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روند افزايشی نگران كننده تورم
مهراد عباد 

عض�و هیئ�ت نماین�دگان ات�اق 
بازرگانی تهران 

سرمقاله

مدت��ی اس��ت رون��د 
افزایشی تورم و گرانی 
بدون وقفه به مس��یر خود ادامه می دهد 
و گوی��ا بنای��ی بر توقف ندارد بنابر این اگر 
وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند ما 
با تورم بیشتری مواجه خواهیم شد. دولت 
جدید تازه مستقر شده اما هنوز اقدام فوری 

برای مقابله با تورم انجام نشده است.
ای��ن ش��رایط نیازمند اق��دام فوری برای 

کنترل است. اقدامات مهمی ...
ادامه در همین صفحه 

گزارش ویژه
 در مراسم  هفتادمین سالگرد تأسیس بانک عنوان شد:

٦٢ درصد تسهیالت ١١ میلیارد دالری 
بانک صادرات در چرخه تولید

مذاکرات با بغداد باید احیا شود
 آسیب به مخازن غرب کارون 

با برداشت های عراق
شامخ مردادماه به 46.59 واحد رسید
ادامه رکود و انقباض 
فعالیت های اقتصادی

گروه صنعت و تجارت: براساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران، روند کاهشی 
شاخص مدیران خرید اقتصاد )شامخ کل( مردادماه، با شیب کمتر نسبت به تیرماه ادامه 
پیدا کرده و به 46.59 واحد رسیده است. مرکز پژوهش های اتاق ایران، گزارش شامخ 
 )PMI( مردادماه 1400 شامل دوره بیست و سوم طرح شاخص مدیران خرید کل اقتصاد
و دوره سی و پنجم طرح شاخص مدیران خرید بخش صنعت را منتشر کرد. بر اساس 

این گزارش، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در مردادماه...                     صفحه 6
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تجارت دیدگاه های صاحب نظران را بررسی کرد

چالش های مالیات ستانی در ایران
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وزیر امور خارجه در نخس��تین نشس��ت با فعاالن اقتصادی و 
مس��ئولین اتاق ایران، بخش خصوصی را موتور محرک روابط 
میان کشورها، و حلقه های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک 
کننده در پایایی سیاست خارجی و مقّوم آن ارزیابی کرد و بر عزم 
وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه بیشتر 
بخش خصوصی در مراودات با کشورها تاکید نمود. به گزارش 
ایسنا حسین امیرعبداللهیان تامین واکسن کرونا را از اولویت های 

باالی وزارت خارجه ذکر کرد و اقدامات این ...

 رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بر 
ض��رورت ریل گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی تاکید 
ک��رد و گف��ت: رویکرد دس��تگاه ها در عرصه های مختلف 
اقتص��ادی، ب��ه وی��ژه در بخش های تولید غذا و دارو، باید از 
رویک��رد واردات  مح��وری به داخل��ی کردن تولید کاالها و 
گسترش صادرات غیرنفتی اصالح شود. به گزارش ایسنا، 
در این جلسه سیاست های تجاری و ارزی مرتبط با توسعه 

صادرات و مدیریت واردات مورد بررسی...

بخش خصوصی موتور 
محرک روابط کشورها

 تغییر  واردات محوری 
به صادرات محوری 

همین صفحه  صفحه2

خلل در سرمایه گذاری و 
تولید هنگام برخورد با فساد

 اژه ای بر انتخاب روش مناسب
 برای ریشه کنی فساد تاکید کرد 

رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت سیاستگذاری کرد

اصالح رویکرد واردات محوری به صادرات محوری 

روند افزایشی نگران کننده تورم

شهریه های سوال برانگیز مدارس

 رئیس جمهور در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بر ضرورت ریل گذاری برای جهش صادرات غیرنفتی 
تاکی��د کرد و گفت: رویکرد دس��تگاه ها در عرصه های 
مختل��ف اقتص��ادی، به ویژه در بخش های تولید غذا و 
دارو، بای��د از رویک��رد واردات  محوری به داخلی کردن 
تولید کاالها و گسترش صادرات غیرنفتی اصالح شود. 
به گزارش ایس��نا، در این جلس��ه سیاست های تجاری و 
ارزی مرتبط با توسعه صادرات و مدیریت واردات مورد 

بررس��ی قرار گرفت و وزارتخانه های صنعت، معدن و 
تجارت و امور اقتصادی و دارایی موظف ش��دند برای 
ایجاد عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید 
و حمایت از تولید کاال در داخل به ویژه در زمینه تولید 
ل��وازم خانگ��ی، برنامه ریزی و اقدامات الزم را به عمل 
آورند. همچنین مقرر ش��د در سیاس��ت های وارداتی با 
هدف جلوگیری از واردات بی رویه کاالهایی که دارای 

تولیدات مشابه داخلی هستند، بازنگری شود.

ادام�ه از همی�ن صفح�ه ...  وج��ود دارد که اگر دولت در این راس��تا حرکت کند می تواند در 
جهت کنترل تورم پیش رود. یکی از مهم ترین مس��ائل پیش بردن ارتباطات بین المللی 
است. اگر بتوانیم زودتر به پای میز مذاکره بازگردیم تاثیر روانی این موضوع بر بازار بسیار 
زیاد خواهد بود. عالوه بر این بخش زیادی از تورم ایجاد شده در سال های گذشته به علت 
سیاست های ارزی بود که گاها شاهد ارزپاشی بودیم که این موضوعی است تاثیر سوء بر 
روند تورمی داشته است. دولت باید بتواند در این دو مورد مهم اقدامات الزم را انجام داده 
و به نتیجه گیری برسد تا بتوانیم تورم را کنترل کنیم. باید بپذیریم که رسیدن به تورم 60 
درصد چندان دور از ذهن نیست زیرا تورم 50 درصد را هم تجربه کردیم. اگر جلوی این 
وضعیت و روند گرفته نشود، تورم 60 درصد را هم تجربه می کنیم. البته باید توجه داشت که 

بسیاری معتقدند آمار اعالمی تورم درست نیست و تورم واقعی بسیار بیشتر از این است.
از سوی دیگر شاهد کسری بودجه هستیم که می تواند از عوامل تورم باشد. بودجه ای که 
بسته شده تورم زا است، هزینه ها به جای کم شدن افزایش می یابند، مجلس نیز هزینه ها 
را عماًل افزایش داد. اگر در این مورد برنامه ریزی 6 ماه انجام شده و در راستای آن اقدام 

شود، شاید بتواند کمک کننده باشد. ولی متاسفانه اخباری که منتشر می شود این موضوع 
را نشان نمی دهد. دولت باید هزینه های خود را کاهش دهد تا بتواند کسری بودجه را کم 
کند هر میزان که کس��ری بودجه کاهش یابد روند تورمی نیز با کاهش مواجه می ش��ود. 
همچنین باید توجه داشت که افزایش تورم ارتباط مستقیمی با اختالف طبقاتی دارد. نکته 
ای که نگران کننده به نظر می رسد، اظهاراتی مبنی براین است که اقتصاد ما در صورت 
ادامه این روند با فروپاشی مواجه خواهد شد که هم می تواند درست و هم نادرست باشد. 
اوض��اع و اح��وال چندان خوب نیس��ت اما مخالفان این جمل��ه می گویند که اقتصاد ایران 
نس��بت به اقتصادهای دیگر قوی تر بوده و بر پایه منابع مختلف مانند معدن، انرژی و... 
نهاده ش��ده اس��ت. همین موضوع باعث می ش��ود که دیرتر به فروپاشی برسد یا این اتفاق 
نیفتد اما از طرف دیگر واقعیت های موجود با آمارهای منتش��ره متفاوت اس��ت. یعنی در 
بس��یاری از مواقع ممکن اس��ت آمار واقعی منتش��ر نش��ود و بنابراین نمی توان گفت که آیا 
خطر فروپاشی اقتصاد ایران را تهدید می کند یا خیر. اما آنچه شاهد آن هستیم این است 

که اوضاع چندان خوب نیست.

ادامه از همین صفحه ... به فرس��تادن فرزندانش��ان به 
مدارس نخواهند ش��د.  انچه در این میان بحث اصلی 
ماست، هزینه های سرسام اور مدارس از هر نوع و در هر 

مقطعی است که به خانواده ها تحمیل می شود. 
س��ال گذش��ته در همین روزها و در شرایطی که امکان 
تحصی��ل غی��ر حضوری دانش اموزان بس��یار محتمل 
بود، مدیران مدارس در زمان ثبت نام دانش اموزان در 
مقاط��ع تحصیل��ی مختلف خان��واده ها را وادار کردند تا 
هزینه لباس فرم، کتابها و جزوه های کمک اموزش��ی 
و حتی مبالغ تعیین ش��ده ای جهت کمک به مدرس��ه 

پرداخت کنند. 
آنگون��ه ک��ه بعضی از والدین م��ی گویند در زمان ثبت 
ن��ام مبالغی به عنوان کمک هزینه ملزومات اموزش��ی 
و ازمایش��گاهی و هزین��ه پرین��ت و … برای برگزاری 
ازمونهای میان ترم و پایان ترم از انها دریافت شده است. 
برخی از مس��ووالن مدارس نمونه دولتی و خصوصی 
هم پول کامل ش��هریه یک ترم و حتی یک س��ال را از 
خانواده دانش اموزان دریافت کرده اند. مهد کودکها و 
پیش دبستانی ها هم از این روند عقب نماندند و از این 

قضیه مستثنی نبودند و همگی تا جایی که توان داشتند 
جیب خانواده ها را خالی کردند، و در مقابل درخواست 
خانواده ها به عودت دادن ش��هریه به گفتن این جمله 
که »پولها هزینه ش��ده« بس��نده کرده اند. این مبالغ که 
احتماال جمع انها س��ر به فلک می زند و در ش��رایطی 
که طبق قانون تحصیل باید رایگان باش��د اصال معلوم 
نیس��ت در چه حوزه هایی هزینه می ش��ود و هیچگاه 
 ب��ه خان��واده ه��ا با فاکتور و م��درک از نحوه هزینه کرد 
ای��ن مبال��غ اط��الع داده نم��ی ش��ود. البت��ه گاه��ی 
مدی��ران پاس��خگو ط��ی نامه ای هزین��ه های مربوط 
 ب��ه نگه��داری، هزینه قب��وض، حوادث غی��ر مترقبه،
خری��د دس��تگاههای ضد عفون��ی کننده و محلول ضد 
عفون��ی را ب��ه صورت تیت��ر وار به خانواده ها اعالم می 
کنن��د و معم��وال در انتهای این نامه مبالغ دیگری برای 
هزینه کرد در بخش��های مختلف هم عنوان می ش��ود و 
در نهایت اینکه در ازای ارائه کارنامه دانش اموزان این 

مبالغ را دریافت می کنند. 
مس��لخ کالم اینکه همواره و با وجود قوانین باال دس��تی 
برای رایگان بودن تحصیل در مدارس دولتی،  از گذشته 

ه��ای دور ت��ا به کنون خانواده ها مبالغی تحت عناوین 
مختل��ف به م��دارس پرداخت کرده اند، حال آنکه نمی 
دانیم این مبالغ در چه راهی و صرف چه اموری ش��ده 
است. در این میان مسووالن دولتی همیشه می گویند 
اخذ این مبالغ غیر قانونی است و باید با مدیران خاطی 
برخ��ورد کرد، برخ��وردی که هرگز اتفاق نیفتاده و تنها 

در حد حرف باقی مانده است.
اما انچه که شهریه و دریافتی مدارس از خانواده ها در  
س��ال جاری را با اهمیت می کند، وجود ش��رایط خاص 
حاکم بر جامعه و خانواده ها به واسطه پاندمی کروناست. 
در شرایطی که خانواده ها باید تبلت، اینترنت، ماسک و 
الکل و ... خریداری کرده و چه بسا هزینه های درمان 
بیم��اری یک��ی دو نفر از اعضای خانواده را هم پرداخت 
کنند، باید تحمیل هزینه های غیر ضرور به خانواده ها 
را به حداقل رس��اند. به همین جهت الزم اس��ت هر چه 
س��ریعتر تکلیف بازگش��ایی یا غیر حضوری بودن سال 
تحصیلی جدید مش��خص ش��ود تا حداقل مانند س��ال 
گذشته هزینه ای بابت خرید لباس فرم، هزینه کالس 

فوق العاده و ... به خانواده ها تحمیل نشود.

شهريه های سوال برانگيز مدارس
مریم کاظمی

روزنامه نگار

يادداشت

راه��ی  دو  می��ان  در 
بازگش��ایی یا مجازی 
برگزار کردن مدارس در س��ال تحصیلی 
جدید مناقش��ات بس��یاری وجود دارد، اما 
انچه که معلوم است، معلوم نبودن برنامه 
دقیق اموزش و پرورش در این زمینه است! 
برخی برگزاری مجازی کالس��ها را کافی 
نم��ی دانند و در مقاب��ل برخی معتقدند تا 
زمانی که هر چند ماه یکبار بیماری کووید 
ع��ود کرده و وارد پیکهای جدید کرونایی 

می شویم، خانواده ها راضی ...
ادامه در همین صفحه 

 گره گشایی از کار مردم باالترین معروف
 پرونده های کثیرالشاکی مساله پیچیده قضایی 
 گفتگوی رو در رو با هزار زندانی امری بی سابقه
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 اهدای واکسن از  اتریش به ایران 
 وزیر امور خارجه اتریش اعالم کرد که این کشور یک میلیون دوز 
واکسن کرونا برای مبارزه با این بیماری همه گیر به ایران اهدا 
می کند.به گزارش ایس��نا، الکساندر شالنبرگ در توییتر نوشت: 
خوشحالم که اتریش با یک میلیون دوز واکسن آسترازنکا علیه 
کووید-19 از مردم ایران حمایت می کند. هر تزریق در مبارزه 
جهانی ما با این بیماری همه گیر اهمیت دارد و نمی توانیم شاهد 

هیچ نقطه خالی در نقشه واکسیناسیون جهانی باشیم.

اسراییل بدنبال کاهش قدرت ایران 
 رئیس ستاد ارتش اسراییل گفت این رژیم آمادگی برای اقدام 
علیه برنامه هس��ته ای ایران را  تا حد زیادی س��رعت بخش��یده 
است. به گزارش ایسنا از تایمز آو اسرائیل، آویو کوخاوی گفت: 
افزایش قابل توجه بودجه دفاعی که اخیرا با آن موافقت شده، 
ب��ه همی��ن منظور بود. این کاری بس��یار پیچیده تر اس��ت، به 
اطالعاتی بیش��تر، توان عملیاتی بیش��تر و تسلیحات بیشتر نیاز 
دارد. م��ا در زمین��ه تمام��ی این ها کار می کنیم. او بیان کرد که 
هدف فعلی ارتش این این رژیم  »به حداقل رس��اندن حضور 
ایران در خاورمیانه، با تاکید بر سوریه است اما این عملیات در 
خاورمیانه اتفاق می افتند. در نتیجه، علیه حماس و علیه حزب 
اهلل هم هس��تند.فرمانده ارتش اس��راییل مدعی شد که حمالت 
اس��راییل و دیگر عملیات ها تا حد زیادی حضور و تس��لیحات 
ایران را در میدان های ش��مالی کاهش داده  و ارتش اس��راییل  
در از هم گسیختن مسیرهای قاچاق حزب اهلل، حماس و ایران 

در تمامی مناطق بسیار فعال بوده است.

لغو تحریمها هدف اصلی مذاکره
 دیپلمات پیشین کشورمان با بیان اینکه طرف ایرانی در زمان 
مناسبی که آمادگی داشته باشد مذاکرات انجام می شود، گفت: 
ای��ن گفت وگوه��ا در جهت تامین منافع مردم ایران کماکان در 
دس��تور و هدف نیز لغو تحریم های ظالمانه علیه ایران اس��ت.
محسن پاک آئین در گفت وگو با ایسنا گفت: گفت وگو با کشورها 
در جهت منافع مردم ایران کماکان در دستور کار قرار دارد اما 
در عین حال تاکید بر این است که مذاکره صرفا برای مذاکره 
نباشد که ضرب االجلی را داشته باشد که سریع به نتیجه برسد. 
دیپلمات پیشین کشورمان بیان کرد: مسئولین ذیربط به نحوی 
مذاکرات را مدیریت می کنند که منافع ملت ایران تامین شود. 
با توجه به اینکه دولت سیزدهم به تازگی تشکیل شده و مراحل 
آغازی��ن کار خ��ود را می گذران��د درباره تداوم مذاکرات با 4+1 
با بررس��ی بیش��تر و مدیریت موضوع به نظر می رسد که طرف 

ایرانی آمادگی انجام مذاکره را داشته باشد.

تقاضای رفراندوم برای حذف یارانه 
 عضو کمیسیون شوراها در مجلس گفت: با توجه به رقم بسیار 
باالی یارانه نقدی که در سال پرداخت می شود، بر اساس اصل 
59 قانون اساسی و ماده ۳6 قانون همه پرسی، تقاضای برگزاری 
رفراندوم به منظور حذف یارانه های آشکار و پنهان و پرداخت 
مس��تقیم به مردم را تهیه کردم. به گزارش ایس��نا، ابوالفضل 
ابوترابی اظهار کرد: یارانه های پنهان و آش��کار دو برابر بودجه 
س��الیانه کش��ور بوده و در واقع افراد مرفه جامعه بیس��ت و پنج 
برابر مس��تضعفین از یارانه اس��تفاده می کنند. این طرح تقاضا 
در س��امانه طرح های مجلس بارگذاری ش��ده اس��ت و تاکنون 
توسط ۲۲ نفر از نمایندگان امضا شده است. نماینده نجف آباد 
گفت: برای مطرح ش��دن این طرح در صحن علنی مجلس به 
100 امضا نیاز است و تصویب این تقاضا هم به کسب حداقل 

دو سوم آرای نمایندگان مجلس نیاز دارد.

مجلس گرفتار تورم تقنینی و رکود نظارت 
 نماینده آبادان در مجلس گفت: اکنون که 15 ماه از عمر مجلس 
می گذرد، 560 طرح و الیحه اعالم وصول شده که شامل 41۸ 
ط��رح و 14۲ الیح��ه می ش��ود. یعنی مع��ادل 6 درصد بازدهی 
داشتیم. اگر بخواهیم با این ریل حرکت کنیم با مشکالت زیادی 
مواجه هس��تیم.به گزارش ایس��نا، سید محمد مولوی گفت: اگر 
مجلس و دولت انقالبی اتفاق نظر نکنند و ابرچالش هایی مثل 
بیکاری، گرانی، بیماری کرونا و بحران های محیط زیس��تی را 
حل نکنند، به جرأت باید گفت راه را گم کرده ایم. وی با استناد 
به قانون اساس��ی به دو وظیفه تقنینی و نظارتی مجلس اش��اره 
کرد و گفت: تورم تقنینی و رکود نظارت از آسیب های مجلس 
است. مبادا دچار این آسیب ها باشیم. این دو موضوع ما را از حل 
ابرچالش ها دور می کند. گذشته از اینکه چه تعداد طرح و الیحه 
وصول می ش��ود، ابرچالش ها در حاش��یه هستند. عدم توجه به 
اولویت ها، عدم انسجام بین دولت ها و مجلس، عدم نگاه جامع 

و تعدد طرح ها بیشتر چالش ها را به حاشیه می برد.

فساد و مفسد خط قرمز دستگاه قضا
 قائم مقام دادگستری استان تهران با تاکید بر لزوم توجه به موضوع 
پیشگیری از وقوع جرم گفت: اگر بخواهیم با فساد برخورد کنیم 
و ریشه فساد را بخشکانیم. پیشگیری از وقوع جرم وظیفه تمام 
دستگاه های نظارتی و اجرایی است و همانطور که برخورد با فساد 
و مفسدان خط قرمز دستگاه قضایی است، باید کاهش جمعیت 
کیفری نیز در اولویت باشد. به گزارش ایلنا مسعود ستایشی با اشاره 
به شروع به کار اعضای ششمین دوره شورا های اسالمی شهر و 
روستا و انتخاب شهرداران گفت: شورا های شهر باید افرادی را 
انتخ��اب کنن��د که از کارآمدی و امانت داری الزم برخوردار بوده 
و بتوانند در جهت رفع مشکالت مردم اقدامات موثری را انجام 
دهند.ستایشی با تاکید بر لزوم توجه به اصل 100 قانون اساسی 
گفت: روسا با نظارت بر اعضای شورا از بروز مشکالت جلوگیری 
کنند.قائم مقام دادگس��تری اس��تان تهران اظهار کرد: با برنامه 
ریزی، تولید، اشتغال، صادرات و ارتقاء شرکت های دانش بنیان و 
استفاده از ظرفیت افرادی که تحصیالت عالی دارند رمز موفقیت 
و ارتقاء به دستگاه قضایی است که باید دستگاه قضایی با مطالبه 

در فرآیند تولید و انجام کارجهادی از موجودی ها بکاهیم.

سياسي

 رئی��س ق��وه قضایی��ه با تأکید بر این که همه باید حامی حقوق و 
حافظ کرامت زنان باشند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، 

رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد.
به گزارش ایلنا محس��نی اژه ای در دیدار اعضای هیأت رئیس��ه 
کمیس��یون اجتماعی مجلس ش��ورای اسالمی، اعتماد مردم را از 
مهم ترین س��رمایه های نظام مردمس��االر دینی دانست و متذکر 
شد که اگر این سرمایه گرانبها و عظیم از دست برود، زیان بزرگی 

در پی خواهد داشت.
وی با اعالم اینکه دشمن و بدخواهان تالش می کنند اعتماد مردم 
به نظام و مسئوالن را خدشه دار کنند گفت: حفظ سرمایه عمومی 
نظام در گرو تکریم مردم و اعتماد به آن ها و مشارکت دادن آحاد 
ملت در تصمیم گیری ها و امور مختلف حکومتی و شنیدن حرف 
مردم و گام برداش��تن برای حل مش��کالت آن ها اس��ت و یکی از 
وظایف بسیار مهم ما در این شرایط این است که کارآمدی نظام را 
به اثبات برسانیم و امید و اعتماد مردم را افزایش دهیم تا توطئه ها 

و نقشه های دشمن خنثی و نقش بر آب شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: شاید هیچ معروفی باالتر از گره گشایی 
از کار م��ردم و امیدبخش��یدن ب��ه جامع��ه و هیچ منکری بدتر از 
این نباش��د که حق کس��ی تضییع و به احدی ظلم ش��ود و یا 
اس��تقالل و آزادی های مش��روع و امنیت و عزت مردم خدش��ه 
دار شود و اگر می خواهیم نهی از منکر کنیم باید مانع از چنین 

رفتارهایی شویم.
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که همه باید حامی حقوق و حافظ 
کرامت زنان باش��ند، بر لزوم بازنگری و تغییر برخی رویکردها، 
رفتارها و قوانین به نفع زنان و خانواده تأکید کرد و افزود: باید منزلت 
و عظمت زن و کمک به زن به عنوان یک انسان دارای شرافت و 

جایگاه واال، سرلوحه کار همه دستگاه ها قرار گیرد.
وی مبارزه با فساد در همه ساحت ها به ویژه فساد مالی و اداری 
را از مطالبات اصلی مردم دانست و از مجلسی ها خواست دستگاه 
قضا را در انتخاب بهترین روش برای برخورد و ریشه کنی فساد 
کمک کنند تا ضمن مقابله با مفاسد، خللی در روند سرمایه گذاری 

و تولید پیش نیاید.
محس��نی اژه ای ب��ا بیان این که گاه��ی به دلیل عدم جامع نگری 
و برخ��ی رفتاره��ا و چن��د وجهی ندیدن مس��ائل نتیجه حاصله 
کاریکاتوری می شود گفت: از یک سو کشور از بیکاری رنج می برد 
و نیاز به س��رمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی داریم و در این 
مس��یر گام برمی داریم و از س��وی دیگر ناگهان متوجه می شویم 

به محیط زیست آسیب وارد شده است.

