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كارگران و قصه پر غصه 
دستمزد

 مبارزه با فساد گامی
برای رونق كسب و كار

حسین خدنگ
روزنامه نگار

اسماعیل افشار 
کارشناس مسائل اقتصادی

سرمقاله

يادداشت

اقتصادی  تحریم ه��ای 
علیه ایران،  ش��رایط کار 
را ب��رای بنگاه ه��ای اقتصادی س��خت کرده 
اس��ت. عبور از این ش��رایط و چیرگی بر اوضاع 
پس��اتحریم به اقدامات کارشناس��ی دقیق  در 
ساختار اقتصادی نیازمند است. خروج از رکود 
و حرکت به سمت رشد اقتصادی  به تصمیمات 
و برنامه ریزی های مختلف کوتاه مدت و دراز 

مدت نیاز دارد ...

 هر س��اله با فرا رس��یدن 
ماه ه��ای پایانی س��ال 
و آغ��از مذاک��رات س��ه 
جانب��ه میان نمایندگان کارگران، کارفرمایان 
و دولت داس��تان تعیین دس��تمزد کارگران به 
یکی از مهمترین دغدغه های این قشر تبدیل 
می شود. در چند سال اخیر و با افزایش هزینه ها 
همزمان با کاهش سطح درآمدها این جلسات 

گاه پرتنش و ...

ادامه در صفحه4

ادامه در صفحه4 

گزارش ویژه
قاتل ناشناخته همچنان قربانی می گیرد؛

مرگ دسته جمعی 12 هزار پرنده 
در تاالب میانکاله 

وزیر صمت دستاوردهای انقالب را تشریح کرد؛

 رشد 100 برابری
 زنجیره تولید فوالد 

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تاکید کرد؛

 ظرفیت بی نظیر ایران 
در بخش پایین دستی نفت 

گروه انرژی: س��خنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروش��یمی 
گفت:  تا چند سال پیش گفته می شد که به زودی ذخایر نفتی کشورها به پایان می رسد 
و دوران افول نفت را خواهیم داشت...           صفحه5
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»تجارت« در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب بررسی کرد؛

آسیب شناسی سیاست های توسعه تولید
3

گروه فرهنگ و هنر: نشست تخصصی »توسعه گردشگری 
در شهرهای جهانی خالق« به همت کمیسیون گردشگری 
 و کس�ب و کاره�ای وابس�ته ات�اق ای�ران، روز گذش�ته

 برگزار شد.
نشس��ت تخصصی »توسعه گردش��گری در ش��هرهای 
جهان��ی خالق« برگزار و ضرورت ش��بکه سازی و توسعه 
گردش��گری به ویژه گردش��گری فرهنگی در چهار شهر 
اصفهان، بندرعباس، رش��ت و سنندج به عنوان شهرهای 

خالق جهان تاکید شد.
به باور فعاالن حوزه گردش��گری حاضر در این نشس��ت، 
پیوستن سنندج در حوزه  موسیقی، بندر عباس درحوزه صنایع 
دس��تی و هنرهای مردمی، رش��ت در حوزه  غذا و اصفهان 
در زمینه صنایع دس��تی به ش��بکه شهرهای خالق جهان 
مجالی تازه برای ایران است تا با استفاده از تجربیات جهانی، 
شهرها و داشته های خود را هر چه بیشتر و بهتر به جهانیان 

معرفی کند.
مهنا نیک بین رئیس کمیته آموزش، پژوهش و گردشگری 
فرهنگ محور کمیس��یون گردشگری و کسب و کارهای 
وابسته اتاق ایران، نوآوری و خالقیت در ارایه محصوالت 
را یک��ی از مهمتری��ن الزامات جذب گردش��گر خارجی در 
شهرهای خالق دانست و تاکید داشت: به رغم آنکه ایده 
ش��بکه ش��هرهای خالق جهان از سال 2015 کلید خورده 
است اما شاهد رونق گردشگری در چهار شهر ایران که به 

عنوان شهر خالق معرفی می شوند، نیستیم.
نیک بین تاکید داشت: هدف مهم شبکه شهرهای خالق 
یونسکو، توسعه پایدار شهری است؛ ضمن اینکه این شهرها 
به عنوان الگویی برای سایر شهرها در نظر گرفته می شوند. 
او همچنین به منظور توسعه پایدار گردشگری در شهرهای 
خالق، بر همفکری رسانه، استانداری، شهرداری، وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دس��تی و گردشگری، وزارت امور 

خارجه و دانشگاه تاکید کرد.

رئی��س کمیت��ه آموزش، پژوهش و گردش��گری فرهنگ 
محور کمیس��یون گردش��گری و کسب و کارهای وابسته 
اتاق ایران تصریح کرد: برندسازی مشکل ثانویه ما در صنعت 
گردش��گری اس��ت و از مهم ترین ضعف های ما در صنعت 
گردشگری این است که استراتژی مان مشابه کشورهای 
پیشرفته نیست. برای نمونه، ترکیه در همسایگی ما بیش از 
درآمد نفتی ایران، درآمد توریستی دارد، در حالی که به لحاظ 

جاذبه های فرهنگی و طبیعی چیزی بیشتر از ما ندارد.
در ادامه این نشست نمایندگان و مسئوالن چهار شهر خالق 
ایران به بیان نقطه نظرات خود و اقدامات صورت گرفته از 
س��وی نهادهای ذی ربط در راستای توسعه گردشگری در 

شهرهای خود پرداختند.
سعید ایراهیمی مدیر پژوهش، خالقیت و فناوری های نوین 
شهرداری اصفهان در تشریح چشم انداز آینده شهر خالق 
اصفهان به برخی از اقدامات زیرساختی و آموزشی شهرداری 
این استان اشاره کرد و گفت: ایجاد مراکز خالقیت و نوآوری، 
تاسیس مرکز رشد تخصصی هنر و راه اندازی ستاد توسعه 
کارآفرینی از مهم ترین برنامه های شهرداری اصفهان در 

راستای توسعه گردشگری در این شهر خالق است.
او همچنی��ن ای��ده کاپ اصفه��ان 2020 را طرحی مهم در 
راستای توسعه گردشگری این استان معرفی کرد و گفت: 
طرح اصفهان 2020 با تکیه بر معرفی اصفهان به عنوان 
شهر هنر، گردشگری و میراث فرهنگی و با هدف مدیریت 
بر پایه مشارکت و بهره مندی از توان مردم در اداره شهر به 

تصویب رسیده است.
 � ایران صاحب برندملی گردشگری می شود

علیرضا ارجمند که به نمایندگی از مونس��ان وزیر میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در این نشست حضور 
یافته بود، به ارائه توضیحاتی در رابطه با برند ملی گردشگری 
پرداخت. به گفته او، 23 بهمن ماه از نشان و طرح برند ملی 

گردشگری ایران رونمایی خواهد شد و این برای اولین بار 
است که ایران صاحب برند ملی گردشگری خواهد شد.

 ارجمند تاکید داشت: پروژه برند ملی گردشگری به دنبال 
ایجاد گردشگری فاخر و ممتاز به ویژه با مشارکت بخش 
خصوصی است.  او در ادامه به یکی دیگر از اقدامات وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در خصوص 
تعیین شاخص های گردشگری در شهرهای مختلف اشاره 
و بیان کرد: بر اساس این شاخص ها مجوزهایی حول 5 معیار 
شهر دوستدار، شهر مقصد گردشگری، شهر گردش پذیر، 
ش��هرمتعهد به توسعه گردش��گری و شهر مستعد توسعه 

گردشگری به شهرها تخصیص می یابد.
ارجمند خاطرنش��ان کرد: اردبیل، ش��یراز، اصفهان، یزد و 
کرمان از جمله شهرهایی هستند که بر اساس محورهای 
نامبرده به صورت پایلوت ارزیابی ش��ده اند و وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری همانطور هم که در 
نامه ای به رئیس جمهور اعالم کرده، آمادگی دارد تا کلیه 

شهرهای ایران را وارد برندینگ شهری کند. 
شهرهای خالق در معرض تهدید � 

انتقاد از عملکرد مس��ئوالن در ش��هرهای خالق از جمله 
موضوعاتی بود که نمایندگان چهار ش��هر خالق ایران و 
همچنین فعاالن حوزه گردشگری در حضور نماینده وزارت 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مطرح کردند. به 
باور روشنگر عضو هیات علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی 
و گردشگری شهرهای خالق بعد از ثبت به امان خدا رها 
می شوند؛ در حالی که اولین اقدام از سوی مسئوالن در این 
شهرها باید تقویت برند گردشگری باشد. حاضران همچنین 
ض��رورت مش��ارکت بخ��ش خصوص��ی و وزارت میراث 
فرهنگی، صنایع دس��تی و گردش��گری را با هدف تحکیم 

توسعه پایدار شهرهای خالق مورد توجه قرار دادند.

گروه صنعت، معدن و تجارت: وزیر صنعت، معدن و تجارت 
در جلسه شورای معاونین این وزارتخانه با اشاره به جهش 
های انجام شده در بخش های مختلف کشور بعد از انقالب 
ش�کوهمند اس�المی ای�ران، گفت: در ح�وزه های مختلف 
صنعتی و معدنی کش�ور این پیش�رفت ها کامال اثرگذار و 

مثال زدنی هستند. 
به گزارش شاتا، رضا رحمانی در ابتدای این جلسه با تبریک 
فرارس��یدن سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، افزود: فقط 
در زنجیره تولید فوالد، تولید 2 هزار و 300 تنی در ابتدای 
انقالب به بیش از 230 میلیون تن رسیده است که مؤید 

رشد 100 برابری در این بخش است.
وی اضافه کرد: آمار افزایشی تولیدات در سایر اقالم از جمله 

مس، آلومینیوم و...، کاماًل چشمگیر است.
رحمانی تصریح کرد: در تعداد شهرک ها، نواحی و واحدهای 
صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین در گام های برداشته 
ش��ده برای خودکفایی کشور نیز شاهد تحوالت عظیمی 
هس��تیم که به توس��عه کش��ور طی این س��الها انجامیده 
و ض��رورت دارد ای��ن م��وارد به اط��الع دقیق مردم عزیز 

کشورمان برسد.
وی با مرور برخی شاخص های صنعتی، معدنی و تجاری 
کش��ور در 10 ماه گذش��ته، خاطر نشان کرد: خوشبختانه 
عم��وم تولی��دات منتخب کاالیی و حجم صادرات در این 
مدت کاماًل افزایشی بوده اند و همزمان با آرامش بازار آن 
هم در ش��رایط خاص امروز کش��ور، شاهدیم که در بخش 

صنعت نیز با رشد مواجهیم.
 وزیر صمت تاکید کرد: این دستاوردها حاصل خون پاک 
شهداس��ت و وظیفه ما این اس��ت با تمام توان ضمن حفظ 
ای��ن رون��د، بی��ش از پیش فرصت های موجود را تقویت و 

ظرفیتهای بالقوه را فعال کنیم.
رحمانی گفت: باید همزمان با ایام اهلل دهه فجر، مدیران 
وزارت صمت در تمام استان ها حضور پیدا کنند و ضمن 
بهره برداری از واحدهای صنعتی آماده افتتاح، در جلسات 
مختلف با فعالین اقتصادی مسائل و مشکالت متنابه را از 
نزدیک رصد و برای رفع موانع اقدامات مقتضی را نیز در 

دستور کار قرار دهند.
وی افزود: حضور در استان ها و بررسی دقیق مسائل، تاکنون 
نتایج ثمر بخشی داشته و کمک موثری در تقویت روحیه 

فعاالن اقتصادی و حتی مدیران استانی بوده است.
رحمانی اضافه کرد: بسیاری از مسائل و مشکالت حوزه 
صنعت، معدن و تجارت در سطح استانها قابل حل است و 
در این راس��تا ضرورت دارد از تمامی ظرفیت های قانونی 
موجود در چارچوب س��تادهای تس��هیل و رفع موانع تولید، 
ستاد تنظیم بازار و شورای عالی معادن بهره برداری الزم 

انجام شود.
وی ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارای ظرفیت 
های قانونی باالیی است که باید جدی گرفته شود و با توجه 
به همراهی وزارت کشور و استانداران در سطح استان ها تا 
آنجا که امکان دارد مشکالت مرتبط به واحدهای صنعتی 

و معدنی رفع و رجوع شوند.
وزیر صمت تصریح کرد: انتظار می رود جلسات ستاد تنظیم 
بازار در استانها نیز به طور مستمر برگزار شود و با توجه به 
اهمیت حفظ آرامش بازار در 3 ماه آینده که همزمان با ایام 
پایانی سال و حلول ماه مبارک رمضان است با نگاه ویژه 
ای ش��رایط تامین و توزیع انواع اقالم کاالیی مورد توجه 

جدی قرار گیرد.
معارفه معاون جدید معدنی و صنایع معدنی  � 

وزارت صمت
گفتنی است در پایان این جلسه، جعفر سرقینی معاون پیشین 
معدنی و صنایع معدنی وزارت صمت تودیع و به جای وی، 

داریوش اسماعیلی در این سمت معرفی شد.
رحمانی در این راستا با اشاره به اقدامات انجام شده در 
خصوص تهیه نقشه راه معدن کشور، گفت: با توجه به 
تاکیدات رئیس جمهور محترم در خصوص توجه به توان 
و ظرفی��ت ه��ای بخش خصوصی، تفویض اختیارات و 
همچنین تسریع در انجام واگذاری ها با رعایت تمامی 
ضواب��ط قانون��ی، تصریح کرد: در تنظی��م بازار صنایع 
معدنی گام های برداش��ته ش��ده باید تکمیل ش��وند و 
افزای��ش تولیدات محص��والت نهایی صنایع معدنی و 
صادرات آن جانش��ین خام فروش��ی در این بخش شود. 
وی در پای��ان خاطر نش��ان ک��رد: در حوزه معادن توجه 
ب��ه ابع��اد مختلف برنامه محوری انقالب معدنی باید در 

اولویت قرار گیرد.

گروه اجتماعی: رئیس بنیاد مستضعفان گفت: تاکنون 85 هزار فقره سند به مردم واگذار شده 
و تا پس فردا هفت هزار فقره سند دیگر در شهرستان گرگان به مردم منتقل خواهد شد.

به گزارش ایلنا، پرویز فتاح امروز در نشست خبری به مناسبت دهه فجر با عنوان رونمایی 
از »دفاتر امالک و اس��ناد زمین خواری پهلوی« با بیان اینکه دو هزار پارچه روس��تا باید به 
مردم برگردانده ش��د، اظهار کرد: از این دو هزار پارچه روس��تا، 85 هزار فقره س��ند آماده و 

تحویل مردم شده است.
وی ادامه داد: تا دو روز آینده هفت هزار فقره س��ند دیگر نیز در شهرس��تان گرگان به مردم 

واگذار خواهد شد.
فتاح با تاکید بر اینکه تاریخ درس عبرت برای همه ما است افزود: ما باید تاریخ را مبنای خود 

قرار دهیم و از آن درس عبرت بگیریم.
وی اضافه کرد: خداوند در قرآن فرموده اند که بعد از قوم ظالمین زمین را به صالحین واگذار 
خواهد کرد و خداوند با انقالب اسالمی ایران این فرصت را به ما داده تا خود را امتحان کنیم 

که آیا مانند ظالمین قبل از انقالب رفتار خواهیم کرد یا عمل درستی خواهیم داشت.
فتاح با بیان اینکه هر کدام از ما در دورن خود یک موس��ی و فرعون داریم اظهار کرد: این 
خود ما هستیم که انتخاب می کنیم به کدامیک از آنها تبدیل شده و رفتار کدامیک را تکرار 

می کنیم.
وی تصریح کرد: خداوند تمام کاخ ها و حکومت ظالمین را بر هم می زند تا این واقعیت را به 

ما نشان دهد که هیچ ظلمی باقی نمی ماند و تنها راه صداقت که پایدار است.
رئیس بنیاد مس��تضعفان در ادامه س��خنن خود با اش��اره به تالش دش��منان انقالب برای 

بازگرداندن باقیمانده شاه به کشور اظهار کرد: آنها می خواهند در ایران کسانی حکومت کنند 
که گماشته شان باشند مانند آنچه در عربستان وجود دارد.

فتاح ادامه داد: برای رسیدن به این مقصود چه مکرها که نزدند و چه توطئه هایی که به کار 
نبستند اما همگی آنها با شکست روبرو شد.

وی با بیان اینکه داعش نیز ساخته آنها است گفت: تعداد زیادی از داعشی ها پاسپورت های 
اروپایی و آمریکایی داشتند و اکنون نیز به همان سرزمین ها برگشته و زندگی می کنند.

فتاح با تاکید بر اینکه همه این اتفاقات با وجود ادعای بشردوستانه و صلح طلبی آنها اتفاق 
افتاده است گفت: دوشمنان جمهوری اسالمی ایران و انقالب هیچ گاه قابل اعتماد نیستند 

و نباید هیچ کدام از ادعاهای آنها را باور کرد.
رئیس بنیاد مستضعفان در ادامه سخنان خود با تاکید بر اینکه ما در جمهوری اسالمی ایران 
نباید راه گذشته را برویم اظهار کرد:  مردم برای انقالب تالش زیادی کردند و برای ماندن 

آن شهید دادند و از مسئوالن انتظار دارند راه گذشته و قبل از انقالب را نروند.
فتاح اضافه کرد: مرم ما به خوبی علم رجل دارند و مردان واقعی را مانند سردار قاسم سلیمانی 

را که در راه خدا قدم برداشته می شناسند و قدردان هستند.
 وی تصریح کرد: مسئوالن باید زندگی امام خمینی)ره(، مقام معظم رهبری و سردار سلیمانی 
را الگوی خود قرار دهند. همگی ایشان بر این مهم تاکید داشته و دارند که راه شهیدان راهی 
است که مسئوالن باید در آن قدم بردارند. رئیس بنیاد مستضعفان از انتشار اسناد و مدارک 
مربوط به زمین خواری پهلوی خبر داد و گفت: هر فردی که از نظر شرعی و قانونی ما مجاز 

به انتشار آن باشیم در اختیار مردم و رسانه ها قرار خواهد گرفت.

ايران صاحب برندملی گردشگری می شود
در نشست »توسعه گردشگری در شهرهای جهانی خالق ايران« اعالم شد؛

رشد 100 برابری زنجيره توليد فوالد 
وزير صمت دستاوردهای انقالب را تشريح كرد؛

رئيس بنياد مستضعفان خبر داد:

واگذاری هفت هزار فقره سند؛ به زودی
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 گ�روه سیاس�ی: رئی��س ق��وه قضاییه گف��ت: باید صالح، 
قانونمداری، عدالتخواهی و حق گرایی در دستور کار جدی 
همه مدیران و همه دس��تگاه ها باش��د. به گزارش میزان، 
آیت اهلل رئیس��ی در آیین تجدید میثاق مس��ئوالن قضایی 
با آرمان های امام خمینی)ره( گفت: دشمنان در این چهل 
سال بسیار توطئه و فتنه کردند که یک قلِم آن هشت سال 

جنگ تحمیلی بود؛ اما خداوند متعال ...

 گ�روه سیاس�ی: رئی��س جمهور با بی��ان اینکه امام خمینی 
میزان بودن رای ملت را به عنوان یک ش��عار مطرح نکرد 
گفت:هر ش��خصی مردم را از انتخاب کردن بازداش��ته و آن 
ها را دلسرد کند حتما از راه امام)ره( فاصله دارد. به گزارش 
ایسنا، حجت االسالم حسن روحانی در مراسم تجدید میثاق 
اعضای دولت  با آرمان های امام راحل در حرم مطهر ایشان 

با بیان این که اینجا هستیم...

 مبارزه بی امان با فساد 
در دستور کار قوه قضاییه 

باید به نظرات مردم 
احترام بگذاریم

 صفحه 2 صفحه 2

 خصوصی سازی 
در اتاق شیشه ای

رئيس سازمان خصوصی سازی  وعده داد:

 ما اطالعات محرمانه ای در سازمان خصوصی سازی 
نداریم و باید همه اطالعات را افشا کنیم
 ابتدای سال آینده صندوق سرمایه گذاری معامله پذیر 
٢٠ هزار میلیارد تومانی را راه اندازی می کنیم

 

امور سرمايه گذاری شهرداری بندر ماهشهر 

 ش��هرداری بندر ماهش��هر به اس��تناد ش��یوه نامه س��رمایه گذاری به ش��ماره 12404/1/3/س مورخ 91/02/04 وزارت کشور و با عنایت به 
مصوبه هیئت عالی س��رمایه گذاری در نظر دارد نس��بت به احداث مجتمع  تجاری ، مس��کونی ، خدماتی ، تفریحی در قطعه زمینی به 

مساحت 19 هزار متر مربع، واقع در اتوبان 9 دی ،  را به سرمایه گذار واجد شرایط واگذار نماید.
لذا از سرمایه گذاران واجدین شرایطی که در این خصوص تخصص و توان مالی مناسب دارند دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد 

فراخوان بعد از انتشار آگهی به واحد سرمایه گذاری شهرداری مراجعه و اسناد فراخوان را تحویل نمایند.
متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با تلفن  16-52339114-061 تماس حاصل نمایند. 

آگهی فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار 
شهرداری بندر ماهشهر مرحله اول ،  نوبت دوم   
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58 میلیون واجد شرایط رای دادن
 رئیس ستاد انتخابات کشور درباره تعداد واجدین شرایط شرکت 
در انتخاب��ات گف��ت: طبق بررس��ی های مس��تمر و تخصصی 
کمیته ای ویژه در ستاد انتخابات کشور با حضور نمایندگان مرکز 
آمار ایران، ثبت احوال کش��ور و مش��اورین متخصص جمعیت 
شناس تشکیل شد، واجدین شرایط شرکت در انتخابات اسفند 
ماه 1398، 5۷ میلیون و 918 هزار و 159 نفر هستند که از این 
تعداد 2 میلیون و 931 هزار و ۷۷6 نفر رأی اولی محسوب می 
شوند. به گزارش ایلنا، جمال عرف اعالم کرد: از کل واجدین 
ش��رایط ش��رکت در انتخابات دوم اسفند 98،  تعداد 29 میلیون 
و 39 ه��زار و 152 نف��ر م��رد و تع��داد 28 میلیون و 8۷9 هزار و 

6 نفر زن هستند.

کشته  های آبان  تهران اعالم  می شود
 استاندار تهران درباره تعداد کشته شدگان آبانماه 98 با تاکید بر 
اینکه تعداد کش��ته ش��ده ها قطعا خیلی کمتر از 1500 نفر است 
گفت: قرار شده که تعداد کشته شده ها توسط پزشکی قانونی و 
دیگر نهاد ها اعالم شود. انوشیروان محسنی بندپی در گفت وگو 
با ایلنا در پاس��خ به این که چرا کس��ی زیر بار مس��ئولیت اعالم 
تعداد کشته شده های آبان نمی رود، حتی شما به عنوان استاندار 
از اعالم تعداد افراد کشته شده امتناع می کنید، بیان کرد: قرار 
نیس��ت که ما آن را اعالم کنیم بلکه قرار بوده دس��تگاهی که 
متولی این کار اس��ت آن را اعالم کند.محس��نی بندپی افزود: 
در جلس��ه ش��ورای امنیت کش��ور قرار شد مرجعی که به لحاظ 
قانونی عهده دار این مس��اله اس��ت تعداد کشته شده ها را اعالم 
کند اما آنچه که مسلم است تعداد اصلی این مقداری که اعالم 
ش��ده نیس��ت. اس��تاندار تهران گفت: می توانم در جلسه آینده 
تعداد دقیق کش��ته ش��ده های آبانماه اس��تان تهران را استعالم 

کرده و اعالم کنم.

اظهارات بی اساس فرمانده سنتکام 
 فرمانده گروه تروریس��تی س��نتکام به بیان ادعاهای بی اساس 
علی��ه ای��ران پرداخت و مدعی ش��د: این احتمال وجود دارد که 
ایران به دنبال فرصتی باشد تا به وسیله گروه های نیابتی خود به 
نیروهای ائتالف در افغانستان آسیب وارد کند.به گزارش ایلنا از 
اِی.آر.جی، کنت مکنزی مدعی شد: ایران در افغانستان مداخله 
می کند. افزایش مداخله ایران در افغانستان  بسیار نگران کننده 
است و می تواند خطراتی را متوجه نیروهای آمریکایی کند.وی 
مدعی ش��د: ایران همیش��ه نقش منفی و مخربی در افغانستان 
داشته است، اما این احتمال وجود دارد که ایران به دنبال فرصتی 
باشد تا به وسیله گروه های نیابتی خود به نیروهای ائتالف در 

افغانستان آسیب وارد کند، این موضوع نگران کننده است.

