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بی كفايتی دليل قطعی برق 
محمدرضا پورابراهیمی 

اقتص�ادی  کمیس�یون  رئی�س 
مجلس شورای اسالمی 

سرمقاله

مدتی است برای قطع 
ب��رق دنبال مقصر می 
گردی��م که اس��تخراج رم��زارز دلیل این 
خاموش��ی ه��ا اع��ام ش��ده در حالی که 
صحبت از ماینرها به عنوان عامل قطعی 
برق، بهانه ای برای بی کفایتی وزارت نیرو 
و سیاس��ت گذاری اش��تباه این وزارتخانه 
اس��ت، زیرا در طول هش��ت س��ال دولت 

آقای روحانی مسیر ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
اوره ای بر کنار گذاشتن احداث روش های سنتی تاکید کرد:

 تجدیدپذیرها 
راهکار عبور از خاموشی

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد:

آغاز واکسیناسیون  ۶۸ سال به باال

 »تجارت«  از تبعات بحران 
در گمرکات افغانستان گزارش می دهد

توقف موقت تجارت با همسایه شرقی 
گروه صنعت و تجارت: در هفته های گذش��ته، نبرد های ش��دید میان نیرو های دولت 
مرکزی افغانس��تان و طالبان بر س��ر کنترل بخش های مختلف این کش��ور در والیت 
های مختلف این کش��ور گس��ترش یافته اس��ت. حاال دیگر طالبان خود را به مرزهای 
شرقی ایران رسانده است. روز جمعه بود که خبرهایی مبنی بر حضور نیروهای طالبان 
در گمرک اس��ام قلعه در ایالت هرات افغانس��تان و توقف موقتی کامیون های حامل 
کاالهای ایرانی در رس��انه ها منعکس ش��د. پس از آن بود که مس��ئوالن گمرک نیز در 
بیانی��ه های��ی از توق��ف فعالیت گمرک های دغارون و ماهیرود در مرز افغانس��تان خبر 

دادند. در این میان هماهنگی های الزم برای بازگشت آن ...       صفحه 6
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تجارت تبعات اصرار دولت بر حضور در جایگاه کارفرمایی را بررسی کرد

دومینوی چالش ها مولود اقتصاد دستوری
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 ریی��س س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز با بی��ان اینکه در 
برخورد با دانه درش��ت ها هیچ مش��کلی نداریم، گفت: مهدی 
جهانگیری قاچاقچی ارز یقه سفید نبود. علی مویدی خرم آبادی 
در گفت وگو با ایلنا درباره برخورد و مبارزه با قاچاقچیان دانه 
درش��ت اظهار داش��ت: دانه درشت ها و یقه سفید ها در بخش 
قاچاق شناس��ایی و به  مراجع قضایی معرفی ش��دند و اعداد و 
ارقام و پروند ه ها مش��خص هس��تند. وی با تاکید بر اینکه در 

مبارزه با دانه درشت ها هیچ مشکلی ...

رئیس جمهور گفت: ویروس کرونا خطرناک است و متاسفانه 
از اسفند سال گذشته با نوع دیگری از ویروس مواجه شدیم 
که نسبت به ویروس های پیشین خطرناک تر هستند که از 
کش��ورهای دیگر وارد ایران ش��دند. به گزارش ایلنا، حس��ن 
روحانی در جلس��ه س��تاد ملی مبارزه با کرونا، گفت: ویروس 
جدید از غرب کش��ور و از عراق وارد ش��د. ما س��عی کردیم که 
این ویروس در اس��تان های جنوبی و ش��رقی محبوس بماند 

اما وارد عمق کشور شد و حاال در استان ها ...

معرفی دانه درشت های 
قاچاق به مراجع قضایی 

 هجوم کرونای هندی 
به اکثر استان ها 

 صفحه2 صفحه 3

مردم ناراضی،  نخبگان  و دغدغه مندان نگران
رییسی بر عملیاتی کردن تحول  در شرایط نامناسب کنونی تاکید کرد

رییسی بر عملیاتی کردن تحول در شرایط نامناسب کنونی تاکید کرد

مردم ناراضی، نخبگان و دغدغه مندان نگران

بی كفايتی دليل قطعی برق 

رئیس جمهور منتخب با تاکید بر لزوم ارج نهادن به تمام 
خدم��ات و تاش ه��ای دولت ه��ا و مجالس قبلی گفت: 
در این س��ال ها زحمات بس��یاری کش��یده شده که قابل 
توجه هس��تند، اما در ش��رایط موجود که مردم ناراضی 
هس��تند و نخبگان و دغدغه من��دان نگرانند، می توان با 
ش��ناخت مش��کات، اولویت گذاری مسائل کشور، کار 
 جهادی و شناخت راهکار ها و راه حل ها تحول را در کشور

 عملیاتی کرد.
س��ید ابراهیم رئیس��ی در دیدار با اعضای جامعه مدرسین 
حوزه علمیه قم، جامعه مدرس��ین را مجموعه ای اثرگذار 
عن��وان ک��رد که در طول دوران حیات خود چه در جریان 
مبارزه با حکومت ستم ش��اهی و حمایت از برپایی نظام 
اس��امی و چه پس از پیروزی انقاب اس��امی گام های 

اساسی برداشته است.
رییس جمهور منتخب گفت: با توجه به ش��ناختی که از 

امکانات مادی و معنوی، نیروی انسانی کارآمد، اراده جدی 
مدیران و توان جوانان دارم معتقدم که راه برون رفت از 

مشکات کشور وجود دارد.
رئیس��ی ب��ا تاکید ب��ر اینکه مجموع��ه ای از دیدگاه ها و 
سیاست ها از جمله بیانیه گام دوم انقاب و سیاست های 
اباغی اقتصاد مقاومتی را به عنوان اس��ناد باالدس��تی 
در اختی��ار داری��م، اف��زود: این سیاس��ت ها پایه ای برای 

برنامه ریزی در راستای تحول در جامعه خواهند بود.
رئیس��ی ب��ا تاکی��د بر لزوم ارج نهادن ب��ه تمام خدمات و 
تاش های دولت ها و مجالس قبلی افزود: در این سال ها 
زحمات بس��یاری کش��یده شده که قابل توجه هستند، اما 
در ش��رایط موجود که مردم ناراضی هس��تند و نخبگان 
و دغدغه مندان نگرانند، می توان با ش��ناخت مشکات، 
اولویت گذاری مس��ائل کش��ور، کار جهادی و ش��ناخت 

راهکار ها و راه حل ها تحول را در کشور عملیاتی کرد.

رئیس جمهور منتخب در پاسخ به پیشنهادات و نظرات 
مطرح شده از سوی اعضای جامعه مدرسین، اظهار داشت: 
در دول��ت جدید اس��تفاده از نظ��رات و دیدگاه های علما، 
فضا و جامعه مدرس��ین حوزه علمیه را در عرصه های 
مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پشتوانه محکمی 
برای خود دانس��ته و از پیش��نهادات و انتقادات اس��تقبال 

می کنیم.
رئیس��ی خاطرنش��ان کرد: امروز فضای مبارزه با فساد در 
کشور ایجاد شده است و باید با ادامه این روند و همچنین 
افزایش کارآمدی، س��رمایه اجتماعی و اعتماد مردم به 

نظام را افزایش دهیم.
رئیس جمهور منتخب با تاکید بر لزوم چابک سازی نظام 
اداری تصری��ح ک��رد: تحقق وعده ها نیازمند نظام اداری 
چابک است و به دور از بروکراسی معمول در مسیر تحقق 

وعده ها گام بر می داریم.

ادامه از همین صفحه ... سرمایه گذاری در اقتصاد کشور در حوزه نیروگاهی کور شده و 
موضوع استخراج ارزهای دیجیتال به بهانه ای تبدیل شده که قابل قبول نیست.

امروزه بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید برق توس��ط برق خصوصی انجام می ش��ود در 
حالی که وزارت نیرو سیاس��ت های اش��تباهی در حوزه تصمیمات س��رمایه گذاری در 
صنعت برق داشته و اگر قرار باشد ظرفیت بخش خصوصی استمرار و افزایش یابد، باید 
از بخش خصوصی حمایت کنیم. یکی از سیاس��ت های وزارت نیرو طی این س��ال ها 
قیمت گذاری دستوری است. وقتی بهای تمام شده از قیمتی که می خرند، باالتر باشد، 
هیچ نیروگاهی امکان ادامه فعالیت ندارد. وقتی نیروگاه موجود نمی تواند کار کند، انتظار 

دارید نیروگاه جدید ایجاد شود که با کسری برق و خاموشی مواجه نشویم؟
در ح��ال حاض��ر بی��ش از ۳۵ هزار میلیارد توم��ان تعهدات دولت به نیروگاه های بخش 
خصوصی است. این سوال مطرح می شود وقتی این مبلغ سال هاست پرداخت نشده، 

این شرکت ها چه طور می توانند روی پای خودشان بایستند. 
نکت��ه دیگ��ر ع��دم امکان مجوز برای صادرات برق اس��ت. اگر ام��کان صادرات وجود 
داش��ت، ظرفیت جدید اضافه می ش��د، چرا که این امر در پرتوی مش��وق های صادراتی 
انجام می شود، بنابراین خطای فاحش وزارت نیرو سرکوب سرمایه گذاری در صنعت 

نیروی کشور بوده است.
آمارها نش��ان می دهد در طول پنج س��ال گذش��ته یک نیروگاه جدید به ظرفیت کش��ور 
اضاف��ه نش��ده، در حال��ی که طی س��ال های اخیر هم مص��رف خانگی به دلیل افزایش 
جمعیت روبه رشد بوده و هم مصرف صنعتی افزایش یافته است. مسلم است که این 
فاصله بیش��تر می ش��ود و ما با چالش روبه رو می ش��ویم. از س��ویی بحرانی مانند کم آبی 
ه��م می آی��د و دو س��ه نی��روگاه ب��رق آبی هم تحت تاثیر قرار می گی��رد. ما این را قبول 
داری��م ام��ا مس��یر حرک��ت چه می ش��ود. تعهد وزارت نیرو این ب��وده که حداقل ۵۰۰۰ 
مگاوات در طول برنامه س��االنه به ظرفیت نیروگاه های کش��ور اضافه کند که به این 

تعهد عمل نکرده است.
اگر هم می خواهیم استخراج رمزارزها را گناه کار بدانیم با نگاهی به آمارها می توانیم 
از ماینرها رفع اتهام کنیم به نوعی که مجموع برق مصرفی مزارع ماینینگ براساس 
گزارش بانک مرکزی و وزارت صمت در کمیسیون اقتصادی به این صورت بوده که 
حدود ۳۲۰ مگاوات مجوزهای رس��می طبق قانون صادر ش��ده و حدود ۳۵۰ مگاوات 
تقریبا برآورد می ش��ود که غیررس��می باش��ند که البته باید با آنها محکم و قاطع برخورد 

شود و آنها به صورت رسمی مجوز بگیرند.  

زيان تورم گريبانگير دولت
کامران ندری

استاد اقتصاد دانشگاه 

يادداشت

سالهاس��ت با کسری 
بودجه رو به رو هستیم 
در حالی که کس��ری بودجه به درآمدهای 
دولت و کاهش ش��دید این درآمد در چند 
س��ال گذش��ته بر می گردد. متعاقب آن به 
خاط��ر افزایش هزینه  ه��ا به دلیل تورم، 
هزینه های دولت هم خیلی رشد پیدا کرد. 
یکی از مشکات تورم این است که هزینه 
ه��ای دول��ت را هم باال می  برد و طبیعتا با 

این تورم باال نمی  توان کسری ...
ادامه در همین صفحه

ادام�ه از همی�ن صفح�ه... بودج��ه را تعدیل نکرد. وقتی 
تورم در کش��ور باال می رود، یک عده زیر خط فقر قرار 
می  گیرند و دولت هم وعده داده به این افراد و خانواده 
ه��ا کم��ک کند که البته کمک کردن به این افراد برای 

دولت هزینه های زیادی را به همراه دارد.
در شرایط تورمی، بیشترین آسیب را خود دولت می بیند. 
در این وضعیت قیمت کاالهایی که دولت خریداری می 
 کند نیز افزایش پیدا کرده اس��ت. این ها باعث می ش��ود 
هزینه دولت از چند وجه به شدت باال برود و درآمد دولت 
هم به خاطر سیاست های حمایتی که داشته مثا می 
 خواس��ته از تولی��د کننده ه��ا حمایت کند و مالیات آن ها 

را افزای��ش ن��داده، کاهش می یاب��د. از این اتفاقات در 
اقتصاد ما زیاد افتاده و هم اکنون ش��کاف خیلی جدی 

بین درآمدها و هزینه های دولت وجود دارد.
تنها و س��ریعترین عاملی که می  تواند به دولت کمک 
کند تا کس��ری بودجه را جبران کند، احیای درآمدهای 
نفت��ی اس��ت. ای��ن مس��اله یا با برجام یا ب��دون آن باید 

اتفاق بیفتد. 
البت��ه رئی��س جمهور منتخ��ب در وعده های انتخاباتی 
خ��ود گفت��ه که بدون برجام ه��م می  توان روابط با دنیا 
را ب��ه گون��ه ای جلو برد که درآمدهای نفتی احیا ش��ود. 
با این ادعا در ش��رایط فعلی چیزی که می  تواند خیلی 

سریع و ظرف شش ماه آینده و در نیمه دوم سال برای 
کشور از این جهت ثمربخش باشد، افزایش درآمدهای 

نفتی است.
در مرحله بعدی که کار سخت تر و دشوارتر است، دولت 
باید از بازار اوراق دولتی استفاده کند و این ابزار را توسعه 
و گس��ترش دهد. در این زمینه کار مقداری س��خت تر، 
فنی تر و پیچیده تر است. چون دولت باید مطمئن شود 
ک��ه م��ی  تواند از عهده این بده��ی هایی که ایجاد می 
کند، بر می آید. این را حتما باید با مشورت اقتصاددانان 
و کارشناس��ان خبره انجام دهد و در زمینه توس��عه بازار 

اوراق بدهی ناگهان اشتباهی مرتکب نشود.

زيان تورم گريبانگير دولت
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 توافق کره  و آمریکا درباره دارایی های ایران
 وزارت اقتص��اد ک��ره جنوبی اعام کرد که هونگ نام کی وزیر 
دارایی این کشور و جانت یلن وزیر خزانه داری آمریکا روز جمعه 
در حاشیه نشست گروه G( ۲۰-۲۰( در ونیز ایتالیا یک نشست 
دوجانبه برای بحث درباره موضوعات مختلف برگزار کردند که 
یکی از آنها نحوه آزادسازی دارایی های مسدود شده ایران در 
حس��اب های بانکی کره جنوبی بوده اس��ت. به گزارش ایس��نا، 
یونهاپ در ادامه گزارش خود نوشت: سئول در تاش است با 
حمایت ایاالت متحده از یک کانال در س��وئیس برای اس��تفاده 
از بخشی از پول مسدود شده ایران در کره جنوبی برای فروش 
کاالهای بشردوستانه، شامل محصوالت درمانی شرکت های 

سوئیسی به ایران استفاده کند.

قوه قضاییه با قدرت در مسیر تحول 
 رئیس دستگاه قضا گفت: قوه قضاییه با قدرت در مسیر تحول 
حرکت می کند و یکی از مهمترین ارکان این تحول استفاده از 
ظرفیت ها و توانمندی های همه بخش ها و دستگاه های کشور 
در جهت رس��یدگی به امور مردم اس��ت. به گزارش ایلنا،  امیر 
س��رتیپ امیر حاتمی وزیر دفاع به همراه معاونانش با محس��نی 
اژه ای دی��دار و گفت وگ��و کرد.وزی��ر دفاع با ارائه گزارش��ی از 
وضعی��ت، اقدامات و دس��تاورد های وزارت دفاع در حوزه های 
مختل��ف از جمل��ه می��زان آمادگ��ی دفاعی کش��ور در مقابله با 
تهدی��دات ارائ��ه ک��رد. رئیس قوه قضاییه نیز ب��ر لزوم تقویت 

آمادگی دفاعی نیرو های مسلح تاکید کرد. 

استقبال پاکستان از تعامل ایران با افغانستان
 س��خنگوی وزارت خارجه پاکس��تان گفت: ما از تعامل ایران با 
طالب��ان و افغانس��تان برای یافتن ی��ک راه حل صلح آمیز برای 
کش��ور درگیر پس از عقب نش��ینی نیروهای آمریکایی استقبال 
می کنیم. به گزارش ایلنا از دیلی تایمز، »زاهد حفیظ چودری« 
خارجه گفت: پاکستان از تعامل ایران با احزاب افغانستان برای 
دس��تیابی به یک توافق سیاس��ی  اس��تقبال می کند.وی گفت: 
ایران، مانند پاکس��تان، یک کش��ور همسایه افغانستان است و 
همچنین میزبان میلیون ها پناهنده افغان است" و ایران امیدوار 
اس��ت که احزاب افغانس��تان از فرصت اس��تفاده کرده و به یک 

توافق سیاسی "فراگیر، گسترده و جامع" دست یابند.

ژاپن بدنبال روابط با دولت جدید ایران 
 یک رسانه ژاپنی به نقل از منابع آگاه گزارش داد که هدف از 
سفر وزیر امورخارجه این کشور به تهران، ایجاد و تقویت روابط 
با دولت جدید ایران است.به گزارش ایسنا از ژاپن تایمز، منابع 
دیپلماتیک می گویند که توشیمیتسو موتِگی وزیر امورخارجه 
ژاپن که قرار اس��ت به زودی به ایران س��فر کند، قصد دارد در 
جریان این سفر با دولت جدید ایران روابط ایجاد کند.همچنین 
به گفته این منابع آگاه، وزیر امورخارجه ژاپن احتماال اواسط ماه 
اوت )ماه آینده میادی( به تهران سفر و با همتای ایرانی خود 
دیدار می کند تا روابط دیرینه و دوس��تانه کش��ورش با ایران را 
تقویت و با دولت ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور منتخب ایران 

درباره برنامه هسته ای این کشور نیز گفت وگو کند.

روسیه آماده تولید تسلیحات در هندی اش
 وزیرخارجه روسیه به بیان توضیحاتی در مورد دیدار با همتای 
هندی اش پرداخت.به گزارش ایلنا از تاس، سرگئی الورف وزیر 
خارجه روس��یه در مورد دیدار با همتای هندی اش گفت: »ما 
همکاری  در حوزه صنایع دفاعی داریم و آماده تولید تسلیحات 
روس در هند هس��تیم. این امر باعث افزایش امنیت در منطقه 
خواه��د ش��د.«الوروف اف��زود: ما همچنی��ن در مورد صلح در 

افغانستان، سوریه و توافق هسته ای ایران گفت وگو کردیم.

جمهوری خواهان در نشست منافقین
 نمایندگان آمریکایی در نشس��ت ضدایرانی گروهک منافقین 
ش��رکت می کنند.به گزارش ایلنا از واش��نگتن تایمز، اعضای 
دموکرات و جمهوری خواه کنگره آمریکا در نشس��ت گروهک 
منافقین که به صورت مجازی برگزار می شود شرکت می کنند.
ت��د کروز س��ناتور جمهوری خواه، »کوی��ن مک کارتی« رهبر 
جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا و سناتور »باب منندز« 
رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی س��نا، »کوری بروکر«، 
»جین شاهین«، »ریک اسکات« و »جان کورنین« سناتورهای 

جمهوری خواه در این نشست حضور خواهند داشت.

انتقاد پکن به تحریم ٣٤ شرکت چینی
 سخنگوی وزارت خارجه چین به اقدام اخیر آمریکا برای قرار 
دادن نام تعدادی شرکت و نهاد در لیست سیاه به بهانه همکاری 
با ایران، روس��یه و چین واکنش نش��ان داد. به گزارش ایس��نا، 
وانگ ونبین در پاسخ به این که آیا پکن از قرار گرفتن نام ١۰ 
شرکت چینی در لیست سیاه آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر 
و نظارت های گس��ترده بر منطقه ش��ین جیانگ گفت: چین به 
ش��دت با این اقدام مخالف اس��ت و تمام اقدامات الزم را برای 
محافظت از حقوق و منافع مشروع و قانونی شرکت های چینی 
و مقابله با تاش های آمریکا برای مداخله در امور داخلی چین 

به کار می گیرد.

استفاده از همه ظرفیتهای نظام  
 عضو ش��ورای کارگزاران س��ازندگی گفت: مسئله ایران آنقدر 
بزرگ اس��ت که برای عبور دادن کش��ور از شرایط موجود چاره 
ای جز اس��تفاده از همه ظرفیت های نظام نداریم.علی جمالی 
در گف��ت و گ��و با ایس��نا گفت: اگر دعواه��ای انتخاباتی که در 
مناظ��ره ه��ا مط��رح ش��د،  مبنا قرار گیرد به نظر ش��کاف میان 
دیدگاه های آقای رئیسی و دیدگاهی که ۸ سال کشور را اداره 
کرد آنقدر زیاد اس��ت که امکان اس��تفاده از نیروهای خارج از 

گفتمان رئیسی وجود ندارد.

