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پيچيدگی های  بازار  ارز
کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سرمقاله

  نوسانات قیمت ارز به 
وی��ژه دالر به اندازه ای 
ش��دید بوده که قیمت 
بس��یاری از کااله��ا و خدم��ات را با خود 
باال برده اس��ت، اما جای تاس��ف دارد که 
ب��ا کاهش قیمت دالر، کاهش قیمتی در 
این کاالها رخ نمی دهد. تاسف آور اینکه 
در گذش��ته تمامی تولیدکنندگان افزایش 
قیم��ت ارز را بهان��ه ای برای گران کردن 

تولیدات و محصوالت خود ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
با غفلت ایران از فرصت همسایگان صورت گرفت

جوالن گازی روسیه و 
ترکمنستان در پاکستان

افزایش مرگ  و میر  به 405 نفر در 24 ساعت نشان می دهد

 کرونا به  دنبال قربانیان بیشتر
 اصالح قوانین دست و پاگیر 
تولیدکنندگان  در دستور کار

مجوزهایی که بالی جان تولید شدند
گروه صنعت و تجارت: وزارت صمت هفته گذشته فهرست ۱۹ مجوز و رویه مخل تولید 
را برای بررسی و رفع به هیات مقررات زدایی ارسال کرد؛ نگاهی به این مجوزها نشان 
می دهد حذف آنها مش��کلی در فرآیند نظارت ها ایجاد نخواهد کرد. بررس��ی ها نش��ان 
می دهد که تولید در ایران مش��کالت متعددی دارد ولی مهمترین مش��کالت تولید را 
شاید بتوان در ۹ سرفصل »مقررات و قوانین مخل و تصمیمات خلق الساعه«،»تامین 
مواد اولیه«، »قیمت گذاری دستوری«، »نظام بانکی«، »اشکاالت سیستم حمل ونقل 
کشور«، »بدهی های معوق واحدهای تولیدی«، »تامین نقدینگی«،»تامین اجتماعی« 

و »مالیات« عنوان کرد. در بخش نخست ...                             صفحه 6
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تجارت از صف فروشندگان دالر مقابل صرافی های دولتی گزارش می دهد

شوک ارزی مذاکرات وین 
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   رئیس نهاد قانون گذاری با اعالم اینکه رسیدن به محصول 
اورانیوم با غنای 60 درصد اتفاقی دوران س��از و قدرت آفرین 
از لحاظ علمی و فناوری بود که پیام های سیاسی مهمی نیز 
به همراه داش��ت گفت: دش��منان مردم ایران به فعالیت های 
تروریس��تی، علیه  صنعت  هس��ته ای دل بسته بودند و انتظار 
داش��تند که با اقدامات تروریس��تی، فعالیت  هس��ته ای ایران 
متوقف و یا بسیار ُکند شود؛ غنی سازی 60 درصدی اورانیوم 

در چارچوب مادۀ یک قانون اقدام ...

   رئیس جمهور در دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه توسعه زیرساخت ها در نظام 
سالمت یکی از اساسی ترین و ماندگارترین سرمایه گذاری ها 
برای جامعه محسوب می شود، گفت: میزان اهتمام این دولت 
به بخش سالمت، در سال های پس از انقالب، بی نظیر بوده 
اس��ت. در نتیجه این اقدامات اس��ت که سهم پرداخت مردم 
در حوزه سالمت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد. به 

گزارش ایسنا در این جلسه وزیر ...

 رفع تحریم ها 
برای حفظ منافع ملی 

شکل گیری فضای جدید 
تعامالت اقتصادی 

 صفحه2  صفحه 2

رونمایی از سامانه های جدید پدافندی 
به مناسبت بزرگداشت روز ارتش صورت گرفت

به مناسبت بزرگداشت روز ارتش صورت گرفتمعاون مطبوعاتی وزیر ارشاد تاکید کرد  

رسانه ها باید انعکاس دهنده همه صداها باشند

پیچیدگی های  بازار  ارز

ضرورت جلوگیری  از مذاکرات فرسایشی

رونمایی از سامانه های جدید پدافندی 
 معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با تاکید 
بر ماهیت دوس��ویه رس��انه گفت: رسانه ها باید انعکاس 

دهنده همه صداها باشند.
محمد ُخدادی، درباره نقش رسانه ها در حضور حداکثری 
و آگاهان��ه در انتخاب��ات، با بیان این که در صورت نبودن 
بستِر رسانه، مردم از انتخابات و نتیجه آن مطلع نمی شوند، 
گفت: رسانه ها در زمینه حضور مردم در انتخابات و انتخاب 
فرد اصلح نقش مهمی را بر عهده دارند. وی با اشاره به 
کارکرد تبیینی رسانه ها در انتخابات، افزود: آینده معیشتی، 
امنیتی، مناسباتی و محیطی مردم در گرو نقش آفرینی در 
انتخابات است. خدادی وظیفه رسانه ها را منطبق سازی 
اطالعات با واقعیات دانست و اضافه کرد: رسانه ها ضمن 
ارائه اطالعات کاربردی و کارکردی، باید انعکاس دهنده 

همه صداها باشند.معاون امور مطبوعاتی وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسالمی، نقش رسانه ها را اطالع رسانی به مردم در 
مس��یر انتخاِب صحیح دانس��ت و گفت: رسانه ها به جای 

پرداختن به اسامی باید به تبیین برنامه ها بپردازند.

ُخدادی با اشاره به این که برخی از رسانه ها فقط نقدها را 
منتشر می کنند، تصریح کرد: نباید جریان رسانه ای ما فقط 
نقاط تاریک و نقطه ضعف ها را به مردم نشان دهند.معاون 
مطبوعاتی در همین رابطه بر لزوم دو سویه بودن و روشن 
گرا بودن رسانه تاکید کرد و افزود: در کنار نقاط تاریک و 

نقدها باید نسخه های پیشنهادی هم ارائه شوند.
ُخدادی  با تاکید بر ماهیت دوسویه رسانه خاطرنشان کرد: 
رسانه هایی که با جریان یک طرفه فعالیت می کنند همان 
بولتن و بروشور هستند.وی با بیان این که رسانه نه تنها 
در انتخاب��ات بلکه در هم��ه انتخاب های زندگی روزمره 
هم نقش آفرینی می کند، خاطرنشان کرد: موفقیت یک 
رسانه در گرو ارائه راه حل ها در کنار بیان مشکالت و از 

دیدگاه افراد مختلف است.

ادامه از همین صفحه ...عنوان می کردند اما با کاهش قیمت هیچ اتفاقی رخ نمی دهد 
و گویا گوش ش��نوایی هم وجود ندارد. نکته مهم اینجاس��ت که بدنبال افزایش قیمت 
دالر، اظهاراتی درباره نقش و جایگاه دولت در این زمینه مطرح می شود و حتی اعتقاد 
بر این بوده که بانک مرکزی در این نوس��انات نقش تاثیر گذاری داش��ته که بارها از 

سوی رییس بانک مرکزی تکذیب شد.
واقعی��ت ای��ن اس��ت ک��ه نرخ ارز ارتباط متقابل با رونده��ای بلندمدت و بنیادی اقتصاد 
دارد. هنگامی که رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه دولت و... مواردی از این دست 
مطرح می ش��ود، ردپای ارز بخوبی خودنمایی می کند، زیرا بدنبال تغییر این ش��اخص 
ها، سیاس��ت های انبس��اطی یا انقباظی و پول پاش��ی صورت می گیرد. البته جمع آوری 
نقدینگی نیز می بایست صورت بگیرد که تاکنون هرگز شاهد این مهم نبودیم و رشد 

نقدینگی به 3300 هزار میلیارد تومان بیانگر این ادعاست.
نگاهی به تغییرات همه  بخش های اقتصاد، از تولید و توزیع تا مصرف و خدمات، نشان 
میدهد که گرانی ها تابع نوسانات ارز بوده در حالی که خود ارز دچار بی ثباتی و نوسان 
شده اس��ت. البته نمی توان تاثیرات ارز بر قیمت همه کاالها و خدمات در هر حوزه را 
ان��کار ک��رد زی��را قیم��ت همه کاالها به ویژه کاالهایی ک��ه نیاز به مواد اولیه وارداتی یا 
ماش��ین آالت خارجی و... داردف به نوعی با ارز در ارتباط اس��ت. نتیجه آنکه نوس��انات 
ن��رخ ارز اث��رات قاب��ل توجه��ی بر تورم و گرانی می گذارد و اگر با چش��م واقع بین نگاه 
کنیم، کسانی که با ارز سروکار دارند، هر بالیی که دلشان بخواهد می توانند بر اقتصاد 

و کاالهای مصرفی بیاورند.
البته نمیتوان منکر تاثیرات سیاست خارجی بر قیمت ارز شد. نگاهی به شرایط سیاسی 
کشور و ارتباط با دیگر کشورها نشان می دهد که در سه سال گذشته بازار ارز به واسطه 
تحریم های شدید و جنگ اقتصادی علیه ایران با نوسانات شدیدی همراه بوده به نوعی 
که  مشکالتی را برای فعاالن اقتصادی، تولیدکنندگان و مردم به وجود آورده است. 
از آنجا که دولت همواره بدنبال کنترل قیمت ارز بوده یا ادعای کنترل آن را مطرح کرده، 
از ابزارهای گوناگون همچون ارز چند نرخی اس��تفاده کرده اس��ت. در تمامی س��الهای 

گذشته ارز چند نرخی، چند بازاری بودن را ایجاد کرده که افزایش چند برابری قیمت 
ها را رقم زده که دستاورد این مساله، بازار سیاه کاالهاست که صف های مرغ، روغن 
و کااله��ای کمیاب��ی را رق��م زده ک��ه تنه��ا با رابطه می توان آنها را تهیه کرد. از این رو، 

مدیریت و سیاستگذاری  در بازار ارز نیازمند توجه ویژه ای است.
اما سیاست خارجی همواره بر این بازار تاثیرگذار بوده که نمونه آن را در همین مذاکرات 
اخیر وین مش��اهده می کنیم. امروزه تمامی کس��انی که به نوعی دس��ت به  احتکار ارز 
زده بودند، اکنون نگران بی ارزش ش��دن آن هس��تند و به همین دلیل زمزمه هایی که 
از مذاکرات وین به گوش می رسد، تمامی آنهایی که دست به  احتکار ارز یا خودرو یا 
هر کاالی دیگری زده اند را حس��اس کرده  و در نتیجه ش��اهد صف های طوالنی در 
ش��رایط کرونایی مقابل صرافی های دولتی هس��تیم. صرافی های دولتی بهانه خوبی 
برای محتکران ارزی شده است. اگر تا دیروز محتکران ارزی برای فروش ارز نگران 
صرافی های آزاد بودند و ناچار می شدند به صرافی های خصوصی برای خرید ارز در 
شرایط امروز التماس کنند، دیگر کاری به صرافی های خصوصی ندارند و سراغ صرافی 
های دولتی می روند. جالب اینکه صرافی های دولتی نمی توانند مانند بخش خصوصی 

یک باره قیمت ها را پایین بیاورند یا اعالم کنند که فعال خرید نداریم.
آنچه در این شرایط مطرح است، نقش دولت در بازار ارز است. باور بیشتر مردم، نمایندگان 
مجلس، کارشناسان و صاحب نظران این است که دولت های مختلف از افزایش نرخ 
ارز سود برده و می برند. بدین معنا که دولت دالر را با قیمت باالتر میفروشد تا بودجه 
خود را به راحتی تأمین کند و هرگاه که اراده کرد، با جمع آوری آن از بازار س��ود الزم 

را بدست آورد و دوباره ذخایر ارزی خود را تهیه کند.
اگر این پیش فرض ها درست باشد، امروزه دولت دچار یک آچمز شده است. از یک سو 
نمی تواند قیمت دالر را پایین بیاورد زیرا نظرات منتقدان مبنی بر نقش آفرینی در بحران 
ارزی را اثبات می کند و از سوی دیگر نمی تواند دالرها را نخرد، زیرا وقتی قیمت را اعالم 
کرده باید به آنچه اعالم کرده، پایبند باشد. به نظر می رسد این بار مردم دست دولت را 

خوانده اند و کسی برای فروش دالر سراغ صرافی های خصوصی نمی رود.

ادامه از همین صفحه .... با تکیه بر هوش��یاری کامل  و عبرت از خوش��بینی های قبلی 
مس��تلزم یک مذاکره با رویکرد منافع ملی و عزت کامل در چانه زنی هاس��ت. تجربه تلخ  
خوشبینی به طرف های مذاکره در سالهای گذشته و عدم وفای به عهد از طرف غربی ها، 
ما را متوجه تغییر در نگرش ها  و تکیه برتوانایی داخلی و استفاده از این توان در مراودات 
خارجی و دیپلماسی می کند.  بنابراین نمایندگان ایران الزم است در مذاکرات خود بر رفع 
کامل، شفاف و تضمین دار تمام تحریم های غیر منطبق با  برجام تاکید نمایند و نیم نگاهی 
نیز به قانون )INARA ( یا همان قانون موسوم به بررسی توافق هسته ای با ایران داشته 
باشند. این طرح در سال 20۱5 وهمزمان با برجام در کنگره آمریکا به تصویب رسید و تبدیل 
به قانون شد. براساس این قانون دولت آمریکا ملزم است که هرگونه توافقی با ایران را برای 
بررسی به کنگره بفرستد و ممکن است آمریکا با این قانون به فرسایشی شدن مذاکرات و 
معلق نگه داشتن فعالیت های هسته ای ایران نظر داشته باشد. لذا مذاکره کنندگان ایران 
ش��فافیت در نحوه هرگونه توافق احتمالی را به اطالع مجلس برس��انند و در مذاکرات نیز 

صرفا درچارچوب مصوبات  مجلس رفتار کنند.  البته مذاکره در چارچوب برجام و نه خارج 
از آن، تنها راه به نتیجه رساندن مذاکرات و توافق برای رئیس جمهور آمریکا نیز هست؛ 
زیرا با استناد به اینکه برجام توافق جدیدی نیست می تواند بدون دخالت کنگره به توافق 
برگردد. همزمان با مذاکرات، اما در داخل کشور اقدامی تجاوزکارانه و شرورانه توسط نفوذی 
ها انجام گردید که جای تاسف و  هشدار دارد، حادثه نطنز مساله ساده ای نیست که بتوان 
از کنار آن به راحتی گذشت. ورود سرویس های جاسوسی به  مهمترین حوزه های سخت 
افزاری و نرم افزاری به ما هشدار می دهد که هم دولت و هم دستگاه های امنیتی کوتاهی 
نابخشودنی در این قضیه داشته اند و هردو نیز بایستی پاسخگوی مجلس باشند. نفوذ و 
جاسوسی در مهمترین زیرساخت  های کشور گویای این است که هرچه سریعتر نسبت به 
نحوه مدیریت و رصد تحرکات مشکوک اقدام شود و بیش از این  متحمل بی تدبیری ها 
نشویم و غنی سازی 60 درصدی اقدام مناسبی برای این گونه اقدامات شرورانه و همچنین 

ابزار  مهمی برای باال بردن قدرت چانه زنی مذاکره کنندگان است.«/

 سامانه های پدافندی ارتفاع پست ذوالفقار و مجید با ردیاب 
های الکترو اپتیکی قادر به کش��ف و انهدام موش��ک های 

کروز و پهپادها هستند.
در جریان رژه روز 2۹ فروردین ارتش از دو دستاورد جدید 
نیروی پدافند هوایی نیز رونمایی شد.سامانه های پدافندی 
ارتفاع پس��ت »مجید« و »ذوالفقار« دو س��امانه  جدیدی 
هس��تند ک��ه درجریان رژه ام��روز روز ارتش به نمایش در 

آمدند.
در نبردهای چند سال اخیر، تهدیدات هوایی در ارتفاع پایین 
افزایش پیدا کرده و همین امر به مشکلی برای نیروهای 
زمینی بدل شده است. این موضوع تا جایی گسترش پیدا 
کرده که در جنگ های اخیری که در منطقه رخ داده است 
مانند جنگ قره باغ و لیبی شاهد آن بودیم که حتی سامانه 
های پدافندی و راداری نیز از گزند تهدیدات ارتفاع پست 
در امان نبوده و ثبت چندین مورد شکار سامانه های اس 
300 ارمنس��تانی توسط ارتش آذربایجان و انهدام سامانه 
های پانتسیر روسی نیروهای خلیفه حفتر در لیبی توسط 
ترکیه مواردی از این دس��ت اس��ت. از آنجا که غالب این 
تهدیدات توسط پهادهای رزمی و انتحاری صورت گرفته 
و این پهپادها نسبت به سایر هواگردها در ارتفاع پایین تری 
پرواز می کنند و از پشتبیانی جنگ الکترونیک برای اخالل 
در سامانه های راداری بهره می برند، هدف قرار دادن آنها 
توسط سامانه های معمولی کار آسانی نیست. همچنین در 
سال های اخیر استفاده  از موشک های کروز بخصوص در 
نوع هواپایه گسترش یافته است. از آنجایی که این موشک 
ها غالبا دارای برد های بلند هستند، جنگنده ها می توانند 
بدون وارد ش��دن به رینگ پدافندی طرف مقابل اقدام به 

هدف  گیری و شلیک موشک کنند.
نوع خاص پروفایل پروازی موش��ک های کروز نیز اجازه 
پرواز در ارتفاع بس��یار پایین حتی تا ۱0 متری زمین را به 
آنها می دهد و همین امر کشف و انهدام آنها توسط سامانه 
ه��ای راداری و پدافن��دی را س��خت و پیچیده می کند.از 

همین رو نیاز به سامانه هایی برای دفاع هوایی در ارتفاع 
پس��ت و مق��اوم در برابر جن��گ الکترونیک بیش از پیش 

احساس می شود.
یکی از مناسب ترین گزینه ها برای چنین سامانه ای، سامانه 
های ارتفاع پس��ت با ش��یوه کشف و هدایت الکترو اپتیک 
هستند. این سامانه ها که از چند دوربین الکترونیکی دید 
در روز، حرارتی و دید در ش��ب با برد باال تش��کیل ش��ده اند،  
اصطالحا پسیو بوده و هیچگونه امواج الکترومغناطیسی 
از خود منتش��ر نمی کنند و به همین جهت کش��ف محل 
استقرار آنها و ایجاد اخالل در آنها توسط سامانه های جنگ 
الکترونیک تقریبا غیر قابل ممکن است. قدرت تفکیک 
تصاویر، امکان ایجاد حافظه تصویری و توان بهره برداری 
از آنها در ش��رایط مختلف آب و هوایی نیز از دیگر قابلیت 
های این سامانه ها است که آنها را به تجهیزاتی مناسب 
برای درگیری با اهداف در ارتفاع پست کرده است. عالوه 
بر این، این س��امانه ها از اجرا کمتر و به مراتب س��اده تری 
نس��بت به س��ایر س��امانه های پدافندی بهره می برند که 
همین امر پیچیدگی و هزینه تولید آنها را کاهش می دهد 
و از لحاظ اقتصادی هم ساخت آنها مقرون به صرفه می 
کند. در سامانه مجید از موشک های دوش پرتاب خانواده 
میثاق اس��تفاده ش��ده اس��ت که با توجه به بروزسانی های 
ص��ورت گرفته در موش��ک میث��اق 3 و تجهیز آن به فیوز 
های مجاورتی احتمال اس��تفاده از این موش��ک بیشتر از 

سایر اعضای این خانواده است.
سامانه سهیل -2 این سامانه توسط نیروی زمینی ارتش 
طراحی شده  بود و در آن بجای سیستم ردیابی مکانیزه از 

نیروی انسانی استفاده می شد
 موش��ک میثاق 3 یک موش��ک دوش پرتاب ضد هوایی 
ارتفاع پست که بدست متخصصان صنایع دفاعی کشور 
طراحی و تولید شده است. این موشک قادر اهداف در برد 
50 ت��ا 5000 مت��ر و ارتف��اع 30 تا 4000 متر را با کالهک 

۱.42 کیلوگرمی خود منهدم کند.

این موشک مجهز به یک حسگر فروسرخ است با دنبال 
کردن منبع انتشار گرما ) موتور هواگردها( به آن حمله کرده 

و موجب انهدام هدف می شود.
عالوه بر این موش��ک میثاق 3 به فناروی فیوز مجاورتی  
با حس��گر لیزری نیز مجهز ش��ده است. این فیوز با انتشار 
360 درج��ه ای پرتوه��ای لیزر به محض دریافت انعکاس 
این پرتوها با بدنه هواگرد موجب انفجار سرجنگی موشک 

و انهدام هدف می شود.
ای��ن فن��اوری از آن جه��ت حائز اهمیت اس��ت که امروزه 
بالگردها و هواپیماها به سامانه های اخاللگر حرارتی مانند 
فلر مجهز هستند و تجهیز موشک میثاق 3 به فیوز مجاورتی 

شانس آن در اصابت به اهداف را افزایش می دهد.
از نوع موش��ک اس��تفاده شده در سامانه مجید اطالعاتی 
منتش��ر نش��ده است اما با توجه به ماموریت در نظر گرفته 
شده برای این سامانه جهت مقابله با اهداف در ارتفاع پست، 
ابعاد النچرهای موش��ک و صرفا تجهیز آن به سیس��تم 
های الکترواپتیکی انتظار می نمی رود برد بیش��تر از ۱0 

کیلومتر داشته باشد.
از دیگر قابیلت های س��امانه های ذوالفقار و مجید قدرت 
تحرک پذیری باالی این دو س��امانه اس��ت. هر دو سامانه 
از خ��ودروی ارس ب��ه  عنوان حامل پرتابگر اس��تفاده می 
کنند که در مورد سامانه مجید با توجه به ابعاد بزرگتر آن 
نس��بت به س��امانه ذوالفقار شاسی قسمت بار خودور دچار 

تغییراتی شده است.
خودرو ارس که توسط صنایع زرین خودرو وزارت دفاع در 
اصفهان ساخته شده، متناسب با شرایط جغرافیایی و اقلیمی 
ایران طراحی شده است و تحرک پذیری قابل قبولی برای 
این دو سامانه فراهم می کند. این قابلیت سامانه های مجید 
و ذوالفقار را به گزینه ای مناسب برای استفاده در یگان های 
زرمی نیروی زمینی که با تغییرات ساختاری به یگان های 
متحرک هجومی تبدیل ش��ده اند، در نقش ضد بالگرد و 

برای مقابله با تهدیدات پهپادی تبدیل می کند.

 ضرورت جلوگيری 
از مذاكرات فرسايشی
سیدغنی نظری خانقاه

عضو هیأت رئیسه کمیسیون 
اقتصادی 

يادداشت

  مذاک��ره برای مذاکره 
یک��ی از تاکتیک های 
سیاست خارجی به ویژه برای دولت های 
غربی اس��ت. این دول��ت ها برای گرفتن  
امتیاز بیش��تر و معلق نگه داش��تن اهداف 
ملی و س��ردرگمی سیاس��ت گ��ذاران در 
کش��ورها تجربه زی��ادی دارند. به همین 
منظ��ور  مقام معظم رهبری فرسایش��ی 
ش��دن مذاک��رات را خطرن��اک توصیف 

کردند.عدم فرسایشی شدن ...
ادامه در همین صفحه

نایب رئیس مجلس دهم گفت: سیاست های کلی امور خارجه را مقام 
معظ��م رهب��ری مش��خص می کند. اگر بگویند مذاک��ره کنیم، مذاکره 

می شود اگر بگویند نکنید، نمی شود این موضوع دست دولت نیست.
مس��عود پزش��کیان در گفت وگ��و ب��ا ایلنا گفت: اختی��ار در برابر مباحث 
خارجی با رئیس جمهور نیس��ت و او نمی تواند بدون اجازه از رهبری با 
کش��ورهای خارجی از جمله با آمریکا یا انگلس��تان صحبت و گفت وگو 

کن��د؛ وقت��ی مقام معظم رهبری درس��ت یا غل��ط تصمیم می گیرند که 
کاری انجام نش��ود باید آن راه را رفت، چه دس��تاورد داش��ته باش��د چه 
نداش��ته باش��د؛ چرا که جهت گیری از طرف ایش��ان مشخص می شود؛ 
اگر بخواهیم تقابل کنیم همین دعواهایی درست می شود که هم اکنون 
نیز وجود دارد، وزارت خارجه در همان حدی اختیار دارد که مقام ایشان 

مشخص کرده است.

مذاکره با 
آمریکا دست 
دولت نیست
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 ادامه رایزنی های ایران و ۱+۴ در وین
 رایزنی ه��ای هیات ه��ای مذاکره کننده ای��ران و گروه ۱+4 در 
وی��ن در فرمت ها و س��طوح مختلف ادام��ه می یابد.به گزارش 
ایس��نا، همچنین کارگروه های کارشناس��ی به بحث و گفت وگو 
در خصوص دو حوزه رفع تحریم ها و مس��ائل هس��ته ای ادامه 
می دهند. عالوه بر نشست کمیسیون مشترک، دیدارهایی نیز 
به صورت دو و چندجانبه میان هیأت مذاکره کننده کش��ورمان 
با اعضای ۱+4 برگزار ش��د.در جریان این رایزنی ها، س��ه دیدار 
می��ان عراقچ��ی رئیس هیأت مذاکره کننده ایران و انریکه مورا 
مع��اون دبیر کل س��رویس اقدام خارج��ی اتحادیه اروپا برگزار 
شد.همچنین رؤسای سه هیأت اروپایی، در جلسه ای مشترک 

با دکتر عراقچی بحث و گفت وگو کردند.

ممنوعیت ورود خبرنگاران حامی تحریم 
 ط��رح ممنوعی��ت ورود خبرن��گاران و رس��انه های آمریکایی و 
انگلیسی حامی تحریم به کشور از سوی عضو هیات رئیسیه اعالم 
وصول ش��د.به گزارش ایلنا، س��یدناصر موسوی الرگانی موارد 
اعالم وصول را بیان کرد:الیحه نظام رتبه بندی معلمان،الیحه 
اصالح و الحاق موادی به قانون تأسیس دهیاری های خودکفا 
در روس��تاهای کش��ور،طرح نحوه مواجهه با قانع کننده نبودن 
پاسخ وزیر،طرح استفساریه ماده ۸۱ قانون مالیات های مستقیم، 
ط��رح ایجاد س��امانه تخلفات جه��ت اعمال محدودیت در ارائه 
خدمات دولتی،طرح استفساریه در خصوص تبصره یک ماده ۱۷ 
قانون مدیریت بحران کشور، طرح ممنوعیت ورود خبرنگاران و 

رسانه های آمریکایی و انگلیسی حامی تحریم به کشور ایران

غنی سازی ایران ۵۵.۳ درصد بود
 نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین گفت: 
س��طح غنی س��ازی UF6 تولیدی ایران 55.3 درصد بوده است.به 
گزارش ایس��نا، کاظم غریب آبادی اظهار کرد: برابر گزارش��ی که 
توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی منتشر شد، انجام غنی سازی 
تا 60 درصد توسط ایران تایید شد.وی اظهار کرد: در این گزارش 
 UF6 آمده آژانس در ۱۷ آوریل راستی آزمایی کرده که ایران تولید
با غنای تا 60 درصد را از طریق تزریق گاز UF6 با غنای تا 5 درصد 
ب��ه ط��ور همزمان ب��ه دو زنجیره IR4 و IR6 در خطوط تحقیق و 
توسعه در نطنز آغاز کرده است.وی ادامه داد: برابر اظهار ایران به 

آژانس، سطح غنی سازی UF6 تولیدی 55.3 درصد بود. 

