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بحران در شروع كسب و كار
محسن زنگنه 

 سخنگوی کمیسیون جهش تولید 
مجلس شورای اسالمی 

سرمقاله

شیوه و شرایط ورود به 
کس��ب و کارها یکی از 
ش��اخص های مهم اقتصادی در دنیا است. 
مجموعه های��ی در دنی��ا هس��تند که این 
موضوع��ات را رص��د کرده و کش��ورها را 
رتب��ه بن��دی می کنند. ای��ران هم در این 
رتبه بندی ها حضور دارد اما متاسفانه رتبه 
خوب��ی نداری��م و از میان 180 کش��ور در 

جایگاه 140 قرار داریم...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
 ۳۰ درصد ذخیره سوخت نیروگاه ها  کاهش یافت

 زمزمه های کسری گاز
 در زمستان 

خشکسالی  و سیاست گذاری های اشتباه رقم زد
 بازارهای صادراتی پسته

 در معرض خطر 
  برنامه ریزی برای توسعه صادرات ضرورت دارد

 بازارچه های مرزی
 دروازه معرفی کاالهای ایرانی

گروه صنعت و تجارت: براس��اس آخرین اعالم گمرک مجموع تجارت خارجی ایران 
در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری به ۵۹ میلیون و ۳00 هزار تن به ارزش ۳4 میلیارد 
دالر رسید که با تراز یک میلیارد دالری مثبت سهم صادرات 4۵ میلیون و ۵00 هزار 
تن به ارزش 1۷ میلیارد و ۶۶1 میلیون دالر و س��هم واردات 1۳ میلیون و 800 هزار 
تن کاال به ارزش 1۶ میلیارد و ۶۳1 میلیون دالر بود. این در حالی اس��ت که مدیرکل 

دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با اشاره...       صفحه 6
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تجارت از مغفول ماندن ظرفیت45میلیارد دالری گزارش می دهد

فرصت طالیی اقتصاد دیجیتال

2

3

رئیس مجلس در مورد راهپیمایی اربعین گفت: این فرصت ها 
اثرات و ابعاد مختلف تربیتی، شناختی، مدیریتی، انسان سازی 
و تمدن سازی داشته و باعث شده انقالب به توفیقات مهمی 
دست پیدا کند که از جمله این فرصت ها و برهه های مهم و 
موثر در تاریخ انقالب اسالمی می توان به دوران دفاع مقدس 
اشاره کرد. محمدباقر قالیباف با اشاره به تحوالت کشور های 
منطق��ه و تاثی��رات آن در پدیده های مختلف گفت: در مقابل 

این فرهنگ موثر و قدرتمند اربعین، ...

رئی��س ق��وه قضاییه در جریان بازدید از زندان دماوند، ضمن 
گفتگوی چهره به چهره با تعداد کثیری از زندانیان، سواالتی 
را پیرامون دلیل محکومیت و مدت زمان سپری شده از حبس 
آن ها و همچنین شرایط بهداشتی و غذایی زندان مطرح کرد. 
غالمحسین محسنی اژه ای در این دیدار ابراز امیدواری کرد 
که زندان بازگشت گاهی به جامعه باشد و کسی که یک بار 

زندان را تجربه کرده دوباره این تجربه تلخ را تکرار نکند.
رییس عدلیه گفت: زندان باید به معنی ...

دشمن در حال انجام 
طراحی های معاندانه

زندان بازداشتگاه نباشد 
بازگشتگاه باشد

همین صفحه صفحه 2

حل مشکالت نیازمند  اولویت بندی و کار میدانی 
رییس جمهوری در سومین سفر استانی بر افزایش سرمایه اجتماعی تاکید کرد

رئیس قوه قضاییه دربازدید از ندامتگاه دماوند تاکید کرد

زندان بازداشتگاه نباشد بازگشتگاه باشد

بحران در شروع کسب و کار

افزایش سرمایه بانک با خلق پول 

رئی��س ق��وه قضاییه در جریان بازدی��د از زندان دماوند، 
ضمن گفتگوی چهره به چهره با تعداد کثیری از زندانیان، 
سواالتی را پیرامون دلیل محکومیت و مدت زمان سپری 
شده از حبس آن ها و همچنین شرایط بهداشتی و غذایی 

زندان مطرح کرد.
غالمحسین محسنی اژه ای در این دیدار ابراز امیدواری 
کرد که زندان بازگشت گاهی به جامعه باشد و کسی که 
ی��ک ب��ار زندان را تجربه ک��رده دوباره این تجربه تلخ را 

تکرار نکند.
ریی��س عدلی��ه گف��ت: زن��دان باید به معن��ی واقعی نه 
" بازداش��تگاه" ک��ه مح��ل باز اجتماعی ش��دن فرد و " 

بازگشتگاه" به جامعه باشد.
رئیس دس��تگاه قضا پس از آنکه یکی از زندانیان اعالم 
کرد که برای چهاردهمین بار است به زندان می آید، گفت: 
من دلم می سوزد از اینکه می بینم یک فرد در میانسالی 

و جوانی 14 بار به زندان آمده؛ الزم است برای همه این 
افراد برنامه ریزی شود تا هم خود آن ها اصالح شوند و هم 
شرایطی فراهم شود که دیگر به زندان برنگردند. هم قوه 
قضاییه و هم سایر نهاد ها در این زمینه مسئولیت دارند و 
باید انجام وظیفه کنند. خود زندانیان و خانواده آن ها نیز 

باید در این زمینه نقش ایفا کنند.
محسنی اژه ای با بیان اینکه در پی ورود یک فرد به زندان، 
خانواده او بزرگترین صدمه را متحمل می شوند، خطاب به 
زندانیان گفت: اجازه ندهید خانواده هایتان در این زمینه 

صدمه و آسیب ببینند.
واکسیناس��یون زندانی��ان دیگر موضوعی بود که رئیس 
قوه قضاییه در گفتگو با زندانیان در خصوص آن کسب 
اطالع کرد که به گفته زندانیان ندامتگاه دماوند هر ۲ ُدز 

واکسن کرونا به آن ها تزریق شده است.
زندانیان در حضور رییس قوه قضائیه از برخی از زندان بانان 

ندامتگاه دماوند که به گفته زندانیان، شبانه روز و همراه با 
خانواده خود برای جلب رضایت شاکیان تالش می کنند و 
در این راه حتی هزینه های مالی هم متحمل شده اند تشکر 
و قدردانی کردند. زندانیان به رییس عدلیه گفتند به دلیل 
این گونه ارتباطات برخی زندان بانان این ندامتگاه تمام 

زندانیان و خانواده های آن ها را به چهره می شناسند.
رئیس دستگاه قضا در جریان بازدید از کارگاه اشتغالزایی 
زندان دماوند این بخش، خواس��تار ارائه آماری از میزان 
اش��تغال زندانیان ش��د که مسئوالن سازمان زندان ها در 
پاسخ گفتند: میزان اشتغالزایی زندانیان استان تهران در 
س��ال گذش��ته ۵4 درصد بود که این آمار در س��ال جاری 
به ویژه طی ماه های اخیر رش��د چش��مگیری داشته و به 
۶8 درصد رس��یده و این در حالی اس��ت که هدف گذاری 
سازمان زندان ها برای اشتغالزایی زندانیان، شاخص 80 

درصدی است.

ادامه از همین صفحه ...مولفه های مختلفی بر رتبه ایران تاثیر گذاشته که یکی از آن ها 
زمان ش��روع کس��ب و کار اس��ت. در حال حاضر در ایران یک فرد برای ش��روع کس��ب 
و کار خ��ود نمی دان��د چ��ه مراحلی را بای��د طی کند، چقدر زمان می گیرد و چه مجوزها و 
استعالماتی را الزم دارد. نکته دیگر نحوه صدور مجوز در یک فرآیند اداری پیچیده در 
داخل کشور است. اینکه صدور مجوز به صورت سیستمی باشد یا تأیید کاغذی بسیار 
فرق می کند. وزارت اقتصاد قباًل، یک سامانه کلی برای صدور مجوزهای کسب و کار 
را راه اندازی کرده اما نقایصی داش��ته که باید رفع ش��ود. س��ال 8۷ قانونی با نام قانون 
اجرای سیاست های کلی اصل 44 تصویب شد. ماده ۷ این قانون، برای اولین بار دولت 
را مکل��ف می ک��رد ک��ه هر کس می خواهد کس��ب و کاری راه اندازی کند در یک زمان 

مشخص باید مجوز به وی ارائه شود اما این قانون هم اکنون اجرایی نمی شود.
در حال حاضر در حوزه مجوزها دو مشکل اساسی وجود دارد. یکی خود فرآیند پیچیده 
صدور مجوزهاست. دوم هم انحصاراتی است که در حوزه مجوزها وجود دارد. یعنی فرد 
ممکن است تمام سختی های مسیر صدور مجوز را هم طی کند، اما به سد انحصارات 

برخورد کند. به عنوان مثال فردی که در رش��ته حقوق فارغ التحصیل ش��ده می تواند در 
حوزه کارشناس��ان رس��می دادگستری، وکالت یا س��ردفترداری فعالیت کند. اما سدی 
به نام محدودیت اعطای مجوز وجود دارد. س��دی که از س��مت تش��کل های صنفی که 
خود ذی نفع هستند ایجاد شده است. کانون وکال تعیین می کند که به چه تعداد وکیل 
در سال 1400 مجوز داده شود. این اختیار کاماًل هم قانونی است و دادگستری هم بر 
این تعداد مهر تأیید می زند. این تعارض منافع در بسیاری از مشاغل مانند داروخانه ها، 
آموزشگاه های رانندگی، دکه های مطبوعات، نانوایی ها ودیگر مشاغل دیده می شود. مثاًل 
صنف نانوایی داران مجوز نانوایی می دهد. گاهی این مجوزها هم در برخی مش��اغل با 
رقم های بسیار باالیی خرید و فروش می شوند. در بحث اصالح شیوه جذب وکیل یک 
کج فهمی از سمت کانون وکال وجود دارد که کانون تصور می کند منظور نمایندگان از 
اصالح شیوه جذب وکیل، ورود افراد با سطح علمی پایین است. در حالی که پیشنهاد 
ما این است که آزمون وکالت را سازمان سنجش برگزار کند و تمام کسانی که هفتاد 

درصد از نمره 1 درصد برتر را بیاورند قبول شوند.

ادامه از همین صفحه ... داش��تند، به منظور پوش��ش زیان 
انباشته خود، نسبت به افزایش سرمایه اقدام کردند. بانک ها، 
س��رمایه های خ��ود را طی این چند س��ال ب��ه روش های 
گوناگونی از جمله تجدید ارزیابی دارایی های ثابت، تجدید 
ارزیابی سرمایه گذاری ها و تجدید ارزیابی از محل اندوخته 
تسعیر ارز افزایش دادند. البته از سال 1۳۹۵ به بعد، کشور با 
رشد قیمت انواع دارایی ها از جمله رشد قیمت مسکن و انواع 
ارزها مواجه بود، که به نوعی خود بانک ها با بنگاهداری و 
سرمایه گذاری در بازار مسکن و دخالت در بازار ارز عامل 
اصلی این رشد قیمت بودند. و همین بانک ها در زمان مورد 
نیاز، از این افزایش ارزش ها به منظور باال بردن س��رمایه 
و بهبود نسبت های نظارتی و حجم حقوق صاحبان سهام 
خود اس��تفاده کردند. بانک ها، س��رمایه های خود را طی 

این چند س��ال به روش های گوناگونی افزایش داده اند. از 
جمله می توان به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
دارایی های ثابت، افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی 
سرمایه گذاری ها و همچنین تجدید ارزیابی از محل اندوخته 
تس��عیر ارز اش��اره کرد. انواع روش های افزایش س��رمایه، 
هیچگون��ه جری��ان نقدی را به درون بانک ها وارد نمی کند 
و صرفاً به منظور پوشش زیان انباشته و بهبود نسبت های 
نظارتی انجام می گیرد. اما نوعی دیگر از افزایش سرمایه 
که موجب ورود جریان نقد به درون بانک ها می شود، شامل 
افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و »مطالبات 
حال شده« است. طی سال های اخیر که کشور با افزایش 
شدید قیمت ها در بازار مسکن و بازار ارز و حتی بازار سرمایه 
رو به رو بوده، بسیاری از بانک ها بمنظور بهبود وضعیت مالی 

و نظارتی خود اقدام به افزایش سرمایه کرده اند. اما بررسی ها 
بر روی صورت های مالی برخی از بانک ها حاکی از آن است 
که افزایش سرمایه تعدادی از آن ها از کیفیت خیلی مطلوبی 
برخوردار نیست، و یا بهتر است بگوییم بعضی از آنها از هیچ، 
س��رمایه خود را افزایش داده اند. ما در س��ال گذش��ته شاهد 
افزایش سرمایه یکی از بانک های کشور از محل اندوخته 
تسعیر ارز بوده ایم، که این افزایش سرمایه موجب شده تا 
س��رمایه این بانک رش��د قابل مالحظه ای داشته باشد. در 
حالی که بررسی بر روی وضعیت باز ارزی بانک مزبور، از 
دستکاری در نرخ ارز و اعمال نرخ های ارزی باالتر از نرخ 
اعالمی توسط بانک مرکزی در پایان سال حکایت دارد. و 
این امر موجب شناسایی سود حاصل از تسعیر ارز غیرواقعی، 

و در پی آن افزایش سرمایه از این محل شده است. 

افزايش سرمايه بانك با خلق پول 
احسان راکعی

پژوهشگر حوزه بانکی 

يادداشت

 ۹0 ده��ه  اوای��ل  از 
ت��ا 1۳۹8 ک��ه اکث��ر 
بانک های کشور دچار »ناترازی« گسترده 
شده و زیان انباشته آنها روز به روز در حال 
رش��د بود، بانک ها می بایس��ت به منظور 
ب��رون رف��ت از این بح��ران راهی را پیدا 
می کردند، که هم میزان س��رمایه خود را 
به حدی باالتر از زیان انباش��ته برسانند و 
هم حدود نظارتی خود را اصالح کنند. در 
این زمان بود که بانک های زیان دیده ای 

که در خطر ورشکستگی قرار ...
ادامه در همین صفحه 

از اتحادیه تخصصی پیش��گامان و پس��ت پیش��گامان بادپا به عنوان تعاونی برتر ملی و ش��رکت تعاونی پیش��گامان 
کویر و پیشگامان عصر ارتباطات به عنوان تعاونی برتر استان یزد تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی گروه تعاونی پیش��گامان؛ ش��انزدهمین جش��نواره تعاونی های برتر ملی به مناس��بت هفته 
تعاون با حضور وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی، رئیس اتاق تعاون ایران و دیگر مسوولین در سالن تالش وزارت 
خانه برگزار گردید. در این جش��نواره از محمدرضا رضایی نژاد مدیرعامل اتحادیه تخصصی پیش��گامان به عنوان 
تعاونی برتر ملی در حوزه فرا اس��تانی و محمدهادی اس��المی مدیرعامل ش��رکت تعاونی پس��ت پیشگامان بادپا به 
عنوان واحد نمونه شایس��ه تقدیر با اهدای تندیس و لوح س��پاس تقدیر ش��د. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
جش��نواره تعاونی های برتر ملی ابراز امیدواری کرد دولت س��یزدهم س��کوی پرتابی باش��د برای تعاونی ها جهت 
رس��یدن به مقصد اصلی که در قانون اساس��ی به آن اش��اره ش��ده است. عبدالملکی در خصوص چالش های بخش 
تعاون اظهار داش��ت: جایگاه ش��رکت های تعاونی و نقش آنها در پویایی اقتصادی و توس��عه فرصت های ش��غلی 
بر کس��ی پوش��یده نیس��ت. در قوانین کش��ورمان نیز بخش تعاونی جایگاه ویژه ای دارد و در اصول 4۳ و 44 قانون 
اساسی به اقتصاد تعاونی پرداخته و هدف گذاری شده است تا سهم تعاونی در اقتصاد کشور تا پایان برنامه پنجم 
 به ۲۵ درصد افزایش یابد. هدفی که البته محقق نش��د و متأس��فانه این س��هم هم اکنون کمتر از۵درصد اس��ت.
وزی��ر تع��اون، کار و رف��اه اجتماع��ی اف��زود: پن��ج رک��ن اساس��ی از جمل��ه مردم��ی، عدال��ت، دان��ش بنی��ان 
 ب��ودن، ب��رون و درون گ��را ب��ودن در بخ��ش تع��اون وج��ود دارد ک��ه ب��ه هم��ه ای��ن ارکان بای��د توج��ه ش��ود.  
گفتنی است همزمان جشنواره تعاونی های برتر استان یزد با حضور محمدعلی طالبی استاندار یزد و عماد تشکر 
سرپرس��ت اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار گردید و از ش��رکت تعاونی پیش��گامان کویر و ش��رکت تعاونی 

تولیدی پیشگامان عصر ارتباطات تقدیر شد.

 اتحادیه تخصصی پیشگامان تعاونی برتر ملی شد
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بی طرفی برای حفظ اعتبار آژانس 
 نماینده دائم ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی با انتش��ار 
توییت��ی در رابط��ه با تحوالت مرتبط با آژانس و نشس��ت هفته 
بعد شورای حکام نوشت: سیاست زدایی، استقالل، بی طرفی و 
حرفه ای گری از اصول ضروری برای حفظ اعتبار آژانس و جلب 
اعتماد کشورهای عضو به آن می باشند. کاظم غریب آبادی ادامه 
داد: آژانس باید برای تقویت همکاری ها و تعامالت برنامه ریزی 
کند، نه اینکه به ایجاد بی اعتمادی با کشورهای عضو مبادرت 
کند.غریب آبادی گفت: آژانس و نهادهای سیاستگذار آن نمی 
توانند خود را از سرنوشت تفاهم هسته ای جدا کنند. هر اقدام غیر 
سازنده، مخل فرایند مذاکره خواهد بود. البته، امیدوارم عقالنیت 
بر نشست هفته بعد شورای حکام، حاکم شود و؛- همکاری در 
برابر همکاری- حسن نیت در برابر حسن نیت- اقدام در برابر 

اقدام، مد نظر قرار گیرد.

دیدار مالی و ریابکوف درباره برجام
 نماینده ویژه آمریکا در امور ایران که به روس��یه س��فر کرده ، با 
»سرگئی ریابکوف« معاون وزیر خارجه این کشور با محوریت 
برج��ام گفت وگ��و کرد.به گزارش ایلنا، »رابرت مالی« در پیامی 
توییتری نوشت: »با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه 
در مس��کو دیدارهای خوب و س��ازنده ای داشتم. در این دیدارها 
درباره هدف مشترک مان در مذاکرات و ازسرگیری سریع اجرای 

متقابل تعهدات در چارچوب برجام، صحبت شد.«

 رسیدن به بهترین ها حق ملت ایران است
 وزیر کشور گفت: امیدواریم خداوند ما را به سمت بهترین ها و 
به دست آوردن بهترین ها هدایت کند زیرا این مساله حق ملت 
ایران اس��ت.احمد وحیدی افزود: مهم این اس��ت که ما ش��رایط 
محیطی و محاطی را خوب بشناس��یم و برابر مقتضیات با همه 
توان در صحنه باشیم. باید با همه توان در صحنه باشیم و هیچ 
گاه هیچ صحنه ای نباید خالی باشد.به گزارش ایسنا، وی افزود: 
صحنه های جمهوری اس��المی همه صحنه عبادت و قرب الی 
اهلل اس��ت و هر کار به ظاهر کوچک در جمهوری اس��المی نزد 
خداوند بزرگ اس��ت.وزیر کش��ور گفت: افتخاری بزرگتر از این 
نیس��ت که ما در خدمت مردم بزرگ ایران باش��یم و به آن ها در 
نظ��ام مقدس جمهوری اس��المی ای��ران خدمت کنیم.وحیدی 
گفت: امیدواریم خداوند ما را به س��مت بهترین ها و به دس��ت 
آوردن بهترین ه��ا هدای��ت کند زیرا این مس��اله حق ملت ایران 
است.وی افزود: امیدواریم در مسیر الهی نظام مقدس جمهوری 

اسالمی، خداوند دست ما را بگیرد.

تهدیدهای بی اساس اسراییل
 وزیر خارجه رژیم صهیونیس��تی در جریان س��فر به روس��یه، با 
»سرگئی الوروف« وزیر خارجه این کشور درباره برنامه هسته ای 
ایران و برجام گفت وگو کرد. به گزارش ایلنا تایمز آو اس��رائیل، 
»یائیر الپید« با تکرار برخی ادعاهای بی اساس درباره ماهیت 
برنام��ه هس��ته ای ایران، گفت: »جامع��ه بین الملل باید مانع از 
دس��تیابی ایران به زرادخانه هس��ته ای ش��ود ولی اگر شکس��ت 
بخورد، اس��رائیل این حق را برای خود محفوظ می داند که وارد 
عمل شود«.وی با تکرار برخی خیال پردازی ها گفت که برنامه 
هسته ای ایران باید به هر طریقی که شده است، از بین برود.یائیر 
الپید خواهان ارسال »پیام قوی تر و شفاف تر« از سوی جهان 

به ایران در خصوص برنامه هسته ای ایران شد.

افزایش ۲ برابری زائران اربعین 
 نخست وزیر عراق دستور افزایش دو برابری تعداد مجوز ویزای 
زائران کشورهای مختلف اسالمی برای شرکت در مراسم اربعین 
حس��ینی را صادر کرد.به گزارش ایلنا از خبرگزاری عراق، دفتر 
»مصطف��ی الکاظم��ی« در بیانیه ای اعالم کرد که در چارچوب 
این دس��تور، تعداد پذیرش زائرانی که قصد ش��رکت در مراس��م 
اربعین حسینی را دارند، از 40 هزار نفر به 80 هزار نفر افزایش 
یابد.در این بیانیه آمده است که این افزایش همزمان با نزدیک 
شدن به اربعین حسینی با توجه به شرایط دینی و روحانی خاص 

آن اتخاذ می شود.
 

ورود ۱۰۰ میلیون واکسن تا آذر 
 رئی��س دفت��ر رئی��س جمهوری از واردات ح��دود 100 میلیون 
واکس��ن تا پایان آبان امس��ال خبر داد و گفت: واکسیناس��یون 
گسترده و مهار اپیدمی کرونا اولویت مهم دولت سیزدهم است.
به گزارش ایرنا غالمحسین اسماعیلی افزود: از ابتدای فعالیت 
دولت جدید و فقط از ابتدای شهریور تاکنون حدود ۳0 میلیون 
واکس��ن کرونا وارد ش��ده و تا پایان ش��هریور و فقط در همین 
ماه 40 میلیون واکس��ن کرونا وارد کش��ور می شود.او ادامه داد: 
دولت س��یزدهم به مس��ئله کرونا توجه ویژه و برای مدیریت آن 
برنام��ه و راه��کار دارد. مهمترین اق��دام برای مهار این بیماری 
واکسیناس��یون گس��ترده اس��ت. همه تالش در دولت این است 
که در مهر و آبان از طریق واردات و تولید داخل، میزان واکسن 
تامین ش��ده در کش��ور را به 100 میلیون دز برسانیم.اسماعیلی 
گفت: واکسیناسیون کرونا در کشور از ابتدای اسفند ۹۹ شروع 
شد. اکنون هفت ماه از این زمان گذشته و یک هفتم این زمان 

در دولت سیزدهم بوده است. 

ضرورت روزشمار برای تحقق وعده ها
 عضو ش��ورای مرکزی موتلفه با بیان این که مردم انتظار رفع 
مش��کالت اقتصادی، تحقق عدالت اجتماعی و فسادستیزی از 
س��وی دول��ت دارند، گفت: دولت ب��رای تحقق وعده های خود 
روزشمار تعیین کند.محمد کاظم انبارلویی در گفت وگو با ایسنا، 
با بیان این که موضوع اعتماد عمومی به دولت یکی از مس��ائل 
مهم هر حکومتی اس��ت، اظهار کرد: در نظام های مردم س��االر 
کسانی که می خواهند انتخاب شوند به مردم وعده هایی می دهند 
و اگر نتوانند به آن وعده ها عمل کنند، سرمایه اجتماعی خود را 

از دست  داده و در سراشیبی بی اعتمادی قرار می گیرد. 

سياسي

رییس جمهوری در ادامه سفرهای استانی به خراسان جنوبی سفر 
کرد. تعدادی از اعضای هیات دولت و وزیران از جمله وزیر کشور، 
وزیر راه و شهرسازی، وزیر صمت، رییس سازمان برنامه و بودجه، 
رییس دفتر رئیس جمهور و معاون اجرایی رئیس جمهور، ابراهیم 

رئیسی را در سفر به استان خراسان جنوبی همراهی کردند. 

