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صادرات کشور، یک سوم واردات کشور می ارزد!

خودرو عقب ماند، یخچال پیشی گرفت

تکنیکال رمزارزها
بیت کوین

بیت کوین به تازگــی و تحت تأثیــر ذخیره ســود برخــی از معامله گران 
کوتاه مــدت بــه ۲۲٬۸۰۰ دالر ســقوط کــرده اســت. اگــر در ادامــه قیمــت 
از این ســطح به ســمت باال حرکت کند، یعنــی خریــداران ۲۲٬۸۰۰ دالر را 
به یک حمایت تبدیــل کرده اند. در این صورت شــانس بیــت کوین برای 
جهش تا ۲۵٬۲۱۱ دالر بیشــتر خواهد شــد. انتظار می رود فروشندگان با 
تمام قدرت از این سطح دفاع کنند، چراکه شکسته شــدن آن راه را برای 
جهش قیمت تا ۳۰٬۰۰۰ و سپس ۳۲٬۰۰۰ دالر باز خواهد کرد.در مقابل، 
اگر فروشــندگان موفق شــوند قیمت را بــه زیــر ۲۲٬۸۰۰ دالر بازگردانند، 
اصــاح قیمــت احتمــاالً عمیق تــر خواهد شــد و بیــت کوین تــا میانگین 
متحــرک نمایــی ۲۰ روزه )EMA ۲۰ - خــط  آبــی در تصویــر( در ۲۱٬۷۱۶ دالر 
پایین خواهد آمــد. حمایت کلیدی بعدی هم ســطح روانــی ۲۰٬۰۰۰ دالر 

است.
اتریوم

 اتریوم در حال حاضر فاصله زیادی با میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه 
خود ندارد و اگر قیمت از این ســطح به سمت باال بازگردد، یعنی بخشی 
از بازار همچنان در کف های قیمتی اقدام به خریــد می کنند و خریداران 
هم بار دیگر برای عبور از ۱٬۶۸۰ دالر تاش خواهند کرد. موفقیت آنها در 
انجام ایــن کار می تواند به جهش اتریــوم تــا ۲٬۰۰۰ دالر، بــا توقفی کوتاه 
در ۱٬۸۰۰ دالر منجــر شــود.از طرفــی، ســقوط اتریــوم و شکسته شــدن 
میانگین متحــرک نمایــی ۲۰ روزه می تواند بــه ریزش اتریــوم تا میانگین 
متحــرک ســاده ۵۰ روزه )MA ۵۰ - خــط قرمــز در تصویــر( در ۱٬۳۶۵ دالر 

منجر شود.
دوج کوین

دوج کوین با وجود ریــزش کلی امروز بــازار، روندی صعودی داشــته و 
از ۰.۰۹ دالر فراتر رفته اســت. ادامه این روند صعــودی می تواند این میم 
کوین را تا ۰.۱۱ دالر باال بکشــد و البته انتظار می رود فروشــندگان در این 
ســطح مقاومتی جدی از خود نشــان دهند. در صورت نزولی شــدن بازار 
نیز نزدیک ترین حمایــت پیش روی دوج کویــن میانگین متحرک نمایی 
۲۰ روزه و بعد از آن میانگین متحرک ساده ۵۰ روزه خواهد بود. در صورت 
عمیق ترشدن اصاح نیز سقوط به حمایت کلیدی ۰.۰۷ دالری محتمل 

خواهد بود.
 کاردانو

شــیب صعودی میانگین متحــرک نمایــی ۲۰ روزه روی نمــودار قیمت 
کاردانو نشــان از برتــری خریــداران دارد؛ اما از طرفــی، واگرایی منفی بین 
قیمــت و شــاخص قــدرت نســبی )RSI( احتمــال از دســت رفتــن برتــری 
خریداران را به نمایش می کشد. ســقوط قیمت به زیر میانگین متحرک 
نمایــی ۲۰ روزه فشــار فــروش را تشــدید کــرده و ممکــن اســت بــه ریــزش 
کاردانو تــا ۰.۳۲ دالر منجر شــود. خریــداران هم بــرای آنکه برتــری خود را 
حفظ کنند، چاره ای جز رســاندن قیمت به باالی ۰.۴۰ دالر ندارند. بعد از 

آن هم راه برای جهش قیمت این ارز دیجیتال تا ۰.۴۴ دالر باز خواهد شد.

مجمــوع مبــادالت بازرگانــی کشــور در ۱۰ ماهه امســال 
مانند ماه گذشــته نشــان  دهنــده افزایش میــزان صادرات 
و کاهش وزنــی واردات کاالهای غیر نفتی نســبت به مدت 
مشــابه پارســال دارد. نکته جالب اینکه صادرات کاالهای 

ایرانی ۳.۵ برابر ارزان تر از متوســط کاالهای وارداتی در این 
بازه زمانی است.

بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آخریــن آمارهای منتشــر 
شــده از ســوی گمرک جمهوری اســامی ایــران، در ۱۰ ماهه 

ســال ۱۴۰۱ میــزان صــادرات کاالهــای غیرنفتــی کشــور )به 
اســتثنای نفت خــام نفــت کــوره و نفــت ســفید و همچنین 
بدون صادرات از محل تجــارت چمدانی( بالغ بــر ۱۰۲ هزار و 

۹۹۵ تن و...

 مشکلی در تأمین ارز 
نداریم

 تامین کاالهای اساسی 
عید و ماه مبارک رمضان

مشتری مداری اصل اول موفقیت 
شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر

اخیــر  بخشــنامه  پــی  در 
بانــک مرکــزی دربــاره فروش 
ارز توسط شعب منتخب پنج 
بانــک ملــی، ملــت، تجــارت، 
مــردم  صــادرات،  و  ســپه 
بانک هــا  ایــن  از  می تواننــد 
البتــه با شــرایط مشــخص ارز 

بخرند.
ایســنا،  گــزارش  بــه 
بانــک  بخشــنامه  براســاس 
هشــتم   ( شــنبه  از  مرکــزی 

بهمن ماه( شعب...
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پنج شنبه
 13 بهمن1401
  11 رجب1444 
  2 فوریه 2023

   سال سی ویکم
  شماره 8060 

 قیمت:5000 تومان
 تعداد صفحه:8

خبر خبرخبر

4

اخبار اخبار

 توسعه انرژی های تجدیدپذیر
 در دستور کار دولت

نیروگاه خورشــیدی دامغــان با وســعتی معادل پارک شــهر تهــران آماده 
تولید ساالنه 18 میلیون کیلووات ساعت برق پاک به شبکه است.

 تحــول در انرژی هــای تجدیدپذیــر یکــی از مهمتریــن برنامه هــای دولت 
ســیزدهم اســت که توســط وزارت نیرو با برنامــه ۱۰ هــزار مگاواتــی پیگیری 
می شود. ایران با ظرفیت قابل توجه توسعه انرژی تجدیدپذیر در سال های 
گذشــته، کمتــر از ۹۰۰ مــگاوات ظرفیــت نیروگاهــی خــود را به این مســئله 
اختصاص داده بــود. بر این اســاس وعده توســعه ۱۰ هزار مــگاوات نیروگاه 
تجدیدپذیر آن هم در طی ۴ ســال، مســئله ای اســت که به تغییر نگرش در 

این حوزه احتیاج ویژه دارد.
در همین راســتا، یکــی از مهمتریــن منابع انــرژی تجدیدپذیــر که نقش 
ویژه ای در توســعه ۱۰ هزار مگاواتــی ظرفیت تجدیدپذیر کشــور دارد، تولید 
برق از انرژی خورشــیدی است. بر این اســاس، محمود کمانی، معاون وزیر 
نیرو با تاکید بر نیاز انرژی تجدیدپذیر به بودجه در مجلس شورای اسامی، 
گفت: مجلس باید پیگیری کند تا منابع بودجه ای تجدید پذیر نقد شود زیرا 

بسیاری از تبصره های موجود در این حوزه رعایت نمی شود.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیــت مغفــول بودجــه انــرژی تجدیدپذیــر کشــور 
اضافه کرد: بخــش قابل توجهــی از منابع در نظر گرفته شــده برای توســعه 
تجدیدپذیرهــا در کشــور کــه قانــون مشــخص بــرای آن وجــود دارد، احصــا 
نمی شــود و این مانع بزرگی برای توســعه انرژی های نو در کشــور به حساب 

می آید که با همکاری دولت و مجلس این مانع باید از سر راه برداشته شود.
معاون وزیر نیرو خاطر نشان کرد: در فراخوان وزارت نیرو برای انرژی های 
تجدیدپذیر که اخیراً منتشر شد، تقاضای ۸۰ هزار مگاواتی روانه بازار شد و 
باید توجه کرد چرا با وجود چنین تقاضایی معادل کل ظرفیت اسمی نصب 

شده فعلی کشور است.
با توجه به برنامه دولت سیزدهم، هم اکنون یکی از واحدهای نیروگاهی 
تعبیه شــده انرژی خورشــیدی در دامغان آماده تزریق برق به شبکه است. 
نیروگاه خورشــیدی دامغان بــه ظرفیت ۱۰ مــگاوات زمینه تولید ســاالنه ۱۸ 

ملیون کیلووات ساعت برق را دارا است.
این نیروگاه در وســعتی به انــداز ۲۰۰ هزار متــر مربع معادل انــدازه پارک 
شهر در ۵ کیلومتری شهر دامغان ساخته شده است و ۶ میلیون یورو هزینه 
ســرمایه گذاری بــرای احــداث آن توســط بخــش خصوصــی پرداخت شــده 
است.همزمان با ساخت این نیروگاه از انتشار ساالنه ۱۶ هزار تن گاز آالینده 
به جو جلوگیری خواهد شــد. انرژی خورشــیدی عظیم ترین منبــع انرژی در 
جهان اســت. این انرژی پاک، ارزان و بــی پایان بوده و در بیشــتر مناطق کره 
زمین قابل استحصال است و محدودیت منابع فسیلی و پیامدهای حاصل 
از تغییرات زیســت محیطــی و آب و هوای جهانــی، فرصت های مناســبی را 
برای رقابت انرژی خورشیدی با انرژی های فسیلی خصوصاً در کشورهایی با 
پتانسیل باالی تابش ایجاد نموده است.اساس کار نیروگاه های خورشیدی 
به این صورت اســت که نــور به صفحه هــای خورشــیدی می تابــد و در اثر آن 
انرژی فوتون بــه انرژی الکتریکــی تبدیل می شــود. جریان برق تولید شــده 
توســط صفحه های خورشــیدی، مســتقیم )DC( اســت کــه برای اســتفاده 
وســایل برقی معمول در منــازل و نیاز روزمره بایســتی مشــابه برق شــهر به 
جریان متناوب )AC( تبدیل شــود. این کار توسط دســتگاهی به نام اینورتر 
انجام می گیرد. نیروگاه های خورشــیدی نیز مانند ســایر نیروگاه های دیگر 
امکان اتصال بــه شــبکه )On-Grid( و یا منفصــل از شــبکه )Off-Grid( را 

دارند.

افزایش قیمت بلیت هواپیما دیر و زود 
دارد، سوخت وسوز نه!

بــا وجــود برخــی مخالفت ها بــا افزایــش قیمــت بلیــت هواپیما، بــه نظر 
می رســد  عــاوه بــر ایرالین هــا، مســئوالن دولتــی حــوزه هوایــی هم بــا این 
موضوع موافق هستند و تنها مناقشه بر سر اجرایی شدن این تصمیم پس 

از اباغ آن از سوی ستاد تنظیم بازار است.