ورود قالیباف به مجلس با امدادهای غیبی 
 یک فعال سیاسی اصولگرا شرایط امروز جامعه و فضای سیاسی 
کشور را برای قالیباف نامساعد ارزیابی کرد و گفت: قالیباف در 
انتخابات مجلس یازدهم به کمک امدادهای غیبی توانست وارد 
مجلس شود، چون بحث آبروداری در میان بود اما در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری این ش��رایط فراهم نیست. جریان انقالبی و 
دوستان جبهه انقالب، والیت پذیری را مقدم بر رفاقت می دانند . 
وهاب عزیزی در گفت وگو با ایلنا افزود: تاکید مقام معظم رهبری 
بر تشکیل دولت جوان و تازه نفس است. از آنجا که جبهه انقالب 
در بحث والیت پذیری با هیچکس تعارف ندارد؛ لذا کسانی که 
ش��رایط آن ها با مش��خصه های مورد نظر رهبری تطابق نداشته 
باشد، مورد حمایت قرار نخواهد گرفت.وی افزود: کاندیداتوری 
سید ابراهیم رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری منتفی است 
زیرا تقید آقای رئیسی به فرامین رهبری و والیت پذیری ایشان 
موجب می ش��ود که ماموریت فعلی را به س��رانجام برس��اند؛ لذا 

ایشان برای انتخابات پیش قدم نمی شود. 

نگرانی اسراییل از گفت وگوهای وین
 س��فیر رژیم صهیونیس��تی در آمریکا به بیان اظهاراتی در مورد 
ایران پرداخت. به گزارش ایلنا از کانال ۱2 رژیم صهیونیستی، 
گیلعاد اردان: اسرائیل از پیشرفت گفت وگوهای در مورد برجام 
ناراضی است. ایران به دنبال سالح هسته ای است. وی افزود: 
آمریکا و  اسرائیل هدف مشترکی دارند و آن مقابله با  دست یابی 

تهران به سالح اتمی است.

 سیاسی کردن پرونده سقوط هواپیما
 اوکراین بدنبال خارج کردن پرونده سقوط هواپیمای این کشور 
از مس��یر فنی و اس��تفاده سیاس��ی از آن برای وارد کردن فشار به 
روس��یه بوده اس��ت.به گزارش ایلنا، یک مقام مطلع نزدیک به 
شورای عالی امنیت ملی به نور نیوز گفت: پس از حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی در ایران ،مقامات رسمی این کشور به ایران 
پیشنهاد دادند که علت حادثه، وجود اشکال فنی در سامانه  پدافند 
هوایی تور ام -۱ روسی اعالم شود و چون ایران این درخواست 
را بدلیل عدم انطباق با واقعیت رخداد، نپذیرفت، اوکراین، مسیر 
سیاسی کردن پرونده و خارج نمودن آن از روال فنی را در پیش 
گرفته اس��ت.وی با اش��اره به قصد اوکراین برای بهره برداری 
سیاسی از این حادثه تلخ برای تاثیرگذاری هم زمان بر دو رخداد 
افزود: با توجه به ابهامات رفع نشده در خصوص نقش کیف در 
ه��دف ق��راردادن هواپیمای بوئینگ ۷۷۷ خطوط هوایی مالزی 
در سال 20۱4 میالدی و در میانه درگیری های شرق این کشور 
که به کشته شدن همه  2۹۸ مسافر این پرواز منجر شد، اوکراین 
در تالش بود که با جا انداختن وجود نقص در سامانه پدافندی 
تور ام-۱ روس��ی هر دو حادثه را به یک منش��اء مرتبط کند و از 

خود رفع اتهام نماید.

تایید آغاز غنی سازی ۶۰ درصدی 
 آژانس بین المللی انرژی اتمی از آغاز غنی س��ازی 60 درصدی 
در نطنز توسط ایران خبر داد.به گزارش ایسنا از رویترز، آژانس 
بین المللی انرژی اتمی در بیانیه ای اعالم کرد: آژانس تایید کرد 
که ایران تولید هگزوفلوراید اورانیوم غنی س��ازی ش��ده تا سقف 
60 درصد از طریق گازدهی هگزوفلوراید اورانیوم غنی س��ازی 
ش��ده تا س��قف 5 درصد به دو آبش��ار سانتریفیوژهای 4m-IR و 
6m-IR به طور همزمان در نیروگاه غنی س��ازی س��وخت نطنز 

را آغاز کرده است. 

سياسي

   رئیس جمهور در دویست و هجدهمین جلسه ستاد هماهنگی 
اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه توس��عه زیرس��اخت ها در نظام 
س��المت یکی از اساس��ی ترین و ماندگارترین سرمایه گذاری ها 
برای جامعه محسوب می شود، گفت: میزان اهتمام این دولت به 
بخش سالمت، در سال های پس از انقالب، بی نظیر بوده است. 
در نتیجه این اقدامات اس��ت که س��هم پرداخت مردم در حوزه 

سالمت به شکل قابل توجهی کاهش پیدا کرد.
به گزارش ایس��نا در این جلس��ه وزیر بهداش��ت گزارشی از روند 
تکمیل پروژه های بیمارس��تانی ارائه کرد و تامین منابع ارزی و 
ریالی برای تجهیز ۱3 هزار تخت بیمارستانی جدید مورد بحث 

و بررسی قرار گرفت.
روحانی در این جلسه با اشاره به اینکه دولت تدبیر و امید در کشاکش 
جدال با ویروس کرونا؛ آماده سازی و تجهیز بیمارستان ها برای 
پذیرش بیماران کرونایی و تقویت زیرساخت های نظام سالمت 
را نیز دنبال کرده است، خاطرنشان کرد: هر چند همه ابعاد توسعه 
در نظام س��المت فقط در س��اخت بیمارستان و تجهیز نیازهای 
بیمارستان ها محدود نمی شود، اما واقعیت این است که ساخت و 
تجهیز بیمارستان و مراکز بهداشتی و درمانی یک اولویت فوری 
و جدی بوده که در دولت تدبیر و امید ش��تاب بیش��تری گرفت.
رئیس جمهور اظهار داشت:گسترش عدالت در تامین نیازهای 
بهداشتی و درمانی مردم در اقصی نقاط کشور نیز دیگر دغدغه 
مهم دولت بود که با تالش های همکاران حوزه س��المت برای 
ارتقای نظام بهداش��ت و درمان کش��ور، دسترسی اقشار مختلف 
مردم در دورترین نقاط کش��ور به خدمات درمانی فراهم ش��ده 
اس��ت.در ادامه جلس��ه »پیش��نهاد حمایت مالیاتی از بنگاه های 
اقتص��ادی« در دوران کرون��ا مط��رح و مورد بررس��ی اعضا قرار 
گرفت.سازمان امور مالیاتی به منظور حمایت از کسب و کارها 
در مقابل تبعات اقتصادی کرونا، بخشودگی جرائم قابل بخشش 
موض��وع قان��ون مالیات های مس��تقیم و قانون مالیات بر ارزش 
افزوده برای کلیه فعاالن اقتصادی اعم از تولیدی و خدماتی را 
پیش��نهاد کرده اس��ت.این پیشنهادها که در راستای هدف مانع 
زدایی از تولید طراحی شده مورد بحث و بررسی و تصمیم گیری 
قرار گرفت و ادامه بررس��ی آن به جلس��ه آینده س��تاد هماهنگی 

اقتصادی دولت موکول شد.
ایران معتقد به حفظ ثبات و امنیت

همچنین روحانی در دیدار "نیکال سالکوویچ" وزیر امور خارجه 

صربس��تان ب��ا بیان اینکه جمهوری اس��المی ای��ران همواره از 
وحدت ملی صربس��تان حمایت نموده اس��ت، ضرورت تقویت 
همکاری های بین المللی تهران و بلگراد را مورد تاکید قرار داد.
وی با بیان اینکه جمهوری اسالمی ایران معتقد به ضرورت حفظ 
صلح، ثبات و امنیت در منطقه بالکان و همزیستی مسالمت آمیز 
همه اقوام و نژادها است، گفت: مبارزه با تروریسم و برقراری صلح 
و ثبات و امنیت مس��تلزم همکاری و تالش همه جانبه کش��ورها 
است.رئیس جمهور در این دیدار با اشاره به شیوع ویروس کرونا 
در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران و صربستان، آمادگی 
کش��ورمان برای مش��ارکت و همکاری های علمی و تخصصی 
با صربس��تان را در زمینه مبارزه با کرونا، اعالم کرد.روحانی با 
اش��اره به اعمال تحریم های غیرقانونی و جنگ اقتصادی س��ه 
ساله آمریکا علیه ملت ایران، اظهار داشت: با تغیرات ایجاد شده 
در عرص��ه بین الملل��ی و اب��راز تمایل دول��ت جدید آمریکا برای 
بازگش��ت به برجام، با لغو کامل تحریم های این کش��ور، فضای 
جدی��دی ب��رای همکاری ها و تعامالت اقتصادی ایران با جهان 
ایجاد خواهد شد و بهتر است کشورهای دوست برای استفاده از 

این فرصت تالش کنند.وزیر امور خارجه صربستان نیز در این 
دیدار با بیان اینکه کش��ورش همواره بر روابط دوس��تانه با ایران 
مصمم بوده است، بر توسعه و تعمیق روابط و مناسبات دو کشور 
در زمینه های مورد عالقه تاکید کرد."نیکال سالکوویج" افزود: 
همواره از برجام و اهداف صلح آمیز هسته ای ایران حمایت کرده و 
می کنیم و امیدواریم هرچه سریعتر مشکالت مرتبط با این توافق 
بین المللی رفع شود.وزیر امور خارجه صربستان همچنین با ابالغ 
سالم های گرم رئیس جمهور کشورش به دکتر روحانی،گفت: 
ایش��ان برای س��فر به ایران بس��یار مشتاق هستند و امیدوارند با 
فراهم شدن شرایط و بهبود وضعیت بیماری کرونا ، این سفر در 

نزدیک ترین زمان ممکن انجام شود.

ارتش را به سیاس���ت فرو نکاهیم � 
همچنی��ن رئی��س جمه��ور با بیان اینکه امنیت ملی ایران در گرو 
حف��ظ تمامی��ت ارضی آن اس��ت و حف��ظ تمامیت ارضی تنها در 
پناه وحدت ملی ایران محقق می ش��ود و وحدت ملی ایران فقط 
با مردم س��االری به دس��ت می آید، تاکید کرد: امروز در امتداد 

تجربه جنگ تحمیلی و به عنوان میراث دفاع مقدس، نهادهای 
نظامی ایران از ارتش و س��پاه، حرفه ای تر از همیش��ه مأموریت و 
مس��ئولیت خویش را می شناس��ند. روحانی در پیامی به مناسبت 
روز ارتش، با تاکید بر اینکه ارتش بزرگتر از آن اس��ت که آن را 
به سیاست فرو بکاهیم و مهمتر از آنست که حتی آن را به یک 
مشرب و سیاست فرو بکاهیم، اظهار داشت: سربازان، سرداران 
و امی��ران، پاکباخت��ه ترین فرزندان یک ملت اند که از ملت بدون 
آنکه از عقیده دینی و مذهبی و تمایل سیاسی، موقعیت و منزلت 
و شأن آنها خبر داشته باشند، دفاع می کنند.وی افزود: بی تردید 
مشروعیت ارتش ها در فداکاری، میهن دوستی و وفاداری آنان 
به امنیت ملی، نظام، وحدت ملی و تمامیت ارضی است. اما رابطه 
ارتش ها با ملتها از رابطه ارتش ها با حکومت ها راهبردی تر است. 
حکومت ه��ا ب��رای آن که در قدرت بمانند به ملت ها نیاز دارند اما 
زمانی که ملتی از حکومتی ناراضی و رویگردان شود این ارتش ها 
هستند که باید در میان ملت ها و حکومت ها یکی را برگزینند و 
تصمیم بگیرند و انتخاب کنند. ارتش ها مسلح اند اما سالح آنان 
رو به دشمنان ملت ها است و نه ملت ها. ارتش ها از لحاظ اداری 
البته جزیی از دولت ها و حکومت ها هستند و از این رو طبق قانون 
باید از حکومت ها اطاعت کنند. این اصل مردم ساالری است که 
سرباز از فرمانده اطاعت کند. اما این مسأله هم روشن است که 
ارتش ه��ا بای��د از دولتی حمایت کنند که به ملتش خیانت نکرده 
است. روحانی افزود: مأموریت شما صرفا مأموریتی نظامی نیست، 
اما مأموریتی سیاسی هم نیست، ماموریت شما فقط شهادت در 
راه میهن نیس��ت، اما مأموریت ش��ما ورود به رقابت های سیاسی 
هم نیس��ت. مأموریت ش��ما مأموریتی ملی است. شما درست در 
جایی ایس��تاده اید که ملت ایران به ش��ما نیاز دارد. امروز دشمنان 
ایران از وسعت و قدرت و وحدت و امنیت ایران در هراسند. ایران 
همواره برای آنان بزرگتر از آن بوده اس��ت که فکر می کردند.تا 
ارتش ایران همین گونه بماند، ارتش ملی و دینی و انقالبی ایران؛ 
ارتش همه ملت ایران اس��ت. ارتش بزرگتر از آن اس��ت که آن را 
به سیاست فرو بکاهیم.ارتش مهمتر از آن است که حتی آن را به 
یک مشرب و سیاست فروبکاهیم. سربازان و سرداران و امیران 
، پاکباخت��ه تری��ن فرزن��دان یک ملت اند که از ملت بدون آنکه از 
عقیده دینی و مذهبی و تمایل سیاسی، موقعیت و منزلت و شأن 
آنها خبر داش��ته باش��ند دفاع می کنند. کافی است ایرانی باشید تا 

ارتش از شما دفاع کند و این رمز دوام و بقای ارتش است.

روحانی ابراز تمایل آمریکا برای بازگشت به برجام را مثبت ارزیابی کرد

شکل گیری فضای جدید تعامالت اقتصادی 

اخبار كوتاه

   رئیس نهاد قانون گذاری با اعالم اینکه رس��یدن به محصول 
اورانیوم با غنای 60 درصد اتفاقی دوران ساز و قدرت آفرین از لحاظ 
علمی و فناوری بود که پیام های سیاسی مهمی نیز به همراه داشت 
گفت: دشمنان مردم ایران به فعالیت های تروریستی، علیه  صنعت  
هسته ای دل بسته بودند و انتظار داشتند که با اقدامات تروریستی، 
فعالیت  هس��ته ای ایران متوقف و یا بس��یار ُکند شود؛ غنی سازی 
60 درصدی اورانیوم در چارچوب مادۀ یک قانون اقدام راهبردی، 
آنهم در مدت زمانی بسیار کوتاه، نشان داد که فاصلۀ زمانی میان 
تصمیم گیری و اقدام در صنعت هسته ای کشورمان با همت جواناِن 

دانشمند ایرانی به کمترین میزان رسیده است.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف اضافه کرد: غنی سازی 
60 درصدی پاسخی قاطع به طراحِی دشمن برای تضعیف دست 

برتر کشور در فرایند مذاکرات بود. با اجرایی شدن قانون 
اق��دام راهب��ردی برای لغو تحریم ه��ا، قفل های صنعت 
هس��ته ای شکس��ته شد و قدرتی برای تیم مذاکره کننده  
هس��ته ای تولید کرد تا بتواند از این ظرفیت برای تحقق 
ه��دف رف��ع کامل همۀ تحریم ها اس��تفاده کنند. رئیس 
مجلس افزود: در میانۀ این مس��یر، دش��من با خرابکاری 

در نطنز تالش کرد موضع مذاکراتی ایران را تضعیف و دس��ت 
مردم ایران را خالی کند اما دس��تاورِد غنی س��ازِی 60 درصدی به 

طرف مقابل نش��ان داد که این قبیل اقدامات به 
جای آنکه به زعم آنها تهدیدی برای فعالیت های 
هسته ای ایران باشد، در عمل به فرصتی کم نظیر 
برای برداشتن گام هایی بلندتر در جهت پیشرفت 
صنعت هسته ای تبدیل شده است.وی با تاکید بر 
باال بردن سطح حفاظتی مراکز هسته ای توسط 
دستگاه های مسئول، تصریح کرد: بر این نکته نیز تاکید می کنم 
که پاسخ به حمله تروریستی به نطنز یک ضرورت حتمی است 

و در زمان مناس��ب انجام خواهد ش��د.  رئیس نهاد قانون گذاری 
اظهار کرد: دشمن، در کنار اقدامات تروریستی، راهبرد فرسایشی 
کردن مذاکرات را نیز طراحی کرده تا بتواند تمام ساختار سیاسی 
و اقتص��ادی کش��ور را، بطور کامل ُمَعّط��ِل مذاکرات بدون هیچ 
نتیجۀ عملی کند؛ آنها می خواهند با فرسایشی کردن مذاکرات، 
خواسته های خود را با ترکیبی هماهنگ شده از فریب و فشار به 
ایران تحمیل کنند و مانع از دستیابی مردم ایران به اقتصاد بدون 
تحریم شوند. راهبرد مذاکرات فرسایشی با هوشمندی رهبر حکیم 
انقالب افشا شد و دشمن باید بداند که مردم و مسئوالن در ایران 
با صدایی واحد مبتنی بر قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم 
ها، فقط در صورت انجام تعهدات کامل توس��ط طرف مقابل به 

تعهدات خود در برجام عمل خواهند کرد. 

حفره های امنیتی ضد انقالب در مراکز حساس بسته شودنارضایتی و ناامیدی دلیل فضای سرد انتخاباتی
  عضو جبهه اصالحات ایران گفت: با وجود اینکه کمتر از یک ماه به ثبت نام انتخابات 
باقی مانده، هنوز فضای کشور انتخاباتی نشده که به نظر می  رسد نارضایتی و ناامیدی 
گسترده ای که در سطح جامعه وجود دارد از دالیل فضای سرد انتخاباتی است.محمود 
صادقی در گفت و گو با ایلنا افزود: نقیصه کلی، جدول زمانبندی برنامه انتخابات است 
که نامناسب تنظیم شده و فرصت مناسبی را برای پرداختن به انتخابات در نظر نگرفته 
است. متأسفانه تا امروز کاندیدای هیچ طیفی مشخص نیست و همه چیز در هاله ای از 
ابهام است و طبق بعضی از نظرسنجی ها، نرخ مشارکت زیر 25 درصد خواهد بود و این 

موضوع بسیار نگران کننده است.وی گفت: ما همیشه به پشتوانه مردمی نیاز داشته ایم؛ به خصوص در دوره آینده با وجود 
اینکه چالش  هایی در عرصه بین المللی پیش خواهد آمد، نیازمند مشروعیت باالیی برای ریاست جمهوری هستیم اما متاسفانه 
اوضاع فعلی چشم انداز مثبتی را ایجاد نکرده است.صادقی ادامه داد: متراکم شدن نارضایتی های مردم به خصوص در دو 

حوزه اقتصادی و معیشتی و همچنین سیاست خارجی موجب شده انگیزه مشارکت در انتخابات کاهش یابد. 

   نماینده مردم گرمی گفت: حفره های امنیتی ضد انقالب در مراکز حساس باید برای 
همیشه بسته شوند و مجموعه ذیربط در این خصوص پاسخگو باشند.به گزارش ایرنا، 
ولی اسماعیلی در تذکر شفاهی خود با بیان اینکه خط فکری خطرناکی با استفاده از فضای 
مجازی که در آن مدیریت صورت نمی گیرد، آغاز شده است، گفت: علیرغم تأکیدات 
رهبری عده ای به دنبال تضعیف مجلس انقالبی هستند تا توان این نهاد را کم کنند 
اما مجلس در راستای حفظ عزت مردم، قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها برای 
بازگشت عزت پایمال شده مردم را به تصویب رساند.نماینده گرمی با اشاره به تصویب این 

قانون تصریح کرد: اکنون دشمنان به دنبال راه حلی برای مذاکره با ایران هستند که این موضوع نشان می دهد که مقاومت 
مردم و ریل گذاری مجلس جواب مثبت داده است.وی افزود: امروز حفره های امنیتی ضد انقالب در مراکز حساس باید برای 
همیشه بسته شود و مجموعه ذیربط و وزیر اطالعات باید در این خصوص پاسخگو باشند.اسماعیلی گفت: آنچه در وین 

می گذرد باید به استحضار مجلس برسد و بر حذف کلیه تحریم ها و راستی آزمایی استوار هستیم و از آن کوتاه نمی آییم.

قاليباف با انتقاد از مذاكرات فرسايشی خواستار شد

رفع تحریم ها برای حفظ منافع ملی 

 جوابی��ه ابراهی��م و مهدی جهانگیری برادران معاون اول 
رئیس جمهور براساس ماده ۷4 آئین نامه داخلی مجلس 
درخصوص نطق اردشیر مطهری نماینده گرمسار در جلسه 
علنی مجلس قرائت ش��د. همان طوری که می دانید در 
جلس��ه علنی روز یکش��نبه مورخ ۱400/۱/22  از تریبون 
مجلس شورای اسالمی که باید جز حق و راستی و درستی 
نگفت و نشنید آقای اردشیر مطهری نماینده گرمسار با 
کلمات س��خیف به برادر معاون اول آقای رئیس جمهور 
اتهام دزدی وارد کرد. متاسفانه جایگاه و شأن رفیع مجلس 
شورای اسالمی که در منظومه فکری و کالمی امام راحل 
عظیم شان از آن به عنوان راس امور یاد شده به راحتی با 
بی پروایی تمام توسط نماینده مذکور شکسته شد و تاسف 
بارتر از آن اینکه فرد مذکور هیچگونه اخطاری در حین و 
پس از آن برای این رفتار غیر اخالقی و غیر قانونی خود 
دریافت نکرد. پرواضح اس��ت که طرح اتهام کلی دزدی 

به بردار معاون اول رئیس جمهور بدون ارائه هیچ سند و 
مدرکی فقط به منظور تخریب معاون اول رئیس جمهور 
و تشویش افکار عمومی صورت گرفت. نظر به اینکه این 
نماینده محترم بدون دادن نشانی خاص از مفهوم کلی برادر 
معاون اول رئیس جمهور نام برده ؛ این توضیح را ضروری 
می دانیم که جناب آقای دکتر اسحاق جهانگیری چهار 
ب��رادر ب��ه نام های محمد، یعقوب، ابراهیم و مهدی دارند 
که محمد و یعقوب در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع 
ش��هادت نائل ش��دند و ابراهیم جانباز دوران دفاع مقدس 
و از بازنشس��تگان آموزش و پرورش اس��ت و مهدی از 
فعاالن بخش خصوصی است. نکته حائز اهمیت اینکه 
فعالیت های اقتصادی مهدی هیچ گونه ارتباطی به دولت 
و شخص معاون اول رئیس جمهور ندارد. در پرونده قضایی 
مهدی که منجر به رای نهایی شده هیچ گونه اتهامی از 
دزدی و اختالس مطرح نیس��ت. لذا اینجانبان مهدی و 
ابراهیم برادران آقای اسحاق جهانگیری که توسط آقای 
اردشیر مطهری نماینده گرمسار در نطق علنی با تهمت 
دزدی مورد هتک واقع شده ایم مطابق فرمایش امام راحل 
و بر اس��اس آئین نامه داخلی مجلس چنانچه از تریبون 
مجلس علیه کسی اتهام و تهمتی وارد شد، مجلس موظف 
است پاسخ فرد را منتشر کند؛ خواستار قرائت این بیانیه در 
اولین جلسه علنی مجلس شورای اسالمی و رسیدگی در 

هیات نظارت بر رفتار نمایندگان هستیم.

  عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: نکند دوباره 
مجبور به واردات کاالهای مصرفی غربی و شرقی شویم که 
کمر تولید کننده داخلی را خرد می کند، این بار وعده و وعید 
کارایی ندارد پس در راستی آزمایی دقت کنید، نکند که دوباره 
اقتصاد کشور را به مذاکرات فرسایشی گره بزنید، نکند که چند 
ماه اقتصاد کشور را معطل فالن تصمیم آمریکا یا کنگره این 
کشور کنید.  به گزارش خانه ملت، مجتبی رضا خواه  در نطق 
میان دستور گفت: در این روزها در انتهای کار دولتی هستیم 
که در ۸ سال گذشته وعده و وعید های گوناگونی مبنی بر 
چرخش همزمان چرخ اقتصادی و هسته ای داد لیکن پس 
از ۸ سال گرانی های گسترده در سفره مردم قرار گرفته است، 
امروز که مجدد مذاکرات هسته ای آغاز شده از هر مذاکره ای 
که بتواند منافع ملی را تامین کند پسندیده است مورد حمایت 
است اما عموم مردم حق دارند نگران باشند که مبادا مجدد 
عایدی مردم و کش��ور ازاین مذاکرات تقریبا هیچ ش��ود. این 
نماینده مجلس بیان کرد: دولت باید توجه کند که نشستن 
پشت میز مذاکره امتیازی است که  از قانون اقدام راهبردی 
مجلس بدست آمده است و باید از این فرصت برای تامین 
منافع ملی اس��تفاده کند، لذا س��اده لوحی های گذشته نباید 
تکرار شوند، دولت توجه کند که حتی قدم زدن با وزیر خارجه 
آمریکا و دلخوش بودن به امضای وی مشکالت اقتصادی 
مردم را حل نخواهد کرد کما اینکه در گذشته نکرد بلکه دقت 
در نوشتن تفاهمنامه در نظر گرفتن تنبیه برای عدم اجرای 

تعهدات طرف های مقابل موجب رضایت مردم خواهد شد. 
وی گفت: رئیس جمهور توجه کند که خواس��ته ملت ایران 
رفع کلیه تحریم ها است همچنان که شما ۸ سال پیش ادعا 
کردید تحریم ها رفع خواهند شد، شما ادعا کردید که ترک در 
دیواره تحریم ها اتفاق افتاده است اما ملت ایران هنوز ترکی 
مشاهده نکرده است پس تالشتان برای رفع همه تحریم ها 
به کار گیرد نه صرفا تحریم های  دوران ترامپ.  رضاخواه در 
ادامه اظهار داشت: برای اینکه طرف مقابل احساس نکند شما 
نیازمند مذاکرات هستید اقتصاد کشور را به مذاکره گره نزنید، 
به جوانان این مرز و بوم بیش از پیرمردهای دموکرات اعتماد 
کنید، جناب رئیس جمهور راس��تی آزمایی از انجام تعهدات 
طرف های مقابل نکته بسیار مهمی است که در زمان کوتاه 
و صرفا در شب انتخابات قابل تحقق نیست، باید فروش آزادانه 
نفت،  دسترسی به منابع حاصل از آن و تصمیم گیری خودمان 

برای منابع مورد راستی آزمایی قرار گیرد.

رضاخواه از وعده ها انتقاد كردبرادران جهانگيری به اتهامات نماينده گرمسار واكنش نشان دادند

اقتصاد كشور را به مذاكره گره نزنيداتهام دزدی با هدف تخريب معاون اول رييس جمهور مطرح شده است
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نبود شفافیت در نرخ تسعیر ارز
 رئیس سازمان بورس در نامه ای به رئیس بانک مرکزی با انتقاد 
نسبت به عدم شفافیت در حوزه نرخ تسعیر در صورتهای مالی 
بانک ها و مؤسس��ات اعتباری، اعالم کرد: از نظر این س��ازمان 
با توجه به وظیفه حمایت از حقوق و منافع س��رمایه گذاران در 
بازار اوراق بهادار و ارتقای شفافیت شرکتهای پذیرفته شده در 
بورس مطابق با قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسالمی ایران 
این موضوع موجب عدم شفافیت و کاهش کارایی بازار گردیده 
اس��ت و چنین امری از هیچ مرجعی قابل پذیرش نیس��ت. به 
گزارش مهر، محمدعلی دهقان دهنوی نوشت: با توجه به وجود 
دارایی ها و بدهی های ارزی با اهمیت در صورت وضعیت مالی 
شرکتهای حاضر در صنعت »بانک ها و مؤسسات اعتباری« در 
بازار سرمایه کشور، موضوع نرخ مورد استفاده برای تسعیر این 
اقالم در صورتهای مالی از اهمیت زیادی برای استفاده کنندگان 
از صورتهای مالی این شرکتها برخوردار می باشد. وی ادامه داد: با 
توجه به نامه مدیریت کل مقررات بانک مرکزی، نرخ تسعیر اقالم 
پولی دارایی ها و بدهی های این بانک ها و مؤسس��ات اعتباری 
برای گزارشگری مالی پایان سال ۱3۹۹ معدل ۱2۹.000 ریال 
برای هر یور و۱۱0000 ریال برای هر دالر آمریکا تعیین شده 
در حالی که ابهام در دسترسی بانک ها به منابع ارزی با نرخ های 
اعالمی آن بانک، منجر به کاهش شفافیت اطالعاتی بانک های 
ثبت شده نزد این سازمان و اعتراض سهامداران مبنی بر تهیه 

صورتهای مالی بر مبنای اطالعات نادرست شده است.