فعال شدن بازارچه های مرزی � 
به گزارش ایرنا س��یدابراهیم رئیس��ی در ابتدای این س��فر گفت: 
مرز تهدید نیست بلکه فرصت است و یکی از فرصت های مرز، 
بهره برداری اقتصادی و مبادالت مرزی س��اکنان در جمهوری 
اس��المی ایران با کش��ور همسایه اس��ت.وی گفت: فعال شدن 
بازارچه های مرزی می تواند به گس��ترش صادرات و  توس��عه آن 
بینجامد که امر مبارکی است همچنین وضع اقتصادی مرزنشینان 
را سامان می دهد و هم می تواند به امنیت مرزها کمک کند.رییس 
جمهوری بیان کرد: فعال ش��دن بازارچه های مرزی کار بس��یار 
مهمی است که در سفر قبلی به خراسان جنوبی هم تاکید کردیم 
موضوع بازارچه ها را باید دنبال کنند و مسووالن بعضی اقدامات 
را انجام دادند که در این س��فر هم مورد تاکید قرار می گیرد.وی 
ادامه داد: علیرغم اینکه خراسان جنوبی با کاهش نزوالت آسمانی 
مواجه است اما خداوند به این استان ذخایر باارزشی داده که یکی 
از آنها معادن اس��ت و باید اقتصاد اس��تان به نحوی اقتصاد معدن 
باش��د و در جهت فعال کردن ظرفیت های معطل مانده معدنی 
فعالیت شود.آیت اهلل رئیسی گفت: به برکت انقالب اسالمی در 
هر کوی و برزن استان کار شده ولی علیرغم همه تالش های 40 
ساله باز هم محرومیت هایی وجود دارد که باید برطرف شود.وی 
گفت: یکی از مسایل جاده ها و ارتباطات ریلی است که وزیر راه و 
شهرسازی همراه ما هستند و این مسئله را دنبال می کنند.رییس 
دولت س��یزدهم اظهار داش��ت: جزو اولویت های این وزارتخانه 
اصالح جاده های مواصالتی و مس��ایل ریلی در مناطق مختلف 
است که یکی از این مناطق خراسان جنوبی و جزو برنامه ها است.
آیت اهلل رئیسی افزود: ان شاء اهلل در این سفر با بررسی هایی که 
از قبل انجام ش��ده و نشس��ت هایی که در اس��تان خواهیم داشت 

بتوانیم یکسری اولویت ها را در استان دنبال کنیم.

افزایش سرمایه اجتماعی � 
در جمع مردم طبس گفت: اگر ش��اکر نعمت های خداوند متعال 

باش��یم، مش��کالت یکی پس از دیگری حل خواهد ش��د که اول 
به ش��ناخت مشکل و مسئله شناس��ی، دوم شناخت راهکارهای 
برون رفت از مش��کالت و حل مس��ئله، سوم تعیین اولویت ها که 
چه مواردی اولویت دارد و چهارم به عزم و اراده جدی برای کار 
میدان��ی و اق��دام و عم��ل نیاز دارد که همه اینها به اعتماد عمومی 
و مشارکت عمومی و در یک کلمه به افزایش سرمایه اجتماعی 

در کشور تبدیل می شود.
وی گف��ت: در ای��ن س��فر و س��فرهای دیگر ک��ه در واقع بدون 
تشریفات معمول انجام می شود، به دنبال این هستیم که وقت 
م��ردم کمت��ر گرفت��ه ش��ود و بتوانیم اص��ل کار را دنبال کنیم. 
ریی��س جمه��وری عن��وان کرد: حضور ما و دوس��تانمان بدون 
تش��ریفات در اس��تان ها برای این اس��ت که از نزدیک با مسائل 
آش��نا ش��ویم و اولویت ها را مش��خص و برای رفع مشکالت با 
اولویت دس��ت به اقدام و عمل ش��ویم.رئیس جمهوری افزود: 
بنای ما این اس��ت که با فعل ماضی با مردم س��خن بگوییم، 
یعنی اعالم کنیم این اقدامات انجام شد، "می شود" زیاد گفته 
ش��ده و نمی خواهیم خیلی به می ش��ودها اتکا کنیم ولی آنچه 

برنامه دولت اس��ت را دنبال می کنیم.وی گفت: اینکه می ش��ود 
یا گفته می ش��ود ما نمی خواهیم به این موضوعات اکتفا بکنیم 
و آنچه که برنامه دولت اس��ت در اس��تان ها حضور پیدا می کند 
تا مش��کالت اولویت دار احصا ش��ود.وی گفت: خداوند متعال به 
م��ا توفیق��ی دهد که بتوانیم با اخالص در خدمت مردم باش��یم 
تا گره ها از زندگی مردم به لطف پرورگار گشوده شود. رئیسی 
افزود: مردم نش��ان دادند که می توانند کمبودها و مش��کالت را 

به فرصت ها تبدیل کنند.

کارگران نباید نگران باشند � 
ابراهیم رئیسی در ادامه سفر به خراسان جنوبی،  از معدن زغالسنگ 
پ��روده طب��س بازدی��د کرد و گفت: کارگ��ران نباید نگران بیمه، 
دستمزد و سختی کار خود باشند و این از موضوعات مهم است.

وی افزود: از همین االن به مدت ۲0 روز حداکثر به پیمانکاران 
وق��ت می دهم ک��ه وضعیت زندگی کارگران را در اینجا متحول 
کنن��د و اگ��ر ای��ن اقدام را در این مدت انجام ندهند، اقدام الزم را 
انجام می دهم.رییس جمهوری گفت: معادن شهرس��تان طبس 

زمینه توسعه فراوانی دارد و باید زیرساخت های آن تکمیل شود 
که اگر این منطقه و معادن آن درست توسعه پیدا کند، نیاز کشور 
کامال برطرف می ش��ود و نیازی به واردات نداریم و اینجا کامال 
این اس��تعداد را دارد.وی تحقق این موضوع را منوط به ۲ ش��رط 
اساسی دانست و اظهار داشت: اول اینکه زیرساخت ها باید تکمیل 
شود و معتقدم کارگران عزیز که اینجا کار می کنند باید حقوقشان 

کامال پرداخت شود و حقی از آنان ضایع نشود.

انتقال آب از دریای عمان  � 
همچنین رییس جمهوری در بدو ورود به طبس گفت: مس��اله 
آب مش��کل بس��یاری از استان های کشور است و این موضوع را 
در دول��ت به ص��ورت ویژه دنبال می کنیم. رئیس��ی افزود: در این 
ارتباط با راهکارهای کوتاه مدت و بلند مدت از جمله انتقال آب 
از دریای عمان، اقداماتی را در دستور کار قرار داده ایم تا مشکل 
دسترس��ی مردم به منابع آبی برطرف ش��ود.وی ادامه داد: مردم 
خراسان جنوبی همیشه در صحنه های مختلف انقالب حضوری 
بس��یار با ارزش و مثال زدنی داش��ته اند و وظیفه دولت این اس��ت 
که خدمتگزاری به همه مردم به ویژه به مردم این مناطق داشته 
باشد.رییس جمهوری از استان خراسان جنوبی و شهرستان طبس 
ب��ه عن��وان خطه مردمان صبور، مقاوم و پرتالش نام برد و اظهار 
داش��ت: س��فر به اس��تان های مختلف به دور از تشریفات معمول 
انجام می ش��ود.وی بیان کرد: هدف از س��فرهای استانی بررسی 
مشکالت و محرومیت های استان و تصمیم گیری برای رفع آن 
با مش��ارکت مردم و مدیران اس��تان اس��ت. رییسی اظهار داشت: 
نیروهای کارآمد ارزش��مندی به ویژه جوانان برومند را در اس��تان 
خراسان جنوبی داریم که می توانند نقش آفرین باشند و با کمک 
این نیروی انسانی، دولت خواهد توانست در جهت رفع مشکالت 
اس��تان گام هایی بردارد.وی گفت: خداوند ذخایر بس��یاری به این 
اس��تان داده که یکی از این ذخایر معادن اس��ت.رییس جمهوری 
افزود: معادن از ذخایر ارزشمند این استان است که اگر فعال شود، 
هم مشکل اشتغال، هم مشکل تولید و رونق تولید و هم مسائل 
اقتصادی حل می شود.وی مساله کشاورزی را از دیگر موضوعات 
مهم استان عنوان کرد و افزود: به خاطر کمبود نزوالت آسمانی 
در این منطقه، کش��اورزی مردم با مش��کالتی مواجه شده است 
اما مردم این مناطق نش��ان داده اند که تهدیدها را به فرصت ها 

تبدیل می کنند.

رییس جمهوری در سومین سفر استانی بر افزایش سرمایه اجتماعی تاکید کرد

حل مشکالت نیازمند اولویت بندی و کار میدانی 

اخبار كوتاه

 یک فعال سیاسی اصالح طلب گفت: خانواده الریجانی ریشه و 
سابقه و تجربه فراوانی دارند یا باید به معنای کامل اصالح طلب 
شوند که مانند بقیه اصالح طلبان می شوند و باید ببینیم چه اتفاقی 
می افت��د ام��ا اگر بخواهند همچنان خود را به عنوان یک اصولگرا 
مطرح کنند، به نظر می رس��د که آفتاب و افق سیاسی  ش��ان مبهم 
و بالتکلیف می ش��ود و به س��مت مس��یر کاهندگی و حذف و انزوا 

پیش می روند.
سید محمود میرلوحی در گفت و گو با ایلنا، در خصوص استعفای 
ص��ادق آملی الریجانی از ش��ورای نگهب��ان، اظهار کرد: خانواده 
الریجان��ی و آقای ص��ادق الریجانی موقعیت های فوق  العاده  ای 
داشتند در واقع چنین موقعیتی از یک جهت نمی تواند نقطه مثبتی 

باش��د یعنی دو قوه دس��ت دو برادر باش��د. در کشوری که این همه 
نیروهای متنوع و توانمند هس��تند، اس��تفاده از دو برادر در دو قوه 
یک اش��کالی اس��ت که از قبل وجود داش��ته است به خصوص در 

بخش انتصابی کشور.
وی افزود: پست های انتصابی از جمله مجمع تشخیص مصلحت 
نظام، شورای نگهبان و قوه قضاییه، سپاه و نیروهای مسلح و صدا 
و س��یما بس��یار حالت محدودی پیدا کرده و به یک جمع خاصی 

منحصر شده است. میرلوحی بیان کرد: آقای احمدی نژاد زمانی 
که به شرایطی رسید و دوره اش تمام شد، در جهت اصالح طلب 
شدن گام برداشت. ما سال هاست می گوییم که این توزیع قدرت 
در کشور، ایجاد انحصار در مناصب رسمی و مراکز قدرت پرهزینه 
و برای کشور گران تمام می شود. زمانی که دولت نهم و دهم ایجاد 
شد و آقای احمدی نژاد روی کار آمد و قدرت در کشور یک دست 
شد، دیدیم که چه بر سر کشور آمد و مشاهده کردیم که هر روز به 

یکدیگر نان قرض می دادند و از پیروزی ها و دستاوردها و سفرهای 
استانی خود پرده برداری می کردند.

این فعال سیاسی اصالح طلب با تاکید بر اینکه آقای آملی الریجانی 
در نظ��ارت اس��تصوابی نقش اصلی داش��ت و ام��روز این نظارت 
استصوابی دامن خودشان را گرفت گفت: نظارت های انتخاباتی 
جلو می رود تا جایی که حداقل امکان و فرصت برای رقابتی شدن 
انتخابات را بگیرد. مس��یری که جریان اصولگرا در پیش گرفته ، 

متاسفانه انتها و فرجام هم ندارد؛ سخت گیری ها را بیشتر نکنید.
عضو اتحاد ملت گفت: جریان اصولگرایی خودشان می گویند که 
رویش و ریزش دارند اما متاسفانه به نظر می آید که با این رویه ای که 

پیش گرفتند مرتباً در حال ریزش هستند و هیچ رویشی ندارند.

دشمن در حال انجام طراحی های معاندانهبازگشت متقابل به برجام و اجرای تعهدات قابل دسترسی 
س��خنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که کش��ورش خواستار از سرگیری مذاکرات 
احیای برجام در س��ریع ترین زمان ممکن اس��ت ولی این روند نمی تواند برای مدت 
نامحدود ادامه پیدا کند.به گزارش ایلنا، »ند پرایس« افزود: برجام مطمئن ترین ابزار 
راستی آزمایی دائمی برنامه هسته ای ایران است.وی گزارش اخیر آژانس انرژی اتمی 
درباره ایران را »نگران کننده« خواند و گفت: به کارگیری فناوری پیچیده تر توس��ط 
ایران و افزایش دانش این کشور در نتیجه برنامه  هسته ای کنونی »که مطابق با توافق 
هسته ای برجام نیست«، مزایای اصلی برجام را بی اثر می کند.سخنگوی وزارت خارجه 

آمریکا گفت: هنوز به نقطه  ترک مذاکرات وین درباره برجام نرسیده ایم و معتقدیم که بازگشت متقابل به اجرای تعهدات 
قابل دسترسی و امکان پذیر است و تا زمانی که تالش برای دستیابی به آن در خدمت منافع ما باشد، آن را دنبال خواهیم 
کرد.وی درباره احتمال عدم بازگشت ایران به مذاکرات برجامی، گفت که این تصمیمی است که مقام های این کشور 
باید بگیرند و در مورد آن تصمیم اطالع بدهند. تا جایی که می دانیم آنها هنوز چنین تصمیمی نگرفته اند و قطعا آن را 

منتقل هم نکرده اند. پس نمی خواهم درباره چیزی که هنوز وجود ندارد، اظهارنظر کنم.

رئیس مجلس در مورد راهپیمایی اربعین گفت: این فرصت ها اثرات و ابعاد مختلف 
تربیتی، شناختی، مدیریتی، انسان سازی و تمدن سازی داشته و باعث شده انقالب 
به توفیقات مهمی دست پیدا کند که از جمله این فرصت ها و برهه های مهم و موثر 
در تاریخ انقالب اسالمی می توان به دوران دفاع مقدس اشاره کرد. محمدباقر قالیباف 
با اشاره به تحوالت کشور های منطقه و تاثیرات آن در پدیده های مختلف گفت: در 
مقابل این فرهنگ موثر و قدرتمند اربعین، طراحی های معاندانه ای از سوی دشمن 
در حال انجام است تا دو کشور و دو ملت ایران و عراق و نیز سایر عالقه مندان به امام 

حسین )ع( را که در پدیده راهپیمایی اربعین از سراسر جهان به هم نزدیک شده بودند را از هم دور کنند، اما باطل السحر 
و از بین برنده این طراحی های معاندانه نیز خود راهپیمایی اربعین است.قالیباف با تاکید بر لزوم اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشتی افزود: باید تالش کنیم تا ضمن رعایت اصول بهداشتی مقابله با کرونا، ظرفیت زائران ایرانی مشتاق حضور 
در راهپیمایی اربعین افزایش یابد و این مسئله به نحوی مدیریت شود که هم افراد مشتاق بتوانند تا حد امکان در این 

مراسم حضور یابند و هم دستورالعمل های بهداشتی به صورت کامل و دقیق اجرا شود.

ميرلوحی از منحصر شدن پست های انتصابی به يك جمع خاص انتقاد كرد

تبعات خطرناک انحصار در مراکز قدرت 

دبیر کل س��ازمان ملل متحد از سرگیری گفت وگوهای 
هس��ته ای را مورد تاکید قرار داد.به گزارش ایلنا، آنتونیو 
گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد، در گفتگوی تلفنی 
با حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه کشورمان، ایران را 
کش��وری بس��یار تاثیرگذار در جمع اعضای سازمان ملل 
دانست و از انتظار برای همکاری نزدیک با رئیس جمهور 

و وزیر امور خارجه کشورمان خبر داد.
گوترش با قدردانی از تالش های جمهوری اسالمی ایران 
در میزبانی سخاوتمندانه از آوارگان افغانستانی، تاکید کرد 
ک��ه متعه��د به حمایت از تالش های ایران در میزبانی از 
آوارگان است.وی سازمان ملل را حامی توافق و گفت وگو 
به عنوان اصلی مهم و قوام دهنده دانست و ازسرگیری 
گفت وگوهای هس��ته ای را مورد تاکید قرار داد.گوترش 
همچنین بر عزم سازمان ملل متحد در حفظ و حراست 
از حقوق فلسطین تاکید کرد. امیرعبداللهیان نیز آمادگی 
ایران برای همکاری با دبیرکل سازمان ملل برای حل و 
فصل سیاسی وضعیت فعلی افغانستان در تداوم نشست 

وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان با ایفاء نقش 
سازمان ملل را مورد تاکید قرار داد.

وزیر امور خارجه در خصوص گفت وگوهای وین و برجام 
نیز با تاکید بر اینکه ایران در حال بررسی های الزم در این 
زمینه در دولت می باشد، پایبندی به گفت وگو و مذاکره 
به عنوان ابزار دیپلماس��ی را مورد تاکید قرار داد و افزود: 
متاسفانه آمریکایی ها با تداوم  تحریم های غیرقانونی خود 
دچار یک سوءمحاسبه شده اند و تصور می کنند می توانند 

از آن به عنوان اهرم  مذاکراتی استفاده کنند.
امیرعبداللهیان افزود:طرفهای مذاکره باید با درکی واقع 
بینانه به وین بیایند و حقوق و منافع ملت ایران را مورد 
توجه جدی قرار بدهند و مذاکراتی از نظر ما قابل قبول 

است که نتیجه ملموسی در پی داشته باشد.
وزیر امور خارجه کش��ورمان با ابراز نگرانی از تحرکات 
تروریستی در افغانستان و در منطقه، از استفاده ابزاری از 
تروریسم توسط برخی قدرتها بعنوان مانع اصلی صلح و 

ثبات و آرامش در منطقه یاد کرد و ابراز تاسف کرد .
امیرعبداللهیان گفت: پرونده ترور سردار سلیمانی را در 
ابعاد حقوقی و بین المللی با جدیت دنبال میکنیم و آمریکا 
نمی تواند از مسئولیت قطعی در ترور قهرمان بزرگ  مبارزه 
با تروریسم سرباز بزند. وزیر امور خارجه تاکید کرد: رژیم 
صهیونیستی همچنان آشکارا به جنایات خود در سرزمین 
های اشغالی ادامه می دهد و جامعه جهانی و سازمان ملل 
وظیفه قطعی حمایت از آرمان فلسطین و حقوق زنان و 

کودکان مردم بی دفاع فلسطین را دارد.

 یک فعال سیاسی اصالح طلب تاکید کرد: پرسشگری به 
منظور تنویر افکار عمومی صورت می گیرد، پرسش گری 
و اعمال نظارت جزو نمادهای ش��اخص یک حکومت 
دموکراتی��ک اس��ت که در چارچوب ح��ق مردم و مردم 
س��االری اداره می ش��ود لذا ما نباید بحث پرسشگری را 
یک امر بسیار سخت و نامحتمل بدانیم، از همین رو حتی 
اگر کسی ۳0 سال پیش هم رئیس جمهور یا وزیر بوده یا 
نماینده مجلس بوده و امروز نیاز به طرح پرسش به منظور 
روشنگری است باید این کار صورت گیرد زیرا کسی که 
مس��ئولیت بر عهده می گیرد موظف اس��ت در برابر مردم 

پاسخگو باشد و نقاط ابهام را رفع کند.
محمدجواد حق شناس در گفت وگو با ایلنا، درباره مطرح 
ش��د محاکمه روحانی با اش��اره به درخواست نمایندگان 
برای محاکمه رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم گفت: 
اگر نمایندگان مجلس مطرح می کنند تخلفی از س��وی 
رئیس دولت گذشته صورت گرفته علی القاعده در زمانی 
که رئیس جمهور مستقر بود باید اقدام می کردند چرا که در 
اینجا قانون گذار پیش بینی کرده بود که موضوع کفایت 
سیاس��ی رئیس جمهور می تواند مورد رسیدگی مجلس 
قرار گیرد. این فعال سیاس��ی اصالح طلب در خصوص 
مقایسه روحانی با احمدی نژاد و اسناد اطالعاتی در اختیار 
وی که مانع حتی سوال از او درباره عملکردش می شود 
گفت: اصال لزومی ندارد آقای روحانی داستانش با آقای 
احمدی نژاد و یا هر کس دیگری مقایسه شود هر کسی 
علی القاعده در این ممکلت اگر در جایگاه مسئولیت قرار 

گرفت، بر اس��اس قانون موظف به پاس��خگویی است و 
فرقی هم نمی کند چه کسی باشد؛ می تواند رئیس یک 
اداره معمولی آب و برق در یک روستای دور افتاده باشد 
یا رئیس مجلس، استاندار و وزیر باشد؛ تمام مقامات در 

مقابل مردم باید پاسخگو باشند.
این فعال سیاسی اصالح طلب خاطرنشان کرد: هنگامی 
که بحث از مواردی مانند محاکمه می کنیم، این اس��ت 
که قواعد نظارتی ما مشخص می کند همه باید بر اساس 
قانون هرگاه مسئولیتی گرفتند، مسئولیت پذیر باشند و اگر 
نیاز به پاسخ در خصوص پرسشی بود، باید پاسخ دهند.

وی ادامه داد: پرسش ها می توانند توسط مردم و توسط 
رس��انه ها به عنوان نمایندگان مردم و توس��ط نهادهای 
ناظری که در قانون تعریف شده است اعم از مجلس که 
وظیفه نظارتی دارد، خبرگان که نظارتش در حوزه رهبری 
است، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، 
کمیس��یون اصل نود و یا دیوان محاس��بات که نهادهای 

نظارتی هستند و  وظیفه نظارت دارند، صورت گیرد.

حق شناس در واكنش به درخواست محاكمه روحانی مطرح كردوزير خارجه در گفت وگو با دبيركل سازمان ملل مطرح كرد

پاسخگويی مهمترين شرط پذيرفتن مسووليتحضور طرف های مذاكره در وين با درک واقع بينانه 



3
شنبه 20 شهريور 1400   4 صفر1443   شـماره 2239
S a t 1 1 S e p . 2 0 2 1 8 p a g e 

افزایش تسهیالت پرداختی بانک ها 
 تسهیالت پرداختی بانک ها طی پنج ماهه 1400 به بخش های 
اقتصادی مبلغ ۹00۷.8 هزار میلیارد ریال اس��ت که در مقایس��ه 
با دوره مشابه سال قبل مبلغ ۳0۵4.۹ هزار میلیارد ریال معادل 
۵1.۳ درصد افزایش داش��ته اس��ت. به گزارش ایلنا و به نقل از 
روابط عمومی بانک مرکزی، سهم تسهیالت پرداختی در قالب 
سرمایه در گردش در کلیه بخش های اقتصادی طی پنج ماهه 
ابتدای سال جاری مبلغ ۶10۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۶۷.8 
درصد کل تسهیالت پرداختی است. سهم تسهیالت پرداختی 
بابت تأمین س��رمایه در گردش بخش صنعت و معدن در پنج 
ماهه ابتدای سال جاری معادل ۲1۹1.8 هزار میلیارد ریال بوده 
ک��ه حاک��ی از تخصیص ۳۵.۹ درص��د از منابع تخصیص یافته 
به سرمایه درگردش کلیه بخش های اقتصادی )مبلغ ۶10۳.۶ 
هزار میلیارد ریال( است. از ۲۷۵۵.۶ هزارمیلیارد ریال تسهیالت 
پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۷۹.۵ درصد آن )مبلغ 
۲1۹1.8 هزار میلیارد ریال( در تأمین سرمایه در گردش پرداخت 
ش��ده اس��ت که بیانگر توجه و اولویت دهی به تأمین منابع برای 

این بخش توسط بانک ها در سال جاری است.

 درک نامناسب دولت از وضع حقوق بگیران
 نماینده کارگران در ش��ورایعالی کار در ارتباط با پیش��نهاد 10 
درصدی افزایش حقوق و دستمزد در سال 1401 می گوید: این 
اعداد اصاًل برای ما پذیرفتنی نیست، حتی در حد یک پیشنهاد؛ 
ش��ورای عالی کار براس��اس ماده 41 قانون کار و دو بند الزام آور 
آن عمل می کند نه باراساس پیشنهادات نامتناسب دولتی ها یا 
قانون بودجه. محمدرضا تاجیک تاکید کرد: معیار ما سبد معیشت 
واقعی است و ضمن اینکه واقعاً نمی دانیم این عدد ده درصد را 
از کجا آورده اند؟!وی با بیان اینکه از دولت توقع داشته و داریم 
ک��ه بحران معیش��ت کارگران را ج��دی بگیرند؛ ادامه می دهد؛ 
خواسته ما در سال اول، مهار تورم به اضافه ی افزایش مناسب 
و عادالنه دس��تمزد اس��ت؛ عقب ماندگی دس��تمزد کارگران از 
هزینه های حداقلی زندگی بیش از س��ه یا چهار میلیون تومان 
اس��ت؛ می خواهند با 400 یا ۵00 هزار تومان، س��روته افزایش 
دس��تمزد را ببندند؟! حتی دو میلیون تومان افزایش هم کفاف 

نمی دهد!

