
 

اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 

 لزوم تفکيک بودجه
 ریالی و ارزی

وحید شقاقی شهری
کارشناس اقتصادی

سرمقاله

با توجه به عدم تفکیک 
بودج��ه ریالی از ارزی و 
ع��دم مه��ار کس��ری 
بودج��ه، صندوق توس��عه مل��ی تبدیل به 
قلک��ی ش��د که هر بار دول��ت نیاز به پول 
داشت گوشه چشمی به صندوق انداخت.
بنابرای��ن ت��ا زمانی که نظام بودجه ریزی 
کشور با یک اصالح اساسی مواجه نشود و 

بودجه ریالی و ارزی یکی باشند...
ادامه در صفحه 3

گزارش روز
شامخ اقتصاد ایران در آبان ماه به 47.39 واحد رسید

افت شامخ در سایه رکود

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد
 کشف مخازن جدید نفتی

 در جنوب غرب ایران
سفیر هند در ایران اعالم کرد؛
 ایران هرم اصلی 

کریدور شمال- جنوب است
گروه راه و مسکن: سفیر هند در ایران با بیان اینکه ایران نقطه اتکا و هرم اصلی کریدور 
شمال-جنوب است، گفت: نخست وزیر هند از کشورهای آسیای مرکزی خواسته با این 
کش��ور برای بهره گیری از پتانس��یل بندر چابهار همکاری کنند. به گزارش تس��نیم، گدام 
دارمندرا اظهار کرد: کریدور حمل و نقل بین المللی شمال- جنوب یک بُعد مهم حاکم 
بر روابط هند- ایران که مورد توجه خاص و از اولویت های برنامه ای مقامات ارش��د دو 
کشور است. تغییر پیکان رشد اقتصادی جهان به سمت آسیا را می توان یکی از جنبه های 
مربوط به این امر دانست. وی ادامه داد: کریدور حمل و نقل ...          صفحه 5
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»تجارت« ضرورت تنظیم واقع بینانه سند دخل و خرج دولت در سال آینده را بررسی کرد

تورم مزمن پیامد کسری بودجه 
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 رئی��س جمه��ور تع��دادی از اعض��ای دول��ت را مامور کرد 
راهکاره��ای پرداخت حقوق بر اس��اس میزان بهره وری و 
کیفی��ت کار و ارائ��ه خدمت را تهیه کنند تا در بودجه س��ال 
آینده لحاظ ش��ود. هیئت دولت در جلس��ه فوق العاده صبح 
دیروز سه ش��نبه که به ریاس��ت رئیس جمهور برگزار ش��د، 
ادامه رس��یدگی به الیحه بودجه س��ال آینده کل کش��ور را 
در دس��تور کار قرار داد و تبصره های دیگری از این الیحه 

را بررسی کرد..

  وزی��ر اقتص��اد در صح��ن مجلس گفت: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ 
هزار میلیارد تومان اموال مازاد فروش رفته در س��ال گذش��ته 
مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت سیزدهم 
است که این امر اراده عملی دولت سیزدهم در این موضوع را 
نشان می دهد.سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در 
نشس��ت علنی مجلس ش��ورای اسالمی درباره فروش اموال 
مازاد بانک ها گفت: موضوع فروش اموال مازاد بانک ها را از 

زمانی که در مرکز پژوهش ها بودم...

 لزوم توجه به عدالت
 در پرداخت ها به کارکنان دولت

فروش قابل توجه اموال 
مازاد بانک ها  

 صفحه 3  صفحه 2

 ضرورت بازسازی انقالبی 
ساختار فرهنگی کشور

 دشواری سرمایه گذاری
 چينی ها در ایران
مجیدرضا حریری

رئی�س ات�اق بازرگانی ایران 
و چین  

یادداشت

 ای��ران یک س��ند 2۵ 
س��اله با چی��ن به امضا 
رس��انده ک��ه تمایل همکاری دو کش��ور 
را در حوزه ه��ای مختل��ف از جمل��ه نفت 
و گاز تعری��ف ک��رده اس��ت. اما چرا چین 
س��رمایه گذاری در قطر را به ایران ترجیح 
داده دو موضوع مطرح می شود. ابتدا ما باید 
تکلیف جامعه را با چین مشخص کنیم، اگر 

سرمایه گذاری نکند گفته می شود...
ادامه در صفحه 3

نسخه الکترونيک روزنامه را هر روز در س�ایتwww.tejaratonline.ir   و همچنين ما را در شبکه های اجتماعی  با آدرس tejaaratdaily@  دنبال كنيد

   گروه سیاس�ی:حضرت آیت اهلل خامنه ای رهبر معظم 
انقالب اسالمی عصر دیروز )سه شنبه( در دیدار اعضای 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی، هدایت فرهنگی کشور 
را، ش��أن و نقش اصلی این ش��ورا خواندند و با اش��اره به 
ضرورت بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور گفتند: 
ش��ورای عالی انقالب فرهنگی باید با رصد و ش��ناخت 
دقیق ضعفها و گزاره های غلط فرهنگی در عرصه های 
مختل��ف، راه حل های عالمانه ای برای رواج گزاره های 

صحیح و پیش بَرنده،  ارائه کند.
رهبر انقالب اسالمی در ابتدای سخنان خود نکته ای را 
در مورد ش��ورای عالی انقالب فرهنگی بیان کردند و با 
اش��اره به حضور افراد برجس��ته و نخبه و صاحب نظر در 
این ش��ورا گفتند: با وجود غنا و تراز باالی افراد حاضر 
در این ش��ورا، اما هویت جمعی ش��ورای عالی به تناسب 
اعضای آن، بروز الزم را ندارد و الزم است تأثیرگذاری 
شورا در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود، البته اعضاء 
شورا اشتغاالت دیگری نیز دارند و این توقع وجود ندارد 
ک��ه اعض��ا از کاره��ای اصلی خود ب��از بمانند اما انتظار 
این است که برای امور مربوط به شورا وقت مناسب و 

کافی گذاشته شود.
ایشان با طرح این سؤال که شأن و وظیفه شورای عالی 
انقالب فرهنگی چیست، گفتند: مهمترین نقش و وظیفه 

این شورا، هدایت فرهنگی کشور و جامعه است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای با تأکید بر اینکه شیوه هدایت 
فرهنگ��ی دس��تگاههای رس��می با هدای��ت فرهنگی 
تشکل های مردمی متفاوت است، گفتند: شورای عالی 
انق��الب فرهنگ��ی می تواند با هدای��ت صحیح هزاران 
تش��کل مردم��ی ک��ه در کاره��ای فرهنگ��ی متنوع و 
گسترده ای فعالیت دارند، زمینه ساز شکل گیری حرکت 
عمومی در مقوله های مهمی همچون گسترش فرهنگ 

قناعت و عدم اسراف شود.
ایش��ان ایج��اد چنی��ن حرکت ه��ای عموم��ی ب��رای 
فرهنگ س��ازی و ی��ا اص��الح فرهنگ ه��ای غل��ط را 
بخش��ی از مهندس��ی فرهنگ��ی دانس��تند و در م��ورد 
هدای��ت دس��تگاههای فرهنگی دولت��ی، افزودند: در 
مورد دستگاههایی همچون فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
آموزش و پرورش، سازمان تبلیغات و صداوسیما، هدایت 
فرهنگ��ی، فقط با ابالغ س��ندهای تح��ول امکان پذیر 
نمی ش��ود بلکه باید این س��ندها محقق و اجرایی شوند 

و ضمانت اجرای آنها هم حضور رؤس��ای س��ه قوه در 
شورای عالی انقالب فرهنگی است.

رهبر انقالب اس��المی همچنین با اش��اره به س��خنان 
س��ال گذش��ته خ��ود در دیدار با هیأت دول��ت مبنی بر 
لزوم بازس��ازی انقالبی س��اختار فرهنگی کشور گفتند: 
منظور از س��اختار، س��اختار فرهنگی جامعه و ذهنیت و 
فرهنگ حاکم بر آن و در یک کالم نرم افزاری اس��ت 
که افراد جامعه بر اساس آن در زندگی فردی و جمعی 

خود عمل می کنند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: اینکه س��اختار باید 
بازس��ازی انقالبی ش��ود به این علت اس��ت که انقالب 
اس��المی بواس��طه رهب��ری ام��ام)ره( و حرکت مردم، 
معجزه گ��ر ب��ود و ب��ا روحیه تهاجمی خ��ود بنیان های 
سیاس��ی، فرهنگی و اجتماعی و گزاره های غلط حاکم 

بر اذهان مردم را تغییر داد.
رهبر انقالب اس��المی، با اش��اره به فرهنگ »ما نمی 
توانی��م« ب��ه عن��وان یکی از گزاره ه��ای غلط حاکم بر 
جامع��ه ی قب��ل از انقالب اس��المی گفتن��د: انقالب با 
سازندگی و حرکت های خالقانه این ذهنیت را به تدریج 
تغیی��ر داد ک��ه نتیجه آن انجام کارهای بزرگی همچون 
ساخت سدها، نیروگاهها، بزرگراهها، تجهیزات صنایع 
نفت و گاز و بسیاری از زیرساختها به دست متخصصان 

جوان داخلی بود.
رهبر انقالب اس��المی فرهنگ »ش��یفتگی به غرب« و 
حتی استفاده از لغات فرنگی را یکی دیگر از گزاره های 
فرهنگ��ی غل��ط حاک��م بر جامعه دانس��تند که انقالب 
اس��المی موجب تغییر این گزاره نادرس��ت و تبدیل آن 

به فرهنگ »اعتراض به غرب« شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، تغییر فرهنگ »خودپسندی 
و ش��هرت« به فرهنگ »ایثار و از خودگذش��تگی« را 
نمونه تأثیرگذاری فرهنگی انقالب اس��المی بر زندگی 
ش��خصی افراد برش��مردند و خاطرنشان کردند: با وجود 
تغیی��ر بس��یاری از بنیان های غلط ام��ا عوامل مختلف 
ب��ه م��رور زمان موجب تضعیف روحیه تهاجمی انقالب 
می شود که باید این موضوع مورد مراقبت و رصد جدی 

قرار گیرد تا دوباره آن بنیان های غلط سر بر نیاورند.
ایش��ان افزودن��د: می توان به کم��ک پایه های فکری 
انق��الب و جوان��ان فع��ال، آن فرهنگ و روحیه انقالبی 
را ب��ار دیگ��ر تجدید کرد و یک حرکت عظیم فرهنگی 

بوج��ود آورد. حض��رت آیت اهلل خامنه ای این موضوع را 
یکی از کارهای اساس��ی شورای عالی انقالب فرهنگی 
دانس��تند و گفتند:  ش��ورا باید برای تحقق این موضوع، 

فکر و کار و برنامه ریزی کند.
حض��رت آیت اهلل خامن��ه ای رصد دائم تغییراِت معمواًل 
پنه��ان فرهنگ��ی و ع��الج به موقع آنه��ا را از ملزومات 
بازس��ازی انقالبی س��اختار فرهنگی کشور برشمردند و 
افزودند: اگر در فهم مس��تمر این تغییرات و ممانعت از 
اثرگذاری منفی آنها دچار ضعف و عقب ماندگی شویم 
حتمًا جامعه دچار خس��ارت خواهد ش��د که آش��فتگی 
فرهنگی یا افتادن زمام امور فرهنگی کش��ور به دس��ت 
دیگران مهمتریِن این خسارات است. ایشان مهندسی 
صحیح فرهنگی را کاری بنیانی برای اصالح س��اختار 
فرهنگی خواندند و گفتند: هوش��یاری دائم، ش��ناخت 
دقیق ضعفهای فرهنگی در عرصه هایی نظیر اجتماع، 
سیاس��ت، خانواده، س��بک زندگی و دیگر عرصه ها و 
تالش برای دستیابی به راه حل های عالمانه برای رفع 
نق��اط ضع��ف و ترویج گ��زاره های صحیح فرهنگی، از 

الزامات اساسی مهندسی فرهنگی کشور است.
رهبر انقالب،  مهندسی فرهنگی را موجب روشن شدن 
تکالیف دستگاههای مختلف از جمله آموزش و پرورش، 
صداوس��یما، آم��وزش عالی،  مراک��ز مرتبط با جوانان و 
همچنین تش��کل های مردمی دانس��تند و افزودند: اگر 
اینگون��ه دس��تگاهها دچار غفل��ت از وظایف مهم خود 

شوند، جامعه ضرر فراوانی خواهد کرد.
ایش��ان احیای گزاره ضرورت پیش��رفت علمی را نیازی 
مبرم خواندند و با اش��اره به نتایج درخش��اِن رواج گزاره 
عبور از مرزهای دانش در دو دهه قبل افزودند: جهش 
علمی و جهش فناوری از جمله آثار ُپر برکت آن حرکت 

بزرگ بود که باید استمرار یابد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای افزودند: دانش��گاهها، مراکز 
علمی و تحقیقاتی و دس��تگاههای مرتبط، پیش��رفت 
و جه��ش علم��ی را س��رلوحه ج��دی کار ق��رار دهند تا 
کشورمان از قافله علم عقب نیفتد. در ابتدای این دیدار، 
رئیس جمهور در سخنانی مأموریت اصلی شورای عالی 
انقالب فرهنگی را ساماندهی عرصه های علم و فرهنگ 
دانست و با اشاره به نهایی شدن سند تحول این شورا، 
از اقدامات انجام ش��ده در دوره جدید از جمله پیگیری 
بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی گزارشی بیان کرد.

رهبر انقالب در دیدار رئیس و اعضای شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کردند:

 ضرورت بازسازی انقالبی ساختار فرهنگی کشور

 هویت جمعی و تأثیرگذاری شورا  در مسائل فرهنگی کشور تقویت شود 

 رهبر انقالب در دیدار رئیس و اعضای 
شورای عالی انقالب فرهنگی مطرح کردند:

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

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد
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 لزوم توجه به عدالت
 در پرداخت ها به کارکنان دولت

 رئیس جمهور تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد راهکارهای 
پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه 

خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.
هیئت دولت در جلس��ه فوق العاده صبح دیروز سه ش��نبه که به 
ریاست رئیس جمهور برگزار شد، ادامه رسیدگی به الیحه بودجه 
س��ال آینده کل کش��ور را در دس��تور کار قرار داد و تبصره های 

دیگری از این الیحه را بررسی کرد.
آیت اهلل  سید ابراهیم رئیسی در این جلسه با تاکید بر لزوم توجه 
ب��ه عدال��ت در پرداخت ها به کارکن��ان دولت در الیحه بودجه 
س��ال ۱۴۰2 کل کش��ور، گفت: تامین معیشت و رفاه کارکنان 
دولت در بودجه س��ال آینده باید بر مبنای ایجاد توازن و اصل 

بهره وری صورت گیرد.
 رئیسی تعدادی از اعضای دولت را مامور کرد به سرعت راهکار 
پرداخت حقوق بر اساس میزان بهره وری و کیفیت کار و ارائه 

خدمت را تهیه کنند تا در بودجه سال آینده لحاظ شود.

 نشست ضد چین وزیران
 دفاع آمریکا و استرالیا

وزرای دفاع آمریکا و اس��ترالیا پس از دیدار در پنتاگون، اعالم 
کردند که قصد دارند با آنچه »اقدامات نظامی چین« خواندند 
که ثبات را »تهدید« می کند، مقابله کنند. لوید آس��تین، وزیر 
دفاع آمریکا با ریچارد مارلز، همتای استرالیایی خود در واشنگتن 
دیدار کرد، مالقاتی که بخشی از گفت وگوهای ساالنه وزارتی 
آمریکا و اس��ترالیا، موس��وم به »آس��مین« بود و در خالل آن، 

وزرای خارجه این دو کشور دیدار خواهند کرد.
بن واالس، وزیر دفاع انگلیس نیز امروز )چهارشنبه( در نخستین 
دیدار حضوری وزرای پیمان آکوس در واشنگتن شرکت خواهد 
کرد. این پیمان نظامی با هدف ساخت زیردریایی هسته ای برای 
اس��ترالیا میان کانبرا، لندن و واش��نگتن امضا ش��د. این نشست 
آکوس برای هر س��ه کش��ور مهم اس��ت، زیرا آن ها قرار اس��ت 
در ماه مارس س��ال آینده تصمیم بگیرند که این زیردریایی ها 
آمریکایی باشد یا انگلیسی، و همچنین چشم اندازی مشخص 

برای ناوگان دریایی استرالیا ترسیم کنند.
اس��ترالیا گفته اس��ت که به توانایی های دوربرد و رادارگریزی 
زیردریایی ه��ای هس��ته ای نی��از دارد، زیردریایی های��ی ک��ه 
سالح های متعارف حمل خواهند کرد، اما با سوخت هسته ای 
کار می کنن��د. اخی��را یک گزارش وزارت دفاع آمریکا بیان کرد 
ک��ه پک��ن قص��د دارد از راه های دیپلماتی��ک، پیمان آکوس را 
از می��ان ب��ردارد. در ای��ن گزارش آمده اس��ت: جمهوری خلق 
چین س��عی دارد به اش��تباه پیمان آکوس را نمونه ای از اش��اعه 

هسته ای جلوه دهد.

شورای امنیت به دور از سیاسی کاری با پرونده 
شیمیایی سوریه برخورد کند

معاون نماینده دائم سوریه در سازمان ملل بار دیگر در سخنانی 
از سیاس��ی کاری ش��ورای امنیت در پرونده ش��یمیایی سوریه 
انتق��اد ک��رد. الحک��م دندی، مع��اون نماینده دائم س��وریه در 
سازمان ملل متحد در سخنانی در جلسه شورای امنیت درباره 
پرونده ش��یمیایی س��وریه بر ضرورت تجدیدنظر این ش��ورا در 
رویکرد خود برای بررسی این پرونده از طریق برخورد عینی با 
تحوالت مرتبط با آن و حفظ ماهیت فنی آن به دور از هرگونه 

سیاسی کاری تاکید کرد.
وی ضمن اش��اره به پیوس��تن داوطلبانه س��وریه به توافق منع 
تس��لیحات ش��یمیایی، گفت: سوریه به تعهدات خود عمل کرد 
و تمام��ی انباره��ا و تاسیس��ات تولیدی خود را در زمان بس��یار 
کوتاه منهدم کرد. نماینده سوریه گفت: امروز نیز مانند جلسات 
گذش��ته بدون هیچ گونه تحولی که ش��ورای امنیت را ملزم به 
تش��کیل جلس��ه برای بررسی آن بکند، گرد هم آمده ایم. برخی 
کشورهای غربی همچنان بر تلف کردن وقت شورا و منابع  آن 
اصرار دارند و این اقدام به ضرر بررسی موضوعات مهم دیگر در 
زمینه حفظ صلح و امنیت بین المللی و همچنین رعایت اصول 

منشور سازمان ملل است.
وی در ادام��ه اتهام��ات کش��ورهای مذکور علیه س��وریه را که 
براس��اس آن "گزارش های غیرحرفه ای و غیر عینی در نتیجه 
فشارهای سیاسی" به سازمان منع تسلیحات شیمیایی منتشر 

شده است، "واهی" خواند و این اتهامات را رد کرد.

یورش صهیونیست ها به مسجد االقصی
شماری از شهرک نشینان صهیونیست امروز سه شنبه با حمایت 
نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی بار دیگر به مسجد االقصی 
یورش بردند. ش��ماری از ش��هرک نشینان صهیونیست امروز با 
تدابیر امنیتی شدید نیروهای نظامی رژیم صهیونیستی از سمت 
"باب المغاربه" به مس��جد االقصی یورش بردند. پلیس رژیم 
صهیونیستی به سرعت باب المغاربه را به روی صهیونیستها باز 
کرد و عناصر و یگان های ویژه خود را در صحن و دروازه های 
مسجد االقصی مستقر کرد تا امنیت کامل را برای صهیونیست 

ها ایجاد کند.
اداره اوقاف اس��المی در قدس اش��غالی نیز در این باره اعالم 
کرد که دهها ش��هرک نش��ین امروز به مسجد االقصی یورش 
ب��رده و دس��ت به اقدامات تحریک آمی��ز زدند. این اداره تاکید 
کرد که صهیونیست ها توضیحاتی درخصوص هیکل ادعایی 
دریافت کردند و مناسک مذهبی تلمودی را در مسجد االقصی 
انجام دادند. پلیس رژیم صهیونیستی همچنین به نمازگزارانی 
که از قدس اش��غالی و دیگر اراضی اش��غالی به مسجد االقصی 
آمده بودند اجازه ورود نداد و برخی از آن ها را در ورودی های 
مسجد االقصی بازداشت کرد. بر اساس این گزارش، گروه های 
فلسطینی همچنان دعوت به مقابله با صهیونیست ها در مسجد 
االقصی می کنند تا برنامه صهیونیس��تی ها برای احیای اعیاد 
یهودی در داخل این مکان مقدس را با شکست مواجه کنند. 

سياسي

گروه سياس�ی: مش�اور امنيت ملی س�ابق آمریکا گفت، اگر 
نامزدهای احتمالی جمهوری خواه در ریاست جمهوری 2024 
جلوی ترامپ را نگيرند، در این دوره از انتخابات شركت خواهد 
كرد تا رئيس جمهور سابق آمریکا را از بازگشت به كاخ سفيد 

منع كند.
ج��ان بولت��ون، مش��اور امنیت ملی س��ابق آمری��کا در یکی از 
برنامه های تلویزیون ان بی سی اظهار کرد: اگر سایر نامزدهای 
احتمال��ی جمهوری خ��واه در ریاس��ت جمهوری 2۰2۴، دونالد 
ترام��پ، رئیس جمه��وری س��ابق را از بازگش��ت مجدد به کاخ 
سفید و عرصه قدرت منع نکنند، من شخصا به چالش کشیدن 

او را در نظر خواهم گرفت.
وی افزود: ما چندین نامزد احتمالی داریم که به دنبال شرکت 
در ریاست جمهوری 2۰2۴ هستند. فکر می کنم هر کدام از آن ها 
قبل از اینکه نامزدی خود را رسما اعالم کنند، باید بگویند که 
"دونالد ترامپ آدم اش��تباهی بود. ما او را رد می کنیم. او متعلق 

به حزب جمهوری خواه نیست."
ج��ان بولت��ون در ادام��ه این مصاحبه تصریح ک��رد: و صادقانه 
می گوی��م، اگ��ر آن  نامزده��ای احتمالی چنی��ن کاری نکنند، 
این تنها چیزی اس��ت که من را به س��مت رقابت در انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2۰2۴ س��وق می دهد. برای مردم این کشور 
بای��د روش��ن ش��ود که دونال��د ترامپ نام��زد قابل قبولی برای 

جمهوری خواهان نیست.
وی ضمن انتقاد از اظهارات اخیر ترامپ مبنی بر "خاتمه دادن 
به قانون اساسی آمریکا"، گفت: من می خواهم تمامی نامزدهای 
احتمالی جمهوری خواه رسما مانع ترامپ از باگشت به کاخ سفید 
ش��وند چون اگر چنین کاری نکنند، خودم به طور جدی چنین 

اقدامی را انجام خواهم داد.
بولت��ون در پای��ان خاطر نش��ان کرد: فک��ر می کنم ۹۵ درصد از 
رای دهندگانی که یک نامزد جمهوری خواه را انتخاب خواهند 
ک��رد، مخال��ف ای��ن قضیه باش��ند که ترامپ مهمت��ر از قانون 
اساس��ی آمریکا اس��ت. من می ترس��م که برخی در این مس��یر 
ب��ا ترامپ همراه ش��وند. فک��ر می کنم که اکثر مقامات منتخب 

جمهوری خواه در واشنگتن با ترامپ مخالف باشند اما از طرفی 
تهدید می شوند.

اظه��ارات اخی��ر بولتون در ش��رایطی مطرح می ش��ود که اخیرا 
دونالد ترامپ، رئیس جمهوری سابق آمریکا روز شنبه در شبکه 
اجتماع��ی تروث سوش��ال خود نوش��ت: »آیا نتای��ج انتخابات 
ریاس��ت جمهوری 2۰2۰ آمریکا را پس می زنید و پیروز برحق 
این دور از انتخابات را اعالم می کنید یا انتخابات جدیدی دارید؟ 
این تقلب بزرگ امکان خاتمه دادن به تمامی قوانین و مقررات 
و حت��ی بنده��ای قانون اساس��ی را فراه��م می کند. همچنین، 
"بیگ تک" – یکی از غول های ش��رکت فناوری – همکاری 
نزدیکی با دموکرات ها دارد. بنیانگذاران بزرگ ما نمی خواستند 

و نمی خواهند انتخابات غلط و جعلی را بپذیرند!«
درخواست آشکار دونالد ترامپ برای پایان دادن به دموکراسی 

آمریکا پس از آن انجام شد که ایالن ماسک، مدیرعامل توییتر 
فایل هایی را درخصوص اطالعات لپ تاپ هانتر بایدن، پس��ر 
ج��و بای��دن، رئیس جمهوری آمریکا و تقلب در انتخابات 2۰2۰ 
در راستای شکست دونالد ترامپ در این شبکه اجتماعی منتشر 

کرد.
توییتر یک س��ری از فایل ها را منتش��ر کرده که نش��ان می دهد 
مدی��ران اجرای��ی وق��ت توییتر پی��ش از انتخابات بخش��ی از 
توییت ه��ای مرب��وط به گزارش ها در م��ورد اطالعات لپ تاپ 

هانتر بایدن را مدیریت کرده اند. 
اندرو بیتس، معاون دبیر مطبوعاتی کاخ سفید درخصوص این 
اظهارات ترامپ، آنها را محکوم کرد و گفت: »قانون اساس��ی 
آمریکا سند مقدسی است که حدود بیش از 2۰۰ سال ضمانت 
کرده است که آزادی و حاکمیت قانون در کشور ما حاکم باشد. 

