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گفت و گوی اقتصاد پویا با فرشاد مومنی ،عضو هیات علمی دانشگاه عالمه:

 سیاست گذاری های نابخردانه
و فسادزا به ضرر کارگران

»آنهایی که بدون زحمت پول ش��ان را در بانک می گذارند ماهیانه 
حدود 30 هزار میلیارد تومان در این اقتصاد به شدت مالی شده سود 
س��پرده پرداخت می ش��ود. یعنی روزی هزار میلیارد تومان معادل 
پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان به سی میلیون نفر به یک عده 
پرداخت می شود« فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه و 

اقتصاددان با بیان اینکه کتاب مذکور می تواند برای نشان دادن فریب 
های نیروی محرکه سیاست گذاری های نابخردانه و فسادزا به عالقه 
من��دان کمک کند، گفت: از منظر قاعده گذاری های اقتصادی این 
کتاب می تواند به عنوان یک دانشنامه در نظر گرفت که حدیث سال 

های 1369 تا امروز ایران را به شکلی مستند شرح داده است. 

گزارش تحلیل اقتصاد پویا از افزایش بی سرو صدای کاالی اساسی در یک ماه مانده به نوروز:

گرانی دغدغه اصلی مردم
 بازار جهانی نیازمند افزایش 

عرضه نفت ایران است

یا تصاد  نامه ا گهی های ر مان   -  سا

رییس جمهور:
بیعدالتیها

درپرداختحقوق
نگرانکنندهاست

رییس مجلس: 
زنانمحور

رشدوپویایی
جامعههستند

علی صالح آبادی:
بهجایاستقراض

ازبانکمرکزیاموالتان
رابفروشید

بط��ور کل��ی در ای��ران فعالیت های 
نامولد مستغالتی با نرخ سود میانگین 
60 درصد س��االنه و فعالیت های ربوی 
با نرخ سود باالتر از ۲0 درصد در سال 
کام��ال در برابر تولیدند و اجازه حرکت 
وج��ه نقد از بخش های دیگر اقتصاد را 
به صنعت نمیدهند و فی الواقع بخش 
بزرگی از اقتصاد کش��ور م��ا از بخش 
نامولدی تش��کیل شده که از سود های 
به شدت باالیی بر خوردار است و اجازه 
تحرک بخش های کشاورزی و تولید را 
هم نمیدهد. نکته دوم و ساده اندیشی 
دوم که نباید دچار آن ش��د اینس��ت 
ک��ه ما نباید وضعیت فعل��ی خود را با 
وضعیت کنونی کشور های توسعه یافته 
مقایسه کنیم که ش��اید اکنون بخش 
بزرگ اقتصاد کش��ور های توسعه یافته 
خدم��ات )البت��ه خدم��ات در روند و 
کم��ک به تولید( باش��د، ولی در زمان 
توس��عه به هیچ وجه این گونه نبودند 
و اکثر کشور های توسعه یافته خصوصا 
اقتصاد های شرق آس��یا )کره جنوبی، 
ژاپن و...( در زمان توس��عه بیش��ترین 
فش��ار نقدینگی و سرمایه ای خود را بر 

بخش صنعت گذاشته بودند.
معم��وال  مول��د  غی��ر  کش��ورهای 
کش��ورهایی هس��تند که از نظر منابع 
معدنی وبخصوص نفتی غنی هس��تند 
ام��ا بدلی��ل اینکه س��الها مس��تعمره 
کشورهای صنعتی بوده اند اجازه رشد 
صنعتی به انها داده نش��ده است. امروز 
هم مشاهده می کنیم که ابرقدرتهای 
جهانی از هر وس��یله ای اس��تفاده می 
کنند تا این کش��ورها بفکر استفاده از 
امکانات موج��ود خود نیافتند. حال به 
توس��ل فیل��م هایی که می س��ازند یا 
کتابهایی که منتش��ر می کنند جوان 
جهان س��وم راغ��رق در روی��ای یک 
شبه پولدار ش��دن می کنند در حالی 
که ج��وان های خودش��ان را به تولید 

تشویق می کنند. 
بحث فرار سرمایه بخصوص در کشور 
های عقب مانده یک بحث جدی است. 
جدیت این مس��ئله بیش��تر ناش��ی از 
آن است که این کش��ور ها همیشه با 
کمبود جدی سرمایه مواجه است. رفاه 
اجتماع��ی که یکی از اهداف اساس��ی 
ومه��م هر سیاس��ت اقتصادی اس��ت  
مربوط به امکانات دسترسی افراد یک 
جامعه به تولیدات وخدمات می باشد. 
هر قدر افراد یک جامعه به تولیدات و 
خدمات بیش��تر دسترسی داشته باشد 
به همان اندازه رفاه اجتماعی بیشتر ی 

خواهند داشت.
ادامه در صفحه2

حسین کریمی
مدیر مسوول

سرمقاله

یادداشت روز بیانیه

متاس��فانه دولت هایی که س��ر کار می آیند به حدی 
درگی��ر مس��ایل سیاس��ی روزمره می ش��وند ک��ه توان 
رس��یدگی به امورزیربنایی کشور را ندارند چرا که دولت 
ها در کشورما از زمانی که روی کار می آیند بخش اعظم 
نیروی خود را صرف رفع سنگ اندازی های جناح مقابل 
می کنند واز س��ویی دیگر تا کنون هیچ دولتی با برنامه 
اقتصادی و... روی کار نیامده اس��ت. یکی از پدیده هایی 
که بش��دت به اقتصاد کشور ضربه می زند رشد بی رویه 

اقتصاد زیر زمینی است. 
تحقیقات نشان می¬دهد که اندازه بخش زیرزمینی در 
بیشتر کشورها نسبتاً قابل¬ توجه بوده و فعالیت¬های 
این بخش علت بسیاری از نابس��امانی¬های اقتص�ادی 
اس��ت. ب��رآورد اقتص��اد زیرزمینی از جن�به شناس��ایی 
ش��ک�اف مالیاتی، اثربخشی سیاست¬های پولی و مالی، 
رشد اقتصادی و توزیع درآمد اهمیت فراوانی دارد. فساد 
از جمله نقصان های نهادی اس��ت که توسط بسیاری از 
متفکری��ن از اصلی ترین دالیل وج��ود اقتصاد زیرزمینی 
معرفی شده است. در یک دولت ناکارآمد که درگیر فساد 
گسترده اس��ت، اعتماد شهروندان به حاکمیت به شدت 
کاهش می یابد و بنابراین اشتیاق افراد برای همکاری در 
فعالیت های رسمی کم می شود. بررسی ها نشان می دهند 
که افزایش ش��فافیت و پاس��خ گویی دولت، فضا را برای 

فساد مالی و اداری و ارتشاء محدود می کند.
در ایران حجم اقتص��اد زیرزمینی از حدود 10 درصد 
در ابتدای 1350، به ۲۲ درصد در سال 1380 بالغ شده 
است. طوالنی ترین دوره بررسی شده جهت اندازه گیری 
حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران، یک دوره 40 س��اله از 
سال 1353 تا 139۲ را در بر می گیرد. طبق این بررسی، 
حجم اقتصاد زیرزمینی از 7 درصد تولید ناخالص داخلی 

در سال 1353 به 38.5 درصد در سال 139۲ بالغ شده 
اس��ت. پیش بینی ها نیز حاکی از ادامه روند افزایشی در 

دوره برنامه ششم )99- 1395( است.
ام��ا علت اصلی ایج��اد اقتصاد زیرزمین��ی با توجه به 
ش��رایط خاص حاکم بر اقتصاد ایران چیست؟ نگاهی به 
وضعیت نهادی در کش��ور گویای آن است که چارچوب 
نه��ادی موجود از کارآمدی الزم ب��رای فعاالن اقتصادی 
برخوردار نیس��ت و یکی از دالیل گسترده شدن اقتصاد 
زیرزمین��ی به نابس��امانی نهادی در کش��ور برمی گردد. 
بررس��ی وضعیت ای��ران در گزارش ه��ای بین المللی که 
محیط نهادی کش��ورها را پایش می کنند، نش��ان دهنده 
نیاز جدی کش��ور به بازنگری و اصالح زیرس��اخت های 

نهادی است.
شاخص انجام کسب وکار بانک جهانی در سال ۲018 
نیز وضعیت محیط کسب وکار کشور را که بستری برای 
انج��ام فعالیت های اقتصادی رس��می به ش��مار می رود، 
مناس��ب ارزیاب��ی نمی کن��د. ای��ران با نم��ره 56.48 از 
100)بهترین وضعیت(، در جایگاه 1۲4 ام در بین 190 
کش��ور قرار دارد. عالوه بر نقش نقصان های نهادی ذکر 
ش��ده در اقتصاد زیرزمینی در ای��ران، عوامل دیگری از 
جمل��ه بار مالیاتی، بیکاری و تحریم های اقتصادی نیز بر 

گسترش این پدیده نقش دارند.
ضعف ه��ای نهادی از قبیل فس��اد فراگیر، عدم امنیت 
حق��وق مالکیت، ب��ار مقررات��ی باال، کیفیت نامناس��ب 
خدم��ات بخ��ش عمومی و ع��دم پاس��خ گویی دولت و 
ناکارآمدی سیس��تم مالیاتی، سبب تشدید عواقب وجود 
اقتصاد زیرزمینی در کشوری مانند ایران خواهد شد. لذا 
شناسایی، بررسی و اصالح نهادهای حاکم بر کشور، باید 

در دستور کار دولت قرار گیرد.

انجم��ن صنفی مدیران رس��انه، ط��ی بیانیه ای، 
اعت��راض خود را به قانون جدی��د مالیات بر ارزش 
افزوده، مبنی بر مش��مول  مالیات ش��دن تبلیغات 
و آگهی ه��ا در روزنامه ه��ا و نش��ریات ) کاغ��ذی و 
الکترونیکی( بیان داش��ته و مراتب را برای بررسی، 
رسیدگی و اصالح قانون مذکور، به ریاست مجلس 

شورای اسالمی اعالم می دارد.
جناب آقای دکتر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسالمی
با سالم و تحیات

ب��ا عنایت به بن��د دوم اصل دوم قانون اساس��ی 
جمهوری اسالمی ایران، مطبوعات و خبرگزاری ها 
سهم موثری در توس��عه ی اطالع رسانی و پیشبرد 

اهداف و راهبردهای کالن کشور دارند.
همان گون��ه که اس��تحضار داری��د، قانون جدید 
مالیات بر ارزش افزوده مصوب دوم خرداد 1400، 
از 13 دی ماه سال جاری به اجرا درآمده است. به 
اس��تناد جزء )3( بند )ب( م��اده ی )9( این قانون 
»تبلیغ��ات کااله��ا و خدمات داخل��ی روزنامه ها و 
نشریات« مشمول 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده 

شده است. 
باتوجه ب��ه ابهامات موجود در تفس��یر مفاد این 
ماده ی قانونی، خواهش��مند اس��ت دستور فرمایید 
مش��کالت رس��انه ها در موارد زیر بررس��ی شده و 
مساعدت الزم درخصوص رفع این مشکالت، انجام 

شود.
1- انواع آگهی های دولتی مانند مزایده، مناقصه، 
ابالغ اجراییه، رای، احضار، اخراج، اخطار، ثبتی و... 

جزء تبلیغ��ات کاالها و خدمات داخلی محس��وب 
نمی شود  و توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی 
در اختیار نش��ریات قرار می گیرد. شایان ذکر است 
که وج��ه این گونه آگهی ها توس��ط دس��تگاه ها و 
شرکت های دولتی پرداخت می شود و اخذ مالیات 
از آن، به منزله ی پرداخت مالیات از دولت به دولت 

است.
۲- رپرت��اژ، تولی��د محت��وا و گ��زارش خب��ری 
سفارشی شرکت ها و موسسات دولتی و خصوصی، 
آگهی تبلیغاتی کاالها و خدمات لوکس محس��وب 

نمی شود. 
3- ب��ا توجه به این که نش��ریات الکترونیکی هم 
ج��زء معافی��ت بند ال��ف و ب م��اده ی )9( قانون 
مورد اش��اره هس��تند و همچنین جزء 3 بند )ب( 
این ماده  ی قانونی خدمات زینک، چاپ و انتش��ار 
روزنامه، اع��م از کاغذی یا الکترونیکی، نش��ریه و 
خدمات نش��ر و توزیع آنها را مشمول معافیت قرار 
داده اس��ت، نگهداری س��رور و خدمات هاست، از 

خدمات نشر محسوب شود.
4- با عنایت به جزء )3( بند )ب( ماده ی 9 قانون 
مورد اشاره، خدمات انتشار روزنامه، اعم از کاغذی 
و الکترونیکی، نش��ریه و خدمات نشر و توزیع آنها 
مشمول معافیت اس��ت. لذا فعالیت نمایندگی ها و 
سرپرستی رسانه های سراس��ری ارائه کننده ی این 

خدمات نیز مشمول معافیت خواهد بود.
5- اقتصاد نحیف رس��انه ها از یک س��و و شرایط 
اقتصادی بسیار بد حاکم بر مجموعه ی رسانه های 
کش��ور از س��وی دیگر، به هیچ عنوان پاس��خگوی 

تالش و توانایی اهالی رسانه نیست. اما هیچ یک از 
مش��کالت اقتصادی یا سیاسی، موجب نشده است 
که روزنامه نگاران یا مدیران رسانه، از رسالت خطیر 

خویش دست بکشند.
6- هر س��ال مش��کالت اقتص��ادی حاکم بر این 
بخش، س��فره ی درآمد آنه��ا را کوچک و کوچکتر 
کرده اس��ت. در چنین ش��رایطی، دولت و مجلس 
قب��ل، با تصویب جزء )3( بند )ب( ماده ی 9 قانون 
مالیات بر ارزش افزوده، هزینه ی 9 درصدی را بابت 
تبلیغات و خدمات داخلی - که عموما باید از طرف 
دوم دریافت شود، اما به طور معمول صاحبان کاالها 
و خدمات هزینه ی اصلی تبلیغاتش��ان را هم چند 
ماه پس از چاپ و انتش��ار آگهی واریز می کنند - 
این 9 درصد هزینه ی اضافه، عمال بر دوش مدیران 

رسانه ها می افتد.
7- اجرای ش��تابزد ه ی این قانون در اواخر س��ال 
مال��ی )13 دی م��اه 1400( کار را ب��رای اجرای 
این امر مش��کل تر کرده اس��ت. با توج��ه به اینکه 
مطبوع��ات به دلی��ل معافیت ش��غلی در فراخوان 
هش��تگانه ی ثبت نام در نظ��ام ارزش افزوده جای 
نمی گرفته اند، اجرای آن عمال در دو ماه و چند روز 
باقی مانده ی این سال، غیر ممکن است و پیشنهاد 
می ش��ود ک��ه در قانون بودجه ی س��ال 1401 نیز 
مس��کوت بماند، تا انشاءاهلل با مساعدت حضرتعالی 
و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی، بخش 
آخر جزء 3 بن��د ب ماده  9 قانون مالیات بر ارزش 

افزوده، اصالح شود.
انجمن صنفی کارفرمایی مدیران رسانه

گی فعا در شهرستان ها این ذیر ن
یرد ای فعا می پ هرستان ها ن ریا در       روزنام اقتصاد پویا از سرپرستی ها ن

     - 

گزارش تحلیلی اقتصاد پویا از تهاتر بین ایران و افغانستان:

تهاتر کاال به جای 
 سرمایه گذاری
در صنایع افغانستان
کاالی بی کیفیت افغانستان به درد ایران نخواهد خورد
سرمایه گذاری دولت ایران در صنایع سنگین کابل
افغانستان خواستار حمایت  مالی
ماجرای توافق تهران-کابل برای آغاز تهاتر کاال

تعطیلی 
دومینو وار 
کارخانه ها

رهبر معظم انقالب اسالمی:

 تربیت شخصیت ها 
 با معارف الهی

برای نجات جامعه
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افزایش اقتصاد زیر زمینی
مونا ربیعیان- سردبیر بیانیه ی انجمن صنفی مدیران رسانه درباره ی قانون جدید مالیات بر ارزش افزوده

خبر

رئیس کل گمرک ایران گفت: یکی از مش��کالت موجود در سطح کشور 
مرتبط بودن دس��تگاه های متعدد خدمات دهن��ده و مجوز دهنده در امر 
تجارت است. به گزارش روابط عمومی ستاد نظارت گمرکات استان بوشهر، 
علیرضا مقدس��ی در دیدار با استاندار بوشهر افزود: استان بوشهر از  قدیم 
االیام از ظرفیت های ف��راوان و قابل قبولی در زمینه تجارت برخودار بوده 
و س��عی ما تقویت تجارت در این استان اس��ت. وی هدف از سفر خود به 
اس��تان بوشهر را آس��یب شناس��ی در خصوص ماندگاری و رسوب برخی 
کاالها در گمرک بوش��هر برش��مرد، گفت: امید می رود در این سفر عالوه 

بر آسیب شناس��ی و تنگناها، زمینه تس��ریع در ترخی��ص کاالهای موجود 
مرتفع ش��ود.  اس��تاندار بوش��هر نیز بر تعیین تکلیف کاالهای رسوبی در 
گمرک و انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان تاکید 
کرد و گفت: کمک برای تس��ریع روند تعیین تکلیف کاالها، خودرو و سایر 
ماش��ین آالت در گمرک و انبار سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی 
م��ورد توجه ویژه قرار دارد. احمد محمدی زاده با بیان اینکه بندر بوش��هر 
یکی از بنادر مهم کش��ور است، افزود: این بندر در واردات و صادرات انواع 

محصوالت در کشور نقش مهم و ویژه ای دارد.

رئیس گمرک ایران:
تعدد دستگاه های مسوول در تجارت مشکل ساز است

صفحه4

وزیر آموزش و پرورش:
دربارهمهاجرتنخبگان

تاریکنمایینکنیم؛بسیاری
بهکشوربازمیگردند

 از طرف همکاران شما 
در روزنامه اقتصاد پویا



شماره  24473
شنبه 

16 بهمن ماه  1400

اقتصاد
در نشس��ت مش��ترک رئیس فراکسیون مقابله با آس��یب های اجتماعی مجلس شورای اسالمی با مش��اور رییس جمهور و دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد تجاری � صنعتی و ویژه اقتصادی بر ایجاد نگاه متوازن مناطق آزاد به توسعه اجتماعی _ فرهنگی همزمان 

با توسعه اقتصادی، تاکید شد. 
به گزارش فرینا، سعید محمد در این نشست گفت: باید در کنار توسعه اقتصادی، برای فقرزدایی و حل آسیب  ها و شکاف های 
اجتماعی، کار ش��بانه روزی کرد. وی افزود: با طراحی راهبردهای کنشگری بر مدار دغدغه  های مقام معظم رهبری)مدظله( که 

بطور مکرر در »جلس��ات بررس��ی آس��یب های اجتماعی« تاکید موکد فرمودند، مأموریت های جدید فرهنگی � اجتماعی برای 
مدیران عامل سازمان های مناطق آزاد کشور تعریف شده است.

مش��اور رییس جمهور ادامه داد: نگاه متوازن در عرصه  های اجتماعی و اقتصادی، برنامه  ریزی منس��جم، پیوس��ته و عدم نگاه 
مقطعی، بکارگیری توان و روحیه جهادی با عنایت به »س��هل  و ممتنع« بودن مس��ائل اجتماعی، همچنین بهره گیری کامل از 

ظرفیت گروه های اثرگذار همچون ائمه جمعه و جماعات، مداحان، خطبا و طیف های مرجع جامعه است.

مشاوررییسجمهور:نگاهمتوازنمناطقآزادبهتوسعهاجتماعیـفرهنگیهمزمانباتوسعهاقتصادی،ضروریاست

»آنهایی که بدون زحمت پول ش��ان را در بانک 
می گذارند ماهیانه حدود 30 هزار میلیارد تومان در 
این اقتصاد به شدت مالی شده سود سپرده پرداخت 
می ش��ود. یعنی روزی هزار میلیارد تومان معادل 
پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان به سی میلیون 

نفر به یک عده پرداخت می شود«
فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه عالمه 
و اقتصاددان ب��ا بیان اینکه کتاب مذکور می تواند 
برای نشان دادن فریب های نیروی محرکه سیاست 
گ��ذاری های نابخردانه و فس��ادزا به عالقه مندان 
کم��ک کند، گف��ت: از منظر قاعده گ��ذاری های 
اقتصادی این کتاب می تواند به عنوان یک دانشنامه 
در نظر گرفت که حدیث سال های 1369 تا امروز 

ایران را به شکلی مستند شرح داده است. 
س�هم دس�تمزد کارگر در هزینه های تمام 

شده واحد تولیدی 5 درصد است
مومنی در ادامه افزود: امروز که نمایندگان مجلس 
گوشه هایی از دردهای مردم را بازگو می کنند باید 
به آنها بگوییم که این سرنوش��ت محتوم مردم ما 
نبود. م��ا هم در دوره احمدی ن��ژاد و هم در دوره 
روحانی و هم در دوره دولت فعلی دائما تذکر داده 
ایم که مالی س��ازی اقتصاد بازی در زمین آمریکا 
است. گزارش های رسمی می گوید سهم دستمزد 
نیروی کار مولد در هزینه تمام ش��ده فعالیت های 
تولیدی در ایران از حدود 17 درصد در سال 84 به 
حدود 5 درصد در س��ال 1398 رسیده است. برای 
اینکه این فریب کاری ها را درک کنید کافی است 
بدانید از تابس��تان 1399 اندازه سپرده های مدت 
دار از م��رز ۲000 هزار میلی��ارد تومان عبور کرده 
است یعنی اگر کسی در تولید سرمایه گذاری کند 
کارگر به آن شکل استثمار می شود و برای صاحب 
سرمایه گذار هم هزار جور بحران پیش می آید ولی 
به آنهایی که بدون زحمت پول شان را در بانک می 
گذارند ماهیانه حدود 30 هزار میلیارد تومان در این 
اقتصاد به شدت مالی ش��ده سود سپرده پرداخت 
می ش��ود. یعنی روزی هزار میلیارد تومان معادل 
پرداخت ماهیانه یک میلیون تومان به سی میلیون 
نفر به یک عده پرداخت می ش��ود. در شرایطی که 
فقط در س��ال ه��ای 97 و 98 اقتصاد ایران حدود 
15 درصد کوچکتر ش��ده است از نیروی کار خود 
دریغ می کنی��م و می گوییم اگرچ��ه با تورم 45 

درصدی از جیب کارکنان زده ایم اما اگر بخواهیم 
ده درصد افزایش حقوق داش��ته باشیم تورم ایجاد 
خواهد ش��د.جالب اس��ت که گزارش های رسمی 
می گوید حداقل دستمزد یک کارگر دوسوم خط 
فقر را پوشش می دهد اما از آن کارگر مالیات اخذ 
می ش��ود و کسانی که در بانک سپرده گذاری می 
کنند معاف از مالیات هستند.  مومنی با بیان اینکه 
»مالی سازی« موثر ترین نقش در تشدید نابرابری 
ه��ای منطقه ای در ایران ایفا می کند، گفت: مالی 
سازی مانند موتوری منابع را از مناطق مختلف به 
سمت کانون های اصلی بازتولید ثروت های رانتی 
پمپاژ می کند. طبق اطالعات منتشر شده از سوی 
س��ازمان برنامه و بودجه ما  در س��رزمینی زندگی 
می کنیم که 60 درصد نیازمندان دهک اول جامعه 
تحت پوشش دریافت مستمری از نهادهای حمایتی 
نیستند و طنز تلخ این است که ۲۲ درصد مستمری 
بگی��ران که در 6 دهک باالی درآمدی قرار دارند از 

این مستمری ها استفاده می کنند. 
سهم س�ود س�پرده گذاران از جی دی پی 

بیش از سهم تولید و کشاوزی است
مومن��ی اف��زود: در دوره ای که س��هم حقوق و 
دستمزد نیروی کار تولیدی سقوطی 70 درصدی 
را تجربه کرده است، سهم سود پرداختی به سپرده 
ه��ای مدت دار از جی دی پی، به بیش از 16 رصد 
رسیده است یعنی این سود اندازه اش از کل بخش 
صنعت در ایران بیشتر است. این سود بی زحمت و 
معاف از مالیات از کل ارزش افزوده بخش کشاورزی 
هم بیش��تر است و در اثر توجیه آن سیاست هایی 
که کارگران تولیدی را به فالکت می اندازد و سپرده 
داران را برخوردار می کند، به ش��کل فریب کارانه 
ای ن��ام  آن را نقدینگی در اختیار مردم گذاش��ته 
اند در حالیکه طبق گزارش��ات رس��می 74 درصد 
ای��ن نقدینگ��ی متعلق ب��ه یک درصد از س��پرده 
گذاران اس��ت یعنی مردمی در کار نیست! از طرف 
دیگر صاحبان سپرده های بزرگ، بزرگترین فعال 
در س��وداگری های مربوط به مس��کن، طال و دالر 

هستند و در بورس نیز فعال هستند. 
بازده��ی فعالیت ه��ای س��وداگرانه در بازارهای 
مذکور از بهم��ن 1396 تا نیمه دوم بهمن 1398 
در بخ��ش مس��کن، 165 درصد افزایش س��ود به 
همراه داشته، ش��اخص بورس ۲60 درصد، قیمت 

دالر 190 درص��د و قیمت طال ۲50 درصد رش��د 
کرده اس��ت. اگر کسانی همچنان در این سرزمین 
قادر هستند در سطح سیاست گذاری ها فکر کنند 
به این نکته دقت کنند که س��خت گیری ها برای 
گزینش معلم در آموزش و پرورش از سخت گیری 
ها برای گزینش وزرا سنگین تر است اما وقتی می 
خواهند مقداری دستمزد معلمان را افزایش دهند 
می گویند منابع نداریم اما طبق گزارش��ات دیوان 
محاس��بات در واگذاری ها تخفیف های چند هزار 

میلیارد تومانی به افراد نااهل می دهند.
عض��و هیات علم��ی دانش��گاه عالم��ه در ادامه 
خاطرنش��ان کرد: تعریف مدرن فساد این است که 
فساد بازتاب پشت کردن سیاست گذاران به قاعده 
گذاری های مش��وق تولید و ناکامی آنها در جلب 
اعتماد س��رمایه گذاران مولد است. همین نکته را 
اگر مسئولین ما بفهمند و بگویند مرکز پژوهش ها 
و سازمان برنامه فقط بگویند الیجه بودجه 1401 
چه بار مالی را به تولید کنندگان تحمیل می کند، 
کافی است. وقتی شما ضربه های مهلک به تولید 
وارد میکنید و به نام حمایت از تولید، رانتی معدنی 
های ضدتوس��عه ای را مورد تشویق قرار می دهید 
کش��ور صدمه می بیند. تحت عنوان دروغی به نام 
اینکه نیرومحرکه تورم، کس��ری مالی دولت است، 
طرز عمل بان��ک های خصوصی در بحران آفرینی 
های��ی مانند ش��وک درمانی و افزایش ن��رخ ارز را 
الپوش��انی می کنند. تمام گزارشات داخلی و بین 
المللی که منتش��ر شده است می گویند در دوران 
کرونا دولت ایران غیرمسئوالنه ترین برخورد ها را 
با ش��هروندان خود کرده است.  در چنین شرایطی 
طیف بازارگرایان افراطی نقش شوک درمانی، نقش 
بان��ک های خصوصی، نق��ش 10 برابری نرخ بهره 
برای تولیدگنندگان نسبت به میانگین جهانی و ... 
در ایجاد تورم را کتمان می کنند و مرتبا می گویند 
کسری مالی دولت مسئله اصلی است. اینکه اینها به 
حقوق و دستمزدها حمله می کنند و به مسئولیت 
شناسی دولت در قبال شهروندانش حمله می کنند 
به این دلیل اس��ت می خواهند اقتصاد ایران را به 
جایی تبدیل کنند که در آن قانون جنگل حکمفرما 
باشد. من امیدوارم در جریان بررسی الیجه بودجه 
الاقل نمایندگان شرافتمندی که جسته و گریخته 
اظهاراتی می کنند فری��ب رانتی ها را نخورند وبه 

حکومتگران گوش��زد کنند که در ش��رایط خطیر 
منطقه ای کس��ی که از کشور پاسداری می کنند 
محرومان و مستضعفین هستند و رانتی ها در موقع 

خطر به کمک شما نخواهند آمد. 
الیجه بودجه بر روی مالیات تاکید دارد

مومنی در بخش دیگری از س��خنان خود گفت: 
چرا در سند الیحه بودجه 1401 بیشترین گشاده 
دستی ها روی مالیات بر ثروت است و وحشتناک 
ترین فش��ارها روی مالیات بر مصرف گذاشته اند؟ 
دول��ت محترم که این بار مالیات��ی را روی مصرف 
گذاشته است می خواهد چه چیز دیگری بر سر فقرا 
بیاورد؟ آیا نظر دولت این اس��ت فرودستان کسری 
خدمت به کشور داش��ته اند؟ در جنگ کم کمک 
کرده اند که باید تحت چنین فشارهای غیرعادی 
باشند؟  روند سقوط بنیه تولیدی و توان مالی دولت 
و کیفیت زندگی م��ردم را ببینید. فقط در فاصله 
بهار 97 تا بهار 98 که بی س��ابقه ترین شوک های 
تضعیف ارزش پول ملی را داشتیم، رابطه مبادله در 
ایران ۲۲ درصد س��قوط کرده ات یعنی شوک نرخ 
ارز مهل��ک ترین ضربه را به اقتصاد ملی وارد کرده 
است. در 9 ماهه اول سال 1397 مسئولین کمیته 
امداد و بهزیستی گفته اند میزان مراجعه به ما 60 

تا 70 درصد افزایش پیدا کرده است. 
مومنی درپایان گفت: از مسئوالن و دلسوزان کشور 
در رسانه ها خواهش می کنم گزارش های ساالنه 
موسسه اقتصاد و صلح که به عنوان شاخص جهانی 
صلح منتشر می شود را در معرض دید حکومتگران 
قرار بدهند. وقتی ش��ما به س��مت آزادسازی های 
افراطی، شوک درمانی، خصوصی سازی های فاسد، 
حذف سوبسیدهای حیاتی مورد نیاز مردم می روید 
و فق��ر را افزایش می دهید، آث��ار آن بر ناهنجاری 
اجتماع ظاهر می ش��ود. گزارش ش��اخص جهانی 
صلح می گوید در س��ال ۲018 که این افتضاحات 
پی��ش نیامده بود ایران در حوزه نزاع های خیابانی 
جزو بدترین کشور ها است. چه می شود که مردم 
انقدر در آستانه تحریک قرار دارند که با کوچکترین 
چیزی با همدیگر درگیر می ش��وند. بالغ بر شش 
میلیون نزاع خیابانی در آن سال گزارش شده است. 
این یعنی این بازی سرمایه ساالرانه ی فسادزا فقط 
در اقتصاد ظاهر نمی ش��ود و در تمام حیطه های 

زندگی ما ظاهر می شود.

 گفت و گوی اقتصاد پویا با فرشاد مومنی
عضو هیات علمی دانشگاه عالمه:

 سیاست گذاری های نابخردانه
و فسادزا به ضرر کارگران

 سهم کارگر در هزینه های تمام شده واحد تولیدی
5 درصد است

سخنگوی کمیسیون تلفیق تکالیف دانشگاه ها 
در برخورد با دانش��جویان ش��اهد و ایثارگر در 
بودجه 1401که شهریه خود را پرداخت نکرده 

اند، را مشخص کرد.
باش��گاه خبرن��گاران ج��وان – رحی��م زارع 
سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1401 مجلس گفت: در راس��تای اجرای قانون 

جامع خدمات رس��انی به ایثارگران، دانشگاه ها 
و موسس��ات آموزش عالی ش��هریه بگیر مجاز 
نیستند به دلیل عدم پرداخت هزینه شهریه از 
ثبت نام، ش��رکت در امتحانات و یا ارائه مدرک 

تحصیلی مشموالن خودداری کنند.
بر اس��اس قانون جام��ع خدمات رس��انی به 
ایثارگ��ران، دانش��گاه ها و موسس��ات آموزش 

عالی موظفند در هر نیمس��ال تحصیلی نسبت 
ب��ه ثبت ن��ام و اخذ امتحانات مش��مولین بدون 
دریاف��ت وجه اقدام کنند البته بنیاد ش��هید به 
تأمین و پرداخت هزینه ش��هریه تحصیلی این 
دانش��جویان اس��ت که در س��ال های اخیر به 
دلیل مش��کالت مالی بین دانشگاه های شهریه 
بگیر و بنیاد ش��هید مث��ل پرونده بدهی ۲ هزار 

میلی��اردی بنیاد ش��هید ب��ه دانش��گاه آزاد در 
 فرآیند تحصیل این دانش��جویان اشکاالتی رخ 

داده بود.
مصوبات کمیسیون تلفیق الیحه بودجه مجلس 
بر اس��اس قانون، باید به تصویب نمایندگان در 
نشس��ت علنی پارلمان و تأیید شورای نگهبان 

برسد و سپس وارد مرحله اجرا شود.

تکالیف دانشگاه ها در برخورد با دانشجویان شاهد و ایثارگر در بودجه ۱۴۰۱

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز گفت: 
همزم��ان ب��ا ایام ده��ه مبارک فج��ر، 8 واحد 
تولی��دی � صنعتی در منطقه وی��ژه اقتصادی 

شیراز به بهره برداری خواهد رسید.
ب��ه گ��زارش فرین��ا، ن��ادر طیب��ی در جمع 
خبرن��گاران بیان کرد: این واحدهای تولیدی با 
حجم سرمایه گذاری حدود 5 هزار میلیارد ریال 
و اش��تغالزایی بیش از 300 نفردر منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز و در بخش های دارویی، پزشکی، غذایی، مواد شوینده و...... با حضور مسئوالن 
ارش��د اس��تان به بهره برداری خواهد رسید. طیبی با بیان اینکه بهره برداری این واحدها باعث 
می ش��ود تا نیاز استان و کش��وردر بخش های دارویی و شیمیایی رفع شود، گفت: جلوگیری از 

خروج ارز از کشور از مزیت های مهم بهره برداری واحدهای مزبور به شمار می رود.
وی ب��ا قدردانی از تولیدکنندگان و کارآفرینان به عنوان پیش��گامان جنگ اقتصادی، گفت: 
بخش  خصوصی حضور مطلوبی در روند سرمایه گذاری ها در منطقه ویژه اقتصادی شیراز داشته 

و این حضور منتهی به افزایش تولید و اشتغال در دهه مبارک فجر شده است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به دیگر برنامه های این دستگاه در دهه مبارک 
فجر، عنوان کرد: تجدید میثاق با ش��هدا و آرمان های ام��ام)ره( و مقام معظم رهبری از جمله 

برنامه های منطقه ویژه اقتصادی شیراز در دهه مبارک فجر امسال است.
تکمیل11 پروژه عمرانی از ابتدای امسال

طیبی در ادامه با اش��اره به پروژه های تکمیل ش��ده عمرانی این منطقه از اوایل امس��ال تاکنون، 
گفت: از ابتدای امسال تاکنون 11پروژه عمرانی با هزینه ای بالغ بر 400 میلیارد ریال در منطقه ویژه 
اقتصادی شیراز انجام و تکمیل شده است. مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با بیان اینکه از 
اوایل امس��ال تاکنون حدود 10 پروژه در منطقه ویژه اقتصادی ش��یراز در دست انجام است، افزود: 
تاکنون برای این پروژه ها مبلغی بالغ بر ۲65 میلیارد ریال هزینه شده است. وی با تشریح جزئیات این 
پروژه ها از زیر سازی فاز سه به طول 5 و نیم کیلومتر و هزینه کرد بالغ بر 170 میلیارد ریال خبر داد. 
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز با اشاره به اینکه جدول گذاری فاز سه به طول ۲5 کیلومتر 
و با هزینه بالغ بر ۲4 میلیارد ریال، انجام شده است، عنوان کرد: شبکه فاضالب فاز سه به طول 5.3 
کیلومتر و هزینه بالغ بر 35 میلیارد ریال، ویدئو متری و رفع نشتی فاضالب فاز دو و سه به طول 6 
کیلومتر و هزینه ای بالغ بر 30 میلیارد ریال، لکه گیری آسفالت و نوارهای حفاری فاز دو با هزینه ای 

بالغ بر 8 میلیارد ریال از دیگر فعالیت انجام شده در منطقه ویژه اقتصادی است.

سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس با بیان 
اینکه برنامه که دولت برای حذف ارز ترجیحی 
به مجلس ارائه کرد، عملیاتی، کار شده و دقیق 
نب��ود، گفت: در ش��رایطی که کش��ور به دلیل 
جن��گ اقتص��ادی، ناکارآمدی ه��ای اقتصادی 
دولتمردان طی س��ال های گذشته و همچنین 
تحریم ها در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار 
دارد، نمی توان عمل جراحی اقتصادی عمیقی 

در شاکله کشور انجام داد. علی خضریان در گفت وگو با خانه ملت، درباره نگاه مجلس به حذف 
ارز ترجیحی، گفت: ش��رایط اقتصادی کش��ور، شرایطی نیس��ت که بتوانیم وارد چنین ریسک 
اقتصادی شویم؛ از طرف دیگر بررسی مجلس نشان می دهد دولت سیزدهم هنوز نتوانسته در 
س��ال ابتدایی آغاز به کار خود، الیه های مدیریتی که قرار است اجراکنندگان این قانون باشند 

را تغییر دهد.
نماینده مردم تهران، ش��میرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای اسالمی اظهار 
کرد: بخش عمده ای از مدیرانی که قرار است حذف ارز ترجیحی را اجرا کنند از بدنه مدیریت 
دولت قبل هستند و در شرایط بالتکلیفی به سر می برند. مسئله این نیست که این افراد متعلق 
به دولت قبل هستند یا دولت جدید آنها را انتخاب کرده است، مسئله این است که این مدیران 
ش��رایط بالتکلیف دارند و این وضع مانع ثبات آنها می ش��ود و قاعدتاً نمی توانند کار ریشه ای را 

اجرا کنند.
وی ادامه داد: این موضوع یک آس��یب است چراکه هر اقدام، کنش و واکنش جامعه را تحت 
تاثیر قرار خواهد داد؛ در حالیکه کنش ها و واکنش های اجتماعی در زمینه حذف ارز ترجیحی 

باید با تدبیر بسیار زیادی انجام شوند.
س��خنگوی کمیسیون اصل 90 عنوان کرد: نکته دیگر این است که کشور از لحاظ اقتصادی 
در ش��رایط نرمال و ثابتی قرار ندارد، نمی توانیم صرفاً از لحاظ علمی بررس��ی کنیم و بگوییم 
دو نرخی بودن ارز آس��یب دارد یا ندارد. باید بدانیم در مورد کش��وری صحبت می کنیم که به 
علت جنگ اقتصادی، ناکارآمدی های اقتصادی دولتمردان طی س��ال های گذشته و همچنین 

تحریم ها در شرایطی ناهمگون و بیمارگونه قرار دارد.
خضریان با اش��اره به اینکه در چنین ش��رایطی نمی توان عمل جراحی اقتصادی عمیقی در 
ش��اکله کشور انجام داد، تصریح کرد: ضمن اینکه برنامه کاربردی که دولت آن را برای اجرا به 

مجلس ارائه کرد، برنامه ای عملیاتی، کار شده و دقیق نبود.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی شیراز خبر داد:
 افتتاح 8 واحد تولیدی ـ صنعتی 
در منطقه ویژه اقتصادی شیراز 

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰:
برنامه دولت برای حذف ارز ترجیحی در سال آینده 

عملیاتی و دقیق نبود

پیشنهاد ترمیم دستمزد 
کارگران در نیمه دوم سال

ریی��س اتحادی��ه کارگران ق��راردادی و 
پیمان��ی می گوید: دس��تمزد س��ال آینده 
کارگران باید بر اساس واقعیات روز جامعه و 
شرایط اقتصادی تعیین شود. وی از شورای 
عالی کار خواس��ت ترمیم دس��تمزدها در 
ش��ش ماهه دوم سال را جزو مصوبات خود 
قرار دهد ت��ا عقب افتادگی مزدی کارگران 

در نیمه نخست سال جبران شود.
فتح اهلل بیات با اش��اره به تعیین دستمزد 
1401 در شورای عالی کار به ایسنا، گفت: 
با توجه به ش��رایط اقتصادی و هزینه های 
معیش��ت کارگران انتظار م��ی رود که در 
تعیین دس��تمزد س��ال آینده به طور واقع 

بینانه تصمیم گیری شود.
وی اف��زود: زمان��ی ک��ه قیم��ت اقالم و 
خوراکی ها در س��بد خانوار کارگری تغییر 
می کند و دلیلش را می پرسیم، می گویند 
دالر باال رفته اس��ت؛ بنابراین وقتی اقتصاد 
ما به این موضوع وابس��ته اس��ت، طبیعی 
اس��ت که حقوق و دستمزد نیروی کار هم 

تحت تاثیر قرار گیرد.
رئی��س اتحادیه کارگ��ران ق��راردادی و 
پیمان��ی بر ل��زوم تعیین دس��تمزد مبتنی 
با واقعیات روز جامعه و ش��رایط اقتصادی 
تاکید کرد و گفت: پیش��نهاد ما به شورای 
عالی کار این است که دستمزد سال آینده 
کارگران را واقعی تعیین کنند و اگر چنین 
تصمی��م یا رویه ای وجود ن��دارد، حقوق و 
دستمزد را در شش ماهه دوم سال مجددا 
بررس��ی و ترمیم کنند، چ��ون اجرای این 

طرح اکنون نیاز جامعه کارگری است.
وی اف��زود: اگر اعضای ش��ورای عالی کار 
موضوع افزای��ش حقوق و دس��تمزدها در 
س��ال را دو بار نهایی و قانونی کنند، عقب 
افتادگی مزدی کارگران که در نیمه نخست 
سال با آن دس��ت و پنجه نرم می کنند در 
6 ماهه دوم س��ال جبران می ش��ود؛ لذا از 
ش��ورای عالی کار می خواهیم که موضوع 
ترمیم دس��تمزد در نیمه دوم سال را جزو 
مصوب��ات خود قرار بدهد و س��ال آینده به 

آن عمل کند.
ب��ه گفت��ه این مق��ام مس��ئول کارگری، 
ب��ا توجه به اینکه در س��ال آینده ش��رایط 
اقتصادی، وضعیت تحریم ها و ارز ترجیحی 
قابل پیش بینی نیس��ت، افزایش دستمزد 
در نیمه دوم س��ال آینده ضرورتی اجتناب 

ناپذیر است.
بی��ات گفت: دالر و نوس��ان نرخ ارز همه 
چیز را تحت تاثیر ق��رار می دهد، بنابراین 
الزم اس��ت بر اساس واقعیتهای روز جامعه 
و وابس��تگی های اقتصاد به س��مت تعیین 

دستمزد کارگران برویم.

