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گفت وگوی اقتصاد پویا با پیمان مولوی، فعال بورس و دبیر انجمن اقتصاددان ایران

تلخی کاهش ارزش بورس از یاد مردم نرفته است
صفحه 2

صفحه 3
نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران :
شهرک های صنعتی با حداقل 

ظرفیت کار می کنند
نایب رییس کمیســیون صنایع اتــاق بازرگانی 
ایــران اظهار داشــت: تمامی بانک ها شــرکت های 

صفحه 3سرمایه گذاری و لیزینگ دارند...

ریزش قیمت ها ادامه دارد
 سکوت سنگین 
در بازار خودرو 

از ابتدای هفته جاری تاکنون ، بازار خودرو با پدیده 
پیشی گرفتن فروشــندگان از خریداران مواجه بوده 

صفحه4است....
ســاختار بودجه دولــت در هر 
کشــوری، عالوه بر آن دســته از ذینفعان  که مستقیما از 
اعتبــارات عمومی تغذیه می کنند، یــک جامعه ذینفعان 
غیرمســتقیم بســیار بزرگ، به گســتردگی همه فعاالن 
اقتصادی و خانوارها دارد. ســاختار بودجــه عمومی از آن 
جهت بر زندگی و کسب و کار همه بنگاه ها و خانوارها تاثیر 
می گذارد که موجب تغییراتی اساسی در پارامترهای حاکم 
بر فضای اقتصاد کالن کشور می شود.در این چارچوب اگر 
فعاالن اقتصــادی بخش خصوصی یک توقــع و فقط یک 
توقع از بودجه ســال 1400 داشته باشــند؛ »مهار تورم« 
است.تورم از یکسو هزینه فرصت ســرمایه گذاری های 
درازمدت و توســعه نوآوری و میــزان نااطمینانی را در 
اقتصاد کشــور افزایش می دهد و از ســوی دیگر شکاف 
درآمدی بیــن دهکهای اقتصــادی را افزایش می دهد و 
مجموع ایــن عوامل عالوه بــر کارایی نظــام اقتصادی، 
انســجام و امنیت اجتماعی کشور را تهدید می کند.یکی 
از نگرانی های بخش خصوصــی در مورد بودجه 1400 ، 
اتکای غیرمنطقی حاکمیت بر گشایش های احتمالی در 
تحریمها و جایگزین شدن سیاستهای سرکوب قیمتی از 
طریق مداخله در بازار ارز، بجای درمان واقعی تورم است. 
پیش گرفتن چنین سیاســتی می تواند صادرات نحیف 
و شکننده کشــور را بیش از پیش تحت فشــار قرار دهد 
و ناکارایی در تخصیص منابع را تشــدید کند.مهار واقعی 
تورم نیازمند کنترل ناترازی بودجه عمومی است. در این 
حوزه نیز باید توجه داشت که حجم بسیار باالی ناترازی 
بودجه عمومــی را نمی توان با تغییــرات مالی جزئی در 
ساختار بودجه و صدور دســتورالعمل هایی مثل کاستن 
از سفرهای خارجی و  هدایای تبلیغاتی و وصله پینه هایی 
از این دست ترمیم کرد.اصالح این ناترازی هم در بخش 
هزینه و هم در بخش درآمد نیازمند تغییرات ساختاری 
و فرآیندی جدی است.کاســتن از هزینه های دولت باید 
مبتنی بر بازنگری عمیــق فرآیندهــای تولید و عرضه 
کاالها و خدمات عمومی باشد. بهبود کارایی و اثربخشی 
این فرآیندها با حذف فعالیت های غیرضروری از یکسو و 
افزایش کارایی عملیات مرتبط با عرضه خدمات عمومی 
ضروری از سوی دیگر ممکن خواهد شــد و البته تالش 
برای کاستن از حجم سوبسیدهای مستقیم غیر هدفمند 
و گسترده نیز در رســیدن به هدف کاهش هزینه نقش 
عمده ای دارد. به زبــان مدیریت مالی مــی توان گفت 
کاهش هزینه موثر در بودجه عمومــی تنها زمانی اتفاق 
می افتد که بودجــه ریزی عملیاتی و مبتنی بر شــفاف 
سازی فرآیندهای تولید و عرضه کاالها و خدمات عمومی 
صورت پذیــرد.در بخــش درآمدها نیز نبایــد از حذف 
سوبسیدهای پنهان غافل شد که عالوه بر ایجاد ناترازی 
در صورت هزینه های عمومی کشور، خود یک منبع مهم 
ایجاد ناکارآمدی و رانت در نظام اقتصادی ایران اســت.

اعمال این تغییرات البته در گام نخست می تواند موجب 
بروز تنش هایــی در فعالیت کســب و کارهای کوچک و 
خانواده های کمتر برخوردار شود؛ اما، این تنش ها را می 
توان با ایجاد یک نظام توزیع یارانه هوشــمند و هدفمند 
که مستقیما مصرف کننده نهایی را هدف می گیرد تا حد 

زیادی بهبود داد.
همچنین فاصله عمــده وضعیت فعلی تــراز هزینه و 
درآمد عمومی کشــور با وضعیت تعادلی قطعا در طول یک 
سال برداشتنی نیست؛ اما این مهم است که اوال جهتگیری 
بودجه به سمت کاهش این عدم تعادل باشد و ثانیا قانونگذار 
به شدت دست دولت را برای پولی کردن کسر بودجه ببندند 
و تامین آن را به منابع اســتقراضی و فروش دارایی محدود 

نماید.
بدون رفع این ناترازی، هر تالشی برای تقویت تولید 
و تجارت از طریق محرکهای مالی، صرفا منجر به افزایش 
خسارت در نظام اقتصادی می شود و  حکم همان حکایت 
موالنا در مثنوی را دارد که بــی خردی در انبار پر از موش 

به فکر جمع کردن گندم بود.
اول ای جان دفع شر موش کن
وانگهان در جمع گندم جوش کن

 دفع شر موش تورم 
از انبار غله اقتصاد کشور

️*حسین سالح ورزی
 ️* نایب رییس 
اتاق بازرگانی ایران

سرمقاله

رییس جمهور:
 ایران در جنگ اقتصادی 

پیروز خواهد شد 
صفحه 2

رئیس مجلس: 
دولت »قانون حمایت معیشتی از 
مردم« را هرچه سریعتر اجرا کند
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علی ربیعی : 
 شالق خوردن کارگر 

به هر دلیل تاسف بار است
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وزیر نفت:
 بهره برداری از بیش از 

یک میلیارد دالر طرح نفتی
صفحه7 صفحه2

w w w . e g h t e s a d e p o o y a . i r

  اقتصادی- اجتماعی صبح اریانروزانهم
4129

صفحه2

الیحه بودجه ســال 1400 در روزهای آینده توســط دولت برای بررســی و 
تصویب به مجلس شورای اســالمی تقدیم می شود. هفته گذشــته نیز، احکام 
کلی الیحه بودجــه 1400 بــه تصویب نماینــدگان مجلس رســید. طرحی 
1۲ بندی کــه هدف از تدویــن و تصویــب آن در مجلس »اصالح ســاختاری 
بودجه« عنوان شــده، اما نه تنهــا دولت بلکه برخــی از نماینــدگان نیز با آن 
 مخالفند و بــرای اصالحات بار دیگر به کمیســیون برنامه و بودجه ارجاع شــد.

 مساله اصالح ســاختار بودجه از ســال 1۳۹۷ مورد توجه قرار گرفت که در آن 
پیشــنهاد تنظیم نقشــه راه و برنامه کلی اصالح ســاختار بودجــه عمومی و 
 کاهش کســری بودجه با افق ۲ ســاله از طرف رهبر معظم انقالب مطرح شــد. 
بر این اساس، چارچوب »اصالح ســاختار بودجه« بر مبنای چهار محور و شامل 
۲4 برنامــه طراحی و با رویکرد اصلی قطع وابســتگی مســتقیم بودجه به نفت 

تدوین شد...

 مصاحبه اقتصاد پویا با علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی

 اصالح  بودجه ،ضرورت 

انكار ناپذير    در توسعه
 گفت و گوی اقتصاد پويا با مهندس نقاشی-دبيراجرايی 

فدراسيون صنايع غذايی بخش كشاورزی ايران

دالالن بايد مالیات 
دهند، نه کشاورزان

ترور دانشمند برجسته ایران

محسن فخری زاده به شهادت رسید

گزینه ای امن برای سرمایه گذاران
مهدی آزادواری

منفی های ۳ماهه بازار سرمایه تقریبا تمام سهم های بازار را تحت تاثیر قرار 
داد؛ حال آنکه به لحاظ بنیادی و ارزش ذاتی تفاوت زیادی بین سهم های گروه 

های مختلف وجود داشت.
گزینه ای امن برای سرمایه گذاران

یکی از سهم هایی که از اول مردادماه افت محسوسی داشت سهم شرکت 
گروه صنایع بهشــهر ایران بود. این ســهم بعد از یک اصالح ســنگین حدودا 
۵0 درصدی، چند روزی است که اســتارت زده و مثبت معامله می شود؛ با این 
حال هنوز هم اختالف معناداری بین قیمت های فعلی سهم با سقف های اواخر 

تیرماه وجود دارد.
»وصنا« که اخیرا مجوز افزایش سرمایه ۵0 درصدی از محل سود انباشته را 
از سازمان بورس دریافت کرده، تا آبان ماه بیش از ۳۶ میلیارد تومان سود از محل 
سرمایه گذاری ها داشته است.مهدی آزادواری مدیرعامل شرکت گروه صنایع 
بهشهر ایران در رابطه با وضعیت شــرکت اظهار کرد: این شرکت یک شرکت 
سرمایه گذاری است که سبد متنوعی از ســهام دارد و پرتفوی شرکت هم یک 
پرتفوی بنیادی بوده و چندان تحت تاثیر نوســان های اخیر قرار نگرفته است. 
بررسی ها نشان می دهد در ترکیب سهامداران شرکت، حضور حقوقی ها پررنگ 
تر از حضور حقیقی هاست و این موضوع شاید به این دلیل باشد که سهم از منظر 
تحلیلی برای حقوقی ها جذاب بوده است. اما مانند هر سهم دیگری، سهامداران 

باید در خرید و فروش های خود ارزش NAV سهم را در نظر داشته باشند.
گزینه ای امن برای سرمایه گذاران

آزادواری اضافه کرد: افزایش سرمایه ۵0 درصدی شرکت هم در دست انجام 
بوده و مجوز سازمان اخذ شده و تالش می شود مجمع افزایش سرمایه هم هر چه 
زودتر برگزار گردد. عملیات بازار گردانی و افزایش ســقف صندوق بازارگردانی 

این شرکت هم در حال انجام است. در حال حاضر »وصنا« بازارگردان 11 سهم 
گروه توسعه صنایع بهشهر بوده و این عملیات بازارگردانی هم به تقویت پرتفوی 

شرکت کمک می کند.
مدیرعامل »وصنا« در خصوص وضعیت بازار سرمایه بیان کرد: قطعا اتفاقی 
که در ماه های قبل رخ داد و نه تنها ســهامداران کم تجربــه که حتی برخی از 
سهامداران با تجربه بازار هم فریب روند بازار سرمایه را خورده و متضرر شدند، 
نباید دوباره رخ دهد. سهامداران باید بدانند که بازار سرمایه یک بازار کامال حرفه 

ای بوده و مردم این بار می بایست اگاهانه تر به سهم ها ورود کنند.
وی افزود: شرکت هایی در بازار سرمایه فعال هستند که اگر ارزش دارایی ها 
را مالک ارزش گذاری سهم تعیین کنیم، سهام این شرکت ها بسیار ارزنده است؛ 
ولی در بررسی روند تولید همین شــرکت ها متوجه می شویم که روند تولید و 
فروش و تامین مواد اولیه با مشکل مواجه است. معتقدم ارزش گذاری سهم صرفا 
بر اساس ارزش دارایی ها منطقی نیست و باید وضعیت تولید و روند سودآوری 

شرکت ها و... را هم در ارزش گذاری سهم ها لحاظ کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در توصیه به ســهامداران گفت: به سهامداران 
کم تجربه تر و حتی سهامدارانی که از دانش مالی برخوردار هستند، ولی فرصت 
کافی برای تحلیل بازار ندارند؛ توصیه می شــود بصورت حرفه ای وارد این بازار 
شوند و از طریق صندوق های ســرمایه گذاری اقدام به ورود کنند . و یا اینکه در 
سبد ســرمایه گذاری های خود، سهام شرکت های ســرمایه گذاری که سبد 
متنوعی از سهام دارند و ضمنا نسبت به ارزش NAV ، قیمت منطقی و معقولی 
دارند، داشته باشند. در غیر اینصورت ممکن است سهامداران کم تجربه تر دوباره 
متحمل ضرر و زیان شوند. سهام شرکت های سرمایه گذاری میتواند گزینه ای 
امن برای سرمایه گذاران باشد؛ البته مشروط بر آنکه سهامداران با تحلیل و نگاه 

بلندمدت تر دارد سهم ها شوند.

یادداشت روزنامه اقتصاد پویا در نظر دارد  سلسله میزگردهایی را در خصوص 
موضوعات و بحران های اقتصادی کشور و راه حل های برون رفت از آن 
را با حضور اندیشمندان،کارشناسان ، مدیران ارشد دولتی و مدیران 

اقتصادی و مالی کشور و فعالین اقتصادی برگزار کند.
عالقه مندان با ارسال رزومه کاری خود  به دفتر روزنامه از طریق  شماره موبایل و ایمیل  در ج شد  ه  می 

توانند برای حضور در   اعالم آمادگی کنند.
ضمنا اولین میزگرد  در هفته جاری با حضور چند تن از اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی 
کشور  بر گزار خواهد شد که مشــروح آن به صورت ویژه نامه ای  در سایت روزنامه اقتصاد پویا و فضای 

مجازی  انتشار و همچنین در روزنامه اقتصاد پویا  به چاپ خواهد رسید.

فراخوان

ایمیل : eghtesadpooya1@gmail.comموبایل: 09384453817

وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، شهادت محسن 
فخری زاده معاون وزیر و رئیس ســازمان پژوهــش و نوآوری 

دفاعی )سپند( در یک عملیات تروریستی را تائید کرد.
وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با صدور اطالعیه ای 
ترور و شهادت محسن فخری زاده معاون وزیر و رئیس سازمان 
پژوهش و نوآوری دفاعی )ســپند( در یک عملیات تروریستی 
را تائید کرد.در این اطالعیه آمده اســت: بعدازظهر روز جمعه 
عناصر تروریست مسلح خودرو حامل محسن فخری زاده رییس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع را مورد حمله قرار دادند. 
در جریان درگیری تیم حفاظت ایشــان با تروریســت ها آقای 
محسن فخری زاده به شــدت مجروح شد و بیمارستان منتقل 
گردید.متاسفانه تالش تیم پزشــکی برای احیاء ایشان موفق 
نبود و دقایقی قبل این مدیر خدوم و دانشــمند پس از سال ها 
تالش و مجاهدت به درجه رفیع شهادت نائل آمد.وزارت دفاع 
و پشــتیبانی نیروهای مســلح اقدام ناجوانمردانه ترور یکی از 

مدیران متعهد و متخصص خود را به محضر مبارک مقام معظم 
رهبری و ملت شهیدپرور ایران اسالمی تبریک و تسلیت عرض 
می نماید.قاتالن شهید فخری زاده را پشیمان خواهیم 
کردمشاور فرمانده معظم کل قوا گفت: همچون صاعقه بر سر 
قاتالن شهید محســن فخری زاده مظلوم فرود خواهیم آمد و 
از کرده خود پشیمان می کنیم.ســردار حسین دهقان مشاور 
فرماندهی معظم کل قوا و وزیر سابق دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح در واکنش به شهادت محســن فخری زاده در صفحه 
شخصی خود در توئیتر نوشــت: همچون صاعقه بر سر قاتالن 
این شهید مظلوم فرود خواهیم آمد.وی نوشــت: اناهلل و ان الیه 
راجعون، صهیونیست ها در واپسین روزهای عمر سیاسی متحد 
قماربازشان در پی تشدید و افزایش فشار بر ایران برای ایجاد یک 
جنگ تمام عیار هستند.ســردار دهقان تاکید کرد: شب دراز 
اســت و قلندر بیدار! همچون صاعقه بر ســر قاتالن این شهید 

مظلوم فرود خواهیم آمد و از کرده خود پشیمان می کنیم«.

دندانپزشکی رایگان بیماران دیابتی در انجمن دیابت
با تفاهم انجمن دیابت ایران و مجموعه پزشکی و درمانی ) دنتال B ( ، به عنوان تنها مرکز تخصصی سالمت دهان و دندان بیماران دیابتی 
، این مجموعه فعالیت رسمی خودش را آغاز کرد.حل مشــکل بیماران دیابتی با فعالیت واحد سالمت دهان و دندان انجمن دیابت.با تفاهم 
انجمن دیابت ایران و مجموعه پزشــکی و درمانی ) دنتال B ( ، به عنوان تنها مرکز تخصصی ســالمت دهان و دنــدان بیماران دیابتی ، این 
مجموعه فعالیت رسمی خودش را آغاز کرد.مجموعه پزشکی ، درمانی )دنتال B ( پس از گسترش ویروس کرونا با رعایت اصول و شیوه نامه 
های بهداشتی ، فعالیت خود را زیر نظر پزشکان و مشاوران انجمن به شیوه متفاوتی ادامه داد.واحد سالمت دهان دهان و دندان انجمن دیابت 
، با توجه به عدم پذیرش بیماران دیابتی در مراکز مختلف به دلیل ضعف ترمیم بافت و احتمال شکست درمان با پذیرش این مسئولیت خطیر 
، پذیرای بیماران است.تخصیص تعرفه های ویژه ، بیمه دندانپزشکی و انجام آزمایش های مخصوص بیماران دیابتی از بارزترین فعالیت این 
مجموعه است.خدمات این مجموعه برای بیماران بی بضاعت و کم توان مالی که دارای تاییدیه از طرف انجمن دیابت هستند ، رایگان خواهد 
بود.این مجموعه به عنوان تنها مرکز ســالمت دهان و دندان انجمن دیابت ، خدمات ویژه ای را برای بیماران دیابتی در قالب ویزیت 

رایگان ، بسته سالمت سالیانه ، غربالگری عمومی و تخصصی با تعرفه های مصوب انجمن ارائه میکند.



شماره   24129
  شنبه   

8 آذر 1399

سیاست 
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

گام هایی برای بازگرداندن 
بورس به مدار رشد

رویا ذوالفقاری
ریزش شــاخص بورس که از مردادماه آغاز شد، باعث 
اتخاذ تصمیماتی با هدف کاهش هیجان فروش سهام و 
ساماندهی بازار شد که تاثیر مثبت برخی از این اقدامات 
را می توان در بهبود روند معامالت بورس و بازگشت بازار 

سرمایه به مدار رشد مشاهده کرد.
بورس از سال گذشته مســیر خود را از دیگر بازارهای 
موازی در کشور جدا کرده و رشــد قابل توجهی را تجربه 
کرد، در سال ۹۹ و در نخســتین ماه های امسال نیز گوی 
سبقت را به لحاظ بازدهی از سایر بازارهای سرمایه گذاری 
ربــود و توانســت روزهــای غافلگیرکننــده ای را برای 

سهامداران از خود به یادگار بگذارد.
شاخص بورس در مرداد ماه با ورود به کانال دو میلیون 
واحد به رکورد تاریخی دست پیدا کرد، اما یکباره از نیمه 
مرداد ماه روند معامالت بورس تغییر کرد و در فاز اصالحی 

شدید قرار گرفت.
تداوم اصالح و روند نزولی شاخص بورس چنان ترسی 
را در بازار حاکم کرد که ســازمان بورس برای آرام  کردن 
جو ملتهب بازار و کاهش رفتارهای عجوالنه سهامداران  
اقدام هایی را در دســتور کار قرار داد تا شاید بتواند از این 
طریق مانع از هیجان و اصالح شــتابان قیمت ها در بازار 

شود.
سازمان بورس در ابتدا و در ادامه روند نزولی بازار جهت 
بهبود وضعیت معامالت بورس اقدام به افزایش ســقف 

سرمایه گذاری در سهام صندوق های با درآمد ثابت کرد.
در ابتدای ســال ۹۹ و در فروردین ماه ســال جاری، 
این حد نصاب 10  درصد تعیین شــد، امــا در مرداد ماه 
سال جاری نیز طبق اعالم ســازمان بورس و اوراق بهادار 
حدنصاب سرمایه گذاری در ســهام این صندوق ها به ۵ 
درصد کاهش یافت اما در اواخر مرداد ماه در جلسه ای که 
هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به منظور حمایت 
از بازار سرمایه برگزار کرد، افزایش سقف سرمایه گذاری 
در سهام صندوق های بادرآمد ثابت را به 1۵ درصد افزایش 

داد.
در ابتدای آبــان ماه هیات مدیره ســازمان بورس در 
راستای افزایش ظرفیت تقاضای بازار مصوبه ای را نهایی 
کرد که براســاس آن ســقف مجاز خرید صندوق های 
ســرمایه گذاری با درآمد ثابت از 1۵ به ۲0 درصد افزایش 

یافت.
همچنین طبــق این مصوبــه درصد اعتبــار مجاز 
مشــتریان کارگزارِی با ۵0 درصد افزایــش از ۲0 به ۳0 

درصد افزایش یافت.
بورس تهران در ماه های نخســت ســال سیستم داد 
و ســتدها به دلیل قرار گرفتن در مدار صعودی، افزایش 
تعداد معامله گران و افزایش چشــمگیر ارزش معامالت 
با مشکالتی همراه شــد که به دنبال آن شاهد کند شدن 
سیســتم کارگزاری ها، قطعی هســته معامالت سهام و  
تاخیر در ثبت ســفارش خرید و فروش بازار بودیم که این 
موضوع اعتراض و نگرانی بسیاری از سهامداران را با خود 

به همراه داشت.
چنین وضعیتی در بازار و اعتراض سهامداران به روند 
معامالت باعث شد تا زمانبندی جلسه معامالتی بورس 
تهران به منظور بهبود کارکرد ســامانه معامالتی و روند 
معامالت این بازار از ۲۷ مرداد ماه به صورت موقت تغییر 

کند.
طبق اطالعیه  منتشر شده برای تغییر زمان معامالت 
از ســوی شــرکت بورس تهران اعالم شــد: در جلسه 
معامالتی اول زمان پیش گشــایش از ســاعت هشت و 
۳0 دقیقه تا هشــت و 4۵ دقیقه و زمان انجام معامالت از 
ساعت هشــت و 4۵ دقیقه تا 11 و 4۵ دقیقه است که در 
این جلسه معامالتی کلیه صنایع، به غیر از صنعت فلزات 
اساســی، صنعت شرکت های چند رشــته ای صنعتی و 
صنعت فرآورده های نفتی، کک و ســوخت هســته ای 
به همراه مشــتقات مربوطه اعم از اختیار معامله و اختیار 

فروش تبعی قابل معامله بود.
در جلسه معامالتی دوم، زمان پیش گشایش از ساعت 
1۲ تا 1۲ و 1۵ دقیقه و زمان انجام معامالت از ساعت 1۲ و 
1۵ دقیقه تا 1۵ و 1۵ دقیقه بود که در این جلســه صنایع 
بزرگ بورســی مانند فلزات اساســی، شرکت های چند 
رشــته ای صنعتی و فرآورده های نفتی، کک و ســوخت 
هسته ای به همراه مشتقات مربوطه اعم از اختیار معامله 

و اختیار فروش تبعی معامله می شدند.
از چنــد روز بعد و بــا بهبود وضعیت سیســتم های 
معامالتی زمــان معامالت بازار به روال قبل بازگشــت و 
براساس مصوبه ای اعالم شد: کلیه معامالت در بازار سهام 
در یک جلسه معامالتی انجام خواهد شد و بر این اساس، 
۸:۳0 تا ۹ زمان پیش گشایش و از ساعت ۹ تا 1۲:۳0 زمان 

معامالت نماد شرکت ها خواهد بود.
به دنبــال رونــد اصالحی شــاخص بــورس بارها 
کارشناســان درخواســت افزایش دامنه نوسان بورس 
را مطرح کرده بودند و این اقــدام را الزمه ایجاد تعادل در 

معامالت بورس می دانستند.
فعاالن بازار معتقد بودند، چاره ای نیســت جز اینکه 
دامنه نوسان به تدریج در برخی از سهام به 10 درصد و در 
شرایطی هم تا ۲0 درصد افزایش پیدا کند تا از این طریق 
تحلیل جایگزین صف در خرید و فروش بورس شود که در 

ادامه آن شایعاتی در زمینه اجرای این قانون مطرح شد.
به دنبال چنین شایعاتی در چند روز گذشته، محسن 
خدابخش مدیر نظارت بر بورس های سازمان بورس اعالم 
کرد: توسط سازمان بورس، شرکت بورس و نیز فرابورس 

پیشنهادی برای افزایش دامنه نوسان مطرح نشده است.
با وجود چنین اقدام هایی که بــرای بهبود وضعیت 
معامالت بورس انجام شد، بازار تا چند روز گذشته به شدت 
تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا قرار داشته 
و با هیجان بسیار زیادی همراه بود، اما سایه التهاب های 
ایجاد شــده در بازار با پایان یافتن این انتخابات و پیروزی 
بایدن کاهش پیدا کرد و معامالت بازار سهام در کنار تالش 
و تصمیم گیری های ســازمان بورس به مــدار صعودی 

بازگشت.
با توجه به وجود تعادل در معامالت بازار سهام و کاهش 
هیجان سهامداران در تصمیم گیری ها، اکثر کارشناسان 
معتقدند که سهامداران نباید با قرار گرفتن شاخص بورس 
در مدار صعودی در انتظار رشدهای غافلگیرکننده بازار 
همانند ماه های ابتدایی امسال باشند؛ بلکه بازار با شیبی 
مالیم تر از ابتدای سال، ادامه هنده روند صعودی خواهد 
بود و می تواند بازدهی معقولی را نسبت به سایر بازارهای 

سرمایه گذاری در اختیار سهامداران قرار دهد.

رئیس مجلس: 
دولت »قانون حمایت معیشتی از 
مردم« را هرچه سریعتر اجرا کند

رئیس مجلس نوشــت: با تاکید مقام معظم 
رهبری مبنی بر حمایت از قشــر های ضعیف، 
اکنون انتظار مــی رود دولت هرچه ســریعتر، 
»قانون حمایت معیشــتی از مردم« را اجرا کند.

به گزارش باشگاه  خبرنگاران  جوان، محمدباقر 
قالیبــاف رئیس مجلس شــورای اســالمی در 
صفحه اینستاگرام خود نوشــت: »با تاکید مقام 
معظم رهبری مبنــی بر حمایت از قشــر های 
ضعیف و انتظار مردم از مســئوالن برای کاهش 
فشار مشکالت معیشتی، اکنون انتظار می رود 
دولت هرچه سریعتر، »قانون حمایت معیشتی 
از مردم« را اجرا کند و انتظارات موجود را پاســخ 
دهد.طبق این قانــون باید تا پایان ســال به ۶0 
میلیون نفر از هموطنان عزیز ما، یارانه ی کاال های 
اساسی پرداخت شــود. درخصوص حمایت از 
مردم، خصوصا قشر های ضعیف، مجلس تصمیم 
دارد در بودجــه 1400 به ایــن حمایت ها ادامه 

دهد.«

سخنگوی کمیسیون صنایع و 
معادن مجلس:

قیمت خودرو در هفته های 
آینده کاهش خواهد یافت

سخنگوی کمیســیون صنایع مجلس گفت: با 
توجه به اینکه بســیاری از فروشندگان نتواستند 
خودروهای خود را به فروش برسانند و سفرهای بین 
شهری هم به دلیل کرونا رونق ندارد قیمت خودرو 

در هفته های آینده کاهش خواهد یافت.
حجت اهلل فیروزی در گفت و گو با ایرنا با اشــاره 
به شــرایط بازار خودرو در کشور گفت: کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس پیش از این طرحی مبنی بر 
خرید و فروش خــودرو در بورس را مطرح کرده بود 
که بعد از تغییرات در وزارت صمت،   این وزارتخانه 
اعالم کرد کــه طرح بهتری بــرای بهبود وضعیت 
بازار خودرو دارد که آن را بــه زودی اعالم می کند.

ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
افزود: وزارت صمت مدعی اســت این طرح جدید 
به تنظیم وضعیت بازار منتهی می شــود و منتظر 
هســتیم که در هفته  آینده این طرح مورد بحث و 
بررســی قرار بگیرد.نماینده مردم فسا در مجلس 
با بیان اینکه طبق گزارش دولــت به زودی قیمت 
خودرو تا دو و ســه هفته آینده با کاهش بیشتری 
مواجه خواهد شد، گفت: با توجه به اینکه بسیاری 
از فروشندگان نتوانســتند خودروهای خود را به 
فروش برسانند و سفرهای بین شهری هم به دلیل 
شیوع کرونا رونق ندارد، قیمت خودرو با کاهش روبه 
رو خواهد شد.فیروزی خاطرنشان کرد:  بسیاری نیز 
سرمایه خود را از بخش خودرو به سایر بخش های 
بازار منتقل کردند که این موضوع هم سبب خواهد 
شد با کاهش بیشــتر قیمت خودرو مواجه شویم. 
سخنگوی کمیســیون صنایع مجلس همچنین 
در خصوص احتمال گشــایش در فضای سیاسی 
و بازگشت شرکت های خودروســاز به ایران گفت: 
مســووالن به ویژه مجلس از هر فرصتی که سبب 
بهبود شرایط اقتصادی مردم و کمک به تامین منافع 
ملی کشور شود، استقبال می کنند.وی یادآورشد: 
شرکت های خارجی وقتی متوجه شوند منافع آنها 
در جمهوری اسالمی در خطر نیســت و چه بسا از 
منافع نیز استفاده می کنند، حتما به سرمایه گذاری 
در کشــور مایل خواهند بود کما اینکــه از ابتدای 
پیروزی انقالب به جز ۳ سال گذشته، شرکت های 
خارجــی در ایران حضــور داشتند.ســخنگوی 
کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطرنشان کرد: 
کشور درهای تجارت و مراودات خود را بر روی سایر 
شرکت ها نبست بلکه خود آنها از ترس آمریکا روابط 

اقتصادی و تجاری خود را با ایران قطع کردند.

سخنگوی وزارت امور خارجه:
خط آهن هرات-خواف 

دستاوردمهمی برای ایران و 
افغانستان است

سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسالمی 
ایران تکمیل و راه انــدازی راه آهن هرات- خواف را 
دســتاوردی بزرگ و مهم برای دو کشور دانست و 
توســعه آن را مهم خواند.»سعید خطیب زاده« در 
مصاحبه با ایرنا در کابل گفت که این مســیر ریلی، 
دو کشــور را از طریــق راه آهن بــه یکدیگر وصل 
می کند و یکی از دســتاوردهای بزرگ برای روابط 
دو جانبه خواهد بود.خطیب زاده افزود: این راه آهن 
افغانستان را از طریق ایران به اروپا متصل می کند و 
بسیاری از مراودات ما در انتقال کاال برای بازرگانان را 
راحت تر خواهد کرد.سخنگوی وزارت خارجه ایران 
با اشاره به اینکه در حال حاضر در مرزهای افغانستان 
و ایران کامیون های زیادی منتظر ورود می مانند و یا 
بعضا برای رفت و آمد دچار مشکل می شوند، افزود: 
این راه آهن تحولی در مرزهای ما بوجود خواهد آورد 
و می تواند زمینه های یک توسعه پایدار را در منطقه 

فراهم کند.
وی با بیان اینکه تاریخ رسمی افتتاح آن بزودی 
نهایــی و اعالم می شــود، گفت زمــان راه اندازی 

احتماال در یکی از روزهای آذرماه خواهد بود.

الیحــه بودجــه ســال 1400 در روزهــای آینده توســط دولت 
برای بررســی و تصویب به مجلس شــورای اســالمی تقدیم می شود. 
هفته گذشــته نیز، احکام کلــی الیحــه بودجه 1400 بــه تصویب 
نمایندگان مجلس رســید. طرحی 1۲ بنــدی که هــدف از تدوین و 
تصویــب آن در مجلس »اصــالح ســاختاری بودجه« عنوان شــده، 
اما نه تنهــا دولت بلکــه برخــی از نمایندگان نیــز بــا آن مخالفند و 
 بــرای اصالحات بار دیگــر به کمیســیون برنامه و بودجه ارجاع شــد.

 مســاله اصــالح ســاختار بودجــه از ســال 1۳۹۷ مــورد توجــه 
قــرار گرفــت کــه در آن پیشــنهاد تنظیــم نقشــه راه و برنامه کلی 
اصــالح ســاختار بودجــه عمومــی و کاهــش کســری بودجــه 
 بــا افــق ۲ ســاله از طــرف رهبــر معظــم انقــالب مطــرح شــد. 
بر این اساس، چارچوب »اصالح ساختار بودجه« بر مبنای چهار محور و 
شامل ۲4 برنامه طراحی و با رویکرد اصلی قطع وابستگی مستقیم بودجه 
به نفت تدوین شد. در تدوین بودجه سال 1۳۹۹ نیز اصالح ساختار بودجه 
در چهار محور درآمدهای پایدار، هزینه های کارا، ثبات اقتصادی و تقویت 

نهاد بودجه ریزی مورد توجه سازمان برنامه و بودجه قرار گرفت.
مجلس یازدهــم از آغاز به کار خــود اصالح ســاختار بودجه را برای 

عملیاتی شدن در بودجه سال 1400  دنبال کرده است.
شفافیت اصل اصالح ساختار بودجه

علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی درخصوص ساختار اصالح بودجه 
به خبرنگار ما گفت:سالهاست بودجه های سنواتی با مشکالتی همچون 
کسری در تحقق منابع در آمدی پیش بینی شده و میزان اجراء برنامه های 
بودجه به نسبت سنجش درصد از کل بودجه در دو بخش درآمدها و نحوه 
هزینه کرد  همراه بوده اســت، لذا همواره اصالح ساختار بودجه در مقام 
حرف نیز نقل محافل عمومی و خصوصی بوده که نهایتاً با انتقاد و دستور 
رهبری، دولت و مجلس در کش و قوس تعیین تکلیف اصالح ســاختار 
بودجه در فرآیند بررسی و تدوین قرار گرفته است که هنوز برآورد دقیقی 

از ان ارائه نشده است که البته به جزء سرفصل و اهدافی که در مناظرات و 
اخبارها منتشر شده است .

وی در ادامه درباره جزئیات منتشــر شــده از اصالح ساختار بودجه 
بیان کرد: جزئیات آن منتشر نشده است و در این بین باید یادآور بود که 
نظام بودجه ریزی بر اساس برنامه ریزی در راستای اجرای بودجه طبق 
اهداف هر ساله برای اجراء در سال بعد توسط دولت تدوین میشود و جهت 
بررسی و تصویب تقدیم مجلس میشود که چند نکته را باید بعنوان سوال 

و ابهامات موجود مطرح کرد:
1(اهداف کالن بودجه طبق چه منطــق و چهارچوبی از منظر مبانی 

نظری و مدل اقتصادی، تعیین میشود
۲(سیاســتهای حاکم بر بودجه و برنامه آن که در چند ســال اخیر 
طی روند ۷ساله دولت کنونی و بطور مشخص در بخش بودجه عمومی 
و جاری با افزایش بیش از 400هزار میلیاردی تدوین شــده است میزان 

اثربخشی آن در توسعه اقتصادی طبق آمار و  ارقام چقدر بوده است؟
۳(دیوان محاسبات مجلس بعنوان نهاد ناظر بر عملکرد دستگاههای 
دولتی و ســازمان برنامه و بودجه که متولی تدوین و اجرای بودجه های 
سنواتی است تا کنون چه میزان نســبت به وظیفه ذاتی خود عمل کرده 

است

4(شــفافیت بودجه های ســنواتی در بخش های مختلف از جمله 
تخصیص های سه ماهه به وزارتخانه ها و نهادها به چه دلیل در پایان هر 

فصل اعالم عمومی نمیشود.
علی عبدی زاده درخصوص ضرورت اصالح ساختار بودجه نیز افزود: 
جدای از اصالح ســاختار بودجه که یک ضرورت انکار ناپذیر در راستای 
اثربخشی در روند توسعه است باید در ابتدا شفافیت بخش های مختلف 
بودجه را از جمله منابع درآمدی و نحوه هزینه کرد، طی اعالم عمومی در 
دسترس گزارش فصلی تخصیص ها را اجرایی کرد، چرا که بعنوان مثال 
در بودجه ســال جاری بنا بر اظهارات رئیس کمیسیون برنامه و بودجه 
مجلس بیش از ۵۷0 هزار میلیاردتومان  بودجه عمومی محقق شده است 
و این بدان معنی است که نه تنها کسری نخواهیم داشت بلکه در بخش 
درآمدی با مازاد روبرو خواهیم بود که دو نکته را نیز باید در نظر داشت که 
اول با وجود نرخ منفی رشد اقتصادی بیش از پیش بینی از محل مالیات در 
بودجه سال جاری محقق شده است که این جای تعجب دارد که چگونه 
است نظام اقتصادی که تولید آن کاهش یافته است مالیات آن   افزایش 

یافته است که این مطلب عینیت عدم وجود شفافیت نظام مالیاتی است .
وی در ادامه افزود: دوم طبق شرایط تحریمی حاکم بر فروش و صادرات 
نفت که محل درآمدی این بخش با کاهش شــدید روبرو بوده است این 
کسری از محل انتشار اوراق جبران شده است یا بخش های دیگر، محل 

سوال است!
این تحلیگر اقتصادی درپایان اظهارداشــت: نهایتــاً باید گفت تورم 
ســال۹۹ احتماالً با محاســبات واقعی و دقیق، نرخ بی ســابقه و تکرار 
نشدنی خواهد بود که با احتساب نرخ منفی رشد اقتصادی در سال۹۸ و 
سال جاری، که بیانگر رکود تورمی تشدید شده است، یک سوال پر ابهام 
را مطرح خواهد کرد که مبنای سیاستگذاری در برنامه های بودجه ایی 
بر چه اساسی اتخاذ میشود؟  که اثربخشی ان در ساختار و نظام  اقتصادی 

کشور دیده نمیشود!

 مصاحبه اقتصاد پویا با علی عبدی زاده، تحلیلگر اقتصادی

 اصالح ساختار بودجه ضرورت انکار ناپذیر در توسعه کشور
خبریادداشت

سخنگوی دولت با اشــاره به انتشار خبری درباره شــالق خوردن یک کارگر، گفت: من دلیل 
شــالق خوردن این کارگر را نمی دانم اما شــالق بر تن هر انســان و کارگری نگرانم کرده و آزارم 

می دهد.
علی ربیعی در حساب توئیتر خود نوشــت: »در بدخوابی نیمه شب در اندیشه فرجاِم برجام و 
جامعه، به عادت بد همیشگی ســری به فضای مجازی زدم. با تعجب، خبری تاسف انگیز در مورد 
 شالق خوردن یک  کارگر دیدم. نمی دانم اتهام او چیســت، اما من تاکنون در طول عمرم از هیچ 

کارگر و زحمتکشــی شــکایتی نکرده ام.  در طول دوران وزارتم،صرفا برای یک شکایت دستور 
پیگیری دادم آن هم در مورد آخرین رییس ســازمان تامین اجتماعــی در دولت دهم بود. به یاد 
دارم آقای عباس عبدی اوایل فروردین ۹۸، به نقل از وکیل خوشــنام کشور آقای صالح نیکبخت 
که وکیل این کارگر بود از من خواست برای رفع شــبهه،نامه ای تنظیم کنم. من با ایشان صحبت 
کردم که هر متن موثری کــه الزم می داند تنظیم کرده تا امضا کنم. اتفاقــا در خط چهارم قبل از 
»شکایت ندارم« خودم واژه »نداشته« را هم اضافه کردم. چون اساسا نه تنها اعتقادی به  شکایت 

ندارم بلکه به گواه همگان، وزارت کار و دفتر من همیشه محلی برای تظلم خواهی کارگران بوده. 
 من حتی حاضر نشدم عامل فوت فرزندم که به جرم قتل غیرعمد عازم زندان بود یک روز به زندان 
برود و رضایت دادم. من دلیل شــالق خوردن این کارگر را نمی دانم اما شــالق بر تن هر انسان و 
کارگری نگرانم کرده و آزارم می دهد. آقای نیکبخت وکیل این کارگر، شاهد صادقی برای کل این 
ماجراست   متاسفم از فضای غیرمنصفانه کنونی که عده ای بدون هیچ اطالعی، قضاوت می کنند 

و می نویسند و...«

علی ربیعی : شالق خوردن کارگر به هر دلیل تاسف بار است

رییس جمهور با اشــاره به اهمیت افتتــاح پروژه های 
عمرانی و نفتی در دوران تحریم گفت: در این سه سال جنگ 
اقتصادی که در مقابل آن ایستادگی کردیم؛ یک جنگ کامل 
بود که دیدیم دشــمنان با همه توان به مصــاف ملت ایران 

آمده اند اما شکست مفتضحانه خوردند.
حجت االسالم حسن روحانی در سی و چهارمین هفته 
افتتاح طرح های ملی کشور با عنوان پویش »الف-ب ایران« 
که در آن طرح های بزرگ و ملی وزارت نفت در ســه استان 

خوزستان، چهارمحال وبختیاری و بوشهر افتتاح شد، طی سخنانی با اشاره به سالروز وفات حضرت معصومه)س(، گفت: 
امروز سالروز وفات حضرت معصومه)س( است و شهر قم ما که امروز بزرگترین حوزه علمیه جهان اسالم در آن قرار دارد با 
حضور ایشان و از داشتن برکت قدوم ایشان به این جایگاه رسید و ما امروز به روح بلند ایشان، پدر بزرگوارشان حضرت امام 

موسی کاظم)ع( درود می فرستیم.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اهمیت طرح های افتتاح شــده، اظهار داشت: امروز ما شاهد سه افتتاح بسیار مهم 
بودیم و  این در حالی است که در سه سال گذشته یک جمعی می خواستند ما را تحریم و ایران را منزوی کنند و در واقع با 
خیال خام خود با این تحریم ها می خواستند ما را نسبت به آینده کشور مایوس کنند. اما در مقابل مردم ما مشاهده کردند 
که ما در یک سه افتتاح آن هم با سرمایه گذاری ۳0 هزار میلیارد تومانی داشتیم. همه این افتتاح ها دارای اهمیت بودند 

مخصوصا طرح اوره و آمونیاک که عمدتاً صادراتی هستند و این افتتاح هم جهش تولید و هم جهش صادرات است.
وی با اشاره به افتتاح مخازن متمرکز ذخیره ســازی میعانات گازی پارس جنوبی در استان بوشهر اظهار کرد: بهره 
برداری از این مخازن از این حیث دارای اهمیت است که ما مخازن کافی برای ذخیره ظرفیت تولیدی نداشته و از این رو 

دچار مشکالتی بودیم که با افتتاح امروز، در این مسیر هم قدم مناسبی برداشته شد.
رئیس جمهور با اشاره به جنگ اقتصادی سه سال اخیر علیه دولت و ملت ایران، بیان کرد: ایران همواره با تحریم مواجه 
بود و در مقابل آن مقاومت کرد. در این سه سال جنگ اقتصادی که در مقابل آن ایستادگی کردیم؛ یک جنگ کامل بود 
که دیدیم دشمنان با همه توان به مصاف ملت ایران آمده اند اما شکســت مفتضحانه خوردند. آن هایی که در سال ۹۷ 

می خواستند ایران ۲۲ بهمن را نبیند تا چند وقت دیگر به زباله دان تاریخ ریخته می شوند. 
وی با بیان اینکه اقتصاد ایران در این سال ها نشان داد که یک اقتصاد بزرگ و مقام است، اظهار کرد: من فکر نمی کنم که 
در منطقه هیچ کشوری چنین قدرتی داشته باشد و بتواند طی سه سال جنگ اقتصادی رو در روی دشمن بایستد و موفق 
شود.رئیس دولت تاکید کرد: طرح های امروز به ملت ایران و جهان نشــان داد که جوانان، مهندسان و مدیران ما با همه 
وجود در میدان هستند و توانستیم در یک هفته ۳0 هزار میلیارد تومان طرح را در شرایط جنگ اقتصادی افتتاح کنیم. 
پنجشنبه های ما گواه تاریخ و شهادت ایستادگی ملت ما است. تاریخ شهادت می دهد که ملت ما ایستادگی کرده و در 

مقابل توطئه دشمنان عقب نشینی نمی کند و مسیر پیشرفت خود را تا پیروزی نهایی ادامه خواهد داد.

تاســیس صندوق ثروت ملی یکی از وعده های رئیس 
جمهور کشورمان در سال ۹۶ بود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، قبل از اینکه صندوق 
توسعه ملی داشته باشیم نهادی به نام حساب ذخیره ارزی 
وجود داشت؛ هدف از داشــتن این حساب ارزی جلوگیری 
از تاثیر منفی نوســانات قیمت نفت و ایجاد ثبات در میزان 
درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش تالطم های ارزی 
بوده است.اما این نهاد در سال 1۳۸۷ با تصمیم هیئت وقت 

وزیران دولت محمود احمدی نژاد منحل شد. دلیل انحالل آن را هم نبود قاعده مالی مناسب و سازوکار مشخص اعالم 
کردند.همین تجربه ناموفق از حساب ذخیره ارزی باعث شد که براســاس ماده ۸4 قانون برنامه پنجم توسعه در سال 
1۳۸۹ صندوق توسعه ملی یجاد شود. بر این اساس عالوه بر تخصیص بخشی از سود ناشی از فروش نفت، گاز و میعانات 
گازی و فرآورده های نفتی و همچنین ایجاد ثبات در میــزان درآمد های حاصل از فروش نفت خام و کاهش تالطم های 
ارزی رویکرد دیگر تشــکیل صندوق توســعه ملی حمایت از تولید ملی و حفظ ثروت ملی برای نسل های آینده است.

یکسال بعد از تاسیس صندوق توســعه ملی در سال ۹0 مقرر شــد دولت، ۲0 درصد از درآمد های نفتی را به »صندوق 
توسعه ملی« واریز کند و ساالنه به طور مرتب، دو درصد به این میزان واریزی افزوده شود.

با توجه به رویکرد این صندوق تا به امــروز دولت های هفتم تا یازدهم از این صندوق اســتفاده کرده اند حاال یا از آن 
صندوق برداشــت کردند و یا واریزی صورت گرفته است و هر دولتی سیاســت های مورد نظر خود را در استفاده از این 

صندوق پیاده کرده است .
یکی از وعده ها و سیاســت هایی که دولت دوازدهم برای صندوق توســعه ملی در نظر گرفته بود اصالح نقش این 
صندوق بود، درواقع حسن روحانی در انتخابات سال ۹۶ یکی از وعده هایش تاسیس صندوق ثروت ملی بود. این وعده اما 
در برنامه های دولت دوازدهم اینطور شرح داده شد که، »صندوق توسعه ملی در چارچوب رویکرد پیشنهادی و با تغییر 

نام به نهادی مهم )صندوق ثروت ملی( برای توسعه بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی تبدیل می شود.
تغییر نقش صندوق توسعه ملی از تامین مستقیم به اهرم برای جذب سرمایه خارجی و بخش خصوصی باعث خواهد 
شد که جذابیت برای به کارگیری سرمایه بخش خصوصی در تجهیز زیرساخت ها افزایش یافته و از طرف دیگر سرمایه 
خارجی نیز با ریسک کمتر به کشور وارد شود. وجه مهم دیگر مربوط به کارکرد صندوق، آن است که باید در فعالیت هایی 

وارد شود که بتواند سود متعارف و قابل رقابت را از کارکرد مالی خود کسب کند.
دلیل دولت بر اصالح صندوق توسعه ملی ساختار تشکیالتی این صندوق است چراکه کارشناسان اقتصادی معتقدند 
فعالیت شفاف و استقالل، پارامترهایی است که در این صندوق باید سنجیده شود به عنوان مثال قرار گرفتن نام صفدر 
حسینی رییس پیشین صندوق توسعه ملی در بین مسئولینی که حقوق های نجومی بگیر بودند یکی از مواردی بود که 

نشان از نبود شفافیت ساختاری در این نهاد بود.

رییس جمهور:
ایران در جنگ اقتصادی پیروز خواهد شد 

بررسی شعار تا عمل؛
صندوق ثروت ملی؛ تدبیر دولت برای جذب سرمایه

معاونت حقوقی رئیس جمهور گفت: رسیدگی به 
لوایح چهارگانه رها نشده است؛ یک کارگروه مشترک 
با نهادهای ذی ربط تشکیل خواهیم داد تا برای ادامه 

کار به توافق برسیم.
لعیا جنیــدی در گفت وگــو با خبرنــگار ایلنا، 
درخصوص سرنوشــت لوایح چهارگانه موســوم به 

»FATF« و مســکوت ماندن آن ها گفت: پیگیری 
لوایح چهارگانه در بررسی است و باید ببینیم به کجا 

خواهد رسید.
معاونت حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: به هیچ 
وجه پیگیری لوایح چهارگانه رها نشده است، چرا که 

این امر مساله کلی کشور است.
وی ادامه داد: قرار اســت یک کارگروه مشترکی 
که مقدماتش هم فراهم شــده با مجموع نهادهای 
ذی ربط تشــکیل دهیم تا برای نحوه ادامه کار را به 

توافق برسیم.
جنیدی با بیان این که در حال حاضر مساله لوایح  
چهارگانه  در حال بررسی است، گفت: همانطور که 
می دانید کار ۲ الیحه انجام شده است و ۲ الیحه دیگر 
که معاهده است انشــااهلل در یک کارگروه مشترک 

بررسی می شود که باید دید به کجا می رسد.
وی در پاســخ به ســوال دیگری مبنی بر این که 
عنوان می شود ایران عضو گروه »FATF« نیست که 
بخواهد با شرط وارد این سازمان شود، گفت: خیر، به 

هیچ عنوان مساله شرط برای سازمان مطرح نیست.
 FATF جنیدی خاطر نشان کرد: اصاًل سازمان
به آن معنایی که اطالق می شود سازمان نیست، چرا 
که کشورها  به صورت کارگروه های منطقه ای، بین 
المللی و جهانی یا کارگــروه بین المللی و منطقه ای 
 FATF در آن هستند ایران عضو کمیته اوراسیای
است. معاون حقوقی رئیس جمهور تاکید کرد: ایران 
عضو ناظر است و در همین تحوالت هم ندیده ام این 

موقعیتش را از دست داده باشد.

مقام سابق کاخ ســفید تاکید کرد تغییر چشــمگیری در روابط ایران و آمریکا رخ 
نمی دهد اما شاهد کاهش تنش ها خواهیم بود.

راس بیکــر )Ross K. Baker( اســتاد علوم سیاســی و روابــط بین الملل 
دانشگاه روتگرز اســت. وی به صورت تخصصی در حوزه های روابط بین الملل و دولت 
آمریکا تحقیق و بررسی کرده است. بیکر همچنین مقاله نویس »لس آنجلس تایمز« و 
»نیوزدی« است و همکاری  زیادی با سایر مجالت معروف و حرفه ای دارد. وی پیش از 
این به عنوان مشاور در کمیته دموکراتیک مجلس نمایندگان ایاالت متحده و مشاور 

ارشد سناتور پاتریک جی لیی و چاک هگل مشغول به کار بوده است.
بایدن به دنبال کاهش تنش است

وی در ابتدا در مورد رئیس جمهور منتخــب در آمریکا گفت: رئیس جمهور بایدن 
امیدوار اســت که همه چیز را آرام کند. او دنبال تنش نیست. حتی وی تصمیم گرفت 
برخی ادعاهای پوچ  و مضحک ترامپ را در مورد نتیجه انتخابات به طور قانونی به چالش 

نکشد.
تغییر چشم گیری در رابطه میان ایران و آمریکا به سرعت رخ نمی دهد

این استاد دانشــگاه اضافه کرد: فکر می کنم که آرام کردن و کاهش تنش با ایران از 
برنامه های بایدن است اما  هیچ چیز چشمگیری در رابطه میان ایران و آمریکا به سرعت 

رخ نمی دهد. اما قطعاً بایدن تنش ها با ایران را کاهش می دهد.
بایدن و مشاورانش فرصت خوبی برای ایران هستند

وی اضافه کرد: البته هر اقدام و هر ژســتی از ایران که حسن نیت ایران را نشان دهد 
بســیار مورد اســتقبال قرار خواهد گرفت. این یک فرصت واقعی برای ایران است تا با 
رئیس جمهور جدیدی که مشــاوران خوبی مانند جیک سالیوان و تونی بلینکن دارد، 

شروع جدیدی داشته باشد.
بازگشت بایدن به برجام به سرعت رخ نمی دهد

راس بیکر اظهار کرد: نباید انتظار داشت که بالفاصله پس از آغاز ریاست جمهوری 

بایدن، آمریکا به برجام بازگردد. این اتفاق به سرعت رخ نمی دهد اما مطمئناً این توافق 
مجدد مورد بحث قرار خواهد گرفت. بعد از ترامپ و بــا بایدن ما در همکاری با اتحادیه 
اروپا بسیار بیشتر عمل خواهیم کرد و آمریکا و اروپا بسیار متحد خواهند بود و بایدن بار 

یگر روپا و آمریکا را باهم متحد می کند.
بایدن برای کاهش تنش با ایران به کنگره احتیاج ندارد

وی در ادامه با تاکیــد بر عزم بایدن بــرای کاهش تنش با ایران خاطرنشــان 
کرد: کاهش تنش با ایران کاری اســت که بایدن می تواند بــه تنهایی انجام دهد. 
او به کنگره احتیاج ندارد. اگر او بتواند اقدامات بیانگر حســن نیت را از ایران پس از 
تحلیف کسب کند، مطمئن هستم بایدن هم برای کاهش تنش و بازگشت به برجام 
اقدامات مهمی را انجام خواهد داد. نظر من این است که ایران باید حسن نیت خود 
را در مورد تاسیسات نطنز نشان دهد و این اقدام از سوی ایران می تواند نتایج خوبی 

داشته باشد.

کنایه چمران به افزایش قیمت کاالهای اساسی؛
مرغی هم که پرواز بلد نبود از سر سفره ها پر کشید

رئیس سابق شــورای شــهر تهران به افزایش قیمت کاالهای اساسی ازجمله مرغ 

واکنش نشان داد.
به گزارش  باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی چمران رئیس اسبق شورای شهر تهران 

به مدیریت دولت در کنترل قیمت ها را موردانتقاد و کنایه قرار داد.
وی در حســاب کاربری خود در توئیتر نوشــت: »مرغی هم که پرواز بلد نبود از سر 

سفره ها پرکشــید و به یُمن مدیریت خوب مســئوالن رفت تا به بینیم بعد از گوشت و 
گوجه فرنگی و پوشک و تخم مرغ و روغن و مرغ نوبت کدام نظرکرده ایست که از سفره ها 
پر بکشد و بر رأس مجالس پولداران بنشیند البته مدیران ناراحت نیستند و شاید خود 

می دانند چه می کنند.«

جنیدی  :
رسیدگی به لوایح چهارگانه رها نشده است

مقام سابق کاخ سفید:
تغییر چشم گیری در رابطه میان ایران و آمریکا به سرعت رخ نمی دهد



 اولیــن هفتــه آذر ۹۹ مصــادف با اجــرای تعطیالت 
ومحدودیت های ۲ هفته ای کرونا بود که طبق اعالم ستاد 
ملی  مقابله با کرونا برخی از اصناف از جمله طال و جواهرات به 
منظور مدیریت و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا به مدت ۲ 
هفته تعطیل است البته ساعات کاری و تعداد افرادی که در 

صرافی ها فعالیت دارند نیز کاهش یافت.
مونا ربیعیان/ بــازار ارز و طال نیز در این هفته با کاهش 
چشــمگیر قیمت همراه بود به طوری که سکه به کانال 10 
میلیون تومانی برگشــت و دالر هم در پله ۲۵ هزار تومانی 

ایستاد.
در حال حاضــر هیچ گونــه  تغییــری در روند جاری  
معامالت  و عوامل اثر گدار در اقتصاد نباید داشــته باشــیم 
چراکه ذات بازار به گونه ای است که روند کنترلی خود را پیدا 
می کند  و به  مدار تعادلی می رســد البته  بر اساس اطالعات 
موجود نمی توان گفت که  بازار تا انتهای سال به چه میزانی 

روند صعودی خواهد داشت.
بازار بورس همچنان راکد

مردم الزامی نمیبینند تا در بازار بورس ســرمایه گذاری 
کنند، سرمایه های خود را تا باز شــدند بازارهای دیگر راکد 
نگاه خواهند داشــت .بازار بورس تا ۵0 روز آینده نوسانات 
بورس ادامه خواهد داشت و روند بازار سرمایه با ورود و خروج 
ادامه خواهدداشــت . ۵0 روز به دلیل روی کار امدن بایدن 
است که اگر صحبت های افراد خوشــبین به اقتصاد بعداز 
بایدن باشد روند صعودی خواد بود اما اگر بدبینانه ترین حالت 
رخ دهد بازار بورس همچنان منفــی خواهد ماند.عملکرد 
دولت در مرداد ماه فراموش نخواهد شــد و تجربه تلخی که 
مردم از دارای دوم به دست آوردند به این زودی ها فراموش 
نمی شــود اگر دولت راهکار داشته باشــد برای دارای سوم 
شاید بخشی از مردم به سمت بورس وارد شوند اما اگر همان 

راهکار دارای دوم باشد مردم طمینان نخواهند کرد.