قانون اساس��ی آمریکا، مردم این کش��ور را صرف از نظر حزب 
گرد هم می آورد و رهبران منتخب سوگند یاد می کنند که از آن 
حمایت کنند. حمله به قانون اساس��ی به مثابه تحقیر روح ملت 
است و چنین اقداماتی باید محکوم شوند. نمی شود فقط هنگامی 

که پیروز میدان هستید، آمریکا را دوست داشته باشید.«
این پس��ت ترامپ و اظهارات او پس از آن منتش��ر ش��د که روز 
جمع��ه اولی��ن نوع از "فایل های توییتر" در رابطه با "س��رکوب 
آزادی بیان" در این شبکه اجتماعی منتشر شد. این پست ها بر 
مس��ئله جنجالی هانتر بایدن و واکنش توییتر به محدود کردن 

آن ها در زمان انتخابات تمرکز داشت.
نیویورک پست در اکتبر 2۰2۰، کمتر از یک ماه قبل انتخابات 
ریاس��ت جمهوری آمریکا ادعا کرد که هانتر بایدن از نفوذ خود 
برای ایجاد ارتباط میان یک تاجر اوکراینی و پدرش جو بایدن 
در زمانی که او به عنوان معاون رئیس جمهوری آمریکا خدمت 
می کرد، استفاده کرده بود. نگرانی های زیادی در رابطه با صحت 
و س��قم محتویات این لپ تاپ وجود داش��ت و در نتیجه توییتر 
در آن زم��ان کاربران��ی را ک��ه لینک مربوط به این قضیه را برای 

یکدیگر ارسال می کردند، مسدود می کرد.
همزمان با این روند، کاخ سفید ضمن محکوم کردن اظهارات 
اخی��ر دونال��د ترامپ مبنی بر تعلیق و خاتمه قانون اساس��ی، از 
جمهوری خواهان خواست تا اظهارات این رئیس جمهور سابق 
آمری��کا را محک��وم کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آندری 
بیتس، س��خنگوی کاخ س��فید گفت: تمامی رئیس جمهورها 
و اعضای کنگره قس��م می خورند تا از قانون اساس��ی آمریکا 

دفاع کنند.
وی اف��زود: درخواس��ت از اعض��ای کنگره برای تاکید مجدد بر 
سوگندشان و حمایت از قانون اساسی نباید کار دشواری باشد. 
جمهوری خواهان کنگره به جای امتناع مکرر از پاس��خ دادن 
به اساس��ی ترین س��وال، باید فورا وارد عمل ش��وند. تعدادی از 
جمهوری خواهان اظهارات روز ش��نبه دونالد ترامپ را محکوم 
کردن��د اما بس��یاری دیگر همچنان س��کوت اختی��ار کرده و یا 

مستقیما وی را محکوم نکرده اند.

جان بولتون آمادگی خود را برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعالم کرد

به میدان آمدن تندروهای جمهوری خواه برای مهار ترامپ

اخبار كوتاه

گروه سياسی: رئيس ستاد كل نيروی های مسلح با بيان اینکه 
ایران تجربه ۳9 ساله در طراحی و ساخت پهپاد دارد، گفت: امروز 
ساخت پهپاد از طراحی تا پرواز همه در داخل انجام شده و می 
شود. سردار سرلشکر »محمد باقری« رئيس ستاد كل نيروهای 
مس�لح در همایش ملی جایگاه علم و فناوری در دفاع مقدس 
كه صبح امروز )سه ش�نبه( در س�الن همایش های خليج فارس 
موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس برگزار شد، با اشاره به 
وضعيت كشور در دوران دفاع مقدس گفت: ما در صحنه جنگ 
باید كمبودهای خود را با تالش و ممارست ساماندهی می كردیم 

كه این كار را با تمامی توان انجام دادیم.
وی اظه��ار داش��ت: م��ا در دوران دف��اع مقدس ب��ا مظلومیت 
جنگیدیم؛ به لحاظ تجهیزاتی در تحریم بودیم و باید موازنه قوا را 
با تالش در حوزه علم و فناوری و قطعه سازی ایجاد می کردیم. 
سرلشکر باقری افزود: دشمن بعثی در همان زمان از نظر منابع 

انسانی به طور کامل از مجموعه کشورش 
استفاده می کرد؛ کشور آنها در جنگ کاماًل 
تعطیل بود و از ظرفیت های انسانی اش در 
جبهه ها علیه ملت ایران اس��تفاده می شد؛ 
همچنی��ن رژیم بعثی از عده ای مزدور که 
از دیگر کشورها برای مبارزه آورده بود، نیز 
بهره می برد و به لحاظ تجهیزاتی نیز مورد 

حمایت بلوک شرق و غرب بود.
رئیس س��تاد کل نیروهای مس��لح ادامه داد: در چنین ش��رایطی 
ما در صحنه جنگ باید کمبودهای خود را با تالش و ممارست 
س��اماندهی می کردیم که این کار را با تمام توان انجام دادیم 
و امروز در این همایش باید این مس��ائل را برای نس��ل جوان 
تبیین کنیم. وی یادآور شد: ارتش ما در زمان جنگ هیچ گونه 
پش��تیبانی قطعاتی نداش��ت و همواره عنوان می شد که چگونه 

می توان در صورت ادامه جنگ، هواپیماها و 
ناوهای جنگی را پای کار نگه داشت؛ ارتش 
جمهوری اسالمی در همان دوران با تالش 
و هم��ت مضاع��ف از تجهیزات نگهداری 
ک��رد، تعمیر آن ه��ا را بر عهده گرفت و در 
راس��تای ارتق��ا و به روزرس��انی تجهیزات 
تالش کرد. سرلشکر باقری گفت: دشمن از 
همان دوران با تبلیغات و دروغ پردازی ها به دنبال القای این بوده 
است که ایران بدون طرح و برنامه و تدبیر، انبوهی از نوجوانان 
و جوانان را بر روی میادین مین می فرس��تاده و می فرس��تد؛ در 
صورتی که هیچ گاه در دوران دفاع مقدس چنین اتفاقی نیفتاده 
و حتی یک مورد نمی توان یافت که فرمانده ای چنین دستوری 
داده باش��د. وی اظهار داش��ت: این همایش خاص و مهم اس��ت 
و باید تالش های صورت گرفته را در حوزه بهره گیری از علوم 

در دوران دفاع مقدس، بازخوانی و اس��تخراج کنیم؛ همچنین 
ای��ن همای��ش مأموری��ت دارد تا فعالیت های علمی و فناورانه و 
بهره گی��ری از علوم مختل��ف در طراحی های جامع عملیاتی را 
مورد بررسی و تبیین قرار دهد. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح 
خاطرنش��ان کرد: در دوران دفاع مقدس، در ظاهر ما با ارتش 
رژی��م بعث��ی می جنگیدیم، اما در حقیقت بیش از ۳۵ کش��ور از 
آن ه��ا حمای��ت می کردن��د و یافته های روز علمی دنیا به همراه 

تجهیزات و فناوری را در اختیار آن ها قرار داده بودند.
سرلشکر باقری گفت: در عرصه جنگ هشت ساله سالح های 
روز و در حال پژوهش دنیا روی ما آزمایش و سپس تولید انبوه 
و به کارگیری می شد که می توان در این زمینه به جنگنده های 
میراژ، موشک های اگزوسه، جنگنده های سوخو 2۴، سوخو 2۵ 
و میگ 2۹ روز ش��وروی، موش��ک های ضد راداری و لیزری و 

تصاویر ماهواره های آمریکایی و اروپایی اشاره کرد. 

نمی خواهیم رقابت با چین تبدیل به درگیری شودبه همه فناوری های نظامی روز دنیا مسلط هستیم
فرمانده کل س��پاه پاس��داران انقالب اس��المی گفت: امروز به همه فناوری های 
تس��لیحاتی و نظامی روز دنیا از هوافضا و پهپادها تا جنگ الکترونیک، کوانتوم 
با اس��تفاده از دانش بومی مس��لط هس��تیم و نه برای شکست نخوردن بلکه برای 

شکست دادن، قدرت انباشته کرده ایم.
سردار سرلشکر حسین سالمی روز سه شنبه در همایش ملی جایگاه علم و فناوری 
در دفاع مقدس اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی همه دنیا در س��طح نظامی 
به ارتش طرف مقابل ما یعنی رژیم بعث عراق کمک می کرد و صحنه ای کاماًل 

نابرابر و نامتوازن شکل گرفته بود؛ ما در هیچ یک از شاخص های ظاهری قدرت غلبه نداشتیم.
وی ادامه داد: در دوران دفاع مقدس، دشمن نه تنها از نظر تجهیزاتی چون توپخانه ها، تانک ها، هواپیماها و حتی 
تعداد یگان ها ابزارهای نوینی در اختیار داشت، بلکه از نظر جنگ های نامتعارف و سالح های شیمیایی، میکروبی 

و بیولوژیک نیز مجهز بود و در صحنه جهانی هم آمریکا مدیریت سیاسی جنگ را بر عهده داشت.
فرمانده کل سپاه افزود: آلمانی ها، انگلیسی ها، فرانسوی ها، اتریشی ها و کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس 
همه دس��ت به دس��ت هم داده بودند تا میدان این موازنه را به ش��کل مطلق به نفع جبهه مقابل تغییر دهند و نرخ 

رشد این عدم توازن را تصاعد ببخشند.

وزیر امور خارجه آمریکاگفت که کشورش در رقابت شدید با چین است، اما نمی 
خواهد این رقابت به درگیری تبدیل شود. به گزارش اسپوتنیک، آنتونی بلینکن، 
وزیر خارجه آمریکا به وال استریت ژورنال گفت: »ما در رقابت شدیدی هستیم. 

اما نمی خواهیم آن را به سمت درگیری منحرف کنیم.
وزی��ر ام��ور خارجه آمریکا گفت: بح��ران در تنگه تایوان پیامدهای مخربی برای 
اقتصاد جهانی خواهد داش��ت. اگر بحرانی رخ دهد، که البته همان چیزی اس��ت 
که ما می خواهیم از آن جلوگیری کنیم، تأثیر آن بر کش��ورهای سراس��ر جهان، 

تأثیر آن بر اقتصاد جهانی می تواند ویرانگر باشد. 
این مقام آمریکایی توضیح داد که روزانه ۵۰ درصد از ترافیک کانتینری جهان از این تنگه عبور می کند و سهم 
بزرگ��ی از ریزپردازن��ده ه��ا و نیم��ه هادی ها در تایوان تولید می ش��ود. بلینکن گف��ت: »من فکر می کنم آنچه که 
چین از دیگر کش��ورها، نه فقط ما، می ش��نود، این اس��ت که نباید گام های یک جانبه برای تغییر وضعیت موجود 

برداشته شود.
وی همچنین تصریح کرد: ایاالت متحده، با گروه G۷، اتحادیه اروپا، بانک جهانی و بانک اروپایی بازس��ازی و 

توسعه همکاری می کند تا به اوکراین در بازسازی زیرساخت های انرژی خود کمک کند.

تجربه ۳۹ ساله در ساخت پهپاد داریم

گروه سياسی: بنيامين نتانياهو كه مامور تشکيل كابينه 
رژیم صهيونيس�تی اس�ت حاضر ش�ده قوانين و ساختار 
سياس�ی این رژیم را برای پاس�خ گویی به س�هم خواهی 
احزاب ش�ریک خود تغيير دهد. حزب ليکود پنجش�نبه 
شب از توافق نتانياهو با احزاب تندرو برای تشکيل كابينه 
ائتالف�ی خب�ر داد و اع�الم كرد وزارت جن�گ و دارایی به 

صورت چرخشی در اختيار این حزاب خواهد بود.
براس��اس این توافق، تا س��ال 2۰2۵، بزالل اسموتریچ رهبر 
ح��زب صهیونیس��م دینی وزیر دارای��ی و آریه درعی رهبر 
حزب شاس وزیر داخله خواهد شد و بعد از آن این دو فرد، 
جایش��ان را عوض می کنند. این در حالی اس��ت که برخی 
گ��زارش های دیگر حاکی اس��ت ک��ه بخش های کلیدی 
وزارت دارایی در اختیار دفتر نخست وزیری یعنی شخص 

نتانیاهو خواهد بود.

نزاع بر سر خلف وعده نتانیاهو � 
براس��اس گزارش روزنامه صهیونیستی »تایمز اسرائیل«، 
درع��ی روز دوش��نبه، نشس��ت مذاک��رات بی��ن نتانیاهو و 
اس��موتریچ را به نش��انه اعتراض ترک کرد. درعی در این 
نشس��ت خواس��تار این شده بود که وزارت داخله و بهداشت 
که س��هم حزب ش��اس هس��تند از نظارت دپارتمان بودجه 
وزارت دارایی مستثنی شوند. در این نشست، اسموتریچ که 
قرار اس��ت وزیر دارایی ش��ود به ش��دت با این ایده مخالفت 

و اع��الم کرد که بخش بودجه در 
وزارت دارایی با درخواست درعی 

مخالفت کرده است.

نتانیاهو در تنگنای قانون، ساختار 
و سهم خواهی

درع��ی، رد درخواس��ت وی برای 
مس��تثنی ش��دن از نظارت اداره 

بودج��ه را نق��ض توف��ق اولی��ه با نتانیاهو اع��الم کرد. این 
دومین بار در یک هفته گذش��ته اس��ت که درعی با نتانیاهو 
درباره تش��کیل کابینه درگیر ش��ده اس��ت.ایتامار بن گویر 
رهبر حزب »عوتسما یهودیت« نیز در یک نشست حزبی، 
درباره هرگونه تغییر مفاد توافق های پیش��ین حاصل ش��ده 
با نتانیاهو هش��دار داد. گفته می ش��ود که لیکود از برخی 
امتیازات داده ش��ده به بن گویر از جمله تغییر قوانین حق 
تیر و مصونیت نظامیان صهیونیست از تعقیب قضایی عقب 

نشینی کرده است.

تغییر ساختار برای پاسخ به سهم خواهی � 
روزنامه اقتصادی گلوب، انتقال انجمن موس��وم به "مراکز 
اجتماع��ی" از وزارت آم��وزش ب��ه وزارت داخل��ه را یک��ی 
از خواس��ته ه��ای حزب ش��اس اعالم کرد ک��ه درباره آن 
بین این حزب و لیکود توافق حاصل ش��ده اس��ت. انتقال 

برخ��ی بخش های آموزش��ی به 
ح��زب دینی تندروی »نوعم« به 
رهب��ری آوی ماع��وز نیز از دیگر 
تواف��ق های انجام ش��ده اس��ت. 
یائی��ر الپید نخس��ت وزیر موقت 
رژیم صهیونیستی نیز به بنیامین 
نتانیاهو رهبر حزب لیکود به خاطر 
معامل��ه با اح��زاب دینی افراطی 

درباره وزارت جنگ این رژیم حمله کرد.
یائیر الپید دوشنبه صبح در پیامی توئیتری نوشت: بر اساس 
توافق حاصل ش��ده بین حزب لیکود و حزب »صهیونیس��م 
دینی«، اس��موتریچ رهبر این حزب مس��ئول انتصاب یک 
س��رهنگ تم��ام به عنوان هماهن��گ کننده عملیات های 
)نظامی( و همچنین مس��ئول انتصاب یک س��رهنگ دوم 
به عنوان مس��ئول امور غیرنظامی در قلمرو )سرزمین های 

اشغالی( خواهد بود.
وی ب��ا اش��اره ب��ه این موضوع که در کابینه های گذش��ته 
رژیم صهیونیستی، این افراد توسط فرمانده ستاد مشترک 
ارتش این رژیم انتخاب می ش��دند، گفت: نتانیاهو وزارت 
)جنگ( را به حریدی ها فروخته است. تغییر ساختار سیاسی 
رژیم صهیونیس��تی برای پاس��خ به س��هم خواهی در مورد 
توافق لیکود با بن گویر نیز صدق می کند و اداره امالک و 
مس��تغالت و پلیس مرزی کرانه باختری و »وزارت توس��عه 

نق��ب و جلیل��ه« نی��ز در وزارت امنیت داخلی ادغام و تحت 
کنترل وی قرار گرفت.

تغییر رئیس کنست برای تغییر قوانین � 
روزنامه صهیونیس��تی "تایمز اسرائیل" درباره تغییر رئیس 
کنست )پارلمان( رژیم صهیونیستی و انتصاب یک رئیس 
موقت تا زمان تشکیل کابینه نیز نوشت: از آنجا که بسیاری از 
وزیران کابینه براساس قوانین موجود نمی توانند این پست 
را به عهده بگیرند هدف از این تغییر فراهم کردن زمینه برای 

اصالح قوانین و تسهیل حضور آنها در کابینه است.
این رسانه صهیونیست، درعی را که سابقه دو بار محکومیت 
به خاطر فساد مالی را در کارنامه خود دارد از جمله وزیرانی 
معرفی کرد که بدون اصالح قوانین نمی تواند وزیر ش��ود. 
»میکی لوی« رئیس پیش��ین کنس��ت در بیانیه ای اعالم 
ک��رده ب��ود که هدف از تغییر وی، فراهم کردن زمینه برای 

ورود مجرمان به کابینه است.
ب��ا تواف��ق انجام ش��ده با اتحاد "یهودی��ت توراتی" در روز 
دوشنبه، نتانیاهو تاکنون توانسته با چهار حزب از پنج حزب 
پی��روز انتخاب��ات توافق نامه امضا کن��د. نتانیاهو که مامور 
تش��کیل کابینه اس��ت بخش های کلیدی وزارت دارایی را 
به دفتر نخس��ت وزیری منتقل کرده و پس��ت های کلیدی 
کابین��ه مث��ل وزارت جن��گ و خارجه را نیز به یاران خود در 

حزب لیکود خواهد داد. 

افزایش فشار گروههای سياسی بر نتانياهو در آستانه تشکيل دولت

نتانياهو در منگنه سهم خواهی
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اقتصاد انگلیس آب رفت
 اقتصاد بریتانیا در س��ه ماهه چهارم پس از ضعف خدمات در 
ماه نوامبر کاهش می یابد.  به گزارش ایس��نا، یک نظرس��نجی 
نشان داد که بخش خدمات بریتانیا در ماه نوامبر برای دومین 
ماه متوالی اندکی کوچک ش��د زیرا فش��ارهای هزینه زندگی 
ب��رای خانواره��ا و عدم اطمینان مش��اغل در مورد چش��م انداز 
اقتصادی تقاضا را تحت فشار قرار داد.  شاخص مدیران خرید 
اس اندپی گلوبال، برای بخش خدمات در ماه گذشته در سطح 
۴۸.2 ق��رار داش��ت ک��ه مطابق با پایین ترین س��طح 2۱ ماهه 
اکتبر اس��ت و در پایین ترین میزان آن از ژانویه 2۰2۱ و زمانی  
اس��ت که بریتانیا در قرنطینه کووید- ۱۹ قرار داش��ت.  کریس 
ویلیامسون، اقتصاددان اس اندپی گلوبال گفت که داده ها همراه 
با شاخص مدیران خرید هفته گذشته تولید، نشان می دهد که 
اقتصاد بریتانیا با سرعت سه ماهه ۰.۴ درصد کوچک می شود. 
او گفت: این س��خت ترین طلس��می است که اقتصاد بریتانیا از 
زمان بحران مالی جهانی با آن مواجه ش��ده اس��ت و تنها اوج 
همه گی��ری را در نظ��ر نمی گیرد.  بر اس��اس گ��زارش رویترز، 
کارشناسان اظهار کردند که اقتصاد بریتانیا پس از کاهش ۰.2 
درصدی تولید در س��ه ماه منتهی به پایان س��پتامبر، وارد رکود 
می ش��ود. س��ازمان همکاری و توسعه اقتصادی )OECD( در 
ماه گذشته پیش بینی کرد که بریتانیا احتمااًل شاهد بزرگ ترین 

کاهش تولید اقتصادی اروپا خواهد بود.

 

لزوم تفکيک بودجه  ریالی و ارزی
ادامه از صفحه یک... دولت ها همچنان نس��بت به برداش��ت از 
صندوق توس��عه ملی اقدام خواهند کرد.صندوق توس��عه ملی 
برای نس��ل های آینده است،برداش��ت از صندوق توسعه ملی و 
تغییر ماهیت این صندوق در ایران در حالیست که کشورهای 
نفتی دیگر همچون نروژ نیز صندوق های مشابه صندوق توسعه 
مل��ی دارن��د؛ در حال حاضر صن��دوق ثروت نروژی بالغ بر ۱.۵ 
تریلیون دالر ارزش دارد و از س��ال ۱۹۹۰ به این س��و نروژ با 
استفاده از منابع صندوق، در کشورهای در حال توسعه، سهام 
شرکت های بزرگ و پروژه های کالن سرمایه گذاری می کند. 
در واق��ع ن��روژ ع��الوه بر اینکه به صندوق ثروت خود دس��ت 
درازی نمی کن��د و درآمده��ای نفت��ی خ��ود را در آن پس انداز 
می کند، منابع آن را سودآور نیز کرده است و از طریق سرمایه 
گذاری های مختلف، س��ودهای کالنی به دس��ت آورده است و 
روز به روز صندوق خود را س��ودآورتر می کند. صندوق توس��عه 
ملی در مقایسه با صندوق های مشابه خارجی عملکرد مناسبی 
ندارد،در حالی که کارکرد صندوق توسعه ملی در ایران نیز باید 
همچ��ون صن��دوق ثروت نروژ بود اما می بینیم که محلی برای 
خرج کردن در بخش های مربوط به هزینه های جاری کش��ور 
ش��ده و در واقع ماهیت س��رمایه گذاری و س��ودآوری و بازدهی 
خود را از دس��ت داده اس��ت. برداش��ت از صندوق توسعه ملی با 
مجوز رهبری باید انجام ش��ود و االن چندین س��ال است که به 
دلیل تحریم ها و تنگناهای منابع مالی دولت ها همان کف 2۰ 
درصد از منابع حاصل از درآمدهای نفتی را به صندوق توسعه 
ملی واریز می کنند؛ در حالی که اگر نس��بت رش��د را بر اس��اس 
پایه س��ال مبنا قرار می دادیم هم اکنون باید حداقل ۴۰ درصد 
از درآم��د حاص��ل از ف��روش نفت به صندوق واریز می ش��د. در 
مورد برداش��ت از صندوق توس��عه ملی برای هزینه های جاری 
مس��یر به طور کلی مس��یر اشتباه و بیراهه ای است؛ هزینه های 
جاری سیری ناپذیر هستند و هر چقدر هم هزینه های جاری را 
بپردازیم باز هم عطش برای دریافت بیشتر دارند. بنابراین باید 
گفت که رفتار ما با صندوق توسعه ملی یک خطای راهبردی 
است و دولت همچنان هر جا کم می آورد به دالیل مختلف از 

صندوق توسعه ملی برداشت می کند..
  

 دشواری سرمایه گذاری
 چينی ها در ایران

ادامه از صفحه یک...  که چرا چین در قطر و عربستان سرمایه گذاری 
کرده و در ایران کاری نکرده اس��ت، اگر هم س��رمایه گذاری کند 
انتقادات مطرح می شود که ایران را به چین فروختیم. موضع جامعه 
ما نسبت به چین بالتکلیف است، از سوی دیگر تا زمانی که در 
حوزه باالدستی نفت در تحریم قرار داریم هیچ شرکت بین المللی 
نفتی نمی تواند در ایران سرمایه گذاری کند و تبعات آن را بپذیرد. 
ش��رکت هایی که در حوزه باالدس��ت نفت و گاز س��رمایه گذاری 
می کنند شرکت هایی هستند که در کل دنیا پروژه دارند مثل خرید 
و فروش کاال نیست که اگر در یک کمپانی نتوانستیم کاالی درجه 
یک را تهیه کنیم سراغ کمپانی دیگر هم برویم. این پروژه ها نیاز 
دارند که شرکت ها توان فنی برای اجرا را داشته باشند، تعدادشان 
هم بسیار محدود است و اصوال در تمام دنیا سرمایه گذاری می کنند.  
بر اساس قانونی که امریکا در مورد تحریم ها وضع کرد و در سال 
2۰۱6 هم به مدت ۱۰ سال تمدید کرد؛ ورود به بازار ایران برای 
کمپانی ها کار س��ختی اس��ت زیرا ممکن است سایر بازارهایشان 
را نیز از دس��ت بدهند، بنابراین متاس��فانه شرایط داخلی و خارجی 

برای سرمایه گذاری در کشور ما فراهم نیست.
در داخل برای س��رمایه گذاری و هر حرکت اقتصادی با چینی ها 
جو منفی وجود دارد و هیاهو بوجود می آید که ایران را فروختند، 
اجاره دادند و جزایر را بخشیدند. این موضوعات در جامعه طرح و 
فراگیر می شود. بنابراین ما باید ابتدا در داخل تکلیف مان را با چین 
مشخص کنیم، در حوزه خارجی هم تحریم ها مانع بزرگی برای 
سرمایه گذاری و بویژه در حوزه باالدست نفت و گاز است. واقعیت 
این است که بدنبال سندی که بین تهران و پکن امضا شد هیچ 
قراردادی وجود ندارد، فقط یک سند در زمینه تمایل دو کشور برای 
همکاری بلندمدت است که طی دو سال علیه آن جوسازی شد. 
در این شرایط چین هم باید ریسک خارجی ها و هم اینکه ریسک 
داخلی را بپذیرد. اگر شرایط ایران به لحاظ داخلی و خارجی فراهم 
باش��د چین به دنبال تامین انرژی پایدار از منابع مختلف اس��ت و 

اتفاقا ایران منبع مطمئن تری برای چین است.