به گزارش ایسنا، مناقشه درباره درخواست شرکت های هواپیمایی برای 
افزایش قیمت بلیت باال گرفته اســت؛ از یک طرف ایرالین ها معتقدند بنا 
به آنچه که در شــورای عالــی هواپیمایی تصویب شــده، افزایــش نرخ بلیت 
قانونی بوده و از طرف دیگر ســازمان هواپیمایی کشــوری اگرچــه با افزایش 
قیمــت موافــق اســت، امــا آن را ملــزم بــه ابــاغ از ســوی ســتاد تنظیم بــازار 

می داند.
در عیــن حــال در حالــی کــه هفتــه گذشــته برخــی از ایرالین ها بــا توجیه 
قانونی بودن، قیمت های بلیت را تا ۳۰ درصد افزایش دادند، با انتشار اخبار 
این موضوع، دادســتانی به داســتان ورود کرده و شــرکت ها را ملــزم کرد که 
قیمت هــا را به قبــل از افزایــش برگردانده و وجه هــای اضافی دریافت شــده 
را هم به مســافران بازگردانند.  در این راســتا محمــد محمدی بخش -رئیس 
سازمان هواپیمایی کشــوری- درباره موضوع افزایش قیمت بلیت هواپیما 
توضیح داد: ســازمان هواپیمایــی از مرداد ماه امســال درخواســت افزایش 
قیمــت بلیــت هواپیمــا را بــه ســتاد تنظیــم بــازار ارســال کــرد و هر زمــان که 
درخواست ما تصویب شود، اعمال نرخ های جدید نیز آغاز خواهد شد.وی 
ادامه داد: افزایش قیمت بلیت حتی در شورای رقابت نیز مورد بررسی قرار 
گرفته و اکنون در مرحله تایید و تنفیذ آن از ســوی ســتاد تنظیم بازار است،  
بنابراین هرگونه افزایش قیمت خارج از مصوبه شورای عالی هواپیمایی که 
هنوز از ســتاد تنظیم بــازار اباغ شــده، غیرقانونی اســت. اخیرا نیــز با حکم 
مقام قضایی با ایرالین های متخلف برخورد شد و ایرالین ها موظف هستند 
اضافــه دریافتــی را بــه مســافران بازگردانند.البتــه بــه گــواه رییــس انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مســافرتی، هنوز این این اتفاق از ســوی شرکت های 
هواپیمایــی رخ نــداده اســت.معاون وزیر راه و شهرســازی همچنیــن درباره 
کاهش عمدی پروازها از ســوی ایرالین ها برای اعمال فشــار جهت افزایش 
قیمت، گفــت: کاهــش عمــدی پروازها از ســوی ایرالین هــا واقعیــت ندارد 
چون این کار به زیان آنهاست. با وجود این به دلیل فصل زمستان مقداری 
از پروازهای داخلــی کاهش یافته اســت.محمدی بخش خاطرنشــان کرد: 
برخورد سلبی و حقوقی سازمان هواپیمایی با گران فروشی بلیت در شبکه 
توزیع وجود دارد، با این حال وضعیت اقتصادی شــرکت های هواپیمایی را 
نیز باید در نظر گرفت.  البته برخی از پلتفرم های غیرمرتبط از دســتور مقام 
قضایی ســرپیچی داشــتند که آن هم درحال بررســی و رصد اســت.رییس 
ســازمان هواپیمایی که امروز در حاشــیه مراسم گرامیداشت ســالروز ورود 
تاریخی امام خمینی)ره( به کشــور که در ترمینال یک فــرودگاه بین المللی 
مهرآباد برگزار شد، سخن می گفت، همچنین با اشاره به افزایش تقاضای 
حمل بــار هوایی، بیــان کــرد: در حال حاضــر ۱۷۱ فرونــد هواپیمای فعــال در 
کشــور داریم و در یک ســال گذشــته ۱۱ فروند هواپیمای باری پهن پیکر وارد 

ناوگان کارگوی ایران شده است.
در عین حال یکی از انتقاداتی که شــرکت ها از وضعیت موجود داشتند 
این بوده کــه آنها ملزم بــه پرداخــت هزینه هــای فرودگاهی به صــورت ارزی 
هستند در حالی که درآمدهایشــان ریالی اســت و با افزایش نرخ ارز در یک 
ســال گذشــته، دخل و خــرج شــرکت ها نمی خوانــد و بیشترشــان زیــان ده 

شده اند.

        اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستانـ   منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(
1- موضوع  مناقصه:  تعمیرات اساسی انبارهای T19-T18-T17-T16-W20-W18 مجتمع بندری امام خمینی )ره(

2-شرایط الزامي متقاضیان: 
1-ارائه اساسنامه و آگهی آخرین تغییرات معتبر

2-داشتن حداقل رتبه 1 )یک( ابنیه و ساختمان و 2 )دو( تاسیسات و تجهیزات از سازمان برنامه و بودجه کشور ، )معتبر در تاریخ ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و عقد قرارداد(
3- داشتن ظرفیت خالی ریالی و تعدادی همزمان در حد برآورد انجام کار ،) مالک پذیرش سایت https://sajar.mporg.ir/- معتبر در تاریخ ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی 

و عقد قرارداد( 
4-ارائه گواهی صالحیت ایمنی از وزارت کار و رفاه اجتماعی )معتبر در تاریخ ارزیابی کیفی و بازگشایی پیشنهاد مالی و عقد قرارداد( شرکت ها در صورت عدم وجود پیمان فعال می بایست 
نسبت به ارائه گواهی موقت دو ماهه صادره از مرجع تعیین شده )بخش ذیصالح در وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی( اقدام نمایند. الزم بذکر است شرط پذیرش گواهی مذکور تأیید اصالت آن در 

سامانه https://svcc.mcls.gov.ir/ می باشد.
***   در صورت عدم احراز شرایط فوق ، سایر معیارهای ارزیابی کیفی مناقصه گران به شرح ذیل  مورد بررسي قرار نخواهد گرفت .

5-کلیه شرکت کنندگان در مناقصه می بایست تأییدیه عدم بدهی را از اداره کل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی اخذ نموده و در پاکت الف بارگذاری نمایند. مقتضی است در صورتیکه 
شرکتی تأییدیه عدم بدهی را ارائه نکند، سایر پاکات آن شرکت بازگشایی نخواهد شد.

6-ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده برای آخرین سال مالی ) الزامی برای برنده مناقصه  قبل از انعقاد قرارداد(
7-شاخصهای ارزیابی و امتیاز دهی به متقاضیان :

تجربه و سوابق اجرایی ) 30 امتیاز (  2- حسن سابقه در کارهای قبلی  )10 امتیاز (  3 - توان مالی و اعتباری  )20 امتیاز (  4-  توان فنی و برنامه ریزی )20 امتیاز (   5- توان تجهیزاتی )10 امتیاز(   
6- نحوه ارائه مستندات و ارزیابی شکلی )10 امتیاز(  

حداقل امتیاز قابل قبول در ارزیابي کیفي، جهت شرکت در مناقصه  60  از 100 مي باشد.
3- مهلت، محل و نحوه خرید اسناد مناقصه: 

     متقاضیان شرکت در مناقصه  مي توانند  از تاریخ 1401/11/13 تا ساعت 15:30 مورخ 1401/11/18 با مراجعه به سایت www.setadiran.ir  نسبت به دریافـت ) خرید( رایگان اسناد اقدام 
نمایند. 

   * جلسه پرسش و پاسخ  و سایت ویزیت رأس ساعت 10:00 صبح روز دوشنبه مورخ 1401/11/24 در محل ساختمان مرکزی- سالن جلسات برگزار خواهـــد شد. . با عنایت به لزوم شفاف 
سازی تعهدات مندرج در قرارداد و پیوست مربوطه به صورت موکد توصیه می شود متقاضیان در جلسه توجیهی رفع ابهام  در اجرای ماده 17 قانون برگزاری مناقصات  حضور یابند و سواالت و 
ابهامات احتمالی خود را جهت ارائه آنالیز قیمت  مناسب با دستگاه نظارت مطرح نمایند ، ضمناً کلیه پیشنهاد دهندگان موظف هستند نسبت به اخذ صورتجلسه پرسخ و پاسخ و سایت ویزیت از 
سامانه ستاد و مهر و امضاء و بارگذاری آن اقدام نمایند. در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن های ادارات ذیل می توان در طول مــدت زمـان  آگهی تماس حاصل نمود.     کارشناس اداره 

پیمان و رسیدگی و مدیریت پروژه : 2340-0615228                         مدیر پروژه : 5032- 0615228
4- تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار:

مناقصه گران باید مبلغ  به عدد  50.939.000.000 ریال به حروف ) پنجاه میلیارد و نهصد و ســی و نه میلیون (  را بصورت ضمانتنامه بانکی بدون قید و شــرط و قابل تمدید به دفعات یا اصل 
فیــش واریز وجـه به حساب تنخواه گردان بندر امام خمینی )ره( به شمـاره شبـا  700100004101064571214861IR ارائه نمایند.

)کد اقتصادی کارفرما :  411319577986-  شناسه ملی کارفرما : 14000180614 – کدپستی کارفرما : 63571-79090 (
5- مهلت و محل تسلیم پاکات و بارگذاری اسناد: 

متقاضیان باید پیشنهـادات خود را  تا ساعت 15:30 روز سه شنبه مـــورخ 1401/12/2 در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ایران( به آدرس www.setadiran.ir بارگذاری 
نمایند . ضمنا متقاضیان مکلفند در مهلت مقرر عالوه بر بارگذاری اسناد خود در سایت مذکور صرفا نسبت به تحویل فیزیکی تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خود اظهاری ظرفیت کار 
)پاکت الف( به دبیـرخانـه مرکزي اداره کل بنادر و دریانوردی استـان خوزستان- منطقه ویــژه اقتصــــادی بندر امام خمینی)ره(ـ  واقع در طبقه ي همکف - ساختمان مرکزی - صندوق 

پستی 159   تلفن 4001 - 0615228     فاکس  2226900          0615228   تسلیم و رسید دریافت نمایند. 
تبصره 1:کلیه ی مراحل برگزاری از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه ی پیشنهاد مناقصه گران و گشایش پوشه ها و اعالم برنده از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ایران( 
آدرس www.setadiran.ir  انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت 

در مناقصه محقق سازند فلذا  از ارائه اسناد فیزیکی به استثناء تضمین شرکت در مناقصه به همراه فرم خود اظهاری ظرفیت کار )پاکت الف( خودداری گردد. 
شماره تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : 021-41934

تبصره 2: مناقصه گران از ارسال فیزیکی اسناد پاکت های )ب( و )ج( و یا ارسال سیستمی اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( جداً خودداری نمایند. 
6- زمان بازگشایی پاکت ارزیابی کیفی: 

پاکت ارزیابی کیفی متقاضیان در روز چهارشنبه تاریخ  1401/12/3 در محـل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــانـ   بندرامام خمینی )ره(، مجتمع بنـدری امـام خمینی )ره(  مفتوح  
میگردد.

تبصره : اسناد ارزیابی کیفی و اسناد مناقصه باید مطابق شرایط مذکور توسط مناقصه گران بصورت الکترونیکی در سامانه ستاد ایران بارگذاری گردد.
7-  زمان و محل بازگشایي پاکات ) الف- ب- ج( حاوي اسناد  مناقصه:

پیشنهادهــاي متقاضیــان راس ساعـت 09:00 صبح روز چهارشنبه مـورخ 1401/12/10 در محـــل دفتـر جلســات به آدرس خوزستــانـ   بندرامام خمینی )ره(، مجتمع بنـدری 
امـام خمینی )ره(- ساختمان مرکزیـ  طبقه چهارم مفتوح و مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.         برآورد اولیه : 2.493.861.118.767 ریال                                  مدت زمان انجام کار: 24 ماه شمسی

8->> هزینه این پروژه از محل اعتبارات سرمایه ای سازمان بنادر و دریانوردی تامین گردیده و مشمول نحوه کسر حق بیمه طرحهای عمرانی تامین اعتبار شده از طریق سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشور نمیگردد . بنابراین کل حق بیمه مورد درخواست سازمان تامین اجتماعی به عهده و هزینه پیمانکار است و وظیفه مورد عمل در خصوص نحوه کسر و واریز و تسویه حساب حق 

بیمه مطابق با ماده 38 تامین اجتماعی خواهد بود<<
9-ارائه اسناد و شرکت به صورت مشارکتی و کنسرسیوم  در این مناقصه پذیرفته شده نمیباشد.

