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فاجعه در بودجه 
حسن حسن خانی 

پژوهشگر اقتصادی 

سرمقاله

 در روزه��ای گذش��ته 
مجل��س کلیات الیحه 
ب��ودج�����ه 1400 را 
نپذیرفت و این الیحه بر اساس قانون به 
دولت بازگش��ت داده ش��د، در این شرایط 
دو س��ناریوی کلی وجود دارد؛ س��ناریوی 
اول اصالح الیحه و ارس��ال مجدد آن به 
مجل��س برای تصوی��ب بودجه در زمان 
باقیمانده تا پایان س��ال اس��ت که چندان 
محتمل به نظر نمی رسد، اما سناریوی...
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گزارش ویژه

 بنیاد شهید مزایده منزل مسکونی 
خانواده معظم شهید در لرستان  توسط 

بانک صادرات ایران را تکذیب کرد

 دامنه نوسان خریدوفروش سهام منفی 2 و مثبت 6 درصد شد

تغییر دامنه نوسان بورس  
مُسکن یا درمان؟!

 کدام کشورها خریدار خودروی ایرانی هستند؟
 تخت گاز خودروهای ایرانی 

 در جاده های دنیا  
گروه صنعت و تجارت: به دلیل شرایط تحریم ها و مشکالت در تامین قطعات و تولید 
خودرو، اولویت با تامین نیاز بازار داخلی اس��ت و صادرات خاصی وجود ندارد. حدود ۳ 
سال است که واردات خودرو به کشور ممنوع شده و امکان ورود هرگونه خودرو به داخل 
کشور به دلیل تغییر در ضوابط واردات خودرو و ممنوعیت ثبت سفارش وجود ندارد، اما 
در مقابل صادرات خودرو امکان پذیر است و خودروسازان می توانند هم در کشور های 

دیگر خودرو صادر کنند، هم در آنجا کارخانه بگذارند...                              صفحه 6
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وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه واکسن معتبر و قابل اعتماد را به 
مردم تزریق می کنیم، در عین حال از آغاز واکسیناسیون کرونا 
در کشور از روز سه شنبه جاری و با اولویت کادر درمان خبر داد. 
به گزارش ایسنا، دکتر سعید نمکی در آیین رونمایی از کارآزمایی 
بالینی واکسن موسسه سرم و واکسن سازی رازی )واکسن رازی 
کوو پارس( درباره زمان آغاز واکسیناسیون کرونا، گفت: خبر را 
شنیده اید که طبق قولی که داده بودیم که واکسیناسیون کرونا 

را قبل از ۲۲ بهمن در کشور آغاز کنیم....

 رئیس جمهور با اشاره به ارجاع الیحه بودجه 1400 از مجلس، 
گفت: از آنجا که دولت همواره در تالش برای تعامل و گفت 
و گو با سایر قوا برای انجام امور کشور بوده است، با توجه به 
شرایط خاص کشور در آستانه بهره گیری از ثمرات مقاومت 
حداکثری ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی توان زمان و 
امور را صرف اختالف و چالش ها کرد.به گزارش ایلنا، حسن 
روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه 

برخی اقداماتی که در بررسی و رد الیحه ...

 آغاز واکسیناسیون کرونا 
 از روز سه شنبه

جنجال های بودجه  در 
اقتصاد تأثیر منفی می گذارد

 صفحه2 صفحه 8

لغوعملیتحریمهاشرطبازگشتایرانبهتعهداتبرجامی
  رهبر انقالب مطرح  کردند

 نگرانی از  شفافيت آرا 
عباس مقتدایی 

نماینده اصفهان در مجلس

يادداشت

 موضوع ش��فافیت آرا 
در مجل��س یازدهم و 
در س��ال اول به اندازه کافی برای تبدیل 
شدن به یک قانون مورد توجه نمایندگان 
بود؛ اما نکته ای که در صحن مجلس برای 
»کلیات طرح شفافیت آرا نمایندگان« رخ 
داد این بود که نمایندگان در جریان رأی 
گیری به دو گروه تقریبا مس��اوی از نظر 
تع��داد نف��رات تبدیل ش��دند؛ عده ای که 
معقتد بودند باید حد و مرزهای ش��فافیت 

آرا با دقت بیشتر یا با برخی از ...
ادامه در صفحه 3



2
1442 جمادی الثانی   25    1399 بهمن   20  دوشنبه 
M o n 8 F e b . 2 0 2 1 8 p a g e 

مشکالت جدی در عرصه دیپلماسی
 نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در واکنش به ادعای 
وال استریت ژورنال نوشت: دیپلمات ها باید وسیع  فکر کنند. چه 
کسی به بقایای مواد رادیواکتیو اهمیت می دهد که از ۲0 سال 
پیش، وقتی ایران تصمیم گرفت تعدادی  از آزمایش هایش را 
متوقف کند، باقی  مانده اند. به گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف 
در توییت��ر اف��زود: اگر برخی دیپلمات ها در این اوضاع بحرانی 
توجه بیشتر به گذشته می کنند پس همه ما با مشکالتی مهم 
و ج��دی  مواجهی��م. م��ن به خبرنگارها که باید  وظیفه ش��ان را 
انج��ام دهن��د  کاری ن��دارم، انتقاد من از دیپلمات هاس��ت که 
موقعیت و مس��ئولیتی متفاوت دارند و اگر نتوانند بین مس��ائل 
اولیه و ثانویه تفاوت قائل  ش��وند، با مش��کالتی واقعی و جدی 

مواجه می شویم.

ادعاهای بی اساس و خصمانه نتانیاهو 
 نخس��ت وزیر اس��رائیل به طرح ادعاهای بی اساس علیه ایران 
پرداخت.ب��ه گ��زارش ایلن��ا از دویچه ول��ه، بنیامین نتانیاهو در 
واکن��ش ب��ه رای دادگاه بین الملل��ی کیف��ری مبنی بر ش��روع 
تحقیقات جنایات جنگی در س��رزمین های فلس��طینی، مدعی 
شد: دیوان بین المللی کیفری باید دیکتاتورهای ایران و سوریه 
را که تقریبا همه روزه مرتکب جنایات وحش��تناک می ش��وند 

مورد تحقیق قرار دهد.

انتقال محکومین بین ایران و روسیه 
 نمایندگان در جلس��ه علنی مجلس ش��ورای اسالمی با الیحه 
موافقتنام��ه انتق��ال محکومین بین دولت جمهوری اس��المی 
ایران و دولت فدراس��یون روس��یه موافقت کردند. به گزارش 
ایلنا،از مجموع ۲۲0 نماینده حاضر در صحن آنان با 1۹۵ رأی 
مواف��ق، 1 رأی مخال��ف و 4 رأی ممتنع موافقت کردند. در این 
موافقتنامه آمده اس��ت:موافقتنامه انتقال محکومین بین دولت 
جمهوری اس��المی ایران و دولت فدراس��یون روس��یه مشتمل 
بر یک مقدمه و بیس��ت و یک ماده به ش��رح پیوس��ت تصویب و 
اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.در تبصره آن نیز آمده است: 
رعایت اصول هفتاد و هفتم)۷۷(، یکصد و بیست و پنجم)1۲۵( 
و یکصد و سی و نهم)1۳۹( قانون اساسی در اجرای این قانون، 

الزامی است.

ورود نماینده ویژه سازمان ملل به تهران 
 مارتین گریفیتس فرس��تاده ویژه س��ازمان ملل متحد در امور 
یم��ن ب��رای رایزنی و تبادل نظر با مقامات جمهوری اس��المی 
ایران در خصوص حل بحران یمن وارد تهران شد. به گزارش 
ایلنا،عربستان با تشکیل ائتالفی از چند کشور عربی و با همراهی 
آمریکا و رژیم صهیونیستی از فروردین سال ۹4 کشور فقیر و 
اسالمی یمن را مورد حمله نظامی از زمین، دریا و هوا قرار داد. 
این تجاوز نظامی تاکنون هیچ دس��تاوری برای ریاض نداش��ته 
و تنها به ویرانی کشور یمن و کشته شدن هزاران غیر نظامی 

در این کشور منجر شده است.

سوال ملی از وزیران علوم و اقتصاد 
 عض��و هی��ات رییس��ه مجل��س از اع��الم وصول س��وال ملی 
»س��یدمصطفی آقامیرس��لیم« نماینده تهران از وزیر علوم خبر 
داد و افزود: این سوال ملی در خصوص عدم برنامه مناسب جهت 
بهره مندی از نظرات س��رمایه عظیم علمی متش��کل از ۸0 هزار 
عضو هیأت علمی و بیش از ۳ میلیون و ۵00 هزار دانشجو برای  
چاره جویی حل مشکل کشور است. به گزارش ایرنا، حسینعلی 
حاجی دلیگانی گفت: سوال ملی »معین الدین سعیدی« نماینده 
چابهار نیز از وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص علت کم 
توجهی وزارت علوم به کیفیت بخشی به آموزش های کاربردی 
مرتبط با مش��اغل کش��ور نیز اعالم وصول شد.وی عنوان کرد: 
سوال ملی »شهریار حیدری« نماینده قصرشیرین نیز از وزیر امور 
اقتص��ادی و دارای��ی در خصوص عدم تحقق برنامه های وزارت 
اقتصاد و دارایی در حوزه های مختلف اقتصادی از جمله ارزش 
پول ملی، نابسامانی در بورس و اوراق بهادار، مشکالت عدیده 
گمرکات، سازمان خصوصی سازی، سهام عدالت و مناطق آزاد 

صنعتی و ویژه نیز به صورت عادی اعالم وصول شد.

بایدن مایل به احیای برجام
استاد علوم سیاسی دانشگاه هاملین گفت: بایدن مایل به مذاکره 
مجدد و احتمااًل احیای دوباره توافق هسته ای با ایران است، این 
کار سختی است؛ چون بین دو کشور بی اعتمادی و اختالف های 
زیادی بعد از خروج ترامپ از برجام وجود دارد و شرایط با دوران 
قبل از ترامپ متفاوت اس��ت بنابراین تالش زیاد و حس��ن نیت 
زیادی می خواهد تا اختالف ها برطرف شود. اکنون فرصتی در 
زمینه بهبود روابط آمریکا و ایران فراهم شده است. دیوید شولتز 
در گفت وگو با ایلنا با اشاره به بدعهدی های اروپا در قبال ایران 
گفت: در دوران ترامپ اروپا برای نجات برجام و اجرای تعهدات 
خود با توجه به فش��ار آمریکا در ش��رایط س��ختی بود. اروپا فاقد 
رهبری واحد برای مخالفت با ترامپ و از طرفی هم تجزیه شده 
و بدون اتحاد بود.وی با اشاره به آخرین وضعیت توافق هسته ای 
اضافه کرد: بدون شک برجام در دوران بایدن مورد مذاکره مجدد 
قرار می گیرد؛ چراکه بایدن تالش خواهد کرد تا رهبری ایاالت 

متحده را به دوران قبل از ترامپ بازگرداند.

کاندیدای نظامی اتفاق جدیدی نیست
 عضو شورای مرکزی موتلفه گفت: بحث نظامی ها اصال موضوع 
جدیدی نیس��ت، ما همواره در مجلس نمایندگانی داش��تیم که 
سابقه نظامی داشتند، هم اکنون نیز هستند. در انتخابات ریاست 
جمهوری هم افراد نظامی مختلفی کاندیدا شدند اما چیزی که 
اهمیت دارد رای مردم است. امیررضا واعظ آشتیانی در گفت وگو 
با ایلنا با بیان اینکه »با طرح کاندیدای نظامی می خواهند درگیری 
گفتمانی ایجاد کنند«، اظهار داش��ت: ش��ما در هیچ جای قانون 

نمی بینید که نظامی ها را از کاندیداتوری ممنوع کرده باشد.  

سياسي

 رهبر انقالب بیان کردند: ایران هنگامی به تعهدات برجامی خود 
بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در حرف 
یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راس��تی آزمایی 
ایران قرار گیرد. این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری 
اسالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است و هیچکس از آن عدول 

نخواهد کرد.
ب��ه گزارش ایس��نا، حضرت آی��ت اهلل خامن��ه ای در دیدار جمعی 
از فرمانده��ان نی��روی هوای��ی و پدافن��د هوای��ی ارت��ش، بیعت 
تاریخ��ی هماف��ران ب��ا امام خمین��ی)ره( در 1۹ بهمن ۵۷ را یکی 
از شگفتی س��ازی های مه��م و از عوام��ل اصلی پیروزی انقالب و 
همچنین نشان دهنده خطای محاسباتی آمریکایی ها برشمردند 
و گفتند: الزمه اس��تمرار حرکت پرش��تاب انقالب، حضور مردم 
در صحن��ه، کار و ت��الش بی وقف��ه، اتح��اد کلمه بخصوص میان 
 مسئوالن، اعتماد به وعده الهی و افزایش مؤلفه های قدرت ملی

 در عمل است.
رهبر انقالب قضایای فضاحت بار اخیر آمریکا و س��قوط ترامپ را 
افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی و سیاس��ی آمریکا خواندند و 
با اش��اره به اظهارنظر مقام های اروپایی و آمریکایی درباره برجام 
و تحریم ه��ا تأکی��د کردند: آمریکایی ها و اروپایی ها حق هیچ گونه 
ش��رط گذاری ندارند؛ زیرا تعهدات برجامی خود را نقض کردند و 
آن طرفی که باید ش��رط بگذارد جمهوری اس��المی اس��ت زیرا به 
تعهدات خود پایبند بود؛ بنابراین ایران هنگامی به تعهدات برجامی 
خود بازخواهد گشت که آمریکا همه تحریم ها را در عمل و نه در 
حرف یا بر روی کاغذ، لغو کند و این لغو تحریم ها مورد راستی آزمایی 
ایران قرار گیرد. این، سیاست قطعی و غیرقابل برگشت جمهوری 
اسالمی و مورد اتفاق همه مسئوالن است و هیچکس از آن عدول 
نخواهد کرد.فرمانده کل قوا در این دیدار حادثه 1۹ بهمن 1۳۵۷ 
را از ایام اهلل خواندند و افزودند: جدا شدن بخش مهمی از ارتش و 
پیوستن آنها به امام و مردم شبیه معجزه بود زیرا تکیه اصلی رژیم 
طاغوت به ارتش و ساواک بود و در نهایت از آنجایی ضربه خوردند 

که هیچ گاه تصور نمی کردند.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای به خطای محاس��باتی عجیب دولت 
دموکرات آمریکا در آن زمان، در ارزیابی ش��رایط کش��ور و مردم 
نیز اشاره کردند و گفتند: آمریکایی ها به ارتش شاهنشاهی بسیار 
امیدوار بودند و بر اساس اخبار قطعی، کودتایی را طراحی کرده بودند 
تا با دس��تگیری س��ران و پیش��روان انقالب و با استفاده از خشونت 
گسترده علیه مردم، مانع سقوط رژیم شوند اما یکی از عواملی که 
نقشه شیطانی آنها را باطل کرد، حرکت نیروی هوایی در نوزدهم 
بهمن بود. ایشان با تأکید بر اینکه خطای محاسباتی آمریکا در قبال 

ایران ادامه دارد و همچنان درک و شناخت صحیحی از ملت ایران 
ندارند، افزودند: یک نمونه از این خطای محاسباتی در فتنه ۸۸ بود 
که رییس جمهور دموکرات آمریکا به خیال آنکه کار را تمام خواهد 
کرد، رسماً از فتنه حمایت کرد.رهبر انقالب اسالمی تحریم های 
بی سابقه با هدف از پا درآرودن ایران را نمونه دیگری از خطاهای 
محاسباتی آمریکا برشمردند و گفتند: یکی از همان احمق های درجه 
یک، دو سال پیش گفته بود که عید ژانویه ۲01۹ را در تهران جشن 
می گیریم. حاال آن شخص خوش به زباله دان تاریخ رفته و رییس 
او هم با لگد و با افتضاح از کاخ سفید اخراج شده است اما جمهوری 

اسالمی ایران به لطف خداوند سربلند ایستاده است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه در قبال دشمن و معیوب 
بودن دس��تگاه محاس��باتی آن نباید ساده انگاری کرد، خاطر نشان 
کردند: عوامل دیگری نیز در موفق بودن حرکت انقالب اسالمی 
مؤثر بوده اند که عبارتند از کار و تالش، حضور مردم در صحنه و 
ایمان آنان به لزوم این حضور، اعتماد به وعده الهی و طراحی های 
متقابل.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: با نشستن و تماشا کردن 
هیچ کاری پیش نمی رود. مسئوالن با حضور در میدان کار و عمل، 
و با اعتماد به خدا، دائماً مولفه های قدرت ملی را افزایش دهند و 

در عمل تولید قدرت کنند.
ایش��ان یکی از مظاهر تولید قدرت را تقویت نیروهای مس��لح به 

تناسب اقتضائات منطقه ای و بین المللی برشمردند و با تجلیل از 
رزمایش ه��ای اخی��ر افزودند: انجام چنی��ن رزمایش های بزرگ و 
اعجاب برانگیز، آن هم در ش��رایط تحریم، در واقع تأمین امنیت 
ملی به دس��ت فرزندان کش��ور در نیروهای مس��لح کشور و بسیار 
افتخار آمیز است.حضرت آیت اهلل خامنه ای الزمه تولید قدرت در 
نیروهای مسلح را عالوه بر تقویت تجهیزات، حفظ و ارتقای روحیه، 
ایمان و قدرت معنوی نیروها دانستند و گفتند: خطای بزرگ برخی 
کشورهای منطقه این است که امنیت ملی خود را از بیگانگان طلب 
می کنند و با وجود میلیاردها دالر هزینه و تحقیر ش��دن و توهین 
شنیدن، در نهایت در بزنگاهها امنیت آنها تأمین نمی شود؛ همانگونه 
که در قضایای چند س��ال قبل مصر و تونس و یا در سرنوش��ت 
محمدرضا پهلوی دیدیم.ایشان در ادامه لزوم مراقبت از بروز خطا 
و اشتباه در داخل را نیز گوشزد کردند و افزودند: یکی از اشتباه های 
بزرگ این است که مرعوب قدرت دشمن شویم و یا در امور سیاسی 

و اقتصادی به دشمن امید ببندیم.
رهبر انقالب اسالمی با تأکید بر اینکه بنای بر مبالغه درخصوص 
نیرو و توان داخلی نیست، خاطرنشان کردند: اما واقعیت های درون 
را ببینی��م و آن را ارتق��اء دهی��م و بدانیم که اگر با هرتوانی، مرعوب 
دشمن شویم از کار خواهیم افتاد.حضرت آیت اهلل خامنه ای، افرادی 
را که در خصوص توانایی های آمریکا و برخی قدرتها ارزیابی های 

غیرواقع��ی دارن��د، به قضایای اخیر امری��کا ارجاع دادند و افزودند: 
حوادث فضاحت بار اخیر آمریکا، مس��ایل کوچکی نیس��تند و نباید 
درچارچوب افول یک رییس جمهور ناباب ارزیابی شوند بلکه این 
قضایا افول آبرو، قدرت و انتظام اجتماعی آمریکا است.ایش��ان با 
استناد به اظهارات صاحبنظران برجسته سیاسی آمریکا گفتند: خود 
آنها می گویند نظام اجتماعی آمریکا از درون پوسیده است و برخی 

سخن از دوران پسا آمریکا به میان آورده اند.
رهبر انقالب اسالمی افزودند: اگر شبیه قضایای آمریکا در هرنقطه 
دیگر از دنیا بخصوص در کشورهایی که آمریکا با آنها مشکل دارد، 
رخ داده بود، آن را رها نمی کردند اما امپراطوری خبری در دست آنها 
است و تالش دارند تا ماجرا را تمام شده نشان دهند درحالی که قضیه 
تمام نشده و دنباله دار است.ایشان علت دستپاچگی و سراسیمه بودن 
رژیم های وابسته به آمریکا در منطقه بخصوص رژیم صهیونیستی و 
یاوه گویی های اخیر آنها را ترس و اضطراب از واقعیت افول آمریکا در 
محیط بین المللی و محیط داخلی دانستند.حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در بخش دیگری از سخنانش��ان با اش��اره به اظهارات مقام های 
آمریکای��ی و اروپای��ی در قضیه تحریم ها، گفتند: اواًل در جمهوری 
اس��المی هیچ کس گوشش بدهکار مهمل گویی های افراد بدون 
استحقاق در آمریکا و اروپا نیست.ایشان افزودند: ثانیاً بر اساس منطق 
و استدالل، آمریکا و سه کشور اروپایی که تعهدات برجامی خود را زیر 

پا گذاشته اند، حق تعیین شرط و شروط برای برجام ندارند.
رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: آنها صرفاً در یک برهه بسیار 
کوتاه در اول کار، بعضی از تحریم ها را موقتاً تعطیل کردند اما بعداً 
تحریم ه��ا را برگرداندن��د و حتی افزای��ش هم دادند، بنابراین حق 
گذاشتن شرط و شروط ندارند.رهبر انقالب اسالمی تأکید کردند: 
طرفی که حق دارد برای ادامه کار برجام شرط بگذارد، جمهوری 
اسالمی ایران است چرا که از اول به همه تعهدات برجامی خود عمل 
کرد ولی آنها تعهدات خود را نقض کردند.ایشان سیاست قطعی، 
غیرقابل بازگش��ت و عدول ناپذیر جمهوری اسالمی در خصوص 
برجام را که مورد اتفاق همه مسئوالن کشور است، به این شکل 
بیان کردند: اگر می خواهند ایران به تعهدات برجامی خود برگردد 
باید آمریکا تحریم ها را در عمل و نه با زبان و یا روی کاغذ، کاًل لغو 
کند، آن گاه پس از راستی آزمایِی صحت لغو تحریم ها، جمهوری 

اسالمی به تعهدات برجامی خود باز خواهد گشت.
رهبر انقالب اس��المی مس��ئوالن و دست اندرکاران امور کشور را 
ب��ه اتح��اد کلمه و همصدایی توصی��ه موکد کردند و گفتند: اتحاد 
کلمه مردم و همچنین مس��ئوالن عامل اصلی عبور از بس��یاری از 
مشکالت در 4۲ سال گذشته بوده و این هماهنگی و هم صدایی 

باید ادامه یابد.

رهبرانقالبمطرحکردند

  لغو عملی تحریم ها شرط بازگشت ایران به تعهدات برجامی

اخبار كوتاه

 رئیس جمهور با اش��اره به ارجاع الیحه بودجه 1400 از مجلس، 
گفت: از آنجا که دولت همواره در تالش برای تعامل و گفت و گو 
با س��ایر قوا برای انجام امور کش��ور بوده اس��ت، با توجه به شرایط 
خاص کش��ور در آس��تانه بهره گیری از ثمرات مقاومت حداکثری 
ملت در جنگ تحمیلی اقتصادی، نمی توان زمان و امور را صرف 
اختالف و چالش ها کرد.به گزارش ایلنا، حسن روحانی در جلسه 
ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با بیان اینکه برخی اقداماتی که در 
بررسی و رد الیحه بودجه و ارجاع آن به دولت خالف قاعده مرسوم 
و آیین نامه بوده است، افزود: در اولین فرصت مصوبه جدید دولت 

درخصوص الیحه بودجه 1400 به مجلس ارائه خواهد شد.