وی ادامه داد: وقتی می بینیم محیط زیس��ت دارد نابود می ش��ود 
فریادمان بلند می شود که چرا در زمستان در اصفهان یا شهرهای 
دیگر از مازوت اس��تفاده کردیم که هم به محیط زیس��ت لطمه 
می زند و هم س��المت انس��ان ها را به خطر می اندازد و فضای 
سنگینی به وجود می آید که بالفاصله می گوییم فعالیت کارخانه 

متوقف شود.
 محسنی اژه ای تصریح کرد: اگر متوجه شویم در مواردی اقدام ما 
برای حمایت از تولید با وجود رضایت مندی مردم بعضاً عوارض 
س��وء دارد، فوراً مجبور به توقف س��رمایه گذاری می شویم که به 
همین دلیل بیش از 500 میلیارد تومان پروژه های دولت ناتمام 
مانده که نه دولت توان انجام آن ها را دارد و نه بخش خصوصی 

حاضر به تکمیل آنهاست.
رئیس دستگاه قضا گفت: برخورد قاطع، سریع و بدون مالحظه 
با مفسدان حرف درستی است، اما از یک سو با فساد کالن فردی 
که با فعالیت در حوزه های مختلف اقتصادی منابع عمومی را برده 
برخورد می کنیم و از س��وی دیگر بعد از اجرای حکم نمی توانیم 
اموال زیادی که بر جا می ماند اداره کنیم، چون سازوکاری برای 

این کار نداریم.
محس��نی اژه ای گفت: تاکنون س��ه بار با مسئوالن اتاق بازرگانی 

و یک بار هم با مس��ئوالن اتاق تعاون دیدار کرده و چند بار هم 
با آن ها تماس گرفته و از آن ها و دولت خواس��ته به قوه قضاییه 
کمک کنند تا قانونی تدوین شود که اگر قرار است با محکومی 
برخورد ش��ود، درباره اموال او بتوان یک تصمیم درس��ت گرفت، 

اما هنوز اتفاقی در این زمینه نیفتاده است.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به مشکالت قضایی مردم در استان ها 
گفت: نمایندگان می توانند در تبیین و پیش��گیری و حل مس��ائل 

موجود بین قوه قضاییه یار و مددکار دستگاه قضایی باشند.
وی اظهار داشت: امروز مسائل قضایی پیچیده و چندبُعدی وجود 
دارد که یکی از آن ها پرونده های کثیرالشاکی است که بخش های 
زیادی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده و نمایندگان می توانند 
بر اس��اس اختیارات قانونی خود در آسیب شناس��ی و حل و فصل 

این مسائل مشارکت فعال داشته باشند.
محس��نی اژه ای درباره بازدارنده نبودن مجازات ها، گفت که قوه 
قضاییه و مجلس می توانند از طریق ارائه الیحه یا طرح نسبت به 
اصالح و به روزرسانی قوانین اقدام کنند، اما مهم تر این است که 
بتوان بسیاری از مسائل را ریشه ای حل کرد تا نیازی به برخورد 

قضایی و مجازات نباشد.
وی یک��ی از ای��ن راهکاره��ا را کاهش جرم انگاری عنوان کرد و 

اف��زود: بعض��ی موضوعات نیاز به جرم انگاری ندارد و در دنیا هم 
همه مس��ائل جرم تلقی نمی ش��ود چرا که اگر حجم کار باالتر از 
توان همکاران دستگاه قضا برود، به طور طبیعی در نحوه برخورد، 

سرعت انجام کار و اتقان رأی آن ها اثر می گذارد.
رئی��س ق��وه قضاییه گف��ت: وقتی روزانه ۲0 تا ۲5 پرونده به یک 
قاضی یا بازپرس ارجاع شود که باید در فرصت کم و در شرایط 
س��خت و تحت فش��ار اصحاب دعوا آن ها را بررس��ی کند، حتمًا 

کیفیت کار او نمی تواند مطلوب باشد.
محس��نی اژه ای با بیان این که دس��تگاه قضایی مأموریت های 
قانون��ی متن��وع و گس��ترده ای دارد، متذکر ش��د ک��ه تجیزات، 
امکانات و نیروی انس��انی این مجموعه متناس��ب با این حجم از 

مأموریت هایش نیست 
رئیس قوه قضاییه به نقش مجلس در کارامدی و مردمی شدن 
قوه قضاییه نیز اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست که با 
تأمین بودجه مورد نیاز و طرح مشکالت مردم و راه حل های آنها 
دس��تگاه قضا را در فراهم کردن الزامات اولیه کار و حس��ن انجام 

مأموریت ها و بهبود کارکردش یاری دهند.
رئیس دس��تگاه قضا با اش��اره به آثار و برکات اجتماعی صلح و 
س��ازش و لزوم اس��تفاده از ظرفیت نمایندگان برای حل و فصل 
دع��اوی گف��ت: گاهی اوقات حرف یک مقام قضایی یا ش��ورای 
حل اختالف به اندازه حرف یک نماینده که در دل مردم هست 
اث��ر ن��دارد و نماینده ها می توانند نق��ش مؤثری در ایجاد صلح و 

سازش داشته باشند.
محسنی اژه ای همچنین با تأکید بر مبارزه جدی با تغییر کاربری ها، 
گفت:وقتی یک هتل چند طبقه در اراضی ملی ساخته می شود که با 
آلونک سازی تفاوت زیادی دارد، نشانگر آن است که دستگاه های 
مس��ئول از جمله جنگل بانی و محیط زیس��ت و منابع طبیعی و 
شهرداری و حتی خود قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام 
نداده اند که یک برج فرضاً در کنار رودخانه جاجرود قد برافراشته 

و حاال باید آن را تخریب کنیم.
رئیس قوه قضاییه به بازدید هیأت ویژه دادس��تان کل کش��ور از 
بخش های مختلف زندان های اوین و قزلحصار و تهیه گزارش 
از وضعیت این زندان ها و ارائه دس��تورات الزم برای پیگیری و 
حل این مشکالت اشاره کرد و اقدام دادستان تهران برای بازدید 
از زن��دان هم��راه با هیأت ۲00 نفره و بازدید رئیس دادگس��تری 
ته��ران از زن��دان قزلحص��ار همراه با یک تیم 50 نفره و گفتگوی 
رو در رو با هزار زندانی و پیگیری مش��کالت آن ها را نیز امری 

بی سابقه دانست.

اژه ای بر انتخاب روش مناسب برای ریشه کنی فساد تاکید کرد 

خلل در سرمایه گذاری و تولید هنگام برخورد با فساد

اخبار كوتاه

 نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی گفت: 
توقع داریم دولت آقای رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را انجام 
ندهد و منابع عادالنه بین مردم و به صورت فوق العاده بین دهک 

های پایین توزیع شود.
علی بابایی کارنامی در گفت و گو با ایسنا، در خصوص انتظارات از 
وزرای دولت سیزدهم عنوان کرد: توقع داریم وزرای دولت آقای 
رئیسی در سه مقوله کارشان را انجام دهند. اولین نکته تعامل جدی 
با مجلس شورای اسالمی است؛ وقتی می گوییم مجلس، منظور 

تک تک نمایندگان به عالوه کلیت نمایندگان است چه در بحث 
قانونگذاری و اولویت های رسیدگی به امورات مردم و چه در بحث 

های حوزه انتخابیه شهرستان های مختلف.
وی با تاکید بر اینکه وزرا باید به مردم، ش��عارها و گفتمان آقای 

رییسی پایبند باشند، گفت: وقتی آقای رئیسی فرمودند که بحث 
مبارزه با فساد، فسادستیزی، مردم مداری و کارآمدی دستور کار 
این دولت باید باشد که البته مطالبه مردم هم هست، وزرا هم باید 
به آن پایبند باشند. نماینده مردم ساری افزود: نکته بعدی این است 

که مجلس تعارفی با وزرا ندارد.
بابای��ی کارنامی خاطرنش��ان کرد: کابینه محت��رم در بکارگیری 
نیروهای انسانی در سطح معاونین و مدیران کل، عدالت و توازن 
منطقه ای را رعایت کند و اینگونه نباش��د که وزیری که بر س��ر 
وزارتخانه ای رفته، باند و گروه  منطقه و رفقای حزب خود و باندبازی 
را در سیستم آن دستگاه قرار دهد که این مساله اصال قابل قبول 
نیست؛ چرا که وزارتخانه هایی که می خواهند کارآمد باشند باید 

از ظرفیت همه نیروهای کارآمد ایران استفاده کند.

تمایل بایدن برای بازگشت به برجام به نفع ایرانبرخی سرم ها در گمرک فاسد و برخی در حال فاسد شدن 
نماین��ده مش��هد در مجل��س گفت: در جری��ان بازدید از گمرک با حجم انبوهی از 
سرم وارد شده از کشور آلمان مواجه شدیم که از سال 95 تاکنون در گمرک دپو 
ش��ده و در ش��رایطی که بیماران دیالیزی به این س��رم ها محتاج هس��تند، برخی از 
آنها فاسد و برخی دیگر در حال فاسد شدن است. به گزارش ایلنا، نصراهلل پژمانفر 
افزود: در شرایطی که والدین برای تامین شیرخشک فرزندانشان از این داروخانه 
به آن داروخانه در جس��تجو هس��تند، شیرخش��ک ها و برخی مواد غذایی و دارویی 
در گمرکات رس��وب ش��ده، از این جهت به وزیر اقتصاد متذکر ش��دم که باید برای 

کاالهای رسوب شده در گمرکات برنامه ریزی صورت گیرد تا سازمان اموال تملیکی با توجه به نیاز مردم و بازار، 
آنها را عرضه کند، اما متاس��فانه به این موضوع توجهی نمی ش��ود. در حالی که این کاالها بیت المال بوده و پول 
بابت آنها پرداخت ش��ده و مردم روی تخت بیمارس��تان به آن محتاج هس��تند. قالیباف رئیس مجلس گفت: این 
سرم ها را در سال 95 بخش خصوصی وارد کرده و ممکن است به هر دلیلی در گمرکات مانده باشد. این برداشت 

ایجاد نشود که این کاالها در شرایط کرونایی توسط دولت وارد شده و در گمرک مانده است.

استاد دیپلماسی دانشگاه آنتورپ بلژیک با اشاره به توقف مذاکرات وین درباره احتمال 
احیای برجام در شرایط فعلی گفت: با توجه به خروج یکجانبه دولت ترامپ از برجام، 
بی اعتمادی از طرف ایران نسبت به آمریکا قابل درک است. تام سائر در گفت وگو با ایلنا 
با اعالم اینکه دولت بایدن نگرشی متفاوت نسبت به ترامپ دارد گفت: رئیس جمهور 
بایدن مایل اس��ت به برجام بازگردد. در اصل ، این به نفع ایران نیز هس��ت.وی افزود: 
البته هر دو طرف باید به وعده های خود عمل کنند. این بدان معناست که ایران برنامه 
هس��ته ای خود را کاهش می دهد و محدود می کند، در مقابل ایاالت متحده و بقیه 

جهان تحریم های اقتصادی، از جمله تحریم های ثانویه را باید لغو کنند به طوری که مشخص شود اقتصاد ایران دیگر 
از اقتصاد جهانی جدا نیس��ت. اگر یکی از طرفین در آینده پایبندی به توافق آینده را متوقف کند، طرف دیگر نیز حق 
انجام چنین کاری را دارد. سائر در مورد تالش نفتالی بنت برای تحت تاثیر قرار دادن جو بایدن در مورد ایران و توافق 
هسته ای گفت: دولت بایدن نسبت به دولت قبلی کمتر تحت تأثیر اسرائیل است. به نفع اسرائیل یا آمریکا نیست که به 

تاسیسات هسته ای ایران حمله کنند، زیرا ایران می تواند از پایگاه های آمریکا در منطقه انتقام بگیرد. 

بابايی كارنامی بر تعارف نداشتن مجلس با وزرا تاكيد كرد

دولت رئیسی اشتباهات دولت های دیگر را نکند

وزیر امور خارجه در نخستین نشست با فعاالن اقتصادی و 
مسئولین اتاق ایران، بخش خصوصی را موتور محرک روابط 
میان کشورها، و حلقه های تجاری و اقتصادی را عاملی کمک 
کننده در پایایی سیاست خارجی و مقّوم آن ارزیابی کرد و بر 
عزم وزارت خارجه در حمایت از نقش و مشارکت دهی هرچه 
بیشتر بخش خصوصی در مراودات با کشورها تاکید نمود. 
به گزارش ایسنا حسین امیرعبداللهیان تامین واکسن کرونا 
را از اولوی��ت ه��ای باالی وزارت خارجه ذکر کرد و اقدامات 
این وزارت در شتاب دهی فراوان به تامین واکسن مورد نیاز 
کشورمان در روزهای گذشته را تشریح کرد و گفت از همکاری 
بخش خصوصی در این زمینه استقبال می کنیم.  نخستین 
نشس��ت هم اندیش��ی وزارت امور خارجه و اتاق بازرگانی و 
صنایع و معادن ایران به میزبانی حسین امیر عبداللهیان وزیر 
امور خارجه کشورمان  ، معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران 
کل وزارت امور خارجه برگزار شد.  غالمحسین شافعی رییس 
اتاق ایران با تشکر از وزیر امور خارجه کشورمان بخاطر این 
دعوت، جلسه هم اندیشی مزبور را اولین ابتکار و جلسه برگزار 

ش��ده وزارتخانه های دولت س��یزدهم با بخش خصوصی 
ذکر کرد و آن را مهم و نش��انگر نگاه پررنگ وزارت خارجه 
به فعالیت های بخش خصوصی دانس��ته، خواهان تداوم 
برگزاری متناوب این نشست در ماههای آینده شد.   فعاالن 
اقتصادی بخش خصوصی کش��ورمان، دیدگاههای خود 
در زمینه توس��عه روابط تجاری با دیگر کش��ورها، خصوصا 
همسایگان و طرفهای تجاری اصلی را بیان داشته، خواهان 
حمایت هرچه بیشتر وزارت خارجه از نقش بخش خصوصی 
در توسعه مراودات اقتصادی با دیگر کشورها باالخص در 
موقع برگزاری کمیسیون های مشترک شدند.  در ادامه این 
نشست معاون دیپلماسی اقتصادی و مدیران کل حوزه های 
منطقه ای وزارت امور خارجه نیز در پاسخ به مطالب مطروحه 
از سوی فعاالن بخش خصوصی به تشریح نقطه نظرات 
خود پرداختند.  تش��کیل کمیته مش��ترک بین "وزارت امور 
خارجه"، "وزارت صنعت معدن و تجارت" و "اتاق بازرگانی 
و صنایع و معادن ایران"، در نظر گرفتن جایگاه واقعی برای 
بخش خصوصی در کمیسیونهای مشترک همکاری های 
اقتصادی، تداوم چنین جلسات هم اندیشی و حضور رییس 
اتاق بازرگانی در جلسات شورای معاونین وزارت امور خارجه 
به تناسب موضوعات اقتصادی مطروحه و در اولویت قرار 
دادن موضوعات مرتبط به سامان دهی پایانه های  مرزی و 
تحکیم زیرساختهای کشور که ارتقاء دهنده صادرات کشور 
باش��د، از دیگر مباحث مطروحه در خالل جمع بندی ارائه 
ش��ده از س��وی امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان 

در این نشست بود.

فرمانده نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه توانس��تیم در 
شرایط تحریم و تهدید به موفقیت های زیادی دست پیدا 
کنیم گفت: در سه حوزه سطح، زیرسطح و هوا توانسته ایم 
به تجهیزات راهبردی دست پیدا کنیم و امیدواریم به زودی 

شاهد رونمایی از موتور دریایی تمام ایرانی باشیم.
به گزارش ایلنا، امیر سرتیپ دریادار شهرام ایرانی در نشست 
خب��ری افزود: امروز بزرگترین رویداد تاریخی نظامی در 
حوزه دریا توسط نیروی دریایی راهبردی ارتش با اعزام ناو 
گروه رزمی متشکل از ناوشکن همیشه ایرانی و تمام ایرانی 
جمهوری اسالمی ایران سهند و ناو بندر مکران به سالمتی 
و با اقتدا و موفقیت به اتمام رس��ید و توانس��ت ماموریت 
خود را با عبور از اقیانوس هند جنوبی و اطلس شمالی و 
پیمودن حدود 45 هزار کیلومتر در اقیانوس ها و دریاها و در 
مقابله با دریاهای خروشان و طبیعت خشن اقیانوس ها به 
اتمام رسانده و به میهن عزیزمان برگردد. فرمانده نیروی 
دریایی ارتش تصریح کرد: امروز که صحبت از ناوشکن 
سهند می شود، نشان دهنده اوج توانمندی در حوزه های 
مختلف آموزش، تعمیر و نگهداری، س��اخت، نوس��ازی و 
بهره مندی از به روزترین توانمندی های علمی و تحقیقاتی 
است که به دست جوانان و دانشمندان ایرانی و صنعتگران 
توانمندمان رقم خورده است که توانسته اند با عبور از همه 
دریاهای خروشان نماد پرچم همیشه سرافراز جمهوری 
اسالمی را به جهانیان نشان دهند. ایرانی بیان کرد: پیام 
اعزام هفتاد و پنجمین ناو گروه این است که کسانی که این 
توانمندی را باور نداشتند که امروز به این باور رسیده اند و 

دوستانمان که به این خود اتکایی می بالند و افتخار می کنند 
و می توانند از این ظرفیت به نحو مطلوب استفاده کنند.

وی گفت: ایرانیان همیشه نماد صلح و دوستی بودند و به 
هیچ کشوری چشم نداشتند ولی همیشه مورد تهدید بودند. 
افتخار ما این اس��ت که پس از پیروزی انقالب اس��المی 
توانستیم با شرایط تحریم و تهدید به موفقیت های زیادی 
دست پیدا کنیم که قابل ارائه به جهانیان است.  فرمانده 
نی��روی دریای��ی ارتش تصریح کرد: تحریم و تهدید هیچ 
گاه در برابر ایرانیان بازدارنده نیست و مردم ایران با اقتدار و 
اتکا به توانمندی های خود همواره موانع را برطرف کردند.

دریادار ایرانی ادامه داد: این ماموریت خودباوری، اقتدار و 
بالندگی ایران را نشان می دهد ، زمانی که صحبت از ناو 
سهند می شود یعنی نماد اوج خود باوری و بالندگی ایران 
در عرصه دریا و دریانوردی. فرمانده نیروی دریایی ارتش 
بار دیگر تاکید کرد:  اگر چه تحریم ها و فشار همه جانبه 
بر کشور و صنعت دفاعی کشور ما اعمال شد اما توانستیم 

با اتکا به توان داخلی تحریم ها را بی اثر کنیم.

فرمانده نيروی دريايی ارتش خبر دادوزير خارجه در نشست هم انديشی با اتاق بازرگانی مطرح كرد

رونمايی از موتور دريايی تمام ايرانی بزودیبخش خصوصی موتور محرک روابط كشورها
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سقوط ۱۵ هزار واحدی شاخص بورس
 ش��اخص کل بورس در پایان معامالت س��ه شنبه با کاهش 15 
هزار و 40۳ واحدی مواجه ش��د و در ایس��تگاه 1 میلیون و 5۲۳ 
هزار واحد متوقف ماند. به گزارش مهر ش��اخص کل نس��بت به 
روز گذشته کاهش یک درصدی داشته است. همچنین شاخص 
ه��م وزن 4۲56 واح��د کاه��ش یافت و به رقم 465 هزار و ۳51 
واحد برگش��ت. ش��اخص فرابورس هم کاهش 99 واحدی در 
پای��ان معام��الت از خ��ود نش��ان داد و به جایگاه ۲۲ هزار و 656 
واحدی دس��ت یافت. در این روز 1 میلیون و ۲0۲ هزار معامله 
ب��ه ارزش ۸ ه��زار و ۲50 میلی��ارد تومان به ثبت رس��ید و ارزش 
کل بازار سرمایه در آستانه از دست دادن جایگاه 6.1 هزار هزار 

میلیارد تومان است.

بیت کوین در یک قدمی ۵۲ هزار دالر
 سی ان بی سی خبرداد که کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا 
با صدور بیانیه تازه ای نسبت به کالهبرداری های موجود در بازار 
ارزهای دیجیتالی هش��دار داد. به گزارش ایس��نا، این کمیسیون 
به س��رمایه گذاران هش��دار داده که وارد ش��دن در پروژه ها و 
فعالیت های مش��کوک در بازار رمزارزها به طمع کس��ب س��ود 
هنگفت می تواند خس��ارت های جبران ناپذیری را به س��رمایه 
آن ها وارد کند. این هش��دار به ویژه خطاب به کس��انی بوده که 
در ارزهای مشکوک تازه عرضه شده سرمایه گذاری می کنند.
با ش��دت گرفتن روند خروج بیت کوین از صرافی های اصلی، 
قیمت این رمزارز تقویت ش��ده و این مس��اله به س��ایر ارزها نیز 
در ق��رار گرفت��ن بر روی ری��ل صعودی کمک زیادی کرد. یک 
استراتژیس��ت ارش��د ش��بکه بلومبرگ از احتمال باالی رسیدن 
قیمت بیت کوین به 100 هزار دالر تا پایان س��ال خبر داده در 
حالی که ش��مار دیگری از کارشناس��ان از روزهای سخت پیش 
رو خبر می دهند. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتالی 
در حال حاضر ۲۳50 میلیارد دالر برآورد می ش��ود که این رقم 

نسبت به روز قبل 1.6۸ درصد بیشتر شده است.

حمایت  سازمان اموال تملیکی از تولیدکنندگان 
 مدیرعامل سازمان اموال تملیکی گفت: این سازمان طی 5ماهه 
نخست سالجاری توانسته حدود 5 هزار میلیارد ریال کاال شامل 
مواد اولیه، مواد واسطه ای و تجهیزات را از طریق اعاده به چرخه 
تولید بازگرداند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳6 درصد 
رشد داشته است. به گزارش فارس محمدعلی افتخاری با تاکید 
بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان گفت: سازمان با 
استفاده از ظرفیت های موجود در جهت پشتیبانی از تولید گام های 
بزرگی برداشته و به سهم خود و در حد مقدورات از هر فرصتی برای 
حمایت از تولید استفاده نموده از جمله اینکه کاالهایی که جنبه 
تولید دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان 
کاال و کارخانه ها در صورتی که تقاضا کنند با دریافت تاییدیه از 
گمرک به خود آنها بازگشت داده خواهد شد که این موضوع بیشتر 

مربوط به کاالهای مواد اولیه، واسطه ای و تولید است. 

جذابیت اوراق مشتقه با عمق بخشی بازار
 یک کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر مزیت  توسعه ابزار مشتقه 
و ب��ازار اوراق گف��ت: یک��ی از زمینه های مهم موفقیت این ابزار، 
عمق بخش��ی و مش��ارکت سرمایه گذاران است. مهدی سوری 
در گفت وگو با فارس گفت: بورس طی س��ال های گذش��ته در 
چند نماد معامالتی ، اختیار خرید و فروش منتشر کرد که برای 
بسیاری از فعاالن حرفه ای بازار در روزها و ماه های اول جذاب 
بود و وارد این بازار شدند.وی با تاکید بر اینکه در همان دوران 
انتظار می رفت توس��عه این بازار با س��رعت بیش��تری ادامه پیدا 
کن��د، گف��ت: معام��الت این ابزار به چند نم��اد و قرارداد محدود 
ش��د و همی��ن موضوع از جذابی��ت حضور معامله گران حرفه ای 

در ابزار مشتقه کاست.
 

ارز 4200 تومانی بدور از سفره مردم 
 عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه ارز ترجیحی 
هرگز به سفره مردم نرسید، گفت: راهکار بهینه جایگزین این است 
که کاال و نهاده ها با ارز آزاد یا نیمایی وارد کشور شود و مابه التفاوت این 
ارز با ارز ترجیحی در قالب یارانه نقدی یا کاال کارت به مردم پرداخت 
شود. مسلم صالحی در گفت وگو با فارس گفت: دولت دوازدهم پس 
از مواجهه با رشد شدید حجم نقدینگی، طی تصمیمی شتاب زده 
در حوزه سیاست ارزی، بجای اینکه سیاست تک نرخی کردن ارز 
را در پیش بگیرد؛ سیاست ارز ترجیحی با قیمت 4۲00 تومانی را 
بدون توجه به اهمیت رشد تولید در دستور کار قرار داد، تا بلکه از 
این طریق بتواند با واردات کاالها از ایجاد تورم شدید در کاالهای 
اساسی جلوگیری کند.وی درباره علت شکست این سیاست افزود: 
متاسفانه به دلیل اعطای رانت های خاص، عدم برنامه ریزی صحیح 
و ناتوانی در کنترل و نظارت بر تخصیص حجم بس��یار باالیی از 
ارز در کشور، این سیاست در عمل نتوانست تهیه، واردات و توزیع 

کاالهای اساسی را به درستی مدیریت کند. 

ابالغ دستورالعمل صندوق مستغالت 
 مدی��ر نظ��ارت بر نهاد های مالی س��ازمان بورس در خصوص 
صندوق های امالک و مس��تغالت گفت: در بخش مس��کن دو 
صندوق زمین و س��اختمان و امالک و مس��تغالت تعریف شده 
که صندوق زمین و س��اختمان س��مت عرضه مسکن را تقویت 
می کند و س��رمایه ها از س��رمایه گذار جمع آوری و برای ساخت 
مس��کن اس��تفاده می ش��ود، اما در صندوق امالک و مستغالت 
بیش��تر س��مت تقاضای مسکن تقویت می شود به طوری که با 
جمع آوری سرمایه مردم، صندوق اقدام به خرید و بهره برداری 
از امالک مس��کونی و تجاری می کند. میثم فدایی بیان کرد: 
در صندوق امالک و مستغالت، امالک خریداری و اجاره داده 
می ش��ود و س��ود آن در قالب واحد های سرمایه گذاری، نصیب 
س��هامداران می ش��ود.او بیان کرد: در کشور ما، ملک به عنوان 
دارایی محسوب می شود و با توجه به افزایش قیمت مسکن در 

سال های اخیر، قدرت خرید مردم کاهش پیدا کرده است.

اقتصاد كالن

گـروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: اقتصـاد ايران دوران 
بحرانی را طی می كند، از يك سو منابع حاصل از فروش نفت 
را از دست داده ايم و از سوی ديگر با ركود بی سابقه اقتصادی 
مواجه هسـتيم. همچنين تحريم های آمريكا و توام شـدن با 
پانتومی كرونا، پيچيدگی و مشكالت را در تاريخ اقتصاد ايران 
بی نظير كرده اسـت. در اين شـرايط، تورم افسارگسـيخته، 
گرانی های بی حد و حصر، كم فروشـی و بسـياری چالشهای 
ديگـر در كنار اين مشـكالت، دولـت را در تامين هزينه های 
جـاری و اداره اقتصـاد با مشـكالت عديـده ای روبه رو كرده 
اسـت. با وجود همه اين مشـكالت، تنها نقطه اتكای دولت 
برای تامين هزينه های سرسام آور، ماليات ستانی است كه در 
سال های اخير مظاهر آن را در اشكال گوناگون ماليات بر ارزش 
افزوده، ماليات عايدی بر سرمايه، دريافت ماليات از خانه های 
خالی، دريافت ماليات از خودروهای لوكس و خانه های گران 
قيمت و بسـياری موارد ديگر مشـاهده می كنيم. اما مشكل 
اصلی اينجاسـت كه تا چه اندازه می توانيم بر ماليات سـتانی 
تمركـز كنيم و چرا تاكنون نتوانسـته ايـم دريافت ماليات را 
محقق كنيم. مهمتر از همه فرارهای مالياتی است كه همچنان 
گريبانگير اقتصاد شده و معلوم نيست چه موانعی وجود دارد 
كه نمی توانيم ماليات ستانی را به عنوان سياست كالن كشور 

اجرايی كنيم.