سياسي

رئیس جمهور گفت: ویروس کرونا خطرناک است و متاسفانه از 
اس��فند س��ال گذش��ته با نوع دیگری از ویروس مواجه شدیم که 
نسبت به ویروس های پیشین خطرناک تر هستند که از کشورهای 

دیگر وارد ایران شدند.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا، 
گفت: ویروس جدید از غرب کش��ور و از عراق وارد ش��د. ما س��عی 
کردیم که این ویروس در استان های جنوبی و شرقی محبوس 
بماند اما وارد عمق کشور شد و حاال در استان ها متفاوت هستند 
در بعضی از اس��تان ها این ویروس وارد ش��ده و در بعضی دیگر از 
استان ها هنوز وارد نشده اما در مجموع شرایط نامناسب تر نسبت 

به هفته های گذشته است.
وی گفت: امروز هم در آمارها و ارقام مشاهده کردیم سرپایی ها 
اضافه شده و معمواًل هنگامی که بیماران سرپایی اضافه می شوند 
عامتی برای پیک جدید اس��ت. رئیس دولت بیان کرد: تا آنجا 
که ما در آمار و ارقام مش��اهده کردیم در اکثر اس��تان ها ویروس 

هندی وارد شده است.
وی خاطرنشان کرد: اینکه فاصله بین ابتا و بستری زیاد است 
و فاصله بین بس��تری و فوت هم زیاد اس��ت نکته بس��یار مثبتی 
اس��ت که علیرغم اینکه مردم گرفتار و مبتا می ش��وند، به خاطر 
تجهیزات و مراقبت های ویژه و همچنین تجربه، آمار کمتری را 

در مرگ و میر شاهد هستیم.
روحانی افزود: البته واکس��ن نیز بس��یار موثر است اگر واکسن ها 
توسعه پیدا کند مشکات ما کمتر خواهد شد. علی الظاهر با همه 
تمهیدات به پیک پنجم وارد یا نزدیک شدیم، برخی از استان ها وارد 
شدند و برخی از استان ها به آن نزدیک شده اند اما هنوز سراسری 
نیس��ت و هنوز می توان جلوی افزایش و گس��ترش این پیک را 

گرفت. البته این به تاش همگانی در سراسر کشور نیاز دارد.
وی ادامه داد: در سراسر کشور باید به طور طبیعی تست ها افزایش 
پیدا کند، پروتکل ها دقیق تر اجرا و عملیاتی ش��ود، مقرراتی که 
نس��بت مناطق نارنجی وجود دارد باید مورد مراقبت قرار بگیرد، 
رعایت فاصله ها و کاهش تردد ها از اموری است که ما بیشتر بر 
آن تاکید می کنیم. تس��امح در زمینه اجرای پروتکل ها، تعلل از 
س��وی آنهایی که مس��ئولیت دارند که باید مراقبت کنند، تردد و 
تجمع غیر ضرور، چند موردی است که باعث می شود ما شرایط 

بدتری پیش رو داشته باشیم و باید با آنها مقابله شود.
رئیس جمهور تصریح کرد: تاش زیادی شد و ما جلوی پروازهای 

هند و بسیاری از کشورها را گرفتیم در فرودگاه ها و در مرزها نیز 
قرنطینه برقرار شد اما مسیرهای غیرمجاز خیلی به این داستان 
کمک کرد. در مس��یرهای مجاز خیلی تاش ش��د که مس��ائل را 
به حداقل برسانند اما مسیر های غیرمجاز کار را سخت کرد و ما 

دچار مشکل شدیم.
وی یادآور شد: مصرف واکسن یک عامل بسیار موثر است، شاید 
بعد از پروتکل های بهداشتی واکسن باشد. پروتکل های بهداشتی 
و واکسن اصل هستند و باید مراعات شود. ما ۶۰ میلیون جمعیت 
ب��االی ١۸ داری��م و الاق��ل ۶۵ درصد یعنی باالی ۴۲ میلیون نفر 
باید واکس��ینه ش��وند تا زنجیره ش��یوع قطع شود. حاال تا واکسن 
عمومی و همگانی انجام ش��ود و دو-س��ه میلیون نفر در کش��ور 

واکسن بزنند، فاصله زیاد است.
رئیس ستاد مقابله با کرونا تصریح کرد: گروه های هدفی که بیشتر 
در خطر هستند و بیماری زمینه ای دارند در اولویت قرار دارند. از 
امروز بیش از هفته های پیش که واکسن زده می شد، شروع شده 
و آمادگی وجود دارد که روزی تا ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار نفر واکس��ینه 

شوند. این امید بسیار زیادی ایجاد می کند و البته  مصونیت خوبی 
هم به وجود می آورد، همچنین خطر مرگ را نیز کاهش می دهد. 
هم واکسن های داخلی و هم واکسن های خارجی استفاده می شود 

ما در هر دو جا دچار مشکل بودیم.
وی اظهار داش��ت: واکس��ن داخلی با همه کمکی که کردیم اما 
توانمندی کشور برای این که با کار صنعتی به تعداد زیادی واکسن 
برسیم،  در این زمینه فاصله داشتیم. فکر می شد یک ماه دو ماه 
زودتر به این نقطه برس��یم، اما به هر حال رس��یدیم. واکسن های 
خارجی اولین گرفتاری ما پول بود که با همه ش��رایط آن را حل 
و فصل کردیم. امروز کمبود واکس��ن وجود دارد. از کش��وری که 
سفارش داده ایم شیوع بیماری باعث شده مدتی تحویل واکسن را 
به تاخیر بیندازند. امروز شرایط ما شرایط مناسبی است. امیدواریم 
ای��ن هفت��ه و هفته های آینده با ش��رایط بهت��ری کارها را پیش 

ببریم.
رئیس دولت دوازدهم ادامه داد: امروز گزارش پروتکل ها گزارش 
امیدوارکنن��ده ای نب��ود، یعنی طبق آم��ار و ارقام ۶۶ درصد مردم 

پروتکل ها را رعایت می کنند که بسیار پایین است.
وی گفت: از اسفند سال ۹۸ مدارس و دانشگاه های ما تعطیل شد 
و ارتباطات آموزشی از طریق فضای مجازی بوده است و طبیعی 
است که فضای مجازی نمی تواند جایگزین معلم باشد. بر همین 
اس��اس خود را باید برای بازگش��ایی مدارس آماده کنیم. تعطیلی 
م��دارس از لح��اظ روحی و روانی ب��ر دانش آموزان اثر می گذارد؛ 
فعالیت بدنی آنها کاهش پیدا می کند و در الگوی خواب اختال 
ایجاد می ش��ود و مس��ائلی نیز در خانه و خانواده ایجاد می ش��ود بر 
همین اس��اس ما باید راهکاری بیندیش��یم که مدارس راه اندازی 
شوند. ابتدا پیش دبستانی و دبستان و سپس دبیرستان راه اندازی 

شود.
وی با بیان اینکه افراد کمتر از ١۸ س��ال احتمال ابتاش��ان کم 
است، افزود: در آمار و ارقام می گویند حدود ۵ درصد افراد زیر ١۸ 
سال مبتا می شوند کسانی که شرایطشان شرایطی باشد که در 
معرض خطر باش��ند، تعدادش��ان بسیار کم است بنابراین مدارس 
عامل انتقال نیستند. ما در مدارس نباید از انتشار این ویروس خیلی 

نگران باشیم البته ترتیبات ایمنی را از پیش باید آماده کنیم.
رئیس جمهور در ادامه به شایعه پراکنی های اخیر در فضای مجازی 
و رس��انه های فارس��ی زبان غیرایرانی اش��اره کرد و بیان داشت: 
برخی از حرف ها در فضای مجازی یا حقیقی در قالب تریبون ها 
یا مصاحبه ها گفته می شود و بعد وقتی یک چیزی گفته می شود، 
رس��انه های بیگانه و ضدایرانی آن را بزرگ می کنند؛ این روزها 
دو سه نکته بود که بعد از بررسی معلوم شد، دروغ است. مثا به 
یکباره ش��ایعه کردند که در فان اس��تان دیگر تخت وجود ندارد 
و یک فیلم منتشر کردند که یک نفر در بیابان است و سرم او به 
درخت وصل شده؛ از این مدل بازی های تبلیغاتی نخ نما شده آن 
هم درحالیکه وزیر محترم بهداشت درمان به صراحت اعام کرد 

که در همان استان تخت های خالی وجود دارد.
وی اف��زود: خ��ب طبیعی اس��ت که وقتی یک م��وج بیماری در 
یک استان ایجاد می شود، امکانات به نسبت باید توزیع شود اما 
نباید غیرواقعی حرف بزنیم مخصوصاً یک آدمی که مسئولیتی 

هم دارد.
وی اظهار کرد: من امیدوارم همه مسئوالن و صداوسیما کمک 
کنند که شرایط انتشار اخبار واقعی و غیرواقعی اصاح شود و با 
آن هایی که تعمدا به دنبال برهم زدن فضای ذهنی و روانی جامعه 

هستند هم مسئوالن مربوطه برخورد کنند.

روحانی از شیوع ویروسی خطرناکتر خبرداد

هجوم کرونای هندی به اکثر استان ها 

اخبار كوتاه

 مع��اون اول ریی��س جمهوری راه های مقابله با چالش و ابرچالش 
را انس��جام داخلی و همبس��تگی در داخل کش��ور دانست و افزود: 
اینکه رئیس جمهور منتخب با جریانات منتقد تماس برقرار کرد و 
از آنان در برابر مسائل مختلف کشور نظر گرفت، اقدام پسندیده ای 
است که باید کامل شود. ما نیاز به گفت و گو و افزایش همدلی در 
کشور داریم. نیاز داریم نخبگان و سرمایه های علمی از هر جریان 
و طیف را به رسمیت بشناسیم و از آنان برای رفع مشکات کشور 

کمک بخواهیم.
به گزارش ایرنا،   اسحاق جهانگیری با بیان اینکه هر دولتی روی 
کار بیاید برای عبور از این مش��کات نیازمند کمک همه اس��ت، 
تصریح کرد: می توان گفت این کم س��ابقه اس��ت که هر سه قوه از 

یک جریان سیاسی و نهادهای دیگر هم از همان جریان باشند و 
این اقدام مبارکی است که می تواند در حل مشکات کمک کند 
اما بیشتر از این نیاز است مردم در همراهی با دولت کمک کنند و 
دولت هم به سمت حل مشکات برود و همه کمک کنیم از این 

مشکات به خوبی عبور کنیم.
وی با بیان اینکه کشور با چالش ها و با ابرچالش هایی روبرو است، 
گفت: وقتی با تنگنایی روبرو می شویم اگر نتوانیم آن را به موقع 

ح��ل کنی��م، به چال��ش و اگر با آن چالش به موقع مقابله نکنیم به 
ابرچالش تبدیل می شود و پیچیدگی های آن بیشتر می شود که امروز 
آب یکی از این چالش هاست. معاون اول رییس جمهوری گفت: 
در کنار چالش ها و ابرچالش هایی که در دولت های مختلف بوده، 
با سه پدیده تحریم، کرونا و خشکسالی روبرو هستیم. در رابطه با 
تحریم که مقاومت ملت ایران آمریکایی ها را وادار به عقب نشینی 
کرد و فشار حداکثری شکست خورد و دولت قبلی و فعلی آمریکا 

آن را قبول کردند، باید مدبرانه و دلسوزانه درباره تحریم ها در کشور 
برخورد شود تا هر چه سریع تر از روی ملت و دولت برداشته شود و 
حتماً یکی از سیاست های دولت آینده هم برداشتن تحریم هاست. 
وی اضافه کرد:  کرونا هم یکی از مسائل مهمی است که زندگی 
ما را تحت تأثیر قرار داد.  سامت جامعه به نوعی تبعات اقتصادی 
هم دارد. فقط در بخش خدمات یک میلیون نفر شغل خود را در اثر 
کرونا از دست داده اند. کرونا بخش های دیگر اقتصادی را هم تحت 
تأثیر قرار داده است. این بیماری باید به سرعت کنترل شده و تبعات 
آن به حداقل برسد. وی مسئله سوم را خشکسالی عنوان و تصریح 
کرد: ایران و دنیا با خشکسالی وسیعی مواجه هستند که آثار آن را در 

کشاورزی،  آب شرب و حتی در بخش نیرو هم می بینیم. 

ایجاد مشکالت اقتصادی برای مردم مهمترین حربه دشمنان درخواست آزادی تمام شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران
  نماینده آمریکا در امور ایران گفت: مثل دولت قبلی آمریکا، توافقی که منجر به آزادی 
تمام شهروندان آمریکایی زندانی در ایران نشود، نخواهم پذیرفت. به گزارش ایسنا از ان 
بی سی، رابرت مالی گفت: وی افزود: دولت جو بایدن خواهان بازگشت تمام شهروندان 
آمریکایی محبوس در ایران است و یک توافق نصفه و نیمه با تهران را نمی پذیرد.این 
مقام آمریکایی با ادعای ناعادالنه بودن بازداشت این افراد گفت: در دولت اوباما روی این 
موضوع کار کردم و آن زمان توانستیم آزادی برخی از شهروندانی را که ناعادالنه زندانی 
شده بودند، تضمین کنیم اما نتوانستیم این کار را برای همه شان انجام دهیم.ایران و 

آمریکا در سال ۲۰١۶ مدتی پس از حصول توافق هسته ای میان ایران و قدرت های جهانی توانستند به یک توافق دوجانبه 
برای تبادل زندانیان میان دو کشور دست یابند که بر اساس آن، پنج شهروند آمریکایی در ایران و هفت ایرانی در آمریکا 
آزاد شدند.مالی به سیامک نمازی شهروند آمریکایی محبوس در ایران اشاره کرد و گفت: بار ادامه بازداشت نمازی بر دوش 

کسانی که در ۲۰١۶ روی تبادل زندانیان توافق کردند، سنگینی می کند و این بار می خواهیم که او نیز آزاد شود.

معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه در حال حاضر مهم ترین حربه دشمنان 
علیه نظام اسامی، ایجاد فقر و مشکات اقتصادی مردم است، گفت: مردم از مسئوالن 
توقع بجا دارند و ما نیز به زعم خود اهتمام ویژه ای در راستای بهبود وضعیت مردم و رفع 
مشکات آنان داریم.به گزارش ایلنا امیر شعبانیان با ضروری دانستن رسیدگی به حل 
مشکل مردم و افراد نیازمند و گرفتار در شرایط اقتصادی امروز گفت: خدمت به مردم و رفع 
گرفتاری آنان نعمتی است که خداوند به انسان می دهد و در همین راستا باید از لحظاتی 
که حضرت حق برای احسان به مردم عطا می کند، استفاده شود.وی اظهار داشت: با 

توجه به شیوع ویروس کرونا و جلوگیری از تجمع افراد و احتمال افزایش انتقال ویروس کرونا، جلسات ماقات مردمی با 
هدف تکریم ارباب رجوع و رسیدگی به مشکات و مطالبات شهروندان در تمامی روزهای هفته با تعداد محدودی از مراجعه 
کنندگان در دستور کار حوزه ارتباطات مردمی وزارت دفاع قرار دارد.وی گفت: به طور متوسط هر سال حدود ۲ هزار درخواست 

در موضوعات، خدمات اداری و رفاهی، استخدام، شکایت، ایده، طرح و پیشنهاد پیگیری و پاسخ داده می شود.

جهانگيری از نگاه فراجناحی رييسی تقدير كرد 

ضرورت به رسمیت شناختن نخبگان و سرمایه های علمی 

ریی��س دفت��ر رییس جمهوری، تخریب وزیر نیرو بدلیل 
مش��کات ایجاد شده در برق را ناجوانمردانه دانست.به 
گزارش ایرنا، محمود واعظی در اینستاگرام نوشت: رضا 
اردکانیان،   یک چهره برجسته علمی و یک مدیر اجرایی 

توانمند و خوش سابقه است.
وی ادامه داد: ش��هرت علمی و دانش��گاهی او فراتر از 
مرزهای کش��ورمان و سوابق تحقیقاتی و پژوهشی اش 
مورد وثوق محافل معتبر علمی در سطح بین المللی است. 
مایه تاسف است که به دلیل یک مشکل کوتاه مدت در 
تامین برق در کشور- که دالیل آن به روشنی به مردم 
بیان شده و بخش اعظم آن خارج از اراده و اختیار وزارت 
نیرو و دولت بوده است- این مدیر ارزشمند مورد هجمه 

و تخریب قرار گرفته است.
ریی��س دفتر رییس جمه��وری بیان کرد: تخریب هایی 
که البته با دروغ هم آمیخته شده و این روزها نه فقط در 
فضای مجازی که در کمال تاسف روی آنتن صداوسیما 
نیز شاهد آن هستیم. برای کسی که در بهترین شرایط 

مالی در یک سازمان معتبر بین المللی مشغول کار بود اما 
خدمت به مردم ایران را برگزید، شایعه جعل کرده اند که 
در ف��ان هت��ل گرانقیمت زندگی می کند یا خانواده اش 

مقیم خارج  هستند.
واعظ��ی تاکید ک��رد: اردکانیان به همراه خانواده خود در 
یک آپارتمان معمولی در تهران که سال ها از ساخت آن 
می گ��ذرد، زندگ��ی می کند. مدیریت تامین آب و برق در 
شرایط اقلیمی فعلی و پیشامدهای طبیعی امسال، کاری 
به غایت پیچیده و دشوار است و وزارت نیرو با همه توان 
و ظرفیت خود مشغول این کار است. بر خاف آنچه بیان 
می شود، در طول سال های دولت تدبیر و امید بیست هزار 
مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور اضافه شده،  همین 
حاال هم چندین نیروگاه در حال ساخت در کشور وجود 
دارد. رییس دفتر رییس جمهوری اضافه کرد: از س��وی 
دیگر به دلیل خشکسالی بی سابقه در کشور، امکان فعالیت 
نیروگاه ه��ای برق آبی نی��ز وجود ندارد. همه این عوامل 
منجر به خاموش��ی های مقطعی در ش��بکه برق خانگی 
ش��ده که البته مش��کات فراوانی را برای مردم به وجود 
آورده اس��ت و دولت از این بابت متاس��ف است و از مردم 

عذرخواهی کرده و می کند.
واعظی یادآور شد: اما در شرایطی که همه ظرفیت و توان 
وزارت نیرو و دولت صرف تدبیر این مش��کل و افزایش 
ظرفیت تولید برق و کاهش مصارف در بخش غیرخانگی 
است، اینگونه تخریب ها و توهین ها، ناجوانمردانه و بدور 

از انصاف است.

دیپلمات پیشین کشورمان با تاکید بر اینکه مذاکره کننده 
گان ایرانی فقط به دنبال احقاق حقوق ایران در چارچوب 
قوانی��ن بی��ن المللی و الزامات آن بوده و هس��تند گفت: 
ایران عضوی از پیمان منع گسترش ساح های هسته 
ای بوده و همیش��ه اعام آمادگی کرده به تمام تعهدات 
بر اس��اس پیمان منع گس��ترش س��اح های هسته ای 

پایبند می باشد.
به گزارش ایسنا حسین موسویان افزود: چهل سال است 
که ایران اصرار دارد و می گوید که حق دارد از همه حقوق 
خود از جمله غنی سازی برای استفاده از تکنولوژی صلح 
آمیز هس��ته ای درچارچوب پیمان منع گس��ترش ساح 
های هس��ته ای برخوردار ش��ود. البته قدرت هایی هم 
وجود دارند که به حق ایران در غنی سازی اورانیوم برای 
اهداف صلح آمیز احترام می گذارند. ایران خواهان تامین 
حقوق مشروع خود در پیمان منع گسترش ساح های 

هسته ای است.
وی گف��ت: م��ا نم��ی توانیم به هیچ ی��ک از وعده های 
آمریکایی ها اعتماد کنیم. شاید رئیس جمهور فعلی آمریکا 
با چیزی موافقت کند که رئیس جمهور آینده آن را رد کند. 
برجام طی قطعنامه های سازمان ملل به تصویب رسید 
ک��ه دول��ت آمریکا ه��م رای داد. با این حال دولت بعدی 
آمریکا آن را نقض کرد. وقتی که دولت آمریکا قطعنامه 
شورای امنیت سازمان ملل را زیر پا میگذارد، چگونه می 
ت��وان روی تواف��ق با آمریکا حس��اب کرد و به آمریکا به 

عنوان یک طرف مذاکره اعتماد کرد؟

اس��تاد دانش��گاه پیرینس��تون آمریکا گفت: اگر ایران 
بخواهد به توافقات احیاء برجام پایبند باشد و مفاد آن 
را اجرا کند ، انتظار دارد که ایاالت متحده و گروه ١ + 
۵ نیز به طور مس��تمر و با مس��ئولیت پذیری مفاد آن را 
درس��ت و کامل اجرا کنند ، نه اینکه به صورت ناقص 
عم��ل کنند. علی رغم اختاف دیدگاههای روحانی و 
رئیس��ی ، دول��ت های آنها ه��ر دو اتفاق نظر دارند که 
از توافق هس��ته ای حمایت کنند به ش��رطی که طرف 
مقاب��ل هم به آن پایبند باش��د. م��ن معتقدم که دولت 
رئیس��ی همانند دولت روحانی به برجام پایبند خواهد 
بود. اما می تواند یک تفاوت مهم وجود داش��ته باش��د 
که ایاالت متحده باید حواسش را جمع کند. در دوران 
رئیس جمهور س��ابق آمریکا ترامپ ، آمریکا برجام را 
صد در صد نقض کرد در حالی که ایران یکسال کامًا 
به آن پایبند بود و بعد از آن تا به امروز هم ایران حداقل 
به پنجاه درصد برجام متعهد مانده است ، در حالی که 

تعهدات آمریکا صفر است. 

موسويان نسبت به وعده های آمريكا اعالم بی اعتمادی كردواعظی از تخريب های دروغ در فضای مجازی و صداوسيما انتقاد كرد

 دولت رييسی فرصتی برای حل مشكالت روابط خارجیتخريب ها و توهين ها، ناجوانمردانه و بدور از انصاف
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  کاهش ۱۷.۹۵ درصدی سود بین بانکی 
 نرخ سود بین بانکی در سومین تغییر خود در تیرماه وارد کانال 
جدید ش��د.به گزارش ایلنا، بر اس��اس گزارش بانک مرکزی از 
عملکرد بازار بین بانکی، نرخ س��ود بین بانکی در ادامه مس��یر 
نزولی خود در ماه های اخیر، در ابتدای نیمه دوم تیرماه ١۴۰۰ 
به ١7.۹۵ درصد کاهش یافت.نرخ سود بین بانکی در سومین 

تغییر خود در تیرماه وارد کانال جدید شد.

ریزیش ۱۱ هزار و ۳۰۸ واحدی شاخص
 ش��اخص کل ب��ازار ب��ورس ش��نبه ١١ ه��زار و ۳۰۸ واحد افت 
داش��ت که در نهایت این ش��اخص به رقم یک میلیون و ۲7۰ 
هزار واحد رس��ید.به گزارش ایرنا، برپایه معامات ش��نبه بیش 
از پن��ج میلی��ارد و ۸7۰ میلیون س��هم، حق تقدم و اوراق بهادار 
به ارزش ۴۳ هزار و ۹۸۵ میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین 
شاخص کل )هم وزن( با ۹۶ واحد کاهش به ۳۹۲ هزار و ۴۸۹ 
واحد و شاخص قیمت )هم وزن( با ۶١  واحد افت به ۲۵۰ هزار 
و ۲7١ واحد رسید.ش��اخص بازار اول هش��ت هزار و ١۰۴ واحد 
و شاخص بازار دوم ۲۳ هزار و ۴۳۳ واحد کاهش داشتند.گروه 
خ��ودرو ه��م در معامات امروز صدرنش��ین برترین گروه های 
صنعت شد و در این گروه یک میلیارد و ١۶۴ هزار برگه سهم 
به ارزش س��ه هزار و ۵۸۸ میلیارد ریال دادوس��تد ش��د. شاخص 
فرابورس نیز بیش از ۵۸ افزایش داش��ت و بر روی کانال ١۸ 
ه��زار و ۴۲۶ واح��د ثاب��ت ماند.همچنین در این بازار دو میلیارد 
و ۳۳۵ میلیون برگه س��هم به ارزش ۲۰۶ هزار و 7۹7 میلیارد 

ریال دادوستد شد.

گزندگی مالیات بر عایدی سرمایه بر سوداگران
 نائب رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با اش��اره به اینکه 
سیاستگذار میخواهد اصابت مالیات بر عایدی سرمایه به گروه 
های کوچک، ذینفع و س��وداگر بازدارنده و گزنده باش��د گفت: 
این مالیات در گام های اول باید کاما سخت گیرانه و تنظیمی 
باش��د.به گزارش تس��نیم، احس��ان خاندوزی افزود: با وضعیت 
خاص اقتصاد ما، کارکرد مالیات بر عایدی سرمایه باید کاما 
تنظیم گرایانه باش��د. در واقع این مالیات در گام های اول باید 
کاما سخت گیرانه و تنظیمی باشد و سپس درآینده میتوانیم 
اس��تفاده درآمدی نیز از این مالیات داش��ته باش��یم.نائب رئیس 
کمیس��یون اقتصادی مجلس افزود: این مالیات ۴ نوع دارایی 
را ش��امل میش��ود یعنی اماک با انواع کاربری، وس��ایل نقلیه، 
جواهر و طا و انواع ارز، مش��مول این مالیات خواهند ش��د.وی 
اف��زود معافیت ه��ای متعددی نیز بنفع نیاز مصرفی خانوارها در 
نظر گرفته ش��ده اس��ت. به عنوان مثال برای وس��ایل نقلیه به 
تعداد اعضای خانوار معافیت در نظر گرفته ش��ده اس��ت. نایب 
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه دو دسته نرخ 
در طراحی متن فعلی کمیس��یون اقتصادی در نظر گرفته ش��ده 
گفت: دسته اول مربوط به مجموع عایدی سرمایه دارایی های 
است که کمتر از یکسال نگهداری میشوند و دسته دوم مربوط 
به مجموع دارایی هایی است که بیش از یک سال از نگهداری 

آنها میگذرد.

مالیات بر ارزش افزوده علیه تولید
 کارش��ناس اقتص��ادی گف��ت: قانون مالیات ب��ر ارزش افزوده 
در دوره ١۰ س��اله توانس��ته تا ۳۰ درصد وصولی مالیاتی کش��ور 
را پوش��ش دهد.س��یاوش غیبی پور در گفت و گو با باش��گاه 
خبرنگاران، با اش��اره به دائمی ش��دن قانون مالیات بر ارزش 
اف��زوده گفت: قان��ون مالیات بر ارزش افزوده به لحاظ کارکرد 
مالیات��ی ی��ک قانون موفق بوده، اما به لحاظ اجرایی، هدف هر 
کش��وری وصول مالیات نیس��ت بلکه تعادلی میان تولید، تقاضا 
و بازار باید برقرار باش��د. از آنجا که حلقه اول توس��ط مالیات بر 
ارزش افزوده رس��یدگی و مورد هدف قرار می گیرد، بخش��ی از 
تولید کنندگان ناراضی هستند. این نارضایتی نیز از این جهت 
اس��ت که در بازار رقابت باید تمام س��ود حاصل از فروش را به 
۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داد. این کارشناس 
اقتصادی افزود: فرض کنید دو کاالی صنعتی در بازار موجود 
است؛ یکی ایرانی با ۹ درصد مالیات و دیگری کاالی وارداتی 
خارجی است. بنابراین مصرف کننده، کاالی خارجی را می خرد 

که ۹ درصد ارزان تر است.

