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شهریار حیدری 

نای�ب ریی�س کمیس�یون امنیت 
ملی مجلس 

سرمقاله

بتازگی ش��اهد حوادث 
و اتفاق��ات رخ داده در  
س��راوان بلوچستان و اعتراضات معیشتی 
بودیم که نیازمند ریشه یابی است. هنگامی 
ک��ه کارکردهای اقتصادی ضعیف باش��د 
باعث به وجود آمدن یکسری پدیده های 
اجتماعی می شود و اگر  پدیده ها به درستی 
مدیریت نش��ود و برنامه ریزی برای آنان 
صورت نگیرد تبدیل به پدیده های سیاسی 

می شوند...
ادامه در همین صفحه 

گزارش ویژه

 پرداخت تسهیالت بانک صادرات ایران 

به 56 هزار کسب وکار آسیب دیده از کرونا

 کنارگذر جنوبی پایتخت زیر بار ترافیکی قرار گرفت
 نفس راحت تهران

  با افتتاح آزادراه غدیر
 گام بلند ایران برای توسعه صادرات غیرنفتی 

تعرفه گمرکی تجارت با اوراسیا 
 صفر می شود

گروه صنعت و تجارت: در ش��رایطی که جمهوری اس��امی ایران هدف تحریم های 
ظالمانه غرب قرار دارد و اروپا نیز به تعهدات خود در چارچوب برجام تاکنون عمل نکرده، 
همکاری همه جانبه با اوراس��یا فرصت های فراوانی را پیش روی ایران قرار می دهد و 
س��بب توس��عه مبادالت منطقه ای و افزایش صادرات غیرنفتی خواهد ش��د. کمیسیون 
اقتصادی اوراس��یا مدتی گزارش داده بود  که تجارت این اتحادیه با ایران طی ۸ ماه 

سال ۲۰۲۰ با ۲ درصد افزایش به ۲ میلیارد دالر رسید...                             صفحه 6
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وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در چند روز آینده توزیع 
کاالهای پرمصرف خانوار در ایام عید، از جمله برنج، روغن، 
گوش��ت و مرغ منجمد و ش��کر مازاد بر نیاز اس��تان ها، آغاز 
خواهد شد. به گزارش شاتا، علیرضا رزم حسینی با اشاره به 
همکاری خوب بانک مرکزی با این وزارتخانه گفت: وزارت 
صمت وظیفه تأمین کاالهای اساس��ی را برعهده دارد و با 
همکاری ش��کل گرفته بین بانک مرکزی و وزارت صمت 

نسبت به تأمین این کاالها و نهاده های...

رئیس مجلس ش��ورای اس��امی در پاس��خ به تذکر یکی از 
نمایندگان مبنی بر اینکه رئیس جمهور قانون را کوچک شمرده 
و مجلس را تهدید می کند، گفت: اجرای فرامین حضرت آقا و 
رهنمودهای ایشان مبنی بر تفاهم و وحدت هم جزو وظایف 
ماست و مجلس هم حتماً از قانون عقب نشینی نخواهد کرد. 
به گزارش خانه ملت، وحید جال زاده در تذکر ش��فاهی به 
هیات رئیسه مجلس گفت: روزی که جلسه غیرعلنی داشتیم 

و درخصوص بیانیه دولت ...

آغاز توزیع کاالهای 
پرمصرف برای تنظیم بازار 

مجلس از قانون 
عقب نشینی نمی کند
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کسیحقنداردجایگاهرئیسجمهورراتخریبکند
 روحانی از بی توجهی به توصیه های رهبر انقالب انتقاد کرد؛

پنتاگوناعالمکرد سود سهام عدالت کی واریز می شود؟

اعتراض اقتصادی حق مردم 

تورم واقعی حلقه گمشده ساماندهی دستمزد

حمله هوایی آمریکا به شرق سوریه  با نزدیک ش��دن روزهای پایانی س��ال مشموالن سهام 
عدالت در انتظار سود سالیانه سهام خود هستند. تا کنون 
این سود در سه مرحله و به میزان ۱۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد 
تومان پرداخت شده و سودی که امسال پرداخت خواهد 

شد مرحله چهارم و سود سال ۱۳۹۸ است. 
با وجود اینکه در آخرین ماه س��ال به س��ر میبریم و به 
روزهای پایانی س��ال ۱۳۹۹ نزدیک می ش��ویم، هنوز 
هیچ مس��ئولی به طور ش��فاف درمورد زمان و میزان سود 
س��ال ۱۳۹۸ س��هام عدالت اظهار نظر نکرده است. البته 
زمان واریز س��ود س��هام عدالت س��ال ۱۳۹۸ بستگی به 
فعالیت ش��رکت ها دارد و به گفته مس��ئوالن در صورت 
انجام اقدامات الزم از س��وی شرکت های مربوطه، سود 

سهامداران تا پایان سال پرداخت می شود.

 به نظر می رسد واریز سود سالیانه سهام عدالت چند تفاوت 
مهم با سال های قبل دارد. نخست آنکه مشموالنی که 
روش مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده 
بودند، چنانچه اقدام به فروش بخشی از سهام خود کرده 

باشند، فقط سود بخشی از سهام را که نفروخته اند، دریافت 
خواهند کرد. برای مثال درصورتی که ۳۰ درصد س��هام 
عدالت خود را فروخته اند، ۷۰ درصد از سود سال ۱۳۹۸ 

را دریافت خواهند کرد.
تفاوت دیگر لزوم ثبت نام در سامانه سجام است. هر کدام 
از ۳۶ شرکت سرمایه گذاری استانی و ناشران بورسی که 
برای واریز سود مشموالن سهام عدالت، شرکت سپرده 
گذاری مرکزی را انتخاب کرده باشند این سود براساس 
ش��ماره حس��اب اعام شده در س��جام واریز خواهد شد. 
چنانچه مش��مول س��هام عدالت بخواهد س��ود خود را به 
صورت متمرکز دریافت کند و خود به دنبال سود شرکت ها 
نرود تنها راه این اقدام، ثبت نام در سامانه سجام به نشانی 

www.sejam.ir  است.

ادامه از همین صفحه...هنگامی که ضعف در اقتصاد به 
حوزه های اجتماعی تغییر ماهیت می دهند و از این حوزه 
به سمت سیاست تغییر جهت می دهد اگر مدیریت نشود 
به مسائل امنیتی تبدیل می شود که ورود به این مرحله 

در نوع خودش هزینه هایی را در بردارد.
با باال گرفتن بحث های موجود، بهترین نوع رویکرد در  
فضای اجتماعی جامعه این اس��ت که مولفه ها در این 
زمینه مدیریت ش��وند تا به مس��ائل سیاس��ی و بعد از آن 
به امنیتی تبدیل نش��ود؛ بنابراین باید حواس��مان به این 
فرآینده ها باشد که از همان ابتدا مدیریت درستی داشته 
باشند که اگر این اتفاق صورت نگیرد مانند  بسیاری  از 
تجمعات و تنش های به طور مثال گران  شدن بنزین که 
آستانه تحمل مردم به خاطر ضعف اقتصادی و معیشت 

ضعیف شده بود به اتفاقات دیگر ختم می شود.
بی ش��ک ملت با حاکمیت مش��کلی ندارد. همان کسی 
که به قضیه بنزین اعتراض می کند و به خیابان می آید، 
اگر پای نظام جمهوری اسامی در مقابله با دشمن به 

وسط بیاید، اسلحه بر می دارد و با آن می جنگد. بنابراین 
نباید کسانی که به خاطر ضعف های معیشت به خیابان 
می آین��د ض��د نظام و  انقاب بنامیم، بلکه آن ها از افراد 
کم درآمدی هس��تند که به خاطر ضعف های اقتصادی 
موج��ود، گله هایی دارن��د؛ در نتیجه تصمیم گیران باید 
این نکته را به خاطر داشته باشند کسانی که امروز گله 
دارند قشر ضعیف هستند که از هر فرصت ممکن برای 
نش��ان دادن ناراحتی و س��ختی های معیشتی خودشان 

استفاده می کنند.
باید صف اغتشاش گران و معترضان را از هم جدا کنیم. 
اغتشاشات با تجمعات اعتراضی و انتقادی مردم بسیار 
تمایز دارند چرا که اغتشاشات توسط دشمن مدیریت و 

هدایت می شود که با ساختار امنیتی ما مغایرت دارد.
اعتراض��ات معیش��تی واقتصادی که ج��زء پدیده های 
اجتماعی محس��وب می ش��ود، حق مردم اس��ت، آنان 
نگرانی های��ی درب��اره وضعیت اقتصادی و زندگی خود 
دارند  و دولت هم موظف است برای این مشکات گام 

بردارد . نکته مهم اینکه در هر جامعه ای ممکن اس��ت 
مس��ائل معیش��تی و اقتصادی پیش بیاید. در آمریکای 
مدرن هم مردم برای مش��کات اقتصادی و اجتماعی 
ب��ه خیابان ه��ا می آیند و این طور نیس��ت که همه دنیا 
س��یر باش��ند و فقط ملت ما مش��کل داشته باشد اما فرق 
م��ا ب��ا تمامی جهان این اس��ت که منابع زیادی داریم و 
بح��ث اینجاس��ت چرا با وجود ای��ن منابع ما باید از نظر 
تامین معیشت مردم ضعیف باشیم که ای مشکل به نوع 
مدیری��ت دول��ت در خصوص منابع موجود باز می گردد 
و ارتباط��ی ب��ا کمبود منابع ندارد. آنچه در این ش��رایط 
باید توجه شود، این است که در ۴۰ سال بعد از انقاب 
اغتشاش نداشتیم، اما دشمنان نظام و انقاب به دنبال 
براندازی هستند و از یک تجمع ساده که برای وضعیت 
معیشتی و اقتصادی برگزار می شود سوءاستفاده می کنند 
و نمی گذارند صدای حقانیت مردم به گوش مس��ئولین 
برسد؛ بنابراین مسئوالن ما باید اعتراضات و اغتشاشات 

دشمن ساخته را از یکدیگر تفکیک کنند.

ادام�ه از همی�ن صفح�ه... همه پیش بینی ها و انتظارات 
بود؛ در سال جاری، نه تنها تورم روی ۱۵ درصد متوقف 
نماند بلکه افسارگسیخته به پیش تاخت و مرز ۴۰ درصد 

را نیز پشت سر گذاشت!
بی شک زمانی می توانیم ادعا کنیم که نرخ تورم روی 
دستمزد دیده شده که با »تورم« و اعداد آن بازی نکنیم.
سبد معاش محاسبه شده در اسفندماه، ۶ میلیون و ۸۹۵ 
هزار تومان اس��ت و س��بد س��ال قبل، ۴ میلیون و ۹۴۰ 
هزار تومان بود؛ تفاوت این دو سبد، حدود یک میلیون 
و ۹۵۰ هزار تومان است؛ این تفاوت، نتیجه تاثیِر تورم 
تجمیعی س��ال ۹۹ بر س��رجمع هزینه های خانوار است؛ 
لذا اگر دستمزد فعلی به اندازه یک میلیون و ۹۵۰ هزار 
تومان افزایش یابد، تازه می توانیم ادعا کنیم تاثیر تورم 

سال ۹۹ را از بین برده ایم )نه تورم سالهای قبلتر، فقط 
تورم سال ۹۹( و قدرت خرید کارگران در حد سال ۹۹ 

تثبیت شده است.
مس��اله مهم »تاثیر ریالی تورم بر هزینه های زندگی« 
اس��ت کما اینکه درصد تورم دو س��بد، ۳۹.۵۷ درصد 
اس��ت که اگر به دریافتی حدود ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
تومانی فعلی کارگران اعمال ش��ود، نتیجه یک میلیون 
و ۲۶۶ هزار تومان می ش��ود که بازهم حدود ۶۸۸ هزار 
توم��ان از تفاضل دو س��بد )هم��ان یک میلیون و ۹۵۰ 

هزار تومان( کمتر است.
بنابراین آنچه حائز اهمیت است، افزایش دریافتی کارگر 
)مجموع دستمزد و مزایای همه شمول( به اندازه افزایش 
هزینه های زندگی در طول یکس��ال اس��ت که تاثیر آن 

فقط می شود »تثبیِت دستمزد واقعی«؛ با این مکانیسم، 
کارگ��ران می توانن��د هرچق��در در طول س��ال جاری با 
دس��تمزد خود خرید می کرده اند، در س��ال آینده نیز نه 
کمتر و نه بیش��تر خرید کنند. افزایش واقعی دس��تمزد، 
ب��ه معن��ای افزایش دریافتی کارگر به میزانی بیش��تر از 
تفاضل هزینه هاس��ت. این نوع اشتباهات محاسباتی و 
ساده گرایی به نفع دولتی ها و کارفرمایان، موجب شده 
ک��ه از اتخ��اذ راهکارهای عادالن��ه و اعماِل تاثیر تورم 
واقعی بر هزینه های زندگی، در مقوله افزایش دستمزد، 
دور بمانی��م و ب��ه همین دلیل اس��ت که امروز باالترین 
دریافتی یک کارگر با احتساب حق مسکن و حق اوالد، 
۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است اما سبد معاِش حداقلِی 

حداقلی، ۶ میلیون و ۸۹۵ هزار تومان!

 پنتاگون اعام کرد که جنگنده های آمریکایی چندین حمله 
به ش��رق س��وریه در واکنش به حمات اخیر به کارمندان 

آمریکایی در عراق داشتند. 
به گزارش ایس��نا به نقل از رویترز، وزارت دفاع آمریکا 
)پنتاگون( تاکید کرد که این حمات، چندین تاسیسات 
را در ایس��ت نظارتی مرزی تخریب کرد که گروه های 
"تندرو مورد حمایت ایران" از آنها استفاده می کردند.

دو مسئول آمریکایی نیز که خواستند نامشان فاش نشود، 
اعام کردند که جو بایدن، رئیس جمهوری آمریکا با این 

حمله هوایی موافقت کرده است.
این حمله بعد از حمات راکتی اخیر به مواضع آمریکایی 

در عراق انجام شد.
پنتاگون در بیانیه ای گفت که "چندین تاسیسات واقع در یک 
نقطه کنترل مرزی که مورد استفاده شماری از گروه های 
مورد حمایت ایران از جمله کتائب حزب اهلل و کتائب سید 

الشهدا بود" تخریب شد.
مقام های آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که هفت 
بمب ۵۰۰ پوندی )۲۲۶ کیلوگرمی( بر مجموعه کوچکی 
از ساختمان ها در یک گذرگاه غیررسمی مرزی که محل 
قاچاق ساح بود، افکنده شد. نیویورک تایمز می گوید 
که جو بایدن صبح پنجشنبه دستور حمله را صادر کرده 

اس��ت؛ در حالی که وزیر دفاع وی به بندر س��ن دیگوی 
کالیفرنی��ا رفت��ه بود ت��ا از ناوهواپیمابر نیمتز که اخیرا از 
خلیج فارس بازگشته است، بازدید کند. این اولین اقدام 

نظامی دولت بایدن است.
گروه دیدبان حقوق بشر سوریه واقع در بریتانیا که با تکیه بر 
شبکه ای از منابع مطلع اوضاع سوریه را زیر نظر دارد گزارش 
داده اس��ت که در این حمله دس��تکم ۱۷ تن کشته شده اند. 

برخی منابع از کشته شدن ۲۲ تن نیز خبر داده اند.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفت: "این اقدام 
متناسب نظامی همزمان با تدابیر دیپلماتیک انجام شد که 
شامل رایزنی با شرکای ائتاف بود. این عملیات حامل این 
پیام صریح است: پرزیدنت بایدن برای حفاظت از پرسنل 
آمریکا و ائتاف بیکار نخواهد نشست. در همین حال، ما به 
شکلی حساب شده عمل کرده ایم که هدف آن رفع تنش 

از وضعیت کلی در شرق سوریه و عراق است."
لوید آس��تین، وزیر دفاع آمریکا، که به کالیفرنیا س��فر کرده 
است به خبرنگاران گفت ایاالت متحده در این حمله به طور 
"حس��اب ش��ده" عمل کرده و افزود: "ما به عراقی ها اجازه 

دادیم تا تحقیق کنند و اطاعات جمع آوری کنند که این 
در تعیین هدف نهایی برای ما بسیار مفید بود."

مقامات آمریکایی به نیویورک تایمز گفتند که پنتاگون چند 
هدف بزرگ تر را به عنوان گزینه احتمالی پیش روی جو 
بای��دن ق��رار داده بود اما رئیس جمهوری آمریکا در نهایت 

کوچک ترین گزینه را انتخاب کرد.
نیویورک تایمز به نقل از منابع دولتی ناشناس می گوید این 
عملیات نمایش کوچکی از حمله هوایی بود. به گفته این 
منابع، دولت آمریکا تصمیم گرفت که در سوریه دست به 
تاف��ی بزن��د تا از پیامدهای دیپلماتیک نامطلوب در عراق 
جلوگیری ش��ود. خبرگزاری رویترز هم می نویس��د که این 
حمل��ه ظاه��را مح��دود بوده و از آنجا ک��ه به جای عراق در 
سوریه انجام شده به دولت عراق فضای الزم را برای انجام 

تحقیقات درباره حمله روز ۱۵ فوریه می دهد.
مقام های دولت بایدن حمات راکتی به اربیل، در منطقه 
کردستان عراق، را محکوم کردند، با این حال می گفتند هنوز 

به طور قطعی نمی دانند چه کسی مسئول آن است.

تورم واقعی حلقه گمشده 
ساماندهی دستمزد

فرامرز توفیقی 
نماینده کارگران در کارگروه مزد

يادداشت

در اس������فند ۹۸ و 
فروردین ۹۹، زمانی که 
پای بحث بر س��ر عدد 
و رقم دس��تمزد باال گرفته بود، دولتی ها 
مقول��ه  تورم انتظاری را پیش کش��یدند و 
ادعا کردند در س��ال ۹۹، نرخ تورم از ۱۵ 
ی��ا نهای��ت ۱۶ درصد فراتر نخواهد رفت، 
بنابر این اگر دستمزد ۲۱ درصد زیاد شود 
بازهم چند درصد بیشتر از »تورم انتظاری 
و حتمِی سال ۹۹« خواهد بود.اما آنچه در 

عمل دیدیم، برآورده نشدن ...
ادامه در همین صفحه 

آگهیتجدیدمناقصهعمومی
 شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر به شماره های ۱۲۱۴ مورخ ۹۹/۰۹/۲۵ ، ۱۴۱۹ مورخ ۹۹/۱۱/۰۶،  ۳۰۳۷ مورخ ۹۸/۱۲/۲۷ درخصوص ) موضوعات مندرج در جدول 
ذیل( از طریق تجدید مناقصه عمومی نس��بت به انتخاب پیمانکار اقدام نماید. لذا از متقاضیان واجد ش��رایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اس��ناد تجدید مناقصه به ش��رح ذیل تا ارائه پیش��نهاد مناقصه 

گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.irمراجعه نمایند. 
۱ ( لیست مناقصه به شرح جدول ذیل میباشد. 

 2 (سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. 
3 ( سایر اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

۴ ( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  
5 ( هزینه درج آگهی به عهده برندگان مناقصه می باشد.  

6 (متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه مندرج در جدول فوق از سازمان برنامه و بودجه کشور باشند.
 7( مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۱۶ ساعت ۱۴/۰۰ از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.

 ٨ ( مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴/۰۰ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت.
 ۹ ( زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۵/۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۶ در محل : شهریار،خیابان طالقانی، شهرداری شهریار. 

بهروز كاويانی- شهردار شهريار

ت اول
نوب

 نوبت اول: ۱2/۹/ ۹۹
نوبت دوم:  ۱6 /۹۹/۱2

مبلغ سپرده شرکت در مناقصه )ریال(مبلغ اعتبار )ریال(شماره فراخوان در سامانهحداقل رتبهشرحردیف

۵۲۰۹۹۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۷۰۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ابنیه و ۵ راه و بانداجرای کیسینگ تاسیات گاز میدان میوه و تره بار مرکزی شهریار۱

۵۲۰۹۹۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۶۷۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ابنیه و ۵ تاسیساتاحداث ساختمان کانتری در شهرک جعفریه شهریار )فاز اول(۲

۵۲۰۹۹۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۶۹۴۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲/۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ابنیه و ۵ تاسیساتاحداث ساختمان کانتری در محمدآباد شهریار )فاز اول(۳

۲۰۹۹۰۹۳۸۹۷۰۰۰۰۶۸۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰---خرید تجهیزات خوابگاه و سالن بدنسازی خانه کشتی شهریار۴
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برجام پیروزی دیپلماتیک بود
 مس��ئول سیاس��ت خارج��ی اتحادیه اروپا گف��ت: برجام پیروزی 
دیپلماتیک است و به آن افتخار می کنیم و ما بعد از اینکه دولت 
ترامپ از  این توافق خارج ش��د برای حفظ آن تاش کردیم. به 
گزارش ایلنا، جوزپ بوررل در باره پرداختن به مسائل مختلف در 
برجام گفت: شاید مسائل دیگری هست که باید مطرح شود اما 
همه چیز را نباید یکجا مطرح کرد، چون گفت وگو با بن بس��ت 
مواجه می شود.وی در ادامه گفت: ایران تا زمانی که ترامپ از برجام 
خارج شد به تعهداتش در برجام پایبند بود و تا مدت ها متعهد ماند 
اما ما تعهدات اقتصادی مان را اجرا نکردیم. این مس��ئله س��اده ای 
نیس��ت. ایران از تحریم عصبانی بود.ما خواس��تیم با  اینس��تکس 
تجارت  قانونی را آغاز  کنیم اما نتیجه نداش��ت.وی گفت: باید از 
فرصت ایجاد ش��ده با توافق ایران و آژانس اتمی برای بازگش��ت 
برجام به مس��یر اصلی اس��تفاده کنیم. این اتفاق نیازمند بازگشت 

ایران به تعهدات هسته ای و رفع تحریم ها است. 

اصرار۱۵ جمهوری خواه بر تحریم
 ۱۵ ت��ن از نماین��دگان جمهوری خ��واه در نام��ه ای  از جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا خواستند که در تصمیم برای لغو تحریم ها 
علیه ایران  تجدید نظر کند. به گزارش ایلنا از فاکس نیوز، آن ها 
در این نامه لغو تحریم ها را »اش��تباه بزرگ تاریخی« دانس��تند و 
تاکید کردند چنین اقدامی همه تاش های ما برای عادی سازی 

ایران را از بین می برد.

تندروهای آشفته در انتخابات
 یک فعال سیاسی اصاح طلب گفت: با رقبای تندرویی که داریم 
رقابت سرسختانه ای پیش روی اصاح طلبان است. آنها آشفته 
هستند چرا که دسترسی به ریاست جمهوری دوره آینده را مسلم 
می دانستند، اما با این تحرکات احساس کردند آن طوری که فکر 
می کردند نیست.علی صوفی در گفت و گو با ایسنا با بان اینکه 
جریان اصاحات با حضور در حسینیه جماران وابستگی خود را به 
راه و نام امام ) ره( نشان داد، گفت: قدم های اولیه اصاح طلبان 
برای انتخابات ۱۴۰۰ خوب برداشته شده است و آنان رسما وارد 
عرصه رقابت شدند و این اقدامشان هم بازتاب خوبی داشته است. 
اما مردم با نارضایتی و خشمی که دارند هنوز به فضای سیاسی 
کشور خوش بین نیستند. وی ادامه داد: مشکاتی که برای همه 
مردم ایجاد شده مثل فشار معشیتی باعث شده تا آنان با این قبیل 
حرکات برای حضور در عرصه رقابت ها گرم نشوند اما به هر حال 

به جامعه اصاح طلبی مقداری واکنش مثبت نشان دادند.

دستگیری خرابکار با جلیقه انتحاری 
 رییس پلیس پایتخت از دستگیری یک خرابکار با جلیقه انتحاری و 
انواع ساح در یکی از عوارضی های تهران خبر داد.به گزارش ایسنا، 
حسین رحیمی گفت: این فرد ساح، جلیقه انفجاری، موادمحترقه، 
ریموت و ... را به همراه داش��ت و با نش��ان دادن بمبی که در زیر 
لباس خود داشت مدام ماموران را تهدید می کرد اما ماموران پلیس 
و به خصوص ماموران یگان امداد با تیزهوشی این فرد را دستگیر 
کردند. رحیمی در مورد شیوه دستگیری این فرد گفت:  عملیات 
دس��تگیری این فرد بین نیم س��اعت تا ۴۵ دقیقه طول کش��ید تا 
اینکه یکی از س��رگردهای ما خودش را به روی این فرد انداخت 
و همزمان نیز ماموران موفق شدند بمب همراه او را خنثی کنند.
رحیمی گفت: مدتی قبل فردی به عنوان مسافر سوار بر خودرویی 
ش��ده و در طول مس��یر با یک اس��لحه کلت کمری اقدام به تهدید 

راننده کرده و از راننده می خواهد تا با او همکاری کند. 

تعلیق پروتکل الحاقی طوالنی نباشد
 نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در وین به لغو اجرای 
پروتکل الحاقی توسط ایران واکنش نشان داد.به گزارش ایسنا،  
میخائیل اولیانوف در توییتر نوش��ت: ایران پیرو قانون ملی اش، 
اجرای پروتکل الحاقی را لغو کرد. امیدواریم که این تعلیق طوالنی 
مدت نباشد و به کارگیری مشروط این ابزار راستی آزمایی دوباره 
در زمینه تاش های سیاس��ی برای احیای اجرای کامل برجام 

)توافق هسته ای( از سر گرفته شود. 

اصولگرایان با یک اتوبوس نامزد 
 نماینده قم در مجلس با بیان اینکه یکی از مش��کات جریان 
انقابی در انتخابات فعلی تورم نامزد اس��ت، گفت: اوضاع به 
شکلی است که یک اتوبوس نامزد داریم و می توانیم مشتاقان 
خدمت را به کشورهای همسایه نیز صادر کنیم؛ بر این اساس 
برای انتخابات باید تمام تاش خود را برای ایجاد یک ائتاف 
فراگی��ر ب��ه کار ببندیم. به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی تصریح 
کرد: شورای ائتاف نیروهای انقاب پس از انتخابات سال ۹۶ 
در همین راستا با حضور ۱۳ تن تشکیل و از بنده نیز دعوت شد؛ 
اکنون نیز آقای حدادعادل و دیگران فعالیت در قالب این شورا را 
ادامه داده و در حال بازسازی مجدد ساختار این ائتاف سراسری 

هستند تا در انتخابات به شکل منسجم حاضر شویم.

