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چالش های طرح جديد بنزينی
جواد نوفرستی 

استاد اقتصاد دانشگاه  

سرمقاله

 اع��ام ط��رح جدی��د 
مبنی بر توزیع سهمیه 
بنزین بین افراد بجای 
وسیله نقلیه و اجرای پایلوت آن در کیش 
و قش��م، اما و اگرهایی را بدنبال داش��ت. 
نکته اول اینکه قیمت های فعلی بنزین با 
هدف پیشگیری از افزایش مجدد تورم و 
افزایش قیمت ها حفظ می ش��ود. با وجود 
ایجاد موج شایعه افزایش قیمت بنزین و 

حتی آزادسازی...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
ثبت نام مجردها امکانپذیر نیست

  سرگردانی مردم 
در نهضت ملی مسکن

اما و اگرهای طرح پایلوت نشان می دهد
اختصاص بنزین به افراد  

نیازمند  زیرساخت ها
با نقش آفرینی 10 خط منظم دریایی صورت گرفت

کاهش هزینه حمل 
صادرکنندگان در دستور کار

گروه صنعت و تجارت: افزایش پنج میلیارد دالری صادرات کش��ور در نیمه دوم س��ال 
جاری یکی از اولین وعده هایی بود که سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و 
تجارت دولت س��یزدهم مطرح کرده بود. حاال به نظر می رس��د که مس��یر برای بهبود 
وضعیت صادرات و توسعه درآمدهای دولت از این حوزه تا اندازه ای هموار شده است. 
بسیاری از فعاالن حوزه تجارت خارجی و بازرگانی معتقدند که بخشی از این افزایش 

صادرات ناشی از اباغ بخشنامه رفع موانع صادراتی از سوی ...                  صفحه 6
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بررسی های تجارت از اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و صاحب نظران نشان می دهد 

دور تند  انتقادها  از بودجه
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رئیس س��ازمان انرژی اتمی در پاس��خ به این که اگر طرف ها 
در احیای برجام شکست بخورند و تحریم های آمریکا علیه 
تهران لغو نش��ود، آیا ایران غنی س��ازی اورانیوم باالتر از ۶۰ 
درصد انجام خواهد داد؟ تاکید کرد: خیر. به گزارش ایس��نا، 
محمد اسامی در گفت وگو با اسپوتنیک تصریح کرد: هدف 
برنامه هسته ای ایران حمایت از نیازهای تولید صنعتی کشور 
و همچنی��ن تامی��ن نیاز مصرف کنندگان ایرانی به کاالهای 

خاص است. اسامی ...

رئیس مجلس شورای اسامی با صدور پیامی خطاب به رؤسای 
مجالس کشورهای مسیحی، میاد حضرت عیسی مسیح را 
تبریک گفت و آمادگی مجلس جهت گسترش و تقویت مراودات 
پارلمان��ی فیمابی��ن، رایزنی و تبادل نظر درباره موضوعات مورد 
عاقه طرفین را اعام کرد.به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در  
این پیام نوشت:خرسندم صمیمانه ترین تبریکات و تهنیت های 
خود را به مناس��بت زادروز خجس��ته و مبارک حضرت عیس��ی 

مسیح)ع( پیامبر بزرگ الهی و فرا رسیدن ...

فعالیت های هسته ای 
مطابق با مقررات آژانس 

تحقق عدالت و پیشرفت با 
تعامل سازنده ادیان الهی 

 صفحه2 صفحه 2

 گرانی  داروها 
رنجی  مضاعف بر بیماری

رئیس جمهور دستور مقابله با سوداگران 
دارویی را صادر کرد

معاون اول قوه قضائیه مطرح کرد

اعتقاد به قانون و نظام شرط وکالت 

چالش های طرح جدید بنزینی

اعتماد از دست رفته در بورس 

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر اینکه نهاد وکالت و قوه 
قضائیه با کمک هم می توانند اجرای عدالت کنند و این که 
گفته ش��ده وکالت و قضاوت دو بال فرش��ته برای اجرای 
عدالت هستند به همین معناست گفت: گاهی صداهایی 
شنیده می شود که می خواهند نهاد وکالت را در برابر نهاد 
قضاوت قرار دهند و بدانید این کار، کار دش��من اس��ت و 
برای آن برنامه ریزی کرده اند. گاهی به ش��ما برچس��ب 
می زنند که شما وکیل حاکمیت هستید اما چه فرقی بین 

شما و وکای کانون های دادگستری است؟
به گزارش ایسنا، محمد مصدق گفت: قوه قضائیه براساس 
اس��ناد باالدس��تی مکلف است زمینه اجرای عدالت را در 
همه موارد مرتبط به دستگاه عدلیه فراهم کند. موضوع 
وکالت نیز بخش مهمی از این داس��تان اس��ت. حق دفاع 

یک حق اساسی است که هم در شریعت و هم در قانون 
اساسی و قوانین عادی به رسمیت شناخته شده و وکای 
طایه داران این حق هستند و این افتخاری است برای 
ش��ما و مس��تحضر هس��تید بدون وکیل در بس��یاری از 

پرونده ها، دادرسی منصفانه امکان پذیر نیست.
معاون اول قوه قضائیه گفت: وکیل در برابر دفاع از حق 
اس��تقال دارد اما اس��تقال وکیل به معنای نفی نظارت 
از آن ه��ا نیس��ت و ش��ما خودتان نهاد نظارت��ی دارید اما 
در جای��ی که براس��اس قان��ون نظارتی برای قوه قضائیه 
پیش بین��ی ش��ده، قطعا ق��وه قضائیه اعم��ال حاکمیت 
 می کند و قوه قضائیه موظف است نگذارد پرونده از مسیر 

خارج شود.
وی با بیان این که نظارت به معنای دخالت نیست گفت: 
ما مدعی هستیم که همه حقوقدانیم و باید پایبند قانون 
باشیم. برخی باید پاسخگو باشند. وکیلی که نظام و قانون 
را قبول ندارد صاحیت وکالت ندارد و چرا پروانه وکالت 

این قبیل وکا باطل نمی شود؟

ادامه از همین صفحه...  این انتظار تایید و ش��فاف ش��د که افزایش قیمتی در کار نیس��ت 
و بنزی��ن ب��ا هم��ان نرخ ه��ای ۱۵۰۰ س��همیه ای و ۳۰۰۰ تومان آزاد مورد نظر اس��ت. 
همچنین حفظ س��همیه خودروهای عمومی با هدف عدم افزایش کرایه های مس��افر و 

بار و پیشگیری از موج جدید گرانی و افزایش مجدد تورم نیز لحاظ شد.
اما طرح جدید بنزینی ابهاماتی دارد که اش��تباه در محاس��به و تعیین س��همیه ۲۰ لیتر و 
ضرورت کاهش به ۱۵ لیتر از جمله این ابهامات است. بنظر می رسد خطای محاسباتی 
این بوده که کل بنزین س��همیه ای روزانه یعنی حدود ۵۵ میلیون لیتر )س��همیه وس��ایل 
نقلیه شخصی و عمومی( بر ۸۵ میلیون نفر تقسیم شده و سهمیه ماهیانه هر نفر بصورت 
ُرند ۲۰ لیتر تعیین و اعام شد، درحالیکه باید فقط سهمیه اختصاصی به وسایل نقلیه 
شخصی بین افراد توزیع می شد.وعده ۲۰ لیتر سهمیه ماهانه هر نفر، یعنی ایجاد تعهد 
به افزایش تخصیص بنزین سهمیه ای )به افراد و خودروهای عمومی( که برای دولت 

بار مالی داشته و مشکل ساز خواهد شد.
همچنین با توجه به ضرورت حفظ س��هیمه خودروهای عمومی برای پیش��گیری از 
افزایش کرایه ها سهمیه خودروهای عمومی که حدود ۸ میلیون لیتر است، باید از کل 

۵۵ میلیون لیتر بنزین سهمیه کسر شود و ۴۵ میلیون لیتر سهمیه کل باقیمانده به ۸۵ 
میلیون نفر تقس��یم ش��ود. بدین ترتیب س��همیه قابل تخصیص به هرفرد، کمی بیش از 

۱۵ لیتر می شود که بصورت ُرند ۱۵ لیتر ماهانه )۰.۵ لیتر روزانه( خواهد شد.
بحث بعدی ضرورت تجدیدنظر در خرید و فروش سهمیه در اپلیکیشن است که اشتباه 
و خطاست. هم به ضرر کم مصرف ها و بنفع پرمصرف ها و حتی بنفع باندهای قاچاق 
و ضد اهداف عدالت  و کاهش مصرف اس��ت، زیرا طبق آمار رس��می، حدود  ۴۵درصد 
خانوار کش��ور، هیچ وس��یله نقلیه ای ندارند درنتیجه فروش��نده س��همیه اعضای خانوار 

خود خواهند بود.
بعلت فشار عرضه و صف فروش عظیم فروشندگان سهمیه مازاد، چنانچه نظارتی نباشد 
و در ظاهر طبق اظهارنظرات، قیمت خرید و فروش سهمیه بنزین بخواهد بدون دخالت 
دولت در مواجهه عرضه و تقاضا و مثا در بازار آزاد کشف و تعیین شود، قیمت گذاری 
توس��ط خریداران در حداقل ممکن به ضرر کم مصرف ها صورت خواهد گرفت ، چون 
فشار عرضه باعث شکست قیمت می شود و همان سقوطی که سهام عدالت در بورس 

سال گذشته رخ داد برای سهمیه مازاد بنزین رخ خواهد داد.

ادامه از همین صفحه...  س��ازمان بورس و اقتصاددان ها 
بوده، ورود افراد بیشتر و درگیرتر شدن سهامداران بیشتر 
در بازار سرمایه بود، زیرا به نفع اقتصاد ملی بوده و مزایای 
بسیار زیادی برای اقتصاد کشور دارد. متاسفانه از این اتفاق 
که در س��ال 99، رخ داد، اس��تفاده نکردیم و این فرصت 
تاریخی را از دست دادیم و اتفاقات بدی که طی یک سال 
و نیم اخیر افتاد منجر به بی اعتمادی اقشار مختلف مردم 
به بورس ش��د و این مس��اله نیز در نهایت با خروج همین 
افراد از بورس سبب شد یک روند فرسایشی اصاحی را 

در بازار سرمایه طی این مدت داشته باشیم.
در ای��ن م��دت ک��ه بازار در یک حالت بیم و امید و البته در 
بیشتر مواقع در یک حالت ناامیدی بود، در این روند هر اتفاق 
مثبتی صرفا یک تاثیر کوچک روی بازار سهام می گذارد 

و هر خبر کوچک منفی یک تاثیر بیش از حد بر روی بازار 
دارد و حت��ی تاثی��ر خیلی بدی روی کلیت بازار می گذارد. 
در وضعیت فعلی، بازار سرمایه با دو مشکل عمده دست 
و پنجه نرم می کند. یکی کاهش ش��دید اعتماد س��رمایه 
گذاران و دیگری فقدان نقدینگی است و تا وقتی این دو 
مشکل وجود دارد، هر خبر مثبتی که در بازار منتشر شود، 
دیده نمی شود و این روند منفی متاسفانه ادامه دار خواهد 
بود. ما در اقتصادهای پیشرفته شاهد ورود درصد باالیی 
از مردم جامعه با واسطه و بدون واسطه به بازارهای مالی 
مخصوصا بورس هستیم. آرزوی اهالی بازار سرمایه این 
بود که عمق بازار به واسطه افزایش تعداد پیدا کند. بازار 
سرمایه ما در سال گذشته از یک بازار با دویست هزار فعال 
به بازار میلیونی تبدیل شد و شاهد حضور بخش عمده ای 

از اقشار  مختلف جامعه در آن بودیم و یک فرصت بی نظیر 
تاریخی برای بورس کشور اتفاق افتاد، این افراد به دعوت 
دولت و به دعوت شخص اول قوه مجریه وقت وارد بازار 
شدند و به دولت وقت اعتماد کردند. مردم سرمایه ولو اندک 
خود را وارد بازار سرمایه کردند و به این بازار به عنوان یک 
حوزه مطمئن جهت سرمایه گذاری نگاه کردند. متاسفانه از 
اعتماد این افراد سوء استفاده شد و برداشت های بی رویه 
وجوه از بازار سرمایه و عرضه سهام های دولت بدون توجه 
به ظرفیت های بازار، منجر به این ش��د که بخش عمده 
ای از مردم با ضرر و زیان س��نگینی بازار را برای همیش��ه 
کنار بگذارند و صرفا یک خاطره بد برایشان بماند، اعتماد 
ذره ذره جلب می شود ولی با عملکرد بد دولت دوازدهم، 

ناگهان این اعتماد از بین رفت.

اعتماد از دست رفته در بورس 
علیرضا تاج ور

کارشناس بازار سرمایه 

يادداشت

 در ی��ک س��ال و نی��م 
گذش��ته، بس��یاری از 
افرادی که با دعوت دولتمردان وارد بورس 
ش��دند، از ای��ن بازار خ��ارج و  در برهه ای 
که افراد زیادی وارد بورس ش��دند، یکی 
از آرزوه��ای بورس تحق��ق پیدا کرد، اما 
سیاست گذاران بازار سرمایه نتوانستند از 
این فرصت استفاده کافی و مناسبی ببرند. 
در ایران یکی از موضوعاتی که همیش��ه 

ارزوی مسئوالن ...
ادامه در همین صفحه

))آگهی تجدید مزایده عمومی شماره 1400/8 ((
 شرکت مهندسي و ساختمان ماشین سازي اراک در نظر دارد مقادیری )حدود6،000کیلوگرم( انواع کابل برق مستعمل 
را از طریق برگزاري مزایده عمومي به باالترین قیمت پیشنهادي بصورت یک جا و بدون تفکیک و بر اساس وزن باسکول شرکت 
ماش��ین س��ازی اراک  به فروش برس��اند لذا متقاضیان مي توانند از تاریخ چاپ این آگهي به مدت ۳ روز جهت بازدید و دریافت 
اسناد مزایده همه روزه از ساعت ۸ الی ۱۶ به محل برگزاری مزایده واقع در انبار پشتیبانی به آدرس : اراک ، میدان صنعت،جنب 
انبار محصوالت شرکت ماشین سازی اراک مراجعه نمایند و یا جهت کسب اطاع بیشتر با شماره تلفن هاي ۳۳۱۲۳۰۳۵- ۰۸۶ 

)آقای حسینی( و ۳۲۱7۲۴9۴ ۰۸۶ )آقای رمضانی( تماس حاصل فرمایند.
ضمنًا پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و همچنین هزینه چاپ آگهي به عهده برنده مزایده مي باشد 

روابط عمومی و صنعتی

آگهی ارزیابی کیفی کارگزار وصول مطالبات
شهرداری بروجرد درنظردارد بر اساس بند7صورتجلسه شماره 19 مورخ 1400/8/18 جلسه رسمی شورای اسالمی شهر 
بروجرد وصول مطالبات معوق غیر قابل دس�ترس خود را اعم ازاس�ناد برگش�تنی،مطالبات از دس�تگاههای دولتی ،نهادهای 
عمومی؛اشخاص حقیقی وحقوقی بخش خصوصی، آراء کمیسیون ماده100و77واحکام قضایی  راازطریق برون سپاری و پس 
از ارزیابی کیفی به کارگزاران حقیقی وحقوقی ذیصالح واگذار نماید.لذا کلیه اشخاص حقیقی دارای پروانه وکالت،کارشناسان 
 رس�می دادگس�تری در رش�ته حس�ابداری وحسابرس�ی،امور س�رمایه گ�ذاری ،پول�ی واعتباری واش�خاص حقوق�ی اعم از 
اتحادیه های صنفی، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف ،مؤسس�ات واس�پاری و وصول مطالبات وابس�ته به بانکها و مؤسس�ات مالی 
و اعتباری مجاز ،مؤسس�ات حسابرس�ی دارای رتبه )الف( و )ب( جامعه حس�ابداران رس�می ،س�ازمان حسابرسی،مؤسسات و 
شرکت های با موضوع خدمات و امور حقوقی دارای تأییدیه از کانون وکال و مرکز وکالی قوه قضائیه، مؤسسات و شرکت های با 
موضوع خدمات مالی دارای تاییدیه از مراجع ذیصالح وشرکت های داده کاوی و متخصص در حوزه اقتصاد رفتاری گیمیفیکیشن 
و طراحی مکانیزم و پرداخت الکترونیکی میتوانند ظرف مدت 10 روز پس از انتش�ار آگهی فراخوان نس�بت به دریافت اس�ناد 
ارزیابی وارائه مستندات ومدارک مرتبط با موضوع ارزیابی اعم از مجوزات قانونی کارگزار و،سوابق کاری مرتبط با موضوع به 

اداره امور قراردادهای شهرداری بروجرد مراجعه نمایند.
يحيی عيدی - شهردار بروجرد 
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پدافندهوایی در باالترین سطح آمادگی 
 س��رتیپ ق��ادر رحی��م زاده ب��ا بی��ان اینکه قرارگاه مش��ترک 
پدافندهوای��ی خاتم چتراطمینان و بازدارندگی را برای کش��ور 
ایجاده کرده گفت: تمرین انواع روش های مختلف دفاعی موجب 
ش��ده ش��بکه یکپارچه پدافندهوایی کش��ور در باالترین سطح 
آمادگی وتوان رزمی قرار داشته باشد. به گزارش ایلنا،فرمانده 
قرارگاه مش��ترک پدافندهوایی خاتم االنبیا با اش��اره به اینکه 
فرمان��ده کل ق��وا رم��ز موفقیت را در وحدت ترس��یم کرده اند 
افزود: اتحاد، انس��جام و همدلی بین کارکنان ارتش و س��پاه در 
قرارگاه مشترک پدافندهوایی خاتم االنبیا به منصه ظهور رسیده 
است و ان شاء اهلل در سایه همین وحدت و هم افزایی درمسیر 
تامی��ن امنی��ت ملی پایدارتاش م��ی کنیم.رحیم زاده  تصریح 
ک��رد: یگان ه��ای پدافندی ارتش وس��پاه دوش��ادوش همدیگر 
وبا توکل به خداوند س��بحان و تمس��ک به ائمه اطهار)ع( و با 
آمادگی و هوش��یاری کامل از حریم هوایی جمهوری اس��امی 
حفاظت کرده و اجازه کوچکترین تعدی و تجاوز را به دشمنان 

نخواهند داد.

عصبانیت انگلیس از اقتدار ایران
 مع��اون پارلمان��ی رئیس جمه��ور در واکنش به اظهارات وزیر 
خارجه انگلیس درباره اس��تفاده ایران از موشک های بالستیک 
در رزمایش پیامبر اعظم ۱7 سپاه تاکید کرد: عصبانیت انگلیس 
از اقتدار ایران، قابل درک اس��ت.به گزارش ایس��نا، سیدمحمد 
حسینی در توییتی نوشت:خشم انگلیس از شلیک موشک های 
بالس��تیک در رزمایش پیامبر اعظم!وزارت خارجه انگلیس: » 
اس��تفاده ایران از موش��ک های بالستیک را...محکوم می کنیم 
«عصبانیت انگلیس که روزگاری در منطقه مطلق العنان بود از 
اقتدار جمهوری اسامی ایران، قابل درک است، اما ناگزیر باید 

بپذیرند که :گذشت آن زمانی که آن سان گذشت.

بدنبال سهم زنان در اداره کشور 
 رئیس فراکس��یون زنان مجلس یازدهم گفت: براس��اس قانون 
برنامه شش��م توس��عه، س��هم زنان در اداره کش��ور باید به ۳۰ 
درصد برس��د و طبیعتًا پیگیری موارد قانونی برای فراکس��یون 
زن��ان اهمی��ت فراوانی دارد. فاطمه قاس��م پور ادامه داد: هم در 
صح��ن مجل��س و ه��م در موارد دیگر ی��ا نامه نگاری هایی که 
داش��تیم، توصیه به رئیس جمهور این بود که حتما نس��بت به 
اجرایی ش��دن برنامه شش��م در این حوزه نگاه و نظر داش��ته 
باشند.قاس��م پور تصریح کرد: مس��اله عدالت شغلی جنبه های 
مختلفی دارد و یکی از آن ها عدالت در انتصابات است که این 
یکی از مطالبات ما از دولت محترم اس��ت که موضوع عدالت 

در انتصابات لحاظ شود.

روادید عربستان به سه دیپلمات ایرانی 
 یک مقام عربستان سعودی تایید کرد این کشور برای سه تن 
از دیپلمات های ایرانی روادید صادر کرده است.به گزارش ایسنا 
از بلومبرگ، یک مقام وزارت خارجه عربستان گفت: عربستان 
سعودی با صدور روادید برای سه دیپلمات ایرانی  موافقت کرده 
است و این بخشی از روندی عادی می باشد که برای نمایندگان 
یک کشور عضو سازمان همکاری اسامی مستقر در جده طی 
می شود. اظهارات این مقام سعودی در پی این مطرح می شود 
که حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه ایران پیش تر گفته 
بود مذاکرات با عربس��تان س��عودی که با میانجی گری بغداد 
انجام ش��ده به خوبی پیش رفته و مقامات ریاض پاس��خ مثبتی 

به »پیشنهادهای سازنده ایران« داده اند.

آزادی ۶ ماهیگیر ایرانی از زندان هند
 سرکنسولگری ایران در حیدرآباد هند اعام کرد: با تاش های 
انج��ام ش��ده ۶ ماهیگی��ر ایرانی که به اته��ام حمل مواد مخدر 
بازداش��ت بودند تبرئه ش��ده و به کش��ور بازگش��تند.به گزارش 
ایس��نا، س��ر کنسولگری کشورمان در حیدر آباد هند در توییتی 
اعام کرد: با تاش��های سرکنس��ولگری ایران در حیدرآباد، 
سفارت ایران در دهلی نو و با همکاری مقامات هندی،  شش 
نفر ماهیگیر ایرانی که به اتهام حمل مواد مخدر ماه ها در شهر 
بنگلور هند بازداش��ت ش��ده بودند، پس از تبرئه از  اتهامات، به 

میهن اسامی بازگشتند.

بازگشت پرونده هسته ای به مدار 
 یک کارشناس حقوق بین الملل گفت: به نظر می رسد طرفین 
در شرایط کنونی به یک نقطه نظر مشترک رسیده اند که پرونده 
هسته ای به مدار خودش برگردد اما از آنجایی که یکبار از مدار 
خارج شده بازگرداندن دوباره آن زمان بر و هزینه بر بوده و چه 
بس��ا نیاز به انعطاف طرفین دارد.یوس��ف موالیی در گفت و گو 
با ایسنا افزود: از یک طرف کل جامعه جهانی و شورای امنیت 
درگیر این مس��اله اس��ت از طرف دیگر مورد توجه همس��ایگان 
و رقب��ای ای��ران در منطق��ه ق��رار دارد، بنابراین با چالش هایی 
مواجه است و هر کدام از طرفین منافع خود را دنبال می کنند.
این کارشناس مسائل بین الملل بیان کرد: ایران در این زمینه 
س��رمایه گذاری زیادی انجام داده و می خواهد که دس��تاوردی 
داش��ته باش��د، ضمن این که تغییر دولت ها در ایران و ایاالت 
متحده نیز بر این مساله اثر گذار است و به این پرونده وضعیت 

خاصی می دهد که به راحتی گره ها گشوده نمی شود.

بی برنامگی برای انتخابات آینده 
 سخنگوی حزب اعتماد ملی گفت: از برنامه آینده اصاح طلبان در 
انتخابات ۱۴۰۲ هیچ اطاعی وجود ندارد و نداشتن برنامه مشخص 
ب��رای آین��ده منفعل بودن آن ها را روش��ن می کند.محمدصادق 
جوادی حصار در گفت وگو با ایلنا گفت: نداش��تن برنامه روش��ن 
میان اصاح طلبان، نتیجه اش آن می شود که آینده  پر از ابهام است 
و همین که تصمیمی برای آینده نگرفتند، این منفعل بودن را روشن 
می کند. اصاح طلبان برای اینکه به یک نتیجه اثربخش برسند، 

باید حداقل در دو حوزه درونی و دینی به انسجام برسند.