رشد خوب قیمت بیت کوین 
 در معامات روز گذش��ته ش��اهد خوب رشد قیمت بیت کوین و 
دیگ��ر ارزه��ای مجازی در بازار جهانی بودیم.به گزارش فارس 
از کوین مارکت کپ، در معامات گذشته بازار جهانی ارزهای 
مجازی قیمت بیت کوین توانست رشد خوبی را به ثبت برساند 
بگونه ای که قیمت این ارز مجازی ۲.7 درصد نسبت به روز قبل 
تر باال رفت و به ۳۳ هزار و 7۵۸ دالر رس��ید.این قیمت نس��بت 
به هفته پیش اما ۲.۳ درصد پایین تر است. با این حساب ارزش 
کل بازار جهانی بیت کوین امروز به ۶۳۳ میلیارد دالر رسید و در 
۲۴ ساعت گذشته هم 7۹۹ هزار بیت کوین به ارزش ۲7 میلیارد 

دالر در بازار جهانی خرید و فروش شده است.
تع��داد بیت کوین ه��ای جه��ان هم به ١۸ میلیون و 7۵۲ هزار و 
۵۶۲ عدد رس��ید. اتریوم هم ١.١ درصد رش��د کرد و به قیمت 
۲ هزار و ١۲۲ دالر دس��ت یافت.باینانس کوین نیز ۲.١ درصد 
و کاردانو هم ١.۵ درصد افزایش قیمت را به ثبت رس��اندند و 
به ترتیب ۳١۴ دالر و ١.۳۴ دالر به فروش رس��یدند.ریپل ۸.١ 
درصد باال رفت و هم اکنون ۶۲ سنت خرید و فروش می شود 
اما داج کوین رش��د خاصی نداش��ت و در حال حاضر ۲١ س��نت 

دست به دست می شود.
به طور کلی در ۲۴ ساعت گذشته ارزش کل بازار جهانی ارزهای 
مجازی به ١۳۹۹ میلیارد دالر رس��ید که نس��بت به دیروز بیش 

از ۲ درصد رشد ارزش داشته است.
در این بازار در همین مدت 7۰ میلیارد دالر پول  جابه جا ش��ده 
و تعداد کل ارزهای مجازی جهان هم به ١۰ هزار و ۸۲۰ نوع 

رسیده است.

اقتصاد كالن

گـروه اقتصـادی – كـورش شرفشـاهی: امروزه مشـكالت و 
چالشـهای اقتصـادی برای همه گروههـای اجتماعی به نوعی 
تعريف می شـود، اما اشـكال اينجاست كه باعث اصلی تمامی 
اين چالشـها، مديريت كشـور اسـت. تصميماتی كه در عرصه 
های سياسـی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ورزشی و ديگر 
بخشـها گرفته می شـود، به صورت مستقيم بر اقتصاد اثر می 
گذارد. امروزه بيشـتر بخشـهای كشـور به غير از وزارت خانه 
هايـی همچـون نفت، اقتصاد و انـرژی توان الزم را ندارند كه به 
صورت خودگردان اداره شوند، بلكه ت همچون كودكی گرسنه 
و ناتوان، چشم به بودجه كشور دوخته اند و هر كدام سعی می 
كنند سهم بيشتری از آن بدست بياورند. چالشهای اقتصادی 
همچون تورم، گرانی، رشد سرسام آور نقدينگی، بيكاری، قيمت 
گذاری دستوری، فرار مالياتی، فساد، بروكراسی و... هر كدام بر 
يك بخش از جامعه تاثير می گذارد و هر كدام از اقشار جامعه را 
به نوعی متاثر می كند. چالشهای اقتصادی سفره های محرومان 
را خالی می كند، با تهديد امنيت شغلی، كارگران را در معرض 
بيكاری قرار می دهد، توليدكنندگان و كارفرمايان را به كابوس 
ورشكستگی می كشاند و خالصه آنكه هر كس به اشتغال سالم 
مشغول است، از چالشهای اقتصادی آسيب می بيند. در مقابل 
آشفته بازار اقتصادی برای واسطه گرها، رانتخوارها، سفته بازها، 

دالالن و سودجويان بهترين فضا را ايجاد می كند. 

دولت در کنار فرصت طلبان � 
در ای��ن بی��ن دول��ت نقش خوب��ی ایفا نمی کند، زی��را به عنوان 
کارفرمای��ی ب��زرگ، از نقش نظارتی فاصله گرفته و هر جایی که 
بتواند فرصتی برای تامین هزینه های خود بدست بیاورد، نقش 
آفرینی می کند. کارشناسان، نمایندگان مجلس، صاحب نظران، 
اقتصاددانان و تمامی کس��انی که در زمینه اقتصادی مطالعه ای 
دارند، معتقد هستند دولت عامل بسیاری از گرانی هاست تا کسری 
بودجه و هزینه های جاری خود را تامین کند که نمونه آن را می 
توان در افزایش قیمت دالر و س��که مش��اهده کرد که همزمان 
شاهد عرضه دالرها و سکه های دولتی در شرایطی هستیم که 
روند صعودی ادامه دارد. همچنین اتفاقاتی که در بورس رخ داد نیز 
می تواند این ادعا را اثبات کند. بدتر اینکه در نتیجه سومدیریت 
و نقش آفرینی دولت، ش��اهد گرانی لجام گس��یخته هس��تیم به 
نوعی که قیمت مسکن در مدت سه سال بیش از 7 برابر و قیمت 
خودرو ۴ برابر شده است. در این شرایط بازار داللی داغ می شود 

و تولیدکننده یا س��رمایه اش را بر می دارد و می گریزد یا دس��ت 
از تولید می کشد و در بازار واسطه گری که سود بیشتر و دردسر 
کمتری دارد مشغول می شود. به همین دلیل اشتغال در معرض 
تهدی��د ق��رار می گی��رد زیرا بنگاه اقتصادی وجود ندارد که بتواند 

شاغان را جذب کند یا حتی اشتغال موجود حفظ شود. 

نحوه برخورد با سرمایه گذار  � 
این مس��اله دالیل بس��یاری دارد که مهمترین آن کمبود سرمایه 
برای طرح های پایدار است. هنگامی که دولت ناچار است شرایط 
را به نوعی تعیین کند که قیمت ها پایین بماند، اقتصاد دستوری 
شکل می گیرد و به تبع آن شاهد بی رغبتی تولیدکننده هستیم 
زیرا نه تنها قیمتهای تمام ش��ده باالس��ت و قیمت دس��توری به 
نفع او نیس��ت، بلکه ناچار اس��ت زیر قیمت بفروش��د که در نهایت 
تبعات بدی در اقتصاد دارد. در این رابطه عضو هیات نمایندگان 
اتاق تهران گفت: قبل از تصمیم گیری در مورد نحوه برخورد با 
سیاست گذار خارجی، ابتدا باید بدانیم که با سرمایه های داخلی 
چه رفتاری داش��ته باش��یم؛ دولت باید برای هدایت سرمایه های 
داخلی به سمت بخش های مولد برنامه ریزی کند. عباس آرگون 

در گفت و گو با مهر افزود: در واقع یکی از مهم ترین برنامه های 
دولت بعدی باید جذب سرمایه داخلی و جلوگیری از خروج این 

سرمایه ها از کشور باشد.

تهدید بخش های غیر مولد � 
سرمایه دار با انگیزه های متفاوتی به سوی کسب و کار می رود 
که از همه مهمتر سوددهی باال در مدت کوتاه است و در وهله بعد 
باید بتواند در مورد سرمایه خود هرجور که دلش می خواهد تصمیم 
بگیرد، اتفاقی که در اقتصاد ما واقع نمی شود. در این رابطه عضو 
هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: دولت باید با برنامه های حمایتی 
خود و ریل گذاری های دقیق، حاش��یه س��ود بخش های غیرمولد 
اقتصادی را کاهش دهد تا منابع و نقدینگی به سمت بخش های 
مولد هدایت شود؛ بخش های تولیدی و واقعی که می توانند ارزش 
افزوده ایجاد کنند. باید انگیزه الزم در این زمینه فراهم شود. نایب 
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران گفت: 
دولت باید توان کنترل بخش های واسطه گری در کشور را داشته 
باش��د و تمام تاش خود را برای هدایت س��رمایه های داخلی به 

سمت بخش های واقعی و مولد به کار گیرد.

 � جذب سرمایه خارجی نیازمند زیرساخت
آرگون با تاکید بر اینکه در مورد نحوه جذب سرمایه گذار خارجی، 
نیاز به فراهم ش��دن زیرس��اخت های جذب سرمایه خارجی داریم 
گفت: همچنین باید فرهنگ سازی الزم و حمایت های کافی جهت 
جذب و حفظ سرمایه خارجی در دستور کار قرار گیرد. وی تأمین 
امنیت برای سرمایه گذاری را ضروری دانست و گفت: قابل پیش 
بینی پذیر کردن نرخ ارز تا دو سال آینده بسیار ضروری است زیرا 
کسی که می خواهد سرمایه گذاری کند نیاز به آینده نگری دارد و 

باید بداند دو سال آینده وضعیت به چه شکلی خواهد بود.
 

قیمت گذاری دستوری مخل سرمایه گذاری  � 
عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران گفت: قیمت گذاری دستوری 
باید لغو شود چرا که مخل سرمایه گذاری است. وقتی کاالیی تولید 
می شود و فرد قصد سرمایه گذاری در آن بخش را دارد و دولت 
با دخالت های خود، قیمت آن کاال را تعیین می کند عمًا حاشیه 
سود را برای سرمایه گذار از بین می برد. سرمایه گذار نیاز دارد که 
بداند قیمت کاال بر اس��اس ضوابط بازار تعیین می ش��ود و قیمت 
گذاری به صورت دستوری تعیین نمی شود.وی افزود: فضای کلی 
جذب س��رمایه باید فراهم ش��ود. اگر اولویت بندی شود می توان 
برای نحوه س��رمایه گذاری نیز برنامه ریزی کرد و حمایت های 
الزم را انجام داد. امروز جذب سرمایه گذاری یک صنعت است. 
اینکه کشور بتواند با استفاده از منابع دنیا خود را توسعه دهد یک 
صنعت و هنر اس��ت.آرگون گفت: منتهی وقتی س��رکوب نرخ ارز 
داشته باشیم نه تنها ورود سرمایه نخواهیم داشت بلکه همچون 

سنوات گذشته شاهد خروج سرمایه نیز خواهیم بود.

حاشیه نشینی بخش خصوصی � 
یک��ی از مهمتری��ن مواردی که برای رونق اقتصادی نیاز اس��ت، 
اس��تفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی دراقتصاد اس��ت. به 
همین دلیل شاهد شکل گیری اتاق بازرگانی و اتاق تعاون هستیم، 
اما با کمال تاس��ف نقش آفرینی هر دو بخش در اقتصاد ضعیف 
است و همواره از این ظرفیت استفاده نشده است. براستی بخش 
خصوصی و تعاونی تا چه اندازه در تصمیم گیری ها نقش دارند؟ 
هنگامی که قرار اس��ت برای کاالی تولیدی این بخش��ها تصمیم 
گیری ش��ود و قیمتها را به صورت دس��توری به تولیدکننده اباغ 
کنیم، تا چه اندازه در کنار آنها بوده ایم و به چالشها و مشکاتشان 

توجه  کرده ایم؟

تجارت تبعات اصرار دولت بر حضور در جایگاه کارفرمایی را بررسی کرد

دومینوی چالش ها مولود اقتصاد دستوری

اخبار كوتاه

ازوجی از ايجاد500 هزار فرصت شغلی جديد خبرداد

جایگاه ویژه بخش خصوصی و تعاونی در اشتغالزایی
مدیر کل سیاس��تهای اش��تغال وزارت  کار گفت: وزارت تعاون با 
همکاری و مشارکت دستگاه های اجرایی و نهادهای حمایتی، با 
اجرای برنامه  های متعدد و متنوع از جمله حمایت از توسعه کسب و 
کارهای اشتغالزا در بخش های مختلف اقتصادی در مناطق شهری 
و روستایی، اجرای برنامه های فعال بازار کار برای جذب نیروی کار 
جدید و اشتغال  پذیری افراد بیکار به ویژه جوانان و فارغ  التحصیان 
دانشگاهی حمایت از مشاغل خرد اقشار خاص و آسیب  پذیر و... 
زمینه ایجاد بیش از ۵۰۰ هزار نفر فرصت جدید شغلی را در سال 

١۳۹۹ فراهم کرد. 

ع��ا الدی��ن ازوجی با یادآوری اینکه س��ال ۹۹ اوج پیامدهای و 
تاثیرات کرونا بر اقتصاد و کس��ب و کار بود گفت: بدیهی اس��ت 
حفظ و تثیبت اش��تغال موجود بنگاه های اقصادی می توانس��ت 
در اولویت اول دولت قرار گیرد. بر همین اس��اس دولت در کنار 
حمایت های حقوقی و بیمه  ای و مالیاتی، بالغ بر ۲۳.۵ هزار میلیارد 
تومان منابع تس��هیاتی با نرخ س��ود ١۲ درصد برای کس��ب و 
کارهای به ش��دت آس��یب دیده پیش  بینی کرده بود که بیش 
از ۵١۳ هزار فقره ثبت نام برای دریافت تس��هیات ١۳.7 هزار 
میلیارد تومان برای حفظ و صیانت از اش��تغال ۹۵۴ هزار نفر در 

این واحدها اقدام شد. در صورت عدم اتخاذ این سیاست ممکن 
ب��ود بنگاه ه��ای اقتصادی، مجبور به اخراج بیش��تری از نیروی 

کار خود می شدند.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه سیاس��ت ه��ای وزارت کار، الزاما به معنی 
اشتغال در بخش عمومی یا دولتی نیست بلکه همه این برنامه ها 
و طرح توس��ط بخش خصوصی و تعاونی اجرا می ش��ود گفت: در 
مجموع، بیش از ۶۵ درصد فرصت های شغلی و اشتغال پذیری از 
طریق همین برنامه ها اجرایی شده است. بقیه آن توسط نهادهای 
عموم��ی غیردولت��ی به خصوص کمیته امام)ره(، و س��ایر نهادها 

اقدام شده است. 
مدیرکل اشتغال وزارت کار با تاکید بر اینکه اقتصاد ایران در دهه 
گذشته ظرفیت های خالی زیادی را برای خود ایجاد کرد و از آن 
استفاده نشد گفت: مراجعه به داده های حساب های ملی و موجودی 
نیروی کار و سرمایه، آن را به وضوح نشان می دهد. در کوتاه مدت 
می توان روی آن حساب کرد و فرصتهای شغلی جدیدی را ایجاد 
کرد. لذا الزاما پول و تسهیات )عامل ایجاد اشتغال( نیست، ولی 
دولت ها یک قاعده کلی در دنیا بخشی از مخارج عمومی خود را 

صرف برنامه های اشتغال زایی می کنند. 

تعیین تضامین دریافت وام ازدواج با خود بانکها حدف مالیات بر ارزش افزوده، قانونی که اجرا نمی شود
رئیس اتحادیه طا و جواهر تهران گفت: با وجود نهایی شدن قانون جدید مالیات بر 
ارزش افزوده و اباغ آن در هفته گذشته توسط ریاست جمهور، این قانون تا ایجاد 
بس��ترهای الزم توس��ط س��ازمان امور مالیاتی و اجرایی ش��دن، قانون مانند گذشته 
الزم االجراست. ابراهیم محمدولی با اشاره به انتشار خبر ممنوعیت دریافت مالیات 
بر ارزش افزوده طا گفت: صنف طا و جواهر از همه بیش��تر برای حذف مالیات 
از اصل طا مش��تاق اس��ت، اما تا اجرایی ش��دن این قانون توسط نهادهای ذیربط و 
اباغ به طافروشان، متأسفانه قانون قبلی باید اجرا شود. لذا پیش بینی می شود تا 

شش ماه آینده معامات طا با همان قانون قبلی اجرا شود.رئیس اتحادیه طا و جواهر گفت: این صنف با توجه به 
اشکاالتی که در این قانون بود برای اصاح مالیات بر ارزش افزوده با مسئولین در رده های مختلف رایزنی کرد تا این 
صنف را از ورشکستگی نجات دهد.وی تاکید کرد: با دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده از کل طا، قیمت تمام 
شده برای خریدار طا باال رفت و تقاضا برای خرید کاهش و رکود بی سابقه ای صنف و صنعت طا و جواهر را فرا 

گرفت که موجب تعطیلی بخش وسیعی از تولیدکنندگان و فروشندگان این حوزه شد.

مدی��ر اداره اعتب��ارات بان��ک مرکزی، در خصوص تضامی��ن دریافت وام ازدواج 7۰ و 
١۰۰ میلیونی گفت: در خصوص تضامین دستور العمل خاصی نداریم و اغلب بانک 
ها از اعتبار سنجی خود به معنای بررسی اعتبار متقاضی و ضامن استفاده می کنند. 
در صورتی که افراد فاقد اعتبار الزم جهت پرداخت اقساط هستند، بانک مکلف است 
در اعطای تسهیات تضامین کافی را بگیرد.به گزارش ایسنا، شهرزاد دانشمندی در 
خصوص تعویق سه ماهه اقساط وام ازدواج پس از پاندمی کرونا گفت: پرداخت این 
اقساط به پایان مدت زمان پرداخت کامل وام موکول شد و مردم می توانند در صورتی 

که شعبات اصرار به دریافت اقساط وام خاف روند ذکر شده دارند، شکایات خود را در سامانه بانک مرکزی ثبت کنند 
تا در صورت وجود مستندات، مساله پیگیری شود. مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: تسهیات قرض الحسنه 
سه ماهه آخر ١۳۹۸ تا پایان اردیبهشت ١۳۹۹ تعویق شد ولی بعد از آن تعویقی نداشتیم. مردم می توانند موارد خاف و 
مشکات را در بخش رسیدگی به شکایات سامانه بانک مرکزی ثبت و کد پرونده و کد شعبه متخلف را برای رسیدگی 

درج کنند و اگر مستنداتی وجود داشته باشد حتما بررسی می کنیم. 

 رییس س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با بیان اینکه در 
برخورد با دانه درشت ها هیچ مشکلی نداریم، گفت: مهدی 

جهانگیری قاچاقچی ارز یقه سفید نبود.
علی مویدی خرم آبادی در گفت وگو با ایلنا درباره برخورد 
و مبارزه با قاچاقچیان دانه درش��ت اظهار داش��ت: دانه 
درش��ت ها و یقه س��فید ها در بخش قاچاق شناسایی و به  
مراجع قضایی معرفی ش��دند و اعداد و ارقام و پروند ه ها 

مشخص هستند.
وی با تاکید بر اینکه در مبارزه با دانه درشت ها هیچ مشکلی 
نداریم، ادامه داد: در این زمینه از دستگاه های مختلف هم 
مطالبه گری می کنیم. برخی از پرونده ها در قوه قضاییه 
قطعیت پیدا کرده بود اما در اجرا مانده بود که پیگیر تمام این 

پرونده ها بوده ایم و توانستیم آنها را به اجرا برسانیم.

رییس ستاد مبارزه با قاچاق ارز و کاال در پاسخ به این سوال 
ک��ه آیا »مهدی جهانگی��ری« هم در بحث قاچاقچیان 
یقه س��فید ها  بود، گفت: خیر، جهانگیری قاچاقچی ارز 

یقه سفید نبود.
مویدی خرم آبادی درباره تصاویری که از ورود واکس��ن 
فایزر به صورت قاچاق به کش��ور منتش��ر ش��د و انتش��ار 
اخب��اری مبن��ی بر تزریق واکس��ن فایزر در تهران اظهار 
داشت:  ما تا کنون با موردی از قاچاق واکسن فایزر مواجه 
نبودیم. ش��اید ممکن اس��ت فردی در سفر از کشورهای 
خارجی واکسن را در داخل کلمن آورده باشد که قاچاق 

محسوب نمی شود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه راه اندازی س��امانه ای ب��رای واردات 
واکسن کرونا افزود: در بحث واکسن کرونا با سامانه ای 
که راه اندازی کرده ایم مس��یر این واکس��ن از نقطه ورود، 
توزیع و تزریق  رصد می ش��ود و حتی می دانیم که کدام 

واکسن به بدن چه کسی تزریق شده است.
ریی��س س��تاد مب��ارزه با قاچ��اق کاال و ارز تاکید کرد: تا 
کنون چیزی تحت عنوان قاچاق واکسن کرونا نداشتیم. 
ادعاهای فیلم های منتشر شده از واکسن فایزر در داخل 
کشور قابل تشخیص و تایید نیست. صرف تهیه یک فیلم 

و چند عکس نمی توان این ادعا را تایید کرد.

 کارشناسان معتقدند در شرایطی که جمعیت روستاها کاهش 
یافته می توان با پیوند میانی تعاونی ها و دهیاری ها و بهره 
گیری از ظرفیت  تعاونی های روستایی و اشتغالزایی بانوان در 
بخش های گردشگری، صنایع دستی و مشاغل خانگی به 
رونق اشتغال در روستاها کمک کرد و مهاجرت روستاییان به 
شهرها را کاهش داد. در چند سال گذشته با تشکیل شرکتهای 
تعاونی توسعه روستایی و تعاونی دهیاران، گام های ارزشمندی 
در راستای توسعه  روستاها، فقرزدایی و استفاده از قابلیتها و 
ظرفیتهای روستاها برداشته شده است.تعاونی های دهیاری 
نقش موثری در توسعه همه جانبه روستاها دارند و به دلیل 
مردمی بودن و ارتقای نظام تولید و توزیع از اهمیت باالیی 
برخوردارند. در این رابطه مدیرکل دفتر تعاونی های خدماتی 
وزارت کار با اشاره به نقش موثر تعاونی های دهیاری در ایجاد 
اشتغال پایدار روستایی گفت: توسعه تعاونی های دهیاری 
موجب کاهش فقر و مهاجرت معکوس روستاییان از شهرها 
به روستاها می شود. علیرضا ناطقی درباره آمار تعاونی های 
دهیاری در کشور می گوید: تاکنون ۸۰۹ تعاونی دهیاری با 
عضویت  ١۹ هزار و ۲١۸ نهاد دهیاری، برای بیش از ١۰ هزار 

و ۸۰۰ نفر فرصت شغلی ایجاد کردند. 
از س��وی دیگر کارش��ناس حوزه کار و تعاون به ایسنا گفت: 
در بس��یاری از پروژه های تولیدی و عمرانی، تعاونی های 

دهیاری می توانند پروژه ها را با هزینه خیلی کمتری نسبت 
به پیمانکاران و دستگاههای دولتی به سرانجام برسانند، در 
نتیجه این کار باعث می شود هزینه های ذخیره شده به چرخه 
اعتبارات دهیاری ها برگشته و درصد مشارکت مردم و ایجاد 
شغل برای مردم محلی و بومی باال برود. حیدری تشکیل 
و توسعه تعاونی های دهیاری را دارای مزایای بسیاری می 
داند و می گوید: کاهش تصدیگری در بخش های دولتی، 
مشارکت مردم در فعالیت های اجتماعی و اقتصادی، کمک به 
عمران و آبادانی و توسعه اقتصاد روستا، اجرای برنامه ها و پروژه 
های خدماتی و عمرانی، جلوگیری از مهاجرت روستاییان به 
شهرها و کانشهرها و ایجاد اشتغال در مناطق روستایی در 
قالب تشکل های تعاونی از مهمترین مزایای راه اندازی این 

تعاونی ها به شمار می رود. 