آمریکا پس از خروج از برجام در انزوا 
 رئیس اندیش��کده جنگ نرم دانش��گاه عالی دفاع ملی گفت: 
در حالی ک��ه ت��ا پی��ش از این، اجماع جهانی علیه ایران در مورد 
س��اخت س��اح هسته ای وجود داش��ت، با برجام شرایط تغییر 
کرد و حتی تبدیل به ابزاری برای ایران علیه آمریکا شده، زیرا 
این کش��ور پس از خروج از برجام در انزوا قرار دارد.به گزارش 
ایس��نا،  علیرضا افش��ار با بیان اینکه توطئه های آمریکا در ۴۲ 
سال گذشته توسط ایران بدل شدند و به ضرر آمریکا تمام شده 
گفت: باید شرایطی را به وجود بیاوریم که اقتصاد کشور روی 
پای خود بایستد و مسائل و مشکات را حل کنیم. وی با اشاره 
به نرمش قهرمانه و انعقاد معاهده برجام، بیان کرد: در حالی که 
تا پیش از این، اجماع جهانی علیه ایران در مورد ساخت ساح 
هسته ای وجود داشت، با برجام شرایط تغییر کرد و حتی تبدیل 
به ابزاری برای ایران علیه آمریکا ش��ده اس��ت؛ زیرا این کش��ور 

پس از خروج از برجام در انزوا قرار دارد.

سياسي

 رئیس جمهور با اعام اینکه قانون اساسی رئیس جمهور کشور 
را مس��ئول اجرای قانون اساس��ی می داند گفت: چطور در جامعه 
ببینیم مهمترین اصل قانون اساس��ی نس��بت به قوای س��ه گانه 
یعنی اصل ۵۷ که استقال قوا را مطرح می کند با اخال مواجه 
می شود. حسن روحانی در جلسه هیأت دولت گفت: قوا مستقل 
از یکدیگ��ر هس��تند. قان��ون در اص��ل ۶۰ تصریح می کند جز در 
م��واردی ک��ه بر عهده مقام معظم رهبری اس��ت، باقی به عهده 
رئیس جمهور اس��ت. ما نباید این قانون اساس��ی را به تعطیلی 
بکشانیم و بگذاریم تخریب شود. حاال اینکه به فردی به نام حسن 
روحانی توهین می کنند مشکلی نیست اما کسی حق ندارد عنوان 
ریاس��ت جمهوری را تخریب کند مخصوصا اینکه به انتخابات 
ریاست جمهوی نزدیک می شویم. اینطور می خواهید مشارکت 
را افزایش دهید؟ اینطور که رئیس جمهوری را انتخاب کنند که 

از فردا روزش سیبل فحاشی بشود؟
 وی افزود: من می ترسم دستی پشت پرده باشد که بخواهد مردم 
را از انتخاب مایوس کند. بگوید اراده دست ماست نه دست شما. 
نگذارید چنین فکری توسعه پیدا کند. ما باید خیلی در این شرایط 
حواسمان جمع باشد. مثل اینکه یادمان رفته که در شرایط جنگ 
هستیم و تروریسم اقتصادی ادامه دارد. مقام معظم رهبری چند 
بار توصیه کنند که ادب اس��امی را رعایت کنید. یعنی هر دفعه 
و هربار ایش��ان باید این مس��اله را مطرح کنند؟ نگذاریم مردم ما 

مایوس شوند.
روحانی گفت:  با هیجان و شعار و فریاد نمی شود کشور را رعایت 
کرد. امروز از هرچیزی مهم تر وحدت و اتحاد بین قوا اس��ت؛ ما 
نباید روبروی هم قرار بگیریم و نباید مچ گیری کنیم. وحدت ما 
دشمن را شکست می دهد واال نوشتن چیزی روی کاغذ دشمن را 
شکست نمی دهد. نگذاریم مردم مایوس شوند. مگر ما حق داریم 

با تریبونی که در اختیار داریم با اعصاب مردم بازی کنیم.
وی افزود: ما که می خواهیم صلح آمیز عمل کنیم پس چرا باید 
عامت غیر صلح آمیز به دنیا بدهیم؟ ما گفتیم فعالیت ما صلح آمیز 
است اما دشمن می گوید مشکوک است. اینجا نقش نهادهای بین 
المللی بسیار تاثیرگذار است. آژانس برای این ساخته شده که بگوید 
فعالیت کدام کشور صلح آمیز است و کدام کشور صلح آمیز نیست. 
اگر آژانس بگوید فعالیت این کشور صلح آمیز است بهانه از دست 

دشمن گرفته می شود. ما پرونده پی ام دی را بستیم.
رئیس جمهور گفت: درست است که امروز سخن گفتن از برجام 
سخت شده اما ما محکم در برجام هستیم؛ ممکن است تعهدات 

خود را بنا به دالیلی کاهش داشته باشیم ولی اصل برجام را قبول 
داریم و از برجام حفاظت می کنیم. ما بودیم که آن را حفظ کردیم. 
اگر ما صبر و تحمل در س��ه س��ال جنگ اقتصادی نمی کردیم، 
برجام��ی باق��ی نمی مان��د.  برجام به خاط��ر صبر و مقاومت ملت 

ایران زنده است.
وی ادامه داد: آمریکا که از برجام خارج ش��ده و اروپا از ترس به 
خانه خود رفته بود؛ ما هم می توانس��تیم از آن خارج ش��ویم ولی 
آن را حفظ کردیم. برای به کرس��ی نش��اندن حرف مان و اینکه 
از صندلی اتهام پایین نشس��ته و در صندلی مدعی قرار بگیریم 
باید با آژانس همکاری کنیم. اگر راه همکاری با آژانس تخریب 
ش��ود، راه و مس��یر دیگری باقی نمی ماند. آژانس در برابر ترامپ 
ایستادگی کرد. آنها از نیویورک به وین رفتند ولی موفق نشدند. 
مدی��رکل وق��ت آژان��س را به نیویورک بردند ولی ۱۵ بار گزارش 
داده شد که ایران به تعهداتش پایبند بوده است. یکی از جاهایی 

که ترامپ شکست خورد، شکست از آژانس بود.
وی افزود: ترامپ یک سال در برجام بود ولی می خواست از طریق 
آژانس برجام شکست بخورد. آمریکا و برخی دیگران می خواستند 
ایران را محکوم کنند که ایران همکاری نمی کند ولی آژانس اعام 

کرد که ایران همکاری می کند. سه کشور اروپایی که البته خیلی 
بدهکار به ما هستند می خواستند حربه ای به دست بیاورند که علیه 

ایران استفاده کنند. این حربه از آنها گرفته شده است.
روحانی با بیان این که روابط با سازمان ملل برای ما اهمیت دارد، 
اظهار داشت: این ها مسائل سیاسی مهم است این ها را باید یک 
کسی فکر کرده باشد مطالعه کرده باشد سیاست و قانون بلد باشد 
و بگوید اینجوری نیس��ت که آدم همین طوری حرف بزند ما به 
مقطعی رس��یدیم که این مقطع س��خت اس��ت یک قانونی وضع 
ش��ده بود ما س��ر همان موقع حرف هایمان را گفتیم وقتی کاری 
مجلس انجام داد شد قانون کشور ما طبق قانون اساسی باید اجرا 

کنیم و اجرا هم کردیم.
وی افزود: خیلی مراقبت می خواست که ما به قانون عمل کنیم 
ام��ا رواب��ط را ب��ا آژانس حفظ کنیم و از این مهم تر به دنیا بگوییم 
ک��ه م��ا حرک��ت صلح آمی��ز انجام می دهیم ممک��ن بود ما فردا 
بگویی��م ک��ه آژانس برود بیرون، خ��ب آژانس می رفت بیرون و 
فعالیت ما غیر صلح آمیز می شد، ولی قضاوت دنیا این می شود 

خیلی مهم بود.
وی تاکی��د ک��رد: م��ا هنرمندانه و هوش��مندانه به گونه ای عمل 

کردیم که آژانس گفت ایران نمی خواهد با من همکاری نکند به 
نظر من یکی از روزهای بسیار خوب برای دولت تدبیر و امید بود 
همین هفته یکشنبه دوشنبه و سه شنبه از روزهای ماندنی تاریخ 
جمهوری اسامی ایران و دولت تدبیر و امید بود قانون را ما اجرا 
کردیم به احس��ن وجه، قانون اجرا ش��د آرامش در دنیا برقرار ش��د 

مگر ما می خواهیم دنیا را بشورانیم علیه خودمان 
رئیس دولت تدبیر و امید گفت: دنیا آرام اس��ت ، آرامش دارد نقد 
می کنند از ما ولی انتقادشان نمی تواند تند و تیز باشد کار بسیار 
بزرگی انجام گرفت و اگر کس��ی بخواهد این توافق بین دولت 
ایران و آژانس بین المللی را مخدوش کند بازی در زمین دشمن 

است و بازی در زمین خودی نیست.

روحان��ی گفت: س��خنی هم با طرف ه��ای برجام دارم؛ ما ملت و 
دولت و نظامی هستیم که یا چیزی را قبول نمی کنیم یا اگر قبول 
کردیم به عهدمان پایبند می مانیم. وی خطاب به طرفهای برجام 
افزود: برجام را امضا کردیم و به خوبی به آن عمل کردیم و پای 
امضایمان ایس��تادیم. اما خودتان کاه خود را قاضی کنید هیچ 
وقت شما صد در صد به عهد و پیمان خود عمل نکردید. آمریکا 
که هیچ،  بقیه هم همینطور. هیچ کشوری جز ایران صد در صد به 
عهده و پیمان خود عمل نکرد.  ما طبق مصالح کشور پای عهد و 
پیمان ایستادیم و عمل کردیم. دو کشور چین و روسیه نسبتا با ما 
کار کردند و تاش کردند که عمل کنند. سه کشور اروپایی بسیار 
سس��ت عمل کردند و در بس��یاری از مقاطع حتی بی عمل بودند. 
آمریکا هم که تروریس��م اقتصادی اعمال کرد و از این معاهده 

خارج شد و در طول این سه سال این همه جنایت کرد.
رئیس جمهور گفت: اگر امروز در دنیا کسی اسم برجام را می آورد 
مدیون ایران و ملت آن است. ما این ساختمان را حفظ کردیم. این 
که شما االن می گویید صندلی ما را سرجایش بگذارید می خواهیم 
برگردیم، اگر اجازه بدهیم که برگردید این صندلی و ساختمان را 
ما حفظ کردیم. اگر ما نبودیم چیزی نبود که ش��ما امروز بگویید 

ما حاضریم برگردیم.
وی تاکی��د ک��رد: دول��ت جدید آمریکا باید عملیات تروریس��تی 
اقتصادی را فورا متوقف کند، وقتی این کار را کرد، راه، باز می شود، 
در س��اختمان باز می ش��ود و صندلی هم اس��ت. آن وقت می شود 
مذاک��ره ک��رد و صبحت کنیم. در برجام صحبت می کنیم ولی بر 
برجام صحبت نمی کنیم. اضافه کردن دو ماده ممکن نیست ولی 

شرط همه اینها، پایان تروریسم و فشار است. 

روحانیازبیتوجهیبهتوصیههایرهبرانقالبانتقادکرد؛

 کسی حق ندارد جایگاه رئیس جمهور را تخریب کند

اخبار كوتاه

رئیس مجلس شورای اسامی در پاسخ به تذکر یکی از نمایندگان 
مبنی بر اینکه رئیس جمهور قانون را کوچک شمرده و مجلس را 
تهدی��د م��ی کند، گفت: اجرای فرامین حضرت آقا و رهنمودهای 
ایشان مبنی بر تفاهم و وحدت هم جزو وظایف ماست و مجلس 

هم حتماً از قانون عقب نشینی نخواهد کرد.
به گزارش خانه ملت، وحید جال زاده در تذکر شفاهی به هیات 
رئیسه مجلس گفت: روزی که جلسه غیرعلنی داشتیم و درخصوص 
بیانیه دولت صحبت می کردیم، در مجلس بی احترامی و بی ادبی 
نس��بت به رئیس جمهور رخ داد؟ آقای رئیس جمهور مجدداً در 
هیات دولت در موعظه اخاقی باالی منبر رفته و به مجلس تذکر 

دادند که چندین بار باید رهبری به شما تذکر دهد!
این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: آیا نمایندگان مردم در مجلس 

بی ادبی و بی احترامی کردند یا اینکه دولت، مجلس را به عنوان 
ی��ک نه��اد مردمی نادیده گرفت و بدون مش��ورت با مردم بیانیه 

صادر کرد؟
وی با بیان اینکه در مجلس چه بی احترامی به دولت صورت گرفته 
اس��ت، افزود: چه کس��ی بود که مخالفین خود را به جهنم حواله 
داد و آنها را ترس��و خواند؟ آیا مردم این افاضات رئیس جمهور را 
فراموش کرده اند؟ مردم قضاوت کنند چه کسی حرف رهبری را 

زمین گذاشته که آقای رئیس جمهور می گویند چرا مجلس حرف 
رهبری را زمین می گذارد! آیا ما اقتصاد مقاومتی را فراموش کرده 
ایم؟ آیا این دولت نبود که ناتوی فرهنگی رهبری را فراموش کرد؟ 
آیا الگوی پیش��رفت ایران اس��امی را دولت به جای آورده است؟ 
اصاح ساختار بودجه را که فرمان رهبر معظم انقاب بود، آیا در 
دولت جایی دارد؟ آقای رئیس جمهور می فرمایند مردم را مأیوس 

نکنید؛ چه کسی مال مردم را در بورس هوا کرد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: چه کسی دست به جیب مردم 
برد و قیمت ها را چندبرابر کرد؟ مقصر گرانی مسکن کیست؟ کدام 
وزیر گفت مسکن مهر مزخرف است و ۶ سال ترک فعل کرد؟ آیا 

باز هم جای قاضی و متهم در حال عوض شدن است؟
ج��ال زاده اف��زود: آقای رئی��س، از مجلس دفاع کنید و نگذارید 
مجل��س را مته��م کنن��د. مجلس در کمال آرامش و متانت از حق 
قانونی خود و مصوبه قانونی دفاع کرده است. فقط مجلس است 
که باید تصمیم بگیرد. هیچ کس حق ندارد جای مجلس تصمیم 
بگیرد. من نمی دانم این چه مرضی است که روسای جمهور آخر 
دولت ها با آن مبتا می ش��وند و قوانین مجلس را کوچک می 
شمارند و پای در کفش دیگر قوا می کنند! این مجلس است که 

حاکم بر دیگر قواست. 

تحریمهایغیرقانونیوغیرانسانیبایدلغوشوندزماناعالمنظرمجمعدربارهپالرمووسیافتی
  در نشس��ت کمیس��یون مش��ترک مجمع موضوع پیوس��تن ایران به "پالرمو" و " 
CFT" موس��وم به لوایح مرتبط با "FATF" ، مصوب مجلس دهم که از س��وی 
ش��ورای نگهبان مغایر ش��رع و قانون اساس��ی شناخته ش��د و با اصرار مجلس به 
مجمع ارجاع ش��ده بود، مورد بحث و بررس��ی قرار گرفت.در این نشس��ت ابتدا 
ظریف، دژپس��ند، زنگنه، همتی و جنیدی از س��وی دولت و ذوالنور به نمایندگی 
از مجلس دیدگاه های خود را پیرامون لوایح و ایرادات وارد ش��ده بر آن ها و نیز 
موضوع��ات مرتب��ط ب��ا گروه اقدام  مالی )FATF( ارائه کردند و در ادامه، روس��ای 

برخی کمیس��یون های مجمع س��واالت و ابهامات مربوط به دو الیحه مورد بحث را مطرح کردند. س��پس دبیر 
مجمع گفت : پیرو درخواس��ت رییس جمهور از مقام معظم رهبری و موافقت معظم له با تمدید زمان بررس��ی این 
دو الیحه، در جلس��ات متعدد کار کارشناس��ی مس��توفایی انجام و پیش��نهاد های مختلف، بررس��ی ش��ده است که 
گزارش آن را به صحن مجمع تش��خیص مصلحت نظام برای تصمیم گیری ارائه خواهیم کرد. محس��ن رضایی 
افزود : تاش می کنیم تا پایان اسفند ماه نظر نهایی مجمع را اعام کنیم .دبیر مجمع از دولت خواست به برخی 

دیدگاه ها، ابهامات و سواالت پاسخ دهد.

  نماینده دائم ایران در س��ازمان ملل گفت: تحریم های اقتصادی یکجانبه یکی 
از موان��ع اصل��ی مقابل��ه مؤث��ر با آث��ار منفی تغییرات آب و هوا هس��تند و باید لغو 
ش��وند.به گزارش ایس��نا، مجید تخت روانچی در نشست شورای امنیت با موضوع 
بررس��ی آثار امنیتی تغییرات آب و هوایی گفت: کش��ورهای در حال توس��عه باید 
متناس��ب با توانایی ها و ش��رایط توس��عه ملی ش��ان، به تعهدات خود عمل کنند و 
جامعه بین المللی نیز باید تمام موانع اجرای موثر تعهدات آنها را برطرف کند که 
تحریم های یکجانبه یکی از آنهاست.س��فیر ایران در س��ازمان ملل اضافه کرد: 

تحریم ها توانایی های تعدادی از کشورهای در حال توسعه همچون ایران را برای مقابله با چالش های تغییرات 
آب و هوای��ی ب��ه ش��دت تضعی��ف می کنند.تخت روانچی تصریح کرد: تحریم ه��ای یکجانبه آمریکا علیه ایران نه 
تنها مانع از دسترس��ی به منابع مالی و فناوری های الزم ش��ده بلکه بر اس��تفاده مؤثر از توانایی های ملی برای 
انجام تعهدات آن نیز تأثیر نامطلوبی داش��ته و از این رو، این تحریم های غیرقانونی و غیر انس��انی باید لغو ش��وند. 
وی گفت: بس��یاری از علل اساس��ی خطرات امنیتی تغییرات آب و هوا ریش��ه در مداخات غیرمش��روع و اقدامات 

غیرمسئوالنه کشورهای توسعه یافته دارند. 

 قاليباف تأكيد كرد

مجلس از قانون عقب نشینی نمی کند

  رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: عملکرد مجلس عجیب 
بود؛ آنچه ما انجام دادیم، طبق قانون بوده و برای ما مهم 
بود که به کشورهای خارجی بگوییم که دولت قانون های 
داخلی را اجرا می کند و به تبع آن قوانین خارجی را نیز اجرا 

خواهد کرد.
به گزارش ایس��نا، محمود واعظی در خصوص اظهارات 
مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از توقف اجرای 
پروتکل الحاقی از س��وی ایران، اظهار کرد: ما از ۵ اس��فند 
براس��اس قانون پروتکل الحاقی را که داوطلبانه در برجام 
پذیرفته بودیم متوقف کردیم؛ طبیعی اس��ت که نه برای 
آژانس و نه برای اعضای برجام خوش��ایند نیس��ت و سران 
کش��ورها ابراز تأس��ف کرده اند اما به هر حال دولت مصمم 
بود که قانون کشور اجرا شود.وی افزود: اگر قصد دارند که 
همه چیز به روال صحیح بازگردد الزمه آن این است که 
طرف های مقابل به برجام پایبند باشند و همچنین ۱۵۰۰ 

تحریمی که دولت ترامپ علیه ملت و حکومت ایران وضع 
کرد، لغو شود. ما مصمم هستیم که برجام باید منافع ما را 
تأمین کند بر این اساس تاش ما این است که براساس آنچه 
که مقام معظم رهبری رهنمود دادند، عمل کنیم و تاش 

خواهیم کرد که روی اصول کشور بایستیم.
واعظی گفت: ما یک بار با آژانس صحبت کردیم و مدارک 
مربوط به گذشته است و آنچه گفته می شود موضوع جدیدی 
نیست یعنی از زمانی که جمهوری اسامی مذاکرات را با 
آژانس شروع کرده ، هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده است.وی 
ادامه داد: انتظار ما این بود که اگر قصد تعامل دارند، قبل از 
توهین به دولت در مجلس باید این کار را می کردند و جلسه 
می گذاشتند. عملکرد مجلس در روز دوشنبه برای ما عجیب 
بود؛ آنچه که ما انجام دادیم، طبق قانون بوده است و برای ما 
مهم بود که به کشورهای خارجی بگوییم که دولت جمهوری 
اسامی قانون های داخلی را اجرا می کند و به تبع آن قوانین 

خارجی را نیز اجرا خواهد کرد.
وی اضافه کرد: امیدواریم تذکرات رهبری آویزه گوش شود و 
اینگونه نباشد که هر مرتبه توهین کنند و سپس قصد اصاح 
داشته باشند.رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: براساس آیین 
نامه داخلی مجلس هر یک از این اقدامات یک سیر دارد، 
اینکه در طول یک ساعت امضا جمع شد و کمیسیون بررسی 
کرد و بدون حضور نماینده دولت در صحن بررسی شد یک 

کار هیجانی است، نه یک کار منطقی.

 نماینده ایران نزد سازمان های بین المللی در وین، لزوم 
حف��ظ اتح��اد ارکان نظام، پس از تصویب قانون مجلس 
را برای اعمال فش��ار به واضعان تحریم ها به منظور لغو 

هرچه سریع تر تحریم ها ضروری دانست.
ب��ه گزارش ایس��نا، کاظم غریب آب��ادی در مورد اجرای 
مصوب��ه مجل��س گف��ت: در ۲۷ بهمن نامه ای به آژانس 
تحویل دادیم و در سفر مدیرکل آژانس به تهران، آقای 
گروس��ی و آق��ای صالحی بر ض��رورت احترام به قانون 
تاکید داشتند و مدیرکل آژانس در نامه ای هم که برای 
م��ا ارس��ال کرد همین موض��وع را پذیرفت.وی افزود: با 
مدی��رکل آژانس تفاهم ش��د ک��ه فعالیت های ضروری 
راستی آزمایی طبق یک فهرست ضمیمه، نه به صورت 
باز و با تفس��یر موس��ع آژانس؛ بلکه به صورت محدود و 
به مدت س��ه ماه می تواند انجام ش��ود. نماینده ایران نزد 
سازمان های بین المللی در وین گفت: این تفاهم با آژانس 
نقض مصوبه مجلس شورای اسامی نیست؛ زیرا ثبت 
اطاعات همواره انجام می ش��د.غریب آبادی گفت: در 
بیانیه شورای عالی امنیت ملی آورده که بیانیه مشترک 
صالحی و گروسی در چارچوب قانون مجلس بوده و ارکان 
این قانون را مخدوش نکرده است. نماینده ایران در آژانس 
تاکید کرد: ما باید در موضوعات مختلف که به منافع و 
امنیت ملی مرتبط است؛ متحد عمل کنیم.وی تصریح 
کرد: می خواهم از زاویه ای متفاوت به این پرسش پاسخ 

دهم و معتقدم حتی اگر از قانون هسته ای مجلس به عنوان 
برگ برنده برای مذاکره کنندگان نمی توانستیم استفاده 
کنی��م؛ ب��از باید ای��ن کار را می کردیم، زیرا طرف مقابل، 
تعهداتش را اجرا نمی کند و جمهوری اس��امی چندین 
سال است که خسارت های بسیاری در حوزه های مختلف 
متحمل شده است پس چرا ما باید همچنان تعهدات خود 
را ذیل برجام انجام دهیم؟ به همین یک علت س��اده ما 
باید تعهدات مان را قطع کنیم.  غریب آبادی افزود: حاال 
اگر بتوانیم از این قانون به عنوان برگ برنده برای اعمال 
فشار به سایر طرف های باقی مانده در برجام و یا حتی خود 
آمریکا استفاده کنیم که تحریم ها را هرچه سریع تر لغو 
کنند و شرایط برای احیای برجام و اجرای تعهدات موثر 
و کامل از جانب تمام طرف ها آماده شود، امتیاز مضاعف 
قانون مجلس تلقی می شود پس هر دو دلیل بسیار معتبر 

است و ما به چنین قانونی نیاز داشتیم.

غريب آبادی از اختالفات انتقاد كرد واعظی شرط گذاشت 

فشار برای لغو تحريم ها با حفظ اتحاد پايبندی به برجام در گرو لغو1500 تحريم دولت ترامپ 



3
 شنـــــبه 9 اسفــند 1399   15 رجـــب 1442 
S a t 2 7 F e b . 2 0 2 1 8 p a g e 

امکان درج قیمت ارز در صرافی 
 دبیرکل کانون صرافان ایرانیان گفت: با رونمایی از تابلو قیمت، 
صرافان مجاز از این پس بدون نگرانی از برخورد قضایی می توانند 
قیمت  انواع ارز را اعام کنند. سعید مجتهدی گفت: اعام قیمت 
دغدغه ای اس��ت که همواره متقاضیان و عرضه کنندگان ارز با 
آن مواجه هس��تند برای رفع این مش��کل س��امانه تابلو قیمت را 
راه اندازی کردیم. وی افزود: صرافان می توانند قیمت های خود 
را ب��ه ن��رم افزار مربوط��ه اعام می کنند و این اطاعات، پایش 
و میانگین قیمت، محاس��به و در تابلو قیمت اعام می ش��ود.
وی ظهارداش��ت: با توجه به اهمیت کش��ف قیمت، با رونمایی 
از تابل��وی مربوط��ه، از ای��ن پس نه تنه��ا معدل قیمت در اختیار 
فروش��ندگان و خریداران قرار می گیرد و اعضا بدون نگرانی از 
برخ��ورد قضایی می توانند قیمت ه��ا خود را اعام کنند.رییس 
کانون صرافان ایرانیان با اشاره به مشکات قضایی، گفت: کانون 
صرافان آمادگی دارد برای حل مشکات و پرونده های قضایی 

کارشناسان خود را به دستگاه های مربوطه معرفی کند.

شفافیت مالیات را واقعی تر می کند
 عضوکمیس��یون تلفی��ق الیح��ه بودج��ه ۱۴۰۰ در توییتی به 
بازپرداخت بدهی شرکتهای دولتی و مالیات در بودجه اشاره کرد.
به گزارش خانه ملت؛ مصطفی طاهری در توییتی نوشت:  میزان 
بدهی های شرکت های دولتی ۵۵۰ هزار میلیارد تومان می باشد. 
عدم بازپرداخت بدهی ها و انتقال آن به سنوات آتی موجب کاهش  
انعطاف پذیری و افزایش ریس��ک اعتباری خواهد ش��د. ما براین 
باوریم بازپرداخت تعهدات شرکت های دولتی باید در اولویت قرار 
گیرد.در بودجه پیشنهادی ۱۴۰۰، مالیات پیش بینی شده برای 
شرکت های دولتی و بانک ها کمتر از نیم درصد کل مصارف آنها 
می باشد. معموال کمتر از ۷۰درصد آن محقق می شود. ما بر این 

باوریم با شفافیت این رقم قابل افزایش می باشد.

