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خروج »كاپ 26« از ريل؛ اگر جهان 
ثروتمند به تعهدات عمل نكند

محمد انیسی طهرانی
کارشناس سیاست بین الملل

سرمقاله

 
اج��اس آب و هوای��ی 
س��ازمان مل��ل متحد 
 )26 Cop( »26 کاپ«
با حضور بیش از 100 تن از سران و مقام های 
ارش��د کشورهای جهان در شهر گاسکو، 
اسکاتلند از کشورهای جزء بریتانیای کبیر در 
حال برگزاری است. صد سال پیش بسیاری 
از کشورهای ثروتمند و صنعتی با جوامع فقیر 

امروزی تفاوت چندانی نداشتند...
ادامه در همین صفحه 

گزارش ویژه
هزینه گاز ماهانه   ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است

مصرف گاز در ایران به اندازه 
۱۲ کشور ثروتمند اروپا

آورده متقاضیان  طی ۵ مرحله پرداخت می شود
 سود وام طرح ملی مسکن

برای 3دهک اول ۵ درصد   
سایپا و ایران خودرو باعث بحران بازار هستند 

گرانی در دستور کار خودروسازان
گروه صنعت: در ش��رایطی که بازار خودرو آش��فته اس��ت و قیمتها دایم در حال افزایش 
است، دو خودروساز بزرگ به بهانه های گوناگون محصوالت خود را ارایه نمی کنند، 
اما زمانی دلیل بهانه تراشی های دو خودروساز بزرگ روشن می شود که قیمت این دو 
خودروساز افزایش سوال برانگیزی دارد. در این رابطه رییس اتحادیه نمایشگاه داران 
خودروی تبریز گفت: با فرض اینکه یک ماه هم خودروسازان عرضه را افزایش دهند 
اما اگر ماه بعد نتوانند تداوم آن را حفظ کنند باید دوباره منتظر افزایش قیمت باش��یم. 
در یک هفته اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت در بازار خودرو داشته ایم.ابراهیم 

مددیان در گفت وگو با ایلنا در مورد آخرین وضعیت بازار ...        صفحه 6
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تجارت اقدامات و تصمیمات ضربتی برای کنترل گرانی ها را بررسی کرد 

اما و اگرهای تدابیر اقتصادی دولت 
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رئیس جمهور، برای دومین بار با جمعی از اقتصاددانان نشستی 
برگزار کرد تا از نظرات و راهکارهای آن ها برای مش��کات 
اقتصادی آگاه ش��ود که محور اصلی این نشس��ت بررس��ی 
حذف ارز ۴200 تومانی و نتیجه آن عدم تمایل دولت و اصرار 
مجلس برای حذف ارز ترجیحی بود. حسین راغفر با یادآوری 
اینکه محور اصلی جلسه رییس جمهور با اقتصاددانان حول 
مشکات مالی دولت و بررسی حذف ارز ۴200 تومانی سپری 

شد گفت: از اقتصاددان در این ...

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اولویت اساسی ایران 
این است که موضوع لغو تحریم های غیرقانونی باید محور 
اصلی گفت و گوها در دور جدید باش��د. چون مس��ئله اصلی 
خ��روج آمریکا از توافق اس��ت، ل��ذا تبعات و پیامدهای این 
خروج، تحریم های غیرقانونی بوده است. به گزارش ایرنا، 
علی باقری کنی در گفتگو با فیگارو گفت: دستیابی به توافقی 
که نتایج عملی برای مردم ایران داشته باشد، مسئله اصلی 

است و این برای ما اهمیت دارد...

 حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
خط قرمز دولت

لغو تحریم ها اولویت 
اساسی ایران در مذاکرات 

 صفحه2 صفحه 3

 فراخوان  عمومی
 برای مقابله با تورم

 رئیسی به همه وزارتخانه ها 
و دستگاه های دولتی مسوولیت داد

۹۰ درصد تریاک ۷۲ درصد مورفین و ۲۰ درصد هروئین در کشورمان کشف شد

خروج »کاپ 26« از ریل؛ اگر جهان ثروتمند به تعهدات عمل نکندبار بزرگ مبارزه با مواد مخدر بر دوش ایران 

انتظار عمومی بر رفع مشکالت

 وزیر کشور با بیان اینکه ایران به تنهایی بار بزرگ مبارزه 
با مواد مخدر را نباید به دوش بکشد، گفت: سال گذشته، 
۹0 درصد تریاک، ۷2 درصد مورفین و 20 درصد هروئین 

کشف شده در جهان، در ایران کشف شده  است.
ب��ه گ��زارش ایرنا احمد وحیدی در نشس��ت مش��ترک 
با س��فرای بیش از 65 کش��ور جهان و رؤس��ای دفاتر 
سازمان های بین المللی مقیم در تهران با تاکید بر اینکه 
سیاست جمهوری اسامی ایران تعامل و داشتن روابط 
رو ب��ه جل��و با همه کشورهاس��ت، از قاچاق مواد مخدر، 
مهاجرت های گسترده، جرایم سازمان یافته، قاچاق کاال 
و فعالیت های تروریستی، به عنوان چالش های وزارت 

کشور در حوزه حفظ نظم و امنیت کشور یاد کرد. 
وزیر کشور با اشاره به چند برابر شدن حجم تولید مواد 

مخ��در در افغانس��تان بع��د از ورود آمریکایی ه��ا در 20 
س��ال گذش��ته گفت: تولید و صادر کردن این حجم از 
مواد مخدر جلوی چشم آمریکایی ها بوده است در این 
شرایط آیا آمریکا نباید خود را در این ماجرا پاسخگو بداند.

وحیدی با انتقاد از منفعل بودن برخی کشورها در مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر گفت: بدون تردید اگر ایران جلوی 

قاچاق مواد مخدر را نمی گرفت، مقصد این مواد اروپا و 
سایر کشورهای دنیا بود.وزیر کشور با بیان اینکه نباید 
جمهوری اس��امی ایران به تنهایی بار بزرگ مبارزه با 
مواد مخدر را به دوش بکشد تاکید کرد که سایر کشورها 

باید در این زمینه به ایران کمک کنند.
وحیدی با بیان اینکه جمهوری اس��امی ایران دومین 
کش��ور مهاجرپذیر دنیاس��ت، گفت: در حال حاضر سه 
و نیم میلیون مهاجر افغانس��تانی در کش��ور ما حضور 
دارن��د و یارانه های��ی ک��ه مردم ایران از آن ها اس��تفاده 
می کنند در اختیار این مهاجران نیز قرار می گیرد.کمکی 
ک��ه کمیس��اریای عالی در قبال پذی��رش مهاجرین به 
جمهوری اس��امی ایران می کند بس��یار ناچیز و تقریبًا 

هیچ است.

ادامه از همین صفحه ...بسیاری از موارد مانند امید کم به 
زندگی، باال بودن مرگ و میر نوزادان، همه گیری انواع 
بیماری های منتقله از طریق آب آلوده و ...، پدیده هایی 
روزمره ای بودند. مردم مش��غول س��اعت کار طوالنی و 
ب��رای ادام��ه زندگی مبارزه می کردند، به قول »توماس 
هابز« )فیلسوف سیاسی برجسته انگلیسی قرون شانزده 
و هفده( زندگی »بد، بی رحمانه و کوتاه بود«. س��پس 
انق��اب صنعت��ی رخ داد و بریتانی��ا و به دنبال آن دیگر 
کشورهای مناطق معتدل جهان، اکسیر رشد اقتصادی 
را کش��ف و پس از تقریبا یکنواخت ش��دن زندگی برای 
بیش از هزار سال، درآمد سرانه با سرعت بیشتری شروع 
ب��ه افزایش کرد. رش��د اقتص��ادی به نوبه خود منجر به 
کاهش س��اعت کار، افزایش طول عمر و کاهش افراد 
گرفتار در چنبره »فقر مطلق« شده است. پول بیشتری 
برای آموزش، بهداشت و درمان هزینه شد که همه اینها 
بسیار مورد نیاز است. اما این دستاورها، هزینه هایی را 
به همراه داش��ته اس��ت. دو قرن استفاده از سوخت های 
فسیلی برای تقویت فعالیت های اقتصادی بدون توجه 
به پیامدهای آن منجر به گرمایش جهانی شده است که 

اکنون به سطوح بالقوه فاجعه باری رسیده است.
الزم اس��ت ک��ه به اختص��ار توضیحاتی قابل فهم تر از 
پدیده هایی مانند فرآیند »گرمایش زمین« و »گازهای 
گلخانه ای« ارائه شود. تشعشع ورودی نور خورشید )که 
طول موج کوتاه نور مرئی دارد( به سطح کره زمین  باعث 
ایجاد گرما و زیست مناسب برای انسان و سایر جانداران 
می ش��ود و بازگش��ت تشعش��ع خروجی از کره زمین )با 
طول موج بلند(، اثر گلخانه ای گفته می شود؛ زیرا ساز 
و کار آن دقیقا مانند گلخانه است. کره زمین را بعنوان 
گلخانه ای تصور کنید، امواج فرابنفش نور خورشید به 
راحتی از شیشه عبور کرده و گیاهان موجود، آن را جذب 
و سبب رشد آنها می شود. اما امواج بازتابی که می خواهند 
از گلخانه خارج ش��وند به نام »فروس��رخ« که ضعیف تر 
می باش��ند قادر به عبور از شیش��ه ها نیستند و همان جا 
حبس می ش��وند. در نتیجه، دمای هوای داخل گلخانه 
افزایش می یابد. آن دسته از گازهایی که می توانند به 
ممانعت از خروج امواج فروس��رخ از جو کره زمین و در 
نتیجه به گرمایش آن کمک کنند، گازهای گلخانه ای 
نامیده می ش��وند. »دی اکس��ید کربن« )Co2( یکی از 
مهمترین گازهای تولید ش��ده از س��وخت های فسیلی 
مانند نفت، زغال سنگ و ... است که توانایی باالیی در 
جذب امواج فروسرخ دارد و اجازه نمی دهد این امواج به 
راحتی از جو زمین خارج شوند. در نتیجه این امواج حبس 

شده باعث افزایش دمای کره زمین می شود.
ام��ا خب��ر خوب از روزهای اولی��ه کنفرانس کاپ 26 در 
گاس��کو این اس��ت که همه ش��رکت کنندگان اذعان 
دارند که مش��کلی وجود دارد. »جو بایدن«، »امانوئل 
مک��رون« روس��ای جمه��ور آمریکا و فرانس��ه – خانم 
»آن��گا مرکل« صدراعظم آلمان و حتی »ش��ی جین 
پین��گ« رئی��س جمهور چین اگرچه در اجاس حضور 
نیافت، اما همه از تهدید آگاه هس��تند. البته مدت زمان 
نس��بتا طوالنی گذش��ت، اما اکنون ذهن ها به گونه ای 
متمرک��ز ش��ده اند که ده س��ال پی��ش زمینه آن فراهم 
نب��ود. ان��کار کنندگان تغیی��رات اقلیمی که برای مدت 
طوالنی علیه هشدارهای دانشمندان مبارزه می کردند، 
اکنون منزوی و نادیده گرفته می ش��وند. چالش های 
ناش��ی از مح��دود کردن افزایش دم��ای جهان به 1.5 
درجه س��انتیگراد حداقل تا یک صد س��ال پیش رو نیاز 
ب��ه انتخاب ش��کل متفاوت��ی از اقتصاد دارد. به تعبیری 
دیگر، جهان ثروتمند از کشورهای فقیر انتظار دارد که 
اهداف س��ختگیرانه تری برای کاهش انتش��ار گازهای 
گلخانه ای تعیین کنند. اما نمایندگان رسمی ملت های 
ک��م برخ��وردار از لحاظ ثروت معتقد اند در صورتی این 
مهم به انجام خواهد رس��ید که برنامه ریزی ها همراه 
با کاهش فقر و کم ش��دن ش��کاف امور رفاهی با جوامع 
ثروتمند باش��د. مقامات کش��ورهای فقیر خاطر نش��ان 
می کنند که بحران و آش��فتگی تغییرات اقلیمی و گرم 
ش��دن کره زمین نتیجه عملکرد کش��ورهای ثروتمند 
 Rhodium( »است. تحقیقات اندیشکده »گروه رادیوم
Group(، موسسه ای تحقیقاتی که داده های اقتصادی 
و سیاسی را برای تجزیه و تحلیل روندهای جهانی ارائه 
می کند در گزارشی نشان می دهد چین در سال 201۹ 
ب��ا انتش��ار 2۷ درصد از گازه��ای گلخانه ای مقام اول، 
ایاالت متحده با 11 درصد دومین تولید کننده و هند با 
6.6 درصد رده سوم را به خود اختصاص داده اند. برای 
دستیابی به هدف محدود کردن افزایش دما به 1.5 درجه 
س��انتیگراد، باید هر س��ال مقادیر زیادی گاز دی اکسید 
کربن از هم اکنون تا س��ال 2050 حذف ش��ود  و این 
اقدام هزینه آفرین اس��ت. بانک سرمایه گذاری آمریکا 
»مورگان اس��تنلی« ب��رآورد حدود 50 تریلیون دالری 
)50 ه��زار میلی��اردی( در پنج ح��وزه کلیدی فناوری از 
جمل��ه 20 تریلیون برای انرژی هیدروژن )ترکیب فنی 
انرژی های تجدید پذیر(، 1۴ تریلیون برای انرژی های 
خورش��یدی، بادی و برق آبی و 11 تریلیون برای تولید 
و توس��عه وس��ایل نقلیه الکتریکی، تعیین کرده اس��ت. 

علیرغم وعده های فراوان گذش��ته، کمک های مالی 
کند بوده اس��ت. کش��ورهای در حال توس��عه حق دارند 
نس��بت به 130 تریلیون دالر قدرت مالی برای مقابله 
ب��ا بح��ران تغییرات اقلیمی که گفته می ش��ود توس��ط 
بزرگترین ش��رکت های تجاری جهان اجرا می ش��ود، 
بدبین باش��ند. در اجاس آب و هوای س��ازمان ملل 12 
س��ال پیش در »کپنهاگ« پایتخت کش��ور دانمارک، 
زمان��ی ک��ه »باراک اوباما« رئی��س جمهور آمریکا بود، 
کش��ورهای ثروتمند تعهد دادند تا س��ال 2020 ساالنه 
100 میلیارد دالر به کش��ورهای در حال توس��عه کمک 
کنند تا با تغییرات آب و هوایی س��ازگار ش��وند. اما این 
هدف گذاری نادیده گرفته شد و در کاپ 26، کشورهای 
ثروتمند اعام کردند که حداکثر در سال 2023 به این 
هدف خواهند رس��ید. سازمان تجارت و توسعه سازمان 
ملل متحد »آنکتاد« )Unctad( که به مسائل تجارت، 
سرمایه گذاری و توسعه می پردازد، هفته گذشته اشاره 
کرد، هزینه های س��ازگاری برای کش��ورهای در حال 
توس��عه در دهه گذش��ته دو برابر شده است و با افزایش 
دما در س��ال 2030 به 300 میلیارد دالر و در 2050 به 

500 میلیارد دالر خواهد رسید. 
چهارش��نبه 10 نوامب��ر )1۹ آب��ان(، آژانس آب و هوایی 
سازمان ملل پیش نویس توافق نهایی کاپ 26 گاسکو 
را ب��رای بح��ث و تبادل نظر در روزهای پایانی اجاس 
منتش��ر ک��رد. احتم��اال مبنایی برای نتیج��ه اصلی در 
کنفرانس خواهد بود که هدف آن شفاف سازی و تکیه 
بر توافق نامه پاریس است. از مهمترین محورهای پیش 
نویس، پیش��نهاد ش��د که کشورها با تسریع حذف زغال 
س��نگ و قطع پرداخت یارانه ها برای مصرف س��وخت 
های فسیلی موافقت کنند. همچنین از همه کشورهای 
توسعه یافته خواسته تعهدات مالی آب و هوایی را برای 
کمک به کش��ورهایی که ش��دیدترین آس��یب ها را در 

سراسر جهان متحمل می شوند، دو برابر کنند.
ارائه پیشنهادهایی برای آنچه که الزم است انجام شود، 
دش��وار نیست. کشورهای غربی می توانند بدون تاخیر 
به تعهدات مالی خود عمل کنند و همچنین از ظرفیت 
ارائه تس��هیات مالی به تعداد فزاینده کش��ورهایی که 
در مضیق��ه هس��تند، برخوردارن��د. ق��درت های بزرگ 
اقتص��ادی ب��ه طور مکرر اظهار می کنند که منابع پولی 
پس از همه گیری »کووید 1۹« کم است، اما این همان 
مق��دار مبلغی اس��ت که ب��رای جدی گرفتن وعده های 
کش��ورهای ثروتمند و تحقق بخشی از اهداف اجاس 

کاپ 26 مورد نیاز است. 

ادامه از همین صفحه ...کارگران را ناراضی کرده است. 
اصن��اف و تولیدکنن��دگان هم نظر هس��تند با ش��رایط 
کنونی، ادامه کار برایشان میسر نخواهد بود. مشکات 
ناش��ی از کار و تولید، طی س��ال ها انباشته ش��ده و قطعا 
تولیدکنندگان انتظار ندارند یک  ش��به مش��کات رفع 
ش��ود؛ اما حداقل باید تاش ها برای رفع نواقص دیده 

شود که تاکنون دیده نشده است.
اما کش��ور در ش��رایط بد اقتصادی قرار گرفته اس��ت. 
تولید در ش��رایط غیر قابل تحمل برای تولیدکنندگان 
اس��ت. اگر مشکات تولید مرتفع شود؛  تولیدکنندگانی 
ک��ه ق��ادر خواهند بود تولیدات خود را دو الی س��ه  برابر 

افزایش دهند.
 در حال حاضر تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل از عدم 
حمایت دولت ناراضی هستند و به تبع آن کارگران نیز 
به علت مشکات ناشی از عدم تناسب درآمد و مخارج 
از وضعیت موجود ناراضی هس��تند. باید توجه داش��ت 

زمان��ی ک��ه خ��ط فقر را 11 میلیون در نظر می گیرند، آیا 
با حداقل حقوق وزارت کار، امکان زندگی خواهد بود؟ 
دراین صورت بسیاری از تولیدکنندگان عاوه بر حقوق 
وزارت کاری، حقوق ه��ای بیش��تری ب��ه کارگران خود 
پرداخت می کنند تا بتوانند چرخه زدگی خود را بچرخانند. 
ام��ا همچن��ان کار در جایی می لنگد؛ حمایت درس��ت و 
ش��فاف، جلوگیری از دالل بازی، عرضه مس��تقیم مواد 
اولیه به تولیدکنندگان، حمایت سازمان تامین اجتماعی 
و س��ازمان مالیاتی از تولید کنندگان، کار بس��یار سخت 
و بزرگ نیس��ت؛ همین امر می تواند بس��یار از مشکات 
تولیدکنن��دگان را ح��ل کن��د. در نهای��ت کاهش تورم  
می توان��د واکن��ش خوبی در بازار داش��ته باش��د و مردم 
نس��بت به خری��د اقام و کاالهای ایران��ی با کیفیت با 

قیمت مناسب روی خوش نشان دهند.
قطعا حمایت از س��وی س��ازمان تامین اجتماعی و اداره 
مالیات��ی باع��ث دلگرم��ی تولیدکنندگان خواهد ش��د. 

تولیدکنندگان در ایام کرونا بس��یار آس��یب دیده و بدون 
هیچ حمایتی با سختی به کار خود ادامه می دهند. اکثر 
تولید کنندگان معتقد هستند که دیگر تاب تحمل در برابر 
چنین مشکاتی را نخواهند داشت و بدون شک دولت 
بای��د ب��رای حمایت تولیدکنندگان و حمایت از کارگران 

چاره ای جدیدتری اتخاذ کنند.
چ��اره کار در وهل��ه اول شکس��تن رانت تهیه مواد اولیه 
است. مواد اولیه ارزان حق تولیدکننده است. نباید واردات 
مواد اولیه انحصاری باشد. موضوع دوم، حمایت سازمان 
تامین اجتماعی و سازمان مالیات از تولیدکنندگان باید 
مورد توجه ویژه دولت قرار بگیرد. شرایط کشور با شرایط 
عادی فاصله دارد، در شرایطی که ما در تحریم ها، شیوع 
بیم��ار کرونا و مش��کات اقتصادی ق��رار گرفتیم، باید 
سازمان های دولتی با اغماض به کار و تولید بنگرند. باید 
سازمان های دولتی به کمک کار و تولید بیاید. تمام این 

راه حل ها در نهایت باعث رونق اقتصادی می شود.

انتظار عمومی بر رفع مشكالت
مرتضی بلوکی

کارشناس اقتصادی

يادداشت

صنعت در کش��ور این 
روزه��ا با مش��کات 
بس��یار زیادی مواجه اس��ت؛ از یک س��و 
کمبود و گران بودن مواد اولیه، دالل بازی 
و نوس��انات قیم��ت ارز و از س��وی دیگر 
مش��کات ناش��ی از کارهای س��ازمانی 
همچ��ون مش��کات تامی��ن اجتماعی، 
اداره مالیات��ی، ع��دم حمای��ت بانک ها از 
تولیدکنن��دگان و گران بودن محصوالت 
تمام ش��ده و نب��ود بازار خ��وب اقتصادی، 

تولیدکنندگان و ...
ادامه در همین صفحه 

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: اولویت اساسی ایران این است که موضوع لغو 
تحریم های غیرقانونی باید محور اصلی گفت و گوها در دور جدید باشد. چون مسئله 
اصل��ی خ��روج آمری��کا از توافق اس��ت، لذا تبعات و پیامده��ای این خروج، تحریم های 
غیرقانون��ی ب��وده اس��ت. ب��ه گزارش ایرنا، علی باقری کن��ی در گفتگو با فیگارو گفت: 
دس��تیابی به توافقی که نتایج عملی برای مردم ایران داش��ته باش��د، مسئله اصلی است 

و این برای ما اهمیت دارد.
وی درباره تاکید رییس جمهوری مبنی بر عدم طرح درخواس��ت های غیر واقع بینانه 
از سوی طرفهای مذکره کننده اظهار داشت: هر چیزی که مغایر با توافق 2015 باشد 
باید کنار گذاشته شود. باقری با بیان اینکه موضوعات خارج از برجام اصا قابل طرح 
نیستند، گفت: بحث مذاکرات موضوعی است که به توافق سال 2015 مربوط است و 

مثا توان دفاعی ایران هیچ ارتباطی با آن ندارد. هر کس بخواهد دس��تیابی به توافق 
در چارچوب توافق 2015 را به تاخیر بیندازد، موضوعات دیگر را مطرح می کند.

باقری کنی درباره درخواس��ت تضمین ایران از کاخ س��فید گفت: آمریکایی ها، تعهدات 
شان را نقض کرده اند و اروپایی ها نیز ناتوان از احترام به تعهدات شان بوده اند. ما باید 
در شرایط پیش رو توافقی را انجام دهیم که این بار، پایدار باشد.معاون سیاسی وزارت 
خارج��ه گف��ت: طرف ه��ای توافق باید ضمانت هایی را بدهند که این توافق پایدار بماند 
چ��ون می خواهی��م توافقی داش��ته باش��یم که جلوی ضررهای آت��ی را هم بگیرد. وی 
گف��ت: بهتری��ن گزینه برای ما توافقی اس��ت که حق��وق مردم و منافع ما را تامین کند. 
قرار نیس��ت تا ابد میز مذاکرات در وین برقرار باش��د بلکه قرار اس��ت مذاکرات در وین 

به توافق منجر شود. 

معاون سیاسی وزارت خارجه تاکید کرد

لغو تحریم ها اولویت اساسی ایران در مذاکرات 

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد
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واشنگتن به دنبال تعامل سازنده در وین است
 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا مدعی شد که کشورش به دنبال 
تعامل س��ازنده در وین اس��ت.به گزارش ایلنا، »ند پرایس« در 
خصوص یاوه سرایی های اخیر رئیس ستاد مشترک ارتش رژیم 
صهیونیستی و تاثیر آن بر مذاکرات وین گفت: بازگشت متقابل 
مش��ترک ب��ه پایبندی به تعه��دات برجامی همچنان موثرترین 
روش برای اطمینان از عدم دستیابی ایران به ساح هسته ای به 
صورت دائمی و قابل تایید است.وی افزود که نتیجه دیپلماتیک 
بازگش��ت متقابل به تعهدات برجامی، در راس��تای منافع آمریکا 
و متحدان منطقه ای آن اس��ت.پرایس با اش��اره به از س��رگیری 
مذاکرات برجامی در تاریخ 2۹ نوامبر، گفت که به همین دلیل به 

دنبال تعامل سازنده در وین هستیم.

کشف یک محموله سالح قاچاق
 اداره کل اطاعات استان همدان اعام کرد: با اقدامات سربازان 
گمنام امام زمان یک محموله س��اح جنگی ش��امل 15 قبضه 
کل��ت کم��ری، یک قلبضه س��اح کاش��ینکف و دیگر اقام 
حین انتقال به شهرس��تان نهاوند کش��ف و ضبط شده است. به 
گزارش ایرنا، در این رابطه 2 قاچاقچی ساح که از عناصر شرور 
منطقه نیز هستند، دستگیر و با تکمیل تحقیقات تحویل مرجع 
قضایی ش��دند.»عباس آزادبخت« دادستان عمومی و انقاب 
نهاون��د نی��ز با اعام خبر انهدام باند تهیه و توزیع س��اح های 
غیرمجاز گفت که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان یک 
باند تهیه و توزیع س��اح های جنگی و ش��کاری غیرمجاز در 

نهاوند شناسایی و منهدم شد.