ناطقی از افزايش مهاجرت معكوس به روستاها خبردادرييس ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز اعالم كرد

تعاونی های دهياری موجب كاهش فقر معرفی دانه درشت ها و يقه سفيد های قاچاق به مراجع قضايی 
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ثبت 7 ركورد جديد توليد در اردیبهشت 
 مجتم��ع ف��والد صنعت بناب در س��ال "تولید، پش��تیباني ها و 
مان��ع زدایي ه��ا"، با همت،  همدل��ي و مدیریت جهادي موفق 
ش��د در خرداد ماه، کس��ب "تندیس رضایتمندی مشتری" و در 

اردیبهشت ماه 7 رکورد جدید تولید را ثبت کند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، در چهارمین 
اجاس سراسری رضایتمندی مشتری با رویکرد نقش مدیران 
اقتصادی در پیشبرد اقتصاد مقاومتی و جهش تولید که از سوی 
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
که اواخر خرداد در تهران برگزار شد، مجتمع فوالد صنعت بناب 

موفق به دریافت تندیس زرین رضایتمندی مشتری شد.
ثب��ت 7 رک��ورد جدی��د تولید ماهانه در خط��وط مجتمع فوالد 
صنعت بناب شامل رکورد تولید ماهانه در مجموع ذوب و نورد 
١۰۶ هزار و ۲۸۰ تن در کل خطوط مجتمع در اردیبهشت ماه 
صورت گرفته و از  بدو تاس��یس بي س��ابقه بوده اس��ت.  از این 
میزان تولید ماهانه ١۹ هزار و ۹۳۴ تن در خط ۲ نورد شاهین، 
۳۲ هزار و ١۸۹ تن در خطوط نورد س��هند، ماهانه ۶۲ هزار و 
١۹۵ ت��ن در کل خط��وط ن��ورد و تولی��د ماهانه ۲۸ هزار و ۵۸۶ 
تن در ذوب ش��اهین،  ١۵ هزار و ۴۹۹ تن در ذوب ش��هریار و 
در مجم��وع خط��وط تولی��د ماهانه ۴۴ هزار و ۸۵ تن  در خطوط 
ذوب در اردیبهش��ت ماه از بدو تاس��یس این مجموعه فوالدي 

بي سابقه بوده است.
 

تجليل از 16 واحد توليدي حاميان حقوق 
مصرف كننده 

دومی��ن همای��ش اعطای گواهینام��ه و تندیس رعایت حقوق 
مصرف کنندگان اس��تان قزوین در ش��رکت گلدیران مستقر در 

شهرک صنعتی کاسپین برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي ش��رکت ش��هرکهاي زصنعتي استان 
قزوین، این مراسم با حضور جمالی پور استاندار قزوین، تابش 
معاون وزیر و رئیس سازمان مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، 
نمایندگان مردم قزوین در مجلس شورای اسامی و جمعی از 

مدیران دستگاههای اجرایی استان برگزار شد
در پای��ان از واحده��ای تولیدی حامی��ان حقوق مصرف کننده 
استان قزوین مستقر در شهرکهاي صنعتي استان قزوین تجلیل 
و تقدیر ش��د. صنعت پاس��ت آبیار تولیدکننده پلی اتیلن تک 
الی��ه، گلدی��ران تولید کننده اس��پیلت، ویتانا تولید کننده انواع 
بیس��کویت و کراک��ر، آراپوش گس��تر تولی��د کننده تیوپ های 
آرایش��ی و بهداش��تی، سیلیکون ناب بس��پار تولید کننده مواد 
اولیه س��یلیکونی مس��تقر در ش��هرک صنعتی کاسپین آسیاناما 
تولید کننده کپسول هایCNG، شیمیایی بهداش تولیدکننده 
مواد اولیه شوینده ها، تاژ تولیدکننده مواد شوینده، صنایع غذایی 
مین��ای قزوی��ن تولیدکنن��ده آب معدنی و نوش��ابه های گاز دار 
ب��ا برند مانوش مس��تقر در ش��هرک صنعتی لیا ف��راز دانه آوند 
تولیدکنن��ده خ��وراک دام و طیور، گروه خودروس��ازی مایان،  
فوالد خرمدش��ت تاکس��تان تولیدکننده میلگرد و هستی آرین 
تامین بسته بندی مواد غذایی با برند فامیا مستقر در شهرک 
صنعتی خرمدشت صنعت غذایی کورش تولید کننده روغن های 
خوراکی با برند فامیا و اویا ، هوا سلولز تولیدکننده پد سلولزی 
و ابهر سیلیس تولیدکننده مواد اولیه شیشه مستقر در شهرک 

صنعتی حیدریه

۶۷ دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال در قنوات 
قم کشف شد

 مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع نیروی برق اس��تان قم گفت: ۶7 
دستگاه تولید رمز ارز دیجیتال غیرمجاز در بازرسی از یک واحد 
تولیدی خوراک دام غیرفعال در قنوات شناسایی و کشف شد. 
مهدی آهنین پنجه اظهار داشت: تیم های بازرسی این شرکت با 
همکاری عوامل نیروی انتظامی در بازرسی و گشت زنی از یک 
واحد تولیدی غیرفعال در قنوات تعداد ۶7 دستگاه استخراج رمز 

ارز دیجیتال غیرمجاز کشف و جمع آوری کردند.
وی خاطرنش��ان کرد: این تعداد دس��تگاه استخراج ارز دیجیتال 
)ماینر(، برق حدود  ۳۰۰ خانوار را مصرف می کند که در وضعیت 
کنونی، باعث بروز مشکات زیادی در شبکه توزیع می شود.

 
وصول جریمه ٤ میلیارد ریالی قاچاق سوخت 

مدیرکل تعزیرات حکومتی اس��تان خوزستان از وصول جریمه 
۴ میلیارد ریالی قاچاق سوخت در آبادان خبر داد

نعمت اله بیرانوندی گفت: پس از تهیه گزارشی از سوی دریابانی 
در مورد کشف ١۹هزار و ۴۰۰ لیتر نفت گاز قاچاق، پرونده ای 
تشکیل و به اداره تعزیرات حکومتی آبادان ارسال شد. وی گفت: 
رئیس اداره تعزیرات حکومتی آبادان پس از اخذ اس��تعامات 
الزم و محرز شدن تخلف، متهم  عاوه بر ضبط کاال به مبلغ 
۴ میلیارد و 7۹۶ میلیون ریال محکوم ش��د. مدیر کل تعزیرات 
حکومتی اس��تان خوزس��تان تصریح کرد: این رای پس از س��یر 
مراحل قانونی برای اجرا به اجرای احکام اداره تعزیرات حکومتی 

آبادان ارجاع شد و میزان محکومیت وی وصول شد.

  اولین داور ایالمی در لیگ برتر فوتبال 
سوت می زند 

امی��ر ای��ار داور ایامی برای اولین بار دیدار فوالد خوزس��تان و 
ماشین سازی در لیگ برتر را سوت می زند.

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی ورزش و جوان��ان ایام، این داور 
اولین داور ایامی اس��ت که در باالترین س��طح داوری کش��ور 
حض��ور دارد. رواب��ط عمومی ورزش و جوانان ایام همچنین از 
راه اندازی کمپ استعدادیابی فدراسیون فوتبال در استان ایام 
خبر داد.اس��تاندار ایام روز گذش��ته با رییس فدراسیون فوتبال 
دیدار و گفتگو کرد.در این دیدار که معاون عمرانی استاندار نیز 
حضور داشت محمد نوذری با اشاره به ظرفیت های مهمی که 
در حوزه ورزش قهرمانی در اس��تان وجود دارد خواس��تار توجه 
بیش��تر فدراس��یون در ایجاد کمپ استعداد یابی فوتبال در این 

منطقه از کشور شد.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

توزیع ۷۰۰۰ جلد کتاب در استان ایالم صدور ۱۵۲۹ هنر کارت برای هنرمندان گیالنی
گیان- فرحی ، رئیس گروه هنری و سینمایی ارشاد گیان گفت: تاکنون هزار 
و ۳١۴ هنر کارت اعطا شده است. سجاد کوچکی نژاد با اشاره به اینکه صدور و 
اعطای هنر کارت یکی از بزرگترین خدمات وزارت فرهنگ و ارشاد اسامی به 
هنرمندان بوده اس��ت، اظهار کرد: این کار از طریق صندوق اعتباری هنر انجام 
می ش��ود. وی در ادامه با بیان اینکه تاکنون از س��وی این صندوق هزار و ۵۲۹ 
هنر کارت برای هنرمندان گیانی صادر ش��ده اس��ت، گفت: از این تعداد هزار و 
۳١۴ کارت به هنرمندان اعطا شده است. کوچکی نژاد افزود: ۲١۵ هنرمند هنوز 

کارت های خود را دریافت نکرده اند که باید نسبت به دریافت و فعال کنند. وی با بیان اینکه بسیاری از هنرمندان 
گیانی نیز در نوبت صدور و دریافت هنر کارت هستند، اضافه کرد: صندوق اعتباری هنر به تدریج در حال صدور 
و اعطای این هنر کارت ها است. کوچکی نژاد با اشاره به اینکه طی روزهای گذشته نیز مهم ترین وعده مدیرعامل 
صندوق اعتباری هنر مبنی بر پرداخت سه ماهه نخست بیمه هنرمندان تحقق یافته است، گفت: این موضوع در 
حال انجام است. وی در ادامه به برخی مزایای هنر کارت اشاره و تصریح کرد: هنر کارت عاوه بر کارت شناسایی، 

یک کارت هوشمند تحت شبکه بانکی است که بانک آینده پشتیبانی از این کارت ها را برعهده دارد.

  مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان ایام گفت: با وجود ش��یوع گسترده 
ویروس کرونا با رعایت حداکثری ش��یوه نامه های بهداش��تی در س��ه ماه اول سال 
جاری، بیش از 7 هزار جلد کتاب در میان جوامع هدف توزیع و اهدا شده است.

عمران خودآموز با اعام این خبر، اظهار کرد: خوشبختانه سیستم توزیع و اهدای 
کتاب توسط »کتابسرا« در این اداره کل با شناسایی جوامع هدف و مخاطبان واقعی 
به طور منظم با هدایت و نظارت اداره کل اقدامات مناسبی در این راستا انجام داده 

و کتاب های اهدایی در سطحی گسترده در میان مخاطبان توزیع شده است.
وی افزود: شناسایی جوامع هدف که شامل ادارات دولتی، مؤسسات فرهنگی، سازمان های مردم نهاد، کانون های 
فرهنگی مذهبی مس��اجد و حس��ینیه ها بخش های خصوصی، مؤسس��ات خیریه، مراکز فرهنگی، کتابخانه های 
شخصی و مجتمع های آپارتمانی، روستاها و عشایر، جام باشگاه های کتابخوانی و… از دغدغه های ما در توزیع 
هدفمند و اصولی و با برنامه اداره کل فرهنگ و ارش��اد اس��امی اس��تان ایام با همکاری مؤسس��ه فرهنگی هنری 
اقلیم هشت ایام )مجری فعالیت های کتاب محور در استان( و نظارت معاونت امور فرهنگی و واحد کارشناسی 

چاپ و نشر بوده است.

فوالد مباركه دو سال دیگر عضو هیئت مدیره بورس كاالی ایران شد
در انتخابات هیئت مدیره شرکت بورس کاالی ایران که در مجمع عمومی عادی سالیانه 
این شرکت انجام شد، شرکت فوالد مبارکه با کسب اکثریت آرا به یکی از کرسی های 

ارزشمند هیئت مدیره بورس کاالی ایران تا ۲ سال آینده دست یافت. 
شرکت فوالد مبارکه از بدو تأسیس بورس کاال حضور پررنگی در این سازمان داشته و 
به منظور حفظ و صیانت از حقوق خود، شفافیت قیمت گذاری و عرضه بخش عمده ای 
از محصوالتش از طریق بورس کاال، همواره س��عی بر داش��تن نماینده در هیئت مدیره 
این س��ازمان داش��ته اس��ت. این شرکت در آخرین انتخابات هیئت مدیره شرکت بورس 
کاالی ایران با کس��ب اکثریت آرا موفق به دس��ت یابی به یکی از کرس��ی های ارزشمند 

هیئت مدیره بورس کاالی ایران تا ۲ سال آینده شد.
غامرض��ا طاه��ری، مع��اون س��رمایه گذاری و ام��ور ش��رکت های ش��رکت ف��والد 
مبارک��ه در ای��ن خص��وص ب��ه خبرنگار فوالد گفت: بورس کاال یکی از ش��رکت هایی 
 اس��ت ک��ه عملی��ات عرض��ه بس��یاری از محص��والت تولی��دی در کش��ور از جمل��ه 
محصوالت فوالدی در آن انجام می شود؛ حال با توجه به اینکه کشف قیمت محصوالت 
فوالدی در بورس کاالی ایران انجام می گیرد و بخشی از محصوالت به صورت عرضه 
مس��تقیم و بخش عمده دیگر براس��اس قیمت کشف ش��ده از طریق مچینگ به فروش 
می رس��د، داش��تن یک کرس��ی متناس��ب با این امر در هیئت مدیره بورس کاالی ایران 

بسیار حائز اهمیت است.
وی درب��اره اینک��ه آی��ا بورس کاال توانس��ته در عرضه محصوالت و روند قیمت گذاری 
عملکرد شفافی داشته باشد افزود: بورس کاال محلی برای عرضه و تقاضاست و به طور 
طبیعی بهترین و مهم ترین فاکتور فعالیت در آن ش��فافیت اس��ت که به یقین این مهم 
رقم خورده و در بورس کاال متناس��ب با مکانیس��م عرضه و تقاضا، قیمت برای خریدار 
و فروش��نده مش��خص می ش��ود تا ش��رایط رقابتی برای عرضه کنندگان کاال در بورس 
ارائه گردد؛ بنابراین می توان گفت شفافیت کافی در عرضه و قیمت گذاری محصوالت 

محقق گردیده است.

ش��هردار اهواز در جلس��ه با جمعی از شهروندان و انبوه 
سازان ساختمان در منطقه چهار بر لزوم سهولت دیدار 
ش��هروندان با مدیران ش��هری و رفع سریع مشکات 

آنان تاکید کرد.
ابراهیم نوش��ادی ضمن تش��کر از خدمات انبوه سازان 
و س��ازندگان مس��کن اظهار کرد: این قشر از عناصر و 
اجزای مهم و تاثیرگذار جامعه ش��هری امروز هس��تند، 
یکی از اقشار قابل احترام و خدمات دهنده به شهروندان 

که باید در راستای حل معضات آنها کوشید.
وی اف��زود: ه��ر چه فضا و بس��تر مناس��ب برای تولید 
مس��کن برای س��ازندگان فراهم شود به همان نسبت 
نیز شهروندان از خدمات بهتری در این زمینه بهره مند 
می شوند. بنابراین باید به مسایل این قشر با جدیت و 

سرعت رسیدگی کرد.
ش��هردار اه��واز ب��ه اهمیت دیدار نزدی��ک و چهره به 
چهره مردم با مس��ئولین ش��هرداری اشاره کرد و گفت: 

شهرداری متعلق به شهروندان است و همه مردم باید 
بتوانند به راحتی با خادمان خود در این سازمان ارتباط 
برقرار کرده و ضمن بیان معضات خود، س��ریعتر به 
نتیجه برس��ند.در ادامه این جلس��ه مرغایی زاده معاون 
شهرسازی و معماری شهرداری اهواز، با بیان گزارشی 
از مس��ایل مربوط به منطقه چهار خواس��تار مساعدت 

شهردار اهواز برای رفع موانع موجود شد.
س��پس معاون ش��هردار اهواز با اشاره به اباغ مصوبه 
پروانه دو مرحله ای ساختمان اظهار کرد: این مصوبه که 
به دستور شهردار محترم و مساعدت شورای اسامی 
شهر تصویب و اباغ شده است، گام مهمی در راستای 
تس��ریع در پاسخگویی به ش��هروندان و تکریم ارباب 
رجوع از طریق س��هولت در اجرای فرآیندهای قانونی 
است. سپس فرشید پورحاجت دبیر انجمن انبوه سازان 
ضمن تشکر از شهردار اهواز بابت تشکیل این جلسه، 
از تدابیر شهرداری اهواز در زمینه حمایت از سازندگان 

قدردانی کرد.
در این جلسه همچنین تعدادی از انبوه سازان مسکن 
و ش��هروندان س��اکن در منطقه چهار به بیان مسایل و 
مشکات خود پرداختند که شهردار اهواز ضمن دستور 
رفع مشکات، برخی دیگر از مسایل را برای به نتیجه 
رساندن به مدیران خود واگذار کرد و دستور داد ضمن 
برطرف کردن هر چه سریعتر مشکات، نتیجه به دفتر 

شهردار منعکس شود.

آبفای اصفهان از مجهزترین وپیشرفته ترین آزمایشگاه 
های تخصصی برای نظارت بر کیفیت و سامت آب 

شرب  بهره می برد.
مدی��ر مرک��ز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضاب 
آبفای استان اصفهان گفت: ۲۲ آزمایشگاه میکروبی و 
۵ آزمایشگاه شیمیایی در سطح شهرستان های استان 
با استفاده از نیروهای مجرب و متخصص، کار سنجش 
س��امت و کیفیت آب را در تمام ش��هرها و روستاهای 

تحت پوشش بر عهده دارند.
فهیمه امیری مدیر مرکز پایش و نظارت بر کیفیت آب 
و فاضاب آبفای اس��تان اصفهان با اش��اره به فعالیت 
آزمایش��گاه مرکزی ش��رکت آب و فاضاب اس��تان 
اصفه��ان ب��ه عنوان یک آزمایش��گاه مرجع در زمینه 
های میکروبیولوژی، فیزیکوش��یمیایی و ریز آالینده 
های معدنی گفت: این آزمایشگاه تنها آزمایشگاه آب 
در س��طح کش��ور به شمار می رود که دارای گواهینامه 

استاندارد ایزو۲۰١7- ١7۰۲۵ است. 
مدی��ر مرک��ز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضاب 
آبفای اس��تان اصفهان در بخش دیگری از س��خنانش 
با بیان این که آب ش��رب ش��هرها و روستاهای استان 
هر روز توس��ط کارشناس��ان کنترل کیفی و آزمایشگاه 
های زیرمجموعه آبفای اس��تان اصفهان مورد پایش 
قرار گرفته و سامت آن تایید می شود افزود: یکی از 
این آزمایش ها، اندازه گیری میزان کلر  باقیمانده آب 

آشامیدنی در شبکه های آب است.
مدی��ر مرک��ز پایش و نظارت بر کیفیت آب و فاضاب 
آبفای اس��تان اصفهان افزود:  بر همین اس��اس س��ال 
گذش��ته بیش از ١۶۶ هزار و ۵۰۰  مورد کلرس��نجی 
در ش��هرها و بی��ش از ۴۳١ ه��زار موردکلرس��نجی در 
شبکه توزیع آب روستاهای استان انجام شد که نتایج 
آن بیانگ��ر مطلوبی��ت آب توزیع ش��ده به میزان ۹۹.۹ 

درصد بود.
امی��ری مدی��ر مرک��ز پایش و نظ��ارت بر کیفیت آب و 
فاضاب آبفای اس��تان اصفهان درپایان سخنانش به 
فعالیت آزمایشگاه های فاضاب آبفای استان اصفهان 
نیز اش��اره کرد و افزود: تعداد ش��ش آزمایش��گاه نیز در 
تصفیه خانه های فاضاب شمال، جنوب، شاهین شهر، 
بهارس��تان، س��ده لنجان و س��تاد آبفا بر کیفیت پساب 
خروج��ی از تصفی��ه خانه ها مطابق با اس��تانداردهای 

تعیین شده نظارت دارند.    

نظارت مجهزترين آزمايشگاه های تخصصی بر كيفيت آب شرب انبوه سازان از عناصر تاثيرگذار جامعه شهری هستند

 مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق استان ایام گفت: با 
صرفه جویی و رعایت الگوهای صحیح مصرف می توان با تحمل 

مشقت های کمتر این برهه را پشت سر گذاشت.
ملک زاده در بازدید خبرنگاران از مرکز دیسپاچینگ برق ایام  
به تش��ریح فعالیت ها و چالش های پیش روی ش��رکت توزیع 
ب��رق اس��تان ایام پرداخت و گف��ت: برق از زنجیره ی تولید در 
نیروگاه ها، انتقال از طریق خطوط انتقال و توزیع تشکیل شده 
اس��ت، آنچه در این برهه همه را با مش��کل روبرو کرده، میزان 
تولید است که به دلیل  گرمای زودرس، کاهش نزوالت جوی، 
رشد مصرف و استخراج رمز ارزها میزان مصرف از تولید پیشی 

گرفته است.
وی با بیان اینکه استان های ایام، کرمانشاه و کردستان حوزه 
برق منطقه ای غرب را تش��کیل می دهند، خاطر نش��ان کرد: 
اس��تان ایام دارای ١۲ شهرس��تان و ١۵ امور برق، بیش از ۸ 
هزار کیلومتر شبکه و بیش از ۶ هزار ترانس از ظرفیت مناسبی 

برای توزیع برق برخوردار است.
مدیر امور دیس��پاچینگ و فوریت های برق ایام تصریح کرد: 
عم��ده ی مص��رف ما مربوط به تابس��تان  اس��ت که امس��ال با 
وج��ود کمب��ود در حوزه تولید، نیازمند فرهنگ س��ازی در بحث 
صرفه جویی و رعایت های الگوی مصرف هستیم که رسانه ها 
می توانن��د به خوب��ی الگوهای صحیح مصرف را بخصوص در 
کلیدهای طایی استفاده از روشنایی روز به جای المپ، عدم 
اس��تفاده از کولر گازی در مناطق ش��مالی اس��تان  اس��تفاده از 
دور ُکن��د کولره��ای آبی و همچنین عدم اس��تفاده از وس��ایل 
پرمصرف برقی مانند اتو، ظرفش��ویی، لباسش��ویی، مایکروویو 

و… در ساعت های اوج مصرف یعنی ساعت ١۲ تا ١۸ را بین 
شهروندان جا بیندازند.

وی با اش��اره به اینکه ۲۴۳ هزار مش��ترک برق در کل اس��تان 
از خدم��ات صنع��ت برق بهره مند هس��تند، گف��ت: بیش از ۸۰ 
درصد مش��ترکین اس��تان، خانگی هس��تند که در هنگام اعمال 
خاموش��ی ها با توجه به اینکه صنعت یا کش��اورزی درصد بسیار 

اندکی از مصرف برق را در استان تشکیل می دهند الجرم برای 
جبران کمبود برق و حفظ پایداری ش��بکه به س��مت مشترکین 

خانگی می رویم.
ملک زاده با اشاره به این صحبت که می گویند چرا در استان های 
بزرگی چون اصفهان یا اهواز قطعی برق بس��یار کمتر یا اصا 
وجود ندارد، متذکر ش��د: قطعی برق به صورت سراس��ری وجود 

دارد چرا که اعمال خاموشی براساس میزان مصرف و در جهت 
پایداری شبکه از سوی دیسپاچینگ ملی صورت می گیرد.