اقتصاد كالن

 گ�روه اقتص�اد كالن:در حاليک�ه قرار اس�ت ط�ی روزهای 
آین�ده الیحه بودجه 1402 توس�ط دول�ت به مجلس تقدیم 
ش�ود،این نگرانی وجود دارد كه سياس�تگذار مجددا بدون 
كاهش هزینه ها و افزایش درآمدها،بودجه غيرواقعی تنظيم 
كند كه نتيجه چنين امری استمرار تورم باالی 50 درصدی 
در اقتصاد ایران خواهد بود.به گزارش»تجارت«،باید توجه 
داشت كه شرایط دشوار فروش نفت و بازنگشتن ارز حاصل 
از ص�ادرات ب�ه اقتصاد،ادامه تحریم ه�ا و افزایش انتظارات 
تورمی،خل�ق نقدینگ�ی و ناترازی بانک ها همگی مس�ائلی 
هستند كه دولت سيزدهم باید با نگاه واقع بينانه برای حل 

آنها قدم بردارد.

نقش کسری بودجه در بروز تورم � 
در اقتصاد همواره نمی توان بین تورم و کس��ری بودجه رابطه 
ای ب��ی ابه��ام برقرار کرد، زیرا کس��ری بودج��ه گرچه به تورم 
م��ی انجام��د، ام��ا می تواند با پیامدهای تورمی، همراه نباش��د. 
به ش��رط وجود س��ه عامل مهم، کس��ری بودجه به تورم منجر 
می ش��ود. این عوامل عبارتند از: علت ایجاد یا ریش��ه کس��ری 
بوجه، ش��رایط اقتصاد کالن و چگونگی تأمین مالی کس��ری 
بودجه سومین عامل اهمیت بیشتری دارد.اگر افزایش کسری 
بودجه دولت به دلیل افزایش مخارج جاری )مصرف( آن باشد 
و این امر در ش��رایطی روی دهد که تولید ملی تغییر نکرده و 
کس��ری نیز از طریق سیس��تم بانکی تأمین ش��ده باشد، در این 
حالت، با اطمینان می توان گفت کس��ری بودجه باعث ایجاد 
تورم ش��ده اس��ت. نتایج تحلیل نظری و تجربی این مقایس��ه با 
توجه به اطالعات آماری س��ال های ۱۳۷۰- ۱۳۵۸ در اقتصاد 
ایران، حاکی از این اس��ت که کس��ری بودجه دولت در تش��دید 
تورم نقش مهمی داش��ته اس��ت. بنابراین سیاستهای اقتصادی 
برای کنترل تورم، باید در جهت کاهش واقعی کس��ری بودجه 
گام بردارد.دول��ت در ط��ول س��ال اجرای بودجه همواره تالش 
می کن��د ت��ا به اندازه ای که منابع وصول می ش��وند هزینه کند. 
طبعا هر قدر هم منابع وصول نش��وند ممکن اس��ت از مصارف 
خود کم کند. مثال س��االنه به دلیل عدم تحقق منابع بخش��ی از 
بودجه عمرانی اختصاص نمی یابد. اما بخش��ی از هزینه ها که 
یا واقعا ضروری هستند یا دولت تمایل دارد که پرداخت عمال 
اجتناب ناپذیر تلقی می شوند. این مواقع اگر منابع به اندازه کافی 
وصول نشود دولت از هیچ تالشی برای تامین منابع برای این 
مخارج دریغ نمی کند. به بیان دیگر مساله اصلی این است که 
در بودجه س��ال های اخیر هزینه های اجتناب ناپذیر در مقابل 

منابع غیرقابل تحقق قرار می گیرند.
یکی از راهکارهای دولت برای جبران کسری بودجه استقراض 
مستقیم از بانک مرکزی است و این کار را به اصطالح چاپ پول 
می گویند. این روش به افزایش پایه پولی و نقدینگی می انجامد 
و در عمل تورم به همراه می آورد. روش دیگر استفاده از منابع 
صندوق توس��عه ملی اس��ت. با این همه منابع صندوق توس��عه 
ملی باید صرف توس��عه زیرس��اخت اقتصادی برای کشور شود 
و نه مخارج جاری. از س��وی دیگر و با توجه به تحریم اقتصاد 
ایران احتماال ارزهای صندوق توس��عه در حس��اب های بلوکه 
ش��ده ق��رار دارن��د. به همین دلیل وقتی دول��ت آنها را به بانک 
مرکزی فروخته و معادل آن ریال دریافت می کند بانک مرکزی 

نمی توان��د آن ارز را ب��ه مردم و واردکنندگان بفروش��د و معادل 
ریال��ی ک��ه ب��ه دولت داده را از اقتص��اد جمع کند. به این ترتیب 
عمال استقراض از صندوق توسعه ملی مشابه استقراض از بانک 
مرک��زی عم��ل می کن��د و پایه پولی و نقدینگی را همراه با تورم 
افزایش می دهد.از سوی دیگر گاهی دولت برای تامین مخارج 
خود به بانک های تحت نفوذ خود فش��ار می آورد که پول خرج 
های دولت را بدهند. مثال به بانک کش��اورزی فش��ار می آورد 
تا هزینه خرید گندم تضمینی را متقبل ش��ود. در این روش نیز 
بانک های برای پوش��ش کس��ری بودجه خود از بانک مرکزی 
استقراض می کنند. درواقع به جای استقراض مستقیم دولت از 
بانک مرکزی، دولت با واسطه بانکها از بانک مرکزی استقراض 
می کند. اثر این کار رشد پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه تورم 
خواهد بود. ضمن اینکه این امر سبب می شود که این بانک ها 
در تامین مالی بخش غیر دولتی هم دچار مشکل شوند. به بیان 
دیگر در هر سه روش فوق عمال کسری بودجه دولت منجر به 

آثار تورمی خواهد شود.

نرخ تورم باال و سیاست های نادرست دولت � 
احمد مجتهد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا درباره نتیجه 
سیاست های اقتصادی دولت سیزدهم و ادعای وزارت اقتصاد 
مبنی کاهش نرخ تورم از نیمه سال اول سال آینده اظهار داشت: 
واقعیت این است که وضعیت اقتصادی کشورمان مطلوب نیست 
و سیاست های دولت برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور موفق 
نبوده اس��ت.وی با بیان اینکه بخش��ی از این وضعیت نامطلوب 
اقتصادی کشور به موضوع تورم شدید کشور برمی گردد، ادامه 
داد:  در کنار نرخ تورم باال، کاهش ارزش پول ملی، نقدینگی و 
مش��کالت واحدهای تولیدی، ناترازی بانک ها، کسری بودجه 
از دیگر مش��کالت اقنصادی کش��ورمان است اما تمرکز دولت 

باید بر روی کاهش نرخ تورم باشد.
رییس اس��بق پژوهش��کده پولی و بانکی با اش��اره به آمار ارائه 
شده از بهبود شرایط اقتصادی و شاخص های اقتصادی کشور 

تاکید کرد: واقعیت  این است که با آمار می توان دروغ گفت. در 
تهیه آمار اینکه چه تاریخی را مبدا تغییرات مد نظر قرار دهیم، 
می تواند نتیجه را تغییر دهد و موضوع تاریخ مقایس��ه  و تاریخ 
مبنای آمار موضوع بسیار مهمی است. با توجه به این موضوع 
مشخص است که با گزارش آماری می توان عملکرد یا وضعیِت 
بهتری از اقتصاد را به تصویر کشید و نشان داد.این کارشناس 
اقتص��ادی ادام��ه داد: در اقتص��اد تورم باالی ۱۰ درصد را تورم 
بس��یار ش��دید می دانیم و در طول سال های جنگ تحمیلی هم 
ن��رخ ت��ورم به طور میانگین 2۰ درصد بود اما امروز در ش��رایط 
تحریم های س��ختگیرانه به ویژه تحریم های بانکی و مالی که 
از مهم ترین مش��کالت اقتصاد ایران محس��وب می شود، شاهد 
تورم باالی ۴۰ درصد هس��تیم.مجتهد افزود: بانک های کشور 
با محدودیت منابع مواجه هستند و سیاست های بانک مرکزی 
درباره سیاس��ت های انقباضی هم بیش��تر در جهت این بوده که 
منابعی را برای تامین کسری بودجه دولت فراهم کند. در واقع 
دولت برای جهت کاهش هزینه ها در اعمال سیاست ها به طور 
جدی عمل نکرد، این در حالی اس��ت که در این زمینه  امکان 
انجام اقدامات متعددی بود و می توانست در این شرایط مدیریت 
هزینه ه��ا را انج��ام دهد. از س��وی دیگ��ر با توجه به تورم قدرت 
خری��د م��ردم کاهش پی��دا کرد و هم قیمت های کاال و خدمات 
داخل��ی و ه��م قیم��ت کاالهای خارجی به ش��دت افزایش پیدا 
کرد و البته عواملی مانند جنگ روس��یه و اوکراین به ش��دت آن 
افزود و شرایط بین المللی منجر به افزایش قیمت جهانی مواد 
غذایی شد.    وی درباره اثرگذاری حذف ارز ترجیحی در افزایش 
قیمت ها اظهار داشت: باید توجه داشت که اکثر کارشناس های 
اقتصادی مخالف اجرای ارز ترجیجی بودند و در دولت گذشته 
هم شاهد حذف تدریجی ارز ۴2۰۰ تومانی بودیم اما دولت قبل 
از آنجای��ی ک��ه نگران موقعیت خود بود نس��بت به حذف کامل 

ارز ترجیحی اقدام نکرد.
 معتقدم هر چند دولت باید نس��بت به حذف ارز ترجیحی اقدام 
می کرد اما باید سیاست هایی جایگزینی جبرانی به اجرا می رسید 

ک��ه ای��ن سیاس��ت های جبرانی باید در جهت کم��ک به افراد 
کم درآمد جامعه باش��د و از این رو باید برخی از سیاس��ت های 
دولت در این باره اصالح ش��ود.این کارش��ناس اقتصادی گفت: 
معتقدم در بحث افزایش دس��تمزد کارگران دولت می توانس��ت 
این افزایش را به صورت پلکانی و دو مقطع انجام دهد چراکه 
همین افزایش یکباره دستمزد ها منجر به افزایش تقاضا در بازار 
شد و در واقع دولت سیزدهم سیاست های پولی مناسبی برای 
این ش��رایط را انتخاب نکرد.  رییس اس��بق پژوهش��کده پولی و 
بانکی با اشاره به ارائه آمار درباره مهار نقدینگی تاکید کرد: باید 
توجه داشته باشیم که رشد نقدینگی مهار نشده  بلکه روند رشد 
نقدینگی به دلیل سیاس��ت های محدود کننده، به طور بس��یار 
ُکندی کم شده  است. متاسفانه سیاست هایی که بانک مرکزی 
اعمال کرده، سیاست کنترل مقداری پول بوده در حالی که در 
بس��یاری از کش��ورها در این ش��رایط، از سیاست های نرخ بهره 
اس��تفاده می کنند. در حال حاضر در کش��ورمان با این نرخ تورم 
فعلی بانک ها حق ندارند تس��هیالت را با نرخ س��ود بیشتر از ۱۸ 
درصد پرداخت کنند و این منطق غلط باعث می ش��ود که همه 
متقاضی دریافت تسهیالت باشند و از آن طرف بانک ها امکان 
دریافت منابع را ندارند چراکه نرخ س��ود س��پرده ها هم بیشتر از 
۱۸ درصد نیست و شرایط سپرده گذاری جذاب نیست.مجتهد با 
بیان اینکه این سیاست ها متضاد از هم هستند و در یک جهت 
قرار ندارند، ادامه داد: در سیاس��ت های هم جهت هم باید نرخ 
بهره ه��ا به��ره افزایش پیدا می ک��رد و هم کنترل های مقداری 
پول به اجرا می رسید و به طور قطع اعمال سیاست یک جانبه 
جواب نمی دهد و نمی توان شرایط اقتصادی را بهبود دهد.این 
کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که آیا شاخص های 
اقتصادی سینگالی از کاهش نرخ تورم در نیمه اول سال آینده را 
می دهند، گفت:  یک بُعد مهم در این زمینه، مسائل سیاست های 
بین المللی کشورمان است، باید توجه داشت که در حال حاضر  
نرخ رشد سرمایه گذاری منفی است. همچنین در حالیکه عمده 
منابع کش��ور از محل فروش نفت اس��ت اما این منابع در اختیار 
کشور نیست.وی افزود: علی رغم فروش نفت، با موانعی در بحث 
انتقال منابع حاصل از فروش نفت به کش��ور مواجه هس��تیم و 
ب��ه دلی��ل محدودیت های بانکی که وجود دارد، منابع حاصل از 

فروش نفت در اختیارمان قرار نمی گیرد. 
در نتیجه دولت ارزی را که در اختیار بانک مرکزی نیست را به 
فروش می رس��اند و همین موضوع منجر به افزایش پایه پولی 
کش��ور می ش��ود که و اثرات تورمی خواهد داشت.مجتهد تاکید 
کرد: معتقدم درباره آماری که در ارتباط با رش��د صادرات داده 
می ش��ود باید احتیاط ش��ود چراکه صادرات کش��ورمان عمدتا 
مشمول کاالهایی است که به کشورهای همسایه انتقال داده 
می شود و این کشورها  ارز آن را با ریال ایران پرداخت می کنند.  
این کارش��ناس اقتصادی با بیان اینکه فرار س��رمایه از دیگر 
مشکالت اقتصادی ایران است، گفت: در روند مهاجرت به غیر 
از ازدست رفتن نیروی انسانی ماهر، منابع سرمایه ای کشور هم 
از دس��ت می رود و از کش��ور خارج می ش��ود و این خود شاخص 
اثر گذار در اقتصاد کش��ور اس��ت.  وی ادامه داد: این ش��اخص ها 
اگر هم بهبودی هم داشتند، اثر آن درشرایط تورم ۴۵ درصدی 
کشور، بسیار اندک بوده و نمی توانند مشکل اساسی را حل کنند 

و نمی توانند اقتصاد را به ثبات برگردانند.

»تجارت«ضرورت تنظیم واقع بینانه سند دخل و خرج دولت در سال آینده را بررسی کرد

تورم مزمن پیامد کسری بودجه 

خبر كوتاه

بورس منفی ماند
گروه اقتصاد کالن:روند حرکت ش��اخص های بازار سرمایه دیروز 
هم مانند روز دوش��نبه بود و در حالی که ش��اخص کل بورس و 
شاخص کل فرابورس روندی نزولی داشتند شاخص کل با معیار 
هم وزن توانس��ت صعودی بماند.به گزارش ایس��نا، شاخص کل 
ب��ورس ب��ا ۴۱۹۹ واح��د کاهش در رقم ی��ک میلیون و ۴۰۹ هزار 

واحد ایس��تاد.این در حالی اس��ت که شاخص کل با معیار هم وزن 
۱6۱6 واحد افزایش یافت و در رقم ۴۱6 هزار و ۱۹۰ واحد ایستاد. 
در ای��ن ب��ازار ۳۰۴ ه��زار معامله ب��ه ارزش ۳۴ هزار و ۵۷۵ میلیارد 
ریال انجام شد.توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، معدنی و 
صنعتی گلگهر، بانک پاسارگاد، ملی صنایع مس ایران، گروه مپنا 

و پاالیش نفت تهران نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر منفی 
و صنایع پتروشیمی خلیج فارس نسبت به سایر نمادها بیشترین 
تاثیر مثبت را روی بورس گذاشتند.شاخص کل فرابورس هم امروز 
با کاهش��ی ۳۰ واحدی تا رقم ۱۸ هزار و 6۱۰ نزول کرد. در این 
بازار ۱۸۸ هزار معامله انجام شد که ۴۴ هزار و ۷۱2 میلیارد ریال 

ارزش داشت.پلیمر آریاساسول، بیمه پاسارگاد، سرمایه  گذاری صبا 
تامین، پتروش��یمی زاگرس و پاالیش نفت ش��یراز نسبت به سایر 
نمادها بیشترین تاثیر منفی و در مقابل گروه سرمایه  گذاری میراث 
فرهنگی و پتروشیمی مارون نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر 

مثبت را روی فرابورس گذاشتند.

فروش قابل توجه اموال مازاد بانک ها  ۶۴ شرکت دولتی اطالعات خود را به سازمان بهره وری ندادند
مدیر مطالعات و تحلیل بهره وری سازمان ملی بهره وری ایران، گفت: از مجموع ۳2۰ 
شرکت دولتی مشمول ارزیابی بهره وری، هنوز 6۴ شرکت حداقل همکاری را با این 
سازمان به  منظور آغاز فرایند ارزیابی نداشته اند.حمیدرضا صادقی با اشاره به جزء )2( بند 
»و« تبصره )۱۸( قانون بودجه سال ۱۴۰۱کل کشور، اظهار کرد: براساس این ماده قانونی، 
شرکت های دولتی عالوه بر تدوین و ارائه برنامه ارتقای بهره وری خود به سازمان ملی 
بهره وری ایران، مکلف هستند، گزارش مالی و عملکردی خود را مطابق با صورت مالی 
حسابرسی  شده شان را به منظور ارزیابی عملکرد بهره وری  در اختیار این سازمان قرار 

دهند.وی ادامه داد: سازمان ملی بهره وری گزارش ارزیابی بهره وری شرکت های دولتی را در اختیار سازمان برنامه و بودجه 
و سازمان اداری و استخدامی کشور قرار می دهد که بر اساس آن، پاداش مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره پرداخت 
می شود.صادقی با بیان اینکه سازمان ملی بهره وری امسال برای باال بردن دقت  نظر در ارزیابی بهره وری شرکت های 
دولتی، برای نمایندگان این شرکت ها به صورت انفرادی یا گروهی جلسات توجیهی برگزار کرده است، افزود: 2۴۹ شرکت، 

نماینده های خود را معرفی کرده اند و تا امروز برای 2۴۷ شرکت، جلسه برگزار شده است.

  وزیر اقتصاد در صحن مجلس گفت: ۹۰ درصد از کل ۷.۵ هزار میلیارد تومان اموال 
مازاد فروش رفته در سال گذشته مربوط به نیمه دوم سال یعنی بعد از استقرار دولت 
س��یزدهم اس��ت که این امر اراده عملی دولت س��یزدهم در این موضوع را نش��ان می 
دهد.س��ید احس��ان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در نشس��ت علنی مجلس شورای 
اسالمی درباره فروش اموال مازاد بانک ها گفت: موضوع فروش اموال مازاد بانک ها 
را از زمانی که در مرکز پژوهش ها بودم، تاکنون که مسئولیت وزارت امور اقتصادی 
و دارایی را برعهده دارم پیگیری کردم، چرا که این موضوع سه تاثیر مهم اقتصادی 

یعنی؛ کنترل رشد نقدینگی، افزایش توان تسهیالت دهی بانک ها و رفع کسری های شبکه بانکی را دارد.وی افزود: 
به جهت کوتاهی هایی که اجرای این قانون طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰ داشته، سهم عملکرد آن طی این سال ها 
حدود ۱۳ درصد بوده است، اما با آغاز دولت سیزدهم، این عدد به حدود ۱۸ درصد افزایش پیدا کرده است که برنامه 
داریم با مجموعه اقداماتی که در سال ۱۴۰۱ انجام می گیرد، برگ زرینی در این حوزه داشته باشیم.خاندوزی گفت: 
از س��ال ۱۳۹۴ تا قبل از ۱۴۰۱، فروش اموال مازاد بانک ها حدود 6۷ هزار میلیارد تومان عملکرد داش��ته اس��ت، بدین 

معنی ۳۳ همت سهام غیربانکی و ۳۳ همت امالک مازاد فروش رفته است.

گروه اقتصاد کالن:خزانه دار کل کشور گفت: در خزانه داری 
و وزارت اقتصاد دنبال این هس��تیم ترازنامه دولت را تهیه 
و ارائ��ه کنی��م. در ترازنام��ه دولت هر ف��رد ایرانی می تواند 
بداند س��همش از درآمدهای دولت چقدر اس��ت.رحمت اهلل 
اکرمی در مراسم بزرگداشت روز حسابدار، با اشاره به عدالت 
اقتصادی، توضیح داد: عدالت اقتصادی به معنای مراعات 
عادالنه حقوق اقتصادی مردم اس��ت. هر زمانی هریک از 
افراد جامعه به حق خود از ثروت و درآمدهای جامعه دست 
پیدا کردند، عدالت اقتصادی ایجاد ش��ده اس��ت.وی با طرح 
این س��وال که ذینفعان این موضوع را چه حرفه ای تعریف 
می کن��د، گف��ت: یکی از مهم ترین حرفه هایی که می تواند 
این ماموریت را انجام دهد، حس��ابداری و حسابرس��ی است 
که می توان تصویر روشن از عملکرد سازمان های مختلف 

ارائه کند. 

محاس��به دقیق حق��وق ذینفعان 
یک��ی از کارکرده��ای این حرفه 
اس��ت.خزانه دار کل کشور ادامه 
داد: ای��ن کارک��رد در بخ��ش 
عمومی به یک صورت و در بخش 
خصوصی طور دیگری اس��ت اما 
کارکرد و اهدافی مشابه دارند. در 
بخ��ش دولتی زمانی که وضعیت 

مالی دولت ها مشخص می شود هر ذینفعی می تواند بفهمد 
نفع خود را گرفته است یا خیر.

وی با بیان اینکه ذینفعان باید صورت های مالی را بررسی 
کنند، اظهار کرد: در خزانه داری و وزارت اقتصاد دنبال این 
هستیم ترازنامه دولت را تهیه کنیم و ارائه دهیم. در ترازنامه 
دولت هر فرد ایرانی می تواند بداند س��همش از درآمدهای 

دولت چقدر اس��ت.خزانه دار کل 
کش��ور ب��ا تاکید ب��ر اینکه زمانی 
ک��ه حرفه به درس��تی کار خود را 
انج��ام دهد می توان به گزارش ها 
اعتماد ک��رد، گفت: ذینفع نهایی 
بای��د بتواند ب��ه گزارش ها اعتماد 
کن��د. اگر این حرفه درس��ت کار 
کند می تواند اطالعات سودمندی 

را به تصمیم گیران نظام ارائه کند.
اکرمی با تاکید بر اینکه مس��ائل مالی باید کامال ش��فاف 
باشد و این کار در خزانه داری آغاز شده است، گفت: بودجه 
سال جاری ۱۳۹۴ هزار میلیارد تومان است. اگر خزانه داری 
کل کش��ور بتواند نقدینگی را به درس��تی مدیریت کند در 
ش��اخص های کالن اقتصادی اثرات جدی خواهد داش��ت.

وی ادامه داد: مدیریت بدهی ها و مطالبات دولت از اموری 
است که به جد پیگیری می شود. مدیریت اموال دولتی نیز 

در دستور کار است.
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه علی رغم همه تالش های 
انجام شده،کارهای انجام نشده فراوانی وجود دارد، اظهار 
ک��رد: تحق��ق حداکث��ری اهداف حرفه به ص��ورت فراگیر 
در جامع��ه نی��از ب��ه همفکری بیش��تر دو بخش عمومی و 
غیرعمومی دارد.اکرمی همچنین در جمع خبرنگاران اعالم 
کرد: تا کنون ۹۸ درصد ش��رکت های دولتی حس��اب های 
خود را به بانک مرکزی ارائه کرده اند. دانش��گاه های علوم 
پزشکی هم که به تازگی مشمول شده اند باید حساب های 
خود را ارائه کنند.وی ادامه داد: دانش��گاه ها درحال انجام 
امور مربوط هستند و اگر در زمان تعیین شده انجام ندادند، 

حساب آنها مسدود خواهد شد.

خزانه دار كل كشور اعالم كرد:

به دنبال تهيه ترازنامه دولت هستيم

یادداشت

سرمقاله
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 ۷۰۰ هزار البرزی تحت پوشش
 بیمه سالمت قرار دارند

مدیرکل بیمه س��المت استان 
البرزگفت:از س��ه میلیون نفری 
ک��ه در اس��تان الب��رز زندگ��ی 
می کنند ح��دودا ۷۰۰ هزار نفر 
تحت پوش��ش بیمه س��المت 

قرار دارند.
داود زارع ب��ا بی��ان اینکه از این 
تع��داد ح��دود ۵۱۰ ه��زار نفر تحت پوش��ش بیمه س��المت به 
صورت رایگان قرار دارند و جزو دهک یک تا سه درآمدی قرار 
دارند،افزود: حدود ۱۵۰ تا 2۰۰ هزار نفر در استان تحت پوشش 
هیچ بیمه ای نیستند که این افراد می توانند با مراجعه به سامانه 
شهروندی با بارگذاری مدارک و ارایه مشخصات مورد ارزیابی 
قرار گرفته و اگر در این زمینه جزو دهک یک تا س��ه باش��ند به 

صورت رایگان مورد بیمه سالمت قرار خواهند گرفت .
وی با اشاره به اینکه  اگرفردی جزو دهک چهار درآمدی باشد 
۱۰ درصد از مبلغ سهم بیمه شونده که ۹۹ هزار تومان است را 
پرداخت خواهد کرد ،ادامه داد: اگرش��خص  جزو دهک ۵ یا 6 
باش��د 2۵ درصد از این مبلغ وچنانچه جزو دهک های ۷ تا ۱۰ 

باشد باید کل این مبلغ را پرداخت کند .
زارع با بیان اینکه افراد می توانند با ارایه برخی مشخصات خود 
از جمله ارائه کد ملی به  همکاران ما نسبت به  ثبت نام در سایت 
جهت عضویت در بیمه س��المت اق��دام کنند،اظهار کرد:بیمه 
سالمت، بیمه ای درمانی است ومشمول بازنشستگی نمی شود 
زیرا مبلغ ناچیزی بر اساس دهک بندی ها دریافت می شود که 

فقط برای پوشش  هزینه های درمان  خواهد بود.
مدیرکل بیمه س��المت اس��تان البرز به مشکالت نسخه های 
الکترونیکی اشاره کرد و گفت: الزمه نسخه های الکترونیکی 
این است که بیمه شده حقوق خود را بداند و نیز پزشک نسخه 

الکترونیکی تجویز نماید .
وی ب��ا اش��اره ب��ه طرح دارویار اف��زود: در این طرح حدود ۱۵۰ 
هزار نس��خه الکترونیکی داش��تیم  و مابقی نس��خ به صورت 
فیزیکی و س��نتی ارایه می ش��د که با اجرای طرح دارویار طی 
جلس��اتی با پزش��کان و انجمن های مربوط و داروخانه ها این 
رقم دارای رشد ۵۰ درصد شده و به ۳۰۰ هزار نسخه الکترونیکی 

رسیده است
زارع ب��ا بی��ان اینک��ه ارائ��ه نس��خه به ص��ورت فیزیکی برای 
مردم مش��کل س��از خواهد بود ،خاطرنشان کرد از پزشکان می 
خواهیم که حتما نسخ خود را به صورت الکترونیکی تجویز کنند 
چرا که با گران ش��دن داروها بیماران می توانند با ارایه نس��خه 
الکترونیکی به داروخانه ها از امکاناتی که دولت در اختیار آنان 

گذاشته است، استفاده کنند.