 **مدت اعتبارپیشنهادها و تضمین شرکت در مناقصه: مدت اعتبار پیشنهادها  و تضمین شرکت در مناقصه حداقل باید 90 روز  از آخرین روز تاریخ پیشنهاد قیمت باشد.
** اعضای هئیت مدیره یا نماینده شــرکتهای حائز امتیاز ارزیابی کیفی میتوانند با در دست داشــتن معرفی نامه مطابق با بند »د« ماده 18 قانون برگزاری مناقصات در جلسه بازگشایی 

پیشنهاد قیمتها شرکت نمایند.
                                                                                                                                                                                                                                                                     روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان
                                                                                                  منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(

)) آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای توام با ارزیابی کیفی ((
          شماره مناقصه  :  37266/پ34

جمهوري اسالمي ایران 
وزارت راه و شهرسازي

سازمان بنادر و دریانوردی 
اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان 
شناسه آگهی: 1451197 منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی )ره(



پنج شنبه
 13 بهمن 1401  11 رجب 1444   2 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8060
تجربه روندی متفاوت 

ازگذشته

خبر
اخبار

 بهره برداری از پروژه های
 توزیع نیروی برق استان تهران 

با اعتبار ۲۱۵ میلیارد تومانی
همزمــان بــا ایــام گرامیداشــت چهــل و چهارمیــن فجــر انقــاب 
اســامی، پروژه هــای شــهری و روســتایی در مناطــق ۲۲ گانه تحت 
پوشــش شــرکت توزیع نیروی برق اســتان تهران با اعتبــاری افزون 

بر ۲۱۵ میلیارد تومان به بهره برداری می  رسد.

به گزارش پایــگاه اطاع رســانی وزارت نیرو، مدیرعامل شــرکت 
توزیــع نیــروی بــرق اســتان تهــران گفــت: ۳۳ پــروژه در قالــب رفــع 
ضعف ولتاژ، احداث و بهینه ســازی روشــنایی معابر، رفــع پرباری، 
افزایــش پایــداری شــبکه و مقاوم ســازی شــبکه های فرســوده بــا 
اعتباری بالغ بر ۴۵ میلیارد تومان در دســت انجام اســت و به یاری 

خداوند در روزهای آتی به بهره برداری خواهد رسید.
»قاســم شــهابی« با اشــاره به پــروژه شــرکت توزیع نیــروی برق 
اســتان تهــران بــرای جایگزینــی کابــل خودنگهــدار به جــای شــبکه 
فرســوده ســیمی در مناطــق ۲۲ گانــه، افــزود: ده هــا پــروژه تبدیــل 
ســیم به کابل بــا اعتبــاری بیــش از ۱۰۰ میلیــارد تومان انجام شــده 
اســت و در دهه فجر امســال در ۱۷ منطقــه از مناطق این شــرکت، 

جمع آوری صددرصدی شبکه سیمی را جشن خواهیم گرفت.
رئیــس هیئت مدیــره شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان تهران 
ادامــه داد: بهینه ســازی و تقویت شــبکه های فرســوده ۱۲۰ روســتا 
با اعتباری بالغ بر ۷۰ میلیــارد تومان از دیگــر فعالیت های کارکنان 
شــرکت توزیــع نیــروی بــرق اســتان تهــران اســت و خوشــبختانه تا 
کنون پروژه های مذکور ۷۰ درصد پیشــرفت فیزیکی داشته اند و تا 

پایان ال به بهره برداری خواهند رسید.
شهابی در پایان از تاش های شبانه روزی همکارانش در تأمین 
بــرق پایــدار بــرای مــردم شهرســتان های اســتان تهــران قدردانــی 
کــرد و خواســتار بهره گیــری از تمــام ظرفیت هــا بــرای اســتمرار 
خدمت رســانی بی وقفــه و حداکثــری بــه مشــترکان تحت پوشــش 

شد.

رییس سازمان توسعه تجارت:
 دولت قبل برای اتصال بانکی

 با روسیه کار نکرد
رییس ســازمان توســعه تجارت می گویــد برخاف برخــی خبرها 
که اتفــاق بــزرگ ارتبــاط بانک های ایــران و روســیه را بــه دولت قبل 
مرتبــط می داننــد، آنچــه کــه رخ داده بــا پیگیــری دولــت ســیزدهم 

نهایی شده است.

به گزارش ایسنا، علی رضا پیمان پاک اظهار کرد: در دولت قبل 
ما ساز و کاری شــبیه به ســوییفت داشــتیم که در نقش پیامرسان 
میان بانک های ایران و روســیه عمل می کــرد. در واقع این اتفاق بر 
مبنــای یک پیامرســان بومــی انجام می شــد که برخی شــرکت های 
دانش بنیان به شــکل خودجوش آن را طراحــی کردند و دولت قبل 
نه تنها نقش حمایتی در این مســیر نداشــت که حتــی اخطارهایی 

نیز می داد که بانک مرکزی این پیامرسان  را قبول ندارد.
وی درباره برخــورد بانک های روس بــا این پیامرســان نیز گفت: 
با توجه به اینکه ایــن ارتباط نه بــر مبنای بانک های مرکــزی و تایید 
رسمی دو کشــور که در ســطحی محدود انجام می شــد، بانک های 
تجاری روســیه نیز بــه آن روی خوش نشــان ندادند و بــا تردید با آن 
مواجه شــدند. به همین دلیــل می بینیم که در طول ســه ســال جز 
چنــد بانــک کوچــک در ایــران و روســیه و مبالغی که ســر جمــع ۱۰۰ 
میلیون دالر نیز نمی شــد، تبادالتی انجام نشــد و از این رو تاکید بر 
اینکــه ارتباطات میــان دو کشــور از قبل نهایی شــده بــود، واقعیت 

ندارد.
رییس ســازمان توســعه تجارت با بیان اینکه ارتباط نهایی شده 
میان بانک هــای ایران و روســیه ایــن بار بــا تایید رســمی بانک های 
مرکــزی دو کشــور انجــام شــده، توضیــح داد: هرچند بحــث در این 
رابطه از قبل شــروع شــده بود اما با کندی دنبال می شد. در دولت 
ســیزدهم بــا پیگیــری جــدی ایــن مســئله، خوشــبختانه بانک های 
مرکــزی دو کشــور تاییــدات الزم را نهایــی کردنــد و مــا می بینیم که 
دو بانک بزرگ و اصلی روســیه این آن را تایید کرده و امکان شــروع 
همکاری را بــه وجود آوردنــد، چون امنیت پیامرســان تایید شــده، 
دیگــر بانک هــای تجــاری نســبت بــه ورود بــه ایــن عرصــه نگرانــی 

ندارند.
پیمان پاک خاطرنشــان کــرد: در حــال حاضر با ارتباطان شــکل 
گرفته، بانک های دو کشــور می توانند با یکدیگر تبادل پیام کنند، 
ال ســی باز کننــد و حتــی حوالــه چنــد میلیــارد دالری جابجــا کنند. 
این اتفاق بــزرگ و مهمی اســت که بــا پیگیری هــای انجام شــده در 
ماه های قبــل نهایی شــده و امیدواریــم که اقتصــاد ایــران بتواند از 

این ظرفیت جدید به خوبی استفاده کند.

فروش فوق العاده وانت آریسان ۲ 
دوگانه سوز »بدون قرعه کشی«

گــروه صنعتــی ایران خــودرو همزمــان بــا برگــزاری بزرگتریــن طرح 
پیش فــروش چهــار محصول خــود کــه از امــروز آغــاز می شــود، طرح 
فروش فوق العاده وانت آریسان ۲ دوگانه سوز ویژه متقاضیان عادی 

را خارج از فرآیند قرعه کشی عرضه می کند.

 بــه مناســبت چهــل و چهارمیــن ســالروز پیــروزی انقــاب، گــروه 
صنعتی ایران خــودرو ثبت نام طرح پیش فروش چهــار محصول خود 

را آغاز می کند.
در این طرح فــروش که ایران خــودرو از آن با عنــوان بزرگترین طرح 
پیش فروش یاد می کند، چهار محصول وانت آریســان دوگانه سوز، 
راناپــاس، ســورن پــاس بنزینــی و پــارس بــا موتــور XU۷ بــرای ســه 
گروه متقاضیان عــادی، مــادران دارای دو فرزند و بیشــتر و دارندگان 
خودروهای فرســوده عرضه، با پیش شرط تعریف حســاب وکالتی و 

واریز وجه ۹۰ میلیون تومانی در حساب مشتری عرضه می شود.
همچنین همزمان با طرح مذکور، ایران خــودرو فروش فوق العاده 
وانــت  آریســان ۲ دوگانه ســوز را خــارج از فرآینــد قرعه کشــی عرضــه 
می کنــد. بر ایــن اســاس از فــردا )پنجشــنبه ۱۳ بهمــن ماه( ایــن طرح 

فروش فوق العاده ویژه متقاضیان عادی آغاز می شود.
متقاضیان از ســاعت ۱۱ صبــح تا زمــان تکمیل ظرفیــت و حداکثر 
تا روز دوشــنبه هفته آینده )۱۷ بهمن ماه( فرصــت دارند با مراجعه به 
esale. ســایت فروش اینترنتی محصــوالت ایران خــودرو به نشــانی

ikco.ir  اقدام به ثبت درخواست خود کنند.

خاندوزی در حاشیه هیئت وزیران:

مشکلی در تأمین ارز نداریم

بازگشت ۱۳ همت از جیب دالالن خودرو به چرخه تولید و مردم
رئیــس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار اعــام 
کــرد: بــا عرضــه کمتــر از ۵۰ هــزار خــودرو در بورس 
کاال بیش از ۱۳ هــزار و ۳۵۰ میلیــارد تومان از جیب 
واســطه ها و دالالن خــارج و به چرخه تولیــد و مردم 

بازگشت.

بــه گــزارش مهــر، مجیــد عشــقی بــا حضــور در 
یــک برنامــه تلویزیونــی با اشــاره بــه مزایــای عرضه 
خــودرو در بــورس کاال گفــت: بــا معامله ۴۸ هــزار و 
۸۴۴ دســتگاه خودرو در بورس کاال تا چهارم بهمن 
مــاه ۱۴۰۱، بیــش از ۱۳ هــزار و ۳۵۰ میلیــارد تومــان 
از جیــب واســطه ها و دالالن خارج شــد و بــه چرخه 

تولید و مردم بازگشت.
وی با اشاره به اینکه عرضه خودرو در بورس کاال 
در مراحــل اولیه خود قــرار دارد، یادآور شــد: عرضه 
خــودرو در بــورس کاال بــه نفــع مصرف کننــدگان، 

تولیدکنندگان و خودروسازان است.
رئیــس ســازمان بــورس بــا اشــاره به مشــکات 
متعدد صنعت خــودرو که زیــان انباشــته ۱۵۰ هزار 
میلیــارد تومانــی ایــن صنعــت را رقــم زده اســت، 
گفــت: یکی از مشــکات قیمــت گذاری دســتوری 
اســت که با مکانیســم عرضه در بورس کاال اصاح 

می شود.
معاون وزیر اقتصاد با اشاره به سودی که دالالن 
از تفــاوت قیمــت کارخانــه و بــازار می برنــد، افزود: 
قیمــت کارخانــه در ســال های گذشــته متناســب 
با تــورم افزایــش پیــدا نکــرده اســت و برخــی تصور 

می کننــد اگــر قیمــت کارخانــه را پاییــن نگــه داریم 
قیمت خودرو در بازار هــم پایین می آید، اما اتفاقی 
که در هفت هشت ســال گذشــته رخ داده این بود 
که قیمت کارخانه پایین بود و سود اختاف قیمت 

کارخانه و بازار آزاد به جیب واسطه ها می رفت.
رئیس ســازمان بــورس گفت: بــورس کاال وکیل 
مدافــع هیــچ ســازمانی نیســت و اگــر وارد عرضــه 
خــودرو در بورس کاال شــدیم بــه این دلیــل نبود که 
خودرو را کاالیی بورســی می دانســتیم، اما بخشی 
قیمت گــذاری  از  خــودرو  از مشــکات صنعــت 