اشتغالزایی نیازمند رشد اقتصادی
 کارشناس حوزه کار در ارزیابی هزینه ایجاد شغل در بخش های 
اقتصادی می گوید:به طور کلی برای ایجاد اش��تغال در کش��ور 
نیازمند رشد اقتصادی هستیم و اگر اقتصاد از ثبات و رشد الزم 
برخوردار ش��ود می توان به ایجاد اش��تغال گس��ترده در کش��ور 
امیدوار بود. علی حیدری در گفت وگو با ایس��نا س��رمایه گذاری 
برای ایجاد شغل در بخشهایی مثل صنعت و کشاورزی را بیشتر 
از بخش خدمات دانسته و می گوید: اگرچه ایجاد شغل در این 
بخش بس��یار اس��ت ولی با توجه به معضل کم آبی، خشکسالی 
و گران بودن دسترس��ی به آب در کش��ور و همچنین باال بودن 
نرخ تس��هیالت بانکی در این بخش نمی توان انتظار داش��ت در 
کوتاه مدت اشتغالزایی گسترده ای را شاهد باشیم مگر آنکه به 
روشهای دیگر و تغییر الگوهای کشت روی آوریم.این کارشناس 
حوزه کار ایجاد ش��غل در بخش صنعت را نیز مس��تلزم س��رمایه 
و هزین��ه باال دانس��ته و م��ی گوید: عمده این بخش در انحصار 
دولتی است و شرایط و بسترهای خاص خود را برای اشتغالزایی 
دارد، برای ایجاد شغل در این بخش نیز دستکم به بیش از 400 

میلیون تومان نیاز است.

تعاون راهکار برون رفت از چالشها
 رییس اتاق تعاون ایران راه برون رفت از چالش ها و بسیاری از 
مشکالت کشور را در تقویت بخش تعاون می داند و می گوید: 
تعاونی ها بنگاه های کوچک اقتصادی هستند که به طور مستقیم 
و غیرمستقیم در رشد اقتصادی، افزایش بهره وری، اشتغالزایی 
و کارآفرین��ی، افزای��ش تولید ناخالص داخلی و رونق تولید ملی 
سهم بسزایی دارند. بهمن عبدالهی در گفت و گو با ایسنا افزود: 
تعاونی ها مردمی ترین بخش اقتصاد به ش��مار می روند که از 
ویژگ��ی ه��ا و مزیتهایی منحص��ر به فردی نظیر توزیع عادالنه 
ثروت و درآمد، رفع فقر و تبعیض، حذف واسطه گری و داللی، 

عام المنفعه بودن و اشتغال پایدار برخوردارند.

تورم کاالهای ارز ۴۲۰۰ تومانی
 عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: متاسفانه تجربه 
اعمال سیاس��ت ارز ترجیحی در ۳ س��ال گذش��ته نشان می دهد 
نرخ تورم کاالهایی که مشمول این ارز شدند، بیش از نرخ تورم 
سایر کاالها است. محسن زنگنه در گفت وگو با مهرگفت: هدف 
از اختص��اص ای��ن ارز به ۲۵ گروه کاالیی مورد اس��تفاده عموم 
مردم این بوده که بتوان بار مالی حاصل از افزایش قیمت دالر 
در س��ال ۹۷ را برای این کاالها کاهش داد.عضو کمیس��یون 
برنام��ه و بودج��ه افزود: به دنب��ال افزایش قیمت دالر، افزایش 
قیم��ت برخ��ی کاالهای وارداتی به خصوص خوراک دام و دارو 
فش��ار زیادی روی مردم تحمیل کرد و دولت برای کاهش این 
فشار سیاست ارز ترجیحی را اتخاذ کرد. باید توجه داشت که در 
م��ورد کاالهای��ی مانند خوراک دام افزایش قیمت این محصول 
روی افزایش قیمت کاالهایی مثل گوشت مرغ، گوشت قرمز و 
… تأثیرگذار است.وی در مورد بستری که این سیاست برای 
رانت خ��واری و قاچ��اق در حوزه دارو فراهم کرده توضیح داد: با 
توج��ه ب��ه اینک��ه ارز 4۲00 تومانی به حوزه دارو تخصیص پیدا 
می کند این کاال با قیمت نس��بتاً پایینی در داخل قیمت گذاری 
می شود، اما به این دلیل که قیمت دالر در کشور از مرز ۲۶ هزار 
تومان فراتر رفته، در نتیجه قاچاق دارو از این مسیر بسیار سودآور 
بوده و متأسفانه شاهد هستیم که دارو با ارز ترجیحی وارد کشور 
شده اما به جهت عدم مدیریت در نظام توزیع به صورت قاچاق 
از کش��ور خارج می ش��ود.عضو کمیسیون برنامه و بودجه تاکید 
کرد: یکی دیگر از آس��یب های ارز ترجیحی معدوم ش��دن توان 

شرکت های داخلی و کاهش تولید است. 

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: دنيای امروز با تكيه بر 
پيشرفت های تكنولوژی، به سمت ديجيتالی شدن و زندگی 
هوشمند پيش می رود، به طوری كه كشورهای زيادی شيوه 
های سنتی اداره امور كشور را كنار گذاشته و به سمت شيوه های 
نوين و اقتصاد دانش بنيان و خالق گام برداشته و ادامه مسير 
می دهند، به طوری كه در صد زيادی از توليدات ناخالص ملی 
اين كشورها مبتنی بر اقتصاد ديجيتال است كه اين كشورها 
به رشدی دست پيدا كرده اند كه از آنها به عنوان كشورهای 
پيشـرفته ياد می شـود. اما متاسـفانه كشور ما از اين ظرفيت 
بی بديل غافل مانده و آنچنان كه شايسته است، نتوانسته در 
شـرايط سـخت تحريمی استفاده درستی از اين بستر داشته 
باشـد. روزنامه تجارت در اين گزارش به فرصت ها و ظرفيت 
هايی كه اقتصاد ديجيتال می تواند در اختيار كشور قرار دهد 
و منافعی كه از آن بدسـت می آيد، پرداخته اسـت. همچنين 
زيانی كه از بی توجهی به اين ظرفيت متوجه اقتصاد كشـور 

شده را تشريح خواهد كرد.

موتور محرکه کارآفرینی � 
با نگاهی به وضعیت رش��د وتوس��عه کشورها، استفاده از فناوری 
بش��دت مش��اهده می شود و محور توسعه اقتصادی، اجتماعی و 
فرهنگی کش��ورها، فناوری اطالعات و ارتباطات اس��ت. از این 
فناوری بعنوان موتور محرکه درامر کارآفرینی درفضای دیجیتالی 
یاد می ش��ود. البته با توجه به توس��عه و رش��د انقالب دیجیتالی 
دردنیای امروز، زمینه های بروز انقالب صنعتی چهارم نمایان شده 
و تحوالت گسترده تری نسبت به گذشته را پیش روی خواهیم 
داشت که دامنه گسترده آن دربخشهای بزرگی از کسب وکارها 

درحال ظهور وبروز است.

حیات مشاغل با فناوری نوین � 
آنچه که دراین حوزه قابل توجه است، وجود لیستی از میلیون ها 
ش��غل اس��ت که اگر خود را به فناوری نوین مجهز نکنند، از این 
گردونه کارخارج می شوند یا کسب وکارشان با هزینه های گزافی 
مواجه خواهد ش��د. ازس��وی دیگر، میزان سرمایه گذاری درایجاد 
مشاغل درحوزهای صنعتی، معدنی، ساختماتی و بسیاری موارد 
دیگر به حدی فزونی یافته که طالبان واقعی خود را از دست داده 
و درمقابل، ایجاد و راه اندازی مش��اغل و کس��ب وکارهای حوزه 
ICT به دلیل صرفه اقتصادی و ارائه خدمات بهینه با اقبال فراوانی 
درمیان مردم مواجه ش��ده اس��ت. همچنین موسسه اینتربرند به 
عنوان صاحب نظر دراستانداردسازی وارزش گذاری برند درجهان 
طی س��ال ۲01۷ برای هیجدمین س��ال متوالی لیست برندهای 

برتر وارزش��مند دنیا را اعالم کرده که ش��رکت های اپل وگوگل 
درصدر این جدول  با ۳ تا ۶ درصد رشد نسبت به قبل در ارزش 
گذاری مواجه بوده و ازجمله بخش های برتر که بیشترین برندها 
را دراین لیست 100 تایی پیشتاز کرده، بخش تکنولوژی اطالعات 

وفناوری بوده است .

هزار میلیارد تومانی ایران بازار40 �
البته کش��ورمان از این فرصت غافل نمانده اما هنوز تا بدس��ت 
آوردن جایگاه خود فاصله زیادی دارد. با درنظر گرفتن جمعیت 80 
میلیونی کشورمان، اینکه یک درصد جمعیت دنیا را داریم، اگر با 
وجود بسترهای زیرساختی دربخش فناوری اطالعات و ارتباطات 
همین اندازه از اقتصاد حوزه ICT را برخوردار شویم، باید بازار آن 
درکشورمان بین ۲۵ تا 4۵ میلیارد دالر برسد، اما آمارها حکایت 
از ای��ن دارد ک��ه تا س��ال 1۳۹۷ حجم بازار فعلی درحدود40هزار 
میلیارد تومان است و در این سال ها تا 100 هزار میلیارد تومان 
هم برآورد می شود که با این احتساب، با وضعیت مطلوب با این 

بازار فعلی شکاف زیادی داریم .

کمبود شدید در تولید محتوا � 
 آنچه ناخوشایند است و حتی آزار دهنده به نظر می رسد، کمکاری 
دربخش تولید محتوا درزبان، خط وگویش فارسی است به نوعی 

که با کمبودهای عدیده ای دراین فضا مواجه هستیم، زیرا تعداد 
محتوای وب فارسی حدود یک هزارم وب جهانی است. با توجه 
با ظرفیت های نیروی انسانی پیش گفته، علی رغم ظرفیت ها، 
اقدامات مطلوبی بدس��ت نیامده اس��ت؟!! مطالعات و بررس��ی ها 
نش��ان می دهد که فقط ۲۵درصد محتوی تولیدی وب فارس��ی 
مطالبی قابل اعتناء، مفید وعلمی دارد و۷۵ درصد بقیه بدونه توجه، 

تکراری وکپی برداری شده است.

آمارهای ناامید کننده � 
آمارهای��ی ک��ه دراین رابط��ه وجود دارد، نه تنه��ا امیدوار کننده 
نیس��ت، بلکه ش��اید ناامید کننده باش��د. آمار انواع فعالیت های 
ایجادش��ده اس��تارت آپ ها تا س��ال 1۳۹۷نش��ان می دهد که 
اس��تارت آپ های بخش خرید و فروش کاال و ایجاد فروش��گاه 
ه��ای اینترنتی۲0درصد، خدم��ات فناوری اطالعات وارتباطات 
1۲درصد، مشاوره های آموزشی وسرگرمی ها10درصد، اطالع 
رس��انی و درج آگهی ها ۷درصد، حمل ونقل و لجیس��تک ۵/۵ 
درصد، تبلیغات، غذا، گردش��گری 4/4 درصد را ش��امل شده اند. 
بیشترین محدوده فعالیت کاری این استارتآپ ها بیش از ۵0درصد 
درداخل کشور 40 درصد در بازارهای استانی ۷ درصد دربازارهای 
محلی و تنها فقط یک درصد در بازارهای منطقه و ۶ دهم درصد 
در بازارهای جهانی است. حال چرا استارت آپ ها بیشتردرفضای 

واسطه ای وتوزیعی گام برداشته و حوزه تولید محتوا بطور جدی 
جایش خالی است و دراین رابطه با شکاف زیادی در تولید محتوای 

علمی مواجه هستیم!! جای بحث دارد. 

فرصت بزرگ برای دولت سیزدهم  � 
اگرچه از این ظرفیت بخوبی استفاده نشده اما در دستور کار قرار 
دارد به نوعی که وزیر ارتباطات دولت دوازدهم گفته بود: اقتصاد 
دیجیتال در دولت آینده فرصت بسیار بزرگی برای رشد است و 
اگر کس��ی در این مس��یر پیش نرود، جلوی توس��عه دولت خود را 
می گیرد. محمدجواد آذری جهرمی با بیان این که مس��یر اقتصاد 
دیجیتال یک مس��یر برگش��ت ناپذیر است گفته بود: در سال ۹۶ 
سهم اقتصاد دیجیتال ۲.۷ درصد بود که در سال ۹۹ به ۶.4 درصد 
رسید و رشد قابل توجهی را تجربه کرد.به گفته وی، بخش اقتصاد 
دیجیتال یک بخش امیدوارکننده است و جز پیروی از آن چاره 
ای نداریم. وی تاکید کرد: کسی در اداره این کشور موفق است 
که روی بهره روی کار کند. راه نجات اقتصاد کشور بهبود بهره 
وری است و یکی از ابزارهای مهم در این زمینه فناوری اطالعات 

وتوسعه اقتصاد هوشمند است.

پیش بینی رشد قابل توجه � 
وزیر ارتباطات دولت دوازدهم تاکید کرده بود که در سال 1400 
رشد قابل توجهی را برای اقتصاد دیجیتال پیش بینی می کنیم. 
۲.۵ برابر کردن بازار آی.سی.تی تکلیفی است که در برنامه ششم 
توسعه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شده، بنابر این استراتژی 
م��ا ۲.۵ براب��ر کردن بازار بود که می توانس��ت با افزایش تعرفه و 
تورم در بخش آی. سی. تی با تعداد مشترک ثابت یا تثبیت نرخ 

و افزایش مشترکان حاصل شود.

توسعه اقتصادی کشور � 
آذری جهرمی با یادآوری اینکه اس��تراتژی ما برای توس��عه بازار 
در بیش از س��ه س��ال گذش��ته، مبتنی بر تثبیت قیمت بوده گفته 
ب��ود: کاه��ش نرخ تس��هیم درآمد اپراتورها ب��ه دولت را به چهار 
درص��د کاه��ش دادیم.وی گفت: مجموعه اتفاق هایی که افتاد و 
سیاس��ت گذاری هایی که در عرصه توس��عه اقتصادی انجام شد، 
موجب افزایش این بازار از ۳0 میلیون مش��ترک به ۷0 میلیون 
مش��ترک ش��د و RPO  مشترکان )متوسط درآمد اپراتور به ازای 
هر مش��ترک( هم با توجه به رش��د حوزه آی. س��ی. تی، رشد قابل 
توجه ای پیدا کند. این مقام مس��وول تاکید کرد: متوس��ط درآمد 
مخابرات به ازای هر مشترک  ADSL نزدیک به 11 هزار تومان 

بود که این عدد حدود ۲۶ هزار تومان است.

تجارت از مغفول ماندن ظرفیت45میلیارد دالری گزارش می دهد

فرصت طالیی اقتصاد دیجیتال

اخبار كوتاه

سامانه نظارت و خدمات بعد از سه سال هنوز اجرا نشده است

جلوگیری از فساد با طرح مدیریت تعارض منافع
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شواری اسالمی با بیان اینکه 
ط��رح مدیری��ت تع��ارِض منافع، جلوی بروز زمینه های فس��اد را 
می گیرد، گفت: با وجود لزوم راه اندازی سامانه نظارت و خدمات، 
متاسفانه با گذشت هزار و ۲۶۹ روز از دستور دولت قبل تا کنون این 
سامانه ایجاد نشده در حالی که طرح مدیریت تعارض منافع ایجاد 
این سامانه دیده شده و در اختیار عموم قرار می گیرد. به گزارش 
تسنیم، ولی اسماعیلی با بیان اینکه تا زمانی که زمینه های فساد را 
از بین نبریم نمی توان جلوی فساد را گرفت گفت: براساس طرح 

مدیریت تعارض منافع، اشخاص مشمول ماده ۷1 قانون خدمات 
کشوری و دستگاه های موضوع ماده ای ۲۹ قانون برنامه پنج ساله 
ششم اگر در بخش خصوصی فعالیت داشته باشند مجازات خواهند 
ش��د.وی افزود: در این طرح دامنه افراد مش��مول را افزایش داده 
ایم و مدیران وزارت اطالعات دیوان محاسبات و سازمان انرژی 

اتمی را نیز به آن اضافه کرده ایم.اسماعیلی با بیان اینکه تا کنون 
واژه مدیریت تعارض منافع در ادبیات قانونگذاری ما وارد نش��ده 
بود گفت: البته قوانینی برای جلوگیری از این مسئله وجود دارد، 
اما اجرا نمی شود.وی با بیان اینکه 1۲۶ پیشنهاد برای اصالح این 
طرح به صحن علنی مجلس ارائه شده گفت: مدیران هر شرکت 

و موسسه ای که از بودجه عمومی استفاده می کند مانند "شستا" 
مش��مول طرح مدیریت تعارض و منافع می ش��ود.وی ادامه داد: 
بحث منفعت شخصی در بنده )ب( این طرح مشخص شده است 
و منظور از آن نفعی اس��ت که ش��خص به خودش یا خانواده اش 
برساند.اسماعیلی گفت: در موضوع هدایا، دریافت هدیه از طرف 
دس��تگاه ها، موسس��ات یا شرکت محل خدمت در قالب پاداش یا 
تشویق در صورتی که از نصف حقوق یا مزایای ماهانه بیشتر نباشد 

از شمول این طرح مستثنی است.

تعیین تکلیف فوری کاالهای اساسی رسوبی در دستور کارضرورت توقف روند افزایش قیمت ها و ایجاد ثبات در بازار 
نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: کنترل روند رشد روزانه قیمت کاالها و 
حرکت به سمت واقعی کردن قیمت ها یکی از اولویت هایی است که باید از سوی دولت 
دنبال شود. صدیف بدری در گفت وگو با ایسنا افزود: یکی از اولویت های اصلی دولت 
باید پرداختن به مسائل اقتصادی باشد؛ در وضعیت موجود اولین کار توقف روند افزایش 
قیمت ها و ایجاد ثبات در بازار است و نباید اجازه داد قیمت ها هر روز و هر ساعت تغییر 
کند.وی با تاکید بر اینکه باید تدبیری برای ثبات قیمت ها صورت گیرد، اظهار کرد: در 
میان مدت نیز ما باید به سمت واقعی کردن قیمت ها حرکت کنیم، بسیاری از قیمت 

های امروز کاالها واقعی نیست. در چرخه توزیع کاال متاسفانه بیشتر سوداگران تعیین کننده قیمت ها هستند و در این حوزه 
با مشکل روبه رو هستیم.نماینده اردبیل گفت: حل این مسائل باید در اولویت اول دولت باشد تا معیشت مردم که به یک 
چالش جدی برای مردم تبدیل شده است، بهبود یابد.بدری تاکید کرد: از سوی دیگر دولت باید برنامه های خود را در حوزه 
های مختلف نظیر توسعه زیربنایی کشور، توسعه های صنعتی، جذب سرمایه گذار در حوزه پتروشیمی، نفت و گاز و حوزه 

مسکن همگام با یکدیگر پیش ببرد.

معاون گمرک گفت: با دستور رییس جمهوری مقرر شده به قید فوریت وضعیت کاالهای 
اساسی رسوبی در بنادر و گمرکات کشور توسط وزارت جهاد کشاورزی احصاء و بانک 
مرکزی، پس از اعالم وزیر جهاد کشاورزی، به قید فوریت نسبت به تامین ارز ترجیحی 
کاالهای اساسی اقدام کند.مهرداد ارونقی در گفت وگو با ایلنا افزود: از ابتدای سال جاری 
بیش از 10 میلیون تن کاالهای اساس��ی مش��مول ارز ترجیحی به ارزش بیش از ۵/۵ 
میلیارد دالر از گمرکات کشور ترخیص شده که از نظر وزن، 1۷درصد و از نظر ارزش 
۶8درصد افزایش داشته است.وی گفت: ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات و بنادر 

کشور سرعت گرفته و میزان حمل کاالهای اساسی از بنادر و گمرکات کشور به 100 هزار تن می رسد.معاون گمرک ادامه 
داد: در حال حاضر حدود 4 میلیون تن کاالی اساسی مشمول ارز ترجیحی اعم از گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، روغن خام 
و دانه های روغنی در بنادر کشور تخلیه شده و 1۶ فروند کشتی حاوی ۲۵4 هزار تن کاالی اساسی در حال تخلیه کاالهای 
اساسی خود در بنادر بوده و ۳0 فروند کشتی حاوی بیش از یک و نیم میلیون تن کاالی اساسی، منتظر در لنگرگاه هستند 

تا اجازه پهلوگیری و تخلیه کاال صادر شود.

رئیس اتحادیه کارگران قراردادی با طرح این پرسش که 
تورم چرا ایجاد شده گفت: آیا حقوق و دستمزد کارگران، 
تورم را ایجاد کرده یا سیاستهای کالن دولت؟ آیا افزایش 
قیمت ارز و انواع کاالها دلیلش حقوق کارگران است؟ این 
حرف ها منطقی نیست و به نوعی فرار از زیر دیون است و 

برای کارگران و بازنشستگان مقبول نیست.
به گزارش ایلنا، فتح اهلل بیات در پاسخ به این که آیا وعده ی 
مهار تورم برای بهبود معیشت کارگران کافیست، گفت: 
یکی از نکات اساسی در بحث مربوط به حقوق و دستمزد، 
مهار تورم است که می تواند تاثیر به سزایی روی قدرت 
خرید داش��ته باش��د.  وی با اشاره به لزوم ترمیم دستمزد 
در نیمه ی دوم سال دستمزد افزود: متاسفانه دستمزدی 
که ساالنه تعیین می شود بعد از یک ماه به دلیل افزایش 
ن��رخ ت��ورم و باال رفتن قیمت ه��ا نمی تواند هزینه های 
خانواده های کارگری را پوشش دهد. اگر حقوق و دستمزد 
هم مثل قیمت ها شناور بود و با توجه به افزایش نرخ تورم 

تغییر می کرد، این مشکل حل می شد.  بیات ادامه داد: از 
آنجا که باید نظم خاصی   پروسه ی تعیین دستمزد حاکم 
می ش��د، نمایندگان کارگران گفتند حداقل س��الی دوبار 
افزایش حداقل حقوق داشته باشیم. ببینید ما هم در نیم 
سال اول و هم نیم سال دوم شاهد رشد قابل توجهی در 
قیمت ها هستیم، و به همین دلیل در هر دو نیم سال باید 
جلسه ای با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما و دولت در 
شورایعالی کار تشکیل شود تا دستمزدها مطالبق با تورم 
افزایش پیدا کند.  رئیس اتحادیه کارگران قراردادی تاکید 
کرد: پس مهار تورم و افزایش حقوق و دستمزد طبق نرخ 
تورم و س��بد معیش��ت، باید در دستور کار قرار بگیرد؛ این 
موضوع در ماده 41 قانون کار برای ش��اغالن و در ماده 
۹۶ برای بازنشستگان دیده شده است.  بیات همچنین با 
اشاره به حقوق بازنشستگان و لزوم اجرای همسان سازی 
حقوق گفت: همسان س��ازی امری اجتناب ناپذیر است؛ 
ما نمی توانیم بین بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی 
و کش��وری و لش��گری تبعیض قائل ش��ویم.  وی بیان 
کرد: منابع س��ازمان تامین اجتماعی از پرداختی حقوق 
خود ش��اغلین بوده که ۲۵ تا ۳0 س��ال کار کرده اند، ما 
نمی توانیم حقوق اینها را فریز کنیم و همسان س��ازی را 
انجام ندهیم و در مقابل برای بازنشس��تگان کش��وری و 
لش��گری که منابع آن ها از دولت تعیین می ش��ود، شاهد 
اجرای همسان س��ازی باشیم. نمی شود برای یک گروه 

افزایش دستمزد داشته باشیم.

 دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد با اش��اره به این که هیات 
مدیره مناطق آزاد باید از افراد متخصص تش��کیل ش��ود 
گف��ت: اگ��ر کارکرد مدیران در مناطق آزاد خوب باش��د، 
ضم��ن تقدی��ر از آن مدیر به رف��ع نقاط ضعف احتمالی 
کمک می کنیم، در غیر این صورت از ادامه همکاری با 
مدیران عامل مناطق آزاد معذوریم و هیچ تعارفی نیز با 

هیچ مدیری نداریم.
به گزارش خبرگزاری فارس، حمیدرضا مومنی در نشست 
با فعاالن اقتصادی منطقه آزاد اروند افزود: در س��اختار 
مناط��ق آزاد از ای��ن ب��ه بعد دو یا س��ه موضوع کلیدی را 
ب��ه ص��ورت جدی پیگیری می کنی��م. در وهله اول هر 
مدیرعامل��ی را که انتخ��اب می کنیم، هیئت مدیره اش 
باید کامل کننده وظایفی باشد که بر عهده دارد. به این 
شکل که، یک نفر متخصص فناوری اطالعات، یک نفر 
تامین کننده مالی، یک نفر در حوزه سرمایه گذاری و یک 
نفر نیز بخش غالب فعالیت آن منطقه را مدیریت کند، تا 

بتوانیم مشکالت پیش رو را حل کنیم.
مومنی با اشاره به موضوع نظام ارزیابی عملکرد مدیران 
مناطق آزاد تصریح کرد: عملکرد مدیران از این پس توسط 
دو بخش ارزیابی می شوند، یکی دبیرخانه و معاونان آن 
و دیگری فعاالن اقتصادی که مالک ماندگاری یا رفتن 
مدیرعامل مربوطه در یک منطقه می شود و در این باره 
با هیچ شخصی تعارف نداریم.وی خاطرنشان کرد: این 
که فعاالن اقتصادی و سرمایه گذاران در یک طرف قرار 

گیرند و ما در س��وی دیگر و صدای یکدیگر را نش��نویم، 
کارها پیش نمی رود و باید این چالش تعیین تکلیف شود. 
امروز هر مدیری در قبال مسئولیتی که بر عهده می گیرد، 

باید پاسخگو باشد.
مشاور رئیس جمهوری ادامه داد: فعاالن اقتصادی این 
حق را دارند که عملکرد ما را ارزیابی کنند و لذا اگر ما به 
انجام درست کارهایمان باور داریم، نباید از این ارزیابی 
ها واهمه ای داشته باشیم. اگر کارکرد مدیران در مناطق 
آزاد بر اس��اس این ارزیابی ها خوب باش��د، ضمن تقدیر 
از آنان به رفع نقاط ضعف احتمالی نیز کمک می کنیم، 
اما در غیر این صورت از ادامه همکاری با مدیران عامل 
معذوریم.مومنی با اش��اره به مقوله لغو مالیات بر ارزش 
اف��زوده از مناط��ق آزاد گف��ت: اگر چه مکلف به صبوری 
برای اتمام مهلت قانونی شش ماهه این موضوع هستیم، 
اما در حال فراهم سازی مقدمات ارائه الیحه ای در این 

زمینه به دولت هستیم.