 رئیس مجمع نمایندگان استان 
سیستان و بلوچستان:

فجر؛ نماد دستیابی به 
معنای عمیق قرآنی در 
قلوب مردم همیشه در 

صحنه ایران اسالمی است
رئیس مجمع نمایندگان استان سیستان 
و بلوچس��تان در پیام��ی گف��ت: بهمن ماه 
ی��ادآور ای��ام اهلل ده��ه مبارک فج��ر، ماه 
دلدادگان عاش��ق، ماه غزل زیبای پیروزی، 
ماه قصیده بلیغ و رس��ای اس��الم، ماه گل 
تکبیر و شهادت و ش��هامت، ماه استقالل، 

آزادی و جمهوری اسالمی است.
ب��ه گ��زارش خانه مل��ت، پی��ام تبریک 
مجم��ع  رئی��س  درخش��ان  عبدالناص��ر 
نمایندگان استان سیستان و بلوچستان به 

شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

وقل جاءالحق و زهق الباطل
بهم��ن ماه ی��ادآور ای��ام اهلل دهه مبارک 
فجر، ماه دلدادگان عاش��ق، ماه غزل زیبای 
پیروزی، ماه قصیده بلیغ و رس��ای اس��الم، 
م��اه گل تکبیر و ش��هادت و ش��هامت، ماه 
استقالل، آزادی و جمهوری اسالمی است.

م��اه فجری ک��ه دامن افق ها را روش��ن 
س��اخت، پرده های ظلمت شرق و غرب را 
در ه��م درید. فجری ک��ه مظهر تجلی نور 
بر ظلمت و نماد دستیابی به معنای عمیق 
قرآن��ی در قلوب مردم همیش��ه در صحنه 

ایران اسالمی است.
ضم��ن گرامیداش��ت دهه پنج��م حیات 
انقالب اسالمی ایران یاد و خاطره بنیانگذار 
انقالب اسالمی و شهدای فجر پیروزی، این 
ایام را محضر رهبر فرزانه انقالب اس��المی 
)مدظل��ه العال��ی( و م��ردم دالور اس��تان 
سیستان و بلوچستان و تمامی آحاد کشور 
عزیزمان تبریک و تهنیت عرض می نمایم.

خبر

تعطیلی دومینو وار 
کارخانه ها

ادامه از صفحه یک
میل ش��دید مدیران دولت��ی به واردات و 
به دنبال آن س��نگ اندازی های متعدد بر 
سر راه تولید کنندگان داخلی امری عادی 
است چرا که عمال مدیران دولتی به ساخت 
داخلی توجهی نمی کننداز س��ویی هر روز 
ش��اهد تعطیلی کارخانه ه��ای تولیدی در 
داخل کش��ور هس��تیم که هر کدام بعلت 
مش��کالت اقتص��ادی و یا رقاب��ت کارخانه 
های دولتی مشابه به ورطه تعطیلی کشیده 
می ش��وند واز سویی دیگر شاهد شعارهای 
حمایت از تولید داخلی هس��تیم این تضاد 
ام��روز ما را به جایی رس��انده که برخی از 
تولید کنندگان خود ب��ه واردات کاال روی 
آورده اند. بس��ته بن��دی ضعیف و تبلیغات 
ضعی��ف تر تلویزیونی و بی��ل بورد ها باعث 
ش��ده مردم از تولیدات داخلی روی گردان 
ش��وند. از س��ویی دیگر تبلیغات گس��ترده 
تولی��دات خارجی باعث ش��ده مردم از هر 
جنس خارجی استفاده کنند.برندهایی که 
تنها نام برند را یدک می کش��ند و در واقع 
س��اختار تقلبی درونی ش��ان پس از مدتی 
ب��رای مصرف کنن��دگان هویدا می ش��ود. 
ام��روز برخ��ی ش��هروندان حاضرند جنس 
قاچاق ب��دون ضمانت خارجی را خریداری 
کنن��د ولی به س��مت تولی��دات داخلی با 

ضمانت حتی نگاه هم نمی کنند. 
اینها درد جامعه ماست و در واقع مشکل 
اصلی بیکاری و ورشکستگی کارخانه های 
داخلی است. وقتی سلیبریتی ها و مسوالن 
خودمان اشکارا از برندهای خارجی استفاده 
می کنن��د و در ودیوار ش��هرپر ازتبلیغات 
خارجی اس��ت چگونه از م��ردم انتظار می 
توان داش��ت که از تولیدات داخلی استفاده 
کنند. وقتی چین انواع واقس��ام خودروهای 
بی کیفیت خود را در بازارهای ایران  تست 
وآزمایش م��ی کند چگونه م��ی توانیم به 

آینده خودرو سازی کشور امیدوار باشیم. 
خبر

هر کشوری خواهان 
همکاری با ایران باشد، 

استقبال می کنیم
کارشناس مسائل بین الملل گفت: اکنون 
هر دولت و هر کش��وری بخواه��د با ایران 

همکاری کند، از آن استقبال می کنیم.
باشگاه خبرنگاران جوان- جواد منصوری 
دیپلمات اس��بق وزارت امور خارجه گفت: 
اکنون ه��ر دولتی و هر کش��وری بخواهد 
ب��ا ای��ران همکاری کن��د، از آن اس��تقبال 

می کنیم.
ب��ه گفته منصوری چین و روس��یه برای 
همکاری با ایران تمایل داشتند و به عبارتی 
تمایل طرفینی وجود داشت، اما کشور های 

غربی چنین تمایلی نداشتند.
منصوری می گوید سیاس��ت چین تعامل 
با تمامی کشورهاس��ت و هیچ کش��وری را 
دشمن خود نمی داند، از این رو با ایران و با 
بسیاری از کشور های منطقه از جمله ترکیه 
و عربس��تان قرارداد همکاری بلندمدت به 
امضا رس��انده اس��ت، این قرارداد می تواند 
آورده های بسیاری برای ایران داشته باشد. 
سیاس��ت خارج��ی؛ همان خ�ط م�ش���ی 
و روش���ی ک�ه دولت ه��ا در ب�رخ�ورد ب�ا 
ام�ور و مس��ائل خارج از کشور برای حفظ 
حاکمیت و دفاع از موجودیت و منافع خود 
اتخاذ می کنند که در هر کش��ور بس��ته به 

قانون و سیاست هایش تعیین می شود.
دیپلمات اس��بق وزارت امور خارجه بیان 
کرد سیاست خارجی در ان�دی�شه سیاسی 
رهبر معظم انقالب، استمرار سیاست های 
اس�المی ح�ض�رت  بنیانگذار ج�م�ه�وری 
ام�ام خ�م�ی�ن�ی )ره( اس���ت. ای�ش���ان 
در ب�ی���ان اص�ول س�ی�اس���ت خ�ارج�ی 
م�ع�ت�ق�د ب�ه ادام���ه خ�ط ام�ام و اص�ل 
تغییرناپذیر »نه شرقی، نه غربی« است و بر 
این نکته تاکید دارند که مهم ت�ری�ن اص�ل 
در س�ی�اس�ت خ�ارج�ی م�ا، ح�م�ای�ت از 
ه�وی�ت ن�ظ�ام اس���الم�ی و پ�اف�ش�اری 
بر اص�ول و ارزش�ه�اس���ت و س���ه اص�ل 
»ع�زت، ح�ک�م�ت و م�ص�لح�ت« را یک 
مثلث الزامی برای چارچوب ارتباطات بین 
الملل��ی نظام جمهوری اس��المی می دانند 
که نباید هیچ گونه خدش��ه ای به آن وارد 

شود.
منصوری اضافه کرد سیاس��ت همسایگی 
و رویکرد متوازن در سیاست خارجی ایران 
یکی از رئوس اعالمی دولت س��ید ابراهیم 
رئیس��ی برای دولت س��یزدهم اس��ت که 
می توان بخش��ی از سیاس��ت کالن تعامل 

هوشمند با جهان باشد.

سرمقاله
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مناطق آزاد
بازرگانی رییس مجلس ش��ورای اس��المی گفت: در بعضی موضوعات حت��ی در جبهه انقالب دچار ضعف، 

تردید یا لکنت زبان شده ایم، یکی از این حوزه ها زنان است، درحالی که بانوان در ایران بزرگ ترین 
ظرفیت بوده و محور پویایی و رش��د در همه زمینه ها حتی اقتصاد کش��ور، خانواده است که زنان 

ستون آن هستند.
به گزارش خانه ملت، محمدباقر قالیباف در نشس��ت هم اندیش��ی زنان عضو ش��وراهای اسالمی 

شهرهای مختلف کشور که عضو شورای ائتالف نیروهای انقالب اسالمی نیز هستند ضمن تبریک 
ایام اهلل دهه و میالد امام محمد باقر )ع( افزود: اینکه بعد از 40 س��ال در برخی از حوزه ها دچار 
مش��کالت جدی هس��تیم، سواالتی را در ذهن ایجاد می کند، مبنی بر اینکه آیا در مبانی و اصول 
انقالب اس��المی است که نسل امروز و شرایط تغییر یافته و سبک زندگی تغییر یافته ما را با این 

حجم از مسایل روبرو کرده است.

رییسمجلس:زنانمحوررشدوپویاییجامعههستند

پس از خروج آمریکا از افغانستان و قدرت گیری 
طالبان، روند تجارت ایران و افغانستان حدود سه 

ماه تعطیل شد.
همین اتفاق کافی بود تا میزان صادرات ایران به 
این کش��ور از سه میلیارد دالر در سال 1397، به 
کمتر از نیم میلیارد دالر در 9ماهه ی سال جاری 

برسد.
در حالی که دولت ایران در ابتدای ش��کل گیری 
طالب��ان، موضع گی��ری مبهمی داش��ت، اما حاال 
ش��نیده می ش��ود بخش خصوصی را تش��ویق به 

همکاری تجاری با طالبان می کند.
اما آن طور که ش��نیده می ش��ود، خواسته طرف 
خارجی به ص��ادرات دوطرفه محدود نمی ش��ود. 
چنان ک��ه در دیدار هفته گذش��ته ب��ا نمایندگان 
بخش خصوصی کشور خواستار حمایت های مالی 

هم شده اند.
وضعیت امنیتی و سیاسی افغانستان و چشم انداز 
روابط اقتصادی و سیاس��ی دو کشور، فرصت های 
تج��اری و نیازهای کاالیی و خدماتی افغانس��تان، 
فرصت های سرمایه گذاری افغانستان، نحوه حضور 
در بازار افغانس��تان، خطوط اعتباری افغانستان و 
ایران و راهکارهای نقل وانتقال مالی و مناقصات و 

خریدهای دولتی افغانستان بررسی شد.
توافق تهران-کابل برای آغاز تهاتر کاال

رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 
اظهار داشت: هفته گذشته هیاتی از افغانستان به 
اتاق بازرگانی ایران آمدند و توافقاتی برای ترانزیت 

کاال و صادرات دوطرفه انجام شد. 
حسین سلیمی در مورد آخرین وضعیت تجاری 
ایران و افغانستان اظهار کرد: وضعیت تجارت ایران 
و افغانستان از وضعیتی که تقریبا تعطیل شده بود 
خارج شده اما هنوز به حد مطلوب نرسیده است. 
وی افزود: هفته گذش��ته هیئتی از افغانس��تان 
به ات��اق بازرگانی ای��ران آمدن��د و توافقاتی برای 
ترانزی��ت کاال و ص��ادرات دوطرفه انجام ش��د؛ ما 
هم پیش��نهاداتی برای افزایش تب��ادالت کاالیی 

ارائه دادیم. س��لیمی خاطرنش��ان ک��رد: صادرات 
افغانس��تان به ایران  حدود 10 تا ۲0 میلیون دالر 
بوده درحالی که صادرات ایران به این کش��ور قبل 

از مشکالت اخیر ۲.5 میلیارد دالر بوده است. 
رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 
گفت: باید توازن بیشتری رعایت شود، افغانستان 
کاالهای��ی دارد که به ترکیه و دیگر کش��ور صادر 
می کند. در جه��ت افزیش این ت��وازن می توانیم 
برخی از این کاالها به خصوص در حوزه کشاورزی 
مانند انبه را به کشور وارد کنیم. اگر این مذاکرات 
به نتیجه برس��د، احتماال شرایط تجاری دو کشور 

به حالت عادی بازمی گردد. 
وی تصریح کرد: رقم صادراتی ما هنوز به حدی 
نرس��یده اس��ت که راضی کننده باش��د و مجموع 
س��الیانه آن مانند گذش��ته ب��ه ۲.5 میلیارد دالر 
برس��د. در ن��ه ماهه امس��ال حدود س��ه ماه، کل 
تجارت تهران و کابل تعطیل بوده اس��ت. در شش 
ماه باقیمانده نیز نس��بت به مدت مشابه سال قبل 
که 1.۲ میلیارد دالر صادرات به افغانستان داشتیم 
که در مجموع به ۲.5 میلیارد دالر سالیانه رسید، 
هنوز صادرات به این کش��ور کمت��ر از 1 میلیارد 

دالر است. 
سلیمی در پاسخ به س��والی در مورد تهاتر بین 
دو کش��ور بیان کرد: در حضور هیئت افغانستانی 
در ات��اق بازرگان��ی ای��ران، دو ط��رف وعده هایی 
مبنی بر انجام تهات��ر و تعرفه های گمرکی دادند. 
کنس��ول های ما در مزار ش��ریف از ما خواس��تند 
که در نمایش��گاه هایی در افغانستان شرکت کرده 
و کاالهای خودم��ان را آنجا عرضه کنیم. بنابراین 
فعالیت های جدیدی از طرف کنس��ولگری های ما 

در این کشور در حال انجام است. 
وی اف��زود: به ص��ورت کالن در م��ورد تهاتر و 
ارتقای روابط تجاری با هیئت افغانس��تانی توافق 
شد و بتوانیم برخی از کاالهای صادراتی و وارداتی 
را در دس��تور کار خود قرار دهیم اما روی جزئیات 

آن هنوز در حال بررسی هستیم. 

سلیمی متذکر شد: بعد از قطع درآمد 4 میلیارد 
دالری از آمریکا، افغانستان با مشکل مواجه است. 
بنابراین نمی توانیم توقع زیادی داش��ته باش��یم. 
خرید کاال پول می خواهد؛ درآمد دولت این کشور 
کم شده اس��ت، حتی صرافی ها هم تعطیل بودند 

که البته قرار شده فعالیت خود را از سر بگیرند.
سرمایه گذاری دولت ایران در صنایع سنگین

س��لیمی درباره ورود دولت به ح��وزه تجارت و 
س��رمایه گذاری در افغانس��تان اعالم کرد: به نظر 
می رس��د در حوزه ص��ادرات فوالد، پتروش��یمی 
و س��ایر صنای��ع س��نگین هلدینگ ه��ای بزرگ 

زیرمجموعه دولت ورود کند.
او در پایان خاطرنش��ان کرد: البته همین بازار را 

هم ترکیه و پاکستان در اختیار گرفته اند.
پروژه های ایران وافغانستان آغاز خواهد شد 

دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و افغانستان 
بر ضرورت راه اندازی بانک سومی باهدف حمایت 
از پروژه ه��ای دولت��ی و بخش خصوص��ی ایران و 

افغانستان تا کید کرد.
شفیق اهلل عطایی، سرپرس��ت هیات عامل اتاق 
تجارت و سرمایه گذاری اتاق افغانستان هم ضمن 
تا کید بر این نکته که ایران و افغانس��تان عالوه بر 
شراکت، دوست یکدیگر هستند، افزود: افغانستان 
از ه��ر اقدامی که منجر به تقوی��ت روابط ایران با 
کش��ورش ش��ود، حمایت می کند در ادامه، فرزاد 
مهرانی، مدیر امور اتاق ها و شوراهای مشترک اتاق 
ای��ران هم اظهار کرد: بازار افغانس��تان این مزیت 
را دارد ک��ه رقبای خارج��ی در آن کمتر فعالیت 
می کنند، با این حال برخی کشورهای دیگر نیز در 

حال ورود به بازار افغانستان هستند.

او معتقد است: به دلیل تحریم ها وضعیت مانند 
قبل نیست و کشورهای خاورمیانه دست وپایشان 
بسته شده است؛ به همین دلیل کشورهایی مانند 
افغانستان، ایران و عراق به رغم تا کیدات اما ناچارند 

که اقتصاد را اولویت اول خود قرار ندهند.
مهرانی با بیان اینکه داش��تن تجارت یک سویه 
با یک کش��ور به معنی س��یطره بر بازار آن کشور 
نیست یادآور شد: اقتضای تجارت بین الملل وقوع 

چنین رویدادهایی است.
او عن��وان کرد: امیدوارم برگزاری نشس��ت های 
مشترک به تجار هر دو طرف کمک کند تا  شانس 
خود را برای کسب بازار متقابل بیفزایند و آزمایش 
کنند. ما آمادگ��ی داریم تا  هم ازنظر حجم کاال و 
هم خدمات، صادرات خود به افغانستان را افزایش 

دهیم.
اخی��را چی��ن نیز در ح��وزه معادن افغانس��تان 
قراردادهایی را با طالبان امضا کرده اس��ت. چراکه 
ارزش معادن بکر این کش��ور به بیش از 9 میلیون 

تریلیون دالر می رسد.
همچنین افغانس��تان تنها کش��وری اس��ت که 
معدن لیتیوم دارد و برای آن مش��تریان اروپایی و 

آمریکایی هم پیدا کرده اند.
وی خاطرنش��ان س��اخت: مش��کالتی همچنان 
باقی اس��ت و برای قضاوت هنوز زود اس��ت. برای 
مثال قوانین جدید و دولت جدید شرایط جدیدی 
ایجاد کرده است، یا در مورد آب هیرمند همچنان 
مشکالتی وجود دارد و موضوع مقدار حقابه مطرح 
است همانطور که چندی پیش مشکالتی به خاطر 
 کاه��ش حقابه در سیس��تان و بلوچس��تان ایجاد 

شده بود.

 گزارش تحلیلی اقتصاد پویا از تهاتر بین 
ایران و افغانستان:

 تهاتر کاال به جای سرمایه گذاری 
در صنایع افغانستان

رییس جمهور:
بی عدالتی ها در پرداخت 

حقوق نگران کننده است
رییس جمهور اشتغال را مهم ترین مساله و 
دغدغه دولت دانست و تاکید کرد: در قانون 
نظام هماهنگ پرداخت استثنائات بسیاری 
بر این قانون تحمیل ش��ده تا آنجا که اصل 
قانون را بالاثر کرده و آنچه باقی  مانده بیش 
از اجرای عدالت باعث تبعیض ش��ده است.

بی عدالتی های موج��ود در پرداخت حقوق 
بسیار نگران کننده است.

به گزارش پایگاه اطالع رس��انی ریاس��ت 
جمهوری، آیت اهلل سید ابراهیم رییسی روز 
پنجش��نبه در ادامه دیدار با مجامع استانی 
نمایندگان مجلس و در نشس��ت با مجمع 
نماین��دگان اس��تان های ایالم، کرمانش��اه، 
کردس��تان و همدان با تبریک فرا رسیدن 
م��اه رجب افزود: اس��تان هایی که امروز در 
نماین��دگان آنها در جلس��ه حض��ور دارند، 
س��هم قابل توجهی در دوران دفاع مقدس 
داش��تند و به واقع دین خ��ود را به نظام و 
انق��الب ادا کرده اند و ل��ذا باید همه تالش 
خ��ود را برای رفع کاس��تی ها و مش��کالت 

مردم این استان ها به کار بگیریم.
وی به مباحث مطرح ش��ده در س��خنان 
نمایندگان حاضر در جلس��ه درب��اره لزوم 
توزیع عادالنه امکانات و منابع کشور اشاره 
کرد و اظهار داشت: سازمان برنامه و بودجه 
به تبع رویکرد کل��ی دولت، اجرای عدالت 
را مبن��ای اصلی اقدامات خ��ود قرار داده و 
بر همین اساس در حوزه برنامه ریزی، سند 
آمایش س��رزمینی مح��ور برنامه ریزی های 
دولت برای ریل گذاری و اجرای عدالت قرار 

گرفته است.
رییس ق��وه مجریه افزود: س��ند آمایش 
س��رزمینی باید به عنوان یک سند مهم در 
نگاه و عمل دولت و نمایندگان مجلس مبنا 
قرار گی��رد تا بتوانیم با توجه به محدودیت 

اعتبارات بهترین عملکرد را داشته باشیم.
رییس��ی ایجاد صندوق توس��عه استان ها 
را یکی دیگر از اقدامات دولت در راس��تای 
اجرای عدال��ت عنوان و تصریح کرد: دولت 
تنخواهی برای این صندوق ها در نظر گرفته 
اس��ت اما منبع اصلی تامی��ن اعتبارات این 
صندوق ه��ا درآمدهای اس��تانی اس��ت که 
به اس��تانداران و نماین��دگان مجلس اجازه 
می دهد به پشتوانه این صندوق ها با دستی 

بازتر رفع مشکالت استان را دنبال کنند.
وی در بخ��ش دیگ��ری از س��خنانش به 
موضوع تکمیل طرح های نیمه تمام اشاره 
و خاطرنش��ان کرد: با توجه به حجم باالی 
طرح های نیمه تمام در کشور، دولت درصد 
پیش��رفت این طرح ها به عنوان اصلی ترین 
ش��اخص برای اولویت بخش��ی ب��ه تکمیل 
آنها اس��ت. رییس جمهور ب��ه قرار گرفتن 
استان های کردس��تان، کرمانش��اه و ایالم 
در خط مرزی کش��ور اش��اره کرد و گفت: 
استانداران این استان ها می توانند با اطالع  
وزارت امور خارجه با استان های همجوار در 
کشور همسایه در راستای توسعه مبادالت 
و ب��ه ویژه فعال ک��ردن بازارچه های مرزی 
تعامل داش��ته باشند. رییس��ی تاکید کرد 
فعال ک��ردن بازارچه های م��رزی می تواند 
موضوع کولبری و تجارت ته لنجی و به ویژه 
قاچاق کاال را سامان دهد و عالوه بر آن به 
معیشت مرزنشینان و تامین نیازهای کشور 
نی��ز کمک کند. رییس قوه مجریه در ادامه 
ب��ه موضوع فعالیت مناط��ق آزاد اقتصادی 
پرداخت و افزود: فلسفه اصلی تشکیل این 
مناط��ق ایج��اد رونق در تولی��د و صادرات 
کاال ب��ود اما امروز برخ��ی از این مناطق به 
کانون واردات تبدیل ش��ده اند. رونق تولید 
و صادرات و در کنار آن اقتصاد گردشگری 
مناط��ق آزاد با جدیت در دولت س��یزدهم 
دنبال می شود. رییسی اشتغال را مهم ترین 
مساله و دغدغه دولت برشمرد و تصریح کرد: 
در نیمه دوم سال جاری تالش ها و اقدامات 
برای ایجاد اشتغال سرعت یافته است. وی 
درباره اقدامات دولت ب��رای عادالنه کردن 
پرداخت حقوق به کارکن��ان دولتی گفت: 
بی عدالتی های موج��ود در زمینه پرداخت 
حقوق بسیار نگران کننده است و دولت در 
همین راستا در حال نهایی کردن الیحه ای 
است تا پرداخت حقوق به همه کسانی که 
از دولت حقوق دریاف��ت می کنند، عادالنه 
ش��ود. رییس جمه��ور اف��زود: در ماه های 
پایانی دولت قبل لوایحی در زمینه حقوق و 
مزایای برخی بخش ها به مجلس ارائه ش��د 
که کاِر کارشناس��ی کاف��ی روی آنها انجام 
نش��ده بود. دولت بعد از بررسی با برخی از 
ای��ن لوایح موافقت کرد ام��ا باید این نکته 
را در نظر داش��ته باشیم که دولت مسوول 
اج��رای عدالت در قبال هم��ه 85 میلیون 

جمعیت کشور است.

خبر
رهبر معظم انقالب اسالمی:

خواص جامعه برای تولید 
شخصیت هایی  همچون 

حضرت حمزه همت کنند
دی��دار  در  اس��المی  انق��الب  معظ��م  رهب��ر 
دست اندکاران همایش حضرت حمزه )ع( به تالش 
پیغمبر اکرم)ص( برای الگوس��ازی از ش��خصیت 
جناب حمزه برای همیش��ه تاریخ اش��اره و تاکید 
کردند: دو عنصر مهم الگوساز در شخصیت ایشان 
»قدرت ش��ناخت« و »اراده قوی و عزم راسخ« او 

است.
به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم 
رهب��ری،  بیانات حضرت آی��ت اهلل خامنه ای در 
دی��دار دس��ت اندکاران همای��ش حض��رت حمزه 
)علیه الس��الم( ک��ه در تاریخ پنج��م بهمن 1400 
برگزار شده بود، در محل برگزاری این همایش در 

قم قرائت و منتشر شد.
ایشان در این دیدار با تشکر از بزرگداشت جناب 
حمزه )عموی پیامبر بزرگوار اسالم(، منابع علمی 
و تحقیقِی ای��ن همایش را زمینه مناس��بی برای 
فرهنگ س��ازی و الگوسازی از آن شخصیت بزرگ 
اس��الم دانس��تند و گفتند: با وجود نقش برجسته 
جن��اب حمزه در تاریخ اس��الم بویژه در هجرت به 
مدینه و رش��ادت او در جنگ های با کفار، اما این 
ش��خصیت ارزشمند غریب اس��ت و باید از زندگی 
این بزرگوار و دیگر صحابه برجس��ته اما ناشناخته 
پیامب��ر همچون عمار، س��لمان، مقداد و جعفر بن 
ابی طالب در قالبهای هنری و نمایشی تصویرسازی 

شود.
رهبر معظم انق��الب، هدف پیغمبر اکرم)ص( از 
مأمور کردن زن��ان مدینه به گریه بر جناب حمزه 
پس از ش��هادت و معرفی او به عنوان سیدالشهداء 
را، الگوس��ازی از این ش��خصیت ش��جاع و فداکار 
برای همیش��ه تاریخ و همه مس��لمانان دانس��تند 
و خاطرنش��ان کردند: دو عنصر مهم الگوس��از در 
شخصیت جناب حمزه، »قدرت شناخت« و »اراده 

قوی و عزم راسخ« او است.
حض��رت آی��ت اهلل خامنه ای با بی��ان روایتی از 
امیرالمؤمنی��ن)ع(، جن��اب حم��زه را از مصادیق 
»مؤمنان صادق بر عه��د الهی« خواندند و گفتند: 
مراکز حوزوی و دس��تگاه های تبلیغی همت خود 
را بر تربیت ش��خصیت هایی قرار دهند که مصداق 
معارف الهی و احکام اسالمی باشند چرا که چنین 
ش��خصیت هایی قادر ب��ه نجات جامع��ه در مواقع 
حس��اس هس��تند و با وجود آنها تش��کیل تمدن 

اسالمی قطعی خواهد بود.

سخنگوی دولت:
توجه متوازن وزارت ارشاد 

 در راستای گسترش 
عدالت است

سخنگوی دولت تاکید کرد: توجه متوازن به شهرها 
و روستاهای کشور که در نمایشگاه مجازی کتاب با 
کمک ش��رکت پست و در جشنواره فجر با سینمای 
س��یار محقق شد در راستای گس��ترش عدالت و در 
مس��یر سند تحول دولت مردمی است. علی بهادری 
جهرمی روز پنجش��نبه در حس��اب کاربری خود در 
توییتر درمورد برگزاری نمایش��گاه مجازی کتاب و 
جش��نواره فیلم فجر نوشت: توجه متوازن به شهرها 
و روستاهای کشور که در نمایشگاه مجازی کتاب با 
کمک ش��رکت پست و در جشنواره فجر با سینمای 
سیار محقق شد از اقدامات قابل تقدیر وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی است که در راستای گسترش عدالت 

و در مسیر سند تحول دولت مردمی است.

سفیر سابق ایران:
بهترین تضمین برای ایران 
حفظ کردن ظرفیت های 

هسته ای است
س��فیر س��ابق ایران با بیان اینک��ه از بین بردن و 
امحای ظرفیت های کش��ور به هیچ عنوان به معنای 
توافق خوب نخواهد بود، گفت: بهترین تضمین برای 
جمهوری اس��المی ایران، حفظ کردن ظرفیت های 
هس��ته ای ااس��ت.ابوالفضل ظهره وند در گفت وگو با 
خبرنگار سیاست خارجی ایرنا، با اشاره به حصول توافق 
خوب در نتیجه مذاکرات وین، گفت: در توافق خوب، 
لغو تمامی تحریم ها، به خصوص تحریم هایی که قبل 
از خروج ترامپ از برجام اتفاق افتاده، مورد نظر است. 
بدین معنی که کلیه تحریم هایی را که ترامپ وضع 
کرد، چه در حوزه هسته ای و چه غیرهسته ای، همه 
باید لغو شود و شرایط به قبل از خروج ترامپ از برجام 
برگردد.  سفیر پیشین کشورمان در ایتالیا اضافه کرد: 
نگاه دیگر از توافق خوب این اس��ت که کل تحریم ها 
باید لغو ش��ود؛ نه اینکه حالت تعلیق پیدا کند. مقام 
معظم رهبری هم به نوعی به این موضوع اشاره کردند 
که ما اساسا تحریم را قبول نداریم و فرصتی که برای 
دولت قبل پیش آمد که مذاکره کند، با این انگیزه بود 
که کل تحریم ها بالمره لغو ش��ود.   وی ادامه داد: اما 
هیچ یک از آنها لغو نش��د و به قوت خود باقی ماند؛ 
البته یا برخی تخفیف پیدا کرده و یا مثل فروش نفت 
به زمان دیگری منتقل شده است که هر 6 ماه یکبار 
مجوز فروش آن را تمدید می کردند. یا مس��ئله »یو 
ترن« یا بسته بودن کانال نقل و انتقال مالی به دالر 
که کماکان وجود دارد و ما فقط به صورت موقت آن 
هم در برخی حوزه های خاص از آن استفاده کردیم. 
ظهره وند با بی��ان اینکه باید ببینیم که توافق خوب 
را چه کس��ی و از چه منظری مطرح می کند، اضافه 
کرد: برداشت من این است که شرایط قبل از ترامپ 
و خصوص��اً قبل از خروج ترام��پ از برجام، می تواند 
توافقی باشد که مد نظر ایران است.   وی با بیان اینکه 
بخش دیگر این توافق، قطع��اً مربوط به تعهدات ما 
است، گفت: اگر قرار است ما در این وجه فعالیت های 
هسته ای خود را کاهش دهیم و به دوره ای که ترامپ 

از برجام خارج شد، برگردیم.

خبر

یک کارش��ناس سیاس��ت خارجی گفت: در 
صورت خروج از برجام و افزایش غنی س��ازی به 
90 درص��د، تحریم های فراگیر ش��ورای امنیت 
س��ازمان ملل قطعا سخت تر از قطعنامه 19۲9 
خواه��د بود و فرض کنید اتحادیه اروپا هم ما را 
تحریم کند، موضع سیاسی همه دنیا، محکومیت 
ما خواه��د بود و ما از بایدن و بقیه دنیا، ترامپ 

دیگری درست کرده ایم.
ساس��ان کریم��ی در گفت و گ��و   ب��ا ایلن��ا در 
خصوص مباحث مرتبط با دو موضوع »تضمین 
و راس��تی آزمایی« در مذاک��رات وین گفت: دو 
پرانت��ز از مذاکرات، که البته جدا از هم اس��ت، 
راس��تی آزمایی و تضمین اس��ت که تا حدودی 
این دو مقوله بی ارتباط با یکدیگر هستند؛ ایران 
در موضوع راستی آزمایی برای مثال می خواهد 
تراکنش بانکی را بعد از برداش��ته شدن مجدد 

تحریم ه��ا امتحان کند ام��ا موضوع تضمین که 
در ابتدای مذاکرات در دور هفتم، شاهد مطالبه 
حداکثری آن بودیم مس��اله این است که دولت 

بعدی آمریکا نتواند از برجام خارج شود.
وی ادام��ه داد: ای��ن موض��وع اما ب��ه لحاظ 
س��اختاری ممکن نیس��ت که بتوانی��م چنین 
تضمین��ی را از دولت ایاالت متح��ده آمریکا و 
حتی دولت های خیلی کوچکتر بگیریم چرا که 
چنین تضمینی در روابط بین الملل وجود ندارد 
اما دولت ایاالت متح��ده آمریکا اعالم کرده که 
حاضر اس��ت تا اقدامات اعتماد سازی را در در 

دولت دموکرات انجام دهد. 
کریم��ی تصری��ح ک��رد: گ��روه بی��ن المللی 
بحران، در گزارش��ی که اخیرا منتش��ر کرده، با 
 Letter ارس��ال نامه های اعتماد ساز که به آن
ب��ه  پیش��نهادی  می گوین��د،    Confident

دول��ت آمریکا داده اس��ت که از ط��رف وزارت 
خزانه داری آمریکا مجوزی برای ش��رکت هایی 
ک��ه طرف معامله با ایران هس��تند صادر ش��ود 
که آن ش��رکت ها مطمئن باش��ند که در دولت 
دموکرات ه��ا، در ص��ورت وف��اداری ای��ران به 
تعهدات برجامی، آمریکا از برجام خارج نخواهد 
اس��ت. البته این حرکت تا حد زیادی نمادین و 

تقلیل یافته درخواست ایران از تضمین است.
کریمی گفت:  اینکه چ��را دادن این تضمین 
ممکن نیس��ت به دلیل این اس��ت که حتی اگر 
تضمین حقوقی هم داده ش��ود، اختیاری است 
که امروز دولت ایاالت متح��ده آمریکا دارد. به 
همان ش��کل دولت��ی می توان��د وارد یک تعهد 
ش��ود به همان اندازه نیز می تواند خارج شود و 
منحصر به دولت آمریکا نیس��ت. حتی دولت ما 
هم چنی��ن توانایی را دارد. حاکمیت هر دولتی 

بر حقوق س��رزمینی خود مطلق است و به جز 
موارد الزامی خود خواسته در روابط بین الملل، 
ال��زام دیگری وجود ن��دارد. پنج تضمین الزامی 
وجود دارد که می تواند جواب هایی برای برجام 

داشته باشد. 
وی درب��اره ای��ن پنج تضمی��ن الزامی گفت: 
تضمین اول حقوقی است. تضمین حقوقی یعنی 
دولتی طبق س��ندی حقوقی متعهد می شود تا 
از برجام خارج نش��ود. این الزام حقوقی در خود 
برجام و قطع نامه ۲۲31 برای ایاالت متحده وجود 
داشت. هر الزام حقوقی مانند آنچه که در باال گفته 
شد همانقدر معتبر است و رعایت نکردن آن هم 
به آس��انی اتفاق می افتد. یعنی کاری که ترامپ با 

برجام کرد و از آن خارج شد.  

