دولت در بورس
دخالتنمیکند

وزیر اقتصاد در پاسخ به این پرسش که آیا دولت در بورس
دخالت می کند گفت :کس��انی که این حرف را می زند باید
آدرسش را بدهند.به گزارش ایلنا ،فرهاد دژ پسند در حاشیه
مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار
اظهار داش��ت :باید پرده حواش��ی را کنار بزنیم و بازار سرمایه
را از اول براس��اس گزارشهای ارایه ش��ده ببینیم .وی تاکید
کرد :اقدامات برای نهادس��ازی و ریل گذاری صورت گرفته
است ،نتایج آن را مشاهده کنید باید ...
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وزیر بهداشت گفت :نگرانی از مجموعه کالنشهرها به ویژه
تهران داریم و براساس گزارشات همکاران ما ،آمار ارائه شده
از رعای��ت پروتکله��ا در تهران نصف ش��ده و به حدود ۳۹
درصد رسیده است .این زنگ خطر بزرگی است و در آینده
نزدیک گرفتار خواهیم شد چرا که بین رعایت پروتکلها و
موارد بستری رابطه مستقیم وجود دارد.به گزارش ایلنا ،سعید
نمکی با بیان اینکه که اگر هوش��یار نباش��یم از این ویروس
زیان خواهیم دید ،اظهار ...
صفحه 8
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تجارتازتبعاتمحدودیتوفیلترینگبرکسبوکارهاگزارشمیدهد

یکمیلیونو 150هزارخانهخالی
در تور مالیات

کسبوکارمجازیفرصتیاقتصادی
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تجارت گزارش می دهد:

چراغ سبز ایران برای الحاق به
ارز یکپارچه اتحادیه اوراسیا

پالسبايدنبهاقتصاد
جمال رزاقی

رییس اتاق بازرگانی شیراز

در زم��ان انتخاب��ات
آمری��کا انتظ��ارات به
این س��مت بود ک��ه چنانچه جو بایدن بر
مس��ند قدرت بنشیند قیمت ارز خارجی و
طال کاهش پیدا خواهد کرد.
تاثی��ر این اتف��اق از زمان پیروزی تا قدم
گذاشتن در کاخ سفید کاهش قیمت دالر و
طال و پرهیز از هر گونه شوک بوده است.
در هفته گذشته انتظارات از کاهش بیشتر
قیمتها با ورود بایدن به کاخ سفید ...
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دفاع تمامقد روحانی از آذری جهرمی؛

بهجایوزیر
منرااحضارکنید

گروه صنعت و تجارت :روز گذشته همایش دیپلماسی اقتصادی ایران و اوراسیا با حضور
چهره های دولتی و بخش خصوصی برگزار شد .هدف از برگزاری این همایش بررسی
وضعیت بهبود روابط اقتصادی میان ایران و کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا و استفاده
از ظرفیت های موجود جهت رونق فعالیت تجاری در حوزه های لجستیک ،صنعت و
صفحه 6
معدن ،کشاورزی و  ...است .در این همایش موضوعات متفاوتی ...

گزارش ویژه

نایبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران خبر داد:

ادامه در همین صفحه

يادداشت
از بين بردن تحريمها با هر روش

پرداخت 240هزار میلیارد ریالی
طرح طراوت به واحدهای تولیدی

حسین نوشآبادی

رییس فراکسیون دیپلماسی
مجلس شورای اسالمی

ب�����ه ط����ور کل�ی
سیاس��تهای آمریکا
صرف��ه نظ��ر از اینکه ک��دام دولت با چه
گرایش سیاس��ی س��رکار باشد مشخص
بوده و راهبردهای آنها معین اس��ت یکی
از سیاس��تهای راهبردی آنها حمایت از
رژیم صهیونیس��تی اس��ت موضوعی که
پذیرفته ش��ده و نهادین��ه بوده و بنابراین
همچنان به عنوان مس��الهی چالش��ی در
منطق��ه باقی اس��ت .مضاف بر اینکه در
آمریکا نظام سلطه حاکم بوده که ...
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پالس بایدن به اقتصاد

وزیراقتصادتأکیدکرد؛

دولت در بورس دخالت نمیکند
وزیر اقتصاد در پاس��خ به این پرس��ش که آیا دولت در
بورس دخالت می کند گفت :کسانی که این حرف را می
زند باید آدرسش را بدهند
به گزارش ایلنا ،فرهاد دژ پسند در حاشیه مراسم تودیع و
معارفه رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اظهار داشت:
باید پرده حواش��ی را کنار بزنیم و بازار س��رمایه را از اول
براساس گزارشهای ارایه شده ببینیم.
وی تاکید کرد :اقدامات برای نهادس��ازی و ریل گذاری
صورت گرفته است ،نتایج آن را مشاهده کنید باید پرده
حواش��ی را کنار زد چون مانع دیدن واقعیتها میش��ود و
نباید به حاشیهها دامن زد چون دیوار بازار سرمایه را سست
می کند .وی افزود :بازار سرمایه باید مآمن سرمایه باشد
نه پایگاه فعالیتهای اجتماعی و سیاس��ی  .وزیر اقتصاد
در پاس��خ به این که آیا دولت در بورس دخالت می کند
گفت :کس��انی که این حرف را میزنند باید آدرس��ش را

بدهند .ما پارلمان بازار سرمایه را داریم که وظیفه سیاست
گذاری را دارد و متناسب با آن حرکت می کنیم بنابراین
هر تصمیمی که گرفته ش��ود نمی توان مداخله دانس��ت
بلکه مداخله با فضاس��ازی اس��ت و باید اجازه بدهیم بازار
خودش تصمیم بگیرد .وی در مورد اطمینان سود آوری در
بازار سرمایه گفت :من هیچ اطمینانی نمی دهم اما برای

بهبود آن تالش می کنیم و برنامه هم داریم.
دژپسند در مورد این که دولت مردم را به سرمایه گذاری
در بورس دعوت کرد اما پش��ت آنها را خالی کرد گفت:
طبیعی است که از نظر دولت بازار سرمایه نسبت به بازار
ارز  ،امالک و س��که ارجعیت اس��ت ،چون منابع صرف
نیازهای بنگاهها و عرضه کاال می ش��ود و توس��عه شغلی
را افزایش می دهد بنابراین جمع بندی حکومت این است
که بازار سرمایه رکن اول است.
وی تاکید کرد :ما هیچ موقع پشت بازار سرمایه را خالی
نکردیم وقتی بازار نزولی شد مصوباتی را داشتیم تا خرید
سهام از طریق حقوقی ها افزایش یابد .
ویادامهداد:بنابرایندولتازبازارسرمایهحمایتمیکند
اما تضمین نمی دهد ،تضمین خالف اصول بازار سرمایه
است در مجموع  ،در هیچ یک از ارکان حکومت نگاه منفی
و فراری نسبت به بازار سرمایه وجود ندارد.

آخوندیازادعایهمسانبودنبایدنوترامپانتقادکرد

ضرورت بازکردن کانال های گفت و گو با جهان

عضو سابق کابینه دولت حسن روحانی با اشاره به روی کار آمدن بایدن و رفتن ترامپ گفت:
خیلیها تمایل دارند بگوید اتفاقی رخ نداده و سگ زرد برادر شغال است اما داستان این طور
نیست ،بلکه اتفاقی رخ داده که ندیدن آن امکان پذیر نیست .عباس آخوندی در گفتوگو با
ایسنا،افزود:مثلایناستکهبگوییمخاتمیواحمدینژادفرقیباهمندارندوعینیکدیگرند.
در حالی که یکی ظرف یک سال ،شش قطعنامه از شورای امنیت میگیرد و دیگری از کشور
در فضای جهانی تشنجزدایی میکند .وی با تاکید بر اینکه بایدن در تالش برای بازسازی
روابط خودش با اتحادیه اروپاست گفت :ترامپ نقش تخریبگری زیادی در اتحادیه اروپا
داشت او به برگزیت و خارج شدن بریتانیا از اتحادیه اروپا خیلی کمک کرد و با اکثر رهبران
اروپا و مشخصا خانم مرکل درگیر شد .بنابراین بازسازی روابط آمریکا و اتحادیه اروپا بحث
دیگریاستکهبهنظرمیرسدآمریکاتعقیبمیکند.ویادامهداد:آمریکادربرابرایرانبدون
رایزنیبامتحداناستراتژیکسابقشاقدامنخواهدکردومیخواهدبااجماعیواردبحثشود.
اساسا ورود به مساله خاورمیانه از منظر نگاه بیرونی یک باتالق بسیار بزرگ است و اگر رئیس

جمهور آمریکا اولین قدمش این باشد که وارد سیاست خاورمیانه شود تا آخر خودش را دچار
این باتالق کرده است .آخوندی گفت :تیمی که آقای بایدن تا این لحظه برای کار با ایران
نامزد کرده در صحنه سیاست جهانی به عنوان تیم مثبت ایران شناخته میشود؛ کسانی که
به دنبالحلو فصل دیپلماتیکهستند ،مسالهشان دیپلماسی استو میخواهند دیپلماسی
را روی میز بگذارند .وی اضافه کرد :االن زمانی است که ما باید در باالترین سطح ،درخواست
تشکیلجلساتیکنیمکهدربرجامپیشبینیشدهاست.درحالحاضرکانالرسمیکهبرای
مذاکره با جهان داریم همچنان ترتیباتی است که درون برجام پیش بینی شده لذا فعال کردن
ساز و کارها در برجام به نظرم نخستین گامی است که باید در ایران برداشته شود .همچنین
این موضوع که  FATFدر حال بازنگری در مجمع تش��خیص مصلحت نظام اس��ت نکته
مهمی است .هر اتفاقی در دنیا رخ دهد ،ما باید برای داشتن روابط مالی سالم با جهانFATF،
را زودتر حل کنیم .پیش از این درخواست کردیم به WTOبپیوندیم .باید درخواست کنیم که
فرایندهای رسیدگی به عضویت ایران در این سازمان فعال شود.

از بين بردن تحريمها با هر روش
ادامه از همین صفحه  ...سعی میکند از هر فرصتی برای
دستیابی به اهداف سلطهجویانهاش استفاده کند منتهی
ش��یوهها و رفتارها متفاوت اس��ت .برای اثبات این ادعا
کافی است به سیاستهای کالن هر دو حزب جمهوری
خواه و دموکرات در قبال مسائل جهانی توجه کنیم .آنگاه
پی می بریم که اتفاق نظر دارند .منتهی شیوه و رفتارها
و گفتمانهای مختلفی بین آنها حاکم اس��ت به طوری
که دونالد ترامپ پرخاش��گر و غوغاگر بود و با این روش
میخواس��ت با جهان ارتباط بگیرد ،اما سیاس��ت تیم جو
بایدن مالئم بوده و جنجال و رفتارهای پرخاش��گرایانه
کمتری دارد ولی در نهایت راهبردها یکس��ان اس��ت .اما
این کش��ورها هس��تند که باید از هر رویکرد به نفع خود
اس��تفاده کنند .در حال حاضر باید دس��تگاه دیپلماس��ی

کش��ورمان از فرصتهای پیش آمده برای تامین منافع
کشور استفاده کند ،همانطور که آمریکاییها هم دنبال
منافعشان هستند .به هرحال بعید است اتفاق خاصی با
روی کار آمدن دولت جدید آمریکا درباره شرایط منطقه
و مس��ائل بینالمللی به ویژه درباره جمهوری اس��المی
ای��رانرخده��د،ام��ابایدازن��وعتفاوتهاودیدگاههای
مختلف برای تامین منافع خود در سطح جهان و تقویت
آن استفاده کنیم .باید طرفهای مقابل را وادار کنیم که
به اجرای تعهدات خود برگشته و برای این کار از هر روش
و گفتمانی استفاده کرده تا تحریمهای ظالمانه از بین رود.
این کار میتواند مبتنی بر شیوههای ایجابی و سلبی باشد.
در این بین اگر دولت آمریکا سر عقل آید و متقاعد شود و
در چارچوب مناسبات برجامی و موافقتنامه بینالمللی

ادامه از همین صفحه  ...باعث ش��د تا در دو روز ابتدایی
هفته با هجوم فروش��ندگان ،دالر با افت  2250تومانی
مواجه شود و کانال  2۳هزار تومان را از دست بدهد.این
چهارمین هفته متوالی است که دالر کاهش یافته است.
سکه نیز به تبع دالر  ۳00هزار تومان از ارزش خود را از
دست داد و به بهای  ۱0میلیون و  ۳50هزار تومان رسید.
سکهکهدریکماهاخیرواردکانال ۱2میلیونتومانیشده
بود حاال با کاهش دالر در اوایل هفته گذشته کاهش پیدا
کرد .به این ترتیب ارزش دالر در دی ماه  ۹۹بیش از ۱۳
درصد افت قیمت را ثبت کرد .دالیلی همچون ورود بایدن
به کاخ سفید ،بینش مثبت نسبت به کاهش تحریم ها و
آزاد شدن دارایی های بلوکه شده ایران در سایر کشورها
عامل مسلط سقوط قیمتها بوده است.
در اواخ��ر هفت��ه با کاهش قیمتها ،معامله گران مجددا
خری��د را در دس��تور کار ق��رار دادن��د و ب��ا توجه به اینکه
انتظار می رود با شروع دولت بایدن روند کاهش متوقف
شود با افزایش خرید امکان افزایش مجدد قیمتها وجود
دارد؛ همچنان که در اواخر هفته گذش��ته قیمت دالر به
 22ه��زار و 850توم��ان و قیم��ت س��که به ۱0میلیون و
 ۳50هزار تومان رس��ید .افزایش اندک قیمت س��که در
آخری��ن روز هفت��ه به دلی��ل افزایش بهای اونس طال در
بازاره��ای جهان��ی بود که در مقاطعی به آس��تانه ۱8۷0

آگهیمناقصهعمومی
ش��رکت آب و فاضالب اس��تان کردس��تان در نظر دارد پروژه ذیل را از طریق مناقصه عمومی یک مرحلهای به تامینکنندگان و تولیدکنندگان واجد صالحیت واگذار
نماید.
ردیف کد مناقصه
۱

برجام با جمهوری اسالمی ایران وارد صحبت شود ،آنها
هم باید متعهد به اجرای تعهدات خود باشند .باید طرف
مقابل جبران معافات و تامین خسارت کنند چون ایران
به تعهداتاش عمل کرده و آنها بودند که تعهداتشان را
اجرایی نکردند .در طرف دیگر اگر همچنان بخواهند آنها
طفره رفته و دنبال حاشیه بوده و موضوعات دیگری را در
برجام مداخله دهند جمهوری اسالمی ایران نمیپذیرد ما
به اصول خودمان پایبند و ملتزم هستیم .در این شرایط اگر
زمینهای برای نشستهایی در قالب برجام و صحبتها
فراه��مش��ودکهمیتواندب��رایتامینمنافعایرانمفید
باش��د میت��وان آن را در قال��ب گفتوگوهای قانونمند
پیش برد آن هم برای اینکه طرف مقابل به تعهداتاش
را اجرایی کند.

دالر رسید .مشخص است که بازارهای داخلی به شدت
تح��ت تاثی��ر روابط بین ایران و آمریکا اس��ت و چنانچه
تحول خاصی در این خصوص رخ ندهد ،تقویت انتظارات
تورمی میتواند قیمتها را در مس��یر صعودی قرار دهد.
در تمامی کش��ورها آن چه بیش از تحوالت بین المللی
بر بازارهای داخلی تاثیر گذار اس��ت ،سیاس��ت های پولی
و نرخ بهره ای اس��ت که توس��ط بانک مرکزی اتخاذ و
تعیی��ن می ش��ود؛ بکارگیری همزم��ان این دو مقوله در
شرایط مختلف اقتصادی بسیار حائز اهمیت است .یکی
از دالی��ل اصل��ی ریزش بورس در ماه های اخیر دخالت
دس��تگاهها در زنجیره قیمتگذاری و اعمال محدودیت
ها در حجم مبنا و دامنه نوسان بوده است .شاخص کل
سهام در اولین روز این هفته با افت  ۳.5درصدی از مرز
مقاومتی  ۱.2میلیون واحدی پایینتر رفت.
شاخص کل در دومین روز هفته نیز افت  ۳6هزار واحدی
را ثبت کرد .بی اعتمادی سهامداران به تصمیمات دولت و
بیمکاهشبیشترقیمتدالردرروزهایآتیباعثریزش
بازار سهام در اوایل هفته گذشته بوده است.
سخنان اخیر رییس جمهور مبنی بر کاهش قیمت دالر
به دلیل احتمال آزاد شدن دارایی های بلوکه شده در کره
جنوبی عاملی اثرگذار بر سنگین شدن صفهای فروش
ب��ودهاس��ت.چنانچهبرنامهمح��وراقتصادیبایدننرخ

جهانی کامودیتی ها را افزایش دهد ،می توان امیدوار بود
که ارزش سهام رشد پیدا کند چرا که بیش از  60درصد از
ارزش کل بازار سهام به سهام کاال محور وابسته است.
در مجموع بازار س��هام در هفته گذش��ته بازدهی منفی 4
درصد را به ثبت رس��انده و به  ۱۱8۳۹48واحد رس��ید .ارز
دیجتالی بیت کوین که در هفته های اخیر توانس��ته بود
خود در صدر جدول افزایش��ی نگه دارد؛ هفته گذش��ته با
سقوط آزاد مواجه شد و بازدهی منفی  ۱2.5درصد را به
ثبت رساند .افزایش نگرانی ها درباره استفاده غیر قانونی
از این ارز دیجیتالی باعث س��قوط ارزش آن ش��ده است.
عده ای معتقدند که سیاست هایی که دموکرات ها اتخاذ
خواهند کرد با رش��د تورم انتظاری و افزایش ریس��ک در
بازارها منجر خواهد شد و می تواند جهش تقاضای بیت
کوین را به دنبال داشته باشد.
در آخرین روز هفته گذش��ته بیت کوین قیمت ۳2۱۷۷
دالر را ب��ه ثبت رس��اند برخ��ی تحلیلگران معتقدند که
احتمال س��قوط قیمت بیت کوین تا  25هزار دالر وجود
دارد .بازار انواع نفت هفته بدون تنشی را سپری کرد .اما
به نظر می رسد دیدگاه دموکراتها به استفاده از سوخت
های غیرفسیلی و توجه به محیط زیست و توسعه پایدار
منجر به کاهش عرضه نفت شود و این موضوع میتواند
سبب افزایش قیمت شود.

نام پروژه

خرید شن و ماسه سیلیسی-
۹۹-۱۳۳
نوبت دوم

مدت اجرا
مدت تحویل (روز)
60

محل تحویل محل اعتبار
دیواندره

مبلغ و نوع تضمین شرکت در مناقصه

مبلغ (ریال)

انواع تضمین

ضمانتنامه بانکی -سپرده
طرحهای
۳۳4.000.000
نقدی -اوراق مشارکت
عمرانی

واجدین شرکت در مناقصه شماره سامانه ستاد دولت
تولیدکنندگان و
تامینکنندگان کاال

20۹۹00۷0۱4000۱6۹

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :ساعت  ۱۹روز دوشنبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۳
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد قیمت :ساعت  ۱۹روز شنبه مورخ ۹۹/۱۱/25
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  ۱0روز یکشنبه مورخ ۹۹/۱۱/26
اطالعات تماس دستگاه مناقصهگزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت (الف):
آدرس :س��نندج -خیاب��ان ام��ام خمین��ی (اس��تانداری) ،روب��روی دبیرس��تان دختران��ه امام/جن��ب پس��ت بان��ک ،ش��رکت آب و فاض��الب اس��تان کردس��تان،
تلفن08۷ -۳۳۱5۱082 :
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس 02۱ -4۱۹۳4 :دفتر ثبتنام 88۹6۹۷۳۷ :و 85۱۹۳۷68
مهلت تحویل پاکت «الف» (ضمانتنامه ش��رکت در مناقصه) تا پایان وقت اداری روز ش��نبه مورخ  ۹۹/۱۱/25دفتر حراس��ت و امور محرمانه ش��رکت آب و فاضالب
استان کردستان میباشد.
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اخباركوتاه
اسراییل در حد تهدید ایران نیست

معاون اول رییس جمهور گفت :اس��رائیل در حدی نیس��ت که
ایران را تهدید کند.به گزارش ایس��نا ،اس��حاق جهانگیری در
حاشیه جلسه هیات دولت درباره دستورش به نوبخت و همتی
درباره ش��فاف س��ازی هزینه کرد ارز  ۱میلیارد یورویی به ستاد
کرون��ا ،اظه��ار کرد :گزارش ای��ن هزینه کرد را به مردم دادیم.
من گزارش را از سازمان برنامه بودجه ،بانک مرکزی و وزارت
بهداش��ت گرفتم و به مردم ارائه کردم.وی در پاس��خ به تهدید
نظامی یک مقام اسرائیلی در صورت بازگشت آمریکا به برجام،
تاکید کرد :اسراییل در حدی نیست که ایران را تهدید کند.وی
در واکن��ش ب��ه اصرار خبرنگاران بر ادامه مصاحبه گفت :عجله
نکنید؛ آنقدر صحبت کنم که خسته شوید.
ایران مصمم به دفاع

سخنگوی نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد که
ایران آماده دفاع در برابر وقوع هر حمله ای میباشد.به گزارش
ایس��نا ،وال اس��تریت ژورنال روز س��ه ش��نبه به نقل از فرمانده
آمریکایی ارش��د در منطقه نوش��ت که آمریکا درحال استفاده از
چندین بندر و پایگاه هوایی در عربستان بوده تا گزینه هایی در
صورت وقوع درگیری با ایران داشته باشد.علیرضا میریوسفی،
س��خنگوی نمایندگی ایران در س��ازمان ملل در واکنش به این
اظهارات گفت :ایران نزدیک به دو قرن است که جنگی را آغار
نکرده و به دنبال روابط صلح آمیز با همسایگانش بوده است.وی
افزود :برنامه احتیاطی زمانی با عقل جور درمی آید که کش��ور
دیگری قصد حمله به ایران را داشته باشد و ما مصمم هستیم
که در صورت وقوع حمله از خود دفاع کنیم.
آمادگی برای گفتگو برای امنیت منطقه

معاون سیاس��ی وزیر خارجه ،گزارش��ی از دیدار امروز خود با
وزیر امورخارجه کویت ارائه کرد .به گزارش ایسنا ،سیدعباس
عراقچی در توییتر نوش��ت :دیدار بس��یار سودمندی با وزیر امور
خارجه کویت داشتم .در این دیدار تاکید کردم جمهوری اسالمی
ایران در هیچ موضوعی غیر از نحوه اجرای برجام با کشورهای
عضو برجام صحبت نخواهد کرد و در مورد امنیت منطقه خلیج
فارس آماده است تنها با کشورهای منطقه و بدون هیچ دخالت
خارجی گفتگو نماید».
محکومیت حسینی به  ۱۵سال حبس

رئیس اس��بق س��ازمان خصوصی س��ازی به اتهام تخلف در
واگذاری ش��رکتها به  ۱5س��ال حبس محکوم شد.به گزارش
ایلنا ،یک منبع آگاه در خصوص حکم رئیس اس��بق س��ازمان
خصوصی سازی ،اظهار کرد :میرعلی اشرف پوری حسینی به
 ۱5سال حبس محکوم شده است.آن طور که در کیفرخواست
بیش از  200صفحهای وی آمده در زمان تصدی پوری حسینی
بر سازمان خصوصی سازی ،بخش زیادی از واگذاریها بدون
رعایت تش��ریفات قانونی انجام ش��ده و شرکتها بدون رعایت
مقررات به افرادی واگذار شده که صالحیت اداره این شرکتها
را نداشتند.

همکاریکابینهبامجلسبرایتصویببودجه
معاون پارلمانی رئیس جمهوری از دستور روحانی به اعضای اقتصادی کابینه دولت
برای همکاری با مجلس جهت تصویب الیحه بودجه ۱400خبر داد.به گزارش ایسنا،
حسینعلی امیری با بیان اینکه احکام الیحه بودجه هر کدام دارای منطق خودش است
گفت :در جلسات مفصل دولت ،الیحه بودجه  ۱400با توجه به شرایط و واقعیتهای
کشورتهیهوتدوینشدهوبهتصویبرسید.مابارهااعالمکردیمکهنمایندگانمجلس
ک��هحتم�� ًانی��تخیردارند،اگرراجعبهاحکامالیحهبودجهتبصرهدرآمدهاوهزینهها
ابهامی یا سوالی دارند ،دولت آماده است که این ابهامات را رفع کند و به سواالت آنها
پاسخ دهد.امیری ادامه داد :الیحه  ۱400اولین الیحه بودجهای بین مجلس یازدهم و دولت دوازهم است.وی با تاکید بر
اینکه ابتکار الیحه بودجه با دولت است ،گفت :آنچه برای دولت نهم است این است که با توجه به این که الیحه بودجه بر
اساس واقعیات تنظیم و در دولت تصویب شده ،تغییرات آن به حدی نباشد که ساختار و شاکله بودجه به هم بخورد .وی
گفت :زمانی که تغییرات در لوایح خیلی زیاد شود و در عمل به طرح تبدیل میشود شورای نگهبان نیز ایراد میگیرد .بنابر
این امیدواریم شکل و نظم بودجه کماکان باقی بماند.