روحانی خاطرنشان کرد: در عین حال از فرصت باقی مانده برای 
گفت و گوهای سازنده با نمایندگان مجلس برای تنظیم اصالحیه 
الیحه بودجه اس��تفاده خواهد ش��د.وی با تاکید بر این که دولت 
کماکان معتقد است الیحه بودجه ارائه شده به مجلس منطبق بر 
اقتضائات اقتصادی کش��ور بوده اس��ت، افزود: تاخیر در تصویب و 
جنجال بر سر موضوع مهمی چون الیحه بودجه، بی تردید اثرات 

منفی خود را بر اقتصاد کشور داشته و خواهد داشت و از مجلس 
انتظ��ار م��ی رود، اصالحی��ه دولت به دور از تنش و در آرامش مورد 
بررسی قرار گیرد و درکوتاه ترین زمان به رای گذاشته شود.تامین 
مال��ی طرح های زیربنای��ی و عمرانی ازجمله طرح های آزادراهی 
و ریلی کش��ور از طریق بازار س��رمایه از دیگر موضوعات مطرح 
شده در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بود که مورد 

بحث قرار گرفت.ش��فافیت، نقدش��وندگی، تضمین سود و درآمد 
بیش��تر در مقایس��ه با سایر س��رمایه گذاری ها از مزایای این روش 
برای سرمایه گذاران خواهد بود.ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با 
تشکیل صندوق پروژه و تامین مالی از بازار سرمایه برای پروژه های 
زیر ساختی راه و شهرسازی موافقت کرد و سازمان برنامه و بودجه، 
وزارت ام��ور اقتص��ادی و دارایی و بانک مرکزی ماموریت یافتند 
که همکاری الزم را در این زمینه بعمل آورند. همچنین روحانی 
در چهل و هفتمین برنامه افتتاح یا بهره برداری از طرح های ملی 
گفت: تا سال ۹۲ متراژ گلخانه های کشور ۸ هزار هکتار بود و امروز 

شاهد افتتاح 1000 هکتار گلخانه در کشور بودیم.

تحریم،فرصتبزرگتاریخیبرایقطعوابستگیهاپاسخقاطعانهبههرگونهتهدیدیاعملنادرستاسرائیل
 نماینده دائم ایران در سازمان ملل در نامه ای به »آنتونیو گوترش« رئیس دوره ای 
شورای امنیت، نسبت به هرگونه ماجراجویی نظامی رژیم صهیونیستی هشدار داد 
و تاکید کرد: هرگونه تهدید یا عمل نادرست این رژیم با پاسخ قاطعانه ما رو به رو 
خواهد ش��د. به گزارش ایلنا، مجید تخت روانچی افزود: حق ذاتی دفاع از خود را 
محفوظ می دانیم.وی افزود: اخیرا رژیم اس��رائیل نه تنها اظهارات تحریک آمیز 
و جنگ افروزانه خود را علیه ایران تش��دید کرده بلکه فعاالنه در پی برنامه ریزی 
برای اقدام به تهدیدهای خصمانه خود علیه ایران است.وی افزود: آخرین نمونه 

چنین تهدیدهایی، اظهارات رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲0۲1 است که در آن، 
عالوه بر ادعای واهی درباره برنامه صلح آمیز هسته ای ایران، گفت: نیروهای نظامی اسرائیل عالوه بر برنامه های 
موجود علیه ایران، تعدادی از برنامه های عملیاتی را نیز آماده می کنند تا آنها را برای سال آینده توسعه دهند زیرا 
این برنامه ها باید روی میز باشد«.وی تصریح کرد که این تهدیدها، نقض فاحش ماده ۲ منشور ملل متحد است 

و با توجه به سابقه سیاه این رژیم در حمله به کشورهای منطقه، پاسخ مناسب جامعه جهانی ضروری است.

  فرمانده سپاه با بیان این که در حال قطع همه وابستگی ها هستیم گفت: تحریم 
یکی از فرصت های بزرگ تاریخی برای ملت ایران است.به گزارش ایرنا، سرلشکر 
پاسدار حسین سالمی افزود: در کنار نیازهای کشور برای پیشرفت احتیاج داریم  
در ح��وزه ه��ای علمی، صنعتی، اقتصادی و فناوری پتانس��یل های خوبی داریم. 
سالمی افزود: دشمنان تالش می کنند همه روزنه های پیشرفت را به روی ملت 
ایران ببندند. امروز می بینیم بسیاری از محصوالتی که تا قبل از این از کشورهای 
خارجی وارد می شد و ما را به کشورهای دیگر وابسته می کرد را در داخل تولید 

می ش��ود.فرمانده س��پاه با اش��اره به اینکه امروز تحریم به فرصتی برای تحریک انگیزه ها، اعتقادات و باورهای 
مردم تبدیل شده تاکید کرد: به مفهوم واقعی تحریم ها یک تالش واقعی را در جامعه برای قطع همه نیازمندی ها 
ایجاد کرده است.وی با تاکید به اینکه نمی توانیم به هیچ کشوری وابسته باشیم افزود: ما با همه کشورهای دنیا 
متفاوت هستیم، ما در تحریم جهانی هستیم و هیچ کس به ما کمک نمی کند حتی دوستان ما در بهترین حالت 

با ما دشمنی نمی کنند ولی هیچ کس کمک نمی کند که این کشور روی پای خودش بایستد.

روحانی تبعات رد سند دخل و خرج دولت را تشريح كرد

جنجال های بودجه  در اقتصاد تأثیر منفی می گذارد

  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار جمعی 
از کارآفرینان با بیان اینکه  برای اعتالی کشور و پاسخ 
به مطالبات مردم راهی جز حضور و مش��ارکت همراه با 
مسئولیت و اختیار بخش خصوصی نداریم گفت: بخش 
خصوص��ی ه��م برای حضور و نقش آفرینی نیاز به یک 
فضای کاری و پایدار با اعتماد کامل متقابل اس��ت. به 
گزارش ایلنا، محمدرضا عارف افزود: باید خودمان را یاور 
بخش خصوص بدانیم، باید نگاه ها به بخش خصوصی 
اصالح ش��ود. بخش خصوصی در کش��ور ما هم علیرغم 
همه  بی مهری هایی که نس��بت به آن صورت گرفت 
ول��ی در حوزه ه��ای مختلف رقیب قدرتمندی در منطقه 
برای شرکت های مطرحی هستند که بعضا مورد حمایت 
دولت ه��ای متب��وع خود هم قرار دارند. قطعا با حمایت از 
بخ��ش خصوصی، آنان در فعالیت های منطقه در زمینه 
های اقتصادی، زیربنایی، تولیدی و علمی و فناوری می 

تواند حضور موثرتری داشته باشند.
وی با انتقاد از نگاه کوتاه مدت در بخش خصوصی و بی 
اعتنایی به بخش تحقیق و توسعه و داشتن بازار تضمین 
شده در داخل کشور، تاکید کرد: همین نگاه کوتاه مدت 
باعث شده در صنعت خودرو شاهد این وضعیت اسف بار 
باشیم .ما که یکسال زودتر  از کره جنوبی خودرو به بازار 
آوردیم. ما که پیکان ساز بودیم حال تبدیل به پراید ساز 
ش��دیم. ولی ببینید کش��ور کره چه مسیری را طی کرده 
است علی رغم اینکه فارغ التحصیل های دانشگاه های 
ما جزو بهترین ها هستند  و در تولید علم و فناوری دست 
برتر را در منطقه داریم.عارف با یادآوری فلسفه تشکیل 
بنیاد امید ایرانیان ،خاطرنشان کرد: بنیاد امید ایرانیان را 
تاس��یس کردیم که واقعا" رویکردهای مقطعی و بعضا 
سیاس��ی را به رویکردهای راهبردی تبدیل کنیم که در 
این زمینه هم تا حدودی موفق هم بودیم.وی با اشاره به 
مباحث صورت گرفته در جلسه در ارتباط با نهاد شوراها، 
با بیان اینکه نباید از  انتخابات شورا های اسالمی شهر و 
روستا غافل بود،خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم دمکراسی 
نهادینه بشود و واقعا" حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش 
حاکم شود مهمترین آن در اداره شهر تبلور پیدا می کند. 
انتخابات شوراها باید جدی گرفته شود و برای تشکیل 
یک پارلمان محلی کارآمد تشکلهای اجتماعی و صنفی 

در این زمینه بسیار می توانند تاثر گذار باشند.

 دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: تمام دولت 
های ایران، با آنکه از نظر دیدگاه سیاسی با یکدیگر متفاوت 
بوده اند، اما از نظر سیاست های اقتصادی مانند هم عمل 
کرده اند.به گزارش ایس��نا، محس��ن رضایی با اش��اره به 
وجود برخی اشکاالت در مدیریت اقتصادی کشور گفت: 
وضعیت اقتصاد کشور به گونه ای شده که دولت و مجلس 
به تنهایی نمی توانند مشکالت را حل کنند و نیازمند یک 
بس��یج عمومی برای حل مش��کالت اقتصادی از صدر تا 
ذیل هس��تیم. اولین مشکل، مسائل اقتصادی در سطح 
کالن یا اقتصاد کالن اس��ت. یعنی سیاس��ت های پولی، 
مالی، تجاری، سرمایه ای و ارزی که نقش مهمی در اداره 
اقتصاد دارند. کوچکترین اشتباه در این سیاستگذاری مانند 
وقوع طوفان برای یک کشتی، خطرآفرین است. مانند 
نوس��انات ارزی که تالطم ایجاد کرد. بورس و نرخ س��ود 
بانکی هم در گروه همین دخالت های دولت در س��طح 
اقتصاد کالن قرار می گیرد.دبیر مجمع تشخیص با ارائه 
نقدهایی به دولتهای گذشته گفت: تمام دولت های ایران، 
با آنکه از نظر دیدگاه سیاسی با یکدیگر متفاوت بوده اند، 
اما از نظر سیاست های اقتصادی مانند هم عمل کرده اند. 
در تمام دولت ها، بدون استثنا در چهار سال دوم، قیمت 
ارز دوبرابر ش��ده اس��ت و البته در دولت دوازدهم افزایش 
نرخ ارز، هفت هشت برابر بوده است. در تمام این دولت 
ها، تورم، بیکاری داشته ایم و نرخ رشد اقتصادی پایین 

بوده است. معنای این حرف این است که ما مشکالتی در 
اقتصادمان داریم که با تغییر جناح سیاسی دولت، حل نمی 
شود. وی افزود: تجربه چهل ساله به ما می گوید که برای 
اقتصاد کشور، راه حل اقتصادی می خواهیم و راهکارهای 
سیاسی کاربرد ندارند. االن مردم خواستار اصالح وضع 
بانک و بورس هستند. بی توجهی به گالیه مردم از بانک 
و بورس، به اعتماد عمومی ضربه می زند. آیا باز هم می 
خواهیم به آزمون و خطا بپردازیم؟ آیا افکار سیاسی دولت 
اصالحات و دولت آقای احمدی نژاد یکی بود؟ در دولت 
اخیر در چهارسال اول شنیدیم که می خواهند تورم را تک 
رقمی کنند. تقریبا در سال سوم توانستند این کار را انجام 
دهند و تورم را به ۹ درصد رساندند. دولتمردان، سیاست 
پولی اشتباهی را در کنترل نرخ تورم مرتکب شدند و پول 
را از دست کارآفرینان و مردم گرفتند و حبس کردند و با 

این راه تورم را کنترل کردند. 

رضايی انتقاد كردعارف پيشنهاد داد

خطر كوچكترين تصميم اشتباه برای اقتصادتبديل رويكردهای مقطعی و سياسی به راهبردی
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نگرانی از نوسان های شدید ارز 
 رئیس هیأت مؤسس کانون صرافان با تاکید بر آثار سوء نوسانات 
شدید در بازار ارز گفت: نوسان بخش طبیعی از هر بازار، از جمله 
بازار ارز است. اما مطابق عرفی که در بازارهای جهانی پذیرفته 
ش��ده، اگر این نوس��انات از س��طح یک یا دو درصد افزایش پیدا 
کند، باید نسبت به سالمت بازار نگران شد، چرا که نوسان باال 

نشان دهنده امکان ایجاد و رشد بیشتر فساد است. 

فاجعه در بودجه 
 ادام�ه از صفح�ه ی�ک...دوم ک��ه احتمال وقوع بیش��تری دارد، 
تصویب چنددوازدهم بر اساس بودجه سال جاری است، به نظر 
می رسد دولت تمایل چندانی به اصالح ساختار بودجه در سال 
آخ��ر تص��دی امور ن��دارد و مجلس نیز ابزاری برای الزام دولت 
به این امر ندارد، عالوه بر این، دولت و مجلس بر سر مسائلی 
از جمل��ه ن��رخ ارز در بودجه اخت��الف نظرهای جدی دارند که 
به نظر می رسد در فرصت باقیمانده، توافق بر سر آن به سادگی 

امکان پذیر نیست.
ب��ه این ش��رایط، ابهام آفرینی عامدانه دول��ت جدید آمریکا در 
سیاس��تهای مرتبط با ایران و در پیش بودن انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری را نی��ز باید اضافه کرد. هرچند تصویب چنددوازدهم 
بودج��ه نی��ز س��ناریوهای مختلفی می تواند داش��ته باش��د، از 
س��ه دوازدهم ت��ا... ک��ه با وجود برخ��ی گمانه ها مبنی بر تمایل 
مجل��س ب��ه دوزمانه کردن بودجه احتمال م��ی رود دو بودجه 
سه دوازدهم تصویب شود و در اختیار دولت مستقر قرار گیرد.

ممکن است این اتفاق رخ دهد که پس از مشخص شدن دولت 
جدید، تیم کارشناس��ی این دولت، در فرصت بین انتخابات تا 
برگزاری مراس��م تحلیف با همکاری مجلس ش��ورای اسالمی 
اقدام به تدوین بودجه برای زمان باقیمانده سال 1400 نماید، 
در هر صورت و با وقوع هریک از سناریوهای ذکرشده، مسائل 
پرچالش و سختی همچون درآمدها، هزینه های انعطاف ناپذیر، 
نرخ تسعیر ارز و سیاست های حمایتی، همچنان بر سر راه کشور 
قرار خواهد داش��ت که اش��تباه در تصمیم گیری در مورد آنها با 
توجه به حساس��یت های اقتصادی و اجتماعی دوران پساکرونا 

می تواند منجر به وقوع فاجعه گردد.
به نظر می رس��د با رد کلیات و افزایش نااطمینانی در خصوص 
برخی تصمیمات از جمله نرخ تس��عیر، آزادس��ازی خودروهای 
دپوش��ده در گمرک، میزان فروش اوراق اس��المی و...، نرخ ارز 
در ب��ازار افزای��ش یابد، همچنین با افزایش احتمال س��ناریوی 
چنددوازده��م، کارای��ی بودجه کاه��ش خواهد یافت. تأخیر در 
بس��ته ش��دن حسابهای مالی دولتی و یا وابسته به دولت، تأخیر 
در حسابرس��ی پروژه ه��ای عمرانی، ع��دم التزام به برنامه های 
هدف گذاری شده در بودجه، از آثار زیانبار تصویب چنددوازدهم 
بودج��ه خواه��د ب��ود اما یکی از آثار مثب��ت )احتمالی( تصویب 
چنددوازدهم، منتفی شدن افزایش ۲۵ درصد حقوق کارمندان 
و تأخی��ر در ت��ورم ناش��ی از اجرای آن اس��ت، ب��ا وجود این، اما 
آس��یب های اجتماعی ناش��ی از افزایش نیافتن دستمزدها قابل 
توجه خواهد بود. به نظر می رس��د با توجه به چنین موضوعی، 
تصویب پرداخت های انتقالی در قالب کمک های معیشتی برای 
جبران بخشی از رفاه ازدست رفته و دستمزدهای افزایش نیافته، 

در دستور کار دولت قرار خواهد گرفت.

 
 نگرانی از  شفافيت آرا 

ادام�ه از صفح�ه یک...تغییرات انجام صورت گیرد، گروه مقابل 
هم معقتد بودند با همین طرح می توانیم منافع کشور را تأمین 
کنیم. موافقین و مخالفین » کلیات طرح شفافیت آرا نمایندگان« 
هر دو به مسئله شفافیت آرا به عنوان یک موضوع مهم و قابل 
توجه نگاه می کنند که باید به آن اهتمام داشته باشیم اما نقطه 

نظرات خود را برای اجرایی شدن این امر دارند.
در این بین نمایندگانی که با اساس شفافیت آرا مخالفت داشتند 
از نظر تعداد نفرات بسیار محدود بودند اما عده ای از نمایندگان 
که حدود ۵0 نفر هستند بعداز آن که »کلیات طرح شفافیت آرا 
نمایندگان« در صحن رأی نیاورد با همفکری و در همان روز 
با بهره گیری از ظرفیت های که آئین نامه داخلی مجلس داده 
متنی را امضا کردند که بر اس��اس آن مجدداً موضوع » کلیات 
ط��رح ش��فافیت آرا نماین��دگان« بر اس��اس روال های قانونی 
در دس��تور کار قرار گیرد. از س��وی دیگر عده ای در روزهای 
گذش��ته تالش کردند این گونه وانمود کنند که این مجلس با 
ش��فافیت آرا مخالف اس��ت در حالی که واقعیت امر این نبود و 
همه نمایندگان بر این عهد که کمک کنند تا شفافیت بیشتری 
در کش��ور و در مجلس و در قوه مقننه و به تبع آن در س��ایر قوا 
شکل بگیرد هستند و تالش خودشان هم برای اجرایی کردن 

آن به کار خواهند بست.
البته رئیس مجلس نیز تالش زیادی برای اینکه »کلیات طرح 
ش��فافیت آرا نمایندگان« رأی بیاورد انجام داد؛ اما به هرحال 
نظ��ر مجل��س این بود که باید تغییرات و یا اصالحاتی انجام در 
آن ش��ود که امیدوارم فضای همفکری و انس��جام بیش��تری ما 
بین نمایندگان شکل گیرد تا این طرح که یک مطالبه عمومی 
هم ش��ده اس��ت به سرانجام روشنی برسد.  یکی از بحث هایی 
که مطرح می شود این است که برخی نمایندگان از مشخص 
ش��دن آرای ش��ان ابراز نگرانی می کنند و می گویند باید دید که 
آیا جامعه ظرفیت شفافیت را دارد یا خیر، اما مهم این است که 
طرح شفافیت آرا نمایندگان نباید موجب اختالف و دودستگی 
شود، بلکه باید باعث انسجام بیشتر شود. البته در جریان موافق 
و مخالف با این طرح دیدگاه های متفاوتی مطرح شد که یکی 
از رسالت های مجلس آن است که به رشد جامعه شتاب ببخشد 
که می توانیم با شفافیت آرای نمایندگان، رویکردهای مسئوالنه 
تری را برای کس��انی که منتخب هس��تند ایجاد کنیم . موضوع 
شفافیت آرا حتی اگر در برخی از موارد به صورت نادر اشکاالتی 
را هم ایجاد کند اما منافعش آن آنقدر زیاد اس��ت که می توان 

از مضررات اندک آن چشم پوشی کرد. 

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – کورش شرفشاهی: یکی از بزرگترین چالشهای 
کشور ما در عرصه تصمیم گیری، نبود ثبات و برنامه مشخص است 
که این معضل در تمامی بخشهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، 
هنری، اجتماعی و... آزار دهنده است. دلیل اصلی این معضل، تقسیم 
بندی مدیریت کشور به دو گروه اصالح طلب و  اصولگراست، به 
نوعی که با روی کار آمدن هر تفکر در دولت یا مجلس ش��ورای 
اسالمی، تمامی تصمیم گیری ها یک باره نابود می شود زیرا دولت 
یا مجلس جدید بنا دارد، دولت و مجلس قبلی را ناکارآمد نش��ان 
دهد. زشتی این رویکرد در عرصه سیاست بیش از همه خودنمایی 
می کند، به نوعی که مثال یک دولت موافق مذاکره و دولت بعدی 
مخالف مذاکره است. اما آنچه به وضوح مشاهده نمی شود، تاثیر 
مخ��رب ب��ازی های جناحی در عرصه اقتصادی اس��ت. به عنوان 
مثال عرصه مسکن بدلیل نداشتن برنامه ریزی طوالنی، همواره 
دچار التهابات شدید شده به نوعی که بدون استثنا شاهد افزایش 
قیمت مسکن در تمامی دولتها بوده ایم، میراث شومی که اکنون 
گریبانگیر دولت دوازدهم شده و قیمت مسکن در این دولت بیش 

از ۶ برابر شده است. 

الزام به تولید حداقل یک میلیون واحد مسکونی � 
این بازی را در ماههای پایانی عمر دولت روحانی ش��اهد هس��تیم. 
در حالی که دولت روحانی هیچ پرونده روش��نی در تولید و عرضه 
مسکن ندارد و مردم بدترین شرایط را مشاهده می کنند، نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی گزارش کمیسیون عمران 
در خصوص طرح جهش تولید و تامین مسکن را بررسی کرده و با 
تصویب ماده یک این طرح، دولت را موظف کردند نیاز ساالنه مسکن 
کشور را براساس اعالم وزارت راه و شهرسازی مستند به مطالعات 
طرح جامع مسکن، در مناطق شهری و روستایی تامین نماید و به 
نحوی برنامه ریزی و اقدام نماید، تا در چهار سال نخست اجرای این 
قانون، ساالنه به طور متوسط حداقل یک میلیون واحد مسکونی در 
کشور برای متقاضیان واجد شرایط بر اساس قانون حمایت از تولید 
و عرضه مسکن مصوب ۲۵ اردیبهشت سال 1۳۸۷ تولید و عرضه 
کند. این اعداد به اندازه بزرگ اس��ت که گویا نمایندگان تازه وارد 
مجلس یازدهم، هیچ اطالعی از اعداد و ارقام ندارند و مصوباتی به 

صورت کامال احساسی از خودشان بروز می دهند.

78 � هزار پروژه نیمه تمام
در حالی مجلس یازدهم بار ساخت و تحویل ساالنه یک میلیون 
واحد مسکونی را بر دوش دولت گذاشته که کسری بودجه معضلی 
آشکار است و عضو کمیسیون عمران مجلس اعالم کرده ۲ هزار 
و ۳00 ک��د پ��روژه وج��ود دارد که ارزش آن چیزی حدود ۷00 هزار 

میلیارد تومان اس��ت.مجتبی یوس��فی کلیات الیحه بودجه 1400 
را ش��بیه رویای بایدنی توصیف کرد و گفت: درحالی فروش نفت 
را ۲.۳ میلیون بشکه در نظر گرفته اند که امروز حتی نیمی از این 
ع��دد ه��م به فروش نمی رود. عضو کمیس��یون عمران با انتقاد از 
اعتبار 104 هزار میلیارد تومانی پروژه های عمرانی گفت در سال 
گذش��ته که رقم بودجه عمرانی نصف این عدد بود زیر ۳0 درصد 
آن تخصیص پیدا کرد. وی گفت: 104  هزار میلیارد تومان بودجه 
عمرانی در این افزایش چند برابری قیمت ها ناشی از افزایش نرخ 
ارز و رشد قیمت های مصالح به دلیل سوء مدیریت ها و عدم نظارت 
در بازارهایی مانند فوالد، قیر و پتروشیمی ها و...  رقم باالیی نیست 

و افزایش بودجه محسوب نمی شود.

شناخت درد بدون درمان � 
در اینکه با کمبود مسکن رو به رو هستیم، شکی نیست و عدد تقریبی 
مسکن مورد نیاز دو میلیون و ۵00 هزار است، اما سوال اینجاست که 
به چه تعداد مسکن نیاز داریم. متاسفانه عددی که مورد تایید همه 
مسووالن باشد، وجود ندارد و نمایندگان مجلس، کارشناسان مسکن، 
مسووالن وزارت راه و شهرسازی و... هر کدام عددی را مطرح می 
کنن��د ک��ه البته هیچ تفاوتی ندارد. در این رابطه محمود محمودزاده 
معاون مس��کن وزارت راه و شهرس��ازی به بررسی وضعیت مسکن 

پرداخت و با اشاره به نیاز ساالنه کشور به ۹00 تا ۹۵0 هزار مسکن 
گفت: ساالنه ۶00 هزار مسکن کمبود داریم زیرا به طور میانگین در 
هفت سال گذشته شهرداری ها ۳00 تا ۳۲0 هزار پروانه ساختمانی 
صادر کرده اند. اینکه ساالنه چه تعداد مسکن نیاز داریم، مساله نیست، 

بلکه سوال اینجاست که چگونه باید این کسری تامین شود.