بروز رسانی فهرست دریافت کنندگان ارز 
 بانک مرکزی در راستای شفاف سازی و اطالع رسانی عمومی 
فهرست دریافت کنندگان ارز دولتی و سامانه نیما را به روزرسانی و 
منتشر کرد.به گزارش مهر، بانک مرکزی در راستای شفاف سازی 
و اطالع رس��انی عمومی فهرس��ت دریافت کنندگان ارز دولتی و 
سامانه نیما را به روزرسانی و منتشر کرد.فهرست های انتشار یافته 
حاوی دریافت کنندگان ارز دولتی و نیمایی طی بازه زمانی 2۱ 

فروردین ماه ۱3۹۷ تا تاریخ ۱۸ فروردین ماه ۱400 است.

سقوط 9 هزار دالری بیتکوین 
 کوین مارکت کپ اعالم کرد: در 24 ساعت گذشته بیتکوین 
نزدیک به ۸ درصد قیمت خود را از دست داده و حاال در محدوده 
5۷ هزار دالر در نوس��ان اس��ت. البته بیت کوین حتی رقم 55 
هزار دالر را هم دید که نس��بت به بیش��ینه 64 هزار دالری این 
ارز مجازی که چند روز پیش به ثبت رس��ید، کاهش��ی حدود ۹ 
هزار دالری دارد. به طور کلی قیمت بیت کوین نسبت به هفته 

گذشته هم 3.۸ درصد کاهش یافته است.
 ب��ه گ��زارش ف��ارس در حالی که ارزش کل بازار بیت کوین به 
۱.2 تریلیون دالر نزدیک ش��ده بود، اما حاال به ۱.0۷ تریلیون 
دالر رس��یده اس��ت. در 24 س��اعت گذشته بیش از ۱.5 میلیون 
بیت کوین در بازار جهانی جابجا ش��ده و ارزش این معامالت 
۸۸ میلیارد دالر بوده است.تعداد بیت کوین های استخراج شده 
جهان هم حاال به ۱۸ میلیون و  6۸5 هزار و 350 توکن رسیده 
اس��ت. دیگ��ر ارزه��ای مجازی هم از فضای ریزش��ی بازار در 
ام��ان نب��وده ب��ه گونه ای که اتریوم بیش از ۸ درصد ریخت و به 

۹2۷۱ دالر رسید. 

کاهش 9 هزار واحدی شاخص بورس
 شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در یک روند ریزشی با 
کاهش ۹ هزار و 2 و احد همراه ش��د.به گزارش فارس، بورس 
اوراق بهادار تهران که بعد از نشس��ت مش��ترک رئیس سازمان 
بورس و نمایندگان ش��رکت های حقوقی تصمیم گرفته بودند 
24 هزار میلیارد تومان اوراق برای خرید س��هام منتش��ر کنند، 
این تصمیم فقط یک روز باعث بهتر شدن اوضاع بازار شد و از 
روزهای بعد شاخص کل در حال ریزش بوده است. روند بازار 
با ریزش همراه ش��د به گونه ای که در پایان س��اعت معامالت، 
ش��اخص کل با کاهش ۹ هزار و 3 واحد به رقم یک میلیون و 

224 هزار و ۷۷۸ واحد رسید.
همچنین شاخص کل با معیار هم وزن ۹0۱ واحد عقب نشینی 
داشته و به رقم 432 هزار و 45۸ واحد رسید.ارزش روز بازار در 
ب��ورس ته��ران ب��ه بیش از 4 میلیون و ۸۹0 هزار میلیارد تومان 
رس��ید.ارزش معام��الت فراب��ورس هم بی��ش از 5 هزار و ۸۸ 
میلیارد تومان بود، بنابراین ارزش معامالت بورس و فرابورس 
امروز به بیش از 6 هزار و 55۹میلیارد تومان رسید. امروز همه 
ش��اخص های بورس قرمز بودند اما میزان همه ش��اخص های  

زیر یک درصد بود.

هدایت جریان نقدینگی به سوی تولید
 کارش��ناس ب��ازار س��رمایه با بی��ان اینکه یک��ی از مهمترین 
کارکردهای بازار سرمایه هدایت نقدینگی به سمت تولید مولد 
است، گفت: رییس جمهوری در این زمینه اعالم کرده که جریان 
نقدینگی باید به س��مت تولید پیش برود، هیچ پروژه ناتمامی 
از دول��ت فعل��ی به دولت آینده منتقل نمی ش��ود و دولت آینده 
می��راث دار پروژه های ناتمام نخواه��د بود.امیرعلی امیرباقری 
گف��ت: در حقیق��ت تاکی��د روحانی بر حمایت واقعی از تولید بود 
که  به طور طبیعی در راستای صحبت های صورت گرفته توسط 
رهبر انقالب صورت می گیرد و باعث جریان نقدینگی به سمت 
س��رمایه گذاری بهینه می شود.این کارش��ناس بازار سرمایه با 
اشاره به اینکه در ابتدا باید اقدامات دستوری را تعریف و آن را 
شفاف سازی کرد، خاطرنشان کرد: هیجانی در سمت محدوده 
مثبت بازار در نیمه نخست سال ایجاد شد که همان هیجان در 
محدوده منفی و در نیمه دوم سال رخ داد و بازار در سال گذشته 
شاهد هیجان مثبت و منفی در بازار بود.وی افزود: در زمانی که 
بازار خیلی مثبت بود قیمت ها از ارزش ذاتی خود فاصله گرفتند 
و دچار حباب مثبت شدند و اکنون هم در تعدادی از سهام شاهد 
ایجاد حباب منفی در بازار هس��تیم.به گفته امیرباقری، ایجاد 
چنین روندی در بازار ناش��ی از هیجانی بود که بر روی جریان 

نقدینگی سوار و وارد بازار سرمایه شد. 

اقتصاد كالن

  گـروه اقتصـادی – كورش شرفشـاهی:  از هنگامی كه قيمت 
دالر روند صعودی را در پيش گرفت تا روزی كه از مرز 32 هزار 
تومـان عبور كرد، زمـان زيادی نمی گذرد. تهديدهای ترامپ 
به اندازه ای آشفته بازار ايجاد كرده بود كه سخن از دالر 50 و 
حتی 100 هزار تومانی به ميان می آمد، اما انتخابات آمريكا به 
صعود قيمت دالر پايان داد. اما زمزمه های بازگشت بايدن به 
برجام و پايان دادن به تحريمها، با تاخير روبه رو شد وهمين امر 
باعث شد تا مقداری دالر افزايش يابد، البته نقش دولت در گران 
كردن دالر نيز غير قابل انكار است. اما اكنون كه مذاكرات وين 
مطرح است، شاهد كاهش قيمت دالر و افزايش فروشندگان 
ارزی هستيم و به نظر می رسد بزودی شاهد شوک ارزی ناشی 

از اين مذاكرات هستيم. 

تشکیل صف فروش دالر  � 
با شدت گرفتن شیب کاهش قیمت دالر، صفوف فروش این ارز 
در بازار تشکیل شده است.به گزارش باشگاه خبرنگاران، صفوف 
فروش دالر در این بازار به درازا کشیده شده و در این شرایط مردم 
به علت اینکه احتمال کاهش نرخ دالر را می دهند به سمت صرافی 
ها برای فروش ارز رفته اند. این رویکرد باعث شده نرخ رسمی ارز 
در بازار آزاد با کاهش ۱۱0  تومانی به 23 هزار و ۸۸0 تومان برسد 

و خبرها از کاهش مجدد این نرخ ها حکایت می کنند.

نگرانی از اقتصاد بی ثبات � 
یکی از افرادی که دالرهای خود را برای فروش به صرافی دولتی 
آورده و مدتها در صف منتظر بود تا نوبتش فرا برسد و بتواند دالری 
که مدت ها قبل احتکار کرده به ریال تبدیل کند گفت: متاسفانه 
اقتصاد ما ثبات ندارد. همانطور که قیمت ها باال می رود، یکباره 
قیم��ت ه��ا پایین می آی��د و در این بین افرادی زیان می بینند که 
سرمایه های اندک دارند و برای حفظ قدرت خرید خود، ناچار شده 
اند ریال های خود را تبدیل به دالر سکه یا کاالهای دیگر کنند. 
وی گفت: یکی از مواردی که برای س��رمایه گذاران در بازارهای 
دالر مطرح است، اتفاقاتی است که در سیاست خارجی می افتد. 
هرگاه ارتباط ما با کش��ورهای دیگر به ویژه کش��ورهای غربی 
بهبود داشته، قیمت دالر پایین آمده یا به ثبات رسیده و هرگاه با 
کش��ورهای غربی به مش��کل خورده ایم، دالر و به تبع آن قیمت 
بقیه کاالها باال رفته است. این فروشنده دالر با اعالم اینکه نمونه 

آن را می توانیم در انتخابات آمریکا و شکس��ت ترامپ مش��اهده 
کنیم گفت: همینقدر که س��ایه دش��منی آمریکا بر س��ر ایران کم 
رنگ شد و با آمدن بایدن زمزمه های توافق به گوش رسید، شاهد 
کاهش عجیب دالر بودیم. وی با اعالم اینکه منتظر بودیم بایدن 
یکباره تحریم ها را بردارد که چنین نش��د گفت: دولت هم دلش 
نمی خواست قیمت دالر پایین بیاید.اما امروز مذاکرات وین چیز 
دیگری میگوید و گویا در آستانه رسیدن به توافقی هستیم که به 
تحریم ها پایان می دهد و درنتیجه دالرهای بلوکه شده ایران آزاد 
می شود و امکان فروش نفت وجود دارد، بنابراین کاهش قیمت 

دالر که رشد عجیبی داشته، دور از ذهن نیست.

بی اعتمادی مردم به مسووالن � 
 از سوی دیگر یکی از مسوول صرافی ها در خصوص هجوم عجیب 
م��ردم ب��رای فروش دالرهای خانگی گفت: مردم س��ابقه ذهنی 
عجیبی دارند و همواره از حافظه تاریخی خود بهره می برند. این 
مردم به خاطر دارند که یکباره قطعنامه 5۹۸ امضا شد و به دنبال 
آن یکب��اره قیم��ت همه کاالها و دالر پایین آمد. وی گفت: مردم 

به خاطر دارند که بس��یاری از فعاالن اقتصادی در نتیجه امضای 
این قرارداد به خاک سیاه نشستند، ورشکست شدند و کارشان به 
بیمارس��تان یا قبرس��تان کشید. بنابراین امروز هم این وحشت در 
بین مردم وجود دارد که یکباره قیمت ها سقوط کند. این صراف 
با یادآوری اینکه در نتیجه امضای برجام، گشایش مناسبی در آن 
مقطع به وجود آمد گفت: همان زمان ش��اهد آمدن ش��رکت های 
خارجی به ایران و رونق اقتصادی بودیم که به تبع آن اقتصاد به 
سوی ثبات می رفت و برای مدتی گرانی منتفی شده بود. این صراف 
با اعالم اینکه ریسک های بزرگ برای مردم معمولی کمرشکن 
است گفت: بسیاری در بورس سرمایه گذاری کردند و گمان می 
کردند این بازار به رونق می رسد، اما با بحرانی که در بازار بورس 
به وجود آمد، همه زندگی خود را از دست دادند. وی با اعالم اینکه 
شرایط اقتصادی به نوعی است که جرات اظهارنظر شفاف نداریم 
گفت: امروزه مردم همه چیز را متوجه میشوند و می توانند پیش 
بینی کنند که در نتیجه تحوالت اقتصادی و سیاس��ی، وضعیت 
ایران به چه شکل خواهد شد، به همین دلیل منتظر اظهارنظرهای 
مسئوالن نمی شوند. این صراف با ابراز تاسف از اینکه بی اعتمادی 

به مسئوالن بزرگترین معضل اقتصاد شده و به کشور ضربه می زند 
گفت: تا امروز هر آنچه مسئوالن اعالم کرده اند، عکس آن صورت 
گرفته است. این صراف با تاکید براینکه باید منتظر باشیم تا مردم 
خودشان به این نتیجه برسند که چه اقدامی بهتر است گفت: دلیل 
اینکه شاهد هجوم مردم به صرافی ها هستیم، برای آن است که 
تش��خیص داده اند سیاس��ت خارجی رو به بهبود اس��ت و باید دالر 

هایشان را به ریال تبدیل کنند.

آزادسازی پول های بلوکه شده  � 
یکی از مواردی که باعث فروش دالرهای خانگی ش��ده، زمزمه 
آزادسازی پولهای بلوکه شده ایران است. در این رابطه دبیرکل اتاق 
بازرگانی مش��ترک ایران و عراق با تش��ریح توافق ۱0 بندی ایران 
و عراق برای آزاد سازی پول های بلوکه شده، گفت: به سرانجام 
رس��اندن ای��ن رون��د به حدود یک ماه زمان نی��از دارد تا وضعیت 
معام��الت در ش��رایط عادی قرار بگی��رد و به زودی در این زمینه 
خبرهای خوبی خواهیم داشت.حمید حسینی گفت: در این توافق 
آمده که می توانند از پول های بلوکه ش��ده به صورت یورو، دالر 
و دینار اس��تفاده کنند و بانک هزینه ای بابت کارمزد آن دریافت 
نخواهد کرد.وی با اشاره به سایر شرایط این توافق،  افزود: از سوی 
دیگر ش��رکت های توانیر و گاز ایران باید ش��رکت های ایرانی را 
در نامه ای معرفی و تایید کنند و همچنین ش��رکت عراقی طرف 
معامله در زمینه دارو و غذا باید تخصص و سابقه کار داشته باشد.
دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق خاطرنشان کرد: بر 
اساس این دستورالعمل شرکت ایرانی کاالهای مورد نظر خود را 
از عراق خریداری کرده و زمانی که کاال وارد آب های ایران شود 
۹0 درصد و در زمان تخلیه بار ۱0 درصد باقی مانده از پول های 
ایران در بانک عراق آزاد خواهد شد.به گفته حسینی، طبق بخش 
دیگری از  این توافق، در صورت خرید اقالم کشاورزی و دارویی، 
تایید وزارت کشاورزی و دارویی عراق الزامی است و بعد از استعالم 
مالیاتی کاال قابل تبادل می شود.دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک 
ایران و عراق با تاکید بر اینکه در تالش هس��تیم تا ش��رکت های 
عراقی را وارد این روند کنیم، اظهار داشت: در صورتی که بخواهیم 
پول های ایران را در تجارت با ش��رکت هایی غیر از ش��رکت های 
عراقی آزاد کنیم نیاز است که شرکت مورد نظر در بانک تجارت 
عراق حس��اب باز کند تا بتوان هزینه کاالی خریداری ش��ده را به 

حساب شرکت خارجی پرداخت کنیم.

تجارت از صف فروشندگان دالر مقابل صرافی های دولتی گزارش می دهد

شوک ارزی مذاکرات وین

اخبار كوتاه

خروج از كشور تا سال 98 رشد نگران كننده ای داشت

مانع کرونا سر راه سفرهای خارجی ایرانیان 
 س��فرهای خارجی ایرانی ها در س��ال ۹6 به باالترین حجم خود 
رس��یده ب��ود؛ جمعیت��ی بالغ بر ۱0 میلی��ون و 542 هزار و ۹52 نفر 
در آن س��ال به خارج از کش��ور س��فر کردند که توجه دولتمردان و 
نمایندگان مجلس را برانگیخت. به گزارش ایس��نا در س��ال ۹۷ با 
افزایش هزینه عوارض خروج از کشور، حذف ارز مسافرتی، افزایش 
قیمت ارزهای خارجی و متعاقب آن افزایش هزینه بلیت هواپیما، 
به سفرهای خارجی شوک وارد شد و آمار آن ریزش پیدا کرد؛ در 
آن س��ال هفت میلیون و 242 هزار و 66۷ نفر به خارج از کش��ور 
سفر کردند. بنابر نظر آژانس داران و فعاالن گردشگری، در سال ۹۷ 

سفرهای خارجی از سبد قشر متوسط جامعه و 
بیشتر دانشجویان حذف شد.

س��النامه آماری وزارت گردش��گری نش��ان 
می ده��د آمار س��فرهای خارجی ایرانی ها در 
س��ال ۹۸ تا پیش از ش��یوع وی��روس کرونا، 
دوباره روند افزایشی را در پیش گرفته بود. ۹ 
میلیون و 5۱۷ هزار و ۱۱ نفر در آن س��ال به 

خارج از کش��ور س��فر کرده اند که  در قیاس با س��ال ۹۷ این سفرها 
مجموعا 3.4۹ درصد بیش��تر بوده اس��ت. نظر برخی کارشناسان 

گردشگری بر این است که این آمار در نسبت 
جمعیت ۸5 میلیون نفری ایران، عدد بزرگ و 
قابل توجهی نیست. جدول آماری منتشرشده 
در سالنامه وزارت میراث فرهنگی، گردشگری 
و صنایع دستی نیز نشان می دهد، اگرچه سفر 
مردم ایران به خارج از کشور در سال ۹۸ روند 
افزایشی را آغاز کرده، اما در بیشتر ماه ها تراز 
آن منفی بوده است و فقط در چندماه خرداد، تیر، مرداد، شهریور و 
مهر درصد تغییرات آمار سفر به خارج از کشور در قیاس با سال ۹۷ 

مثبت و افزایشی بوده است. این روند از آبان ماه سال ۹۸ با افزایش 
نرخ بنزین و وقایع داخلی و بین المللی رو به افول رفته و در اسفندماه 
با ش��یوع ویروس کرونا، س��فرهای خارجی تا بیش از ۸۹ درصد 
کاهش داشته است. مقصد این مسافران مشخص نشده، اما بنابر 
اظهارنظر معاونت گردشگری وزارت میراث فرهنگی، کشورهای 
زیارتی، ترانزیتی و ارزان، بیش��ترین مقصد س��فر ایرانی ها بوده اند 
که مطابق داده های منتشرشده در سال ۹۷، بیشترین حجم سفر 
ایرانی ها به کش��ورهای عراق، ترکیه، امارات، گرجس��تان، آلمان، 

قطر و عربستان انجام می شود. 

تاثیر گرانی ارز بر مثبت  شدن تراز تجاری مناطق آزادخروج بورس از روند منطقی و رویکرد توده ای
 بسیاری از صاحب نظران بر این باورند که بازار سرمایه تحت تاثیر ابهامات موجود در 
شرایط اقتصادی و سیاسی کشور از جمله قیمت دالر، وضعیت مذاکره با آمریکا، انتخابات 
ریاست جمهوری و... است و به همین دلیل نمی توان گفت دامنه نوسان نامتقارن تصمیم 
۱00 درصد نادرستی به شمار می آید. در این راستا تحلیلگر بازار سرمایه به ایسنا گفت: 
دامنه نوسان نامتقارن و دامنه منفی دو یا سه درصد باعث می شود سهم ها اصالح قیمت 
نداشته باشند و برای ریسک پذیرهایی که با وجود ابهامات می خواهند سهمی بخرند، 
جذابیت قیمت نداشته باشند. روزبه شریعتی ادامه داد: بسیاری از سهم ها با قیمت یک 

ماه پیش خود معامله می شوند. این تصمیم بر اساس منطقی که گرفته شد، تصمیم درستی بود، زیرا در بازاری که از روند 
منطقی و نرمال خود خارج شده و رفتار توده ای به خود می گیرد می تواند اتفاقات زیادی رخ دهد. تحلیلگر بازار سرمایه با بیان 
اینکه اگر دامنه نوسان منفی پنج درصد باقی می ماند، بازار نقدشوندگی داشت اما باعث ریزش غیرمنطقی بسیاری از سهم 

ها می شد، اظهار کرد: این اتفاق در همه جای دنیا منطقی است.

مدیر هماهنگی مناطق ویژه اقتصادی ش��ورای عالی مناطق آزاد گفت: افزایش 
قیمت ارز در مثبت ش��دن تراز تجاری مناطق آزاد تأثیر چندانی نداش��ته اس��ت.به 
گزارش تس��نیم، جواد عباس��پور اظهار کرد: تراز تجاری مناطق آزاد در س��ال ۹2 
منفی و میزان واردات بیشتر از صادرات و حدود یک میلیارد دالر بود اما در سال 
۹۷ به 2۷3 میلیون دالر رسید و در سال ۹۸ هم صادرات از واردات پیشی گرفت 
و تراز مثبت شد.وی با بیان اینکه تراز تجاری مناطق آزاد در دو سال اخیر مثبت 
شده و به باالی ۱00 میلیون دالر رسیده افزود: این درحالی است که تراز تجاری 

کل کشور در همین بازه زمانی منفی بوده و این نشانه تغییر عملکرد در مناطق آزاد است.وی با بیان اینکه افزایش 
قیمت ارز در مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد تأثیر چندانی نداشته گفت: کمبود ارز در کشور و لزوم بازگشت 
ارز حاصل از صادرات به س��امانه نیمایی، باعث ش��ده که برخی صادرکنندگان رقم صادرات خود را واقعی اعالم 

نکنند درصورتیکه رقم اصلی صادرات در کل کشور با آمارهای موجود متفاوت و بیشتر است.

  اس��تاد اقتصاد دانش��گاه در پاسخ به اینکه نرخ منطقی 
دالر برای اقتصاد ایران چقدر است گفت: نرخ منطقی 
دالر آن اس��ت که با رش��د اقتصادی 6 درصد، بیکاری 
زیر ۱0 درصد و تورم حدود ۱5 درصد سازگار باشد. این 
قیمت باید زیر ۱0 هزار تومان باشد. یعنی دالر ۱0 هزار 
تومانی می تواند هزینه های تولید را پایین بیاورد، نرخ 
بیکاری را کاهش دهد و با رشد اقتصادی باال زمینه های 

کاهش منطقی تورم را هم فراهم کند.
وی گفت: در شرایط کنونی بانک مرکزی خوب عمل 
می کند و مدیریت آن بر بازار ارز درست است. اما این 
مدیریت درست باید قباًل هم اعمال می شد. یعنی زمانی 
ک��ه قیم��ت دالر در قیمت های 4 هزار تومان و یا حتی 
۱2 هزار تومان هم بود می شد با مدیریت درست قیمت 
دالر را کنترل کرد. دست کم در دوره تحریم ها می توان 
ب��ا ذخای��ر ارزی که در اختیار بانک مرکزی وجود دارد 

بازار را مدیریت کرد. مدیریت فعلی در ش��رایط کنونی 
این کار را انجام می دهد.

آلبرت بغزیان به ایرنا گفت: دولت دخل و خرج خود را 
بر اساس قانون بودجه مصوب مجلس تنظیم می کند. 
یکی از موارد مهم در قانون بودجه تعیین نرخ تس��عیر 
ارز است. به زبان ساده یعنی نرخی که دولت بر اساس 
آن دالرهای خود را به بانک مرکزی می فروش��د. به 
لحاظ نظری دولت نمی تواند فراتر از نرخ تس��عیر ارز 
قیم��ت درآمده��ای دالری خود را محاس��به کند. اگر 
درآمدهای پیش بینی شده دولت در بودجه کاهش یابد، 
به عبارتی، دولت دچار کسری بودجه شود ممکن است 
یکی از راه های جبران، افزایش قیمت دالر باش��د. اما 
این راه تنها به تعویق کسری بودجه، هم در هزینه های 
جاری و هم در هزینه های عمرانی به س��ال های بعد 

منجر می شود.
وی گفت: درس��ت اس��ت که دولت بزرگترین عرضه 
کننده دالر است اما همزمان بزرگترین متقاضی ارز نیز 
به حساب می آید. یعنی اگر دالر گران شود متناسب با 
آن سطح عمومی قیمت ها هم باال می رود و در نتیجه 
هزینه ه��ای دولت نی��ز افزایش می یابد. پس منطقی 
نیس��ت که دولت با گراتر کردن قیمت ارز هم تورم و 
گرانی و در نتیجه نارضایتی در جامعه را رقم بزند و هم 

هزینه های خودش را نیز افزایش دهد.

 رئیس کل بانک مرکزی گفت: بانک ها باید به نرخ های 
س��ود مصوب ش��ورای پول و اعتبار پایبند باشند و در این 
زمین��ه معاونت نظارت بانک مرکزی با تخلفات برخورد 

خواهد کرد.
به گزارش مهر، عبدالناصر همتی در نخس��تین جلس��ه 
دوره ای سال ۱400 با مدیران عامل بانک ها، سال گذشته 
را از منظر فشار اقتصادی بر اقتصاد ایران بی سابقه خواند 
و گفت: س��ال گذش��ته با وجود تمام مشکالتی که برای 
اقتصاد کش��ورمان حادث شد، شاخص های نظام بانکی 

به سمت بهبود حرکت کرد.
رئیس ش��ورای پول و اعتبار با بیان اینکه بانک مرکزی 
تالش بسیاری برای کنترل نقدینگی انجام داد گفت: سال 
گذش��ته تالش ها و فعالیت های بسیاری را برای کنترل 
نقدینگی به کار بستیم که اگر این تالش ها نبود، نقدینگی 

به مراتب به بیش از این میزان می رسید.
همتی با تأکید بر لزوم پایبندی بانک ها به نرخ های سود 
مصوب شورای پول و اعتبار تاکید کرد: ضروری است که 
در این زمینه معاونت نظارت بانک مرکزی، نظارت خود 
را تش��دید و با بانک هایی که نرخ ها را رعایت نمی کنند، 
برخورد الزم را به عمل آورد. همچنین بانک ها باید نرخ 
س��ود تس��هیالت مصوب شورای پول و اعتبار را رعایت 
کنند و در تسهیالت دهی به منابع و مصارف خود دقت 
داش��ته باش��ند. رئیس کل بانک مرکزی ضمن تاکید بر 

اهمیت فعالیت نظام بانکی در زمینه فرهنگ س��ازی در 
خصوص اجرایی کردن قانون جدید چک یادآور شد: از 
آنجایی که پیاده سازی قانون جدید چک از سوی مجلس 
ش��ورای اس��المی و بانک مرکزی حائز اهمیت است، لذا 
شبکه بانکی باید در تالش باشد همکاری ها در این زمینه 
را افزایش دهند چرا که هدف از اجرای این قانون افزایش 
شفافیت است. رییس شورای پول و اعتبار با انتقاد از اضافه 
برداش��ت بانک ها از بانک مرکزی تصریح کرد: اضافه 
برداشت بانک ها به نوعی تخلف تلقی می شود و بانک ها 
در فرایند جایگزین آن می توانند از طریق عملیات ریپو و 

واگذاری اوراق، اضافه برداشت را جبران کنند.
همتی گفت: اگر روزی بانک مرکزی بدهکار دولت باشد، 
به معنای آغاز حکمرانی درست در اقتصاد و مهار و کنترل 
تورم خواهد بود و معنایش آن است که دولت می تواند نزد 

بانک مرکزی سپرده گذاری کند.