بیتکوین ۱۳ درصد دیگر ریزش کرد
 هش��دارها نس��بت ب��ه وجود حباب در ب��ازار ارزهای دیجیتالی 
کماکان به قوت خود باقی مانده به نوعی که بیت کوین به ۴۶ 
هزار دالر سقطو کرد. به گزارش ایسنا بیل گیتس- بنیان گذار 
مایکروسافت به سرمایه گذاران هشدار داده اگر ثروتشان کمتر 
از ایان ماسک است باید نسبت به ریسک های سرمایه گذاری 
در بازار بیتکوین بسیار هوشیار باشند. ایان ماسک هنوز به این 
کنایه بیل گیتس پاسخی نداده است. بیست و دوم فوریه شاهد 
ثبت رکورد تازه در ارزش بیتکوین بود و از ۵۸ هزار دالر تا کف 
۴۷ هزار دالر ریزش کرد. این ریزش که س��نگین ترین ریزش 
روزانه بیتکوین هم بود به س��رعت س��ایر ارزها را هم با ریزش 
س��نگین مواج��ه کرد. آخرین ب��ار در ۱۱ ژانویه ارزش بیتکوین 
دچار ریزش ش��دید ش��ده بود.تردیدها از توقف روند صعودی 
فعل��ی ارزه��ای دیجیتالی پ��س از آن که برخی از افراد ثروتمند 
نس��بت ب��ه این روند موضع گی��ری کردند، در بین معامله گران 
افزایش یافته است. با این حال شرکت های بزرگ دیگری در 

حال پیوستن به این بازار هستند. 

روند کاهشی قیمت طال و سکه 
 دبیر هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر گفت: قیمت طا و سکه به 
دلیل نوسانات نرخ ارز و انس جهانی، در طول هفته روند کاهشی 
داشته است.به گزارش صدا و سیما، نادر بذرافشان گفت: در هفته 
جاری به دلیل خبرهای اقتصادی و سیاس��ی در دنیا، ش��اهد افت 
قیمت های طا و سکه بودیم.وی اظهار داشت: این کاهش، در بازار 
داخلی تاثیر گذاشت و باعث شد هر گرم طای ۱۸ عیار حدود ۹ 
هزار تومان افت داشته باشد. دبیر هیات مدیره اتحادیه طا و جواهر 
افزود: قیمت سکه طرح جدید ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان، نیم 
سکه ۶ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان، ربع سکه چهار میلیون و ۱۰۰ 

هزار تومان و سکه گرمی ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

109 سال برای خانه دارشدن یک کارگر
 مع��اون اجتماع��ی وزی��رکار درباره مس��کن کارگ��ران معتقد 
است:کارگران و جامعه هدف این وزارتخانه عموماً از ضعیف ترین 
اقشار از نظر اقتصادی هستند و از این حیث باید طرح های هدفمند 
و مفیدی برای تأمین مسکن ارزان قیمت برای آن ها داشته باشیم. 
ابراهیم صادقی فر افزود: بر اساس آخرین مطالعات صورت گرفته 
با فرض ثابت ماندن قیمت مسکن، ۱۰۹ سال طول می کشد که 
یک کارگر که در دهک اول تا سوم جامعه قرار دارد، بتواند برای 
خودش ۶۰ متر مسکن تهیه کند و این مسئله نشان دهنده اهمیت 
اجرای طرح های حمایتی در این زمینه است.معاون اجتماعی وزیر 
کار گفت: از س��وی دیگر هر فردی باید حداقل س��رانه درآمدی 
حدود ۱۰ هزار دالری داش��ته باش��د تا »زمان تأمین مس��کن« از 
نظر توانمندی اقتصادی اش به پنج س��ال تقلیل پیدا کند. البته 
در این میان ممکن است اتفاقات دیگری رخ دهد مانند این که 
احتم��ال دارد ده��ک متقاضی به وی��ژه جامعه کارگری در طول 
سالیان تغییر کند که این مشکل ممکن است برای افراد با درآمد 

ثابت با یک بیماری سخت اتفاق بیفتد.

مالیات برعایدی سرمایه در نوبت
 نایب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با بیان اینکه مالیات 
برعایدی سرمایه می تواند به عنوان سرعت گیر در مسیر حرکت 
نقدینگی به سمت بازارهای دارایی مانند خودرو و مسکن قرار گیرد، 
گفت: این مالیات می تواند سرعت رشد قیمت خودرو و مسکن را در 
کشور کاهش دهد.سید احسان خاندوزی در گفتگو با تسنیم گفت: 
باتوجه به طرح ها و لوایحی که در صحن مطرح شده، هنوز نوبت به 
طرح مالیات برعایدی سرمایه نرسیده اما تاش کردیم و با امضای 
۶۰ نفر از نمایندگان، درخواست رسیدگی خارج از نوبت را به هیئت 
رئیسه مجلس شورای اسامی تقدیم کردیم تا این طرح در اولویت 
زمانی مجلس قرار بگیرد.نماینده تهران گفت: در حال حاضر اگر 
هیئت رئیسه مجلس پیشنهاد در اولویت قرار گرفتن طرح مالیات 
برعایدی س��رمایه را بپذیرد و آن را به رای بگذارد، خارج از نوبت 

طرح ها و لوایح به این موضوع رسیدگی خواهد شد.

اقتصاد كالن

 گـروه اقتصـادی – كورش شرفشـاهی: مدتهاسـت معافيت 
و فـرار مالياتـی به چالش بزرگ اقتصاد كشـور تبديل شـده 
است. عده ای كه درآمدهای قابل توجهی دارند يا در پوشش 
معافيت های مالياتی، بدون آنكه سهم خود را در اداره كشور 
بپردازند، پولهای كالنی به جيب می زنند يا به اشكال گوناگون 
از پرداخت ماليات خودداری می كنند. در هر صورت معافيت با 
فرار مالياتی هيچ تفاوتی نمی كند، زيرا مردمی تاوان سودهای 
كالن اين افراد را می پردازند كه در تجارت، اقتصاد، توليد و... 
با نظام اقتصادی كشـور صادق هسـتند. اكنون بعد از گذشت 
42 سال از انقالب، تازه به فكر منطقی كردن اقتصاد اين افراد  

افتاده ايم.

مالیات پردازی لوکس سواران � 
یک��ی از م��واردی که س��الها بحث می ش��د، دریاف��ت مالیات از  
"لوکس س��واران" بود. بر این اس��اس نمایندگان مجلس میزان 
دریافت مالیات از انواع خودروهای لوکس را مشخص کردند. اما 
ابتدا باید خودروهای لوکس تعریف شوند. اگر منظور از خودروهای 
لوکس، خودروهایی با قیمت های خاص است، این خودروها در 
خارج از کشور نیز مالیات های کانی می پردازند و حتی گواهینامه 
این ماشین های لوکس نیز متفاوت است و افرادی خاص می توانند 
آن ها را خریداری کنند. این مالیات می تواند بدون اینکه خدشه 
ای به منافع ملی وارد شود برای دولت درآمدزایی داشته باشد و 
فرد ثروتمند هم مشکلی با پرداخت این مالیات ندارد و بر قیمت 
خودروهای ارزان هم تأثیری نمی گذارد. در این مصوبه آمده است: 
کلیه مالکین حقیقی و حقوقی انواع خودروهای سواری و وانت دو 
کابین دارای شماره انتظامی شخصی به نام خود و فرزندان کمتر 
از ۱۸ سال و محجور تحت تکفل که در پایان سال ۱۴۰۰ مجموع 
ارزش آنها بیش از ۱۰ میلیارد، ریال باشد، تا مبلغ ۱۵میلیارد ریال 
نس��بت به مازاد ۱۰ میلیارد ریال یک درصد، تا ۳۰ میلیارد ریال 
نس��بت به مازاد ۱۵میلیارد۲درصد، تا ۴۵ میلیارد نس��بت به مازاد 
۳۰میلیاردریال سه درصد و نسبت به مازاد ۴۵ میلیارد ریال چهار 
درصد مالیات می پردازند که ماخذ محاسبه مالیات خودرو قیمت 
روز انواع خودرو با توجه به تاریخ س��اخت یا واردات آن اس��ت که 

توسط سازمان امور مالیاتی تعیین و اعام می شود.

جریمه مالیاتی وکالی فراری  � 
یکی از بخش��هایی که همواره مالیات گریزی داش��ته و با توجه به 
درامد بسیار باال حاضر به مشارکت به نسبت درآمد نداشته، وکا 
هستند. بنابر این مجلس قوه قضاییه را مکلف کرد ظرف یک ماه 
پس از اباغ این قانون، س��امانه تنظیم قرارداد الکترونیکی بین 
وکیل و موکل را تکمیل کند.تمام افراد فعال اعم از مش��اوران و 
وکای عضو مراکز وکا، و کانون های وکای دادگستری موظفند 
قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. 
شناسه)کد( یکتای صادر شده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد 
الکترونیک، مبنای شناسایی مشاوران، وکا و کانون های وکای 

دادگستری در سامانه خدمات قضائی به منظور استخراج اطاعات 
مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. س��ازمان 
امور مالیاتی در صورت اثبات خاف گویی وکیل عاوه بر پیگیری 
موضوع در مراجع قضائی، نسبت به اعمال جریمه مالیاتی تا سقف 

پنج برابر اختاف کشف شده اقدام می کند.

اینفلوئنسرها مشمول مالیات می شوند � 
یکی از بخشهایی که بتازگی بازار درآمد بسیار باالیی شده و هیچ 
مالیاتی نمی پردازند، اینفلوئنسرها هستند، به همین دلیل مجلس 
تصویب کرد که درآمدهای کاربران دارای بیش از ۵۰۰ هزار دنبال 
کننده رسانه های کاربر محور از محل تبلیغات مشمول مالیات 
بر درآمد خواهد بود. س��ازمان امور مالیاتی مکلف اس��ت ظرف 
دو ماه پس از الزم االجرا ش��دن این بند دس��تورالعمل اجرایی 
مرب��وط ب��ه اخ��ذ مالیات از درآمدهای کاربران حرفه ای رس��انه 
های کاربر محور از محل تبلیغات را تهیه و به تائید وزیر اقتصاد 
برساند. سازمان امور مالیاتی مکلف است لیست مودیان مالیاتی 
و خوداظهاری تهیه شده توسط آن ها را تهیه و در سایت سازمان 

در منظر عموم قرار دهد.

حذف معافیت مالیاتی مناطق آزاد � 
یکی از محل هایی که همواره باعث چالش بوده، معافیت مناطق 
آزاد از برخی قوانین اس��ت که این معافیت ها باعث ش��ده اقتصاد 
کش��ور به نفع عده ای خاص زیان ببیند. بدتر اینکه بس��یاری از 
فرصت طلبان اقدام به تاسیس دفتری در مناطق آزاد می کنند تا 
از معافیت های منطقه آزاد بهره ببرند در حالی که کار اصلی خود 
را در کانشهرهای کشور انجام می دهند به همین دلیل مجلس 

حذف معافیت مالیات ارزش افزوده مناطق آزاد را تصویب کرد. 
هرچند دبیر شواری عالی مناطق آزاد در خصوص لغو مصوبه اولیه 
کمیسیون تلفیق با رئیس مجلس مکاتبه ای انجام داد و نسبت 
به فرار گردش��گر هش��دار داد، اما در نهایت حذف معافیت مالیات 

ارزش افزوده به تصویب صحن علنی مجلس رسید.

حذف معافیت مالیاتی بازیگران  � 
در حال��ی ک��ه درآمد بس��یاری از هنرمندان و بازیگران رقم های 
نجومی میلیاردی است که بسادگی بدست می آورند، معلوم نیست 
با چه رویکردی سالها از پرداخت مالیات معاف بودند، معافیتی که 
مصداق بارز تبعیض و نگاه حمایتی قانون به مرفهان را در اذهان 
ایجاد می کرد. هنوز این مصوبه به مرحله اجرا در نیامده که صدای 
فعاالن عرصه هنر و بازیگران بلند شده و فضای مجازی را عرصه 
اعتراض های خود قرار داده اند. این در حالی است که کارگران با 
دریافت ماهیانه حدود ۳ میلیون تومان، در سال ۴۰ میلیون تومان 
نی��ز درآم��د ندارند و حقوق بگیرانی که بیش از ۵۰ میلیون تومان 

در سال درآمد داشته باشند، باید مالیات بپردازند.

انتشارات کمک درسی زیر تیغ � 
یکی دیگر از مصوبات نمایندگان مجلس؛ خذف معافیت مالیاتی 
فعالیت های مربوط به انتش��ارات کمک درس��ی اس��ت. تجارت 
میلیاردی کنکور، نردبان ثروت و نفوذ خیلی ها را بلند کرد ؛ نردبانی 
که از آن باال این امکان را به ناشران می داد تا ببینند قبل  از ماراتن 
کنکور نیز جمعیتی ایس��تاده اند که می توان خوراکی آموزش��ی 
برایش��ان تهیه کرد و درچرخه تجارت آموزش��ی نگه شان داشت.
ناش��ران کتاب های کمک آموزش��ی ، زیرپوستی و چراغ خاموش 

سراغ مدارس مختلف می روند، تبلیغ  می کنند، پوستر می چسبانند، 
تراکت پخش می کنند و در مخاطبانشان نیازی کاذب می پرورانند، 
همانند یک عطش شدید برای آب، تا هرکه دستش از کتاب کمک 
آموزشی کوتاه ماند، احساس خسران کند. کافی است به هزینه 
آگهی صداوسیما نگاهی کوتاه بیندازیم تا متوجه شویم انتشارات 
کمک درس��ی بابت یک دقیقه تبلیغات دهها میلیون تومان می 
پردازند که اگر هزینه تبلیغات یکی از این مراکز را بررسی کنیم، 
شاید از مرز ۱۰۰ میلیون تومان عبور کند. اگر عدد تبلیغات این 
مراکز را در کنار دیگر هزینه های جاری همچون حقوق کارکنان، 
چاپ، حمل و نقل، اجاره محل و... قرار دهیم تازه متوجه می شویم 

چه گردش مالی وحشتناکی در این عرصه وجود دارد.

الزام پزشکان به اطاعت از قانون � 
یکی دیگر از مشاغلی که به مالیات گریزی شهره هستند، جامعه 
پزش��کی اس��ت. به نوعی که هنوز قانون نتوانس��ته این قش��ر را 
مل��زم ب��ه پرداخت کند. در این رابطه مجلس کلیه مراکز درمانی 
اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی، نیروهای 
مس��لح، خیریه ها و ش��رکتهای دولتی را مکلف کرد ۱۰ درصد از 
حق الزحمه یا حق العمل پزش��کی پزشکان که به موجب دریافت 
وجه صورتحساب های ارسالی به بیمه ها و یا نقداً از طرف بیمار 
پرداخت می ش��ود، به عنوان علی الحس��اب مالیات کسر کنند و به 
نام پزشک مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب به 

حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز کنند.

فرار مالیاتی ادامه دارد � 
از آنجا که فرار مالیاتی بخش عمده ای از مشکات کشور را شامل 
می شود، مدتی است بر هوشمندسازی جریان مالی تاکید می شود 
و در این راس��تا طرح جامع مالیاتی در دس��تور کار قرار گرفت. در 
این رابطه عضو کمیس��یون تلفیق بودجه ۱۴۰۰ ، با اش��اره به لزوم 
هوشمندسازی جریان مالی در کشور برای جلوگیری از فرار مالیاتی 
گفت: هرچه روند هوشمندسازی مالی و اجرای طرح جامع مالیاتی 
در کشور با حساسیت و نظارت بیشتری اجرا شود به همان میزان از 
فرار مالیاتی هم جلوگیری خواهد شد. مهرداد گودرزوند ادامه داد: 
طرح جامع مالیاتی تاکنون به صورت کامل اجرا نشده و به نظارت 
و پیگیری بیشتری نیاز دارد، به طور مثال در بحث دریافت مالیات 
از پزش��کان هنوز فرارهای مالیاتی وجود دارد. همچنین براس��اس 
مصوبه کمیسیون تلفیق مقرر شد، از واردات خودروهای لوکس به 
کشور در مناطق آزاد هم مالیات دریافت شود.گودرزوند با اشاره به 
اقدامات کمیسیون تلفیق بودجه در بحث دریافت مالیات در سال 
آینده اظهار کرد: اخذ مالیات از خودروهای لوکس و خانه های خالی و 
تکلیف وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی این خانه ها در اصاح 
الیحه بودجه ۱۴۰۰ مدنظر قرار گرفت، البته هدفگذاری مجلس 
بیشتر روی فرارهای مالیاتی و درآمدهای باال بود و براین اساس 
احکامی که به نظم مالی و شناسایی منابع جدید مالی مالیاتی منجر 

می شد، در این کمیسیون تصویب شد.

تجارتازنگاهویژهمجلسبهمؤدیانقانونگریزگزارشمیدهد

تور مالیاتی گسترده تر می شود 

اخبار كوتاه

فشارسازمانتأمیناجتماعیبرکسبوکارهادریافتیکمیلیارددالرطلبایرانازکرهجنوبی
 ریی��س بان��ک مرک��زی اع��ام کرد: در مرحله اول یک میلیارد دالر از بدهی کره 
جنوبی به ایران به صورت نقدی به حس��اب بانک های ایرانی واریز می ش��ود.به 
گزارش ایس��نا، عبدالناصر همتی با یادآوری اینکه در دیدار با س��فیر کره جنوبی 
تاکید کردیم که چگونه ایران باید از منابع اش استفاده کند گفت: منابع متعلق به 
بانک مرکزی است و بانک مرکزی این حق را دارد که اقدام حقوقی کند. خسارت 
زیادی از این بابت به ایران وارد شده است. کره ای ها خودشان درخواست کردند 
و آمدن��د صحب��ت کردن��د ک��ه می خواهند منابع ایران را پرداخت کنند و ما هم راه 

پرداخت را به آنها نشان دادیم.همتی افزود: پولی که بانک مرکزی در کره جنوبی دارد ۷ میلیارد دالر است و قرار 
ش��د پرداخت ش��ود. رئیس بانک مرکزی در پاس��خ به این که آیا قرار اس��ت پول در اختیار ایران قرار بگیرد یا کاال؟ 
گفت: فقط پول به حس��اب بانک های ما می آید.وی گفت: ما مذاکرات گس��ترده ای را با عراق، عمان، کره جنوبی 
و ژاپن ش��روع کردیم و فضا خیلی بهتر ش��ده اس��ت و به تدریج این اتفاق خواهد افتاد.وی درباره این که آیا این 

کشورها توانسته اند مجوز اوفک را بگیرند؟ گفت: این مشکل خودشان است و به ما ربطی ندارد.

ریی��س کمیس��یون مالی��ات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی گفت: فش��ارها 
همچنان از طرف تامین اجتماعی بر کس��ب وکارهای زیاد اس��ت. س��ازمان تامین 
اجتماعی برای تامین منابع خود برای پرداخت حقوق مستمری بگیران یا تامین 
هزینه های جاری خود به خصوص در بخش درمان که هزینه ها افزایش پیدا کرده، 
فشارها را بر کسب وکارها زیاد کرده تا بتواند خود را بروز نگه دارد.محمود توالیی 
در گفت وگو با ایلنا افزود: سازمان تامین اجتماعی یک سازمان خودگردان است، 
دولت بدهی زیادی به این س��ازمان دارد. اگر دولت این بدهی ها را می پرداخت 

سازمان تامین اجتماعی نیز می توانست در این مدت خدمات بهتری ارائه دهد. وی با اشاره به مشکات سازمان 
تامین اجتماعی گفت: س��ازمان تامین اجتماعی نیز در ش��رایط کرونا بس��یار آس��یب دید. وقتی بیماری زیاد می شود 
پرداخت های بیمه بیکاری افزایش می یابد. عضو اتاق بازرگانی گفت: در بیشتر کشورهای دنیا کمک های وسیعی 
به بیمه های اجتماعی ش��ده اما در ایران به طور جدی ش��اهد آن نبودیم. دولت در این مدت حداقل می توانس��ت 

بدهی خود را که سال هاست عقب افتاده با سازمان تامین اجتماعی تسویه کند. 

 وزی��ر ارتباط��ات درباره آخری��ن وضعیت ارز دیجیتال 
بوم��ی در کش��ور اظهار کرد: اکن��ون بانک مرکزی از 
مرحل��ه ای ک��ه به صورت کلی رمزارز را به عنوان یک 
فرآیند و تکنولوژی رد می کرد، به مرحله ای رسیده که 

رمزارزها را به رسمیت بشناسد و با آنها تعامل کند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، زمانی ک��ه صحب��ت از ارزهای 
دیجیتال در کش��ور داغ شد محمدجواد آذری جهرمی 
 از پیاده س��ازی آزمایش��ی نخس��تین ارز دیجیتال��ی 
کشور توسط پست بانک و عرضه به نظام بانکی برای 

تأیید خبر داد.
وزی��ر ارتباط��ات هم��ان زمان اعام ک��رده بود: »اگر 
ارزه��ای دیجیت��ال خارج��ی در ای��ران فعالیت کنند و 
بتوانیم در برخی معامات خرد از آن ها استفاده کنیم، 
مفی��د خواه��د بود. با این حال سیاس��ت بانک مرکزی 
این است که فعًا بیت کوین، اتریوم و سایر ارزها را به 
رسمیت نمی شناسد.« اما با گذشت سه سال از زمانی 
ک��ه ط��رح ارز دیجیتال بومی به میان آمد، خبر خاصی 

از راه اندازی این محصول تکنولوژی نشد.
ام��ا عبدالناص��ر همت��ی رئیس کل بان��ک مرکزی در 

اینستاگرام درباره رمزپول بانک مرکزی نوشت: بانک 
مرکزی با بررس��ی روند جدید جهانی و متمرکز ش��دن 
ب��ر الگوه��ای مختلف در پی انتخ��اب بهترین راهبرد 
ممکن در این حوزه اس��ت و ویرایش اولیه س��ند جامع 
رمز پول را تهیه کرده. از همکارانم در ادارات ذی ربط 
بانک مرکزی خواسته ام بر اساس اقدامات انجام شده، 
مقررات انتشار رمز پول بانک مرکزی را بررسی کرده 
و جهت تصمیم گیری ارائه کنند تا امکان اس��تفاده از 

نتایج آن در سیاست گذاری پولی فراهم آید.
در این راستا آذری جهرمی در گفت وگو با ایسنا با بیان 
اینک��ه زمانی بحث پیگیری رمزارز را ش��روع کردیم، 
اظهار کرد: بانک مرکزی در زمان مدیریت قبلی دکتر 
س��یف نظرش بر این بود که رمزارز چون یک نوع ارز 
اس��ت جزو حوزه های فعالیت بانک مرکزی به ش��مار 
م��ی رود، م��ا هم کل کارهایی ک��ه در این حوزه انجام 
ش��ده بود را به آنها منتقل کردیم تا با چارچوبی که مد 

نظر آنهاست پیش برویم.
وی ادام��ه داد: آخری��ن خب��ر از این موضوع، خبر آقای 
همتی در صفحه اینستاگرامش��ان بود که روی رمزارز 
ب��ه نتایج��ی رس��یدند و آخرین گ��زارش را دادند. پیام 
دکت��ر همت��ی این بود که بان��ک مرکزی از مرحله ای 
ک��ه ب��ه صورت کلی رم��زارز را به عنوان یک فرآیند و 
تکنولوژی رد می کرد، به این مرحله رس��یده که روی 
آن در حال کار کردن اس��ت تا رمزارزها را به رس��میت 
بشناسد و با آنها تعامل کند.  این مهم ترین پیام رئیس 
بانک مرکزی در دوره جدید بود که دارد اتفاق می افتد 

و پیش می رود.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس گفت: همه 
شرکت ها با نقدینگی باالیی مواجه هستند که نمی دانند 
باید با آن چه کنند، مدام با بانک مرکزی در مراوده هستند 

که بتوانند سود خود را از کشور خارج کنند.
ش��ریف نظ��ام ماف��ی در گفت وگو با ایلن��ا در مورد ابراز 
تمایل سفیر سوییس برای سرمایه گذاری شرکت های 
سوییسی در ایران گفت: بیشتر شدن سرمایه گذاری ها به 
هر صورت با بهبود فضای اقتصادی و از سرگیری توافق 
برجام صورت خواهد گرفت ولی در نهایت ما باید بستر 

مناسبی برای اینگونه سرمایه گذاری ها ایجاد کنیم.
وی اف��زود: مق��ررات ای��ران بس��یار پیچی��ده اس��ت و 
فعالیت ش��رکت ها را مش��کل می کند. شرکت ها برای 
سرمایه گذاری آماده هستند به شرط اینکه شما قوانین 
خ��ود را کم��ی با بخش خصوصی مطابقت دهید. بخش 
خصوص��ی بای��د بتواند فعالیت و رقاب��ت کند تا اقتصاد 

بتواند پیشرفت کند. 
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوییس با اشاره 
به مشکات سرمایه گذاری در ایران برای شرکت های 
خارجی گفت: مش��کل بزرگ ش��رکت های خارجی در 
ایران بیرون بردن س��ود س��رمایه اس��ت. اگر ش��رکت 
سوییسی امروز بخواهد سود خود را از درگاه های حقوقی 
خارج کند تقریبا می توان گفت که نمی  تواند این کار را 
انجام دهد. یکی از دالیل آن تخصیص نیافتن ارز است، 
اگر هم تخصیص یابد باید دید که با چه نرخی اس��ت، 
این شرکت ها سود را با نرخ رسمی بانک مرکزی ثبت 
کرده اند اما هنگام خروج س��ود بانک مرکزی می گوید 
یا باید نرخ نیمایی و یا نرخ آزاد باش��د این ضرر بزرگی 

برای این شرکت ها است. وقتی ما صحبت از گسترش 
سرمایه گذاری در کشور می کنیم باید خروج سود شرکت 
مادر از کش��ور را نیز در نظر بگیریم اما امروز این تقریبا 

غیرممکن است. 
وی تصریح کرد: همه شرکت ها با نقدینگی باالیی مواجه 
هس��تند که می دانند باید با آن چه کنند، مدام با بانک 
مرکزی در مراوده هستند که بتوانند سود خود را از کشور 
خارج کنند. بعضی از آنها هم توانسته اند این کار را انجام 
دهند. این س��ودها را نمی توان با صراف از کش��ور خارج 
کرد و نیاز به بانک معتبر وجود دارد، تحریم  بانک های 

ما این موضوع را بسیار مشکل می کند. 
ماف��ی در ادام��ه افزود: دلیل نخس��ت ب��رای اینکه این 
ش��رکت ها در کش��ور مانده اند، س��رمایه گذاری کرده و 
کارخان��ه س��اخته اند و نمی توانن��د آن را رها کنند. نکته 
دوم هم این اس��ت که ش��رکت ها امیدوار هس��تند که 
فضا به گونه ای تغییر کند که بتوانند هم فعالیت خود را 
گسترش دهند و هم سود حاصل از خارج کنند. قوانین 
 خروج س��ود باید بس��یار راحت باش��د وگرنه شرکت ها 

سرمایه گذاری نمی کنند.