سياسي

گروه سياسـی – كورش شرفشـاهی: امروزه گرانی در تمامی 
زمينـه هـا بيداد می كند، به نوعی كـه زندگی مردم را مختل 
كرده و حتی باعث بی اعتمادی به مسووالن و نحوه مديريت 
كشـور شـده است. شايد گرانی در برخی بخشها قابل تحمل 
باشـد اما گرانی در زمينه كاالهای اساسـی كه با سـفره مردم 
ارتباط مستقيم دارد، به هيچ عنوان قابل تحمل نيست. بدتر 
از مشكالت معيشتی، مشكالت دارو و درمان است كه باعث 
شده مردم عالوه بر سفره های خالی، درد ناشی از بيماری ها 
را نيز تحمل كنند كه البته تحمل اين معضل بسـيار سـخت و 
مشكل است. اين مساله به اندازه ای مهم و تاثير گذار بوده كه 
رئيس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با كرونا نسبت به اين 
معضل واكنش شـديد نشـان داد و گفت: پرهيز از اجتماعات 
و رعايت دقيق و كامل شـيوه نامه های بهداشـتی به ويژه در 
مراكز مذهبی از جمله حرم های مطهر، حسينيه ها و مساجد 

ضروری است.
سید ابراهیم رئیسی با قدردانی از مردم به خاطر استقبال از تزریق 
دوز سوم واکسن کرونا اظهارداشت: امروز تشخیص متخصصین 
پزشکی این است که تزریق دوز سوم واکسن کرونا در صیانت از 
جان مردم در مقابل ابتا به کرونا موثر است و الزم است مراکز 
تزریق واکسن فعال باشند تا مردم براحتی و بدون هیچ مشکلی 
بتوانن��د برای دریافت واکس��ن اق��دام کنند. رئیس جمهور افزود: 
امروز کش��ورمان بخاطر همراهی مردم و اقدامات پیشگیرانه ای 
که انجام شده، از وضعیت نسبتاً مناسبی نسبت به سایر کشورها 
در زمینه ش��یوع س��ویه جدید کرونا برخوردار اس��ت اما حتما باید 
دستگاه های مسئول با کنترل ترددهای مرزی و تشدید  اقدامات 
پیشگیرانه تاش کنند تا دچار آسیب نشویم. رئیسی با اشاره به 
دریافت گزارشاتی در رابطه با گرانی قیمت برخی از اقام دارویی، 
تصریح کرد: اینگونه گرانی ها که رنج مضاعفی بر بیماری است 
به هیچ عنوان پذیرفتنی نیس��ت و نباید اتفاق بیفتد و الزم اس��ت 
وزارت بهداشت و درمان با جدیت آنرا پیگیری کند و اجازه ندهد 

افراد سوداگر در زمینه گرانی اقام دارویی فعال شوند.

قیمت گذاری دارو � 
اما این معضل با واکنش هایی رو به رو ش��ده که هنوز ش��اهد 

تاثیرگذاری آن نیستیم. به نوعی که مدیرکل امور دارویی سازمان 
غ��ذا و دارو در۸ آب��ان ۱۴۰۰ درب��اره علت افزایش قیمت برخی از 
اقام دارویی، عنوان داش��ت که داروها در کش��ور به دو صورت 
قیمت گذاری می شوند، یکی بر اساس هزینه های تمام شده که 
اکثر داروهای معمول در کشور این گونه قیمت گذاری می شوند 
و روش دیگر قیمت گذاری بر اس��اس قیمت های جهانی اس��ت 
که داروهای تولید شده برای اولین بار به منظور حمایت از تولید 
به این صورت قیمت گذاری می شود. سیدحیدر محمدی تاکید 
کرد: قیمت داروها با ارز ترجیحی نسبت به همه کشورها پایین تر 
است. اما دلیل گران شدن برخی داروها تغییر ارز اختصاص یافته 

به آنها از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی است.
این در حالی است که اخیراً پس از انتشار لیست مواد اولیه دارویی 
که ارز آنها آزاد ش��ده اس��ت، رئیس س��ازمان غذا و دارو و مدیرکل 
ام��ور داروی��ی س��ازمان غذا و دارو، اع��ام کردند که نرخ ارز دارو 
تغییری نکرده است.اما، شنیده شده در روزهای اخیر یک لیست 

بلن��د ب��اال از اق��ام مواد اولیه دارویی از دریافت ارز دولتی محروم 
شده اند که بالغ بر ۱۰۰ قلم مواد اولیه دارویی است.

تاثیر حذف ارز دولتی بر دارو � 
اگرچه دولت اصرار بر کنترل قیمت دارو دارد، اما تصمیماتی که 
گرفته می ش��ود و رویکرد دولت چیز دیگری را نش��ان می دهد 
ب��ه نوع��ی ک��ه اصرار بر ح��ذف ارز ۴۲۰۰  تومانی تبعات جبران 
ناپذی��ری ب��رای گرانی کاالها از جمله دارو خواهد گذاش��ت. اگر 
چه دولت تاکید می کند قیمت دارو تغییری نخواهد کرد اما نمی 
توان تاثیران آن را بر بازار دارو و درمان انکار کرد. در این رابطه، 
احمد توکلی نماینده ادوار مجلس ش��ورای اس��امی، در نامه ای 
به رئیس جمهور، نس��بت به اقدامات فراقانونی افزایش نرخ ارز 
دارو ب��ر خ��اف مصوب��ات مجلس و دولت اعتراض کرد. در متن 
نامه رییس دیده بان ش��فافیت آمده اس��ت: سازمان غذا و دارو در 
اقدامی خاف قانون و سیاست های دولت سیزدهم در کنترل و 

نظ��ارت ب��ر قیمت ه��ا، اقدام به آزاد کردن ارز ده ها قلم دارو نموده 
اس��ت که منجر به گرانی برخی از اقام دارویی تا بیش از ۶۰۰ 
درصد شده است.توکلی در این نامه از رئیس جمهور درخواست 
کرده این موضوع بررسی شود و دلیل این تصمیم در این شرایط 
خاص مشخص گردد و در صورت نیاز با متخلفین برخورد الزم 

صورت پذیرد.

افزایش قیمت دارو � 
با وجود تمام این اظهارات، شاهد هستیم که قیمت برخی از اقام 
دارویی به صورت معناداری افزایش یافته است. در زمانی که مردم 
در سخت ترین شرایط اقتصادی قرار دارند و در معیشت ابتدایی 
خود با مشکات جدی مواجه هستند و دولت و مجلس شورای 
اس��امی تمام تاش خود را به کار گرفته اند که تورم و ش��وک 
جدید به جامعه وارد نشود، متأسفانه شاهد آزاد سازی ارز بسیاری 
از داروه��ا برخ��اف مصوب��ات دولت و مجلس در خصوص عدم 
آزاد سازی نرخ ارز هستیم.این آزادسازی یکباره و بدون مصوبات 
دولتی یعنی اینکه عوامل اجرایی آن، سیس��تم مش��خصی برای 
انتقال دقیق یارانه به مردم و جلوگیری از پرداخت اضافه از جیب 
م��ردم در نظ��ر نگرفته ان��د و با اقدامات یکب��اره خود و ایجاد یک 
بحران جدید مردم را در دست انداز تأمین داروی مورد نیاز بیماران 
قرار داده اند.این موضوع به حدی حاد ش��ده که در گزارش های 
تلویزیونی از مردم در داروخانه ها ش��اهدیم که مردم می گویند با 
اینکه ارز داروها آزاد نش��ده و ارز یارانه ای می گیرند و این داروها 
تولید داخل هستند کارخانجات هر روز دارو را گران می کننداین 
موضوع اخیراً در مواد موثره دارو هم مطرح ش��د و متأس��فانه این 
آزادسازی یکباره قیمت برخی مواد را به شدت افزایش داده و برخی 
این موضوع را به گردن صنعت گران انداختند.قرار دادن مردم و 
کارخانجات داروس��ازی روبروی هم در ش��رایطی که این صنعت 
مظلومانه در کنار مردم در این سال ها برای تأمین دارو ایستاده و 
نقش بسیار مؤثری در سامت جامعه گذاشته باعث بدبینی مردم 
به کارخانجات و باز کردن راه برای واردات دارو است.تداوم این 
وضعیت باعث خواهد شد تا مجبور شویم هزینه های هنگفت ارزی 
برای واردات داروهای فوریتی بدهیم و ش��رکت های دارویی در 

کشور و همچنین مردم، با مشکات عدیده ای مواجه شوند.

رئیس جمهور دستور مقابله با سوداگران دارویی را صادر کرد

گرانی  داروها، رنجی مضاعف بر بیماری

اخبار كوتاه

تحقق عدالت و پیشرفت با تعامل سازنده پیروان ادیان الهی ضرورت  تشکیل کارگروه مشترک قوای سه گانه برای جلوگیری از فساد 
 نماینده مجلس دهم گفت: ش��کل گیری کارگروه های مش��ترک میان قوای سه گانه 
می تواند هم شناسایی دقیقی از روند شکل گیری فساد و شریان های اصلی آن باشد و 
هم به اصاح روند مدیریتی کشور منجر شود و هم هرجا الزم است با اصاح یا بازنگری 
در قوانین جلوی بروز موارد تازه را بگیرد.محمدعلی پورمختار در گفت وگو با ایسنا گفت: 
اعتقاد سران قوا به مبارزه با فساد، به صورت جدی ایجاب می کند زمینه ها، گلوگاه ها و 
نظام هایی که منجر به ایجاد فساد می شوند و صرفاً هم مربوط به اقتصاد نیستند، شناسایی 
و بسته شوند.وی با یادآوری اینکه پرونده های فساد هم به حوزه زیرمجموعه های دولت 

برگردد گفت: حتما رئیسی تیم کارشناسی برای شناسایی منافذ و راه های فساد در نظر خواهد گرفت که هم در حوزه مدیریت 
غیرفسادزا و هم در زمینه مقابله با عرصه های بروز این پدیده در زیرمجموعه های دولت، اقدامات ثمربخشی انجام دهند.

نماینده سابق مجلس ادامه داد: در این زمینه هرجا که الزم باشد قوانین تغییر کنند یا اصاح شوند هم مجلس می تواند کمک 
حال باشد که به نظر می رسد از این جهت نیز خود ساختار مجلس آماده همکاری و همراهی الزم است.

رئیس مجلس شورای اسامی با صدور پیامی خطاب به رؤسای مجالس کشورهای 
مسیحی، میاد حضرت عیسی مسیح را تبریک گفت و آمادگی مجلس جهت گسترش 
و تقویت مراودات پارلمانی فیمابین، رایزنی و تبادل نظر درباره موضوعات مورد عاقه 
طرفین را اعام کرد.به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در  این پیام نوشت:خرس��ندم 
صمیمانه ترین تبریکات و تهنیت های خود را به مناسبت زادروز خجسته و مبارک حضرت 
عیسی مسیح)ع( پیامبر بزرگ الهی و فرا رسیدن سال جدید میادی ابراز نمایم.بر این 
باورم همانگونه که حضرت عیسی مسیح)ع( نیکبختی انسان ها را در تقویت صلح، محبت 

و دوستی بشارت داده است؛ تعامل سازنده پیروان ادیان الهی به تحقق عدالت و پیشرفت جامعه بشری منجر خواهد شد.در 
همین راستا مایلم بر اراده و آمادگی مجلس شورای اسامی جهت گسترش و تقویت مراودات پارلمانی فیمابین و رایزنی و 
تبادل نظر درباره موضوعات مورد عاقه طرفین تأکید نمایم.با اغتنام از فرصت؛ از درگاه خداوند متعال، سعادت و موفقیت 

روزافزون جناب عالی و نمایندگان محترم پارلمان را خواستارم.

رئیس س��ازمان انرژی اتمی در پاس��خ به این که اگر طرف ها در 
احیای برجام شکست بخورند و تحریم های آمریکا علیه تهران 
لغو نش��ود، آیا ایران غنی س��ازی اورانیوم باالتر از ۶۰ درصد انجام 
خواهد داد؟ تاکید کرد: خیر. به گزارش ایس��نا، محمد اس��امی در 
گفت وگو با اسپوتنیک تصریح کرد: هدف برنامه هسته ای ایران 
حمای��ت از نیازه��ای تولید صنعتی کش��ور و همچنین تامین نیاز 

مصرف کنندگان ایرانی به کاالهای خاص است.
اسامی اظهار داشت: تمامی فعالیت های هسته ای ما مطابق 
با توافقات، اساسنامه و مقررات آژانس بین المللی انرژی اتمی 

است.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار داشت: ما در حال حاضر قادریم 
سوخت هسته ای را در داخل تولید کنیم. ما رایزنی هایی با روس 

اتم داشته ایم و به عنوان بخشی از همکاری های خود، بر مبنای 
طرح ها و قراردادهایی که با این شرکت امضا خواهیم کرد، قادر 
خواهیم بود که استفاده از این سوخت در راکتور هسته ای بوشهر 

را در آینده نزدیک آغاز کنیم.
وی در ادامه گفت: ما از روس اتم انتظار داریم که روند س��اخت 
واحدهای دو و س��ه نیروگاه هس��ته ای بوش��هر را سرعت بخشد. 
س��اخت این واحدها تقریبا ۲۳ ماه از زمانبندی عقب مانده اس��ت. 

انتظار ما این است که روس اتم با برنامه ای توافق شده برای جبران 
تمام تاخیرها، سرعت اجرای پروژه را تسریع کند.

اسامی درباره مسائل مالی میان تهران و مسکو در ارتباط با ساخت 
نیروگاه بوشهر تاکید کرد: خیر، دیگر مسئله ای وجود ندارد. ایران 

تمام بدهی خود به فدراسیون روسیه را پرداخت کرده است.
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره موضوعات ایمنی هسته ای نیز 
خاطر نشان کرد که زیرساخت های ضروری تاسیسات هسته ای 

ایران امن اس��ت و موارد آس��یب پذیر در برابر حمات سایبری به 
طور مرتب رصد می شوند.

وی ادامه داد: تمام کشورها توجه زیادی به تضمین ایمنی نیروگاه 
های هسته ای خود دارند. به لطف اقداماتی که انجام داده ایم تمامی 
سیستم های ما ایمن هستند و تمام آسیب پذیری آنها تحت کنترل 
است. ما امیدواریم که این اقدامات امنیتی تشدید شده در زیرساخت 
های هس��ته ای مان، کس��انی را که س��عی در به خطر انداختن آن 
دارند، نا امید کند. دور هفتم مذاکرات ایران و ۱+۴ در وین به منظور 
احیای برجام و رفع تحریم های ظالمانه آمریکا علیه ایران به پایان 
رسید. طرف های مذاکره کننده توانستند در این دور از رایزنی ها 
به دو پیش نویس درخصوص احیای برجام دست یابند که شامل 

پیشنهاداتی است که منافع ایران را دربر می گیرد.

اسالمی غنی سازی باالی ۶0 درصد را منكر شد

فعالیت های هسته ای مطابق با مقررات آژانس 

یک فعال سیاسی اصولگرا درباره دالیل ردصاحیت علی 
الریجانی در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
از سوی شورای نگهبان، گفت: شورای نگهبان به استناد 
اطاعاتی ورود کرده که به زعم آقای الریجانی اطاعات 
غلط و دروغی است. محمدمهاجری در گفت وگو با ایلنا، با 
تاکید بر اینکه چالش اصلی  الریجانی، اطاعات نادرست 
اس��ت گفت: اطاعاتی که بدون اینکه حتی به خودش 
بگویند و از ایشان پاسخ بخواهند، براساس آن ها تصمیم 
گرفته شد. وی ادامه داد: یکی از خنده دارترین مواردی که 
برای رد صاحیت آقای الریجانی مطرح شد، این است 
که ایشان در رفتار و عملکرد دولت های گذشته سهیم بوده 
اس��ت، اگر این مورد را برای ردصاحیت در نظر بگیریم 
آقای سعید جلیلی هم در عملکرد دولت آقای احمدی نژاد 
شریک بوده است و امروز قطعاً شورای نگهبان عملکرد 
آقای احمدی نژاد را قبول ندارد. مهاجری با یادآوری اینکه 
قالیباف هنگامی که صاحیتش برای مجلس تایید شد، 
پرونده های بس��یاری در مجموعه یاس داشت چرا آن ها 
مورد بررسی قرار نگرفت و صاحیت ایشان رد نشد گفت: 

شخص رئیسی که سال ها رئیس قوه قضائیه و معاون اول 
این قوه بود؛ مگر در همان قوه قضاییه ای که ایشان رئیس 
و معاون اولش بود، اکبر طبری رش��د نکرد؟ با این رویه 
رئیسی هم  مسئول عملکرد آن ها است؟ به همان دلیل که 
من قبول ندارم رئیسی را برای موضوع اکبر طبری نباید رد 
صاحیت کرد، درباره الریجانی هم این رفتارها مسخره 
است. وی با یادآوری اینکه رهبری در مورد ردصاحیت 
الریجانی گفتند ایشان مورد ظلم قرار گرفته و مظلوم واقع 
ش��ده اس��ت گفت: قوه  قضائیه درباره بیاناتی که رهبری 
فرمودند تحقیق نکرد تا ببینند چه مظلومیتی به وجود آمده 
و چه کسی ظلم کرده که اگر قوه قضائیه این کار را انجام 

می داد، امروز هم می توانست اعتراض کند.
وی با تاکید بر اینکه به لحاظ حقوقی انتشار اسناد محرمانه 
از سوی الریجانی قابل اثبات نیست گفت: مهم تر اینکه 
این سند قابلیت محرمانه بودن ندارد، نمی شود کارمند یک 
جایی یک مهر محرمانه روی هر نامه ای  که به دستش 

می آید بزند، این گونه مملکت استوار نمی ماند!
مهاجری تاکید کرد: آقای الریجانی موضوعات بس��یار 
مهمی را مطرح کردند که مهر محرمانه بودن در مقابل شان 
هیچ است. آقایان اصل و داستان را رها کرده چسبیده اند به 
اینکه نامه محرمانه بوده و الریجانی نباید منتشر می کرد! 
در صورتی که اصل داستان این است امروز جمهوریت و 
اسامیت نظام زیر سوال رفته و کسی دنبالش نمی افتد که 
علیه این رفتارها اعام جرم کند، اما برای یک کاغذی که 
معلوم نیست چه کسی آنجا مهر محرمانه رویش کوبیده 

است، اعام جرم می کنند.

س��خنگوی وزارت خارج��ه در واکنش به موضع گیری 
وزارت امور خارجه انگلیس که در بیانیه ای پرتاب موشک 
های بالس��تیک ایران در رزمایش پیامبر اعظم)ص( را 
محکوم کرد گفت: جمهوری اسامی ایران برای برنامه 
دفاعی خود نه از کس��ی اجازه می گیرد و نه در مورد آن 

مذاکره می کند.
به گزارش ایرنا ، سعید خطیب زاده با محکوم کردن موضع 
گیری مداخله جویانه وزارت امور خارجه انگلیس در مورد 
توانمندی دفاعی کشورمان اظهار کرد: جمهوری اسامی 
ایران درچارچوب قوانین و مقررات بین المللی و مطابق 
نیازهای دفاعی خود عمل می کند و لذا نه تنها اینگونه 
موضع گیری ها و اظهارات، مداخله در امور داخلی ایران 
به حساب می آید بلکه حاکی از ادامه سیاست یک بام و 

دو هوای لندن است.
 وی اضافه کرد: این کش��ور در حالی که در یک رقابت 
بی پایان برای فروش مخرب ترین س��اح ها به منطقه 
غ��رب آس��یا و دیگ��ر مناطق بحران زده جهان اس��ت و 
ب��دون توجه به مقررات عدم اش��اعه پیمان های نظامی 
مانن��د اوکاس را منعق��د م��ی کند، در همان حال در مورد 
تمرین های نظامی معمول ایران اظهار نگرانی می کند.

سخنگوی وزارت امورخارجه تاکید کرد: برنامه هسته ای 
جمهوری اسامی ایران به گواه هزاران ساعت بازرسی و 
گزارش های متعدد آژانس بین المللی انرژی اتمی تماما 
صل��ح آمی��ز بوده  و ایران هی��چ برنامه ای برای مصارف 
نظامی انرژی هسته ای نداشته و ندارد که بخواهد برنامه 

موشکی خود را برای آن طراحی کند.

 وی خاطرنشان کرد: انگلیسی ها بهتر از هرطرف دیگری 
می دانند که برنامه موش��کی ایران اس��ت به هیچ وجه با 
قطعنامه ۲۲۳۱ ش��ورای امنیت س��ازمان ملل و مفاد آن 
ارتباطی ندارد و این بریتانیا اس��ت که با تفس��یر به رای 

قطعنامه ۲۲۳۱ عما مفاد آنرا نقض می کند.
خطیب زاده با محکوم کردن تاش مقامات بریتانیایی 
برای القای تهدید ایران در منطقه گفت: آنچه به بی ثباتی 
و ناامنی در منطقه دامن زده و از جمله فاجعه انسانی در 
یمن را بوجود آورده، اشتهای سیری ناپذیر بریتانیا و سایر 
کشورهای اروپایی به فروش حجیم تسلیحات پیشرفته به 
برخی کشورهای منطقه، آن هم با آگاهی کامل از نقض 
حقوق بین الملل بویژه حقوق بشر دوستانه در کاربرد این 
تس��لیحات، اس��ت. لذا آنها هس��تند که در پیشگاه مردم 
مظلوم منطقه و جامعه بین المللی بایستی در قبال افزایش 

بی ثباتی و ناامنی در منطقه پاسخگو و مسئول باشند.
س��خنگوی وزارت امورخارج��ه تاکید ک��رد: جمهوری 
اسامی ایران برای برنامه دفاعی خود نه از کسی اجازه 

می گیرد و نه در مورد آن مذاکره می کند.

خطيب زاده به محكوميت پرتاب موشك ايران از سوی انگليس واكنش نشان دادمهاجری بر پيگيری ظلم صورت گرفته تاكيد كرد 

اجرای برنامه دفاعی ايران بدون مذاكره و اجازه»اطالعات نادرست« چالش الريجانی با شورای نگهبان
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رشد 26511 واحدی شاخص بورس 
  بورس اورا ق بهادار تهران بعد از تهیه بس��ته ده بندی سیاس��تی 
پیش��نهادی وزیر اقتصاد، رو به رش��د رفت و در اولین روز کاری 
هفته ش��اخص کل با افزایش ۲۶ هزار و ۵۱۱ واحد به رقم یک 
میلیون و ۳۸۵ هزار و ۵۳۵ واحد رسید. به گزارش فارس شاخص 
کل ب��ا معی��ار هم��وزن با افزایش ۴۱۶۴ واحد به رقم ۳۶۱ هزار و 
9۲9 واحد و ارزش بازار در بورس تهران به بیش از ۵ میلیون و 
۵۳7 هزار میلیارد تومان رسید. معامله گران بیش از ۶.7 میلیارد 
س��هام حق تقدم و اوراق مالی در قالب ۵۲۲ هزار فقره معامله و 
به ارزش ۴ هزار و ۲۳۸ میلیارد تومان داد و ستد کردند و ارزش 
معامات فرابورس هم به بیش از ۴ هزار و 9۸۱ میلیارد تومان 
رسید با این حساب ارزش معامات دو بازار به بیش از 9 هزار و 
۲۱9 میلیارد تومان رسید به نوعی که همه شاخص های بورس 
س��بز بودند.در فرابورس هم روند رو به رش��د بود، بگونه ای که 
شاخص کل در پایان معامات با ۳۱ واحد رشد به رقم ۱۸ هزار 

و ۸۱۶ واحد رسید.

نامه بودجه ای میرکاظمی به رئیسی
 رئیس س��ازمان برنامه و بودجه از تامین نش��دن هزینه افزایش 
حق��وق و ضرای��ب کارکن��ان و هیات علمی وزارت بهداش��ت و 
دانشگاه ها و سایر دستگاه های از درآمدهای اختصاصی خبر داد 
که در صورت تامین از منابع عمومی منجر به تش��دید کس��ری 
بودجه می شود.به گزارش فارس، مسعود میرکاظمی در این نامه 
نوش��ت. پرداخت حقوق آذر برخی دانش��گاه های علوم پزشکی 
و خدمات بهداش��تی و درمانی در س��قف اعتبارات مصوب قابل 
انجام نیس��ت و می بایس��ت با اجازه قانونی افزایش ۱۰درصدی 
اعتبار مصوب، برای تامین حقوق آذرماه اقدام گردد. همچنین 
عمده دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی 
از دی ماه و تمامی آنان در دو ماهه آخر س��ال با مش��کل عدم 
امکان پرداخت حقوق به دلیل کافی نبودن اعتبار حتی در صورت 

افزایش ۱۰ درصدی مواجه خواهند بود.«

رشد 150 برابری سکه در دو دهه
  در آمارهای اقتصادی بانک مرکزی تحوالت متوس��ط قیمت 
فروش سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم و جدید از سال ۱۳۸۱ 
تا پایان مهرماه سال جاری ثبت شده که متوسط قیمت فروش 
یک سکه بهار آزادی در بازار آزاد تهران در سال ۱۳۸۱ به میزان 
7۰ هزار تومان بوده و با گذشت چهار سال، متوسط قیمت فروش 
یک سکه طرح قدیم در سال ۱۳۸۵ به ۱۶7 هزار و 9۵۵ تومان 
و طرح جدید به ۱۴۴ هزار و ۱9۶ تومان رسیده است. به گزارش 
ایس��نا، قیمت فروش س��که طرح قدیم در س��ال ۱۳۸9 به ۳۴9 
هزار تومان و طرح جدید آن ۳۲۵ هزار و ۶۵ تومان رس��یده که 
نسبت به قیمت 7۰ هزار تومان در سال ۱۳۸ تقریبا ۵ برابر شده 
است. از سوی دیگر، قیمت فروش سکه طرح قدیم دهه 9۰ را 
با قیمت ۵۸۸ هزار و 99۱ تومان شروع کرد و در پایان مهرماه 
سال ۱۴۰۰ به قیمت ۱۰ میلیون و ۴9۳ هزار تومان رسیده که 

طی این مدت تقریبا ۱۸ برابر رشد داشته است. 