همتی از تالش برای كنترل نقدينگی خبردادبغزيان با توجه به شرايط كنونی تشريح كرد

ايران زير فشار اقتصادی بی سابقه قيمت منطقی دالر كمتر از 10 هزار تومان 



4
دوشنبه 30 فروردين 1400   6 رمضان 1442   شماره 2126
M o n 1 9 A p r . 2 0 2 1 8 p a g e 

 ورود بیش از ۵۰۰ هزار تن بار 
به بندرخشک پیشگامان 

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیش��گامان؛محمدرضا 
شهس��واری اظهار کرد: در س��ال گذش��ته به رغم شرایط حاکم 
بر اقتصاد و تولید ناش��ی از ش��یوع ویروس کرونا، بیش از 500 
هزار تن انواع بار به صورت ریلی و جاده ای وارد بندرخش��ک 
پیشگامان شده است.وی با بیان اینکه این بارها شامل بارهای 
س��ردخانه ای، گمرکی و انواع بارهای فله بوده اس��ت، افزود: 
سنگ آهن، کنسانتره سنگ آهن، کلینکر سیمان، انواع میوه، 
ماشین آالت صنعتی و انواع غله را از جمله بارهای ورودی به 
بندرخشک پیشگامان در مدت یک سال عنوان کرد.مدیرعامل 
بندرخش��ک پیش��گامان همچنین با اشاره به افتتاح رسمی فاز 
اول این مجموعه با حضور معاون اول رئیس جمهور در س��ال 
۹۹، گف��ت: تس��هیالت وی��ژه ای از جمل��ه تخفیف حمل ریلی 
محص��والت ب��ه برخی مقاصد ب��رای صادرکنندگان و تخفیف 
ه��ای وی��ژه انبارداری برای واردکنندگان کاال در بندرخش��ک 
پیش بینی ش��ده اس��ت. شهس��واری ادامه داد: فاز اول شرکت 
تعاونی بندر خشک پیشگامان سردخانه ۱5 هزار تنی، دو باب 
انبار ۱0 هزار متر مربعی، گمرک و شانتینگ یارد، اتصال ریلی 
ایستگاه بندرخشک به ریل سراسری کشور را شامل می شود 

و آماده ارائه خدمات به بازرگانان است.

کرونا جان ۴۰ نفر را در استان همدان گرفت
رئیس دانش��گاه علوم پزش��کی ابن سینای همدان با بیان اینکه 
کرونا طی دو روز در مجموع جان 40 نفر از هم استانی هایمان 
را گرفت، گفت: ظرفیت تخت های بیمارس��تان های اس��تان در 
حال تکمیل ش��دن اس��ت. دکتر رش��ید حیدری مقدم در ستاد 
مقابله با کرونای استان همدان، با تأکید بر اینکه مردم به طور 
جدی از دورهمی های خانوادگی و شرکت در اجتماعات پرهیز 
کنند، اظهار کرد: شرکت در اجتماعات در شرایط کنونی بسیار 
خطرن��اک اس��ت. وی با بیان اینک��ه ظرفیت اغلب تخت های 
بیمارستان و ICU تکمیل است، مطرح کرد: اکسیژن سازهای 
ما در استان با حداکثر توان فعالیت دارند اما پاسخگوی این موج 

از شیوع کرونا در استان نیست و باید مردم رعایت کنند.
رئی��س دانش��گاه علوم پزش��کی ابن س��ینا تأکید ک��رد: تعداد 
فوتی ه��ای کرونای��ی در همدان در یک ماه اس��فند 20 نفر بود 
این در حالیس��ت که فقط در 25 و 26 فروردین ماه، 4۱ نفر بر 

اثر ابتال به کرونا در استان فوت شده اند.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه متأس��فانه در 25 فروردین 2۱ نفر و در 26 
فروردین ۱۹ نفر به علت ابتال به کرونا در استان همدان فوت 
ش��دند، خاطرنش��ان کرد: موج چهارم کرونا بس��یار سهمگین و 

گسترده است، مردم باید مراقب باشند.
 به نقل از کمیته اطالع رس��انی س��تاد مقابله با کرونا ویروس 
اس��تان همدان، معاون سیاس��ی، امنیتی استاندار همدان نیز با 
تأکید بر اینکه روزهای سختی را در پیشرو داریم، گفت: مردم 

همکاری  کنند تا از این بحران به سالمت عبور کنیم.
مصطفی آزادبخت با بیان اینکه تردد وسایل نقلیه در شهرهای 
با وضعیت قرمز ممنوع است، افزود: تالش های کادر بهداشت 
و درمان و س��تاد اس��تانی و شهرس��تانی مقابله با کرونا قابل 
تقدیر اس��ت. وی با اش��اره به اینکه سیاست ستاد استانی مقابله 
با کرونا، منطبق بر سیاس��ت ها و مصوبات س��تاد ملی کرونا و 
وزارت بهداش��ت و درمان اس��ت، به شهروندان همدانی توصیه 
ک��رد: ب��ه طور ج��دی پروتکل ها را رعای��ت و از دورهمی های 

خانوادگی پرهیز کنند.

 نشست هم افزایی مدیران سازمان های 
تخصصی شهرداری گرگان

نخس��تین نشس��ت هم افزایی وتبادل نظر مدیران س��ازمان 
های تخصصی ش��هرداری گرگان برگزارشد.به گزارش روابط 
عموم��ی ش��هرداری گرگان پس ازموافق��ت وحمایت دکترداد 
بودش��هردارگرگان درخص��وص ایجادمرکزآموزش وتوس��عه 
فرهنگ ش��هروندی درس��ازمان فرهنگی اجتماعی وورزشی 
ش��هرداری گرگان نخس��تین هم افزایی برای تبادل نظر وارائه 
پیش��نهادباحضورمدیران مس��ئوالن آموزش وروابط عمومی 
های س��ازمان آتش نشانی وخدمات ایمنی سیمامنظروفضای 
س��بز حمل ونقل وفرهنگی ورزش��ی شهرداری گرگان تشکیل 
شد.دراین نشست استفاده ازاندیشه روانشناسان جامعه شناسان 
نویسندگان مدرسان طنزپردازان تعیین اولویت هاایجادبخش 
ه��ای تخصصی خانه ه��ای فرهنگ صداوس��یماکانال های 
ارتباطی وخبری س��ازمان ها وارزیابی وضعیت موجود وتامین 

رفع نیازهای شهروندان مورد توجه وتاکیدقرارگرفت.

بخشنامه های خلق الساعه به تولید کنندگان 
آسیب فراوان می رساند

جلیل کریمی- رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
استان البرزگفت:نامگذاری سال جاری به نام "تولید، پشتیبانی ها، 
مانع زدایی ها توسط مقام معظم رهبری  نشان از اهمیت مسائل 
اقتصادی و کمک به تولید دارد. پرهام رضایی با اشاره به الزامات 
ب��رای تحق��ق منوی��ات رهبری در این حوزه اف��زود: محور مانع 
زدایی ها در ش��عار س��ال جاری مس��یر را برای فعاالن مرتبط با 
حوزه های مختلف اقتصادی مشخص می کند . به عنوان نمونه 
اف��رادی ک��ه در بخش ه��ای دولتی فعال هس��تند باید در بطن 
موضوعات اقتصادی ورود کرده و مشکالت خاص سد راه تولید 
را بررس��ی کنند. وی با بیان اینکه مواردی مانند نبود مواد اولیه 
واحدهای تولیدی و صنعتی مرتبط به پیگیری و تصمیم گیری 
در سطح کالن کشور است ، افزود : متاسفانه در سال ۹۹ شاهد 
صدور یکس��ری بخش��نامه های خلق الس��اعه بودیم که این امر 
سبب شد تا ضربه سنگینی به اقتصاد کشور از جمله حوزه تولید 
وارد شود. رضایی با اشاره به اینکه در سال گذشته تولیدکنندگان 
هر روز منتظر صدور بخش نامه های جدید بودند، عنوان کرد: با 
هر بخش نامه صنعتگران دغدغه و این نگرانی را داشتند که آیا 

قرار است لطمه ای به تولید آنها وارد شود یا خیر. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

افزایش رضایتمندی شهروندان از 110رسیدگی به 700 هزار پرونده قضایی در سال 99 
عالیه رضوانی- رئیس کل دادگستری استان البرزدردیدار با اعضای هیئت مدیره 
کانون وکالی دادگس��تری اس��تان ،نگاه مثبت مجموعه قضایی اس��تان به وکال 
را تبیین کرد و گفت: وکیل در تمیز حق و فرایند رسیدگی می تواند کمک قابل 

توجهی به قضات داشته باشد.
حس��ین فاضلی هریکندی با تبیین سیاس��ت دادگس��تری اس��تان برای گسترش 
جغرافیایی خدمات قضایی در همه نقاط استان با ایجاد مجتمع های قضایی جدید 
به منظور دسترسی همگانی به این خدمات افزود: این انتظار از وکال وجود دارد 

که بسترهایی را فراهم کنند تا همه اقشار جامعه بتوانند از حق داشتن وکیل بهره مند شوند.
وی  مختومه شدن بیش از ۷00 هزار پرونده در سال ۹۹ را با وجود مشکالت منابع انسانی، اقدامی مهم دانست 
و گفت: همکارانم در مجتمع های قضایی و شورای حل اختالف در سال گذشته عالوه بر رسیدگی به این تعداد 
پرونده توانس��تند بیش از 22 درصد پرونده های مانده از س��ال های قبل که معادل 2۸ هزار پرونده بود را مختومه 
کنند و یکی از اس��تان های برتر در این زمینه باش��ند؛ در حالی که میانگین مختومه کردن پرونده های مانده در 

کشور، ۱2 درصد بوده این رقم در استان البرز به 22 درصد رسید.

 معاون عملیات ناجا در مراسم راه اندازي یگان فوریت هاي پلیسي ۱۱0 در غرب 
اس��تان تهران، از افزایش  ۹5 درصدی رضایتمندی ش��هروندان از مرکز فوریت 

های پلیسی  ۱۱0 خبر داد.
 علی کیوانی – شهریار ، ردار " ساجدی نیا" در مراسم راه اندازي یگان فوریت هاي 
پلیسي ۱۱0 با عرض تبریک به مناسبت  حلول ماه مبارک رمضان و گرامیداشت 
یاد شهدا و امام شهیدان، بیان داشت: امیدوارم در سال های آینده خدمتگذاران 
خوبی  برای مردم ایران اسالمی باشیم و امنیت پایدار را در میهن عزیزمان برقرار 

کنیم و خدمات ویژه ای را باید به شهروندان برسانیم و خداوند توفیق بدهد که ادامه دهنده راه شهدا باشیم.
معاون عملیات ناجا در ادامه این مراس��م تصریح کرد: در این دهه که دهه س��وم فعالیت ۱۱0 اس��ت،  ما توانس��تیم 

طرح تجمیع را در بحث اپراتورهای ۱۱0 اجرا کنیم که ۹5 درصد افزایش رضایتمندی مردمی را شاهد بودیم.
ای��ن مق��ام ارش��د انتظام��ی بی��ان داش��ت: ما چند گام را در ای��ن خصوص در نظر گرفتیم ک��ه اولی تجمیع، دومی 
هوشمندس��ازی و س��ومی فوریت های پلیس��ی موتوریزه اس��ت، تا بتوانیم س��رعت بیش��تری را در ارائه خدمات به 

شهروندان انجام دهیم.

فراخوان جایزه ساالنه جامعه منتقدین و نویسندگان معماری
فراخ��وان نخس��تین جایزه س��االنه ۱400 جامع��ه منتقدین و 
نویس��ندگان معماری با موضوع »نقد معماری ایران در س��ده 

واپس�ین« منتشر شد.
به گزارش دبیرخانه نخس��تین جایزه س��االنه جامعه منتقدین و 
نویس��ندگان معماری، مهش��ید معتمد دبیر و مدیر برگزاری این 
رویداد گفت: در هنگامه ورود به س��ده جدید، الزم اس��ت تا با 
نگاهی انتقادی به معماری معاصر ایران بنگریم و در راس��تای 
کنش��گری تخصصی، فراتر از س��بک ها و س��الیق، به بررسی 

مفاهیم ضروری بپردازیم.
وی با اشاره به این که جامعه منتقدین و نویسندگان معماری با 
رویکرد انتقادی نسبت به مسائل شهر و معماری در دی ماه سال 
۱3۹۹ آغاز به کار نموده و درصدد است تا با برگزاری فراخوان 
نخستین جایزه ساالنه خود بستری را فراهم آورد تا منتج به یک 
هم افزایی و هم اندیشی جمعی شود، تصریح کرد: این مسابقه با 
هدف ترویج فرهنگ نقدپذیری، شناسایی استعدادهای جوان و 

طرح آراء بدیع در زمینه نقد معماری انجام می پذیرد.
مدیربرگزاری این جایزه عنوان کرد: تمامی افراد فعال در حوزه 
هنر و معماری؛ نویس��ندگان و اهل قلم؛ اس��اتید، دانشجویان و 
فارغ التحصیالن معماری، شهرسازی و هنر و معماران حرفه ای 

می توانند در این فستیوال شرکت کنند.
معتمد مهمترین هدف برگزاری این فستیوال را ترویج و اعتالی 
فرهنگ نقد و نّقادی معماری در ایران برشمرد و افزود: شناسایی 
و تشویق استعدادهای جوان در عرصه نقد و نویسندگی معماری، 
ارتقای ظرفیت پذیرش نقد در میان معماران و جامعه معماری 
ایران، فراهم نمودن بس��تر و پایگاه مناس��ب برای گردآوری 
نوش��ته های معتبر در حوزه نقد معماری معاصر ایران و مطرح 

ک��ردن دیدگاه ه��ا و آرای جدی��د و نکات 
نادی��ده در آثار ش��اخص معماری معاصر 
ایران، از دیگر اهداف برگزاری این جایزه 

ساالنه هستند.
وی با اشاره به انتخاب آگاهانه و هوشمندانه 
اثر معماری برای تحلیل و نقد خاطرنشان 
کرد: بدیهی است آزاد بودن انتخاب بنا برای 

نقد به معنای انتخاب هر اثری برای نوشتن نقد درباره آن نبوده 
و باید دقت کافی در این زمینه صورت گیرد؛ آش��نایی و تس��لّط 
کامل نویس��نده به اثر معماری منتخِب وی و صّحت توصیفات 
او از آن بنا؛ پرداختن به ویژگی های نادیده یا کمتر دیده شدهاثر 
معمارِی منتخب؛ معّین بودن »روش نقد« در متن ارائه ش��ده: 
داوران بتوانند نقد آن نویسنده را در زمره روش ها و رویکردهای 
مرسوم نقد دسته بندی کنند؛ جسارت در نقد، اظهار آزادانه نظر 
و اجتناب از ارائه متن هایی که ش��اکله اصلی آن را معرفی بنا یا 
تش��ریح خصوصیات معمار تش��کیل می دهد؛ رعایت انصاف در 
نقد، بری بودن نقد از مسائل شخصی، رعایت مسائل اخالقی و 
حقوق آثار هنری؛ غلبه استدالل منطقی در نقد به جای تکیه بر 
روش اس��نادی و اس��تناد به این یا آن: نقد بیش��تر به دنبال کشف 
تناقض ها از خود اثر و بیانیه آن باشد تا آنکه بر اساس گفته های 
دیگران نقد انجام شود؛ سادگی در بیان و در عین حال پرداختن به 
پیچیدگی های خلق اثر و مسائل نهفته در آن و استفاده هدفمند از 
تصاویر و دیاگرام ها به جهت غنی تر ساختن بدنه  نقد معیارهای 

اصلی ارزیابی این فستیوال هستند.
مس��ئول برگ��زاری جای��زه س��االنه ۱400 جامع��ه منتقدین و 
نویس��ندگان معماری با بیان این که ثبت نام و ارس��ال اثر در 

فستیوال رایگان و بدون پرداخت هیچ گونه 
هزین��ه ای اس��ت عنوان ک��رد: ثبت نام و 
ارسال آثار صرفًا از طریق پایگاه اینترنتی 
مس��ابقه انجام خواهد ش��د، برای شرکت 
در مس��ابقه، ی��ک فای��ل pdf حاوی متن 
و تصاوی��ر ی��ا دیاگرام ه��ا با حجم حداکثر 
20 مگابای��ت در پای��گاه اینترنتی جامعه 

منتقدین و نویسندگان بارگذاری شود.
وی درادام��ه تاکی��د کرد: دریافت آثار تنها بصورت الکترونیکی 
میس��ر اس��ت و عالقه مندان از ارس��ال نسخه چاپ شده یا لوح 
فشرده خودداری نمایند، همچنین حجم نوشتار آزاد و بر عهده 
شرکت کنندگان است اما پیشنهاد می شود مطالب در بازه ای بین 
۱500 تا 5000 کلمه تنظیم شوند، همچنین آثار ارسالی باید با 
فونت  Mitra یا Nazanin، سایز ۱4 و فاصله خطوط ۱.۱5 در 

صفحه A4 و کادربندی Normal تنظیم شوند.
معتمد یادآور ش��د: نام گذاری فایل باید به نام ش��رکت کننده و 
به این صورت باش��د: Ali.Mohammadi، ش��رکت کنندگان 
از درج اس��امی نویس��نده)گان( در متن نوش��تار اکیداً خودداری 
فرمایند، هر ش��رکت کننده مجاز به ارس��ال تنها یک اثر برای 
این مسابقه است، شرکت در مسابقه بصورت گروهی، به شرط 
تضمین عدم تعارض منافع نویس��ندگان، مجاز اس��ت، چنانچه 
نوش��تار ارس��الی پیش از این )در مطبوعات یا فضای مجازی 
رس��می( انتش��ار یافته، در زیرنویس صفحه اول با ذکر محل و 

تاریخ انتشار قید شود.
وی اف��زود: پایبن��دی به الزام��ات قانونی و رعایت حقوق مادی 
و معنوی پدیدآورندگان، از مقررات مورد تأکید مس��ابقه اس��ت، 

اح��راز ع��دم اصال��ت اثر در ه��ر مرحله، عالوه ب��ر حذف اثر از 
مسابقه مشمول محرومیت های دیگر و جبران خسارت خواهد 
بود، همچنین برگزارکننده مجاز به انتخاب و انتش��ار س��ایر آثار 
انتخاب نش��ده بنا به صالحدید می باش��د، الزم به ذکر است که 
اعضای اصلی جامعه منتقدین و نویس��ندگان معماری )که نام 
ایش��ان در پایگاه رس��می ذکر ش��ده اس��ت( مجاز به شرکت در 

این رقابت نیستند.
معتمد با اشاره به این که آغاز دریافت آثار 2۱ فروردین ماه سال 
ج��اری خواه��د ب��ود، بیان کرد: عالقه من��دان تنها تا 2۱ تیرماه 
فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه مس��ابقه ارس��ال کنند، آثار 
دریافت��ی ت��ا 2۱ مردادم��اه داوری و نتایج نهایی آن تا 23 مرداد 

اعالم خواهند شد.
مدیر برگزاری مس��ابقه گفت: مهرداد ایروانیان، پریسا ستایش، 
سجاد سلیمانزاده، حسام عشقی صنعتی، وحید قبادیان، اشکان 
قش��قایی و حمید ناصرخاکی به عنوان داوارن اصلی و علیرضا 

کریمی کلور داور جایگزین این مسابقه هستند.
وی خاطرنش��ان کرد: این مس��ابقه با مشارکت و حمایت معنوی 
کمیس��یون عمران مجلس ش��ورای اسالمی، معاونت پارلمانی 
وزارت صمت، رسانه آرمان شهر جهانی و انتشارات فکر نو و به 

همت جامعه منتقدین و نویسندگان معماری برگزار می شود.
عالقه مندان جهت ثبت نام، ارسال آثار و کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به پایگاه اینترنتی جامعه منتقدین و نویسندگان مراجعه 
کنند و یا با شماره تلفن 0۷۱323463۹۸ درساعات اداری، شماره 
واتسپ0۹3۹۱۱۱05۷3 و یا از طریق حساب کاربری اینستاگرام 
info@ و sacw@gmail.com و ایمیل ه��ای sacw.ir@

sacw.ir با دبیرخانه این مسابقه در ارتباط باشند.

خوزستان :معاون امور عمرانی استانداری خوزستان گفت: 
در سال های اخیر دولت اقدامات بسیار موثری در خوزستان 
در حوزه برق انجام داده اس��ت که باعث ش��ده ظرفیت 
منصوبه پست های فوق توزیع و همچنین تولید برق در 

خوزستان افزایش پیدا کند.
فاضل عبیات در مراس��م افتتاح 6 پروژه فوق توزیع برق 
خوزس��تان ک��ه ام��روز 24 فروردین ماه ب��ا حضور ویدئو 
کنفرانس��ی وزیر نیرو برگزار ش��د در محل دیسپاچینگ 
جنوب غرب در اهواز ، اظهار کرد: افتتاح چنین طرح هایی 
در خوزستان گام بسیار بلند در راستای حمایت و پشتیبانی از 

تولید و تامین برق مطمئن و پایدار در خوزستان است.
 وی افزود: در س��ال های اخیر خطوط انتقال فوق توزیع 
برق افزایش طول و کیفیت داشته اند و همچنین هادی 

های با ظرفیت باال افزایش طول داش��ته اند که بیانگر 
اقدامات خوب وزارت نیرو در اس��تان خوزس��تان در حوزه 
برق است. معاون امور عمرانی استانداری خوزستان با بیان 
اینکه تجهیزات و تاسیسات مرتبط با بحث شبکه های 
فوق توزیع برق در خوزس��تان افزایش داش��ته اند، عنوان 
کرد: هماهنگی هایی در بحث مدیریت مصرف برق در 
خوزس��تان با وزارت نیرو انجام ش��ده اس��ت به شکلی که 
بحث روند رشد بار در یکی از سال های اخیر در خوزستان 
منفی شد و در دوسال متوالی ۹۷ و ۹۸ آهنگ رشد بار در 

خوزستان ثابت ماند.
ب��ر اس��اس این گ��زارش؛ در دومین هفته پویش #هر_

هفته_الف_ ب _ ایران، شش پروژه پست و خط شرکت 
برق منطقه ای خوزستان، شامل فاز اول پست ۱32 به 33 
کیلو ولت سردش��ت دزفول به ظرفیت ۱2 مگاولت آمپر 
و خط ورودی این پست به طول 66 کیلومتر مدار، پست 
۱32 به ۱۱ کیلو ولت GIS بید بلند ماهشهر به ظرفیت 50 
مگاولت آمپر و خط ورودی این پست به طول 3 کیلومتر 
مدار و پس��ت ۱32 به 33 کیلو ولت پاک چوب ش��وش به 
ظرفی��ت ۸0 مگاول��ت آمپ��ر و یک کیلومتر مدار با ارزش 
س��رمایه گذاری چهار هزار و 60 میلیارد ریال، با دس��تور 

وزیر افتتاح رسمی شدند.

 گیالن_فرحی؛ به گزارش روابط عمومی به نقل از ایرنا، 
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن از آغاز 
اج��رای پویش ملی آجرهای مهربانی با هدف س��اخت 
مدرس��ه در ماه مهمانی خدا در این اس��تان خبر داد. علی 
دقیق افزود : در اجرای این پویش عالقمندان در گیالن 
برای مش��ارکت در امر خیر مدرس��ه سازی حتی به اندازه 
   www.ajorBajor.ir هزینه یک آجر می توانند به سامانه
و یا "مهر مدرسه" http://MehreMadrese.ir مراجعه 
و استان گیالن را انتخاب کرده و پس از اهدای کمک، 
پوستری هم با عکس خود یا افراد خانواده شان دریافت 

کنند.
وی ضمن قدردانی از حمایت های مردم گیالن از آموزش 
و پرورش و توسعه فضاهای آموزشی ایمن اضافه کرد: 
مردم این استان با کمک های خود در امر مدرسه سازی 
اجازه نمی دهد حسرت داشتن فضای آموزشی مناسب 

در دل  فرزندانشان بماند.
مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیالن با بیان 
اینک��ه آین��ده فرزندان ما به همت ب��زرگ مردان و زنان 
این سرزمین، درخشان خواهد بود، خاطر نشان کرد: ماه 
مهربانی خدا فرصت مغتنمی  اس��ت که بتوان با دس��تان 
پر مهر و با س��خاوت، گل لبخند بر لب دانش آموزان و 

آینده سازان نشاند. وی با اشاره به اجرای موفق 2 پویش" 
آجر به آجر " و " من مادرم، بچه های ایران فرزند من" 
در گیالن بیان داش��ت: مردم فرهنگ دوس��ت استان با 
مش��ارکت حماس��ی در این 2 پویش، عزم و اراده خود را 
نسبت به سرنوشت آینده سازان این دیار بزرگ به نمایش 
گذاشتند. وی از همراهی و حمایت های استاندار گیالن، 
تمامی مس��ئوالن کشوری و لشکری، روحانیت معظم، 
خانواده های معزز شهدا و ایثارگران، مجمع خیرین مدرسه 
ساز استان، کارکنان اداره کل نوسازی مدارس، آموزش و 
پرورش، روسا و مدیران آموزش و پرورش نواحی و مناطق 
استان، فرهنگیان مدیران و عوامل اجرایی مدارس، دانش 
آموزان و خانواده های آنان به ویژه همراهی اصحاب رسانه 

در اجرای موفق دو پویش یاد شده قدردانی کرد.