سیاسی کاری در مسکن مهر  � 
بی شک مسکن مهر به پاشنه آشیل دولت روحانی تبدیل شده به 
نوعی که پس از گذش��ت نزدیک به ۸ س��ال، هنوز دولت نتوانسته 
این پروژه را که بخشی از آن در دولت قبل تکمیل و تحویل شده 
به پایان برساند. به نوعی که وزیر راه و شهرسازی گفت: ساخت ۲ 
میلیون و ۲00 هزار واحد مسکن مهر در کشور برنامه ریزی شده 
ب��ود ک��ه اج��رای آنها در دولت های نهم و دهم آغاز ش��د. تا پایان 
دولت دهم، ۷۸0 هزار واحد مسکن مهر به مردم تحویل شده بود 
و در دولت های یازدهم و دوازدهم تا امروز واحدهای تحویل داده 
ش��ده به مردم، به دو میلیون و ۳۵ هزار واحد رس��یده اس��ت. محمد 
اس��المی با بیان اینکه ۶0 هزار واحد مس��کن مهر نیمه تمام داریم 
گفت: این تعداد واحد نیز در دست ساخت است که تا چند ماه آینده 
به مردم و متقاضیان تحویل داده خواهد ش��د. از س��وی دیگر علی 
نبیان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از تکمیل این طرح 

تا پایان سال ۹۹ به جز پروژه هایی با پیشرفت کمتر از ۳0 درصد یا 
دارای پرونده حقوقی خبر داد. 

تولید مسکن با هماهنگی ملی  � 
از سوی دیگر نایب رییس مجلس شورای اسالمی که بنیانگذار 
مس��کن مه��ر اس��ت و ت��ا پایان دول��ت دهم به عن��وان وزیر راه 
وشهرسازی دایم بدنبال مسکن مهر بود، تاکید کرد که مسکن 
مقوله فرابخش��ی اس��ت و برنامه ریزی برای تولید مسکن بدون 
هماهنگی ملی و بسیج بخش های مختلف امکان پذیر نیست. 
علی نیکزاد در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی طرح جهش 
تولید و تامین مسکن گفت: در موضوع مسکن امکان پذیر نیست 
که حضور رییس جمهور در شورای عالی مسکن حضور نداشته 
باشد و توقع داشته باشیم که کارها پیش رود. رییس جمهور باید 
مدیریت عالی را در ش��ورای عالی مس��کن برعهده داشته باشد و 
وزیر راه و شهرسازی هم به عنوان متولی اجرای این کار و وزیر 
نیرو در جهت تامین تاسیسات زیربنایی باید اقداماتی انجام دهد.
وی تصریح کرد: وزیر اقتصاد در ش��ورای مس��کن این وظیفه را 
برعهده دارد که مباحث بانکی و مصوبات ش��ورای عالی پول و 
اعتب��ار را در این جلس��ه پیگی��ری کند. رییس کل بانک مرکزی 
نی��ز بای��د بانک ها را هماهن��گ کرده و وزیر کار هم باید موضوع 
بیمه ها را پیگیری کرده و رییس سازمان برنامه و بودجه متولی 
اختصاص اعتبارات اس��ت. بنابراین باید در ترکیب ش��ورای عالی 
مسکن وزیر نفت حضور داشته باشد تا بتواند تامین گازرسانی به 
پروژه های مس��کن را پیگیری کند و وزیر کش��ور هم باید حضور 

داشته باشد تا بحث مسکن و زمین را دنبال کند.

دولت روحانی و ناتوانی در بخش مسکن � 
دلیل تاکید بیش از اندازه بر سیاسی بودن مقوله مسکن، سواستفاده 
از آن در مبارزات انتخاباتی است چرا که تمامی نامزدها در تمامی 
انتخابات گذش��ته، مس��کن را هدف قرار داده اما در پایان ناکارآمد 
کار را به دیگری واگذار کرده اند. حسن روحانی نیز در وعده های 
انتخاباتی اش در سال ۹۲ با انتقاد از طرح مسکن مهر وعده مسکن 
اجتماعی را داد، وعده ای که نه تنها محقق نشد بلکه حتی چگونگی 
و جزئیات آن هم بعد از پیروزی روحانی در انتخابات مشخص نشد.
دومین طرح روحانی برای مسکن در سال آخر دولتش رقم خورد و 
طرح مسکن ملی مطرح شد؛ طرحی که تا به امروز تنها ثبت نام آن 
صورت گرفته و جزئیات و زمان اجرای دقیق آن مشخص نیست. 
به جرات می توان گفت که دولت روحانی در هش��ت س��ال گذشته 
هیچ کاری در حوزه مسکن انجام نداد و تنها طرح مسکن در کشور 

را که مسکن مهر بود را هم به اتمام نرساند.

تجارتازادامهمصوباتبدونپشتوانهمجلسیازدهمگزارشمیدهد

 مسکن گرفتار تصمیم های احساسی 

اخبار كوتاه

نوبخت  اعالم كرد

ایران جزو ۱۸ کشور بزرگ جهان است
 رییس سازمان برنامه و بودجه گفت: در 4۲ سال گذشته اتفاقات 
زیادی به ما گذشت که روی اقتصاد ما اثر گذاشت. با همه مشکالتی 
که داریم و رنج و فشار اقتصادی روی مردم، باید بپذیریم براساس 
معیارهای قدرت اقتصاد، ما جزو 1۸ کشور بزرگ جهان هستیم.

محمدباقر نوبخت گفت: همه شاخص ها نشان می دهد رشد قابل 
توجهی داش��تیم. اگر رفاه به معنای امکانات دسترس��ی است باید 
بگوییم امروز حتی یک روستا هم بدون برق نیست و امروز همه 
جاده ها آسفالت هستند. چیزی که امروز در اختیار مردم است نسبت 
به گذشته خیلی بیشتر است. امکانات اینترنتی، بهداشتی، شبکه 

حمل و نقل و... امروز در اختیار روستاییان قرار دارد.

رییس س��ازمان برنامه و بودجه توضیح داد: امروز برای مقایس��ه 
کشورها هدف توسعه یافتگی مورد ارزیابی قرار می گیرد. در دوره 
ای رشد  ۵ تا ۷ درصدی اقتصادی مالک توسعه یافتگی بود. در 
ادامه، رشد اقتصادی به همراه عدالت مالک توسعه یافتگی قرار 
گرفت و در ادامه توسعه انسانی مالک قرار داده شد. اکنون مسائل 
سیاسی، علمی و زیست محیطی نیز به مالک و معیار توسعه یافتگی 

افزوده شده است. بسیاری از کشورهای توسعه یافته با نرخ باالی 
بیکاری روبرو هستند.

رییس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: اگر از منظر فردی به اقتصاد 
کشور نگاه کنیم نخستین موردی که مطرح می شود درآمد و هزینه 
اس��ت. این نابرابری با توجه به نوع نیازها وجود دارد. واقعیت این 
است که دولت به دلیل آنکه درآمدش به عوامل بیرونی بستگی 

دارد قدرت درآمدی اش کاهش یافته و بخش خصوصی نیز برای 
سرمایه گذاری مالحظات و مناسباتی دارد، از این رو از سوی دولت 
و بخش خصوصی س��رمایه گذاری کافی صورت نمی گیرد و با 

رشد منفی سرمایه گذاری روبرو هستیم.  
نوبخت توضیح داد: تالش کردیم طرح های عمرانی خود را رها 
نکنی��م و بال��غ ب��ر ۶۶ هزار و 400میلیارد تومان در بخش عمرانی 
س��رمایه گذاری کردیم و اگر این س��رمایه گذاری انجام نمی شد 
دچار مشکل می شدیم. سال گذشته نتوانستیم ۵0 هزار میلیارد 
تومان برای طرح های عمرانی سرمایه گذاری کنیم اما این چند 

ماه تالش کردیم این موضوع جبران شود.

آموزشعملیاتیدانشآموزانبرایورودبهبازارکاریارانهحذفارز4200تومانیدرجیبثروتمندان
 مشاور مرکز پژوهشهای مجلس با تاکید بر اینکه کسی نمی تواند ادعا کند ارز تخصیصی 
به نهاده ها را از 4۲00 به 1۷۵00 تومان می رسانم و هیچ اتفاقی هم در حوزه کاالهای 
اساسی نمی افتد گفت: حتماً افزایش قیمت را در حوزه کاالی اساسی خواهیم داشت.

به گزارش تس��نیم هادی س��بحانیان افزود: با حذف ارز ترجیحی قیمت برخی از اقالم 
مثل شیر، گوشت، مرغ، تخم مرغ و روغن افزایش پیدا می کند اما نه این طور که چهار 
برابر شود. باالخره گوشت قرمز از فهرست ارز 4۲00 حذف شد ولی قیمتش آمد پایین، 
چون با قیمت ارز بازار آزاد قیمت نهایی تعیین می شد. وی افزود: در عین حال می توانیم 

از منابعی که به دست می آید یک سیاست بازتوزیعی نقدی � ریالی را در پیش بگیریم که به هدف اصلی یعنی دهکهای 
محروم اصابت کند که یکی از موانع پاشیدن ارز 4۲00تومانی در جامعه این بود که در دهک های اول و دوم و سوم ما مردم 
اصاًل گوشتی نمی خورند، حاال دولت بیاید به طور عام ارز 4۲00 را در ابتدای حلقه توزیع کند وقتی دهکهای محروم اصاًل 
مصرف گوشتی ندارند این یعنی سیاست توزیع ارز 4۲00 به هدف اصابت نمی کند، این ارزی که شما پرداخت می کنید 

عماًل در جیب ثروتمندان می رود

وزی��ر تع��اون گف��ت: این وزارتخانه آمادگی دارد تم��ام ۶00 مرکز آموزش فنی و 
حرفه ای کشور، ۶ هزار کارگاه آموزشی و 11 هزار آموزشگاه آزاد به عنوان مراکز 
عملیاتی در اختیار دانش آموزان قرار گیرد.محمد شریعتمداری افزود: وی افزود: 
در راستای فعالیت های مشارکت جویانه، موارد آموزشی را مدنظر داریم تا آموزش 
عملیاتی برای دانش آموزان در جهت ورود به بازار کار باش��د این تفاهم نامه نیز 
حاصل همفکری دو وزارت خانه است که زمینه عملیاتی شدن آن فراهم است.
ش��ریعتمداری عنوان کرد: این تفاهم نامه در اس��تان های تهران، گلستان، فارس 

و خوزس��تان به طور آزمایش��ی در حال اجرا اس��ت و آثار خوبی داش��ته اس��ت و بر اس��اس آن موضوع فرهنگ کار و 
تالش بین دانش آموزان گسترش می  یابد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره امضای تفاهم نامه بین دو وزارت 
خانه بیان کرد: همکاری های مش��ترکی را با آموزش وپرورش ش��کل می دهیم. در 11 حوزه همکاری مش��ترک با 
وزارت آموزش وپرورش به تفاهم رس��یدیم که از مهم ترین آنان همکاری های حوزه های پژوهش��ی برای توس��عه 

زیربنای آموزشی و پرورشی است. 

رییس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و سوییس گفت: 
افزای��ش یاران��ه نقدی در کوت��اه مدت می تواند به نفع 
اقش��ار ضعیف باش��د اما در درازمدت مس��ئله ای را حل 
نمی کند. در کوتاه مدت یارانه نقدی مانند چسب روی 
زخم��ی اس��ت ک��ه علت اصلی آن دخالت بس��یار زیاد 
دول��ت در اقتص��اد، ضعیف ب��ودن بخش خصوصی و 
قوانین بروکراتیک است که تجارت را مشکل می کند. 
بنابراین احتماال در کوتاه مدت کمک کننده باش��د اما 
در بلندمدت مش��کالت بیشتری برای اقشار کم درآمد 
ایجاد می کند.ش��ریف نظ��ام مافی در گفت وگو با ایلنا 
در ب��اره تاثی��ر یارانه نقدی بر افزایش تورم گفت: تورم 
دالی��ل متفاوتی دارد، یاران��ه نقدی تاثیر زیادی روی 
تورم ندارد و مقدار زیادی از تورم موجود به خاطر عدم 
اطمینان به بازار است. سرمایه گذار به این اعتماد ندارد 
که چرخ اقتصادی بتواند رش��د محسوس��ی به سرمایه 

او بدهد. بنابراین به س��مت سرمایه گذاری کوتاه مدت 
می رود که این امر باعث تورم می ش��ود. یارانه نقدی 
حتی اگر دو برابر شود به تنهایی باعث تورم نمی شود 
اما نقدینگی بازار را افزایش می دهد که در کنار عوامل 
دیگ��ر می توان��د منجر به افزایش تورم ش��ود ولی تنها 
عام��ل آن نیس��ت. وی گفت:بزرگتری��ن رقیب بخش 
خصوصی شرکت های دولتی هستند که سوبسیدهای 
دولتی می گیرند، اصوال وجود سوبسید در اقتصاد باعث 
ناکارآمدی می شود. دلیل اینکه یارانه نقدی نمی تواند 
تاثیرگذار باش��د وجود سوبس��ید در اقتصاد است. وقتی 
اقتصاد آزاد کار نکند، دخالت های دولت باعث افزایش 
تورم می شود، در چنین شرایطی افزایش میزان یارانه 

نقدی کاری از پیش نخواهد برد.
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس تصریح 
کرد: در اقتصادهای پیش��رفته مانند س��وییس نیازی به 
یارانه نقدی نیس��ت. در س��وییس یارانه نقدی که میزان 
زیادی بود، بین تک تک شهروندان به رای گذاشته شد 
و بیشتر افراد یارانه نقدی را رد کردند و گفتند این پول 
را نمی خواهند.وی اش��اره کرد: دلیل عقب افتادگی هر 
اقتص��ادی، درصد مداخله دول��ت و نهادهای دولتی در 
اقتصاد است، یعنی به جای اینکه نقش نظارت را بازی 
کنند وارد رقابت می ش��وند؛ ش��رکت تاسیس می کنند و 
این شرکت ها با بخش خصوصی وارد رقابت می شوند. 

 مع��اون فن��ی گمرک ای��ران از قرار گرفتن 40 میلیون 
دالر کاالهای گروه ۲۷ در معرض فس��اد و یا متروکه 
ش��دن خب��ر داد و با تش��ریح ابع��اد و تبعات دپوی این 
قبیل کاالها گفت: یکس��ری سیاس��ت ها و تصمیمات 
اخذ ش��ده در مورد ممنوعت برخی کاالها نه تنها مانع 
از خروج ارز نش��ده بلکه با ورود کاال از کانال قاچاق، 
موج��ب محرومی��ت دولت از اخذ حقوق ورودی ش��ده 
اس��ت، از این رو الزم اس��ت دس��تگاه های مربوطه با 
توجه به مجوزهای صادره در اس��رع وقت نس��بت به 

تعیین تکلیف آنها اقدام کنند.
مهرداد جمال ارونقی در گفت وگو با ایس��نا با اش��اره به 
اینکه بر اساس مفاد ماده 11 آئین نامه اجرایی مقررات 
صادرات و واردات وقتی کاالیی مشمول افزایش سود 
بازرگانی یا ایجاد محدودیت و یا ممنوعیت ش��ود اگر 
ش��رایط الزم را داش��ته باشد باید نسبت به ترخیص آن 
با ش��رایط قبل از ممنوعیت اقدام ش��ود، افزود: براین 
اساس، طی مکاتباتی که بین گمرک و وزارت صمت، 
ب��رای تعیین تکلی��ف کاالهای مذکور صورت گرفت، 
ترخیص این کاالها با رعایت سه شرط، مجاز و بالمانع 
اعالم ش��د. معاون فنی گمرک گفت: یکی از ش��روط 
ترخیص این کاالها موجود بودن آنها در گمرک است 
که گمرک مکلف شد تا آن را احراز و به وزارت صمت 
اعالم کند. در این راس��تا لیس��ت اقالم و اظهارنامه ها 

توسط گمرک ایران و گمرکات اجرایی در حداقل زمان 
ممکن احصاء و در اختیار وزارت صمت قرار گرفت. از 
س��ویی این وزارتخانه باید با مطابقت مش��خصات این 
کاال با شرایط مندرج در ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون 
مقررات صادرات و واردات مش��خص می کرد که آیا 
قابلیت ترخیص با شرایط قبل از ممنوعیت را دارا است 
یا خیر؟ که این اقدام نیز توسط وزارت صمت انجام شد. 
به گفته وی باید وزارت صمت لیست خود را به بانک 
مرک��زی ارائ��ه می کرد تا برای آن کد رهگیری صادر 
شود، ولی تاکنون اغلب صاحبان کاالها کد رهگیری 
بانک را به گمرک ارائه نکرده و صرفا پیگیر ترخیص 
کاال بدون کد رهگیری بانک هستند که در این حالت 
امکان ترخیص کاال برای گمرک وجود ندارد، بنابراین 
باید وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد عدم صدور 

کد ساتا پاسخگو باشند.

معاون گمرک خبردادنظام مافی دخالت های دولت را باعث افزايش تورم دانست

40 ميليون دالر كاال در آستانه فساد و متروكه شدنمشكل آفرينی يارانه نقدی برای اقشار كم درآمد 

سرمقاله

يادداشت
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کارآفرینی و افزایش تولید پیشگامان 
عصرارتباطات 

  مدیرعامل ش��رکت پیش��گامان عصر ارتباطات کارآفرینی و 
تولید محصوالت بروز و با کیفیت را از اولویت های این شرکت 

تعاونی دانست.
به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیش��گامان، مدیرعامل 
ش��رکت تعاونی تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات به مناسبت 
14 س��الگی این ش��رکت از افزایش نیروی کار، تولید و به روز 

رسانی محصوالت شرکت در سال جاری خبر داد.
هادی خبیری پور هدف از تاس��یس پیش��گامان عصر ارتباطات 
را بررس��ی و نیاز س��نجی بازار، ارائه س��بد کاال از قابلیت های 
متنوع و به هم وابس��ته حوزه الکترونیک و تبدیل ش��رکت به 
ی��ک مجموع��ه دانش بنی��ان و معتبر بین المللی خواند و افزود: 
پیش��گامان عصرارتباط��ات در ادام��ه رون��د تولید محصوالت 
داخلی موفق به تولید نسل جدید ساعت های حضور و غیاب، 
تریب��ون قاب��ل حمل، المپ، چراغ و پروژکتورهای روش��نایی 

شده است.
مدیرعام��ل پیش��گامان عصرارتباطات اخ��ذ تاییدیه توانیر در 
خص��وص محص��والت چراغ های ال ای دی خیابانی و نصب 
این چراغها در استان های تهران، یزد، مشهد، کرمان، خوزستان 
و ق��م و همچنی��ن کارآفرین��ی برای ۵0 نی��روی کار جدید را از 

مهمترین فعالیت های این شرکت دانست.
وی در پایان افزود: این شرکت توانسته است در شرایط اقتصادی 
موجود به دلیل بیماری کرونا که بسیاری از شرکت ها را با مشکل 
عدیده موجه کرده است، ضمن افزایش تولید و اشتغال، اهتمام 

ویژه ای نیز به سالمت پرسنل خود داشته باشد.

رفع انسداد و شکستگی خط انتقال  فاضالب 
در شهر مهران

  ب��ا ت��الش پرس��نل معاونت بهره برداری و توس��عه فاضالب 
اس��تان و کارکنان امور آبفای شهرس��تان مهران، شکس��تگی 
خ��ط انتق��ال بتنی 400 میلی متری فاضالب ترمیم و مش��کل 

مذکور رفع  گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت آب و فاضالب استان ایالم، 
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب استان با اعالم این خبر 
بیان داشت: این خط انتقال فاضالب در اثر فرسودگی و در نتیجه 

عملیات عمرانی شهرداری ، تخریب و مسدود شده بود.
دکترمحمد  محمدی: پس از اطالع این معاونت  ازشکستگی 
حادث ش��ده  اکیپ های حوادث و اتفاقات ش��رکت با همکاری 
پرس��نل آبفای شهرس��تان در کمترین زمان ممکن وارد عمل 
ش��دند و اقدامات الزم را با وجود نامس��اعد بودن ش��رایط جوی 
ب��رای بهس��ازی و رفع گرفتگی خط انتق��ال 400 میلی متری 

فاضالب انجام دادند.
وی از تمامی دستگاه های خدمات رسان در حوزه های شهری 
و روس��تایی خواس��ت تا قبل از هرگونه عملیات حفاری، ضمن 
انجام اس��تعالمات، دقت و توجه الزم را نیز داش��ته باش��ند تا 
مش��کالت مش��ابه که موجبات هزینه های مالی گزاف و اتالف 
زمان نیرو های فنی، عملیاتی و اکیپ های اتفاقاتی با بکارگیری 

ادوات و دستگاه های سبک و سنگین شود به وجود نیاید

 رشد 80 درصدی صدور 
کارت هوشمند رانندگان 

مع��اون حم��ل و نق��ل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
اس��تان سیس��تان و بلوچستان از رشد ۸0 درصدی صدور کارت 
هوشمند رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی بار در 10 ماهه 

سال جاری در حوزه تحت پوشش این اداره کل خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی اداره کل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای استان سیستان و بلوچستان، تیمور باقری اظهار داشت: 
۵1۵ فقره کارت هوش��مند ویژه رانندگان ناوگان باری در این 
مدت در اس��تان صادر ش��ده اس��ت که نسبت به مدت مشابه با 

۲۸۶ فقره رشد ۸0 درصدی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: همچنین در 10 ماهه سال جاری 1۶۸ فقره کارت 
هوشمند ویژه ناوگان باری در سیستان و بلوچستان صادر شده 
اس��ت که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته با 1۶۳ فقره رشد 

سه درصدی را نشان می دهد.
مع��اون حم��ل و نق��ل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: بر اساس دستورالعمل 
س��ازمان راهداری و حمل  و نقل جاده ای به منظور جلوگیری 
از ش��یوع ویروس کرونا، کارت هوش��مند رانندگان حمل  و نقل 
جاده ای از اسفندماه سال گذشته به صورت غیر حضوری تمدید 
می شود. وی تاکید کرد: رانندگان ناوگان حمل و نقل عمومی 
ج��اده ای سیس��تان و بلوچس��تان می توانن��د از طریق مراجعه 
 WWW.SMARTCARD.RMTO.IR به آدرس اینترنتی

نسبت به تمدید اعتبار کارت هوشمند اقدام کنند.

  تسریع در راه اندازی موزه نفت 
مسجدسلیمان  

خوزس��تان :مهندس احمد محمدی مدیرعامل ش��رکت ملی 
مناطق نفتخیز جنوب با بازدید از س��اختمان موزه اکتش��اف، 
حف��اری و تولی��د صنع��ت نفت در مسجدس��لیمان بر ضرورت 
تس��ریع و راه اندازی این پروژه تأکید کرد .  مهندس محمدی 
در این بازدید ضمن مشاهده آخرین وضعیت فیزیکی ساختمان 
گنجینه موزه اکتشاف ، حفاری و تولید نفت مسجدسلیمان بر 
ع��زم جدی ش��رکت ملی مناط��ق نفتخیز جنوب در راه اندازی 
این پروژه اثر بخش تأکید کرد و اظهار داشت : این پروژه می 
تواند به عنوان یک پروژه زیربنایی موجب تحوالت اقتصادی و 
اجتماعی برای زادگاه نفت شود. الزم به ذکر است در این بازدید، 
علیرض��ا هیهاوند مدیرعامل جدی��د و قباد ناصری مدیرعامل 
س��ابق ش��رکت بهره  برداری نفت و گاز مسجدسلیمان و ابوذر 
شجاعی نماینده مقیم مرکز مدیریت موزه های صنعت نفت در 
مسجدسلیمان مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب را 

در این بازدید همراهی می نمودند .