ضرورتتوجهجدینامزدهایریاستجمهوریبهتولیدواشتغال
س��خنگوی حزب اس��المی کار گفت :توجه ویژه نامزد ریاست جمهوری به حوزه
اشتغال و تولید و بویژه به موضوع اصالح ساختار اقتصادی از مولفه های مهمی
اس��ت که نباید نادیده ش��مرد و یا کم اهمیت دانس��ت .محمد نیش��ابوری در گفت
و گو با ایس��نا افزود :در  ۱6س��ال گذش��ته همواره دولت ها در بالتکلیفی پاردایم
اقتصادی قرار داشته اند .به رغم وجود اسناد باالدستی راهگشا ،دولت ها نتوانسته
اند گامی رو به جلو بردارند .اگر در عرصه اقتصاد بومی رش��د داش��ته ایم اقتصاد
جهانی را فراموش کرده ایم .س��خنگوی حزب اس��المی کار گفت :در حوزه نفت
س��رمایه گذاری کردیم ،صنعت کش��اورزی فراموش ش��د .به فوالد پرداختیم مش��اغل خرد رها ش��دند .ساماندهی
بخش مالیات در دستور کار قرار گرفت بازار و برخی مشاغل خاص از چرخه دریافت مالیات خارج شدند و در انتها
کارمندان و کارگران ش��دند بزرگترین تامین کنندگان فصل درآمدی مالیات درقانون بودجه .نیش��ابوری گفت:
نامزد دور سیزدهم ریاست جمهوری به موضوع اصالح ساختار اقتصادی باید باور عمیق داشته باشد و در فصول
برنامه انتخاباتی خود به این مهم توجه ویژه کند.

دفاعتمامقدروحانیازوزیرارتباطات؛

بهجای وزیر من را احضار کنید
رئیسجمه��ورگف��ت:ازوزی��رارتباطاتتش��کرمیکنمکهکار
بزرگ��ی ه��م وزی��ر فعلی و هم قبلی کرده اند .کس��ی را به خاطر
پهنای باند نمی توانند محاکمه کنند .این دستور من بوده است.
اگر می خواهید کسی را احضار کنید باید من را احضار کنید .وزیر
من را نمی توانید احضار کنید.
به گزارش ایس��نا ،حس��ن روحانی در جلس��ه هیات دولت با اشاره
به امکاناتی که فضای مجازی ایجاد کرده است ،اظهار کرد :در
ای��ن دوران کرون��ا ،فضای مج��ازی به فضای تنفس برای مردم
تبدیل شده است .در این ماه ها که ناچار بودیم به مردم بگوییم
در خانه بمانید و کس��ب و کارهای خود را تعطیل کنید و به بچه
ها گفته ایم به مدرسه و دانشگاه نروید .اگر این فضای مجازی
نب��ود م��ردم چ��ه کار می کردند و یا دانش��جویان و دانش آموزان
چگونه درس می خواندند و مردم در این شرایط سخت ،چگونه
سرگرم می شدند.
وی اضافه کرد :من در اینجا از وزیر ارتباطات تشکر می کنم .وزیر
ارتباطات ما و وزیر سابق کار بزرگی کردند .پهنای باند کار عظیم
و افتخاری برای کشور است .نمی توانند کسی را برای پهنای باند
نمی توانند محاکمه کنند .این دستور من بوده و اگر می خواهید
محاکمه کنید من را محاکمه کنید .پهنای باند یعنی آزادی مردم
در کسب و کار الکترونیک ،یعنی از ثبت سفارش گرفته تا بانک
مرکزی و گمرک و ورود کاال به انبارها همه را مردم ببینند .پهنای
باند یعنی مبارزه با فساد و کسی نمی تواند با مبارزه با فساد مخالف
باشد .اگر می خواهید کسی را برای مبارزه با فساد احضار کنید باید
من را احضار کنید نه اینکه وزیر من را احضار کنید.
روحانی با تاکید بر اینکه همه وزرای ما در حال تالش هس��تند
عنوان کرد :فضای مجازی برای مردم شغل و کار درست کرده
است ،آموزش درست کرده و دبستان و دبیرستان و معلم و شاگرد
را به هم متصل کرده است .البته مشکالتی هم دارد ،هیچ کسی
منکر این نیست .خب حاال اگر وزیر راه ما آمده جاده و اتوبان درست
کرده و در این جاده تصادف می ش��ود آیا باید وزیر راه را بگیرند،
مثال بگویند چون جاده و اتوبان را بزرگ درس��ت کردید ماش��ین
ها با سرعت آمدند و تصادف کردند .آقای وزیر پاسخگو باش؟ نه
آقا آن متخلف را باید بگیرید .پلیس باید مراقبت کند .آیا می توان
وظیفه پلیس و دوربین را به گردن وزیر راه انداخت.
رئی��س جمه��ور بیان کرد :در فضای مجازی هم درس��ت مانند
فضای حقیقی بعضی ها تخلف ،سوءاستفاده و دزدی می کنند.

بعضی ها ایمان جوان ها را هدف گرفتند .ما باید مراقبت کنیم.
همانطور که رها کردن نادرست است بستن هم نادرست است.
ای��ن موض��وع راه دارد و ب��رای آن مراقبت وجود دارد .اگر فضای
مجازی نبود ما چطور بیماران کرونا را کنترل می کردیم .با همین
اپلیکیشن ها این کار را انجام دادیم .فضای مجازی امروز به ما در
بخش های مختلف و در س��المت و آموزش مردم کمک کرده،
البت��هبای��دمراقب��تهاراهمانج��امدهیم.روحانیبابیاناینکه
خواهش می کنم در این مقطع همه دست به دست هم بدهیم،
اظهار کرد :هم خدمات را به مردم بگوییم و هم نواقص را .ما هر
چه متحد باش��یم و دس��ت به دس��ت هم بدهیم و یک صدا باشیم
دوران جنگ اقتصادی کوتاه و کوتاهتر می شود و هر چه اختالف
و دعوا داشته باشیم یا روبروی هم باشیم و با حیثیت هم بازی و
یکدیگر را تضعیف کنیم تحریم ادامه پیدا می کند .درست است
که من می گویم توپ در زمین واشنگتن است اما توپ برجام در
زمین واشنگتن است و در کلیت مسئله ما خودمان باید کار انجام
بدهیم .اگر متحد و یکصدا باشیم به طور حتم زمان پایان جنگ

اقتصادی کوتاه تر می ش��ود .رئیس دولت دوازدهم با اش��اره به
بودجه س��ال  ۱400گفت :بودجه هفته آینده در مجلس بررس��ی
م��ی ش��ود و م��ن ازهمه میخواه��م که بیایند درباره آنتوضیح
بدهن��د .بگویی��د بودجه عمومی که  84۱هزار میلیارد تومان بوده
و االن  ۱۱40هزار میلیارد تومان ش��ده چگونه و چقدر زیاد ش��ده
است .چه جوری باال رفته؟ دوستان افزایش ها را توضیح بدهند
و اینکه درآمدها و یا نفت چگونه باال رفته را توضیح بدهند .وزرا و
مسئولین و معاونان هم بیایند توضیح بدهند .این حق مردم است
که بدانند .ظاهر بودجه به سرنوشت سال آینده دولت مرتبط است
ولی در داخل آن سرنوشت اقتصادی مردم هم هست .اگر شاکله
و اه��داف بودج��ه به هم نخورد ما می توانیم با مجلس همکاری
کنیم .ولی اگر بخواهد به این صورت جلو برود ممکن اس��ت با
مشکالتی مواجه شویم.
وی با اشاره به اینکه در شرایطی وارد دهه فجر می شویم که از
همیشه مطمئن تر هستیم جنگ اقتصادی با شکست مواجه شده
و در مسیر روزهای پایانی خود است ،عنوان کرد :در دنیا یک رژیم

فاس��د جنایتکار کودک کش و یکی دو کش��ور کوچک در منطقه
کل دنیا یکپارچه به آمریکا می گویند چرا زودتر به تعهدات خود
باز نمی گردد .این صدای واحد دنیا بسیار مهم است .حاال اروپایی
ها ایرادهایی هم به ما می گیرند اما ما از اروپایی ها طلبکاریم و
آنها نباید طلبی از ما داشته باشند.
روحانی اضافه کرد :می بینیم که طرف های تجاری ما در منطقه
و جهان ش��رایط تعامل ش��ان با ما فرق کرده اس��ت؛ چرا که آن
جنایتکار و شرور بزرگ رفته و دیده اند شرایط متفاوت شده ،حاال
اینکه کی بتوانیم با دنیا مسائل مان را حل و فصل کنیم بحث دوم
است اما باید بدانیم شرایط ما با یکی دو ماه پیش کامال متفاوت
اس��ت .رئیس جمهور ادامه داد :به هر حال مش��کالتی هم وجود
دارد و مش��کالت را باید با هم حل کنیم .قرار نیس��ت یک عده
مشکل را حل کنند و یک عده آن کنار بنشینند .چرتکه بیندازند
یا اینکه بدتر به نفع دشمن هورا بکشند ،همچین چیزی که نمی
ش��ود .این کش��ور برای همه ماس��ت و همه با هم باید کار کنیم و
همه در سرنوشت این کشور شریکیم .اگر چیزی گران یا ارزان
ش��ود برای همه اس��ت .باال رفتن ارزش پول ملی ،تولید ،حرکت
و پیشرفت زیرساخت ها برای همه است .دولت در تمام این سه
سال در وسط جنگ اقتصادی تحمیلی بوده ،هر کسی حق دارد
به دولت انتقاد کند ،اما هیچ کدام از کسانی که انتقاد می کنند و
آزاد هستند و ما هم استقبال می کنیم این جمله را که اولش الزم
است بگویند نمی گویند که در جنگ تحمیلی اقتصادی که دولت
تالش می کند ضمن تشکر این پنج تا انتقاد را هم از دولت می
کنیم .اگر با این شروع و تمام شود و راه حل و پیشنهاد هم باشد
که فبها .وی تاکید کرد :انتقاد که سر جای خود خیلی هم خوب و
درست است ،اما گاهی اوقات روح مردم آزار می بیند که می بینند
در این کشور آنهایی که نسبت به دولت با لحن نادرست صحبت
می کنند هم در رسانه ها برایشان آزادی بیان ملحوظ می شود و
مصونیت هم دارند و مهر مصونیت پای حرف آنها زده می شود و
حتی گاهی پشت پرده تشویق شان هم می کنند.
وی اضافه کرد :از طرفی اگر کسی بخواهد به نفع دولت حرفی
بزند باید در روزنامه یا تلویزیون و رادیویی باشد وگرنه تنهایی در
خانه که آزادی بیان نیس��ت ،همان آدم حامی دولت آزادی بیان
و مصونیتش معلوم نیست .من می ترسم بعضی ها حتی بخاطر
حمایت از دولت تحت فشار قرار بگیرند .در حالی که ما یک مسیر
و هدف داریم و همه باید دست به دست هم بدهیم.

هشدار اسراییل به بایدن درباره برجام

رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی به دولت جو بایدن رئیس
جمهور آمریکا درباره بازگش��ت به توافق هس��ته ای ،حتی در
صورت س��خت تر ش��دن ش��روط آن ،هشدار داده و گفت که به
نیروهایش دستور داده است آمادگی برای اقدام تهاجمی احتمالی
علیه ایران در سال آینده را باال ببرند  .به گزارش ایسنا از ماینیچی،
آویو کوچاوی گفت :بازگشت به توافق حتی با برخی اصالحات،
«از نظر عملی و از نظر استراتژیکی بد است» .او اجازه دادن به
ایران برای پیش برد یک برنامه هستهای را تهدیدی غیرقابل
پذیرش خواند که به ادعای وی به اشاعه تسلیحات هسته ای در
منطقه منتهی خواهد شد .این مقام صهیونیست افزود :به ارتش
دستور داده ام عالوه بر برنامه های عملیاتی موجود ،برنامه های
دیگری را نیز آماده کنند .ما به این برنامه ها رسیدگی می کنیم
و در س��ال آینده آن ها را گس��ترش می دهیم .البته کس��انی که
تصمیم می گیرند آن ها را اجرا کنند ،مقامات سیاسی هستند،
اما این برنامه ها باید روی میز باشند.
انفعال باعث کاهش اعتماد
به شورای امنیت می شود

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد گفت :شکست شورای
امنیت در انجام وظایف خود ،ناشی از حمایت کامل و نظاممند
آمریکا از رژیم اسرائیل است که در تعارض با قوانین بین المللی
و اصول اخالقی و انس��انی صورت می گیرد .به گزارش ایلنا،
مجید تخت روانچی در نشس��ت ش��ورای امنیت افزود :انفعال
س��ازمان ملل به ویژه ش��ورای امنیت که مس��ئول حفظ صلح و
امنیت بینالمللی است ،باعث کاهش جدی اعتماد به این شورا
گردیده و منجر به بحران اعتبار و مش��روعیت آن ش��ده اس��ت.
نماینده کش��ورمان تأکید کرد این انفعال نمی تواند تا ابد ادامه
یابد و باید متوقف گردد و شورای امنیت در این زمینه مسئولیت
ویژه ای دارد و باید برای حل مسئله فلسطین طبق اصول عدالت
و حق��وق بی��ن المل��ل قاطعانه عمل کند و جامعه بین المللی نیز
برای رسیدگی به این بحران و جلوگیری از وخامت بیشتر آن
و پیامدهای منفی آن بر صلح و امنیت منطقه ای و بین المللی
باید هر چه در توان دارد ،انجام دهد.
مسئوالن مشکالت را حل کنند

دبیر ش��ورای نگهبان گفت :باید به این نکته هم توجه داش��ت
که آمریکا ،امروز دچار شکاف و نقار شده و حتی به ارزشهای
باط��ل خود نیز پایبند نیس��ت.به گ��زارش ایلنا ،احمد جنتی در
جلسه شورای نگهبان گفت :مردم زحمت زیادی برای حفظ این
انقالب ارزشمند کشیدهاند و در حال حاضر که دچار مشکالت
اقتصادی زیادی هستند ،وظیفه مسئوالن است تا هرچه زودتر
مشکالت مردم عزیز را حل کنند.

ظريف در ديدار با وزير خارجه ارمنستان مطرح كرد

سخنگوی اتحاديه اروپا تأكيد كرد

زنده نگهداشتن برجام ضروری است

سخنگوی اتحادیه اروپا با ابراز امیدواری نسبت به دوران
بایدن تاکید کرد :تمام تالشها بر زنده نگه داشتن برجام
متمرکز است .به لطف تالشهای اروپا ،ترامپ موفق به
احیای تحریمهای سازمان ملل نشد.
پیتر استانو در گفتوگو با ایلنا در مورد دوران پیش روی
اروپا با روی کار آمدن بایدن گفت :ما امیدواریم همکاری
و هماهنگی بیشتری در بسیاری از امور با ایاالت متحده
داشته باشیم .وی به بیانیه اخیر اتحادیه اروپا اشاره کرد
گف��ت:رویکارآم��دنج��وبایدنفص��لجدیدیرادر
روابطاتحادیهاروپاوایاالتمتحدهآغازمیکند.همانطور
که رئیسجمهور بایدن اشاره کرد ،کارهای زیادی برای
اصالح و بازسازی وجود دارد هم در داخل و هم در خارج
از کشور آمریکا .اما انتخاب بایدن بیش از هر چیز اکنون
به منزله فرصت اس��ت .ما به عنوان اتحادیه اروپا آماده
احیای مشارکت خود با آمریکا هستیم.
ریی��س دفت��ر رییسجمهوری در مورد واکن��ش ایران به ادعای
اسرائیل برای حمله به ایران در صورت بازگشت آمریکا به برجام
گفت :هم مردم ما و هم مردم منطقه با ادبیاتی که مسئوالن رژیم
صهیونیس��تی تا االن داش��تهاند ،آشنایی دارند .آنان بیشتر حرف
میزنند و دنبال جنگ روانی هستند و عم ً
ال نه برنامهای دارند و
نه توانایی دارند و نه از عهده این کار برمیآیند.
به گزارش ایسنا ،محمود واعظی افزود :در دفاع از ایران نیروهای
مس��لح ما ورزیده هس��تند و مانورهای مختلفی که ما داش��تهایم،
این عالمتی اس��ت که ما قصد جنگ نداریم ،ولی در زمینه دفاع
از کشور جدی هستیم.
رییس دفتر رییسجمهوری تصریح کرد :البته برخی مس��ئوالن
رژیم صهیونیستی فکر میکنند که هر حرفی که بزنند واشنگتن
این حرفها را میپذیرد؛ حاال یک ترامپی بود که او دامادی داشت

نگرانی از حضور تروريستها مزدوران در منطقه

سخنگوی جوزپ بوررل در ادامه با ابراز امیدواری نسبت
به احیای برجام گفت :در این خصوص باز هم به بیانیه
اتحادیهاروپاکهبهتازگیمنتشرشدهاست،اشارهمیکنم.
ما در این بیانیه تاکید کردیم که اتحادیه اروپا تعهد قوی
خود را نسبت به برنامه جامع اقدام مشترک و پشتیبانی
مداوم از آن تکرار میکند.
وی ب��ا بی��ان اینکه برجام عنصر اصلی در س��اختار منع
گسترشسالحهایهستهایجهانیاست،گفت:توافق
هس��تهای یک دس��تاورد دیپلماسی چندجانبه است که
شورای امنیت سازمان ملل متحد آن را به اتفاق آرا تایید
کرد .پیتر اس��تانو افزود :تمام تالشهای ما بر زنده نگه
داشتن برجام و حصول اطمینان از اجرای کامل آن توسط
همه امضاکنندگان و همچنین تالش برای بازگش��ت
ایاالت متحده به این توافق متمرکز است.
وی در مورد بدعهدیهای اروپاییها در مورد ایران گفت:
اتحادیه اروپا همیشه به تعهدات خود عمل کرده است!
توسعهاینستکس INSTEXفقطیکیازاینموارداست.
ع��الوهب��راین،واکنشاتحادیهاروپاهمیش��هدراظهار
تاسف از خروج ایاالت متحده از برجام و برقراری مجدد
تحریمهای یک جانبه آمریکا و تأثیر منفی آن بر ایران
بسیار شفاف بوده است .در حقیقت ،به لطف تالشهای
اتحادیهاروپابودکهدولتترامپبرایتجدیدتحریمهای
سازمان ملل علیه ایران موفق نبود.

وزی��ر ام��ور خارج��ه کش��ورمان ب��ا رد قاط��ع حضور
تروریس��تها و جنگجویان خارجی در منطقه ،حضور
این نیروها را نگرانی مشترک دو کشور دانست و آمادگی
کش��ورمان برای همکاریهای دوجانبه با ارمنستان و
دیگ��ر همس��ایگان در ای��ن زمینه و کمک به توس��عه
اقتصادیبااستفادهازفرصتپیشآمدهومنافعمشترک
کشورهای منطقه را اعالم کرد.
محم��د ج��واد ظریف در دیدار ب��ا آیوازیان وزیر خارجه
ارمنس��تان با اش��اره به روابط خوب ودوس��تانه و حسن
همجواری بین دو کش��ور ،به عنوان دو تمدن کهن و
برخوردار از تاریخی طوالنی ،ارمنستان را همسایه ای
مهم برای جمهوری اس��المی ایران خواند و روابط دو
کشور را نماد تعامل و گفتگوی پیروان دو دین در کنار
یکدیگر ارزیابی کرد.
ظریف با تاکید بر اهمیت تمامیت ارضی و اس��تقالل و
حاکمیت ملی همه کشور های منطقه از جمله جمهوری
ارمنس��تان ،رعایت حقوق همه قومیت ها در منطقه را
ضروری دانست و تمامیت ارضی ارمنستان را خط قرمز
جمهوری اسالمی ایران ذکر کرد که پیش از این نیز به
صراحت بیان شده است.
وزیر خارجه کشورمان تصمیم دولت ارمنستان و نخست
وزیر پاش��ینیان برای رفتن به س��مت آینده را شجاعانه
و مهم دانس��ت که با توجه به اینکه جمهوری اس��المی

رييسدفتررييسجمهوریتأكيدكرد

جنگ روانی برای فروپاشی برجام

ودرحقیقتدامادشکارگزارصهیونیستهادرواشنگتنبودویک
سری کارها را انجام میداد و نظرات رژیم صهیونیستی را تأمین
میکرد اما دولت جدید آمریکا مثل سایر کشورها ،استقالل خود را
دارند و این کارهای رژیم صهیونیستی صرف ًا جنگ روانی است.
واعظیبااشارهبهاحتمالبازگشتآمریکابهبرجامورفعتحریمها،
گفت :رژیم صهیونیس��تی و برخی کش��ورهای منطقه همچون
عربس��تانکهبامادش��منهس��تندتالشمیکنند این اتفاق رخ
نده��د و البیگریه��ای خود را در آمریکا انجام میدهند اما نباید
چنین مواردی را جدی بگیریم.

وی در پاس��خ به این پرس��ش که آیا علت دعوت نش��دن رییس
صداوس��یما به جلس��ه هیئت دولت مرتبط با حاش��یههای برنامه
«زاویه» است ،تاکید کرد :صداوسیما در برخی از برنامههایی که
دارد چه زنده و چه ضبطشده ،در گزینش افرادی که برای حضور
دع��وت میکن��د ،به نوعی کس��انی را انتخاب میکند که تابلودار
هس��تندومخالفدولتند،درحالیکهمادرش��رایطیهس��تیمکه
بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام و هماهنگی هستیم تا از
جنگ تحمیلی اقتصادی عبور کنیم .صداوسیما نباید با برنامهها و
مستنداتی که میسازد مردم را ناامید سازد .وزرا گفتند نمیشود که

ایران به عنوان کشور همسایه ،از هرگونه درگیری رقت
بار در منطقه متضرر میشود ،مورد استقبال جمهوری
اسالمی ایران بوده است.
ظریف با تاس��ف بار خواندن خس��ارات انس��انی وارد
ش��ده در درگیریهای اخیر در منطقه و اعالم آمادگی
کش��ورمان برای هر گونه مس��اعدت و تالش در این
زمینه ،ابراز امیدواری کرد موضوعات انس��انی ناشی از
ای��ن تح��والت در منطقه در س��ریع ترین زمان ممکن
حل و فصل شود.
وزی��ر امورخارج��ه ارمنس��تان نیز با اهمی��ت خواندن
گفتگوهای سیاس��ی ،اقتصادی و تجاری تنگاتنگ با
کش��ورمان ،این دیدار را فرصت مناس��بی برای تبادل
افکار در زمینه دورنمای همکاریهای آینده دانست و
جمهوری اسالمی ایران را چهارمین همکار اقتصادی
ارمنستان معرفی کرد.
صداوسیمایی که متعلق به نظام است اینگونه عمل کند.
وی درباره احضار وزیر ارتباطات به دادستانی ،گفت :موضع ما از
س��ال  ۹2این بوده که فضای مجازی میتواند در خدمت مردم و
فعالیتهایاقتصادیقرارگیردودرتمامدنیابحثفضایمجازی
درباره این نیست که کسی توییتی را ببیند یا ویدئویی را تماشا کند؛
االن بخشی از زندگی مردم ،فضای مجازی است.
ریی��سدفت��ررییسجمهوریگف��ت:اگردرفضایمجازییک
فس��ادی میش��ود  -ک��ه م��ن نمیگویم نمیش��ود  -باید برای
مش��کالتش راهحل پیدا کنیم و کار فرهنگی کنیم و اجازه دهیم
کس��بوکارها هم پیش رود اما مش��خص اس��ت که ما با فساد در
فضای مجازی شدیداً مخالفیم و با قوه قضاییه هم در این زمینه
همکاری میکنیم اما اجازه دهیم فضای مجازی فعالیت خود را
داشته باشد.

افزایشیارانهنقدیطرحیتبلیغاتیبرایانتخاباتاست
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد :اینکه دالر  4200تومانی را
به یک قیمتی افزایش دهند و یارانه نقدی را دوبرابر کنند ،طرح کامال پوپولیستی
و برای انتخابات است .مهراد عباد در گفتوگو با ایلنا با انتقاد افزود :افزایش یارانه
نقدی به معنای افزایش مس��تقیم و غیرمس��تقیم تورم اس��ت .ثابت شده که توزیع
پول باعث افزایش تورم میش��ود .برای مش��کالتی که دالر  4200تومانی ایجاد
ک��رده و بخ��ش خصوص��ی ه��م بیش از  50بار آن را ب��ه دولت انتقال داده ،فرقی
نمیکند قیمت آن  4200یا  ۱۱500یا  ۱۷500تومان باشد ،مساله این است که
قیمتگذاری روی هر کاالیی باعث ایجاد رانت و مشکل میشود ،در مورد ارز این مشکالت شدیدتر هم میشوند.
عض��و هیئ��ت نماین��دگان ات��اق بازرگانی تهران افزود :نظر ما در بخش خصوصی این اس��ت که ارز باید تکنرخی
باشد و قیمت آن هم با توجه به عرضه و تقاضای واقعی مشخص شود که در عمل اینطور نیست.عباد گفت :این
طرح نمی تواند کمککننده باش��د .اگر این طرح تصویب ش��ود کل بودجه س��ال  ۱400را زیر س��وال میبرد و باید
کل بودجه تغییر کند .بنابراین پیشنهاد پختهای نیست و انتقادات زیادی از آن وجود دارد.

ظرفیتهایتجاریایرانبرایتبدیلشدنبهشاهراهمنطقه
رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت :دو کریدور مهم شرق و غرب که با نام یک
جاده یک کمربند شناخته میشود و کریدور شمال به جنوب روسیه شروع میشود
تنها در منطقه ایران و اوراسیا به یکدیگر میرسند باید از این مواهب استفاده کرد.
به گزارش ایلنا ،مهدی میراش��رفی گفت :در س��ال  20۱۹مجموع  GDPجهان
 8۷هزار میلیارد دالر بود که از مجموع آن  24هزار میلیارد دالر صادرات که اگر
در مقابل آن واردات انجام گرفته باشد به این معنا است که  48هزار میلیارد دالر
تجارت ش��ده یعنی نیمی از آنچه تولید میش��ود در فرایند تجارت قرار میگیرد.
یعنی اگر کشوری از مواهب طبیعی محروم باشد ولی فقط در مسیر تجارت قرار گرفته باشد میتواند منتفع شود.
رئیس کل گمرک ایران در ادامه تصریح کرد :بنیاد مکنیزی تحقیقی انجام داده که نتیجه آن نشان میدهد مرکز
ثروت دنیا از آمریکا به چین و هند میآید و کشورهای آسیا دقیق ًا بین این دو کشور بزرگ تولیدی قرار گرفتهاند.
میراش��رفی در ادامه بیان کرد :یک و نیم میلیارد دالر به اوراس��یا صادرات داش��تیم که  80درصد افزایش داش��ته اما
واردات با  ۱5درصد کاهش مواجه بوده که میتواند به خاطر تحریمها باشد.