دستوری است.
عشــقی دربــاره نشســت بــا شــورای رقابــت، 
نهایــی  بنــدی  جمــع  بــه  هنــوز  بیان داشــت: 
نرســیده ایم، زیــرا موضــوع حســاس اســت و ابعاد 
مختلفــی دارد و بایــد مباحــث مطرح شــود. در این 
زمینــه بــا شــورای رقابــت در کاالهــای مختلــف این 
مســیر را طــی کرده ایــم. بــرای مثــال در محصوالت 
پتروشــیمی و فــوالد کــه نتیجــه بخــش هــم بــوده 

است.
ایــن مقــام مســؤول، یکــی از مســوولیت های 
اصلی ســازمان بورس را همچنان که در قانون ذکر 
شــده ایجاد یــک بــازار شــفاف، منصفانــه و کارآمد 
برشــمرد و افزود: تاش کردیم که در این سه محور 

فعالیت های خود را انجام دهیم.
وی افزود: شــفافیت اطاعاتی ناشــران، انتشار 
معامات و انتشــار عمق مظنــه بــرای کل بازیگران 
بــازار، شــفافیت در آمــار تخلفــات بــازار ســرمایه از 

دستور کارهای جدی ما بوده است.
عشقی با اشــاره به الزام قانونی افشای تخلفات 
ناشــران بــازار، گفــت: باالخــره بعــد از ســال ها این 
دســتورالعمل تهیــه شــد و اشــخاصی کــه بعــد از 
تصویــب ایــن دســتورالعمل تخلفــی را در بــازار 
سرمایه مرتکب شــوند، آمار و نوع تخلفات با اسم 

درج خواهد شد.
رئیس ســازمان بــورس اضافه کرد: حساســیت 
مــا ایــن اســت کــه چــون بیــش از هشــت هزار هزار 
میلیــارد تومــان دارایــی مــردم تحــت مدیریــت این 

افراد است، باید صیانت شود.
وی بــه اقداماتــی که بــرای منصفانــه بــودن بازار 
انجــام شــده از جملــه تقویــت زیــر ســاخت های 
معاماتی، زیر ذره بین بردن معامات الگوریتمی 
به صورت برخــط در حین انجام معامله و ســفارش 

اشاره کرد.
عشقی اظهار داشت: در حوزه کارایی نیز به این 
ســمت رفته ایم که دامنه نوســان و زیرساخت های 
بازار را به مرور اصاح کنیم. اکنون اصاح تدریجی 
دامنــه نوســان آغــاز شــده و نتایــج خوبــی داشــته 

است.
وی انحصار زدایی از مجوزهــای نهادهای مالی را 
یکی دیگر از اقدامات انجام شــده برشمرد و گفت: 
بیش از ۱۲ سال بود که مجوز کارگزاری صادر نشده 
بــود کــه در ایــن زمینــه تســهیل کردیــم و اکنــون از 

طریق درگاه ملی مجوزها این کار انجام می شود.
ایــن مقــام مســؤول ادامــه داد: در کنــار دادن 

مجوزهای جدید برای نهادهای مالی و ارائه خدمت 
بــه جامعــه ســهامداری، دربــاره نهادهــای مالی که 
تخلف می کنند تشــدید برخوردها را داریم و درباره 
نهادهــای مالــی، چــه کارگــزاری و چــه ســبدگردان 
و تأمیــن ســرمایه و صندوق هــا در صــورت تخلف تا 

مرحله لغو مجوز نیز پیش می رویم.
وی راه اندازی انواع صندوق های سرمایه گذاری 
را از دیگــر اقدامــات انجام شــده طــی دوره ۱۵ ماهه 
اخیر عنوان کــرد و ادامــه داد: ما بر ســرمایه گذاری 
غیرمســتقیم تأکید داریــم و به همیــن دلیل تاش 
می کنیم برای اینکــه ذائقه های مختلــف را بتوانیم 
جــواب دهیــم، صندوق هــای اهرمی برای کســانی 
که می خواهند ریســک باالتر از بــازار را قبول کنند، 
صندوق های تضمین اصل ســرمایه، صندوق های 
را  در صنــدوق  و مســتغات، صنــدوق  امــاک 

راه اندازی کردیم.
رئیــس ســازمان بــورس، اصــاح اساســنامه 
صنــدوق پاالیشــی یکــم و دارایی یکــم بــرای جبران 
ظلم بزرگی به دارندگان سهام این صندوق ها شده 
بــود مــورد اشــاره قــرار داد و افــزود: یکــی از وظایف 
ســازمان حفظ منافــع و حقوق ســهامداران اســت 
کــه در ایــن زمینــه هــم در ماه هــای گذشــته تــاش 
کرده ایم با تشــکیل میز صنعت بررسی مشکات 
صنایــع مختلــف را داشــته باشــیم و مــواردی که در 
ســودآوری شــرکت ها مؤثــر اســت را پیگیــری کنیم 
تــا بتوانیــم حقــوق و منافــع ســهامداران را در بــازار 

سرمایه حفظ کنیم.

وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: بــه دلیل 
فضاســازی های برخــی در فضــای مجــازی در مورد 
مولدسازی، اساسا از این مسیر تحولی برای آینده 
ســرمایه گذاری و پروژه هــای عمرانــی اســتان ها 

عقب نشینی نخواهیم کرد.

بــه گــزارش مهــر، ســید احســان خانــدوزی در 
حاشــیه جلســه هیئت دولت در جمــع خبرنگاران 
دربــاره طرح مولدســازی و نحــوه اجــرای آن، اظهار 
داشــت: مســئله مولدســازی جزو نیازهای جدی و 
درخواســت هایی اســت که بســیاری از کشورهای 
دنیــا آن را اجرایــی می کننــد و بــه تحــول اقتصــادی 

کمک می کند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی افــزود: هــر جــا 
ســرمایه راکــدی وجــود دارد کــه از آن اســتفاده ای 
نمی شــود، بایــد بــدل بــه پروژه هــا و طرح هــای 
عمرانــی زنــده شــود. با ایــن حــال متأســفانه ده ها 
هــزار پــروژه عمرانــی نیمــه کاره در کشــور داریــم 
کــه تمــام آن هــا می توانــد از طریــق تزریــق ایــن 
دارایی هــای راکد دوباره زنده شــود و در این مســیر 

سه قوه هم قدم هستند.
وی ادامــه داد: به خاطــر فضاســازی های برخی 
در فضــای مجــازی اساســاً از ایــن مســیر تحولــی 

بــرای آینــده ســرمایه گذاری و پروژه هــای عمرانــی 
اگــر  کــرد.  نخواهیــم  عقب نشــینی  اســتان ها 
ایرادات فنی و تخصصی وجود داشــته باشــد خود 
شــورای عالــی هماهنگــی ســران ســه قــوه آن هــا را 
در مصوبــات جدیــدش به عنــوان اصاحیــه لحاظ 
ممکــن  حالــت  شــفاف ترین  در  کــرد.  خواهــد 
اطاع رســانی بــدون نگرانــی از عــدم شــفافیت به 

همه هموطنان انجام خواهد شد.

دولت هــای  اگرچــه  شــد:  یــادآور  خانــدوزی 
گذشــته بارهــا تاکید کردنــد کــه مولدســازی مورد 
توجه باشــد، اما مدیــران دولتی مثــل ملک مطلق 
خــود می خواســتند ایــن امــوال را نگــه دارنــد در 
حالــی کــه کشــور در پروژه هــای عمرانــی خــود بــه 
آن نیــاز داشــت. در واقــع مدیــران دســتگاه های 
دولتــی ســال ها مقاومــت می کردنــد تــا زمین هــا و 

ساختمان های متروک خود را از دست ندهند.
افــزود: هــم  وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 
مقاومت مدیران و هم برخــی دخالت های نظارتی 
منجــر به ایــن شــده بود کــه مدیــران دســتگاه های 
اجرایی جرأت انجام کار را نداشته باشند؛ بنابراین 
هیچ راهی جز این نبود که از طریق یک اختیار ویژه 
و البتــه در کمــال شــفافیت و بــا پایبنــدی کامــل به 

کارشناسی رسمی دادگســتری در قیمت گذاری و 
امثال آن عمل شود.

خانــدوزی همچنیــن در مــورد وضعیــت ارزی 
کشــور نیز اظهار داشــت: با توجــه به مجمــوع تراز 
تجــاری مثبت کشــور کــه بیــش از ۲۰ میلیــارد دالر 
در ۱۰ ماهــه امســال اســت، در تأمین ارزهــای الزم 
برای تجارت و واردات رســمی کشــور هیچ مشــکل 

و محدودیتی از سمت بانک مرکزی وجود ندارد.
وی گفــت: امیــدوارم بــا تزریــق ایــن منابــع بــه 

تولیدکننــدگان و اینکــه فعاالن اقتصــادی بتوانند 
بــه ارز در ســامانه نیمــا دســتیابی پیــدا کننــد مــا 
از دوره آشــوب در حــوزه ارزی بــه دوره ثبــات قــدم 

بگذاریم.
وزیــر اقتصــادی و امــور دارایــی همچنیــن در 
مــورد پرداخــت وام خــرد بانکــی نیــز تصریــح کرد: 
امیدواریم با اباغیه دیروز بانــک مرکزی، از هفته 
آینده شاهد ســرعت بخشــیدن به فرآیند وام های 

خرد باشیم.

چالش های استفاده از فناوری اطالعات در مقابله با فرار مالیاتی

سرپرســت فنــاوری اطاعــات ســازمان امــور 
مالیاتــی گفــت: شناســایی و جلوگیــری از فــرار 
مالیاتــی چالش هایی وجود دارد کــه اولین آن عدم 
همکاری دســتگاه ها در تامین اطاعــات به هنگام 

برای سازمان امور مالیاتی است.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، نشســت »جایــگاه 
عوامــل انســانی و ســامانه ها در تشــخیص فــرار 
مالیاتــی« روز یکشــنبه ۹ بهمــن مــاه، بــا حضــور 
جمعی از اســاتید و صاحبنظران و فعاالن این حوزه 
در مرکــز آمــوزش و پژوهش ســازمان امــور مالیاتی 
برگــزار شــد. ایــن نشســت، هفتمیــن نشســت 
تخصصــی از نهمیــن همایــش ســاالنه اقتصــاد 
مقاومتی بــود که در تاریخ ۱ اســفند ســال جــاری با 
موضــوع »نظــام مالیاتــی؛ عادالنــه و هوشــمند« 
برگــزار خواهــد شــد. در ایــن نشســت بــه اهمیــت 
مقابلــه بــا فــرار مالیاتــی و نقــش عوامل انســانی و 

سامانه ها در این زمینه پرداخته شد.

طرح جامع یا ســامانه یکپارچه مالیاتی کارکرد 
الزم را نداشته است

عزیز نادر سرپرســت اداره کل فناوری اطاعات 
ســازمان امــور مالیاتــی، در این نشســت گفت: در 
حوزه فنــاوری بــرای تولید ســامانه ها یــک فرآیندی 

وجود دارد. در راه اندازی ســامانه یکپارچه مالیاتی 
که از آن تحــت عنوان طرح جامــع مالیاتی از آن یاد 
می شــود ولــی در واقــع بزرگتریــن و محــوری تریــن 
پــروژه طــرح جامــع مالیاتــی اســت نیــز خبــرگان 
مالیاتــی نقش داشــتند و به طــور خاص از شــرکت 

بول نیز در این زمینه کمک گرفته شد.
وی ادامه داد: اما اینکه بعد از گذشــت ده ســال 
میگوییــم طرح جامــع یا ســامانه یکپارچــه مالیاتی 
کارکــرد الزم را نداشــته اســت، دلیل آن این اســت 
کــه اجرایــی شــدن آن نیــاز بــه تغییــر ســاختاری در 
ســازمان امــور مالیاتــی داشــت ولــی ایــن تغییــر 
ســاختاری در زمــان الزم اجرایــی نشــد. در واقــع 
از آنجــا کــه ســامانه ها بــا مشــارکت خبــرگان تهیــه 
می شــوند، عمومــاً مشــکات بــه ســامانه ها برنــم 
یگردد و مشــکل از شــیوه تعامــل ســاختارها با این 

سامانه هاست.