برجام جایگزین قابل قبولی ندارد 
 نماینده روسیه در سازمان های بین المللی در توییتی نوشت: 20 
روز دیگر مذاکرات وین در مورد احیای برجام از سر گرفته می شود. 
این یک رویداد قابل توجه پس از یک وقفه طوالنی )تقریباً 5 و 
نیم ماه( خواهد بود. به گزارش ایلنا، میخائیل اولیانوف با تاکید بر 
اینکه مذاکرات باید یک اقدام موفق باشد افزود: هیچ جایگزین 

قابل قبولی برای برجام وجود ندارد.

اعالم وصول اولین سوال از دولت سیزدهم 
 سوال نماینده آبادان از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره 
نبود برنامه ریزی برای ایجاد اشتغال در کشور به ویژه مناطق 
مرزی اعام وصول شد.به گزارش ایسنا، محمد رشیدی اعام 
کرد: سوال ملی سید محمد مولوی نماینده آبادان از وزیر تعاون، 
کار و رف��اه اجتماع��ی در خصوص عدم برنامه عملیاتی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت کاهش نرخ بیکاری و ایجاد 
اش��تغال پایدار و کارآفرین در کش��ور به ویژه در مناطق مرزی 

اعام وصول شد.

آمریکا بود که برجام را ترک کرد
  سخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اظهارات مشاور امنیت 
ملی آمریکا  در توئیتی نوش��ت: جیک س��الیوان مش��اور امنیت 
ملی آمریکا ادعا می کند که ایران برجام را ترک کرده است. آیا 
اط��اع ن��دارد که این آمریکا ب��ود که این توافق را ترک کرد؟به 
گزارش ایلنا، سعید خطیب زاده تصریح کرد: مسیر بازگشت آمریکا 
روشن است: پذیرش تقصیر، پایان کارزار »شکست حداکثری« 
و تضمین آنکه حقوق بین الملل دیگر به س��خره گرفته نخواهد 
شد.س��خنگوی دستگاه دیپلماس��ی یادآور شد: برجام مؤید این 

انتظارات بدیهی و پایه است.

دیدار روسیه و فرانسه با محوریت ایران
 وزرای خارجه و دفاع روس��یه و فرانس��ه با محوریت ایران دیدار 
می کنند.ب��ه گ��زارش ایلن��ا به نقل از وزارت خارجه فرانس��ه، در 
بیانی��ه ای اع��ام ک��رد ک��ه وزرای خارجه و دفاع روس��یه در 12 
نوامب��ر در م��ورد اوکراین، فعالیت های روس��یه در غرب آفریقا و 
برنامه هسته ای ایران با همتایان خود در پاریس دیدار و گفت وگو 
می کنند.ژان ایو لودریان، وزیر امور خارجه فرانس��ه و فلورانس 
پارلی، وزیر دفاع، با همتایان روسی خود سرگئی الوروف و سرگئی 

شویگو دیدار خواهند کرد.

ناکارآمدی وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش 
 نماین��ده بویی��ن زهرا درخصوص وزیر پیش��نهادی آموزش و 
پرورش، گفت: مس��اله ما برای مخالفت موضوع روابط فامیلی 
نیس��ت، مخالفت ما به دلیل س��وابق آموزش و پرورشی ایشان 
است، از لحاظ سوابق آموزش و پرورشی ما نیروهای قوی تری 
با ظرفیت خیلی باال داریم.روح اهلل عباس پور در گفت وگو با ایلنا 
گفت: ما مخالف این وزیر پیشنهادی هستیم.وی تصریح کرد: 
از دولت درخواس��ت داریم به تناس��ب درخواست ها و مطالبات 
جامعه فرهنگیان و حجم کار و گس��تردگی که این حوزه دارد، 
فردی انتخاب شود که بتواند به مطالبات پاسخگو باشد و به نظر 

می رسد که این ها کار این وزیر پیشنهادی نیست.

ادعاهای بی اساس وزیر جنگ اسراییل 
 وزی��ر جن��گ رژیم صهیونیس��تی با تکرار برخ��ی تهدیدهای 
پوش��الی، گف��ت ک��ه اگ��ر در منطقه جنگ��ی رخ دهد، عملیات 
اس��رائیل بی س��ابقه خواهد بود.به گزارش ایلنا، »بنی گانتز« 
افزود که در صورت وقوع جنگ، اسرائیل عملیات هایی انجام 
می دهد که تا کنون دیده نش��ده اس��ت.گانتز افزود: »15 س��ال 
پیش این محل با راکت های حزب اهلل و در نتیجه تهدید حضور 
ایرانی ها در س��وریه به آتش کش��یده ش��داما اگر دوباره جنگی 
درگی��رد، آماده هس��تیم عملیاتی را انج��ام دهیم که تا پیش از 
این کس��ی مش��ابه آن را در گذش��ته ندیده بود«.ادعاهای گانتز 
در حالی بیان می شود که »ایهود اولمرت« نخست وزیر پیشین 
رژیم صهیونیس��تی اخیرا اذعان کرده بود که این رژیم به طور 
عمل��ی، فاق��د هرگونه قدرت نظامی کاس��یک برای حمله به 

مراکز هسته ای ایران است.

سياسي

 رئی��س جمه��ور گف��ت: پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید 
محرمانه تلقی ش��ود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در س��امانه 
مربوطه ثبت شود.به گزارش ایسنا، ابراهیم رئیسی در جلسه هیأت 
دول��ت درب��اره اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت، گفت: مبنای 
کار دولت سیزدهم اجرای عدالت است و یکی از جاهایی که مورد 
توجه خیل عظیمی از مردم برای اجرای عدالت است، نظام پرداخت 

حقوق بگیران و کارکنان دولت است.
رئیس��ی با بیان اینکه پرداخت حقوق به افراد از محل خزانه نباید 
محرمانه تلقی ش��ود و برابر مقررات قانونی پرداخت ها در س��امانه 
مربوطه ثبت شود، افزود: ما مکلف به اجرای عدالت در نظام پرداخت 
حقوق هستیم و تحقق عدالت در این زمینه منوط به ارایه اطاعات از 
سوی دستگاه های مختلف به سازمان امور اداری و استخدامی است.
وی تصریح کرد: تحقق عدالت در نظام پرداخت حقوق و دستمزد 
صرفاً مشمول حقوق بگیران دولت نیست و تمام کارگزاران حکومت 
اسامی که حقوق آنان از محل خزانه پرداخت می َشود باید براساس 
چارچوبی مبتنی بر عدالت حقوق دریافت کنند که لحاظ تخصص و 
مهارت های افراد و سختی کار و امثال آن نیز از ضرورت های تحقق 

عدالت در نظام پرداخت حقوق است.
رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه همه 
وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت 
دارند، خاطر نش��ان کرد: پس از مدیریت ش��یوع کرونا که به ش��کل 
مطلوبی پیگیری شده است، مهم ترین وظیفه همه ما در دولت مهار 
تورم و کنترل قیمت هاست. بنده مهم ترین وظیفه دولت را نظارت بر 
قیمت کاالهی اساسی و مهار تورم می دانم و همه همکارانم در دولت 
باید همین احساس را داشته باشند.وی با تأکید بر ضرورت احترام 
به آزادی بیان و آزادی رسانه ها، گفت: همه باید حریم این آزادی را 
پاس بداریم و در عین حال در نظر داشته باشیم که مهم ترین اقدام 
در راستای حفظ آزادی بیان و آزادی رسانه ها استفاده از این حق در 

چارچوب قانون است.
رئیسی با اشاره به گزارش وزیر ارتباطات مبنی بر اینکه جلسه شورای 
عالی فضایی بیش از 10 سال است که تشکیل نشده، اظهار داشت: 
بنده آمادگی دارم جلس��ات تمام ش��وراهای عالی را در اس��رع وقت 
و به ش��کل منظم برگزار کنم منوط به اینکه این جلس��ات دس��تور 
کار کارشناس��ی ش��ده داش��ته و برگزاری جلسه منجر به خروجی 

مفیدی از جلسات بشود.رئیس جمهور همچنین با تشکر از اقدامات 
وزارت جهاد کشاورزی برای خرید خرما و محصول سیب صنعتی 
از تولیدکنندگان این محصوالت در کشور، گفت: همه دستگاه ها 
درباره آن بخش از اقداماتشان که امیدآفرین است، به شکل شایسته 

و مؤثر اطاع رسانی کنند.

حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر  � 
با توجه به حساسیت تاکید رییس جمهور بر حل مشکات معیشتی 
مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر، معاون پارلمانی رئیس جمهور از تقدیم 
الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، نهاده های دامی، دارو و 
تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی برای حمایت از معیشت 
اقشار آسیب پذیر« به مجلس خبر داد.به گزارش ایلنا، سید محمد 
حسینی با بیان این که  الیحه »تامین مطمئن کاالهای اساسی، 
نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست های جبرانی 
برای حمایت از معیشت اقشار آسیب پذیر« با قید دو فوریت تقدیم 

مجلس شورای اسامی شد، گفت:با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین 
و قیمت کاالهای اساسی از افزایش قیمت های جهانی و تغییرات 
اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کاالهای اساسی، 
نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار 
آسیب پذیر از طریق پرداخت یارانه، الیحه تقدیم مجلس شورای 
اسامی شده است.معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت 
تقدیم این الیحه  افزود: در این الیحه به منظور جبران آثار منفی 
ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده های دامی و کشاورزی وارداتی 
و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از 
تامین کافی کاالهای اساسی و نهاده های دامی، دارو و تجهیزات 
مصرف پزش��کی، به دولت اجازه داده می ش��ود تا نسبت به افزایش 
سقف اعتبار موضوع جزء )3( بند )ب( تبصره )1( ماده واحده قانون 
بودجه سال 1۴00 جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی 
حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام نماید و درآمد حاصل از تغییر نرخ 
کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی 

که توسط دولت تعیین می گردد به افراد مشمول پرداخت کند.وی 
خاطرنشان کرد: دستگاه های ذیربط نیز موظفند سیاست گذاری و 
فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه ای 
اجرا و نظارت کنند که کاالها و خدمات مشمول، به هنگام و با قیمت 
مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف کننده نهایی برسد. ضمن آنکه 
دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای 
پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف های جدول 

تبصره 1۴ قانون بودجه سال 1۴00 تامین نماید.

نمره منفی در مهار تورم و معیشت  � 
از سوی دیگر رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسامی 
درخصوص ارزیابی از عملکرد س��ه ماهه اول دولت، گفت: ما باید 
نق��اط ق��وت را همراه نقاط ضعف ببینی��م، دولت در این مدت نقاط 
قوت ملموسی داشته است، به ویژه در بحث واکسیناسیون زحمات 
زیادی کشیده شده و فکر می کنم ان شاء اهلل تا 2 هفته دیگر به ۸0 
درصد برسیم که این یک رکورد خیلی عالی در نوع خودش است. 
ولی اسماعیلی ادامه داد: سفرهایی که آقای رئیسی دارد نکات مثبتی 
دارد، ب��ا توج��ه به اینکه خیلی وقت بود رئیس جمهور محترم قبلی 
بین مردم نبود و علیرغم اینکه فقط روزهای جمعه ایشان می تواند 
استراحت کند وقت می گذارند به استان ها می روند، این یک نقطه 
امیدی در میان مردم ایجاد کرده و همه این موارد امیدوارکننده است؛ 
همچنین برنامه ریزی که در وزارت تعاون و سازمان برنامه و بودجه 
داریم در خصوص بحث اشتغال انجام می دهیم، یک نویدهای خوبی 
است.نماینده گرمی در ادامه بیان کرد: اما در مورد بحث معیشت و 
مهار تورم و گرانی من فعا نمی توانم به آقای رئیسی نمره مثبتی 
بدهم.اسماعیلی در رابطه با انتصابات فامیلی، خاطرنشان کرد: در 
بحث انتصابات فامیلی ما به شدت با این مساله مخالفیم، مخالفت 
خ��ود را ه��م اع��ام کردیم. مجلس هم در زمان قرائت نامه معرفی 
وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش یک نوعی واکنش منفی داشت. 
تا آنجایی که می توانیم از ابزارهای خود اس��تفاده می کنیم تا این 
اتفاق انجام نشود.وی افزود: با توجه به اینکه شایسته ساالری جزو 
شعارهای آقای رئیسی بوده است، انتظار داریم که از افراد شایسته و 
نخبه استفاده کند و منتظر این هستیم که این شعار تحول و عدالتی 

که داده شد در عمل هم به آن پایبند باشند.

رئیسی به همه وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی مسوولیت داد

فراخوان عمومی برای مقابله با تورم

اخبار كوتاه

فرمانده نیروی دریایی س��پاه به تش��ریح روند اجرای مأموریت 
تصرف کش��تی حامل نفت س��رقت ش��ده ایران در دریای عمان و 
نحوه رویارویی با ناوها و شناورهای ارتش رژیم تروریستی ایاالت 
متحده آمریکا که برای حمایت از سارقان دریایی وارد صحنه شده 

بودند، پرداخت.
به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگس��یری در مراس��م تجلیل از 
دریادالن جان بر کف سپاه پاسداران انقاب اسامی در شکست 
عملیات ارتش تروریستی امریکا برای حمایت از سرقت نفت ایران 
در دریای عمان، با تش��ریح روند اجرای مأموریت تصرف کش��تی 
حامل نفت سرقت شده ایران در دریای عمان و نحوه رویارویی با 
ناو ها و شناورهای ارتش رژیم تروریستی ایاالت متحده آمریکا 

که برای حمایت از سارقان دریایی وارد صحنه شده بودند گفت: 
بر اساس پیش بینی ها و تمهیدات به عمل آمده ما خود را برای 

اجرای مأموریت بزرگ آماده کرده بودیم.
وی افزود: پس از مدت ها کار اطاعاتی و رصد دقیق و مس��تمر 
هنگامی که نفتکش حامل نفت س��رقت ش��ده ایران در حدود ۴0 
مایلی مقابل ساحل جاسک و در آب های بین المللی قرار داشت، 
ی��گان ه��ای منتخب، عملیات تصرف و انتقال نفتکش به آبهای 

سرزمینی و ساحل کشورمان را آغاز کردند. 
دریادار تنگسیری با اشاره به اقدام امریکایی ها در رصد این نفت کش 

و نیز تحرک یگان های عملیاتی نیرو خاطرنشان کرد: با اجرای 
عملیات هلی برن  و اس��تقرار دریادالن س��پاه روی عرشه کشتی؛ 
ناو های آمریکایی به صحنه نزدیک و در اطراف نفتکش آرایش 
جنگی گرفتند و با پرواز پهپادها و بالگرد هایشان  برای جلوگیری 
از اجرای مأموریت ما در حمایت از س��ارقان نفت در دو نوبت به 

انجام عملیات پرداختند.
فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: آمریکایی ها پس از ناکامی در 
مرحله اول که با استفاده از دو ناوشکن انجام شد ؛ در مرحله دوم 
با وارد س��اختن س��ه فروند ش��ناور دیگر به صحنه  تاش کردند تا 

بتوانند با ایجاد وحشت بین نیروهای ما ، شرایط را به نفع خود تغییر 
دهند ، اما با لطف و عنایت الهی و هوشمندی ،صابت ، اقتدار و 
شجاعت فرزندان ملت ایران طرفی نبستند و با پذیرش شکست 

مجبور به عقب نشینی و ترک صحنه شدند.
وی در واکنش به ادعای آمریکایی ها مبنی بر اینکه ما تنها نظاره گر 
ماجرا  بودیم، تاکید کرد: این یک دروغ بزرگ است ؛ تصاویر منتشر 
شده به خوبی و به طور گویا و انکارناپذیر صحنه مواجهه را ترسیم 
کرده،  فاصله ناوهای امریکایی با شناورها و نیروهای ما به کمتر 
از 30 متر رس��یده بود. اگر قرار آنها بر نظارت بود می توانس��تند از 
فواصل دورتر یا حتی با با کارگیری هواپیماها و پهپادها این کار 

را انجام دهند.

دولت بایدن با برداشتن تحریم ها به تعهدات آمریکا پایبند باشداطمینان بیشتر به آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوز و تهدید
 فرمانده رزمایش مشترک ذوالفقار 1۴00 برگزاری رزمایش هنگام صلح را دارای 
اثر بازدارندگی و راهبردی دانست و گفت: به اهداف و برنامه های طرح ریزی شده 
رزمایش آبی و خاکی ذوالفقار رسیدیم.به گزارش ایرنا دریادار حبیب اهلل سیاری 
گفت: با انجام این رزمایش اطمینان بیش��تری نس��بت به آمادگی ها در مقابله با 
هرگونه تجاوز و تهدید بدست آوردیم.معاون هماهنگ کننده ارتش با اشاره  به 
اهداف برگزاری رزمایش سواحل مکران در جنوب کشور افزود: رزمایش، کاری 
تاکتیکی و عملیاتی اس��ت که موجب ارتقای مهارت و توان رزمی می ش��ود و اثر 

راهبردی بزرگی را از خود برجا می گذارد.دریادار س��یاری ادامه داد: یکی از اهداف نیروهای نظامی حفظ آمادگی 
در زمان صلح و توان پاس��خگویی قاطع و دندان ش��کن به خطای دش��منان در زمان جنگ اس��ت. ارتقای توان 
بازدارندگ��ی در مقاب��ل تهدیده��ای آین��ده، خودباوری و اعتماد به نفس در رصد و مقابله با تهدیدات و آینده نگاری 
حوزه های عملیاتی، اطاعاتی و آموزشی و افزایش اعتماد به نفس در صحنه های عملیاتی گسترده در زمین، هوا 

و دریا با تکیه بر فناوری ها و دستاوردهای بومی با تکیه برتوانمندی های داخلی است. 

نماینده دائم ایران در سازمان ملل در پاسخ به اتهامات نماینده آمریکا گفت: دولت آمریکا 
با خروج از برجام و نقض تعهدات خود وفق این توافقنامه، هرگز در جایگاهی قرار ندارد 
که در خصوص برنامه هسته ای مسالمت آمیز ایران و عضویت آن در کمیته عملی آثار 
تشعشعات هسته ای اظهار نظر کند. به گزارش ایرنا، مجید تخت روانچی تاکید کرد: 
دولت قبلی آمریکا با خروج غیرقانونی برجام به وضع تحریم های غیرقانونی علیه مردم 
ایران اقدام کرد و ضروری است دولت کنونی آمریکا با برداشتن تحریم ها به تعهدات خود 
پایبند باشد. وی در پاسخ به لفاظی های نماینده رژیم صهیونیستی نیز به تاریخ طوالنی 

نقض فاحش صدها قطعنامه مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل توسط اسراییل از سال 1۹۴۸، تجاوز، اشغال و 
ارتکاب جنایت علیه فلسطین و مردم منطقه اشاره کرد.تخت روانچی اظهار داشت: اسراییل با نپذیرفتن ان. پی. تی، معاهده 
ساح های شیمیایی و معاهده منع گسترش، تولید، و انباشت ساحهای میکروبی و انهدام آنها، به نادیده گرفتن رژیم های 
بین المللی انهدام ساح های کشتار جمعی ادامه داده و مانع جدی در برابر ابتکار ایران در سال 1۹۷۴ برای عاری سازی 

خاورمیانه از ساح های هسته ای شده است.

در مراسم تجليل از دريادالن سپاه صورت گرفت

تشریح روند تصرف کشتی حامل نفت سرقت شده 

 یک فعال سیاسی اصاح طلب گفت: مسئله ارتباطات 
فامیلی ش��اید حتی از نظر برخی هم کارآمدی داش��ته 
باش��د ام��ا برای دولت ظاهر خوب��ی ندارد و قابل دفاع 
نیس��ت، نمی ش��ود فردی که وزیر می شود 3 باجناق و 
دام��ادش را ب��ه عنوان معاون انتخ��اب کند، این مورد 

قبول جامعه نیست.
زه��را ن��ژاد به��رام در گفت وگ��و ب��ا ایلن��ا گف��ت:  
خویشاوندس��االری به جای شایس��ته ساالری موجب 
چندین مس��ئله می ش��ود اواًل ممکن اس��ت اعتماد و 
آرامش خاطری که افراد هنگام رأی دادن داش��تند تا 
دولتی روی کار بیاید که رویکرد شایسته ساالری داشته 
باش��د، دچار چالش ش��ود، ثانیًا، ممکن است نیروهای 
ناکارآم��د صرف��ا بابت این که ظرفیت ه��ای فامیلی و 
رابطه های نس��بی و س��ببی با برخی از مسئولین دولتی 
دارند پس��ت های اجرایی کش��ور را اشغال کرده باشند. 
ثالثًا چالش بعدی درباره این مدیران این است که چرا 

نی��روی مختص��ص، کارآمد و دارای  س��وابق کاری  و 
اجرایی در این حوزه نتواستند مستقر شود.

ای��ن فع��ال سیاس��ی اصاح طلب تاکید ک��رد: برخی 
از انتصاب��ات خویش��اوندی ب��رای کش��ور م��ا که در 
ش��رایط حس��اس اقتصادی و سیاس��ی و بخصوص 
سیاست خارجی به شدت دست به گریبان است، ممکن 
است ما را چالش های و آسیب های فراوانی روبه رو کند.
وی خاطرنش��ان کرد: قطعًا دولت با این نوع انتصابات 
با چالش  رو به رو خواهد شد و اگر رویکرد پیشگیرانه 
و اصاح��ی نس��بت به ای��ن قضیه انجام ندهد، به نظر 
می رسد ناکارآمدی دامن گیر دولت شود که نتیجه اش 
این خواهد ش��د که چالش ها تداوم پیدا کند و کش��ور 
دچار خسارت شود.نژادبهرام تاکید کرد: امروز فارغ از 
این که چه کسی روی کار است، تداوم برخی از اقدامات 
و ای��ن نوع انتصابات نگرانی هایی برای کش��ور ایجاد 
می کند که رئیس جمهور نس��بت به آن باید حس��اس 
باش��د و دس��تور بررس��ی دهد؛ البته فکر می کنم هفته 
پیش رئیس جمهور نسبت به این قضیه از وزرا خواستند 
بررس��ی کنن��د.وی با بیان اینک��ه رئیس جمهور باید با 
حساس��یت بیشتری موضوعات را پیگیری کند، گفت: 
ظاهرا در میان نمایندگان مجلس هم نس��بت به این 
قضیه حساس��یت بیش��تری مشاهده می شود و شواهد 
نشان می دهد این مسئله  مسئله ای نیست که یک نفر 

یا دو نفر و یک جناح خاص مطرح کنند.  

 رئیس فراکس��یون مس��تقلین والیی مجلس گفت: اگر 
برخ��اف اراده مل��ت عمل ش��ود و بخواهد منش��اء این 
اراده یعن��ی مل��ت را از آزادی های��ش محدود کند، چنین 

تصمیماتی در محکمه ملت مردود خواهد بود.
ب��ه گزارش ایلنا، غامرض��ا نوری قزلجه در نطق میان 
دس��تور خود، گفت: چه ب��رای اقتصاد، جمعیت، فضای 
مجازی یا انتخابات ها قانون بنویس��یم، حتماً باید روح 
قانون اساسی را که تجلی اراده ملت است همیشه و در 
همه حال مراعات کنیم.وی با اشاره به مسائل اقتصادی 
گف��ت:  ف��ارغ از ن��گاه های سیاس��ی و جناحی و فارغ از 
گایه هایی که در موضوع انتخابات ریاس��ت جمهوری 
اخیر هس��ت، همه باید کمک کنیم که این دولت جدید 

موفق شود.
این نماینده مجلس اظهار داشت: بی تردید بهره گیری از 
نیروی انسانی شایسته و توانمند و تجربه مدیران موجود 
کمک ش��ایانی به دولت خواهد نمود. و نیک می دانیم 
که کشور از نظر اقتصادی در شرایط حساسی قرار دارد و 
ضربه هایی که دولت آمریکا در سالهای اخیر به اقتصاد 
ایران زده اوج دشمنی با ملت ایران بوده است. وی گفت: 
رهبر انقاب فرمودند تحریم هائی که ترامپ انجام داد 
جنگ اقتصادی آمریکا با ایران است و این جنگ هنوز 
هم ادامه دارد و اگرچه ملت و مسئولین سال هاست که 
مقاومت می کنند و دولت آمریکا را در رسیدن به آرزویش 
که قحطی در ایران است ناکام گذاشته اند اما همه باید 

تاش و تدبیر کنیم که هرچه زودتر و به هر شکل و به 
هر نحو ممکن این فشار سنگین و ظالمانه در حوزه اقتصاد 
و گرانی مایحتاج ضروری مردم و تورم را از دوش مردم 

صبور و مقاوم ایران برداریم.
نوری اظهار داشت: باید بپذیریم که تحریم ها بر اقتصاد 
ما اثر داش��ته ولو 30 درصد هم باش��د باز در حوزه اقتصاد 
مق��دار قاب��ل توجه و اثرگذار اس��ت. در طی مدت کوتاه 
چندماهه ارزش پول ملی بیش از 2 برابر کاهش یافت و 

قدرت خرید مردم نصف شد.
وی گفت: گرچه مسئولین، شرمنده نجابت مردم مقاوم و 
صبور هستند ولی قطعاً راه جبران آن، حذف ارز ترجیحی 
از کاالهای اساسی و افزودن بر بار فشار بر اقشار ضعیف 
جامعه نیست و باید از نظر کارشناسان و دلسوزان بهره 
جس��ت و تصمیمات ش��جاعانه و جس��ورانه گرفت و با 
سیاست ورزی توأم با حکمت و حفظ اقتدار و عزت ملی 

و با تمام قوا در پی چاره ی اساسی بود.