وی با تاکید بر اینکه هر چند مش��کل صنعت برق در وضعیت 
کنونی در تولید برق است، خاطر نشان کرد: با توجه به گرمای 
هوا و بویژه وضعیت کرونا ویروس، در برخی موارد تغییر آرایش 
شبکه توزیع برق جهت تغذیه برق بیمارستان ها به علت احتمال 
ع��دم آم��اده به کاری ژنراتورهای اضطراری آنها انجام ش��ده، 
بطوری ک��ه تع��داد چند بیمارس��تان از یک فیدر تغذیه ش��ود و 
 بر روی این فیدر نیز تا کنون خاموش��ی اعمال نگردیده اس��ت
 بنابراین برای اینکه در بیمارس��تان ها  و اماکن ضروری قطع 
برق نداشته باشیم، میزان خاموشی  در بخش های خانگی بیشتر 

می شود.
مدی��ر امور دیس��پاچینگ و فوریت های ب��رق ایام تاکید کرد: 
بای��د مراک��ز درمانی، مراکز خدماتی مانند نانوایی ها و ادارات و 
دس��تگاه های دولتی به دیزل ژنراتور تجهیز ش��وند تا در چنین 
مواقعی و بروز حوادث غیرمترقبه توان استفاده از برق اضطراری 
وجود داشته و در ارائه خدمت به مردم اختال ایجاد نگردد به 
عنوان نمونه در  ۶7 مرکز  در مانی استان هستند تنها ۴۰ درصد 

مراکز مولد تامین برق دارند.
ملک زاده در پایان از  همه ی شهروندان را به رعایت الگوهای 
صحیح مصرف در وضعیت بحرانی کنونی دعوت کرد و گفت: 
با وجود اینکه مش��کل پیش آمده در تابس��تان به دلیل کمبود 
تولید اس��ت  ولی تمام تاش پرس��نل شرکت توزیع برق استان 
ایام  این است که با مدیریت درست از این برهه عبور کنیم که 

مستلزم تحقق این مهم رعایت الگوی مصرف است.

مدیر امور دیسپاچینگ و فوریت های برق استان ایالم:

اماکن درمانی و خدماتی ملزم به استفاده از دیزل ژنراتور

اقدامات انجام شده اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان
با جدیت به دنبال اجرای الزامات و مصوبات س��تاد ملی مبارزه 
با کرونا و حفظ پایداری و کاهش پیامدها و مخاطرات ناش��ی 
از اپیدمی کرونا هس��تیم. به گزارش پایگاه اطاع رس��انی اداره 
کل بنادر و دریانوردی سیس��تان  و بلوچس��تان، معاون برنامه 
ریزی و توس��عه منابع اداره کل بنادر و دریانوردی سیس��تان  و 
بلوچس��تان ضمن تش��ریح اقدامات انجام شده توسط این اداره 
کل در خصوص رعایت استانداردهای بهداشتی و پروتکل های 
ایمنی در بندر، با اشاره به اهمیت بندر چابهار در تأمین کاالهای 
اساس��ی موردنی��از منطق��ه گفت: اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
سیستان  و بلوچستان در همین راستا و به جهت تداوم عملیات 
دریایی و بندری، با جدیت به دنبال اجرای الزامات و مصوبات 

ستاد ملی مبارزه با کرونا  و حفظ پایداری و 
کاهش پیامدها و مخاطرات این بیماری به  

عنوان موضوعی با اهمیت است.
ناص��ر روانبخ��ش در ادامه بیان داش��ت:- 
تدوین ش��یوه نامه بهداشتی پاس کشتی ها 
ب��ا همراه��ی معاونت های دریایی و بندری 
جهت سهولت در ورود کشتی از کشورهای 

پرخطر درگیر با ویروس کرونا .- انجام عملیات کنترل و بازرسی 
کش��تی ها حت��ی االمکان به صورت غیرحض��وری و از طریق 
بررس��ی اسناد در س��ایت های تخصصی.- ممنوعیت خروج از 

کشتی برای پرسنل شناورهای ورودی.

- اولویت انجام قرنطینه بهداشتی کشتی های 
خارجی در لنگرگاه .- بازدید مستمر روزانه از 
اماکن عملیاتی بندری و شرکت های اپراتور 
بن��در و نظارت بهداش��تی ب��ر نحوه فعالیت 
آنها براس��اس چک لیست وزارت بهداشت 
و درم��ان.- الزام تامین کنن��دگان خدمات 
دریایی و بندری به تامین اقام بهداشتی و 
حفاظت فردی. - حذف مراجعات حضوری مستقیم ارباب رجوع 
به واحدها از طریق اجرای طرح میزکار خدمت.- تشدید نصب 
عائم بهداش��تی و اخباری در س��طوح بندر )ارسال پیامک، بنر، 
استند، پمفلت و..(.- اجرا و نظارت بر انجام طرح سامانه ماسک 

در مبادی شش��گانه ورودی اداره کل.- ضدعفونی و گندزدایی 
بص��ورت مس��تمر و روزانه در اماک��ن اداری، پایانه ها و ناوگان 
س��ازمانی.- افزایش توزیع اقام بهداش��تی حفاظت فردی اعم 

از ماسک، ژل ضدعفونی کننده، شیلد و... 
- تهی��ه و اب��اغ فل��و چ��ارت فرآیند مقابله با بیم��اری کرونا ) 
وظای��ف ف��رد بیم��ار، بندر، کلینیک درمانی ک��وی بندر و...( به 
همکاران بندری، پیمانکاران و تامین کنندگان.- آماده س��ازی 
آمبوالن��س ایزول��ه بندر جهت انتقال بیماران احتمالی مبتا به 
ویروس کرونا در س��طح بندر.- اباغ راهنمایی های تش��دید 
کنترل بهداشتی و فرم روزانه خود اظهاری ابتا به شرکت های 

طرف پیمان با بندر. 
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کشف ذخیره گازی بزرگ در روسیه
روس��نفت از کش��ف ذخیره میعانات گازی جدیدی در جمهوری 
خودمختار یاقوتستان روسیه کشف کرده است. شرکت روسنفت، 
بزرگ ترین تولیدکننده نفت روسیه ١۸ تیرماه اعام کرد که یکی 
از شرکت های زیرمجموعه اش ذخیره میعانات گازی جدیدی را در 
منطقه یاقوتستان روسیه کشف کرده است. این شرکت اظهار کرد: 
ذخیره کشف شده توسط شرکت تابعع تاس - یوریاخ، شامل بیش از 
۴۰ میلیارد مترمکعب گاز و بیش از ۲ میلیون تن میعانات گازی است. 
مجموع عرضه نفت و میعانات گازی روسیه در ماه ژوئن ۴۲ میلیون 

و ۶۴۰ هزار تن و در ماه مه ۴۴ میلیون و ۲١۰ هزار بشکه بود.

  از سوزاندن سرمایه ها برق تولید 
نخواهد شد

معاون اطاع رس��انی و ارتباط��ات دفتر رییس جمهوری، بحران 
قطعی برق را مسأله ای پیچیده و چند ساحتی عنوان کرد و نوشت: 
اردکانیان )وزیر نیرو( چهره  معتبر بین المللی و س��رمایه  انس��انی 
ممتاز و شایس��ته  اس��ت از سوزاندن سرمایه ها برق تولید نخواهد 
ش��د. علیرضا معزی روز ش��نبه در حس��اب کاربری خود در توییتر 
نوشت: بحران قطعی برق، مسأله ای پیچیده و چند ساحتی است 
تغییرات پرشتاب اقلیمی و همچنین شرایط تحریمی فرساینده و 
اقتضائاتش، تولید برق را دچار معضل کرده و بی گمان باید فروتنانه 
عذرخواه شهروندان برای وضعیت غیرقابل قبول چند روز گذشته 
ب��ود آن چن��ان ک��ه رییس  جمهوری و وزی��ر از مردم عذرخواهی 
کردن��د. معاون اطاع رس��انی و ارتباطات دفتر رییس جمهوری 
ادامه داد: ساده س��ازی مس��ائل، منحرف س��اختن افکار عمومی، 
فروکاس��تن بحران به مدیریت اش��خاص، خوش رقصی بر آنتن 
زنده و خبرسازی های چرک و جعلی برای ترور شخصیتی، قطعا 
جزیی از راه حل نیست و فقط می تواند نشان از غنیمت شمردن 

روزهای باقیمانده برای انتقام گیری بیشتر باشد. 

افزایش شمار دکل های نفت وگاز آمریکا برای 
دومین هفته پیاپی

شرکت خدمات حفاری بیکرهیوز اعام کرد که شمار دکل های 
نفت و گاز آمریکا برای دومین هفته پیاپی افزایش یافته اس��ت. 
شرکت های انرژی آمریکا با رسیدن قیمت نفت به باالترین سطح 
از سال ۲۰١۸، شمار دکل های حفاری نفت و گاز را برای دومین 
هفت��ه پیاپی افزای��ش دادند. بیکرهیوز در گزارش روز جمعه )١۸ 
تیرماه( خود آورده است که مجموع دکل های حفاری آمریکا در 
این هفته نسبت به هفته پیش از آن با چهار دستگاه افزایش به ۴7۵ 
دستگاه رسید، این تعداد باالترین رقم از ماه آوریل ۲۰۲۰ است. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

خیز برزیل برای پیوستن به جمع پنج صادرکننده بزرگ نفت جهانآماده باش وزارت نیرو برای هفته آینده
وزی��ر نی��رو از آمادگ��ی صنعت برق برای گذر از ش��رایط هفته آینده خبر داد. رضا 
اردکانیان روز گذشته درباره آخرین وضعیت تولید و توزیع برق در کشور اظهار کرد: 
اقدامات انجام شده  موجب شد که از پنجشنبه ساعت چهار بعد از ظهر خاموشی 
برنامه ریزی شده نداشته باشیم و امیدوار هستیم که این روال ادامه پیدا کند البته 
هفته آینده ان شاهلل آخرین هفته بسیار گرم خواهد  بود  و پیش بینی ما این است 
که روزهای دوشنبه و سه شنبه نه بسیار اما تا حدودی شرایط سخت خواهد شد 
با این حال آماده خواهیم بود که این روال ادامه پیدا کند. وی افزود:  به دس��تور 

فرمانده سپاه، حرکت وسیعی را برای پویش اصاح مصرف آغاز کردیم. بر این اساس نیروهای بسیج ادارات فعال 
شدند تا مصوبه دولت مبنی بر اینکه سازمان های دولتی باید به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد مصرف را کاهش 
دهند اجرا و در خارج از ساعات اداری، دستگاه ها خاموش شود. وی افزود: ماینرهای غیر مجاز شناسایی شوند و 
مجموع این تحوالت موجب شده که ما االن شرایط مناسبی داشته باشیم. وی درباره وضعیت صادرات و واردات 
برق کشور نیز گفت: از ۳ کشور ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان برای همکاری و فروش برق به ایران، تشکر 

می کنیم. اردکانیان افزود: واردات برق در کشور ۴۹۰ مگاوات بوده و صادرات هم کاهش یافته است.

وزیر معادن و انرژی برزیل در مصاحبه با ریو تایمز اعام کرد برزیل انتظار دارد 
افزایش تولید نفت در دهه جاری این کشور را به پنجمین صادرکننده بزرگ نفت 
جهان در س��ال ۲۰۳۰ تبدیل کند. بنتو آلبوکرکی گفت: در س��ال ۲۰۳۰ هنگامی 
ک��ه ب��ه ظرفی��ت تولید ۵.۳ میلیون بش��که در روز نفت رس��یدیم، برزیل پنجمین 
صادرکننده بزرگ جهان خواهد ش��د و تولید نفت و مایعات نفتی از ۳.۳ میلیون 
بش��که در روز فعل��ی افزای��ش پیدا خواهد ک��رد. برزیل در حال حاضر در جمع ١۰ 
صادرکننده بزرگ نفت جهان که عربس��تان س��عودی صدرنش��ین آنهاست، قرار 

ندارد. میادین نفتی فراس��احلی برزیل در س��الهای اخیر تولیدش��ان را افزایش داده اند و عامل اصلی افزایش تولید 
این کش��ور بوده اند. بعاوه برزیل یکی از کش��ورهایی اس��ت که در اتحاد اوپک پاس حضور ندارد و طبق پیش 
بینی خود اوپک، انتظار می رود امسال و سالهای آینده در رشد تولید سهم بسزایی ایفا کند. اوپک در جدیدترین 
گزارش ماهانه بازار نفت در ژوئن اعام کرد عوامل اصلی رش��د عرضه در س��ال ۲۰۲١ کش��ورهای کانادا، برزیل، 
چین و نروژ خواهند بود. تولید نفت برزیل در آوریل س��ال ۲۰۲١ به میزان ١۲۸ هزار بش��که در روز در مقایس��ه با 

مارس افزایش یافت و به ۲.۹7 میلیون بشکه در روز رسید. 

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
تبعات رکود معامالت و افت شدید توان متقاضیان نشان می دهد:

آرامش در بازار مسکن تا پایان سال
یک کارش��ناس اقتصاد مس��کن گفت: قیمت مسکن به دالیلی 
همچ��ون رکود معامات، افت ش��دید ت��وان متقاضیان و تعدیل 
چش��م انداز تورم��ی، افزایش چندانی نمی یاب��د و قطعا پایین تر از 
نرخ تورم عمومی خواهد بود. مهدی روانش��ادنیا اظهار کرد: رش��د 
۳ درصدی متوس��ط قیمت مس��کن شهر تهران در خردادماه را به 
دو دلیل نمی شود شروع یک روند افزایشی در بازار دانست؛ زیرا از 
آذرماه سال گذشته شدت نوسانات بازار مسکن گرفته شده و بازار 
به ثبات نسبی رسیده است. انتظار می رود تا پایان سال ١۴۰۰ با 
همین وضعیت مواجه باشیم و قطعا نرخ رشد قیمت مسکن کمتر از 
نرخ تورم عمومی خواهد بود. وی افزود: دلیل دوم این است که آنقدر 
تعداد معامات کم شده که چندان نمی توان روی میانگین قیمت 
حساب کرد. خرداد امسال در ١۲ منطقه از تهران تعداد معامات 
کمتر از ۲۰۰ فقره بود بنابراین داده های قیمتی گمراه کننده است. 
با همه ابهاماتی که وجود دارد می توان تا حد زیادی به این نتیجه 
رسید که به دلیل رکود حاکم بر بازار و کاهش انتظارات تورمی در 

سال ١۴۰۰ جهش قیمتی در بازار مسکن نخواهیم داشت.

 � بازارهای رقیب در وضعیت انتظار قراردارند
این کارش��ناس اقتصاد مس��کن تاکید کرد: بازارهای رقیب شامل 
ارز، طا، مس��کن و بورس در حالت انتظار قرار دارند. بعد از روی 
کار آمدن دولت سیزدهم نیز تا پایان شهریور درگیر بحث ترکیب 
کابینه خواهیم بود و وضعیت اقتصاد پایدار می ماند. روانشادنیا دو 
پارامتر نرخ ارز و سیاس��ت خارجی را در اقتصاد ایران بس��یار موثر 
دانست و گفت: به دلیل مذاکرات برجام، چشم انداز مثبتی در جامعه 
ایجاد شده که به ثبات اقتصاد کمک می کند. از سوی دیگر به دلیل 

جهش قیمت مس��کن، تقاضای مصرفی به قدری س��رکوب شده 
که حتی نرخهای فروش در بازار، پایین تر از نرخ تمام شده است. 
یعنی از یک طرف با رشد قیمت نهاده های ساختمانی مواجهیم 
و از طرف دیگر، توان متقاضیان به نرخهای فعلی نمی رسد. وی 
تصریح کرد: ممکن اس��ت در تابس��تان به دلیل فصل جابه جایی 
با مقداری افزایش تعداد معامات مسکن مواجه باشیم اما قطعا 
تابستان امسال یکی از دوره های کم رونق سالهای اخیر را تجربه 

خواهیم کرد.

 �  نرخ گذاری در بازار مسکن جواب نمی دهد
این کارشناس بازار مسکن با اشاره به نرخگذاری ۲۵ درصدی 
برای سقف اجاره بها از سوی دولت گفت: سابقه نشان داده این 
روش��ها جواب نمی دهد. فقط هم مختص بازار مس��کن نیست 
در همه بازارها این تجارب موجود است و نتایجش هم موجود 
است. در بازار مسکن دو سال است که صحبت از سقف اجاره بها 
می ش��ود و حمایت از مس��تاجران می شود که در عمل می بینیم 
اتفاق خاصی در کاهش قیمتها نمی افتد. حتی می تواند اثرات 

التهابی در بازار مس��کن ایجاد کند. به گفته روانش��ادنیا، با توجه 
به تورم حدود ۵۰ درصد اگر به مالک بگوییم حق ندارد بیش از 
۲۵ درصد نرخها را افزایش دهد به مرور واحدهای اجاره ای را از 
بازار خارج می کنند. واحدهای نوساز نیز به بازار فروش و اجاره 
عرضه نمی ش��ود. در نتیجه با فش��ار تقاضا مواجه می شویم که 
می تواند به رشد قیمت مسکن منجر شود. وی تاکید کرد: اگر 
نرخها را سرکوب می کنیم باید گزینه جایگزین هم بگذاریم تا 
صاحبان سرمایه در آن سرمایه گذاری کنند. اما گزینه جایگزین 
نداریم و بیش از ۸۰ درصد س��رمایه ها در حوزه مس��کن قرار 
دارد. بنابراین با نرخ گذاری فقط با افزایش پرونده های مالک و 
مستاجری در قوه قضاییه مواجه می شویم و شورای حل اختاف 
مگر به چه تعداد پرونده می تواند رسیدگی کند؟ فقط نمی توان 
منافع مس��تاجر را لحاظ کرد. چه بس��ا بس��یاری از مالکان با پول 
اجاره امرار معاش می کنند و با تعیین س��قف کمتر از نرخ تورم، 

زندگی آنها را مختل می کنیم.

 � راه کنترل بازار مسکن افزایش عرضه است
روانش��ادنیا، راهکاری که دولت آینده برای کنترل بازار مس��کن 
در پیش بگیرد را افزایش عرضه دانس��ت و گفت: احداث یک 
میلیون واحد مس��کونی که دولت رئیس��ی وعده آن را داده  در 
صورت تحقق می تواند مشکل بازارمسکن را تا حد بسیار زیادی 
کاهش دهد. با س��اخت یک میلیون مس��کن با فناوری جدید، 
س��رعت س��اخت باال می رود، کیفیت سازه ها افزایش می یابد، 
اشتغال رونق پیدا می کند و از همه مهمتر مساله تامین مسکن 

خانوارها حل می شود.  

رییس سازمان المرافی عمان گفت: بندر السویق یک بندر تازه تاسیس است که در حال حاضر تنها فاز نخست طرح توسعه آن تکمیل شده و با تکمیل فازهای 
بعدی، تجهیزات این بندر افزایش خواهد یافت، بنابراین ما از طرف ایرانی دعوت می کنیم تا در فازهای بعدی طرح توسعه این بندر سرمایه گذاری کند. خسرو 
سرایی مدیرکل ترانزیت، لجستیک و توافقنامه های سازمان بنادر و دریانوردی گفت: روابط خوب دو کشور باید در افزایش میزان مراودات تجاری آنها نمایان 
شود، ما عاقمند به توسعه همکاری های مشترک، رفع مشکات و بهینه سازی شرایط موجود در حمل و نقل دریایی و عملیات بندری بنادر دو کشور هستیم. 
همچنین رییس سازمان المرافی عمان »احمد العبری« گفت: در حال حاضر با هماهنگی های انجام شده با گمرک عمان مقرر شده که محوطه ای در خارج 

از بندر فراهم شود تا محموله ها مستقیما از بندر به محوطه مذکور حمل شوند؛ این امر مدت زمان ترخیص کاالها را کاهش می دهد. 

سخنگوی گمرک ایران گفت: در یک الی دو روز گذشته ١۸۰۰ ایرانی وارد مرز بین ایران و ارمنستان شدند. یکی از مسافران ایرانی در مرز ارمنستان 
در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه ازدحام مسافران در مرز بین ایران و ارمنستان بسیار افزایش یافته، گفت: آنقدر صف مسافران بر روی پل ورودی 
کشور ارمنستان طوالنی و ازدحام زیاد است که چند مسافر به دلیل گرما و انتظار برای انجام تست پی سی آر بیهوش شدند و از این رو ارمنستان 
چند دس��تگاه آمبوالنس در این نقطه مرزی مس��تقر کرده اس��ت. وی ادامه داد: مرز بر روی ایرانی ها بس��ته نش��ده اما روند پذیرش به دلیل افزایش 
تقاضا و روند تست پی سی آر ُکند شده است. در همین رابطه روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت: به یکباره ورود مسافران به مرز ایران 

و ارمنستان افزایش یافته به طوری که در ۴۸ ساعت گذشته حدود ١۸۰۰ ایرانی با ورود به مرز نوردوز تقاضای سفر به ارمنستان را داشتند. 

ورود ۱۸۰۰مسافر ایرانی به مرز ارمنستان فقط در ۴۸ ساعتدعوت از ایران برای سرمایه گذاری در بنادر عمان

 اختالل سایبری وزارت راه و شهرسازی 
در حال بررسی است

اختال س��ایبری در سیس��تم های کامپیوتری کارکنان س��تاد 
وزارت راه و شهرسازی، توسط کارشناسان فنی این وزارتخانه در 
حال بررسی است. پیش از ظهر روز گذشته اختال سایبری در 
سیستم های کامپیوتری کارکنان ستاد وزارت راه و شهرسازی 
ظاهر شد که در پی آن پورتال وزارتخانه و سایت های زیر پرتال 
آن نیز از دس��ترس خارج ش��د. کارشناسان فنی در حال بررسی 
موضوع هستند و در صورت در دسترس قرار گرفتن پورتال و 
سامانه های زیر مجموعه این پورتال به اطاع خواهد رسید. 

خیزش گرد و خاک؛ پدیده غالب هواشناسی 
در چند روز آینده

کارشناس سازمان هواشناسی گفت: پدیده غالب هواشناسی در 
چند روز آینده در شرق کشور به ویژه شمال سیستان و خراسان 
جنوبی خواهد بود که خیزش گرد و خاک است و برای تهران 
و الب��رز نی��ز ط��ی امروز، وزش باد ش��دید وخیزش گرد و خاک 
پیش بینی می ش��ود. کبری رفیع��ی درباره وضعیت جوی حال 
حاضر کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا افزود: در پنج روز آینده 

آسمان در بیشتر نقاط کشور صاف خواهد بود.
وی ادام��ه داد: ب��ه گفت��ه رفیعی در س��ه روز آینده در مناطقی از 
جنوب سیس��تان و بلوچس��تان، ارتفاع��ات هرمزگان و جنوب 
کرمان رش��د ابر، رعد و برق، وزش باد ش��دید موقت و بارش 
پراکنده پیش بینی می شود. وی گفت: طی همین مدت آب های 

دریای خزر و شرق عمان مواج است. 

 آگهی مزایده مال منقول )خودرو(
چاپ الکترونیکی - به موجب پرونده اجرائی کاس��ه ۹۹۰۰۹۹۳ خودروی پراید به 
ش��ماره پاک انتظامی ۸١7 د ۹۹ – ایران ۹١ مدل ١۳۸۹ به رنگ س��فید روغنی و 
دارای شاس��ی به ش��ماره ١۴١۲۲۸۹۶7۴۳۴١ و به ش��ماره موتور ۳7۸۵۳7۵ دوگانه 
س��وز وضعی��ت ظاه��ری خ��ودرو دارای ظاهر و داخل اتاق س��الم و وضعیت فنی در 
حد س��الم – باتری خودرو دشارژاس��ت. آج تایر جلو و عقب مجموعا" به میزان ۴۰ 
درصد - دارای پخش سی دی- سابقه رنگ اطراف خودرو و سابقه تصادف از جلو و 
عقب آثار خسارت روز ستون جلو چپ و گلگیرهای عقب و ۴ درب جانبی و نیازمند 

بازس��ازی چراغ عقب راس��ت شکس��ته –  طبق اس��تعام بیمه نامه خودرو دارای ۲ 
س��ال تخفیف عدم خس��ارت جانبی و مالی بوده و اعتبار آن در تاریخ ۹۹/١۲/١۲ به 
پایان رس��یده اس��ت  ، که طبق نظر کارش��ناس رس��می به مبلغ ۴۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 
ارزیابی و قیمت قطعی گردیده اس��ت. خودروی مزبور پس از درخواس��ت بس��تانکار 
خانم مهس��ا دروگرزاده به موجب صورتجلس��ه بازداش��ت محلی در پارکینگ ایثار 
اردبیل توقیف گردیده است. خودروی فوق از ساعت ۹ الی ١۲ مورخه ١۴۰۰/۴/۲۸ 
روز دوشنبه در محل توقیف خودرو واقع در اردبیل - پارکینگ ایثار از طریق مزایده 
به فروش می رس��د. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دس��ت داش��تن 

ای��ن آگه��ی در س��اعات اداری به پارکینگ ایثار مراجع��ه نمایند . مزایده از مبلغ فوق 
شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی به 
عهده برنده مزایده اس��ت . در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های 
فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د.نیم عش��ر و حق مزایده نقدا" 
وصول خواهد ش��د . ضمنا" چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می اعام گردد ، مزایده 
روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد ش��د. ش��رکت 
در مزای��ده من��وط ب��ه پرداخ��ت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به حس��اب تمرکز 
 وجوه سپرده به شماره حساب ١۴۰١۰۰۰۰۴۰7۵۰١۳۲۰7۸۸۰١۸۳ با شناسه واریز

 ۹۶١۰١۳۲7۵١۰۸۵7۵۰۰١۸۳۰۰١۸۳١١١١١١١١١١ واری��ز و مس��تلزم حض��ور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد.

 برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مد ت پنج روز از تاریخ 
مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده 
فروش را به حس��اب س��پرده ثبت واریز نکند ، مبلغ قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب 
خزان��ه واری��ز خواه��د ش��د و عملیات ف��روش از درجه اعتبار س��اقط و مزایده تجدید 

خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل - کشفی مقدم

رئی��س اتحادی��ه انجمن  انرژی های تجدیدپذیر ایران با بیان اینکه 
روش سنتی احداث نیروگاه گازی و برقابی باید کنار گذاشته شود، 
گفت: اکنون باید تاکنون ۵ هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر داشتیم 
در حالی که فقط ۸۰۰ مگاوات داریم، تنها راه این است که مسیری که 
همه دنیا رفته اند طی کنیم، یعنی عاقانه فکر کنیم، روی تجدیدپذیر 
سرمایه گذاری کنیم که منابع اولیه آن نه آب و نه گاز است. هاشم 
اورعی با اشاره به ریشه یابی خاموشی های اخیر در کشور اظهار داشت: 
در واقع هیچ اتفاق غیرمنتظره و غیرمترقبه ای رخ نداده، تمام این 
ش��رایط از قبل مش��خص بود، اگر ش��رایطی غیر از این داشتیم باید 
تعجب می کردیم. امروز کمبود برق به استخراج رمزارزها ربط داده 
شده در صورتی  که آمارها این موضوع را تائید نمی کند در واقع پشت 
سر رمزارز مخفی می شوند.   وی افزود: طبق آمار ۲ تا ۲.۵ درصد 
مص��رف ب��رق چه بصورت مجاز و چه غیرمجاز مربوط به رمزارز 
است، در حالی که طی ۳-۴ سال اخیر از یک طرف تقاضا بیشتر و 
از طرف دیگر عرضه کم شده است.  استاد دانشگاه صنعتی شریف 
تصریح کرد: امسال تقاضا به طور خاص افزایش پیدا کرده است 
زیرا در بهار بارندگی کم بود و پمپ های کشاورزی زودتر شروع 
به کار کرده و برق مصرف می کنند، مصرف رمزارز و گرمای هوا 
را هم داریم. هیچ کدام از اینها اتفاق عجیب و غریبی نیست و از 

قبل مشخص بود، پس تقاضا باال رفته است.
وی تاکید کرد: اگر می خواس��تیم خاموش��ی نداشته باشیم باید 
متناسبا عرضه هم باال برود اما نه تنها عرضه باال نرفته و حتی 
ثابت نمانده بلکه کم ش��ده اس��ت. مثا امس��ال نسبت به مدت 
مشابه سال گذشته ۵۳ درصد آب پشت سدها کم شده، در نتیجه 
تولید نیروگاه های برقابی ۴7۰۰ مگاوات به خاطر کمبود آب در 
پشت سدها تولید کم شده است. از طرف دیگر در زمان هایی مثل 
زمستان که مصرف زیاد نبود باید تعمیرات را انجام می دادیم تا 
نیروگاه ها از اردیبهش��ت آماده رفتن به زیر بار کامل باش��ند، اما 

این اتفاق نیفتاده اس��ت. اورعی گفت: اکنون ضعف مدیریت، 
کمبود بودجه و تحریم همه با هم جمع شدند و نتیجه این شد 
ک��ه ب��ه دلیل عدم تعمی��رات به موقع ۴ هزار مگاوت از ظرفیت 
تولی��د ب��رق کاهش پیدا کرده، پس تقاضا باال، عرضه کم و این 

مشکات بوجود آمده است.

 �  پورابراهیمی: س���هم ماینرها در قطعی برق کمتر 
از یک درصد است

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی با بیان 

این که س��هم ماینرها در قطعی ش��بکه برق کمتر از یک درصد 
است از سیاست نیرو در حوزه سرمایه گذاری در بخش نیروگاهی 
انتق��اد ک��رد و گفت که صحب��ت از تاثیر ماینرها در قطعی برق 

بهانه ای برای سرپوش گذاشتن بر بی کفایتی ها است. 
محمدرضا پورابراهیمی گفت: صحبت از ماینرها به عنوان عامل 
قطع��ی ب��رق بهانه ای برای بی کفایتی وزارت نیرو و سیاس��ت 

گذاری اشتباه این وزارتخانه است. 
در طول هشت سال دولت آقای روحانی مسیر سرمایه گذاری 
در اقتصاد کش��ور در حوزه نیروگاهی کور ش��ده است و موضوع 

اس��تخراج ارزهای دیجیتال به بهانه ای تبدیل ش��ده که قابل 
قبول نیست.

وی با بیان این که بیش از ۵۵ درصد ظرفیت تولید برق توسط برق 
خصوصی انجام می ش��ود یادآور ش��د: وزارت نیرو سیاست های 
اش��تباهی در حوزه تصمیمات س��رمایه گذاری در صنعت برق 
داشته و اگر قرار باشد ظرفیت بخش خصوصی استمرار و افزایش 
یابد باید از بخش خصوصی حمایت کنیم. یکی از سیاست های 
وزارت نیرو طی این سال ها قیمت گذاری دستوری است. وقتی 
بهای تمام شده از قیمتی که می خرند باالتر باشد هیچ نیروگاهی 
ام��کان ادام��ه فعالیت ندارد. وقتی نیروگاه موجود نمی تواند کار 
کند ش��ما انتظار دارید نیروگاه جدید ایجاد ش��ود که با کس��ری 

برق و خاموشی ایجاد نشویم؟ 
رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی با بیان 
این ک��ه بی��ش از ۳۵ ه��زار میلی��ارد تومان تعه��دات دولت به 
نیروگاه های بخش خصوصی است، گفت: این مبلغ سال هاست 
پرداخ��ت نش��ده این ش��رکت ها چه ط��ور می توانند روی پای 
خودشان بایستند. نکته دیگر عدم امکان مجوز برای صادرات 
برق است. اگر امکان صادرات وجود داشت ظرفیت جدید اضافه 
می ش��د چرا که این امر در پرتوی مش��وق های صادراتی انجام 
می ش��ود، بنابراین خطای فاحش وزارت نیرو س��رکوب سرمایه 

گذاری در صنعت نیروی کشور بوده است. 
وی ادامه داد: مجموع برق مصرفی مزارع ماینینگ براس��اس 
گ��زارش بان��ک مرک��زی و وزارت صنع��ت، معدن و تجارت در 
کمیس��یون اقتصادی به این صورت بوده؛ حدود ۳۲۰ مگاوات 
مجوزهای رسمی طبق قانون صادر شده و حدود ۳۵۰ مگاوات 
تقریبا برآورد می ش��ود که غیررس��می باشند که البته باید با آنها 
محک��م و قاط��ع برخورد ش��ود و آنها به صورت رس��می مجوز 

بگیرند. 

اوره ای بر کنار گذاشتن روش سنتی احداث نیروگاه گازی و برقابی تاکید کرد:

تجدیدپذیرها راهکار عبور از  خاموشی
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ارتباط بنگاه به بنگاه با چین آغاز شد
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران 
از انعقاد قراردادی در حوزه صنایع کوچک با شانگهای خبر داد. 
خردادماه امسال مرکز همکاری های مشترک صنایع کوچک و 
متوسط ایران و چین افتتاح و تفاهم نامه ای در این زمینه امضا شد. 
در این رابطه علی رسولیان گفت: براساس این قرارداد، بنگاه های 
کوچک و متوس��ط در دو کش��ور شناسایی و نیازمندی های آن ها 
نیز مشخص می شود تا بین آنها ارتباط برقرار شود.  به گفته وی 
با این ارتباط، تبادل علمی و تکنولوژیک انجام خواهد ش��د که 
بیش��تر در حوزه بنگاه به بنگاه هس��ت و نه در حوزه ش��هرها. این 
مقام مسئول و وعده داد که این قرارداد درنهایت منجر به توسعه 

صادرات مبادله مواد اولیه تکنولوژی شود. 

ترخیص موزهای وارداتی بدون صادرات سیب
گم��رک ای��ران اعام کرد، با وجود مصوبه س��تاد تنظیم بازار در 
خصوص الزام صادرات س��یب برای واردات موز، به دلیل س��ریع 
الفس��اد بودن موزهای وارداتی، با اخذ مجوزهای قانونی نس��بت 
به ترخیص کانتینرهای موز اقدام کرده است. به گزارش تسنیم، 
معاون فنی گمرک ایران در مکاتبه ای با  قبادی معاون بازرگانی 
داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت و دبیر کارگروه تنظیم بازار 
در خصوص ش��فافیت رویه واردات موز در قبال صادرات س��یب 
درخت��ی جزئی��ات جدیدی را مطرح کرده اس��ت. در انتهای این 
مکاتبه آمده است، با وجود مصوبه ستاد تنظیم بازار در خصوص 
الزام صادرات سیب برای واردات موز، به دلیل سریع الفساد بودن 
موزهای وارداتی، با اخذ مجوزهای قانونی نس��بت به ترخیص 

کانتینرهای موز اقدام کرده است.

 رایزنی با سه وزارتخانه 
برای توسعه صادرات خرما

عضو هیات رئیس��ه کمیس��یون کشاورزی مجلس از پیگیری و 
برنامه ریزی به منظور توس��عه صادرات محصول خرمای کشور 
توس��ط وزارتخانه های جهاد کش��اورزی، امور خارجه و صمت 
خب��ر داد. ذبی��ح اهلل اعظم��ی در گفتگو با ایرن��ا افزود: با توجه به 
نزدیک شدن به فصل برداشت و وجود خرمای مازاد نیاز کشور، 
کمیسیون کشاورزی طی نامه ای به سه وزارتخانه پیگیر یافتن 
بازاره��ای جدی��د و آینده نگ��ری برای فروش محصول تولیدی 

خرمای کشور شد. 

 آسیاتک، اولین و تنها دارنده گواهینامه 
 رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز 

داده در ایران شد 
 

به گزارش روابط عمومی آس��یاتک، طی مراس��می که در روز 
١۹ تی��ر م��اه برگزار گردید، آس��یاتک به عنوان پرظرفیت ترین 
ش��رکت ارائه دهنده خدمات مرکز داده در کش��ور، به کس��ب 
اولی��ن گواهینام��ه رتبه بندی ارائه دهندگان خدمات مرکز داده 

در ایران، نائل آمد.
بر اساس معیارهای ارزیابی تعیین شده توسط کارگروه رتبه بندی 
مراکز داده، پس از ۲ س��ال پیگیری برخی مراحل الزم و بررس��ی 
جنب��ه ه��ای مختلف ارائه خدمات مرک��زداده و همچنین اجرای 
ممیزی در س��طح کش��ور، برای اولین بار در ایران گواهینامه رتبه 
بندی ارائه دهنگان خدمات مرکز داده به ش��رکت آس��یاتک اعطا 
گردید. شرکت انتقال داده های آسیاتک از سال ١۳۹۲ تا کنون، با 
هدف ارائه سرویس و توسعه زیر ساخت های مراکزداده در داخل 
کشور، ضمن ایجاد و توسعه دیتاسنترهای قدرتمند و متناسب با به 
روزترین استانداردهای جهانی و سایر زیرساختهای ارتباطی مورد 
نیاز، اقدام به میزبانی بیشترین حجم محتوای داخلی و تامین نیازهای 
سازمان های دولتی و شرکت ها خصوصی در این حوزه نموده است. 
آسیاتک در راستای پیشبرد اهداف کان خود با محوریت توسعه 
خدمات مرکزداده در کشور ، اقدام به ایجاد بستر و زیرساخت مناسب 
نموده است که  از جمله آن می توان به راه اندازی مجموعه مراکز 
داده فعال در سراسر کشور شامل مرکز داده آزادگان، مراکزداده برج 
میاد تهران در ترازهای ۲۸۴+ و ١۰- ، مرکز داده میرعماد، بهره 
گیری از مراکز داده شرکت زیر ساخت و سازمان فناوری اطاعات 
و ارتباطات در ش��هر های ش��یراز و تبریز، مش��هد، همدان و قم و... 
اشاره نمود که آسیاتک را به اصلی ترین و امن ترین قطب صنعت 

ارائه خدمات مرکزداده ای در کشور تبدیل کرده است.
آسیاتک به عنوان یک شرکت دانش بنیان همواره بر آن بوده تا با 
استفاده  از دانش و فناوری روز در مسیر بهبود نظام های مدیریتی 
مراک��ز داده در کش��ور ق��دم بردارد. از ای��ن رو با بکارگیری فرآیند 
های مدیریتی مبتنی بر استانداردهای مدیریت امنیت اطاعات 
 ١-ISO۲۰۰۰۰ و مدیریت خدمات فناوری اطاعات ISO۲7۰۰١
و همچنین الگو برداری از بهروش  ITILامکان ارائه خدماتی امن، 
پای��دار و مطاب��ق با تکنولوژی روز دنیا را فراهم نموده اس��ت. این 
ش��رکت از س��الهای اول ایجاد و توس��عه زیرساخت مرکزداده،  بر 
انطباق با نیازمندی های زیر ساختی این مراکز تاکید داشته و برپایه 
استانداردهای مرتبط، از جملهTIA ۹۴۲ طرح ریزی و توسعه زیر 
ساخت های مرکزداده را مد نظر قرار داده است که دریافت اولین 
گواهینامه رتبه بندی خدمات مرکز داده در سطح کشور مهر تائیدی 

بر صحت و عملکرد مناسب آسیاتک در این خصوص می باشد.
با آرزوی دس��تیابی به موفقیت ها و دس��تاورد های بزرگ در حوزه 
ارائه خدمات ارتباطی و گام نهادن در مسیر افزایش رفاه شهروندان 

ایران اسامی.

گروه صنعت و تجارت: در هفته های گذشته، نبرد های شديد 
ميان نيرو های دولت مركزی افغانستان و طالبان بر سر كنترل 
بخش های مختلف اين كشور در واليت های مختلف اين كشور 
گسترش يافته است. حاال ديگر طالبان خود را به مرزهای شرقی 
ايران رسانده است. روز جمعه بود كه خبرهايی مبنی بر حضور 
نيروهای طالبان در گمرک اسالم قلعه در ايالت هرات افغانستان 
و توقف موقتی كاميون های حامل كاالهای ايرانی در رسانه ها 
منعكس شـد. پس از آن بود كه مسـئوالن گمرک نيز در بيانيه 
هايـی از توقف فعاليت گمـرک های دغارون و ماهيرود در مرز 
افغانسـتان خبر دادند. در اين ميان هماهنگی های الزم برای 
بازگشـت آن دسـته از كاميون هايی كه در دو مرز دغارون و 
ماهيرود هم متوقف شده اند، انجام شد و آخرين خبرها از آغاز 
بازگشت كاميون های ايرانی حكايت دارد. با وجود اين تحوالت 
مشخص نيست وضعيت تجارت با اين همسايه شرقی به كدام 

سو پيش خواهد رفت.
تحوالت صورت گرفته در افغانستان و ورود طالبان به اسام قلعه 
والیت هرات، نزدیک مرز مقابل دوغارون خراسان رضوی و بندر 
ابونصر فراهی در والیت فراه افغانس��تان مقابل مرز ماهیرود در 
خراس��ان جنوبی از عصر روز پنج ش��نبه هفته گذشته )١7 تیرماه( 
روند تجارت کشورمان با افغانستان را مختل کرده است. از این 
رو ب��ه نظ��ر می رس��د در چن��د روز آینده و تا زمان عادی ش��دن 
ش��رایط مرزها، صادرات به افغانس��تان تحت تاثیر این تحوالت 
قرار گیرد. افغانستان پنجمین مقصد کاالهای ایرانی است. این 
کشور به دلیل داشتن مرزهای زمینی با ایران توانسته به مقصد 
جذابی برای صادرکنندگان ایرانی تبدیل ش��ود. در گزارش اخیر 
معاونت بررس��ی های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران، وضعیت 
بازار افغانستان و تجارت با این کشور تشریح شده که نشان می 
دهد ایران نخس��تین مبدا وارداتی افغانس��تان و شش��مین مقصد 

صادراتی این کشور است.
آمارهای ارائه شده از سوی اتاق تهران حاکی است که ایران به 
عنوان مهمترین مبدا واردات کاال در افغانستان ایفای نقش می 
کند. با وجود این، سهم ایران از کل واردات افغانستان در سال۲۰۲۰ 
کاسته شده و به ١7درصد رسیده است. صادرات ایران به افغانستان 
در سال۲۰۲۰ )یک میلیارد و ١۰۴میلیون دالر( در مقایسه با سال 
۲۰١۹ )یک میلیارد و ۲۴7میلیون دالر( حدود ١١ درصد کاهش 
داشته، در حالی که واردات افغانستان از کشورهای هند، روسیه 

و امارات روند افزایشی داشته است.  این گزارش نشان می دهد 
که ایران در س��ال۲۰۲۰ شش��مین مقصد صادراتی افغانستان به 
شمار می رفت و سهم یک درصدی از کل صادرات این کشور را 

به خود اختصاص داده بود.
در س��ال۲۰۲۰ مع��ادل ۸ میلی��ون دالر کاال واردات ای��ران از 
افغانس��تان بوده که نس��بت به س��ال ۲۰١۹ )١۵میلیون دالر( با 
کاهش ۴7 درصدی رو به رو بوده است. در صورت تضعیف بیشتر 
واردات ایران از این کش��ور و در مقابل، افزایش واردات س��ایر 
کشورها از جمله امارات، امکان تضعیف بیشتر موقعیت ایران در 
میان سایر شرکای وارداتی افغانستان وجود دارد. بررسی گروه 
های کاالیی برتر صادراتی به افغانس��تان در س��ال ۹۹ براساس 
فص��ول کت��اب مقررات صادرات و واردات بیانگر آن اس��ت که 
بیش��ترین میزان صادرات به افغانس��تان مربوط به »چدن، آهن 
و فوالد« )١۹۴میلیون دالر(، »شیشه و مصنوعات شیشه ای« 
)١7۵میلیون دالر(، »مواد پاس��تیکی و اش��یای ساخته شده از 
این مواد« )١۵7میلیون دالر(، »فرآورده های س��بزی، میوه  یا 
از سایر اجزا و نباتات« )١۳١میلیون دالر( و »قلع و مصنوعات 

قلع« )١۰۸میلیون دالر( بوده است.
در مجموع براساس اطاعات سازمان توسعه تجارت، صادرات 
ایران به کش��ور افغانس��تان در س��ال ۹۹ معادل ۲ میلیارد و ۳۰۶ 
میلیون دالر بوده است. البته ارزیابی ها حاکی از این است که 
طی سال ۹۹ کاالهای صادراتی ایران به افغانستان )به استثنای 
کااله��ای فص��ل ۲7- نفتی( برابر ب��ا ۲۸۲۵ ردیف تعرفه بوده 
که ۳.۵ درصد از کل این ردیف تعرفه ها، حدود 7۵ درصد کل 
ارزش صادرات و ۴۲ درصد از تعداد تعرفه ها هم یک درصد از 
کل ارزش صادرات به این کش��ور را ش��امل ش��ده است. آمار یاد 
ش��ده از تمرکز باال و عدم تنوع کافی کاالهای صادراتی ایران 

به افغانستان حکایت دارد.
طی روزهای اخیر افغانس��تان با تحوالت سیاس��ی روبه رو بوده و 
تجارت با این کشور تحت تاثیر این تحوالت قرار گرفته، به گونه 
ای که منابع خبری در اس��تان هرات واقع در غرب افغانس��تان 
اعام کردند، طالبان گمرک مرزی اس��ام قلعه در مرز با ایران 
را تصرف کرده است. همچنین بعد از گمرک مرزی اسام قلعه، 
گمرک مرزی ابونصر فراهی هم به دس��ت طالبان س��قوط کرد. 

در همین ارتباط، روح اهلل لطیفی، سخنگوی گمرک نیز در مورد 
دلیل تحوالت افغانستان گفت: از تجار و بازرگانان درخواست می 
شود تا اطاع ثانوی از ارسال محموله های تجاری به مرزهای 
دوغارون و ماهیرود خودداری کنند. البته مرز میلک در اس��تان 
سیس��تان و بلوچس��تان مش��مول این محدودیت نیست و فعال 
اس��ت. همچنین محمدکوهگرد، مدیرکل گمرک دوغارون نیز 
گفته است: در حال حاضر نمی توان چشم انداز روشنی در مورد 
عادی شدن شرایط تجارت و اجرای تشریفات گمرکی در شرایط 
عادی ارائه کرد. وی در گفتگو با تسنیم، با تشریح وضعیت فعلی در 
مرز ایران و افغانستان گفت: با توجه به تحوالت اخیر در گمرک 
اس��ام قلعه هم اکنون فعالیت های تجاری و انجام تش��ریفات 
گمرکی در مرز دوغارون متوقف ش��ده اس��ت. کوهگرد عنوان 
کرد: رایزنی ها برای بازگش��ت امن کامیون های ایرانی حاضر 
در گمرک اسام قلعه افغانستان در جریان است و به زودی این 

فرآیند تکمیل خواهد شد.
در همین ارتباط مدتی قبل رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
افغانستان اظهار داشت: احتمال اینکه وضعیت در افغانستان آرام 
شود وجود دارد اما اگر ناآرامی وجود داشته باشد صادرات به این 

کشور تحت تاثیر قرار می گیرد. 
حسین سلیمی در گفتگو با ایلنا در مورد تاثیر فعالیت  طالبان در 
افغانستان بر روند تجاری ایران و این کشور اظهار کرد:  هر نوع 
ناامنی و بحران سیاسی باعث می شود که ما نتوانیم روند تجاری 
خود را به ش��کل کنونی داش��ته باش��یم چراکه امنیت مهمترین 
فاکتور در صادرات اس��ت. وی افزود: اما اگر ناآرامی وجود داش��ته 
باش��د صادرات به این کش��ور تحت تاثیر قرار می گیرد. رییس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان تصریح کرد:  در شرایط 
ناآرامی خریدار، حمل کننده و غیره همه نااطمینان می شوند. برای 
هرکاالیی که قرار باشد به این کشور صادر شود نیاز به حمل و نقل 

وجود دارد که در شرایط ناامنی به سختی صورت می گیرد. 
ع��اوه ب��ر آن حتی اگ��ر خریداری قصد خرید کاالیی مانند مواد 
غذایی و انبار کردن آن را داش��ته باش��د س��عی می کند تا بازگشت 
امنیت و آرامش صبر کند. سلیمی در مورد تصمیم صادرکنندگان 
ایرانی برای روند تجاری با افغانستان خاطرنشان کرد: هنوز نگرانی 
از این بابت برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی به وجود 
نیامده اس��ت. البته در حال مذاکره هس��تند تا بتوانند برای خرید 

مجدد تصمیم گیری کنند.