جلوگیری پاکستان از جنگ در منطقه 
 نخس��ت وزیر پاکس��تان بر تالش های این کش��ور در راستای 
مقابل��ه ب��ا جن��گ در منطقه تاکید کرد و گف��ت: اگر جنگی در 
خلیج فارس رخ دهد قیمت نفت باال می رود و کش��ورهای در 
حال توس��عه دچار مش��کل می شوند.به گزارش ایلنا از آناتولی، 
عمران خان در مورد ایران گفت: ما کشور همسایه ایران را به 
عنوان یک کش��ور برادر می بینیم و مخالف جنگ این کش��ور با 
عربس��تان س��عودی هستیم. ما جنگ این کشور با آمریکا را نیز 
نمی خواهیم. این جنگ به ضرر همه است و کسی از آن نفعی 
نمی برد.وی افزود:  پس از حمله به تاسیس��ات نفتی عربس��تان 
س��عودی وظیفه خود را انجام دادیم  و با مقام های این کش��ور، 
ای��ران و آمری��کا  گفت وگ��و کردیم. هم اکنون تنش موجود در 
منطقه در س��طح باالیی قرار دارد، اما فکر می کنم که از وقوع 
ی��ک جن��گ در منطقه جلوگی��ری کردیم. چون زمانی احتمال 
ب��روز جنگ وجود داش��ت. اگ��ر جنگی در خلیج فارس رخ دهد 
قیم��ت نف��ت باال می رود و کش��ورهای در حال توس��عه دچار 

مشکل می شوند.

نقش هند در حل تنش ایران و آمریکا 
 سروزیر ایالت »اوتارپرادش« هند تاکید کرد که هند می تواند 
ب��ه عن��وان میانجی می��ان ایران و آمریکا عم��ل کند و اکنون 
زمان آن رسیده که هند که به یک قدرت بزرگ جهانی تبدیل 
شده است، خأل را پر کند.به گزارش ایلنا از راشاتودی، »یوگی 
ادیتیانات« در س��خنرانی خود گفت: جهان منتظر اس��ت تا هند 
برای کاهش تنش میان ایران و آمریکا وارد عمل شود. زمانی 
بود که ایاالت متحده می توانست به عنوان یک میانجی برای 
کاهش اختالف ها عمل کند. این موضوع مدت هاست که از بین 
رفته است. اکنون زمان آن رسیده که هند که به یک قدرت بزرگ 
جهانی تبدیل شده است، خأل را پر کند.وی گفت: پیش از این 
وقتی ملت های کوچک نمی توانستند مسائل را حل کنند آمریکا 
وارد می شد. اما اکنون همه می گویند که تنها هند می تواند وارد 

شود و درگیری میان ایران و آمریکا را حل کنند.

پرونده ۴ رسانه روی میز قاضی
 4 پرونده در جلسه دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار گرفت 
و هی��آت منصف��ه آرای خود را درباره آنها صادر کرد.به گزارش 
ایلنا، در جلس��ه دادگاه مطبوعات پرونده مدیر مس��ئول ایسنا به 
اتهام نش��ر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مورد رس��یدگی قرار 
گرفت که با اکثریت آ را مجرم شناخته شد و به اتفاق آرا مستحق 
تخفیف دانسته شد.پرونده پایگاه خبری عصر ایران هم با توجه 
به ارائه رضایت نامه از طرف ش��اکی، مختومه اعالم ش��د.مدیر 
مس��ئول س��ایت بولتن نیوز هم بابت اتهام انتشار اسرار دیگری 
بدون رضایت و نش��ر مطالب خالف واقع با اکثریت آرا مجرم 
ش��ناخته نش��د، اما بابت اتهام افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته 
ش��د و مس��تحق تخفیف دانس��ته شد.مدیر مسئول سایت نفت 
ما، بابت دو اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی 
و افترا با اکثریت آرا مجرم شناخته شد و بابت اتهام توهین به 
اتفاق آرا مجرم ش��ناخته ش��د و هیئت منصفه دادگاه مطبوعات 
استان تهران در هر سه مورد اتهامی متهم را مستحق تخفیف 

ندانست.

سياسي

مردم باید برای اداره کشور تصمیم بگیرند  تایید صالحیت اصالح طلبان برای گرم شدن انتخابات مشارکت باال برای خنثی کردن توطئه دشمن 
معاون اول رئیس جمهوری اس��تقالل و 
آزادی را اصلی تری��ن آرمان های انقالب 
دانست و گفت:  اگر بتوانیم مردم را به شکل 
منسجم در صحنه های مختلف نگه داریم و 
کاری کنیم که مردم با نشاط و امید با شادابی 

در صحنه های مختلف حضور داشته باشند حتما می توانیم آرمان های 
انقالب را محقق کنیم.به گزارش ایسنا، اسحاق جهانگیری افزود: 
استقالل و آزادی جزو اصلی ترین آرمان های انقالب است که امام )ره( 
دنبال آن بودند. استقالل هم به معنای عدم وابستگی به کشورهای 
مختلف و در بخش های مختلف اعم از فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی 
است و آزادی نیز به این مفهوم است که مردم بر سرنوشت کشور حاکم 
باشند و خودشان برای اداره کشور تصمیم بگیرند و تصمیم و اراده 

مردم در تمام امورات شئونات کشور ساری و جاری باشد.

 یک فعال سیاس��ی در ارتباط با چینش 
سیاسی مجلس آینده گفت: مجلس آینده 
ترکیب��ی از اصالح طلبان، اصولگرایان، 
اف��راد میانه رو و مس��تقلین خواهد بود، 
یعن��ی مجلس آینده مجلس��ی ترکیبی 

است. محسن سرخو در گفت وگو با ایسنا ادامه داد: با توجه به رد 
صالحی��ت کاندیداها در جری��ان اصالحات، انتظار می رود که در 
دوران اعتراضات بسیاری از آنان به عرصه انتخابات بازگردند؛ اگر 
این اتفاق بیافتد در گرم تر شدن انتخابات اثر موثری خواهد داشت.
عضو سابق شورای شهر تهران معتقد است: متاسفانه دیدیم برخی 
افراد که در رسانه ها و مجامع عمومی درباره واگذاری امالک نجومی 
یا گرفتن امالک نجومی مورد سوال قرار گرفتند و خودشان به دست  

داشتن شان در این پرونده اذعان کردند تایید صالحیت شدند!

 ریی��س دفتر ریی��س جمهوری گفت: با 
حضور پرشور مردم در راهپیمایی22 بهمن 
و مش��ارکت باال در انتخابات دوم اس��فند 
حتما توطئه ها و فشارهای دشمنان را خنثی 
می کنیم.به گزارش ایلنا، محمود واعظی 

گفت: اگر به 41 س��ال قبل برگردیم، ش��رایط منطقه ش��رایط بسیار 
سختی بود. در آن شرایط با مشی  حضرت امام )ره( و مقاومت مردم 
توانستیم از آن سد عبور کنیم.رییس دفتر رییس جمهوری بیان کرد: 
امروز هم که شرایط سختی داریم از نظر مسائل بین المللی و فشارهایی 
که آمریکا بر روی ملت ایران گذاشته باید با همان مشی ابتدای انقالب 
متوسل بشویم، مقاومت کنیم و بتوانیم از این شرایط عبور کنیم. من 
بسیار خوشبین هستم که با مقاومت مردم و برنامه ریزی که دولت 

دارد قطعا این دهه فجر یک دهه فجر مبارک خواهد بود.

 گ�روه سیاس�ی: رئیس جمهور با بی�ان اینکه امام خمینی میزان 
ب�ودن رای مل�ت را ب�ه عن�وان یک ش�عار مطرح نک�رد گفت:هر 
ش�خصی مردم را از انتخاب کردن بازداش�ته و آن ها را دلس�رد 

کند حتما از راه امام)ره( فاصله دارد.
به گزارش ایسنا، حجت االسالم حسن روحانی در مراسم تجدید 
میث��اق اعض��ای دولت  ب��ا آرمان های امام راحل در حرم مطهر 
ایش��ان با بیان این که اینجا هس��تیم تا بار دیگر با امام بزرگوار 
عه��د و پیم��ان ببندیم، اظهار کرد: ای��ام دهه فجر 5۷ روزهای 
تاریخ س��ازی برای کش��ور ما و همه مس��لمانان بود. امام)ره( در 
این 10 روز گذار بس��یار مهمی را از اس��تبداد و اس��تعمار به مردم 

ساالری و استقالل انجام داد.
دویادگار بزرگ برای تاریخ � 

وی ادامه داد: انقالبی که پایانش اس��تقرار یک نظام نباش��د، 
بیش��تر به آش��وب ش��باهت دارد. اما امام)ره( توانست دو یادگار 
ب��زرگ ب��رای تاریخ م��ا به ارمغان بی��اورد. یعنی جمهوریت و 
اسالمیت. امام به خوبی احساس کرده بود که با وجود سلطنت 
مردم ساالری امکان پذیر نیست.وی خاطرنشان کرد: امام)ره( 
تجربه مش��روطه را پیش رو داش��ت که بعد از آن همه تالش و 
تاسیس عدالت خانه و شورای ملی قدم به قدم از حضور مردم 
کاس��ته ش��د و با وجود س��لطنت نظام مشروطه ای باقی نماند.
انتخابات مش��روطه به جایی رس��ید که افراد پیش از انتخابات 
در دربار انتخاب می شدند و فقط تشریفات انتخاباتی در کشور 
انجام می ش��د و همه از قبل می دانس��تند چه کسانی به مجلس 

شورای ملی می روند.
فقط جمهوری اسالمی � 

رئیس جمهور ادامه داد : امام)ره( به این نتیجه رسید که با وجود 
س��لطنت مردم س��االری امکان پذیر نیس��ت. در روزهای اول 
انقالب افرادی به امام)ره( پیشنهاد می دادند نظام مشروطه باقی 
بماند یا عده ای از خالفت اسالمی می گفتند، اما امام)ره( فقط 
جمهوری اسالمی را پذیرفت. امام خمینی)ره( پدر اسالم خواهی 
و جمه��وری خواه��ی در ایران بود.جمهوریتی که با اس��المیت 
پیوند نخورد ، باقی نمانده و به دیکتاتوری تبدیل می شود.رئیس 
جمهور با اش��اره به اینکه امام می دانس��ت عدالت و اصالح در 
جامعه و رش��د و توس��عه بدون حضور مردم امکان پذیر نیس��ت، 

تصریح کرد: امام)ره( این جمله که میزان رای ملت است را به 
عنوان یک ش��عار مطرح نکرد، زیرا می دانس��ت اگر مردم در هر 
صحنه ای حضور داش��ته باش��ند پیروزی نهایی همان جا است، 
ولی اگر مردم غایب باش��ند موفقیتی به دس��ت نخواهیم آورد و 

اگر هم موفقیتی به دست بیاوریم ماندگار نخواهد بود.
انتخاب کردن حق مردم � 

وی ادامه داد:امام )ره( تاکید داشت که مردم ولی نعمت ما هستند 
و باید همه در انتخابات شرکت کنند. امام)ره( تاکید داشت که 
انتخاب کردن حق مردم است. هر شخصی مردم را از انتخاب 
کردن باز دارد و نگذارد در میان سالیق مختلف آنچه می خواهند 
را برگزینند و هرشخصی مردم را دلسرد کند حتما از راه امام)ره( 
فاصله دارد.رئیس جمهور اظهار کرد:  امام )ره(به ما یاد داد در کنار 
مردم می توانیم مردم س��االری دینی را پا برجا س��ازیم. امام)ره( 
ب��ه م��ا آموخت با تکیه بر م��ردم می توانیم با ابرقدرت ها مبارزه 

کنیم. اما مردم س��االری امام)ره( و اس��المیت مورد نظر ایشان 
فقط به یک انتخابات و یک س��ال و یک روز ختم نمی ش��ود ما 
همیشه باید مردم خواه باشیم و همیشه در زمینه سیاست داخلی 
و سیاست خارجی، سیاست اقتصادی و یا سیاست فرهنگی به 
نظرات مردم احترام بگذاریم. و نظرات و اعتقادات و تفکرات و 
سالیق آنها را از یاد نبریم. وی ادامه داد: باید بدانیم عوامل دین 
و عدل به دست مردم امکان پذیر است و شرع از عرف فاصله 
ن��دارد و کاری بای��د بکنیم که فرهنگ اجتماعی ما در چارچوب 

مقررات اسالمی همان عرف متشرعه باشد.
ایستادگی در برابر تحریم � 

روحانی تاکید کرد:  اگر راه امام)ره( را ادامه دهیم از  سخت ترین 
شرایط اقتصادی و سیاسی امروز کشور به خوبی عبور می کنیم، 
مردم در برابر تحریم های بی سابقه به خوبی ایستادگی کردند، 
چون باور دارند ظلم و تجاوز از ناحیه س��تمگران اس��ت و نظام 

اسالمی در مسیر صحیح و درست قرار دارد و سیاست ما نباید 
سیاس��ت ذلت و تس��لیم باش��د. گرچه ما سیاست تنش و تقابل 
را هم قبول نداریم. مردم می دانند راهی جز اس��تقامت در برابر 

متجاوزین وجود ندارد.
معامله قرن ننگ بزرگ � 

وی ب��ا اش��اره ب��ه این که ط��رح معامله قرن یک ننگ بزرگ در 
تاری��خ و تنفر انگیز اس��ت، اظهار ک��رد:  متجاوزین نه تنها علیه 
ایران، بلکه علیه همه مسلمانان به ویژه ملت مظلوم فلسطین 
ظل��م می کنن��د و م��ا هم راهی جز اس��تقامت و وحدت در برابر 

متجاوز نداریم.
نشاط را از مردم نگیریم � 

روحانی با بیان اینکه اگر امید و وحدت و نشاط را از مردم نگیریم، 
بی تردید پیروز نهایی خواهیم بود افزود:  امام)ره( هیچ  گاه نسبت 
به آینده روشن انقالب ناامید نشد. وقتی در روز سوم  و چهارم 
فروردین 42 َدر همه خانه ها بسته شده بود در خانه امام)ره( به 
روی ط��الب و م��ردم ب��از بود. روزی که امام)ره( را مظلومانه به 
ترکیه و عراق تبعید کردند، امید امام)ره( به پیروزی قطع نشد 
و در روزه��ای پرماج��رای قب��ل و بعد از انقالب امام)ره( همواره 
امیدوار بود و گویی این ندا را شنید که " موسی از فرعون نترس 
که تو پیروز صحنه نبرد در برابر فرعونیان هستی " همین امید 
ام��ام)ره( در جن��گ تحمیلی و فراز و نش��یب های انقالب ما را 

به پیروزی رساند.
نیاز به وحدت و اتحاد  � 

وی خاطر نشان کرد:  امروز ما به امید، وحدت و اتحاد نیاز داریم 
و تردید نداریم تا روزی که جمهوریت و اس��المیت اس��ت، ملت 
ما در برابر همه توطئه ها پیروز می شود. دولت هم بار دیگر در 
کن��ار مرق��د امام )ره( بزرگوار تعه��د می کند که همه توان خود 
را ب��رای اج��رای فرامی��ن و راه امام )ره(  با هدایت های رهبری 
ب��ه کار گی��رد. روحان��ی همچنین تصریح کرد: مردم ما نش��ان 
دادند که انقالب و امام)ره( زنده است. مردم با استقبال از پیکر 
ش��هید  س��لیمانی و بدرقه بدن او نش��ان دادند راه امام)ره( زنده 
و مس��یر او پر رهرو اس��ت و اس��المیت و جمهوری حضور دارد.
مردم نش��ان دادند در کنار کس��ی که نشان اقتدار و عزت کشور 

باشد قرار می گیرد.

رییس جمهوردر مراسم تجدید میثاق دولت با آرمان های امام راحل )ره( ؛

باید به نظرات مردم احترام بگذاریم

گروه سیاس��ی: رییس مجلس ش��ورای اسالمی گفت: 
ام��روز منزل��ت ملت ایران به خاطر انقالب تغییر کرد و 
این منزلت و جایگاه ملت ایران چه در فضای بین المللی 
و چه در منطقه مرتفع تر نیز ش��د. در واقع ش��رایط به 
گونه ای اس��ت که دیگر نمی توانند ایران را به حس��اب 
نیاورند؛ چرا که در زمان شاه و پیش از پیروزی انقالب 
اسالمی شرایط به گونه ای بود که همچون کشورهای 
خلیج فارس دس��تور گرفته می ش��د و کار اجرا می شد.
به گزارش ایسنا، علی الریجانی در مراسم رونمایی از 
تندیس ش��هید مطهری در موزه عبرت گفت: در واقع 
عوامل حکمران دست نشانده بودند؛ برای مثال کمیته 
مشترک توسط ساواک که تحت تعلیم نیروهایی مانند 
موساد بود همه دست نشانده بودند و این موضوع قابل 
توجه اس��ت که آنها چقدر مفتضحانه دستور می دادند. 
خاطرات اس��داهلل علم خواندنی اس��ت؛ در جایی گفته 
اس��ت که صبح س��فیر انگلیس می آمد و دستور می داد 
و بعد از آن س��فیر آمریکا می آمد و دس��تور می داد؛ این 

نش��ان می دهد که حکمرانان چه س��طح نازلی داشتند. 
جایگاه و منزلت مردم ایران با انقالبی که به پیشوایی 
رهبری همچون حضرت امام خمینی )ره( شکل گرفت 
تغییر پیدا کرد، در واقع حضرت امام خمینی )ره( تغییری 
بنیادین ایجاد کردند، چرا که امروز در این کره خاکی 
تنها کش��وری که قاطعانه جلوی آمریکا ایستاده ایران 
است ممکن است خیلی ها از کشورهای دیگر مخالف 

باشند اما شرایط را رعایت می کنند.
الریجان��ی اضاف��ه کرد: ام��روز هنگامی که صالبت 
جمهوری اس��المی ایران با گذش��ته مقایسه می شود 
بزرگ��ی آن را درک می کنی��م خاطرات مجاهدت افراد 
در گذشته این را نشان می دهد؛ خاطرات عزت شاهی 
نش��ان از ای��ن دارد آیت اهلل هاش��می نی��ز در این باره 

خاطرات خود را بیان کردند.
رییس مجلس شورای اسالمی اظهار کرد: این انقالب 
اگرچه باصالبت است اما مانند امام علی )ع( که امامی 
باصالبت بود مظلوم هم است چرا که امروز همه شاهد 
هجوم��ی ک��ه نس��بت به انقالب و نظ��ام روا می دارند 
هستیم. این هجوم امروز در اوج خود است که مظلومیت 
این انقالب را نشان می دهد. در واقع ما باید این دو وجه 
مظلومیت و صالبت را در انقالب ببینیم و افرادی که 
وظیفه دارند از این مظلومیت دفاع کنند توجه الزم را 
داش��ته باش��ند که انقالب ما انقالبی پرثمر ولی مظلوم 
است و باید از آن دفاع شود. مجاهدت هایی که انجام 

شده وظیفه ای قرار داده تا از آن دفاع کنیم.

 رئی��س ق��وه قضاییه گفت: بای��د صالح، قانونمداری، 
عدالتخواهی و حق گرایی در دس��تور کار جدی همه 

مدیران و همه دستگاه ها باشد.
به گزارش میزان، آیت اهلل رئیسی در آیین تجدید میثاق 
مسئوالن قضایی با آرمان های امام خمینی)ره( گفت: 
دشمنان در این چهل سال بسیار توطئه و فتنه کردند که 
یک قلِم آن هشت سال جنگ تحمیلی بود؛ اما خداوند 
متعال در این چهل سال تفضل کرد و به برکت اخالص 
امام خمینی )ره(، خون مطهر ش��هیدان و هدایت های 
رهبری معظم انقالب اسالمی و حضور مقتدرانه مردم 

در صحنه، موفقیت های بسیاری کسب شد.
رئیسی با اشاره به اینکه دستگاه قضایی مبتنی بر فقه 
و حقوق اسالمی در این چهل ساله شکل گرفت و در 
هر دوره ای نیز گام هایی برداشته شد گفت: در این دوره 
بنا داریم با استفاده از همان منویات امام بزرگوارمان و 
رهنمود های مقام معظم رهبری تحولی را در دستگاه 
قضایی ش��کل دهیم که متناس��ب با گام دوم انقالب 

اسالمی باشد.
وی ادام��ه داد: ام��روز اراده ملت، دولت و همه دس��ت 
اندرکاران نظام ایستادگی در مقابل دشمنان است. در 
س��یر و س��لوک امام)ره( رای مردم و مردم باوری مثل 
بعضی از سیاس��یون دنیا که فقط دم از مردم می زنند، 
ی��ک ش��عار نبود؛ آنها صرفا اس��م م��ردم را می برند و 
توجه��ی ب��ه مردم ندارند؛ در حالیکه وقتی امام)ره( می 
فرمودند میزان رای ملت است، این موضوع را با همه 

وجود باور داشتتند.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه مبارزه بی امان با فساد 
در دس��تور کار قوه قضاییه اس��ت، تصریح کرد: اعتقاد 
ما این اس��ت که در درون انقالب و ذات آن مبارزه با 
فساد قرار دارد. هیچ مدیر و دستگاهی نمی تواند صبغه 
مبارزه با فس��اد نداشته باشد. باید صالح، قانونمداری، 
عدالتخواهی و حق گرایی در دس��تور کار جدی همه 

مدیران و همه دستگاه ها باشد.
رئیسی با بیان اینکه محوری ترین نکته ای که امام)ره( 
دنبال تحقق آن بودند، اجرای عدالت بود، خاطرنشان 
کرد: دس��تگاه قضایی به عنوان پیشانی اجرای عدالت 
بنایش این است که در این مسیر گام بردارد و از روح 
امام)ره( و ارواح مطهر ش��هیدان اس��تمداد می طلبیم و 
از م��ردم عزی��ز می خواهی��م ما را در راه اجرای عدالت 
که هدف مهم امام)ره( از این انقالب بود، کمک کنند 
تا همگان احس��اس عدالت کنند و احس��اس کنند در 

دستگاه قضایی به حق و عدل عمل می شود.

رئيس قوه قضاييه بر حق گرايی تاكيد كرد؛الريجانی از مرتفع شدن جايگاه ملت خبرداد؛

مبارزه بی امان با فساد در دستور كار قوه قضاييه ديگر نمی توانند ايران را به حساب نياورند

مخالفت با سياست های ترامپ باال گرفت

وعده نامزدهای دموكرات برای بازگشت به برجام
 نامزده��ای ح��زب دموکرات بارها در سخنرانی ه��ای خود اعالم می کنند که خواهان 
بازگش��ت آمریک��ا به برجام هس��تند و در ص��ورت پیروزی در انتخابات این کار را انجام 

خواهند داد.
به گزارش ایلنا از بس��ا سنتر، انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در پیش است. این در 
حال��ی اس��ت ک��ه نامزدهای حزب دموکرات همگی مخالف سیاست خارجی آمریکا در 
دوران ترامپ بوده اند. نامزدهای حزب دموکرات  پیت بودجج، برنی سندرز، جو بایدن، 
الیزاب��ت وارن انتقادات��ی در م��ورد سیاست خارجی ترامپ، خروج آمریکا از برجام، ترور 
سردار سلیمانی، موضوعات فلس��طین و اسرائیل و دور ش��دن آمریکا از متحدان خود 
ب��ه ترام��پ وارد می کنن��د و این نامزدهای انتخابات قول می دهند که سیاست خارجی 

آمریکا را تغییر دهند.

ه��ر چه��ار نام��زد ب��ر این باورند که ایاالت متحده باید روابطش را با متحدان خود، 
ب��ه وی��ژه کشوره��ای اروپایی، ترمیم کند. بازیابی نق��ش دیپلماسی، همکاری با 
سازمان ه��ای بین الملل��ی، در درج��ه اول سازمان ملل و آژانس های آن باید مورد 
توج��ه ق��رار گیرد. آن ها خواه��ان محدود کردن اختی��ارات جنگی رئیس جمهور 
هس��تند. همچنی��ن معتقدن��د  نیروهای آمریکایی باید از خاورمیانه خارج ش��وند. 
ای��ن چه��ار نامزد ح��زب دموکرات همچنین خواهان بازگش��ت آمریکا به  توافق 

هسته ای با ایران هستند. 
همه نامزدها بر این باورند که ایران نباید اجازه دستیابی به سالح هس��ته ای را داش��ته 
باشد و معتقدند توافق هسته ای مذاکره شده توسط اوباما توافق خوبی بود. بایدن معتقد 

است که این توافق جواب می داد.

سن��درز هم��ان ایده ه��ا را تکرار می کند. وی دراین ب��اره می گوید: من روز اول ریاست 
جمه��وری خ��ود ب��ه تواف��ق با ایران بازمی گردم و سپس با گروه 1 + 5 و ایران همکاری 
می کنم تا بر اساس آن اقدامات دیگری را برای جلوگیری از  دستیابی ایران به سالح 
هس��ته ای انجام دهم، اقدامات ایران در منطقه را محدود کنم و تعادلی در خاورمیانه 

برقرار کنم. 
بوتجیج همان موضع را تکرار می کند و می گوید: اطمینان از اینکه ایران برنامه  هسته ای 
خ��ود را توسع��ه نمی ده��د ، قطع��ًا در اولویت قرار خواهد گرفت زیرا این موضوع بخش 

مهمی از ایمن نگه داشتن آمریکا است.
با این مواضع جای تعجب نیست که حاکمیت ایران خواهان پیروزی جناح دموکرات 

در انتخابات آمریکا شود.