بازار سرمایه روند تعادلی خواهد داشت
فرزین آقابزرگی کارشــناس بازار ســرمایه  درباره روند 
صعودی بازار شــاخص کل بورس در اولیــن هفته آذر ۹۹ 
گفت: ۲ دلیل باعث رشــد بازار ســرمایه در این هفته شده 
است که شامل اصالح قیمت ســهام در ۳ ماه اخیر و کنترل 
و مدیریت نوسان نرخ ارز که در چند روز اخیر شاهد کاهش 
قیمت آن بوده ایم.او افزود: بعد از اصالحات قیمتی سهم ها  
که در ۳ ماه گذشــته پشت ســر گذاشــته ایم  همچنان 
نقدینگی  از مهمترین رکن اقتصاد کشور است و به واسطه 
اصالح قیمتی کــه تا حــدود ۶0 درصد به طور متوســط 
جشرکت های  پر وزن  در شــاخص کل تحت تاثیر قرار داه 
بودکه  منطقی ترین حالت ممکن این است که بازار به مدار 
تعادلی بازگردد و البته  روند صعودی 4 ماه اول سال را تجربه 
نحواهیم کرد.آقابزرگی  تصریح کرد: مهمترین رکن  تثبیت  
وضعیت تعادلی در بازار با افزایــش حجم معامالت محقق 

می شودو نقش  بازارگردانان نسبت به قبل خیلی بیشتر نمود 
پیدا می کند البته نوسان ها مثبت و منفی در بازار جزو  ذات 

بازار است.
او بیان کرد:به طور کلی در 4 ماه ابتدای سال ۹۹ روند به 
شدت صعودی بوده است و ۳ ماه بعد از آن شاخص به شدت 
اُفت کرد و یک ماه  بعد  در حالت ایســتایی قرار گرفت که در 
حال حاضر بــازار در حال قرار گیری در یــک روند متعادل 
اســت.آقابزرگی تصریح کرد: مصوبات جدید از جمله نرخ 
فوالد، تعیین نرخ سود سپرده بانکی  و موارد دیگر می تواند  

تاثیر بسزایی  در بازار داشته باشد.

3 شماره   4129
  شنبه   

8 آذر 1399

اقتصاد
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی گفت: روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

بانک ها طبق روال هفته گذشته به فعالیت خود ادامه خواهند داد تا 
بخشنامه جدیدی به ما ابالغ شود.

علیرضا قیطاسی دبیرکل شورای هماهنگی بانک های دولتی و 
نیمه دولتی در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به ایجاد 

شاعبه درخصوص تعطیلی  ادارات دولتی از فردا ابراز کرد: بانک ها 
طبق روال عادی روزهای گذشته با تصمیم مراجع باالدستی خود 

فعالیت می کنند.
وی افزود: تا به این لحظه بخشنامه ای از جانب وزارت اقتصاد به 
بانک ها ابالغ نشده اســت تا بانک ها کامال تعطیل شوند به همین 

منظور بانک های دولتی و نیمه دولتی به شیوه گذشته فعالیت و به 
نیازهای ضروری مردم پاسخ خواهند داد.

چند شب گذشته رئیس ســازمان اداری و استخدامی کشور از 
تعطیلی تمام ادارات دولتی سخن و ادامه روند فعالیت برخی ادارات 

را منوط به دستور و تصمیم گیری مقامات آن نهادها اعالم کرد.

بانک ها تعطیل نیستند

بنیاد مستضعفان چهارمین بار 
اجاره اماکن تجاری اش را بخشید

رئیس بنیاد مستضعفان از بخشش چهارمین دوره 
اجاره اماکن تجاری برای مستاجران این نهاد خبر داد.

به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان،  پرویز فتاح، 
رئیس بنیاد مســتضعفان در حســاب کاربری خود 
در توئیتر نوشــت: محدودیت های کرونایی منجر به 
تعطیلی بسیاری از مشاغل شده و در این شرایط سخت 
اقتصادی به مشکالت کســبه دامن زده است. بنیاد 
مستضعفان از شــروع کرونا برای چهارمین بار اجاره 
آذرماه امالک تجاری خود در سراســر کشور را به نغع 

کسبه عزیز دریافت نمی کند.

معاون امور صنایع وزیر صمت خبر داد؛
آخرین جزئیات از روند ترخیص 

مواد اولیه از گمرکات کشور
صادقی نیارکــی گفت: وزارت صنعــت، معدن و 
تجارت چند مصوبه ویژه را به ســتاد اقتصادی دولت 
پیشنهاد داده و شــاهد حمایت این ســتاد و رئیس 
جمهور در ایــن خصوص بوده ایم.به گــزارش وزارت 
صمت،  مهــدی صادقی نیارکی معــاون امور صنایع 
وزیر صمت بیان کرد:  برای تامین مواد اولیه مورد نیاز 
واحد های صنعتی کشور، ثبت سفارش به روش های 
مختلف انجام می شود. روند تامین مواد اولیه مورد نیاز 
واحد های صنعتی، از محل تولیدات مواد اولیه داخلی و 
از طریق واردات به صورت ویژه و توسط وزارت صنعت، 

معدن و تجارت دنبال می شود.
وی ادامه داد: در همین راستا وزارت صنعت، معدن 
و تجارت چند مصوبه ویژه را به ستاد اقتصادی دولت 
پیشنهاد داده و شاهد حمایت این ستاد و رئیس جمهور 

در این خصوص بوده ایم.
صادقی نیارکی گفت: همچنیــن با توجه به اعالم 
حمایت ستاد اقتصادی دولت و همراهی بانک مرکزی 
روند ترخیص کاال های موجود در گمرک نیز سرعت 

گرفته است.
وی تصریح کرد: در شــرایط موجود تداوم فعالیت 
و روند تولیــد واحد صنعتی در کشــور دارای اهمیت 
فراوانی است و قطعاً مصوبه ســتاد اقتصادی دولت به 
تسهیل روند تامین مواد اولیه مورد نیاز صنعت کمک 

شایان توجهی خواهد داشت.

تغییر روند تجارت ایران و ترکیه
تحریمهــای دولت آمریکا و شــیوع همــه گیری 
ویروس کرونا تغییرات چشــمگیری را در روابط تجاری 
ترکیه و ایران به همراه داشــته است.به گزارش ایسنا به 
نقل از بلومبرگ، مرزهای زمینی میان دو کشــور برای 
دسترســی ایران به کاالهای خارجی بــه خصوص در 
دوران تحریمهــا حائز اهمیــت بوده اســت. ترکیه به 
مدت چندین دهه مشــتری نفت و گاز ایران بوده است 
و به نوبه خود مقصد محبوب گردشــگری ایرانیها بوده و 
ایران نیز یکی از بازارهای منطقه ای کاالهای این کشور 
بوده است.اما ترامپ در ســال ۲01۸ از توافق هسته ای 
که در دوران اوباما امضا شده بود، خارج شد و تحریمهای 
اقتصادی علیه ایران را مجددا وضع کرد. ســال بعد از آن 
ترکیه تحت فشــارهای آمریکا خرید نفت از ایران را که 
بزرگترین تامین کننده نفت این کشور بود، متوقف کرد. 
واردات گاز ترکیه از ایران هم با تالش این کشــور برای 
کاهش وابســتگی به ایران و روســیه، کاهش پیدا کرد.

اکنون تجارت دوجانبه میان دو همســایه کاهش پیدا 
کرده و همزمان ســرمایه های ایرانی در ترکیه افزایش 
پیدا کرده است.از زمان خروج از برجام آمریکا و کاهش 
صادرات نفت ایران، هزاران ایرانی داراییهایشــان را به 
بخش امالک ترکیه منتقــل کرده اند و امســال برای 
نخســتین بار ایرانیهــا از عراقیها به عنــوان بزرگترین 
خریداران خانه در ترکیه پیش افتــاده اند و چندین ماه 
اســت که این جایگاه برتر را حفظ کرده اند.صادرات گاز 
ایران به ترکیه پس از انفجــاری که در خط لوله گاز روی 
داد، به مدت حدود سه ماه متوقف شــد و آمار صادرات 
را تحت تاثیر قرار داد. گزارش ســازمان رگوالتوری بازار 
انرژی ترکیه )EPDK( نشــان می دهد در ماه اوت که 
آخرین آمار موجود بوده، میزان صادرات ۳0 درصد پایین 
متوسط پنج ساله بوده اســت. تالش ترکیه برای متنوع 
کردن منابع تامیــن گاز از جمله ســاخت پایانه جدید 
LNG، خطوط لوله با روســیه و جمهوری آذربایجان و 

اکتشافات گازی این کشور در دریای سیاه ممکن است 
صادرات گاز ایران را در مذاکــرات تجدید قرارداد خرید 
گاز تحت تاثیر قرار داده و کمتر کند.ایران معموال مازاد 
تجاری با ترکیه داشته اســت اما از زمان خروج آمریکا از 
برجام در ســال ۲01۸، حجم مازاد تجاری کاهش پیدا 
کرده و ایران امســال برای نخستین بار از سال ۲01۶ در 
مسیر ثبت کســری تجاری با ترکیه قرار دارد. طبق آمار 
وزارت بازرگانی ترکیه، مجموع تجارت دو کشور از سال 
۲01۶ تا ۲01۹ به میــزان ۳۸ درصد کاهش پیدا کرده 

است.

خبر گفت وگوی اقتصاد پویا با پیمان مولوی، فعال بورس و دبیر انجمن اقتصاددان ایرانخبر

تلخی سقوط  ارزش سهام از یاد مردم نرفته است

                                                                       مرحله اول

فراخوان ارزیابی کیفی 
 نوبت اول

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان سیستان و بلوچستان )ایرانشهر(

اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب اســتان سیستان و بلوچستان )ایرانشهر( 
درنظردارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی و براساس فهرست بها تجمیع شده راه 
)فهرست بها پایه راه ، راه آهن  و باند فرودگاه سال 99 می باشد( به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید .

لذا از کلیه شرکت هایی که شرایط الزم جهت اجرای پروژ ه های مذکور را دارند دعوت بعمل 
می آید اســناد ارزیابی توان اجرای کار را از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

)ستاد( www.setadiran.ir دریافت نمایند.
الزم بذکر اســت کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق سامانه فوق انجام خواهد شد بنابراین الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند .
مهلت دریافت اسناد ارزیابی کیفی درسایت : ســاعت 8 صبح مورخه 1399/09/08 الی 6 

بعدازظهر مورخه 1399/09/11 می باشد
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی کیفی درسایت جهت شرکت در فرایند ارزیابی کیفی 

: ساعت 12 ظهر مورخه 1399/09/27
کارفرما درقبال پرداخت پیش پرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد درصورت تخصیص اعتبار 

پیش پرداخت می شود و مطالبات پیمانکار بصورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می گردد

پروازهای چارتری که به گفته مسئوالن سازمان هواپیمایی 
قرار بود حذف شوند، همچنان در فهرست بلیت های عرضه شده 
قرار دارند و البته گران تر از بلیت های دیگر در همان کالس نرخی 

فروخته می شوند.
به گزارش ایسنا، ماه هاست که مسئله افزایش غیر منطقی 
قیمت بلیت هواپیما مطرح شــد و باالخره پرونده آن با مصوبه 
اخیر شواری عالی هواپیمایی بسته شد که بر اساس آن قرار بود به 
حداکثر نرخ اعالم شده در خرداد ماه سال جاری نهایتا 10 درصد 
اضافه شــود.اما مشــکل دیگری که در پروازهای داخلی وجود 

داشت و همواره به عنوان یکی از دالیل افزایش قیمت بلیت هواپیما مطرح می شد، پروازهای چارتری است چرا که این پروازها در 
اکثر مواقع گران تر از بلیت های عرضه شده در همان روز، همان مسیر، همان ایرالین و با همان کالس نرخی است.کار پروازهای 
چارتری به جایی رسید که تورج دهقان زنگنه -رییس سازمان هواپیمایی کشوری - در روزهای ابتدایی آبان ماه امسال یکی دالیل 
نابسمانی بازار بلیت هواپیما را همین پروازهای چارتری عنوان کرد و اظهار کرد: سازمان هواپیمایی کشوری طبق ماده« ۵« بند 
»ب« قانون این سازمان مسول جلوگیری از رقابت مضره و مصالح عمومی است و از آنجا که تاکنون مشکالتی از سوی چارتر کننده 
وجود داشت با لغو پروازهای چارتری از ۲۵ مهر به جز مسیرهای کیش و قشم و مناطق نفت خیز هیچ مسیر دیگری مجاز به چارتر 
نیست.زنگنه همچنین دو هفته بعد در این باره به ایسنا گفت: سایت های فروش رسمی و معتبر که به ایرالین ها دسترسی دارند، 
قوانین را رعایت می کنند  و چارترکننده هایی هم که در چارچوب قوانین عمل می کنند جزئی از این زنجیره بازار هستند و مشکلی 
با آن ها نداریم اما برخی چارترکننده ها، سلف خری می کنند و به عنوان مثال پروازی را یک سال خریداری می کنند و برای مسیر 
رفت قیمت باالیی تعیین می کنند و در مسیر برگشت قیمت شان را پایین تر می آورند. این رفتار و سوءاستفاده آن ها به این صنعت 
لطمه می زند. سازمان هواپیمایی کشــوری  بر بازار بلیت هواپیما و چارتر کننده نظارت می کند و به موقع با آن ها برخورد جدی 
خواهیم کرد.اما با وجود گذشت بیش از 40 روز از ابالغ این دستورالعمل به ایرالین ها همچنان شاهد پروازهای چارتری در فهرست 
بلیت های عرضه شده در سایت های مختلف هستیم که اتفاقا مانند گذشته قیمتی باالتر از نرخ های دیگر در همان روز و با همان 
شرایط دارند.به عنوان مثال پرواز شنبه هفته آینده یکی  از این ایرالین ها به مقصد مشهد در ساعت 1۲:۵۵ دقیقه قیمتی معادل 
4۸0 هزار و ۶00 تومان دارد در حالی که پرواز همین ایرالین برای همین مسیر در پنج دقیقه بعد یعنی ساعت 1۳ چارتر شده است 
و قیمت آن ۵۳۹ هزار و ۵۸0 تومان است.البته ایرالین های دیگر هم پرواز تهران - مشهد خود را چارتر کرده اند و آن ها هم از این 

مسئله مستثنی نیستند و قیمت های باالتری نسبت به پرواز سیستمی در همان ایرالین و با همان کالس نرخی دارند.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران اظهار 
داشت: تمامی بانک ها شرکت های سرمایه گذاری و لیزینگ 
دارند. یکی از فســادهایی اســت که وجــود دارد ولی بانک 
مرکزی چشم خود را بر آن بســته و خود را به خواب زده است 
اینکه بانک ها تبدیل به بنگاه اقتصادی خرید و فروش ملک، 
سرمایه گذاری در ارز و حتی بیمه شده اند. تا وقتی جلوی این 
مسائل گرفته نشود همه ما در یک چرخه هستیم و از آن خارج 
نمی شویم.نیما بصیری تهرانی در گفت وگو با ایلنا اظهار داشت: 
به وضوح پیدا است که وضعیت تولید در کشور نامطلوب بوده 

و کنار هم قرار گرفتن شــرایط تحریم و کرونا این وضعیت نامطلوب را ایجاد کرده اســت. اگر کشورهای دیگر درگیر کرونا 
هستند دولت ها راهکارهای مناسبی برای این مشکل پیدا کرده اند اما ما به غیر درگیر تحریم و کرونا، شاهد کم لطفی های 
دولت نسبت به واحدهای صنعتی نیز هستیم. هیچ یک از این به اصطالح خودشیرینی ها که می گویند خدمات، به واحدهای 
تولیدی ارائه نشده و فقط سهم دولت از ارزش افزوده ها دو ماه به تاخیر افتاده است. به جز این مورد هیچ واحد تولیدی هیچ 
 گونه خدماتی دریافت نکرده و پرداخت وام یا دیگر خدماتی که از آن صحبت شــده عمل نشده است.وی افزود: مالیات نیز 
گرفته می شود فقط کمی با تاخیر، دولت به هیچ وجه از حق خودش نمی گذرد کمااینکه ثروتمندتر هم می شود چراکه با 
افزایش قیمت ها مالیاتی که دولت دریافت می کند نیز افزایش می یابد. سهم مالیات از اجناسی که دو الی سه برابر گران تر 
شده اند بیشتر است، پس هیچ اتفاقی جز ثروتمندتر شدن دولت نمی افتد. اگر قرار بود تولیدکننده امروز هزار تومان مالیات 
به دولت پرداخت کند تا دو ماه دیگر این مالیات به ۲000 تومان می رســد. این چه لطفی اســت؟ بصیری تهرانی در مورد 
وضعیت شهرک های صنعتی گفت: واحدهای تولیدی در شهرک های صنعتی نیز فعالیتی ندارند و با حداقل ظرفیت تولید 
کار می کنند. علت آن هم مشخص است سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دیگر پاسخگوی نیازهای آنها نیست و برای 
رفع همان نیازهایی که در گذشته با این میزان از ســرمایه در گردش رفع می کردند باید سرمایه خود را ۳ برابر کنند. تولید 
کننده در چرخه خود فعالیت می کند و از اتفاقاتی مثل کرونا یا تحریم جا می ماند.وی اضافه کرد: شــاید شرایطی که برای 
تاالرها و رستوران ها به وجود آمده است به چشم عامه مردم بیاید اما بسیاری از واحدهای تولیدی نیز همین شرایط را دارند 
و تولیدات آنها متوقف شده است. صنایعی هم که همچنان می توانند به تولید خود ادامه دهند به واسطه نوع کاری است که 
انجام می دهند مثل صنایع بهداشتی که به فعالیت خود ادامه می دهند اما صنایعی که از این شرایط آسیب دیده اند سرمایه در 

گردش شان به یک سوم رسیده و مسلما نمی توانند به این شکل رشد داشته باشند.

نایب رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران :پروازهای ممنوعه چارتری همچنان گران 
شهرک های صنعتی با حداقل ظرفیت کار می کنند

حداقل پایه مورد نیاز )راه(مبلغ برآورد اولیه )ریال( محل اجراموضوع پروژهردیف

1
بهسازی محور نیکشهر –بنت- 

توتان قطعه 1 )حدفاصل کیلومتر 
4۲0+0۶ الی ۲1+۵۲0(

۲1۷/۲۲۶/۲۵۳/114شهرستان نیکشهر
حداقل پایه مورد نیاز 

)راه( براساس بخشنامه 
شماره ۶۹4۳۲ مورخ 
1۳۹4/4/۳0 سازمان 

برنامه ریزی کشور موضوع: 
حداکثر ظرفیت کاری 

مجاز پیمانکاران
۲

بهسازی محور نیکشهر –بنت- 
توتان قطعه ۲ )حدفاصل کیلومتر 

۵۲0+۲1 الی ۳4+۵۲0(
۲1۸/۸4۵/1۹۵/۳۹۳شهرستان نیکشهر

۳
بهسازی محور نیکشهر -بنت-

توتان قطعه ۳)حد فاصل کیلومتر 
۵۲0+۳4 الی 4۶+۶۲0(

۲1۹/۶۶0/40۸/۲۵۷شهرستان نیکشهر

 

مناقصه عمومی      
نوبت اول 

امور پیمان و قراردادهای شهرداری گناوه

شهرداری بندر گناوه در نظر دارد به استناد بند 1صورتجلسه شــماره 257مورخ 1399/8/21 شورای 
اسالمی شهر پروژه عمرانی  به شرح  جدول زیر  را  از طریق  مناقصه عمومی  به شرکت های واجد صالحیت  
واگذار نماید . لذا از کلیه شــرکتهای  که دارای گواهینامه صالحیت در رشته مربوطه هستند   دعوت می 
گرددجهت دریافت اسناد به امورپیمان و قراردادهای  شــهرداری گناوه واقع در خیابان امام خمینی )ره(  

مراجعه نمایند . 

مدت اعتبار پیشنهادها سه ماه از تاریخ بازگشایی  می باشد. 
1- تضمین شرکت درمناقصه  که بصورت ارائه ضمانتنامه بانکی معتبر به مبلغ درج شده در جدول فوق یا 

واریز وجه به شماره حساب 3100001884003 نزد بانک ملی بنام شهرداری بندر گناوه می باشد. 
2- ضمانتنامه بانکی قابل تمدید که حداقل سه ماه از تاریخ پیشنهاد معتبر بوده و برای سه ماه دیگر نیز 

قابل تمدید باشد. 
3- تمام اســناد مناقصه باید به مهر و امضاء مجاز تعهداور پیشنهاد دهنده برسد و همزمان با پیشنهاد 

قیمت تسلیم شود. 
4- مهلت خرید اسناد : تا پایان وقت اداری روزچهارشنبه مورخ 99/9/26 می باشد. 

5- مهلت و محل تحول اسناد : تا پاپان وقت اداری روز شنبه مورخ 99/9/29 دبیرخانه  شهرداری گناوه 
واقع در خیابان امام خمینی )ره( می باشد. 

6- تاریخ بازگشایی پیشنهادات ساعت 16 روز شنبه مورخ 99/9/29 می باشد. 
7- هزینه درج آگهی برعهده برنده مناقصه  می باشد. 

8- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است . 
9- سایر جزئیات و شرایط در اسناد مناقصه درج گردیده است . 

10- در صورتیکه برندگان اول و دوم و سوم مناقصه  حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنها به ترتیب 
ضبط خواهد شد. 

11- به پیشنهادات فاقد سپرده ، فاقد گواهی تایید صالحیت ، فاقد مدارک ثبت شرکت و سایر مدارکی 
که به خواست کارفرما می بایست در پاکت ب ارائه گردد مخدوش ، مبهم و مشروط و یا دیرتر از موعد مقرر 

ترتیب اثر داده نمی شود. 
12- متقاضیان می بایست مدارک را در سه پاکت به ترتیب پاکت الف جهت ضمانتنامه ، پاکت ب جهت 
اسناد و مدارک و سوابق شرکت و پاکت ج پیشنهاد قیمت که هر سه پاکت را در یک پاکت واحد گذاشته و 

بصورت سربسته به دبیرخانه شهرداری گناوه تحویل نمایند. 
نوبت اول : شنبه   99/9/8

نوبت دوم : شنبه 99/9/15 

مبلغ تضمین )ریال ( مبلغ پایه )ریال ( موضوع مناقصه ردیف 

اجرای پروژه آسفالت خیابانهای آفرینش 1
20/227/003/1211/400/000/000ابوسعید و فرعی اتصالی آنها شهر گناوه 



شماره   44129
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اجتماعی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

مردانی: لباس های تاناکورا عامل انتقال کرونا هستند
عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: لباس های تاناکورایی عامل بسیار مهمی برای 
انتقال ویروس کرونا و حتی دیگر بیماری های عفونی هستند.مسعود مردانی در گفت 
وگو با ایرنا با تاکید بر اینکه استفاده از ماسک یکی از بهترین راه های جلوگیری از انتقال 
کرونا به دیگران است، افزود: لباس های آلوده به ویروس کرونا در شرایط های متفاوت 
ممکن است ۲4 تا 4۸ ساعت سبب انتقال ویروس کرونا به دیگران باشند.استاد دانشگاه 

علوم پزشکی شهید بهشتی تاکید کرد: لباســهای تاناکورایی باید قبل از عرضه برای 
فروش در فروشگاه ها، شست وشو و ضدعفونی شوند.مردانی بیان اینکه رعایت پروتکل 
های بهداشــتی از جمله رعایت فاصله اجتماعی و شست  وشوی مکرر دست ها از دیگر 
مسائلی است که سبب کاهش آلودگی و انتقال کرونا می شود، اظهار داشت: در مجموع 
رعایت هرچه بیشتر پروتکل های بهداشتی ضامن سالمتی و ادامه زندگی است.عضو 

ستاد ملی مقابله با کرونا بار دیگر خاطر نشان کرد: ویروس کرونا شاید ضعیف شود اما در 
همان سطح همچنان قادر است افراد بزرگسال و کسانی را که بهداشت فردی را رعایت 
نمی کند درگیر سازد.وی همچنین از مردم خواســت ضمن رعایت کامل پروتکل ها، 
زدن ماســک، ضدعفونی دســت ها و فاصله گذاری اجتماعی خود را در مقابل ابتال به 

ویروس کرونا حفظ کند.

️* سود محصوالت کشاورزی در جیب دالالن
️* حمایت از کشاورز فقط تسهیالت دادن نیست

️* دولت ها با پیشگیری قهر هستند
این روزهای که تمام کشــور درگیر ویروس کرونا اســت، تعطیلی و 
بی رونقی واحدهای کسب و کار در ماه های اخیر شرایط سختی را برای 
آحاد جامعه رقم زده، افزایش و گرانی مرکبات و صیفی جات در اعیاد ماه 

رمضان مردم را غافلگیر کرده است.
مونا رمضانپور/در حالی این روزها قیمت هــای عجیب و غریب از 
ســوی برخی از عرضه کنندگان کاال و خدمات ارائه می شود که فعاالن 
اقتصادی عنوان می کنند بســیاری از افزایش قیمت هــا در بازار علت 
اقتصادی ندارد، بلکه عامل اصلی این گرانی ها ناشــی از تبعات شــیوع 
ویروس کرونا در کشــور، تعطیلی موقتی خرده فروشــی ها، واحدهای 
تولیدی و شــایعات داخلی و خارجی اســت که به هم ریختگی روحی 
و ناتوانی در تحلیل مســائل، برخی را به این دیدگاه سوق داده که باید تا 
می توان کاالهای موجود را انبار کرد و هرآنچه در سطح بازار وجود دارد، 

خریداری کرد.
پس از شــیوع ویروس کرونا در کشور، قیمت بســیاری از کاالهای 
اساســی مردم به خصوص مرکبات و صیفی جات بــا توصیه برخی از 
پزشکان و متخصصان حوزه سالمت به شهروندان برای افزایش ایمنی و 
مقاومت بدنشان در برابر این ویروس با افزایش و گرانی های سرسام آوری 
روبه رو شــد به نحوی که نرخ بعضی از مرکبات در بازار اصفهان با ســیر 
صعودی 100 درصدی مواجه شــد و مردم به شدت از این امر گالیه مند 

شدند.
پای دالالن در میان است 

مهندس نقاشــي-دبیراجرایي فدراســیون صنایــع غذایي بخش 
کشاورزي ایران درخصوص افزایش قیمت محصوالت کشاورزی در بازار 
به خبرنگار ما گفت: افزایش قیمت در این بازار که قیمت کود و سم افزایش 
پیدا کرده است امری طبیعی است. از طرفی این افزایش قیمت ها دست 

کشاورز نیست، بیشتر این افزایش ها توسط دالالن و سودجویان رخ می 
دهد چرا که محصول را با قیمت پایین از کشــاورز خریداری می کنند با 

قیمت باال به دست مردم می رسانند. 
وی در ادامه افزود: همانند دیگر بازارها این بازار نیز باید مورد توجه قرار 
گیرد چرا که چندماهی است که سم و کود کشاورزی در گمرک خاک می 

خورد و کشاورز با قیمت باال باید کود و سم تهیه کند.
دبیراجرایي فدراسیون صنایع غذایي بخش کشاورزي ایران درباره 
نقش دالالن در بازار محصوالت کشاورزی نیز گفت: از طرفی هم کشارز 
و باغدار سود از فروش محصوالت خود نمی برند در حال حاضر دالالن 
و واسطه گران هستند که ســود محصوالت کشاورزی را در جیب خود 
می گذارند در خصوص جلوگیری از این واســطه گــران دولت نیاز به 

همت دارد که در این مورد اراده ای در دولت دیده نمی شود. 
وی در ادامــه درباره فروش آنالین محصوالت کشــاورزی نیز افزود: 
درحال حاضر نیز همه کاالها آنالین به فروش میرسد و بخش خصوصی 
می تواند در این خصوص نیز به کمک دولتی ها باید اگر دولت از تعاونی 
ها و اتحادیه ها نیز حمایت کند در ایــن خصوص می توان از اتحادیه ها و 
تعاونی ها نیز کمک گرفت.دولت می تواند جلسات مختلفی با تشکل ها 
تعاونی ها داشته باشد تا از کشاورز حمایت الزم شود . جهاد کشاورزی به 

تنهایی نمی تواند مشکالت کشاورز را برطرف سازد.
دولت باید کمک کشاورزی باشد 

مهندس نقاشــی از دولت خواســت تا با کمک اتحادیه ها و تعاونی 
به بخش کشــاورزی کمک کند بیان کــرد: دولت می توانــد فراخوان 
دهند و از اتحادیه ها و تعاونی ها درخصوص کشــاورزان کمک بگیرد یا 
اینکه وزارتخانه انبارهای بال استفاده خود را به صورت رایگان دراختیار 
کشاورزان قرار دهد تا کشاورزان بتوانند محصوالت خود را بدون واسطه 
بفروش برسانند. اما دولت با قیمت های نجومی قصد دارد تا این انبارهایی 

که درحال خاک خوردن هست را در اختیار کشاورز قراردهد.
وی درخصوص حمایت دولت نیز گفت: دولت حمایت از کشــاورز را 