اخبار كوتاه

شهرستان ها

همدانپرچمدارمحصوالت»حالل«اصالحسیستمفیلتریونیتهایایمنی
رئیس کمیته خودکفایی ش��رکت پاالیش گاز ش��هید هاشمی نژاد از اجرای پروژه 
اصالح ساختاری سیستم فیلتر یونیت های ایمنی در این مجتمع گازی خبر داد. 
به گزارش روابط عمومی ش��رکت پاالیش گاز ش��هید هاش��می نژاد، سید مهدی 
محمودی با اعالم این خبر افزود: با توجه به هزینه خرید بسیار باالی این تجهیز و 
حساسیت آن به دلیل استفاده همکاران در شرایط خاص و همچنین وضع تحریم 
های موجود، ساخت و داخلی سازی پروژه مذکور در دستور کار کمیته خودکفایی 
پاالیشگاه قرار گرفت. وی اظهار داشت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری 

و توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و خودکفایی در اقالم وارداتی، متخصصان صنعت گاز با تکیه بر توان، دانش 
فنی و مهندسی معکوس موفق به طراحی سیستم فیلتر یونیت های ایمنی شدند که این پروژه که قابل کاربری 

در کلیه صنایع وابسته نفت، گاز و پتروشیمی می باشد پس از 1۲ ماه تالش با موفقیت کامل به پایان رسید.
محم��ودی تصری��ح ک��رد: در این طرح ضمن س��اخت و باز طراحی قطعات حس��اس ب��ا رویکرد اصالحی، قطعات 
داخلی باالخص جاذب های مورد استفاده در آن بررسی و بهبود یافت. این مقام مسئول تصریح کرد: این تجهیز 
قابلیت اتصال همزمان چهار عدد ماسک تنفسی را دارد که وظیفه فیلتراسیون هوای تامین شده توسط کمپرسور 

را برعهده دارد.

مدیرکل استاندارد استان همدان با اشاره به بهره مندی پنج محصول تولیدی استان 
از پروانه نشان حالل، گفت: همدان از این لحاظ در کشور پرچم دار است.

محمد مددی مدیرکل اس��تاندارد اس��تان همدان در حاش��یه بازدید از واحدهای 
تولیدی »شیر پگاه« و »صنایع غذایی سحر« همدان، اظهار کرد: سه پروانه نشان 
حالل برای محصوالت کارخانه پگاه صادر شده و محصوالت شیر پاستوریزه، کره 

غیرالکتیکی و شیر استرلیزه این واحد با نشان حالل توزیع می شود.
مدیرکل استاندارد استان همدان گفت: دو پروانه نشان حالل برای محصوالت 

کشتارگاه گوشت آوران در سال جاری صادر شده و برای محصول رب گوجه فرنگی کارخانه سحر نیز در مراحل 
بازرسی های اولیه هستیم. مدیرکل استاندار همدان خاطرنشان کرد: استان همدان با همکاری و تعامل واحدهای 
تولیدی بیشترین پروانه نشان حالل کشور را صادر کرده است.  وی افزود: واحدهایی که موفق به اخذ این نشان 
می شوند، می توانند در زمینه صادرات غذای حالل به کشورهای مسلمان و کشورهای غیر مسلمان فعالیت خود 
را توس��عه بدهند. مددی تصریح کرد: براس��اس قانون، س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به عنوان تنها مرجع رس��می 
اعطای نش��ان حالل اس��ت و این پروانه را برای برخی از واحدهای تولید کننده متقاضی که ش��رایط الزم را داش��ته 

باشند، صادر میکند.

ساختارسازی در روابط عمومی ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس
 مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
نحوه ی ساختارسازی و ابداعات صورت گرفته در این اداره را تشریح 
کرد.  به گزارش روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس، در 
عصر دیجیتال، با گسترش علم ارتباطات و همه گیر شدن فنون و 
ابزارهای اطالع رسانی مواجهیم و به تبع آن مردم و مسئوالن نیز 
بیش ازپیش اهمیت و جایگاه روابط عمومی ها را درک کرده اند و این 
مسئله توقعات را نیز از روابط عمومی ها باالتر برده است چراکه روابط 
عمومی ها زبان، چشم و گوش سازمان ها هستند و اگر این جوارح 
وظیفه ی خود را به خوبی ایفا نکنند، شاهد اختالل در کل سیستم 
خواهیم بود و مسیر ارتباطی مخاطبان با سازمان قطع خواهد شد و 
تبعات سنگینی برای هر دو سوی این ارتباط در پی خواهد داشت. با 
در نظر داشتن این موضوع، سختی های کار روابط عمومی ها بیشتر 
قابل درک می شود و بهتر می توان اهمیت اقدامات این حوزه را درک 
ک��رد. ام��ا کار کردن در حوزه ی روابط عمومی آنگاه که به صنعت، 
آن هم صنعت حیاتی و حساس نفت گره می خورد، دشواری های 
کار را بیشتر می کند و چالش های فراوانی را در پیش  رو قرار می دهد 
و نیاز است که با ظرافت، صبر و دقت بیشتری امور پیگیری شود. 
اما اگر بخواهیم به تاریخچه ی روابط عمومی شرکت نفت ستاره 
خلیج فارس اشاره کنیم باید گفت که از آغاز فعالیت روابط عمومی 
این ش��رکت تا پیش از س��ال 1۳۹۷ به دلیل ماهیت پروژه ای و 

کارگاهی، تمرکز بیش��تر مدیران ارشد 
بر فعالیت های س��اخت، ارتباط کمتر با 
افراد و س��ازمان های خارج از ش��رکت و 
تکمیل نشدن ساختار سازمانی، این واحد 
کمتر شکل و شمایل یک روابط عمومی 
حرفه ای و ساختارمند را داشت و به دلیل 
حضور کارکن��ان ناکافی و معدود، نبود 
چش��م انداز مشخص، عدم به کارگیری 

نیروه��ای متخص��ص و محدودیت دای��ره ی وظایف و اختیارات 
عماًل این واحد اثرگذاری چندانی نداشت و عملکرد روابط عمومی 
شرکت نفت ستاره خلیج فارس را نمی شد در حد روابط عمومی و 
امور بین الملل بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات گازی جهان ارزیابی 
کرد. بااین حال ازآنجاکه توسعه در یک سازمان می بایست متوازن 
و همه جانبه باش��د، مدیران ارش��د شرکت نفت ستاره خلیج فارس 
به عنوان جوان ترین پاالیشگاه که پیشانی صنعت پاالیشی کشور 
به حساب می آید، تصمیم گرفتند تا تغییراتی در واحد روابط عمومی 
ایج��اد کنن��د که خروجی آن اعتماد به نیروهای جوان اما باتجربه 
در حوزه  های مختلف بود. در شرایطی که در بسیاری از سازمان ها 
رواب��ط عموم��ی حیاط خلوت برخی از نیروه��ای ناکارآمد و مازاد 
سایر واحدهاست اما در شرکت نفت ستاره خلیج فارس و در فصل 

ت��ازه ی فعالی��ت واحد روابط عمومی، با 
اس��تخدام نیروهای جدید تخصصی در 
ه��ر حوزه اعم از تولید محتوا و رس��انه، 
س��معی و بصری، گرافیک، تشریفات 
و .... همچنی��ن کم��ک ب��ه تقوی��ت و 
شکوفایی نیروهای پیشین این واحد با 
تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی، 
کار به صورت حرفه ای آغاز ش��د تا این 
واحد به جایگاه واقعی خود بازگردد و اتصال دهنده ی بخش های 
مختلف سازمان با هم و همچنین پل ارتباط مردم و سازمان باشد. 
با اس��تقرار تیم جدید در س��ال 1۳۹۷، تلفیق هنر و مفاهیم علوم 
اجتماعی با صنعت به عنوان رویکرد اصلی برگزیده و تقویت ارتباط 
با رسانه های استانی و کشوری، عمل به مسئولیت های اجتماعی در 
راستای همگام سازی جوامع محلی، معرفی گسترده ی پاالیشگاه 
و دس��تاوردها در زمینه های مختلف در جهت تقویت برند س��تاره 
)STAR( ، برگ��زاری رویداده��ای مختل��ف اجتماعی، فرهنگی، 
هن��ری و مذهب��ی برای خانواده ی کارکنان با هدف بهبود فضای 
کار و همراهی بیش��تر خانواده ها با اهداف کالن ش��رکت و حضور 
قدرتمند در رویدادهای تخصصی به عنوان س��رفصل برنامه ها و 
چشم انداز واحد روابط عمومی تعیین شد. استفاده از ابزارهای نوین 

اطالع رسانی، چاپ ده ها جلد کتاب تخصصی، ساخت بزرگ ترین 
ماکت مجازی از یک سازه ی صنعتی در جهان، تعبیه دستگاه های 
فروش خودکار)وندینگ ماش��ین( در راستای تکریم ارباب رجوع، 
برگزاری تورهای رس��انه ای، ارتقا س��خت افزاری ابزارهای تولید 
محتوای تصویری و ویدئویی، ساخت دستگاه اطالع رسانی تعاملی 
اختصاصی برای پر کردن اوقات انتظار مراجعه کنندگان با دستگاه 
اطالع رسانی اختصاصی اینتراکتیو، حضور در کنفرانس های معتبر 
بین المللی، حذف بنر و تالش در راس��تای کاهش مصرف کاغذ 
از جمله اقدامات برجس��ته ی این واحد در س��ال های گذشته است. 
بااین حال در تش��ریح رویکرد روابط عمومی ش��رکت نفت س��تاره 
خلیج فارس در شرایط همه گیری ویروس کرونا باید گفت که کووید 
1۹ شرایطی را به وجود آورد که فاصله گذاری تبدیل به یک الزام 
اجتماع��ی ش��د، ازاین رو ارتباط��ات در فضای واقعی یا به تعبیری 
فضای فیزیکی باید متناس��ب با آن تغییر می کرد و با توجه به لغو 
بسیاری از نمایشگاه ها، رویدادهای فرهنگی، نشست های رسانه ای 
و کنفرانس های آموزشی در این دوره، می بایست روابط عمومی ها 

با چاالکی خود را برای دوره ای ویژه آماده کنند.
 به قلم نرگس صداقت
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس

مدیر کل کمیته امداد استان بوشهر از اهداء تبلت مورد 
نیاز دانش آموزان تحت حمایت این نهاد توسط بانک 

ملی استان خبر داد.
ب��ه گزارش س��ایت خبری کمیته ام��داد، احمد لطفی، 
مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوش��هر درآیین اهدای 
۵0 دس��تگاه تبلت از س��وی مدیریت شعب بانک ملی 
استان به دانش آموزان نیازمند اظهار داشت: این نهاد 
ب��ا هم��کاری و مش��ارکت خیران ۳ ه��زار تبلت برای 
دانش آموزان نیازمند تحت حمایت خریداری و توزیع 

کرده  است.
وی در ادام��ه اف��زود: ب��ا توج��ه ب��ه اینک��ه تحصیل 
دانش آم��وزان بخاطر ش��یوع وی��روس کرونا از طریق 
آم��وزش مجازی انجام می ش��ود، ای��ن تبلت ها برای 
فراه��م کردن زمین��ه آموزش دانش آم��وزان نیازمند 
تهیه شده اس��ت. لطفی مدیر کل کمیته امداد اس��تان 

بوشهر با تقدیر از مجموعه بانک ملی استان به جهت 
اهداء ۵0 دستگاه تبلت به دانش آموزان نیازمند گفت: 
کمیته امداد با همت خیران و استفاده از ظرفیت صنایع 
و پتروشیمی های استان توانست بخش زیادی از دانش 

آموزان نیازمند را صاحب تبلت و گوشی کند.
مدیر کل کمیته امداد استان بوشهردر ادامه از مردم و 
خیران هم اس��تانی درخواس��ت کرد همچنان به دانش 
آموزان نیازمند  در بخش های مختلف کمک ش��ود تا 
با آرامش بیش��تری س��ال تحصیلی جاری را به پایان 

برسانند.
داریوش زراعتگر، مدیر ش��عب بانک ملی در اس��تان 
بوشهر نیز گفت: اهدای  تبلت به دانش آموزان نیازمند 
در اج��رای مس��ئولیت اجتماعی ب��رای کمک به آینده 

تحصیلی فرزندان این مرز و بوم است.
مدیرشعب بانکی ملی در استان بوشهر گفت: با شیوع 
کرونا رس��الت دیگری در حوزه مس��ئولیت اجتماعی 
به رس��الت های این بانک اضافه ش��د تا به قش��رهای 
مختل��ف مردم که در اثر ش��یوع ای��ن ویروس متضرر 

شدند، کمک کند.
وی خاطرنش��ان کرد: بانک ملی بجز اینکه به دنبال 
سودآوری به عنوان یک بنگاه اقتصادی است، همواره 
تالش می کند تا برای مس��ئولیت های اجتماعی خود 

در کنار مردم باشد.

ب��ه گ��زارش روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان قم، همزمان با سالگرد چهل و دومین 
فجر انقالب اسالمی ایران، رییس اداره نگهداری ابنیه 
راههای این اداره کل از اجرای افزون بر ده طرح عمران 
جاده ای درسطح راههای استان طی سال ۹۹ خبر داد. 
عباس ش��کوری با اعالم این موضوع که طی س��ال ۹۹ 
اداره نگهداری ابنیه راههای اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان قم برای نخستین بار موفق به اجرای 
طرح مهم سیس��تم مدیریت پلها ) B.M.S( و بازرس��ی 
و ثبت اطالعات  کامل پلها و آبروها درس��طح راههای 
استان شده اظهار داشت: طی این فرایند نسبت به احصاء 
و جمع آوری اطالعات جامع افزون بر۲۲00 دستگاه پل 
و آبرو درسطح محورهای جاده ای استان قم اقدام گردید 
.  وی تصریح کرد: پیش از اجرای این طرح، آمار پلها و 
آبروهای جاده ای درسطح راههای استان 1۷00دستگاه 
قید ش��ده بود که پس از احصا توس��ط سیستم مدیریت 
پلها ، ش��اهد افزایش تعداد پلها و آبروهای اس��تان به 
میزان ۲۲00 دس��تگاه بوده ایم . ش��کوری درخصوص 
دیگر اقدامات ش��اخص اداره نگه��داری ابنیه راههای 
استان قم به رفع یک نقطه حادثه خیز، احداث و تعمیرات 
اساس��ی  1۲دس��تگاه پ��ل جاده ای ) اع��م از آنها که به 
بهره برداری رس��یده و یا درحال اجرا می باش��ند( اش��اره 
و خاطر نشان ساخت: پلهای مذکور شامل:  1-احداث 

پ��ل خورآب��اد واق��ع در محور قم – کهک )مفتوحه دهه 
فجر امس��ال( ۲- احداث زیرگذر راهجرد ۳- تعریض 
پل آغلک 4- تعمیرات اساسی پلهای شهید محالتی و 
شهید ابراهیمی در کمربندی قم ۵- تعمیرات اساسی و 
ایمن س��ازی پل پیچ سنجر ۶- تعمیرات اساسی پلهای 
بعثت )جاده قدیم تهران( ، پل شور )آزادراه تهران(، پل 
قدی��م طغ��رود )قم – جعفری��ه(، پل بزرگ نیزار، تقاطع 

غیرهمسطح سلفچگان ) قم – اراک( می باشند .
ریی��س اداره نگه��داری ابنی��ه راهه��ای اس��تان قم از 
دیگ��ر اقدام��ات اجرای��ی اداره متبوع طی س��ال ۹۹ به 
آغ��از عملی��ات اجرایی طرح احداث راهدارخانه مرکزی 
سلفچگان اشاره و توضیح داد: به جرات میتوان ادعا کرد 
در سطح محورهای برونشهری کشور، تقاطعی با قابلیت 
کریدوری تقاطع سلفچگان که عامل ارتباطی چتد استان 

جنوبی و غربی با مرکز کشور باشد دیده نمی شود .

اقدامات اداره نگهداری ابنيه و راه های استان قم اهدای تبلت به دانش آموزان نيازمند كميته امداد بوشهر 

  نماینده ی مردم اراک ،کمیجان و خنداب در مجلس شورای 
اس��المی گفت : طبق بررس��ی های انجام ش��ده اقدام های 
مجموعه ی اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی در بحث 

اقدام ملی مسکن قابل تقدیر است . 
ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از پای��گاه خبری وزارت 
راه و شهرس��ازی) اس��تان مرکزی ( محمد حس��ن آصفری در 
جلس��ه ی نحوه ی تعیین تکلیف صدور اس��ناد مالکیت اراضی 
دولتی که با حضور مدیر کل راه و شهرس��ازی و معاونت های 
مربوطه، معاون شهرس��ازی و معماری ش��هرداری اراک، مدیر 
امور امالک ش��هرداری ، مدیر کل ثبت اس��ناد استان مرکزی و 
دیگر مسئوالن اجرائی برگزار شد، بیان داشت: باید شهر اراک 
در بحث ایجاد مس��کن ملی و واگذاری آنان به مردم س��رآمد 
کشور باشد چرا که تمامی زیرساختهای الزم برای تحقق این 

مهم در آن فراهم می باشد .
وی تاکید کرد: برگزاری جلس��ه های مس��کن ملی با محوریت 
اداره ی کل راه و شهرس��ازی و حضور مس��ئوالن دستگاههای 
اجرایی ذیربط نقش بسزایی در تسریع عملیات اجرایی ساخت 
و س��از مس��کن ارزان قیم��ت به مردم و ح��ل این معضل مهم 
اجتماع��ی دارد. نماین��ده ی م��ردم اراک،کمیجان و خنداب در 
مجلس ش��ورای اس��المی در ادامه گفت : طبق قول مس��اعد 
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی و راه آهن ارتباط ریلی میان 
شهرهای جدید امیرکبیر تا مهاجران ایجاد می شود و مطالعات 

نخست آن به زودی عملیاتی می گردد .
وی در پایان افزود : مسئوالن محلی و استانی می بایست تمام 
ت��الش خ��ود را ب��رای جذب اعتبارات ملی برای مقاوم س��ازی 

بافت های فرسوده و رفع حاشیه نشینی به کار گیرند .
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی در این جلسه با اشاره 
به دغدغه جدی مسئوالن در راستای رفع مشکل مسکن گفت: 

پس از اعالم رسمی ثبت نام از متقاضیان مسکن ملی دراستان 
حدود 40 هزار نفر ثبت نام کردند که سهمیه ی ابالغی از سوی 
وزارت خانه ۲1 هزار و ۲۹0 واحد مسکونی می باشد که ار این 
تعداد 1۲ هزار و 400 واحد س��هم ش��هرهای جدید امیر کبیر و 
مهاجران و ۸ هزار و ۸۹0 واحد مس��کن نیز س��هم اراک و دیگر 

شهرههای استان است .
احمد مرزبان افزود : اس��تان مرکزی تنها اس��تانی در کش��ور 
اس��ت که زمین مورد نیاز برای س��اخت مس��کن ملی در تمامی 
شهرس��تان های آن تهیه ش��ده و در این خصوص هیچ مشکلی 

وج��ود ن��دارد. وی گفت : طب��ق آمار موجود در بحث اقدام ملی 
در س��طح ش��هر اراک ۹ هزار و ۸۶۳ نفر ثبت نام کردند که با 
بررس��ی های ص��ورت گرفت��ه ۵ هزار و ۲00 نفر واجد ش��رایط 
ش��ناخته ش��د که از این تعداد یک هزار و ۸۵0 نفر در دو طرح 
انتهای خیابان هپکو و کوی کوثر ساماندهی شده و در صورت 
تامین مجددزمین مابقی منتخبین قرعه کش��ی و س��اماندهی 

خواهند شد.
مدیر کل راه و شهرسازی استان مرکزی تاکید کرد : مسئوالن 
ش��هرداری اراک هر چه س��ریع تر نس��بت به حل مشکل زمین 

انتهای خیابان هپکو اراک اقدام تا ستاد اجرایی فرمان امام )ره( 
به عنوان کارگزار طرح اقدام ملی مس��کن نس��بت به عملیات 

ساخت واحدها اقدام کنند .
وی در ادامه گفت : دراین راستا ۶00 واحد هم در محدوده کوی 

کوثر اراک توسط بنیاد مسکن نیز دردست اقدام است.
مرزبان اظهار داشت : جهت حل جدی معضل حاشیه نشینی و 
رفع سکونت گاههای غیر رسمی درگام اول احداث پروژه  ۳۸۹ 
واحدی مش��ارکتی کوثر  دراراضی دولتی باغ خلج  در س��نوات 

قبل صورت پذیرفت.
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرکزی اضافه کرد :  در این 
منطقه نوار سکونت گاههای غیر رسمی در حال متوقف شدن 
است و با احداث پروژه مشارکتی ۳۳۶ واحدی مهر وماه ازتوسعه 

سکونتگاههای غیر رسمی جلو گیری شده است .
وی خاطر نش��ان کرد : فاز س��وم پروژه باز آفرینی ش��هری با 
ظرفیت۲40 واحد در منطقه باغ خلج درحال اجرا می باش��د که 
با مجوز صادر شده از سوی مقام عالی وزارت راه وشهر سازی 
کلیه واحدهای مهم دولت در پروژه  های مشارکتی به معنوان 
منمابع پش��تیبان دولتی درجهت ارتقای س��طح کیفی زندگی 

مناطق مذکور درنظر گرفته شده است.  
مدی��ر کل راه و شهرس��ازی اس��تان مرک��زی اف��زود : در بحث 
بازآفرین��ی ای��ن مناط��ق تملک ۵هکتار زمین تصرف ش��ده و 
تخری��ب  واح��داث 4۵0 واح��د در قالب طرح های خانه به خانه 

نیز در دستور کار این اداره کل قرار دارد.
مرزبان در خصوص تصویب و ابالغ طرح جامع ش��هری اراک 
از سوی شورای عالی معماری و شهرسازی گفت: اقدام خوبی 
در خصوص افزایش محدوده قانونی شهر انجام شده است که 
با اجرایی ش��دن این طرح مهم بس��یاری از مش��کالت درحوزه 

شهرسازی مرتفع خواهد شد.

ازسوینمایندهمردماراک،کمیجانوخندابمطرحشد:

تقدیر از را ه و شهرسازی استان مرکزی در طرح اقدام ملی مسکن
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  سپرده گذاری سودآور در بانک توسعه تعاون
 با امکان دریافت تسهیالت ویژه

بانک توس��عه تعاون در راس��تای ارج نهادن به مش��تریان خود و 
تقویت رابطه ماندگار با آن ها، امکان پرداخت تسهیالت ویژه ای 
را در قالب »طرح توسکا« )تسهیالت و سپرده های کارگشا( با 
نرخ های ۲، 4 و ۷ درصد فراهم آورده است. به گزارش روزنامه 
تج��ارت ب��ه نق��ل از روابط عمومی بانک توس��عه تعاون، برخی 
مشتریان منابع مازاد خود را در قالب های متوسط یا ارزان قیمت 
نزد بانک نگهداری می کنند. اگرچه این مش��تریان بر اس��اس 
اعتماد به بانک و با اهداف اقتصادی این اقدام را انجام می دهند 
اما بانک توس��عه تعاون نیز خود را موظف می داند در راس��تای 
تکریم این مش��تریان و افزایش حس اعتماد و ماندگاری آنان 
خدماتی را به این گروه ارائه کند. بر همین اس��اس، تس��هیالت 
تازه ای در قالب »طرح توس��کا« تعریف ش��ده که بر مبنای آن 
تس��هیالت ویژه ای در اختیار آن دس��ته از مش��تریانی که منابع 
مال��ی خ��ود را به صورت ارزان قیمت و متمرکز در بانک توس��عه 
تعاون سپرده گذاری کرده اند، قرار خواهد گرفت؛ این مشتریان 
در مواقعی که عالوه بر منابع موجود خود نیاز به منابع دیگری 
داش��ته باش��ند، می توانند از تسهیالت ارزان قیمت طرح توسکا 
بهره مند ش��وند. تس��هیالت طرح توس��کا با س��ه نرخ ۲ درصد، 
4 درصد و ۷ درصد و بر اس��اس میانگین ایجادش��ده در س��پرده 
مش��تریان اختصاص می یابد به گونه ای که مقدار هر وام و نرخ 
س��ود آن بر اس��اس نرخ س��ود سپرده یا سپرده هایی که در بانک 
تودیع کرده اند، تعیین خواهد شد. مشتریان می توانند برای آگاهی 
بیش��تر از جزئیات و نرخ های تس��هیالت ثابت و جاری بر مبنای 
عقود مبادله ای و نیز عقود مشارکتی به شعب بانک توسعه تعاون 

در سراسر کشور مراجعه کنند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

اگزیمبانکایرانضامنتابآوریصنایعکاشانتوسعههمکاریبیمهآسماریوپژوهشکدهبیمه
در جریان بازدید رئیس پژوهشکده بیمه و هیات همراه از شرکت بیمه آسماری، 
بر توس��عه همکاری های دوجانبه و اس��تفاده از فرصت های پژوهش��ی و علمی 
موجود برای طراحی محصوالت جدید و افزایش هر چه بیش��تر س��طح خدمات 
تاکید شد. علیرضا یزدان دوست مدیرعامل شرکت بیمه آسماری در این دیدار با 
ارائه گزارشی از عملکرد بیمه آسماری طی سال جاری، به دستاوردهای مهم آن 
در حوزه ارائه آموزش های هدفمند به شبکه فروش اشاره کرد و با بیان این که 
آموزش های ضمن خدمت و غیرحضوری س��هم قابل توجهی در افزایش س��طح 

دانش کارکنان داشته است، گفت: با پیاده سازی سامانه آموزش مجازی )LMS( بیمه آسماری بسیاری از نیازهای 
علمی نمایندگان، شعب و پرسنل شرکت را برآورده نموده است . وی همچنین به تشکیل کمیته آموزش و انجام 
فرایند نیازسنجی آموزشی در حوزه کارکنان، نمایندگان و شعب شرکت بیمه آسماری اشاره کرد و با بیان این که 
از محتواهای آموزشی به روز رسانی شده برای آموزش استفاده می شود. دکتر حمید کردبچه رئیس پژوهشکده 
بیمه نیز در این بازدید با قدردانی از خدمات ش��رکت بیمه آس��ماری به صنعت بیمه، خدمات انجام ش��ده در حوزه 

آموزش کارکنان و شبکه فروش این شرکت را قابل تقدیر دانست.

رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی کاشان با بیان اینکه، اگزیم بانک 
ضامن تاب آوری صنایع کاشان در شرایط دشوار واحدها است، گفت: شناسایی 
مش��تریان، گزینش و تهیه مجموعه کاملی از خدمات و تس��هیالت از ش��اخصه 

عملکردی ویژه بانک توسعه صادرات در کاشان است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، محمود توالیی در مراسم 
افتتاح ساختمان جدید شعبه کاشان بانک توسعه صادرات ایران، با اعالم رضایت 
جامعه صادراتی کاش��ان از عملکرد اگزیم بانک در این شهرس��تان افزود: حیات 

واحدهای تولیدی در شرایط سخت تحریم و شیوع کرونا وابسته به تداوم تولید و صادرات بوده و تحقق این مهم 
نیازمند حمایت ویژه از سوی نهادهای تامین مالی از جمله بانک توسعه صادرات ایران است.

وی اظهار داشت: شعبه کاشان توسعه صادرات با اعطای سرمایه در گردش و کمک به بهسازی و نوسازی صنایع 
توانسته به تاب آوری صنایع شهرستان کاشان در شرایط دشوار کمک کند.

توالیی اظهار امیدواری کرد با تداوم درک متقابل جامعه صادراتی و تولیدکنندگان استان و بانک توسعه صادرات 
بتوان از چالش های موجود در حوزه صادرات عبور کرد.

گـروه بانـك و بيمـه: عليرضـا مالحتـی - مديرعامل بانك 
اقتصادنويـن اولويـت راهبـردی اين بانك در سـال 1399 را 
حمايت از صنايع پيشـران، در راسـتای تحقق شعار »جهش 

توليد« دانست.
علیرض��ا بلگ��وری مدیرعام��ل بانک اقتصادنوین در تش��ریح 
عملکرد این بانک در س��ال 1۳۹۹ گفت: بانک اقتصادنوین در 
راستای همگامی و همسویی با سیاست های کالن اقتصادی و 
تحقق شعار جهش تولید با به کارگیری تمام توان و ظرفیت خود 
سعی کرده تا با تمرکز بر تامین مالی صنایع پیشران، استراتژیک 
و ارزآور رسالت خود را در خنثی سازی اثرات جنگ اقتصادی و 

تاب آوری در شرایط تحریمی به جا آورد.
وی با اش��اره به عزم این بانک برای نقش آفرینی در توس��عه 
اقتصادی کش��ور، افزود: بانک اقتصادنوین امس��ال به پشتوانه 
اعتماد مش��تریان رش��د درخش��انی در منابع داش��ت و در پاسخ 
ب��ه ای��ن اعتماد تالش کرد ب��ا تامین مالی پروژه ها و طرح های 
ملی و راهبردی رس��الت و وظیفه ذاتی خود را به منصه ظهور 

برساند.
علیرض��ا بلگ��وری مدیرعام��ل بانک اقتصادنوین تس��هیالت 
پرداخت��ی توس��ط این بانک به بخش ه��ای مختلف تولیدی و 
صنعتی تا پایان دی ماه ۹۹ را ۵۸0 هزار میلیارد ریال عنوان کرد 

و افزود: با توجه به هدف اصلی و راهبردی بانک در سال جاری 
اغلب صنایع کشور را تامین مالی کردیم اما دو صنعت پتروشیمی 

و خودروسازی در صدر توجه این بانک قرار داشتند.

مدیرعام��ل بان��ک اقتصادنوین صنعت پتروش��یمی را از جمله 
صنایع استراتژیک، پیشران، ارزآور و فقرزدا دانست و گفت: نقش 
مهم صنعت پتروشیمی در خنثی سازی تحریم ها، اشتغال زایی، 

محرومیت زدایی و نیز جلوگیری از خام فروشی که همواره مورد 
تاکید بوده است، ما را بر آن داشت تا با شناخت بیشتر این صنعت 
و زنجی��ره خل��ق ارزش در آن بتوانیم راهکارهای موثری برای 
تامین مالی این صنعت ارائه کنیم و در همین راستا این صنعت 
با ۲00هزار میلیارد ریال بیشترین سهم در تسهیالت پرداختی 

این بانک را به خود اختصاص داده است.
بلگ��وری همچنی��ن صنعت خودرو را دومین صنعت مورد توجه 
بان��ک اقتصادنوی��ن اعالم کرد و اف��زود: هم اکنون در صنعت 
خودروس��ازی به صورت مستقیم و غیرمستقیم یک میلیون نفر 
مش��غول کارند که تامین مالی این صنعت به تداوم اش��تغال در 
کش��ور کمک می کند. از این رو از ابتدای س��ال جاری تا پایان 
دی م��اه س��ال جاری در مجموع ح��دود 100هزار میلیارد ریال 

توسط این بانک به این صنعت پرداخت شده است.
علیرضا بلگوری مدیرعامل بانک اقتصادنوین در پایان به تداوم 
حمایت از صنایع پیشران و اولویت دار به عنوان سیاست کلیدی 
و راهب��ردی بان��ک اقتصادنوین در س��ال 1400 اش��اره کرد و 
گفت: کش��ورمان ایران برهه حساس��ی را به لحاظ اقتصادی 
سپری می کند و در چنین شرایطی بانک اقتصادنوین در ایجاد 
رونق اقتصادی و محدود کردن اثرات تحریم از هیچ تالش��ی 

فروگذاری نمی کند.

مدیرعاملبانکاقتصادنوینخبرداد:

حمایت از صنایع پیشران، اولویت راهبردی سال 99

روابط عمومی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران اس��تان لرس��تان 
مزایده منزل مس��کونی خانواده معظم س��ه شهید در این استان 
را تکذی��ب ک��رد. به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران 
و به نقل از پایگاه اطالع رس��انی بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
»ایثار« مزایده منزل مس��کونی خانواده معظم س��ه ش��هید در 
اس��تان لرس��تان به دلیل بدهی معوقه بانکی صحت ندارد. در 

توضیح��ات روابط عمومی بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران استان لرستان آمده است:

در چند روز گذشته تصاویری در فضای مجازی 
با عنوان مزایده منزل مسکونی خانواده معظم 
س��ه ش��هید منتشر شده است که موضوع مورد 
بررسی و پیگیری قرار گرفت و خوشبختانه اصل 

برگزاری مزایده به هیچ عنوان صحت ندارد. بر 
اس��اس اطالع کسب شده برابر مساعدت های 
صورت گرفته و نیز حس��ب مکاتبات چند ماه 
گذشته بنیاد شهید و امور ایثارگران و با دستور 
ریی��س کل بان��ک مرکزی و اعالم مدیرعامل 
بانک صادرات مقرر ش��ده اس��ت بدهی ایجاد 

شده از طرق دیگری پیگیری شود.
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران در ارتباط مس��تقیم با این خانواده 
معظم شهید از ماه های گذشته حل مشکل ایجاد شده را پیگیری 
کرده اس��ت و محمود زرین جویی، مدیرکل بنیاد ش��هید و امور 
ایثارگران استان لرستان نیز در روزهای اخیر با حضور در منزل 

این خانواده شهید از آنان دلجویی کرده است.

بنیاد شهید مزایده منزل مسکونی خانواده معظم شهید در لرستان توسط بانک صادرات ایران را تکذیب کرد

آگه��ي موض��وع م��اده ي ۳ قان��ون 1۳ آیین نامه ي تعیین تکلی��ف وضعیت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

پرونده کالسه 1۳۹۹1144۲۵001000۳4۹ و رای شماره 1۳۹۹۶0۳۲۵00100۷۷4۷  
مورخ ۹۹/10/0۸ به تقاضای آقای حسین طاهرزاده فرزند غالمرضا نسبت به ششدانگ 
یکباب عمارت مس��کونی  به مس��احت ۸0/۷۸ متر مربع تحت پالک ش��ماره۲ فرعی 
از ۳۹ اصل��ی واق��ع در بخ��ش ۲شهرس��تان خرم آباد خروج��ی از مالکیت مالک اولیه  

میرزاجان بیرانوند رسیدگی و تایید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتواننداز تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.

بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد./م الف 41۵۵۹04۲1

تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/11/۲0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/1۲/0۵
صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اسناد و امالک خرم آباد

-------------------------------
آگه��ي موض��وع م��اده ي ۳ قان��ون 1۳ آیین نامه ي تعیین تکلی��ف وضعیت اراضي و 

ساختمان هاي فاقد سند رسمي
آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 

شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:
پرونده کالسه 1۳۹۹1144۲۵001000104 و رای شماره 1۳۹۹۶0۳۲۵00100۷۶۳۵  
مورخ ۹۹/10/0۶ به تقاضای آقای علی عبدیان رشنو فرزند شهباز نسبت به ششدانگ 
یکباب ساختمان به مساحت 14۸/۵1 متر مربع تحت پالک شماره فرعی از  ۳۷ اصلی 
واقع در بخش ۲ شهرستان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه  نقی میردریکوند 

رسیدگی و تایید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

در دو نوبت به فاصله 1۵ روز جهت اطالع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتواننداز تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از 

تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد./م الف 41۵۵۹04۳۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/11/۲0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/1۲/0۵

 صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اسناد و امالک خرم آباد
------------------------

آگه��ي موض��وع م��اده ي ۳ قان��ون 1۳ آیین نامه ي تعیین تکلی��ف وضعیت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

آرای صادره هیات حل اختالف قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک 
شهرستان خرم آباد بشرح ذیل:

پرونده کالسه 1۳۹۹1144۲۵0010010۶۸ و رای شماره 1۳۹۹۶0۳۲۵00100۷4۸۹  

مورخ ۹۹/10/0۳ به تقاضای آقای مجید جمش��یدیان فرزند  حس��ن خان نس��بت به 
شش��دانگ یکباب س��اختمان  به مس��احت ۷۵ متر مربع تحت پالک شماره۲۵ فرعی 
از ۵/4 اصل��ی واق��ع در بخش 4 شهرس��تان خرم آب��اد خروجی از مالکیت مالک اولیه  
ش��رکت تعاونی مس��کن کارگران کارخانه پارس��یلون خرم آباد رس��یدگی و تایید و 
انش��اء گردید.مرات��ب در اج��رای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای 
فاق��د س��ند رس��می در دو نوب��ت ب��ه فاصل��ه 1۵ روز جه��ت اطالع مالکین و س��ایر 
صاحب��ان حقوق��ی در روزنام��ه کثیراالنتش��ار و محل��ی آگه��ی میگ��ردد در صورتی 
 ک��ه اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکی��ت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 
میتواننداز تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را 

به مراجع قضایی تقدیم نمایند.
بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد./م الف 41۵۵۹0411
تاریخ انتشار نوبت اول: ۹۹/11/۲0 تاریخ انتشار نوبت دوم: ۹۹/1۲/0۵

صیدآقا نجفوند دریکوندی رئیس اسناد و امالک خرم آباد

گروه بورس: حدود دو هفته اسـت كه بازار سـرمايه با روند نوسـانی هم خداحافظی 
كرده و فقط بر مدار نزول در حركت است، اتفاقی كه سياست گذاران را بر آن داشت 
تا برای بهبود حال اين بازار، قوانين را تغيير دهند. در اين راسـتا قرار اسـت دامنه 
نوسـان تغيير كند و از حالت متقارن خارج شـود، اما بايد ديد آيا اين تغيير منجر به 
بازگشـت تعادل به بازار خواهد شـد يا صرفا مسـكنی كوتاه مدت برای جمع كردن 

صف های فروش است. 
شاید کم تر کسی پیش بینی می کرد  زمانی که اصالح شاخص کل بورس از مردادماه 
استارت خورد و تا آبان ماه ادامه داشت و با کف یک میلیون و ۲00 هزار واحد به پایان 
رسید، این بازار  دوباره بر مدار نزول قرار بگیرد و در کمتر از سه ماه، کف آبان ماه را نیز 

رد کرده و شاخص کل به کانال یک میلیون و 100 هزار واحد عقب گرد کند.
سراش��یبی ای که درحال حاضر پیش بینی انتهای آن مش��کل اس��ت و صاحب نظران 
مهم ترین دلیل آن را س��ایه بی اعتمادی در کنار س��ایر عوامل مانند نرخ دالر، قیمت 
گذاری های دستوری و... را بر سر بازار می دانند. چراکه مردم به بورس دعوت شدند 
اما ظاهرا این بازار اماده میزبانی آنان نبود و درحال حاضر آنچه که روز به روز بیشتر از 

دست میرود، سرمایه های خرد و کالن آن ها است.
طی این مدت تصمیمات مختلفی از سوی سیاست گذاران 
اخذ شد که به نظر نمی رسد هیچکدام راه گشا بوده باشند 
و اکنون نیز پرونده تغییر دامنه نوسان روی میز قرار گرفته 
است. دامنه مجاز نوسان به حدود سقف و کف قیمتی گفته 
می شود که هر سهم  در هر روز معامالتی می تواند داشته 
باش��د. درحال حاضر دامنه نوس��ان در بازار سرمایه ایران، 
مثبت و منفی پنج است و طبق اخرین تصمیمات شورای 

عالی بورس قرار اس��ت از ۲۵ بهمن ماه، دامنه نوس��ان خرید و فروش س��هام منفی دو 
درصد و مثبت شش درصد شود.

محمدعلی دهقان دهنوی رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار روز گذش��ته در این 
خص��وص  ب��ا تاکی��د بر این که دامنه نوس��ان از ۲۵ بهم��ن  تغییر می کند، توضیح داد: بر 
اساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام منفی دو درصد 

و مثبت شش درصد خواهد بود.

وی ادامه داد: البته تصمیمات شورای عالی بورس بعد از ۷۲ ساعت 
قابلی��ت اج��راء دارد و ب��ر همین اس��اس این تغییر از ۲۵ بهمن اعمال 

خواهد شد.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه در مورد تصمیمات دیگر 
ش��ورای عالی بورس نیز اظهار کرد: بر اس��اس تصمیم شورای عالی 
ب��ورس، تغیی��رات حجم مبنا در اختیار س��ازمان بورس قرار گرفت تا 
متناسب با شرایط بازار تغییراتی اعمال شود. همچنین این اختیار به 
سازمان بورس و اوراق بهادار داده شد که انتشار اوراق اختیار فروش 

تبعی را به ناشران و سهامداران عمده الزام کند.
به گفته دهقان دهنوی، اعتبار خرید کارگزاری ها نیز به ۶0 درصد تغییر پیدا کرد.

رئیس س��ازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تاکید کرد: با توجه به این که متغیرهای 
اقتصادی تالطم داش��تند و همه بازارها را تحت تاثیر قرار دادند، تصمیمات مذکور نیز 
به دلیل نااطمینانی هایی که در بازار سرمایه احساس می شد، گرفته شد تا فرصت تحلیل 

به سهامداران و سرمایه گذاران داده شود.

درواقع درحال حاضر دامنه نوسان متقارن است ولی  قرار است از شنبه هفته آینده به 
حال��ت نامتق��ارن تغیی��ر پیدا کند. انتظار می رود این تصمیم در انگیزه فروش تاثیرگذار 
باش��د و باعث کاهش س��رعت افت بازار ش��ود. زیرا به جای اینکه ارزش سهم ها روزی 
پنج درصد کاهش یابد، روزی دو درصد کاهش خواهند یافت و از طرف دیگر به جای 

رشد پنج درصدی در روز، ۶ درصد رشد خواهند کرد.
باید توجه کرد که تغییر دامنه نوس��ان به تنهایی نمی تواند عامل رش��د بازار باش��د و 
ش��اید بتواند باعث ش��ود ترمز ریزش بازار کمی کش��یده ش��ود. درواقع رشد بازار به چند 
عامل بس��یار اساس��ی و کالن از جمله وضعیت بودجه، قیمت دالر و مذاکره بین ایران 
و امریکا بستگی دارد. باید گفت ابهامات موجود در موارد ذکر شده به وضعیت ریزشی 
بورس دامن زده اس��ت. بدیهی اس��ت که بازار س��رمایه در ش��رایط ابهام منفی، واکنش 
منفی نشان می دهد. شاید تغییر دامنه نوسان و یا حتی تزریق نقدینگی از سوی دولت 
به این بازار باعث تغییر وضعیت نزولی به نوس��انی یا کمی صعودی بورس ش��ود اما تا 
ابهامات برطرف نش��ده و اعتماد به بازار برنگردد، نمی توان توقع تعادل و رش��د چش��م 

گیری را از بازار داشت.

 دامنه نوسان خریدوفروش سهام منفی 2 و مثبت 6 درصد شد

تغییر دامنه نوسان بورس؛ مُسکن یا درمان؟!
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مش��اور اجرایی س��هام عدالت با بیان اینکه در حال حاضر هیچ راهی برای انتقال س��هام عدالت متوفیان فعال نیس��ت، گفت: به زودی س��امانه ای تمام 
الکترونیک برای انتقال سهام عدالت متوفیان فراهم می شود.

محمدرضا پوررضایی، مش��اور اجرایی س��هام عدالت در ش��رکت س��پرده گذاری مرکزی ، گفت: در ش��رایط عادی اگر کس��ی از دنیا برود، وراث پس از 
گذراندن مراحل انحصار وراثت می توانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت، سهام متوفی را به ارث ببرند.

وی با بیان اینکه در حال حاضر هیچ روشی برای انتقال سهام عدالت متوفیان وجود ندارد، ادامه داد: اما برای سهام عدالت به دلیل شیوع کرونا، انتقال 
سهام عدالت به وراث در دفاتر پیشخوان متوقف شده و قرار است سامانه ای ایجاد شود تا پس از آنکه کارهای انحصار وراثت انجام شد، مدارک در 
آن س��امانه بارگذاری ش��ود س��پس تمام مدارک به قوه قضائیه ارس��ال می ش��ود و وضعیت وراث مش��خص می شود و ما نهایتًا کار تقسیم سهام را انجام 

می دهیم؛ این یک فرایند الکترونیکی کامل است.
مشاور اجرایی سهام عدالت با اشاره به دلیل راه نیفتادن این سامانه، گفت: کارهایی را که ما باید انجام دهیم کامل است اما کارهایی که سایر ارگان ها باید انجام دهند هنوز 

به اجرا نرسیده است.

مراسم رونمایی از نرم افزار هوشمند رصد بازار سرمایه با حضور جمعی از فعاالن این بازار، مدیریت نظارت بر بازار و سرپرست امور اعضای شرکت 
بورس برگزار ش��د.  علی بهش��تی رود، سرپرس��ت امور اعضای ش��رکت بورس در مراس��م مذکور با انتقاد از عدم غربالگری مش��تریان در بازار سرمایه 
اظهار کرد: با آخرین تغییرات در دس��تور العمل معامالت برخط غربالگری مش��تریان فراموش ش��د؛  در حالی که باید بررس��ی ش��ود که آیا مش��تریان 
صالحیت دسترسی به معامالت برخط را دارند یا خیر. وی ادامه داد: مقام ناظر در سازمان سعی بر نظارت دارد اما با توجه به توسعه بازار، سیستم 

نظارت هم نیاز به بازنگری دارد و وجود سیستم نظارتی در کارگزاریها الزم است.
بهشتی رود همچنین با انتقاد از این که برخی افراد خود را تحلیلگر می دانند و سینگال فروشی می کنند اظهار کرد: یکی از معضالت بازار سرمایه 
این است که افراد با گذراندن یک دوره تحلیل تکنیکال خود را تحلیلگر می دانند و در فضای مجازی شروع به سیگنال دادن می کنند؛ ر حالی که 

هر شخص باید خودش تحلیل کند و براساس گراها در فضای مجازی تصمیم نگیرد.
به گفته وی شرکت خدمات و اطالع رسانی بورس  در سایت خود اعالم کرده است که کدام موسسات مجوز آموزش دارند. سرپرست امور اعضای شرکت بورس در پایان 

تاکید کرد: سازمان بورس به هیچ شخص حقیقی  مجوز مشاوره سرمایه گذاری نداده است.

فعال انتقال سهام عدالت فوت شدگان امکان پذیر نیست رونمایی از نرم افزار هوشمند رصد بازار سرمایه 
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 صرفه جویی یک میلیارد دالری
 در بخش معدن با داخلی سازی

س��ازمان توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنای��ع معدنی ایران 
اعالم ک��رد: امس��ال نزدیک به یک میلی��ارد دالر صرفه جویی 
ارزی ناشی از بومی سازی و توسعه توان ساخت داخل در بخش 
معدن و صنایع معدنی محقق خواهد ش��د. به گزارش ایمیدرو، 
از ابتدای امس��ال سیاس��ت بومی سازی و توسعه ساخت داخل 
توسط این سازمان به واحدهای زیرمجموعه و تابعه ابالغ شد 
و با دریافت اهداف عملیاتی شرکت ها، پایش این هدف دنبال 
ش��د. براس��اس برنامه سازمان یاد شده با همراهی شرکت های 
زیرمجموعه و تابعه، بومی سازی ۵0۹ میلیون دالری در بخش 
قطع��ات و تجهی��رات تولید و همچنین 40۸ میلیون دالر برای 
طرح های توس��عه ای برای امس��ال هدف گذاری ش��ده است. 
میزان صرفه جویی ارزی سیاس��ت های بومی س��ازی شرکت 
ه��ای ب��زرگ مع��دن و صنای��ع معدنی در ح��وزه تولید در نیمه 
نخس��ت امس��ال به ۳۵0 میلیون دالر رسید و طبق برآوردهای 
ب��ه عم��ل آم��ده این رقم به حوزه تولید اختصاص دارد و بخش 
دیگری از سیاس��ت بومی س��ازی در طرح های توس��عه در حال 
اجرا اس��ت، از این رو با احتس��اب بخش پروژه های توس��عه ای 
و ب��ه روزآوری اع��داد و ارقام، مجموع صرفه جویی ارزی ایجاد 

شده  افزایش خواهد یافت.

