ناشی از فروکش کردن انتظارات 
تورمی و ریس��ک های سیاسی است.وحید شقاقی شهری گفت: 
عامل دوم رایزنی برای آزادسازی منابع بلوکه شده در کشورهایی 
مانند کره جنوبی، عراق و چین اس��ت که هر چقدر س��ریعتر این 
اقدام صورت بگیرد حداقل در کوتاه مدت تاثیرات باالیی خواهد 
داش��ت.این اس��تاد دانشگاه عامل سوم را افزایش انتظارات برای 
صادرات نفت دانست و افزود: به نظر می رسد با پیروزی بایدن، 
فشارهای تورمی وضع شده زمان ترامپ کاهش یابد و صادرات 
نفتی ما احتماال به یک میلیون بش��که در روز برس��د که می تواند 

تاثیر ماندگاری در کاهش نرخ دالر داشته باشد. 

غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد � 
البته رکود در بازارهای دیگر نیز وجود دارد و سقوط قیمتها اتفاق 
افتاده اما نوسانات اقتصادی ایران نشان داده که نباید زیاد ذوق زده 
شویم. همانگونه که تاکنون متوجه نشدیم چرا قیمت دالر گران 
شد، امروز نیز نمی دانیم چرا روند کاهشی در پیش گرفته و تنها 
چیزی که می توان با قاطعیت مطرح کرد، این است که اقتصاد 
ایران گرفتار مافیایی است که سرمایه های کالنی در اختیار دارد 
که هر از چندگاهی در مسیری به جریان می اندازد و هر جور که 
دلش می خواهد جریان سازی می کند. مافیایی که آنقدر قدرت 
دارد که می تواند اقتصاد را تحت تاثیر قرار دهد و با تاثیرگذاری 

رسانه ای، مردم را به خرید یا فروش راغب کند.

تجارتازتحوالتبازارارزوکاالگزارشمیدهد

سقوط آزاد قیمت ها

اخبار كوتاه

بررسی های وزارت كار از درآمد خانوارها نشان داد

51 درصد درآمد مردم از محل های متفرقه
مرکز آمار و اطالعات راهبردی وزارت کار متوسط درآمد پولی یک 
خانوار شهری را با توجه به منابع مختلف درآمدی بررسی و اعالم کرد: 
متوسط درآمد اظهار شده ساالنه یک خانوار شهری در سال ۱۳۹۸ 
بیش از ۵۴ میلیون تومان بوده که ۲۴.۴ درصد نسبت به سال ۱۳۹۷ 
رشد داشته است. بررسی منابع تامین درآمد یک خانوار شهری نشان 
می دهد که در س��ال ۱۳۹۸ به میزان ۳۲.۵ درصد درآمد س��االنه، از 
مش�اغل حق�وق بگی�ری ب�ه دست آمده است. همچنین ۱۶.۱ درصد 
درآمدهای ساالنه یک خ�انوار ش�هری از مش�اغل آزاد کش�اورزی 
و غی�رکش�اورزی و ۵۱.۴ درصد درآمدها از محل درآمدهای متفرقه 
تامین شده است. اطالعات گویای این است که طی سال ۱۳۹۸ نسبت 

به سال قبل از آن، درآمد از مشاغل مزد و حقوق بگیری به میزان ۲۱.۲ 
درصد، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی و غیر کشاورزی ۱۷.۸ درصد 
و درآمد متفرقه به میزان ۲۸.۸ درصد در سطح شهری افزایش داشته 
است. در واقع می توان گفت که سال گذشته بیشترین افزایش درآمد 
متعلق به بخش درآمدهای متفرقه بوده که باید آن را ناشی از افزایش 
اجاره بهای مسکن و تحوالت بازار بورس در سال گذشته دانست. در 

سال گذشته، ۱۳.۸ درصد درآمدهای پولی یک خانوار شهری از محل 
حق��وق بگی��ری عمومی، ۲۵.۳ درصد از حقوق بگیری خصوصی و 
تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۱۹.۸ درصد از مشاغل آزاد 
غیرکشاورزی، ۳۲.۵ درصد از درآمدهای متفرقه پولی بدون احتساب 
یارانه و کمک هزینه، ۴.۱ درصد درآمدهای پولی از یارانه دولتی و ۲.۷ 
درصد از کمک هزینه بدست آمده است؛ به عبارتی بیشترین متوسط 

درآمد پولی س��االنه یک خانوار ش��هری از درآمدهای متفرقه و پس 
از آن از حقوق بگیری خصوصی و تعاونی بوده اس��ت. این در حالی 
است که در سال ۱۳۹۷ در یک خانوار شهری در کشور، ۱۴.۲ درصد 
درآمدهای پولی از درآمد حقوق بگیری عمومی، ۲۵.۱ درصد از حقوق 
بگیری خصوصی و تعاونی، ۱.۹ درصد از مشاغل آزاد کشاورزی، ۲۰.۵ 
درصد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی، ۳۰.۸ درصد از درآمدهای پولی 
متفرقه، پنج درصد از یارانه دولتی و ۲.۵ درصد از کمک هزینه بدست 
آمده است، از این جهت می توان گفت که طی هر دو سال ۹۷ و ۹۸، 
بیشترین میزان درآمد پولی از منابع درآمد متفرقه و پس از آن از طریق 

حقوق بگیری خصوصی و تعاونی تامین شده است. 

ضرورتجلبنظرکارگراندرتعیینمزد1400فعالشدندستگاهکارتخواندرگروایجادپروندهمالیاتی
 معاون فناوری های نوین بانک مرکزی ضمن اش��اره به اتمام مراحل عملیاتی 
س��ازی ماده ۱۱ قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان تا قبل از پایان 
امس��ال گفت: تا ۲۵ دی  امس��ال، ۱۲۰ هزار پایانه فروش��گاهی که پرونده مالیاتی 
ندارند یا پرونده ناقص دارند یا دارنده پایانه فوت شده است، قطع شد.به گزارش 
ایس��نا، مهران محرمیان گفت: مقرر ش��د از ۲۲ دی  امس��ال دستگاه کارتخوان یا 
درگاه پرداخت جدیدی بدون ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود.وی افزود: در این 
زمینه هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و مقرر شده است که 

از اوایل بهمن ماه امسال، ایجاد پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود. معاون بانک مرکزی گفت: در 
خصوص سه میلیون و ۸۰۰ هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته اند هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی 
صورت گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد  خواهد ش��د.وی با بیان اینکه پرونده ماده ۱۱ 
قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مؤدیان با اجرای کامل آن تا قبل از پایان امس��ال بس��ته خواهد شد، گفت: 

همچنین هشدارهای الزم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطالعات آنها به هر دلیلی نقص دارد، ارائه شد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به اینکه با تورم بیش از۴۰ درصدی، 
یک کارگر چگونه می تواند با حداقل حقوق زندگی کند گفت: در تعیین دستمزد 
کارگران باید به قدرت خرید و تأمین معیش��ت توجه ش��ود. علی بابایی کارنامی 
در گفت وگو با تس��نیم، با اش��اره به اینکه در تعیین حقوق کارگران باید اصل س��ه 
جانبه گرایی رعایت ش��ود گفت:از زمان ارائه الیحه بودجه س��ال ۱۴۰۰از س��وی 
دولت به مجلس، پیش��نهادات متعددی از س��وی نمایندگان برای میزان افزایش 
حقوق کارگران در سال آینده مطرح شده که شامل۳۰ تا ۴۰درصدی می شود.وی 

ادامه داد: متُأسفانه سال گذشته دستمزد کارگران بدون توجه به سه جانبه گرایی تعیین شد و نمایندگان کارگران 
صورتجلسه را امضا نکردند, اما دستمزد تعیین شد. دولت باید در تعیین دستمزد نقش تسهیل گر را داشته باشد, 
چرا که اگر در تعیین مزد دخالت کند, دستمزد به صورت عادالنه افزایش پیدانمی کند.وی گفت: در شرایط فعلی 
و با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصدی خانواده ۴ تا ۵ نفره چگونه می توانند با حقوق دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی 

زندگی کنند؛ به طور قطع گذران زندگی با این شرایط سخت خواهد بود و امکان ندارد.

 مع��اون اداره نظام ه��ای پرداخ��ت بانک مرکزی اظهار 
داش��ت: افراد هنگام مراجعه به ش��عبه برای دریافت وجه 
چک در صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد 
صادرکننده، از بانک بخواهند سایر حساب های انفرادی 
او در همان بانک را بررس��ی کند و در صورت موجودی 
در آن حس��اب ها، مبلغ کس��ری چک را برداشت و چک 

را پاس کند.
 آمنه نادعلیزاده در گفت وگو با ایلنا با اش��اره به مقررات 
مربوط به چک های جدید گفت: نقل و انتقال چک های 
با ظاهر و مندرجات جدید که از سال آینده توزیع می شود 
و در صورت ثبت مراتب انتقال در سامانه صیاد امکان پذیر 
خواهد بود اما در حال حاضر نقل و انتقال چک ها، طبق 
روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد نیست. 
وی ب��ا بی��ان اینکه چک های کنونی و موجود می توانند 

در وجه حامل نیز صادر شوند، گفت: هر چند چک های 
کنون��ی ام��کان صدور در وج��ه حامل را دارند اما گیرنده 
چک های با ظاهر و مندرجات جدید باید مشخص باشد 

و در سامانه صیاد ثبت شود.
معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزید با تاکید بر 
اینک��ه در حال حاضر صادرکنندگان و دریافت کنندگان 
چ��ک می توانن��د فرآین��د ثبت، تایی��د و انتقال چک در 
س��امانه صیاد را به صورت اختیاری انجام دهند، افزود: 
در حال حاضر این امکان از طریق برنامک های موبایلی 
) اپلیکیش��ن ها( که فهرس��ت آنها در »شاپرک« منتشر 
می ش��ود، فراهم اس��ت. به م��رور برنامک های دیگر و 
درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری )اینترنت 

بانک و همراه بانک( به این فهرست اضافه می شوند.
وی ادام��ه داد: ب��ا توجه به اختیاری بودن این اقدام، تمام 
چک ها مانند روال گذشته  بدون نیاز به ثبت در این سامانه 

در شبکه بانکی کشور پذیرش و پردازش خواهند شد.
نادعلیزاده گفت: عالوه بر امکان ثبت، تایید و انتقال چک 
در سامانه صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از 
طریق برنامک های موبایلی حوزه پرداخت در دسترس 
مش��تریان بانکی  قرار گرفته، در این برنامک ها، امکان 
»استعالم وضعیت چک صیادی« برای صادرکننده چک 

و ذینفع آن هم فراهم است.

 رئیس کارگروه استخراج انجمن بالکچین ایران گفت: 
مصرف برق در ساعت اوج مصرف۴۰ هزار مگاوات است 
و آن قدر تاثیرگذار نیس��ت که باعث خاموش��ی گسترده و 
اختالل ش��ود. تصور می کنم برخی رس��انه های غربی با 
تمرکز بر این اخبار نادرس��ت و ایجاد فش��ار توسط افکار 
عموم��ی در اث��ر اطالعات غلط قصد دارند ما را وادارند با 
دست خودمان کشور را از عواید این صنعت محروم کنند. 
محمدرضا شرفی در گفت وگو با ایرنا افزود: قیمت برقی 
که در این صنعت اس��تفاده می ش��ود، ۱۰برابر تعرفه برق 
صنعتی است که از نظر مالی هم برای کشور آورده خوبی 
دارد. وی با اعالم اینکه برخورد دس��تگاه ها با اس��تخراج 
رمز ارز خیلی سخت تر و محدودتر از صنایع دیگر است 
گفت: با قوانین دس��ت و پاگیری که در این حوزه وضع 
شده، معدود اشخاصی می توانند در حوزه استخراج رمز ارز 
فعالیت کنند و همه مردم در حال حاضر راهی برای ورود 
ب��ه ای��ن فعالیت ندارند. فعالیتی که با صرف انرژی کمتر 
نسبت به صنایع دیگر، پربازده تر است. وی افزود: با مصوبه 
هی��ات دولت، اس��تخراج رم��ز ارز به عنوان یک فعالیت 
تولیدی صنعتی به رسمیت شناخته شد اما دستورالعمل 
وزارت صمت برای فعالیت اس��تخراج رمز ارز در کش��ور 
بسیار عجیب است و فعالیت مجموعه ها را به طور عملی 
به شهرک های صنعتی که زیر نظر شرکت شهرک های 

صنعتی فعالیت می کنند، محدود کرده که این ش��رکت 
هم اجازه برای فعالیت نمی دهد. شرفی تشریح کرد: به 
واس��طه این اتفاق بس��یاری از سرمایه های کشور بدون 
استفاده مانده اند. ورود به این  صنعت نیاز به سرمایه گذاری 
مج��دد و ات��الف منابع دارد که این موضوع کامال مغایر 
با اصول جهش تولید اس��ت. برای برداش��ته ش��دن این 
موانع، نامه نگاری هایی انجام دادیم اما هنوز چاره ای برای 
آن اندیش��یده نشده است. او درباره مصوبه خوداظهاری 
دستگاه های ماینینگ گفت: تقریبا از حدود ۲۵ روز قبل 
خوداظهاری دس��تگاه های ماینینگ آغاز شده است. به 
واس��طه این س��ایت، فقط دستگاه های ثبت شده در این 
صنعت به رس��میت ش��ناخته می شوند و در واقع می توان 
گفت دس��تگاه های اس��تخراج رمز ارز در حال »رجیستر 

شدن« است. 

رئيس انجمن بالكچين  هشداردادمعاون بانك مركزی تشريح كرد

جلوگيری از استخراج رمز ارز با قوانين دست و پاگيرپاس شدن چك برگشتی با موجودی ساير حساب ها
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کمک صنایع برای تعدیل مصرف برق 
درگلستان 

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق گلس��تان گفت:صنایع 
مستقردراس��تان ب��رای تعدی��ل مصرف ب��رق بعلت کمبود گاز 
کم��ک خواهندکردبطوریکه قراراس��ت س��اعات مش��خصی 
ازروزتجهیزات خودراازمدارخارج کنند.به گزارش روابط عمومی 
شرکت توزیع نیروی برق گلستان:علی اکبرنصیری درنشست 
بارئیس سازمان صمت استان پیرامون صرفه جویی درمصرف 
ب��رق اظهارکرد:بخ��ش اعظم��ی ازمصارف ان��رژی راصنایع 
تش��کیل م��ی دهندکه بامدیریت ک��ردن مصرف برق خودمی 
توانندنقش موثری درصرفه جویی این مهم ایفاکنند.وی اضافه 
کرد:شرکت شهرکهای صنعتی دراستان که درراس هرم صنایع 
قراردارندبارایزنی وارائه مشوق هایی می توانندجهت مدیریت 
مصرف این صنایع راتش��ویق نمایند.درادامه حس��ین طلوعیان 
رئیس س��ازمان صمت گلس��تان بااش��اره به وجودمش��کالت 
زیاددربخ��ش صنای��ع گفت:ب��ه دلیل ش��رایط مهم پیش آمده 
این س��ازمان ضمن اس��تقبال ازاین طرح همکاری الزم رابرای 
مدیریت مصرف انرژی برق بدلیل کمبودگازدرصنایع راانجام 
خواهدداد.شایان ذکراس��ت دراین نشست مقررگردیدمدیران 
توزی��ع برق درشهرستانهاجلس��ه ای اضط��راری بافرمانداران 
وهئی��ت امن��ای ش��هرکهای صنعتی جه��ت مدیریت مصرف 
برق صنایع بدلیل کمبودگازراداش��ته باش��ندکه درصورت لزوم 
درس��اعات خاصی ازش��بانه روز تجهیزات ازمدارخارج وازدیزل 

ژنراتور بعنوان انرژی جایگزین استفاده نمایند.
 

رزمایش تعدیل روشنایی و اصالح رمز ارزها 
 مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایالم گفت: رزمایش ۲ روزه 
تعدیل روش��نایی و اصالح انش��عابات و رمز ارزها در این استان 
آغاز ش��د.  هادی ش��یرخانی افزود: س��ومین رزمایش بازسازی 
ش��بکه های توزیع برق اس��تان ایالم در روزهای پنجش��نبه و 
جمعه هفته جاری برگزار می ش��ود. وی یادآور ش��د: با توجه به 
مشکالت پیش آمده در تامین گاز کشور و نیز در راستای صرفه 
جوی��ی در مص��رف برق و جه��ت تامین برق مطمئن این اقدام 
فراگیر در سراس��ر اس��تان همزمان با دیگر مناطق کشور انجام 
می شود. مدیرعامل شرکت توزیع برق ایالن، هدف پیش بینی 
شده برای این رزمایش که با مشارکت ۲۲۵ نفر نیروی فنی و 
نظارتی و ۷۰ دستگاه خودرو سنگین  و سبک برگزار می شود را 

تعدیل یک تا یک و نیم مگاوات انرژی عنوان کرد.
ش��یرخانی اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف پیش بینی ش��ده 
برای این اقدام فراگیر کش��ف حدود ۷۰۰ انش��عاب غیرمجاز و 
شناس��ایی و جمع آوری رمز ارزهاس��ت. وی یادآور ش��د: پیش 
از این رزمایش اجرایی اصالح ولتاژ ش��بکه و روش��نایی معابر 
ایالم ۲۷ و ۲۸ آذرماه گذشته همزمان با سراسر کشور با هدف 
استاندارد سازی و پایش ولتاژ و تعدیل روشنایی معابر در مناطق 

مختلف این استان اجرا شد.
ش��یرخانی افزایش آمادگی تیم های اجرایی، باال بردن روحیه 
کار گروهی، مقاوم س��ازی ش��بکه و مدیریت مصرف برق را از 

دستاوردهای این رزمایش عنوان کرد.
استان ایالم با دارا بودن ۱۱ شهرستان و جمعیتی بالغ ۵۸۰ هزار 

نفر، دارای بیش از  ۲۲۰ هزار مشترک برق است.

 فرمانده بسیج شرکت برق منطقه ای 
خوزستان معارفه شد

خوزستان :یعقوب دانشی به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج 
کارمندی امام حس��ین )ع( ش��رکت برق منطقه ای خوزس��تان 
معارفه شد. با حضور مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان، 
رئیس س��ازمان بس��یج ادارات خوزستان و فرمانده بسیج شهید 
عباس��پور صنعت آب و برق خوزس��تان یعقوب دانشی به عنوان 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( شرکت 
برق منطقه ای خوزستان معارفه شد. یعقوب دانشی رئیس اداره 
رسیدگی به حساب های شرکت برق منطقه ای خوزستان است 
و با حفظ سمت به عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی 
امام حس��ین )ع( انتخاب ش��ده اس��ت. در حکم صادره از سوی 
سرگرد پاسدار نادر محمدمیسی مسئول سازمان بسیج ادارات 
و کارمندان س��پاه ولیعصر )عج( اس��تان خوزستان برای یعقوب 
دانشی آمده است: بنا به پیشنهاد فرمانده محترم حوزه مقاومت 
بسیج ادارات و کارمندی شهید عباسپور بدینوسیله جنابعالی به 
عنوان فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( 

شرکت برق منطقه ای خوزستان منصوب می شوید.
بر اساس این گزارش پیش از این، موسی احمدی راد مسئولیت 
فرمانده پایگاه مقاومت بسیج کارمندی امام حسین )ع( شرکت 

برق منطقه ای خوزستان را بر عهده داشته است.