افزایــش تمکیــن و کاهش فــرار مالیاتــی هدف 
اداره کل فناوری اطالعات سازمان مالیاتی

نادر افزود: همواره تاش ما در اداره کل فناوری 
اطاعــات ســازمان امــور مالیاتــی ایــن بوده اســت 
که حضور مودیان به ســازمان کاهــش یابد. هدف 
بعــدی تســهیل و تســریع در فرآیندهــای مالیاتــی 
برای مأمورین مالیاتی بوده اســت. همــواره تاش 
کردیــم همــکاران مــا در اخــذ مالیــات ابزارهایی در 
حسابرســی و رســیدگی در اختیــار داشــته باشــند 
که بــا زحمــت کمتــر و ســرعت بیشــتر وظایفشــان 
را انجــام دهنــد و فاصلــه بیــن تشــخیص و وصــول 
مالیــات بــه حداقــل برســد. مــن معتقــدم در ایــن 
زمینــه در ســال های اخیــر موفقیت هایــی حاصــل 
شده است. هدف ســوم نیز افزایش میزان تمکین 
مودیان و کاهش فرار مالیاتی بوده اســت. اساســاً 
تمامــی فعالیت های ما ذیل این ســه هــدف برنامه 

ریزی و دنبال شده است.
سرپرســت اداره کل فنــاوری اطاعات ســازمان 

امور مالیاتی اظهار داشــت: از نظر ما فــرار مالیاتی 
ســه شــکل دارد؛ شــکل اول اینکه مــودی فعالیت 
اقتصــادی دارد ولــی اثــری از ایــن مــودی در نظــام 
مالیاتــی کشــور وجــود نــدارد. شــکل دوم بــه ایــن 
نحــو اســت کــه مــودی در ســازمان امــور مالیاتــی 
پرونده دارد ولــی اظهارنامــه خود را مطابــق با واقع 
پــر نمی کنــد و کتمــان درآمــد مالیاتی دارد. شــکل 
ســوم فــرار مالیاتی نیــز مربــوط بــه مودیانی اســت 
که با وجــود تعییــن میــزان مالیــات، از پرداخت آن 
اجتناب می کند. بخش فناوری اطاعات ســازمان 
امور مالیاتی برای این سه مورد فرار مالیاتی برنامه 

دارد.

چالش هــای اســتفاده از فنــاوری اطالعــات در 
مقابله با فرار مالیاتی

وی افــزود: امــا در شناســایی و جلوگیــری از فــرار 
مالیاتــی چالش هایی وجود دارد کــه اولین آن عدم 
همــکاری دســتگاه ها در تأمیــن اطاعــات الزم 
برای ســازمان امور مالیاتی اســت. این یک چالش 
بزرگ ســازمان امور مالیاتی است و بدون همکاری 
اطاعاتــی دیگــر نهادهــا امــکان جلوگیــری از فــرار 
مالیاتی فراهــم نخواهد بــود. نبود فرآیند مناســب 
برای پاالیش و پاکســازی اطاعات نیــز چالش دوم 
پیــش روی شناســایی و جلوگیــری از فــرار مالیاتــی 
اســت که مانع اســتفاده بهینه از اطاعات موجود 

بوده است.
نادر اضافه کرد: چالش ســوم ســاختار ســازمان 
امور مالیاتی اســت که موانعی را ایجاد کرده اســت 
و متناســب بــا کارکردهــای الزم نیســت. چالــش 
چهارم اینکه در سازمان امور مالیاتی یک مقاومت 
در برابــر تغییــر وجــود دارد و ایــن مســئله کارکــرد 
ســامانه ها و هرنــوع تغییــر را بــا مخاطــره مواجــه 
می کند. چالــش بعدی مــا عــدم آگاهی مودیــان از 
تکالیفشــان اســت و بــرای رفــع ایــن نقیصــه الزم 
اســت آمــوزش و اطــاع رســانی کافــی بــه مودیــان 

ارائه شود.
سرپرســت اداره کل فنــاوری اطاعات ســازمان 
امور مالیاتی افزود: چالش بعــدی ما قدیمی بودن 
برخی قوانین اســت؛ قانون مالیات های مســتقیم 
مربــوط بــه ســال ۱۳۴۲ اســت و در آن نگاهــی بــه 
بســترهای فنــاوری نشــده اســت و ایــن مســئله 
شناســایی و مقابلــه بــا فــرار مالیاتی بــا اســتفاده از 
ســامانه ها را با چالــش مواجه کرده اســت. چالش 
بعدی این اســت کــه ما به تعــداد مأمــوران مالیاتی 
مجتهــد مالیاتــی داریــم و همــه قوانیــن را تفســیر 
می کننــد و تفاســیر مختلــف یکــی از چالش هــای 

جدی ما است.

تحقــق اهــداف فنــاوری اطالعــات در نظــام 
مالیاتی نیازمند زمان و همکاری دستگاه هاست

وی خاطرنشــان کــرد: مــن معتقــدم اســتفاده 
از ســامانه های مالیاتــی می تواند نقشــی اساســی 
در رفع مشــکات فعلــی ســازمان امــور مالیاتی در 
مقابله بــا فرار مالیاتی داشــته باشــد. هرچند نباید 
انتظار داشــت رفــع این مشــکات در زمانــی کوتاه 
محقــق شــود؛ بلکــه اجرایــی شــدن کامــل قانــون 
ســامانه مودیــان و پایانه های فروشــگاهی به زمان 
نیــاز دارد و الزم اســت بــرای تحقــق اهــداف آن 
نهادهایی همچون بانک مرکــزی و وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت همــکاری الزم را بــا ســازمان امــور 

مالیاتی داشته باشند.
نــادر در پایــان تاکیــد کــرد: در بخــش فنــاوری 
اطاعــات ســازمان امــور مالیاتــی، از اطاعــات 
جدیــدی کــه در اختیــار ســازمان قــرار گرفته اســت 
بــرای امــوری همچــون تشــخیص مودیــان جدیــد، 
رتبه بنــدی مودیــان بــر اســاس ریســک و همچنین 
تشــخیص دقیق تــر میــزان مالیــات مودیــان بهــره 
برده ایم. بــرای کاهش فرار مالیاتی در کشــور حتماً 
الزم اســت در کنار ســامانه ها از هوش انســانی نیز 

استفاده شود.
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واقع در بلوار دانشگاه – کوچه سازمان آب طبق جدول ذیل از طریق مزایده عمومی به صورت نقدی و طبق آیین نامه مالی شهرداری به شرح ذیل اقدام نماید:

کارشناسی جمعًا به مبلغ کاربریمتراژ مترمربعمشخصات ملکردیف
)ریال(

کارشناسی به ازای 
هر مترمربع

5 درصد سپرده )ریال(آدرس

پالک  6976 فرعی 1
از 2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 9.864.250.00055.000.000مسکونی179/35
کوچه سازمان 

آب

493.212.500

پالک 6979 فرعی از 2
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

پالک 6980 فرعی از 3
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.250.000.00050.000.000مسکونی165
کوچه سازمان 

آب

412.500.000

پالک 6981 فرعی از 4
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.250.000.00050.000.000مسکونی165
کوچه سازمان 

آب

412.500.000

پالک 6982 فرعی از 5
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.250.000.00050.000.000مسکونی165
کوچه سازمان 

آب

412.500.000

پالک 6983 فرعی از 6
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

پالک 6984 فرعی از 7
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

پالک 6985 فرعی از 8
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

پالک 6989 فرعی از 9
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 9.350.000.00050.000.000مسکونی187
کوچه سازمان 

آب

467.500.000

پالک 6990 فرعی از 10
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.250.000.00050.000.000مسکونی165
کوچه سازمان 

آب

412.500.000

پالک 6992 فرعی از 11
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

پالک 6993 فرعی از 12
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

پالک 6994 فرعی از 13
2840 اصلی

بلوار دانشگاه- 8.800.000.00050.000.000مسکونی176
کوچه سازمان 

آب

440.000.000

1- ایداع سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2- برندگان اول و دوم و سوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع در اسناد مزایده مندرج است.

5- مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شــرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نســبت به دریافت اسناد از واحد امور پیمان و 
قراردادها اقدام و تا پایان وقت اداری روز دوازدهم پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام 

نمایند.

محسن صانعی
شهردار آران و بیدگل

مدیر بازاریابی و فروش؛
مشتری مداری اصل اول موفقیت 
شرکت توسعه اهن و فوالد گل گهر

دکتــر قاســم حــاج ابراهیمــی مدیــر بازاریابــی و فروش شــرکت 
توســعه آهن و فــوالد گل گهر بــا بیان اینکــه در دنیای کســب و کار 
هرگز نباید مقوله رضایت مشتری را نادیده گرفت گفت و رضایت 
مشــتری از جمله عوامــل موثر در موفقیت یا شکســت هر کســب 
و کاری اســت. چــرا که اگــر به رضایــت مشــتریان اهمیتــی ندهیم 
نباید انتظار داشــت که آنها به محصوالت ما توجه و عاقه نشــان 

دهند.

  دکتر قاســم حاج  ابراهیمی با بیان اینکه اعتقاد مدیران ارشــد 
شــرکت توســعه آهــن و فــوالد این اســت کــه ســود در واقــع جایزه 
تشــویقی بــرای حمایــت از مشــتریان اســت گفــت: مشــتریان ما 
سازمان های تولید کننده اند. لذا مهمترین فاکتورهای مورد نظر 
مشــتری ما عوامل تأثیرگذار پایــداری تولید کیفیــت و هزینه تمام 
شــده محصول نهایی آن شــرکت می باشــد. لذا عواملــی همچون 
تامین پایــدار، حداقــل فاکتورهــای شــمیایی و فیزی اســفنجی به 
عنــوان مــاده اولیــه قیمــت و همچنیــن زمــان تحویل آن شــاخص 
هایی اســت که برای اغلب مشــتری ما و در نتیجه بــرای ما اهمیت 

دارند و نقاط تمرکز ما جهت بهبود می باشند.
او ادامه داد شرکت توســعه آهن و فوالد گل گهر برای دستیابی 
به اهداف واالی خود در کسب و کار سعی نموده است که رضایت 
مشــتریان را در باالترین ســطوح کســب نمــوده و برای رســیدن به 
چنیــن مقصــودی بهتریــن رویکرد آن اســت کــه فرهنگ مشــتری 
مــداری را اشــاعه داده و بــر اســاس آن رفتــار کنیــم. دکتــر حــاج 
ابراهیمی بــا تاکید بــه اینکه همــکاران مــن در مدیریــت بازاریابی 
و فروش بــه ســخنان مشــتریان خــود گــوش مــی دهنــد و در طول 
تعامــات معمــول بازخــورد مشــتریان را جویــا مــی شــوند، اذعان 
داشــت: شــرکت توســعه همواره وضعیت کســب و کار مشتریان 
خود را پایش نموده و نیاز آنان را بررســی میکنــد و همچنین جهت 
مدیریــت بهینــه رضایــت مشــتریان خــود نســبت بــه رتبــه بنــدی 
مشــتریان اســاس مــدل RSVP نمــوده و بــر ایــن اســاس ارزش 

پیشنهادی متناسب هر رده را به ایشان ارائه می دهد.
راه انــدازی پورتــال مشــتریان و گســترش ارتبــاط بــا مشــتریان 
از طریق ســی سیســتم مدیریــت ارتبــاط بــا مشــتریان CRM نظر 
ســنجی به صــورت داینامیــک و بــر روی هــر خریــد مشــتری ایجاد 
بانــک اطاعاتی بــازار مشــتریان و رقبــا و قیمتهای جهانــی تدوین 
گزارشــهای تحلیل بازار تهیه گزارشــهای هفتگی بررســی بازارهای 
جهانی جمــع آوری اطاعــات بــازار به خصــوص بازارهــای جهانی 
بــرای کشــف الگوهــای رفتــاری قیمــت هــا و ارتبــاط آنهــا بــا آهــن 
اســفنجی از ســایر اقدامــات صــورت پذیرفتــه و در حــال انجام می 

باشد.
 ISO10004 وی افزود. این شرکت نسبت به استقرار استاندارد
اســتاندارد  همچنیــن  و  مشــتریان  رضایــت  ســنجش  جهــت 
IS010002 جهت مدیریت شــکایات اقدام نموده است و موفق به 

اخذ گواهینامه گردیده است.