 تعیین وضعیت اخذ مالیات
 از خودروهای وارداتی

مه��دی دادف��ر، دبیر انجمن واردکنن��دگان خودرو در گفتگو با 
ایلن��ا در م��ورد احتمال اخذ مالیات از خودروهای وارداتی گفت: 
سازمان مالیات دستورالعملی نوشته که طبق آن از خودروهای 
باالی یک میلیارد تومان مالیات س��الیانه گرفته می ش��ود. به 
هرح��ال وقت��ی نمی توانید بازار را کنترل کنید باید از المان های 
کاهنده انگیزه برای داشتن یک خودروی خوب استفاده کنید. 
مثل این است که دولت اعالم کند از فردا هرکسی که ساعت 
ب��ا م��ارک خاصی ببندد باید ب��ه دولت پول پرداخت کند، مردم 
دیگر از آن س��اعت اس��تفاده نمی کنند. وی افزود: اگر مجموع 
خودروهای خانواده ارزش��ی بیش از یک میلیارد تومان داش��ته 
باشد درصدی را مالیات باید بدهند و اگر این ارزش بیشتر شود، 
درص��د مالیات نی��ز افزایش می یابد. دبیر انجمن واردکنندگان 
خودرو در ادامه تصریح کرد: اینطور نیست که این مالیات روی 
خودروهای جدید بس��ته ش��ود بلکه خودروهایی که از قبل هم 
در اختیار افراد بوده مشمول این مالیات می شود، وقتی اصل بر 
این قرار می گیرد که تولیدکننده باید حمایت شود و تولیدکننده 
هم نمی تواند به خوبی تولید کند، کاری می کنند که دیگر کسی 

خودرو سوار نشود.

حذف فروش قطره چکانی، شرط تاثیرگذاری 
افزایش تولید خودرو

یک فعال بازار خودرو گفت: افزایش تولید ۵0 درصدی خودرو، 
تامین مالی خودروسازان توسط بانک مرکزی و واردات خودرو 
همگی مسکنی برای بازار خودرو هستند و آرامش بازار منوط 
به ثبات نرخ ارز و اصالح نحوه فروش و توزیع خودرو اس��ت. 
کاظ��م محم��دی نیکخ��واه در گفتگو با خبرخودرو عنوان کرد: 
عدم ثبات نرخ ارز همانند ترمزی در بازار عمل کرده و موجب 
توقف معامالت خودرو و رکود بازار شده است و در حال حاضر 
تنه��ا مص��رف کنن��دگان واقعی اقدام به خرید خودرو می کنند. 
وی اظهار داش��ت: افزایش عرضه خودرو در بازار موجب ش��ده 
فروش��ندگان ترس از دس��ت دادن ارزش ریالی خود را داش��ته 
باشند و در نتیجه نسبت به فروش خودرو اقدام کند و از سوی 
دیگر خریداران تحت تاثیر اخبار ضد و نقیض بازار خودرو قرار 
گرفته و در بال تکلیفی به سر می برند. این فعال بازار خودرو در 
خصوص تاثیر افزایش ۵0 درصدی تولید خودروسازان در نیمه 
دوم س��ال بر بازار خودرو اظهار داش��ت: افزایش تولید هنگامی 
اثرگذار اس��ت که ش��رایط قرعه کش��ی و فروش قطره چکانی 
خودرو حذف ش��ود. تنها در یک سیس��تم فروش آزاد می توانیم 
ادعا کنیم که افزایش تولید اتفاق افتاده اس��ت اما هنگامی که 
از افزایش ۵0 درصد تولید س��خن می گویند اما فروش قطره 
چکانی و از طریق قرعه کشی انجام می شود در حقیقت یعنی 

افزایش تولید صورت نگرفته است.

 درخواست تولیدکنندگان
 برای افزایش قیمت سیمان

یک تولیدکننده س��یمان با انتقاد از اینکه از اول س��ال تاکنون 
واحدهای تولیدی با هزینه های بسیار باالیی در امر تولید روبرو 
ش��ده اند، گفت: چرا س��ازمان حمایت به جای حل مش��کالت 
فرافکنی می کند. به گزارش تس��نیم، غالمزاده با اعالم اینکه 
اطالعات سازمان حمایت از مصرف کنندگان و اظهارات مدیران 
آن با واقعیت تفاوت بسیاری دارد، گفت: آقایان می گویند قیمت 
م��ازوت برابر با گاز اس��ت درحالی ک��ه گاز هزینه حمل ندارد. و 
قیمت نهایی آن 1۲0 تومان است، اما مازوت هزینه حمل داشته و 
بیش از دو برابر قیمت گاز هزینه حمل دارد. از طرفی این مازوت 
نی��از ب��ه گرم کردن جهت انتقال دارد که این موضوع نیز هزینه 

زیادی را به واحدهای تولیدی تحمیل می کند. 

 موافقت مجلس با تحقیق و تفحص 
از شرکت دخانیات

نماین��دگان مجل��س با تقاضای تحقی��ق و تفحص از عملکرد 
شرکت دخانیات ایران موافقت کردند. به گزارش ایسنا، تقاضای 
جمعی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت 
دخانیات در دس��تور جلس��ه علنی روز گذش��ته )یکش��نبه( قرار 
گرفت. در همین رابطه رمضانعلی سنگدوینی، نماینده گرگان 
به عنوان یکی از متقاضیان تحقیق و تفحص افزایش واردات 
محص��والت دخان��ی را از دالی��ل این تحقیق و تفحص عنوان 
و خاطرنش��ان کرد: این تحقیق و تفحص از ش��رکتی اس��ت که 

مایملک کشور را به غارت برده است. 

گروه صنعت و تجارت: به دليل شـرايط تحريم ها و مشـكالت 
در تاميـن قطعـات و توليد خـودرو، اولويت با تامين نياز بازار 
داخلی اسـت و صادرات خاصی وجود ندارد. حدود 3 سـال 
اسـت كه واردات خودرو به كشـور ممنوع شده و امكان ورود 
هرگونه خودرو به داخل كشور به دليل تغيير در ضوابط واردات 
خـودرو و ممنوعيت ثبت سـفارش وجـود ندارد، اما در مقابل 
صادرات خودرو امكان پذير اسـت و خودروسـازان می توانند 
هم در كشور های ديگر خودرو صادر كنند، هم در آنجا كارخانه 
بگذارند. طبق اعالمی گمرک ايران در سال 98، خودروسازان 
توانسـتند به كشور های هنگ كنك، تايوان، سوريه، امارات، 

اسپانيا، چين، عراق و تركيه صادرات خودرو داشته باشند.
سید روح اله لطیفی سخنگوی گمرک ایران با بیان اینکه سال 
۹۸، حدود یک هزار و ۳00 دس��تگاه خودرو به وزن یک هزار 
و ۵۷۳ تن به ۹ کش��ور هنگ کنک، تایوان، س��وریه، امارات، 
اس��پانیا، چین، عراق و ترکیه صادر ش��د، گفت: کش��ور عراق با 
س��ه میلی��ون و 1۲۲ ه��زار و ۹00 دالر، جمهوری آذربایجان با 
ی��ک میلی��ون و 1۵۹ ه��زار و 400 دالر، س��وریه با ۹۸1 هزار و 
۸۲۵ دالر س��ه مقصد نخس��ت خودرو های ایرانی بودند. لطیفی 
افزود: هنگ کنگ با 11۶ هزار و ۸۶۲ دالر، اسپانیا با ۹۶ هزار 
و ۳۶۲ دالر، تای��وان ب��ا ۷۹ ه��زار و ۵۲1 دالر، چی��ن با ۳۶ هزار 
و ۶00 دالر، ترکی��ه ب��ا هف��ت ه��زار دالر و امارات با چهار هزار 
و ۶۶۲ دالر دیگر خریداران خودرو از ایران بودند. س��خنگوی 
گم��رک پیرام��ون خودرو های صادراتی تصریح کرد: خودروی 
س��اینا بیش از ۹0 درصد س��بد صادرات خودرو در س��ال ۹۸ را به 
خ��ود اختص��اص داده بود و پراید، تیبا، کوئیک، س��مند، پارس، 
۲0۷، هایما و دنا س��همی کمتر از 10 درصد را در بر می گیرند. 
بیش��ترین تنوع خودرویی با خودرو های تیبا، س��اینا، کوئیک، 
وانت آریس��ان، پژو پارس، پراید 1۳1 و رهام به مقصد اس��پانیا 
تعلق دارد. اما در سال ۹۹ آنطور که مشخص است، با اتفاقاتی 
ک��ه در صنع��ت خ��ودرو رخ داد، میزان ص��ادرات به میزان قابل 
توجهی کاهش یافت و خودروسازان داخلی بیشترین تمرکز را 
روی افزایش تولید خودرو های داخلی گذاشتند، اما با این حال 

صادرات قطع نشد و اکنون رو به افزایش است.

 � نقش ایران خودرو و سایپا در صادرات خودرو
فرش��اد مقیمی مدیرعامل ای��ران خودرو در خصوص صادرات 

خودرو های ایرانی به خارج از کشور، گفت: امسال برنامه داریم 
که میزان تولید خودرو های داخلی را افزایش دهیم که تاکنون 
به این هدف رس��یده ایم و اکنون صادرات آغاز ش��ده و آن را 
توس��عه خواهیم داد. این مقام مس��ئول بیان کرد: برنامه داریم 
صادرات به برخی کشور ها مجدد از سر گرفته شود، اما به دلیل 
مس��ائل تحریمی از عنوان نام کش��ور ها معذوریم. مدیرعامل 
ایران خودرو با بیان اینکه در حال حاضر در برخی کش��ور های 
خارج��ی در حال تولید هس��تیم، ادام��ه داد: موضوع صادرات از 
اولویت های جدی است چرا که گروه خودروسازی ایران خودرو 
وعده هایی به حاکمیت داده است تا کشور در بحث اتصال ارزی 
به منابع داخلی کش��ور بی نیاز ش��ود. مقیمی با تاکید بر اینکه از 
محل صادرات خودرو و قطعات خودرو اقدامات مطلوبی صورت 
خواهد گرفت، گفت: اشتغال، تقویت اقتصاد صنعتی داخل کشور 
و جلوگی��ری از خ��روج ارز از اهداف اصلی وزارت صمت و گروه 
صنعتی ایران خودرو اس��ت. به گفته مقیمی پیش بینی ش��ده 
ایران خودرو برای س��ال آینده ۷ هزار و ۵00 دس��تگاه خودرو 
صادرات داش��ته باش��د و خودرو های س��مند و دنا از محصوالت 

صادراتی ایران خودرو خواهد بود.
یک منبع اگاه در سایپا نیز  در خصوص میزان صادرات خودرو 
ای��ن کارخان��ه خودروس��ازی، گف��ت: اکنون به دلیل ش��رایط 
تحریم ها و مشکالت در تامین قطعات و تولید خودرو، اولویت 
با تامین نیاز بازار داخلی است و صادرات خاصی وجود ندارد. اما 
بنابر اخباری که در رسانه های آفریقایی منتشر شده، سایپا در 
یک همکاری نزدیک با شرکت خودروسازی مورزا قصد دارد 
ت��ا محص��ول جدید خ��ود یعنی کوییک را به بازار آفریقا عرضه 
کند. ش��رکت خودروس��ازی مورزا در ژوهانس��بورگ آفریقای 
جنوبی قرار دارد و خودروس��ازی مطرح در س��طح قاره آفریقا 
محس��وب می ش��ود. بنابر اعالم این شرکت، خودرو کوییک با 
نام Mureza Prim ۸ به تولید خواهد رس��ید و در فاز اول در 
کشور زیمباوه به فروش خواهد رسید. در گزارش تنظیم شده 
توسط رسانه های آفریقایی، به همکاری مورزا با سایپا و قدمت 
این خودروس��ازی اش��اره ش��ده که به نیم قرن می رسد. سایپا 
کوییک نیز هاچ بکی مناس��ب اس��تفاده در تمام ش��رایط و تمام 

کش��ور ها توصیف ش��ده اس��ت.

 �  باید بازار های جهانی را به دست بگیریم
عزت اهلل اکبری رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس نیز 
معتقد است، بخش خصوصی توان خیلی خوبی دارد و می تواند 
خودرو های جهانی را تولید کرده و حتی با آن ها رقابت کند. این 
نماینده مجلس گفت: تمام فکر ما این اس��ت که واردات را رد 
کنیم و شروع به صادرات کنیم، باید فرصت دهیم تمام صنایع 
به بازار های جهانی بروند، اینکه ما در کشور های دیگر امنیت را 
فراهم می کنیم، اما بازار آن ها را نداریم خوب نیست و باید بازار 
آن ها را در دست داشته باشیم. او افزود: حضورمان در بازار های 
جهانی باید قوی باشد، سفارتخانه های ما خروجی الزم را ندارند، 
بخش خصوصی در خارج از کشور باید فعال شود. ساز و کاری 
برای قیمت گذاری دستوری داریم و باید کاری کنیم این بساط 
جمع شود. رئیس کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: تالش 
برای کاهش هزینه داریم، اینکه قیمت باید کاهش باید درست 
اس��ت، اما دولت باید هزینه ها را پرداخت کند، دولت باید بس��ته 
حمایتی در نظر بگیرد نه اینکه بگوید قیمت تمام شده دستوری 
باشد، دولت باید در حوزه هایی حضور پیدا کند و آن ها را تقویت 

کند، مجلس کار اجرایی ندارد و کار نظارت را بر عهده دارد.

 � اولویت خودروسازان تامین نیاز داخل باشد
حس��ن کریمی س��نجری، کارشناس خودرو  با بیان اینکه اکنون 
نمی توان روی صادرات خودرو متمرکز شد، چرا که باید اولویت 
نی��از داخ��ل باش��د، گفت: در حال حاضر نمی ت��وان درباره خروج 
خودرو های ایرانی، بحث صادرات را مطرح کرد. این کارشناس 
خودرو، معتقد است زمانی می گوییم خودرو صادر شده است که 
یک خودروس��از داخلی بتواند به صورت پایدار خودرو به کش��ور 
هدف صادر کند و این امکان وجود داشته باشد که محصول صادر 
شده بتواند استاندارد های الزم در کشور مورد نظر برای تردد در 
جاده های آن کش��ور را پاس کند. او می گوید: همچنین ش��رکت 
خودروس��از باید بتواند س��هم مشخصی را از بازار خودروی کشور 
هدف به خود اختصاص دهد. کریمی سنجری با تاکید بر اینکه 
س��هم ایران اکنون در کف قرار دارد و این امکان وجود دارد که 
افزایشی شود، گفت: میزان سهم ایران نباید کاهش یابد. اکنون 
خودرو هایی که به کشور های دیگر صادر می شود، به احتمال زیاد 
به منظور گذراندن تس��ت های مربوط به خودرو از کش��ور خارج 

شده اند، زیرا از آنجا که قادر به پاس کردن است.

کدامکشورهاخریدارخودرویایرانیهستند؟

 تخت گاز خودروهای ایرانی در جاده های دنیا  

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

افتتاح300طرحصنعتیاستانتهرانتاپایانسالواگذاریزمینهایبالاستفادهدرشهرکهایصنعتیبهسرمایهگذاران
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: اراضی واگذار 
شده در شهرک های صنعتی کشور که تاکنون به واحد یا خط تولید تبدیل نشده 
اس��ت پس گرفته و به س��رمایه گذاران نیازمند واگذار می ش��ود. علی رسولیان در 
گفتگو با ایرنا افزود: این اراضی در سطح کل شهرک های صنعتی ایران شناسایی 
می ش��ود و در صورتی که عملیات س��اخت واحد روی آن انجام نگرفته باش��د در 
چارچوب قانون به مزایده گذاش��ته می ش��ود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
همچنین اضافه کرد: ممکن اس��ت افرادی باش��ند که به دلیل داش��تن مشکالت 

یا متأثر از ش��رایط بد اقتصادی، توانایی س��اخت واحد تولیدی را از دس��ت داده باش��ند که این مهم در بازپس گیری 
اراضی آنها در ش��هرک های صنعتی مورد توجه قرار می گیرد اما هدف ش��رکت ش��هرک های صنعتی، فعال س��ازی 
واحدهای تولیدی در همه زمین های واگذار ش��ده به تولیدکنندگان اس��ت. مدیرعامل س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران گفت: از این پس، میزان پیش��رفت همه زمین هایی که به تولیدکنندگان برای س��اخت 
واحد تولیدی در شهرک های صنعتی کشور واگذار می شود به طور دقیق رصد می شود تا به توسعه صنعتی مناطق 

کمک شود و زمین بدون بهره برداری مناسب در شهرک ها باقی نماند. 

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از افتتاح ۳۳۹ طرح صنعتی 
با اش��تغال 10 هزار و ۵۸۹ نفری در تهران در دهه فجر خبر داد و گفت: تهران 
۳00 طرح صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بین ۶0 تا ۸0 درصد دارد که تا پایان 
امس��ال یا اوایل س��ال آتی به بهره برداری می رس��ند. یداله صادقی در گفتگو با 
ایس��نا، اظهار کرد: این طرح ها با س��رمایه گذاری ۵ هزار و ۲4۸ میلیارد تومانی 
در 1۵ شهرس��تان پاکدش��ت، رباط کریم،ش��هریار، قرچک، پیشوا، ورامین، ری، 
اسالمش��هر، دماوند، فیروزکوه، پردیس، بهارس��تان، مالرد ، قدس و شهر تهران 

به بهره برداری می رس��د و با افتتاح این طرح ها در مجموع برای 10 هزار و ۵۸۹ نفر در اس��تان اش��تغال ایجاد 
خواهد ش��د. وی با بیان اینکه ۵00 طرح صنعتی تهران منتظر رفع محدودیت زیس��ت محیطی، تصریح کرد: این 
۵00 طرح تولیدی و صنعتی منتظر دریافت پروانه فعالیت هس��تند، اما به علت محدودیت زیس��ت محیطی مبنی 
بر ممنوعیت اس��تقرار صنایع در ش��عاع 1۲0 کیلومتری نمی توانند این مجوز را دریافت کنند.  همچنین به گفته 
این مقام مسئول، تهران ۳00 طرح صنعتی دارای پیشرفت فیزیکی بین ۶0 تا ۸0 درصد دارد که تا پایان امسال 

یا اوایل سال آتی به بهره برداری می رسند. 

رشد 8100 درصدی صادرات ایران از ابتدای انقالب
بررسی روند صادرات کاالهای غیرنفتی پس از انقالب اسالمی 
نمایان گ��ر آن اس��ت ک��ه صادرات در س��ال 1۳۵۷ معادل نیم 
میلیارد دالر بود که پس از 4۲ سال از پیروزی انقالب اسالمی، 
این رقم در پایان س��ال 1۳۹۸ به رقم 41 میلیارد دالر رس��یده 
اس��ت. به گزارش فارس، جمهوری اس��المی ایران همواره در 
پی تقویت اقتصاد و تنوع بخش��ی به صادرات کاال و خدمات، 
افزایش درآمدهای ارزی و کاهش وابستگی خارجی، مدیریت 
نوسانات اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه اجتماعی بوده 
و در این راس��تا صادرات غیرنفتی کش��ور نقش بس��یار موثری 
داشته است، لذا پس از پیروزی انقالب و پایان جنگ تحمیلی، 
اقدام به تدوین برنامه های توس��عه اقتصادی در جهت تقویت 
بخش های مختلف در کش��ور کرده اس��ت. صادرات با انتقال 
رقاب��ت ب��ه خارج از مرزها، باع��ث توان مندی تولیدکنندگان از 

طریق ارتقاء اس��تانداردهای تولید 
در داخل کش��ور ش��ده و از طرفی 
ب��ه روند جهانی ش��دن تولید و به 
تب��ع آن رقاب��ت پذیری کاالهای 
داخل��ی و ارتقاء ظرفیت های تولید 
و کاهش نرخ بیکاری کشور کمک 

می کند.
براساس آمار به دست آمده طی چهار دهه اخیر و بررسی روند 
صادرات کاالهای غیرنفتی پس از انقالب اس��المی نمایان گر  
آن اس��ت که در س��ال 1۳۵۷ صادرات معادل نیم میلیارد دالر 
بوده، در حالی که پس از گذش��ت 4۲ س��ال از پیروزی انقالب 
اس��المی و با تالش دولت و بخش اقتصادی کش��ور در پایان 
س��ال 1۳۹۸ به رقم 41 میلیارد دالر رس��یده اس��ت و نس��بت 

ب��ه ابتدای انق��الب ۸100 درصد 
رش��د داشته است. از نظر وزنی نیز 
صادرات کاالیی کشورمان نسبت 
به ابتدای انقالب ۳۹00 درصد رشد 
داشته است. این در حالی است که 
وزن محص��والت صادراتی از ۳.۳ 
میلیون تن در سال 1۳۵۷ به 1۳4 
میلیون تن در س��ال 1۳۹۸ رس��یده اس��ت. صادرات کاال طی ۹ 
م��اه س��ال 1۳۹۹ ب��ه ۸۵ میلیون و ۲۶۳ ه��زار تن و ۲۵ میلیارد 
و 11۲ میلیون دالر رس��یده اس��ت که نس��بت به 1۲ ماهه سال 
1۳۵۷ حدود ۲4۷۵ درصد از لحاظ وزن و 4۹00 درصد از نظر 

ارزشی افزایشی داشته است.
واردات کش��ور در س��ال 1۳۵۷ به ارزش 10 میلیارد دالر بوده 

اس��ت، اما با عنایت به روند رو به رش��د صنایع کش��ور و نیاز آنها 
به ماشین آالت و قطعات الزم جهت توسعه صنعتی پس از 4۲ 
سال رشد و شکوفایی واردات در سال 1۳۹۸ از لحاظ ارزش به 
حدود 44 میلیارد دالر رسیده است که با توجه به این که حدود 
۸۲ درصد از اقالم وارداتی واس��طه ای و س��رمایه ای می باش��ند 
که از ملزومات افزایش تولید هستند، شاهد رشد ۳40 درصدی 
در واردات هس��تیم. از لحاظ وزنی نیز در س��ال 1۳۵۷ معادل 
1۲ میلیون تن کاال وارد کش��ور ش��ده اس��ت که در سال 1۳۹۸ 
به ۳۵ میلیون تن رس��یده و رش��دی معادل 1۹۲ درصد را نشان 
می دهد. واردات کشور طی ۹ ماه سال 1۳۹۹ به ۲۵01۶ هزار 
تن و به ارزش ۲۶ میلیارد و ۸۵۸ میلیون دالر رسیده است که 
نس��بت به 1۲ ماه س��ال 1۳۵۷ حدود 10۸ درصد از نظر وزن و 

1۶۸ درصد از نظر ارزش افزایش داشته است.