دبير مناطق آزاد هشدار دادبيات از گرانی در بخشهای گوناگون اقتصاد انتقاد كرد

تعارف نداريم، مديران ناكارآمد اخراجتورم، ناشی از افزايش دستمزد يا سياست های دولت
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 کسب  رتبه برتر جشنواره شهید رجایی 

درآیین تجلیل از برگزیدگان عرصه خدمت دستگاههای استان 
البرز،شرکت آبفای البرز براساس عملکرد مجموع شاخص های 

عمومی واختصاصی،عنوان دستگاه برتر را کسب کرد.
مهندس ذوالفقار مهدی زاده مدیرعامل آبفای البرز اظهارداشت: 
آبفای البرز دردوشاخص عمومی واختصاصی دربین ۵1 دستگاه 
اجرایی اس��تان حایز رتبه برتر ش��د که حاصل تالش جمعی 
هم��کاران دریک فضای همدلی والط��اف خداوند متعال بوده 
اس��ت. مدیرعامل آبفای البرز کس��ب این موفقیت را به همه 
هم��کاران تبری��ک گفت واضافه کرد: آبفای البرز با وجود تمام 
مش��کالت ،اعم از خشکس��الی و محدودیت منابع مالی وشیوع 
بیماری کرونا توانس��ت دربخش ش��اخص های اختصاصی که 
ش��امل تمام ماموریت های تخصصی سازمان است ودربخش 
عموم��ی ک��ه به موضوع توس��عه دولت الکترونیک ،س��رمایه 
انسانی،س��المت اداری وصیان��ت از حق��وق مردم اس��ت،جزو 
دس��تگاههای حایز رتبه برتردرارزیابی های جش��نواره ش��هید 

رجایی درسال 1۳۹۹ شود.
وی همچنی��ن عن��وان کرد: درارزیابی ش��اخص های مدیریت 
سبز که مرتبط با مباحث زیست محیطی وصرفه جویی درمورد 
انرژی واس��تفاده از انرژی های نو می باش��د،موفق ش��د برای 
نخس��تین بار عنوان س��وم را دربین ۵1 دس��تگاه اجرایی استان 

کسب نماید.
           

کرونا فرصت تدریس مباحث آموزشی از رادیو 
را فراهم کرد 

مع��اون نهض��ت س��واد آم��وزی آموزش و پرورش اس��تان قم 
گفت:کرون��ا فرصت تدریس مباحث آموزش��ی نهضت س��واد 

آموزی را فراهم کرد.
ب��ه گ��زارش تج��ارت از قم،محمد رضا قاس��می نی��ا در جمع 
خبرنگاران با اشاره به اینکه هفدهم مرداد ماه مقارن با هشتم 
س��پتامبر روز جهانی س��واد آموزی نام گرفته است، اظهار کرد: 
شعاری که به همین مناسبت در نظر گرفته شده »سواد آموزی 
برای بهبود شرایط، با محوریت انسان کاهش فاصله دیجیتالی« 
است که با همین خط مشی برنامه های سواد آموزی در سال 

پیش رو دنبال می شود.
وی با اشاره به آسیب هایی که شیوع ویروس کرونا به جوامع 
بشری زد، گفت:حدود یک میلیارد و ۵۹0 دانش آموز در 1۹1 
کشور دنیا نتوانستند تحصیل کنند و در حال حاضر حدود دوسال 

است که دانش آموزان نتوانستند به مدرسه بروند.
معاون سواد آموزس آموزش و پرورش استان قم با تاکید براینکه 
کرونا درکنار چالش هایی که بوجود آورد موجب فراهم ش��دن 
برخی از فرصت ها ش��د، بیان کرد: از جمله این فرصت ها می 
ش��ود به اس��تفاده از رادیو در س��طح منطقه و بین المللی برای 
تدریس مباحث آموزش��ی اش��اره کرد که در این راس��تا برنامه 
های مناسبی برای سواد آموزی در نظر گرفته شده و اقدامات 

شایسته ای نیز صورت گرفته است..
وی با اشاره به اینکه برنامه رادیویی تدریس مباحث آموزشی با 
همکاری صدا و سیمای مرکز قم و معاونت صدا و تحت عنوان 
صدای دانایی برای نخستین بار از ۹ مراد ۹۹ تا ۹ مراد 1400 
اجرایی شده است،گفت: حدود ۳ هزار دقیقه برنامه به صورت 
مشارکتی تهیه و تولید شده است و در آن برنامه آموزشی ویژه 
دوره س��وادآموزی و معادل 400 س��اعت آموزش می ش��ود که 

برای پایه های اول و دوم و سوم ابتدایی است.
قاسمی نیا همچنین از تولید ۵۷0 فیلم آموزشی در مدت زمان ۶ 
هزار و 400  دقیقه برای کتاب های دوره های سوادآموزی شامل 
دوره انتق��ال و تحکی��م تأکید کرد: این فیلم ها در ابتدا توس��ط 
آموزش دهندگان فعال و مجرب با حداقل امکانات س��معی و 

بصری و ظرف مدت ۲0 روز از صبح تا شب ساخته شد.
معاون نهضت س��ود آموزی آموزش و پرورش قم خاطرنش��ان 
کرد: در جهان ۲۶۳ میلیون نفر کودک ۶ تا 1۷ سال از تحصیل 
بازمانده اند که این آمارها بیشتر مربوط به دوران پیش از شیوع 
ویروس کرونا مربوط می ش��ود و آمار درس��تی از بعد از ش��یوع 

کرونا در دست نیست.

همگامی فوالد مباركه و دانشگاه 
مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه ارتباط دانشگاه و 
صنعت در مسیر حکمرانی هوشمند منجر به ایجاد اشتغال برای 
تحصیل کردگان می ش��ود، گفت: تکمیل زنجیره ارتباطی علم 
و صنعت موجب رفع نیازها و خألهای اقتصادی و بی اثر شدن 
تحریم ها می ش��ود.  حمیدرضا عظیمیان، مدیرعامل ش��رکت 
ف��والد مبارک��ه، با تأکید بر ضرورت ارتباط دانش��گاه و صنعت 
اظهار کرد: آموزش و اطالع رسانی در خصوص اهمیت حمایت 
از تولید ملی از وظایف مهم آموزش و پرورش، دانش��گاهیان، 
رس��انه ملی و تمامی دس��ت اندرکاران این عرصه اس��ت. وی با 
اشاره به اهمیت تولید علم نافع از طریق ارتباط با دانشگاه افزود: 
راه اندازی نخستین آزمایشگاه صنعت نسل چهارم در دانشگاه 
صنعتی اصفهان با همین هدف دنبال ش��ده و ش��رکت فوالد 
مبارکه در دیگر اقدامات مش��ترک با دانشگاه ها، موفقیت های 
زیادی کس��ب کرده اس��ت. مدیرعامل ش��رکت فوالد مبارکه 
با اش��اره به مأموریت های پژوهش��کده فوالد دانشگاه صنعتی 
اصفهان در جهت توسعه محصوالت برای گروه فوالد مبارکه 
و صنعت فوالد ایران گفت: در س��ال گذش��ته تولید پروتزهای 
انسانی در این پژوهشکده عملیاتی شد که در صنعت پزشکی 
کش��ور مورد اس��تفاده قرار می گیرد و کش��ور را در این زمینه از 

واردات محصوالت خارجی بی نیاز می کند.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

تسهیل در تجارت با خروج مغروقه های اروند روداحداث113  کیلومتر بزرگراه در سیستان و بلوچستان 
مدیر کل راه و شهرس��ازی اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان گفت: 11۳ کیلومتر 
بزرگراه و 10 کیلومتر راه اصلی در محدوده تحت پوش��ش این اداره کل در  حال 
احداث اس��ت. به گزارش اداره ارتباطات و اطالع رس��انی راه و شهرس��ازی استان 
سیستان و بلوچستان، عطاء اله اکبری در حاشیه بازدید از روند احداث بزرگراه در 
مس��یرهای زاهدانبیرجند و زاهدانزابل اظهار داش��ت: کل محورهای مواصالتی 
تحت پوش��ش این اداره کل ۷۵0 کیلومتر اس��ت که تاکنون در این مس��یرها ۲۵0 

کیلومتر بزرگراه به بهره برداری رسیده است.
وی با بیان اینکه این اداره کل احداث ۳40 کیلومتر بزرگراه را در دس��تور کار ویژه قرار داده اس��ت گفت: در حال 
حاضر با پیگیری های انجام ش��ده سیس��تان و بلوچس��تان به کارگاه راه س��ازی تبدیل ش��ده اس��ت بطوری که در 
تمامی مس��یرهای زاهدان_ زابل، زاهدان_ بم، زاهدان_ خاش و همچنین زاهدان_بیرجند احداث بزرگراه با 

قوت در حال انجام است.
وی خاطر نش��ان کرد: در مجموع برای برای اتمام ۳40 کیلومتر بزرگراه در حدود چهار س��ال آینده در سیس��تان و 

بلوچستان نیازمند پنج هزار میلیارد تومان اعتبار هستیم.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند، گفت: با هماهنگی سازمان بنادر کشور و به 
منظور تس��هیل تجارت و تردد بهتر ش��ناورها در در آبراهه بین المللی اروند رود؛ 
خروج ۳۹ مغروقه به جای مانده از دوران جنگ تحمیلی، در دس��تور کار قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیاء بعنوان پیمانکار، قرار گرفته است. حسین گروسی در جریان 
بازدید دبیر ش��ورای عالی مناطق آزاد کش��ور از مرز دریایی اروند» دهانه فاو« و 
مش��اهده روند خارج س��ازی شناورهای غرق ش��ده از این آبراه بین المللی، اظهار 
داشت: با خروج مغروقه ها و به دنبال آن الیروبی اروند رود، قطعا رونق و تسهیل 

تجارت در شهرهای آبادان و خرمشهر را مشاهده خواهیم کرد. سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند افزود: پس از 
این گفت و گو سازمان بنادر و دریانوردی کشور اعالم کرد که برای خروج ۳۹ فروند شناور مغروقه ی شناسایی 
ش��ده که پیش تر نیز تعدادی از آنها از آب خارج ش��ده اند، با قرارگاه خاتم االنبیا به عنوان پیمانکار تفاهمنامه ای 
منعقد کرده ایم که آنها نیز در حال تجهیز کارگاه هستند. گروسی ضمن ابراز امیدواری از اینکه هر چه سریع تر 
کار خروج این مغروقه ها از اروند انجام شود، اذعان داشت: موضوع الیروبی اروند رود نیز به عنوان کاری مشترک 

میان ایران و عراق مطرح شده و قرارداد این عملیات مشترک به عنوان گام نخست به انجام رسیده است

۸۰ درصد زکات استان ایالم توسط روستاییان پرداخت می شود 
مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« اس��تان ایالم گفت: ۶۲درصد زکات فطریه و 
در مجموع 80 درصد زکات در اس��تان ایالم توس��ط روس��تاییان پرداخت می شود.قنبر 
موسی نژاد در نشست شورای زکات استان اظهار داشت: مردم استان ایالم در ۵ ماهه 
نخس��ت امس��ال ۵8 میلیارد و ۷00 میلیون ریال زکات پرداخت کرده اند که این رقم 

نسبت به مدت مشابه سابق قبل 18 درصد افزایش داشته است.
وی افزود: در ۵ ماهه نخس��ت امس��ال تاکنون ۵۳0 رأس دام زنده بعنوان زکات انعام 

جمع آوری ش��ده اس��ت و پیش بینی می ش��ود این تعداد تا پایان امس��ال به حدود 800 
رأس برسد.در این زمینه شهرستان دره شهر بهترین عملکرد را داشته است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی»ره« ایالم گفت: با توجه به سیاست های توانمندسازی 
کمیته امداد، امسال از محل جمع آوری زکات دام برای ۳۲ خانواده شغل ایجاد شده است 

که در این زمینه شهرستان دهلران مقام نخست این استان را بدست آورده است.
وی ادامه داد: از محل زکات جمع آوری شده امسال برای ۶ زوج جهیزیه تأمین شده 

اس��ت که مبلغ پرداختی به هر زوج چهل میلیون تومان بوده اس��ت. همچنین از محل 
زکات به تعداد ۷۵0 خانواده نیازمند کمک هزینه درمان پرداخت شده ، ۳۹ مورد تأمین 
مسکن انجام گرفته و به 4 هزار و ۵00 نفر کمک هزینه معیشت و ۲ هزار و ۷00 نفر 
کمک موردی پرداخت ش��ده اس��ت. موس��ی نژاد بیان داشت: با همه اقدامات خوبی که 
در زمینه ترویج زکات در استان ایالم صورت گرفته است این فریضه هنوز به جایگاه 

واقعی خود نرسیده است و نیاز به فرهنگ سازی مناسب دارد.

جلیل کریمی- فرمانده ناحیه انتظامی استان البرز در 
جمع خبرنگاران گفت : با تالش شبانه روزی ماموران 
پلیس آگاهی این استان اعضای باند سرقت مسلحانه 

طالفروشی در شهرستان کرج دستگیر شدند.
سردار عباسعلی محمدیان با بیان اینکه روز ۲4 مرداد 
س��ال جاری  ماموران پلیس آگاهی البرز در پی کس��ب 
خبری مبنی بر سرقت مسلحانه از یک طال فروشی در 
کرج س��ریعا به محل اعزام ش��دند، افزود : در تحقیقات 
اولیه مش��خص ش��د س��ارقان با یک خودروی سمند 
اقدام به س��رقت نموده ودر حین فرار گش��ت راهور آن 
ه��ا را دنب��ال ک��رده که  س��مند را جا می گذراند  و یک 
پراید س��رقت می کنند بعد از آن بالفاصله بعد از یک 
کیلومتر پراید را رها کرده و با س��رقت یک خودروی 
دیگ��ر ب��ه س��مت تپه های حصار در شهرس��تان کرج 

متواری می شوند.
فرمانده ناحیه انتظامی اس��تان البرز ادامه داد: سارقین 
با اطالع از حضور ماموران خودرو را رها کرده وپس از 
که جداس��ازی قاب طالها دوباره به س��مت پایین آمده 
و موفق به فرار شده بودند که  با اقدامات شبانه روزی 
پلیس آگاهی علیرغم اینکه هیچ س��رنخی با توجه به 
پوش��ش صورت در دس��ت نبود و آنها به صورت حرفه 

ای عمل کردند،شناسایی شدند.
 س��ردار محمدیان فرمانده ناحیه انتظامی اس��تان البرز 
با اش��اره به اینکه  با اقدامات انجام ش��ده  تعدادی از 
ماموران پلیس آگاهی به اس��تان های غربی عزیمت و 
به صورت شبانه روزی متهمان تحت مراقبت بودند تا 
اینکه سه روز پیش سه نفر اصلی دستگیر شدند، اظهار 
کرد : همچنین هش��ت همدس��ت دیگر شامل خریدار 

اموال مسروقه نیز به دام پلیس افتادند.
فرمانده ناحیه انتظامی استان البرز با بیان اینکه سارقان 
به انجام سرقت مسلحانه  در شهرستان های  شهریار  
و  پاکدشت  تهران  و شهرستان تفرش  استان مرکزی 
اعتراف کردند،خاطرنش��ان کرد:یکی از متهمان  این 
پرونده ، سارق حرفه ای و سابقه داری است که چندین 
س��ال به حبس محکوم ش��ده بود اما با اخذ وسیقه آزاد 

شده بود.

 الزامات ناش��ی از رعایت بهداش��ت فردی برای مقابله 
ب��ا ویروس کرونا موجب افزایش 1۵ درصدی مصرف 
آب در استان اصفهان شده است.  کارشناس هماهنگی 
و مدیریت مصرف آب ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
اصفهان گفت: بررس��ی ها نش��ان می دهد از ابتدای 
ش��یوع بیماری کرونا مصرف آب در شهرس��تان های 
مختلف استان بین 1۲ تا 18 درصد افزایش یافته است.  
علیرضا ش��رافتی علت این تفاوت را ناش��ی از میزان 
ش��یوع بیماری، فرهنگ مصرفی مردم و تفاوت اقلیم 
ها دانست و گفت: این بیماری به طور میانگین باعث 

افزایش 1۵ درصدی مصرف آب شده است. 
وی ضمن تاکید بر رعایت مسائل بهداشتی، خطر ابتال 
به رفتارهای وسواس گونه را یادآور شد و افزود: پس از 
شیوع ویروس کرونا بسیاری از افراد با رعایت نظافت 
و رفتاره��ای احتیاط��ی بی��ش از حد و اجبار دیگران به 
رعایت این رفتارها، رفتارهای وسواس گونه را در خود 
و اطرافیان القا می کنند. شرافتی افزود: رفتارهایی مانند 
شستشوی دست و صورت، استحمام، شستشوی لباس 
ها، ظروف، س��طوح، وس��ایل و غیره در برخی افراد به 
صورت افراطی انجام می شود.  کارشناس هماهنگی 
و مدیری��ت مصرف آب آبفای اس��تان اصفهان گفت: 
هر ش��هروند می تواند با آگاهی به میزان تاثیر خود در 

مدیریت مصرف آب، در جلوگیری از اتالف منابع آبی 
نقش به س��زایی داشته باش��د. وی اظهار داشت: خطر 
ابتال به رفتارهای وسواس گونه به مرور زمان با بر هم 
زدن تعادل ش��یمیایی مغز، رفتارهای تکراری را ملکه 
ذه��ن می کن��د که این وس��واس های فکری جزیی از 
رفتار خواهد شد. وی با تاکید بر این که شدت درگیری 
فرد درباره افکار یا اعمال وسواس��ی متفاوت اس��ت و 
می تواند از خفیف تا فوق شدید باشد، افزود: از آنجا که 
مدیریت مصرف آب مس��ئله  مهمی اس��ت، دفتر روابط 
عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان سعی 
کرده با تولید برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی 
نظی��ر برنام��ه »جاری حیات« آموزش های الزم را در 
خصوص چگونگی مصرف آب به مش��ترکین ش��هری 

و روستایی ارائه کند.

افزايش 15 درصدی مصرف آب در استان اصفهان دستگيری اعضای باند سرقت مسلحانه طالفروشی در كرج

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان از جمع آوری 
4۵۲ دستگاه ماینر و کشف ۷۶ مزرعه رمز ارز غیرمجاز از ابتدی 

سال تاکنون در استان همدان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان همدان، 
شیرزاد جمشیدی در نشست صمیمی که با حضور مهندس کفیل 
مسئول سازمان بسیج ادارات و کارمندان کشور، سرهنگ امیری 
رئیس اقشار تخصصی و سرهنگ بختیاری مسئول بسیج ادارات 
س��پاه انصارالحس��ین)ع( استان همدان برگزار شد، با بیان اینکه 
وظیفه ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان تأمین برق مطمئن و 
پایدار برای مردم است، اظهار کرد: تمام افرادی که در این حوزه 

فعالیت می کنند بسیار فنی و تخصصی هستند.
وی با بیان اینکه ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان همدان یک 
شرکت جهادی به تمام معنا است، عنوان کرد: ما در شرکت توزیع 
عالوه بر اقداماتی که در راس��تای اصالح،  توزیع و بهینه س��ازی 
شبکه وظیفه داریم برق مطمئن و پایدار را برای مردم تامین کنیم 
و در کن��ار آن بای��د موضوع��ات مربوط به ارباب رجوع و مدیریت 

مصرف نیز شکل بگیرد.
مدیرعامل ش��رکت توزیع  نیروی برق اس��تان همدان با اش��اره 
به اینکه این ش��رکت یکی از ش��رکت های برتر در س��طح کشور 
اس��ت، بیان کرد: درطول چند س��ال اخیر این ش��رکت در سطح 
اس��تان و کش��ور در بحث های مختلف مقام های برتر را کس��ب 

کرده است.
وی با بیان اینکه امسال شرایط سختی برای صنعت برق بود، به 
تشریح دالیل قطعی برق در استان طی هفته های گذشته اشاره 
و اظهار کرد: امس��ال به دلیل کاهش ۵0 درصدی بارندگی ها و 
افزایش ش��دید دما نس��بت به س��ال گذشته، ناترازی بین تولید و 
مصرف به وجود آمد و به همین دلیل به ناچار برنامه خاموشی برق 
در استان اعمال شد. جمشیدی افزود: امسال با کاهش بارندگی ها 

تولید برق آبی از س��دهای بزرگ کش��ور به شدت کاهش یافت و 
شاهد کمبود 40 درصدی آب بودیم که موجب شد تولید برق آبی 

کشور با محدودیت مواجه شود.
وی با اشاره به مشکالت صنعت برق کشور، با بیان اینکه امسال 
موضوع ماینرها و رمزارزهای غیر مجاز گریبان صنعت برق کشور 
را گرفته است، از جمع آوری 4۵۲ دستگاه ماینر و کشف ۷۶ مزرعه 
رمز ارز غیرمجاز از ابتدی سال تاکنون در استان همدان خبر داد. 
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان بیان کرد: از 
سال ۹8 تاکنون 14۳ مزرعه رمزارز با ۲ هزار و ۶0 دستگاه ماینر 

غیرمجاز کش��ف ش��ده که این دستگاه ها 4 مگاوات برق به خود 
اختصاص داده بودند که جمع آوری شده و بخشی از ۶ میلیارد و 
800 میلیون تومان خسارتی که به شبکه وارد کرده بودند دریافت 

شده و مابقی نیز در حال دریافت است.
وی با بیان اینکه پیک استان در بیشترین حالت ۷۶۵ مگاوات و 
سهمیه در نظر گرفته شده برای استان ۵۷0 تا ۶۳0 مگاوات بود، 
عنوان کرد: با توجه به اینکه پیک استان از میزان سهمیه حدود 
1۹0م��گاوات بیش��تر بود بنابرای��ن برای جبران آن باید مدیریت 

مصرف و برنامه خاموشی در دستور کار قرار می گرفت. 

جمشیدی با تاکید بر اینکه سهمیه برق استان به صورت عادالنه 
بین مشترکین تقسیم شد، بیان کرد: برق مراکز مهم و حساس 
همچون  مراکز درمانی، بیمارستان ها، مراکز نظامی، اطالعاتی 

و امنیتی لحظه ای قطع نشد.
وی ضمن تقدیر از فعالیت های سپاه و بسیج در طرح مدیریت و 
بهینه سازی مصرف برق طی ماه های اخیر تاکید کرد: در راستای 
بهینه سازی مصرف برق تعامل دو طرفه بین شرکت توزیع نیروی 

برق استان و سپاه و بسیج شکل گرفت.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان همدان ادامه داد: سپاه 
و بسیج به خوبی پای کار آمدند و در مانورهایی که برگزار شد حضور 
مؤثر داش��تند و عالوه بر اینکه در حوزه پایش واحدهای تجاری 
و اداری و نمای س��اختمان ها ورود داش��تند در حوزه جمع آوری 
رمز ارزها و دستگاه های ماینر غیرمجاز نیز همکاری شایسته ای 

داشتند.
وی ضمن تقدیر از همراهی مردم در مدیریت مصرف برق یادآور 
شد: اطالع رسانی گسترده و به موقع توسط روابط عمومی شرکت 
انجام شد به نحوی که عالوه بر برنامه های تلویزیونی ۶ میلیون 
پیامک در راس��تای مدیریت مصرف برای ش��هروندان ارسال شد 

که تاثیرگذار بود.
جمشیدی با بیان اینکه شرکت توزیع نیروی برق استان همدان 
جزو رتبه های برتر در مدیریت خاموشی و اطالع رسانی درست 
بین ش��رکت های توزیع نیروی برق در س��طح کش��ور اس��ت، 
خاطرنش��ان کرد: امیدواریم با فرهنگس��ازی مدیریت مصرف 
دیگر ش��اهد خاموش��ی نباشیم. مس��ئول سازمان بسیج ادارات و 
کارمندان کشور نیز در ادامه با اشاره به نقش آفرینی بسیج ادارت 
در کارآمدسازی نظام اداری کشور اظهار کرد: هدف ما در بسیج 
ادارات ارتقای فرهنگ خدمت رسانی بی منت و جهادی و افزایش 

میزان رضایت مندی مردم است. 