در همایش ارزیابــی عملکرد مجتمع هــای هفتگانه 
فوالدی )اســتانی(، مجتمع فوالد غدیر نی ریز رتبه اول را 

در شاخص سود عملیاتی کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی مجتمــع فوالد غدیر نی ریز، 
در نخســتین همایــش ارزیابــی عملکــرد مجتمع هــای 
هفتگانــه فــوالدی )اســتانی( کــه در تاریــخ 10و 11 بهمــن 
1401، با حضور معاون وزیر و رئیس هیأت عامل سازمان 
توسعه و نوسازی معادن و صنایع  معدنی ایران، نماینده 
مردم شــادگان در مجلس شورای اســامی، مدیرعامل 
شــرکت ملــی فــوالد ایــران ، مدیرعامــل شــرکت فــوالد 

خوزستان و مدیران عامل طرح های فوالدی و به میزبانی 
فوالد شــادگان در اهواز برگزار شــد، شــرکت فوالد غدیر 
نی ریز موفق شد بر اســاس ارزیابی های بعمل آمده و به 
ســبب ارایه عملکرد درخشــان، رتبــه اول را در شــاخص 
کســب ســود عملیاتــی، در بیــن هفــت طــرح فــوالدی 
زیرمجموعه شــرکت ملــی فــوالد ایــران، را در نخســتین 
فــوالدی  ارزیابــی شــاخص های طرح هــای  همایــش 
)استانی(کسب کند.براســاس این گزارش، در حالی که 
در سال جاری بدلیل محدودیت های انرژی مجتمع های 
فوالدی، تولید واحدهای آهن اسفنجی با کاهش مواجه 
شده و به تبع آن تحقق سود تقلیل یافته است، مجتمع 

فوالد غدیر نی ریز موفق شــد با تدابیر مناســب باالترین 
سود را ایجاد نماید و رتبه اول این شاخص را در طرح های 
هفتگانه بدست آورد.بر اســاس این خبر، عاوه بر این، 
مجتمع فــوالد غدیــر نی ریــز توانســت در شــاخص های 
کیفیت محصول، فعالیت های مرتبط با روابط عمومی و 

همچنین واحد HSE رتبه دوم را از آن خود کند.
گفتنــی اســت »نظــارت و مــورد محــک قــراردادن 
فعالیت های مجتمع های فوالدی«، »ارتقای کارآمدی، 
بهــره وری و شــفافیت عملکــرد« ،»نظام مندســازی 
اقدامات جــاری و برنامه های پیــش رو« و »ایجاد انگیزه 
تــاش و بهــره وری« در واحدهــای زیر مجموعه شــرکت 

ملی فــوالد ایران، از جملــه اهداف برگــزاری این همایش 
بود.

رئیــس هیــات مدیره شــرکت 
فــوالد خوزســتان بــا بیــان اینکه 
فــوالد  کننــده  تولیــد  دومیــن 
کشــور هســتیم، گفت: بیش از 
۲۵ هــزار قطعه در شــرکت فوالد 
خوزســتان بومــی ســازی شــده 

است.

بــه گــزارش صفحــه اقتصــاد، 
نخســتین  در  طاهــری  رضــا 
عملکــرد  ارزیابــی  همایــش 
مجتمــع هــای هفتگانــه فوالدی 
کشــور کــه امــروز ۱۱ بهمــن مــاه 
اظهــار  شــد،  برگــزار  اهــواز  در 
کــرد: شــرکت فــوالد خوزســتان 

توانســته اســت همگام بــا دیگر 
کارخانــه هــای فــوالدی کشــور 
اقدامات بســیار خوبــی در بحث 

تولید فوالد انجام دهد.
وی افزود: فوالد خوزســتان با 
ظرفیــت تولیــد ۳ میلیــون و ۸۰۰ 
هــزار تــن در ســال دومیــن تولید 
کننــده فــوالد کشــور اســت و بــا 
توجه به برنامه ریــزی های انجام 
شــده در افــق ۱۴۱۰ بــه تولیــد ۱۳ 
میلیــون و ۶۰۰ هــزار تــن خواهــد 

رسید.
رئیــس هیــات مدیره شــرکت 
فــوالد خوزســتان بــا اشــاره بــه 
اقدامات انجام شــده در راستای 

بومــی ســازی قطعات بــه منظور 
قطــع وابســتگی از خــارج گفت: 
در  قطعــه  هــزار   ۲۵ از  بیــش 
شــرکت فــوالد خوزســتان بومی 
ســازی شــده و گام هــای موثــری 
در جهــت بومــی ســازی قطعات 
در ایــن شــرکت برداشــته شــده 

است.
طاهــری بــا بیــان اینکــه در 
ســال هــای اخیــر شــرکت فــوالد 
خوزســتان به عنوان یک شرکت 
داشــته  فعالیــت  پــروژه محــور 
اســت، عنوان کرد: ۱۴۶ پروژه در 
فوالد خوزستان در دست انجام 
اســت و در اولیــن روز دهــه فجــر 

کــه از فــردا آغــاز خواهد شــد ۳۳ 
پــروژه به بهره بــرداری می رســد. 
پــروژه زمــزم ۳، پــروژه اســلب 
عریــض، نیــروگاه ۵۲۱ مگاواتی 
فــوالد خوزســتان و ده هــا پــروژه 
دیگــر از جملــه پــروژه هــای در 

دست اجرا هستند.
بــه  وی در خصــوص توجــه 
بحــث محیــط زیســت و فضــای 
سبز در شــرکت فوالد خوزستان 
افزود: فــوالد خوزســتان بیش از 
یــک هــزار و ۴۰۰ میلیــارد تومــان 

پــروژه در بحــث توســعه محیــط 
زیســت اجــرا و بیــش از ۵۲۴ 
هکتار فضــای ســبز ایجــاد کرده 
که ایــن میــزان چیــزی معــادل ۵ 
برابــر تعهــد فــوالد خوزســتان به 

سازمان محیط زیست است.

رئیس هیات مدیره شرکت فوالد خوزستان خبر داد:

 بومی سازی 
 بیش از ۲۵ هزار قطعه 

در شرکت فوالد خوزستان

نوبت دومآگهی مزایده )مرحله اول(

آگهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف
برابــر آراء صــادره هیئــت موضــوع قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی 
ــی  ــد ثبت ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س اراض
ــنامه  ــماره شناس ــر بش ــه زادس ــم راضی ــارض خان ــه بالمع ــات مالکان تصرف
3442 بشــماره ملــی 2122583983  صــادره از گــرگان فرزنــد عبدالــه 
ــده 1401114412480000738 در ششــدانگ  متقاضــی کالســه پرون
یــک قطعــه زمیــن مســکونی کــه در آن احــداث بنــا شــده اســت  بــه 
ــی  ــی از 268 – اصل ــالک 1205-فرع ــع از پ ــر مرب ــاحت 279.07 مت مس
واقــع در اراضــی مــازاد اوزینــه بخــش 3 حــوزه ثبــت ناحیــه 2 گــرگان  لــذا 
بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز آگهــی 
مــی شــود از ایــن رو اشــخاصی کــه نســبت بــه رای صــادره فــوق الذکــر 
اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بمدت 
دومــاه اعتــراض خــود را بــا ذکــر شــماره پرونــده بــه ایــن اداره تســلیم و 
ــه  ــراض ب ــخ تســلیم اعت ــاه از تاری پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکم
مرجــع ثبتــی ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح قضائــی تقدیــم و 

گواهــی تقدیــم دادخواســت را بــه ایــن اداره ارائــه نماینــد.
 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/13 

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/30 
حجت اهلل تجری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان

گهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک بازرگانی 
ایران و پاکستان

شماره ثبت اتاق:  45070
شماره شناسه ملی اتاق:  14007705997

بدینوســیله از تمامــی اعضــای محتــرم اتــاق مشــترک دعــوت مــی شــود تــا در 
جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده  اتــاق مشــترک بازرگانــی 
ایــران و پاکســتان کــه در ســاعت 12 روز ســه شــنبه مــورخ 1401/12/16 
بــا رعایــت کلیــه تشــریفات قانونــی در محــل اتــاق بازرگانــی، صنایــع، معــادن و 
کشــاورزی ایــران بــه نشــانی: تهــران، خیابــان طالقانــی ، نبــش خیابــان شــهید 
ــم  ــه ه ــور ب ــردد، حض ــی گ ــزار م ــتم برگ ــه هش ــماره 175، طبق ــوی، ش موس

رســانند.
دستورات جلسه:

1-  استماع گزارش عملکرد هیات مدیره در سال 1400 و تصویب آن 
2-  اســتماع گــزارش صورتهــای مالــی منتهــی بــه 29 اســفند1400 و گزارش 

بــازرس و تصویب آن 
3-  بررسی و تصویب بودجه سال1401

4-  تعیین ورودیه و حق عضویت ساالنه اعضا
5-  انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

6-  انتخاب هیات مدیره 
7-  انتخاب بازرس اصلی و بازرس علی البدل

ــاق  ــان در ات ــال از عضویتش ــک س ــل ی ــه حداق ــاء ک ــته از اعض ــاً آن دس ضمن
مشــترک ســپری شــده باشــد، امــکان نامــزدی هیئــت مدیــره را خواهنــد 
داشــت و حداکثــر تــا 10 روز قبــل از مجمــع 1401/12/06  فرصــت دارنــد 
ــت  ــترک  ثب ــاق مش ــه ات ــود را در دبیرخان ــزدی خ ــوب نام ــت مکت ــا درخواس ت

ــد.  نماین
                                           هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
پاکستان

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده اتاق مشترک 
بازرگانی ایران و پاکستان
شماره ثبت اتاق:  45070

شماره شناسه ملی اتاق:  14007705997
ــود  ــی ش ــوت م ــترک دع ــاق مش ــرم ات ــای محت ــی اعض ــیله از تمام بدینوس
تــا در جلســه مجمــع عمومــی عــادی بــه طــور فــوق العــاده  اتــاق مشــترک 
ــورخ  ــنبه م ــه ش ــاعت 11 روز س ــه در س ــتان ک ــران و پاکس ــی ای بازرگان
اتــاق  محــل  در  قانونــی  تشــریفات  کلیــه  رعایــت  بــا   1401/12/16
بازرگانــی، صنایــع، معــادن و کشــاورزی ایــران بــه نشــانی: تهــران، خیابــان 
طالقانــی ، نبــش خیابــان شــهید موســوی، شــماره 175، طبقــه هشــتم 

ــه هــم رســانند. ــردد، حضــور ب ــی گ ــزار م برگ
دستورات جلسه:

1-  اســتماع گــزارش عملکــرد هیــات مدیــره در ســال 1399 و تصویــب 
آن 

ــفند1399 و  ــه 29 اس ــی ب ــی منته ــای مال ــزارش صورته ــتماع گ 2-  اس
ــب آن  ــازرس و تصوی ــزارش ب گ

                                           هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و 
پاکستان

گهی اختصاصی موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی برابر ماده 3 و ماده 13 آئین نامه قانون 

تعیین تکلیف
تکلیــف وضعیــت  تعییــن  قانــون  آراء صــادره هیئــت موضــوع  برابــر 
ــد  ــتقر در واح ــمی مس ــند رس ــد س ــای فاق ــاختمان ه ــی و س ــی اراض ثبت
ــماره  ــه  بش ــور ب ــدی پ ــینعلی مه ــارض حس ــه بالمع ــات مالکان ــی تصرف ثبت
شناســنامه 906 بشــماره ملــی 2120340692 صــادره از گــرگان فرزنــد 
در   1401114412480000607 پرونــده  کالســه  متقاضــی  عبــاس 
ــاب ســاختمان کــه ششــدانگ عرصــه آن وقــف  ــی یــک ب ششــدانگ اعیان
ــی  ــالک 1073865-اصل ــع از پ ــر مرب ــاحت 131.73 مت ــه مس ــت   ب اس
بخــش3 حــوزه ثبــت ناحیــه 2 گــرگان  واقــع در اراضــی موقوفــه چالــه بــاغ 