پنج تضمین الزامی برای برجام
 پیشنهادهای منتسب به آقای جلیلی

یعنی از بایدن و تمام دنیا ترامپ دیگری بسازیم 

عضو کمیس��یون صنایع و معادن مجلس گفت: 
خودروس��ازان  ادعا دارند که زیان ده هستند و از 
نظر مالی توان توس��عه و ارتق��ا کیفیت خودرو را 
ندارن��د اما  این ادعا بهانه ای بیش نیس��ت،چون 
خودرو سازها می توانند درصدی از فروش خودرو 
را  با ردیف بودجه ای جداگانه به تحقیق و توسعه 

اختصاص دهند
»علیرضا سلیمی« در گفت و گو با ایرنا با اشاره 
به تذکر رهبر معظم انقالب در مورد ارتقای کیفیت صنعت خودرو سازی در کشور اظهارداشت: در 
حوزه کیفیت صنعت خودرو، فاصله معناداری با صنعت خودرو سازی در دنیا داریم. خودروی تولید 

داخل به دلیل کیفیت پایین آن  در شان ملت ایران نیست باید این صنعت ارتقا یابد.
 عضو هیات رییسه مجلس شورای اسالمی با انتقاد از ارتقا نیافتن کیفیت خودرو های داخلی در 
طول زمان اضافه کرد: خودروی پیکان نزدیک به 50س��ال در ایران تولید ش��د اما تغییرات اساسی 
در کیفیت نداش��ت. خودرو پراید و سمند هم دارای چنین مشکلی هستند، اما خودرو بنز در طول 
دوره زمانی تولید خود تغییرات اساس��ی کرده است این واقعیت نشان می دهد، در سال های اخیر 

به ارتقای کیفیت صنعت خودرو سازی توجه جدی صورت نگرفته است.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح کرد: یکی از اشکاالت دیگر صنعت 
خودرو سازی در کشور این است که به توسعه و پژوهش در صنعت خودروسازی توجه  کافی نشده  
است  و بخش پژوهش و تحقیق توسعه در این زمینه هم  به شدت ضعیف است و سرمایه گذاری 

الزم  در این زمینه انجام نشده است.
س��لیمی گفت: زمانی می توانیم خودروساز حرفه ای ش��ویم که به تحقیق و پژوهش توجه داشته 
باشیم و باید ضمن استفاده از دستاورد دیگران، فضای مناسبی را در اختیار محققان و پژوهشگران 

داخلی قرار دهیم.
وی با بیان اینکه خودروس��ازان  ادعا دارند که زیان ده هس��تند و از نظر مالی توان توسعه و ارتقا 
کیفیت خودرو را ندارند گفت: اما  این ادعا بهانه ای بیش نیس��ت چون خودرو س��ازها می توانند 
درص��دی از فروش خودرو  را  با ردیف بودجه ای جداگانه به تحقیق و توس��عه اختصاص دهند اما 

سوال این است که چرا این کار را نکردند؟ 

عض��و دفت��ر حف��ظ و نش��ر آث��ار حض��رت 
آیت اهلل العظم��ی خامنه ای گف��ت: نیروی انقالبی 
کس��ی است که در عین اینکه دارای شور انقالبی 
اس��ت، از عقالنیت یعنی واقع بینی و آرمان گرایی 

نیز برخوردار باشد.
مهدی فضائلی، در همایش »جهاد تبیین« ویژه 
مبلغ��ان دفتر تبلیغات اس��المی اصفهان و آیین 
تجلی��ل از مبلغ��ان اهل قلم در اصفه��ان با بیان 

اینکه رعایت اخالق و حس��ن خلق، از لوازم جهاد تبیین اس��ت، اظهار کرد: سیره پیامبر اعظم)ص( 
نشان می دهد بسیاری ابتدا شیفته اخالق پیامبر)ص( می شدند و سپس به ایشان ایمان می آوردند، 
زی��را ج��ذب اخالقی در گام اول و رفع گره ها و ابهام های اخالقی در گام دوم، یک اصل اس��ت. وی 
افزود: با وجود مش��کالت اقتصادی و دغدغه معیشتی که مردم دارند مباحث اقتصادی جدی بوده، 
ولی در عین حال نباید گفت تا این مسائل حل نشود، جهاد تبیین را هم نباید دنبال کرد. عضو دفتر 
حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای، اضافه کرد: ریشه چنین وضعیتی باید در جامعه 
تبیین شود تا در ادامه، مسیر انقالب بک بار دیگر با عزت طی شود. نیروی انقالبی کسی است که 
در عین اینکه دارای شور انقالبی است، از عقالنیت یعنی واقع بینی و آرمان گرایی نیز برخوردار باشد. به 
گزارش ایسنا، عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای با اشاره به دیدگاه های رهبر 
انقالب در خصوص نقش نیروی متعهد انقالبی در موفقیت ها، تصریح کرد: تجربه 43 ساله انقالب نشان 
می دهد هر جا افراد انقالبی و کارآمد در راس امور بودند، دس��تاوردها و موفقیت ها حاصل ش��ده است و 
هر جا فاصله گرفته ایم با مشکل مواجه شده ایم. فضائلی گفت: متاسفانه در 10 سال گذشته مسئولیت 
کشور دست افرادی بود که از یک سو دیدگاه انقالبی نداشتند و از سوی دیگر برای رفع مشکالت، چشم 
به بیگانگان داشتند. وی با اشاره به روند و پیشینه مذاکرات برجام ادامه داد: از منظر رهبر معظم انقالب 
علت مذاکره نکردن با آمریکا آن است که این مذاکره نه تنها برای منافع کشور مفید نیست، بلکه زیان آور 
است و حفظ منافع عمومی کشور در مذاکره یا عدم آن یک اصل است. فضائلی تصریح کرد: جمهوری 
اسالمی ایران از ابتدای انقالب تاکنون مذاکره  دوجانبه بر سر مسائل کشور با آمریکا نداشته  است، زیرا نه 
تنها برای کشور مفید نیست، بلکه زیان هم دارد؛ تنها در 3 مقطع خاص درباره مسائل افغانستان، عراق و 

هسته ای مذاکراتی صورت گرفته است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن:
خودروسازان برای ارتقاء کیفیت سرمایه گذاری نکردند

عضو دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت اهلل خامنه ای:
واقع بینی و آرمان گرایی الزمه انقالبی بودن است



شماره  44473
شنبه 
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بورس و 
با برداش��ته ش��دن ممنوعیت پرداخت وجه نقد به مش��تریان اعتباری شاهد بازگشت اعتماد س��هامداران خرد حقیقی و صنعت

افزایش شفافیت در عملکرد کارگزاران خواهیم بود. علی احمدزاده اصل کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت و گو با بازار 
سرمایه)سنا( در مورد حذف ممنوعیت پرداخت وجه نقد به مشتریان اعتباری، اظهار کرد: بر اساس مقرراتی که تا پیش 
وجود داشت، مشتریان اعتباری شرکت های کارگزاری، به هر میزان که نزد شرکت کارگزاری اعتباردهنده پرتفو داشتند ، 
امکان برداشت وجه بدون فروش اعتبار نداشتند. او افزود: از آنجایی که اکنون نیز شرایط سهامداران به نوعی است که اکثر 

آنها از اعتباری که کارگزار در اختیارش��ان قرار می هد اس��تفاده می کنند، به همین خاطر دسترسی محدودتری در فروش 
سهام در دست داشتند. این فعال بازار سرمایه بیان کرد: مجموع این عوامل سبب شد تا حجم زیادی از منابع مالی طی 
یکسال اخیر از بازار سهام خارج شود، به طور مثال اگر یک سهامدار اعم از حقیقی یا حقوقی حدود 300 میلیون تومان 
اعتبار از کارگزار دریافت کرده و نیاز به 40 میلیون تومان وجه نقد داشته باشد، باید به میزان 340 میلیون تومان سهم 

می فروخت تا بتواند درصورت پرداخت اعتبار 40 میلیون تومان خود را برداشت کند.

کاهشصفهایفروشباحذفممنوعیتپرداختوجهنقدبهمشتریاناعتباری

رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد: بانک هایی که 
از نظر نقدینگی با ناترازی مواجه هستند باید تالش 
کنند تا با واگذاری اموال مازاد خود، نقدینگی مورد 

نیاز برای اعطای تسهیالت را تامین کنند.
به گزارش ایسنا، دوازدهمین گردهمایی روسای 
موفق شعب بانک ها و موسسات اعتباری کشور با 

حضور رئیس کل بانک مرکزی برگزار شد. 
در این نشس��ت، علی صالح آب��ادی اظهار کرد: 
یکی از مصوبات بسیار مهم در سیستم بانکی ایجاد 
تعادل بین منابع و مصارف بانک هاس��ت، زیرا اگر 
مصارف یک بانک بر منابع آن فزونی پیدا کند، آن 
بانک با مشکل کمبود نقدینگی مواجه خواهد شد 
که بدین منظور، بانک ها باید به این موضوع توجه 
ویژه کنند تا ناترازی در منابع و مصارف آن ها ایجاد 
نش��ود. عالوه براین، بدون توجه به منابع موجود 
خود، تسهیالتی را تصویب نکنند که نقدینگی را 
با کمبود مواجه کند و منجر به اضافه برداشت از 

بانک مرکزی شود. 
وی با بیان اینکه یکی دیگ��ر از انتظارات بانک 
مرکزی از بانک ها این است که به بازار بین بانکی 
و عملک��رد خود در این بازار توج��ه کنند، افزود: 
بانک هایی که با ناترازی از لحاظ نقدینگی مواجه 
هس��تند باید تالش کنند تا اموال م��ازاد خود را 
واگ��ذار کنند تا نقدینگی مورد نی��از خود را برای 

اعطای تسهیالت تامین کنند.
رئی��س کل بانک مرکزی با اش��اره به جلس��ه 
تولیدکنندگان با رهبر معظم انقالب، یکی دیگر از 
انتظارات از بانک ها را نظارت بر مصرف تسهیالت 
دانس��ت و گفت: در این زمینه انتظار می رود که 
بانک ها نظارت جدی بر مصرف تسهیالت داشته 
باشند و بانک مرکزی نیز باید به صورت سیستمی 
بر مصرف تس��هیالت نظارت صحیح داشته باشد 
زیرا، از سیاس��ت های اصلی دولت و بانک مرکزی 
هدای��ت اعتبارات ب��ه تولید و بخش ه��ای مولد 

اقتصادی است. 
وی ادام��ه داد: یکی از برنامه های بانک مرکزی 
تقویت کفایت س��رمایه بانک هاس��ت که در این 
زمینه امیدواریم مصوبه شورای پول و اعتبار برای 
افزایش س��رمایه بانک ها بتواند به تقویت کفایت 
سرمایه بانک ها منجر ش��ود. از دیگر مواردی که 
بانک ها باید نسبت به رعایت آن توجه ویژه داشته 
باشند، رعایت نرخ س��پرده و تسهیالت است که 
معموال بیشتر شکایت ها از شبکه بانکی نیز در این 
زمینه اس��ت و اخیرا چندین ش��عبه در خصوص 
رعایت نکردن نرخ های مصوب به هیئت انتظامی 

ارجاع داده شده است. 
صالح آبادی درب��اره اجرای تکالی��ف بودجه ای 
توس��ط ش��بکه بانکی اظهار ک��رد: انتظ��ارات از 
بانک ه��ا برای پرداخ��ت وام های خ��رد چون وام 
ازدواج، مس��کن و ... باالس��ت و آن ه��ا باید منابع 
و نقدینگ��ی خ��ود را به گون��ه ای تنظی��م کنند 
 ت��ا بتوانن��د تکالیف قانون��ی را به نحو احس��نت 

انجام دهند.
رئی��س کل بانک مرک��زی اف��زود: از همکاران 
ش��بکه بانکی انتظار این است که مقررات ابالغی 
برای شبکه بانکی را رعایت کنند و در مواردی که 

متوجه می شوند اجرای مقررات با اشکاالت مواجه 
اس��ت، ای��رادات را به بانک مرک��زی برای اصالح 
پیش��نهاد دهند. عالوه بر ای��ن، در کمیته بانک 
مرکزی که مقررات تعیین می شوند درنظر داریم 
تا نخبگان بانکی نیز دراین کمیته حضور داش��ته 
باش��ند و از نظرات آن ها استفاده شود تا مقرراتی 

تصویب می شود که قابلیت اجرا داشته باشند. 
وی تاکید ک��رد: اخیرا در بح��ث وام های خرد 
مواردی مطرح شد که پرداخت آن ها تسهیل شود 
و بانک مرکزی نیز به دنب��ال اجرای این موضوع 
اس��ت و پرداخت وام بدون ضام��ن به این معنی 
نیس��ت که س��رفصل جدیدی برای پرداخت وام 
جدید تعریف شده بلکه در چارچوب ضوابط باید 
شرایط پرداخت وام های خرد بدون ضامن صورت 
بگیرد. البته در راستای پرداخت تسهیالت بدون 
ضامن باید به افزایش ریسک بانک ها نیز توجه شود 
و نباید پرداخت این وام بانک ها به ریسک پذیری 

بانک ها لطمه بزند. 
صالح آبادی خاطرنش��ان کرد که از سوی بانک 
مرکزی تا پایان سال بسته ای از تسهیالت خرد با 
تضامین سهل تر و با رتبه اعتباری مناسب تهیه و 

ابالغ می شود.

راهکار رئیس بانک مرکزی برای تامین نقدینگی بانک ها
به جای استقراض از بانک مرکزی، 

اموالتان را بفروشید
وزیر اقتصاد خبر داد:

واریز سود ۵۵۰ هزار 
 تومانی سهام عدالت 

تا آخر اسفند
وزیر ام��ور اقتصادی و دارای��ی از واریز 
حدود 550 هزار تومان سود سهام تا آخر 

اسفند به حساب سهامداران خبر داد.
به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی 
در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت: 
حدود 550 هزارتومان سود سهام عدالت 
س��ال قبل تا پایان اسفندماه به دارندگان 

این واحدها پرداخت می شود.
وی ادامه داد: بخش��ی از س��ود هم در 
قال��ب افزایش س��رمایه ب��ه دارایی مردم 

افزوده خواهد شد.

رییس سازمان بورس اعالم کرد؛
 تخصیص مشوق هایی

 برای توزیع سود در سجام 
برای ناشران

ریی��س س��ازمان ب��ورس از تخصیص 
مشوق های مالی برای شرکت هایی که به 
موقع س��ود سهامشان را از طریق سامانه 

سجام تقسیم می کنند، خبر داد.
به گزارش صدا و س��یما، مجید عشقی 
پس از جلس��ه شورای عالی بورس امروز، 
در جم��ع خبرن��گاران از اع��الم آمادگی 
س��ازمان بورس برای راه ان��دازی کانون 
حمایت از حقوق س��هامداران خرد خبر 

داد.
رییس سازمان بورس همچنین از ایجاد 
طرح های تش��ویقی برای شرکت هایی که 
سود سهامش��ان را به موقع و بدون فوت 
وقت از طریق سامانه سجام به سهامداران 

خود ارائه می کنند خبرداد.
او تصری��ح کرد: ش��رکت هایی که برای 
پرداخت سود سهامشان از سامانه سجام 
به س��هامداران خود هم��کاری نمی کنند 

مشمول جریمه خواهند شد.

خبر

مدارکی که برای افتتاح 
حساب نیاز دارید

یک��ی از خدمات��ی که بانک ها به مش��تریان خود 
ارائه می دهند، افتتاح حساب است که بدین منظور 
مدارکی که متقاضیان باید همراه خود داشته باشند 
شامل کپی شناس��نامه و کارت ملی به همراه اصل 
آنها، کپی سند منزل یا قولنامه یا اجاره نامه دارای کد 

رهگیری به همراه اصل آن و ... می شود.
به گزارش ایس��نا، از جمله خدماتی که بانک ها به 
مشتریان خود ارائه می دهند، افتتاح حساب است که 
پیش از ای��ن برای بهره مندی از این خدمت صرفا با 
ارائه کپی کارت ملی خود می توانستید افتتاح حساب 
کنید اما در ماه های گذشته برخی از مشتریان اعالم 
کردند که بانک از آن ها برای افتتاح حساب عالوه بر 
اصل شناس��نامه و کارت ملی مدارک دیگری چون 
اصل سند ملک یا اجاره و کپی آن، گواهی اشتغال نیز 
می خواهند. این موضوع باعث شد تا در ذهن مردم این 
شائبه شکل بگیرد که تغییری در شرایط افتتاح حساب 
ایجاد شده است که پیگیری ها نشان داد که تغییری 
در شرایط افتتاح حساب بانک ها صورت نگرفته است 
و در راستای قانون مبارزه پولشویی، بانک ها ملزم به 
شناسایی دقیق محل سکونت مشتریان خود و اطالع 
از تمکن مالی آن ها برای اعتبارسنجی هستند که باید 
مدارکی چون سند ملک یا اجاره نامه و گواهی اشتغال 
را دریاف��ت کنند اما پی��ش از این بانک ها این بند از 
قانون را رعایت نمی کردند که اکنون با تاکیدات بانک 
مرک��زی بر اجرای بندهای قانون مبارزه پولش��ویی، 
برخی از بانک ها اقدام ب��ه اجرای دقیق این موضوع 
کرده ان��د و به مرور باق��ی بانک ها نیز بر دریافت این 
مدارک که پیش از این نیز در قانون ملزم به دریافت 
بودند، اهتمام بیشتری خواهند داشت. در این زمینه، 
گزارش های میدانی از برخی شعب حاکی از آن است 
که مدارک مورد نیاز برای افتتاح حساب که در شعب 
در دید و اطالع عموم قرار گرفته شامل مدارکی چون 
کپی شناسنامه تمام صفحات به همراه اصل آن، کپی 
کارت ملی جدید پش��ت و رو ب��ه همراه اصل آن )یا 
فیش ثابت کارت ملی(، کپی س��ند منزل یا قولنامه 
یا اجاره نامه دارای کد رهگیری به همراه اصل آن، در 
صورت نداش��تن تاییدیه پستی از اداره پست و کپی 
کارت پای��ان خدمت به همراه اصل ان )ویزه آقایان( 
است. البته ممکن اس��ت که مدارک درخواستی در 
ش��عب و بانک های دیگر متغیر و متفاوت باش��د اما 
عمده مدارکی که از متقاضیان برای افتتاح حس��اب 

درخواست می شود، شامل موارد ذکر شده است.

خبر

آگهی مفقودی برگ سبز و سند کمپانی
برگ س��بز وسند کمپانی )شناسنامه مالکیت و س��ند فروش کارخانه( مربوط 
به موتورس��یکلت دارای سیستم ش��هاب تیپ 1۲5cc به رنگ قرمز مدل 1393 
 1۲5D9314634***NE1 01۲4 و شماره تنهNE1139503 باشماره موتور
عادی و ش��ماره پالک 547 _ 46451 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. بروجرد

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای محمد علی عبدالی وکالتا از آقای هادی اش��گبار با تس��لیم دو برگ فرم 
استش��هادیه گواهی ش��ده ش��ماره 6070 مورخ 1400/11/9 دفتر اسناد رسمی 
ش��ماره ۲5 بروجرد مدعی میباشد که شش��دانگ پالک 6 فرعی از 1۲93 اصلی 
باقیمانده واقع در بخش 1 بروجرد ذیل دفتر ۲۲3 صفحه 55 ثبت 383۲8 شماره 
س��ند 6۲5538 صادر و تسلیم گردیده، مفقود شده است لذا باستناد تبصره یک 
الحاقی بماده 1۲0 آئین نامه قانون ثبت مراتب جهت اطالع عموم یک نوبت آگهی 
میشود اگر شخصی با نحوی از انحاء مدعی وجود سند مالکیت نزد خود میباشد 
می تواند اعتراض خود را کتبا پس از نشر آگهی بمدت ده روز به این اداره تسلیم 
نماید در غیر اینصورت پس از انقضاء مدت قانونی و اعالم گواهی س��ند مالکیت 

المثنی بنام مالک صادر خواهد شد.
آدرس ملک: بروجرد خیابان آیت اهلل کاشانی کوچه دالوندی آپارتمان 
نگین واحد 4
تاریخ انتشار: 1400/11/16
سید مهدی موسوی معاون مدیرکل و سرپرست اداره ثبت اسناد و 
امالک بروجرد

آگهی فقدان مدرک تحصیلی)نوبت دوم(
 مدرک تحصیلی اینجانب مریم آقارضی فرزند علی اصغر به ش��ماره شناسنامه  
156۲1 صادره از تهران در مقطع کارشناسی به شماره14861090۲143 مفقود 
گردیده اس��ت و فاقد اعتبار می باش��د از یابنده تقاضا می شود .اصل مدرک را به 
دانشگاه آزاد اسالمی واحد زاهدان به نشانی: زاهدان خیابان دانشگاه دانشگاه آزاد 

اسالمی ا سال نماید

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی برابر رای شماره های 1۲004494 
و 1۲004495 م��ورخ 1400٫11٫0۲ هیئ��ت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه 
ثبت ملک نکا تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضیان خانم طیبه مسلمی به شماره 
ملی 4999813947 فرزند عباس��علی و آقای محمد باقر شریعتی به شماره ملی 
4999595656 فرزند ابراهیم که هر دو نفر در 1 سهم مشاع از دو دانگ و ۲8 سیر 
مشاع عرصه به انضمام 1 سهم مشاع از ۲ سهم ششدانگ اعیانی یک قطعه زمین 
با بنای احداثی به مس��احت ۲31٫63 مترمربع  پالک ۲5 اصلی واقع در مازندران 
بخش 9 ثبت نکا به کالس��ه ه��ای 530٫99 و 531٫99 مالکیت از طریق فروش 
نامه دس��تدارمی بین همدیگر محرز گردیده لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود تا در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت ۲ ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ اعتراض دادخواس��ت اعتراض بر ثبت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
امیر خندان رباطی سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک نکا
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400٫11٫16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400٫11٫30
شناسه آگهی : 126۹۹56

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می و به اس��تناد تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر 
تحدی��د حدود پ��الک 351 فرعی از 41 اصلی واقع در قریه س��نگین ده  بخش 
11 به نام س��میه نیک پیکر نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
به مس��احت 191٫5۲ متر مربع طبق رای ش��ماره 140060310013018858 
مورخه 1400٫10٫0۲ هیات قانون تعیین تکلیف در س��اعت 10 صبح دوش��نبه 
مورخ��ه 1400٫1۲٫09 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. لذا از متقاضی و 

مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در 
محل وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی است در صورت عدم حضور متقاضی 
و یا نماینده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می تواند به استناد ماده ۲0 
قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون ظرف مدت 30 روز از تاریخ تس��لیم 
صورتمجل��س تحدید حدود اعتراض خود را بین اداره تس��لیم و ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توس��ط 
متقاض��ی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با 

رعایت مقررات ادامه می یابد.
عین اله تیموری ، رئیس ثبت اسناد و امالک شهر چمستان
تاریخ انتشار 1400٫11٫16
شناسه آگهی : 12716۸2

آگهی تحدید حدود اختصاصی حوزه ثبتی شهر چمستان
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می و به اس��تناد تبصره ماده 13 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون اخیرالذکر 
تحدی��د حدود پالک ۲34 فرعی از ۲8 اصلی واقع در قریه رمش��ی بخش 11 به 
نام حسن بستان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۲۲4٫۲1 مت��ر مرب��ع طب��ق رای ش��ماره 1400603100130۲046۲ مورخه 
1400٫10٫۲3 هیات قانون تعیین تکلیف در ساعت 9٫30 صبح یکشنبه مورخه 
1400٫1۲٫08 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. لذا از متقاضی و مالکین 
ام��الک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می ش��ود در وقت مقرر در محل 
وقوع ملک حضور بهم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی و یا 
نماین��ده قانونی آنان طبق ماده 15 قانون ثبت مل��ک مورد تقاضا با حدود اظهار 
شده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد معترضین می تواند به استناد ماده ۲0 
قانون ثبت و مواد 74 و 86 آیین نامه قانون ظرف مدت 30 روز از تاریخ تس��لیم 
صورتمجل��س تحدید حدود اعتراض خود را بین اداره تس��لیم و ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به واحد ثبتی مبادرت به تقدیم دادخواست به مرجع 
قضایی نمایند در غیر این صورت با ارائه گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت توس��ط 
متقاض��ی و یا نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات ثبتی با 

رعایت مقررات ادامه می یابد.
عین اله تیموری ، رئیس ثبت اسناد و امالک شهر چمستان
تاریخ انتشار 1400٫11٫16
شناسه آگهی : 12716۸5

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت  اراضی و ساختمانهای
 فاقد سند رسمی

نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می مص��وب 1390٫9٫۲0 و برابر رای ش��ماره 
140060310013019761 م��ورخ 1400٫10٫1۲ هی��ات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای/خانم آذر اصطهباناتی فرزند محمود نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 157٫۲4 مترمربع به ش��ماره پالک 
140 فرعی از 18 اصلی واقع در قریه کیابس��ر بخش یک خریداری شده از آقای/

خانم ذبیح اله حیدری مالک رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 
آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و 
محلی / سراسری در شهرها منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی 
که اشخاص ذی نفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار 
اولین آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواست 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 دادخواست به دادگاه عمومی محل را 
ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400٫11٫16
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400٫11٫30
شناسه آگهی : 1272370
عین اهلل تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

 آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت  اراضی و 

ساختمانهای فاقد سند رسمی
نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می مص��وب 1390٫9٫۲0 و برابر رای ش��ماره 
1400603100130176۲6 م��ورخ 1400٫09٫14 هی��ات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مستقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه و 
بالمعارض متقاضی آقای علی مهدوی فرزند حسین نسبت به ششدانگ یک قطعه 
باغ به مساحت 3813٫13 مترمربع به شماره پالک 139 فرعی از 18 اصلی واقع 
در قریه کیابسر بخش یک خریداری شده از آقای/خانم شعبان علی مهدوی مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت 
ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400٫11٫0۲
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400٫11٫16

شناسه آگهی : 1۲6309۲
عین اهلل تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت  اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاق��د س��ند رس��می مص��وب 1390٫9٫۲0 و برابر رای ش��ماره 
140060310013019769 م��ورخ 1400٫10٫13 هی��ات قانون تعیین تکلیف 
موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در واحد ثبتی چمستان تصرفات مالکانه 
و بالمعارض متقاضی آقای حبیب اله آدابی فرزند غالمرضا نس��بت به شش��دانگ 
ی��ک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 300٫11 مترمرب��ع که مقدار 40 
س��یر مش��اع عرصه وقف می باشد به ش��ماره پالک ۲95 فرعی از 15 اصلی واقع 
در قریه کچلده بخش یک خریداری ش��ده از آقای/خانم روح اله ابراهیمی مالک 
رسمی محرز گردیده است لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی 
در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق این روزنامه و محلی / سراس��ری در شهرها 
منتشر و در روستاها رای هیئت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذی نفع به آرای 
اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روستاها از 
تاریخ الصاق در محل تا دوماه اعتراض خود را اداره ثبت محل وقوع ملک تس��لیم 
و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت 
ب��ه اداره ثبت محل تحویل دهد که در این ص��ورت اقدامات ثبت موکول به ارائه 
حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا 
معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند مالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست.
تاریخ انتشار نوبت اول 1400٫11٫02
تاریخ انتشار نوبت دوم 1400٫11٫16
شناسه آگهی : 12630۹4
عین اهلل تیموری رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای س��یدابوالفضل گلشن حسینی   باستناد استشهادیه گواهی 
شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این 
اداره مراجعه نموده مدعی اس��ت سند مالکیت شش��دانگ پالک 641 فرعی از4 
اصلی بخش یک س��اوه که متعلق به وی میباشد بعلت سهل انگاری مفقود شده 
است با بررسی دفتر امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت دفتر1۲1صفحه  
61  بنام سیدابوالفضل گلشن امیرحسینیصادر و تسلیم شده است که دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد . لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه 
قان��ون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نس��بت  به تملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی  اعتراض کتبی خود را به این اداره تس��لیم نماید بدیهی اس��ت در صورت 

عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه س��ند مالکیت 
یا سند معامله رسمی نسبت بصدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی 

اقدام خواهد شد. ۲0۲3
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
 رئیس  ثبت اسناد شهرستان ساوه - خلیل شاه محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه  اقای کاظم ابراهیمی باس��تناد استشهادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 8996فرعی از۲38اصلی بخش ۲ 
ساوه که متعلق به وی میباشد بعلت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد س��ند مالکیت اولیه ذیل ثبت 314۲8صفحه  ۲۲4دفترامالک 
جلد174 بنام  کاظم ابراهیمی صادر و تسلیم شده است که دفتر امالک بیش از 
این حکایتی ندارد . لذا باس��تناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون 
ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت  به تملک مورد آگهی 
معامله ای انجام داده بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض 
کتبی خود را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض 
در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی 

نسبت بصدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد.
2026
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام
  رئیس  ثبت اسناد شهرستان ساوه- خلیل شاه محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه وراث محمداسماعیل مصدقی   باستناد استشهادیه گواهی شده منضم 
به تقاضای کتبی جهت دریافت س��ند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده مدعی اس��ت سند مالکیت ششدانگ پالک ۲1 فرعی از1اصلی بخش ۲ ساوه 
که متعلق به وی میباشد بعلت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر امالک 
معلوم ش��د سند مالکیت اولیه ذیل ثبت دفتر 3 صفحه  ۲93  بنام  محمداسماعیل 
مصدقیصادر و تسلیم شده است که دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد . لذا باستناد 
تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت آگهی ومتذکر 
میگردد هرکس نسبت  به تملک مورد آگهی معامله ای انجام داده بایستی ظرف مدت 
ده روز از تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم نماید بدیهی 
اس��ت در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و ی��ا وصول اعتراض بدون ارائه 
سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت بصدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به 

متقاضی اقدام خواهد شد. ۲0۲4
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام 
رئیس  ثبت اسناد شهرستان ساوه- خلیل شاه محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه آقای محمدحبیبی باس��تناد استش��هادیه گواهی شده منضم به 
تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه 
نموده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک 353 فرعی از99 اصلی بخش یک 
ساوه که متعلق به وی میباشد بعلت سهل انگاری مفقود شده است با بررسی دفتر 
امالک معلوم شد سند مالکیت اولیه ذیل ثبت دفتر۲۲5صفحه  113شماره ثبت 
بنام محمدحبیبی  صادر و تسلیم شده است که دفتر امالک بیش از این حکایتی 
ندارد . لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه قانون ثبت مراتب یک 
نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نسبت  به تملک مورد آگهی معامله ای انجام 
داده بایستی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این آگهی  اعتراض کتبی خود را به 
این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر و 
یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت بصدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. ۲0۲۲
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام
  رئیس  ثبت اسناد شهرستان ساوه- خلیل شاه محمدی

آگهی فقدان سند مالکیت 
نظر به اینکه ورثه مرحوم ابوالحس��ن حقانی باس��تناد استشهادیه گواهی شده 
منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره 
مراجعه نموده مدعی است سند مالکیت ششدانگ پالک ۲19فرعی از100اصلی 
بخش ۲ س��اوه که متعلق به وی میباش��د بعلت س��هل انگاری مفقود شده است 
با بررس��ی دفتر امالک معلوم شد س��ند مالکیت اولیه ذیل ثبت دفتر 50 صفحه  
489شماره ثبت  بنام  ابوالحسن حقانی صادر و تسلیم شده است که دفتر امالک 
بیش از این حکایتی ندارد . لذا باستناد تبصره یک اصالحی ماده 1۲0 آیین نامه 

قان��ون ثبت مراتب ی��ک نوبت آگهی ومتذکر میگردد هرکس نس��بت  به تملک 
مورد آگهی معامله ای انجام داده بایس��تی ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشار این 
آگهی  اعتراض کتبی خود را به این اداره تسلیم نماید بدیهی است در صورت عدم 
وصول اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند 
معامله رس��می نسبت بصدور سند مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام 

خواهد شد. ۲0۲5
رونوشت: ستاد اجرائی فرمان حضرت امام
  رئیس  ثبت اسناد شهرستان ساوه-خلیل شاه محمدی

))آگهی فقدان شناسنامه مالکیت خودروی سواری پژو 405 جی ال 
ایکس آی۸/1((

شناس��نامه مالکیت) برگ سبز(متعلق به خودروی س��واری پژو 405 جی ال 
ایکس آی 8/1 به رنگ خاکس��تری متالیک مدل س��ال 1388 به ش��ماره پالک 
73 ایران ۲53 ص 97 به ش��ماره موتور 1۲4880۲3383 و به ش��ماره شاس��ی 
NAAM01CA59K943495 بنام قمرباس��تان فرزند حس��ینعلی به شماره 
شناس��نامه 18۲5 و کد مل��ی 4۲50558096 مفقود گردی��ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.یاسوج

))آگهی فقدان سند کمپانی و شناسنامه  مالکیت خودروی سواری پژو 
))SLX-TU5 405

سند کمپانی و شناس��نامه مالکیت) برگ سبز(متعلق به خودروی سواری پژو 
SLX-TU5 405 ب��ه رنگ س��فید روغنی مدل س��ال 1395 به ش��ماره پالک 
49 ایران 6۲6 ج 1۲ به ش��ماره موتور 139B01۲5465  و به ش��ماره شاس��ی 
NAAM31FEXGR039078 بنام زواره احمدی فرزند علیرم به ش��ماره ملی 
4۲30150301 و شماره 7876 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

یاسوج 

آگهی فقدان سند مالکیت م.الف ۹12
به نام: سید حسن نواده قره سید 

به آدرس: شهرری 
با تسلیم یک برگ استشهاد مصدق به شماره 19979 – ۲۲ / 
07 / 1400 دفتر 467 تهران به ش��رح وارد به شماره 4035850 
مورخ 11 / 10 /  1400 اعالم نموده س��ند مالکیت ش��ش دانگ 
زمین به شماره 93 فرعی از 11۲ اصلی مفروز و مجزا شده از ۲۲ 
فرعی از اصلی مذکور قطعه 159 واقع در بخش 1۲ ناحیه 0۲ حوزه 
ثبت ملک شهرری استان تهران به مساحت 90 متر مربع ذیل ثبت 
133053 صفحات 53۲ و 534 دفتر 579 به نام کاظم کارشناس 
و شریک بالسویه سابقه ثبت و صدور دو جلد سند سه دانگی به 
ش��ماره چاپی  345937 و 345938  دارد س��پس مع الواسطه 
شش��دانگ طبق سند 1۲436مورخ 6 / 9 / 5۲ دفتر 35۲ تهران 
به سید حسن نواده قره سید منتقل شده است و سپس سه دانگ 
مش��اع از شش دانگ طبق س��ند 1۲914 مورخه 15 / 10 / 5۲ 
دفتر 35۲ تهران به حاج حسن پهلوان نشان منتقل شده است و 
طبق گواهی دفتر امالک در رهن نمیباشد که به علت نقل و انتقال 
 مفقود گردیده تقاضای صدور المثنی سند مالکیت نموده است .

لذا طب��ق ماده 1۲0 ایین نامه قانون ثب��ت مراتب در یک نوبت 
آگهی میش��ود تا هرکس نس��بت به ملک م��ورد آگهی معامله 
ای کرده یا مدعی وجد س��ند مالکیت نزد خود میباش��د باید تا 
ده روز پس از انتش��ار آگهی به ای��ن اداره مراجعه واعتراض خود 
را ضمن ارایه اصل س��ند مالکیت یا س��ند معامله تسلیم نماید 
واگ��ر ظرف مهلت مقرر اعتراض نرس��د ویا در ص��ورت اعتراض 
اصل سند مالکیت یا س��ند معامله ارایه نشود اداره ثبت المثنی 
 س��ند مالکی��ت را طبق مق��ررات ص��ادر وبه متقاضی تس��لیم

 خواهد کرد.
سید مهدی المعی رئیس واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری

س��خنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال 
1401 گفت: نمایندگان در نشست این کمیسیون 
به منظور جلوگیری از مالیات مضاعف و پرداخت 
مالیات توسط تحویل گیرنده کاالیی با الحاق یک 
بند به تبصره 7 الیحه بودجه سال آینده موافقت 

کردند.
به گزارش خانه ملت، رحیم زارع با بیان مطلب 
باال تاکید کرد: براین اس��اس به منظور حمایت از 
توسعه ابزارهای مالی و همچنین تسهیل معامالت 
ابزارهای مبتنی ب��ر کاال، مالیات بر ارزش افزوده 
کلیه کاالهایی که در قالب گواهی سپرده کاالیی 
در بورس های کاالیی کش��ور پذیرش می ش��وند، 

مادام��ی که در هر یک از بورس های کاالیی مورد 
مبادله قرار می گیرند، مشمول مالیات با نرخ صفر 
هستند؛ در حالیکه کاالی پشتوانه گواهی سپرده 
ماهیت��اً مش��مول مالیات بر ارزش افزوده باش��د، 
مالی��ات مذکور تنها یک مرتب��ه و در زمان تحویل 
فیزیکی کاال وصول خواهد ش��د و وظیفه پرداخت 
مالیات مذکور بر عهده تحویل گیرنده نهایی کاالی 
پش��توانه گواهی س��پرده کاالیی است. سخنگوی 
کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه سال 1401 گفت: 
نمایندگان این کمیس��یون با هدف حمایت و رونق 
ب��ورس و جلب اعتماد عمومی، م��واردی را مصوب 
کردند. رحیم زارع در تش��ریح مصوبات صبح امروز 

چهارشنبه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه 1401، 
افزود: نمایندگان در این نشست به منظور جلوگیری 
از مالیات مضاعف و پرداخت مالیات توسط تحویل 
گیرن��ده کاالیی با الحاق یک بند به تبصره 7 الیحه 
بودج��ه س��ال آینده موافق��ت کردند. س��خنگوی 
کمیس��یون تلفیق الیحه بودجه تصریح کرد: براین 
اس��اس به منظور حمایت از توس��عه ابزارهای مالی 
و همچنین تس��هیل معام��الت ابزارهای مبتنی بر 
کاال مالیات بر ارزش اف��زوده کلیه کاالهایی که در 
قالب گواهی سپرده کاالیی در بورس های کاالیی 
کش��ور پذیرش می ش��وند، مادامی که در هر یک 
از بورس ه��ای کاالیی مورد مبادله قرار می گیرند، 

مش��مول مالیات با نرخ صفر هستند. زارع تاکید 
کرد: در صورتی که کاالی پشتوانه گواهی سپرده 
ماهیت��اً مش��مول مالیات بر ارزش افزوده باش��د، 
مالی��ات مذکور تنها یک مرتبه و در زمان تحویل 
فیزیکی کاال وصول خواهد شد و وظیفه پرداخت 
مالی��ات مذکور ب��ر عهده تحویل گیرن��ده نهایی 

کاالی پشتوانه گواهی سپرده کاالیی است. 

س�خنگوی کمیس�یون تلفیق الیحه بودجه س�ال ۱۴۰۱ اعالم کرد:
رفع ابهام از مالیات بر ارزش افزوده گواهی سپرده کاالیی
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اجتماعی 
گردشگری س��الجقه گفت: رودخانه کرج تبدیل به مکانی برای رانت خوار ها ش��ده بود که با قدرت در 

حال تخریب است.
باشگاه خبرنگاران جوان - رئیس سازمان محیط زیست به مناسبت روز جهانی تاالب ها گفت: 
وظیفه ما حفظ و نگهداری تاالب اس��ت، امنیت غذایی نباید منجر به نابودی محیط زیس��ت 
کش��ور شود، غالب مخربین محیط زیس��ت کشور باید جستجو و با آن ها برخورد شود، امروز 

محیط زیست کشور به عدم تعادل رسیده است، این دولت شعار محیط زیستی ندارد.
به گفته معاون رئیس جمهور از  4۲ نوع تاالب در جهان 41 نوع تاالب در ایران وجود دارد. 

تاالب ها 1٪ منابع آبی را تشکیل میدهند، اما تعداد زیادی در جهان را غذا میدهند.
س��الجقه گفت: تاالب های دنیا بیش از 1 میلیارد ش��غل آفرینی کرده اند و ۲ میلیارد نفر از 

تاالب ها غذا میخورند.

رئیسسازمانمحیطزیست:تمامساحلهایکشوربایدرفعتصرفشود

این روزها مهم ترین دغدغه مردم کش��ور مسأله 
گران��ی های کااله��ای مورد نیاز اس��ت. هر چند با 
تغییر برخی معادالت در زمینه سیاس��ت خارجی و 
وعده هایی که دولت ومجلس برای بهبود وضعیت 
معیش��تی مردم می دهد مردم نس��بت به گذشته 
امیدواری بیشتری دارند اما این امیدواری تا زمانی که 
تأثیر مستقیم و ملموس روی زندگی معیشتی مردم 
نداشته باشد پایدار نخواهد بود. سیستم اقتصادی که 
روی خام فروش��ی و مناسبات رانتی استوار باشد از 
یک طرف ان��دازه اقتصاد را کوچک تر می کند و از 
سوی دیگر جایگاه نس��بی اقتصاد ایران را در نظام 

جهانی با سقوط همراه می کند.
مونا ربیعیان/ مسأله حیاتی این است که یک فقر 
فراگیر و گس��ترده را در کش��ور اجتناب ناپذیر می 
کند. در شرایطی که اقتصاد کشور در وضعیت رانت 
خواری،خام فروشی و فقرزا قرار داشت شوک تحریم 
های خارجی نیز شکنندگی های گذشته را تشدید 
کرده اس��ت. گزارش های رسمی وزارت کار بیانگر 
این است که در اثر بروز موج تحریم ها پنج میلیون 
نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شده است. از سوی 
دیگربحران های اقتصادی به صورت مستقیم روی 
افزایش آمار طالق و خودکشی در کشور تأثیرگذار 
بوده و میزان طالق و خودکشی را بیشتر از گذشته 
کرده است.افزایش طالق و خودکشی نیز پیامدهای 
اجتماع��ی و اقتصادی خاص خود را به همراه آورده 

است.
افزایش 6۸ درصدی قیمت برنج ایرانی

بررسی گزارش جدید مرکز آمار ایران در رابطه با 
وضعیت قیمت برنج نیز نشان می دهد که برنج ایرانی 
در دی ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل 68.5 
درصد گران شده در حالی که در سال جاری تاکنون 
چنین درصد افزایش قیمتی برای برنج ثبت نشده 
بود. بر اس��اس این گزارش هر کیلو برنج ایرانی که 
در دی ماه پارسال به طور متوسط 33.7 هزار تومان 
قیمت داش��ته در آذرماه س��ال جاری به 51.6 هزار 
تومان رسیده اس��ت، اما در دی ماه متوسط قیمت 

ت��ا 57 هزار تومان پیش رفته و حتی تا بیش از 64 
هزار تومان هم نرخ رسمی برای آن ثبت شده است.