فقط در پرداخت تسهیالت می داند حمایت که فقط وام دادن نیست چرا 
که کشــاورز باید ان را برگرداند یا خیر اما انبارها اگر در اختیار تعاونی ها 
قرار گیرد و تعاونی ها بخش ها را به کشــاورزان و محصوالتشان دهند تا 
آنها بدون واسطه محصوالت خود را بفروش برسانند که هم مردم هزینه 
کمتری برای محصالت کشاورزی پرداخت کنند هم کشاورز بتواند سود 

ببرد.
دالالن باید مالیات دهند نه کشاورزان 

دبیراجرایي فدراسیون صنایع غذایي بخش کشاورزي ایران در باره 
تصمیم دولت درباره اخذ مالیات ازکشــاورزان نیز گفت:  درحال حاضر 
دولت در حال تصویب اخذ مالیات از کشاورز است چرا از کشاورز مالیات 
گرفته شــود باید از دالالن و واســطه گر مالیات گرفته شود نه کشاورز 
چرا وقتی دست دولت به واسطه گران نمی رسد کشاورز که هیچ نقشی 
نداشته و سودی نمی برد مالیات پرداخت کند کشــاورزی که معاف از 
مالیات است دولت دســت دالالن را کوتاه کند بعد توقع داشته باشد تا 

کشاورز مالیات پرداخت کند 
وی درپایان درباره راهکار جلوگیری از افزایــش قیمت ها و نابودی 
بخش کشاورزی نیز گفت: همیشه دولت های ما با پیشگیری قهر هستند 
و می گذارند افزایش قیمت که نایاب شــدن کاال صورت گرفت به فکر 
باشند درخصوص روغن نیز ما هشــدارهای الزم را دادیم اما وقتی چند 
واحد تولیدی تعطیل شد دولت به فکر افتاد در خصوص دامداران هم ما 
هشدار دادیم در روزنامه اقتصاد پویا نیز چند بار اعالم کردیم اما تاکنون 
کسی توجهی نداشت درخصوص کشاورزان نیز ما هشدار می دهیم باید 

دید دولت چه خواهد کرد. 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی 
تهران عنوان کرد

زمین گیری ناوگان اتوبوسرانی 
پایتخت در صورت عدم کمک دولت 

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوســرانی تهران با تأکید 
بر ضرورت حمایت دولــت از حمل و نقل عمومی، گفت: 
برقراری ســرویس حمــل و نقل عمومــی، وظیفه ای 
حاکمیتی است و این دولت ها هســتند که هزینه های 
ناوگان حمل و نقل شهری را می پردازند و برای جابه جایی 
شهروندان یارانه می دهند.به گزارش ایسنا، محمود ترفع 
با تشــبیه منابع تأمین هزینه های نــاوگان حمل و نقل 
عمومی به ســه ضلع مثلث، افزود: یک ضلع این مثلث، 
مدیریت شــهری است که با وجود مســائل و مشکالت 
ناشی از کاهش منابع درآمدی شهرداری تهران، به تمام 
تعهدات خود عمل کرده اســت.وی از دولــت به عنوان 
ضلع دوم این مثلث نام برد و اعــالم کرد: دولت نه تنها به 
تعهدات خود در زمینه تأمیــن ۸۲ و نیم درصد از هزینه 
خرید اتوبوس نو برای ناوگان اتوبوس های فرسوده تهران 
عمل نکرده است، بلکه سهم یک ســومی خود از هزینه 
تمام شــده کرایه اتوبوس ها را نیز نپرداخته است.ترفع، 
ضلع سوم مثلث مذکور را مردم دانست و تأکید کرد: سهم 
مسافران از مبلغ کرایه اتوبوس، یک سوم هزینه تمام شده 
است در صورتی که در حال حاضر، کمتر از 10 درصد این 
هزینه از مسافران دریافت می شود و مدیریت شهری نه 
تنها کل سهم دولت را می پردازد، بلکه بیش از ۹0 درصد 
از سهم مسافران را نیز پرداخت می کند.بنا براعالم روابط 
عمومی شرکت واحد اتوبوســرانی تهران؛  وی با تأکید بر 
اینکه هنگامی چرخ اتوبوس های شرکت واحد به خوبی 
می چرخد که چرخه منابــع مورد نیاز برای نوســازی 
ناوگان و حرکت اتوبوس های موجود تأمین شــود و هر 
ضلع این مثلث سهم خود را پرداخت کنند، خاطرنشان 
کرد: در صورت ادامه وضع موجود، ناوگان اتوبوســرانی 
پایتخت بیش از این دوام نمی آورد و اگر امسال را با همه ی 
سختی ها و مشکالت موجود به پایان برسانیم، سال آینده 

زمین گیر خواهد شد.

رییس سازمان مدیریت استان تهران 
تاکید کرد

ضرورت اعالم خدمات دستگاه 
ها در شرایط کرونایی

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران 
با تاکید بر لزوم توسعه دولت اکترونیک به ویژه در شرایط 
کرونایی، گفت: در این شرایط شهروندان باید تنها برای 
خدمات ضروری به دســتگاه های دولتی مراجعه کنند.

مسعود شفیعی در گفت وگو با ایسنا، درباره روند مراجعه 
شهروندان به دستگاه های دولتی و میزان رعایت پروتکل 
های بهداشــتی و طرح جدید محدودیت های کرونایی، 
گفت: باید خدمات دســتگاه های دولتی را به دو دسته 
عمومی و ضروری تقســیم کنیم تا در شرایطی همچون 
تشدید شــیوع کرونا ویروس تنها خدمات ضروری ارائه 
شــود؛ البته باید این خدمات به روشنی مشخص و اعالم 
شود تا شهروندان نیز در چنین شرایطی تنها انتظار ارائه 
این خدمات ضروری را داشته باشند.وی تاکید کرد: حتی 
در جایی که زیر ساخت های خدمات دولت الکترونیک 
فراهم شده اســت، مردم ترجیح می دهند به دستگاه ها 
مراجعه کنند که این یک مشکل فرهنگی است که باید 
اصالح و برطرف شــود، البته برخی سامانه هایی که باید 
برای ارائه این خدمات ایجاد شود هنوز کامل نشده و مردم 
در نهایت برای دریافت بخش زیــادی از خدمات دولتی 

ناگزیر باید حضوری به دستگاه ها مراجعه کنند.

معاون استاندار تهران:
فروش مرغ باالتر از قیمت 

۲۰۴۰۰ تخلف است
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
تهران با اشــاره به افزایش عرضه مــرغ گرم در 
اســتان تهران گفت: فروش مرغ باالتر از قیمت 
۲0400 تخلف اســت و نظارت بر قیمت مرغ و 

محصوالت لبنی تشدید می شود.
به گزارش ایلنا، حشمت اهلل عسگری در جلسه 
ستاد تنظیم بازار استان در مورد روند عرضه مرغ 
گرم در اســتان تهران اظهار داشت: روند بسیار 
خوبی در عرضــه و توزیع مرغ گرم در اســتان 
تهران را شاهد هستیم و ورودی مرغ گرم از سایر 
استان ها که حدود 40 تن در روز بوده االن به ۳۲0 
تن در روز رسیده که طی روزهای آینده به ۶00 

تن در روز افزایش پیدا می کند.
وی ادامه داد: تنها ۸ درصد مرغ گرم اســتان 
تهران از خود استان تامین می شود و ۹۲ درصد 
از سایر استان ها وارد می شــود و با توجه به روند 

ورودی مناسب، نظارت تشدید می شود.
معــاون هماهنگی امور اقتصادی اســتاندار 
تهران تصریح کرد: قیمت مصــوب عرضه مرغ 
در اســتان تهران ۲0 هزار و 400 تومان است که 
به ســبب تالطم وجود آمده در خرده فروشی ها 
قیمت به حدود ۳۷ و ۳۸ هزار تومان نیز رسید که 
اکنون به ۲۸ هزار تومان کاهش یافته و تصمیم 
گرفته شــد با توجه به عرضه کافی مرغ نظارت 
تشدید شود تا باالتر از ۲0400 به فروش نرسد و 

تعزیرات با واحدهای متخلف برخورد کند.
عسگری سپس گفت: در مورد شیر هم با توجه 
به اینکه قیمت جدید توســط ستاد تنظیم بازار 
کشور ارائه شده، قیمت محصوالت لبنی اصالح 
شد و گالیه هایی از سوی دامداران وجود داشت 
که قیمت های جدید را نمی پذیرفتند اما تکلیف 
شده که شرکتهای لبنی حتی اگر شیر را به قیمت 
گرانتر از دامداران تحویــل می گیرند اما قیمت 
محصوالت لبنی افزایش جدید نداشــته باشد و 
نظارت بر قیمت محصوالت لبنی نیز تشدید می 

شود.

 حل پدیده گردو 
غبار با دانش بومی

علی محمد طهماسبی بیرگانی
️*دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار 
سازمان حفاظت محیط زیست

ماجــرای گــرد و غبار گســترده در 
خوزســتان؛ حاال ماجرایی اســت که نه 
تنها مردم این استان؛ بلکه تمام کشور را 
تحت تاثیر خود قرار داده است. اتفاقی که 
سال هاست باعث شده تا هم مردم و هم 
مسوالن مربوط در همه ارگان ها نسبت 
به آن حساس شوند و برای هرچه کمتر 

شدن آن تالش کنند.
تالش ها هم در ســال های اخیر نتایج 
خوبی به دنبال داشــته و عاملی شده تا 
حاال بگوییم سال گذشــته؛ سال کمتر 
شــدن غبار در منطقه بوده که این کمتر 
شــدن هرچند با کمک طبیعت رخ داده 
اما تاثیرش هم محســوس بوده است. ما 
درحالی از مناطــق درگیر در پدیده گرد 
و غبار در خوزســتان و سیستان صحبت 
می کنیم که عالوه بر این دو منطقه؛ ۲۳ 
استان دیگر کشورمان هم درگیر پدیده 
گرد و غبار هستند که در این میان ریگان 
در کرمان و جاسک در هرمزگان حتی از 
وضعیت سخت تری به نسبت خوزستان 
و سیستان هم برخوردارند. اما از آنجایی 
که حساســیت های مردم محلی و سایر 
فعاالن نســبت به این مناطق کمتر بوده 
نامشــان هم کمتر در اذهــان عمومی 
شنیده شده است. با این وجود تالش ها 
در ســال های اخیــر از هر نظر بســیار 
جدی تر از گذشــته اســت و مجموعا از 
سال ۹۶ تا ۹۹، ۳۷0 میلیون یورو اعتبار 

به این بخش اختصاص داده شده است.
این میزان درحالــی اختصاص یافته 
که در هیــچ دولتی این موضــوع تا این 
حد مورد توجه نبــوده و حتی در دولت 
نخســت اقای روحانی هــم پیگیری ها 
از صندوق توســعه ملی بــرای این امر 
جدی نبود و نتوانســتند بــرای گرفتن 
اعتبار موافقت بگیرند اما درحال حاضر 
وضعیت بسیار بهتر از گذشته است. نکته 
دیگری که در این ســال ها اما دست ما را 
بســته؛ نگاه محدود و غیر عمیق برخی 
از مســیوالن و مدیران در اســتان های 
مختلف اســت که نمونه اش را در کاشت 
درختان غیرهمسان با محیط در برخی 
از مناطق خوزستان شاهد بودیم. اتفاقی 
که باعث شد عالوه بر هزینه گزاف؛ چون 
این درختان با محیط همســان نبودند 
نتوانند تاثیر چندانــی در کاهش گرد و 
غبار داشته باشــند. بعضی از همکاران 
در دســتگاه های مختلــف نمی توانند 

فکرشان را عوض کنند.
میگوییم در مناطقی با شــوری خاک 
باال که محل برخاســت گرد و غبار است 
و بوته زار است نباید درخت با گونه هایی 
غیربومیکاشــت. تغییر نگاه کار ساده ای 
نیست. ســازمان حفاظت محیط زیست 
دســتگاه اجرایی نیست. ســازمان های 
دیگر باید همراهی کنند که در بسیاری 
از مــوارد این اتفاق نیفتــاده. هرچند ما 
خواستار پاسخگویی ماهانه و هفتگی از 
آنها هستیم و سال های قبل پاسخگویی 
هم کم بود اما حاال وضع بهتر شــده. این 
تغییر نگاه کار دشــواری است و ما برای 
آن زمان زیادی صرف می کنیم تا بتوانیم 
افراد گوناگــون را قانع کنیــم. عالوه بر 
اینها همچنــان چالش های بســیاری 
با وزارت جهاد کشــاورزی و ســازمان 
جنگل ها وجــود دارد و البتــه برخی از 
مواقع مشــکالتی بــا وزارت نیرو هم در 
میان بوده اما درنهایت برای مهار پدیده 
گرد و غبار همــه ارگان هــا باید کمک 
کنند و البته مردم هم بدانند که ما در چه 
اقلیمی زندگی می کنیــم. رهایی کامل 
از این پدیده هرگــز ممکن نخواهد بود و 
یکی از اصلی ترین راه هایی که می تواند 
وضع گرد و غبار را آرام تر کند اســتفاده 
از دانش بومی و محلــی درکنار پذیرش 
اقلیم اســت. بایــد بدانیم در گذشــته 
بومی هــا از چه راه هایی بــرای مهار این 
پدیده اســتفاده می کردند و آنها را احیا 
کنیم و درکنــار این موارد هــم یادمان 
باشد همراهی ســازمان ها؛ تغییر ایده ها 
قدیمی و اســتفاده از دانش های به روز تا 
چه میزان می تواند در این زمینه راهگشا 

باشد.

 گفت و گوی اقتصاد پویا با مهندس نقاشي-دبیراجرایي فدراسیون صنایع غذایي بخش کشاورزي ایران

دالالن باید مالیات دهند نه کشاورزان 
خبرخبر

از ابتدای هفته جاری تاکنــون ، بازار خودرو با پدیده 
پیشــی گرفتن فروشــندگان از خریداران مواجه بوده 

است.
در ماه های گذشته، همواره در بازار تعداد خریداران 
بســیار فراوان بود به طوری که فروشندگان و دالالن به 
امید افزایش قیمت هــا معموال خودروهــا را به صورت 

قطره چکانی عرضه می کردند.
چند هفته ای است که تحت تاثیر کاهش نرخ ارز، بازار خودرو با رکود عمیقی فرو رفته و روزهای خود دالالن 
برای سودهای بادآورده به پایان رسیده به طوری که هر روز شــاهدند که فاصله قیمتی محصوالت در بازار آزاد با 

کارخانه کمتر و کمتر می شود.
نوسانات نرخ ارز سبب شــده تا فاصله قیمتی برخی خودروهای داخلی پرمصرف با قیمت کارخانه ای به ۵ تا 
1۵ میلیون تومان برسد که نشان دهنده پایان دوران سودهای بادآورده برای عده ای سودجو در بازار است که ماه 
های متمادی حاکمیت بازار را در دست داشتند. در واقع پایان امپراتوری دالالن در بازار خودرو آغاز شده است و 
چاره ای جز قبول این شرایط ندارند.با توجه تعطیلی رسمی اصناف، آگهی فروش خودرو در دنیای مجازی بسیار 
بیشتر از هفته های قبل شده و تقریبا کمتر معامله ای انجام می شــود زیرا خریداران واقعی انتظار کاهش بیشتر 
قیمت ها و بازگشــت به نرخ های واقعی را دارند.اکنون شــرایط به گونه ای پیش رفته که به اصطالح »ماشــین 
هست اما مشتری نیست«.یک کارشــناس بازار خودرو به خبرآنالین گفت:  در ۲ هفته گذشته سکوت خاصی بر 
بازار خودرو حاکم بود و بازار خودرو به اصطالح به خواب خرگوشی فرورفته است.کاظم محمدی نیکخواه تاکید 

کرد: اکنون هیچ معامله ای انجام نمی شود.
وی درباره ادامه دار بودن رکود عمیق بازار خودرو گفت: بله این شرایط ادامه دار خواهد بود.محمدی نیکخواه 
درباره برخی اظهارات در مورد آزادسازی واردات خودرو و تاثیر آن بر کاهش قیمت خودروهای خارجی در بازار 
توضیح داد: هر از چندی چنین ســخنانی بیان می شود و بد هم نیســت اما باید گفت؛ وقتی در این شرایط پول 
برای واردات دارو نداریم چگونه می توان خودرو وارد کرد. البته عده ای بیــان می کنند که واردات خودرو بدون 
انتقال ارز امکان پذیر شود، اگر این امکان فراهم باشــد به تامین مایحتاج عمومی اختصاص می یابد و خودروی 
خارجی در اولویت نخواهد بود. وی تاکید کرد: خودرو در کشــور ما تبدیل به کاالیی سرمایه ای شده در حالی که 
خودرو در اصل کاالیی مصرفی است.این کارشناس بازار خودرو ادامه داد: نه دولت در این مورد الیحه و دستوری 
صادر کرده و نه درمجلس به این موضوع پرداخته شــده و هر از چندی این مســاله بیان می شود و نظرات خود را 
بیان می کنند. هرچند اگر واردات اتفاق بیافتد می تواند سبب تاثیرات مثبتی نظیر ایجاد رقابت شود.وی درباره 
حباب قیمتی خودروهای خارجی اظهار کرد: اگر مبنای قیمت ها را بر اساس ارز در نظر بگیرید و نرخ واقعی دالر 
را احتســاب کنید، می توان قیمت بســیاری از محصوالت و کاالهای خارجی و حباب آنها را حساب کرد. قیمت 
واقعی ارز مشخص نیست و با نرخ های کاذب و با حباب عرضه می شــود بنابراین وقتی به نرخ ۳1 هزار تومان می 
رســد، حباب دارد و اکنون به ۲4 هزار تومان کاهش می یابد، نشان می دهد حدود ۲0 تا ۲۵ درصد حباب قیمت 
وجود دارد بنابراین قیمت خودرو هم به دلیل وابســتگی به نرخ ارز به همان نســبت کاهش می یابد.وی درباره 
میزان حباب قیمتی خودروهای داخلی توضیــح داد: با وجود اینکه در بازار معامله ای انجام نمی شــود، عرضه 
خودرو در کف بازار بسیار زیاد است و شــاید بتوان گفت به اندازه مصرف یک سال کشور) در صورت تولید نشدن 
در خودروســازی(، در خانه ها و پارکینگ ها، خودرو وجود دارد.وی افزود: این شرایط سبب شده تا عرضه باشد و 
در مقابل تقاضایی وجود نداشته باشد. در بازار آزاد هنوز شاهد ۶0 تا ۷0 درصد حباب قیمت خودروهای داخلی 
در بازار آزاد هســتیم.البته حباب قیمتی بعضی از خودروها در بازار آزاد نسبت به کارخانه حدود 100 درصد هم 

می شود.

معاون درمان ســتاد کرونا اســتان تهران با اشاره به اینکه 
بیشــترین موضوع تاثیرگذار در آمار کرونا، تجمعات کوچک 
خصوصی است، گفت: البته ترددها و شــلوغی وسایل نقلیه 
عمومی هم در این روند بی اثر نیست و شــناور شدن ساعات 
کاری کارمندان پیشــنهاد بســیار خوبــی در جهت کنترل 

شلوغی وسایل نقلیه عمومی و ترددها است.
نادر توکلی در گفت وگو با ایســنا، درباره ارزیابی روند اجرای محدودیت های کرونایی در استان تهران، 
گفت: تاکنون روند مناسبی طی شده است، اما در ســاعات صبح همچنان مشکالتی وجود دارد؛ اما از بعد 
از ظهر به بعد محدودیت ها به خوبی اعمال می شــود. در صورت ادامه دار شــدن این روند قطعا توفیقات 

بیشتری به دست خواهیم آورد.
وی افزود: همین که مشــاغل و کســب و کارهای غیرضروری تعطیل شــدند و محدودیت های تردد 
شبانه نیز اعمال شده اســت و آنچه در تهران رصد می کنیم، شرایط خوب اعمال محدودیت ها است. البته 
فراموش نکنیم بخش عمده دســتیابی به اهدافمان در کاهش آمار بیماری بــه همراهی مردم در محافل 

خصوصی و جمع های کوچک تر بازمی گردد.
معاون درمان ستاد کرونا استان تهران، با اشاره به شلوغی وسایل نقلیه عمومی بویژه همزمان با ساعت 
تعطیلی کارمندان، تصریح کرد: بر اساس بررســی های صورت گرفته در جهان که با کشور ما هم مطابقت 
دارد، بیشــترین موضوع تاثیرگذار در آمار، تجمعات کوچک خصوصی است. البته مابقی عوامل هم موثر 
هستند اما اگر بخواهیم ترددها به شکل کامل کنترل شــوند باید محدودیت های سخت تری اعمال کرد 
که این موضوع هم تبعات اقتصادی خود را دارد. درکل به نظر می رسد محدودیت های جدید روند مثبتی 

دارند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع شــناور شدن ســاعات کاری کارمندان پیشنهاد بســیار خوبی در جهت 
کنترل شلوغی وسایل نقلیه عمومی و ترددها اســت، اظهار کرد: زمانی که مرحله به مرحله افراد در محل 
کار حاضر شــوند، به کنترل تردد کمک می کند. اکنون در رفت و آمد صبحگاهی تغییری ایجاد نشده زیرا 
کسبه و بازاری ها که مشاغلشان تعطیل شده عموما ساعت ۹ یا 10 صبح مغازه ها را باز می کردند که اکنون 
هم تعطیل هســتند؛ بنابراین تغییری در لود ترافیک صبحگاهی نداشتیم و شــناور کردن ساعت کار تا 

حدی شرایط را بهتر می کند.
وی درخصوص طرح محله محور مقابله با کرونا، بیان کرد: فرایندهای اجرایی طرح در استان تهران به 
تازگی آغاز شده است. البته پیش از این در مناطق تحت پوشش دانشگاه ایران تاحدودی اجرا شده بود و به 
نظر می رسد طرح بسیار کمک کننده است. این طرح شامل شامل سه بخش نظارتی، حمایتی و مراقبتی 
است که بخش حمایتی از همه مهم تر اســت تا پس از بیماریابی بتوانیم بیمار را تحت رسیدگی و حمایت 

قرار دهیم و فرایند قرنطینه و جداسازی او را آغاز کنیم.
توکلی با بیان اینکه در استان تهران 10۵ بیمارستان در حال خدمت رسانی به مبتالیان کرونا هستند، 
افزود: خوشــبختانه در این یک هفته که از آغــاز محدودیت ها می گذرد، روند مراجعه به بیمارســتان ها 

افزایشی نبوده و تقریبا روند ثابتی داشته است.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به سرد شــدن هوا روند ابتال به ویروس آنفلوآنزا آغاز شده است 
یا خیر؟، گفت: تاحدی می توان میان کرونا و آنفلوآنزا تفاوت قائل شد؛ چون عالئم انفلوانزا شروع حادتری 
دارد که این موضوع برخالف آغاز بیماری کرونا اســت. نگرانی فعلی ما همزمان شــدن بــروز آنفلوآنزا و 
کرونا اســت. در هر حال همچنان خواهش ما از مردم رعایت پروتکل های بهداشــتی اســت تا به موازات 

محدودیت ها بتوانیم با ویروس کرونا مقابله کنیم.

ریزش قیمت ها ادامه دارد
سکوت سنگین در بازار خودرو 

معاون درمان ستاد کرونا استان تهران اعالم کرد
جوالن کرونا در دورهمی ها

دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا:
 طرح هوشمند محدودیت ها 
تا ریشه کنی کرونا ادامه دارد

دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ســتاد ملــی مقابله با کرونا، طرح هوشــمند 
محدودیت ها که از اول آذرماه به مدت دوهفته ادامــه دارد را پویا توصیف کرد و گفت: این طرح 
تا ریشه کن شدن بیماری کرونا ادامه دارد.حسین قاســمی در گفت وگو با ایرنا در پاسخ به این 
پرسش که آیا غیر از طرح اجرای هوشــمند محدودیت های دو هفته ای طرح های دیگری هم 
به موازات آن اجرا می شــود؟ گفت: برنامه ای با ۷ محور در ســتاد ملی مدیریت بیماری کرونا 
طراحی شده که در واقع طرح محدودیت ها، محور ششم آن است.دبیر کمیته امنیتی، اجتماعی 
و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا اضافه کرد: همچنین مدت اجرای این طرح دو هفته ای نبوده 
و به صورت پویا تا ریشه کن شدن بیماری ادامه خواهد داشت. طرح محله محور هم توسط بسیج 
مردمی در کنار این طرح در حال اجرا است.قاسمی سپس با اشــاره به میزان موفقیت اجرای 

این طرح، گفت: هر طرحی در رابطه با کنترل بیماری کرونا دســت کم نیازمند ۲ هفته زمان 
برای ارزیابی است اما برآوردهای اولیه حکایت از همراهی و همکاری همه بخش ها در اجرای این 
طرح دارد.عضو کمیته امنیتی، اجتماعی و انتظامی ستاد ملی مقابله با کرونا، درباره نحوه تردد 
افرادی که محل سکونتشان یک شهر و محل اشتغالشان شهری دیگر است، ادامه داد: استفاده 
از خودروهای شخصی برای این افراد امکان پذیر نیســت و تنها در موارد ضروری اقدام خواهد 
شــد.وی تاکید کرد: برای کنترل بیماری الزم است به محدودیت ها پایبند باشیم هرچند این 
کار دشواری است اما ریشه کردن کردن این بیماری چاره ای جز همراهی و همکاری همه افراد 
و نهادها ندارد.الزامی بودن همراه داشتن کارت شناسایی در حمل نقل بین شهریقاسمی درباره 
موفقیت اجرای بخشهای دیگر این طرح چون قرنطینه، محله محوری و همراه داشتن کارت 
شناسایی معتبر، گفت: قرنطینه و سایر موارد ذکر شده در طرح دیده شده است اما ممکن است 
برای کنترل بیماری مواردی که الزم باشد در آینده پیش بینی، اعالم و اجرا شود. در حوزه حمل 
نقل بین شهری هم اکنون همراه داشتن کارت ملی و یا کارت معتبر مثل گواهینامه الزامی است.

قاسمی در پاسخ به این پرســش که آیا برای تردد افراد مبتال به کرونا مجازاتی در نظر 
گرفته شده و برای سیستم های حمل و نقلی که این افراد را جابجا کنند چه تدبیر و تنبیهی 

اندیشیده شده است، گفت: برای آنها نیز جریمه های سنگین پیش بینی شده است. ضمن 
اینکه در حال حاضر راه آهن و هواپیمایی متصل به ســامانه های وزارت بهداشــت شده و 

چنانچه افراد تست مثبت قصد تردد داشته باشند به آنها بلیت فروخته نمی شود.
وی با بیان اینکه دستورالعملی در رابطه با بحث مشارکت مردم و بهره مندی از ظرفیت 
سمن ها، خیرین مســاجد تهیه شــده و مراحل نهایی ویرایش را طی می کند، گفت: این 

دستورالعمل به زودی پس از تصویب و اطالع رسانی به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
قاسمی درباره نحوه برخورد با کسبه های خاطی و کنترل منع تردد از ساعت ۹ شب تا 4 
صبح، گفت: کسبه ها در صورت عدم رعایت محدودیت های اعمال شده به منظور حفاظت 
از جان هموطنان برابر ضمانت اجرایی پیش بینی شــده جریمه و پلمب می شوند. تردد از 

ساعت ۹ تا 4 نیز توسط دوربین ها و نیروهای گشتی کنترل و جریمه ها صادر می شود.
به گزارش ایرنا، اجرای طرح دو هفته ای هوشمند محدودیت ها از اول آذرماه در سراسر 
کشور آغاز شده است. براساس این طرح شــهرها به سه منطقه قرمز، نارنجی و زرد تقسیم 
بندی شده اند که تردد از شهری به شــهر دیگر امکان پذیر نیست. همچنین براساس این 

طرح تردد از ساعت ۹ شب تا 4 صبح ممنوع است.