اجرا پويش ملی آجرهای مهربانی در گيالن اقدامات موثر انجام شده در برق خوزستان 

شهردار رشت از اجرایی شدن طرح ساماندهی لندفیل سراوان با 
حمایت دستگاه قضایی خبر داد و گفت: طبق برآوردهای اولیه، 
برای اجرای طرح بهس��ازی دفن زباله در س��ایت سراوان حدود 

60 میلیارد تومان نیاز است.
به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری 
رش��ت، س��ید محمد احمدی ش��هردار رش��ت   به همراه رئیس 
کل دادگس��تری، مع��اون اجتماع��ی و پیش��گیری از وقوع جرم 
دادگستری گیالن، برخی از مدیران دستگاه های اجرایی شامل 
منابع طبیعی، محیط زیس��ت، مدیرکل امور ش��هری و شوراهای 
اس��تانداری و جمعی از مدیران ش��هری از سایت سراوان بازدید 
کرد و در حاشیه این بازدید اظهار داشت: طرح ساماندهی لندفیل 

سراوان بزودی اجرایی می شود.
 شهردار رشت مهم ترین مشکل سایت سراوان را معضل شیرابه 
دانست و با بیان اینکه شیرابه  آسیب هایی جدی به رودخانه ها وارد 
کرده است عنوان کرد: بنا داریم با فراهم آوردن زیرساخت های 
الزم و با تعبیه یکسری کانال های مخصوص نسبت به هدایت 
شیرابه های ناشی از انباشت زباله و پسماند اقدام کنیم. احمدی 
یادآور ش��د: حدود چهل س��ال اس��ت که زباله در سایت سراوان 
انباشت و دفن می شود و با بازدیدی که امروز انجام شد تصمیمات 
خوبی در این خصوص اتخاذ کردیم. وی در ادامه سایر نتایج این 
بازدید مشترک از سایت سراوان را نیز برشمرد و ابراز داشت: قرار 
است از همین امروز مراحل اداری و قانونی اجرای تصمیماتی که 
اتخاذ شده طی شود تا در مدت زمان حداقل 2 سال که زباله سوز 
آماده بهره برداری می شود بتوانیم از آسیب  بهداشتی بیشتر برای 
مردم س��اکن در منطقه س��راوان جلوگیری به عمل آوریم. وی 

از اجرای طرح بهس��ازی دفن زباله در س��ایت س��راوان به عنوان 
یکی از نتایج مثبت بازید مشترک امروز شهرداری رشت، دستگاه 
قضایی، اس��تانداری گیالن و دیگر دس��تگاه های اجرایی استان 
خبر داد و اذعان کرد: در حال حاضر برای اجرای این طرح عزمی 
جدی ایجاد شده زیرا دستگاه قضایی ورود به مسأله را به سایر 
دستگاه های ذیربط تکلیف کرده است.شهردار رشت برآوردهای 

اولیه برای اجرای طرح بهس��ازی دفن زباله در س��ایت س��راوان 
را حدود 60 میلیارد تومان اعالم کرد و گفت: هفته گذش��ته در 
تهران جلسه ای با رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور داشتم و 
امیدوارم ایشان برای تامین اعتبارات به ما کمک کند. احمدی 
مدت زمان اجرای طرح بهس��ازی دفن زباله در س��ایت س��راوان 
را نیز سه سال اعالم کرد و گفت: قرار است بخشی از اعتبارات 

اجرای این طرح از منابع داخلی شهرداری تامین شود.وی اظهار 
داش��ت: با اجرای این طرح مس��ائل بهداشتی و زیست محیطی 
شیرابه ها تا حد زیادی مدیریت می شود و امیدواریم نمایندگان 
گیالن در مجلس و سایر مسئوالن استان برای جذب اعتبارات 
ای��ن ط��رح از مح��ل منابع دولتی به ما کمک کنند. وی در مورد 
تصفیه خانه شیرابه سایت سراوان و مشکالتی که پس از افتتاح 
آن حادث شد نیز توضیحاتی ارائه داد و عنوان کرد: تصفیه خانه 
شیرابه سایت سراوان در هفته دولت سال ۹۹ به شکل آزمایشی 
افتتاح شد اما پس از گذشت این مدت نتوانست صالحیت های 

زیست محیطی الزم را کسب کند. 
ش��هردار رش��ت ب��ا بیان اینک��ه تاکنون تصفیه خانه ش��یرابه به 
ش��هرداری تحویل داده نش��ده است ابراز داشت: امروز جلسه ای 
در مورد این موضوع و با حضور رئیس کل دادگس��تری گیالن 
برگزار کردیم و هفته گذش��ته نیز ایش��ان به معاون خود تاکید 
کردند که طبق مفاد قرارداد منعقده، تصفیه خانه آماده و تحویل 
شهرداری رشت شود. احمدی تصریح کرد: قرار است در پایان 
فروردین امسال، تصفیه خانه شیرابه سایت سراوان به مدت یکماه 
و به شکل آزمایشی شروع به کار کند و بعد از کسب صالحیت های 
زیست محیطی و با نظارت شرکت آب و فاضالب، این مجموعه 
به شهرداری رشت تحویل داده شود.شهردار رشت با بیان اینکه 
شهرداری برای تعیین تکلیف هرچه سریع تر تصفیه خانه شیرابه 
سایت سراوان مصمم است تصریح کرد: برای اجرای این پروژه 
تاکنون از اعتبارات دولتی بیش ا ز ۱0 میلیارد تومان هزینه صرف 
ش��ده بنابراین همه ما باید جهت آغاز به کار تصفیه خانه ش��یرابه 

عزم جدی داشته باشیم.

شهردار رشت در بازدید مشترک مسوالن قضایی از سایت سراوان عنوان کرد: 

ساماندهی لندفیل سراوان بزودی 
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راه اندازی ۴۴۸ نیروگاه خورشیدی 
 مجری طرح انرژی های تجدید پذیر و کاهش تلفات ش��رکت 
توزیع نیروی برق خراسان جنوبی گفت: از آذر سال ۹5 تاکنون 
)ابتدای طرح( 44۸ نیروگاه خورش��یدی به ظرفیت چهار هزار 
و 33۸ کیلو وات در این اس��تان راه اندازی ش��ده اس��ت.علیرضا 
پوزشی در گفت و گو با ایرنا افزود: در این مدت هزار و 63 قرارداد 
راه ان��دازی نیروگاه خورش��یدی کوچک مقیاس به ظرفیت ۱0 
هزار و 5۱ کیلو وات منعقد ش��ده اس��ت.وی بیان کرد: از آذر ۹5 
یعنی زمان آغاز طرح راه اندازی نیروگاه های خورشیدی کوچک 
مقیاس در اس��تان خراس��ان جنوبی تا پایان س��ال گذشته بیش 
از ۱3.۷ میلی��ون کیل��و وات انرژی برق از متقاضیان خریداری و 
۱۸ میلیارد تومان بهای انرژی خریداری ش��ده به صاحبان این 

نیروگاه ها پرداخت شده است. 

ناآرامی در تاسیسات نفت شمال عراق
 وزارت نفت عراق از حمله ستیزه جویان به چاه های نفت شمال 
عراق خبر داد.به گزارش مهر از رویترز، وزارت نفت عراق اعالم 
کرد که ستیزه جویان با استفاده از مواد منفجره به دو چاه نفت در 
شمال غربی کرکوک در شمال عراق حمله کردند.این وزارتخانه 
تصریح کرد که این حمله خس��ارت قابل توجهی به بار نیاورده 
و تولید نفت تحت تأثیر قرار نگرفته است.وزارت نفت عراق در 
بیانیه ای اعالم کرد: حمله به میدان نفتی »بای حس��ن« س��بب 
آتش س��وزی یا خس��ارت نش��ده و تأثیری بر تولید و پمپاژ نفت از 

چاه نداشته است.

آمادگی صادرات یک میلیون بشکه نفت 
 مذاکرات میان آمریکا و س��ایر قدرتهای جهانی با ایران برای 
توافق هسته ای جدید هنوز به نتیجه نرسیده اما آمار نشان می 
دهد که تولید نفت ایران تقریبا به باالترین میزان دو سال اخیر 
رشد کرده و معامله گران نمی توانند میزان نفتی که ایران می 
توان��د به عرض��ه جهانی اضافه کند را نادیده بگیرند.به گزارش 
ایسنا، مانیش راج، مدیر مالی شرکت والندرا انرژی گفت: ظرفیت 
صادرات ایران به دو میلیون بش��که در روز نزدیک می ش��ود و 
به نظر می رسد با فروش نفت به خریداران چینی، در حال دور 
زدن تحریمهاست. وی بر این باور است که بمحض رفع شدن 
تحریمهایی که در دوران ترامپ وضع شدند، یک میلیون بشکه 
در روز دیگر نفت ایران آماده ورود به بازار است. تحلیلگر بازارهای 
انرژی شرکت آی اچ اس مارکیت پیش بینی کرد اگر مذاکرات 
نتیجه بخش نباشد، ممکن است اندکی یاس ایجاد کند که تاثیر 

مالیمی روی بازار نفت خواهد گذاشت. 

اخبار كوتاه

نفت و انرژی

برنامه ریزی برای صادرات برق به خارجبرق فروشی از تجدیدپذیرها برای استخراج رمزارز 
 سخنگوی صنعت برق گفت: دولت هیچ دخالتی در تعیین نرخ برق قابل فروش 
نیروگاه های تجدیدپذیر به مراکز استخراج رمز ارزها نخواهد داشت و به همین 
دلیل این نوع قراردادها کامال توافقی و رقابتی خواهد بود.به گزارش ایلنا، مصطفی 
رجبی مشهدی اظهارداشت: تعرفه برق نیروگاه های تجدیدپذیر متنوع و وابسته 
به فناوری مورد اس��تفاده اس��ت. وی ادامه داد: به طور مثال برق تولیدی حاصل 
از نیروگاههای خورش��یدی با نیروگاه های بادی نرخ متفاوتی دارد و تعرفه برق 
هر کدام متناس��ب با فناوری هایی که دارند و هزینه های س��رمایه گذاری انجام 

ش��ده مطابق با توافق خریدار و فروش��نده تعیین می ش��ود. وزیر نیرو آخرین ویرایش مقرررات تامین برق مراکز 
اس��تخراج رمز ارز به 4 روش امکان پذیر دانس��ت  که انتخاب آن به عهده متقاضی اس��ت. تامین برق از طریق 
س��رمایه گذاری در طرح های بهینه س��ازی مصرف برق، تامین برق از طریق نیروگاههای تجدیدپذیر، اتصال به 
شبکه و خرید انرژی از شرکت برق و باد با نصب و بهره برداری از مولدهای حرارتی، چهار روش تعریف شده ای 

است که متقاضیان می توانند برای تامین برق مراکز خود یکی از آنها را انتخاب نمایند.

مدیر عامل توانیر درباره صادرات برق گفت: با تمام کش��ورهایی که مرز خاکی 
داری��م، ارتب��اط الکتریک��ی برقرار کرده  و با کش��ورهایی هم ک��ه مرز آبی داریم 
مذاکرات انجام ش��ده، نیازهایی در کش��ورها وجود دارد که عالقمند به واردات از 
ایران هستند. محمدحسن متولی زاده در گفت وگو با ایلنا درباره عدم تکرار موارد 
مشابه خاموشی در زمستان ۹۹ گفت: به دلیل اختالف زیاد مصرف برق در فصول 
س��رد و گرم س��ال هیچ گاه در زمس��تان محدودیتی در تامین برق وجود نداش��ته و 
نخواهد داشت، خاموشی سال گذشته به دلیل مشکل سوخت بود که محدودیت 

اعمال ش��د و بعد از آن فرصت هماهنگی داش��تیم و مش��کل برطرف ش��د. مدیر عامل ش��رکت توانیر یادآور ش��د: 
زمس��تان س��ال گذش��ته در حد ۱.5 درصد خاموش��ی داشتیم که برای چند ساعت محدود اعمال شد.وی با اشاره به 
صادرات برق به عمان بیان داشت: طرح های فنی در دست اقدام است طبعا برای عبور برق باید از کابل دریایی 
اس��تفاده ش��ود، مطالعات و مذاکرات در این زمینه از س��وی مش��اوران در دس��ت اقدام است و اینکه تبادل و یا صرفا 

صادرات صورت گیرد، در محاسبات و مطالعات مشاور تعیین می شود.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
قیمت باال و تعداد زیاد نشان می دهد 

ضرورت مالیات ستانی از خانه های خالی 
گروه مسـكن: در شـرايطی كه ارزش تقريبی 2.6 ميليون واحد 
خالی موجود در كشور به عدد افسانه ای 195۷ تريليون تومان 
رسيده دولت و مجلس عزم خود را برای ورود خانه های خالی به 
بازار مصرف جزم كرده اند؛ هرچند با توجه به معافيت اقامتگاه 
دوم از ماليات، عمال نمی توان اميدوار بود بخش قابل توجهی از 

واحدهای خالی فروخته يا وارد بازار اجاره شود. 
به گزارش ایس��نا، طبق سرش��ماری سال ۱3۹5 حدود 2.6 میلیون 
واحد مسکونی خالی در ایران وجود دارد. متوسط مساحت خانه ها 
در ایران طبق آخرین آمار از معامالت کشور در تابستان ۱3۹۹ به 
میزان ۱05 متر مربع بوده است. میانگین قیمت مسکن کشور در 
هم��ان مقط��ع نی��ز متری هفت میلیون و ۱۷2 هزار تومان بود که از 
طرف مرکز آمار اعالم شد. یعنی ارزش هر واحد مسکونی در کشور 
به طور میانگین ۷53 میلیون و 60 هزار تومان است و اگر همین رقم 
را مالکی برای قیمت خانه های خالی قرار دهیم ارزش تقریبی 2.6 
میلیون واحد خالی به عدد افسانه ای ۱۹5۷ تریلیون و ۹56 میلیارد 
تومان می رس��د! البته واضح اس��ت که این ارقام از تابستان گذشته 

تاکنون نیز افزایش یافته است.
حدود 500 هزار واحد از 2.6 میلیون مسکن خالی کشور در تهران 
قرار دارد. قیمت هر متر خانه در تهران طی اسفندماه ۱3۹۹ به طور 
متوسط 30.2 میلیون تومان و میانگین مساحت واحدهای معامله 
شده در پاییز سال گذشته ۸۷ متر بوده است. یعنی به طور تقریبی هر 
خانه در تهران هم اکنون 2 میلیارد و 62۷ میلیون تومان ارزش دارد. 
اگر این مبلغ را برای واحدهای خالی در نظر بگیریم هم اکنون با ۱3۱3 
تریلیون و ۷00 میلیارد تومان حبس سرمایه از طریق خانه های بدون 
سکنه تهران مواجهیم. این در حالی است که عمده آپارتمان های 
خالی تهران در شمال شهر قرار دارند که ارزش آنها بیش از متوسط 

قیمت پایتخت است.
از حدود یک سال قبل دولت و مجلس برای آنکه واحدها خالی را 
وارد بازار مصرف کنند طرح مالیات بر خانه های خالی را دنبال کردند 
که پیش نیاز آن راه اندازی سامانه امالک و اسکان بود؛ سامانه ای 
که می بایست از سال ۱3۹4 راه اندازی می شد اما به هر دلیل بین 
دو وزارتخانه راه و شهرسازی و اقتصاد پاسکاری شد تا اینکه نهایتا 
مسئولیت آن به وزارت راه و شهرسازی رسید و از مردادماه سال گذشته 
شکل اجرایی به خود گرفت. اما ثبت امالک توسط سرپرستان خانوار 
از ۱۹ فروردین ماه ۱400 آغاز شده و قرار است ظرف دو ماه صاحبخانه 

ها اطالعات واحدهای خود را در این سامانه ثبت کنند.

  ش���هرهای کمت���ر از ۱۰۰ � ه���زار نف���ر مش���مول مالیات 
خانه خالی نیست

در اصالحیه ماده 54 قانون مالیاتهای مس��تقیم، اقامتگاه دوم 
خانوار در ش��هر دیگر معاف از مالیات اس��ت. خانه های واقع در 
روستاها و شهرهای دارای جمعیت کمتر از ۱00 هزار نفر نیز در 
صورت خالی بودن مشمول مالیات نمی شود. واحدهای نوساز 
هم پس از ۱2 ماه و در طرح پروژه های انبوه سازی پس از ۱۸ 
ماه از زمان صدور گواهی اتمام عملیات س��اختمانی مش��مول 
مالیات موضوع این ماده می ش��وند. با توجه به این مش��وقها به 
نظر نمی رسد که تعداد قابل توجهی از 2.6 میلیون خانه بدون 
س��کنه در کش��ور مش��مول مالیات واحدهای خالی و به بازار 

مصرف عرضه شود.
مسئوالن وزارت راه و شهرسازی می گویند که ثبت امالک در این 
س��امانه هیچ نوع مالیاتی را برای هموطنان در پی نخواهد داش��ت؛ 
مگ��ر اینک��ه واح��د را خالی نگه دارن��د. در واقع اگر اجاره بدهند بجز 
خانه های باالی ۱50 متر در تهران و باالی 200 متر در شهرستانها 
ک��ه بای��د مالی��ات متعلق بر اجاره را بپردازند، هیچ نوع مالیاتی به آن 
تعلق نمی گیرد و افراد می توانند تا ده ها و صدها خانه در تملک خود 

داشته باشند.

  مالکی���ت ی���ک ف���رد حقوق���ی ب���ر ۲۴ � ه���زار واح���د 
مسکونی

از طرف دیگر در تملک گرفتن امالک و زمین توسط بانک ها، 
دس��تگاه ها، ارگان ها و اش��خاص حقوقی به یکی از معضالت 
اقتصاد ایران و بخصوص حوزه مسکن تبدیل شده است. آمار 
دقیق��ی از تع��داد واحده��ای در اختیار بانک ه��ا وجود ندارد اما 
مردادماه س��ال گذش��ته محمود محمودزاده � معاون وزیر راه 
و شهرس��ازی � گفت که ۱000 واحد مس��کونی در اختیار یک 
بانک اس��ت. چند روز بعد هم در جریان اجرایی ش��دن س��امانه 
امالک و اسکان اعالم کرد که یک فرد حقیقی 605 واحد و یک 
ش��خصیت حقوقی 23 هزار و ۸00 واحد مس��کونی را در تملک 
دارد. با این حال تعداد واحدهای خالی در اختیار دس��تگاه ها و 
ارگانهای دولتی هنوز به طور دقیق مشخص نشده است. البته 
شاید پس از ثبت اطالعات سکونتی اشخاص حقیقی و حقوقی 
در سامانه امالک و اسکان، آماری در این زمینه به دست بیاید. 
به هر حال خرید مسکن توسط افراد اگر در بازار اجاره یا فروش 
عرضه ش��ود اش��کالی ندارد. کما اینکه همواره کارشناس��ان و 
مسئوالن به این موضوع اشاره کرده و در اختیار گرفتن امالک 

برای اشخاص حقیقی را بالاشکال دانسته اند.

 �  قانون هست اما اجرا نمی شود
دستگاه های دولتی و ارگانها بجز در اختیار گرفتن امالک به تملک 
زمین نیز عالقه دارند. در ماده ۱0 قانون زمین شهری مصوب ۱366 
مقرر شده است »از تاریخ تصویب قانون اراضی شهری مصوب ۱360 
کلیه زمین های متعلق به وزارتخانه ها و نیروهای مسلح و موسسات 
دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول 
حکم مستلزم ذکر نام است و کلیه بنیادها و نهادهای انقالبی در اختیار 
وزارت مسکن و شهرسازی قرار می گیرد. همچنین سال هاست که 
دستگاه های دولتی، بنیادها و نهادهای انقالبی مکلف هستند اراضی 
در اختیار خود را برای اجرای پروژه های بازآفرینی اختصاص دهند 
اما به نظر می رسد هیچ دستگاهی این مساله را جدی نگرفته است؛ 
به طوری که عباس آخوندی � وزیر س��ابق راه و شهرس��ازی � در 
جلسه تودیع خود در ۱۹ آبان ماه سال ۱3۹۷ گفت: »در حال حاضر 
ایده ارائه زمین دولتی برای بازآفرینی شهری ارائه شد که مایلم به 
شما بگویم تا کنون کل زمین دولتی که برای این منظور اختصاص 
یافته 36  متر مربع بوده است«! مردادماه سال ۱3۹۸ نیز کاوه حاجی 
علی اکبری � مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران � گفت: 
دستگاه های دولتی تا کنون حتی یک مترمربع زمین هم برای اجرای 
این طرح )مسکن ملی( واگذار نکرده اند. بر اساس طرح جهش تولید 
و تامین مس��کن که اخیرا به تصویب مجلس رس��یده زمین های در 
اختیار دستگاه های اجرایی که بالاستفاده رها شده باید به پروژه های 
مسکن اختصاص یابد؛ بدین صورت که براساس تشخیص وزارت 
راه و شهرسازی باید دستگاه ها طی مدت مشخصی زمین را در اختیار 
این وزارتخانه قرار دهند و در غیر این صورت سازمان ثبت امالک 
باید ظرف دو ماه آن را با هدف س��اخت مس��کن به نام وزارت راه و 
شهرسازی کند. روز ۱۹ فروردین ماه ۱400 رییس مجلس شورای 
اسالمی در صفحه توییتر خود از تصویب طرح جهش تولید مسکن 
با هدف احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور خبر داد 
و نوشت: »بر اساس این قانون، زمینهای دولتی احتکار شده پس از 
شفاف سازی، وارد چرخه تولید مسکن برای مردم خواهند شد«. با توجه 
به اقدامات سه گانه یعنی راه اندازی سامانه امالک و اسکان، تصویب 
ماده 54 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم و تصویب طرح جهش تولید 
و تامین مسکن، سرانجام قوای سه گانه می توانند به اهدافی مثل 
ملزم کردن بانکها و ادارات به خروج از بنگاهداری و سفته بازی و از 
آن مهمتر تبدیل مسکن از یک کاالی سرمایه ای به کاالی مصرفی 

موفق شوند یا همچنان در بر همان پاشنه می چرخد؟

طی سال گذشته شرکت های هواپیمایی ایرانی مانند دیگر همتایان خارجی شان زیان بسیاری از کرونا دیدند و حواشی و اتهامات بسیاری را هم تحمل 
کردند که از ورود کرونا به ایران تا عامل گسترش و پراکندگی ویروس در کشور متنوع بود، ادعاهایی که به گفته  رییس سازمان هواپیمایی کشوری 
به هیچ وجه درست نیست.  تورج دهقان زنگنه –رییس سازمان هواپیمایی کشوری – این حواشی و اتهامات را از اساس رد کرد و اظهار کرد: طی 
۱4 ماه گذشته که ویروس کرونا در کشور شروع پیدا کرده تعداد کروی پروازی که به این ویروس مبتال شده اند به انگشتان دست هم نمی رسد و تنها 
یک مورد فوتی در این زمینه داشتیم، این مسئله نشان می دهد که پروتکل های بهداشتی ابالغ شده به درستی و با دقت در صنعت هوانوردی رعایت 

می شود. بنابراین نمی توان همه تقصیر را در زمینه شیوع ویروس کرونا یا گسترش آن در کشور به گردن دیگران )صنعت هوانوردی( انداخت.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا از سال گذشته دریافت کد رهگیری برای تمامی معامالت مسکن الزامی شده و 
مجلس هم در روزهای اخیر این موضوع را مصوب کرده که فقط منتظر تایید شورای نگهبان است. 

محمود محمودزاده اظهار کرد: س��امانه امالک و مس��تغالت که معامالت در آن ثبت و کد رهگیری ارایه می ش��ود از س��ال ۱3۸۷ به تصویب دولت 
وقت رسیده که سال ۱3۹3 از سوی دیوان عدالت اداری ابطال و الزامی برای ثبت معامالت وجود نداشت. تا اینکه از ابتدای سال گذشته ستاد ملی 
کرونا مجددا کد رهگیری را مصوب و اجباری کرد. وی افزود: با الزامی شدن کد رهگیری توسط ستاد ملی کرونا طی یک سال گذشته شاهد رشد 

قابل توجه ثبت معامالت در سامانه امالک و مستغالت بودیم. در حال حاضر نیز از سوی مجلس در حال تبدیل شدن به قانون است.

کد رهگیری برای معامالت مسکن اجباری استمبتالیان کرونای پروازهای مسافری کمتر از انگشتان دست

 وام ودیعه مسکن امسال 
به چه کسانی پرداخت می شود؟

امس��ال ق��رار اس��ت چندین م��دل وام ودیعه مس��کن به 
متقاضیان پرداخت شود؛ یک مورد از آنها در شورای پول 
و اعتبار به تصویب رس��یده و یک مورد را نیز س��تاد ملی 
مقابله با کرونا مصوب کرده است؛ سایر موارد در مواد ۱ و 
2 بند »ه« و ماده ۱ بند »و« تبصره ۱6 قانون بودجه سال 
جاری ذکر شده است. همه وام های ودیعه مسکن امسال 

شامل موارد زیر است:
۱. وام ودیعه مس��کن اعضای فاقد مس��کن هیئت علمی 

دانشگاه تا سقف 200 میلیون تومان 
2. اعطای وام قرض الحس��نه ودیعه مسکن به خانوارهای 

فاقد مسکن در صورت تولد فرزنِد سوم به بعد 
3. وام قرض الحس��نه ودیعه مس��کن تا سقف 200 میلیون 
توم��ان )ه��ر ی��ک از زوجی��ن ۱00 میلی��ون توم��ان( به 

خانواده های دارای 2 فرزند و فاقد مسکن 
4. وام قرض الحسنه ودیعه مسکن به خانوارهای دارای یک 

فرزند و فاقد مسکن تا سقف ۱60 میلیون تومان 
5 . وام قرض الحسنه ودیعه مسکن ۱00 میلیون تومانی به 

هر یک از خانواده های بدون فرزند 
6. وام قرض الحسنه ودیعه مسکن ۱00 میلیون تومانی به 

کارکنان و بازنشستگان نیروهای مسلح 
۷. وام ودیعه مسکن به خانوارهای فاقد مسکن که در اثر 

شرایط کرونایی، امکان جابه جایی ندارند 
اعطای تسهیالت ودیعه مسکن برای نخستین بار خرداد 
ماه س��ال گذش��ته در س��تاد ملی مقابله با کرونا به تصویب 
رسید. بر اساس این مصوبه، قرار شد به خانوارهای مستأجر 
و فاقد مس��کن تهرانی تا 50، کالنش��هرها تا 30 و س��ایر 
ش��هرها تا ۱5 میلیون تومان تس��هیالت ودیعه مس��کن با 

نرخ سود ۱3 درصد اختصاص یابد.
تصویب و پرداخت این وام پس از آن در دس��تور کار قرار 
گرفت که رش��د لجام گس��یخته قیمت مس��کن بویژه در 
شهرهای بزرگ از جمله در تهران، منجر به رشد بی سابقه 
نرخ اجاره بها در این ش��هرها ش��د و فش��ار مضاعفی را در 

شرایط کرونایی به خانوارها تحمیل کرد.

گروه نفت و انرژی:  با وجود قرارداد صادراتی گاز ایران و پاکستان 
و ارزان بودن گاز ایران برای پاکستان نسبت به سایر مبادی، اما 
بازار گازی پاکستان در غفلت ایران تبدیل به جوالنگاه روسیه 

و ترکمنستان شده است.
ب��ه گ��زارش مه��ر، افزایش تولید گاز، یکی از ثمرات توس��عه و 
تکمیل میدان گازی پارس جنوبی است. هرچند ایران میادین 
گازی دیگری نیز دارد که توس��عه ندادن آنها طی س��ال های 
گذشته، یکی از انتقاداتی که به وزارت نفت وارد است. به گفته 
کارشناسان سهم عمده ای از سبد گازی کشور به میدان گازی 
پ��ارس جنوب��ی وابس��تگی دارد که همین ام��ر موجب افزایش 
حساسیت استراتژیک این ابر میدان گازی برای کشور می شود. 
بنابراین در وهله نخست توسعه متوازن میادین گازی می تواند 
از جمل��ه اولویت ه��ای وزارت نفت دولت س��یزدهم قرار گیرد. 
البته این توسعه و افزایش تولید به معنای بی توجهی به اجرای 
سیاس��ت های مدیریت مصرف نیس��ت، بلک��ه بهره برداری و 
برنامه ری��زی ب��رای ایجاد ارزش افزوده حداکثری محس��وب 

می شود.
صادرات گاز، یکی از اقداماتی است که شاید از نظر تخصصی 
در پله نخس��ت ایجاد ارزش افزوده قرار داش��ته باشد، اما عالوه 
بر ارزآوری، نقش مهمی در ایجاد روابط اس��تراتژیک ایران با 
همسایگان خود دارد. از سویی دیگر می توان پروژه هایی را هم 
در خاک ایران و هم در خاک مقصد صادراتی برای ایجاد ارزش 
افزوده بیش��تر از این گاز، تعریف کرد. طرح های پتروش��یمیایی، 

نیروگاهی و...
یکی از مقاصد صادرات گاز ایران پاکس��تان اس��ت که جمعیتی 
بالغ بر 200 میلیون نفر دارد. کش��وری پهناور و در حال توس��عه 
که بی شک در آینده بسیار نزدیک نیاز آن به گاز برای توسعه 

صنعتی و خانگی، رقم قابل توجهی است.

 � سرنوشت خط لوله صلح چه شد؟
صادرات گاز ایران به کش��ورهای هند و پاکس��تان در دهه 60 
شمس��ی کلی��د خ��ورد و قرار بود در ابت��دا گاز ایران از طریق خط 
لوله دریایی به هند صادر شود که پس از ارزیابی های مجدد، قرار 
شد پاکستان نیز وارد این قرارداد شده تا به واسطه صادرات گاز 
ایران به هند و پاکس��تان، مش��کالت سیاسی اسالم آباد و دهلی 
نو نیز کاهش یابد. با توافق سه کشور نام این خط لوله، »صلح« 
ن��ام گرف��ت و مذاکرات برای تبدیل این ایده به قرارداد، جدی تر 
شد. سه دهه مذاکره برای امضای قرارداد با انصراف هند همراه 

ش��د تا خط لوله صلح به خط لوله ایران – پاکس��تان یا IP تغییر 
نام دهد.هندوستان که به دلیل فشارهای آمریکا از این قرارداد 
کنار کشید موضوع حق ترانزیت )انتقال( را بهانه کرد و در بهمن 
س��ال ۱3۸5 اعالم کرد برای حضور در این خط لوله ۷ میلیارد 
دالری، حاضر نیست در جلسات سه جانبه شرکت کند و خودش 
این مش��کل را با پاکس��تان برطرف می کند، اما در نهایت رس��مًا 
تحریم های آمریکا را عامل کناره گیری از این پروژه اعالم کرد.
با این وجود، مذاکرات فشرده ایران و پاکستان منجر به امضای 
قرارداد رس��می میان دو کش��ور ش��د که به گفته مطلعین از نظر 

قیمت��ی، نزدی��ک به قیمت صادرات گاز به ترکیه بود. ۱5 خرداد 
۸۸ بود که قرارداد صادرات گاز به پاکستان میان دو کشور امضا 
و در تاریخ 2۱ اس��فند ۹۱ عملیات اجرایی احداث خط لوله گاز 

ایران به پاکستان آغاز شد.