تجارتازتبعاتمحدودیتوفیلترینگبرکسبوکارهاگزارشمیدهد

کسبوکارمجازیفرصتیاقتصادی

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی :بی شـك فضایمجازی
فرصتی مناسـب برای هرگونه اقدام در زمينه رونق و توسـعه
اسـت و مسـئوالن در قوه مقننه ،مجريه و قضاييه بارها بر اين
مهم تاكيد داشته اند ،اما اين يك واقعيت است كه تهديدهايی
بسيار سنگين تر از فرصت ها در فضای مجازی وجود ،واقعيتی
كهآنهمبارهاازسـویمسـووالنپذيرفتهشـدهاست.بااين
وصف احضار وزير ارتباطات به قوه قضاييه به دليل خودداری از
ايجادمحدوديتدرفضایمجازی،باواكنشهایرييسجمهور
روبهروشد.روحانیدراظهاراتشازفضایمجازیبهعنوانيك
فرصت در شيوع كرونا ياد كرد كه می تواند مشكالت اقتصادی
را حل كند و به كسب و كارها رونق دهد ،در حالی كه مسووالن
دستگاه قضا نيز نگران تهديدهای آن هستند .با نگاهی واقع
بينانهبهاظهاراترئيسجمهورومسئوالندستگاهقضا،پیمی
بريمكهفضایمجازیهمچونتيغدولبهعملميكندوهمانگونه
كهكسبوكارهاراتسهيلمیكند،باعثارتباطموثرومناسب
می شود ،عامل سرگرميهای سالم است و شايد هزاران حسن
داشته باشد ،به همان ميزان نيز آثار مخرب دارد و تهديدهای
بزرگی را رقم می زند.
 نگرانی مشاغل خانگی از فیلترینگ

ام��روزه صده��ا ه��زار نفر در قالب کس��ب و کاره��ای خانگی به
خردهفروشی کیک ،غذای خانگی ،صنایع دستی ،پوشاک و ...در
فضای مجازی مشغولند که بحث فیلتر اینستاگرام باعث نگرانی
آنها شده زیرا از خود و مسووالن می پرسند که وقتی کرونا اقتصاد
را فلج کرده ،مشاغل بسیاری دچار رکود شده و بیکاران این مشاغل
به مشاغل دیگر روی آورده اند،برای امرار معاشخود باید چهکنند؟
سخنگویدولتاعترافکردکهیکمیلیوننفرازطریقاینستاگرام
امرار معاش میکنند که اکنون نگران وضعیت خود شده اند.

 28درصد فعاالن اینستاگرام کاسب هستند

برای آنکه به اهمیت فضای مجازی برای کسب و کار پی ببریم
کافی اس��ت به س��خنان رئیس سازمان فناوری اطالعات ایران
توجه کنیم .امیر ناظمی با اعالم اینکه س��هم فروش��گاههای
مجازی که به عرضه مس��تقیم محصول و خدمت میپردازند
به  ۱۱.۷درصد رسیده و در جایگاه دوم ،بعد از مسائل مربوط به
س��بک زندگی قرار گرفتهاند ،گفت :در کنار آنها  ۱۷.۷درصد
از صفحات نیز مربوط به کس��بوکارهای فردی هس��تند که
معموال بازاریابی خدمات یا محصوالت خود را عرضه میکنند.

بابیشازنیممیلیوندنبالکنندهکهانواعمحتواهایغیرقانونینظیر
تبلیغ قمار و شرط بندی ،انتشار مطالب غیر اخالقی و کسب درآمد
غیر منطقی را پخش میکرد ،آنها را به این سمت و سو کشانده و با
ترفندهایمختلفاقدامبهواریزپولجهتفروشواجارهکارتهای
بانکی افراد متقاضی و دادن وعده پرداخت قسمتی از سود حاصل
از این کار به آنهایی که حاضر به همکاری و دادن کارتهای بانکی
خود میشوند ،میکنند ولی غافل از اینکه بعد از مدتی افراد فریب
خوردهمتوجهگردشمالیچندینمیلیاردیمیشدندکهتوسطاین
کارتها صورت می گرفته است.
 شناسایی بیش از  ۲۰هزار درگاه شرط بندی

از پزش��کها و کلینیکهایی که در صفحات به تبلیغ و جذب
مش��تری میپردازند تا کسبوکارهایی که شاید مجازی باشند
اما از اینستاگرام به عنوان رشددهنده کسبوکار بهره میبرند.
معاون وزیر ارتباطات افزود :بررسی  ۱50هزار کانال تلگرامی
در خرداد  ۹۹که بیش از  4۱میلیون پست منتشر کردهاند نشان
میدهد که س��هم تجارت و بازرگانی  28درصد از کل پس��تها
بوده اس��ت .دس��ته سرگرمی با سهم ۳5درصد باالتر از تجارت
و بازرگانی است و حتی اخبار و اطالعرسانی با  2۱درصد سهم
در رتبه سوم است .وی افزود:در حالی که کانالهای سرگرمی
با کاهش متوسط بازدید روبهرو بودهاند ،تنها کانالهای مربوط
به تجارت و بازرگانی رش��د  4درصد داش��تهاند .جالب اس��ت که
در این مدت کلیدواژه بورس ،سهام عدالت یا حتی موضوعاتی
مانند قرعهکشی ایرانخودرو بر خالف روند همیشگی که قیمت
ارز و دالر صدرنشین کانالهای تجاری و بازرگانی بوده است؛
جانشین آنها شدهاند .ناظمی درباره تعداد صفحاتی که کسب
وکارها در اینس��تاگرام دارند گفت :اکنون در اینس��تاگرام 400
هزار صفحه ایرانی با بیش از 5هزار دنبالکننده وجود دارد که
در مجموع  ۱۱5هزار و  200صفحه از این صفحات مربوط به
کس��بوکارها اس��ت .عالوه بر آن نزدیک به  4۷هزار فروشگاه

روی اینستاگرام فعال است .فروشگاههایی که به فروش کیک،
غذای خانگی ،صنایع دستی ،پوشاک و ...میپردازند.
 شرط بندی و قمار

دراینکهمیتواندرفضایمجازیتجارتکرد،شکینیستاماالزم
استبینتجارتسالموناسالمتفاوتقایلشویموالبتهتبعاتآنرا
نیز بدانیم .کافی است کلمه شرط بندی را در گوگل جستجو کنیم تا
بهعمق فاجعه پیببریم .در این رابطه رییس پلیس فتاتهرانبزرگ
از شناسایی و کشف پرونده دو باند کالهبرداری با موضوع طراحان
سایتهای غیر مجاز و پولشویی گسترده توسط کارتهای بانکی
اجارهای در فضای مجازی ،سایتهای شرط بندی و قمار خبر داد و
گفت:بااعالمچندیننفرازشهروندانتهرانیمبنیبرفروشواجاره
تعدادی از کارتهای بانکی و فریب اشخاص با مهندسی اجتماعی
به بهانه اینکه شرکت تجاری دارند و نیاز به تعدادی کارت بانکی
جهت گردش مالی ش��رکت ،موضوع در دس��تور کار پلیس فتا قرار
گرفت .سرهنگ داوود معظمی گودرزی گفت :مهندسان فتا اقدام
بهمستندسازیالزمازاقداماتمجرمانهمتهمکردندومشخصشد
متهمان با ایجاد سایت شرط بندی و قمار و ترویج و تشویق کاربران
باالخصجوانانونوجوانانبااستفادهازایجادصفحاتاینستاگرامی

سهام داران نگران نباشند

تس��هیالت پرداختی بانکها در  ۹ماهه ابتدای س��ال  ۱۳۹۹به
بخشهای اقتصادی مبلغ  ۱2هزار و  ۱۹۹هزار میلیارد ریال است
کهدرمقایس��هبادورهمش��ابهس��الگذش��تهمعادل ۹4.8درصد
افزایش داشته است.
بانک مرکزی در گزارشی اعالم کرد :سهم تسهیالت پرداختی در
قالبسرمایه درگردش درهمه بخشهای اقتصادی در ۹ماهه۹۹
مبلغ  ۷2۱4.۷هزار میلیارد ریال معادل  5۹.۱درصد کل تسهیالت
پرداختی است که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳806.4
هزار میلیارد ریال معادل  ۱۱۱.۷درصد افزایش دارد.
س��همتس��هیالت پرداختی بابتتأمینسرمایه درگردش بخش
صنعت و معدن در  ۹ماهه امسال معادل  2۷04.4هزار میلیارد ریال

 ضرورت تعامل برای مدیریت فضای مجازی

هرچقدر بدنبال معایب و محاس��ن فضای مجازی بگردیم ،موارد
متعددی به چشم می خورد ،اما اینکه چگونه از این فرصت استفاده
کنیم،جایتوجهدارد.اینکهقانونتصویبنشودوبرخوردبامتخلفان
صورت نگیرد زیرا فضای مجازی یک فرصت است ،اشتباه بزرگی
اس��ت ،اما قرار هم نیس��ت همه چیز را رها کنیم و نیازمند مدیریت
هستیم.نکتهمهمتراینکهنبایدیکچالشبزرگبهچالشیبزرگتر
تبدیل شود و شاهد بکار بردن ادبیاتی نامناسب در بین مسووالن
باشیم .قرار نیست مسووالن با یک کشمش گرمی و با یک غوره
سردی شان کند .متاسفانه اکنون مدیریت فضای مجازی به پاشنه
آشیل تبدیل شده و هر دستگاهی که سعی در ایجاد محدودیت یا
فیلترینگ این فضا داشته باشد ،باید پاسخگوی انتقادهای جامعه
باشد .در مقابل کسانی که علیه محدودیت و فیلترینگ ایستادگی
می کنند ،محبوب می شوند .اما در مجموع باید حد متعادلی را در
پیشگرفت.

يك اقتصاددان از سياست پول پاشی دولت انتقاد كرد

ديدگاه رئيس جديد سازمان بورس درباره بازار سرمايه

ش��ورای عالی بورس ،در جلسه هفتم بهمن ،محمدعلی
دهقان دهنوی را به ریاس��ت س��ازمان بورس و به عنوان
جایگزینحسنقالیبافاصل،رئیسمستعفیاینسازمان،
انتخاب کرد .فردی که اعتقاد دارد آینده اقتصاد کشور با
بازار سرمایه گره خورده است .دهنوی ،متولد سال ۱۳5۷
در شهر یزد و دکترای علوم اقتصادی از دانشگاه تربیت
مدرس است .وی در زمان انتخاب ،معاونت امور اقتصادی
وزیراقتصادیوداراییرابرعهدهداشت.دهنویهمچنین
عضویت در هیأت علمی گروه مالی و بانکداری دانشگاه
عالمهطباطباییومعاونتآموزشیمؤسسهعالیآموزش
بانکداریایرانرادرسوابقکاریخودداردواستادیارگروه
مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبایی است .معاونت
امور اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی ،عضو موظف
هیاتمدیرهبانکمسکن،عضوهیاتمدیرهناظربرگروه
مالیبانکمسکن،مشاورمدیرعاملبانکقرضالحسنه

از سوی دیگر مدیر عامل ایران کیش گفت :شرکتهای پرداخت
الکترونیک در ایران با همکاری بانک مرکزی ،شاپرک و با رصدها
و تالشهایی که صورت دادند ،بیش از  20هزار درگاه (حس��اب)
س��ایتهایش��رطبندیراشناس��اییودراختیارمعاوندادستانی
فض��ایمج��ازیق��راردادهاندوبیشاز ۷0هزارقماربازنیزمعرفی
شدند.پیمانطبریافزود:درحالحاضربسیاریازسایتهایشرط
بندی ،دیگر از درگاههای پرداخت استفاده نمیکنند ،به عبارتی به
دلیل تمهیدات و سخت گیری هایی که بانک مرکزی و شاپرک و
شرکتهای پرداخت الکترونیک به کار گرفته اند برایشان صرف
نمیکن��دت��اتب��ادالتراازاینطری��قانجامدهندوازهمینروبه
روشهای دیگری روی می اورند.

ترميم مستقيم قدرت خريد به جای افزايش يارانه

مهر ،سرپرس��ت معاونت آموزشی موسسه آموزش عالی
بانکداری ایران ،مشاور مدیرعامل بانک ایران و ونزوئال
و معاون مرکز پژوهش و آموزش بانک توسعه صادرات
کارنامهاجراییدهنویاست.پیگیریعدمدریافتمالیات
بر عایدی س��رمایه در بازار س��رمایه ،حمایت از نقش بازار
سرمایه در حوزه تامینمالی در کشور ،پیگیری واریز مبالغ
صندوقتوسعهملیبرایحمایتازبازار،پیگیریافزایش
سقف صندوقهای با درآمد ثابت و رفع محدودیتهای
فعالیت نهادهای تأمین س��رمایه تحت تملک بانکها،
همچنی��ن مش��ارکت در طراحی ابزاره��ای مالی و بین
ب��ازاری،مانن��دطراحیمدلمالیصندوقپساندازیکم
بانک مس��کن ،ارائه پیش��نهاد راهان��دازی صندوقهای
سرمایهگذاری امالک و مستغالت (رییت) ،صندوقهای
تعویضرهنواجارهدربازارسرمایه،راهاندازیابزارریپودر
بازار بدهی ،تدوین آییننامههای فکتورینگ در مجموعه
تحت مدیریت وی بخشی از کارنامه علمی دهنوی است.
همچنین تألیف 20کتاب و مقاله در مجالت معتبر داخلی
وبینالمللی،استادراهنماومشاوربیشاز۳0رسالهدکتری
و کارشناس��ی ارش��د با موضوعات مرتبط با نقد شوندگی
در بازار سرمایه ،سرمایهگذاری ریسکپذیر ،سرایت مالی
در بهینهس��ازی پورتفوی ،بورسهای کاالیی و طراحی
ش��اخصهای کاالیی بخش دیگ��ر کارنامه علمی وی
محسوب میشود.

یکاقتصاددانباانتقادازاینکهاهالیسیاستبهدنبالتهییج
وسوارشدنبرموجاحساساتهستندوتوزیعمستقیمپول
آنهاراسریعتربهاهدافسیاسیشانمیرساندگفت:درحالی
که نجات بخش مردم ترمیم مستمر قدرت خرید است نه
توزیعپولیکهسالدیگرهیچارزشینداردوبرخالفحقوق
و دستمزد که هرساله ضریب میخورد و افزایش مییابد،
برای سالها و دههها ثابت میماند .سیدجواد نوفرستی در
گفت و گو با ایلنا افزود :نهایت  ۱0میلیون خانوار زیر خط
فقر مطلق قرار دارند و پرداخت یارانه به آنها واجب است؛
البته نه با این مبالغی که مجلس هدفگذاری کرده ،بلکه
به میزانی که آنها بتوانند تا زمان پایدار شدن شرایطشان بر
روی آن حس��اب باز کنند .وی گفت :دولت و مجلس باید
بر روی ترمیم قدرت خرید از طریق حقوق و دستمزد فکر
کنند.مانوربرپرداختیارانهبه 80درصدجمعیتکشور،در
بلندمدتفایدهاینخواهدداشتوموجبافزایشفشاربر
مصارفبودجهوخلقتورمبیشترمیشود.اینسیاستیعنی
دولترابدهکارکردن؛درحالیکهترمیمقدرتخریدکارگران
چنینآسیبیخطرناکیرابهاقتصادواردنمیکند.بههمین
دلیلبایدتامیتوانیمبایدبررویافزایشدستمزدکارگران
مانور داد و دولت را به پذیرش آن وادار کرد.
ای��ناقتص��اددانگفت:برایس��ال ۱400همبهدالیلی
مش��خص ،کمتر از ۱00درصد افزایش حداقل دس��تمزد
کارگ��ران،قابلپذیرشنیس��ت؛چراکهب��اافزایش۱00

بانك مركزی اعالم كرد

افزایش  ۹۴درصدی تسهیالت بانکها

ب��ود ک��ه حاکی از تخصیص ۳۷.5درصد از منابع تخصیص یافته
به س��رمایه در گردش همه بخشهای اقتصادی (مبلغ ۷2۱4.۷
هزار میلیارد ریال) است.
برابر جدول مزبور از ۳62۱.۱هزار میلیارد ریال تسهیالت پرداختی
دربخشصنعتومعدنمعادل ۷4.۷درصدآن(مبلغ 2۷04.4هزار
میلیارد ریال) در تأمین سرمایه در گردش پرداخت شده است که
بیانگر توجه و اولویتدهی به تأمین منابع برای این بخش توسط

بانکها در سال  ۹۹است.
بررسی ها نشان می دهد با توجه به بهبود روشهای گزارشگیری
و همچنین تکمیل و اصالح اطالعات موجود در سامانههای بانک
مرکزی توسط بانکها و موسسات اعتباری ،اطالعات تسهیالت
پرداختیدر ۹ماههابتداییسال ۱۳۹8از 6262.۷هزارمیلیاردریال
به  6560.۷هزار میلیارد ریال تعدیل شده که با اعمال این تعدیل،
رشد تسهیالت پرداختی در  ۹ماهه منتهی به آذر  ۱۳۹۹نسبت به

درصدی هم حداقل دستمزد تازه به حدود ۳میلیون و822
هزارتومانمیرسدکههمچنانزیرخطفقرمطلق5میلیون
تومانیوزیرخطفقر۱0میلیونتومانیاست؛یعنی۱میلیون
و ۷۷۷ه��زارتوم��انکمت��رازاولیو 6میلیونو ۱۷8هزار
تومان کمتر از دومی .وی افزود :متاسفانه مجلس بهجای
دلسوزیبرایدستمزدکارگرانبرطبلایجادتورممیکوبد
و نمایندگان هم افزایش  40درصدی حداقل دس��تمزد را
پیشنهاد میدهند .در واقع نمایندگان مجلس هم تورم و
هم یارانه را میخواهند؛ در حالی یارانه از لحاظ نرخ اسمی
ثابتمیماندوتورمبهسرعتبرقوبادازمقابلشمیگذرد.
تورم یعنی از جیب مردم برداش��تن و ای کاش نمایندگان
مجلس از بازی با تورم دست بردارند و از مذاکرات مزدی
امسالحمایتکنند؛مذاکراتیکهکارگرانهموارهبهدلیل
حضور دو ضلع کارفرمایی در آن یعنی دولت و کارفرمایان،
از پیش 2به ۱باختهاند.
دوره مشابه سال قبل از  ۹4.8به  85.۹درصد میرسد.
از س��وی دیگر عوامل دیگری بر افزایش تس��هیالت پرداختی
تاثیرگذار بودهاند که از آن جمله میتوان به افزایش منابع بانکها
و موسس��ات اعتباری ،تس��هیالت پرداختی به اقشار آسیب دیده
از ش��یوع کرونا ،تس��هیالت ودیعه مس��کن مستاجران و افزایش
تسهیالتپرداختیبهشرکتهایکارگزاریفعالدربازارسرمایه
اشارهکرد،بهنحویکه،چنانچهرقمتسهیالت(مستقیم)پرداختی
بابت کرونا و همچنین آثار ناش��ی از افزایش تس��هیالت پرداختی
به ش��رکتهای کارگزاری مزبور از کل تس��هیالت پرداختی طی
 ۹ماهه ابتدایی س��ال  ۱۳۹۹خارج ش��ود ،رشد پیشگفت از 85.۹
درصد به  62.۹درصد تعدیل خواهد شد.
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
تحقق  ۱۰۲درصدی درآمدهای مالیاتی

یک مقام مسؤول مالیاتی با اشاره به وضعیت درآمدهای مالیاتی
وصول ش��ده و طی  ۱0ماهه امس��ال اظهار داش��ت :در مجموع
 ۱02درصد درآمدهای مالیاتی س��ال  ۹۹وصول ش��د .که شامل
مالیات های مستقیم و مالیات ارزش افزوده می شود .یک مقام
آگاه مالیات��ی در گفتگ��و با ف��ارس تصریح کرد :پیشبینی ها بر
این است بتوان تا پایان امسال درآمد  ۱80هزار میلیارد تومانی
مصوب سال جاری به طور کامل محقق کرد.این مقام مسئول
مالیات��ی در م��ورد وصولی مالی��ات ارزش افزوده گفت :مصوب
مالی��ات ارزش اف��زوده حدود  ۹2هزار میلیارد تومان اس��ت که
در  ۱0ماهه  56هزار میلیارد تومان از این محل به دس��ت آمده
اس��ت که حدود  ۷5تا  80درصد رقم مصوب آن محقق ش��ده
است و تا پایان سال پیش بینیها بر همین روال خواهد بود.وی
اف��زود :الیح��ه بودجه  ۱400رقم  225هزار میلیارد تومان برای
درآمدهای مالیاتی مفروض شده که مجلس نظرش حدود 24۷
هزار میلیارد تومان است.
نرخ تورم سالیانه دی  ۳۲درصد شد

مرک��ز آم��ار ای��ران اعالم کرد نرخ تورم  ۱2ماهه منتهی به دی
 ۱۳۹۹برای خانوارهای کشور به  ۳2.2درصد رسید .به گزارش
مرکز آمار ،در دی ماه  ۱۳۹۹عدد شاخص کل برای خانوارهای
ش��هری ( )۱۳۹5=۱00به  282،۹رس��ید که نس��بت به ماه قبل
 ۱.۹درصد افزایش نش��ان میدهد .در این ماه بیش��ترین نرخ
تورم ماهانه خانوارهای ش��هری مربوط به اس��تان زنجان با ۳.۳
درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استانهای
گلستان ،قم و مازندران با  0.۷درصد افزایش است.درصد تغییر
شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه)
برای خانوارهای شهری کشور  45.5درصد است.بیشترین نرخ
تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان کردستان
با  55.4درصد و کمترین آن مربوط به استان قم با  4۱.5درصد
اس��ت .ن��رخ ت��ورم دوازده ماهه منتهی ب��ه دی ماه  ۱۳۹۹برای
خانوارهای ش��هری به عدد  ۳2.2درصد رس��ید .بیش��ترین نرخ
تورم دوازده ماهه مربوط به اس��تان هرمزگان با  ۳6.2درصد و
کمترین آن مربوط به اس��تانهای آذربایجان غربی و مرکزی
با  28.6درصد است.
معافیت حق بیمه با جذب فارغ التحصیالن

کارفرمایانی که از بین فارغ التحصیالن دانشگاهی نیروی کار
جدید جذب کنند ،دو س��ال از پرداخت حق بیمه س��هم کارفرما
معاف خواهند شد.به گزارش ایسنا ،طرح مشوق بیمه کارفرمایی
ب��ا ه��دف تحرک بخش��ی به بازار کار ،حمای��ت از کارآفرینان و
صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از شیوع کرونا و ترغیب
کارفرمایان کارگاه های تولیدی و خدماتی به استفاده از نیروی
کار جدید تهیه و از سوی وزارت کار ابالغ شده است .وزارت کار
در راستای اجرای ماده  ۷۱قانون برنامه ششم توسعه ،معافیت
کارفرمای��ان از پرداخ��ت حق بیمه س��هم کارفرما را در قبال به
کارگیری نیروی کار جدید از بین دانش آموختگان دانشگاهی
جوان در دس��تور کار قرار داده اس��ت.بر اساس شیوهنامه اجرایی
طرح مش��وق بیمه کارفرمایی ،حق بیمه س��هم کارفرما برای
بکارگیری هر تعداد نیروی جدید دانشآموخته دانش��گاهی به
مدت  2س��ال توس��ط وزارت کار پرداخت و به حس��اب کارفرما
واریز می شود.برای بهره مندی از مزایای این طرح ،کارفرمایان
باید دارای مجوز فعالیت از مراجع رسمی کشور ،مجوز فعالیت از
دستگاهای اجرایی ذیربط و کد کارگاهی تامین اجتماعی باشند
و در سامانه مشوق بیمه ای وزارت کار ثبت نام کنند.
ریزش ارزهای دیجیتالی

پس از رکوردشکنی اخیر اتریوم و بیتکوین این دو ارز نتوانستند
قله جدید را حفظ کنند و دچار ریزش نس��بتا س��نگینی شدند .به
گزارش ایسنا از سی ان بی سی ،رئیس بانک مرکزی انگلیس
هشدار داد با توسعه تکنولژی امکان دارد بیتکوین و سایر ارزهای
دیجیتالی موجود در بازار با نسل دیگری از ارزها جایگزین شوند.
اندرو بیلی که به صورت ویدئو کنفرانس در نشست مجمع جهانی
اقتصاد سخن می گفت با استقبال از توسعه فناوری های مالی
افزود :روش های نوین پرداخت دیجیتالی در دنیای مالی ماندگار
خواهند شد اما احتماال ارزهای دیجیتالی به شکل فعلی تا ابد ثابت
نخواهند بود و این احتمال وجود دارد که ارزهایی با تکنولوژی
بهتر ،ثبات بیشتر و طراحی بهتر جایگزین شکل فعلی ارزهای
دیجیتال��ی نظی��ر بیتکوین شوند.موسس��ه بلک راک که بزرگ
ترین موسس��ه مدیریت دارایی جهان به ش��مار می رود از آغاز
معامله اوراق مشتقه مبتنی بر بیتکوین در دو زیرمجموعه خود
خبر داده است .هنوز هیچ بازارگردان آمریکایی دارای منابع بیت
کوین جدا نیست اما در بسیاری از آن ها به مدیران سبد دارایی
این اجازه داده ش��ده اس��ت تا بخش��ی از پرتفوی خود را به شکل
بیتکوین یا ارزهای دیجیتالی دیگر نگهداری کنند.
مشخصات و ویژگی چک های جدید