مالیات ستانی در دستور کار دولت � 
آنچه اکنون به عنوان چالش اصلی مطرح می ش��ود، تحوالت 
جدید با روی کار آمدن دولت رییسی است. امروز دولت رییسی 
بر اقتصاد س��الم و مبارزه با فس��اد تاکید بس��یاری دارد و در بخش 
مالیات نیز فسادهای گسترده ای وجود دارد که باعث شده درامد 
دولت بشدت کاهش یابد و در کنار آن، عده ای فرصت طلب از 
پرداخت مالیات شانه خالی کنند. اما احسان خاندوزی به عنوان 
وزی��ر ام��ور اقتصادی و دارایی دولت رئیس��ی برای نظام مالیاتی 
کشور برنامه هایی چون افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص 
داخلی به میزان 50 درصد وضعیت فعلی تا انتهای دولت سیزدهم 
ب��ا ه��دف کاهش فاصله طبقات��ی از طریق وضع پایه های جدید 
مالیات��ی )مالی��ات بر مجموع درآمد، مالیات بر عایدی س��رمایه، 
مالی��ات ب��ر ثروت و …(، هدفمند کردن معافیت های مالیاتی و 
کاهش فرار مالیاتی دارد.همچنین، در محورهای بعدی اصالح 
مالی��ات ب��ر درآم��د تولید )کاهش بار مالیاتی، مش��وق ها، تأمین 
مال��ی، هزینه های قابل قب��ول، فعالیت های دانش بنیان و …(، 
اجرای کامل قانون پایانه های فروش��گاهی و س��امانه مودیان و 
تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری و 
ارتقای حکمرانی ریال، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استفاده از 

اطالعات اشخاص ثالث و استقرار موتور ریسک جهت حسابرسی 
 مبتن��ی بر ریس��ک، وضع، اص��الح و اجرای مالیات های مختلف 
جه��ت افزای��ش نقش تنظیم��ی مالیات در اقتص��اد، تالش در 
جهت یکپارچه س��ازی نظام اطالعات تجارت، گمرک و مالیات 
و سیستمی کردن کلیه فرآیندهای مربوط به صادرات و واردات 
کاالها و خدمات، افزایش شفافیت مالیاتی و استفاده از ظرفیت 
گزارش های مردمی و بازطراحی نظام انگیزشی سازمان مالیاتی، 
اصالح نظام دادرسی مالیاتی، اصالح نظام استرداد مالیاتی جهت 
به حداقل رس��اندن زمان اس��ترداد و کاهش فرایندهای اداری و 
تالش در جهت ایجاد شناسنامه عملکرد مالیاتی بنگاه ها و مبنا 
قرار گرفتن آن در رتبه بندی اعتباری در تعامل با نظام بانکی و سایر 
مشوق های بخش تولید مورد اشاره قرار گرفته است. وزیر اقتصاد 
بارها بر هوشمندسازی مدیریت اقتصاد از جمله زیرمجموعه های 
وزارت اقتصاد تاکید و یکی از اولویت های سازمان امور مالیاتی 
را اخ��ذ مالی��ات برمبنای الگوریتم های هوش��مند اعالم کرد که 
برنامه ه��ای اصالحی خ��ود در زمینه قوانین، پایه های مالیاتی و 

سایر موارد را به زودی اعالم می کند.

نظام مالیاتی ناکارآمد � 
در این رابطه یک کارش��ناس اقتصادی با تاکید بر اینکه بس��تر 
تحقق وعده وزیر مبنی بر افزایش سهم مالیات از تولید ناخالص 
داخلی وجود دارد گفت: نظام مالیاتی در کشور ما ناکارآمد است و 
موارد زیادی برای مالیات ستانی احصا نشده  و پایه مالیاتی برای 
آن ها درنظر گرفته نشده است. همچنین، در نظام مالیاتی کشور 

معافیت ها و فرارهای مالیاتی قابل توجهی وجود دارد. حس��ین 
راغف��ر اف��زود: رقم قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی را می توان 
با اخذ مالیات از دارایی ها و سرمایه ها تامین کرد که تاکنون پایه 

مالیاتی در این راستا تعریف نشده است. 

البی و فشار برای مقابله با مالیات  � 
از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی به دلیل 
منافع گروه های قدرتمند در اقتصاد کشور و البی ها و فشارهایی 
که به مراکز تصمیم گیری وارد می کنند، محقق نمی ش��ود.این 
کارشناس اقتصادی ادامه داد: بسیاری از بنگاه های اقتصادی به 
سازمان امور مالیاتی فشار می آورند تا مشمول معافیت مالیاتی 
نش��وند، این در حالی اس��ت که این بنگاه ها از یارانه هایی چون 
انرژی استفاده می کنند و از حمایت های مالی برخوردار هستند. 
راغفر بیان کرد: اگر اصالحات اساس��ی در نظام مالیاتی کش��ور 
ص��ورت بگیرد و فش��ارهای صاحبان قدرت به س��ازمان های 
مربوطه برای دور زدن پرداختن مالیات در دولت جدید کاهش 
پی��دا کن��د، وعده ه��ای مالیاتی وزیر اقتص��اد نیز قابلیت تحقق 

خواهد یافت. 

 � اصالح روش مالیات گیری
در حال��ی ک��ه وزی��ر اقتصاد بر مالیات س��تانی تاکید دارد، وزیر 
صمت س��عی می کند دریافت مالیات برای بنگاههای تولیدی 
را کاهش دهد. این در حالی است که فرارهای مالیاتی همچنان 
در حال انجام است و نورافکن سازمان امور مالیاتی تنها باالی 

س��ر تولیدکنندگان و بخش های ش��فاف اقتصاد روشن شده، اما 
وزیر صمت قصد دارد مالیات بر تولید از ۲5 درصد به 10 درصد 
ظرف 4 سال کاهش دهد، موضوعی که باید دید چقدر در شرایط 
کنون��ی اقتص��اد ایران و با افزایش روزافزون اتکا به درآمدهای 
مالیاتی برای گذران امور دولت عملیاتی خواهد بود. در این رابطه 
یک کارش��ناس اقتصادی گفت: مهم ترین پیش ش��رط کاهش 
مالیات تولید از ۲5 به 10 درصد اعمال کامل اصالحات مالیاتی 
یعن��ی تکمیل زیرس��اخت های اطالعاتی، اصالح معافیت ها و 
اصالح روش مالیات گیری است. وحید عزیزی گفت: کاهش 
مالی��ات تولی��د از ۲5 درصد به 10 درصد می تواند حتی در کمتر 
از 4 سال و طی ۳ سال نیز انجام شود منتهی شروطی دارد که 
حتم��ًا بای��د به عنوان پیش نیاز اجرا ش��ود.وی افزود: مهم ترین 
پیش شرط اعمال کامل و دقیق اصالحات مالیاتی است؛ یعنی 
تکمیل زیرس��اخت های اطالعاتی، اصالح معافیت ها و اصالح 
روش مالیات گیری از ش��رکت ها و اش��خاص حقوقی باید به 

صورت کامل اعمال شوند..

سودآوری کاهش مالیات تولید � 
عزیزی با تاکید بر اینکه در صورت اعمال این اصالحات در نظام مالیاتی، 
کاهش مالیات تولید امکان پذیر است و حتی به سود دولت نیز تمام 
می شود گفت: وقتی نرخ مالیات تولید ۲5 درصد است، فرار مالیاتی هم 
به مراتب بیشتر می شود از این رو کاهش نرخ به افزایش تمکین مالیاتی 
کمک می کند.این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین در صورتی که 
این مالیات از طریق مالیات بر اشخاص یا مالیات بر تقسیم سود سهام 

جایگزین شود، کاهش درآمدی متوجه دولت نخواهد شد.

کاهش مالیات تولید امکانپذیر است � 
عزیزی با اعالم اینکه با توجه به عدم تکمیل زیرساخت ها، در حال 
حاضر عماًل شرکت ها مالیات ۲5 درصدی نمی دهند و اغلب کمتر 
از این ارقام می پردازند گفت: وقتی این نرخ کاهش یابد فشار روانی 
کاهش می یابد و به همان تناسب دغدغه اظهار مالیات و عدم تمکین 
مالیاتی از بین می رود.وی تاکید کرد: لذا هزینه وصول کاهش می یابد 
و تولید سود بیشتری کرده و این سود را صرف توسعه خود می کند.
عزی��زی در م��ورد کاهش پلکانی نرخ مالیات تولید، گفت: لزومی به 
کاهش پلکانی نیست و در صورت اجرای پیش شرط ها، می توان در 
یک مرحله نرخ را حتی ظرف ۳ سال به صورت یک باره کاهش داد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: دولت باید توجه داشته باشد که اگر 
این اقدام به تنهایی انجام شود سیاست ناقصی خواهد بود و مضرات 
دیگری به دنبال خواهد داشت، به گونه ای که تنها شاید کمک حال 
بخشی از جامعه باشد و از آن طرف نظام مالیاتی و درآمدهای دولت 

دچار خسران شود.

تجارت دیدگاه های صاحب نظران را بررسی کرد

چالش های مالیات ستانی در ایران

اخبار كوتاه

دولت بايد با راهكارهای منطقی با تورم مقابله كند

توزیع کاالهای اساسی در بین اقشار آسیب پذیر 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی گفت: تورمی که طی چند 
سال گذشته و در همه ی سطوح داشتیم و خیلی هم وحشتناک بوده، 
یک ساله یا دوساله پایین نمی آید. اگر عزمی برای کاهش نرخ تورم 
وجود داشته باشد و روی همه ی مولفه های تاثیرگذار بر افزایش نرخ 
تورم کار شود، در آن صورت می توانیم بگوییم که ظرف چند سال 

آینده به تدریج شاهد کاهش نرخ تورم خواهیم بود. 
مصطفی شریف در مورد اقدامات دولت برای حمایت از اقشار ضعیف 

جامعه گفت: دولت باید دستمزدها را به شکل منطقی افزایش دهد. 
همچنین توزیع کاالهای اساسی و غیرنقدی بین اقشار آسیب پذیر 
جامعه باید در این دوره انجام شود و البته مراقب فسادی که ممکن 
اس��ت در مس��یر توزیع کاالها به وجود آید، باش��یم. وی تاکید کرد: 

باید به شکل صحیح هم دستمزدها را افزایش دهیم و هم با توزیع 
کاالهای غیرنقدی و اساس��ی تا حدودی فش��ار وحشتناکی که بر 
دوش این اقش��ار افتاده را کم کنیم تا وضعیت در آینده بهتر ش��ود.  
شریف در انتقاد به دیدگاهی که افزایش دستمزدها را دلیل افزایش 

نرخ تورم می داند، گفت: مسئله ی تورم بحث بسیار مهم و فراگیری 
است و برخی آن را به دستمزد تنزل می دهند. تورم به لحاظ نظری 
علل بنیادین و روانی و عارضی دارد و هر کدام از اینها مورد بحث 
قرار گرفته است. حتی جنبه ی اقتصادی تورم، ابعاد مختلفی دارد؛ 
ممکن اس��ت فش��ار از طرف تقاضا، یعنی افزایش سرمایه گذاری، 
مصرِف بدون تولید و هزینه های عمومی از عوامل ایجاد تورم باشد 

و یا فشار بر هزینه ها مثل همین افزایش دستمزد. 

پرداخت حضوری غیرتماسی با گوشی در 20 هزار نقطهوعده خارج کردن تعاون از کنج عزلت در دولت سیزدهم 
وزیر کار با بیان اینکه در دولت سیزدهم بخش تعاون را از کنج عزلت خارج می کنیم، 
گفت: برای توسعه نوآوری و صادرات در بخش تعاونی اقدامات الزم صورت خواهد 
گرفت. به گزارش مهر، حجت اهلل عبدالملکی با بیان اینکه تعاونی مبنای دینی، عقلی، 
ُعرفی و قانونی دارد گفت: سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی برای پیشرفت اقتصاد 5 
رکن شامل مردمی بودن، عدالت محور بودن، دانش بنیان بودن، درون زا و برونگرا بودن 
را مورد تأکید قرار داده که سه رکن مردمی، عدالت محور و درون زا در بخش تعاونی 
وجود دارد و ما باید کمک کنیم تا برونگرایی یعنی توسعه صادرات و دانش بنیانی یعنی 

گسترش نوآوری و فناوری در بخش تعاون عملیاتی شود.وزیر تعاون افزود: در فعالیت های اقتصادی محور را باید تعاونی 
قرار دهیم. اگر از ابتدا این رویکرد را داشتیم، اهداف اسناد باالدستی همچون سهم ۲5 درصدی تعاون از اقتصاد تاکنون 
محقق می شد اما هم اکنون وضعیت به شکلی است که برای تحقق این هدف چشم اندازی نمی بینم.عبدالملکی ادامه 
داد: وقتی اصل اقتصاد، تعاون باشد همه بانک ها اولویتشان حمایت و توسعه این بخش خواهد بود. همچنین قالب اولیه 

برای مجموعه های استارت آپی و دانش بنیانی، تعاونی خواهد بود.

معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت : فراهم آوردن س��رویس پرداخت 
حضوری غیرتماسی با استفاده از گوشی تلفن همراه که ذیل عنوان پروژه »کهربا« 
در ش��بکه بانکی و پرداخت کش��ور از مدتی قبل آغاز ش��ده، با اضافه ش��دن شمار 
دیگری از بانک های ایران به مرحله بهره برداری گس��ترده نزدیک ش��ده اس��ت. 
مهران محرمیان در گفت وگو با ایس��نا با بیان اینکه ایجاد زیرس��اخت های فنی و 
مقرراتی برای پرداخت های حضوری بدون نیاز به همراه داشتن کارت و وارد کردن 
رمز در دستگاه های کارتخوان، از مدت ها قبل به عنوان یکی از اولویت های بانک 

مرکزی در شبکه پرداخت الکترونیکی کشور مطرح و تالش هایی هم برای پیاده سازی آن در جریان بود، گفت: با 
همه گیری ویروس کرونا و ضرورت کاهش تماس های فیزیکی با ابزارهای پرداخت، تسریع این پروژه در دستور 
کار قرار گرفت.محرمیان ادامه داد: تصمیم برای تسریع در عملیاتی کردن پرداخت حضوری غیر تماسی، اکنون 
پروژه کهربا را به نقطه ای رس��انده که با حضور س��ه بانک بزرگ کش��ور و همکاری یکی از ش��رکت های پرداخت 

الکترونیکی قابلیت انجام تراکنش غیرتماسی در بیست هزار نقطه به سهولت امکان پذیر است.

عض��و هی��ات مدیره خانه صمت گف��ت: ارزش گذاری 
فناوری های پیش��رفته در کش��ور متولی خاصی ندارد و 
اگر هم ارزش گذاری شود بانک ها، دارایی های ملکی را 
ب��ه ج��ای دانش فنی به عنوان وثیقه و آورده می پذیرند، 
اما دانش فنی که قرار اس��ت امکانات و تجهیزات را به 
محصول و ارزش افزوده تبدیل کند، پذیرفته نمی شود. به 
گزارش فارس، آرمان خالقی افزود: در کشورهای پیشرفته 
دنی��ا مراک��زی وجود دارند که دانش فنی و فناوری های 
پیشرفته را ارزش گذاری و به عنوان دارایی نامشهود ثبت 
می کنند و حتی بر مبنای این ارزش گذاری، سرمایه گذار 

در طرح مشارکت می کند.
وی گفت: مجلس باید در این باره پیشقدم شود و نهادی 
را متولی ارزش گذاری دانش فنی و فناوری در کشور قرار 
دهد. تنها در این صورت است که سرمایه گذار می تواند به 
راحتی وارد سرمایه گذاری در حوزه فناوری های پیشرفته 
ش��ود. وی با بیان اینکه ارتباط میان صنعت و دانش��گاه 
حلقه مفقوده در کش��ور اس��ت افزود: دانش��گاه ها باید در 

مس��یر فناوری های کاربردی فعالیت کنند و تحقیقات 
آنها قابلیت مصرف داشته باشد. دانشگاه و دانشجو نباید 
م��درک مح��ور و پای��ان نامه محور باش��ند. از این رو اگر 
بتوانیم این دو رکن را به هم متصل کنیم و پایان نامه ها 
بر اساس دغدغه های صنعت تنظیم شود شاهد خروجی 
افراد متخصص و توانمند از دانشگاه ها خواهیم بود که 
می تواند مش��کلی از مش��کالت کشور را حل کند.  عضو 
هی��ات مدی��ره خانه صمت ادامه داد: موضوع بعدی ثبت 
معنوی فناوری های پیش��رفته در کش��ور است. اگر چه 
قانون مالکیت معنوی را در کش��ور داریم اما این قانون 
پاس��خگوی نیازهای امروز کش��ور نیست و باید در حوزه 
قیمت گذاری و معامالت دانش فنی به روز شود. در این 
ب��اره ق��وه قضاییه هم باید پای کار بیاید، زیرا افرادی که 
مالک فناوری بودند به راحتی فناوری آنها کپی برداری 
و سرقت می شود. در نتیجه دعوای مختلفی در این حوزه 

پیش آمده و خواهد آمد.
از سوی دیگر دبیر اولین همایش صنایع فناورانه و پیشرفته 
ایران از موازی کاری نهادها و سازمان های متولی توسعه 
فناوری های نو در کشور و عدم ارتباط موثر و هم افزایی 
آنها با یکدیگر انتقاد کرد. س��ینا س��نجری افزود: اگر چه 
نهادها و س��ازمان هایی حمایت از نوآوری و پژوهش در 
موضوع فناوری و توس��عه علمی و صنعتی کش��ور فعال 
هستند اما به علت اینکه از دستاوردها و طرح های یکدیگر 
اط��الع ندارن��د مواقعی موازی کاری کرده و مکررا باعث 

هدر رفت چندین باره منابع قبلی می شوند.

وزی��ر ارتباط��ات ب��ا بیان اینکه هم اکنون ش��اهد وجود 
پرونده ه��ای متع��دد کالهب��رداری و تخلف در فضای 
مجازی هستیم اما ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم 
در ای��ن زمین��ه وجود ن��دارد، گفت: ما به هیچ وجه دنبال 
مسدودس��ازی و محدودسازی کسب وکارها نیستیم. اما 

معتقدیم این فضا باید نظم داشته و نظام مند باشد.
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور با بیان اینکه حاکمیت 
پلتفرم ها مشکل تمام دنیاست افزود: اگر مدل حکمرانی 
فضای مجازی برای ظرفیت های موجود داش��ته باشیم 
می توانی��م ش��اهد حل برخ��ی مش��کالت اقتصادی، 

اشتغالزایی، امنیتی و فرهنگی در کشور باشیم.
وی گفت: حاکمیت باید حافظ منافع مردم باشد و از حقوق 
مردم محافظت کند. هم اکنون شاهد وجود پرونده های 
متعدد کالهبرداری و تخلف در فضای مجازی هستیم اما 
ابزار مناسب برای احقاق حقوق مردم در این زمینه وجود 
ندارد. از سوی دیگر در زمینه تعامالت سیاست خارجی 
هم موفق به متقاعد کردن پلتفرم ها برای حفظ قوانین و 

مقررات کشورمان نبوده ایم.
وی ادامه داد: نگاهمان ایجابی و فرصت محور است. در 
صورت اس��تفاده درست از این فضا می توانیم میلیون ها 
شغل ایجاد کنیم؛ ما به هیچ وجه دنبال مسدودسازی و 
محدودسازی کسب وکارها نیستیم. اما معتقدیم این فضا 
باید نظم داشته و نظام مند باشد و هم از فرصت ها حداکثر 
اس��تفاده را داش��ته باش��یم. ما هر جا خواستیم، توانستیم 
و موفق بودیم. پلتفرم های بس��یار موفقی راه انداختیم. 

حس��اس تر از پلتف��رم بانکی وجود ن��دارد؛ این پلتفرم ها 
به صورت بومی در کشور راه اندازی شده و مردم استفاده 
می کنند و در هر ساعت میلیون ها تراکنش در آنها اتفاق 
می افت��د. وزی��ر ارتباطات با اش��اره به ع��دم موفقیت در 
راه اندازی پلتفرم های مربوط به ش��بکه های اجتماعی و 
پیام رسان بومی گفت: در مورد شبکه پیام رسان با حمایت 
گلخانه ای و کار نمایشی نمی توان کار کشور را راه انداخت. 
بای��د مدل اقتصادی برای پلتفرم ها دیده ش��ود. مطابق 
مصوبه طرح کالن ش��بکه ملی اطالعات، از راه اندازی 
پیام رسان و سایر خدمات پایه کاربردی حمایت کنیم و 

در این زمینه بسته حمایتی ویژه دیده ایم.
زارع پور در خصوص نگرانی مردم از قطع اینترنت جهانی 
ب��ا ایجاد ش��بکه ملی اطالع��ات گفت: صفر تا صد الیه 
زیرساخت شبکه ملی اطالعات در اختیار وزارت ارتباطات 
است. معنای این جمله این است که یک کسب وکار برای 
راه اندازی یک پلتفرم خرید و فروش، نیازمند خرید یک 

سرور و قراردادن آن در یک مرکز داده است.

وزير ارتباطات بر اهميت فضای مجازی تاكيد كردخالقی از نبود متولی درارزش گذاری فناوری های پيشرفته انتقاد كرد

دنبال مسدود يا محدودسازی كسب وكارها نيستيمبی توجهی نظام بانكی به دانش فنی
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راه اندازی باغ تحقیقات گیاهان دارویی در قم
 

مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز ش��هرداری قم از 
راه ان��دازی ب��اغ تحقیقات گیاهان دارویی با 50 گونه دارویی در 

بوستان علوی در آینده نزدیک خبر داد.
پیام جوادیان با اشاره به راه اندازی باغ تحقیقات گیاهان دارویی 
در ش��هر قم اظهار کرد: تحقیق بر گیاهان دارویی و بررس��ی 
سازگاری با فضای سبز شهر قم از سال 90 در این شهر در قالب 
طرح تحقیقاتی آغاز شد و این طرح تحقیقاتی در دو دوره سه 
س��اله ادامه پیدا کرد و تعدادی از گیاهان دارویی اقلیم اس��تان 
و دیگر اس��تان های مش��ابه جمع آوری و مورد تحقیق و بررسی 
قرار گرفت که چندگونه ازجمله گیاه مغربی زرد، آرتیشو، پونه 

وحشی و… وارد فضای سبز شهر قم شد.
 وی با تأکید بر اینکه این مرکز تحقیقاتی طی دو دوره سه ساله که 
ادامه پیدا کرد بنا دارد حفظ  شده و با توسعه به عنوان باغ گیاهان 
دارویی در بوستان علوی تکمیل شده و به صورت دائمی فعال 
باشد تصریح کرد: با تکمیل مجموعه امکان بازدید شهروندان 
نیز فراهم شده و شهروندان می توانند از این کلکسیون گیاهی 

بازدید داشته باشند.
 مدیرعامل س��ازمان پارک ها و فضای س��بز شهرداری قم ابراز 
کرد: در این مجموعه از انواع گیاهان دارویی سازگار استفاده شده 
تا ش��هروندان الگوبرداری کرده و در فضای س��بز خانگی خود 

از آن ها استفاده کنند.
 وی خاطر نشان کرد: گیاه مغربی زرد، رزماری، اسطوخودوس، 
پونه، نعنا، آویشن دنایی و… در این مجموعه کشت شده است 
ک��ه ت��الش داری��م بیش از 50 گونه را در این مجموعه کش��ت 

کرده و در معرض دید عموم قرار دهیم.

نوسازی شبکه آبرسانی شهر آب پخش 
دشتستان

بوشهر -تجارت :مدیر امور آب و فاضالب شهرستان دشتستان 
از نوسازی یک هزار و 650 متر شبکه آبرسانی شهر آب پخش 
خبر داد و اظهار داش��ت: یک هزار و 650 متر از ش��بکه توزیع و 
100 فقره انش��عاب آب ش��هر آبپخش از محل تبصره ۳ و منابع 

داخلی در محله های دارای مشکل، نوسازی شد.
حسین رمضانی تجهیز ۲ اکیپ تعمیرات و بکارگیری حداکثر 
امکانات موجود و رفع گرفتگی شبکه توزیع در ۲5نقطه از آب 
پخش را از دیگر اقدامات دانس��ت و افزد: تانکرهای آبرس��انی 
برای آبرس��انی س��یار به محله هایی که به دلیل گرفتکی خط 

لوله، دچار مشکل کمبود آب بودند بکارگیری شد.
وی اضافه کرد: با توجه به قرارداد منعقد شده، 500 متر دیگر 
از شبکه توزیع آب و نوار حفاری آب پخش در هفته های آینده 

نوسازی و ترمیم می شود.