مدیرعامل شرکت توزیع  نیروی برق استان همدان خبر داد 

جمع آوری 452 ماینر غیرمجاز در استان  

همكاري کمیته امداد و دفتر آستان قدس رضوی در استان بوشهر 
بوش��هر -تجارت  کمیته امداد  و کانون خدمات آس��تان قدس 
رضوی در اس��تان بوش��هر تفاهم نامه همکاری برای کمک به 
اقشار آسیب پذیر استان منعقد کردند.به گزارش سایت خبری 
کمیته امداد، نشس��ت هم اندیش��ی و همکاری میان مسئوالن 
کمیته و کانون خدمات آس��تان قدس رضوی در اس��تان بوشهر 
به منظور رسیدگی به مشکالت اقشار آسیب پذیر استان برگزار 
ش��د. محمدرضا میری، مدیر کل کمیته امداد اس��تان بوشهر در 
این نشست ضمن ارائه گزارشی از فعالیت های صورت گرفته 
در خدمت رسانی به جامعه هدف اظهار داشت: براساس تفاهم 
نام��ه هم��کاری فی مابین کمیته امداد و کانون خدمت رضوی 
درصدد هستیم بخشی از مشکالت اقشار آسیب پذیر استان در 

شرایط خاص کنونی را برطرف کنیم.

وي با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور به  منظور 
گسترش همکاری های آموزشی، تربیتی، 
فرهنگ��ی و حمایتی منعقد ش��ده اس��ت، 
اظه��ار کرد: ت��الش داریم با بهره گیری از 
ظرفیت های مش��ترک کمیته امداد و دفتر 
نمایندگی آس��تان قدس رض��وی بتوانیم 
یاری گر مس��تمندان و محرومان اس��تان 

بوش��هر باش��یم. وی با اش��اره به ظرفیت گسترده آستان قدس 
رض��وی در کم��ک به محرومین گفت: تمایل داریم تا از برکت 
امام رئوف در جهت خدمت رس��انی به محرومین اس��تان بهره 
مند ش��ویم. میري با تاکید بر اینکه هم افزایی و تعامل بیش��تر 
دس��تگاه های اجرای��ی و س��ازمان های م��ردم نهاد ب��ا کمیته 

ام��داد موج��ب ارائه خدم��ات کیفی تری به 
مستضعفان جامعه می شود، گفت: از یکایک 
خی��ران، نیک��وکاران، حامی��ان، گروه های 
جهادی و دستگاه های اجرایی همسو کمال 
قدردانی را داریم که می کوش��ند مشکالت 

اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.
میري با بیان اینکه امید است در قالب پویش 
»ایران همدل« و با هدف دستگیری از فقرا و نیازمندان، بیش 
از پیش ش��اهد کمک های مردمی در این زمینه باش��یم، افزود: 
به دلیل ش��یوع ویروس کرونا، بس��یاری از اقش��ار جامعه دچار 
مش��کالت اقتصادی ش��ده اند که باید با همیاری و همکاری 

گسترده تری به یاری آنها بشتابیم.

فرید محبی، دبیر کانون های خدمت رضوی در استان بوشهر نیز 
در این جلسه ضمن استقبال از همکاری دو جانبه میان کمیته 
امداد و کانون خدمت رضوی برای کمک به محرومان اس��تان 
اظهار داش��ت: ماموریت اصلی کانون های خدمت رضوی در 
اس��تانها محرومیت زدایی و کمک به بهبود معیش��ت نیازمندان 
جامع��ه ب��ا رویکرد توانمندس��ازی و امور فرهنگ��ی خانواده ها 

است.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه آمادگی هرگونه همکاری با کمیته امداد 
برای کمک به محرومان استان را داریم یاد آور شد: 80 درصد 
از خدمات��ی ک��ه تا کنون از س��وی کانون خادمیاران رضوی در 
س��طح اس��تان انجام ش��ده مربوط به خانوارهای تحت حمایت 

کمیته امداد بوده است.
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 ظرفیت ۳ میلیارد لیتری ذخیره سازی بنزین
 در کشور

ایران در حال حاضر با هدف تامین و پایداری س��وخت مورد نیاز 
کش��ور، ظرفیت ذخیره س��ازی ۳ میلیارد لیتر بنزین را دارا اس��ت. 
تامین سوخت مورد نیاز هر کشوری از اولویت های اصلی به شمار 
می رود تا آنجا که اهمیت تامین پایدار سوخت در کنار کاالهای 
اساسی قرار دارد. بنابراین کشورهای مختلف در تالشند تا یا در 
تولید سوخت به خودکفای برسند یا منابعی مطمئن برای واردات 
به دس��ت آورند. ایران نیز اگرچه بیش از 100 س��ال اس��ت که 
وارد پاالیشگاه س��ازی ش��ده اما تا چند سال گذشته بخشی از نیاز 
س��وخت و به ویژه بنزین خود را از کش��ورهای دیگر وارد می کرد. 
تولید بنزین ایران در سال ۵۷، حدود ۲۵ میلیون لیتر در روز بود. 
تا سال های ابتدایی دهه ۹0 شمسی نیز میزان تولید بنزین به ۵۲ 
میلیون لیتر در روز رسید و در همان زمان حدود 10 میلیون لیتر 
بزین به کش��ور وارد می ش��د. با بهره برداری از طرح های مختلف 
پاالیشگاهی و در راس همه آنها بهره برداری از پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس، ظرفیت تولید بنزین در سال گذشته به 1۲0 میلیون 
لیتر در روز افزایش پیدا کرد تا ایران نه تنها در تامین بنزین مورد 
نیاز خود خودکفا شود بلکه صادرات را نیز در دستور کار قرار دهد. 
با این حال اگرچه خودکفایی در تولید بنزین ایران تثبیت شده اما 
نوس��انات مصرف بنزین در روزهای مختلف س��ال باعث شده تا 
برای مدیریت تامین وتوزیع پایدار بنزین، مخازن ذخیره سازی نیز 
ایجاد شود. در واقع، وجود مخازن ذخیره سازی برای فرآورده های 
نفتی این اطمینان را ایجاد می کند که س��وخت مورد نیاز کش��ور 

همواره در دسترس است. 

آیا برای استفاده از خودروی برقی آماده ایم؟
ما کشوری هستیم که ذخایر باالیی از گاز داریم باید نسبت به افزایش 
احداث نیروگاه و تولید برق اقدام کنیم، به این ترتیب استفاده دوسویه 
خواهیم داشت، وقتی نمی توانیم گاز را صادر کنیم، می توانیم آن را 
تبدیل به انرژی الکتریکی کرده و در توسعه خودروی برقی استفاده 
کینم. فریدون عباس��ی درباره اس��تفاده از خودروی برقی در کشور و 
زیرس��اخت ش��ارژ و تامین برق این خودروها اظهار داش��ت: در آینده 
نزدیک برق در همه صنایع حرف اساسی و اول را می زند و ما هم نباید از 
این موضوع عقب بمانیم.  وی افزود: اقداماتی در کشور در زمینه ساخت 
خودروهای برقی انجام شده، اما الزم است دولت توجه بیشتری کرده 
و سیاست های تشویقی اعمال کند.  عضو کمیسیون انرژی مجلس 
تاکید کرد: در حال حاضر زمینه برای تامین برق و سوخت این نوع 
خودروها تا حدی فراهم است اما باید روی روی سیستم های رانش 

و منابع ذخیره انرژی مثل باتری و خازن ها کار شود. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

رشد ۲ درصدی سهم ایران در تجارت محصوالت پتروشیمی خاورمیانهچین ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد می کند
اداره ذخایر نفت دولتی چین اعالم کرد در نظر دارد برای تامین نیاز پاالیشگاه های 
این کشور بخشی از ذخایر استراتژیک نفت خود را آزاد کند. اداره ذخایر نفت دولتی 
چین اعالم کرد در نظر دارد برای تأمین نیاز پاالیش��گاه های این کش��ور بخش��ی 
از ذخای��ر اس��تراتژیک نف��ت خ��ود را آزاد کند. این اقدام ک��ه برای اولین بار انجام 
می شود برای کاهش فشار قیمت های باالی نفت خام بر پاالیشگاه های داخلی 
به علت کمبود عرضه نفت صورت می گیرد. طبق بیانیه ای که توسط اداره ذخایر 
نفت دولتی منتشر شده است نفت خام آزاد شده از ذخایر استراتژیک برای ورود 

به بازارها به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د. تحلیل گران علت این اقدام را کنس��ل ش��دن قراردادهای پاالیشگاه های 
داخلی برای پیش خرید نفت خام خلیج مکزیک آمریکا، به دنبال طوفان آیدا و بسته شدن اسکله های نفتی آمریکا، 
اعالم کرده اند. گزارشات حاکی از این است که صادرکنندگان آمریکایی قراردادهای بارگیری نفت در سپتامبر و 
اکتبر را لغو کرده اند. با گذشت بیش از یک هفته از طوفان آیدا، هنوز 1.4 میلیون بشکه در روز از تولید نفت خلیج 
مکزیک آمریکا مسدود باقی مانده است. همچنین قیمت جهانی نفت خام در حالی باال رفت که بخشی از تولید 

نفت خام آمریکا همچنان پس از طوفان آیدا مسدود مانده است.  

مدیر برنامه ریزی و توس��عه ش��رکت ملی صنایع پتروش��یمی گفت: س��هم ایران از 
تجارت محصوالت پتروشیمی خاورمیانه در سال ۹8 برابر با ۲0.۲ درصد بود و در 
پایان س��ال ۹۹ به ۲۲.1 درصد رس��ید که حکایت از رش��دی ۲ درصدی دارد. حسن 
عباس زاده روز جمعه با اشاره به اینکه شاخص های متفاوتی برای سنجش وضعیت 
تولید پتروشیمی در جهان وجود دارد، ادامه داد: از نظر ظرفیت تولید در سال 1۳۹8 
ایران سهم ۲.۵ درصدی از تولید محصوالت پتروشمی دنیا داشته که این سهم با 
بهره برداری از طرح های جهش دوم صنعت پتروشیمی در پایان سال گذشته به ۲.۷ 

درصد افزایش پیدا کرده است. افزایش سهم ایران از ظرفیت تولید پتروشیمی جهان در حالی است که اغلب کشورها 
برای ارتقا ظرفیت خود کار می کنند. وی افزود: این افزایش ظرفیت در مقیاس خاورمیانه برای ایران بیشتر بوده و در 
خاورمیانه ایران در حالی در سال ۹8،  ۲4.۹ درصد از ظرفیت پتروشمی این منطقه را در اختیار داشته که این رقم در 
پایان سال گذشته به ۲۶.۵ درصد رسیده است. عباس زاده با بیان اینکه حدود ۷0 درصد از محصوالت پتروشیمی 
ایران صادر می شود، گفت: سهم ایران در تجارت محصوالت پتروشیمی جهان در سال ۹8 حدود ۵.۳ درصد بوده و 

در پایان سال ۹۹ با توجه به افزایش صادرات، ۵.۹ درصد از صادرات جهان را داشتیم.  

گـروه زيربنايـی – مسـلم پاک گهر: ظاهـرا و طبق گفته های 
مسـئوالن زمسـتان امسـال نيز همچون سـال گذشـته با 
خاموشـی های پراكنده همراه خواهد بود. بدعتی كه با ضعف 
مديريت در دو وزارتخانه نيرو و نفت بنا نهاده شـده و به اين 
سـادگی از خانه ی مردم رخت برنخواهد بسـت. صرف اظهار 
اميدواری برای حل يك مشـكل به تنهايی راهگشـا نخواهد 
بود و بايد در جهت تحقق اميدهايی كه به مردم داده می شود 
كاری كـرد. حـاال اگـر مديران جديد فكری اساسـی به حال 
اين معضل نكنند و نسـبت به توسـعه و افزايش نيروگاه های 
توليد برق راهكاری درسـت اتخاذ نكنند كم كم به جای واژه 
خاموشی های پراكنده می بايست از روشنايی های پراكنده در 
طول سال استفاده كرد. طبق گفته های وزير جديد نفت امسال 
نيز با كسری گاز مواجه هستيم كه اين موضوع باعث می شود 
نيروگاه های برقی برای توليد برق، سوخت الزم را نداشته و در 
نهايت كشور با خاموشی همراه خواهد بود. مردم از وزارت نفت 
و نيرو انتظار دارند تا با تصميماتی كارشناسی و به موقع برای 
سال های آتی اين مشكل را برای هميشه حل كرده و تنها به 

مانند مديران قبلی در پی تصميمات كوتاه مدت نباشند. 
در همین خصوص وزیر نفت اظهار داشت: پیش بینی می شود 
در دی م��اه و بهمن م��اه با کس��ری ۲00 میلیون مترمکعب گاز 
در روز مواجه ش��ویم که تالش��مان این اس��ت با تامین سوخت 
مایع، هموطنانمان کمترین مش��کل را داش��ته باش��ند. اوجی با 
بیان اینکه مقدار کنونی ذخیره س��ازی های س��وخت نیروگاهی 
نس��بت به دوره مش��ابه پارس��ال ۳0 درصد کمتر اس��ت، گفت: 
همه تالشمان این است ظرفیت سوخت مایع نیروگاه ها را باال 
ببریم. جواد اوجی، روز گذشته پس از بازدید از پاالیشگاه نفت 
ته��ران در جم��ع خبرنگاران گفت: توفیق ش��د امروز از یکی از 
قدیمی ترین پاالیش��گاه های کشور که نزدیک به 1۳.۵ درصد 

ظرفیت پاالیشی کشور را در اختیار دارد بازدید کنیم. وی افزود: 
این پاالیشگاه آخرین مراحل تعمیرات اساسی و تأمین سوخت 
کشور و تولید فرآورده ها از جمله بنزین و گازوئیل را در دستور 
کار دارد، همچنین افزایش کمی و کیفی برای ظرفیت پاالیشی 
کشور دیده شده است، در دولت سیزدهم، وزارت نفت افزایش 
ظرفیت پاالیشگاه های موجود و  ایجاد ظرفیت پاالیشی جدید 

را دنبال می کند.
وزیر نفت تصریح کرد: وزارت نفت در دولت سیزدهم دو دستور 
کار در بحث پاالیشگاه ها دارد، مورد نخست ارتقای کمی و کیفی 

پاالیشگاه های کنونی و دوم ایجاد ظرفیت پاالیشگاه های جدید 
یا همان پتروپاالیشگاه ها خواهد بود. 

اوجی گفت: خوشبختانه سرمایه گذاران در بحث ایجاد و توسعه 
ظرفیت های پاالیشی مشخص شدند و توافق هایی هم با وزارت 
نفت ش��ده اس��ت و طبق برنامه زمانبندی ش��ده، مسیر توسعه 
کمی و کیفی پاالیشگاه ها طی می شود و برای پاالیشگاه های 
 جدید هم مطابق برنامه ای که س��رمایه گذاران متعهد ش��ده اند، 
دول��ت ه��م بح��ث مجوز تنف��س خوراک را ب��رای آنها در نظر 

گرفته است.

 ظرفیت پاالیش نفت کشور ۱.۵ � برابر می شود
وی ادام��ه داد: ان ش��اءاهلل طب��ق زمانبن��دی تعریف ش��ده برای 
پاالیش��گاه های موجود و پاالیش��گاه های جدید در چهار تا پنج 
سال آینده ظرفیت پاالیشگاه های کشور یک و نیم برابر می شود. 
اوج��ی همچنی��ن از تحویل روزان��ه ۲۶0 میلیون مترمکعب گاز 
طبیع��ی ب��ه نیروگاه ها خبرداد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی و 
تدابیر اندیشیده شده کمترین چالش را در تأمین سوخت زمستانی 
گاز بخش خانگی داش��ته باش��یم. وی به موضوع گازرس��انی به 
بعضی از شهرها استان سیستان وبلوچستان نیز اشاره و اعالم کرد: 
پیرو نشستی که رئیس جمهوری در منطقه سیستان و بلوچستان 
داشتند، قول دادند که بحث گازرسانی به شهرهای خاش، میرجاوه 
و زابل انجام شود، ما هم قول می دهیم که با برنامه ریزی تا پایان 
س��ال این ش��هرها به ش��بکه گاز کشور متصل شوند و مردم این 
شهرها تا پیش از پایان امسال از نعمت گاز بهره مند شوند. وزیر 
نفت در پاسخ به پرسشی درباره ناترازی گاز افزود: پارسال در فصل 
سرما روزانه 140 تا 1۵0 میلیون مترمکعب کمبود گاز وجود داشت 
که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به صنایع و بخش نیروگاهی 

و جایگزین کردن سوخت مایع، جبران شد.

بح���ث دیپلماس���ی گازی و افزای���ش س���هم ای���ران از  � 
تجارت گاز دنبال می شود

اوجی تصریح کرد: امسال باتوجه به اینکه ما در زمینه تولید گاز 
طبیعی رقم اضافه ای نخواهیم داش��ت و مصرف در بخش های 
خانگی، صنایع و نیروگاهی هم نسبت به پارسال با افزایش 10 
درصدی روبه رو می شود، پیش بینی می کنیم در فصل سرد سال 
)دی و بهمن ماه( روزانه با ۲00 میلیون مترمکعب کس��ری گاز 
روبه رو شویم که طبق برنامه ریزی ها برای جایگزینی با سوخت 

مایع، سعی می کنیم هموطنان مان دچار مشکل نشوند. 

وزیر نفت ازکاهش 3۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها  خبر داد

زمزمه های کسری گاز در زمستان 

آگهی فراخوان عرضه زمین                                                                                                                                             
                       )طبق ماده 1۰۰ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(                                                                                                                     

اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل
اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل به نمایندگي از سازمان ملي زمین و مسکن در نظر دارد یک قطعه زمین با مشخصات ذیل در شهرستان 
پارس آباد با کاربری درمانی )با شرایط نقد و اقساط( را از طریق آگهی فراخوان عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان در سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت/ستاد ایران )www.setadiran.ir(  با شماره ۲00000۳۷۲۳00001۳  واگذار نماید. 
1- نوع تضمین ش�رکت در فراخوان: ضمانتنامه بانکی بنام س��ازمان ملی زمین و مس��کن با شناس��ه ملی  1010۳8۶۲۶۷8 و یا واریز 
نقدی به حس��اب س��ازمان ملی زمین و مس��کن به ش��ماره حس��اب ۶۷01000040010۳۷10۶۳۷۲۷۷۷ نزد بانک مرکزی به شناس��ه واریز 
۹1۳۲8۶۵0010۳00000000000000000۳  و در ضمن چکهای جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هرگونه تضمین 

دیگر قابل قبول نمی باشد. 
 2- مح�ل دریاف�ت اس�ناد آگه�ی فراخ�وان: متقاضیان جهت دریافت اس��ناد و مدارک ، به س��امانه ت��دارکات الکترونیکي دولت به آدرس

  www.setadiran.ir  مراجعه و  براي دریافت اسناد آگهی فراخوان فوق اقدام نمایند.)کلیه مراحل فراخوان از طریق سامانه مذکور می باشد.(
3- مهلت دریافت اسناد فراخوان: از ساعت 8 صبح  مورخ 1400/۶/۲0 تا ساعت 14 بعد ازظهر مورخ  1400/۶/۲۵

4- محل تحویل پیشنهادات: پیشنهاد دهندگان مي بایست ضمن بارگذاري تصویر کلیه پاکتها در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت 
تا آخر وقت اداري مورخ 1400/۷/۶ نسبت به تحویل اصل پاکت )الک و مهر شده( به دبیرخانه اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل اقدام 

نمایند.
5- س�اعت ، روز و محل گش�ایش پیش�نهادات : س��اعت 10 قبل ازظهر مورخ  1400/۷/۷ در محل اداره کل راه و شهرس��ازي اس��تان 

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

 7-  هزینه چاپ آگهی فراخوان بعهده برنده می باشد.
 8- مدارک تحویلی پس از بازگشایی جزو اسناد فراخوان بوده و به هیچ عنوان بازپس داده نمی شود. 

تلفن تماس :   ۳۳۷41۲0۹ - 04۵

کاربریمساحت  )مترمربع(شهرشماره پالکردیف
قیمت پایه برای 

هرمترمربع )به ریال(
مبلغ سپرده )به ریال(

12/000/00010/406/400/000درمانی17344پارس آبادقسمتی از پالک 140  فرعی از 115  اصلی1

ت اول 
نوب

اداره کل راه و شهرسازي استان اردبیل
 

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

تجدید آگهی مزایده مرحله ششم
شهرداری اسالم آباد غرب باستناد بند ۲ از مصوبه شماره 1۷۵ شورای اسالمی شهر مورخ1400/01/11 در نظر دارد تعداد 
یک قطعه زمین از امالک مشارکتی شهرداری با مالکین به شرح مذکور و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری 
از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت)setadiran.ir( به ش��ماره مزایده ۲00000۵۳040000۲0پالک۳۷8۹ از۲۶۵۵ 
فرعی از یک اصلی با کاربری تجاری دارای سند قطعی در دو قسمت که در محل تجمیع شده است. از امالک مشارکتی 

با مالکین فاقد سند به صورت الکترونیکی به فروش برساند.
زمان انتش�ار در س�ایت1400/06/20 مهلت دریافت اس�ناد مزایده :1400/0۶/۲0لغایت1400/0۶/۳0 

ساعت1۹:00
تاریخ بازدید: 1400/0۶/۲0لغایت1400/0۷/10 آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت:1400/0۷/10ساعت14:۳0

 زمان بازگشایی1400/0۷/11 و زمان اعالم برنده 1400/0۷/1۲
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:

1- برگزاری مزایده صرفًا از طریق تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مزایده شامل خرید و دریافت 
اس��ناد مزایده در صورت وجود هزینه مربوطه ،پرداخت تضمین ش��رکت در مزایده ودیعه ارس��ال پیش��نهاد قیمت، بازگشایی 

پاکات، اعالم برنده ،واریز وجه مزایده و تحویل کاال در بستر سامانه از این طریق امکان پذیر می باشد .
2-پیشنهاد می گردد با توجه به زمین مطرح شده در مزایده قبل از ارائه پیشنهاد از زمین مذکور بازدید به عمل آورید.

3-عالقمندان به ش��رکت در مزایده می بایس��ت جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی) توکن( با ش��ماره های ذیل 
تماس حاصل نمایند.مرکز پشتیبانی و راهبردی سامانه:0۲1-41۹۳4 

 اطالعات تماس دفاتر ثبت نام س��ایر اس��تانها ،در س��ایت س��امانه )www.setadiran.ir(بخش" ثبت نام /پروفایل 
مزایده گر" موجود است 

4- کلیه کسورات  قانونی و هزینه کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .
5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

6- س��پرده ش��رکت در مزایده نفر دوم و س��وم تا تنظیم صورتجلس��ه واگذاری با نفر اول در حس��اب ش��هرداری باقی خواهد 
ماند و در صورت  انصراف نفر اول تا سوم سپرده آنها به ترتیب ضبط خواهد شد.
7- به پیشنهاد های مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد.

8- سایر جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.
بهنام افشین - سرپرست شهرداری اسالم آباد غرب

 

تجارت – گروه زیربنایی: ظاهرا داس��تان گرانی بلیت ش��رکت های هواپیمایی به این 
زودی ها تمام نمی شود. شرکت های هواپیمایی هر بار به بهانه ای و بی اعتنا به مصوبات 
سازمان هواپیمایی کشور نسبت به افزایش قیمت بلیت اقدام کرده و نام این عملشان 
را عرض��ه و تقاض��ا می گذارن��د. پیش از این قیمت های نجومی بلیت های داخلی و حاال 
به بهانه ی سفرهای اربعین قیمت های عجیب و غریب و چند ده میلیونی برای سفری 
زیارتی. علی رغم اینکه روز چهارش��نبه قیمت مصوب نرخ بلیت از س��وی س��خنگوی 
سازمان هواپیمایی کشور اعالم شد اما ایرالین ها بی تفاوت به این مصوبه اقدام به فروش 

بلیت با قیمتی باالتر و در کنار قیمت های نجومی ایرالین های خارجی می کنند. در این 
بین دستگاه های نظارتی نیز کاری به غیر از تماشا نداشته و در خوشبینانه ترین حالت 
نسبت به صدور بیانیه ای اکتفا کرده و سپس از کنار موضوع به سادگی گذر می کنند. 
پس از اعالم رس��می توافق دو کش��ور ایران و عراق برای اعزام ۳0 هزار زائر ایرانی 
آن هم فقط از طریق مرزهای هوایی دو کشور، روز چهارشنبه قیمت بلیت پروازهای 
اربعین اعالم شد. محمد حسن ذیبخش – سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری- در 
این باره اعالم کرد: براساس توافق های صورت گرفته بین سازمان هواپیمایی کشوری 

و ش��رکت های هواپیمایی داخلی مقرر ش��د بلیت پروازهای اربعین کمتر از پنج میلیون 
تومان به زائران ایرانی فروخته شود.