دست دولت در جیب کارگران 
 عضو هیئت مدیره کانون شورای کار مازندران گفت: دولت باید 
از همه ی گروه ها مالیات بگیرد. اما چون دس��تگاه های مالیاتی 
به درس��تی نظارت نمی کنند، دولت از آن هایی که باید، مالیات 
نمی گیرد.به گزارش ایلنا، امیدعلی ناظری گفت: دولت به دنبال 
تقویت صندوق های بازنشستگی است و برای این کار از سهم 
کارگ��ران مای��ه می گذارد. دولت اگر س��هم خود را به س��ازمان 
پرداخت کند، بخش زیادی از مشکل صندوق تامین اجتماعی 
حل می شود و نیاز به چنین اقداماتی نیست.ناظری بر ضرورت 
حمایت دولت از کارفرمایان اشاره کرد و گفت: دولت می تواند از 
طریق سازکارهای مختلف به کارفرمایان خوش حساب کمک 
کند. دولت می تواند مالیاِت مجموعه های تولیدی را کاهش دهد 
یا یارانه در اختیار آن ها قرار دهد. کمک به کارفرما باعث بهبود 

اوضاع کارگران می شود.

سهام عدالت ارزنده است
 مدی��ر نظ��ارت ب��ر نهادهای مالی ب��ورس در خصوص ریزش 
مرتب س��هام عدالت گفت:  پیش��نهاد می شود اداره سهام عدالت 
برای کسانی که مدیریت مستقیم را انتخاب کرده اند، از طریق 
صندوق ها توس��ط افراد حرفه ای انجام ش��ود، به عبارتی دیگر 
سهام عدالت دست اشخاص است و مالکیت آن به دارنده سهام 
تعل��ق دارد، ول��ی ف��رد می تواند در صورت تمایل اجازه مدیریت 
کردن این س��هام را در قالب یک قرارداد با س��بدگردان ها امضاء 
کند. رضا نوحی گفت: با حفظ مالکیت س��هام عدالت می توان 
مدیریت آن را در اختیار افراد حرفه ای قرار داد و این س��هام به 
عنوان آورده غیرنقدی او برای صندوق  س��بدگردانی اس��تفاده 
می شود و می تواند مشاور سبدگردانی برای خود برگزیند و یک 
کد اختصاصی جداگانه برای او صادر می ش��ود، به عبارت دیگر 
مالکیت آن دارایی با سرمایه گذار و دارنده سهام است و مالکیت 
به کسی منتقل نشده، اما مدیریت حرفه ای آن را به افراد حرفه ای 
می پردازد، چون ممکن است دارنده سهام یک کارگر باشد که 
ن��ه اطاع��ات کاف��ی و نه وقت کافی در اختی��ار دارد و نه اینکه 
صرف��ه اقتص��ادی دارد که برای رقم های کوچک و خرد هزینه 
پردازش و مدیریت را بپردازد.بلکه می تواند از ابزارهای موجود 

سرمایه گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه استفاده کند.

ورود گردشگر ممنوع شد
 س��خنگوی گمرک گفت: براس��اس مصوبه س��تاد ملی کرونا و 
اعام وزارت کشور به استانداری های مرز و اباغ استانداری ها به 
سازمان های مرتبط در امور واردات و صادرات کاال و جابجایی مسافر 
در مرزها، ورود اتباع خارجی به ایران از امروز چهارم دی ماه به مدت 
۱۵ روز محدود می شود. به گزارش تسنیم، روح اهلل لطیفی افزود: در 
محدودیت های ورود اتباع خارجی به غیر از کشور های هم مرز، چند 

کشور آفریقایی و اروپایی از جمله انگلستان هم وجود دارد. 

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی – كورش شرفشـاهی: تقديم بودجه از سـوی 
دولت به مجلس و انتشار جزئيات آن، واكنش های بسياری را 
در پی داشته است. عده ای بر اين باور هستند كه اولين بودجه 
قرن چهاردهم شمسی ايران، دارای ويژگی های مطلوبی در 
جهت رهايی از اقتصاد تك محصولی و تكيه بر منابع درآمدی 
پايدار همچون ماليات ستانی است، اما برخی ديگر از صاحب 
نظران بر واهی بودن اعداد و ارقام بودجه و بدبينی در تحقق 
آنهـا اصـرار می ورزند. به عنوان مثال اينكه در اليحه بودجه 
افزايـش ۶1 درصـدی ماليات ها پيش بينی شـده، از ديدگاه 
برخـی صاحب نظـران منطقی به نظر نمی رسـد، زيرا الزمه 
افزايـش مالياتهـا، بايد بهبود درآمد مردم و افزايش توليد و 
رونق كسـب و كارها باشـد. برخی ديگر نيز اعتقاد دارند اين 
ماليات ستانی محقق می شود و می تواند به عنوان يك پايه 
ماندگار برای سالهای آينده باشد. شواهد نشان می دهد كه در 
توليد و اقتصاد چنين رونقی اتفاق نيفتاده كه انتظار افزايش 
رشد عجيب در بودجه را داشته باشيم. البته انتقادها بخش 
های بسـياری از بودجه را شـامل می شـود كه هركدام جای 
بحث و بررسی دارد. روزنامه تجارت در اين شماره با بررسی 
ديـدگاه های منتقـدان بودجه، تحليلی بر چالش های پيش 
روی دولت در دفاع از اليحه ای ارايه می كند كه قرار اسـت 
از مسـير بهارسـتان عبور كرده و معياری برای دخل و خرج 

و اداره كشور باشد. 

اصرار مجلس بر اصالح همه بودجه  � 
هنوز مدت زیادی از تقدیم الیحه بودجه به مجلس نمی گذرد 
که رئیس کمیته اصاح ساختار بودجه مجلس با انتقاد از سازمان 
برنامه و بودجه به دلیل عدم اعمال قانون اصاح ساختار بودجه 
در تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور گفت: دولت هیچ 
کدام از بندهای ۱۱ گانه قانون مصوب مجلس در مورد اصاح 
س��اختار بودجه را در بودجه س��نواتی س��ال آینده اعمال نکرده و 
براین اس��اس طی نامه ای به آقای میرکاظمی رئیس س��ازمان 
برنام��ه و بودج��ه به این موضوع انتقاد کرده ایم. مس��حن زنگنه 
خاطرنش��ان کرد: براس��اس قانون اصاح س��اختار بودجه، باید 
درآمدها و مصارف ارزی و ریالی از یکدیگر در بودجه جدا می شد 
اما این اقدام انجام نشده و تنها برای اعمال این بند از قانون دولت 
بای��د تمامی ج��داول بودجه را اصاح کند.رئیس کمیته اصاح 
س��اختار بودجه مجلس تاکید کرد: با وجود اینکه قانون اصاح 
ساختار بودجه به عنوان یک قانون باالدستی در مجلس تصویب 
شد اما متاسفانه در الیحه بودجه ۱۴۰۱ اعمال نشده و ما از دولت 

خواسته ایم تا این اصاحات را در بودجه انجام دهد.

4 � عامل تورم زا در بودجه 
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با انتقاد از بودجه ۱۴۰۱ 
گفت: در الیحه بودجه س��ال آینده چهار عامل افزایش س��قف 
بودجه، تعیین نرخ ارز ۲۳هزار تومان، حذف ارز ۴۲۰۰ و افزایش 
حقوق ورودی موجب افزایش تورم خواهد ش��د. رضا غامی با 

تاکی��د ب��ر اینکه با تاکید بر درآمده��ای پایدار گفت: درآمدهای 
پایدار یعنی هر س��ال بتوانیم از آنها دریافتی داش��ته و بخش��ی از 
تولی��د باش��ند، به طور مثال در بح��ث درآمدهای مالیاتی، تولید، 
درآمد و س��ودی ش��کل گرفته که برای سال های آینده نیز ادامه 
خواهد داش��ت.در این تعریف فروش اموال جایی ندارد چرا که 

یک بار اتفاق می افتد

کسری تراز عملیاتی � 
این استاد دانشگاه گفت: در بودجه ۱۴۰۱ کسری تراز عملیاتی 
در حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان داریم، این بدان معناست که 
یک سوم هزینه های ما از منابع دیگری تأمین می شود و درآمدهای 
پای��دار کف��اف هزینه ه��ا را نمی کند، وقتی نفت می فروش��یم، 
درآمدهای حاصل از آن را باید صرف س��رمایه گذاری کنیم چرا 
که نفت یک دارایی اس��ت و باید به دارایی دیگری تبدیل ش��ود. 
وی گفت: در زمان حاضر درآمدهای پایدار، هزینه های جاری را 
پوشش نمی دهد، شاید نیاز باشد در این زمینه بازتعریفی صورت 

بگیرد و با این اقدام بخشی از مشکات حل خواهد شد.

وابستگی بودجه به نفت � 
غامی با تاکید بر اینکه معنای اصاحات ساختاری جداکردن 
اقتصاد از نفت است گفت: منظور اصلی از اصاح ساختار این بوده 
ک��ه تأثیرپذی��ری اقتصاد از نفت را کاهش دهیم، در زمان حاضر 
نفت از چند طریق به بودجه وصل شده و حتی سهم آن افزایش 
یافته اس��ت.اگر در گذش��ته یک میلیارد دالر نفت می فروختیم و 
مع��ادل ریال��ی آن ب��ا ارز ۴۲۰۰تومانی چهار هزار و ۲۰۰ میلیارد 
تومان می شد، امروز این رقم به ۲۳ هزار میلیارد تومان افزایش 
پیدا کرده و بدین معناس��ت که س��هم نفت در بودجه از طریق 

نرخ تسعیر ارز باالتر نیز رفته است.در الیحه بودجه سال ۱۴۰۱، 
۳۸۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت، گاز و میعانات در 
نظر گرفته شده است و عاوه بر این ۱۳7 هزار میلیارد تومان از 
منابع صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است، این برداشت ها از 
صندوق اس��تقراض نیس��ت چرا که هیچ بازپرداختی برای آن در 
نظر گرفته نش��ده اس��ت، در نتیجه این استفاده از منابع صندوق 
توس��عه ملی اس��ت نه اس��تقراض.در الیحه بودجه بودجه بنیه 
دفاعی و قیر نیز نفتی ش��ده، عاوه بر این بخش عمده منابع و 
مصارف تبصره ۱۴ نیز نفتی است که رقمی در حدود ۴7۰ هزار 
میلیارد تومان را ش��امل می ش��ود، در نتیجه سهم نفت در بودجه 

همچنان باالست.

اصالحات ظاهری � 
غام��ی ب��ا تاکید بر اینکه اصاحاتی ک��ه تحت عنوان اصاح 
س��اختار بودجه ش��اهد هستیم بیش��تر اصاحات ظاهری است 
گفت: حرکت به این س��مت و تغییر جهت دولت خوب اس��ت 
اما اصاحات س��اختاری تفکیک نفت از بودجه کش��ور اس��ت، 
اگر روزی نفت را به سرمایه گذاری و مالیات و سایر درآمدهای 
پایدار را به هزینه های جاری اختصاص دهیم می توانیم بگوییم 
که اصاح س��اختار انجام ش��ده است،ش��اید الزم باشد که برای 
تحقق این هدف س��ازمان برنامه و بودجه به دو بخش س��ازمان 
برنامه و سازمان بودجه تفکیک شود، بودجه را به خزانه و تدوین 
برنامه ها را به منظور سرمایه گذاری بلندمدت به سازمان برنامه 

محول کنیم.

الیحه ای تورم زا � 
این کارشناس اقتصادی بر تورم زا بودن بودجه تاکید کرد و گفت: 

براس��اس برآورد مرکز پژوهش های مجلس نس��بت به عملکرد 
سال جاری رقم بودجه حداقل ۶۸ درصد افزایش یافته و هنگامی 
که بودجه باال می رود عمًا تقاضا افزایش می یابد، در شرایطی 
که تولید ثابت و تقاضا افزایش یابد، شاهد باالرفتن تورم خواهیم 
بود.از س��وی دیگر نرخ ارز در بودجه تا ۲۳ هزار تومان افزایش 
یافته، در چنین ش��رایطی واردات و صادرات متأثر خواهد ش��د و 
در چنین شرایطی ارز ۴۲۰۰تومانی نیز حذف شده. مورد دیگری 
که بر تورم اثر دارد، افزایش ش��دید حقوق ورودی اس��ت. حقوق 
ورودی در عمل حدود ۵ برابر شده، حتی اگر بگوییم که درصد 
عوارض برای برخی کاالها یک درصد و چهار درصد باشد اما این 
درصد افزایش حقوق ورودی قابل ماحظه است.لذا این بودجه 
تورم زدا نیست و به لحاظ اشتغال زایی و سرمایه گذاری نیز حرف 
زیادی برای گفتن ندارد. گفته ش��ده که دولت س��رمایه گذاری را 
افزایش خواهد داد اما بعید به نظر می رسد که بتواند این موضوع 
را محق��ق کن��د چرا که به احتمال زیاد دولت با محدودیت منابع 

مواجه خواهد شد.

بوی نفت در بودجه � 
از سوی دیگر یک کارشناس اقتصادی با اعام اینکه رقم کل 
بودجه ۱۴۰۱ نسبت به بودجه امسال کمترین رشد را داشته گفت: 
بودجه کاما انقباضی بسته شده است. کامران ندری با اشاره به 
میزان انتشار اوراق در بودجه سال آینده گفت: انتشار نزدیک به 
۱۰9 هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه سال اینده در نظر گرفته 
ش��ده که نس��بت به کل رقم بودجه تقریبا یک س��یزدهم بودجه 
را ش��امل می ش��ود که از این رقم ۱۰9 هزار میلیارد تومانی، ۱۰ 
هزار میلیارد تومان به بازپس دهی اصل و سود اوراق سررسیده 
اختصاص می یابد همچنین بخش��ی دیگر حدود ۸ هزار میلیارد 
تومان به اوراق ش��هرداری ها تعلق می گیرد. بنابراین این اعداد 
و ارقام نشان می دهند که دولت برای سال آینده حساب جدی 

بر روی فروش اوراق باز نکرده است.

تهدید بورس در بودجه � 
این کارش��ناس اقتصادی درباره دالیل کاهش انتش��ار اوراق در 
بودجه گفت: به نظر می آید هدف حمایت از بازار س��هام اس��ت 
چراکه فروش اوراق امکان پذیر نیس��ت مگر اینکه اجازه دهند 
نرخ های بهره افزایش یابد، اما افزاش نرخ س��ود و بهره باعث 
می شود که سهام دارانی که دل خوشی هم از بازار سرمایه ندارند 
و منتظر یک دارایی جایگزین هس��تند، به این س��مت حرکت 
کنن��د، بنابرای��ن افزایش نرخ های بهره باعث ش��ود که وضعیت 
بازار س��رمایه از گذش��ته بدتر شود. معتقدم به همین دلیل دولت 
اقبالی به فروش اوراق نشان نداده است .ندری افزود: یک دلیل 
می تواند حمایت از بازار س��هام باش��د اما دلیل دوم این اس��ت که 
دولت احتمال می دهد در سال ۱۴۰۱ امکان فروش نفت بیشتری 
داشته باشند. هر چند که احتماال تحریم ها رفع نشده اما احتمال 
می دهند مذاکرات تا حدی پیش رفته و بتوانند درآمدهای نفتی 

بیشتری کسب کنند.

بررسی های تجارت از اظهارنظرهای نمایندگان مجلس و صاحب نظران نشان می دهد 

دور تند انتقادها از بودجه 

اخبار كوتاه

ایجاد مانع به بهانه نظارت در محیط کسب وکاربی نیازی شغلهای پردرآمد به تحصیالت عالیه 
یک فعال حوزه کار با بیان اینکه ایده های زیادی برای اشتغالزایی و کارآفرینی 
وجود دارد گفت: تولید محصوالت گلخانه ای، پرورش کرم ابریشم و تولید قارچ 
از جمله کارهایی اس��ت که اگر فارغ التحصیان دانش��گاهی راغب باش��ند می 
توانند با سرمایه اندک و کمی مهارت، درآمد باالیی در آنها داشته باشند.رحمت 
اهلل پورموسی در گفت وگو با ایسنا گفت: با سرمایه های اندک می توان کارهای 
بزرگی انجام داد منتها این کار در کشور ما سخت است و شرایط ایجاد با هزینه 
و سرمایه کم را دولتی ها و کسانی باید به وجود بیاورند که متولی امر هستند.وی 

ادامه داد: متاس��فانه به قدری بروکراس��ی اداری و دس��ت و پاگیر وجود دارد که افرادی که درصدد کارآفرینی و راه 
اندازی کسب و کار هستند، قید کار را می زنند و عطای کار را به لقای آن می بخشند.این فعال حوزه کار افزود: در 
حال حاضر اگر کسی بخواهد یک بنگاه های اقتصادی و تولیدی ایجاد کند، هزینه های سنگین و سرسام آوری 
دارد ولی اگه بخواهد کارگاه کوچک راه اندازی کند، می تواند در شغلهای با هزینه کم وارد شود و عده زیادی را 

مشغول کار کند.وی گفت: ایده های زیادی وجود دارد که می توان عملیاتی کرد. 

رییس کمیس��یون اقتصاد تحول دیجیتال اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه اکوسیس��تم 
اقتصاد نوآوری کشور همچنان از برخی دست اندازها و تصمیم های اشتباه، رنج می برد 
گفت: اجبار استارت آپ ها و کسب وکارهای اینترنتی به دریافت اینماد برای داشتن درگاه 
پرداخت چالش تازه دیگری برای فعالیت در این حوزه و در تضاد با مقررات و قوانین مربوط 
به تسهیل فضای کسب وکار است. فرزین فردیس تصریح کرد که این رویه، منجر به 
تشدید موج مهاجرت نخبگان حوزه فناوری از کشور خواهد شد. او تاکید کرد که راهکار 
نظارت و کنترل ریسک ها در محیط کسب وکار، ایجاد مانع و سد در شروع فعالیت های 

اقتصادی یا جلوگیری از افزایش تعداد کسب وکارها نیست، بلکه باید به سمت تنظیم گری به موقع توسط نهادهای مسئول 
با رویکرد توسعه، گام برداشت و در شرایطی که کشور با تحریم خارجی مواجه است، تحریم های داخلی را نباید ایجاد کرد.

وی، بازگشت نماد اعتماد الکترونیک به احراز هویت و ثبت نظر کاربران به صورت اختیاری را مطالبه و اتفاق نظر اکوسیستم 
نوآوری کشور عنوان کرد.این اظهارات در حالی مطرح می شود که مرکز تجارت الکترونیک در جدیدترین گزارش خود از 

استقبال کسب و کارهای خرد از شیوه جدید صدور اینماد خبر داده است.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: پس از حذف ارز ترجیحی 
اگر به بخش تولید توجه نشود، جدای از افزایش قیمتها، 
تولیدکننده به سبب خریِد گرانتر مواد اولیه، ناتوان از ادامه 
فعالیت شده و عرضه کاهش می یابد.حسن فروزان فرد 
در گفت و گو با مهر افزود: ارز ۴۲۰۰ تومانی رانت بزرگی 
اس��ت که هر چه بهتر و زودتر این رانت را متوقف کنیم 

رفتار منطقی تری کرده ایم.
وی ادامه داد: اما اینکه چگونه ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف 
ش��ود ب��ه توانمندی و هوش��یاری مجری��ان و تصمیم 
گیرندگان برمیگردد. اصاح این سیاست از جنس یک 
جراحی در اقتصاد اس��ت و امیدواریم که جراحان فقط 
به فکر پاره کردن نقطه آسیب دیده نباشند بلکه خروج 
زائده و بخیه زدن و بهبود یافتن نیز در نظر گرفته شود.
فروزان فرد تصریح کرد: در واقع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی 
مهم اس��ت اما ش��رایط بعد از حذف مهم تر است؛ بعد از 
حذف نیز باید عموم مردم در سایز مناسبی مصرف کننده 
کاالها و تولیدکنندگان همچنان تولیدکننده کاالهای 

این زنجیره باشند.

وی افزود: اعداد و ارقام متفاوتی برای یارانه حبرانی اعام 
می شود؛ اگر دولت عدد مناسبی برای یارانه تعیین نکند 
بی تردید ضربه سنگینی به وضعیت مصرف طبقات پایین 
دست و دهک های فرودست جامعه می خورد که همین 

مساله کار را سخت می کند. 
رئیس کمیسیون مبارزه با فساد اتاق تهران گفت: موضوع 
مهمی که تاکنون غفلت شده، آثار این تغییر و تحول در 
فرایندهای تولیدی وابس��ته به این زنجیره همچون دام 
و طیور، تخم مرغ، روغن و … است. زنجیره مهمی به 

این اعداد و ارقام وابسته هستند.
وی افزود: تولیدکنندگان این زنجیره در ۳ سال اخیر به 
دلیل ش��رایط س��همگین تورمی به دشواری سرپا مانده 
اند و حتی بسیاری از واحدهای کوچک از ادامه فعالیت 
ناتوان ماندند زیرا سرمایه در گردش این واحدها به دلیل 
شرایط تورمی تکاپوی ادامه فعالیت در اندازه مربوطه را 
نمی کرد و سود هم به قدری ناچیز است که توان جبران 

عقب افتادگی های تورمی را نمی کند.
ف��روزان ف��رد گفت: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یعنی اینکه 
تولیدکننده ه��ای ای��ن زنجیره باید مواد اولیه خود را به ۴ 
یا ۵ برابر قیمت فعلی تهیه کنند؛ بعید می دانم هیچیک 
از تولیدکنن��دگان بزرگ، متوس��ط و کوچک ما آمادگی 
مواجهه با این اندازه از نیاز به نقدینگی جدید را داش��ته 
باش��ند و فکر نمی کنم یکی از آنها باقی مانده باش��د که 
س��قف اعتباری خود را پر نکرده باش��د که االن بتواند تا 
این اندازه خود را در مقابل سیستم بانکی مقروض کند و 

نقدینگی مورد نظر را پوشش دهد.

به گزارش ایلنا احمد خانی نوذری با اشاره به مشکات 
برخی صندوق ها بیان کرد: یکی از سیاست های اصلی 
حل ناترازی صندوق ها، افزایش بازدهی سرمایه گذاری 
هاس��ت.  وی ادامه داد: در س��ال های گذش��ته عاوه بر 
محیط پرنوسان اقتصادی ایران، شاهد تغییرات جدی در 
ساختار جمعیتی ایران بوده ایم که علت اصلی چالش های 

صندوق های بازنشستگی است. 
مع��اون اقتص��ادی وزارت کار با بیان اینکه صندوق های 
بازنشستگی به دلیل واگذاری بنگاه ها به آن ها به جای 
پرداخت نقدی دیون دولت، تبدیل به بزرگترین بنگاه های 
اقتصادی ایران ش��ده اند، افزود: با سیاس��ت گذاری های 
واح��د و یکپارچ��ه چه��ار صندوق بازنشس��تگی فوالد، 
کش��وری، بیمه اجتماعی روستایی وعشایری و سازمان 
تامی��ن اجتماع��ی که زیر نظ��ر وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی هستند می توان به تکمیل زنجیره ای ارزش و 

افزایش سود آوری دست یافت. 
وی با اشاره به نامگذاری سال تولید، پشتیبانی ها و مانع 
زادیی ه��ا گف��ت: دو راهبرد اساس��ی معاونت اقتصادی 
وزارت مردم، افزایش بازدهی سرمایه گذاری و شفافیت 
در بنگاه های اقتصادی صندوق های بازنشستگی تابعه 
وزارتخانه است. معاون امور اقتصادی وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی افزود: این دو راهبرد اساس��ی معاونت با 
همکاری اداره کل امور بین الملل با هدف توسعه صادرات 
و همکاری با اداره کل بازرسی با هدف افزایش نظارت 

و شفافیت پی گیری می شود.
خانی نوذری افزود: برای رسیدن به این اهداف اساسی، 

میزهای تخصصی حمل و نقل، نفت و انرژی، سیمان، 
گردش��گری، ICT و… باهدف تکمیل زنجیره ارزش 
و سیاس��ت گذاری واحد و یکپارچه و هم افزایی بنگاه ها 
تشکیل می شود. وی خاطر نشان کرد: تاکنون با هدف 
توس��عه ص��ادرات، نشس��ت های متعددی با س��فرای 
کش��ورهای مختلف در ایران برگزار ش��ده است که این 

مسیر ادامه خواهد داشت. 
معاون اقتصادی وزارت کار با اعام اینکه از زمان روی 
کار آمدن دولت رئیس��ی ش��اهد حجمی از تخریب ها، 
دروغ پراکنی ها و اتهامات بی اساس علیه اقدامات مدیران 
وزارت کار هستیم ادامه داد: بستر انتشار این اخبار جعلی 
نیز برخی فیک نیوزهای مواجب بگیر هستند که بدون 
هویت مش��خص روزانه به اتهام زنی به مجموعه های 
مختلف مشغول هستند؛ ریشه عمده این تخریب ها نیز 
کوتاه شدن دست گردانندگان فیک نیوزها از منافعی است 
ک��ه از بنگاه های اقتصادی تابعه این وزارتخانه بهره مند 
میش��دند و اکنون در وزارت مردم این دس��ت اندازی ها 

قطع شده است. 