عضو اتاق بازرگانی تشريح كردآذری جهرمی از تالش سه ساله خبرداد

مقررات دست وپاگير و تحريم مانع سرمايه گذاری استاستقبال ديرهنگام بانك مركزی از رمز ارزها
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بازدید از پروژه تقاطعات بسیج وجهاد شهریار 
 علی کیوانی – شهریار ،  مهندس چراغعلی معاون هماهنگی 
امور عمرانی استانداری تهران به همراه صحرایی مدیر کل دفتر 
فنی اس��تانداری ،طاهری فرماندار شهرستان شهریار ،کاویانی 
شهردار شهریار ،اعضاء شورای اسامی شهر به صورت میدانی 
از پ��روژه ه��ای در حال احداث تقاطعات میدان بس��یج وجهاد 

بازدید نمودند.
مهندس کاویانی در حاشیه این بازدید به میزان پیشرفت فیزیکی 
دو پروژه مهم میدان بسیج وجهاد اشاره کرد وگفت:خوشبختانه 
در یک ماه گذشته دو پروژه شاخص شهرداری پیشرفت خوبی 
داش��ته ک��ه می��دان جهاد هم اکنون دارای پیش��رفت فیزیکی 
۷۰درصد می باش��د. ش��هردار شهریار به مشکات پیش روی 
این پروژه نیز اشاره کرد وافزود:موانع موجود در پیشرفت پروژه 
تملک اماک،جابجایی تاسیس��ات خدماتی )آب،برق،گاز،فیبر 
نوری( می باش��د که با برخی از مالکان اماک معارض توافق 
صورت گرفته اس��ت و مابقی اماک که همکاری نمی کردند 
مجوز ضرورت اجرای طرح گرفته شده است و همچنین ادارات 
خدمات رس��ان با حمایت های مجموعه فرمانداری جهت رفع 
موان��ع هم��کاری الزم را دارند. وی یادآور ش��د:پیمانکار پروژه 
قول افتتاح فاز اول پروژه میدان جهاد برای قبل از اتمام سال 
جاری را داده است و امیدواریم با بهره برداری از فاز اول بخشی 

از مشکات ترافیکی مرتفع گردد.
  

  اجرای بیش از ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری 
در استان مرکزی

مدیر مخابرات منطقه مرکزی، گفت: در جهت توسعه و ارتقاء 
زیرساخت های ارتباطی استان بیش از ۱۰۰ کیلومتر فیبر نوری، 
۱۶ کیلومتر کابل مسی ، ۶۳۰۰ پورت دیتای خانگی و ۱۱۰۰۰ 

شماره تلفن ثابت اجرا شده است.
،محمد مهدی ملک حس��ینی، مدیر مخابرات منطقه مرکزی 
در آیی��ن اه��دای جوایز برندگان همراه اول در اس��تان مرکزی 
در تش��ریح عملکرد  ده ماهه مخابرات اس��تان در س��ال ۹۹ با 
تبریک فرا رسیدن دهه مبارک فجر، گفت: در جهت توسعه و 
ارتقاء زیر ساخت های ارتباطی استان بیش از ۱۰۰ کیلومتر فیبر 
نوری، ۱۶ کیلومتر کابل مس��ی ، ۶۳۰۰ پورت دیتای خانگی و 

۱۱۰۰۰ شماره تلفن ثابت اجرا شده است.
ملک حسینی اظهار کرد: در بخش شبکه تلفن همراه مخابرات 
منطقه مرکزی به نمایندگی از طرف ش��رکت ارتباطات س��یار 
ایران ) همراه اول ( با سرمایه گذاری پیش از ۵۱۰  میلیارد ریالی 
نسبت به توسعه و بهینه سازی ۴۲ سایت تلفن همراه در سطح 

استان برای ارائه اینترنت همراه اول اقدام کرده است.
وی ادامه داد: همچنین با تأسیس ۷ سایت برای ایجاد پوشش 
مکالمه و اینترنت در مناطق اکبرآباد و حصار ش��ازند ، امان آباد 
اراک ، حکیم آباد و مهمانش��هر ش��هید ناصری زرندیه ، منطقه 
پتروش��یمی ش��ازند و محدوده خیابان قیام و بلوار نواب صفوی 
شهر اراک اقدام کرده است. مدیر مخابرات منطقه مرکزی بیان 
کرد: در راستای توسعه خدمات اینترنتی بدون سیم در مناطق 
روستایی ۶ سایت wifi در روستاهای منجیقان، چناقچی علیا، 
چارح��د، ورچن��د ،تی��ره و بند امیر از توابع شهرس��تان زرندیه با 
صرف اعتباری بالغ بر ۲۲ میلیارد ریال اقدام کرده است. ملک 
حس��ینی به اقدامات صورت گرفته در حوزه ش��بکه تلفن ثابت 
، اینترنت پرس��رعت و ش��بکه فیبر نوری اش��اره کرد و گفت: 
مخابرات منطقه مرکزی با س��رمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد 
ریال در سال جاری ، نسبت به تأسیس ، توسعه و بهینه سازی 
شبکه تلفن ثابت ، اینترنت پرسرعت و شبکه فیبر نوری استان 
اق��دام ک��رده ک��ه این اقدامات به افزایش س��طح کمی و کیفی 

خدمات قابل ارائه به هم استانی های شده است.
 

 واردات ۱۲ میلیون تن کاالی اساسی 
از بندر امام خمینی)ره(

  خوزس��تان :مدیرکل پش��تیبانی امور دام حوزس��تان گفت: در 
۱۱ ماهه امسال، ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کاالی اساسی از 

طریق بندر امام خمینی)ره( وارد کشور شده است.
وی گفت: این میزان واردات کاالس اساسی در مقایسه با مدت 

مشابه پارسال ۱۲ درصد افزایش نشان می دهد.
بدوی با بیان اینکه هم اکنون روزانه حدود سه هزار تن کاالی 
اساس��ی از بندر امام به مقصد مناطق مختلف کش��ور بارگیری 
می ش��ود، افزود: واردات کاال های اساس��ی از طریق بندر امام 
طبق برنامه ادامه خواهد داشت. مدیرکل شرکت پشتیبانی امور 
دام خوزس��تان اظهار داش��ت: به رغم قرنطینه ش��دن بندر امام 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا از س��وی س��تاد استانی مبارزه با 
این بیماری، بارگیری کاال های اساسی از پایانه بار این بندر با 
رعایت پروتکل های بهداشتی ادامه دارد. وی گفت: به منظور 
جلوگی��ری از ش��یوع ویروس کرون��ا، در پایانه های حمل بار از 
جمل��ه پایان��ه بندر امام، اقدامات الزم در خصوص گندزدایی و 
ضدعفونی کردن سطوح به صورت مستمر در طول شبانه روز 

در حال انجام است.

 سرانه مکان مذهبی 
در ایالم کمتر از یک متر است

  طالب صادقیان ش��هردار ایام در نشس��ت شورای هماهنگی 
کان��ون ه��ای فرهنگی و هنری مس��اجد اس��تان ایام، اظهار 
کرد: سرانه مکان مذهبی در کشور بین ۵ تا ۷ متر است اما این 
س��رانه در ش��هر ایام کمتر از یک متر اس��ت. وی با بیان اینکه 
یکی دیگر از فعالیت های ش��هرداری، توس��عه زیرساخت ها در 
مس��اجد اس��ت، افزود: در طرح جامعه ش��هری، افزایش سطح 
سرانه مکان مذهبی مورد توجه ویژه قرار گیرد. شهردار ایام 
اظهار داش��ت: در این طرح بافت های کم برخودار مورد توجه 
ق��رار گرفت��ه ان��د و  با همکاری س��ازمان فرهنگی و اجتماعی 
شهرداری تاش شده نگاه ویژه ای به این مناطق داشته باشیم 
و اج��رای برنام��ه ه��ای فرهنگی  در ای��ن مناطق را در اولویت 

کاری خود قرار دهیم. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

پروژهPCIذوبآهناصفهان،پروژهسبزملیفرسایش۲برابریخاکدرایالم
  مدیرکل حفاظت محیط زیست ایام گفت: میزان فرسایش خاک در این استان 

بر اساس ارزیابی های صورت گرفته بیش از ۲ برابر میانگین کشوری است. 
غامرضا ابدالی روز س��ه ش��نبه در آیین افتتاح س��من زیس��ت محیطی دوستان 
زمین و زمان در دانش��گاه پیام نور ایام اظهار داش��ت: اس��تان ایام بیش از ۲ 
میلیون هکتار وسعت دارد که یک میلیون و ۷۰۰ هکتار آن عرصه های طبیعی 
اس��ت و ۱۴۳ هزار هکتار نیز تحت مدیریت محیط زیس��ت قرار دارد. وی با بیان 
اینکه تنوع زیس��ت محیطی در ایام زیاد اس��ت، افزود: ۴۶ گونه پس��تاندار، ۲۰۰ 

گونه پرنده، هزار گونه گیاه، ۱۵ رودخانه دائم و ۶۲۰ هزار هکتار جنگل بلوط در استان ایام وجود دارد. مدیرکل 
حفاظت محیط زیست ایام به چالش های زیست محیطی ایام اشاره کرد و گفت: عمده چالش زیست محیطی 
استان ریزگردها و کانون آن در کشور عراق، صید بی رویه و فرسایش خاک است. ابدالی ادامه داد: استان ایام 
در طول س��ال ۱۷ تن در هکتار فرس��ایش خاک دارد در حالیکه فرس��ایش خاک در کش��ور در طول یکس��ال هشت 
تن در هکتار اس��ت. مدیرکل محیط زیس��ت ایام اضافه کرد: ۴۶ س��ازمان مردم نهاد با بیش از ۴۰ هزار جمعیت 
در استان فعال است و امیدواریم با افتتاح سمن زیست محیطی دوستان زمین و زمان گام ارزشمندی در راستای 

صیانت از محیط زیست برداریم.

 پروژه تزریق پودر زغال به کوره بلند از سوی بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت 
سبز اروپا به عنوان پروژه سبز ملی انتخاب شد و گواهینامه و تندیس پروژه سبز 

این بنیاد جهانی و انجمن اروپایی به ذوب آهن اصفهان تعلق گرفت.
منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با اعام این خبر گفت: پروژه 
تزریق پودر زغال به کوره بلند ) PCI(از سوی مدیریت HSE به انجمن مدیریت 
سبز ایران )نماینده بنیاد جهانی انرژی( معرفی شد که با پیگیری و دفاعیات الزم 
توسط مدیریت های ذی ربط و ارزیابی های انجمن مذکور، این پروژه در رقابت 

با ده ها پروژه دیگر به عنوان پروژه سبز در سطح ملی انتخاب شد و به مرحله رقابت بین المللی راه یافت.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان، افزود: با پیگیری های مس��تمر، جلس��ه ارزیابی پروژه مذکور در س��طح بین المللی 
در تاریخ  ۱۰ آذرماه س��ال جاری و با حضور ارزیابان بنیاد جهانی انرژی برگزار ش��د و پروژه از منظرهای زیس��ت 

محیطی، اقتصادی، اجتماعی و تکنولوژی مطابق با منطقEAST  مورد ارزیابی قرار گرفت.
یزدی زاده تصریح کرد: بر اساس نتایج حاصل از ارزیابی انجام شده، شرکت ذوب آهن اصفهان موفق شد گواهینامه 

و تندیس  بین المللی بنیاد جهانی انرژی و انجمن مدیریت سبز اروپا را برای پروژه مذکور دریافت کند.

همکاری طالب و مبلغان دینی با  مربیان امداد و نجات 
 مدیرعامل جمعیت هال احمر اس��تان همدان و  مدیرکل مرکز خدمات حوزه های 
علمیه این اس��تان در راس��تای همکاری هر چه بهتر و بهره مندی از ظرفیت های هر 

دو نهاد آموزشی دیدار و گفتگو نمودند.
 به گزارش روابط عمومی جمعیت هال احمر استان همدان در این دیدار مقرر گردید 
طاب حوزه های علمیه اس��تان با گذراندن دوره آموزش های همگانی و تکمیلی در 
کنار اباغ احکام دینی، مردم را از وجود مخاطرات طبیعی و غیر طبیعی و روش های 

مقابله و پاسخگویی  به بایا آشنا نمایند.
  علی سنجربگی در این دیدار گفت: حضور طاب در اقصی نقاط استان و ارتباط آنها 
با مردم ونمازگزاران مساجد ها این ظرفیت  را برای طاب ایجاد نموده که بتوانند در 
کنار احکام دینی و مس��ائل ش��رعی و اجتماعی،  آموزش های همگانی را برای مردم 

تدریس نموده و آنها را برای پیشگیری و مقابله با انواع مخاطرات آماده نمایند.
 وی ضمن ابراز خرس��ندی از دیدار با مدیرکل حوزه های علمیه اس��تان، افزود: در این 
دی��دار مق��رر گردی��د جمعیت هال احمر اس��تان همدان آم��وزش طاب حوزه علمیه 
استان  و خانواده های آن ها را به عهده گرفته و با تدریس و ارائه آموزش های همگانی 
و تخصص��ی،  از ت��وان آنه��ا بعن��وان  امدادگران و مربی��ان امدادونجات جمعیت هال 

احمر استفاده نماید.
س��نجربگی با ذکر این مطلب که طاب به روش تدریس به خوبی مس��لط هس��تند، 

خاطرنشان کرد: برای تدریس در رده های مختلف جامعه دو موضوع اهمیت ویژه ای 
دارد مطالب و روش آموزش مطالب که ش��اید اهمیت آن بیش��تر از خود مطالب باش��د و 
مسلط بودن طاب به روش تدریس می تواند برای انتقال آموزش همگانی و مخاطرات 

برای رده های مختلف جامعه مثمرثمر واقع شود.
وی افزود: طاب بعنوان مبلغان دینی و مربیان امداد و نجات می توانند در آموزش عموم 
مردم ، در پیشگیری ،آمادگی و پاسخگویی به مخاطرات نقش بسزایی داشته باشند. 

   وی اذعان کرد: معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت  از اوایل سالجاری درشعبه 
مرکز استان این آموزش را آغاز و بزودی در سایر شعب نیز با برگزاری دوره های  آموزش 
عمومی و تخصصی برای طاب و تولید محتوای آموزشی و ارسال به کانال ها و سامانه 

های ارتباط جمعی طاب این مهم با توان بیشتری ادامه خواهد یافت.
حجت االس��ام والمس��لمین عیس��ی بس��طامی نیز در با اهداء لوح س��پاس و قدردانی 
از هم��کاری جمعی��ت ه��ال احم��ر، خاطرنش��ان ک��رد: قب��ل از ای��ن ه��م جمعیت 
 ه��ال احم��ر در برگ��زاری دوره ه��ای ام��دادی با این حوزه همکاری داش��ته اس��ت
 و اب��راز امی��دواری نم��ود ب��ا امضاء این تفاهم نامه بهرمندی از ظرفیت ها برای طرفین 
میسر شده ونتیجه این کار گام بزرگی برای ملت ارزشمند و همیشه در صحنه همدان 

باشد.
 وی  ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه ط��اب به راحتی م��ی توانند مطالب را ب��رای جامعه هدف 
تش��ریح نماین��د و ب��ا مردم ارتباط بگیرند،اضافه ک��رد: برگزاری دوره های هال احمر 
و ط��اب ب��رای این حوزه بس��یار ارزش��مند اس��ت چ��ون طاب افزون ب��ر  یادگیری 
 ای��ن آم��وزش ه��ا، نق��ش انتق��ال مطالب به مردم و آماده نگهداش��تن آنه��ا را حتی در 
دور افتاده ترین روس��تا ها به عهده می گیرند و در انواع مخاطرات بخصوص س��یل 
و زلزل��ه م��ی توانن��د در کنار نجاتگران جمعیت هال احمر به آس��یب دیدگان خدمات 

تخصصی ارائه نمایند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان قم از پیش��رفت ۹۴ تا ۹۵ درصدی موزه اشیای 
تاریخی در قم خبر داد و گفت: این موزه نزدیک بیت 
امام خمینی)ره(  واقع شده که ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۰ 
افتتاح می شود. به گزارش تجارت از قم، حمید یزدانی 
در جم��ع خبرن��گاران با تاکید براینکه ش��یوع ویروس 
کرونا خس��ارات فراوانی را به بخش گردش��گری وارد 
کرد، اظهار داش��ت: براس��اس برآوردهای انجام شده 
۷۲۹ میلیارد تومان به بخش گردشگری در استان قم 

خسارت وارد شده است.
وی با بیان اینکه براساس بررسی های صورت گرفته 
رتبه نخس��ت خس��ارات براثر ش��یوع ویروس کرونا به 
بخ��ش حم��ل و نقل اختصاص دارد، تصریح کرد: رتبه 
دوم خسارات به بخش گردشگری ارتباط دارد و شرایط 

سختی را برای این بخش بوجود آورده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
اس��تان قم با عنوان اینکه گردش��گری خدماتی است، 
گف��ت: خدمات��ی ب��ه معنای این اس��ت که یک طرف 
کس��انی هس��تند که خدمات دریافت می کنند و طرف 
دیگ��ر خدمات می دهند و مقدمات خدمات رس��انی را 

فراهم می کنند.
وی با اشاره به مبلغ برآورد شده پرونده ها برای دریافت 
تسهیات بانکی، بیان کرد: ۴۹۵ میلیارد تومان پرونده 
آماده به بانک ارجاع داده ش��ده اس��ت که تاکنون ۴۳ 

میلیارد تومان تسهیات پرداخت شده است.
یزدان��ی ب��ا بیان اینکه اس��تان قم پس از اس��تان البرز 
دارای جایگاه دوم کشور در معرفی پرونده های دریافت 
تس��هیات به بانک قرار دارد، گفت: اس��تان قم با ۱۵ 
پرونده معرفی به بانک و هفت پرداخت دارای جایگاه 
دوم در کش��ور قرار گرفته و هم چنین در زمینه انتقال 

پرداخت ها نیز در جایگاه نخست قرار دارد.
وی از پیشرفت ۹۴ تا ۹۵ درصدی موزه اشیای تاریخی 
در ق��م خب��ر داد و اف��زود: این م��وزه نزدیک بیت امام 
خمینی)ره(  واقع ش��ده که ۶ ماه نخس��ت سال ۱۴۰۰ 
افتتاح می ش��ود. وی عنوان کرد:۵۱ پروژه گردشگری 
مانند هتل و مهمان پذیر توس��ط بخش خصوصی در 
دس��ت احداث اس��ت که دارای ارزش ۴ هزار و ۱۰۰ 

میلیارد تومان است.

مدیرعامل شرکت آبفا استان اصفهان در مراسم تقدیر 
از برگزیدگان جش��نواره خانواده آبی، پرسش شادآبی، 
فیلم کوتاه آموزشی و هنروری کارکنان  گفت: استفاده 
از ظرفیت های های هنری در فرهنگ سازی مصرف 
بهینه آب در جامعه بس��یار موثر اس��ت و شرکت آبفا در 
س��الهای اخیر از این ظرفیت به خوبی بهره مند ش��ده 
است. هاشم امینی در مراسم رونمایی از طرح سه شنبه 
های آبی، بس��ته آموزش��ی مدیریت مصرف و س��رود 
اختصاصی ش��رکت آبفا اس��تان اصفهان افزود: شیوع 
ویروس کرونا و محدودیت های ایجاد ش��ده، مانع از 
این نشد که شرکت آبفا استان اصفهان موضوع فرهنگ 
سازی مصرف صحیح آب در جامعه را نادیده بگیرد و  با 
استفاده از ظرفیت  فضای مجازی و شبکه های مجاز با 
همکاری دستگاههای مرتبط، اقدام به فرهنگ سازی 

مصرف درست آب در بین مردم نموده است.
وی از هم��کاری و تعام��ل آم��وزش و پرورش و کانون 
پ��رورش و فک��ری ک��ودکان ونوجوان��ان در موضوع 
فرهنگ سازی مصرف بهینه آب قدردانی نمود و اظهار 
داش��ت: در س��ال جاری توانستیم با همکاری و تعامل 
آم��وزش و پ��رورش و کانون پرورش و فکری کودکان 
ونوجوانان، جشنواره خانواده  آبی، فیلم کوتاه آموزشی 
و پرسش شادآبی را در فضای مجازی برگزار کنیم و از 

ظرفیت شبکه شاد به خوبی بهره مند شدیم.

وی عنوان کرد: با توجه به اقلیم خشک کشور و استان 
اصفهان، فرهنگ سازی مصرف درست آب در جامعه 
امری ضروری اس��ت چراکه با توجه به  بارندگی های 
مح��دود در فص��ل بارش هم اکنون ذخیره س��د زاینده 

رود ۱۹۹ میلیون متر مکعب است.
در ادام��ه مدی��رکل کانون پ��رورش فکری کودکان و 
نوجوانان اس��تان اصفهان گفت: ش��رکت آبفا اس��تان 
اصفهان با اس��تفاده از ظرفیت هنری، علمی توانس��ته 
در قالب طرح های مختلف بستر فرهنگ بهینه آب را 
در جامعه فراهم نماید. قلمکاریان اعام کرد: آب مایه 
حیات است و قدر این ماده غیرقابل جایگزین باید در 
جامعه نهادینه شود که شرکت آبفا با همکاری کانون 
توانس��ته در قالب نقاش��ی، موس��یقی، شعر و داستان، 
فیل��م و ارزش آب را دربی��ن ک��ودکان و نوجوان��ان به 

درستی بیان کند.

تقدير از برگزيدگان جشنواره خانواده آبیپيشرفت 95 درصدی موزه اشيای تاريخی در قم

 دومی��ن کنفران��س مل��ی حفاظت از ماهیان ب��وم زاد ایران در 
راستای هم افزایی و تبادل نظر محققان علوم ماهی شناسی و 
آبزیان و با هدف نهایی فرهنگ سازی در سطح جامعه صبح و 
عصر امروز در اتاق شورای معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه 

به صورت وبیناری برگزار شد.
در مراسم افتتاحیه این همایش، دکتر سید ضیاالدین میرحسینی 
معاون پژوهش و فناوری دانش��گاه گیان و رئیس کنفرانس 
به معرفی توانمندی ها و ظرفیت های دانش��گاه پرداخت و پس 
از آن دکتر س��هیل ایگدری رئیس انجمن ماهی شناس��ی ایران 
گزارش��ی از فعالیت های انجمن و هدف دومین کنفرانس ملی 

حفاظت از ماهیان بوم زاد ایران را ارائه کرد. 
دکتر سیدحامد موسوی ثابت عضو هیات علمی گروه شیات 
دانشگاه گیان و دبیر علمی این همایش نیز در مراسم افتتاحیه 
این همایش گفت: ایران بواس��طه داش��تن تنوع اقلیمی، زیست 
بوم های متنوع آب شیرین و همچنین خطوط ساحلی طوالنی، 
زیس��تگاه مهمی برای انواع ماهی های آب ش��یرین و دریایی 
محس��وب می ش��ود که تاکنون حدود س��یصد گونه ماهی آب 
ش��یرین از آبهای داخلی ایران شناس��ایی شده اند که حدود یک 
س��وم آنها منحصر به این آب و خاک هس��تند یا به عبارتی بوم 

زاد ایران شناخته می شوند. 
دکتر موسوی ثابت ادامه داد: تنوع گونه ای قابل توجهی چیزی 
ح��دود ی��ک هزار گونه در بخش ماهیان دریایی، هم در دریای 
خزر و هم در خلیج فارس و دریای عمان ثبت ش��ده اس��ت. اما 
از س��وی دیگر، بخاطر مداخات مختلف انس��انی، تغییر اقلیم 
و مدیریت نامناس��ب منابع طبیعی در س��الها و دهه های اخیر 
تهدیدات متعددی متوجه این گنجینه ارزش��مند ذخایر ژنتیکی 
شده است که با توجه به اهمیت حفاظت از تنوع زیستی ماهیان 
در کشور و لزوم فرهنگ سازی مناسب در این زمینه، پژوهشکده 

حوضه آبی دریای خزر دانشگاه گیان با همکاری انجمن ماهی 
شناسی ایران در راستای هم افزایی و تبادل نظر محققان علوم 
ماهی شناس��ی و آبزیان و با هدف نهایی فرهنگ س��ازی در 
سطح جامعه اقدام به برگزاری »دومین کنفرانس ملی حفاظت 
از ماهی��ان بوم��ی ایران؛ با تاکید بر ماهیان حوضه آبریز دریای 

خزر« بصورت آناین کرد.
دبی��ر علم��ی ای��ن همایش گفت: ۱۵۲ مقاله ب��ه دبیرخانه این 
همایش رس��ید که از این تعداد ۳۵ مقاله به صورت س��خنرانی 

و ۱۰۲ مقال��ه نیز به صورت پوس��تر م��ورد پذیرش داوران قرار 
گرفت.

 س��خنرانی های علمی صبح با حضور دکتر مس��عود س��تاری از 
دانش��گاه گیان، دکتر س��هیل ایگدری از دانشگاه تهران، دکتر 
صابر وطن دوست از دانشگاه آزاد اسامی و دکتر کیوان عباسی 
از موسسه تحقیقات شیات ایران به عنوان اعضای پنل برگزار 
شد که پروفسور حمیدرضا اسماعیلی از دانشگاه شیراز در ارتباط 
با وضعیت ماهیان بومی ایران و آخرین وضعیت حفاظتی آن ها 

س��خنرانی کرد و دکتر غامی از دانش��گاه گیان در خصوص 
اهمی��ت حقاب��ه ماهی��ان در رودخانه ها و س��ایر منابع آب های 
داخلی به ایراد س��خنرانی پرداخت. دکتر حس��ین مصطفوی از 
دانش��گاه شهید بهش��تی در خصوص ارزیابی سیمای سرزمین 
رودخانه ه��ای حوض��ه جنوبی خزر با ه��دف حفاظت ماهیان و 
پروفسور عبدلی از دانشگاه شهید بهشتی در خصوص تهدیدات 
ماهیان مهاجم با تاکید بر گونه مهاجم تیاپیا و دکتر بارگاهی 
در ارتباط با روند انقراض کوس��ه ماهیان و پروفس��ور س��لطانی 
نی��ز ب��ا محوریت تهدیدات بیماری ه��ای وارداتی برای ماهیان 

بومی سخنرانی کردند.
 در پنل عصر نیز که با حضور دکتر بهرام فاحتکار، دکتر جاوید 
ایمانپور و دکتر حامد موسوی ثابت از دانشگاه گیان به عنوان 
اعضای پنل برگزار ش��د در ابتدا دکتر یورگ فریهوف از موزه 
عل��وم طبیع��ی برلین آلمان در م��ورد ارزیابی وضعیت حفاظتی 
ماهیان آب های داخلی ایران سخنرانی کرد. سپس دکتر بهرام 
فاحتکار از دانش��گاه گیان پیرامون ضرورت اجماع ملی در 
حفاظت از ماهیان خاویاری دریای خزر، پروفسور سدات یرلی 
ازدانش��گاه حاجت تپه ترکیه با عنوان ماهیان مهاجم در مقابل 
ماهیان بوم زاد، دکتر کیوان عباسی از موسسه تحقیقات شیات 
ایران با محوریت بررسی فراوانی ماهیان بومی تاالب انزلی و 
لزوم حفاظت از آن ها، دکتر ناصر کرمی راد از سازمان شیات 
با عنوان »ماهی سفید و سه دهه بازسازی ذخایر آن در حوضه 
جنوبی دریای خزر«، دکتر سمانه پورسعید از دانشگاه توکیو در 
مورد حفظ ذخایر ژنتیکی ماهیان بومی با استفاده از سلول های 
بنی��ادی و دکت��ر محمدعلی خانلر با موضوع »مروری بر توجیه 
اقتصادی و پیامدهای محیط زیس��تی و اجتماعی طرح توس��عه 
ناوگان فانوس ماهیان با تاکید بر حضور کش��تی های چینی« 

سخنرانی کردند.