نوری قزلجه بر چاره انديشی اساسی در كنترل تورم تاكيد كردنژادبهرام از انتصاب دامادها و باجناق ها در حكومت يكدست انتقاد كرد

حذف ارز ترجيحی افزودن بار فشار بر اقشار ضعيفتاثيرات مخرب خويشاوندساالری به جای شايسته ساالری
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 رشد 8855 واحدی شاخص بورس
 بورس اوراق بهادار روند رو به رشدی در پیش گرفته و اگرچه 
در آخرین روز کاری نوس��ان داش��ت، اما در نهایت با افزایش 
۸۸55 واحد به رقم یک میلیون و ۴56 هزار و 530 واحد رسید. 
به گزارش فارس ش��اخص کل با معیار با افزایش 5530 واحد 
به رقم 3۹1 هزار و 302 واحد و ارزش بازار در بورس تهران به 

بیش از 5 میلیون و ۸20 هزار میلیارد تومان رسید. 
معامله گران در بورس تهران بیش از 5.6 میلیارد سهام حق تقدم 
و اوراق مال��ی در قال��ب 56۹ ه��زار فق��ره معامله به ارزش 5 هزا 
ر و 236 میلیارد تومان داد و س��تد کردند و همه ش��اخص های 
بورس س��بز بود. در فرابورس ایران هم ش��اخص کل ۷۴ واحد 
رشد کرده و به رقم 20 هزار و 6۴۷ واحد و ارزش بازار اول و دوم 
 فرابورس ایران به بیش از یک میلیون و 152 هزار میلیارد تومان 

رسید.
با این حساب ارزش معامات بورس و فرابورس امروز به بیش 
از ۷ هزار و 23۸ میلیارد تومان رس��ید. بدری: دولت به سیاس��ت 

سکوت خود در قبال بازار بورس پایان دهد.

وعده های محقق نشده بورسی
 نماینده اردبیل در مجلس ش��ورای اس��امی در توییتر نوش��ت: 
 بازار  بورس پانزده ماه اس��ت باتکلیف به حال خود رها ش��ده و 

روندی نزولی را طی می کند.
 این باتکلیفی به منزله نش��ان دادن چراغ س��بز به  خروج پول 
حقیقی از بازار س��رمایه، بدتر ش��دن اوضاع بورس و آب ش��دن 
س��رمایه های خرد شهروندان اس��ت.  به گزارش ایسنا، صدیف 
ب��دری اف��زود: علی رغم وعده های داده ش��ده توس��ط دولت و 
انتظ��ارات ایج��اد ش��ده در خصوص احیای  ب��ورس و صیانت از 
س��رمایه های مردم، اقدام موثری در این راس��تا صورت نگرفته 
است. دولت با تشریح برنامه های خود برای بورس، به  سیاست 

سکوت خود در قبال بازار سرمایه پایان دهد.

بدهی خارجی ایران ۹ میلیارد دالر 
 براس��اس داده های منتش��ر ش��ده از سوی بانک مرکزی میزان 
بدهی های خارجی ایران در پایان ش��هریور 1۴00 به ۹ میلیارد 
و 31 میلیون دالر رسید که نسبت به پایان سال ۹۹ معادل 1.2 
درصد کاهش داش��ته اس��ت. به گزارش ایلنا 6 میلیارد و 5۷۴ 
میلی��ون دالر ای��ن بدهی ها، بدهی های میان مدت و بلندمدت و 
2 میلی��ارد و ۴5۷ میلی��ون دالر از ای��ن میزان، بدهی های کوتاه 

مدت است.

از ابتدای مهر هیچ اوراقی عرضه نشد
 وزارت اقتصاد در اطاعیه ای در واکنش به طرح برخی مباحث 
در فضای عمومی مبنی بر "اثر انتشار مبلغ قابل توجهی اوراق 
مالی اسامی بر شاخص بازار سهام" اعام کرد: از ابتدای مهرماه 
سال جاری هیچ اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.
به گزارش ایلنا در این اطاعیه تاکید شده است: آخرین عرضه 
اوراق دولت سی ام شهریور 1۴00 برگزار و از ابتدای مهرماه سال 

جاری اوراقی از سوی دولت منتشر و عرضه نشده است.
بنا بر اطاعیه منتش��ره از س��وی وزارت اقتصاد، در هفت ماهه 
س��الجاری در ازای دریافت مبلغ ۴۸1ر۴۴1 میلیارد ریال بابت 
فروش ش��ش ماهه اول س��الجاری اوراق مالی اس��امی، مبلغ 
۷۹۸ر۴6۸ میلیارد ریال برای تس��ویه اصل و س��ود اوراق مذکور 
از س��وی خزانه داری کل کش��ور پرداخت ش��ده است.بنا بر این 
اطاعیه، در مجموع مبلغ 31۷ر2۷ میلیارد ریال مازاد بر دریافتی 

برای تسویه اصل و سود اوراق پرداخت شده است.

استارت اصالح قانون کار زده شد
  عضو هیات مدیره کانون عالی ش��وراهای اس��امی کار گفت: 
سرانجام مجلس اصاح قانون کار را با اضافه کردن یک تبصره 
به ماده ۴1 قانون کار که مربوط به دس��تمزد اس��ت، استارت زد. 
حس��ین حبیبی افزود: مجلس با هدایت دس��توری موسسه نظر 
اش��تغال بدنبال دس��تمزد توافقی است که نتیجه اش استثمار و 
بهره کش��ی کارگران به ویژه کارگران روس��تایی است.به گفته 
حبیب��ی، کارگ��ران این اصاحات ضد کارگری را برنمی تابند و 

حتمًا اعتراض خواهند کرد.

سفره طبقات محروم کوچک تر می شود 
 یک کارش��ناس حوزه کار با بیان اینکه افزایش ندادن حقوق 
و دس��تمزدها موج��ب کوچ��ک کردن س��فره طبقات محروم و 
آس��یب پذیر می ش��ود، از معاونت روابط کار وزارت کار خواست 
ت��ا ب��ه موضوع اصاح قراردادهای کار و احجاف ش��رکت های 
پیمانکاری در حق کارگران ش��رکتی ورود کند.حمید نجف در 
گفت وگو با ایس��نا، درباره تاثیر افزایش دس��تمزد بر تورم اظهار 
ک��رد: از قب��ل ی��ک تئوری در مورد حقوق و دس��تمزدها مطرح 
ب��ود ک��ه اگ��ر افزایش یابد تورم هم باال می رود در حالی که طی 
سنوات قبل این تئوری را تجربه کردیم و دیدیم که ثمربخش 

نبود چون تا چند سال تورم را شاهد بودیم.
وی ادامه داد: متاسفانه دولت ها به دستمزد به عنوان ابزار کنترل 
تورم نگاه می کنند در حالی که اشتباه است و پیاده کردن چنین 
س��ناریویی باعث می ش��ود سال به سال افزایش حقوق کمتر از 
تورم داشته باشیم و در نتیجه سفره کارگران و طبقات محروم 
جامعه کوچک تر شود، لذا افزایش ندادن حقوق و دستمزدها جز 
کوچک کردن سفره طبقه محروم و آسیب پذیر نتیجه ای ندارد 
و به زیان اقش��ار کم درآمد جامعه و زندگی آنها تمام می ش��ود.
این کارش��ناس حوزه کار در عین حال پیش��نهاد افزایش پلکانی 
حقوق و دستمزد کارمندان دولت را مثبت ارزیابی کرد و گفت: 
با این اتفاق کسانی که دریافتی حداقل و پایینی دارند حقوقشان 
افزایش می یابد و در بهبود وضعیت معیشت آنها تاثیرگذار است.
م��ا م��ی توانی��م در بخش کارگران هم این کار را انجام بدهیم و 
کس��انی ک��ه دریافتی باالی 10 میلی��ون تومان دارند به عنوان 
مثال 10 تا 15 درصد افزایش بدهیم و حقوق کارگران حداقل 

بگیر را 30 درصد باال ببریم.

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: شرايط سخت اقتصادی 
كشـور همراه با افزايش افسارگسـيخته گرانی ها می طلبد تا 
دولت به صورت ضربتی وارد عمل شود. مردم هر روزه با افزايش 
چشـمگير قيمت ها مواجه می شـوند و بدتر اينكه در تامين 
حداقل های زندگی خود ناتوان هسـتند. اما سيسـتم توزيع 
ناكارآمـد، چرخه معيـوب توليد، وجود دالالن و رانت خواران 
و... ايـن چالـش را دو چنـدان كرده به طوری كه كنترل گرانی 
ها و ساماندهی بازار و خدمات، به مطالبه عمومی تبديل شده 
است. به همين خاطر رييس جمهور در جلسه هيات دولت بر 
كنترل گرانی ها تاكيد كرد و معاون اول نيز در جلسات مختلفی 
با نمايندگان مجلس و ستاد تنظيم بازار، در خصوص گرانی ها 
ابراز نگرانی كرد و دستوراتی برای ساماندهی بازار صادر شد. 
اما اينكه چقدر اقتصاد دستوری برای ساماندهی وضع موجود 
كارساز است، بايد با گذشت زمان به قضاوت نشست. نكته مهم 
اينجاست كه تجربه تاريخی نشان داده ساز و كارهای اقتصادی 
با بخشنامه و دستورالعمل سازگاری چندانی ندارد، اما آنچه 
رخ داده، نشان دهنده عزم جدی مسئوالن در كنترل گرانی 
ها و توجه به معيشت مردم است كه جای تقدير دارد. روزنامه 
تجارت در اين شـماره با بررسـی فرمان های جديد دولت در 

عرصه تنظيم بازار به تحليل پيامد های آن می پردازد.

مهار تورم مهمترین وظیفه � 
اولین گام را رئیس جمهور در جلسه هیات دولت برداشت و خطابه 
اعضای کابینه با تاکید بر اینکه همه وزارتخانه ها و دستگاه های 
دولتی در زمینه کنترل تورم مسئولیت دارند، خاطر نشان کرد: پس 
از مدیریت شیوع کرونا که به شکل مطلوبی پیگیری شده است، 
مهم ترین وظیفه همه ما در دولت مهار تورم و کنترل قیمت هاست. 
ابراهیم رییس��ی افزود: بنده مهم ترین وظیفه دولت را نظارت بر 
قیمت کاالهی اساسی و مهار تورم می دانم و همه همکارانم در 

دولت باید همین احساس را داشته باشند.
 معاون اول رئیس جمهور با اش��اره به اینکه دولت س��یزدهم در 
ش��رایطی کار خود را آغاز کرد که اقتصاد کش��ور با مش��کات و 
معضات گوناگون مواجه بود، تصریح کرد:  خوشبختانه با اقداماتی 
که ظرف همین مدت کوتاه انجام ش��ده بس��یاری از مش��کات 
در مس��یر حل و فصل قرار گرفته و بر اس��اس برنامه ریزی ها 
و پیش بینی های انجام ش��ده، امیدواریم گش��ایش هایی پیش 
روی کش��ور قرار گیرد. محمد مخبر در دیدار اعضای کمیس��یون 
اقتصادی مجلس ش��ورای اس��امی از کسری بودجه، نقدینگی 
مخرب و بیماری های مزمن اقتصاد کشور به عنوان سیل بنیان 

کن یاد کرد و افزود: باید در مسیر اصاح شرایط اقتصادی کشور 
مصمم و استوار باشیم و اگر همه با هم پای کار نایستیم، حل این 
مشکات شدنی نیست. وی افزود: تورم جز از طریق افزایش تولید 
مرتفع نمی شود و اگر بتوانیم بخش تولید را رونق بدهیم عاوه 
بر حل مسأله تورم، ارزش پول ملی نیز افزایش پیدا خواهد کرد.
مع��اون اول رئی��س جمهور از هماهنگی کامل میان اعضای تیم 
اقتصادی دولت خبر داد و گفت: خوش��بختانه تقس��یم کار دقیقی 
در دولت صورت گرفته و در تاش هس��تیم تا به رفع مش��کات 
مردم سرعت بخشیم و هر چه زودتر مشکات معیشتی جامعه 

را کاهش دهیم.

فریاد نمایندگان از تورم و گرانی � 
در این مدت نمایندگان مجلس بارها به انتقاد از وضعیت نابسامان 
گرانی پرداختند که اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسامی که با حضور معاون اول رییس جمهور فرصت را غنیمت 
یافته بودند، هر یک به بیان مهم ترین دغدغه ها و دیدگاه های 
خود پرداختند که تورم و گرانی، خس��ارات ناش��ی از خشکسالی، 
اشتغال، بازار سرمایه، اصاح طرح نظام مالیاتی، تمرکز بر تحقق 
خواس��ته های مردم و رفع موانع برای حضور مردم در اقتصاد از 

مهمترین موضوعات مطرح شده در این جلسه بود.

 � نوسان قیمت ها اصلی ترین دغدغه
در ادامه جلس��ات بررس��ی بحران تورم در روز چهارش��نبه، جلسه 
ستاد تنظیم بازار برگزار شد که معاون اول رییس جمهور در این 
جلسه از نوسان قیمت ها به عنوان یکی از اصلی ترین دغدغه های 
امروز مردم و مسئولین کشور یاد کرد و گفت: باید با برنامه ریزی 
دقیق و اتخاذ تصمیمات و تدابیر الزم، نسبت به ساماندهی این 
وضعیت اقدام شود. مخبر با اشاره به گزارش های دستگاه های 
ذیربط و بازدیدهای مستمر از فروشگاه ها و رصد قیمت کاالهای 
اساسی، اظهار داشت: اگرچه کاالهای اساسی به وفور در فروشگاه 
ها موجود است اما اختاف قیمت ها مردم را آزار می دهد که باید 

با تشدید نظارت ها، با متخلفین برخورد شود.

اعالم قیمت ظرف 24 � ساعت
در این جلسه مقرر شد جهت جلوگیری از قیمت گذاری سلیقه ای 
برخی فروشندگان و نوسانات بازار و امکان اعمال قانون درخصوص 
متخلفین، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان ظرف 2۴ ساعت فهرستی از مهمترین کاالهای 
ضروری و اقام پرمصرف خانوار را احصا و قیمت گذاری کرده و در 
اختیار مردم و بازرسین قرار دهند تا افراد سودجو و فروشندگان متخلف 

شناسایی و به سازمان تعزیرات حکومتی معرفی شوند.

 � هم قسم برای مقابله با گرانی
در این نشس��ت تفاهمنامه ای برای اس��تفاده از ظرفیت های 
مردمی برای همکاری با وزارتخانه ها صمت، جهاد کشاورزی، 
دادگستری و سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و تعزیرات حکومتی به امضا رس��ید تا فرایند تش��دید نظارت و 
بازرسی ها و برخورد با گرانفروشی در بازار هرچه سریعتر آغاز 
ش��ود.مطابق این توافق، س��ازمان بسیج مستضعفین، مسئول 
فعال س��ازی ظرفیت های مردمی برای مقابله با گرانفروش��ی 
و تخلف��ات احتمال��ی ش��د تا با نظ��ارت مردمی بر چرخه تولید و 
توزی��ع ، گ��زارش گری و نظ��ارت بر بازار به نحو مطلوب انجام 
پذیرد.ضرورت تش��کیل س��تادهای استانی تنظیم بازار و اباغ 
وزیر کش��ور به اس��تانداران سراسر کشور از دیگر مصوبات این 

جلسه بود.

انتشار قیمت 2۷ � قلم کاالی خوراکی
در این رابطه مدیر کل دفتر بازرگانی داخلی وزارت جهاد کشاورزی 
گف��ت: بنابر تصمیم س��تاد هماهنگی اقتص��ادی دولت، وزارت 
جهادکش��اورزی قیمت 2۷ قلم خوراکی را منتش��ر خواهد کرد تا 
مصرف کنندگان با آگاهی از محدوده قیمتی کاالی مورد نیاز خود 
را خریداری کنند. ابراهیم زارع به ایسنا گفت: در حال آماده سازی 
پلتفرم آن هس��تیم و قرار اس��ت قیمت 2۷ قلم کاالی خوراکی از 
محصوالت لبنی، میوه و تره بار، برنج، ماکارونی، حبوبات، گوشت 
و ... اعام شود.وی ادامه داد: برخی از اقام مانند مرغ، تخم مرغ، 
روغ��ن و برخ��ی از محصوالت لبنی قیمت مصوب دارند. قیمت 
این محصوالت تا زمانی که قیمت مصوب آنها تغییر نکند، ثابت 
می ماند. برای محصوالتی که قیمت مصوب ندارند رنج قیمتی 
موجود در بازار تعیین می ش��ود تا مردم بتوانند با آگاهی بیش��تر 
از قیم��ت ه��ا و ب��ه راحتی کاالی مورد نیاز خود را تهیه کنند. زیرا 
اگ��ر م��ردم از مح��دوده قیمتی کاالیی که قصد خرید آن را دارند، 
آگاه شوند گرانفروشی آشکار خواهد شد. مدیر کل دفتر بازرگانی 
داخلی کاالهای کش��اورزی وزارت جهادکش��اورزی اضافه کرد: 
اطاعات مورد نیاز خود را در مورد قیمت اقام از استان ها و منابع 
معتب��ر دریاف��ت خواهیم کرد. در مورد قیمت میوه و تره بار مرجع 
در مراکز استان ها میدان مرکزی میوه و تره بار آنها خواهد بود. 
در تهران نیز به دلیل اینکه قیمت ها در مناطق مختلف متفاوت 
است در حال بررسی مراجع قیمتی هستیم تا قیمت های اعام 
ش��ده مفید و دقیق باش��د.وی تصریح کرد:در پلتفرمی که پیش 
بینی شده قیمت اقام درج می شود و هر زمان که تغییراتی در 

بازار رخ داد قیمت ها نیز به روز می شوند.

تجارت اقدامات و تصمیمات ضربتی برای کنترل گرانی ها را بررسی کرد 

اما و اگرهای تدابیر اقتصادی دولت 

اخبار كوتاه

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق كاال و ارز هشدار داد

کسب و کارهای اینترنتی ملزم به رعایت قانون تجارت الکترونیکی
سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز با تاکید بر اجرای 
الزام اینماد کسب و کارهای اینترنتی گفت: فعالیت کسب و کارهای 
اینترنتی متخلف که با اخطار دستگاه های ناظر در پنل نظارت اینماد 

آن تعلیق می شود، قابل پذیرش و ادامه نیست.
حمیدرض��ا دهقانی نی��ا در گفت وگو ب��ا فارس گفت: طبق قوانین و 
مقررات؛ کس��ب و کارهای اینترنتی برای فعالیت ملزم به دریافت 
نم��اد اعتماد الکترونیکی )اینم��اد( و رعایت الزامات قانون تجارت 
الکترونیکی هستند که هدف اصلی آن رعایت الزامات قانونی کشور 

در حوزه های مختلف مثل سامت، اقامت، آموزش، حوزه پولی و 
مالی و جلوگیری از بروز تخلفات و نابسامانی در این حوزه ها و نهایتا 

حفظ حقوق مصرف کننده است.
س��خنگوی س��تاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز افزود: بنابراین کس��ب 
و کارهای اینترنتی مس��تقل از اینکه بعدا درگاه پرداخت خود را از 
شرکت های PSP، پرداختیار یا ترکیبی از آن ها دریافت کنند، نیازمند 
دریافت اینماد هس��تند، از جمله اینکه غالب ش��رکت های PSP و 
پرداختیارها هم خودشان براساس مجوز قانونی که در این زمینه از 

بانک مرکزی گرفته اند، اقدام به دریافت اینماد کرده اند. 
وی اظهار داشت: همواره یکی از مطالبات به حق کسب وکارهای 
شناسنامه دار و قانونمند به ویژه کسب و کارهای اینترنتی و همچنین 
عموم مصرف کنندگان، ساماندهی فعالیت کسب و کارهایی است 
که بدون اخذ مجوزهای قانونی، اقدام به فعالیت می کنند و با این 
کار موج��ب ب��ر هم زدن فض��ای رقابت و همچنین تضییع حقوق 
مصرف کنندگان می شوند. بنابراین پرداختیارها همان گونه که در 
مورد فعالیت پرداختیاری، فعالیت ش��رکت های فاقد مجوز را نمی 

پذیرند، الزم اس��ت با پذیرش و تمکین به این قاعده کلی، از ارائه 
خدمات به کسب و کارهای فاقد مجوزهای قانونی در حوزه های 

دیگر نیز پرهیز کنند. 
دهقانی نیا افزود: الزام ارائه درگاه های پرداخت اینترنتی )اعم از شرکت 
های PSP و پرداختیار( به داش��تن اینماد به عنوان مجوز کس��ب و 
کارهای اینترنتی، سابقا در مصوبه شورای امنیت کشور، سپس در 
مقررات مبارزه با پولشویی و نهایتا در قانون پایانه های فروشگاهی 

به صراحت بیان شده است.  

هزینه ها و دست ودل بازی های فراوان از بیت المال اعمال نفوذ کارفرمایان برای تغییر کارهای دایم به موقت
 دبی��ر اجرای��ی خان��ه کارگر غرب تهران گفت: قانون کار در س��ال 136۹ تصویب 
ش��د. بس��یاری از کارفرمایان در آن برهه زمانی معتقد بودند، کارگران به واس��طه 
قرارداده��ای دائ��م از انج��ام وظیفه خود طفره می روند. آن ها تصمیم داش��تند تا با 
بهانه هایی از این دس��ت زیر بار قراردادهای دائم نروند. اکبر قربانی در گفتگو با 
ایلنا افزود: تبصره 2 ماده ۷ قانون کار سبب بروز قراردادهای موقت در کارهایی با 
ماهیت مس��تمر ش��ده و تا زمانی که این تبصره اصاح نش��ود، قراردادهای مستمر 
پابرجا خواهند ماند. تبصره 2 ماده ۷ قانون تصریح می کند که کارهای با ماهیت 

مستمر، اگر مدت زمانی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی خواهد بود اما کارفرمایان با تعیین بازه زمانی، قرارداد را 
به حالت موقت درمی آورند. دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران گفت: کارفرمایان بر این باور هستند که با استفاده 
از قراردادهای موقت می توانند حکمرانی بیشتری داشته باشند. چنین باوری غلط است. اگر بیم نافرمانی از سوی 
کارگر وجود دارد، کارفرمایان می توانند به استناد ماده 2۷ قانون کار، نیروی انسانی متخلف را جریمه کنند. ترویج 

قرارداد موقت به واسطه دغدغه کارفرمایان در ارتباط با نافرمان شدن کارگران به هیچ وجه قابل قبول نیست.

رییس سازمان اداری و استخدامی با بیان اینکه جهاد اداری یعنی جهاد علیه تبعیض و 
حرکت به سوی عدالت، تاکید کرد: باید مدیرانی تربیت کنیم که نگاه های تبعیض آمیز را 
از وجودشان پاک کرده باشند و نگاه جزیره ای نداشته باشند. به گزارش ایرنا میثم لطیفی 
با اشاره به اینکه مسووالن باید دولت را به مثابه کل ببینند افزود: گاهی فقط دستگاه 
خود را در نظر می گیریم درحالی که باید به دولت به عنوان یک کل نگاه کنیم؛ مردم نیز 
به دستگاه ها نگاه جداگانه ندارند و اگر ضعف و تبعیضی وجود داشته باشد به اسم دولت 
نوشته می شود و نه یک دستگاه خاص. این نگاه باید در مسووالن نیز وجود داشته باشد.

معاون رییس جمهوری جهاد علیه اداره پرهزینه دولت و حرکت به سوی بهره وری را سرلوحه برنامه های آموزشی عنوان 
کرد و گفت: چرا هزینه ها و دست ودل بازی ها از بیت المال تا این اندازه زیاد است؟ باید این را به کمک آموزش و تزکیه ای 
که الزم است در افراد انجام شود، بهبود ببخشیم.وی ادامه داد: جهاد علیه نادیده گرفتن مردم و نارضایتی آنان و حرکت به 
سوی افزایش رضایت مردم از دیگر جهادهای نظام اداری باید باشد.لطیفی تأکید کرد: باید کار ارباب رجوع را همانند کار 

خود ببینیم و به او کمک کنیم و در نظام اداری با تمام وجود به ارباب رجوع خدمت کنیم.

 عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه در شرایطی هستیم 
که فضای عمومی کشور باید فضای تولید و رفع موانع 
باشد گفت: رتبه ایران در فضای کسب و کار رتبه مناسبی 
نیست و بین 125 تا 130 است. اصغر آهنی ها در گفت وگو 
با ایلنا افزود: ش��اهد هس��تیم که برای داللی در کش��ور 
مش��کل خاصی وجود ندارد اما از طرف دیگر کس��ی که 
س��رمایه گذاری کرده و ایجاد اش��تغال می کند؛ هر روز با 

یکی از دستگاه های کشور درگیر است.
وی اف��زود: بیم��ه، بانک، مالی��ات و ... در کنار هم باعث 
می شود که دست های تولید بسته شود. بسیاری از کسانی 
که برای رفع موانع مسئولیت دارند، حاضر نیستند چندان 
درگیر ش��وند و س��عی می کنند یک نوع دیپلماسی اداری 
انجام داده و موانع را برطرف کنند. مشکاتی که با این 
نهادها داریم نش��ان از این دارد که بخش های مختلف 

ه��ر ی��ک سیاس��ت گذاری جدا دارند؛ ت��ا زمانی که این 
سیاست گذاری ها هماهنگ و در هم تنیده نشود نمیتوانیم 
مش��کات راحل کنیم. میزان ش��کایت ها در هیئت ها و 
دیوان ها نش��انگر همین ناهماهنگی در سیاست گذاری 
بوده و باعث بی انگیزگی برای سرمایه گذاری در کشور 
می شود. از آنجا که قدرت رفع موانع برای سرمایه گذاری 
در کشور ایجاد نشده طبیعتا سرمایه گذار خارجی هم حتی 
اگر میدان باز ش��ود وارد کش��ور نمی شود. آهنی ها گفت: 
تامین اجتماعی به عنوان یک مولفه خود سیاست گذاری 
ک��رده، خ��ود اجراییه صادر و اجرا می کند. متاس��فانه در 
سال های گذشته دولت ها بدهی های سنگین به تامین 
اجتماعی دارند و از طرف دیگر مصوبات مجلس باعث 
ایجاد تعهد برای صندوق تامین اجتماعی شد و منابع آن 
را هم تامین نکرد. هر روز مش��کات اقتصادی س��ازمان 
تامین اجتماعی افزایش یافته اس��ت. بنابراین س��ازمان 
تامین اجتماعی ضمن اینکه خدمات خود را کاهش داده 
مشکات عدیده ای را هم برای فعاالن اقتصادی ایجاد 
کرده اس��ت. این عامل بس��یار در تولید مهم است. نایب 
رییس کمیس��یون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق 
بازرگانی ایران اظهار کرد: مراجع رسیدگی کننده به این 
موضوع هم هیئت های بدوی و تجدید نظر هستند که 
اکثر اعضای آن از سازمان تامین اجتماعی هستند.  