معاون وزير كار ناترازی صندوق های بازنشستگی را تشريح كرد عضو اتاق بازرگانی نسبت به بحران توليد و گرانی هشدار داد

بحران كاهش بيمه پردازان و افزايش مستمری بگيرانبحرانهای پسا حذف ارز 4200 تومانی
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 تامین زمین برای ساخت ۸۵ هزار 
واحد مسکونی 

 استاندار سیستان و بلوچستان گفت:   به منظور تسریع در اجرای 
طرح نهضت ملی مسکن تاکنون زمین برای ساخت ۸۵ هزار 
واحد مس��کونی توس��ط ادارات کل راه و شهرس��ازی ش��مال و 

جنوب تامین شده است.
ب��ه گ��زارش اداره ارتباط��ات و اط��اع رس��انی اداره کل راه و 
شهرسازی استان سیستان و بلوچستان، حسین مدرس خیابانی 
در سومین نشست شورای تامین مسکن استان که با محوریت 
طرح نهضت ملی مسکن برگزار شد، اظهار داشت: ادارات کل 
راه و شهرسازی استان تاکنون اقدامات ارزشمندی را در زمینه 
تامین زمین به ویژه در شهرهای بزرگ با تراکم جمعیتی باال از 
طریق الحاق اراضی به محدوده قانونی شهرها و تغییر کاربری 

زمین ها انجام داده اند.
وی ب��ا بی��ان اینکه همزمان با تامین زمین طرح های تفکیکی 
آنها انجام و مصوبات آنها اخذ ش��ده اس��ت، گفت: سیس��تان و 
بلوچستان به عنوان پیشتاز در احداث طرح نهضت ملی مسکن، 
تا دوس��ال آینده مش��کلی در زمینه تامین زمین مورد نیاز برای 

احداث واحدهای مسکونی این پروژه ملی ندارد.
اس��تاندار سیس��تان و بلوچس��تان تصریح کرد: از ۲۸ مهرماه 
سالجاری تاکنون افزون بر ۱۴۶ هزار و ۸۰۰ نفر از شهروندان 
استان در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند و این روند 

همچنان تا ۱۵ دیماه ادامه دارد.
مدرس خیابانی افزود: با توجه به اینکه طرح نهضت ملی مسکن 
مهمترین پروژه دولت س��یزدهم بش��مار می رود ضروری است 
همه فرمانداران و مدیران دس��تگاههای اجرایی اس��تان در این 

امر مشارکت فعال داشته باشند.
محمد س��رگزی نماینده مردم سیس��تان   و عضو کمیس��یون 
عمران مجلس ش��ورای اس��امی نیز در این نشست از استاندار 
و س��ایر دس��تگاههای اجرایی اس��تان در  زمینه تامین زمین و 
احداث واحدهای مس��کونی طرح نهضت ملی مس��کن در این 

استان قدردانی نمود. 
مدیر کل راه و شهرس��ازی سیس��تان و بلوچس��تان نیز در این 
جلسه گفت: تاکنون یکهزار و ۸۳9 هکتار زمین در سراسر استان 
برای س��اخت واحدهای مس��کونی طرح نهضت ملی مس��کن 

تامین شده است.
عطاء اله اکبری افزود: بمنظور تسریع احداث واحدهای مسکونی 
طرح نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰ هزار نفر استان 

اراضی مورد نیاز به بنیاد مسکن واگذار گردیده است.

 یاری رسانی شرکت گاز هرمزگان
 به جمعیت هالل احمر 

مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان افزود: بنا به مسئولیت 
اجتماعی جهت کمک به رفع مشکات جامعه اقدام به جذب 
حمای��ت ه��ای مالی نموده تا با تقویت ت��وان امدادی جمعیت 

هال احمر یاری رسان نیازمندان باشد. 
به گزارش روزنامه تجارت، مختار سلحشور مدیرعامل جمعیت 
هال احمر استان هرمزگان در دیدار با مدیر عامل شرکت گاز 
استان هرمزگان ضمن اشاره به موقعیت استان هرمزگان از نظر 
ب��روز حوادث طبیع��ی اظهار کرد: ۴۶درصد جمعیت هرمزگان 
را روس��تاییان تش��کیل می دهند که در ۱7۰۰ روس��تا سکونت 
دارند، لذا پراکندگی باالی سکونتگاه ها و مناطق روستایی روند 

امدادرسانی در زمان بروز حوادث را سخت خواهد کرد.
وی با اش��اره به تراکم باالی جمعیتی ش��هر بندرعباس افزود: 
بخش قابل توجه ای از ش��هروندان در مناطق حاش��یه نش��ین 

سکونت دارند که میزان آسیب پذیری را افزایش خواهد داد.
مدیرعامل جمعیت هال احمر استان هرمزگان ارائه آموزش، 
ارائه خدمات امداد و نجات، جذب و توزیع کمک های مردمی 
را سه اقدام مهم هال احمر در زمان حوادث دانست و تصریح 
کرد: جمعیت هال احمر نیازمند یاری دستگاه ها و بنگاه های 
اقتصادی اس��ت تا با تقویت بنیه امدادی یاری رس��ان مردم در 

شرایط سخت باشیم.
در ادامه فواد حمزوی مدیر عامل شرکت گاز استان هرمزگان 
ضم��ن قدردان��ی از ت��اش های ش��بانه روزی جمعیت هال 
احم��ر در ح��وادث اظهار ک��رد: جمعیت هال احمر را یک نهاد 
ایثارگ��ر م��ی دانی��م چ��را که محوریت کار در زم��ان حوادث با 

هال احمر است.
حمزوی افزود:ش��رکت گاز اس��تان هرمزگان بنا به مس��ئولیت 
اجتماعی جهت کمک به رفع مشکات جامعه اقدام به جذب 
حمای��ت ه��ای مالی نموده تا با تقویت ت��وان امدادی جمعیت 

هال احمر یاری رسان نیازمندان باشد.

حجم آب سدهای چهارگانه ایالم ۳۵ درصد 
کاهش یافت

مدیرعامل ش��رکت آب منطقه ای ایام گفت: آب ذخیره ش��ده 
پشت سدهای چهارگانه این استان نسبت به مدت مشابه سال 
قبل ۳۵ درصد کاهش یافته است. علی  پوراحمد در گفت و گو 
با خبرنگاران  اظهار داش��ت: در حال حاضر چهار س��د مخزنی 
در اس��تان ایام در دس��ت بهره برداری هستند که سال گذشته 

حدود 7۳ درصد مخازن این سدها پر بوده است.
وی ب��ا بی��ان اینکه حجم کنونی س��دهای چهارگانه ایام ۳۵ 
درصد نس��بت به مدت مش��ابه سال گذشته کاهش یافته است، 
افزود: حجم کنونی س��د ایام ۳۴.۵ میلیون مترمکعب، س��د 
دویرج دهلران ۱۲۲ میلیون مترمکعب و سد کنگیر ایوان 9.۰۸ 
میلیون مترمکعب است. مدیرعامل شرکت آب منطقه ای ایام 
در خصوص حجم فعلی سد گال نیز بیان کرد: این سد با هدف 
تامین آب مورد نیاز صنایع پتروشیمی و پاالیش گاز ایام، کنترل 
س��یاب های مخرب و تامین حقابه زیس��ت محیطی مطالعه و 
اجرا ش��ده که با توجه به اینکه س��ال گذش��ته آبگیری نشده بود 

هم اکنون ۱۰ درصد حجم مخزن آن پر است.
پوراحم��د عن��وان کرد: کاهش نزوالت جوی ضرورت مدیریت 

مصرف و منابع آب را جدی تر کرده است. 

اخبار كوتاه

شهرستان ها

نشست مشترک اداره بنادر با  بازرگانان و فعالین اقتصادی استان بوشهر کارخانه تولید رب گوجه هفت تپه بازگشایی شد
کارخانه تولید رب گوجه در کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، امروز چهارشنبه )یکم 
دی ماه( با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی بازگشایی و به 
بهره برداری رسید. هفتاد و سه روز پس از واگذاری شرکت هفت تپه به شرکت توسعه 
نیشکر و صنایع جانبی، کارخانه تولید رب گوجه در این شرکت بازگشایی و گامی 
دیگر در راستای بازگشت رونق تولید به قدیمی ترین کشت و صنعت نیشکری ایران 
برداش��ته ش��د. کارخانه تولید رب گوجه در کش��ت و صنعت نیشکر هفت تپه، امروز 
چهارشنبه )یکم دی ماه( با حضور مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی 

بازگشایی و به بهره برداری رسید. دکتر عبدعلی ناصری، افزود: همگام با فعالیت های نیشکری، توسعه فعالیت های 
غیرنیشکری و صنایع پایین دستی مرتبط با آن در راستای سیاست های وزارت کشاورزی در دستور کار قرار دارد. به 
گفته مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کارخانه رب گوجه فرنگی هفت تپه با ظرفیت تخلیه روزانه 
هزار و ۵۰۰ تن گوجه، توان اشتغالی بالغ بر ۱۲۰ نفر به صورت مستقیم در دو نوبت کاری و چهار هزار نفر غیرمستقیم 
ایجاد می کند.  در ادامه این مراسم، مدیرعامل کشت و صنعت نیشکر هفت تپه نیز راه اندازی کارخانه رب گوجه را 

گامی بزرگ برای رسیدن نیشکر هفت تپه به ظرفیت و جایگاه واقعی خود عنوان کرد.

بوش��هر-خبرنگارتجارت : معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر از برگزاری نشست مشترک با بازرگانان و فعالین اقتصادی استان 
خبر داد. به گزارش روابط عمومی، محمد شکیبی نسب معاون بندری و اقتصادی 
اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر در اینباره گفت: به منظور بررس��ی 
مش��کات و چالش های تجار و بازرگانان در بنادر اس��تان بوش��هر، جلس��ه ای با 
حضور نمایندگان اتاق بازرگانی و فعالین اقتصادی اس��تان در س��الن جلسات برج 
بندر برگزار شد. شکیبی نسب افزود: در این نشست مسئولین بندر شنونده چالشها  

و مشکات تجار در زمینه صادرات و واردات در بنادر استان بویژه بنادر بوشهر و دیر بوده و تمامی موارد اعامی 
از س��وی تجار در دس��تور کار و پیگیری قرار گرفت. وی افزود: از زمان ش��یوع کرونا این اولین نشس��ت مش��ترک با 
فعالین اقتصادی بودکه برگزار ش��د و در پایان این جلس��ه مقرر ش��د  منبعد و به صورت فصلی  این س��ری نشس��ت 
ها  برگزار ش��ود. معاون بندری و اقتصادی اداره کل بنادر و دریانوردی اس��تان بوش��هر بیان کرد : این اداره کل در 
راس��تای تس��هیل و رفع موانع حوزه صادرات و واردات و همکاری همه جانبه با تجار و بازرگانان آماده هرگونه 

همکاری و تعامل  می باشد و در این مهم از تمامی ظرفیتهای خود استفاده خواهد کرد.

معاون وزير راه و شهرسازی در بندر چابهار عنوان كرد:

توجه به توسعه ناوگان دریایی و پرورش نیروی انسانی متخصص
مدیر عامل س��ازمان بنادر و دریانوردی در بازدید از بندر چابهار 
گفت: طی دو س��ال آینده پروژه ریل گذاری تا زاهدان و س��پس 
ب��ه میل��ک انج��ام و ب��ا توجه به حمایت وزیر راه و شهرس��ازی، 
۳۰۰ میلیون دالر اعتبار هندی ها برای کار توسعه ریلی جذب 

خواهد شد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی اداره کل بن��ادر و دریانوردی 
سیستان و بلوچستان، علی اکبر صفایی در بازدید از ظرفیت های 
بندری چابهار با اش��اره به ظرفیت ۱۵ میلیون تنی بندر چابهار 
گف��ت: ب��ا توج��ه به اینک��ه در حال حاضر زیر ۳ میلیون تن از ۱۵ 
میلیون تن این ظرفیت استفاده می شود باید تدابیری اندیشیده 
شود تا این میزان از فعالیت افزایش یابد.مدیر عامل سازمان بنادر 
کشور با بیان اینکه تربیت نیروی متخصص دریانورد برای آینده 
صنعت دریانوردی اهمیت ویژه ای دارد افزود: باید همه تاش 
مان را بر توسعه ناوگان حمل و نقل دریایی و جذب، پرورش و 

آموزش نیروی انسانی متخصص و با 
کیفیت بکار بگیریم، چرا که روند رو به 
رشد سازمان بنادر تا به حال، محصول 
نیروی انسانی متخصص و متفکر رو 
به جلوی سازمانی بوده و محیط رشد 
نیروی انسانی، باعث تحقق موفقیت 
های کنونی س��ازمان بوده است.وی 
ب��ا بیان اینک��ه، کل جامعه دریایی و 

بندری اعم از بخش دولتی و خصوصی را باید حمایت و تقویم 
کنیم تش��ریح کرد: مباحث ایمنی دریایی در مرحله اول اولویت 
و در مرحل��ه بع��دی ایمنی بندری ش��امل تجهیزات، توس��عه و 
مهندسی سواحل مورد توجه قرار گیرد.مدیر عامل سازمان بنادر 
درباره اقدامات انجام شده در توسعه بندر چابهار خاطرنشان کرد: 
اقدامات بزرگی انجام ش��ده اس��ت و آنچه که باید در ادامه پیش 

رو باشد، بحث مهم ریل آهن است که 
عملی��ات اجرای��ی آن با حمایت و توجه 
ویژه آغاز شده است.صفایی که در جلسه 
تش��ریح عملکرد، بررس��ی و رفع موانع 
بندر چابهار سخن می گفت با اشاره به 
تاکید و سیاست دولت بر توسعه روابط 
با همسایگان عنوان کرد: سازمان بنادر 
هم باید ارتباط با کشورهای غرب آسیا 
از جمله هند، عمان و ش��رق دریای خزر و روس��یه را گس��ترش 
داده و در این راس��تا جلس��ات متعددی با کش��ورهای ازبکستان، 
روسیه و هند داشته ایم و این روند باید تقویت شود.معاون وزیر 
راه انجام مطالعات فنی و بازرگانی در پروژه ها را مورد توجه قرار 
داد و با تاکید بر اینکه پروژه های نیمه تمام بندر چابهار باید به 
سرعت به بهره برداری برسد افزود: ایجاد اشتغال برای مردم کم 

توقع و عزیز این منطقه بسیار مهم است و کم توجهی به محور 
شرق باید جبران شود.مدیر عامل سازمان بنادر و دریانوردی در 
ادامه بر تشکیل جلسات متعدد با مشتری ها و سرمایه گذاران و 
صاحبان کاال و خطوط کشتیرانی و ارتباط با اتاق های بازرگانی 
تاکی��د ک��رد.وی در ادام��ه مباحث دریایی، ب��ر ارتباط با خطوط 
کش��تیرانی و جذب آنها به بندر تاکید نمود و افزود: با دعوت از 
وزیر حمل و نقل هند مقرر ش��د با تش��کیل کارگروه کارشناسی، 
مشکات مرتفع شود. وی افزود: حضور هندی ها برای چابهار 
یک حس��ن اس��ت و در بحث پش��تیبانی از بندر چابهار و رایزنی با 
کشورهای همسایه و CIS می تواند به رونق چابهار کمک کند.

صفایی خاطرنشان کرد: در مقوله تردد دریایی مردم و صیادان، 
نسبت به ایمن سازی، اقدامات الزم انجام شده و تکلیف اصلی 
سازمان ایمنی تردد دریایی است و کمک به این موضوع تکلیف 

شرعی و قانونی ماست.

 سید امیر حسین علوی شهردار رشت ضعف در گسترش 
شبکه فاضاب و آسیب  دیدگی تاسیسات و زیرساختهای 
ش��هر را از جمله چالش��های پیش روی رشت ذکر کرد و 
گفت: راه اندازی تصفیه  خانه شرق رشت باید به مطالبه ای 

همگانی تبدیل شود.
گیان – فرحی ، سید امیر حسین علوی شهردار رشت در 
جریان بازدید از محله آزاد که به اتفاق نادر حسینی رئیس 
کمیس��یون فرهنگی و اجتماعی ش��ورای اسامی شهر 
رشت، گروههای جهادی، معاونین و مدیران شهرداری 
انجام شد، اظهار داشت: رسیدگی به محات کم برخوردار 
از جمله اولویتهایی محسوب می شود که همواره در صدر 
توجهات شهرداری رشت قرار داشته است که در همین 
راستا سعی کردیم از توان و ظرفیت گروههای جهادی و 
پتانسیل های اجتماعی بهترین استفاده ممکن را ببریم.  

علوی با بیان اینکه عاوه بر ضعف در گس��ترش ش��بکه 
فاضاب تاسیسات و زیرساختهای شهر رشت به شدت 
آسیب دیده است، تصریح کرد: متاسفانه راه  اندازی تصفیه  
خانه شرق رشت توسط شرکت آب و فاضاب در موعد 
مقرر عملیاتی نشده است و باید تحقق این امر به مطالبه 
بزرگ و اصلی همه ما تبدیل شود.  شهردار رشت اعتبار 
مورد نیاز برای ساخت تصفیه  خانه شرق رشت را باالی 
۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: یکی از علتهای 
کن��دی ای��ن پروژه عدم تخصیص و تامین منابع مالی و 
اعتباری است که البته قرار بود برای عبور از این مشکل، 
پروژه توسط سرمایه گذار به شکل BOT اجرا شود.  وی 
با بیان اینکه هنوز زمینی برای احداث این تصفیه خانه 
تامین نشده است از روند انجام این پروژه به شدت انتقاد 
کرد و گفت: برای عملیاتی شدن اجرای پروژه تصفیه  خانه 
ش��رق گیان باید مطالبه ای بزرگ و همگانی در س��طح 
شهرستان و استان شکل بگیرد.   وی برنامه عزم خدمت 
و سرکش��ی به محات کم برخوردار را از جمله اقدامات 
مورد توجه شهرداری رشت در چند ماهه گذشته اعام 
کرد و بیان داشت: محله آزاد کمبودهای زیادی دارد که 
با حمایتهای شورا سعی می کنیم، توجه ویژه تری به آن 
خصوصا در بخش خدمات اجتماعی، آس��فالت معابر و 

خدمات شهری داشته باشیم.

 مشاورین عالی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی 
با حضور میدانی در منطقه ویژه اقتصادی بندرامیرآباد 
از اس��کله رو – رو ریلی و پروژه های در دس��ت اقدام و 
قاب��ل افتت��اح این بن��در بازدید و در جریان روند اجرای 

این پروژه ها قرار گرفتند.
ب��ه گ��زارش روابط عمومی اداره کل بنادرودریانوردی 
امیرآباد؛ اله مراد عفیفی پور و  سعید عظیمی به همراه 
مدی��رکل و معاونین بندرامیرآباد در مناطق عملیاتی و 
ویژه این بندر حاضر شدند و ضمن مطلع شدن از آخرین 
وضعیت پروژه ها، به بررس��ی چالش های احتمالی در 

روند اجرای آن ها پرداختند.
بنابر این گزارش ، مشاورین مدیرعامل سازمان بنادر 
در آغاز حضور خود ، از پروژه س��اخت اس��کله رو - رو 
بازدید و با بیان اینکه این پروژه یکی از ابرپروژه های 
س��ازمان و وزارت راه و شهرس��ازی ب��وده ک��ه موجب 
توسعه ترانزیت ، صادرات و واردات و همچنین ایجاد 
تنوع کاالیی منطقه می شود بر تسریع عملیات اجرایی 
آن تاکی��د کردن��د. مدیر کل بنادر و دریانوردی امیرآباد 
اظهار داشت : اسکله رو - رو بندر امیرآباد پروژه بسیار 
مهمی اس��ت که باید در کمترین زمان ممکن به بهره 
برداری برس��د ، زیرا با توجه به مش��کاتی که در زمان 
س��اخت و اصاح پل متحرک این پروژه بوجود آمده 

هن��وز نتوانس��تیم از آن به��ره برداری کنیم و با عنایت 
به اینکه این پروژه اولین تجربه در س��طح بنادر اس��ت 
امیدواریم هر چه سریعتر این رویداد مهم به سرانجام 

برسد تا از ظرفیت های بالقوه آن استفاده کنیم.
از دیگ��ر برنام��ه های این س��فر ، بازدید از پروژه  های 
تکمی��ل ش��ده و در آس��تانه بهره ب��رداری و همچنین 
بازدید از تجهیزات اس��تراتژیک بندری و زیر س��اخت 
ه��ای بندرامیرآب��اد بوده اس��ت. در پای��ان این بازدید 
مش��اورین مدیرعامل س��ازمان بنادررو و دریانوردی با 
بیان اینکه گزارش کاملی از سوی مدیرکل بندرامیرآباد 
در خص��وص رون��د اجرای پ��روژه  ها دریافت کردند بر 
مرتفع شدن شدن چالش ها مطابق با اسناد باالدستی 
و برنامه های توسعه ای سازمان از سوی مدیران تاکید 

کردند. 

بررسی اسكله رو – رو ريلی و پروژه های بندراميرآبادرسيدگی به محالت كم برخوردار در صدر  شهرداری رشت  

  آیین بزرگداشت روز صنعت حفاری و سالروز تاسیس شرکت 
ملی حفاری ایران با پیام  وزیر نفت در س��اختمان مرکزی این 

شرکت در اهواز برگزار  شد.
ب��ه گزارش روابط عمومی ش��رکت مل��ی حفاری ایران، در این 
آیین که با رعایت شیوه نامه های بهداشتی با حضور مدیرعامل، 
اعضای هیئت مدیره، مدیران، رؤس��ا و کارکنان نمونه بخش 
های عملیاتی، پشتیبانی و ستادی  شرکت برگزار گردید،  پیام  

وزیر نفت  قرائت شد.
مهن��دس ج��واد اوج��ی در ای��ن پیام اول دی م��اه "روز صنعت 
حفاری" و چهل و دومین سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری 
ایران به فرمان مبارک حضرت  امام خمینی )ره( را به کارکنان 
سختکوش این شرکت و همه دست اندرکاران صنعت حفاری 

تبریک گفت.
وزیر نفت تاکید کرد: صنعت حفاری یکی از بنیان های فرایند 
تولید منابع هیدروکربوری اس��ت که کش��ف و بهره برداری از 

میادین نفت و گاز بدون آن غیر قابل تصور خواهد بود.
اوج��ی اف��زود: ب��ی تردی��د تحقق برنامه ه��ای صنعت نفت در 
ظرفیت س��ازی، توس��عه و حفظ،  نگهداشت و افزایش تولید در 

تقویت و رشد و غنای این صنعت است .
وزیر نفت در این پیام تصریح کرد: ش��رکت ملی حفاری ایران 
با در اختیار داشتن نیروی انسانی کارآمد و مجرب می تواند در 
عرصه های داخلی و منطقه ای حضوری فعال داش��ته باش��د تا  
ضمن حفظ جایگاه، سهم بیشتری از فعالیت های عملیاتی و فنی 

در پروژه های نفت و گاز را به خود اختصاص دهد.
در این آیین دکتر حمید رضا گلپایگانی مدیرعامل و رئیس هیئت 
مدیره شرکت ملی حفاری ایران با تبریک  چهل و دومین سالگرد 
تاسیس این  شرکت به مجموعه کارکنان صنعت نفت و تجلیل 
از ش��هدای گرانقدر دوران دفاع مقدس و مدافعان حرم، اظهار 
کرد: فرمان امام خمینی )ره( در تاس��یس ش��رکت ملی حفاری 
ای��ران نقط��ه عطفی در صنعت نفت، یادآور اس��تقال و تجلی 

خودکفایی در صنعت حفاری کشور است.
وی اف��زود: ای��ن ش��رکت ط��ی این س��ال ها به نحو شایس��ته 
پاس��خگوی نیازها و بازوی توانمند صنعت نفت کش��ور بوده 
است و به عنوان نقطه آغازین ورود به مخازن هیدروکربوری، 

به همت کارکنان س��ختکوش خود حفر و تکمیل چهار هزار و 
۸۰۶ حلقه چاه نفت و گاز را در کارنامه دارد.