تالش آمریکا علیه گاز ایران � 
بر اس��اس این قرارداد، ایران متعهد می ش��د روزانه 2۱.5 میلیون 
متر مکعب گاز به پاکستان تحویل دهد که قابلیت افزایش به 30 
میلیون مترمکعب در روز را دارد. خط لوله ای که گاز را به پاکستان 
می برد، خط لوله هفتم سراسری است که از عسلویه آغاز شده و 
به شرق کشور می رود. این خط لوله در ایرانشهر، از شمال به دو 
خط لوله فرعی به زاهدان و زابل تقسیم شده و از جنوب نیز به دو 
انشعاب بندر چابهار و نقطه صفر مرزی تقسیم می شد.جواد اوجی، 
مدیرعامل وقت شرکت ملی گاز گفته بود: در تاریخ 30 تیر ۱3۹2، 
نصب بیش از هزار کیلومتر خط لوله گاز صادراتی انجام ش��ده و 
تنها کمتر از 250 کیلومتر باقی مانده بود که با تغییر دولت همه 
چیز تغییر کرد.اواخر س��ال ۹۱ که عملیات س��اخت خط لوله آغاز 
شد، قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا مسئولیت احداث این خط لوله 
از ایرانشهر تا نقطه صفر مرزی را آغاز کرد که با روی کار آمدن 
دولت یازدهم، تصمیم گرفته شد این عملیات متوقف شود. بیژن 
زنگنه، وزیر نفت در آن زمان گفت پاکس��تان پوِل پرداخت گاز 
را ندارد و احداث این خط لوله به مصلحت نیس��ت. این در حالی 
اس��ت که طبق قرارداد رس��می و قابل اس��تناد در داوری، ۱0 دی 
س��ال ۱3۹3 روز آغاز صادرات ایران به پاکس��تان بود و چنانچه 
هر یک از طرفین نمی توانس��ت به تعهد خود پایبند باش��د، طرف 
دیگر می توانست به داوری شکایت کرده و غرامت دریافت کند. 
در همین حال، آمریکایی توسط عربستان، دست به کار شدند تا 

حلقه تجارت گاز ایران را تنگ تر کنند.  

با غفلت ایران از فرصت همسایگان صورت گرفت

جوالن گازی روسیه و ترکمنستان در پاکستان
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 افزایش ۱۰ تا ۳۰ درصدی قیمت سیگار 
از اردیبهشت 

رئی��س انجمن تولیدکنن��دگان، واردکنندگان و صادرکنندگان 
محصوالت دخانی اظهار داش��ت: افزایش قیمت در برندهای 
مختلف متفاوت اس��ت و احتماال بین ۱0 تا 30 درصد افزایش 
قیمت رخ دهد. احتماال ش��رکت ها از اردیبهش��ت ماه نرخ های 
خود را افزایش دهند. محمدرضا تاجدار در گفتگو با ایلنا در مورد 
افزایش قیمت س��یگار اظهار کرد:  بر اس��اس قانون بودجه که 
اسفند ماه سال گذشته مصوب شد عالوه بر ماده ۷3 قانون برنامه 
و مالیات بر ارزش افزوده، در بودجه س��ال ۱400 یک مالیات 
نخی هم مصوب شده که برای هر کارتن بین 250 هزار تومان 
تا 500 هزار تومان برای برندهای داخلی و بین المللی  مالیات 
جدید تعیین ش��ده اس��ت. وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان 
برندهای ایرانی بیش��تر از این مالیات متضرر می ش��وند، گفت: 
قرار اس��ت که این مالیات از ابتدای س��ال ۱400 اجرایی ش��ود. 
ک��ه تقریب��ا برای هر پاکت، ه��زار تومان میزان افزایش قیمت 
حاصل از مالیات نخی است. تاجدار با اشاره به دالیل افزایش 
قیم��ت س��یگار تصریح کرد: امس��ال 30 ت��ا 40 درصد میزان 
حقوق و دس��تمزد افزایش یافته، حامل های انرژی به ش��دت 
گران ش��ده اند، همچنین حمل و نقل نیز افزایش قیمت داش��ته 
و به طور کلی همه حوزه های خدمات گران شده  اند. همه این 
هزینه ها تجمیع می شود و شرکت ها بر اساس قیمت پایه خود 

در سال ۱400 افزایش قیمت خواهند داشت.

 خیز ایران و صربستان 
برای افزایش حجم تجارت

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در دیدار با وزیر امور 
خارجه صربستان با اشاره به ظرفیت  گسترش روابط اقتصادی 
و تجاری دو  کش��ور بر اهمیت برگزاری ش��انزدهمین نشس��ت 
کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور تاکید کرد. 
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران حمید زادبوم در دیدار با 
وزیر امور خارجه صربستان با اشاره به ظرفیت  گسترش روابط 
اقتصادی و تجاری دو  کشور بر اهمیت برگزاری  شانزدهمین 
نشس��ت کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور 
تاکید کرد. وی، منطقه بالکان را در سیاس��ت خارجی ایران با 
اهمیت توصیف کرد اظهار داش��ت: صربس��تان و  منطقه بالکان 
دروازه ورود به بازار اروپا برای ایران محس��وب می ش��ود و بازار 
۸0 میلیونی ایران و  کش��ورهای همس��ایه نیز فرصت مناسبی 
برای همکاری بخش خصوصی و دولتی دو کشور ایجاد کرده 
است. رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به حجم 
تجارت خارجی ایران افزود: به رغم شرایط کرونا و تحریم های 
ظالمانه حجم تجارت خارجی ایران در سال گذشته  ۷3میلیارد 
دالر بوده است که از این میزان حدود 34.5میلیارد دالر حجم 
صادرات و  3۸.5 میلیارد دالر واردات ایران بوده اس��ت. زادبوم 
همچنین با اش��اره به مزیت و  ظرفیت همس��ایگی ایران با ۱5 
کش��ور گفت: کش��ورهایی مانند روس��یه، افغانستان پاکستان 
عراق در همس��ایگی ایران بازار مهمی محس��وب می ش��وند و 

فرصت های تجاری زیادی در این منطقه وجود دارد.

 ضرورت بهبود وضعیت تامین
 امنیت غذایی کشور

چالش ها ودغدغه های تولید کنندگان سموم آفات محصوالت 
کشاورزی با محوریت بهبود وضعیت تولید و تامین امنیت غذایی 
کشور، با حضور معاون امور صنایع وزارت صمت مورد بررسی 
قرار گرفت. به گزارش ش��اتا، مهدی صادقی نیارکی درجریان 
نشست مشترک با اعضا انجمن تولید کنندگان سموم به عنوان 
یک��ی از اصل��ی ترین مواد اولیه مورد نیاز توس��عه محصوالت 
کش��اورزی گفت: افزایش خود اتکائی در صنعت س��موم وکود 
ش��یمیایی در تامین امنیت غذایی کش��ور بس��یار موثر اس��ت و 
ضروری اس��ت، با حمایت وزارت جهاد کش��اورزی نس��بت به 
مدیریت واردات در این بخش اقدامات الزم صورت گیرد. معاون 
ام��ور صنای��ع وزارت صنعت، معدن وتج��ارت با مرور وضعیت 
تولی��د در ای��ن صنعت خاطر نش��ان کرد: بای��د تمهیداتی برای 
کاهش واردات محصوالتی که در کشور توسط تولیدکنندگان 
داخلی تولید می شود، صورت گیرد. صادقی نیارکی از نشست 
مش��ترک با وزارت جهاد کش��اورزی در آینده ای نزدیک برای 
رفع مشکالت تولیدکنندگان در این صنعت خبرداد وگفت: در 
تالش هستیم با مدیریت واردات، عالوه تامین نیاز کشاورزان 
،از صنای��ع داخل��ی نیز حمایت نماییم. وی از برنامه ریزی برای 
افزایش س��اخت داخل مواد تکنیکال در صنعت س��موم خبرداد 
وگفت: تشکل تخصصی با بررسی ظرفیت ها وپتانسیل های 
موج��ود در ای��ن صنع��ت و برنامه ریزی برای تولید س��موم کم 
خطر نس��بت به توس��عه داخلی س��ازی مواد تکنیکال در این 

بخش اقدام نمایند.

برنامه تولید ۵۰ هزار دستگاه تارا در سال ۱۴۰۰
مدیرعام��ل گ��روه صنعتی ایران خودرو از تولید و عرضه 50 هزار 
دستگاه تارا در سال جاری خبر داد. به گزارش ایکوپرس، فرشاد 
مقیمی با تاکید بر اجرای اس��تانداردهای ۸5 گانه طبق تقویم و 
زمان بندی صورت گرفته، گفت: بازدید رییس سازمان استاندارد 
در ابتدای سال تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نشان از عزم این 
سازمان در شناسایی و رفع چالش ها و موانع تولید دارد . وی تصریح 
ک��رد: ایران خ��ودرو قبل از انج��ام نظارت، خود را ملزم و پایبند به 
اجرای ضوابط و مقررات و استانداردهای تعیین شده به عنوان رمز 
موفقیت در آینده می داند. مقیمی با بیان این که از سال گذشته با 
همکاری سازمان استاندارد، شناسایی موانع آغاز شده و بخشی از 
آن نیز رفع شده است، بر ادامه این روند در سال جاری تاکید کرد. 
وی تصریح کرد: انتظاراتی که در جامعه از ایران خودرو وجود دارد 
را برآورده خواهیم کرد. وی از افزایش و بهبود تیراژ تولید در آغاز 
سال کاری ۱400 و تا روز 24 فروردین ماه در مقایسه با مدت مشابه 
سال گذشته خبر داد و گفت: در این مدت بیش از ۱۷ هزار دستگاه 

خودرو تولید شده که 4۱6 درصد افزایش را نشان می دهد. 

گروه صنعت و تجارت: وزارت صمت هفته گذشـته فهرسـت 
19 مجـوز و رويـه مخـل توليد را برای بررسـی و رفع به هيات 
مقررات زدايی ارسال كرد؛ نگاهی به اين مجوزها نشان می دهد 
حذف آنها مشـكلی در فرآيند نظارت ها ايجاد نخواهد كرد. 
بررسی ها نشان می دهد كه توليد در ايران مشكالت متعددی 
دارد ولـی مهمتريـن مشـكالت توليد را شـايد بتـوان در 9 
سرفصل »مقررات و قوانين مخل و تصميمات خلق الساعه«، 
»تامين مواد اوليه«، »قيمت گذاری دستوری«، »نظام بانكی«، 
»اشـكاالت سيسـتم حمل ونقل كشـور«، »بدهی های معوق 
واحدهـای توليدی«، »تامين نقدينگی«، »تامين اجتماعی« 
و »ماليات« عنوان كرد. در بخش نخسـت پيگيری مشـكالت 

توليد، به موضوع مقررات مخل پرداخته ايم.
ب��ر ای��ن اس��اس، همانگونه که ذکر ش��د یک��ی از اصلی ترین 
موان��ع، مجوزه��ا، رویه ه��ا و مقررات مازادی اس��ت که نه تنها 
با مخدوش کردن چش��م انداز پیش روی کس��ب وکارها، امکان 
برنامه ریزی بلندمدت را از آنها س��لب کرده و از جذب س��رمایه 
گذاری جلوگیری می کند، بلکه به طور کلی اجازه اس��تفاده از 
ظرفیت ها موجود و البته افزایش ظرفیت ها را هم به این بخش 
نمی ده��د. از ای��ن رو سیاس��ت گذاری برای بهبود ظرفیت های 
تولی��دی و س��رمایه گذاری، ب��دون رفع موانع و چالش های این 
بخ��ش و پیگیری برنامه های حمایت��ی هدفمند، موفقیت آمیز 
نخواهد بود. نکته قابل تأمل آنکه در کشور ما عالوه بر صدور 
قوانی��ن و بخش��نامه های یک ش��به، قوانین قبل��ی که گاهًا در 
تضاد با این رویه های جدید اس��ت حذف نش��ده و به قوت خود 
باق��ی می مان��د ک��ه این امر خود به تنهایی تبدیل به یک چالش 

بزرگ شده است.
در همین راستا محمدباقر مجتبایی دبیرکل اتاق اصناف ایران 
می گوید: متأس��فانه ۱۸2 هزار ماده قانونی متناقض در کش��ور 
داری��م ک��ه در تض��اد با هم هس��تند. از این رو به نظر می رس��د 
قوانی��ن مخ��ل ی��ا باید برای اصالح متوقف ش��وند و یا در حین 
اجرا اصالح شوند. وضعیت صدور مقررات و دستورالعمل ها در 
کشور به شکلی است که به تعبیر مسعود خوانساری، رئیس اتاق 
بازرگان��ی تهران، اقتصاد ای��ران تبدیل به کارخانه تولید قانون 
و بخش��نامه ش��ده اس��ت.  به گفته وی، چنانچه دولت بتواند در 
سال ۱400 از حجم مقررات کم کرده و مجلس نیز به موازات، 
وض��ع ه��ر قانون را منوط به لغ��و حداقل دو قانون دیگر نماید، 
بخش��ی از بخش��نامه ها و دس��تورالعمل های زائد نیز به تبع رفع 
قوانین دس��ت و پاگیر حذف خواهند ش��د و این کار عظیمی در 
عرصه بهبود محیط کسب و کار کشور و حرکت به سمت رشد 

اقتصادی بهتر است.

 احصای ۱۹ � مقرره مخل تولید
با توجه به اهمیت موضوع مقررات زدایی، پیگیری های خبرنگار 
مه��ر از وزارت صم��ت به عنوان متولی بخش تولید کش��ور در 
اوای��ل فروردی��ن ماه حکایت از آن داش��ت ک��ه این وزارتخانه، 
اقدام به شناس��ایی و احصای بخش��ی از رویه های مخل تولید 
کرده است. در همین رابطه سعید زرندی معاون طرح و برنامه 
وزیر صمت به مهر گفته بود: از س��ال گذش��ته، در کارگروهی 

موانع حوزه کسب و کار تولید در داخل وزارتخانه را شناسایی و 
برای هر مورد تصمیم گیری کردیم؛ همچنین عناوین مجوزها، 
رویه ها و مقررات برون دستگاهی را مشخص کردیم. به گفته 
زرندی، احصای فهرستی از موانع داخلی و بیرونی بخش تولید 
و تجارت کش��ور نیز با همکاری تش��کل های بخش خصوصی 
انجام ش��ده اس��ت. حال پس از گذشت حدود 20 روز، زرندی از 
ارسال فهرست عناوین مجوزها، رویه ها و مقررات مخل بیرونی 
حوزه صنعت، معدن و تجارت و راهکارهای پیشنهادی اصالح 
آنه��ا ب��ه وزارت اقتص��اد و دارایی جهت طرح در هیأت مقررات 
زدایی خبر داد. فهرس��ت عناوین ارس��ال شده به هیأت مقررات 
زدای��ی ش��امل ۹ م��ورد در بخش صنع��ت، 5 موضوع در بخش 

معدن و 5 مورد در بخش صنوف به شرح است.

 ۹ � مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنعت:
۱. دریاف��ت مج��وز انطب��اق مقررات و ضوابط محیط زیس��تی 
استقرار واحدهای تولیدی صنعتی؛ )زمان بر بودن استعالمات 

صورت گرفته(
2. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیستی استقرار 
برای واحدهای تولیدی صنعتی، مستقر در شهرک های صنعتی؛ 
)س��ازمان محیط زیس��ت و نمایندگان استانی آن علیرغم آنکه 
بر اس��اس مقررات و ضوابط محیط زیس��تی استقرار واحدهای 
تولیدی، صنعتی و معدنی برای شهرک های صنعتی مجوزهای 
جداگانه صادر می کنند اما برای واحدهای مستقر در شهرک ها 
نیز به طور مجزا جهت اس��تقرار رویه ای مش��ابه دارند که منجر 

به دوباره کاری می شود(
3. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط بهداشتی و سالمت 
اس��تقرار واحدهای تولیدی صنعتی )مربوط به دانش��گاه علوم 

پزشکی(؛ )زمان بر بودن استعالمات صورت گرفته(

4. دریافت مجوز انطباق مقررات و ضوابط محیط زیس��تی برای 
کلیه فعالیت های تولیدی؛ )موضوع ماده ۱۱ قانون هوای پاک(

5. صدور پروانه بهره برداری بهداشتی و پروانه ساخت و پروانه 
استاندارد در مورد صنایع غذایی و دارویی؛ )توسط اداره نظارت بر 

مواد غذایی و بهداشتی و اداره کل استاندارد، به طور موازی(
6. استعالم از شرکت های آب، برق و گاز جهت دریافت مجوز 
تأمین نیاز صنعت؛ )زمان بر بودن استعالمات صورت گرفته و 

هزینه بر بودن انشعابات آب، برق و گاز(
۷. دریافت زمین از طریق منابع طبیعی و سازمان جهاد کشاورزی 
جهت ایجاد واحد صنعتی؛ )واگذاری زمین از طریق منابع طبیعی 

و سازمان جهاد کشاورزی منوط به ارائه جواز تاسیس است(
۸. تمدید مجوزهای محیط زیست؛ )عدم ثبات مقررات و ضوابط 
در صدور مجوزهای محیط زیست در خصوص واحدهای صنعتی 
به طوری که با وجود سرمایه گذاری عدم تمدید مجوز محیط 

صورت گرفته و مانع ادامه فعالیت واحد تولیدی می گردد(
۹. ع��دم ام��کان پرداخ��ت اینترنتی پرداخ��ت حق تمبر مربوط 
ب��ه صدور جواز تأس��یس واحدهای تولی��دی و مراجعات مکرر 

متقاضیان به صورت حضوری به ادارات کل مالیاتی

۵ � مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه معدن:
۱. دریافت اس��تعالم از ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری 
در خص��وص صدور پروانه اکتش��اف؛ )ب��ه طوری که به عنوان 
مثال در اس��تان قم در س��ال های ۹۷ و ۹۸ با بیش از ۹۹ درصد 
مساحت های مورد درخواست مخالفت و بلوکه شده و مجوزی 

صادر نمی شود(
2. دریاف��ت موافق��ت در خص��وص مزای��ده پروانه ه��ای بهره 
برداری و گواهی کشف بالمعارض از ادارات کل منابع طبیعی 

و آبخیزداری

3. دریافت اس��تعالم از حفاظت محیط زیس��ت؛ )سازمان محیط 
زیست به دلیل واقع شدن پهنه های معدنی در مناطق چهارگانه 
ب��ا ه��ر گون��ه انج��ام فعالیت معدن��ی در این مناط��ق مخالفت 

می نماید.(
4. ع��دم ام��کان واگذاری محدوده ه��ای معدنی در عرصه های 
کتابچه هوانوردی؛ )بر اساس توافق وزارت دفاع، ستاد مشترک 
نیروهای مس��لح و وزارت جهاد کش��اورزی محدوده هایی را از 
اس��تان ها به عنوان محدوده های AIP )پرواز ممنوع( انتخاب و 
در قالب کتابچه هوانوردی، ابالغ شده است. نتیجه این موضوع 
عدم امکان واگذاری محدوده های معدنی در عرصه های کتابچه 
هوانوردی و بالاستفاده ماندن این ذخایر و به تبع آن عدم تولید 

و ایجاد اشتغال در مناطق محروم است.(
5. ع��دم ام��کان واگذاری مرتع در قالب اس��تعالم محدوده های 
معدنی به اشخاص دیگر با؛ )بر اساس رأی هیأت عمومی دیوان 
عدال��ت اداری در ص��ورت عدم رضایت به��ره برداران ذیحق و 
دارای پروانه چرا در مرتع مورد واگذاری، حقوق فرعی به حساب 
صندوق ثبت واریز می گردد. لیکن امکان واگذاری مرتع در قالب 
اس��تعالم محدوده های معدنی به اش��خاص دیگر با صدور این 

رأی میسر نیست.(

 ۵ � مجوز، رویه و مقرره مخل بیرونی حوزه صنفی:
۱. استعالم از شهرداری ها برای متقاضیان صدور و تمدید پروانه 
کس��ب صنف��ی در خص��وص نوع کاربری مح��ل واحد صنفی؛ 
)ش��هرداری ها پس از مطالبه و پرداخت کلیه حقوق مربوط به 
س��اخت و س��از و… حاضر به ارائه پاس��خ استعالم هستند و این 
امر موجب کند ش��دن روند صدور و تمدید مجوزهای کس��ب و 
کار و افزایش واحدهای فاقد پروانه کس��ب و ایجاد بی نظمی و 

عدم ساماندهی در به ویژه در شبکه توزیع می گردد.(
2. دریافت گواهی اداره امور مالیاتی مبنی بر پرداخت یا ترتیب 
پرداخت بدهی مالیات قطعی شده برای متقاضیان تمدید پروانه 
کسب صنفی؛ )این موضوع باعث افزایش تعداد پروانه کسب های 
فاقد اعتبار به دلیل عدم توانایی در پرداخت مالیات و عدم رغبت 
متقاضی��ان تمدید پروانه کس��ب به تمدی��د پروانه خود به دلیل 

سختگیرانه بودن قوانین مالیاتی می گردد.(
3. صدور کارت معاینه پزش��کی و گواهی صالحیت پزش��کی؛ 
)سلیقه ای و طوالنی بودن و مشخص نبودن رویه مرکز بهداشت 

در این خصوص(
4. صدور گواهی صالحیت فردی، انتظامی و ترافیکی؛ )با توجه 
به ماده 2 آئین نامه اجرایی اماکن عمومی 3۹ رسته صنفی به طور 
مشخص از اداره نظارت بر اماکن عمومی )نیروی انتظامی( در 
زمان صدور پروانه کسب می بایست از طریق اتحادیه استعالم 
گردد که اداره نظارت بر اماکن عمومی متقاضیان را برای ثبت 
اس��تعالمات را به دفاتر پلیس +۱0 هدایت که موجب وقفه در 

پاسخ استعالمات می گردد.(
5. صدور پروانه تخصصی و فنی؛ صدور پروانه تخصصی و فنی 
برای برخی از صنوف مشمول تبصره ماده ۱3 قانون نظام صنفی 
توسط سازمان فنی و حرفه ای یا سایر مراجع مانند سازمان ثبت 

اسناد و امالک کشور صورت نمی گیرد.

اصالح قوانین دست و پاگیر تولیدکنندگان در دستور کار

مجوزهایی که بالی جان تولید شدند

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

لزوم تامین نقدینگی قطعه سازان و جلوگیری از واردات قطعهپشتیبانی  از تولید و مانع زدایی ، نیازمند درک مشترک قوای سه گانه
رئیس اتاق ایران با اش��اره به ارائه نظرات بخش خصوصی در مورد مس��یرهای 
تحقق ش��عار س��ال به نهادهای متولی، پش��تیبانی از تولید و مانع زدایی را منوط 
به درک مش��ترک س��ه قوه از ش��عار س��ال دانس��ت. غالمحسین ش��افعی افزود: 
تصمیم گیران و تصمیم سازان اقتصادی، بخش خصوصی را در روند گره گشایی 
از مش��کالت کش��ور، محرم خود نمی دانند و کیفیت این نگاه باعث ش��ده تا این 
بخش به رغم همه ظرفیت هایش، به جایگاه واقعی خود نزدیک نش��ود. او ش��عار 
»تولید؛ پشتیبانی ها، مانع زدایی ها« بر ای سال ۱400 را یک عنوان تکامل یافته 

و در امتداد عناوین س��نوات گذش��ته دانس��ت و تصریح کرد: تحقق این ش��عار به عمل گرایی نهادهای متولی نیاز 
دارد، در غیر این صورت اجرایی ش��دن آن جای تردید خواهد داش��ت. به گفته ش��افعی، پارلمان بخش خصوصی 
نظرات خود را در رابطه با این عنوان و مسیرهای تحقق آن جمع بندی و به نهادهای متولی ازجمله مجلس ارائه 
کرده است. شافعی تأکید کرد: باور داریم که برای پشتیبانی  از تولید و مانع زدایی  در مسیر فعالیت های اقتصادی، 
نیازمند درک مشترک قوای سه گانه از شعار سال هستیم اما اینکه هرکدام آنها برای تحقق این بحث، راهی جدا 

بروند؛ در غایت نتیجه ای را حاصل نخواهد کرد. 

رییس هیأت مدیره انجمن قطعه سازان استان خراسان رضوی تامین نقدینگی 
قطعه س��ازان و جلوگیری از واردات قطعات تولید ش��ده در کش��ور را برای تحقق 
شعار سال ضروری دانست. سیدمحمد مهدی شکورزاده در گفتگو با خبرخودرو 
اظهار داش��ت: قطعه س��ازان در س��ال جاری از دو جهت باید مورد حمایت قرار 
بگیرند. ابتدا تامین نقدینگی قطعه سازان باید در دستور کار قرار بگیرد تا بتوانند 
با تولید به موقع و سرمایه گذاری در واحدهای خود به افزایش تولید کمک کنند 
و دیگری عدم واردات قطعات تولید ش��ده در کش��ور از س��وی خودرو سازان است. 

قطعه س��ازان باید اطمینان پیدا کنند که خودروس��ازان قطعاتی که ظرفیت تولید آنها در داخل وجود دارد را وارد 
نمیکنند. این دو موضوع مساله بسیار مهمی برای قطعه سازان است. وی پیچیدگی مسائل اداری را از مهمترین 
موانع تولید برش��مرد و تش��ریح کرد: مس��ائل اداری کش��ور به اندازه ای پیچیده ش��ده که به راحتی قابل رفع نیست. 
مسائلی مانند بیمه، مشکالت مالیاتی، قوانین کار در طول مدت طوالنی در هم تنیده شده و حل آنها به صورت 
جزیره ای امکان پذیر نیست. وی افزود: اگر وزارت صمت و دولت برنامه مشخصی برای صنعت داشته باشند می 

توانند بر این اساس در هم تنیدگی قوانین موجود در قوه مجریه، قضاییه و مقننه را حل کنند.