رئیس جمهور، برای دومین بار با جمعی از اقتصاددانان 
نشستی برگزار کرد تا از نظرات و راهکارهای آن ها برای 
مشکات اقتصادی آگاه شود که محور اصلی این نشست 
بررسی حذف ارز ۴200 تومانی و نتیجه آن عدم تمایل 

دولت و اصرار مجلس برای حذف ارز ترجیحی بود.
حسین راغفر با یادآوری اینکه محور اصلی جلسه رییس 
جمه��ور ب��ا اقتصاددانان حول مش��کات مالی دولت و 
بررس��ی حذف ارز ۴200 تومانی س��پری ش��د گفت: از 
اقتصاددان در این جلسه خواسته شد به بیان راهکارهایی 
در رابط��ه ب��ا ارز ترجیحی بپردازند. رئیس جمهور در این 
نشست، در راستای حذف ارز ۴200 تومانی سه خط قرمز 
دول��ت را اع��ام کرد که ش��امل تورم، ارزش پول ملی و 

معیشت قشر ضعیف جامعه است. 
وی افزود: با توجه به خط قرمزهای دولت و جایگزین های 
ح��ذف ارز ترجیح��ی و تاثیر آن بر رفاه خانوارها، در حال 
حاض��ر ام��کان حذف ارز ترجیحی وج��ود ندارد و با خط 
قرمزهای دولت در تعارض است. بنابراین، نتیجه نهایی 
نشست این شد تا فعا برای ماه های آینده همچنان ارز 
۴200 تومان��ی در اقتص��اد ایران باقی بماند و تغییری در 

این زمینه صورت نگیرد. 
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت در حال حاضر 
با مشکات جدی از نظر مالی دست و پنجه نرم می کند، 

گفت: خبر خوشی که در این نشست از سوی رئیس کل 
بانک مرکزی مطرح شد مبنی بر افزایش درآمدهای ارزی 
دولت در هفت ماهه امس��ال و پیش بینی گش��ایش های 
ارزی در ماه های آتی بود که چشم انداز امیدوار کننده ای 

از آینده اقتصاد ایران ایجاد می کند. 
راغفر ضمن انتقاد از زمان کوتاه نشس��ت برای بررس��ی 
مشکات مختلف اقتصادی و ارائه راهکار برای آن ها از 
جمله تورم، بیان کرد: محور اصلی این نشست، ارز ۴200 
تومانی بود و فرصتی برای بیان س��ایر موضوعات وجود 
نداشت که در نشست های آتی به این موضوعات پرداخته 
خواهد ش��د.  نتیجه کلی نشس��ت دیشب اقتصاددانان با 
رئیس جمهور این اس��ت که دولت توافق چندانی برای 
حذف ارز ۴200 تومانی ندارد و مجلسی ها هستند که بر 

حذف این ارز اصرار دارند.  

راغفر از دومين نشست رييسی با اقتصاددانان خبرداد عضو اتاق بازرگانی از چالش آفرينی ها انتقاد كرد

 حذف ارز 4200 تومانی خط قرمز دولتداللی بدون مشكل، سرمايه گذاری درگير موانع
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 رزمایش مقابله با آتش سوزی و واکنش
 در شرایط اضطراری

 گیان_فرحی؛ رزمایش��ی به منظور افزایش س��طح آگاهی 
عمومی کارکنان و واکنش درش��رایط اضطراری در انبار ش��هید 

بهمنی مقدم رشت برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی 
منطقه گیان ؛ این رزمایش با هماهنگی واحدهای عملیات ، 
حراس��ت ، خدمات فنی و مهندس��ی ، حمل ونقل ، سوختگیری 
هواپیمائی و روابط عمومی منطقه  و با حضور ۴0 نفر از کارکنان 

در 30 دقیقه انجام شد.
گفتنی اس��ت رزمایش واکنش در ش��رایط اضطراری هر س��اله 
ب��رای پی��ش بینی و مقابله با خطرات احتمالی در تاسیس��ات و 
عملیات این شرکت اعم از انبار نفت شهید بهمنی مقدم و مرکز 

سوختگیری هواپیمای شهید اسدپور انجام می شود.
ارزیابی شرایط اضطراری و شناسایی نقاط قوت و ضعف ، باال 
ب��ردن ضری��ب ایمنی کارکن��ان و همچنین افزایش همکاری 

ازعمده اهداف برگزاری این رزمایش بود.

ممانعت از621 مورد ساخت و ساز غیرمجاز 
 اصغر بهنام زاده ، مدیر منطقه یک شهرداری قزوین از ممانعت 
621 مورد ساخت و ساز غیرمجاز درشش ماهه اول سالجاری 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش روابط عموم��ی منطقه یک ش��هرداری قزوین ؛ 
بهنام زاده با اعام این موضوع درباره وظایف شهرداری برای 
جلوگیری از توسعه بی رویه شهرها گفت: شهرداری ها با نظارت 
مس��تقیم بر س��اخت و ساز شهری و حرایم آن می توانند از رشد 
ساخت و سازهای غیرمجاز و توسعه بی رویه شهرها و حاشیه 

نشینی جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: ش��هرداری ها جایگاه مهمی در انتظام ش��هری 
دارند به ویژه اینکه باید نسبت به ساخت سازهای تحت نظارت 
خود در چهارچوب طرح های جامع و تفصیلی ش��هر و هرگونه 

عملیات خارج از ضوابط شهرسازی حساس باشند.
ش��هردار منطقه یک قزوین درباره ضرورت های رس��یدگی به 
جرایم ش��هری گفت: دامنه نظارت ش��هرداری تنها محدود به 
کنترل و نظارت بر ساخت وساز در محدوده شهر نیست بلکه در 
خصوص حریم شهر نیز مطابق با قانون و تکلیف مرجع قضایی 
وظایف مش��ابهی دارند که می تواند از س��اخت و  ساز غیرمجاز، 
غیراصولی و غیراستاندارد در محدوده حریم شهر ها جلوگیری 
کرد. وی افزود: از دالیل عمده مورد توجه بر س��اخت  وس��از در 
حریم شهر ها می توان به رعایت توازن شهر ها در آینده و حفظ 
اراضی، باغ ها و جنگل ها در حریم شهر ها اشاره کرد این نقش 
برجسته در ماده 1 قانون تعاریف محدوده حریم شهر، روستا و 

شهرک مورد تاکید قرار گرفته است.
بهنام زاده با اعام اینکه در چهار ماهه  سال جاری تعداد 621 
س��اخت و س��از غیرمجاز در سطح شهروحریم شناسایی و پس 
از اخذ مجوز قضایی با آن برخورد شده است، گفت: این موارد 

عمومًا در محدوده ی نواحی منفصل شهری بوده است.
 

   نصب8 هزار و 821 مورد انشعاب گاز 
در آذربایجان غربی

مدیر عامل شرکت گاز آذربایجان غربی اعام کرد: در ۷ ماهه 
نخست سال جاری، ۸ هزار و ۸21 مورد انشعاب گاز در سطح 
استان نصب شده که 312 مورد آن در ماه جاری صورت گرفته 
اس��ت. به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز آذربایجان غربی، 
علیرضا شیخی؛ در خصوص عملکرد این شرکت در ۷ ماه گذشته 
گفت: در طول این ماهها توانس��ته ایم با نصب نزدیک ۹ هزار 
انشعاب گاز طبیعی،  تعداد انشعابات گاز در آذربایجان غربی را 
به ۴۸3 هزار مورد برسانیم.وی با اشاره به اشتراک پذیری 1۹ 
هزار و 60۹ مورد در ۷ ماه گذشته، گفت: با این میزان اشتراک 
پذیری، میزان مشترکین گاز طبیعی درآذربایجان غربی به یک 

میلیون و 55 هزار مشترک رسید.
به گفته شیخی، هم اکنون 2 میلیون و 5۴0 هزار واحد مسکونی 

به شبکه گاز طبیعی کشور متصل هستند.
 

به زودی ۸ پمپ به شبکه فاضالب شادگان 
اضافه می شود

مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب خوزس��تان، از توسعه تصفیه 
خانه فاضاب شادگان و نصب ۸ پمپ به شبکه فاضاب این 
شهرس��تان خبر داد. محمدرضا کرمی نژاد گفت: روند اجرایی 
تکمیل پروژه تصفیه خانه فاضاب ش��ادگان بررس��ی ش��د و از 
نزدیک در جریان آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی این پروژه 
ق��رار گرفتی��م. او در خصوص آماده س��ازی و نصب تجهیزات 
این پروژه دس��تورات الزم را داد و بر افتتاح آن در اس��رع وقت 
و با کیفیت خوب، تاکید کرد و بیان داش��ت: به زودی ۸ پمپ 
به ش��بکه فاضاب ش��ادگان تا پایان آبان ماه نصب و به شبکه 

فاضاب شهرستان اضافه خواهد شد

 نصب المان شهدای شاخص 
در بلوار شهید سلیمانی

  مدیر روابط عمومی ش��هرداری و ش��ورای اسامی شهر ایام 
گفت: در آستانه برگزاری کنگره ملی سرداران و 3 هزار شهید؛ 
المان شهدای شاخص استان در بلوار شهید سلیمانی شهر ایام 
نصب می شود. محمد سلطانی با اعام این خبر اظهار داشت: 
کار فضاس��ازی س��طح شهر در آستانه برگزاری کنگره با نصب 
پاک شهدا در هسته مرکزی شهر آغاز و المان شهدای شاخص 
اس��تان نیز در بلوار ش��هید س��لیمانی شهر ایام نصب خواهند 
گردید. وی افزود: س��پاه امیرالمومنین)ع( اس��تان، بنیاد حفظ و 
نش��ر ارزش های دفاع مقدس و بنیاد ش��هید و امور ایثارگران 
لیست شهدای شاخص را تهیه و به شهرداری جهت ساخت و 
پاک و المان اعام کرده اند و شهرداری در کوتاه ترین زمان 
ممکن نس��بت به نصب موارد یاد ش��ده در آستانه برگزاری این 

کنگره عظیم اقدام خواهد نمود

اخبار كوتاه

شهرستان ها

تمدید گواهینامه های سیستم مدیریت کیفیت )IMS(  افزایش ۲۹ درصدی مصرف گاز مشترکین خانگی 
گیان_فرحی؛ مدیر عامل شرکت گاز گیان گفت: در مهر ماه امسال مصرف 
گاز در میان مشترکان خانگی گیان 2۹ درصد افزایش یافته است.حسین اکبر 
مدیرعامل ش��رکت گاز اس��تان گیان با اش��اره به اینکه امسال شاهد فرا رسیدن 
سرمای زودرس در استان گیان بودیم، گفت: با توجه به این شرایط تنها در مهر 
ماه امسال مصرف گاز در میان مشترکان خانگی گیان 2۹ درصد افزایش یافته 
اس��ت. وی با بیان اینکه در نیمه نخس��ت آبان ماه امس��ال نیز در مقایس��ه با مدت 
مشابه سال گذشته شاهد رشد 15 درصدی مصرف گاز هستیم، اظهار داشت: با 

توجه به این ش��رایط، نیازمند مدیریت مصرف در اس��تان گیان هس��تیم.مدیر عامل ش��رکت گاز گیان با اشاره به 
اینکه از ابتدای امس��ال تاکنون ۴.۴ میلیارد متر مکعب گاز در اس��تان مصرف ش��ده اس��ت، افزود: بالغ بر 50 درصد 
از این میزان متعلق به نیروگاه های گیان بوده است.حسین اکبر در ادامه با تأکید بر اینکه تاش می کنیم تا در 
زمستان امسال شاهد قطعی نباشیم، گفت: خط قرمز ما قطعی گاز در مشترکان خانگی است و همه تاش خود 
را برای پایداری جریان گاز در استان انجام می دهیم.مدیر عامل شرکت گاز گیان در خاتمه از همه شهروندان 
گیانی درخواست کرد تا با رعایت دمای آسایش )1۸ الی 21 درجه( و استفاده از لباس های مناسب و ضخیم تر 

در ایام سرما، پایداری جریان گاز را در سایر حوزه های مصرف استان، تضمین نمایند.

رئیس اداره مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی حفاری ایران از تمدید گواهینامه 
 ISO۴5001 و ISO1۴001 ،ISO۹001 شامل )IMS( های سیستم مدیریت کیفیت
این شرکت خبر داد. به گزارش روابط عمومی شرکت ملی حفاری ایران حسین نظری 
با تبریک روز ملی کیفیت، گفت: این شرکت با رویکرد توسعه پایدار ، حضور فعال در 
بازارهای داخلی و خارجی و توجه خاص به الزامات ذینفعان به خصوص مشتریان و 
کارکنان توجه جدی به مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی را در سرفصل برنامه 
ها دارد.وی افزود: در این راستا این سازمان خود را ملزم به  کاربست استانداردهای 

سیستم های مدیریتی پیش گفته دانسته تا در آینده در جهت ارائه خدمات موثر به مشتریان داخلی و منطقه جزو شرکت  
های پیشرو باشد.نظری اظهار کرد: با تاش مجموعه مدیریت و کارکنان شرکت، ممیزی مراقبتی دوره دوم سیستم 
مدیریت یکپارچه )IMS( به تازگی با موفقیت انجام و اعتبار گواهینامه های سه گانه سیستم های مدیریت کیفیت برای 
یک سال دیگر تمدید شد.رئیس اداره مهندسی ساختار و بهره وری شرکت ملی حفاری ایران گفت: بر این اساس و با 
توجه به استقرار سیستم های مدیریت کیفیت در سنوات گذشته و طی  برنامه  ریزی انجام شده با صرف 50 نفر روز 
ممیزی از طرف شرکت SGS این موفقیت حاصل گردیدوی با اشاره به اهمیت کیفیت گرایی در ارائه خدمات شرکت 

روز ملی کیفیت و دستیابی به این مهم را به کارکنان و مجموعه مدیریت شرکت تبریک گفت.

برگزاری کارگروه هم اندیشی منطقه ای  مقابله با سرقت تجهیزات و شبکه برق  ایالم
 مدیرکل دفتر مرکزی حراست شرکت توانیر در جلسه کارگروه هم اندیشی منطقه ای 
که با حضور مدیران عامل و مدیران دفاتر حقوقی و حراس��ت ش��رکت های توزیع برق 
اس��تانهای قم ،لرس��تان، کرمانش��اه ، همدان و برق منطقه ای باختر با موضوع مقابله با 
سرقت تجهیزات و شبکه برق برگزار شد، گفت: احساس تکلیف،همدلی و خدمت صادقانه 
همکاران در راستای حفظ و حراست از اموال عمومی بیت المال تحسین برانگیز است.

سید محمد محبی افزود:اقدامات جهادی ،ارزشمند و اثربخشی در راستای مبارزه با جرایم 
و پیشگیری و جلوگیری و صیانت ازتجهیزات صنعت برق در کشور انجام شده است.وی 
بیان کرد: در س��الهای اخیر با رش��د دس��تگاه های رمز ارز غیر مجاز ،اقدامات گسترده ای 

در جمع آوری ماینرهای غیرمجاز به عمل آمده است.محبی افزود: قطعی برق، خسارات 
مالی به تجهیزات برقی و زیان دیدن وسایل برقی مشترکین از جمله آسیب های سرقت 
تجهیزات برقی است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت:. پدیده 
سرقت لوازم و تجهیزات از شبکه های توزیع نیروی برق امروزه به یکی از مشکات اساسی 
تبدیل شده است، این جرم نه تنها به شرکت های توزیع نیروی برق مستقیماً آسیب های 
جدی می رساند بلکه به مشترکین کشاورزی، صنعتی، تجاری و به طور کلی افراد جامعه 
نیز زیان های عمده وارد می سازد که با شیوع بیماری کرونا و مشکات اقتصادی کشور 
با گسترش این پدیده مواجه شدیم. محمد اله داد اظهار کرد: یکی از اقدامات شرکت برق 

استان در راستای مقابله با سرقت سیم های مسی شبکه برق تبدیل 50درصدی شبکه 
سیمی فشار ضعیف در استان به کابل خودنگهدار دانست و افزود: از ۷هزار و ۸۸۴کیلومتر 
ش��بکه فش��ار ضعیف هوایی اس��تان ،3هزارو ۸۷6کیلومتر آن به کابل خودنگهدار تبدیل 
شده است که  باعث ارتقای  تامین برق پایدار و موجبات رضایتمندی مشترکان را فراهم 
آورده است. وی  با  بیان اینکه  با اتخاذ تمهیدات الزم کاهش فرصت های ارتکاب جرم 
برای سارقین به وجود آمده است،افزود: بازدید و کنترل مراکز خرید و فروش ضایعات، 
اجراي گش��ت هاي تلفیقي با نیروي پلیس، نصب دس��تگاه اعان س��رقت براي انبارها و 

پست هاي زمیني از جمله اقدامات پیشگیری  از سرقت بوده است.

بیس��ت و س��ومین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان 
همدان با تجلیل از خیرین مدرس��ه س��از و همزمان با 

سراسر کشور در ارتباط زنده تصویری برگزار شد.
معاون برنامه ریزی سازمان نوسازی و توسعه و تجهیز 
مدارس کش��ور در این مراس��م با بیان  اینکه در چند 
سال گذشته یکصد و 35 هزار کاس درس با حمایت 
خیرین س��اخته ش��ده است، افزود: در سال گذشته و با 
وجود تمامی مشکات و شیوع ویروس کرونا سه هزار 
میلیارد تومان از طرف خیرین به امر مدرس��ه س��ازی 

اختصاص داده شده است.
مهاجرانی با اشاره به اینکه جنس خیرین از نوع خدمت 
و انس��انیت اس��ت، بیان کرد: این انس��ان های واال در 
کنار کمک به س��اخت مدرس��ه بنای اعتماد را بوجود 
آورده اند. رئیس جامعه خیرین مدرس��ه س��از کشور نیز 
در این آئین به ساختن هنرستان ها تاکید کرد و افزود: 
مهارت آموزی می بایستی در کشور نهادینه شود که ابن 

موضوع در آینده تاثیرات مناسبی را خواهد داشت.
ناصر قفلی افزود: تعداد تحصیل کرده های بیکار بیشتر 
از کس��انی اس��ت که تحصیات ندارند و این موضوع 

جای تامل دارد.
وی بیان کرد: در ساخت مدارس می بایستی مشارکت 
جمع��ی ایجاد کرد و همچنین س��اخت هنرس��تان در 

شهرک های صنعتی را به جدیت دنبال کرد.
مدیر کل اداره نوسازی و تجهیز مدارس نیز بیان کرد: 
حض��ور در مدرس��ه به عن��وان دومین پایگاه اجتماعی 
و تربیت��ی بع��د از خانواده اهمیت بس��ازی را داراس��ت 
و همین موضوع اهمیت کار خیرین مدرس��ه س��از را 

نمایان می کند.
محمد حسین مرادی تاکید کرد: ساخت مدارس صرفا 
هزینه نیست و سرمایه گذاری بلند مدت برای ساخت 

شخیصت های علمی و انسانی محسوب می شود.
وی تعهدات خیرین در سال 13۹۹ را ۴۴ میلیارد تومان 
ذکر کرد و گفت: 100 درصد این موضوع محقق شده 
همچنین میزان تعدات خیرین سال 1۴00، 60 میلیارد 

تومن بوده است که ۸5 درصد آن محقق شده.
مرادی بیان بیان اینکه در ساخت 31 درصد مدارس تا 
سال ۹۹ خیرین مشارکت داشته اند، خاطرنشان کرد: 
ساماندهی تهویه مدارس از اهمیت بسزایی برخوردار 
اس��ت که در همین راس��تا 100 فن با مشارکت خیرین 

خریداری و مدارس منظور تجهیز شدند.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایام گفت: 
با توجه به پراکندگی و وسعت زیاد عرصه های منابع 
طبیعی، همکاران ما به تنهایی قادر به حفظ و احیای این 
عرصه ها نیست و این امر مستلزم مشارکت همگانی 
اس��ت.   ب��ه گ��زارش روزنامه تج��ارت به نقل از روابط 
عمومی منابع طبیعی و آبخیزداری استان ایام ، رضا 
احم��دی مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری اس��تان 
ای��ام در جمع همیاران طبیعت شهرس��تان دهلران، 
اظهار کرد: فعالیت های منابع طبیعی بدون مشارکت 
مردم محقق نخواهد ش��د و لذار مش��ارکت مردم می 
تواند بس��تر توس��عه همگانی در ح��وزه های مختلف 
مناب��ع طبیع��ی را فراهم کند.  مدی��رکل منابع طبیعی 
استان ایام گفت:  ۴2۴ هزار هکتار اراضی بیابانی در 
اس��تان ایام وجود دارد که 260 هزار هکتار از آن در 
شهرس��تان دهلران اس��ت که باید در راستای مبارزه با 
بیابان زدایی پیش از گذش��ته تاش ش��ود.  وی عنوان 
کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات بسیار خوبی 
در ح��وزه ه��ای مختلف جن��گل کاری، بیابان زدایی، 
زراعت چوب و آبخیزداری و آبخوانداری در شهرستان 

دهلران صورت گرفته است.
مدی��ر کل مناب��ع طبیعی اس��تان ایام اف��زود: برای 
جلوگیری از تخریب منطقه و جلوگیری از گس��ترش 
بیابان ها نیازمند مش��ارکت همراهی و همکاری مردم 
و آحاد جامعه هس��تیم تا بتوانیم ش��رایط بیابانی شدن 

منطقه را کنترل کنیم.  احمدی  ادامه داد: ما به دنبال 
این هس��تیم که مدیریت منابع طبیعی از حاکمیتی و 
دولتی بودن به س��مت مردمی بودن س��وق بدهیم و با 
تصمی��م گی��ری و خرد جمعی در حوزه های مختلف به 
خصوص در حوزه مبارزه با بیابان زدایی  و جنگل کاری 
در استان و شهرستان توسعه بدهیم.  وی تصریح کرد: 
باتوجه به هم  مرز بودن با کشور عراق واز طرفی استان 
خوزستان مبارزه با بیابان زدایی در شهرستان دهلران از 
ضروریات است که قطعًا در این مسیر نیازمند  همراهی 
م��ردم و همیاران طبیعت ب��رای جلوگیری از تخریب 

بیشتر حوزه سرزمینی باشیم.
 مدییرکل منابع طبیعی اس��تان ایام خاطرنشان کرد: 
جلب مشارکت های مردمی با هدف تحقق بخشیدن 
به امر مش��ارکت همگانی در پیش��برد اقدامات مرتبط 
با منابع طبیعی در دس��تور کار  اداره کل منابع طبیعی 

استان قرار دارد

فعاليت های منابع طبيعی بدون مشاركت مردم محقق نمی شودبرگزار ی  جشنواره خيرين مدرسه ساز استان همدان

مدیرعامل صبا فوالد خلیج فارس گفت: پیش بینی می ش��ود 
امس��ال صبا فوالد بتوانند تا پایان آذر ماه با رش��د 2.۴ برابری 
نس��بت به س��ال قبل، به س��ود نزدیک به 3 هزار میلیارد تومانی 

دست خواهد یافت. 
به گزارش روزنامه تجارت، سعید بزرگی مدیرعامل صبا فوالد 
خلیج فارس، به تشریح دستاوردهای این مجتمع فوالدی طی 
بالغ بر یکس��ال مدیریت خود بر این ش��رکت پرداخت و  ضمن 
بیان اینکه آنچه در صبا فوالد خلیج فارس اتفاق افتاده حاصل 
تاش جمعی از بهترین های صنعت این کش��ور بوده اس��ت، به 
رس��انه ها گفت:  برای آنکه بتوانیم یک سیس��تم را به ش��کل 
دقی��ق م��ورد ارزیاب��ی قرار دهیم باید ابتدا تصویری از ش��رایط 
اولیه داشته باشیم تا بدانیم که از کجا شروع کرده ایم و اکنون 

در کجا ایستاده ایم.
وی تش��ریح کرد: در زمان ش��روع به کار تیم جدید، پلنت در 
وضعیت خاموش و با 12 هزار تن موجودی گندله، تعهدات ارزی 
انجام نش��ده در بانک مرکزی، برون س��پاری بخشی از فعالیت 
های اصلی س��ازمان و بدون وجود واحد نگهداری تعمیرات با 

فرایندهای تنظیم شده، قرار داشت.
بزرگ��ی ادام��ه داد: حقوق پرس��نل با وج��ود عدم هماهنگی در 
مبالغ معمواًل در هفته دوم هر ماه پرداخت  و برای شات دان در 
کارخانه پاداش پرداخت می شد و به تبع آن سازمان به متوقف 

بودن پلنت عادت کرده بود.
مدیرعام��ل صب��ا فوالد خلیج ف��ارس افزود: وضعیت موجودی 
انبار قطعات یدکی بس��یار ضعیف و اطاعات بس��یار محدودی 
از قطعات یدکی مورد نیاز وجود داشت، بخشی از آب مصرفی 
کارخانه با تانکر تامین می ش��د و به طور متوس��ط ۴2 هزار تن 