ــی دارد. ــات متقاض ــت تصرف ــادره حکای ــق رای ص طب
لــذا بــه منظــور اطــالع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه پانــزده روز 
ــه رای صــادره فــوق  ــن رو اشــخاصی کــه نســبت ب آگهــی مــی شــود از ای
الذکــر اعتــراض داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن 
ــه ایــن  ــده ب ــا ذکــر شــماره پرون آگهــی بمــدت دومــاه اعتــراض خــود را ب
اداره تســلیم و پــس از اخــذ رســید ظــرف مــدت یکمــاه از تاریــخ تســلیم 
اعتــراض بــه مرجــع ثبتــی ، دادخواســت خــود را بــه مرجــع ذیصــالح 
ــه  ــن اداره ارائ ــه ای ــت را ب ــم دادخواس ــی تقدی ــم و گواه ــی تقدی قضائ

ــد. نماین
 تاریخ انتشار نوبت اول :1401/11/13

 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1401/11/30 
حجت اهلل تجری- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو گرگان
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تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

پنجشنبه
 6 بهمن 1401  4 رجب 1444   26 ژانویه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8054
امورزیربنایی

اخبار

۴۸ طرح پیشران پیشرفت اقتصاد ایران با جدیت در حال اجراست؛

 ایستادن بر شانه غول ها
 کارگــروه »پیشــرانان پیشــرفت ایــران« بــا هــدف 
طراحــی مــدل تعاملــی جدیــدی بیــن دولــت و بخــش 
خصوصی آغاز به کار کرد. ۴۸ طرح پیشــران پیشرفت 
اقتصاد ایران با جدیت در حال اجراست و به نخستین 

سالگرد آغاز عملیات اجرایی خود نزدیک می شود.

پیشــرانان  کارگــروه  دبیــر  ســدیدی«  »مهــدی 
پیشرفت ایران، در گفت وگوی اختصاصی با خبرنگار 
اقتصــادی ایرنا اظهــار داشــت: پروژه هایی که شــاکله  
ایــن طــرح را تشــکیل می دهنــد، بــه گونــه ای انتخــاب 
شده اند که تماماً در زنجیره ارزش شرکت های پیشران 
قرار دارنــد و هیچ بار اضافی که خــارج از فعالیت اصلی 
شــرکت باشــد، به آن هــا تحمیل نشــده  اســت. حاال، 
»پیشرانان پیشرفت ایران« به نخستین سالگرد آغاز 

عملیات اجرایی خود نزدیک می شود.
وی معتقــد اســت: ایــن طــرح بــر روی هســته های 
کلیدی توســعه متمرکز شــده اســت؛ یعنی پروژه های 
چهل وهشــت گانه بــه گونــه ای انتخــاب شــده انــد که 
موتــور پیشــران بخش هــای دیگــر اقتصــاد باشــند و 

پرداختــن بــه آن هــا باعــث تقویــت بخش هــای دیگــر 
نیز بشــود.وی، با اشــاره بــه این کــه همواره این ســوال 
وجــود داشــته کــه موتــور محــرک پیشــرفت ایــران 
چیســت، بیان داشــت: ایســتادن بــر شــانه ی غول ها 
و تکیه بــر بنگاه های بزرگ بــه عنوان یک عامــل مؤثر و 
تعیین کننده در رشد اقتصادی و توسعه در سطح دنیا 

به اثبات رسیده است.
دبیــر کارگــروه پیشــرانان پیشــرفت ایــران بــا تاکید 
بــر ایــن کــه بــرای انتخــاب ایــن غول هــای اقتصــادی و 
ابرپروژه هایشــان شاخص های بســیار زیاد و متنوعی 
در نظر گرفته شد، افزود: در این انتخاب ها حتی توجه 
بــه مــدل مدیریتــی شــرکت ها، ترکیــب ســهامداران، 
شیوه  تقسیم سود و پورتفوی سرمایه گذاری شرکت ها 
نیز از عوامل تاثیرگذار بود. آنچه ما در نظر داشــتیم در 
واقــع طرح ریزی اولیــه یک مــدل تعاملی بیــن دولت و 

بنگاه های تاثیرگذار اقتصادی بود.
وی افزود: می توان گفت که تقریباً نیمی از صنعت 
پتروشــیمی، نفت و گاز و صنایــع زنجیره فــوالد در این 

طرح درگیر هستند.

ســدیدی خاطرنشــان کرد: بــرای طراحی ایــن مدل 
چهار پارامتر را به عنوان محور در نظر گرفتیم که محور 
اولیه زنجیره ارزش است؛ ما معتقدیم که شرکت های 
بزرگ باید به سمت پایین دســت زنجیره و ایجاد ارزش 
افــزوده بیشــتر حرکــت کننــد. بــه عنــوان مثــال مــا در 
پتروشیمی اکنون به جای اینکه فقط خوراک گاز صادر 
کنیم، به سمت محصوالت پایین دستی زنجیره پیش 
رفته ایم و کاهش قابل توجهی در واردات صورت گرفته 
اســت؛ همچنین از نگاه ارزآوری، تفاوت چشــمگیری 
بین صادرات محصوالت ابتــدای زنجیره و محصوالت 

پایین دستی وجود دارد.
ســدیدی بیان داشــت: در حــال حاضــر کشــورهای 
توســعه یافته ای هســتند که بــدون داشــتن منابع، به 
عنوان مثــال، صنایــع فــوالدی راه انداخته انــد و عاوه 
بر تأمین نیــاز داخلی، بــه عنــوان صادرکننــده در حال 
فعالیت هســتند که این رونــد خط بطانی بــر اقتصاد 

منبع محور بوده است.
وی افــزود: در دنیــا اکنــون از اقتصــاد دانش بنیــان 
نیــز عبــور کــرده و در دوره ی اقتصــاد توجــه هســتیم؛ 

برنده کسی اســت که داســتانش پیروز میدان باشد و 
احساس نیاز را در عرصه اقتصاد برانگیزد.

دبیــر کارگــروه پیشــرانان پیشــرفت ایــران تاکیــد 
کرد: چشــم اندازی که بــرای این طــرح در نظر گرفتیم، 
رویاپــردازی نبــود، بلکــه ســوار بــر واقعیــت صنعــت و 

اقتصاد ایران شدیم.
ســدیدی در پایان افزود: طی این مدت 22 جلســه، 
بــا ریاســت فرهــاد رهبــر، دســتیار اقتصــادی رئیــس 
جمهور و متناسب با موضوع پروژه ها، با حضور معاون 
اول رئیــس جمهــور، وزرای مربوطــه و مدیــران عامــل 
شرکت ها برگزار کردیم که این تعامل از نزدیک صورت 
گیرد و مسائل پیش آمده مستقیماً مطرح شده و برای 

حل آن برنامه ریزی شود.
الزم به ذکر اســت گــروه پیشــرانان پیشــرفت ایران 
متشــکل از هفــت شــرکت  بــزرگ صنعتــی از ۱۲ مــاه 
پیــش کار خــود را با تعریــف ۴۸ پــروژه معدنــی، فلزی و 
پتروشــیمی بــا ســرمایه گذاری حــدود ۱۷ میلیــارد دالر 
آغاز کرد که به عنوان بزرگ ترین سرمایه گذاری بخش 

خصوصی تاریخ صنعت کشور از آن یاد می شود.

 توانمندی نگهداری و تعمیر هواپیما 
در کشور افزایش یافته است

رییس سازمان هواپیمایی با اشاره به توانمندی صنعت هوایی کشور 
در حــوزه نگهــداری و تعمیــر هواپیمــا، گفــت: شــاهد پیشــرفت صنعت 
هوایی در تعامل این صنعت با شــرکت های دانش بینان با وجود اعمال 

تحریم ها هستیم.

به گــزارش هواپیمایــی آتــا، »محمد محمــدی بخش« ضمــن بازدید 
از بخش هــای مختلــف آشــیانه هواپیمایــی آتــا نظیــر انبارهــای قطعات 
فنی و کارگاه های فعــال از نزدیک در جریان روند توســعه، توانمندی ها و 

پتانسیل این هواپیمایی در حوزه نگه داری و تعمیرات قرار گرفت.
معــاون وزیــر راه و شهرســازی بــا تقدیــر از اقدامــات فنــی انجام شــده 
در آشــیانه »شــهریار«، اظهــار داشــت: امــروز بــا درایت نیروی انســانی 
متخصص در بدنه صنعــت هوانوردی، شــاهد اتفاقات مبــارک و مهمی 
در این صنعت هســتیم و با تعامل و همکاری انجام شــده با شرکت های 
دانش بنیان، روز به روز به ســمت پیشــرفت و خودکفایی بیشتر در حال 

حرکت هستیم.
رئیــس ســازمان هواپیمایــی کشــوری، بــه توانایــی کشــور در تولیــد 
هواپیمــا اشــاره کــرده و افــزود: امــروز بــا جــرات می تــوان گفــت جوانــان 
متخصص کشــور توانایی ســاخت هواپیما را دارنــد و به تازگــی یک گروه 
متخصص هوانوردی خارجی در بازدید از کارگاه های ساخت هواپیما در 
کشــور از امکانات و فناوری این دانش در کشــور تمجید کرده و شــگفت 

زده شدند.
»ســهیل قیاســی« مدیرعامل هواپیمایی آتا نیز توضیح داد: آشیانه 
شــهریار یکی از برتریــن آشــیانه های تعمیراتی در کشــور بــوده و توانایی 
انجــام اقدامــات مهــم نظیــر چک هــای تخصصــی بــر روی تایپ هــای 
مختلف هواپیماها به دســت توانمند متخصصان نگهــداری و تعمیرات 

هواپیمایی آتا وجود دارد.
وی همچنین از برنامه شــرکت برای افزایــش ناوگان خبــر داد و افزود: 
همزمان بــا برنامه دولت ســیزدهم بــرای توســعه نــاوگان هواپیمایی، با 
خرید چند فروند هواپیمای جدید شــاهد افزایش کمی و کیفی خدمات 

پروازی آتا خواهیم بود.
قیاســی تصریح کــرد:  در صــورت حمایــت از بخــش خصوصــی، در 
صنعــت هوانــوردی تــوان رقابــت بــا شــرکت های هواپیمایــی موفــق در 

منطقه و آسیا را خواهیم داشت.

  

سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه دولت 
الکترونیک پیشرو است

سازمان بنادر و دریانوردی در توسعه دولت الکترونیک پیشرو است 
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: این ســازمان براســاس 
نقشــه راه، راهبردهــا و الزام های از پیش ترســیم شــده در توســعه دولت 

الکترونیک پیشرو است.

بــه گــزارش وزارت راه و شهرســازی، علــی اکبــر صفایــی مدیــر عامــل 
سازمان بنادر و دریانوردی در ارتباط ویدئو کنفرانسی با نشست مدیران 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطات بنــادر کشــور در بوشــهر اظهار کــرد: دفتر 
فنــاوری اطاعــات و ارتباطات ســازمان در حــال طی کردن مســیر خوبی 
در جهــت نیــل به اهــداف ســازمانی اســت کــه باید این مســیر براســاس 

دستورالعمل های ترسیم شده با جدیت تداوم یابد.
وی بیــان کــرد: در حوزه زیــر ســاخت و امنیت شــبکه، کارهــای خوبی 
انجام شده و در خصوص نرم افزارها باید به سمت تجمیع حرکت کرد که 
در این راستا باید راهبردها و الزامات توسعه دولت الکترونیک تا رسیدن 

به نتیجه دلخواه تداوم یابد.
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی ادامــه داد: در ســازمان بنادر و 
دریانوردی تفکیک وظایف فاوا با دیگر معاونت ها به خوبی انجام شــده 
و باید به نحوی اقدام کرد که حین تفکیــک کارها از پراکندگی فعالیت ها 

جلوگیری شود.
صفایــی ادامــه داد: همچنیــن نیــاز اســت اتــاق وضعیــت بــا ترکیــب 
اطاعات ســازمان با فعالیت های حوزه دریایی و بندری تشــکیل شود تا 
امکان نمایش به صورت زنده در قالب یک داشــبورد برای مدیران ارشــد 

فراهم شود.
وی افــزود: امیــد اســت در این مســیر خطیر بــا هماهنگی هــای درون 
ســازمانی مجموعه دفتــر فنــاوری اطاعــات و ارتباطات به شــکل بهتر و 

موثرتری به مأموریت خود ادامه دهد..
مدیرعامل ســازمان بنادر و دریانوردی گفت: این ســازمان براســاس 
نقشــه راه، راهبردهــا و الزام های از پیش ترســیم شــده در توســعه دولت 

الکترونیک پیشرو است.