ممنوعیت فعالیت واحدهای تولیدی نیازمند 
مصرف برق زیاد

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی با توجه 
به ش��رایط به وجود امد در مورد قطعی برق در کش��ور گفت : 
هر گونه فعالیت غیر ضروری در واحدهای تولیدی که نیازمند 
مصرف برق زیاد اس��ت تا زمان پایداری مجدد ش��رایط تعلیق 
گردد. به گزارش روابط عمومی ش��رکت ش��هرکهای صنعتی 
آذربایجان ش��رقی س��ید مرتضی نیرومند اس��کویی در جمع 
خبرنگاران گفت : مدیریت ش��رایط پیش آمده به جهت قطعی 
برق طی روزهای اخیر جز با مشارکت جمعی و یاری یکدیگر 
میس��ر نخواهد بود. وی افزود : اولویت اول پیش��گیری از بروز 
خاموشی ها یا کاهش تعداد آن هاست که در این خصوص الزم 
است . هر گونه فعالیت غیر ضروری در واحدهای صنعتی تولیدی  
که نیازمند مصرف برق زیاد است تا زمان پایداری مجدد شرایط 
تعلیق گردد.  مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی گفت :تدابیر 
مقتضی جهت مواجهه با قطعی احتمالی برق در خصوص حجم 
مواد اولیه، مواد موجود در صف فرآیند تولید و محصوالت نهایی 
اتخاذ گردد، حداکثر صرفه جویی در مصارف برق تمام بخش 

های تولیدی، اداری، رفاهی و ... اعمال گردد. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

آبرسانیبههشتروستادراستانالبرزمشارکتمردمقمدرطرحآجربهآجر
مدیرکل نوسازی مدارس استان قم گفت: مردم استان در قالب پویش محرم در طرح 

آجر به آجر بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک داشتند.
محسن پورگلیان با اشاره به اجرای طرح آجر به آجر در استان قم اظهار کرد: مردم 
استان در قالب پویش محرم در طرح آجر به آجر بیش از ۷۰۰ میلیون تومان کمک 

داشتند که دو هزار نفر از مردم استان قم در این طرح مشارکت کردند.
وی ادامه داد: اجرای طرح آجر به آجر در استان قم ادامه دارد تا زمینه برای مشارکت های 
خرد مردم استان در مدرسه سازی مشارکت باشد، با کمک های جمع آوری شده در 

این طرح، خش��ت گذاری برای احداث یک مدرس��ه روس��تایی در روس��تای علی آباد کورگل صورت گرفت، این مدرسه 
یک کالسه با زیربنای ۱۰ مترمربع است و تا ۶ ماه آینده به بهره برداری می رسد. مدیرکل نوسازی مدارس استان قم 
افزود: در حوزه روستایی در استان قم نیاز به احداث عمده مدارس وجود ندارد، بلکه اولویت تخریب و بازسازی مدارس 
فرسوده در روستاهای قم است، نیاز استان بیشتر به احداث مدارس بزرگ در مناطق شهری قم است. پورگلیان با اشاره 
به فعالیت های مجمع خیرین مدرس��ه س��از در اس��تان قم اظهار کرد: جذب خیرین به عرصه س��اخت مدرسه در استان 
بر عهده این مجمع است، نیازها و برنامه های خودمان در عرصه مدرسه سازی را به مجمع اعالم می کنیم و مجمع 

خیرین مدرسه ساز استان قم با ارتباطاتی که دارد، خیرین را به این عرصه جذب می کند.

 طرح های آبرسانی به هشت روستا درمناطق مختلف استان البرز توسط وزیر نیرو 
به بهره برداری رسید. دکتر اردکانیان وزیر نیرو درآیین بهره برداری از هشت طرح 
آبرسانی به روستاهای استان البرز اظهار داشت: همکاری وهمدلی که استانداران 
در سالهای اخیر با مدیران اجرایی صنعت آب وبرق ونیرو داشتند بی سابقه بوده 
وهم اکنون بایستی تشکر به ایشان تبریک گفت چرا که با توسعه یافتگی ارزنده 
تری مواجهیم. وی بیان داشت: حمایت وتالش استاندارالبرز باعث رشد وتوسعه 
خدمات آب وبرق دراستان البرز شده است. دکتر شهبازی استاندار البرز نیز بیان 

داش��ت: باید از وزیر نیرو به خاطر راه اندازی پویش هرهفته الف-ب- ایران وتالش ایش��ان دررش��د وتوس��عه آب 
وبرق دراس��تان البرز تقدیر ش��ود. اس��تاندار البرز از اجرای طرح یکپارچه سازی شرکتهای آبفای شهری وروستایی 

تقدیر کرد وگفت: این طرح درالبرز بسیار اثر بخش بوده وموجب رضایت مندی مردم استان شده است.
مهندس مهدی زاده مدیرعامل ش��رکت آبفای اس��تان البرز هم بیان داش��ت: درادامه سلس��ه طرح های افتتاح شده 
درپویش هرهفته الف-ب –ایران درس��طح کشور،آبرس��انی به هش��ت روس��تا درالبرز با اعتبار ۷۴ میلیارد ریال ۲۳ 

دیماه بصورت ویدیو کنفرانس وبا حضور دکتر شهبازی استاندار البرز به بهره برداری رسید.

تفاهم  نامه همکاری کمیته امداد و جمعیت هالل احمر خوزستان
با حضور مدیرکل کمیته امداد خوزس��تان و مدیرعامل جمعیت 
هالل احمر و جمعی از مسئولین استان طرح یاس )یاران آسیب 

ستیز( با هدف توانمندسازی مددجویان خوزستانی آغاز شد.
در مراسم انعقاد تفاهم نامه طرح یاس که با حضور دکتر خدادای 
، مدیرعامل جمعیت هالل احمر و رئیس سازمان جوانان هالل 
احم��ر و جمال ش��یبه مدی��رکل و معاونت فرهنگی کمیته امداد 
خوزس��تان برگزار ش��د، شیبه با تشریح جزئیات اجرای این طرح 
گفت: »طرح یاس« در راستای توانمندسازی جامعه هدف کمیته 
ام��داد در ابع��اد فرهنگی، روان ش��ناختی و اجتماعی با همکاری 

جمعیت هالل احمر و کمیته امداد آغاز شده است.
مدی��رکل کمیت��ه امداد امام خمینی )ره( خوزس��تان افزود: طرح 
ملی یاس اقدام مش��ترک کمیته امداد و جمعیت هالل احمر به 
منظور ارائه آموزش مددجویان کمیته امداد به ویژه دختران ۳۰ 
الی ۴۰ سال تحت حمایت در مورد شیوه های مواجهه با بحران 
و بالیای طبیعی است که در نهایت از این ظرفیت در خانه های 
هالل استفاده می شود. وی به اهدف این تفاهم نامه اشاره کرد 

و ادامه داد: توس��عه و گس��ترش فعالیت 
های انسان دوستانه و امدادی جمعیت در 
مناطق کم برخوردار، جذب، سازماندهی، 
آموزش و به کارگیری افراد جامعه هدف 
طرح در راس��تای اهداف جمعیت هالل 
احمر، ایجاد زمینه جلب مش��ارکت های 
مردم��ی در ام��ر محرومیت زدای��ی از 

حاش��یه ها و س��کونتگاه های غیررس��می و تاثیر تقویت انسجام 
و هماهنگ��ی جبه��ه فرهنگ��ی انقالب اس��المی، از جمله این 
اهداف است. شیبه هم افزایی ظرفیت ها و منابع در جهت بسط 
خدمت رسانی، گفتمان سازی خیر و احسان و محرومیت زدایی، 
ارتق��ای ع��زت نف��س و پذیرش مس��ئولیت اجتماع��ی در بین 
مخاطب��ان و نهایتا توانمندس��ازی رفتاری، ارتباطی و فرهنگی 
مددجویان، حضور مخاطبان در عرصه های اجتماعی و مشارکت 
در فعالیت های جمعی، ایجاد انگیزه در زمینه امداد و کمک های 
اولیه و همچنین آشنایی با حوادث و سوانح، ارتقای سطح دانش 

و مه��ارت مخاطبان در خصوص امداد و 
کمک ه��ای اولی��ه و آش��نایی با حوادث 
و س��وانح و نح��وه مقابل��ه با آنها و ترویج 
فرهن��گ خودامدادی و دگرامدادی را از 
دیگ��ر اهداف این تفاهم نامه عنوان کرد. 
وی با اشاره به زمینه های همکاری کمیته 
ام��داد و ه��الل احم��ر در این تفاهم نامه 
ابراز کرد: این همکاری ها ش��امل اس��تفاده حداکثری از ظرفیت  
مدیریت های محلی در مواقع عادی و زمان وقوع حوادث و سوانح 
به منظور حمایت از آسیب دیدگان، تقویت مشارکت های مردمی 
در پروژه های داوطلبی س��ازمان داوطلبان و س��ازمان های تابعه 
جمعیت هالل احمر در راستای اجرای برنامه های بشردوستانه و 
عام المنفعه به ویژه در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، 
اشاعه و ترویج فرهنگ داوطلبی و مشارکت در امور عام المنفعه 
در عرصه های فرهنگی و اجتماعی، تالش در جهت ایجاد فضای 
تعامل به منظور اس��تفاده از امکانات و ظرفیت های طرفین در 

مناطق محروم، روستاها و مناطق حاشیه نشین است.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزستان افزود: این طرح 
و تفاهم نامه با در توانمندس��ازی جوانان دختر پس��ر  ۱۵ تا ۳۵ 
س��ال تحت پوش��ش کمیته امداد، جذب و آموزش جوانان گروه 
هدف با شعار هر خانواده ایرانی یک امدادگر در کلیه کانون های 

امورجوانان استان تمایز نسبت به کل کشور اجرا می شود.
دکت��ر خ��دادادی در خص��وص تعه��دات ه��الل احمر تصریح 
کرد: جذب و س��ازماندهی دختران باالی ۳۰ س��ال هدف طرح 
در خانه های هالل سراس��ر اس��تان با توجه به محل س��کونت 
مددجویان معرفی ش��ده، جذب و س��ازماندهی جوانان ۱۵ تا ۳۵ 
سال تحت پوشش کمیته امداد در کلیه کانون های امور جوانان 
استان، بهره مندی از ظرفیت ها، امکانات و برنامه های ارائه شده 
در قالب کانون های امور جوانان جهت کلیه مددجویان عالقه مند، 
برگزاری دوره های آموزش��ی و صدور گواهینامه های آموزش��ی 
جهت ش��رکت کنندگان در دوره های جمعیت از جمله تعهدات 

هالل احمر است.

 مدیر کل نوس��ازی مدارس اس��تان همدان با حضور 
در دفت��ر مدی��رکل امور بانوان اس��تانداری همدان به 
بی��ان اه��داف پویش مل��ی "»من م��ادرم، بچه های 
ای��ران فرزن��د م��ن« پرداخت. محمد حس��ین مرادی 
در این نشس��ت با اش��اره به اهمیت ترویج و گس��ترش 
فرهنگ مش��ارکت های مردمی در بین اقشار مختلف 
م��ردم، اظه��ار کرد: هدف از اجرای این طرح عالوه بر 
فرهنگ س��ازی کار خیر مدرسه س��ازی , بهره گیری از 
ظرفیت و توان بانوان در مش��ارکت های خرد مردمی 
در ای��ن ام��ر خی��ر اس��ت.  وی با بیان اینک��ه ۴۶ خّیر 
مدرس��ه س��از خانم در اس��تان همدان اقدام به ساخت 
مدرس��ه نموده اند،  یادآوری کرد: به همت این بانوان 
شش هزار نفر از دانش آموزان استان در کالس هایی 
درس می خوانند که به دس��ت پرتوان بانوان مدرس��ه 

ساز ساخته شده است. 

 مرادی با اشاره به تحقق صد در صدی میزان برآورد 
مشارکت خیرین در امر مدرسه سازی طی سال جاری، 
اذعان کرد: در بحث مش��ارکت های خرد طرح تحولی 
آجر به آجر نیز امیدواریم با اجرای پویش "من مادرم بچه 
های ایران فرزندمن" بتوانیم به هدف گذاری مطلوب 
برسیم.  وی ادامه داد: از محل کمک های جمع آوری 
ش��ده مرحل��ه اول ط��رح آجر به آجر ک��ه در ماه محرم 
اجرا ش��د، عملیات اجرایی اولینخ مدرس��ه این پویش 
در شهرس��تان فامنین در هفته آینده آغاز خواهد ش��د و 
ان ش��اءهلل پس از پایان پویش »من مادرم، بچه های 

ایران فرزند من« یک پروژه نیز اجرا می شود.
 مدیرکل امور بانوان استانداری همدان نیز در ادامه با 
اشاره به اهمیت حضور بانوان در کارهای خیر ,ضمن 
تقدیر از اقدامات فرهنگی نوسازی مدارس در جلب و 
جذب خیرین با اشاره به وجود بیش از  ۲۰هزار کارمند 
شاغل در سطح استان، گفت: می توان از ظرفیت این 

بانوان در این پویش مادرانه نهایت استفاده را نمود.
 ربیعه علیمحمدی با اشاره به معضل عدم وجود فضای 
ورزش��ی مناس��ب برای دختران مخصوصا در مدارس 
مناط��ق کم برخ��وردار از مدیرکل نوس��ازی مدارس 
درخواس��ت نم��ود عالوه بر لح��اظ نمودن این فضاها 
برای مدارس دخترانه به زیبا سازی و ایجاد فضای سبز 

مناسب در مدارس اهتمام ویژه داشته باشند.

 جانشین ستاد کرونای استان قزوین گفت: ممنوع شدن 
تردد ش��بانه در کنترل ویروس کرونا بس��یار موثر بوده و 
باید آژیر تعطیلی شبانه هر شب از ساعت ۲۰,۳۰ دقیقه 

در همه شهرهای استان به صدا درآید.
 منوچهر حبیبی در جلس��ه س��تاد پیش��گیری ومقابله 
با کرونای اس��تان قزوین که روز ش��نبه در اس��تانداری 
برگزار ش��د اظهارداش��ت: از سوی رئیس دانشگاه علوم 
پزش��کی اس��تان گزارش امیدوار کننده ای ارائه شد که 
روند کاهش��ی و پایدار بیانگر تالش همه دس��تگاهها و 
همکاری مردم اس��ت. وی اضافه کرد: روند بیماری در 
استان نزولی شده و پایداری شرایط نباید ما را از مراقبت 
بیش��تر بازدارد و هرگونه س��هل انگاری می تواند آسیب 
های جدی به شهروندان وارد کند و زحمات گذشته را بر 
باد دهد. جانشین ستاد کرونای استان قزوین یادآورشد: 
باید رعایت پروتکل ها تداوم یافته و نظارتها گسترده تر 
شود و مهار کرونا فقط با جدی گرفتن نکات بهداشتی 
و مصوبات س��تاد ممکن می ش��ود و این که در س��ه روز 
گذشته یک مورد فوتی داشتیم ناشی از اعمال محدودیت 
هاس��ت. وی اضافه کرد: با مش��اهده برخی نمونه های 
جدید کرونای انگلیسی باید دانست که ویروس در حال 
جهش اس��ت و س��رمای زمس��تان شرایط بهتری برای 
انتش��ار ایجاد می کند و فصل زمس��تان در واقع دوست 
کروناس��ت و در کن��ار آن آلودگ��ی ه��وا و وارونگی هوا 

بس��یار نگران کننده ش��ده و این که قزوین و آبیک با 
هوای آلوده مواجه ش��ده برای ما نگران کننده اس��ت. 
حبیبی درادامه اظهارداشت:شتاب دربازگشایی مدارس 
واصناف، استقبال از کرونا تلقی می شود و این رویکرد 
منطقی نیس��ت لذا هر گونه بازگش��ایی فقط با نظر ستاد 
ملی و استانی کرونا خواهد بود. حبیبی یادآورشد:کشور 
و اس��تان دیگ��ر توان پیک دیگ��ری از ویروس کرونا را 
ن��دارد زی��را ه��م کادر درمانی و هم مردم از این وضعیت 
خس��ته ش��ده اند و باید تالش کنیم دچار پیک دیگری 
از بیماری نش��ویم. حبیبی در ادامه تصریح کرد: ممنوع 
شدن تردد از ساعت ۲۱ شب تا ۴ بامداد بسیار تاثیر گذار 
بوده و تداوم خواهد داشت و کارخوبی در شهرستان البرز 
ش��ده که از س��اعت ۸,۳۰ دقیقه شب آژیر تعطیلی را در 
شهر به صدا در می آورند تا مردم آن را جدی بگیرند و 

در ساعت ۲۱ در خانه باشند.