تولید ماهیانه صورت می پذیرفت.
وی گفت: با داش��تن انبارهای متعدد و بدون سیس��تم کنترل 

موجودی سرنوش��ت نامعلومی برای قطعات یدکی و برخی از 
کاالها وجود داش��ت و در تمام سیس��تم حتی یک نفر مس��لط به 

دانش تولید به روش میدرکس حضور کامل نداشت.
بزرگی با بیان اینکه چارت سازمانی مدونی در اختیار نداشتیم و 
از ساختار سازمانی شرکت تعریف درستی در دست نبود، ادامه 
داد: این ها تنها بخش��ی از ش��رایط ش��رکت در زمان حضور تیم 
فعلی در کارخانه بود و اکنون  پس از گذش��ت 1۷ ماه کارخانه 

در شرایط متفاوتی قرار دارد.
وی تشریح کرد: با دپو بیش از 220 هزار تن گندله و موجودی 

ریالی ارزی بس��یار مناس��ب، تعهدات ارزی در س��امانه بانک 
مرکزی از منفی 2۷ درصد به مثبت 1۸۹ درصد رس��یده اس��ت 
و موف��ق ش��دیم در این مدت نزدی��ک به 200 میلیون دالر ارز 

آوری برای کشور 
س��عید بزرگ��ی در ادامه به نحوه پرداخ��ت حقوق کارکنان این 
مجموع��ه پرداخ��ت و عنوان کرد: پرداخت حقوق کارکنان صبا 
ف��والد در اولی��ن روز ه��ر ماه و با پیاده س��ازی طرح طبقه بندی 
مش��اغل در حال انجام اس��ت، پاداش تولید جایگزین پاداش 
توقفات و چارت سازمانی و ساختار سازمانی شرکت با مشاوره 

دانشگاه تهران ایجاد و به روز رسانی شد.
وی ادامه داد: یکی از قوی ترین تیم های فنی در حوزه تولید ) به 
روش میدرکس ( در ایران، در شرکت حضور پیدا کردند و ضمن 
انجام امور به تربیت تعداد بسیاری از نیروهای بومی پرداختند، 
توقف��ات خ��ارج از برنامه به حداقل ممکن رس��ید و بعضًا زمان 

توقفات برنامه ریزی شده، تا یک پنجم کاهش یافت.
بزرگی گفت: واحد نگهداری و تعمیرات و بس��یاری واحدهای 
دیگ��ر ایجاد ش��د و برخی از عملی��ات های نگهداری تعمیرات 
با رکوردهای قابل ثبت در کش��ور به انجام رس��ید و همچنین 
وضعیت انبار ها س��اماندهی و دس��تورالعمل های کاملی برای 

تمامی عملیات انبار ایجاد شد.
وی از پیاده س��ازی سیس��تم کنترل موجودی خبر داد و افزود: 
تامین آب از طریق خطوط لوله به انجام رسید و با کاهش بیش 
از 20 میلیون دالر نیاز ارزی، بخش بزرگی از نیازهای شرکت از 

طریق بومی سازی و در داخل کشور تهیه و تامین شد.
به گفته سعید بزرگی مجموعه این فعالیت ها باعث شد شرکت 
صبا فوالد خلیج فارس که در رتبه بندی شرکت های صندوق 
بازنشس��تگی کش��وری یکی از 20 ش��رکت اول به حساب می 
آمد هم اکنون یکی از دو ش��رکت اول صندوق بازنشس��تگی 
کش��وری باش��د. مدیر عامل ش��رکت صبا فوالد خلیج فارس 
ادامه داد: ثبت نزدیک به 20 رکورد در حوزه تولید باعث ش��د، 
فروردین طایی صبا فوالد خلیج فارس با ثبت ۷ رکورد تولید 

در یک ماه جشن گرفته شود.
وی از افزایش میزان تولید از متوس��طه ۴2 هزار تن در ماه به 
بیش از ۹0 هزار تن در ماه خبر داد و عنوان کرد: سود شرکت از 
110 میلیارد تومان در شش ماهه اول سال مالی ۹۹ به بیش از 
1.200 میلیارد تومان افزایش یافت، در حقیقت بودجه از منفی 

۷2 درصد انحراف به مثبت 50 درصد رسید.

سعید بزرگی از سود ۳ هزار میلیاردی خبر داد؛ 

صبا فوالد خلیج فارس در آستانه رکوردزنی جدید

مشكل كمبود آب در 18 روستای قمرود برطرف می شود
 مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان قم گفت: با بهره برداری 
از مجتمع آب رسانی قمرود، مشکل کمبود آب در 1۸ روستای 
این دهستان برطرف می شود. به گزارش روابط عمومی شرکت 
آب و فاضاب استان قم، نماینده قم در مجلس شورای اسامی 
از بخش های مختلف مجتمع در حال احداث، آب رسانی قمرود 
بازدید کرد و از نزدیک در جریان میزان پیشرفت این پروژه قرار 
گرفت. دکتر امیرآبادی با اشاره به مشکل کم آبی و چالش های 
پیش روی مردم روس��تاهای این بخش، خواس��تار تس��ریع در 
اج��رای ای��ن پروژه ش��د و تصریح کرد: باید با رفع مش��کات 

و موان��ع و همچنی��ن پیگی��ری در خص��وص 
تخصی��ص اعتبارات ه��ر چه زودتر این پروژه 

به بهره برداری برسد.
نماین��ده ق��م در مجل��س ش��ورای اس��امی 
همچنی��ن پیگیری ه��ا و هماهنگی های��ی را 
به منظور تخصیص هر چه س��ریع تر اعتبارات 

به این پروژه از طریق بانک عامل انجام داد تا مسیر اجرای پروژه 
هموارتر ش��ود. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضاب استان قم در 
این بازدید به ارائه گزارشی از تاش های صورت گرفته به منظور 

آب رس��انی به روس��تاهای قم پرداخت و اظهار 
داشت: در سال ۹۴ به منظور تأمین آب موردنیاز 
روس��تاهایی که در اس��تان با کمبود آب مواجه 

بودند هشت مجتمع آب رسانی تعریف شد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در ح��ال حاضر عمده این 
مجتمع ها به بهره برداری رس��یده است، گفت: 
امیدواری��م ب��ا رف��ع مش��کات و تأمین اعتب��ارات دو مجتمع 
آب رس��انی قمرود و کهک هم تا پایان س��ال آینده به صورت 
کامل در مدار بهره برداری قرار گیرند. دکتر علی جان صادق پور 

در ادامه به تشریح وضعیت مجتمع آب رسانی قمرود پرداخت و 
ابراز داشت: به منظور تأمین آب 1۸ روستای قمرود که به دلیل 
فرسودگی خط انتقال، افزایش جمعیت و رشد مصرف با مشکل 
کم آبی به ویژه در فصل تابستان مواجه بودند این مجتمع آغاز 
شد. وی 1۴ کیلومتر خط انتقال و احداث یک باب مخزن بتنی 
هزار مترمکعبی را ازجمله بخش های مجتمع آب رسانی قمرود 
برشمرد و خاطرنشان کرد: در حال حاضر عملیات اجرایی مخزن 
و ۷ کیلومتر خط انتقال به پایان رسیده و مابقی پروژه نیز با رفع 

مشکات در حال انجام است.
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قحطی نفت و نفعی که بازار از لغو تحریم های 
ایران خواهد برد

محمود خاقانی کارش��ناس بین الملل انرژی گفت: شرایط بازار 
نفت ممکن اس��ت فرصتی را فراهم کرده باش��د که چین، هند، 
اروپا و سایر مصرف کنندگان عمده نفت خام تمایل داشته باشند 
که تحریم ها علیه صنعت نفت و گاز ایران برداشته و این احتمال 
داده می شود که مذاکرات وین نتایج مثبتی را دربرداشته باشد. 
خاقانی با اشاره به نوسانات عرضه و تقاضای نفت طی دو سال 
اخی��ر اظه��ار داش��ت: همه به یاد دارن��د که درماه آوریل 2020 
همه گیری ویروس کرونا انبارهای نفتی محصور به خش��کی 
نفت خام متوسط غرب تگزاس )WTI( بشدت سقوط کرد و به 
حدود منهای ۴0 دالر رسید. به این معنی که مخازن نگهداری 
نفت خام پر بود و برای انبار کردن نفتی که زمان تحویل گرفتن 
آنها در بازار فرارسیده بود جا نبود. در نتیجه صاحبان بشکه  های 
نفت خام حاضر بودند دس��تی هم پولی بپردازند تا کس��ی نفت 
را بخرد و آنها را خاص کند. در زمان حاضر با موفقیت نسبی 
واکسن ها بازار درحال برعکس شدن است و این نگرانی وجود 
دارد که بدلیل قیمت باالی نفت خام و تصمیم اخیر کشورهای 
عضو اوپک همراه با کش��ورهای غیر عضو اوپک و مش��کاتی 
ک��ه نیجری��ه و انگوال برای افزایش تولید دارند انبارهای ذخیره 
نفت خام WTI که نبض بازار آمریکا است، خالی از نفت باشند 
و تناسبی در عرضه در برابر افزایش تقاضای بازار وجود نداشته 
باش��د. وی افزود: در اروپا این نگرانی به وجود آمده اس��ت که 
ممکن اس��ت دور جدیدی از همه گیری کرونا ش��روع ش��ود و 
افزایش تقاضا هم آنطور نباشد که انتظار می رود. درهمین حال 
بدلیل کمبود گاز طبیعی و زغال سنگ قیمت آنها هم افزایش 
یافته است. گزارش ها حاکی از این است که نیروگاه های برق 
در آمریکا خرید نفت خام و فرآورده های نفتی را افزایش داده اند. 
درنتیجه میزان تقاضا روزی ۷50000 بشکه باال رفته است. این 
کارشناس بین الملل انرژی تصریح کرد: انتظار می رود برداشت 
نفت خام از انبارها در امریکا هم در طول زمستان درماه نوامبر و 
دسامبر 2021 به حدود روزی دومیلیون بشکه برسد. بنابراین، 
الکس��اندر نواک معاون نخس��ت وزیر روسیه گفته است قیمت 

نفت خام در بشکه ای ۸0 دالر قیمت مناسبی است.

نگاه

زيربنايی

تحویل سوخت مازوت به نیروگاه ها فورا لغو شودچین خرید نفت ایران را افزایش داد
معامله گران و ش��رکت های رصد کش��تی می گویند واردات نفت ایران از س��وی 
چین در سه ماه گذشته باالی نیم میلیون بشکه در روز مانده است، زیرا تخفیف 
مناسب آن به ریسک نقض تحریم های آمریکا می ارزد. چین خرید نفت ایران را 
امسال با وجود ادامه تحریم های آمریکا ادامه داده است. دولت جو بایدن، رییس 
جمهور آمریکا در شرایطی که به دنبال مذاکرات هسته ای است، تاکنون تصمیم 
گرفته است تحریم ها علیه افراد و شرکت های چینی را اجرایی نکند. پس از افت 
واردات در ژوئن و ژوییه از رکورد باالیی که در ماه مه مش��اهده ش��د که به دلیل 

محدودیت س��همیه های واردات بود، پاالیش��گاه های خصوصی چین با صدور س��همیه های واردات جدید از سوی 
دولت، بار دیگر از خرید نفت ارزان تر ایران استقبال کردند. اِما لی، تحلیلگر بازار چین شرکت رصد نفتکش ورتکسا 
اظهار کرد: تخفیف چشمگیر نفت ایران و سهمیه واردات جدید، تقاضا از سوی پاالیشگاه های خصوصی چین را 
تقویت کرده است. حاشیه سود پاالیش قوی هم از این روند حمایت می کند. صادرات نفت ایران که اکنون حدود 

1.3 میلیارد دالر در ماه ارزش دارد و عمده آن به چین می رود، منبع درآمد مهمی برای تهران است. 

نماینده مردم تبریز در مجلس بر لغو فوری »دستورالعمل تحویل سوخت مازوت« 
به نیروگاه های تبریز و سهند تأکید کرد. سید محمدرضا میرتاج الدینی در جلسه روز 
چهارشنبه مجلس شورای اسامی در تذکری شفاهی به لغو فوری »دستورالعمل 
تحویل س��وخت مازوت به نیروگاه های تبریز و س��هند« تأکید کرد گفت: با توجه 
به اثرات زیست محیطی مخرب آن بر سامتی مردم و همچنین سایر نیروگاه ها 
مانن��د نی��روگاه اصفه��ان، این موضوع باید فورا حل ش��ود. نماینده مردم تبریز در 
مجلس گفت: در س��ال رفع موانع و حمایت از تولید برخی از دس��تگاه ها به این 

موضوع توجهی ندارند. اخیراً در بازدید میدانی از اطراف ش��هر س��هند، اس��کو و تبریز مردم آن مناطق ش��کایت 
داش��تند چرا که حدود ۴50 واحد تولیدی در اراضی غیرقابل کش��ت طی س��ال های گذش��ته را تبدیل به واحدهای 
تولیدی کرده اند اما هم اکنون برای تعدادی از آنها حکم تخریب و برای تعدادی دیگر ایراداتی گرفته شده است. 
میرتاج الدینی در پایان با اش��اره به مس��ئله بیکاری در تبریز گفت: در هر واحد حدود دو الی س��ه نفر مش��غول به کار 
هستند. در مناطقی که به دلیل نبود آب، کشاورزی هم وجود ندارد این موضوع در سال حمایت از تولید، موجب 

بیکاری تعدادی از شاغان آن منطقه می شود. 

راه و مسكن 

مدیرعامل ش��رکت ملی گاز گفت: ما پس از روس��یه، آمریکا و 
چین بزرگترین مصرف کننده جهان هستیم به طوری که میزان 
مصرف گاز در ایران تقریبا با 12 کش��ور ثروتمند اروپا برابری 
می کند. مجید چگینی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه کشور 
ما سومین تولیدکننده گاز جهان و چهارمین مصرف کننده آن 
اس��ت اظهار داش��ت: ما پس از روسیه، آمریکا و چین بزرگترین 
مصرف کننده جهان هس��تیم به طوری که میزان مصرف گاز 
در ایران تقریبا با 12 کش��ور ثروتمند اروپا برابری می کند. وی 
با بیان اینکه عوامل زیادی روی مصرف تاثیرگذار است افزود: 
در زمینه مکانیزم  هایی که در تمام دنیا برای کاهش مصرف به 
کار گرفته می شود در کشور ما کم کاری شده و مردم به درستی 
توجیه نشده اند بنابراین نتیجه این شده که صادرات گاز و توسعه 

صنایع مهم وابسته به گاز باید متوقف شود.
مدیرعام��ل ش��رکت ملی گاز ب��ا تااکید بر لزوم عزم ملی جهت 
فرهنگ س��ازی در زمینه مصرف گاز گفت: در س��ال جاری نیز 
شرایط ما به لحاظ تولید و مصرف مطلوب نیست و برای پایداری 
شبکه مجبوریم محدودیت هایی را اعمال کنیم تابتوانیم از فصل 
س��رد عبور کنیم. وی ادامه داد: به رغم پیش بینی ها امس��ال 
فصل س��رما زودتر از س��ال گذش��ته آغاز شد و همین باعث شد 
ک��ه می��زان مصرف افزایش یابد. وی خاطرنش��ان کرد: امروز 
می��زان مص��رف گاز در بخش خانگی و تجاری به ۴۸0 میلیون 
متر مکعب رس��ید که نس��بت به مدت مشابه سال گذشته حدود 

۹0 میلی��ون مت��ر مکعب افزایش یافته اس��ت و همین موضوع 
باع��ث ش��ده که محدودیت های��ی را در حوزه نیروگاهی اعمال 
کنیم و بخش نیروگاهی به س��مت اس��تفاده از س��وخت دوم و 

مای��ع برون��د و ب��ه این ترتیب با افزایش مصرف گازوییل میزان 
ص��ادرات محدود می ش��ود همچنین ص��ادرات گاز به ترکیه و 

عراق نیز کاهش می یابد.

وی ب��ا تاکی��د ب��ر اینکه باید در زمینه مص��رف بهینه گاز دقت 
کنیم تا بتوانیم از زمستان عبور کنیم خاطرنشان کرد: در حوزه 
مش��ترکین دولتی بخش نامه هایی  صادر ش��ده که مش��ترکین 
نسبت به مصرف بهینه اقدام کرده و میزان مصرف گاز خود را 
کاهش دهند. معاون وزیر نفت گفت: امیدواریم بتوانیم سوخت 
م��ورد نی��از صنای��ع عم��ده و نیروگاه ها را تامی��ن کنیم چرا که 
ع��دم تامین س��وخت این دو بخش تبع��ات دیگری نیز خواهد 
داش��ت ه��ر قدر مصرف خانگی بهینه باش��د ب��ه حوزه فعالیت 
صنای��ع کم��ک کرده ای��م. وی در ادامه گفت: ما در حال حاضر 
25 میلی��ون مش��ترک گاز داریم ک��ه از این میزان ۷6 درصد از 
مش��ترکین در س��ه پله اول مصرف قرار دارند و 50 درصد گاز 

کشور را مصرف می کنند.
چگینی متوس��ط قیمت گاز س��ه پله اول مش��ترکین را هر متر 
مکعب حدودا 63 تومان عنوان کرد و افزود: هر مشترک در ماه 
حدود 500 متر مکعب مصرف دارد که با نرخ 63 تومان 35 هزار 
تومان در ماه پول گاز می پردازند اگر همین میزان گاز را صادر 
کنیم معادل ارزی آن به نرخ صادراتی برابر با سه میلیون و ۷00 
هزار تومان خواهد بود در حالی که ما با رقم بسیار پایین آن را 
در منازل مصرف می کنیم. وی در ادامه با اش��اره به تعرفه ها 
گفت: به محض مشخص ش��دن جزئیات تغییر تعرفه مشترکان 
پرمصرف، اطاع رس��انی خواهد شد؛ اما برای زمستان پیِش رو 

تعرفه مشترکان پرمصرف گاز افزایش خواهد یافت. 

هزینه گاز ماهانه یک خانوار به نرخ صادراتی ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است

مصرف گاز در ایران به اندازه ۱۲ کشور ثروتمند اروپا

آگهی مزایده مال غیر منقول/ سند ذمه ای
چ��اپ الکترونیک��ی – به موجب پرونده اجرائی کاس��ه ۹۹01۸66 له خانم 
ماریا شکرالهی و علیه ورثه مرحوم غامرضا یوسفی آذری به اسامی : )مارال 
یوسفی آذری و امیررضا یوسفی آذری( با استناد به اجرائیه صادره نسبت به 
س��ند ازدواج ش��ماره ۸03۹ -13۷3/2/2 پس از اعطای نیابت از اداره پنجم 
اجرای اسناد رسمی تهران ، ششدانگ آپارتمان مسکونی قطعه دوم تفکیکی 
مفروز و مجزی شده از شماره بیست و هفت هزار و یکصد و هفده فرعی از 
سه هزار و ششصد و پنجاه و سه اصلی ، به مساحت )۷1/0۷( هفتاد و یک 
متر و هفت دسیمتر مربع ، واقع در طبقه دوم که )3/02( سه متر و دو دسیمتر 
مربع آن بالکن ، است. به حدود: شماال": در پنج قسمت، که قسمت دوم آن 
ش��رقی، قس��مت چهارم آن غربی اس��ت. اول دیوار به دیوار است بطول یک 
متر و ده سانتیمتر به فضای ملک مجاور شماره 3652 اصلی دوم دیواریست 
بطول دو متر و چهل و یک سانتیمتر به راه پله مشاعی سوم درب و دیوار است 
بطول چهار متر و هفتاد سانتیمتر به راه پله مشاعی چهارم دیواریست بطول 
دو متر و ده سانتیمتر به راه پله مشاعی پنجم دیوار به دیوار است بطول پنج 
متر و دوازده س��انتیمتر به فضای ملک مجاور ش��ماره 3652 اصلی، ش��رقا": 
دیوار و پنجره اس��ت بطول ش��ش متر و س��ی و یک سانتیمتر به فضای معبر 
جنوبا": دیوار به دیوار است بطول دوازده متر به فضای ملک مجاور شماره 
365۴ اصلی غربا": در دو قس��مت ، اول دیوار و پنجره اس��ت بطول پنج متر 
و بیست و سه سانتیمتر به فضای حیاط مشاعی دوم نیم دیوار بطول دو متر 
و ش��صت و هفت س��انتیمتر به فضای حیاط مش��اعی. مشخصات منضمات 
ملک: پارکینگ قطعه 2 به مس��احت ۹ مترمربع . فضای داخلی واحد کاغذ 
دیواری ، کف طبقه پی وی سی ، کابینت ام دی اف، گرمایش پکیج ، دارای 
انش��عابات آب و برق مش��ترک و گاز مجزا که طبق نظر کارش��ناس رس��می 
دادگستری شش دانگ پاک فوق به مبلغ چهارده میلیارد و پانصد میلیون 
ریال )1۴/500/000/000 ریال( ارزیابی گردیده که برابر صورتجلسه مامور 
اجرا ملک مزبور واقع در اردبیل- عالی قاپو - خیابان انقاب - کوچه درمان 
بوی - پاک 50 بازداشت محلی گردیده و از ساعت ۹ الی 12 بتاریخ بیست 
و چهارم آبان ماه س��ال هزار و چهارصد روز دوش��نبه 1۴00/۸/2۴ در اداره 
اجرای اسناد رسمی اردبیل واقع در بزرگراه شهداء - ما بین میدان قدس و 
ججین ازطریق مزایده به فروش می رسد. مزایده پاک فوق از مبلغ چهارده 
میلیارد و پانصد میلیون ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی فروخته 
می ش��ود. الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق، گاز 
اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف 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 نیز در صورت وجود مازاد ، وجوه پرداختی بابت هزینه 
های فوق از محل مازاد به برنده مزایده مس��ترد خواهد ش��د و نیم عش��ر و 
حق مزایده نقدا" وصول می گردد. در ضمن طالبین می توانند تا روز مزایده 
جه��ت بازدید محلی به اداره اجرای اس��ناد رس��می اردبی��ل مراجعه نمایند. 
ش��رکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد از مبلغ پایه کارشناس��ی به  
ش��ماره حساب سپرده ثبت 1۴010000۴0۷501320۷۸۸01۸3 با شناسه 
واریز ۹610132۷510۸5۷5001۸31111111111 نزد بانک ملی ایران و 
حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلس��ه مزایده می باش��د . برنده مزایده 
مکلف است ما به التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده 
پس از مراجعه به حسابداری اداره اجرا به حساب صندوق ثبت تودیع نماید ، 
و در صورتیکه ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز 
نکند ، مبلغ قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد. و عملیات 

فروش از درجه اعتبار ساقط و مزایده تجدید خواهد شد.
رییس اداره اجرای اسناد رسمی اردبیل- کشفی مقدم 

تولید   نیروگاه های برق آبی  ۷۰ درصد کاهش یافت
س��خنگوی صنعت برق گفت:  در حال حاضر میزان تولید برق در نیروگاه های برق آبی 
کشور نسبت به سال گذشته ۷0 درصد کاهش یافته است، به طوری که نیاز کشور در حال 
حاضر از طریق نیروگاه های حرارتی و با توان کامل تامین می شود. اکنون از ۷5 نیروگاه 16 

نیروگاه نیروگاه  قدیمی بخاری هستند که از مازوت هم می توانند استفاده کنند. مصطفی 
رجبی مشهدی با بیان اینکه ما به لحاظ شاخص مصرف انرژی کشوری هستیم که موقعیت 
مناسبی نداریم اظهار داشت: میزان مصرف برق در ایران دو برابر متوسط جهانی است. وی 

افزود: ۹5 درصد تولید برق کشور از نیروگاه های حرارتی و پنج درصد نیز برق آبی و اتمی 
است که از این میزان ۹0 درصد سوخت نیروگاهی گاز و مابقی سوخت مایع است اما به 

دلیل مصرف زیاد گاز در سایر بخش ها و تقاضای باال سهم نیروگاه ها کم می شود.