معاونادارهنظامهایپرداختبانکمرکزیگفت:چکهایجدید
رنگش��انمتمای��زباچکهایقدی��مخواهدبود.چکهایفعلی
صورتی و سبز رنگ هستند ،درحالی که چکهای جدید صورتی
و بنفش رنگ خواهد بود .به گزارش ایسنا ،آمنه نادعلی زاده گفت:
چکهای جدید با لوگوی بانکها چاپ میش��وند ،ولی به لحاظ
رنگ و محتوا یکسانسازی شدهاند.نادعلی زاده گفت :چکهای
جدید همچون چکهای سابق دارای شناسه  ۱6رقمی هستند و
یک عبارت تاکیدی مبنی بر اینکه فعالسازی چک منوط به ثبت
آن در سامان صیاد است بر روی چکهای جدید درج شده است.
سخنگویاجرایقانونجدیدچکگفت:چکهایجدیدیکبارکد
دو بعدی دارند که گیرنده میتواند با اسکن بارکد ،وضعیت اعتباری
صادرکننده را استعالم کند.وی افزود :چکهای جدید که از سال
 ۱400چاپ میشوند ،باید توسط صادرکنندگان در سامانه صیاد
ثبت شوند و گیرنده چک باید از صادرکننده چک بخواهد که چک
در سامانه صیاد حتما ثبتشده باشد و اگر چک در سامانه صیاد ثبت
نشود بانک نمیتواند مبلغ آن را پرداخت کند.
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اخباركوتاه
دعوت از  ۵رکابزن تیم پیشگامان
به اردوی تیم ملی

اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور با دعوت از  5رکابزن تیم
دوچرخه سواری پیشگامان در تهران برگزار می گردد.
ب��ه گ��زارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی باش��گاه
فرهنگی ورزش��ی پیش��گامان ،اولین مرحل��ه اردوی تیم ملی
دوچرخه س��واری کش��ور با دعوت از  5رکابزن تیم دوچرخه
سواری پیشگامان جهت آمادگی حضور در مسابقات قهرمانی
آسیا  202۱امارات در محل کمپ اردوی تیم های ملی برگزار
می شود.
عباس زارع زاده ،علی لبیب ،علیرضا حقی ،معین سعید و ایمان
رشنو رکابزنان پیشگامان هستند که بر اساس اعالم کادر فنی
به اردوی تیم ملی دعوت شده اند.
گفتنی است اردوی تیم ملی دوچرخه سواری کشور از  ۷بهمن
ماه به مدت  ۱0روز زیر نظر محمود پراش س��رمربی تیم ملی
در مجموعه وزرش��ی آزادی در دو بخش پیس��ت و جاده برگزار
می گردد.
 ۹۹درصد خانوارهای شهری ایالم
از گاز بهره مند هستند

مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم گفت ۹۹ :درصد جمعیت خانوار
ش��هری و  ۹4درصد جمعیت خانوار روس��تایی اس��تان از نعمت
پایدار گاز برخوردارند.
به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان ایالم ،عباس شمس
الهی عصر روز دوشنبه در دیدار با فرمانده نیروی انتظامی استان
ایالم اظهار داش��ت :همچنین تعداد  8۷0واحد صنعتی و همه
شهرک های صنعتی استان نیز بهشبکه سراسری گاز متصل
شده اند و از این طریق در کمک به جهش تولید و استمرار گردش
اقتصادی این واحدها به استان کمک شایانی شده است.
وی افزود :تس��ریع در گازرس��انی به مناطق شهری و روستایی
فاقد گازرس��انی اس��تان و استفاده همه مردم از انرژی پاک گاز
در دستور کار این شرکت است.
مدیرعامل ش��رکت گاز ایالم یادآور ش��د :عالوه بر کمک به
حف��ظ مناب��ع طبیع��ی و محیط زیس��ت ،جلوگیری از مهاجرت
روستاییان و رونق روستاها ،مهاجرت معکوس ،صرفه جویی و
درآمد اقتصادی ناشی از جایگزینی مصرف سوخت های مایع و
جلوگیری از قاچاق سوخت مرزی را به ارمغان خواهد آورد.
ش��مس الهی اضافه کرد :با ابالغ مصوبه تکمیلی وزارت نفت
در افزایش س��رانه گازرس��انی به شهرها و روستاهای مرزی در
 2سال گذشته ،تعداد زیادی از روستاهای مرزی استان شامل
روستاهای مرزی در شهرستان های دهلران و مهران و بخش
بولی در شهرستان چوار که قبل از این توجیه اقتصادی گازرسانی
طبق مقررات جاری نداشتند ،گازدار شدند.
وی تاکید کرد :گازرسانی به مناطق روستایی عالوه بر کمک
به حفظ منابع طبیعی و محیط زیس��ت ،جلوگیری از مهاجرت
روستاییان و رونق روستاها ،مهاجرت معکوس ،صرفه جویی و
درآمد اقتصادی ناشی از جایگزینی مصرف سوخت های مایع و
جلوگیری از قاچاق سوخت مرزی را به ارمغان خواهد آورد.
انهدام باند بزرگ سایت شرط بندی
در شهرستان شهریار

فرمانده انتظامی استان ،از انهدام باند بزرگ سایت شرط بندی
با  ۳24میلیارد ریال گردش مالی در شهرس��تان ش��هریار خبر
داد.
علی کیوانی – ش��هریار  ،س��ردار "کیوان ظهیری" در گفت
و گو با خبرنگار پایگاه خبری پلیس ،درتش��ریح این خبر بیان
داشت :ماموران پلیس فتای غرب استان تهران در جریان رصد
فض��ای مج��ازی اخبار و اطالعات��ی از فعالیت یک باند بزرگ
س��ایت ش��رط بندی به دس��ت آورده و بررس��ی آن را در دستور
کار خود قرار دادند.
وی تصریح کرد :ماموران با بررسی های دقیق و فنی ،عوامل
اصلی این باند ش��رط بندی را در شهرس��تان ش��هریار مورد
شناسایی قرار داده و با هماهنگی مقام قضائی در عملیاتی ویژه
 28 ،نفر از عوامل اصلی آن را دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی غرب استان تهران با بیان این که در بازرسی
از مخفیگاه متهمان ۳65 ،کارت بانکی کشف شد ،اظهار داشت:
در بررس��ی حس��اب بانکی آنها مشخص شد این افراد از همین
طریق بالغ بر  ۳24میلیارد ریال گردش مالی داشته اند.
سردار ظهیری با اشاره به کشف۱2دستگاه گوشي همراه و ۱۷
عدد س��یم کارت ،از متهمان ،خاطرنش��ان کرد :متهمان پس از
تشکیل پرونده به مراجع قضائی تحویل داده شدند.
فرمانده انتظامی غرب اس��تان تهران در پایان به ش��هروندان
و کارب��ران فض��ای مجازی توصیه ک��رد :برابر قانون حضور و
فعالیت در سایت های شرط بندی جرم بوده و کابران هوشیار
باش��ند تحت پیگرد قضائی قرار نگیرند و در حفظ و نگهداری
کارت بانک��ی و اطالع��ات آن دق��ت و هوش��یاری بیش��تری
داشته باشند.
 ۲هزار و  ۴۲۰کیلومتر از جادههای ایالم
خطکشی شد

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای ایالم گفت :از ابتدای
س��ال تاکنون خطکش��ی کل حوزه استحفاظی استان به میزان
 2ه��زار و  420کیلومت��ر اع��م از بزرگراه ،راه اصلی ،راه فرعی و
روستایی انجام شده است.
نوراهلل دلخواه اظهار داش��ت :خط کش��ی راهها از عالئم ایمنی
محس��وب ش��ده که به منظور افزایش ایمنی محورها ،هدایت
صحیح وسایط نقلیه و آگاهی دادن به کاربران جاده بخصوص
در شب ،تفکیک باندهای رفت و برگشت و کاهش میزان سوانح
رانندگی انجام میشود .وی از نصب هفت هزار و  804عدد انواع
عالئم ایمنی در محورهای مواصالتی ایالم طی س��ال جاری
خبر داد و افزود :عالئم نصب ش��ده این مدت ش��امل تابلوهای
ایمنی ،اخباری ،انتظامی و مسیرنما است.

تداومبرخوردباساختوسازغیرمجاز
شهردار قدس ضمن تاکید بر لزوم برخورد قانونی و قاطع مدیریت شهری با تخلفات
ساختمانی و ساخت و ساز غیرمجاز ،از اجرای 4رای کمیسیون ماده ۱00در ماه گذشته
خبر داد .علی کیوانی  -قدس ،مهندس مسعود مختاری با اعالم این خبر اظهار داشت:
ساختوسازغیرمجازجزواصلیترینمعضالتشهریمحسوبمیشودومشکالت
عدیده ای را در مسیر خدمت رسانی به مردم قرار می دهد و از آنجا که اینگونه بناها
خارج از ضوابط شهرسازی ساخته می شوند ،پس از مدتی تبدیل به بافت فرسوده شده
و تبعات خسارت باری را سبب می شوند؛ لذا مدیریت شهری قدس با جدیت و قاطعیت
با ساخت و ساز غیرمجاز برخورد می نماید .وی افزود :ساخت و ساز غیرمجاز و خارج از اصول شهرسازی ،موجبات عدم
استحکام بنا و مشکالت ناشی از آن ،عدم وجود معابر با عرض مناسب و ...را فراهم می نماید .از این رو مدیریت شهری
در اجرای قانون مبنی بر جلوگیری از تخلفات ساختمانی مصمم است .شهردار قدس افزود :اقدامات شهرداری قدس
در این حوزه حمایتگرانه است؛ به طوری که مجموعه مدیریت شهری همواره بسته های تشویقی و حمایتی در جهت
نوسازی بافت فرسوده در اختیار شهروندان قرار می دهد و مردم را در این امر یاری می کند ،اما در عین حال ،به صورت
مداوم و قاطعانه و قانونی با تخلفات ساختمانی نیز برخورد خواهد کرد.

افتتاحمجموعهمعراجوششطرحعمرانیدیگردرکرج
ش��هردار کرج در مراس��م افتتاح مجموعه معراج و ش��ش طرح عمرانی دیگر در
آرامستان بهشت سکینه (س) ،گفت :مجموعه معراح با صرف  20میلیارد تومان
اعتبار به بهره برداری رسید.
به گزارش خبر نگار روزنامه تجارت  ،علی کمالی زاده افزود : :امروز شاهد بهره
برداری از مناسب سازی و محوطه سازی مجموعه معراج ،نمازخانه ،احداث جایگاه
برگزاری نماز میت ،ساختمان پزشکی قانونی و سالن تشریح ،ارتقا و بروزرسانی
تجهیزات و افزایش پنج برابری ظرفیت س��ردخانه ،اِلمان معراج در میدان اصلی
بهشت سکینه (س) و احداث و تجهیز وضوخانه بودیم.
ش��هردار کرج با اش��اره به اینکه س��ال بحرانی را پش��ت س��ر گذاش��تیم ،ادامه داد :بخش عمده ای از تبعات حوادث
سیاس��ی و اجتماعی و کرونا مربوط به س��ازمان آرامس��تان بود و خوش��بختانه با تالش مجدانه رئیس این سازمان و
پرس��نل پر تالش آن ،زائران اهل قبور جز فقدان از دس��ت دادن متوفی تالم دیگری نداش��تند و این روند همچنان
در س��ازمان ادامه دارد .عضو ش��ورای اس��المی ش��هر کرج نیز در این مراس��م گفت :خدمات اجتماعی ارائه شده از
سوی سازمان مدیریت آرامستانهای شهرداری کرج قابلتقدیر است.

مدیربرنامهریزیوتوسعهشرکتپتروشیمیکارونخبرداد:

افزایشبهرهوریبااستفادهازسیستمنوینمدیریت
محمد حمیدی با اش��اره به نقش راهبردی حوزه برنامهریزی
و توس��عه و بهرهگیری از سیس��تمهای نوین مدیریتی روز دنیا
گفت :حوزه برنامهریزی و توسعه در صنعت پتروشیمی از جایگاه
ویژهای برخوردار اس��ت که نیازمند توجه خاص مدیران ارش��د
در جهت بهرهگیری از رویکردهای مدرن ،بهرهمندی از تفکر
اس��تراتژیک و ایجاد یکپارچگی در کلیه س��طوح س��ازمانی در
پیادهسازی این سیستمها است .به گزارش روابط عمومی شرکت
پتروشیمی کارون ،این شرکت بهعنوان مدافع لقب «برترین و
بیشترین دارنده ایزوهای جهانی در صنایع پتروشیمی کشور»
موفق شد تا بازهم در انجام فرآیند ممیزی خارجی  IMQسربلند
خارجش��ده و با پیادهس��ازی آخرین ورژن اس��تانداردها در این
ش��رکت و در فرآیند ممیزی مراقبتی همانند س��الهای اخیر با
سربلندی بهعنوان دارنده مجموعه ایزوها رخنمایی کند .محمد
حمیدی ،مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت پتروشیمی کارون و
نماینده مدیریت از استانداردهای  5000۱:2008 ISOمدیریت
ان��رژی :۹00۱ ISO .۱400۱ ISO .4500۱ ISO ،سیس��تم
مدیریت یکپارچه 2۹00۱ ISO ،مدیریت کیفیت در صنایع نفت،
گاز و پتروشیمی :26000 ISO ،مسئولیتهای اجتماعیISO ،
 :۱000۱ ISO .۱0002 ISO .۱000۳ ISO .۱0004مدیریت
ارتباط با مش��تریان :20000 ISO ،مدیریت فناوری اطالعات
و ارتباطات و  :ISO۱۷025تجهیزات آزمایش��گاهی بهعنوان
برخی از ایزوهای جاریسازی شده در پتروشیمی کارون نام برد
و از برنامهریزی اس��تراتژیک ش��رکت در راستای بهبود مستمر
فرایندهای سازمانی با اصالح و بازمهندسی فرآیندهای کلیدی
این پتروشیمی خبر داد.
وی با اشاره به اهمیت و لزوم بهرهگیری از استانداردهای جهانی
در پتروشیمی کارون خاطرنشان کرد :در مبحث مدیریت کیفیت
اس��تاندارد  ۹00۱ ISOبهعنوان مش��هورترین و محبوبترین
اس��تاندارد جهانی ش��ناخته میش��ود که تا چندی پیش نسخه
سال  2008آن در شرکت پیادهسازی شده بود و در حال حاضر
در مجموع��ه پتروش��یمی کارون از نس��خه  20۱5ک��ه آخرین
ورژن آن و مبتنی بر ریس��ک اس��ت استفاده میشود .همچنین،

اس��تاندارد  2۹00۱ ISOبهعنوان استاندارد تخصصی مدیریت
کیفیت در حوزه صنعت نفت ،گاز و پتروشیمی نیز در این شرکت
استقرار دادهشده تا نگاه تخصصی به موضوع کیفیت در سازمان
بیشازپیش موردتوجه قرار گیرد .مدیر برنامهریزی و توس��عه
پتروشیمی کارون با اعالم اینکه یکی از اهداف مهم این شرکت
کاهش هزینههای انرژی و بهتبع آن کاهش بهای تمامش��ده
محصوالت شرکت است ،اعالم کرد :استانداردهای دیگری که
موفق به پیادهسازی آن در پتروشیمی کارون شدهایم استاندارد
 5000۱ ISOاس��ت .این اس��تاندارد دربرگیرنده الزامات اجرا،
نگهداری و بهبود سیستم مدیریت انرژی است و تأثیر بسزایی
در کاهش هزینههای انرژی مصرفی و قیمت محصول نهایی
دارد .این مقام مسئول بیان کرد :رویکرد جدی پتروشیمی کارون
مبتنی بر کسب اعتماد و توجه مشتریان است .در همین راستا،

آغاز اولين پروژه طرح "آجر به آجر" استان همدان

مدیرکل نوس��ازی ،توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان
همدان گفت :نخس��تین خشتگذاری پویش «آجر به
آجر» در روستای قرهدای شهرستان فامنین انجام شد.
محمدحس��ین مرادی در آئین خشتگذاری آموزشگاه
دو کالس��ه روستای قرهدای شهرستان فامنین ،اظهار
کرد :هر چه به آموزش و پرورش توجه کنیم و نیازهای
آن را دریابیم پیشرفت جامعه را تضمین کردهایم.
وی با بیان اینکه همدان با  880خیر مدرس��ه س��از به
عنوان یکی از اس��تانهای برتر کش��ور ش��ناخته شده
اس��ت ،عنوان کرد :خوش��بختانه خیرین نیکاندیش
استان ،ما را در امر مدرسهسازی بسیار کمک کردهاند
که قدردان زحمات آنها هستیم.
مدیرکل نوس��ازی ،توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان
هم��دان ب��ه پویش ملی" آجر به آج��ر" و "من مادرم،
بچههای ایران فرزندان من" اش��اره کرد و افزود :خدا

را ش��اکریم که قرعه به نام آموزش��گاه روس��تای قره
دای افتاد و مقدر ش��د به عنوان نخس��تین مدرس��ه در
طرح خشت گذاری انتخاب شود .وی با تاکید به اینکه
قدر خش��ت به خش��ت این مدرسه را باید دانست و این
خش��تها با پویش مردم و خیرین و خصوصا خانواده
زن��ده ی��اد فاطمه محمد خان بنا ش��ده اس��ت ،گفت:
ام��روز ای��ن پویش ملی به نام "م��ن مادرم ،بچههای
ای��ران فرزن��دان من " با هدف س��اخت مدرس��ه برای
فرزندان این سرزمین درحال برگزاری است و ما بسیار
خرس��ندیم .مرادی مدیرکل نوسازی ،توسعه و تجهیز
مدارس استان همدان با بیان اینکه آموزشگاه روستای
«قرهدای» قابل اس��تفاده نبود و قرار بود بازس��ازی آن
در در اداره کل نوسازی مطرح شود ،خاطرنشان کرد:
ب��ا ایج��اد پوی��ش طرح "آجر به آج��ر" به عنوان اولین
آموزشگاه این طرح قرار گرفت تا ساخت آموزشگاهی
دوکالسه با مساحت زیربنایی یکصد و  46مترمربع و
اعتباری معادل  600میلیون تومان ساخته شود.
مدیرکل نوس��ازی ،توس��عه و تجهیز مدارس اس��تان
هم��دان ی��ادآوری کرد ۳0 :درصد هزینه س��اخت آن
از مح��ل اعتب��ارات ط��رح "آجر به آجر" و خانواده زنده
ی��اد محم��د خان و مابقی از محل اعتبارات ملی خیری
اداره کل نوسازی مدارس استان همدان ،درزمینی به
مساحت دو هزار متر مربع ساخته میشود.

با تصمیمگیری در مجموعه مدیریتی پتروشیمی کارون ،ضمن
ایجاد واحد مدیریت ارتباط با مشتریان ( )CRMاقدام به استفاده
از اس��تانداردهای جهانی س��ری  ۱0هزار کردهایم که ش��امل
استانداردهای ISO .۱000۳ ISO .۱0002 ISO .۱000۱ ISO
 ۱0004است .به گفته وی ،هدف غایی این استانداردها توسعه
فرهنگ مشتری مداری در سطح شرکت و اثبات این موضوع
برای مشتریان است که برآورده کردن نیازهای ایشان دغدغه
اصلی مدیران و کارکنان پتروشیمی کارون است.
حمیدی بابیان اینکه استانداردهای تخصصی فوق باعث جلب
رضایت مشتریان و رسیدگی به شکایت آن شده ،گفت :به کمک
همکاران واحد  CRMدر تالش هس��تیم که با تحویل بهموقع
محص��ول و خدم��ات پ��س از فروش تعهد خود را به مش��تریان
اثبات کرده و مشتریانی وفادار داشته باشیم.

مدیر برنامهریزی و توسعه شرکت پتروشیمی کارون با تشریح
اینکه کیفیت مطلوب یکی از دغدغههای اصلی این شرکت در
حوزه صادرات محصوالت به بازارهای جهانی و اروپایی بوده،
ادامه داد :به همین منظور ،فرآیندهای آزمایشگاهی و تجهیزات
مربوطه با اس��تانداردهای جهانی و گواهینامههای بینالمللی
برای سنجش کیفیت محصوالت نیاز است.
وی اف��زود :ب��ه همی��ن دلی��ل اقدام ب��ه اص��الح فرآیندهای
آزمایش��گاهی و تقویت تجهیزات تس��ت و آزمایش مطابق با
اس��تانداردهای  ۱۷025 ISOکرده و از مرجع معتبر بینالمللی
آنالیتیکا روسیه توانستیم گواهینامه مربوطه را دریافت کرده و
این موفقیت بزرگ را به پتروشیمی کارون هدیه دهیم.
حمی��دی ب��ا اجتنابناپذیر خوان��دن بخش فناوری اطالعات و
ارتباط��ات در موفقیت یک س��ازمان اف��زود :مدیریت فناوری
اطالعات و ارتباطات در پتروشیمی کارون زیرمجموعه مدیریت
برنامهریزی و توسعه است و با تالشهای مستمر در سالهای
گذش��ته توانس��تیم که ضمن توس��عه بسترهای  ITدر شرکت و
بهینهسازی آنها سیستم مدیریت فناوری اطالعات مبتنی بر
استاندارد جهانی  20000 ISOرا پیادهسازی کنیم.
وی افزود :عالوه بر این ،در راس��تای ارتقای امنیت اطالعات
س��ازمان و جلوگی��ری از خط��رات احتمالی س��ایبری در حال
پیادهس��ازی اس��تاندارد  2۷00۱ ISOب��ا همراهی و همکاری
نهادهای نظارتی ذیربط هس��تیم و انش��اءاهلل این سیستم در
آیندهای نزدیک به تائید مراجع ثبت و صدور گواهینامه و مرکز
مدیریت راهبردی افتای ریاست جمهوری میرسد.
وی با اش��اره به اینکه مس��ائل ایمنی بهداش��ت و محیطزیست
( )HSEیکی از مباحث مهم در همه س��ازمانهای عملیاتی و
باألخص س��ازمانهایی با فرآیندهای ش��یمیایی است ،تصریح
کرد :در حوزه ایمنی بهداشت سالمت کارکنان در سال ۱۳۹5
موفق به دریافت گواهینامه  ۱800۱:200۷ OHSASش��ده و
در س��ال  ۱۳۹8با انتش��ار استاندارد  4500۱:20۱8 ISOضمن
پیادهس��ازی اثربخ��ش آن موف��ق ش��دیم گواهینامه مذکور را
دریافت کنیم.

مزيت صرفهجويی در مصرف ،حفظ محيط زيست است
گیالن_فرح��ی؛ حفظ محیط زیس��ت و جلوگیری از
نابودی حیات ،اساسی ترین ،مهم ترین و ضروری ترین
فایده مدیریت مصرف حامل های انرژی است.
«بهمن داراب زاده» با اشاره به مزایای فراوان مدیریت
مص��رف انرژی برق ش��امل :جلوگی��ری از هدررفت
س��رمایهگذاریهای سهمگین در بخش تولید ،شبکه
انتق��ال و ف��وق توزیع و توزی��ع ،حفظ منابع ملی برای
آیندگان ،کمک به اقتصاد خانواده و اقتصاد ملی افزود:
مهمترین و حیاتی ترین مزیت مدیریت مصرف انرژی
برق ،جنبه زیست محیطی این قضیه است که در دنیای
امروز بس��یار مورد تاکید قرار گرفته اس��ت و س��رمایه
گذاریهای هنگفتی برای حفظ آن انجام شده است.
وی ادام��ه داد :یک��ی از مهمترین اولویتهای دنیای
ام��روز کاه��ش آالینده های زیس��ت محیطی و حفظ
محیط زیست به عنوان یک امانت برای ساکنان فعلی
و آین��دگان اس��ت .داراب زاده تصری��ح کرد :اهمیت و
ضرورت مدیریت مصرف انرژی برق زمانی حس��اس
تر می شود که بدانیم احداث هر کیلومتر خطوط انتقال
و فوق توزیع به خصوص در استان های شمالی نیاز به
سرمایه گذاری هنگفت دارد و از جنبه زیست محیطی
ب��از ه��م این امر حیاتی ت��ر خواهد بود که بدانیم برای
احداث خطوط فشار قوی برق رسانی ،مناطق جنگلی
در ارتباط با موضوع حریم خطوط دچار آسیب جدی می

شوند و حتی در بعضی مواقع از بین خواهند رفت.
وی اف��زود :ب��رای اینکه پاس��خگوی مصرف بیش��تر
انرژی برق باشیم باید برق بیشتری تولید کنیم .برای
تولید برق بیشتر ،باید از سوخت های فسیلی بیشتری
اس��تفاده کنیم که این امر موجب آلوده کردن بیش��تر
محیط زیس��ت می ش��ود .داراب زاده با اش��اره به اینکه
در بح��ث اص��الح الگوی مصرف انرژی تنها آموزش و
فرهنگ سازی کافی نبوده و موفق نخواهد بود ،گفت:
برای اصالح الگوی مصرف انرژی باید به تمامی جنبه
ه��ای آن توجه داش��ت تا بتوانی��م در این زمینه موفق
شویم .مدیرعامل شرکت برق منطقهاي گیالن گفت:
با راهکارهای بسیار ساده ،نظیر؛ خاموش کردن المپ
های اضافی ،استفاده از المپ های کم مصرف ،استفاده
از روش��نایی نور خورش��ید در روز و  ...می توان مصرف
برق را بطور چشمگیری کاهش داد.