آژير تعطيلی شبانه در قزوين به صدا درآيدپويش ملی »من مادرم، بچه های ايران فرزند من« 

 مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری مشهد از نقش بنیادی زیرساخت 
»کیان« در حوزه کیف پول های موبایلی خبر داد و جایگاه آن را 
همچون شبکه شتاب در نظام بانکی کشور خواند. به گزارش روابط 
عمومی سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد، 
محمدجواد رجائیان در حاشیه کارگاه معرفی زیرساخت »کیان« 
در شش��مین نمایش��گاه تراکنش ایران که ۲۳ و ۲۴ دی ماه جاری 
با حضور فعاالن صنعت پرداخت کشور و با موضوع فناوری های 
نوین مالی برگزار شد گفت: زیرساخت های هم پذیرندگی در زمینه 
کیف پول های موبایلی، یک ضرورت در مدیریت شهری به شمار 
می رود. چراکه اگر چنین زیرس��اختی وجود نداش��ته باشد ناچاریم 
که استفاده از یک اپلیکیشن خاص را به شهروندان توصیه کنیم 
و چنین چیزی ممکن است برای عموم خوشایند نباشد. در دنیای 
مجازی، مصرف کننده باید امکان انتخاب داش��ته باش��د. بر این 
اساس زیرساخت »کیان« به وجود آمده و معادل شبکه شتاب و 
شاپرک در نظام بانکی است. وی در این خصوص افزود: در نظام 
بانکی، دارندگان کارت بدون توجه به اینکه کارت آنها از س��وی 
چه بانکی صادر شده است، می توانند از پذیرنده های مختلف خرید 
کنند و این شتاب و شاپرک هستند که نقش تبادل داده و تسویه 
را بین دارنده کارت، پذیرنده و بانک انجام می دهند. »کیان« نیز 
چنین نقش��ی را در حوزه کیف پول های موبایلی ایفا می کند و در 
زمینه هایی همچون حمل و نقل شهری و پرداخت های خرد کاربرد 
دارد. بر اساس این گزارش ؛ سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات 
ش��هرداری مش��هد در این نمایشگاه ضمن رونمایی از زیرساخت 
هم پذیرندگی کیف پول های موبایلی »کیان«، با ارائه یک کارگاه، 
به معرفی این دستاورد و کارکردهای آن پرداخت که مدیرعامل 
سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری مشهد در حاشیه 
این کارگاه به پیشینه پرداخت های شهری، بر ضرورت تحول در 
این عرصه تأکید کرد و گفت: شروع پرداخت های الکترونیک در 

سیستم حمل و نقل شهری با کارت هایی صورت گرفت که برای 
هر یک از شهرها با تکنولوژی خاصی انتخاب شده بود. این کارت ها 
پس از انتقال پول از طریق ش��بکه بانکی و ش��ارژ کردن آن قابل 
استفاده است. اما دنیای کارت ها رو به افول است و بسیاری از امور از 
قبیل مقوله »پرداخت« در حال پیاده سازی روی موبایل هاست. در 
عصر حاضر با ظهور کیف پول های موبایلی شما می توانید موجودی 
دلخواهی را در کیف پول خود ذخیره کرده و آن را در موقعیت های 

مختلف استفاده کنید.
رجائیان در خصوص میزان گرایش عمومی به این فناوری اذعان 

کرد: در حوزه پرداخت های موبایلی به زمان نیاز داریم تا میان عموم 
مردم رواج پیدا کند. یکی از چالش ها در این حوزه، رفتار شهروندی 
و فرهنگ سازی در این خصوص است تا شهروندان از این روش 
اس��تقبال کنند. وی با اش��اره به چالش های پیش رو در ایجاد این 
تحول تصریح کرد: چالش دیگر در این زمینه، نظام کارمزدی در 
شبکه پرداخت کشور است که بانک مرکزی نیز با کار روی این 
موضوع در صدد اصالح آن برآمده اس��ت. در حال حاضر در نظام 
بانکی کش��ور، ش��رکت های PSP که ابزارهای پذیرش را فراهم 
می کنن��د، از بان��ک صادرکننده کارت کارمزد می گیرند. در نتیجه 

نظ��ام عرض��ه و تقاضای موجود، منفعتی را برای این ش��رکت ها 
ایجاد می کند و لذا در مسیر جایگزینی کیف پول موبایلی به جای 
دستگاه های pos موانعی به وجود می آید.  مدیرعامل سازمان فاوا 
شهرداری مشهد در خصوص مزایای به کارگیری روش های نوین 
پرداخت افزود: بیش از ۸۰ درصد تراکنش هایی که در شبکه بانکی 
انجام می شود تراکنش های خرد محسوب می شود که زیر ۵۰ هزار 
تومان است و اگر به کیف پول های موبایلی منتقل شود، قسمت 
بسیاری از هزینه های بانک ها برای نگهداری نظام پرداخت حذف 
خواهد شد. بدیهی است که در روند فعلی این هزینه ها به صورت 

غیر مستقیم بر دوش شهروندان قرار می گیرد. 
رجائی��ان ب��ا ط��رح یکی دیگر از نقائ��ص پرداخت های مبتنی بر 
کارت گفت: از مسائل دیگر در این زمینه این است که کارت های 
پرداخت ش��هری که در ش��هرهای مختلف به کار گرفته ش��ده، 
دارای اکوسیس��تم های مختلفی اس��ت. هر یک از شهرها دارای 
کارت مخصوص به خود است و این کارت در سایر شهرها قابل 
استفاده نیست. وی با اشاره به قابلیت حل این مسئله با روش های 
نوین یادآور شد: با ظهور فناوری های موبایلی این کارت ها حذف 
خواهند شد مشروط به اینکه همه از استانداردهای واحدی تبعیت 
کنند. از مزایای کیف پول های موبایلی این اس��ت که می توان از 
س��رویس های آن در ش��هرهای مختلف استفاده کرد. مدیرعامل 
س��ازمان فاوا ش��هرداری مشهد خاطرنشان کرد: بر اساس آمارها 
تا پیش از دوران اپیدمی کرونا، س��االنه حداقل ۱۸ میلیون زائر و 
مس��افر از ش��هرهای مختلف به مشهد آمده اند. بنابراین اگر کیف 
پولی داشته باشیم که در کل کشور قابل استفاده باشد، شهروندانی 
که از س��ایر نقاط به مش��هد می آیند می توانند از همان کیف پول 
استفاده کنند. در نتیجه یک صرفه جویی در سطح ملی اتفاق می افتد 
و کارت هایی که وارداتی اس��ت حذف ش��ده و یک روش پرداخت 

جدید و بهینه جایگزین آن می شود.

مدیرعاملسازمانفاواشهرداریمشهد:

دنیای کارت ها رو به افول است؛ سرویس ها به موبایل منتقل می شود

صالحیان گفت: طرح جامع دفع آب های س��طحی ش��هر بوش��هر عملیاتی 
می ش��ود و در بودجه س��ال ۱۴۰۰ مبلغی به آن اختصاص داده ش��د. حسین 
صالحیان شهردار بندر بوشهر در جلسه علنی شورای شهر با اشاره به دفع 
آبهای سطحی، گفت: طرح جامع دفع آبهای سطحی شهر بوشهر عملیاتی 

می شود و در بودجه سال ۱۴۰۰ مبلغی بهِ آن اختصاص داده شد. صالحیان 
اظهار کرد: برخی کانال های خروجی آب شهر دچار مشکل است و اراضی که 
واگذار شده کانال ها را دچار مشکل کرده است. درخواست داریم این مشکل 
رفع و زمین ها برای احداث کانال دفع آبهای سطحی شهر اختصاص داده 

ش��ود. ش��هردار بندر بوش��هر بیان کرد:  برخی از هزینه های زمین تاالر شهر 
پراخت و پرونده آن در ا داره ثبت جهت صدور سند در حال رسیدگی است، 
اما تا کنون اقدام نشده است. در مورد شهرک فضیلت دستورات اولیه صادر 

و با انتقال اراضی به شهرداری عملیات خدمات دهی آغاز خواهد شد.

طرح جامع دفع آب های 
سطحی شهر بوشهر 

عملیاتی می شود
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 جشنواره انتخاب نام مناسب 
برای محصوالت بانک رفاه

بانک رفاه کارگران به منظور انتخاب نام مناسب برای برخی 
محصوالت خود و یکی از شرکت های تابعه، از صاحب نظران 

دعوت به مشارکت می کند.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، 
ای��ن بان��ک برای برخی محصوالت خود همچون: “س��وپر 
اپلیکیشن  بانک رفاه”، “تجمیع خدمات موبایلی بانک بر روی 
یک پلتفرم”، “پلتفرم بانکداری باز” و نام گذاری “ش��رکت 
توسعه فناوری اطالعات” اقدام به برگزاری جشنواره انتخاب 

نام از طریق نظرسنجی کرده است. 
به هر کدام از نام های پیشنهادی برگزیده، هدیه ۵۰ میلیون 

ریالی تعلق خواهد گرفت.
بدی��ن وس��یله از عالقه من��دان دع��وت می ش��ود با مراجعه 
www.refah- ب��ه پورت��ال بانک رفاه کارگران به نش��انی
bank.ir، بخش اطالع رسانی، گزینه “جشنواره نام گذاری 
محصوالت و شرکت تابعه بانک رفاه” در این جشنواره شرکت 

کنند و از مزایای آن بهره مند شوند.

 بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرائم دیرکرد 
بیمه شخص ثالث

شرکت بیمه پاسارگاد بر اساس اعالم بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث تمام وسایل 
نقلیه موتوری از اول تا آخر بهمن س��ال جاری را بخش��یده 
و در ای��ن ب��ازه زمان��ی از دریافت جریم��ه مذکور خودداری 

می نماید.
براس��اس گزارش های دریافتی، مفید امینی معاون نظارت 
بیمه مرکزی طی نامه ای به ش��رکت های بیمه اعالم کرد، 
در اجرای بند )۱-۷( ماده ۷ صورتجلس��ه ش��ماره ۶۱۴ مورخ 
۱۰/۰۲/۱۳۹۶ مجمع عمومی عادی بطور فو ق العاده صندوق 
تأمین خسارت های بدنی و نظر به موافقت رئیس مجمع عمومی 
صندوق با درخواست بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی جریمه 
 بند )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خس��ارات وارد ش��ده به 
شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 
۱۳۹۵ به مناس��بت ایام ا… دهه فجر، صد درصد )%۱۰۰( 
مبل��غ جریم��ه بن��د )ب( ماده ۲۴ قانون بیمه ش��خص ثالث 
)مصوب س��ال ۱۳۹۵( مربوط به کلیه وس��ایل نقلیه موتوری 
زمینی از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ لغایت ۳۰/۱۱/۱۳۹۹ در صورت 
خرید بیمه نامه با مدت اعتبار یک س��اله مورد بخش��ودگی 

قرار گرفته است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

استفادهازتمامیظرفیتهابرایحمایتازکسبوکارهایتولیدیانتشار30هزارمیلیاردریالاوراقگواهیسپردهبانرخ1۸درصد
رییس اداره کل خزانه و نقدینگی بانک مسکن از انتشار ۳۰ هزار میلیارد ریال اوراق 
گواهی سپرده با نرخ سود ۱۸ درصد همزمان با هشتاد و دومین سالگرد تاسیس بانک 
مسکن خبر داد. به گزارش تجارت محسن کریمی با اشاره به اینکه بانک مسکن 
از تاریخ بیست و پنجم دیماه تا زمان تکمیل ظرفیت، در تمام شعب سراسر کشور 
نس��بت به فروش اوراق گواهی س��پرده با نرخ س��ود س��االنه ۱۸ درصد اقدام خواهد 
کرد،گفت: بر اساس مجوزهای اخذ شده از بانک مرکزی و برنامه ریزی های صورت 
گرفت��ه، اداره کل نقدینگ��ی و خزان��ه داری بانک طی ۳ مرحله و مجموعاً تا س��قف 

۳۰،۰۰۰ میلیارد ریال، اوراق گواهی سپرده با نرخ سود ساالنه ۱۸ درصد منتشر خواهد کرد. وی درباره ویژگی های 
اوراق توضیح داد: این اوراق با نام اس��ت و به صورت الکترونیکی در واحدهای یک میلیون ریالی منتش��ر می ش��ود. 
دارای سررسید یکساله بوده، سود آن در مقاطع ماهانه پرداخت می گردد و معاف از مالیات خواهد بود. ضمن اینکه در 
صورت بازخرید قبل از سررسید، به صورت روز شمارنرخ سود ساالنه ۱۰ درصد به دارنده اوراق پرداخت خواهد شد. 
کریمی افزود: به عبارت دیگر سود مناسب، ریسک پایین و قابلیت نقدشوندگی باال، از مزایا و ویژگی های برجسته 
این اوراق است. او در ادامه تاکید کرد: با توجه به جذابیت اوراق گواهی سپرده برای مشتریان، پیش بینی می شود 

تقاضای قابل توجهی برای خرید این اوراق وجود داشته باشد و مورد استقبال مشتریان واقع شود.

مدیرعامل بانک سینا در دیدار با کارکنان شعب الیگودرز و خمین بر استفاده از تمامی 
ظرفیت ها برای اعطای تسهیالت خرد در جهت حمایت از کسب و کارهای کوچک 
آس��یب دی��ده از کرون��ا تاکید کرد. به گزارش تج��ارت به نقل از روابط عمومی بانک 
س��ینا،دکتر ایمانی با بیان آنکه بانک س��ینا در ماه های اخیر و با ش��یوع کرونا، نهایت 
سعی خود را در راستای حمایت از بنگاه ها و مشاغل آسیب دیده به کار گمارده است، 
خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی که شاهد خسارت های متعدد بنگاه های تولیدی 
به ویژه کسب و کارهای کوچک از ویروس کرونا هستیم ضروری است به صورت 

جدی تر برای حمایت از این مشاغل و جبران خسارت آنها تالش کنیم. وی افزود: بانک سینا تاکنون اقدامات متعددی 
را در قالب طرح های احسان، ایثار، کریمانه، مواسات و مهرآفرین در راستای کمک به رونق بنگاه های آسیب دیده از 
طریق اعطای وام قرض الحس��نه به اجرا رس��انده اس��ت و این روند تداوم خواهد داش��ت. مدیرعامل بانک سینا در ادامه 
با اشاره به ضرورت تجهیز منابع شعب برای اجرای طرح های حمایتی اظهار داشت: قطعاً برای تداوم نقش آفرینی 
در اقتصاد کشور و کمک به رونق تولید، تامین و تجهیز منابع با رویکرد منابع ارزان قیمت، یک ضرورت است و این 
امر با توجه به قرار داشتن در ماه های پایانی سال، مستلزم تالش مضاعف همکاران با اتکا به تفکر جمعی و مشارکت 

گروهی در استفاده از تمامی ظرفیت ها و خدمات رسانی مطلوب به هموطنان گرامی است.

 
بورس

اخبار كوتاه
سقوطشاخصبورسبهکانالیکمیلیونو100هزارواحد

سهام داران برای فروش سهام صف کشیدند  
گروه بورس: بازار سـرمايه نسـبت به گذشـته دارای شـرايط 
متفاوتی اسـت تا ان جا كه اعتماد سـهامداران به اين بازار از 
بين رفته و هر روز بيشتر از روز قبل سرمايه آنها در اين بازار 
سوخت می شود. اتفاقی كه يك كارشناس بازار سرمايه اعتقاد 
دارد مسـئوالنی كـه روزی مـردم را برای حضـور در اين بازار 

تشويق ميكردند، حال بايد پاسخگوی مردم باشند. 
شاخص کل بورس روز شنبه برای نخستین مرتبه وارد کانال یک 
میلیون و ۱۰۰ هزار واحد شد. درواقع از زمانی که اصالح یا همان 
ریزش در این بازار در مردادماه آغاز ش��د تا روز گذش��ته، هیچگاه 
شاخص به کانال یک میلیون و ۱۰۰ هزار واحد عقب گرد نکرده 
و کف یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد برای بورس حفظ شده بود. 
اما ادامه روند ریزشی در این بازار باعث شد اتفاق مذکور رخ دهد 
و روز ش��نبه ش��اهد صف فروش در انواع س��هم های کوچک و 
بزرگ بازار بودیم. درواقع  درحالی که تا قبل از مردادماه بسیاری 
از کارشناسان صعود شارپی بازار را غیر منطقی می دانستند حال 
بر این باورند که سقوط این بازار در این روزها غیرمنطقی نیست 

و اعتماد در این بازار از دست رفته است.

 � ب���ی اعتم���ادی م���ردم ب���ه ب���ورس همه چی���ز را باهم 
می سوزاند

در این راستا، روزبه شریعتی، تحلیلگر بازار سرمایه در گفت و گو 
با ایس��نا، با تاکید بر اینکه باید روان شناس��ی بازار صورت بگیرد، 
اظهار کرد: اسفند ماه سال ۱۳۹۸ و فروردین و اردیبهشت سال 
۱۳۹۹ با وجود ش��یوع کرونا، ریزش بازارهای جهانی و دالر ۱۴ 
هزار تومانی، بازار پرقدرت باال میرفت به طوریکه  بازار بیش از 
ارزش ذاتی خود معامله میش��د.  در آن روزها بازار بیش واکنش��ی 
داش��ت و ن��ه تنه��ا توجهی به اخبار منف��ی نمیکرد بلکه  به اخبار 
مثبت بیش از حد وزن میداد. درحال حاضر پارادایم فکری بازار 

برعک��س ش��ده اس��ت. وی ادامه داد: در اوای��ل ریزش بازار در 
مردادو ش��هریور، این پیش��نهاد مطرح ش��د که برای جلوگیری 
از روند ریزش��ی بازار، باید تجدید ارزیابی از محل دارایی های 
اس��تهالک ناپذیر یعنی از محل امالک و دارایی اجرایی ش��ود. 
البته در آن زمان با این پیشنهاد مخالفت شد ، اما درحال حاضر  
نوش��دارو بعد از مرگ س��هراب شده است. بازار به جایی رسیده 
که مردم عادی به ش��دت بدبین ش��ده اند. تیر آخر هم صندوق 
پاالیش یکم بود که ارزش آن نصف ش��ده اس��ت. بس��یاری از 
اف��رادی ک��ه این صن��دوق را خریداری کرده بودند مردم عادی 
بودند که سررشته ای از بورس نداشتند و فقط بر اساس سبقه 

دارایکم اقدام به خرید کرده بودند. 

 � ریزش بورس آثار اقداماتی اس���ت که در گذش���ته 
صورت گرفته است

این تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به مباحثی که درمورد کاهش قیمت 
دالر می شود، گفت: بازار به طور باورنکردنی  به اخبار مختلف وزن می 
دهد.  صحبت از دالر ۱۰ هزار تومانی می شود بازار به این موضوع 
وزن میدهد.  از ازاد شدن ارز های بلوکه شده و دالر ۱۵ هزار تومانی 
صحبت به میان می آید ، بازار به آن وزن میدهد. هرچند نرخ دالر 
کاهشی است اما بازار بورس میزان کاهش را حساب و کتاب نمیکند. 
بازار با چنان سرعتی میریزد که مشخص نیست در سیکل نا امیدی 
است یا ترس و وحشت. این ریزش منطقی نیست. فقط باید گفت این 
اتفاق آثار اقداماتی است که در گذشته صورت گرفته است. شریعتی 

با تاکید بر اینکه اعتماد به بورس با حرف برنمیگردد، توضیح داد: 
مردم به این بازار اعتماد کردند و ضربه خوردند. تکنیکالیست ها هم 
دچار ترس شده اند. اینکه همه سهم ها، از جمله سهم هایی که  به 
بازار جهانی مرتبط هستند، چه سهم هایی که در بورس کاال هستند  
و چه سهم هایی که میخواهند تجدید ارزیابی دهند و گزارش های 
خود را  در کدال ثبت کنند باهم دارای صف فروش هستند، یعنی 
مش��خص نیست نقطه تعادل کجا اس��ت. وی ادامه داد: امیدواریم 
شاخص کل در  محدوده یک میلیون  و ۵۰ تا یک میلیون و ۱۰۰ هزار 
واحد  بایستد. با حرف چیزی درست نمیشود. در هفته قبل، جلساتی 
برگزار شد  اما اتفاق مثبتی رخ نداده است. زیرا دیگر پولی در اختیار 
حقوقی ها نیست و از طرف دیگر صندوق های بازنشستگی پول 
الزم دارند و سهم میفروشند. ادامه نگاه یک طرفه به تامین مالی از 
بورس به بازار بیشتر اسیب زده است. امیدواریم متغیرها به ثبات برسند 
که بتوانیم بازار را منطقی نگاه و قیمت گذاری کنیم. امیدواریم دالر 
کاهش یابد، صادرات نفت از سرگرفته شود، اما بازار ملک و خودرو 
هم کاهشی شوند. با زمزمه های کاهش قیمت دالر، بازار ملک کال 
۱۰ درصد و بازار خودرو ۱۵ درصد اصالح کرده اند اما بازار سرمایه 

۵۰ درصد اصالح کرده است.

دولت باید پاسخگو باشد � 
این تحلیلگر بازار سرمایه افزود: حدود  ۴۰ هزار میلیارد تومان پول 
از بازار بیرون رفت و مردم به حضور در بازار تشویق شدند. حداقل 
باید از  مسووالن سوال شود که شما که مردم را برای حضور در 
بازار سرمایه تشویق کردید، االن چه پاسخی برای مردم دارید؟ 
دولت نمیتواند پولی به بازار تزریق کند اما همین که برای کسری 
بودجه و حقوق و پاداش  جلوی فروش صندوق های بازنشستگی 
و تامین اجتماعی را در بورس بگیرد، اقدام خوبی است. یعنی منبع 

درامد دیگری برای کسری های خود پیدا کند.

مدیر معامالت کارگزاری پاسارگاد گفت: پیش بینی ها حاکی از ایجاد گشایش های اقتصادی و بازگشت آرامش به بازارهای سرمایه گذاری است، که 
در این میان با توجه به رکود سایر بازارهای موازی، بازار سرمایه کم کم به روال مثبت خود باز میگردد و پول های جدیدی را در خود می بیند. 