اخبار كوتاه
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شاخص ها 

  بررسی بسته معیشتی عده ای 
به خردادماه موکول شد

س��خنگوی ستاد شناسایی مش��موالن بسته های معیشتی 
گفت: وضعیت بسته معیشتی کسانی که رفتار مالی خود را 
اصالح کنند خردادماه مجدداً بررس��ی و درباره آنها تصمیم 
گیری می شود.میرزایی در گفتگو با رادیو با اشاره به اظهارات 
سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس درباره چنین تصمیمی 
گف��ت: آق��ای قوام��ی عنوان کردند که به دلیل اینکه وزارت 
رفاه هر کس��ی را به بهانه ای رد کرده و موفق به شناس��ایی 
نش��ده بود ما این طرح را ارائه کردیم.وی با تأکید بر اینکه 
در بس��یاری از موارِد بس��ته حمایت معیش��تی با مس��امحه 
رفتار ش��ده اظهار داش��ت: تا به االن سه میلیون و 400 هزار 
نفر دیگر به لیس��ت مش��موالن اضافه ش��ده اند. ما با دیوان 
محاسبات و سازمان بازرسی و مجموعه های امنیتی مکرراً 
نامه نگاری کردیم که به مردم گزارش دهند اما سخنگوی 
کمیسیون تلفیق به خوداظهاری افراد در حوزه انتخابیه اش 
استناد کرده که این افراد باید بسته معیشتی می گرفتند اما 
نگرفتند.میرزای��ی ب��ا بیان اینکه ما به دو دلیل مخالف ادغام 
یارانه نقدی و بسته حمایت معیشتی هستیم گفت: نخست 
به خاطر ش��بهه ای که به زیرس��اخِت متعلق به کش��ور وارد 
شده و دومًا هدف ما هدفمند کردن این موضوع برای اقشار 

مستضعف و نیازمند است.

 وصول ۹۵ درصدی 
درآمدهای مصوب خوزس����تان

مدی��رکل ام��ور اقتصادی و دارایی خوزس��تان از وصول 95 
درصدی درآمدهای مصوب استان برای سال جاری تاکنون 
خبرداد.محس��ن کاویانی با اش��اره به درآمدهای خوزستان 
اظهار کرد: درآمدهای مصوب شده خوزستان در سال جاری 
6 هزار و 180 میلیارد تومان بوده که تاکنون 95 درصد این 
درآمدها با رقمی معادل 5 هزار و 850 میلیارد تومان وصول 
شده است.به گزارش ایسنا، وی افزود: با توجه به این رقم، 
امس��ال ش��اهد تحقق 13 درصد رشد درآمدهای خوزستان 
هستیم و امیدواریم تا پایان سال جاری درآمدهای خوزستان 
در حد مصوب ش��ده وصول ش��ود. کاویانی تصریح کرد: در 
مجموع در س��ال جاری هزینه های خوزس��تان بابت تملک 
و حقوق 4 هزار و 200 میلیارد تومان بوده اس��ت. همچنین 
در س��ال جاری در بخش هزینه ای یک هزار و 456 میلیارد 
تومان پرداخت شده که 550 میلیارد تومان از این رقم برای 
حقوق، 484 میلیارد تومان بابت سیل و 432 میلیارد تومان 

بابت بخش عمرانی پرداخت شده است. 

اقتصاد كالن

»تجارت« در آستانه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقالب بررسی کرد؛

آسیب شناسی سیاست های توسعه تولید

در بحث مالیاتی به آرزویمان رسیدیم شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی در بهمن ماه تک رقمی شدن نرخ تورم با اجرای عملیات بازار باز
وزی��ر اقتص��اد ب��ا اعالم اینک��ه آرزوی 
کارشناس��ان اقتصادی تکی��ه بر اصل 
مالیات اس��ت گفت: در تمام دنیا بخش 
وال��د هزینه های دولت بر دوش مالیات 
است و در واقع ما در این زمینه از دنیا عقب 

مانده ایم.دژپسند با اشاره به قانون برنامه ششم گفت: بر اساس این 
قانون باید درآمد مالیاتی ما به 10 درصد برسد که اکنون 6 درصد 
است و البته باید تالش کنیم عدالت مالیاتی مان خدشه دار نشود.
وی گفت: ما با س��اماندهی معافیت مالیاتی س��عی کردیم با توجه 
به درآمد و سختی کار معافیت ها را اعمال کنیم.دژپسند با اشاره 
به توافق رئیس نظام پزشکی و رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: 
بر اساس امضای این توافق هر کدام از پزشکان که تن به قانون 

مالیات ندهند در آمدشان مشمول جریمه می شود.

معاون سازمان امور مالیاتی کشور، تاکید کرد: 
در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده 
در بهمن ماه، میزان بخشودگی جرایم قابل 
بخش��ش برای مودی��ان واحدهای تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری، معادل 92 درصد 

و برای س��ایرمودیان معادل 84 درصد اس��ت.به گزارش تس��نیم، محمد 
مسیحی، با بیان اینکه اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی غیر دولتی 
درصورتیکه تا پایان مهرماه سال جاری، مانده بدهی قطعی خود را پرداخت 
می کردند، مشمول 100 درصد بخشودگی جرایم قابل بخشش می شدند.
وی اضافه کرد: در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی شده در اسفندماه، 
میزان بخشودگی جرایم قابل بخشش برای مؤدیان واحدهای تولیدی 
دارای پروانه بهره برداری و پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، معادل 

90 درصد و برای سایر مؤدیان معادل 80 درصد خواهد بود.

مع��اون امور اقتصادی وزارت اقتصاد با 
بیان اینکه عملیات بازار با هدف کنترل 
نرخ بهره و تثبیت نرخ تورم در ارقام پایین 
به اجرا می رسد، گفت: در حال حاضر در 
سیستم مالی و بانکی کشورمان هم نرخ 

تورم و نرخ رشد نقدینگی باال است.محمد علی دهقان دهنوی 
در گفت وگ��و ب��ا ایلنا با بی��ان اینکه در حال حاضر بازارها به ویژه 
بازارهایی که عملیات بازار باز باید در آن شکل بگیرند و بازیگران 
این بازار هنوز از تعمق و توانمندی کافی برخوردار نیستند، ادامه داد: 
بنابراین در حال حاضر  نمی توان حدود کنترل نرخ تورم و بهره را 
با اجرای عملیات بازار باز اعالم کرد. وقتی می توان گفت عملیات 
بازار باز به معنای واقعی ایجاد ش��ده اس��ت که این سیاست پولی 

هدف خود در بخش تورم و رشد نقدینگی را اعالم کند.

گروه اقتصاد کالن: انقالب اسالمی ایران وارد چهل و یکمین سال 
حیات خود شده است. یکی از شعارهای ماندگار انقالب » استقالل، 
آزادی، جمهوری اسالمی« بود. تصوری که از بخش اول این شعار، 
یعنی استقالل وجود داشت و هنوز هم این تصور ادامه دارد، استقالل 
در همه حوزه های سیاسی و اقتصادی و صنعتی و سایر عرصه های 
زندگی انس�ان ایرانی بود. اگرچه تالش های بس�یاری از ابتدا تا به 
حال برای دستیابی به استقالل همه جانبه و از جمله در عرصه صنعت 
و تولید صورت گرفت اما شکوفایی و پویایی مورد نظر بنا به دالیلی 

هنوز محقق نشده است. 
استاد اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در این باره گفت: برای این 
مورد باید دو تالش را بررسی کرد، یکی از این تالش ها در راستای 
کاهش مداخله دولت در اقتصاد از سال 68 و در چارچوب بازارگرایی 
مبتذل است و دوم، تالش هایی که برای ارتقای بنیه تولیدی کشور 
صورت گرفته است. در این سه دهه از تمام ابزارهای کالسیک و 
شناخته شده برای کاهش اندازه دولت استفاده کرده و افراطی ترین 
تالش برای خصوصی سازی، حذف سوبسیدها و... را به کار گرفته اند 
که االن پس از سه دهه برآیند آن را مشاهده می کنیم. با وجود استفاده 
افراطی از این ابزارها اندازه مداخله دولت در اقتصاد به دو برابر اندازه 
دولت در دوران جنگ رسیده است. یعنی این اندازه در شرایط صلح 
و وفور درآمدهای نفتی نس��بت به دوران جنگ در آس��تانه دو برابر 
ش��دن اس��ت و اگر دقت کنید طیفی که از  بازارگرایی مبتذل دفاع 

می کنند ترجیح می دهند در این مورد صحبت نکنند.
به گزارش تجارت به نقل از ایلنا، فرشاد مومنی در توضیح تالش های 
صورت گرفته برای ارتقای بنیه تولید گفت: شاخص رابطه مبادله 
یکی از راهبردی ترین ش��اخص ها برای نس��بت تجارت با توسعه 
است. این شاخص نشان می دهد ایران یکی از بی سابقه ترین سطوح 
سقوط به سمت خام فروشی و دوری از تولید صنعتی مدرن را تجربه 
می کند و چقدر غم انگیز که هیچ کدام از موسسات راهبردی به این 
گونه مسائل توجه نمی  کنند. به طور متوسط در سال 6۷ که یکی از 

بدترین سال های عملکرد اقتصادی پیش از تعدیل ساختاری بود 
به ازای هر تن صادرات غیرنفتی، 850 دالر عاید کشور می شد که 
این رقم در دهه های 80 و 90 به یک س��وم و یک چهارم س��قوط 
کرده است یعنی در دوره ای که خصوصی سازی، حذف سوبسیدها 

و افزایش نرخ ارز صورت گرفته است.
وی که در نشست هفتگی موسسه دین و اقتصاد سخن می گفت، 
ب��ا انتق��اد از الیحه بودجه س��ال 99 یادآور ش��د: حتی یک تمهید 
راهگش��ا برای ارتقای بنیه تولیدی در این س��ند مشاهده نمی شود 
و اگر کل الیحه بودجه را در یک کلمه خالصه کنیم می توان آن 
را س��ند دفع الوقت دانس��ت. در حالی که تمام گزارش های رسمی 
و تحلیل��ی می گوین��د حتی اگر از همین فردا اراده ای برای متوقف 
کردن تحریم ها وجود داش��ته باش��د روند اجرایی آن 5 تا 10 س��ال 
طول می کشد اما جهت گیری این بودجه آمیزه ای از خام فروشی، 

آینده فروشی، وام گیری داخلی و خارجی، فشار بر تولیدکنندگان،  
مردم و فرودستان است.

به تولیدکننده اعتماد به نفس بدهیم � 
در همین راستا، یک نماینده مجلس شورای اسالمی اظهار داشت: 
آخری��ن وصی��ت م��ن به دولت و مجلس این اس��ت که از فعاالن 
اقتصادی حمایت کند. به گزارش ایلنا، سهیال جلودارزاده در همایش 
حمایت از تولید ملی با اشاره به قانون رفع موانع کسب و کار گفت: 
در این قانون 59 حکم وجود دارد که متاس��فانه فقط 10 حکم آن 

اجرا شده است.
جلودارزاده ادامه داد: ما اگر می خواهیم از شرایط فعلی خارج شویم باید 
به تولیدکننده اعتماد به نفس بدهیم. اتاق بازرگانی می تواند پارلمان 
بخش خصوصی باشد و شورای گفت وگو یکی از ظرفیت های اتاق 
بازرگانی است. حل مشکل تامین اجتماعی با تولیدکنندگان نتیجه 

فعالیت های همین ش��ورا بود. ما در بحث کس��ب و کار، قانون کم 
نداریم اما در بحث نظارت دچار ضعف هستیم.

 � محدودیت های داخلی کمرنگ شوند 
از س��وی دیگر یک عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد اس��ت برای 
رونق تولید و توسعه صادرات افزایش کیفیت کاالهای تولید داخل 
اهمی��ت فراوان��ی دارد، باید تالش کرد که محدودیت های داخلی 
کمرنگ ش��وند. عباس آرگون در گفت وگو با ایس��نا، اظهار کرد: 
متاس��فانه در س��ال های گذشته که امکان و فضای بیشتری برای 
حمایت از تولیدات و صادرات غیر نفتی وجود داشت اقتصاد ایران 
از این فرصت استفاده نکرد و امروز در شرایط تحریم، قدری شرایط 
برای حمایت از تولید دشوار شده است اما با این وجود، همین که 
نگاه به تولید تغییر کرده و تالش هایی برای حمایت از این بخش 

شکل گرفته است امیدواری ها را افزایش می دهد.
وی با بیان اینکه در شرایط تحریم باید تالش کرد که محدودیت 
های داخلی کمرنگ شوند، توضیح داد: امروز صادرکنندگان ما در 
فضای بین المللی با محدودیت تحریم مواجه هستند و مسائلی مانند 
نقل و انتقال پول و فعالیت های بانکی با مشکل مواجه است. از این رو 
وقتی ما در عرصه خارجی با مشکل مواجهیم، مدیریت فضای داخل 

و برطرف کردن مشکالت اهمیت جدی خواهد داشت.
عض��و ات��اق بازرگانی تهران با اش��اره ب��ه اهمیت افزایش کیفیت 
کاالهای تولید ایران گفت: هر چند در شرایط فعلی واردات محدود 
شده و همین امر به افزایش بازار کاالی ایرانی کمک کرده اما در 
بلند مدت باید تالش کرد در فضای رقابتی نیز محصوالت ایران 

بتوانند با نمونه های مشابه خود رقابت کنند.
آرگون خاطرنشان کرد: اگر کیفیت کاالهای تولیدی ایران باال برود 
از سویی در بازارهای داخلی مردم از این محصوالت استقبال خواهند 
کرد و از س��وی دیگر در بازارهای بین المللی نیز ش��انس رقابت ما 
افزایش خواهد یافت که در نهایت به افزایش تولید و افزایش سرعت 

رشد اقتصادی کشور منتج می شود.

اخبار كوتاه
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گروه بورس: هدایت اهلل خادمی نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس با 
بیان اینکه در راستای عدم مداخله دولت در خرید گندم و امکان استفاده از 
سازوکار بازار و ابزارهای مالی نوین باید مقدمات عرضه گندم در بورس کاال 
را فراهم کرد، گفت: این اقدام مهم نیاز به برنامه ریزی و برخی زیرساخت ها 
و هماهنگی ها دارد که اگر از امروز به فکر آن باشیم بدون شک رویدادی 

بزرگ و به سود گندمکاران کشور رقم می خورد.
زمان عرضه گندم در بورس کاال فرارسیده است � 

خادمی در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه مشکالت مربوط به 
خرید تضمینی گندم و محدودیت های بودجه ای دولت به ما اعالم می کند 
که زمان عرضه گندم در بورس کاال فرارسیده است، عنوان کرد: عرضه گندم 
در بازار بورس اتفاق خوبی است که باید به عنوان کار و عرضه درازمدت مد 
نظر قرار گیرد. در این میان باید توجه داشت عرضه این محصول استراتژیک 
در بورس کاال به مقدماتی نیاز دارد که در صورت فراهم شدن این مقدمات، 

شاهد تحولی مثبت در بخش کشاورزی خواهیم بود.
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسالمی، عدم مداخله دولت 
در خرید گندم و امکان اس��تفاده از ابزارهای مالی نوین از مزیت های مهم 
عرضه گندم در بورس کاال برش��مرد و افزود: به طور یقین عرضه گندم در 
بورس به نفع گندمکاران خواهد بود چرا که یکی از مهمترین اثرات اجرای 
سیاست قیمت تضمینی برای گن�دم ای�ن است که کشاورز این اطمینان 

خاطر را دارد که می تواند محصول را با قیمت بازار در بورس ب��ه ف��روش 
ب�رساند و اگ��ر قیم��ت ب��ازار از نرخ اعالمی دولت پایین تر بود، در وهله اول 
عمده وجه محصول را در دو روز از بورس دریافت م��ی کن��د در وهل��ه دوم 
مابه التفاوت ن�رخ واقعی گندم با نرخ قیمت تضمینی از س��وی دول��ت ب��ه 

کشاورز پرداخت می شود.
کشف قیمت محصوالت کشاورزی در بورس کاال � 

وی تاکید کرد: بورس کاال طی سال های گذش��ته نقش موثری در تنظیم 
بازار و شفافیت ایفا کرده و ضمن اینکه کشف قیمت کاالها عادالنه تر شده 
و به دلیل ایجاد رقابت و واقعی شدن بازارها، پیش بینی برای تولیدکنندگان 
ممکن شده است. باید به این نکته توجه داشت عرضه محصوالت کشاورزی 
از جمله گندم در بورس کاال در کنار ایجاد رقابت، عرضه محصولی با کیفیت 

و با قیمت مناسب را برای بازار کشاورزی به ارمغان می آورد.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس گفت: بورس کاال به عنوان یکی از چهار 
ب��ورس کش��ور و یک��ی از ارکان بازار سرمای��ه محلی است که اثرات مثبتی 
را در ب��ازار و اقتص��اد کش��ور ب��ه ویژه کاهش فس��اد دارد چ��را که با توجه به 
مکانیزمی که در بازار سرمایه وجود دارد ش��رکت ها ملزم هس��تند هر سه 
م��اه یکب��ار روی ک��دال، ت��راز مالی و پیش بینی مالی خود را ارسال کنند که 

این امر موجب خواهد ش��د هم راندمان ش��رکت افزایش یابد هم ش��فافیت 
مالی ایجاد شود.

خادمی تصریح کرد: عرضه کنندگان و متقاضیان واقعی کاالها می توانند 
پس از احراز هویت به صورت آزادانه در بورس کاال حضور پیدا کنند و بنا بر 
کیفیت کاالیی که عرضه می شود قیمت پیشنهادی خود را اعالم کنند که 
در نهایت واقعی ترین قیمت برای آن کاال مشخص می شود. این موضوع 
باعث شده است تا عرضه کننده از بازارهای حاشیه ای و کاذبی که در اختیار 

واسطه ها قرار می گیرد تا حدود زیادی رهایی پیدا کند.
نماین��ده م��ردم در مجل��س دهم با بیان اینکه بورس کاال به دلیل دارا بودن 
چندین ابزار مالی بهترین در زمانی نه چندان دور به جذابترین گزینه تامین 
مالی بنگاه های اقتصادی و حوزه کشاورزی تبدیل می ش��ود، گفت: اصوال 
ابزارهای مالی موجب گس��ترش و عمق بازارها می ش��وند ضمن اینکه این 
ابزارها برای پوش��ش ریس��ک به بنگاه های اقتصادی کمک زیادی کرده و 
مناف��ع آن ه��ا را در رقاب��ت ها تأمین م��ی کنند؛ نگاهی به فراگیری استفاده 
شرکت ها در سراسر دنیا از ابزارهای مالی به ما اعالم می کند که در آینده 
ای نزدیک سهم تامین مالی ش��رکت ها از بازار سرمایه به ش��دت افزایش 

می یابد. 

یک کارش��ناس بازار سرمایه با استقبال از راه اندازی 
ابزارهای جدید مالی در بازار سرمایه، مزایای فروش 
تعهدی بر این بازار را تشریح کرد.فردین آقابزرگی در 
گفت وگو با ایس��نا، با تاکید بر اینکه هرچه به عنوان 
تنوع و ابزارس��ازی در بازارهای مالی و بازار س��رمایه 
بکار گرفته ش��ود، برای ایجاد زیرس��اخت های الزم 

برای ایجاد شادابی، کاهش ریسک و افزایش حجم 
نقدشوندگی بازار بسیار کمک کننده است، اظهار کرد: 
فروش استقراضی یکی از ابزارهایی بود که در ابعادی 
نقاط مبهمی از لحاظ شرعی داشت که با ساز و کاری 
که کمیته فقهی بورس در نظر گرفت ابهامات برطرف 
و ف��روش تعهدی نامگذاری ش��د.وی با بیان اینکه 

فروش تعه��دی جزو تکمیل کننده ترین ابزارهایی 
اس��ت که باعث محدودیت نوس��ان قیمت می شود، 
گفت: این اتفاق نه با اعمال محدودیت نظارتی بلکه به 
صورت خود التزام برآوردی از یک گزینه ای به منظور 
پیشگیری از نوسان شدید چه در جهت افزایش و چه 

در جهت کاهش محسوب می شود.

ضرورت همگام شدن بازار با موج جهانی معامالت الگوریتمیافزایش نقدشوندگی بازار با ابزار فروش تعهدی

یک کارشناس مالی با اشاره به روند طی شده 
در دنی��ا در خص��وص بهره گیری از معامالت 
الگوریتمی و اس��تفاده از ابزارهای هوش��مند 
گفت: آنچه اتفاق افتاده در حقیقت اس��تفاده 
از پلت فرم های هوش��مند معامالتی اس��ت و 
مهمترین مزیت آن کاهش خطاهای انسانی 

در داد و ستد بازارهای مالی است. به گزارش 
پایگاه خبری بازار سرمایه،  علی جبل عاملی 
مدیر بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین در 
مورد نقش فرهنگ س��ازی در بازار س��رمایه 
و ایجاد بس��تر معام��الت حرفه ای در بورس 
گفت: به همت سازمان بورس و شرکت اطالع 

رس��انی و نهادهای بازار س��رمایه در سالهای 
اخیر احساس وظیفه مناسبی به وجود آمد که 
از دو جنب��ه ب��ود؛ یکی از جنبه کس��ب و کار و 
دیگری از جنبه مس��ئولیت اجتماعی که بازار 
س��رمایه را ب��ه نح��و مقتضی به اف��راد و آحاد 

جامعه معرفی کنند.

بازدهی بورس به ۱۳۹ درصد رسید
بازار سهام از ابتدای امسال تاکنون با 139 رشد، بیشترین بازدهی را 
نصیب به سایر بازارها نصیب سرمایه گذاران خود کرده است. این در 
حالی است که در این مدت بازار ارز )دالر( با رشد 4.3 درصدی و بازار 
سکه با افزایش 8.4 درصدی مواجه بوده اند.به گزارش ایبِنا، این گزارش 
می افزاید: همچنین در هفته ای که گذشت بازار سرمایه افزایش 3.9 
درصدی و بازار ارز )دالر( و بازار سکه به ترتیب رشد 1.4 و 3.1 درصدی 
را نصیب سرمایه فعاالن خود کرده اند. همچنین نگاهی به معامالت 
ب��ورس اوراق به��ادار در این م��دت نشان می دهد در این مدت تعداد 
26615 میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش 164180 میلیارد ریال در 

بیش از دو میلیون و 936 هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.

حرکت بورس روی خط سبز
ش��اخص ک��ل در ب��ازار بورس روز یکشنبه 13 بهم��ن ماه، 2 هزار و 
32 واحد رش��د داش��ت که در نهایت این ش��اخص به رقم 428 هزار و 
216 واحد رسید.براساس معامالت روز یکشنبه 13 بهمن ماه، بیش 
از هف��ت میلی��ارد و 616 میلی��ون سهم، حق تق��دم و اوراق بهادار به 
ارزش 3۷ هزار و 201 میلیارد ریال داد و ستد شد.همچنین شاخص 
کل )هم وزن( با یک هزار و 660 واحد افزایش به 141 هزار و 862 
واحد و ش��اخص قیمت )هم وزن( با یک هزار و 10۷ واحد رش��د به 
94 هزار و 63۷ واحد رسیدند.ش��اخص آزاد ش��ناور نیز با چهار هزار و 
۷23 واحد افزایش به رقم 51۷ هزار و 25 واحد رسید، شاخص بازار 
اول یک هزار و 610 واحد و شاخص بازار دوم سه هزار و 533 واحد 
افزایش داشتند.عالوه براین در بین تمامی نمادها، نماد ملی صنایع 
مس ایران )فملی( با ۷41 واحد، کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران 
)حکشتی( با 4۷0 واحد، سایپا )خس��اپا( با 354 واحد، بانک صادرات 
ای��ران )وبص��ادر( ب��ا 144 واحد، بانک تجارت )وتجارت( با 141 واحد 
و ب��ورس ک��االی ای��ران )کاال( با 141 واحد بیشترین تأثیر مثبت را بر 
ش��اخص کل داش��تند. در مقابل نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس 
)فارس( با 362 واحد، گروه مپنا )رمپنا( با 240 واحد، توسعه معادن و 
فلزات )ومعادن( با 183 واحد، ش��رکت ارتباطات سیار ایران )همراه( 
با 151 واحد، پاالیش نفت اصفهان )شپنا( با 140 واحد، بانک ملت 
)وبملت( با 129 واحد و پاالیش نفت بندرعباس )شبندر( با 111 واحد 
بیشترین تاثیر منفی را بر معامالت بورس داشتند.گروه فلزات اساسی 
در معامالت  روز یکشنبه صدرنشین برترین گروه های صنعت شد 
و در این گروه 525 میلیون و 642 هزار برگه سهم به ارزش بیش از 

چهار هزار و 316 میلیارد ریال داد و ستد شد.