وی اف��زود: البت��ه ای��ن قیمت مورد توافق تنها برای بازه زمانی تعیین ش��ده یعنی از ۲8 
شهریورماه تا 10 مهرماه است که ایرالین ها موظف به اجرای آن هستند و پروازهای 
اربعین باید در قالب این توافق از ش��ش فرودگاه بین المللی امام خمینی )ره(، مش��هد، 
شیراز، اهواز، تبریز و اصفهان انجام شود. این خبر در حالی اعالم شد که بازار پروازهای 
اربعین وضعیت دیگری دارد و با وجود اینکه 10 روز تا آغاز بازه زمانی تعیین شده برای 

اجرای این توافق )فروش بلیت هواپیما به قیمت کمتر از پنج میلیون تومان( باقی مانده 
اس��ت، برخی از ایرالین های بلیت پروازهای خود را باالتر از س��قف نرخی تعیین ش��ده 
عرضه کرده اند. به عنوان مثال یکی از ایرالین ها قیمت بلیت هواپیمای تهران-نجف 
در روز چهارشنبه ۳1 شهریور ماه را پنج میلیون و ۲۹۲ هزار تومان تعیین کرده است و 
جالبتر اینکه چرا این پرواز تنها پرواز چارتری بوده و دقیقا یکی از تنها پروازهایی بوده 
که باالتر از نرخ مصوب عرضه شده است.   در کنار شرکت های هواپیمایی داخلی نیز 

ایرالین های خارجی نیز در این بازار با نرخ های نجومی شان جوالن می دهند.  

بلیت پرواز نجف 40 میلیون تومان شد

گرانفروشی پروازهای اربعین در کنار قیمت های نجومی
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صادرات 8 میلیارد دالری به امارات با رفع 
موانع بانکی

رئیس اتاق مشترک ایران و امارات در دیدار با وزیر امور خارجه 
گفت: توسعه بیشتر همکاری با سفارت ایران در امارات ، امکان 
راه اندازی یک سوله و یا انبار برای محصوالت صادراتی کسب 
و کارهای کوچک در امارات و ایجاد دفتر نمایندگی اتاق ایران 
و امارات در کشور امارات مواردی است که انتظار حمایت از آن 
را داریم. به گزارش فارس، فرش��ید فرزانگان به آمار صادرات 
و واردات در طی س��ه س��ال گذش��ته بین ایران و امارات اش��اره 
کرد و گفت: آمار صادرات و واردات در سال ۹8 به ترتیب 4.۵ 
میلی��ارد دالر ص��ادرات و 8. ۹ میلیارد دالر واردات بوده اس��ت 
که در مجموع حجم تجارت ایران با امارات 1۳.4 میلیارد دالر 
بوده است. وی افزود: آمار تجارت میان ایران و امارات در سال 
۹۹ ح��دود 14.۲ میلی��ارد دالر بوده که از این مقدار 4.۶ میلیارد 
دالر صادرات و۹.۶ میلیارد دالر واردات بوده اس��ت. فرزانگان 
بیان داش��ت: تجارت ایران و امارات در پنج ماهه اول امس��ال 
نی��ز ت��ا کن��ون ۷.۲ میلیارد دالر بوده اس��ت. وی با بیان این که 
صادرات به این کش��ور در س��ال ۹۶ حدود ۶ تا ۷ میلیارد دالر 
بوده، گفت: پتانس��یل های صادراتی کش��ور پس از رفع موانع 
به خصوص رفع موانع حس��اب های بانکی ایرانیان قطعًا به 8 

میلیارد دالر خواهد رسید.

لزوم استفاده از ظرفیت سرمایه گذاری 
خارجی برای واردات خودرو

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن تاکید بر استفاده 
از ظرفیت س��رمایه گذاری خارجی برای واردات خودرو، گفت: 
ب��ه هی��چ عنوان واردات خودرو نباید در انحصار عده ای خاص 
ق��رار بگیرد. فرهاد طهماس��بی در گفتگ��و با خبرخودرو درباره 
روند طرح واردات خودرو در مجلس عنوان کرد: واردات خودرو 
باید از طریق س��رمایه گذاری خارجی صورت بگیرد و موافق 
اس��تفاده از ارز ترجیحی و نیمایی برای واردت خودرو نیس��تیم 
چ��را ک��ه ظرفیت های فاینانس و س��رمایه گذاری خارجی در 
کشور نشان می دهد که می توان از این پتانسیل برای واردات 
خودرو استفاده کرد. وی درباره طرح واردات در ازای صادرات 
که مدتی پیش نیز در مجلس مطرح ش��ده بود، گفت: به هیچ 
عنوان نباید امضاهای طالیی پش��ت این قضیه باش��د واردات 
نباید در انحصار افراد خاص قرار بگیرد چرا که معتقدیم واردات 
اصولی موجب شکس��ت انحصار و رانت در صنعت خودرو می 
شود. این نماینده مجلس تاکید کرد: با توجه به ایرادات ساختاری 
که در صنعت خودرو وجود دارد می توان به کلیه افراد حقیقی 
و حقوقی که قادر به واردات خودرو در شرایط تحریمی هستند 

مجوز واردات داد.

مجلس کاهش قیمت سیمان و مصالح 
ساختمانی را دنبال می کند

نایب رئیس کمیس��یون امنیت ملی و سیاس��ت خارجی مجلس 
گفت: مجلس مصرانه موضوع کاهش قیمت سیمان و مصالح 
س��اختمانی از جمل��ه آه��ن و ف��والد را دنبال م��ی کند. عباس 
مقتدایی در گفتگو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار داشت: این 
اصرار ما، با برگزاری جلس��ات متعددی با وزرای جدید درحال 
پیگیری اس��ت، مخصوصا نایب رییس مجلس، به نمایندگی 
از مجلس این موضوع را با جدیت دنبال می کند. این نماینده 
مجلس افزود: مجلس نمی پذیرد قیمت هایی که در چند هفته 
گذشته به شدت و آسانسوری باال رفته، همچنان در همان حالت 
بماند و تالش می کنیم قیمت هایی که با رکود دولت دوازدهم 
نوس��ان ش��دید پیدا کرد، در دولت جدید با تش��کیل شوراهای 
مربوطه مرتفع شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه قرار است 
سالیانه یک میلیون واحد مسکونی ساخته شود، موضوع قیمت 
مصالح ساختمانی بسیار حائز اهمیت است. مجلس نیز جلسات 

و پیگیری از وزرای مربوطه را ادامه می دهد. 

 روش جلوگیری از مهندسی 
معامالت سیمان در بورس

نائب رئیس کمیس��یون صنایع و معادن مجلس می گوید برای 
جلوگیری از مهندس��ی معامالت س��یمان در بورس کاال مقرر 
شده که میزان تولید واقعی تولیدکنندگان، با ظرفیت اسمی آنها 
برابر باشد تا تولیدکنندگان نتوانند با تولید و عرضه کم، قیمت  
سیمان را افزایش دهند. سیدجواد حسینی کیا در گفتگو با خانه 
مل��ت درب��اره وضعیت بازار س��یمان، گفت: هرچند پس از الزام 
تولیدکنندگان به عرضه سیمان در بورس، قیمت این محصول 
در بازار کاهش یافت اما باید به این نکته نیز توجه کرد که باید 
ُخرده فروش��ی ها را رصد کرده و نظارت بر ادامه زنجیره توزیع 
نیز انجام گیرد. این نماینده مجلس افزود: باید سامانه ای طراحی 
شود که قابلیت رصد زنجیره توزیع سیمان را داشته باشد، به طور 
مثال شرایطی فراهم شود که نحوه مصرف حداقل 80 درصد 
سیمان خریداری توسط افراد قابل پیگیری باشد و در صورتی 
که خریدار محل مصرف س��یمان خریداری ش��ده را مش��خص 

نکند، امکان خرید مجدد وجود نداشته باشد. 

سایپایدك برترین شبكه خدمات پس از 
فروش كشور شد

س��ازمان خدمات پس از فروش س��ایپا موفق به کس��ب رتبه 
نخست ارزیابی وضعیت شبکه نمایندگی ها )خودروهای سبک 
و س��نگین( در بی��ن ش��رکت های ارائه دهن��ده خدمات پس از 
فروش خودرو شد و عنوان برترین شبکه خدمات پس از فروش 
خودروی کشور به سایپایدک اختصاص یافت. سیدمحمدرضا 
موسوی مدیرعامل سایپایدک با اعالم این خبر گفت: در سال 
تولید. پشتیبانی ها و مانع زدایی ها و با تالش شبکه نمایندگی ها، 
در آخرین ارزیابی ش��رکت بازرس��ی کیفیت و استاندارد ایران، 
س��ایپایدک موف��ق به کس��ب رتبه نخس��ت ارزیابی ش��بکه 

نمایندگی های ارائه دهنده خدمات پس از فروش شد.  

گروه صنعت و تجارت: براساس آخرین اعالم گمرک مجموع 
تجارت خارجی ایران در پنج ماهه نخس��ت س��ال جاری به ۵۹ 
میلی��ون و ۳00 ه��زار ت��ن به ارزش ۳4 میلیارد دالر رس��ید که 
با تراز یک میلیارد دالری مثبت س��هم صادرات 4۵ میلیون و 
۵00 هزار تن به ارزش 1۷ میلیارد و ۶۶1 میلیون دالر و سهم 
واردات 1۳ میلی��ون و 800 ه��زار ت��ن کاال به ارزش 1۶ میلیارد 
و ۶۳1 میلیون دالر بود. این در حالی اس��ت که مدیرکل دفتر 
توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت با اشاره به روند 
صعودی صادرات کشور با وجود تداوم تحریم ها و کرونا، گفت: با 
توجه به این بهبود، پیش بینی شده که تا پایان سال پنج میلیارد 
یورو رشد در تجارت کشور نسبت به واردات و صادرات سال ۹8 
را ش��اهد باش��یم. تجارت از مولفه هایی اس��ت که رشد و توسعه 
اقتص��ادی کش��ورها را تعریف می کند زی��را با واردات کاال هر 
کشور نیاز داخلی خود را تامین می کند و با صادرات محصوالت 
تولیدی در بازارهای بین المللی جایگاهی را برای خود به دست 
می آورد که به بهبود اقتصادی می انجامد. کشورهای همسایه 
به دلیل هم مرز بودن یک راهکار برای افزایش و س��هولت در 
تجارت جهانی محسوب می شود تا در زمان و هزینه حمل ونقل 

کاالهای صادراتی و وارداتی صرف جویی شود.
سید ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم طی روزهای گذشته 
در س��خنانی، ایجاد بازارچه های مرزی و مبادالت مرزنش��ینان 
را مورد اهمیت دانس��ت و گفت: تبادالت مرزی مرزنش��ینان را 
در قالب یک بازار کامال قانونمند و سامان یافته بسیار سودمند 
می دان��م. ای��ن تبادالت هم ایجاد اش��تغال می کند و هم نحوه 
تجارت و داد و س��تد با کش��ورهای همجوار را س��امان می دهد 
و از قاچاق کاال جلوگیری می کند. برای تجارت با کش��ورهای 
همس��ایه باید دو هدف را در نظر داش��ت؛ نخست باید بازارهای 
این کش��ورها، میزان واردات و صادرات و نیاز کاالیی آنها باید 
مورد مطالعه و ارزیابی دقیق قرار بگیرد. آنطور که کارشناسان 
و فع��االن ح��وزه تج��ارت خارجی اعالم ک��رده اند، ایران برای 
صادرات به کش��ورهای همس��ایه ظرفیت 10 برابر آمار فعلی را 
دارد. نیاز کاالیی کشورها باید مورد توجه قرار بگیرد تا اهداف 

تجاری مناسب را در دستور کار قرار دهیم، در این صورت می 
توانیم به تامین کمبودهای کشورهای همسایه اقدام و از سوی 

دیگر کاالهای مورد نیاز خود را وارد کنیم.
هدف دوم برای افزایش مبادالت تجاری به کشورهای همسایه، 
این اس��ت که بس��یاری از این کشورهای دروازه صادراتی برای 
دسترس��ی ایران به کش��ورهای دورتر محس��وب می شوند که 
توسعه صادرات به همسایگان می تواند تولیدات داخلی کشور 
را به بازارهای جهانی برساند و از سوی دیگر کاالهای مورد نیاز 
داخلی را با بهترین کیفیت به دست آورد. البته این روند منوط به 
یک دیپلماسی اقتصادی مناسب و برنامه ریزی دقیق است که 
افزایش تجارت و در نتیجه رش��د و بهبود اقتصادی را به دنبال 
دارد. در این میان نیازسنجی می تواند در توسعه صادراتی به تجار 

کمک و شرایط را برای تهاتر کاالها با همسایگان هموار کند زیرا 
هر کشور به دنبال جبران و تامین کمبودهای خود است.

در این میان رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در 
گفتگو با ایرنا با بیان اینکه بازارچه های مرزی یکی از مهمترین 
عناصر تجارت خارجی ایران با همسایگان محسوب می شوند، 
اظهار داشت: این نوع مبادله در مرزهای کشور در صورت کنترل 
و مدیریت مناس��ب می تواند هم برای مرزنش��ینان و هم برای 
کل کشور سودآور و مفید باشد. جمشید نفر با بیان اینکه هدف 
ایجاد مناطق آزاد، راهکاری برای رشد صادرات و نه دروازه ای 
برای توس��عه واردات بود، خاطرنش��ان کرد: بازارچه های مرزی 
در صورت مطالعه دقیق به سرعت می تواند اهدافی مانند بهبود 
تجارت با همسایگان و معیشت مناطق مرزی را دنبال و فضای 

قاچاق را محدود کند. وی با تاکید بر اینکه بهبود بازارچه های 
مرزی برای معیش��ت مرزنش��ینان رونق به همراه دارد، تصریح 
کرد: همانند تمام کشورهای پیشرفته باید به مرزنشینان توجه 
ش��ود و به دلیل اینکه مرزنش��ینان مسوول نگهبانی و پاسداری 
از مرزهای ایران هس��تند، معیش��ت آنها باید حتی از میانگین 
معیش��ت مردم ایران بهتر باش��د اما وضعیت فعلی نشان دهنده 

این مهم نیست.
نفر تاکید کرد: تعاونی های مرزی یکی از راهکارهایی اس��ت 
که می تواند در توس��عه تجارت مرزنش��ینان و بهبود معیش��ت 
آنها مثمرثمر باش��د اما این تعاونی ها تاکنون نتوانس��ته اند نقش 
قانونی خود را ایفا کنند. در دهه های گذشته بسیاری از افراد از 
طریق معافیت های مرزنش��ینان س��ودهای کالن برده اند ولی 
این موضوع باعث بهبود معیش��ت مردمان مرزی نش��ده است. 
وی افزود: اگر قوانین به گونه ای باشد که فعاالن اقتصادی به 
سهولت تجارت خود را داشته باشند به دنبال راهکارهایی مانند 
سواستفاده از شرایط مرزنشینان نخواهند رفت که این روند نیاز 
به مطالعه و بررسی دقیق برای یافتن مشکالت تجاری دارد تا 

تبعات موثری در تجارت بگذارد.
رییس کمیسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هر 
کاالیی که از طریق بازارچه های مرزی مبادله شود نیازی را در 
مرزهای کشور رفع می کند، اظهار داشت: باید انعطافی در قوانین 
وجود داشته باشد تا ورود کاالها به طور رسمی انجام شود و آمار 
دقیق را در اختیار مسووالن قرار دهد. وی با بیان اینکه سخت 
کردن قوانین و ممنوع کردن ورود برخی کاالها فضا برای قاچاق 
فراهم می کند،  تصریح کرد: بر اس��اس آمارها حدود 1۲ تا ۲0 
میلیارد تومان کاال به صورت قاچاق وارد کش��ور می ش��ود که با 
توجه به واردات رسمی 40 میلیارد دالری در هر سال، حدود 40 
درصد کل ورود قانونی کاالها را در بر می گیرد. نفر تاکید کرد: 
برای تاثیر قوانین باید نخست اقدام به ایجاد فضایی برای محدود 
کردن قاچاق باشیم تا کاالها با قیمتی گران تر وارد کشور نشود و 
معیشت مردم مرزی بهبود پیدا کند اما این موضوع بدون مطالعه 

و بررسی دقیق قوانین امکان پذیر نخواهد بود.

  برنامه ریزی برای توسعه صادرات به بازار کشورهای همسایه ضرورت دارد

بازارچه های مرزی، دروازه معرفی کاالهای ایرانی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

افزایش 53 درصدی صادرات به ترکیهتغییر رویه 88 ساله در عرضه سیمان
دبیر انجمن صنعت سیمان با بیان اینکه با عرضه سیمان در بورس کاال، روند سنتی 
88 ساله عرضه سیمان تغییر می کند، گفت: در حال حاضر حدود ۹۳ درصد کارخانجات 
سیمان محصول خود را در بورس ارائه می کنند. عبدالرضا شیخان دبیر انجمن صنفی 
صنعت سیمان کشور در برنامه زنده شبکه خبر گفت:  اگر ۷0 درصد از دیماند و تقاضای 
برق کارخانه های سیمان امسال تحویل داده می شد، هیچ مشکلی در عرضه سیمان 
به وجود نمی آمد. به هر حال در حال حاضر سیمان از طرف تولیدکنندگان و کارخانه ها 
در بورس کاال عرضه می شود و خریداران آن نیز شرکت های بزرگ، عامالن توزیع و 

پروژه های عمرانی هستند که توسط کارگزاران بورسی اقدام به خرید سیمان در بورس کاال می کنند. وی افزود: به طور 
میانگین هفته ای 1.۳ میلیون تن سیمان در بورس کاال عرضه می شود که حدود 1.۲ میلیون تن آن معامله می شود و در 
واقع روند 88 ساله عرضه سنتی سیمان به روند عرضه از طریق بورس و همچنین سامانه جامع تجارت و سامانه جامع 
انبارها تغییر می کند. دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان کشور گفت: تا قبل از دستور وزارت صنعت تنها هشت شرکت 
عمده تولید سیمان، به بورس کاال نیامده بودند که سه شرکت از آنها در بورس پذیرش گرفته و االن ۷۷ شرکت تولید 
سیمان خاکستری و سفید در بورس کاال به عرضه محصول می پردازند که 10 شرکت عرضه سیمان سفید و ۶۷ شرکت 

سیمان خاکستری عرضه می کنند و فقط پنج شرکت هنوز نیامده اند که به زودی پذیرش می شوند.

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ترکیه اظهار داشت: از آنجا که در مدت مشابه 
سال گذشته به علت شرایط پیش آمده ما نتوانستیم صادرات زیادی داشته باشیم 
به همین دلیل افزایش صادرات ۵۳ درصدی زیاد و شگفت انگیز به نظر می رسد 
ولی االن هم میزان صادرات ما به ترکیه رقم خاصی نیس��ت. مهرداد س��عادت 
در گفتگ��و ب��ا ایلن��ا در مورد آخرین وضعی��ت تجارت ایران و ترکیه اظهار کرد: در 
چهارماهه ابتدای امسال با افزایش صادرات به ترکیه مواجه بودیم و تراز تجاری 
ما با این کشور نیز مثبت بوده است. اما باید توجه داشت از آنجا که در مدت مشابه 

سال گذشته به علت شرایط پیش آمده ما نتوانستیم صادرات زیادی داشته باشیم به همین دلیل افزایش صادرات 
۵۳ درصدی زیاد و شگفت انگیز به نظر می رسد ولی االن هم میزان صادرات ما به ترکیه رقم خاصی نیست. وی 
افزود: میزان حجم مبادالت ایران و ترکیه در این مدت 1 میلیارد و ۲00 میلیون دالر بوده اس��ت اما رقم بزرگی 
نیس��ت، ما قابلیت س��االنه 1۵ میلیارد دالر مبادله تجاری را با ترکیه داریم. از این میان حدود ۶۵0 میلیون دالر 
صادرات ما به ترکیه و حدود ۵۵0 میلیون دالر هم واردات از این کشور بوده است. سعادت خاطرنشان کرد: بیشتر 
اقالم صادراتی ما به ترکیه مواد اولیه و خام، خشکبار و محصوالت کشاورزی بوده، کاالی ساخته شده بین اقالم 

صادراتی ما بسیار کم است. واردات ولی از این کشور بیشتر کاالی ساخته شده بوده است.

افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی با ۲ برابر شدن ظرفیت واحدها
کارشناس��ان از راه اندازی واحدهای راکد و نیمه فعال، باال بردن 
ظرفیت تولید آنها و همچنین تکمیل طرح های نیمه تمام که از 
جمله برنامه های دولت سیزدهم عنوان شده، به عنوان شاه کلید 
توس��عه اقتصادی کش��ور یاد می کنند. عضو هیات مدیره جامعه 
متخصصین نساجی ایران در گفتگو با ایرنا، گفت: در چند سال 
گذش��ته دولت ه��ا هرچند به واحدهای راک��د و نیمه فعال توجه 
داشتند، همچنین از حدود یک سال قبل قوه قضائیه نیز نسبت به 
رفع و رجوع مشکالت این واحدها ورود کرد، اما ارائه عملکردها 
در این حوزه مبهم بود و اطالعی از اثربخش��ی آنها نداش��تیم. 
علیرضا حائری  با اش��اره به ورود دولت س��یزدهم به این مقوله 
و توج��ه وی��ژه رییس جمهوری با احیا و فعال س��ازی واحدهای 
راک��د و نیمه فع��ال، بیان داش��ت: آخرین بار آم��ار 1۳ هزار واحد 
راکد یا نیمه فعال از س��وی دولت اعالم ش��د که مطابق س��خنان 
رییس جمهوری، به طور متوس��ط با 40 درصد ظرفیت خود کار 

می کنند. وی افزود: اگر بتوان این 40 
درص��د فعالی��ت را به ۲ برابر یعنی 80 
درصد ارتقا داد، تحوالت ش��گرفی در 
ش��اخص های اقتصادی کشور شاهد 
خواهی��م بود ک��ه از جمله افزایش ۲0 
درص��دی تولی��د ناخالص ملی خواهد 
بود و دس��ت کم ۵0 درصد به اش��تغال 
صنعتی کشور اضافه خواهد کرد. عضو 

هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: 
کاهش محسوس نرخ تورم، افزایش تولید و صادرات و کاهش 
واردات و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشور، دیگر نتایجی است 
که از اجرای این طرح می توان انتظار داشت، همچنین به افزایش 
درآمدهای مالیاتی و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کمک 
خواهد کرد. وی در عین حال یادآور شد: در بودجه 1400 حدود 

۳۲ هزار میلیارد تومان برای رونق تولید 
و اشتغال در نظر گرفته شده است، اما 
تا امروز تخصیص نیافته اس��ت و اگر 
همین رقم به موضوع واحدهای راکد و 
نیمه فعال تزریق شود، ثمرات بیشتری 

را در این طرح شاهد خواهیم بود.
حائری خاطرنشان کرد: عمده واحدهای 
راکد یا نیمه فعال با مشکالتی همچون 
بدهی ه��ای بانک��ی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه مواج اند 
یا مش��کالتی با س��ازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی دارند، 
بنابراین اجرایی ش��دن این طرح در رفع مشکالت ش��ان بس��یار 
تاثیرگذار خواهد بود. وی درخصوص اولویت بندی فعال کردن 
این واحدها نیز گفت: در وهله نخس��ت باید آمار دقیقی از تعداد 
این واحدها، پراکندگی استانی و رشته صنعتی آنها داشت که به 

راحتی توس��ط س��ازمان صنعت، معدن و تجارت استان ها قابل 
اس��تخراج اس��ت، سپس می توان آنها را اولویت بندی کرد. عضو 
هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران همچنین به وجود 
8۷ هزار پروژه نیمه تمام در کشور اشاره کرد که درصد باالیی از 
عملیات عمرانی مربوط به آنها انجام شده، ماشین آالت آنها تامین 
و نیروی کار آن نیز استخدام شده و با تزریق اندک نقدینگی سرپا 
می شوند. وی گفت: تکمیل و راه اندازی این پروژه ها که نیازمند 
سرمایه گذاری هستند نیز باید در این دولت مورد توجه قرار بگیرد 
و پیش بینی می ش��ود حدود 800 هزار میلیارد تومان نقدینگی 
برای راه اندازی آنها مورد نیاز باشد. حائری خاطرنشان کرد:  برخی 
از این پروژه ها به دلیل اینکه سال های طوالنی از کلید خوردن 
آنها گذش��ته و تکمیل نش��ده اند، شاید از نظر اقتصادی از صرفه 
خارج ش��ده باش��ند که در این زمینه نیز می توان با واگذاری به 

بخش خصوصی، آنها را به چرخه تولید بازگرداند.