معاون وزیر راه و شهرس��ازی با تش��ریح جزئیات جدید از 
پرداخت آورده متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن گفت: 
س��ود وام قانون جهش تولید برای 3 دهک  اول 5درصد 
اس��ت. محمود محمودزاده با اش��اره به برنامه س��اخت 
۴میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن 
)قانون جهش تولید مسکن( اظهار کرد: بانک های عامل 
وام 250 تا ۴50 میلیون تومانی قانون جهش تولید مسکن 
را که مصوبه ش��ورای پول و اعتبار را دارد بر اس��اس سود 
شورای مذکور که 1۸ درصد است، تقسیط می کنند. وی 
تصریح کرد: اما مابه التفاوت این سود توسط صندوق ملی 
مسکن پرداخت می شود. وی در پاسخ به این پرسش که 
مابه التفاوت چه میزانی است، ابراز کرد: این مابه التفاوت 
برای گروه های مختلف، متفاوت است. طی هفته آینده در 
رابطه با جدول مابه التفاوت سود تسهیات قانون جهش 
تولید مس��کن اطاع رسانی خواهیم کرد. معاون مسکن 
و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با اعام این که سود 
این تسهیات برای دهک های یک تا 3 بالغ بر 5 درصد 
اس��ت، گفت: برای دهک های درآمدی دیگر بر اس��اس 
توان پرداخت و توان مالی تنظیم شده است. محمودزاده 
تصری��ح کرد: آورده اولی��ه متقاضیان طرح نهضت ملی 
مسکن برای دهک های اول تا سوم درآمدی 20 میلیون 
تومان پیش بینی ش��ده اس��ت و برای سایر دهک ها هم 
مانند قبل این آورده ۴0 میلیون تومان است. وی اضافه 
کرد: این پول برای ثبت نام اولیه است و مابه التفاوت بین 
تسهیات و قیمت تمام شده طی 5 مرحله که در قرارداد 

می آید از متقاضیان دریافت می شود.
وی تأکید کرد: بافاصله پس از تأیید صاحیت  متقاضیان، 
به آنها اعام می ش��ود که بدون مراجعه به بانک افتتاح 
حس��اب کنند. پس از آن ش��ماره حساب از طریق پیامک 
به اطاع متقاضیان می رسد و آنها بایستی آورده اولیه را 

به صورت الکترونیک به حساب خودشان واریز کنند.
معاون وزیر راه و شهرس��ازی با بیان این که متناس��ب با 

پیش��رفت فیزیکی تس��هیات و آورده به پروژه تزریق 
می ش��ود، اظه��ار ک��رد: اآلن نمی توانی��م آورده قطعی 
متقاضیان را اعام کنیم چراکه پروس��ه س��اخت  واحدها 
حدود یک س��ال و نیم زمان می برد تا قیمت تمام ش��ده 
مش��خص ش��ود اما در مجموع قیم��ت واحدهای طرح 
نهض��ت ملی مس��کن فاصله معناداری با ش��رایط بازار 

خواهد داشت.
محمودزاده با تأکید بر این که "تاش کرده ایم تسهیات 
را افزای��ش دهی��م تا متقاضی��ان آورده کمتری پرداخت 
کنند"، یادآور ش��د: عاوه بر اخذ مصوبه ش��ورای پول و 
اعتبار برای تسهیات قانون جهش تولید مسکن، روی 
حوزه مصالح ساختمانی فعالیت های ویژه ای در حال انجام 
است که قیمت نهاده های ساختمانی پروژه ها را با قیمت 
مناسب و شرایط بهتری تأمین کنیم، به این ترتیب قیمت 
تمام شده واحدهای مذکور ارزان تر می شود. وی با اشاره به 
این که برخی موارد قانونی نیز باعث کاهش قیمت خواهد 
شد، گفت: به عنوان مثال میزان مالیات به ازای هر واحد 
مسکونی یک میلیون تومان و شامل مالیات تمام مراحل 
ساخت وس��از اس��ت. وی اضافه کرد که در صدور پروانه 
س��اختمانی،  خدمات فنی، مهندسی و... تخفیفاتی برای 

متقاضیان در نظر گرفته شده است.

ثبت ن���ام متقاضیان نهضت ملی مس���کن از  � 
مرز یک میلیون نفر گذشت

همچنین طبق تازه ترین آمار ارائه شده توسط وزارت راه 

و شهرسازی، یک میلیون و 3۹ هزار و ۸0 نفر در سامانه 
نهضت ملی مس��کن ثبت نام کردند. طبق تازه ترین آمار 
ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی تاکنون بیش از 
یک میلیون و 3۹ هزار و ۸0 نفر در س��امانه نهضت ملی 

مسکن ثبت نام کردند. 
نهضت ملی مس��کن یکی از سیاست های کان دولت 
س��یزدهم در حوزه مس��کن اس��ت که بر اس��اس این 
سیاست، احداث ۴ میلیون واحد مسکونی در ۴ سال در 
برنام��ه ای��ن دولت قرار گرفته اس��ت. متقاضیان واقعی 
مسکن می توانند با داشتن چهار شرط تأهل و سرپرست 
خانوار بودن، حداقل س��ابقه 5 س��ال س��کونت در شهر 
موردتقاض��ا، فاقد مالکی��ت خصوصی و در نهایت عدم 
استفاده از امکانات دولتی از اول انقاب در حوزه مسکن، 
نسبت به ثبت نام اقدام کنند. بر اساس این قانون، زنان 
خودسرپرست مشروط به داشتن حداقل 35 سال سن، 
معلوالن جس��می و حرکتی با 20 س��ال سن، می توانند 
در قانون جهش تولید مس��کن )نهضت ملی مس��کن( 

مشارکت داشته باشند. 
همچنین، قانون برای سرپرستان خانوار، محدودیت سنی 
نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست خانوار تعریف 
می شوند و برای قانونگذار متأهل یا سرپرست خانوار بودن 
ماک است. در عین حال، زنان و مردان سرپرست خانوار 
که به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و 
سرپرست فرزندان خود هستند خانوار تلقی شده و بدون 

ماک سن می توانند ثبت نام کنند. 
 saman.mrud.ir یادآور می ش��ود، س��امانه ثمن به نشانی
یک ماه بعد از اباغ قانون جهش تولید مس��کن توس��ط 
رئیس جمه��ور و از 2۸ مهرم��اه ب��ه منظور ثبت نام و پایش 
متقاضیان واقعی مس��کن آغاز به کار کرد. متقاضیان این 
امکان را دارند تا طی یک ماه و حداکثر تا 2۸ آبان با داشتن 
چهار شرط عنوان شده نسبت به تقاضای خود برای مسکن 

اقدام کنند.

آورده متقاضیان  طی ۵ مرحله پرداخت می شود
سود وام طرح ملی مسکن برای 3دهک اول ۵ درصد   

بر اس��اس اظهارات مس��ئوالن وزارت راه و شهرس��ازی یکی از بزرگترین موانع سر راه 
ساخت راه های کشور مشکل تامین قیر و افزایش قیمت آن بوده و به گفته معاون وزیر 
راه وشهرسازی آسفالت بیش از 500 کیلومتر جاده با همین مشکل دست به گیربان 
اس��ت. مش��کل افزایش قیمت ناگهانی و بس��یار زیاد قیر که طی دو سال گذشته شش 
برابر و در 20 سال گذشته ۴00 برابر شده است،  مصرف آن را در کشور با اختال مواجه 
کرده و بسیاری از پروژه های عمرانی کشور که عمدتا از سوی بخش های دولتی در 

دست اجرا یا مدیریت است به دلیل همین مسائل با کندی و توقف مواجه شده اند.

خیراله خادمی -معاون وزیر راه و شهرس��ازی و مدیرعامل ش��رکت  س��اخت و توسعه 
زیربناهای حمل و نقل کش��ور- روز گذش��ته در حاش��یه همایش ملی و نمایشگاه قیر، 
آسفالت و ماشین آالت درباره مشکل قیر و تامین آن برای پروژه های راه سازی اظهار 
کرد: هر سال تولید و مصرف آسفالت در کشور به دلیل افزایش قیمت قیر کاهش پیدا 
می کند به گونه ای که از تولید 12 میلیون تن آسفالت در سال 13۹5 به 6 میلیون تن 
در سال گذشته رسیده و از سویی دیگر طی 1۸ ماه گذشته قیمت قیر 6 برابر افزایش 

پیدا کرده و از 2 میلیون تومان به 12 میلیون تومان به ازای هر تن رسیده است. 

راه سازی در ایران در گیر و دار مشکالت قیر
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فراهم شدن نقل و انتقال خودرو در بازار 
 مدیرعامل س��ایپا با اش��اره به امکان پذیر ش��دن فک رهن 
خودروهای عرضه شده به مشتریان گفت: با اجرای این طرح، 
نقل و انتقال رسمی چند ده هزار خودرو در بازار، آزاد می شود 
که به کاهش قیمت منجر می شود.به گزارش مهر، سید جواد 
سلیمانی اظهار کرد: آزاد شدن نقل و انتقال محصوالت عرضه 
ش��ده در دو س��ال اخیر، باعث می ش��ود به بخشی از تقاضاهای 
موجود در بازار پاسخ داده شود که این امر تعدیل و کاهش قیمت 
ه��ا در ب��ازار آزاد را به دنبال خواهد داش��ت.وی گفت: افزایش 
قیمت کارخانه ای محصوالت سایپا متأثر از تورم بخشی جامعه 
و با محاس��به نرخ تورم و تغییر بهای مواد اولیه مورد نیاز تولید 
صورت گرفته و تا انتهای سال جاری، برای تمام تعهدات قبلی، 
شاهد افزایش قیمت مجدد نخواهیم بود.سلیمانی افزود: قیمت 
محصوالت عرضه ش��ده در طرح های پیش فروش س��ایپا که 
موعد تحویل آنها در سال جاری باشد با قیمت های فعلی تحویل 
داده خواهد شد اما قطعا -حتی با وجود هرگونه تورم- افزایش 

قیمت دیگری برای این تعهدات نخواهیم داشت. 

گران فروشی و تقلب مهمترین تخلف 
 معاون بازرسی سازمان صمت استان بوشهر گفت: گران فروشی 
و تقلب مهمترین تخلف اصناف در اس��تان بوش��هر اس��ت.به 
گ��زارش مه��ر، رضا جمالی در جمع خبرنگاران اظهار داش��ت: 
شهروندان نقش مهمی در گزارش تخلفات صنفی دارند و انتظار 
داریم همکاری الزم را در این زمینه داشته باشند و تخلفات را 
گزارش دهند.وی اضافه کرد: طی هفت ماهه نخس��ت امس��ال 
دو هزار و 10۴ مورد شکایت پیرامون کاال و خدمات از طریق 
واحد رس��یدگی به ش��کایات این س��ازمان و ادارات تابعه اخذ و 
رس��یدگی ش��ده است.جمالی با اشاره به اینکه 5۹0 فقره منجر 
به کش��ف تخلف و تنظیم گزارش بازرس��ی ش��ده است افزود: 
هزار و 335 مورد غیر متخلف تشخیص داده شده و تعداد 1۷۹ 
فقره ش��کایت نیز منجر به مصالحه ش��ده است.وی با اشاره به 
اینکه در بخش کاال بیش��ترین گزارش ها مربوط به انواع نان، 
مرغ گرم، میوه و س��بزی، پوش��اک، موبایل، سیمان است ادامه 
داد: در ح��وزه خدم��ات نی��ز مربوط به تعمیرات خودرو س��بک، 
آرایش��گاه ها، تعمیر لوازم برقی و خانگی، مش��اورین اماک، 
نصب آسانس��ور، تعمیر موبایل اس��ت.معاون سازمان صنعت، 
معدن و تجارت اس��تان بوش��هر گران فروش��ی، تقلب، ضرر و 
زیان، عدم رعایت دس��تورالعمل های بهداش��تی، کم فروش��ی 
و ع��دم انجام تعهدات به ش��اکی ب��ه عنوان مهمترین تخلفات 

کشف شده اشاره کرد.

افزایش ۱6۰۰ درصدی سهام ایران خودرو دیزل 
 مع��اون اقتص��ادی مدیرعام��ل گروه صنعتی ای��ران خودرو از 
افزایش 1631 درصدی سهام ایران خودرو دیزل با رای سهام 
داران در مجم��ع عموم��ی فوق الع��اده این ش��رکت خبر داد.به 
گزارش ایلنا شهاب الدین شمس گفت: برمبنای تصمیم سهام 
داران ایران خودرو دیزل، سرمایه این شرکت از ۴،۹۸۹ میلیارد 
ری��ال ب��ه ۸6،361 میلیارد ریال افزایش یافت.وی اضافه کرد: 
براساس تصمیمات این مجمع، در مرحله نخست از مبلغ ۴،۹۸۹ 
میلی��ارد ری��ال به 36،361 میلیارد ریال )حدود 30 هزار میلیارد 
ری��ال( از مح��ل م��ازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و مرحله دوم از 
36،361 میلیارد ریال به ۸6،361 میلیارد ریال )حدود 50 هزار 
میلیارد ریال( از محل مطالبات حال شده و آورده نقدی سهام 
داران اجرا خواهد شد.شمس از آغاز اجرای مرحله نخست این 
افزایش سرمایه از روز گذشته خبر داد و گفت: پس از دریافت 
مجوز ثبت از س��ازمان بورس و اوراق بهادار و ثبت ش��رکت ها، 
اعمال خواهد شد؛ مرحله دوم نیز بافاصله پس از ثبت سرمایه 
با برگزاری جلسه هیات مدیره و انجام تشریفات قانونی اجرایی 
خواهد ش��د .معاون اقتصادی ایران خ��ودرو این اقدام را عاملی 
برای اصاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده 1۴1 قانون 
تجارت شرکت ایران خودرو دیزل دانست و گفت: عملکرد شش 
ماهه امس��ال ایران خودرو دیزل، حکایت از رش��د س��ودآوری و 
خروج از زیان دهی این شرکت دارد که افزایش سرمایه مصوب 
نی��ز عامل��ی در جهت بهبود و افزای��ش ارزش بازار و همچنین 

سودآوری این سهم ارزیابی می شود.

رییس سازمان ملی استاندارد انتخاب شد
 مهدی اسام پناه به عنوان رئیس سازمان ملی استاندارد انتخاب 
ش��د. به گزارش باش��گاه خبرنگاران او دارای مدرک دکترای 
HRM دانش��گاه عامه طباطبایی اس��ت.از مهم ترین سوابق 
کاری مهدی اس��ام پناه می توان به مش��اور معاونت پارلمانی 
و حقوقی ریاس��ت جمهوری، مش��اور عالی معاون توسعه منابع 
انس��انی و پش��تیبانی وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیر کل 
امور صنایع نساجی و پوشاک در وزارت صنعت، معدن و تجارت 
اش��اره کرد.اس��ام پناه به عنوان دس��تیار و مشارو ارشد معاون 
توسعه مدیریت، هماهنگی و امور پشتیبانی وزارت ارتباطات و 
فن آوری اطاعات، مشاور معاونت امور مجلس و فراسازمانی 
شورای عالی انقاب فرهنگی و مدیر کل امور مجلس شورای 

عالی انقاب فرهنگی هم فعالیت کرده است.
 

خرید قطعات با ایساکوکارت
 مدیر توس��عه فروش و صادرات ایس��اکو ایس��اکو گفت: خرید 
قطعات در سراسر کشور با استفاده از ایساکوکارت فراهم شده 
و در نمایندگی ها امکان دریافت هر گونه خدمتی که خودرو نیاز 
دارد وجود دارد.به گزارش  باشگاه خبرنگاران ، مهدی برازجانی 
بیان کرد: در حال حاضر با حضور بانک قرض الحسنه رسالت 
در فرایند تس��هیات به این محصول رس��یده ایم که رانندگان  
بدون هیچ دغدغه ای از خدمات این طرح استفاده کنند.این مقام 
مس��ئول گفت: ش��رکت ایساکو در قیمت مصوب قطعات تاکید 
دارد که قطعات با قیمت یکس��ان باید خدمت مش��تریان ش��ود. 
کلیه فروش��گاه ها  و نمایندگی مجهز به دس��تگاه ثبت تراکنش 

ایساکو شده اند و محدودیتی در آن ندارد.

  گروه صنعت: در شرايطی كه بازار خودرو آشفته است و قيمتها 
دايم در حال افزايش است، دو خودروساز بزرگ به بهانه های 
گوناگون محصوالت خود را ارايه نمی كنند، اما زمانی دليل بهانه 
تراشی های دو خودروساز بزرگ روشن می شود كه قيمت اين 

دو خودروساز افزايش سوال برانگيزی دارد.

۱۴۰ � هزار دستگاه خودرو دپو شده 
در این رابطه رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز گفت: 
با فرض اینکه یک ماه هم خودروسازان عرضه را افزایش دهند اما 
اگر ماه بعد نتوانند تداوم آن را حفظ کنند باید دوباره منتظر افزایش 
قیمت باشیم. در یک هفته اخیر بین 10 تا 15 درصد افزایش قیمت 
در بازار خودرو داشته ایم.ابراهیم مددیان در گفت وگو با ایلنا در مورد 
آخری��ن وضعی��ت بازار خودرو اظهار کرد:  بازار خودرو در وضعیت 
فعلی درگیر تورم و رکود تومان است. در واقع یک شرایط رکود 
تورمی در بازار حاکم است. روز به روز به قیمت ها اضافه می شود 
درحالی که در عمل معامله ای انجام نمی شود و قیمت ها تنها روی 
کاغ��ذ افزایش می یاب��د. وی ادامه داد: کانال های خودرویی هم 
به این موضوع دامن زده و مدام قیمت های باال اعام می کنند. 
میزان معامله حدود 10 تا 20 درصد اس��ت که آن هم مربوط به 
مصرف کنندگان نیست بلکه بیشترز با هدف سرمایه گذاری و از 

ترس افزایش بیشتر قیمت خودرو است.

عرضه قطره چکانی باعث گرانی � 
رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی تبریز با انتقاد از کاهش 
عرضه از طرف خودروس��از افزود: از طرف دیگر خودروس��ازان 
عرض��ه را کاه��ش داده اند، وقت��ی چند ماه میزان عرضه کاهش 
می یابد همین اتفاقات هم رخ می دهد. پژو 206 که چند ماه پیش 
1۹5 میلیون تومان قیمت داش��ت و مش��تری هم برای آن نبود؛ 
در این مدت به صورت قطره چکانی به بازار عرضه شد و نتیجه 
این بود که االن به قیمت 265 میلیون تومان رسیده است. یعنی 
در ع��رض ۴ م��اه قیم��ت این خ��ودرو ۷0 میلیون تومان افزایش 
را تجربه کرده اس��ت.مددیان گفت: 1۴0 هزار دس��تگاه خودرو 
در پارکینگ ها دپو ش��ده اس��ت و می گویند علت این کار نقص 
فنی اس��ت، در حالی که به نظر اینطور نمی رس��د و انگار منتظر 
افزایش قیمت هستند. اگر این خودروها وارد بازار می شدند این 
وضعیت پیش نمی آمد.رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی 
تبریز تصریح کرد: خودروسازان می خواهند با افزایش قیمت، نرخ 
خودروی تولیدی را به حاشیه بازار نزدیک کنند تا دست دالالن از  
بازار کوتاه شود. اما این امر تنها زمانی محقق می شود که عرضه 
به صورت مداوم افزایش یابد. نباید اینطور باش��د که بعد از یک 

ماه افزایش عرضه این روند را قطع کنند. کمبود بازار باید جبران 
ش��ود در غی��ر ای��ن صورت هر چند م��اه یک بار عرضه را کاهش 
می دهن��د و بع��د از اینکه در بازار قیمت ها افزایش یافت، خود نیز 

نرخ های خودرو را افزایش می دهند.

واکنش بازار به گرانی های رسمی � 
وی در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر افزایش قیمت در محصوالت 
دو خودروس��از بزرگ بر بازار گفت: افزایش قیمت خودروس��ازان 
از سود ثبت نام کنندگان کم می کند اما قطعا بازار به آن واکنش 
نش��ان می دهد. پراید 111 دیروز 1۷0 میلیون قیمت خورده بود 
پراید 131 به 150 میلیون تومان رسیده است. با فرض اینکه یک 
ماه هم خودروسازان عرضه را افزایش دهند اما اگر ماه بعد نتوانند 
تداوم آن را حفظ کنند باید دوباره منتظر افزایش قیمت باش��یم. 
در ی��ک هفت��ه اخیر بین 10 ت��ا 15 درصد افزایش قیمت در بازار 
خودرو داش��ته ایم.مددیان با اش��اره به نرخ روز خودرو خاطرنشان 
س��اخت: امروز پراید 111 حدود 1۷0 میلیون تومان، پراید 131 
ح��دود 150 میلی��ون تومان، تیبا 1 به میزان 165 میلیون تومان، 
کوییک 1۸2 میلیون تومان، پژو ۴05 حدود 250 میلیون تومان، 
سمند LX 26۴ میلیون تومان، EF۷ یک گانه سوز 2۸5 میلیون 
و دوگانه س��وز 310 میلیون تومان، تیوفایو که تا 1 ماه پیش بین 
300 تا 305 میلیون تومان بود 3۴2 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 

2 ح��دود 26۴ میلی��ون تومان و پژو پارس 312 میلیون تومان در 
بازار قیمت خورده اند.

آغاز فروش فوق العاده با قیمتهای جدید � 
برای آنکه از نیت خودروس��ازان با خبر ش��ویم کافی اس��ت بدانیم 
گروه صنعتی ایران خودرو در حالی بیست و پنجمین طرح فروش 
فوق العاده چهار محصول خود را از  چهارشنبه آغاز کرد که افزایش 
قیمت های جدید را برای چهار محصول عرضه شده در این طرح 
اعمال کرده است.این طرح درحالی آغاز شده است که قیمت چهار 
محصول عرضه ش��ده ش��امل راناپاس، پژو 20۷ دس��تی سقف 
شیشه ای  و دناپاس توربوشارژر اتوماتیک با موعد تحویل حداکثر 
سه ماهه و پژو 206 تیپ 2 با موعد تحویل ۴5 روزه از محل افزایش 

تولید ومازاد بر تعهدات و قیمت های قطعی عرضه شده است. 

افزایش 2۰ � درصدی تیراژ تولید
در شرایطی که بازار بحرانی شد و خودروسازان نیز از این آشفته بازار 
با گران کردن خودرو سود کانی برده اند، مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو با بیان اینکه طبق تصمیم وزارت صمت، از هفته آینده 
تیراژ تولید روزانه ایران خودرو به بیش از 2500 دستگاه خواهد رسید 
که نسبت به برنامه مصوب، روزانه 20 درصد افزایش تیراژ خواهیم 
داش��ت، پیش��نهاد کرد مشتریان برای خرید از بازار عجله نکنند.به 

گزارش ایسنا فرشاد مقیمی با اشاره به نتایج اصاح قیمت خودرو و 
واقعی سازی آن و رفع این مانع بزرگ در تولید خودرو از سوی وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، خروج از زیان و حفظ حقوق ذی نفعان و 
مشتریان ایران خودرو را از نتایج این اقدام دانست و گفت: با فروش 
خودرو به قیمت واقعی و افزایش عرضه به بازار، قیمت های کاذب 
فعلی در بازار خودرو نیز تعدیل خواهد شد.مدیرعامل گروه صنعتی 
ایران خودرو افزود:  از سوی دیگر افزایش مقیاس تولید، سبب کاهش 
هزینه ها و بهای تمام شده تولید در بلندمدت خواهد شد که به نفع 
مشتریان خواهد بود.وی با بیان اینکه از هفته آینده تیراژ تولید روزانه 
ایران خودرو از میانگین 2000 دس��تگاه به 2500 دس��تگاه افزایش 
خواهد یافت، تصریح کرد: تا پایان سال 100 هزار دستگاه خودرو 
مازاد بر تعهدات عرضه خواهیم کرد که سبب ایجاد آرامش بیش تر 
در بازار خواهد شد.  تیراژ تولید در گروه صنعتی ایران خودرو در آستانه 
عبور از 300 هزار دس��تگاه تولید از ابتدای امس��ال قرار دارد.  طبق 
برنامه ای که توسط وزیر صمت اباغ شده،   از هفته آینده تیراژ تولید 
روزانه را به بیش از 2500 دس��تگاه افزایش خواهیم داد.مقیمی از 
حذف شرط سند در رهن در طرح های فروش ایران خودرو خبر داد 
و گفت: از هفته آینده به فروش خودرو با سند آزاد اقدام خواهیم کرد 
و مالکان خودروهای فروش رفته در طرح های گذشته نیز می توانند 
از طریق نمایندگی ها نسبت به فک رهن اسناد خودرو اقدام کنند. 
روش اجرای این طرح از طریق پیامک به مشتریان اطاع رسانی 
خواهد شد.مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو از اجرای طرح های 
متنوع فروش محصوالت به صورت مستمر از هفته آینده خبر داد 
و گفت: روش های فروش به صورت تحویل ۴5 و ۹0 روزه در کنار 

طرح های پیش فروش یکساله به اجرا گذاشته خواهد شد.

برای خرید خودرو عجله نکنید � 
وی ضمن دعوت مشتریان به آرامش و عدم شتابزدگی درخصوص 
تصمیم برای خرید خودرو از بازار با قیمت های کاذب، خاطرنشان 
ک��رد:  در آینده نزدیک ش��اهد کاهش الته��اب بازار خواهیم بود 
و مش��تریان می توانند با خیالی آس��وده نس��بت به خرید خودرو 
اقدام کنند.این مدیر خودروس��از افزایش سودآوری شرکت های 
خودروساز،  رونق بازار بورس و حفظ منافع سهامداران را از دیگر 
نتایج رفع موانع حاصل از اصاح قیمت ها دانست و افزود: در آینده 
با تامین نقدینگی کافی و بهبود شرایط مالی، اجرای پروژه های 
توسعه محصول در گروه صنعتی ایران خودرو سرعت بیش تری 
خواهند گرفت و ش��اهد طراحی و توس��عه محصوالت بهتر و با 
 ،K125 کیفیت باالتر خواهیم بود.   از جمله این پروژه ها، محصول
خودرویی نیم شاسی و CUV با امکانات روز و ظاهر زیبا خواهد 

بود که تا پایان سال آینده آماده تولید انبوه می شود.

سایپا و ایران خودرو باعث بحران بازار هستند 

گرانی در دستور کار خودروسازان

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

مواد اولیه  نامناسب باعث لوازم خانگی  بی کیفیترشد ۱۱ درصدی تولید لوازم خانگی بزرگ 
معاون امور صنایع وزارت صمت گفت: خودباوری و خوداتکایی در صنعت لوازم خانگی 
شکل گرفته است. به گزارش مهر مهدی صادقی نیارکی در نشست بررسی و تبادل 
نظر درباره مسائل روز صنعت لوازم خانگی اظهار کرد: صنعت لوازم خانگی در سال ۹6 
نزدیک به 11 میلیون دستگاه تولید داشت که عمده آنها تحت لیسانس برندهای خارجی 
در کشور تولید می شد که پس از اعمال تحریم ها این رقم به هشت میلیون دستگاه در 
سال ۹۷ کاهش پیدا کرد.وی با اشاره به تکیه بر توان داخلی و توسعه ظرفیت برندهای 
ملی، گفت: در سال های قبل خودباوری و نگاه به ظرفیت های درون تقویت و توان فنی 

مهندسی بازپروری شد و در سال ۹۹ عدد تولید ما به 15 میلیون دستگاه در سال رسید.صادقی نیارکی خاطرنشان کرد: امسال 
نیز تولید 16 میلیون و 500 هزار دستگاه انواع لوازم خانگی برنامه ریزی شده است و رصد وضعیت تولید لوازم خانگی بزرگ 
در نیمه نخست امسال رشد حدود 11 درصدی را نشان می دهد.وی بیان داشت: همچنین شاهد افزایش سرمایه گذاری در 
این بخش از سوی بنگاه های فعال هستیم.معاون امور صنایع وزارت صنعت تاکید کرد: الزم است نیازهای بازار برآورده و 

حقوق مصرف کنندگان از نظر قیمت و کیفیت از سوی تولیدکنندگان این بخش بیش از پیش رعایت شود.