پرداخت بدهی برق مصرفی دستگاه های اجرایی خوزستان تا پایان سال
خوزس��تان:دومین جلس��ه کارگروه وصول مطالبات ش��رکت توزیع نیروی برق استان
با حضور دس��تگاه های اجرایی اس��تان به ریاس��ت اس��تاندار خوزستان برگزار شد .دکتر
علی خدری مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق خوزس��تان در این جلس��ه گفت:
بیش��ترین مطالبات برق مصرفی را از دس��تگاه های اجرایی در بین ش��رکت های توزیع
برق داریم.
خدری با تاکید بر این که وصول مطالبات برق کمک به انجام طرح های توس��عه ای
اس��ت ،افزود :از ش��رایط و مش��کالت ادارات و س��ازمان ها اطالع داریم اما وظیفه ی
تامین برق مستمر را بر عهده داریم  ،به طوری که سال آینده هم خللی در حوزه برق
اس��تان به وجود نیاید  .لذا حال که در ش��رایط دش��واری از نظر نقدینگی به س��ر میبریم،
انتظار داریم س��ازمان ها در پرداخت هزینه برق مصرفی همکاری کنند .رئیس هیات
مدی��ره و مدیرعام��ل ش��رکت توزیع نیروی برق خوزس��تان ،ب��ا تاکید بر لزوم مدیریت
مصرف برق در ادارات؛ و اطالع رسانی محدودیت مصرف گفت :این گاز باید به دست
مصرف کنندگان خانگی در کشور به خصوص استانهای شمالی برسد .به همین دلیل
به وضعیتی مشابه پیک تابستان در برق مواجه هستیم.
وی ،با این توضیح که مصرف برق ادارات را پایش می کنیم ،تصریح کرد :متأس��فانه
مصرف ادارات بعد از پایان س��اعات اداری تغییری نمیکند ،به همین دلیل بر اس��اس

مصوبه و مجوزی که توانیر و وزارت نیرو داده ،اداراتی که بعد از پایان ساعات اداری،
مصرفشان کاهش نمی یابد ،اخطار دریافت می کنند .همچنین درخواست آغاز به کار
ادارات با یک ساعت تاخیر را پیشنهاد داده ایم.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان در ادامه افزود :به مشترکین صنعتی و
کشاورزی که در این شرایط حساس با ما همکاری داشته باشند ،پاداش خوش مصرفی

خواهیم داد .ابن مقام مسئول تاکید کرد :همکاری صدا و سیما و رسانهها ،فرمانداران،
ائمه جمعه ،روابط عمومی دس��تگاههای اجرایی و بس��یج ادارات در خصوص اطالع
رس��انی نیز بس��یار مهم اس��ت .در پایان این جلسه ،استاندار خوزستان ساعت شروع به
کار ادارات را به خاطر کمک به صنعت برق از ساعت هشت و نیم اعالم کرد و گفت:
برای همکاری با صنعت برق آماده ایم.
دکتر غالمرضا ش��ریعتی ،با تاکید بر لزوم کاهش مصرف انرژی برق و گاز از س��وی
ادارات و س��ازمان ه��ای اس��تان ،اظه��ار کرد :ش��رکت های توزیع ب��رق می توانند در
ص��ورت ع��دم رعای��ت کاهش مصرف ،و البته ع��دم پرداخت هزینه برق مصرفی ،برق
آن دستگاه را قطع کنند.
ش��ریعتی گفت :همه رس��انه ها ،دس��تگاه ها و سازمان ها و نهادها با شرکتهای توزیع
برق همکاری داشته باشند.
وی با بیان اینکه روزانه  ۹00میلیون متر مکعب گاز تولید میش��ود ،گفت :انرژی گاز
ارزان اس��ت و ما هم به یک مصرف کننده بزرگ تبدیل ش��ده ایم ،بنابراین رس��انهها به
مردم اطالع رسانی کنند تا الگوی مصرف را اصالح کنند.
اس��تاندار خوزس��تان در پایان تاکید کرد :دس��تگاه های اجرایی بدهی برق مصرفی خود
را تا پایان سال پرداخت کنند.

هیاتمدیرهبانکگردشگریانتخابشدند
در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده؛ اعضای هیات مدیره بانک
گردش��گری انتخاب ش��دند در جلس��ه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
صاحبان سهام بانک گردشگری که با حضور  6۱.62درصد سهامداران برگزار شد،
اعضای هیات مدیره انتخاب ش��دند .به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط
عمومی بانک گردشگری ،رئیس مجمع در این جلسه ،ضمن معرفی اعضای هیات
مدیره پیش��نهادی ،س��وابق اجرایی هر یک از اعضا را قرائت کرد و س��هامداران با
آنان آشنا شدند .در این جلسه ،رئیس مجمع آقایان حسین ثابتی ،مرتضی خامی
 ،رضا کامران  ،سعید جمشیدی و حسین رحمتی را به عنوان اعضای پیشنهادی هیات مدیره بانک گردشگری
معرفی کرد که همگی با تصویب س��هامداران انتخاب ش��دند .بانک گردش��گری  ۱00ش��عبه در سراسر کشور دارد.
این گزارش حاکیست :جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده صاحبان سهام بانک گردشگری با رعایت
کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد و عالوه بر حضور بیش از  6۱درصد سهامداران ،سایر صاحبان سهام به
صورت زنده (آنالین) در جریان موارد مطرح شده در جلسه مجمع قرار گرفتند.

احرازهویتسجامدرشعببانکمسکن
معاون مدیر عامل بانک مسکن در امور مالی و پشتیبانی با تاکید بر لزوم افزایش
تعامل بانک و بازار س��رمایه ،ارائه خدمات احراز هویت س��جام از طریق ش��عب
منتخب بانک مس��کن را اقدامی مثبت در مس��یر افزایش تعامالت این  2حوزه
ارزیابی کرد .وی با بیان اینکه بر اساس اطالعیه های ارکان بازار سرمایه ،سجام
به عنوان دریچه ورود به بازار س��رمایه معرفی ش��ده اظهار کرد :عالوه بر اینکه
ارائه خدمات احراز هویت س��جام در ش��عب بانک مس��کن موجب تکمیل خدمات
بانک در حوزه اوراق تسه خواهد شد ،در سایر موضوعات از جمله سهام عدالت و
واگذاری سهام شرکت های دولتی از طریق صندوق های قابل معامله در بورس ( )ETFنیز که بسیاری از مردم
جامعه نیازمند دریافت خدمت احراز هویت سجام می شوند ،ارائه خدمت مذکور از طریق شعب بانک ،گام موثری
در اجرای موفق برنامه های دولت در حوزه های مورد نظر محسوب می شود .معاون مدیر عامل بانک مسکن در
امور مالی و پشتیبانی درپایان تاکید کرد :ارائه خدمات مذکور صرف ًا ویژه اشخاص حقیقی بوده و مطابق با برنامه
ریزی های صورت گرفته ،به مشتریان بانک مسکن به صورت رایگان ارائه خواهد شد.

نایبرئیسهیئتمدیرهبانکصادراتایرانخبرداد:

پرداخت 240هزار میلیارد ریالی طرح طراوت به واحدهای تولیدی
نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران گفت :با اس��تفاده
از اعتبارات اسنادی ریالی در قالب طرح طراوت همکاریهای
گستردهای را با تمامی بخشهای بزرگ اقتصادی آغاز کردهایم
ب��ه نح��وی که از ابتدای س��ال  ۹۹تاکن��ون  240هزار میلیارد
ریال اعتبارات اسنادی ریالی توسط بانک صادرات ایران برای
واحدهای تولیدی مختلف صادر شده است.
ب��ه گ��زارش روزنام��ه تج��ارت به نق��ل از روابطعمومی بانک
ص��ادرات ای��ران ،امیر یوس��فیان در جریان بازدید از بیس��ت و
پنجمین نمایش��گاه بینالمللی نفت ،گاز ،پاالیش و پتروشیمی
( )OILSHOWدر دی��دار ب��ا مقام��ات ،مس��ئوالن ،فع��االن،
تولیدکنن��دگان و صنعتگ��ران این حوزه ،در پنل تخصصی این
نمایشگاه که با عنوان «ظرفیتهای جدید بانک صادرات ایران
در اعطای تس��هیالت و تعهدات برای مجموعههای نفت ،گاز
و پتروش��یمی» ،برگ��زار ش��د ،قابلیته��ای طرحهای طراوت
«تولید»« ،توس��عه»« ،اعتبار در حس��اب ج��اری» و «همیان
سپهر» این بانک را برای حمایت از بخشهای مختلف صنعت
نفت ،گاز ،پاالیش و پتروش��یمی تش��ریح کرد و گفت :با آغاز
تحریمها ،اعتبارات ارزی نظام بانکی با نرخ س��ود مناس��ب از
جمل��ه یوزانس ،ریفاینان��س و فاینانس برای فعاالن اقتصادی
و واحدهای تولیدی ،حذف ش��د و واحدهای بزرگ اقتصادی با
مش��کل گرفتن اعتبار از ش��بکه بانکهای خارجی روبرو شدند.
افزوده ش��دن تورم به این مش��کل ،موجب حذف نسیه فروشی
ش��د .حذف اعتبارات ارزی ،حذف نس��یه فروش��ی و افزایش
شدید هزینههای مالی ،سه نگرانی مهم برای تالش در جهت
جایگزین کردن اعتبارات اس��نادی ریالی بوده تا اساس��یترین
کار برای احیای ریفاینانس و فاینانس از این طریق توسط طرح
ط��راوت بان��ک صادرات ایران صورت گیرد و اولین گام احیای
خرید و فروش نس��یه بود .وی همچنین مزایای طرح طراوت

ش��امل تس��هیل خرید مواد اولیه ،امکان دریافت تس��هیالت در
کوتاهترین زمان ،کاهش هزینه مالی ،فروش بدون ریس��ک و
افزایش حجم فروش و توسعه بازار فروش محصوالت را مورد
تجزیه و تحلیل قرار داد.
نائبرئیس هیئتمدیره بانک صادرات ایران در جمع مقامات،
مسئوالن ،صنعتگران و فعاالن این صنعت با اشاره به اینکه طرح
طراوت در ابتدا برای تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی
استفاده شد و استقبال مناسبی از آن صورت گرفت ،گفت :این
طرح جایگزین اعتبارات ارزی یوزانس و ریفاینانس شده است.

آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابرآراءهیاتموضوعقانونتعیینتکلیفوضعیتثبتیواراضیس��اختمانهایفاقدس��ندرس��میمس��تقردرواحد
ثبت دهگالن استان کردستان تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان
و امالک مورد تقاضا به ش��رح زیر به منظور اطالع عموم در دونوبت به فاصله  ۱5روز آگهی می ش��ود درصورتی که
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت
دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان دهگالن تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه
از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند
-۱اقای مسعود بهمنی فرزند عباس ش ش  ۱0کد ملی  558۹826268صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-2آقای منصور بهمنی فرزند عباس ش ش  ۳۱کد ملی  558۹8۷۱5۹۱صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۳خانم شرافت بهمنی فرزند عباس ش ش  885کد ملی  558۹۳052۱۷صادره دهگالن در  /8۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -4آقای هوشنگ بهمنی فرزند عباس ش ش  4کد ملی  558۹84۷۹۱5صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -5آقای سیروس بهمنی فرزند عباس ش ش * کد ملی  ۳۷۹0000205صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -6خانم روشن بهمنی فرزند عباس ش ش  ۳6کد ملی  558۹۹405۷5صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-۷خانم شیرین اسدی فرزند عبدالفتاح ش ش  ۷25کد ملی  558۹۳0۳605صادره دهگالن در  ۱/66شعیر یک
باب قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان
خریداری از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -8خانم خدیجه بهمنی فرزند محمود ش ش  ۱5کد ملی  558۹۷۷۹480صادره دهگالن در  ۱/66ش��عیر یک
باب قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان
خریداری از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۹خانم فاطمه بهمنی فرزند ناصر ش ش  8۳5کد ملی  558۹۳04۷0۹صادر دهگالن در  /8۹ش��عیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱0اقای فایق بهمنی فرزند ناصر ش ش  ۱4کد ملی  558۹806۷6۳صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-۱۱آقای رمضان بهمنی فرزند ناصر ش ش  ۳2کد ملی  558۹۹405۳2صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱2آقا عثمان بهمنی فرزند ناصر ش ش  40کد ملی  558۹۹406۱۳صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-۱۳آقای حبیب اله بهمنی فرزند ناصر ش ش  8۳2کد ملی  ۳۷۳2۳50۷۹۷صادره دهگالن در  ۱/۷۹شعیر یک
باب قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان
خریداری از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱4آقای عزیزاله بهمنی فرزند ناصر ش ش  ۱۱82کد ملی  ۳۷۳24004۱۷صادره س��نندج در  ۱/۷۹ش��عیر یک
باب قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان

یوس��فیان از طرح طراوت توس��عه نیز به عنوان جایگزینی برای
فاینانس در توسعه خطوط تولید یاد کرد و افزود :مجریان طرحها
میتوانند منابع مالی مورد نیاز خود را برای توس��عه واحدهای
تولیدی ،از طریق گشایش اعتبارات اسنادی داخلی مدتدار ۱2
تا  ۱8ماهه به نفع پیمانکار یا فروشنده تامین کنند ضمن اینکه
در سررس��ید اعتبارات اس��نادی موصوف ،مانده بدهی مجریان
طرح در قالب تس��هیالت فروش اقس��اطی س��ه ساله تقسیط و
دریافت میشود.
وی نوسان نرخ ارز را پاشنه آشیل فاینانس ،ریفاینانس و یوزانس

خریداری از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱5خانم پروانه بهمنی فرزند ناصر کد ملی  ۳۷۳05۷5۳4۱صادره س��نندج در  /8۹ش��عیر یک باب قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱6خانم افس��انه بهمنی فرزند ناصر کد ملی  ۳۷۳25۹26۹صادره دهگالن در  /8۹ش��عیر یک باب قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱۷آقای محمد مراد بهمنی فرزند سعید کد ملی  558۹۳062۳۱صادره دهگالن در  6/66شعیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱8آقای محمد کریم بهمنی فرزند سعید کد ملی  558۹806۷04صادره دهگالن در  6/66شعیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -۱۹خانم مهین عالقمند فرزند محی الدین کد ملی  ۳۷۳0۱6055۹صادره سنندج در  ۷/۱۱شعیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -20خانم منیره عالقمندفرزند محی الدین کد ملی  ۳۷۳۱۷۱۳۳5۷صادره سنندج در  ۷/۱۱شعیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -2۱آقای شهاب الدین عالقمند فرزند محی الدین کد ملی  ۳۷۳۱۷۹۱226صادره سنندج در  ۱4/2۳شعیر یک
باب قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان
خریداری از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -22آقای شمس الدین فرزند محی الدین کد ملی  ۳۷۳۱68۷۹۷6صادره سنندج در  ۱4/2۳شعیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-2۳خان��مخ��اوربهمن��یفرزن��دکاکامرادکدملی 558۹۳0۳6۱۳صادرهدهگالندر ۱/66ش��عیریکبابقطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
 -24خانم ایران بهمنی فرزند نبی خان کد ملی  558۹۳084۹6صادره دهگالن در  ۱/۱۷ش��عیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-25آقای محمد صدیق بهمنی فرزند نبی کد ملی  558۹800۱۳۷صادره دهگالن در  ۱ 2/۳4ش��عیر یک باب
قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی
-26محمد توفیق بهمنی فرزند نبی کد ملی  558۹808۹۷۹صادره دهگالن در  2/۳4شعیر یک باب قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی

دانست و اظهار کرد :این مشکل تاکنون منجر به نابودی برخی
واحدهای اقتصادی ش��ده اس��ت در حالی که اعتبارات اسنادی
ریالی همان خدمات را ارائه میدهد و به جای ارز ،پایه آن ریال
است و ریسک نوسان نرخ ارز نیز شامل آن نمیشود.
نائبرئی��س هیئتمدی��ره بانک صادرات ایران گفت :از ابتدای
س��ال  ۹۹تاکن��ون  240ه��زار میلیارد ریال اعتبارات اس��نادی
گشایش شده و برای تسریع در تنزیل اعتبارات اسنادی اختیار
ش��عب بانک  ۱0برابر افزایش یافته و اختیار مناطق تهران نیز
به هزار و  500میلیارد ریال افزایش یافته و در نظر داریم تا در
سال آینده اختیار شعب برای صدور و تنزیل اعتبارات اسنادی
ریالی هم افزایش یابد.
یوس��فیان از انج��ام  ۱۱ه��زار میلیارد ریال ص��دور ضمانتنامه
اعتب��ارات اس��نادی ریال��ی و پرداخ��ت تس��هیالت به اعضای
انجمن س��ازندگان تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروش��یمی
(استصنا) خبر داد و گفت :بر اساس تفاهمنامه میان بانک با این
مجموعه این رقم تا  25هزار میلیارد ریال عملیاتی خواهد شد.
بانک صادرات ایران بیش از  ۱50هزار میلیارد ریال تفاهمنامه
همکاری با مجموعههای بزرگ کشور دارد.
وی ط��رح «اعتب��ار در حس��اب جاری» را نیز در این نشس��ت،
مورد بررس��ی قرار داد و ابراز کرد :بانک صادرات ایران پس از
 40س��ال برای اولین بار اعتبار در حس��اب جاری ()overdraft
را در قال��ب عق��ود اس��المی احی��اء ک��رد ک��ه بر اس��اس آن،
تولیدکنندگان و فروشندگانی که کاال و مواد اولیه را به صورت
نس��یه بفروش��ند و چکهای حاصل از فروش را نزد ش��عب این
بان��ک تودی��ع کنن��د ،در صورتی که حس��اب آنها در سررس��ید
چکهای صادره موجودی نداش��ته باش��د ،از محل خرید دین و
تنزی��ل چکهای واگذار ش��ده آنه��ا ،تامین اعتبار انجام و چک
آنها پاس میشود.
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بانك و بيمه

اخباركوتاه
تحقق اهداف سالیانه بیمه سرمد
در  ۱۰ماهه ابتدای سال

با اتخاذ تدابیر مناسب از جمله افزایش تعامالت بانک و بیمه
ای ،توس��عه ش��بکه فروش و تاکید بر انعقاد قرادادهای جدید
ب��ا س��ازمان های معتبر از جمل��ه کمیته امداد امام خمینی(ره)،
س��ازمان فنی و حرفه ای ،صنایع ش��یر ایران ،جهاد دانشگاهی،
س��ازمان ملی کتابخانه های کش��ور ،وزارت راه و شهرس��ازی،
بنیاد برکت و آستان قدس رضوی ،با تولید حق بیمه ای بیش از
 ۱2.000میلیارد ریال و ضمن ثبت رشد  60درصدی حق بیمه
تولیدی و  25درصدی در تعداد بیمه نامه صادره ،موفق گردید
اهداف سالیانه هیئت مدیره شرکت را محقق نماید.
به گزارش روابط عمومی بیمه س��رمد،مجتبی کاتب گفت :با
اتخاذ تدابیر مناسب از جمله افزایش تعامالت بانک و بیمه ای،
توسعه شبکه فروش و تاکید بر انعقاد قرادادهای جدید با سازمان
های معتبر از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) ،سازمان فنی
و حرفه ای ،صنایع ش��یر ایران ،جهاد دانش��گاهی ،سازمان ملی
کتابخانه های کش��ور ،وزارت راه و شهرس��ازی ،بنیاد برکت و
آس��تان قدس رضوی ،با تولید حق بیمه ای بیش از ۱2.000
میلیارد ریال و ضمن ثبت رشد  60درصدی حق بیمه تولیدی
و  25درصدی در تعداد بیمه نامه صادره ،موفق گردید اهداف
سالیانه هیئت مدیره شرکت را محقق نماید .رئیس هیات مدیره
ش��رکت بیمه س��رمد افزود :نکته بس��یار مهم که منجر ب رشد
 484درصدی سود عملیاتی شرکت در صورتهای مالی ۹ماهه
گردیده است ،بهبود ترکیب پرتفوی نسبت به سال گذشته است
بطوریکه سهم پرتفوی ثالث و درمان درکل پرتفوی از  56درصد
در س��ال گذش��ته به رقم چشمگیر 40درصد رسیده است که در
طول حیات شرکت بیمه سرمد بی سابقه می باشد.
رشد  187درصدی بیمه «ما»

با مدیریت بهینه ریس��ک و تمرکز بر جذب رش��ته های کم
ریس��ک در پرتفوی بیمه ای ،حقبیمه تولیدی ش��رکت بیمه
"ما" با رش��د  60درصدی نس��بت به مدت مش��ابه سال قبل ،از
 ۱200میلیارد تومان عبور کرده و با ترکیب بهینه پرتفوی که
در صنعت بیمه کش��ور ،کم نظیر می باش��د به دنبال شکس��ت
رکوردی دیگر است .بر اساس این گزارش ،باوجود مشکالت
موجود در سالجاری ،بیمه "ما" در بازه زمانی مذکور نسبت به
مدتزمان مشابه سال قبل ،در پرتفوی بیمهنامههای مهندسی
رش��د  ۱8۷درصدی را رقمزده اس��ت .در راس��تای این افزایش
فروش ،سیاس��ت ش��رکت  ،ارائه س��رویس و خدمات مطلوب و
مناسب در زمان بروز خسارت به مشتریان است

مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی

مزروعی آبی به مس��احت ۱8۹۱82/4۹مترمربع از پالک  ۱0۷اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی آقای سیف اله میرکی

 -۳۱خانم سروه بهمنی فرزند نبی خان کد ملی  ۳۷۳05۱00568صادره دهگالن در  ۱/۱۷شعیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مساحت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی

-4۷آقای یداله میرکی فرزند سیف اله کد ملی  558۹6۷606۱صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
آبی به مساحت  ۳5568/46مترمربع از پالک  ۱0۷اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی
آقای سیف اله میرکی

-۳2آقای میکائیل خالدیان فرزند عزیز کد ملی  558۹0۹۳2۷۹صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه باغ آبی به
مس��احت  4۱05مترمربع از پالک 2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای حبیب
اله میرکی

-48آقایمصطفیمرادیفرزنداسدالهکدملی 5588۹۹۱540صادرهدهگالندرششدانگیکبابمغازهبهمساحت
 ۹/۳۷مترمربع از  54اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری شده از مالک رسمی آقای حبیب اله نصیری

 -۳۳آقای اس��داله میرکی فرزند حبیب کد ملی  558۹66۳۷۷6صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی آبی به مس��احت  6۹۱۱۹مترمربع از پالک 2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای حبیب اله میرکی
 -۳4آق��ای اس��داله میرک��ی فرزن��د حبیب کد ملی 558۹66۳۷۷6صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  ۱445۳مترمربع از پالک  2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای حبیب اله میرکی
 -۳5آق��ای اس��داله میرک��ی فرزن��د حبیب کد ملی 558۹66۳۷۷6صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  ۱۳۱۹4مترمربع از پالک  2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای حبیب اله میرکی
 -۳6آق��ای اس��داله میرک��ی فرزن��د حبیب کد ملی 558۹66۳۷۷6صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مساحت  ۱52۷2/۱۳مترمربع از پالک  2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردستان خریداری از مالک
رسمی آقای حبیب اله میرکی
-۳۷آقای حسین زارعی گرگ آباد فرزند آقا محمد کد ملی  558۹6۹4۳۱0صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی دیم به مساحت  ۳۹66۹/۱0مترمربع از پالک  2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی آقای آقا محمد زارعی
 -۳8آقای حسین زارعی گرگ آباد فرزند آقا محمد کد ملی  558۹6۹4۳۱0صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه
زمین مزروعی دیم به مساحت  ۱6۱۹8/۳8مترمربع از پالک  2اصلی واقع در بخش  5ئیالق کردستان خریداری
از مالک رسمی آقای آقا محمد زارعی
-۳۹آق��ای احم��د س��اعدی فرزن��د ابراهیم کد ملی 558۹5۳8۳86صادره دهگالن در س��ه دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مساحت  ۹8۱0/62مترمربع از پالک  ۳4اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک
رسمی آقای ابراهیم ساعدی
-40آق��ای ناص��ر س��اعدی فرزن��د ابراهیم کد ملی  558۹5۳8۳۹4صادره دهگالن در س��ه دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مساحت  4۹۱2/۳0مترمربع از پالک  ۳4اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک
رسمی آقای ابراهیم ساعدی
 -4۱آقای احمد س��اعدی فرزند ابراهیم کد ملی  558۹5۳8۳86صادره دهگالن در س��ه دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مساحت  4۹۱2/۳0مترمربع از پالک  ۳4اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک
رسمی آقای ابراهیم ساعدی
 -42آقای ناصر س��اعدی فرزند ابراهیم کد ملی  558۹5۳8۳۹4صادره دهگالن در س��ه دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مساحت  ۹8۱0/62مترمربع از پالک  ۳4اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک
رسمی آقای ابراهیم ساعدی

-4۹آقای کمال کریمی فرزند عبداله کد ملی  5588۹62060صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین بنای
احداثی به مس��احت  ۱200مترمربع از پالک  85اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می
آقای محمد قادری زندی
-50آقای آقای شاه محمد امیری فرزند احمد کد ملی  5588۹۷۷5۹۹صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی آبی به مساحت  ۱0605۱مترمربع از پالک  ۱05اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری شده از
مالک رسمی آقای شاه محمد امیری
-5۱آق��ایجم��الصف��ریفرزن��دعلیمحمدکدملی 558۹025508صادرهدهگالندرشش��دانگیکبابخانه
به مس��احت  ۱0۳/۷8مترمربع از پالک  54اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای
ایلخانغفوری
-52آقای ابراهیم میرکی فرزند عبداله کد ملی 558۹۱۹45۹8صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
دیم به مساحت  405۷2مترمربع از پالک  ۱0۷اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری شده از مالک رسمی
آقای ابراهیم و محمود و عبداله میرکی
 -5۳آقای ابراهیم میرکی فرزند عبداله کد ملی 558۹۱۹45۹8صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
دیم به مساحت  ۷05۳6/6۳مترمربع از پالک  ۱0۷اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری شده از مالک
رسمی آقای ابراهیم و محمود و عبداله میرکی
 -54آقای سید صدیق نوری فرزند سیدوفا کد ملی  5588۹84۹00صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین
مزروعی آبی به مس��احت  2۹۷28مترمربع از پالک  ۹0اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای عزیز شاکری
-55آقای ناصر خانی فرزند احمد کد ملی  558884۷58۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی
آبی به مس��احت  ۱64/۷4مترمربع از پالک  54اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می
آقای عباس رحیمی
-56آقای سلیم رشیدی فرزند کریم کد ملی  558۹۳۷5460صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی
آبی به مساحت  80406مترمربع از پالک  4اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای
سلیماناحمدی
-5۷آقای خالد احمدی فرزند علی محمد کد ملی  558۹084۹۱۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  ۳28۱۱مترمربع از پالک  8۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای سعید احمدی
 -58آقای خالد احمدی فرزند علی محمد کد ملی  558۹084۹۱۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  ۳6865مترمربع از پالک  82اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای شکراله کریمی