شریعتمداری در نامه ای به مقام معظم رهبری:

برنامه ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی تقدیم رئیس جمهوری می شود
وزیر کار در نامه ای به مقام معظم رهبری نوشت: برنامه ایجاد نظام متمرکز تأمین 

اجتماعی با بهره گیری از دانش متخصصان تدوین و تقدیم رئیس جمهوری می شود.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نامه ای به محضر حضرت 

آیت اهلل العظمی خامنه ای )مد ظله العالی(، رهبر معظم انقالب اسالمی نوشت:
محضر مبارک حضرت آیت اهلل العظمی خامنه ای )مدظله العالی(

رهبر معظم انقالب اسالمی
سالم علیکم

پیرو اوامر حکمیانه حضرت عالــی در دیدار با اعضای شــورای عالی هماهنگی 
اقتصادی، در خصوص »ضرورت حمایت از قشــر های ضعیف » و بــا توجه به اینکه 

یکی از مهمترین ماموریت های وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اســت، به حضرت 
مســتطاب عالی اطمینان می دهم که همراه با همکارانم با تالشــی مضاعف نسبت 
به تحقق دســتورات اخیر اهتمام کامل به عمل خواهد آمد.برنامه عمل به فرمایش 
حضرت عالی در خصوص » ایجاد نظام متمرکز تأمین اجتماعی برای آحاد مردم » با 
بهره گیری از دانش کارشناسان، متخصصین و شرکای اجتماعی و با استفاده از ظرفیت 
قانون ارزشمند ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، با جدیت پیگیری، تدوین 
و به فوریت تقدیم رئیس محترم جمهوری خواهد شد.در خصوص »ایجاد پایگاه ملی 
ایرانیان با اتصاِل پایگاه های مختلف اطالعاتی به یکدیگر« نیز ضمن تشــکر از توجه 
ارزشــمند شــما به اهمیت این پایگاه مهم، اطمینان می دهد استقرار کامل، تثبیت 

و تکامل آن با اهتمام دو چندان پیگیری می شود.خوشبختانه اقدامات بسیار موثری 
برای ایجاد و تقویت این پایگاه در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال های اخیر 
انجام شده است که با تکیه به توصیه حکمیانه و حمایت حضرت عالی در این مورد و با 
همکاری سایر دستگاه های اجرایی این پایگاه در جایگاه واقعی خود قرار خواهد گرفت.

همچنین، به استحضار می رساند حسب تأکید پیشــین آن رهبر فرزانه در خصوص 
تخصیص بیمه بیکاری به افرادی که از کرونا بیکار شده و بعضا بیمه بیکاری هم ندارند، 
الیحه مربوط به پرداخت حقوق بیکاری صاحبان کسب و کار های آسیب دیده از کرونا 
تهیه و برای تصویب به هیات دولت تقدیم شده است.ضمن آرزوی طول عمر با عزت، 

سالمتی آن رهبر حکیم را از درگاه حضرت حق مسئلت دارم.
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بانک و بیمه
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

رئیس کل بیمه مرکزی از تمبر یادبود هفتمین سالگرد تاسیس بیمه 
ســرمد رونمایی کرد.مراســم رونمایی از تمبر یادبود هفتمین سالگرد 
تاسیس بیمه ســرمد که با نماد کرونا منتشر شده اســت، با حضور دکتر 
غالمرضا ســلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی، دکتر مجتبی کاتب رئیس 
هیات مدیره و مهنــدس مهدی مهدوی مدیرعامل بیمه ســرمد برگزار 

شد.»امیدوارم سالروز تاسیس بیمه سرمد، برای ملت ایران از منظر بیمه ای 
با برکت باشد«، این جمله ای بود که دکتر سلیمانی پس از رونمایی از تمبر 
یادبود تاسیس بیمه سرمد برای سرمدی ها نوشت.هم چنین در این مراسم 
از خدمت جدید بیمه سرمد در حوزه باشگاه مشتریان وی آی پی و نیز کتاب 
»انقالب فناوری در صنعت بیمــه« ترجمه و تالیف مجتبی کاتب، رئیس 

هیات مدیره بیمه سرمد نیز رونمایی شد.رئیس کل بیمه مرکزی در این 
مراسم گفت: اگر بتوانید برای مشتریان ویژه بیمه ســرمد که در باشگاه 
مشتریان شما عضو هستند، خدمات منحصر به فردی را در نظر بگیرید که 
به محض تماس با مرکز 1۵1۶ سرمد، این خدمات را به آنان ارائه کنید، کار 

باارزشی است که می تواند به رشد شما بهتر کمک کند.

رونمایی از تمبر یادبود هفتمین سالگرد تاسیس بیمه سرمد با حضور رئیس کل بیمه مرکزی

انتصابات در بیمه میهن
انتصابات در بیمه میهنمدیرعامل شرکت بیمه میهن 
با صدور احکامی، مشــاور عالی مدیرعامل و مدیران واحد 

مدیریت ریسک و شعب مشهد و بجنورد را منصوب کرد.
به گزارش اقتصــاد و بیمه ، رضا مصطفــوی با صدور 
احکامی علی صادقخانی، سیدمجتبی کریمی، عباسعلی 
تقی پور و سیدصادق طباطبایی شــهرآباد را به ترتیب به 
عنوان سرپرست واحد مدیریت ریسک و تطبیق مقررات، 
مشاور عالی مدیرعامل، سرپرست شعبه مشهد و سرپرست 

شعبه بجنورد منصوب کرد.

رونق کسب و کار اشخاص حقیقی 
)ویژه اصناف( با تسهیالت افق موسسه 

اعتباری ملل
در راستای کسب رضایت مشتریان، طرح تسهیالتی 
افق اشــخاص حقیقی )ویژه اصناف( در موسسه اعتباری 
ملل اجرایی مــی گردد.به گزارش پرســون، اشــخاص 
حقیقی می تواننــد برای رونق کســب و کار خود در قالب 
طرح افق تسهیالت دریافت نمایند.متقاضیان محترم می 
توانند در قالب طرح تسهیالتی افق اشخاص حقیقی )ویژه 
اصناف( جهت تامین سرمایه در گردش، تعمیر و باسازی 
محل فعالیت و تامین سرمایه ثابت )خرید ماشین آالت و 
تجهیزات( از تســهیالت موسســه اعتباری ملل استفاده 
نمایند.جهت کســب اطالعات بیشــتر به شعب موسسه 

اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه فرمایید.

کارکنان بیمه آسیا خون خود را 
اهدا کردند

همزمان با میالد امام حسن عسکری )ع( و گرامیداشت هفته 
بسیج، مدیران و کارکنان بیمه آســیا در جهت کمک به بیماران 
نیازمند، خون خود را اهدا کردند.به گزارش روابط عمومی بیمه 
آسیا، مدیران و کارکنان بیمه آســیا با توجه به وضعیت بحرانی 
شــیوع ویروس کرونا و فراخوان ســازمان انتقال خون، مبنی بر 
کاهش شــدید ذخایر خونی، با هدف ترویج فرهنــگ ایثار و در 
راستای مسئولیت اجتماعی و گســترش فرهنگ اهدای خون 
و کمک به بیماران نیازمند با اهــدای 1۷0 واحد خون، در این امر 
خداپسندانه مشارکت کردند.گفتنی است، اکیپ سازمان انتقال 
خون به مدت دو روز در ســاختمان مرکزی بیمه آســیا استقرار 
یافت و کارکنان واحدهای ستادی و شعب این شرکت در تهران، 
با رعایت کامل پرتکل های بهداشتی و فاصله اجتماعی، در این امر 

خیرخواهانه شرکت کردند.

باجه بیمه نوین در بروجرد 
آغاز به کار می کند

باجه بیمه نوین در شــهر بروجرد از روز شنبه ۸ آذر ماه 
آماده خدمت رسانی به شهروندان این شهرستان است.

به گزارش روابط عمومی و بین الملل شرکت بیمه نوین، باجه 
بیمه ای این شرکت از روز شنبه ۸ آذر ماه سال جاری با هدف ارائه 
خدمات جامع و افزایش کیفیت و ســرعت در خدمت رسانی به 
بیمه گذاران و مشتریان در شهر بروجرد آغاز به کار می کند.از این 
پس شهروندان شهرستان بروجرد جهت دریافت انواع خدمات 
بیمه ای از شــرکت بیمه نوین می توانند به آدرس میدان شهدا، 
ابتدای خیابان تختی، بانک اقتصاد نوین شعبه بروجرد مراجعه 
کنند.یادآور می شــود در حال حاضر شرکت بیمه نوین از طریق 
41 شعبه و 14 باجه فعال و شبکه گسترده ای از نمایندگان خود 
در سراســر کشــور انواع خدمات بیمه ای را به هم وطنان گرامی 
ارائه می کند و باجه بروجرد در کنار شعبه خرم آباد دومین مرکز 
خدمت رسانی این شــرکت در استان لرســتان با هدف ارتقای 
کیفیت پشتیبانی و تسریع خدمت رسانی به مشتریان گرامی در 

این بخش از کشور آغاز به کار می کند.

خدمت رسانی بانک ملی ایران به 
مدافعان سالمت در هفته بسیج

بانک ملی ایران با استقرار دو میز خدمت در بیمارستان 
شــهدای تجریش و لقمان، ضمن گرامیداشت هفته بسیج 
از خدمات مدافعان سالمت نیز تقدیر کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک ملی ایران، طی هماهنگــی صورت گرفته با 
بســیج وزارتخانه ها، میز خدمت پایگاه مقاومت ثاراهلل اداره 
امور شــعب شــمال تهران بانک در کنار میز خدمت سایر 
ارگان ها و وزارت خانه ها به منظور ارائه انواع خدمات بانکی 
به مدافعان سالمت در بیمارســتان شهدای تجریش برقرار 
شد.اصالن کریمی مدیر امور شــعب تهران بانک ملی ایران 
نیز در مراسمی ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی کادر 
درمانی این بیمارستان و تمام حافظان سالمت کشور برای 
آنان توفیقات روز افزون از خداوند متعال مسألت و اظهار کرد: 
کارکنان بانک ملی ایران سربازان خط مقدم جنگ اقتصادی 
و دوشادوش مدافعان سالمت کشور در این روزهای سخت 
هستند.پایگاه مقاومت شــهید کیایی نژاد اداره امور شعب 
غرب تهران بانک ملی ایران نیز میز خدمت خود را در محل 
بیمارستان لقمان حکیم تهران مستقر کرد.همچنین مراسم 
گرامیداشــت یاد و خاطره امیرمحمد انیســی از همکاران 
مجاهد بانک در اداره امور شعب شمال تهران با حضور اصالن 
کریمی مدیر امور شعب تهران ، نادر اکبری وند رییس اداره 
کل روابط عمومی و علی خســروی رییس اداره امور شعب 
شمال تهران بانک برگزار شــد.مدیر امور شعب تهران بانک 
ملی ایران در این مراسم با اشــاره به آغاز هفته بسیج گفت: 
همکاران ما در بانک ملی ایران سربازان راه خدمت رسانی به 
مردم عزیز و مجاهدان جنگ اقتصادی در شــرایط کنونی و 
همکاران بسیجی پیشــرو در عرصه خدمت و در صف مقدم 

جهاد اکبر هستند.

پیام تبریک مدیرعامل بانک سپه 
به مناسبت هفته بسیج

محمدکاظم چقــازردی مدیرعامل بانک ســپه باصدور 
پیامی هفته بسیج رابه این عزیزان تبریک گفت. پایگاه اطالع 
رسانی بانک سپه:محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه 
با صدور پیامی هفته بســیج را تبریک گفت.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک سپه متن کامل پیام مدیرعامل بانک سپه به 
شرح ذیل است:پنجم آذر ماه یادآور تبلور یکی از متعالی ترین 
اندیشه های بنیانگذار جمهوری اسالمی ، امام راحل رضوان 
اهلل تعالی علیه است . تولد یکی از مردم نهاد ترین تشکلهایی 
که برکات حضور آن طی تمــام دوران  پس از پیروزی انقالب 
اســالمی و در جای جای میهن اســالمی چه در دوران دفاع 
مقدس جنگ و چه پــس از آن بویژه در شــرایط کنونی که 
کشــورعزیزمان درگیر بلیه و بیماری کرونا اســت به خوبی 
نمایان اســت .پنجم آذر یاداور تولد بسیج این شجره طیبه و 
درخت تناور و پر ثمری است که بنا بر فرموده امام راحل شکوفه 
های آن بوی بهار وصل و حدیث عشق می دهد.ضمن تبریک 
فرخنده سالروز تاسیس بسیج ، از خداوند سبحان برای همه 
عزیزان بسیجی و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران سالمتی 

و توفیقات روز افزون را مسئلت دارم.
 محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه

پیام تسلیت مدیرعامل توسعه تعاون 
به مناسبت درگذشت جناب آقای 

کیومرث زندیه   
حجت اله مهدیان به مناســبت درگذشــت جنــاب آقای 
کیومرث زندیه، مدیر سابق شعب بانک توســعه تعاون استان 

همدان پیام تسلیتی صادر کرد.
انا هلل و انا الیه راجعون

ای ساربان آهسته ران کارام جانم می رود
و آندل که با خود داشتم با دل ستانم می رود
در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن

من خود به چشم خویشتن دیدم که جانم می رود
خداوندا ما را در مصیبت ها و آالم، صبر و توان مرحمت فرما 
چه آنکه گسستن رشــته های مودت و انس و جدایی از یاران و 

همراهان به غایت دشوار است و ناگوار.
ایام هجر را گذراندیم و زنده ایم

ما را به سخت جانی خود این گمان نبود
خبری واصل شــد که جانمان را به چنگال اندوهی سترگ 
سپرد، علیرغم اطالع از ســبقه بیماری همکار گران قدرم آقای 
کیومرث زندیه که به چند سال پیش ازاین بازمی گردد، دریافت 
خبر درگذشت او، من و ســایر همکاران بانک توسعه تعاون را به 
سوگی غیرمنتظره و عمیق فروبرد. این حیرانی و سر در گریبانی 
از آن حیث بود که حتی در این ســال ها و در اوج دشــواری های 
بیماری صعب العــالج خویش، جبهه همــت را وا ننهاد و چون 
گذشته در کنار ســایر همکارانش غیورانه و صمیمانه به تالش 
و کوشش در کشــاکش خدمت به اهداف بانک توسعه تعاون در 
مسیر تحقق آبادانی و توسعه ایران اســالمی مشغول بود. برادر 
عزیزمان مرحوم کیومرث زندیه، شــخصیتی متدین، خدوم، 
پرتالش، امین و مهربان بود که مســئولیت پذیری، خالقیت و 
حساسیت بر اصول شغلی در نظام بانکی را با شور و شفقت خدمت 
به هم میهنان خود به خوبی درآمیخته بود. دوران مسئولیت او در 
تصدی پست مدیریت بانک توسعه تعاون استان همدان در زمره 
روزهای پرشکوه، ثمربخش و قرین با سودمندی و موفقیت های 

درخور تقدیر رقم خورد.
یاد او که اکنون در میان ما نیست تا همیشه با ماست و تحقیقاً 
تصویر عزم، اراده و لبخنــد او در قلب های اندوهگین ما ماندگار 
خواهد بود. این جانب متاثرانه و غمگینانه، اندوه درگذشت او را 
اوالً به محضر خانواده ارجمند ایشان و سپس به کلیه همکاران 
عزیزم در سراسر کشــور خاصه کارکنان گرامی استان همدان 
تســلیت و تعزیت عرض نموده و خاشــعانه از پروردگار بزرگ 
درخواست می کنم که از جانب کرامت بی انتهای خویش ما را در 
صبر بر این فراق، طاقتی مضاعــف مرحمت فرماید. روح پاکش 

هم نشین اولیا و متقین باد.
حجت اهلل مهدیان

درخواست و اعطای کارت 
اعتباری ارزان قیمت بانک 

پاسارگاد از طریق برنامه ویپاد
»کارت اعتباری ارزان قیمت بانک پاسارگاد« با هدف تکمیل 
و توسعه طرح »تســهیالت ارزان قیمت« و همچنین بهره مندی 
هر چه بیشتر گروه مشــتریان حقیقی از تســهیالت این بانک، 
طراحی و ارائه شده است.به گزارش روابط عمومی بانک پاسارگاد، 
طرح کارت اعتباری ارزان قیمت، بر مبنای نتیجه اعتبارســنجی 
مشــتریان محترم و در راســتای تالش در جهت گسترش هرچه 
بیشتر ســطح مراودات ایشان با بانک طراحی شــده است. در این 
طرح بر اساس امتیاز ســپرده های مشمول مشتریان، تسهیالتی 
در قالب عقد مرابحــه و از طریق ابزار کارت اعتبــاری به آنان اعطا 
می شود؛ به نحوی که امکان تعیین فاکتورهای »مبلغ تسهیالت« 
و »مدت و مبلغ سپرده گذاری« نیز برای مشتریان فراهم است.بر 
اســاس این خبر، در این طرح ضمن ارج نهادن به مراوده مشتریان 
گرامی با بانک، کسانی که دارای ســپرده قرض  الحسنه جاری و یا 
سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی هستند، می توانند از این 
تسهیالت بهره مند شــوند.اعطای کارت اعتباری ارزان قیمت بر 
مبنای امتیازهای کسب شــده توسط مشــتری، حداقل به مدت 
۳ماه پس از ثبت درخواست ایشان از طریق اپلیکیشن ویپاد انجام 
خواهد شــد. ازاین رو متقاضیان ضمن نصب ایــن برنامه از طریق 
www. کافه بازار، سایت بانک پاسارگاد و یا سایت ویپاد به نشانی

wepod.ir )برای سیستم عامل اندروید و یا نسخه وب برای کلیه 

سیستم عامل ها( می توانند پس از طی مراحل احراز هویت، نسبت 
به ثبت نام و درخواست کارت اعتباری به صورت غیرحضوری اقدام 
کنند. گفتنی است هم میهنان گرامی برای کسب اطالعات بیشتر 
می توانند به صفحه مربوط به »کارت اعتبــاری ارزان قیمت« در 
سایت بانک پاسارگاد به آدرس www.bpi.ir/icc مراجعه کرده 
و یا با مرکز مشاوره و اطالع رسانی به شماره  تماس۸۲۸۹0 تماس 

حاصل نمایند.

خبر خبر

معاون وزیر امور اقتصــادی و دارایی از 
زحمات و تالش های مدیــران و کارکنان 
بانک ملت بابت عملکرد هفت ماهه امسال 

قدردانی کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی بانک 
ملت، دکتر عبــاس معمارنــژاد در دیدار 
با مدیرعامل و اعضای هیــات مدیره این 
بانک با اشاره به شناســایی بیش از هفت 
هزار میلیارد تومان ســود خالص از سوی 
بانک ملت در هفت ماهــه، این عملکرد را 
مورد ستایش قرار داد و از زحمات اعضای 
هیات مدیره، مدیران و کارکنان این بانک 

سپاسگزاری کرد.
وی با اشــاره به موضوع فراگیری مالی 
که از ســوی مرکز تحقیقات و تحول بانک 
ملت در حال پیگیری است، تاکید کرد که 
این موضوع در کشــورهایG۲0 در حال 
انجام است و در کشور ما هم باید به سرعت 

عملیاتی شود.
معاون وزیــر اقتصاد با بیــان این نکته 
که یکی از مهم ترین ابزارها در این زمینه، 
بانکداری دیجیتال و خدمات ارائه شده از 
طریق آن اســت، بر ضرورت افزایش سواد 
مالی مردم تاکید کرد و گفت: بانک ملت به 
عنوان یک بانک خصوصی می تواند برنامه 
هایی را بــرای افزایش ســواد مالی مردم 
در دســتور کار قرار دهد و بدین ترتیب به 

عملیاتی شدن بحث فراگیری مالی کمک 
کند و بر تعــداد مشــتریان و حتی جمع 
آوری پس اندازهای خرد مردم برای به کار 

گرفتن در عرصه تولید، بیفزاید.
دکتر معمارنژاد با اشــاره بــه این نکته 
که فعالیت های ارزی همیشــه به عنوان 
یکی از مزیت های اصلی بانک ملت مطرح 
بوده اســت، از مدیران این بانک خواست تا 
همچنان روی این محور برنامه ریزی های 
الزم را داشته باشند و گزارش عملکرد بانک 

را در این زمینه به وزارت اقتصاد ارائه دهند.
وی در عین حال بانک ملت را پیشــتاز 
در عرصه بانکــداری الکترونیک خواند و 
اظهار امیدواری کرد که با تالش هایی که 
در زمینه اجرایی شدن بانکداری دیجیتال 
در این بانک صورت گرفته است، بانک ملت 
در این حوزه نیز به عنوان بانک پیشرو باقی 

بماند.
دکتر معمارنــژاد همچنین از عملکرد 
کمیته های ریسک، تطبیق و حسابرسی 

داخلی در بانک ملت قدردانی کرد.
دکتر محمد بیگدلی مدیرعامل بانک 
ملت نیــز در ابتدای این جلســه، گزارش 
عملکرد ۷ ماهه این بانک را بسیار مطلوب 
خواند و تاکید کرد که در طول ســه سال 
گذشته، شفاف سازی صورت های مالی در 
تمامی بخش ها در دستور کار قرار داشته 

و بانک موفق شده است که به طور کامل از 
ناترازی مالی خارج شود.

وی همچنیــن از معــاون وزیر اقتصاد 
بابت حضور در بانک ملت قدردانی و اظهار 
امیدواری کرد که این بانــک بتواند در ماه 
های باقیمانده ســال، عملکرد به مراتب 

بهتری را به ثبت برساند.
در این جلسه، محمد تقی صمدی، علی 
رضا لگزایی، بهمن اســکندری و مرتضی 
نجف، اعضای هیات مدیره بانک ملت نیز 
در سخنانی، مواردی را حول محور عملکرد 
بانک ملت در حــوزه های مختلــف ارائه 

کردند.
سید کاظم چاوشــی، مدیر امور مالی 
بانک ملت هم در این مراســم، گزارشــی 
از عملکرد این بانک در ۷ ماه ابتدای ســال 
ارائه کرد و به تشریح عملکرد کمیته های 
مدیریت ریســک، حسابرســی داخلی و 

تطبیق از بدو تاسیس تاکنون پرداخت.
وی با اشاره به ترکیب سپرده های ریالی 

و ارزی، رشــد مطلوب منابع حساب های 
جاری، کاهش قیمت بهره ای و غیربهره ای 
و قیمت تمام شده پول در بانک ملت، افزود: 
سهم از بازار این بانک از مصارف نظام بانکی 
از ۲۵ درصد به ۳۲ درصــد افزایش یافته و 
بانک ملت رتبه نخست را در زمینه مصارف 

به خود اختصاص داده است.
چاوشی به رشد 4۵ درصدی تسهیالت 
اعطایی بانک ملت در ۷ ماهه امسال اشاره 
کرد و ادامــه داد: این درحالی اســت که 
نسبت مطالبات به مصارف بانک با کاهش 
رو به رو شده و فروش امالک و اموال مازاد و 
همچنین سهام این بانک نیز روند صعودی 

داشته است.
وی با اشــاره به بهبود اقــالم کلیدی 
عملکــرد بانک ملت در حوزه ســودآوری 
شــامل خالص تــراز عملیاتــی، خالص 
درآمدکارمزدی، ســود خالص و سود هر 
سهم، اظهار داشــت: بهبود نسبت کفایت 
سرمایه و افزایش ســرمایه نظارتی، عدم 
اضافه برداشــت از منابع بانــک مرکزی و 
حضور مفید در بازار بیــن بانکی، حمایت 
از منافع ســپرده گــذاران و پرداخت ما به 
التفاوت سود قطعی نســبت به سود علی 
الحساب تا ۳.۳ درصد، توســعه و نوآوری 
درمحصوالت و راه اندازی سامانه تسهیالت 
فرابانک برای نخســتین بار در نظام بانکی 

از دیگر دســتاوردهای بانک ملت در سال 
جاری است.

مدیر امور مالی بانک ملت از پیشــرفت 
مطلوب در پروژه نقشه راه تحول دیجیتال 
خبر داد و گفت: افزایش قیمت ســهام در 
۷ ماهه گذشــته، افزایش ۳14 درصدی 
سرمایه در سال ۹۹، تشکیل کمیته جهش 
تولید، ایجــاد کارگروه هــای تخصصی 
تسهیالت خرد، متوسط و کالن، شناسایی 
و احیای شــرکت های تولیدی و آســیب 
شناســی فرآیند تامین مالی فعالیت های 
بخش تولید از دیگر اقدامات بانک در ۷ ماه 

گذشته است.
وی همچنیــن از عملیاتــی کــردن 
بانکداری باز به عنوان یکی از اجزای ســند 
نقشــه بانکداری دیجیتــال و پیگیری، 
ثبت افزایش ســرمایه از محل سود تسعیر 
سال های ۹۷ و ۹۸ ، پیگیری اخذ پذیرش 
و عرضه اولیه ســهام شــرکت های قابل 
واگذاری بانک، تامین مالی و تدوام حمایت 
از واحدهای تولیدی و حمایت از شــرکت 
های دانش بنیــان، پیاده ســازی و بهره 
برداری از فازهای دوم و ســوم ُکربانکینگ 
)CoreBanking(، توســعه فرابانک 
و بانکداری دیجیتــال، طراحی معماری 
مدیریت منابع انسانی هوشمند به عنوان 

برنامه های آتی بانک ملت نام برد.

در دیدار با مدیرعامل و اعضای هیات مدیره صورت گرفت:

 قدردانی معاون وزیر اقتصاد از عملکرد ۷ ماهه بانک ملت

مدیرعامل بانک صادرات ایران گفت: زیرســاخت مورد نیاز 
برای پیشرفت در اقتصاد مقاومتی، افزایش ثروت و تقویت اقتصاد 

درونزا، از مدرسه و آموزش شکل می گیرد.
به گزارش روابط عمومــی بانک صادرات ایــران، حجت اله 
صیدی در مراســم کلنگ زنی احداث دبیرســتان 1۲ کالسه 
ســپهبد شــهید حاج قاسم ســلیمانی در روســتای خیرآباد 
نسیم شــهر که با حضور ســردار احمد ذوالقدر، فرمانده سپاه 
حضرت سیدالشهدا )ع( اســتان تهران، حسن نوروزی، نماینده 

مردم رباط کریم و بهارستان در مجلس، جمعی از مدیران ارشد بانک و آموزش و پرورش و سایر مقامات محلی 
برگزار شد، با بیان این مطلب، هفته بسیج را تبریک گفت و افزود: اگر توانسته ایم در کشور کاری انجام دهیم، به 
دلیل اقداماتی بوده که سپاه پاسداران و نیروهای مسلح در درون و بیرون مرزها برای حفظ امنیت کشور انجام 
داده اند.وی با گرامیداشت یاد ایثارگری های سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، گفت: عزتی که بعد از انقالب 
اسالمی در کشور به وجود آمده و ایران اسالمی توانسته از گردنه های مهمی عبور کند، به دلیل زحمات بزرگانی 
بوده که در عرصه امنیت و همچنین در رشد و بالندگی زیرساخت های کشور نقش ایفا کرده اند.صیدی با اشاره 
به فرمان تاسیس سپاه پاسداران انقالب اسالمی و بســیج مستضعفین توسط امام خمینی )ره(، اظهار کرد: 
با گذشت بیش از 40 ســال از آن فرمان، امروز می توان دید که آن ابتکار چه نتایج و برکات ارزشمندی برای 
مردم و کشور داشته است.وی اظهار امیدواری کرد که این مدرسه تا مرداد سال 1400 به بهره برداری برسد و 

دانش آموزان این منطقه از مکتب حاج قاسم سلیمانی بهره ها بگیرند.
در این مراسم، سردار احمد ذوالقدر نیز با اشاره به اهمیت و جایگاه مدرسه و تحصیل علم، گفت: جبهه جنگ 
در شــرایط فعلی جای خود را به جبهه مقابله با محرومیت داده و اگر امروز کار درستی در احداث مدارس در 

مناطق محروم انجام دهیم، نسل بعد از آن استفاده مطلوبی در جهت پیشرفت کشور خواهند کرد.
کلنگ احداث دبیرستان 1۲ کالسه پسرانه سپهبد شــهید حاج قاسم سلیمانی به همت مجمع خیرین 
مدرسه ساز بانک صادرات ایران و با همکاری بسیج سازندگی سپاه حضرت سیدالشهدا )ع( استان تهران در 
زمینی به مســاحت 1۷00 متر مربع و 1000 متر مربع زیربنا در دو طبقه در روستای خیرآباد نسیم شهر در 

حاشیه شهرستان بهارستان به زمین زده شد.
این پروژه چهل و هفتمین پروژه مدرسه سازی  و ســیصد و چهل و چهارمین پروژه عمرانی ستاد خیرین 

مدرسه ساز بانک صادرات ایران است.