استقرار ۱۰ اکیپ راهداری در گلستان
نیلوفراحم��دی: مدی��رکل راه��داری و حمل و نق��ل جاده ای 
گلس��تان گفت: با وجود ریزش برف و باران بویژه در ارتفاعات 
و مناطق برفگیر و کوهستانی اما جاده ها باز بوده و تردد روان 
برقرار اس��ت. مصدقی در حاش��یه بازدید از راهها گفت: بارش 
برف از ش��ب گذش��ته در محورهای خوش ییالق، سرعلی آباد، 
جنگل گلستان، توسکستان، درازنو، دوزین، افراتخته می بارد 
و همچن��ان ادام��ه دارد.  وی اف��زود: ۱۰ اکیپ با یکصد ناوگان 
راهداری در راهها مس��تقرند و تلفن گویای ۱۴۱ و تلفن ثابت 
۰۱۷۳2۴۸۰۰۱۹ مرکز مدیریت راههای نیز آماده ارائه خدمات 
شبانه روزی به کاربران جاده ای هستند.  وی در پایان از مردم 
خواست که از سفرهای غیرضروری بویژه در مناطق کوهستانی 
خودداری کرده و در صورت سفر به تجهیزات ایمنی و زمستانی 

بخصوص زنجیر چرخ مجهز باشند.

 بازدید استاندار بوشهر از 
تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر

ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی و آموزش همگانی ش��رکت آب و 
فاضالب اس��تان بوش��هر، احمد محمدی زاده در این بازدید با 
اشاره به اینکه فاضالب تصفیه شده شهر بوشهر یک منبع مهم 
آب اس��ت که باید مورد اس��تفاده بهینه قرار گیرد، اظهار داشت: 
استفاده از پساب تصفیه فاضالب و استفاده از آن در طرح های 

اقتصادی و صنعتی وتولیدی مختلف یک ضرورت است.
وی بر  تعیین تکلیف هر چه س��ریعتر پس��اب تصفیه فاضالب 
بوش��هر تاکید کرد. مدیرعامل ش��رکت آب و فاضالب اس��تان 
بوش��هر نی��ز ظرفی��ت تصفیه خانه فاضالب بوش��هر ۳۸ هزار 
مترمکعب در ش��بانه روز دانس��ت و تصریح کرد: یکی از گزینه 
های استفاده از این میزان پساب فاضالب، استفاده از طرح های 
کاشت درختان غیرمثمر است. ابوالحسن عالی ازطرح ارتقای 
مدول اول تصفیه خانه فاضالب بوشهر خبر داد و بیان کرد: از 
پساب فاضالب بوشهر می توان در مصارف صنعتی، فضای سبز، 

خدماتی و کاشت درختان با هدف تولید چوب استفاده کرد.

برگزاری مانور مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل شرکت توزیع برق 

مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل توسط مدیریت توزیع 
برق شهرستان تفرش روی فیدر کوهپناه این شهرستان برگزار 
شد. این مانور توسط ۵۰ نفر نیروی عملیاتی درقالب ۱۱ گروه 
اجرایی از شهرستان های معین تفرش با ۵ دستگاه باالبر بلند 
با حضور مدیریت های توزیع برق شهرستانهای تفرش،آشتیان 
،فراهان ،اراک، کمیجان و غرق آباد برگزار  شد. طی این مانور 
، 6 کیلومتر شبکه فرسوده و فاقد دسترسی برکنار و ۴کیلومتر 
ش��بکه فش��ار متوسط جدید با هدف افزایش قابلیت اطمینان و 
امکان سرویس و نگهداری خط در مجاورت محور اصلی احداث 
شد. نوسازی شبکه فرسوده ، تامین برق پایدار با قابلیت اطمینان 
باال ، کاهش زمان رفع خاموشی  ، امکان سرویس و نگهداری 
خطوط در مواقع بحران ، در راس��تای جلب رضایت مش��ترکین 

منطقه مهم ترین اهداف برگزاری این مانور است.

اخبار كوتاه

شهرستان 

تجلیل از همکاران دارای معلولیت توزیع برق آغاز تولید کامیون ۱۱ تنی در تبریز از ماه آینده
تبریز- رئیس سازمان صمت آذربایجان شرقی گفت: ماه آینده خودروی کامیون 

۱۱ تنی سنگین که مورد نیاز استان است در تبریز تولید خواهد شد.
صابر پرنیان در آئین آغاز بکار نمایشگاه دستاوردهای پژوهش و فناوری استان 
افزود: از سال گذشته اقدامات خوبی در حوزه سیاستگذاری و اقدامات اجرایی در 
استان شروع شده که امیدواریم این اقدامات موجب ایجاد کسب و کارها، تولید 

ثروت و افزایش راندمان اقتصاد استان شود.
وی ادام��ه داد: در بس��یاری از حوزه ه��ا مانن��د تولید و ص��ادرات محصوالت لوازم 

خانگی، برق و الکترونیک و در حوزه فوالد اقدامات خوبی انجام شده که در این زمینه حوزه های زیادی در بخش 
صنعت وجود دارد که شرکت های دانش بنیان می تواند به این حوزه ها ورود پیدا کنند.

رئیس س��ازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان ش��رقی اظهار کرد: در اس��تان عالوه بر وجود فکر و ایده های 
خ��الق، توانای��ی و ظرفی��ت بس��یاری در بخ��ش صنعت وجود دارد ک��ه اگر با کار تیمی این موارد را با هم هماهنگ 

کنیم قطعًا استان در یکی دو سال آینده به رشد و توسعه چشمگیری دست خواهد یافت.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان شرقی با بیان این که خصوصی ترین صنعت کشور در آذربایجان 

شرقی است، گفت: آذربایجان شرقی از لحاظ تعداد واحدهای صنعتی در رتبه چهارم کشور قرار دارد.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان به مناسبت روز جهانی معلوالن از 
تالش همکاران دارای معلولیت این شرکت تجلیل کرد. شامی – تجارت؛ به گزارش 
روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، پیام جوادی، در آیین تجلیل 
از همکاران دارای معلولیت با تبریک این روز و قدردانی از تالش و خدمت صادقانه 
این همکاران گفت: شعار معلولیت محدودیت نیست را به راحتی می توان در فعالیت 
این عزیزان در مجموعه ش��رکت توزیع نیروی برق دریافت و این همکاران از نظر 
ش��اخص های کیفیت عملکرد در س��طح باالیی هس��تند.  جوادی با اشاره به اقدامات 

انجام شده برای مناسب سازی ساختمان های شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان گفت: خوشبختانه این شرکت از 
پیشروترین دستگاه های  استان در مناسب سازی محیطی و ایجاد بستر مناسب برای این عزیزان است و خوشبختانه 
عالوه بر همکاران دارای معلولیت مراجعه کنندگان نیز در هیچ یک از امورهای برق در سطح استان محدودیتی برای 
انجام کارهای خود ندارند. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان، با اشاره به گسترش خدمات غیرحضوری از 
طریق نرم افزار برق من نیز گفت: خوشبختانه تمامی خدمات این شرکت در بستر الکترونیکی و از طریق سایت و نرم افزار 
"برق من" در دسترس عموم قرار دارد و افراد دارای محدویت جسمی نیز نیاز به مراجعه حضوری برای انجام کارهای 

خود نداشته و به راحتی می توانند بصورت غیرحضوری کلیه درخواست های خود را پیگیری نمایند

شفاف سازی فرآیندها و افزایش رفاه حال شهروندان در سامانه کرج من
  به منظور آشنایی با دستاوردها و برنامه های در دست اجرای سازمان فناوری اطالعات 
و ارتباطات ش��هرداری کرج جمعی از اصخاب رس��انه اس��تان البز از این سازمان بازدید 

به عمل آوردند.
رییس س��ازمان فناوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری کرج در نشس��ت خبری با 
خبرن��گاران  از ارای��ه خدم��ات الکترونیکی به ش��هروندان خب��ر داد و گفت: این اقدام از 

طریق سامانه »کرج من« امکان پذیر است.
سعید حق شناس با بیان اینکه یکی  از مهم ترین خدمات سازمان فناوری اطالعات و 
ارتباطات ،راه اندازی سامانه »کرج من« است، افزود: مدیریت شهری کرج در راستای 
خدمات یکپارچه الکترونیکی به ش��هروندان، توس��عه خدمات غیر حضوری و کاهش 

سفرهای درون شهری اقدام به تحقق این مهم کرده است.
وی با بیان اینکه با اس��تفاده از این س��امانه امکان پرداخت، عوارض نوس��ازی، اصناف، 

درآمد، خودرو، مشاهده ملک و سوابق پرداختی آن ها و تمامی امور مربوط به شهرسازی 
برای شهروندان فراهم شده است،به دیگر اهداف راه اندازی این سامانه اشاره کرد  و 
گفت:  هدف مجموعه مدیریت ش��هری کرج از راه اندازی این س��امانه ؛ ش��فاف سازی 
فرآیندها، افزایش رفاه حال شهروندان در ارائه خدمات 2۴ ساعته و کاهش مراجعات 

شهروندی است.
ح��ق ش��ناس در خص��وص خدمات س��امانه »ک��رج من« گفت: در فرآین��د راه اندازی 
این س��امانه تمام نیازهای ش��هروندان دیده ش��ده اس��ت.البته  س��امانه مذکور در حال 
 تکمیل بوده و ارائه خدمات بیش��تری از طریق آن در حال انجام اس��ت.ضمن اینکه
 رفع نیازهای معلولین در خدمات شهری نیز در این سامانه پیش بینی شده و در حال 

انجام است.
ریی��س س��ازمان فن��اوری اطالعات و ارتباطات ش��هرداری ک��رج در ادامه از اقدامات 

مطلوب این دس��تگاه در کش��ور س��خن گفت و اظهار داش��ت: کرج اولین کالن شهری 
اس��ت که به درگاه خدمات دولت الکترونیک متصل ش��ده و پس از آن چند ش��هر دیگر 

نیز به این خدمات متصل شدند.
حق ش��ناس همچنین به ضرورت مش��ارکت ش��هروندان با مجموعه مدیریت شهری 
در ارایه خدمات مطلوب تر اش��اره کرد و افزود: در این اقدام، ش��هروندان می توانند به 
عنوان ناظر تخلفات مش��اهده ش��ده را در س��امانه هوش��مند خدمات شهری شهرداری 

کرج ثبت کنند.
رییس سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات شهرداری کرج خاطرنشان کرد: با تحقق 
این مهم، ش��اهد کاهش تخلفات در ارایه خدمات ش��هروندی خواهیم بود که به دنبال 
آن رضایت ش��هروندان نیز که از مهم ترین اهداف مجموعه مدیریت ش��هری اس��ت 

حاصل می شود.

مدیر عامل  شرکت گازاستان همدان از آغاز طرح پایش 
دمای ادارات در سطح استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی ش��رکت گاز اس��تان همدان، 
محمد صادق محبی نظر مدیر عامل شرکت گازاستان 
همدان اظهار کرد: با توجه به ورود به ماههای س��رد 
س��ال و لزوم مدیریت و کنترل مصرف گاز با توجه به 
دس��تورالعمل پایش مصرف گاز ، تمام ادارات س��طح 
اس��تان  که دمای بیش از ۱۸ درجه س��انتیگراد داش��ته 
باش��ند تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار، گاز آن 

قطع خواهد شد.
وی در ادامه با بیان این که از روز شنبه پنجم آذر۱۴۰۱، 
طرح پایش دمای ادارات اس��تان با هدف بهینه س��ازی 
مصرف گاز با مشارکت بسیج شرکت آغاز شده است، 
افزود: این طرح با تش��کیل س��تاد کنترل و نظارت، با 
هدف برنامه ریزی برای اجرای مؤثر طرح و ابالغ آن 

به واحدها و نواحی مختلف شرکت گاز استان و نظارت 
بر عملکرد تیم های بازرسی و گزارش اقدامات بعمل 

آمده درحال انجام است.
مدیر عامل ش��رکت گاز اس��تان همدان بیان کرد: به 
موج��ب ای��ن ط��رح برای هر ی��ک از نواحی و مناطق 
گازرسانی شهر همدان  بصورت روزانه  گروه بازرسی 
با همکاری بس��یج ش��رکت در نظر گرفته ش��ده که با 
مراجعه به ادارات و سازمانها و نهادهای دولتی و اماکن 
تجاری پرمصرف اقدام به سنجش دمای محیطی آنها 
کرده و در صورت عدم رعایت دمای بیش از ۱۸ درجه 
س��انتیگراد تذکر دریافت کرده و در صورت تکرار، گاز 

آن مجموعه قطع خواهد شد.
محبی نظر در ادامه با بیان این که از ابتدای طرح اصالح 
و بهینه سازی موتورخانه ها با هدف کاهش هدر رفت 
این سرمایه ملی تعداد یک هزار و ۱۰۹ مشترک ثبت نام 
که تعداد ۹۳۸ موتورخانه مورد بررسی قرار گرفت که 
تعداد ۳۴۱ مورد موتورخانه توسط پیمانکاران مربوطه 
طبق تعهدات شرکت ملی گاز ایران مورد ارزیابی نهایی 

و  انجام کار صورت پذیرفته است  .
محب��ی نظ��ر با بی��ان اینکه تأسیس��ات برخی ادارات 
وضعیت نامطلوبی دارند و اتالف حرارتی آنها بس��یار 
باالست، گفت:  تا پایان فصل زمستان به صورت روزانه 
این پایش در  تمامی ادارات سطح استان ادامه دارد .

گیالن_فرحی؛ مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز 
مدارس گیالن با اشاره به ساخت ۳۸۱ فضای آموزشی 
از زمان تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز استان گفت: 
گیالن در ایجاد فضاهای آموزشی از استان های پیشتاز 

کشور است.
به گزارش روابط عمومی، مهندس علی دقیق مدیرکل 
نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس گیالن در بیست و 
چهارمین جش��نواره خیرین مدرسه ساز گیالن، اظهار 
کرد: دولت سیزدهم در کنار تحریم های ظالمانه دشمن 

رویکرد مدرسه سازی دارد.
وی از ساخت ۳۸۱ مدرسه و فضای آموزشی در گیالن 
خبر داد و افزود: این تعداد از مدارس و فضاهای آموزشی 
از ابتدای تشکیل مجمع خیرین مدرسه ساز در استان 
احداث ش��ده است. مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز 
مدارس گیالن با اش��اره به وضعیت آماری رو به رش��د 
این استان در حوزه مدرسه سازی بیان کرد: گیالن در 
حوزه نوسازی و ایجاد فضاهای آموزشی در کشور جز 

استان های پیشتاز است.
دقیق از اجرای ۸۳ واحد آموزش��ی توس��ط بنیاد محترم 
برک��ت در گی��الن خبر داد و اضاف��ه کرد: تاکنون ۵۵ 
واحد آموزش��ی به اتمام رس��یده و مابقی پروژه ها در 

دست اجرا می باشد.
مدیرکل نوس��ازی، توس��عه و تجهیز مدارس گیالن با 

بیان اینکه ساخت و توسعه فضاهای آموزشی در اولویت 
کاریمان قرار دارد، افزود: مش��ارکت خیرین در تجهیز 
و نوس��ازی مدارس می تواند کمک بزرگی به ارتقای 

آموزشی استان کند.
محم��د فائزی مدی��رکل آموزش و پرورش گیالن نیز 
در این جش��نواره اظهار کرد: اهمیت خیر به اندازه ای 
اس��ت که خداوند فرس��تادن پیامبران را بر پایه خیر و 

نیکی استوار کرده است.
وی با بیان اینکه خیرخواهی و خیرورزی راه س��عادت 
و خوش��بختی را تس��هیل می کند، افزود: خیرورزی در 

عرصه آموزش و پرورش از بهترین اعمال است.
مدیرکل آموزش و پرورش گیالن با بیان اینکه خیرین 
گیالنی در حوزه مدرسه سازی شاهکار کردند، گفت: 
اقدامات خیرین گیالنی در عرصه مدرس��ه س��ازی کم 

نظیر و توصیف نشدنی است.

گيالن استان پيشتاز كشور در ایجاد فضاهای آموزشیآغاز طرح پایش دمای ادارات در استان همدان

اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان گفت: برتر بودن این استان در 
اجرای طرح نهضت ملی زمینه س��از اش��تغال 2۵هزار و ۳۵۰ 

نفر شده است. 
ش��هره حق��ی – تج��ارت؛ به گ��زارش اداره ارتباطات و اطالع 
رس��انی اداره کل راه و اطالع رس��انی راه و شهرس��ازی اس��تان 
سیستان وبلوچستان، حسین مدرس خیابانی استاندار سیستان و 
بلوچستان در جلسه شورای مسکن استان که با محوریت طرح 
نهضت ملی مس��کن برگزار ش��د، اظهار داش��ت: مسکن موتور 
محرک اقتصاد بش��مار می رود و اگر فقط این حوزه در اس��تان 
فعال ش��ود به دنبال آن چرخه تولید، فعالیت، کار و تجارت نیز 
رون��ق می گیرد بر همین اس��اس از هم��ان روزهای اول کاری 
دولت س��یزدهم در اس��تان تامین مس��کن مناسب برای مردم 
از اولویت ها ش��د. اس��تاندار سیس��تان و بلوچستان اجرای طرح 
نهضت ملی مس��کن در سیس��تان و بلوچس��تان را یک موهبت 
الهی دانست و ادامه داد: با پیشرفت فیزیکی مطلوب بیش از ۵2 
درصد طرح های نهضت ملی مسکن در استان تا پایان سال 6 
هزار واحد در مناطق شهری و روستایی آماده بهره برداری می 
ش��ود. اس��تاندار سیستان و بلوچستان با بیان اینکه دستگاه های 
اجرایی اس��تان باید همه توانایی ها و ظرفیت های خود را برای 
اجرای طرح نهضت ملی مسکن بسیج کنند تا مسکن مناسب 
تحویل مردم شود، گفت: از مجموع 2۱ هزار متقاضی تخصیصی 
ب��ه پ��روژه تاکن��ون 2۰ هزار معرفی به بانک ش��ده اند.  وی بر 

کمک همه سازمان ها برای تسریع در اجرای پروژه های طرح 
نهضت ملی مسکن و تامین خدمات مورد نیاز و تعیین تکلیف 
دس��تگاههای متولی امور زیربنایی در س��ایت های این طرح 

تاکید کرد. مدرس خیابانی با بیان اینکه ضروری است همچنان 
برخی اختیارات طرح نهضت ملی مسکن به شورای استان ها 
واگذار ش��ود، تصریح کرد: بانک مس��کن به عنوان مهمترین 

بانک پرداخت کننده تس��هیالت این طرح ملی همچنان دچار 
برخی مش��کالت اس��ت که رفع این مشکالت و دادن اختیار به 
استان ها سبب تسریع در اجرای پروژه های این طرح ملی می 
ش��ود. دبیر ش��ورای مسکن استان سیستان و بلوچستان نیز در 
این نشس��ت تامین زمین برای س��اخت ۱۴2هزار و 2۰۴ واحد 
مس��کونی در برنامه چهار س��اله استان خبر داد و گفت: تاکنون 
2۰۷ هزار و ۱۷۸متقاضی طرح نهضت ملی مس��کن در اس��تان 
اقدام به نام نویس��ی کرده اند که ۴۳هزار و ۸۷۸ واجد ش��رایط 
ش��ناخته ش��دند. عطاء اله اکبری اظهار داش��ت: 2۰ هزار و ۹۰۴ 
متقاضی نیز در سراس��ر سیس��تان و بلوچستان تاکنون اقدام به 
واریز وجه در طرح نهضت ملی مسکن کردند و تاکنون ۱۹هزار 
و ۵۵6 متقاضی تخصیص به پروژه شده اند. وی با بیان اینکه در 
حال حاضر امکان ثبت نام طرح نهضت ملی مسکن در تمامی 
ش��هرهای اس��تان فراهم است، گفت: اجرای طرح مهم و ملی 
نهض��ت ملی مس��کن گردش مالی هفت ه��زار و ۸۵۰ میلیارد 
تومانی در اس��تان به همراه داش��ته اس��ت دبیر شورای مسکن 
سیس��تان و بلوچس��تان تصریح کرد: هم اکنون ۱۹ هزار و ۸۷۹ 
واحد مس��کونی طرح نهضت ملی مس��کن در مناطق ش��هری 
و روس��تایی اس��تان با متوسط پیش��رفت فیزیکی ۵2 درصد در 
دس��ت س��اخت است. اکبری افزود: همچنین تاکنون افزون بر 
۷۸۹ هزار میلیارد تومان تسهیالت بانکی در طرح نهضت ملی 

مسکن پرداخت شده است.

استاندار سیستان و بلوچستان:

اجرای طرح نهضت ملی مسکن زمینه ساز اشتغال بیش از 25هزار  نفر

راه اندازی ایستگاه تزریق گاز مارون شتاب فزاینده ای می یابد
 مدیر عامل شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در جریان بازدید 
از ایس��تگاه تزریق گاز مارون بر افزایش ش��تاب در راه اندازی 
ایستگاه تزریق گاز مارون  تاکید کرد و گفت: اگر تنها یک روز 
زودتر ایستگاه را راه اندازی کنیم، صرفه اقتصادی هنگفتی در پی 
عدم گاز سوزی حاصل خواهد شد و عالوه بر حفاظت از زیست 
بوم پیرامونی، منابع هیدروکربوری که س��رمایه مردم اس��ت، در 

راستای تولید پایدار مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
به گزارش روابط عمومی شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون، 
مهندس علیرضا دانش��ی که برای بررس��ی امکان به س��رویس 
آوری ایستگاه تزریق گاز مارون با یک ردیف تراکم )در حداکثر 
6 ماه( از ایستگاه بازدید کرد، این اقدام را گامی مهم در راستای 
تثبی��ت فش��ار، جلوگی��ری از افت فش��ار و افزایش دبی مخزن 

آس��ماری مارون برش��مرد و اظهار داشت: 
ضمن پیگیری جدی اجرای پروژه تعویض 
خطوط لوله شبکه تزریق گاز،هرآنچه الزم 
باش��د در اختیار ش��رکت بهره برداری نفت 
و گاز م��ارون ق��رار خواه��د گرف��ت تا پس 
از رفع اش��کال از ش��بکه خروجی خطوط 
لوله، ایس��تگاه تزریق گاز مارون مجددا در 

سرویس قرار گرفته و با تزریق گاز ، از گاز سوزی و افت فشار 
مخزن جلوگیری به عمل آید.