»تجارت«  از تبعات بحران در گمرکات افغانستان گزارش می دهد

توقف موقت تجارت با همسایه شرقی 

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

نمایشگاه اوراسیا، فرصت مغتنم توسعه روابط تجاری واردات مشروط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی  
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان 
به طرح س��اماندهی خودرو  ، گفت: براس��اس اصاح کمیس��یون، واردات خودرو 
توس��ط هر فرد حقیقی و حقوقی مش��روط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی، 
قابل انجام است که البته برای نهایی شدن باید به تصویب نمایندگان در صحن 
علنی مجلس برسد. روح اله ایزدخواه در گفتگو با خانه ملت درباره واردات خودرو، 
گفت: از آنجا که ماده ۴ طرح ساماندهی خودرو که در مجلس دهم تصویب شد 
درباره واردات خودروهای هیبریدی بود و مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت، 

کمیس��یون صنای��ع و مع��ادن درص��دد رفع آن برآمد. این نماینده مجل��س افزود: از آنجا که در طرح تحول صنعت 
و ب��ازار خ��ودرو ک��ه در کمیس��یون صنایع و معادن مجلس یازدهم تدوین ش��ده، م��اده ای درباره واردات خودرو در 
نظر گرفته ش��ده، مقرر ش��د این ماده جایگزین ماده ۴ طرح س��اماندهی خودرو مربوط به مجلس دهم ش��ود تا ایراد 
شورای نگهبان رفع شود. وی اضافه کرد: براساس ماده ی جایگزین شده واردات خودرو توسط هر فرد حقیقی و 
حقوقی مشروط بر صادرات خودروها و قطعات داخلی، قابل انجام است که البته برای نهایی شدن باید به تصویب 

نمایندگان در صحن علنی مجلس برسد. 

رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران در آئین افتتاحیه نمایش��گاه تخصصی 
اوراسیا به میزبانی ایران گفت: این میزبانی فرصت مناسبی برای تسهیل مذاکرات 
تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراس��یا و افزایش س��طح روابط تجاری خواهد 
بود. به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، حمید زادبوم با اشاره به اهمیت این 
رویداد بزرگ و میزبانی ایران اظهار داشت: برگزاری نمایشگاه تخصصی اوراسیا 
در ایران، فضایی برای ش��ناخت بیش��تر ظرفیت های صادراتی ایران و کشورهای 
عضو اتحادیه است و این میزبانی فرصت مغتنمی برای تسهیل مذاکرات تجارت 

آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا خواهد بود. وی با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ١۸۵ میلیون نفر جمعیت 
از شرکای مهم تجاری ایران محسوب می شود، افزود: در بهار ١۳۹7 موافقت نامه موقت تجارت آزاد میان ایران 
و اوراس��یا ش��امل ۸۶۲ قلم کاال به امضا رس��ید و از پنجم آبان ١۳۹۸ این موافقت نامه اجرایی ش��د و در حال حاضر 
تاش می کنیم که این موافقت نامه به موافقت نامه تجارت آزاد با اوراس��یا تبدیل ش��ود. معاون وزیر صمت اضافه 
کرد: نتیجه این موافقت نامه باید در روابط تجاری و  بخش خصوصی ایران و کش��ورهای عضو نمود پیدا کند، تا 

روابطط اقتصادی و تجاری بیش از پیش گسترش یابد. 

صنایع ظرفیت تعطیلی را ندارند
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: 
قطع��ی برق به این ش��کل خاف م��اده ۲۵ قانون بهبود فضای 
کسب و کار است، در این قانون به صراحت آمده که دولت حق 
ندارد در زمان کمبود برق، جریان برق یا گاز صنایع را قطع کند. 
عباس جبالبارزی در گفتگو با ایلنا اظهار کرد: قطعی برق به این 
شکل خاف ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کسب و کار است، در 
ای��ن قان��ون به صراحت آمده که دولت حق ندارد در زمان کمبود 
برق، جریان برق یا گاز صنایع را قطع و اگر این کار را انجام دهد 
باید جبران خس��ارت کند. تا همین نقطه هم خس��ارات زیادی به 
صنایع وارد شده و آنها توان بیش از این را ندارند. طبیعتا صنایع 
خصوصی در این ش��رایط دچار مش��کل خواهند شد، این اجباری 
اس��ت که به هر حال بر صنایع تحمیل می ش��ود. وی همچنین 
افزود: مجموعه سیس��تم سیاس��ت گذاری باید در سالیان قبل به 

ای��ن موض��وع فکر می کرد تا برای مثال در این ش��رایط مطلوب 
کشور از نظر آفتاب از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. مدیریت 
نکردیم و به نقطه ای رسیدیم که مصرف ١۰ هزار مگاوات بیشتر 
از تولید اس��ت، در این ش��رایط اگر برق قطع نش��ود شبکه برق از 

پایداری می افتد.
جبالبارزی خاطرنش��ان کرد:  س��ه هفته کاهش برق صنایع به 
١۰درصد، به معنای تعطیلی یک ماهه آنها است. هزینه این یک 
ماه را چه کسی پرداخت می کند؟ تصمیمی می گیرند که هزینه 
آن را بقیه متحمل می شوند. این تصمیم اصا در اختیار آنها نیست 
بلکه باید به شورای عالی امنیت ملی برود، هزینه حقوق کارگران 
صنایع را چه کسی پرداخت می کند؟ بسیاری از صنایع نمی توانند 
کار خود را تعطیل کنند، دستگاه هایی دارند که راه اندازی دوباره 
آنها ١۵ تا ۲۰ روز طول می کشد. برای مثال کوره را به این سادگی 

نمی توان از کار انداخت. وی گفت: این تعطیلی ها جایگاه قانونی 
ندارن��د، چراک��ه در ایام کاری هس��تند. پرداخت حقوق کارگران 
به توان مالی کارفرما بس��تگی دارد ولی اگر درآمد نداش��ته باش��د 
چطور باید حقوق این ماه را پرداخت کند؟ این وظیفه همان کسی 
است که تعطیل می کند تا برای حقوق کارگران نیز فکری کند. 
اما اگر کارفرما توان مالی داشته باشد اجازه این که این فشار به 
کارگر وارد شود را نداده و حقوق را پرداخت می کند. نایب رییس 
کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در ادامه بیان کرد: صنایع 
م��ا ب��ه هیچ عنوان ظرفیت چنین تعطیلی را ندارند. حتی با وجود 
تعطیات قانونی، میزان کار در صنایع در س��ال ۹.۵ ماه اس��ت. 
در حالی که با احتساب مرخصی، سنوات و عیدی ١۶ ماه هزینه 
می کنند. صنایع االن فقط برای سرپا ماندن تاش می کنند، اگر 
اینطور نبود که ۵۰ درصد بنگاه های تولیدی کشور نیمه فعال یا 

غیرفعال نبودند. جبالبارزی تصریح کرد: صنایع امروز در شرایط 
بسیار سختی با وجود تحریم ها کار می کنند، مواد اولیه به سختی 
به آنها می رسد، صادرات با مکافات انجام می شود و هزینه های 
صادرات ١۰ تا ١۵ درصد با وجود تحریم ها بیشتر شده است. طبیعتا 
صنایع توان ندارند و این تعطیلی و قطعی ها هم ضربه دیگری بر 
صنعت است. وی اظهار داشت: در این شرایط برخی از بنگاه های 
کوچک و متوسط قطعا دچار مشکل می شوند به خصوص صنایعی 
که کار فصلی دارند با چاش مواجه می ش��ود. برخی دچار آس��یب 
جدی می شوند که بعضی از آنها ممکن است نتوانند بحران های 
حاصل��ه را ح��ل کنند، برای مثال نتوانند تعهدات خود را پرداخت 
کنند و منجر به تعطیلی آنها شود. مسائلی مانند تعهدات بانکی، 
تعهدات به مشتریان، تامین اجتماعی و غیره وجود دارد و تعطیل 

کردن صنایع به همین راحتی نیست.

 مع��اون وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت گفت: تا کنون 
بی��ش از ١۶ ه��زار لیتر بر ثانیه آب برای ش��هرک ها و 
نواحی صنعتی کشور تأمین شده است، اما این مناطق 
دست کم به ١۴ هزار لیتر آب دیگر نیاز ضروری دارند. 
ب��ه گزارش روابط عمومی س��ازمان صنایع کوچک و 
ش��هرک های صنعتی ایران، علی رس��ولیان در مراسم 
به��ره ب��رداری از طرح اس��تحصال آب صنعتی برای 
مص��رف در صنایع ش��هرک صنعت��ی رازی در جنوب 
اصفه��ان اف��زود: هم اینک در ش��هرک های صنعتی 
کش��ور با مش��کل جدی تأمین آب مواجه هس��تیم، به 
گونه ای که ۲ هزار و ۳۰۰ لیتر آب را تا ۲ س��ال آینده 
بای��د ب��ه این نقاط صنعتی برس��انیم. وی اضافه کرد: 
سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در 
زمینه اجرای طرح انتقال آب از خلیج فارس مشارکت 
می کند تا از آب دائم و مستمر بهره مند شویم، اما این 

طرح زمان بر اس��ت. رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
س��ازمان صنایع کوچک و ش��هرک های صنعتی ایران 
ادامه داد: توافقنامه هایی برای اس��تفاده از آب تصفیه 
ش��ده از محل پس��اب شهرک های صنعتی در بسیاری 
از اس��تان ها امضاء ش��ده و امروز یکی از بزرگترین این 
طرح ه��ا افتتاح ش��د و با بهره ب��رداری از این طرح که 
اجرای آن در راس��تای توس��عه اس��تان اصفهان است، 
آب مطمئنی به ش��هرک ها و نواحی صنعتی می رس��د. 
رسولیان خاطرنشان کرد: سال گذشته سرمایه گذاری 
در حوزه صنعت و ش��هرک های صنعتی دو برابر ش��د و 
ه��م این��ک نیز ۸۲۸ ش��هرک و ناحیه صنعتی فعال در 
کش��ور وجود دارد که به عنوان یکی از افتخارات نظام 
اس��امی محس��وب می شوند. وی اظهار داشت: بیش 
از یک میلیون نفر به صورت مستقیم در ۴۸ هزار واحد 
صنعتی کش��ور مش��غول به کار هستند و تا کنون ۲۳۴ 
تصفیه خانه فاضاب در ١۹١ ش��هرک صنعتی کش��ور 
ایجاد شده است. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت 
با بیان اینکه طرح بازیابی آب از پس��اب در 7۳ تصفیه 
خانه شهرک ها و نواحی صنعتی انجام شده است افزود: 
روزانه ۳۵ هزار مترمکعب آب از پساب بازیابی می شود 
و با استفاده از شهرک های صنعتی نیاز آبی صنعت را 
تأمی��ن خواهیم کرد تا فعاالن صنعتی مش��کلی برای 

تأمین آب و توسعه واحدهای خود نداشته باشند.

عض��و هی��ات علم��ی دانش��گاه علم و صنع��ت ایران 
خصوصی س��ازی صنعت خودرو را مستلزم ارتقا کمی 
و کیف��ی تولید دانس��ت. جواد مرزب��ان راد در گفتگو با 
خبرخ��ودرو اظهار داش��ت:خصوصی س��ازی صنعت 
خودرو باید با ساز و کاری مناسب و با هدف ارتقا کمی 
و کیفی تولید محقق شود. زیرا برخی مواقع خصوصی 
س��ازی به جای افزایش تولید با توقف تولید و فروش 
ماش��ین آالت، اماک و دارایی ها همراه بوده اس��ت. 
لذا باید شروطی را برای خریدار سهام تعیین کرد تا در 
مسیر ارتقا تولید حرکت کند. وی با اشاره به عدم نتیجه 
بخش بودن خصوصی س��ازی ها افزود: عدم توجه به 
تجربه، تخصص و توانایی و برنامه های خریدار سهام 
و صرف واگذاری س��هام به قیمت باالتر نتیجه بخش 
نخواه��د ب��ود و وضعیت را از آنچه اس��ت بدتر خواهد 
کرد. عضو هیات علمی دانش��گاه علم و صنعت ایران 
در پاسخ به این سوال که چرا خصوصی سازی صنعت 
خودرو همیشه در حد شعار باقی مانده است، گفت: دو 
خودروساز بزرگ کشور به نوعی خصوصی شده اند و 
با واگذاری سهام خود به شرکت های دیگر به صورت 
تسلس��لی در س��هام های این شرکت ها سهم دارند اما 

خصوصی سازی بدین شکل نیز کارساز نیست. 
مرزب��ان راد ب��ا تاکی��د بر اینکه افراد ش��اغل در بخش 
خصوصی باید تش��ویق به توس��عه کیفی شوند، اذعان 

داش��ت: متاس��فانه امروزه افراد به منظور کس��ب سود 
بیشتر به امور بازرگانی و خرید و فروش اشتیاق بیشتری 
دارند. به عنوان مثال در حال حاضر خودروس��ازی که 
تولید می کند زیان می کند اما دالالن بازار خودرو که 
کمکی به تولید نکرده اند سود بیشتری کسب می کنند 
که علت آن نیز عدم وجود ساز و کارهای سیستماتیک 

در صنعت خودرواست. 
این کارش��ناس صنعت خودرو در پایان ابراز امیدواری 
کرد: دولت جدید باید دیدگاهی سیستماتیک به صنعت 
خودرو کش��ور داش��ته باشد چراکه در دولت قانونمند و 
سیس��تماتیک افراد نمی توانند س��لیقه ای عمل کنند. 
بنابراین امیدوارم که در دولت آینده مکانیزم ها به گونه 
ای تعریف ش��وند که با ایجاد فضای کار، تولید و ارتقا 
و نظ��ارت ب��ر نحوه فعالیت مدیران ضعف های صنعت 

خودرو جبران شوند.

شرط موفقيت خصوصی سازی صنعت خودرونياز شهرک های صنعتی به 14 هزار ليتر آب در ثانيه
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صالح آبادی به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس بانک  پیامی صادر کرد:

بانک توسعه صادرات  همچنان در مسیر خدمت به کارآفرینان
گـروه بانـك و بيمه: مديرعامل بانك توسـعه صادرات ايران 
به مناسـبت سـی امين سـالگرد تاسيس اين بانك، خطاب به 
جامعه صادراتی كشـور، مشـتريان و همكاران پيام تبريك 

صادر كرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک توسعه 
صادرات ایران، متن پیام دکتر صالح آبادی بدین ش��رح اس��ت: 
بانک توس��عه صادرات در حالی به س��ی  امین س��ال تاس��یس و 
فعالیت خود رس��ید که به بانکی تخصصی و هدفمند در جهت 

تسهیل صادرات غیرنفتی تبدیل شده است.
س��الگرد تاس��یس اگزیم بانک ایران بهانه ای اس��ت برای ارج 
نه��ادن ب��ر همت و تاش متقابل همکاران و مش��تریانی که با 
تاکی��د ب��ر تداوم ارائه خدمت دقیق و س��امت بر پایه قانون در 

عرصه تجارت بین الملل همراه هستند.
بانک توس��عه صادرات ایران با تبعیت از اس��ناد باالدستی نظیر 
س��ند چش��م انداز ۲۰ ساله، برنامه های توسعه  ای کشور، قوانین 
بودجه ای و سیاس��ت های اقتصاد مقاومتی می  کوش��د، با ارایه 
خدمات متنوع بانکی و تأمین مالی طرح های بزرگ بین المللی 

در خدمت صادرکنندگان باشد.
ای��ن بان��ک ب��ا ثمره  ای پر ب��ار و ۳۰ س��اله از تجربیات برآمده 
از حض��ور در گذرگاه ه��ای دش��وار اقتصادی ب��ار دیگر بر ادامه 
نق��ش ب��ی  بدی��ل خود در خدمت ب��ه کارآفرینان تاکید می  کند 

و با برنامه ریزی دقیق برای افق روش��ن تر در عرصه صادرات 
ادامه مسیر می  دهد.

بانک توسعه صادرات ایران با استفاده از قابلیت  ها و ظرفیت های 
خود، توانس��ته اس��ت در مسیر تحقق رونق تولید و صنعت، رفع 

مشکات بنگاه  های اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار و همچنین 
حمای��ت از کس��ب و کاره��ای دانش بنی��ان گام  های موثری 
بردارد و به عنوان تس��هیل  گر و محرک چرخه  های اقتصاد و 
تجارت طی چند سال اخیر ضمن ایفای رسالت و مسئولیت  ها 
از طریق اعطای تس��هیات توانس��ته نام و جایگاه خود را بیش 
از پی��ش در بخ��ش ص��ادرات و تجارت کش��ور به عنوان بانکی 

پیشگام مطرح نماید.
همراهی بانک توسعه صادرات ایران در تامین مالی بنگاه های 
اقتص��ادی و پرداخت به موقع تس��هیات مورد نیاز صنعت گران 
و بخش صادرات کش��ور،  عامل ش��کوفایی بیش از پیش رونق 

ظرفیت های تولید و اشتغال کشور شده است.
امید اس��ت در س��الی که از س��وی مقام معظم رهبری به سال ” 
تولید؛ پش��تیبانی ها، مانع زدایی ها” نام گرفته، با اجرای برنامه 
 های پیش رو در راستای تحقق شعار سال و حمایت از تولید و 

کسب وکارها موفق  تر عمل نماییم.
در س��ی  امین س��الگرد بانک توس��عه صادرات ایران آرزومندم 
بتوانیم با طراحی چش��م اندازهای ملموس از توس��عه و آبادانی، 

گام هایی عملی به سوی تحقق ایرانی آباد و مترقی برداریم.
در پایان سی  امین سالگرد تاسیس بانک توسعه صادرات ایران را 
به تمامی همکاران خدوم ، پرتاش و مشتریان بانک صمیمانه 

تبریک می  گویم.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

فصل پربار بیمه باران آغاز شدتمرکز بر فرایند بیمه گری و نیازهای بیمه گذاران
مدیرعامل بیمه ایران اصلی ترین هدف مدیران شرکت در دوران مدیریت فعلی 
را تمرکز بیش��تر بر فرایند بیمه گری و تناس��ب آن با درخواس��ت های جدید بیمه 
گذاران عنوان کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، سید مجید بختیاری با 
بیان این مطلب در دومین جلسه شورای امور بیمه گری بیمه ایران که در شعبه 
س��عدی برپا ش��د، گفت: برهمین اس��اس در بیمه ایران ش��ورای امور بیمه گری را 
برای دس��تیابی به این مهم تش��کیل دادیم تا با همفکری خبرگان و کارشناس��ان 
توانمن��د راهکاره��ای مناس��ب اصاح و یا تغیی��ر روند فعالیت ها دربخش فنی به 

دقت واکاوی و بررسی شود.
وی افزود: نیازهای بیمه ای بیمه گذاران، امروزه بسیار فراتر از پیش بینی شرکت های بیمه ای است و این موضوع 
بای��د م��ورد توج��ه بخ��ش فن��ی و بیمه گری صنعت بیمه قرار گیرد. بختیاری افزود: به زودی با جمع بندی نظرات و 
دیدگاه های کارشناس��ی ش��یوه نامه جدید تدوین و اصاحات یا تغییرات الزم دراین خصوص انجام خواهد ش��د و 
از طریق معاونت فنی در شعب شرکت گسترش داده و آن را عملیاتی خواهیم کرد. پیش فرض های ما برای به 

روز رسانی بخش فنی توجه ویژه به آموزش، پژوهش و تحقیق میدانی است.

مدیرعامل بیمه باران خبر از ارائه محصوالت جدید داد.  مدیرعامل ش��رکت بیمه 
باران، ضمن معرفی محصول جدید این شرکت اعام کرد جشنواره  بارانی شو ماهانه 
برگزار خواهد شد. علیرضا هادی با تشریح اهمیت ارائه محصوالت نوین و کارامد 
بیمه ای گفت: واقعیت این است که در شرایط کنونی جامعه، اقشار مختلف بسته به 
نیازها و درآمد خود نیاز به سرمایه گذاری های مطمئن و امن دارند؛ تجربه یکی، دو 
سال اخیر نشان داد اغلب بسترهای سرمایه گذاری نیازمند علم و دانش تخصصی 
مالی است. اما بیمه های سرمایه گذاری و آتیه اندوزی مجرای سرمایه گذاری مناسبی 

برای افرادی است که دانش تخصصی سرمایه گذاری را ندارند و از بازارهای مالی دیگر متضرر شده اند. او تصریح کرد: 
استقبال قابل توجه مردم از بیمه ترنم باران طی یک سال اخیر نشان داد، داشتن سود تضمینی و سود مشارکت این 
نوع بیمه های به شرط حیات، برای بیمه گذاران هم جذابیت های بازارهای مالی ریسک پذیر را دارد و هم اطمینان و 
ضمانت از سرمایه گذاری شان را در بر می گیرد. هادی با اشاره به جدیدترین محصول بیمه باران گفت: با الهام گرفتن از 
ویژگی های متمایر بیمه ترنم باران بر آن شدیم تا محصولی را به بازار عرضه کنیم که پاسخگوی نیازهای سرمایه گذاران 

باشد و بتواند محصول کاملی برای نیازهای آتیه اندوزی اقشار مختلف باشد.

فرابانک ملت 10 هزارتایی شد
شمار تسهیات اعطا شده از بستر سامانه فرابانک ملت به عدد 
١۰هزار رسید. با مشارکت ۹۹١ شعبه بانک ملت، ده هزارمین 
فقره تسهیات سامانه فرابانک ملت در دوم تیرماه سال جاری 
اعطا ش��د. بر اس��اس این گزارش، س��امانه تسهیات فرابانک 
ملت در راس��تای تس��هیل و تس��ریع در فرآیند اجرایی اعطای 
تسهیات و با هدف بهبود تجربه مشتریان، در اردیبهشت ماه 

سال ١۳۹۹ عملیاتی شده است.

 پرداخت و امهال تسهیالت 
به مشاغل آسیب دیده از کرونا

بانک آینده پیرو مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا و اباغ بانک 
مرکزی ج.ا.ایران نس��بت به پرداخت تس��هیات به صاحبان 
این مش��اغل در راس��تای عمل به مس��ئولیت اجتماعی خود و با 
هدف حمایت از کس��ب وکارهای آسیب دیده از ویروس کرونا، 
اقدام می کند. بر اس��اس مصوبات س��تاد ملی مدیریت کرونا، 
مهلت زمانی ثبت نام و پرداخت متقاضیان دریافت تس��هیات 
مش��اغل و کس��ب وکارهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا 
در حوزه ه��ای گردش��گری، ورزش و جوان��ان، فرهنگ و هنر 
 و حم��ل و نق��ل ریل��ی و هوایی تا پایان ش��هریورماه امس��ال

 تمدید می شود.

تمدید مجوز فعالیت بزرگ ترین لیزینگ کشور
مجوز فعالیت ش��رکت لیزینگ پارس��یان به عنوان بزرگ ترین 
لیزینگ کش��ور از لحاظ حجم عملیات از س��وی بانک مرکزی 
ج.ا.ا تمدید شد. شرکت لیزینگ پارسیان در سال گذشته موفق 
به دریافت مجوز موقت شده بود و امسال نیز توانست با رعایت 
قوانین و مقررات توسط مدیران و کارکنان پرتاش و با پشتوانه 
اعتماد مشتریان مجوز فعالیت یک ساله خود را از بانک مرکزی 
دریافت کند.  شرکت لیزینگ پارسیان از نظر حجم فعالیت در 
رتبه نخست شرکت های لیزینگ قرار دارد و سهم قابل ماحظه 

ای از بازار لیزینگ کشور را به خود اختصاص داده است.

 اخذ قبولی اتکایی بیمه تجارت نو 
در پنج سالگی شرکت

بیمه تجارت نو یکی از جوانترین شرکت های بیمه ای است که 
توانسته بعد از پنج سال فعالیت مجوز قبولی اتکایی را از بیمه 
مرک��زی دریافت کن��د. مجوز قبولی اتکایی مربوط به پذیرش 
ریسک شرکت هاست که با کسب چنین مجوزی شرکت ها از 

وضعیت مناسبی برخوردار می شوند.