مدیرعامــل بانک توســعه تعاون در ادامه جلســات 
گفت و گوی مســتقیم با روسای شعب سراسر کشور، در 
گفتگوی تلفنی با تعدادی از آنها بر ضرورت توسعه کمی 

و کیفی خدمات این بانک تاکید کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون، حجت 
اله مهدیــان که به منظور اســتماع و بررســی دقیق تر 
مســایل و چالش های پیش روی شــعب مختلف بانک 

توسعه تعاون در اقصی نقاط کشور، با روسای شعب اســتانی به صورت تلفنی گفت و گو می کرد، گفت: با 
وجود همه محدودیت ها، بانک توسعه تعاون توانسته با توجه به وظایف ذاتی و توسعه ای خود، منشأ اثرات 
قابل توجهی در ارایه خدمات به عموم مشتریان در شبکه بانکی و به ویژه تعاون گران در سراسر کشور باشد 

و این جز با تالش مستمر و متعهدانه همکاران من به ویژه در شعب شهرستان ها میسر نبود.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون ضمن تاکید بر لزوم اصالح نسبت های مالی شعب شامل ترکیب منابع، 
اصالح نسبت مصارف به منابع و همچنین NPL در شعب، گفت: برای دستیابی به عملکرد حداکثری در 

اکوسیستم بانکداری کشور، انتظار داریم عملکرد بهتری را در استانها شاهد باشیم.
وی همچنین ضمن تاکید بر حفظ و حمایت از همه نیروهای انســانی شــاغل در شبکه شعب بانک، از 
افزایش ظرفیت شعب در بخش پرســنلی خبر داده و گفت: بر اســاس برنامه ریزی های صورت گرفته، با 
برگزاری آزمون استخدامی که در پیش است، مشکل کمبود نیروی انســانی به زودی در شعب استان ها 

برطرف خواهد شد تا با توان بیشتری امکان ارائه خدمات به مشتریان فراهم گردد.
مدیرعامل بانک توســعه تعاون ضمن اشــاره به اینکه عموم باجه های این بانــک، ظرفیت تبدیل به 
شعبه را دارند، گفت: به منظور توسعه خدمات و افزایش کیفیت ارایه ســرویس ها و خدمات مورد انتظار 
مشتریان، تبدیل تعدادی از باجه های بانک به شعبه در دستور کار اســت که در این خصوص، اقدامات و 

پیگیری های الزم در حال انجام است.
گفتنی است در این جلسه گفت و شنود، مهدی اناری محمدآبادی،رییس باجه بردسیر کرمان، مهدی 
شمسی رییس شعبه زرندیه در اســتان مرکزی، ماشااهلل باقری،رییس شعبه کاشــانی شهرکرد وجواد 
پرهام نیا رییس شــعبه مرکزی بجنورد، همچنین زهرا محرمی قیداری رییس شعبه خدابنده زنجان به 
بیان چالش ها و مشکالت شــعب خود پرداختند و از نظرات و رهنمودهای مدیرعامل بانک توسعه تعاون 

بهره مند شدند.

حجت اله صیدی: 
مدرسه سازی زیرساخت تقویت اقتصاد درون زا و مقاومتی است

مدیرعامل در گفت وگو با روسای شعب تصریح کرد:
بانک توسعه تعاون به همت تالش متعهدانه پرسنل،منشا اثرات مطلوبی است

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریانروزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مســکن از استقرار میز خدمت این بانک در 
بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج( برای ارائه خدمات به کادر درمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری بانک مســکن - هیبنا ، مهدی احمدی رییس 
اداره کل روابط عمومی بانک مســکن در جریان بازدید از میز خدمت خدمت بانک 
در بیمارســتان بقیه اهلل االعظم )عج(، در گفت و گو با »هیبنا«، ضمن تبریک هفته 
بسیج، با اشاره به اهداف بانک مسکن برای اســتقرار میز خدمت در این بیمارستان 
اظهار داشت: طی چند روز گذشته به همت نیروی مقاومت بسیج حوزه بانک مسکن، 
میز خدمت در این بیمارستان مستقر شد تا این بانک در کنار عمل به وظایف قانونی و 

تکلیفی خود، بتواند بخشی از مسئولیت اجتماعی خود را ایفا کند.

رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مســکن، تاکید کرد: امروز کادر درمان به 
عنوان مدافعان سالمت کشور جان خود را در کف دســت گذاشتند و به بیماران 

کرونایی خدمت می کنند و هیچ ارزشی باالتر از این نیست.
احمدی با بیان اینکه کادر درمان باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند گفت: 
متاســفانه در این دوران تعداد زیادی از عزیزان کادر درمان را از دست دادیم که یاد 
و خاطره آنها را گرامی می داریم.وی ادامه داد: بانک مســکن در حوزه وظایف قانونی 
خود و عمل به مسئولیت اجتماعی ســعی کرده در عرصه های مختلف پیش قدم 
شود و اکنون نیز وظیفه خود دانستیم تا در حد توان بانک بتوانیم در حوزه تسهیالت، 
حمایتی از کادر درمان داشته باشــیم.رئیس اداره کل روابط عمومی بانک مسکن 

گفت: این بانک آمادگی دارد در جهت تسهیل تامین و تعمیر مسکن و حتی در حوزه 
تامین ملزومات پزشکی و مطلب حمایت های الزم را از مدافعان سالمت داشته باشد.

احمدی درباره فعالیت میز خدمت در بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج( نیز گفت: میز 
خدمت بانک مسکن در چند روز گذشته در این بیمارستان مستقر شد و تقاضای کادر 
درمان را دریافت کردیم که پس از بررسی تقاضاها، با مساعدت دکتر شایان مدیرعامل 
بانک مســکن، در چارچوب ضوابط و شرایط قانونی این تســهیالت در اختیار کادر 

درمان قرار خواهد گرفت.

آیین رونمایی از خدمات جدید پست بانک ایران در راستای توسعه اقتصاد دیجیتال در 
آستانه بیست و پنجمین سالگرد تأسیس این بانک با حضور مهندس آذری جهرمی وزیر 

ارتباطات و فناوری اطالعات، شنبه هشتم آذرماه برگزار می شود. 
به گزارش روابط عمومی پســت بانک ایران: وزیر ارتباطات در مســیر تحقق اقتصاد 
دیجیتال، به دنبال تحقق تحول در بانکداری سنتی و حرکت به سمت بانکداری دیجیتال 
است که در سالهای اخیر اقدامات زیربنایی مناسبی در این عرصه انجام داده و امروزشاهد 
به ثمر نشســتن میوه های آن در قالب محصوالت جدید در بانک تخصصی – توسعه ای 
فناوری اطالعات یعنی پست بانک ایران هستیم. این محصوالت با توجه به الزامات رعایت 
پروتکل های کرونایی و تسهیل ارائه خدمات بانکی به مردم شریف ایران راه اندازی می شود. 
خوشبختانه پست بانک ایران در برنامه های تحول دیجیتالی خود، درمسیر بهبود مستمر 
قرار گرفته و درمقاطع آتی شاهد تغییر در ارائه خدمات درفضای بانکداری مجازی خواهیم 
بود.بنابراین گزارش: خدمات جدید شامل؛ ســرویس IPG( درگاه پرداخت اینترنتی(

صوتی جهت استفاده نابینایان برای اولین بار درسطح کشــور، راه اندازی مرحله نخست 
سامانه افتتاح حســاب غیرحضوری با احراز هویت بیومتریک، راه اندازی سجام)سامانه 
جامع احراز هویت مشتریان( در باجه های بانکی روستایی و آغاز فرآیند ارائه تسهیالت در 
قبال توثیق سهام عدالت است که رسما با حضور مهندس آذری جهرمی، معاونین وزارت 
ارتباطات و فناوری اطالعات، دکتر بهزاد شــیری مدیرعامل و اعضای هیات مدیره پست 

بانک ایران در ساختمان مرکزی این بانک مورد بهره برداری قرار می گیرد.
گفتنی است: افزایش 1۲1 درصدی کل سپرده ها، رشــد 1۵1 درصدی منابع ارزان 
قیمت و رشد ۷۷ درصدی ســایر منابع، افزایش 104 درصدی کل تسهیالت، کاهش ۵۳ 
درصدی نسبت مطالبات غیرجاری به تسهیالت، پشت سر گذاشتن زیان دهی و رسیدن به 
سوددهی و کاهش مناسب قیمت تمام شده پول از مهمترین عملکرد کمی پست بانک ایران 

طی دو سال اخیر بوده است.
امروزه با گسترش اقتصاد دیجیتال و تغییر ســبک زندگی، شاهد اقبال عمومی در 
خریدهای اینترنتی هســتیم. اما نابینایان عزیز به عنوان بخشی از جامعه از این خدمت 

بی بهره اند. چــون IPG(درگاه پرداخت اینترنتی(  در شــبکه بانکی، قابلیت تجربه ی 
کاربری مناسب برای ایشــان را ندارند.برای حل این چالش باید IPG( درگاه پرداخت 
اینترنتی( با قابلیت ارائه کد امنیتی صوتی و سایر مالحظات امنیتی موردنیاز برای انجام 
خرید اینترنتی در نظر گرفته می شد.پســت بانک ایران با افتخار و در راستای سیاست 
های کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونــای وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات و در 
جهت عمل به مســئولیت های اجتماعی؛ پس از ارائه ایده و چارچوب تولید محصول با 
همکاری شرکت تجارت الکترونیک پارسیان به عنوان نخستین بانک در ایران، سرویس 
IPG(درگاه پرداخت اینترنتی( صوتی را برای نابینایان فعالسازی می کند.  این خدمت 

در راستای عمل به مسئولیت اجتماعی و بهره مندی آسان نابینایان از خدمات پرکاربرد 
عمومی همراه با امنیت مالی بیشــتر در فرایند خرید اینترنتی ارائه می شــود.مراجعه 
حضوری مشتریان به بانک ها عالوه بر افزایش ترافیک و ایجاد هزینه های سربار عملیاتی 
برای جامعه، این روزها با وجود شرایط ویژه همه گیری ویروس کرونا به یک چالش اساسی 
تبدیل شده اســت.  یکی از مهمترین خدمات بانکی که از آن بعنوان پایه گذار بانکداری 
دیجیتال یاد می شــود، افتتاح حســاب و احراز هویت آنالین است.پست بانک ایران در 
راستای سیاســت های کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونای وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعات و پس از نیازسنجی و تحلیل مسئله و بر طبق مجوزهای بانک مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران فرایند تهیه نرم افزار و تولید محصول را آغاز کرد.هم اکنون سامانه افتتاح 
حساب غیرحضوری بصورت کامل آماده بهره برداری اســت، اما به سبب دستور بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران در فاز نخست این سامانه بااحراز هویت بیومتریک کار 
خود را آغاز می کند.  امنیت بیشتر در حوزه خدمات بانکی، کاهش هزینه ها و صرفه جویی 
در زمان از مهمترین آثار راه اندازی این سامانه است.  ایجاد فرصت برابر برای روستاییان 
و مناطق کم برخوردار در بهره مندی از خدمات، به ویژه خدمات بازار سرمایه، همواره از 
دغدغه های اصلی پست بانک ایران بوده اســت. با افزایش اقبال عمومی حضور در بازار 
سرمایه و امکان خریدوفروش سهام عدالت و سایر اوراق بهادار، توجه به ارائه خدمات احراز 

هویت و دریافت کد سجام اهمیت بیشتری پیدا کرد.  

حال پست بانک ایران در راستای سیاســت های کمیته ویژه مبارزه با بیماری کرونای 
وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و با گسترده ترین شبکه بانکی کشور پس از نیازسنجی، 
تحلیل و ایجاد بستر الزم برای تولید نرم افزار احراز هویت اختصاصی پست بانک ایران برای 
جامعه روستایی  و همچنین اتصال به سامانه های شرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق 
بهادار و تســویه وجوه، امکان احراز هویت متناســب با اســتانداردهای بازار سرمایه را در 
گسترده ترین شبکه بانکی کشــور یعنی ۶000 باجه بانکی روستایی در کشور فراهم می 

کند.  
ایجاد عدالت اجتماعی و فرصت برابر برای همه اقشار جامعه بویژه روستاییان و اهالی 
مناطق کم برخوردار، افزایش ضریب نفوذ و مشارکت روستاییان در بازار سرمایه و کاهش 
میزان تردد به شــهرها و به تبع آن کاهــش هزینه های ملی از آثار مهــم ارائه این خدمت 
خواهد بود.همیشه شرایط دریافت تســهیالت و معرفی ضامن به بانک ها، یکی از دغدغه 
های اصلی مردم بوده است. به ویژه این موضوع در مناطق روستایی و کم برخوردار علیرغم 
داشتن دارایی های موجود، نمود بیشتری دارد. افزایش عرضه سهام عدالت برای تامین مالی 
اشخاص به ویژه اقشار کم برخوردار جامعه از یک سو باعث ایجاد چالش در بازار سرمایه و از 
سویی دیگر موجب فروش دارایی با ارزش مردم در دوره تورمی و افزایش نابرابری می شود.  
پرداخت تسهیالت خرد در قبال توثیق الکترونیکی و فارغ از بروکراسی، راهکار برون رفت 
از این چالش است که این مهم در پست بانک ایران با ایجاد بســتر الزم برای توثیق سهام 
عدالت بصورت غیرحضوری فراهم شد.  پست بانک ایران در راستای سیاست های کمیته 
ویژه مبارزه با بیماری کرونای وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات و بعد از دریافت مجوز 
بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران و ایجاد فرایندهای الزم و تغییر بستر نرم افزاری برای 
امکان توثیق سهام عدالت در سامانه ها و ارتباط با سازمان خصوصی سازی جهت اطمینان 
از مالکیت این سهام و عدم فروش آن توسط متقاضی، تســهیالت را با امکان توثیق سهام 
عدالت بصورت غیرحضوری ارائه می کند.  خرسندیم که با خدمت جدید شاهد افزایش امید 
و آرامش اجتماعی و کمک به حل مشکالت مالی هموطنان، به ویژه در مناطق کمتر توسعه 

یافته هستیم.

استقرار میز خدمت بانک مسکن برای کادر 
درمان در بیمارستان بقیه اهلل االعظم )عج(

رونمایی از خدمات جدید پست بانک ایران در راستای  توسعه اقتصاد دیجیتال با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات



شماره   64129
  شنبه   

8 آذر 1399

ایران من
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

13 درصد از بارندگی ساالنه استان بوشهر محقق شد
بوشهر- خبرنگار اقتصاد پویا  / با اتمام فعالیت سامانه  بارشــی اخیر در روز یکشنبه، 
اقدامات و فعالیت های شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر جهت مواجهه با سیالب های 
پیشرو در حال انجام است. به گزارش روابط عمومی شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر، 
معاون حفاظت و بهره برداری این شــرکت در حاشیه بازدید از تاسیسات آبی شهرستان 
های گناوه و دشتســتان گفت: عمده بارش های سامانه اخیر در شــمال استان به ویژه 
شهرستان های گناوه و دشتستان به وقوع پیوست.مهندس عبدالطیف عباسی نژاد گفت: 

در 4۸ ساعت اخیر تالش شد تا سیالب های رودخانه دالکی را به صورت ایمن و باحداکثر 
ظرفیت کانال، وارد شبکه آبیاری دالکی نموده و از هدررفت آن جلوگیری شود.وی افزود: 
همچنین سیالب ورودی میان حوزه ای رودخانه شــاپور در پایین دست سد رییسعلی 
دلواری کنترل گردید و به شبکه آبیاری انتقال داده شد تا اراضی تحت پوشش این شبکه 
نیز از این بارندگی ها منتفع شوند.عباسی نژاد خاطرنشان کرد: همچنین آب مازاد سیالب 
از طریق تخلیه کننده های کانال ها جهت استفاده های محیط زیستی به رودخانه منتقل 

گردید.وی با اشاره به بروز خسارات به تاسیســات آبی استان گفت: به دلیل حجم باالی 
بارندگی در مدت زمان کم، در چند نقطه از سامانه انتقال و شبکه های آبیاری و زهکشی 
شاهد بروز خساراتی بوده ایم که کارشناســان این شرکت در حال بررسی و تعیین حجم 
خسارات وارده هستند.معاون حفاظت و بهره برداری شرکت سهامی آب منطقه ای بوشهر  
گفت: همچنین چندین اکیپ در حال ترمیم و بازسازی نقاط آسیب دیده هستند تا در 

سامانه بارشی پیش رو، آمادگی کاملی وجود داشته باشد.

 

آگهی فراخوان مزایده امالك و مستغالت شهرداری سنقر به شماره 2099005255000009
 

شهرداري سنقر در نظر دارد بخشی از اراضی کارگاهی ناحیه جان احمد تحت اختیار 
خود را از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و به شرح جـدول زیـر 
را بـا  بهـره  گیـري  از سـامانه  تـدارکات  الکترونیکـی  دولـت )Setadiran.ir( و با 

شماره مزایده )2099005255000009(به صورت الکترونیکی بفروش برساند. 
تاریخ انتشـار1399/09/08 مهلـت در یافـت  اسـناد مزا یـ ده)تـار یخ 1399/09/11 و 
سـاعت 08:00، تـار یخ بازدیـ د از 1399/09/11 تا 1399/09/13 مهلت ارسـال پ یشـنهاد  
تـا سـاعت   8 صـبح تـاریخ 1399/09/22، بازگشـا یی تـار یخ 1399/09/22 ساعت 

08:10، اعالم به برنده تاریخ 1399/09/22 ساعت 08:30. ضمنًا رعایت موارد ذیل الزامی 
است:

1- برگزاري مزایده صرفًا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشـد  
و کلیـه  مراحـل  فرآینـد مزایـده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده )در صورت 
ارسال  وجود هزینه مربوطه(، پرداخـت  تضـمین شـرکت در مزایـده )ودیعه(، 
پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از این طریق امکان 

پـذیرمی باشد.

2- کلیه اطالعات امالک و مستغالت شامل مشخصات، شـرایط  و نحـوه  فـروش  در 
بـرد  اعـالن  عمـومی سامانه مزایده، قابل مشاهده، بررسی و انتخاب می باشد.

گواهی  دریافت  و  نام  ثبت  بایست جهت  مزایده می  در  به شرکت  3- عالقمندان 
الکترونیکی)توکن(با شماره هاي  ذیل تماس حاصل نمایند:

مرکز پشتیبانی و راهبري سامانه 41934-021 اطالعات تماس دفـاتر  ثبـت  نـام  
نام/ : )www.setadiran.ir(بخش  ثبت  سـاایر  اسـتانها،  در سـایت سـامانه 

پروفایل مزایده گرموجود است.

                   
 شماره شهرداری سنقر به مستغالت و امالک مزایدهفراخوان  آگهی

2099005255000009 
 

 و عمومی مزایده طریق از را خود اختیار تحت اراضی کارگاهی ناحیه جان احمد بخشی از دارد نظر در شهرداری سنقر
 دولدت  الکترونیکدی  تددارکات  سدامانه  از گیدری  بهدره  بدا  را و به شرح جددو  زیدر   مزایده اسناد در مندرج با جزئیات

(Setadiran.ir)  بفروش برساند الکترونیکی صورت به (2099005255000009)  مزایده شماره و با. 
از  دید بازد خی، تدار 08:00و سداعت  11/09/1399 خی)تدار  دهید اسدناد مزا  افدت یمهلدت در 08/09/1399انتشدار   خیتار
 خیتدار  یی، بازگشدا 22/09/1399 خیصدح  تدار   8تدا سداعت    شدنهاد یمهلت ارسدا     13/09/1399تا  11/09/1399
 :است الزامی ذیل موارد رعایت ضمناً. 08:30ساعت  22/09/1399 خی، اعالم به برنده تار08:10ساعت  22/09/1399

 فرآیندد مزایدده   مراحدل  کلیده  و باشدد  می دولت الکترونیکی تدارکات سامانه طریق از صرفاً مزایده برگزاری-1
 مزایدده  در تضدمی  شدرکت    رداخدت  ،)مربوطه هزینه وجود صورت در (مزایده اسناد دریافت و خرید شامل

  دییر  امکان طریق ای  از گران محترم مزایده بودن برنده وضعیت از اطالع و قیمت  یشنهاد ارسا  ،)ودیعه(
 .باشد می

 عمدومی سدامانه   اعدالن  بدرد  در فدروش  نحدوه  و شدرای   مشخصات، شامل مستغالت و امالک اطالعات کلیه-2
 .باشد می انتخاب و بررسی مشاهده، قابل مزایده،

 های شماره با الکترونیکی)توک ( گواهی دریافت و نام ثحت جهت بایست می مزایده در شرکت به عالقمندان -3
 : نمایند حاصل تماس ذیل

 ) امانهسد  تسدای  در اسدتانها،  سداایر  ندام  ثحدت  دفداتر  تماس اطالعات 021-41934سامانه  راهحری و  شتیحانی مرکز
www.setadiran.ir)  است موجود "  گر مزایده  روفایل/نام ثحت "بخش. 
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315,000,000 6,300,000 1 50.0 4 N 100 2,145,690,000 8,100,000 2 264.9 7 B 1 

315,000,000 6,300,000 1 50.0 7 N 101 1,253,700,000 6,300,000 1 199.0 8 B 2 

315,000,000 6,300,000 1 50.0 8 N 102 315,000,000 6,300,000 1 50.0 11 B 3 

315,000,000 6,300,000 1 50.0 9 N 103 315,000,000 6,300,000 1 50.0 12 B 4 

315,000,000 6,300,000 1 50.0 10 N 104 315,000,000 6,300,000 1 50.0 13 B 5 

635,040,000 6,300,000 1 100.8 15 N 105 315,000,000 6,300,000 1 50.0 14 B 6 

879,228,000 7,560,000 1 116.3 16 N 106 315,000,000 6,300,000 1 50.0 15 B 7 

850,500,000 7,560,000 1 112.5 18 N 107 315,000,000 6,300,000 1 50.0 16 B 8 

804,330,000 8,100,000 2 99.3 19 N 108 315,000,000 6,300,000 1 50.0 17 B 9 

429,300,000 8,100,000 2 53.0 1 M 109 315,000,000 6,300,000 1 50.0 12 C 10 

429,300,000 8,100,000 2 53.0 2 M 110 315,000,000 6,300,000 1 50.0 13 C 11 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 3 M 111 315,000,000 6,300,000 1 50.0 14 C 12 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 8 M 112 315,000,000 6,300,000 1 50.0 15 C 13 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 9 M 113 315,000,000 6,300,000 1 50.0 16 C 14 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 10 M 114 315,000,000 6,300,000 1 50.0 17 C 15 

315,000,000 6,300,000 1 50.0 27 O 115 315,000,000 6,300,000 1 50.0 22 C 16 

630,000,000 6,300,000 1 100.0 32 O 116 315,000,000 6,300,000 1 50.0 23 C 17 

877,230,000 8,100,000 2 108.3 35 O 117 315,000,000 6,300,000 1 50.0 24 C 18 

527,670,000 9,900,000 3 53.3 1 P 118 542,700,000 8,100,000 2 67.0 1 D 19 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 2 P 119 315,000,000 6,300,000 1 50.0 2 D 20 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 3 P 120 837,900,000 6,300,000 1 133.0 6 D 21 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 7 P 121 315,000,000 6,300,000 1 50.0 2 F 22 

527,670,000 9,900,000 3 53.3 8 P 122 315,000,000 6,300,000 1 50.0 4 F 23 

992,250,000 6,300,000 1 157.5 9 P 123 315,000,000 6,300,000 1 50.0 6 F 24 

992,250,000 6,300,000 1 157.5 10 P 124 315,000,000 6,300,000 1 50.0 7 F 25 

992,250,000 6,300,000 1 157.5 14 P 125 405,000,000 8,100,000 2 50.0 11 F 26 

992,250,000 6,300,000 1 157.5 15 P 126 315,000,000 6,300,000 1 50.0 15 F 27 

992,250,000 6,300,000 1 157.5 16 P 127 315,000,000 6,300,000 1 50.0 16 F 28 

527,670,000 9,900,000 3 53.3 17 P 128 315,000,000 6,300,000 1 50.0 17 F 29 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 19 P 129 315,000,000 6,300,000 1 50.0 18 F 30 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 20 P 130 1,354,500,000 6,300,000 1 215.0 12 G 31 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 21 P 131 1,356,390,000 6,300,000 1 215.3 14 G 32 

346,500,000 6,300,000 1 55.0 22 P 132 1,356,390,000 6,300,000 1 215.3 20 G 33 

527,670,000 9,900,000 3 53.3 24 P 133 1,356,390,000 6,300,000 1 215.3 22 G 34 

1,255,500,000 8,100,000 2 155.0 2 Q 134 1,356,390,000 6,300,000 1 215.3 24 G 35 

945,000,000 6,300,000 1 150.0 4 Q 135 1,505,196,000 7,560,000 1 199.1 27 G 36 

1,272,510,000 8,100,000 2 157.1 8 Q 136 1,254,330,000 6,300,000 1 199.1 28 G 37 

561,330,000 8,100,000 2 69.3 2 R 137 1,505,196,000 7,560,000 1 199.1 29 G 38 

561,330,000 8,100,000 2 69.3 4 R 138 1,254,330,000 6,300,000 1 199.1 30 G 39 

561,330,000 8,100,000 2 69.3 5 R 139 1,505,196,000 7,560,000 1 199.1 33 G 40 

561,330,000 8,100,000 2 69.3 6 R 140 1,254,330,000 6,300,000 1 199.1 34 G 41 

561,330,000 8,100,000 2 69.3 7 R 141 1,254,330,000 6,300,000 1 199.1 36 G 42 

561,330,000 8,100,000 2 69.3 8 R 142 1,716,876,000 7,560,000 1 227.1 39 G 43 

1,586,304,000 9,720,000 2 163.2 14 R 143 1,431,360,000 6,300,000 1 227.2 40 G 44 

950,940,000 8,100,000 2 117.4 18 R 144 903,420,000 6,300,000 1 143.4 9 H 45 

963,090,000 8,100,000 2 118.9 19 R 145 903,420,000 6,300,000 1 143.4 11 H 46 

7,560,000,000 6,300,000 1 1200.0 6 T 146 903,420,000 6,300,000 1 143.4 12 H 47 

3,169,530,000 6,300,000 1 503.1 8 T 147 903,420,000 6,300,000 1 143.4 13 H 48 

3,170,160,000 6,300,000 1 503.2 9 T 148 903,420,000 6,300,000 1 143.4 14 H 49 

4,114,800,000 8,100,000 2 508.0 10 T 149 903,420,000 6,300,000 1 143.4 15 H 50 

3,213,000,000 6,300,000 1 510.0 2 U 150 903,420,000 6,300,000 1 143.4 17 H 51 

3,213,000,000 6,300,000 1 510.0 3 U 151 1,261,890,000 6,300,000 1 200.3 18 H 52 

3,213,000,000 6,300,000 1 510.0 4 U 152 1,264,410,000 6,300,000 1 200.7 19 H 53 

3,213,000,000 6,300,000 1 510.0 5 U 153 630,000,000 6,300,000 1 100.0 21 H 54 

11,967,300,000 9,000,000 3 1329.7 6 U 154 630,000,000 6,300,000 1 100.0 23 H 55 

3,136,770,000 6,300,000 1 497.9 8 U 155 550,800,000 8,100,000 2 68.0 6 I 56 

3,994,830,000 6,300,000 1 634.1 9 U 156 967,680,000 6,300,000 1 153.6 7 I 57 

4,852,890,000 6,300,000 1 770.3 10 U 157 967,680,000 6,300,000 1 153.6 9 I 58 

6,934,410,000 8,100,000 2 856.1 11 U 158 968,310,000 6,300,000 1 153.7 10 I 59 

11,446,110,000 8,100,000 2 1413.1 1 W 159 1,074,780,000 6,300,000 1 170.6 12 I 60 

13,222,440,000 8,100,000 2 1632.4 2 W 160 1,071,000,000 6,300,000 1 170.0 13 I 61 

9,117,360,000 6,300,000 1 1447.2 3 W 161 1,071,000,000 6,300,000 1 170.0 14 I 62 

9,068,850,000 6,300,000 1 1439.5 4 W 162 630,000,000 6,300,000 1 100.0 20 I 63 

8,934,030,000 6,300,000 1 1418.1 5 W 163 968,310,000 6,300,000 1 153.7 8 J 64 

7,840,980,000 6,300,000 1 1244.6 6 W 164 967,680,000 6,300,000 1 153.6 9 J 65 

12,248,010,000 8,100,000 2 1512.1 7 W 165 968,310,000 6,300,000 1 153.7 10 J 66 

11,011,950,000 8,100,000 2 1359.5 8 W 166 898,380,000 6,300,000 1 142.6 11 J 67 

8,100,000,000 8,100,000 2 1000.0 1 X 167 899,640,000 6,300,000 1 142.8 12 J 68 

5,400,000,000 5,400,000 1 1000.0 3 X 168 900,900,000 6,300,000 1 143.0 13 J 69 

3,056,130,000 8,100,000 2 377.3 5 X 169 900,900,000 6,300,000 1 143.0 14 J 70 

2,376,990,000 6,300,000 1 377.3 6 X 170 817,290,000 8,100,000 2 100.9 21 J 71 

2,376,990,000 6,300,000 1 377.3 7 X 171 315,000,000 6,300,000 1 50.0 7 K 72 

3,135,510,000 8,100,000 2 387.1 1 Y 172 315,000,000 6,300,000 1 50.0 8 K 73 

2,530,080,000 6,300,000 1 401.6 2 Y 173 315,000,000 6,300,000 1 50.0 13 K 74 

2,530,080,000 6,300,000 1 401.6 3 Y 174 315,000,000 6,300,000 1 50.0 15 K 75 

2,530,080,000 6,300,000 1 401.6 4 Y 175 315,000,000 6,300,000 1 50.0 16 K 76 

2,530,080,000 6,300,000 1 401.6 5 Y 176 315,000,000 6,300,000 1 50.0 17 K 77 

3,120,930,000 8,100,000 2 385.3 6 Y 177 315,000,000 6,300,000 1 50.0 20 K 78 

3,645,000,000 8,100,000 2 450.0 3 Z 178 315,000,000 6,300,000 1 50.0 21 K 79 

3,645,000,000 8,100,000 2 450.0 4 Z 179 315,000,000 6,300,000 1 50.0 22 K 80 

4,042,800,000 9,000,000 3 449.2 5 Z 180 315,000,000 6,300,000 1 50.0 23 K 81 

3,150,000,000 6,300,000 1 500.0 8 Z 181 315,000,000 6,300,000 1 50.0 25 K 82 

3,150,000,000 6,300,000 1 500.0 9 Z 182 315,000,000 6,300,000 1 50.0 26 K 83 

3,150,000,000 6,300,000 1 500.0 10 Z 183 315,000,000 6,300,000 1 50.0 28 K 84 

3,150,000,000 6,300,000 1 500.0 11 Z 184 878,850,000 8,100,000 2 108.5 34 K 85 

4,039,470,000 8,100,000 2 498.7 12 Z 185 877,230,000 8,100,000 2 108.3 35 K 86 

4,039,470,000 8,100,000 2 498.7 13 Z 186 307,800,000 8,100,000 2 38.0 1 L 87 

4,050,000,000 8,100,000 2 500.0 14 Z 187 315,000,000 6,300,000 1 50.0 6 L 88 

4,050,000,000 8,100,000 2 500.0 15 Z 188 315,000,000 6,300,000 1 50.0 9 L 89 

4,459,500,000 9,000,000 3 495.5 16 Z 189 315,000,000 6,300,000 1 50.0 10 L 90 

4,502,700,000 9,000,000 3 500.3 17 Z 190 614,250,000 6,300,000 1 97.5 11 L 91 

4,056,480,000 8,100,000 2 500.8 18 Z 191 614,250,000 6,300,000 1 97.5 12 L 92 

4,056,480,000 8,100,000 2 500.8 19 Z 192 783,270,000 8,100,000 2 96.7 13 L 93 

3,345,300,000 9,000,000 3 371.7 20 Z 193 604,800,000 6,300,000 1 96.0 14 L 94 

       661,500,000 6,300,000 1 105.0 15 L 95 

       661,500,000 6,300,000 1 105.0 16 L 96 

       661,500,000 6,300,000 1 105.0 17 L 97 

       661,500,000 6,300,000 1 105.0 19 L 98 

       661,500,000 6,300,000 1 105.0 20 L 99 
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نفت و انرژی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