مجتبی شهبازی در خصوص رفتار سهامداران و تمایل آنها به خرید سهام کوچک گفت: در روزهای منفی بازار، تقاضای محدود به سمت سهم های 
کوچک سوق پیدا می کند تا سودی عاید سهامداران شود و این رفتارکامال طبیعی است. وی ادامه داد: بازار شرایط بحرانی و حادی ندارد و تحلیل بنیادی 
پشت این رفتار سهامداران نیست؛ چرا که اتفاق جدیدی در حوزه های مختلف رخ نداده است؛ نرخ تسهیالت بانکی تغییری نکرده، تصمیمات اقتصادی 
که تاثیر منفی بر بازار سرمایه داشته باشد اتخاذ نشده، جریان سیاسی و بین المللی جدیدی هم در میان نبوده که بازار با تحلیل یا علت به سوی ریزش 
برود. وی ادامه داد: مگر اینکه سهامداران با استناد بر شایعاتی که این روزها داغ شده، معامالت خود را انجام داده باشند. به گفته شهبازی، معامالت این 
روزهای سهامداران که بر مبنای شایعات، خبر و عوامل غیربنیادی قرار دارد، بیشترین آفت برای بازار سهام به شمار می آید. این تحلیلگر بازار سرمایه 
ادامه داد: ترسی که ایجاد شده تنها یک شوک یا بازی روانی است. زیرا پیش بینی ها حاکی از گشایش های اقتصادی است که قاعدتا آرامش بیشتری را در برخواهد داشت. 
وی در ادامه با اشاره به اینکه بازار سرمایه تجربه چنین روزهایی را در کارنامه فعالیت خود دارد، گفت: در بسیاری از موارد، دیده شده که بازار نیاز به اصالح دارد و این موضوع، 
امری عادی است که در ذات بازار قرار دارد. شهبازی در خصوص گزارش های ۹ ماهه شرکت ها که بر روی کدال منتشر شده،  بیان کرد: تا به امروز که تعدادی از شرکت ها 
گزارشات مالی و عملکردی خود را به بازار ارایه کرده اند وضعیت خوب یا بهتر از پیش بینی هایشان داشتند.  از طرفی به بازار مسجل شده که هر کدام از شرکت ها وعده های 
خود نظیر افزایش سرمایه را محقق کردند و فعالیت ها کماکان با شفافیت کامل دنبال می شود. مدیر معامالت کارگزاری بانک پاسارگاد ادامه داد: این امر نشان از ثبات عوامل 

بنیادی و همچنین چشم انداز رو به رشد کفه مسایل بنیادی در بنگاه های اقتصادی دارد، امری که می تواند نویدبخش روزهای روشن در روند آتی بازار سهام باشد.

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند فعلی بازار عجیب به نظر می رسد و شاخص کل بورس نباید تا این محدوده ها افت می کرد، گفت: افت بازار و وجود 
صف فروش در برخی از سهام به هیچ عنوان منطقی نیست و فقط شرایط هیجانی ایجاد شده در بازار، معامالت بورس را وارد مدار نزولی کرده است.  علیرضا 
کدیور در واکنش به افت معامالت بورس گفت: تا چند وقت گذشته، بخشی از ریسک های موجود در بازار مربوط به تحوالت سیاست خارجی و از جمله نتایج 
انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که زمینه ایجاد نوسان در معامالت بورس را فراهم می کرد، اما اکنون ریسک این مسایل در بازار از بین رفته است. وی 
اضافه کرد: اتفاقی که در بازار رخ داد، مربوط به احتمال آزاد شدن منابع ارزی و پیش بینی افت نرخ دالر تا قیمت ۱۵ هزار تومان است. کدیور خاطرنشان کرد: 
اما در این زمینه دو نکته وجود دارد، مساله این است که کاهش نرخ دالر تا ۱۵ هزار تومان، مشروط به آزاد شدن منابع بلوکه شده اعالم شده که هنوز این اتفاق 
رخ نداده است.  وی افزود: همچنین باید توجه داشت که برداشته شدن تحریم ها، آزاد شدن منابع بلوکه شده و کاهش نرخ دالر تا ۱۵ هزار تومان می تواند 
برای بسیاری از شرکت های حاضر در بورس اتفاقی مثبت تلقی شود و فقط برای تعدادی از شرکت ها تاثیر منفی خواهد داشت. این کارشناس بازار سرمایه 

ادامه داد: کاهش نرخ دالر می تواند اثر مثبت در سهام برخی از شرکت ها داشته باشند و پیش بینی افت قیمت دالر باعث روند صعودی سهام این شرکت ها در معامالت فعلی بازار خواهد 
شد. وی با اشاره به اینکه بازار سهام اکنون به دلیل فشار فروش از سوی سهامداران حقیقی در حال افت است و عامل دیگری در این روند نزولی هیجانی تاثیر ندارد، تاکید کرد: در این 
شرایط، حقوقی ها در حال خرید هستند که این خرید به معنای حمایت از بازار نیست و هدف خرید آنها ارزنده بودن قیمت فعلی سهام شرکت ها در بورس تلقی می شود. کدیور روند 
معامالت بورس را پیش بینی کرد و افزود: براساس پیش بینی های صورت گرفته به نظر می رسد بازار به روند صعودی بازگردد اما زمان دقیق آن را به طور قطعی نمی توان اعالم کرد. 
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه روند فعلی بازار عجیب به نظر می رسد و شاخص کل بورس نباید تا این محدوده ها افت می کرد، گفت: افت امروز بازار و وجود صف فروش در 

برخی از سهام به هیچ عنوان منطقی نیست و فقط شرایط هیجانی ایجاد شده در بازار، معامالت بورس را وارد مدار نزولی کرده است.  

سهام خود را نفروشیدمعامالت این روزهای سهام داران بر مبنای شایعات است

ریزش بورس ها پس از دو میلیونی شدن 
قربانیان کرونا در جهان

با ثبت رکورد تازه در تلفات ناش��ی از کرونا، بیش��تر ش��اخص های 
مهم بورسی ریزش کردند.  در وال استریت، همه شاخص ها نزولی 
بودند تا جایی که هر س��ه ش��اخص اصلی بورسی در سطح پایین 
تری از روز قبل خود بسته شدند. شاخص »داوجونز ایدانستریال 
اوریج« با ۰.۳۷ درصد کاهش نس��بت به روز قبل و در س��طح ۳۰ 
هزار و  ۸۷۷.۷۲ واحد بس��ته ش��د. ش��اخص »اس اند پی ۵۰۰« با 
۰.۴۷ درص��د ری��زش تا س��طح ۳۷۷۷.۶۰ واح��دی پایین رفت و 
دیگر ش��اخص مهم بورس��ی آمریکا یعنی »نزدک کامپوزیت« با 
۰.۴۹ درصد افت در س��طح ۱۳ هزار و ۴۸.۱۰ واحدی بس��ته ش��د. 
در معامالت بازارهای بورس در اروپا، ش��اخص "فوتس��ی ۱۰۰" 
بورس لندن با ۰.۹۷ درصد کاهش نسبت به روز قبل و در سطح 
۶۷۳۵.۵۱ واحد بسته شد.  شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت 
در آلمان با ریزش ۱.۴۴ درصدی و ایس��تادن در س��طح  ۱۳ هزار 
و ۷۸۷.۷۳ واحدی به کار خود خاتمه داد و ش��اخص "کک ۴۰" 
بورس پاریس با کاهش ۱.۲۲ درصدی در سطح ۵۶۱۱.۶۹ واحد 
بس��ته ش��د. در مادرید ش��اخص "ایبکس ۳۵" ۱.۶۹ درصد پایین 
رفت و به ۸۲۳۰.۷۰ واحد رس��ید. در معامالت بورس های آس��یا، 
شاخص ها عملکرد بدی داشتند؛ تا جایی که شاخص "نیک کی 
۲۲۵" بورس توکیو ژاپن با افت ۰.۶۲ درصدی تا سطح ۲۸ هزار و 
۵۱۹.۱۸ واحدی پایین رفت. شاخص "هانگ سنگ" بورس هنگ 
کنگ ۰.۲۷ درصد باال رفت و در سطح ۲۸ هزار و ۵۷۳.۵۶ واحد 
بسته شد. در چین شاخص "شانگهای  کامپوزیت" ریزش ۰.۲۳ 
درصدی را تجربه کرد و در س��طح ۵۴۵۸.۰۸ واحد بس��ته ش��د. در 
استرالیا شاخص "اس اند پی اس اند ایکس ۲۰۰" بورس سیدنی 
با ۰.۰۵ درصد کاهش و ایس��تادن در س��طح ۶۷۱۵.۴۳  واحدی 
به کار خود خاتمه داد. در بین دیگر ش��اخص های مهم آس��یایی، 

شاخص " تاپیکس" ژاپن نزولی بود.  

گ�روه بان�ک و بیم�ه: رئی��س اداره کل انفورماتیک بانک صادرات 
ایران همزمان با معرفی س��امانه ش��مس )ش��عبه مجازی سپهر( 
بانک صادرات ایران، از عملیاتی شدن افتتاح حساب مجازی در 
ایام دهه فجر س��ال جاری خبر داد. به گزارش تجارت به نقل از 
روابط عمومی بانک صادرات ایران، کاوه رزاقی در معرفی سامانه 
ش��مس در ششمین نمایش��گاه تراکنش ایران افزود: مشتریان و 
متقاضیان استفاده از شعب مجازی بانک صادرات ایران می توانند 
با مراجعه به نشانی: https://shams.bsi.ir بدون مراجعه به شعبه، 
خدمات متنوع بانکی را از این سامانه دریافت کنند. با ورود ساده 
و اس��تفاده از کد ملی می توان خود را به این س��امانه معرفی و به 
خدماتی که بانک صادرات ایران و ش��بکه بانکی ارائه می دهند، 
دسترسی یافت. وی افزود: در آخرین نسخه ای که از این سامانه 
برای رونمایی در دهه مبارک فجر آماده شده است، امکان افتتاح 
حساب به صورت غیرحضوری نیز فراهم شده و می توان ضمن 
واریز پول، سایر خدمات بانکی را نیز انجام داد. رزاقی گفت: تمامی 
مواردی که مشتریان از بانک انتظار دارند، به مرور به این سامانه 
افزوده خواهد شد. یکی از مهمترین نیازهای شبکه بانکی و بانک 
صادرات ایران که این س��امانه در حال پوش��ش دادن به آن است، 
تکمیل فرم های انجام خدمات بانکی در یک بستر سهل و آسان و 
به صورت غیرحضوری است که بر خالف شرایط سنتی در تکمیل 
کردن عجوالنه این گونه فرم ها در شلوغی شعب برای دریافت یک 

خدمت خاص، این امکان فراهم شده است تا در منزل با آرامش 
کامل، این فرم تنها یک بار توس��ط مش��تری تکمیل  شود و برای 

دفعات بعد نیازی به تکمیل کردن این فرم ها نیست و در سوابق 
مش��تری در س��امانه ثبت خواهد شد. رئیس اداره کل انفورماتیک 

بانک صادرات ایران افزود: در حال حاضر به دلیل مشکالت احراز 
هویت غیرحضوری، برخی از خدمات نیازمند مراجعه به ش��عبه 
است اما به مرور با حل شدن مشکل احراز هویت مجازی با کمک 
واحدهای ذی ربط، الزامی برای مراجعه به ش��عبه برای دریافت 
خدمات بانکی وجود نخواهد داشت و همه فعالیت ها قابلیت انجام 
از درون منزل را خواهد داش��ت. رزاقی اظهار کرد: س��امانه شمس 
ش��روع حرکت به س��وی یک بانک مجازی اس��ت که سود و زیان 
مجزایی برای آن دیده شده است. رئیس شعبه مجزایی داشته و 
سیستم جداگانه از سیستم بانکی دارد. به سمتی در حال حرکت 
هستیم که تمامی کارهای بانکی را درون همین شعبه انجام دهیم. 
با استفاده از این سامانه تالش شده بعد از ایام کرونا نیز تا جایی که 
امکان پذیر بوده، مراجعه به شعب بانک صادرات ایران را کاهش 
دهیم. ۴۵ روز استفاده از این سامانه نشان می دهد تالش شده تا 
شیب نزولی تبلیغات و پایداری سامانه را به حدی برسانیم تا بهترین 
بازدهی را برای شبکه بانکی کشور و بانک صادرات ایران داشته 
باشد. رئیس اداره کل انفورماتیک بانک صادرات ایران اظهار کرد: 
افتتاح حساب به صورت غیرحضوری، مهمترین گزینه  ای است 
که در دهه مبارک فجر به قابلیت های این سامانه اضافه خواهد 
شد و تمامی مراحل دریافت این تسهیالت از طریق این سامانه 
صورت خواهد گرفت. با افتتاح حساب و تکمیل مدارک، مراحل 

دریافت این تسهیالت انجام خواهد شد. 

همزمانبادههمبارکهفجرعملیاتیمیشود؛

افتتاح حساب غیرحضوری در بانک صادرات ایران 

مق��االت برت��ر ش��رکت  کنندگان در هفتمین همایش مدیریت ریس��ک و 
بیمه با رویکرد منابع نس��انی از س��وی داوران علمی این همایش انتخاب 

و معرفی شد.
 به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه کوثر و اعالم دبیر هفتمین 
همایش مدیریت ریس��ک و بیمه، اس��تادان، پژوهش��گران و دانشجویان 
صنعت بیمه، مقاالت خود را به دبیرخانه همایش فرستادند. داوران خبره 

و نامی این صنعت نیز مقاالت ارس��الی را بررس��ی و ارزیابی کردند و در 
نهایت ۹مقاله برتر انتخاب شد.

زینب حمیدی فر افزود: از میان مقاالت ارس��الی، س��ه مقاله »بررسی تاثیر 
ریس��ک های ناش��ی از دورکاری در اس��تراتژی منابع انسانی یک شرکت 
بیمه« )محمد س��جاد میرزاخانی و مجتبی رحمانی(، »بررس��ی ضرورت 
یکپارچگی مدیریت ریسک و مدیریت منابع انسانی در سازمان ها« )زهره 

مالمحمدی، محمود اس��عد س��امانی و مرجان کریمی( و »شناس��ایی و 
رتبه بندی ش��اخص های موثر بر ارزیابی عملکرد کارکنان ش��رکت های 
بیم��ه« )محس��ن فتح��ی آقابابا و اله��ه پرنلو( به ترتیب حای��ز رتبه اول تا 

سوم شدند.
مدیر آموزش و پژوهش بیمه کوثر در ادامه گفت: از میان مقاالت ارسالی به 

دبیرخانه همایش، ۶مقاله نیز در بخش پوستری انتخاب شد.

معرفی مقاالت 
برگزیده هفتمین 
همایش مدیریت 

ریسک و بیمه
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بهره مندی 998 بنگاه  تولیدی از تسهیالت 
برنامه تولید و اشتغال

در ۹ ماهه امسال حدود ۵۷ هزار و ۶۶۸ میلیارد ریال تسهیالت 
تبصره ۱۸)برنامه تولید و اشتغال( به بنگاه ها و واحدهای تولیدی 
پرداخت شده است. به گزارش شاتا، براساس آمار ارائه شده از 
سوی دفتر آمار و فرآوری داده های معاونت طرح و برنامه وزارت 
صمت، این میزان تسهیالت به ۹۹۸ بنگاه و واحد تولیدی در ۹ 
ماهه امسال پرداخت شده است. بر این اساس در ۹ ماهه امسال 
۲ ه��زار و ۵۴۳ واح��د تولیدی برای دریافت تس��هیالت برنامه 

تولید و اشتغال)تبصره ۱۸( ثبت نام کرده بودند. 
پراکندگی پرداخت این تسهیالت در ۳۱ استان کشور و مناطق 
آزاد بوده اس��ت. بیش��ترین تعداد پرداختی ها مربوط به اس��تان 
یزد با ۹۳ فقره به میزان حدود ۴ هزار و ۷۹۸ میلیارد ریال بوده 
اس��ت. بعد از اس��تان یزد اس��تان تهران با ۸۷ فقره تسهیالت به 
مبل��غ ۶ ه��زار و ۶۹۵ میلی��ارد ری��ال در رتبه بعدی قرار دارد. در 
این مدت همچنین به ۶ فقره واحد و بنگاه تولیدی در مناطق 
آزاد ب��ه می��زان حدود ۴۹۹ میلیارد ریال تس��هیالت تبصره ۱۸ 

پرداخت شده است. 
در ای��ن ب��ازه زمان��ی همچنین یک ه��زار و ۲۱۵ فقره معرفی 
ب��ه بان��ک ب��رای دریافت بیش از ۹۷ ه��زار و ۵۳۵ میلیارد ریال 

تسهیالت انجام شده است.

مجوز واردات خودرو برای جانبازان و خانواده 
شهدا صادر نشده است

مع��اون فن��ی گمرک ای��ران هرگونه مجوز جدی��د در رابطه با 
واردات خودرو برای جانبازان ۲۵ درصد به باال و خانواده های 
مع��زز ش��هدا را تکذی��ب کرد و گفت ک��ه مصوباتی که اخیرا در 
فضای مجازی و رس��انه ها در این باره مطرح ش��ده، هیچ گونه 

وجاهت قانونی ندارد. 
مه��رداد جم��ال ارونق��ی  در گفتگو با ایس��نا گفت: در روزهای 
گذشته تعداد زیادی از افراد مشمول این موضوع مطرح شده، 
ب��رای ط��ی فرآیند واردات و ترخی��ص خودرو به گمرک ایران 
مراجع��ه کردن��د در حالی که چنین مصوبه ای وجود ندارد. وی 
ضمن تکذیب وجود مصوبه و یا ابالغیه ای به گمرک ایران در 
این رابطه، گفت هیچ مصوبه یا مجوز جدیدی در مورد واردات 
خودرو برای این قش��ر معزز صادر نش��ده و مس��ائل مطرح شده 
وجاهت قانونی ندارد. این مقام مسئول در گمرک ایران اعالم 
ک��رد ک��ه ب��ا توجه به عدم ص��دور مصوبه ای در این خصوص، 
افرادی که مشمول مصوبه اعالم شده اند از مراجعه حضوری 
به گمرک خودداری کنند. ارونقی تاکید کرد: بعد از ممنوعیت 
ثب��ت س��فارش و واردات خ��ودرو در س��ال ۱۳۹۷ نیز مجوزی 
برای ثبت سفارش یا آزاد شدن واردات خودرو وجود نداشته و 

همچنان واردات خودرو ممنوع است.