ظرفیت تولید فوالد خام کشور اکنون بیش از ۳۸ میلیون 
و ۲00 هزار تن اس��ت که در مقایس��ه با س��ال پیروزی 
انقالب اسالمی )4۲ سال گذشته(، رشد ۵۵ برابری داشته 
است. به گزارش ایرنا برپایه جداول آماری منتشر شده از 
سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت، گویای آن است 
که میزان ظرفیت کنونی فوالد خام کشور در مقایسه با 
س��ال ۹۲ رش��د ۶۸ درصدی دارد. همچنین این گزارش 
نش��ان می دهد که میزان فوالد خام تولیدی در پایان 
آذرماه ۹۹ نسبت به سال ۹۲ افزایش ۷0 درصدی را نشان 
می دهد. براس��اس داده هایی که در این گزارش مورد 
بررسی قرار گرفته است، ظرفیت محصوالت فوالدی 
اکنون )1۳۹۹( به رقم ۵۶ میلیون و ۵00 هزار تن رسیده 
و نس��بت به س��ال ۵۷ به میزان ۵۶ برابر افزایش دارد. 
ضمن اینکه در دوره هفت ساله عملکرد دولت تدبیر و 
امی��د )نیم��ه ۹۲ تا نیمه ۹۹(  ظرفیت تولید محصوالت 

فوالدی ۸0 درصد رش��د یافته اس��ت. بررسی آمارهای 
وزارتخانه مزبور حاکی است، ظرفیت تولید محصوالت 
فوالدی در پایان آذرماه امسال نسبت به سال ۹۲ افزایش 
۸4 درصدی را ثبت کرد. از طرف دیگر بررسی ظرفیت 
تولی��د م��س کاتد در هفت س��ال عملکرد دولت تدبیر و 
امید گویای رشد 100 درصدی در این بخش است. این 
گزارش نش��ان می دهد که ظرفیت تولید مس کاتد در 
سال ۵۷ صفر بوده که در سال ۹۲ به رقم ۲۶0 هزار تن 
رسید و امسال برابر با ۵1۲ هزار تن است. سال گذشته 
میزان تولید مس کاتد به رقم ۲۵0 هزار و 1۳۳ تن رسید 
که یک رکورد تاریخی بود، امس��ال دس��ت یابی به رقم 
۲۸0 هزار تن در دستور کار قرار دارد. همچنین بررسی 
آمار عملکرد در زمینه ش��مش آلومینیوم در س��ال 1۳۹۹ 
نسبت به سال ۹۲ رشد ۳۸ درصدی را نشان می دهد. از 
س��وی دیگر آمارهای غیر رسمی ظرفیت تولید شمش 
آلومینیوم در سال ۵۷ را رقم 4۵ هزار تن نشان می دهد، 
ضمن اینکه میزان تولید در سال ۵۷ به میزان ۲۵ هزار 
و 100 تن بود. براساس این گزارش میزان تولید شمش 
آلومینیوم کشور در ۹ ماهه ۹۹ نسبت به مدت مشابه سال 
گذشته، ۶۶ درصد رشد یافت. چهار شرکت تولیدکننده 
آلومینی��وم از ابت��دای فروردین ۹۹ تا پایان آذرماه، ۳۲۵ 
هزار و ۲۲۲ تن ش��مش تولید کردند. این رقم در مدت 

مشابه سال گذشته 1۹۶ هزار و ۳۲۹ تن بود.

مدی��رکل دفت��ر تأمین مالی و پش��تیبانی تولید وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تجارت گفت: سیاس��ت وزارتخانه 
سوق دادن صنایع مختلف به استفاده از ابزارهای نوین 
مالی اس��ت و در این راس��تا، با همکاری بانک مرکزی، 
تأمین مالی صنعت نساجی از طریق اوراق گام اجرایی 
می شود. به گزارش شاتا، نعمت اله شهبازی در نشست 
مشترک بهره گیری از ابزارگواهی اعتبار مولد )گام( در 
زنجیره های تولیدی صنعت نساجی، گفت: واحدهای 
صنعتی فعال در زنجیره صنعت نساجی می توانند برای 
کمک به تأمین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز 
از گواه��ی اعتبارمولد گام اس��تفاده نمایند. وی افزود: 
شبکه بانکی بنا به رشد شدید هزینه های تولید در سال 
جاری توان و ظرفیت پاسخگویی به تمام نیاز واحدهای 
تولیدی به تسهیالت را ندارد و متنوع نمودن ابزارهای 
تأمی��ن مال��ی بخش تولید امری ضروری و مورد تاکید 
همه ی کارشناس��ان است. ش��هبازی بیان کرد: اوراق 
گام فرصت مناسبی برای صنایعی مانند قطعه سازی، 
نساجی و... است که می توانند از این ظرفیت استفاده 
نماین��د. مدی��رکل دفتر تأمین مالی و پش��تیبانی تولید 
وزارت صمت توضیح داد: حدود ۳000 میلیارد تومان 
مصوبه انتشار اوراق گام برای تأمین سرمایه در گردش 
زنجیره قطعات خودرو اخذ ش��ده و زنجیره های فرش 
ماش��ینی، نس��اجی، س��اخت تجهیزات و ماشین االت 

صنعتی در حال طی مس��یر هس��تند. دراین نشس��ت، 
معاون دفتر اعتبارات بانک مرکزی گفت: گواهی اعتبار 
مول��د )گام( ک��ه ازابزارهای مورد تأیید بانک مرکزی و 
بازار سرمایه است به عنوان ابزارای دو گانه در بازار پول و 
بازار سرمایه امکان تأمین نقدینگی و سرمایه در گردش 
واحدهای تولیدی را خواهد داش��ت. عمرانی افزود: به 
دلیل ضمانت کامل بانکهای عامل، ریس��کی متوجه 
دارندگان اوراق نخواهد بود. در پایان با توجه به استقبال 
برای استفاده از اوراق گام جهت تأمین مالی بخشی از 
نیاز واحدهای نساجی، مقرر گردید به منظور عملیاتی 
نم��ودن و فرهن��گ س��ازی بهره من��دی از این اوراق 
در زنجیره صنعت نس��اجی، ابتدا تعدادی از واحدهای 
متقاضی از سوی انجمن صنایع نساجی ایران به منظور 
هماهنگی ها و اقدامات الزم تا حصول نتیجه به دفتر 

تأمین منابع مالی وزارت صمت معرفی شوند.

تأمين مالی صنعت نساجی با استفاده از اوراق گامرشد 55 برابری توليد فوالد خام در 42 سال
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وزیرراهدرخصوصسخناننائبرئیسمجلستوضیحداد؛

 ماجرای عجیب تست جعلی مسافران کرونایی 

گروه راه و مس�کن: وزیر راه و شهرس��ازی گفت: اظهار نظر نایب 
رئیس مجلس در خصوص کرونایی بودن ۲۵ درصد مس��افرانی 
که از فرودگاه امام وارد کش��ور می ش��وند، اش��تباه اس��ت و من به 
قاضی زاده، پیامک زدم و توضیح دادم. محمد اسالمی در حاشیه 
مراسم بهره برداری از 10۵ پروژه ریلی در جمع خبرنگاران درباره 
گفته های نایب رئیس مجلس مبنی بر اینکه ۲۵ درصد مسافرانی 
که وارد کش��ور می ش��وند، کرونا مثبت هستند، اظهار داشت: من 
هم از این گفته نایب رئیس مجلس متعجب شدم و به ایشان هم 
پیامک دادم. وی توضیح داد: قطعاً بدون دارا بودن تست کرونای 
منفی بلیت به مسافر فروخته نمی شود، اما یکسری از مسافرانی 
که از خارج کشور می آمدند، گواهی های تست با خود می آوردند 
که وزارت بهداشت متوجه شد که برخی از این گواهی های تست 
مربوط به برخی از کشورها، جعلی است، از چند مسافر به صورت 
تصادفی تست می گیرند که از بین آن مسافران، ۲۵ درصد آنها 
کرونا مثبت بوده اند و این گونه بود که موضوع ۲۵ درصد مطرح شد، 
وگرنه طرح مطلب »کرونا مثبت بودن ۲۵ درصد همه مسافران 

خارجی که به ایران می آیند« درست نبود.
وزیر راه و شهرسازی افزود: وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با 
کرونا باید برای چند کشوری که گواهی تست کرونای آنها معتبر 
نبوده اس��ت تصمیم بگیرند. اس��المی تأکید کرد: تست کرونای 
منفی از س��وی بهداش��ت مرزی در فرودگاه ها و پایانه ها انجام 
می شود، از وزارت بهداشت خواسته ایم، شبکه صالحیت و تأیید 
گواهی های تس��ت کش��ورهای دیگر را با وزارت بهداشت کشور 
ما هماهنگ کنند که وقتی روی سیس��تم بلیت صادر می ش��ود، 
اگر تست کرونای مسافر اعتبار داشته باشد، مسافر پذیرفته شود 
و اگر اعتبار ندارد، مس��افر پذیرفته نش��ود؛ به دنبال این هس��تیم 
که وزارت بهداش��ت این کار را انجام دهد. وزیر راه و شهرس��ازی 
افزود: از فرودگاه های بین المللی کش��ور و فرودگاه امام خمینی 

)ره( خواسته ایم سخت گیری های حداکثری در این حوزه انجام 
دهند و از س��وار ش��دن مس��افری که در مبدأ گواهی تست کرونا 
ندارد، جلوگیری کنند و اگر این مس��افر وارد کش��ور شد بهداشت 

مرزی سریع بررسی کند و تشخیص دهد.

امکان قرنطینه مس���افران ورودی به کش���ور در هتل  � 
فرودگاه امام نیست

وی گفت: ما در فرودگاه جای قرنطینه برای مس��افران خارجی 
نداریم، روزانه ۲ تا ۳ هزار نفر مسافر از طریق فرودگاه امام وارد 

کش��ور می ش��ود و یک هتل پاس��خگوی این میزان مسافر برای 
قرنطینه نیست؛ بنابراین اگر وزارت بهداشت تشخیص دهد که 
باید مسافر قرنطینه شود، خودشان باید در محل پیش بینی شده 
این کار را انجام دهند و این کار به دس��تور قرارگاه و س��تاد ملی 

مقابله با کرونا است

ماجرای پرواز کرمان-تهران ماهان چه بود؟ � 
اس��المی همچنین درباره عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی 
توس��ط ناوگان هوایی هم گفت: این اتفاقی که در پرواز ماهان 

رخ داده نباید به تمامی پروازها تس��ری دهیم و باید همان اتفاق 
را تحلیل کنیم و نباید آن را یک رویه بدانیم.

وزیر راه و شهرسازی توضیح داد: هواپیمای ۷4۷ ماهان به دلیل 
مشکل فنی که برای پرواز دیگری ایجاد شده بود مجبور شد تا 
مسافران آن پرواز را هم جابه جا کند و البته در این پرواز هیچ کس 
تست کرونای مثبت نداشت. وی بیان کرد: به مسافرانی که تست 
مثبت کرونا داش��ته باش��ند به هیچ عنوان بلیت فروخته نمی شود 
و با کنترل جدی از س��وار ش��دن آنها جلوگیری می شود. اسالمی 
اظهار کرد: این پرواز استثنایی بود و هیچ چاره ای نداشتند و همه 
مسافران باید به مقصد رسانده می شدند؛ برخی مواقع اتفاقاتی رخ 
می دهد که اجتناب ناپذیر است و در سیستم هواپیمایی تصمیماتی 
گرفته می شود اما در کل در تمامی پروازها تمامی دستورالعمل ها 
رعایت می شود. وی در ادامه با بیان اینکه برای ما مهم این است 
که زمان و ایمنی س��فرهای ریلی در س��طح کشور افزایش دهیم 
و مس��یرهایی که تاکنون ریل نداش��ته ایم را بتوانیم ریل گذاری 
کنیم افزود: تا کنون حدود 11 هزار کیلومتر خط راه آهن احداث 
ش��ده و به همین میزان هم پروژه ریلی در دس��ت طراحی و اجرا 
داریم. وی ادامه داد: امروز چند پروژه ریلی به بهره برداری رسید 
که بخشی از آنها مربوط به افتتاح خط دوم و بخشی هم مربوط 
به خطوطی بود که 4 خطه ش��ده اس��ت؛ در حال حاضر بخش��ی از 
محور 4 خطه راه آهن تهران-کرج حد فاصل ایستگاه تهران تا 
شهید لشکری به بهره برداری رسیده و تا پایان دولت دوازدهم، 
کل این مسیر تا کرج تکمیل می شود که در نقطه پایانی ترافیک 
س��نگین ریلی تهران اثر گذار اس��ت. وزیر راه و شهرسازی گفت: 
اتصال راه آهن به مراکز بار برای ما بسیار با اهمیت بود که بارها 
از نقطه مبدأ تا مقصد از طریق ش��بکه حمل و نقل ریلی توزیع 
شود و امروز این ۳4.۵ کیلومتر که به بهره برداری رسید توانست 

۹ مرکز بار را به خطوط ریلی متصل کند.

اخبار كوتاه

زيربنايی

چرااخذدستیعوارضبهآزادراهتهران-شمالبرگشت؟کارتبلیتیکپارچهبرایقطارهایحومهای،متروواتوبوسهایبیآرتی
مدیرعامل شرکت راه آهن گفت: با همکاری شهرداری تهران کارت بلیت یکپارچه 

سفر برای قطارهای حومه ای، مترو و اتوبوس های بی آر تی صادر خواهد شد.
س��عید رس��ولی در حاش��یه مراس��م افتتاح 1۵۲ پروژه حمل و نقل ریلی در جمع 
خبرنگاران با اشاره به افتتاح پروژه اتصال مترو تهران به ایستگاه راه آهن تهران، 
بیان کرد: در گذشته سیاست اشتباهی در ساخت ایستگاه های راه آهن در کشور 

دنبال می شد و ایستگاه های راه آهن بیرون از شهرها ساخته می شد.
وی ادامه داد: تالش کرده ایم برای ایستگاه های راه آهن رشت و همدان محلی 

در داخل شهر در نظر گرفته شود تا ایستگاه هایی که خارج شهر ساخته شده به داخل شهر منتقل شود.
رس��ولی تاکید کرد: با همکاری ش��هرداری تهران کارت بلیت یکپارچه س��فر برای قطارهای حومه ای، مترو و 
اتوبوس های بی آر تی صادر خواهد شد و بدین ترتیب مسافران قطارهای حومه ای به راحتی در داخل شهر ادامه 
س��فر می دهند. معاون وزیر راه و شهرس��ازی افزود: اتصال پایانه مترو به ایس��تگاه راه آهن در دس��تور کار ش��رکت 
راه آهن قرار گرفته اس��ت، اولیِن آن امروز در ایس��تگاه راه آهن تهران بود که گالری س��اخته ش��د و اتصال ایس��تگاه 

مترو به سکوهای ایستگاه راه آهن برقرار شد تا سفر یکپارچه برای مسافران محقق شود.

مدیرکل بهره برداری آزادراه های ش��رکت س��اخت و توس��عه زیربناهای حمل و 
نقل کش��ور گفت: هر کس از پرداخت عوارض ناراحت اس��ت می تواند از بزرگراه 

تردد کند.
عباس بیات سرمدی درباره پرداخت عوارض الکترونیکی آزادراه ها از سوی مردم 
اظهار کرد: اگر ابزار اعمال قانون نباش��د، مردم عوارض را پرداخت نمی کنند؛ به 
همین دلیل گیت اخذ دستی عوارض به قطعه یک آزادراه تهران-شمال بازگشته 
است. زمانی که گیت عوارض الکترونیکی بود، تنها ۳0 درصد مردم عوارض این 

آزادراه را می دادند. مدیرکل بهره برداری آزادراه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور درباره 
فیلمی که در فضای مجازی در خصوص نرخ های جدید عوارض آزادراه ها منتشر شده که در آن، یک کامیوندار 
از اخذ عوارض 1۲0 هزار تومانی عبور از آزادراه قم-گرمس��ار به ش��دت گالیه مند اس��ت، گفت: تمام آزادراه هایی 
که در کش��ور داریم، در کنار آن یک بزرگراه هم هس��ت یعنی اول بزرگراه بوده و س��پس در کنار آن، آزادراه هم 
احداث ش��ده اس��ت. بزرگراه ها با بودجه عمرانی کش��ور س��اخته می شود ولی آزادراه ها با مشارکت سرمایه گذاران 

بخش های خصوصی و عمومی احداث می شود.

شورای عالی مسکن تشکیل می شود
نمایندگان مجلس ش��ورای اس��المی در جلس��ه علنی دیروز، با 
تش��کیل ش��ورای عالی مس��کن موافقت و ترکیب این شورا را 

نیز تعیین کردند. 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی با 1۶۷ رأی موافق، سه رأی 
مخالف و 1۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه، 
ماده ۲ طرح »جهش تولید و تامین مسکن« را تصویب کردند. 
مطابق با این مصوبه، شورای عالی مسکن به منظور برنامه ریزی، 
سیاس��ت گذاری، نظارت و ایجاد هماهنگی بین دس��تگاه های 

اجرایی در حوزه مسکن با ترکیب زیر تشکیل می شود:
- رئیس جمهور )رئیس شورا( - معاون اول رئیس جمهور )نایب 

رئیس( - وزیر راه و شهرسازی )دبیر شورا( - وزیر نیرو
- وزیر کشور - وزیر صنعت، معدن و تجارت - وزیر امور اقتصادی 
و دارایی - وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی - رئیس کل بانک 
مرکزی - رئیس س��ازمان برنامه و بودجه کش��ور - رئیس بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی - وزیر جهاد کشاورزی - وزیر نفت - 
یک نفر از اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی به 

پیشنهاد کمیسیون و انتخاب مجلس به عنوان ناظر.
طبق تبصره 1 این ماده وزارت راه و شهرس��ازی موظف اس��ت 
حداکثر تا سه ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون طرح جامع 
مس��کن را بازنگری کند و به تصویب ش��ورای عالی مس��کن 

برساند.

بلیت پروازهای نوروزی افزایش نمی یابد
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
از ابالغ بخش��نامه این س��ازمان به ش��رکت های هواپیمایی در 
خص��وص ممنوعیت افزایش قیمت بلی��ت در پروازهای نوروز 
1400 خبر داد. ابوالقاس��م جاللی در گفتگوی زنده ش��بکه خبر 
درباره قیمت بلیت پروازهای داخلی در سفرهای نوروزی 1400 
گف��ت: قیم��ت بلیت هواپیما برای س��فرهای نوروزی پیش رو 
افزایش نمی یابد. وی افزود: با انجمن ش��رکت های هواپیمایی 
صحبت ش��ده تا افزایش قیمت بلیت هواپیما در نوروز نداش��ته 

باشند. این موضوع به دفاتر فروش بلیت نیز ابالغ شده است.
معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری 
درباره تخلف احتمالی ایرالین ها در فروش بلیت پرواز با قیمت 
باالتر از نرخ مصوب ادامه داد: ما در سال های گذشته نیز تجربه 
این گونه مس��ائل را داش��ته ایم. اگر شرکت هواپیمایی نسبت به 
رعایت نرخ بلیت اقدامات الزم را انجام ندهد، سازمان هواپیمایی 
به تعلیق پرواز موردنظر اقدام خواهد کرد. مردم نیز اگر شکایتی 

داشته باشند به سازمان هواپیمایی کشوری اطالع دهند.

س��ازمان ثب��ت اس��ناد و ام��الک کش��ور  - ح��وزه ثب��ت ملک ناحیه دو رش��ت 
هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاق��د س��ند رس��مي آگه��ي موضوع ماده ۳ قان��ون و ماده 1۳ آئی��ن نامه قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر 
راي ش��ماره 1۳۹۹۶0۳1۸۶0۳00۸۸۵4م��ورخ 1۲. ۷. ۹۹ و رای اصالح��ی 
1۳۹۹۶0۳1۸۶0۳011۹۶۳ مورخ ۲4 . 10 . 1۳۹۹ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت تصرفات مالکانه بالمعارض آقای اسمعیل طالب 
س��ربازی کژدهی فرزند غالمحس��ین به ش��ماره شناسنامه ۹1۶ صادره از رشت 
در قریه کیژده در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر س��اختمان به مساحت 
۷۵. ۳۸۸ مت��ر مرب��ع پ��الک فرعی ۳۸۸۳ از اصلی ۷۸ مفروز مجزی از پالک 4۸ 
و غیره از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای 
رضا زادقاس��می کژدهی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگه��ي ب��ه م��دت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳1۵۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. 11. ۹۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲0. 11. ۹۹

حسین اسالمی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
--------------------------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور - حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رس��مي  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
1۳۹۹۶0۳1۸۶0۳00۲۸1۸مورخ 1۳. ۳. ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي 
حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض آقای عیس��ی زنگی وند 
درویشوند فرزند محمدحسن به شماره شناسنامه ۳۹۵ صادره از قزوین در قریه 
مردخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 11 . 10۲۶ 
مت��ر مرب��ع پ��الک فرع��ی ۷۶ از اصلی ۸۶ مفروز مجزی از پالک ۲0 از اصلی ۸۶ 
واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای محمدحسن صائفی 
محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳14۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. 11. ۹۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲0. 11. ۹۹

حسین اسالمی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
--------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و امالک کشو حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت آگهی اصالحی  
پیرو آگهی منتش��ره به ش��ماره 1۳۹۹۸۵۶1۸۶0۳00۸۵۷۶ مورخ  11. ۶. ۹۹ و 
براب��ر رای ش��ماره 1۳۹۹۶0۳1۸۶0۳004۵0۹ م��ورخ 1۷. 4. ۹۹ هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي 
مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه دو رش��ت، تصرفات مالکانه بالمعارض 
خانم مریم الس��ادات کیائی فرزند س��یدرضا به ش��ماره شناس��نامه 4۳4 صادره از 

 الهیجان در قریه کماکل در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به 
مساحت 4۵. 1۵0 متر مربع پالک فرعی 1۷۲ از اصلی ۷۶ مفروز مجزی از پالک ۸۲ 
از اصلي ۷۶ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای حاج سیدقاسم 
زنده رخ کوچصفهانی محرز گردیده است، که در آگهی منتشره نام خانوادگی مالک 

به اشتباه کیانی قید گردیده است که بدین نحو اصالح می گردد.
 م الف ۳۳۳۷ تاریخ انتشار: ۲0. 11. ۹۹

حسین اسالمی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
---------------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و امالک کش��ور  - حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت  هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رس��مي  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
1۳۹۹۶0۳1۸۶0۳01140۳ م��ورخ 1. 10. 1۳۹۹  هی��ات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض آقای حسن قوامی 
نوده  فرزند سرمست به شماره شناسنامه ۹۶۵ صادره از رودبار در قریه خسبخ در 
ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت ۷۹. 141 متر مربع 
پالک فرعی ۲۲1۷۶ از اصلی 1۲ مفروز مجزی از پالک 1۲4 از اصلی 1۲ واقع 
در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای رضا علی پرمور کس��بخی 
محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 1۵ 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۳۳۳1
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲0. 11. ۹۹ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۵. 1۲. ۹۹

حسین اسالمی کجیدی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت
-------------------------------

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن  - اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه 
ثب��ت مل��ک س��نگر هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاق��د س��ند رس��مي  آگه��ي موضوع ماده ۳ قان��ون و ماده 1۳ 
آئی��ن نام��ه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 1۳۹۹۶0۳1۸01۸001۷۸۸ مورخ ۲۶. ۶. ۹۹ 
هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي 
فاق��د س��ند رس��مي مس��تقر در واح��د ثبتي ح��وزه ثبت ملک س��نگر تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای حس��ن پورحس��ین ویش��کائی فرزند حس��ین 
 ب��ه ش��ماره مل��ی ۶۵۳۹۸۲۲۸4۷ در شش��دانگ یکب��اب خان��ه و محوط��ه به 
مساحت ۳0 . 1۹۹ متر مربع مجزی شده از ۳1 / 104 فرعی از سنگ ۳ اصلي واقع در 
 قریه رودبرده بخش 1۲ گیالن که برای آن شماره ۲۷۸۷ فرعی در نظر گرفته شده، 
خری��داری از مال��ک رس��می )زارع:کاس مصل��ح( مح��رز گردیده اس��ت،لذا به 
منظ��ور اط��الع عم��وم مرات��ب در دونوبت به فاصله 1۵ روز آگهي مي ش��ود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند مي توانن��د از تاری��خ انتش��ار اولین آگهي به م��دت دو ماه اعتراض خود را 
 به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعت��راض، دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در 

صورت او  شد.م الف ۳۲۳4
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲0. 11. ۹۹تاریخ انتشار نوبت دوم: ۵. 1۲. ۹۹

علی نصرتی -رئیس ثبت اسناد و امالک سنگر

آگهیفراخوانمشارکتدرساخت
)یکمرحلهای(شماره27–  99
ادارهکلراهوشهرسازیاستاناردبیل

در راستای سیاستهای وزارت راه و شهرسازی ، اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل به نمایندگی از سازمان ملی زمین 
و مسکن در نظر دارد پروژه های ذیل را در قالب مشارکت در ساخت از طریق برگزاری فراخوان عمومی واگذار نماید.