وی پس از بررسی کاستی ها و موانع موجود مقرر کرد که ترابری 
سنگین شرکت بهره برداری نفت و گاز مارون راه اندازی شود 
تا نیازهای این ش��رکت را در حوزه ی ماش��ین آالت س��نگین و 

فوق سنگین برآورده سازد.
سرپرس��ت ش��رکت به��ره ب��رداری نفت 
و گاز م��ارون، حض��ور مهن��دس دانش��ی 
را  ش��رکت  ای��ن  کارکن��ان  جم��ع  در 
 نوی��د بخ��ش توصی��ف ک��رد و ب��ا ارائ��ه

 ش��رح فعالی��ت های پی��ش رو گفت: پس 
از عملیات خاکبرداری، ضخامت س��نجی، 
تعوی��ض مواض��ع معیوب و اجرای اصالحیه، امکان راه اندازی 
ایستگاه با یک ردیف توربوکمپرسور جهت تزریق روزانه ۳۵۰ 
میلیون فوت مکعب گاز به مخزن از طریق یک ش��اخه به هدر 

اصلی و چاه های مربوطه فراهم خواهد شد.
مهندس قباد ناصری افزود: عالوه بر این، با احداث خط ۸ اینچ 

زیرزمینی گاز از مجتمع تفکیکی شادگان به کارخانه گاز و گاز 
مایع ۴۰۰، از س��وختن بیش از ۱۵ میلیون فوت مکعب گاز در 

شرایط فعلی جلوگیری می شود.
وی ب��ا بی��ان اینک��ه ظرفی��ت ایس��تگاه تزریق گاز م��ارون به 
عن��وان بزرگتری��ن ایس��تگاه کش��ور، ۱ میلی��ون و ۴۵۰ هزار 
 فوت مکعب در روز اس��ت، افزود: بنا بر طرح بزرگ نوس��ازی 
کامل تاسیس��ات، در س��الهای آتی می توانیم بیش��ترین بهره 
را از تزریق گاز داش��ته باش��یم؛ با وجود این همه مانع، اکنون 
 ش��رایط پای��داری را تجرب��ه ک��رده و در ح��ال رف��ع نیازهای 
اصل��ی م��ان یعن��ی لول��ه ه��ای ۱6 و 6 این��چ از منابع��ی مثل 
 دیگ��ر ش��رکت ه��ای به��ره ب��ردار و لول��ه س��ازان داخل��ی 

هستیم.
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 روسیه به تحریم های نفتی 
اتحادیه اروپا پاسخ می دهد

سخنگوی ریاست جمهوری روسیه طی اظهاراتی تأکید کرد که 
مسکو در حال آماده سازی پاسخ به تحریم اتحادیه اروپا بر عرضه 
نفت روسیه و اعمال سقف قیمت است. به گزارش تسنیم به نقل از 
خبرگزاری تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی ریاست جمهوری 
روس��یه روز دوش��نبه طی اظهاراتی تأکید کرد که مس��کو در حال 
آماده س��ازی پاس��خ به تحریم اتحادیه اروپا بر عرضه نفت روسیه 
و اعمال س��قف قیمت اس��ت. پس��کوف در پاسخ به این سؤال که 
چه زمانی می توان انتظار پاس��خ مس��کو را داشت، گفت: مقدمات 
این تصمیم در حال انجام است. وی تأکید کرد: یک چیز واضح 
است؛ ما هیچ سقف قیمتی را به رسمیت نمی شناسیم. پسکوف در 
م��ورد اظه��ارات ایاالت متحده مبنی بر اینکه پس از اتخاذ چنین 
تصمیماتی "هیچ چیز تغییر نخواهد کرد"، گفت: تغییر خواهد کرد، 
یک چیز واضح و غیرقابل انکار است؛ اتخاذ این تصمیمات گامی 
در جهت بی ثبات کردن بازارهای انرژی جهان است. کشورهای 
اتحادیه اروپا همچنین روز جمعه توافق کردند که سقف قیمتی 
قابل تنظیم برای نفت روسیه که از طریق دریا حمل می شود 6۰ 
دالر در هر بشکه باشد. تصمیم مشابهی از سوی کشورهای گروه 

هفت )G۷( و استرالیا نیز اعالم شد.

 قرارداد تاریخی امارات 
و مالزی برای اکتشاف نفت شیل

ام��ارات متح��ده عرب��ی و مالزی قرارداد تاریخی را بین ش��رکت 
ملی نفت ابوظبی )ADNOC( و ش��رکت ملی نفت و گاز مالزی 
)پترون��اس( امض��ا کردند. به گزارش ایلنا از خلیج آنالین، امارات 
متحده عربی و مالزی قرارداد تاریخی را بین ش��رکت ملی نفت 
ابوظبی )ADNOC( و شرکت ملی نفت و گاز مالزی )پتروناس( 
امضا کردند. امضای این قرارداد شامگاه دوشنبه در ابوظبی با حضور 
ش��یخ محمد بن زاید آل نهیان، رئیس جمهور امارات و س��لطان 
عبداهلل رعیت الدین المصطفی بلح شاه، پادشاه مالزی برگزار شد. 
ب��ه گ��زارش خبرگزاری ام��ارات )WAM(، این قرارداد مربوط به 
منطقه »شماره ۱« در ابوظبی است که حاوی »منابع غیرمتعارف« 
است. این توافق، اولین توافقی است که امتیاز نفت غیرمتعارف در 
خاورمیانه را اعطا می کند و اولین بار است که یک شرکت مالزیایی 
در امتیازات اکتشاف نفت و گاز در ابوظبی سرمایه گذاری می کند. 
براس��اس مفاد قرارداد ش��ش ساله، پتروناس ۱۰۰ درصد از سهام 
حقوق عملیاتی در امتیاز برای اکتشاف و ارزیابی منابع غیرمتعارف 
در بلوک ۱، که مساحتی بیش از 2۰۰۰ کیلومتر مربع منطقه ضفرا 

در ابوظبی را پوشش می دهد، حفظ خواهد کرد. 

اخبار كوتاه

انرژی

جزئیات اتصال شبکه برق ایران به اعضای پیمان شانگهایخداحافظی با بنزین سوپر پس از عرضه بنزین یورو۵
س��خنگوی صنف جایگاه داران س��وخت با بیان اینکه احتمااًل در آینده نزدیک با 
بنزین س��وپر خداحافظی خواهیم کرد، گفت: با ورود بنزین یورو۵ به جایگاه های 
سوخت، تقاضایی برای بنزین سوپر وجود نخواهد داشت. به گزارش تسنیم، رضا 
نواز درخصوص کمبود بنزین سوپر در کشور اظهار کرد: ما شرمنده مردم هستیم و 
درخصوص نبود بنزین سوپر از مردم عذرخواهی می کنیم. وی افزود: ارسال بنزین 
س��وپر با وجود درخواس��ت خرید فرآورده از س��وی جایگاه های س��وخت اما از بیش 
از یک ماه قبل، کمیاب و بعد هم نایاب ش��د. وقتی ما علت نبود بنزین س��وپر را از 

شرکت های تابع نفت جویا شدیم علت اصلی را ورود پاالیشگاه های تولید بنزین سوپر به فاز تعمیراتی اعالم کردند. 
سخنگوی صنف جایگاه داران سوخت اعالم کرد: این مشکل در این هفته برطرف شدنی نیست اما شاید در هفته آینده 
اتفاقاتی بیفتد. نواز به پیشینه عرضه بنزین سوپر در سالهای اخیر اشاره و ابراز کرد: به دنبال افزایش قیمت بنزین از 
سال ۱۳۹۸ و افزایش قیمت بنزین سوپر، ۵۰ تا ۸۰ درصد از تقاضا برای مصرف کم شد و ماندگاری بنزین سوپر در 
جایگاه ها و مخازن و طوالنی شدن فروش آن خساراتی را به جایگاه داران وارد کرد. نواز با بیان اینکه استاندارد یورو۵ 
هم تدوین شده و در سبد سوختی قرار دارد، افزود: در آینده نزدیک با بنزین سوپر خداحافظی خواهیم کرد و با ورود 

بنزین یورو۵ به جایگاه های سوخت، تقاضایی برای بنزین سوپر وجود نخواهد داشت.

 محمدعلی فرحناکیان، مشاور وزیر نیرو در امور بین الملل ضمن تشریح وضعیت 
مطلوب شبکه برق ایران و موقعیت جغرافیای سیاسی قابل توجه اظهار داشت: طرح 
اتصال شبکه برق کشورمان از سمت شرق دریای خزر طرحی است که امکان تبادل 
برق را در کش��ورهای عضو س��ازمان ش��انگهای فراهم تر می سازد. مشاور وزیر نیرو 
در امور بین الملل ادامه داد: موضوع اتصال شبکه برق ایران به کشورهای شمالی از 
مسیر شرق دریای خزر در »اجالس دریای خزر« مطرح شد تا تصمیم گیری های 
الزم اتخاذ ش��ود. وی در بیان ظرفیت های به وجود آمده در پس این اتصال برقی 

از مس��یر ش��رق دریای خزر گفت: کش��ورهای عضو ش��وروی س��ابق بیشتر از نظر اتصال شبکه برق با یکدیگر امکان 
اتصال دارند و تنها الزم است خط سوم اتصال شبکه برق ایران با ترکمنستان که قباًل خط دوم آن به بهره برداری 
رسیده بود، برقرار شود. فرحناکیان با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی خط مذکور تاکید کرد: این خط از سوی ایران 
تا نزدیک مرز کش��یده ش��ده و نیاز اس��ت از س��وی ترکمنس��تان اقدام شود که این کشور نیز فعالیت های الزم را شروع 
کرده و فعال شدن آن ظرفیت انتقال را 2۰۰ درصد افزایش خواهد داد. مشاور وزیر نیرو در بیان دستاوردهای اتصال 
برقی مذکور تاکید کرد: با این افزایش ظرفیتی که اتفاق خواهد افتاد و با وجود امکان اتصالی که در سایر کشورهای 

شوروی سابق وجود دارد می توانیم برقمان را از طریق شرق دریای خزر منتقل کنیم.

راه و مسکن 

اخبار كوتاه
سفیر هند در ایران اعالم کرد؛

ایران هرم اصلی کریدور شمال- جنوب است
گروه راه و مس�کن: س��فیر هند در ایران با بیان اینکه ایران نقطه 
اتکا و هرم اصلی کریدور ش��مال-جنوب اس��ت، گفت: نخس��ت 
وزیر هند از کشورهای آسیای مرکزی خواسته با این کشور برای 
بهره گی��ری از پتانس��یل بندر چابه��ار همکاری کنند. به گزارش 
تسنیم، گدام دارمندرا اظهار کرد: کریدور حمل و نقل بین المللی 
ش��مال- جن��وب ی��ک بُعد مهم حاکم بر رواب��ط هند- ایران که 
م��ورد توج��ه خاص و از اولویت های برنامه ای مقامات ارش��د دو 
کش��ور اس��ت. تغییر پیکان رشد اقتصادی جهان به سمت آسیا را 
می توان یکی از جنبه های مربوط به این امر دانس��ت. وی ادامه 
داد: کریدور حمل و نقل بین المللی شمال- جنوب فرصتی تاریخی 
را در راس��تای تعمیق روابط و ارتباطات با همس��ایگانمان فراهم 
می کند. همانطور که به خوبی می دانید، ایجاد ارتباط و پیوستگی 
ب��ه منزل��ه یک نیروی محرکه مهم و حیاتی برای تحقق اهداف 
رشد و توسعه عمل می کند؛ هر چند نبود زیرساخت های اساسی 
معضلی است که بایستی مرتفع شود. وی همچنین تصریح کرد: 
به لحاظ مفهومی، کریدور حمل ونقل بین المللی شمال- جنوب 
یک مسیر ترانزیت چندوجهی است که در آن، ایران نقش نقطه 
اتکا و اهرم اصلی را بازی می کند. این مسیر اقتصاد های مهمی از 
جمله هند، اتحادیه آ سه آن و آسیای شرقی را به آسیای مرکزی، 
قفقاز، روس��یه و اروپای ش��رقی پیوند می زند. درحال حاضر ۱۳ 
کشور عضو کریدور حمل و نقل بین المللی شمال-جنوب هستند 
و کش��ور های بیش��تری ابراز تمایل خود را نس��بت به عضو شدن 

نشان داده اند.
س��فیر هند در ایران با اش��اره به این که کریدور حمل و نقل بین 
المللی شمال-جنوب با تکیه بر موقعیت جغرافیایی استراتژیک 
ایران، آسیای جنوبی با آسیای مرکزی و اروپا بهم متصل می کند، 
اضافه کرد: بهره گیری از این کریدور، کاهش ۳۰ درصدی هزینه 

و همچنین کاهش زمان ترانزیت از  6۰ روز به تقریباً نصف را به 
نمایش گذاشته است. در ذکر مزایای کریدور حمل و نقل بین المللی 
شمال- جنوب، فراتر از رشد تجارت و ترانزیت دوجانبه، باید به 
تقویت ارزش افزایی و ایجاد پتانس��یل صادرات مجدد از تمامی 
کشور ها از جمله ایران از طریق این کریدور اشاره کرد. دارمندرا 
در ادام��ه ب��ا یادآوری این که از همان ابتدا، ش��ناخت دوجانبه ای 
در باالترین س��طوح اجرایی دو کش��ور نس��بت به وجود پتانسیل 
ق��وی کری��دور حمل و نقل بین المللی ش��مال- جنوب و اهمیت 
همکاری مشترک برای بالفعل شدن این پتانسیل بالقوه، وجود 
داشته است، بیان کرد: هند و ایران از اعضای بسیار مهم و موثر 
کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب هستند و همکاری 

متقابل برای توسعه بندرشهید بهشتی چابهار سبب تقویت کریدور 
خواهد شد.در نشست اخیر هند-آسیای مرکزی،  »نارندرا مودی« 
نخس��ت وزیر هند، کش��ور های آسیای مرکزی را به همکاری با 
هند در راستای بهره گیری از پتانسیل ارتباط و پیوستگی که بندر 
چابهار ایران و کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب فراهم 
می کند، فراخواند. وی با یادآوری این که نخست وزیر هند پیشنهاد 
تشکیل یک کارگروه در بندر چابهار را مطرح کرد که تاکنون دو دور 
جلسات سه جانبه بین هند، ایران و ازبکستان حول محور استفاده 
مشترک از بندر چابهار برگزار شده است، اظهار کرد: هند و دیگر 
کشور های عضو کریدور بین المللی حمل و نقل شمال-جنوب از 
کنوانس��یون گمرکی س��ازمان ملل در خصوص حمل بین المللی 

کاال ه��ا در چارچوب کنوانس��یون تی��ر )TIR( پیروی می کنند و 
همچنین به دنبال ایجاد زیرساخت ضروری برای بنادر به موازات 
کریدور بین المللی حمل ونقل شمال- جنوب جهت فعالیت کردن 

تحت چارچوب کنوانسیون تیر )TIR( هستند.
به گفته س��فیر هند در ایران، یکی از ویژگی هایی که با ارزش و 
درخور توجه است، انعطاف پذیری و سازگاری پذیری نهفته در 
ذات کریدور بین المللی حمل و نقل ش��مال-جنوب است که این 
اجازه را به کریدور می دهد تا واقعیت های ژئوپلیتیکی، اقتصادی 
و تجاری متغیر را بررس��ی و درعین حال در راس��تای به حداقل 
رس��اندن اختالالت زنجیره عرضه تالش و تقال کند. وی ادامه 
داد: نباید کریدور بین المللی حمل و نقل کریدور ش��مال-جنوب 
را مج��زا از بقی��ه در نظ��ر گرفت، خوش��بختانه درک و همچنین 
تمایل زیادی بین اعضا برای هم افزایی و اش��تراک مس��اعی این 
کریدور با کریدور های منطقه ای دیگر مانند توافق عش��ق آباد و 
توافق س��ه جانبه چابهار وجود دارد. دارمندرا تاکید کرد: یکی از 
حوزه های همکاری که احساس می کنم مورد توجه کمتری قرار 
گرفته اس��ت، توس��عه هاب های جدید ارزش افزایی و تلفیق بهتر 
هاب های موجود در کنار مسیر های ترانزیت بین 2 کشور است. 
با این وجود این روند در حال تغییر است، همانطور که کشور هایی 
مانند آذربایجان تمایل زیادی نسبت به توسعه تولید و هاب های 

لجستیک برای ترانزیت از خود نشان می دهند.
سفیر هند در جمهوری اسالمی ایران بیان کرد: در زمان حاضر 
کریدور  ش��مال- جنوب ۳ مس��یر جدا از هم غرب دریای خزر از 
طریق منطقه قفقاز، از میان دریای خزر و  ش��رق دریای خزر از 
طریق آسیای مرکزی و افغانستان دارد. نخستین ترانزیت تجاری 
مستقیم کارگو از روسیه به هند با استفاده از یک بارنامه یک طرفه 

در ماه ژوئن سال جاری انجام شد .

عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس، گفت: بذرپاش با مدیریت اس��تراتژیک می تواند از عهده راهبری بر باالترین س��طح وزارت راه و شهرس��ازی 
برآید. علی بابایی کارنامی در گفتگو با خانه ملت گفت: طبیعتا اگر به مدیران جوان با توانایی باال کارها س��پرده ش��ود برای کش��ور منافع دارد از 
نظر من اگر به وزیر پیش��نهادی مس��ئولیت دهیم توان اجرای کار را در وزرات راه و شهرس��ازی دارد و می تواند نتایج مثبت به همراه داش��ته باش��د. 
قدرت مدیریت بذرپاش باال اس��ت و یکی از وزرای موفق خواهد بود. عضو کمیس��یون اجتماعی مجلس با تاکید براینکه وزیر پیش��نهادی راه و 
شهرسازی بر مشکالت کشور اشراف کامل دارد، ادامه داد: در عمر باقی مانده دولت سیزدهم که وقتی برای فکر کردن و بررسی کردن نداریم، 

بذرپاش با مدیریت استراتژیک می تواند از عهده راهبری بر باالترین سطح وزارت راه و شهرسازی برآید. 

نایب رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: وضعیت بخش مسکن مناسب نیست و طبیعتا باید از ظرفیت وزیری توانمند برای 
تحول در بخش مسکن استفاده شود، بذرپاش از مدیران موفق کشور محسوب می شود و هرکجا که مسئولیتی را بر عهده گرفته، موفق بوده است. 
محمدرضا میرتاج الدینی در گفتگو با خانه ملت، با اش��اره به معرفی بذرپاش برای تصدی وزارت راه و شهرس��ازی، گفت: باید پذیرفت وضعیت 
بخش مسکن مناسب نیست و باید از ظرفیت وزیری توانمند برای تحول در بخش مسکن استفاده شود. وی ادامه داد: بذرپاش از مدیران موفق 
کشور محسوب می شود و هرکجا که مسئولیتی را برعهده گرفته، موفق بوده است. این نماینده مجلس ادامه داد: پیش بینی می شود از آنجایی 

که نمایندگان شناختی از عملکرد بذرپاش دارند در زمان ارائه برنامه به مجلس، می تواند نمایندگان را برای دریافت رای اعتماد قانع کند.  

وضعیت مسکن کشور باید متحول شودامکان رفع مشکالت وزارت راه و شهر سازی با مدیریت استراتژیک

 ۱۷۰۰ واحد خانه سازمانی
 به فروش رسیده است

سرپرس��ت س��ازمان ملی زمین و مس��کن، تس��ریع در الحاق 
اراضی موجود در حریم ش��هرها و تصویب س��اخت ش��هرک ها 
را مهم تری��ن راه��کار برای تامین اراضی مورد نیاز نهضت ملی 
مس��کن دانس��ت. به گزارش وزارت راه وشهر سازی؛ ارسالن 
مالک��ی درب��اره راهکارهای در پیش گرفته ش��ده برای تأمین 
اراضی مورد نیاز طرح نهضت ملی مس��کن گفت: مهم ترین و 
تاثیرگذارترین روش های تأمین زمین، الحاق اراضی شناسایی 
ش��ده در حریم ش��هرها و تصویب ساخت شهرک ها است. وی 
خاطرنش��ان کرد: در حال حاضر ۳2 هزار و ۷۴۸ هکتار زمین 
در حریم ش��هرها شناس��ایی ش��ده و در مرحله الحاق قرار دارند 
که رقم قابل توجهی اس��ت. سرپرس��ت س��ازمان ملی زمین و 
مسکن همچنین به شناسایی ۴۷ هزار و ۳۴۳ هکتار زمین برای 
احداث و بارگذاری شهرک اشاره کرد و گفت: ۸ شهرک برای 
احداث در کارگروه ها در حال بررس��ی اس��ت. وی خاطرنش��ان 
کرد: در صورت تس��ریع در الحاق زمین ها و تصویب س��اخت 
ش��هرک ها مجموعًا بیش از ۸۰ هزار هکتار به اراضی نهضت 
ملی مس��کن اضافه می ش��ود و حتی اگر ۵۰ درصد این اراضی 
نیز محقق شود، رقم تاثیرگذاری است. سرپرست سازمان ملی 
زمی��ن و مس��کن گفت: با وجود هم��ه چالش ها تا کنون حدود 
۱۷۰۰ واحد مس��کونی توس��ط سازمان ملی زمین و مسکن به 

فروش رسیده است.

 حل گره نوسازی ناوگان حمل و نقلی
 با حضور بخش خصوصی

رئیس کمیس��یون عمران مجلس با اش��اره به فرسودگی ناوگان 
حمل و نقلی کش��ور گف�ت: دولت از ظرفیت بخش خصوصی 
برای نوس��ازی ناوگان حمل و هوایی اس��تفاده کند. محمدرضا 
رضایی کوچی در گفتگو با خانه ملت، با اش��اره به فرس��ودگی 
ن��اوگان حم��ل و نقل زمینی، هوایی و ریلی کش��ور گفت: برای 
نوسازی ناوگان های حمل و نقلی کشور حتما باید از ظرفیت های 
غیر دولتی اس��تفاده کنیم. هم اکنون تمامی بار بر دوش دولت 
بوده که امکانات و منابع مالی بس��یار محدودی دارد. لذا تاکنون 
در امر نوسازی موفق نبودیم. این نماینده مجلس گفت: از وزیر 
جدید انتظار داریم مدیرانی با چنین تفکری را به کارگیری کند. 

گروه نفت و انرژی: مدیر اكتش�اف ش�ركت ملی نفت ایران از 
كشف مخزن جدید نفتی در جنوب غرب ایران خبر داد و گفت: 
با استفاده از روش های جدید اكتشاف نفت توسط شركت های 
دانش بنيان در جنوب غربی كشور مخازن نفتی جدیدی كشف 
شده است. مهدی فکور روز گذشته در نشست خبری با بيان 
اینکه در یک س�ال گذش�ته اقداماتی در اكتش�اف نفت و گاز 
انجام ش�ده اس�ت، اظهار كرد: بر اساس مطالعات سازمان های 
بين المللی، در آینده سه  كشور ایران، روسيه و عراق بيشترین 
اكتشافات را خواهند داشت و اكتشاف سایر كشورهای منطقه 
به پایان می رسد. وی با بيان اینکه حوزه های رسوبی در جنوب 
زاگرس هستند، ایران و عراق باالترین پتانسيل كشف نفت و 
گاز را خواهند داشت، گفت: حجم هيدروكربوری كه برای ایران 

در نظر گرفته  شده معادل 16 ميليارد بشکه است.
مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران  با بیان اینکه ۱۴ بلوک 
اکتشافی در ایران تعریف شده است، گفت: با وجود مجوزهای 
الزم، به دلیل تحریم، هیچ بلوکی واگذار نشده و سرمایه گذاری 
ص��ورت نگرفته اس��ت ام��ا یکی از بلوک های دریایی توس��ط 
متخصصان ایرانی، طراحی شده و در آستانه عقد قرارداد است. 
فک��ور ب��ا بی��ان اینکه حجم این بلوک ۳۰ تی س��ی اف و معادل 
مخزن خانگیران اس��ت، اظهار کرد: این مس��اله در خلیج فارس 
جهش بزرگی در صنایع ایجاد خواهد کرد. وی ادامه داد: با یک 
کشور آسیایی و ۵ کشور اروپایی وارد همکاری شدیم و در برخی 
پروژه های تحقیقاتی با این کشورها فعالیت می کنیم. به گفته 
مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران اولین پروژه که بکر است 
و طراحی آن توسط یک شرکت دانش بنیان انجام شده، پروژه 
ژئوش��یمیایی س��طحی است، در این روش باکتری های خاصی 

که در نفت وجود دارد مورد بررسی قرار می گیرد.
فکور با بیان اینکه راستی آزمایی این پروژه با لرزه نگاری انجام 

می ش��ود، اظهار کرد: در ش��مال کشور مخازن گازی شناسایی 
خواهد ش��د و در جنوب غربی نیز مخازن نفتی کش��ف ش��ده، 
روش دومی که انجام شده روش ژئوبوتانی است که بر اساس 
گیاهان روی زمین و باکتری موجود در آن، شناسایی گاز بوتان 
در زیر زمین را امکان پذیر می کند و حفاری های اکتش��افی با 
دقت باالتری انجام می ش��ود و با اولین حفاری به مخزن می 
رس��یم. به گفته وی اکنون دس��تگاه ها در کش��ور موجود است و 
یک شرکت دانش بنیان ایرانی با همکاری یکی از دانشگاه های 
کش��ور تا انتهای س��ال ۱۴۰2 اولین چاه اکتش��افی را با استفاده 

از این اطالعات حفاری می کند. مدیر اکتش��اف ش��رکت ملی 
نفت ایران با بیان اینکه تا کنون اکتشافات بالغ بر ۹۵ درصد از 
منابع کش��ف ش��ده تله های طاقدیسی است و تله های چینه ای 
در ایران تجربه نش��ده و یا بس��یار اندک بوده اس��ت، اظهار کرد: 
با اقدامات انجام ش��ده در دش��ت آبادان و همچنین شمال شرق 
کشور به موفقیت هایی در تله های چینه ای و ترکیبی رسیده ایم 
و با حفاری هایی که انجام خواهد ش��د، مخازن جدیدی کش��ف 

می شود.
فکور با اش��اره به بررس��ی ۱۰ درصد از مس��احت ایران به روش 

مغناطیس سنجی هوایی، گفت: مغناطیس سنجی هوایی توسط 
هواپیما تا اعماق ۷۰۰۰ متر زیر زمین بررسی و تغییرات رسوبی 
زیر زمین شناس��ایی می ش��ود، این کار برای اولین بار در ایران 
توس��ط هواپیماهای س��بک انجام شده است. وی با بیان اینکه 
قطعات هواپیما جدا ش��ده و تجهیزات مورد نیاز روی آن نصب 
شد و سپس این هواپیما مونتاژ و مورد تایید سازمان هواپیمایی 
برای پرواز رسیده است، گفت: ۱۷۵ هزار کیلومتر از خاک ایران 
با این هواپیما بررسی خواهد شد، یک دهم مساحت ایران قرار 
اس��ت ب��ه این صورت موردمطالعه ق��رار گیرد. این روش زمان 
پروژه ه��ای اکتش��افی را ب��ه حداقل کاه��ش خواهد داد. وی با 
تاکید بر اینکه اکنون با ۴ کش��ور برای مطالعات اکتش��افی وارد 
همکاری ش��ده ایم، گفت: به طور مثال با کش��ور تاجیکس��تان 
وارد مذاکره ش��ده ایم. این مقام مس��ئول در وزرات نفت با بیان 
اینکه در سال گذشته ۸۰۰۰ میلیارد تومان و ۳6۰ میلیون یورو 
مناقصه انجام ش��ده اس��ت، گفت: قراردادهای جاری در س��ال 
گذش��ته 2۷۷۳ میلیارد تومان و 2۱۵ میلیون یورو بوده و حجم 
مناقص��ات و قرارداده��ای ج��اری در مجموع معادل ۱۰ هزار و 
۷۰۰ میلیارد تومان و ۵۷۵ میلیون یورو بوده است که عدد بسیار 
باالیی اس��ت. مدیر اکتش��اف شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر 
اینکه برای اولین بار اکتش��اف در بودجه بندی حفاری دومین 
بودج��ه را بع��د از مناطق نفتخیز جنوب اخذ کرده ایم که 2۴۴۰ 
میلیارد تومان بوده که ۱۵ درصد افزایش داش��ته اس��ت، اظهار 
کرد: تخصیص بودجه سرمایه اکتشاف ۳۳ درصد نسبت به دوره 
مش��ابه س��ال قبل افزایش داش��ته و جذب بودجه نیز ۳۱ درصد 
بیشتر بوده است که نشان می دهد حجم عملیات افزایش یافته 
اس��ت. فکور با بیان اینکه در بعد اکتش��اف در خلیج فارس از 
کش��ورهای منطقه عقب هس��تیم، گفت: لرزه نگاری دو بعدی 

در خلیج فارس به ۱۵۰۰ کیلومتر می رسد.  