بهمیزبانیدانشگاهگیالنبرگزارشد؛

دومین کنفرانس ملی حفاظت از ماهیان بوم زاد ایران 
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 33 رئیس شعبه  بانک سپه  
جزء برترین های بانکی

در یازدهمین گردهمایی روس��ای موفق شعب بانکهای کشور 
از ۳۳ نفر از روسای شعب بانک سپه تقدیر شد.

درای��ن مراس��م که به صورت مجازی برگ��زار و برترینها برای 
دریافت جوایز خود به مؤسس��ه عالی آموزش بانکداری ایران 
معرفی ش��دند، ۳۳ نفر از روس��ای موفق ش��عب بانک س��په با 
اهدای تندیس افتخار )س��ه نفر نخس��ت(، لوح تقدیر )با درج در 
پرونده پرس��نلی( و پاداش مالی )س��که بهار آزادی( مورد تقدیر 
قرار گرفتند. ناصر رنجبری )رئیس شعبه رجایی بوکان منطقه 
آذربایجان غربی( محس��ن  آریان نژاد )رئیس ش��عبه سرچشمه 
منطق��ه ته��ران )جنوب تهران( ،  حمید س��پهوند )ش��عبه دوره 
چگنی، منطقه لرس��تان(  رتبه های نخس��ت را در بین برگزیده 

ها به خود اختصاص دادند.

انتخاب اعضای جدید هیأت مدیره بیمه نوین
مجم��ع عموم��ی عادی به طور فوق الع��اده بیمه نوین به منظور 
انتخاب اعضای جدید هیات مدیره این شرکت، با حضور ۶۰.۰۲ 

درصد از سهامداران برگزار شد.
مجم��ع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده بیمه نوین با انتخاب 
مرتضی معیری به عنوان رئیس، همایون باقری طادی و فرزاد 
جعفری به عنوان ناظران و شقایق دیلمی پور مدیر امورمالی بیمه 
نوین به عنوان منش��ی جلس��ه و حضور نمایندگان بیمه مرکزی 

ج.ا.ایران و سازمان بورس و اوراق بهادار برگزار شد.
ب��ا اکثریت آرای س��هامداران، حس��ین کریم خ��ان زند، جواد 
گیوه چین، عیس��ی شهس��وار خجس��ته، رضا ایرانی تبار و آرام 
رشیدی به عنوان پنج عضو اصلی و همچنین کامبیز شاهرودی 
و محس��ن احس��انی به عنوان اعضای علی البدل هیأت مدیره 

شرکت بیمه نوین برای مدت تصدی قانونی انتخاب شدند.

اعطای لوح جایزه همایش مدیران منابع 
انسانی به بیمه "ما"

در پنجمین کنفرانس ملی همایش مدیران منابع انسانی سراسر 
کشور، لوح زرین گرید D۲  به  شرکت بیمه "ما"  اعطا شد.

این مراس��م با هدف ارزیابی توانمندی های مدیران و اعطای 
پنجمین دوره پیاده سازی استاندارد ۳۴۰۰۰ ، با حضور جمعی 
از فرهیختگان، استادان و مدیران منابع انسانی صنایع مختلف 
بص��ورت حض��وری و آن الی��ن در تاری��خ ۲۸ و ۲۹  بهمن ماه 
۱۳۹۹ ، در دانش��گاه ته��ران برگ��زار و  ل��وح زرین گرید D۲  به  

شرکت بیمه "ما"  اعطا شد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

تحولبزرگباسامانهساماشبیمهداناگامنخستدرمسیرتعالیسازمانی
مدیر تعالی بیمه تعاون، ضمن ابراز خرسندی از موفقیت این شرکت در اخذ تاییدیه 
الزم از سوی تیم ارزیابی و دبیرخانه جایزه ملی تعالی سازمانی، دریافت گواهی 
نامه تعالی را به عنوان پله نخس��ت حرکت بیمه تعاون به س��مت تعالی س��ازمانی 

که نظامی فراگیر در سطح شرکت است قلمداد کرد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی بیمه تعاون، دکتر مریم سلماس��ی، پیرامون دریافت 
گواهی تعالی سازمانی در هجدمین جایزه ملی تعالی سازمان و با اشاره به اینکه 
این گواهی بر اساس مدل ملی تعالی سازمانی و از سوی سازمان مدیریت صنعتی 

به شرکت هایی که در مسیر رشد متوازن سازمانی تعهد خود را با آموزش، اجرای خودارزیابی و اجرای پروژه های 
بهبود سازمانی اثبات نمایند اعطا می شود گفت: از ابتدای سال جاری بر آن شدیم تا با هدایت مدیریت عامل و 
به منظور حرکت هرچه بیشتر شرکت در مسیر سازمان های موفق ضمن پیاده سازی این مدل در فرایند ارزیابی 
این جایزه حضور داشته باشیم. سلماسی ادامه داد: بر این اساس تمامی مدیران در سطح شرکت و معاونان مدیران 
و روسا سازمان در ستاد مرکزی، دوره آشنایی با الگوی تعالی سازمانی را گذرانده و در پی آن اثربخشی برگزاری 

دوره نیز مورد سنجش و کنترل قرار گرفت.

رئیس مرکز فنآوري اطاعات و ارتباطات بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران 
در بازدید از سامانه ساماش بیمه دانا با حضور دکتر کاردگر مدیرعامل این شرکت، 

این سامانه را آغازی بر یک تحول بزرگ در صنعت بیمه عنوان کرد.
سیدقاس��م نعمتي در مراس��م رونمایی از س��امانه هوش��مند مدیریت اسناد شعب 
بیمه دانا"س��اماش" و پس از بازدید از بخش های مختلف این س��امانه گفت: راه 
اندازی س��امانه س��اماش اقدام بس��یار ارزش��مندی است که در صنعت بیمه انجام 
شده است، این سامانه محصول کار فشرده یک گروه است و حجم کاری انجام 

شده، نشان دهنده آن است که اقدام بسیار مهمی در این راستا صورت گرفته است که مهمترین بخش آن حذف  
اسناد کاغذی و انتقال آن به حوزه آی تی است.  رئیس مرکز فناوري اطاعات و ارتباطات بیمه مرکزی در ادامه 
افزود: در این بخش با توجه به امکانات موجود، دوستان و همکاران ما در این شرکت می  توانند کنترل و نظارت 
بهتری بر حوزه اسناد درمانی داشته باشند. سیدقاسم نعمتي رئیس این مرکز گفت: از نکات مهم این اتفاق بزرگ 
می توان به حذف کاغذ، بحث تامین داده، مباحث پردازش��ی، و کاهش تقلب و تخلف اش��اره کرد که در نهایت 

رضایت مندی مشتری را در پی خواهد داشت.

گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - نمايندگان مجلس شورای 
اسالمی در جريان بررسی اليحه بودجه 1400 با افزايش سرمايه 

بانك توسعه تعاون موافقت كردند.
مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت: با توجه به عملکرد مورد 
قبول بانک در طرح های ملی و ضرورت تامین مالی گس��ترده 
بانک برای حمایت از طرح های اشتغال زایی سراسر کشور، عاوه 
بر نظر مس��اعد دولت محترم؛ اغلب نمایندگان مجلس ش��ورای 
اس��امی به نقش توس��عه ای و موثر بانک در توسعه اقتصادی و 
اجتماعی مناطق واقف هستند و از این رو با هدف تقویت پشتوانه 
بانک توسعه تعاون در تأمین مالی فعالیت های اقتصادی مولد، 
طی مصوبه ای با افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون در قانون 

بودجه ۱۴۰۰ موافقت کردند.
حجت اله مهدیان اظهار امیدواری کرد: با تدابیر اتخاذ ش��ده از 
سوی نمایندگان مجلس شورای اسامی و حسن تدبیر مقامات 
بلند پایه دولت در سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی این افزایش سرمایه در سال ۱۴۰۰ تحقق یابد تا امکان 

تقویت سرمایه ای بانک به نحو مناسبی فراهم شود.
وی افزود : این بانک به موجب قوانین باالدستی اصل ۴۴ قانون 
اساس��ی با هدف تقویت بخش تعاون با س��رمایه اولیه پنج هزار 
میلیارد ریال تش��کیل ش��د و در س��الهای گذشته راهکارهایی از 

طریق قوانین بودجه س��نواتی برای افزایش س��رمایه آن مطرح 
بوده است. مهدیان به بند ۲ ماده ۲۹ اصل ۴۴ اشاره کرد و افزود: 
مطاب��ق ای��ن ماده قانونی ۳۰مقرر گردید درصد عایدی دولت از 
محل واگذاری  دارایی ها به صورت سهام، ضرورت دارد به عنوان 
حصه نقدی صرف افزایش سرمایه بانک و تقویت بخش تعاون 
ش��ود. با اجرایی ش��دن ماده قانونی مورد اش��اره ؛ جمعا ۴۵۷۵۰ 
میلیارد ریال جهت افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون اختصاص 
پیدا خواهد کردکه در سنوات گذشته و طی قوانین بودجه ساالنه 
۹۸ و ۹۹ موضوع مجوز افزایش س��رمایه بانک جمعا به میزان 
۲۰ هزار میلیارد ریال مورد تاکید بوده است و در بند ه تبصره ۲ 
قانون بودجه به دولت اجازه داده شد تا این مبلغ را از محل فروش 
سهام و دارایی های دولت به بانک توسعه تعاون اختصاص دهد 
که مراحل اجرایی جهت تخصیص این مبلغ از سوی خزانه نیز 
طی ش��د. ۱۴ هزار میلیارد ریال از محل تجدید ارزیابی دارایی 
ه��ا و پن��ج ه��زار میلیارد ریال نیز از محل بند )و( تبصره ۵ قانون 
بودجه س��ال ۹۹ نیز تخصیص پیدا کرده اس��ت و ۹۲۰۰ میلیارد 
ریال نیز س��رمایه کنونی اس��ت که با اضافه کردن دو عدد اول 
سرمایه بانک توسعه تعاون به ۲۸۲۰۰ میلیارد ریال رسیده است 
و با ده هزار میلیارد ریال مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰سرمایه 

بانک به ۳۸۲۰۰ میلیارد ریال خواهد رسید.

بامصوبهمجلسشورایاسالمیصورتگرفت؛

افزایش سرمایه قانونی بانک توسعه تعاون در بودجه 1400

 پرداخت تسهیالت 
بانک صادرات ایران 

به 56 هزار کسب وکار 
آسیب دیده از کرونا

بانک صادرات ایران به بیش از ۵۶ هزار کسب وکار آسیب دیده از کرونا، 
بیش از هشت هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیات پرداخت کرد.

این بانک از آغاز طرح اعطای تسهیات به کسب وکارهای آسیب دیده از 
کرونا در خردادماه تا پایان بهمن ماه سال جاری برای کمک و پشتیبانی از 
۵۶ هزار و ۶۶۳ کسب و کار آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا در کشور بیش 
از هشت هزار و ۵۴۴ میلیارد ریال تسهیات پرداخت کرد. کسب وکارهای 
آسیب دیده از کرونا در ۱۰ استان  خراسان رضوی، فارس، گیان، تهران، 

چهارمحال وبختیاری، کرمان، کرمانش��اه، مازندران، لرستان و اصفهان 
به ترتیب بیش��ترین تس��هیات را طی ۹ ماه گذش��ته از بانک صادرات 
ایران دریافت کرده اند، به طوری که بیش از ۶ هزار و ۱۷۳ کسب و کار 
آسیب دیده از کرونا در استان خراسان رضوی در این مدت از بانک صادرات 
ایران تسهیات حمایتی دریافت کرده اند. بانک صادرات ایران به منظور 
کمک به حفظ و افزایش اش��تغال و تداوم فعالیت در واحدهای تولیدی 
فعال آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا پرداخت تسهیات را با جدیت در 

دستور کار قرار داده و اشخاص حقیقی و حقوقی فعال دارای مجوز کسب 
یا تولید در بخش ها و رس��ته های تعیین ش��ده از س��وی وزارت خانه های 
صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، 
ورزش و جوانان، آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسامی، تحقیقات 
و فناوری اطاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و شهرسازی، 
کشور و جهاد کشاورزی که فعالیت های آنها در دوره شیوع کرونا با اختال 

مواجه شد، مشمول این تسهیات می شوند.  

 مفق��ودی - ب��رگ س��بز خودرو س��واری سیس��تم پیکان تی��پ ۱۶۰۰i مدل ۱۳۸۲به 
ش��ماره پاک ۱۹۶ س ۱۴ ایران ۲۴ش��ماره موتور ۱۱۱۵۸۲۲۳۶۱۲ش��ماره شاس��ی 

۰۰۸۲۵۱۱۰۷۵ به نام سیف اله سلیمانی فر مفقود گردیده وفاقد اعتبار است.
----------------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت
آقای محمد اس��دالهی پورضمن تس��لیم دو برگ استش��هادیه تصدیق شده اعام نموده 
است که سند مالکیت ۵۴ سهم مشاع از ۱۹۲۰ سهم ششدانگ یک قطعه زمین به شماره 
۲۴۱۷فرعی از ۱ اصلی واقع در اراضی حوزه ثبتی شهرستان کرج به نام مالک فوق ثبت 
و صادر گردیده که به علت سهل انگاری مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت 
المثنی نموده است. لذا مراتب به استناد تبصره یک اصاحی به ماده ۱۲۰ آئین نامه قانون 
ثبت در یک نوبت آگهی می شود تا چنانچه کسی مدعی وجود سند مالکیت نزد خود و یا  
انجام معامله نسبت به ملک مذکور باشد از تاریخ انتشار این آگهی به مدت ده روز اعتراض 
خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت به این اداره تسلیم تا وفق مقررات عمل گردد بدیهی 
است چنانچه ظرف مدت اعتراضی واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه 

نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی تسلیم خواهد شد.
عباسعلی شوش پاشا رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک کرج 

م الف  :۹۹/۶۶۹۹۳ 
--------------------------------------

آگهی موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رآی ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۰۱۰۵۵۰۰۲۲۳۳ مورخه ۹۹/۱۱/۱۶ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در 
واح��د ثبت��ی ح��وزه ثبت ملک مارد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم پروانه 
اسدی پور فرزند حسین بشماره شناسنامه ۱۹۹۷۹ صادره از قم درششدانگ یک قطعه 
زمین با بنای احداثی  به مساحت ۱۱۶/۶۹ متر مربع پاک ۱۲۱۲ فرعی از ۴۳ اصلی 
واقع در مارد- سرآسیاب نبش خ دکتر حسابی و خیابان ورزش قواره دوم که متقاضی 
مدعی است ملک را بصورت مع الواسطه از مالک رسمی آقای احمد پارچه باف کاشانی 
خریداری نموده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین  آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را 
به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی در صورت انقضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و اماک مارد : حجری  م / الف :۱۱۴۳

----------------------------
آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
براب��ر آراء هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبت دهگان اس��تان کردستان تصرفات مالکانه و 
با معارض متقاضیان محرز گردیده اس��ت لذا مش��خصات متقاضیان و اماک مورد 
تقاضا به شرح زیر به منظور اطاع عموم در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود 
درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند 
می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد 
و اماک شهرس��تان دهگان تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 

تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند
۱-آقای محمد جعفر میرکی فرزند احمد ش ش۷۴۲ کد ملی ۵۵۸۹۱۹۴۵۱۲ صادره 
دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم ۳۴۰۷۲/۵۵ مترمربع از پاک 
۱۰۷ اصلی واقع در قریه میرکی بخش ۴ ئیاق کردستان خریداری از مستثنات آقای 

محمد جعفرمیرکی
۲- آقای محمد جعفر میرکی فرزند احمد ش ش۷۴۲ کد ملی ۵۵۸۹۱۹۴۵۱۲ صادره 

دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم ۱۵۸۱۷/۶۷ مترمربع از پاک 
۱۰۷ اصلی واقع در قریه میرکی بخش ۴ ئیاق کردستان خریداری از مستثنات آقای 

محمد جعفرمیرکی
۳-آق��ای محم��د ص��ادق غفوری ش ش ۱۳ کد ملی ۵۵۸۹۸۶۵۷۰۰ صادره دهگان 
در شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمی��ن مزروعی دیم به مس��احت ۸۱۲۶ مترمربع از پاک 
۵۴ اصلی واقع در قریه   بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

ایلخان غفوری
۴- آق��ای محم��د ص��ادق غفوری ش ش ۱۳ کد ملی ۵۵۸۹۸۶۵۷۰۰ صادره دهگان 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۱۷۴۳۲ مترمربع از پاک 
۵۴ اصلی واقع در قریه   بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

ایلخان غفوری
۵-آق��ای منص��ور مش��یری فرزند محم��د ش ش ۷ کد مل��ی ۵۵۸۹۶۸۹۸۲۱ صادره 
ده��گان در شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی دی��م ۴۴۳۸۹ مترمربع از پاک ۲ 
اصلی واقع در قریه طهماس��بقلی بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 

آقای محمد مشیری
۶-آق��ای منص��ور مش��یری فرزند محم��د ش ش ۷ کد مل��ی ۵۵۸۹۶۸۹۸۲۱ صادره 
دهگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم ۹۲۵۱ مترمربع از پاک ۲ اصلی 
واقع در قریه طهماس��بقلی بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

محمد مشیری
۷-آق��ا احم��د طهماس��بی فرزند محمد ش ش ۳۲۷ کد مل��ی ۵۵۸۹۴۴۱۵۲۸ صادره 
دهگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۴۲۷۹/۱ مترمربع 
از پاک ۸ اصلی واقع در قریه س��ورال بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی آقای جعفر طهماسبی
۸-آق��ا احم��د طهماس��بی فرزند محمد ش ش ۳۲۷ کد مل��ی ۵۵۸۹۴۴۱۵۲۸ صادره 
دهگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۴۸۷۰/۸۶ مترمربع 
از پاک ۸ اصلی واقع در قریه س��ورال بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی آقای جعفر طهماسبی
۹-آقای مس��عود ارش��دی فرزند ابراهیم ش ش ۴۰۵ کد ملی ۵۵۸۸۸۸۰۵۰۱ صادره 
دهگان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت ۱۶۲ مترمربع از پاک ۵۴ 
اصلی واقع در قریه دهگان بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مس��تثنیات آقای 

کریم کشاورزی
۱۰-آق��ای اکبر عباس��ی فرزند فضلعلی کد مل��ی ۵۵۸۰۰۰۴۶۴۸ صادره دهگان در 
س��ه دان��گ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به مس��احت ۶۱۶۴ مترمربع از پاک ۳۱ 
اصلی واقع در قریه بکرآباد بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

جانمیر عباسی
۱۱- آقای فرش��اد عباس��ی فرزند فضلعلی ش ش ۵ کد ملی ۵۵۸۹۸۵۵۸۵۳ صادره 
ده��گان در س��ه دان��گ ی��ک قطعه زمین مزروعی دی��م ۶۱۶۴ متر مربع از پاک ۳۱ 
اصلی واقع در قریه بکرآباد بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقای 

جانمیر عباسی
۱۲-آقای احمد س��اعدی فرزند ابراهیم ش ش ۸۶۳ کد ملی ۵۵۸۹۵۳۸۳۸۶ صادره 
دهگان صادره دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 
۲۷۵۷۵/۲۵مترمربع از پاک ۳۴ اصلی واقع در قریه گردمیران بخش ۴ ئیاق کردستان 

خریداری از مستثنیات ابراهیم ساعدی
۱۳- آقای ناصر س��اعدی فرزند ابراهیم ش ش ۸۶۴ کد ملی ۵۵۸۹۵۳۸۳۹۴ صادره 
دهگان  در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۲۷۵۷۵/۲۵مترمربع 
از پ��اک ۳۴ اصل��ی واق��ع در قری��ه گردمیران بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از 

مستثنیات ابراهیم ساعدی
۱۴-آق��ای زاه��د رحیم��ی فرزن��د اقبال ش ش ۳۵۴ کد مل��ی ۵۵۸۹۰۲۵۰۷۹ صادره 
دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۳۹۰۳۲مترمربع از 
پاک ۵۴ اصلی واقع در قریه دهگان بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی آقای محمد نصیری
۱۵-خان��م اله��ام محمدی فرزند محم��د ش ش ۱۳۳ کد ملی ۵۵۸۹۹۳۶۲۲۵ صادره 
دهگان در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۲۲۵۴/۶۰مترمربع 
از پاک ۵۰ اصلی واقع در قریه غام آباد بخش ۹ س��نندج خریداری از مالک رس��می 

آقای یاراحمد غامی
۱۶- آقای یداهلل  محمدی فرزند شکراله ش ش ۴۵۶۴ کد ملی ۵۵۸۹۲۹۰۰۱۵ صادره 
دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به مس��احت ۱۶۵۶/۲۰ مترمربع 
از پاک ۵۰ اصلی واقع در قریه غام آباد بخش ۹ س��نندج خریداری از مالک رس��می 

آقای یاراحمد غامی
۱۷- آقای یداهلل  محمدی فرزند شکراله ش ش ۴۵۶۴ کد ملی ۵۵۸۹۲۹۰۰۱۵ صادره 
دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی ابی به مس��احت ۲۶۱۳/۳۰ مترمربع 
از پاک ۵۰ اصلی واقع در قریه غام آباد بخش ۹ س��نندج خریداری از مالک رس��می 

آقای یاراحمد غامی
۱۸-آق��ای فرش��اد رحیم��ی فرزند احمد کد مل��ی ۵۵۸۰۰۰۰۰۵۷ صادره دهگان در 
شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت ۲۱۸/۲۰ مترمربع از پاک ۵۱ اصلی واقع 
در قریه دهگان بخش ۴ ئیاق کردستان خریداری از مالک رسمی آقا میرزا محمد 

کریمی
۱۹-آقای س��ید اس��عد احمدی فرزند س��ید عبید ش ش ۴۱۸ کد ملی ۵۵۸۸۹۸۴۴۸۱ 
صادره دهگان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت ۱۹۹/۷۰ مترمربع از 
پاک ۵۴ اصلی واقع در قریه    بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 

آقا میرزا محمد کریمی
۲۰-خان��م منی��ره فرهنگی��ان فرزند بهاءالدی��ن ش ش ۳۴۳ کد ملی ۳۷۳۲۵۶۰۱۱۲ 
صادره س��نندج در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۵۲/۰۶ مترمربع از پاک 
۵۴ اصلی واقع در قریه دهگان بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک رس��می 

آقای عبدالحمید چوپانی
۲۱-آقای سید منصور خالدیان فرزند سید جال ش ش ۷۳۸ کد ملی ۵۵۸۹۱۷۰۰۰۱ 
صادره دهگان در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی ۷۷۷۴۴/۶۷ مترمربع از 
پاک ۸۸ اصلی واقع در قریه کروندان بخش ۴ ئیاق کردستان خریداری از مالک 

رسمی آقای سید منصور خالدیان
۲۲-آق��ای کیوم��رث صی��دی فرزند بابا محم��د ش ش ۴۴۷ کد ملی ۳۸۰۰۴۰۷۳۰۲ 
صادره دهگان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت ۱۰۲/۱۸ مترمربع از 
پاک ۵۴ اصلی واقع در قریه دهگان بخش ۴ ئیاق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی آقای اقبال مجیدی
۲۳-آق��ای موس��ی امی��ری فرزند حبیب ال��ه ش ش ۲ کد ملی ۵۵۸۹۸۲۲۰۵۱ صادره 
دهگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۱۹/۷۵ مترمربع از پاک ۵۴ اصلی 
واقع در قریه دهگان بخش ۴ ئیاق کردستان خریداری از مالک رسمی آقایان محمد 

صادق و محمد صدیق و محمدصالح رحیمی
۲۴-آقای اقبال خانی فرزند شکراله ش ش ۱۴ کد ملی ۵۵۸۹۸۲۴۸۳۴ صادره دهگان 
در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۲۰۱/۴۰ مترمربع از پاک ۵۴ اصلی واقع در 

قریه دهگان بخش ۴ خریداری از مالک رسمی آقای محمد رحیم رحیمی
۲۵-آقای محمد رحیمی کاکه جوب فرزند حسین ش ش ۴۲۲ کد ملی ۵۵۸۹۴۸۸۳۵۴ 
صادره دهگان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت ۱۶۹/۹۳ مترمربع از 
پ��اک ۵۴ اصل��ی واق��ع در قری��ه دهگان بخش ۴ خریداری از مالک رس��می آقای 

کریم خسروی
۲۶-خانم س��عدیه میرکی فرزند محمد کریم ش ش ۱۲۲۰ کد ملی ۵۵۸۹۱۹۹۴۷۶ 
صادره دهگان در شش��دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت ۱۲۲/۸۶۷ مترمربع 
از پ��اک ۵۴ اصل��ی واق��ع در قریه دهگان بخش ۴ خریداری از مالک رس��می آقای 

محمد الهمرادی
۲۷- خانم کبری مرادی فرزند حسین ش ش ۱۲۸۷ کد ملی ۵۵۸۹۶۹۵۶۶۱ صادره 
دهگان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۱۸۰/۵۰ مترمربع از پاک ۵۴ اصلی 

واقع در قریه دهگان بخش ۴ خریداری از مالک رسمی آقای نصراله الهمرادی
تاریخ انتشار نوبت اول :۹۹/۱۱/۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم:۹۹/۱۲/۹

سید زاهد دست گشاده – رئیس ثبت اسناد و اماک دهگان   
-------------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد۱و۳ قان��ون تعیین تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ برابر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۰۹۳۸۸...مورخ 
۱۳۹۹.۰۷.۰۷ .هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر 
در واحد ثبتی ....چمس��تان....... تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای/خانم... 
فرزانه گونه فراهانی....فرزند... علی اکبر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی / به مساحت .....۲۳۷.۷۵ متر مربع به شماره پاک ...۲۱۰ ....فرعی از.....۲۸...... 
اصلی واقع در... قریه رمشی بخش...یک ...خریداری از آقای /خانم... علیرضا نزدیک 
بین و غیره مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه 
این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار 
در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به 
آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره 
ثب��ت مح��ل تحوی��ل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی 
دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی 
تقدی��م دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور 
س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. 