مدیر کل دفتر صنایع غیر فلزی وزارت صمت گفت: استفاده از مواد اولیه نامناسب می تواند 
ابن تفکر را ایجاد کند که لوازم خانگی داخلی کیفیت الزم را ندارد.محسن صفدری در 
گفت وگو با  باشگاه خبرنگاران، کمبود نوع خاصی از پلیمر به نام ABS در تولید لوازم 
خانگی را تایید کرد و گفت: متولی رسیدگی به موضوع لوازم خانگی دفتر صنایع فلزی، 
لوازم خانگی و تجهیزات پزشکی وزارت صمت است، اما موضوع پلیمر و تامین آن بر 
عهده ما قرار دارد. ما دو شرکت تولید کننده پلیمری به اسم ABS داریم که در داخل 
یخچال به کار برده می شود.او با اشاره به محدودیت تولید این محصول در کشور  ادامه 

داد: از بین این دو شرکت تولید کننده پلیمر ABS در کشور، تنها  یکی از آن ها گرید خاص مورد نیاز صنایع لوازم خانگی را 
تولید می کند.صفدری  درباره علت کمبود این محصول در داخل کشور و محدودیت در تولید آن بیان کرد: بخش عمده ای 
از مواد اولیه تولید این نوع ABS به خارج از کشور وابسته است؛ به همین دلیل اغلب در تولید آن با چالش مواجه هستیم. 
این گرید خاص بر اساس نیاز واحد های تولید یخچال تولید می شود. با توجه به افزایش تولید در صنعت لوازم خانگی بدون 

شک نیاز به این ماده هم افزایش پیدا می کند.

رئيس اتاق اصناف از راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند خبرداد 

گزارش گیری سریع از روند بازرسی
     رئیس اتاق اصناف ایران گفت: راه اندازی نرم افزار بازرسی هوشمند 
و ثبت تخلفات صنفی در محل واحد صنفی یکی از مواردی است که 
اتاق اصناف ایران در نظر دارد با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی 
و وزارت صمت به مرحله اجرا در آورد. به گزارش مهر سعید ممبینی 
ادامه داد: از جمله مزایای راه اندازی این نرم افزار، رصد اقدامات 

بازرسان و گزارش گیری سریع از روند بازرسی است.
رئیس اتاق اصناف ایران افزود: متاسفانه دولت طی سال های اخیر، 
علی رغم دس��تور صریح قانون در تبصره ۷ ماده ۷2 قانون نظام 
صنفی از پرداخت سهم یک سومی اصناف از درآمدهای حاصل 
از جرائم صنفی پرهیز کرده است و هیچ گونه حمایتی از بازرسان 

اتحادیه ها و اتاق های اصناف که تخصصی ترین بازرسان به لحاظ 
شناخت از کاال و خدمات هستند، نمی شود. پیگیری این موضوع را 
بارها از وزارت صمت خواستار شده ایم و در جلسه روز گذشته نیز بر 
مشکات ایجاد شده به موجب عدم تخصیص این بودجه به اتاق 

اصناف ایران را در وزارت دادگستری تشریح کردیم.
وی گفت: از دیگر موارد مطروحه در این نشست، عدم دسترسی 

تشکل های صنفی به نتیجه پرونده های متشکله از تخلفات صنفی 
است. به این معنا که اگرچه بازرسان اصناف با وجود محدودیت 
شدید منابع مالی، در کشف تخلفات با دولت همکاری می کند اما 
از نتیجه پرونده ها و میزان جرائم اختصاص یافته مطلع نمی شوند. 
به عبارت بهتر، اصناف حتی از میزان دقیق سهم یک سومی خود 
)مطابق تبصره ۷ ماده ۷2 قانون نظام صنفی( آگاه نیستند. این در 

حالی است که همکاری و اعتماد بین دولت و بخش خصوصی باید 
دو طرفه باشد. ما انتظار داریم در مقابل همکاری با دستگاه های 
نظارتی که البته بر اساس تکلیف قانونی انجام می دهیم، به همان 

نسبت، دولت نیز با تشکل های صنفی همکاری کند.
ممبین��ی اظه��ار کرد: آموزش و تقویت هیات های رس��یدگی به 
تخلفات صنفی از دیگر پیشنهادات ارائه شده در این نشست بود. 
در واق��ع نماین��دگان اصن��اف در این هیات ه��ا باید از قوانین قضا 
آگاهی بیشتری یابند و در مقابل نمایندگان دادگستری نیز باید از 
موضوعات صنفی بیش از پیش مطلع شوند تا پرونده ها با کیفیت 

و دقت باالتری بررسی شود.

 طبق گفته مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی 
افزایش قیمت های پوش��اک زمس��تانی عمدتاً ناشی از 
افزای��ش قیم��ت جهانی مواد اولیه ابتدای زنجیره تولید، 
نرخ ارز و نیز هزینه های سربار تولید است و محدودیتی 

برای تامین مواداولیه از محل واردات وجود ندارد.
ب��ه گ��زارش ایس��نا، اخیرا عضو هیئت مدی��ره اتحادیه 
تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از افزایش میانگین 
۴0 درصدی قیمت پوشاک زمستانی خبر داد و گفت که 
افزایش قیمت در پارچه هایی که مواد اولیه داخلی دارند 
بیشتر بوده و علت این وضعیت تصمیمات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت در زمینه محدودیت واردات برخی از این 
مواد است، تا جایی که برخی مواد اولیه تولید داخل افزایش 

قیمت بیش از 100 درصدی داشته اند.
البت��ه به گفت��ه او عاوه بر محدودیت واردات مواد اولیه 
داخل��ی، در زمین��ه واردات نخ و پنبه رانت و انحصارهای 
عجیب و غریب وجود دارد که دلیل دیگر افزایش قیمت 

بیشتر مواد اولیه داخلی از خارجی است. 
به دبنال انتشار این خبر مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و 
سلولزی گفت: در حال حاضر واردات پنبه دارای محدودیت 
خاصی نیست و مرجع بررسی ثبت سفارشات مربوطه نیز 
وزارت جهادکشاورزی است. همچنین واردات الیاف یاد 
شده در شش ماهه ابتدایی سال جاری حدود 36 هزارتن 

و تقریباً معادل با مدت مشابه سال قبل بوده است.
افس��انه محرابی، با اش��اره به اینکه مهمترین مواداولیه 
زنجیره نساجی و پوشاک پنبه و پلی استر است، تصریح 
کرده که افزایش قیمت جهانی پنبه از حدود 1.60 دالر در 
سال گذشته به حدود 2.60 دالر درسال جاری و افزایش 
قیمت پایه عرضه چیپس پلی اتیلن ترفتاالت نس��اجی 
در بورس کاال از حدود 1۴ هزار تومان در مهرماه س��ال 
گذشته به حدود 2۴ هزار تومان در مهر ماه سال جاری، 

از دالیل رشد قیمت انواع نخ است.
او از تولید داخلی مناس��ب نخ های سیس��تم پنبه ای به 
می��زان ح��دود 2۸0 هزار تن در س��ال خب��ر داده و گفته 
که مدیریت واردات این محصول با رویکرد تنظیم گری 
در ط��ول زنجی��ره تولید و در چارچ��وب قواعد و ضوابط 
اباغ��ی ص��ورت می گیرد. بدین ترتیب ضوابط اباغی 
محدودیتی را برای واردات آن فراهم نکرده، به طوریکه 
میزان واردات نخ های مذکور در شش ماهه اول سالجاری 
با 2 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته همراه 

بوده است. 

 رئیس انجم�ن محصوالت دخانی گفت: در سال 1۴00 
فقط 1۴۸ هزار کیلوگرم تنباکوی معس��ل وارد ش��ده که 
یعنی میزان واردات ۸۸ درصد کاهش یافته است. مصرف 
تنباکوی معس��ل در ش��ش ماهه ابتدای امسال بر اساس 
برآوردهای انجام ش��ده، حدود 5000 تن بوده اس��ت. به 
این ترتیب با توجه به رقم 2۴۴۴ تن تولید این محصول 
و در ص��ورت واردات 150 تن��ی به کش��ور، در این مدت 
حدود 2500 تن تنباکو از مبادی غیررسمی وارد یا تولید 

جعلی شده است.
محمدرضا تاجدار در گفت وگو با ایس��نا، درباره وضعیت 
تولید سیگار در نیمه اول امسال گفت: بر اساس آمار مرکز 
برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات، تولید س��یگار معادل 
2۸ میلیارد و ۷26 میلیون نخ بوده که نس��بت تولید 25 
میلیارد و 122 میلیون نخ در مدت مشابه سال قبل، 1۴ 

درصد رشد داشته است.
ب��ه گفت��ه وی جزئی��ات ای��ن آمار نش��ان می دهد تمام 
شرکت های متوسط و کوچک با افت تولید مواجه شده اند 
و این شرکت های بین المللی هستند که رشد تولید دارند. 
همان طور که قبا هم پیش بینی شده بود، مالیات نخی 
که در سال 1۴00 اعمال شد، به تولید شرکت های کوچک 

و متوسط آسیب وارد کرده است.
رئی��س انجم���ن تولیدکنن���دگان، صادرکنن��دگان و 
واردکنن��دگان محصوالت دخانی با بیان اینکه مجلس 
شورای اسامی برای سیگار داخلی 250 تومان و برای 

تولی��د کنندگان خارجی 500 تومان مالیات نخی تعیین 
کرده اس��ت که این مس��ئله قیمت تمام ش��ده س��یگار و 
قیمت پایه فروش س��یگار در هر کدام از ش��رکت ها را 
باال برده و منجر به کاهش تولید شرکت های کوچک و 
متوسط داخلی شده، تصریح کرد که در مقابل سهم فروش 

شرکت های بین المللی افزایش می یابد.
تاجدار از تولید 2۴۴۴ تن تنباکوی معسل در شش ماهه 
اول امسال خبر داد و گفت که میزان تولید این محصول 
در سال جاری نسبت به تولید 66۹ تن در مدت مشابه سال 
قبل 263 درصد رش��د داش��ته است. البته در سال 13۹۹،  
حدود یک میلیون و 2۸5 هزار کیلوگرم تنباکوی معسل 
به کشور وارد شده است، اما با توجه به اعمال محدودیت 
ه��ای قانونی می��زان واردات کاهش یافت. محدودیت 
واردات تنباکوی معس��ل بر اس��اس حکم دیوان عدالت 
اداری انجام ش��د و ورود این کاال به کش��ور بعد از س��ال 

13۹۹ محدود شد.

تاجدار از كاهش88درصدی واردات خبردادمديركل صنايع نساجی، پوشاک و سلولزی مطرح كرد

مصرف 2500 تن تنباكوی قاچاق يا جعلیمحدوديتی برای تامين مواد اوليه از محل واردات نداريم 
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 فتاح در جلسه هیات مدیره مطرح کرد:

عملکرد مثبت بانک سینا در محرومیت زدایی
گروه بانك و بيمه: عليرضا مالحتی - رئيس بنياد مستضعفان 
انقالب اسالمی در جلسه هيات مديره بانك سينا گفت: بانك 
سينا با اقدام در جهت محروميت زدايی و كمك به نيازمندان، 
باقی الصاحات و آثار عملكردی مثبتی را برای مجموعه فراهم 

نموده است.
مهندس فتاح گفت: بانک س��ینا در امر قرض الحس��نه و تامین 
نیاز محرومان و اقش��ار آس��یب دیده،با تدوین برنامه های جامع 
و کام��ل و ارائه عملکرد مناس��ب و شایس��ته م��ی تواند ضمن 
توس��عه فرهنگ قرض الحس��نه به عنوان بانکی الگو در سطح 

جامعه شناخته شود.
رئیس بنیاد مس��تضعفان انقاب اس��امی با بیان آنکه قرض 
الحسنه به عنوان یک عمل اخاقی، منشاء آثار و برکات بسیاری 
اس��ت، تصریح کرد: با تقویت ش��اخص های اخاقی، انسانی و 
مومنانه، بانک سینا می تواند به پایگاه دینی قرض الحسنه ای 

و مردم دار تبدیل شود.
ایشان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوره مبارکه 
نحل که خداوند فرموده هرکس عمل شایسته ای انجام دهد او 
را به حیاتی پاک زنده می داریم، افزود: این همان حیات طیبه 
اس��ت که ضمن معامله با خدا در امر قرض دادن به محرومان 
در این دنیا نصیب انس��ان های صالح می ش��ود و بانک س��ینا با 
اق��دام در جه��ت محرومی��ت زدایی و کمک به نیازمندان، باقی 
الصاح��ات و آث��ار عملک��ردی مثبتی را ب��رای مجموعه فراهم 
نموده اس��ت. رئیس بنیاد مس��تضعفان انقاب اسامی در ادامه 
با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در راستای کمک به 
مس��تضعفان و محرومان تاکید کرد که با توجه به رس��الت ها و 
ماموریت های مورد انتظار بانک س��ینا، افزایش حمایت های 

این بانک از مستضعفان و محرومان ضرورت دارد.
مهن��دس فت��اح در بخش دیگری از س��خنان خ��ود با تاکید بر 

اهمیت نقش نظام بانکی در اصاح س��اختار اقتصادی کش��ور، 
گفت: چنانچه بانک ها اصاح ش��وند س��اختار اقتصاد کشور نیز 
بهبود و اصاح می شود. لذا عمده اصاح وضع اقتصادی کشور 
و مردم به عملکرد و سیاس��ت های بانکها بس��تگی دارد و این 
نهادها می توانند در راس��تای رونق و جهش اقتصادی کش��ور 

نقش موثری ایفا نمایند.
در ادامه دکتر ایمانی مدیرعامل بانک سینا ضمن ارائه گزارش 
عملک��رد ای��ن بانک طی ۷ ماهه منتهی به پایان مهر ماه گفت: 

با تاش و جدیت همکاران، عملکرد بانک س��ینا در ش��اخص 
ه��ای مختل��ف عملک��ردی از جمله در حوزه مانده س��پرده ها 
مطلوب بوده به طوری که تحقق 1۴۴ درصدی اهداف نسبت 
به بودجه مهرماه و دس��تیابی ۸۴ درصدی به اهداف در بودجه 

کل را شاهد هستیم.
دکت��ر ایمان��ی همچنین اف��زود: عملکرد بانک س��ینا در حوزه 
تس��هیات و تعه��دات نی��ز با توجه به برنامه پیش بینی ش��ده 
برای مهرماه و پایان س��ال، قابل قبول بوده که طی آن درصد 

تحقق بودجه مهرماه در مانده تس��هیات خالص 162 درصد، 
در حوزه تس��هیات پرداختی 120 درصد و در بخش تعهدات 
صادره ریالی 111 درصد است و در مجموع، تحقق بودجه کل 
س��ال 1۴00 ب��ه ترتیب در بخش ه��ای مذکور، ۹۴ درصد، ۷0 

درصد و 65 درصد بوده است.
دکتر ایمانی مدیرعامل بانک س��ینا با بیان آنکه بانک س��ینا در 
کنار توسعه فعالیت ها و جهش در اقدامات، استانداردها و نسبت 
های مالی را به خوبی مدیریت کرده است، گفت: نسبت مطالبات 
غیرجاری بانک طی سال گذشته ۴.1 درصد بوده که این رقم 
در پایان مهرماه به 3.۹ رس��یده اس��ت که با توجه به نس��بت 13 
تا 15 درصدی نسبت مطالبات در شبکه بانکی، عملکرد بانک 

سینا در این حوزه ستودنی است.
دکت��ر ایمان��ی ادامه داد: یک��ی از اهداف عمده این بانک تامین 
رضایتمندی ذینفعان به ویژه س��هامداران گرامی اس��ت که در 
این راستا بر اساس گزارش ها ۷۸ درصد سود سال 1۴00 بانک 

محقق شده است.
مدیرعامل بانک س��ینا در خصوص تس��هیات قرض الحسنه 
پرداختی و در جریان پرداخت بانک هم گفت: طی ۷ ماهه ابتدایی 
س��ال جاری حدود 1۹ هزار فقره تس��هیات قرض الحس��نه به 
واجدین شرایط پرداخت شده و حدود 10 هزار متقاضی نیز در 

مرحله دریافت تسهیات قرار دارند.
دکتر ایمانی مدیرعامل بانک سینا همچنین گزارشی از اقدامات 
بانک سینا در حوزه ترویج و توسعه بانکداری اسامی ارائه داد 
و افزود: بررس��ی ش��رعی و انطباق محصوالت و خدمات بانک 
س��ینا با موازین فقهی و ش��رعی و موازین بانکداری اس��امی 
و ارائ��ه راهکار مناس��ب و پیش��نهاد عملیات��ی جهت اصاح و 
بهب��ود محص��والت از این منظر یکی از اقدامات بانک در حوزه 

بانکداری اسامی است. 

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

تداوم و افزایش حمایت های بانک شهر از مدیریت شهرهابرگزاری همایش احسان و همدلی به میزبانی بانک پارسیان
همایش احس��ان و همدلی به میزبانی و حمایت بانک پارس��یان و مش��ارکت ستاد 
اجرایی فرمان حضرت امام )ره(، سازمان برنامه و بودجه، سازمان نوسازی توسعه 
و تجهیز مدارس کش��ور، بیمه ایران، بنیاد احس��ان، بنیاد رودکی و بانک توس��عه 

تعاون برای کمک به مردم زلزله زده اندیکا، اللی و بازفت برگزار شد.
بهرام هنرپرور، مدیر روابط عمومی بانک پارسیان، به نمایندگی از دکتر پرویزیان، 
مدیرعامل این بانک گفت: بانک پارس��یان در همه مقاطع به ویژه در زمان بروز 
حوادث و بر حسب وظیفه و رسالت مسئولیت های اجتماعی خود در کنار هموطنان 

خود حضور داشته است تا در شرایط سخت ناشی از حوادث و بحران ها بتواند اندکی از آالم آنان را بکاهد.
وی با اعام برخی از مصادیق مس��ئولیت های اجتماعی بانک از جمله طرح گازرس��انی به مناطق محروم گفت: 
بانک های خصوصی بر حس��ب وظیفه نوع دوس��تی همواره نس��بت به انجام مس��ئولیت های اجتماعی خود اهتمام 
الزم را داشته اند. دکتر حمید پورمحمدی معاون سازمان برنامه و بودجه ضمن قدردانی از دکتر کورش پرویزیان، 
مدیرعامل بانک پارسیان، گفت: امیدوارم بانک پارسیان عاوه برارائه کمک رسانی؛ محوریت بانک های خصوصی 

را نیز برعهده بگیرد و کمک های بانک های خصوصی را برای حل این مشکل نیز همسو کند.

معاون شعب و توسعه بازاریابی بانک شهر با اشاره به نقش تاثیرگذار و بی بدیل 
این بانک در کمک به توس��عه و آبادانی ش��هرها گفت: در تاش هس��تیم در سال 
جاری با افزایش حمایت از مدیریت ش��هرها، موانع موجود در پیش��رفت پروژه 

های شهری را مرتفع کنیم.
بهبود ساس��انیان افزود: طی س��ال های گذش��ته به واس��طه حمایت ها و تعامل 
بانک شهر با شهرداری ها ؛ اقدامات مناسبی در راستای افزایش خدمات رسانی 
ب��ه ش��هروندان در ح��وزه ه��ای مختلف به خصوص حم��ل و نقل عمومی انجام 

شده است.
ساس��انیان با اش��اره به بررس��ی درخواس��ت های مدیریت ش��هرها از این بانک در کوتاه ترین زمان ممکن، تصریح 
کرد: تاش کرده ایم در چارچوب مقررات بانک مرکزی و ضوابط ، دس��تورالعمل ها و خط مش��ی بانک خواس��ت 

شهرداری ها را محقق کنیم.
طی هفته های اخیر نیز نشس��ت های مهمی با ش��هرداران ش��هرهای مختلف و کانش��هرها برگزار و ضمن تاکید 

بر افزایش همکاری ها بر ادامه حمایت بانک از پروژه های شهری تاکید کرده ایم.

 تجلیل از رتبه های زیر 100 کنکور
 شاهد و ایثارگر

با حمایت بانک دی از 13 فرزند شاهد و ایثارگر حائز رتبه های 
زیر 100 کنکور سراسری سال 1۴00 تجلیل شد.

به گزارش روابط عمومی بانک دی؛ در مراسمی با حضور سید 
امیرحس��ین قاضی زاده هاشمی، معاون رییس جمهور و رییس 
بنیاد ش��هید و امور ایثارگران، محمدعلی زلفی گل، وزیر علوم، 
تحقیقات و فناوری، علیرضا کاظمی، سرپرست وزارت آموزش 
و پرورش، دکتر خدایی رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور، 
علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری 
مجلس و برات کریمی، مدیرعامل بانک دی، ششمین همایش 
سراسری تجلیل از حائزین رتبه های زیر 100 کنکور سراسری 

شاهد و ایثارگر، بدون احتساب سهیمه، برگزار شد.
در این مراس��م س��ید امیرحس��ین قاضی زاده هاش��می، معاون 
رییس جمه��ور و ریی��س بنیادش��هید و ام��ور ایثارگران، ضمن 
تبریک موفقیت فرزندان ش��اهد و ایثارگر در کنکور سراس��ری، 
بر لزوم حمایت همه جانبه از خانواده معزز ش��هدا و ایثارگران 
تأکید کرد و گفت: در تمامی دنیا برای خانواده های سربازان و 
فرماندهان نظامی کشته شده در جنگ امتیازات ویژه ای قائل 
می ش��وند تا جامعه دین خود را به فداکاری ها و رش��ادت های 

قهرمانان خود ادا کند.
در کشور ما نیز با تیزبینی و درایت امام خمینی)ره( توجه ویژه 
به خانواده معزز ش��هدا و فرزندان آن ها در قالب تأس��یس بنیاد 
شهید، تأسیس مدارس شاهد و برنامه ریزی برای پیشرفت این 
عزیزان عملیاتی شد. پرورش متخصصان متعهد یک موضوع 
راهبردی برای کش��ور اس��ت که باید بر مبنای این نگاه مسائل 
سهیمه های خانواده شاهد، مدارس شاهد و برنامه های مرتبط 

با جامعه هدف بازنگری شود.

 نشست صنعت بیمه و دستگاه قضا با حضور 
دکتر بهاری فر

نشس��ت رییس هیات رییس��ه س��ندیکای بیمه گران به همراه 
تعدادی از مدیران ارشد صنعت بیمه و مدیران حوزه معاون اول 
قوه قضائیه با موضوع بررسی و بحث و تبادل نظر در خصوص 

مشکات و چالش های موسسات بیمه ای برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه "ما"، در این نشست که با حضور 
دکتر بهاری فر رییس هیات رییس��ه، دکتر کریمی دبیرکل و 
تعدادی از اعضای سندیکای بیمه گران ایران و معاون معاون 
اول قوه قضائیه برگزار ش��د به موضوعات مختلف قضائی در 

صنعت بیمه پرداخته شد. 

نشانی اداره امور مالیاتی شماره واحد مالیاتی اصل مالیات به ریال درآمد یا  ماخذ مشمول مالیات )به ریال( منبع مالیاتی عملکرد سال شماره ملی شناسنامه/ ثبت نام مودی شماره پرونده ردیف

اداره امور مالیاتی بابل 122422 208/635/709 1/131/149/375 مشاغل 1395 2060586658 هانی عنایتی 1220 1

آگهی ابالغ اوراق مالیاتی
در اجرای ماده 208 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه سال 1366 بدین وسیله برگ  /برگ های تشخیص مالیات با مشخصات برگ های زیر به  مودی / مودیان ذیربط ابالغ می گردد تا ظرف سی روز از تاریخ 

درج این آگهی به اداره امور مالیاتی مربوطه مراجعه و نسبت به حل و فصل پرونده و تسویه حساب مالیاتی اقدام نمایند. در غیر اینصورت طبق موازین قانونی اقدام خواهد شد.