 عضو کمیسیون انرژی مجلس تشریح کرد؛

عرضه گندم به بورس نیازمند برنامه ریزی
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افتتاح چند طرح عمرانی استان کرمان افتتاح 5 طرح صنعتی در رشت مدیر امور اداری اتاق ایران منصوب شد
 ب��ا حضور مع��اون وزیر صنعت، معدن و 
تجارت، 9 پروژه عمرانی و 2 طرح صنعتی 
در ش��هرک ها و نواح��ی صنعتی جنوب 
غربی استان کرمان افتتاح یا کلنگ زنی 
شد. به گزارش شاتا، در دومین روز سفر 

محسن صالحی نیا به مناطق جنوب و جنوب غربی استان کرمان 
عملیات اجرایی پروژه زیرسازی و آسفالت بخشی از معابر نواحی 
صنعتی زید آباد و پاریز به مساحت 40 هزار مترمربع با اعتبار 25 
میلیارد ریال از محل اعتبارات جاری شرکت شهرک های صنعتی 
کرمان و شهرداری پاریز آغاز شد. همچنین واحد صنعتی مسباره 
سازان جنوب، با سرمایه گذاری 80 میلیارد ریال از محل اعتبارت 
تس��هیالت بانکی و ش��هرداری پاریز و ایجاد اشتغال برای 60 نفر 

در ناحیه صنعتی زید آباد به بهره برداری رسید.

همزم��ان با دهه مب��ارک فجر، پنج 
ط��رح صنعت��ی و تولی��دی صنای��ع 
تبدیلی در ش��هرک صنعتی سفیدرود 
و شهر صنعتی رشت در گیالن مورد 
به��ره برداری قرار گرفت. به گزارش 

ش��اتا،فرهاد دلق پوش ضمن تبریک آغاز دهه مبارک فجر 
اعالم کرد: در نخس��تین روز از دهه مبارک فجر و با حضور 
استان��دار گی��الن، سه پ��روژه تولیدی در ش��هرک صنعتی 
سفی��درود و دو ط��رح نی��ز در ش��هر صنعتی رش��ت به بهره 
ب��رداری رسی��د. در مجم��وع با بهره ب��رداری از این طرح ها 
ب��رای 213 نف��ر فرصت ش��غلی ایجاد ش��ده است که برای 
اج��رای ای��ن پروژه ها افزون بر 44 میلی��ارد تومان سرمایه 

گذاری شده است.

 محمدرض��ا عرب با حکم محمدرضا 
رمضان��ی دبیرک��ل ات��اق بازرگانی، 
صنای��ع، معادن و کش��اورزی ایران، 
مدی��ر ام��ور اداری و منابع انس��انی 
اتاق ایران ش��د. محمدرضا رمضانی 

دبیرک��ل ات��اق بازرگانی، صنایع، مع��ادن و کشاورزی ایران 
ط��ی حکم��ی محمدرضا عرب را به عنوان مدیر امور اداری 
و مناب��ع انس��انی اتاق ایران منص��وب کرد. در حکم او آمده 
است: »با عنایت به تعهد و تجارب ارزنده تان، به موجب این 
حکم به عنوان مدیر امور اداری و منابع انس��انی اتاق ایران 
منص��وب می ش��وید. امید است با اتک��ال به خداوند متعال و 
ب��ا همک��اری و تعامل معاونین و مدیران اتاق ایران، بیش از 

پیش موفق باشید.«

صنعت، معدن و تجارت: معاون وزیر اقتصاد با بیان این که از سال 
138۰ تاکنون حدود 15۰ هزار میلیارد تومان به قیمت روز واگذاری 
صورت گرفته اس�ت، اظهار کرد: از این 15۰ هزار میلیارد تومان 
نزدی�ک ب�ه 5۰۰۰ میلی�ارد تومان یا حدود چه�ار درصد با چالش 
مواجه ش�ده اس�ت به عبارت دیگر بیش از ۹5 درصد واگذاری ها 

موفق بودند.
به گزارش روزنامه تجارت، دکتر علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد 
و رئیس سازمان خصوصی سازی در نشست خبری خود با اعالم 
این موضوع گفت: مبنی بر همین آمار اما تصویری که در جامعه 
وج��ود دارد دیدگ��اه عام��ه مردم ای��ن آمار را تایید نمی کند و افکار 
عمومی با توجه به حاشیه هایی که اخیرا سازمان خصوصی سازی 

با آن مواجهه بوده با آمار مذکور متفاوت است.
رئی��س سازم��ان خصوصی س��ازی در مورد سود سهام عدالت نیز 
گف��ت: س��ود سه��ام عدالت در سالجاری بیش از 200 هزار تومان 
برآورد می ش��ود که از روز سوم اسفندماه به حس��اب مشموالن 

واریز خواهد شد.
وی ادام��ه داد: ت��ا پایان هفته آین��ده میزان وصولی سهام عدالت 
مشخص می شود و از روز سوم اسفند با اولویت دو قشر کمیته امداد 
و بهزیستی واریزها انجام می گیرد و تا پایان اسفند کلیه افرادی که 

شماره شبای بانکی ارایه کرده اند سود دریافت خواهند کرد.
مع��اون وزی��ر اقتصاد افزود: پیش بینی می کنیم آزادسازی سهام 

عدالت تا آبان ماه سال آینده اجرایی شود.
رئیس سازمان خصوصی سازی در مورد ارزش روز سهام عدالت 
یک میلیون تومانی گفت: در حال حاضر ارزش سهام عدالت که 
یک میلیون تومان بود تقریبا 6 برابر ش��ده و به 6 میلیون تومان 
رسیده است که البته این در مورد کس��انی است که سهام اسمی 

یک میلیون تومان را به صورت کامل در اختیار دارند.
وی گف��ت: ع��ده ای از اف��راد ارزش اسمی 532 ه��زار تومان هر 
ورق سه��ام عدال��ت را دارن��د به همین عل��ت ارزش واقعی سهام 
آنها نیز به همان نس��بت حدودا 6 برابر ش��د و به 3 میلیون تومان 

رسیده است.
برنامه های سال آینده � 

رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه در مورد برنامه های این 
سازم��ان ب��رای سال آینده توضی��ح داد: یکی از برنامه های مهم 
سازمان شفاف سازی و اطالع رسانی عمومی است. در واقع سازمان 
قصد دارد هر نوع واگذاری که انجام می دهد و هر شرکتی که قصد 
دارد واگذار کند را برای عموم اطالع رسانی کند. درخواست من از 

همکارانم این بود که سازمان خصوصی سازی را اتاق شیشه ای 
کنند. ما اطالعات محرمانه ای در سازمان خصوصی سازی نداریم و 
باید همه اطالعات را افشا کنیم. بنابراین همه واگذاری ها، مصوبات، 
آگهی هایی که فراخوان شده نحوه ی قیمت گذاری، نحوه انتخاب 

برندگان و غیره باید روی سایت سازمان قرار بگیرد.
صال��ح در م��ورد فرآینده��ای واگ��ذاری توضی��ح داد: در قانون 
ظرفیت ه��ای متع��ددی در زمینه فرآینده��ای واگذاری در اختیار 
سازمان قرار دارد به طور کلی سه نوع روش برای کشف قیمت در 
سازمان دنبال می شود. اگر بخواهیم به صورت بلوکی به فروش 
برسانیم که منجر به صندلی مدیریتی می شود باید افزایشی نسبت 
به سهام خرد داش��ته باش��یم که میزان آن حدود 20 درصد باالتر 

از قیمت تابلو است. 
وی ادام��ه داد: یک��ی از برنامه ه��ای سازمان این است که در آینده 
پاکت مزایده را از فرآیندهای واگذاری حذف کرده و به بازار سرمایه 

ببریم.
ریی��س سازم��ان خصوصی سازی با تاکید بر این که یکی دیگر از 
برنامه های سازمان تغییر نحوه ی اهلیت سنجی مشتریان است، 

گفت: از ابتدای مهرماه آیین نامه اهلیت سنجی مشتریان راهبردی 
را در هیات واگذاری تصویب کردیم. در حال حاضر ایین نامه اهلیت 
جزو الینفک فراخوان  سازمان است. اگر بخواهیم بلوک هایی را 
بفروشیم اهلیت ها را می سنجیم. مشتریان برای این که به صورت 
سلیقه ای انتخاب نشوند باید شرایط عمومی داشته باشند. همچنین 

عالوه بر توانگری مالی باید دارای تجربه مدیریتی نیز باشند.
صالح با بیان این که توسعه بازار سرمایه از طریق فعاالن این بازار 
یکی دیگر از اهداف سازمان خصوصی سازی است، اظهار کرد: 
باید در زمینه آموزش بورس به مردم فعال باشیم و هرچه بتوانیم 
پس اندازه��ای کوچ��ک مردم را وارد ب��ازار سرمایه کنیم حرکت 

بیشتری در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی کرده ایم.
صندوق س���رمایه گذاری معامله پذیر در دس���ت راه  � 

اندازی
رییس سازمان خصوصی سازی از راه اندازی صندوق سرمایه گذاری 
20 ه��زار میلی��ارد تومانی در قالب صندوق سرمایه گذاری معامله 
پذیر برای وارد کردن سرمایه های خرد مردم به بازار سرمایه خبر 
داد و افزود: قرار بود این صندوق در آینده نزدیک راه اندازی شود، 

اما در زمینه نحوه تعیین مدیریت با چالش مواجه شد و در ابتدای 
سال آینده راه اندازی می شود.

وی با تاکید بر اینکه آماده پذیره نویسی در بورس بودیم، گفت: قرار 
است صندوق ها را تاسیس کنیم تا از طریق ثبت سفارش در اختیار 
مردم قرار بگیرد. مثال به مردم دو هفته وقت بدهیم که برای ثبت 
نام مراجعه کنند. با سازمان بورس هم هماهنگ کردیم که کد ملی 

هر فرد به عنوان کد بورسی اش در نظر گرفته شود.
رییس سازمان خصوصی سازی ادامه داد: برای سهام تا دو میلیون 
نیز 15 درصد تخفیف قائل خواهیم شد. پیش بینی شده است با این 
کار چهار تا پنج میلیون نفر از آحاد مردم وارد بازار سرمایه شوند. 
امیدواریم مجلس ش��ورای اسالمی در قانون بودجه این اجازه را 
به ما بدهد. صالح از برنامه سازمان برای واگذاری ش��رکت های 
مادرتخصص��ی خب��ر داد و گفت: پی��ش از این زیرمجموعه های 
یک شرکت مادرتخصصی را واگذار می کردیم که باعث می شد 
زنجیره مدیریتی ش��رکت بهم بریزد. در حال حاضر برنامه ای را 
دنبال می کنیم که به جای واگذاری زیرمجموعه ها خود شرکت 

مادرتخصصی را وارد بورس کنیم.
وی ادامه داد: زمانی که این اتفاق رخ دهد حتی اگر شرکت واگذار 
نشود همین  که وارد بورس شده بخش دولتی موظف می شود رفتار 
حرفه ای بورس را دنبال کند و در این راستا هلدینگ های بزرگ 

دولتی شفاف سازی می شوند.
رییس سازمان خصوصی سازی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی 
بر این که چرا استقالل و پرسپولیس برخالف وعده های داده شده 
امسال واگذار نمی شوند، اظهار کرد: یکی از آسیب هایی که تاکنون 
در فرآیند خصوصی سازی داشتیم این بود که بنگاه هایی را واگذار 

کردیم که آماده سازی ابتدایی نکرده  بودیم.
صالح ادامه داد: باید برای بخش خصوصی احترام قائل شویم. اگر 
دولت نتواند یک بنگاه را اداره کند چگونه باید از بخش خصوصی 

توقع داشته باشیم که این کار را انجام دهد.
وی با تاکید بر این که دو باش��گاه استقالل و پرسپولیس سرمایه 
ملی هستند، اضافه کرد: در شرایطی می خواستیم این باشگاه ها 
را واگذار کنیم که زمین چمن و ورزش��گاه نداش��تند. دلیل این که 
این دو باش��گاه امس��ال واگذار نمی شوند نیاز به آماده سازی آنها و 
شفاف سازی اطالعات شان بود. در این راستا جلسات زیادی با وزیر 
ورزش و جوانان داش��تیم و در نهایت به این جمع بندی رسیدیم 
تا ابهام در بدهی و سازوکار این دو باش��گاه وجود دارد نمی توان 

آنها را واگذار کرد.

كارگران و قصه پر غصه دستمزد
ادامه از صفحه یک

...طوالن��ی ب��وده و ب��ه ماراتنی از جدل ها و بحث های ناتمام میان 
نمایندگان کارگران و کارفرمایان تبدیل شده است. بروز اختالف 
نظرهای جدید در نحوه محاسبه مزد و تعیین معیارهای از جمله نرخ 
سبد معیشت و تورم باعث شده تا تعیین میزان دستمزد سال آینده به 
لحظات آخری و حتی سال جدید کشیده شود. ریشه این اختالف 
نظرها را باید در نوع نگاه هر دو گروه کارگری و کارفرمایی در تعیین 
دستمزد جستجو کرد. کارگران معتقدند دستمزد تعیین شده برای 
یک کارگر باید متناسب با هزینه سبد معیشت باشد که به عنوان مثال 
در سال 98 برابر با 3 میلیون و ۷60 هزار تومانی تعیین شده است. 
این سبد که مجموعه ای برآورد ش��ده از قیمت برخی از کاالهای 
اساسی و هزینه های خانواده است یکی از مهمترین شاخص ها برای 
تعیین دستمزد در هر سال است. نیم نگاهی به اختالف چشمگیر 
ای��ن مبل��غ با حداقل دستمزد کارگ��ران در سال 98 که حدود یک 
میلیون و 500 هزار تومان بوده نشان از زندگی سخت و مشکالت 
معیشتی کارگران دارد. نکته تلخ ماجرا آنجاست که در ایران بخش 
فراوانی از کارگران با وجود سابقه کار باال به خاطر قراردادهای سه 
ماهه حداقل بگیر محس��وب می ش��وند. عالوه بر این در حالی که 
اجاره خانه سهم بزرگی در هزینه های خانواده های کارگران دارد 
اما حق مسکن در حقوق کارگران تنها 100 هزار تومان است. درک 
مشکالت این قشر وقتی واقعی تر می شود که بدانی خط فقر برای 
س��ال ج��اری بر اساس آمارهای مرکز پژوهشهای مجلس حدود 
2 میلیون و ۷28 هزار تومان است و بر این اساس بیشتر جمعیت 
13 میلیون تومانی کارگران زیر خط فقر زندگی می کند. به خاطر 
همین وضعیت معیشتی نامطمئن و سخت است که کارگران هر 
ساله چشم به مصوبات شورای عالی کار و جلسه کمیته دستمزد 
دوخته و اغلب هم میزان افزایش حقوق ها این قشر را که سربازان 
خط مقدم جنگ اقتصادی و محور توسعه اقتصادی کشور هستند 
راضی نمی کند. امسال هم با وجود برگزاری چند نشست خبرهای 
خوش��ی از درون جلس��ات دستمزد ش��نیده نمی شود و نمایندگان 
کارفرمایان با تأکید بر اینکه هزینه تولید به خاطر تورم و تحریم باال 
رفته و مشکالت بسیاری گریبانگیر واحدهای تولیدی است مخالف 
افزایش متناسب سطح دستمزدها برای جبران عقب ماندگی های 
مزدی و ترمیم قدرت خرید کارگران هستند. در این میان بسیاری 
از کارشناسان معتقدند سهم دستمزد نیروی کار از هزینه تولید تنها 
30 درصد است و افزایش دستمزدها نمی تواند بار مالی زیادی برای 
کارفرمایان داش��ته باش��د و دولت که قطب سوم شورای عالی کار 
و کمیته دستمزد است وظیفه دارد با تقویت حمایت از واحدهای 
تولیدی در شرایط تحریم، کاهش هزینه های مالیاتی، افزایش بهره 
وری و ایجاد زمینه برای بهبود فضای کسب و کار نقش تاثیرگذار 
خود را در افزایش درآمدهای کارفرمایان ایفا کند و تأمین هزینه الزم 
برای رشد محسوس دستمزدها و قدرت خرید کارگران ایفا نماید. 
بر این اساس به نظر می رسد حل مشکل این چرخه معیوب و باز 
شدن کلید قفل مذاکرات مزدی در دست نمایندگان دولت است تا 

نه به کارفرمایان فشار بیاید و نه کارگران قربانی شوند.

 مبارزه با فساد گامی
برای رونق كسب و كار

ادامه از صفحه یک
ک��ه بخش��ی بر دوش دستگاه های حاکمیتی و بخشی دیگر به عهده 

بنگاه های اقتصادی است،  تا شاهد رونق تولید باشیم.
در این میان  وظایف دستگاه های حاکمیتی به دلیل ویژگی های 
اقتصاد ایران، بیش از نهادهای غیردولتی است. بودجه سالیانه، 
یکی از پازل های مهم این تقسیم بندی عملکردی برای بهبود 
فضای کس��ب و کار در کشور است. ش��فافیت و عملیاتی بودن 
ب��ودن بودج��ه سالیانه، می تواند ریل گ��ذاری صحیحی برای 

اقتصاد کشور رقم بزند.
این روزها الیحه بودجه در کمیس��یون تلفیق در حال بررسی 
است و طی هفته های آینده  به صحن علنی مجلس ش��ورای 
اسالم��ی می آی��د و به تصویب نهایی م��ی رسد. الیحه ای که 
ض��رورت دارد چارچ��وب مل��ی آن در صحن مجلس با نگاه به 
خواسته ه��ای  منطقه ای تغیی��ر ماهیت پیدا نکند. به خصوص 

امسال که انتخابات هم پیش روست.
حرکت به سمت اصالح و ش��فافیت ساختار بودجه از آن جمله 
ضرورت هایی است که می تواند مس��یر اقتصاد کشور را تعیین 
کند. این اصالح می تواند کمک به سزایی در شفافیت و بهبود 
فضای کسب و کار داشته باشد،  به نحوی که اگر به طور نمونه 
ب��ه تجرب��ه موف��ق حذف جدول 1۷ از بودجه توجه کنیم، که بر 
اساس آن ردیف های بودجه ای موسسات و نهاهای غیردولتی 
در ح��وزه فرهنگ��ی حذف و ب��ه ردیف های مشخص در بودجه 
وزارت فرهنگ و ارش��اد اضافه ش��د، می توان به نتایج مطلوبی 

در فواید شفاف سازی و پاسخگویی برسیم.
دول��ت عم��ال ب��ا این اقدام در راستای ش��فاف س��ازی، امکان 
پاسخگوی��ی نهاده��ای دولت��ی درباره چگونگ��ی هزینه کرد 
بودجه ها در موسس��ه های غیر انتفاعی و غیر دولتی را فراهم 
کرد. پیش از این به این جدول، به عنوان ردیف های بی حساب 
و کتاب بودجه نگاه می ش��د. از این دست تجربه های ش��فاف 
سازی در همه بخش ها نیاز داریم. چراکه شفافیت یکی از لوازم 

اصلی مبارزه با فساد در سیستم اداری است.
مبارزه با فساد یکی از مهمترین عوامل اثرگذار در رونق تولید است  
که ضرورت دارد با توجه به ش��اخص های جهانی، تالش های 
بیشتری در زمینه مقابله با فساد، به صورت سیستماتیک صورت 
گیرد. پدیده فساد همواره گریبانگیر اقتصاد بوده و مدل مبارزه 
و نحوه پیشگیری از آن، جزو مطالبات صاحبان کسب و کار و 

همه الیه های مدیریتی بوده است.
از منظر اقتصادی، فس��اد یکی از عوامل مهم اثرگذاردر پایین 
آمدن رش��د اقتصادی، کاهش سود دهی فعالیت های تولیدی، 
هدایت سرمایه های سرگردان  به سوی بخش فاسد و در نهایت 
کاهش حجم سرمایه گذاری های تولید محور است و در نهایت 

آثار منفی بسیاری بر بهره وری در کشور دارد....

سرمقاله

يادداشت

صنعت، معدن، تجارت

رئیس سازمان خصوصی سازی  وعده داد؛

خصوصی سازی در اتاق شیشه ای

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعالم آمادگی 
واحدهای صنفی برای برگزاری نمایشگاههای فروش 
به��اره ب��ه منظور تامین اقالم مورد نیاز مردم در ش��ب 
عی��د خب��ر داد و گفت: ای��ن نمایشگاهها به تناوب، در 
بازه زمانی اول تا 25 اسفندماه به مدت حداقل ده روز 

برگزار خواهد شد.
ب��ه گ��زارش تجارت به نقل از ش��اتا، حس��ین مدرس 
خیابان��ی در جلس��ه هماهنگ��ی ب��ا دست اندرک��اران 
برگزاری نمایشگاههای بهاره در وزارت صنعت، معدن 
و تج��ارت گفت: ب��ر اساس توافقات صورت گرفته در 
جلس��ه هماهنگی برگ��زاری نمایشگاههای بهاره که 
ب��ه منظ��ور تامین ایام مورد نیاز مردم در ش��ب عید، با 
حض��ور نمایندگ��ان وزارت صنع��ت، معدن و تجارت، 
اتاق های اصناف ایران و تهران، اتحادیه های صنفی، 
شهرداری ، نیروی انتظامی و اورژانس برگزار شد، مقرر 
گردید تا نمایشگاههای عرضه مستقیم کاال، از اول تا 
25 اسفندم��اه 98، ب��ه تناوب در مدت زمانی حداقل ده 

روزه در سراسر کشور برگزار شود.
قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: بر اساس 
برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت، سه گروه کاال و خدمات در شب عید به 
صورت ویژه و با تخفیف در اختیار مردم قرار می گیرند 
ک��ه ب��ر این اساس، کاالهای اساسی مورد نیاز مردم از 
جمله کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، کاالهای 
اساسی و شیرینی و شکالت، عرضه خواهند شد؛ این 
در ش��رایطی است که برگزاری نمایشگاههای فروش 
بهاره، تنها یکی از اجزای برنامه های متنوع تنظیم بازار 

برای ایام پایانی سال است.
وی تصریح کرد: مجموعه تدابیری که از سوی صنوف 
تولیدی و توزیعی بر مبنای سیاستگذاری های وزارت 
صنع��ت، مع��دن و تج��ارت برای ای��ام پایانی سال در 
نظ��ر گرفت��ه ش��ده، باید به نح��وی اجرایی و عملیاتی 
گ��ردد تا در نهایت، بازار ش��ب عی��د با آرامش کامل و 
همزم��ان ب��ا تامین کاالهای مورد نیاز مردم با قیمت و 
کیفیت مناسب به مس��یر خود ادامه دهد؛ این در حالی 
اس��ت که مجموع��ه سیاست های ستاد تنظیم بازار به 
منظ��ور برق��راری آرامش در ب��ازار در مقاطع مهمی از 
س��ال همچون ایام ش��ب عید، م��اه مبارک رمضان و 
در م��وارد خاص��ی همچون افزایش قیمت بنزین خود 
را نش��ان می ده��د؛ ای��ن در حالی است ک��ه بازار طی 
ماههای گذشته، روند آرام و بدون نوسانات غیرطبیعی 

را سپری کرده است. 

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان  
گفت: مسووالن هر چه سریعتر تدبیری برای تحقق 
نقدینگی وعده داده شده به قطعه سازان بیندیشند تا 
دوباره شاهد کاهش تیراژ خودرو یا تعدیل کارگرانی که 

به تازگی بر سر کار خود بازگشته اند، نباشیم.
»آرش محبی ن��ژاد«  در گفت وگ��و ب��ا ایرنا افزود: در 
ماه های گذشته هیات دولت تزریق نقدینگی 10 هزار 

میلیارد تومانی به صنعت خودرو را مصوب کرد.
این مقام صنفی اظهار داشت: پس از آن در جلسه ای 
در کمیسیون صنایع مجلس که در آن وزیر صنعت، 
نمایندگ��ان بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و نمایندگان 
بانک های عامل حضور داشتند اعطای مبلغ پنج هزار 
میلیارد تومانی به هر خودروساز برای تزریق به زنجیره 

تامین آن صورت جلسه شد.
وی بی��ان داش��ت:  مجموع بده��ی خودروسازان به 
زنجی��ره تامی��ن بیش از 23 ه��زار میلیاد تومان است 
که افزون بر 10 هزار میلیارد تومان آن معوق ش��ده 

است.
به گفته محبی نژاد، در نهایت با تصویب شورای پول 
و اعتب��ار بی��ش از هفت ه��زار میلیارد تومان برای دو 
خودروساز بزرگ کشور مصوب و مقرر شد پنج هزار 
میلیارد تومان آن به صورت تسهیالت بانکی در اختیار 
خودروس��ازان ق��رار بگیرد تا به قطعه سازان بدهند و 
دو ه��زار میلی��ارد تومان دیگر را خودروسازان پس از 

اصالح ساختار مالی شان اوراق مشارکت بفروشند تا 
از بازار سرمایه جذب نقدینگی داشته باشند.