بررسی مشکل پروژه پل غیر همسطح شهرک 
صنعتی خیر آباد

جهت بررسی مشکل پروژه پل غیر همسطح شهرک صنعتی 
خیر آباد، صالحی معاون دادس��تان اراک در محل حاضر ش��د 
و از نزدی��ک ب��ه بررس��ی آن پرداخ��ت. در این بازدید، مهندس 
میرزایی مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان مرکزی 
عنوان کرد که برای این پروژه، اس��تانداری مرکزی، ش��رکت 
شهرک های صنعتی، و شرکت خدماتی این شهرک، متعهد به 
انجام وظایف خود بوده اند که به دلیل مشکالت مالی به انجام 
نرسیده است. اما اینک سازمان شهرکها برای به ثمر نشستن 
آن مبلغ 100 میلیارد ریال در نظر گرفته است. در ادامه معاون 
دادستان اراک، ضمن بازدید از شهرک صنعتی خیر آباد خواستار 
زمان بندی کامل برای انجام پروژه مذکور از س��وی ش��رکت 
شهرکها و راه و شهرسازی استان شد. در این بازدید که منجر 
به یک جلس��ه ویژه هم ش��د، حل مش��کل معارضین زمینهای 
شهرک خیرآباد و جابجایی تیرهای چراغ برق نیز بررسی شد. در 
این بازدید و جلسه، امام جمعه معصومه و هیات مدیره شرکت 

خدماتی شهرک خیرآباد هم حضور داشتند.

بررسی مشکل فاضالب شهر شاندرمن
ب��ه منظ��ور رفع مش��کل فاضالب ش��هر ش��اندرمن، اعضای 
 ش��ورای این ش��هر با مدیرعامل شرکت آب و فاضالب گیالن

 دیدار کردند.   
به گزارش دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و 
فاضالب استان گیالن؛ در این جلسه نحوه اجرای پروژه جمع 
آوری و دفع بهداشتی فاضالب خیابان فرهنگیان، شهید بنداد، 
شهید نیاکان، بلوار شهید عبدی، کوی میعاد، خیابان فرودسی، 
ش��هید عبدالحس��ین زاده، ش��هید یوسفیان، ولیعصر )عج ا...( و 

کوی بهاران و ارغوان مورد بررسی قرار گرفت.

شبکه برق روستای چمغازی  وارد مدار شد
،مدیر امور برق منطقه یک اهواز اظهار داشت: به منظور بهره 
مندی بخش های توسعه یافته و جدید االحداث روستاهای اهواز 
از برق پایدار، ش��بکه برق روس��تای چمغازی با اعتبار 6 میلیارد 

و ۸91 میلیون ریال به بهره برداری رسید.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق اهواز،مدیر 
امور برق منطقه یک اهواز اظهار داشت: به منظور بهره مندی 
بخش های توس��عه یافته و جدید االحداث روس��تاهای اهواز از 
برق پایدار، ش��بکه برق روس��تای چمغازی با اعتبار 6 میلیارد و 

۸91 میلیون ریال به بهره برداری رسید.  

اخبار كوتاه

شهرستان ها

اطلس سرمایه گذاری اردبیل تدوین شدافتتاح اولین کورت پارکی اسکواش همدان 
همدان- رئیس هیئت اسکواش استان همدان گفت: اولین کورت پارکی اسکواش 

همدان با همکاری شهرداری افتتاح می شود.
اس��داهلل ربانی مهر با اش��اره به س��اخت اولین کورت پارکی و آموزشی اسکواش در 
همدان اظهار داشت: با همکاری شهرداری منطقه یک همدان نخستین کورت 
اسکواش پارکی با هدف جذب و آشنایی شهروندان در همدان ساخته می شود.

وی افزود: بدون شک ساخت این کورت به آشنایی شهروندان با ورزش اسکواش 
و معرفی این رشته ورزشی کمک شایانی خواهد کرد.

ربانی مهر با بیان اینکه اسکواش استان همدان در مسیر پیشرفت قرار گرفته است، بیان کرد: برنامه ریزی، اتحاد 
و همدلی اعضای هیئت در کنار ارتباط با مجموعه های دولتی و خصوصی باعث شده تا رشته اسکواش در استان 
همدان در مس��یر پیش��رفت قرار گیرد. رئیس هیئت اس��کواش استان همدان عنوان کرد: محدودیت های کرونایی 
باعث شده کمی در اجرای برنامه های خود دچار مشکل شویم. وی با اشاره به لزوم رشد زیرساخت های اسکواش 
اس��تان همدان گفت: در حال حاضر اس��تان همدان دارای دو کورت تخصصی فعال، یک پروژه بزرگ بین المللی 

۳ کورته که در حال ساخت است.

 اردبیل- معاون امور اقتصادی استاندار اردبیل گفت: اطلس سرمایه گذاری استان 
اردبیل در قالب سامانه ای طراحی و در اختیار متقاضیان قرار گرفت.

ارژنگ عزیزی معاون امور اقتصادی اس��تاندار اردبیل اظهار کرد: بر اس��اس این 
سامانه اطالعات جامع و کامل از ظرفیت های سرمایه گذاری در استان اردبیل اعم 
از بخش صنعتی، معدنی، کش��اورزی، گردش��گری و خدمات در اختیار متقاضیان 
به ویژه سرمایه گذاران و کارآفرینان قرار می گیرد تا بر اساس آن طرح های خود 
را انتخاب کنند. وی تصریح کرد: در این س��امانه جامع س��عی ش��ده تا به ش��کل 

همه جانبه توانمندی های اس��تان در حوزه س��رمایه گذاری، زیرس��اخت های فراهم ش��ده در ش��هرک ها و نواحی 
صنعت، حریم مورد نظر و سایر امکانات مورد نیاز به سرمایه گذاران معرفی شود تا آنها با در نظر گرفتن همه این 
ش��رایط تصمیم گیری برای س��رمایه گذاری را انجام دهند. معاون امور اقتصادی اس��تاندار اردبیل انجام این فرآیند 
را تس��هیل گری در مس��یر س��رمایه گذاری و کارآفرینی اعالم کرد و گفت: نباید این اقدام به صورت چش��م بس��ته و 
بدون ارائه اطالعات دقیق به انجام برسد چرا که سرمایه گذار به دنبال سودآوری است و کوچک ترین بی مهری 

و خلف وعده او را از استان فراری داده و امکان حضورش در سایر استان ها را به وجود می آورد.

رفع گره های ترافیکی محورهای منتهی به مرز بین المللی مهران 
  مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ایالم از اتخاذ تدابیر الزم جهت رفع نقاط پرحادثه 

وگره های ترافیکی محورهای منتهی به مرز بین المللی مهران خبر داد.
عبداهلل بهادری ظهر امروز در جلسه ستاد اربعین استان اظهار داشت: با توجه به اجرای 
عملیات راهس��ازی در محورهای ارتباطی اس��تان، تدابیر الزم برای رفع نقاط پرحادثه 

وگره های ترافیکی در شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: عملیات راه سازی در چند نقطه محور کرمانشاه- ایالم- مهران در جریان 
است، اما به گونه ای برنامه ریزی صورت گرفته که در صورت افزایش حجم ترافیک 

این محور خللی در روند رفت و آمد خودروها وجود نداشته باشد.

مدیرکل راه و شهرس��ازی اس��تان ایالم گفت: ظرف دو هفته آینده واریانت چهار خطه 
محور ایالم- سرابله در محدوده تونل آزادی آسفالت شده و زیر بار ترافیک قرار خواهد 
گرفت، ضمن این که محور ایالم به مهران در محدوده تونل راه کربال مس��یر جهت 

عبور اضطراری آماده خواهد شد.

مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 
گفت: افزایش س��قف تس��هیالت مس��کن به صورت 
پلکانی با مدنظر قرار دادن دهک های مختلف س��بب 

توسعه ساخت واحدهای مسکونی می شود.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات و اط��الع رس��انی راه و 
شهرس��ازی اس��تان سیستان و بلوچس��تان، عطاء اله 
اکبری در جلسه تبیین خط مشی، سیاست ها و برنامه 
های کالن وزارت راه و شهرسازی که بصورت ویدئو 
کنفراس��ی با حضور وزیر راه و شهرس��ازی برگزار شد، 
اظهار داش��ت: آنجایی که س��کونت و مسکن یک نیاز 
مب��رم اجتماع��ی و اولویتی مقدم بر تمام اولویت های 
دیگر اس��ت، فراهم آوردن بستر مناسب برای برآورده 
ساختن این نیاز حیاتی به ویژه برای دهک های پایین 
در آم��دی جامع��ه یکی از دغدغ��ه های در این بخش 
است که می توان با اتخاذ تدابیری نظیر افزایش سقف 

تس��هیالت ساخت مس��کن به صورت پلکانی و برای 
دهک های مختلف، حذف بهای زمین و کاهش هزینه 
ه��ای زیربنای��ی نظیر آب، برق و آماده س��ازی در این 

مسیر گام های ارزنده ای برداشت. 
وی ادامه داد: همچنین حذف فوالد و سیمان به عنوان 
کاربردی ترین  مصالح در س��اخت مس��کن از بورس و 
واگذاری به اس��تان ها، واگ��ذاری حق انتخاب متولی 
ساخت مسکن به استان ها در سایه نظارت های دقیق 
و همچنین حرکت به سمت صنعتی سازی ساختمان 
از دیگر عوامل تاثیر گذار در تحقق اهداف و سیاس��ت 
های دولت در توس��عه واحدهای مس��کونی در کشور 

محسوب می شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان 
بر تسهیل در فرآیند تامین زمین از طریق الحاق زمین 
ب��ه مح��دوده های ش��هرها تاکید کرد و گفت: در حال 
حاضر با برنامه ریزی انجام شده ۲00 هکتار در محدوده 
شهر زاهدان و 400 هکتار در دیگر شهرهای استان در 
صورت صدور مجوزهای الزم آماده الحاق به محدوده 

شهری در کمترین زمان ممکن است.
اکبری اظهار داشت: استان های سیستان و بلوچستان، 
خراس��ان جنوبی، کرمان و فارس با داش��تن 40 درصد 
مس��احت کش��ور تنها سهم ۲0 درصدی از بزرگراه ها 

را دارند.

 کرج-مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی البرز با بیان 
اینکه بیش از یک هزار و ۸0 تعاونی فعال در استان وجود 
دارد،گفت:ای��ن تعاونی ه��ا در حوزه های مختلف مانند 
مس��کن، خدمات، کش��اورزی و صنعت فعال هستند. 
حس��ین فالح نژاد در جلس��ه تجلیل از تعاونی های برتر 
ک��ه در اداره کل تع��اون، کار و رف��اه اجتماعی اس��تان 
البرز برگزار شد، اظهار کرد: جمعی از منتخبان بخش 
تعاون در قالب جش��نواره تعاونی های برتر اس��تان در 
این جلس��ه حضور دارند که در طول یک فرآیندی که 
شاید بیش از سه ماه طول کشیده تعدادی از تعاونی ها 
در س��امانه هوش��مند بخش تعاون ثبت نام و مواردی 
را پیوس��ت کردند. وی ادامه داد: پس از بررس��ی های 
صورت گرفته توس��ط کمیته داوران، این تعاونی ها به 
عنوان تعاونی های برتر اس��تان در بخش های مختلف 

به مناسبت هفته تعاون انتخاب شدند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز با بیان 
اینکه بیش از یک هزار و ۸0 تعاونی فعال در اس��تان 
وج��ود دارد، تصری��ح کرد: این تعاونی ها در حوزه های 
مختلف از جمله مسکن، خدمات، کشاورزی و صنعت 

مشغول ارائه خدمت هستند.
وی بیان کرد: بخشی از اقتصاد که به دو بخش اقتصاد 
دولتی و خصوصی تقس��یم ش��ده، توسط این تعاونی ها 

در حوزه راهبری هدایت می شوند.

فالح نژاد خاطرنشان کرد: در سایه تعاملی که بین اداره 
کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون وجود دارد، 
علی رغم اینکه مسائلی که در حوزه تعاون وجود دارد 

به خوبی مدیریت می شود.
وی ب��ا بی��ان اینکه در این راس��تا کمیت��ه ای با عنوان 
کمیته رسیدگی به مشکالت تعاونی های مشکل دار در 
زمینه پیش بینی پیشگیری و حل مسائل تشکیل شده 
است، گفت: این کمیته هر چهارشنبه با تشکیل جلسه، 

تعاونی ها در آن مورد بررسی قرار می گیرند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز اظهار 
ک��رد: آنچ��ه به عنوان رویکرد تع��اون در حوزه وزارت 
متبوع و تشکالت تعاونی ها در سال جاری جز اهداف 
بوده آغاز و در حال انجام است و اجرای سیاست برون 
س��پاری تعاونی ها در دس��تور کار اداره تعاون و وزارت 

خانه است.

بيش از هزار تعاونی فعال در البرز وجود داردتوسعه مسكن در گروه افزايش تسهيالت به صورت پلكانی 

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان همدان خبر داد: در حوزه 
معاونت آموزش و پژوهش این جمعیت یک هزار و 1۲۸ دوره 
آموزش��ی حضوری و غیر حضوری تعریف ش��ده که در خالل 

این دوره ها حدود 75 هزار نفر آموزش دیدند.
 علی س��نجربگی در گفت وگو با روزنامه تجارت ضمن تبریک 
هفته دولت، گفت: جمعیت هالل احمر استان همدان در قالب 
س��ازمانی مردم نهاد در مقاطع مختلف به صورت داوطلبانه به 

ایفای نقش می پردازد.
وی افزود: این جمعیت عالوه بر ورود به مخاطرات طبیعی مانند 
سیل، زلزله و غیره در حوزه حوادث انسان ساخت نظیر حوادث و 
سوانح جاده ای نیز ورود پیدا می کند تا از بروز خسارت و آسیب 

جلوگیری و یا میزان حوادث را کنترل کند. 
مدیر عامل جمعیت هالل احمر اس��تان همدان تش��ریح کرد: 
معاونت های پنجگانه امداد و نجات، امور جوانان، امور داوطلبان، 
آموزش و پژوهش و معاونت بهداش��ت، درمان و توان بخش��ی 
تمام توان خود را به کار بسته اند تا مخاطرات طبیعی و انسانی 

کمترین آسیب را برای هموطنان ایجاد کنند. 
وی با اعالم آمار حوادث و خدمات امدادی ش��عب به تفکیک 
ن��وع حادثه، بیان کرد:  بیش��ترین اع��زام نیروهای عملیاتی در 
ح��وزه ج��اده ای بوده ک��ه پیرو آن یکصد و 1۸ عملیات جاده ای 

انجام شده است.
سنجربگی ادامه داد: از میان حوادث رخ داده در پنج ماهه نخست 
س��ال، 50 درصد مربوط به حوادث جاده ای بوده و خوش��بختانه 
طی مدت مذکور هیچ حادثه ای در زمینه برف و کوالک و اعزام 

نیروها به چنین حادثه ای نداشته ایم.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه در مدت مذکور ۲۲5 حادثه رخ داد که منجر 
ب��ه اع��زام ۲61 تیم عملیاتی ش��د، اعالم کرد: در این میان ۳6 
حادثه در کوهس��تان های اس��تان رخ داده که در پی آن 45 تیم 

عملیات��ی ب��ه مح��ل اع��زام و 19 مصدوم را ب��ه مراکز درمانی 
منتقل کردند.

وی با اشاره به اینکه همدان و مالیر به ترتیب با ۲7 و ۲6  درصد 
از حوادث بیش��ترین میزان اعالم حوادث و اعزام تیم عملیاتی 
را داشتند، تاکید کرد: همچنین مالیر با یکصد و 110 مصدوم 

بیشترین آمار مصدومین را به خود اختصاص داده است. 
 ای��ن مق��ام مس��ئول با بیان اینکه تیم واکنش س��ریع جمعیت 
هالل احمر استان همدان با دانش کلی درباره حوادث مختلف 
به صورت شبانه روزی آماده خدمات رسانی به هم استانی های 

عزیز هستند و اقدامات شاخصی را در این مدت انجام داده اند، 
اذعان کرد: یکی از این اقدامات عملیات امداد رسانی تیم واکنش 
سریع به مصدوم حمله قلبی و انتقال با بالگرد از دره مرادبیگ 
به بیمارس��تان فرش��چیان بود که خوشبختانه با موفقیت انجام 
ش��د. وی با اش��اره به اینکه تیم واکنش س��ریع در عملیات های 
متع��دد دیگ��ری نقش آفرینی و بی��ش از 10 عملیات را هدایت 
کردند تا سایر نیروهای امدادی در محل حاضر شوند، تصریح 
کرد: از جمله این ماموریت ها می توان به عملیات جستجوی فرد 
مفقودی توسط تیم آنست و تیم واکنش سریع در منطقه اطراف 

سد اکباتان، انجام عملیات امداد رسانی توسط تیم واکنش سریع 
و انتقال فرد مصدوم از پناهگاه یخچال به بیمارس��تان بعثت و 
همکاری با سایر ادارات و ارگان ها جهت جستجوی فرد غریق 

در سد کالن مالیر اشاره کرد.
س��نجربگی ب��ا تاکی��د ب��ر  اهمیت نقش جوان��ان و بکارگیری 
ظرفیت های موجود، گفت: خوشبختانه معاونت جوانان با تاکید 
بر فعالیت های بشردوس��تانه اقدامات مطلوبی انجام داده اس��ت 
که اجرای ویژه برنامه های مناسبتی و بشر دوستانه از شاخص 

ترین برنامه ها است.
وی اضاف��ه ک��رد: اج��رای ویژه برنامه به مناس��بت هفته منابع 
طبیعی و روز درختکاری، هفته جوان، اهداء خون، ماه رمضان، 
هفت��ه ه��الل، رحلت امام خمین��ی )رض(، هفته مبارزه با مواد 
مخ��در، وی��ژه برنامه عید غدیر خم، هفته ازدواج، هفته حجاب 
و عف��اف از جمل��ه ای��ن برنامه هاس��ت که با ش��رکت دو هزار و 
۸05 نف��ر عضو مش��ارکت کننده و 15ه��زار و 145 نفر بهره  ور 

برگزار شده است.
ای��ن مق��ام مس��ئول ادام��ه داد: همچنین اج��رای برنامه های 
پیشگیری از کرونا مانند نذر سالمت همراه با خادمان حسینی 
هالل با شرکت 961 نفر روز عضو و ارائه خدمات بهداشتی به 
46 هزار و 640 نفر از عزاداران حسینی، طرح ناظران سالمت 
با شرکت 41۸ نفر روز عضو و شش هزار و 6۲۸ نفر روز بهره ور، 
طرح ایران یاران جوان با شرکت یکصد و 6۲ نفر روز و مشارکت 
جوانان در مراکز واکسیناسیون و ارائه خدمات به ۸1 هزار و 5۳5 
نف��ر از دیگ��ر اقداماتی اس��ت که ب��ه همت  معاونت جوانان این 
جمعیت انجام ش��ده اس��ت. وی در بخش دیگری از س��خنانش 
افزود: در حوزه معاونت آموزش و پژوهش یک هزار و 1۲۸ دوره 
آموزشی حضوری و غیر حضوری تعریف شده که در خالل این 

دوره ها حدود 75 هزار نفر آموزش دیدند.

مدیر عامل جمعیت هالل احمر استان خبر داد:

آموزش 75 هزار نفر توسط جمعیت هالل احمر استان همدان 

سرپرست شهرداری اهواز خبر داد:
 تکمیل ۹۶ پروژه طرح جمع آوری آب های سطحی اهواز

 علیرضا عالی پور در هفتمین جلسه شورای اسالمی شهر اهواز 
که امروز )15 ش��هریورماه( برگزار ش��د، با بیان اینکه مش��کل 
آب های سطحی یک مشکل بین دستگاهی است، اظهار کرد: 
پس از بارندگی و آبگرفتگی آذرماه سال 9۸، موضوع جمع آوری 
و دف��ع آب های س��طحی اهواز م��ورد توجه جدی قرار گرفت و 
در نتیجه، اجرای طرح ضربتی اصالح ش��بکه موجود و تقویت 
ایستگاه های پمپاژ برای 56 نقطه بحرانی در قالب 14۲ پروژه 

در دستور کار قرار گرفت.
وی با اشاره به عملکرد خود در مدت یک ماه تصدی سرپرستی 
شهرداری اهواز، افزود: تکمیل اقدامات باقیمانده طرح ضربتی، 

برنامه ری��زی عملیاتی طرح عالج بخش��ی، 
عقد قراردادهای ترک تش��ریفات، الیروبی و 
رف��ع انس��داد خطوط و برخ��ی دیگر اقدامات 
کوتاه مدت از جمله اهم اقدامات انجام ش��ده 

هستند.
سرپرست شهرداری اهواز با اشاره به تکمیل 

96 پروژه، گفت: از مجموع پروژه های طرح جمع آوری آب های 
س��طحی 74 پروژه از این تعداد س��هم ش��هرداری، 5۳ نقطه 
مرب��وط ب��ه آبفا و 15 پروژه نیز مش��ترک هس��تند. تاکنون 6۲ 
پروژه ش��هرداری به صورت صددرصد اجرا ش��ده اس��ت اما آبفا 

تنه��ا ۲6 پ��روژه از مجموع پروژه های خود را 
تکمیل کرده اس��ت. هش��ت پروژه از مجموع 
پروژه های مشترک این دو سازمان نیز تکمیل 

شده است.
وی بی��ان ک��رد: در ح��ال حاض��ر 1۲ پروژه 
شهرداری اهواز، 10 پروژه آبفا و شش پروژه 
مش��ترک در حال اجرا هس��تند و ش��رکت آبفا هنوز کار اجرای 
17 پروژه را آغاز نکرده اس��ت. عالی پور افزود: اگر طرح جامع 
س��اماندهی آب های س��طحی به صورت صحیح اجرا ش��ود، در 
زمان بارندگی های با دوره بازگش��ت پنج س��اله که در هر نیم 

س��اعت ۲5 میلیمتر بارندگی رخ می دهد، هیچ لکه آبگرفتگی 
در ش��هر وجود نخواهد داش��ت هر چند بر اس��اس طرح ضربتی 
جمع آوری آب های سطحی و عالج بخشی، حداکثر مدت زمان 
آبگرفتگی باید شش تا هشت ساعت باشد و آب وارد منازل نشود. 
وی با تاکید بر لزوم تامین منابع مالی اجرای طرح عالج بخشی 
آب های سطحی، گفت: مسائل مالی و معارض یعنی اشخاص 
حقیقی یا عوارض زیرس��اختی )تداخل با خطوط تاسیس��ات( دو 
مانع اصلی هستند که موجب می شوند زمان بندی اجرای پروژه 
از حالت عادی خارج شود. در حالت عادی، پروژه های این طرح 

در مدت سه تا چهار ماه اجرا می شوند.
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آمادگی کامل پاالیشگاه های گاز کشور برای 
ورود به فصل زمستان

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید ش��رکت ملی گاز ایران گفت: 
در هفت ماهه سال 1400، برای 1۸ پاالیشگاه گازی که در حال 
حاضر، عملیاتی هس��تند، یک برنامه فش��رده  تعمیرات اساس��ی 
)اورهال( تجهیزات پاالیشگاهی تعریف و در زمان بندی خاص 
اجرا می شود تا با تأمین به موقع و کافی گاز، بتوانیم زمستانی گرم 
و بدون دغدغه را پشت سر بگذاریم. مسعود زردویان با بیان اینکه 
با انجام این عملیات که هدف از آن، حفظ و نگهداری سیستم در 
شرایط کارآمد است، قابلیت اطمینان ما در پاالیشگاه ها افزایش 
خواه��د یاف��ت و به این ترتیب، می توانی��م میزان فرآورش را به 
حداکثر ممکن برس��انیم و مطمئن باش��یم که انتقال پاک، ایمن 
و بهره ور گاز انجام خواهد ش��د، ادامه داد: این در حالی اس��ت که 
طی این مدت، تمام بازدیدهای دوره ای برای اطمینان از عملکرد 
دس��تگاه ها با توجه به مس��ایل ایمنی صنعت گاز که لزوم آن به 
ش��دت توصیه می ش��ود، انجام شده، ضمن آن که تعمیرات الزم 

هم در همین دوره انجام می شود. 

وزیر نیرو سخنگو ندارد
وزارت نی��رو در خصوص انتس��اب برخ��ی مواضع و دیدگاه ها به 
وزیر نیرو اطالعیه ای صادر کرد. در این اطالعیه آمده است: در 
آغازین روزهای دولت سیزدهم و در مواردی مشاهده شده مطالب 
و نقطه نظراتی منتسب به وزیر نیرو در برخی رسانه ها و فضای 
مجازی منتشر می شود. ضمن تکذیب مطالب منتشر شده، این 
روابط عمومی تاکید دارد وزیر نیرو سخنگویی ندارد و تمامی اخبار، 
مواضع، سیاس��ت ها و نقطه نظرهای علی اکبر محرابیان فقط از 

طرف شخص خودشان اعالم و اطالع رسانی خواهد شد.