برگزاری مراسم گرامیداشت هفته بسیج در پتروشیمی شهید تندگویان

در پی هشدار سازمان هواشناسی کشــور مبنی بر بارش های 
شدید در بیشــتر نقاط کشــور، شــرکت بهره برداری نفت و گاز 
زاگرس جنوبی برای تولید پایدار ســوخت زمســتانی و مقابله با 

شرایط اضطراری در آمادگی کامل قرار دارد.
به گــزارش روابــط عمومی شــرکت نفت مناطــق مرکزی 
ایران به نقل از شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگرس جنوبی  
، مهندس حمید ایــزدی مدیر عامل این شــرکت ، با اشــاره به 
جایگاه شــرکت به عنوان دومین هاب گازی کشور، تامین بخش 

عمده سوخت زمســتانی هم میهنان را بر عهده دارد بر اجرای دقیق دســتورالعمل های کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل 
تاکید کرد و افزود: با توجه به اینکه مناطق عملیاتی این شــرکت در جغرافیای سیل خیز کشــور قرار دارد، پیش بینی هر حادثه و 

آمادگی دقیق در برابر آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.
مهندس ایزدی درتشــریح دســتورالعمل های ابالغی به مناطق عملیاتی برای پایداری تولید در فصل زمســتان و به ویژه در 
زمان بارندگی ها اظهار داشــت: اطمینان از صحت عملکرد و آماده به کار بودن خودروهای آتشنشــانی، خودروهای ســنگین و 
ویژه و تامین سوخت مورد نیاز آنها، آمادگی ماشــین آالت و تجهیزات مورد نیاز جهت بازگشایی جاده هایی که در زمان بارندگی 
به علت ریزش مســدود می شــود، تنظیم نوبتکاری و آماده بکار بودن اپراتورهای مراکــز عملیاتی از اهمیــت باالیی برخوردار 

است.
وی افزود: دســتگاه ها و ماشین آالت ســنگین ترابری و خدماتی، بررســی جاده های دسترســی به چاه ها، تاسیسات، مراکز 
 UPS فرآیندی و اداری، نصب گارد ریل و عالئم و تابلوهای هشــدار دهنده، بررســی و اطمینان از صحت عملکرد سیستم های
مراکز جمع آوری و تفکیک، پاالیشگاه ها، تاسیســات، چاه ها و آمادگی الزم به منظور رفع اشــکال احتمالی آنها، از دیگر اقدامات 

پیشگیرانه جهت اســتمرار تولید در شرایط اضطراری محسوب می شود.
بر اســاس این گزارش، بررســی و اطمینان از صحت عملکرد کلیه تجهیزات مهم مانند ترانســها، دیزل ژنراتورها، سیســتم 
های فرایندی،شــیرهای ایمنی و اطمینان، تامین قطعات یدکی مهم، پایداری سیســتم های ارتباطی تلفنی و بیســیم، بررسی 
آبراهه ها و احداث کانال های هدایت آب های ســطحی، بررســی و تامین پمپ ها و تانکرهای مناســب جهــت تخلیه اضطراری 
حوضچه هــای تبخیری در زمان افزایش ســطح گودال هــا و انتقال به محــل های پیش بینی شــده در برنامه مقابله با شــرایط 

اضطراری در شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی قرار دارد.
مدیر عامل شــرکت بهره برداری نفــت و گاز زاگــرس جنوبی در پایــان تصریح کرد: بررســی تمامی اماکــن اداری جهت 
پیشگیری از وقوع نشتی و آسیب ساختمانها در شــرایط بارانی، بررســی دکل ها و خطوط انتقال برق و تاسیسات مرتبط، بازدید 
از پل ها، آب نماها و اطمینان از باز بودن مســیرهای جریان های ســیالبی احتمالی،  بررســی ســیل بندها و کانال های هدایت 
آب های ســطحی، آمادگی سیســتم های صاعقه گیر، رعایت کامــل الزامات ایمنــی، اطمینان از صحت عملکرد سیســتم های 
اطفاء حریق، فعال ســازی اتاق مدیریت بحــران، آمادگی آمبوالنس ها و تامین تجهیزات پزشــکی، تامیــن مواد ضد خوردگی و 
متانول برای مراکــزی که احتمال یخ زدگی خطوط لولــه و ادوات جریانی چاه ها و مراکز در آنها وجود دارد، اســتفاده حداکثری 
از خودروهــای عمومی و کاهش ماموریت خودروهای ســبک به صورت تک سرنشــین تا پایان زمســتان، تامین آذوقه خشــک 
کارکنان در مناطق عملیاتی و تهیه البســه بارانی را از دیگر اقدامات این شــرکت برای پایداری تولید در فصل ســرما به شمار می 
رود.الزم به ذکر اســت اجرای همه موارد فوق با رعایت مقررات و شیوه نامه های اجرایی ســتاد ملی مبارزه با ویروس کووید 1۹ 

صورت می گیرد.
این گزارش می افزاید،شــرکت بهره برداری نفت و گاز زاگــرس جنوبی پنج منطقــه عملیاتی آغار و داالن، پارســیان، نار و 
کنگان، سرخون و گشــوی جنوبی و سروستان و ســعادت آباد را در اســتان های فارس، بوشــهر و هرمزگان راهبری می کند که 

صیانت از آنها در مقابل هر نوع حادثه از اهمیت باالیی برخوردار است.

مدیرعامــل هلدینگ خلیج فارس گفت: ایــن هلدینگ برای 
ریل گــذاری آینده صنعت پتروشــیمی و در جهش دوم و ســوم 
صنعت پتروشــیمی، حدود ۲۵ طرح بــزرگ و کوچک را با حجم 

سرمایه گذاری حدود 14 میلیون یورو در حال اجرا دارد.
 به گــزارش ایســنا، جعفــر ربیعــی در آییــن بهره برداری 
رســمی پتروشــیمی لردگان اظهار کــرد: صنعت پتروشــیمی 
کشــور افتخار دارد که در کنار تولید و صادرات ده ها میلیون تن 
محصول پتروشــیمی در دوران ســخت کرونا و تحریم، از توسعه 

در این صنعت غافل نبوده است و امروز شاهد بهره برداری از یک واحد بزرگ در اســتان چهارمحال و بختیاری هستیم.
وی با بیان اینکه این شــرکت امســال بهره بــرداری از چهار طــرح را در جهش دوم صنعــت پتروشــیمی در برنامه دارد و 
پتروشــیمی لردگان نخســتین آن اســت، ادامه داد: لردگان یک واحد بزرگ تولید اوره و آمونیاک با ظرفیــت تولید حدود یک 
میلیون و ۸00 هزار تن اســت که می تواند حدود یک میلیون و ۷۵ هزار تــن اوره و ۸0 هزار تن آمونیاک مــازاد را به بازار عرضه 

کند.
مدیرعامل شــرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس به نقش اثرگذار تولید و صادرات صنعت پتروشــیمی در دوران ســخت 

کرونا و تحریم تأکید کرد و گفت: افزون بر این، صنعت پتروشــیمی در این دوران از توسعه نیز غافل نبوده است.
به گفته ربیعی، براســاس برنامه ریزی انجام شده است، پس از پوشــش نیاز داخل، ۸0 درصد محصوالت تولیدی پتروشیمی 
لردگان صادر می شود که بخشــی از آن از طریق سوآپ با پتروشــیمی پردیس در عسلویه اســت که حمل و نقل محصول اوره در 

کشور را مقداری تسهیل می کند.
وی با اشــاره به اینکه خوراک این طرح گاز طبیعی اســت و با خط لوله سراسری گاز به مقدار ســاالنه ۷۵0 میلیون مترمکب 
تأمین می شــود، تصریح کرد: رقم ســرمایه گذاری این طرح با در نظر گرفتن هزینه های تأمین مالی حدود ۸۷۵ میلیون یوروست 
که از طریق ســرمایه گذاری های اولیه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، تســهیالت ریالی بانک ســپه، آورده نقدی سهامداران، 
اوراق مشــارکت و فاینانس خارجی با عاملیت بانک ســپه تأمین شــده، فاینانس خارجی این پروژه ۵04 میلیــون یورو بوده که 

هم اکنون بازپرداخت این اقساط آغاز شده است.
مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس، درآمد پتروشــیمی لــردگان را در ظرفیت کامل ســاالنه ۲40 میلیــون دالر پیش بینی و 
اظهار کرد: این مجتمع زمینه اشــتغال حدود ۲۸00 نفر در زمان ســاخت و ۷00 نفر به طور مســتقیم و 1۵00 نفر غیرمســتقیم 
را در زمان بهره برداری ایجاد کرده اســت.ربیعی با بیان اینکه عملیــات نصب، پیش راه اندازی و راه اندازی پتروشــیمی لردگان 
به دلیل مشکالت تحریم در غیبت فروشــندگان دانش فنی )الیسنس( و بدون نظارت آن ها و به دســت متخصصان داخلی انجام 
شــده اســت، گفت: این موضوع از این نظر اقدامی بی ســابقه  به شــمار می آید.وی به ۲۸ میلیون نفر کار بــدون حادثه در زمان 
ســاخت پروژه اشــاره و تصریح کرد: بیش از ۸0 درصد کارکنان شــاغل در زمان ســاخت و بهره برداری این پروژه بومی استان 
چهارمحال و بختیاری هســتند که در نوع خود بسیار قابل توجه اســت.مدیرعامل پتروشــیمی هلدینگ خلیج فارس ادامه داد: 
این طرحپیش از اینکه به بهره برداری برسد در بورس تهران ثبت شد و ســهام آن هم اکنون در فرابورس قابل معامله است.ربیعی 
با اشــاره به اینکه هلدینگ خلیج فارس و شــرکت گروه پتروشــیمی ســرمایه گذاران ایرانیان )پترول( همســو با سیاست های 
وزارت نفت به عنوان ســهامدار عمده این طرح با هدف توســعه صنایع پایین دســتی و فعال ســازی بخــش خصوصی یک طرح 
کریســتال مالمین به ظرفیت 40 هزار تن را تعریف کرده اســت که هم اکنون ۲۵ درصد پیشــرفت دارد، افزود: با مشارکت بخش 
خصوصی، دو پارک صنعتی کریســتال مالمین و اوره رزینی در پایین دســت پروژه تعریف شده اســت که ۲400 میلیارد تومان 
در آن هزینه می شــود.وی با تأکید بر اینکه با راه اندازی پتروشــیمی لردگان، حجم تولید ســاالنه اوره و آمونیاک کشور از ۵.۶ به 
۶.۷ میلیون تن می رســد، گفت: این موضوع مصداق بازر جهش تولید اســت و ایران را به یکی از بزرگ ترین تولیدکنندگان اوره و 

آمونیاک در جهان تبدیل می کند.

با هدف تولید پایدار سوخت زمستانی
زاگرس جنوبی برای مقابله با شرایط اضطراری اعالم آمادگی کرد

مدیرعامل هلدینگ خلیج فارس خبر داد
اجرای ۲۵ طرح پتروشیمی با سرمایه گذاری ۱۴ میلیارد دالری

وزیر نیرو:
 جامعه از واقعیت های اقلیمی 

کشور آگاه شود
وزیر نیرو با اشــاره به وضعیت منابع آبی کشــور، انجام 
اقدامات الزم برای آگاه سازی جامعه از واقعیت های اقلیمی 
را خواستار شــد و بر ضرورت حرکت در مسیر بومی سازی 
تاسیسات نمک زدایی و تالش برای خودکفایی در برپا کردن 
این تأسیسات تاکید کرد.به گزارش ایرنا، رضا اردکانیان که با 
ارسال پیام تصویری به سومین کنگره علوم  و مهندسی آب 
و فاضالب ایران که به صورت مجازی به میزبانی دانشــگاه 
شیراز برگزار شــد، ســخن می گفت، با بیان اینکه انتظار 
می رود مباحث مطرح شــده در این کنگره، بتواند با تبادل 
تجربه ها و طرح ایده ها، زمینه های الزم برای گره گشــایی 
از مشــکالت و نیازهای این صنعت و نیل به هدف های آن 
را فراهم کند، عنوان کرد: تاکنون الگوهای گوناگونی برای 
نحوه تعامل صنعت و دانشــگاه مطرح و در معرض آزمون و 
نقد قرار گرفته اســت؛ یکی از جدیدترین مدل های ارتباط 
مؤثر دانشــگاه و صنعت که برای تعامــل هم افزایی این دو 
نهاد مناسب باشد، الگوی تعامل سه جانبه دانشگاه، صنعت 
و دولت است.وزیر نیرو ابراز داشــت: در این مدل، دانشگاه 
عالوه بر آموزش و تحقیق، کارآفرینــی می کند؛ در مقابل، 
صنعت نیز به فعالیت های تولید و توزیع دانش می پردازد؛ 
بدین ترتیب دولــت در تولید دانش، نــوآوری، تولید کاال و 
خدمات سرمایه گذاری کرده است.وی با ارائه چارچوبی برای 
رســیدن به این هدف گفت: تالش برای اعمال راهکارهای 
فنی و اجتماعی، بهــره وری حداکثری آب از طریق کاهش 
حداکثــری هدررفت در انتقال، توزیــع و مصرف و کاهش 
توزیع فاضالب و بومی ســازی فنــاوری ارزان برای تصفیه 
و حذف آالینده هــای آب زیرزمینــی از راهکارهای فرارو 
است. به گفته وزیر نیرو، تالش برای بومی سازی تاسیسات 
نمک زدایی و تالش بــرای خودکفایی در برپــا کردن این 
تأسیسات؛ آگاه سازی جامعه از واقعیت های اقلیمی کشور 
و انطباق و ســازگاری با آن و همچنین آگاه سازی در زمینه 
محدودیت ها و اقدامات انجام شــده و نیز جلب مشارکت 
عمومی در همراهی تســریع در اجرای طرح ها و درنهایت 
ایده پردازی و ارائه راهکار برای بهبود گردش مالی صنعت، 
آب و فاضالب و پایــداری و خودکفایــی و خودگردانی در 
خدمات آن از جمله راهکارهایی است که باید در حوزه آب 

به آن توجه شود.

مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس:
تأسیسات ذخیره سازی پارس 

جنوبی پایانه اصلی توزیع 
میعانات گازی است

مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس گفت: تأسیسات 
ذخیره سازی و ایســتگاه های اندازه گیری میعانات گازی 
پارس جنوبی مهم ترین پایانه توزیع میعانات گازی کشور 

برای تغذیه پاالیشگاه های پایین دستی است.
به گزارش خبرنگار شانا، محمد مشــکین فام در آیین 
بهره برداری رسمی از مخازن متمرکز ذخیره سازی پارس 
جنوبی که از طریق ویدئوکنفرانس با فرمان حسن روحانی، 
رئیس جمهوری انجام شــد، با ابراز خرسندی از افتتاح 1۵ 
فاز پارس جنوبی در هفت سال گذشــته اظهار کرد: پروژه 
مخازن ذخیره سازی و ایســتگاه های اندازه گیری میعانات 
گازی پارس جنوبی در عسلویه، با هدف ذخیره سازی موقت 
میعانات گازی پاالیشگاه های سیزده گانه پارس جنوبی برای 
توزیع مناســب میان مبادی مصرف پایین دستی تعریف 

شده است.
وی با بیان اینکــه تأمین مســتمر و پایــدار خوراک 
تأسیســات پایین دست از جمله پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس به مقدار روزانه ۳۶0 هزار بشکه از طریق این مخازن 
انجام می شود، افزود: طرح ساخت این مخازن همسو با هدف 
کاهش خام فروشــی میعانات گازی پارس جنوبی و ایجاد 
ارزش افزوده این کاال که معادل نفت خام ســبک و مرغوب 

است، اجرا شد.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس ادامه داد: میعانات 
گازی پــارس جنوبی به طور عمــده در پاالیشــگاه های 
پایین دســتی به فرآورده های ارزشــمند باکیفیتی نظیر 
بنزین یورو 4 و با اکتان باال تبدیل می شــود که نقشی مهم 
در خودکفایی در تأمین بنزین مورد نیاز کل کشــور، قطع 

وابستگی به واردات و امکان صادرات ایفا می کند.
مشــکین فام بــا بیــان اینکــه ایــن تأسیســات 
مهم ترین پایانــه توزیــع میعانات گازی کشــور برای 
تغذیه پاالیشــگاه های پایین دستی اســت، افزود: رقم 
ســرمایه گذاری در این پروژه حــدود ۳0 میلیون یورو و 

۲ هزار و ۲00 میلیارد ریال بوده است.
وی اظهار کــرد: در این طرح، هشــت مخزن هر یک 
به ظرفیــت ۵00 هزار بشــکه )در مجمــوع 4 میلیون 
بشکه( به صورت سقف  شــناور و ۲ مخزن آتش نشانی و 
مخازن سوخت، شبکه لوله کشــی و سیستم های برق و 
ابزار دقیق، ســامانه های اندازه گیری و پمپ های انتقال 
میعانات و ســاختمان های صنعتی و اداری ساخته شده 

است.
مدیرعامل شــرکت نفت و گاز پارس با اشاره به اینکه 
در سه سال گذشــته دو شــرکت داخلی ماشین سازی 
اراک و ناردیــس به عنــوان پیمانکاران اصلــی همراه با 
ده ها شــرکت کوچک و بزرگ به عنوان مشاور، سازنده 
تأسیســات، پیمانکاران اجرایی در این پــروژه فعالیت 
داشتند، گفت: به طور مســتقیم و میانگین بیش از 400 
نفر به صورت مســتمر در این طرح فعــال بودند و پس از 
بهره برداری نیز اشتغال پایدار برای حداقل ۵0 نفر ایجاد 

می شود.

قیمتها در قبوض گاز تغییر می کند
راهــکار دولت بــرای اصالح الگــوی مصرف 
مشترکان گاز طبیعی در ایام ســرد سال موجب 
تغییر در قبوض مشترکان گاز خواهد شد و از این 
پس مشــترکان خوش مصرف پــاداش خواهند 

گرفت.
به گزارش ایســنا، پس از اعمال سیاست های 
تشویقی در صنعت برق، به نظر می رسد که دولت 
به دنبــال کاهش مصرف گاز نیز بــا اعمال همین 
سیاست است چراکه روز گذشته هیات وزیران بر 
تشویق و اهدا پاداش به مشترکان خوش مصرف به 

توافق رسیدند.
در این جلسه مقرر شد تا مشترکان خانگی که 
مصرف گاز آنها در 1۶ آبان تا 1۵ اسفندماه هر سال، 
نسبت به دوره مشابه سال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین 
دمای یکسان طول دوره صورتحساب، بیش از 10 
درصد کاهش یابد، مشــمول پاداش صرفه جویی 

شوند.
همچنین با توجه به رشد روزافزون جمعیت و 
رشد ساخت وساز مســکن و توسعه اشتغال و لزوم 
مهار و مدیریت مصرف گاز در کشور، هیئت وزیران 
تصمیم هایی را به منظور اصــالح الگوی مصرف 
مشــترکان گاز طبیعی در ایام سرد سال )1۶ آبان 

تا 1۵ اسفندماه( اتخاذ کرد.
به موجــب تصمیم دولــت، مشــترکان گاز 
طبیعی بخش خانگی که مصرف گاز آنها در دوره 
زمانی یادشده در هر سال، نســبت به دوره مشابه 
سال های ۹۶ و ۹۷ در میانگین دمای یکسان طول 
دوره صورتحساب، بیش از 10 درصد کاهش یابد، 
مشمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( معادل 1۵ 

درصد گازبهای صورتحساب دوره خواهند شد.
در صورت افزایــش مصرف، مطابــق مصوبه 
دولت و براساس درصدی که تعیین شده است، به 
گازبهای آنها افزوده می شود. شایان یادآوری است 
که افزایش مصرف گاز در ساختمان های اداری نیز 

مشمول این افزایش قیمت می شود.

 نفت تا تابستان آینده 
۶۰ دالر می شود

بانک آمریکا با اشــاره به خــوش بینی فزاینده 
پیرامون ساخت و توزیع واکسن کووید 1۹، پیش 
بینی کرد قیمت هر بشــکه نفت برنت تا تابستان 

آینده به ۶0 دالر می رسد.
به گزارش ایسنا، بانک آمریکا اعالم کرد کاهش 
محدودیتها پس از عرضه واکسن به افزایش تقاضا 
برای نفت منجر خواهد شد و باعث کمبود عرضه 
1.۶ میلیون بشکه در روز تا اواسط سال ۲0۲1 می 

شود و قیمتها را تقویت می کند.
با وجود هشدارهایی که درباره زودهنگام بودن 
دل خوشی به درمان موفق بیماری کووید 1۹ داده 
شده است، خوش بینی به واکسنهای موفق کووید 
1۹ در روزهــای اخیر جهش قیمتهــای نفت به 
باالترین حد در هشت ماه گذشته را در پی داشته 

است.
احتمال تمدید محدودیت عرضه فعلی اوپک 
پالس هم به پشــتیبانی از صعــود قیمتها کمک 
کرده است. اعضای این گروه قرار است هفته آینده 
دیدار کنند و بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش 
بینی کرده است که اوپک پالس محدودیت تولید 
۷.۷ میلیون بشکه در روز را به مدت حداقل سه ماه 
تمدید خواهند کرد. از نظر گلدمن ساکس اوپک 

پالس وزنه بیشتری روی بازار محسوب می شود.
بر اســاس گزارش اویل پرایس، جالب است که 
تحلیلگران بانک امریکا هفته گذشــته نسبت به 
خوش بینی بیش از حد به اخبار تولید واکسنهای 
موفق توسط شرکتهای داروســازی فایزر، ُمدرنا 
و استرازنکا هشــدار داده بودند.با این حال معامله 
گران بازار نفت از این اخبار مثبت اســتقبال کرده 
اند و حتی اخبار افزایش هفتگی ذخایر نفت آمریکا 
و تولید این کشــور هم تاثیری در خوش بینی آنها 
نداشته است.نفت روز پنج شنبه برای پنجمین روز 
متوالی افزایش یافت. بهــای معامالت نفت برنت 
4۵ سنت معادل 0.۹ درصد افزایش یافت و به 4۹ 
دالر و شش ســنت در هر بشکه رسید. بهای وست 
تگزاس اینترمدیت آمریکا ۳4 ســنت معادل 0.۷ 
درصد افزایش یافت و به 4۶ دالر و پنج سنت در هر 
بشکه رسید. شاخص نفت برنت روز چهارشنبه 1.۶ 
درصد و نفت آمریکا 1.۸ درصد صعود کرده بود. هر 
دو شاخص از ابتدای هفته جاری تاکنون حدود ۹ 

درصد افزایش داشته اند.

آمادگی نفت برای مقابله با شرایط 
نامساعد جوی در پایانه خارک

گروه های عملیاتی شرکت پایانه های نفتی ایران 
برای مقابله با تبعات احتمالی شرایط نامساعد جوی 
در پایانه نفتی خارک آماده اند.به گزارش شــرکت 
پایانه های نفتی ایران، عباس اسدروز، مدیرعامل 
این شــرکت از آمادگی گروه های عملیاتی برای 
مقابله با شــرایط نامســاعد جوی در پایانه نفتی 
خارک خبر داد و گفت: پایانه خارک از مهم ترین و 
حساس ترین نقاط کشور از لحاظ راهبردی است.

مدیرعامل شــرکت پایانه های نفتی ایران تأکید 
کرد: گروه های ایمنی، فنی مهندســی، عملیات 
و پشــتیبانی شــرکت پایانه های نفتی ایران در 
آماده باش کامل به سر می برند و سیاست های کلی 
مقابله با بحران های احتمالی به این واحدها برای 

اجرا ارسال شده است.

خبر وزیر نفت:خبر

بهره برداری از بیش از یک میلیارد دالر طرح نفتی

صبح امروز مراسم گرامیداشت هفته بسیج و میالد حضرت امام حسن عسگری 
)ع( در پتروشیمی شــهید تندگویان )سهامی عام( برگزار شــد.به گزارش روابط 
عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی شــهید تندگویان )سهامی عام( در 
ابتدای این مراسم معنوی که در فضای باز شرکت و با رعایت پروتکل های بهداشتی 
برگزار شد مهندس عیسی انوشا رییس مجتمع شرکت با گرامیداشت یاد و خاطره 
شهدای هشت سال دفاع مقدس به خصوص شهید محمد جواد تندگویان گفت: در 

دوران هشت سال دفاع مقدس ما در جبهه نظامی در حال مبازره با دشمن بودیم و 
هم اکنون در کارخانه و در فضای تحریم های ظالمانه غرب در حال مبارزه اقتصادی 
هستیم، ولی مطمئن باشــید در جبهه اقتصادی نیز با تکیه بر توان داخلی و اتحاد 
به پیروزی خواهیم رســید.وی افزود: با توجه به اینکه محصول تولیدی شــرکت 
پتروشیمی شهید تندگویان در کشور منحصر به فرد بوده تالش میکنیم در شرایط 
فعلی با تولید مستمر نیاز بازار را همچون گذشته تامین کنیم.گفتنی است در ادامه 

این مراسم غالمرضا قاسمی جانشین فرمانده پایگاه بسیج شهید تندگویان ضمن 
خوشامد گویی به میهمانان یاد و خاطره ایثارگری های شهدای هشت سال دفاع 
مقدس را گرامی داشت.شایان ذکر است سرهنگ پاســدار بابایی فرمانده ناحیه 
مقاومت بسیج شهرستان ماهشهر در این مراســم معنوی گفت: در این روز ها که 
اقتصاد کشور درگیر تحریم های ظالمانه غرب و جنگ اقتصادی است بیش از پیش 

به تفکر و رفتار بسیجی در بین همه مسئولین نیازمندیم.

مدیرعامل شرکت متن عنوان کرد

واحد پیش ساخته فرآورش نفت غرب کارون؛ منشأ راهبردی جدید در صنعت نفت
مدیرعامل شرکت مهندسی و توســعه نفت گفت: احداث نخستین 
واحد پیش ساخته فرآورش نفت کشور در غرب کارون، به شکل گیری 
راهبرد و سیاستی جدید در صنعت نفت منتهی شد و امیدواریم در این 
قالب، شــاهد احداث و بهره برداری از واحدهای پرشماری از این دست 

باشیم.
به گزارش شانا، تورج دهقانی در آیین بهره برداری رسمی از نخستین 
واحد پیش ســاخته فرآورش نفت کشــور در غرب کارون که از طریق 
ویدئوکنفرانس با فرمان حســن روحانی، رئیس جمهوری انجام شد، با 
بیان این مطلب افزود: در منطقه غرب کارون حدود ۷0 میلیارد بشــکه 
ذخیره نفتی در زیر زمین وجود دارد که بیشتر آن ذخایر مشترک است 
و هر تالشی برای تسریع برداشــت از این منابع گامی رو به جلو به شمار 

می رود.
وی با بیان اینکه با بهره مندی از تجارب سال های گذشته، می توان با 
روش هایی بدیع، حرکت در مسیر توســعه میدان ها به ویژه میدان های 
مشــترک را شــتاب بخشــید، گفت: یکی از این روش ها احداث واحد 
پیش ساخته ســریع االحداث فرآورش نفت با ظرفیت ۵0 هزار بشکه 
است که برای نخستین بار در میدان آزادگان جنوبی ساخته شده است 
و قابلیت توسعه تا ۸0 هزار بشکه را دارد. این واحد در قالب دو ردیف ۲۵ 

هزار بشکه ای فعالیت می کند و توســط ۳۵ حلقه چاه آزادگان جنوبی 
تغذیه می شود.