وی ادامه داد:  مبلغ پنج هزار میلیارد تومان یاد ش��ده 
حدود یک ماه است که معطل مانده و به نظر می رسد 
بانک مرکزی آن را مشمول گذش��ت زمان می کند تا 

به ایام پایانی سال نزدیک شویم.
ای��ن مق��ام صنفی تاکیدکرد: ای��ن در حالی است که 
قطعه سازان به امید دریافت مطالبات معوق ش��ان در 
ماه های گذش��ته به ش��دت تولید خود افزوده اند و دو 
خودروساز بزرگ کشور با تالش قطعه سازان به رکورد 
تولید 96 هزار دستگاه خودو در یک ماه دست یافتند و 
همه خودروهای ناقص باقی مانده در کارخانجات شان 

تکمیل شد.
وی تاکیدک��رد:  ای��ن ت��الش جه��ادی قطعه سازان 
محصول امیدی بود که در دل ش��ان ایجاد ش��ده بود، 

اما ُخلف وعده ها آنان را نا امید می کند. 

 دبير انجمن صنايع همگن نيرو محركه و قطعه سازان :قائم مقام وزير صنعت اعالم كرد؛

ُخلف وعده ها كاهش تيراژ خودروسازان را در پی داردبرگزاری نمايشگاه های فروش بهاره؛ از اول اسفندماه

عضو اتاق ايران انتقاد كرد؛

موانع مشاركت بخش خصوصی در اجرای پروژه ها  
رئی��س کمیس��یون اح��داث و خدمات فنی مهندس��ی اتاق ایران استفاده از ایده مشارکت 
عمومی-خصوصی را راه حلی مناسب در راستای تکمیل بخش قابل توجهی از طرح های 
نیمه تمام کشور دانست و تصریح کرد: اگر تا به امروز نتوانستیم در این وادی موفق عمل 

کنیم به دلیل نبود قانون منسجم برای مشارکت است.
ب��ه گ��زارش اتاق ایران، محس��ن چمن آرا در همایشی که ب��ه منظور تشریح سیاست ها 

و دیدگاه های این کمیس��یون برای برگزاری سلس��له سمینارهای زیس��ت بوم مشارکت 
عمومی-خصوصی برگزار شده بود، بی توجهی به مشارکت در اجرای پروژه های عمرانی 
را باال بودن ریسک سرمایه گذاری، سود باالی فعالیت های نامولد، تأمین مالی سخت و 
عدم تعریف حقوق مالکیت فکری در کشور عنوان کرد. به باور او نبود قانون منسجم در 
مورد مشارکت از دیگر علل بی رغبتی سرمایه گذاران به استفاده از این روش است. از سوی 

دیگر بی اعتمادی بخش خصوصی به دستگاه های دولتی مانع از توسعه ایده مشارکت در 
کشور می شود. این فعال اقتصادی ناآشنایی بخش خصوصی و دولتی با اصول مشارکت 
را مورد توجه قرار داد و گفت: باید بپذیریم که در شناخت این مدل، تالش کافی صورت 
نگرفته و علی رغم توجه جهانی به اجرای پروژه های عمرانی از طریق مشارکت، در ایران 

هنوز این مدل جایگاه خود را پیدا نکرده است.  
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گروه اصناف: این روزها همه در نگرانی شدید از شیوع یک بیماری 
به نام کرونا هستند و سازمان جهانی بهداشت با صدور اطالعیه ای 
شرایط اضطراری را نیز اعالم کرد. به گزارش سازمان دامپزشکی 
کشور،  در این راستا از آنجا که آگاهی مقامات دامپزشکی و ارتباط 
مستقیم ش��ان با مس��ئوالن بهداشتی و متولیان حیات وحش بسیار 
اهمیت دارد تا زمینه های انسجام و تناسب اطالع رسانی و مدیریت 
خطر فراهم شود؛ شناسایی کروناویروس 2019 جدید در حیوانات 
معیار گزارش به OIE از طریق سامانه WAHIS بر اساس نظامنامه 
بهداشت حیوانات خاکزی به عنوان یک بیماری نوپدید است. لذا 
هر نوع شناسایی کروناویروس 2019 جدید در یک حیوان )شامل 
اطالع��ات مربوط ب��ه گونه ها، آزمایشهای تشخیصی و اطالعات 
اپیدمیولوژیک مربوطه( بایس��تی به OIE گزارش ش��ود. به همین 
مناسبت سایت سازمان جهانی بهداشت دام در قالب متنی به صورت 
پرسش و پاسخ از نظر سایت این سازمان نکاتی را گوشزد کرده است 
که می خوانید. زحمت ترجمه این متن را دکتر محمدباقر حاج کاظمی 

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان کشیده است که می خوانید.
 کروناویروس جدید ۲۰۱۹ � چیست؟

کرون��ا ویروس ه��ا خانواده ای از ویروس های دارای ریبونوکلئیک 
اسید)RNA( هستند. به این علت به آنها کرونا ویروس می گویند 
که روی پوشش لیپیدی آنها ساختارهای از جنس پروتئین شبیه تاج 
دارند. عفونت های کرونا ویروسی در حیوان و انسان معمول بوده، اما 
برخی از سویه های کرونا ویروس ها زئونوز هستند، یعنی یا قابلیت 
انتقال بین انسان و حیوان را دارند اما به بسیاری از آنها این گونه نیستند. 
در انسان کرونا ویروس ها می توانند دامنه ای از بیماری ها را ایجاد 

کند، از سرماخوردگی معمولی تا بیماری های شدیدی مانند سندروم 
تنفسی خاورمیانه )مرس( سندروم حاد تنفسی )سارس(.

تحقیقات نشان داد که کرونا ویروس عامل سارس از نوعی گربه 
)گربه های سیوت( به انسان منتقل شده است و کروناویروس عامل 

مرس از شترهای مسابقه به انسان انتقال پیدا کرده است.
 آی���ا حیوان���ات نقش���ی در اتنق���ال کروناویروس  ۲۰۱۹ �  

جدید به انسان دارند؟

داده های مربوط به توالی ژنتیکی نشان داد که کروناویروس2019 
جدید، ارتباط نزدیکی با دیگر کروناویروسهای  در گردش در جمعیت 
خفاشهای رینولوفوس ) Horseshoe bat(  دارد. این گمان وجود 
دارد که که کروناویروس جدید 2019  منبع حیوانی داشته باشند، اما 
نیاز به تحقیقات بیشتری برای این تایید این موضوع وجود دارد.اگرچه 
این احتمال وجود دارد که معرفی اولیه ویروس جدید کرونا ویروس به 
انسان ممکن است منبع حیوانی داشته باشد، اما روش انتقال غالب و 

بعدی به صورت انتقال انسان به انسان است. تحقیقات مستمر برای 
شناسایی منبع حیوانی )ازجمله گونه ها( و تعیین نقش بالقوه و احتمالی 

مخازن حیوانی برای این بیماری بسیار مهم است.
 � چ���ه احتیاط های���ی ب���رای تم���اس ب���ا حیوان���ات زنده و 

محصوالت آنها مد نظر قرار گیرد؟
بر اساس توصیه های سازمان جهانی بهداشت، بعنوان یک احتیاط 
کلی هنگام بازدید از بازارهای خرید و فروش حیوانات و بازارهای 
عرضه کننده محصوالت حیوانی، ضروری است که نسبت به انجام 
اقدامات بهداش��ت عمومی از جمله شس��تن دستها با آب و صابون 
پس از  بازدید، بعد از تماس با حیوانات زنده و محصوالت حیوانی 
اقدام شود. از تماس دست با چشم، بینی و دهان خودداری گردد. از 
تماس با حیوانات مرده یا فرآورده های دامی فاسد شده پرهیز گردد. 
از هرگونه تماس با حیواناتی دیگر که احتمااًل در بازار زندگی می کنند 
)سگها و گربه های ولگرد، جوندگان، پرندگان و خفاشها( باید به شدت 
پرهیز شود. همچنین پرهیز از تماس با زباله های حیوانی آلوده یا 
مایعات موجود که روی زمین یا ساختمان فروشگاهها و تجهیزات 
بازارها باید مدنظر قرار گیرد توصیه های استاندارد سازمان جهانی 
بهداش��ت جهت پیشگیری از ش��یوع عفونت شامل شستن منظم 
دستها، پوشاندن دهان و بینی هنگام سرفه و یا عطسه، پختن کامل 
تخم مرغ و گوش��ت، پرهیز از تماس نزدیک با افراد دارای عالئم 
بیماریهای تنفسی مانند سرفه و عطسه است. بعنوان یک اقدام خوب 
بهداشتی غذایی، جهت جلوگیری از آلودگی متقاطع غذاها ضروری 
است که به مدیریت و مواظبت از  فراورده هایی مانند شیرخام و گوشت 

یا سایر فراورده های حیوانی نپخته توجه گردد. 

مع��اون خ��اک و آب وزیر جهاد کشاورزی گفت: در 
قان��ون حفاظ��ت از خاک آم��ده است که خاک های 
صنعتی با نظارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت 
جه��اد کشاورزی قابلیت صادرات را دارد.به گزارش 
ایلن��ا، علی م��راد اکبری با بیان اینک��ه تا امروز یک 
م��ورد گ��زارش از قاچاق خاک ی��ا درخواست برای 

مجوز صادرات خاک کشاورزی نداش��ته ایم، اظهار 
کرد: کلیپ هایی در فضای مجازی دست به دست 
می ش��ود که در آن مس��ئله قاچاق خاک مطرح است 
اما با همکاری که ما با وزارت اطالعات داش��ته ایم 
تاکن��ون هیچ م��وردی از قاچاق خاک کشاورزی از 
کشور نداشته ایم.وی ادامه داد: خاک هایی که از کشور 

خارج می شود بیشتر خاک های صنعتی هستند که 
برای خروج آنها مجوز صادر می شود.وی اضافه کرد:  
این خاک ها بیشتر در صنعت به کار می روند و امکان 
کش��ت در آنه��ا وجود ن��دارد و با اطمینان می توانیم 
بگوییم که تا امروز حداقل به دست ما مدرک یا سندی 

مبنی بر قاچاق خاک کشاورزی نرسیده است.

کاالهای اساسی با نرخ مصوب در نمایشگاه های بهاره عرضه می شودصادرات خاک صنعتی کشور با مجوز است

رئی��س ات��اق اصن��اف ته��ران با بی��ان اینکه 
نمایشگاهه��ای به��اره در 5 نقط��ه پارک ارم، 
حکیمی��ه، بوستان والیت، خ��اوران و مصلی 
ته��ران برگ��زار خواهند ش��د، گفت: کاالهای 
اساسی با نرخ مصوب در نمایشگاه عرضه می 
ش��وند. این در حالی است که به منظور تأمین 

اقالم مورد نیاز مردم در ایام پایانی سال، مقرر 
شده تا از یکم تا 25 اسفندماه، به تناوب، برگزاری 
نمایشگاه ه��ای بهاره در سراسر کشور صورت 
گیرد؛ این در حالی است که مدت زمان برگزاری 
هر نمایشگاه، حداقل ده روز تعیین شده است.

قاس��م نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران 

تصری��ح ک��رد: هدف ات��اق اصناف ای��ران از 
برگ��زاری این نمایشگاه ها، عرضه مس��تقیم 
کااله��ا ب��ا کیفیت و قیم��ت مناسب و از همه 
مهمتر، حمایت از تولید داخلی است که بر این 
اساس، تنها کاالهای تولید داخلی اجازه عرضه 

در این نمایشگاه ها را خواهند یافت.

آغاز بهره برداري 3٠٠٠ پروژه گازرساني در دهه فجر هشدار قطع برق؛ این بار در زمستان رشد صنعت  CNGدر کشور
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از آغاز 
بهره ب��رداري 3000 پروژه گازرسانی در 
دهه فجر خبر داد و گفت: همزمان با دهه 
مبارک فجر و جشن چهل و یکمین سال 
پیروزی انق��الب اسالمی، بهره برداري 

و عملی��ات اجرای��ی حدود 3000 پ��روژه گازرسانی و توسعه اي، با 
هزینه اي بالغ بر 19000 میلیارد تومان، آغاز  شد.به گزارش روابط 
عمومی ش��رکت ملی گاز ایران، حس��ن منتظرتربتی، در خصوص 
پروژه های توسعه ای نیز در این دهه مبارک، اظهار داشت: همزمان 
با این ایام فرخنده، بهره برداری و عملیات اجرایی 12 خط انتقال 
گاز انجام و آغاز می شود که 5۷9 کیلومتر این خطوط در این دهه، 
ب��ه بهره ب��رداری می رسد و عملیات اجرایی 159 کیلومتر خطوط 

لوله جدید نیز در دهه فجر، کلید می خورد. 

به دنبال افزایش مصرف بی رویه و بیش از انتظار 
گاز در بخش خانگی و رسیدن مصرف گاز در این 
بخش به مرز 600 میلیون مترمکعب، گازرسانی 
به نیروگاه ها به شدت محدود شده و در حدود 60 
درصد سوخت نیروگاه های کشور هم اکنون با 

سوخت مایع تأمین می شود.غالمعلی رخشانی مهر، معاون هماهنگی توزیع 
شرکت توانیر در این خصوص با بیان اینکه "زنگ هشدار مصرف بی رویه گاز 
در کشور به صدا درآمده"، گفت: هرچقدر مصارف خانگی گاز در فصل سرما 
بیشتر می شود، سهم گاز نیروگاه ها کاهش پیدا می کند که این مسئله بی تبعات 
نیست؛ ما مجبوریم به سمت سوخت های مایع برویم.وی افزود: محدودیت 
دیگری که داریم این است که خود سوخت های مایع نیز به صورت نامحدود 
در اختیار نیروگاه ها نیست؛ پس در روزهای سرد سال ممکن است به سمت 

خاموشی های احتمالی مخصوصاً در مناطق سردسیر برویم.

 CNG رئی��س انجمن جایگ��اه داران
ب��ا بیان اینک��ه در کالنشهرها مشکل 
کمب��ود جایگ��اه "سی ان جی" داریم، 
گف��ت: بای��د در کالنشهرها به صورت 
اضط��راری، تعداد زیادی کمپرسور در 

نظر گرفته ش��ود تا دوباره ش��اهد صف های چند کیلومتری و 
چند ساعته نباشیم. اردشیر دادرس، در گفت وگو با فارس گفت: 
صنع��ت CNG اآلن ب��ه دوران  تکام��ل خود رسیده است و در 
سراسر کشور در حال رش��د است. وی همچنین گفت سی ان 
جی به عنوان  یک سوخت ملی در آینده باید نقطه اتکای کلیه   
خودروهای حمل و نقل سبک کشور بشود. دادرس اضافه کرد: 
در کشوری که ما این همه شبکه   گازکشی داریم و منابع گازی 

عمیق داریم، باید قطعًا از بنزین به سمت CNG برویم.

س�خنگوی اتحادی�ه صادرکنن�دگان فرآورده ه�ای نف�ت، گاز و 
پتروشیمی گفت:  تا چند سال پیش گفته می شد که به زودی ذخایر 
نفتی کشورها به پایان می رسد و دوران افول نفت را خواهیم داشت 
ام�ا ب�ا انق�الب انرژی ش�اهدیم که مازاد نف�ت در دنیا وجود دارد و 
عرضه بر تقاضا پیش�ی گرفته اس�ت که در حال حاضر نفت یک 
کاالی استراتژیک نیست به طوری که حتی اگر تحریم های ایران 
برداشته شود بعید است که ما بتوانیم به راحتی به بازار برگردیم 

بنابراین مجبوریم به صنایع پایین دست تکیه کنیم.
به گزارش ایلنا، حمید حسینی در مراسم افتتاح اولین نمایشگاه 
صنایع پایین دستی نفت با بیان اینکه اقتصاد کشورها در دنیا مبتنی 
ب��ر مناب��ع بهره وری و یا دانش و تکنولوژی است اظهار داش��ت: 
اقتص��اد ایران خوش��بختانه در مرحل��ه گذار از منابع به بهره وری 
اس��ت در حال��ی که کشورهای همس��ایه بیشت��ر بر مبنای نفت، 

کشاورزی، معدن هستند.
وی افزود: ما در 40 سال گذشته توانسته ایم صنایع پتروشیمی، 
ب��رق، ف��والد، لوازم خانگی و مصالح ساختمانی را توسعه دهیم 
که کمک کرده تا بتوانیم از مرحله منابع محوری عبور کرده و 

به بهره وری برسیم.
سخنگ��وی اتحادی��ه صادرکنندگ��ان فرآورده های نفت، گاز و 
پتروشیمی با بیان اینکه با رسیدن به مرحله بهره وری در اقتصاد 
باید سهم بخش خصوصی افزایش یابد افزود: سال ها به دنبال 
راه ان��دازی نمایشگاه پایین دست با محوریت بخش خصوصی 
بودی��م که امس��ال راه اندازی ش��د و در آین��ده می تواند یکی از 

بزرگترین نمایشگا ه ها باشد.
حس��ینی ب��ا بیان اینک��ه ایران ظرفیت دارد ک��ه کارخانه تولید 
خاورمیانه باشد گفت: ما در صنایع سنگین این توان را داریم و 
تنه��ا رقیب م��ان کشور ترکیه است که آن هم با توجه به گرانی 

انرژی و نیروی انسانی قدرت رقابت با ما را ندارد.
وی اف��زود: مهم تری��ن معضل ما برای اینکه بتوانیم به کارخانه 

صنایع سنگین در سطح خاورمیانه تبدیل شویم، بازار است یعنی 
باید تالش کنیم بازارهای صادراتی برای کشور باز شود که این 
نمایشگ��اه می توان��د ابزاری ب��رای برندسازی و تبلیغ کاالهای 
ما در سطح منطقه باش��د. ش��رکت ها نیز می توانند از این مزیت 
استف��اده کنند. سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های 
نفت، گاز و پتروشیمی گفت:  تا چند سال پیش گفته می شد که 
ب��ه زودی ذخای��ر نفت��ی کشورها به پایان می رسد و دوران افول 
نفت را خواهیم داش��ت اما با انقالب انرژی ش��اهدیم که مازاد 
نف��ت در دنی��ا وج��ود دارد و عرضه ب��ر تقاضا پیشی گرفته است 
در حال حاضر نفت یک کاالی استراتژیک نیس��ت به طوری 
که حتی اگر تحریم های ایران برداش��ته ش��ود بعید است که ما 
بتوانی��م ب��ه راحتی به بازار برگردیم بنابراین مجبوریم به صنایع 

پایین دست تکیه کنیم.
مص����رف6۳ � میلیون بش����که نف����ت در صنایع پایین 

دستی
وی گف��ت:  در ح��ال حاض��ر 23 میلیون بشک��ه نفت تبدیل به 
بنزی��ن، 10 میلی��ون بشکه تبدیل به گازوئیل، 5 میلیون بشکه 
به بنزین هواپیما، 9 میلیون بشکه جهت گرمایش، 16 میلیون 
بشکه برای پتروش��یمی مصرف می ش��ود بنابراین اگر می بینیم 
نفت اهمیت خود را از دست داده صنایع پایین دست سال ها در 

اولویت خواهد بود.
حس��ینی گفت: مادر منطقه چه در زمینه فرآورده و چه خدمات 
فنی – مهندسی و تجهیزات ظرفیت های خوبی داریم چرا که هیچ 
کشوری در حال حاضر همانند ایران تولیدکننده بنزین یورو 4 و 

یورو 5 ، روغن پایه و قیر نیست هیچ کشوری توان فنی و مهندسی 
ما را ندارد بنابراین باید تالش کنیم با برنامه ریزی در حوزه صنایع 

پایین دستی سال ها حرف برای گفتن داشته باشیم.
 � توسعه صادرات غیرنفتی در گرو حمایت از صنعت 

پتروشیمی
همچنین مجید محمدپور، رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان 
تجهیزات صنعت نفت ایران )استصنا(در گفتگو با نیپنا با اش��اره 
به این که باید به سمت جایگزینی درآمدهای غیرنفتی به جای 
درآمدهای نفتی پیش برویم، گفت: جایگزینی صادرات غیرنفتی 
ب��ه منظ��ور افزای��ش درآمدهای ارزی دول��ت باید به عنوان یک 
اص��ل م��ورد توجه قرار بگیرد، ک��ه یکی از این درآمدها صادرات 
محصوالت مختلف پتروش��یمی است. وی افزود: تجربه مواجه 
شدن با تحریم ها در سال های گذشته نشان می دهد که باید به 
صادرات غیرنفتی و فاصله گرفتن از خام فروش��ی توجه ویژه ای 
داشت و بدون تردید در این راستا پتروشیمی ها منابع خوبی برای 
ارزآوری محسوب می شوند و خوشبختانه مجتمع های تولیدی 
اف��زون ب��ر تامی��ن نیاز داخل در زمینه ص��ادرات موفق بوده اند و 
اعضای انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت آماده هرگونه 
همکاری و تعامل با پتروشیمی ها برای رفع نیازهای واحد های 
تولیدی هس��تند. محمدپورتصریح کرد: راه نجات اقتصاد کشور 
می��دان دادن ب��ه بخش خصوص��ی در عرصه های مختلف است 
و مشارک��ت بخ��ش خصوص��ی در عرصه های مختلف می تواند 
مسیر توسعه کشور را هموار کند و بدون تردید توسعه پتروشیمی 
ه��ا اقتص��اد و صنعت کشور را متحول خواهد کرد. رئیس هیئت 
مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران عنوان کرد: 
هرچقدر به بخش خصوصی با رعایت نظارت های دقیق و اصولی 
و رفع موانع تولید در انجام فعالیت هایشان میدان داده شود، سبب 
خواهد ش��د کاستی های گذش��ته جبران ش��ود و با عزمی ملی به 

سوی توسعه کشورمان گام برداریم. 

 صرفه جویی ارزی یک میلیارد دالری 
با افزایش تولید شکر

سرپرس��ت وزارت جه��اد کش��اورزی گفت: در هفت سال گذش��ته با 
تالش های انجام شده برای افزایش تولید، میزان واردات شکر بسیار 
کاهش پیدا کرده و حدود یک میلیارد دالر صرفه جویی ارزی در کشور 
داشته ایم.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، عباس کشاورز تأکید کرد: 
چغندرقند محصول استراتژیک محس��وب می ش��ود و در تولید شکر، 
علوف��ه و در پای��داری تولید برخی محص��والت نقش دارد.کشاورز در 
رابط��ه ب��ا سرمایه گذاری در بخش کش��اورزی عنوان کرد: باید برای 
سرمایه گذاران ایجاد انگیزه ش��ود که این کار باید از سوی انجمن ها 
انجام ش��ود و با ایجاد انگیزه سرمایه گذاران را به این بخش هدایت 
کنند.وی تاکید کرد: ایجاد کارخانه در مناطق چغندرخیز باعث کاهش 

بسیاری از هزینه ها می شود.

 ضرورت بومی سازی
 زیرساخت های صنعت شیالت

رئیس سازمان شیالت ایران: باید زیرساخت های صنعت آبزی پروری 
و شیالت بومی سازی شود. به گزارش صدا و سیما، آقای نبی اهلل خون 
میرزایی در ارتباط با رسانه ملی در خصوص صنعت شیالت، مشکالت و 
راه کار ها، گفت: صنعت آبزی پروری رو به رشد است، به عنوان مثال در 
سال 9۷ یک میلیون و 93 هزار تن آبزی تولید کرده ایم که از برآورد ها 
بیشتر است.وی افزود: مصرف سرانه باید 12 کیلو و ۷0 گرم باشد که 
اکنون مصرف از این میزان کم است.خون میرزایی گفت: در سال گذشته 

میزان صادرات و تراز تجاری ما از پیش بینی ها بیشتر بود.

کمبودی در عرضه جوجه یک روزه وجود ندارد 
دبیر انجمن تولیدکنندگان جوجه یک روزه با اشاره به اینکه کمبودی 
در عرضه جوجه یک روزه وجود ندارد، اظهار کرد: در حال حاضر قیمت 
جوجه یک روزه به سبب ازدیاد تقاضای مرغداران گوشتی با نوساناتی 
در بازار روبرو شده که این موضوع هیچ ارتباطی به تولید ندارد.غالمعلی 
فارغی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان،افزود: با توجه به ازدیاد 
تقاضای مرغداران گوشتی برای جوجه ریزی شب عید تولید جوجه در 
بهمن به 140 میلیون قطعه می رسد که با این وجود جای هیچگونه 
نگرانی مبنی بر افزایش قیمت نیست.وی ادامه داد: تولیدکنندگان جوجه 
یک روزه در دوره های قبل به شدت در فروش، متضرر شدند به طوری 

که سود این دوره زیان قبلی را پوشش نمی دهد.