 -2۷آقای اسعد بهمنی فرزند نبی کد ملی  558۹82۱۹۱6صادره دهگالن در  2/۳4شعیر یک باب قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی

-4۳آقای امید مرادی فرزند محمد امین کد ملی  558۹۹۱56۱صادره دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت
 ۱۳6/55مترمربع از پالک  54اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای محمد نصری

 -5۹آقای خالد احمدی فرزند علی محمد کد ملی  558۹084۹۱۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  ۱۱664مترمربع از پالک  8۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای سعید احمدی

 -28خانم منیره بهمنی فرزند نبی خان کد مل  558۹۳0۷8۱۳صادره دهگالن در  ۱/۱۷ش��عیر یک باب قطعه
زمین مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی

-44آقای یداله میرکی فرزند س��یف اله کد ملی  558۹6۷606۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی آبی به مس��احت  8۱645/0۱مترمربع از پالک  ۱06اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی آقای سیف اله میرکی

 -60آقای خالد احمدی فرزند علی محمد کد ملی  558۹084۹۱۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  ۱6866مترمربع از پالک 82اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی آقای شکراله حمیدی

 -2۹خانم افس��انه بهمنی فرزند ناصر کد ملی  ۳۷۳25۹26۹صادره دهگالن در  /8۹ش��عیر یک باب قطعه زمین
مزروعی دیم به مس��احت  8۳460مترمربع از پالک  ۳اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک
رسمی مستثنیات مالکانه آقای سعید و ناصر و عباس بهمنی

 -45آقای یداله میرکی فرزند س��یف اله کد ملی  558۹6۷606۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین
مزروعی آبی به مس��احت  5044۹/6۹مترمربع از پالک  ۱0۷اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از
مالک رسمی آقای سیف اله میرکی

-۳0خانم لیال بهمنی فرزند نبی خان کد ملی  558۹۳0۷۱20صادره دهگالن در  ۱/۱۷شعیر یک باب قطعه زمین

-46آقای یداله میرکی فرزند س��یف اله کد ملی  558۹6۷606۱صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین

-6۱آق��ایعطاال��هخالدی��انفرزن��دعبدالهکدملی 558۹۷22۳5۷صادرهدهگالندرشش��دانگیکبابخانهبه
مس��احت  20۷/۳0مترمربع از پالک  54اصلی واقع در بخش  4ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای
ایلخانغفوری
انتشار نوبت اول ۹۹/۱0/24 :انتشار نوبت دوم۹۹/۱۱/8:
سید زاهد دست گشاده – رئیس ثبت دهگالن  – ۹۹/۱۳4م الف
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اخباركوتاه
تأمین روغن مورد نیاز کشور
تا پایان مردادماه سال آینده

مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت :روغن مورد نیاز
کشور تا پایان مردادماه سال آینده خریداری و تامین شده و در
حال ورود به کش��ور اس��ت و در بنادر هم وجود دارد .به گزارش
شاتا ،یزدان سیف درخصوص وضعیت بازار روغن تصریح کرد:
از ابتدای امسال حدود یک میلیون و  600هزار تن روغن خام
در اختیار کارخانجات روغن نباتی کشور قرار داده و تولید شده
اس��ت .وی با بیان اینکه طی س��ه س��ال گذشته مصرف روغن
در کش��ور به طور متوس��ط حدود یک میلیون و  ۷00هزار تن
در س��ال اس��ت ،گفت :بنابراین در  ۱0ماه گذش��ته حتی بیشتر
از نیاز کش��ور ،تولید و توزیع روغن داش��تیم .مدیرعامل شرکت
بازرگانی دولتی ایران با اشاره به اینکه روغنها به صورت فله
یا به صورت حلبهای  ۱۷کیلیویی قابل نگهداری است ،افزود:
بی��ش از  ۱00ه��زار تن روغن در کارخانجات کش��ور موجود و
بیش از  400هزار تن روغن خام در بنادر کشور دپو شده است.
س��یف گفت :در ماه مهر خروج روغن از گمرکات به مدت ۱0
روز متوقف شد بنابراین در آن زمان کمبود عرضه داشتیم ،اما
اکن��ون کمب��ود عرضه نداریم .وی ادام��ه داد :روغن مورد نیاز
کشور تا پایان مردادماه سال آینده خریداری و تامین شده و در
حال ورود به کشور است و در بنادر هم وجود دارد .مدیرعامل
شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود :با توجه به مشکالت ارزی و
تحریم ،واردات روغن  4۳2هزار تن کاهش یافت ،اما به واسطه
تدابیر دولت ،در این مدت  5۳2هزار تن از محل ذخایر راهبردی
توزیع کردیم و در عرضه کاال مشکلی نداریم.
خروج از انحصار آغازی
برای پایان زیاندهی خودروسازان

عض��و کمیس��یون عمران مجلس عرضه خ��ودرو در بورس را
در ش��رایط فعلی بازار س��رمایه ،ناکارآمد دانس��ت و بر خروج
خودروس��ازان از انحصار تاکید کرد .اقبال ش��اکری در گفتگو
ب��ا خبرخ��ودرو در خصوص راهکارهای مناس��ب تولید خودرو
ب��دون زی��ان آوری و ب��ا لحاظ تامین حق��وق تولیدکنندگان و
مصرفکنندگان اظهار داش��ت :خودروس��ازی که به ش��کل
انحص��اری ،یک طرفه و غیرپاس��خگو عم��ل میکند ،نه خود
رشد میکنند و در جهت ارتقای کیفیت گام برمیدارد نه در ارائه
خدمات به مصرفکنندگان موفق خواهد بود .وی افزود :اکنون
سهامداری شرکتهای خودروسازی به عنوان طرفهای ذی
نفع ،در افزایش قیمت خودرو دخیل هستند که این موضوع به
تنهایی تعارض منافع ایجاد میکند.
این نماینده مجلس ضمن اشاره به اقدام کمیسیون صنایع در
ارائه دو طرح تحول بازار و صنعت خودروی س��بک و تحقیق
و تفح��ص از صنع��ت خودرو و همچنین بهبود ش��رایط تولید و
فروش خودرو گفت :در تمام نقاط دنیا ،شرکتهای انحصاری
ب��ه دلی��ل اینک��ه رقیبی در بازار ندارند ،هیچ اقدامی برای بهبود
عملکرد آنها موثر نمیافتد به طوری که با وجود افزایش چندین
براب��ری قیمت خودرو ،بحث زیاندهی این ش��رکتها مطرح
میش��ود و این موضوع تناقض بزرگی اس��ت .ش��اکری با بیان
اینکه نخستین اقدام میبایست خروج این شرکتها از انحصار
باشد ،تصریح کرد :مجلس ،دولت ،کارشناسان و اندیشکدهها
تدابیری در این باره اتخاذ کنند تا بتوان صنعت خودروی کشور
را از انحصار خارج کرد.
وی در خص��وص عرض��ه خ��ودرو در بورس کاال گفت :با توجه
ب��ه ش��رایط فعل��ی و التهابات بازار س��رمایه ،فروش خودرو در
بورس نیز ،نمیتواند راهکار موثری برای رفع مشکالت صنعت
خودروی کشور باشد.
هماهنگی الزم برای تأمین
کاالهای اساسی شب عید

سرپرس��ت مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیات عالی نظارت
بر سازمان های صنفی کشور گفت :با توجه به افزایش میزان
تقاضا در ماه های پایانی سال ،ضرورت هماهنگی چرخه تامین
تا توزیع مطلوب کاالهای اساس��ی بیش از پیش ضروری می
باش��د .به گزارش ش��اتا ،کامبیز معتمد وزیری در حاشیه جلسه
هماهنگی پیرامون اجرای مصوبات تنظیم بازار و رفع موانع و
مشکالت واحدهای صنفی اتحادیههای مرتبط با مواد غذایی،
با اشاره به نقش نظارتی اتحادیه های صنفی در کشور بر توزیع
کاال در س��طح شهرس��تان های حوزه فعالیت افزود :سیاس��ت
حاکمی��ت و دول��ت به افزای��ش تصدی گری بخش خصوصی
خصوصا در حوزه صنفی بر زیرمجموعه های خود بوده و از این
رو معتقدیم هرچه مسئولیت پذیری اتحادیه های صنفی کشور
در اجرای وظایف و اختیارات قانونی بیش��تر باش��د ،مش��کالت
چرخه توزیع کاهش میابد .سرپرست مرکز اصناف و بازرگانان
وزارت صمت خاطر نشان کرد :مردم ،دولت و بخش خصوصی،
علی رغم تحریم های ظالمانه ،در بخش تولید ،تامین و توزیع
کاالها خصوصا در ایام کرونا در قیاس با کش��ورهای پیش��رفته
عملکرد مطلوبی داشتند.
شورای رقابت قیمت کوئیک
و ساینا اس را اصالح کرد

ش��ورای رقابت قیمت س��اینا اس و کوئیک اس را اصالح کرد.
ب��ه گ��زارش ش��ورای رقابت ،طبق تصمیم جلس��ه  422مورخ
 ۱۷/۱0/۹۹و جلس��ه  44۹مورخ  2۷/۱0/۹۹ش��ورای رقابت،
تعیی��ن قیم��ت خودروه��ا از طریق کلینیک تج��اری به مرکز
ملی رقابت واگذار ش��د .گزارش مرکز ملی رقابت در خصوص
برگ��زاری کلینی��ک تجاری قیمت گذاری دو محصول س��ایپا
در جلس��ه  450ش��ورای رقابت مورخ  04/۱۱/۹۹ارائه و بر این
اساس اعضای شورا ،قیمت کارخانه خودرو ساینا-اس را ۱۱4
میلیون و  625هزار تومان و قیمت کارخانه خودرو کوئیک-اس
را  ۱25میلیون و  ۳۱2هزار و  500تومان برای سه ماهه سوم
س��ال جاری تعیین کردند .این قیمتها مورد موافقت اکثریت
اعضای شورای رقابت قرار گرفته است.

کاهش۲۰درصدیقیمتلوازمیدکیخودرودربازار
عضو هیات مدیره و س��خنگوی اتحادیه لوازمیدکی خودرو و ماش��ینآالت تهران از
کاهش متوس��ط  20درصدی قیمت انواع قطعات و لوازمیدکی اتومبیل در یک ماه
گذشته خبر داد .سید مهدی کاظمی در گفتگو با ایرنا افزود :دالیل اصلی این کاهش،
افتقیمتارزوهمکاریبسیارخوبگمرکدرسرعتبخشیدنبهترخیصقطعاتو
لوازمیدکیباقیماندهدرگمرکاتاست.ویادامهداد:عالوهبرآن،کاهشمسافرتها
ناشی از محدودیتهای کرونایی سبب شده تا فعاالن این صنف و تعمیرکاران خودرو
با رکود در کسبوکارشان مواجه باشند و ضمن فراوانی انواع لوازم یدکی و قطعه در
بازار ،در بسیاری موارد با دستمزدها و سودهای پایینتری به ارائه خدمات بپردازند .این مقام صنفی خاطرنشانکرد:
بیش��ترین کاهش قیمتها مربوط به قطعات اساس��ی و پرمصرف خودروهای داخلی از جمله تس��مه تایم ،لنت ترمز،
دیسک و صفحه کالچ ،قطعات برقی ،سوزن انژکتور و غیره است .وی گفت :قطعات و لوازمیدکی خودروهای چینی،
حتی از خودروهای ایرانی در بازار فراوانتر اس��ت ،زیرا از یک طرف فعاالن این کش��ور به دور از تحریمها با تاجران و
تولیدکنندگان ایرانی همکاری دارند و از طرف دیگر ،تعدد کارخانجات و تامینکنندگان چینی سبب شده تا در کمترین
زمان ممکن قطعات و لوازمیدکی به کشور برسد .کاظمی در عین حال تاکیدکرد :وضعیت کنونی از نظر تامین و فراوانی
قطعه ،خوب اما شکننده است و ممکن است دوباره به وضعیت ناپایدار چند ماه قبل بازگردیم.

دوسومصادراتسنگایرانبهصورتخاماست
مش��اور بین المللی انجمن س��نگ ایران گفت :ایران یک میلیون و  500هزار تن
سنگ صادر می کند که از این میزان  ۹00هزار تن به صورت بلوک و حدود 4۹0
هزار تن به صورت سنگ فرآوری شده صادر شد .به گزارش صدا و سیما ،سیامک
حاج سید جوادی ،ضمن اشاره به اینکه بیش از  2000واحد معدنی کشور ،دارای
پروانه استخراج هستند ،تصریح کرد :از این تعداد ،تنها حدود  ۱۱00معدن فعال
هس��تند .بنابراین حدود  50درصد معادن س��نگ کش��ور در تعطیلی به سر میبرند
و  50درصد الباقی نیز با نصف ظرفیت خود ،اس��تخراج دارند .زمانی که صحبت
از برنامه اس��تراتژیک میش��ود ،بایس��تی حداقل  20س��ال آینده را دید و آیندهپژوهی داش��ت .وی افزود :دو میلیارد
دالر تجارت از سوی رقبای اصلی در بازار جهانی وجود دارد .ترکیه ،پس از  ۳0سال به  2.5میلیون تن صادرات
رسیده است؛ فلذا ما نمیتوانیم بگوییم که میخواهیم ظرف مدت چهار سال به  ۱40میلیون متر مربع دست پیدا
کنیم .این تحلیلگر بازارهای جهانی ضمن اش��اره به اینکه بازار داخلی یکی از بزرگترین مزیتهای کش��ور اس��ت،
گفت :بازار مصرف داخل حدود شش الی هشت میلیون تن است که این موضوع از صنعت سنگ کشور حمایت
میکند .ایران پس از چین ،هند و ترکیه ،چهارمین تولیدکننده س��نگ در جهان اس��ت؛ لذا با برنامهریزی دقیق
پنجساله به راحتی میتوان به ظرفیت تولید  20میلیون تن در سال رسید.

تجارتگزارشمیدهد:

چراغ سبز ایران برای الحاق به ارز یکپارچه اتحادیه اوراسیا

گروهصنعتوتجارت:روزگذشتههمايشديپلماسیاقتصادی
ايران و اوراسـيا با حضور چهره های دولتی و بخش خصوصی
برگزارشد.هدفازبرگزاریاينهمايشبررسیوضعيتبهبود
روابط اقتصادی ميان ايران و كشورهای عضو اتحاديه اوراسيا
و استفاده از ظرفيت های موجود جهت رونق فعاليت تجاری
در حوزه های لجستيك ،صنعت و معدن ،كشاورزی و  ...است.
در اين همايش موضوعات متفاوتی جهت استفاده از ظرفيت
های اقتصادی موجود مطرح شـد؛ از جمله پيشنهاد صندوق
تأمين مالی پروژههای مشترک ايران و اوراسيا ،حذف دالر از
معامالت تجاری ميان ايران و كشورهای عضو اتحاديه اوراسيا
و تاكيد بر ايجاد پول مشـترک ميان اين كشـورها و تقابل با
سياست های تحريمی آمريكا بخشی از موضوعاتی بود كه در
اين جلسه مطرح شد.

هماهنگ کننده روابط ایران و اتحادیه اوراسیا خواستار به روز
رس��انی س��اختار تعرفه گذاری و روابط تجاری ایران با اتحادیه
اوراس��یا ش��د .رضا اردکانیان در همایش دیپلماس��ی اقتصادی
ایران و اوراسیا که با حضور مقامات و فعاالن بخش خصوصی
و سفرای کشورهای عضو اوراسیا ،با اشاره به اهمیت روزافزون
مناس��بتهای کش��ورمان با این اتحادیه گفت :برگزاری این
همایش و همایشهای مشابه میتواند منجر به افزایش آگاهی
تجار و دستگاههای دولتی در خصوص اهمیت این موافقت نامه
شده و همچنین ورود تجارمان به این کشورها را ترغیب کنند.
وی ادامه داد :با توجه به اهداف و اولویتهای موافقتنامه اوراسیا
میتوان روابط منسجمتری با اعضای این اتحادیه در راستای
منافع ملی طراحی کرد .همچنین آگاهی از چالشهای فیمابین
و رفع آنها به افزایش تجارت آزاد ایران با اتحادیه اوراسیا کمک
قاب��ل مالحظهای میکند .وزی��ر نیرو ادامه داد :افزایش روابط
ایران ایران و اوراس��یا حرکتی هوش��مندانه و منطبق با اهداف
ایران است که در راستای مقابله با سیاستهای تحریمی آمریکا
خواه��د بود .مس��ئول هماهنگ کننده رواب��ط ایران و اتحادیه
اوراسیا گفت :با بررسی اسناد باالدستی و سیاست گذاریهای
مربوط��ه میت��وان دریافت که روابط ایران و اوراس��یا بر محور
توسعه صادرات و اصالح الگوی سیاست گذاری روابط تجاری
است .به گفته اردکانیان چگونگی فعالیت کشورمان در اتحادیه
اوراس��یا مس��تلزم پذیرش الزامات این اتحادیه اس��ت و باید به
طور جد در دستور کار قرار گیرد .همچنین پیوستن به موافقت
نامههای جدید نیز در دس��تور کار اس��ت چرا که شاخصه حضور
کش��ورمان در تجارت جهانی خواهد بود .اردکانیان تاکید کرد:
از جمله اصالحات رویههای تجاری کشور میتوان به ضوابط
احراز منش��أ کاال برای اعطای ترجیحات تعرفهای اش��اره کرد.
بنابراین نیازمند اصالح ساختار تعرفه گذاری تجاری در سطح
ملی و سازمانهای دولتی هستیم.
همچنی��ن رئیس ات��اق بازرگانی تهران از واردات  ۳۹6میلیون

دالری ایران از اوراسیا و صادرات  5۹4میلیون دالری کشورمان
به این اتحادیه خبر داد .مسعود خوانساری افزود :در یک اقتصاد
رقابتی است که کشورها رشد و تعالی مییابند .اتحادیه اوراسیا
میتواند چنین کارکردی داشته باشد .در شرق آسیا اتحادیهای
ایجاد ش��د که هم توانس��ت مس��ائل امنیتی و هم چالشهای
اقتص��ادی را رف��ع کن��د .وی یادآور ش��د :در حال حاضر ایران با
اتحادیه اوراسیا  ۳66میلیون دالر حجم واردات و  5۹4میلیون
دالر صادرات دارد .به گفته خوانساری ،بحث اساسی در روابط
ایران و اوراسیا ،حمل و نقل است که در این اتحادیه میتوانیم
با توجه به داش��تن ناوگان مناس��ب جادهای ،حمل و نقل زمینی
میان کش��ورها را افزایش دهیم .وی بحث تعرفه تجارت میان
دو مجموعه را یادآور ش��د و ادامه داد :اگر بتوانیم تعرفهها را به
صفر یا حداقل کاهش دهیم ،به رشد کشاورزی کشورهای عضو
کمک کردهایم .خوانس��اری به بحث ارز واحد میان کش��ورهای
عضو اتحادیه اشاره کرد و گفت :استفاده از یک پیمان ارزی به
جای دالر میتواند از انحصار دالر و مرجع بودن آن بکاهد که
به نفع همه کشورهای عضو این اتحادیه خواهد بود.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه با اشاره به برنامه
اتحادیه اوراس��یا برای ایجاد ارز مش��ترک تا س��ال  2025گفت:
پیوس��تن به این ارز یکپارچه در دس��تور کار ایران نیز قرار گیرد.
س��یدعلی مهاجر با بیان اینکه در ش��رایط تحریمها ،گس��ترش
روابط با کش��ورهای دیگر برای ما از اهمیت باالیی برخوردار
اس��ت ،گفت :یک س��ال از الحاق ایران به موافقتنامه تجاری

داخلی سازی 2ميليارد و 200ميليون دالر كاالی پتروشيمی

مع��اون ام��ور صنایع وزارت صمت از داخلی س��ازی 2
میلی��ارد و  200میلی��ون دالر ب��ا ط��رح ه��ای به بهره
برداری رس��یده و میزهای س��اخت داخل در  ۹ماهه
امسال خبر داد .به گزارش شاتا ،مهدی صادقی نیارکی
در مراس��م امضای تفاهمنامه همکاری مش��ترک این
معاونت با جهاد دانش��گاهی با بیان این مطلب ،افزود:
 ۳میلی��ارد و  200میلی��ون دالر امس��ال ب��رای داخلی
سازی هدفگذاری شده که سهم استان ها به تفکیک
 ۳۱اس��تان نیز تدوین و ابالغ ش��ده است .وی با اعالم
اینکه چند میز س��اخت داخل را امس��ال به خاطر شیوع
وی��روس کرون��ا به صورت مجازی برگ��زار کردهایم،
تصریح کرد :چهارمین میز توس��عه و تعمیق س��اخت
داخل در حوزه خودرو و قطعات را ابتدای امسال با 40
س��ازنده و ارزش قراردادهای  60میلیون دالر برگزار
ک��رده ای��م .معاون امور صنایع وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت در خصوص برگزاری این میزهای تخصصی
مدیرکلدفترتوسعهخدماتبازرگانیسازمانتوسعهتجارتگفت:
تا ۳0آذرماهمیزانتعهداتارزیصادرکنندگان 58میلیاردیوروبوده
کهازاینمیزان40میلیاردیوروبهکشوربازگشتهاست.احسانقمری
در گفتگ��و ب��ا خبرنگار مهر در مورد آخرین وضعیت ایفای تعهدات
ارزی صادرکنندگان اظهار داشت :مسئولیت ایفای تعهدات ارزی
صادرکنندگانبهوزارتصمتواگذارشده،ازاینروبراساستحلیلی
که از آخرین آمار دریافتی از بانک مرکزی داشتهایم که مربوط به
صادرات از تاریخ 22فروردین ۹۷تا ۳۱مردادماه ۹۹و ایفای تعهدات
از 2۱اردیبهش��تماه ۹۷تاپایانآذرماهس��الجاریمیش��ود،کل

بص��ورت مج��ازی  ،ادامه داد :میز دوم پتروش��یمی با
ارزش قراردادهای  60میلیون دالر ،اولین میز صنعت
پاالیش��گاهی با ارزش قراردادهای  80میلیون دالر را
برگزار نمودیم و پنجمین میز س��اخت داخل در حوزه
خودرو به ارزش قراردادهای  60میلیون دالر نیز برگزار
خواهد ش��د .صادقی نیارک��ی همچنین اضافهکرد :در
مجم��وع  240میلیون دالر در قالب میزهای س��اخت
داخل امس��ال انعقاد قرارداد بین س��ازندگان داخلی و
مجموعههای صنعتی داریم .وی در بخش دیگری از
سخنان خود بیان کرد 2۱0 :گروه کاالیی را به عنوان
زیر پروژه نهضت س��اخت داخل مش��خص کردیم که
این اقالم برای جایگزینی واردات و س��رمایه گذاری
س��رمایه گذاران معرفی ش��ده اند .معاون امور صنایع
وزارت صم��ت اضافه کرد :همچنین این  2۱0رش��ته
فعالی��ت را ب��ه مجموعه نهاده��ای انقالبی و عمومی
غیردولتی ارس��ال نمودیم که جهاددانش��گاهی در 24
مورد برای همکاری اعالم آمادگی کرده است .صادقی
نیارکی ادامه داد :جهاد دانش��گاهی در حوزه هایی از
جمله برق ،نفت ،فوالد ،نس��اجی ،پوش��اک ،ماش��ین
س��ازی و تجهی��زات ب��رای ارائه فناوری و دانش تولید
و فراینده��ا و همچنی��ن تولید محصول ،آمادگی خود
را اعالم نموده است .صادقی نیارکی همچنین تامین
نیازه��ای واح��د ها با تکیه بر درون زایی را جزو اهداف
اقتصاد مقاومتی دانست.