معاون وزیر صمت گفت: اولین جلس��ه استقرار سامانه 
جامع تجارت برای کاالهای پتروش��یمی، روغن موتور 
تصفی��ه اول، ل��وازم خانگی، پودرش��وینده، پوش��ک 
خردس��ال و شیرخش��ک صنعتی در محل س��ازمان 
حمایت برگزار ش��د. به گزارش وزارت صمت، عباس 
تابش با بیان اینکه اولین جلس��ه اس��تقرار سامانه جامع 
تجارت برای کاالهای پتروشیمی، روغن موتور تصفیه 
اول، لوازم خانگی، پودرش��وینده، پوش��ک خردسال و 
شیرخش��ک صنعتی در محل س��ازمان حمایت برگزار 
ش��د، اظهار داش��ت: با توجه به برنامه های ارائه ش��ده 
وزی��ر صنع��ت، معدن و تجارت به مجلس در خصوص 
س��اماندهی س��امانه های تولید، توزیع و عرضه کاال و 
خدمات به مردم استفاده از این سامانه ها به خصوص 
س��امانه جامع تجارت و ش��فاف س��ازی نظام تولید و 
توزیع کشور در برنامه ها منظور شده است. وی ادامه 
داد: استقرار برخی از اقالم کاالیی در سامانه بر اساس 
پیگی��ری ه��ا و اقدامات مورد تاکید در جلس��اتی که با 
حضور وزیر صمت برگزارش��د در دس��تور کار سازمان 

حمای��ت ق��رار گرفت به ط��وری که برای جلوگیری از 
قاچاق و عرضه غیر ش��فاف کاالهای مذکور، مقررشد 
کلیه فعالیت های آنها اعم از تولید، واردات، صادرات و 
عرضه داخلی و چرخه این فعالیت ها از طریق سامانه 
جامع تجارت ساماندهی شد. تابش ادامه داد: همچنین 
مقرر ش��د نظام تولید، توزیع، ورود اطالعات کاالیی، 
انبارها و چرخش کاال های مذکور از طریق این سامانه 
پیگیری گردد و در همین راس��تا س��ازمان حمایت از 
متولیان این کاالها به خصوص انجمن هایی که نظام 
تولید یا توزیع این کاالها را تحت پوشش دارند، دعوت 
به عمل آورد. وی اضافه کرد: در همین راس��تا اولین 
جلس��ه هماهنگی با حض��ور نمایندگان معاونت های 
تخصصی وزارت متبوع، ستاد مرکز ی مبارزه با قاچاق 
کاال و ارز، انجمن های تولید، توزیع و پخش کاالهای 
مذکور در محل سازمان برگزار شد. معاون وزیر صمت 
درخصوص سامانه جامع تجارت افزود: سامانه یکپارچه 
سازی و نظارت بر فرایند تجارت با هدف ایجاد سامانه 
واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعاالن 
اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است و 
بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین شده 
در این س��ازمان اس��ت. تابش گفت: با اس��تفاده از این 
سامانه، انجام مبادالت تجاری به سمت مبادی قانونی 
هدایت خواهد شد و پدیده قاچاق کاهش خواهد یافت 
همچنین با استفاده از این سامانه ضمن کاهش زمان 
بررسی ها و بوروکراسی ها، مدیریت یکپارچه و نظارت 

و بازرسی بر تجارت داخلی بهینه خواهد شد.

مدیرعام��ل ی��ک ش��رکت س��رمایه گذاری از تمایل 
س��رمایه گذاران ایرانی به حضور در معادن س��نگ آهن 
افغانستان خبر داد و گفت: برنامه ریزی در این مورد به 
سیاست گذاری دولت ایران و روابط با افغانستان بستگی 
دارد. به گزارش فارس، محمدمسعود سمیعی نژاد اظهار 
داش��ت:  باید دید س��رمایه گذاری و امنیت س��رمایه در 
افغانس��تان به چه صورت اس��ت، اما این آمادگی برای 
سرمایه  گذاری در افغانستان وجود دارد و کنسرسیومی 
متشکل از شرکت های ایرانی آمادگی سرمایه گذاری در 
معادن سنگ آهن افغانستان را دارند. سمیعی نژاد افزود: 
با توجه به تغییراتی که در افغانس��تان اتفاق افتاده باید 
ببینیم دولت ایران و افغانستان چه سیاستی را در پیش 
خواهن��د گرف��ت. وی در ادامه از عرضه اولیه 1۳درصد 
سهام شرکت فوالد سبزوار در بورس طی هفته جاری 
خبر داد و گفت: فوالد سبزوار یکی از هشت طرح فوالد 
اس��تانی بود که در دولت های قبل جانمایی ش��ده است. 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان با بیان اینکه 
۷ درصد از س��هام فوالد س��بزوار نیز طی ۳ ماه عرضه 
خواهد شد، ادامه داد: ظرفیت تولید 800 هزار تن آهن 
اسفنجی و ۷0 هزار تن بریکت برای این طرح پیش بینی 
ش��ده اس��ت. س��میعی نژاد با بیان اینکه کارخانه فوالد 
سبزوار از سال ۹۶  تولید خود را آغاز کرده، عنوان کرد:  
تاکنون بیش از ۳ میلیون تن آهن اسفنجی توسط این 
کارخانه تولید شده و برای بیش از ۵00 نفر اشتغالزایی 
مستقیم صورت گرفته است. وی با بیان اینکه قرارداد 
۲0 س��اله برای تأمین مواد اولیه این ش��رکت از شرکت 

اپال سنگان منعقد شده است، خاطرنشان کرد: مزیت 
این طرح فوالدی نسبت به ۷ طرح دیگر فوالد استانی 
این است که مواد اولیه مورد نیازش از طریق شرکت های 
زیرمجموعه ش��رکت س��رمایه گذاری پارسیان تأمین 
می شود. مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری پارسیان از 
برنامه ری��زی برای اجرای ۲ طرح توس��عه ای در فوالد 
س��بزوار خبر داد و اظهار داش��ت:  یکی از این طرح ها 
ایج��اد ظرفی��ت ی��ک میلیون تنی تولید فوالد اس��ت. 
س��میعی نژاد در ادامه با بیان اینکه طی زمس��تان س��ال 
قبل به دلیل قطع برق و گاز مشکالتی در تولید داشتیم، 
گفت: امیدواریم امسال تولیدمان متوقف نشود و البته 
انج��ام برخ��ی تعمیرات را برای مدت  زمان قطع گاز در 
زمس��تان پیش بینی کرده ایم. وی با اش��اره به اینکه در 
منطقه س��نگان حداقل برای ۲0 س��ال، مواد اولیه مورد 
نیاز تولید فوالد یعنی س��نگ آهن قابل برداش��ت است، 
گفت: سیاس��ت گذاری در رابط��ه با تأمین مواد معدنی 
از منطقه س��نگان افغانستان نیز براساس سیاست های 

دولت انجام خواهد شد.

شرايط سرمايه گذاری ايران در معادن افغانستاننظارت بر بازار تامين و توزيع كاال در سايه سامانه جامع تجارت



7
شـماره 2239 صفر1443     4    1400 شهريور   20 شنبه 
S a t 1 1 S e p . 2 0 2 1 8 p a g e 

خشکسالی ، تحریم ها و سیاست گذاری های اشتباه رقم زد

بازارهای صادراتی پسته در معرض خطر 
طبق برآوردهای صورت گرفته تولید طالی سبز در استان کرمان 
و به ویژه رفس��نجان طی س��ال جاری با افت ۵0درصدی مواجه 
شده و حفظ بازارهای جهانی دچار چالش شده است. ایران رتبه 
نخست تولید پسته جهان را در دست دارد و در این میان استان 
کرمان ۷0 درصد از این محصول را تولید می کند اما نکته اصلی 
این است که این بازار رفته و رفته به دلیل خشکسالی، تحریم ها، 
نوسانات نرخ ارز، سیاست گذاری های اشتباه و تغییرات اقلیمی از 
دست کشاورزان و تجار ایرانی خارج می شود. به صورت میانگین 
در کرمان ۲00 هزار تن پس��ته برداش��ت می ش��ود که ۹0 درصد 
از این محصول در ش��رایط عادی و قبل از کرونا صادر می ش��د 
که با توجه به وضعیت جدید حاکم بر بازار جهانی این میزان در 
س��ال های اخیر کاهش یافته اس��ت. رقبای خارجی پسته ایران 
حاال بخش قابل توجهی از بازارهای کشورهای همسایه ایران 
را به دس��ت گرفته اند. مهمترین بازار ایران چین اس��ت که پس 
از فرآوری محصول پسته را به بازارهای مصرف دیگر کشورها 
ص��ادر می کن��د ک��ه حاال رقبای خارجی س��عی در تصاحب این 
بازار دارند. سالهاس��ت کش��اورزان پسته کار ایرانی که مهمترین 
محصول کش��اورزی ارزآور را تولید می کنند از مشکالتش��ان 
می گوین��د ام��ا کمترین توجه برای رفع این معضالت نش��ده و 
حاال خشکس��الی در حال از بین بردن بزرگترین باغ های دس��ت 

کاشت کشور در دشت های استان کرمان است.
آب در برخی از این دشت ها به حدی بی کیفیت شده که سختی 
آب حتی لوله های آبرسانی به باغ ها را نیز مسدود کرده و آب شور 
و اسیدی در حال از بین بردن درختان است از سوی دیگر همین 
آب هم در بسیاری از باغ ها نایاب است و کشاورزان به ناچار به 
آبیاری س��یار روی آورده اند. این در حالی اس��ت که رقبای پسته 
ایران در بازارهای تجاری هر سال با توپ پرتری برای تصاحب 
بازاره��ا ت��الش می کنند و با افزایش کیفیت محصول قیمت ها 

را رقابتی تر می کنند. اما در ایران کش��اورزان با افزایش قیمت 
کارگر و نهاده های کش��اورزی، قوانین دس��ت و پا گیر دولتی و 
مشکالت ارزی و واسطه گری مواجه می شوند. در کنار همه این 
مشکالت تغییرات اقلیمی و خشکسالی بیشترین خسارت را به 
کش��اورزان وارد می کند که می توان به خس��ارت ۹۷ درصدی به 
محصول پس��ته اس��تان کرمان در سال ۹۷ اشاره کرد، داستانی 
که امسال هم در مهمترین قطب تولید پسته جهان تکرار شده 
است و تولید محصول ۵0 درصد نسبت به سال گذشته کاهش 
یافته است. این روزها برداشت پسته از باغ های استان کرمان آغاز 

ش��ده و عالوه بر بیش از یک میلیون نفر از اهلی اس��تان کرمان 
هزاران نفر کارگر فصلی هم به کرمان آمده و در حال برداشت 
و فرآوری پسته هستند. هر چند شور و شوق برداشت پسته زیر 
س��ایه تهدید کرونا و افت میزان تولید مانند س��ال گذشته نیست 
اما میلیون ها نفر چشم امید به ارتزاق از این محصول بسته اند که 
۹0 درصد این افراد را کارگران و خرده مالکانی تشکیل می دهند 

که معاش خود را با این محصول گره زده اند.
عباس حاج عبداللهی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رفسنجان 
گفت: مهمترین محور اقتصادی رفس��نجان کش��اورزی و تولید 

پسته است اما این صنعت با پدیده ای مخرب به نام خشکسالی 
مواجه است و چون تمامی آب مورد نیاز باغ ها از منابع زیر زمینی 
تأمین می شود عدم بارندگی و کاهش ۷0 درصدی بارندگی در 
رفس��نجان تأثیر قابل توجهی بر میزان تولید محصول گذاش��ته 
است. وی خواستار حمایت مسئوالن از تولید کنندگان پسته شد 
و گفت: مهمترین محصول ارزآور کشاورزی کشور پسته است و 
در صورت تخریب باغ های پسته ارزآوری با چالش جدی مواجه 
می ش��ود. وی از خس��ارت 1۵ هزار میلیارد ریالی س��رمازدگی در 
اوایل س��ال به باغ های پس��ته اش��اره کرد و گفت: در ادامه سال 

خشکسالی و گرمازدگی نیز وضعیت را بدتر کرد.

۹۰ � درصد محصول باید صادر شود
وی ادامه داد: پس��ته کاالیی اس��تراتژیک و صادرات محور است 
که بالغ بر ۹0 درصد از آن صادر می شود و باید در راستای حمایت 
از تولید مشکالت پیش روی کشاورزان را کاهش دهیم. وی به 
نظارت جدی و کامل بر روی فرایند برداشت و فرآوری پسته در 
ترمینال های ضبط پسته اشاره کرد و گفت: با اقدامات انجام شده 
ضمن کنترل آفالتوکسین، هدف گذاری در خصوص صادرات 

و ارزآوری محصول گذاشته شده است.
رئی��س کمیس��یون اقتص��ادی مجل��س نیز در گفتگ��و با مهر 
اظهارداشت: پسته در واقع کاالیی صادرات محور است و نقش 
مؤث��ری در زمین��ه ص��ادرات و ارزآوری دارد به طوری که در هر 
ش��رایطی با توجه به انحصاری که در تولید وجود دارد صادرات 
پس��ته متوقف نش��ده اس��ت. محمدرضا پورابراهیمی ادامه داد: 
طی س��ال های اخیر ش��اهد مشکالتی در زمینه تولید محصول 
هستیم که اکثراً از کمبود آب و خشکسالی نشأت گرفته می شود 
و در نهای��ت ب��ه قابلیت های اقتص��ادی و بازارهای هدف ضربه 

زده است.

اخبار كوتاه

كشاورزی

توزیع روزانه ۶ هزار و 5۰۰ تن مرغ در کشورسرمایه گذاران برای تحول در کشاورزی وارد میدان شوند
وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه دشمن امروز به سراغ تهدید غذایی آمده است، گفت: 
در دنیای امروز کشاورزان در کنار تأمین غذا برای مردم، تأمین امنیت و تولید قدرت برای 
کشور را در دست دارند. سید جواد ساداتی نژاد، اظهار داشت: اگر تأمین غذای کشوری 
در اختیار دیگران و وابسته به سایر کشورها باشد، طبیعی است که باید عزت خود را 
همواره از دیگران و در خارج از مرزها مطالبه کند. وی با بیان اینکه تهیه غذا از صفر تا 
صد باید توسط کشاورزان و دامداران کشور خودمان انجام شود، تاکید کرد: امروزه غذا 
به ابزار تهدید تبدیل شده است و کشورهای مختلف تالش می کنند از طریق غذا بر 

دیگران سلطه پیدا کند. وی در ادامه با اشاره به اینکه کاشان در منطقه کم آب قرار دارد، گفت: نیاز به تحول در این حوزه 
کشاورزی از جمله پرداختن به کشت گلخانه ای و تغییر برخی محصوالت داریم و الزم است در زمینه صنایع تبدیلی نیز 
اقداماتی انجام شود که از سرمایه گذاران در دو شهرستان کاشان و آران و بیدگل استقبال می کنیم. وزیر جهاد کشاورزی 
با تصریح بر این نکته که کشاورز تنها کسی نیست که محصولی تولید می کند بلکه فردی است که در کنار تأمین غذا 
برای مردم تأمین امنیت برای کشور و تولید قدرت را در دست دارد، ابراز کرد: امروز با این نگاه راهبردی در دنیا به نوعی 

دیگر به کشاورز نگاه می کنند و باید در کشور ما نیز تحوالتی در دیدگاه های کنونی انجام شود.

نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران گوش��تی گفت: دولت با اتخاذ سیاس��ت 
واردات تخم مرغ نطفه دار به دنبال تنظیم بازار جوجه و مرغ است. حبیب اسداله نژاد 
نایب با اشاره به اینکه قیمت جوجه یکروزه همچنان باالست، اظهار کرد: هم اکنون 
قیمت هر قطعه جوجه یکروزه باالی 10 هزار تومان اس��ت که این امر قیمت تمام 
شده تولید را به شدت افزایش می دهد. وی افزود: با توجه به سیاست قیمت گذاری 
دستوری، این افزایش قیمت تمام شده بر نرخ فروش اعمال نمی شود، از این رو منجر 
به زیان واحدهای مرغداری می شود. اسداله نژاد با اشاره به اینکه تاکنون تدابیری برای 

کنترل قیمت اتخاذ نشده است، بیان کرد: هر چند دستورالعمل هایی مبنی بر حذف جوجه ریزی مازاد برای زنجیره ها و 
واحدهای مستقل مبنی بر جوجه ریزی ۲0 درصد کمتر از میزان پروانه و همچنین افزایش فاصله جوجه ریزی به ۹0 روز 
اتخاذ شده است، اما این موضوع در کوتاه مدت می تواند منجر به کاهش التهابات شود و در بلندمدت تبعات زیان باری 
همچون کاهش جزئی قیمت جوجه دارد که این امر منجر به نارضایتی مرغداران می شود. وی گفت: اتخاذ تصمیماتی 
مبنی بر افزایش فاصله میزان جوجه ریزی به ۹0 روز به سبب اعمال برخی هزینه ها منجر به نارضایتی مرغداران می 

شود چرا که تولیدکننده ناچار است در این مدت که واحدهای مرغداری خالی هستند، هزینه کارگر بدهند.

واردات ۴۰۰ هزار و ۶۰۰ تن گندم از بندر شهید 
رجایی به کشور

مدیر کل غله وخدمات بازرگانی استان هرمزگان گفت: از ابتدای 
سالجاری تاکنون بالغ بر 400 هزار و ۶00 تن گندم از بندر شهید 
رجایی وارد کشور شده است. مسعود دشوارگر افزود: واردات این 
مقدار گندم به منظور تامین نیاز کشور به سفارش شرکت بازرگانی 
دولتی ایران  طی چند مرحله صورت گرفته است. دشوارگر از ارسال  
بیش از  ۲۲۳ هزارو ۵8۹ تن گندم  از بندر عباس به سایر نقاط کشور 
خبر داد. وی اعالم کرد: تاکنون بیش از 81 هزارو ۵۲ تن گندم به 
صورت حمل ریلی و ۲4۲ هزار و 10۶ تن گندم نیز به صورت حمل 
و نقل جاده ای از بندر عباس  به مقاصد مورد نظر فرستاده شده 
است. دشوارگر درادامه به پهلوگیری و آغاز تخلیه ی،  بارگیری  
محموله ۶۶ هزار تنی گندم اش��اره کرد و افزود: از دو روز گذش��ته 

بارگیری محموله گندم این کشتی نیز آغاز شده است.

افزایش قیمت و کاهش واردات شکر
به دنبال افزایش��ی که در رابطه با قیمت ش��کر اتفاق افتاده این 
کاال بیش از ۷0 درصد نس��بت به س��ال گذش��ته گران شده است. 
بررس��ی آمارهای رس��می از مرکز آمار و گمرک بیانگر افزایش 
تورم و کاهش میزان واردات شکر  در سال جاری است.   این در 
حالی است که هر کیلوگرم شکر در مردادماه سال گذشته به طور 
متوسط حدود ۹000 تومان قیمت داشته که در تیرماه امسال به 
بیش از 14 هزار و ۹00 تومان می رسد. در مرداد ماه سال جاری 
متوسط قیمت شکر حدود 1۵ هزار و 400 تومان بوده ولی تا بیش 
از 1۷ هزار تومان هم قیمت خورده است. براین اساس شکر نسبت 
به تیرماه سه درصد و در مقایسه با مردادماه پارسال ۷0.1 درصد 
گران ش��ده اس��ت. بررس��ی جریان موجودی شکر در حال حاضر 
نش��ان می دهد که تا حدود نیمه ش��هریورماه بیش از ۲1۶.4 هزار 
تن شکر در گمرک و بنادر موجود بوده است. اما در مورد واردات 
ش��کر در س��ال جاری نیز آمار حاکی از آن اس��ت که تا نیمه تیرماه 
بیش از 4۵۲.۹ هزار تن شکر خام به ارزشی حدود 18۹.۲ میلیون 
دالر وارد کشور شده است. میزان واردات شکر در این دوره نسبت 
به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی هشت درصد کاهش داشته 

ولی هشت درصد از نظر ارزش گران شده است.

مفقودی
Z۲4NIB س��ندو برگ س��بز و کارت س��وخت خودرو وانت سیس��تم زامیاد تیپ

 Z۲4۷۲۲۳1۳Zمدل1۳۹۵ به ش��ماره پالک۳۵1ب48 ایران4۹ ش��ماره موتور
ش��ماره شاس��یNAZPL140BG04۵۷048 به نام سید حاتم موسوی جهان آباد 

مفقود گردیده و فاقد اعتبار است

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

برابر رای اصالحی ش��ماره 1400۶0۳1۷00۷0001۳۳1 هیات موضوع  قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقردر واحد 
ثبتی شهرستان بهبهان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی آقای مسلم افراش  
فرزند غالمحسین  به شناسنامه و کد ملی 18۵0۲۵0۲۷8 صادره از بهبهان  نسبت 
به ششدانگ یکباب ساختمان بسماحت ۲4 متر مربع در قسمتی از پالک ۶1۹۶/۲  
اصلی واقع در بخش یک بهبهان خریداری ش��ده  از مالک رس��می  عبدالرحمن 
افروش محرز گردیده است. لذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا به منظور 
اطالع عموم در دو نوبت به فاصله 1۵ روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص 
نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ 
انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 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 است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .
م الف :8/۲۲0

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/0۶/۲0 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/0۳ 
کاظمی – رئیس ثبت بهبهان 

مفقودی  - مدرک فارع التحصیلی اینجانب  سید محسن مرعشی فرزند محمد علی 
به شماره شناسنامه 1 کد ملی 1841۵۲۵14۶ صادره از ایذه در مقطع کارشناسی 
رش��ته زمین شناس��ی صادره از دانش��گاه شهید چمران اهواز مفقود گردیده است و 
فاقد اعتبار می باش��د. از یا بنده  تقاضا می ش��ود اصل مدرک را به دانش��گاه ش��هید 
چمران اهواز به نش��انی – بلوار گلس��تان س��ازمان مرکزی – واحد آموزش – اداره 

امورفارغ االتحصیالن ارسال نمایند.