نیازمند تغییر حکمرانی در بخش آب هستیم
معاون آب و آبفای وزیر نیرو با بیان اینکه نیازمند تغییر حکمرانی 
در بخش آب هستیم، گفت: حکمرانی خوب آب با توجه به چهار 
وجه محیط، اجتماعی، سیاس��ی و اقتصادی امکان پذیر اس��ت. 
قاسم تقی زاده خامسی با تاکید بر ضرورت یک مدیریت قدرتمند 
در حوزه آب کش��ور گفت: با توجه به اینکه ایران در یک منطقه 
خش��ک و نیمه خش��ک قرار دارد و ۸5 درصد مس��احت کشور در 
منطقه خش��ک و نیمه خش��ک اس��ت و از طرفی قرار گرفتن 45 
درصد جمعیت کشور در مناطقی که بیش از ۲0 درصد از منابع 
آبی را دارند و نیز پدیده تغییر اقلیم که چند س��ال اخیر ش��اهد آن 
بوده ایم، نیازمند یک مدیریت و ساز و کار قوی به ویژه در حوزه 

آب کشور هستیم. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

نیروگاه های دولتی به شرط افزایش بازدهی به صنایع واگذار می شودقطع برق در بخش خانگی به صفر رسید
مدیرکل مهندسی و نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: پس از چند هفته قطع 
برق در کشور، میزان خاموشی ها در بخش خانگی در هفته جاری، تقریبا به صفر 
رسیده است. مسعود صادقی مدیرکل مهندسی و نظارت بر توزیع شرکت توانیر 
افزود: خوشبختانه با عنایت به برنامه های تنظیم شده در همه ارکان صنعت برق در 
حوزه تولید، انتقال، توزیع، دیسپاچینگ ملی و… در این ایام با وجود همکاری های 
مشترکان مدیریت بار انجام شده و شاهد عدم قطعی برق هستیم. وی ادامه داد: اگر 
روند کاهش دما با همین روند انجام شود تا پایان هفته خاموشی صورت نخواهد 

گرفت، ولی نیاز اس��ت این همکاری ها توس��ط بخش خانگی، صنعتی و کش��اورزی صورت گیرد تا پایان این ماه و 
عبور از فصل گرما شاهد خاموشی نباشیم. مدیرکل مهندسی و نظارت بر توزیع شرکت توانیر گفت: پس از چند 
هفته خاموشی های گسترده در کشور، میزان قطعی برق خانگی در این هفته تقریبًا به صفر رسیده است و پیش 
بینی می ش��ود در روزهای آینده نیز همین روند ادامه داش��ته باش��د. صادقی در پایان تصریح کرد: قطعی برق، این 
هفته به صفر رسیده است به طوری که در بخش خانگی مجبور به اعمال خاموشی نشده ایم، خوشبختانه با توجه 
به تغییرات انجام ش��ده در مصرف و برنامه ریزی های صورت گرفته، صنایع ما در س��اعات پیک مصرف در حال 

تأمین برق صنایع خود هستند و ضرورت دارد در بخش صنعت برق الگوی مصرف رعایت شود.

مدیرعامل شرکت تولید برق حرارتی با اشاره به آمادگی دولت برای واگذاری نیروگاه ها 
به صنایع، گفت: وزارت نیرو آماده است تا در زمینه احداث نیروگاه های جدید هرگونه 
تضمین و یا تشویق را بدهد. محسن طرزطلب با تاکید بر اینکه حداکثر تولید برق 
نیروگاه های حرارتی کش��ور در بهترین ش��رایط حدود 51 هزار مگاوات است، افزود: 
حتی در شرایط ترسالی و فراهم شدن امکان استفاده حداکثری از نیروگاه های برق آبی 
این عدد از مرز 60 هزار مگاوات عبور نخواهد کرد، ولی میزان نیاز مصرف فعلی برق 
در کشور به بیش از 67 هزار مگاوات رسیده است، لذا در بهترین شرایط تولید انرژی 

باز هم دچار کسری شدید تولید برق هستیم. وی یادآور شد: در چند سال اخیر به دلیل وقوع ترسالی امکان استفاده 
حداکثری از نیروگاه های برق آبی و جابجایی بار صنایع پرمصرف برای وزارت نیرو وجود داش��ت تا بتواند به نحوی 
دوران پیک مصرف برق را مدیریت کند، اما در سال جاری به دلیل افزایش دما و بروز خشکسالی بی سابقه در کشور 
این روند تحقق نیافته و مطمئناً مشکالت پیش آمده در تابستان امسال طی سال های پیش رو نیز ادامه خواهد یافت.  
وی خاطرنشان کرد: شرکت برق حرارتی برای مدیریت شرایط یاد شده و به منظور کمک به بخش صنعت و به ویژه 
صنایع فوالد کشور آماده است تا مالکیت نیروگاه های دولتی که با راندمان ۳۳ درصد در حال فعالیت هستند، به شرط 

تکمیل آن ها و افزایش راندمان این واحدها به 4۸ درصد آن ها را در اختیار صنایع قرار دهد.

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
وزیر راه و شهرسازی خبر داد:

راه اندازی صندوق توسعه مسکن
تجارت- گروه زيربنايی: با عوض شـدن دولت و حاضر شـدن 
وزرای جديـد در محـل كارشـان حـاال زمان شـروع و عمل به 
وعده هـای داده شـده در مجلـس و بـه مردم اسـت. در همين 
خصوص وزير راه و شهرسازی در پی عمل به وعده ساخت يك 
ميليون مسكن در سال قدم های ابتدايی را برداشته و از طريق 
رايزنی با ارگان های مختلف و جذب سرمايه در حال آماده سازی 
شرايطی است كه بتواند مهم ترين وعده ای كه به مردم داده و آن 
هم خانه دار شدنشان هست را تحقق ببخشيد.  رستم قاسمی 
با تأكيد بر لزوم خلق ثروت و استفاده از توان بخش خصوصی 
برای آغاز و تكميل پروژه ها، راه اندازی صندوق توسعه مسكن بر 
اساس قانون جهش توليد، مكلف شدن بانك ها برای تأمين 3۶0 
هزار ميلياردتومان منابع برای بخش مسكن از توافق وزارت راه و 
شهرسازی با بنياد مستضفعان برای در اختيار گذاشتن اراضی 
بنياد برای توليد انبوه مسكن خبر داد.  وزير راه و شهرسازی بر 
حل مشكالت مردم در حوزه مرتبط با وزارت راه و شهرسازی 
تاكيد كرد و گفت: در حوزه راه و شهرسازی چند مسئوليت داريم 
و مهمترين آن با توجه به شرايط اقتصادی كشور اين است كه بايد 

مديران مديريت خلق ثروت و نه مديران هزينه باشيم.

مشارکت مالی مردم در پروژه ها � 
عضو کابینه دولت س��یزدهم همچنین خلق ثروت و اس��تفاده از 
ت��وان بخ��ش خصوصی برای آغاز و تکمیل پروژه های عمرانی 
را از سیاست های دولت سیزدهم در وزارتخانه راه و شهرسازی 
برشمرد و افزود: در حوزه حمل و نقل باید به دنبال راهکارهای 
جدید برویم و زیرساخت های مهم کشور را با راهکارهای جدید، 
احداث و تکمیل کنیم که یکی از روش ها تهاتر نفت با تکمیل 
پروژه های حمل و نقلی است. قاسمی توضیح داد: باید شرایطی 
را در کشور ایجاد کنیم و مشوق هایی را برای سرمایه گذاران در 
نظر بگیریم. باید تالش کنیم به جای آنکه مردم سرمایه های 
خود را در بانک بگذارند و س��ود س��پرده را دریاقت کنند برای 
مشارکت در پروژه های راه و شهرسازی، سرمایه خود را به این 
بخش وارد کنند. وی یادآور ش��د: از معاونان خود در حوزه های 
مختلف خواس��ته ام تا پیش��نهادهای خود را درباره روش های 
تکمی��ل انج��ام طرح ه��ا و مگاپروژه ها ارای��ه بدهند. وزیر راه و 
شهرس��ازی با اش��اره به اینکه قرارگاه س��ازندگی خاتم االنبیاء 

در انجام پروژه های آزادراهی و بزرگراهی بخش��ی از س��رمایه 
را توس��ط مردم تامین کرده اس��ت، افزود: در مگاپروژه ها نباید 
از مناب��ع داخل��ی دولت اس��تفاده کنیم بلک��ه باید از توان بخش 
خصوصی و مردم برای تکمیل آنها بهره مند شویم. قاسمی گفت: 
در خصوص مناطق محروم و انجام پروژه ها در آن مناطق باید 

از روش های متفاوت استفاده کنیم.

ل���زوم حمای���ت وی���ژه دولت برای تأمین مس���کن کم  � 
درآمد ها

وی در خصوص تولید س��االنه یک میلیون واحد مس��کونی در 
کش��ور با اش��اره به اینکه س��ه قشر با درآمد باال، میان درآمدی و 
اقشار ضعیف در برنامه تامین مسکن قرار دارند، افزود: ساالنه 
در کش��ور حدود ۳00 هزار واحد مس��کونی برای اقش��ار باالی 
درآمدی احداث می ش��ود که با س��رمایه خود آنهاست و آن قشر 
نیازی به کمک و تسهیالت دولتی ندارند. اقشار متوسط نیازمند 
حمایت دولت و استفاده از تسهیالت و سایر حمایت ها هستند. 
اقشار کم درآمدی و ضعیف نیز نیاز به حمایت های ویژه دولت 
نیاز دارند تا مس��کن آنها تامین ش��ود زیرا خود توان انجام آن را 

ندارند و دولت با برنامه های حمایتی ویژه اقدام می کند.

 � راه اندازی صندوق توسعه مسکن
وزیر راه و شهرسازی پنج مولفه زمین، خدمات، تامین منابع مالی، 
مواد و مصالح ساختمانی، و توان فنی و مهندسی را مولفه های 
پیش نیاز تولید مسکن در کشور عنوان کرد و با اشاره به اینکه 
در خصوص زمین در کشور کمبودی وجود ندارد، گفت: وزارت 
راه و شهرس��ازی در اراضی تحت اختیار توان تولید س��االنه یک 
میلیون واحد مسکونی در کشور را دارد. همچنین قانون جهش 
تولید مس��کن نیز بخش��ی از مش��کل زمین را برطرف می کند. 
قاس��می در ادام��ه با یادآوری اینک��ه در خصوص تامین مواد و 
مصالح س��اختمانی در کش��ور مشکل خاصی وجود ندارد، اعالم 
کرد: ایران چهارمین تولید کننده س��یمان اس��ت و هم اکنون 
ظرفیت تولید س��یمان در کش��ور ۸0 میلیون تن و ظرفیت تولید 
فوالد در کش��ور ۲۸ میلیون تن اس��ت. با توجه به اینکه تولید 
یک میلیون مس��کن در س��ال نیازمند ۳0 میلیون تن س��یمان و 
10 میلیون تن فوالد است، بنابراین مشکل مواد و مصالح برای 
س��اخت یک میلیون واحد مس��کونی در کشور وجود ندارد. وی 
راه اندازی صندوق توس��عه مس��کن را که در قانون جهش تولید 
نیز بر آن تاکید ش��ده اس��ت اقدامی موثر برای تولید مس��کن در 
کش��ور عنوان کرد و گفت: از آنجایی که مقرر ش��ده تا بس��یاری 

از درآمده��ا از جمل��ه فروش امالک و مس��تغالت وزارتخانه به 
صندوق توس��عه مس��کن بیاید، از این طریق امکان کمک به 
اقش��ار مختلف جامعه برای انجام پروژه های حمایتی و تکمیل 

آنها وجود دارد.

مکلف شده بانک ها به تأمین ۳۶۰ � هزار میلیاردتومان 
منابع بخش مسکن

عضو کابینه دولت س��یزدهم تهاتر زمین با انبوه س��ازان به منظور 
اح��داث واحدهای مس��کونی را از دیگ��ر راهکارهای تولید انبوه 
مسکن برشمرد و گفت: بانک های کشور مکلف شدند ۳60 هزار 
میلیاردتومان منابع در اختیار مسکن قرار بدهند و این یک تکلیف 
برای آنهاس��ت. قاس��می یادآور شد: بر اساس قانون، مقرر شده تا 
تمام اراضی متعلق به دولت و موسس��ات دولتی برای س��اخت 
مسکن در اختیار راه و شهرسازی قرار بگیرد. چنانچه ظرف دو ماه 
اراضی برای ساخت مسکن از سوی موسسات دولتی، وزارتخانه ها 
و س��ازمان ها معرفی و واگذار نش��ود، ثبت اس��ناد و امالک کشور 
می تواند یک طرفه سند را به نام راه و شهرسازی صادر کند. وی 
گفت: مقرر شده تا احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در 
س��طح دولت و  نه وزارت راه و شهرس��ازی تصمیم گیری ش��ود. 
قاس��می بر شناس��ایی اراضی توسط ادارات کل راه و شهرسازی 
برای احداث 4 میلیون واحد مسکونی در چهار سال تاکید کرد و 
توضیح داد: عقد تفاهم نامه با س��ازمان ها و وزارتخانه ها ونهادها 
و ارگان ها گامی موثر در تولید انبوه مسکن است و وزارت راه و 
شهرسازی بر انجام این تفاهم ها برای تولید مسکن در آینده نیز 

اهتمام خواهد داشت.

موافقت بنیاد مستضفعان برای تولید انبوه مسکن  � 
در اراضی بنیاد

وی از موافقت وزارت راه و شهرسازی با بنیاد مستضفعان برای در 
اختیار گذاشتن اراضی بنیاد برای تولید انبوه مسکن خبر داد و گفت: 
در تفاهم با وزارت صمت مقرر شده تا در تولید انبوه مسکن مصالح 
ساختمانی سیمان و فوالد به روشی متفاوت از روش موجود تامین 
شود. قاسمی احداث ساالنه یک میلیون واحد مسکونی در کشور 
را سیاس��ت پیش روی وزارتخانه و دولت برش��مرد و بر همراهی 

تمامی ارکان وزارتخانه برای این مهم تاکید کرد.

س��خنگوی س��ازمان هواپیمایی کش��وری با بیان اینکه پروازهای اربعین از ش��ش فرودگاه کش��ور انجام می ش��ود، گفت: سازمان به نحوی قیمت 
پروازهای اربعین را مدیریت می کند که زائران عزیز نگرانی بابت آن نداشته باشند. محمد حسن ذیبخش درباره پروازهای اربعین امسال اظهار 
کرد: پیش بینی ما این است که برای جابه جایی ۳0 هزار زائر اربعین به 400 پرواز به مقصد عتبات عالیات نیاز داریم. وی افزود: پروازهای برنامه ای 
موجود می توانند این تعداد مسافر را جابه جا کنند و فعال برنامه ای برای برقراری پروازهای فوق العاده نداریم. ذیبخش گفت: پروازهای اربعین از 
۲۸ شهریور تا 10 مهرماه از شش فرودگاه امام خمینی )ره(، مشهد، شیراز، اهواز، تبریز و اصفهان انجام می شود و در صورت لزوم فرودگاه های 

دیگر نیز به این فهرست اضافه خواهد شد. 

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه سامانه امالک و اسکان پس از رفع ایرادات، ظرف یکی دو روز آینده مجددا راه اندازی می شود گفت: در 
نسخه جدید کارها را آسان کرده ایم؛ بدین صورت که اطالعات سکونتی خانوارها درج شده و مالکان باید موارد را تایید یا اصالح کنند. محمود 
محمودزاده اظهار کرد: پس از انجام کارهای فنی که بر روی س��امانه امالک و اس��کان انجام ش��ده، تیم اجرایی پروژه به ما قول داده ظرف یکی 
دو روز آینده سامانه را قابل دسترس کند. طبق طرح جهش تولید مسکن چند آیتم به سایت اضافه شده که شهروندان می توانند از ویژگی های 
جدید در س��اختار این س��امانه اس��تفاده کنند. وی افزود: درج اطالعات س��کونتی خانوارها تا پایان مهرماه اس��ت. فعال نیازی برای تمدید این زمان 

احساس نمی کنیم اما اگر این نیاز را ببینیم ممکن است زمان را تمدید کنیم. 

راه اندازی سامانه امالک و اسکان به زودیانجام پروازهای اربعین از شش فرودگاه کشور

 فروش تور زمینی اربعین قطعا 
کالهبرداری است

مدیرکل دفتر حمل و نقل مس��افری س��ازمان راهداری و حمل و 
نقل جاده ای با بیان اینکه امسال حتی به سمت مقاصد مرزهای 
چهارگانه با عراق هم بلیتی فروخته نمی شود، گفت: مردم فریب 
تبلیغ��ات تورهای زمینی اربعی��ن را نخورند تمام تورهای زمینی 
کالهبرداری است. داریوش باقرجوان درباره آگهی ها و تبلیغات 
کاروان عتبات عالیات در ایام اربعین اظهار داشت: تمام تصمیمات 
در حوزه سفرها و جابه جایی زائران در ایام اربعین تابع ابالغیه ها 
و بخش��نامه های س��تاد مرکزی اربعین است. هر چند تصمیمات 
شناور است اما تا این لحظه قرار نیست هیچ گونه تردد زمینی وجود 
داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه مرزهای زمینی مسافری ایران و 
عراق در این ایام بسته است، ادامه داد: به هیچ وجه فروش بلیت 
اتوبوس، سواری کرایه و ...به عراق در ایام اربعین نداریم. مدیرکل 
دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای 
گف��ت: ه��ر گونه فروش بلیت به مقاص��د عراق برای ایام اربعین 
غیرقانونی است و شرکت های حمل و نقل هیچ فروشی ندارند و 
اساس��ا امکان خروج از مرزها وجود ندارد. باقرجوان با بیان اینکه 
امسال حتی به سمت مرزهای چهارگانه عراق بلیتی فروخته نمی 
شود، گفت: آنچیزی که تا به این لحظه به سازمان راهداری اعالم 
شده این است که اربعین امسال تردد زمینی نخواهیم داشت و حتی 

به سمت مرزهای عراق هم بلیتی برای فروش نداریم .

رونق زنجیره تولید مسکن با ساخت ساالنه یک 
میلیون واحد مسکونی

دبیرکل انجمن س��نگ تزئینی ایران گفت: اجرایی ش��دن طرح 
دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون مسکن، بخش دیگری از 
ظرفیت های بالقوه زنجیره تولید بخش مس��کن از جمله صنعت 
س��نگ های تزئینی را فعال کرده و رونق می دهد و فعاالن این 
صنعت برای اجرای این طرح آمادگی کامل دارند.  »احمد شریفی« 
دبیرکل انجمن سنگ تزئینی ایران افزود: در بخش سنگ های 
تزئین��ی ظرفی��ت ۲00 میلیون مت��ر مربعی و در بخش معادن آن 
ظرفیت ۳0 میلیون تنی وجود دارد. به گفته این مقام صنفی، اکنون 
ظرفیت بالفعل 70 تا ۸0 میلیون متر مربعی در بخش فرآوری و 
9 تا 10 میلیون تنی در بخش معدن وجود دارد، یعنی این صنعت 

با حدود یک سوم ظرفیت خود فعال است. 

علی بختیار نماینده سابق مجلس گفت: باید هرچه زودتر نسبت 
ب��ه توس��عه و تولی��د اقدام کنی��م و بتوانیم ظرف 10 س��ال آینده 
سرمایه گذاری مناسبی برای تولید حداکثری داشته باشیم در غیر 
این صورت دنیا به سمت منابع غیرفسیلی و تجدیدپذیر می رود و 
ورود سرمایه به این بخش هم جدی است. اخیرا عراق و شرکت 
فرانس��وی توتال انرژیز به منظور همکاری در چهار پروژه بزرگ 
نفتی این کش��ور قراردادی به ارزش ۲7 میلیارد دالر امضا کردند 
که به گفته پاتریک پویان، مدیرعامل توتال انرژیز این شرکت با 
سرمایه گذاری اولیه 10 میلیارد دالر فعالیتش را آغاز می کند و کار 

مهندسی بالفاصله آغاز می شود.
  وزیر نفت عراق نیز گفته مرحله نخست این قرارداد سرمایه گذاری 
۳ میلیارد دالری توتال انرژیز در پروژه ای برای تزریق آب دریا به 
مخازن نفتی و بهبود ضریب بازیافت و برداشت نفت خواهد بود. 
قراردادهای بزرگی که کشورهای منطقه بخصوص همسایگانی 
که در میادین نفتی و گازی با آنها مشترک هستیم، منعقد می کنند 
بدان جهت برای کش��ور ما دارای اهمیت اس��ت که نه از س��رمایه 
و ن��ه از دان��ش فنی بروز بین المللی برخوردار اس��ت، ضمن اینکه 
در ش��رایطی که ما در تحریم صادرات نفت بس��ر می بریم نه تنها 
خاورمیانه ای ها که نفت خیزهای دیگر دنیا هم برای برداش��ت و 
صادرات هرچه بیشتر و سریع تر منابع نفت و گاز در مسیر رقابتی 
عجیب از هیچ برنامه توسعه طلبانه ای فروگذار نمی کنند چرا که 
دنیای فردا دیگر روی خوشی به انرژی فسیلی نشان نمی دهد و 

ما همچنان نیمه راه را هم نپیموده ایم.
عل��ی بختی��ار درباره توس��عه میادی��ن نفتی عراق ب��ا همکاری 
شرکت های بین المللی و تاثیر آن بر موضوع بازار و صادرات ایران 
اظه��ار داش��ت: اخیرا عراق ق��راردادی را در جنوب بصره با توتال 
فرانسه امضا کرده، قبل از آن نیز قراردادهایی با دیگر شرکت های 
بزرگ جهان برای توس��عه میادین نفتی خود منعقد کرده اس��ت، 

مسئله این است که برخی از قراردادها در کشورهای همسایه در 
حوزه میادین مشترک تاثیر بسزایی دارد، مثال قراردادهایی که در 
میادین مشترک با غرب کارون به امضا می رسد برای ما اهمیت 
باالیی دارد. وی با بیان اینکه ما باید بتوانیم ظرفیت یک میلیون 
بش��که ای در غرب کارون ایجاد کنیم، افزود: واقعیت این اس��ت 
که در میادین ما نیز باید سرمایه گذاری جدی شده و شرکت های 
صاحب س��رمایه و دانش بین المللی و منطقه ای ورود کنند، زیرا 
متاس��فانه منابع داخلی کش��ور کفاف سرمایه گذاری در حوزه نفت 
را نمی دهند، اکنون  منابعی که متعلق به ملت ایران اس��ت بعضا 

توسط کشورهای همسایه برداشت می شود، حاکمیت باید نسبت 
به حفظ این منابع اقدام کند. 

ناظر س��ابق ش��ورای عالی انرژی در مجلس در ادامه گفت:  در 
دنیا خصوصا غرب بین همسایگان روابط یونیتیشن برقرار است، 
یعنی در میادین مشترک نفت و گازی خود به جای دو سکو یک 
س��کو احداث می کنند، به جای دو بار س��رمایه گذاری یک بار با 
هم س��رمایه گذاری می کنند، میدان را توس��عه داده و س��هم خود 
را به هر میزانی که هر یک از کش��ورها از مخزن س��هیم هس��تند، 
برمی دارند، در ایران نیز قبال قراردادهایی به این شکل امضا شده، 

مثال مذاکراتی بین ایران و عمان برای توسعه میدان هنگام انجام 
شد، عمان زیر مذاکرات زدند و کار جلو نرفت، اگر حداقل همین 
یک قرارداد به نتیجه می رسید، می توانست مبنایی باشد که میادین 
مشترک به این سمت بروند، به این ترتیب هم هزینه ها کاهش 
پیدا می کنند و هم از مخزن صیانت شده و دچار خدشه و آسیب 
جدی نمی شود.  وی با بیان اینکه موضوع از این قرار است که در 
خاورمیانه همبستگی توسعه ای و اقتصادی چندانی بین کشورها 
وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با روال کنونی توسعه میادین بخش 
زیادی از نفت در مخازن حبس می شود و این به دلیل عدم تولید 
صیانتی و برداش��ت بی رویه و غیراصولی می تواند باش��د. بختیار 
یادآور شد: اکنون در میدان مجنون سمت عراق با سرمایه گذاری ها 
و برداش��ت هایی که صورت گرفته س��مت مخزن ما آسیب دچار 
می ش��ود، اما اگر کش��ورها به س��مت توسعه مشترک بروند هم به 
لحاظ مسائل زیست محیطی و هم نگهداشت مخزن، حفظ حقوق 
ملت ها و مباحث کاهش هزینه اهمیت دارد، ضمن اینکه از لحاظ 

سیاسی هم منافعی بدنبال خواهد داشت.
وی بیان داشت: سال های گذشته توافقات و مذاکراتی بین ایران 
و عراق برای توس��عه مش��ترک میادین انجام شده که باید مجددا 
احیا شده و ادامه پیدا کند. ین نماینده سابق مجلس تاکید کرد: ما 
در زمینه سرمایه گذاری در حوزه نفت باید بیشتر بجنبیم و سریع تر 
کار را جل��و ببیری��م، زی��را با توجه به افزایش گازهای گلخانه ای و 
معاهدات و کنوانسیون هایی مثل پاریس که به صورت تهدیدی 
در دنیا وضع و اجرا می ش��ود، در س��ال های آتی با محدودیت های 
جدی در توسعه و تولید نفت مواجه می شویم، بنابراین باید هرچه 
زودتر نسبت به توسعه و تولید اقدام کنیم و بتوانیم ظرف 10 سال 
آینده سرمایه گذاری مناسبی برای تولید حداکثری داشته باشیم 
در غیر این صورت دنیا به س��مت منابع غیرفس��یلی و تجدیدپذیر 

می رود و ورود سرمایه به این بخش هم جدی است. 