برنج ایرانی نس��بت به آذرماه امس��ال بیش از 10 
درصد گران شده است.

برنج خارجی ۲1 درصد گران شد
اما در رابطه با وضعیت قیمت برنج خارجی نیز در 
دی ماه پارسال هر کیلو به طور متوسط ۲3.7 هزار 
تومان بوده و در آذرماه امسال به متوسط تا 30 هزار 
تومان رس��یده است. در دی ماه برنج خارجی در هر 
کیلو به طور متوس��ط بیش از ۲8.8 هزار تومان و تا 

33.3 هزار تومان هم قیمت خورده است.
بر این اس��اس برنج خارجی وارداتی نسبت به آذر 
ماه 3.4 و درمقایس��ه با دی ماه پارسال ۲1.8 درصد 

افزایش قیمت دارد.
گفتنی اس��ت که واردات برنج با ارز نیمایی انجام 
می ش��ود و در 9 ماهه امسال حدود یک میلیون تن 
ب��ه ارزش بیش از 818.8 میلی��ون دالر واردات آن 

انجام شده است.
لطفعلی بخشی، عضو هئیت علمی دانشکده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی: توزیع سنتی 

یکی از دالیل گرانی کاالهای اساسی
لطفعلی بخش��ی، عضو هئیت علمی دانش��کده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در خصوص اینکه 
چ��را قیمت محصوالت در منطق��ه های مختلف با 
یکدیگر متفاوت از به خبرنگار ما گفت: اینکه قیمت 
ها منطقه با منطقه دیگر فرق داش��ته باش��د امری 
طبیعی اس��ت چرا که هزینه ه��ای حمل و نقل در 
مناطق با یکدیگر مختلف است از طرفی مغازه باالی 
شهر هزینه بیش��تری دارد تا پایین شهر آب و برق 
هم به صورت یکسان برای مغازه های منطقه تعریف 
نشده اس��ت بنابراین این تفاوت قیمت ها طبیعی 
می باشد. وی دربار سیستم توزیع کاالهای اساسی 
اظهارداشت:از طرفی سیستم توزیع کشور ما سیستم 
سالمی نیست ، گروه ایی هستند بین تولیدکنندگان 
و مصرف کننده که هرکدام سودخودش��ان را برای 
کااله��ا در نظ��ر می گیرن��د به طور مث��ال کاالی 

کش��اورزی از شهرستان تا به اس��تان ها برسد باید 
اول به میدان برود بعد از آنجا توزیع ش��ود بنابراین 
اون مغازه های میدان هم دنبال س��ود خود هستند 
پس روی محصول کشاوری قیمت گذاری می کنند 
وقتی هم به مغازه ها پخش می ش��ود هم مغازه دار 
دنبال سود خود مبلغیرا روی اون محصول می گذارد 
تا به مش��تری بدهد بنابراین این افزایش قیمت به 
وجود می آید درصورتی که کاالهایی که بدن واسطه 
به دست مصرف ننده میرسد قیمت کمتری دارد تا 

کاالهای واسطه ای.
این عضو هئیت علمی دانش��کده اقتصاد دانشگاه 
عالمه طباطبایی درباره اینکه سیس��تم سنتی باید 
تغییر کند تا قیمت کاالها کاهش��ی شود بیان کرد: 
اگر به خواهیم سیستم توزیع سنتی که وجود دارد را 
تغییر دهیم نیاز به عوامل زیادی است که در دولت 
ها انگیزه ای برای اینکه سیستم توزیع را تغییر دهیم 
وجودندارد و این سیستم سنتی باعث می شود که 
کاالها با قیمت های مختلف به دست مصرف کننده 

برسد
آیا بازار شب عید قابل کنترل است؟

علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به 
اینکه دولت برای بازار شب عید باید تمهیدات ویژه 
بیندیشد، اظهار داشت: طی چند سال اخیر قیمت 
کاال های اساس��ی و مایحتاج ضروری مردم چندین 
برابر شده این در حالی است، که در در شب عید نیز 
قیمت ها به دلیل افزایش تقاضا باال می رود، بنابراین 
دولت باید با یک برنامه ریزی مناسب جلوی این کار 

را بگیرد.
وی افزود: اصوالً در این س��ال ها در کشور کمبود 
کاال وجود نداش��ته، اما متاسفانه نظام توزیع کاال و 
سیستم قیمت گذاری مشکل اصلی است که باعث 
شده در برخی اوقات شاهد کمبود کاال مانند اتفاقی 

ک��ه برای روغن رخ داد، باش��یم، اما قطعا اگر دولت 
بتواند مدیریت درستی داشته باشد، این قضایا تکرار 

نخواهد شد.
قنبری با اشاره به اینکه دولت برای مدیریت بازار 
شب عید باید چند اقدام را انجام دهد، ادامه داد: برای 
مدیریت بازار کاال های اساسی در وهله اول باید تورم 
کنترل ش��ود، با توجه به وضعیتی که امروز کش��ور 
اقتصاد با آن روبرو اس��ت، کنترل تورم تنها در سایه 
احیای برجام و جبران کسری بودجه از راه های غیر 
تورمی خواهد بود، این در حالیست که در چند سال 
گذشته چاپ پول و انتشار اوراق دولتی، تورم زیادی 
را خلق کرده است. این اقتصاددان خاطرنشان کرد: در 
وهله دوم نیز دولت نباید مدام قیمت کاال ها اساسی 
را گران کند، این سیاست که به بهانه افزایش هزینه 
تولید، قیمت تمام ش��ده محصوالت برای مردم نیز 
باالتر برود، به طور قطع باعث افزایش تورم می شود، 
دولت به جای این کار باید تمهیداتی را بیندیشد که 
هزینه تولید کاال در کشور کاهش پیدا کند، در غیر 
این صورت ما بازهم با افزایش قیمت های بیشتری 
روبرو خواهیم بود، بنابراین سیاست گذاری در حوزه 
تعیین قیمت کاال های اساس��ی باید مورد بازنگری 

جدی قرار گیرد.
قنب��ری بیان کرد: در وهله س��وم نیز نظام توزیع 
کاال در کش��ور باید با اصالحات اساسی روبرو شود 
تا بتوان کاال را به صورت مویرگی و بدون واسطه به 
مردم عرضه کرد، در حال حاضر متاسفانه کاال ها به 
اصطالح چندین دست می چرخد و هر داللی کاال را 
با قیمت بیشتری به دست بعدی می دهد، اگر کاال ها 
در یک سیس��تم مکانیزه عرضه شود، شاهد کاهش 
هزینه تمام شده کاال برای مصرف کننده خواهیم بود 
که این موضوع می تواند در کاهش هزینه مردم بسیار 

موثر باشد. 

گزارش تحلیل اقتصاد پویا از افزایش بی سرو صدای 
کاالی اساسی در یک ماه مانده به نوروز:
گرانی دغدغه اصلی مردم

گرانی رکورد ۱۰ ساله را شکاند 

رئیس سازمان حج و زیارت با اشاره به تالش 
های دست اندرکاران برای زیارت آسان، ارزان و 
با کیفیت، از کاهش قیمت بسته های سفرهای 

زیارتی به سوریه خبر داد.
به گزارش مهر، علیرضا رشیدیان، در نشست 
ش��ورای مدیران س��ازمان حج و زیارت با اشاره 
به پیش ثبت نام سفرهای زیارتی سوریه که از 
چهارش��نبه گذشته آغاز شده است، گفت: طی 
این مدت بیش از 4 هزار 700 نفر پیش ثبت نام کرده اند. رئیس س��ازمان حج و زیارت عنوان 
کرد: دس��ت اندرکاران ذیربط هر چه س��ریع تر اقدامات مربوط به هماهنگی و نام نویس��ی این 
متقاضیان را انجام می دهند تا امور اعزام توأم با عزت، کرامت، امنیت و سالمت این متقاضیان 
سفر سوریه و زیارت حرم های مطهر حضرت زینب و حضرت رقیه سالم اهلل علیها انجام شود.

رشیدیان با بیان اینکه طی مدت راه اندازی سفرهای زیارتی سوریه دست اندرکاران تالش خود را 
برای کاهش هزینه ها انجام داده اند، اظهار کرد: خوشبختانه با هماهنگی های صورت گرفته هزینه 
س��فرهای 4 ش��ب به رقم 8 میلیون و 350 هزار تومان و 3 ش��ب به 7 میلیون و 96۲ هزار تومان 
کاهش یافته است؛ ضمن آن که بسته سفر هفت روزه به سوریه نیز مدنظر قرار دارد. وی تاکید کرد: 
برای س��فرهای سوریه و عتبات عالیات در ایام ماه مبارک رجب و شعبان برنامه ریزی الزم صورت 
گیرد تا مشتاقان زیارت به اعتاب مقدسه از این ایام پربرکت بهره معنوی الزم را کسب کنند؛ ضمن 
اینکه برای سفرهای نوروزی عتبات عالیات که بزودی نام نویسی آن آغاز می شود نیز برنامه ریزی های 
الزم در دس��ت انجام است. رشیدیان در خصوص سفر به عتبات عالیات در ایام ماه مبارک رمضان 
نیز تصریح کرد: تمهیدات و بس��ته های سفری برای اقامت 10 روزه زائران نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد تا زائران ضمن بهره مندی از فیوضات ماه رمضان امکان زیارت اعتاب مقدسه را داشته باشند و 
بهره معنوی الزم از این فرصت کسب نمایند. وی در ادامه بر ضرورت ارائه خدمات درمانی و پزشکی 
مناسب به زائران عتبات عالیات تاکید کرد و خواستار هماهنگی بیشتر میان دست اندرکاران امر شد 
تا خدماتی مطلوب و با کیفیت ارائه شود.  رئیس سازمان حج و زیارت در این نشست ضمن تبریک 
آغاز ایام اهلل دهه مبارک فجر، یاد و خاطره امام راحل و شهدای انقالب اسالمی و هشت سال دفاع 
مقدس را گرامی داش��ت و تاکید کرد: باید تمامی تالش خود را برای اعتالی ارزش ها و آرمان های 

انقالب و انتقال آن به نسل های دیگر به کار ببندیم.

رئیس س��ازمان ملی پ��رورش اس��تعدادهای 
درخشان گقت: قبل از انقالب تنها ۲ مدرسه در 
تهران برای استعدادهای درخشان داشتیم در حالی 
که اکنون حدود 680 مدرس��ه در سراسر کشور 
داریم و تعداد مدال آوران  المپیادهای جهانی به 
ویژه در حوزه دختران و در شهرس��تان های کم 

برخوردار، پیشرفت خوبی داشته است.
به گزارش ایس��نا، الهام یاوری در مراسم تقدیر 

از تالش های علمی دانش آموزان مدارس اس��تعدادهای درخشان، برگزیده در سطح ملی و جهانی 
و فعالیت ه��ای پژوهش مح��ور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برنامه امروز تجلی��ل از مدال آوران 
المپیادهای علمی و برگزیدگان کنگره قرآن کریم و برگزیدگان جشنواره خوارزمی بود که در یک 
مراسم واحد انجام شد که از جمله پیام های این برنامه این است که ما به تمام فعالیت های علمی و 

فرهنگی و هنری در سمپاد اهمیت می دهیم. 
وی ادامه داد: ما برای شکوفایی بچه ها در تمام ابعاد ارزش قائل ایم و تمام بچه های کشور اسالمی 
ایران عزیزان دل ما هس��تند و خواه این دانش آموزان در مدارس س��مپاد تحصیل کنند و خواه در 
مدارس بیرون از سمپاد تحصیل کنند، ما مسئول شکوفایی آنها هستیم. در واقع ما تمام این بچه ها 

را صاحبان استعدادهای درخشان می دانیم و مقیدیم که خدمات خود را به اینها ارائه دهیم. 
رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان با بیان اینکه برنامه های توانمندسازی مدیران 
و معلمان مدارس اس��تعدادهای درخشان را در دس��ت اقدام داریم، افزود: از سوی دیگر برنامه های 
متمرکز کش��وری برای ارائه محتواهای فاخر در استان ها و نهایتا آزمون پایش تحصیلی بچه ها هر 
شش ماه یک بار را در دست اقدام داریم تا به این بچه ها کمک کند که مسیر را به درستی طی کنند.  
به گفته رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان، این سازمان در سال گذشته تالش هایی 
را در راس��تای تشویق بچه های کم بضاعت کشور به حضور در آزمونهای ورودی این مدارس انجام 

داده است. 
یاوری با بیان اینکه در یک س��ال گذش��ته تالش های متفاوتی در سه حوزه المپیادهای علمی، 
جشنواره ها و کنگره ها و فعالیت های فرهنگی و تربیتی سازمان ملی استعدادهای درخشان انجام شد، 
اظهار کرد: در حوزه المپیادهای علمی تالش شد تغییرات ساختاری و شکلی در برخی کمیته های 

علمی رخ دهد تا کم انگیزگی های گذشته جبران شود. 

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد؛
کاهش قیمت سفر زیارتی به سوریه 

رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان خبر داد
برگزاری آزمون پایش تحصیلی دانش آموزان، هر ۶ ماه یکبار

وزیر آموزش و پرورش درباره مهاجرت نخبگان 
از جمله جوان��ان دارای م��دال در المپیادهای 
علمی، گفت: بس��یاری از این دانش آموزان در 
کشور هستند و بسیاری هم از کشور می روند و 
پس از مدتی باز می گردند، در واقع هویت ملی 
در بین این بچه ها هس��ت و خیلی نباید در این 
امر تاریک نمایی کنیم چراکه ش��اهد بازگشت 

بسیاری از این عزیزان بوده ایم.
به گزارش ایس��نا، یوس��ف نوری در مراس��م 
تقدیر از تالش های علمی دانش آموزان مدارس 
استعدادهای درخشان، برگزیده در سطح ملی و 
جهانی و فعالیت های پژوهش محور و در جمع 
خبرنگاران درباره اهمیت جلوگیری از مهاجرت 
بی بازگشت نخبگان، اظهار کرد: باید نسبت به 
جدی بودن مس��ئولیتمان نس��بت به نگهداری 
دانش آموزان نخبه توجه کنیم و مسئوالن این 

ام��ر را در اولویت کار خود قرار دهند.  اخیرا نیز 
معاونت علمی ریاست جمهوری مصوبه ای را در 
هیات دولت به منظور لحاظ کردن مشوق هایی 

برای این افراد داشته است. 
وی ادام��ه داد: از س��وی دیگ��ر باید فرهنگی 
ایج��اد کرد تا نخبگان بدانن��د آنچه را که برای 
مملک��ت خود انجام دهند بهتر از رفتن و انجام 

همان امور در کشورهای دیگر است. 
وزیر آموزش و پرورش ایجاد زمینه مناس��ب 
برای ش��کوفایی استعدادهای این دانش آموزان 
نخبه  را از جمله اقدام��ات وزارتخانه برای آنها 
دانست و ادامه داد: این ارتباط صمیمی و نزدیک 
بین مرکز آموزش استعدادهای درخشان و بنیاد 
نخب��گان وج��ود داره و می تواند بعدها منجر به 

فراهم شدن تسهیالتی برای این افراد شود. 
ن��وری در بخش دیگر س��خنان خ��ود با بیان 

اینکه امروز از بی��ش از 300 نفر از برگزیدگان 
کنگ��ره قران��ی دانش آم��وزان اس��تعدادهای 
درخشان و برگزیده جشنواره جوان خوارزمی و 
دانش آموزان المپیادهای علمی تجلیل به عمل 
آمد، تصریح کرد: این دانش آموزان همان دانش 
آموزانی اند که با ایجاد شرکت های دانش بنیان 
و با حضور در مراکز پژوهش��ی به سرمایه های 
این کش��ور ارزش مضاعفی خواهند داد. ما نیز 
باید  در جامعه زمینه حضور و بروز این افراد را 

به خوبی فراهم کنیم. 
وی هنچنین درباره ضرورت منس��جم شدن 
باش��گاه دانش پژوهان جوان، گفت: اساس��نانه 
باش��گاه دانش پژوهان چوان بای��د تدوین و به 
عن��وان یک موتور مح��رک برای ای��ن عزیزان 
فعالیت خ��ود را منس��جم تر تداوم بخش��د تا 
بتوانیم واحدهای این باش��گاه را در اس��تان ها 

تقویت کنیم و عدالت آموزشی و تربیتی مد نظر 
را برای دانش آموزان شهرستانی فراهم کنیم. 

ن��وری در پایان س��خنان خود درب��اره "طرح 
ش��هاب" توضی��ح داد: طرح ش��هاب یک طرح 
اس��تعدادیابی اف��راد برت��ر و س��رآمد اس��ت و 
فعالیت های خوبی در طول سالیان برایش انجام 
شده و نیازمند تبدیل به یک سکوی جامع است 
که پلتفرم��ی را برایش طراحی کنیم تا بتوانیم 
به صورت هوش��مند دانش آم��وزان را به مراکز 
تخصصی اعم از مدارس خود و یا مراکز تخصصی 
بیرونی در حوزه های مختلف هدایت کنیم. این 
اقدام خویی اس��ت که از دوره ابتدایی و حتی از 

دوره پیش از دبستان باید انجام شود.

وزیر آموزش و پرورش:
درباره مهاجرت نخبگان تاریک نمایی نکنیم؛ بسیاری به کشور بازمی گردند

 سرپرست مرکز روابط عمومی
وزارت بهداشت اعالم کرد

همنوایی کامل کمیته علمی 
و ستاد ملی مقابله با کرونا

سرپرس��ت مرکز روابط عمومی و اطالع 
رسانی وزارت بهداشت، با اشاره به همنوایی 
کامل کمیته علمی و س��تاد ملی مقابله با 
کرونا، در عین حال انتشار مطالبی به نقل 
از وزیر بهداش��ت پیرام��ون عدم تصویب 
برخی پیشنهادات مطرح شده را برداشت 

سلیقه ای و نادرست خواند.
به گزارش ایسنا، محمد هاشمی با اشاره 
به آنچه که »همنوایی کامل کمیته علمی 
و س��تاد ملی مقابله با کرونا«، خواند، هر 
گونه ادعای��ی خارج از ای��ن مطلب را رد 

کرد.
وی گفت: حفظ س��المت مردم پیوسته 
به عنوان مهم ترین اولویت دولت با جدیت 
دنبال ش��ده و تمامی تصمیمات در ستاد 
مل��ی مقابله با کرونا با اس��تناد به نظرات 
و توصیه های متخصص��ان در کمیته های 
علم��ی و تخصصی متعدد و در هماهنگی 
کام��ل و همدل��ی و همکاری مش��ترک 
اعضای این س��تاد اتخ��اذ و اجرا می گردد 
و مطالب��ی که ب��ه نقل از وزیر بهداش��ت 
پیرامون عدم تصویب برخی پیش��نهادات 
مطرح شده، برداشت سلیقه ای و نادرست 
است و هدفی جز تمرکز زدایی از خدمت 

رسانی مسئوالن ندارد.
بنابر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشت، 
وی گفت: با توجه به ورود کش��ور به موج 
شش��م کرونا و لزوم جلوگیری از تخریب 
آرام��ش روانی و تش��ویش اذهان عمومی 
و همچنین اهمیت اطالع رس��انی صحیح 
در راستای تشویق آحاد جامعه به رعایت 
ش��یوه نامه های بهداش��تی و مشارکت در 
واکسیناس��یون، از تمامی فعالین محترم 
رس��انه ای و فضای مجازی انتظار می رود، 
با نگاهی دغدغه مند و مسئوالنه نسبت به 
سالمت مردم، پیش از نشر و بازنشر اخبار، 
از صحت مطالب اطمینان حاصل نمایند.

نشانه ای از کووید که 
نادیده گرفته می شود

اگرچه کارشناس��ان بر ای��ن باورند که 
س��ویه اُمیکرون باعث بروز عالئم خفیف 
بیماری می ش��ود اما هن��وز این نگرانی 
وج��ود دارد که افزایش م��وارد ابتال می 
تواند مش��کل بزرگی را برای گروه های 

ارائه دهنده خدمات درمانی ایجاد کند.
به گزارش ایس��نا، همچنین حتی اگر 
)امیکرون(  س��ویه جدید کروناوی��روس 
عالئم و نش��انه های مش��ابه با سویه های 
قبلی را داشته باش��د، شواهد فزاینده ای 
وجود دارد که نش��ان می دهد این سویه 
همچنی��ن می توان��د باعث ایج��اد یک 
عالم��ت غیرقاب��ل انتظ��ار در بی��ن این 

بیماران شود.
نتای��ج تحقیق��ات متع��دد محققان و 
متخصصان پزشکی حاکی از آن است که 
سرگیجه یا احساس سبکِی سر می تواند 
ی��ک عالمت هش��دار دهن��ده از ابتال به 
س��ویه اُمیکرون باشد. مطالعه ای که ماه 
گذش��ته در ایاالت متحده منتش��ر شد، 
حاکی از آن است که شیوع سرگیجه در 
بس��یاری از بیماران مبتال به کووید-19 

وجود دارد.
همچنین در مطالعه ای که پیش از این 
در سپتامبر ۲0۲0 منتشر شد، به وجود 
س��رگیجه به عن��وان یک نش��انه بالینی 
کووید-19 اش��اره کرده بود. محققان در 
عین حال تاکید کرده اند س��رگیجه یک 
عالمت ش��گفت انگیز از بیماری نیس��ت، 
زی��را این عارضه مدت ها ب��ا عفونت های 

ویروسی همراه بوده است.
ب��ه گزارش ایس��نا به نق��ل از مدیکال 
دیلی، فهرست رس��می از عالئم و نشانه 
های شناس��ایی ش��ده کووی��د در مرکز 
کنترل و پیش��گیری از بیماریهای ایاالت 
متح��ده )CDC( ش��امل س��رگیجه یا 
احس��اس سبکی سر نمی ش��ود. در این 
فهرست به س��ردرد و حالت تهوع اشاره 
شده، اما احساس ضعف یا بی ثباتی ذکر 

نشده است.
از آنجاییکه این عالمت به عنوان نشانه 
مش��خصه کووید-19 شناخته نمی شود، 
پزش��کان تمای��ل دارند ای��ن عالمت را 
نس��بت به سایر نشانه های عفونت نادیده 
بگیرن��د. ام��ا اکنون که س��ویه اُمیکرون 
ای��ن عالم��ت را در اکثر بیم��اران ایجاد 
می کن��د، متخصصان تاکی��د دارند که 
 عالئم دیگر مانند س��بکی سر نیز جدی

گرفته شود.

خبر

عزم جدی برای راه اندازی 
 پایانه جدید شرق تهران

در سال آینده
ط��ی جلس��ه و بازدید مدیران ارش��د 
ش��هرداری تهران از پ��روژه پایانه جدید 
شرق، مشکالت ناشی از توقف پنج ساله 
پروژه و راهکارهای مربوط به بهره برداری 
از پایانه در شش ماهه نخست سال 1401 
مورد بررسی و تصمیم گیری قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، در بازدید از پایانه جدید 
ش��رق تهران و جلس��ه مربوط به بررسی 
مش��کالت و راهکارهای راه ان��دازی این 
پایانه چهار تن از معاونان ش��هردار تهران 
شامل سید مجتبی شفیعی، معاون حمل 
و نقل و ترافیک، حس��ین نظری، معاون 
هماهنگی و امور مناطق، عباس شعبانی، 
معاون فن��ی و عمرانی، ج��الل بهرامی، 
معاون خدمات ش��هری و محیط زیس��ت 

شهرداری تهران حضور داشتند.
هم چنی��ن در این مراس��م چند تن از 
مدی��ران ارش��د معاونت حم��ل و نقل و 
ترافی��ک از جمل��ه مهدی وح��دت کار، 
و  پایانه ه��ا  س��ازمان  مدیرعام��ل 
پارک س��وارها، بهرام نکاحی، سرپرس��ت 
شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه، 
عل��ی ام��ام، مدیرعام��ل ش��رکت مترو، 
مهدی اسماعیل بگی، مدیرعامل سازمان 
مدیریت و نظارت بر تاکس��یرانی ش��هر 
ته��ران، عل��ی احمدی، ش��هردار منطقه 
13، حس��ین رضا ش��هیدزاده، مش��اور و 
مدیر دفتر، احمد کارگر، مش��اور معاونت 
و محمد امیرآبادی، مدیرکل برنامه ریزی 
و توس��عه ش��هری معاونت حمل ونقل و 

ترافیک حضور داشتند.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری 
تهران در این مراس��م گف��ت: پیرو تاکید 
شهردار محترم تهران مبنی بر راه اندازی 
و بهره ب��رداری از پایانه جدید ش��رق در 
س��ال آینده، برنامه بازدید از این پایانه و 
بررسی مشکالت آن را در دستور کار قرار 

دادیم.
س��ید مجتب��ی ش��فیعی با تقدی��ر از 
پیگیری س��ازمان پایانه ها و پارک سوارها 
درخصوص تش��کیل جلسات تاکید کرد: 
به منظور بررس��ی وضعیت پایانه ش��رق 
جدید و تصمیم برای شروع مجدد پروژه 
بعد از نزدیک به پنج سال توقف، مواردی 
همچون نحوه تأمین مالی پروژه و خرید 
تجهیزات اولیه، ارایه برنامه برای ساخت 
و راه ان��دازی خط مترو و ایس��تگاه پایانه 
جدی��د ش��رق، اس��تفاده از ظرفیت های 
بخش خصوص��ی، ارایه برنامه زمان بندی 
برای ش��روع پروژه توسط معاونت فنی و 
عمرانی و تاکید بر تداوم جلسات به منظور 
بررس��ی میزان پیشرفت کار موردبحث و 

بررسی قرار گرفت.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عموم��ی معاونت 
حمل ونق��ل و ترافیک ش��هرداری تهران، 
گفتنی اس��ت در این جلس��ه س��ازمان 
پایانه ها و پارک سوارها به عنوان دبیرخانه 
کارگروه اتمام پروژه پایانه جدید ش��رق 

انتخاب شد.

در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی:
الکترونیکی بودن شیوه 
آموزش تا زمان حذف و 

اضافه برای همه ورودی ها 
مع��اون آموزش��ی دانش��گاه خواج��ه 
نصیرالدین طوسی گفت: شیوه آموزش تا 
زمان حذف و اضافه برای همه ورودی ها 

به صورت الکترونیکی خواهد بود.
به گزارش ایلنا ، صالحی معاون آموزشی 
دانش��گاه خواجه نصیرالدین طوس��ی در 
خصوص نحوه تش��کیل کالس ها در نیم 
س��ال دوم تحصیلی 1400 گفت: نظر به 
نهایی ش��دن دروس و تعداد دانشجویان 
پ��س از مهلت حذف و اضافه و همچنین 
توج��ه به وضعیت قرمز کرونایی به دلیل 
شیوع سویه امیکرون، جهت برنامه ریزی 
دقیق تر و حفظ س��المت دانش��جویان و 
اعضا هیات علمی، شیوه آموزش تا زمان 
ح��ذف و اضافه برای هم��ه ورودی ها به 

صورت الکترونیکی خواهد بود. 
معاون آموزش��ی تاکید ک��رد: آموزش 
الکترونیکی شامل دانشجویان کارشناسی 
ورودی 1399 )ک��ه پی��ش از این اعالم 
شده بود از ابتدای ترم به صورت حضوری 

آموزش خواهند دید( نیز می شود. 
صالح��ی اضافه کرد: بدیهی اس��ت هر 
گون��ه تصمیم��ی در خص��وص حض��ور 
دانش��حویان، پ��س از ح��ذف و اضاف��ه 

اطالع رسانی خواهد شد.

خبر



آگهی6 شماره  4473  شنبه  16 بهمن ماه  1400

آگهی پیش از فراخوان

اداره کل راه و شهرس��ازی اس��تان گیالن با اس��تناد به تبصره 10 جزء ))ج(( ماده )۲( آیین نامه اجرایی 
ماده )۲7( قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت و به منظور جذب سرمایه 
گذار جهت انجام کامل پروژه توس��ط بخش خصوصی به ش��رح زیر از اش��خاص حقیقی و حقوقی واجد 
ش��رایط دعوت به عمل م��ی آورد. لذا عالقمندان می توانند جهت دریافت اطالعات بیش��تر حداکثر تا 
پای��ان وق��ت اداری 1400/11/۲3 ب��ه آدرس: رش��ت-خیابان امام خمینی ره- میدان دکتر حش��مت-

 ساختمان شماره 1 اداره کل راه و شهرسازی استان گیالن مراجعه و یا با شماره تلفن 013333۲3064 
تماس حاصل فرمایند.

 نوبت اول    آگهی پيش از فراخوان

آيين نامه اجرايی ) ٢(ماده )) ج((جزء  ١٠اداره کل راه و شهرسازی استان گيالن با استناد به تبصره 
قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظيم بخشی مقررات مالی دولت و به منظور جذب سرمايه ) ٢٧(ماده 

خصوصی به شرح زير از اشخاص حقيقی و حقوقی واجد گذار جهت انجام کامل پروژه توسط بخش 
ذا عالقمندان می توانند جهت دريافت اطالعات بيشتر حداکثر تا پايان ل. شرايط دعوت به عمل می آورد

ساختمان شماره -ميدان دکتر حشمت -خيابان امام خمينی ره-رشت: به آدرس ١٤٠٠�١١�٢٣وقت اداری 
تماس حاصل  ٠١٣٣٣٣٢٣٠٦٤الن مراجعه و يا با شماره تلفن اداره کل راه و شهرسازی استان گي ١

 .فرمايند

عرض نهايی  طول مسير نوع راه شهرستان نام پروژه 
راه پس از 

 احداث

 روش اجرا

احداث 
کمربندی 

 سنگر

 BOT متر٢٦ کيلومتر٢ چهار خطه رشت

 

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گيالن

 ١٤٠٠�١١�١٦: نوبت دوم          ١٤٠٠�١١�١٢: نوبت اول 

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان گیالن
نوبت اول : 1400/11/12
نوبت دوم: 1400/11/16

نوبت دوم

آگهی مناقصه عمومی

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوین در نظر دارد  پروژه  های ذیل را براساس شرایط ذکر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئیات مندرج در اسناد مناقصه 
از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد صالحیت  واگذار نماید.

                   

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين

نوبت اول آگهي مناقصه عمومي                                                                           

س شرايط ذكر شده و به شرح مشخصات، اطالعات و جزئيات مندرج در اسناد مناقصه از طريق مناقصه عمومي هاي ذيل را براسا  اي استان قزوين در نظر دارد  پروژه اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده 
 واگذار نمايد. به پيمانكاران واجد صالحيت 

 

20/11/1400لغايت   16/11/1400: از تاريخ مهلت زماني دريافت اسناد مناقصه از سايت-1
انجام خواهد شد.  كليه مراحل برگزاري مناقصه اعم از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايي پاكات از طريق درگاه سايت -2
09/12/1400روز دوشنبه مورخ  14آخرين مهلت ارائه پيشنهاد: حداكثر تا ساعت -3
صبح مي باشد. 8:00راس ساعت  11/12/1400تاريخ جلسه بازگشائي پاكات پيشنهاد قيمت در روز چهارشنبه مورخ  -4
) الزامي است.1ارسال پاكت الف (اصل تضامين شركت در مناقصه) به اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين (دبيرخانه ساختمان شماره-5
ناد مناقصه به اطالع پيمانكاران خواهد رسيد.ساير شرايط در اس-6
ماه مي باشد. 3مدت اعتبار پيشنهادها -7
انتهاي بلوار حكيم اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوين  -چهارصد دستگاه -و يا به آدرس قزوين 028-33659499جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره تلفن -8

نمايند. اداره پيمان ورسيدگي مراجعه
ميباشد.02127313131و مركز تماس  02833241067در استان قزوين   اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه -9

 

    16/11/1400آگهي نوبت اول            

 17/11/1400آگهي نوبت دوم              

 

 اي استان قزوين اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده                                                                                       

 مدير كل –مقام تأييد كننده : جواد حق لطفي                                                                                                     

 مناقصهنوع  شماره مناقصه مبناي برآورد صالحيت مورد نياز مبلغ تضمين (ريال) مبلغ برآورد (ريال) موضوع مناقصه رديف

1 
احداث رمپ خروجي محور طالقان در 

 راه و ترابري 5رتبه  000/000/000/2 246/527/857/39 كرج-آزاد راه قزوين

بخشنامه شماره 
مورخ  65637/100

موضوع  14/08/1391
فهرست بهاي تجميع 

شده راه، راه آهن و باند 
 1400فرودگاه 

 دو مرحله اي-تجديد 2000001316000109

2 
تابلوهاي اطالع رساني مجتمع تهيه 

فهرست بهاي راهداري  راه و ترابري 5رتبه  000/000/480 980/194/581/9 هاي خدماتي رفاهي بين راهي
 يك مرحله اي 2000001316000110 1400

3 
احداث يك دستگاه پل دو دهانه رودخانه 

 راه و ترابري 5رتبه  000/000/050/2 783/975/630/40 اي در اوركن كرد

بخشنامه شماره 
مورخ  65637/100

موضوع  14/08/1391
فهرست بهاي تجميع 

شده راه، راه آهن و باند 
 1400فرودگاه 

 دو مرحله اي 2000001316000111

4 
طالقان با -بهسازي آسفالت محور آبيك
بهاي راهداري فهرست  راه و ترابري 5رتبه  RAP( 000/000/000/80 000/000/000/4استفاده از آسفالت بازيافتي (

 دو مرحله اي-تجديد 2000001316000112 1400

5 

زيرسازي و آسفالت راه روستايي بهرام 
اربديان و پيچ بن و لكه گيري و -آباد

روكش آسفالت راه روستايي 
كاليه و -گرمارود و آتان-كوشكدشت

احداث ديوار كاليه واقع در منطقه الموت 
 شرقي شهرستان قزوين

 راه و ترابري 5رتبه  000/000/536/6 411/142/702/130

بخشنامه شماره 
مورخ  65637/100

موضوع  14/08/1391
فهرست بهاي تجميع 

شده راه، راه آهن و باند 
 1400فرودگاه 

 دو مرحله اي-تجديد 2000001316000113

 
1- مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: از تاریخ 1400/11/16  لغایت 1400/11/۲0

۲- کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سایت www.setadiran.ir   انجام خواهد شد.
3- آخرین مهلت ارائه پیشنهاد: حداکثر تا ساعت 14 روز دوشنبه مورخ 1400/1۲/09

4- تاریخ جلسه بازگشائي پاکات پیشنهاد قیمت در روز چهارشنبه مورخ  1400/1۲/11 راس ساعت 8:00 صبح می باشد.
5- ارسال پاکت الف )اصل تضامین شرکت در مناقصه( به اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان قزوین )دبیرخانه ساختمان شماره1( الزامی است.

6- سایر شرایط در اسناد مناقصه به اطالع پیمانکاران خواهد رسید.
7- مدت اعتبار پیشنهادها 3 ماه می باشد.

8- جهت کسب اطالعات بیشتر با شماره تلفن 33659499-0۲8 و یا به آدرس قزوین- چهارصد دستگاه-انتهای بلوار حکیم اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان 
قزوین  اداره پیمان ورسیدگی مراجعه نمایند.