واردات ۴۰۰ هزار تن روغن
معاون بازرگانی داخلی ش��رکت بازرگانی دولتی ایران با بیان 
اینک��ه در دو م��اه آخ��ر س��ال حدود ۴۰۰ هزار ت��ن روغن وارد 
کش��ور می ش��ود، گفت: هیچ کمبودی در تامین روغن مصرفی 
خانوار و صنفی صنعت نداریم. به گزارش شاتا، حسن حنان در 
نشس��ت سراس��ری هماهنگی و تبادل نظر برای تأمین روغن 
مصرفی خانوار و صنایع، با اش��اره به این که هیچ کمبودی در 
تأمی��ن روغ��ن مصرفی خانوار و صنفی صنعت نداریم، بر لزوم 
حمل روغن خام توس��ط کارخانجات تولید روغن تاکید کرد و 
گفت: نیاز مصرفی کشور در هر سال یک میلیون و ۶۰۰ هزار 
تن اس��ت که ۹۰ درصد آن از طریق واردات روغن خام تأمین 
می ش��ود. وی تصریح کرد: پس از واردات روغن خام، توس��ط 
کارخانجات تولید و ساخته می شود و در سراسر کشور از طریق 

شبکه های زنجیره ای توزیع می شود. 
حنان اضافه کرد: در حال حاضر هیچ مشکلی در زمینه تأمین 
کاالهای اساس��ی گندم روغن برنج و ش��کر در کش��ور نداریم. 
معاون بازرگانی داخلی شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت: در 
دو ماه آخر سال حدود ۴۰۰ هزار تن روغن وارد کشور می شود 
که با توجه به واردات قبلی توسط شرکت و بخش خصوصی و 
استحصال روغن از دانه های روغنی تولید شده در کشور هیچ 
مشکلی در تأمین روغن مصرفی خانوار و صنعت نداریم و فور 

این کاال را خواهیم داشت.

 لزوم تعیین فرمول توزیع مواد اولیه 
مورد نیاز قطعه سازان

عض��و کمیس��یون صنای��ع و معادن مجل��س از حمایت قانونی 
مجلس در راستای رفع موانع پیش روی قطعه سازان خبر داد. 
علیرض��ا س��لیمی در گفتگو با خبرخ��ودرو بیان کرد: مواد اولیه 
قطعه سازان از دو مسیر تولید داخل و واردات تامین می شود. 
بخش اعظمی از مواد اولیه موردنیاز قطعه س��ازان مانند فوالد 

از منابع داخلی تامین می شود.
 س��امانه ای برای توزیع مواد اولیه قطعه س��ازان تعریف نش��ده 
و در بورس کاال نیز س��از و کار مناس��بی برای عرضه مواد اولیه 
وجود ندارد و واسطه گران قیمت نهایی مواد اولیه را با اختالف 
معناداری به قطعه س��ازان و تولیدکنندگان اعالم می کنند. در 
نهایت این موضوع منشا افزایش قیمت تولید قطعه برای قطعه 

سازان شده است. 
وی انحص��ار در واردات م��واد اولی��ه را از دیگر معضالت قطعه 
س��ازان دانس��ت و گفت: بر اس��اس گزارش های واصل ش��ده 
۲۰ درص��د م��واد اولی��ه موردنیاز قطعه س��ازان از خارج تامین 

می شود. 
متاسفانه برای واردات مواد اولیه مافیایی شکل گرفته و موجب 

ایجاد انحصار در حوزه واردات مواد اولیه شده است. 
در واقع این مافیا با عدم ترخیص مواد اولیه بازار را دچار شوک 
قیمت��ی م��ی کنند. این نماینده مجلس خاطرنش��ان کرد: میان 
قطعه سازان و خودروسازان روابط مالی غیرشفاف و مبهمی در 
عمل به وجود آمده که قطعه ساز را در تامین مواد اولیه و فروش 

قطعه به خودروساز با مشکل مواجه کرده است. 

صنعت و تجارت: 21 هزار و 184 نفر در سال های 9۷ و 98 اقدام 
به صادرات كرده اند كه بر اسـاس آخرين آمار اعالم شـده تا 30 
مهرماه امسـال 1۷ ميليارد و 500 ميليون يورو ارز صادراتی به 
كشور بازنگشته كه به غير سه ميليارد يورو تعهدات ايفا نشده 
مرتبط با ورود موقت و مرزنشينان، 6 ميليارد و ۷00 ميليون يورو 
مربوط به بخش توليدی و 10 ميليارد و ۷00 ميليون يورو مربوط 
به بخش غيرتوليدی است كه تا 30 مهرماه 99 به چرخه اقتصادی 
كشور بازنگشته است؛ پيش از اين ديوان محاسبات كشور ميزان 
تعهدات ايفا نشده ارزی را بيش 16 ميليارد يورو اعالم كرده بود. 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در آبان ماه امسال برای تسريع و 
تسهيل در تجارت، به وزارت صنعت، معدن و تجارت ماموريت داد 
تا بر اساس اولويت بندی كااليی نسبت به مديريت ثبت سفارش 
اقدام كند. بر اين اساس، واردكنندگان می توانند عالوه بر استفاده 
از سامانه نيما، ارز مورد نياز خود را از محل ارز صادركنندگان به 

شكل تهاتر به نحو گسترده تامين كنند. 
با این حال پس از برگزاری آخرین نشس��ت مش��ترک کارگروه 
اقدام ارزی و کمیته پایش رفتار تجاری که با حضور تمام اعضا و 
نمایندگانی از قوه قضاییه و به همت دبیرخانه کمیته اقدام ارزی 
برگزار شده بود به نظر می رسد مسیر برای تغییر شرایط تا اندازه 
ای هموار شده است. در همین ارتباط  رییس کل سازمان توسعه 
تجارت ایران گفت: براساس اقدامات انجام شده نهادهای مسوول 
کارت بازرگانی بیش از یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج 
شد و با به حداقل رسیدن مشکالت، انتظار می رود فرآیند صدور 
و تمدید کارت های بازرگانی با دقت بیش��تری انجام ش��ود. حمید 
زادبوم با اشاره به برگزاری ۲۰ جلسه کمیته اقدام ارزی و ۱۳ نشست 
کارگروه پایش رفتار تجاری با رصد مشکالت صادرکنندگان در 
زمینه بازگشت ارز حاصل از صادرات، افزود: بسیاری از مشکالت 
و معضالت منعکس ش��ده به کمیته اقدام ارزی، پس از بحث و 
بررسی راهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شده است. وی با اشاره 
به  اینکه تشکیل کارگروه پایش رفتار تجاری در چارچوب اجرایی 
شدن ماده ۱۰ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات 
انجام شد، تصریح کرد: براساس مصوبه های این کارگروه، انجام 
نش��دن تعهدات ارزی، س��وء رفتار تجاری بوده و نس��بت به تعلیق 
بیش از دو هزار کارت بازرگانی واحدهای غیرتولیدی اقدام ش��د. 
زادبوم افزود: براساس اقدام های انجام شده توسط کارگروه اقدام 
ارزی در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان های صنعت، معدن 
و تجارت استان ها و راهکارهای اجرایی، کارت بازرگانی بیش از 

یک هزار صادرکننده از حالت تعلیق خارج شد. مسوول کمیته اقدام 
ارزی، با اشاره به آسیب شناسی انجام گرفته در زمینه فرآیند صدور 
و تمدید کارت های بازرگانی و مش��کالت پیش رو، تصریح کرد: 
براساس همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، 
مشکالت موجود به حداقل رسیده و انتظار می رود با تمهیدات در 
نظر گرفته شده، فرآیند صدور و تمدید کارت های بازرگانی با دقت 
بیشتری اجرایی شود. از طرف دیگر حمیدرضا متین، رئیس سازمان 
صنعت، معدن و تجارت همدان نیز در گفتگویی با ایرنا با اشاره به 
تعلیق برخی از کارت های بازرگانی این استان به دلیل پرداخت 
نکردن تعهدات ارزی، گفته بود که بازرگانان با پرداخت ۳۰ درصد 
از تعهد خود می توانند از تعلیق خارج شده و به فعالیت ادامه دهند. 
با این حساب به نظر می رسد که طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته و با موافقت دستگاه های مرتبط با این حوزه، تصمیم هایی 
برای تسهیل فرآیند رفع تعلیق کارت های بازرگانی صادرکنندگان 
اتخ��اذ ش��ده که می تواند موجب رون��ق گرفتن حضور و فعالیت 
صادرکنندگان در عرصه تجارت خارجی بویژه صادرات غیرنفتی 
کشور شود. از سوی دیگر دولت دوازدهم، ماه های پایانی فعالیت 
خود را س��پری می کند؛ آن هم در ش��رایطی که با محدودیت های 

ناشی از اعمال تحریم ها و شیوع ویروس کرونا، درآمدهای نفتی 
تقریباً به صفر رس��یده و صادرات نیز محدود ش��ده اس��ت. به باور 
فعاالن اقتصادی در شرایط فعلی، بزرگ ترین تنگنای دولت برای 
اداره اقتصاد در بخش های گوناگون کمبود درآمدهای ارزی است 
که آثار ناخوشایندی بر فعالیت های اقتصادی و متغیرهای کالن 
برجای گذاشته است. در همین ارتباط است که »توسعه صادرات 
و حمایت از صادرکنندگان« به عنوان اولین و تنها راه حل جبران 
کمب��ود درآمده��ای ارزی دولت عنوان می ش��ود و فعاالن بخش 
خصوصی تأکید می کنند که دولت در یک س��ال باقی مانده، باید 

پایه گذار جریان تازه ای در مسیر صادرات باشد.
عباس آرگون نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران 
هم تأکید می کند در شرایطی که به دلیل تحریم ها، فروش نفت 
ایران تقریباً به صفر رسیده است و شیوع ویروس کرونا هم اقتصاد 
داخل��ی را بیش ازپی��ش در تنگنا قرارداِد اس��ت، مهم ترین اولویت 
کاری که دولت دوازدهم باید در دستور کار خود قرار دهد، حمایت 
از صادرات به خصوص »صادرات کاالهای غیرنفتی« اس��ت. او 
در گفتگ��و ب��ا ات��اق ایران بر ضرورت اهمیت و نقش دیپلماس��ی 
اقتصادی در توس��عه تجارت با کش��ورها، به خصوص کشورهای 

همسایه تأکید می کند و می گوید: امروزه اکثر کشور ها به منظور 
فراهم کردن بهره برداری های اقتصادی و توسعه آن دارای یک 
دیپلماس��ی فعال هس��تند. به بیانی بهتر، همه کش��ور ها به دنبال 
بهره برداری اقتصادی از سیاست خارجی خودشان هستند. بدون 
شک افزایش دیپلماسی اقتصادی در توسعه اقتصادی نقش مؤثری 
خواهد داشت و کمک مؤثری در جبران کمبود درآمدهای ارزی 

دولت خواهد داشت.
آرگون ادامه می دهد: شرایط کرونا در کنار تحریم ها به پیچیدگی 
وضعیتی که صادرکنندگان با آن روبه رو هس��تند، افزوده اس��ت 
و در این ش��رایط، دولت باید برای کمک به خود هم که ش��ده از 
صادرکنندگان حمایت داش��ته باشد. به خصوص کاالهای مزیت 
صادراتی. یکی از بزرگ ترین دغدغه های فعاالن اقتصادی ظرف 
چند ماه گذشته و کنونی محدودیت صادرات است. به دلیل تشدید 
تحریم ها حمل ونقل، بیمه و نقل وانتقال پول دشوار شده است و 
به طور حتم این دش��واری ها صادرات را کاهش می دهد. از س��وی 
دیگر  برخی مس��ائل داخلی به محدودیت بیش��تر صادرات دامن 
می زند که ازجمله آن بحث الزام بازگشت ارز و پیمان سپاری ارزی 
است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ادامه صحبت های 
خود به نقش بازار س��رمایه در جذب نقدینگی و ثبات اقتصادی 
اشاره و تأکید می کند که بهره برداری از ظرفیت های این بازار در 
گروی اقدامات عملیاتی اس��ت. به باور او، رش��د بازار س��رمایه باید 
با پذیرش بنگاه های اقتصادی مختلف همراه باش��د و پول های 
جذب شده به این بازار در بین همین بنگاه های اقتصادی در گردش 
باش��د نه افراد؛ در غیر این صورت ش��اهد ش��کل گیری حباب در 

بورس خواهیم بود.
در این میان بسیاری از فعاالن اقتصادی معتقدند که باید موقعیت 
و جای��گاه خ��ود را در بازاره��ای هدف حف��ظ کنیم؛ چراکه رقبای 
تجاری ایران در بازارهای مهم منتظر فرصتی هستند که خود را 
جایگزین کنند. حقیقت این است که در صادرات به محض اینکه 
نتوان عقب ماندگی ها را جبران کرد، کشورهایی آماده جایگزینی 
هستند و با این نگاه باید همیشه افق نگاه به حفظ بازارهای صادراتی 
هدف باش��د. مش��کل دیگر بخش خصوصی و صادرکننده تأمین 
مواد اولیه موردنیاز و تجهیزات الزم برای خط تولید، ماشین آالت 
و ابزار مورد نیاز در داخل کشور است. باید برای واردات این اقالم 
از بانک مرکزی مجوزهایی گرفته شود و گاه این مجوزها با تأخیر 
زیادی ارس��ال می ش��ود. اگر سرعت عمل در این حوزه موردتوجه 

قرار گیرد شاید بخشی از مشکالت برطرف شود.

کارگروهپایشرفتارتجاریفعالیتخودراآغازکرد

 رفع تعلیق کارت بازرگانی 1000 صادرکننده 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

خودرو10درصددیگرارزانشداجرایبرنامهتوسعهساختداخلدرتکنولوژیمحصوالتصنعتی
معاون امور صنایع وزارت صمت در حاش��یه بازدید از گروه صنعتی مپنا از توس��عه 
س��اخت داخل در محصوالت پیش��رفته صنعتی از جمله توربین های گاز و بخار، 
ژنراتورهای حرارتی، لوکوموتیوهای مسافری و باری خبرداد و گفت: این مجموعه 
صنعتی با بکار گیری تکنولوژی پیشرفته در صنایع زیر بنایی توانسته اقدامات خوبی 
در توسعه ساخت و تعمیق داخلی سازی انجام دهد. به گزارش شاتا، مهدی صادقی 
نیارکی، به رسوخ تکنولوژی وفناوری در ساخت توربین های نیروگاه هایی اشاره 
و تصریح کرد: این دو مجموعه از امکانات زیر س��اختی مناس��بی در حوزه س��اخت 

انواع توربین های نیروگاهی برخوردارند و در حوزه ساخت تجهیزات ، طراحی ساخت داخل و پیمانکاری اقدامات 
مناسبی انجام داده اند. معاون امور صنایع وزارت صمت تصریح کرد: این دو مجموعه هم در نگهداشت و بازسازی 
نیروگاه ها را انجام می دهند و می توانند نیروگاه ها را در کالس های مختلف تولید کنند. صادقی نیارکی تصریح 
کرد: امکانات زیرس��اختی مناس��ب در این دو مجموعه وجود دارد و اقدامات خوبی در حوزه ارتقاء و به روز رس��انی 
تجهیزات و ماشین آالت انجام شده است. همچنین طرح های توسعه ای خوبی دراین مجموعه ها اتفاق افتاده 

که نوید بخش تولید در مقیاس جهانی و همچنین تامین نیاز داخل در این گروه صنعتی است. 

نای��ب رئی��س اتحادی��ه نمایش��گاه داران و فروش��ندگان خ��ودرو ته��ران، از 
ری��زش ۱۰ درص��د دیگ��ر قیم��ت خودروه��ا در ب��ازار ط��ی ی��ک هفت��ه اخیر 
خب��ر داده و اع��الم ک��رد ک��ه ب��ا توج��ه ب��ه کاه��ش ن��رخ ارز در کش��ور، به تبع 
 آن کااله��ای س��رمایه ای همچ��ون خ��ودرو و س��که نی��ز ب��ا کاه��ش قیم��ت 

مواجه شده اند. 
اس��د کرم��ی در گفت وگ��و ب��ا ایس��نا، در تش��ریح وضعی��ت ب��ازار خ��ودرو طی 
روزه��ای اخی��ر و پس از بازگش��ت قیمت ها به س��ایت های ف��روش، اظهار کرد: 

ب��ه ی��اد داری��م ک��ه از آب��ان م��اه س��ال جاری تاکنون رون��د قیمتی بازار خودرو کاهش��ی پیش رفت��ه و حدودا ۳۲ 
درصد کاهش قیمت داش��ت؛ پس از آن نیز روند بازار دارای ثباتی نس��بی با نوس��ان های محدود کاهش��ی بوده 
 اس��ت؛ ام��ا ط��ی ی��ک هفت��ه اخیر، در پی کاه��ش نرخ ارز، قیمت خودرو در بازار ۱۰ درص��د دیگر ریزش پیدا کرد.  
نایب رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران ادمه داد: این روزها نرخ ارز کاهش یافته و قیمت 
خودرو نیز به دنبال آن کاهش یافت. این در حالی است که میزان تقاضا در بازار به شدت پایین است و آنقدر که 

فروشنده در بازار وجود دارد، خریدار نیست.

رشد ۸ درصدی حجم تجارت کشورمان با 5 کشور اوراسیا
براس��اس گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران و براس��اس 
آمارهای گمرک ایران، حجم تجارت کشورمان با مجموع پنج 
کشور عضو اتحادیه اوراسیا طی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان سال جاری، 
۳میلیارد و ۴۱۹ میلیون دالر بوده که نسبت به مدت مشابه سال 
قبل رش��د ۸ درصدی داش��ته است. به گزارش شاتا، آمار مندرج 
در گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران در خصوص تجارت 
ایران با اتحادیه اوراس��یا در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ 
بوده اس��ت. همچنین مقایس��ه صورت گرفته نیز نسبت به بازه 
زمانی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ انجام ش��ده اس��ت. همچنین، در 
این میان اقالم ترجیحی صادرات ایران به اتحادیه اوراسیا به دو 
بخش ۳۷ قلم کاالی مشمول تثبیت تعرفه و ۳۵۴ قلم کاالی 
مشمول تخفیف تعرفه تقسیم شده اند که آمارها نشان می دهد 

اقالمی که مش��مول تخفیف تعرفه بوده اند در اوراس��یا اقبال 
بیشتری داشته و رشد صادراتی بیشتری را نسبت به کاالهای 
مش��مول تثبیت تعرفه در بازه زمانی مورد نظر نس��بت به بازه 
زمان��ی مش��ابه )ط��ی ۵ آبان ۹۷ تا ۵ آب��ان ۹۸( تجربه کرده اند. 
ام��ا ای��ن موضوع در مورد واردات از اتحادیه اوراس��یا برعکس 
است. به این معنی که اقالم ترجیحی وارداتی از اوراسیا شامل 
۲۴۰ قلم کاال مشمول تخفیف تعرفه و ۱۵۰ قلم کاال مشمول 
تثبیت تعرفه اس��ت که از بین این دو گروه، کاالهای مش��مول 
تثبیت تعرفه نه تنها ارزش بیشتری نسبت به گروه دیگر دارند، 
بلکه کاهش کمتری را در بازه زمانی مورد بررس��ی نس��بت به 
مدت مشابه سال قبل تجربه کرده اند. بنابراین اقبال کاالهای 

مشمول تثبیت تعرفه در واردات بیشتر است.