کیومرث محمدی – مدیر حسابرسی مالیاتی )معاون مدیر کل( بابل

اخطاریه - آقای محمدعلی اطهری فرزند غامرضا مجهول المکان همس��ر ش��ما 
برابر دادنامه ش��ماره 1۴00۹13۹000۹125۴۷۴ ش��عبه 5 دادگاه مارد با بذل 21۴ 
عدد سکه تقاضای ثبت طاق نموده است لذا الزم است ظرف مدت یک هفته پس 
از انتشار آگهی در این دفترخانه به آدرس مارد مارلیک خ دکتر حسابی نبش کوچه 
پرهام پ 2۴1 دفتر طاق 3 مارد حاضر شوید در غیر اینصورت طبق مقررات اقدام 

خواهد شد و اعتراض بعدی مسموع نخواهد شد.
سردفتر ازدواج 1 و طاق 3 مارد-آزادی

فقدان مدرک تحصیلی - مدرک دانشنامه پایان تحصیات دوره کاردانی  اینجانب ندا 
بوستانی فرزند رضا به شماره شناسنامه 56۷6 صادره از اهواز در مقطع کاردانی  -رشته 
مامایی به ش��ماره تاییدس��ازمان مرکزی1۴۸۷16503۷۸0 صادره از واحد دانشگاهی  

دزفول مفقود گردیده و فاقد اعتبار میباشد

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
 اداره ثبت اس��ناد و اماک حوزه ثبت ملک کوچصفهان هیات موضوع قانون تعیین 
تکلی��ف وضعی��ت ثبت��ي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع 
م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آئی��ن نام��ه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتي و اراضي و 
ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره 1۴006031۸02100006۴۴مورخ 
21 . ۷ . 1۴00 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلی��ف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رسمي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان 
 تصرف��ات مالکان��ه بامع��ارض متقاض��ی آق��ای جمش��ید محس��نی مخس��ری 
فرزند عطاءاله به شماره شناسنامه ۷۸6 صادره از رشت بشماره ملی 25۹12۸۹۴۷6 
در ششدانگ یک قطعه زمین به مساحت 53. ۷2۷ متر مربع پاک فرعی ۷62 مفروز 
و مجزی ش��ده از پاک 2۷۴ و 1۴0 فرعی از ۴6 اصلی واقع در پیرموس��ی خریداری 
از مالک رسمی مع الواسطه ورثه مرحوم حسین محمدزاده و آقای صفر محمدزاده و 
غامحس��ین بردبار حش��کوائی  محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 20۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول: 5. ۸. 1۴00تاریخ انتشار نوبت دوم: 20. ۸. 1۴00

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

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
 اداره ثبت اس��ناد و اماک حوزه ثبت ملک کوچصفهان هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي  آگهي موضوع ماده 3 
قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 1۴006031۸0210006۷۸مورخ 2۷ . ۷ . 1۴00 
هی��ات اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه 
بامعارض متقاضی آقای پرویز پردسری فرزند صفرمحمد به شماره شناسنامه 1۷56 
بش��ماره ملی 25۹1۴2256۷ صادره از رش��ت در شش��دانگ یک قطعه زمین مشتمل 
ب��ر اعی��ان احداثی به مس��احت ۴1. 2۹0 متر مرب��ع پاک فرعی 3۸۷ مفروز و مجزی 
ش��ده از پاک 15 فرعی از ۸ اصلی واقع در هندوانه پردس��ر خریداری از مالک رس��می 
آقای صفرمحمد پردس��ری محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در 
دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است 
در ص��ورت انقض��اي م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف 2066
تاریخ انتشار نوبت اول: 5. ۸. 1۴00تاریخ انتشار نوبت دوم: 20. ۸. 1۴00

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

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور  
 ح��وزه ثب��ت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگهي موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و 
اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره  1۴006031۸603006505 
م��ورخ 25. 6. 1۴00 هی��ات موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتي اراضي و 
س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه 2 رش��ت ، 
تصرفات مالکانه بامعارض خانم ثریا جعفری فرزند محمود به شماره شناسنامه 50۷ 
صادره از ترکمانچای در قریه کیژده در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر بنای 
احداثی به مساحت 0۹ . ۴۹۸ متر مربع پاک فرعی ۴100 از اصلی ۷۸ مفروز مجزی 
از پاک 1 و ۴ و ۴2 و ۷3 باقیمانده از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از 
مالک رسمی آقای محمدحسین برهانی مجرد محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع 
عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت 

به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند 
بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف 20۴5
تاریخ انتشار نوبت اول: 5. ۸. 1۴00تاریخ انتشار نوبت دوم: 20. ۸. 1۴00

سعید بدوی_رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه دو رشت

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
 اداره ثبت اس��ناد و اماک حوزه ثبت ملک خمام هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي آگهي موضوع ماده 3 قانون و 
ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد 
س��ند رس��مي برابر راي شماره 1۴006031۸015001۹۸۹ مورخ 26. ۷. 1۴00 هیات 
اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند 
رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ثبت ملک خمام تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی 
آقای ابراهیم رفیعی خواجکینی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۴0۴5 صادره از خمام 
در شش��دانگ یک قطعه زمین مش��تمل بر اعیان احداثی به مس��احت 50. 13 متر مربع 
بشماره پاک ۹52 فرعی از ۸ اصلی مفروز و مجزی شده از پاک 12 فرعی از ۸ اصلي 
واقع در زیرده خریداری از مالک رس��می آقای احمد رفیعی خواجکینی محرز گردیده 
است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 15 روز آگهي مي شود در 
صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم 
و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف 20۸۹
تاریخ انتشار نوبت اول: 6. ۸. 1۴00 تاریخ انتشار نوبت دوم: 20. ۸. 1۴00

محمد رجب پور دموچالی-رئیس ثبت اسناد و اماک خمام

آگه��ی فق��دان پرون��ده ثبت��ی پ��اک 1/12۷02 باقیمان��ده بخش ی��ک قطعه یک 
مسجدسلیمان

 نظ��ر ب��ه اینک��ه پرونده ثبتی پ��اک 12۷02 فرعی باقیمانده از یک اصلی بخش یک 
قطعه یک مسجدس��لیمان که س��ند مالکیت پاک مزبورتحت عنوان شش��دانگ یک 
دستگاه آپارتمان مسکونی ذیل شماره 13665 صفحه 1۹0 دفتر جلد ۸1 بنام خدیجه 
حیدری کاکش فرزند حسینعلی صادر و تسلیم گردیده است به دلیل نامعلومی مفقود 

گردیده و علیرغم جس��تجوی فراوان، س��ابقه ای از آن بدس��ت نیامده اس��ت. به منظور 
تشکیل پرونده المثنی بدین وسیله مراتب فقدان پرونده پاک فوق الذکرجهت اطاع 
عموم اعام می گردد. چنانچه ش��خص یا اش��خاصی اعم از حقیقی و حقوقی، مدعی 
انتقال عین یا منافع پاک مزبور بنام خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 
15 روز مستندات خود را به اداره ثبت اسناد و اماک مسجدسلیمان تسلیم نمایند. در 
غیر اینصورت پس از س��پری ش��دن مدت ذکر ش��ده، پرونده المثنی تشکیل و جانشین 

پرونده اصلی خواهد شد.
بی نیاز - رئیس ثبت اسناد و اماک مسجدسلیمان

آگهی فقدان پرونده ثبتی پاک 35/۴00 بخش یک قطعه 110 مسجدسلیمان
 نظ��ر ب��ه اینک��ه پرون��ده ثبت��ی پاک ۴00 فرع��ی از3 اصلی بخش ی��ک قطعه110 
مسجدس��لیمان که س��ند مالکیت پاک مزبورتحت عنوان شش��دانگ یک باب خانه 
ذیل شماره 1۴6۸۴ صفحه ۴01 دفتر جلد ۸۸ بنام آقای سبزوار رحیمی فرزند مراد صادر 
و تس��لیم گردیده اس��ت به دلیل نامعلومی مفقود گردیده و علیرغم جس��تجوی فراوان، 
سابقه ای از آن بدست نیامده است. به منظور تشکیل پرونده المثنی بدین وسیله مراتب 
فقدان پرونده پاک فوق الذکرجهت اطاع عموم اعام می گردد. چنانچه شخص یا 
اش��خاصی اعم از حقیقی و حقوقی، مدعی انتقال عین یا منافع پاک مزبور بنام خود 
می باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 15 روز مستندات خود را به اداره ثبت اسناد 
و اماک مسجدسلیمان تسلیم نمایند. در غیر اینصورت پس از سپری شدن مدت ذکر 

شده، پرونده المثنی تشکیل و جانشین پرونده اصلی خواهد شد.
بی نیاز - رئیس ثبت اسناد و اماک مسجدسلیمان

آگهی فقدان پرونده ثبتی پاک 1/2113۸ بخش یک قطعه یک مسجدسلیمان
 نظ��ر ب��ه اینک��ه پرون��ده ثبتی پاک 2113۸ فرعی از یک اصلی بخش یک قطعه یک 
مسجدس��لیمان که س��ند مالکیت پاک مزبورتحت عنوان شش��دانگ یک دس��تگاه 
آپارتمان مس��کونی ذیل ش��ماره 1۸31۷ صفحه 25۹ دفتر جلد 116 بنام آقای حس��ین 
رجب زاده صادر و تس��لیم گردیده اس��ت به دلیل نامعلومی مفقود گردیده و علیرغم 
جستجوی فراوان، سابقه ای از آن بدست نیامده است. به منظور تشکیل پرونده المثنی 
بدین وسیله مراتب فقدان پرونده پاک فوق الذکرجهت اطاع عموم اعام می گردد. 
چنانچه شخص یا اشخاصی اعم از حقیقی و حقوقی، مدعی انتقال عین یا منافع پاک 
مزبور بنام خود می باشند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت 15 روز مستندات خود را به 
اداره ثبت اسناد و اماک مسجدسلیمان تسلیم نمایند. در غیر اینصورت پس از سپری 

شدن مدت ذکر شده، پرونده المثنی تشکیل و جانشین پرونده اصلی خواهد شد.
بی نیاز - رئیس ثبت اسناد و اماک مسجدسلیمان
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

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

EPA -قاب روز                                   مراسم افطار در معبد هندوها در شهر داکا بنگالدش

5 ربيع الثانی1443  شماره 2287 Thuپنجشنبه 20 آبان 1400   11Nov.2021 8page

ورزش

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران درباره دعوت 
نش��دن طارمی به اردوی تیمش برای بازی 
با لبنان و سوریه گفت: مهدی بازیکن فوق 
الع��اده ای اس��ت و به او نی��از داریم. در عین 
ح��ال ارزش های��ی هم وجود دارد که باید به 

آن احترام بگذاریم.
 دراگان اس��کوچیچ، س��رمربی تی��م مل��ی 
فوتب��ال ای��ران، در نشس��ت خبری پیش از 
دیدار تیمش با لبنان، گفت: از اهمیت بازی 
ف��ردا ب��ا خبر هس��تیم و می دانیم این بازی 
ب��رای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد. کاما 
آماده و متمرکز هس��تیم تا بهترین نتیجه را 
از بازی فردا بگیریم. می دانیم بازی سختی 

داریم و برای لبنان احترام کافی می گذاریم 
و می دانیم س��امان دهی خوبی دارند. آن ها 
ش��رایط س��ختی را برای رقبا رقم زده اند. با 
این حال از کیفت خودمان آگاه هس��تیم و 
می دانیم با حداکثر تاش می توانیم بهترین 
نتیجه را بگیریم. س��رمربی تیم ملی فوتبال 
ای��ران درب��اره عدم دعوت از مهدی طارمی 
برای دیدار با لبنان و سوریه گفت: تیم ملی 
ایران برای همه است و برای یک نفر، یک 
بازیکن و یک مربی خاص نیس��ت. مهدی 
بازیکن فوق العاده ای است و به او نیاز داریم. 
در عین حال ارزش هایی هم وجود دارد که 

باید به آن احترام بگذاریم.

 طارمی  بايد به ارزش ها احترام بگذاريم

آموزش

آهنچی��ان گف��ت: امتحان��ات از 10 دی آغاز و تا 
آخر دی ادامه دارد، نیمسال دوم از اواسط بهمن 
آغاز خواهد شد. محمدرضا مدیرکل دفتر برنامه 
ریزی آموزش عالی وزارت علوم با اشاره به اینکه 
تم��ام تاش وزارت علوم برگزاری آزمون ها به 
صورت حضوری اس��ت، اظهار کرد: امیدواریم 
وضعیت ثباتی که در  کشور  وجود دارد، به همین 
شکل باقی بماند.  او با اشاره به اینکه امتحانات 

پایان ترم برای تمام مقاطع دانشگاهی حضوری 
خواهد بود، گفت: بر اساس تقویم آموزشی سال 
جاری، پایان نیمسال در همه دانشگاه ها یکسان 
نخواهد بود؛ امتحانات از حدود 10 دی ماه آغاز 
و ت��ا آخ��ر دی م��اه ادامه داردو نیمس��ال دوم از 
اواس��ط بهمن ماه آغاز خواهد ش��د.   آهنچیان 
درباره واکسیناس��یون دانش��جویان بیان کرد: 
باالی ۹0 درصد اعضای هئیت علمی واکسینه 

ش��دند و دانش��جویان دکتری باالی ۷0 درصد 
دوز اول را تزری��ق کردن��د،   اینک��ه چ��ه تعداد از 
دانش��جویان دو دوز را تزریق کردند، اطاعاتی 
در دس��ت نداریم.  او تصریح کرد: دانش��جویی 
 که واکس��ن نزده باش��د، نمی تواند در کاس ها 
شرکت کند، تضمینی وجود ندارد برای افرادی 
که واکس��ن نزدند بتوانند در دانش��گاه ها حضور 

پیدا کنند. 

امتحانات پايان ترم برای همه مقاطع حضوری خواهد بود

جامعه

ب��ه گفته ی اهالی، ایرندگان معادن زیادی دارد که 
ع��ده ای آن مع��ادن را ثبت کرده اند و رفته اند. آن ها 
می گوین��د: »اگر همین معادن بهره برداری ش��ود 
عده ای از اهالی می توانند کار کنند و از این وضعیت 
نجات پیدا کنند. اما کسی حاضر نمی شود به اینجا 
بیای��د. م��ا ن��ه آب داری��م نه برق و نه ج��اده، با این 
وضعیت معلوم است کسی در اینجا سرمایه گذاری 

نمی کند.«
منطقه ای به نام کوه بیرک شرقی در بخش ایرندگاِن 
شهرس��تان خاِش استان سیس��تان و بلوچستان با 
حدود بیس��ت پارچه آبادی و روس��تا، نه یک متر 
لوله کش��ِی آب دارد، ن��ه ی��ک متر جاده. به گفته ی 
اهالی اکثریت مدارِس این منطقه یا کپری هستند 

و یا اتاق های فرس��وده ی ِگلی 
و در بهتری��ن حال��ت کانکس. 
خشکسالی امکان کشاورزی و 
دام��داری را از مردم آن منطقه 
گرفت��ه و اهال��ی در بدتری��ن 
وضعیِت ممکن به سر می برند. 
بزرگترین دغدغه ی مردم این 
روس��تا هنوز آب و نان اس��ت و 

سهمش��ان از زندگ��ی، کمت��ر از هیچ. این وضعیِت 

فاجعه ب��اری اس��ت که نه تنها 
در سیس��تان و بلوچس��تان که 
در خوزس��تان، ایام، خراسان 
جنوبی، کهگیلویه و بویراحمد 
و در بس��یاری از روس��تاهای 

ایران می بینیم.
پنجم دبس��تان ظاهرا آخرین 
مقط��ع تحصیلِی بس��یاری از 
بچه های اهالِی منطقه ی کوه بیرک ش��رقی است. 

مدارس در بهترین حالت کانکس و معموال کپری 
و یا اتاق های فرس��وده ی ِگلی هس��تند. کوه بیرک 
دومین کوه ُپر ارتفاع بلوچستان است و زمستان های 
سرد و خشکی دارد. بچه ها در سرمای پاییز و زمستان 
در ای��ن کپره��ا بدون هی��چ تجهیزی و همه با هم 
در مقطع ه��ای مختلف با یک معلم خرید خدمات، 
س��رباز معل��م و یا حق التدری��س درس می خوانند. 
از روس��تاها ت��ا مرکز بخش ح��دود ۷0کیلومتر و تا 
مرکز شهرس��تان 150 کیلومتر راه اس��ت، بنابراین 
نمی توانند هر روز بروند و برگردند و چون آموزشگاه 
شبانه روزی و راهنمایی و دبیرستانی در این مناطق 
وج��ود ن��دارد، در نتیجه اکثر آن ه��ا بعد از دوره ی 

ابتدایی ترک تحصیل می کنند.

هنر

بهرام افشاری فیلم سینمایی »مارمولک« ساخته 
کم��ال تبریزی را ب��رای نابینایان توضیح دار کرد. 
گروه س��وینا نس��خه ویژه نابینایان فیلم سینمایی 
»مارمولک« ساخته کمال تبریزی را روز پنجشنبه 
20 آبان ماه در چارچوب برنامه فیلمخانه و با صدای 
بهرام افشاری منتشر می کند. این فیلم روز پنجشنبه 
ساعت 1۹ از رادیو سوینا پخش می شود و پس از 
آن، روی سایت سوینا در دسترس مخاطبان قرار 
می گیرد. نظارت متن و ضبط این برنامه به عهده 
کی��وان کثیریان ب��وده و متن روایت آن را محدثه 
واعظی پور نوشته است. این برنامه در استودیو فراز 
ضبط شده و مرجان طبسی آن را میکس و تدوین 
کرده اس��ت. این گروه پیش��تر نس��خه توضیح دار 
فیلم های س��ینمایی ایرانی »روز واقعه« با صدای 
افش��ین زی نوری، »دلش��دگان« با صدای شبنم 
مقدمی، »مادر« با صدای احترام برومند، »بنفشه 

آفریقایی« با صدای علیرضا ش��جاع نوری، »باشو 
غریب��ه کوچک« با صدای پرین��از ایزدیار، »خانه 
دوست کجاست« با صدای ستاره اسکندری، »یک 
ب��وس کوچول��و« با صدای علیرضا آرا، »من، ترانه 
15 س��ال دارم« با صدای سارا بهرامی، »هامون« 
با صدای پرویز پرستویی، »روسری  آبی« با صدای 
رخشان بنی اعتماد، »مسافران« با صدای صابر ابر، 
»اجاره نش��ین ها« با صدای هوتن ش��کیبا، منتشر 

کرده است. 

انتشار »مارمولك« ويژه نابينايان  با صدای بهرام افشاری

پليس

مع��اون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
ته��ران بزرگ نس��بت به ف��روش مکمل های 
ورزش��ی و بدنس��ازی در باشگاه ها، عطاری ها 
و دیگر صنوف غیرمجاز هش��دار داد. سرهنگ 
نادر مرادی درباره فروش مکمل های ورزشی و 
برخی از داروهای مرتبط با بدنسازی اظهارکرد: 
یک موضوع بس��یار مهم که متاس��فانه کمتر از 
س��وی ش��هروندان و به خصوص ورزشکاران 
تازه کار جدی گرفته می ش��ود، موضوع خرید 
مکمل های ورزش��ی اس��ت که در داروخانه ها 
مجاز اس��ت و ش��هروندان نباید آن را از دیگر 
واحده��ای صنف��ی خریداری کنند. وی با بیان 
اینکه متاس��فانه در مواردی دیده ش��ده که این 
مواد در عطاری ها، داخل باشگاه های بدنسازی 
و ... به فروش می رسد، گفت: فروش این مواد در 
این امکان ممنوع و غیرمجاز است و حتما باید 

از داروخانه تهیه ش��ود. مکمل ها نیز باید حتما 
تاییدیه سازمان غذا و دارو را داشته باشند.

مع��اون نظارت بر اماکن عمومی پلیس امنیت 
تهران بزرگ از فعالیت برخی از اراذل و اوباش 
در تهیه و فروش مکمل های ورزشی نیز خبر 
داد و گفت: مدتی قبل با گروهی از اوباشگران 
برخ��ورد کردی��م که اقدام ب��ه تولید پودرهای 
بدنس��ازی ک��رده و در ترکیب��ات آن از مخ��در 

شیشه و ... نیز استفاده کرده بودند. 

فروش مكمل بدنسازی با تركيب شيشه

سيستان و بلوچستان، از هميشه محروم تراست

"کمتر از هیچ" سهم اهالی "ایرندگان" 
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فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای 
 مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیان در نظر دارد مناقصه عمومی احداث بخش لندری بیمارستان حضرت رسول  

اکرم )ص( رشت به شماره 2000005۴۸۹000011 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در 

سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 1۴00/0۸/15می باشد. 

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت 1۴:30 روز دوشنبه تاریخ 1۴00/0۸/2۴
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۸:00 روز شنبه تاریخ 1۴00/0۹/06

زمان بازگشایی پاکت ها: ساعت ۹:00 روز شنبه تاریخ 1۴00/0۹/06
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های: الف( 

آدرس: گیان- رشت، میدان فرهنگ، خیابان آتش نشان، تلفن: 3333۸۹۴1-3- 013

ت دوم
نوب

 

سازمان تامین اجتماعی 

مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیالن 

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای همزمان با ارزیابی کیفی)فشرده(
ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان بوش��هر در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به ش��رح ذیل، به اس��تناد قانون برگزاری مناقصات ، از طریق برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی 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 ارزیابی 
کیفی و مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و همچنین 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 
شود پس از نشر آگهي . به سامانه فوق مراجعه و پس از طی مراحل مندرج در سامانه . اقدام به شرکت در مناقصه نمایند و پیمانکاران می بایست جهت شرکت در مناقصه، اسناد را از طریق سامانه مذکور 

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

محل تحویل اسناد مناقصه: امور تدارکات شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر– تلفن :0۷۷-312۸220۴-312۸2203
به پیش��نهادهاي فاقد امضا. مش��روط. مخدوش و پیش��نهاداتي که بعد از انقضاء مدت و س��اعت مقرر در فراخوان واصل مي ش��ود. مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد ش��د. س��ایر اطاعات و جزییات مربوط در اس��ناد 

مناقصه مندرج است.
مبلغ خرید اسناد : 500.000 ریال در وجه شرکت توزیع نیروي برق استان بوشهر به شماره حساب 0102۴03۴۹۷00۸ بانک صادرات شعبه میدان امام )ره(

هزینه درج آگهي با برنده مناقصه مي باشد.
 زمان فروش اسناد مناقصه: 1۴00/0۸/23  الی 1۴00/0۸/2۷ 

کد فراخوان سامانه ستادموضوع مناقصه شماره مناقصهردیف
مبلغ تضمین ریال

 )ضمانت نامه 
بانکی معتبر(

تاریخ و ساعت ارسال 
پاکات از طریق سامانه

تاریخ و ساعت بازگشایی 
پاکات مناقصه از طریق سامانه

400/100 م ن1
خرید انواع کنتور سه فاز 

هوشمند 
1400/09/13ساعت 1400/09/138:30ساعت 2000001443000092866.000.0008

ت دوم
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

سهامی خاص

آگهي مزایده عمومي شماره ۱4۰۰/۲۰

  1- ش��رکت مدیریت تولید برق نکا در نظر دارد حدود 10 تن )معادل 10000 کیلوگرم( ورق های حلبی ضایعاتی را از طریق مزایده عمومی به فروش برس��اند. 
متقاضیان می توانند اسناد مزایده را از روز پنجشنبه مورخ 1۴00/۸/20 لغایت روز شنبه مورخ 1۴00/۸/2۹ جهت دریافت اسناد مزایده با مراجعه به سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR  با شماره 10000۹3۷1000003 اقدام نموده و پس از بازدید و تکمیل اسناد پاکت پیشنهادی را 
حداکثر تا ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 1۴00/۹/۹ ضمن بارگذاری هر سه پاکت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( فقط پاکت الف را به صورت فیزیکی 
به اداره تدارکات این شرکت ارسال نمایند. پیشنهادات واصله راس ساعت ۸/30 روز چهارشنبه مورخ 1۴00/۹/10 با توجه به شرایط مزایده باز و قرائت خواهد شد. 
بدیهی است به پیشنهادهای فاقد بارگذاری در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ستاد فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از موعد مقرر واصل 

شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد. سایر اطاعات و جزییات مربوطه در اسناد مزایده مندرج می باشد.
2- س�پرده ش�رکت در مزایده: مبلغ س��پرده ش��رکت در مزایده 3۴/00/000 ریال اس��ت که بایس��تی به یکی از صورت های مشروحه ذیل همراه با اسناد مزایده 

در پاکت الف به دستگاه مزایده گذار تسلیم گردد:
1-2- رسید بانکی وجه مزبور به حساب سیبا 01056۹2۷1600۸ این شرکت نزد بانک ملی ایران شعبه نیروگاه شهید سلیمی نکا

2-2- چک تضمین شده بانکی به نفع خریدار
2-3- ضمانت نامه بانکی به نفع  خریدار برابر با فرم پیوست که می بایست دارای 3 ماه اعتبار باشد.

3- توانایی ارائه ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به میزان 10% مبلغ قرارداد پس از عقد قرارداد.
۴- به پیشنهادهای فاقد امضا، مشروط، مخدوش و به پیشنهادهایی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل می شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- سایر اطاعات و جزییات مربوط، در اسناد مزایده مندرج است.
جهت مشاهده آگهی و خاصه اسناد به سایت های www.tender.tpph.ir   ، www.npgm.ir   و  پایگاه ملی مناقصات کشور مراجعه و براي کسب موارد 

بازرگاني با شماره تلفن 0۹11152620۴ آقای اسدپور تماس حاصل فرمایید .

ت اول«
»نوب

اداره روابط عمومی

شرکت مدیریت تولید برق نکا
)نیروگاه شهید سلیمی(

 زيست شناسی

ش��رکت مواد غذایی هاینز، با اس��تفاده از گوجه 
فرنگی ه��ای پرورش یافت��ه در آب و هوا و خاکی 
شبیه به خاک مریخ، سس کچاپ تولید کرده است. 
شرکت مواد غذایی هاینز یک سس کچاپ تولید 
کرده است که برای دلیلی فراتر از طعم آن در حال 
محبوب و معروف شدن است. این سس کچاپ از 

گوجه فرنگی هایی که در شرایط شبیه سازی شده 
سیاره مریخ رشد کرده اند تولید شده و یادآورد فیلم 
سینمایی »مریخی« با بازی مت دیمون است که 
سخت تاش می کرد بتواند در سیاره مریخ  سیب 
زمینی کشت کند. تیمی متشکل از 1۴ اخترزیست 
شناس ماه ها برای رسیدن به اقدامی مشابه، اما این 

ب��ار در روی زمی��ن این کار را انجام دادند. آن ها در 
موسسه فضایی آلدرین در موسسه فناوری فلوریدا 
تاش کردند تا این گوجه فرنگی ها را در یک محیط 
کنترل شده با شرایط خاک، دما و آب مشابه مریخ 
پرورش دهند به همین خاطر نتیجه این آزمایش 

چیزی فراتر از طعم محصوالت بوده است.  

توليد سس كچاپ مريخی با شبيه سازی آب و هوای مريخ 