9- اطالعات تماس دفتر ثبت نام در سامانه ( )www.setadiran.ir در استان قزوین 0۲833۲41067 و مرکز تماس 0۲1۲7313131میباشد.
آگهي نوبت اول 1400/11/16   
اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان قزوینآگهي نوبت دوم  1400/11/17

مقام تأیید کننده : جواد حق لطفی – مدیر کل

اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان قزوین

نوبت اول

مناقصه گزار : شرکت ملي پخش فرآوردههای نفتي منطقه ایالم

 ن��ت دوم                                                                 ايالم منطقه نفتي هایفرآورده پخش ملي شركت

 

 اي مرحله يك عمومي ي مناقصه آگهي
 

  ايالم منطقه نفتي هایفرآورده پخش ملي شركت : گزار مناقصه

 موضوع
 مناقصه

 پايه مبلغ

 (ر�ال)

 تضمين مبلغ
 فرآيند در شركت
 )لایر(كار ارجاع

 مهلتآخرين
 اسناد دانلود

 از مناقصه
 ستاد سامانه

 مهلتآخرين
 پيشنهاد ارائه

 تاريخ
 بازگشايي

 پاکات

 برگزاري زمان
 توجيهي جلسه

 واگذاري
 امور اداره

 ايستگاهي
  باك كنترل

٩٥٨.٥٥٣.٠٠٠  ١٩.١٧١.٠٤٦.٣٤٨ 

 روز١٨ ساعت
 مورخ دوشنبه

١٨/١١/١۴٠٠ 

 ساعت
 روز ١٤:٣٠
 مورخ يكشنبه

١/١٢/١۴٠٠ 

 ١٠ ساعت
 روز صبح

 مورخ دوشنبه
٢/١٢/١۴٠٠ 

 روز صبح١٠ ساعت
 چهارشنبه

 ٢٠/١١/١۴٠٠مورخ

 سامانه طريق از پاکات بازگشايي و گران مناقصه پيشنهاد ارائه تا مناقصه اسناد دريافت از مناقصه برگزاري مراحل كليه اينكه توضيح
 در گران مناقصه كليه است ضروري بنابراين .شد خواهد انجام www.setadiran.ir آدرس به  (ستاد )دولت الكترونيكي تداركات
 محقق مناقصه در شركت جهت را الكترونيكي ديجيتال گواهي دريافت و مذكور درسايت نامثبت مراحل قبلي عضويت عدم صورت
 بلوار ايالم :نشاني به مناقصات كميسيون دفتر به قانوني مقرر مهلت در فيزيكي صورت به (الف)پاكت بايست مي اينكه بر مضاف سازند
 .گردد ارائه پيمانها و حقوقي امور ايالم،واحد منطقه نفتي هاي فرآورده پخش ملي شركت ايالم، مركز سيماي و صدا بهشتي،جنب شهيد
 پخش ملي شركت جلسات سالن توجيهي، جلسه برگزاري محل همچنين .باشدمی ١١/١١/١۴٠٠ مورخ سامانه، در مناقصه عمومي اعالن

 است توضيح به الزم.باشد مي٠٨٤٣٢٢٢١٣٢٢ :تماس تلفن ايالم، مركز صداوسيماي ،جنب شهيدبهشتي بلوار در واقع نفتي هاي فرآورده
 لذا است گرديده فراهم ستاد سامانه در الكترونيكي صورت به مناقصه اسناد تاييد در گران مناقصه امضاي درج امكان اينكه به توجه با

  .نمايند بارگزاري سامانه در سپس و امضا ، تاييد الكترونيكي صورت به را دريافتي اسناد بايست مي گران مناقصه

 پروفايل/نام ثبت "بخش www.setadiran.ir سامانه آدرس در :سامانه در عضويت مراحل انجام جهت نام ثبت دفاتر تماس اطالعات
 .است موجود" گر مناقصه/كننده تامين

   :موردنياز مستندات و مدارك

 اساسنامه،آگهي شامل شركت مرتبط مدارك كليه ارائه:مناقصه در شركت جهت ضروري و نياز مورد مستندات و مدارك•
 و ،كار تعاون كل اداراه از ايمني صالحيت تاييد مورد گواهينامه روزنامه،ارائه در تغييرات آخرين همراه به شركت ثبت
 ارزيابي هاي فرم ،تكميل اجتماعي رفاه و كار،تعاون اداره از پيمانكاري صالحيت تاييد گواهينامه اجتماعي،ارائه رفاه

Hse ، با كار قرارداد،شرح نويس پيش هاي مناقصه،فرم در شركت اسناد كليه خوداظهاري، فرم و حراست ٢ شماره فرم 
 .گردد بارگزاري سامانه در بايست مي و ارائه الكترونيكي امضا

 هر در چنانچه و باشد مي پيمانكار با خوداظهاري فرم تكميل  سقم و صحت مسئوليت گردد مي اعالم تاكيد عنوان به•
 فرآيند در شركت ضمانتنامه باشد مي واقع خالف تكميلي اطالعات گردد مشخص قرارداد انعقاد تا مناقصه از مرحله
  .گردد مي ضبط مناقصه برنده كار ارجاع

 هاي پاكت بازگشايي جلسه ودر است پذيرش مورد الكترونيكي امضا داراي(ج)و(ب)پيشنهاد هاي پاكت اسناد صرفا•
 .نيست پذيرش مورد وجه هيچ به(گرم امضاي داراي)الكترونيكي امضاي فاقد اسناد و(كاغذي)فيزيكي ،اسناد(ج)و(ب)

توضیح اینکه کلیه مراحل برگزاري مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایي پاکات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد 
( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد ش��د. بنابراین ضروري اس��ت کلیه مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلي مراحل ثبتنام درس��ایت مذکور و دریافت 
گواهي دیجیتال الکترونیکي را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند مضاف بر اینکه مي بایست پاکت)الف( به صورت فیزیکي در مهلت مقرر قانوني به دفتر کمیسیون 
مناقصات به نش��اني: ایالم بلوار ش��هید بهشتي،جنب صدا و سیماي مرکز ایالم، شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ایالم،واحد امور حقوقي و پیمانها ارائه گردد. 
اعالن عمومي مناقصه در سامانه، مورخ 1400/11/11 میباشد. همچنین محل برگزاري جلسه توجیهي، سالن جلسات شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي واقع در بلوار 
شهیدبهشتي ،جنب صداوسیماي مرکز ایالم، تلفن تماس: 0843۲۲۲13۲۲مي باشد.الزم به توضیح است با توجه به اینکه امکان درج امضاي مناقصه گران در تایید اسناد 
مناقصه به صورت الکترونیکي در س��امانه س��تاد فراهم گردیده است لذا مناقصه گران مي بایست اس��ناد دریافتي را به صورت الکترونیکي تایید ، امضا و سپس در سامانه 

بارگزاري نمایند. 
 اطالع��ات تم��اس دفات��ر ثبت نام جهت انجام مراحل عضویت در س��امانه: در آدرس س��امانه www.setadiran.ir بخش "ثبت نام/پروفایل تامی��ن کننده/مناقصه گر "

موجود است.
مدارک و مستندات موردنیاز : 

• مدارک و مس��تندات مورد نیاز و ضروري جهت ش��رکت در مناقصه:ارائه کلیه مدارک مرتبط ش��رکت ش��امل اساسنامه،آگهي ثبت ش��رکت به همراه آخرین تغییرات در 
روزنامه،ارائ��ه گواهینام��ه مورد تایید صالحیت ایمن��ي از اداراه کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعي،ارائه گواهینامه تایید صالحیت پیمانکاري از اداره کار،تعاون و رفاه اجتماعي 
،تکمیل فرم هاي ارزیابي Hse ، فرم شماره ۲ حراست و فرم خوداظهاري، کلیه اسناد شرکت در مناقصه،فرم هاي پیش نویس قرارداد،شرح کار با امضا الکترونیکي ارائه 

و مي بایست در سامانه بارگزاري گردد.
• به عنوان تاکید اعالم مي گردد مس��ئولیت صحت و س��قم  تکمیل فرم خوداظهاري با پیمانکار مي باشد و چنانچه در هر مرحله از مناقصه تا انعقاد قرارداد مشخص گردد 

اطالعات تکمیلي خالف واقع مي باشد ضمانتنامه شرکت در فرآیند ارجاع کار برنده مناقصه ضبط مي گردد. 
• صرفا اسناد پاکت هاي پیشنهاد)ب(و)ج(داراي امضا الکترونیکي مورد پذیرش است ودر جلسه بازگشایي پاکت هاي )ب(و)ج(،اسناد فیزیکي)کاغذي(و اسناد فاقد امضاي 

الکترونیکي)داراي امضاي گرم(به هیچ وجه مورد پذیرش نیست.
• بازگشایي پاکات با تعداد  3 شرکت کننده میسر خواهد بود.

شناسه آگهی : 126۹005
تاریخ چاپ آگهي نوبت اول: 1/11/11 400
 تاریخ چاپ آگهي نوبت دوم : 1400/11/16

آگهی مناقصه ی عمومی یك مرحله ای
نوبت دوم شرکت ملي پخش فرآوردههای نفتي 

منطقه ایالم

نوبت اول

آگهی مزایده – مرحله اول

شهرداري ابهر به استناد بندهای یک و چهار مصوبه جلسه شماره 39 مورخ 1400/10/1۲ شوراي محترم اسالمي شهر ابهر در نظر دارد نسبت به واگذاری)10( باب مغازه با کاربری 
تجاری واقع در بازارسنتی شهرداری و پاساژ باران و میدان امام خمینی )ره( از طریق مزایده اجاره به اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام نماید لذا از عموم متقاضیان دعوت مي شود جهت 
خرید اسناد م�زایده حداکثر تا مورخ 1400/11/۲5 به سامانه ستاد ایران به آدرس setadiran.ir مراجعه نمایند. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مزایده مندرج است.                    

11/1400/ 13تاريخ :                           جمهوري اسالمي ايران                                                    
14613/02/05/1400     ري ابهر                            شماره:شهردا                

 اولمزايده عمومي نوبت آگهي 
 در نظر دارد شوراي محترم اسالمي شهر ابهر 12/10/1400مورخ  39مصوبه جلسه شماره  هاي يك و چهاربندبه استناد شهرداري ابهر 

پاساژ باران و ميدان امام و  اريبازارسنتي شهردواقع در با كاربري تجاري  باب مغازه) 10(نسبت به واگذاري
 زايدهـم خريد اسناد جهت شود مي دعوت لذا از عموم متقاضيان اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايدبه  اجاره طريق مزايدهاز  خميني (ره)
                     ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.. مراجعه نمايند سامانه ستاد ايران به آدرس به  25/11/1400حداكثر تا مورخ 

مساحت   كاربري رديف
قيمت پايه ساليانه به  قيمت پايه ماهيانه به ريال (مترمربع)

 ريال
مبلغ تضمين 
شركت در 

 مزايده
 آدرس پالك ثبتي

 پاساژ باران 855/45 000/000/3 000/000/60 000/000/5 22/13 تجاري 1

 نپاساژ بارا  64/855 000/500/4 000/000/90 000/500/7 88/13 تجاري 2

 پاساژ باران 69/855 000/900/3 000/000/78 000/500/6 6/13 تجاري 3

 پاساژ باران 73/855 000/000/3 000/000/60 000/000/5 02/14 تجاري 4

 پاساژ باران 76/855 000/000/3 000/000/60 000/000/5 87/13 تجاري 5

 ميدان شهرداري 3/204 000/000/9 000/000/180 000/000/15 9/22 تجاري 6

 بازار سنتي شهرداري 13غرفه  000/800/1 000/000/36 000/000/3 20/7 تجاري 7

 بازار سنتي شهرداري 14غرفه  000/800/1 000/000/36 000/000/3 20/7 تجاري 8

 بازار سنتي شهرداري غرفه چايخانه 000/800/1 000/000/36 000/000/3 8/37 تجاري 9

 بازار سنتي شهرداري 33غرفه  000/500/1 000/000/30 000/500/2 75/5 تجاري 10

 
                                   

                                                                                 

 ابهر يشهردارسرپرست  -  حسين كرمي                                                                                                                                                            

حسین کرمی  - سرپرست شهرداری ابهر

11/1400/ 13تاريخ :                           جمهوري اسالمي ايران                                                    
14613/02/05/1400     ري ابهر                            شماره:شهردا                

 اولمزايده عمومي نوبت آگهي 
 در نظر دارد شوراي محترم اسالمي شهر ابهر 12/10/1400مورخ  39مصوبه جلسه شماره  هاي يك و چهاربندبه استناد شهرداري ابهر 

پاساژ باران و ميدان امام و  اريبازارسنتي شهردواقع در با كاربري تجاري  باب مغازه) 10(نسبت به واگذاري
 زايدهـم خريد اسناد جهت شود مي دعوت لذا از عموم متقاضيان اشخاص حقيقي و حقوقي اقدام نمايدبه  اجاره طريق مزايدهاز  خميني (ره)
                     ساير اطالعات و جزئيات در اسناد مزايده مندرج است.. مراجعه نمايند سامانه ستاد ايران به آدرس به  25/11/1400حداكثر تا مورخ 

مساحت   كاربري رديف
قيمت پايه ساليانه به  قيمت پايه ماهيانه به ريال (مترمربع)

 ريال
مبلغ تضمين 
شركت در 

 مزايده
 آدرس پالك ثبتي

 پاساژ باران855/45 000/000/3 000/000/60 22/13000/000/5 تجاري 1

 نپاساژ بارا  64/855 000/500/4 000/000/90 000/500/7 88/13 تجاري 2

 پاساژ باران 69/855 000/900/3 000/000/78 000/500/6 6/13 تجاري 3

 پاساژ باران 73/855 000/000/3 000/000/60 000/000/5 02/14 تجاري 4

 پاساژ باران 76/855 000/000/3 000/000/60 000/000/5 87/13 تجاري 5

 ميدان شهرداري 3/204 000/000/9 000/000/180 000/000/15 9/22 تجاري 6

 بازار سنتي شهرداري 13غرفه  000/800/1 000/000/36 000/000/3 20/7 تجاري 7

 بازار سنتي شهرداري 14غرفه  000/800/1 000/000/36 000/000/3 20/7 تجاري 8

 بازار سنتي شهرداري غرفه چايخانه 000/800/1 000/000/36 000/000/3 8/37 تجاري 9

 بازار سنتي شهرداري 33غرفه  000/500/1 000/000/30 000/500/2 75/5 تجاري 10

 
                                   

                                                                                 

 ابهر يشهردارسرپرست  -  حسين كرمي                                                                                                                                                            

1181۵ لنج باری بندرعباس
به استناد رونوشت سند شماره 14864 مورخ 1400/08/19  با شناسه سند 14001145101800004۲دفتر اسناد رسمي 81 پارسیان آقای عبدالکریم 
ابراهیمی فرزند قاسم تمامی شش دانگ سهام خود در مالکیت لنج باری به شماره ثبت 11815- بندرعباس را به  خانم ها فاطمه نکوزاد فرزند ناصر و الهام 

عبداللهی فرزند احمد )هرکدام نسبت به 3دانگ( انتقال قطعي داده است. مراتب به استناد ماده ۲5 قانون دریایي ایران آگهي مي گردد..
 شناسه آگهی: 126۸157   م/الف:-1

نوبت دوم
    سیستم یکپارچه مدیریت / کد فرم ۰۰/2۵/1۰/ف

آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي
 )شماره  18۵/م ج/14۰۰( 

شرکت آب وفاضالب استان البرز درنظردارد انجام عملیات قرائت کنتور و وصول مطالبات در مناطق تحت پوشش شرکت آب و فاضالب استان البرز را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط 
واگذار نماید.

مدت اجراي پروژه : ۲4 )بیست و چهار( ماه مي باشد.
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 4.989.000.000 ریال به صورت واریز نقدي به حساب شرکت . ضمانتنامه بانکي و یا چک بانکي تضمین شده و یا مطالبات قطعی تائید و بلوکه شده نزد شرکت 

آب و فاضالب استان البرز مي باشد. 
مهلت تحویل اسناد مناقصه:  تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/1۲/07 و محل تحویل اسناد دفتر قراردادهای شرکت آب وفاضالب استان البرز مي باشد.

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت  14:30 روز یکشنبه مورخ 1400/1۲/08 خواهد بود.
قیمت فروش اسناد مناقصه : مبلغ 1.000.000 ریال واریزي به حساب شبا IR11 0180 0000 0000 014۲ 6۲91 78 بانک تجارت شعبه مرکزي کرج )به نام شرکت آب و فاضالب استان البرز(

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 1400/11/16  لغایت پایان وقت اداري روز چهارشنبه مورخ 1400/11/۲0  با دردست داشتن معرفي نامه به دفتر قراردادهای شرکت آب 
وفاضالب استان البرز  واقع درکرج �  انتهاي بلوارشهید چمران � ساختمان شماره یک- طبقه همکف مراجعه نمایند. تلفن تماس : 3۲117150 – 0۲6 

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 ملی اطالع رسانی مناقصات به آدرس iets.mporg.ir مراجعه نمایید.

شرکت آب وفاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

نوبت اول

    سیستم مدیریت یکپارچه / کد ۰۰/2۵/1۰/ف
آگهي مناقصه عمومي یک مرحله اي

 )شماره 18۶/ن ج/14۰۰(
ش��رکت آب وفاضالب اس��تان البرز در نظردارد پروژه اجرای عملیات افزایش قدرت برق ایس��تگاه پمپاژ RO کالک  از محل اعتبارات منابع داخلی را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد شرایط و 

داراي حداقل رتبه 5 در رشته نیرو واگذار نماید.
برآورد پروژه, مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : برآورد بر اساس فهرست بهاء تجهیزات و خدمات شبکه شرکت توزیع نیروی برق سال 1400. مبلغ 7.760.0۲7.700 ریال 
و مدت اجراي کار ۲ )دو( ماه شمس��ي و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه 36۲.800.831 ریال به صورت واریز نقدي به حس��اب شرکت. ضمانتنامه بانکي، چک تضمین شده بانکي و یا مطالبات قطعي 

تایید و بلوکه شده نزد شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
مهلت تحویل اسناد مناقصه : تا پایان وقت اداري روز شنبه مورخ 1400/1۲/07 و محل تحویل اسناد اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.

تاریخ بازگشایي پاکات : ساعت 15 روز یکشنبه  مورخ 1400/1۲/08 خواهد بود.
قیمت فروش اسناد مناقصه: مبلغ 1.000.000 ریال واریزي به به حساب شبا IR 11018000000000014۲6۲9178بانک تجارت شعبه مرکزی کرج )به نام شرکت آب و فاضالب استان البرز(

داوطلبان مي توانند به منظور دریافت اس��ناد مناقصه از تاریخ 1400/11/17 تا پایان وقت اداري روز ش��نبه مورخ 1400/11/۲3 با دردست داشتن معرفي نامه به دفتر قراردادهاي شرکت آب وفاضالب 
استان البرز  واقع درکرج- انتهاي بلوارشهید چمران � ساختمان شماره یک مراجعه نمایند. تلفن تماس : 0۲6-3۲11715۲  

هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد. سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات ، به آدرس iets.mporg.ir( ( مراجعه نمایید. 

شرکت آب وفاضالب استان البرز
»سهامي خاص«

نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی)یک مرحله ای (شماره 1400/89/ص

س��ازمان جهادکش��اورزی جنوب کرمان درنظردارد نس��بت به طرح اصالح ونوسازی باغات جنوب اس��تان کرمان را به 
شرکتهای دارای صالحیت واگذار،متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد به سامانه ستاد مراجعه نمایند.

                    
توضیحات : 

 جهت ش��رکت در مناقصه فوق ش��رکت کنندگان بایس��تی از طریق س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دول��ت به آدرس :
) www.setadiran.ir( شماره تماس مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه :۲7341934-0۲1 اقدام نمایند.

روابط عمومی سازمان

 سازمان جهادکشاورزی 
جنوب کرمان



7 شماره  4473
شنبه 

16 بهمن ماه  1400

نفت و انرژی
سخنگوی صنعت برق، از پایداری شبکه سراسری و تامین برق مشترکان بدون اعمال خاموشی در بخش 
خانگی در زمس��تان امسال خبر داد. مصطفی رجبی مشهدی گفت: از اواخر دی ماه با سرمای هوا باوجود 
مش��کالتی که در تامین سوخت نیروگاه ها اعمال شد، موفق شدیم این دوره را با تدابیر ویژه و هماهنگی 
و انسجام در بخش های مختلف صنعت برق پشت سر بگذاریم. وی همکاری خوب وزارت صمت، شرکت 
پخش فرآورده های نفتی و شرکت ملی گاز با صنعت برق را از نقاط قوت این دوره برشمرد و از مشارکت 

اثرگذار صنایع در کاهش مصرف برق قدردانی کرد. سخنگوی صنعت برق با اشاره به اینکه مصرف برق در 
زمستان امسال مهار شده و رشد مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته 4 درصد کاهش یافته است، 
گفت: این میزان کاهش، نتیجه اقدامات انجام شده از جمله تعدیل روشنایی معابر، تشدید نظارت بر مصارف 
ادارات، توقف فعالیت مراکز استخراج رمز ارز و همچنین مشارکت خوب و اثرگذار صنایع بزرگ و همچنین 

اجرای روش های مدیریت مصرف صحیح توسط مشترکان خانگی بوده است.

سخنگویصنعتبرقخبرداد؛پایداریشبکهسراسریبرقکشور

چنانچ��ه  اینک��ه  بی��ان  ب��ا  نف��ت  وزی��ر 
مصرف کنندگان جهان از سطح کنونی قیمت 
و مقدار عرضه نفت ناراضی هس��تند بهترین 
پیش��نهاد من به آنه��ا، لغو هرچه س��ریع تر 
تحریم ه��ای یکجانبه و ظالمان��ه آمریکا علیه 
ایران است، گفت: بازار جهانی نیازمند افزایش 
عرضه نفت ایران است و ما آمادگی داریم در 
سریع ترین زمان ممکن، مقدار عرضه خود به 

بازارهای جهانی را افزایش دهیم.
جواد اوجی پس از پایان بیس��ت وپنجمین 
نشس��ت وزی��ران نف��ت و ان��رژی ائت��الف 
اوپک پ��الس اظهار ک��رد: تصمیم  نشس��ت 
وزارتی  اوپک پالس ادام��ه تصمیم ماه پیش 
مبنی بر ادامه افزایش تولید روزانه 400 هزار 
بش��که نفت در روز برای م��اه مارس ۲0۲۲ 
بود ک��ه با توجه ب��ه گزارش کمیت��ه فنی و 
ارزیابی های کارشناسان از چشم انداز اقتصاد 
جه��ان و متغیرهای تعیین کنن��ده در وضع 
عرضه و تقاضای جهانی نفت در سال ۲0۲۲ 
کشورهای عضو ائتالف  اوپک پالس همگی در 
تصمیم به افزایش تولید 400 هزار بش��که ای 
اشتراک نظر داشتند. البته اوپک پالس دوباره 
بر رص��د و نظارت م��داوم و منظ��م خود بر 
تحوالت بازار و انجام هرگونه اقدام الزم برای 

حفظ ثبات حاکم بر ب��ازار نفت تأکید کرد و 
همگی کش��ورها به تالش ه��ای جمعی خود 
برای حفاظت از دستاوردهای این توافق ادامه 

خواهند داد.
وی درب��اره اینکه ارزیابی ش��ما از ش��رایط 
حاکم ب��ر بازار نفت چیس��ت؟ اظهار کرد: بر 
اس��اس تازه ترین آمار و گزارش های منتش��ر 
شده، به لطف بهبود ش��اخص های اقتصادی 
در جه��ان به ویژه اقتصاده��ای بزرگ مصرف 
کننده نفت و پایبندی مناس��ب کش��ورهای 
عضو اوپک پ��الس، که در ماه نوامبر به حدود 
1۲۲ درصد رسید، بازار جهانی نفت، با  وجود 
بعضی از نگرانی ها درباره شیوع ویروس سویه 
اُمیکرون، در مس��یر رضایت بخش برای توازن 
و ثبات در حال حرکت است، کشورهای عضو 
ائتالف اوپک پالس نیز از شرایط کنونی رضایت 
دارند و تالش جمعی همه تولیدکنندگان، بر 
حفظ و پایدار ک��ردن ثبات کنونی بازار نفت 
متمرکز شده است. اوپک پالس به تعهد خود 

برای حفظ و تقویت این ثبات ادامه می دهد
وزیر نفت درباره اینکه برخی مؤسس��ه ها و 
نهادهای بین الملل��ی افزایش قیمت نفت تا 
100 دالر برای هر بشکه را  پیش بینی کردند، 
نظر ش��ما در این زمینه چیست، توضیح داد: 

اصوال، کارکرد و هدف اوپک، قیمت گذاری در 
بازار نفت نیست. قیمت جهانی نفت بر اساس 
مجموعه ای از ش��اخص های عرضه و تقاضای 
جهانی تعیین می شود و همه کشورهای عضو 
ائت��الف اوپک پالس، خواهان س��طح قیمتی 
مناسب برای تولیدکنندگان، مصرف کنندگان 
و اقتص��اد جهان��ی هس��تند. تولیدکنندگان 
اوپک پ��الس از ثبات نس��بی حاکم ب��ر بازار 
رضای��ت دارند و به ت��الش و تعهد خود برای 

حفظ و تقویت این ثبات ادامه می دهند.
اوج��ی ادام��ه داد: ب��ا این ح��ال، چنانچه 
مصرف کنن��دگان جهان به وی��ژه اقتصادهای 
بزرگ از س��طح کنونی قیمت و مقدار عرضه 
نف��ت ناراضی هس��تند و آن را به ضرر منافع 
خود می دانند، بهترین پیش��نهاد من به آنها، 
لغ��و هرچه س��ریع تر تحریم ه��ای یکجانبه و 
ظالمان��ه آمریکا علیه ای��ران و باز کردن فضا 

برای بازگش��ت تولید ایران با حداکثر توان به 
بازارهای جهانی است.

وی با تأکید بر اینکه بی ش��ک، بازار جهانی 
نیازمن��د افزایش عرضه نفت از س��وی ایران 
اس��ت و ما آمادگی داریم در سریع ترین زمان 
ممک��ن، مقدار عرضه نفت خ��ود به بازارهای 
جهانی را افزایش دهیم، اظهار کرد: همانگونه 
که در گفت وگوهای پیش��ین خود نیز اشاره 
کردم مسئله بحران انرژی و گاز در اروپا یک 
مسئله جدی است که به جز با همکاری میان 
تولیدکنن��دگان بزرگ مناب��ع هیدروکربوری 
قابل حل و فصل نیس��ت و جمهوری اسالمی 
ای��ران به عن��وان یک��ی از بزرگتری��ن تولید 
کنندگان نفت و گاز در سطح جهان و با تکیه 
بر ظرفیت های عظیم منابع هیدروکربوری و 
توان تولید خود آمادگی دارد تا در این زمینه 

وارد عمل شود.

ب��ا توجه به آنک��ه میادین نفتی ای��ران مانند 
سپهر، جفیر، میادین غرب کارون و غیره اغلب 
میادین نفت فوق س��نگین هستند، ایران برای 
تضمی��ن افزایش تولی��د خود ب��دون توجه به 
ش��رایط تحریم ها، باید ساخت ابرپاالیشگاه های 
نفت خام فوق سنگین را در سال های آینده در 

دستور کار قرار دهد.  
ظرفی��ت تولی��د نفت ب��رای هر کش��وری به 
عنوان یکی از مهمترین ابزارها در چانه زنی های 
سیاس��ی و اقتصادی به شمار می رود. از همین 
رو اغلب کش��ورهای تولیدکننده نفت به دنبال 
افزایش ظرفیت تولید نفت خود هس��تند تا در 

بازار دست باال را داشته باشند.
ب��ا این حال ظرفی��ت تولید زمان��ی می تواند 
اثرگذار باش��د ک��ه یا امکان ف��روش و صادرات 
آن فراهم ش��ود ی��ا در داخل همان کش��ور به 

فرآورده های نفتی تبدیل شود.

این موضوع برای ایران اهمیت بیشتری دارد. 
بعد از پیروزی انقالب اس��المی در بهمن س��ال 
57، تحریم ها علیه اقتصاد ایران و به ویژه صنعت 
نفت کشور آغاز شد. تحریم هایی که گام به گام 
شدیدتر ش��د و حاال به سخت ترین حالت ادامه 

دارد.  
آمری��کا ه��دف از ای��ن تحریم ه��ا را به صفر 
رس��اندن صادرات نفت ایران عن��وان کرده بود. 
اگرچه صادرات نفت ایران هیچگاه متوقف نشد 
اما کاهش چشمگیری را تجربه کرد و صادرات 

نیز با هزینه های زیاد ادامه پیدا کرد.
از س��وی دیگر ایران مجبور ش��د تولید نفت 
خ��ود را به دلیل کاهش صادرات کم کند و این 
به آن دلیل بود که ظرفیت پاالیش��ی کشور در 
مقایس��ه با ظرفیت تولید نفت تقریبا نصف بود. 
این در ش��رایطی اس��ت که اگر ای��ران ظرفیت 
پاالیش��ی خود را در سال های قبل افزایش داده 

بود، آس��یبی که از تکانه های تحریم می دید به 
مراتب کمتر بود.

استفاده از فرصت صادرات فرآورده های نفتی 
برای دور زدن تحریم ها

همچنی��ن در همین ش��رایط تحری��م، ایران 
توانست سال گذش��ته با وجود کاهش صادرات 
نف��ت، حدود چهار میلی��ارد دالر فرآورده نفتی 
صادر کند. این در حالی بود که ورود ارز حاصل 
از صادرات نفت با مشکالت متعددی همراه بوده 

است.
نکته مهمتر آن اس��ت که اگر راهکاری اتخاذ 
نش��ود، در سال های آینده این مشکل به مراتب 
بیشتر خواهد شد. اغلب میادین نفتی ایران که 
اکنون در حال تولید هستند، به تدریج به سمت 
س��نگین ش��دن می روند. همچنین میدان های 
نفتی مانند س��پهر و جفیر که در حال توس��عه 
هستند و در سال های آینده به تولید می رسند 

نیز جزو میادین نفت خام فوق سنگین به شمار 
می روند.

بنابراین ایران یا باید بتواند صادرات نفت خود 
را افزایش دهد که با توجه به بی ثباتی ش��رایط 
بین المللی در خصوص تحریم ها، راهکار چندان 
قابل اتکایی نیس��ت و یا باید از فرصت توس��عه 

پاالیشگاه ها بهره بگیرد.
راهکاری که در ساخت پاالیشگاه ستاره خلیج 
فارس نیز مورد توجه قرار گرفت. پاالیش��گاهی 
که زمزمه های س��اخت آن در بودجه س��ال 8۲ 
مطرح ام��ا عملیات اجرای��ی آن در دولت دهم 

آغاز شد در سال 96 به بهره برداری رسید.

سرپرس��ت معاون��ت بهره ب��رداری نی��روگاه 
بندرعباس گفت: واحد3 بخار نیروگاه بندرعباس 
پ��س از رفع محدودیت ه��ای تولیدی به منظور 
باال بردن س��طح آمادگ��ی و افزایش تولید ۲70 

مگاواتی برق به شبکه سراسری پیوست. 
ب��ه گزارش رواب��ط عمومی ش��رکت مدیریت 
تولید ب��رق هرم��زگان مهدی م��رادی با اعالم 
خب��ر پیوس��تن واح��د 3۲0مگاواتی ش��ماره 3 
بخار این نیروگاه به ش��بکه سراسری برق، گفت: 
این واحد که پس از خروج از پیش تعیین ش��ده 
از م��دار خارج ش��ده ب��ود، پس از 55 س��اعت 
تالش ش��بانه روزی کارکنان تعمیرات مکانیک و 

بهره برداری به مدار تولید بازگشت.
وی خاطرنش��ان کرد: در تعمیرات این واحد ، 
عملیات تس��ت هیترها، تمیزکاری کندانسور و 
رفع نش��تی از بویلر، غواصی زیر دریا به واسطه 

ب��ا  C.W.PUMP ش��ماره 5و6  تمی��زکاری 
موفقیت انجام و به مرحله بهره برداری رسید.

سرپرس��ت معاون��ت بهره ب��رداری نی��روگاه 
بندرعب��اس ب��ا اش��اره ب��ه تخص��ص و تجارب 
متخصصان این نیروگاه و صنعت برق کش��ور در 
تعمیرات واحدهای نیروگاهی خاطر نش��ان کرد : 
تولید برق مطمئن ،ایمن و پایدار، جز بامراقبت های 
اصول��ی ،بهره برداری صحی��ح و تعمیرات به موقع 
میسر نمی شود که در این نیروگاه با انجام تعمیرات 
واحد 3بخار به وقوع پیوست. مرادی در پایان یاد آور 
شد: با راه اندازی واحد 3بخار در نیروگاه بندرعباس 
۲70 مگاوات س��اعت ب��رق به ش��بکه سراس��ری 
افزوده ش��د. الزم به ذکر است نیروگاه بندرعباس 
دارای 4واحد 3۲0مگاوات��ی بخار و ۲ واحد گازی 
۲5مگاواتی نقش مهم��ی در پایداری برق جنوب 

شرق کشور ایفا می کند.

 بازار جهانی نیازمند افزایش 
عرضه نفت ایران است

چگونه می توان افزایش ظرفیت تولید نفت ایران را تضمین کرد؟

مجری طرح نیروگاه های بخاری ش��رکت برق 
حرارتی گفت: برای ادامه فعالیت نیروگاه سیریک 
در سال ۲0۲۲ درخواست اختصاص 73 میلیون 
یورو داش��تیم که با رایزنی های انجام ش��ده، این 
درخواس��ت مورد تایید وزارت دارایی روسیه قرار 
گرفت و اکنون درحال گش��ایش ال.سی مربوطه 
اس��ت. »بهن��ام خائفی نژاد«ایرنا اف��زود: عملیات 
اجرایی این نیروگاه از خرداد ماه امسال به صورت 
رسمی و با گشایش ال. سی آغاز شد. وی ادامه  داد: فعالیت اجرایی این طرح از همان زمان شروع و 
در سال ۲0۲1 نسبت به اخذ 6.۲ میلیارد یورو از دولت روسیه اقدام شد. مجری طرح نیروگاه های 
بخاری ش��رکت برق حرارتی گفت: برای امس��ال  صد درصد مبلغ درخواست شده مورد تایید قرار 
گرفته و امید است با پیگیری های اخیر کل این مبلغ جذب شود. خائفی نژاد اضافه کرد: مطابق برنامه 
زمانی مقرر است فاز نخست این پروژه در سه ماهه نخست سال 1404 وارد شبکه شود که با دریافت 

نقدینگی الزم امید است در زمان مقرر به مرحله بهره برداری برسد.
نیروگاه سیریک چهار واحد 350 مگاواتی به مجموع ظرفیت یک هزار و 400 مگاوات دارد. مذاکرات 
اولیه و کارهای مقدماتی این نیروگاه سال 95-1394 اتفاق افتاد و شروع عملیات اجرایی پروژه سال 

در خردادماه 1400، همزمان با گشایش ال.سی در سال ۲0۲1 اتفاق افتاد.
در حال حاضر هم در این پروژه حدود هفت شرکت ایرانی به صورت مستقیم در حال فعالیت بوده 

و ۲50 نفر نیروی ایرانی به طور مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند.
در دیدار »سیداحس��ان خاندوزی« وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با وزیر اقتصاد روسیه، 
طرفین ضمن بررسی وضعیت پروژه های مشترک از جمله نحوه استفاده از خط اعتباری پنج میلیارد 

دالری روسیه بر توسعه مناسبات اقتصادی در آینده تأکید کردند.

مع��اون مدی��رکل دفتر توس��عه نظ��ام فنی 
ش��رکت مدیریت مناب��ع آب ایران از نصب 45 
ه��زار کنتور هوش��مند آب و برق ش��امل ۲6 
هزار کنتور هوشمند حجمی و ۲1 هزار کنتور 

حجمی مکانیکی خبر داد.
حمید رحمانی افزود: چاه های مجاز کش��ور در 
حدود 493 هزار حلقه با مجوز س��االنه برداشت 
برابر با 49 میلیارد مترمکعب اس��ت که با نصب 

این کنتورها، حدود 18 درصد از چاه های کشور مجهز به ابزار اندازه گیری آبدهی )کنتور( شده اند و 
این ابزار تجهیز سبب شده است، نزدیک به 30 درصد از حجم کل برداشت چاه های مجاز )حدود 
15 میلیارد مترمکعب( تحت کنترل باشد. رحمانی تصریح کرد: تجهیز چاه های مجاز آب به ابزار 
اندازه گیری حجمی )کنتور( با هدف کنترل برداشت آب از آبخوان ها و مدیریت منابع و مصارف، به 
عنوان یکی از 15 پروژه طرح احیا و تعادل بخشی به تصویب رسیده و در دستورکار وزارت نیرو قرار 
دارد که با نصب کنتورهای هوشمند حجمی میزان برداشت آب در چاه های کشور کنترل می شود 
و این کنتورها قابلیت ش��ارژ داش��ته و این امکان وجود دارد که در صورت مشاهده تجاوز از میزان 
مصرف مشخص شده که منطبق بر حدود مندرج در پروانه بهره برداری صادره است، از برداشت آب 
جلوگیری شود. معاون مدیرکل دفتر توسعه نظام فنی، بهره برداری و دیسپاچینگ برق آبی شرکت 
مدیریت منابع آب ایران همچنین ایجاد بستر مناسب برای استقرار و راه اندازی بازار آب کشور برای 
کمک به واقعی شدن قیمت آب، تشویق و سوق دادن کشاورزان به رعایت الگوی کشت مناسب و 
مصرف بهینه آب، کمک به تعادل بخشی و جبران کسری مخازن آب های زیرزمینی، تحقق تحویل 
آب به کشاورزان بصورت حجمی و تجهیز چاه ها به کنتورهای هوشمند در راستای کنترل منابع و 

مصارف چاه های آب کشاورزی را از اهداف نصب کنتور بر روی چاه ها عنوان کرد.

مجری طرح نیروگاه های بخاری شرکت برق حرارتی اعالم کرد:
موافقت دولت روسیه با اختصاص ۷۳ میلیون یورو 

تسهیالت برای نیروگاه سیریک

یک مقام مسئول اعالم کرد؛
 نصب 4۵ هزار کنتور هوشمند

آب و برق در کشور

معاون وزیر نیرو:
1۰۰ مگاوات انرژی تجدیدپذیر 

در پیک 14۰1، وارد مدار 
استان کرمان می شود

رئیس س��اتبا تصریح کرد: 100 مگاوات 
ان��رژی تجدیدپذی��ر در اس��تان کرمان در 
حال راه اندازی اس��ت ک��ه در پیک 1401 
به مدار بهره برداری برس��د و س��هم خوبی 
از مجموع 500 مگاوات نیروگاه در دس��ت 

کشور است. 
محمود کمانی ظهر امروز 14 بهمن ماه در 
آئین امضای تفاهم نامه توسعه نیروگاه های 
تجدیدپذی��ر و پاک بهینه س��ازی و ارتقاء 
بهره وری، به ظرفیت استان در حوزه توسعه 
انرژی های تجدی��د پذیر پرداخت و گفت: 
اس��تان کرمان االن با 70 مگاوات نیروگاه 
انرژی های تجدید پذیر، از استان های فعال 

کشور است. 
مع��اون وزیر نی��رو از برنام��ه دولت برای 
اح��داث 10 ه��زار مگاوات نی��روگاه انرژی 
های تجدید پذیر خبر داد و گفت: تالش بر 
تامین برق کشور از انرژی های تجدید پذیر 
با هدف حفظ منابع فسیلی و آبی و کاهش 

آالیندگی است. 
وی با بیان اینکه مسیرهای مختلفی برای 
توس��عه انرژی های تجدید پذیر دیده شده 
اس��ت، عنوان  کرد: در حال حاضر سرمایه 
گذاران آمادگی احداث 93 هزار مگاوات را 
دارند که 43 هزار مگاوات تفاهمنامه منعقد 

کردیم. 
کمانی همچنین از توجه به توس��عه انرژی 
های تجدید پذیر در الیح��ه بودجه 1401، 
آمادگ��ی صنایع خودتامین ب��زرگ نام برد و 
گف��ت: در تفاهمنامه وزارت صم��ت و نیرو 
احداث 10 ه��زار مگاوات انرژی های تجدید 
پذیر دیده ش��ده که ۲ هزار مگاوات آن انجام 
ش��ده است.  وی اضافه کرد: محدودیت های 
قبل��ی در صادرات انرژی ه��ای تجدید پذیر 
برداشته ش��ده و احداث این نیروگاه ها برای 
مجموعه های رمزارز دیگ��ر مدل های دیده 
شده برای توس��عه انرژی تجدید پدیر است.  
رئیس ساتبا در ادامه سخنانش کفت: حدود 
550 هزار واحد خانگی پیش بینی کردیم و 
از محل منابع ایجاد نیروگاه های خانگی افراد 
تحت حمایت نهادهای حمایتی را توانمند می 
کند به طوری که با این اقدام نیاز ۲0 س��ال 
آنها را تامین می کند و استان کرمان در این 
زمینه پیش��تاز بوده است.  وی با بیان اینکه 
برای موفقیت در این برنامه ها برداشتن موانع 
است، تصریح کرد: تسهیل در دادن مجوزها و 
تحویل زمین و ... همکاری الزم صورت گیرد. 
رئیس س��اتبا درباره ش��رکت های جمع 
س��پاری نیز گفت: اس��تان به سمت ایجاد 
شرکت های نیروگاه های باالی 10 مگاوات 
سوق یابد و با این روش از کارهای پراکنده 
جلوگی��ری م��ی کن��د.  وی عن��وان کرد: 
تولید برق از پس��ماندهای ش��هری یکی از 
منابع تولید برق اس��ت که ب��رای این مهم 
به هم��کاری ش��هرداری ها و اس��تانداری 
است.  معاون وزیر نیرو همچنین از احداث 
کارخانج��ات تولید تجهی��زات انرژی های 

تجدید پذیر در کشور و استان خبر داد. 

مذاکرات آمریکا برای 
ارسال گاز از آسیا به اروپا

آمری��کا و اروپ��ا س��رگرم گف��ت و گو با 
واردکنندگان بزرگ LNG در آسیا شامل 
ژاپن، کره جنوبی، هند و حتی چین هستند 
تا در صورت کشیده شدن بحران روسیه و 
اوکراین به جنگ، این کش��ورها بخش��ی از 
گاز خریداری ش��ده خود را به اروپا ارسال 

کنند. 
بلومبرگ ب��ه نقل از منابع آگاه نوش��ت: 
تماس��ها با چین محدود بوده است. دولت 
بایدن با مقامات ژاپ��ن، کره جنوبی و هند 
درباره امکان ارس��ال بخشی از گاز طبیعی 
خریداری ش��ده به اروپا گف��ت و گو کرده 
اس��ت. دول��ت آمری��کا همچنین س��رگرم 
مذاکره با ش��رکتهای انرژی و کش��ورهای 
تولیدکنن��ده بزرگ گاز درباره امکان تامین 
می��زان زی��ادی گاز طبیعی ب��رای اروپا در 
صورت مختل شدن صادرات گاز روسیه به 

این منطقه است.
 استرالیا که یکی از کشورهای صادرکننده 
بزرگ LNG است، هفته گذشته اعالم کرد 
آماده ارس��ال محموله های LNG به اروپا 
برای حمایت از دوستان و متحدانش است. 
قطر هم اعالم کرده است اگر اتحادیه اروپا 
ف��روش مجدد محموله ه��ای گاز به خارج 
از ای��ن بلوک را محدود کن��د، تمایل دارد 
بخشی از محموله های صادراتی خود را به 

این منطقه ارسال کند.