براس��اس گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ایران و براس��اس 
آماره��ای گم��رک ایران، حجم تجارت کش��ورمان با مجموع 
پن��ج کش��ور عض��و اتحادیه اوراس��یا طی ۵ آب��ان ۹۸ تا ۵ آبان 
س��ال جاری، ۳میلیارد و ۴۱۹ میلیون دالر بوده که نس��بت به 
مدت مش��ابه س��ال قبل رشد ۸ درصدی داشته است. همچنین 
صادرات ایران به آن اتحادیه طی این مدت رشد ۳۰ درصدی 
را از لحاظ ارزش نشان می دهد و کسری تجاری با آن اتحادیه 
به میزان ۲۴۱ میلیون دالر بهبود یافته اس��ت. صادرات ایران 
به اوراس��یا طی بازه زمانی ۵ آبان س��ال ۹۷ تا ۵ آبان ۹۸ بیش 
از ۲ میلی��ون و ۶۵۷ ه��زار ت��ن و ب��ه ارزش بیش از ۸۴۲ میلیون 
دالر بوده اس��ت. این در حالی اس��ت که از ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان 
۹۹ ص��ادرات ای��ران به این اتحادیه اقتصادی بیش از ۲میلیون 

و ۸۶۳ ه��زار ت��ن ب��ه ارزش بیش از یک میلی��ارد و ۹۱ میلیون 
دالر بوده اس��ت. بنابراین صادرات ایران به این اتحادیه از نظر 
وزنی رشد ۸ درصدی و از نظر ارزشی رشد ۳۰ درصدی داشته 
است. واردات از اتحادیه اقتصادی اوراسیا هم در بازه زمانی ۵ 
آب��ان ۹۷ ت��ا آب��ان ۹۸ وزن��ی بیش از ۵ میلیون و ۶۰۳ هزار تن و 
ارزش��ی بیش از ۲ میلیارد و ۳۱۹ میلیون دالر داش��ته است. این 
در حالی اس��ت که در بازه زمانی ۵ آبان ۹۸ تا ۵ آبان ۹۹ وزن 
واردات با رش��د ۲۰ درصدی به بیش از ۶ میلیون و ۶۹۶ هزار 
تن و ارزش واردات با رشد ۰۴/ ۰ درصدی به بیش از ۲ میلیارد 
و ۳۲۸ میلیون دالر رس��یده اس��ت. بنابراین فاصله صادرات و 
واردات در ب��ازه زمان��ی ۵ آب��ان ۹۸ ت��ا ۵ آبان ۹۹ کاهش یافته و 

به منفی یک میلیارد و ۲۳۶ میلیون رسیده است.

س��خنگوی کمیس��یون صنایع و معادن مجلس حذف 
امضاهای طالیی و رانت، رصد زنجیره فوالد و متعادل 
کردن قیمت ها را از جمله مزایای طرح توس��عه و تولید 
پایدار فوالد دانست. حجت اله فیروزی در گفتگو با خانه 
ملت درباره طرح توسعه و تولید پایدار فوالد، گفت: این 
طرح با هدف حذف دالل بازی و رانت از فضای بازار فوالد 
تدوین شد و هجمه های ایجاد شده علیه آن نشان دهنده 
هدف گذاری درست مجلس و کمیسیون صنایع و معادن 
در مبارزه با رانت و فساد در این حوزه است. این نماینده 
مجلس با بیان اینکه در طرح توسعه و تولید پایدار فوالد 
مش��کالت موجود به خوبی احصا و راهکارها شناسایی 
ش��ده اس��ت، افزود: حذف امضاهای طالیی با تشکیل 
کمیته رصد و پایش بازار فوالد یکی از ویژگی های مثبت 
این طرح اس��ت زیرا با این کمیته مس��ئولیت های توزیع 
شده و تمام اختیارات از حوزه یک دستگاه اجرایی خارج 

و در اختیار چند دستگاه قرار می گیرد. وی با بیان اینکه 
با طرح س��اماندهی بازار فوالد تمام زنجیره فوالد قابل 
رصد است، اضافه کرد: ما به دنبال ساماندهی بازار فوالد 
و منطقی و واقعی کردن قیمت ها هس��تیم. س��خنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه در طرح 
توس��عه و تولید پایدار فوالد باید تمام زنجیره فوالد در 
بورس عرضه می شود، تصریح کرد: هرچند کاستی هایی 
در بورس برای اجرای این طرح وجود دارد اما س��ازمان 
بورس برای رفع این نواقص اعالم آمادگی کرده است. 
فیروزی با بیان اینکه براس��اس طرح کمیس��یون تمام 
محصوالت زنجیره فوالد باید در سامانه جامع تجارت 
بارگ��ذاری ش��ود، گفت: با ای��ن فرایند زنجیره فوالد به 
صورت مس��تمر قابل رصد اس��ت. این نماینده مجلس 
ادامه داد: در طرح توسعه و تولید پایدار فوالد آمده است 
که اطالعات محصوالت فوالدی موجود در انبارها باید 
در سامانه جامع انبارها درج شود، این امر موجب می شود 
میزان محصوالت موجود در داخل کشور مشخص شود. 
سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: در 
طرح مجلس عالوه بر اینکه قیمت گذاری دس��توری 
نیست، کف و سقفی برای عرضه و تقاضا در بورس نیز 
نظر گرفته نشده است. فیروزی گفت: در واقع مجلس 
با قاطعیت از صادرات محصوالت فوالدی پس از تامین 

نیاز داخل حمایت می کند.

رئی��س مرک��ز ملی فرش ایران گفت: این مرکز با انجام 
سلیقه یابی، به دنبال تولید فرش هایی منطبق با فرهنگ و 
سلیقه کشورهای همسایه و منطقه اوراسیا است تا تقاضا 
برای فرش ایرانی افزایش یابد. به گزارش مهر، فرح ناز 
رافع با بیان این مطلب، افزود: گش��ایش های احتمالی 
سیاسی و اقتصادی ناشی از تحوالت بین المللی، می تواند 
به جهش صادراتی فرش دستباف منجر شود. وی یادآور 
شد: از دو سال پیش و با اعمال دور تازه تحریم ها علیه 
کشورمان، فرش دستباف نیز یکی از اقالمی بود که با 
محدودیت هایی در بازارهای جهانی مواجه ش��د. رافع 
خاطرنش��ان کرد: اکنون برنامه های گسترش بازاریابی 
به ویژه در کش��ورهای همس��ایه و منطقه اوراس��یا در 
دس��تور کار این مرکز اس��ت. این مقام مسئول همچنین 
از برنامه ریزی برای ثبت نشان تجاری و عالمت تأیید 
برای فرش دستباف خبر داد که به این منظور، اقدامات 
مشترکی با سازمان مالکیت معنوی و سازمان مدیریت 
صنعتی در دس��تور کار اس��ت. رئیس مرکز ملی فرش 
ایران بیان داش��ت: این مرکز با تبدیل تهدید تحریم به 
فرصت، در دو س��ال گذش��ته گام هایی به منظور ارتقای 
داخلی سازی زنجیره تأمین مواد اولیه این هنر- صنعت 
برداشت. رافع با بیان اینکه بیش از ۴۰ سال بر تولید مواد 
اولیه این هنر- صنعت تالشی نشده و نظارتی بر فروش 
مواد اولیه آن وجود نداش��ته اس��ت، یادآوری کرد: فرش 

یک کاالی ایرانی است، اما ابریشم، موارد رنگ زا و در 
برخی موارد پش��م مورد نیاز آن از خارج تأمین می ش��ود. 
ریی��س مرکز مل��ی فرش ایران در ادامه به برنامه ریزی 
برای ایجاد زنجیره کامل تولید مواد اولیه فرش اش��اره 
کرد که برای نخس��تین بار پس از چهار دهه به صورت 
نمونه و پایلوت در اس��تان گلس��تان کلید خورده اس��ت. 
راف��ع در پایان خاطرنش��ان ک��رد: به این ترتیب مباحث 
نوغان داری، نخ ریسی نخ ابریشم و پشم )از اصالح نژاد 
دام گرفته تا تهیه پش��م، پش��م چینی، رنگ رزی و تأمین 
سایر مواد اولیه( در استان گلستان اجرا خواهد شد و در 
س��ایر اس��تان ها نیز به فراخور زیس��ت بوم خاص همان 
استان می توان زنجیره ناقصی از تولید مواد اولیه را داشت. 
رئیس مرکز ملی فرش ایران پیش از این از توسعه بازار 
و جهش تولید به عنوان دو دستور کار مهم این مرکز در 

سال۹۹ نام برده بود.

توليد فرش دستباف منطبق با ساليق كشورهای منطقهوعده حذف رانت با طرح توسعه و توليد پايدار فوالد
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شوکبازگشتقیمتبهسایتهایاینترنتی

 آگهی های تقلبی بازار مسکن را به هم ریخت 
گروه مسكن: پس از هشت ماه ممنوعيت درج قيمت مسكن 
و خودرو كه از ارديبهشت ماه و به دنبال ايجاد التهاب در اين 
بازارها به دسـتور دادسـتانی انجام شده بود، دوباره از روز 18 
دی ماه نرخ ها در سـايتهای فروش اتومبيل و 22 دی ماه در 

آگهی های مسكن قابل مشاهده شده است.
واکنشها به رفع محدودیت قیمت گذاری مسکن در سایتهای 
اینترنتی، متفاوت بود. روز دوشنبه ۲۲ دی ماه پس از حدود هشت 
ماه ممنوعیت، قیمتها مشروط به احراز هویت در سامانه امتا و 
همچنین عدم درج قیمتهای کاذب، مجددا در سایتهای فروش 
مس��کن قابل رویت ش��د؛ اتفاقی که فعاالن کس��ب و کارهای 
مجازی از مدتها قبل پیگیرش بودند، کسانی که معتقدند حذف 
قیمتها شفافیت را از بازار می گیرد. مسئوالن سایتهای اینترنتی 
در هفته های اخیر رایزنیهایی را با مجلس داشتند که به مجاب 
شدن نمایندگان برای بازگشت مجدد قیمتها انجامید تا جایی 
ک��ه مه��دی طغیانی � س��خنگوی کمیس��یون عمران � گفت: 
حذف قیمت خودرو و مس��کن نه تنها تاثیر مثبتی بر قیمت ها 
نداشته، بلکه باعث افزایش ۳۵ درصدی قیمت خودرو طی مدت 
اخیر ش��ده اس��ت. به دنبال آن دادستانی، ممنوعیت درج قیمت 
مسکن و خودرو را برداشت. اگر پایان سال ۱۳۹۶ را مبنای رشد 
بازار مس��کن بدانیم که از افزایش نرخ ارز تاثیر گرفت، قیمت 
مس��کن در تهران ۳۶۷ درصد افزایش یافته اس��ت. اس��فندماه 
۱۳۹۶ متوس��ط قیمت هر متر خانه در تهران ۵ میلیون و ۷۶۰ 
هزار تومان بود که در آذرماه ۱۳۹۹ به ۲۶ میلیون و ۹۱۰ هزار 
تومان رس��یده که رش��د ۳۶۷ درصد را نش��ان می دهد. این رشد 
لجام گس��یخته بازار مس��کن را به رکود کش��اند تا جایی که در 
آذرماه ۱۳۹۹ فقط ۲۵۵۵ فقره معامله مسکن در تهران به ثبت 
رس��ید. معامالت نس��بت به ماه قبل ۴۳ درصد و نس��بت به ماه 
مشابه سال قبل ۷۳ درصد کاهش یافت. اما از هشت ماه قبل 

که نرخگذاری در س��ایتها حذف ش��ده بود روند صعودی بازار 
مس��کن متوقف نش��د و قیمتها طی این مدت حدود ۶۰ درصد 
افزایش پیدا کرد. با اینکه برخی کارشناسان و فعاالن بازار ملک 
همواره تاکید دارند که سانسور نرخها در کاهش قیمت مسکن 
بی ثاثیر اس��ت، مخالفان درج قیمتها از جمله محمد اس��المی 
� وزیر راه و شهرس��ازی � معتقدند نرخگذاری به ایجاد توهم 
قیمت��ی در ب��ازار مس��کن می انجام��د. او از مردادماه نیز جلوی 
گزارش��های ماهیانه بازار مس��کن شهر تهران که از سوی دفتر 
اقتصاد مس��کن وزارتخانه متبوعش منتش��ر می ش��د را گرفت؛ 

زیرا اس��المی بر این باور اس��ت که اعالم قیمتهای تهران تاثیر 
منفی بر دیگر شهرها می گذارد.

نظرات متفاوتی درباره رفع محدودیت قیمتگذاری مس��کن در 
س��ایتهای اینترنتی ارایه می ش��ود که بعضا ۱۸۰ درجه با هم 
فرق دارد؛ عده ای که رش��د قیمت مس��کن را نه تعیین قیمت 
در س��ایتها بلک��ه اثرات اقتص��اد کالن می دانند، می گویند که 
سانسور نرخها بازار را از کشف قیمتهای واقعی ناتوان کرده بود. 
اما برخی دیگر معتقدند نرخ گذاری به ایجاد فضای رقابتی می 
انجامد و روند صعودی به بازار ملک می دهد. به هر ترتیب به 

نظر می رس��د بخش مس��کن در برهه ای حساس قرار گرفته و 
با توجه به رشد ۳۶۷ درصدی قیمت طی سه سال گذشته، بازار 

دیگر تحمل قیمتهای حباب گونه را ندارد. 

تنش در بازار مسکن با آگهی های تقلبی � 
در همین حال یک کارش��ناس بازار مس��کن با بیان اینکه درج 
قیمتهای کاذب در سایتها می تواند در بازار اختالل ایجاد کند 
گفت: با حذف قیمتها به عنوان یکی از عوامل برهم زننده کنترل 
ب��ازار مس��کن، قیمتها در یک فرآین��د منطقی قرار گرفته بود و 

بازگشت نرخها می تواند این نظم را بر هم بزند. 
سعید محمدباقر اظهار کرد: درج قیمت در آگهی ها تنها عامل 
رش��د قیمتها در بازار مس��کن نیس��ت اما می تواند به عنوان یک 
عامل اختالل زا و رکودزا عمل کند. قبل از اردیبهشت امسال 
که هرکس بنا به تشخیص خود اقدام به نرخگذاری در سایتها 
می کرد حباب در بازار مس��کن ایجاد ش��د و حاال که در حال 
تخلیه شدن است، بازگشت مجدد قیمتها می تواند این بازار را 
از حالت طبیعی خارج کند. وی افزود: اگر نرخها به آگهی های 
س��ایتها برنمی گش��ت طی ماههای آینده بازار با توجه به نظام 
عرضه و تقاضا در خط منطقی و معمول قرار می گرفت. اما حاال 
باید نگران باشیم که جوسازی بعضی فروشندگان در بازار ملک 
تشنج ایجاد نکند. این فعال بازار مسکن، ایجاد ستاد تنظیم بازار 
در کنار برخوردهای امنیتی با کسانی که عمدا یا سهوا کنترل بازار 
ملک را به هم می زنند ضروری دانست و گفت: حتی موافقان 
درج قیمت در سایتها تلویحا به احتمال افزایش ولو اندک قیمت 
مسکن اذعان دارند. این رشد اندک یعنی تزریق انتظارات تورمی 
که می تواند تورم بزرگتری را در آینده رقم بزند. بنابراین دولت 
و دس��تگاه قضایی باید با اس��تفاده از ابزارهای در اختیار، مقابل 

هر نوع جوسازی در بازار مسکن بایستند.

اخبار كوتاه

زيربنايی

آمادگیبرایاعمالمحدودیتدرپروازهایکیشوقشمجوابمسکنملیپایانبهمنمیآید
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده امکان 
تغییر شهر برای متقاضیان مسکن ملی فراهم می شود، گفت: پاسخ استعالمات کسانی 

که در مرحله چهارم نام نویسی کردند، اواخر بهمن ماه اعالم می شود. 
محمود محمودزاده اظهار کرد: ثبت نام مرحله چهارم طرح اقدام ملی مس��کن روز 
پنجش��نبه )۲۵ دی ماه( به اتمام رس��ید و تا پایان بهمن ماه بعد از پاالیش نفرات بر 
اس��اس ش��روط پنجگانه، افراد واجد ش��رایط انتخاب می شوند. وی افزود: کسانی در 
مراحل قبلی شهر مورد نظر خود را اشتباه انتخاب کرده بودند که امکان اصالح شهر 

را برایشان فراهم کردیم. از اواخر این هفته یا اوایل هفته آینده به این افراد پیامک داده می شود تا نسبت به تغییر شهر 
مدنظر خود اقدام کنند. البته این در صورتی است که افراد تمایل داشته باشند به چرخه برگردند. اگر کسانی انصراف 
دهند طبیعتا ظرفیت جدید ایجاد می شود و می توانیم به جای این افراد، برای نام نویسی نفرات جدید در مراحل بعدی 
تصمیم گیری کنیم. معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه پیش بینی می کنیم فرآیند اصالح 
ش��هر مدنظر متقاضیان حدود ۱۵ روز طول بکش��د، گفت: برای پروژه اقدام ملی مس��کن در مناطقی به جز بافت های 

فرسوده ۳۰۰ هزار واحد در نظر گرفته شده و این در حالی است که حدود ۴۴۰ هزار نفر ظرفیت سازی کرده ایم.   

در پ��ی هج��وم مس��افران ب��ه کی��ش و قش��م در روزهای اخیر، رییس س��ازمان 
هواپیمایی کش��وری اعالم کرد که وظایف محوله در زمینه رعایت پروتکل های 
 بهداش��تی پروازه��ا انج��ام ش��ده و اگ��ر اعالم کنن��د آماده اعم��ال محدودیت 
در ای��ن زمین��ه نی��ز هس��تیم.  ط��ی روزهای گذش��ته اخبار و تصاوی��ری درباره 
هجوم مس��افران به جزایر جنوبی کش��ور به ویژه کیش و قش��م منتش��ر می شود 
 و ای��ن مس��ئله س��بب ب��روز نگرانی ه��ای در زمینه ش��یوع و گس��ترش احتمالی 

کرونا شده است. 
ت��ورج دهق��ان زنگنه -رییس س��ازمان هواپیمایی کش��وری- درباره این مس��ئله و اینکه آی��ا محدودیت هایی در 
این زمینه به س��ازمان ابالغ ش��ده اس��ت یا خیر؟ اظهار کرد: وظیفه س��ازمان هواپیمایی کش��وری نظارت بر اجرای 
پروتکل های بهداش��تی ابالغ ش��ده برای پیش��گیری و مقابله با ش��یوع ویروس کروناس��ت که تا کنون این اتفاق با 

دقت تمام انجام شده است. 
وی افزود: یکی از این پروتکل ها اعمال محدودیت ۶۰ درصدی پذیرش مس��افر در پروازهای داخلی اس��ت که 

همچنان رعایت می شود و از این به بعد نیز بر روند اجرای دقیق و درست آن نظارت خواهیم کرد.  