مذاکرات با بغداد باید احیا شود

آسیب به مخازن غرب کارون با برداشت های عراق
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 هیچ دستگاهی حق تعطیلی 
واحد تولیدی را ندارد

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت اس��تان تهران با تاکید بر 
اینکه استمرار و فعالیت واحدهای تولیدی، هدف کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید است، گفت: هیچ دستگاهی حق تعطیلی یک 
واحد تولیدی را ندارد. به گزارش شاتا، یداله صادقی در حاشیه جلسه 
کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان تهران گفت: واحدهای 
تولیدی که مشمول قانون رفع موانع تولید هستند جهت طرح مسائل 
و مشکالت خود از طریق سامانه بهین یاب )درگاه خدماتی وزارت 
صمت( و یا با مراجعه مس��تقیم به درگاه س��تاد تسهیل، مشکالت 
و مس��ائل پیش روی تولید را وارد کرده و پس از ثبت درخواس��ت، 
مراتب در دس��تور کار س��ازمان و در کارگروه تخصصی قرار می 
گیرد. وی افزود: پس از آن، توافقات صورت گرفته در اولین جلسه 
کارگروه اصلی که روزهای یکشنبه در محل استانداری برگزار می 
شود مطرح و تصمیمات آن ابالغ می شود. دبیر کارگروه تسهیل 
و رفع موانع تولید استان تصریح کرد: خوشبختانه عمده مشکالت 
واحدهایی که از این طریق طرح موضوع شده اند به نتیجه رسیده و 
برای جلوگیری از توقف تولید از همه ظرفیت های قانونی کارگروه 

و ستاد استفاده می شود. 

قیمت سیمان با عرضه های گسترده در بورس 
کاهش یافت

به دنبال عرضه پرحجم 5۲ شرکت سیمانی در بورس کاال قیمت 
سیمان کاهش یافت؛ به گزارش خبرگزاری مهر قیمت سیمان به 
دنبال عرضه پرحجم 5۲ شرکت سیمانی در بورس کاالی ایران 
کاهش یافت، به طوری که طی روزهای گذش��ته متوسط قیمت 
هر کیلوگرم س��یمان تیپ دو که هفته گذش��ته 74۲ تومان بود، 
این هفته به 54۲ تومان به ازای هر کیلوگرم رس��ید. یک کیس��ه 
سیمان تیپ ۲ که هفته قبل ۳7 هزار تومان بود، این هفته با 10 
هزار تومان کاهش ۲7 هزار تومان شده است. تداوم عرضه های 
هفتگی باالی یک میلیون تن س��یمان در بورس کاالی ایران 
سبب شده قیمت این محصول در بازار روند کاهشی به خود بگیرد 
و آرامش به بازار سیمان کشور باز گردد؛ در این راستا روز گذشته 
ش��اهد کاه��ش قیمت ها در ب��ورس کاال بودیم. به گفته فعاالن 
بازار، این کاهش قیمت را باید به افزایش عرضه های س��یمان 
در هفته های اخیر و تداوم این روند نس��بت داد، زیرا به محض 
افزایش س��طح عرضه ها به باالی یک میلیون تن و حفظ این 
میزان در هفته جاری بازار سیمان که به دلیل قطعی برق آشفته 
شده بود و قیمت ها در بازار آزاد افزایش چشمگیری را شاهد بود، 

به تعادل رسید و کاهش قیمت ها آغاز شد.

گروه صنعت و تجارت: براساس گزارش مركز پژوهش های اتاق 
ايران، روند كاهشی شاخص مديران خريد اقتصاد )شامخ كل( 
مردادماه، با شـيب كمتر نسـبت به تيرماه ادامه پيدا كرده و به 
4۶.59 واحد رسيده است. مركز پژوهش های اتاق ايران، گزارش 
شـامخ مردادماه 1400 شـامل دوره بيست و سوم طرح شاخص 
مديـران خريـد كل اقتصـاد )PMI( و دوره سـی و پنجم طرح 
شاخص مديران خريد بخش صنعت را منتشر كرد. بر اساس اين 
گزارش، شاخص مديران خريد كل اقتصاد در مردادماه 4۶.59 به 
دست آمده است كه نسبت به تيرماه )44.۶2( با شيب ماليم تری 
كاهش داشـته اسـت. در مردادماه عدد همه زيرشـاخص های 
اصلی به غيراز انجام و تحويل سفارشـات و ميزان اسـتخدام و 
به كارگيری نيروی انسانی زير 50 بوده است. همچنين شاخص 
مديران خريد صنعت در مرداد 45.24 به دسـت آمده اسـت و 
همچنان روند كاهشـی در بخش صنعت وجود دارد اما كاهش 
آن نسبت به تيرماه اندكی ماليم تر است. در بين زيرشاخص های 
اصلی شـاخص صنعت فقط سـرعت انجام و تحويل سفارش و 
ميزان استخدام و به كارگيری نيروی انسانی عدد باالی 50 را به 
ثبت رسانده و ساير زيرشاخص ها زير 50 بوده اند و در اين ميان 

مقدار توليد محصوالت كمترين مقدار را داشته است.
طبق نظرس��نجی انجام ش��ده از بنگاه های اقتصادی کش��ور، 
ش��اخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نش��ده( برای کل اقتصاد 
ایران در مردادماه 46.59 به دست آمده است که نسبت به تیرماه 
)44.6۲( با شدت کمتری کاهش داشته است. در مردادماه عدد 
همه زیرشاخص های اصلی به غیراز انجام و تحویل سفارشات و 
میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی زیر 50 بوده است. 
در این ماه وضعیت هر س��ه بخش خدمات و کش��اورزی، صنعت 
و س��اختمان نس��بت به ماه قبل بدتر ش��ده است. شاخص میزان 
فعالیت های کسب وکار در مردادماه )40.41( نسبت به تیرماه با 

شدت بیشتری کاهش داشته است و )به غیراز فروردین هرسال 
و اس��فند 9۸( به یکی از کمترین مقادیر خود از ابتدای ش��روع 
طرح طی ۲۳ ماه اخیر رس��یده اس��ت. تعطیالت ناش��ی از پیک 
پنج��م کووی��د 19، در کاه��ش فعالیت ها تأثیرگذار بوده اس��ت. 
شاخص میزان سفارشات جدید مشتریان )4۳.۸9( همچنان روند 
کاهشی دارد اما با شیب مالیم تری نسبت به تیرماه کاهش داشته 
است. کاهش تقاضای مشتریان ناشی از بالتکلیفی تصمیمات 
سیاسی و نوسانات شدید قیمت هاست. شاخص میزان استخدام 
و به کارگیری نیروی انس��انی )5۲.۲۳( نس��بت به تیرماه با شدت 

بیش��تری افزایش داش��ته اس��ت. افزایش این شاخص علی رغم 
کاهش در بخش ساختمان ناشی از افزایش استخدام در بخش 

خدمات و کشاورزی و صنعت است.
ش��اخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده )۸0.75( 
همچنان با ش��دت زیاد در حال افزایش اس��ت و بیش��ترین شدت 
افزایش در بخش ساختمان بوده است. بر اساس آخرین اطالعات 
مرکز آمار ایران از ش��اخص قیمت کاالها و خدمات مصرفی در 
مردادماه، عدد ش��اخص کل برای خانوارهای کش��ور به ۳۳7.۸ 
رس��یده که نس��بت به ماه قبل ۳.۲ درصد افزایش نشان می دهد. 

این در حالی است که نرخ تورم 1۲ ماهه منتهی به مردادماه برای 
خانوارهای کشور به رقم 45.۲ درصد رسیده است. شاخص میزان 
فروش کاالها و خدمات در تیرماه )40.01( به شدت کاهش یافته 
و طی ۲1 ماه گذش��ته )به غیراز فروردین هرس��ال و اس��فند 9۸( 
کمترین مقدار خود رسیده است. این کاهش و رکود در بازار ناشی 
از تعطیالت و کاهش شدید تقاضای مشتریان است. به طورکلی 
براس��اس نظرس��نجی انجام شده از فعاالن اقتصادی در مردادماه 
اکثر فعالیت های کسب وکار به دلیل شرایط ناشی از تعطیالت پیک 
پنج��م کووی��د 19 و همچنین نااطمینانی طرف تقاضا از تغییرات 
سیاس��ت گذاری کش��ور همچنان برای پنجمین ماه پیاپی با رکود 

تقاضا روبرو بودند که منجر به کاهش شدید فروش شده است.
براس��اس داده های به دس��ت آمده از بنگاه های بخش صنعت، 
شاخص مدیران خرید صنعت در مردادماه عدد 45.۲4 به دست 
آمده است و همچنان روند کاهشی در بخش صنعت وجود دارد 
اما ش��دت کاهش آن اندکی نس��بت به تیرماه مالیم تر اس��ت. در 
بین زیرشاخص های اصلی شاخص صنعت، فقط سرعت انجام 
و تحویل سفارش و میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی 
عدد باالی 50 را به ثبت رس��انده و س��ایر زیرش��اخص ها زیر 50 
بوده ان��د و در ای��ن میان مقدار تولید محصوالت کمترین مقدار را 
داشته است. در تیرماه به جز صنایع فراورده های نفت و گاز، چوب، 
کاغذ و مبلمان و صنایع کانی غیرفلزی بقیه رشته فعالیت ها در 
رک��ود بوده و عدد ش��اخص کل صنع��ت برای آن ها زیر 50 بوده 
است. شاخص مقدار تولید محصوالت در مرداد )40.۲6( همچنان 
کاهش��ی و با ش��دت بیش��تر نسبت به تیرماه کاهش داشته است 
و طی ۳1 ماه گذش��ته از بهمن 97 )به جز فروردین هرس��ال و 
اسفند 9۸( کمترین مقدار خود را به ثبت رسانده است. به عقیده 
فعاالن اقتصادی تعطیالت ناشی از پیک پنجم عامل اصلی این 

کاهش بوده است. 

شامخ مردادماه به 46.59 واحد رسید

ادامه رکود و انقباض فعالیت های اقتصادی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

افزایش 266 درصدی صادرات ایران به لبنانکاهش 50 میلیارد دالری صادرات در دولت دوم روحانی
سرپرس��ت س��ابق سازمان توسعه تجارت ایران گفت: اگرچه 50 درصد از تجارت 
دنیا از طریق پیمان های منطقه ای انجام می شود، اما سهم ایران از این پیمان های 
منطق��ه ای کمت��ر از ۲ درصد اس��ت. محمدرضا م��ودودی در گفتگو با فارس، در 
رابطه با وضعیت تجارت خارجی کشور طی سال های اخیر گفت: اگرچه تجارت 
خارجی یکی از پیش��ران های اصلی تولید و رش��د اقتصادی هر کش��وری به شمار 
می رود، اما در چهار س��ال دوم دولت روحانی ما با یک عقب گرد را در بس��یاری 
از حوزه های اقتصادی از جمله حوزه تجارت خارجی تجربه کردیم.  سرپرس��ت 

س��ابق س��ازمان توس��عه تجارت ایران افزود: دولت دوم روحانی برخالف دولت اول روحانی که کارنامه موفقی را 
در بخش تجارت خارجی ارائه کرد، متاسفانه حرفی برای گفتن نداشت، بطوریکه طی سال های 1۳96 تا 1400 
یعنی در دوره دوم دولت روحانی نس��بت به دوره اول دولت وی در مجموع 50 میلیارد دالر صادرات ما  کاهش 
یافت.  وی با بیان اینکه این رقم بس��یار بزرگی اس��ت، گفت: به لحاظ وزنی 50 میلیارد دالر معادل 1۳0 میلیون 
تن کاالی صادراتی است، بنابراین کاهش 50 میلیارد دالری صادرات طی 4 سال به معنای کاهش 1۳0 میلیون 

تن کاالی صادراتی است.  

رییس دفتر عربی و آفریقایی س��ازمان توس��عه تجارت اظهار داش��ت: با توجه به 
اینک��ه ای��ران و لبن��ان پیش از این آمادگی خود را برای کاهش تعرفه های تجاری 
اع��الم کرده ان��د، مذاکرات مربوط به امضای تفاهم نامه تجارت ترجیحی بین دو 
کشور آغاز شده است. فرزاد پیلتن در گفتگو با ایلنا ادامه داد: در سال های گذشته 
تج��ارت ای��ران ب��ا لبنان به بیش از 100 میلیون دالر هم رس��یده که البته در چند 
سال گذشته رو به کاهش گذاشته، در سال 96 ایران بالغ بر 1۲4 میلیون دالر با 
لبنان تجارت داشته که از این مقدار ۸6 میلیون دالر مربوط به صادرات ایران به 

این کشور و ۳۸ میلیون دالر واردات از آن بود. در سال 97 به میزان 7۸ میلیون دالر با این کشور تجارت داشتیم 
که ش��امل 66 میلیون دالر صادرات و 1۲ میلیون دالر واردات بوده اس��ت. در س��ال 99 رقم تجارت دو کش��ور به 
۳۳.۸ میلیون دالر رس��ید که ۲1 میلیون دالر صادرات و 1۲.۸ میلیون دالر واردات از لبنان بود. وی با اش��اره به 
میزان تجارت دو کش��ور از ابتدای امس��ال گفت: در پنج ماهه نخس��ت س��ال 1400، حدود ۲0 میلیون دالر با لبنان 
تجارت داشتیم که عمده آن شامل صادرات ایران به ارزش حدود 1۲.7 میلیون دالر بوده، همچنین در این مدت 

7.5 میلیون دالر از لبنان واردات داشته ایم. 

 آگهی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی دهگالن

برابر آرا صادره هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی دهگالن اس��تان کردس��تان تصرفات 
مالکانه و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک 
مورد تقاضا به ش��رح ذیل به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
میشود در صورتی که اشخاص ذی نفع به ارا اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از 
تاریخ انتش��ار آگهی تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان 
دهگالن تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را 
به این اداره تحویل دهد بدیهی اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض یا عدم ارائه 
گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی در دادگاه عمومی طبق مقررات س��ند 

مالکیت صادر خواهد شد.
1-اقای انورمحمدی بلبان آباد فرزند محمد امین ش ش 7 کد ملی 55۸9۸۳۲799 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت۳0961مترمربع 
از پ��الک ۲۸ اصل��ی واق��ع در قری��ه بلبان آباد بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای محمد امین محمدی
۲-امی��د کریم��ی حاج��ی پمق فرزند احم��د ش ش * کد ملی 55۸000۲74۲ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع از پالک 54 اصلی واقع 

در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد غفوری
۳-احمد کریمی حاجی پمق فرزند ابراهیم ش ش 5 کد ملی 55۸9661۸11 صارده 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع از پالک 54 اصلی واقع 

در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد غفوری
4- نظام الدین مولودی فرزند امین ش ش 16۲ کد ملی ۳7۸۲505۲9۲ صادره بیجار 
در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 114/۲7 مترمربع از پالک 54 اصلی  اصلی واقع 

در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای ایلخان غفوری
5-خان��م فریبا ش��اکری فرزند محم��د ش ش 1۲1۳ کد ملی ۳7۳۲۳6۳69۲ صادره 
سنندج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 156 مترمربع از پالک 54 اصلی واقع 

در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد غفوری
6-محم��د س��لیمی قوچ��م فرزند احمد ش ش ۲۳5 ک��د ملی 55۸910۲0۸۸ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 15۲1۳ مترمربع 
از پالک 110 اصلی واقع در قریه قش��الق جوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری 

از آقای احمد و ابراهیم سلیمی
7-آق��ای محم��د س��لیمی فرزند احمد ش ش ۲۳5 کد مل��ی 55۸910۳0۸۸ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 6۲9۳ مترمربع از 
پالک 110 اصلی واقع در قریه قش��الق جوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای احمد و ابراهیم سلیمی
۸-آق��ای محم��د س��لیمی فرزند احمد ش ش ۲۳5 کد مل��ی 55۸910۳0۸۸ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 64۸1 مترمربع از 
پالک 110 اصلی واقع در قریه قش��الق جوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای احمد و ابراهیم سلیمی
9-آق��ای محم��د س��لیمی فرزند احمد ش ش ۲۳5 کد مل��ی 55۸910۳0۸۸ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۳07۸ مترمربع از 
پالک 110 اصلی واقع در قریه قش��الق جوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای احمد و ابراهیم سلیمی
10-آق��ای محمد س��لیمی فرزند احم��د ش ش ۲۳5 کد ملی 55۸910۳0۸۸ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۲797۸ مترمربع 
از پالک 110 اصلی واقع در قریه قش��الق جوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری 

از آقای احمد و ابراهیم سلیمی
11-اقای هادی رستگاری مالوردی فرزند حسین ش ش ۲۳0 کد ملی 5۸9161۸۸6 

صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۲۲445 
مترمربع از پالک 104 اصلی واقع در قریه کانی حسینعلی بخش 4 ئیالق کردستان 

خریداری از آقای حسن رستگاری
1۲- اقای هادی رستگاری مالوردی فرزند حسین ش ش ۲۳0 کد ملی 5۸9161۸۸6 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 64۸6 مترمربع 
از پالک 104 اصلی واقع در قریه کانی حسینعلی بخش 4 ئیالق کردستان خریداری 

از آقای حسن رستگاری
 1۳-آق��ای پروی��ز س��واری فرزند اصغ��ر ش ش 9۳6 کد ملی ۳7۳۲5۳5746 صادره 
س��نندج در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۳5۳0 مترمربع از 
پالک 10۲ اصلی واقع در قریه هلیزآباد بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از آقای 

عبدالخالق و محمد علی و علی یوسفی
14-آق��ای ص��الح الدی��ن کریم��ی فرزند محمد ش ش 7 کد مل��ی 55۸97۲996۳ 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۲۳571۳ 
مترمرب��ع از پ��الک ۸6 اصل��ی واق��ع در قریه     بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای حسن کرباسی
15-آقای عطاءاله خالدیان فرزند محمود ش ش 4۳۸ کد ملی 55۸۸990994 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۳7۲10مترمربع از 
پ��الک ۸7 اصل��ی واق��ع در قری��ه    بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از آقای کریم 

امیری حسینی
16-آقای عطاءاله شیخ احمدی فرزند محمد سعید ش ش 6 کد ملی 55۸97105۲5 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۲00/60 مترمربع از پالک 
54 اصلی واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از آقای محمد 

غفوری
17-آقای خس��رو س��اعدی فرزند احمد ش ش 59 کد ملی 55۸9۸771۸0 صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 14۲/90 مترمربع از پالک 54- اصلی 

واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای اقبال محمدی
1۸-آق��ای محم��د رش��یدی زاغ��ه فرزند محمد س��عید ش ش 540 ک��د ملی صادره 
از ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین مزروعی آبی به مس��احت 6۲0۸6/۲0 
مترمربع از پالک 4 اصلی واقع در قریه زاغه بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای محمد سعید رشیدی
19- آقای محمد رش��یدی زاغه فرزند محمد س��عید ش ش 540 کد ملی صادره از 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۲۸۲6۳/۸0مترمربع 
از پ��الک 4 اصل��ی واق��ع در قری��ه زاغه بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از آقای 

محمد سعید رشیدی
۲0- آق��ای احم��د رش��یدی زاغ��ه فرزند محمد س��عید ش ش 540 کد ملی صادره از 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت 511۲0/9 مترمربع 
از پ��الک 4 اصل��ی واق��ع در قری��ه زاغه بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از آقای 

محمد سعید رشیدی
۲1-آق��ای احم��د رش��یدی زاغه فرزند محمد س��عید ش ش 540 ک��د ملی صادره از 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۸۳77۲ مترمربع 
از پ��الک 4 اصل��ی واق��ع در قری��ه زاغه بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از آقای 

محمد سعید رشیدی
۲۲-آق��ای احم��د رش��یدی زاغ��ه فرزند محمد س��عید ش ش 540 ک��د ملی صادره 
از ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۳۲054/70 
مترمربع از پالک 4 اصلی واقع در قریه زاغه بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای محمد سعید رشیدی
۲۳-آق��ای محم��د رش��یدی زاغ��ه فرزند محمد س��عید ش ش 540 ک��د ملی صادره 
از ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطع��ه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۸۸14۲/40 
مترمربع از پالک 4 اصلی واقع در قریه زاغه بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای محمد سعید رشیدی

۲4-آقای مسعود اسدی فرزند مهدیخان ش ش ۳۲5 کد ملی 55۸90۲۳9۸1 صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۲۸/۸7 مترمربع از پالک 54- اصلی 

واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای عزت رحیمی
۲5-آقای س��ید اس��عد ابراهیمی فرزند س��ید صدیق ش ش 5 کد ملی 55۸977۲751 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 1۸9/50 مترمربع از پالک 
54- اصلی واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب 

نصیری
۲6-آقای علی یوس��فی فرزند خدامراد ش ش 59۸ کد ملی ۳7۳095۳5۸۳ صادره 
سنندج در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 1۳۲/۸0 مترمربع از پالک 54- اصلی 

واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب نصیری
۲7-آقای فرشید رحیمی کاکه جوب فرزند شکراله ش ش 4۸ کد ملی 55۸997۲159 
صادره دهگالن در س��ه دانگ یک باب خانه به مس��احت 1۳۳/44 مترمربع از پالک 
54- اصلی واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب 

نصیری
۲۸-آق��ای ج��واد   فرزن��د محمد ش��ریف ش ش 16 کد مل��ی 55۸9۸5۳060 صادره 
دهگالن در سه دانگ یک باب خانه به مساحت 1۳۳/44 مترمربع از پالک 54- اصلی 

واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای حبیب نصیری
۲9-آقای علی محمودی تیلکو فرزند محمد ش ش 967 کد ملی 55۸۸9۲۳64۲ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 150 مترمربع از پالک 54- اصلی واقع 

در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد نصیری
۳0-آق��ای نازبیگ��م ظفری فرزند عل��ی ش ش ۳05 کد ملی 1۸40454091 صادره 
نوراباد در دو دانگ یک باب خانه به مساحت 70/60 مترمربع از پالک 54-اصلی واقع 

در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد غفوری
۳1-آقای مریم محمدیان فرزند کریم ش ش ۲41۸ کد ملی 1171۲164۲۲ صادره 
اصفهان در چهاردانگ یک باب خانه به مساحت70/60  مترمربع از پالک 54-اصلی 

واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای محمد غفوری
۳۲-آقای محمد علی خالدیان فرزند محمد ش ش ۲ کد ملی ۳۸01۳1۸664 صادره 
قروه در ششدانگ یک قطعه باغ آبی به مساحت 5670 مترمربع از پالک ۲6- اصلی 

واقع در قریه کلکه بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای ابراهیم مسعودی
۳۳-آقای س��یامک س��یف پناهی فرزند ناصر ش ش ۲۸ کد ملی 55۸991۲1۲71 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 10167 
مترمربع از پالک 91 اصلی واقع در قریه شعبانی بخش 4 ئیالق کردستان خریداری 

از آقای پیرمراد امیری
۳4- س��یامک س��یف پناهی فرزند ناصر ش ش ۲۸ کد ملی 55۸991۲1۲71 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۳0659 مترمربع 
از پالک 91 اصلی واقع در قریه شعبانی بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای 

پیرمراد امیری
۳5-آقای محمد علی طهماسبی فرزند محمد ش ش ۲76 کد ملی 55۸94410۳1 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 55607 
مترمربع از پالک 1۸- اصلی واقع در قریه س��راب دوکل بخش 4 ئیالق کردس��تان 

خریداری از آقای شامار عباسی
۳6- آقای محمد علی طهماسبی فرزند محمد ش ش ۲76 کد ملی 55۸94410۳1 
ص��ادره ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 6۲5۲ 
مترمربع از پالک ۸- اصلی واقع در قریه سورال بخش 4 ئیالق کردستان خریداری 

از آقای شامار عباسی
۳7- آقای محمد علی طهماسبی فرزند محمد ش ش ۲76 کد ملی 55۸94410۳1 
ص��ادره ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 7050 
مترمربع از پالک 1۸- اصلی واقع در قریه س��راب دوکل بخش 4 ئیالق کردس��تان 

خریداری از آقای شامار عباسی
۳۸-خان��م س��تاره رحیمی فرزند مصطف��ی ش ش ۲ کد ملی 55۸9۸6504۲ صادره 

دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 65۲5 مترمربع از 
پالک 54- اصلی واقع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردستان خریداری از آقای 

کدخدا مصطفی رحیمی
۳9-آقای عزت اسدپور فرزند محمدمراد ش ش ۳6۲ کد ملی 55۸9469۲57 صادره 
دهگالن در س��ه دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 1۲۸۳۲7 مترمربع 
ا پالک ۳۸- اصلی واقع در قریه ش��اهجوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای محمد و سیف اله احمدی
40-آقای عبداله گرگه فرزند محمد مراد ش ش ۳۸0 کد ملی 55۸94696۳5 صادره 
دهگالن در س��ه دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 1۲۸۳۳7 مترمربع 
از پالک ۳۸- اصلی واقع در قریه ش��اهجوب بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای محمد و سیف اله احمدی
41-آق��ای جب��ار رحمان��ی فرزند یداله ش ش ۲71 کد مل��ی 55۸90۸5۳14 صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 197۲۲ مترمربع 
از پ��الک ۸۲- اصل��ی واق��ع در قریه دهگالن بخش 4 ئیالق کردس��تان خریداری از 

آقای نورمحمد سلیمی
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/6/۲       تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/6/17

سید زاهد دست گشاده – رئیس ثبت اسناد و امالک دهگالن 

برگ س��بز خودرو ولیکس c۳0 به ش��ماره موتور113ec 002706و شماره پالک 
۳۳۳ ب 19 ایران 54 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است .