م الف ۱۹۹۰۹۶۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول.. ۱۳۹۹.۱۱.۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹.۱۲.۰۹

رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان...... عین اله تیموری
-------------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر ب��ه دس��تور م��واد۱و۳ قانون تعیی��ن تکلیف اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مصوب ۱۳۹۰.۰۹.۲۰ برابر رای ش��ماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۵۲۶۹...مورخ 
۱۳۹۹.۰۹.۱۱.هیات قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در 
واحد ثبتی ....چمستان....... تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای/خانم... مجید 
پهلوانی ....فرزند... محمدعلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به 
مس��احت .....۲۹۹.۶۲ متر مربع به ش��ماره پاک ...۶۹ ....فرعی از.....۴...... اصلی واقع 
در... قری��ه میرن��ا بخ��ش...۲ ...خریداری از آقای /خانم... علی کاظمیان اس��کی مالک 
رس��می محرز گردیده اس��ت لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این اگهی در دو 
نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه و محلی/کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر 
و در روس��تاها رای هیات الصادق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعام ش��ده 
اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. 
معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به 
دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل تحویل دهد 
که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۹۹۰۹۴۴۶
تاریخ انتشار نوبت اول.. ۱۳۹۹.۱۱.۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹.۱۲.۰۹

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان...... عین اله تیموری
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 رشد ۳ برابری انتشار اوراق 
شرکت های صنعتی و معدنی

مع��اون ط��رح و برنامه وزارت صنع��ت، معدن و تجارت گفت: 
در ۱۰ ماه امسال هشت هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان انواع اوراق 
برای شرکت های صنعتی و معدنی منتشر شده که بیش از سه 
برابر مجموع اوراق منتش��ر ش��ده در سال ۹۸ است. به گزارش 
شاتا، سعید زرندی افزود: با توجه به تعامات خوب انجام شده 
ب��ا س��ازمان ب��ورس اوراق بهادار، ام��کان ورود معادن به بازار 
سرمایه در قالب شرکت های سهامی عام پروژه  یا صندوق های 
جس��ورانه اکتش��اف و بهره برداری فراهم شده است. وی افزود: 
با توجه به گس��تردگی جغرافیایی و موضوعی معادن کش��ور، 
این امکان وجود دارد که معادن به صورت منطقه ای و استانی 
ی��ا ب��ا توج��ه به ذخایر مع��ادن که از نوع فل��زی آهنی و یا غیر 
آهنی هس��تند دس��ته بندی شده و با تشکیل هیات موسسان از 
فعاالن معتبر بخش معدن و صنایع معدنی، موجبات تاس��یس 
شرکت سهامی عام پروژه و تامین مالی از طریق پذیره نویسی 
مردمی فراهم شود. زرندی ادامه داد: با این ابزار، امکان ایجاد 
شرکت های بزرگ معدن و صنایع معدنی و سرمایه گذاری های 
کان در پایین دست نیز فراهم شده و این شرکت ها می توانند 
با س��اختار مالی ش��فاف و پویا موجبات توس��عه بخش معدن را 

فراهم کنند.

عرضه های خارج از شبکه در توزیع مرغ 
مسدود می شود

رییس س��ازمان حمای��ت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان 
گفت: برای ایجاد تعادل در بازار مرغ باید عرضه های خارج از 
ش��بکه در توزیع این محصول به س��رعت مسدود شود. عباس 
تابش با تاکید بر مقابله با عرضه های خارج از شبکه در توزیع 
م��رغ تصری��ح کرد: پرونده ه��ای مختلفان در خصوص عرضه 
مرغ به تعزیرات حکومتی ارسال شده است. وی در ادامه بیان 
کرد: اگر بتوانیم ورودی مرغ به کشتارگاه ها، خروجی مرغ زنده 
و خروجی گوش��ت مرغ از کش��تارگاه ها را در س��امانه ثبت کنیم 
و ورودی مرغ به مراکز عرضه نیز ثبت ش��ود، این مش��کات 
حل خواهد ش��د. رئیس س��ازمان حمایت از مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان گفت: مقرر ش��د از هفته آینده تامین نیاز ۱۰۰۰ 
تنی گوش��ت مرغ تهران را با زیرس��اختی که مهیا ش��ده وزارت 
جهاد کشاورزی در اولویت خود قرار دهد. تابش در پایان اضافه 
کرد: در چند روز گذشته نیز تا ۷۰۰ تن روزانه در استان تهران 

تامین گوشت مرغ انجام شده است.

 موفقیت بسته جهش صنعت خودرو منوط 
به رفع چالش هاست

عض��و هی��ات مدیره خان��ه صنعت، معدن و تج��ارت ایران به 
چالش های بیش��ماری که صنعت خودرو کش��ور را احاطه کرده 
اش��اره کرد و موفقیت بس��ته جهش تولید وزیر صمت را منوط 
ب��ه ارائ��ه راهکارهایی برای رفع این چالش ها دانس��ت. آرمان 
خالق��ی در گفتگ��و با خبرخودرو درخص��وص برنامه های وزیر 
صمت مطرح ش��ده در بس��ته جهش تولید خودرو اظهار داشت: 
شکس��ت انحصار بازار خودرویی که به طور عمده در اختیار دو 
خودروس��از بوده و رقبای خارجی و داخلی قدری نیز برای آنها 
وجود ندارد به طوری که این دو خودروساز بزرگ بازیگر اصلی 
بازار هس��تند و قیمت و میزان عرضه نیز در اختیار آنهاس��ت، از 
موضوعاتی است که صنعت خودروی کشور با آن مواجه است. 
وی تشکیل صف متقاضیان را نشانه وجود تقاضای جدی برای 
خرید خودرو از خودروس��ازان دانس��ت و گفت: علت این میزان 
تقاضا، حتی اگر کاذب بوده باش��د باید مرتفع ش��ود که یکی از 
دالیل آن، قیمت مصوب خودرو است و شرایط قیمتی در بازار 
آزاد که بسیار باالتر از نرخ رسمی است. عضو هیات مدیره خانه 
صنعت، معدن و تجارت ایران بیان کرد: این مابه التفاوت فاحش 
قیمتی موجب ترغیب افراد به خرید از کارخانه و تشکیل صف 
می ش��ود که اگر این موضوع حل ش��ود، ش��اید شرایط بهتری 

برای صنعت و بازار خودرو رقم بخورد.

 ۱۵۰ هزار تن روغن خوراکی 
برای نوروز تأمین شده است

مع��اون دفت��ر برنامه ریزی تامین، توزی��ع و تنظیم بازار وزارت 
صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه کاالهای اساس��ی مورد 
نیاز مردم در سطح بازار برای شب عید تامین شده است، گفت: 
۱۵۰ هزار تن روغن خوراکی مایع و نیمه به بازار تزریق می شود. 
سعید صارمی در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه هم زمان با نزدیک 
شدن به شب عید تامین و توزیع کاالهای اساسی نیز آغاز شده 
است، اظهار داشت: بخشی از مدیریت بازار نوروز بر عهده دولت 
اس��ت که آن را حتی با اس��تفاده از ذخایر به بازار تزریق خواهد 
کرد. وی افزود: تاکنون ۴۰ هزار تن میوه و مرکبات از باغداران 
خریداری ش��ده تا برای عید نوروز  به وفور در بازار توزیع ش��ود 

و مردم در تهیه آن با مشکلی مواجه نشوند. 

پیشرفت صنعت خودرو در گرو رقابت است
کارش��ناس صنع��ت خودرو گفت: حض��ور در بازار رقابتی موجب 
می ش��ود خودروس��ازان برای پرهیز از حذف از گردونه رقابت، در 
جهت کیفی سازی و ارتقای محصوالت خود اقدام کنند. امیرحسین 
شامخی در گفتگو با خبرخودرو اظهار داشت: اکنون سیاست های 
تولید، فروش و قیمت گذاری خودرو در اختیار یک ارگان است و 
از سوی دیگر به دلیل تحریم ها و حتی خواست خودروسازان یک 
بازار انحصاری ایجاد شده و منافع ناشی از این شرایط صرفا نصیب 
خودروسازان و دالالن می شود و تنها مردم هستند که از این شرایط 
متضرر می شوند. وی افزود: در طول دو سال گذشته به طور تقریبی 
قیمت محصوالت خودروسازان ۴ تا ۵ برابر یا حتی بیشتر افزایش 
یافته اما این این افزایش ها متناسب با درآمد عموم جامعه نبوده 
و در عین حال خودروسازان ادعاهایی مبنی بر زیان دهی صنعت 

خودرو و آزادسازی قیمت ها را مطرح می  کنند. 

گـروه صنعـت و تجارت: در شـرايطی كه جمهوری اسـالمی 
ايـران هـدف تحريم های ظالمانه غرب قرار دارد و اروپا نيز به 
تعهدات خود در چارچوب برجام تاكنون عمل نكرده، همكاری 
همه جانبه با اوراسـيا فرصت های فراوانی را پيش روی ايران 
قـرار می دهد و سـبب توسـعه مبادالت منطقـه ای و افزايش 
صادرات غيرنفتی خواهد شـد. كميسـيون اقتصادی اوراسيا 
مدتـی گـزارش داده بود  كه تجـارت اين اتحاديه با ايران طی 
8 ماه سـال 2020 با 2 درصد افزايش به 2 ميليارد دالر رسـيد. 
در اين گزارش سهم ايران از افزايش مبادالت تجاری، مربوط 
بـه افزايش 230 ميلياردی واردات ايران از كشـورهای حوزه 
اوراسيا ارزيابی و محصوالت كشاورزی را جزو بيشترين اقالم 
اين مبادالت دوجابنه اعالم شد. همچنين بررسی ها نشان داد 
كه مواد خام محصوالت كشـاورزی و خوراكی با 939 ميليون 
دالر تا 80 درصد صادرات كشورهای اوراسيا به ايران را در بر 
می گيرد. در مقابل واردات اين كشـورها از ايران نيز تا  5۷5 
ميليون دالر يا 68 درصد اسـت كه عمدتا شـامل ميوه جات و 

خشكبار می شود.
انعق��اد توافقنام��ه تجارت ترجیحی ای��ران و اتحادیه اقتصادی 
اوراس��یا که از ۵ آبان ۱۳۹۸ اجرایی ش��ده اس��ت، و این تاریخ 
تاکن��ون زمین��ه برای توس��عه تعامل ه��ای بین المللی با هزینه 
اندک و س��ود باالتر بیش��تر از پیش فراهم آمده اس��ت. بدون 
شک تشکیل اتحادیه هایی از این دست، بسترهای الزم برای 
توس��عه فعالیت های اقتصادی را فراهم می آورد.  در س��ال های 
اخیر تش��کیل این نوع اتحادیه ها در دنیا نس��بت به گذش��ته از 
رواج بیش��تری برخوردار بوده اس��ت. همکاری ایران با چنین 
اتحادیه هایی برای کشور ما یک امتیاز محسوب شده و به توسعه 
روابط اقتصادی کمک ش��ایانی می کند. اتحادیه اوراس��یا که 
یک اتحادیه منطقه ای-اقتصادی است، متشکل از کشورهایی 
اس��ت که هر کدام قابلیت ها و ظرفیت های قابل توجهی برای 
شراکت اقتصادی با ایران دارند. روسیه، ارمنستان، قرقیزستان، 

قزاقستان و باروس اعضای این اتحادیه هستند. 
از زمان آغاز بکار این اتحادیه در ژانویه ۲۰۱۵، وزیر وقت صنعت 
معدن و تجارت کشورمان ماقاتی با مقامات این اتحادیه داشت 
و تفاهمی مبنی بر آغاز مذاکرات صورت گرفت. این گفت و گوها 
دو سال به طول انجامید و در نهایت در هفتم اردیبهشت سال 
۹۷ این توافق بین پنج کشور اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران 
منعقد شد. از آن زمان تا کنون هر روز به میزان همکاری های 
همه جانبه میان دو طرف افزوده شده است تا حدی که بیماری 
مرگبار کرونا که تا کنون اقتصاد اکثر قدرت های بزرگ جهانی 

را فلج کرده، نتوانس��ت از این مبادالت بکاهد که این مس��اله از 
پایداری تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و قابلیت توس��عه 

روابط تجاری و اقتصادی با اتحادیه حکایت دارد. 

 ظرفی���ت ۳۰ � میلی���ارد دالری ای���ران ب���رای تج���ارت با 
اوراسیا

در همی��ن ح��ال مش��اور ام��ور بین المل��ل و مذاکره کنن��ده 
موافقت نامه ه��ای تج��اری س��ازمان توس��عه تج��ارت گفت: 
ای��ران ب��رای تجارت با اتحادیه اوراس��یا ظرفیت��ی ۳۰ میلیارد 
دالری دارد. میره��ادی س��یدی در نشس��ت هماهنگ��ی اولین 
 نمایش��گاه اختصاص��ی اوراس��یا ب��ا بیان اینکه برای رس��یدن
 به توافقنامه ترجیحی با اوراس��یا دو س��ال مذاکره فشرده انجام 
 ش��د، خاطرنش��ان کرد: در منطقه ای که کش��ور ما قرار دارد،
 اتحادیه ای از پنج کشور شکل گرفته است که ثمرات مثبتی در 
پی خواهد داشت تا از این طریق صلح و تعامل منطقه افزایش 
پیدا کند. وی با اش��اره به اینکه در تجارت ترجیحی ۵۰۲ قلم 
از اوراسیا و ۳۸۱ کاال از ایران مورد توافق قرار گرفت، تصریح 
کرد:  برای این اقام تعرفه گمرکی کاهش چش��مگیری پیدا 

کرده اما هنوز به صفر نرسیده است.
س��یدی با بیان اینکه پتانس��یل افزایش تجارت با کش��ورهای 

عض��و اتحادیه اقتصادی اوراس��یا وج��ود دارد، گفت: مذاکرات 
تجارت آزاد با تعرفه صفر از هفته گذش��ته آغاز ش��ده اس��ت و در 
 صورت رس��یدن به این هدف بازاری را بدون رقیب در دس��ت 
خواهی��م داش��ت زی��را ای��ن اتحادیه تنها با ویتنام، س��نگاپور و 
صربستان موافقت نامه ترجیحی امضا کرده است. وی با تاکید 
بر اینکه ایران می تواند به زودی بازاری با تعرفه صفر را در اختیار 
 داشته باشد، اظهار داشت: تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا
 ظرفیت ۳۰ میلیارد دالری دارد و در حالی که تنها از سه میلیارد 
و ۵۰۰ میلیون دالر آن بهره مند شده ایم. مشاور امور بین الملل 
س��ازمان توس��عه تجارت گفت: باید توجه بخش خصوصی و 
تولیدکنندگان را برای بهره مندی از این فرصت ظرفیت جلب 
کنیم که البته همکاری تجار در یکسال اخیر موجب افزایش ۸۰ 
درصدی در صادرات و واردات اقام موافقت نامه شده است.

تعرفه های گمرکی تجارت با اوراسیا به صفر خواهد  � 
رسید

همچنین مدیرکل اروپا و آمریکای س��ازمان توس��عه تجارت 
گفت: با اجرایی شدن موافقت نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا، تعرفه های گمرکی برای اقام مختلف صفر 
یا به صفر نزدیک می ش��ود. بهروز الفت نیز با اش��اره به روند 

مثبت موافقت نامه تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا، 
خاطرنشان کرد: مذاکره های جدید برای تجارت آزاد از بهمن ماه 
آغاز شد تا به غیر از ۲۰ درصد اقامی که طرفین عاقه ای به 
آزاد ک��ردن آن ندارن��د در باقی کاالها مذاکره انجام ش��ود و در 
روندی که ش��اید س��ال ها به طول انجامد تعرفه اقام مختلف 
برداشته شود. وی با اشاره به ظرفیت ۳۰ میلیارد دالری تجارت 
ایران و اوراس��یا، افزود: یکی از موانع گس��ترش روابط تجاری 
ش��ناخت نداش��تن کشورها از بازارهای یکدیگر است، به همین 
دلیل نمایشگاه تخصصی اوراسیا در اردیبهشت ماه آینده برگزار 
خواهد شد تا نخستین گام جدی برای اجرای موافقت نامه برای 

شناخت طرفین از یکدیگر برداشته شود.
ای��ن مقام مس��ئول اب��راز امیدواری کرد این نمایش��گاه بتواند 
مش��کات حوزه حمل ونقل را کاهش دهد و س��رمایه گذاران 
بیش��تری را در داخل و خارج از کش��ور در زمینه لجس��تیک، 

خدمات و تولید جذب کند.
 الفت با تاکید بر اینکه این نمایش��گاه می تواند جرقه ای برای 
بهب��ود جری��ان تج��ارت ایران ب��ا اتحادیه اقتصادی اوراس��یا 
باش��د، گفت: کاالهایی که در تجارت آزاد مبادله خواهد ش��د 
ب��ا تعرف��ه ه��ای گمرکی صفر درصد خواهد ب��ود و باقی اقام 
ک��ه تخفی��ف دریافت کرده اند نیز به صفر نزدیک می ش��وند تا 
 هزینه تجارت کاهش یابد. مدیرکل اروپا و آمریکای س��ازمان 
توس��عه تجارت با اش��اره به تحریم ارمنس��تان برای واردات 
۲ ه��زار و ۲۵۰ قل��م کاال از ترکی��ه، تصریح ک��رد: این کش��ور 
 بهتری��ن و بیش��ترین زمین��ه را برای توس��عه تج��ارت با ایران
 دارد، ام��ا ظرفی��ت کاف��ی برای این تعداد از اقام را نداریم. وی 
افزود: تاکنون ۶۰ میلیون دالر افزایش تجارت را با ارمنس��تان 
به نتیجه رس��انده ایم و برنامه ریزی هایی برای افزایش تجارت 

نیز انجام شده است.
براس��اس این گزارش، ارزش تجارت کاالیی بدون احتس��اب 
نف��ت خ��ام ای��ران با کش��ورهای عضو اتجادیه اوراس��یا در ۱۰ 
ماه��ه امس��ال حدود یک میلی��ارد و ۸۰۰ میلیون دالر بوده که 
نزدیک به س��ه درصد از کل ارزش تجارت ایران را تش��کیل 
می دهد. این آمار نس��بت به مدت زمان مش��ابه س��ال گذش��ته 
حدود ۸.۴ درصد کاهش نشان می دهد. همچنین در ۱۰ ماهه 
 امس��ال حدود ۲.۲ میلیون تن کاال بدون احتس��اب نفت خام

 به ارزش ۸۲۴ میلیون دالر به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا 
صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی 
و ارزش��ی ب��ه ترتی��ب با کاهش ۱۸ درص��دی و چهار درصدی 

همراه بوده است.

گامبلندایرانبرایتوسعهصادراتغیرنفتی

 تعرفه گمرکی تجارت با اوراسیا صفر می شود

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

۳۰درصدسودبازارسرمایهمتعلقبهزنجیرهفوالداستمشکالتساختاریاقتصادبایدبرطرفشود
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران گفت: بخشی از مشکات کشور ساختاری 
است یعنی ساختار اقتصاد آن ایراداتی دارد که باید برطرف شود. حمید زادبوم اظهار 
داشت: مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم انقاب اشاره فرمودند برخی از مشکات 
اقتصادی ما س��اختاری اس��ت از این رو یکی از اقدامات حل مش��کات س��اختاری، 
زیرساختی و تجارتی است. وی ادامه داد: سال گذشته صادرکنندگان برغم تحریم ها 
و شیوع کرونا ۴۱.۳ میلیارد دالر صادرات انجام دادند و امسال ۳۱.۲ میلیارد دالر ارز 
برگش��تی به کش��ور داش��تند. رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه در 

سال جاری واردات رقابتی ۱۵ درصد کاهش را نشان می دهد، گفت: طی یازده ماه گذشته ۳۱.۲ میلیارد دالر صادرات 
صورت گرفت و ۱۳۰ میلیون تن کاال صادر شد که به لحاظ ارز ۱۱ درصد کاهش نسبت به سال قبل را نشان می دهد. 
معاون وزیر صمت اضافه کرد: از ابتدای سال تاکنون ۳۴.۳ میلیارد دالر واردات صورت گرفته که ۱۵ درصد یعنی ۳۰.۸ 
میلیون تن کاهش نسبت به سال قبل داشته است. زادبوم یادآور شد: از ۳۰.۸ میلیون تن واردات که ۳۴.۳ میلیارد دالر 
شد ۲۱.۴ میلیون تن واردات کاالی اساسی به کشور بوده است. به گفته؛ وی طی ۲ سال اخیر کاالی بی رویه وارداتی 
به کشور نداشتیم. وی با بیان اینکه صادرکنندگان از  جمله نخستین کسانی هستند که از تحریم ها آسیب دیدند، گفت: 

بیش از ۹۰ درصد از افرادی که تعهدات ارزی خود را ایفا کردند هم تولیدکننده و هم صادرکننده بودند.

دبیرانجمن تولیدکنندگان فوالد ایران گفت: ۳۰ درصد س��ود بازار س��رمایه متعلق به 
زنجیره فوالد است. سید رسول خلیفه سلطانی افزود: نقش فوالد در کشور روز به روز 
در حال پررنگ تر شدن است و انعکاس هنرمندانه این نقش بر عهده روابط عمومی های 
شرکت های معدنی و فوالدی گذاشته شده است.    به گفته وی، فوالد سهم اساسی 
در تامین تجهیزات مربوط به سامت و جان مردم دارد، بنابراین نشان گر آن است که 
فوالد در کشور نقش پررنگی یافته و روابط عمومی های زنجیره آهن و فوالد کشور 
یک رسالت دارند و براساس همین رسالت نیازمند آن هستیم که به شکل هماهنگ 

و متشکل تر در توسعه سیاست های ترویجی، فرهنگ سازی و آموزشی حوزه معدن و فوالد تمرکز شود. خلیفه سلطانی 
تصریح کرد: نقش فوالد در کشور روز به روز در حال پررنگ تر شدن است و انعکاس این نقش بر عهده روابط عمومی 
های شرکت های معدنی و فوالدی است. وی افزود: روابط عمومی در زنجیره فوالد یک نقش ویژه دارد که فراتر از یک 
بنگاه است و نگاه دقیق مدیران و کارشناسان روابط عمومی است که به این موضوع عمق می دهد و می تواند جایگاه 
فوالد را ارتقاء دهد. دبیر انجمن فوالد خاطرنشان کرد: صنعت فوالد باید رسانه ای قوی و متشکل داشته باشد و در همین 
راستا نیازمند یک ارتباطات متشکل برای روابط عمومی فوالد هستیم، ضمن اینکه باید یک ساماندهی و هماهنگی در 

حوزه روابط عمومی زنجیره آهن و فوالد شکل بگیرد تا مسائل این حوزه هماهنگ تر دنبال شود.

عبور از رکورد تولید لوازم خانگی در ۱۰ ماهه امسال
بخش صنعت کشور در سال ۹۹ متاثر از دو مشکل بزرگ تحریم  و 
کرونا وضعیت دشواری را تجربه کرد و فعالیت بسیاری شرکت ها 
و تولیدکنندگان این حوزه با فراز و نش��یب های زیادی همراه 
شد. با این حال صنعت لوازم خانگی عملکرد درخشانی در حوزه 
تولید داشت و حرکت به سمت برندسازی را آغاز کرد. یکی از 
حوزه های صنعتی که از ابتدای سال شاهد رونق گرفتن تولید در 
آن بودیم، بخش لوازم خانگی است. با خروج برندهای خارجی 
از کش��ورمان در اثر تحریم ها، بخش��ی از ظرفیت های تولیدی 
این مجموعه ها با رکود در تولید همراه شد، هرچند همه سعی 
مدیران این شرکت ها حفظ اشتغال و تعطیل نکردن نیروی کار 

بود. نتیجه خروج برندهای خارجی پس از 
تحریم ها از کشور، اتکا به تولیدات داخلی 
و افزایش داخلی س��ازی بود، به طوری که 
در برخی ش��رکت هایی که تا پیش از این 
با ال.جی و سامسونگ همکاری داشتند، 
شاهد تولید محصوالت ایرانی و همچنین 
شاهد توسعه سبد کاالیی هستیم که قبا 

در س��بد کاالیی اش فقط مانیتور مش��اهده می شد، اما امروز به 
تولید انواع تلویزیون، یخچال فریزر، لباس شویی، ظرف شویی و 
حتی اسپلیت یونیت روی آورده و در مجموع سبد کاالیی کشور 

در این بخش در حال تکمیل است.
امروز ش��رکت های ایران��ی با همه قدرت 
در راستای سیاست های کشور در حرکتند 
تا خاهای بازار لوازم خانگی پوش��ش داده 
ش��ود. امروز بحث برندس��ازی در صنعت 
لوازم خانگ��ی کش��ورمان با جدیت مطرح 
اس��ت. با خروج خارجی ها از بازار بزرگ و 
جذاب ایران، مسووالن در تاشند تا تولیدکنندگان بزرگ داخلی 
لوازم خانگ��ی را ب��ه س��مت ایجاد برند مل��ی و پس از آن حضور 
در بازارهای جهانی س��وق دهند و س��ایر تولیدکنندگان دنباله رو 

آنها بوده و برای آن برندها کار کنند. پیش بینی می ش��ود برای 
افق چش��م انداز ۱۴۰۴ حداکثر چهار تا پنج برند ملی در صنایع 
لوازم خانگی کش��ور وجود داش��ته باش��د. با این حال، به اعتقاد 
برخی کارشناسان این حوزه، برندسازی نیازمند »متولی« است، 
ی��ک متول��ی که دولتی نب��وده بلکه یک رهبر بخش خصوصی 
وجهه دار باشد و بتواند همه را با خود همراه کند. آمارها وزارت 
صنعت، معدن و تجارت حاکی اس��ت در حالی که برای امس��ال 
رش��د ۳۰ درصدی تولید و دس��تیابی به رکورد تولید ۱۲ میلیون 
دس��تگاه لوازم خانگی پیش بینی ش��ده بود، اما این آمار تا پایان 

۱۰ ماهه امسال محقق شد.  

وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: در چند روز آینده 
توزیع کاالهای پرمصرف خانوار در ایام عید، از جمله 
برنج، روغن، گوش��ت و مرغ منجمد و ش��کر مازاد بر 
نیاز استان ها، آغاز خواهد شد. به گزارش شاتا، علیرضا 
رزم حس��ینی با اش��اره به همکاری خوب بانک مرکزی 
ب��ا ای��ن وزارتخانه گف��ت: وزارت صمت وظیفه تأمین 
کاالهای اساس��ی را برعهده دارد و با همکاری ش��کل 
گرفت��ه بی��ن بانک مرکزی و وزارت صمت نس��بت به 
تأمین این کاالها و نهاده های دامی، شاهد روند قابل 
قبول��ی در ای��ن زمینه هس��تیم و امیدواریم در ماه های 
پی��ش رو به وی��ژه در ایام عید کمترین دغدغه را در این 
حوزه داش��ته باش��یم. وزیر صنعت، معدن و تجارت در 
ادام��ه، اقدام��ات وزارت صم��ت در ماه های اخیر را از 
مس��ائل راهبردی اقتصاد ایران خواند و افزود: یکی از 
اقدامات مهم وزارت صمت در بخش تأمین و ترخیص 

کاال بود؛ در گذش��ته صادر کننده مکلف به عرضه ارز 
در سامانه نیما بود که این سیاست با توجه به شرایطی 
که وجود داش��ت موجب افزایش پرونده های قضائی 
برای صادرکنندگان شده بود که با پیگیری های وزارت 
صمت و حمایت جدی رئیس جمهور این سیاس��ت به 
»واردات در مقابل صادرات« تغییر کرد که براس��اس 
آن، صادرکننده می تواند ارز خود را یا در س��امانه نیما 
عرضه کند و یا با واردات کاالهای مشخص شده توسط 
وزارت صمت، نسبت به برگشت ارز به کشور اقدام کند. 
رزم حسینی ایجاد تنوع در برگشت ارز به کشور توسط 
صادرکنندگان را یکی از دالیل روان س��ازی در تأمین 
کاال عنوان کرد و گفت: در ماه اول اجرای این سیاست، 
۸.۵ میلیون ُتن کاالی که شامل ۴.۵ ُتن کاالی اساسی 
بود از گمرکات کشور ترخیص شد و این روند همچنان 
ادامه دارد. وزیر صمت با اشاره به حجم باالی وظایف 
وزارت صمت، ۳۸ درصد GDP کش��ور و حجم باالی 
اش��تغالزایی کش��ور را مربوط به این وزارتخانه دانست 
تصریح کرد: س��عی ش��د در این مدت کوتاه با تقس��یم 
کار و انتصاب قائم مقام در حوزه بازرگانی، به مدیریت 
و ایجاد انس��جام در این حوزه گام های مؤثری و رو به 
جلو برداشته شود. وی در پایان تأمین، ترخیص، توزیع 
و ذخیره س��ازی کاالهای مورد نیاز در سراس��ر کشور را 

مناسب توصیف کرد.

رئی��س ات��اق بازرگان��ی تهران گفت: ناس��ازگاری میان 
سیاس��ت های ارزی و سیاس��ت های تجاری از مهمترین 
مشکاتی است که در برابر تجارت مانع ایجاد می کند. به 
گزارش مهر، مسعود خوانساری اظهار داشت: رشد منفی 
صادرات کاال و خدمات و اثر منفی آن بر رش��د اقتصادی 
کشور از نیمه سال ۱۳۹۷ تاکنون ادامه دارد و تراز تجاری 
کشور در سال های ۱۳۹۸ و تاکنون در سال ۱۳۹۹ منفی 
ب��وده اس��ت. مقایس��ه روند ماهان��ه واردات و صادرات در 
س��ال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ حاکی از نوس��انات شدیدتر در 
روند صادرات غیرنفتی است. رئیس اتاق بازرگانی تهران 
افزود: این نوسان ها ناشی از صدور بخشنامه های متعدد، 
متناقض و بعضاً غیرکارشناس��ی اس��ت و صادرکنندگان 
ناگزیر هستند صادرات خود را با وجود تغییر مکرر رویه ها 
سروسامان دهند. این تغییرات در مورد واردات کمتر به وقوع 
پیوسته اما بروز نوسان در روند صادرات به شکل عجیبی 
رخ داده اس��ت. وی ادامه داد: بررس��ی اطاعات صادرات 
کشور از تمرکز باال در مقاصدی چون چین، عراق، امارات، 
ترکیه و افغانس��تان حکایت دارد؛ درحالی که اگر هدف، 
توس��عه صادرات غیرنفتی اس��ت و باید به سایر بازارها نیز 
توجه شود. خوانساری گفت: به رغم آنکه نرخ ارز در سال 
۱۳۹۹ دو برابر شد و ارزش پول ملی به میزان ۱۰۰ درصد 
کاهش پیدا کرد، اما صادرات نتوانست از این موقعیت بهره 
بگیرد و روندها در این بخش نیز کاهش��ی ش��د. به نظر 

می رس��د، تنگ نظری ها و تعدد متولیان حوزه تجارت از 
جمله عوامل کاهش صادرات بوده است. وی افزود: عدم 
برون گرایی و نداشتن جایگاهی معنادار در فضای تجارت 
بین الملل یکی از مهم ترین چالش های حوزه صادرات تلقی 
می شود و نبود نگاه جامع، یکپارچه و هماهنگ به موضوع 
تجارت، مسأله ای است که به شکل دخالت دستگاه های 
مختلف در امر صادرات نمود یافته و باعث نابس��امانی در 
این حوزه شده اس��ت. رئی��س اتاق بازرگانی تهران اظهار 
داشت: ناسازگاری میان سیاست های ارزی و سیاست های 
تجاری از مهم ترین مشکاتی است که در برابر تجارت مانع 
ایجاد می کند.  وی افزود: با اعمال تحریم ها و مشکات 
ارزی صادرات دچار مش��کل ش��د و سیاستگذاران به جای 
رویکردهای تشویقی، رویکرد تنبیهی را در پیش گرفتند و 
صادرات که می توانست با کاهش ارزش پول ملی دو برابر 

شود، روند نزولی در پیش گرفت.

مشكالت ناسازگاری سياست های ارزی و سياست های تجاری آغاز توزيع كاالهای پرمصرف برای تنظيم بازار شب عيد 
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کنارگذرجنوبیپایتختزیربارترافیکیقرارگرفت

 نفس راحت تهران با افتتاح آزادراه غدیر
گروه راه و مسكن: آزاد راه كنار گذر جنوبی تهران )غدير( با حضور 
رئيس جمهوری، وزير راه و شهرسازی و ديگر دست اندركاران 
افتتاح شد كه می تواند زمان رسيدن را برای رانندگان سواری تا 
1.5 ساعت و برای وسايل نقليه سنگين تا دو ساعت كاهش دهد و 

عوارض آن برای انواع خودروها از 25 تا 80 هزار تومان است. 
آزادراه کنار گذر جنوبی تهران یا همان آزادراه غدیر اواخر س��ال 
۱۳۹۳ کلید خورد و قرار بود تا پنج سال اتمام این پروژه طول بکشد 
که البته به نظر می رس��د این وعده محقق ش��ده چرا که عملیات 
اجرایی این آزادراه به اتمام رس��یده و روز )پنجش��نبه هفتم اس��فند 

ماه( به بهره برداری رسید.
این آزادراه از آبیک در آزادراه فعلی کرج- قزوین آغاز ش��ده و با 
عبور از جنوب استان البرز و تهران پس از ۱۵۸ کیلومتر به چرمشهر 
در آزادراه حرم تا حرم در جنوب ش��رقی تهران می رس��د البته اگر 
تقاطع های غیر همسطح و دیگر مسیرهای آن را محاسبه کنیم 

طول این آزادراه به ۲۲۰ کیلومتر می رسد.
محمود مازینل -مجری آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران و مدیرکل 
دفتر امور مجریان آزاد راه کشور در خصوص آزادراه غدیر  اظهار 
کرد: این آزادراه که با حضور وزیر راه وشهرسازی و رئیس جمهوری 
افتتاح ش��د می تواند طول س��فر را برای وس��ایل نقلیه سبک تا ۹۰ 
دقیقه و برای وس��ایل نقلیه س��نگین تا ۱۲۰ دقیقه کاهش دهد و 
یکی از ایمن ترین آزادراه های کشور از نظر اصول جدید ساخت و 
مهندسی به شمار می رود. وی درباره نرخ عوارض تعیین شده برای 
این آزادراه کنار گذر جنوبی تهران )غدیر( گفت: بر اساس مصوبه 
موجود عوارضی برای خودروهای سواری ۲۵۰۰۰ تومان، وانت ۳۰ 
هزار تومان، مینی بوس ۲۵۰۰۰ تومان، اتوبوس ۳۵۰۰۰ تومان، 
کامیون دو محور ۵۰ هزار تومان، کامیون سه محور ۶۵ هزار تومان 
و تریلی ۸۰ هزار تومان تعیین شده است که در ابتدای راه اندازی 
به صورت دستی و غیر الکترونیک و در ادامه و با نصب تجهیزات 

به صورت الکترونیک دریافت و پرداخت خواهد ش��د. مازینل با 
اشاره به اینکه در این محور آزادراهی چهار ایستگاه عوارضی وجود 
دارد، ادامه داد: مردم می توانند برای استفاده از هر بخش این آزادراه 
تنها عوارض آن را پرداخت کنند به گونه ای برای وارد شدن به این 
آزادراه از غرب یعنی از جاده قزوین کرج در ایس��تگاه اول ۷۰۰۰ 
تومان، در ایستگاه دوم ۷۰۰۰ تومان، در ایستگاه سوم ۶۰۰۰ تومان 
و درصورت��ی ک��ه بخواه��د از عوارضی چهارم عبور کرده و از همه 
طول ۱۵۸کیلومتری این آزادراه استفاده کنند ۵۰۰۰ تومان دیگر 
نیز باید بپردازند که مجموعا به ۲۵۰۰۰ تومان می رس��د. مجری 

آزاد راه کنار گذر جنوبی تهران و مدیرکل دفتر امور مجریان آزاد 
راه کشور با اشاره به اینکه در این آزادراه از یک تونل برای عبور از 
اتوبان کرج-قزوین استفاده شده است، گفت: آزادراه غدیر دارای 
۴۹ دس��تگاه پل در نقاط تبادلی مانند آزادراه کرج-قزوین، جاده 
قدیم کرج، ماهدشت-اش��تهارد، اتوبان تهران-ساوه، جاده قدیم 
قم، اتوبان تهران-قم، قم-گرمسار است. همچنین در ۱۲ تقاطع 
که از روی مسیرهای مختلف عبور می کند پل احداث شده و پنج 
پل رودخانه ای نیز داریم که البته این تعداد به ۴۹ مورد نمی رسد 
اما در یک منطقه ممکن است پنج پل احداث شده باشد. در همین 

حال وزیر راه و شهرس��ازی نیز در مراس��م افتتاح آزادراه غدیر این 
پروژه ملی را بخش بزرگی از جاده ابریشم آزادراهی کشور خواند 
و گفت: با افتتاح این محور آزادراهی مشکل بزرگ ترافیکی تهران 

حل می شود و پایتخت نفس راحتی می کشد. 
محمد اسامی - وزیر راه و شهرسازی - اظهار کرد: امروز هدیه 
بزرگی به ملت ایران داده می شود؛ یک سرمایه گذاری که از فکر 
و اندیشه تا طراحی و ساخت آن در یک دولت صورت می گیرد. 
وی با بیان اینکه پروژه های عمرانی زمانمند می ش��وند و دولت 
ه��ای بع��دی وارث افتت��اح آن خواهند بود، افزود: آزادراه غدیر که 
عملی��ات اجرایی آن با س��رمایه گذاری ح��دود هفت هزار میلیارد 
تومان در اس��فند  ۱۳۹۴ آغاز ش��د تماما در طول یک دولت انجام 
شده است. اسامی ادامه داد: آزاده غدیر که عملیات اجرایی آن با 
سرمایه گذاری حدود هفت هزار میلیارد تومان در اسفند ماه ۱۳۹۴ 
آغاز شد ساالنه ۲۰ درصد پیشرفت داشته است که رکوردی در انجام 
پروژه های زیرساختی و یک رکورد در تاریخ وزارت راه و شهرسازی 
به شمار می رود. وزیر راه و شهرسازی با قدردانی از تمام طراحان، 
مهندسان، سازندگان، کارگران، تکنسین ها و اپراتورهای فعال در 
این ابرپروژه گفت: به طور روزانه ۳۰۰۰ نفر در طول ۵ سال اکثرا 
به صورت دو ش��یفت در این پروژه کار کردند تا این پروژه آماده 
بهره برداری شود. وی افزود: این آزادراه که کنارگذر جنوبی البرز 
و تهران قلمداد می ش��ود، بخش مهمی از جاده ابریش��م آزادراهی 
کشور است که شرق و غرب کشور را طی می کند و نقطه تبادلی 
پنجگانه دارد که با کریدورهای شمال و جنوب اتصاالت را برقرار 
م��ی کن��د و پیرام��ون این آزادراه بر اس��اس طراحی های صورت 
گرفته تیرپارک ها و پارک های لجستیک شکل خواهد گرفت که 
بار س��نگینی از حجم فعالیت و آمد و ش��د در جنوب ش��رق، جنوب 
غرب و جنوب تهران را به آن سوی این آزادراه منتقل می کند که 

تهران از این بابت نفس خواهد کشید. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

عدمهمکاریدستگاههادرشناساییخانههایخالیاحتمالکاهشقیمتدربازارمسکن
یک کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه هیچگاه شاهد این حجم از رکود در بازار اماک 
شب عید نبوده ایم گفت: در صورت احیای برجام قیمت مسکن مقداری کاهش می 
یابد.  حسن محتشم اظهار کرد: اگر در بحث برجام توافقی حاصل شود قطعا با مقداری 
کاهش قیمت در بخش مسکن مواجه خواهیم بود؛ زیرا ارزش پول ملی باال می رود و 
باعث تحوالت در اقتصاد کشور می شود. اما اگر توافق صورت نگیرد احتمال رشد مجدد 
نرخ ارز وجود دارد و ممکن است قیمت اسمی مسکن باال برود. هرچند در صورت عدم 
توافقات سیاسی نیز با توجه به رشد بیش از پنج برابر قیمت مسکن، بعید است که شاهد 

جهش مجدد باشیم. در واقع بازار مسکن ظرفیت ندارد. وی افزود: سناریوی سوم این است که قیمت ارز در همین حدود ۲۵ 
هزار تومان باقی بماند و در آن صورت مسکن به ثبات می رسد و افزایش قیمت بعید خواهد بود.

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه بخش مسکن در رکود عمیقی به سر می برد گفت: در بهمن ماه امسال حدود ۲۰۰۰ 
معامله مسکن در تهران به امضا رسیده که هیچگاه شاهد چنین حجم اندکی از معامات شب عید نبوده ایم. علت این است 
که به دلیل انتظار برای انتخابات ریاست جمهوری و انجام توافقات سیاسی، سرمایه گذاران معطل هستند. خریداران واقعی 

هم که به دلیل جهش قیمتها طی سه سال گذشته حضور پررنگی در بازار نداشتند.

یک کارشناس اقتصادی گفت: عدم همکاری دستگاه ها با سامانه اماک و اسکان 
برای شناسایی خانه های خالی مشهود است. مجلس باید از طریق تصویب و نظارت 
بر قوانین الزام آور به این موضوع ورود کند. وحید شقاقی ش��هری در گفت وگو با 
مهر با اشاره به عدم همکاری دستگاه ها برای اجرای قانون مالیات بر خانه های 
خالی گفت: یکی از دالیل عدم اجرای این قانون مشکل بودن شناسایی خانه های 
خالی است که مراحل سختی در پیش دارد و هزینه شناسایی آن نیز بسیار باالست. 
شقاقی شهری با بیان این که زیرساخت بانک های اطاعاتی در کشور بسیار ضعیف 

و نیازمند تقویت اس��ت، افزود: این که همکاری الزم برای تبادل اطاعات بین دس��تگاه ها و شناس��ایی خانه های 
خالی وجود ندارد، مشهود است. به نظر می رسد مجلس باید به این موضوع ورود کند و از طریق تصویب و نظارت 
بر قوانین الزام آور، دستگاه ها را ملزم به همکاری کرده و مجازاتی را هم برای تخطی کنندگان از قانون مشخص 
کند. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: بانک های اطاعاتی در کشور باید به یکدیگر متصل و یکپارچه شوند اما 
به نظر می رسد ذی نفعان آن از هیچ تاشی برای عدم تحقق این پروژه دریغ نمی کنند. اگر قانون محکمی برای 

اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی وضع شود، همه ارگان ها مجبور به همکاری خواهند شد.

کرونا در کمین  سفرهای نوروزی
در ش��رایطی که ش��رکت های ریلی و هوایی پیش فروش بلیت 
سفرهای نوروزی خود را آغاز کرده اند، مسئوالن بهداشتی نسبت 
به جهش کرونای جهش یافته در انواع مختلف انگلیسی، آفریقایی 
و اسلوواکی نگران هستند و خواهان تعیین تکلیف سریعتر سفرهای 

نوروزی هستند تا مردم متضرر نشوند. 
طی روزهای گذشته دو مسئول از وزارت راه و شهرسازی برنامه 
نوروزی زیرمجموعه خود را برای سفرهای مردم در این ایام اعام 
کردند و به نظر می رس��د به تدریج پیش فروش بلیت س��فرهای 
نوروزی آغاز ش��ود. یکش��نبه گذشته تورج دهقان زنگنه –رییس 
س��ازمان هواپیمایی کشوری- درباره برنامه سفرهای نوروزی و 
تشکیل ستاد آن گفت: برنامه پایانی سال و سفرهای نوروزی را 
اگر کرونا اجازه دهد به ش��رکت های هواپیمایی اباغ کرده ایم تا 
توان عملیاتی و ساعت پرواز تعیین شده و تعداد ناوگان آماده به کار 
را در فرودگاه های پر ترافیک برنامه ریزی کنند و همه ایرالین ها 
موظف هستند تا هواپیمای پشتیبان داشته باشند که در صورت 
نقص فنی در کمترین زمان ممکن مسافران به مقصد شان برسند 
و از ابطال پرواز جلوگیری کنند. وی افزود: در ایام نوروز بسته به 
مجوزهایی که س��تاد ملی مقابله با کرونا اجازه دهد برنامه ریزی 
خواهیم کرد و تا االن ممنوعیتی برای پروازها نداریم. همچنین 
سعید رسولی –مدیر عامل شرکت راه آهن – نیز در همین زمینه 
در نشستی خبری گفت: ایام پیک سفرهای نوروزی امسال از ۲۵ 
اس��فند ماه آغاز می ش��ود و تا ۱۵ فروردین ماه ادامه دارد و بر این 
اساس ستاد سفرهای نوروزی را از ماه گذشته تشکیل داده و ضمن 
برگزاری جلسات مکرر همه تمهیدات الزم برای انجام هر چه بهتر 
سفرهای ضروری مردم در ایام نوروز مورد بررسی قرار گرفته است. 
وی افزود: پیش فروش بلیت های قطار در ایام نوروز از سه شنبه 
پنجم اسفند ماه آغاز می شود و مردم می توانند از طریق مراکز مجاز 
و ب��ه ص��ورت آنای��ن خرید خود را انجام دهند و روزانه ۲۳۰ قطار 
پیش بینی ش��ده که برای کل دوره ۲۱ روزه ۴۷۲۸ قطار خدمت 
رس��انی خواهند کرد. این برنامه ها طی روزهای گذش��ته در حالی 
اعام شد که هنوز تصمیم نهایی برای سفرهای نوروزی گرفته 
نش��ده اس��ت و از سوی دیگر مسئوالن وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی نیز هشدارها و انتقادهای جدی از وضعیت کنونی 
رعایت پروتکل های بهداشتی دارند. اخیرا علیرضا زالی - فرمانده 
ستاد مقابله با کرونا کانشهر تهران-  درباره انواع ویروس جهش 
یافته کرونا اظهار کرد: ویروس  جهش یافته فناندی نداریم اما 
پیش تر ویروس اسلواکی قبل از آن ویروس موسوم به کالیفرنیا و 
قبل از آن انگلیسی و آفریقایی وجود داشته ولی تنها مورد جهش 
ویروس موسوم به انگلیسی در کشور مشاهده شده  و شواهدی 

از وجود سایر جهش ها نداریم. 

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
 نظر به دستور مواد۱و۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مصوب 
۱۳۹۰.۰۹.۲۰و برابر رای شماره۱۳۹۹۶۰۳۱۰۰۱۳۰۱۸۴۷۶ ...مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۲۸ هیات 
قانون تعیین تکلیف .....موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی ....چمستان....... 
تصرفات مالکانه و بامعارض متقاضی آقای/خانم..امیر حسین حقیقتی....فرزند...اسداله....

نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی / به مس��احت .....۴۸۴.۳۸متر مربع 
ب��ه ش��ماره پاک ...۲۷۴....فرع��ی از ....۲۲.... اصلی واقع در ...قریه دارکا ...بخش...یک 
...خریداری از آقای /خانم س��ید محمد رضا حس��ینی و غیره مالک رس��می محرز گردیده 
است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی و ماده ۱۳ آئیین نامه مربوطه این اگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق 
این روزنامه و محلی/کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها رای هیات الصادق تا در 
صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و درروستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است 
و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و 

صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. م الف ۱۹۹۰۹۷۷۰
تاریخ انتشار نوبت اول..۱۳۹۹.۱۱.۲۵ تاریخ انتشار نوبت دوم. ۱۳۹۹.۱۲.۰۹

 رئیس اداره ثبت اسناد و اماک چمستان...... عین اله تیموری
-------------------------------

آگهی فقدان سند مالکیت
 آقای علی کاکو جویباری با ستناد دوبرگ استشهادیه تصدیق شده تنظیمی دفترخانه ۱۳۴ 
جویبار مدعی اس��ت که س��ند مالکیت ش��ش دانگ خانه به مساحت ۱۴۵ متر مربع تحت 
پاک ۱۷۲۴ فرعی از ۸۳۶ فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش ۷ حوزه ثبتی جویبار که ذیل 
ثبت ۲۲۵۴ صفحه ۱۵۹ دفتر جلد ۱۷ و به شماره سریال ۰۵۹۳۳۷۷ ثبت وصادر گردید ، 
مفقود گردیده و درخواست صدور سند مالکیت المثنی را نموده است لذا مراتب باستناد ماده 
۱۲۰ اصاحی آئین نامه قانون ثبت در یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی 
وجود سند مالکیت نزد خود و یا انجام معامله نسبت به ملک مذبور می باشد از تاریخ انتشار 
آگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله کتبا 
به این اداره تسلیم و رسید دریافت نماید ، چنانچه ظرف مدت مقرر اعتراض ارائه نگردد و 
یا در صورت اعتراض ، اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود سند مالکیت مطابق 
مقررات صادر و به متقاضی.تسلیم.خواهدش��د. م الف ۱۹۹۱۰۳۱۵  تاریخ انتش��ار آگهی : 

 ۹۹ – ۱۲ – ۰۹
مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد واماک جویبار

------------------------
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی

 نظر به دستور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
مصوب ۲۰-۰۹-۱۳۹۰ و برابر رای ش��ماره ۲۷۱۲ - ۹۹ مورخ ۲۲– ۱۰ - ۱۳۹۹ هیات 
مستقر در واحد ثبتی جویبار به کاسه پرونده شماره ۰۶۳ – ۹۹ ماده یک قانون مذکور، 
آقای جواد خوشه حیدرآبادی فرزند علی اکبر تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی نسبت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۵ - ۲۳۲ متر مربع ، خریداری شده 
بدون واسطه از خانم ملیکه قنبری .....فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش ۷ ثبت جویبار و رای 
شماره ۲۴۰۰ – ۹۹ مورخ ۲۶ – ۰۸ – ۱۳۹۹ هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کاسه 
پرونده شماره ۲۱۷ – ۹۹ ماده یک قانون مذکور ، آقای حسین نصیری سراجی فرزند اکبر 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مس��احت ۲۵ – ۱۷۰ متر مربع ، خریداری ش��ده بدون واس��طه از آقایان حس��ن و کامبیز 
مدانلو .... فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش ۷ ثبت جویبار و رای شماره ۲۳۹۷ – ۹۹ مورخ 
۲۴ – ۰۸ – ۱۳۹۹ هیات مستقر در واحد ثبتی جویبار به کاسه پرونده شماره ۲۱۸ – ۹۹ 

ماده یک قانون مذکور ، آقای حسن دهپور فرزند مصطفی تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۲ مترمربع ، 
خریداری شده بدون واسطه از آقای مصطفی دهپور .....فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش 
۷ ثبتی جویبار محرز گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله ۱۵ روز از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید 
از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را 
به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید 
در غیر اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد. م الف ۱۹۹۱۰۲۸۶
تاریخ انتشار اول : ۰۹ -۱۲ -۱۳۹۹ تاریخ انتشار دوم :۲۴ -۱۲ –۱۳۹۹ 

مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان جویبار
----------------------------

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 
نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
مصوب ۲۰-۰۹-۱۳۹۰ و برابر رای ش��ماره ۲۴۴۵ - ۹۹ مورخ ۲۷– ۰۸ - ۱۳۹۹ هیات 
مستقر در واحد ثبتی جویبار به کاسه پرونده شماره ۴۱۱ – ۹۹ ماده یک قانون مذکور، 
آقای رامین آقاپور فرزند احمد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت ۴۰ – ۱۳۴ متر مربع ، خریداری ش��ده بدون 
واسطه از لعیا دوستدار جویباری .....فرعی از ۱۰ اصلی واقع در بخش ۷ ثبت جویبار محرز 
گردیده است لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
از طریق روزنامه محلی و کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعام شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم ورس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نماید در غیر 
اینصورت اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 

مراجعه متضرر به دادگاه نمی باشد.
 م ال��ف ۱۹۹۱۰۲۱۹ تاری��خ انتش��ار اول : ۰۹ -۱۲ -۱۳۹۹ تاری��خ انتش��ار دوم :۲۴ -۱۲ 