 سازمان بنادر به شناورسازان داخلی 
تسهیالت ارزان قیمت می دهد

مدیرعامل س��ازمان بنادر و دریانوردی گفت: حمایت از س��اخت 
ش��ناورهای جدی��د ب��ه منظ��ور ارتقای ناوگان دریایی توس��ط 

متخصصان داخلی در دستور کار این سازمان است.
به گزارش سازمان بنادر و دریانوردی، محمد راستاد درباره ساخت 
شناور در کشور، تصریح کرد: حمایت از ساخت شناورهای جدید 
توس��ط شناورس��ازی های داخلی به منظور ارتقا ناوگان دریایی 
و بهره گیری از توانمندی های داخلی در دس��تور کار س��ازمان 
بنادر و دریانوردی، قرار دارد. وی با بیان اینکه س��اخت ش��ناور 
توس��ط تولیدکنندگان داخلی در راس��تای ایجاد اشتغال، توسعه 
صنایع دریایی، بهبود وضعیت گردشگری دریایی و ارتقا سطح 
ایمنی سفرهایی دریایی است، تصریح کرد: از محل وجوه اداره 
ش��ده س��ازمان بنادر و دریانوردی؛ تسهیالت ارزان قیمت خرید 
ش��ناور ارائه می ش��ود، البته این امر منوط به آن اس��ت که شناور 
مورد تقاضا، تولید داخل باشد. راستاد تأکید کرد: وجوه اداره شده 
سازمان بنادر و دریانوردی مکانیزم حمایتی از رونق حمل و نقل 

دریایی، صنایع دریایی و گردشگری دریایی را دارد.
مدیرعام��ل س��ازمان بن��ادر و دریانوردی ادام��ه داد: باید بتوان 
فضاهای مناسبی را برای توسعه گردشگری دریایی و در کنار آن 
بهبود و ارتقا ناوگان مسافربری و گردشگری دریایی با اعطایی 
تس��هیالت فراهم کرد. معاون وزیر راه و شهرس��ازی با اشاره به 
آخرین وضعیت کاال در بنادر کشور، گفت: در حال حاضر حدود 
۴ میلیون تن کاالهای اساسی در بنادر تجاری کشور وجود دارد 
و بالغ بر یک میلیون تن محموله نیز در حال تخلیه و یا در انتظار 
ورود به بنادر کشور است. وی با اشاره به اینکه میزان کاالهای 
اساسی و غیر اساسی در بنادر کشور بالغ بر ۷ میلیون تن است، 
افزود: در حال حاضر حدود ۹۲ هزار TEU کاالی کانتینری در 
بنادر کشور وجود دارد. مدیرعامل سازمان بنادر خاطرنشان کرد: 
از مجموع میزان حمل و نقل تجارت دریایی کش��ور حدود ۵۰ 
درصد به بندر ش��هید رجایی و بنادر این اس��تان اختصاص دارد؛ 
در راس��تای سیاس��ت توزیع تخلیه و حمل کاالهای اساسی بین 
بنادر تجاری کشور بندر شهید رجایی توانسته است نقش آفرینی 

بسیار خوبی داشته باشد.

  توزیع بنزین یورو ۴ در تمام 
جایگاه های سوخت تهران 

س��خنگوی ش��رکت مل��ی پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی گفت: 
مدت هاس��ت در همه جایگاه های سوخت پایتخت، بنزین یورو 
۴ توزیع می ش��ود.  فاطمه کاهی با بیان این مطلب در در گفت 
و گویی تلویزیونی تصریح کرد:  پایش های مس��تمر س��ازمان 
محیط زیس��ت نیز این موضوع را تایید می کند. وی بیان کرد: 
وزارت نفت ۸۵ درصد تأییدیه سازمان محیط زیست در خصوص 
توزی��ع نف��ت گاز ی��ورو ۴ را دریافت و به همه تعهداتش در زمینه 
توزیع این نوع بنزین عمل کرده است. وی با اشاره به وضعیت 
توزیع بنزین یورو ۴ گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
براس��اس مصوبه هیئت وزیران در خصوص توزیع بنزین یورو 
۴ در تهران، مدت هاست در همه جایگاه های سوخت پایتخت، 
بنزین یورو ۴ توزیع و پایش های مستمر سازمان محیط زیست 

نیز این موضوع را تایید می کند.
سخنگوی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی با بیان اینکه 
در همه کالنش��هرها حتی حومه تهران گازوئیل یورو ۴ توزیع 
می ش��ود، افزود: در بعضی موارد از وظیفه قانونی بیش��تر عمل 
کرده ایم؛ به عنوان نمونه در شهر اصفهان دو برابر میزان مصوبه 

هیئت وزیران گازوئیل یورو ۴ توزیع می شود.

آگهی مزایده اول -  محکوم له: زلفعلي اقدامي -  محکوم علیه :خدابخش امیري
 به موجب برونده -۹۹۰۰۳۳۱اجرایي حکم بر پرداخت مبلغ ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بانضمام 
خسارت تاخیر تادیه بابت اصل خواسته و هزینه های دادرسی  در حق خواهان و پرداخت 
هزین��ه اجرای��ی در ح��ق دولت صادر نظر به اینکه اموال متعلق به محکوم علیه ش��امل 
۱۱۰ عدد قالب فلزی دس��ت دوم ۱/۵ متر به مبلغ ۲/۲۵۰/۰۰۰ ریال توقیف و توس��ط 
کارشناس بازدید و جمعا به مبلغ دویست وچهل و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ارزش 
گذاری ش��ده اس��ت لذا با توجه به تقاضاي محکوم له / لهم و با عنایت به مراتب فوق 
وفق مفاد قانون اجرای احکام مدني و بر اس��اس مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ همان قانون مراتب 
یک نوبت در روزنامه هاي محلي آگهي تا چنانچه شخصي مایل به خرید باشد در مورخ 
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ ساعت ۱۰ صبح الی ۱۱ ظهر در مزایده واقع در اجراي احکام شورای حل 
اختالف بهبهان که با حضور نماینده محترم دادستان به مرحله اجراء گذاشته مي شود 
شرکت نماید مزایده از قیمت ارزیابي شروع و کسي که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید 
برنده مزایده می باشد برنده مزایده باید ده درصد بهاء را في المجلس به عنوان سپرده 
به حساب سپرده دادگستری بهبهان تودیع نماید و مابقي را ظرف مدت یکماه پرداخت 
نماید و در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بها را نپردازد سپرده او پس از کسر 
هزینه مزایده به نفع دولت ضبط مي شود و مزایده تجدید خواهد شد کلیه هزینه هاي 
متعلقه از نقل و انتقال، مالیات و مستغالت و هزینه درج در آگهی و هزینه های دیگر به 
عهده برنده مزایده خواهد بود و کسانیکه مایل به شرکت در مزایده میباشند مي تواند 
ظرف پنج روز قبل از مزایده به شعبه اجرای احکام حقوقی شورای حل اختالف بهبهان 
مراجعه و اطالعات مربوطه را کسب نمایند.ضمنا کسانی که مایل به شرکت در مزایده 
میباشند میبایست به میزان ۲۰ درصد از مبلغ کارشناسي را در سپرده دادگستري واریز 

یا چک تضمیني به میزان اخیر الذکر به این اجرا ارائه نمایند.
مدیر دفتر اجرای احکام ش��ورای حل اختالف شهرس��تان بهبهان- محمد حس��ینی 

بهبهانی
----------------------------

آگهی فقدان سند - آقای احمدرضا صیدی بموجب وکالتنامه شماره ۱۴۷۹۲۴ مورخ 
۹۹/۱۰/۱۴ دفترخانه ۳ شهریار مع الواسطه از طرف مالک آقای ناصر کاظمی نیاء به 
استناد دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده در دفتر اسناد رسمی شماره ۳ شهریار 
مدعی است سند مالکیت یک سهم مشاع از چهار سهم از ششدانگ به مساحت ۱۵۰۰ 
متر مربع قطعه ۲۴۴ تفکیکی به ش��ماره ۳۴۵۱ فرعی از۴۳ اصلی مفروز و مجزا ش��ده 
از پالک اصلی مزبور واقع در مالرد که به ش��ماره چاپی ۰۲۳۶۰۶/الف/۸۰ ذیل ثبت 
۱۲۶۸۴۰ صفحه ۷۴ دفتر ۷۶۶بنام مالک فوق ثبت و سند صادرگردیده است که برابر 
سند شماره ۶۴۰۴۰ مورخ ۷۲/۸/۱۲ دفترخانه ۹ کرج در مالکیت مالک متن قرار گرفته 
است و به علت سهل انگاری مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده 
است ،لذا مراتب به استناد ماده ۱۲۰ آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند 

تا چنانچه کس��ی مدعی انجام معامله نس��بت به پالک فوق ویا س��ند مالکیت نزد خود 
میبا شد از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند 
معامله به این اداره تس��لیم ورس��ید در یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای 
مدت مذکور ونرس��یدن واخواهی نس��بت به صدور س��ند مالکیت المثنی طبق مقررات 

اقدام خواهد شد  م الف۱۱۳۲/  
ریاست ثبت اسناد وامالک مالرد-حجری

----------------------------
اخطاریه -  آقای حس��ین بیات فرزند یوس��ف مجهول المکان پیرو انتش��ار آگهی مورخ 
۹۹/۱۰/۱۵ در روزنامه تجارت بعلت عدم حضور جنابعالی طالق همسر شما با وکالت 
ش��عبه ۵ دادگاه خانواده مالرد به نوع خلع نوبت اول به ش��ماره ترتیب ۱۷۲۷ به تاریخ 

۹۹/۱۰/۲۳ ثبت گردید. سردفتر ازدواج ۱ و طالق ۳ مالرد-آزادی
م الف ۱۱۳۱

------------------------
آگه��ی موض��وع م��اده۳ قانون وماده ۱۳آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 

اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای های ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۱۱۵۳۰– ۱۱ - ۰۸ - ۹۹ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واحد ثبتی بابل تصرفات مالکانه بال معارض آقای میرحسین معصومی فرزند میرشجاع 
به شماره شناسنامه ۳۰۰۶۹ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۰۲۸۲۰۸۱ متقاضی کالسه 
۱۰۶۵ در ش��ش دانگ اعیانی یک باب خانه بانضمام ۱۳ س��یر و۱۱ مثقال و ۹نخود 
عرصه که باقیمانده عرصه معادل ۵دانگ و یک س��یر و ۸مثقال و ۶نخود وقف هالل 
احمر و ۲۳ س��یر و ۸مثقال و ۱۱ نخود وقف عام و یک س��یر و ۳مثقال و ۲۲ نخود ثلث 
باقی اس��ت به مس��احت ۱۴۰,۲۲ متر مربع قس��متی از پالک ۳۹۱۲-۴۸۶۵ اصلی واقع 
در بخش دوغرب حوزه ثبت ملک بابل ثبت و محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز ازطریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی 
میگردد درصورتی که اشخاص ذی نفع به رای صادره فوق اعتراض دارند میتوانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی ودر روستاها ازتاریخ الصاق بمدت دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت اسناد وامالک محل تسلیم و رسید دریافت نمایند ومعترض باید ظرف مدت 
یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل 
نمای��د وگواه��ی تقدیم دادخواس��ت را ب��ه اداره ثبت محل تحویل نماید در این صورت 
اقدامات ثبت، موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است بدیهی است درصورت انقضای 
مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر وخواهدشد صدور 

سند مانع ازمراجعه متضرر به دادگاه نمیباشد. م الف ۱۹۹۰۸۱۲۷
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳ - ۱۰ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۹ - ۱۰ – ۹۹

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل

 آگه��ی موض��وع م��اده۳ قانون وماده ۱۳آیین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۰۴۰۱۲۳۳۰– ۲۶ - ۰۸ - ۱۳۹۹ هیات موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد 
وامالک بابل تصرفات مالکانه بال معارض خانم عاطفه سلطانی چاری فرزند علی به 
شماره شناسنامه ۱۲۲ صادره از بابل با کد ملی ۲۰۶۴۹۴۷۹۰۶ نسبت به شش دانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی در آن به مساحت ۰۰-۲۵۵ متر مربع پالک ۶-۴۲۹- 
اصلی واقع درپایین سرست بخش ۶ ثبت بابل خریداری از آقای علی سلطانی محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله ۱۵روز آگهی میگردد 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند 
میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��یدظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خودرا به 
مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادرخواهد شد. م الف ۱۹۹۰۸۱۲۶
 تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳ - ۱۰ - ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۹ - ۱۰ - ۹۹

شهرام خسروی رئیس ثبت اسناد امالک بابل
-----------------------------

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن -  اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه ثبت 
ملک سنگر هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاق��د س��ند رس��مي  آگه��ي موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نام��ه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۱۸۰۰۳۳۶۹ م��ورخ ۲۰. ۹. ۹۹ هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت 
ملک سنگر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی بهروز ولی زاده سنگری فرزند هادی 
به شماره ملی ۶۵۳۹۷۱۴۲۵۴ در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۱۳ . 
۱۹۶ متر مربع مجزی شده از ۹۴ فرعی از سنگ ۳ اصلي واقع در قریه رودبرده بخش 
۱۲ گیالن که برای آن شماره ۲۷۸۵ فرعی در نظر گرفته شده، خریداری از مالک رسمی 
)زارع: هادی ولی زاده سنگری _شماره زارعانه ۱۲۲۰۶۱ _۱۰ . ۹ . ۵۲( محرز گردیده 
است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 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 او  شد.م الف ۲۸۲۹ تاریخ انتشار 

نوبت اول: ۱۴. ۱۰. ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۹. ۱۰. ۹۹
علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

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

 براب��ر آراء هی��ات ح��ل اخت��الف موض��وع قان��ون س��اماندهی و حمای��ت 
 از تولی��د و عرض��ه مس��کن مس��تقر در واح��د ثبت��ی شهرس��تان س��رعین 
تصرف��ات مالکان��ه و ب��ال مع��ارض متقاضی��ان ذی��ل مح��رز گردی��ده اس��ت ، لذا 
مش��خصات متقاض��ی و مل��ک م��ورد تقاضا بش��رح ذیل به منظور اط��الع عموم در 
یک نوبت آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت 
 اعتراض��ی داش��ته باش��ند م��ی توانن��د از تاری��خ انتش��ار آگهی ظرف مدت بیس��ت 
روز اعت��راض خ��ود را ب��ه اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک مح��ل تس��لیم و پ��س از 
 اخ��ذ رس��ید ظ��رف م��دت یکم��اه از تاری��خ تس��لیم اعت��راض ، دادخواس��ت خ��ود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
و  فردی��ن   ، امی��ن  آقای��ان   :  ۹۹/۱۰/۲۱  -۱۹۸۵ ش��ماره  رای   -۱    
یوس��ف همگی قبادی س��رقین و هر س��ه فرزندان علی  بطور بالس��ویه نس��بت به 
شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمی��ن محص��ور به ش��ماره ۹۶۵۹ فرع��ی از ۳۱۰  اصلی به 
 مس��احت ۱۶/۷۰ متر مربع . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین – محمدی
----------------------------------

آگهی موضوع ماده ۱۰ آیین نامه قانون الحاقی
 برابر آراء هیاتهای موضوع قانون الحاق مواد به قانون س��اماندهی و حمایت از تولید 
 و عرضه مس��کن تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی ذیل محرز گردیده اس��ت ،
 ل��ذا در اج��رای مدل��ول م��اده ۱۰ آئی��ن نام��ه قان��ون مزب��ور مش��خصات متقاضی 
و مل��ک م��ورد تقاض��ا بش��رح ذیل به منظ��ور اطالع عموم در ی��ک نوبت آگهی می 
ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت اعتراضی داش��ته 
باش��ند م��ی توانن��د از تاری��خ انتش��ار آگهی به مدت بیس��ت روز اعت��راض خود را به 
اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک محل تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظ��رف مدت یکماه از 
 تاری��خ تس��لیم اعت��راض ، دادخواس��ت خ��ود را ب��ه مرج��ع قضایی تقدی��م نمایند .

در صورت عدم اعتراض طبق مقررات پیگیری خواهد شد:
 ۴۴۵۷ بش��ماره  بایرامقل��ی  فرزن��د  ثمری��ن  س��لیمانی  حبی��ب  آق��ای   -۱    
شش��دانگ ی��ک ب��اب خان��ه ب��ه مس��احت ۵۷۱/۸۵ مترمرب��ع از پ��الک ۱۱۷۵ 
فرع��ی از ۱۰۳ اصل��ی واق��ع در بخ��ش س��ه اردبی��ل م��ی باش��د . ش��هر هی��ر 
اس��ت  بدیه��ی    -  ۱۳۹۹/۸/۱۰ مورخ��ه   ۱۶۶۹ ش��ماره  آرای  ب��ا   مطاب��ق 
در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک منطقه دو اردبیل  – حسنی قابل

قطع��ی ب��رق در ته��ران طی هفته گذش��ته حرف و حدیث های 
بس��یاری به دنبال داش��ت. بس��یاری از افراد می خواهند بدانند 
چرا برق در تهران قطع شد؟ عده ای علت قطعی برق تهران را 
مص��رف بی��ش از ان��دازه گاز اعالم کرده اند و برخی معتقدند که 
دستگاههای ماینر برای استخراج ارز دیجیتال باعث کسری برق 
شده است. در تازه ترین این اظهار نظرها حمالت سایبری هم به 
این فهرست اضافه شده است.  این در حالی است که سخنگوی 
صنعت برق کشور گفت: طی روزهای گذشته هیچ گونه حمله 
س��ایبری به ش��بکه برق صورت نگرفته و ما آمادگی الزم برای 

مقابله با حمالت س��ایبری را داریم. مصطفی 
رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق کشور با 
اشاره به انتشار خبری مبنی برحمالت سایبری 
به ش��بکه برق کش��ور توسط گروه های معاند 
گفت: هر گونه حمله س��ایبری به ش��بکه برق 

ایران صحت ندارد. او ادامه داد: طی روزهای گذشته هیچ گونه 
حمله سایبری به شبکه برق کشورمان صورت نگرفته و عالوه بر 

آن ما آمادگی الزم برای مقابله با حمالت سایبری را داریم.
به گفته رجبی مش��هدی خوش��بختانه، امس��ال هیچ اخاللی در 

ش��بکه تولید و توزیع برق ناش��ی از حمالت 
خرابکارانه نداشته ایم.

سخنگوی صنعت برق کشور بیان کرد: در واقع 
هوشمندی الزم و دقت کافی در این زمینه از 
سوی وزارت نیرو وجود دارد و برقراری جلسات 
متعدد، عرصه را برای فعالیت های خرابکارانه دشوار ساخته است. 
یکی دیگر از متهمان قطعی برق تهران بیت کوین و مصرف زیاد 
مزارع استخراج بیت کوین بود که از سوی مقامات مسئول توانیر 
این مورد هم تکذیب شد و مدیر کل امور بین الملل توانیر اعالم 

کرد: خاموشی های اخیر در تهران ربطی به استخراج بیت کوین  
ندارد.  ابوذر صالحی مدیر کل امور بین الملل توانیر با اشاره به 
اینکه آیا رمز ارز  ها عامل قطعی های اخیر برق در پایتخت هستند 
یا خیر؟ گفت: مجموع بیت کوین ها در کشور حدود ۵۰۰ تا ۵۵۰ 
مگاوات است. او ادامه داد: معادل ۵۰۰ تا ۵۵۰ مگاوات رمز ارز 
مجاز، رمز ارز غیر مجاز در کشور داریم، اما با توجه به مصرفی 
که ما در کشور داریم این عدد رمز ارز خیلی عدد بزرگی نیست 
و خاموش��ی های اخیر در کش��ور به خصوص در تهران ربطی به  

استخراج بیت کوین ندارد.

 متهم ردیف نخست قطعی برق کیست؟

 تکذیب حمله سایبری به شبکه برق کشور
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حجت االسالم والمسلمین محمد عبادی زاده نماینده ولی فقیه و امام جمعه بندر عباس در بازدید از شرکت فوالد هرمزگان و دیدار 
با مدیران ارشد این شرکت از نزدیک در  جریان فعالیت های این شرکت قرار گرفت .