1- ن�وع تضمی�ن فرآین�د ارج�اع کار : ضمانتنام�ه بانک�ی طب�ق جدول زیر به نام س�ازمان ملی زمین و مس�کن با کد پس�تي:  
5615813349 - ک�د اقتص�ادی : 411114657314  -  شناس�ه مل�ی : 010103862678 در ضم�ن چکه�ای ج�اری 
اش�خاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین ش�ده و هرگونه تضمین دیگر قابل قبول نمی باش�د و ضمانت نامه مي بایس�ت تا 

مورخ 1400/3/5  اعتبار داشته باشد.
2- محل دریافت اسناد فراخوان مشارکت : مشارکت کنندگان جهت دریافت اسناد و مدارک ، به سامانه تدارکات الکترونیکي 

دولت )ستاد ایران( به آدرس  www.setadiran.ir     مراجعه و براي دریافت اسناد  فوق اقدام نمایند.
 ل�ذا کلی�ه س�رمایه گ�ذاران حقیق�ی و حقوق�ي دارای توان مال�ی و مدیریتی که از افراد حقیق�ی و حقوقی دارای صالحیت فنی 
)انبوه س�ازی یا پیمانکاری( اس�تفاده می کنند و یا س�ازندگان حرفه ای صالحیت دار دارای توان مالی و مدیریتی می توانند 

اسناد مربوطه را دریافت و نسبت به ارائه پیشنهاد اقدام نمایند.
3- مهلت دریافت اسناد فراخوان مشارکت : ازتاریخ  99/11/20  تاتاریخ  99/11/25

4- محل تحویل پیش�نهادات : پیش�نهاد دهندگان مي بایس�ت ضمن بارگذاري تصویر کلیه مدارک پاکات ) الف ، ب ، ج( در 
س�امانه تدارکات الکترونیکي دولت تا آخر وقت اداري مورخه 99/12/5 نس�بت به تحویل اصل پاکت )الف( بصورت الک و 

مهر شده تا پایان وقت اداري مورخه 99/12/5  به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل نیز اقدام نمایند.
5- س�اعت ، روز و  محل گش�ایش پیش�نهادات : س�اعت 10 صبح مورخه 99/12/6  در اداره کل راه و شهرس�ازي اس�تان 

اردبیل
6- حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است.

 7-  هزینه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به عهده برنده فراخوان مشارکت می باشد.
8- مدارک تحویلی پس از بازگشایی جزو اسناد فراخوان مشارکت بوده و به هیچ عنوان بازپس داده نمی شود.                                                                     

 تلفن تماس :  33741209  -  045

مبلغ تضمین
)به ریال( 

   زیربنای اولیه
   m۲

  مساحت زمین
m۲ نام شهر کاربری نام پروژه ردیف

۷/۸۸۶/000/000 ۵0۸0 ۷۸4.۹۵ اردبیل  مسکونی و
تجاری فاز ۲ کارشناسان اردبیل 1

1۸/۲4۳/000/000 1۶000 ۳۶1۹ مشگین شهر  مسکونی و
تجاری

 خیابان دادگستری
مشگین شهر ۲

ت اول  
نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

وزارت راه و شهرسازی
 اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r قاب روز                                     افتتاح نمایشگاه پوشاک، نساجی و فرش/باشگاه خبرنگارانآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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سالمت

وزیر بهداشت با تاکید بر اینکه واکسن معتبر و قابل 
اعتماد را به مردم تزریق می کنیم، در عین حال از آغاز 
واکسیناسیون کرونا در کشور از روز سه شنبه جاری و 
با اولویت کادر درمان خبر داد. به گزارش ایسنا، دکتر 
سعید نمکی در آیین رونمایی از کارآزمایی بالینی 
واکسن موسسه سرم و واکسن سازی رازی )واکسن 
رازی کوو پارس( درباره زمان آغاز واکسیناس��یون 
کرونا، گفت: خبر را ش��نیده اید که طبق قولی که 

داده بودیم که واکسیناسیون کرونا را قبل از ۲۲ بهمن در کشور آغاز کنیم. بر 
این اس��اس منابع مختلف را ارزیابی کردیم و تالش کردیم که س��الم ترین و 
کم خطرترین را از بین منابع انتخاب کنیم. گرچه واکسن امروز به یک کاالی 
سیاسی تبدیل شده است که برای در فشار قرار دادن کشورهایی که با برخی 
قطب های قدرت مش��کل دارند، اس��تفاده می ش��ود.وی گفت: از روز سه شنبه 
اولین گروه هدف ما که در سند واکسیناسیون مورد تایید در ستاد ملی است که 
گروه خط مقدم دفاع سالمت هستند، واکسیناسیون شان را شروع می کنیم 
که ش��امل افرادی هس��تند که در ای س��ی یو کار می کنند. بعد از آن هم س��راغ 

سایر کادر سالمت، گروه های آسیب پذیر در سرای 
سالمندان، سالمندان باالی ۶۵ سال و ...  مرحله به 
مرحله می رویم. سه شنبه صبح واکسیناسیون گروه 
های هدف را که در این دوره همکاران شاغل در ای 
سی یو ها هستند، شروع می کنیم.وزیر بهداشت 
ادامه داد: جمهوری اسالمی ایران در مدیریت کرونا 
با لطف خدا و با همدلی و وفاق همچون دیگر بحران 
های ملی خوش درخشید.  گرچه در جهان التهاب 
سنگینی از بیماری داریم و کشورهایی با زیرساخت های اقتصادی و بهداشتی 
باال، در باتالق کرونا مانده اند و متاسفانه هر روز مرگ های بیش از 1000 نفر را 
تجربه می کنند، اما جمهوری اسالمی ایران روزهای آرام تری را می گذارند و 
امیداوریم با ساده انگاری مردم و مسئوالن، به دام روزهای سخت جدید نیفتیم.
نمکی گفت: ایران در آینده بسیار نزدیک با لطف خدا، تکیه بر دانش بومی و با 
همراهی همه عزیزان در ماه های اینده جمهوری اسالمی ایران یکی از قطب 
های مهم واکسن جهان خواهد شد.  این ریل گذاشته شد و این راه گشوده شد. 

ما در آینده بسیار نزدیک بهترین واکسن های دنیا را خواهیم داشت. 

جامعه

فرمانده عملیات مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با تاکید بر این که تغییرات 
آماری مربوط به کرونا باید در تهران جدی تلقی شود، هشدار داد: در استان 
تهران عالئم اپیدمی کرونا به سرعت و پیوسته تغییر می کند.به گزارش ایسنا، 
دکتر علیرضا زالی با اشاره به افزایش شمار بستری شدگان مبتال به کرونا طی 
هفته ای که گذشت اظهار کرد: در حال حاضر ۲ هزار و نود بیمار در بخش های 
اختصاص یافته به کرونا تحت درمان هستند.فرمانده عملیات مقابله با کرونا 
با بیان این که تعدادمراجعان س��رپایی با عالمت های مش��کوک  به کووید به 
بخش های بهداشتی نیز با رشد مالیمی رو به افزایش است خاطرنشان کرد: 
این  تغییرات از  پایداری و افزایش شمار مبتالیان به کرونا در هفته های آتی 
تهران خبر  می دهد.وی گفت: الگوی هفته گذشته کرونا  در تهران نیز مجددا 

گواه این مهم اس��ت که در بازتوزیع بیمارس��تانی س��هم گروه های سنی بین 
صفر تا 10 س��ال در مقایس��ه با گروه های س��نی مشابه در مقایسه با ماههای 
آبان و آذر در حال تغییر اس��ت.به گفته زالی، کماکان س��هم بس��تری شدگان 
مبتالیان به کرونا در گروه های سنی ۵0 تا ۶0 سال کاهش چشمگیری را در 
طول هفته گذشته گزارش می دهد ولی کماکان میزان مرگ و میر و میزان 
بستری به باالی ۷0 ساله ها تعلق دارد. وی با بیان این که بر اساس آنالیزهای 
اپیدمی» تراکم جمعیتی« تاثیر گذارترین مولفه در انتقال و چرخش کرونا است 
خاطرنشان کرد: کماکان بخش هایی از منطقه چهار ، پنج، دو ، 1۸ و شمال 
منطقه 1۵ از نقاطی در تهران هستند که شمار مبتالیان به کرونا بیشتر است 

و این نقاط از نقاط داغ کرونایی در تهران به حساب می آیند.

اعالم نقاط داغ كرونايی در تهران

 وزير بهداشت اعالم كرد:

 آغاز واکسیناسیون کرونا از روز سه شنبه

آگهیتجدیداستعالمارزیابیکیفیمناقصهشماره)99/5007(
 ش��رکت آب و فاضالب خوزس��تان در نظر دارد  به اس��تناد ماده 1۹ آئین نامه معامالت ش��رکتهای س��هامی آب و فاضالب ش��هری و اس��تانی پروژه زیر را به ش��رکتهای واجد ش��رایط با اطالعات عمومی مشروحه 

ذیل  واگذار نماید  :

شماره 
مناقصه

محل فروش اسنادعنوان مناقصه
برآورد تقریبی   

)ریال(
 مهلت فروش 
اسناد مناقصه

 تاریخ و ساعت 
گشایش پاکات

۹۹/۵00۷
خدمات امور اداری ،امور مالی ،انبارها و بهره برداری و نگهبانی از 

تاسیسات آب و فاضالب خرمشهر و مینوشهر
10۳/4۹۹/۳00/040مدیریت امور قراردادها 

۹۹/11/1۸
لغایت

۹۹/11/۲۶

۹۹/1۲/10
ساعت  11:00

نشاني و محل  فروش اسناد مناقصه به شرح ذیل مي باشد:
اهواز- فلکه اول کیانپارس شرکت آّ ب و فاضالب استان خوزستان-  مدیریت امور قراردادها تلفن 0۶1-۳۳۳۶۶1۹1

آخرین مهلت تحویل پاکت های  مناقصه  تا ساعت  00 :10  همان روز گشایش پاکت ها   مي باشد .
محل تحویل پاکتهاي مناقصه : اهواز- کیانپارس فلکه اول شرکت آب و فاضالب خوزستان طبقه پنجم دفنر مدیریت حراست و امور محرمانه .

حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه گشایش پاکت ها  بال مانع است .
جهت خرید اسناد مناقصه فیش  واریزي به مبلغ ۲00،000ریال به سیبا 010۵0۶4۲0۲00۳ ) غیر قابل استرداد( اهواز – شعب بانک ملي  واریز نمایند.

هزینه دو نوبت درج آگهي بر عهده برنده مناقصه مي باشد .
به پیشنهاد های فاقد امضاء مشروط و مخدوش وپیشنهاداتی که بعد از انقضاء مهلت مقرر در فراخوان واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد 

داشتن گواهینامه تعیین صالحیت اداره کار و رفاه اجتماعی که در راستای اجرای مصوبه شماره ۳۸۳۲۶/ت ۲۷۵0۶ مورخ ۸1/0۹/0۵ صادر گردیده باشد.
داشتن گواهینامه تایید صالحیت ایمنی  اداره کار و رفاه اجتماعی که در راستای اجرای مصوبه شماره 1۳۵۹4۳/ت ۵۵۸۸۷ مورخ ۹۷/10/1۵ صادر گردیده باشد.

 روابط عمومي و آموزش همگاني  شركت آب و فاضالب استان خوزستان 

 شرکت آب و فاضالب خوزستان

نوبت دوم

آگهیتجدیدفراخونارزیابیکیفیوفروشاسنادمناقصهعمومی
دومرحلهای)شماره58ت/99(

شرکت آب و فاضالب غرب استان تهران در نظر دارد عملیات برون سپاری فعالیتهای بهره برداری ) کلیه عملیات نگهداری و تعمیرات، تامین آب ،رفع حوادث شبکه، خطوط انتقال و انشعابات آب وحفظ و 
حراست از تاسیسات منابع تولید و مخازن و کنترل شبکه توزیع از لحاظ کمی و کیفی و انجام فعالیتهای سرمایه ای( در شهر قدس و روستا های تابعه را از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید:

1- مبلغ برآورد: ۹۶/۸10/414/4۶۳ ) نود و شش میلیاردو هشتصدو ده میلیون و چهارصدوچهارده هزاروچهارصدو شصت و سه ( ریال مطابق با فهرست بهای پایه سال ۹۹
2- مدت زمان انجام عملیات : ۲4 ) بیست و چهار ( ماه شمسی  

3- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
4- الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاری معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اسناد مناقصه، دارا بودن رتبه ۵رسته آب از سازمان مدیریت 

و برنامه ریزی کشور، داشتن گواهینامه صالحیت پیمانکاری از شرکت مهندسی آبفای کشور یا مندرج بودن نام مناقصه گران در فهرست سایت water.nww.ir به عنوان تایید صالحیت شده .
5- مبلغ و نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار:  ۲/000/000/000 )دو میلیارد ( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد : 

فیش واریزی به حساب شماره 1-۶0000000-4-11۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کشور )دارای 
مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران  ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران(در وجه 

شرکت آبفای غرب  استان تهران  4( ارائه گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان  تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 
   ضمنًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا پایان ساعت 14  روز  دوشنبه  مورخ ۹۹/11/۲۷  با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به نشانی setadiran.ir  مراجعه 
و نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. تلفن تماس44۵0۸۳۳۶-۹   

7 -مهلت و محل تحویل کلیه  پاکات پیش�نهادی : مناقصه گران می بایس��ت حداکثر تا س��اعت 14 روز دوش��نبه  مورخ ۹۹/1۲/11 نس��بت به بارگزاری کلیه پاکات پیش��نهادی )ارزیابی کیفی، الف، 
ب، ج( در س��امانه س��تاد اقدام نمایند. ارائه پاکت الف  به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان مذکور به دبیرخانه مرکزی این ش��رکت به نش��انی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانس��ر مرکزی، میدان کمال 

الملک،خیابان شهید راسخ مهر الزامی میباشد.
8-زمان و محل گش�ایش پاکات ارزیابی کیفی: پاکات ارزیابی کیفی  س��اعت   ۹ صبح  روز  س��ه ش��نبه  مورخ ۹۹/1۲/1۲ در محل دفتر قراردادها و امور بازرگانی  ش��رکت آبفای  غرب  اس��تان تهران 

و از طریق درگاه سامانه ستاد گشایش می یابد .
9-زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقبا اعالم میگردد.

10-به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.      
)http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir( نشانی های سایت اینترنتی

آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول: یکشنبه  99/11/19  
نوبت دوم: دوشنبه  99/11/20

آگهيمزایدهعموميیکمرحلهاي
شماره1099005380000008

شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي درنظر دارد کاالي زیر را به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده با بهره گیري از سامانه تدارکات الکترونیک دولت )www.setadiran.ir( به صورت الکترونیکي به فروش برساند.
1-مشخصات و مقدار کاالي مورد مزایده به شرح جدول زیر مي باشد.

مبلغ تضمین شرکت در مزایده به ریالمبلغ برآوردي  به ریالمقدارشرح کاالي اسقاطردیف

۵0.000۷۲.000.000.000۲.۶10.000.000 کیلوگرمانواع سیم مسي اسقاط1
2-شرکت هاي مجاز به حضور در این مزایده عبارتند از :

الف(شرکت هاي تولید کننده سیم و کابل 
تبصره 1( سایر اشخاص حقیقي و حقوقي مجاز به حضور در این مزایده نیستند و در صورت ارائه قیمت پاکت هاي مزایده بازگشایي نمي گردد. 

3- مبلغ و نوع سپرده شرکت در مزایده : مبلغ تضمین شرکت در مزایده ۲.۶10.000.000 ریال مي باشد، مزایده گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي، ضمانت نامه موسسات بیمه گر، گواهي خالص مطالبات 
قطعي تایید شده توسط امور مالي شرکت توزیع ، چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه به حساب جاري شماره 1400۵10۳۶۵1 به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک مسکن  شعبه مرکزي ارائه نمایند .

4-به پیش��نهادهاي فاقد امضاء، مش��روط ، مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرردرفراخوان واصل ش��ود و همچنین به پیش��نهادهاي فاقد س��پرده، س��پرده هاي مخدوش، س��پرده هاي کمتر از میزان مقرر، چک شخصي و نظایر 
آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-مهلت دریافت اسناد : از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت ۵ روزکاري 
6-مبلغ ۵00000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر  0101۸۵۲۹1۸00۳بانک صادرات شعبه میدان شهدا و از طریق سامانه ستاد اقدام به خرید اسناد نمایند.

7-مهلت وبازگشایي اسناد مزایده : مهلت عودت اسناد مزایده تا ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۹/1۲/0۹ و زمان بازگشایي ساعت 10 صبح روز شنبه  مورخ  ۹۹/1۲/0۹ مي باشد.
8-مبلغ برآوردي مزایده : ۷۲.000.000.000 ریال مي باشد .

9- محل بازگشایي: اراک، میدان دارایي ، خیابان امام موسي صدر، شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي، امور تدارکات. تلفن تماس: 0۸۶۳۲۲۲۸0۳۸-0۸۶۳۲۲۲۶0۳۳ 
محل بازگشایي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

10-سایراطالعات و جزییات مربوطه دراسناد مزایده مندرج است.
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامي مي باشد.

1-برگزاري مزایده صرفًا از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت میباش��د و کلیه مراحل فرآیند ش��امل خرید.دریافت اس��ناد مزایده، درصورت وجود هزینه مربوطه، پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده)ودیعه(، ارس��ال پیش��نهاد قیمت، 
بازگشایي پاکات، اعالم به برنده، واریز وجه و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر مي باشد.

۲-عالقمندان به شرکت در مزایده مي بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهي الکترونیکي)توکن( با شماره ذیل تماس حاصل نمایید.
مرکز پشتیباني و راهبري سامانه 0۲141۹۳4اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت)www.setadiran.ir( بخش ثبت نام /پروفایل مزایده گر موجود است. 

ت دوم  
نوب

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی        

آگهیمزایدهعمومیشهرداریباقرشهر
)تجدیدمزایده(

ش��هرداری باقرش��هر به اس��تناد مجوز ش��ماره مجوز ۵/4/۲۹0۸ – ۹۹/10/14 ش��ورای محترم اس��المی باقرش��هر در نظر دارد امالک ذیل را به مدت یکس��ال از طریق 
مزایده عمومی به اشخاص حقیقی و حقوقی بصورت اجاره واگذار نماید . لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت می شود پس از چاپ آگهی تجدید مناقصه جهت دریافت 
اوراق مزایده به امور مالی شهرداری باقرشهر واقع درشهر ری جاده قدیم  تهران – قم مراجعه یا با تلفن ۵۵۲0۳۷10 داخلی ۳۲4 تماس حاصل نمایند . بدیهی است 
شهرداری در رد یاقبول پیشنهادات مختار بوده وهزینه آگهی وکارشناسی برعهده برنده مزایده می باشد مهلت دریافت اسناد از شرکت کنندگان تا پایان وقت اداری 
۹۹/11/۲۸ واسناد در مورخه ۹۹/11/۲۹ در کمیسیون معامالت مفتوح می گردد . هزینه خرید اسناد ۵00/000 ریال می باشد وهرشرکت کننده برای هرپالک ثبتی 

باید اسناد جدا تهیه نماید .
سپرده شرکت در مزایدهکارشناسی قیمتآدرسوضعیت کلیمساحت )مترمربع (پالک ثبتیردیف

۳/۳1۲/000 ریال۵/۵۲0/000 ریالباقرشهر خیابان شهید مصطفی خمینی داخل پاساژاداری1۷0۵۲/۵0اصلی1

۷/۲00/000ریال1۲/000/000 ریالباقرشهر خیابان ۲۲ بهمن شمالی جنب پارک عطرسیبتجاری۲۹۳/۶00۷0/۷

۶/۶۸4/000 ریال11/140/000 ریالباقرشهر بلوار شهید رجایی خیابان شهید فیروزیتجاری۳0۹۳/۲۲۶441

۵/۸۵۳/۶00 ریال۹/۷۵۶/000 ریالباقرشهر بلوار شهید رجایی خیابان شهید فیروزیتجاری40۹۳/۲۲۶441

باقرشهر انتهای خیابان ۳0 متری امام خمینی )ره( مجتمع تجاری واداری تجاری1۷01۶۲ اصلی۵
۲1/000/000 ریال۳۵/000/000 ریال)فیروزکوهی (

 اقرشهر انتهای خیابان ۳0 متری امام خمینی )ره(تجاری1۷0۷4 اصلی۶
۷/۲00/000 ریال1۲/000/000 ریال مجتمع تجاری واداری )فیروزکوهی (

4/4۹۲/۸00 ریال۷/4۸۸/000 ریالباقرشهر خیابان ۲۲ بهمن شمالی جنب پارک عطر سیبتجاری۹۳/۳۶۷۳44/۵۹ قطعه ۷۵
 

سعید استاد فرج - شهردار باقر شهر 

    گاز رسانی به مناطق کوهستانی و دورافتاده مازندران از 
مهرماه سال ۹۶ همزمان با بهره برداری از طرح بزرگ خط 4۲ 
اینچ دامغان - کیاسر - ساری در دستور کار دولت قرار گرفت و 
حذف مصرف سوخت فسیلی و پایان دادن به برداشت چوب از 
جنگل برای سوخت از اهداف گازرسانی به این مناطق اعالم 
شد. به گزارش روابط عمومی شرکت گاز استان مازندران، 
"حمزه امیرتیموری" سرپرست شرکت گاز مازندران با اظهار 

این که برای گاز رس��انی به این روس��تاها 4۵۵ میلیارد ریال 
سرمایه گذاری شده است، افزود: با گازدار شدن این روستاها 
و انجام فرایند اشتراک پذیری، ۲  هزار و 100 خانوار روستایی 
و بیش از ۳ هزار واحد مسکونی از نعمت گاز طبیعی بهره مند 
می شوند. وی از طرح های گازرسانی به روستاهای مازندران 
به عنوان بزرگترین طرح دهه فجر امسال استان نام برد و 
بیان داشت:مازندران اولین استانی است که بیشترین شمار 
روستاهای دارای نعمت گاز طبیعی را دارد. سرپرست شرکت 
گاز مازندران گفت: در ایام دهه فجر امسال، طرح گازرسانی 
به 10 روس��تا در بخش  هزارجریب شهرس��تان بهشهر، 1۵ 
روستا در بخش کوهستانی شهرستان سوادکوه، 4 روستا در 
شهرستان میاندرود، ۳ روستا در شهرستان بابل و ۲ روستا 
در شهرستان رامسر به بهره برداری می رسد. امیرتیموری با 
بیان اینکه برای پروژه گازرسانی به ۳4 روستای مازندران 
در دهه فجر مجموعاً 1۷۲ هزار و ۶00 متر ش��بکه گذاری 

انجام شده است، اظهار کرد: در این روستاها بیش از ۳ هزار 
علمک روی ش��بکه گازدار نصب می ش��ود. بنابراین آمار در 
حال حاضر از ۶1 شهر بزرگ و کوچک مازندران، ۵۹ شهر 
و از ۲هزارو ۹۶۳ روستای استان که قابلیت گاز رسانی دارند 
،۲ هزار و ۳۲۲ روستای پرجمعیت از نعمت گاز برخوردارند. 
سرپرست شرکت گاز مازندران  با اعالم این که ۹4.۵ درصد 
جمعیت روستایی از نعمت گاز بهره مند هستند،تصریح کرد: 
گازرسانی به روستاهای باالی ۲0 خانوار در دستور کار قرار 
دارد. امیرتیموری با بیان اینکه ۹۹.۹ درصد جمعیت شهری 
اس��تان تحت پوشش شرکت گاز هستند،گفت: گازرسانی 
به شهر کوهستانی بلده در حال انجام است و شهر گزنگ 
نیز در دستور برنامه گازرسانی قرار دارد. استان مازندران ۳ 
میلیون و ۳00 هزار نفر جمعیت دارد که حدود ۵۵ درصد در 

شهرها و مابقی در روستاها ساکن هستند.

با اعتباری بالغ بر 455 میلیارد ریال؛

 مشعل گاز 34روستای مازندران در دهه فجر روشن می شود 