نایب رییس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی 
اظهار داشت: با وجود تحریم ها، صادرات محصوالت 
غیرنفتی کش��ور مش��تریان محدودی خواهد داش��ت 
چراکه ش��اید همه کش��ورها راغب به کار با ما نباش��ند، 
صادرات نفت نیز با مش��کل انجام می ش��ود. در مورد 
واردات هم کاالهای مورد نیاز را باید از فروش��ندگان 
خاصی تامین کرد. به طور کلی قدرت چانه زنی برای 
تج��ارت کاه��ش پیدا می کند. عباس آرگون در گفتگو 
ب��ا ایلن��ا درباره تاثیر لغو احتمال��ی تحریم ها بر اقتصاد 
کشور اظهار کرد: یکی از عوامل مهمی که در اقتصاد 
ما تاثیر می گذارد موضوع تحریم ها است، این موضوع 
ه��م مراودات را مش��کل ک��رده و هم تامین مواد اولیه 
و کااله��ای م��ورد نیاز کش��ور را با چالش مواجه کرده 
است. وی افزود: با وجود تحریم ها صادرات محصوالت 
غیرنفتی کش��ور، مش��تریان محدودی خواهد داشت 
چراکه ش��اید همه کش��ورها راغب به کار با ما نباش��ند، 

صادرات نفت نیز با مش��کل انجام می ش��ود. در مورد 
واردات هم کاالهای مورد نیاز را باید از فروش��ندگان 
خاصی تامین کرد. به طور کلی قدرت چانه زنی برای 
ف��روش و خری��د کاهش پیدا می کند. آرگون با اش��اره 
ب��ه مناب��ع ارزی خارج از کش��ور گفت: از س��وی دیگر 
دسترسی به منابع کشور در خارج کشور مشکل است. 
ش��اهد بودیم که کش��ور برای دسترس��ی به منابع خود 
حتی برای خرید دارو نیز با مانع مواجه بود. عضو هیئت 
نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در ادامه تصریح کرد: 
می توان گفت همه این موضوعات به تحریم ها مربوط 
می ش��ود. اگر تحریم ها برداش��ته شود، کشور می تواند 
دوباره به جامعه جهانی بازگردد و با کشورهای بیشتری 

مراوده داشته باشد.
 ریسک های تجاری کاهش پیدا می کند. وی با تاکید 
ب��ر تاثی��ر عوامل داخل��ی بیان کرد: البته نباید گفت که 
مشکالت اقتصادی کشور تنها ناشی از تحریم ها است. 
بخشی از آن مربوط به موضوعات داخلی می شود که به 
طور همزمان باید اصالح شده و زیرساخت های تعامل 
با جهان فراهم شود. عالوه بر تالش برای دیپلماسی 
فعال در تجارت خارجی، در حوزه مسائل داخلی نیز باید 
اقدامات��ی صورت بگیرد. آرگون در پایان گفت: بخش 
عمده علل کاهش تجارت خارجی ما، تحریم ها است، 
البته در یک و نیم س��ال اخیر مس��اله کرونا هم در این 

موضوع موثر بوده است. 

رییس س��ازمان ملی اس��تاندارد ایران به رعایت حقوق 
مصرف کنندگان توسط خودروسازان تاکید کرد و گفت: 
در ارتباط با حقوق مردم سخت می گیریم و خودروساز 
متعهد به اجرای آن اس��ت. به گزارش س��ازمان ملی 
اس��تاندارد ایران، غالمرضا ش��ریعتی در بازدید از گروه 
صنعتی ایران خودرو، صنعت خودرو را بخش غیرقابل 
ان��کار در زندگ��ی مردم توصیف کرد و افزود: س��ازمان 
اس��تاندارد به عنوان نهادی حاکمیتی باید حامی تولید 
ملی بوده و از س��وی دیگر حقوق مردم را اس��تیفا و از 
آن صیان��ت کن��د.  وی تاکی��د کرد: موظف هس��تیم تا 
ع��الوه ب��ر حفظ و رعایت حقوق مردم و ش��هروندان، 
نق��ش خ��ود را به عن��وان حامی تولید ب��ا هدف تحقق 
شعار سال مبنی بر پشتیبانی و مانع زدایی به خوبی ایفا 
کنیم. رییس سازمان ملی استاندارد، هدف از تصویب 
اس��تانداردهای ۸5 گانه مطابق با اس��تانداردهای روز 
اروپ��ا را حف��ظ حق��وق مردم و تولیدکننده برش��مرد و 
گفت: اجرای اس��تانداردها، مقررات فنی و کیفی فقط 
تامین کنن��ده حق��وق مصرف کننده نیس��ت و به دنبال 
استیفای حقوق تولیدکننده برای حضور در بازار جهانی 
و رقابت پذیری محصوالت اس��ت. وی بیان داش��ت: 
بای��د ت��الش کنیم که حقوق هر دو طرف حفظ ش��ود.  
ش��ریعتی، اختصاص بخش��ی از درآمد خودروسازان به 
حوزه تحقیق و توسعه را اقدام مهمی ارزیابی کرد که 
نتایج موثری را برای صنعت خودروی کشور رقم زده 

اس��ت. وی تاکید کرد: انتظار داریم طبق برنامه زمانی 
اس��تانداردهای ۸5 گانه به صورت کامل محقق ش��ود 
و س��ازمان اس��تاندارد نیز نهایت همکاری و حمایت را 
در ای��ن زمین��ه خواهد کرد. این مقام مس��وول با بیان 
اینکه باعث افتخار اس��ت که محصوالت تولید داخل 
رقیب خودروهای خارجی هستند، ابراز امیدواری کرد با 
حمایت و همراهی، صنعت خودروسازی کشور می تواند 
به جایگاه واقعی خود برسد و به صنعتی ارزآور تبدیل 
شود و در این صورت است که مردم خودروهای داخلی 
ب��ا کیفی��ت  را به انواع خارجی ترجیح می دهند. وی در 
پایان گفت: محصوالتی که امس��ال و سال های آینده 
به بازار عرضه خواهد شد، نشانگر مدیریت جهادی در 
صنعت خودرو است و حرکتی که با تکیه بر دانش داخلی 
و توان شرکت های دانش بنیان و جوانان تحصیل کرده 
آغاز ش��ده را حمایت می کنیم تا این حرکت ش��تابان و 

رو به رشد ادامه یابد.

خودروسازان متعهد به اجرای كامل استانداردها هستندتحريم ها قدرت چانه زنی در تجارت را كاهش داد

رشد دسته جمعی مجوزهای 
معدنی در سال 99

داده ها و آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت حاکی از رشد دسته  جمعی مجوزهای معدنی از جمله تعداد 
پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه های بهره برداری است. به  گزارش شاتا، در بازه زمانی ۱2 ماهه سال 
۹۹، هزار و 20 فقره پروانه اکتشاف معدنی در کشور صادر شد که در مقایسه با ۹60 فقره پروانه اکتشاف صادر 
شده در مدت مشابه سال ۹۸، در این بخش افزایش 6.3 درصدی را داشته ایم. همچنین صدور گواهی کشف 

معدنی 5.۷ درصد افزایش داشت؛ بر این اساس در سال ۹۹ تعداد گواهی کشف صادر شده 536 فقره بوده 
اس��ت که این تعداد در مدت مش��ابه س��ال قبل از آن، 50۷ فقره بوده اس��ت. در بخش مجوزهای بهره برداری 
نیز، در مدت ۱2 ماه سال ۹۹، تعداد 6۸0 فقره پروانه بهره برداری معدن صادر شد که با احتساب صدور 5۷6 

فقره در مدت مشابه سال ۹۸، افزایش ۱۸.۱ درصدی را در این حوزه شاهد بودیم. 
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 فرزین چشم انداز 1۴00 را تشریح کرد:

 اولویت های ده  گانه بانک کارآفرین
گ�روه بان�ک و بیم�ه: مدیرعامل بان��ک کارآفرین گفت: یکی از 
سیاست ها و اولویت های اصلی این بانک در سال ۱400 حرکت 
به سمت نئوبانک و ارائه خدمات با بهره گیری از استارتاب های 

فعال در حوزه تکنولوژی مالی است .
 دکت��ر محمدرضا فرزین مدیرعامل بانک کارآفرین در جلس��ه 
گردهمایی س��ال ۱400 این بانک که با حضور اعضای هیات 
مدیره، مدیران ارشد صف و ستاد و مدیران عامل شرکت های 
تابعه به صورت حضوری و آنالین برگزار ش��د ،  ضمن تبریک 
سال نو،  افزود :  نئوبانک با جدیت دنبال می شود .نئوبانک نوعی 
بانک دیجیتالی اس��ت که توس��ط استارتاپ های فعال در حوزه 
تکنولوژی های مالی راه اندازی می ش��ود، هیچ ش��عبه فیزیکی 
ندارد، کامال آنالین بوده و تنها راه ارتباطی با آن گوش��ی تلفن 
همراه اس��ت. جامعه این نوع بانک نیز مش��تریانی هس��تند که 
دنیای دیجیتال بخش جدانشدنی از زندگی آن هاست؛ افرادی 
ک��ه ترجی��ح می دهن��د همه خریدهای خ��ود را به صورت غیر 

حضوری و آنالین انجام دهند.
مدیرعام��ل بان��ک کارآفری��ن ادامه داد:  ت��الش خواهیم کرد 
زیرس��اخت ها و فناوری ه��ای مورد نی��از برای تحقق نئو بانک 
را در کوتاه ترین زمان ممکن فراهم کنیم تا مش��تریان بانک 
بتوانند خدمات کامل و متنوعی را از طریق همراه بانک دریافت 

کنند.
وی تصریح کرد:  حرکت به س��مت نئو بانک در راس��تای کسب 
رضایتمندی هرچه بیش��تر مش��تریان است، باید تالش کنیم با 
برنامه ریزی های الزم، بانکی پیشرو و کارآمد در عرصه داخلی 

و بین المللی داشته باشیم.
مدیرعام��ل بان��ک کارآفری��ن همچنین برنام��ه محور بودن را 
اولوی��ت دیگ��ر بانک کارآفرین در س��ال جدی��د خواند و افزود:  
برای داشتن عملکردی موفق باید براساس برنامه ریزی دقیق 

و همه جانب��ه عم��ل کرد، درغیراین ص��ورت برنامه ها مقطعی، 
کوتاه مدت و گذرا خواهد بود.

فرزین به راه اندازی س��امانه نظارتی بانک اش��اره و ادامه داد:  
ش��فافیت و نظارت درون س��ازمانی باید بیش از گذشته صورت 
پذیرد تا عملکردی بدون نقص داشته باشیم، از این رو سامانه 

جامع نظارتی در سال جاری عملیاتی و اجرایی می شود.
وی ب��ا تاکی��د ب��ر ای��ن که بان��ک کارآفرین در ح��وزه مالی از 
ش��فاف ترین و قانونمندترین بانک های کش��ور است ، گفت: در 

تمامی سال هاکارنامه درخشانی داشته است.

فرزین همچنین درجه بندی و نوسازی شعب در سراسر کشور، 
جذب نیروی متخصص به منظور توسعه و گسترش فعالیت های 
بانک، آموزش حرفه ای و تخصصی به همکاران ، توسعه خدمات 
ارزی و بین الملل��ی را از دیگ��ر برنامه ه��ای س��ال ۱400 بانک 

کارآفرین خواند.
فرزین در ادامه افزود: بررس��ی عملکرد بانک در س��ال ۱3۹۹ 
نشانگر آن است که برنامه های ابالغی سال ۱400-۱3۹۹ به 
درس��تی برنامه ریزی ش��ده که خوشبختانه بخش های زیادی 
در سال ۱3۹۹ عملیاتی شد و مابقی نیز در سال جاری اجرایی 

خواهد شد.
وی افزود: سیاست ها و استراتژی های مدنظر پس از بررسی های 
دقیق و کارشناس��ی در س��طوح مختلف س��ازمانی تدوین شده 
اس��ت. اعضای محت��رم هیات مدیره، مدیران ارش��د، مدیران 
میان��ی و کارشناس��ان متخصص و ب��ا تجربه بانک با برگزاری 
جلس��ات متعدد برنامه ها را بررس��ی کردند و پس از جمع بندی 
دیدگاه ها و نظرات کارشناسی، استراتژی و راهبرد اصلی بانک 

مشخص شد.
در این گردهمایی احمد بهاروندی عضو هیات مدیره و معاون 
مدیرعامل در توسعه سرمایه انسانی، نیز در سخنانی دستاوردها 
و عملکرد معاونت توس��عه س��رمایه انس��انی در س��ال ۱3۹۹ را 

تشریح کرد .
ارتق��ای فرهنگ  س��ازمانی، اجرایی ش��دن ط��رح طبقه بندی 
مش��اغل، تأس��یس ش��رکت تأمین آتیه امید کارکنان، بهبود 
وضعیت معیش��تی و رفاهی همکاران از مهم ترین برنامه هایی 

است که در سال گذشته اجرا شد.
معاون مدیرعامل در توس��عه س��رمایه انسانی خاطرنشان کرد: 
تدوین سند پنج ساله فرهنگ سازمانی، اجرا و پیاده سازی سامانه 
جامع منابع انس��انی، اجرای پروژه زمان و کارس��نجی کارکنان 
صف و ستاد از مهم ترین برنامه ها و اولویت های کاری است که 

به یاری خداوند در سال جاری محقق خواهد شد.
همچنی��ن علیرضا صادق��ی معاون مدیرعامل در امور بانکی با 
بیان عملکرد مدیریت های بانکداری شرکتی، سرمایه گذاری، 
تجاری -ش��خصی و امور ش��عب در سال ۱3۹۹ افزود:   عملکرد 
موفق مدیریت های ذی ربط نشان می دهد که مسیر را به درستی 
انتخ��اب کرده ای��م و ب��رای این ک��ه از رقبا عق��ب نمانیم باید با 
برنامه ریزی و تدوین سیاست های به روز و برحسب مقتضیات 

زمان بانکی پیشرو در عرصه بانکداری کشور باشیم.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

سال 1۴00، نقطه عطف بیمه داناانتخاب اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا
در مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده )نوبت دوم( بانک سینا که راس ساعت 
۱4 روز ش��نبه 2۸ فروردین ماه ۱400 با حضور ۷0.۸6 درصد س��هامداران برگزار 

شد، اعضای جدید هیأت مدیره بانک سینا انتخاب شدند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک سینا در ابتدای مراسم پس 
از انتخاب محمد نوین نماینده بنیاد مستضعفان انقالب اسالمی با آرای سهامداران 
حاضر به عنوان رئیس مجمع و همچنین هیأت رئیسه مجمع متشکل از آقایان 
هادی غنی پور نماینده بنیاد علوی، وحید پاافشار نماینده شرکت مادرتخصصی 

مالی و س��رمایه گذاری س��ینا به عنوان ناظرین مجمع و مجتبی دهقاندار به عنوان منش��ی مجمع، رس��میت جلسه 
اعالم و دستور جلسه جهت اتخاذ تصمیم قرائت شد. خانم یوسفی اصل به عنوان نماینده سازمان بورس و اوراق 
بهادار نیز به صورت آنالین در جلسه حضور داشت. در ادامه، رئیس مجمع با بیان آنکه طی مکاتبه با بانک مرکزی 
تاییدیه های 5 نفر از افراد پیشنهادی شامل آقایان دکتر سیدضیاء ایمانی، دکتر جعفر صفایی مزید، دکتر هادی 
آقابابایی، مهندس مجید هادی و مهدی رزمی دریافت ش��ده اس��ت، از س��هامداران رأی گیری به عمل آمد و این 

اشخاص به عنوان اعضای اصلی هیأت مدیره بانک سینا برای مدت 2 سال انتخاب شدند.

قائم مقام بیمه دانا سال ۱400 را نقطه عطفی در تاریخ این شرکت بزرگ بیمه ای 
عنوان کرد. حس��ین حس��ینی در پیامی ضمن تبریک به تمامی کارکنان س��تاد و 
صف، نمایندگان،کارگزاران، شرکت های نمایندگی، شبکه فروش و سهامداران 
و آرزوی س��الی پر از خیر و برکت برای آنها اظهار داش��ت: در طول س��ال های ۹۸ 
و ۹۹ با همراهی ش��بکه فروش و سیاس��ت گذاری مطلوب هیئت  مدیره، جریان 
مش��تری مداری به ویژه با اجرایی ش��دن پروژه مهردانا، تقویت و عملکرد بس��یار 
مناس��بی در این حوزه رقم زده ش��د که امیدواریم با تالش مضاعف همکاران به 

ویژه در ش��عب و ش��بکه فروش، این موفقیت در حوزه فروش جانبی ش��رکت نیز )س��ایر رشته های بیمه ای، به ویژه 
اموال( با تمرکز بر تکنیک های بازاریابی و جذب پرتفوی های سودده و خرد تداوم یابد.

وی، توس��عه و اش��اعه فرهنگ بیمه، آموزش رفتار س��ازمانی، حفظ ش��ان و کرامت انس��انی، نظارت بهینه بر روند 
پرداخت خس��ارات و مش��ارکت نمایندگان در تحلیل و ارزیابی ریس��ک را مورد تاکید قرار داد و اظهار داش��ت: برای 
رسیدن به موفقیت های بیشتر و فتح قله های رشد و پیشرفت باید در مسیر شایسته ساالری، با بهره گیری از خرد 

جمعی حرکت کرد و با مستند سازی عملکردها، به ویژه در حوزه فروش، این مسیر را هموار کرد.

دیدار قاسمی با مدیران شعب استان البرز
علی قاسمی رئیس اداره بانکداری شرکتی بانک ایران زمین، 
با حضور در اس��تان البرز با مدیران ارش��د این مدیریت دیدار 
و گفتگوکرد. علی قاس��می بر لزوم تعامل ش��عب و مناطق با 
بانکداری ش��رکتی تاکید نموده و اعالم کرد برای رس��یدن به 
اهداف تعیین شده در شاخص های تسهیالت و تعهدات بایدبا 
برنامه ریزی دقیق و منسجم و شناسایی بازار، نسبت به بازاریابی 
ش��رکتی و جذب مش��تریان کالن اعتباری اقدام نمود و در این 
راه اداره بانکداری ش��رکتی آمادگی همکاری الزم با مدیریت 
های مناطق و شعب را دارد و مناطق نیز باید از تمام توان خود 
در این راه اس��تفاده نمایند تا در پایان س��ال۱400 با کمک و 

همدلی به اهدف تعیین شده دست یابیم.
 

احراز هویت الکترونیکی سجام در سامانه 
»کیلید« بانک آینده

فرآیند احراز هویت الکترونیکی سجام در سامانه »کیلید« بانک 
آینده راه اندازی ش��د. از این پس، تمام مش��تریان بانک آینده 
می توانند پس از انجام ثبت نام اولیه در سامانه سجام و دریافت 
کد رهگیری، فرآیند احراز هویت الکترونیکی خود را از طریق 
سامانه »کیلید« بانک آینده و بدون نیاز به مراجعه حضوری به 

شعب این بانک یا مراکز تأیید هویت سجام، انجام دهند.
در حال حاضر ورود به بازار س��رمایه و معامله س��هام در بورس، 
مس��تلزم ثبت نام در "س��جام" و دریافت کد رهگیری است که 
مشتریان محترم می توانند پس از دریافت کد رهگیری سجام 
با مراجعه به کارگزاری بانک آینده )babc.ir(، نس��بت به ثبت 

نام در سامانه معامالت بورس، اقدام نمایند. 

تمدید مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان
مجوز قبولی اتکایی بیمه پارسیان، با ارسال تایید یه مد یرکل و 
رییس اد اره پذیرش موسسات بیمه ای بیمه مرکزی ایران برای 
یک سال دیگر تمدید شد. این شرکت ضمن دارا بودن شرایط 
اجرایی آیین نامه اعطای مجوز قبولی اتکایی و همچنین حسب 
بررس��ی های به عمل آمده توانس��ت مجدداً مجوز قبولی اتکایی 
از مؤسس��ات بیمه داخلی را از بیمه مرکزی جمهوری اس��المی 
ایران دریافت نماید و همچنان فعالیت های خود  را د ر این زمینه 
گسترش د هد . بیمه پارسیان با داشتن سطح یک توانگری مالی، 
تایید مجوز قبولی اتکایی از بیمه مرکزی و همچنین با توجه به 
توانمندی ها، دانش و قابلیت های فنی و مالی، همچنان به عنوان 
یکی از توانمند ترین شرکت های بیمه خصوصی کشور خد مات 

برتر خود  را در تمامی رشته های بیمه ای ارایه می نماید.

مفقودی-برگ سبز خودروسواری سیستم پراید تیپ۱32 مدل۱3۸۹ رنگ نقره 
 S۱4222۸۹۱66۸26ای -متالیک به شماره موتور353220۸ و شماره شاسی
به ش��ماره پالک5۷۱ص۹۱ ایران۱4 به نام محمد حس��ین صفری به ش��ماره 

ملی۱۷550۷۸3۹0 مفقود گردیده و فاقد اعتبار است
-------------------------------

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان گیالن  اداره ثبت اس��ناد و امالک حوزه 
ثب��ت مل��ک خمامهی��ات موضوع قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده ۱3 آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رس��مي برابر راي ش��ماره ۱3۹۹603۱۸0۱50034۱0مورخ 2۸. ۱2. ۹۹ هیات 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای محمد احمدی کته سری فرزند محمد به شماره شناسنامه ۸6۸ 
صادره از خمام درششدانگ یکباب خانه و محوطه مشتمل بر انبار به مساحت 
۹۱ . 2۹6 متر مربع بشماره پالک ۱5۷ فرعی از ۱3 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک ۱0 فرعی از ۱3 اصلي واقع در کته سر خریداری از مالک رسمی آقای 
محمد احمدی کته سری محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به 
صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار 
اولی��ن آگه��ي ب��ه م��دت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ 
رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۱۹۷
تاریخ انتشار نوبت اول: 30. ۱. ۱400تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱3. 2. ۱400

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و امالک خمام
---------------------------

رونوشت آگهی  - خانم ائمه شاملی دادخواستی به شماره ۱40034۹20000۱33۷2۹ 
به خواس��ته صدور گواهی حصر وراثت متوفی آقای س��یدتقی رش��یدی گامیش 
بان معرفی نموده است.۱_س��یدغنی رش��یدی گامیش بان به شماره شناسنامه 

223 نسبت فرزند  
2_س��یدمحمدرضا رشیدی به ش��ماره شناسنامه 5۱60۱05565 نسبت فرزند  
3_سیده سارا رشیدی شماره شناسنامه 5۱600۷30۷۸ نسبت فرزند  4_ائمه 
شاملی تطفی شماره شناسنامه ۱60۱ نسبت همسر 5_مهری بابائی کمامردخی 
ش��ماره شناس��نامه ۱6۱6 نس��بت مادر لذا چنانچه کسی یا کسانی از متوفی فوق 
الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته باشد می تواند از تاریخ 
نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و اال گواهی حصر وراثت 

صادر خواهد شد.
 قاضی ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان ماسال_س��عید میرزاپور 

ریک
------------------------------------

رونوش��ت آگه��ی  - آق��ای محمدص��ادق ش��یرزاد دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
۱40034۹20000۱54003 به خواسته صدور گواهی حصر وراثت متوفی خانم 
ربابه احمدی معرفی نموده است.۱_محمد شیرزاد لوحه سرا به شماره شناسنامه 
۱۱ نس��بت فرزند2_گالبه ش��یرزاد لوحه س��را به شماره شناسنامه 504 نسبت 
فرزند  3_نصیبه شیرزاد لوحه سرا شماره شناسنامه 6 نسبت فرزند  4_محمدباقر 

ش��یرزاد لوحه س��را شماره شناسنامه 543 نسبت فرزند 5_محمدصادق شیرزاد 
لوحه سرا شماره شناسنامه ۱0 نسبت فرزند 6_علی شیرزاد شماره شناسنامه 4 
نس��بت فرزند ۷_معصومه ش��یرزاد لوحه سرا شماره شناسنامه ۱۱ نسبت فرزند  
۸_یوسف شیرزاد لوحه سرا شماره شناسنامه 52 نسبت فرزند  لذا چنانچه کسی 
یا کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته 
باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و 

اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان ماسال_س��عید میرزاپور 

ریک
-----------------------------

رونوش��ت آگه��ی  - آق��ای ش��هرام قربان��ی دادخواس��تی ب��ه ش��ماره 
۱40034۹20000۱۷6۱۷5 ب��ه خواس��ته صدور گواه��ی حصر وراثت متوفی 
آقای حس��ین قربانی گنذر معرفی نموده اس��ت.۱_محمدقلی قربانی گنذر به 
ش��ماره شناس��نامه ۸ نسبت فرزند  2_نجفقلی قربانی گنذر به شماره شناسنامه 
2۱۱ نس��بت فرزند  3_ایرج قربانی گنذر ش��ماره شناس��نامه ۱3 نس��بت فرزند  
4_مهدیقلی قربانی گنذر ش��ماره شناس��نامه 5 نسبت فرزند 5_شهرام قربانی 
گنذر شماره شناسنامه 4 نسبت فرزند6_امیرقلی قربانی گنذر شماره شناسنامه 3 
نسبت فرزند ۷_عفت قربانی گنذر شماره شناسنامه ۱۸۸ نسبت فرزند  ۸_کوکب 

قربانی گنذر شماره شناسنامه ۱65 نسبت فرزند 
۹_کوثر قربانی گنذر ش��ماره شناس��نامه ۷ نس��بت فرزند   لذا چنانچه کس��ی یا 
کسانی از متوفی فوق الذکر وصیت نامه سری یا هرگونه نوشته دیگری داشته 
باشد می تواند از تاریخ نشر این آگهی به مدت یک ماه به این شورا ارائه دهد و 

اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد.
 قاضی ش��عبه دوم ش��ورای حل اختالف شهرس��تان ماسال_س��عید میرزاپور 

ریک
------------------------------------

هی��ات موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد 
سند رسمی 

آگه��ی موض��وع م��اده 3قان��ون وم��اده ۱3 آئی��ن نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف 
وضعی��ت ثبت��ی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 
۱3۹۹6030۱0550026۱۹ مورخه ۹۹/۱2/25 هیات اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد 
ثبت��ی ح��وزه ثبت ملک مالرد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم اعظم 
بیات فرزند محمدرضا بش��ماره شناس��نامه ۱36۹6 صادره از توس��رکان در سه 
دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین بابنای احداثی به مس��احت 3۱ متر 
مربع پالک ۹۷5 فرعی از 43 اصلی واقع در سرآس��یاب جاده مالرد روبه روی 
خیابان شهید صدوقی که متقاضی مدعی است ملک را به صورت بالواسطه از 
مالک رسمی آقای محمدرضا عباسی خریداری نموده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱5 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم وپس از 
اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را 
به مراجع قضایی تقدیم نمایند ، بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور 
وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .م الف ۱۱۷2       

عادل حجری  - رئیس دفتر  ثبت اسناد وامالک شهرستان مالرد

ئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: اگر برای نرخ تضمینی 
خرید گندم از کش��اورز، قیمت عادالنه ای اعالم نش��ود، 
همین مقدار تولید یا از مرزها خارج می ش��ود و یا برای 

آن بازار سیاهی شکل می گیرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم غالمحسین شافعی رئیس 
اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره 
به وضعیت آبی کشور و خشک سالی پیش رو گفت: به 
نظر می رسد موضوع کم آبی و احتمال بروز خشک سالی 
در س��ال جاری، هنوز از جانب دس��تگاه های متولی و 
بخش های اثرگذار جدی تلقی نشده و به مثابه دیگر امور، 
باید در این بحث نیز به مرز بحران برس��یم تا موضوع 
ب��رای متولی��ان امر اولویت یافته و برای آن چاره جویی 

صورت بگیرد.
 وی در نشس��ت ش��ورای گفت وگ��وی دول��ت و بخش 
خصوص��ی خراس��ان رضوی، عنوان کرد: از اس��تاندار 
خراس��ان رض��وی تقاضا داریم ت��ا در این رابطه اقدامی 
صورت دهد و با مأمور کردن شورای گفت وگو به بررسی 
راهکاره��ای مقابله با پدیده خشک س��الی در اس��تان، 
نظرات و پیش��نهادات متولیان امر و نخبگان این حوزه 

را اخذ و ارائه کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران 
در ادامه از اثرات خشک س��الی بر تولیدات کش��اورزی 
و به وی��ژه گن��دم س��خن ب��ه می��ان آورد و توضیح داد: 
در خص��وص ن��رخ تضمینی خرید گندم از کش��اورزان 
متأس��فانه با ش��رایط ناگواری مواجهیم. بهای اولیه ای 
که دولت در س��ال گذش��ته تعیین کرد، مناس��ب نبود و 

باوجوداینکه تغییراتی در نرخ ها اعمال ش��د؛ هنوز نرخ 
مذکور عادالنه نیست.