آگه��ي موض��وع م��اده ي ۳ قان��ون ١۳ آیین نامه ي تعیین تکلی��ف وضعیت اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي

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

پرونده کاسه ١۳۹۹١١۴۴۲۵۰۰١۰۰١۰۸۵ و رای شماره ١۴۰۰۶۰۳۲۵۰۰١۰۰١۹7۶  
مورخ ١۴۰۰/۰۳/١7 به تقاضای ناصر پاپی فرزند ولی اله نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان مسکونی به مساحت ۹۲.۰7  متر مربع تحت پاک شماره ۴ فرعی از ۴۵ 
اصلی واقع در بخش ۲ شهرس��تان خرم آباد خروجی از مالکیت مالک اولیه  س��ردار 

جمالی رسیدگی و تایید و انشاء گردید.
مراتب در اجرای ماده ۳ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
در دو نوبت به فاصله ١۵ روز جهت اطاع مالکین و سایر صاحبان حقوقی در روزنامه 
کثیراالنتش��ار و محلی آگهی میگردد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتواننداز تاریخ اولین انتشار آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند.بدیهی 
اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد./م الف ۴١۵۵۹۰7۰۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ١۴۰۰/۰۴/۲۰  تاریخ انتشار نوبت دوم: ١۴۰۰/۰۵/۰۴

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

آگهی تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمان های فاقد س��ند رس��می حوزه 
شهرستان ساری 

برابر رای شماره ١۴۰۰۶۰۳١۰۴۵۶۰۰۳۵۵۶ مورخ ١۴۰۰/۳/۲۳ که در هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی منطقه ۲ ساری تصرفات مالکانه آقای امیرحسین صمدی تارمی فرزند 
خیراله بش��ماره ملی ۲۰۸۰۶۵۲١۴١ نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای 
احداثی به مس��احت ۶۰7/۲۵ مترمربع قس��متی از پاک ۹ اصلی واقع در قریه معلم 
کا بخش ۴ ثبت س��اری با کس��ر س��هم وقف.لذا به منظور اطاع عمومی مراتب در 
دو نوبت به فاصله ١۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دوماه اعتراض خودرا به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
. بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقرارت 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ١١۵۴7۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول :١۴۰۰/۴/۵ تاریخ انتشار نوب دوم :١۴۰۰/۴/۲۰

حسن یوسفی- مدیر واحد ثبتی حوزه ملک منطقه دو ساری
-----------------------------------

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ١۴۰۰۶۰۳١۸۶۰۳۰۰۳۶۰۲ 
م��ورخ ١. ۴. ١۴۰۰ هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، 
تصرفات مالکانه بامعارض خانم س��ارا حیدر نژاد فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 
۲۵۳ صادره از رشت در قریه آج بیشه در دو دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۸۲. ١۸۶۵ متر مربع پاک فرعی ۲۳۹١ از اصلی 
۹١ مفروز مجزی از پاک ۶۸ از اصلی ۹١ واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از 
مالک رس��می وراث مرحوم حس��ن عباس زاده آج بیش��ه محرز گردیده اس��ت،لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ١۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي 

که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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 ١١١۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. ۴. ١۴۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴. ۵. ١۴۰۰

سعید بدوی_سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
---------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ١۴۰۰۶۰۳١۸۶۰۳۰۰۳۶۰۳ 
م��ورخ ١. ۴. ١۴۰۰ هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، 
تصرفات مالکانه بامعارض آقای پویا حیدر نژاد فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 
۸7۳١ صادره از رش��ت در قریه آج بیش��ه در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه 
زمین مشتمل بر بنای احداثی به مساحت ۸۲. ١۸۶۵ متر مربع پاک فرعی ۲۳۹١ از 
اصلی ۹١ مفروز مجزی از پاک ۶۸ از اصلی ۹١ واقع در بخش چهار رشت خریداری 
از مالک رس��می وراث مرحوم حس��ن عباس زاده آج بیش��ه محرز گردیده است،لذا به 
منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ١۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 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 ١١۰۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. ۴. ١۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴. ۵. ١۴۰۰

سعید بدوی_سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
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سازمان ثبت اسناد و اماک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ١۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ١۴۰۰۶۰۳١۸۶۰۳۰۰۳۶۰١ 
م��ورخ ١. ۴. ١۴۰۰ هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت 
، تصرف��ات مالکان��ه بامع��ارض آق��ای نیم��ا حی��در ن��ژاد فرزند محمد به ش��ماره 
شناس��نامه ۳۶7 صادره از رش��ت در قریه آج بیش��ه در دو دانگ مش��اع از شش��دانگ 
 یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای احداثی به مس��احت ۸۲. ١۸۶۵ متر مربع پاک
 فرع��ی ۲۳۹١ از اصل��ی ۹١ مف��روز مج��زی از پ��اک ۶۸ از اصلی ۹١ واقع در بخش 
چهار رشت خریداری از مالک رسمی وراث مرحوم حسن عباس زاده آج بیشه محرز 
گردیده اس��ت،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ١۵ روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي 
داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضاي 
مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

م الف ١١۰۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. ۴. ١۴۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۴. ۵. ١۴۰۰
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تغییر ساعت کاری بانک ها از 1٩ تیر
ساعت فعالیت کارکنان شعب بانک ها و مراجعه مشتریان از روز 
شنبه ١۹ تیرماه ١۴۰۰ تغییر کرد. به گزارش روزنامه تجارت به 
نقل از روابط عمومی بانک صادرات ایران، براس��اس اطاعیه 
شورای هماهنگی بانک های دولتی با توجه به هماهنگی های 

به عمل آمده با معاونت نوس��ازی س��ازمان اداری و استخدامی 
کشور و بانک مرکزی، ساعت فعالیت بانک ها تا اطاع ثانوی 
برای کارکنان ۶:۳۰ تا ١۳:۳۰ و برای مراجعه کنندگان 7 تا ١۳ 
خواهد بود. در بخش دیگری از این اطاعیه ای آمده اس��ت: از 

روسای محترم شعب بانک ها انتظار می رود که در این بازه زمانی 
برای کاهش مصرف انرژی سیستم های سرمایشی را تنظیم و 

خاموشی آن ها را بعد از ساعت اداری مد نظر قرار دهند.
همچنی��ن براس��اس مصوبه م��ورخ ١۶ تیرم��اه ١۴۰۰ هیئت 

وزی��ران ب��ا توجه به کمبود برق و ضرورت تأمین برق مورد نیاز 
بخش های ضروری کشور از جمله بخش خانگی، فعالیت ادارات 
و س��ازمان های دولتی در تهران و سراس��ر کشور تا پایان مرداد 

ماه، در روزهای پنجشنبه تعطیل خواهد بود. 
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران
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فوتبال

معاون امنیتی و انتظامی اس��تانداری تهران 
گف��ت: ش��هرآورد روز پنجش��نبه ۲۴ تیرماه 
ج��اری بی��ن تی��م های فوتبال اس��تقال و 
پرسپولیس بدون تماشاچی در تهران برگزار 
می ش��ود. حمیدرضا گودرزی، روز ش��نبه در 
حاش��یه نشستی درباره این شهرآورد، افزود: 
براساس مصوبات جلسه مسابقه نیمه نهایی 
جام حذفی فوتبال ساعت ١۹:۴۵ دقیقه بین 
تیم های اس��تقال و پرسپولیس برگزار می 
ش��ود.  وی ادامه داد: در تمامی کمیس��یون 
های ورزشی مساله رعایت دستورالعمل های 
مقابله با ویروس کرونا برای مسابقاتی که در 
ورزشگاه آزادی برگزار می شود، در نظر گرفته 
می شود. گودرزی با بیان اینکه معموال تمام 
مسابقات ورزشی با توجه به گسترش ویروس 
کرونا بدون تماشاگر برگزار شود، افزود: در این 
مس��ابقه به جز عوامل اجرایی فقط  تعدادی 

مهمان ویژه با رعایت پروتکل های بهداشتی 
از س��وی دو مدیرعامل تیم های اس��تقال 
و پرس��پولیس می توانند در استادیوم حضور 
یابند. وی اذعان داشت: تمامی تمهیدات الزم 
در خصوص تامین امنیت برای برگزاری این 
مس��ابقه اندیشیده شده است و مورد خاصی 

در این زمینه وجود ندارد.
همچنین گفتنی است صحبت های عزیزی 
خادم درباره بازگش��ت علیرضا فغانی نش��ان 
دهنده قضاوت این داور برجسته در دربی پیش 
روی تهران اس��ت. تاش های مس��ئوالن 
فدراس��یون فوتبال ظاهرا نتیجه داده و قرار 
است علیرضا فغانی برای قضاوت در مسابقات 
داخل��ی ب��ه زودی به ایران س��فر کند. از چند 
روز قبل بحث قضاوت دربی توسط علیرضا 
فغانی داور برجسته و بین المللی فوتبال ایران 

مطرح شده بود.  

دربی سرخابی ها بدون تماشاچی 

سالمت

س��خنگوی س��تاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه 
ویروس کرونا دلتا در کل کشور در حال چرخ است، 
از آغاز تزریق واکس��ن کرونا به افراد ۶۸ س��ال به 
ب��اال از روز دوش��نبه هفته ج��اری خبر داد. علیرضا 
رییس��ی روز گذش��ته با بیان اینکه برزیل بیشترین 
م��وارد ابت��ا و مرگ و میر دلتا کرونا را دارد، گفت: 
هند، اندونزی و روس��یه نیز بیش��ترین درگیری را 
در ابتا به کرونا دارند و در ایران نیز در اس��تانهای 
مختل��ف رد پ��ای ویروس دلتا کرونا وجود دارد و با 

قدرت باال سرایت می کند.
وی اف��زود: در ح��ال حاضر ١۴۳ ش��هر کش��ور در 
وضعیت قرمز، ١۸۶ شهر نارنجی و ١١۹ شهر زرد 
قرار دارند  و بیش��ترین ش��هرهای درگیر کرونا در 
استانهای کرمان ١۶ شهر، فارس ١۳ شهر، تهران 

١۳ ش��هر، مازندران ١۳ ش��هر، 
هرمزگان ١۲ ش��هر، سیس��تان 
و بلوچس��تان ١۰ ش��هر، بوشهر 
هش��ت ش��هر، یزد هشت شهر، 
گلس��تان، گیان و اصفهان پنج 
تا ۶ ش��هر و برخی از اس��تانها نیز 

یک یا ۲ شهر هستند.
رییس��ی ادامه داد: رعایت پروتکل های بهداش��تی 
اکنون به ۶۶ درصد رسیده و بسیار جای تاسف دارد 
و اگر رعایت این پروتکل های به ۸۵ درصد نرسد، 

اقدام��ات برای مقابله با کرونا 
کار س��از نخواهد بود، نه تنها 
ش��اهد افزایش پروتکل های 
بهداشتی نیسیتم بلکه هر روز 
نیز پایین می آید. وی تصریح 
ک��رد: عادی انگاری و س��اده 
انگاری در جامعه زیاد ش��ده ، 
مردم کمتر ماس��ک می زنند و تجمع افراد بیش��تر 
است در حالیکه از افراد جامعه می خواهیم رعایت 

پروتکل های بهداشتی را جدی بگیرند.

وی خاطرنش��ان کرد: باید ش��ایعات در مورد قطعی 
برق در س��ی س��ی یو، آی س��ی یو، اورژانس را کنار 
بگذاریم در بیمارس��تانها از برق اضطراری استفاده 
می شود و این موضوع که در اتاق عمل برق قطع 
می ش��ود، ش��ایعه بوده و نباید برای مردم تشویش 
ایجاد شود. رییسی گفت: قطعی برق در بیمارستان 
ها به هیچ وجه درست نبوده و اینکه بیماران در این 
مکان ها خفه می ش��وند اش��تباه است. ما مدیریت 
حوزه س��امت را بر عهده داریم و تاکنون مش��کلی 

بوجود نیامده است.
وی با بیان اینکه از این هفته روند واکسیناس��یون 
بهتر می شود، افزود: میزان قابل توجهی واکسن به 
دس��ت ما رس��یده و این هفته هم می رسدو سرعت 

واکسیناسیون افزایش می یابد.  

اجتماع

معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از رش��د 
پنج درصدی ازدواج در کش��ور پس از ١7 س��ال خبر 
داد. محمدمه��دی تندگویان اف��زود: امروز موضوع 
ازدواج جوانان از ۲ عامل اساس��ی اقتصاد و فرهنگ 
تاثیر می پذیرد. عامل اقتصاد متش��کل از اش��تغال و 
درآمد است که به طور مستقیم بر ازدواج و تشکیل 
زندگی مشترک اثر خواهد داشت. وی ادامه داد: مولفه 
فرهنگ نیز به نگرش نسل جوان جامعه اشاره می کند 
و آم��وزش و فرهنگ س��ازی در ای��ن خصوص نیز با 
هدف آگاهی بخشی به جوانان برای تشکیل زندگی 
مشترک بدون تشریفات امروز، رسالت جامعه ورزش 
و جوانان و در حقیقت جزء شرح وظایف این سازمان 
است. به گفته تندگویان، برخی از مباحث اقتصاد در 
ازدواج جوانان از جمله اشتغال و درآمدزایی نیز توسط 
این سازمان در قالب ستاد ملی ساماندهی امور جوانان 
سازمان ملی جوانان دنبال می شود. وی ادامه داد: این 

مباحث اقتصادی از جانب جامعه ورزش و جوانان بویژه 
به واحدهای اجرایی و دستگاه های مربوطه نیز اباغ 
شده و گزارشات عملکرد دریافت می شود. همچنین 
براساس این گزارشات، عناصر تشویقی و برخوردهای 
الزمه صورت خواهد گرفت.   تندگویان با اش��اره به 
وام ازدواج نیز یادآور شد: دولت و بانک مرکزی هم 
از سال ۹۶ در راستای ترغیب نسل جوان به ازدواج از 
طریق راه اندازی شبکه بانکی اقدام به ارائه تسهیات 

و اعتبارات در این زمینه کرد.    

رشد 5 درصدی ازدواج در كشور پس از 17 سال

هنر

پیش نمای��ش فیل��م ابرقهرمانی »بیوه س��یاه« 
ب��ا بی��ش از ١۳ میلیون دالر فروش، در گیش��ه 
پساکرونایی آمریکا طوفان به پا کرد. اکران فیلم 
بیوه سیاه با بازی اسکارلت جوهانسون مصادف 
اس��ت با بازگش��ت دنیای سینمای مارول پس از 
یک دوره طوالنی و طاقت فرسا از غیبت کرونایی. 
پیش نمایش این فیلم روز پنجشنبه )١7 تیر( در 
س��ینماهای آمریکا با اقب��ال بی نظیر طرفداران 
چشم به راه روبه رو شد و ١۳ میلیون و ۲۰۰ هزار 
دالر فروش کرد. پیش بینی می ش��ود این فیلم 
امروز و فردا هم در صدر فهرس��ت بلیت فروشی 
سینماها باشد. براساس برآوردهای تحلیل گران، 
بیوه س��یاه به کارگردانی کیت ش��ورتلند پس از 
اکران در سینماهای آمریکای شمالی ۸۰ میلیون 
دالر فروش می کند و با سبقت گرفتن از سریع و 
خشن ۹ رکورد جدیدی برای فروش افتتاحیه در 

دوران پس��اکرونا به جا خواهد گذاشت. موفقیت 
پیش بینی شده برای این فیلم تجاری محرکی 
خواهد بود برای سالن های سینمایی که با هدف 
فرار از بحران مالی ناش��ی از تعطیلی ها و دیگر 
محدودیت های کرونایی به دنبال اکران تابستانی 
فیلم های بزرگ بودند. بیوه سیاه همزمان روی 
سرویس  پخش اینترنتی دیزنی پاس هم اکران 
می شود و عاقه مندان می توانند با پرداخت ۳۰ 

دالر آن را در خانه تماشا کنند. 

شروع طوفانی »بيوه سياه« در گيشه آمريكا

سخنگوی ستاد ملی مقابله با كرونا خبر داد:
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آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي
 شماره ۲۰۰۰۰۰۵38۰۰۰۰۰۲3  

1-نام ش�رکت و نش�اني:  ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي به نش��اني: اراک، خیابان امام موس��ي صدر، امور پش��تیباني با تلفن تماس: ۰۸۶۳۲۲۲۶۰۳۳-۰۸۶۳۲۲۲۸۰۳۸ در نظر دارد مناقصه 
عمومي زیر را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید. لذا از کلیه ش��رکت هایي که داراي گرید ۵ پیمانکاري در رش��ته نیرو از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزي کش��ور مي باش��ند، دعوت به عمل 
مي آید در صورت تمایل نس��بت به دریافت اس��ناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنًا کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه 
تدارکات الکترونیک دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهي امضاي 

الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

شرح خدماتردیف

 توسعه و احداث، اصاح و بهینه سازي شبکه هاي فشار ضعیف هوایي با استفاده از کابل خودنگهدار به صورت حجمي١
)تعویض سیم به کابل خودنگهدار( منطقه یک

2-شرح مختصري از خدمات
 3- سپرده شرکت در مناقصه  به مبلغ ۶.۸۹7.۵۰۰.۰۰۰ ریال می باشد، مناقصه گران میبایست مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي، ضمانتنامه موسسات بیمه گر، گواهي خالص مطالبات قطعي تایید 

شده توسط امور مالي شرکت توزیع، چک تضمین شده بانکي یا واریز وجه بحساب جاري شماره ١۴۰۰۵١۰۳۶۵١ بنام شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي بانک مسکن شعبه مرکزي ارائه نمایند.
4- به پیشنهادهاي فاقد امضاء، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل شود و هم چنین به پیشنهادهاي فاقد سپرده، سپرده  هاي مخدوش، سپرده  هاي کمتر از میزان 

مقرر، چک شخصي و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد: از تاریخ درج آگهي نوبت دوم به مدت ١۰ روز کاري

مبلغ فروش اسناد: مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره ۰١۰١۸۵۲۹١۸۰۰۳ شعبه میدان شهدا.
6- مهلت و بازگشايي اسناد مناقصه: مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت ١۰ روز شنبه مورخ ١۴۰۰/۰۵/١۶ زمان بازگشایي ساعت  ١١ روز شنبه مورخ ١۴۰۰/۰۵/١۶می باشد.

7-محل تحويل و بازگشايي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موسي صدر، شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزي، واحد دبیرخانه. 
محل بازگشايي: سالن کنفرانس شرکت توزیع نیروي برق استان مرکزي.

8- مبلغ برآوردي مناقصه ۲۰۸.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ریال می باشد.
9- سایر اطاعات و جزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه: 
مرکز تماس: ۰۲١۴١۹۳۴ دفتر ثبت نام: ۳۳۲۴۵۲۴۸ 

ت اول
 نوب

روابط عمومی شرکت توزيع نیروی برق استان مرکزی        

 

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای 
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل، به اس��تناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به ش��رح جدول زیر از محل 
منابع داخلی "  با مش��خصات و ش��رایط مندرج در اس��ناد از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به تولیدکنندگان واجد ش��رایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه 
تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. لذا تقاضا مي ش��ود پس از نش��ر آگهي . به 
سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه . اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و فروشندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری و نسبت به ارسال 

پاکات الف )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به شرکت توزیع استان بوشهر که  الزامی می باشد.اقدام نمایند. 
ضمنا عاوه بر ارائه اسناد مناقصه در سامانه بصورت الکترونیکی، در صورت برنده شدن  ارسال اصل پاکات )ب ، ج ( به آدرس شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر الزامی می باشد.

محل تحويل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر– تلفن :۰77-۳١۲۸۲۲۰۴-۳١۲۸۲۲۰۳
مبلغ خريد اسناد : ۵۰۰.۰۰۰ ریال در وجه شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر به شماره حساب ۰١۰۲۹7۳۳۰۵۰۰۲ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(

هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
به پیش��نهادهاي فاقد امضا. مش��روط. مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت و س��اعت مقرر در فراخوان واصل مي ش��ود. مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. س��ایر اطاعات و جزییات مربوط در اس��ناد 

مناقصه مندرج است.
زمان فروش اسناد مناقصه: ١۴۰۰/۴/۲۲ الی ١۴۰۰/۴/۲7

شماره مناقصهآگهی مناقصه ردیف
موضوع مناقصه 

کد فراخوان سامانه ستاد
مبلغ تضمین ریال

)ضمانت نامه بانکی معتبر(
 تاریخ و ساعت ارسال

 پاکات از طریق سامانه
 تاریخ و ساعت بازگشایی 

پاکات مناقصه از طریق سامانه

١
 مناقصه عمومی 

دو  مرحله ای
۴۰۰/۲١

خرید انواع یراق آالت کابل 
خودنگهدار

۲۰۰۰۰۰١۴۴۳۰۰۰۰۲۴۹۸۸.۰۰۰.۰۰۰
١۴۰۰/۵/١١

ساعت ۸
١۴۰۰/۵/١١

ساعت ۸:۳۰ )پاکات الف و ب(

ت اول 
نوب

مد ير تد ارکات و انبارها                                                                 مد ير  روابط عمومی
شرکت توزيع نیروی برق استان بوشهر                                شرکت توزيع نیروی برق استان بوشهر

)سهامی خاص(
آگهی مزایده عمومی

مزایده فروش واحد تجاری
 شهرداری تفرش در نظر دارد مزایده عمومی پیش فروش دو باب واحد تجاری واقع در خیابان شهید مطهری تقاطع 
شهید کمالی مقدم را برابر با آیین نامه مالی شهرداریها به شماره ۲۰۰۰۰۰۵7١۰۰۰۰۰۰۲ برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیک 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir خواهد شد. 
تاريخ انتشار مزايده در سامانه :١۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ١۵:۰۰ 

مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: ١۴۰۰/۰۴/۲۸ تا ساعت ١۹:۰۰ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ١۴۰۰/۰۴/۲۸ از ساعت ۸:۰۰ الی ١۴۰۰/۰۵/۰۹ تا ساعت ١۹:۰۰ 

زمان بازگشايی پاکت ها: ١۴۰۰/۰۵/١١ ساعت ١۲صبح 
اطالعات تماس دستگاه مزايده گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مزايده و 

ارائه پاکت ها:  استان مرکزی، شهرستان تفرش، شهرداری تفرش تلفن: ۰۸۶-۳۶۲۲۲۰١۸ 

مجيد قنبری -  شهردار تفرش

ت اول 
 نوب

مرحله اول :1400/04/20
مرحله دوم :1400/04/28

آگهی مزایده عمومی
مزایده فروش واحد تجاری

شهرداری تفرش در نظر دارد مزایده عمومی یک باب واحد تجاری واقع در میدان امام خمینی )ره( کوچه 
جنب بانک ملی ش��عبه قم را برابر با آیین نامه مالی ش��هرداریها به ش��ماره ۲۰۰۰۰۰۵7١۰۰۰۰۰۰١ برگزار 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت اس��ناد تا ارائه پیش��نهاد و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir خواهد شد. 
تاريخ انتشار مزايده در سامانه :١۴۰۰/۰۴/۲۰ ساعت ١۵:۰۰ 

مهلت زمانی دريافت اسناد مزايده: ١۴۰۰/۰۴/۲۸ تا ساعت ١۹:۰۰ 
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ١۴۰۰/۰۴/۲۸ از ساعت ۸:۰۰ الی ١۴۰۰/۰۵/۰۹ تا ساعت ١۹:۰۰ 

زمان بازگشايی پاکت ها: ١۴۰۰/۰۵/١١ ساعت ١۰صبح 
اطالع�ات تم�اس دس�تگاه مزايده گ�زار جه�ت دريافت اطالعات بیش�تر در خصوص 
 اس�ناد مزاي�ده و ارائ�ه پاکت ه�ا:  اس��تان مرک��زی، شهرس��تان تف��رش، ش��هرداری تف��رش 

تلفن: ۰۸۶-۳۶۲۲۲۰١۸ 

مجيد قنبری -  شهردار تفرش

ت اول 
 نوب

مرحله اول :1400/04/20
مرحله دوم :1400/04/28