مدیرعامل شــرکت مهندســی و توسعه نفت ســاخت این واحد را 
با ســرمایه گذاری بخش خصوصی خارجی و در کمتر از یک ســال از 
ویژگی های آن عنوان کرد و ادامه داد: برای ساخت واحدهای مشابه در 
کشور، به حدود پنج سال زمان نیاز است، همچنین به واسطه نوع قرارداد 
متمایز این پروژه، می توان با نرخ هــای متعارف قیمت نفت، حدود یک 
میلیارد دالر درآمدزایی داشت، به نحوی که کل هزینه پرداختی در طول 
یکسال کمتر از ۲۵ میلیون دالر باشــد.دهقانی گفت: ساخت این واحد 
به واســطه ویژگی های منحصربه فردی که دارد، به ایجاد یک راهبرد و 
سیاست جدید در نفت منتهی شده است و امیدواریم در آینده با ارتقای 
توان داخل شاهد ســاخت واحدهای پرشــمار از این دست باشیم.وی 
در پایان از همکاران خود در شــرکت متن، سرمایه گذار خارجی طرح و 
دیگر دســت اندرکاران ســاخت و بهره برداری از این واحد فرآورشــی 
قدردانی کرد.به گزارش شانا، اشــاره دهقانی به شکل گیری راهبردی 
جدید در صنعت نفت، ناظر بر آن است که به دنبال تجربه موفق احداث 
واحد پیش ســاخته فرآورش نفت در آزادگان جنوبی، تیرماه پارســال 
دســتورعمل الزام به تغییر روش ســاخت و نصب واحدهای فرآورش 

پیش ســاخته با اهدافی از جملــه رفع تنگناهای موجــود در عملیات 
بهره برداری، شتاب در اجرای طرح های مصوب و تحقق به موقع اهداف 
تعیین شده، حمایت از انتقال فناوری، ساخت داخل و توسعه فناوری ملی 
در این زمینه، کاهش تصدی شرکت ملی نفت ایران و بهبود شاخص های 
اقتصادی و استفاده حداکثری از ظرفیت بخش خصوصی از سوی وزیر 
نفت ابالغ شد؛ دستورعملی که در آن تأکید شده است برگزاری مناقصه 
یا امضای قرارداد به هــر ترتیب برای اجرای واحدهــای بهره برداری یا 
نمک زدایی نفت در خشکی )به جز موارد استثنا( نباید به روش متعارف 

گذشته انجام شود.
این رویکرد با انجام اقدام هایی از جمله تدوین چارچوب همسان 
قراردادی، تدوین مجموعه الزام های فنی و بهداشت، ایمنی و محیط 
زیســت )اچ اس ئی(، تدوین الگوی ارزیابی صالحیت شــرکت های 
متقاضی و برگزاری فراخوان مربوطه در فاز اجرا قرار گرفت و همسو با 
این هدف بهمن ماه پارسال نیز قرارداد ساخت دومین واحد فرآورش 
ســیار در میدان نفتــی آزادگان جنوبی به روش BOO ســاخت، 
تملــک، بهره بــرداری )Build – Own – Operate( بیــن 
شرکت مهندسی و توسعه نفت )متن( و جهاد دانشگاهی امضا شد و 

در حال پیگیری است

وزیر نفت مجموع ســرمایه گذاری در سه طرح 
ملی وزارت نفت در لردگان، خوزســتان و بوشهر 
را بیش از یک میلیــارد دالر عنوان کــرد و گفت: 
طرح هایــی که امروز افتتاح می شــود همســو با 
برنامه های اقتصاد مقاومتی اســت که درون زایی و 

برون گرایی دو مولفه اصلی آنهاست.
به گــزارش وزارت نفت، بیژن زنگنــه در آیین 
افتتاح ســه طرح ملی نفت از پتروشیمی لردگان 
به عنوان نخستین طرح نام برد و با اشاره به افزایش 
تولید محصوالت پتروشیمی در هفت سال اخیر، 
گفت: هدف اصلی وزارت نفــت و دولت در صنعت 
پتروشیمی، گذر از خام فروشــی، تکمیل زنجیره 

ارزش و رفع نیاز داخل بوده است.
وی با بیــان اینکه با تکمیــل طرح های جهش 
دوم صنعت پتروشیمی در ســال 1400، ظرفیت 
تولید ساالنه محصوالت پتروشیمی کشور به 100 
میلیون تن می رسد که نسبت به سال ۹۲ افزایش 
۸0 درصــدی دارد، تصریــح کــرد: ارزش تولید 
محصــوالت نهایی این طرح هــا در مجموع به ۲۵ 

میلیارد دالر می رسد.
وزیر نفت با اشــاره به اینکه بیشــتر طرح های 
جهش ســوم صنعت پتروشــیمی با هدف تولید 
ساالنه 1۳۳ میلیون تن و با ارزش ۳۷ میلیارد دالر 
نیز در حال اجراســت، افزود: همانطور که پیش تر 
وعده دادیم، 1۹ طرح پتروشیمی در جهش دوم با 
ارزش 11.4 میلیارد دالر سرمایه گذاری و تولید ۲۵ 

میلیون تن امسال به بهره برداری می رسد.
به گفته زنگنه، از ابتدای امسال تاکنون پنج طرح 
پتروشیمی با سرمایه گذاری ۳ میلیارد دالر ازسوی 
حضرتعالی )رئیس جمهوری( افتتاح شده و طرح 
اوره و آمونیاک لردگان ششمین طرح پتروشیمی 

است که امسال به بهره برداری می رسد.
وی با بیان اینکه پتروشیمی لردگان در منطقه ای 
کمتر توســعه یافته و با هدف محرومیت زدایی به 

بهره برداری رسیده اســت، تصریح کرد: این طرح 
ازسوی شرکت صنایع پتروشــیمی خلیج فارس 
)هلدینگ خلیج فارس( اجرا شــده است که روزانه 
۳ هزار تن و ساالنه بیش از یک میلیون تن اوره تولید 

می کند.
محرومیت زدایی و ریل گذاری برای آینده

وزیر نفت ظرفیت تولید کنونی اوره کشور را ۶.۵ 
میلیون تن عنوان کرد و گفــت: ظرفیت تولید اوره 
کشور با بهره برداری از طرح اوره و آمونیاک لردگان 
و بهره برداری از طرح های مسجدسلیمان و هنگام، 
ساالنه ۳ میلیون تن دیگر افزایش می یابد و د حالی 
که مصرف داخلی اوره ۲ میلیون تن است، مازاد آن 

می تواند صادر شود.
زنگنه با بیــان اینکه در اجرای سیاســت های 
اقتصــاد مقاومتی بــا توجه به تنــوع محصوالت 
پتروشــیمی در باالدســت، یکــی از اولویت های 
راهبردی این وزارتخانه توســعه صنایع پیشــران 
و پایین دســتی این صنعت اســت، اظهار کرد: به 
همین منظور واحد کریستال مالمین پتروشیمی 
لردگان با ۲۵ درصد پیشرفت در حال اجراست و کار 
دو پارک کریستال مالمین و اوره رزینی که ارزش 

افزوده قابل توجهی دارند آغاز می شود.
وی ادامه داد: افــزون بر این مجموعه ها، با توجه 

به خوراک تخصیص یافته برای صنایع پیشــران و 
صنایع پایین دستی با هدف  اشتغالزایی و بر اساس 
طرح آمایش سرزمینی، ریل گذاری مناسبی برای 
آینده هم انجام دادیم، طرح پروپیلن مرکز از جمله 
این طرح ها به شــمار می آید کــه آخرین مراحل 
هماهنگی را در دولت می گذراند.؛ همچنین چند 
مگاپروژه هم در حال اجراســت که  آغاز عملیات 
اجرایی یا بهره برداری از آنها به زودی با حضور شما 

)رئیس جمهوری( آغاز می شود.
بخش خصوصی؛ ســاخت و بهره برداری 

واحد فرآورش
وزیر نفت از طرح ۵0 هزار بشــکه ای فرآورش 
پیش ساخته نفت در غرب کارون به عنوان دومین 
طرحی که امروز به بهره برداری می رســد نام برد و 
یادآوری کرد: ظرفیت  برداشت ایران از میدان های 
مشترک غرب کارون از ۷0 هزار بشکه در سال ۹۲ با 
افزایش حدود ۶ برابری به 400  هزار بشکه  در سال 

۹۹ رسیده است.
زنگنــه اســتفاده از ظرفیت های فرآورشــی 
پیش ســاخته ســریع االحداث را یکی از کارها در 
میدان های غرب کارون با هدف شتاب بخشــی به 
عملیات و کاهش تصدی دولت برشــمرد و گفت: 
این طرح در میــدان آزادگان در قالب اجاره با یک 

شــرکت اروپایی و با اســتفاده از ۵0 میلیون دالر 
سرمایه گذاری ساخته شد.

وی اجــرای ســریع کار و ســرمایه گذاری و 
بهره برداری ازسوی بخش خصوصی را به عنوان دو 
هدف اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: نخستین 
بار در تاریخ صنعــت نفت پس از ملی شــدن این 
صنعت اســت که واحد فرآورشــی ازسوی بخش 
خصوصی ســاخته شــده و به بهره برداری رسیده 
اســت. دولت تنها به ازای هر بشــکه نفت فرآوری 

شده، 1.۲۸ دالر هزینه فرآورش پرداخت می کند.
نفت پیشران اقتصاد

زنگنه همچنین با اشاره به دیدار اعضای شورای  
عالی هماهنگی اقتصادی دولت در چند روز گذشته 
با رهبر معظم انقالب اســالمی و تاکید ایشــان بر 
تحقق اهداف ســال جهش تولید و به ویژه صنعت 
نفت با تکیه بر شــرکت های دانش بنیــان افزود: 
صنعت نفت همانطور کــه می دانید یکی از عوامل 
محرک و پیشران اقتصاد است و بدون شک توجه به 
طرح های اولویت دار این صنعت، زمینه ساز پویایی 
زنجیره ای از فعالیت های وابسته به این صنعت در 
پیمانکاران، سازندگان تجهیزات و ارائه دهندگان 

خدمات فنی خواهد بود.
وی تصریح کرد: طرح های جهش تولید صنعت 
نفت بــا تکیه بر تــوان شــرکت های دانش بنیان 
داخلی تهیه شــده  اســت و برای عملیاتی شدن 
هر چه ســریعتر خدمت رئیس جمهوری و رهبر 
معظم انقالب اســالمی ارائه می شود، دانش بنیان 
کردن صنعت نفت امروز یک مســئله جدی است 
و طرح هایی که امروز افتتاح می شــوند همســو با 
برنامه های اقتصاد مقاومتی هستند و درون زایی و 

برون گرایی دو مولفه اصلی آنهاست.
وزیر نفت گفــت: طرح های زیــادی در صنایع 
نفت، گاز و پتروشیمی در حال اجراست که به زودی 

افتتاح می شوند.
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 آگهی مناقصه عمومی 
یک مرحله ای 

نوبت اول

 اجرای طرح بهبود عبور و مرور شهری )زیرسازی و آسفالت( 
خیابانهای سطح شهر زرگرمحله بشماره مرجع ۴۷۲3 تاریخ ۱399/9/۵

شهرداری زرگرمحله درنظر دارد زیرسازی و آسفالت خیابانهای سطح شــهر را از طریق مناقصه عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد 
مناقصه با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و با شماره مناقســه 2099050100000001 در سامانه ستاد ایران به صورت 

الکترونیکی واگذار نماید.
زمان انتشار در سایت 1399/9/8

مهلت دریافت اسناد مناقصه روز 1399/9/20 
تاریخ بازدید 1399/9/8 

آخرین مهلت ارسال پیشنهادات 1399/10/1 
زمان بازگشایی 1399/10/2 ساعت 13 و زمان اعالم برنده 1399/10/4 می باشد و زمان اعتبار پیشنهادات تا تاریخ 1399/11/3 می باشد.

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مناقصه دستگاه اجرایی به صورت کامل در سامانه ستاد موجود می باشد.ضمنا رعایت موارد ذیل 
الزامی می باشد. 

1-مبلغ تضمین شرکت در مناقصه 155/000/000 ریال به صورت ضمانت نامه معتبر با اعتبار 3 ماهه یا چک تضمین شده بانکی می باشد. 
2-برگزاری مناقصه صرفا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرایند مناقصه شامل خرید و دریافت 
اسناد مناقصه، پرداخت تضمین شرکت در مناقصه، ارسال پیشنهادات قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مناقصه گران محترم از این 

طریق امکانپذیرمی باشد. 
3-کلیه اطالعات موارد پیمان شامل مشخصات شــرایط و نحوه پیمان در برد اعالن عمومی سامانه مناقصه قابل مشاهده، بررسی و 

انتخاب می باشد. 
4- عالقمندان به شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.

مرکز پشتیبانی وراهبری سامانه 02141934
5- اطالعات تماس دفاتر ثبت نام استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir ثبت نام پروفایل مناقصه گر موجود است.

6- اطالعات فوق درخصوص مناقصه در سایت مناقصات و مزایدات کشوری نیز موجود می باشد

علی قاسمی- شهردار زرگرمحله

 

آگهی تجدید مجدد مزایده 
 

 حراج عمومی دستگاه بابکت دراج۷8۱ مدل ۱38۷ 
بشماره مرجع 99/338۰ تاریخ ۱399/۷/۷

شهرداری زرگرمحله درنظر دارد به موجب بند 4 مصوبه شماره 22 تاریخ 1399/7/7 شورای اسالمی محترم شهرزرگرمحله دستگاه بابکت 
دراج 781 مدل 1387 خود را از طریق مزایده حضوری به فروش برساند.

زمان انتشار در روزنامه مورخ 1399/9/8 ساعت 9 صبح
مهلت دریافت اسناد مزایده تا روز چهارشنبه 1399/9/12 در پایان وقت اداری 

تاریخ بازدید از شنبه 1399/9/8 لغایت چهارشنبه 1399/9/12 و زمان برگزاری کمیسیون حراج و ارایه پیشنهاد روز پنجشنبه 1399/9/13 
راس ساعت 12 به مدت یک ساعت و زمان اعالم به برنده نیز ساعت 13 روز پنجشنبه 1399/9/13
مهلت پذیرش و واریز وجه پیشنهادی توسط برنده به حساب شهرداری 4 روز پس از برنده شدن

شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده: 
1-قیمت پایه کارشناسی دستگاه مبلغ 4/400/000/000 ریال با احتساب مبلغ ارزش افزوده میباشد

2- متقاضیان می بایســت تا پایان وقت اداری روز چهارشــنبه 1399/9/12 نسبت به واریز وجه سپرده شــرکت در مزایده حراج به مبلغ 
220/000/000 ریال به حساب 0107947818005 بنام سپرده شهرداری زرگرمحله اقدام و یک نسخه از فیش بانکی با ذکرمشخصات را در روز 
برگزاری مزایده تحویل کمیسیون مربوطه ارایه نمایند. الزم به توضیح است به سپرده هایی که از تاریخ یادشده  اقدام گردد، ترتیب اثر داده 

نخواهد شد و متقاضی حق هیچگونه اعتراضی را نخواهد داشت. 
3- متقاضیان می توانند از تاریخ 1399/9/8 تا پایان ساعت اداری روز چهارشــنبه 1399/9/12 جهت بازدید از دستگاه مذکور به پارکینگ 

ماشین آالت شهرداری زرگرمحله مراجعه نمایند
4- کلیه هزینه های نقل و انتقال ، تنظیم سند و دارایی و... بر عهده برنده مزایده می باشد.

5- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است
6- مهلت پذیرش و واریز وجه پیشنهادی توسط برنده مزایده حراج حداکثر به مدت 4 روز پس از برنده شدن می باشد.

7-مبلغ پیشنهادی برنده مزایده حراج بایستی به حساب ســیبا 0107789818001 به نام درآمد شهرداری واریز و یک نسخه از فیش بانکی 
تحویل امور مالی شهرداری شود.

8- چنانچه برندگان اول و دوم و سوم حاضر به پرداخت مبلغ پیشــنهادی خود به حساب شهرداری نباشند، سپرده شرکت در مزایده حراج 
آنها به نفع شهرداری ضبط خواهد شد. 

9- مدت زمان انتقال سند به نام برنده مزایده حراج از تاریخ ابالغ به برنده به مدت 2 ماه کاری می باشد و به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد شد.

علی قاسمی- شهردار زرگرمحله

                                                                  مرحله اول 

آگهی مزایده 
نوبت اول

شهرداری خرم دره در نظر دارد یک فقره از امالک مازاد  خویش را به شــرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند  . لذا از کلیه  
افراد حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مزایده  به سامانه ســتاد ایران و جهت بازدید و کسب اطالعات بیشتر به 
واحد امور قراردادهای شــهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ،میدان معلم ،ساختمان شــهرداری مراجعه و با شماره تلفن 1007 الی 

02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

 نوری آرا 
شهردار خرم دره       

میزان سپردهمبلغ پایه متراژپالک آدرسردیف

خرم دره خیابان سید جماالدین  خیابان  شهید 1
1۷۳/۸۵0/000 ریال ۳/4۷۷/000/000 ریال۳4/۷۷متر مربع ۳۸/1۷4۲۵ملکعلی بابایی نبش کوچه ۸ )شهید اکبری( 

میزان سپرده شرکت در مزایده به  صورت ضمانتنامه بانکی  یا اوراق 
مشارکت بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب0106197370008 

نزد بانک ملی بنام شهرداری خرم دره  می باشد .
1- بازدید از ملک قبل از شــرکت در مزایده برای تمامی شرکت 

کنندگان ضروری می باشد .
2-محل در یافت اســناد از تاریخ 99/9/8 لغایت 99/9/20 از طریق 

سامانه ستاد 
     3- شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اسناد مزایده  بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه 

مالی شهرداریها در رد یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادات مختار است 
      4- هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده 

مزایده خواهد بود .

     5-زمان ارائه پیشــنهادات :پایان وقت اداری مورخ 99/9/30 به 
دبیرخانه حراست شهرداری  الزم به توضیح است شرکت کنندگان 
عالوه بر اینکه  تمامی مدارک و قیمت پیشنهادی خویش  را بایددر 
سامانه ستاد بارگذاری نمایند به صورت فیزیکی و در پاکتهای مهر 
و موم شده  بایستی به این شــهرداری در مهلت مشخص شده ارائه 

نمایند  
     6- ساعت ،روز ومحل بازگشایی پیشنهادات : ساعت.10 صبح  مورخ 

99/10/1  در  محل دفتر شهردار می باشد 
     7-سپرده شــرکت کنندگان  اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی 

مسترد نخواهد شد .
 تاریخ :99/9/8                                                                                                                                                                                                        

                                                                  مرحله اول 

آگهی مناقصه عمومی
نوبت اول

شهرداری خرم دره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ممیزی نوســازی امالک و ایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه 
شرکتها و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت می گردد با مراجعه به سامانه ســتاد جهت دریافت اسناد اقدام نمایند  کسب اطالعات بیشــتر به واحد امور قراردادهای 

شهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ،میدان معلم ،ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 100۷ الی 0۲4۳۵۵۳100۲ داخلی 1۵۳ تماس حاصل فرمایند.

 نوری آرا 
شهردار خرم دره       

1- میزان سپرده شرکت در مناقصه به  صورت ضمانتنامه بانکی  یا اوراق مشارکت 
بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب010۶1۹۷۳۷000۸  نزد بانک ملی بنام 

شهرداری خرم دره  می باشد .
۲-محل در یافت اسناد از تاریخ ۹۹/۹/۸ لغایت ۹۹/۹/۲0  از سامانه ستاد

۳-مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقت اداری مورخ ۹۹/۹/۳0  واحد حراست 
شهرداری می باشد الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه  تمامی 
مدارک و قیمت پیشــنهادی خویش  را بایددر سامانه ستاد بارگذاری نمایند به 
صورت فیزیکی و در پاکتهای مهر و موم شده  بایستی به این شهرداری در مهلت 

مشخص شده ارائه نمایند  
4- شرکت در مناقصه  و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف مقرر در 
اسنادمناقصه  بوده و شهرداری به استناد بند ۶ ماده ۵ آیین نامه شهرداریها در رد 

یا قبول  یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .. 
۵--هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناســی احتمالی بــر عهده برنده مناقصه 

خواهد بود .

۶--ساعت ،روز ومحل قرائت پیشنهادها: ســاعت.10 صبح  مورخ ۹۹/10/1در  
محل دفتر شهردار می باشد 

۷-شرکتهای متقاضی باید دارای رتبه 1 نقشه برداری زمینی باشند
۸-شرکتهای متقاضی بایستی در ۷ سال گذشــته ۵ پروژه با موضوع مناقصه با 
موفقیت به اتمام رسانده و یا بصورت همکار در پروژه حضور داشته و و از کارفرما 

رضایتنامه اخذ نموده و در اسناد ارائه نمایند
۸-متقاضیان باید دارای تجربه حداقل 10 پروژه موفق ممیزی امالک درسطح 

کشور طی ۵ سال گذشته باشند
۹-سپرده نفرات اول ،دوم وسوم  تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد 
مسترد نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده 
آنان به ترتیب به استناد ماده ۸ آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط و 

از نفر دوم و سوم به ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد
    تاریخ انتشار99/9/8 

میزان سپردهبرآورد اولیهموضوعردیف

اجرای پروژه ممیزی امالک انجام عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه از 1
۷00/000/000 ریال  14/000/000/000 ریال  محدوده قانونی شهر  و ایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی 

                               بصورت یک مرحله ای شماره 99/2/ق.م

        فراخوان مناقصه عمومی 
نوبت اول 

اداره کل پست اســتان قم در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله ای توزیع امانات پستی خود را مطابق با شرایط و مفاد مندرج 
در اســناد مناقصه به مدت یکســال از تاریخ 1399/10/01 لغایت 
1400/09/30 به پیمانکار واجد صالحیت)موضوع اصلی فعالیت آن با 
موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای مجوز از مرجع ذیربط در امور 
حمل و نقل می باشد( واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایی 
پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به آدرسwww.setadiran.ir    انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلــی،  مراحل ثبت نام در 
سایت مذکور و دریافت گواهی امضاي الکترونیکی را جهت شرکت 
در مناقصه محقق سازند. الزم به ذکر است شماره فراخوان مذکور در 

سامانه ستاد 2099001124000003 می باشد.
1-تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه: ســاعت 9  روز شنبه مورخ 

1399/09/08 می باشد.
2-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســامانه: از تاریخ انتشار 

لغایت ساعت  18  روز شنبه مورخ 1399/09/15
3-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ســاعت 19 روز سه شنبه مورخ 

1399/09/25
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

5- مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 613.000.000 ریال )ششصد 

و سیزده میلیون ریال( است که به یکی از دو روش ذیل می باشد:
5/1- ارائه ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت 

نظارت بانک مرکزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
5/2- فیش واریزی بابت تضمین شــرکت در فرآیند ارجاع کار به 
حساب شبای شــماره IR 320100004101047771208007 بانک 

مرکزی بابت شرکت در مناقصه.
6- زمان و مکان افتتاح پاکت ها : ســاعت 10 روز چهارشنبه مورخ 

1399/09/26 در محل اداره کل پست استان قم.
️* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاکتها )بررسی قیمت 

های پیشنهادی( بالمانع است.
️*هزینه درج آگهی فراخوان بعهده برنده مناقصه می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه:

نشانی: قم- بلوار 15 خرداد- بلوار محتشم کاشانی- اداره کل پست 
استان قم- واحد حقوقی تلفن: 025-37786441

مرکز تماس سامانه ستاد: 021-41934
️*متقاضیان می توانند جهت کسب اطالع به سایت اینترنتی پایگاه 
http://iets.mporg. ملی اطالع رسانی مناقصات نیز به نشانی

ir  مراجعه نمایند.
اداره کل پست استان قمشناسه اگهی      1052631

اخطاریه دفترخانه
به آقای حمزه علی طاهری خاتون آبادی- 

آدرس مجهول المکان  
موضوع 

به موجب دادنامــه ۹۹0۹۹۷۵۲۳۹۳00۸0۶ 
مــورخ ۹۹/۶/۲۶  و شــماره بایگانــی ۹۸10۳۹ و 
قطعیت 1۳۹۹0۳400۳10۵۲0۶ مورخ۹۹/۹/۲ از 
شعبه اول دادگاه عمومی بخش رودبنه طالق همسر 
شــما خانم طاهره فردوســی دهبنه صادر گردید.

بنابراین آقــای حمزه علی طاهــری خاتون آبادی 
به شما اخطار می شــود جهت ثبت طالق و امضاء 
آن راس ساعت 1۹ روز شــنبه۹۹/۹/1۵ به آدرس 
الهیجان-خیابان شهدا-بین میدان شهدا و میدان 

فیض-کوی یاورزاده حضور بهم رسانید.
سردفتر ثبت ازدواج 209 و طالق 
72الهیجان
علی حیدری چهارده
تاریخ انتشار:99/9/8

مفقودی سند کمپانی
سند کمپانی خودرو سواری رنو ) تندر – لوگان 
90L ( مدل 1۳۸۷  برنگ نقره ای-متالیک-بنزینی 
به شماره موتور )۷۷0۲0۳۵۳۲۲D0۵1۸۶۷( به 
 )NAALSRALD۸۸01۷1۶۵(شماره شاسی
متعلق بــه اینجانب رحمت شــیخ پور به شــماره 

شناسنامه 1۲۷1 و کدملی ۲۷۲11۶۵0۹۷ مفقود 
گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد.

تاریخ انتشار:99/9/8

مفقودی »ساوه«
سند کمپانی، برگ ســبز و کارت موتورسیکلت 
 takpar  هندا 1۲۵ ســی ســی شــرکت تک پر
رنگ آبی به شــماره پالک ۵۳۳/۸۶۳۷4 و شماره 
موتــور  01۲۵N۳B۳۵4۵۵0 و به شــماره تنه 
1۲۵t۹۳1۳1۵۲***N3b مفقــود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

اخطاریه دفترخانه
به آقای جالل الدین شهسواری 
بدوستانی- آدرس مجهول المکان  
موضوع:اجرای حکم طالق همسر

)مرحله اول(
دادنامــه  موجــب  بــه 
شــماره   ۹۹0۹۹۷1410100۵۳۳
قطعیــت  و   ۹۸1۳۵1 شــعبه  بایگانــی 
تنظیــم  تاریــخ   1۳۹۹0۳400۳۹۶۵۳۳0
۹۹/۸/۲0 از شــعبه اول دادگاه عمومی حقوقی 
الهیجان طالق همسر شــما به نام خانم کبری 
محرابی حقی همدانی صــادر گردید.بنابراین 
آقای جالل الدین شهســواری به شــما اخطار 
می شــود جهت ثبت طــالق و امضای آن راس 

ســاعت 1۹ عصر روز پنج شــنبه۹۹/۹/1۳ به 
آدرس الهیجان-خیابــان شــهدا-بین میدان 
شهدا و میدان فیض-کوی یاورزاده حضور بهم 

رسانید.
سردفتر رسمی ازدواج 209 و طالق 
72الهیجان
علی حیدری چهارده
تاریخ انتشار: 99/9/8 

مفقودی »ساوه«
کارت، بنچاق، سند کمپانی و برگ سبز کامیونت 
نیســان ۲400 بنزینی به رنگ آبی مدل 1۳۸4 به 
شماره پالک ایران ۵۷ -۳۵۶ ب 1۶ و شماره موتور 
۳0۶۵۵۶ و به شــماره شاســی E0۲۸۶۸ مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

آگهی فقدان مدرک تحصیلی
مدرک فارغ التحصیلــی اینجانب الهــام زارع 
فرزند غالم به شماره شناسنامه ۷۶۸ صادره از اهواز 
در مقطع کاردانی رشــته مامایی صــادره از واحد 
دانشــگاهی اهواز با شــماره 1۲/۹1۵۳۲۸  مفقود 
گردیده است و فاقد امتیاز می باشد. از یابنده تقاضا 
می شود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد 
اهواز به نشــانی اهواز فلکه کارگر)فرهنگ شــهر( 
خیابان کارگر جنوبی کد پستی ۶۸۸۷۵_۶1۳4۹ 

و صندوق پستی1۲1۵ ارسال نماید