مدیر عامل شرکت ملی حفاری ایران  با توجه به  نقش شرکت 
در اقتصاد مقاومتی تصریح کرد: این شرکت باعث تعادل سازی 
نرخ حفاری در کشور، استمرار تولید بدون وابستگی به بیگانگان 
و تکیه بر توانمندی داخلی است و اگر شرکت ملی حفاری ایران 
وج��ود نداش��ت ب��ی تردید امروز  نرخ ی��ک روز دکل حفاری به 

بیش از ۸۰۰ میلیون تومان می رسید.
رئی��س هئیت مدیره ش��رکت ملی حفاری ای��ران به توافقنامه 
همکاری ۵ س��اله با ش��رکت مناطق نفت خیز جنوب و اصاح 
نرخ خدمات حفاری اش��اره کرد و گفت: ش��رکت مناطق نفخیز 
بزرگتری��ن ش��رکت تولید و بهره ب��رداری منابع هیدروکربوری 
کش��ور و این ش��رکت بزرگترین ش��رکت خدمات حفاری ایران 
است و تعامل و همکاری دو مجموعه بزرگ صنعتی موجب تولید 

پایدار نفت و گاز و تحقق برنامه های صنعت نفت می شود .

گلپایگانی  با اشاره به اقدامات به عمل آمده در سال جاری در 
راس��تای گذر از چالش ها و ریل گذاری به س��وی آینده، گفت: 
ن��گاه مدیری��ت ب��رای تحقق اه��داف و برنامه های پیش رو  بر 
مبنای  س��ازمان محوری و اصالت بخش��ی به زنجیره تصمیم 
سازی، اعطای اختیارات و تمرکز زدایی، خرد جمعی، مشارکت و 
کار گروهی، انضباط مالی و اداری، فساد ستیزی، ایجاد توازون 
بین هزینه ها و درآمدها و اس��تفاده حداکثری از ظرفیت های 

بالقوه و بالفعل با نگاه بنگاهداری اقتصادی است.
مدیرعامل ش��رکت ملی حفاری ایران بر لزوم حفظ و کرامت 
هم��کاران و تکری��م ارباب رجوع تاکید و با بیان اینکه ش��رکت 
مل��ی حف��اری ایران در فرایند تولید در بخش  باالدس��تی  نفت 
قرار دارد،  توجه بیش از پیش به ارتقاء ش��رکت در تمامی ابعاد 
فن��ی، تخصص��ی، آموزش فنی و پرورش متخصص به ویژه در 
س��مت ه��ای کلیدی حف��اری، ایجاد انگیزش و رضایتمندی را 

الزمه رشد و تعالی و توسعه سازمان دانست.

و حف��اری  ه��ای  دس��تگاه  آم��دی  روز   وی 
 تجهیزات خدمات فنی و افزایش ضریب ایمنی را زمینه س��از 
چابک سازی و موفقیت شرکت در انجام به موقع تعهدات عنوان 
و خاطرنشان کرد: با پیگیری های صورت گرفته و نظر مساعد 
وزی��ر  نفت و مدیرعامل ش��رکت ملی نف��ت ایران مقرر گردید 
تا با تخصیص اعتبار مورد نیاز در یک برنامه پنج س��اله نس��بت 
به بازس��ازی و نوس��ازی تجهیزات ناوگان حفاری با همکاری 
سازندگان و صنعتگران ، شرکت های دانش بنیان و استفاده از 

توانمندی های شرکت و پیمانکاران داخلی مبادرت گردد.
گلپایگان��ی ب��ر مدیری��ت زنجی��ره تامی��ن کاال و خدم��ات، 
 س��اماندهی نی��روی انس��انی، اص��اح و بهین��ه س��ازی 
ساختار قراردادها، تثبیت، پرورش و توسعه نیروهای تخصصی، 
شناسایی نخبگان، توجه ویژه به پژوهش و ساخت داخل، اصاح 
فرآیندهای خرید کاال، مواد و تجهیزات، توجه به کیفیت اقام 

مصرفی تاکید نمود.
مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران با تبریک سالروز تاسیس 
ش��رکت، از تاش های ارزش��مند مجموعه مدیران، مسئوالن 
و کارکنان واحد های فنی، تخصصی، پش��تیبانی و س��تادی به 
ویژه حفار مردان مستقر در مناطق عملیاتی اقصی نقاط کشور 
از ش��مالی ترین تا جنوبی ترین به ویژه آب های نیلگون خلیج 
فارس، از شرق تا غرب کشور، از زحمات شبانه روزی آنان قدر 
دانی و  بر کار جهادی با تفکر بسیجی که امروز مورد نیاز کشور 

و صنعت نفت است تاکید کرد.
در ادامه بابک زنگنه مدیر برنامه ریزی تلفیقی و سعید سلطانی 
نوروزی مدیر امور مالی گزارش��ی از برنامه ها، وضعیت مالی، 
درآمده��ا و هزین��ه ه��ا و اقدامات صورت گرفت��ه، عملکرد نه 
ماهه ش��رکت و مقایس��ه آن با س��ال قبل، نقاط قوت، چالش ها 
و راهکاره��ا در جه��ت بهره گیری بهینه از امکانات و س��رمایه 

های شرکت ارائه دادند.
در ای��ن آیی��ن پس از پخ��ش  چند نماهنگ و تجلیل از خانواده 
ش��هیدان محمود مراد اس��کندری و نادر حمید از شهدای مدافع 
حرم ، برترین های شرکت در سال ۱۴۰۰ در حوزه های عملیاتی، 
فنی و تخصصی، پش��تیبانی و س��تادی معرفی و با اهدا لوح از 

آنان تقدیر به عمل آمد.

گلپایگانی در آیین بزرگداشت مطرح کرد

شرکت ملی حفاری باعث تعادل سازی نرخ حفاری
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 رشد قارچ گونه پتروشیمی های متانولی و 
اوره ساز در سایه رانت قیمت خوراک

در سال های گذشته جذابیت قیمت خوراک گاز باعث شده است 
پتروشیمی های متانول ساز و اوره ساز در کشور رشد قارچ گونه ای 
را پیدا کنند. به بیان دیگر در سایه ضعف نهاد حکمرانی در صنعت 
پتروش��یمی، توس��عه پتروشیمی های متانول ساز نه برای تامین 
نیاز داخلی کشور بلکه با هدف بهره مندی حداکثری از این رانت 

خوراک در دستور کار بخش شبه خصوصی قرار گرفته است.
این موضوع باعث شده که صنعت پتروشیمی کشور به صورت 
کاریکاتوری رش��د کند و حجم تولیدات متانول و اوره  کش��ور 
بدون هیچ منطق کارشناسی افزایش یابد. در حال حاضر تولید 
متانول در کش��ور س��االنه ۱۲ میلیون تن اس��ت که بیش از 9۰ 
درصد از آن صادر می ش��ود. همچنین طبق پیش بینی ها میزان 
تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در 
سال می رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت 

جهانی متانول است.
در کنار توسعه قارچ گونه پتروشیمی های خوراک گازی و مازاد 
متانول در کشور، از طرفی دیگر ایران با کمبود مواد پتروشیمی 
در سایر زنجیره ها مواجه شده است و دولت مجبور است ساالنه 
بخش قابل توجهی از ارز کشور را صرف واردات این محصوالت 

کند.
در نتیجه در این شرایط منطق حکمرانی حکم می کند که برای 
توسعه متوازن صنعت پتروشیمی ضروری است دولت سیزدهم 
از جذابیت بدون منطق در اقتصاد پتروش��یمی های متانول س��از 
و اوره س��از کاس��ته و بر جذابیت اقتصاد واحدهای آروماتیکی )و 

کمتر توسعه یافته( صنعت پتروشیمی بیفزاید.
اما با وجود این اصل مس��لم حکمرانی به نظر می رس��د دولت 
س��یزدهم به دالیلی نامعلوم در مس��یر دولت های پیش��ین گام 
برداشته است. هفته گذشته احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی 
و دارایی جزئیات مصوبات ۱۰ بندی ستاد اقتصادی دولت برای 
حمایت از بازار سرمایه را تشریح کرد و گفت: »سال  آینده سقف 
قیم��ت خوراک گاز پتروش��یمی ها ۵ ه��زار تومان برای هر متر 
مکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود«. پس از تعیین سقف 
ریالی قیمت خوراک برای پتروشیمی های خوراک گازی، حال 
در مصوبه جدید هیات دولت این پتروشیمی ها از معافیت مالیاتی 
درآمدهای صادراتی نیز بهره مند شده اند و خبری از »متانول« و 
»اوره« در فهرست مواد نیمه خام مشمول مالیات نیست. تعیین 
س��قف ریالی برای قیمت خوراک پتروش��یمی های گازی باعث 
می شود که با افزایش قیمت نفت و ارز، درآمد ارزی این واحدها 
افزایش یافته ولی هزینه خوراک آنها ثابت و ریالی باقی بماند. 

گزارش

زيربنايی

فرش قرمز برای ورود ۶۵00 مگاوات برق حرارتی و تجدیدپذیرطرح آبرسانی به ۷100 روستای کشور آغاز شد
سخنگوی وزارت نیرو از انعقاد قرارداد آبرسانی به 7۱۰۰ روستا خبر داد و گفت: این 
روستاها که دچار تنش آبی هستند، در طول دو سال آینده به طور کامل از تنش آبی 
خارج می ش��وند و آبرس��انی پایدار به آنها صورت می گیرد. علی اکبر کاظمی درباره 
نحوه عرضه برق در بورس انرژی گفت: این مهم یک طرح است که ارائه شده است 
و س��ال آینده نیز عملیاتی خواهد ش��د. صنایع بزرگ برای تهیه برق خود از بورس 
اقدام خواهند کرد و در حقیقت برق را از طریق بورس خریداری می کنند. با این کار 
می توانند نیاز و مصرف خود را مدیریت کنند و برنامه ریزی بهتری نسبت به تولید 

و عرضه برق در کشور داشته باشیم. وی افزود: صنایعی که مصرف باالیی در حوزه برق دارند، انرژی مورد نیاز را از 
بورس می خرند. در حقیقت هم خریدار و هم عرضه کننده که نیروگاه ها هستند در بورس تکلیف خود را می دانند، به 
این صورت که نیروگاه ها میزان نیرویی که باید تولید کنند را می دانند و زمان و همچنین میزان عرضه نیز مشخص 
خواهد بود که این مهم سبب برنامه ریزی دقیق تر خواهد شد. سخنگوی وزارت نیرو می گفت، از وجود نمونه های 
مش��ابه خارجی مدل عرصه برق در بورس گفت و عنوان کرد: بس��ته انرژی در خیلی از کش��ورها در حال اجرا اس��ت و 
یک تجربه موفق محسوب می شود که از آن پیروی می کنیم. در حقیقت مصرف کننده ها زمانی برق را می خرند که 

اوج مصرف شان است و مصرف خود را با زمان غیر پیک تطبیق می دهند.

خاموشی های تابستان گذشته دولت سیزدهم را بر آن داشت تا گام های جدی در 
حوزه تولید برق بردارد، آنطور که وزیر نیرو وعده داده است ۶۵۰۰ مگاوات برق 
حرارتی و تجدیدپذیر تا تابستان آتی وارد مدار خواهد شد. در حال ظرفیت منصوبه 
مجموع نیروگاه های ایران به ۸۶ هزار و ۲۱۵ مگاوات رسیده که از این میزان ۶9 
هزار و ۶۲۲ مگاوات آن سهم نیروگاه های حرارتی بوده و از ابتدای سال تا نیمه 
آذرماه 9۵ درصد برق کش��ور توس��ط نیروگاه های حرارتی تولید ش��د؛ در این بازه 
زمانی سهم این واحدها در تامین برق مورد نیاز مشترکان ۲۵7 میلیارد کیلووات 

ساعت بوده است. براساس برآوردهای صورت گرفته تا پیک سال آینده در ۲۸۶ واحد نیروگاهی کشور طرح های 
ارتقای توان تولید به ظرفیت ۱۱۱۳ مگاوات اجرایی می شود و طبق گفته های همایون حائری - معاون وزیر نیرو 
بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است تا پیک تابستان سال آینده عاوه بر ارتقای توان واحدهای 
موجود حدود ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید حرارتی نیز وارد مدار ش��ود. محمود کمانی - رئیس س��ازمان س��اتبا به 
تازگی درباره احداث ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تا پیک تابس��تان ۱۴۰۱  گفت: ۲۰۰ مگاوات آن براس��اس 
انجام تعهدات پیشین متقاضیان احداث طبق قانون خرید تضمینی برق اجرایی خواهد شد و ۳۰۰ مگاوات آن از 

طریق سازوکار و برنامه جدید وزارت نیرو صورت خواهد گرفت. 

راه و مسكن 

اخبار كوتاه
ثبت نام مجردها امکانپذیر نیست

 سرگردانی مردم در نهضت ملی مسکن
تجارت- گروه زيربنايی: شـايد برای بسـياری از مردمان ايران 
زمين نهضت ملی مسكن آخرين كورسوی اميدی باشد كه بتواند 
آن ها را صاحب خانه كند. نهضت كه با اما و اگرهای فراوانی تا به 
امروز روبه رو بوده است شرط و شروط های متفاوتی برای آن در 
نظر گرفته شده است. با وجود آنكه از حدود يك ماه قبل مسئوالن 
وزارت راه و شهرسازی صحبتهايی درخصوص برنامه ريزی برای 
امكان ثبت نام تمامی افراد مجرد باالی 18 سال در طرح نهضت 
ملی مسكن داشتند، هنوز اين موضوع در شورای عالی مسكن 
مصوب نشده است. آبان ماه امسال وزير راه و شهرسازی اعالم 
كرد كه در جلسـه 24 آبان ماه با حضور رييس جمهور موضوع 
ثبت نام افراد مجرد با شرط متاهل شدن در زمان ازدواج بررسی 
خواهد شد و اين امكان فراهم می شود. اما اين موضوع كماكان 
محقق نشده و ثبت نام افراد مجرد با پيام رد درخواست به دليل 

»عدم رعايت شرط سنی فرد مجرد« مواجه می شود.
طبق جدیدترین اعام وزارت راه و شهرس��ازی که امروز انجام 
ش��د، کماکان ش��رط س��نی ۴۵ سال برای مردان مجرد و ۳۵ سال 
برای زنان مجرد وجود دارد. معلوالن جسمی حرکتی با حداقل ۲۰ 
سال و بیماران خاص نیز با تاییدیه وزارت بهداشت، بدون شرط 
س��نی می توانند ثبت نام کنند. همچنین زنان و مردان سرپرس��ت 
خان��وار ک��ه به دلیل متارکه به صورت مجردی زندگی می کنند و 
سرپرس��ت فرزندان خود هس��تند خانوار تلقی شده و بدون ماک 

سن می توانند ثبت نام کنند.

متقاضیان با داش��تن چهار ش��رط تاهل و سرپرست خانوار بودن، 
حداقل س��ابقه ۵ س��ال سکونت در شهر موردتقاضا، فاقد مالکیت 
خصوصی و در نهایت عدم استفاده از امکانات دولتی از اول انقاب 
در حوزه مسکن، می توانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند. بر اساس 
قانون جهش تولید و تامین مسکن، زنان خودسرپرست مشروط 

به داشتن حداقل ۳۵ سال سن، معلوالن جسمی و حرکتی با ۲۰ 
سال سن، می توانند در قانون جهش تولید مسکن )نهضت ملی 
مسکن( مشارکت داشته باشند. همچنین، قانون برای سرپرستان 
خانوار، محدودیت سنی نگذاشته است چرا که این افراد سرپرست 
خانوار تعریف می شوند و برای قانونگذار متاهل یا سرپرست خانوار 

بودن ماک اس��ت. در عین حال، زنان و مردان سرپرس��ت 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. بر اس��اس مصوبه تازه ش��ورای عالی مسکن، مردان 
مج��رد باالی ۴۵ س��ال س��ن و بیماران خاص ب��ا تاییدیه وزارت 
بهداش��ت، درمان و آموزش پزش��کی، امکان ثبت نام در نهضت 

ملی مسکن را دارند.
برای مهاجران از کانش��هرها، س��ابقه سکونت به یکسال تقلیل 
پیدا کرده است. بدین معنا اگر کسی ساکن کانشهری بوده و در 
شهر دیگر، تقاضای مسکن دارد با حدود یکسال سابقه سکونت 
در همان شهر امکان ثبت نام در طرح نهضت ملی مسکن را دارد. 
همچنین برای کارکنان دولت و نیروهای نظامی و روحانیون بر 
اساس حکم اداری و یا بر اساس تشخیص حوزه های علمیه، سابقه 
سکونت ۵ ساله در طرح نهضت ملی مسکن مورد نیاز نیست. این 
افراد می توانند به جز تهران در سایر شهرهای کشور از این مزیت 
بهره مند شوند. از ۲۸ مهرماه که ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن 
آغاز شده تا کنون بیش از ۲ میلیون و ۲7۳ نفر در سامانه نهضت 
ملی مسکن ثبت نام کرده اند و نام نویسی تا ۱۵ دی ماه ادامه دارد. 
متقاضیان برای ثبت نام به سامانه saman.mrud.ir مراجعه کنند. 
نهضت ملی مسکن یکی از سیاست های کان دولت سیزدهم در 
حوزه مسکن است که بر اساس این سیاست، احداث ۴ میلیون واحد 

مسکونی در ۴ سال در برنامه دولت قرار گرفته است.

رییس سازمان هواپیمایی کشوری با اشاره به تشدید کنترل و نظارت بر پروازهای داخلی و خارجی برای جلوگیری از شیوع سویه جدید ویروس 
کرونا گفت: چنین مس��ئله ای که مس��افر مبتا به امیکرون از طریق پروازها به ایران وارد ش��ده مورد تایید نیس��ت. محمد محمدی بخش اظهار 
ک��رد: تاکن��ون پروت��کل جدی��دی ک��ه ممنوعیت ها و محدودیت ها پروازهای داخلی و خارجی را افزایش دهد، از س��وی وزارت بهداش��ت درمان و 
آموزش پزشکی  یا ستاد ملی مقابله با کرونا به ما اباغ نشده است. وی افزود: البته اخیراً ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل جدیدی را برای 
تش��دید اقدامات پیش��گیرانه و کنترلی اعام کرده که اگر مس��افری مش��کوک به کرونا بود و تس��ت منفی PCR یا کارت واکس��ن نداشت آن را به 

آزمایشگاه های مرجع معرفی کنیم. 

رئیس اتحادیه مشاوران اماک گفت: در سال های گذشته مجلس قانونی در رابطه با قانون پیش فروش مسکن به تصویب رساند که هیچ وقت 
این قانون به مرحله اجرایی نرسید. مصطفی قلی خسروی گفت: در سال های گذشته مجلس قانونی در رابطه با قانون پیش فروش مسکن مطرح 
کرد و به تصویب رساند که هیچ وقت این قانون به مرحله اجرایی نرسید، بنابراین باید در حوزه مسکن تصمیمات خلق الساعه نگیرند. خسروی 
خواس��تار ایجاد س��از و کار قانونی برای مس��ئولیت پذیر کردن دفاتر اماک ش��د و ادامه داد: طبق قانون ۱۰ مدنی هر قراردادی که به امضای دو 
طرف برس��د، معتبر اس��ت مگر اینکه خاف ش��رع تش��خیص داده ش��ود. او گفت: وقتی دو نفر بدون حضور در دفتر اماک قرارداد می نویس��ند، که 

نمی شود، آن را ابطال کرد بنابراین باید در این زمینه ساز و کار درستی اجرا کرد. 

قانون پیش فروش مسکن هیچ وقت به مرحله اجرایی نرسیدورود امیکرون ربطی به پروازها ندارد

 اتصال بندر کاسپین به شبکه ریلی
مکمل کریدور شمال-جنوب

مدیرعامل کشتیرانی دریای خزر اتصال بندر کاسپین به شبکه 
ریلی را تکمیل کننده کریدور ریلی شمال-جنوب عنوان کرد. 
داوود تفتی مدیرعامل شرکت کشتیرانی دریای خزر در نشست 
به��ره ب��رداری از کریدور ش��مال-جنوب با تکیه بر مزیت های 
منطق��ه آزاد انزل��ی با اش��اره به امکان��ات، خدمات و تجهیزات 
مجموعه تحت مدیریت خود در س��طح بنادر دریای خزر، عدم 
وجود اتصال ریل به بندر کاسپین را تنها مسأله در مسیر تسهیل 
و توس��عه ترانزیت کاال در کریدور ش��مال-جنوب قلمداد نکرد 
و اف��زود: »ع��دم همکاری میان نهادهای دیگر ایرانی با طرف 
روس«، »برخوردهای س��لیقه ای در خصوص اجرای قانون در 
بن��ادر مختل��ف که ضرر آن متوجه صاحبان کاال اس��ت«، »در 
اولویت بودن تردد مس��افر در مس��یر آزادراهی شمال کشور که 
باع��ث کن��دی و عدم ام��کان افزایش تعداد حمل و نقل کاال با 
کامیون می ش��ود«، »قرار گرفتن بنادر ایران در ش��هر و مراکز 
تجمع جمعیتی و تردد گردش��گران«، »رقابتی نبودن عوارض 
نق��ل و انتق��ال کاال از مس��یر ایران« و »نب��ود برنامه کان در 
زنجی��ره تأمی��ن کاال از مهمترین مش��کات پیش روی فعال 
سازی کریدور شمال-جنوب است« وی افزود: چراکه اولویت 
اصلی این مس��یر ترانزیت کاال، افزایش و س��رعت بخشیدن به 
حمل و نقل کاال با کشورهای اوراسیا و اروپایی است نه ارتباط 

صرف با روسیه.

 نحوه پرداخت وام نهضت ملی مسکن
اعالم شد

معاونت مس��کن و س��اختمان وزارت راه و شهرسازی جزئیات 
شرایط و نحوه پرداخت تسهیات ۲۵۰ تا ۴۵۰ میلیون تومانی 

نهضت ملی مسکن را با نرخ سود ۱۸ درصد اعام کرد. 
 اواخ��ر م��اه گذش��ته بان��ک مرک��زی دس��تورالعمل پرداخت
  وام ۲۵۰ ت��ا ۴۰۰ میلی��ون تومان��ی س��اخت مس��کن در 
قال��ب نهض��ت ملی مس��کن را برای اجرا ب��ه بانک های عامل 

اباغ کرد. 
بر اساس ماده ۸ این دستورالعمل مجموع دوره مشارکت مدنی 
و فروش اقساطی این تسهیات حداکثر ۲۰ سال )حداکثر سه 

سال دوره مشارکت مدنی( تعیین می شود. 