آگهی به دعوت به افراز
 نظر به اینکه آقای فریدون شهرامی به وکالت از طرف آقای محمد تقوی مالک 
مشا کی شش دانگ پالک 11۹ فرعی از ۲۶ اصلی بخش ۲ نوشهر برابر درخواست 
وارده ش��ماره 411۶ مورخ 1400/04/۲۷ تقاضای افراز حصه و س��همی خویش 
از کل شش��دانگ پ��الک ف��وق را نم��وده و از اعالم آدرس و محل زندگی مالکین 
مشاعی دیگر اظهر بی اطالعی و . انگیز نموده لذا مراتب به استناد ماده 18 آیین 
نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا در یکی از روز نامه های کثیر االنتشار محل 

اگهی و در مورخ1400/0۷/0۳
جهت انجام افراز به محل وقوع ملک مراجعه نمایید. بدیهی اس��ت عدم حضور 

خوانده گان مانع از اجرای عملیات افراز نخواهد بود.
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

صفر رضوانی گیل کالیی
م الف  :118۶۷1۶

متن آگهی مزایده 

 اموال غیرمنقول )اسناد ذمه ( کالسه 
۹۹0040۷به موجب پرونده اجرائی کالس��ه فوق بابت وصول مهریه ، له: خانم 
فرنوش جلیلی فرزند مس��لم به ش��ماره ملی  00۷8۲008۷۳علیه، آقای مس��عود 
هوشمند فرزند ناصر به شماره ملی 00۷100۷۵۹۲۵  میزان سهم مالکیت 0/۵1۳  
از کل س��هم ۶ به عنوان مالک پانصد و س��یزده هزارم دانگ مش��اع از شش��دانگ 

عرصه و اعیان با شماره مستند مالکیت ۶۷10۳ اریخ1۳۹۹/0۶/1۹
دفترخانه اسناد رسمی شماره 4۵۶ شهر تهران استان تهران، موضوع سند مالکیت 
اصلی به ش��مار چاپی ۶۲۳۵۷۵ س��ری الف س��ال ۹۹ با ش��ماره دفتر الکترونیکی 
1۳۹۹۲0۳1001۵00۶8۲8 ثب��ت گردی��ده اس��ت ی��ک قطع��ه اراضی ملی نوع 
مل��ک طل��ق ب��ا کارب��ری تحت پالک ثبت��ی ۳۹۳0  فرع��ی از ۲4 اصلی، مفرور 
و مج��زا ش��ده از فرع��ی از اصل��ی مذکور، قطعه واقع در بخش کالرس��تاق حوزه 
ثبت ملک چالوس اس��تان مازندران به مس��احت 4۲۳۵۳/۵  متر مربع به آدرس: 
چالوس محدوده قانونی شهرک توریستی و تفریحی نمک آبرود ، که طبق نظر 
کارشناس رسمی سهم مدیون به میزان 0/۵1۳ دانگ مشاع از ششدانگ به مبلغ 
۳۲۵/۹10/18۲/۵00ریال معادل س��ی ودو میلیارد و پانصد و نود و یک میلیون 
و هجده هزار و دویس��ت و پنجاه تومان ارزیابی ش��ده اس��ت. حدود و مشخصات و 
شماال: در دو قسمت اول فنی است به طول هفتاد مترو ده سانتیمتر به باقیمانده 
قریه دوم فنس��ی اس��ت به طول چهارده متر و بیس��ت س��انتیمتر به باقیمانده قریه 
ش��رقاء در س��یزده قس��مت اول فنس��ی است به طول بیس��ت و هفت متر و هفتاد 
و چهار س��انتیمتر به ش��ماره 148 فرعی از ۲۷- اصلی دوم فنس��ی اس��ت به طول 
سی و سه متر و شصت و دو سانتی متر به شماره 148 فرعی از ۲۷- اصلی سوم 
فنس��ی اس��ت به طول بیس��ت و چهار متر و چهل سانتی متر به شماره 148 فرعی 
 از ۲۷اصلی چهارم فنس��ی اس��ت به طول بیس��ت و نه متر و نود و پنج س��انتی متر 
به ش��ماره 148 فرعی از ۲۷- أصلي ینجم فنی اس��ت به طول ده متر و هفتاد و 
یک س��انتی متر به ش��ماره 148 فرعی از ۲۷ - اصلی شش��م فنس��ی است به طول 
بیس��ت متر و بیس��ت و چهار س��انتی متر به شماره 148 فرعی از ۲۷- اصلی هفتم 
فتسی است به طول بیست و هشت متر و شصت و نه سانتی متر به شماره 148 
فرعی ۲۷- اصلی هشتم فنسی است به طول سیزده متر و هفتاد و پنج سانتیمتر 
به شماره 148 فرعی از ۲۷ - اصلی نهم  فنسی است به طول چهارده متر و پانزده 
سانتیمتر به شماره 148 فرعی از ۲۷- اصلی دهم فنی است به طول بیست وچهار 
متر و ده سانتی متر به شماره 148 فرشی از ۳۷ اصلی یازدهم فنی است به طول 
دوازده متر و نود و پنج س��انتی متر به ش��ماره 148 فرعی از ۲۷- اصلی دوازدهم 
فنی است به طول شانزده متر و بیست سانتی متر به شماره 148 فرعی از ۲۷اصلی 
سیزدهم فنسی است به طول بیست و شش متر و هشتاد و دو سانتی متر به شماره 
148 فرعی از ۲۷ - اصلی جنوبا: قتسی است به طول صد و شصت و هشت متر 
و هفده س��انتی متر به خیابان ۲0 متری غرباء در نه قس��مت های چهارم و پنجم 
ان ش��مالی اس��ت. اول فنس��ی اس��ت به طول هش��ت متر و هشتاد و نه سانتی متر 
به ش��ماره ۷۶۶ فرعی از ۲4- اصلی دوم جای درب و دیواریس��ت به طول دوازده 
متر به خیابان 1۲ متری س��وم به فنس به طول صد و نود و دو متر و ش��صت و نه 
سانتیمتر به شماره ۷۲4 فرعی از 1۹- اصلی چهارم فنسی است به طول چهار متر 
و چهار سانتی متر به باقیمانده پنجم فنسی است به طول سی و نه مترو شست و 
شش سانتی متر به باقیمانده قریه ششم فنسی است به طول دوازده متر و هشت 
سانتی متر به قریه هفتم فنسی است به طول یازده متر و نود سانتیمتر به باقیمانده 
قربه هشتم فنسی است به طول چهل متر و پنجاه و شش سانتیمتر به باقیمانده 
قریه نهم فنس��ی اس��ت به طول بیس��ت متر و س��ی و چهار س��انتیمتر به باقیمانده 
قریه دارای مختصات ۵۲۶۲۷4 و40۵80۳۹۲ می باشد که از پالک موصوف به 
میزان0.۵1۳ دانگ مش��اع از1/8 دانگ مش��اع دانگ )معادل۳۶۲1/۲۲4۲۵ متر 

مربع( اجراییه صادر گردیده است. مشخصات اعیانی ملک: هیچگونه اعیانی در 
رقبه مشاهده نگردید ، با توجه به آنکه در طرح شهرک فاقد کاربری و به صورت 
کاربری اراضی ذخیره شهری است که ممکنه در بازنگری طرح شهر ک با توجه 
به مجاورت با کاربری ویالیی و برج به این کاربری ها تبدیل گردد و معابر الزم 
در آن ایجاد گردد. پالک فوق از ساعت ۹ الی 1۲ روز شنبه مورخ 1400/0۷/0۳ در 
اداره ثبت اسناد و امالک چالوس واقع در خیابان شهید مطهری، جنب فرمانداری 
از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبلغ۳۲۵/۹10/18۲/۵00ریال شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقد فروخته می شود. شرکت در مزایده منوط به 
پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار 
یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است. برنده مزایده مکلف است مابه التفاوت 
مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت تودیع 
نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. شرکت 
در جلس��ه مزایده برای عموم آزاد اس��ت و چنانچه روز مزایده مصادف با تعطیل 
رسمی و حوادث غیر مترقبه گردد مزایده روز اداری بعد از تعطیل در همان محل 
و ساعت برگزار خواهد شد. طالبین و خریداران میتوانند جهت شرکت در مزایده 
در وقت مقرر با ارائه چک رمزدار به مبلغ پایه مزایده در جلس��ه مزایده به نش��انی 
فوق ش��رکت نمایند . الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق 
، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرفی در صورتی که مورد مزایده 
دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ 
مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده 
اس��ت و تنظیم س��ند انتقال موکول به ارائه مفاصا حس��ابهای دارائی و شهرداری و 

... خواهد بود . تاریخ انتشار:1400/0۶/۲0
 رئیس واحد اجرای اسناد رسمی چالوس

علیرضا براری
م الف  :118۶۵8۵

اگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد ا و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
س��ند رس��می مصوب 1۳۹0/۹/۲0 ،امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح 

ذیل آگهی می گردد
امالک متقاضیان واقع در قریه کورکورسر علیا پالک ه اصلی بخش 1 قشالقی

11۳ فرع��ی آق��ا/ خان��م ابوالقاس��م نادری آب بندانگی فرزند نقد علی نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت

۲4۲.۲ متر مربع خریداری بدون واسطه با واسطه از علی قره داغی
ل��ذا ب��ه موج��ب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای 
فاقد س��ند رس��می و ماده 1۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 
1۵ روز از طری��ق ای��ن روزنام��ه محل��ی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در 
روس��تاها عالوه بر انتش��ار آگهی، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص 
 ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی
 و در روس��تاها از تاری��خ الص��اق در مح��ل ت��ا دو ماه اعتراض خ��ود را به اداره ثبت 
مح��ل وق��وع ملک تس��لیم و رس��ید اخ��ذ نمایند. معترض باید ظ��رف یک ماه از 
تاری��خ تس��لیم اعت��راض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل 
نمای��د و گواه��ی تقدی��م دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهد که در این 

صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که 
اعت��راض در مهل��ت قانون��ی واصل نگردد با معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت 
 ب��ه دادگاه عموم��ی مح��ل ارائ��ه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند مالکیت 
م��ی نمای��د و ص��دور س��ند مالکیت مان��ع از مراجع��ه متضرر به دادگاه نیس��ت. 
بدیه��ی اس��ت براب��ر م��اده 1۳ آئین نام��ه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که 
قب��ال اظه��ار نام��ه ثبت��ی پذیرفته نش��ده، وأحد ثبتی با رای هی��ات پس از تنظیم 
اظهارنام��ه ح��اوی تحدی��د حدود، مرات��ب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
 به صورت همزمان باطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و 
فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی 

منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول:1400/0۶/۲0 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/0۷/0۳

صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر
م الف :  118۶۶۶1

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستور مواد 1 و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد 
سند رسمی مصوب 1۳۹0/۹/۲0 ، امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده 
یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه 
و ب��ال مع��ارض وی مح��رز و رای الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به ش��رح 

ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع در قریه شکریکا پالک 18اصلی بخش 1 قشالقی

18۲۲ فرعی آقا/ خانم مرتضی شکری کجوری  فرزند یوسف نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۲08 متر مربع خریداری بدون واسطه 

/ با واسطه از ذلیخا پور ولی نوری 
ل��ذا ب��ه موج��ب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی ماده  1۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 1۵ 
روز از طریق این روزنامه محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روس��تاها 
ع��الوه ب��ر انتش��ار آگه��ی ، رای هیات الصاق تا در صورتیکه اش��خاص ذینفع به 
آرای اعالم ش��ده ، اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتش��ار اولین آگهی و 
در روس��تاها از تاری��خ الص��اق در مح��ل ت��ا دو م��اه اعتراض خود را ب��ه اداره ثبت 
مح��ل وق��وع ملک تس��لیم و رس��ید اخ��ذ نمایند. معترض باید ظ��رف یک ماه از 
 تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید

 و گواه��ی تقدی��م دادخواس��ت ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در 
مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده  1۳ آیین 
نامه مذکور در مورد قس��متی از امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نش��ده ، 
واح��د ثبت��ی ب��ا رای هیات پ��س از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود، مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع عموم می رساند 
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 نتشار نوبت اول : 1400/0۶/۲0 تاریخ نتشار نوبت دوم : 1400/0۷/0۳

صفر رضوانی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

م الف  : 118۶۶۶۶
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سيستم مديريت يکپارچه / کد 1۰/25/۰۰/ف

 آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول يک مرحله ای )شماره 87/ م ج/14۰۰ (

 شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 1518 متر لوله آبده )مانیسمان( 
و 300 عدد بوشن سایز 4 و 6 اینچ از محل منابع داخلی شرکت / ماده 11 را از 

طریق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرایط خریداري نماید. 
مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد ق��رارداد به مدت 2 )دو( ماه تعیین مي گردد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 671.137.000 ریال به صورت واریز نقدي 
به حساب شرکت . چک بانکي تضمین شده. ضمانتنامه بانکي و یا مطالبات 

قطعي تائید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد. 
مهل�ت تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه : ت�ا پای�ان وق�ت اداري روز ش�نبه م�ورخ 
1400/07/10 و محل تحویل اس�ناد اداره دبیرخانه ش�رکت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشد. 
 تاری�خ بازگش�ایي پاکات : س�اعت 14 روز یکش�نبه م�ورخ 1400/07/11 

خواهد بود.

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/06/20 تا 
پایان وقت اداري روز چهار شنبه مورخ 1400/06/24 با دردست داشتن معرفي 
نامه به اداره دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان البرز واقع درکرج- انتهاي 
 بلوارشهید چمران ساختمان شماره یک و یا پایگاه ملي مناقصات به آدرس

)iets.mporg.ir(  مراجعه نمایند.
 تلفن تماس : 026-32117150  

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد . سایر اطالعات و جزئیات 
مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات، به 
آدرس)iets.mporg.ir( مراجعه نمایید.

  شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

سيستم مديريت يکپارچه / کد 1۰/25/۰۰/ف

 آگهی تجديد مناقصه عمومی
نوبت اوليک مرحله ای )شماره 89/ م ج/14۰۰ (

شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 22 دستگاه تابلو راه انداز سافت 
اس�تارتر در س�ایزهای مختلف از محل منابع جاری . ماده 11 و تبصره 3 را از 

طریق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرایط خریداري نماید. 
مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد ق��رارداد به مدت 3 )سه( ماه تعیین مي گردد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 539.500.000 ریال به صورت واریز نقدي 
به حساب شرکت . چک بانکي تضمین شده. ضمانتنامه بانکي و یا مطالبات 

قطعي تائید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد. 
مهل�ت تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه : ت�ا پای�ان وق�ت اداری روز ش�نبه م�ورخ 
1400/07/10 و محل تحویل اس�ناد اداره دبیرخانه ش�رکت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشد. 
تاریخ بازگش�ایي پاکات : س�اعت 14:30 روز یکش�نبه مورخ 1400/07/11 

خواهد بود.

داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/06/20 
تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه مورخ 1400/06/24 با دردست داشتن 
معرف�ی نام�ه ب�ه اداره دبیرخان�ه ش�رکت آب وفاضالب اس�تان الب�رز  واقع 
 درکرج- انتهای بلوارش�هید چمران � س�اختمان ش�ماره یک مراجعه نمایند. 

تلفن تماس: 026-32117150  
هزینه درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . سایر اطالعات و جزئیات 

مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات، 

به آدرس)iets.mporg.ir(  مراجعه نمایید.

 شرکت آب و فاضالب استان البرز)سهامی خاص(
پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه 30007122 هستیم.

 آگهي  مناقصه عمومي دو مرحله اي
 شماره ۲۰۰۰۰۰538۰۰۰۰۰4۰    

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 ۳۲۲۲۶0۳۳- 08۶-08۶۳۲۲۲80۳8 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 1.۲04.8۵0.000  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 1400۵10۳۶۵1 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 ۵00000 ریال فیش واریزي در وجه سپهر بانک صادرات به شماره 01018۵۲۹1800۳ شعبه میدان شهدا .
6-مهلت وبازگشایي اسناد مناقصه : مهلت عودت اسناد مناقصه تا ساعت 10 روز شنبه مورخ 10/ 0۷/ 1400، زمان بازگشایي ساعت 11:1۵روز شنبه مورخ 1400/0۷/10می 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.

8- مبلغ برآوردي مناقصه 18.4۹۵.000.000ریال می باشد.
9-سایراطالعات وجزییات مربوطه دراسناد مناقصه مندرج است.

     اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس 0۲141۹۳4 دفتر ثبت نام اراک : 08۶-۳۳۲4۵۲48

ت دوم
نوب

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی        
 

آگهی مناقصه عمومی  یک مرحله ای 
ت اول 

نوب

               مدیر تدارکات و انبارها                                                                      مدیر  روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر                                                  شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای از محل"اعتبارات داخلی "  با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد 
از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایي پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکي 
دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. لذا تقاضا مي شود پس از نشر آگهي . به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه . اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و مناقصه گران می بایست جهت شرکت در 

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

محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر– تلفن :0۷۷-۳1۲8۲۲04-۳1۲8۲۲0۳
به پیشنهادهاي فاقد امضا. مشروط. و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل مي شود. مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.

مبلغ خرید اسناد : ۵00.000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر به شماره حساب 010۲۹۷۳۳0۵00۲ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(
هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.

پیمانکاراني حائز شرایط می باشند که داراي حداقل رتبه ۵ نیرو از سازمان مدیریت برنامه و بودجه کشور و دارای گواهی صالحیت ایمنی از اداره کار تعاون و رفاه اجتماعی باشند
 زمان فروش اسناد مناقصه: 1400/۶/۲۲  الی 1400/۶/۲۷

مبلغ تضمین ریالکد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصه شماره مناقصهردیف
)ضمانت نامه بانکی معتبر(

تاریخ و ساعت ارسال پاکات از 
طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات مناقصه از 
طریق سامانه

400/۲8 م ن1
نیرو رسانی ، توسعه . بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع 

نیروی برق ، شامل تهیه مصالح ، نصب و احداث شبکه و 
تاسیسات پروژه شهری مدیریت برق کنگان

1400/0۷/11 ساعت 1400/0۷/118:۳0 ساعت ۲00000144۳0000۵۵1.14۵.1۵0.0008

400/۳4 م ن۲
نیرو رسانی ، توسعه . بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع 

نیروی برق ، شامل تهیه مصالح ، نصب و احداث شبکه و 
تاسیسات پروژه برق روستایی از محل عوارض برق امور توزیع 

برق ۳ بوشهر
1400/0۷/11 ساعت 1400/0۷/11۹:00 ساعت ۲00000144۳0000۵۶40۶.000.0008

400/۳۵ م ن ۳
نیرو رسانی ، توسعه . بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع 

نیروی برق ، شامل تهیه مصالح ، نصب و احداث شبکه و 
تاسیسات پروژه شهری امور توزیع برق ۳ بوشهر

1400/0۷/1۲ ساعت 1400/0۷/118:۳0 ساعت ۲00000144۳00004۶8۷1.000.0008

اصالح و بهینه سازي شبکه هاي فرسوده روستایي و شهری - 400/۵4 م ن4
1400/0۷/1۲ ساعت 1400/0۷/11۹:00 ساعت ۲00000144۳0000۵۷۹۲۹.000.0008تعدیل بار شبکه روستایي و شهری، مدیریت برق نواحی دشتستان

)سهامی خاص(

 

آگهی مناقصه عمومی  دو مرحله ای 
ت اول 

نوب

               مدیر تدارکات و انبارها                                                                      مدیر  روابط عمومی
شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر                                                  شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر

شرکت توزیع نیروی برق استان بوشهر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل، به استناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای به شرح جدول زیر از محل منابع داخلی "  
با مشخصات و شرایط مندرج در اسناد از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به تولیدکنندگان واجد شرایط واگذار نماید .کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران 
و بازگش��ایي پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد ش��د. لذا تقاضا مي ش��ود پس از نش��ر آگهي . به س��امانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل 
مندرج در سامانه . اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و فروشندگان می بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور بارگذاری و نسبت به ارسال پاکات الف )به صورت فیزیکی ( در تاریخ مقرر به 

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

محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر– تلفن :0۷۷-۳1۲8۲۲04-۳1۲8۲۲0۳
مبلغ خرید اسناد : ۵00.000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر به شماره حساب 010۲۹۷۳۳0۵00۲ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(

هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
به پیشنهادهاي فاقد امضا. مشروط. مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت و ساعت مقرر در فراخوان واصل مي شود. مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطالعات و جزییات مربوط در اسناد مناقصه مندرج 

است.
زمان فروش اسناد مناقصه: 1400/۶/۲۲ الی 1400/۶/۲۷

مبلغ تضمین ریالکد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصه شماره مناقصهآگهی مناقصه ردیف
)ضمانت نامه بانکی معتبر(

تاریخ و ساعت ارسال 
پاکات از طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی پاکات 
مناقصه از طریق سامانه

 مناقصه عمومی1
 خرید کانکتور دو پیچه فول بی متال400/۵8م ندو  مرحله ای

۲00000144۳0000۵8۷۵0.000.0001400/۷/10 بدون دندانه سایز ۵0-۲40
ساعت 8

1400/۷/10
ساعت 8:۳0 )پاکات الف و ب(

 مناقصه عمومی۲
 دو  مرحله ای

۲00000144۳0000۵۹۷۹۵.000.0001400/۷/10خرید کانکتور انشعاب خطوط فرعی )کابل به کابل( 400/۵۹م ن
ساعت 8

1400/۷/10
ساعت ۹:00 )پاکات الف و ب(

 مناقصه عمومی۳
 دو  مرحله ای

خرید کانکتور انشعاب مشترکین کابل خودنگهدار 400/۶0 م ن
۲00000144۳0000۶01.۵۵0.000.0001400/۷/10سایز ۹۵- ۲۵

ساعت 8
1400/۷/10

ساعت ۹:۳0 )پاکات الف و ب(

)سهامی خاص(

» آگهي ارزیابي کیفي سازندگان/ تولیدکنندگان کاال «
 RNL-9947006-TW  فراخوان ارزیابي کیفي جهت برگزاري   تجدید مناقصه عمومي دو مرحله اي شماره 

 )Gate/ Globe/ Plug Valve شرکت پاالیش نفت امام خمیني )ره( در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری تجدید مناقصه  عمومی دو مرحله  اي )ساخت 
به شماره مناقصه )RNL-9947006-TW( و شماره فراخوان  ۲0000۹۲44۷0000۵۲ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل 
برگزاری فراخوان ارزیابی کیفی از دریافت و تحویل اس��ناد اس��تعالم ارزیابي کیفي تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقصه، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکي دولت)ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR انجام خواهد شد. 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. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه تاریخ 1400/0۶/1۶ مي باشد. اطالعات و اسناد 

مناقصه عمومي پس از برگزاري فرآیند ارزیابي کیفي و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران ارسال خواهد شد.

ف
مقدار/ تعدادشرح مختصر کاالشماره مناقصهردی

 برآورد هزینه
انجام موضوع مناقصه )ریال(

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند
 ارجاع کار )ریال(

1RNL-9947006-TWGate/ Globe/ Plug Valve ۵410/14۶/۵00/000۵0۷/۳۲۵/000 عددساخت

مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابي کیفي: ساعت 18:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/0۶/۲۳
مهلت ارسال پاسخ استعالم ارزیابي کیفي: ساعت1۵:00 روز چهارشنبه تاریخ 1400/0۷/0۷

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: 
آدرس : اراک، کیلومتر ۲0 جاده بروجرد، سه راهی شازند، شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند، اداره تدارکات و امور کاال. تلفن: 08۶-۳۳4۹18۳۷

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 
مرکز تماس: 0۲1-14۵۶

روابط عمومي شركت پااليش نفت امام خميني )ره( شازند
WWW.IKORC.IR :آدرس اينترنتي

شركت پااليش نفت امام خميني )ره( 
ت دومشازند »سهامي عام« 

نوب

شماره مجوز: 3389- 1400شناسه آگهی : 1184309

آگهي مناقصه عمومي
 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي اس��تان قزوین در نظر دارد پروژه  های ذیل را براس��اس ش��رایط ذکر ش��ده و به ش��رح مش��خصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اس��ناد مناقصه از طریق 

مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد صالحیت واگذار نماید.
نوع مناقصهشماره مناقصهمبنای برآوردصالحیت مورد نیازمبلغ تضمین )ریال(مبلغ برآورد )ریال(موضوع مناقصهردیف

احداث رمپ خروجی محور طالقان در 1
فهرست بهای تجمیع شده راه، راه رتبه ۵ راه و ترابری۳۹.8۵۷.۵۲۷.۲4۶۲.000.000.000آزادراه قزوین-کرج

تجدید- دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۵۳آهن و باند فرودگاه 1400

تعمیر و نصب گاردریل راههای حوزه ۲
دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۵4مقطوعرتبه ۵ راه و ترابری۳۷.۷۵0.000.0001.888.000.000استحفاظی استان قزوین

رتبه ۵ ابنیه و ساختمان۲1.۶۲4.88۲.۷111.100.000.000تکمیل راهدارخانه کوهستان۳

بر اساس بخشنامه شماره 
۹۶/1۲۹۹188 مورخ 

1۳۹۶/0۵/04 موضوع انعقاد 
پیمان اجرای کارهای ساختمانی به 

صورت سرجمع

دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۵۵

4
احداث راه های دسترسی ورود و خروج 
مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی 

بوئین زهرا
تجدید- یک مرحله ای۲000001۳1۶0000۵۶فهرست بهای راهداری 1400رتبه ۵ راه و ترابری10.0۲8.۹۲۵.۵04۵10.000.000

۵
لکه گیری و بهسازی محورهای 

اشتهارد، بوئین زهرا، دانسفهان و زین 
آباد، قلعه گنجی، اک،لیا

تجدید- دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۵۷فهرست بهای راهداری 1400رتبه ۵ راه و ترابری1۵0.000.000.000۶.۹00.000.000

لکه گیری و روکش ماسه آسفالت محور ۶
تجدید- دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۵8فهرست بهای راهداری 1400رتبه ۵ راه و ترابری1۵0.000.000.000۶.۹00.000.000قزوین- رشت

۷

تعمیرات، نگهداری، شستشو، و 
حفاظت فیزیکی سامانه های روشنایی 
و چراغ های چشمک زن و سامانه های 

ایمنی، تهویه و روشنایی تونل های 
حوزه استحفاظی

فهرست بهای راهداری و رتبه ۵ نیرو۷۷.۹18.841.000۳.8۹۶.000.000
دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۵۹تاسیسات برقی 1400

8
اجرای روشنایی کمربندی تاکستان 
و تکمیل پروژه روشنایی دانسفهان-

تاکستان
فهرست بهای راهداری، تاسیسات رتبه ۵ نیرو40.۳۳۶.۶1۶.۵41۲.100.000.000

دو مرحله ای۲000001۳1۶0000۶0برقی و تاسیسات مکانیکی 1400

1-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1400/0۶/۲0 لغایت 1400/0۶/۲۵
2-کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14روز چهارشنبه مورخ 1400/0۷/0۷
4- تاریخ جلسه بازگشائي پاکات پیشنهاد قیمت در روز پنجشنبه مورخ  1400/0۷/08راس ساعت ۹ صبح می باشد.

5- ارسال پاکت »الف« )اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین )دبیرخانه ساختمان شماره 1( الزامی است.
6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.

7- مدت اعتبار پیشنهادها ۳ ماه می باشد.
8- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن: ۳۳۶۵۹4۹۹- 0۲8 و یا به آدرس: قزوین- چهارصد دستگاه، انتهای بلوار حکیم، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین، اداره 

پیمان و رسیدگی مراجعه نمایند.
9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه )www.setadiran.ir ( در استان قزوین ۳۳۲410۶۷-0۲8 و مرکز تماس: ۲۷۳1۳1۳1-0۲1 می باشد.

ت اول 
نوب

  اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای 
استان قزوین

انتشار آگهی نوبت اول: 1400/06/20    
انتشار آگهی  نوبت دوم:  1400/06/21