مدیر اکتشاف شرکت ملی نفت ایران خبر داد

کشف مخازن جدید نفتی در جنوب غرب ایران

مجموع کل ناوگان عملیاتی هما ۵۵ هواپیما است
گروه راه و مس�کن: ش��رکت هما که حامل پرچم جمهوری اس��المی ایران است می تواند با 
خروج از لیست واگذاری و پرداخت مطالبات سنواتی آن توسط دولت و تعیین تکلیف نهایی 
صندوق بازنشستگان شرکت به سود دهی مناسبی دست یابد. به گزارش ایلنا، مهدی نورایی، 
مشاور حقوقی وزیر و رئیس مرکز امور مجامع و نظارت بر قراردادها و نماینده تام االختیار وزیر 
در مجامع عمومی شرکت ها در خصوص عملکرد شرکت هما در سال گذشته گفت: ضریب 
ظرفیت مس��افر داخلی ش��رکت در س��ال جاری با چهار درصد افزایش به 6۵ درصد رس��یده 

که در بخش خارجی با ۴۰ درصد افزایش به 6۴.۴ رسیده است لذا این آمار نشاندهنده رشد 
بسیار زیاد شرکت در سال گذشته در بخش پروازهای خارجی است. وی با اعالم رشد 2۳۹ 
درصدی تعداد مسافر خارجی مولد درآمد اظهار داشت: در این بخش صندلی های عرضه 
شده نیز ۱۳۵ درصد افزایش داشته است. نورایی با اشاره به افزایش 6۰ درصدی پروازهای 
بین المللی تصریح کرد: به نکته حائز اهمیت در این بخش این می تواند باشد حدود 2۰۰ 
هزار صندلی غیرمولد درآمد در پروازهای خارجی داشته است. وی ادامه داد: در پروازهای 

داخلی، تعداد مس��افر حمل ش��ده مولد درآمد، 26 درصد در س��ال ۱۴۰۰ کاهش داشته که با 
توجه به آثار و تبعات ناشی از وضعیت کرونا منطقی است. تعداد کل صندلی عرضه شده نیز 
2۷ درصد کاهش یافته و تعداد کل پروازها نیز با 2۱ درصد کاهش همراه بوده است. نورایی 
در ادامه با بیان اینکه میزان پست حمل شده نیز 2۵ درصد در سال مورد نظر افزایش داشته 
است، بیان داشت: وضعیت حمل بار و پست در بخش خارجی با کاهش مواجه بوده است و 

۳۵ درصد میزان پست حمل شده در سال مورد نظر کاهش یافته است.
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همزمان با جام جهانی 2۰22 قطر؛
 منطقه فرهنگی و گردشگری

 عباس آباد میزبان مسابقات فوتسال بانوان 
»جام ریحانه«

 قرعه کش��ی اولین دوره مس��ابقات »جام ریحانه« بزرگداشت 
»ش��هیده محبوب��ه دان��ش« ب��ه میزبانی منطق��ه فرهنگی و 
گردش��گری عباس آباد در بوس��تان »بهش��ت مادران« برگزار 

شد. 
 ب��ه گ��زارش تجارت ب��ه نقل از روابط عمومی منطقه فرهنگی 
و گردش��گری عباس آباد؛ این مراس��م با حضور منصورالسادات 
هاش��می، نایب رئیس بانوان هیات فوتبال اس��تان تهران، رویا 
دانش��ور مدیر بوس��تان »بهش��ت مادران«، خانم ها شجاعی و 
امیر شقاقی سرپرستان فنی این دوره از مسابقات و سرپرستان 

تیم های شرکت کننده برگزار شد.
 همزم��ان ب��ا برگ��زاری مس��ابقات ج��ام جهان��ی 2۰22 قطر 
بوس��تان بهش��ت مادران واقع در منطقه فرهنگی و گردشگری 
 عباس آب��اد با مش��ارکت هیات فوتبال اس��تان ته��ران رقابت
 فوتس��ال بان��وان ب��ا عن��وان »ج��ام ریحان��ه« را ۱۷ آذرم��اه 
 ۱۴۰۱ ب��ا حض��ور 2۴ تی��م در 6 گ��روه ۴ تیم��ی اس��تارت

 خواهد زد . 
 گفتنی اس��ت؛ توس��عه ورزش بانوان، زمینه حضور حداقل هزار 
نفر از بانوان ورزش��کار و هوادار در بوس��تان »بهشت مادران«، 
شبکه سازی، ایجاد برنامه های ساختاری در حوزه ورزش بانوان، 
ایجاد ش��بکه مخاطبان وفادار، ضرورت نام واره س��ازی و ایجاد 
نش��اط اجتماعی در حوزه بانوان ورزش��کار از مهم ترین اهداف 

این مسابقات است. 
 بان��وان عالقمن��د برای تماش��ای این مس��ابقات می توانند در 
روزه��ای برگ��زاری که متعاقبا اعالم خواهد ش��د به بوس��تان 
»بهشت مادران« واقع در بزرگراه شهید حقانی، ابتدای خیابان 

کاویان، باشگاه شهید محبوبه دانش مراجعه کنند.

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

اجرای استانداردهای 8۵ گانه تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارندقانون کاهش حقوق گمرکی مواد اولیه ابالغ شد
مدیرکل دفتر واردات از ابالغ قانون الحاق یک جزء به تبصره ۷ قانون بئدجه سال 
۱۴۰۱ خبر داد. علی وکیلی در گفتگو با ایسنا، با اشاره به احکام قانون بودجه سال 
جاری اظهار کرد: از تاریخ ابالغ این قانون نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، 
اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات به یک درصد تقلیل می یابد. وی ادامه داد: در 
این راستا دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت کارپوشه 
اس��کل حاوی فهرس��ت )۳۳۹2( ردیف تعرفه های مربوط به موارد مذکور را ارس��ال 
کرده است. بدیهی است کاالهای اظهار یا ترخیص شده از سوم آبان ماه سال جاری 

به بعد در صورت وجود در فهرست مذکور مشمول مقررات این قانون خواهند بود. براساس این گزارش، اوایل تیرماه 
وزیر صمت طی نامه ای به رئیس جمهوری با بیان اینکه افزایش نرخ مبنای محاسبه تعرفه، افزایش مضاعف مالیات 
ب��ر ارزش اف��زوده کااله��ای واردات��ی را در پی داش��ته که در مجموع باعث افزایش هزینه های تولید، افزایش قاچاق، 
افزایش نیاز به نقدینگی، کاهش تولید و افزایش تورم خواهد ش��د، خواس��تار کاهش حقوق گمرکی برای مواد اولیه، 
واسطه ای، اجزا، قطعات، ماشین آالت و تجهیزات که با احتساب سود بازرگانی، حقوق ورودی آنها حداکثر ۱۰ درصد 
بوده به یک درصد شد. اواخر مهرماه نیز الیحه کاهش »نرخ حقوق گمرکی مواد اولیه، واسطه ای، اجزاء و قطعات و 

ماشین آالت و تجهیزات« به یک درصد به تایید شورای نگهبان رسید.

امیرحسن کاکایی، عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت در گفتگو با خبرخودرو 
استاندارد یورو ۵ را آخرین استاندارد آالیندگی الزامی برای خودروهای داخلی دانست 
که در حال حاضر بر روی تمامی تولیدات اعمال می ش��ود و در ادامه اظهار داش��ت: 
استانداردهای ۸۵ گانه از قوانین استانداردی کشورهای اروپایی اخذ شده و عمده ترین 
بخش این قانون با استاندارد ایمنی که ایمنی عابر پیاده از جمله آنهاست، در ارتباط 
است. وی درخصوص الزام سازمان ملی استاندارد بر اجرای استانداردهای ۸۵ گانه 
در یک مهلت زمان س��ه ماهه در صورتی که خودروس��ازان این الزام را س��ختگیرانه 

و یا اجرای فوری آن را غیرممکن می دانند، بیان کرد: خودروسازان داخلی قادر به رعایت تمامی استانداردهای جدید 
هستند. کاکایی ادامه داد: خودروسازان داخلی تمامی استانداردها را برای خودروهای جدید صادراتی رعایت می کنند 
و مشکلی در این ارتباط وجود ندارد و حتما قیمت آن را نیز در بازار می پردازند. مشکل اصلی در بازار داخلی است که 
خودروهای جدید داخلی به دلیل برخورداری از تکنولوژی جدید قیمت باالتری خواهد داشت. این کارشناس صنعت 
خودرو ادامه داد: خودروسازان داخلی تمامی استانداردها را برای خودروهای جدید صادراتی رعایت می کنند و مشکلی 
در این ارتباط وجود ندارد و حتما قیمت آن را نیز در بازار می پردازند. مشکل اصلی در بازار داخلی است که خودروهای 

جدید داخلی به دلیل برخورداری از تکنولوژی جدید قیمت باالتری خواهد داشت.

گروه صنعت و تجارت: مركز پژوهش های اتاق ایران از رسيدن 
شامخ اقتصاد به 47.۳9 واحد خبر داده كه 2.8 واحد كمتر از 
مهرماه است. افت این شاخص بيش از هر چيز نتيجه كاهش 
ميزان فعاليت های ناش�ی از ركود در بخش های س�اختمان، 
خدمات و كش�اورزی اس�ت. براس�اس آخرین گزارش مركز 
پژوهش های اتاق ایران، شاخص مدیران خرید )تعدیل فصلی 
نشده( برای كل اقتصاد در آبان ماه به رقم 47.۳9 واحد رسيده 
كه 2.8 واحد كمتر از ش�امخ مهرماه اس�ت. با این ميزان افت، 
ش�اخص آبان م�اه به كمتر از 50 واحد ن�زول كرده و درواقع از 
كاهش ميزان فعاليت های كسب وكارها و افزایش ركود دارد. 
در ای�ن م�اه به ج�ز مؤلفه س�رعت انجام و تحویل س�فارش و 
موجودی مواد اوليه یا لوازم خریداری ش�ده س�ایر مؤلفه های 
اصلی كمتر از 50 ثبت شده اند. طبق این گزارش، شاخص ميزان 
فعاليت های كسب وكار در آبان ماه به واسطه ركود فعاليت در 
بخش های ساختمان و خدمات و كشاورزی به كمترین ميزان 
15 ماه اخير )به غيراز فروردین ماه( رس�يده و ش�اخص ميزان 
سفارشات جدید مشتریان نيز برای دومين ماه پياپی و با شيب 

بيشتری افت كرده است.
همچنین در آبان ماه ش��اخص میزان صادرات کاال یا خدمات 
برای پنجمین ماه پیاپی کاهشی بوده و شاخص میزان فروش 
کاالها و خدمات نیز برای دومین ماه پیاپی افت کرده است. در 
آبان ماه، ش��رایط بخش صنعت باوجود اثرپذیری فعالیت های 
این بخش از تحوالت اقتصاد کالن، اندکی مس��اعدتر بوده و 
فعالیت های صنعتی با رش��د بس��یار اندک روبرو بوده اند؛ هرچند 
در این بخش نیز ش��اخص موجودی مواد اولیه خریداری ش��ده 
برای چهارمین ماه پیاپی کاهش��ی بوده و هم زمان ش��اخص 
میزان سفارش��ات جدید مش��تریان نیز برای دومین ماه پیاپی 
کاهش��ی و البته با ش��دتی کمتر، افت کرده اس��ت. ضمن اینکه 
در آبان ماه، ش��اخص میزان فروش محصوالت بخش صنعت 
نیز برای پنجمین ماه پیاپی همچنان زیر ۵۰ ثبت ش��ده؛ اما در 

مقایسه با مهرماه با شدت کمتری کاهشی است.
طبق نظرس��نجی انجام ش��ده از بنگاه های اقتصادی کش��ور، 
ش��اخص مدیران خرید )تعدیل فصلی نش��ده( برای کل اقتصاد 
ایران در آبان ماه ۴۷.۳۹ محاس��به ش��ده اس��ت و در مقایس��ه با 
ماه قبل کاهش در میزان فعالیت های کس��ب وکارها و رکود را 
نش��ان می دهد. در این ماه به جز مؤلفه س��رعت انجام و تحویل 
س��فارش و موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری ش��ده س��ایر 
مؤلفه های اصلی کمتر از ۵۰ بوده اند. شاخص میزان فعالیت های 
کسب وکار در آبان ماه )۴6.2۴( کاهش داشته و از شهریورماه 
۱۴۰۰ ب��ه کمتری��ن میزان ۱۵ م��اه اخیر )به غیراز فروردین ماه( 
رس��یده اس��ت. کاهش میزان فعالیت ها ناشی از رکود در بخش 
س��اختمان و خدمات و کش��اورزی بوده اس��ت. شاخص میزان 

سفارش��ات جدید مش��تریان در آبان ماه )۴۳.۹۱( برای دومین 
ماه پیاپی و با ش��یب بیش��تری کاهش داشته است. این شاخص 
در هر سه بخش کاهش داشته اما بیشترین کاهش را در بخش 

خدمات و کشاورزی ثبت کرده است.
ش��اخص قیم��ت خرید مواد اولیه و ل��وازم موردنیاز )۷۸.۴۹( با 
ش��یب بیش��تری نسبت به ماه قبل افزایش داشته و به باالترین 
مقدار ۵ ماهه خود از خردادماه رسیده است و بیشترین افزایش 
شاخص در بخش خدمات و کشاورزی بوده است. این در حالی 
اس��ت که ش��اخص قیمت فروش محصوالت )۵۵.۴۷( با شیب 
کمتری نسبت به ماه قبل افزایش داشته است. بر اساس گزارش 
مرکز آمار ایران از شاخص قیمت مصرف کننده در آبان نرخ تورم 
نقطه ای آبان ماه ۱۴۰۱ در مقایسه با ماه قبل ۰.۵ واحد درصد 

کاهش یافته است. نرخ تورم نقطه ای گروه عمده »خوراکی ها، 
آش��امیدنی ها و دخانیات« با کاهش ۳ واحد درصدی به 6۷.۷ 
درص��د و گ��روه »کااله��ای غیرخوراکی و خدمات« با افزایش 
۰.۸ واحد درصدی به ۳6.۹ درصد رسیده است. شاخص میزان 
ص��ادرات کاال ی��ا خدم��ات در آبان ماه )۴۵.6۹( همچنان برای 
پنجمین ماه پیاپی کاهش��ی اس��ت و در آبان با ش��دت بیشتری 

نسبت به ماه قبل کاهش داشته است.
ش��اخص میزان فروش کاالها یا خدمات در آبان ماه )۴۸.2۱( 
برای دومین ماه پیاپی در رکود بوده اما ش��دت کاهش کمتری 
را نس��بت به ماه قبل ثبت کرده اس��ت. این ش��اخص در بخش 
خدمات و کشاورزی و صنعت با کاهش همراه بوده اما فعاالن 
بخش ساختمان افزایش فروش را به ثبت رسانده اند. شاخص 
انتظ��ارات در ارتب��اط ب��ا میزان فعالیت اقتص��ادی در ماه آینده 
)۵2.62( در مقایس��ه با ماه قبل با ش��دت بسیار کمتری افزایش 
داشته است. علی رغم انتظارات خوش بینانه به بهبود فعالیت ها 
در بخش صنعت، فعاالن اقتصادی در بخش ساختمان، انتظار 
کاهش ش��دید فعالیت ها را در آذرماه دارند. به طورکلی در آبان 
ماه شرکت ها همچنان با کاهش شدید تقاضا به ویژه در بخش 
خدمات و کش��اورزی و کاهش در میزان فروش روبرو هس��تند. 
همانند ماه قبل کمبود نقدینگی و اتفاقات اخیر کش��ور در این 
روند کاهش��ی تأثیرگذار بوده اس��ت. از س��وی دیگر روند صعود 
نرخ ارز با توجه به کمبود قدرت خرید مشتریان شرایط را برای 
فعاالن اقتصادی مش��کل می کند. بر اس��اس داده های به دست 
آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت 
)تعدیل فصلی نش��ده( در آبان ماه عدد ۵2.۴۹ به دس��ت آمده 
است، که نشان می دهد فعالیت های بخش صنعت با رشد بسیار 
اندکی روبرو بودند که شیب آن نسبت به مهرماه اندکی افزایش 
داشته است. در آبان همه مؤلفه های اصلی شامخ بخش صنعت 
به غیراز میزان سفارشات جدید مشتریان و موجودی مواد اولیه 

عدد بیشتر از ۵۰ را ثبت کرده اند. 

شامخ اقتصاد ایران در آبان ماه به ۴7.39 واحد رسید

افت شامخ در سایه رکود

سازمان ثبت اسناد و امالک کشور  
حوزه ثبت ملک ناحیه یک رش��ت هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتي اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي 
آگه��ي موض��وع م��اده ۳ قان��ون و م��اده ۱۳ آئی��ن نام��ه قانون تعیی��ن تکلیف 
وضعیت ثبتي و اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي برابر راي ش��ماره 
۱۴۰۱6۰۳۱۸۰۰۱۰۰۱۹۳۵ م��ورخ  ۱۴. ۰۸. ۱۴۰۱ هی��ات موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي مستقر در واحد 
ثبت��ي ح��وزه ملک ناحیه یک رش��ت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
عزیز اله سیاحی ماسوله به شماره شناسنامه ۱۹6۷ کد ملی 26۷۸۹۸2۸66 صادره 
از صومعه س��را فرزند یعقوبعلی در شش��دانگ عرصه یک باب خانه و محوطه به 
مساحت ۳۸ . ۱۴2 مترمربع به شماره پالک فرعی ۱22۵ از پالک شماره ۹ الی 
۱2 فرعی از اصلی 2۸۳۸ واقع در بخش یک گیالن حوزه ثبت ملک ناحیه یک 
رش��ت به نام مالک رس��می اولیه بانو پروین پاچ و غیره احراز مالکیت متقاضی 
نس��بت به ملک مورد تقاضا و انتقال ملک از مالک رس��می به متقاضی محرز 
گردی��ده اس��ت،لذا ب��ه منظور اطالع عموم مرات��ب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۸۱۷
تاریخ انتشار نوبت اول: ۰۱. ۰۹. ۱۴۰۱ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱6. ۰۹. ۱۴۰۱

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

آگهی  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد 
سند رسمی مستقر در واحد ثبتی دهگالن

۱-       بهروز عزتی فرزند ابراهیم ش ش ۹2۹ کد ملی ۵۵۸۹۵۳۰۸۷۳ صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۴2/۵ مترمربع از پالک ۵۴ 
اصلی واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی محمود رحیمی دهگالن
2-       صباح محمدی بلبان آباد فرزند صدیق ش ش ۴۹۱۹ کد ملی ۵۵۸۹2۹۳۵6۱ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۹2/۴ از پالک ۵۴ اصلی 
واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی 

نصرت اله غفوری
۳-       احمد محمدی فرزند حسن ش ش ۴۹۰ کد ملی ۳۸۰۰2۴۱۳۰۷صادره 
قروه در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۸6/۸6 مترمربع از پالک ۵۴ 
اصلی واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک 

رسمی کا که مراد مبارکی
۴-       امجد محمدی فرزند محمد ش��ریف ش ش ۱ کد ملی ۵۵۸۹۸۳۹2۴6 
صادره دهگالن در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت ۱۱۴/2۰ مترمربع از 
پالک ۸۷ اصلی واقع در قریه حس��ینی بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از 

مالک رسمی فرج اله امیری حسینی
۵-       صالح حمیدی گمه دره فرزند حبیب اهلل ش ش ۴۳۹ کد ملی ۵۵۸۸۹۵6۰۵2 
صادره دهگالن در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ۷۵/۸۰ مترمربع از پالک 
۵۴ اصلی واقع در شهرس��تان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از 

مالک رسمی ناصر محمدیان
6-       خانم اشرفی صادقی فرزند محمد صادق ش ش 2۴۹ کد ملی ۳۸۰۰۰۸۰۹۸2 
صادره قروه در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت ۱2۱/۵ 

مترمربع از پالک ۵۴ اصلی واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان 
خریداری از مالک رسمی محمد رحیم رحیمی دهگالن

۷-       محمد خالد صادقی فرزند محمد رئوف ش ش ۳۳۱ کد ملی ۳۸۰۰۰۸۱۸22 
صادره قروه در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک باب خانه به مساحت ۱2۱/۵ 
مترمربع از پالک ۵۴ اصلی واقع در شهرستان دهگالن بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی محمد رحیم رحیمی دهگالن
۸-       خلی��ل مبارک��ی فرزن��د ابراهی��م ش ش – کد ملی ۵۵۸۰۰۱۹۳۳۵ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۷۳۹۷ مترمربع 
از پالک ۵۰ اصلی واقع در قریه س��عید آباد بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری 

از مالک رسمی احمد سعیدی
۹-       خانم بتول وکیلی فرزند محمد ش ش ۴ کد ملی ۵۵۸۹۸2۳۱۵۳ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 26۵۱۸ مترمربع 
از پالک ۳۷ اصلی واقع در قریه نبی آباد بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از 

مالک رسمی آقایان محمد و ملک محمد شهرتین وکیلی
۱۰-    محم��د محم��دی س��راب فرزن��د ش��اه محم��د ش ش 2۰۷۷۷ ک��د ملی 
۳۷۳۰2۰6۰۳6 صادره س��نندج در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به 
مس��احت ۵22۴6 مترمربع از پالک ۹۹ اصلی واقع در قریه س��راب حاجی پمق 

بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی  شاه محمد محمدی
۱۱-    پوری��ا جوانم��ردی فرزن��د اقبال ش ش – کد ملی ۵۵۸۰۰۸۴۱۱۰ صادره 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 6۰۰۰ مترمربع 
از پالک 2 اصلی واقع در قریه حس��ن آباد بخش ۵ ناحیه ۱2 ئیالق کردس��تان 
خریدار ار مالک رسمی خداداد و خداکرم و خدارحم و عبدالحسن شهرت مرادی 

و میره کی
۱2-    نصراهلل اسدی فرزند خدامراد ش ش 2۸۵ کد ملی ۵۵۸۹۰۷۴۷62 صادره 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 226۹۳ مترمربع 
از پالک 2 اصلی واقع در قریه طهماسبقلی بخش ۵ ناحیه ۱۰ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی آقایان خدامراد اسدی و محمد طهماسبی
۱۳-    نصراهلل اسدی فرزند خدامراد ش ش 2۸۵ کد ملی ۵۵۸۹۰۷۴۷62 صادره 
دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۸۷۱۷ مترمربع 
از از پالک 2 اصلی واقع در قریه طهماسبقلی بخش ۵ ناحیه ۱۰ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی آقایان خدامراد اسدی و محمد طهماسبی
۱۴-    خانم صدیقه زندی آلی پینک فرزند موسی ش ش ۹ کد ملی ۵۵۸۹۷۷۳2۱۰ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۹۰۸66 
مترمربع از از پالک ۱2۰ اصلی واقع در قریه آلی پینک بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی موسی زندی آلی پینک
۱۵-    خانم صدیقه زندی آلی پینک فرزند موسی ش ش ۹ کد ملی ۵۵۸۹۷۷۳2۱۰ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۸6۳6 
مترمربع از از پالک ۱2۰ اصلی واقع در قریه آلی پینک بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی موسی زندی آلی پینک
۱6-    خانم صدیقه زندی آلی پینک فرزند موسی ش ش ۹ کد ملی ۵۵۸۹۷۷۳2۱۰ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 2۹۵۰۵ 
مترمربع از از پالک ۱2۰ اصلی واقع در قریه آلی پینک بخش ۴ ئیالق کردستان 

خریداری از مالک رسمی موسی زندی آلی پینک
۱۷-    ی��داهلل س��یفی نب��ی آب��اد فرزند محم��د ش ش ۱ کد ملی ۵۵۸۹۷۹۴۱۸۸ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 2۳۳۴۵ 
مترمربع از پالم ۳۷ اصلی واقع در قریه نبی آباد بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی محمد سیفی نی آباد
۱۸-    ی��داهلل س��یفی نب��ی آب��اد فرزند محم��د ش ش ۱ کد ملی ۵۵۸۹۷۹۴۱۸۸ 

صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۷۴۴۴ 
مترمربع از پالم ۳۷ اصلی واقع در قریه نبی آباد بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی محمد سیفی نی آباد
۱۹-    ی��داهلل س��یفی نب��ی آب��اد فرزند محم��د ش ش ۱ کد ملی ۵۵۸۹۷۹۴۱۸۸ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۱۴۳۳/۴۵ 
مترمربع از پالم ۳۷ اصلی واقع در قریه نبی آباد بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی محمد سیفی نی آباد
2۰-    ی��داهلل س��یفی نب��ی آب��اد فرزند محم��د ش ش ۱ کد ملی ۵۵۸۹۷۹۴۱۸۸ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت 2۷۱۹/۸۷ 
مترمربع از پالم ۳۷ اصلی واقع در قریه نبی آباد بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی محمد سیفی نی آباد
2۱-    ی��داهلل س��یفی نب��ی آب��اد فرزند محم��د ش ش ۱ کد ملی ۵۵۸۹۷۹۴۱۸۸ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۱۸۵۹/۱۳ 
مترمربع از پالم ۳۷ اصلی واقع در قریه نبی آباد بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی محمد سیفی نی آباد
22-    خانم کافیه حسین پناهی فرزند محمد ش ش ۱۷۵۴ کد ملی ۵۵۸۹۱2۷2۷۰ 
ص��ادره ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به مس��احت 
22۸۳6/۰۹ مترمرب��ع از پ��الک ۹۵ اصل��ی واقع در قریه قروچای بخش ۴ ئیالق 

کردستان خریداری از مالک رسمی عیسی حسین پناهی
2۳-    محم��د امی��ن حس��ین پناه��ی فرزن��د لط��ف ال��ه  ش ش ۵۴۷ ک��د ملی 
۵۵۸۸۹۴۴۴2۹ صادره دهگالن در شش��دانگ یم قطعه زمین مزروعی دیم به 
مساحت ۳۵۳2۴/۱۴ مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه 
آباد قروچای(بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان محمد 

امین و صدیقو جمال الدین و ابراهیم شهرت همگی حسین پناهی
2۴-    علیمحم��د مش��یرپناهی عل��ی آب��اد فرزن��د محم��د ش ش ۴۹۷ کد ملی 
۵۵۸۹۰۹۱۱۵2 صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به 
مس��احت 6۵۳۱/۷۹ مترمربع از پالک 2 اصلی واقع در علی آباد مش��یر بخش ۵ 

ناحیه ۱۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی بخشعلی طهماسبی
2۵-    خان��م منیج��ه غالم��ی فرزن��د عب��داهلل ش ش 2 کد ملی ۵۵۸۹۷۰۳۴۷6 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مساحت ۷۱۳۵/۴ 
مترمرب��ع  از پ��الک 2 اصل��ی واقع در علی آباد مش��یر بخ��ش ۵ ناحیه ۱۴ ئیالق 

کردستان خریداری از مالک رسمی عبداهلل غالمی
26-    جمال حس��ین پناهی فرزند علی ش ش ۱662 کد ملی ۵۵۸۹۱26۳۵۵ 
ص��ادره ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به مس��احت 
۱۷۷۱۵/۳6 مترمرب��ع از پ��الک ۹۵ اصل��ی واقع در قریه قروچای بخش ۴ ئیالق 

کردستان خریداری از مالک رسمی محمد حسین پناهی
2۷-    اسداله سرمستی تیلکو فرزند عبدالباقی ش ش ۱۳۵۱ کد ملی ۵۵۸۹۱2۳2۴۰ 
صادره دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 2۳۱۰۱/۳ مترمربه از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی احمد حسین پناهی
2۸-    عبداله سرمستی تیلکو فرزند عبدالباقی ش ش 2۸ کد ملی ۵۵۸۹۷2۱۵۵۵  
صادره دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 2۳۱۰۱/۳ مترمربه از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی احمد حسین پناهی
2۹-    اسداله سرمستی تیلکو فرزند عبدالباقی ش ش ۱۳۵۱ کد ملی ۵۵۸۹۱2۳2۴۰ 
صادره دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۴۵۴۹۳/۷۱ مترمربه از پالک ۹6 اصلی واقع در قریه کابوشه بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عبداله حسین پناهی

۳۰-    عبداله سرمستی تیلکو فرزند عبدالباقی ش ش 2۸ کد ملی ۵۵۸۹۷2۱۵۵۵  
صادره دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۴۵۴۹۳/۷۱ مترمربه از پالک ۹6 اصلی واقع در قریه کابوشه بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عبداله حسین پناهی
۳۱-    اسداله سرمستی تیلکو فرزند عبدالباقی ش ش ۱۳۵۱ کد ملی ۵۵۸۹۱2۳2۴۰ 
صادره دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 2۹۹۸6/۷۸ مترمربه از پالک ۹6 اصلی واقع در قریه کابوشه بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عبداله حسین پناهی
۳2-    عبداله سرمستی تیلکو فرزند عبدالباقی ش ش 2۸ کد ملی ۵۵۸۹۷2۱۵۵۵  
صادره دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 2۹۹۸6/۷۸ مترمربه از پالک ۹6 اصلی واقع در قریه کابوشه بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عبداله حسین پناهی
۳۳-    خان��م فرش��ته قاس��می فرزن��د محم��د حس��ین ش ش 6 ک��د مل��ی 
۳۸۰۱۳۴۸۵6۳ص��ادره ق��روه در شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به 
مساحت ۱۷۴۰۸/۴۹ مترمربع از پالک ۸۴ اصلی واقع در قریه عباسجوب بخش 

۵ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی محمد حسین قاسمی
۳۴-    خان��م فرش��ته قاس��می فرزن��د محم��د حس��ین ش ش 6 ک��د مل��ی 
۳۸۰۱۳۴۸۵6۳ص��ادره ق��روه در شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به 
مساحت ۱۱۴۵6/6۵ مترمربع از پالک ۸۴ اصلی واقع در قریه عباسجوب بخش 

۵ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی محمد حسین قاسمی
۳۵-    خان��م فرش��ته قاس��می فرزن��د محم��د حس��ین ش ش 6 ک��د مل��ی 
۳۸۰۱۳۴۸۵6۳ص��ادره ق��روه در شش��دانگ یک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به 
مساحت ۷۰۹۱/6۸ مترمربع از پالک ۸۴ اصلی واقع در قریه عباسجوب بخش 

۵ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی محمد حسین قاسمی
۳6-    محمد رضا محمدی فرزند نصراله ش ش ۳ کد ملی ۵۵۸۹6۴۵6۹۷صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 2۰۱۷6/6۱ 
مترمربع از پالک ۵6 اصلی واقع در قریه آرزند بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی نصراله محمدی
۳۷-    محمد رضا محمدی فرزند نصراله ش ش ۳ کد ملی ۵۵۸۹6۴۵6۹۷صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت ۳۱۵۵۷/۹2 
مترمربع از پالک ۵6 اصلی واقع در قریه آرزند بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی نصراله محمدی
۳۸-    محمد رضا محمدی فرزند نصراله ش ش ۳ کد ملی ۵۵۸۹6۴۵6۹۷صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۱۰۰6۵/۵2 
مترمربع از پالک ۵6 اصلی واقع در قریه آرزند بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی نصراله محمدی
۳۹-    محمد رضا محمدی فرزند نصراله ش ش ۳ کد ملی ۵۵۸۹6۴۵6۹۷صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مس��احت ۵۰۰۵/6۹ 
مترمربع از پالک ۵6 اصلی واقع در قریه آرزند بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی نصراله محمدی
۴۰-    محمد رضا محمدی فرزند نصراله ش ش ۳ کد ملی ۵۵۸۹6۴۵6۹۷صادره 
دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به مس��احت 2۷۷۱/۳۷ 
مترمربع از پالک ۵6 اصلی واقع در قریه آرزند بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری 

از مالک رسمی نصراله محمدی
۴۱-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
ص��ادره ده��گالن در شش��دانگ ی��ک قطعه زمی��ن مزروعی دیم به مس��احت 

2۷۹۰۹/۷6 مترمرب��ع از پ��الک ۹۸ اصل��ی واقع در قریه یوس��ف 
آب��اد )ت��ازه آب��اد قروچای( بخش ۴ ئیالق کردس��تان خریداری از 
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خدمت رسانی بیشتر به مردم در گرو تحول دیجیتال شبکه بانکی است
گ�روه بان�ک و بيم�ه: مدیر ام�ور برنامه ریزی و توس�عه بانک 
قرض الحسنه مهر ایران گفت: تحول آینده در حوزه دیجيتال 
است و فرابانک ها، سوپر اپليکيشن ها و نئوبانک ها، نمونه های 
آن هستند. فناوری اطالعات می تواند كارمزد ارائه خدمات را 

كاهش دهد.
ش��هره حق��ی – تج��ارت؛ به گ��زارش رواب��ط عمومی بانک 
قرض الحس��نه مه��ر ایران، دکتر »رض��ا قرائی پور« مدیر امور 
برنامه ریزی و توس��عه در رابطه با تاریخچه نظام بانکداری در 

کشور و ترویج فرهنگ قرض الحسنه سخن گفت.
مدیر امور برنامه ریزی و توسعه بانک قرض الحسنه مهر ایران 
با اشاره به تاریخچه صندوق های قرض الحسنه در کشور، اولین 
خواستگاه و نقطه آغاز قرض الحسنه را مساجد کشور دانست.

وی ارزش ه��ای اس��المی را نقط��ه آغاز فعالیت این صندوق ها 
دانس��ت و به فعالیت حدود ۷۰۰۰ صندوق قرض الحس��نه در 

کشور اشاره کرد.
قرائی پور نقش صندوق های قرض الحسنه در تأمین مالی خرد 
در کشور را بسیار ارزنده برشمرد و اظهار داشت: مجموع وام های 
پرداختی س��االنه به مش��تریان توسط بانک های قرض الحسنه 
در ح��دود ۴ میلی��ون فقره در س��ال اس��ت و م��ردم با این وام ها 

توانسته اند ارزش دارایی های خود را حفظ کنند.
این کارشناس حوزه پول و بانک با تقسیم بندی نظام بانکی در 
سایر کشورها به سه دسته گفت: دسته نخست شامل کشورهایی 
با نظام بانکی صرفًا ربوی مانند کش��ورهای غربی اس��ت. نوع 
دیگری هستند که نظام بانکی کاماًل بدون ربا دارند مثل ایران 
که از عقود مش��ارکتی و مبادالتی اس��تفاده می کند. کشورهایی 
همچون عربس��تان و پاکس��تان نیز داریم که هر دو سیس��تم را 

در کنار یکدیگر دارند.
وی در همین رابطه افزود: نتیجه مطالعات نشان داده بانکداری 
اس��المی دارای عملک��رد موفق ت��ری بوده اس��ت. بانک های 
اس��المی که از عقود مختلف بهره می برند، عمدتًا از عقد اجاره 

به ش��رط تملیک، فروش اقس��اطی یا مضاربه استفاده می کنند. 
بانکداری قرض الحسنه مخصوص کشور ماست که با کارمزد 

حداکثر ۴ درصد فعالیت می کند.
تالش برای جایگزین کردن مزد خدمت با کارمزد

قرائی پور ادامه داد: آنچه هزینه تمام  شده پول است و آنچه به 
خاطر آن با به کارگیری امکانات و زیرس��اخت ها اقدام به ارائه 
خدم��ت می ش��ود، هزین��ه ای در ح��دود 2.۵ تا ۴ درصد دارد که 
بانک های قرض الحسنه با الگو قرار دادن این موضوع در حال 

ارائه خدمات به مردم هستند.
وی افزود: البته شبهاتی نیز در این مسئله وجود دارد که آن  هم 
به دلیل تخصیص کارمزد به مانده وام بوده و برخی از علما به آن 

ایراداتی وارد کرده اند. امیدواریم با طرح جدید ارائه  شده توسط 
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و بانک های قرض الحسنه، این 
موضوع در آینده بسیار نزدیک مرتفع شده و به سمت دریافت 
مزد خدمت برویم. در این طرح قرار اس��ت صرفًا مزد خدمتی 
که انجام می پذیرد دریافت شود و این موضوع ارتباطی به مبلغ 

پول و شبهات موجود ندارد.
قرائی پور خاطرنشان ساخت: در نظام بانکی منابع قرض الحسنه 
را ج��زو مناب��ع ارزان قیمت می دانند؛ ام��ا به دلیل وظیفه تأمین 
مالی ش��رکت ها در بانک های تجاری و اس��تفاده از س��ایر عقود 
و کس��ب س��ود، انگیزه فعالیت در این حوزه وجود ندارد. اولویت 
بانک های تجاری تأمین مالی کالن اس��ت و عماًل نیازمندان 

واقعی پشت صف شرکت های بزرگ می مانند.
وی گف��ت: اکن��ون و پس از ۱۵ س��ال ک��ه از فعالیت بانک های 
قرض الحسنه می گذرد، به نظر می رسد اگر بخواهیم بانکداری 
قرض الحس��نه را تروی��ج دهی��م، بای��د اساس��نامه بانک های 
قرض الحسنه اصالح شود تا بر اساس اقتضائات زمان و شرایط 
حاکم بر کسب وکارها و با توجه به نیازهای مردم و مسیر توسعه 

کشور بتوانیم نقشی مناسب ایفا کنیم.

ضرورت اصالح اساسنامه بانک های  � 
قرض الحسنه

قرائی پ��ور بی��ان ک��رد: بای��د ب��ه نقطه ای برس��یم ک��ه کارت 
قرض الحس��نه، کارت زندگی مردم باش��د؛ یعنی هر ایرانی یک 
حساب قرض الحسنه داشته باشد که بتواند مایحتاج زندگی خود 
را تأمین و تمام نیازهای خود را در اکوسیس��تم قرض الحس��نه 

مرتفع کند.
وی گف��ت: ب��رای تحق��ق ای��ن رؤیا بای��د چندی��ن کار انجام 
 دهی��م؛ از جمل��ه مهم ترین آن ها اصالح اساس��نامه بانک های
 قرض الحس��نه اس��ت. تحول آینده در حوزه دیجیتال اس��ت و 
فرابانک ها، س��وپر اپلیکیش��ن ها و نئوبانک ها، نمونه های آن 
هس��تند. فن��اوری اطالعات می تواند کارم��زد ارائه خدمات را 

کاهش دهد.
قرائی پ��ور گف��ت: خوش��بختانه با اس��تقرار دولت س��یزدهم و 
حمایت هایی که رئیس جمهوری محترم داشتند و عنایت ویژه 
ش��خص وزیر اقتصاد، کارگروه ویژه بانک های قرض الحس��نه 
تشکیل  شده و اساسنامه این بانک ها اصالح  شده که امیدواریم 
با اجرایی ش��دن این تغییر بخش��ی از درآمدهای بانک از محل 
س��ایر امور همچون صدور ضمانت نامه محقق ش��ود و س��پس 
بتوانیم کارمزد وام ها را کاهش دهیم یا با بخشی از این درآمدها 
بتوانی��م توانمن��دی بانک در پرداخ��ت وام را افزایش و خدمات 

بیشتری به مردم ارائه کنیم. 

اخبار كوتاه

بانک و بيمه

افزایش سرمایه ۱9۶۱ میلیارد ریالی بیمه سرمد به تصویب سهامداران رسیدعیدانه بیمه ملت برای پرستاران و پیراپزشکان
  هم زمان با روز پرس��تار، بیمه های مس��ئولیت حرفه ای پیراپزش��کان بیمه ملت، با 

تخفیف ۴۰ درصدی به پرستاران و پیراپزشکان کشور ارائه می شود.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، به مناس��بت روز پرس��تار و 
قدردانی از جامعه پرستاران و پیراپزشکان کشور، بیمه ملت در راستای مسئولیت 
اجتماعی خود، جشنواره تخفیف بیمه های مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان را آغاز 
کرد. در این جش��نواره، بیمه های مس��ئولیت حرفه ای پیراپزش��کان و پرستاران، با 
تخفیف ۴۰ درصدی به بیمه گزاران ارائه می ش��ود و پرس��تاران و پیراپزش��کان 

می توانند تا روز 2۳ دی ۱۴۰۱ هم زمان با سالروز والدت حضرت زهرا )س( از این تخفیف استفاده کنند. پرستاران 
http://apps.mellatinsurance.ir/AgentsSales/find- و پیراپزشکان گرامی می توانند با مراجعه به آدرس
agent  نزدیکترین نماینده بیمه ملت را به محل سکونت یا محل کار خود جستجو و بیمه نامه مسئولیت حرفه ای 
پیراپزشکان را با تخفیف ۴۰ درصدی تهیه کنند. بیمه ملت که از آبان ۱۳۸2 فعالیت خود را در صنعت بیمه کشور 
آغاز کرده است، کارنامه موفقی در حمایت از بیمه گزاران خود دارد و در سه سال گذشته، رکورد توانگری مالی را 

در صنعت بیمه کشور که متعلق به خود بوده، ارتقا داده و حامی خوبی برای مشتریان خود بوده است.

مجمع عمومی فوق العاده بیمه سرمد با حضور ۷۸.۳۸ درصد سهامداران تشکیل 
شد.

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه سرمد، مجمع عمومی فوق العاده 
این ش��رکت برای تصمیم گیری درباره افزایش س��رمایه با حضور بیش از ۷۸.۳۸ 

درصد از صاحبان سهام، ساعت ۱۴روز ۱۴آذر ۱۴۰۱برگزار شد.
در ای��ن مجم��ع ک��ه به ریاس��ت امیرمهدی امینیان برگزار ش��د، با توجه به مجوز 
س��ازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اس��المی ایران، افزایش 

سرمایه شرکت از مبلغ ۴.۸۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به 6.۷6۱.۵۵۳.۰62.۰۰۰ ریال، از محل مازاد تجدید ارزیابی 
دارایی ها، به تصویب اکثریت سهامداران حاضر رسید.

افزایش سرمایه ۱.۹6۱.۵۵۳.۰62.۰۰۰ ریالی بیمه سرمد با هدف اصالح ساختار مالی شرکت به تایید سهامداران 
رسید تا بیمه سرمد سرمایه خود را به 6.۷6۱.۵۵۳.۰62.۰۰۰ ریال افزایش دهد.

همچنین با تصویب سهامداران مقرر شد بیمه سرمد، مقدمات و تشریفات افزایش سرمایه را از محل آورده نقدی 
سهامداران، تا مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰2 در دستور کار خود قرار دهد.

 گردهمایی با شکوه 
خانواده بانک کارآفرین برگزار شد

همزمان با بیس��ت و س��ومین س��الگرد تاس��یس بانک کارآفرین، 
گردهمایی س��ه روزه مدیران ارش��د و روسای شعب بانک کارآفرین 
در تهران برگزار شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک 
کارآفرین؛ در این گردهمایی باشکوه که با حضور مدیرعامل، اعضاء 
هیات مدیره، معاونین، مدیران امور و روسای ادارات و شعب برگزار 
شد، اعضا در ۷ کارگروه عملکرد یک سال گذشته بانک را بررسی و 
در خصوص برنامه کسب و کار سال ۱۴۰2 پیشنهادات خود را ارائه 
کردند. بر اساس این گزارش در روزهای برگزاری گردهمایی روسای 
شعب، ۷ کارگروه »خدمات و نوآوری های نوین در صنعت بانکداری«، 
»توسعه فردی و سالمت کارکنان«؛ »بررسی چالش های فرآیندهای 
ارزی و اعتباری«،»بررسی مکانیزم برنامه ریزی و ارزیابی عملکرد 
و کاران��ه«؛ »فرصت ه��ای بازاریابی در صنعت بانکداری«، »هوش 
مالی و مدیریت ریسک در صنعت بانکی« و »نظارت جامع« برگزار 

و مسایل چالش های گذشته و آینده بررسی شد.

نقش آفرینی بانک آینده در بخش کشاورزی ، 
رشد اقتصادی و تأمین امنیت غذایی کشور

به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی، بانک آینده در حمایت 
از بخش کشاورزی کشور، با هدف رفاه جامعه، رشد اقتصادی و 
تأمین امنیت غذایی کشور همواره نقش آفرینی کرده است. بانک 
آین��ده ب��ا توجه به اهمیت این موض��وع، بیش از یک هزار و 2۴۰ 
میلیارد ریال در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ به این بخش تسهیالت 
اعطا کرده است تا رسالت و نقش مهم خود در حمایت از بخش 
کش��اورزی به عنوان موتور رش��د اقتصادی و عبور از بحران ها در 

این حوزه را به خوبی ایفا کند.

در 29 امین همایش بیمه و توسعه
از مدیرعامل بیمه نوین به عنوان پیشکسوت 

بیمه تقدیر شد
در بیست و نهمین همایش ملی بیمه و توسعه که به رسم هر ساله 
در روز ملی بیمه، برگزار می شود مدیرعامل بیمه نوین به عنوان 
پیشکسوت بیمه و به پاس سال ها تالش در این صنعت، مورد تقدیر 
قرار گرفت. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات 
بیمه نوین؛ بیست و نهمین همایش بیمه و توسعه روز یکشنبه ۱۳ 
آذرماه با حضور مجید بهزادپور؛ رئیس کل بیمه مرکزی ج.ا.ایران، 
سیدعباس حسینی معاون بانک و بیمه وزیر امور اقتصادی و دارایی، 
مدیران عامل شرکت های بیمه ای و فعاالن صنعت بیمه برگزار و 

طی آن از چهار پیشکسوت صنعت بیمه تقدیر شد.

آگهی دعوت به مزایده عمومی
 شماره ۱00۱00383۴000002

       اداره کل میراث فرهنگی، گردش��گری و صنایع دس��تی اس��تان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد براس��اس مجوز فروش کمیس��یون ماده 2 ش��ماره ۹۹۰۰۸6 مورخ 
۱۴۰۱/۰۸/2۹ اداره کل امور اقتصادی و دارائی، تعداد سه دستگاه خودرو با مشخصات ذیل را از طریق مزایده عمومی، بر اساس ضوابط حاکم بر معامالت دولتی و با 
جزئیات مندرج در اس��ناد مزایده با بهره گیری از س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: )www.setadiran.ir(، با ش��ماره مزایده ۱۰۰۱۰۰۳۸۳۴۰۰۰۰۰2 به 
صورت الکترونیکی به فروش برساند. متقاضیان می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴  لغایت ۱۴۰۱/۰۹/26 در ساعات اداری به اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی به آدرس: یاسوج – بلوار مطهری – خیابان استاندارد – مجتمع ادارات دولتی –-واحد امور نقلیه- جهت بازدید از خودروها مراجعه نمایند. همچنین متقاضیان 
جهت دریافت اسناد مزایده می بایست در تاریخ یاد شده به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس: www.setadiran.ir به شماره مزایده ۱۰۰۱۰۰۳۸۳۴۰۰۰۰۰2 

مراجعه و پیشنهادات خود را حداکثر تا ساعت ۱۴/۰۰ مورخ ۱۴۰۱/۰۹/2۷ در سامانه ثبت و مدارک و مستندات خواسته شده را در سامانه بارگذاری نمایند.