 ۱۳۹۹-
مرتضی قاسم پور رئیس ثبت اسناد واماک شهرستان جویبار

------------------------------
آگهی موضوع ماده ۳قانون وماده ۱۳آیین نامه قانون تعیین وتکلیف وضعیت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
 برابر رای ش��ماره ۹۹.۱۶۹۷۳ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بهشهرتصرفات 
مالکانه با معارض متقاضی بنام آقای احسان لطفی امیری فرزند محمدرضا در ششدانگ 
یک قطعه زمین مزروعی مساحت ۲۰۵.۷۰مترمربع قسمتی از پاک۱۰۷فرعی از ۳۱-
اصلی به شماره کاسه ۹۹.۵۶۴واقع دراراضی فراش محله بخش۱۷ ثبت بهشهر محرز 
گردیده است لذابه منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۴ آگهی میشود در 
صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند 
از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ 
رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی است در صورت انقضاء مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۹۹۱۰۳۶۹
تاریخ انتشار نوبت اول ۱۳۹۹.۱۲.۰۹ تاریخ انتشار نوبت دوم ۱۳۹۹.۱۲.۲۳

 رئیس اداره ثبت اسناد واماک بهشهر علیمراد بابایی

در حالی که خاطره ریزش قیمت نفت هنوز در ذهن بسیاری 
از معامله گران بازار تازه اس��ت، زمزمه هایی به گوش می 
رسد که قیمت هر بشکه نفت تا پایان سال آینده بار دیگر 

به باالی ۱۰۰ دالر صعود خواهد کرد. 
شرکت سوکار جمهوری آذربایجان پیش بینی کرد قیمت 
نفت برنت ظرف ۱۸ تا ۲۴ ماه آینده سه رقمی خواهد شد و 
بانک امریکا انتظار دارد قیمت نفت تا چند سال دیگر تحت 
تاثیر بهبود عوامل بنیادین و تدابیر محرک مالی جهانی به 
باالی ۱۰۰ دالر در هر بش��که صعود کند. س��فته بازان هم 

دس��ت به کار ش��ده و قراردادهایش��ان در بازار آپش��ن یا اختیار معامله را با این حساب که 
قیمت هر بش��که نفت تا دس��امبر س��ال ۲۰۲۲ به ۱۰۰ دالر صعود خواهد کرد، افزایش 
داده اند. این دیدگاه ها بسیار خوش بینانه است اما اعتماد فزاینده در بازار نفت را پس 
از رشد بیش از ۲۰۰ درصدی قیمت نفت برنت پس از این که در دوران اوج پاندمی به 
پایین ترین رکورد ۱۸ س��ال گذش��ته س��قوط کرد، منعکس می کند. تقاضا در بازارهای 
بزرگ آسیایی بهبود یافته است و همزمان اوپک پاس تولیدش را محدود نگه داشته 
و عدم س��رمایه گذاری هم مانع رش��د قوی تولید نفت ش��یل می ش��ود. گلدمن ساکس 
هفته جاری قیمت مورد پیش بینی برای هر بشکه نفت برنت در سه ماهه سوم امسال 
را ۱۰ دالر باال برد و ۷۵ دالر برآورد کرد. قراردادهای اخیر در بازار با پیش بینی صعود 
نفت برنت به باالی ۱۰۰ دالر تا دس��امبر ۲۰۲۲ افزایش پیدا کرده اس��ت. قیمت ۱۰۰ 
دالر ج��ای وی��ژه ای در ذه��ن بس��یاری از معامله گران دارد زی��را قیمت نفت در اوایل 

دهه گذش��ته تحت تاثیر تقاضای قوی بازارهای نوظهور، 
سالیان متمادی در همین حدود بود و باعث تشویق شرکت 
های حفاری به عملیات های گس��ترده تر در همه نقاط از 
بس��تر آب های عمیق اقیانوس گرفته تا ماس��ه های نفتی 
در مناطق دوردس��ت کانادا ش��د. این دوران در سال ۲۰۱۴ 
که شرکت های شیل آمریکا ثابت کردند می توانند میزان 
زی��ادی نف��ت را با هزینه های بس��یار پایین تر تولید کنند، 
خاتمه پیدا کرد. اما اگر چه قیمت ۱۰۰ دالر از آن زمان از 
دس��ترس بازار دور ش��د اما از یاد معامله گران نرفته اس��ت. 
همین دو س��ال پیش بود که ش��رکت ها بازرگانی نفت پیش بینی نفت ۱۰۰ دالری را 
مطرح کردند که درس��ت از آب درنیامد. پیش بینی ها برای نفت ۱۰۰ دالری هنوز به 
ب��ا نظ��رات فعل��ی فاصله دارد. تحلیلگران در نظرس��نجی بلومبرگ پیش بینی کرده اند 
قیمت نفت برنت تا پایان س��ال ۲۰۲۵ پایین ۶۵ دالر در هر بش��که خواهد ماند. دالیل 
زیادی برای بدبینی نسبت به چنین افزایش قیمتی وجود دارد. یک دلیل آن مصنوعی 
بودن کاهش عرضه اوپک و مازاد ظرفیت تولید قابل توجه این گروه است که پس از 
احی��ای جه��ان از پاندم��ی، می تواند تقاضای بهبود یافته را تامین کند. بهای معامات 
نفت برنت روز پنج شنبه آخرین بار با ۴۴ سنت افزایش، به ۶۷ دالر و ۱۴ سنت در هر 
بش��که و وس��ت تگزاس اینترمدی ایت با ۴۴ س��نت افزایش، به ۶۳ دالر و ۶۶ س��نت در 
هر بشکه رسید. هر دو شاخص اواسط معامات به باالترین حد از ژانویه سال ۲۰۲۰ 

صعود کردند و در مسیر ثبت باالترین قیمت نهایی در ۱۳ ماه گذشته هستند.

کارشناسان بازار انرژی پیش بینی کردند؛

زمزمه های بازگشت نفت ۱۰۰ دالری

قائم مقام ش��رکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
گفت: طرح تبدیل خودروهای مس��افربر شخصی 
به دوگانه س��وز س��ی ان جی با اولویت ماشین های 
پرمصرف و اعطای یارانه دولتی از این هفته اجرایی 

شده است.
حمید قاس��می ده چش��مه، قائم مقام شرکت ملی 
پخ��ش فرآورده ه��ای نفتی، گفت: ط��رح تبدیل 
خودروه��ای مس��افربر ش��خصی به دوگانه س��وز 
س��ی ان جی ب��ا اولویت ماش��ین های پرمصرف و 
اعط��ای یاران��ه دولت��ی از این هفته اجرایی ش��ده 

است.
ای��ن مق��ام مس��ئول اظهار ک��رد: این ط��رح در ادامه 
ط��رح مل��ی و مصوبه ش��ورای اقتص��اد مبنی بر تبدیل 
خودروهای عمومی به دوگانه س��وز بنزین - س��ی ان 

جی اجرا می شود.
وی با اش��اره به اینکه اولویت با ماش��ین های مس��افربر 
ش��خصی پرمصرف اس��ت، افزود: فهرست اسامی این 
خودروها از جانب وزارت کش��ور به وزارت نفت اعام 
شده است که می توانند از یارانه دولتی این طرح )حدود 

۷۵ درصد هزینه تبدیل( استفاده کنند.
قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی گفت: 

برای خودروهای شامل طرح، پیامک واجد شرایط بودن 
استفاده از این طرح ارسال خواهد شد و مالکان می توانند 
تنها با مراجعه به سایت gcr.niopdc.ir اقدام به ثبت نام 

و نوبت گیری در کارگاه های تبدیل کنند.
قاسمی ده چشمه با اشاره به اینکه از خرداد ماه و ابتدای 
ط��رح تاکن��ون حدود بی��ش از ۲۲۰ هزار خودرو در این 
سایت ثبت نام کرده اند که حدود ۱۱۰ هزار خودرو واجد 
شرایط استفاده از تسهیات طرح بوده اند، افزود: مالکان 
خودروها هرچه سریع تر برای ثبت نام در این سایت به 

آن مراجعه و نوبت دریافت کنند.

وی ب��ا تأکی��د بر آمادگ��ی ۲۶۱ کارگاه مجاز تأکید 
ک��رد: ای��ن امکان وجود دارد تا در صورت نیاز تعداد 
کارگاه ه��ا نی��ز افزایش یابد، اما ظرفیت کافی برای 
تبدیل خودروهای ثبت نامی در کشور وجود دارد.

قائم مقام ش��رکت مل��ی پخش فرآورده های نفتی 
گف��ت: تاکس��ی های اینترنت��ی و مس��افربرهای 
بین ش��هری و روس��تایی از طریق فهرس��تی که 
ازس��وی وزارت کش��ور به وزارت نفت ارائه ش��ده، 
تبدیل خواهند ش��د و احتمال دارد س��ال آینده این 
فرصت برای دیگر مس��افربرهای ش��خصی نیز بر 

اساس اولویت پرمصرف بودن فراهم شود.
قاس��می همچنین با تأکید بر آمادگی زیرس��اخت ها در 
این س��امانه برای دریافت اطاعات خالص و س��رعت 
گرفتن کار ثبت نام، گفت: پیمانکاران طرح نیز هم زمان 
به اطاعات پنل این سامانه دسترسی دارند و می توانند 
برای کارگاه ها و تأمین کاال و مباحث مالی برنامه ریزی 

کنند.
وی تأکی��د کرد: هم اکنون به ط��ور میانگین روزانه ۲۳ 
میلیون مترمکعب سی ان جی در کشور توزیع می شود که 
با توجه به زیرساخت های موجود امکان افزایش این رقم 

تا روزانه ۴۰ میلیون مترمکعب نیز وجود دارد.

قائم مقام شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی خبر داد:

طرح تبدیل خودروهای مسافربر شخصی به دوگانه سوز آغاز شد

انرژی 
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۱. نام شرکت و نشاني: شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي به نشاني: اراک، خیابان امام موسي صدر، امور پشتیباني با تلفن تماس: ۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۳-۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸ در نظر دارد مناقصه عمومي 
زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. لذا از کلیه شرکت هاي واجد صاحیت دعوت به عمل مي آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنًا کلیه مراحل 
برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و 

الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در سایت هاي مذکور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
2. شرح مختصري از کاال

شرح کاالردیف
خرید انواع بازوي چراغ فلزي۱

3. س��پرده ش��رکت در مناقصه مبلغ۵۷۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باش��د، مناقصه گران میبایس��ت مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي، ضمانت نامه موسس��ات بیمه گر، گواهي خالص مطالبات قطعي تایید ش��ده 
توسط امور مالي شرکت توزیع، چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه به حساب جاري شماره ۱۴۰۰۵۱۰۳۶۵۱ به نام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک مسکن شعبه مرکزي ارائه نمایند.

۴. به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده  هاي مخدوش، سپرد ه  هاي کمتر از میزان 
مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5. مهلت فروش اسناد: از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت ۵ روز کاري 
مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره ۰۱۰۱۸۵۲۹۱۸۰۰۳ شعبه میدان شهدا .

6. مهلت و بازگشایي اسناد مناقصه: مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت ۹ روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ زمان بازگشایي ساعت ۱۰:۳۰روز شنبه مورخ ۹۹/۱۲/۲۳ می باشد.
7. محل تحویل و بازگشایي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موسي صدر، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي، واحد دبیرخانه.

محل بازگشایي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.
٨. مبلغ برآوردي مناقصه ۷.۰۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد.

۹. سایراطاعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: ۰۲۱۴۱۹۳۴ 
  دفتر ثبت نام: ۰۸۶-۳۳۲۴۵۲۴۸ 

ت دوم
  نوب

 

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی        

تجدیدفراخوانمناقصهعمومییکمرحلهای
    شرکت آب و فاضاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد  

مناقصه مشروحه ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. 
کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه 
گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت ) 
ستاد( به آدرس www.setadiran.ir    انجام خواهد شد و الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی . مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
موضوع مناقصه : عملیات اجرایی  احداث مخزن ۳۰۰ متر مکعبی میلکی واقع 

در شهرستان پارسیان بشرح اسناد مناقصه 
مبلغ برآورد اولیه: ۳.۵۶۲.۳۴۱.۸۰۶ ریال ) سه میلیارد و پانصد و شصت و دو 

میلیون و سیصد و چهل و یک هزار و هشتصد و شش ریال (
  ) اعتبار پروژه فوق تواما از طریق اس��ناد اعتباری اوراق مش��ارکت و اس��ناد خزانه 

اسامی  تامین میگردد (
مبلغ تضمین شرکت در فرایند ارجاع کار : ۱۷۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال )یکصد 

و هفتاد و نه میلیونریال (.
رتبه و رشته مورد نظر : دارای حداقل رتبه ۵ رشته آب 

مبلغ خرید اسناد : ۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب سپهر ۰۱۰۲۹۳۴۹۹۰۰۰۳ 
بانک صادرات شعبه گلشهر جهت فروش اسناد مناقصه

مهل�ت زمان�ی دریاف�ت اس�ناد مناقصه از س�ایت : س��اعت ۱۴ تاریخ 

۹۹/۱۲/۰۹ ساعت ۱۴ تاریخ ۹۹/۱۲/۱۲
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت ۱۴ مورخ ۹۹/۱۲/۲۵
زمان بازگشایی پاکت ها :  ساعت ۱۰  مورخ ۹۹/۱۲/۲۶

محل بازگش�ایی : س��الن کنفرانس ش��رکت آب و فاضاب استان هرمزگان و 
حضور یک نفر نماینده از طرف هر یک از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی 

پیشنهادها آزاد است .
امتیاز کیفی الزم : پیش��نهادات واصله پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران و 

احراز حداقل امتیاز الزم )۷۵% (بازگشایی خواهد گردید.
پیشنهاد دهندگان موظف می باشند اسناد مناقصه را از  سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir دریافت و با توجه به مندرجات اسناد 
مناقصه مدارک الزم شامل پاکات الف ، ب و ج تهیه و به صورت فایلهای pdf در 
سامانه فوق درج نمایند . سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج شده است .

 اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص 
اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف و ارزیابی کیفی آدرس : بندرعباس    - بلوار 
ناصر - جنب بیمارس��تان ش��ریعتی – ش��رکت آب و فاضاب اس��تان هرمزگان   
) امور قراردادها (   تلفن ۸۷-۸۶-۳۳۳۵۰۵۸۲ س��ایت اینترنتی ش��رکت آب و 
  :  WWW.Abfa Hormozgan.comفاضاب استان هرمزگان به نشانی
اطاعات س��امانه س��تاد جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه : مرکز تماس 

تهران:۲۷۳۱۳۱۳۱  دفتر ثبت نام : ۸۸۹۶۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷۶ .          

روابط عمومی و آموزش همگانی شركت آب و فاضالب استان هرمزگان

نوبت دوم 

شناسه آگهی :   ۱0۹۹۹7۹

مناقصهعمومیجابجاییلولهگازتقاطعغیرهمسطحمیدانجهادوبسیج

شهرداری شهریار در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسامی شهر به شماره ۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۰۵ 
نس��بت ب��ه جابجای�ی لول�ه گاز تقاط�ع غیر همس�طح می�دان جهاد و بس�یج با اعتبار 
۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط دعوت بعمل 
می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 20۹۹0۹3٨۹700005۴ تا ارائه پیشنهاد 
 مناقصه گران و  بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.irمراجعه نمایند.
۱- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۱/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ) واریز نقدی به حساب سپرده 

شهرداری یا ضمانت نامه بانکی.(
2-سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. 

3- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

۴ -شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  

6- ش��رکت کنندگان میبایس��ت دارای حداقل رتبه ۵ در رش��ته نفت و گاز یا تاسیس��ات از س��ازمان 
برنامه و بودجه کشور باشند.

7-مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقص��ه از تاری��خ ۹۹/۱۲/۰۲ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹ از س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت.

٨-  مهلت ارائه پیش��نهادات تا س��اعت ۱۴/۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ در س��امانه تدارکات الکترونیکی 
دولت. 

۹- زمان بازگش�ایی پاکت ها : س��اعت ۱۵/۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ در محل : ش��هریار،خیابان 
طالقانی، شهرداری شهریار.  

بهروز كاويانی- شهردار شهريار

ت دوم
نوب

مناقصهعمومیتکمیلفرهنگسرایکهنز
ش��هرداری ش��هریار در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اسامی شهر به شماره 
۳۰۳۷ م��ورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ نس��بت ب��ه تکمی�ل فرهنگس�رای کهن�ز ب��ا 
اعتبار۵/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان 
واجد شرایط دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 
20۹۹0۹3٨۹7000056 تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت 
www.ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه تدارک الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

setadiran.irمراجعه نمایند. 
۱ - مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ) واریز نقدی به 

حساب سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی.
2-سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. 

3- سایر اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 
۴-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  

5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  
6- متقاضیان میبایس��ت دارای حداقل رتبه ۵ در رش��ته ابنیه از س��ازمان برنامه و 

بودجه کشور باشند. 
7- مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه از تاری��خ ۹۹/۱۲/۰۲ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹ از 
سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. ۸ )مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴/۰۰ 

مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت. 
٨- زمان بازگش�ایی پاکت ها : س��اعت ۱۵/۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ در محل: 

شهریار،خیابان طالقانی، شهرداری شهریار. 

بهروز كاويانی- شهردار شهريار

ت دوم
نوب

مناقصهعمومیساختونصبنردههایپارکجنگلیدانشجو
ش��هرداری ش��هریار در نظر دارد به اس��تناد مجوز ش��ورای اسامی شهر به شماره ۳۰۳۷ مورخ 
۹۸/۱۲/۲۷ نس��بت به ))س�اخت و نصب نرده های پارک جنگلی دانش�جو(( با 
اعتبار۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شرایط 
دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مناقصه به شماره فراخوان 20۹۹0۹3٨۹7000055 
تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارک الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرسwww.setadiran.irمراجعه نمایند. 
۱- مبلغ سپرده شرکت در مناقصه ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد. ) واریز نقدی به حساب 

سپرده شهرداری یا ضمانت نامه بانکی.
2-سپرده نفرات اول و دوم مناقصه تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد. 

3-سایر اطاعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است. 

۴-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.  
5- هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.  

6-متقاضیان میبایست دارای حداقل رتبه ۵ در رشته ابنیه از سازمان برنامه و بودجه کشور 
باشند. 

7-مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۹۹/۱۲/۰۲ تا تاریخ ۹۹/۱۲/۰۹ از سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت.

٨-مهلت ارائه پیشنهادات تا ساعت ۱۴/۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ در سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت. 

۹-زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۱۵/۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۱۹ در محل : شهریار،خیابان 
طالقانی، شهرداری شهریار.  

بهروز كاويانی- شهردار شهريار

ت دوم
نوب

نوبت اول ۹۹/۱۱/30
نوبت دوم ۹۹/۱2/۹

نوبت اول ۹۹/۱۱/30
نوبت دوم ۹۹/۱2/۹

نوبت اول ۹۹/۱۱/30
نوبت دوم ۹۹/۱2/۹

سالمت

 گروه اجتماعی : س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا 
گفت: امیدواریم تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۵۴ تا ۵۰ میلیون نفر 
را واکسینه کنیم. دکتر علیرضا رییسی معاون بهداشت 
وزارت بهداش��ت در خصوص تمهیدات اندیشیده شده 
برای تامین واکس��ن کرونا، تصریح کرد: در مرحله اول 
واردات و توزیع ۱۰ هزار دوز واکسن »اسپوتنیک وی« 
روس��یه ص��ورت گرف��ت که به کادر درمان ش��اغل در 
آی س��ی یوهای مرجع کرونا در کش��ور تزریق ش��د. در 

مرحله دوم ۱۰۰ هزار دوز دیگر واکسن »اسپوتنیک وی« ۵ اسفند ماه توزیع شد 
و در اختیار باقی مانده شاغان در ICU، افراد شاغل در بخش بستری کرونا، افراد 
ش��اغل در اورژانس کرونا، پرس��نل اورژانس که بیماران مبتا به کرونا را جابجا 
می کنند، افراد شاغل در آزمایشگاه کرونا، افراد شاغل در مراکز نمونه گیری کرونا، 
افراد ش��اغل در مراکز منتخب کرونا قرار خواهد گرفت. موارد ذکر ش��ده ش��امل 
بیمارستان های دولتی، بیمارستان های خصوصی فعال در کرونا، بیمارستان های 
نظامی و انتظامی، بیمارستان های تامین اجتماعی و بیمارستان های شرکت نفت 
فعال در کرونا می شود. گروه بعدی پس از کادر درمان که در اولویت دریافت واکسن 
هس��تند ش��امل خانه سالمندان، مراکز نگه داری بیماران مزمن و روانی، جانبازان 

باالی ۵۰ درصد و تنفس��ی و غس��االن هستند. تاکنون 
همه افرادی که از کادر درمان واکسن دریافت کردند به 
شکل انتخابی این کار را انجام دادند و اگر فردی مایل 
به دریافت واکس��ن نبوده اس��ت، اجباری برای او درنظر 
نگرفتیم.وی افزود: دوز دوم واکسن ها معموال سه تا چهار 
هفته پس از تزریق اول انجام می شود، دوز دوم ۱۰ هزار 
واکس��ن اولی که تزریق ش��د، دپو ش��ده است و دوز دوم 
۱۰۰ هزارتایی که اخیرا به دس��تمان رس��یده هفته آینده 
به کش��ور می آید تا در موعد مقرر به افراد تزریق ش��ود.وی درخصوص اقداماتی 
که پیرامون تولید واکسن کرونا در کشور صورت گرفته است نیز به ایسنا گفت: 
واکس��ن تولید مش��ترک انستیتو پاس��تور و کشور کوبا در اواخر اسفندماه فاز سوم 
خود را آغاز خواهد کرد و از اردیبهشت ماه کم کم واکسن های داخلی به دستمان 
می رسد. در ابتدا واکسن انستیتو پاستور به دستمان می رسد و سپس از اواخر خرداد 
ماه واکس��ن  »کووبرکت« با حجم زیاد به دس��تمان می رس��د. خوشبختانه قدرت 
تولید واکسن بنیاد برکت تا ماهانه ۱۵ میلیون دوز خواهد بود که ظرف ۴ ماه به 
ما امکان می دهد ۶۰ میلیون دوز واکس��ن تزریق کنیم. به همین دلیل اس��ت که 

امیدواریم تا پایان ۱۴۰۰ حدود ۵۴ تا ۵۰ میلیون نفر را واکسینه کنیم.

 سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا خبر داد

 50 ميليون ايرانی واكسينه می شوند

محيط زيست

مدیرکل پیش بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی با اشاره به ورود سامانه 
بارش��ی جدید به کش��ور طی هفته پیش رو، گفت: روز س��ه ش��نبه ) ۱۲ اس��فند( 
س��امانه بارش��ی جدیدی از مرزهای غربی وارد کش��ور می ش��ود و فعالیت این 
س��امانه بارش��ی در ش��مال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، دامنه های جنوبی 
البرز مرکزی، مرکز و ش��مال ش��رق کش��ور خواهد بود.صادق ضیاییان در گفت 
و گو با ایس��نا، گفت:ش��نبه و یکش��نبه ) ۹ و ۱۰ اس��فندماه( در اکثر مناطق کشور 
جوی آرام و پایدار حاکم خواهد بود و در ارتفاعات زاگرس مرکزی بارش برف 

و باران پیش بینی می شود. 
دوش��نبه )۱۱ اس��فند( در برخی مناطق شمال غرب، غرب، سواحل دریای خزر، 

دامنه های زاگرس مرکزی و جنوبی، جنوب ش��رق و ش��رق بارش پیش بینی 
می ش��ود. روز س��ه ش��نبه ) ۱۲ اسفند( س��امانه بارشی جدیدی از مرزهای غربی 
وارد کشور می شود و فعالیت این سامانه بارشی در شمال غرب، غرب، سواحل 
دریای خزر، دامنه های جنوبی البرز مرکزی، مرکز و شمال شرق کشور خواهد 
بود. وی در پایان درباره وضعیت جوی تهران تصریح کرد: آسمان تهران شنبه 
)۹ اس��فند( ص��اف در بعض��ی س��اعات غبار محلی با حداق��ل دمای ۲ و حداکثر 
دمای ۱۰ درجه س��انتیگراد و طی روز یکش��نبه )۱۰ اس��فند( نیز صاف در بعضی 
س��اعات غب��ار محل��ی ب��ا حداقل دمای ۴ و حداکثر دمای ۱۲ درجه س��انتیگراد 

پیش بینی می شود.

 سامانه بارشی جديد درراه است

آگهیمناقصهعمومیشماره99/5۰۰/115۲
 شرکت آب و فاضاب استان قم در نظر دارد از محل اعتبارات جاری خود تخریب و اجرای دیوارکشی منابع معصومیه 
و ستاد مرکزی و با برآورد اولیه ۴.۱۲۰.۹۵۵.۹۲۵ریال را از طریق برگزاری مناقصه بصورت یک مرحله ای به پیمانکاران 

واجد شرایط واگذار نماید. 
 سایر اطاعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه بمیزان ۲۰۷.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد که پیشنهاد دهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده 
را تضمین های معتبر تسلیم یا مبلغ مذکور را بحساب بانکی شرکت واریز و یا چک بانکی تضمینی در وجه شرکت تهیه 

و حسب مورد ضمانت نامه یا رسید واریز وجه یا چک بانکی را ضمیمه پیشنهاد به شرکت تسلیم نماید.
 به پیش��نهادهای فاقد س��پرده، س��پرده های مخدوش، س��پرده های کمتراز میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب 

اثر داده نخواهد شد.
 لذا کلیه واجدین ش��رایط می توانند تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۲ جهت دریافت اس��ناد مناقصه به دفتر حقوقی و قراردادهای 
این ش��رکت واقع در قم، انتهای بلوار امین، بلوار غدیر، بعد از پمپ بنزین، س��تاد مرکزی ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
قم یا به وب س��ایت ش��رکت آب و فاضاب قم www.abfa-Qom.ir و س��ایت ملی مناقصات مراجعه و یا برای 

اطاعات بیشتر با شماره تلفن: ۳۲۸۵۶۴۶۳- ۰۲۵ تماس حاصل نمایند.
 مهلت تحویل پاکت پیشنهاد و مدارک به دبیرخانه شرکت به آدرس فوق الذکر حداکثر تا ساعت ۱۴:۱۵روز شنبه مورخ 

۱۳۹۹/۱۲/۲۳ می باشد. 
 ضمنًا بازگش��ائی پاکتهای پیش��نهادی در روز دوش��نبه مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ رأس س��اعت ۱۰ در محل این شرکت طبق 

آدرس فوق الذکر انجام می شود. 
 به پیشنهادهای فاقد امضاء و مهر، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در آگهی واصل شود، 

مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 ضمنًا هزینه درج دو نوبت آگهی بعهده برنده مناقصه می باشد.

  
  دفتر حقوقی و قراردادها  شركت آب و فاضالب استان قم

ت اول
نوب