تا حاال از پدربزرگ و یا مادربزرگ های عزیزتون درباره ی اینکه کدوم برند قدیمی تره 
سوال کردید؟ اصاًل به این فکر کردین که طعم های قدیمی و جدید چقدر با هم تفاوت 
دارند؟ یا تا حاال شده از دوست و اقوام هایی که چند دهه از عمرشون می گذره بپرسین 
ک��ه طعم ه��ا چق��در تغییر کردن؟ دوران قدیم از چ��ه مواد غذایی استفاده می کردن که 
هنوزم هس��ت و کیفیت خوبی داره؟ اولین بار که نام "سحرخیز" ش��نیده و دیده ش��د در 
تاری��خ 11 / 11 / 1311 ت��وی ی��ه مغ��ازه ی کوچیک در مشهد بود اما حاال که سال ها از 
اون دوران می گذره، نام "سحرخیز" رو می تونیم توی تک تک خیابان ها و کوچه های 

ایران بشنویم و ببینیم. اما این ماندگاری بدوِن همراهی شما ممکن نبود. امکان نداره 
کسی که با آشپزی سر و کار داره، اسم سحرخیز رو نشنیده باشه و یا از محصوالتش 
استف��اده نک��رده باش��ه.  این حس اعتم��اد در این چند دهه، این همراهی و این دوستِی 

بی پایان جشن گرفتن داره!
"سحرخیز" قصد داره به پاِس همراهی شما عزیزان در تمام این سال ها، کمپین "جشن 

هشتاد و هفت سالگی" برگزار کنه. از تاریخ هفتم تا هجدهم بهمن ماه، تمام محصوالت 
 SaharKhizland.com خانواده ی بزرگ سحرخیز با تخفیفی بیشتر از همیشه در سایت

به صورت آنالین عرضه می شه. تمام دوستانی که در این 11 روز از سایت "سحرخیز" 
خرید کنند، به صورت مستقیم وارد قرعه کشی 11 ربع سکه ی بهار آزادی و همچنین 
11 بسته ی نفیس از محبوب ترین محصوالت سحرخیز می شوند. در ضمن! خبر خوبی 
داریم برای دوستانی که قصد دارند به تازگی به جمع مشتریان آنالین ما بپیوندند! این 
عزیزان می توانند با وارد کردن کد معرف 8۷years در قسمت مربوطه در زمان ثبت 

نام، اعتبار هدیه برای اولین خرید خودشان دریافت کنند.
این همراهی و این دوستِی بی پایان جشن گرفتن داره!

شما هم به جشن 87 سالگی »سحرخيز« دعوتيد؛ 

يازدهم بهمن، "سحرخيز" هشتاد و هفت ساله شد! 

 توان تولید روزانه ۷ میلیون مترمکعب گاز 
در غرب کشور

وزارت نفت اعالم کرد: زمینه تولید پایدار و مس��تمر روزانه ۷ میلیون 
مترمکعب گاز در شرکت بهره برداری نفت و گاز غرب فراهم است.به 
گزارش وزارت نفت، سعید ناصری پور، مدیرعامل شرکت بهره برداری 
نف��ت و گ��از غ��رب با اعالم این خبر اظهار داش��ت: با توجه به برودت 
هوا و هماهنگی های انجام ش��ده با واحد عملیاتی تنگ بیجار و انجام 
تعمی��رات الزم، تولی��د گاز در واحد بهره ب��رداری تنگ بیجار و تأمین 
خ��وراک پاالیشگ��اه گاز ایالم به منظور تزریق در ش��بکه سراسری تا 
پایان فصل زمستان تضمین شده است.وی افزود: این شرکت آمادگی 
تأمی��ن بخش��ی از گ��از مصرفی کش��ور را دارد و می تواند به تعهدهای 
خ��ود عم��ل کن��د و هم میهنان نی��ز با بهینه س��ازی و صرفه جویی در 
مص��رف گ��از، همکاران ما را در تأمین پایدار سوخت زمس��تانی یاری 

خواهند رساند.

 ایران از واردات کاتالیست های
 تولید بنزین بی نیاز شد

رئیس هیئت مدیره هلدینگ دانش بنیان اچ ان تی گفت: صنعت پاالیش 
نف��ت از واردات هم��ه کاتالیس��ت های تولید بنزین ش��امل واحدهای 
سی سی آر و ایزومریزاسیون بی نیاز ش��ده است.به گزارش ش��انا، جلیل 
سبحانی با بیان اینکه کاتالیست و مواد شیمیایی مورد نیاز برای تولید 
بنزی��ن و گازوئی��ل 10 پاالیشگ��اه نفت و میعانات گازی کشور با وجود 
اعمال تحریم های غیرقانونی، به طور کامل از داخل تأمین می ش��ود، 
بی��ان ک��رد: افزون بر این، هم اکنون کاتالیس��ت های مورد نیاز صنایع 
پتروش��یمی تولیدکننده اوره، آمونی��اک، متانول، زنجیره محصوالت 
آروماتیکی در مجتمع های پتروشیمی بوعلی، بندرامام، برزویه )نوری( 
و حتی پارس به طور کامل تأمین شده و حتی یک مجتمع پتروشیمی 
و پاالیشگاهی به علت نبود کاتالیس��ت یا مواد ش��یمیایی مورد نیاز با 

توقف یا کاهش تولید تکلیفی روبه رو نشده است.

بومی سازی بیش از ۱۰۰۰ قلم کاالی نفتی در کشور
مدیرعامل ش��رکت ملی مناطق نفت خیز جنوب از بومی سازی بالغ بر 
هزار قلم کاالی صنعت نفت از سوی این شرکت طی یک سال اخیر 
خب��ر داد.ب��ه گزارش وزارت نفت، احمد محمدی، مدیرعامل ش��رکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب گفت: از دهه فجر سال 9۷ تا امروز، موفق 
شدیم بیش از هزار قلم کاالی مورد نیاز صنعت نفت را به دست توانمند 
جوانان متعهد، متبحر و پرتوان کشور در صنعت نفت با مشارکت بخش 
خصوصی بومی سازی کنیم که نشان از عزم و اراده ملی برای به حداقل 
رساندن نیاز کشور به کاال و خدمات خارجی دارد و خوشبختانه شکست 

را برای تحمیل کنندگان تحریم ها به همراه داشته است.

اخبار كوتاه

 در واکنش به شیوع ویروس کرونا صورت گرفت؛

 اعالم شرایط اضطراری از سوی سازمان جهانی بهداشت دام 

انرژی

 سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفتی تاکید کرد؛

ظرفیت بی نظیر ایران در بخش پایین دستی  نفت 
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تجارت-است��ان خوزست��ان: مدیرکل فرهنگ و ارش��اد اسالمی 
خوزست��ان گف��ت: سرمای��ه داران و سرمایه گذاران در بخش های 
حاش��یه ش��هر اهواز سینما تاسیس کنند،چرا که استقبال از حوزه 
فرهنگ و هنر در بخش های حاش��یه ای بس��یار زیاد است.محمد 
جوروند  در نشست خبری و آیین رونمایی از پوستر سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر اهواز در تاالر اجتماعات این اداره کل با حضور 
اصحاب رسانه و مطبوعات،افزود: در سی و هشتمین جشنواره فیلم 
فج��ر اه��واز،1۷ فیل��م در بخش سودای سیمرغ و 5 فیلم در بخش 
سیمرغ پروانه ها)ویژه کودکان و نوجوانان( در دو سینمای ساحل 
و هالل اکران می شوند.وی با بیان اینکه اتفاقات خوبی در حوزه 
سینما افتاده است،افزود: در گذشته در حوزه فیلم،سینماها روند بدی 
داشتند.بسیاری تغییر کاربری داده و یا تعطیل شدند،اما با برگزاری 
جشن��واره های��ی از قبیل فیلم فجر و استقبال بس��یار خوب مردم، 
اتفاقات خوبی در حوزه سینما افتاده است و روند روبه رشدی را شاهد 
هستیم.جوروند با اشاره به راه اندازی سینما در شهرهای مختلف 
استان،تصریح کرد: بخش خصوصی در شهرستان اندیمشک در 
حال احداث پردیس سینمایی است و به زودی تعداد سینماهای این 
شهرستان به 4 سینما می رسد.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزستان از وجود 3 سینما در شهرستان شوشتر خبر داد و اظهار کرد: 

در منطقه کیانپارس اهواز نیز بخش خصوصی در حال احداث سینما 
است و 3 درخواست برای تاسیس سینما در این منطقه داریم.وی بر 

ضرورت تاسیس سینما در بخش های حاشیه شهر اهواز تاکید کرد 
و افزود: سرمایه داران و سرمایه گذاران در بخش های حاشیه شهر 

اهواز سینما تاسیس کنند، چرا که استقبال از حوزه فرهنگ و هنر 
در بخش های حاشیه ای بسیار زیاد است.جوروند با اشاره به بخش 
سیم��رغ پروان��ه ه��ا )ویژه کودکان و نوجوانان( در سی و هشتمین 
جشنواره فیلم فجر،اذعان داشت: کودکان و نوجوانان می توانند 5 
فیلم بخش سیمرغ پروانه ها که در این حوزه برای آنها اکران می 
ش��ود را ساعت 10 صبح به صورت رایگان در سینما هالل تماش��ا 
کنند.مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان با اشاره به همراهی 
اصحاب رسانه و مطبوعات استان در تمامی رویدادهای فرهنگی 
هن��ری و تشک��ر و قدردانی از آنها،تصریح کرد: برای چهاردهمین 
نمایشگاه کتاب استان،مقرر شد از بهترین تیتر در خبرگزاری ها و 
مطبوعات استان تقدیر به عمل آید که همین برنامه را برای سی 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر نیز در نظر داریم و از بهترین تیتر 
با موضوع جشنواره فیلم فجر در پایان جشنواره تقدیر می ش��ود.

معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان در این 
نشست،گفت: عالقه مندان می توانند جهت تهیه بلیط های سی 
و هشتمین جشنواره فیلم فجر به سایت ubelit.com مراجعه کنند.

ناصر آریایی نیا افزود: در پایان جشنواره،از مطبوعات و خبرگزاری 
هایی که بیشترین اطالع رسانی را در خصوص جشنواره داشتند 

تقدیر به عمل می آید.

   تجارت-است��ان اردبی��ل: مراسم تودیع و معارفه 
مدیرعام��ل ش��رکت توزی��ع برق است��ان اردبیل 
ب��ا حضورمع��اون وزیر نیرو در ام��ور برق وانرژی 
ومعاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر برگزار شد.به 
گزارش شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ، 
با صدور حکمی از سوی محمدحسن متولی زاده 

، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل توانیر،  حسین 
قدیمی به عنوان مدیرعامل جدید ش��رکت توزیع 
نی��روی ب��رق استان اردبیل منصوب ش��د.در این 
مراس��م که ب��ا حضورهمایون حائری معاون وزیر 
نیرو در امور برق وانرژی وغالمعلی رخشانی مهر 
معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر برگزار شد، 

ضمن انتصاب حسین قدیمی به عنوان مدیرعامل 
جدید شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل ، از 
تالش های حس��ن محم��دی در مدت تصدی 
این سمت تقدیر شد. برپایه این گزارش، فراخوان 
انتخاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان 

اردبیل در شهریورماه امسال منتشر شده بود.

تجارت-ی��زد: رضا یادگاری اظهار داش��ت: از 
هزار واحدی که مربوط به شهر یزد است، طبق 
آخری��ن اطالعات��ی که دست م��ا رسیده، 631 
متقاضی واجد ش��رایط تلقی شده اند که نسبت 
ب��ه متوس��ط کشوری تعداد بیشتری را ش��امل 
می شود.رضا یادگاری پیرامون آخرین وضعیت 

ثبت نام متقاضیان طرح اقدام ملی مس��کن در 
یزد گفت: در طرح اقدام ملی مسکن در استان 
ی��زد، ب��رای 2 ه��زار و 305 واحد مس��کونی از 
طریق سامانه، ثبت نام صورت گرفته است که 
از ای��ن تع��داد، هزار واحد مربوط به ش��هر یزد 
و ه��زار و 305 واح��د مس��کونی هم مربوط به 

سایر ش��هرهای است��ان است.وی ادامه داد: از 
ه��زار واح��دی که مربوط به ش��هر یزد است، 
طب��ق آخرین اطالعاتی ک��ه دست ما رسیده، 
631 متقاضی واجد ش��رایط تلقی ش��ده اند که 
نس��بت به متوسط کش��وری تعداد بیشتری را 

شامل می شود. 

گسترش صنعت توریسم و بانک گردشگری ابقا مدیرعامل صندوق تامین خسارت اولویت بخشی به تسهیالت خرید مسکن
حسین ثابتی رئیس هیات مدیره بانک 
گردشگری گفت: با توجه به برنامه های 
در دس��ت اجرای دول��ت برای تقویت 
جایگ��اه صنع��ت گردش��گری  آینده 
روشنی برای بانک گردشگری متصور 

اس��ت. وی اف��زود: این بانک یک بانک تجاری با همه ظرفیت 
ه��ای ارائ��ه خدمات بانکی به متقاضیان، تجار و تولیدکنندگان 
است که تمرکز خود را بر صنعت گردشگری معطوف کرده است. 
برای موفقیت یک بانک الزم است نیازهای مشتریان احصاء و 
برای پاسخگویی به نیازها ، محصوالت مطابق مقررات طراحی 
و با درنظر گرفتن سه مولفه سرعت، دقت و صحت ارائه شود 
و استفاده از بستر الکترونیک برای ارائه خدمات به مشتریان، 

صرفه جویی در وقت و هزینه به این مطلوبیت می افزاید.

وزی��ر ام��ور اقتص��ادی و دارایی طی 
حکم��ی عل��ی جباری را مجدد و برای 
4 س��ال به عنوان مدیرعامل صندوق 
تامین خسارت های بدنی منصوب کرد. 
فرهاد دژپسند در این حکم در راستای 

برنام��ه ه��ای دولت دوازدهم و برنامه های راهبردی وزارت از 
مدیرعامل این مجموعه خواست، پیاده سازی سیستم یکپارچه، 
جام��ع و ارائ��ه خدمات سهل و سریع به آسیب دیدگان حوادث 
رانندگ��ی، مدیری��ت بهینه منابع مالی و ش��فافیت در عملکرد 
اجرایی را در اولویت برنامه های خود قرار دهد. همچنین ابراز 
امیدواری کرد با اتکال به خداوند متعال و با رعایت اصول قانون 
مداری، اعتدال گرایی و منشور اخالقی دولت تدبیر و امید در 

انجام ماموریت ها و وظایف محوله موفق باشند.

محمدحس��ن مرادی مدیر امور طرح و 
برنامه بانک مسکن مجموعه سیاست 
ه��ای پیش بینی ش��ده ب��رای خروج 
ب��ازار مس��کن از رک��ود را تشریح کرد. 
محمدحس��ن مرادی با بیان اینکه این 

بان��ک ط��ی ادوار مختلف همزمان با حاکم ش��دن رکود بر بازار 
مس��کن، سیاست های جدید برای خروج این بخش از وضعیت 
رکودی را پیش بینی و اجرایی کرده است، گفت: یکی از مهم ترین 
سیاست های خروج از رکود در دوره گذشته، راه اندازی صندوق 
پس انداز مس��کن یکم بود. بانک مس��کن در راستای کمک به 
خروج بخش مسکن از رکود، از طریق تحریک تقاضای مؤثر و 
احیای رژیم پس انداز، حس��اب صندوق پس انداز مس��کن یکم با 

هدف افزایش قدرت خرید خانوارها راه اندازی کرد.

گ�روه بان�ک و بیم�ه: دکتر مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض 
الحسنه مهرایران با توجه به الزام بانک ها از سوي بانک مرکزي 
ب�راي ارائ�ه رم�ز دوم پویا به مش�تریان بیان داش�ت: با توجه به 
اتفاقات�ي ک�ه در حوزه بانک�داري و پرداخت الکترونیک مي افتد، 

قطعاً رمز دوم پویا نیاز کشور است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک قرض 
الحسنه مهرایران، دکتر اکبری در این باره اظهارداشت: بانک 
قرض الحس��نه مهر ایران نیز مانند سایر بانک ها این کار را در 
موع��د مق��رر انج��ام داده است و ف��از اول را در قالب سامانه اي 
انج��ام دادی��م که مشتریان براي فعال کردن رمز دوم پویا، باید 

به شعبه مراجعه می کردند.
وی اف��زود: ف��از دوم نیز تح��ت وب است و مشتری برای فعال 
ک��ردن رم��ز دوم پویا نیازي به مراجعه به ش��عبه ندارد و مرحله 
بع��دي نی��ز ارس��ال رمز دوم پویا ب��ا استفاده از سامانه هریم و از 

طریق پیامک است.
دکتر اکبری با اشاره به راه اندازی سامانه های مختلف در بانک 
قرض الحسنه مهرایران و تالش براي عبور از بانکداري سنتی 
به سوي بانکداري مدرن بیان داش��ت: در این راستا، ابتدا باید 

سیس��تم را چاب��ک نم��وده و ک��اري می کردیم که تا حد ممکن 
نیازي نباشد مشتري به شعب بانک مراجعه کند.

وی خاطرنشان کرد: برای این منظور ابتدا به سراغ سامانه هایی 
رفتیم که منجر به حذف کاغذ می شوند. در فاز دوم نیز که اکنون 

در ح��ال تدوی��ن است، بحث ع��دم مراجعه مشتري به بانک را 
پیگیري می کنیم.

مدیرعام��ل بان��ک مه��ر ای��ران تصریح کرد: در ف��از اول باید 
سامانه های��ی را در اختی��ار می داش��تیم ت��ا هنگامی که مردم به 
شعب بانک مراجعه می کنند، با حداقل زمان بتوانند کارشان را 
انجام دهند. زیرا حجم مراجعات زیاد ش��ده و دیگر ممکن نبود 
ک��ه مراجع��ات را مانند گذش��ته مدیری��ت  کنیم و در آن صورت 
نارضایتی ایجاد می شد. در نتیجه سراغ سامانه هایی رفتیم که 

فرآیندها را کوتاه کنند.
وی ادام��ه داد: کاغ��ذ یک��ی از معضالت نظام اداری ما بود؛ زیرا 
پر کردن، بایگانی کردن و دوباره احصا کردن آن وقت گیر بود. 
براي مثال مشتري براي یک افتتاح حس��اب، 30 دقیقه معطل 
می ش��د. همچنین دریافت تس��هیالت با آوردن ضامن ها و چند 

بار مراجعه نزدیک به دو ساعت زمان می برد.
کارکرد سامانه اول ما این بود که کاغذ از تمام مراحل عملیات 
بانک��ی ح��ذف و تمام فرآیند الکترونیکی ش��ود تا سرعت عمل 

نیز افزایش یابد.

تجارت- استان گیالن_آدوس؛  مدیرکل راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گیالن گفت:  8 میلیون و 1۷ هزار تن کاال از 
مبدأ استان گیالن به سایر نقاط کشور حمل شد.محمدرضا 
نازک کار، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن 
ب��ا اع��الم ای��ن خبر گفت:  در 10 ماه��ه سالجاری جمعًا به 
می��زان 8میلی��ون و 1۷ ه��زار تن انواع ک��اال از مبدأ استان 
گی��الن ط��ی 553 هزار سفر باری ب��ه نقاط مختلف کشور 
حمل ش��د.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن 
در ادام��ه اظهار داش��ت: این می��زان جابه جایی کاال از مبدأ 
استان گیالن در مقایس��ه با آمارهای سال گذش��ته حدود 
5.4 درص��د رش��د را نش��ان می دهد.نازک کار در خصوص 
وضعیت شرکتهای حمل و نقل و نقل کاالی استان گیالن 

گفت:  در حال حاضر تعداد 165 شرکت حمل و نقل کاال و 
بیش از 6 هزار وسیله نقلیه باری در زمینه توزیع کاالها به 
اقصی نقاط کشور فعالیت می کنند.وی سپس به عمده ترین 
کاالهای حمل ش��ده از مبدأ گیالن به نقاط مختلف کشور 
اش��اره ک��رد و افزود:  طی 10 ماه��ه سالجاری عمده ترین 
کاالهایی که توسط ش��رکت های حمل و نقل کاال توزیع 
شده شامل انواع سیمان ، بنزین، MDF، آهن آالت ومیلگرد 
بوده است.مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای گیالن 
می��زان کااله��ای حمل ش��ده از مرک��ز استان را ذکر کرد و 
اظهار داش��ت:  میزان جابه جایی کاال از مرکز استان گیالن 
ط��ی 10 ماهه نخس��ت سالج��اری 3 میلیون و 644 هزار و 

356 تن بوده است..

 تجارت-است��ان مرکزی:مدی��ر کل راه و ش��هرسازی استان 
مرک��زی گف��ت: تاکنون پیرو اجرای طرح اقدام ملی مس��کن، 
برای احداث شش هزار واحد مسکونی در سطح استان، زمین 
ش��ناسایی ش��ده  است.احمد مرزبان در جلسه شورای مسکن 
استان مرکزی در اراک، اظهار داش��ت: سهمیه ابالغی استان 
مرکزی در طرح اقدام ملی مسکن 20 هزار و 890 واحد می باشد 
که از این تعداد 12 هزار واحد مربوط به شهرهای جدید مهاجران 
و امیرکبیر و هشت هزار و 890 واحد بر اساس چند تعهد در سایر 
شهرستان های استان ساخته می شود.وی ادامه داد: بخشی از 
ای��ن تعه��د به میزان چهار ه��زار و پنج واحد مربوط به سازمان 
ملی مس��کن است و ساخت دو هزار واحد توسط بنیاد مس��کن 
در ش��هرهای زیر 25 هزار نفر انجام می ش��ود.مدیر کل راه و 

شهرسازی استان مرکزی گفت: تاکنون از دو هزار واحد سهمیه 
بنیاد مسکن برای یک هزار و 505 واحد زمین شناسایی شده 
است.مرزب��ان بی��ان کرد: از 800 واح��د تفاهم نامه استانداری 
مرک��زی و کمیت��ه امداد امام خمینی استان تاکنون برای 505 
واحد زمین تأمین شده است.مدیر کل راه و شهرسازی استان 
مرکزی اظهار کرد: برای ایجاد واحدهای مس��کونی اداره کل 
بنیاد شهید در شهرستان های استان مرکزی زمین تأمین شده 
است.مرزبان گفت: بر اساس تفاهم نامه بین این وزارتخانه با 
آموزش و پرورش و نیروهای مسلح باید زمین توسط این نهادها 
تأمین شود در صورتی که زمینی برای اقدام ملی نداشته باشند 
در صورت وجود زمین از سوی اداره کل ش��هرسازی استان در 

قالب اقساط پنج ساله برای آن ها تعیین شود.

8 ميليون تن كاال از مبدأ گيالن به نقاط مختلف كشور حمل گرديد شناسايی زمين برای احداث 6000واحد در اجرای طرح ملی مسكن استان  مركزی

اخبار كوتاه
 مقابله با حساب های اجاره ای

علی نظافتیان دبیر حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوص��ی ب��ا اش��اره به وقوع جرایم احتمالی در حس��اب های 
اجاره ای، گفت: باید با این پدیده مقابله، آن را به نحو مطلوب 
ساماندهی و مقررات خاص آن را وضع کرد. وی اظهار داشت: 
براس��اس قوانی��ن و مقررات فعل��ی به ویژه عقد وکالت هر فرد 
می توان��د انج��ام اموری که طبق قانون مجاز به انجام آن است 

را به موجب وکالتنامه رسمی به دیگری واگذار کند.
وی افزود: البته باید توجه داش��ت که افتتاح انواع حس��اب های 
بانکی از جمله حقوق مسلم و اختیارات قانونی اشخاص حقیقی 
ی��ا حقوق��ی است که با احراز ش��رایط عمومی و اختصاصی هر 
بانک مجاز به افتتاح آن حساب است. همچنین از نظر حقوقی 
تفویض وکالت، واگذاری اختیار انجام اموری است که موکل یا 
شخص قادر به انجام آن نیست یا آنکه براساس شرایط معامله 

اختیار انجام آن را به وکیل تفویض می کند.
نظافتی��ان ب��ا تاکی��د بر اینکه برای تحقق پدیده حس��اب های 
اجاره ای نیاز است که شخصی به دیگری برای افتتاح حساب یا 
برداشت از حساب یا حساب های بانکی موجود موکل وکالتنامه 
رسم��ی بده��د، اف��زود: در صورتی که دارنده حس��اب در زمان 
افتتاح حس��اب حق برداش��ت را به فرد یا افراد مشخصی داده 
باش��د و مشخصات ش��ناسنامه ای این افراد دقیق در مدارک 

افتتاح حساب قید شود.

پرداخت تسهیالت حمایتی بانک صادرات
تس��هیالت حمایتی بانک صادرات ایران در 9 ماهه اول سال 
98 در بخش های مختلف اقتصاد مقاومتی به 110 هزار میلیارد 

ریال رسید.
ای��ن بان��ک عالوه بر تأمین مال��ی طرح های زیربنایی و تامین 
سرمایه در گردش و سرمایه ثابت بنگاه های تولیدی و اقتصادی، 
حمایت از بخش های اقتصادی اقشار نیازمند را نیز در دستور کار 
دارد، ب��ه نح��وی ک��ه طی 9 ماهه اول سال 98 حدود 144 هزار 
فقره وام قرض الحسنه به ارزش 110 هزار میلیارد ریال توسط 
ای��ن بان��ک در بخش های مختلف از جمله وام قرض الحس��نه 
ازدواج و تهیه جهیزیه، مشاغل خانگی، تسهیالت مسکن اقشار 
ویژه، بهسازی و نوسازی مسکن روستایی، بافت  های فرسوده 
ش��هری، ح��وادث قه��ری، نیازهای ض��روری، تأمین سرمایه 

بنگاه های کوچک و متوسط و... پرداخت شده است.
این بانک با هدف ترغیب و تسهیل شرایط ازدواج در بین جوانان 
و در راستای عمل به تکالیف اجتماعی خود، با تخصیص حدود 
28 هزار میلیارد ریال وام قرض الحس��نه از ابتدای سال 98 تا 

پایان آذرماه پرداخت کرده است. 