گروه زيربنايی- مسلم پاک گهر: از هفته گذشته و با رونمايی 
از طرح جديد دولت در هدفمند كردن يارانه بنزين و اختصاص 
يارانه بنزين به افراد به جای خودروها گمانه زنی های بسياری 
در اين خصوص صورت گرفته اسـت. و صد البته بسـياری از 
كارشناسان موفقيت اين طرح را با اما و اگرهای بسياری همراه 
كرده اند. از سوی ديگر ايرانيان در طی چند سال گذشته تجربه 

حذف يارانه بنزين و هدفمند شدن را داشته و اثرات 
تورمی آن را در زندگی ش��ان به طور کامل لمس کرده اند. در 
حال حاضر که دالر رش��د باورنکردنی را تجربه کرده و تقریبا 
قیمت تمامی اجناس جهش چند برابری را به خود دیده اند نه 
مردم و نه کش��ور دیگر تاب تحمل ش��وک تورمی و اقتصادی 
دیگری را ندارند. به همین منظور الزم اس��ت که این طرح به 
صورت کاما موش��کافانه و کارشناس��انه بررسی شود تا تجربه 
های تلخ گذشته بار دیگر بر سر مردم آوار نشود. یکی از راهکارها 
و الزمه عدالت محور بودن طرح اختصاص بنزین به افراد به جای 
خودروها این است که خود دولت واسطه بین خریدار و فروشنده 

باشد و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری نکند.
در رابط��ه ب��ا این طرح علی بهادری جهرمی س��خنگوی دولت 
اظهار کرد: در این طرح مقررش��ده به صورت آزمایش��ی در دو 
جزیره قش��م و کیش، س��همیه بنزین به جای خودروها به افراد 
اختص��اص پی��دا کند و قیمت عرضه هی��چ تفاوتی با نرخ فعلی 
نخواهد داشت. همچنین محمدرضا لواسانی، سرپرست سازمان 
منطقه آزاد کیش در این باره گفت: از این پس، سهمیه بنزین به 
دارندگان هر کد ملی دارای خودرو یا فاقد خودرو تعلق می گیرد، 
می��زان یاران��ه تخصیصی به ازای هر نفر، معادل ۲۰ لیتر بنزین 

به نرخ ۱.۵۰۰ تومان است.
به گفته لواس��انی یارانه س��همیه بنزین از هر کارت بانکی قابل 
برداش��ت اس��ت و افراد در صورت نداشتن خودرو می توانند این 

یارانه را با اپلیکیشنی که به همین منظور طراحی شده است به 
فروش برسانند. طبق این طرح، افرادی که به هر دلیل، امکان 
فروش سهمیه خود یا انتقال به دیگری را نداشته باشند، بعد از 
مدت مشخصی، مبلغ آن را به صورت فروش خودکار، در حساب 

خود دریافت خواهند کرد.
در همین راستا، جواد نوفرستی، کارشناس انرژی با بیان اینکه 
راهکارهای خوب با توجه به زمانبر بودن و در نظر گرفتن شرایط 
لحاظ می شود، افزود: به اعتقاد بنده از سال 97 که جهش های 
ارزی و کاهش سرمایه اجتماعی داشته ایم تا حداقل تا دوسال 

آین��ده فرص��ت برای جراحی های بزرگ اقتصادی و هر تصمیم 
تورم زای��ی فراه��م نیس��ت. در م��ورد این طرح اگ��ر مبنا بر این 
باید که مجموع بنزین س��همیه ای که معادل ۵۵ تا ۶۰ میلیون 
لیتر اس��ت را به جای اختصاص به خودروها به افراد تخصیص 
دهیم، این امر کامًا عادالنه و منطقی اما نیازمند زیرساخت ها 

و ماحظاتی است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینکه بخش قابل توجهی از این س��همیه ها 
مربوط به تاکس��ی ها و خودروهای عمومی اس��ت، افزود: اگر به 
ای��ن اف��راد نیز همانند مردم عادی س��همیه تعلق بگیرد موجب 

افزایش کرایه و تورم می شود و باید این مورد در نظر گرفته شود. 
این کارش��ناس انرژی افزود: اینکه این کار به صورت پایلوت 
و آزمایش��ی انجام می ش��ود بس��یار خوب است زیرا اشکاالت و 

نواقص آن خود را نشان خواهد داد.
نوفرس��تی تصریح کرد: نکته بعدی این اس��ت که تعداد افرادی 
که هیچ وس��یله نقلیه ای ندارند باالس��ت و معادل ۴۶ درصد 
افراد جامعه اس��ت. بنابراین این افراد اگر بخواهند س��همیه خود 
را بفروش��ند طب��ق منط��ق عرضه و تقاضای اقتصاد، با فش��ار 
عرض��ه و ق��درت چانه زن��ی باالتر خری��داران طبیعتًا قیمت در 
حداقل تعیین می ش��ود. وی با اش��اره به تجربه مشابه این اتفاق 
در س��هام عدال��ت گف��ت: اگ��ر مردم بخواهند ب��ا این قیمت در 
س��امانه ای بفروش��ند بیشترین س��ود را پرمصرف ها می برند و 
عایدی به افراد مس��تضعفی که دولت قصد حمایت از آن ها را 

داشته نمی رسد.
این کارشناس انرژی خاطرنشان کرد: الزمه جوابگو بودن این 
طرح این اس��ت که خود دولت واس��طه بین خریدار و فروش��نده 
باش��د و قیمت آزاد بنزین هم هیچ تغییری نکند. در واقع مردم 
باید در پایان دوره بتوانند سهمیه مازاد بنزین خود را تبدیل به 
پول نقد کنند، در غیر این صورت این سیاست به نفع پرمصرف ها 
خواهد بود. وی ادامه داد: دولت در این شیوه صرفًا سهمیه مازاد 
بنزین مردم در می فروشد. در واقع از یک پرمصرف می گیرد و 
به کم مصرف می دهد و پول جدیدی این وسط خلق نمی شود 
که تورم زا باش��د. نوفرس��تی افزود: برای محاسبه میزان درست 
س��همیه اختصاص��ی ب��ه افراد هم بای��د ۵۵ تا ۶۰ میلیون لیتر را 
تقس��یم بر کل جمعیت کرد که حدوداً ۰.7 لیتر در روز می ش��ود 
که در ماه همان میزان ۲۰ لیتر می شود و بیشتر از آن هم درست 
نیس��ت. زیرا اگر بیش��تر شود کل بنزین کشور را باید سهمیه ای 

داد و از نظر اقتصادی برای کشور درست نیست.

اما و اگرهای طرح پایلوت نشان می دهد

اختصاص بنزین به افراد  نیازمند  زیرساخت ها

۸۱۰ روستای باالی ۱۰۰ خانوار در اولویت راهسازی
معاون س��اخت و توس��عه راه های فرعی و روس��تایی س��ازمان راهداری و حمل و نقل 
جاده ای گفت: برای ساخت و نگهداری ۱۱۳ هزار کیلومتر راه روستایی ساالنه حدود 
۳۵ هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است. خداداد مقبلی با بیان اینکه توسعه روستاها در 
گرو آسفالت و قابل تردد شدن راه ها و مسیرهای روستایی است، گفت: در حوزه احداث 
راه های روستایی پروژه های بیشتری را در حال انجام داریم و امیدواریم تا پایان سال 

طول بیشتری را برای تردد راحت تر روستاییان آسفالت و آماده بهره برداری کنیم.
وی با بیان اینکه شرایط راه ها به نحوی مناسب شود که روستاییان بتوانند تولیدات خود 
را با حداقل هزینه و زمان ممکن به بازار مصرف برسانند، افزود: در اعتبارات سال ۱۴۰۱ 
نگاه ویژه ای به مقوله راه های روس��تایی ش��ده اس��ت تا بدین طریق بتوانیم مسیرهای 
باقی مانده مد نظر در برنامه پنج س��اله که حدود ۵ هزار کیلومتر می ش��ود را بس��ازیم. 

مقبلی با اش��اره به اولویت بندی س��اخت ۵ هزار کیلومتر راه برنامه ریزی ش��ده، توضیح 
داد: اولویت در نظر گرفته شده برای ساخت راه های روستایی با روستاهای باالی ۱۰۰ 
خانوار اس��ت که ش��امل ۸۱۰ روس��تا در کشور می شوند و طول قابل ماحظه ای دارند.
وی با بیان اینکه همچنین روستاهای دارای تولیدات دامی و کشاورزی نیز در اولویت 
برنامه ریزی برای س��اخت این ۵ هزار کیلومتر راه قرار دارند، تصریح کرد: تحقق همه 

این برنامه ها در گروی اعتباراتی است که در بودجه اباغی ۱۴۰۱ دیده شده است.

مشخصات هندسی حدود ۱۵ � هزار کیلومتر راه روستایی نیاز به اصالح 
دارد

معاون ساخت و توسعه راه های فرعی و روستایی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای 

یکی از مش��کات اصلی س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای را تأمین اعتبار برای 
نگهداری راه های روستایی و فرعی بیان کرد و گفت: از ۱۱۳ هزار کیلومتر راه موجود 
در حوزه راه روستایی، حداقل ۴۰ هزار کیلومتر راه نیاز به روکش دوباره آسفالت دارد. 
مقبلی با اظهار اینکه بر اس��اس برنامه ریزی انجام ش��ده در یک دوره هش��ت ساله، باید 
حداقل س��الی ۵ هزار کیلومتر از راه هایی که س��طح رویه آن ها بس��یار نامناس��ب است، 
دوباره روکش آسفالت شوند، تاکید کرد: انجام این پروژه که به دلیل تردد زیاد در این 
مسیرها و استهاک باالی وسایل نقلیه اهمیت زیادی دارد، نیازمند حداقل سالی ۱۰ 
هزار میلیارد تومان اعتبار اس��ت. به گفته وی، برای کاهش هزینه های تحمیلی ناش��ی 
از نامناسب بودن رویه آسفالت راه های روستایی، باید نسبت به روکش دوباره آسفالت 

آن ها اقدام شود که اعتبارات خاص خود را می طلبد.
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عملکرد آلومینیوم سازان در ۸ ماهه 
جدول عملکرد تولید ماهانه واحدهای آلومینیوم سازی در سال 
۱۴۰۰ نشان می دهد که در مجموع هشت ماهه امسال، حدودا 
ی��ک میلی��ون و ۴7۵ ه��زار و ۶۸۰ تن آلومینیوم از پود آلومینا تا 
آلومینی��وم خال��ص و س��ایر فرآورده های این ماده معدنی تولید 
ش��ده و بیش��ترین س��هم را بوکس��یت به میزان قریب به ۶۱۴ 
ه��زار ت��ن متعلق ب��ه آلومینای تهران به خ��ود اختصاص داده 
است. به گزارش ایسنا، طبق جدول تهیه شده توسط سازمان 
توس��عه و نوس��ازی مع��ادن و صنایع معدنی ای��ران )ایمیدرو(، 
آلومینیوم س��ازی المهدی طی هش��ت ماهه س��ال جاری تنها 
تولید آلومینیوم خالص داشته است. این شرکت از ابتدا تا پایان 
آب��ان م��اه امس��ال 9۸ هزار و ۳۲۱ ت��ن آلومینیوم خالص تولید 
کرده است. عملکرد ماهانه این شرکت نشان می دهد بیشترین 
می��زان تولی��د ای��ن ماده معدنی در المهدی مربوط به خرداد ماه 
امس��ال بوده اس��ت که از ۱7 هزار تن فراتر رفته اما س��پس در 
س��ه ماهه تابس��تان میزان تولید آن چندین هزار کمتر شده و از 
۱۰.۵ هزار تن فراتر نرفته است. پس از آن هر چند که دو ماهه 
ابتدایی فصل پاییز )مهر و آبان( تولید را کمی باال برد اما دیگر 
نتوانس��ت تولید را از ۱۲ هزار و 7۲۶ تن بیش��تر کند. آلومینیوم 
جنوب نیز طی هشت ماهه ۱۴۰۰ تنها تولید آلومینیوم خالص 
و به میزان ۱۰۸ هزار و ۸۳۰ تن داش��ته اس��ت. آلومینای تهران 
ط��ی هش��ت ماه س��ال جاری به ترتیب ۶۱۳ ه��زار و 99۱ تن 
بوکس��یت، ۲۶۳ هزار و 9۳۵ تن هیدارت آلومینیوم، ۱۵۵ هزار 
و 9۱۸ ت��ن پ��ودر آلومین��ا، 9۰ ه��زار و ۵۲۶ تن آهک و ۲۴ هزار 
و 9۲۸ تن آلومینیوم خالص تولید کرده است. آلومینیوم سازی 
ایرالکو نیز از ابتدای امسال تا پایان آبان ماه، ۱۰۶ هزار و ۶۴9 
تن آلومینیوم خالص، ۱۲ هزار و ۱۸۱ تن بیلت آلومینیوم، ۳۰۸ 

تن آلیاژ و 9۳ تن براده تولید کرده است.

 ایساکوکارت۳۰میلیونی برای
 رانندگان تاکسی تهران

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی از ارائه ایساکوکارت ۳۰ میلیونی 
به رانندگان تاکسی خبر داد. به گزارش ایسنا، در حاشیه مراسم 
امضای تفاهم نامه سازمان تاکسیرانی با شرکت ایساکو اسماعیل 
بیگ��ی ب��ا حضور در جمع خبرن��گاران اظهار کرد: بخش زیادی 
از تاکس��ی های ایران تولید ش��رکت ایران خودرو هستند که در 
گام اول سعی کردیم از خدمات ایساکو برای تامین قطعات این 
تاکسی ها استفاده کنیم. وی با بیان این که در تاش بودیم که 
رانندگان با قیمت مناس��ب و کیفیت تضمین  ش��ده به صورت 
اقس��اط خدم��ات دریاف��ت کنند، اظهار ک��رد: در فاز اول ۵۰۰۰ 
تاکس��یران مش��مول دریافت ایساکو کارت می شوند و بعد از آن 
مابقی تاکسیران ها نیز به این لیست اضافه می شوند و امروز ما 
لیست اولیه ۵۰۰۰ تاکسیران را به ایساکو تحویل دادیم. وی در 
مورد نحوه استفاده از ایساکو کارت گفت: این کارت توسط چند 
منبع مالی بیرون از سازمان تاکسیرانی و ایساکو شارژ شده اند و 
یک نوع وام و کارت اعتباری اس��ت که فعا ۳۰ میلیون تومان 
شارژ شده است که افراد می توانند از این کارت به صورت قسطی 
خرید کنند. وی اضافه کرد: البته ۶ درصد تخفیف نیز به رانندگان 
تاکسی شهر تهران برای دریافت خدمات از مراکز منتخب در نظر 

گرفتیم که این تخفیف به سراسر کشور تسری می یابد.

امکان خرید برخط سیمان از انبار ۲۶ شرکت
باپذیرش انبار شرکت های سیمان نهاوند و آبیک دربازار گواهی 
س��پرده بورس کاال، مش��تریان خرد از هفته آینده امکان خرید 
س��یمان با کد س��هامداری و به صورت بر خط را برای موجودی 
انبار ۲۶ شرکت سیمانی دارند. به گزارش مهر، براساس اطاعیه 
مدیریت توس��عه بازار فیزیکی بورس کاالی ایران، انبار این ۲ 
شرکت فعال شده و نماد معاماتی آن ها جهت انجام معامات 
ناپیوسته گواهی سپرده کاالیی به روش گشایش و با استفاده از 
سازوکار حراج تک قیمتی از دوشنبه آینده )۶ دی ماه( گشایش 
یافته و آماده انجام معامات می شود. بورس کاال در هفته های 
اخیر از گش��ایش انبارها و نمادهای معاماتی س��یمان تیپ ۲ 
)کیس��ه ۵۰ کیلوگرمی( ش��رکت های سیمان سامان غرب، فراز 
فیروزکوه، هگمتان، فارس، صوفیان، ارومیه، فارس نو، خاش، 
شاهرود، زنجان، خوزستان، غرب، دورود، تهران، خزر، بجنورد، 
س��اوه، قاین، ش��رق، ماهان کرمان، غرب آس��یا، کویر کاشان، 
زاوه تربت و کردس��تان جهت انجام معامات ناپیوس��ته گواهی 
سپرده سیمان خبر داده بود. برای انجام معامات گواهی سپرده 
سیمان، حداقل و حداکثر خرید ۱۰ تا ۱۰۰ تن بوده و هر گواهی 
سپرده سیمان معادل یک کیلوگرم سیمان است. به این ترتیب 
ه��ر ف��ردی که تمایل به خرید دارد باید حداقل ۱۰ هزار گواهی 
معادل ۱۰ تن س��یمان و حداکثر ۱۰۰ هزار گواهی معادل ۱۰۰ 

تن سیمان تیپ ۲ پاکتی سفارش خرید ثبت کند. 
 

رکورد جدید تولید فوالد در کارخانه فوالد 
هرمزگان شکسته شد

مدیرعام��ل ف��والد هرمزگان گفت: رکورد جدید تولید فوالد در 
کارخانه فوالد هرمزگان نشان از توان تخصصی و انگیزه باالی 
کارکنان است. عطاهلل معروفخانی با اعام کسب رکورد تولید در 
آذرماه به میزان ۱۴7 هزار و ۵9۱ تن، ضمن تبریک به ذینفعان 
شرکت، آن را حاصل روحیه قوی کارکنان و کارگران، پشتیبانی 
فنی مناس��ب و ایده های نو در رفع مش��کات خط تولید عنوان 
کرد. وی تامین انرژی در حوزه صنعت را نمود بارز پشتیبانی از 
تولید خواند و خاطرنشان کرد: موانع پیش روی دولت در تامین 
انرژی صنایع در فصول گرم وسرد را کاما درک می کنیم لکن 
همانطور که همه می دانند قطع یا کاهش تامین انرژی صنعت 
فوالد سبب کاهش تولید در این صنعت می شود، صنعت فوالد 
نیز یک صنعت مادر و استراتژیک است که محصول آن به عنوان 
مواد اولیه هزاران کارخانه و کارگاه مورد استفاده قرار می گیرد 
و کاهش تولید در آن سبب ضربه های جبران ناپذیر به صنایع 
کوچک و صدها هزار ش��غل و در نهایت نیز مصرف کنندگان 

نهایی که همان جامعه می باشند می شود. 

گروه صنعت و تجارت: افزايش پنج ميليارد دالری صادرات كشور 
در نيمه دوم سـال جاری يكی از اولين وعده هايی بود كه سـيد 
رضا فاطمی امين، وزير صنعت، معدن و تجارت دولت سيزدهم 
مطرح كرده بود. حاال به نظر می رسد كه مسير برای بهبود وضعيت 
صادرات و توسعه درآمدهای دولت از اين حوزه تا اندازه ای هموار 
شده است. بسياری از فعاالن حوزه تجارت خارجی و بازرگانی 
معتقدند كه بخشی از اين افزايش صادرات ناشی از ابالغ بخشنامه 
رفع موانع صادراتی از سوی دولت طی ماه های گذشته بوده است 
و در واقع با اين بخشنامه ها مشكالت و موانعی كه صادركنندگان 
از آن گله داشتند، رفع شد كه همين امر موجب رشد صادرات در 

نيمه دوم امسال خواهد شد.
وزیر صمت همچنین گفته بود که افزایش صادرات محصوالت 
دانش بنیان از برنامه های دولت در سال ۱۴۰۱ است. معیارها در 
این زمینه بازبینی ش��ده تا کاالهای فناورانه که اش��تغال بیشتری 
ایجاد می کنند در اولویت صادرات قرار بگیرند. همچنین بر همین 
اس��اس س��ال آینده صادرکنندگان برتر از کسانی خواهند بود که 
تنوع و افزایش صادراتی داشته و محصوالت فناورانه را در لیست 
خود قرار داده باشند. از طرف دیگر دولت می تواند با بهبود ظرفیت 
تولید و هموار کردن مسیر صادرات برای محصوالت کوچکتر و 
اقتصادی ت��ر و حرکت به س��مت تولی��د محصول با ارزش افزوده 
باالتر و حمایت از صنایع پایین دستی، نه تنها برای خود ارزآوری 
مناسبی داشته باشد بلکه با توسعه این صنایع، به اشتغالزایی و رشد 
صنعت نیز کمک کند. اما دولت نه تنها کمکی به توس��عه مس��یر 
صادراتی نمی کند، هرچند وقت یک بار نیز بدون اعام قبلی به 
ص��ورت رن��دوم اقدام به محدودیت یا ممنوعیت صادرات کاالها 
می کند که همین مساله موجب می شود بازاهای هدف که محدود 

هم هستند، از دست بروند.
روزهای ابتدایی آبان ماه بود که رئیس کل سازمان توسعه تجارت 

ایران، برقراری خطوط منظم دریایی به مقصد بازارهای صادراتی 
را از اولویت های سازمان توسعه تجارت ایران عنوان کرد. علیرضا 
پیمان پاک اظهار کرد: مهمترین مشکات مجموعه های صادراتی 
به ویژه خودروسازان مشکات ایفای تعهدات ارزی، نقل و انتقال 
وج��وه صادرات��ی، صدور ضمانت نامه ه��ا و بیمه نامه های اعتبار 
صادرات��ی، پایی��ن بودن رقابت پذیری کاالهای صادراتی با توجه 
به باال بودن هزینه های لجس��تیک صادراتی و مش��کات مربوط 
به حمل و نقل و لجس��تیک صادراتی اس��ت. معاون وزیر صمت 
افزود: براس��اس مصوبه جدید س��تاد هماهنگی اقتصادی دولت، 

مش��کات مربوط به ایفای تعهدات ارزی صادراتی و بازگش��ت 
ارز حاصل از صادرات رفع خواهد ش��د و با توجه به تس��هیل انجام 
شده در این مصوبه از جمله انجام واردات در مقابل صادرات بدون 
رعایت سقف و سابقه، امیدواریم که هدف اصلی از ایفای تعهدات 
ارزی در جه��ت تأمی��ن ارز مورد نی��از واردات کاالهای ضروری، 
ماشین آالت و مواد اولیه تولید و در نهایت افزایش اشتغال و رفاه 

جامعه محقق شود.
رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، برقراری خطوط منظم 
دریای��ی ب��ه مقصد بازارهای صادراتی را از اولویت های س��ازمان 

توسعه تجارت ایران عنوان کرد و گفت: با برقراری این خطوط که 
با تسهیات سازمان توسعه تجارت ایران انجام می شود هزینه های 
حمل و نقل و لجستیک صادراتی کاالهای ایرانی از جمله خودرو و 
قطعات کاهش یافته و قدرت رقابت پذیری محصوالت صادراتی 
جمهوری اسامی ایران افرایش خواهد یافت. پیمان پاک با تاکید 
بر اهمیت استفاده مجموعه های خودروسازی از تسهیات ریالی و 
ارزی صندوق توسعه ملی، از مدیران این مجموعه خواست تا ضمن 
پیگیری استفاده از تسهیات ریالی، از تسهیات ارزی صندوق 

توسعه ملی در جهت اعتبار خریدار و فروشنده استفاده کنند.
در همین حال مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان 
توسعه تجارت گفت: در آینده ای نزدیک خطوط منظم دریایی به ۱۰ 
خط افزایش می یابد که به رشد مبادالت تجاری ایران با کشورهای 
حوزه دریایی خزر کمک می کند. احسان قمری در گفتگو با مهر در 
مورد برقراری خطوط منظم دریایی، اظهار کرد: با توجه به اهمیت 
حمل و نقل دریایی به خصوص دریایی خزر، ایران تمهیدات ویژه 
ای را برای توسعه صادرات غیرنفتی در حوزه کشورهای اوراسیا در 
نظر گرفته است و یکی از راهکارهای افزایش صادرات غیرنفتی، 
رفع مشکات منوط به حمل و نقل صادراتی صادرکنندگان است. 
مدیرکل دفتر توس��عه خدمات بازرگانی س��ازمان توسعه تجارت 
ای��ران اف��زود: باال بودن هزینه های حمل و نقل بر رقابت پذیری 
کاالهای صادراتی و در نهایت افزایش هزینه های صادرکنندگان 
تأثیر گذاش��ته و قدرت رقابت پذیری را کم می کند و هزینه ها را 
افزایش می دهد. وی ادامه داد: بنابراین برنامه ریزی هایی را برای 
کاهش هزینه های حمل و نقل صادرکنندگان در نظر گرفتیم که 
یکی از این برنامه ها، برقراری خطوط منظم دریایی در حوزه دریایی 
خزر اس��ت که در همین راس��تا ۸ خط را از اول آبان ماه راه اندازی 
کردیم که از بنادر شمالی ایران به مقصد بنادر آستاراخان و ماخاچ 

قلعه روسیه و همچنین بندر اکتائو قزاقستان حرکت می کند. 

با نقش آفرینی 10 خط منظم دریایی صورت گرفت

کاهش هزینه حمل صادرکنندگان در دستور کار

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

اصرار کمیسیون صنایع مجلس بر واردات خودروتوسعه صادرات در صنعت قطعه و خودرو با تسهیل فرآیند انتقال پول
عض��و هی��ات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه س��ازان 
خودرو کشور توسعه صادرات در صنعت قطعه و خودرو را مستلزم تسهیل فرآیند 
انتقال پول دانست. ابراهیم احمدی در گفتگو با خبرخودرو با اشاره به اینکه عدم 
تعامل صنعت قطعه کشور با قطعه سازان جهان این صنعت را از نظر کمی و کیفی 
تحت تاثیر قرار داده است، بیان کرد: با مسدود شدن کانال های تجاری در صنعت 
خودرو و قطعه امکان ارتباط با برندهای مطرح دنیا از بین رفته است و اگرچه این 
قط��ع هم��کاری در هم��ه بخ��ش ها نمود پیدا کرده اما در حوزه واردات و صادرات 

تاثیر بیشتری داشته است. وی گفت: طرحی که در مجلس به تصویب رسیده بی تاثیر نیست اما تاثیر چشمگیری 
هم نخواهد داش��ت زیرا در حال حاضر بازارهای صادراتی ما بازارهایی هس��تند که امکان واردات خودرو از این 
کشورها به دلیل مشکل انتقال ارز وجود ندارد. ضمن اینکه مساله تنها خروج پول از ایران نیست بلکه تحریم ها 
مانع انتقال پول و کاال شده است. بنابراین واردات در ازای صادرات در شرایط فعلی به سادگی امکان پذیر نیست. 
عضو هیات مدیره انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه سازان خودرو با بیان اینکه توسعه صادرات 
در صنعت قطعه و خودرو نیازمند تسهیل فرآیند انتقال پول است، تاکید کرد: تنها می توان با تعداد اندکی از شرکت 

های کوچک قطعه سازی دنیا که مستقل از قطعه سازان بزرگ فعالیت می کنند همکاری کرد.

روح اهلل عباسپور، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفتگو با خبرخودرو 
درخصوص آخرین وضعیت طرح س��اماندهی صنعت خودرو که ماده ۴ آن مبنی 
ب��ر واردات خ��ودرو ب��ه ازای صادرات قطعه، خودرو و قطعات مرتبط با صنایع نیرو 
محرکه مورد ایراد ش��ورای نگهبان و مجمع تش��خیص مصلحت قرار گرفته بود، 
اظهار داش��ت: این طرح در کمیس��یون صنایع و معادن به تصویب رس��ید و یک 
مرتبه در صحن علنی نیز موفق به کس��ب آرای نمایندگان ش��د اما پس از ارس��ال 
طرح به شورای نگهبان با ایراد این شورا و هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 

مصلحت نظام مواجه ش��د. وی افزود: اکنون کمیس��یون صنایع پس از حذف عبارت واردات خودرو با ارز بدون 
منش��اء و بدین ترتیب رفع ایراد ش��ورای نگهبان در مواجهه با ایراد هیات عالی نظارت مجمع تش��خیص همچنان 
بر مواضع خود اصرار داش��ته و این طرح را مجددا مورد تصویب قرار داد. این طرح به زودی به صحن علنی ارائه 
می ش��ود و در صورت ایراد مجدد هیات عالی نظارت مجمع تش��خیص، تدابیر مقتضی اندیش��یده خواهد ش��د. این 
نماین��ده مجل��س درخص��وص افزایش قیمت خودرو گفت: از مهم ترین مس��ائل در افزایش قیمت خودرو، کاهش 
ارزش پول ملی است و این موضوع این حس را القاء می کند که قیمت خودرو افزایش یافته اما واقعیت این است 

که ارزش پول ملی کاهش یافته است. 