اوراس��یا میگذرد .در این یک س��ال  ۳.4میلیارد دالر تجارت
داش��تهایم ک��ه  ۱.2میلی��ارد دالر آن صادرات بوده و رش��د ۳4
درص��دی در رواب��ط تجاری اوراس��یا پی��ش از الحاق ما به این
موافقتنامه را شاهد بودهایم .معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت
ام��ور خارج��ه ب��ا تأکید ب��ر اینکه باید در ح��وزه تعرفهها ،اقدام
محتاطانه داش��ته باش��یم ،گفت :قبول تعهدات در قالب روابط
آزاد تج��اری ،از دیگ��ر الزامات افزایش روابط تجاری با اتحادیه
اس��ت ،چراکه ما نیازمند روابط قابل اعتماد هس��تیم .وی تأکید
کرد :اتحادیه اوراسیا ،دروازه ورود ما به دیگر کشورها را تسهیل
میکند .باید دید تا چه میزان میتوانیم در آزادسازی تعرفهها و
همکاری با کشورهای منطقه تالش کنیم .مهاجر تصریح کرد:
اصالح تعرفهها در این یک س��الی که گذش��ت ،میتواند کمک
بزرگی برای ورود دائمی به اتحادیه اوراس��یا باش��د .همچنین
مقدمه الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی (  )WTOخواهد
ب��ود .معاون دیپلماس��ی وزیر ام��ور خارجه گفت :فعاالن بخش
خصوصی بازوان توانمند وزارت خارجه در دیپلماسی اقتصادی
هستند .ازاینرو اداره کل اوراسیا وزارت امور خارجه ذیل معاونت
اقتصادی این وزارتخانه راهاندازی شده و برای تسهیل مراودات
در تالش اس��ت .به گفته مهاجر ،نظام حمایتی تعرفهای برای
تجارت ایران و اوراس��یا باید پاس��خگوی یک تجارت آزاد بوده
اس��ت .همچنین پروتکلهای بهداش��تی و تشریفات گمرکی
به صورت تدریجی اصالح ش��ود تا روابط تجاری کش��ورمان با
دیگر کش��ورها را قابل اتکا کنیم .وی خاطرنش��ان کرد :معرفی

لغو مصوبه شورای رقابت بهعلت نقص در قيمتگذاری
عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران ضمن
ابراز تاس��ف از سیاس��تزدگی تصمیمگیران در حوزه
صنعت خودرو گفت :به دنبال تعویق بروزرسانی قیمت
خودرو ،زیان ۷0هزار میلیارد تومانی تا پایان سال حتمی
بوده و خطر ورشکستگی خودروسازان را تهدید میکند.
امیرحسن کاکایی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت:
این موضوع که سیاستگذاران زیر بار تصحیح قیمت
خ��ودرو نخواهند رف��ت را بنده پیشبینی کرده بودم و
بای��د بگویم که اقدام ش��ورای رقاب��ت در ارائه فرمول
جدید قیمتگذاری خودرو صرفا یک نمایش بود .وی
درخصوص علت وقوع این نوع رفتارها و اتفاقات گفت:
واقعیت این اس��ت که متاس��فانه سیاستمداران ما به
شدت سیاست زده شدهاند و درگیر یک سری افکاری
هستند که موجب شده منافع بلندمدت را فدای منافع
کوتاهمدت کنند به این معنا که به دنبال عدم افزایش
قیمت خودرو ،موفق به کسب رضایت مصرفکنندگان
و برخ��ورداری از محبوبی��ت نزد مردم میش��وند .این
مدرس دانش��گاه افزود :مصوبه اخیر ش��ورای رقابت
مبنی بر آزادسازی قیمت کم تیراژها ،آخرین راهکاری
ب��ود ک��ه امید ب��ه نجات صنعت خودرو را زنده میکرد.
کاکایی بیان کرد :سیاس��تمداران ما متاس��فانه تنها بر
کس��ب منافع کوتاه مدت متمرکز ش��دهاند و توجهی
ب��ه باتالق��ی ک��ه صنعت و در نتیجه اقتصاد کش��ور را
در آن گرفتار کردهاند ،ندارند .این کارش��ناس صنعت

 ۴۰میلیارد یورو ارز صادراتی به کشور بازگشت

صادراتی که مشمول ایفای تعهد ارزی بوده 6۳.8 ،میلیارد یورو بود
کهازاینمیزان4۷.۹میلیاردیورومربوطبهواحدهایتولیدیو۱5.۹
میلیارد یورو مربوط به واحدهای غیرتولیدی یعنی بازرگانی است؛ از
مجموعاینصادرات،میزانتعهداتارزی 58میلیاردیوروبودهکهتا
پایانآذرماهسالجاریمیزان 40میلیاردیوروارزبهچرخهاقتصادی
کشوربازگشتهاست.مدیرکلدفترتوسعهخدماتبازرگانیسازمان
توسعهتجارتایرانبابیاناینکهدرسازمانتوسعهتجارت،وضعیت

ارز مش��ترک تا س��ال  2025در دستور کار اتحادیه اوراسیا است
که ما نیز باید به این ارز واحد بپیوندیم.
حمید زادبوم ،رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران با اشاره
به اخذ مجوز س��ران کش��ورهای اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و
ای��ران ب��رای آغاز مذاکرات تج��ارت آزاد گفت :در حال حاضر
موضوع پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا مطرح نیست ،زیرا
فعال همگرایی بین اقتصاد ایران و  5کش��ور عضو این اتحادیه
اقتصادی فراهم نشده است ضمن اینکه اتحادیه اوراسیا به مانند
اتحادیه اروپا نیس��ت که تمامی الزامات گمرکی و بازرگانی آن
هماهنگ ش��ده باش��د .معاون وزیر صنعت ،معدن و تجارت با
تاکید بر اینکه در کمتر از یک ماه آینده مذاکرات تجارت آزاد با
اوراسیا را آغاز خواهیم کرد ،افزود :مقدمات فنی این مهم توسط
س��ازمان توس��عه تجارت ایران فراهم ش��ده اما بخش مهمی از
آن که فضای اطراف موافقت نامه و دانش بخش خصوصی و
دولتی در بخش موافقت نامه های تجارت اس��ت فراهم نش��ده
است .وی بیان داشت :بجز موافقتنامه تجارت آزاد با سوریه هیچ
تجربه مشابهی در این زمینه نداشته ایم و لذا در بخش دولتی
و همچنی��ن تج��ار ما در بخش خصوص��ی چنین تجربه ای در
زمینه تجارت آزاد نداشته اند .رئیس کل سازمان توسعه تجارت
ایران گفت :الحاق نشدن ایران به سازمان تجارت جهانی نیز از
جمله نواقص موجود است و عدم پیوستن ما به سازمان تجارت
جهانی باعث ش��ده که دانش کافی در زمینه موافقتنامه های
تجارت آزاد و رفتار تجارت بین الملل را نداش��ته باش��یم .وی
با بیان اینکه موافقت نامه تجارت ترجیحی با اوراس��یا فعال بر
روی  8۹0قلم کاال اعمال می شود ،اظهار داشت :بعد از شروع
اجرای موافقت نامه تجارت آزاد حداکثر  20قلم کاال می تواند
در بخش تعرفه ای باقی بماند و سایر کاال باید بصورت پلکانی
و در مدت زمان مش��خص یعنی حداکثر طی  ۱0س��ال باید از
نظام تعرفه ای خارج شود و تعرفه آن به صفر برسد.
رئیس کل گمرک جمهوری اس��المی ایران گفت :طی  ۱5ماه
اخی��ر مجم��وع ص��ادرات ایران به منطقه اوراس��یا با  82درصد
افزایش به یک و نیم میلیارد دالر رسیده است .مهدی میراشرفی
نیز با اشاره به اهمیت تجارت گفت :در سال  20۱۹مجموع کل
تولید ناخالص ملی کش��ورهای دنیا  ۷8هزار میلیارد دالر اس��ت
که از مجموع این رقم  24هزار میلیارد دالر حجم صادرات دنیا
اس��ت و بیش از  48هزار میلیارد دالر حجم واردات دنیا بوده
است که نسبت به  ۷8هزار میلیارد دالر کل تولید ناخالص ملی
کشورها در دنیا یعنی بیش از نیمی از آنچه که در دنیا تولید می
شود در فرآیند تجارت قرار می گیرد .وی اظهار داشت :در ۱5
ماه اخیر یک و نیم میلیارد دالر به منطقه اوراسیا صادرات داشته
ایم و بر این اساس رشد صادرات ما به منطقه اوراسیا  82درصد
بوده است ،ضمن اینکه سه میلیارد دالر واردات از این منطقه به
کشور داشته ایم که  ۱6درصد کاهش داشته است.

ایفایتعهدارزیراازتاریخ22/۱/۹۹تا۳0/۹/۹۹بهصورتتفکیکی
تحلیل کردهایم ،ادامه داد 286۹ :صادرکننده در این بازه زمانی صد
درصد ارزشان را برگرداندهاند که البته ممکن است فقط یک ماه صد
درصد را برگردانده باشند .کل صادرات این افراد  2۳.2میلیارد یورو
بوده که ۱0.۳میلیارد یورو برای سال ۹.5،۹۷میلیارد یورو برای سال
 ۹8وت��ا ۳.4،۳۱/5/۹۹میلی��اردی��وروبودهوکلتعهداتاینگروه
 2۱.2میلیارد یورو محاسبه شده است .قمری افزود :در هشت ماهه

خودرو گفت :آثار زیان خودروس��ازان تنها منحصر به
این ش��رکتها نیس��ت بلکه چرخه اقتصادی کشور را
نی��ز درگی��ر کرده و دچار نقص��ان میکند و اگر چرخه
اقتص��اد کش��ور ب��ه هر دلیلی متوقف ش��ود ،رهایی از
آن ب��ه آس��انی امکانپذی��ر نبوده و کش��ور را متحمل
جبران خسارتهای به بار آمده به میزان چندین برابر
خواهد کرد .وی با اشاره به اینکه فرمول قیمتگذاری
ش��ورای رقابت از ابتدا دچار اش��کال بوده است ،گفت:
تصمیمگیریهای سیاس��تمداران فارغ از معیارهای
اقتصادی و سیاسی بلندمدت یک بحث است و بحث
دیگر نواقص فرمول شورای رقابت در بدو امر است که
به دنبال آن ش��ورای رقابت با ارائه برخی اس��تداللها،
اعالم کرد که قیمت خودرو افزایش نمییابد که علت
اصلی آن ،اشکال فرمول قیمتگذاری است .کاکایی
تاکید کرد :قیمت دس��توری در بدترین ش��رایط ،نباید
کمتر از قیمت تمام شده باشد.
گذش��تهازس��ال( ۹۹یعنیاز ۳0آذربهقبل)میانگینبازگش��تارز
 ۱۳06صادرکننده  ۹0درصد بوده است؛ مجموع تعهدات این گروه
 ۱8.6میلیارد یورو بود که از این میزان  ۱۷میلیارد یورو ارز به کشور
بازگشتهاست.مدیرکلدفترتوسعهخدماتبازرگانیسازمانتوسعه
تجارت ایران ادامه داد :همچنین  4۷6صادرکننده که در طول یک
سال گذشته باالی  ۹5درصد ایفای تعهدات را به صورت میانگین
رفع کردهاند و تعهداتشان نیز بیشتر از یک میلیون یورو بوده ،از۱۷.۳
میلیارد یورویی که تعهد ارزی داشتند ،حدود  ۱6.5میلیارد یورو ارز را
به چرخه اقتصادی کشور برگرداندهاند.

ایجادبزرگترینبندرتجاریکشوردرجاسک
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به ایجاد بزرگترین بندر تجاری کشور؛
در محدوده شهرس��تان جاس��ک ،گفت :توس��عه جاسک در سطح ملی؛ بسیار مهم و
راهبردی است.
محمدراستادپسازبازدیدازدوبندرکوهمبارکوجاسکازجملهبنادرشرقهرمزگان
که با حضور حسین رئیسی؛ نماینده مردم شرق استان هرمزگان در مجلس شورای
اسالمی انجام شد ،اظهار کرد :توسعه جاسک در سطح ملی؛ بسیار مهم و راهبردی
است و در فاز شناخت؛ به جمعبندی رسیدهایم تا بزرگترین بندر تجاری کشور را در
محدوده شهرستان جاسک احداث کنیم.
وی ادامه داد :در تعامل با وزارت نفت ،جانمایی نهایی مشخص و مطالعات اجرایی سازمان بنادر و دریانوردی در این
رابطه آغاز خواهد شد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه حمل و نقل و تجارت دریایی در شرق تنگه هرمز؛ برای اولین بار
مدنظر قرار میگیرد ،عنوان کرد :قصد داریم تا به جز بندر چابهار بتوانیم پذیرش کشتیهای اقیانوس پیما را در شرق
تنگه هرمز نیز داشته باشیم که این مسئله در محدوده شهرستان جاسک مدنظر قرار خواهد گرفت.

کاهششدیدترددمسافرانپیادهازمرزهابهدلیلکرونا
مدیرکل ترانزیت و حملونقل بینالمللی سازمان راهداری و حملونقل جادهای
از کاهش شدید تردد مسافران زمینی که از مرزهای کشور عبور میکنند خبر داد
و گفت :کرونا باعث ش��ده که تعداد آنها در روز به حدود  ۱500نفر در مرزهای
کشور برسد درحالی که پیش از یکی از مرزهای ایران تا  4000نفر مسافر زمینی
داش��ت که به صورت پیاده وارد کش��ور میش��دند .جواد هدایتی در این باره اظهار
کرد :ش��رایط ،پروتکلها و کنترل هایی که در مرزها اعمال میش��ود کامال تابع
تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی
است و دستورالعمل ها را آنها تعیین می کنند .در این میان سازمان راهداری به عنوان مدیر پایانههای مرزی آن
را به پایانههای مختلف ابالغ میکند و مجری این پروتکلها ایس��تگاههای قرنطینه انس��انی دانش��گاههای علوم
پزش��کی کش��ور در اس��تانهای مختلف اس��ت .وی افزود :یکی از فضاهایی که از س��الهای دور در مرزها داشتیم
قرنطینه انس��انی اس��ت و اساس��ا در پایانههای مرزی یکی از جانمایی هایمان برای پرس��نل مرتبط با بیماریهای
واگیر دار بوده اس��ت که بر اس��اس دس��تور العمل های خاص ش��ان بس��ته به بیماری های مختلف پروتکلهایی را
همیشه درباره اتباع ایرانی و غیر ایرانی مانند غربالگری اعمال و اجرا میکنند.

پروندهخانههایخالیبهامورمالیاتیرسید

یکمیلیون و 150هزار خانه خالی در تور مالیات
گروه مس�کن :براس��اس اعالم معاون وزیر راه و شهرس��ازی
تاکن��ون ی��ک میلی��ون و  ۱50هزار خانه خالی شناس��ایی و در
کارتابل سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
پ��س از تکلیف��ی ک��ه مجلس ب��رای اخذ مالی��ات از خانه های
خالی بر عهده دولت گذش��ته وزارت راه و شهرس��ازی و وزارت
اقتص��اد در حال شناس��ایی و اعم��ال مالیات واحدهای خالی از
سکنه هستند.
طبق اعالم محمود محمودزاده معاون وزیر راه و شهرس��ازی
تاکنون یک میلیون و  ۱50هزار واحد خالی از سکنه شناسایی
و در کارتابل س��ازمان امور مالیاتی قرار گرفته اس��ت .پیش از
این محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی تعداد واحدهای خالی
شناس��ایی ش��ده را یک میلیون و  500هزار واحد عنوان کرده
و گفت��ه ب��ود ک��ه از این تعداد  ۳00هزار واحد به س��ازمان امور
مالیاتی معرفی و به موجب قانون ،این سازمان می تواند برای
اخذ مالیات اقدام کند.
سامانه امالک و اسکان به عنوان پیش نیاز شناسایی وضعیت
سکونت واحدهای مسکونی کل کشور از بهمن ماه سال گذشته
توسط وزارت راه و شهرسازی رونمایی و از مردادماه به مرحله
اجرا رسید.
همزم��ان مجل��س یازدهم اصالحیه طرح مالیات بر خانه های
خالی را که از سال  ۱۳۹4به تصویب رسیده بود در دستور کار قرار
داد و  26آذر ماه  ۱۳۹۹از سوی شورای نگهبان تایید شد.
بر اساس قانون اگر خانه ای بیش از چهار ماه ساکن نداشته باشد،
پس از آن به ازای هر ماه در سال اول شش برابر ،سال دوم ۱2
برابر و سال سوم  ۱8برابر مشمول مالیات متعلق به اجاره خواهد
شد .طبق ماده  5۳قانون مالیات های مستقیم ،درآمد مشمول
مالیات امالکی که به اجاره واگذار میگردد عبارت است از کل
مالاالجاره ،اعم از نقدی و غیر نقدی ،پس از کس��ر  25درصد

اما در طرح جدید مجلس ،مالک خوداظهاری اس��ت .بررس��یها
نش��ان م��ی دهد مالکان همکاری ج��دی در این زمینه ندارند؛
هرچن��د ب��ه باور نمایندگان مجلس اگر مالکان خانه های خالی
از درج اطالعات و خوداظهاری امتناع کنند ،مش��مول دریافت
مالیات میشوند.
به دلیل نبود اطالعات کافی درخصوص وضعیت سکونت حدود
 28میلیون واحد مس��کونی کش��ور که به نظر می رس��د از عدم
اتصال دستگاههای مرتبط حوزه مسکن با یکدیگر نشأت می
گیرد ،تا کنون فقط  50درصد واحدهای کل کش��ور شناس��نامه
دار ش��ده اند .از این میزان که حدود  ۱4میلیون واحد را ش��امل
می شود فقط  ۱0۹هزار واحد به عنوان خالی از سکنه شناسایی
شده است؛ در حالی که مطابق آمار سال  ۱۳۹5بالغ بر  2.6خانه
خالی در کشور وجود دارد.
 مالیات اجاره چیست؟

بابت هزینهها و اس��تهالکات و تعهدات مالک نس��بت به مورد
اج��اره .البت��ه این ن��وع مالیات به واحدهای کمتر از  ۱50متر در
تهران و واحدهای کمتر از  200متر در شهرس��تانها تعلق نمی
گیرد اما در مالیات خانه خالی این معافیت برداشته شده و همه
خانه های خالی از سکنه را شامل می شود.
 چالش های مالیات خانه های خالی

رون��د کن��د خوداظه��اری مال��کان ،تفکیک قائل نش��دن بین
واحده��ای معمول��ی با آپارتمانه��ای لوکس و کمبود طرحهای

تش��ویقی برای س��ازندگان از جمله ضعفهای قانون مالیات بر
خانه های خالی است.
از جمل��ه ایرادات��ی ک��ه ب��ه ای��ن طرح وارد می ش��ود روند کند
خوداظه��اری مال��کان ،تفکیک قائل نش��دن بی��ن خانه های
معمولی با خانه های لوکس و عدم مصونیت کافی س��ازندگان
از مالیات اس��ت که می تواند به کاهش رغبت برای س��اخت و
ساز منجر شود.
مطابق قانونی که در س��ال  ۱۳۹4به تصویب رس��ید وزارت راه
و شهرسازی مکلف به شناسایی واحدهای خالی از سکنه بود.

از سوی رئیس اتحادیه مشاوران امالک اعالم شد:

موج تازه فروش امالک تجاری به خاطر شیوع کرونا
تقریبا یک سال است که شیوع کرونا سبب شده تا اصناف
و کسبه با مشکالت جدی مواجه شوند به طوری که در
این مدت بسیاری از واحدهای صنفی یا تعطیل شدند و
یا مجبور به تعدیل نیروهای خود شدند.
با وجود کسادی بازار کسب و کار ،قیمت امالک تجاری
و میزان رهن و اجارهها در پایتخت موجب تعجب است
به طوری که در بازار می توان مشاهده کرد که مالکان
می��زان اج��اره از ی��ک تا  ۱80میلیون تومان به ازای هر
ماه را از مستاجران مطالبه میکنند.
از ابتدای س��ال تاکنون بیش از یک س��وم مس��تاجران
امالک تجاری به دلیل ناتوانی در پرداخت اجارهها که
ناشی از کسادی و رکود شدید بازار است ،ناچار به فسخ
قراردادهای خود شدهاند.
با این حال همچنان در بازار آگهیهای فراوانی از فروش
ام��الک تجاری و رهن و اجارههای نجومی مش��اهده
میش��ود .مصطف��ی قلی خس��روی ،ریی��س اتحادیه
مش��اوران امالک در گفتگو ب��ا خبرآنالین ،درباره چند
و چ��ون وضعی��ت بازار امالک تجاری توضیحاتی داد و
گفت :کرونا ش��رایط کس��ب و کار را به ش��دت در یک
س��ال اخیر تغییر داده اس��ت .رییس اتحادیه مش��اوران

ام��الک درباره وضعیت ب��ازار امالک تجاری پایتخت
گفت :همیشه خریدار امالک تجاری در بازار به نسبت
امالک مس��کونی کم اس��ت اما باید گفت ملک تجاری
را اگ��ر خری��داری کنید از کنار آن میتوان به باغ ،ویال،
خودرو ،خانه و مسافرت دست یافت.
مصطف��ی قلی خس��روی افزود :اگر خری��دار این گونه
امالک نس��بت به تجارت و  ...آگاهی داش��ته باش��د به
بهترین وجه از ملک تجاری خود استفاده میکند .وی
تاکید کرد :در مجموع مش��تری امالک تجاری در بازار
زیاد نیس��ت .وی درباره می��زان افزایش قیمت امالک
تجاری توضیح داد :هنگامی که قیمت امالک مسکونی
افزایش مییابد بر روی قیمت امالک تجاری نیز اثرگذار

میشود و هنگامی که قیمتها کاهش مییابد این روند
ب��ر روی قیم��ت امالک تجاری نیز موثر میش��ود .این
فعال بازار ملک ادامه داد :از ابتدای سال تاکنون حدود
 ۱00درصد بر قیمت امالک مس��کونی افزوده ش��ده اما
در مورد امالک تجاری این اتفاق نیفتاده بلکه  65تا ۷0
درصد بر قیمت این گونه ملکها باال رفت.
وی تاکید کرد :اکنون قیمت امالک مسکونی در مسیر
کاهش��ی در حال حرکت اس��ت به طوری که در هفته
های گذشته  ۱0تا  ۱5درصد از قیممت مسکن در بازار
کاسته شده و در بازار امالک تجاری شاهد کاهش ۱8
تا  20درصدی نرخ ها خواهیم بود.
خسروی درباره تاثیر پایان یافتن کرونا بر بازار امالک
تج��اری و رون��ق اینگونه ملکها توضیح داد :البته این
مساله بی اثر نیست اما نمیتوان گفت تاثیر زیادی دارد
و بازار اینگونه امالک رونق زیادی پیدا می کند زیرا به
اعتقاد بنده کرونا به این سادگی رخت رفتن نمیبندد به
طوری که تاثیر واکسن حدود  6ماه است و دوباره باید
تزریق شود؛ این بیماری وجود دارد و درنتیجه نمیشود
انتظار داش��ت این مس��اله به سرعت به اتمام میرسد و
مردم به بازار باز میگردند.

آگهیجلبمشارکت
دانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتیدرمانیمازندران

(
نوب

تچ
ه را
م)

پیرو ابالغیه به شماره نامه  700671مورخ  1395/06/07معاون محترم رئیس جمهور و رئیس
محترم سازمان برنامه و بودجه کشور در راستای اجرای بند  19دستورالعمل اجرایی ماده ( 23تبصره
( )10بند (ج) ماده ( )2دس�تورالعمل ماده ( )27قانون الحاق) ،در خصوص «احداث بیمارس�تان
 200تختخوابی آموزشی روانپزشکی مازندران»( ،جایگزین بیمارستان روانپزشکی زارع ساری)
بدینوسیله به اطالع کلیه سرمایهگذاران محترم داخلی و خارجی میرساند در صورتیکه تمایل به
ساخت بیمارستان فوق همراه با قرارداد ،جهت بهرهبرداری با تعرفه دولتی دارند ،درخواست خود
را حداکثر تا تاریخ  99/10/23به آدرس :س�اری – میدان امام (ره) – س�ه راه جویبار – ابتدای
بزرگراه بس�یج – س�اختمان مرکزی دانش�گاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران
– طبقه همکف – واحد امور قراردادهای معاونت توسعه مدیرت و منابع دانشگاه علوم پزشکی
مازندران – کدپستی 4815733971 :تحویل نمایند.
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

ف��رض کنی��د خان��های با نرخ  50میلی��ون تومان پول پیش و 2
میلی��ون توم��ان اج��اره ماهیانه ،اجاره داده می ش��ود .ابتدا باید
اجاره س��الیانه را حس��اب کنید .یعنی  2میلیون تومان را در ۱2
ماه ضرب کنید که معادل  24میلیون تومان میشود .سپس ۱8
درصد مبلغ رهن را به اجاره سالیانه اضافه کنید.
ب��ا توج��ه به ودیع��ه  50میلیون تومانی ۱8 ،درصد آن  ۹میلیون
تومان خواهد شد .یعنی درآمد سالیانه شما مجموع دو عدد 24
میلیون به عالوه  ۹میلیون تومان است که می شود  ۳۳میلیون
تومان 25 .درصد از این درآمد که به نگهداری ساختمان مربوط
می شود معاف از مالیات است .بنابراین عدد  ۳۳میلیون تومان
را در  0.۷5ضرب می کنیم تا درآمد مش��مول مالیات محاس��به
ش��ود .اگر عدد  ۳۳میلیون را در  ۷5صدم ضرب کنیم رقم 24
میلیون و  ۷50هزار تومان به دست می آید.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون وماده  ۱۳آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
و ساختمانهای فاقد سند رسمی
قطعه یک ایالم  -برابر رای شماره  ۱۳۹۹60۳۱500۱00۳۳۱۱مورخ  ۱۳۹۹.0۹.2۹هیات
اول  /هیات دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم فاطمه فتح
الهی  ،فرزند محمد  ،به کد ملی ( 452۹۹888۱۳ششدانگ )یک باب ساختمان  ،به
مساحت  ۱08.82متر مربع  ،پالک شماره  6فرعی از ۱548اصلی  ،واقع در ایالم – محله
بانبرز – کوچه شهادت  ،خریداری شده از قباد فتح الهی و منتسب به مالکیت کلیه
مالکین مشاعی بقدرالسهم .
ل��ذا ب��ه منظ��ور اط��الع عم��وم مراتب در دو نوبت به فاصله ی  ۱5روز آگهی می ش��ود در
صورتیکه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراض داش��ته باشند می
توانن��د ظ��رف م��دت دو م��اه و در م��ورد آگهی های اصالحی ظرف مدت یک ماه از تاریخ
انتش��ار اولین آگهی  ،اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید  ،ظرف مدت
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض  ،دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ،
بدهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند
مالکیت صادر خواهد شد .
تاریخ انتشار نوبت اول  ۹۹.۱0.24 :تاریخ انتشار نوبت دوم ۹۹.۱۱.0۹ :
صفری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرستان ایالم
------------------------------آگهی فقدان س��ند  -آقاي امیرحس��ام خزائی به اس��تناد دو برگ استشهادیه محلی مصدق
ش��ده در دفتر اس��ناد رس��می ش��ماره  ۱4مالرد و بموجب وکالتنامه ش��ماره  60۷2۳مورخ
 ۹۹/۹/۱2دفترخانه ش��ش مالرد مع الواس��طه از طرف مالک آقای یوس��ف شاهق مدعی
است سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  ۱000متر مربع قطعه  52تفکیکی
به ش��ماره  8۳فرعی از ۳6اصلی ،مفروز ومجزا ش��ده از پالک  2۱فرعی از اصلی مزبور،
واقع در مالرد-کهریزک که به ش��ماره چاپی  2/64566۷ذیل ثبت  ۳55۳6صفحه ۳۳
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اخباركوتاه
جدول خاموشی قطعی نیست

س��خنگوی صنعت برق گفت :جداول منتش��ر ش��ده توس��ط
شرکتهایتوزیعنیرویبرقسراسرکشور،برنامهخاموشیهای
احتمالی اس��ت که با تامین س��وخت نیروگاهها و همکاری مردم،
خاموش��یها اعمال نمی ش��ود .به گزارش وزارت نیرو ،مصطفی
رجبی مش��هدی ،با تاکید بر اینکه جداول خاموش��یها را با توجه
به آنکه طی روزهای اخیر سوخت تحویلی به نیروگاهها کاهش
یافت��ه ب��ود اعالم کردیم تا هموطن��ان بتوانند برای فعالیتهای
روزم��ره خ��ود در صورت کمبود س��وخت نیروگاهها برنامهریزی
داش��ته باش��ند ،گفت :همانطور که پیشتر اعالم شده بود ،به دلیل
محدودیتدرتأمینسوختنیروگاههاوافزایشمصرفگازبخش
خانگی،احتمالبروزخاموشیهاوجودداشت،چراکهنیروگاههای
حرارتی کشور عمدت ًا با گاز کار میکنند .وی تاکید کرد :در صورتی
که هموطنان در سراس��ر کش��ور تنها دمای محیط خود را یک
درجه کاهش و روش��ناییهای اضافی را خاموش کنند ،مش��کل
تأمین انرژی کش��ور (گاز و برق) حل میش��ود و نیازی به اعمال
خاموشیها نیست .جداول منتشر شده توسط شرکتهای توزیع
نیروی برق سراسر کشور ،برنامه خاموشیهای احتمالی است که
با صرفهجویی مشترکان خاموشیها اعمال نمیشود .به گفته این
مقام مسئول تاکنون به دلیل همکاری مردم ،خاموشی در بخش
خانگیاعمالنشدهاستکهالبتهبایددراینزمینهازصنایعبزرگ،
شهرکهای صنعتی و دستگاههای دولتی و خصوصی که برای
کاهش مصرف انرژی همکاری کردهاند ،تشکر کرد.
تخفیف خرید بلیت قطار
به متولدان  ۱۲تا  ۲۲بهمن

ش��رکت حمل و نقل ریلی رجا در آس��تانه آغاز چهل و دومین
س��الگرد پیروزی ش��کوهمند انقالب اسالمی ،طرح تسهیالت
وی��ژه س��فر خ��ود را برای متولدان این ای��ام با عنوان «رهپویان
فجر  »۹۹اجرا میکند .معاون اجرایی این شرکت گفت :رجا به
عنوان بزرگترین شرکت خدمات مسافری ریلی کشور و پیشرو
در ارائه خدمات نوین به مسافران ،در راستای بزرگداشت چهل
و دومین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی ،در نظر دارد در بازه
زمانی  ۱2الی  22بهمن ماه س��ال جاری ،مصادف با ایام دهه
مبارک فجر ،تس��هیالت س��فر را برای هموطنان عزیز با عنوان
رهپویان فجر ارائه کند .رضا عصاری افزود :در قالب این طرح،
 ۳0درصد تخفیف برای متولدان  ۱2الی  22بهمن ماه  ۱۳5۷و
 20درصد تخفیف به متولدان  ۱2الی  22بهمن ماه س��الهای
پس از  ۱۳5۷که قصد سفر در بازه حرکتی  ۱2تا  22بهمن ماه
سال جاری را دارند ،ارائه میشود.