 برگزاري پنجمین دوره مسابقات بین المللی
 وزنه برداري جام فجر در رشت

تجارت-استان گیالن_آدوس؛ رقابت  های بین المللی وزنه برداري 
جام فجر ، با نماد فوک خزري و با هدف حمایت از این گونه در خطر  
انقراض در رشت برگزار می شود . به گزارش  روابط عمومی حفاظت 
محیط زیست گیالن   با اعالم فدراسیون وزنه برداری، جام بین المللی 
فجر گرامیداش��ت جهان پهلوان محمود نامجو  امس��ال  در گیالن با 
نم��اد ف��ک خ��زري و ب��ا هدف حمایت از این گون��ه در خطر  انقراض 
،  برگ��زار می ش��ود. ج��ام فجر از رقابت ه��ای مهم  و بین المللی وزنه 
برداری است که سال گذش��ته در تهران برگزار ش��د. با اعالم محسن 
بیرانوند دبیر فدراسیون وزنه برداری، این دوره از رقابت ها امسال به 
میزبانی استان گیالن برگزار می ش��ود.جام فجر در تقویم فدراسیون 
 Phoca Caspica  وزنه برداری قرار دارد. فک خزری با نام علمی
و نام التین Caspean Seal  در گروه پستانداران دریایی جا دارد و 
شکار آن ممنوع است. قلمروی این گونه ارزشمند، تنها دریاچه خزر 
می باش��د که نیازمند توجهی مضاعف در خصوص حفاظت و تامین 

محیطی سالم برای زیستن دارد.

 رژه دریایی شناورهای ارگان های دریایی 
استان خوزستان در بندر امام خمینی)ره(

تجارت-استان خوزستان: همزمان با لحظه ورود امام راحل به میهن 
اسالمی و به مناسبت آغاز جشن های دهه فجر انقالب اسالمی ایران، 
رژه مشترک شناورهای ارگان های دریایی استان خوزستان در بندر 
امام خمینی)ره( برگزار ش��د.صبحگاه 12 بهمن ماه مقارن با لحظه 
ورود تاریخی امام راحل به میهن اسالمی و پس از نواخته شدن بوق 
کشتی های مستقر در مجتمع بندری امام خمینی)ره( نزدیک به 20 
فروند شناور نظامی و غیرنظامی  از ارگان های دریایی استان خوزستان 
در آب��راه خورموس��ی به رژه دریایی پرداختند.در این حرکت مشترک 
ش��ناورهای خدمات��ی و تندرو از منطق��ه سوم دریایی سپاه پاسداران، 
مرزبانی دریابانی نیروی انتظامی، یگان حفاظت مجتمع بندری امام 
خمین��ی)ره(، واح��د های خدمات رسانی امور دریایی اداره کل بنادر و 
دریانوردی استان خوزستان شرکت کردند و سالگرد این رویداد بزرگ 
و تاریخ ساز  را گرامی داشتند.همچنین به همین مناسبت واحد های 
موتوری یگان حفاظت مجتمع بندری امام خمینی)ره( در مسیر این 
مجتم��ع ب��زرگ بن��دری به رژه پرداخته و گروه سرود بین المللی نصر 
نیز در سایت اداری و بر عرش��ه یکی از ش��ناورهای ش��رکت کننده در 

رژه دریایی سرود های انقالبی و میهنی اجرا کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان مطرح کرد:

ضرورت تاسیس سینما در حاشیه شهر اهواز

بانك و بيمه

مدیرعامل بانک مهرایران تاکید کرد:

 رمز دوم پويا الزمه بانکداری امروز

بیش از 6٠٠ نفر در شهر یزد واجد شرایط طرح مسکن ملی هستندانتصاب مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق اردبیل

آمادگی بيمه سامان برای جذب نخبگان حوزه علوم داده
ششمین کنفرانس ملی مهندسی مالی و بیم سنجی با حمایت شرکت 
بیمه سامان 12 بهمن ماه آغاز شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل 
از روابط عمومی شرکت بیمه سامان، مدیرعامل شرکت بیمه سامان 
در مراسم افتتاح این رویداد با تقدیر از استقبال قابل توجه حاضران و 
نیز تبریک فرا رسیدن دهه مبارکه فجر انقالب اسالمی، تاکید کرد 
که امروز اهمیت Science Data بر کسی پوشیده نیست و شرکت 
آماده است نخبگان این حوزه را تقویت کرده و به کار گیرد. احمد رضا 

ضرابی��ه اف��زود: ب��رای جمع آوری Big Data و تحلیل داده ها، مدل 
و روش های مختلفی در دنیا توسط شرکتهای بزرگ مورد استفاده 
قرار گرفته که با تعامل با دانشگاه ها، همه این روش ها برای ما قابل 
دستیابی است. وی با بیان این که باید اهمیت دانش و تحلیل داده و 
نیز کاربرد آن در صنعت بیمه بررسی شود، اظهار کرد: صنعت بیمه 
در کش��ور م��ا بی��ش از 85 سال قدمت دارد و از سال 1388 هم تعرفه 
ها از بازار بیمه کشور برداش��ته ش��ده است، در حالی که بیگ دیتای 

»سنهاب« به عنوان انقالبی در این صنعت از سال 1391 فعال شده 
است. مدیرعامل ش��رکت بیمه سامان دریافت رتبه نخس��ت دولت 
الکترونیک توسط بیمه مرکزی را حاصل راه اندازی سنهاب دانست و 
خاطرنشان کرد: امروز برخی می پرسند چرا در صنعت بیمه به تحلیل 
اطالعات و داده کاوی نیاز داریم، در حالی که باید تاکید کرد صنعت 
بیمه، چیزی جز اعتماد نیست. او ادامه داد: طبیعی است که نرخ دهی، 
به تحلیل داده نیاز دارد و این انتخاب ریسک و شیوه مدیریت آن نیز 

همین راهکار را می طلبد، بنابراین جلب اعتماد بیمه گذارتنها با تحلیل 
داده ممکن است. وی خاطرنشان کرد: ما باید روش های درست و 

دقیق برای ارزیابی ریسک و ارزیابی خسارت پیدا کنیم.
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به مبتالیان کرونا اجازه ورود داده نمی شود افتتاح ۸٢ درصد مسکن مهر پرند افتتاح 36۸ طرح در دهه فجر
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیالن 
با اشاره به موافقتنامه اوراسیا گفت: این 
تفاهمنامه برای بنادر شمالی کشور یک 
فرص��ت اس��ت و اهمیت ویژه ای برای 
بندر انزلی دارد. به گزارش پایگاه خبری 

وزارت راه و شهرسازی حمیدرضا آبایی درخصوص شیوع بیماری 
کرونا و تمهیدات در نظر گرفته شده در بندر انزلی برای جلوگیری 
از ش��یوع این بیماری اظهار داش��ت: براساس کنوانس��یون های 
بین الملل��ی ک��ه سازمان بن��ادر و دریانوردی در عضویت آن قرار 
دارد، بابت قرنطینه انس��انی دستورالعمل هایی وجود دارد. وی 
ادامه داد: به این ش��کل هرکس��ی که وارد محوطه های بندری 
می شود مورد ارزیابی و قرنطینه قرار خواهد گرفت و در صورت 

وجود مشکل اجازه ورود به بندر داده نخواهد شد.

مدیرعامل ش��رکت عمران ش��هر 
جدی��د پرن��د از سرعت گرفتن روند 
تحوی��ل واحده��ای مس��کن مهر 
پرن��د به دنبال اخط��ار افزایش سود 
وام بانک��ی خب��ر داد و ب��ه مالکان 

واحدهای��ی که همچن��ان تحویل گرفته نشد ه اند، توصیه 
کرد، برای متضرر نشدن، تا پایان سال جاری واحد خود را 
تحویل گیرند. به گزارش تجارت محسن وطن خواهی در 
گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی 
با بیان این که حدود 90 هزار واحد مسکن مهر در این شهر 
جدید ساخته شده است، گفت: از این تعداد ۷4 هزار واحد 
افتت��اح ش��ده است و مالکان ح��دود 60 هزار واحد، کارت 

قسط خود را دریافت کرده اند.

 مدیرک��ل دفتر آمار، اطالعات و پایش 
برنامه ه��ای وزارت راه و ش��هرسازی 
گفت: در ایام مبارک دهه فجر امسال 
وزارت راه و ش��هرسازی 368 پ��روژه 
را افتت��اح خواه��د ک��رد. ب��ه گزارش 

تجارت، مه��دی قربانی اطالع��ات و پایش برنامه های وزارت 
راه و ش��هرسازی در گفت وگو با خبرنگار پایگاه خبری وزارت 
راه و ش��هرسازی درخص��وص پروژه های ای��ن وزارتخانه که 
قرار است در دهه فجر 1398 افتتاح شوند، ضمن تبریک این 
ایام اظهار داش��ت: در دهه مبارک فجر امس��ال در حوزه حمل 
و نقل، مس��کن و ش��هرسازی )بدون در نظر گرفتن مس��کن 
مهر( شاهد افتتاح 368 پروژه با اعتباری بالغ بر 2335 میلیارد 

تومان خواهیم بود.

گروه راه و مسکن: معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی 
با اشاره به اینکه 3۰ هزار واحد مسکونی توسط بخش خصوصی 
ایران در سوریه احداث می شود، گفت: بخش اول پروژه اقدام ملی 
که در حدود 4۰ میلیون مترمربع زیربنا احداث می شود، بیش از 12۰ 

هزار میلیاردتومان گردش مالی دارد.
 به گزارش تجارت به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
محم��ود محم��ودزاده ضم��ن بازدید از اولی��ن نمایشگاه صنعت 
ساخت و ساز که در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار ش��د 
در گفتگو با خبرنگاران در خصوص ویژگی این نمایشگاه، اعالم 
کرد: در این نمایشگاه برای اولین بار، چرخه ساختمان مورد توجه 
قرار گرفته است. بدین معنا، عالوه بر روندی که در نمایشگاه های 
سنتی بود موضوعات جدید از جمله موضوع استارتاپ ها، موضوع 
بیمه و تامین مالی در این نمایشگاه اضافه شده تا بتواند بسترسازی 

برای چرخه کامل صنعت ساختمان باشد.
معاون مس��کن و ساختمان وزارت راه و ش��هرسازی ادامه داد: امید 
است تا با همکاری و تعاملی که بین وزارت راه و شهرسازی و بخش 
خصوصی در این حوزه وجود دارد، فرآیند مثبت تری در سال های 
آتی شکل بگیرد. محمودزاده در خصوص مقاوم سازی و برنامه های 
وزارت راه و ش��هرسازی با اش��اره به اینکه در سال های گذش��ته به 
لحاظ پایین بودن قیمت مصالح و باال بودن قیمت ساخت، ساختمان 
ها قبل از اتمام سن فنی خود تخریب و بازسازی می شدند، گفت: 
از سال 90 به این سو، با افزایش قیمتی که در مصالح ساختمانی 
ایجاد شد، خرید و فروش واحدهای کارکرده و قدیمی که منطبق 
ب��ا ت��وان خری��د مردم بود، رون��ق گرفت، به همین دلیل نیز در این 
زمینه وزارت راه و شهرسازی با این رویکرد در حال تدوین ضوابط 

و مقررات مقاوم سازی است.
به گفته وی، تدوین ضوابط و مقررات مقاوم سازی ساختمان ها به 
عنوان چارچوب های استاندارد تدوین، تصویب و ابالغ می ش��ود. 
انتظار است تا مهندسان بر اساس ضوابطی که تدوین می شود اقدام 

به فعالیت کنند تا ایمنی و امنیت ساکنان فراهم شود.
معاون وزیر راه و ش��هرسازی ضمن تاکید بر نظارت وزارت راه و 
شهرسازی بر رعایت مقررات و ضوابط ساخت و ساز، در خصوص 
مجموع��ه اقدامات��ی ک��ه در حوزه انبوه س��ازی در کشور رخ داده و 
تصمیماتی که در این حوزه در حال سیاستگذاری است، توضیح داد: 
از جمله سیاست هایی که وزارت راه و شهرسازی در دوره مدیریت 

وزارتخانه که پایه گذاری کرد موضوع طرح اقدام ملی بود.
محم��ودزاده ادام��ه داد: در ط��رح اقدام ملی احداث 400 هزار واحد 
مسکونی در برنامه است. ثبت نام این پروژه از نیمه آبان آغاز شد و تا 
آخر آذرماه ادامه یافت. تاکنون بیش از 240 هزار واحد در شهرهای 
مختلف کشور و 20 هزار واحد در بافت های فرسوده ثبت نام کردند. 
وی افزود: از این 240 هزار واحد پاالیش های سامانه های مختلف 
انجام شده است. هم اکنون به طور متوسط 58 درصد در کل کشور 

واجد شرایط شناخته شده اند که برای پذیرفته شدگان از 14 بهمن 
ماه پیامکی ارسال می شود تا متقاضیان واجدشرایط برای تکمیل 

پرونده های خود و معرفی به بانک اقدام کنند.
محمودزاده اجرای طرح اقدام ملی مسکن را بسترسازی مناسبی 
برای جریان تولید پایدار مسکن سازی در کشور برشمرد و گفت: 
بخش اول پروژه طرح اقدام ملی که در حدود 40 میلیون مترمربع 
زیربن��ا احداث می ش��ود، بی��ش از 120 هزار میلیاردتومان گردش 
مال��ی دارد ک��ه می تواند بازار خوبی را برای تولیدکنندگان مصالح، 
سازندگانف اقتصاد، اشتغال و مهمتر از همه پایین آوردن قیمت تمام 

شده برای متقاضیان مسکن به همراه داشته باشد.
وی در خصوص صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز با اش��اره به 
اینک��ه تفاهم نامه های��ی پیش تر به امضا رسیده است، توضیح داد: 
اخیرا تفاهم نامه ای به امضای وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر 

مسکن سوریه رسید تا سه شرکت دولتی بین دو کشور ایجاد شوند 
و این شرکت ها، برای ورود انبوه سازان و سازندگان واجدشرایط در 
حوزه ساختمان و حوزه زیربناهای حمل و نقل همچون جاده، راه و 
دیگری در حوزه مهندسان مشاور و مطالعات، بسترسازی کنند که 

این تفاهم نامه در حال پیگیری است.
محمودزاده یادآور ش��د: تفاهم اولیه ما با سوریه احداث حدود 30 
هزار واحد است. مقرر شده تا سازندگان بخش خصوصی  ایران در 
شهرهای مختلف سوریه شروع به کار کنند. تاکید می شود که هیچ 
سرمایه گذاری توسط دولت جمهوری اسالمی ایران انجام نمی شود 

بلکه صرفا بازار کاری برای بخش خصوصی است.  
 � در باره نمایشگاه صنعت ساخت وساز 

اولین نمایشگاه صنعت ساخت و ساز در نمایشگاه بین المللی در 
سالن 5 )سالن ملل( نمایشگاه با حضور محمود محمودزاده معاون 
مسکن و ساختمان، حامد مانی فر مدیرکل دفتر مقررات ملی و کنترل 
ساختمان، مصطفی کواکبیان عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس شورای اسالمی و تعدادی از انبوه سازان و به ویژه 
انجمن بانیان امید، آغاز به کار کرد. به گزارش پایگاه خبری وزارت 
راه و شهرسازی، این نمایشگاه از روز گذشته 13 بهمن ماه و به مدت 
چهار روز تا 16 بهمن در نمایشگاه بین المللی دایر است و عالقمندان 
می توانند با حضور در نمایشگاه، از تکنولوژی های روز دنیا را که توسط 
ش��رکت های داخلی در حوزه ساخت و ساز در حال استفاده است، 
بازدید کنند. به گفته مسئوالن برگزاری نمایشگاه، 40 شرکت در 
نمایشگاه حضور دارند و به ارایه دستاوردهای خود در این خصوص 
می پردازن��د. اولی��ن نمایشگاه صنعت ساخت و ساز باهدف ارتقای 
ساخت و ساز، هوش��مندسازی ش��هرها و ساختمان ها، و همچنین 
مقاوم سازی ساختمان ها در مقابل مخاطرات طبیعی همچون سیل 
و زلزله دایر شده است. از جمله ویژگی های این نمایشگاه حضور 
انبوه سازان و پیمانکاران در کنار محصوالت جدید و فناوری های 

نوینی است که در این حوزه تولید شده و یا در حال تولید است.

اخبار كوتاه
 هواپیمای ایرباس ۳۱۹ پرواز کرمانشاه آماده 

خدمت رسانی مجدد
هواپیمای ایرباس 319 »هما«که روز شنبه در کرمانشاه وارد 
محوط��ه کناری باند ش��ده بود، ب��ا تائید متخصصان مهندسی 
وتعمی��رات وارد فرودگ��اه مهرآباد ش��د تا پروازهای برنامه ایی 

خود را انجام دهد.
به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی  معصومه اصغر 
زاده ب��ا اع��الم این خبر گف��ت: هواپیمای ایرباس 319 »هما« 
ک��ه در روز 12 بهم��ن، ب��ر اثر بارش برف ش��دید و کاهش دید 
افقی وارد محوطه تاکس��ی وی )خروجی باند( فرودگاه اش��رفی 
اصفهانی کرمانشاه ش��ده بود، بعد از بازرسی های متخصصان 
مهندس��ی و تعمی��رات و دریافت تاییدیه انجام پرواز، در ساعت 
10 فرودگاه کرمانشاه را ترک کرد و دقایقی پیش در فرودگاه 

مهرآباد به زمین نشست.
او افزود: با توجه به اینکه  خسارتی به هواپیما وارد نشده، این 

هواپیما به پرواز باز خواهد گشت.

 کارگاه یک روزه بحث و گفتگو 
درباره طرح ویژه شهر کنگ

کارگاه یک روزه بحث و گفتگو درباره طرح ویژه بندر کنگ با 
محورهای شناخت بندر، فرآیند تهیه طرح و معرفی دستاوردهای 
طرح ویژه به همت مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی در 

محل آن مرکز برگزار می شود.
به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، مرکز 
تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با همکاری معاونت معماری 
و ش��هرسازی و ش��هرداری بندر کنگ، کارگاه بحث و گفتگو 

درباره طرح ویژه شهر بندر کنگ را برگزار می کند.
این نشس��ت یک روزه ش��امل محورهاِی شناخت بندر تاریخی 
کن��گ، فرآین��د تهیه طرح وی��ژه، و معرفی دستاوردهای طرح 

ویژه است.
این کارگاه 20 بهمن از ساعت 8 صبح تا 12 برگزار می شود و 
محل برگزاری این کارگاه یک روزه نیز سالن شیرمحمدی واقع 

در محل مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی است.
گفتنی است عالقمندان برای شرکت در این کارگاه می توانند 
ب��ه نشانی Ims.bhrc.ac.ir مراجعه و ثبت نام کنند. همچنین، 

ثبت نام در همایش رایگان است.
بندر کنگ یکی از شهرهای تابعه شهرستان بندرلنگه در استان 
هرمزگان است. این شهر در کرانه ساحل خلیج فارس واقع شده، 
یکی از بنادر تاریخی و تجاری استان هرمزگان است و نیز یکی 

از قدیمی ترین بنادر ایران محسوب می شود.

راه و مسكن

 معاون وزیر راه و شهر سازی در گفتگو با خبرنگاران اعالم کرد؛

 گردش مالی 12۰ هزار میلیارد تومانی پروژه اقدام ملی مسکن

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند 
رسمی

برابر آراء هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبت مریوان انصراف مالکانه و بال معارض متقاضیان محرز گردیده 
است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم 
در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خودرا به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 

یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرا به مراجع قضایی تقدیم نمایند .
بخش 24 مریوان- 1-آقای محمد امین منوچهری فرزند حسن به شناسنامه 2۷8 صادره 
مریوان به شماره ملی 38204۷۷۷21 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 

2۷183 مترمربع پالک فرعی از 832 اصلی
2- آقای محمد امین منوچهری فرزند حسن به شناسنامه 2۷8 صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷21 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 9048 مترمربع 

پالک فرعی از 832 اصلی
3- آقای محمد امین منوچهری فرزند حسن به شناسنامه 2۷8 صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷21 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت براوایی به 

مساحت 11524/40 مترمربع پالک فرعی از 832 اصلی
4-آقای محمد امین منوچهری فرزند حسن به شناسنامه 2۷8 صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷21 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت دووفاق به 

مساحت 8۷5۷/16مترمربع پالک فرعی از 832 اصلی
5- آقای محمد امین منوچهری فرزند حسن به شناسنامه 2۷8 صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷21 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت موله گاگه له 

که به مساحت 3۷40/40 مترمربع پالک فرعی از 832 اصلی
6- آقای محمد امین منوچهری فرزند حسن به شناسنامه 2۷8 صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷21 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی با مشهوریت دووفاق به 

مساحت 336۷2/10 مترمربع پالک فرعی از 832 اصلی
۷- آقای محمد منوچهری خاو فرزند حسن به شناسنامه 113 صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷59۷4 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 2145 مترمربع 

پالک فرعی از 832 اصلی
8- آقای مهدی سعیدی فرزند عثمان به شماره شناسنامه 2۷۷ صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷13 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 560۷ مترمربع 

پالک فرعی از 832 اصلی
9-  آقای مهدی سعیدی فرزند عثمان به شماره شناسنامه 2۷۷ صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷13 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 5546 مترمربع 

پالک فرعی از 832 اصلی
10-  آقای مهدی سعیدی فرزند عثمان به شماره شناسنامه 2۷۷ صادره مریوان به شماره 
ملی 38204۷۷۷13 در ششدانگ یک قطعه زمین زراعتی آبی به مساحت 101۷5 مترمربع 

پالک فرعی از 832 اصلی. م/الف651
تاریخ انتشار نوبت اول :98/10/30
تاریخ انتشار نوبت دوم:98/11/14

فایق نگاری – رئیس ثبت اسناد و امالک مریوان
---------------------------------------------------

آگه��ی اع��الم داوطلب��ی نمایندگان کارفرمایان در هیئت حل اختالف موضوع ماده 160 
قانون کار جمهوری اسالمی ایران

به اطالع می رساند کلیه کارفرمایان ،شرکتها و کارگاههای مستقر در حوزه شهرستان 
مالرد می رساند بمنظور اعالم داوطلبی عضویت در هیئت حل اختالف تقاضای کتبی 
خود را به همراه مدارکی که موید کارفرما بودن و یا عضویت در هیات مدیره باشداز زمان 
درج آگهی به مدت 15 روز به اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی ش��هرستان مالرد تحویل 
نمایند.شریاط عضویت:1-تابعیت جمهوری اسالمی ایران 2-داشتن سن حداقل 30 سال 
تمام 3-متاهل 4-داشتن حداقل مدرک کارشناسی و چهار سال سابقه کار تحت شمول 
قانون کار 5-مشمول قانون کار جمهوری اسالمی 6-آشنایی با قانون کار و مقررات مرتبط 
با گواهی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعیتبصره:نمایندگان کارفرمایانی که فاقد مدرک 
کارش��ناسی می باش��ند به ش��رط داشتن حداقل مدرک گواهی نامه پایان دوره متوسطه و 
دو دوره )چهارس��ال( عضوی��ت در مراج��ع ح��ل اختالف می توانند به عضویت هیات حل 
اختالف در آیند.ضمنا نظر کارفرمایان را به تبصره های 1و2و3 ماده 8 آئین نامه انتخاب 

اعضا هیئت حل اختالف معطوف می دارد. م الف 1994
اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی شهرستان مالرد

----------------------------------------------------
آگهی ماده 10 آیین نامه اجرائی قانون الحاق موادی به قانون

 ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شهرستان سرعین
 برابر آراء هیات حل اختالف موضوع قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن 
مس��تقر در واحد ثبتی ش��هرستان سرعین تصرفات مالکانه و بال معارض متقاضی ذیل 
مح��رز گردی��ده اس��ت ، ل��ذا مشخصات متقاضی و ملک مورد تقاضا بشرح ذیل به منظور 
اطالع عموم در یک نوبت آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار آگهی ظرف مدت بیس��ت روز 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک محل تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نمایند: رای 
ش��ماره 1696-98/11/8 : خانم فاطمه سرمدی ش��ایق فرزند انتقام نسبت به ششدانگ 
یک قطعه زمین محصور به شماره 8800 فرعی از 310 اصلی به مساحت 2/6۷ متر مربع 
. بدیهی است در صورت انقضای مهلت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.
رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان سرعین 

------------------------------------
آگهی مجهول المکان )نوبت اول(

یک قطعه زمین بایر واقع در شهرک زرناس اردبیل ردیف 5 قطعه 290 بنام آقای محمد 
رئیس��ی )خریدار( فرزند صدقعلی بشماره ملی 1450۷663۷4 صادره از اردبیل در تاریخ 
13۷6/4/10 از آقای علی کوهپور )فروشنده( متولد 1340 صادره از تهران به نمایندگی از 
شرکت فخر توسعه صنعت زرناس خریداری شده است. فلذا فروشنده آقای علی کوهپور 
جهت تعیین تکلیف زمین و انتقال سند رسمی بنام خریدار حاضر نمی ش��ود. و وضعیت 

فروشنده و شرکت فخر توسعه صنعت زرناس مجهول المکان میباشد.