وی در جلس��ه معارفه فعالیت های فوالد هرمزگان و در جمع مدیران ارش��د این ش��رکت اظهار داش��ت :برای بنده جالب اس��ت و جای 
تقدیر دارد که فوالد هرمزگان متوقف نش��ده و رو به جلو در حال حرکت اس��ت و با امید به آینده در حال گس��ترش فعالیت های خود 

می باشد .
ححجت االسالم والمسلمین عبادی زاده بیان داشت : کارهای خوبی در این شرکت انجام شده ، با فعالیت هایی که داشتند امروز به 

نقطه ای که هست  رسانده اند و برای چشم انداز آینده در گسترش  صنعت فوالد هم طرح و برنامه ای دارند و بنده تشکر می کنم
نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان در ادامه از سرمایه گذاری بخش خصوص در استان استقبال کرد وجذب سرمایه گذار را یکی 

از عوامل پیشرفت هر منطقه عنوان داشت و ضمن اشاره به خصوصی بودن فوالد هرمزگان گفت :
 اگر س��رمایه گذاری از کش��ور خودمان در توس��عه و س��رمایه گذاری در منطقه هرمزگان پیش قدم ش��د نگوییم غلط اس��ت و این یک 
نیاز است برای گسترش صنعت استان و کشور . یکی از  کارهایی که من فکر می کنم باید به صورت جدی به آن پرداخت ، استفاده 
از  ظرفیت های بخش خصوصی اس��ت. می بایس��ت به هر س��رمایه گذاری از داخل و خارج توجه ش��ود و ما از س��رمایه گذار خارجی 

استقبال می کنیم .
 حجت االسالم عبادی زاده تکیه بر بخش خصوصی و استفاده از ظرفیت های آن را سالم ترین نوع سرمایه گذاری در عرصه فعالیت های 
اقتصادی دانست و گفت : زمانی که بخش خصوصی ورود پیدا کند خود ضامن سالمت مجموعه خودش است و تمام هم و غم خود 
را برای این می گذارد که سود بیشتر را با هزینه کمتر بدست بیاورد  وی گفت : ما امروز معتقدیم که اگر بخواهیم کشورمان به یک 
جایگاهی برسد باید حمایت صورت گیرد و همگی باید عزم این را داشته باشیم و ما می بایست در بخش های توسعه ، تولید توزیع 
که مهمترین رکن های اقتصاد هس��تند تجربه دنیا را دنبال کنیم.    امام جمعه بندرعباس با اش��اره به مش��کالت اقتصاد دولتی گفت 
:  ما در بخش های دولتی همیشه با مشکل رانت و مفاسد اقتصادی مواجه بوده ایم . هرجایی هم که دست دولت باشد مشکالتش 

بیشتر و بیشتر می شود. امیدواری من به آینده آن صنعت که حضور بخش خصوصی در آنجا قوی تر است بیشتر می شود.
نمایده ولی فقیه در اس��تان هرمزگان در ادامه با اش��اره به به ظرفیت بنادر و اتصال به آب های آزاد با هزار و دویس��ت کیلومتر س��احل 

در هرمزگان تاکید کرد : هرمزگان باید تبدیل به قطب فوالد کشور شود.
وی در بیان تاکید تبدیل شدن هرمزگان به قطب فوالدی کشور اظهار داشت:   ظرفیت ساحل و آب دریا ظرفیت بسیار ارزشمندی 
اس��ت که در بخش های مختلف می تواند زمینه های پیش��رفت و آبادانی یک کش��ور را فراهم کند و بیش از ۸۰ درصد ش��هرهای 

توسعه یافته در کل دنیا ، شهرهای کنار آب و ساحلی  هستند. 
ایش��ان البته با اظهار تاس��ف از نگاه مس��ئوالن بیان داش��ت : یک حالت گریز و فرار از س��واحل را در دس��تور کار سیاست مداران  کشور 

داریم و متاسفانه نگاه خوبی در کشور ما وجود ندارد در حالیکه باید در سیستگذاری های کالن کشور این موضوع دیده شود.
وی با اش��اره تبعات آبادانی مناطق س��احلی از جمله تس��هیل صادرات و واردات، اس��تفاده از ظرفیت های آبی در صنعت ، دسترس��ی به 
راه های بین المللی و آزاد و غیره از تبعات آبادانی مناطق س��احلی ، سیاس��ت گریز و فرار از س��احل را  را با سیاس��ت های کش��ورهای 
استعمارگر مقایسه کرده و گفت : کشور های استعمار گر نیز مایل بودند کاری کنند که مناطق ساحلی آباد نشود چرا که می دانستند 

اگر این مناطق آباد شوند به رشد و بالندگی کشور کمک خواهد کرد. 
نماینده ولی فقیه در استان دستور رهبر انقالب مبنی بر توسعه سواحل مکران را نمونه ای از هدایت های ایشان برای ادامه نیافتن 
مس��یر کج تاریخ دانس��ت و عنوان کرد : قطعا رهبر انقالب  در حال انتقال این نگاه به مس��ووالن هس��تند که برای آبادانی کش��ورمان 

باید روی گسترش و توسعه بنادر و ایجاد بنادر جدید در سطح کشور سرمایه گذاری شود.
 وی با تش��کر از فوالد هرمزگان در در بخش مس��ئولیت های اجتماعی اظهار داش��ت : این ش��رکت در حوزه مس��ئولیت های اجتماعی 

کارهای خوبی انجام داده اس��ت . و اظهار امیدواری کرد س��طح مش��ارکت مس��ئولیت های اجتماعی و کمک به حوزه فعالیت های 
اجتماعی بیش��تر و باالتر رود امام جمعه بندرعباس با اش��اره به وضعیت کرونا و مش��کالت ناش��ی از آن در اس��تان گفت: با ش��روع همه 
گیری کرونا با مش��کل جدی مواجه بودیم .دوس��تان ما در صنعت فوالد کمک های خوبی کردند  . وی این فعالیت را باعث ایجاد 
امید در مردم دانس��ت و گفت  : مردم با ادیدن این فعالیت ها به آینده امیدوار می ش��وند که هرچه صنعت در هرمزگان گس��ترش  پیدا 
کند به نفع مردم اس��ت و تاثیرات آن را در س��فره خود خواهند دید  نماینده ولی فقیه در بخش آخر س��خنان خود به  اش��تغال اش��اره 
و اظهار داش��ت  : من تقاضا دارم که در اش��تغال به این بحث به ش��کل جدی نگاه ش��ود اس��تان هرمزگان طبق آمار رس��می در مرکز 
پژوهش های مجلس ش��ورای اس��المی چهارمین اس��تان به لحاظ س��طح بیکاری اس��ت و ما می دانیم که این اس��تان به لحاظ صنایع 

سنگین وضعیت خوبی دارد 
هرمزگان در صنایع سنگین و سبک جز چند استان برتر کشور است به هر میزانی که صنایع کمک کنند نرخ بیکاری در این استان 
کاهش پیدا می کند این همان نقطه ای است که تعامل دو سویه است .تعامل صنعت با توسعه منطقه ای، مردم را امیدوار می کند.

در ابتدای این جلسه مدیرعامل شرکت فوالد هرمزگان ضمن عرض خوشامدگویی، در گزارشی فعالیت های تولیدی ، اقتصادی و 
مسئولیت های اجتماعی شرکت فوالد هرمزگان را تشریح کرد.  فرزاد ارزانی مدیرعامل فوالد هرمزگان اولویت فعلی فوالدهرمزگان 
را تامین نیاز داخل برای حمایت از صنایع پایین دستی و اشتغال آن ها عنوان کرد . وی با اشاره به مشکالت تحریم ها گفت : تحریم 
ها به یک فرصت تبدیل شد و بخشی از نیاز هاي صنایع توسط نیروهای داخلی با همکاری شرکت های دانش بنیان مرتفع شد .

مدیرعامل فوالد هرمزگان با اشاره به حضور فوالد هرمزگان در بورس گفت : میزان فروش ، درامد و هزینه و همه اطالعت مالي 
ش��رکت  در کدال موجوداس��ت و از این لحاظ عملکرد ش��رکت ش��فاف مي باش��د .  وی با اش��اره به اینکه تمامی حس��اب های مالی 
فوال هرمزگان در همین اس��تان اس��ت گفت : فوالد هرمزگان تمام مالیات خودکه بالغ بر  ۲۰۰ میلیارد تومان اس��ت در همین اس��تان 
پرداخت می کند. انتظار مي رود مسئوالن استان به دنبال روشهایي باشند تا  این مالیات به جای منتقل شدن به تهران برای توسعه 
همین اس��تان اس��تفاده ش��ود.  ارزانی با اش��اره به اش��تغال زایی مس��تقیم حدود ۳۷۰۰ نفر و اشتغال زایی غیر مستقیم هفتاد هزار نفر در 
فوالد هرمزگان گفت : هرمزگان اس��تان محرومی اس��ت. در همین خصوص باید صدای این اس��تان در کش��ور بیش��تر شنیده شود. به 
عنوان مثال وقتی دولت در صدد اس��ت که بنا به دالیل مختلف برق یا گاز منطقه ای را قطع کند س��راغ این اس��تان و دیگر اس��تان 
های محروم نیاید تا صنایعی که در این استان مشغول به فعالیت هستند با چالش روبرو نشوند.  و نیاز است تا استان به صنایع یاری 

رساند و حمایت کند تا صنایع بتوانند ماموریت اصلي خود که تولید مي باشد را انجام دهند .
وی در ادامه به طرح های توسعه ای شرکت که شامل کارخانه نورد ۱,۲ میلیون تنی ورق عریض و افزایش ظرفیت ۱,۵ به ۲ میلیون 

تنی زیر سقف تختال اشاره و تاکید کرد : برای این طرح های توسعه از دولت پولی دریافت نمی کنیم .
ارزانی در ادامه گفت : ش��رکت فوالد هرمزگان در چهار ماه اخیر س��ه بار رکورد تولید را بهبود بخش��یده اس��ت  و در واقع همکاران 
همانند س��ایر مردم توانس��تند کرونا را مدیریت و با آن زندگی کنند. در بحث مس��وولیت های اجتماعی نیز ش��اید یکی از موثر ترین 
ش��رکت هایی باش��یم که در این زمینه در حال کمک به اس��تان هس��تیم. و تقریبا در همه مواردی چون س��یل، زلزله، کرونا، ورزش و 
مباحث فرهنگی و اجتماعی نیز تالش ش��ده تا ش��رکت حضور فعال داش��ته باش��د. ارزانی در پایان اظهار امیدواری کرد که هرمزگان 

به قطب سوم صنعت فوالد کشور تبدیل شود.

نماینده ولی فقیه در بازدید از فوالد هرمزگان: 

هرمزگان باید به قطب فوالد کشور تبدیل شود

آگهیتجدیدفراخوانارزیابیکیفیوفروشاسنادمناقصهعمومییکمرحلهایشماره54ت/99)نوبتاولودوم(
)شمارهفراخواندرسامانهستاد:20990053010000۸۸(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
2- موضوع مناقصه : تهیه ،خرید، نصب و فروش حدود ۱۰۰۰۰ )ده هزار( فقره انشعاب 
فاضالب خانگی زونهای A,B,F و نقاط پراکنده مالرد و ش��هرک جعفریه ش��هریار و مرمت 
مس��یر بهمراه وصول درآمدهای حاصل از آن در محدوده ش��هریار و مالرد بهمراه تضمین 

عملکرد مطابق نقشه های اجرایی
3- مبل�غ ب�رآورد : ۲۰۹/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ری��ال )دویس��ت و نه میلیارد ریال( )براس��اس 

فهرست بهای خاص (
4- مدت زمان کار : ۱۸ ماه 

5- رتبه مورد نیاز : ۵ آب
6- محل اعتبار : جاری

7- سطح بازرسی : سطح یک
8- محل اجرای کار : شهرستان مالرد و شهریار

 ۳/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰  : کار  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن  مبل�غ   -9 
)سه میلیارد و صد میلیون( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

۱( فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات 
اعتب��اری غیربانک��ی )دارای مج��وز از بان��ک مرکزی( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان 
تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی ش��رکت آبفای غرب اس��تان تهران مبنی بر کس��ر 

از مطالبات قطعی شده 

)به پیش��نهادهایی که فاقدس��پرده ، س��پرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، 
چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(

10- مهلت و محل دریافت اس�ناد : متقاضیان ش��رکت در مناقصه می توانند از تاریخ 
درج آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت 

)www.setadiran.ir( ،  یک س��ری از اس��ناد مناقصه و اس��ناد ارزیابی کیفی را حداکثرتا 
ساعت ۱۴ روز  دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ دریافت نمایند  . 

11- تاری�خ و مح�ل تحوی�ل پیش�نهادات : ش��رکت کنن��دگان م��ی بایس��ت 
 پیش��نهادات خ��ود را حداکث��ر ت��ا س��اعت ۱۴ روز دوش��نبه م��ورخ  ۹۹/۱۱/۲۰  در س��امانه 
ت��دارکات  الکترونی��ک دول��ت )www.setadiran.ir (بارگ��ذاری نماین��د. )پاکات الف 
)تضامی��ن( همزم��ان ب��ه صورت فیزیکی تحویل دبیرخانه مرکزی واقع در تهرانس��ر انتهای 

خیابان راسخ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضالب غرب استان تهران گردد(
12-  زمان و محل گشایش پاکات ارزیابی کیفی: ساعت ۹/۳۰ روز  سه شنبه مورخ 
۹۹/۱۱/۲۱ در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران )تاریخ و 

زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقبًا به مناقصه گران واجد شرایط اعالم خواهد شد.( 
13-  هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . 
14-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 

آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . 
15- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .

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

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول چاپ آگهی:    99/10/29  
 نوبت دوم چاپ آگهی:   99/10/30      

آگهیفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهایشماره99/61)نوبتاولودوم(
)شمارهفراخوانسمانهستاد:20990053010000۸7(

1- نام دستگاه مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
2- موضوع مناقصه : عملیات رفع دفرمگی ، بریدگی و یا گسیختگی لوله جدار فلزی چاه 

و اتصال جدار کمکی دوم در سطح شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران 
3- مبلغ برآورد : ۹/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال )نه میلیارد و نهصد و پنجاه میلیون( ریال 

4- مدت زمان کار : ۱۲ ماه 
5- محل اعتبار : جاری

6- محل اجرای کار : مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران
 ۳۸۹/۰۰۰/۰۰۰  : کار  ارج�اع  فرآین�د  در  ش�رکت  تضمی�ن  مبل�غ   -7 

)سیصد و هشتاد و نه میلیون ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:
8- فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات 
اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران 
۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی شرکت آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات 

قطعی شده 
)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(

9- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند از تاریخ درج 
آگهی با مراجعه به  سامانه تدارکات الکترونیک  دولت  )www.setadiran.ir( ،  یک سری 

از اسناد مناقصه را حداکثرتا ساعت ۱۴ روز  دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۰۶ دریافت نمایند  . 
10- تاری�خ و مح�ل تحوی�ل پیش�نهادات : ش��رکت کنن��دگان م��ی بایس��ت 
 پیش��نهادات خود را حداکثر تا س��اعت ۱۴ روز ش��نبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۸  در س��امانه تدارکات 
 الکترونی��ک دول��ت  )www.setadiran.ir( بارگ��ذاری نمایند. )پاکات الف )تضامین( 
 پ��س از بارگ��ذاری در س��امانه همزم��ان به ص��ورت فیزیکی نیزتحوی��ل دبیرخانه مرکزی 
واقع در تهرانس��ر انتهای خیابان راس��خ مهر کوچه یکم غربی آب و فاضالب غرب اس��تان 

تهران گردد(
11-  زمان و محل گشایش پاکات پیشنهادی: ساعت ۹/۳۰ روز  یکشنبه مورخ 

۹۹/۱۱/۱۹ در دفتر قراردادها و بازرگانی شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران  
12-  هزینه درج هر دو مرحله چاپ آگهی مربوط به این مناقصه بعهده کارفرما می باشد . 

13-  به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

14- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir(   نشانی های سایت اینترنتی 

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول چاپ آگهی:    99/10/29  
 نوبت دوم چاپ آگهی:   99/10/30      

آگهیمناقصهعمومی
شماره99/400/114۸

   ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود خرید، نصب و راه اندازی و کالیبراس�یون 3 دس�تگاه فلومتر 
اینزرشن و 27 دستگاه فلومتر آلتراسونیک و با برآورد اولیه 8,200,000,000 ریال را از طریق برگزاری مناقصه بصورت دو مرحله ای 

به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 
 سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بمیزان 410,000,000 ریال می باشد که پیشنهاددهنده مکلف است معادل 
مبلغ سپرده را تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه و 

حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
  ب�ه پیش�نهادهای فاق�د س�پرده، س�پرده های مخ�دوش، س�پرده های کمت�راز می�زان مقرر، چک ش�خصی و نظایر آن ترتی�ب اثر داده

 نخواهد شد.
 لذا کلیه واجدین ش�رایط می توانند تا تاریخ 1399/11/04 جهت دریافت اس�ناد مناقصه به دفتر حقوقی و قراردادهای این ش�رکت 
واقع در قم، انتهای بلوار امین، بلوار غدیر، بعد از پمپ بنزین، س�تاد مرکزی ش�رکت آب و فاضالب اس�تان قم یا به وب س�ایت ش�رکت 
آب و فاضالب قم www.abfa-Qom.ir و سایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای اطالعات بیشتر با شماره تلفن: 32856463- 025 

تماس حاصل نمایند.
 مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارك به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر حداکثر تا ساعت 13:00 

روز شنبه مورخ 1399/11/18 می باشد. 
 ضمناً بازگشائی پاکتهای پیشنهادی در روز دوشنبه مورخ 1399/11/20 رأس ساعت 10 در محل این شرکت طبق آدرس فوق الذکر 

انجام می شود. 
 به پیش�نهادهای فاقد امضاء و مهر، مش�روط، مخدوش و پیش�نهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل ش�ود، مطلقاً ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 ضمناً هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد. 

دفتر حقوقی و قراردادها  شركت آب و فاضالب استان قم

ت دوم
نوب

آگهیمناقصهعمومی
)یکمرحلهای(شماره99/10-37

موضوع مناقصه: »  تهیه و خرید البسه کارکنان   « 
دستگاه مناقصه گزار:  مرکز اورژانس تهران

مهلت دریافت اسناد:  از تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۱    ) چهارشنبه(    لغایت ۱۳۹۹/۱۱/۰۷  )  سه شنبه( 
سایت ویزیت  ) پاسخگویی(:  تاریخ  ۱۳۹۹/۱۱/۰۸ ) چهارشنبه  ساعت ۱۰ صبح( 

مهلت ارسال پیشنهاد:   تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۸ ساعت ۱۴:۳۰عالوه بر بارکد گذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  
میزان تضمین شرکت در مناقصه :  ۱/۳۷۵/۰۰۰/۰۰۰    ریال ) یک میلیاردو سیصدو هفتادو پنج  میلیون   ریال( به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار ۳ ماه

مدارك مورد نیاز جهت دریافت اسناد: معرفی نامه کتبی متقاضی 
محل دریافت اس�ناد:  تهران – خیابان انقالب -میدان فردوس��ی- خیابان ایرانش��هر -نبش کوچه ش��ریف-پالک۵۸  طبقه۳  امور قراردادها ،  پایگاه ملی اطالع رس��انی مناقصات کش��ورو س��امانه تدارکات 

الکترونیکی دولت 
بازگشایی پاکات:   روز یکشنبه   ۱۳۹۹/۱۱/۱۹

*جهت اطالع بیشتر به پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات کشور به آدرس http://iets.mporg.ir  و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمائید.  
شماره فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )setadiran(   ۲۰۹۹۰۰۴۴۳۹۰۰۰۰۰۶    می باشد. 

نوبت اول

مرکز فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس تهرانم/الف ۳۴۳۵