 ) آگهی اختصاصی قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی حوزه ثبتی چالوس( 

نظر به دس��تور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1۳90/9/۲0ملک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون 
مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چالوس مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض 
وی محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد 
: 109۸ فرعی از15 اصلی واقع در قریه نورس��ر بخش کالرس��تاق حوزه ثبت ملک 
چالوس مربوط به محسن حسین مردی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با انباری 
به مس��احت ۳0909 مترمربع خریداری مع الواس��طه از محمد علی نوروزی مالکیت 
رسمی لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و ماده 1۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق این روزنامه و محلی / کثیراالنتشار در شهر ها منتشر و در روستاها رای 
هیات الصاق تا در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند 
باید از اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به 
اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند . معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات 
ثب��ت موک��ول ب��ه ارائ��ه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت 
قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت 
مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست . بدیهی است برابر ماده 1۳ آیین نامه مذکور 
در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده ، واحد ثبتی با رای 
هی��ات پ��س از تنظی��م اظهارنامه حاوی تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی 
و تحدید حدود به صورت همزمان به اطالع عموم می رس��اند و نس��بت به امالک در 
جریان ثبت و فاقد س��ابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت 

اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/06/17 تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/06/۳1

سرپرست ثبت اسناد و امالک چالوس – علیرضا براری
شناسه آگهی : 11۸56۸9
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 در مراسم  هفتادمین سالگرد تأسیس بانک عنوان شد:

٦٢ درصد تسهیالت ١١ میلیارد دالری بانک صادرات در چرخه تولید
گروه بانك و بيمه: مديرعامل بانك صادرات ايران گفت: بانك 
صادرات ايران 11 ميليارد دالر تسهيالت پرداخت كرده كه بالغ 

بر ۶2 درصد آن به چرخه توليد اختصاص يافته است.
حجت اله صیدی در آیین بزرگداشت هفتادمین سالگرد تاسیس 
این بانک که با حضور عزت اله اکبری، رئیس کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس شورای اسالمی، مشتریان و کارآفرینان برتر 
کشور، مدیران عامل اسبق و مدیران ارشد بانک صادرات ایران 
به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد، افزود: این تسهیالت به 
تامی��ن م��واد اولی��ه تا کاالی نهایی، حمل و نقل، پخش، تامین 
و ت��دارکات، صنای��ع غذایی، آبزیان، کش��اورزی و بخش های 
مرتبط پرداخت ش��ده اس��ت. ۲0 درصد تسهیالت به بنگاه ها و 
س��ازمان های دولت��ی اختصاص یافت��ه که طلب بانک از دولت 
به حس��اب می آید که به ش��کل خرید تضمینی گندم، س��اخت 
مس��کن روس��تایی و مواردی از این دس��ت تخصیص یافته و به 
نوعی موجب تحریک تقاضای کل شده که در قالب خدمت به 
مردم تعریف شده است. پرداخت جهت حمایت از سیل زدگان و 
زلزله زدگان و همچنین حمایت از کسب و کارهای آسیب دیده 
از کرونا، اجرای طرح های عمرانی مانند سد سازی، بزرگراه ها 
و طرح های آب رسانی در استان های مختلف مشمول ماده 56 
قانون بودجه نیز از جمله این تسهیالت هستند که کار مردم را 
آسان می کند و در راستای خدمت به مردم توسط بانک صادرات 

ایران پرداخت شده است.
صیدی اظهار کرد: بیش از 10 درصد از این تسهیالت تسهیالت 
تکلیفی قرض الحس��نه اس��ت که س��ودی برای بانک از محل 
آنها مترتب نیس��ت و برای وام ازدواج، ودیعه مس��کن و س��ایر 
نیازهای ضروری پرداخت و همچنان موجب افزایش تقاضای 
کل می شود. توزیع تسهیالت بانک صادرات ایران همه اقشار 
م��ردم را از وام ه��ای خ��رد تا صنایع ب��زرگ در برمی گیرد و در 

ای��ن میان نیازهای بازنشس��تگان نی��ز در قالب همکاری که با 
صندوق بازنشس��تگی کش��وری و تولیدکنندگان بزرگ ایجاد 

شده، دنبال می شود.
وی با بیان این که بانک صادرات ایران به بیش از ۲0 میلیون 
مشتری فعال با بیش از ۳0 میلیون حساب بانکی فعال خدمت 
ارائه می دهد، گفت: بانک صادرات ایران افتخار دارد که از این 
طریق در خدمت اقتصاد و مردم کش��ور باش��د و در خلق بخشی 

از تولید ناخالص داخلی کشور نقش موثر ایفا کند.
مدیرعام��ل بان��ک صادرات ایران با ی��ادآوری اینکه در ادبیات 

سازمانی و مدیریت استراتژیک، چهار گروه بزرگ از ذی نفعان 
برای هر سازمان اهمیت ویژه دارند، اظهار کرد: در بانک صادرات 
ایران پنج گروه مشتریان، کارکنان، سهامداران، نهادهای مدنی 

و بازنشستگان جایگاه ویژه دارند. 
وی افزود: بدون مش��تریان فلس��فه وجودی سازمان زیر سوال 
خواهد رفت و در بانک صادرات ایران به عنوان یک ش��ریک 
راهبردی کوشش شده تا کارکنان پر تالش بانک به مشتریان 
و کارآفرینان که در عرصه اقتصادی تالش و مبارزه می کنند، 
خدمات ارائه دهند. بانک صادرات ایران در سراسر کشور بیش 

از ۲0 هزار مش��تری 10 س��تاره دارد. همچنین دغدغه تمامی 
مدی��ران و کارکن��ان بان��ک ارائه خدمات با کیفیت و س��ریع به 

مردم است. 
صیدی در ادامه جایگاه سهامداران بانک و حمایت های آنها را 
خاطرنشان کرد و افزود: بانک با تالش همه همکاران ۸.5 هزار 
میلیارد تومان زیان انباشته را طی ۳.5 سال جبران کرد و موفق 

شد بعد از شش سال سود بین سهامداران تقسیم کند. 
وی گفت: سود غیرعملیاتی استمرار و کیفیت ندارد اما موفقیت 
در کس��ب س��ود عملیاتی موجب بالندگی و بقای بانک خواهد 

شد.
وی حمایت مجلس ش��ورای اس��المی به عنوان عصاره فضایل 
مل��ت را مای��ه دلگرمی برای خدمت بیش��تر به مردم دانس��ت 
 و بازنشس��تگان بان��ک ص��ادرات ایران را ث��روت اصلی بانک 

توصیف کرد. 
صیدی با بیان اینکه افتخار بانک صادرات ایران در این هفتاد 
س��ال این اس��ت که به ش��عار »بانک صادرات ایران در خدمت 
مردم«، پایبند بوده اس��ت، گفت: گاهی نوآوری در پایبندی به 
س��نت اس��ت. ما به س��نت ها وفادار مانده ایم اما سعی کرده ایم 

کارهای نوآورانه نیز  انجام دهیم.
برنامه بانک صادرات ایران این اس��ت که با طرح های نوآورانه 
ارائ��ه تس��هیالت ب��ه چرخه تولید را بهبود ببخش��یم و با وجود 
تولیدکننده ه��ا و کارآفرین��ان بزرگ باید نقدینگی و اعتبار را به 
سمت تولید هدایت کرده و در ادامه این مسیرف تولید ناخالص 

داخلی را به 1000 میلیارد تومان برسانیم.
تالش ش��ده تا مردم برای دریافت این وام ها به ش��عب مراجعه 
نکنند. رشد زیادی در زمینه فناوری اطالعات در بانک صادرات 
ایران رقم خورده و کیف پول، همراه بانک و اپلیکیشن صاپ نیز 

در همین مسیر در اختیار مشتریان قرار گرفته است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

ارتقای شاخص های مالی و عملکردی بانک توسعه تعاونرونمایی از سه سامانه مدیریت ریسک پژوهشکده بیمه
س��امانه های پایگاه داده هوش��مند صنعت بیمه، آزمایش��گاه ریس��ک و س��امانه 
ریس��ک زلزله امروز در حضور دکتر س��لیمانی، هیات عامل و جمعی از مدیران 
بیمه مرکزی رونمایی شد. دکتر سلیمانی رییس کل بیمه مرکزی در این برنامه 
ضمن قدردانی از زحمات دکتر کردبچه، رئیس پژوهشکده بیمه در راستای تقویت 
نقش آفرینی پژوهشکده در  صنعت بیمه گفت: خوشبختانه پژوهشکده بیمه در 
این مدت توانس��ته به عنوان حلقه ارتباط صنعت بیمه و پژوهش به خوبی عمل 
کند و طرح های خوبی ارائه نماید. وی با اشاره به تحوالت تکنولوژی و اقلیمی 

در س��طح جهان افزود: پژوهش��کده باید با مطالعات راهبردی و کاربردی صنعت بیمه را در ارائه خدمات نوین در 
این حوزه ها راهنمایی و هدایت کند.

دکتر سلیمانی برنامه راهبردی پژوهشکده بیمه را خوب و منسجم دانست و گفت: همچنان انتظار میرود پژوهشکده 
به تالش مضاعف در ارتقاء جایگاه صنعت بیمه میان بیمه گران و بیمه گذاران برنامه های نوینی ارائه کند.

وی تاکید کرد: پژوهشکده بیمه در حوزه ارتباط صنعت بیمه با پژوهش خوب عمل کرده است و امیدوارم این ارتباطات 
به خارج از صنعت بیمه و سایر صنایع نیز گسترش یابد و به ارائه محصوالت و خدمات جدید منجر شود.  

رییس هیات مدیره بانک توس��عه تعاون ارتقای ش��اخص های مالی و عملکردی 
ش��عب اس��تان مازندران را قابل توجه عنوان نمود. س��ید باقر فتاحی رییس هیات 
مدیره بانک توس��عه تعاون طی س��فر دو روزه به اس��تان مازندران اظهار داش��ت: 
ش��عب بانک عالوه بر انجام فعالیت توس��عه ای در تالش هس��تند که ش��اخص 
های مالی و عملکردی را در س��طحی ارتقا دهند تا امکان افزایش حجم توس��عه 
ای فراهم گردد. وی افزود: شعب استان مازندران طی دوره های اخیر، عملیات 
بانکداری توس��عه ای را در مس��یر کارآمدی و ارتقای بهره وری هدایت نموده اند 

و دستاوردهای مالی و عملکردی استان موجب شده ظرفیت های مساعدی برای پرداخت تسهیالت توسعه ای 
در اس��تان ایجاد ش��ود و بانک توس��عه تعاون هم اکنون می تواند مازندران را به عنوان یکی از نقاط اتکا خود برای 
پیشبرد عملیات توسعه ای مد نظر داشته باشد. معرفی شدگان بخش گردشگری استان نیز به میزان 70 میلیارد 
ریال از تس��هیالت بانک توس��عه تعاون در اجرای مواد قانونی مذکور بهره مند گردیده اند. طی س��ال گذش��ته 7۲۲ 
میلیارد ریال تسهیالت اشتغال پایدار روستایی و عشایری در استان مازندران پرداخت گردیده است و در سال 9۸ 

نیز ۳00 میلیارد ریال در اشتغال فراگیر استان پرداخت شده است.

درخشش بانک دی در شاخص های عملکردی
بررس��ی عملکرد بانک های غیردولتی در س��ال 99 نش��ان از 
عملکرد موفق بانک دی در بس��یاری از ش��اخص های بانکی 

و سرمایه ای دارد.
مؤسس��ه آم��وزش عالی بانکداری ای��ران همزمان با برگزاری 
سی ویکمین همایش بانکداری اسالمی، گزارش عملکرد سال 

1۳99 بانک های کشور را منتشر کرد.
ب��ر اس��اس آمارهای ارائه ش��ده در این گ��زارش، بانک دی در 
ش��اخص های عملکردی و بانکی عملکرد ش��ایان توجهی در 

بین بانک های خصوصی کشور داشته است.
از منظر بازده دارایی ها، بانک دی در بین 17 بانک خصوصی، با 

بازدهی 7.7 درصدی، در جایگاه دوم قرار گرفته است.
در مقایسه عملکرد بانک ها از منظر وضعیت باز ارزی نیز رتبه 
پنج��م ب��ه بانک دی اختصاص یافته که معادل ریالی وضعیت 
باز ارزی این بانک در س��ال 99 مبلغ 56.4 هزار میلیارد ریال 

بوده است.
بررس��ی عملک��رد بانک های خصوصی از منظ��ر بازده حقوق 
صاحبان س��هام نیز جایگاه بانک دی را در رتبه دوم با بازدهی 

57.۲ درصدی نشان می دهد.
 از منظر نسبت مالکانه نیز بانک دی با شاخص 1۳.5 درصدی 
در نس��بت حقوق صاحبان س��هام به کل دارایی ها، در جایگاه 
دوم بانک ه��ای خصوص��ی و خصوصی ش��ده کل کش��ور قرار 

گرفته است.

ترسیم چشم انداز بانک آینده در اجرای کامل 
بانکداری اسالمی

هفتاد و نهمین جلسه هیات عامل بانک آینده، به مناسبت هفته 
بانکداری اسالمی با محوریت  موضوع  بهره مندی از ظرفیت 
و توانمندی شورای عالی بانکداری اسالمی در راستای اجرای 

صحیح و تحقق اهداف آن برگزار شد.
در ای��ن جلس��ه هم فک��ری و هم افزایی، دکت��ر محمد فطانت 
مدیرعام��ل بان��ک، مجاهدی نائب رئی��س هیات مدیره، دکتر 
فاطمی مش��اور عالی مدیرعامل، حجت االس��الم والمسلمین 
رضای��ی عض��و ش��ورای فقه��ی بان��ک مرک��زی ج.ا.ایران و 
حجت االس��الم رض��ازاده صاحب نظ��ر در مس��ائل بانکداری 
اس��المی و از اعض��ای ش��ورای عال��ی بانک��داری اس��المی 
 بان��ک آین��ده، مهن��دس فرقانی دبیر ش��ورا و س��ایر اعضای 
هی��ات عام��ل بانک  نیز حضور داش��تند . گفتنی اس��ت در این 
جلسه ، فلسفه تشکیل شورای عالی بانکداری اسالمی، اهداف، 
برنامه ه��ای عملیات��ی و ارکان آن م��ورد بحث و بررس��ی قرار 

گرفت.

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و ماده 1۳ آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
 اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره  1510 / 1400 / 107 مورخ

 9. 5. 1400 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای سیدقاسم  پارسای گنج آور پیشخانی فرزند میراحمد به شماره شناسنامه 1165 صادره 
از صومعه س��را در قریه نخودچر در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر یکباب خانه به 
مس��احت 44. ۲۳0 متر مربع پالک فرعی 654 از اصلی 44 مفروز مجزی از پالک 101 
از اصلی 44 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای حس��ین اصغری 
پاس��کیابی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 
روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 1617
تاریخ انتشار نوبت اول: 17. 6. 1400 تاریخ انتشار نوبت دوم: 1. 7. 1400

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثب��ت اس��ناد و ام��الک ح��وزه ثب��ت ملک کوچصفهان هیات موض��وع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع ماده ۳ 
قانون و ماده 1۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي 
فاقد سند رسمي برابر راي شماره 140060۳1۸0۲10004۸0مورخ ۲0 . 5 . 1400 هیات 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي 
مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد تقی پور افش��ین فرزند ابراهیم به ش��ماره شناس��نامه 46۳ صادره از کرمانشاه 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر اعیان احداثی به مس��احت 75. 1444 متر مربع 
پالک 6۲۲ مفروز و مجزی ش��ده از پالک یک فرعی از 40 اصلی واقع در قریه چوالب 
بخش ده گیالن خریداری از مالک رسمی مع الواسطه ورثه گان طاهر مجیدی چوالبی 
محرز گردیده است،لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي 
مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را 
به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1646
تاریخ انتشار نوبت اول: 17. 6. 1400تاریخ انتشار نوبت دوم: 1. 7. 1400

نرجس خلیلی نیای لیمودهی -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک کوچصفهان

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
 حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و ماده 1۳ آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
 اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 140060۳1۸60۳0050۲6 مورخ

 ۲. 5. 1400 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رشت ، تصرفات مالکانه بالمعارض 
آقای محمدصادق رضائی ماس��وله فرزند جهانگیر به ش��ماره شناس��نامه ۲5۸00۳6490 
صادره از رشت در قریه احمدگوراب در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر بنای احداثی 
به مس��احت 69. 7۸64 متر مربع پالک فرعی 117۳ از اصلی 45 مفروز مجزی از پالک 
1 و ۳4 باقیمانده از اصلی 45 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می مریم 
و ناهید و ش��هناز ش��هرت جملگی عابدین زاده محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطالع 

عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف 1659
تاریخ انتشار نوبت اول: 17. 6. 1400تاریخ انتشار نوبت دوم: 1. 7. 1400

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان گیالن 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک خمام

هی��ات موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي 

 آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و ماده 1۳ آئین نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي شماره 140060۳1۸01500149۲ 
م��ورخ 1۳. 5. 1400 هی��ات اول/دوم موض��وع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي 
و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای سلیمان معشوری فرزند یوسفعلی به شماره شناسنامه 1۳ 
صادره از الهیجان در ششدانگ یکباب خانه و محوطه به مساحت ۳10 متر مربع بشماره 
پ��الک ۲۲79 فرع��ی از ۲۲ اصل��ی مف��روز و مجزی ش��ده از پالک ۸9 فرعی از ۲۲ اصلي 
واقع در خواچکین خریداری از مالک رس��می آقای علی اجدادی محرز گردیده اس��ت،لذا 
به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که 
اشخاص نسبت 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم 
نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 1491
تاریخ انتشار نوبت اول: ۳. 6. 1400 تاریخ انتشار نوبت دوم: 17. 6. 1400

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و امالک خمام

آگهی مزایده مال غیر منقول 
بموجب پرونده اجرائی کالس��ه 9700175 شش��دانگ پالکی ثبتی 9۲7/5۲7 بخش 7 
ثبتی اهواز به آدرس اهواز ش��هرک آغاجری انتهای خیابان نهم مجاور پارک ، که س��ند 
مالکیت المثنی آن بش��ماره چاپی 76۲5۲6 س��ری ج س��ال 9۸ با شماره دفتر الکترونیکی 
1۳99۲0۳1700100۲445 ثب��ت و در مالکی��ت قاس��م فرحانی فرزند عیس��ی بش��ماره 
شناسنامه 449 تاریخ تولد 1۳47/۸/۲۲ صادره از آبادان دارای شماره ملی 1۸1944979۳ 
میباشد که طبق نظر کارشناس رسمی ششدانگ پالک مذکور مبلغ )۲۳/000/000/000( 
بیست و سه میلیارد ریال ارزیابی و محاسبه شده است. که ملک مزبور ششدانگ یکبابخانه 
بص��ورت دو طبق��ه ک��ه ی��ک واحد تجاری )نانوایی( هم در آن  ایجاد ش��ده طبقه همکف 
دارای س��ه اتاق خواب هال و پذیرائی و آش��پزخانه با کابینت MDF ، کف آش��پزخانه و 
کف س��اختمان س��رامیک ، س��رویس های بهداشتی تمام کاشی و ساختمان رنگ آمیزی 
و تس��هیالت رفاهی آب ، برق س��ه فاز و گاز و طبقه اول بصورت س��الن که قس��متی از آن 
بوسیله پاردیشن جدا شده ،آشپزخانه و سرویس بهداشتی با کف سرامیک میباشد که در 
مح��دوده س��ند مالکی��ت و پالک ثبتی ف��وق الذکر احداث گردیده و اعیانی آن بیش از 10 
سال قدمت دارد. توضیحا از محل فوق بعنوان درمانگاه )سیبویه( استفاده می شده ولی در 
حال حاضر بصورت مس��کونی میباش��د. ملک در تصرف غیر )خانم زیبا باویه فرزند کریم( 
می باشد و متصرف با ارائه قولنامه تنظیمی شماره 97۸4-1۳96/1/۲0 مدعی که آنرا از 
آقای قاسم فرحانی فرزند عیسی انتقال گرفته است و همچنین بموجب وکالتنامه شماره 
1150۲1-1۳96/11/15 دفترخانه ۳5 اهواز به نامبرده وکالت تام االختیار مبنی بر انتقال 
ملک به خود یا غیر داده ش��ده اس��ت. ملک دارای یک فقره بازداش��تی مقدم در قبال مبلغ 
51۳/199/۲۳۳  ریال میباش��د و دارای 11 فقره بازداش��تی موخر میباش��د. مساحت عرصه 
ملک )۲40( دویس��ت و چهل متر مربع  می باش��د. حدود اربعه : ش��ماال دیواریس��ت بطول 

)۲0( بیست متر به فضای سبز شرقا دیواریست بطول )1۲( دوازده متر به خیابان احداثی 
از مورد افراز جنوبا دیوار به دیوار بطول )۲0( بیس��ت متر به ش��ماره 5۲6 فرعی از 9۲7 
اصلی غربا دیوار به دیوار به  بطول )1۲( دوازده متر به ش��ماره 50۲ فرعی از 9۲7 اصلی 
میباش��د. شش��دانگ پالک مذکور از س��اعت 9 الی 1۲ مورخ 1400/6/۲9 در اهواز کوی 
نبوت – جنب مجتمع قضائی باهنر – اداره اجرای اسناد رسمی اهواز از طریق مزایده به 
فروش می رس��د مزایده از مبلغ )۲۳/000/000/000( بیس��ت و س��ه میلیارد ریال شروع و 
به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود الزم بذکر است پرداخت بدهی های 
مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در صورتی که مورد 
مزایده دارای آنها باش��د یا نش��ده باش��د به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت  وجود 
مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مسترد خواهد 

شد و نیم عشر و حق مزایده نقدا وصول می گردد.
* الزم بذکر اس��ت ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی 
به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است و مابقی 
مبلغ را می بایست ظرف مدت 5 روز پس از مزایده به حساب سپرده ثبت واریز نماید. و در 
صورتیکه که ظرف مهلت مقرر ، مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند ، مبلغ 
مذکور قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد ش��د. در این صورت ، عملیات 

فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد.
* ضمن��ا در ص��ورت برن��ده نش��دن در مزایده امکان پرداخت وج��وه واریزی در ماه جاری 

میسور نبوده و در نیمه دوم ماه بعد قابل پرداخت می باشد .
تاریخ انتشار آگهی : 1400/6/17 معاون اداره اجرای اسناد رسمی اهواز  - امین داودی

آگه��ی موض��وع م��اده ۳ و م��اده 1۳ آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان بهبهان

براب��ر رای اصالح��ی ش��ماره 140060۳1700700010۲6 هی��ات موضوع  قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد ثبتی شهرستان 
بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای محمد علی خلفیان فرزند خلیفه  به 
شناسنامه ۲۳764 و کد ملی 1۸60۲۳۳155 صادره از بهبهان  نسبت به ششدانگ یکباب 
ساختمان بسماحت 1۳1/45   متر مربع در قسمتی از پالک 5664  اصلی واقع در بخش 
یک بهبهان خریداری ش��ده  از مالک رس��می ش��کراله رحیمی  محرز گردیده اس��ت. لذا 
مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید عرض حال ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
دادخواس��ت خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف :۸/1۸4

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/۳ تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/17 
کاظمی – رئیس ثبت بهبهان

آگهی مزایده مال منقول/خودرو
چاپ الکترونیکی - به موجب پرونده اجرائی کالسه 140000۲77 شش دانگ یک دستگاه 
خودروی تیبا هاچ بک تیپ۲ ، بش��ماره پالک انتظامی ایران 91- ۸۳7 و 51 ، به ش��ماره 
موتور M 15/۸1۲1409 و به ش��ماره شاس��ی NAS 10017۲6E۸۲1100 به رنگ س��فید، 
مدل 1۳9۳، بنزین س��وز ، شیش��ه و داش��بورد س��الم بوده و تودوزی خودرو متناسب با مدل 
خودرو استهالک دارد. رنگ دور چرخ عقب سمت راست ریخته و نیاز به صافکاری جزیی و 
نقاشی دارد. الستیک ها ایرانی و حدود 40 درصد آج دارد. از نظر فنی سالم و آماده بکار بوده 
و مشخصات فنی وسیله نقلیه اصیل و فابریک کارخانه می باشد. که مورد تایید کارشناس 
رسمی قرار گرفته است. مورد بازداشتی پرونده اجرائی کالسه فوق الذکر متعلق به آقای وحید 
بخشی جهان خانملو بوده که طبق نظر کارشناس رسمی با در نظر گرفتن مراتب مذکور شش 
دانگ خودرو به مبلغ ۸40/000/000 ریال ارزیابی شده و خودروی مزبور پس از درخواست 
وکیل بستانکار و به موجب صورتجلسه بازداشت محلی 400601۸ تاریخ  1400/6/1 در 
پارکینگ ایثار توقیف گردیده اس��ت . در زمان بازدید خودرو بیمه نامه ش��خص ثالث رویت 

نشده است . شش دانگ خودروی فوق الذکر از ساعت 9 الی 1۲ بتاریخ  1400/6/۲7 روز 
شنبه در محل توقیف خودرو واقع در پارکینگ ایثار اردبیل از طریق مزایده به فروش می 
رسد. متقاضیان جهت رویت خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری 
به پارکینگ یاد شده مراجعه نمایند ، مزایده طبق نظریه کارشناسی از مبلغ ۸40/000/000 
ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته می شود و طبق ماده 1۳6 اصالح آئین 
نامه اجرا شرکت در مزایده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پایه کارشناسی از مبلغ پایه 
کارشناس��ی به ش��ماره حساب سپرده ثبت 14010000407501۳۲07۸۸01۸۳ با شناسه 
واری��ز 96101۳۲7510۸575001۸۳1111111111 ن��زد بانک ملی ایران واریز و حضور 
خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت 5 روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید. در 
صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده مبلغ فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند . مبلغ 
واریزی اولیه قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. کلیه هزینه های قانونی 
به عهده برنده مزایده است در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از 

محل مازاد به برنده مزایده مسترد و نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل - کشفی مقدم