مبلغ ضمانتنامه شرکت در رنگمدلشماره انتظامینوع پالکنوع خودروردیف
مزایده)ریال(

وانت نیسان ۱
۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰سفید روغنی۳۸۳۱۳۸۹ الف ۴۹۱۵دولتیپیکاب

وانت نیسان 2
۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰نوک مدادی روشن2۵۱۱۳۸۷ الف ۴۹۱۱دولتیپیکاب

۷۰.۰۰۰.۰۰۰سفید روغنی۹۵۱۱۳۹۵ الف ۴۹۱۳دولتیوانت آریسان۳

اداره كل ميراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
 استان كهگيلویه و بویراحمد

ت دوم 
نوب

ضمناً رعایت موارد ذیل از طرف شرکت کنندگان الزامی است.
۱-برگزاری مزایده صرفاً از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده در بستر سامانه امکان پذیر است

2-پیشنهاد می گردد قبل از ارائه پیشنهاد از خودروهای مورد مزایده بازدید به عمل آید.
۳-عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست ضمانتنامه معتبر بانکی یا  فیش واریزی بر اساس مبالغ مندرج درجدول فوق برای هر خودرو  به حساب 
دریافت وجوه سپرده به شماره شبای IR۷2۰۱۰۰۰۰۴۰۷۰۰262۰۷۸۰۷۱6۷  نزد بانک مرکزی بنام اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دستی استان کهگیلویه و بوبراحمد را به عنوان تضمین شرکت در مزایده واریز و تصویر ضمانتنامه یا فیش واریزی را ابتدا در سامانه بارگذاری و اصل 
ضمانتنامه یا فیش واریزی را در پاکت الک و مهر شده قرار داده و حداکثر تا پایان وقت اداری )ساعت ۱۴/۱۵ ( روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/2۷ به 
دبیرخانه جهت ثبت و سپس به حراست اداره کل تحویل نموده و رسید دریافت نمایند بدیهی است به پیشنهادات فاقد ضمانتنامه شرکت در مزایده و 

یا پیشنهاداتی که اصل پاکت فیزیکی ضمانتنامه را تا تاریخ مقرر در آگهی تحویل ننمایند هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد.
۴-برنده مزایده می بایس��ت حداکثر به مدت ۴ روز از تاریخ اعالم به برنده نس��بت به پرداخت مبلغ پیش��نهادی اقدام نماید در غیر اینصورت به منزله 
انصراف تلقی و امتیاز برنده بودن از شخص برنده ساقط و تضمین شرکت در مزایده وی به نفع اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی 

ضبط خواهد شد.
زمان انتشار در سامانه : از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۳ ساعت ۱۴/۰۰ ظهر

مهلت دریافت اسناد مزایده : تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ ساعت ۱۴/۰۰ ظهر
تاریخ بازدید از اقالم موضوع مزایده : از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۱۴ تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/26 روزانه از ساعت ۰۸/۰۰ صبح تا ۱۴/۰۰ 

آخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت : تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/2۷ ساعت ۱۴/۰۰ ظهر
زمان بازگشایی پیشنهادات : تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/2۸ ساعت ۱۰/۰۰ صبح

زمان اعالم به برنده : تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/2۸ ساعت ۱2/۰۰ ظهر
آدرس سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی )توکن ( به شرح ذیل می باشد:

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مرکز تماس تهران: 2۷۳۱۳۱۳۱-۰2۱   دفتر ثبت نام: ۸۸۹6۹۹۷۳۷ و ۸۵۱۹۳۷6۸   مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه : ۰2۱-۴۱۹۳۴

مرکز تماس یاسوج: ۰۷۴-۳۳2۳۱۸۱۱
اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها  در سایت سامانه به آدرس :www.setadiran.ir بخش "ثبت نام / پروفایل مزایده گر" موجود است

وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

استان کهگیلویه و بویراحمد

مالک رسمی آقایان ابراهیم و موسی و اسحق و اسمعیل شهرت 
همگی حسین پناهی

۴2-     لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
ص��ادره ده��گالن در شش��دانگ یک قطع��ه زمین مزروعی دیم به مس��احت 
۱6۱۰۷/۷6 مترمرب��ع از پ��الک ۹۸ اصل��ی واقع در قریه یوس��ف آباد )تازه آباد 
قروچای( بخش ۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقایان ابراهیم و 

موسی و اسحق و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴۳-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۵۱۴۸/۴6 
مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه آباد قروچای( بخش 
۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان ابراهیم و موس��ی و اسحق 

و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴۴-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۳۰22/۴۴ 
مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه آباد قروچای( بخش 
۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان ابراهیم و موس��ی و اسحق 

و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴۵-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۳۵6۹/6۷ 
مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه آباد قروچای( بخش 
۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان ابراهیم و موس��ی و اسحق 

و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴6-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۳۱۸۳/۰۷ 
مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه آباد قروچای( بخش 
۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان ابراهیم و موس��ی و اسحق 

و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴۷-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۴۵۹2/۳۵ 
مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه آباد قروچای( بخش 
۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان ابراهیم و موس��ی و اسحق 

و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴۸-    لقمان حسین پناهی فرزند اسحاق ش ش ۷۳6 کد ملی ۵۵۸۸۹۴62۴۳ 
صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی به مساحت ۴۵۳۸/۸۴ 
مترمربع از پالک ۹۸ اصلی واقع در قریه یوسف آباد )تازه آباد قروچای( بخش 
۴ ئیالق کردس��تان خریداری از مالک رس��می آقایان ابراهیم و موس��ی و اسحق 

و اسمعیل شهرت همگی حسین پناهی
۴۹-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۱۱62۵/6۳ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۰-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 2۱۸۵۴/۷۷ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۱-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۳۸۴۰/۳۴مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵2-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 

۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۸۸۴۵/۹۹ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۳-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مساحت ۱۰6۴6/66مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۴-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مساحت ۷۷۴/۱۱ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۵-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی آبی 
به مساحت 6۹۸۴/۰۸مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵6-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 2۵2۸۱/2۷ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۷-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت 62۴۴/2۱ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۸-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۳۵۱۴۹/6۳ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
۵۹-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۸۰۴۸/۱۸ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
 6۰-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به 
مساحت ۳۴۵26/۳6 مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
6۱-    محم��د عل��ی حس��ین پناه��ی فرزن��د عب��اس ش ش ۱۵6۰ ک��د مل��ی 
۵۵۸۹۱2۵۳۳2 صادره دهگالن در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم 
به مساحت ۱۱۴۱۸/6۸ مترمربع از پالک ۹۵ اصلی واقع در قریه قروچای بخش 

۴ ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی عباس حسین پناهی
62-    یداله یوسفی فرزند احمد ش ش ۱۳۴۷ کد ملی ۵۵۸۹۷2۴6۴۳ صادره 
دهگالن در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به 
مس��احت 2۴۷۳۰/6 مترمرب��ع از پ��الک ۵6 اصل��ی واقع در قریه آرزند بخش ۴ 

ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای محمد محمدی تلوار
6۳-    به��رام امین��ی فرزن��د محم��د ابراهیم ش ش – کد ملی ۳۷۹۰۱6۸66۱ 
صادره قروه در س��ه دانگ مش��اع از شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی دیم به 
مس��احت 2۴۷۳۰/6 مترمرب��ع از پ��الک ۵6 اصل��ی واقع در قریه آرزند بخش ۴ 

ئیالق کردستان خریداری از مالک رسمی آقای محمد محمدی تلوار
تاریخ چاپ نوبت اول:۱۴۰۱/۰۹/۱6 
تاریخ چاپ نوبت دوم:۱۴۰۱/۰۹/۳۰

 سید زاهد دست گشاده – رئیس ثبت اسناد و امالک دهگالن 
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 فوتبال

نتایج بازی های جام جهانی 2۰22 قطر حذف زودهنگام تمام 
نمایندگان فوتبال آس��یا راز این رقابت ها را نش��ان داد تا هیچ 
یک از آنها جایی در بین هش��ت تیم پایانی نداش��ته باش��ند. به 
گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله یک هش��تم نهایی 
ج��ام جهان��ی 2۰22 قط��ر در حال��ی امروز به پایان می رس��د 
ک��ه ت��ا کن��ون تکلی��ف 6 تیم از هش��ت تی��م راه یافته به دور 
 بع��دی ب��رای تصاحب مهم ترین جام فوتبال دنیا مش��خص

 شده است.
برزیل، آرژانتین، برزیل، کرواسی، انگلیس و فرانسه در حالی 
صعود خود به یک چهارم پایانی این رقابت ها را قطعی کردند 
که بازی های بین تیم های »مراکش - اسپانیا« و »پرتغال - 
س��وئیس« تکلیف دو تیم دیگر را مش��خص می کند. مدعیان 
قهرمانی در حالی برای رسیدن به جام زرین تالش می کنند 
که هیچ یک از نمایندگان قاره کهن با وجود میزبانی آسیا در 
این دوره از رقابت ها نتوانس��تند به جمع هش��ت تیم پایانی راه 
پیدا کنند. تیم ملی ایران با شکس��ت 6 بر دو مقابل انگلیس، 
پی��روزی دو ب��ر صف��ر مقابل ولز و باخت با یک گل در تقابل با 

آمریکا در گروه B به س��ومی رس��ید تا از دور رقابت ها حذف 
ش��ود. رؤیای صعود به دور حذفی در حالی برای ملی پوش��ان 
ایران دست نیافتنی ماند که بدترین نتایج را در بین تیم های 

آسیایی در جام جهانی 2۰22 کسب کرد.
 تیم ملی عربستان نیز با وجود پیروزی دو بر یک مقابل آرژانتین 
در دو دیدار بعدی اش مقابل لهستان و مکزیک شکست خورد 
ت��ا اینگون��ه از جام خداحافظی کند و همراه ایران خیلی زود از 

کشور همسایه خارج شود.
 تیم ملی کره جنوبی نیز با شایستگی توانست همراه با ژاپن به 
مرحله حذفی صعود کند تا شرق آسیا گوی سبقت در افتخارات 

ملی را از غربی ها برباید. استرالیا نیز به عنوان نماینده اقیانوسیه 
ک��ه در بازی ه��ای راهیابی انتخابی جام جهانی در قاره آس��یا 

حضور دارد توانست به مرحله حذفی برسد.
در بین این تیم ها بدون ش��ک ژاپن با پیروزی مقابل آلمان و 
اسپانیا عملکردی فوق العاده در جام داشت. آنها با دو پیروزی 
و یک شکست مقابل کاستاریکا به مرحله حذفی رسیدند اما 
در ضربات پنالتی مقابل کرواسی کم دقتی کردند تا با نهایت 

احترام اهالی فوتبال از جام خداحافظی کنند.
کره جنوبی نیز مقابل برزیل بدون اینکه بترس��د بازی کرد تا 
شکست چهار بر یک را متحمل شود اما آنها نیز به زعم اکثر 

کارشناسان شایسته تقدیر هستند.
آسیایی ها در حالی در قاره خود از جام خداحافظی کردند که از 
ایران به عنوان بهترین تیم این قاره بیشترین انتظار را می رفت 
تا به دور حذفی صعود کند اما ملی پوشان فوتبال ایران با هدایت 
کارلوس کی روش بار دیگر از صعود باز ماندند تا ضعیف ترین 
نتایج در دوره ای که به گفته می شد نسل طالیی ملی پوشان 

دور هم جمع شدند رقم بخورد.

خداحافظی آسیایی ها از جام جهانی فوتبال

 @tejaaratdaily  @tejaaratdaily
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تجدید مزایده عمومی امالک شهرداری ازنا

منوچهر حسنی گرپی- شهردار ازنا

 شهرداري ازنا در نظر دارد بر اساس مجوز شورای محترم اسالمي شهرنسبت به فروش تعدادی از واحدهای ذیل از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان 
ش��رکت در مزایده دعوت بعمل مي آید. حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز کاري پس از انتش��ار این آگهی به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و پس از ثبت در س��امانه س��تاد، اس��ناد 

و مدارک مربوطه در پاکت مهر و موم شده ، به دبیرخانه شهرداري  تحویل نمایند.
1-مزایده فروش ۹واحد مسکونی از سهم شهرداری از مجتمع مشارکتی 2۰واحدی واقع در پشت بیمارستان 

مدارك شرکت در مزایده : 
1–ارائه برگه پیش��نهاد قیمت بهمراه اصل فیش واریزی س��پرده نقدی و یا ضمانتنامه معتبر بانکي که نباید از ۵% مبلغ پایه کمتر باش��د. ش��ماره حس��اب جهت واریز س��پرده 

۰۱۰6۷۷۱۳۳۷۰۰6 بانک ملي شعبه آزادی ازنا.
2 – به پیشنهادات مبهم، مخدوش، مشروط، فاقد سپرده و یا رسیده بعد از مهلت قانوني ترتیب اثر داده نخواهد شد.

3 – سپرده برندگان اول، دوم و سوم در صورت انصراف به ترتیب به نفع شهرداري ضبط خواهد شد.
4- شهرداري در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد.

5- پرداخت هزینه هاي کارشناسي، آگهي و کلیه هزینه های قانونی و غیره..... به عهده برنده مزایده مي باشد.
6-فروش این پالک به صورت نقدی می باشد.

7- سایر اطالعات در اسناد مزایده ارائه می گردد. تلفن تماس: ۰66۴۳۴22۱6۵ 
8- مهلت ارائه پیشنهاد: ۱۴۰۱/۰۹/۰۸ الغایت ۱۴۰۱/۰۹/2۸

9- زمان بازگشایی: ۱۴۰۱/۰۹/2۹
1۰- زمان اعالم برنده: ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

11- مهلت دریافت اسناد مزایده: ۱۴۰۱/۰۹/۱۷ 

ت دوم
نوب

 
فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومي دو مرحله ای

 تقاضاي شماره : 01-31-22-0150063
0101310150063 DT1 : مناقصه شماره

واحد مکانيکال اداره تداركات خرید كاالي داخلي )تلفن :061-۳41-25060( 

شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب در نظر دارد کاالي مورد نیاز خود را مطابق جدول زیر بصورت فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاري مناقصه عمومي از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( تأمین 
نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه، از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکات از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام 

خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

مبلغ  تضمینشماره فراخوان در سامانه ستادمقدار  کاالموضوع مناقصهتعداد قلم

۰۰۰ر۵6۵ر۹۰۳  ریال۱۸PARTS FOR "AIR PACK" AIR COMPRESSOR۷62۰۰۱۰۹22۸۸۰۰۰۸۳۹ قلم

 شناسه آگهی: 1416538

ت دوم 
نوب

 ،www.setadiran.ir لذا کلیه شرکت هایي که فعالیت آنها مرتبط با شرح کاالي مورد درخواست مي باشد مي بایست ظرف مدت ۱۴ روز از تاریخ درج آگهي فراخوان نوبت دوم با مراجعه به سایت
نسبت به چاپ و تکمیل »فرم تعهد نامه ارائه کاال مطابق با استانداردهاي شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب« و بارگذاري آن به همراه مدارک و مستندات، بر اساس موارد مندرج در جدول ارزیابي 

کیفي )براي معامالت کمتر از بیست برابر نصاب معامالت متوسط( در سامانه ستاد اقدام نمایند.
کسب حداقل نمره 6۰ در ارزیابي کیفي، جهت دریافت اسناد مناقصه توسط فروشندگان/ سازندگان الزامي است.

 اسناد و مدارک مناقصه پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوتنامه، از طریق سامانه ستاد براي مناقصه گران واجد شرایط ارسال خواهد شد.
 ضمنًا مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ۰۰۰ر۵6۵ر۹۰۳  ریال مي باشد.

 

آگهی مناقصه عمومی

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان

شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان در نظر دارد نسبت به خریدهای مشروحه ذیل از طریق برگزاری مناقصه عمومی از شرکت کنندگان واجد شرایط اقدام نماید:
خرید مقدار پنجاه هزار )5۰۰۰۰(  متر انواع کابل مسی به شرح  جدول ذیل:

واحدمقدارشرح کاالردیف
متر۳۰۰۰۰    کابل مسي دو رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع ۱۰×2 میلي متر مربع۱
متر2۰۰۰۰    کابل مسي دو رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 6×2 میلي متر مربع2

متر۵۰۰۰۰جمع کل
 مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 2.۰95.۰۰۰.۰۰۰ریال    مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 3 ماه      شماره مناقصه: 14۰1-154             پیش پرداخت: ندارد

خرید تعداد صد و سی )13۰( اصله انواع پایه کامپوزیت 11/2۰۰ متری جهت پایه چراغ روشنایی مطابق جدول ذیل:

واحدتعدادشرح کاالردیف
اصله۱2۰پایه کامپوزیت ۱۱/2۰۰ متري جهت پایه چراغ روشنایي با بازوي دوطرفه۱
اصله۱۰پایه کامپوزیت2۰۰/ ۱۱متري جهت پایه چراغ روشنایي با بازوي سه طرفه2

اصله۱۳۰جمع کل
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 1.475.۰۰۰.۰۰۰ریال       مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 1 ماه       شماره مناقصه: 14۰1-164                         پیش پرداخت: 1۰%

خرید مقدار یکصد و بیست هزار )12۰۰۰۰( متر انواع کابل مسی به شرح جدول ذیل:

واحدمقدارشرح کاالردیف
متر۱2۰۰۰۰کابل مسي چهار رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY با سطح مقطع 6×۴ میلي متر مربع۱

متر۱2۰۰۰۰جمع کل
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 4.۰92.4۰۰.۰۰۰ ریال       مدت زمان تحویل کاال: حداکثر 3 ماه       شماره مناقصه: 14۰1-155                پیش پرداخت: ندارد

ت دوم
نوب

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه فقط به سه صورت ضمانت بانکی –کسر از مطالبات یا واریز وجه نقد مورد قبول می باشد.

لذا کلیه شرکت کنندگان واجد شرایط جهت خرید اسناد مناقصه می توانند پس از تاریخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه جهت خرید اسناد مناقصه به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند و جهت 
دریافت اسناد اقدام نمایند.

-  الزم به ذکر است فقط تولیدکنندگانی که جزو وندورلیست توانیر باشند، حق شرکت در مناقصه را دارند.
 آدرس دستگاه مناقصه گزار: بندرعباس – بلوار جمهوری اسالمی، جنب شهرک مسکونی زیتون )نیروگاه قدیم(، شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان، تلفن: ۰۷6-۳۱2۰۱۵۹۴ 

فاکس دبیرخانه: ۳۱2۰۱۴۰2 - ۰۷6
مشخصات شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان: کد اقتصادی: ۴۱۱۱۴۳۵۸۹۳۱۵   شناسه شرکت: ۱۰۱۰۱۳۳۵۵۷۷   ش ثبت: ۱۹۵۴  کدپستی: ۷۹۱۳6-۷۵۱۱۵

محل بازگشایی پاکات : شرکت توزیع برق هرمزگان – دفتر امور تدارکات و انبارها
به پیشنهادهاي فاقد امضا، مشروط، مخدوش و پیشنهاداتي که بعد از انقضاء مدت مقرر در اسناد مناقصه واصل مي شود، مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد.

)www.setadiran.ir( .می باشد )آدرس دانلود اسناد: خرید اسناد فقط از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد

 

آگهی فراخوان تجدید مناقصه عمومی شماره 33 / سی و سه

محمدرضا بابا حسینی – سرپرست شهرداری نسیم شهر 

 1-ش��هرداری نس��یم ش��هر در نظر دارد نس��بت به اجرای پروژه تخریب وبازس��ازی جداول فرس��وده به شماره 2۰۰۱۰۹۳۹۸۰۰۰۰۰۳۳ از طریق مناقصه عمومی 
اقدام نماید. لذا از اشخاص واجد شرایط جهت دریافت اسناد فراخوان واطالعات بیشتر می توانند از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۰۹ با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir در فراخوان شرکت نمایند . 
2- مبلغ اعتبار پروژه:  ۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال 

 IR۷۸۰۱۷۰۰۰۰۰۰۰۱۰۷۱۸۳۴۱۱۰۰۸ 3- سپرده شرکت در مناقصه : ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال که بایستی نقدا به حساب شماره ۰۱۰۷۱۸۳۴۱۱۰۰۸) شماره شبا
( نزد بانک ملی به نام شهرداری نسیم شهر یا به صورت ضمانتنامه بانکی تسلیم دبیرخانه این شهرداری گردد .

لذوم به ذکر است  چنانچه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به عقد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد . 
4-مهلت ومحل دریافت اس�ناد مناقصه : از تاریخ انتش��ار آگهی تا س��اعت ۱۴:۳۰ روزچهارش��نبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/۱6 ومحل دریافت اس��ناد آن صرفا از 

طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir می باشد .
5-مهلت ومحل تسلیم پیشنهادات : متقاضیان می بایست پاکت های پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در اسناد مناقصه تنظیم شده است 

را حداکثر تا ساعت ۱۳:۳۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/2۷ در سامانه تدارکات الکترونیک دولت ) www.setadiran.ir ( بارگذاری نمایند .
 *تذکر: صرفا اس��ناد پاکت های پیش��نهاد )ب( و )ج( دارای امضای الکترونیکی مورد پذیرش اس��ت ودرجلس��ه بازگش��ایی پاکت های ) ب ( و )ج ( اس��ناد فیزیکی 

) کاغذی ( واسناد فاقد امضای الکترونیکی) دارای مهرگرم ( به هیچ وجه مورد پذیرش نیست . 
   ) www.setadiran.ir ( : 6-مدارك الزم جهت دریافت اس�ناد : متقاضیان جهت دریافت اس��ناد می بایس��ت از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت

نسبت به تهیه اسناد اقدام نمایند . 
7-زمان بازگشایی پیشنهادها : ساعت ۱۴:۰۰ روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۹/2۷ می باشد .

8-شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختاراست . 
9- هزینه درج آگهی به عهده برنده می باشد .

ت دوم
نوب

 نوبت اول : چهار شنبه  14۰1/۰9/۰9
نوبت دوم : چهار شنبه 14۰1/۰9/16  

 

آگهي فراخوان ارزیابی کیفی برگزاری مناقصه عمومي  دومرحله  اي
 تقاضاي شماره 000۱۴۶8-۴8 )ترانسمیتر و پوزیشنر(  

روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز كارون

شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون)سهامي خاص(در نظر دارد فراخوان ارزیابی کیفی جهت برگزاری مناقصه عمومی تعداد ۹ قلم ترانسمیتر و پوزیشنر  مورد نیاز خود را مطابق شرح درخواست در گزارش شناخت از طریق مناقصه 
عمومی با شماره فراخوان  2۰۰۱۰۹2۵۴۴۰۰۰۱۳۱ برگزار نماید.

  ب��ه همی��ن منظ��ور کلی��ه مراح��ل برگ��زاری فراخ��وان ارزیاب��ی کیف��ی از دریافت و تحویل اس��تعالم ارزیابی کیفی تا ارس��ال دعوت نامه جهت س��ایر مراحل مناقصه ، از طریق درگاه  س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت (س��تاد به آدرس
   www.setadiran.ir   انجام خواهد شد. 

در همین راس��تا الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم عضویت در س��امانه س��تاد، مراحل ثبت نام در س��ایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی راجهت ش��رکت در مناقصه محقق نمایند. تاریخ انتش��ار مناقصه 
درسامانه  ۱۴۰۱/۰۹/2۳ خواهد بود.

اطالعات و اسناد مناقصه عمومی پس از برگزاری فرآیند ارزیابی کیفی و ارسال دعوت نامه از طریق سامانه ستاد به مناقصه گران ارسال خواهد شد .
مهلت دریافت اسناد استعالم ارزیابی کیفی : روز:  چهار شنبه  تاریخ  : ۱۴۰۱/۱۰/۰۷  تا ساعت ۱۵:۳۰

مهلت ارسال پاسخ ارزیابی کیفی : تا روز چهارشنبه  تاریخ : ۱۴۰۱/۱۰/2۱ تا ساعت ۱۳:۰۰
))از ارسال اسناد ارزیابی کیفی به صورت فیزیکی جدا خودداری نمایید((

آدرس دستگاه مناقصه گزار:   اهواز - ناحیه صنعتي کارون – شرکت بهره برداري نفت و گاز کارون – ساختمان والفجر تدارکات و امور کاال - واحد خرید و بررسي منابع کاال 
فاکس:   ۳22۴۹۸۰6-۰6۱   تایید فکس: 6۷6۱۰-۳۴۱-۰6۱   تلفن : ۰6۱-۳22۵2۴۴۹  

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :
  شناسه آگهی : 1421265دفتر مرکز تماس : ۰2۱-۴۱۹۳۴ 

ت اول
نوب

شرکت ملی نفت ایران
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب

شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون
»سهامی خاص«

 آگهي مناقصه عمومي 
 شهرداري شاهرود درنظر دارد نسبت به فروش تعدادي از امالك خود با کاربري مسکوني درسطح شهر شاهرود اقدام نمایند، لذا متقاضیان مي توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از موضوع 
 آگهي همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداري با تلفن: ۳۱۵۵۵۱2۷-۰2۳ واحد حقوقي و امالک شهرداري شاهرود تماس حاصل نمایند. ضمنًا متن آگهي در سایت تدارکات الکترونیکي دولت به آدرس

 www.setadiran.ir  جهت مشاهده متقاضیان قابل رویت و بهره برداري مي باشد.
الزم بذکر است مهلت دانلود و بهره برداري اسناد مناقصه از سامانه فوق الذکر تا مورخ ۱۴۰۱/۰۹/2۷ مي باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد در سامانه تدارکات الکترونیکي دولت  تا پایان  وقت اداري مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ مي باشد.

لذا زمان اعالم برنده درمورخ   ۱۴۰۱/۱۰/۱۱ اعالم مي شود.  

 محسن احمدی - شهردارشاهرود

ت  اول
نوب

حوادث

دس��تگیری از  پایتخ��ت  پیش��گیری  پلی��س   رئی��س 
 س��ارق زورگی��ر خارجی خبر داد و گف��ت: ماموران کالنتری 
 ۱۸۱ وردآورد در ح��ال گش��ت زن��ی در محل��ه چیتگ��ر بودند 
ک��ه ف��ردی ب��ه آنها مراجع��ه و اعالم کرد ک��ه تلفن همراه و 
 پاور بانک وی توس��ط س��ه نفر با تهدید س��الح س��رد سرقت

 شده است.
وی با بیان اینکه ماموران ضمن اعالم مش��خصات متهمان 
به سایر واحد های گشتی برای دستگیری متهمان وارد عمل 
ش��دند افزود: ماموران درحال گش��ت زنی در محوطه بوستان 
چیتگر بودند که هر سه متهم را در حال تردد به صورت پیاده 
مشاهده و سریعا وارد عمل شدند و در یک تعقیب و گریز یکی 

از متهمان دستگیر و دو نفر دیگر متواری شدند. 
در بررسی اولیه از متهم یک قبضه سالح سرد و تلفن همراهی 

که ساعاتی قبل سرقت کرده بود نیز کشف و ضبط شد.
موقوف��ه ای ب��ا بی��ان اینک��ه متهم 2۵ س��ال س��ن داش��ت، 
 گفت: ای��ن ف��رد خ��ود را تبعه یکی از کش��ورهای همس��ایه 
معرف��ی و در تحقیق��ات اولی��ه ب��ه ج��رم خ��ود و س��رقت 

 هش��ت فق��ره تلف��ن همراه ب��ه روش موبایل قاپ��ی و تهدید 
س��الح س��رد از شهروندان با همدستی دو متهم متواری شده 

معترف شد.
رئی��س پلی��س پیش��گیری ته��ران ب��زرگ ب��ا بی��ان اینکه 
 مالباختگان این افراد نیز مورد شناس��ایی قرار گرفتند، گفت:
 برای این فرد پرونده ای تش��کیل ش��ده و متهم برای ادامه 
 رون��د رس��یدگی به جرم روان��ه دادسراش��د. تحقیقات برای 
دس��تگیری دو مته��م فراری نیز از س��وی مام��وران در حال 

انجام است.

زورگیر خارجی دستگیر شد