دفتر 244بنام مالک فوق الذکرثبت و سند صادرگردیده است که برابر سند شماره 2۷۳۱4
مورخ  52/6/۱8دفترخانه  250تهران در مالکیت مالک متن قرار گرفته اس��ت به علت
اسباب کشي مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا مراتب به
استناد ماده  ۱20آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا سند مالکیت نزد خود میبا شد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید
در یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد
ریاست ثبت اسناد وامالک مالرد-حجری م الف۱۱۳6/
---------------------------------آگهی فقدان سند -آقاي امیرحسام خزائی به استناد دو برگ استشهادیه محلی مصدق شده
در دفتر اسناد رسمی شماره  ۱4مالرد و بموجب وکالتنامه شماره  60۷2۳مورخ ۹۹/۹/۱2
دفترخانه شماره شش مالرد مع الواسطه از طرف مالک آقای یوسف شاهق مدعی است
سند مالکیت ششدانگ یک قطعه زمین بمساحت  ۱000متر مربع قطعه  5۳تفکیکی به
شماره  84فرعی از ۳6اصلی ،مفروز ومجزا شده از پالک  2۱فرعی از اصلی مزبور ،واقع
در مالرد-کهریزک که به ش��ماره چاپی  2/645668ذیل ثبت  ۳55۳6صفحه  2۹دفتر
244بنام مالک فوق الذکرثبت و س��ند صادرگردیده اس��ت که برابر س��ند ش��ماره 2۷۳۱4
مورخ  52/6/۱8دفترخانه  250تهران در مالکیت مالک متن قرار گرفته اس��ت به علت
اسباب کشي مفقود گردیده تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده است ،لذا مراتب به
استناد ماده  ۱20آیین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی میشوند تا چنانچه کسی مدعی
انجام معامله نسبت به پالک فوق ویا سند مالکیت نزد خود میبا شد از تاریخ انتشار آگهی
ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا به ضمیمه سند معامله به این اداره تسلیم ورسید
در یافت نمایند در غیر این صورت پس از انقضای مدت مذکور ونرسیدن واخواهی نسبت
به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام خواهد شد
ریاست ثبت اسناد وامالک مالرد-حجری م الف۱۱۳۷/

فراخوانتجدیدمناقصهعمومییکمرحلهای
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تا
ول

ش��هرداری امیرکال در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای زیرس��ازی و آس��فالت ،اجرای تک جدول و کانیو و همچنین اجرای دیوار حفاظتی
در مس��یر جاده س��احلی حاش��یه بابلرود به ش��ماره  20۹۹0۹۳5۹5000002رااز طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید .کلیه
مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات
الکترونیکی دولت (س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irو هم بصورت دس��تی انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت
عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ  ۹۹/۱۱/8می باشد .ضمنا شرکت کنندگان باید عالوه بر بارگزاری مستندات خواسته شده در سامانه ستاد
مدارک را (پاکتهای سه گانه) تا مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند تا در کمیسیون مناقصات مطرح گردد.
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :تا ساعت  ۱۱:۳0روز شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/۱8
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :ساعت  ۱4:۳0روز سه شنبه تاریخ ۹۹/۱۱/28
زمان بازگشایی پاکت ها :ساعت  ۱0روز چهارشنبه تاریخ ۹۹/۱۱/2۹
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :آدرس :مازندران-
امیرکال -خیابان امام خمینی (ره) شهرداری امیرکال و تلفن 0۱۱۳2۳52۱60
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه  -۳ر ۱0/۱5
مرکز تماس02۱4۱۹۳4 :
دفتر ثبت نام 88۹6۹۷۳۷ :و 85۱۹۳۷68
علی اصغر اسدی اميری  -شهردار

انرژی :امیر مهدی نعمتی

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

مدير سازمان آگهی :مریم کاظمی ،فکس66435765 :
تلفكس66431022 :

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

روزنامهصبحايران
اقتصادي،سياسيواجتماعي

ليتوگرافي و چاپ:گل آذین66791365-66

تجارتآنالين www.tejaratonline.ir :پست الكترونيك تحريريه tejarateditor@gmail.com :پستالكترونيك سازمانآگهيهاtejaratnewspaper@gmail.com :
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سالمت
وزیر بهداشت گفت :نگرانی از مجموعه کالنشهرها
به ویژه تهران داریم و براساس گزارشات همکاران
م��ا ،آمار ارائه ش��ده از رعای��ت پروتکلها در تهران
نصف ش��ده و به حدود  ۳۹درصد رس��یده است .این
زنگ خطر بزرگی اس��ت و در آینده نزدیک گرفتار
خواهیم شد چرا که بین رعایت پروتکلها و موارد
بس��تری رابطه مستقیم وجود دارد.به گزارش ایلنا،
س��عید نمکی با بیان اینکه که اگر هوش��یار نباشیم
از ای��ن وی��روس زیان خواهیم دید ،اظهار داش��ت :
نگرانی از مجموعه کالنشهرها به ویژه تهران داریم
و براس��اس گزارش��ات همکاران ما ،آمار ارائه شده
از رعای��ت پروتکله��ا در ته��ران نصف ش��ده و به
حدود  ۳۹درصد رسیده است .این زنگ خطر بزرگی
است و در آینده نزدیک گرفتار خواهیم شد چرا که

وزير بهداشت هشدار داد؛

نگران موج تازه کرونا هستیم

نکرده ایم .نمکی در تش��ریح
وضعیت کرونا در اس��تانهای
مختلف کشور گفت :متاسفانه
اس��تانهای ش��مالی به ویژه
مازندران استان ملتهبی است
و بیش از هزار و  ۱00بستری در
استان مازندران داریم و اگرچه
با همکاری همه دستگاهها به حداقل ممکن رسیده
است اما هنوز هم رقم باالیی است .او درباره واکسن
کرونا گفت :در ثبت واکسن  4منبع مهم در جهان

بین رعایت پروتکلها و موارد
بس��تری رابطه مستقیم وجود
دارد .وزیر بهداش��ت با اش��اره
به مکانهای پرخطر گفت :در
تهران اتوبوس ،مترو ،بازارها
و مراک��ز خرید از جمله اماکن
پرخطر هستند .او با بیان اینکه
نتوانس��تیم ظرفیت مترو و اتوبوس را در این مدت
افزایش دهیم گفت :این گرفتاری است که ما باید
ب��رای م��ردم آن را ح��ل میکردی��م و تاکنون حل

حوادث

وج��ود دارد ک��ه یک��ی از آنها اروپایی اس��ت ،یک
منبع مربوط به کشور چین و یک سازنده در کشور
روسیه و دو شرکت تولید کننده در کشور هندوستان
ک��ه پروندهه��ای آنها رس��یدگی و کار آنها رو به
اتمام اس��ت و بعالوه آنچه که در س��بد کوواکس
داریم و کمپانیهای معتبر اروپایی و آس��یایی قرار
دارند.امیدواری��م به زودی بتوانیم واکس��ن را برای
گروههای آس��یبپذیر وارد کش��ور کنیم.نمکی در
خصوص واکس��ن ساخت داخل گفت :واکسنی که
در انس��تیتو پاس��تور با انتقال دانش فنی کشور کوبا
پیگیری ش��د به نهایت رس��یده اس��ت.او ادامه داد:
کارآزمایی بالینی واکس��ن برکت به خوبی در حال
پیش روی است و انستیتو رازی اجازه تست را گرفته
و به زودی این مرحله نیز شروع خواهد شد.

قاب روز

خودزنی  10231نفر برای گرفتن ديه!

بارش برف و باران در برخی مناطق كشور
مدیرکل پیشبینی و هش��دار سریع سازمان
هواشناس��ی از بارش برف و باران در برخی
مناط��ق کش��ور خب��ر داد و گفت :پیامد ورود
س��امانه بارش��ی جدید به کشور بارش برف
و ب��اران ،وزش ب��اد ش��دید و در ارتفاع��ات
کوالک برف است.صادق ضیاییان مدیرکل
پیشبینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی
در گفت و گو با ایس��نا با اش��اره به اینکه بر
اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی
طی روز آینده در بیش��تر مناطق کشور جوی
پایدار حاکم خواهد بود ،اظهار کرد :از این رو
افزایش غلظت آالیندههای جوی و کاهش
کیفیت هوا در شهرهای صنعتی و پرجمعیت
دور از انتظار نیست.وی با بیان اینکه پنجشنبه
( ۹بهمن) س��امانه بارش��ی از نوار غربی وارد
کش��ور میش��ود و ش��مال غ��رب ،غ��رب،
بخشهای��ی از جنوب غرب و ارتفاعات البرز

سرپرست دفتر امور معاینات بالینی سازمان پزشکی
قانونی کشور گفت :در  ۹ماهه سال جاری  ۱0هزار و
 2۳۱موردخودزنیکهباادعاینزاعوباهدفدریافت
دیهوخسارتانجامشدهبود،درمراکزپزشکیقانونی
کش��ف و به مراجع قضائی ،اعالم ش��د.به گزارش
تس��نیم ،دکتر فرزانه مهدیزاده با بیان اینکه در ۹
ماههسالجاری ۱0هزارو 2۳۱موردخودزنی(هفت
ه��زارو 886م��ردودوه��زارو ۳45زن)کهباادعای
نزاع و با هدف دریافت دیه و خسارت انجام شده بود،
در مراکز پزشکی قانونی کشف و به مراجع قضائی،
اعالم شد ،اظهار کرد :همچون تصادفات ساختگی،
بسیاری از موارد خودزنی که با ادعای نزاع و درگیری
انجام میشود ،توسط کارشناسان با تجربه پزشکی
قانونی قابل تشخیص است.وی افزود :متأسفانه در
سالهایاخیرمواردیدیدهشدهاستکهفردیاافرادی
بهقصدکالهبرداریواخذخسارت،باکمکشخص

ميناوند شرايط جدا شدن از دستگاه تنفس را ندارد

ف��وق تخص��ص بیماریه��ای عفونی گفت:
عالئ��م حیات��ی مهرداد میناوند پایدار و طبیعی
اس��ت ،اما هنوز ش��رایط جدا ش��دن از دستگاه
تنف��س مصنوعی را ندارد .به گزارش باش��گاه
خبرن��گاران ج��وان ،مس��عود مردان��ی ،فوق
تخصص بیماریهای عفونی در گفت و گوی
زنده تلویزیونی درباره آخرین وضعیت جسمانی
مه��رداد میناون��د ،اظهار ک��رد :در حال حاضر
مه��رداد میناوند به دس��تگاه تنفس مصنوعی
متصل است.
او اف��زود :عالئ��م حیات��ی مانند نبض ،فش��ار
خ��ون و درج��ه حرارت بدن این پیشکس��وت
فوتبال کامال پایدار و طبیعی اس��ت ،اما هنوز
ش��رایط جدا شدن از دستگاه تنفس مصنوعی
را ندارد .همکارانمان در بخش  ICUبیمارستان
از مداخالتی را انجام خواهند داد تا مش��خص

یا اشخاص دیگر صدماتی متعدد و نسبت ًا شدید که
حتی ش��امل شکستگیهای استخوانی میشود در
خ��ودایج��ادمیکنندکهبعض ًامنجربهایجادنقص
عضوهای ماندگار در افراد میش��ود.وی بیان کرد:
این افراد با ادعای حدوث این آس��یبها و عوارض در
سانحه تصادف (که ساختگی است) یا با ادعای نزاع
و درگیری به هدف دریافت دیه و جبران خسارت به
پزشکیقانونیمراجعهمیکننددرحالیکهبسیاریاز
این صدمات ساختگی قابل تشخیص است.

ساخت لنج فایبرگالس – بوشهر /باشگاه خبرنگاران

محيط زيست

پزشكی

مرکزی را در برمیگیرد ،گفت :طی روز جمعه
( ۱0بهمن) با تقویت س��امانه بارشی گستره
بارش در ش��مال غرب ،غرب ،جنوب غرب،
دامنههای زاگرس مرکزی و جنوبی ،سواحل
غرب��ی دری��ایخزر و دامنههایجنوبی البرز
مرک��زی خواهد بود.ضیاییان ادامه داد :طی
روز ش��نبه ( ۱۱بهمن) فعالیت سامانه بارشی
در ش��مال غرب ،غرب ،سواحل دریای خزر،
دامنههای جنوبی البرز مرکزی ،شمال شرق،
جن��وب غرب و دامنههای زاگرس مرکزی و
جنوبی و با شدت ضعیفتر در برخی مناطق
شرقی کشور پیشبینی میشود.وی با اشاره
به اینکه طی روز یکشنبه ( ۱2بهمن) سامانه
بارش��ی از ش��رق و شمال شرق کشور خارج
میش��ود ،اظهارکرد :پیامد ورود این سامانه،
ب��ارش ب��رف و باران و وزش باد ش��دید و در
ارتفاعات کوالک برف است.

ش��ود امکان جداس��ازی بیمار از دستگاه وجود
دارد یا خیر.
مردانی تصریح کرد :باید توجه داشت مشکلی
که کرونا برای ریه افراد ایجاد میکند تا مقدار
زی��ادی مع��ده را ه��م درگیر خواه��د کرد .در
بیماران کرونایی تبادل اکس��یژن در ریه دچار
اش��کال میش��ود و به همین علت احتمال دارد
ارگانه��ای حیاتی از جمله مغز ،قلب و کلیهها
دچار کمبود اکسیژن شوند.

فوتبال

استقالل به گروه مرگ عادت دارد
پیشکسوت تیم فوتبال استقالل معتقد است
این تیم در لیگ قهرمانان آس��یا به گروه مرگ
عادت دارد و همیش��ه کارش در این مس��ابقات
سخت بوده است.ستار همدانی در گفتوگو با
تسنیم ،درباره همگروهی تیم فوتبال استقالل
با الدحیل قطر ،االهلی عربس��تان و الش��رطه
ع��راق در گ��روه  Cرقابتهای لیگ قهرمانان
آسیا ،اظهار داشت :قبال هم استقالل در گروهی
قرار گرفته بود که خیلی به این گروه ش��باهت
داشت .استقالل با الدحیل که یکی از بهترین
تیمهای قطر اس��ت ،همگروه اس��ت .تیمهای
قطری همیش��ه سرمایهگذاری خوبی در لیگ

قهرمانان آس��یا دارند .این تیم مس��لم ًا یکی از
تیمهای با برنامه لیگ است .علی کریمی هم
در این تیم بازی میکند و استقالل برابر الدحیل
کار سختی خواهد داشت.وی با اشاره به دیگر
تیمهای این گروه تصریح کرد :الش��رطه جزو

تیمهای قدیمی است که قب ً
ال با اسم پلیس از
آن یاد میش��د .تیمهای عراقی از لحاظ مالی
مث��ل ما مش��کالتی دارند ول��ی فیزیکی بازی
میکنند و همیش��ه مقابل تیمهای ایرانی کار
س��ختی دارند .تیمهای عربستانی اما از لحاظ
سرمایهگذاری چیزی بین فوتبال ایران و قطر
هس��تند .االهل��ی هم یک��ی از تیمهای قوی
عربس��تان است.پیشکس��وت استقالل عنوان
کرد :با این حال استقالل در آسیا با دو قهرمانی
خ��وش آوازه اس��ت .تیمه��ای دیگر هم روی
اس��تقالل حس��اب باز میکنند و میدانند کار
سختی مقابل این تیم دارند.

فناوری

هرس درختان ميوه با كمك يك ربات
بناب��ر گ��زارش "دانش��گاه هوفنهای��م" آلمان
حدود  80درصد از درختان میوه آن کش��ور به
ط��ور منظ��م هرس نمیش��وند و این در حالی
اس��ت که انجام این کار باعث میشود درختان
ساختاری قویتری و در برابر بیماری مقاومت
بیش��تری داش��ته باش��ند.به گزارش ایسنا و به
نق��ل از گیزم��گ ،ب��ه همین دلی��ل گروهی از
محققان "دانش��گاه هوفنهایم" آلمان در حال
توس��عه یک ربات برای انجام این کار هس��تند.
ای��ن ربات چرخدار که "فونیکس"()Phoenix
ن��ام دارد توس��ط دکتر "دیوی��د رایزر"(David

 )Reiserتکنس��ین کش��اورزی" ،جون��اس
اس��تراب"( )Jonas Straubدانشجوی مقطع
دکترا و "جوناس بویسن"()Jonas Boysen
دستیار تحقیق در حال تولید است.کار این ربات

به گونهای است که ربات ابتدا برای شروع هرس
درخت با انجام یک چرخش دایره وار و با استفاده
از م��اژول "لیدار" و دوربین نوری یک اس��کن
س��ه بعدی از درخت انجام میدهد .سپس یک
کامپیوتر یکپارچه با استفاده از دادههای اسکن
ی��ک م��دل ابر نقطهای از درخت ایجاد میکند
که س��اختار س��ه بعدی تاج آن را نشان میدهد.
در مرحله بعدی ،یک نرم افزار مبتنی بر هوش
مصنوعی ساختار را تجزیه و تحلیل خواهد کرد
و تعیین میکند که کدام شاخهها برای حفظ تاج
در شکل مطلوب باید اصالح شوند.

پژوهش

«چاقها»زودتربهسرطانمبتالمیشوند
ف��وق تخصص خون و س��رطان گفت:یکی از
دالیل ش��ایع س��رطانها چاقی است؛ به ویژه
چاقی در ایجاد س��رطان روده که از ش��ایعترین
سرطانها و یکی از علتهای مهم مرگ و میر
در جهان اس��ت نقش تاثیرگذاری دارد.حسین
کام��ران زاده ،فوق تخصص خون و س��رطان
در گفتوگو با فارس در پاس��خ به این پرس��ش
که «چه ارتباطی بین چاقی و ابتال به سرطان

وج��ود دارد؟» ،گف��ت :عوام��ل زیادی در بروز
س��رطان موثرند اما چاقی یکی از دالیل ش��ایع
سرطانهاس��ت که در منابع علمی به آن بس��یار
اشاره شده است.
وی ادامه داد:یکی از دالیل شایع سرطانها که
در منابع علمی به آن بس��یار اش��اره شده ،چاقی
است؛ به ویژه چاقی در ایجاد سرطان روده که
از ش��ایعترین سرطانها در تمامی جهان و یکی

از علتهای مهم مرگ و میر در جهان اس��ت
نق��ش تاثیرگذاری دارد.فوق تخصص خون و
س��رطان افزود :ثابت ش��ده اگر فردی مبتال به
س��رطان روده بوده و بهبود پیدا کرده باش��د با
کاهش وزن میتواند از برگش��ت این بیماری
جلوگی��ری کن��د .چاقی یکی از علل عمده بروز
س��رطان سینه در خانم ها و سرطان پروستات
در آقایان است.

نوب

مناقصهعمومی

تا
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شهرداری مالرد درنظر دارد پروژه حفظ و نگهداری فضای سبز شهر مالرد را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط طبق شرایط
مشروحه ذیل واگذار نماید
 - ۱دارا بودن گواهی صالحیت پیمانکاری حداقل رتبه  ۳کشاورزی از سازمان مدیریت و برنامهریزی
 -2سپرده شرکت در مناقصه به میزان  ۷/500/000/000ریال که می بایست همراه اسناد مناقصه تحویل گردد.
 -۳پرندگان اول و دوم و سوم  .ماقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
 -4کلیه متقاضیان واجد ش��رایط میتوانند پس از انتش��ار آگهی با ارایه معرفی نامه و گواهی صالحیت پیمانکاری معتبر جهت دریافت اس��ناد مناقصه و
کسب اطالعات بیشتر از تاریخ  ۹۹/۱۱/۱6لغایت  ۹۹/۱۱/2۷از ساعت  ۹لغایت  ۱2/۳0به امور قراردادها شهرداری مالرد مراجعه و از تاریخ ۹۹/۱۱/۱6
لغایت س��اعت ( ۱4/۳0پایان وقت اداری) مورخ  ۹۹/۱۱/2۷پیش��نهادهای خود را تحویل دبیرخانه ش��هرداری مالرد نمایند .زمان گش��ایش پیش��نهادها
در ساعت  ۱500مورخ  ۹۹/۱۱/2۷میباشد.
 -5هزینه آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -6متقاضیان می بایس��ت جهت دریافت اس��ناد مناقصه معرفی نامه (بهمراه کارت شناس��ایی ملی) و اصل فیش واریزی بمبلغ  2/000/000ریال به
حساب شماره  ۱00۷۹082۹44۳بانک شهر بنام شهرداری مالرد تحویل امور قراردادها نمایند.
 -۷برآورد پروژه  ۱50/000/000/000ریال و محل اجرا شهر مالرد میباشد مدت اجرا  ۱2ماه و سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج گردیده
است .شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
محمد صادق كوليوند -شهردار مالرد

وزارت جهاد کشاورزی
سازمان جنگلها ،مراتع و آبخیزداري کشور
ادارهکل منابع طبیعي و آبخیزداری استان تهران

فراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
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اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در نظر دارد مناقصه عمومی پروژه های مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت
برگزار نماید .کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات
الکترونیکی دولت(ستاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در
سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۹۹/۱۱/08می باشد.
ردیف

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

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

زير نظر شورای سردبيری
صنعت و تجارت :سعید قلیچی

عنوان پروژه

اجرای عملیات جنگلکاری و توسعه به مساحت  ۱28هکتار
۱
درحوزه امامه منطقه درازچال فشم شهرستان شمیرانات

مبلغ پایه
(ریال)

شماره فراخوان

5۳00

20۹۹004۱4۱0000۷2

مبلغ تضمین مهلت زمانی مهلت زمانی ارائه زمان بازگشایی پاکتها /
ساعت
پیشنهاد
(میلیون ریال) دریافت اسناد
265

۹۹/۱۱/۱۳
ساعت۱۹:00

۹۹/۱۱/25
ساعت۱2:00

۹۹/۱۱/26
ساعت8:00

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت  :مطابق برنامه زمانبندی جدول فوق.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد  :مطابق برنامه زمانبندی جدول فوق.
_هزینه انتشار آگهی به عهده ی برنده ی مناقصه می باشد.
_ پیمانکاران واجد شرایط و دارای گواهینامه صالحیت مرتبط با اسناد موجود درسامانه مذکور مجاز به شرکت در مناقصه می باشند.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:
آدرس :تهران – بزرگراه شهید نواب صفوی -باالتر از میدان جمهوری اسالمی -خیابان شهید کلهر غربی – پالک  246تلفن 66۹0644۳
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :مرکز تماس  4۱۹۳4دفتر ثبت نام 85۱۹۳۷68 :و 88۹6۹۷۳۷
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان تهران