آگهی مزایده عمومی قطعات زمین
)تعداد 8 قطعه زمین واقع در شهرک کوثر اردبیل( 

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 
       در راس��تای سیاس��تهای وزارت راه و شهرس��ازی ، اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اردبیل به نمایندگی از ش��رکت 
بازآفرینی ش��هری ایران در نظر دارد تعداد ۸  قطعه زمین واقع در ش��هرک کوثر اردبیل را با مش��خصات جدول ذیل ، از 
طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت/س��تاد ایران )www.setadiran.ir( و 

با شماره مزایده عمومی ۲۰۰۰۰۰۳7۲۳۰۰۰۰۲۴ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

ت دوم 
نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی 

استان اردبیل 

مساحت عرصه )m2( مترمربعپالک ثبتیشماره مزایده

۲۰۰۰۰۰۳7۲۳۰۰۰۰۲۴
شش دانگ قطعات به شماره های ۲ و ۳ و ۱۰و ۱7 و ۲۴ و 
۳۱ و ۳۵ و  ۳۸  از پاک ۲۰9۲۳ فرعی از 7۳ اصلی قطعه 

۴۸۳ تفکیکی
به ترتیب به مساحتهای ۱9۰ و ۱9۰ و ۱9۰ و  ۱9۰ و ۱9۰ 

و ۱9۰ و ۳۵۶ و ۲۰۱/۰7

- تاریخ  انتشار و نمایش آگهی در سایت سامانه ستاد ایران : از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
- مهلت بازدید: ازتاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ از ساعت ۸ صبح تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تا ساعت ۱۴ بعد ازظهر

 - مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مزای�ده: ازتاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ از س��اعت ۸ صب��ح ت��ا تاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۸ ت��ا س��اعت ۱۴ 
بعد ازظهر

 - مهل�ت ارائ�ه و ارس�ال پیش�نهاد: ازتاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ از س��اعت ۸ صب��ح ت��ا تاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ت��ا س��اعت ۱۴ 
بعد ازظهر

- تاریخ  و زمان بازگشائی مزایده:  ۱۴۰۰/۱۰/۱9  ساعت ۱۰ قبل از ظهر 
- تاریخ  اعالم به برنده مزایده:  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰  ساعت ۱۰ قبل از ظهر

ش�رایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده عمومی دس�تگاه اجرایی )اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان 
اردبیل(:

- ضمنا"رعایت موارد ذیل الزامی می باشد:
1-  برگزاری مزایده صرفا" از طریق س��امانه تدارکات الکترنیکی دولت )س��تاد ایران( می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل 
خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال قیمت و اطاع از 
 )www.setadiran.ir( وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ستاد ایران

امکان پذیر می باشد.
2-  کلیه اطاعات ملک های مورد مزایده عمومی ، شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی قسمت مزایده، 

قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3-  عاقمندان به شرکت در مزایده عمومی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس 

حاصل نمایند: 
- مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ستاد ایران : ۱۴۵۶

- اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / ستاد ایران )www.setadiran.ir( بخش 
" ثبت نام/پروفایل مزایده گر"موجود است.

www.ardebil.mrud.ir  آدرس سایت اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل -

صادرات ایران به عراق به 750 میلیون دالر در ماه رسید
عضو هیأت مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به اینکه صادرات 
ایران به عراق در ۸ ماه ابتدای امسال از ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر عبور کرد، 
گفت: براین اس��اس صادرات ما به عراق در هر ماه به 7۵۰ میلیون دالر رس��ید. 
س��یدحمید حس��ینی در گفتگو با فارس درباره آخرین وضعیت صادرات ایران به 
عراق، گفت:  تجارت جهانی در دو س��ال ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ متاثر از ش��یوع ویروس 
کرون��ا در جه��ان ب��ود. بنابرای��ن صادرات ما به عراق نیز از این موضوع مس��تثنی 
نبود و بر همین اس��اس به علت بس��ته بودن مرزهای عراق  طی چند ماه  پس از 
شیوع ویروس کرونا، صادرات ایران در سال ۲۰۲۰ به عراق کاهش یافت.  عضو 
هیات مدیره اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و عراق افزود: بس��ته بودن مرزهای 
ع��راق و کاه��ش ف��روش نفت عراق و در نتیجه کاهش درآمدهای ارزی عراق در 
آن دوران باعث ش��د که حجم تجارت بین دو کش��ور کاهش یابد و صادرات ما به 
این کش��ور به کمتر از ۸ میلیارد دالر رس��ید.  حس��ینی بیان داش��ت: امسال با وجود 
اینکه مشکات داخلی و مشکاتی که در زمینه صادرات گاز و برق وجود داشت، 
صادرات فرآورده های نفتی به عراق داش��تیم و در ۸ ماه ابتدای امس��ال صادرات 
ایران به عراق به بیش از ۶ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر رس��ید و بر این اس��اس در 
هر ماه صادرات ما به عراق حدود 7۵۰ میلیون دالر بوده است. وی اظهار داشت: 
با ادامه این روند دوباره به رکورد قبلی صادرات ایران به عراق یعنی صادرات بدون 
برق دست خواهیم یافت و اگر صادرات کاالهای قاچاق و کاالهایی که از طریق 
ترانزی��ت ب��ه ع��راق را هم به آمارهای صادراتی اضافه کنیم، حجم تبادالت ایران 
با عراق بیش��تر از رقم فعلی می ش��ود. وی با بیان اینکه امس��ال بیش از ۵ میلیون 
تن کاال از ایران به عراق ترانزیت ش��ده، گفت: برخی کش��ورها از جمله امارات و 
ترکیه کاالهای ترانزیت ش��ده را هم جزء آمار صادراتی خود به عراق محاس��به 
می کنند. وی گفت: س��هم ایران در بازار عراق به لحاظ مصالح س��اختمانی، مواد 
غذایی، فرآورده های نفتی و پتروش��یمی، لوازم خانگی، لبنیات، پوش��اک و مبلمان 

و کفش بسیار قابل توجه است.

2 پیشنهاد برای توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اش��اره به تحوالت اخیر در افغانس��تان اظهار کرد: 
هرچند دش��واری های زیادی برای از س��رگیری فعالیت های اقتصادی وجود دارد 
اما ایران آماده هر کمکی برای رشد و توسعه افغانستان است. اتاق ایران با درک 
شرایط حساس اخیر آمادگی دارد برای کمک به روند توسعه همکاری ها گام های 
مؤثری بردارد تا فصل نوینی از حیات تجاری در این کشور رقم بخورد. غامحسین 
ش��افعی با بیان اینکه در دهه اخیر ایران یکی از مهم ترین تأمین کنندگان اقام 
مورد نیاز افغانستان در حوزه های مختلف بوده و زمینه توسعه اقتصادی و صنعتی 
در افغانس��تان را مد نظر داش��ته، گفت: با این حال حوزه هایی مانند معادن در این 
چندس��ال مغفول مانده که باید پتانس��یل های فراوان همکاری های بالفعل در این 
ح��وزه ب��رای آغ��از همکاری های جدید م��ورد توجه قرار بگیرد. او با تاکید بر اینکه 
بخش خصوصی ایران در عمده زمینه های صنعتی، معدنی و تجاری از نفت و گاز 
گرفته تا داروس��ازی و تجهیزات پزش��کی، محصوالت کش��اورزی، مواد غذایی و 
نوش��یدنی، مواد ش��وینده و بهداشتی، مصالح ساختمانی و همچنین در بخش های 
خدمات فنی و مهندس��ی و گردش��گری آماده همکاری اس��ت افزود: افغانستان نیز 
درخصوص صادرات برخی خش��کبار، محصوالت زراعی و کش��اورزی و همچنین 
اقام معدنی مانند س��نگ مرمر، زغال س��نگ، س��نگ آهن و دیگر منابع معدنی در 
بازارهای ایران دارای ظرفیت های صادراتی قابل قبول است که تاکنون کمتر مورد 
توجه بوده است. رئیس اتاق ایران با اشاره به موانع پیش روی توسعه همکاری های 
دو کش��ور افزود: وجود موانعی همچون نبود کانال های بانکی، هزینه های انتقال 
ارز، وجود تعرفه ها و ممنوعیت ها و مخصوصًا برخی مش��کات حمل ونقل قابل 
کتمان نیس��ت. از س��وی دیگر در حوزه همکاری های اقتصادی و س��رمایه گذاری 

نیز موانع زیادی وجود دارد. 
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فرزین از افزایش اختیارات و مسئولیت های روسای شعب خبرداد

مدیران باید تراز نقدینگی خود را مدیریت کنند
  مدیرعامل بانک ملی ایران از افزایش اختیارات و مسئولیت های 
روسای شعب به زودی خبر داد و گفت: مدیران باید تراز نقدینگی 
خود را مدیریت کنند و مدیریت منابع و مصارف توجه الزم را داشته 
باشند.محمدرضا فرزین در نشست وبیناری افزود: در ماه نخست 
به همه اهداف دست یافتیم که نشان می دهد برنامه ریزی مناسب 
بوده و تاش خوب همکاران منجر به کسب این نتایج خوب شده 
اس��ت. همچنین با تاش های صورت گرفته قطعا بانک در ماه 
های آتی در وضعیت بهتری خواهد بود.وی تصریح کرد: همکاران 
ما در بانک ملی استعدادهای بالقوه ای در بازاریابی دارند که اگر 
این اس��تعدادها با هنر مدیران بالفعل ش��وند، قطعا بانک متحول 
خواهد ش��د. مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه بانک 
سودآور، بانکی است که خوب تسهیات دهد، عنوان کرد: البته 
باید تراز نقدینگی مدیریت و تسهیات گیرندگان نیز به طوری 
اعتبارس��نجی ش��وند.فرزین با اشاره بر ایجاد تغییرات ساختاری 
اخیر در بانک تاکید کرد: معاونتی به نام بانکداری جامع در بانک 
ایجاد خواهد شد که شامل حوزه های مدیریت بانکداری شرکتی، 
بانکداری تجاری و بانکداری خرد خواهد بود که فرایندهای الزم 
در جهت این تغییرات می بایست تا سطح  شعب دیده شود.وی 
تصریح کرد: همچنین به علت اهمیت صف، معاونت امور شعب 
در بانک توس��عه یافت تا ضمن ایجاد رقابت، تمرکز روی ش��عب 
نیز بیشتر شود.فرزین خاطر نشان کرد: بانک ملی ایران برای به 

دست آوردن سهم خود در نظام بانکی باید محصوالت بیشتر و 
متنوع تری ارایه کند که این امر نیازمند یک تاش س��ازمانی و 

فنی و در سطح استان ها و شعب است.
عباس شفیعی رییس هیات مدیره بانک نیز ضمن عرض خداقوت 

به همکاران تاشگر در جشنواره تاش ملی گفت: طی یک ماه 
اخیر تمام تاش ما بر این بود تا پشتیبانی های الزم از واحدهای 
صف صورت گیرد و بسیاری از ساختارها و فرآیندها اصاح شده 

و باقی در دست اقدام است.
سید فرید موسوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری 
ش��رکتی هم در این مراس��م با اشاره بر افزایش حدود سه برابری 
اختی��ارات در ارکان ه��ای مختل��ف بانک گفت: انتظار داش��تیم 
مدیریت منابع و مصارف نیز در سطح شعب لحاظ شود .وی ضمن  
اشاره به اینکه هیچگاه ارایه تسهیات در بانک  بسته نشده تاکید 
نمود که در جهت کنترل و مدیریت مصارف نیاز اس��ت اقدامات 
الزم در س��طح ش��عب صورت پذیرد.وی با بیان اینکه مشتریان 
ارزش��مندترین دارایی بانک هس��تند، تاکید کرد: برای صیانت از 
مشتریان ارزشمند بانک، مشتریان زرین اعتباری را تعریف کردیم 

که واحدها باید این مشتریان را معرفی کنند.
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاون شعب بانک نیز با بیان 
اینکه باید بازاریابی مویرگی تقویت شود، گفت: همه شعب باید 
وارد طرح شوند و تاش و برنامه ریزی دقیق تر و کامل تر باشد 
و همه ش��عب می بایس��ت در جهت تامین منابع مالی و در جهت 
تحقق اهداف ترس��یم ش��ده گام بردارند.وی افزود: اکنون رقابت 
بانک ها برای جذب منابع بسیار شدید است و بسته های جذابی 

را به مشتریان ارایه می کنند.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

انتقال منابع صادرکنندگان به کشور ظرف یک روز حضور به موقع بیمه رازی در حادثه مترو تهران
طبق اعام بیمه رازی، اعتماد عمومی به صنعت بیمه با حضور به موقع و اقدامات بیمه 
رازی در پی حادثه مترو تهران نسبت به گذشته افزایش یافت. بیمه رازی در پی وقوع حادثه 
مترو تهران با حضور به موقع علی جباری- مدیرعامل بیمه رازی در محب وقوع حادثه 
و هماهنگی در جهت بستری و درمان حادثه دیدگان در بیمارستان های طرف قرارداد 
بیمه رازی بدون دریافت کوچکترین هزینه ای، فضای جدیدی را در زمینه اعتمادسازی 
به صنعت و شرکت های بیمه کشور ایجاد کرد.بررسی ها نشان از آن دارد که عموم افراد 
بیمه را برای جبران خسارت خریداری می کنند و بزرگترین انتظار آن ها از صنعت بیمه 

پاسخگویی به موقع و جبران خسارت است، که با پاسخ به این انتظار برحق ، اعتمادسازی و افزایش ضریب نفوذ بیمه رخ 
خواهد داد و این اقدامات چندین برابر فرهنگ سازی های از جنس ساخت تیزر و بیلبورد تاثیرگذارتر  خواهد بود.براساس 
این گزارش، اقدامات بیمه رازی در حادثه مترو تهران با استقبال قابل توجهی از سوی رسانه و هموطنان قرار گرفته و اخبار 
اقدامات بیمه رازی در بسیاری از رسانه های فضای مجازی همچون خبرگزاری ها و کانال های ارتباطی بازنشر داده شده و 

این اخبار فقط در تلگرام بیش از ۲ میلیون بار دیده شده است.

عضو هیات مدیره صرافی توسعه صادرات گفت: این صرافی به عنوان بازوی اجرایی 
بانک توس��عه صادرات ایران، ظرف یک روز پس از تایید دریافت ارز صادرکنندگان از 
سوی کارگزاران شرکت،منابع صادرکنندگان را به داخل کشور منتقل می کند. محمد 
علی مناف زاده افزود: صرافی توسعه صادرات از جمله شرکت های تحت مالکیت بانک 
توسعه صادرات است و ماموریت انجام نقل و انتقال ارزی مشتریان را به عهده دارد. قائم 
مقام صرافی توس��عه صادرات افزود: این صرافی بازوی بانک توس��عه صادرات در ارائه 
خدمات ارزی است و به دلیل شرایط موجود و محدودیت های بانکی در زمینه دریافت و 

پرداخت های بین المللی، بخش عمده ای از وظایف نقل و انتقاالت ارزی را انجام می دهد.قائم مقام صرافی توسعه صادرات 
خاطرنشان کرد: آماده هستیم تا ارز صادرکنندگان را چه از طریق سامانه های نیما و سنا و چه از طریق اسکناس خریداری 
و از آنها رفع تعهد کنیم. در زمینه واردات هم ارز مورد نیاز را برای واردکنندگان از سامانه های قانونی تامین و به مقاصد مورد 
نظر ارسال می نمائیم. مناف زاده به شبکه گسترده کارگزاران این صرافی اشاره کرد و افزود: در عراق، افغانستان و کشورهای 

حوزه )C.I.S( آماده دریافت نقدی ارز صادرکنندگان و تبدیل ارز دریافت شده به ریال هستیم.

حواله منظم بانک ملت، خدمتی نوین 
 خدم��ت حوال��ه منظ��م با ه��دف مدیریت وج��وه و نقدینگی و 
صرفه جویی در وقت مش��تریان در س��امانه های غیرحضوری 
بانکداری اینترنتی و همراه بانک، در دس��ترس مش��تریان بانک 
ملت است.به گزارش روابط عمومی بانک ملت، مشتریان این 
بانک می توانند با استفاده از خدمت حواله منظم، به آسانی و از 
طریق سامانه های بانکداری اینترنتی و همراه بانک، پرداخت 
ه��ا و انتق��ال وجوه را مدیری��ت و برنامه ریزی کنند.این خدمت 
کاربردی در س��امانه بانکداری اینترنتی، از طریق گزینه انتقال 
وجه/خدمات/ حواله منظم و همراه بانک ملت منوی کش��ویی 
سامانه، ورود به بخش انتقال وجه و انتخاب منوی حواله منظم 
قابل استفاده است. برای صدور حواله منظم الزم است اطاعاتی 
شامل شماره حساب مبداء، شماره حساب یا کارت ملتی مقصد، 
انتخ��اب فواصل پرداخت، تاری��خ اولین پرداخت، تاریخ آخرین 
پرداخت و مبلغ حواله در فیلدهای مربوطه وارد شود.بر اساس این 
گزارش، مشتریان برای انجام حواله منظم باید یک روز قبل از 
تاریخ سررسید حواله تعریف شده، موجودی حساب مبداء را برای 

برداشت مبلغ تعیین شده و کارمزد آن، تکمیل کنند.
 

16سال افتخارآفرینی بانک پاسارگاد
  نشریۀ معتبر بنکر در سال ۲۰۲۱، بانک پاسارگاد را برای هفتمین 
بار به عنوان بانک س��ال جمهوری اس��امی ایران انتخاب کرد. 
براساس این رتبه بندی، بانک پاسارگاد از نظر نرخ بازده سرمایه 
)ROC( رتبه اول خاورمیانه و رتبه ۱۳ جهانی را نیز کسب کرد. 
شاخص های مربوط به عملکرد و کسب و کار، روند ارزیابی بانک 
س��ال ۲۰۲۱ را تعیین کرده اس��ت. این بانک، در س��ال ۲۰۱۰ و 
همچنین از سال ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ به صورت پی درپی نیز این نشان 
را دریاف��ت ک��رده بود که براین اس��اس به عنوان پرافتخارترین 
بانک ایرانی ش��ناخته می ش��ود. بانک پاس��ارگاد همچنین طی 
س��ال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱7 توس��ط بنکر به عنوان بانک اسامی 

سال جمهوری اسامی ایران انتخاب شد.
بانک پاسارگاد در حمایت از حقوق مصرف کنندگان نیز پیشتاز 
نظام بانکی کش��ور بوده اس��ت. به نحوی که توانس��ت در سال 
۱۴۰۰ در جشنواره برند محبوب که توسط انجمن ملی حمایت 
از حقوق مصرف کنندگان برگزار می شود، نشان زرین برند محبوب 
مصرف کنن��دگان در بخ��ش خدمات بانک��ی حضوری را از آن 

خود کند.
 ای��ن بان��ک همچنی��ن در حوزه خدمات بانک��داری مجازی و 
موبایل بانک به عنوان برند محبوب بانکی معرفی شد.در بخش 

عملکردی نیز این بانک، پیشرفت قابل توجهی داشته است. 

 آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آئین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای ش��ماره ۱۴۰۰۶۰۳۱7۱۸۰۰۰۱۱۱۱-۱۴۰۰/۰9/۰۳ هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اداره س��ه اهواز تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای جواد افتادگی   
فرزند عبدالکاظم بشماره شناسنامه ۲۸9۳۱ صادره از اهواز  در ششدانگ یک باب ساختمان 
به مس��احت ۱۲۵/۶۵ متر مربع در قس��متی از پاک ۱ فرعی از ۱۳۵7 باقیمانده واقع در 
بخ��ش ۳ اه��واز بنش��انی ک��وی علوی خیابان مرغداری بی��ن کیان و فراهانی  خریداری از 
مالک رس��می آقای موال طرفی زویری  مالک س��هام 9۸۶9 اراضی کوه باغات ش��اه سابق 
محرز گردیده است. لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی 
می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود 
را ب��ه مراج��ع قضای��ی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول : ۱۴۰۰/۰9/۲۰تاذیخ انتشار نوبت دوم : ۱۴۰۰/۱۰/۰۵

م/الف: ۵/۱7۲۲ - یاور مرادی گراوند  رئیس ثبت اسناد و اماک
------------------------------------------------

اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان 
 اداره ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک کوچصفهان هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و 
ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۲۱۰۰۰۸۱۳مورخ ۳ . 9. ۱۴۰۰ هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد 
ثبتي حوزه ثبت ملک کوچصفهان تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم رقیه خاقی 
فشتمی فرزند علی به شماره شناسنامه ۴۲۴۱ صادره از رشت بشماره ملی ۲۵9۲۴9۶۸۵۸ 
در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت ۵۰7 متر مربع پاک فرعی 9۵۲ مفروز 
و مجزی ش��ده از پاک ۱۱ فرعی از ۴۲ اصلی واقع در قریه پیربس��ت لولمان بخش ۱۰ 
گیان خریداری از مالک رس��می مع الواس��طه از خانم خدیجه حق بیان طهماس��بی محرز 
گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي شود 
در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باشند 
مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم 
و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به 
مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۲۵۸۸
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۰. 9. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۵. ۱۰. ۱۴۰۰

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

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اس��ناد و اماک اس��تان گیان  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر 
راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۰۱7۵مورخ ۱۵. ۰۸ . ۱۴۰۰ هیات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملک 
صومع��ه س��را تصرف��ات مالکانه بامعارض متقاضی خان��م آمنه حنیفه پور میاندهی فرزند 
عزیزاله بش��ماره شناس��نامه ۱۱۶ صادره از صومعه س��را در شش��دانگ یک قطعه زمین 
مشتمل بر اعیان احداثی  به مساحت ۶۰۰ متر مربع پاک ۲۵7 فرعی از ۵9 اصلی مفروز 
و مج��زی ش��ده از پ��اک ۵۲ فرع��ی از ۵9 اصل��ی واقع در قریه کلس��ر بخش۲۲ گیان ، 
خریداری از نسق عزیزاله حنیفی پور محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت 
انقض��ای م��دت مذک��ور و ع��دم وصول اعتراض مدت مذکور طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.م الف ۲7۲۳
تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. ۱۰. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱9. ۱۰. ۱۴۰۰

یداله شهبازی -رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان صومعه سرا
-------------------------------------------------

سازمان ثبت اسناد و اماک کشور 
اداره کل ثبت اس��ناد و اماک اس��تان گیان  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین 
نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي 
شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۱۱۰۱۰۱7۶مورخ ۱۵. ۰۸ . ۱۴۰۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبت ملک صومعه سرا 
تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی خانم آمنه حنیفه پور میاندهی فرزند عزیزاله بشماره 
شناسنامه ۱۱۶ صادره از صومعه سرا در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر اعیان احداثی  
به مساحت ۶۰۰ متر مربع پاک ۲۵۸ فرعی از ۵9 اصلی مفروز و مجزی شده از پاک ۵۲ 
فرعی از ۵9 اصلی واقع در قریه کلسر بخش۲۲ گیان ، خریداری از نسق عزیزاله حنیفی 
پور محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند 
مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع 
قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

مدت مذکور طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.م الف ۲7۲۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. ۱۰. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱9. ۱۰. ۱۴۰۰

یداله شهبازی -رییس ثبت اسناد و اماک شهرستان صومعه سرا
-------------------------------------------------

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

و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
 آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۴۰۰۶۰۳۱۸۰۰۱۰۰۲۶۰۳ مورخ  ۲۱. 
۰9. ۱۴۰۰ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد 
سند رسمي مستقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه یک رشت تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی خانم احترام ذبیح توچائی به ش��ماره شناس��نامه ۳۰7۲ کد ملی ۲۵9۱۶۵۲7۲۴ 
 صادره از لش��ت نش��اء فرزند عباس در شش��دانگ یک باب خانه و محوطه به مس��احت
 ۳۰ . ۵79 مترمربع به ش��ماره پاک فرعی ۱۶۶۱ از پاک ش��ماره ۱ فرعی از اصلی ۲۱ 
واقع در توچاه بخش ۱۱ گیان حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت به نام مالک رس��می 
اولیه علی اصغر پوررس��ول، احراز مالکیت متقاضی نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال 
ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز گردیده اس��ت،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضي اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت 
دو م��اه اعت��راض خ��ود را ب��ه 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 
ص��ورت انقض��اي م��دت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد. م الف ۲7۰۱
تاریخ انتشار نوبت اول: ۵. ۱۰. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۲۰. ۱۰. ۱۴۰۰

سیدمحمد فرزانه شال_رئیس اداره ثبت اسناد و اماک ناحیه یک رشت
------------------------------------------

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

نظر به دس��تور مواد ا و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مصوب ۱۳9۰/9/۲۰ مک متقاضی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی چالوس مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بامعارض وی محرز و 
رای الزم صادر گردیده جهت اطاع عموم به ش��رح ذیل آگهی می گردد : ۳7۸۸ فرعی 
قس��متی از پ��اک ش��ماره ۳۲۵ فرع��ی از ۴۱ اصل��ی واقع در قریه چال��وس بانکی بخش 
کارس��تاق حوزه ثبت ملک چالوس مربوط به عبداهلل مرادنوری نس��بت به شش��دانگ یک 
قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۸۳.۴7 مترمربع خریداری مع الواسطه از حسینعلی 

آگهی مزایده عمومی قطعات زمین
)تعداد 8 قطعه زمین واقع در شهرک کوثر اردبیل( 

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل 
       در راس��تای سیاس��تهای وزارت راه و شهرس��ازی ، اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان اردبیل به نمایندگی از ش��رکت 
بازآفرینی ش��هری ایران در نظر دارد تعداد ۸  قطعه زمین واقع در ش��هرک کوثر اردبیل را با مش��خصات جدول ذیل ، از 
طریق مزایده عمومی و با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت/س��تاد ایران )www.setadiran.ir( و 

با شماره مزایده عمومی ۲۰۰۰۰۰۳7۲۳۰۰۰۰۲۴ به صورت الکترونیکی به فروش برساند.