 آگهی مفقودی
پروان��ه اش��تغال به ک��ار مهندسی ساختمان به ش��ماره 123000608۷ متعلق به 
اینجانب مرتضی ابوالعلی اقدسی فرزند رحیم به شماره شناسنامه 11152 صادره از 
تهران و کد ملی 0068590261 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مفقودی
سند –برگ سبز وبرگ کمپانی )کلیه مدارک( خودرو سیس��تم نیس��ان وانت تیپ 
2400 مدل 1380 به رنگ آبی روفنی و شماره شاسی : C625۷۷ وشماره موتور 
: 162360 وش��ماره پالک ایران   38 -۷34 ل 91 متعلق است به آقای ابراهیم 

تارویردیلو نام پدر: قربانعلی مفقود و ازدرجه اعتبارساقط می باشد.
شهرستان شهریار 

آگهی مفقودی
سند،ب��رگ سب��ز و م��دارک ع��وارض و مالی��ات کامیونت ون سیس��تم نیس��ان 
تی��پ 2400م��دل 1386به ش��ماره پ��الک 553 س 65 ایران 24ش��ماره موتور 
358595ش��ماره ش��اسی J04۷030به نام علی دونا نیک سرش��ت مفقود گردیده 

وفاقد اعتبار است.
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   
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گروه اجتماعی: درحالی تاکنون 12 هزار پرنده در میانکاله بر اساس اعالم 
س�ازمان دامپزش�کی به علت س�م بوتولیسم تلف شده اند که برخی گمانه 
زنی ها درباره ورود سموم کشاورزی به آب تاالب میانکاله و حتی استفاده 

از طعمه های آلوده توسط شکارچیان مطرح شده است. 
تراژدی دردناک میانکاله از چند روز قبل آغاز شد که حدود ده هزار پرنده 
از گونه های مختلف ظرف مدت یک هفته در تاالب میانکاله تلف شدند. 
گمانه زنی های بسیاری از ابتالی پرندگان به آنفلوآنزای فوق حاد، نیوکاسل، 
مسمومیت با فاضالب و نظایر آن وجود داشت که سرانجام روز چهارشنبه 

سازمان دامپزشکی علت این موضوع را بیماری بوتولیسم اعالم کرد.
بنابر گفته سازمان دامپزشکی، بیماری بوتولیسم بر اثر سم تولید شده توسط 
باکتری کلستریدیوم بوتولینوم ایجاد می شود و پرندگان با بلع گیاهان یا 
حیوانات آلوده به این سم به آن مبتال شده و جان خود را از دست می دهند.  
علی صفر ماکنعلی، معاون بهداشتی  وپیشگیری سازمان دامپزشکی در 
گفت وگو باایسنا در تشریح جزئیات سم بوتولیسم گفت: بوتولیسم بیماری 
فلج کننده، کشنده و مرگباری است که با هضم توکس��ین تولید ش��ده از 
طریق کلستریدیوم بوتولینوم  ایجاد می شود. شیوع بوتولیسم در پرندگان 
آبزی حیات وحش اتفاق می افتد که طی آن تعداد زیادی از پرندگان دچار 
عفونت شده و تلف می شوند. همچنین شیوع بوتولیسم پرندگان می تواند 

هفته ها طول بکشد و ممکن است مجددا بازپدید شود.
وی ادامه داد: کلستریدیوم بوتولیسم یک باکتری بی هوازی است که در 
گیاهان فاسد و مواد حیوانی تکثیر می شود و اغلب در دریاچه ها در دوره های 
کمبود اکسیژن و کیفیت پایین آب رخ می دهد. البته این باکتری در تاالبها 
و دریاچه هایی که باالترین استانداردهای حفاظتی را هم داشته اند، گزارش 
شده است؛ یعنی تاکنون تمامی عوامل محیطی بروز این رخداد  شناسایی 

نشده است. معاون بهداشتی و پیشگیری سازمان دامپزشکی اظهار کرد: 
پرنده های درگیر بیوتوکسین قادر به استفاده از بالها و پاهای خود  نبوده و 
به عبارتی دچار کم حرکتی و ناتوانی پرواز می شوند. این پرنده  ها که دچار 
فلجی ماهیچه های گردن می شوند، توانایی نرمال نگه داشتن سر خود را از 
دست می دهند. به همین دلیل گردن آنها خمیده شده و به آنها گردن خمیده 

می گویند. این پرندگان می توانند روزها دراین موقعیت باقی بمانند.
ماکنعلی با بیان اینکه مرگ با بیوتوکسین به علت نقصان تنفس و غرق شدن 
است، گفت: تشخیص آزمایشگاهی بوتولیسم پرندگان سخت است  اما  
این کار را به روشی تخصصی در کشور انجام دادیم و حتی تیپ بیوتوکسین 
ه��م مشخ��ص کردی��م. وی در پاسخ به اینکه چرا آبزیان موجود در تاالب 
آلوده به این سم نشده اند؟ اظهار کرد:  در این تاالب باید به جمعیت ماهی 
و نوع ماهی توجه کرد. ماهیان سردابی از حساسیت باال و ماهیان گرم آبی 
از مقاومت باالیی برخوردارند. ماهیان میانکاله بسیار کم و  غالبا از نوع گرم 
آبی هستند و اگر هم تلفاتی در آبزیان اتفاق بیفتد این ماهیان توسط مرغان 

ماهی خوار خورده می شوند و نشانه ای باقی نمی ماند.
در همین رابطه مدیرکل دفتر مدیریت حیات  وحش سازمان حفاظت محیط 
زیست می گوید: تمام عواملی که در ارتباط با بحث تلف شدن پرندگان در 
میانکاله مطرح شده است پس از مدیریت بحران در منطقه بررسی خواهد 
ش��د.  ش��هاب الدین منتظمی درباره آخرین آمار تلفات پرندگان مهاجر در 
تاالب میانکاله اظهار کرد: بر اساس اعالم اداره محیط زیست و دامپزشکی 
استان مازندران تا عصرشنبه )12 بهمن ماه( 12 هزار پرنده در این منطقه 
تلف شده است. به دلیل شرایط نامساعد جوی در میانکاله هنوز آمار جدیدی 

از تلفات به دست نیاورده ایم.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا سازمان حفاظت محیط زیست شائبه هایی 

را که در مورد مرگ پرندگان میانکاله از جمله ورود سم به  آب یا استفاده 
از طعمه های آلوده توسط شکارچیان مطرح شده، مورد بررسی قرار داده 
است یا خیر؟ توضیح داد: باید بپذیریم که اگر سموم کشاورزی، صنعتی و 
... به طور مستقیم به آب وارد شده بود، سایر آبزیان از جمله ماهیان نیز باید 
تلف می شدند درحالی که جمعیت زیاد تلف شدگان در میانکاله پرندگان 
کنار آبزی هستند. مدیرکل دفتر مدیریت حیات  وحش سازمان حفاظت 
محیط زیست ادامه داد: تعداد زیادی پرنده مهاجر کنار آبزی در نقاط کم 
عمقی تلف شده اند که احتمال کاهش اکسیژن در آن مناطق وجود دارد 
بنابراین حتی می توان گفت که وارد نشدن آب به باالدست تاالب می تواند 
شرایط بی هوازی را ایجاد و سبب تولید بوتولیسم شود. منتظمی با اشاره 
به اینکه سازمان دامپزشکی به طور رسمی نتایج آزمایش های خود درمورد 
علت مرگ پرندگان در میانکاله را اعالم کرده است، گفت: درحال حاضر 
اقدامی که باید انجام داد مدیریت الش��ه ها و جمع آوری و دفن بهداش��تی 

آن ها است که این اقدام در منطقه در حال انجام است.
به گفته منتظمی سایر عواملی که در ارتباط با بحث تلف شدن پرندگان در 
میانکاله مطرح می شود پس از مدیریت بحران در منطقه بررسی خواهد شد 
همچنین مرگ تعداد زیادی پرنده بر اثر سم بوتولیسم موضوع نادری است 

که نیاز به بررسی های بیشتر در ارتباط با علت تولید آن دارد.  

در جلسه اخیر شورای عالی فضای مجازی، اهداف شبکه ملی اطالعات 
تا سال 1404 به تصویب رسید. 

ب��ر همین اساس پوش��ش صد در صد جمعی��ت کشور برای دسترسی 
په��ن بان��د سی��ار با سرعت متوسط 10 مگابیت بر ثانیه و پوش��ش 80 
درص��دی دسترس��ی په��ن باند ثابت خانوارها ب��ا متوسط سرعت 25 

مگابیت بر ثانیه است.
در این جلسه همچنین مقرر شد حداقل 3 قطب مرکز داده در سه استان 

کشور ایجاد شود تا شبکه متوازنی در سراسر کشور داشته باشیم.
همچنین در این جلسه قرار شد کسب و کارها از اینترنت 100 مگابیت 
بر ثانیه برخوردار باشند و در بخش صنعت داخلی هم تولید گوشی های 

ساخت داخل به 20 درصد مصرف گوش��ی های کشور افزایش یابد و 
همچنین ساالنه حدود 5 درصد رش��د خودکفایی در زمینه تجهیزات 

شبکه ایجاد شود.
بنا بر اعالم مرکز ملی فضای مجازی، در جلسه شورای عالی فضای 
مج��ازی همچنی��ن مقرر ش��د سهم اقتصاد دیجیتال و خرده فروش��ی 
الکترونیکی حدود 10 درصد اقتصاد کشور را شامل شود و خدمات پایه 

کاربردی داخلی تا سال 1400 به طور کامل تأمین شود.

این روزها ویروس کرونا کشورهای زیادی 
را درگی��ر خ��ود کرده اس��ت. ویروسی که از 
چین آغاز و تاکنون عالوه بر مرگ بیش از  
300 نفر  14 هزار نفر را نیز مبتال کرده و به 
سرعت نیز در حال گس��ترش به نقاط دیگر 
دنیاست اما نکته ای که در این مطلب به آن 
می پردازیم همنام بودن نام این ویروس با 
خ��ودروی باکیفت��ی از تویوتا است که اتفاقا 
در کشور ما نیز وارد شده و در زمان خود نیز 

خریداران زیادی داشت.
عصر ایران درباره این خودرو نوشت: تویوتا 
کرونای ژاپنی که این روزها نامش با ویروس 
کرون��ا پیون��د خورده مدت ها در سراسر دنیا 
و حت��ی ای��ران حضور داش��ت و این حضور 
ب��ه قدری پررنگ ب��ود که حتی افرادی که 
عالقمند به ماشین هم نیستند حداقل یک 
بار نامش را شنیده اند. )تویوتای کرونا را با 
تویوتای کروال اشتباه نگیرید. کرونا قدیمی 

تر از کروالست.(
نکت��ه جالب��ی که بای��د در مورد تویوتا کرونا 
بدانید کیفیت باالی این خودرو است. شاید 
کمتر خودرویی در یک مدل خاص تولیدش 
به بیش از 40 سال رسیده باش��د اما تویوتا 
کرونا با اقتدار از سال 195۷ تا 2002 تولید 
شد و در هر دهه با تغییرات بنیادین مدلهای 

جدیدتری را نیز روانه بازار کرده است.
تویوتا کرونا از جمله خودروهایی بود که در 
زمین��ه خری��د و فروش به اصالح "رند بازار 
" مشهور بود و اگر کس��ی خواستار فروش 
خودرو اش بود می توانست به راحتی برای 

آن مشتری بیابد .
ای��ن خ��ودرو به قدری در ایران محبوب بود 
ک��ه ه��م اکنون نیز با چ��رخ زدن در سایت 
ه��ای خری��د و فروش خودرو می توان مدل 
ه��ای مختل��ف تویوتا کرونا را با قیمت های 

مناسبی خریداری کرد.
تویوتا کرونا برادر دیگر و تقریبا همشکل به 
خود به نام "کارینا"  داشت که آن نیز از جمله 

خودروهای محبوب  زمان خود بود.
 تویوت��ا کرونا بر عکس ویروس کرونا نامی 
خوشنام در عرصه خودروسازی بوده که این 
روزها با گره خوردن نامش با بیماری کرونا 

به نوعی دچار بد شانسی شده است.

بر اساس نظرسنجی جدیدی مشخص شد که 
نیمی از افرادی که که برای شرکت در انتخابات 
آمریکا واجد ش��رایط هستند معتقدند سنا باید 
ترام��پ را برکنار کن��د.  به گزارش نیوزویک، 
این نظرسنجی از سوی مورنینگ کانس��الت 
و پولیتیکو در بازه زمانی 29 و 30 ژانویه سال 
جاری میالدی انجام ش��د و در حالیکه بخش 
قاب��ل توجه��ی از ملت آمریکا از محکومیت و 
برکن��اری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این 
کشور حمایت می کنند، تنها 43 درصد از رای 
دهندگ��ان می خواهند سن��ا وی را تبرئه کند. 
همچنین هشت درصد هم گفتند که عقیده ای 
در این باره ندارند. این در حالی است که سنای 
آمریکا که اکثر آن در اختیار جمهوری خواهان 
است روز جمعه احضار شهود در روند استیضاح 
ترام��پ را برخالف نظ��ر دموکرات ها، منتفی 
دانست و حاال احتماال قرار است روز چهارشنبه، 
ترامپ را از موارد اتهامی که باعث استیضاحش 

ش��ده، تبرئه کند. حامیان برکناری ترامپ در 
باالترین سطح خود نسبت به نوامبر و دسامبر 
قرار دارند؛ زمانیکه تحقیقات استیضاح از سوی 
مجل��س نمایندگ��ان آمریکا و ش��هادت افراد 
برجس��ته در حال انجام بود. به نظر مورنینگ 
کانسالت حداقل از اکتبر 2019، بسیاری از رای 
دهندگان آمریکایی ترجیح داده اند تا سنا بجای 
تبرئه ترامپ، وی را برکنار کند. رای دهندگان 
همچنی��ن از راه و روش جمهوری خواهان در 
کنگ��ره در جریان استیض��اح ترامپ ناراضی 
هس��تند. 45 درصد از شرکت کنندگان در این 
نظرسنجی گفتند که درباره چگونگی رسیدگی 
جمه��وری خواهان به روند استیضاح ناراضی 
هستند درحالیکه 38 درصد گفتند از عملکرد آنها 
راضی هستند. همچنین رای دهندگان درباره 
چگونگی ارزیابی دموکرات ها در روند استیضاح 
نظر دادند به طوریکه 42 درصد از عملکرد آنها 

راضی و 43 درصد هم ناراضی بودند.

 

 

قاتل ناشناخته همچنان قربانی می گيرد؛
مرگ دسته جمعی 12 هزار پرنده در تاالب ميانكاله 

كسب و كارها از اينترنت 100 مگابيت بر ثانيه برخوردار می شوند

 تويوتا "كرونا"؛ 
خودرويی زيبا همنام با ويروسی كشنده! 

نيمی از مردم آمريكا از بركناری ترامپ حمايت می كنند

سالمتفناوری

جمعه )18 بهمن ماه( آخرین مهلت ثبت نام در طرح 
شکایت ملی از اینستاگرام به دلیل حذف محتواهای 
مرتبط با سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی تعیین 

شده است. 
به گزارش روابط عمومی مرکز فناوری اطالعات 
و رسان��ه ه��ای دیجیتال وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اسالم��ی، ای��ن مرکز از اش��خاصی که قصد دارند 
به دلیل حذف پس��ت یا حس��اب کاربری خود از 
اینس��تاگرام ش��کایت کنند دعوت به عمل آورده 
https://www. اس��ت تا در اسرع وقت به نشانی

farhang.gov.ir برای ثبت شکایت خود مراجعه 
نمایند.

بنابراین گزارش، تا کنون 9۷0 نفر با درج نام کاربری 
اینستاگرام، آدرس ایمیل شخصی و شماره تماس 

خود از اینستاگرام شکایت کرده اند.

به گفته معاون مرکز فناوری اطالعات و رسانه های 
دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، پس از 
پایان آخرین مهلت ثبت ش��کایات مردم ایران از 
اینس��تاگرام، مرکز ملی فضای مجازی به عنوان 
عالی ترین نهاد سیاستگذار در حوزه فضای مجازی، 
از طریق مجامع حقوقی بین المللی، روند حقوقی 
شکایت از اینستاگرام را پیگیری خواهد کرد و در 
سطح ملی نیز اقدامات حقوقی و سیاستگذاری های 

الزم را دنبال خواهد کرد. 

کمیس��یون بهداشت چین روز یکشنبه، 13 بهمن 
اعالم کرد که تعداد قربانیان ویروس کرونا در این 

کشور به 304 رسید.
به گزارش رویترز، تمامی قربانیان در استان هوبئی، 
مح��ل و منشا ش��یوع این وی��روس، بودند. این در 
حالی است که تعداد مبتالیان به ویروس کرونا در 

کشور های مختلف نیز در حال افزایش است.
با افزایش آمار قربانیان ویروس کرونا و گذر از مرز 
304 نف��ر، ی��ک مقام سازمان بهداش��ت جهانی به 
کشورهای جهان هشدار داده است که خود را برای 
مقابله با ش��یوع این ویروس در داخل مرزهایشان 

آماده کنند.
ب��ر اس��اس آخرین گزارش ه��ا در استرالیا 12 نفر، 
کامب��وج ی��ک نفر، کانادا 4 نف��ر، چین 14380 نفر، 
فرانسه 6 نفر، فنالند یک نفر، آلمان 8 نفر، هند یک 

نفر، ایتالیا 2 نفر، ژاپن 20 نفر، مالزی 8 نفر، نپال یک 
نفر، روسیه 2 نفر، سنگاپور 18 نفر، کره جنوبی 12 
نف��ر، سریالنک��ا یک نفر، سوئد یک نفر، تایوان 10 
نفر، تایلند 19 نفر، انگلیس 2 نفر، ویتنام 6 نفر و در 

آمریکا 8 نفر به کرونا مبتال شده اند.
طبق آمار در امارات متحده عربی 5 مورد گزارش شده 
است که اولین مورد در منطقه غرب آسیا بوده است.  
همچنین در فیلیپین یک زوج مبتال شدند که یکی از 

آن ها مرد 44 ساله ای بود که جان باخت.  

شمار قربانيان ويروس كرونا افزايش يافت  آخرين مهلت شكايت از اينستاگرام مشخص شد 

رامين صادقی-شهردار كنگاور

ش��هرداری کنگاور به استناد بند ۷ مصوبه ش��ماره 63 مورخ 09/ 0۷ / 1398 ش��ورای محترم 
اسالمی شهر کنگاور در نظر دارد پارکینگ شهرداری کنگاور واقع در خیابان امام خمینی )ره 
( روبروی اداره امور مالیاتی را از طریق برگزاری مزایده کتبی عمومی و در قالب قرارداد اجاره 

ماهیانه )حداکثر به مدت یکسال( به شخص واجد شرایط واگذار نماید . 
1-  واریز مبلغ 000/ 000 /39 ریال در قالب فیش چهار برگی واحد درآمد شهرداری کنگاور 
به حس��اب ش��ماره 0105۷40598000 نزد بانک ملی ش��عبه شهید مطهری کنگاور و یا ارائه 
ضمانت نامه بانکی معتبر به مبلغ 000 / 000 / 39 ریال به عنوان تضمین شرکت در مزایده 

الزامی می باشد.
 2-  متقاضیان بایستی پس از رویت پارکینگ مورد تقاضا یا بررسی کیفیت و نیز بررسی تمام 

شرایط و با توجه به مبلغ پایه
مزایده ، پیشنهاد قیمت خود را )به حروف و عدد ( جهت اجاره ماهیانه در برگه شر کت در مزایده 
و مشخصات متقاضی و شماره تماس وی روی آن قید شده باشد به دبیرخانه شهرداری کنگاور 
تحویل نمایند . شرکت کنندگان نباید بابت اجاره به شهرداری بدهی داشته باشند و هر گونه 

بدهی قبلی می بایست در زمان شرکت در مزایده تسویه شده باشد.
 3- قیمت پایه مزایده در برگ شرکت در مزایده قید گردیده است .

4- در ط��ول م��دت ق��رارداد کلی��ه هزینه های آب ، برق ، تلف��ن و گاز مورد اجاره بعهده برنده 
مزایده می باشد .

 5- شهرداری کنگاور در قبول و یا رد هریک از پیشنهادات مختار است.
 6- در صورت خودداری نمودن نفراول - دوم و سوم از انعقاد قرارداد سپرده آنان به ترتیب و 

بدون رعایت تشریفات قانونی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 
۷- به پیشنهاد های مخدوش - فاقد سپرده و پیشنهاد های ثبت نشده در دبیرخانه شهرداری 

کنگاور ترتیب اثر داده نخواهد شد.
8- برن��ده مزای��ده موظ��ف است ظرف مدت یک هفته) از تاریخ اعالم به وی( به ش��هرداری 

کنگاور مراجعه و نسبت به تنظیم
قرارداد اقدام نماید . در غیر اینصورت بعنوان انصراف از مزایده محسوب می شود و تضمین 

شرکت در مزایده ایشان به
نف��ع ش��هرداری کنگ��اور ضب��ط می گردد و پارکینگ مورد مزایده ب��ه برنده ردیف دوم واگذار 

خواهد شد . 
9- برنده مزایده قبل از عقد قرارداد می بایس��تی ضمانتنامه معتبر بانکی که حداقل 12 ماه 

دارای اعتبار باشد به میزان کل
اجاره بها یکسال را تهیه و به شهرداری کنگاور ارائه نماید. ضمنا برنده مزایده می بایستی یک 

فقره چک بانکی معتبر جهت
تخلیه مورد اجاره در پایان قرار داد به شهرداری کنگاور تحویل نماید.

 10- در طول مدت قرارداد هر گونه خسارت وارده به پارکینگ و خودرو های داخل در پارکینگ 
بر عهده مستاجر می باشد.

 11- کلیه هزینه های کارشناسی ، هر گونه کسورات قانونی به عهده برنده مزایده می باشد.
 12- در طول مدت قرارداد . کلیه خودرو های شهرداری کنگاور )شامل خودرو های اداری و 

خودرو های کارکنان شهرداری( از پرداخت مبلغ پارکینگ معاف می باشند. 
13- مستاجر موظف است در پایان هر ماه نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نماید و هر زمان که 

شهرداری قصد تغییر و تحول در مورد اجاره را داشته باشد نسبت به تخلیه اقدام نماید.
 14- متقاضیان محترم جهت شرکت در مزایده از تاریخ 1398/11/14 لغایت پایان وقت اداری 

روز 1398/11/24 به شهرداری کنگاور واحد امور قراردادها مراجعه نمایند.

آگهی تجدید مزایده پارکینگ شهرداری

 اداره كل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي

 اداره کل راهداري و حمل و نقل جاده اي استان خراسان رضوي در نظر دارد مناقصات به ش��رح ذیل  را از طریق سامانه الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل فراخوان 
مناقصات از دریافت و تحویل اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است مناقصه  گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت 

نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 98/11/14 می  باشد. 
مبلغ تضمين شركت در مناقصه )ريال(مبلغ برآورد )ريال(شهرستانموضوع مناقصهشماره مناقصه
14/715/648/114735/782/406شهرستان سبزواربهسازی ، احداث و آسفالت گرم محور راه روستايی بيروت98/31/187
11/947/546/589597/378/230شهرستان سرخسبهسازی ، احداث و آسفالت گرم محور راه روستايی شوراب سفلی98/31/188
7/670/933/073383/546/654شهرستان تربت حيدريهبهسازی و آسفالت گرم محور راه روستايی اسديه - شيله گشاد98/31/189

نوع تضمین شرکت در مناقصه می  بایست به صورت ضمانت نامه بانکی و یا فیش واریز مبلغ در وجه اداره  کل باشد.
مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت 00: 13 روز دوشنبه تاریخ 98/11/21

مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 00: 13 روز پنجشنبه تاریخ 98/12/1
تاریخ و ساعت بازگشایي پاکات مناقصه :  ساعت 9 صبح روز  شنبه تاریخ 98/12/3

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار : مشهد– انتهاي خیابان فدائیان اسالم – کد پستی 91۷3695636- تلفن تماس8-33412024-051 و نمابر: 051-33435888 
اطالعات تکمیلی در اسناد می باشد.

اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبري و پشتیباني( : 41934 -021
جهت کسب اطالعات مي توانید به آدرس سایت زیر رجوع نمایید :

www.setadiran.ir : )آدرس سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد

" پیام ایمنی : بیایید ایمن فکر کنیم، ایمن عمل کنیم تا ایمن بمانیم."

 فراخوان مناقصه عمومی با ارزیابی ساده
 نوبت دوم

شناسه آگهی:  75485۹