 شافعی ادامه داد: اگر این تجربه دوباره تکرار شود و برای 
نرخ تضمینی خرید گندم از کشاورز، قیمت عادالنه ای 
اعالم نشود، همین مقدار تولید کم که به واسطه کم آبی 
سال جاری، تأمین کننده نیازها نخواهد بود؛ یا از مرزها 
خارج می شود و یا برای آن بازار سیاهی شکل می گیرد. 
نتیجه آن خواهد شد که دولت در ماه های آتی با قیمت 
باالتری محصول را از دیگر کش��ورها خریداری و وارد 
کند.  او تأکید کرد: این جنس مس��ائل قابل بررس��ی، 
چاره جویی و پیشگیری است و از این منظر، باید امروز 
دول��ت ب��رای آن اقدام کند تا فردا بحران و چالش��ی در 

بازار و در بخش تقاضا رخ ندهد.
 ش��افعی در بخش��ی از اظه��ارات خ��ود ب��ا اش��اره به 
مش��کالت کارخانه های آرد اس��تان خراسان رضوی، 
ظرفی��ت خالی آن ها و همچنین س��رمایه گذاری هایی 
ک��ه در مع��رض تهدید هس��تند، گفت: بازار خوبی برای 
 آرد ایران در افغانس��تان و کشورهای حوزه خلیج فارس 
فراهم اس��ت و ازآنجایی که کارخانه های آرد خراس��ان 
دارای ظرفی��ت خالی هس��تند، می ت��وان با وارد کردن 
بخشی از گندم مورد نیاز این کارخانه ها، آرد تولیدی را به 
این کشورها صادر کرد و بهره وری اقتصادی را رقم زد.  
به عقیده او، این اقدام از نظر اقتصادی نیز تأثیر مهمی 

در پویاسازی صنایع داخلی خواهد داشت.

به گزارش ایانا به نقل از پایگاه اطالع رسانی دفتر هیئت 
دولت، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی که مسئولیت 
تأمین و تدارک نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای 
ش��یمیایی را برعهده دارد، براس��اس صورت های مالی 
حسابرسی شده سازمان حسابرسی و طبق گزارش های 
حسابرس��ی ویژه تا پایان س��ال ۱3۹۸، حدود 23 هزار 
میلیارد ریال از دولت بستانکار می باشد. همچنین این 
شرکت در سال ۱3۹۹ نیز بابت توزیع و فروش 2۱۸6 
تن انواع کودهای ش��یمیایی یارانه ای به کش��اورزان و 
بهره برداران بخش کشاورزی )که مبلغی بالغ بر ۸500 

میلیارد ریال می باشد( صرفًا مبلغ 2۹65 میلیارد ریال یارانه دریافت نموده است.
 بر این اساس، شرکت یاد شده بابت عملکرد سال ۱3۹۹ بیش از 5535 میلیارد ریال 
و در مجم��وع باب��ت عملک��رد تأمین و تدارک کودهای یارانه ای طی س��ال های اخیر، 
بیش از 2۸ هزار میلیارد ریال مطالبات یارانه ای دارد. این در حالی اس��ت که ش��رکت 

مذکور در سال جاری نیز مکلف به تأمین و تدارک نهاده 
های کشاورزی، از جمله سه میلیون تن انواع کودهای 
شیمایی می باشد و تهیه و تدارک این نهاده استراتژیک، 
مس��تلزم تأمین منابع مالی الزم از محل یارانه بوده و 
جهت تأمین کودهای مورد نیاز و اجرای برنامه ابالغی 
س��ال جاری در راس��تای حفظ کمیت و کیفیت تولید 
محصوالت کش��اورزی و امنیت غذایی کشور، استفاده 

از تسهیالت بانکی ضروری است.
 با توجه به موارد فوق، وزارت جهاد کشاورزی پیشنهاد 
اختصاص تس��هیالت بانکی ب��ه مبلغ 20 هزار میلیارد 
ریال به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب، به 

هیئت دولت ارایه کرده است.
 گفتنی اس��ت، این پیش��نهاد هم اکنون در کمیس��یون اقتصاد دولت در دس��ت بررسی و 

تصمیم گیری است.

 2 هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی برای نهاده های کشاورزی

هشدار درباره شکل گیری بازار سیاه برای گندم
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فناوری

معاون فنی پلیس فتا ناجا گفت: مجرمان سایبری 
با استفاده از ترفندهای تبلیغاتی فریبنده در شبکه 
های اجتماعی و پیام رسان ها مبنی بر" کسب 
درآم��د ب��اال از طریق تولید یا خرید و فروش ارز 
دیجیتال در خانه" از کاربران کالهبرداری می 

کنند. 
سرهنگ علی نیک نفس اظهارکرد: مجرمان 
س��ایبری با سوءاس��تفاده از ناآگاهی کاربران از 
رمز ارزها و نبود قوانین و مقررات در خصوص 
ساماندهی این نوع ارزهای دیجیتال در کشور، 
ضمن ایجاد صفحات متعدد در ش��بکه های 
اجتماعی با نام و تصویر افراد مش��هور، با وعده 
اهدای بیت کوین نسبت به تشویق جویندگان 
کار جهت ثبت نام در یک "صرافی آنالین ارز 
دیجیت��ال" اقدام به دریافت حس��اب کاربری 
کاربران و با پرداخت سودهای کاذب و موقت از 

قربانیان کالهبرداری می کنند.
وی ادامه داد: کالهبرداران سایبری با بهره گیری 
از شگردهای مختلف نظیر ایجاد فراخوان برای 

س��رمایه گذاری روی ارزهای دیجیتال بدون 
پشتوانه از کاربران به شیوه "پانزی"  کالهبرداری 
م��ی کنن��د و در برخی موارد نیز کالهبرداری از 
طری��ق فروش دس��تگاه های تولی��د رمز ارز 
غیرمجاز و قاچاق با قیمت های گزاف به افراد 
رخ می دهد همچنین فروش رمز ارزهای جعلی 
یا شبیه سازی شده نیز از دیگر شگردهای رایج 

کالهبرداران حرفه ای در این حوزه است.
نیک نفس در ادامه با تشریح سایر شیوه های 
کالهب��رداری رای��ج در این ح��وزه اظهارکرد: 
مجرمان سایبری با طراحی صفحات پرداخت 
بانکی جعلی موسوم به فیشینگ و با استفاده از 
برخی از افزونه های جعلی در مرورگرها و یا ارسال 
پیام از طریق ایمیل و شبکه های اجتماعی به 
عنوان پشتیبانی کیف پول ها نسبت به سرقت 
اطالعات کلید خصوصی کاربران اقدام می کنند 
و با سوءاستفاده از ناآگاهی افراد، نسبت به انتقال 
رمز ارزهای آنان به حساب خود، از اعتماد قربانیان 

حداکثر سوءاستفاده را انجام می دهند.

هشدار پليس فتا در خصوص كالهبرداری های بيت كوينی

جامعه

بين الملل

مدی��رکل امور فرهنگ��ی و اجتماعی صندوق 
بازنشس��تگی کشوری گفت: ثبت نام اینترنتی 
مرحل��ه دوم وام ض��روری ۱0 میلیون تومانی 
بازنشس��تگان و وظیفه بگیران کشوری از روز 

چهارشنبه اول اردیبهشت ماه آغاز می شود.
محم��ود مرتضایی فرد گفت: مرحله دوم ثبت 
ن��ام وام ض��روری ۱0 میلی��ون تومان��ی از روز 
چهارش��نبه اول اردیبهش��ت ماه به مدت یک 
ماه از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق 
 sabasrm.ir بازنشس��تگی کشوری به نشانی

انجام خواهد شد.
وی با بیان اینکه »مبلغ تس��هیالت در مرحله 

دوم نیز مانند مرحله نخست ۱0 میلیون تومان 
خواهد بود« گفت: بازپرداخت این تس��هیالت 
36 ماهه و حدود 300 هزار تومان با نرخ کارمزد 
س��االنه 4 درصد اس��ت که پس از پایان مهلت 
ثب��ت نام و انج��ام فرآیندهای معمول، فقط به 

حس��اب افراد مش��مول در بانک صادرات که 
در سیس��تم احکام درج ش��ده و از این حس��اب 
حقوق بازنشس��تگی / وظیفه دریافت می کنند، 

واریز خواهد شد.
مرتضایی فرد با اشاره به افرادی که امکان ثبت 
نام آنها برای دریافت این تسهیالت وجود ندارد، 
اظهار داش��ت: متقاضیان��ی که از تاریخ صدور 
حکم بازنشستگی آنها کمتر از یک سال گذشته 
باشد، وراث پسری که تا سه سال آینده از لیست 
وظیفه بگیری حذف می شوند و متقاضیانی که 
حکم ترمیم سال جاری برای آنان صادر نشده 

باشد، مجاز به ثبت نام نخواهند بود.

به نظر می رسد رقابت های انتخاباتی آینده برای 
ورود ب��ه کاخ الی��زه در فرانس��ه نبرد بین امانوئل 
مکرون رئیس جمهوری فرانس��ه و مارین لوپن 
رهبر حزب راس��ت افراطی این کش��ور اس��ت و 
برخی بر این باورند که لوپن ممکن اس��ت این 

بار پیروز شود.
گاردین با اشاره به این که سیاست های مکرون 
ب��ا توج��ه به همه گیری کرونا در موضع ضعیفی 
قرار دارد،  نوش��ت: زندگی جوانان در پاریس نیز 
مانند جوانان هر کش��ور دیگری در دوران همه 
گیری که درس، ش��غل، معاش��رت و گردهمایی 
آنه��ا را متوق��ف کرده از جریان افتاده اس��ت.  در 
میدان پالس دو ال رپوبلیک که مجسمه ماریان 
در آن بنا ش��ده اس��ت، اس��کیت بازان تمایلی به 

بحث سیاسی ندارند.
اما به گفته یکی از آنها مسائل مهمی وجود دارد 

که باید درباره آن نگران بود.
در خارج از پاریس اوضاع متفاوت است. در استان 
ها رقابت برای ورود به الیزه آغاز شده است. سال 
دیگر همین موقع فرانسه در بحبوحه آن چیزی 
خواهد بود که رقابت س��خت قلمداد می ش��ود و 
انتخابات ریاس��ت جمهوری بعد از دوران کرونا 

آغاز خواهد شد.
دور اول انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه در 
سال 2022میالدی بین ۱0 تا 24 آوریل 2022 
)فروردین اردیبهش��ت ۱40۱(برگزار می شود و 

دور دوم نی��ز دو هفت��ه پس از دور اول برگزار می 
شود. اگر هیچ کاندیدایی در دور اول اکثریت آرا 
را کسب نکند، دو هفته بعد دور دوم میان دو نامزد 
برتر برگزار می ش��ود.  دوره ریاس��ت جمهوری 
مکرون رئیس جمهوری فعلی فرانس��ه، که در 
انتخابات 20۱۷ پیروز ش��د تا ۱3 مه 2022 )23 

اردیبهشت ۱40۱(  ادامه دارد.
نظرس��نجی ها نش��ان می دهد ک��ه اولین دور 
انتخاب��ات ش��امل طیف متفاوت��ی از نامزدها از 
همه احزاب سیاسی خواهد بود که همگی حذف 
خواهند شد و به رقابت بین مکرون و لوپن منجر 

خواهد شد.
دولت مکرون با مس��ائل دش��واری در خصوص 
کووید-۱۹ مواجه است که باید از عهده آن بر آید 
اما لوپن کامال آماده رقابت انتخاباتی است و روز 
جمعه توئیت کرد حزب متبوعش جبهه ملی مقر 

انتخاباتی خود را در پاریس پیدا کرده است.  
برخ��ی از رای دهن��دگان می گویند در انتخابات 
منطقه ای ماه ژوئن از لوپن حمایت خواهند کرد 

ام��ا از بی��ان این که آیا از او در انتخابات ریاس��ت 
جمه��وری نیز حمای��ت خواهند رفت خودداری 

کرده اند.
یک شهروند 2۷ ساله فرانسوی ساکن شهر نیس 
م��ی گوی��د او به لوپن به عنوان رئیس جمهوری 
رای خواهند داد زیرا فکر می کند که زمان تغییر 
فرا رس��یده اس��ت. با این حال صاحب یک مغازه 
مش��هور فروش قهوه در نزدیکی ش��هر کن در 
جنوب فرانسه می گوید هر چند این منطقه نسبتا 
راست گرا است اما احساس می کند دوران حزب 
جبهه ملی نیز س��ر آمده اس��ت و دیگر هیچ کس 

خواهان نژادپرستی و جنگ داخلی نیست.
محبوبیت مکرون  اکنون حدود 3۷ درصد است 
که با این حال بیش از محبوبیت دو نفر از روسای 
جمهوری سلف خود در همین دوره از انتخابات 
است. نیکوال سارکوزی در همین دوران از ریاست 
جمه��وری خود 2۹ درصد و فرانس��وا اوالند ۱۷ 
درصد محبوبت داشت هر چند که هر دوی آنها 

رئیسان جمهوری یک دوره ای بودند.
مکرون همزمان با بحران سالمت ناشی از شیوع 
وی��روس کرونا آن را ب��ه »جنگ« توصیف رده 
اس��ت و مش��اورانش  بر این باورند که این مساله 
-صرف نظر از این که اعالم کند که قصد شرکت 
در انتخاب��ات ب��رای دور دوم را دارد ی��ا خیر-می 
تواند در انتخابات س��ال آتی مش��کالتی را برای 

او به باور آورد.    

آغاز ثبت نام مرحله دوم وام ضروری بازنشستگان از اول ارديبهشت

لوپن و مكرون  در صدد تسخير كاخ اليزه
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سالمت

گروه اجتماعی: روز گذشته آمار قربانيان كرونا در 
جهشی چشمگير به 405 نفر رسيد و آزير قرمز را 
دوباره به صدا درآورد. بنابر اعالم وزارت بهداشت 
در 24 سـاعت منتهی به ظهر روز يكشـنبه 405 
بيمار كوويد-19 در كشـور جان خود را از دسـت 

دادند. 
همچنین از روز شنبه تا یکشنبه 2۹ فروردین ۱400 
و بر اس��اس معیارهای قطعی تش��خیصی، 2۱ هزار 
و 644 بیم��ار جدی��د مبتال به کووید۱۹ در کش��ور 
شناس��ایی ش��د که سه هزار و ۹2 نفر از آنها بستری 
ش��دند.  با این تعداد مجموع بیماران کووید۱۹ در 

کشور به دو میلیون و 23۷ هزار و ۸۹ نفر رسید.
 متاس��فانه در طول 24 س��اعت مذکور، 405 بیمار 
کووید۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان 
باختگان این بیماری به 66 هزار و ۷32 نفر رسید.

در همین حال معاون بهداش��ت وزارت بهداش��ت و 

سخنگوی ستاد ملی کرونا با 
بی��ان اینک��ه فعال از وضعیت 
قرم��ز خارج نخواهیم ش��د، 
گفت: حدود 2۱ هزار نفر هم 
افرادی بودند که مثبت بودند 
و سفر رفتند و نقض قرنطینه 

کردند. 
دکتر علیرضا رییس��ی، گفت: 

م��ا در اوج پیک س��وم یعن��ی در قله پیک قبلی، 23 
هزار بستری داشتیم، اما در حال حاضر که هنوز به 
قله پیک چهارم نرسیده ایم، 43 هزار بستری داریم. 
پیش بینی ما این اس��ت که این میزان به حدود 60 

هزار بستری می رسد.
وی افزود: بر این اس��اس 
بحث تمدید محدودیت ها 
تا پایان هفته ادامه می یابد 
و ب��ر اس��اس آن دوب��اره 
پنجشنبه این هفته برای 
چگونگ��ی محدودیت ها  
می گیری��م.  تصمی��م 
پیش بین��ی ما این اس��ت که ح��دود دو هفته دیگر 
ش��اید ما به قله یا پیک نهایی موج چهارم برس��یم. 
البته تفاوت این است که حتی اگر به پیک برسیم و 
روند ثابت شده یا نزولی شود، حاالحاالها از وضعیت 

قرمز خارج نخواهیم شد.
رییس��ی ادام��ه داد: رعای��ت پروتکل ه��ا همچنان 
رضایتبخش نیس��ت. می��زان رعایت پروتکل ها در 
ش��هرهای قرم��ز و نارنج��ی هنوز ب��ه حد مطلوب 
نرس��یده و هنوز بس��یاری از اس��تان ها و شهرها به 
میزان 30 تا 40 درصد پروتکل ها رعایت نمی شود 

و این زیاد است.
وی ک��ه در ی��ک برنام��ه تلویزیون��ی صحبت می 
کرد، گفت: در عین حال در شش استان ۷۱ درصد 
کل نقض ترددها در کش��ور اتفاق افتاده که ش��امل 
مازندران، اصفهان، البرز، همدان، آذربایجان شرقی 
و ف��ارس هس��تند. حدود 2۱ ه��زار نفر هم افرادی 
بودند که مثبت بودند و سفر رفتند و نقض قرنطینه 
کردند. ریسی گفت: در زمینه نقض تردد شبانه 66 
درصد نقض کردند که تهران در صدر کل کش��ور 

قرار گرفته است.

ورزش

کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس با وجود این که این 
روزها در تیمش می درخشد، اما کم ترین دستمزد 

را نسبت به سایر بازیکنان می گیرد. 
در هفته های اخیر علکرد خیره کننده سیدجالل 
حس��ینی در ترکیب تیم فوتبال پرسپولیس باعث 
تحس��ین همگان شده است. کاپیتان پرسپولیس 
که در 3۹ س��الگی به س��ر می برد، در چهار بازی 
تیمش توانسته تک گل سه امتیازی به ثمر برساند 
تا تیمش عمال با گل های او ۱2 امتیاز به دس��ت 
بیاورد. از طرف دیگر او به عنوان یک مدافع هم 
نقش کلیدی در دفاع از دروازه  تیمش داش��ته تا 
پرسپولیس با اطمینان خاطر از خط دفاع، کار کند. 
در این میان اما حس��ینی عمال دس��تمزد کم تری 

نسبت به سایرین در پرسپولیس می گیرد.
بر اس��اس اطالعاتی که منابع مطلع در باش��گاه 

پرسپولیس در اختیار ایسنا قرار دادند، سید جالل 
حسینی برای فصل ۹۸ � ۹۷، دستمزد یک میلیارد 
و 300 میلیون تومانی به عنوان پایه در قراردادش 
نوشته شده بود و در ادامه هم برای فصل ۹۹- ۹۸، 
رقم پایه قرارداد او به یک میلیارد و 560 میلیون 
تومان رسید و حاال برای فصل ۱400 � ۹۹، پایه 
قرارداد سید جالل حسینی به یک میلیارد و ۸۷2 

میلیون تومان رسیده است. 

افشای رقم قرارداد سيدجالل حسينی با پرسپوليس

حوادث

زمین لرزه ای به بزرگی 5.۹ ریشتری در ساعت 
۱۱ و ۱۱ دقیقه صبح دیروز گناوه و روستاهای 

اطراف را لرزاند.
در پی وقوع زلزله ای به بزرگی 5.۹ ریشتر بندر 
گناوه در اس��تان بوش��هر و در پی آن احس��اس 
ش��دن در اس��تانهای فارس و خوزستان، حدود 
ده روستا در مرکز وقوع زلزله دچار خساراتی از 
جمل��ه ترک خوردگی دیوارها و تخریب منازل 
شده اند و مصدومیت 5 نفر تا لحظه تنظیم خبر 
گزارش شده و تیم ارزیابی در حال بررسی سطح 

خسارت و نیازهای زلزله زدگان است.
دکتر محمد حس��ن قوس��یان مقدم سخنگوی 
جمعی��ت ه��الل احمر در این ب��اره اظهار کرد: 
در پ��ی ای��ن زلزل��ه ، ۱0 تیم ارزیاب هالل احمر 
به منطقه حادثه دیده اعزام شده اند و 4 بالگرد 

در اس��تان های بوش��هر، شیراز، فارس و کرمان 
آماده باش هستند. وی گفت:اعالم آماده باش 
و وضعیت نارنجی به اس��تان های خوزس��تان، 
فارس، کهگیلویه و بویراحمد و هرمزگان انجام 
شده است. در حال حاضر ارتباط با دهیاری ها 
و بخشداری ها در حال انجام و ارزیابی است و 
گزارش خسارات احتمالی این زمین لرزه متعاقبا 

اعالم خواهد شد.

زلزله 5/9 ريشتری گناوه تلفات جانی نداشت

افزايش مرگ  و مير  به 405 نفر در 24 ساعت نشان می دهد

 کرونا به  دنبال قربانیان بیشتر

اصالحیه
بدینوسیله به اطالع می رساند آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی یک مرحله کاربری سازی خودروی آتش نشانی بنز مدل ۱۹24 جهت شهرک صنعتی ساوه 

به شماره 200000۱0۷2000002 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه روز یکشنبه مورخ ۱400/0۱/2۹ می باشد و مهلت زمانی دریافت اسناد از سایت تا ساعت:۱4:30 
صبح روز یکشنبه مورخ ۱400/02/05 میباشد که اصالح می گردد.  

روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی

آگهی مزایده عمومی یک مرحله اي
)همراه با ارزیابی کیفی(

مزايده گزار : اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان
 موضوع مزايده: عبارت اس��ت از اجاره : واگذاري و حق بهره برداري از تاسیس��ات و تجهیزات 
و محوطه سرس��ره به صورت اجاره و به منظور انجام تعمیرات ش��ناورهای به مدت دو س��ال شمس��ی 

به شرح اسناد مزایده.
 شرايط اختصاصی:

۱- دارا بودن سوابق کاری مشابه در پنج سال اخیر با ارائه گواهی حسن انجام کار از کارفرمایان قبلی 
2- داشتن توان مالي و فنی و برنامه ریزی

3- ارائه کد اقتصادی ، شناسه ملی
4-  ارائه تاییدیه عدم بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی از اداره کل امور مالی سازمان

5- گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاري صادر شده توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي
 مهلت و نحوه دريافت اسناد :  

     متقاضیان شرکت در مزایده مي توانند از تاریخ ۱400/۱/30 تا پایان وقت اداری مورخ  ۱400/2/5 
با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریاف�ت )خرید(رایگان اسناد اقدام نمایند. 
 www.shahidrajaeeport.pmo.ir - iets.mporg.ir  ضمنًا دریافت آگهی از سایتهای  

نیز  بصورت غیر حضوری و بدون پرداخت وجه نقد به کارفرما امکان پذیر است.
 مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 

متقاضیان باید پیشنه�ادات خود را تا ساعت ۱4:00 روز شنبه م�ورخ ۱400/2/۱۸ در سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت)ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری نمایند . 

تبصره ۱ : متقاضیان مکلفند تا همین تاریخ عالوه بر بارگذاری اس��ناد خود در س��ایت مذکورنس��بت 
ب��ه تحوی��ل فیزیک��ی صرفًا پاک��ت الف )ضمانتنامه بانکی( به دبی�رخان���ه مرکزي اداره کل بنادر و 
دریانوردی اس��ت�ان هرمزگان- مجتمع بندري ش��هید رجایي- ساختمان مرکزي-طبقه ي همکف 

تسلیم نمایند. 

تبص��ره 2 :کلی��ه ی مراح��ل برگ��زاری از دریاف��ت اس��ناد مزای��ده تا ارائه ی پیش��نهاد مزایده گران 
 و گش��ایش پوش��ه ه��ا از طری��ق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت ) س��تاد ایران( آدرس

 www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مزایده گران در صورت عدم عضویت قبلی 
، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزایده 
محقق س��ازند بدیهي اس��ت در صورت عدم انجام فرایند در س��امانه ی مذکور پیش��نهادات ارائه شده 

به صورت فیزیکی مورد قبول واقع نمیگردد.
تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار)تضمین ش��رکت در مزایده( : جهت ش��رکت در مزایده به مبلغ 
۹60/000/000 ریال یا واریز وجه نقد به حس��اب ش��ماره 4۱0۱0645۷۱2۱4۸53 و ش��ماره ش��با 
۹20۱00004۱0۱0645۷۱2۱4۸53 نزد بانک مرکزي به نام تنخواه گردان پرداخت بندر ش��هید 

رجایي یا به صورت ضمانت نامه بانکي معتبر 
تبصره : ضمانت نامه مذکور مي بایس��ت از تاریخ صدور به مدت حداقل 3 ماه داراي اعتبار باش��د. 

همچنین براي یک دوره سه ماهه دیگر نیز قابل تمدید باشد. 
 زمان و محل بازگشايی پاکات: 

تاریخ ۱400/2/20 روز دوشنبه ساعت ۹:00 مجتمع بندری شهید رجایی- ساختمان مرکزی اداره 
کل –طبقه سوم – سالن کنفرانس.

تبصره: کلیه اس��ناد مزایده و اس��ناد ارزیابی کیفی باید مطابق ش��رایط مذکور توس��ط مزایده گران 
بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.

حضور مزایده گران یا نمایندگان تام االختیار آنها با معرفي نامه رس��مي در جلس��ه بازگش��ایي پاکت 
قیمت بالمانع است.

- برای کسب اطالع بیشتر در خصوص اسناد مزایده با تلفن های 32۱22540 -32۱23225-0۷6 و 
جهت دریافت و بارگذاري اسناد مزایده با شماره تلفن 32۱23226-0۷6 تماس حاصل فرمایید.

اداره ارتباطات و اطالع رسانی اداره كل بنادر و دريانوردی استان هرمزگان

وزارت راه و شهر سازی
سازمان بنادر و دریانوردی  

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

شناسه آگهی : 1124743

وزارت راه و شهر سازی
سازمان بنادر و دریانوردی  

اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان

هنر

س��ریال »رعد و برق به دلیل س��نگینی پس تولید، از 
کنداکتور حذف شد و شبکه پنج سیما ضمن عذرخواهی 
از مخاطبان یک سریال چینی جاگزین کرد.  به گزارش 
روابط عمومی شبکه پنج سیما، علیرغم برنامه ریزی 
در بیش از یکسال گذشته برای پخش سریال »رعد و 
برق«، اما به دلیل سنگینی پروژه، حجم زیاد جلوه های 
ویژه و تروکاژهای زیبا )تصویر پیوست(، عوامل سازنده 
رعد و برق موفق نشدند این سریال را به موقع و در زمان 
تعیین شده به آنتن برسانند، لذا این مجموعه تلویزیونی 
به صورت موقت ازکنداکتور ماه رمضانی ش��بکه پنج 
سیما حذف شد. این تصمیم گروه فیلم و سریال شبکه 

پنج س��یما، در راس��تای احترام به مخاطبان حرفه ای و 
به دلیل افزایش کیفیت س��ریال رعد و برق و انتظام 
در پخش تلویزیونی اتخاذ شده است. همچنین یادآور 
می شود سریال »شکرانه« به کارگردانی سعید سلطانی، 

نویسندگی محمد هادی کریمی و تهیه کنندگی منصور 
س��هراب پور اس��ت که هر ش��ب ساعت ۱۹ روی آنتن 
می رود. پوریا پورسرخ، زنده یاد حسن جوهرچی، عاطفه 
رضوی، فرهاد قائمیان، مریم کاویانی، هوشنگ توکلی 
و … در این سریال ایفای نقش می کنند. در خالصه 
داستان »شکرانه« آمده است: حامد برای تأسیس یک 
کارگاه، مجبور به دریافت کمک نقدی از پدرش می شود 
اما پس از مدتی متوجه می شود که پول دریافتی متعلق به 
زن عمویش است که در تاجیکستان به سر می برد. حامد 
که خود را مدیون او می داند به تاجیکستان می رود اما زن 

عمویش سال ها پیش فوت کرده است و... 

سريال »رعد و برق« از كنداكتور رمضان حذف شد