ت دوم 
نوب

اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل

وزارت راه و شهرسازی 
اداره کل راه و شهرسازی 

استان اردبیل 

مساحت عرصه )m2( مترمربعپالک ثبتیشماره مزایده

۲۰۰۰۰۰۳7۲۳۰۰۰۰۲۴
شش دانگ قطعات به شماره های ۲ و ۳ و ۱۰و ۱7 و ۲۴ و 
۳۱ و ۳۵ و  ۳۸  از پاک ۲۰9۲۳ فرعی از 7۳ اصلی قطعه 

۴۸۳ تفکیکی
به ترتیب به مساحتهای ۱9۰ و ۱9۰ و ۱9۰ و  ۱9۰ و ۱9۰ 

و ۱9۰ و ۳۵۶ و ۲۰۱/۰7

- تاریخ  انتشار و نمایش آگهی در سایت سامانه ستاد ایران : از تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸
- مهلت بازدید: ازتاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ از ساعت ۸ صبح تا تاریخ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ تا ساعت ۱۴ بعد ازظهر

 - مهل�ت دریاف�ت اس�ناد مزای�ده: ازتاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ از س��اعت ۸ صب��ح ت��ا تاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۸ ت��ا س��اعت ۱۴ 
بعد ازظهر

 - مهل�ت ارائ�ه و ارس�ال پیش�نهاد: ازتاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۴ از س��اعت ۸ صب��ح ت��ا تاری��خ  ۱۴۰۰/۱۰/۱۸ ت��ا س��اعت ۱۴ 
بعد ازظهر

- تاریخ  و زمان بازگشائی مزایده:  ۱۴۰۰/۱۰/۱9  ساعت ۱۰ قبل از ظهر 
- تاریخ  اعالم به برنده مزایده:  ۱۴۰۰/۱۰/۲۰  ساعت ۱۰ قبل از ظهر

ش�رایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده عمومی دس�تگاه اجرایی )اداره کل راه و شهرس�ازی اس�تان 
اردبیل(:

رعایت موارد ذیل الزامی می باشد: - ضمنا
از طریق س��امانه تدارکات الکترنیکی دولت )س��تاد ایران( می باش��د و کلیه مراحل فرآیند مزایده ش��امل  1-  برگزاری مزایده صرفا
خرید و دریافت اسناد مزایده )درصورت وجود هزینه مربوطه( ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده )ودیعه( ، ارسال قیمت و اطاع از 
 )www.setadiran.ir( وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از طریق سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ستاد ایران

امکان پذیر می باشد.
2-  کلیه اطاعات ملک های مورد مزایده عمومی ، شامل مشخصات ، شرایط و نحوه فروش در برد اعان عمومی قسمت مزایده، 

قابل مشاهده ، بررسی و انتخاب می باشد.
3-  عاقمندان به شرکت در مزایده عمومی می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن( با شماره ذیل تماس 

حاصل نمایند: 
- مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه تدارکات الکترونیکی دولت/ستاد ایران : ۱۴۵۶

- اطاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت / ستاد ایران )www.setadiran.ir( بخش 
موجود است. ثبت نام/پروفایل مزایده گر

www.ardebil.mrud.ir  آدرس سایت اینترنتی اداره کل راه و شهرسازی استان اردبیل -

 آگهي دعوت به مناقصه عمومي یک مرحله اي ارزیابي 
ساده)فشرده( شماره 400/20/م

 اداره کل راه آهن یزد در نظر دارد حمل مواد نفتي به ایستگاههاي خود را بصورت ارزیابي ساده به بخش خصوصي واگذار نماید.  الزم به 
ذکر اس��ت کلیه مراحل برگزاري مناقصه  از دریافت و تحویل اس��ناد مناقصه از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکي دولت )س��تاد( به 

آدرس:  www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
1- موضوع: حمل مواد نفتي به ایستگاه هاي اداره کل راه آهن یزد

2-  مدت و محل اجرا : مدت ۱۲/دوازده ماه  - محل  اجراء  طبق اسناد مناقصه مي باشد
3- برآورد اولیه: ۳۲.۴۱۱.۰۰۰.۰۰۰ )سی و دو میلیارد و چهارصد و یازده میلیون(ریال

4-  مبلغ تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار: ۱.۶۲۰.۵۵۰.۰۰۰)یک میلیارد و شش��صد و ش��صت میلیون و پانصدو پنجاه هزار( 
ریال ضمانتنامه بانکي در وجه اداره کل راه آهن یزد صادره یکي از بانکهاي مجاز که حداقل س��ه ماه ازآخرین تاریخ تحویل پیش��نهادها 

اعتبار داشته و براي ۳ ماه دیگر قابل تمدید باشد.
5- شرکت کنندگان در فراخوان مي بایست:۱- پروانه فعالیت در زمینه حمل مواد نفتي از سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي 

و تائیدیه از شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه یزد ۲- گواهي صاحیت ایمني از وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعي ارائه نمایند.
6- مهلت دریافت اسناد مناقصه: حداکثر تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۳  

7- مهلت بارگذاري و ارسال  اسناد تکمیل شده مناقصه: حداکثر تا ۰9:۰۰ روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۸  
8- پیشنهاد دهندگان در صورت عدم عضویت قبلي ضروري است مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهي امضاء الکترونیکي 

جهت شرکت در فراخوان را محقق سازند. شماره تماس سامانه ستاد:  ۰۲۱-۱۴۵۶

اداره کل راه آهن یزد - اداره تدارکات و پشتیباني  

هرسیجیان مالکیت رسمی 
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله  ۱۵ روز از طریق این 
روزنامه و محلی / کثیراالنتش��ار در ش��هر ها منتش��ر و در روس��تاها رای  هیات الصاق تا در 
صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعام ش��ده اعتراض داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت 
محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعت��راض مب��ادرت ب��ه تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمای��د و گواهی تقدیم 
دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت 
به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 
نیس��ت . بدیهی اس��ت برابر ماده ۱۳ آیین نامه مذکور در مورد قس��متی از اماکی که قبا 
اظهارنام��ه ثبت��ی پذیرفته نش��ده ، واحد ثبتی ب��ا رای هیات پس از تنظیم اظهارنامه حاوی 
تحدید حدود ، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان به اطاع 
عموم می رساند و نسبت به اماک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود ، واحد ثبتی 

آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۴۰۰/۰9/۲۱ تاریخ انتشار نوبت دوم:۱۴۰۰/۱۰/۰۵

سرپرست ثبت اسناد و اماک چالوس – علیرضا براری
 م الف : ۱۲۴۰۴۰۴

---------------------------------------------
آگه��ی موض��وع م��اده ۳ قان��ون و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رآی شماره ۱۴۰۰۶۰۳۰۱۰۵۵۰۰۱۵۴۴ مورخه ۱۴۰۰/۸/۲9 هیات اول موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 

ثب��ت مل��ک مارد تصرفات مالکانه بامعارض متقاضی آقای دانش صفری فرزند رجبعلی 
بش��ماره شناس��نامه۳۴۴ صادره از تجریش درشش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی  به 
مس��احت ۱۱۰ متر مربع پاک ۶۶۳ فرعی از ۴۳ اصلی واقع در مارد- سرآس��یاب خ بهاره 
ش��رقی بن بس��ت اول پاک ۱۱7 که متقاضی مدعی اس��ت ملک را بصورت مع الواس��طه از 
مالک رسمی آقای حبیب اله قزوینی خریداری نموده است . لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین  آگهی 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 قضایی تقدیم نمایند . بدیهی در صورت انقضای مدت 

مذکورو عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و اماک مارد : موسوی - م / الف :۱۱7۲ 

---------------------------------------------
آگهی فقدان سند مالکیت 

خانم شفا اسحاقی طبق درخواست به شماره وارده ۳۵9۱9 مورخ ۱۴۰۰/۰9/۲۲ و با تقدیم دو 
برگ فرم استشهادیه محلی مصدق شده بشماره ۶9۳۸ مورخ ۱۴۰۰/9/۲۱ دفتر اسناد رسمی 
شماره ۱۸۵ کرمانشاه مدعی است که سند مالکیت ششدانگ پاک ۲۰۰7 فرعی از ۱۲۸ اصلی 
بخش یک حومه طی سند قطعی به شماره ۱۰۳۱9 مورخ 99/۰9/۲۵ دفتر ۱۸۵ بنام خانم شفا 
اسحاقی منتقل گردید و بعلت سهل انگاری سند مالکیت بشماره سریال ۲۴۱۰۳7ج/99 مفقود 
شده است لذا مراتب طبق ماده ۱۲۰- ایین نامه قانون ثبت در یک اگهی می شود تا چنانچه 
فرد یا افرادی مدعی انجام معامله یا وجود سند مالکیت در نزد ان میباشد از تاریخ انتشار این 
اگهی به مدت ۱۰ روز مراتب را به این اداره اعام دارند در غیر اینصورت بصدور سند مالکیت 

طبق مقرارت اقدام و سند مالکیت اولیه از درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد.
رونوشت : جهت اطاع و اقدام به ستاد اجرایی فرمان امام

 محم��د عباس��ی مدی��ر واح��د ثبت��ی ح��وزه ثبت مل��ک کرمانش��اه ناحیه ی��ک  از طرف 
مهدی میهمی

بهره برداری از 23 طرح خوداشتغالی با حمایت بانک اقتصاد نوین
در راس��تای اج��رای تفاهم نام��ه بان��ک اقتصادنوین و کمیته امداد امام خمینی )ره(، ۲۳ 
طرح خوداش��تغالی ش��امل ۱۳ طرح در حوزه پرورش دام و ۱۰ طرح در حوزه پرورش 
آبزیان به صورت رسمی در استان سیستان و بلوچستان به بهره برداری رسید. علیرضا 
بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصادنوین در مراسم افتتاح این طرح ها گفت: در چند سال 
گذش��ته اهداف، اس��تراتژی ها و مس��ئولیت های حرفه ای و اجتماعی این بانک با نگاه 

ملّی و در جهت توسعه اقتصادی کشور، رونق تولید و اشتغال، توزیع عدالت اجتماعی 
و افزایش رفاه عموم بنا نهاده ش��ده اس��ت. از این رو، بانک اقتصادنوین در چارچوب 
وظایف حرفه ای خود، منابع مالی خود را به پروژه ها و صنایع ملی، استراتژیک و ارزآور 
کشور تخصیص داده تا در نتیجه آن، تولید ملی و اشتغال پایدار جان گیرد و هموطنان 
عزیزمان طعم رفاه عمومی را بچش��ند.این رویکرد در حوزه مس��ئولیت اجتماعی نیز 

جاری اس��ت. توس��عه عدالت آموزشی و پرورش سرمایه های انسانی به عنوان تضمین 
کنندگان آینده کش��ور، اعطای تس��هیات حمایتی به اقش��ار آس��یب پذیر و کمک به 
توسعه و عرضه خدمات درمانی به ویژه در نقاط کمتر برخوردار و همچنین حمایت از 
طرح های خود اش��تغالی با هدف ایجاد اش��تغال پایدار نمونه هایی از اقدامات این بانک 

در راستای ایفای مسئولیت های اجتماعی است. 
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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 قاب روز                 حال و هوای کریسمس در تایوان-نورفوتوآيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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))آگهی((
 به استناد رونوشت سند شماره ۲۳۱۸9 مورخ 99/۰۸/۲۵ به شماره شناسنامه سند ۱۳99۱۱۴۵۶۱۳۳۰۰۰۰۴۰ 
دفتر اسناد رسمی شماره ۸۸ هندیجان آقایان عبداالمیر بحرانی فرزند عبداهلل  به شماره شناسنامه ۴۴7۱  
و نجم بحرانی فرزند عبداهلل به شماره شناسنامه ۴۶۱ صادره از اروندکنار تمامی ۶ دانگ شناور باری  به 
شماره ثبت ۲۰۴۱۵ بندر امام خمینی )ره(  را به آقای علی حیات فرزند محمد جاسم به شناسنامه شماره 

۲۱۸ صادره از اروندکنار انتقال قطعی داده اند. 
 مراتب به موجب ماده ۳ قانون اصاح قانون دریایی ایران آگهی می گردد.

اداره مركزی بازرسی و ثبت شناور ها 
روابط عمومی اداره كل بندر و دريانوردی خرمشهر

ت دوم
نوب

 س��ازمان مدیریت حمل و نقل بار و مس��افر ش��هرداری رش��ت از ردیف کداعتباري پیش بیني ش��ده در بودجه مصوب س��ال ۱۴۰۰ 
در نظر دارد مناقصه عمومی  )یک مرحله ای( واگذاری خدمات اپراتوری تاکسی بی سیم سازمان را به شرکتهای ذیصاح ، از 
طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به   آدرس :WWW.SETADIRAN.IR  انجام خواهد ش��د و 
الزم اس��ت مناقص��ه گ��ران واج��د ش��رایط داراي مج��وز معتبر از فعالیت از اداره کل تع��اون، کار و رفاه اجتماعی مرتبط با موضوع 
مناقصه ) تأمین ۱۰ نفر نیروی اپراتور ( 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 با شماره سیستمی )۲۰۰۰۰9۰7۸۰۰۰۰۰۰۳( در سامانه از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ می باشد .
مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت  : از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۵ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ ساعت ۱۴:۳۰ 

مهلت ارسال پیشنهاد : از تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ لغایت ۱۴۰۰/۱۰/۲۱ تا ساعت ۱۴:۳۰
تاریخ بازگش�ایی: رأس س��اعت ۱۰:۰۰ روز چهار ش��نبه مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۲۲ در دفتر کار ریاس��ت س��ازمان به نش��انی رشت، 
بلوار شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت قرائت می شود. حضور شرکت کنندگان در جلسه 

مزبور بامانع  است.
 پیش��نهاد دهندگان می بایس��ت مبلغ 9۰۸/7۲۰/۳۲۸ ریال را به بعنوان س��پرده ش��رکت در مناقصه بصورت ضمانتنامه بانکی یا 
بش��ماره حس��اب ۶۴۰۲۱۱۲۲۱۲۲۵۳۵ بانک مهرایران ش��عبه طالقانی به نام حس��اب تمرکز وجوه سپرده خزانه شهرداری رشت 
واریز و ضمن بارگذاری در س��امانه س��تاد در پاکت الف قرارداده و در موعد مقرر به دبیرخانه س��ازمان مدیریت حمل و نقل بار 
و مس��افر ش��هرداری رش��ت به نش��انی فوق الذکر تحویل  نمایند ،الزم به ذکر اس��ت که ارائه پول یا چکهای مس��افرتی و یا چک 

تضمین بعنوان سپرده قابل قبول نمی باشد.
* هزینه درج آگهی و کارمزد سامانه تدارکات الکترونیک ستاد به عهده برنده مناقصه می باشد .

*مدت اعتبار پیشنهادات از تاریخ بازگشایی پاکت ها به مدت ۳ ماه می باشد
* سایر شرایط و اطاعات در اسناد مناقصه مندرج می باشد .

* بدیهی است شرکت در مناقصه و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط سازمان می باشد .
اطاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس : رشت، بلوار شهید چمران، سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت
 تلفن : ۳۳۸۵۴۱۳۴ – ۰۱۳-۳۳۸۵9۰۳۰

 
 محمدمحبتی صف سری

سرپرست سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری رشت

آگهی مناقصه عمومی
ت دوم)یک مرحله ای(

نوب

بانك صادرات ایران – مدیریت ش�عب اس�تان مرکزی در نظر دارد تعدادي از امالک مازاد خود را از طریق مزایده  به فروش برس�اند. متقاضیان مي توانند جهت کس�ب اطالعات بیش�تر ، دریافت اس�ناد مزایده ، مطالعه مدارک و بازدید از امالک مورد نظر خود ، 
همه روزه از تاریخ انتش�ار آگهي )غیر از ایام تعطیل( از س�اعت 07:00 صبح لغایت 14:00 به دایره س�اختمان مدیریت ش�عب اس�تان مرکزی به آدرس اراک میدان حافظیه س�اختمان مدیریت ش�عب و ش�ماره تلفن هاي 08633677322 و08633677321، 
مراجعه و یا تماس حاصل نمایند و پاکت هاي حاوي پیش�نهادات خرید خود را تا قبل از س�اعت 14 روز س�ه ش�نبه مورخه 1400/10/14  به دایره دبیرخانه وروابط عمومی این مدیریت تس�لیم و رس�ید اخذ نمایند. جلس�ه بازگش�ایي پاکات پیش�نهادات خرید 
ش�رکت کنندگان در روز چهارش�نبه  مورخه 1400/10/15رأس س�اعت 10 درس�اختمان مرکزی  واقع درس�اختمان مدیریت بانك طبقه اول دفتر مدیریت ش�عب اس�تان مرکزی با حضور مس�ئولین ذیربط مفتوح و قرائت خواهد ش�د. حضور ش�رکت کنندگان در 

مزایده در جلسه بازگشایي اختیاري و منوط به ارائه رسید تسلیم پاکات به بانك مي باشد.

توضیحات و شرایط:

میزان مبلغ سپرده تودیعي جهت شرکت در مزایده مربوط به هر ملک ، مي بایست به حساب شماره ۰۱۰۱۵۲۵۳۱۶۰۰۱ به نام دایره ساختمان بانک نزد شعبه قدس کد ۴۵۰۰ واریز شود. ضمنًا جهت خرید پاکات مزایده و دریافت اسناد و اوراق مزایده ، ارائه فیش واریزي به مبلغ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ۱-
حساب یادشده الزامي است. 

مطالعه مدارک و سوابق اماک و بازدید از آنها ، قبل از شرکت در مزایده براي تمامي شرکت کنندگان در مزایده ضروري است. ۲-
بانک در رد و یا قبول یک یا تمامي پیشنهادات خرید مختار است.۳-
کلیه اماک با وضع موجود به فروش مي رسند .۴-
کلیه هزینه نقل وانتقال شامل)تسویه حساب شهرداری-اداره دارائی-تامین اجتماعی و شرکت شهرکها( به عهده خریدار می باشد.۵-
مسئولیت تخلیه و کلیه هزینه هاي متعلقه مربوط به اماک داراي متصرف به عهده خریدار مي باشد.۶-
       اخذ رضایت مالک یا موجر در اماک دارای حق سرقفلی و یا کسب و پیشه و تجارت به عهده خریدار می باشد.7-

شرایط پرداخت
ردیف ۱-۴: الف: اولویت با شرایط ۱۰۰% نقد می باشد.۱-
ردیف۱-۴ : ب: بصورت حداقل ۱۰%  نقد و 9۰%  اقساط )مدت تسویه معادل پنج سال که یک سال از مهلت پنج ساله فوق دوره تنفس می باشد (به طور متوالي ، با نرخ سود مصوب  بانک ۱۸% بصورت عقد اجاره به شرط تملیک۲-

مشخصات امالک مطرح درمزایده بانك صادرات ایران-مدیریت شعب استان مرکزی

 عرصهکاربرينوع ملکمیزان و نوع مالکیتپاک ثبتيآدرس ملکنام واحد مسئولشناسهردیف
)مترمربع(

 اعیان
)مترمربع(

 قیمت پایه
)مبالغ به ریال(

سپرده تودیعي جهت 
شرکت در مزایده

 شرایط
توضیحات پرداخت

 دارای متصرف وتخلیه ۱9/۳۵۱9/۳۵۳.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰۱9۰.۰۰۰.۰۰۰۱مغازهتجاریسرقفلی۴۰۰بندرانزلی-منطقه ویژه اقتصادی۰غرفه ۴۰۰دایره حقوقی۱۲۳۰۳
بعهده خریدار

اراک-انتهای خیابان شهداء-مکان سابق شعبه دایره ساختمان۲۱۵۲7
تخلیه دراختیاربانک۲-۲۵۴۴۶۰۸9.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۴.۴۶۰.۰۰۰.۰۰۰۱تجاری/بانکمکان سابق بانکملکی-شش دانگ۲/۳۴۳۵کوی شهداء کد  ۴۰۳۳

ساوه-میدان فلسطین جنب فرمانداری ویژه دایره ساختمان۳۱۵۲۱
تخلیه دراختیاربانک۲-۵۶۶۱۱۲۰۱۰۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰۵.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰۱تجاری/بانکمکان سابق بانکملکی-شش دانگ۸۳/۶۶۳/۶۶9-مکان شعبه سابق فلسطین کد ۴۰۱۱

تخلیه دراختیاربانک۲۳۰۰۵۰۰۴.۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰۱دامداریزمین-دامداریفاقد سند ۱۳۸فراهان -روستای سلیم آباددایره ساختمان۴99۶۱
در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي ، اولویت صرفًا با پیشنهاد "نقدي" است.تبصره ۱ :

در صورتي که بین قیمت پیشنهادي » نقدي « و » نقد و اقساطي « اختاف بیش از ۱۰ % باشد، پیشنهاد دهنده قیمت باالتر برنده خواهد بود و اگر اختاف تا ۱۰ % باشد برنده، پیشنهاد دهنده با شرایط نقدي است. تبصره ۲ : 
در شرایط مساوي بودن قیمت هاي پیشنهادي "نقد و اقساط" ، اولویت با درصد "حصه نقدي" بیشتر و مدت زمان پرداخت اقساط کمتر با سود بانکي مصوب مي باشد.تبصره ۳ : 

مزایده عمومی فروش امالك بانك صادرات ايران 
مديريت شعب استان مرکزی، مزایده  شماره 1400/04

 

 
 

سيستم مديريت يکپارچه / کد 10/25/00/ف

 آگهی مناقصه عمومی
 نوبت دوميک مرحله ای )شماره 146/ ن ج/1400 (

 شرکت آب وفاضالب استان البرز در نظر دارد 900 متر لوله آبده )مانیسمان( 
و 150 عدد بوشن سایز 4 و 6 اینچ از محل منابع داخلی شرکت )ماده11( را از 
طریق مناقصه عمومي از من��اقص�ه گران واجد شرایط خریداري نماید. 

مدت تحویل :  از تاریخ انعقاد ق��رارداد به مدت 30 )سی( روز تعیین مي گردد. 
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 472/000/000 ریال به صورت واریز نقدي 
به حساب شرکت , چك بانکي تضمین شده, ضمانتنامه بانکي و یا مطالبات 
قطعي تائید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد. 

مهل�ت تحوی�ل اس�ناد مناقص�ه : ت�ا پایان وق�ت اداري روز دوش�نبه مورخ 
1400/10/20 و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب 

استان البرز مي باشد.
تاریخ بازگش�ایي پاکات : س�اعت 14 روز س�ه شنبه مورخ 1400/10/21 

خواهد بود.

داوطلبان می توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/10/01 تا 
پایان وقت اداري روز یکشنبه مورخ 1400/10/05 با دردست داشتن معرفی 
نامه به اداره دبیرخانه شرکت آب وفاضالب استان البرز  واقع درکرج- انتهاي 
 بلوارشهید چمران ساختمان شماره یك و یا پایگاه ملي مناقصات به آدرس

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

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

جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات، 
به آدرس)iets.mporg.ir(  مراجعه نمایید.ن/11374

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