خبر

 تأکید معاون وزیر نفت 
 بر ترویج فرهنگ قرآنی

در صنعت پتروشیمی
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ب��ر ل��زوم گس��ترش فرهنگ ق��رآن میان 
کارکن��ان این صنعت تأکی��د کرد و گفت: 
برای ترویج و گسترش قرآن آماده حمایت 

هستیم.
مرتضی ش��اهمیرزایی در آیین اختتامیه 
صنع��ت  کارکن��ان  قرآن��ی  مس��ابقه های 
پتروشیمی با گرامیداشت یوم اهلل دهه  فجر 
اظهارک��رد: در تمام بخش های این صنعت ، 
ظرفیت ه��ای بس��یار خوبی ب��رای فعالیت 
کانون های قرآنی وج��ود دارد و مجتمع ها 
و طرح های پتروش��یمی می توانند فرهنگ 

قرآنی را به نحوی شایسته ترویج کنند.
وی افزود: انس و همه گیری قرآن س��بب 
می ش��ود تا کانون های خانواده تقویت شود 
و در ای��ن مس��یر از همه فع��االن صنعت 
درخواس��ت دارم تا توجه به قرآن را  جدی 
بگیرن��د و در جهت گس��ترش آن با هدف 
اعتالی فرهنگ قرآنی در تمام ابعاد تالش 
کنند. معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی 
ب��ا بیان اینک��ه ش��ورای اقامه نم��از برای 
ترویج ق��رآن در این صنعت  باید از تمامی 
ظرفیت ه��ای موجود اس��تفاده کند، گفت: 
برای ترویج و گسترش قرآن آماده حمایت 
هستیم. ش��اهمیرزایی تصریح کرد: تشویق 
فرزن��دان کارکنان به انس با قرآن می تواند 
مسیر درس��ت و صحیح زندگی را به نسل 
جوان کشور نشان دهد و آشنا شدن هرچه 
بیشتر با مفاهیم و تعالیم قرآن کریم سبب 
خواهد ش��د تا  کش��ورمان دارای جوانانی 

متعهد و آشنا با قرآن باشد.

۵ درصد سهام پتروشیمی 
باختر به بخش دولتی و 
عمومی بازگردانده شد

صندوق ه��ای  رئیس��ه  هیئ��ت  رئی��س 
بازنشس��تگی صنعت نفت گفت: با تصمیم 
نهای��ی مرجع صال��ح قضای��ی، پنج درصد 
سهام تصاحب شده پتروشیمی باختر توسط 
بخ��ش خصوص��ی به بخش ه��ای دولتی و 
عمومی اعاده و حدود 700 میلیون دالر به 

بیت المال بازگردانده شد.
عبدالحس��ین بیات، در حاش��یه نشست 
هم اندیش��ی با هیئت اجرای��ی کانون های 
بازنشس��تگان صنعت نفت گفت: سال 89، 
س��هامداران بخ��ش خصوصی در ش��رکت 
پتروش��یمی باختر )گروه باختر کنونی( با 
اهداف��ی از قبیل تحصیل س��هام مدیریتی 
به ص��ورت  آن،  مزای��ای  از  بهره من��دی  و 
غیرقانونی اقدام به افزایش سرمایه و کاهش 
س��هام صندوق های بازنشستگی و شرکت 

ملی صنایع پتروشیمی کردند.
وی افزود: در آن س��ال سهامداران بخش 
خصوصی با تخلف از تصمیم مجمع عمومی 
فوق العاده، مفاد اساس��نامه شرکت، قانون 
اجرای سیاس��ت های کل��ی اصل 44 قانون 
اساس��ی، الزام های قانونی متعدد را نادیده 
گرفت��ه و با سوء اس��تفاده از مق��ررات ناظر 
ب��ه افزایش  س��رمایه، بی��ش از پنج درصد 
سهام بخش های دولتی و عمومی را به طور 
غیرقانون��ی تصاحب کردند و س��بب ورود 
خسارات 700 میلیون دالری به سهامداران 

بخش های دولتی و عمومی شدند.
صندوق ه��ای  رئیس��ه  هیئ��ت  رئی��س 
بازنشس��تگی صنعت نفت اظهار کرد: در این 
سال ها مدیران و کارکنان متعهد و انقالبی و 
فسادستیز شرکت ملی صنایع پتروشیمی و 
صندوق های بازنشستگی با همراهی نیروهای 
دلسوز و انقالبی دس��تگاه های نظارتی بدون 
وقف��ه موض��وع را از طرق قانون��ی پیگیری 
کردند، س��رانجام ش��عبه 55 دادگاه عمومی 
حقوقی تهران، براس��اس مستندات قانونی و 
ادله متقن، به ابطال افزایش  سرمایه شرکت 
گروه باختر حکم داد. این حکم، در روزهای 
اخیر به موجب رأی قطعی شعبه سه دادگاه 
تجدیدنظر اس��تان تهران تأیید ش��د. بیات 
ادامه داد: طبق تصمیم نهایی مرجع صالح 
قضایی، حدود پنج درصد سهام تصاحب شده 
توسط بخش خصوصی به بخش های دولتی 
و عمومی اعاده و بالغ بر 700 میلیون دالر 
به بیت المال بازگردانده شد. 1.8۲ درصد از 
سهام یادشده متعلق به شرکت های اهداف 
و تاب��ان ف��ردا از ش��رکت های زیرمجموعه 
صندوق بازنشستگی نفت است. وی تأکید 
ک��رد: همه مردم کش��ور ای��ران، کارکنان، 
بازنشستگان و مستمری بگیران صندوق های 
بازنشس��تگی صنعت نفت و بعضی دیگر از 
صندوق ه��ای بازنشس��تگی ذی نفعان این 

حکم هستند.

خبر

واحد 3 بخار نیروگاه بندرعباس وارد مدار تولید شد.
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فرهنگی و گردشگری در حوزه دریا، پا روی قوانین گذاشتند.

معرفی کتاب

پنجره

دیگه چه خبر؟

اینفوگرافیک

دکترین شوک 
نائومی کالین

کتاب دکترین ش��وک )ظهور سرمایه داری فاجعه(، 
اثری نوشته ی نائومی کالین است که نخستین بار در 
سال ۲007 به چاپ رسید. در بریتانیا، ایاالت متحده، 
آسیای شرقی، خاورمیانه و به طور کلی در همه جای 
دنی��ا، افرادی صاحب قدرت هس��تند ک��ه پول های 
هنگفتی از آش��وب و هرج و مرج به دست می آورند. 
این افراد از جنگ ها و فجایع در سراسر کره ی زمین 
بهره می گیرند تا به ش��کلی بی رحمانه و غیرانسانی، 
تصویر مورد نظر خودشان را به مردم جهان القا کنند. 
نائومی کالین با برمال کردن ش��یوه های فعالیت این 

سودجویان بین المللی، 
به اطالعات و ارتباطاتی 
دس��ت یافت که حتی 
خ��ودش را نیز ش��وکه 
ک��رد: این ک��ه چگونه 
باورها و ارزش های این 
بر جهان  اکن��ون  افراد 
ما س��لطه دارد و آن ها 
چگون��ه به ای��ن قدرت 

رسیده اند. 

 تعرفه های ازدواج هم تغییر کرد!

 افزایش حجم تجارت ایران و اروپا

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: 
ش��رایط برای دس��تیابی به توافق خوب و برد_برد فراهم اس��ت به 

شرطی که غربی ها جدیت داشته باشند.
محمود عباس زاده مشکینی در گفت وگو با خانه ملت، در تشریح 
نشست روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
ش��ورای اسالمی با باقری، معاون سیاسی وزارت امورخارجه و رئیس 
تیم مذاکره با اعضای 1+4، گفت: دیروز در جلسه کمیسیون امنیت 
ملی و سیاس��ت خارجی مجلس در خصوص روند مذاکرات گزارش 

داده شد و به سواالت نمایندگان پاسخ داده شد.
نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: 
باق��ری کنی روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد و بر حس��ن نیت و 

جدیت جمهوری اس��المی ایران تاکید و اضافه کرد که تابحال هیچ 
گفتگوی مستقیمی با آمریکایی ها نداشته ایم.

وی ادامه داد: بر اس��اس آنچه از مباحث مطروحه در این جلس��ه 
مورد بحث قرار گرفت، می توان جمع بندی کرد در ش��رایط موجود 
اساس��ا نتیجه داش��تن و مابه ازای عینی مذاکره مستقیم با آمریکا 

روشن نیست.
ای��ن نماینده م��ردم در مجلس یازدهم اف��زود: همچنین با وجود 
مثب��ت و روبه جل��و بودن روند مذاکرات، هنوز مس��ائل مهمی باقی 
مانده که باید بر س��ر آن مذاکره و توافق ش��ود.حق ایران اس��ت که 
تمام تحریم ها لغو ش��ود لیکن تا به امروز حریف لغو بخش��ی از آنها 

را پذیرفته است.

س��خنگوی کمیس��یون امنیت مل��ی و سیاس��ت خارجی مجلس 
شورای اس��المی خاطرنشان کرد:مجموعه قراین و شواهد و واقعیت 
ها از جمله برگه هایی که جمهوری اس��المی ایران در دس��ت دارد 
نش��ان می دهد شرایط برای یک توافق خوب و برد- برد آماده است 

به شرط اینکه غربی ها هم حسن نیت و جدیت داشته باشند.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
طرف مذاکره کننده فقط لغو بخشی از تحریم ها را پذیرفته  است

 
































































نوبت دوم

پانزده روز

نوبت اول

 آگهی ثبت نام در انتخابات اتحادیه صنف پارچه فروشان
 و بزازان شهرستان کوهدشت

به اطالع برادران و خواهران عضو اتحادیه صنف پارچه فروشان و بزازان شهرستان کوهدشت می رساند نظر بر اینکه برگزاری انتخاب هیات مدیره و بازرس اتحادیه 
آن صن��ف در آین��ده نزدیک و به صورت الکترونیک انجام می گردد لذا با توجه به جایگاه ویژه اتحادیه ها در نظام صنفی کش��ور چنانچه در خود تعهد و توانایی 
www. (   عضویت در هیات مدیره یا بازرس را می بینید از تاریخ 1400/11/1۲  لغایت 1400/11/۲6 با در دست داشتن مدارک زیر جهت ثبت نام به سامانه

iranianasnaf.ir( مراجعه و ضمن ثبت نام و دریافت کد رهگیری مدارک مورد نیاز را به هیات اجرایی انتخابات مستقر در اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان 
کوهدشت تحویل نمایید.

توضیح اینکه 1_ هنگام ثبت نام کاندیدا باید مشخص نمایند داوطلب عضویت در هیات مدیره و یا بازرس می باشد. 
 ۲_ تبص��ره 3 م��اده ۲۲ از زم��ان الزم االج��را ش��دن قان��ون 08/08/139۲ عضویت اف��راد در هیات مدی��ره بی��ش از دو دوره متوالی و یا چه��ار دوره متناوب

 ممنوع می باشد.
مدارک الزم جهت ثبت نام:

1_ فتوکپی شناسنامه )تمام صفحات(                    ۲_ اصل و فتوکپی پروانه کسب معتبر دائم
3_ فتوکپی کارت ملی                                       4_ تعداد 6 قطعه عکس 4×6
5_ اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی              6_ شناسه صنفی 10 رقمی 

هیات اجرایی برگزاری انتخابات اتحادیه های صنفی شهرستان کوهدشت

نوبت اول

آگهی مزایده – مرحله اول

شهرداری خرمدره در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی محترم شهر یک باب واحد تجاری معروف به هتل قدس ) هتل اسب وحشی ( را از طریق مزایده به مدت یکسال به 
صورت اجاره از طریق سامانه ستاد ایران واگذار نماید . لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مزایده و بازدید و کسب اطالعات بیشتر به واحد امور قراردادهای شهرداری واقع 

در خرم دره خیابان امام ، میدان معلم ، ساختمان شهرداری مراجعه و با شماره تلفن 1007 الی 0۲43553100۲ داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

 مرحله اول ن��ت اول–آ�� مزا�ده 

ط� از را وح�� اسب هتل قدس هتل �ه معروف تجاری واحد �اب �ک شهر م مح�� اسال� شورای مجوز اس�ناد �ه دارد نظر در خرمدره �ق شهرداری
� متقاض�ان لذا نما�د وا�ذار ایران ستاد سامانه ط��ق از اجاره صورت �ه �کسال مدت �ه توانند جهت در�افت اسناد مزا�ده و �ازد�د و کسب مزا�ده

تل شماره �ا و مراجعه شهرداری ساختمان ، معلم م�دان ، امام خ�ا�ان دره خرم در واقع شهرداری قراردادهای امور واحد �ه ب�ش�� ا� ١٠٠٧فن اطالعات
فرمایند١٥٣داخ� ٠٢٤٣٥٥٣١٠٠٢ حاصل  تماس

اژ آدرس عنوان رد�ف ده ق�مت �ا�ه م�� ان س�� �  م��
�ک �اب واحد تجاری معروف �ه  ١

 هتل قدس ( هتل اسب وح�� )
خرم دره خ�ا�ان امام خمی�� (ره ) 

 ابتدای شهرک قدس
 م��ــع ٤٣٠

  ٤٢�٠٠٠�٠٠٠ م��
 ر�ال

٢٥�٢٠٠�٠٠٠ 
 ر�ال 

 

�ه وار�زی وجه �ا نام �� مشارکت اوراق �ا �ان� ضمان�نامه صورت �ه مزا�ده در کت �� ده س�� ان � نزد �انک م� ٠١٠٦١٩٧٣٧٠٠٠٨شماره حساب م��
�اشد � دره خرم شهرداری  بنام

�اشد١ � وری �� کنند�ان کت �� تما� برای مزا�ده در کت �� از ق�ل نظر مورد محل از  �ازد�د
 از ط��ق سامانه ستاد ایران١٤٠٠�١١�٢٨لغا�ت ١٤٠٠�١٦/١١محل در�افت اسناد از تار�ــــخ ٢
ارائه٣ و مزا�ده در کت بند�� اس�ناد �ه شهرداری و بوده مزا�ده اسناد در مقرر وط �� قبول له � م�� �ه شهرداری٥ماده ٦پ�شنهاد ما� نامه � آئ��

است مختار پ�شنهادات �ل�ه �ا �ک قبول �ا رد در  ها
بود٤ خواهد مزا�ده برنده عهده بر احتما� �ارشنا� هرگونه و آ�� درج  ه��نه
پ�شنهادات٥ ارائه بر١٤٠٠�١١/١٢�ا�ان وقت اداری مورخزمان عالوه کنند�ان کت �� است توضیح �ه الزم شهرداری حراست خانه دب�� �ه

�ا�س شده موم و مهر �ا�تهای در و �� � ف�� �صورت نمایند �ارگذاری ستاد سامانه در �ا�د را خ��ش پ�شنهادی ق�متهای و مدارک تما� �هاینکه ��
نماینداین شهرداری در مهلت مشخص ش ارائه  ده

ساعت٦ پ�شنهادات �ازگشا�� محل و روز ، �اشد١٤٠٠�١٢/١٢صبح مورخ ١٠ساعت � شهردار دف�� محل  در
شد٧ نخواهد د مس�� قانو�� �فات ��� انجام تا سوم تا اول کنند�ان کت �� ده  س��
�اشد٨ � مزا�ده برنده عهده بر صن�� فعال�ت ن�ع هر برای قانو�� مجوزهای  اخذ

 
چاپ  ١٦/١١/١٤٠٠تار�ــــخ

 
 شهردار خرمدره–نوری آرا 

میزان س��پرده ش��رکت در مزایده به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مش��ارکت بی نام یا وجه واریزی به شماره حس��اب 0106197370008 نزد بانک ملی بنام شهرداری 
خرم دره می باشد. 

1- بازدید از محل مورد نظر قبل از شرکت در مزایده برای تمامی شرکت کنندگان ضروری می باشد.
۲- محل دریافت اسناد از تاریخ 1400/11/16 لغایت 1400/11/۲8 از طریق سامانه ستاد ایران

3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آئین نامه مالی شهرداری ها در رد یا قبول یک 
یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4- هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .
5- زمان ارائه پیشنهادات : پایان وقت اداری مورخ1400/1۲/11 به دبیرخانه حراست شهرداری ) الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه تمامی مدارک و قیمتهای 

پیشنهادی خویش را باید در سامانه ستاد بارگذاری نمایند بصورت فیزیکی و در پاکتهای مهر و موم شده بایستی به این شهرداری در مهلت مشخص شده ارائه نمایند.
6- ساعت ، روز و محل بازگشایی پیشنهادات : ساعت 10 صبح مورخ 1400/1۲/1۲ در محل دفتر شهردار می باشد.

7- سپرده شرکت کنندگان اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی مسترد نخواهد شد.

8- اخذ مجوزهای قانونی برای هر نوع فعالیت صنفی بر عهده برنده مزایده می باشد.
نوری آرا – شهردار خرمدره تاریخ چاپ : 1400/11/16

نوبت اول

آگهی مزایده – مرحله دوم

شهرداری خرمدره با استناد به مجوز شماره 1406 مورخ 1400/08/16 شورای محترم اسالمی در نظر دارد دو تخته فرش دستبافت ابریشمی خود را از طریق مزایده به فروش برساند 
لذا از کلیه متقاضیان دعوت بعمل می آید جهت دریافت اسناد مزایده به سامانه ستاد مراجعه جهت کسب اطالعات بیشتر به امور قراردادهای شهرداری واقع در خرم دره خیابان امام 

، میدان معلم ، ساختمان شهرداری مراجعه و با شماره تلفن 1007 الی 0۲43553100۲ داخلی 153 تماس حاصل فرمایند. 

 مرحله دوم ن��ت اول–آ�� مزا�ده 

از١٤٠٠�٠٨�١٦مورخ ١٤٠٦شهرداری خرمدره �ا اس�ناد �ه مجوز شماره  را خود اب��ش� دس��افت فرش تخته دو دارد نظر در اسال� م مح�� شورای
سامانه ستاد مراجعه جهت کسب اطالعات ط��ق مزا�ده �ه فروش برساند لذا از �ل�ه متقاض�ان دعوت �عمل � آ�د جهت در�افت اسناد مزا�ده �ه 

تلفن شماره �ا و مراجعه شهرداری ساختمان ، معلم م�دان ، امام خ�ا�ان دره خرم در واقع شهرداری قراردادهای امور �ه ا� ١٠٠٧ب�ش��
فرمایند١٥٣داخ� ٠٢٤٣٥٥٣١٠٠٢ حاصل  تماس

ده م�لغ �ا�ه ا�عاد عنوان رد�ف ان س�� �  م��

ب��شم زرع چارک فرش دس��افت ا ١
� آ�� �ل��ز و حاش�ه  �ا رنگ م��

 م� 

 ر�ال ٥�٥٠٠�٠٠٠ ر�ال ١١٠�٠٠٠�٠٠٠ ١٢٠*٧٥

فرش دس��افت زرع ن�م �ل��ز �ا  ٢
� آ�� پررنگ و حاش�ه  رنگ م��

 �مه ای

 ر�ال ١١�٠٠٠�٠٠٠ ر�ال ٢٢٠�٠٠٠�٠٠٠ ١٤٥*٩٥

 

�ا١ �ان� ضمان�نامه صورت �ه �ا�د � مزا�ده در کت �� ده �اشدس�� دره خرم شهرداری ده س�� حساب �ه نقد وجه وار�ز �ا نام �� مشارکت  اوراق
 از ط��ق سامانه ستاد ایران١٤٠٠�١١�٢٨لغا�ت ١٤٠٠�١١�١٦زمان در�افت اسناد از تار�ــــخ 

�ارگذاری تما� مدارک و پ�شنهاد ( الزم �ه توضیح � �اشد متقاض�ان عالوه بر ١٤٠٠�١١/١٢مهلت قبول پ�شنهادات �ا�ان وقت اداری مورخ ٢
نمایند شهرداری حراست تح��ل مشخص موعد در را مدارک تما� � ن�� �� � ف�� �صورت �ا�س�� ستاد سامانه در  خ��ش

بند٣ اس�ناد �ه شهرداری و بوده مزا�ده اسناد در مقرر ت�ال�ف و وط �� قبول له � م�� �ه پ�شنهاد ارائه و مزا�ده در کت ن٥ماده ٥�� � امه آئ��
است مختار پ�شنهادات �ل�ه �ا �ک قبول �ا رد در ها  شهرداری

بود٤ خواهد مزا�ده برنده عهده بر احتما� �ارشنا� هرگونه و آ�� درج  ه��نه
است٥ شده درج مزا�ده اسناد در مزا�ده ا�ط �� وح  م��
ساعت٦ پ�شنهادها قرائت محل و روز ، �اشددر محل دف١٤٠٠�١٢/١٢صبح مورخ ١٠ساعت � شهردار �� 
کت٧ �� از �ک هر ان�اف صورت در ضمنا شد نخواهد د مس�� قرارداد عقد و مزا�ده قانو�� �فات ��� انجام تا سوم و دوم اول نفرات ده س��

ماده اس�ناد �ه ترت�ب �ه آنان ده س�� ترت�٨کنند�ان �ه سوم و دوم نفر از و ض�ط شهرداری نفع �ه شهردار�ــها ما� نامه � ب دعوت �ه عقد آی��
شد خواهد داد  قرار

 
چاپ  ١٦/١١/١٤٠٠تار�ــــخ

 
 شهردار خرمدره–نوری آرا 

1- سپرده شرکت در مزایده می باید به صورت ضمانتنامه بانکی یا اوراق مشارکت بی نام یا واریز وجه نقد به حساب سپرده شهرداری خرم دره باشد. 
زمان دریافت اسناد از تاریخ 1400/11/16 لغایت 1400/11/۲8 از طریق سامانه ستاد ایران

۲- مهلت قبول پیشنهادات پایان وقت اداری مورخ 1400/1۲/11 ) الزم به توضیح می باشد متقاضیان عالوه بر بارگذاری تمامی مدارک و پیشنهاد خویش در سامانه ستاد بایستی 
بصورت فیزیکی نیز تمامی مدارک را در موعد مشخص  تحویل حراست شهرداری نمایند. 

3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در اسناد مزایده بوده و شهرداری به استناد بند 5ماده 5 آئین نامه شهرداری ها در رد یا قبول یک یا کلیه 
پیشنهادات مختار است.

4- هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مزایده خواهد بود .
5- مشروح شرایط مزایده در اسناد مزایده درج شده است.

6- ساعت ، روز و محل قرائت پیشنهادها : ساعت 10 صبح مورخ 1400/1۲/1۲ در محل دفتر شهردار می باشد.
7- سپرده نفرات  اول دوم و سوم تا انجام تشریفات قانونی مزایده و عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب به استناد 

ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرار داد خواهد شد.
نوری آرا – شهردار خرمدرهتاریخ چاپ : 1400/11/16
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صنایع معادن 
کشاورزی رئیس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت: امیدواریم تا پایان س��ال رکورد 45 میلیارد 

دالر صادرات تحقق یابد. به گزارش س��ازمان توس��عه تجارت ای��ران، علیرضا پیمان پاک در 
مراس��م پویش ملی صادرات با تأکید بر عزم و ارادۀ دولت س��یزدهم و شخص رئیس جمهور 
برای اصالح و اقدام مؤثر در راس��تای منافع ملی افزود: اقدامات انجام ش��ده و در حال انجام، 
کش��ور را در مسیر گذر از رویکرد سنتی در تجارت خارجی به شیوه های نوین و با محوریت 

مدیریت دانش در صادرات قرار داده و با این اقدامات امیدواریم تا پایان س��ال جاری رکورد 
45 میلی��ارد دالر صادرات غیر نفتی تحقق یابد. پیمان پاک، با اش��اره به آمار اخیر صادرات 
غیر نفتی کشور، گفت: سال گذشته صادرات غیرنفتی رقمی حدود 35 میلیارد دالر داشت، 
اما امسال این رقم از 40 میلیارد گذشته و امیدواریم تا پایان سال جاری رکورد 45 میلیارد 

دالر را از خود بر جای گذارد.

پیشبینیثبترکورد۴۵میلیارددالرصادراتتاپایانسال

دبیر کل اتاق اصناف ایران از تمرکز بر فرهنگسازی 
برای واکسیناسیون و رعایت پروتکل های بهداشتی 
و همچنین تشدید نظارت بر رعایت پروتکل ها خبر 
داد و گفت که با توجه به دس��تورالعمل مدیریت 
هوش��مند کرونا، دیگر بحث تعطیلی مشاغل در 

پیک های کرونا مطرح نیست.
محمدباقر مجتبایی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
نحوه فعالی��ت اصناف در ش��رایط قرمز کرونایی 
فعلی اظهار کرد: طبق تجربیات ماه های گذشته 
در مقابله با شیوع ویروس کرونا، باید استراتژی و 
سیاستگذاری جدید در این حوزه تعریف می شد. 
کمیته امنیتی ستاد کرونا مسئول تصمیم گیری و 
ساماندهی امور کسب و کارها، فعالیت ادارات و همه 
فعالیت های اقتصادی و اجتماعی است. حدود دو 
ماه پیش با استفاده از جزئیات تجربیات طرح های 
قبل��ی و همچنین لزوم پرداختن به معیش��ت و 
سالمت در کنار یکدیگر، طرح هوشمند مدیریت 
کرونا بر بستر سامانه »ایران من« یا سامانه »امید« 
از س��وی این کمیته ابالغ ش��د.  وی افزود: بارها 
گونه های مختلف این ویروس شیوع پیدا کرده و 
بر خالف تصور ابتدایی، اپیدمی کوتاه مدت نبود. 
بنابراین دیگر نمی توان با تعطیلی مشاغل و اداره ها 
ادامه داد، چراکه این ویروس تمام ش��دنی نیست 
و دوره آن هم کوتاه مدت نیس��ت. در این شرایط 
از طرفی جان هر ش��هروند و حتی پیش��گیری از 
بیماری و درد کشیدن افراد مهم است، اما از سوی 

دیگر باید زندگی، ش��غل و ارائه خدمات و کاال به 
مردم دچار مشکل نشود. 

دبی��ر کل ات��اق اصناف ایران با بی��ان اینکه در 
دس��تورالعمل مدیریت هوش��مند کرونا، تکلیف 
تمام بخش جامعه مشخص شده، تصریح کرد: به 
عنوان مثال در حوزه اصناف مقرر ش��د واحدهای 
صنفی مانند سایر اقشار جامعه واکسن بزنند البته 
در کشور قانون اجباری برای واکسن نداشتیم و از 
طریق اطالع رسانی و روش های تشویقی این کار 

انجام شد. 
۸5 درصد اصناف واکسن زدند 

وی با اشاره به تعیین جریمه نقدی برای تزریق 
نکردن واکسن در برخی کشورها، گفت: اما در ایران 
حداقل در حوزه اصناف با اطالع رسانی گسترده و 
همکاری اصناف این روند انجام شد و بر اساس آمار 
سامانه ایران من، 85 درصد اصناف واکسن تزریق 
کرده اند.  همچنین به گفته دبیر کل اتاق اصناف 
ایران در دستورالعمل مدیریت هوشمند کرونا گروه 
بندی سابق اصناف به طور کلی از بین رفته و در 
مقابل مشاغل حساس و تجمعی، به ویژه مشاغلی 
که مشتریان مجبور به درآوردن ماسک هستند، 
مانند رستوران مشخص شده است. بر این اساس 
قرار ش��د در مصوبات جدید س��تاد ملی کرونا به 
گونه ای عمل شود که رعایت چهار عنصر کلیدی 
یعنی استفاده از تهویه مناسب، استفاده از ماسک، 
استفاده از واکسن و رعایت فاصله اجتماعی مورد 

تاکید قرار گیرد. 
رستوران و تاالرها کارت واکسن مشتریان 

را کنترل کنند 
وی ب��ا بی��ان اینکه بر اس��اس گ��زارش وزارت 
بهداشت استفاده از ماس��ک مناسب حداقل 35 
درص��د احتمال ابتال به وی��روس کرونا را کاهش 
می دهد، تصریح کرد: در حوزه اصناف مش��اغلی 
مانند رستوران، فست فود و تاالرهای پذیرایی باید 
در شرایط بحرانی عالوه بر اینکه خودشان واکسن 
زدند، کنترل کنند که مشتریانش��ان هم واکسن 
زده باشند. مشاغل غیر صنفی مثل سینما، تئاتر، 

باشگاه و غیره هم در همین دسته قرار می گیرد. 
دبیر کل اتاق اصناف افزود: مغازه داران می توانند 
کارت واکس��ن مش��تریان را ببینند ی��ا کد ملی 
مشتریان را در س��امانه ایران من چک کنند، اما 
س��امانه هنوز به اندازه کافی سرویس نمی دهد و 
ارتقای سرویس دهی آن در دست پیگیری است. 
در ش��رایط فعلی انتظار داریم م��ردم اصل کارت 
واکسن یا عکس آن را در تلفن همراه خود داشته 
باش��ند.  اما به گفته وی ممکن است مغازه داران 

شرم داشته باشند که از مشتری خود درخواست 
کارت واکس��ن کنند، بنابراین این فرآیند بیشتر 
نیاز به فرهنگ س��ازی دارد ت��ا تهدید به پلمپ و 
موارد دیگر جریمه. هرچند دریافت نکردن کارت 
واکسن از مش��تریان در شرایط بحرانی کرونا هم 
مشمول تخلف و پرداخت جریمه است، اما چون 
هنوز ابزار این کار کامل فراهم نیس��ت، بیشتر بر 
فرهنگسازی تمرکز کردیم.  مجتبی با بیان اینکه 
برای تحقق این امر الزم است تبلیغات عمومی در 
سطح گسترده ای انجام شود تا مردم هم مسئولیت 
اجتماعی خ��ود را بروز دهند، اظهار کرد: در حال 
حاضر طبق گزارش وزارت بهداشت هفت میلیون 
نفر به طور کلی واکسن نزدند و هشت میلیون نفر 

هنوز دوز دوم را تزریق نکرده اند. 
جریمه متخلفان چیست؟ 

این مقام صنفی با بیان اینکه مهم ترین ناظر خود 
مردم و فرهنگ س��ازی است، اظهار کرد: به طور 
کلی بیشتر واحدهای صنفی پروتکل های بهداشتی 
را رعایت می کنند و برای اندک واحدهایی که نکات 

را رعایت نمی کنند مکانیزم برخورد داریم.

مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی 
خاطر نشان کرد: در ماه های اخیر نهاده ها مورد 
نیاز تولیدکنندگان مرغ گوشتی با تاخیر به دست 
آنها رس��یده است و از سوی دیگر قیمت جوجه 
یک روزه 70 درصد گران ش��ده اس��ت این در 
حالیست که دولت از تولیدکنندگان می خواهد 
که همچنان با نرخ مصوب مرغ را عرضه کنند.

حبیب اسداهلل نژاد در گفت وگو با ایلنا، با اشاره 
به تاخیر در ارسال نهاده ها، گفت: باهدف تامین 
مرغ مورد نیاز کش��ور، جوجه ری��زی به اندازه 
کافی صورت گرفته و در دو ماه پایانی س��ال در 

تامین مرغ با نرخ مصوب مشکلی نداریم.
وی با اش��اره به باال ب��ودن هزینه های تولید، 
گف��ت: در س��امانه ب��ازارگاه نهاده م��ورد نیاز 
تولیدکننده دیر ش��ارژ می شود به عبارت دیگر 
نهاده ه��ا با تاخی��ر بارگذاری می ش��ود. این در 
حالیست که تولیدکنندگان هزینه خرید نهاده 

را واری��ز کردند اما متاس��فانه برخ��ی از تجار با 
تاخیر اعالم بار می کنند و همین مسئله فشار به 

تولیدکنندگان را دوچندان کرده است.
این فعال اقتصادی با اش��اره ب��ه افزایش 60 
ت��ا 70 درصدی ن��رخ جوجه ی��ک روزه، گفت: 
امیدواری��م مجموع��ه سیاس��ت های دولت به 
سمتی برود که نخست قیمت مولفه های تولید 
تا پایان سال افزایش پیدا نکند و با نرخ مصوب 
عرضه ش��ود و در گام بع��دی تامین نهاده ها به 
موقع صورت بگیرد تا ش��اهد آرامش و ثبات در 
بازار مرغ در آس��تانه عید نوروز باش��یم و مردم 
بتواند با قیمت متعادل م��رغ مورد نیاز خود را 

خریداری کنند.
وی افزود: در ش��رایط فعلی این مرغدار است 
که زیان س��نگین می بیند چراک��ه نظارت ها و 
پایش ها در حلقه آخ��ر تولید صورت می گیرد، 
هزینه تولید باال رفته است و این عادالنه نیست 

که هم��ه فش��ارها را تولیدکنن��دگان متحمل 
شوند.

ب��ه گفت��ه اس��داهلل نژاد، مرغ��داران باوج��ود 
همه مش��کالت مرغ را با ن��رخ مصوب به فروش 
می رساند. و برای استمرار و پایداری تولید باید 
شرایط به گونه ای باشد که تولیدکننده با آرامش 
تولید را انج��ام دهد این حق طبیعی مرغداران 
اس��ت که برای جلوگیری از ضرر نهاده ها را به 
موق��ع دریافت کند و س��ایر مولفه ه��ای تولید 
ازجمل��ه  قیمت جوجه ی��ک روزه افزایش پیدا 

نکند.
مدی��ر عام��ل اتحادی��ه سراس��ری مرغداران 
گوش��تی  با اش��اره به تامین بازار در ایام عید، 
گف��ت: در بحث تامین مش��کلی نداریم؛ دولت 
نی��ز برنامه حذف ارز ترجیحی را تاخیر انداخته 

است.
همچنی��ن در این رابطه مهدی یوس��ف خانی 

رئیس اتحادیه فروش��ندگان پرن��ده و ماهی در 
گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاس��خ با 
این پرس��ش که آیا مرغ ب��ا نرخ مصوب در بازار 
عرضه می شود؟ گفت: هفته پیش شاهد التهاب 
در ب��ازار م��رغ بودیم و قیمت م��رغ 10 تا 15 
درص��د باال رفت اما ب��ا ورود مرغ تنظیم بازاری 
این التهاب فروک��ش کرد و هم اکنون مرغ گرم 
با ن��رخ مصوب کیلویی 31 ه��زار تومان و مرغ 
منجمد کیلوی��ی ۲0 هزار تومان در بازار عرضه 

می شود.
به گفته وی، روزانه 100 تن سازمان پشتیبانی 

امور دام مرغ در بازار عرضه می کند.

ش��وک های ارزی زلزله هایی ایجاد کرد که برخی واحدهای 
تولیدی تخریی و تعطیل شدند.

صدیف بی��ک زاده در همایش گرامیداش��ت روز صنعت و 
مع��دن و بزرگداش��ت هفته صنایع کوچ��ک در تاالر وحدت 
دانشگاه ش��هید باهنر کرمان بیان کرد: مس��یر اقتصاد پر از 
س��نگالخ است و مشکالت فراوانی دارد؛ همچنین شوک های 
ارزی زلزله های��ی ایجاد ک��رد که برخی واحده��ای تولیدی 

تخریب و تعطیل شدند.
وی افزود: رس��الت ما این اس��ت که به کمک  این واحدها 

بیایم بنابراین در همین راس��تا کارگروه ه��ای رفع موانع در 
اس��تان ها پیگی��ری کنند اگر به موانعی رس��یدند به س��تاد 

تسهیل کشور مراجعه کنند.
بیک زاده با اش��اره به اینکه ما تمام مس��ائل و مشکالت را 
می دانی��م و می دانیم برخی از طریق س��تاد قابل حل اس��ت 
گفت: قوانین در ش��رایط خاصی تدوین شده اما مسیر کسب 
و کار تغیی��ر زیادی داش��ته بنابراین بای��د در قوانین تجدید 

نظر شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه اولویت ما تس��هیل گری، تنظیم گری و 

نظارت اس��ت اضافه کرد: برخی از افراد سرمایه گذار را مفسد 
می دانند در حالی که س��رمایه گذار واحد تولیدی داریم که با 
اینکه سه س��ال به دلیل مشکالت مالی زندان رفته باز حکم 

برائت آن آمد و کارخانه با تمام کارگران نابود شدند.
بیک زاده تصریح کرد: اگر به مشکالت تولیدکنندگان نگاه 
کنی��م می بینیم که 30 درصد مش��کالت واحدهای تولیدی 
درون بنگاه��ی بوده و 70 درصد خارج اس��ت، حتی مقداری 
از همان 30 درصد نیز گاهی به دلیل مش��کالتی است که از 

خارج از بنگاه به وجود می آید.

 نحوه فعالیت اصناف
در شرایط جدید کرونایی

افزایش ۷۰ درصدی قیمت جوجه یک روزه

رئیس س��ازمان حف��ظ نباتات گفت: س��امانه 
سماک )سامانه مجوزهای الکترونیکی کشاورزی( 
از ابتدای اسفندماه آغار به کار خواهد کرد و در فاز 
اول این سامانه سالمت همه محصوالت کشاورزی 

صادراتی بررسی خواهد شد.
به گزارش ایسنا، شاهپور عالیی مقدم در نشست 
خبری که به مناس��بت دهه فجر برگزار ش��د در 
تش��ریح آخرین وضعیت صادرات فلفل به روسیه 
گفت: 5 جلس��ه وبیناری با طرف روس��ی داش��تیم. هیاتی هم از ایران به روس��یه رفت و با وزارت 
کشاورزی روسیه، سرویس فدرال حمایت از مصرف کنندگان و سازمان قرنطینه آن کشور جلسه 
برگزار کردند. مشکل اینجا بود که 4 سمی که در بسترهای گلخانه های ما استفاده می شد و تاییدیه 
اتحادیه اروپا و  موسس��ه تحقیقات گیاهپزش��کی خودمان را داشت در روسیه استفاده نمی شد. از 
آن طرف هم 7 سمی را که آنها در بستر تولید استفاده می کردند در کشور ما استفاده نمی شود. 
یعنی سموم ثبت شده در دو کشور با هم انطباق نداشت. وی ادامه داد:طرف روسی درخواست کرد 
تمام اطالعات بسترهای تولید ما را داشته باشند تا بتوانند در زمینه باز کردن صادرات فلفل  اقدام 
کنند. بیش از 3۲ گلخانه را به آنها معرفی کردیم و اطالعات بسترهای تولید، صادرکنندگان و روش 
های مبارزه را نیز ارائه کردیم. قرار اس��ت اواسط بهمن طرف روسی بازدیدی از این بسترها داشته 
باشند و بعد از اینکه اطالعات را راستی آزمایی کردند صادرات به روسیه در زمینه فلفل دلمه ای باز 

خواهد  شد.
رئیس س��ازمان حفظ نباتات کشور در خصوص صادرات کیوی نیز گفت: 380 هزار تن ظرفیت 
تولید کیوی در کشور داریم. در 1۲ هزار و 500 هکتار و در سه استان گلستان، گیالن و مازندران 
کیوی کشت می ش��ود. 50 درصد تولیدات کشور صادراتی است. از 180 هزار تن کیوی صادراتی 
س��هم هند 3۲ هزار تن اس��ت. تاکنون نیز ۲7 هزار تن کیوی به هند صادر شده است.   وی اضافه 
کرد: کشور هندوستان نیز درخواست کرده که تمام اطالعات بسترهای تولید، انبارها، روش مبارزه 
با آفات و صادرات را داشته باشند. در این راستا هفته گذشته جلسه ای با سازمان حفظ نباتات هند 
و معاون سفیر ایران در هند برگزار و توافق کردیم که اطالعات سه سال گذشته را برای آنها ارسال 

کنیم. آمارهای دیگری نیز نیاز است که به زودی در اختیار آنها قرار می دهیم.   

  رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان در 
نشست هماهنگی س��فر وزیر صمت به عمان با 
حضور بخش خصوصی از رشد 73 درصدی حجم 

مبادالت خارجی ایران به کشور عمان خبر داد. 
ب��ه گ��زارش وزارت صنعت، مع��دن و تجارت، 
»محس��ن ضرابی« در این نشس��ت که با حضور 
وزیر صمت برگزار ش��د، اف��زود: در 10 ماهه اول 
1400 به یک میلیارد دالر حجم تجارت خارجی 

با عمان رسیدیم که تا پایان سال به 1.۲ میلیارد دالر خواهیم رسید.
وی همچنین با بیان اینکه نقشه راه برای صادرات به کشور عمان با مشارکت بخش خصوصی و 
اتاق مشترک تدوین شده است، گفت: در این نقشه بر 6 محور برنامه پنج ساله دولت عمان مانند 

استارتاپ ها، نانو و دانش بنیان ها تمرکز شده است.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان با یادآوری اینکه واردات به عمان در سال ۲0۲0، حدود 
۲4 میلیارد دالر بوده است، اضافه کرد: در اکثر کاالهای وارداتی به کشور عمان ما مزیت صادراتی 
داریم. ضرابی همچنین با اشاره به سفر وزیر صمت به عمان، ادامه داد: اولین هیات سرمایه گذاری 
بخش خصوصی با همراهی وزیر صمت به عمان س��فر می کند و امیدوارم که راهگش��ای توس��عه 
مبادالت اقتصادی و افزایش حجم تجاری دو کشور باشد. وی در ادامه با بیان اینکه معدن، شیالت، 
گردشگری و صادرات مجدد موضوعات مهم است، تصریح کرد: در این سفر ۲ شرکت مطرح معدنی، 
سه شرکت دارویی و تجهیزات پزشکی، ۲ شرکت در حوزه انرژی و پنج شرکت در حوزه مواد غذایی 
و آبزیان وزیر صنعت، معدن و تجارت را همراهی می کنند. رئیس اتاق مش��ترک بازرگانی ایران و 
عمان با اعالم اینکه عمان قرارداد FTA )موافقت نامه تجارت آزاد( با 16 کش��ور عربی- آفریقایی، 
آمریکا، سنگاپور و چهار کشور اروپایی )سوئیس، لیختن اشتاین، نروژ، سوئد( دارد، گفت: این به آن 
معنی است که ما می توانیم محصوالت تولیدی و کاالهای خودمان را از طریق عمان با تعرفه گمرکی 
صفر به این کش��ورها صادر کنیم. ضراب��ی در ادامه با بیان اینکه عمان به چند جهت برای فعاالن 
اقتصادی کشورمان دارای اهمیت است، گفت: عمان با واردات ۲4 میلیارد دالری بازار بسیار خوبی 
برای کاالی ایرانی است. سهم ما از این بازار در سال 9۲ معادل هفت دهم درصد بود و در سال 97 

به 3.6 درصدرسید که می توانیم تا 10 درصد از این بازار را در دست داشته باشیم.

رئیس سازمان حفظ نباتات اعالم کرد
رصد و پایش سالمت محصوالت صادراتی از اول اسفندماه

رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و عمان عنوان کرد:
 رشد ۷۳ درصدی حجم مبادالت تجاری ایران به عمان

رئیس کمیته حمایت قضایی از تولید و 
معاون قضایی دادستان کل کشور:

دغدغه مند بودن یک خأل 
در حمایت از تولید است

رئیس کمیت��ه حمایت قضایی از تولید و 
معاون قضایی دادس��تان کل کش��ور گفت: 
اگر هر کس در هر مقامی دغدغه نداش��ته 
باشد هیچ کاری انجام نمی شود؛ دغدغه مند 
بودن یکی از خألهایی اس��ت که در حوزه 

حمایت از تولید دیده می شود.
س��عید عمرانی در همایش گرامیداش��ت 
روز صنع��ت و معدن و بزرگداش��ت هفته 
صنایع کوچ��ک در تاالر وحدت دانش��گاه 
ش��هید باهنر کرمان بیان کرد: کس��ی که 
در ای��ن مملک��ت وارد ح��وزه کار و تولید 
می شود عاشق است زیرا اگر عاشق نبودند 
می توانستند با این پول بسیار خوش باشند 

اما دغدغه مردم دارند.
وی افزود: کسی که سرمایه گذاری می کند 
و معیشت عده زیادی را تأمین می کند فرد 
مقدسی است؛ هر اس��تانی باید یک پارک 
صنعت درست کند و کسی که سرمایه گذار 
است تندیسش ساخته شده و در آن پارک 

به نمایش گذاشته شود.
وی ادام��ه داد: فرمایش��ات مق��ام معظم 
رهبری در خصوص اقتصاد دو مطلب عمده 
دارد، یکی اینکه ش��ما فعالین اقتصادی را 
س��رداران این جنگ اقتصادی خواندند که 
مردم چشم ش��ان به آن هاس��ت؛ ت��ا اینجا 
همه جوره دفاع کردید ام��ا از امروز به بعد 

باید کمی مطالبه گرتر عمل کرد.
وی با اش��اره به وضعیت بازار فوالد گفت: 
تنظیم بازار فوالد باید دست خودش باشد و 
اگر این اتفاق نیفتد در شش ماه آینده خیلی 
از کارخانه های فوالدی تعطیل می شود زیرا 
قیمت شمش از میلگرد گران تر شده است 
و این گونه مس��ائل باید به دست خودشان 

سپرده شود تا حل شود.
عمرانی خاطرنش��ان کرد: اقتص��اد ما از 
دور طوری دیده می ش��ود که انگار هزاران 
میلی��ارد ران��ت در آن خوابیده در حالی که 
اینگون��ه نیس��ت و زوای��ای پنه��ان اجازه 

شفافیت کار را نمی دهند.
وی ب��ا اش��اره به س��خنان مق��ام معظم 
رهبری گفت: نجات اقتصاد به ش��جاعت و 
همت نیاز دارد و این شجاعت یعنی همین 
شفاف سازی ها؛ چطور می شود که بسیاری 
از گزارش ها خوب اس��ت ام��ا چندین هزار 
شکایت از طرف واحدهای تولیدی برای ما 

می آید که مشکل دارند.
عمران��ی خطاب به حاکمیتی ها تش��ریح 
ک��رد: اگر ه��ر کس در ه��ر مقامی دغدغه 
نداش��ته باش��د هیچ کاری انجام نمی شود؛ 
دغدغه مند بودن یکی از خألهایی است که 

در حوزه حمایت از تولید دیده می شود.
وی تصری��ح ک��رد: م��ا ام��روز می توانیم 
ب��دون یک ریال پول دولت��ی این وضعیت 
اقتصادی را درست کنیم اما به شروطی که 
یکی از آن ها حمایت و آس��ان  کردن کار از 
سمت دولت اس��ت یعنی دولت و حکومت 
اس��تاندارد و چهارچ��وب تعیی��ن کنند اما 
مداخل��ه نکنند. عمرانی خاطرنش��ان کرد: 
البت��ه فعالی��ن اقتصادی نی��ز در این چند 
س��ال طوری رفتار کردند ک��ه انگار به قیم 
نی��از دارن��د و از دولت خواس��تند که قیم 
آن ها باش��د. وی خطاب به تولیدکنندگان 
تأکید کرد: متعهد باشید؛ برای امضای نظام 
جمهوری اس��المی ارزش قائل شوید و در 
رفتارتان با مردم به نحوه برخوردتان توجه 
کنید؛ هیچ کس ضدانقالب نیست مردم ما 
فقط کمی دلخور هس��تند و ما باید امید را 

به مردم برگردانیم.
عمرانی از مسئولین درخواست کرد: یک 
بار هی��زم کارآفرینان را به دوش بکش��ید، 
مردم عاشق شما می شوند؛ همان کاری که 
سردار سلیمانی کرد و باعث شد ۲8 میلیون 

نفر برای تشییع پیکر پاکش بیایند.

تکمیل سهمیه صادرات 
سیب زمینی کشور در سال 

جاری
مع��اون توس��عه بازرگان��ی وزارت جهاد 
کش��اورزی از تکمی��ل س��همیه ص��ادرات 

سیب زمینی در سال جاری خبر داد.
به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، عباس 
عسکرزاده گفت: براساس آمارهای گمرک 
جمهوری اس��المی ایران، سهمیه صادرات 
سیب زمینی در س��ال جاری تکمیل شده 

است.
وی اف��زود: تعیین مبلغ ع��وارض خروج 
برای ص��ادرات ای��ن محصول در دس��تور 
کارگروه تنظیم بازار محصوالت کش��اورزی 

قرار گرفته است.

خبر

قیمت لوازم خانگی کاهش 
نمی یابد

نای��ب رئیس اتحادیه فروش��ندگان لوازم 
خانگی اظهار داشت: اگر قرار باشد قیمت ها 
کاه��ش پیدا کند بای��د مولفه های تولید از 
جمله مواد اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا 
کند. اگر قیمت این اقالم کمتر ش��ود کاال 

هم ارزان تر می شود. 
محمدحسین اسالمیان در گفت وگو با ایلنا 
در مورد اظهارات وزیر صمت مبنی بر کاهش 
قیمت ل��وازم خانگی طی چن��د روز تا چند 
هفته آینده اظهار گرد: اگر قرار باشد قیمت ها 
کاهش پیدا کن��د باید مولفه ه��ای تولید از 
جمله م��واد اولیه و دیگر مخارج کاهش پیدا 
کند. اگر قیمت این اقالم کمتر شود کاال هم 
ارزان تر می شود.  وی افزود: تولیدکنندگان هم 
عالق��ه زیادی دارند که قیمت ها کاهش پیدا 
کند و بتوانند کیفیت را افزایش دهند چراکه 
می توانند در بازار داخلی با برندهای خارجی 
رقابت کنند و همینطور به آنها کمک می کند 
که برای صادرات خود را تقویت کنند.  نایب 
رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بیان 
کرد: برای رسیدن به چنین هدفی دولت باید 
تسهیالتی از طریق کاهش مالیات و... در نظر 
بگیرد تا قیمت  تمام  شده تولیدکننده کاهش 
پی��دا کن��د.  اما در ش��رایط فعلی که قیمت 
مس، آلومینیوم، فوالد و ... باال اس��ت کاهش 
قیمت رخ نمی دهد چراکه این مواد تشکیل 
دهنده تولید هستند که قیمت باالیی دارند. 
اس��المیان در ادامه خاطرنش��ان ساخت: ما 
در س��طح عرضه زمانی شاهد کاهش قیمت 
هس��تیم که قیمت تولی��د کاهش پیدا کند. 
اگر تولیدکننده یک یخچال ساید بای ساید 
را به ما ۲5 میلیون تومان بفروش��د هم با 3 
درصد س��ود می فروش��یم و اگر 50 میلیون 
تومان هم بفروش��د با 3 درصد می فروشیم و 
فرقی برای ما ندارد حتی کاهش قیمت باعث 
افزایش فروش می شود، برای تولیدکننده هم 
به همین صورت است. ما منتظر کاالی ارزان 
توسط تولیدکنندگان هستیم که بتوانیم در 

اختیار مصرف کنندگان قرار دهیم.

امکان صادرات محصوالت به 
بازارهای پرقدرت را نداریم

عضو کمیس��یون کش��اورزی اتاق تهران 
خاطر نش��ان کرد: زمانی که قیمت گندم و 
دانه های روغنی در بازار جهانی باال می رود 
الجرم ناچار به خرید این اقالم با قیمت باال 
خواهیم بود دولت برای اینکه افزایش نرخ ها 
به دهک های پایین جامعه آسیب وارد نکند 
باید به صورت جداگاه سیاست های حمایتی 

را دنبال کند.
حس��ن فروزان فر در گفت وگ��و با ایلنا، با 
اش��اره به باال رفتن قیمت م��واد غذایی در 
بازارهای جهان��ی، گفت: زمانی که از ارزانی 
م��واد غذای��ی در بازاره��ای جهانی منتفع 
می ش��ویم باید تبع��ات گرانی آنه��ا را نیز 
تحمل کنیم. وی ایده کنترل و ثابت ماندن 
قیمت ه��ا را مثبت ارزیابی نک��رد و افزود: 
صادرکنن��دگان ایرانی ف��والد، نفت، فرش، 
زعف��ران و .... را با قیم��ت روز در بازارهای 
جهانی عرض��ه می کنند پ��س قیمت ها از 
یک مکانیزم واح��د تبعیت نمی کنند.  این 
فعال اقتصادی ادام��ه داد: زمانی که قیمت 
گندم و دانه های روغنی در بازار جهانی باال 
م��ی رود الجرم ناچار ب��ه خرید این اقالم با 
قیم��ت باال خواهیم ب��ود دولت برای اینکه 
افزایش نرخ ها ب��ه دهک های پایین جامعه 
آس��یب وارد نکند باید به ص��ورت جداگاه 

سیاست های حمایتی را دنبال کند.
 خوش��بختانه مواد اولیه صنعت غذا وارد 
کشور می شود و این مواد در کشور فرآوری 
و در دس��ترس م��ردم قرار داده می ش��ود. 
فروزان ف��ر با بیان اینکه تالش برای افزودن 
تولید به زیرس��اخت ها، منابع آبی و خاکی 
آس��یب وارد می کن��د، گفت: ب��ه نظر من 
خودکفایی در همه زمینه های کش��اورزی 
ب��ه معنی اس��تفاده نابه ج��ا و غیرحرفه ای 
از مزیت ه��ای داخل��ی اس��ت. بهره گیری 
از آب ه��ای زیرس��طحی ب��ا ارتف��اع باالی 
150 متر برای کش��ت صیفی جات توجیه 
اقتص��ادی ن��دارد و باید برای کش��ت این 
محصوالت بازنگ��ری صورت بگیرد چرا که 
متوس��ط قیمت صادرات این اقالم به دالر 
در حال کاهش اس��ت. وی در ادامه تصریح 
ک��رد: باید ب��ه مزیت های خ��ود در بخش 
کش��اورزی توجه بیش��تری کنیم و به آنها 
بپردازیم و زمینه های تولید این محصوالت 
با قیمت تمام ش��ده مناس��ب و با کیفیت 
ب��اال را فراهم کنی��م در چنین ش��رایطی 
هم نی��از داخلی را تامی��ن و هم می توانیم 
 بازاره��ای صادراتی بیش��تری ب��رای خود

تعریف کنیم.

خبر

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور:
شوک های ارزی برخی واحدهای تولیدی را تعطیل کرد



شماره  104473
شنبه 

16 بهمن ماه  1400

خودرو
آمارهای منتش��ر شده توس��ط وزارت صمت مربوط به دی ماه 1400 نشان می  دهد شرکت  های خودروساز خصوصی تا 

پایان اولین ماه از فصل زمستان امسال در مجموع 48  هزار و 959 دستگاه خودرو تولید کرده  اند.
ای��ن تعداد خودرو در قیاس با تولید س��ال گذش��ته آنها در همین بازه زمانی از رش��د حدود 19 درص��دی حکایت دارد. 
خودروسازان خصوصی تا پایان دی ماه 99 در مجموع تولید 41 هزار و 114 دستگاه انواع خودرو را نهایی کرده اند. از میان 
15 خودروساز خصوصی حاضر در کشور، 10 شرکت در سال جاری خطوط تولید خود را فعال نگه داشته اند. حال به سراغ 

آمار تولید ماهانه خصوصی سازان می رویم تا ببینیم وضعیت تولید دی نسبت به آذر چگونه بوده است؟ خصوصی سازان در 
یک ماه دی به نس��بت آذر نیز توانس��ته اند رشد تولید را در کارنامه خود ثبت کنند. بررسی آمارهای منتشره شده توسط 
وزارت صمت نشان می دهد آنها در دهمین ماه از سال جاری 9 هزار و 67 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل 
کردن��د. تولی��د این تعداد خودرو در دی ماه 1400 در حالی محقق ش��ده که در آخرین ماه از فصل پاییز خودروس��ازان 

خصوصی در مجموع 6 هزار و 499 دستگاه خودرو تولید کرده اند. 

خودروسازانخصوصیچقدرخودروتولیدکردند

گروه خودروس��ازی س��ایپا، به مناس��بت چهل و 
س��ومین س��الگرد پیروزی انقالب اس��المی، طرح 

بخشودگی جرائم دیرکرد چک های برگشتی مشتریان را اجرا می کند. 
گروه خودروس��ازی سایپا در راستای مساعدت آن دسته از مشتریانی 
که موفق به پرداخت وجه چک در سررسید مقرر نشده اند، نسبت به 
اعطای بخشودگی تاخیر تا سقف 50 درصد در قالب طرح بخشودگی 

بهار تا بهار از تاریخ 16 بهمن تا پایان سال جاری، اقدام می کند.
آن دس��ته از مشتریانی که می خواهند از این خدمت ویژه بهره مند 
شوند از سه طریق می توانند، پییگری های الزم را انجام دهند. اولین 
روش مراجع��ه حضوری به نمایندگی های شرکت س��ایپا در سراس��ر 
کشور است؛ دومین راه، مراجعه به سایت ایرانی.کار جهت پرداخت از 
طریق درگاه اینترنتی اس��ت و همچنین سومین مسیر ورود به سایت 

https://saipacustomer.iranecar.com  است.

شرکت ساپکو، در راستای تحقق اهداف و سیاست های 
تعیین شده اقتصاد مقاومتی و پشتیبانی از تولید فناورانه 

با رویکرد توس��عه داخلی سازی قطعات فناورانه و کاهش میزان ارزبری آن ها، 
تفاهم نامه سه جانبه طراحی و تولید سیستم آیینه هوشمند خودرو با شرکت  
شفق دانا و شتاب دهنده دانش بنیان فاطر شریف را امضا کرد. این تفاهم نامه  
با رویکرد توس��عه و بومی س��ازی فناوری تا س��طح تدوین دانش فنی توسط 
شرکت های دانش بنیان و نمونه سازی و تولید توسط شرکت سازنده و با حضور 
موثر و کارشناس��انه س��ه طرف منعقد شده و با تشکیل تیم فنی و کارگروه 
تخصصی، بررسی و تدوین طرح پیشنهادی و ارایه راهکارهای اجرایی صورت 
خواهد گرفت. شرکت ساپکو به عنوان ناظر، مدیریت این دو پروژه را بر عهده 
خواهد داشت. تفاهم نامه مذکور با مدل جدید از توانمندی های متخصصان و 
شرکت های دانش بنیان در جهت تعامل با قطعه سازان و به منظور ارتقای سطح 
تحقیق و توس��عه و انتقال دانش فنی و فناوری به زنجیره تامین ایران خودرو 

منعقد شده است.

در یکی از بزرگترین تغییر س��اختارهای بنگاهی 
در صنع��ت خودروی آلم��ان و بع��د از جدا شدن 

شرکت تابعه کامیون س��ازی از دایملر، نام دایملر ای.جی به مرسدس 
بنز تغییر پیدا کرد.

به این ترتیب ما حاال یک کمپانی مرسدس بنز داریم که خودروهای 
 Daimler Truck »سواری الکچری تولید می کند و »دایملر تراک

داریم که خودروهای سنگین تجاری می سازد.
 ااُل کالنی��وس Ola Kallenius مدی��ر عامل این شرکت در بیانیه 
ای خب��ری ریبرندینگ دایملر و تغییر ن��ام آن به برند الکچری بسیار 
خوشنام آن بازتاب »راهبردی جدید« در این کمپانی دانست و گفت: 
»می خواهیم برای همه روشن باشد که هسته مرکزی کمپانی ما کدام 
است و می خواهیم همه دنیا بدانند که ما می خواهیم خواستنی ترین 

خودروهای جهان را بسازیم.«

شرکت کرمان موتور در حالی به نمایشگاه خودرو 
کرمان رفته که جدیدتری��ن محصوالت خود را در 

معرض دید هم استانی  هایش قرار داده است.
 KMC  خودرو ،S3 جک ،J4 جک ،KMCT8 خودروهای پیکاپ
K7 و جک S5 جدید مجهز به توربوGDI از دیگر محصوالت شرکت 
کرمان موتور نیز در این رویداد به نمایش گذاشته شده و جذابیت های 
بزرگترین نمایش��گاه خ��ودرو جنوب شرق کش��ور را دوچندان کرده 

است. 
همین گزارش حاکی اس��ت، شرکت کرمان موتور در س��ال 1400 
حدود ۲4 هزار دس��تگاه خودرو را تولید نموده و در تالش اس��ت تا با 
گسترش تنوع س��بد محصوالت خود جایگاه خ��ود را در بازار خودرو 
ای��ران مستحکم نماید و از همین حیث حضور گسترده در نمایش��گاه 

خودرو استان کرمان را در دستور کار قرار داده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسالمی
 با واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری

نیز موافقت شده است
 عضو کمیس�یون اجتماعی مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه طرح ساماندهی 
صنعت خودرو جهت بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شده 
گف�ت: دولت راهی ج�ز تصویب این طرح نخواهد داش�ت، ضمن اینکه یک�ی از راه های 
جب�ران وضعیت کس�ری بودجه دول�ت، عوارض و حق�وق گمرکی اخذ ش�ده از واردات 

خودرو خارجی است.
به گزارش ایسنا، اردشیر مطهری نماینده مردم 
گرمسار و آرادان در مجلس شورای اس��المی با 
اشاره به افت کیفی تولیدات خودروسازان داخلی 
در سال های گذشته به بی توجهی خودرو سازان 
به اعتراضات مردم و خسارت های جانی و مالی 
وارده ب��ه آنها اش��اره و بیان ک��رد: رهبر معظم 
انقالب اس��المی در دیدار اخیر خود با جمعی از 
تولیدکنندگان و فعاالن صنعتی با این جمله که 
»کیفیت خودروهای داخلی خوب نیست و حق با 
مردم است« اعتراض های مردم را مورد تائید قرار 
دادند که الزم است مسئوالن صنعت خودرو در 
همه سال های گذشته در مقابل خداوند متعال، 

وجدان خود، قانون و مردم پاسخگو باشند.
وی ب��ا اشاره به افزای��ش قیمت خودرو پس از 
خروج آمریکا از برجام و بسته شدن مسیر واردات 
خ��ودرو و معامله خودروه��ای خارجی با قیمت 
نجومی گفت: اکنون ک��ه واردات خودرو ممنوع 
اس��ت، از طریق کانال های غیر رسمی خودروی 
خارجی ب��ا چندین برابر قیمت وارد می شود؛ به 

طوری که قیمت آن ب��رای مصرف کننده چند 
برابر قیمت واقعی است.

عض��و کمیسیون اجتماع��ی مجلس تصویب 
طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو خارجی 
را اقدام��ی در جهت برون رف��ت از این وضعیت 
قلمداد ک��رد و گفت: مجلس شورای اس��المی 
طرح آزادسازی مشروط واردات خودرو خارجی 
را به تصویب رساند که بازار خودروهای داخلی و 
خارجی بدان واکنش مثبت نشان داد و قیمت ها 
ری��زش نسبتا خوب��ی را تجربه کردن��د. در بازار 
خودروهای داخلی قیمت ها بین ۲ تا 7 میلیون 
و در ب��ازار خودروهای خارجی قیمت ها گاهی تا 
100 میلیون تومان کاهش یافت، اما با مخالفت 
شورای نگهبان با این طرح این روند کاهشی ادامه 

نیافت.
مطهری از کاه��ش ۲0 تا 30 درصدی قیمت 
خودرو در صورت آزادسازی خودرو سخن گفت 
و اف��زود: به ط��ور قطع تاثیر آزادس��ازی واردات 
خودرو بر بازار تنها بر خودروهای خارجی نخواهد 

بود. چنانچه در س��ال 97 ب��ا اجرای ممنوعیت 
واردات خودرو قیمت خودروهای داخلی همپای 
خودروهای خارجی تغییر کرد در شرایط کنونی 

هم این مساله صادق است.
وی ب��ا اشاره به تصوی��ب واردات خ��ودرو در 
کمیسیون مجلس از واردات ماشین آالت سنگین 
معادن و راهسازی، تریلی، کامیون و اتوبوس در 
س��ال آینده خبر داد و اظهار کرد: براس��اس این 
مصوبه، با واردات 50 هزار دستگاه خودرو سواری 
نیز موافقت شده و طرح ساماندهی صنعت خودرو 

نیز جهت بررس��ی بیش��تر به مجمع تشخیص 
مصلحت نظام ارجاع شد.

نماینده م��ردم گرمس��ار و آرادان در مجلس 
یازدهم افزود: دولت راهی جز تصویب این طرح 
نخواه��د داشت، ضم��ن اینکه یک��ی از راه های 
جبران وضعیت کسری بودج��ه دولت، عوارض 
و حق��وق گمرک��ی اخذ ش��ده از واردات خودرو 
خارجی است. مطهری اجرای سیاست کنترل و 
نظارت بر واردات خودرو را در هدایت بازار خودرو 
به سمت قیمت های منطقی، ایجاد بازار رقابتی، 

روی آوردن خودروس��ازان به س��مت روش های 
نوین جهت کاهش هزینه های تولیدی، کاهش 
زیان انباشته خودرو سازان و قیمت خودروهای 
داخلی موثر دانست. وی در پاسخ به این سوال که 
آیا حذف ارز 4۲00 تومانی بر بازار خودروی ایران 
تاثیر می گذارد یا خیر؟ گفت: از آنجایی که فقط 
همان ابتدای اجرای ارز دولتی خودروس��ازان ارز 
دولتی دریافت کردند و بعد از آن این تخصیص 
ارز به خودروس��ازان حذف شد، نباید حذف ارز 
دولتی از اقتصاد کش��ور تاثیری ب��ر بازار خودرو 

بگ��ذارد، زیرا خودروس��ازان و قطعه س��ازان ارز 
4۲00 تومانی دریافت نمی کنند. نماینده مردم 
گرمس��ار و آرادان با ذک��ر این موضوع که بخش 
خودروسازی کش��ور با بخش هایی از اقتصاد که 
دارای اشتغال باال هستند بیش��تر از بخش هایی 
ک��ه دارای اشتغال پایین هستن��د، ارتباط دارد، 
گفت: مسلما افزایش واردات خودرو و یا کاهش 
موانع واردات، کاهش فرصت های شغلی در بخش 
خودرو )به صورت مستقیم( و بخش های دیگر را 

به همراه دارد.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کشور گفت: دریافت کرایه تاکسی بیشتر از 
نرخ مصوب توسط رانندگان تخلف است و با 

فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
به گ��زارش ایرنا، مرتضی ضامن��ی افزود: 
نرخ رس��می کرایه تاکسی ها، توسط شورای 
شهر تعیین و مصوب م��ی شود و رانندگان 
تاکسی ه��ا موظ��ف هستند ک��ه مبلغ نرخ 

مصوب را از مسافران دریافت کنند.

وی ادامه داد: در صورتی که راننده تاکسی 
بیش��تر از نرخ مص��وب از مساف��ر دریافت 
کرد، مساف��ران می توانند شکایت خود را از 
طریق درگاه ارتباطی که توس��ط شهرداری 
شهره��ای مختل��ف پیش بینی شده اس��ت 
ی��ا از طری��ق مراجعه حضوری به س��ازمان 
تاکسیرانی ه��ا ثبت کنند و ب��ه شکایت آنها 
رس��یدگی خواهد شد. مدیرعام��ل اتحادیه 
تاکسیرانی های شهری کشور گفت: سازوکار 

بررس��ی این ن��وع شکایت ه��ا در آیین نامه 
تاکسیرانی دیده شده است و این موضوعات 
در کمیته انظباطی بررسی و حتما با راننده 

خاطی برخورد قانونی خواهد شد.
وی اف��زود: اما اعتقاد ما بر این اس��ت که 
اکث��ر رانندگان تاکسی بر اس��اس آمارهای 
موجود ک��ه در اختیارما اس��ت نرخ مصوب 
کرایه تاکسی را رعایت می کنند، اما با تعداد 

بسیار اندک متخلفان نیز برخورد می شود.

ضامنی اعالم کرد: موضوع مهم این اس��ت 
ک��ه رانندگان تاکس��ی با توجه ب��ه تورم و 
شرایط س��خت اقتصادی نسب��ت به میزان 
نرخ کرایه مصوبی و موجود ابراز گالیه مندی 
دارند و اعتقاد دارند که در مقایسه با برخی 
از خدم��ات دیگر نرخ کرای��ه تاکسی پایین 

است و متناسب باتورم موجود نیست.
مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری 
کش��ور گف��ت: رعای��ت دس��تورالعمل های 

بهداشت��ی اع��الم ش��ده همچن��ان به قوت 
خود باقی اس��ت و در ح��ال حاضر تغییری 
در مصوبات س��تاد کرونا نش��ده و رانندگان 
تاکسی موظفند که حداکثر سه مسافر سوار 
کنند. رانندگان تاکسی موظفند که حداکثر 
سه مسافر س��وار کنند و اگر راننده تاکسی 
این پروتکل بهداشتی را از جمله سوارکردن 
 حداکث��ر  3مساف��ر را رعای��ت نم��ی کند،

تخلف است.

مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور:
دریافت کرایه تاکسی بیشتر از 
نرخ مصوب تخلف است

طرح بهار تا بهار سایپا از ۱۶ بهمن ماه 
آغاز می شود

امضای تفاهم نامه سه جانبه فناوری طراحی 
و تولید سیستم آیینه های هوشمند خودرو

 دایملر ای.جی آلمان به طور رسمی
 به مرسدس بنز تغییر نام داد

 کرمان موتور با دست پر 
در نمایشگاه کرمان

         معرفی ماشین خوب

کارخانه تولید کننده..... برلیانس
کشور تولید کننده..... چین

خدمات دهنده/گارانتی.... سایپا
کالسه بدنه..... سدان

کارخانه تولید کننده..... بایک
کشور تولید کننده..... چین

خدمات دهنده/گارانتی.... دیار خودرو
کالسه بدنه..... سدان

کارخانه تولید کننده..... ام جی
کشور تولید کننده..... چین

خدمات دهنده/گارانتی.... مدیا موتور
کالسه بدنه..... سدان

        انتخاب با خودتان                     معرفی ماشین  
V5 ام جی شوالیه 550 بایک سابرینا هاچ بکبرلیانس

بیسو T5 محصولی از شرکت چینی بیسو اس��ت که با همکاری س��یف 
خودرو به بازار ایران عرضه شده است. بیسو T5 یک خودرو یک کراس 

اوور متوسط شهری است که رقبای زیادی در بازار داخلی ایران دارد.

چری به عنوان یکی از بزرگ ترین و مش��هورترین خودروسازان 
چینی، محصوالت موفق بسیاری را در کارنامه دارد. یکی از این 
محص��والت چری تیگو 3 اس��ت، خودرویی که در ایران با نام ام 
وی ام X33 شناخت��ه می شود و تاکنون شاهد عرضه چند نسل 

از آن به بازار ایران بوده ایم.

SWM یک برند قدیمی ایتالیائی است که از اوایل دهه هفتاد 
تا اواسط دهه هشتاد میالدی به ساخت موتورسیکلت  مشغول 
بوده و در آن دوران به موفقیت های مناس��بی هم دست یافته، 
اما پس از ورشکستگی کسی به س��راغ ای��ن کمپانی نرفت تا 

اینکه در سال ۲014 گروه Shineray چین تصمیم گرفت

آلفارومئ��و میت��و یک هاچ بک کوچک و لوک��س و کوچکترین عضو 
خانواده محصوالت آلفارومئو در ایران است. میتو در حقیقت نسخه 
ضعیف ت��ر و ارزان تر از جولیتا اس��ت و افرادی ک��ه عالقه به خرید 

آلفارومئو جولیتا و تجربه رانندگی منحصر به فرد آن دارند

نمایشگاه

ام وی ام X22 پرو

آلفارومئو میتو یک هاچ بک
T5 بیسو

 SWM G0۱



11 شماره  4473
شنبه 

16 بهمن ماه  1400

بانک وبیمه

بانک پارسیان ؛ مقام دوم در شاخص های 
فروش و دارایی در میان بانک های خصوصی

در بیس��ت و چهارمی��ن رتبه بن��دی ص��د 
شرکت برتر س��ازمان مدیریت صنعتی، موسوم 
به100IMI، بر اساس عملکرد سال مالی 1399، 

بانک پارس��یان در عملکرد شاخص های فروش و دارایی، مقام دوم 
در میان بانک های خصوصی را از آن خود کرد.همچنین بر اس��اس 
این رتبه بندی، بانک پارس��یان ضمن قرار گرفتن در فهرس��ت صد 
شرکت برتر کشور، توانست در شاخص فروش رتبه ششم و شاخص 
بیشترین دارایی نیز رتبه پنجم در میان تمامی بانک ها را کسب کند.

به گزارش روابط عمومی بانک پارسیان؛ در همایشی که روز دوشنبه 
4 بهمن م��اه 1400 با حضور مسئولین ، مدیران شرکت های برتر و 
بزرگ کش��ور و اصحاب رس��انه برگزار شد؛ از شرکت های پیشرو و 
برتر کشور تقدیر به عمل آمد.در این همایش، بر اساس ارزیابی های 
به عمل آم��ده جهت رتبه بن��دی 500 شرکت بزرگ کش��ور، بانک 
پارسیان به پشتوانه اعتماد مشتریان و تالش کارکنان خود عالوه بر 
کسب رتبه های برتر از100IMI توانست همچون سال های گذشته 

در میان صد شرکت برتر کشور قرار گیرد .

 بیمه تعاون با کارگران
فصلی همراه شد

بیمه تعاون با اتحادیه تعاونی های تامین 
نیاز کارگران و اس��تادکاران س��اختمانی و 
فصلی کشور تفاهم نامه همکاری امضا کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون، این شرکت برای حرکت 
در راستای اهداف تعاونی های تامین نیاز صنفی کارگری و نیز 
هموارسازی فعالیت کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی 
کشور با اتحادیه تعاونی های تامین نیاز کارگران و استادکاران 
س��اختمانی و فصلی کش��ور تفاهم نامه همکاری امضا کرد.بر 
اساس این تفاهم نامه، شرکت بیمه تعاون نسبت به صدور بیمه 
های مسئولیت مدنی و حرفه ای کارکنان، استادکاران، کارگران 
فصلی و ساختمانی و کارگران کشاورزی، خدماتی اقدام خواهد 
کرد.جمش��ید دیوساالر مدیرعامل اتحادیه تعاونی های تامین 
نیاز کارگران و استادکاران ساختمانی و فصلی کشور در مراسم 
امضای این تفاهم نامه اظهار امیدواری کرد: با توجه به عملکرد 
شرکت بیمه تعاون و نیز افزایش تعامل بین نهادهای تعاونی با 
این شرکت، در مسیر صدور بیمه های زندگی و درمان تکمیلی 

خانواده نیز ، به زودی همکاری هایی شکل خواهد گرفت.

 دکتر توکل مقدم سرپرست
بیمه "ما" شد

  با استعفای دکتر بهاری فر در جلسه 
هیات مدیره بیمه "ما"، دکتر احمد توکل 
مقدم به عن��وان سرپرس��ت بیمه "ما" 

انتخاب شد.به گزارش روابط عمومی، بر اس��اس مصوبه 
هیات مدیره بیمه "ما"، با اس��تعفای دکتر حجت بهاری 
فر از سمت مدیریت عامل موافقت شده و طبق اساسنامه، 
دکتر احمد توکل با حفظ سمت به عنوان سرپرست بیمه 
"ما" معرفی شد.بر اساس این گزارش، اعضای هیات مدیره 
ضمن تشکر از زحمات بی دریغ و مستمر حجت بهاری 
ف��ر در جهت ارتقا و تعالی شرکت بیم��ه "ما"  در حوزه 
های مختلف از قبیل تداوم توانگری مالی، جهش در تولید 
پرتفوی، کنترل ضریب خسارت شرکت، شفاف س��ازی 
مالی، ارتقای سالمت اداری، تقویت سرمایه گذاری مالی 
شرکت و توسعه شبکه فروش، دکتر احمد توکل مقدم را 
به عنوان سرپرس��ت بیمه "ما" معرفی و  از وی به عنوان 

مدیری شایسته یاد کردند.

 امنیت سامانه  بانکداری اینترنتی 
بانک رفاه کارگران ارتقا یافت

 در راستای ارتقای امنیت سامانه های 
بانکداری اینترنتی بانک رفاه کارگران، 
خدمت احراز هویت دو عاملی در سامانه 

"بانکداری اینترنتی حقیقی" این بانک، راه اندازی شد.به 
گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، احراز هویت 
دو مرحله ای به عنوان یک راهکار امنیتی، کاربر را ملزم 
می کن��د عالوه بر وارد کردن نام کاربری و رمز عبور به 
عن��وان عامل اول، رمز پیامک ش��ده به شماره موبایل 
خود )شماره موبایل ثبت شده در بانک( را نیز به عنوان 
عامل دوم، وارد کند.بر اساس این گزارش، فعال سازی/

غیرفعال س��ازی ای��ن خدمت به ص��ورت غیرحضوری 
توس��ط کاربران سامانه بانکداری اینترنتی حقیقی و از 
طریق منوی "تغییر رمز- تغییر شیوه ورود" در سامانه 
مذک��ور و یا ب��ه صورت حضوری از طری��ق مراجعه به 
شعب بانک ب��رای بانکداری اینترنتی اشخاص حقیقی 

فراهم شده است.

پرداخت وام بدون ضامن در بانک 
قرض الحسنه مهر ایران آغاز شد

در راستای دستور رئیس جمهوری و تأکید 
وزیر امور اقتصادی و دارایی، پرداخت تسهیالت 
بدون ضامن به مشتریان خوش حساب در بانک 

قرض الحسن��ه مهر ایران آغاز شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
قرض الحسنه مهر ایران، آسان شدن شرایط پرداخت تسهیالت 
خرد یکی از موضوعات مورد تأکید رئیس جمهوری و وزیر امور 
اقتصادی و دارایی بوده اس��ت. در همین راس��تا بخشنامه ای با 
موض��وع »عدم نیاز به ضام��ن در پرداخت تسهیالت خرد برای 
کارکنان، بازنش��ستگان و مستمری بگی��ران بخش های دولتی، 
عمومی و خصوصی« نیز ابالغ شده است.افزون بر این، دکتر سید 
احس��ان خاندوزی، وزیر امور اقتص��ادی و دارایی نیز چند بار به 
صراحت بر ضرورت تسهیل فرآیند پرداخت تسهیالت خرد تأکید 
کرده است.وی در سخنانی خود در همایش »تحول نظام بانکی به 
نفع مردم« تأکید کرد: نقطه مهم و تفاوت اصلی بر مبنای تحولی 
که به نفع مردم صورت گرفته این است که اگر کسی برابر قوانین، 
واجد شرایط دریافت تسهیالت باشد، پرداخت تسهیالت به وی، 

حتماً باید بدون اخذ ضامن انجام شود.

برندها

مهم

چهره

اهداف کمی سپرده ای سال 14۰1 
پست بانک ایران به واحدهای 

ستادی و اجرایی ابالغ شد

با هدف جذب سپرده های موثر، اهداف کمی سپرده ای 
س��ال 1401 پس��ت بانک ای��ران در چارچوب س��ند 
 راهبردی پنج ساله بانک به واحدهای ستادی و اجرایی 

ابالغ شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی پست بانک ایران، 
بهزاد شی��ری مدیرعامل بانک با اع��الم این خبر و با 
اشاره به اینک��ه برای تعیین اهداف کمی س��پرده ای 
نشست های کارشناس��ی و مدیریتی منظم و پیوسته 
در هیات مدیره بانک برگزار شده است، گفت: حداقل 
س��پرده های موثر بان��ک 6۲5 هزار میلی��ارد ریال و 
س��پرده های کل 667 هزار میلیارد ریال متناس��ب با 
اهداف حداقلی اس��تان ها و مناطق برای سال 1401 
به تصویب رسید.وی با بیان اینکه برای تعیین اهداف 
س��پرده ای، ظرفیت موج��ود و وضعیت مطلوب منابع 
مدیری��ت  شعب اس��تان ها و مناطق ب��ه عوامل درون 
سازمانی مانند میانگین سرانه منابع پرسنل، باجه ها و 
شعب و میانگین سرانه مبلغ سپرده های بانکی و رشد 
س��الیانه نقدینگی به عنوان عوامل برون سازمانی نگاه 
ویژه ای شده است، افزود: مبدا این ارزیابی ها، میانگین 
30 روزه س��پرده ها در پایان آذرماه سال جاری بوده 
و هم فکری تعامل با مدیریت های امور شعب استان ها 
 و مناط��ق در تعیی��ن ای��ن اه��داف نق��ش پررنگ��ی 

داشته است.
شیری ب��ا تاکید بر اینکه اهداف س��پرده ای س��ال 
آت��ی به عنوان اهداف اولی��ه و حداقلی تعیین و ابالغ 
شده اس��ت، تصریح کرد: برای تعیی��ن اهداف ثانویه 
ظرفی��ت، درخواس��ت اس��تان ها و مناطق بر اس��اس 
ظرفی��ت در بانک ارزیابی  و در ص��ورت تایید اعتبار 
 کارانه متناسب با این افزایش به استان یا منطقه اعالم

می شود.
مدیرعام��ل پس��ت بانک ایران ب��ا اشاره ب��ه اینکه 
اطمینان دارم دستیابی به اهداف اولیه برای همکاران 
بانک بسیار س��هل الوصول اس��ت، خاطرنش��ان کرد: 
س��ال آینده فرصت��ی بی نظیر ب��رای شکوفایی بیش 
از پیش پست بانک ایران اس��ت و ب��ا تعامل و برنامه 
محوری می توان بانک را در دس��تیابی به چش��م انداز 
»بانک��ی پیش��گام در اقتصاد دیجیت��ال، انتخاب اول 
 مش��تریان مناطق روس��تایی و کمتر توس��عه یافته«

یاری کرد.