آگهی مزایده مال منقول/خودرو
چاپ الکترونیکی - آگهی مزایده یک دستگاه خودرو سواری پژو ۲06 -  به موجب پرونده 
اجرائی کالسه 140000605 یکدستگاه خودرو سواری پژو ۲06 آریان مدل 1۳۸۸ به رنگ 
سفید روغنی با سوخت بنزین دارای شاسی شماره ۲۲9577EGXAJ۳1NAAP به شماره 
پالک انتظامی 7۸1 ب 51 ایران ۲0 و به شماره موتور 141۸۸0400001 مشخصات فنی 
وسیله نقلیه اصیل و فابریک کارخانه می باشد. وضعیت ظاهری رکاب و گلگیر جلو سمت 
چپ تصادفی و بازسازی شده غیر اصولی هاللی دور عقب گلگیر عقب سمت چپ و راست 
دارای آثار سائیدگی و دارای خراشیدگی های متعدد بر روی اتاق و وضعیت موتور کار کرده 
و نیاز به سرویس فنی دارد وضعیت صندلی ها مستعمل و کار کرده سپر جلو و سپر عقب 
سالم و دارای خش و خط رینگ چرخ ها از نوع معمولی و دارای قالپاق الستیکهای جلو و 
عقب با آرم بارز و اورانوس با آج ۳5 درصد و دارای چرخ زاپاس با الستیک فرسوده شیشه 
ها ، آیینه ها و شبکه جلو برف پاک کن ها سالم چراغ ها سالم و باطری نیازمند شارژ می 
باش��د س��واری موصوف دارای بیمه نامه ش��خص ثالث تا تاریخ  1400/۸/19 نزد ش��رکت 
بیمه ایران می باشد و مشخصات فنی خودرو با سیستم شماره گذاری وسیله نقلیه مطابقت 
دارد و فابری��ک کارخان��ه ب��وده و اصالت دارد مبل��غ تخلفات رانندگی خودرو 7/67۳/000 
ریال می باش��د . مورد بازداش��تی پرونده اجرائی کالس��ه فوق متعلق به آقای داور مهاجری 
که طبق نظر کارشناس رسمی به مبلغ 1/170/000/000 ریال ارزیابی شده و خودروی 
مزبور پس از درخواست بستانکار خانم اقباله بختیاری به موجب صورتجلسه بازداشت به 
شماره 4005974 مورخه 1400/6/1 در پارکینگ اقبالی توقیف گردیده است. خودروی 
مذکور از ساعت 9 الی 1۲ مورخه 1400/6/۲۸ روز یکشنبه در محل توقیف خودرو واقع 
در اردبیل - پارکینگ اقبالی از طریق مزایده به فروش می رسد. متقاضیان جهت رویت 
خودرو می توانند با در دست داشتن این آگهی در ساعات اداری به پارکینگ مراجعه نمایند 
، مزایده از مبلغ 1/170/000/000 ریال ش��روع و به باالترین قیمت پیش��نهادی فروخته 
می شود . شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به شماره 
حساب تمرکز وجوه سپرده به شماره 14010000407501۳۲07۸۸01۸۳ با شناسه واریز  
96101۳۲7510۸575001۸۳1111111111 ن��زد بان��ک ملی ایران و حضور خریدار یا 
نماینده قانونی او در جلسه مزایده می باشد. برنده مزایده مکلف است ما به التفاوت مبلغ 
فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حس��اب صندوق ثبت تودیع نماید و در 
صورتیک��ه ظ��رف مهلت مقرر مانده فروش را به حس��اب س��پرده ثب��ت واریز نکند ، مبلغ 
مزبور قابل اس��ترداد نبوده و به حس��اب خزانه واریز خواهد ش��د ، و عملیات فروش از درجه 
اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد و کلیه هزینه های قانونی به عهده برنده مزایده 
است در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده 
مزایده مسترد خواهد شد. نیم عشر و حق مزایده نقدا"وصول خواهد شد . ضمنا"چنانچه 
روز مزایده تعطیل رس��می اعالم گردد ، مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت 

و مکان مقرر برگزار خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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هنر

اصغ��ر فره��ادی در مصاحبه ای در حاش��یه 
جشنواره فیلم »تلوراید« درباره فیلم جدیدش 
»قهرمان«، همه گیری ویروس کرونا و دلیل 
تحریم مراس��م اس��کار صحبت کرد.. اصغر 
فرهادی که برای نخستین نمایش فیلم جدید 
»قهرمان« در آمریکای شمالی و در جشنواره 
فیلم »تلوراید« حضور داشته در مصاحبه ای 
با نشریه هالیوود ریپورتر شرکت کرده است.  
اصغر فرهادی کارگردان برنده اس��کار ایرانی 
که در فیلم جدیدش »قهرمان« نقدی جدی 
بر شبکه های اجتماعی داشته درباره دلیل عدم 
استفاده از فیس بوک و تویئتر می گوید: این 
شبکه های اجتماعی زمان زیاد می گیرند و از 
نقطه نظر احساسی، شخصی نیستم که بتوانم 
این حجم از اخبار بد را جذب کنم«.  او دادمه 
داد: »اجازه نمی دهیم افراد دیگر کار اش��تباه 
انجام دهند. نکته ای که برای من جاالب بود 

این است که برخی از آدم های معمولی اقدام 
به انجام برخی کارهای بشردوستانه در مقطعی 
از زندگی ش��ان می کنند و مردم انتظار دارند 
آن فرد در تمام عمرش همانقدر بشردوس��ت 
و خیرخواه باشد و گذشته و آینده وی را انکار 
می کنند. نمی گویم افراد باید کار بد و اشتباه 
انج��ام دهند ام��ا هر فردی برای این که یک 

بشر باشد ناگزیر اشتباهاتی دارد«.
فره��ادی همچنی��ن درباره ع��دم حضور در 
مراس��م اس��کار ۲017 نیز به هالیوود ریپورتر 
توضیح داد: »ما با توزیع کننده فیلم در آمریکا 
صحبت کردیم و قرار ش��د در مراس��م اسکار 
ش��رکت کنیم اما ممنوعیت س��فر از 7 کشور 
مسلمان از جمله ایران به آمریکا را که از سوی 
»دونال��د ترامپ« رئیس جمهور وقت آمریکا 
صادر ش��ده بود را یک بی احترامی به مردم 

ایران و دیگر کشورها دانستم. 

تحمل اين همه خبر بد را  نداريم

ورزش

نفرات ملی پوش تیم ملی کشتی فرنگی برای 
حضو رد مس��ابقات جهانی اعالم ش��د. با نظر 
کادرفنی تیم ملی کش��تی فرنگی، صبح امروز 
مسابقه انتخابی درون اردویی تیم ملی فرنگی 
در وزن 55 کیلوگرم بین س��جاد عباس��پور و 
امیررضا ده بزرگی برگزار ش��د که عباس��پور هر 
دو مبارزه را به س��ود خود تمام کرده و آخرین 
فرنگ��ی کار اعزام��ی به جهانی نروژ باش��د. او 
کشتی اول را سه بر صفر و مبارزه دوم را چهار 
خاتمه داد. اسامی کشتی گیران اعزامی به این بر یک مقابل قهرمان جوانان جهان به سود خود 

شرح است: 55 کیلوگرم: سجاد عباسپور- 60 
کیلوگ��رم: مهرداد مردانی - 6۳کیلوگرم: میثم 
دلخانی - 67 کیلوگرم: محمدرضا گرایی - 7۲ 
کیلوگ��رم: محمدرضا مختاری - 77 کیلوگرم: 
محم��د عل��ی گرای��ی - ۸۲ کیلوگ��رم: پژمان 
پش��تام - ۸7 کیلوگ��رم: رامی��ن طاهری - 97 
کیلوگرم: محمدهادی ساروی - 1۳0 کیلوگرم: 
امین میرزازاده. گفتنی اس��ت مسابقات جهانی 
۲0۲1 ط��ی روزه��ای 10 ت��ا 1۸ مهر در نروژ 

برگزار می شود.

تركيب تيم ملی كشتی فرنگی برای   مسابقات جهانی نروژ 

سالمت

هر بیمار مبتال به کووید 6 و نیم تا ۸ میلیون تومان 
برای دولت هزینه داشته یا 19 میلیون تومان؟ داستان 
آن رقمهای نجومی که مبتالیان پرداخت می کنند 

چیست؟
ب��ه گ��زارش تجارت آنالین؛ ه��ر اتفاقی که در ابعاد 
گسترده رخ می دهد از قبیل حوادث طبیعی مانند سیل، 
زلزله، بیماری فراگیر و ... دولتها و حاکمیتها را وادار 
به واکنشهای اجتماعی می کند که عمدتا با تحمیل 
هزینه  همراه اس��ت. پاندمی کرونا هم جزو اتفاقاتی 
بود که کشورها را بر آن داشت تا مسوولیت اجتماعی 

خود را در قبال مبتالیان اجرا نماید.
با ش��روع کرونا آن زمان که بس��یاری، بیماری کووید 
را پابه پای آنفوالنزا س��اده و زودگذر می پنداش��تند 
بسیاری از کشورها مشوقهایی برای زمان قرنطینه و 
اجرای پروتوکلهای بهداشتی در نظر گرفتند، بعضی 
کشورها مواد غذایی رایگان به خانوارها می رساندند، 
بعضی کشورها کارتهای اعتباری را شارژ کرده و برخی 
همچون ایران وام یک میلیون تومانی به عده ای از 
اقش��ار مردم اختصاص دادند. این ویروس که انتظار 
می رفت س��ایه آن چند ماهه از س��ر زمین کم ش��ود، 
حاال بیش از دو سال است که مهمان این کره خاکی 
است و دولتها بساط کمکهای مستقیم را برچیده اند 
و تمام سعیشان در این است که هزینه های درمان 

و کفن و دفن را به حداقل برسانند.
اقدامات��ی ک��ه با قاطعیت می ت��وان گفت در تمامی 
کشورهای دنیا  ناموفق بوده و اقتصاد جهان را متاثر 
کرده و هزینه های بسیای به کشورها تحمیل کرده 
است تا آنجا که کشورهایی با اقتصاد کوچک همچون 
ایران دست کمک به سوی نهادها و سازمانهای بین 
المللی دراز کردند. کمکهایی که چندان کافی نبود و 
مسووالن ایرانی که در ابتدا با تصور کوتاه مدت بودن 
ب��ازه تاخ��ت و تاز کرونا ویروس وعده درمان رایگان 

بیماری را داده بودند گاه با هزینه های چند ده میلیونی 
بیماران را روانه قبرستانها کردند.

پی��ش از ای��ن کیانوش جهانپ��ور رئیس مرکز روابط 
عمومی و اطالع رس��انی وزارت بهداش��ت، درمان و 
آموزش پزش��کی گفته بود: هزینه هر بیمار مبتال به 
کووید19 که در بیمارستان بستری می شود به طور 
میانگین و تنها برای وزارت بهداشت 19 میلیون تومان 
است. و با اینکه آمار دقیقی از میزان هزینه کرد دولت 
برای مقابله با کرونا ارائه نشده است، اما جمع و تفریح 
آمارهای مختلف به غیر از واکسن و تنها برای تست، 
دارو و درمان و حمایتهای معیشتی که به صورت یارانه 
به مردم پرداخت شده است رقمی بالغ بر ۸50 میلیون 

یورو را نشان می دهد.
در کنار این ارقام ، س��خنان دکتر س��یما سادات الری 
سخنگوی وزارت بهداشت در اواسط مرداد ماه سال 
ج��اری ه��م جالب توجه اس��ت. به گفت��ه وی میزان 
پرداختی بیمه ش��دگانی ک��ه مبتال به ویروس کرونا 
می ش��وند هیچ تغییری نکرده و بیمه ها 90 درصد از 
هزینه های بخش بستری و 70 درصد از هزینه های 
بخش سرپایی را پرداخت می کنند. همچنین سازمان 
بیمه سالمت در بخش خصوصی نیز همین میزان را با 

تعرفه دولتی پرداخت می کند. در نتیجه میزان پرداختی 
بیماران مبتال به ویروس کرونا در بخش بستری 10 
درصد و بخش سرپایی ۳0 درصد است. هر بیمار مبتال 
به کرونا به طور متوسط بین 6 و نیم تا ۸ میلیون تومان 
در بخش دولتی هزینه دارد که 90 درصد آن در بخش 

بستری توسط بیمه پرداخت می شود.
اینجاست که باید این سوال را پرسید که هر بیمار مبتال 
به کووید 6 و نیم تا ۸ میلیون تومان برای شما هزینه 
داشته یا 19 میلیون تومان؟ و آیا این مطالب که می 
فرمایید برای مردم هم ملموس است یا افراد درگیر این 
بیماری، ارقام دیگری پرداخت می کنند و بیمه ها از 

حمایت و وظیفه ذاتی خود پا پس کشیده اند؟
نگاهی به صفهای طویل ایجاد شده در مقابل صندوق 
بیمارستانها و گفتگو با چند بیمار مبتال به کرونا ارقام 
دیگری را بیان می کند که همگی توسط بیمار پرداخت 
شده و از چتر حمایتی بیمه خبری نبوده است. در مورد 
انجام تس��ت کرونا که بیمارستانهای دولتی از انجام 
این تست سر باز زده و بیماران را به بخش خصوصی 
ارجاع می دهند و فرد متقاضی انجام تست باید مبالغی 
بین ۳50 تا 700 هزار تومان بس��ته به آزمایش��گاهی 
که تس��ت را انجام می دهد هزینه پرداخت کند. در 

ای��ن می��ان البته بیمه های تکمیلی هم هزینه های 
انجام تست کرونا را از لیست پرداختی های بیمه های 
تکمیلی خارج کرده اند تا بیمار به تنهایی این هزینه 

را به دوش بکشد.
هزینه بعدی مربوط به ویزیت پزشک است که بسته 
ب��ه تخصص وی، بی��ن ۸0 تا 150هزار تومان برای 
بیمار آب میخورد و اگر او تشخیص دهد که بیمار باید 
سی تی اسکن ریه انجام دهد بین ۲00 هزار تومان تا 
یک میلیون تومان باید پرداخت شود. هزینه سرم و 
داروهای تقویتی محفوظ، اما هزینه داروی فرد مبتال 
که احتماال ریه اش درگیر ش��ده اس��ت س��ر به فلک 
می زند؛ و بس��ته به تخصص پزش��ک تعداد آمپول و 
میزان داروها متغیر است اما به صورت متوسط دارو 
با تعرفه دولتی اگر بتوان تهیه کرد 500 هزار تومان 
تا ۸00 هزار تومان اس��ت، اما عمدتا به دلیل نایاب 
بودن از بازار آزاد تهیه می شود که رقمهای میلیونی 
را می طلبد و تا دهها میلیون تومان می رسد. هزینه 
داروهای تخصصی مانند رمدس��یویر، فاویپیراویر و 
ریتاناویر هم سر به فلک می زد و شنیده شده برخی 
افراد برای پرداخت آنها حتی مبالغ باالی 60 میلیون 
توم��ان را پرداخ��ت کرده اند. چنانچه بیمار بتواند در 
خانه مورد مداوا قرار بگیرد احتماال به دستگاه اکسیژن 
هم نیاز دارد که بیش از ۲0 میلیون تومان قیمت دارد 
و اج��اره آن از ش��بی ۲ میلی��ون تومان هم باالتر می 
زند. هزینه بس��تری در بیمارس��تان هم بسته با اینکه 
بیمارس��تان خصوصی باش��د و یا طرف قرارداد بیمه، 
بس��ته به اینکه در بخش بس��تری شود یا مراقبتهای  
وی��ژه از 5 میلی��ون توم��ان تا چند صد میلیون تومان 
هزینه روی دست بیمار و همراهان می گذارد. البته 
اگر این هزینه ها به بهبود بیمار منجر شود نه به فوت 
که هزینه های کفن و دفن نیز خود داس��تانی اس��ت 

بس مفصل و طوالنی!

رقم های نجومی درمان مبتاليان سوال برانگيز شده است

هزینه  درمان کرونا؛ از ادعا تا واقعیت

 

صاحب امتياز: موسسه فرهنگی  افق رسانه  پويا 
 مديرمسئول: دكتر اصغر نعمتي

 زير نظر شورای سردبيری 
سردبير: کورش شرفشاهی 
 دبير سايت: حسین خدنگ

تلفكس: 66431022                 تلفن تحريريه: 66435746-66911172          
تلفن سازمان آگهي ها:  66435745    سامانه پيام كوتاه: 888  711  3000 
ليتوگرافي و چاپ:گل آذين66791365-66              آدرس: ستارخان، بین توحید و باقرخان، کوچه اکبريان آذر، پالك 57، طبقه سوم شرقي  

tejaratnewspaper@gmail.com :پست الكترونيك سازمان آگهي ها  tejarateditor@gmail.com :پست الكترونيك تحريريه www.tejaratonline.ir :تجارت آنالين

تحريريه:
 اقتصاد: کورش شرفشاهی                 

انرژی: امیر مهدی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعید قلیچی 

 سازمان آگهی ها:
مدير بازرگانی: مريم کاظمی-  66435765

شهرستان ها: حسن چشمی
فاکس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی

زيربنايی: مسلم پاك گهر

واحد فنی: مدير فنی: امیر شريف
صفحه آرا: فاطمه عبداله زاده  

بانك و بيمه: علیرضا مالحتی                                    

آگهی مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده(
موضوع مناقصه: تجدید تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی خطوط ورودی و خروجی و احداث ساختمان  ایستگاه های TBS مینودر و بیدستان

)شماره تجدید مناقصه : 1400-10(
شرکت گاز استان قزوین در نظر دارد مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( پروژه تهیه مصالح و انجام عملیات اجرایی خطوط ورودی و خروجی و احداث ساختمان ایستگاه های TBS مینودر و 
بیدستان )شامل : 1 – لوله گذاري شبکه فوالدی به اقطار 4، 6 و ۸ و 10 و1۲  اینچ به متراژ 576 متر 2– خط تغذیه به اقطار 4 و ۸ و 1۲ و 16  اینچ به متراژ  6۳6 متر 3- ساخت دو واحد ساختمان ایستگاه 
تقلیل فشار 4- حمل و نصب و راه اندازی دو واحد ایستگاه تقلیل فشار )TBS( به ظرفیت ۲0000 متر مکعب بر ساعت و یک مورد ایستگاه حفاظت کاتدیک CPS( به شماره )۲000091۳۳50000۳6( را 
از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاکت ها از طریق درگاه س��امانه الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. الزم اس��ت مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در 

مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/06/16 می باشد. 
-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: تا پایان وقت اداري روز سه شنبه )ساعت: 16:00( مورخ 1400/06/۲۳

- مهلت زمانی ارسال پیشنهادات: تا ساعت 19:00 روز سه شنبه مورخ 1400/07/06
- زمان و محل بازگشایي پاکات ارزیابی کیفی: روز چهارشنبه ساعت 9:00 مورخ 1400/07/07 - سالن جلسات ساختمان مرکزی.

- زمان و محل بازگشایي پاکات مناقصه )الف و ب و ج(: روز دوشنبه ساعت 10:00 مورخ 1400/07/1۲ - سالن جلسات ساختمان مرکزی.
-شرایط مناقصه گران:
1( داشتن شخصیت حقوقي 

۲(داش��تن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رش��ته تاسیس��ات و تجهیزات و ابنیه )همزمان( و یا داش��تن گواهینامه صالحیت پیمانکاري معتبر با رتبه 5 یا باالتر در رش��ته نفت و گاز و 
ابنیه )همزمان( از سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور )سازمان برنامه و بودجه کشور(.

۳( ارایه تصویر گواهینامه ایمنی کار از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
4( داشتن ظرفیت آزاد ارجاع کار حداقل معادل مبلغ 4۳.000.000.000 ریال در یکی از گروه های ذکر شده در بند ۲ به شرح جدول ذیل.

5( مناقصه گران می بایست از نظر تعداد کار ارجاعی در هر یک از مجموعه رشته های ذکر شده در بند ۲ دارای ظرفیت آزاد باشند.
تعداد کار آزادظرفیت آزاد )ریال(رتبهرشته

گروه اول
تاسیسات و تجهیزات

5 یا باالتر
1۲.470.000.0001

۳0.5۳0.000.0001ابنیه

گروه دوم
نفت و گاز

5 یا باالتر
1۲.470.000.0001

۳0.5۳0.000.0001ابنیه
- تضمی�ن شرکت در فرآیند ارجاع کار: طبق مصوبه شماره 1۲۳40۲/ت 50659 ه مور خ 1۳94/09/۲۲ هیأت وزیران به مبلغ ۲.150.000.000 ریال.

- محل تامین اعتبار: بند »ق«
-قیمتهای پیشنهادی مناقصه گران می بایست متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارایه گردد.

-به این پیمان مطابق آیین نامه تضمین معامالت دولتي، مصوبه هیات وزیران به شماره 1۲۳40۲/ت 50659 ه  مورخ 1۳94/09/۲۲، پیش پرداخت معادل 15% مبلغ اولیه پیمان تعلق خواهد گرفت.
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: 

مرکز تماس: 1456 
دفتر ثبت نام: ۸۸9697۳7 و ۸519۳76۸

کد اقتصادی شرکت گاز استان قزوین : 4111171۸۸779
شناسه ملی شرکت گاز استان قزوین: 10101۸9176۲ 

از شرکت های واجد صالحیت دعوت می شود به منظور دریافت اطالعات تکمیلی به نشانی www.nigc-qazvin.ir و یا پایگاه اطالع رسانی مناقصات )http://iets.mporg.ir( مراجعه نمایند.

روابط عمومی شركت گاز استان قزوين

ت دوم
نوب

 شرکت ملی گاز ایران 
 شرکت گاز استان قزوین

کد فراخوان پایگاه اطالع رساني مناقصات:  
شناسه آگهی: 11۸6757 53/091/379  

 آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي
 شماره 2000005380000040    

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 ۳۲۲۲60۳۳- 0۸6-0۸6۳۲۲۲۸0۳۸ در نظر دارد مناقصه 
عمومي زیر را از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت برگزار نماید.لذا از کلیه شرکت هاي واجد صالحیت دعوت به عمل مي آید در صورت تمایل نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند. ضمنا کلیه 
مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیک دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد 

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

شرح کاالردیف

خرید انواع چک1
3- س��پرده ش��رکت در مناقصه  به مبلغ 1.۲04.۸50.000  ریال مي  باش��د، مناقصه گران میبایس��ت مبلغ فوق را به صورت ضمانت نامه بانکي ،ضمانت نامه موسس��ات بیمه گر،گواهي خالص مطالبات قطعي 
تایید ش��ده توس��ط امور مالي ش��رکت توزیع ،چک تضمین ش��ده بانکي یا واریز وجه به حس��اب جاري ش��ماره 1400510۳651 به نام ش��رکت توزیع نیروي برق اس��تان مرکزي بانک مس��کن ش��عبه مرکزي 

اراک 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 ونظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
5- مهلت فروش اسناد : از تاریخ درج آگهي نوبت دوم  به مدت 10 روز کاري

مبلغ فروش اسناد : مبلغ 500000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره 0101۸5۲91۸00۳ شعبه میدان شهدا .
6-مهلت وبازگشایي اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 10/ 07/ 1400، زمان بازگشایي ساعت 11:15روز شنبه مورخ 1400/07/10می باشد.

7- محل تحویل و بازگش�ایي: اراک، میدان دارایي، خیابان امام موس��ي صدر ،ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان مرکزي ،واحد دبیرخانه .محل بازگش�ایي: س��الن کنفرانس ش��رکت توزیع نیروي برق 
استان مرکزي.

۸- مبلغ برآوردي مناقصه 1۸.495.000.000ریال می باشد.
9-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

     اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 0۲1419۳4 دفتر ثبت نام اراك : 0۸6-۳۳۲45۲4۸

ت اول
نوب

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی        

آگهی تجدید فراخوان پیمانکاران

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی در نظر دارد، بر اساس قانون برگزاری مناقصات ، تجدید مناقصه عمومی ایک مرحله ای ارائه خدمات نگهداری 
فضای سبز فرودگاه های مشهد و سبزوار به شماره نیاز ستاد 157۸00000۸ ۲00000 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)س��تاد( به آدرسWww.setadiran.ir انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور 
و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مناقصه محقق س��ازند. ش��رکتها می بایس��ت دارای توانمندی و س��وابق کاری اجرا ش��ده مشابه در 

خصوص موضوع مناقصه باشند.
 1. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  : مورخ 1400/06/16 می باشد.

 2. مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :  ساعت 19:00 مورخ 1400/06/۲0
3 . مهلت زمانی ارسال پیشنهادات  : تا ساعت 10 روز چهارشنبه مورخ1400/06/۳1 

4 . زمان بازگشایی پاکتها  : ساعت 1۲ روز چهارشنبه مورخ1400/06/۳1
 جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت "الف" با شماره و آدرس ذیل تماس حاصل گردد. 

شایان ذکر به منظور بازدید از محل و شرایط محیط از تاریخ 1400/06/۲0 تا قبل از مهلت ارائه پیشنهادات با هماهنگی قبلی با شماره ۳۳10۸۲۲0 امکان 
پذیر است.

 آدرس محل تحویل پاکات الف : اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی، روبروی ترمینال خارجی، جنب ساختمان شماره ۲ دبیر خانه فرودگاه 
بین المللی شهید هاشمی نژاد مشهد.

 شماره تماس: 051-۳۳400001-7 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز سامانه ۲7۳1۳1۳1 دفتر ثبت نام :۸519۳76۸-۸۸9697۳7

ت اول
نوب

اداره کل فرودگاه های استان خراسان رضوی شناسه آگهی : 11۸6729م الف : 4553