پیام مدیر عامل صندوق تامین خسارت های 
بدنی به مناسبت فرارسیدن دهه فجر

به گ��زارش روابط عمومی صن��دوق تامین خسارت 
ه��ای بدن��ی، مهندس مجی��د بهزادپ��ور مدیر عامل 

صن��دوق تامین خسارت های بدنی در پیامی چهل و س��ومین س��الگرد 
پیروزی انقالب شکوهمند اس��المی را به رهبر معظم انقالب، ملت شریف 
ای��ران، کارکنان خدوم صنعت بیمه  و تمامی عدالت طلبان جهان تبریک 
گفت؛دهه مبارک فجر، ایام به ثمر رس��یدن مجاهدت ها و جان فشانی های 
مردان وزنان آزاده ایران س��رافراز و کلید گش��اینده درهای فتح و پیروزی 
ب��ه روی ملت بزرگ ایران اس��ت که با رهب��ری پیامبرگونه امام خمینی 
)ره( »اس��تقالل«، »آزادی« و »جمهوری اس��المی« را ب��ه ارمغان آورد.

ورود ب��ه چه��ل و س��ومین س��ال انق��الب شکوهمند اس��المی، فرصتی 
مغتنم اس��ت تا با مرور دس��تاوردهای بزرگ برآمده از تجربه تاریخی این 
س��ال ها، آن را ف��را روی خود نه��اده و ضمن درس آم��وزی از این تجربه، 
 نیروه��ای خود را همدالن��ه و همراهانه، برای پیش��رفت و تعالی  صنعت 

بیمه سامان دهیم.

 بخشنامه پرداخت تسهیالت بدون ضامن
تا سقف یک میلیارد لایر در بانک دی

در راس��تای تسهیل فرآیند اعط��ای تسهیالت خرد و حصول 
رضایتمندی مش��تریان و جامعه ایثارگران و تحقق دس��تورات 

ریاس��ت محترم جمهور در جلسه تیم اقتصادی دولت، اعطای تسهیالت خرد تا سقف 
ی��ک میلیارد ریال ب��دون اخذ ضمانت شخص ثالث به شرح ذی��ل اعالم می گردد:الف( 
شرایط اعطای تسهیالت به خانواده معزز شهداء، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهیدچنانچه 
متقاضی تسهیالت خرد از خانواده معزز شهدا، ایثارگران و پرسنل بنیاد شهید باشد، سقف 
تسهیالت قابل پرداخت براساس رتبه اعتباری اخذشده از سامانه رتبه بندی ایرانیان و در 
قبال ارائه نامه کسر از حقوق و معرفی نامه بنیاد شهید به شرح ذیل می باشد:- افراد دارای 
رتبه اعتباری A و B  تا سقف یک میلیارد ریال- افراد دارای رتبه اعتباری C در صورتی 
که حقوق شان را در بانک دی دریافت می کنند تا سقف 700 میلیون ریال و در صورتی که 
حقوق شان را در بانکی غیر از بانک دی دریافت می کنند تا سقف 500 میلیون ریال.ب( 
شرای��ط اعطای تسهیالت به کارمندان دولت، نهادهای عمومی و شرکت های خصوصی 
چنانچه متقاضی تسهیالت خرد، کارمند شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی 
و شرکت های بزرگ خصوصی و بازنشستگان و مستمری بگیران باشد و واریز حقوق آنان 

نزد بانک دی صورت می پذیرد.

وام بدون ضامن
 بانک صادرات ایران

شاغالن، بازنش��ستگان و مستمری بگیران رس��می 
ی��ا غیر رس��می دس��تگاه های اجرای��ی دولتی شامل 

وزارت خانه ها، س��ازمان های دولتی، شرکت های دولتی و نهادهای عمومی 
غیر دولتی و س��ایر شرکت های معتبر بخش خصوصی که حقوقشان نزد 
شعب بانک صادرات ایران واریز می شود، می توانند تا س��قف یک میلیارد 
ریال بدون ضامن و با اخذ نامه کسر از حقوق، بر اساس اعتبارسنجی و توان 
بازپرداخت تسهی��الت از طریق صدور کارت اعتباری مرابحه از تسهیالت 
خرد این بانک استفاده کنند.به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، 
این بانک برای آسان س��ازی پرداخت تسهیالت خرد به مشتریان و تحقق 
رویکرد وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت تسهیالت خرد حداکثر یک 
میلی��ارد ریالی را در قالب ک��ارت اعتباری مرابحه با مدت قرارداد حداکثر 
36 ماه��ه و بازپرداخت اقساط مساوی و ماهانه  در دس��تور کار قرار داده 
که قرارداد الزم االجرا، اعتبارسنجی و احراز توان بازپرداخت، شرط صدور 

این کارت است.

امضای تفاهم نامه بانک تجارت با شرکت 
صنایع و معادن احیای سپاهان

آیین انعقاد تفاهم نامه همکاری بانک تجارت با مجتمع 
صنای��ع و معادن احیای س��پاهان ب��ا موضوع گسترش 

همکاری های بانک با این مجموعه برگزار شد.به گزارش روابط عمومی بانک 
تجارت، تفاهم نامه گسترش همکاری ه��ای بانک تجارت با شرکت صنایع و 
معادن احیای سپاهان دهم بهمن ماه با هدف پیش برد مؤلفه های اقتصادی 
در راس��تای منافع ملی و رفع نیاز های کشور به امضای دکتر اخالقی فیض 
آثار مدیرعامل بانک تجارت و دکتر سید مصطفی صفوی رییس هیات مدیره 
مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان رسید.دکتر اخالقی در این مراسم با 
استقبال از گسترش همکاری بانک با مجتمع صنایع و معادن احیای سپاهان 
گف��ت: بانک تجارت به عنوان یکی از بانک های بزرگ کش��ور همواره ارتباط 
بسیار خوبی با مجموعه های بزرگ صنعتی و معدنی داشته و امضای تفاهم نامه 
با این مجموعه در راستای توسعه همکاری با این صنعت انجام شده است.وی 
افزود: امیدوارم همکاری ما با توجه به تعامل بسیارخوب بین بانک و مجتمع 

احیای سپاهان در آینده ابعاد گسترده تری به خود گیرد.

در جلسه ای ب��ا حضور مدیرعامل، اعضای 
هیئت مدیره، معاونان و تعدادی از مدیران از 
نمایندگان برتر جش��نواره فروش بیمه های 
زندگی با اهدای جوای��ز و لوح تقدیر تجلیل 
به عمل آمد.به گ��زارش روابط عمومی بیمه 
میه��ن؛ در این جلس��ه که ب��ا رعایت شیوه 
نامه ه��ای بهداشتی و به ص��ورت مجازی و 
برخط برگزار گردید، رسول آریان پور ضمن 
قدردانی از مش��ارکت و اهتمام جدی تمامی 
نمایندگان در این جشنواره؛ به مسائل پیش 
روی بیم��ه میهن اشاره کرد و گفت در دوره 
جدید مدیریتی الزم اس��ت برای برون رفت 
از این وضعت فعلی، س��عه ص��در داشته و با 
بهره من��دی از تمام ظرفیت ه��ای خود در 
عرصه های بیمه گری حضوری فعال داشته 
باشیم و با افزایش س��هم مناس��ب از بازار، از 
ای��ن وضعیت با اقتدار بیش��تری عبور کنیم.

وی افزود موفقیت در بازار پر رقابت موجود، 
مستلزم فراهم س��اختن س��از وکارهای الزم 
از قبی��ل افزای��ش قابلیت ها، ای��ده پردازی، 

اس��تفاده بهینه از فناوری ه��ای نو و تالش 
همگان��ی و همراهی مستم��ر در احیای برند 
و دس��تیابی شرکت به جایگاه واقعی اس��ت 
و تحق��ق ای��ن ام��ور، نیازمند اتک��اء هر چه 
بیش��تر به س��ه خصلت صبر،اخ��الق و عزم 
راس��خ اس��ت و رعایت این موارد برای حفظ 
و جذب بیمه گ��ذاران متعهد و فراهم کردن 
شرای��ط جدی��د خدمت��ی به منظ��ور تحقق 
تأمین و امنیت در راس��تای حفظ س��رمایه 
های ملی، رس��الت پیش روی ماست.در این 
جلسه ابراهیم حمیدی رئیس و علیرضا بنی 
اس��دی و غالمرض��ا عزیزی اعض��ای هیئت 
مدیره نیز ضمن قدردانی از دست اندرکاران 
برگزاری جشنواره فروش بیمه های زندگی و 
مشارکت و اهتمام نمایندگان و شبکه فروش 
در این امر، اهمیت بیمه های زندگی را مورد 
توج��ه ق��رار داده و آن را در رشد و توس��عه 
اقتصادی کشور بسیار حائز اهمیت دانستند 
و اعالم کردند که بیمه های زندگی همواره از 
موضوعات مورد توجه مسئوالن ارشد کشور 

و صنعت بیمه بوده و جش��نواره بیمه میهن 
نیز در همین راستا برگزار شده است.

ابراهیم حمی��دی رئیس هیئ��ت مدیره با 
اشاره به س��هم اندک بیمه ه��ای زندگی در 
پرتفوی صنعت بیمه، نقطه قوت فروش بیمه 
ه��ای زندگی را آموزش مستمر نمایندگان و 
شبک��ه فروش دانست و تبلیغ و مش��اوره در 
معرف��ی و ارائه این بیمه نامه به مش��تریان و 
برخ��ورد صادقانه با آنان را بسیار مهم عنوان 
ک��رد و گفت نمایندگ��ان و شبکه فروش که 
در خ��ط مقدم ارتباط با م��ردم هستند باید 

در تمام حوزه ه��ا بویژه در بخش بیمه های 
زندگی برای جلب اعتماد مردم صادق باشند 
و مش��اوره درستی به مش��تری و بیمه گذار 
بدهند.علیرضا بنی اسدی عضو هیئت مدیره 
نیز گفت الزم اس��ت با برنام��ه ریزی و نگاه 
چن��د بع��دی در معرف��ی و ارائه ای��ن رشته 
بیم��ه ای ب��ه آحاد جامعه ت��الش کنیم و از 
نمایندگ��ان محت��رم و شبکه ف��روش انتظار 
داری��م تمام تالش خود را ب��ا افزایش دانش 
فنی خود در جهت فروش و افزایش پرتفوی 

با ترکیب مناسب بکار گیرند.

تجلیل از نمایندگان برتر جشنواره 
فروش بیمه های زندگی بیمه میهن

مدیرعام��ل بانک س��په از اتمام مهاجرت 
سیستمی بانک های ادغامی به این بانک خبر 
داد و گفت: در راستای اجرای مراحل نهایی 
طرح ملی ادغام و یکپارچه سازی سامانه های 
بانکی متمرکز بانک س��په، هم زمان با اتمام 
مهاجرت سامانه بانکداری بانک های ادغامی 
به سامانه جامع بانکی امید، بزرگ ترین طرح 
مهاجرت سیستمی صنعت بانکداری کشور 
به ثبت رسید.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 

بانک س��په، دکتر آیت ال��ه ابراهیمی ضمن 
قدردانی از همراهی و شکیبایی مشتریان و 
تالش کارکنان این بانک در پیش��برد طرح 
مل��ی ادغام تصری��ح کرد: با اج��رای موفق 
مهاجرت س��یستمی بانک ه��ای ادغامی به 
س��امانه جامع بانکداری امید بانک س��په، 
داده های این سامانه در بخش های مشتریان 
6۲ میلیون و 300 هزار نفر، س��پرده 100 
میلیون فقره، کارت 61 میلیون و خودپرداز 

1۲ هزار دستگاه افزایش یافت.وی افزود: بر 
اس��اس برنامه ریزی و اقدام های شبانه روزی 
و ارزشمن��د تمام همک��اران  بانک  ، طرح 
مهاجرت سامانه بانکداری متمرکز بانک های 
ادغامی به سامانه جامع بانکی امید بانک سپه 

با موفقیت عملیاتی و مقدمات خدمت رسانی 
یکپارچه به مشتریان در شعب سراسر کشور 
فراهم شد.مدیرعامل بانک س��په با اشاره به 
اجرای موفقیت آمیز فرآیندهای اجرایی طرح 
ملی ادغام خاطرنشان کرد: با عملیاتی شدن 
پروژه ه��ای حوزه فن��اوری اطالعات ضمن 
تسریع و تسهیل خدمت رسانی یکپارچه به 
مشتریان زمینه عرضه خدمات و محصوالت 
جدی��د در این بانک مهیا ش��ده و در آینده 
نزدیک مشتریان شاهد رویکرد جدید بانک 
در عرص��ه خدم��ات بانک��داری الکترونیک 

خواهند بود.

 قدردانی دکتر ابراهیمی از شکیبایی 
مشتریان و کارکنان بانک سپه

توسعه کسب وکارهای محلی، بیکاری را کاهش می دهد
عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون: توس��عه کسب وکارهای 
محل��ی منجر به رونق اقتصادی و کاهش بیکاری خواهد شد.عضو 
هیات مدیره بانک در س��فر به استان مرکزی در حاشیه بازدید از 
ط��رح گردشگری »تاج وتخت« در شه��ر اراک با اشاره به عملکرد 
90 درصدی اس��تان مرکزی در پرداخت تسهیالت اشتغال پایدار 
روس��تایی گفت: اشتغال خ��رد می تواند بخش عم��ده بیکاری را 
کاهش دهد و بانک توسعه تعاون در این راستا نقش بسیار پررنگی 
را بر عهده دارد.وی با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان یک 

نهاد مالی توس��عه ای به ارتقای جوامع محلی اولویت می دهد، گفت: تسهیالت پرداختی بانک توس��عه تعاون از ابتدای 
اجرای طرح اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری تاکنون 5۲ هزار و 464 اشتغال ایجاد کرده است.عصارزاده تأکید کرد: 
بانک توس��عه تعاون در قالب طرح اشتغال پایدار روس��تایی و عشایری ۲6 هزار و 768 طرح را تأمین مالی کرده است.

عضو هیات مدیره بانک توس��عه تعاون با بیان اینکه توسعه کسب وکارهای محلی و خرد عاملی تعیین کننده در کاهش 
فقر و افزایش اشتغال در کش��ور اس��ت، گفت: کسب وکارهای محلی و خرد، حوزه عمل افراد بیشتری را در اقتصاد یک 
کشور شامل می شود و همین امر زمینه ساز کاهش فقر و افزایش تولید می باشد.وی عملکرد استان مرکزی در پرداخت 
تسهیالت تکلیفی را مثبت ارزیابی کرد و خاطر نش��ان کرد: عملکرد بیش از 90 درصدی اس��تان در پرداخت تسهیالت 

اشتغال پایدار روستایی نشان از جدیت مدیریت شعب استان مرکزی درعمل به تکالیف قانونی بانک است.

اعالن پرداخت تسهیالت با اعتبار سنجی توسط شعب بانک کشاورزی
مدیرعامل بانک کشاورزی با اشاره به سیاست های جدید دولت 
و تاکید ریاست محترم جمهوری و بخشنامه صادره از طرف وزیر 
محت��رم امور اقتصادی و دارایی،مبنی بر تسهیل فرآیند پرداخت 
تسهیالت ُخرد، گفت: ما و همکاران شبکه بانکی از این سیاس��ت 
دولت اس��تقبال و همراه��ی کردیم.به گ��زارش روابط عمومی و 
همک��اری های بین الملل بانک کش��اورزی،روح اله خدارحمی با 
اع��الم این مطلب افزود: هماهنگی های الزم با مدیران اس��تانی 
و شعب به عم��ل آمده و اطالعیه الزم صادر شده تا ان شااهلل در 

روزهای آتی تسهیالت با شرایط روان تر و مناس��ب تری به خصوص با تأکید بر تسهیالت خرد و بدون اصرار برگرفتن 
ضامن پرداخت شود.مدیرعامل بانک کش��اورزی اضافه کرد:چنانچه مش��تری متقاضی دریافت تسهیالت خرد از بانک 
مربوطه مثاًل بانک کشاورزی حقوق می گیرد،ما می توانیم با اتکا به ضوابط جدیدی که به شعب ابالغ شده بدون اخذ 
ضام��ن و صرفاً با ی��ک گواهی کسر از حقوق تسهیالت پرداخت کنیم.خدارحمی با بی��ان اینکه در اجرای این ضوابط 
جدید حداکثر همکاری را در شعب به عمل می آوریم و بر آن نظارت هم می کنیم افزود: امروزه ابالغ بخش��نامه ها به 
شعب بانک ها الکترونیکی است و به محض صادر شدن همه شعب از طریق سامانه به آن دسترسی دارند.وی با تأکید 
بر اینکه  بنا داریم با نظارتی که روزانه به عمل می آوریم این کار عملیاتی شود اظهار داشت: البته ما در بانک کشاورزی 

از گذشته به کارکنان بعضی وزارتخانه هایی که با ما همکار بودند بدون ضامن تسهیالت پرداخت می کردیم.

تاکید بر گره گشایی 
از مشکالت اقتصادی 

مردم با تسهیالت بدون 
ضامن بانک ملی ایران

عضو هیات عام��ل و معاون شعب 
بان��ک ملی ای��ران با اش��اره به ابالغ 
دس��تور پرداخ��ت تسهی��الت بدون 
ضام��ن به شع��ب بانک مل��ی ایران 
گفت: شیرین��ی برکات نظام مقدس 
جمهوری اسالمی در چهل و سومین 
سالگرد پیروزی انقالب، توسط بانک 
ملی ایران در سراس��ر کش��ور جاری 
می شود و امیدواری��م بتوانیم گامی 
در گره گشایی از مشکالت مردم در 
شرایط فعلی اقتصادی کشور برداریم.

به گ��زارش روابط عمومی بانک ملی 
ای��ران، حس��ن مونسان در نش��ست 
امروز وبیناری خود با اشاره به افرادی 
که در انتظار دریافت تسهیالت خود از 
بانک ملی ایران هستند، افزود: اعطای 
تسهیالت با مدیریت منابع و مصارف 
شعب، بر اس��اس اولوی��ت بندی این 
افراد و همچنین بدون اعمال س��لیقه 
از س��وی هیچ شعبه ای به راحتی در 
اختیار متقاضیان ق��رار می گیرد.وی 
تصریح کرد: بانک ملی ایران همراهی 
100 درصدی با سیاس��ت های دولت 
و وزی��ر اقتصاد برای اعطای تسهیالت 

خرد بدون ضامن به مردم دارد.

مدیر امور اعتبارات بانک شهر از پرداخت 1433 فقره وام ازدواج توسط شعب این بانک طی 
10 ماه گذشته از س��ال خبرداد.به گزارش رواب��ط عمومی بانک شهر، مجید کاظمی با بیان 
اینکه ترویج سنت حسنه ازدواج و کمک به جوانان در تشکیل بنیان خانواده همواره از مهم 
ترین سیاس��ت های اعتباری شبکه بانکی کشور بوده است، گفت: بانک شهر کوشیده است، 
ضمن توجه به تکالیف ابالغی از سوی بانک مرکزی در این خصوص، شرایط را در چارچوب 

قوانی��ن و مقررات برای دریافت کنندگ��ان وام ازدواج 
تسهیل کند.کاظمی با بی��ان اینکه در بانک شهر طی 
س��ال جاری 1/18۲/900/000/000ری��ال وام ازدواج 

پرداخت شده اس��ت، ادامه داد: خوشبختانه ۲41 نفر نیز از ابتدای دی ماه زندگی مش��ترک 
خود را با تسهیالت این بانک در سراسر کشور آغاز کرده اند.

پرداخت1۴33فقرهوامازدواجازسویشعببانکشهر
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تی ه با شما  ه به 
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال کنید

خبر

دریچهدریچهخبر

پنجره

وال استریت ژورنال بررسی کرد؛
سال بخت گوگل در جستجوهای تبلیغاتی

شرکت گوگل آلفابت گزارش سه ماهه پرفروش دیگری را ثبت کرد و با وجود افزایش 
فش��ارهای نظارتی که آینده این غول موتورهای جست وجو را تهدید می کرد، سود ثبت 

شده خود را به دو برابر افزایش داد.
تسل��ط گوگل بر جستجوی آنالین، فروش ویدیویی و تبلیغات اینترنتی، آن را به یکی 
از پرس��ودترین شرکت ها در زمینه تبلیغات دیچیتال تبدیل کرده اس��ت. سال گذشته، 
کسب وکاره��ای کوچک و بزرگ ب��ه بازارهای تبلیغات دیجیتال س��رازیر شدند تا توجه 
مش��تریانی را که به دلیل شیوع کرونا و قرنطینه سراس��ری کش��ورها، خانه نشین شده 

بودند، جلب کند.
آلفابت در روز سه شنبه درآمد سه ماهه چهارم خود را 75.33 میلیارد دالر گزارش کرد 
که نسبت به س��ال قبل، زمانی که هزینه های تبلیغاتی شروع به افزایش کرد، 3۲ درصد 

افزایش داشته است.
س��ود آنها به مقدار یک س��وم افزایش یافت و س��الی را به پایان رساند که سود ساالنه 
شرکت تقریباً 36 میلیارد دالر نسبت به س��ال ۲0۲0 افزایش داشته اس��ت که بیشتر از 

مجموع سودهای  سال ۲0۲1 گروه گلدمن ساکس و شرکت ویزا بود.
پس از تقسیم س��هام شرکت های اپل و تسال در سال ۲0۲0، این شرکت نیز به تازگی 

اعالم کرده که سهام خود را ۲0 به 1 تقسیم خواهد کرد. 
میزان فروش س��ه ماهه کمترین مقداری اس��ت که شرکت در یک دوره س��ه ماهه از 
اواخر س��ال ۲0۲0 به ثبت رسانده اس��ت و کاهش قابل توجهی را نسبت به افزایش 41 
درصدی گزارش شده در س��ه ماهه جوالی تا سپتامبر نشان می دهد. رشد تعدیل کننده 
سرمایه گذاران را به شک انداخته است، برخی خوش بین هستند که گوگل در سال آینده 
با کاهش کووید-19، س��وددهی خود را افزایش خواهد داد، در حالی که دیگران نگرانند 
ک��ه تیک ت��اک TikTok تسلط ویدیویی یوتیوب را کاهش ده��د و افزایش هزینه ها به 

حاشیه برود.
این تقسیم س��هام در عملکرد سهام شرکت در س��ال جاری مشهود بوده است. پس از 
رشد 65 درصدی در سال گذشته، سهام این شرکت در میان فروش گسترده بازار سهام 

در ماه ژانویه بیش از 10 درصد کاهش داشته است.
بزرگ ترین تهدید برای گوگل، قانون گذاران در ایاالت متحده و اروپا هستند که قوانینی 
را ب��رای کاه��ش تسلط این شرکت پیش��نهاد می کنند. در ایاالت متح��ده، این شرکت 
با شکایت ه��ای ضدانحصاری متعددی علیه کسب وکاره��ای تبلیغاتی، موتور جستجو و 
فروشگاه های اپلیکیشن و همچنین پرونده های دولتی به دلیل اتهاماتی جهت جمع آوری 
مخفیانه موقعیت مکانی کاربران مواجه اس��ت. این کش��ور همچنین با قانون پیشنهادی 
که توانایی شرکت های فناوری را برای حمایت از کسب و کارهای خود محدود می کند و 
همچنین الیحه جدیدی که توسط سناتور مایک لی ارائه شده که این شرکت را مجبور 

به واگذاری واحد فناوری تبلیغاتی خود می کند، روبرو است.
ب��ه گفته تحلیلگ��ران، در بهترین حالت، این چالش ها شرکت را ب��ا هزینه های قانونی 
مواجه می کند و از خریدهایی که می تواند باعث خشم تنظیم کننده ها شود، عقب نشینی 
می کند. در بدترین حالت، ممکن است شرکت مجبور شود برخی از واحدهای تجاری را 

برای پیروی از احکام قضایی یا قوانین جدید به فروش برساند.
س��اندار پیچای، مدیر اجرایی آلفابت گفت که او از کنگره خواس��ته است تا برای وضع 
قوانین احتمالی دقت داشته باشند و به اهمیت پیش بینی برخی از "عواقب ناخواس��ته" 
اشاره کرد. او گفت که این شرکت کنگره را تش��ویق کرده اس��ت ت��ا بر روی حوزه هایی 
تمرکز کند که توافق گسترده ای بر روی آن وجود دارد و از آسیب رساندن به رقابت پذیری 

آمریکا در بازارهای جهانی با زیان رسانی صرفاً به شرکت های آمریکایی جلوگیری کند.
بیش��تر رشد گوگل در س��ال گذشته ناشی از تبلیغ کنندگان تجارت الکترونیکی است 
که مشتاق هستند به مشتریانی دسترسی پیدا کنند که جستجوی محصوالت شان را به 
ص��ورت آنالین آغاز می کنند. هنگامی که این بیماری همه گیر نیاز به گسترش کسب و 
کار محلی به تجارت الکترونیکی داشت، گوگل با شاپیفای برای ساده کردن فهرست های 

جستجو و خرید تبلیغات برای میلیون ها تاجر همکاری کرد.

قفل کردن فولدر های ویندوز، قابلیت ویژه ای اس��ت که 
از دسترس��ی اشخ��اص غریبه به اطالع��ات شخصی شما 
جلوگیری می کند. در صورتی که از ویندوز 10، 8، 7 و 11 
استفاده می کنید، به راحتی می توانید روی پوشه های خود 
پسورد بگذارید. این کار تضمین می کند که هیچ شخصی 
ب��ه غیر از شما به محتوای فایل و پوشه های شخصی شما 

دسترسی نداشته باشد.
91mobiles نوش��ت: بسته به نسخه مایکروس��افت 
ویندوزی که رایانه شما در حال اجرای آن است، راه های 
مختلفی برای انجام این کار وجود دارد. پیش از اینکه به 
نح��وه محافظت از فایل ها و پوشه های خود با روش های 
مختل��ف بپردازی��م، اجازه بدهید ابتدا دلی��ل این کار را 

بررسی کنیم.
چرا فایل ها با رمز عبور محافظت می شوند؟

اگر رایانه یا لپ تاپ خود را در اختیار افراد دیگر قرار دهید، 

آن ها می توانند هر چیزی را که روی آن دارید، از جمله موارد 
محرمانه یا خصوصی، را ببینند. به عالوه، همیشه احتمال 
خطای انسانی نیز وجود خواهد داشت. ممکن است شخصی 
به اشتباه یک فایل را حذف یا تغییر دهد یا به طور تصادفی 
یک پوشه خصوصی شما را به اشتراک بگذارد. بنابراین، بهتر 
است پوشه ها و فایل های خود را با رمز عبور محافظت کنید 

تا سایر افراد نتوانند به آن ها دسترسی پیدا کنند.
چگونه یک پوش�ه یا فایل را در ویندوز 7، ۸، 10 یا 

11 قفل کنیم؟
اکثر نسخه های ویندوز دارای یک س��یستم رمزگذاری 
فایل داخلی هستند که به شم��ا امکان می دهد از فایل ها 
و پوشه ه��ای محرمانه خود با رمز عب��ور محافظت کنید. 
ع��الوه بر این، چندی��ن نرم افزار شخص ثال��ث نیز وجود 
دارد که کمک می کند تا اطمینان داشته باشید که حریم 
 خصوصی شما به خطر نیفتد. در ادامه به بررسی روش های

رمز گذاری می پردازیم:
با استفاده از ابزار رمزگذاری داخلی

بهترین راه برای ایمن سازی پوشه ها )و فایل های درون 
آنها( در براب��ر افراد غیرمجاز، رمزگ��ذاری داخلی ویندوز، 
BitLocker می باش��د. این ویژگی امکان رمزگذاری روی 
پوشه ها را به شما می دهد و فقط از طریق حساب کاربری و 
رمز عبور ویندوز خود به آن ها دسترسی پیدا خواهید کرد.
 مراح��ل رمز گ��ذاری ب��ا اس��تفاده از BitLocker در

ویندوز 7، 8، 10 و 11:
Windows Explorer -1 را روی رایان��ه شخصی و 
ی��ا لپ تاپ خود باز کنید و به مح��ل فایل یا پوشه ای که 

می خواهید قفل کنید بروید.
۲- روی فایل یا پوشه مورد نظر کلیک راست کرده و از 

منوی کشویی گزینه Properties را انتخاب کنید.
 Advanced روی دکمه ،General 3- در زی��ر ت��ب

کلیک کنید.
تی��ک   Advanced attributes قسم��ت  از   -4
Encrypt contents را فع��ال ک��رده و روی ok کلیک 

کنید.

5- اکن��ون به پنج��ره Properties پوش��ه مورد نظر 
 Apply بازگردانده می شوید. ب��رای ذخیره تغییرات روی

کلیک کنید
6- ویندوز از شما می پرسد که آیا می خواهید فقط فایل یا 

پوشه والد را با تمام محتویات آن رمزگذاری کنید. هنگامی 
 OK ک��ه انتخاب خ��ود را انجام دادید، برای تأیی��د، روی
کلیک کنی��د. اکنون ویندوز شروع به رمزگذاری فایل های 

شما می کند.

وزیر ارتباطات: عقب ماندگی 
حوزه فضایی را جبران می کنیم 

وزیر ارتباط��ات و فناوری اطالع��ات گفت: با کمک 
دانشگاه ها و حمایت رئیس جمهوری عقب ماندگی های 

حوزه فضایی را جبران می کنیم.
»عیس��ی زارع پور« در آیی��ن بزرگداشت روز فناوری 
فضایی اظهار داش��ت: صنعت فضایی نه فقط در حوزه 
اقت��دار و بازدارندگ��ی اهمیت دارد بلک��ه یک صنعت 
کاربردی است و هم اکنون به ضرورتی مهم در زندگی 
مردم تبدیل شده است. وی با اشاره به اینکه فناوری های 
فضایی در لبه دانش روز هستند، افزود: پیشرفت ما در 
صنع��ت فضایی به معنای آن اس��ت که متخصصین ما 
به پیچیده ترین فناوری ها دست پیدا کرده اند که نوید 
بخش ارتقای س��ایر صنایع کشور هم خواهد بود. وزیر 
ارتباط��ات با بیان اینکه ما هم اکنون جزء 10 کش��ور 
نخست دارای چرخه کامل س��اخت و پرتاب ماهواره و 
ماهواره بر هستیم، گفت: اینکه کارشناس��ان این حوزه 
در شرایط دشوار تحریم به این نقطه رسیده اند و چراغ 
صنعت فضایی را روشن نگه داشته اند نشان از مجاهدت 
فعاالن این حوزه دارد. کاربردی کردن هر چه بیش��تر 
صنعت فضایی در زندگی مردم از دیگر محورهایی بود 

که وزیر ارتباطات بر آن تاکید کرد.

 آموزش رمزگذاری پوشه های ویندوز

نگاهی به واردات کاالهای اساسی به کشور

گی فعا در شهرستان ها این ذیر ن
یرد ای فعا می پ هرستان ها ن ریا در       روزنام اقتصاد پویا از سرپرستی ها ن

     - 

ایجاد ماده ای به سُبکی پالستیک و قوی تر از فوالد !

محققان دانشگاه ام آی تی در مطالعه اخیرشان ماده جدیدی ساخته اند که به سبکی پالستیک است، 
اما از فوالد قوی تر است و استحکام آن تا 6 برابر بیشتر از شیشه های ضد گلوله است.

به زودی می توان از ماده ای که به س��بکی پالس��تیک است و در عین حال از فوالد قوی تر است و 4 تا 
6 برابر مستحکم تر از شیشه های ضد گلوله است، برای محافظت از صفحه نمایش گوشی های هوشمند 
استفاده کرد. این مواد توسط محققان ام آی تی ساخته شده است. مواد مذکور از الیه هایی از دیسک های 

مولکولی کوچک تشکیل شده اند که به منظور تشکیل صفحات روی هم قرار می گیرند.
هر الیه توسط پیوندهای هیدروژنی به هم متصل می شود و این موضوع آن را قوی و سبک می کند. مدتها 
تصور می شد که تولید پلیمرهای دو بعدی مانند این غیرممکن است، اما اتصاالت ویژه بین هر دیسک مانع 
از چرخ��ش آنها به خارج از صفحه می شود. این ماده عالوه بر کاربردش در پوشش های محافظ، می تواند در 
ساخت و ساز استفاده شود. بَسپارش یا پُلیِمریزاسیون فرآیندی است که در آن اتم های کوچکی به نام مونومر 
به یکدیگر متصل می شوند و معموال زنجیره های بلند و اس��پاگتی مانندی به نام پلیمر را تشکیل می دهند. 
س��پس می توان آنها را با اس��تفاده از قالب گیری تزریقی به اشیاء سه بعدی مانند بطری های آب تبدیل کرد. 
ب��ا این حال، محقق��ان موفق شده اند ماده ای بسازند که به جای آن خود به خود به صفحات دو بعدی تبدیل 
می شود که بیشتر شبیه الزانیا هستند تا اسپاگتی. قالب گیری تزریقی )Injection moulding( گونه ای 
فرایند تولید قطعه است که در آن مواد مذاب تحت فشار به داخل قالب، تزریق می شوند. این سامانه بر خالف 
س��امانه ریژه که مذاب تحت نیروی وزن خود به داخ��ل قالب می رود، امکانات تولید قطعات محکم و بدون 
مک )Pinhole( اس��ت. قالب گیری تزریقی بهترین راه تولید یک محصول پالستیکی است. این ورق ها که 
پلی آرامید )polyaramides( نامیده می شوند، روی هم قرار گرفته و توسط پیوندهای هیدروژنی قوی در 
کنار هم می مانند و این موضوع باعث می شود که مواد کلی بسیار محکم باشد. در کنار تقویت قاب گوشی، این 
پلیمر همچنین می تواند به عنوان یک پوشش محافظ روی قطعات خودرو یا به عنوان یک مصالح ساختمانی 
در مقیاس بزرگ استفاده شود. مدت ها تصور می شد که پلیمرهای تشکیل شده از ورقه های دو بعدی را می توان 
برای ساخت مواد بسیار سبک وزن استفاده کرد. اما محققان بر این باور بودند که این غیرممکن است و علت 
آن نیز این است که فقط یک مونومر از صفحه در حال رشد ورق پیچانده می شود تا کل مواد شکل دلخواه 
خود را از دست بدهد. برای غلبه بر این مشکل، محققان ام آی تی از ترکیبی به نام مالمین استفاده کردند که 
از حلقه هایی از کربن و نیتروژن تشکیل شده است و معموال برای ساخت ظروف پالستیکی استفاده می شود. 
این تیم دریافت که تحت شرایط مناسب، مونومرهای موجود در مالمین را می توان برای رشد دیسک های دو 
بعدی کوچکی که روی هم قرار می گیرند، استفاده کرد و هر الیه توسط پیوندهای هیدروژنی به هم متصل 
می شود و آن را بسیار قوی و پایدار می کند. این ماده دارای یک مدول کشسان است که این موضوع آن را 4 

تا 6 برابر محکم تر از شیشه ضد گلوله می کند. 

چند ترفند برای استفاده ساده از گوگل درایو

سیستم ذخیره سازی ابری Google Drive یکی از بهترین سرویس های ذخیره سازی ابری موجود 
در بازار است که کاربران اندروید و کامپیوتر های ویندوز به آن دسترسی دارند، اما بسیاری از افراد هنوز 

به قابلیت های بسیار کاربردی این سرویس واقف نشده اند.
همه کسانی که از تلفن اندرویدی یا رایانه اس��تفاده می کنند از وجود Google Drive اطالع دارند. 
این س��یستم ذخیره س��ازی ابری خود گوگل است و یکی از بهترین س��رویس های ذخیره سازی ابری 
 Google دارید، بالفاصله 15 گیگابایت فضای رایگان در Google موجود در بازار اس��ت. اگر حساب
Drive دریافت می کنید و اگر به فضای بیشتری نیاز دارید، همیشه می توانید با ارتقاء به اشتراک پولی 
Google One، سهم 15 گیگابایتی خود را افزایش دهید. متأسفانه بسیاری از افراد علی رغم دسترسی 
به این سرویس، یا از آن بهره نمی گیرند و یا اگر می گیرند بسیار اندک است. اما چه از طرح پولی استفاده 
می کند و چه از س��رویس رایگان، بهتر اس��ت یاد بگیرید که از قابلیت های Google Drive اس��تفاده 
کنی��د. در ادامه ما برخی از بهترین نکات و ترفند ه��ای Google Drive را آورده ایم تا به شما کمک 

کنیم استفاده ساده تر و کاربردی تر از این سرویس را تجربه کنید.
ترفند اول: چگونه فایل های به اشتراک گذاشته شده در گوگل درایو را راحت پیدا کنیم؟

مزایای زیادی وجود دارد که چرا باید همه داده های خود را در فضای ابری نگه دارید، به خصوص اگر 
به طور خودکار از داده ها در Google Drive نسخه پش��تیبان تهیه کنید. اشکال این است که ممکن 
اس��ت در پیدا ک��ردن فایل خاصی که با شما به اشتراک گذاشته شده ی��ا با شخص دیگری به اشتراک 
 ،Drive گذاشته اید، مشکل داشته باشید. می توانید با استفاده از اپراتور ها برای یافتن آسان تر فایل ها در

از سردرد جستجوی همه فایل هایتان خالص شوید.
شما می توانید این کار را در گوشی اندروید یا کامپیوتر خود انجام دهید؛ برای گوشی های اندروید، ابتدا 
برنامه Google Drive را باز کنید. س��پس نوار جستجو را در برنامه پیدا کنید. برای یافتن فایل هایی 
که با دیگران به اشتراک گذاشته اید، از عملگر :to استفاده کنید. برای پیدا کردن فایل هایی که شخصی 
با شما به اشتراک گذاشته اس��ت، از عملگر :from اس��تفاده کنید. اپراتور و آدرس ایمیلی که فایل را با 
شما به اشتراک گذاشته است یا با آن به اشتراک گذاشته اید را در نوار جستجو تایپ کنید و enter را 

فشار دهید. برای خودتان، به جای شناسه ایمیل از me استفاده کنید.
 Google نیز استفاده کرد. در ابتدا Google Drive همین اپراتور ها را می توان در نسخه دسکتاپ
Drive را در مرورگ��ر رایان��ه خود باز کنید. همان عملگر و کلمات کلیدی ب��اال را در نوار جستجو وارد 

کنید تا آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید.
اگر برنامه دس��کتاپ Google Drive را دارید، پوشه را باز کنید و همان اپراتور و کلمات کلیدی را 

در نوار جستجو وارد کنید تا آنچه را که به دنبال آن هستید پیدا کنید.