 پرداخت وام بالعوض مسکن
 به خانوارهای کم درآمد

بنیاد مسکن انقاب اسامی از مجلس درخواســت کرده تا به برخی 
خانواده های کم درآمد و محروم عاوه بر وام ۲۰۰ میلیون تومانی ساخت 

با نرخ سود ۵ درصد، مبالغی هم به صورت باعوض پرداخت شود.

به گزارش ایســنا، تســهیات ســاخت مســکن در شــهرهای کمتــر از 
۲۵ هزار نفر و روســتاها ۲۰۰ میلیــون تومان با نرخ ســود ۴ درصــد و مدت 
زمان ۲۰ ساله است. بنا به گفته رییس بنیاد مســکن در حال حاضر این 

تسهیات با زنجیره سفته سه نفره عملیاتی شده است.
از طرف دیگر بنیاد مسکن در نشستی که اخیرا با اعضای کمیسیون 
عمران مجلس داشته درخواســت کرده در قالب بودجه سال ۱۴۰۲ برای 
برخی از خانوارهــای کم درآمد و محــروم در کنار پرداخت تســهیات ۲۰۰ 
میلین تومانی ساخت مسکن روستایی، مبالغی هم به صورت باعوض 

لحاظ شود تا خانه دار شدن افراد محروم شتاب بیشتری بگیرد.
این پیشنهاد توســط مجلس در حال بررسی اســت اما آنطور که اکبر 
نیکزادـ  رییس بنیاد مسکن گفته، اعضای کمیسیون عمران مجلس از 

آن حمایت کرده اند.
همچنیــن در الیحــه بودجــه ۱۴۰۲ مبلــغ ۳۳۳ میلیــون یــورو از طریــق 
شرکت ملی نفت ایران به تامین مسکن مددجویان تحت پوشش کمیته 

امداد و سازمان بهزیستی اختصاص یافته است.
بنیاد مســکن مســئولیت احداث ۱.۶ میلیون واحد از طرح ۴ میلیون 
واحــدی نهضت ملی مســکن را بر عهــده دارد که طبــق آخرین آمــار ارایه 
شــده توســط مســئوالن بنیاد هم اکنــون ۳۱۸ هــزار واحد به مرحلــه اجرا 
رســیده اســت. در حــال حاضــر متوســط پیشــرفت فیزیکــی واحدهــای 

شهری ۲۳ درصد و واحدهای روستایی ۴۵ درصد عنوان شده است.
قرار اســت به مناســبت دهه فجر ۲۸ هزار واحد توســط بنیاد مسکن 
افتتاح شــود که ۳۰۰۰ واحد آن در شــهرها  و ۲۵ هزار واحد در روســتاها به 

بهره برداری می رسد.

جزئیات تجارت خارجی ایران اعالم شد

صادرات کشور، یک سوم واردات کشور می ارزد!
مجمــوع مبــادالت بازرگانی کشــور در 
۱۰ ماهه امســال مانند ماه گذشته نشان  
دهنده افزایش میزان صادرات و کاهش 
وزنی واردات کاالهای غیر نفتی نسبت به 
مــدت مشــابه پارســال دارد. نکته جالب 
اینکه صادرات کاالهای ایرانــی ۳.۵ برابر 
ارزان تــر از متوســط کاالهــای وارداتــی در 

این بازه زمانی است.

بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس آخرین 
آمارهــای منتشــر شــده از ســوی گمــرک 
جمهوری اسامی ایران، در ۱۰ ماهه سال 
۱۴۰۱ میــزان صــادرات کاالهــای غیرنفتی 
کشــور )به اســتثنای نفت خام نفت کوره 
و نفت ســفید و همچنین بــدون صادرات 
از محــل تجــارت چمدانــی( بالــغ بــر ۱۰۲ 
هــزار و ۹۹۵ تــن و بــه ارزش ۴۵ میلیــارد و 
۳۱۹ میلیــون دالر اســت کــه در مقایســه 
بــا مــدت مشــابه ســال گذشــته افزایــش 
۲.۸۶ درصــدی در وزن و ۱۷.۶۶ درصــدی 

در ارزش دالری داشــته اســت.در این بازه 
زمانی متوسط ارزش گمرکی هر تن کاالی 
صادراتــی ۴۴۰ دالر بــوده کــه نســبت بــه 
۳۸۵ دالر قیمــت هــر تــن کاالی صادراتی 
در بــازه زمانــی مشــابه در ســال گذشــته، 

۱۴.۳۱ درصد رشد داشته است.

کاالهــای  میزبــان  بزرگتریــن  چیــن 
ایرانی

بیشــترین میــزان صــادرات کشــور در 
۱۰ مــاه گذشــته بــه کشــورهای »چین«، 
با رقمی بالغ بر ۱۲ میلیــارد و ۶۰۸  میلیون 
دالر و ســهم ۲۷.۸۲ درصدی از کل ارزش 
صــادرات، عراق با هشــت میلیــارد و ۹۲۷ 
میلیــون دالر و ســهم ۱۹.۷۰ درصــدی، 
امــارات بــا شــش میلیــارد و ۶۱۲ میلیــون 
دالر و ســهم ۱۴.۵۹ درصــدی، ترکیــه بــا 
چهار میلیارد و ۸۲۳  میلیون دالر و ســهم 
۱۰.۶۴ درصدی و هند با یک میلیارد و ۶۰۶ 
میلیــون دالر و ســهم ۳.۵۴ درصــد از کل 

ارزش صورت گرفته است.
میــزان واردات کشــور در همین مدت 
زمــان بــا کاهــش ۷.۰۶ درصــدی در وزن و 
افزایــش ۱۶.۸۶ درصــدی در ارزش دالری 
در مقایسه با مدت مشابه ســال ۱۴۰۰ به 

ارقــام ۳۰ هــزار و ۸۶۳ تــن و ۴۸ میلیــارد و 
۴۸۵ میلیون دالر رسیده است.

در ایــن مــدت متوســط ارزش گمرکــی 
هر تن کاالی وارداتــی ۱,۵۷۱ دالر بوده که 
نســبت به ۱٫۲۴۹ دالر در هر تن در ســال 

گذشــته، رشــد ۲۵.۷۴ درصدی را نشــان 
می دهد.

امــارات بیشــترین فــروش به ایــران را 
داشت

در ۱۰ ماهــه نخســت امســال، امارات 
متحده عربی با اختصاص رقمــی بالغ بر 
۱۴ میلیــارد و ۹۵۲ میلیــون دالر و ســهمی 
در حــدود ۳۰.۸۴ درصــد از کل ارزش 
واردات در جایــگاه نخســت کشــورهای 

طرف معامله قرار گرفته است.
 ۱۲ بــا  چیــن  کشــورهای  همچنیــن 
میلیارد و ۶۹۸ میلیون دالر و ســهم ۲۶.۱۹ 
درصد، ترکیه با پنج میلیارد و ۸۵  میلیون 
دالر و ســهم ۱۰.۴۹ درصــد، هنــد بــا دو 
میلیــارد و ۴۰۶ دالر و ســهم ۴.۹۶ درصد و 
آلمان با یــک میلیــارد و ۵۴۹ میلیون دالر 
و ســهم ۳.۱۹ درصــد از کل ارزش واردات 
جــزو کشــورهای عمــده طــرف معاملــه 

واردات بوده اند.

آگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند 
رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد

و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 و   1 مــواد  دســتور  بــه  نظــر 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 امــالک متقاضیــان 
ــهد  ــش 14 مش ــتقر در بخ ــور مس ــون مذک ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ک
واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی  ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای الزم ص آن مح

می گــردد:
ــی 07440125291  ــماره 0 کدمل ــنامه ش ــه شناس ــکی  ب ــه اوش ــت ال ــای نعم آق
صــادره تایبــاد فرزنــد رحمــت الــه در ششــدانگ یکبــاب مغــازه متصــل بــه آن بــه 
مســاحت 65.83 مترمربــع پــالک شــماره 1063.225 فرعــی از 251 اصلــی واقــع 
در خراســان رضــوی بخــش 14 مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل قســمتی 

از مالکیــت براتعلــی احمــدی خویــرد  و قســمتی از پــالک کالســه 1401-213 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  بموجــب  لــذا   
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا 
ــند  ــته باش ــراض داش ــده اعت ــالم ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش در صورتیک
ــه ایــن اداره  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــن بای ــد. معترضی تســلیم و رســید اخــذ نماین
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ــی دادگاه اســت و در  ــه حکــم قطع ــه ارای ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام ای
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــت می نمای ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/06

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهــی قانــون تعییــن تکلیــف وضعیــت ثبتــی اراضــی و ســاختمان های فاقــد ســند 
رســمی حــوزه ثبــت تایبــاد

و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 و   1 مــواد  دســتور  بــه  نظــر 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 امــالک متقاضیــان 
ــهد  ــش 14 مش ــتقر در بخ ــور مس ــون مذک ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ک
واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی  ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای الزم ص آن مح

می گــردد:
1383کدملــی  شــماره  شناســنامه  بــه  نــی   کهجــه  یحیایــی  غفــور  آقــای 
0731560485 صــادره تایبــاد فرزنــد رســول در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه 
ــع پــالک شــماره 4280.49 فرعــی از 251 اصلــی واقــع  مســاحت 98.96 مترمرب
در خراســان رضــوی بخــش 14 مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل قســمتی 
از مالکیــت برســمی و مشــاعی آقــای غفــور یحیایــی کهجــه نــی  و قســمتی از پــالک 

کالســه 1401-473 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  بموجــب  لــذا   
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا 
ــند  ــته باش ــراض داش ــده اعت ــالم ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش در صورتیک
ــه ایــن اداره  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــن بای ــد. معترضی تســلیم و رســید اخــذ نماین
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ــی دادگاه اســت و در  ــه حکــم قطع ــه ارای ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام ای
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــت می نمای ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/06

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 و   1 مــواد  دســتور  بــه  نظــر 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 امــالک متقاضیــان 
ــهد  ــش 14 مش ــتقر در بخ ــور مس ــون مذک ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ک
واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی  ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای الزم ص آن مح

می گــردد:
بــه شناســنامه شــماره 76 کدملــی 0749345888  آقــای غالمرضــا فدایــی 
ــه  ــازه متصــل ب ــزل و مغ ــاب من ــد برهــان در ششــدانگ یکب ــاد فرزن صــادره تایب
ــی  ــی از 256 اصل ــماره 1255 فرع ــالک ش ــع پ ــاحت 120.00 مترمرب ــه مس آن ب
واقــع در خراســان رضــوی بخــش 14 مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل 
قســمتی از مالکیــت رســمی و مشــاعی مرحــوم برهــان فدایــی و قســمتی از پــالک 

کالســه 1401-176 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  بموجــب  لــذا   
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا 
ــند  ــته باش ــراض داش ــده اعت ــالم ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش در صورتیک
ــه ایــن اداره  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــن بای ــد. معترضی تســلیم و رســید اخــذ نماین
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ــی دادگاه اســت و در  ــه حکــم قطع ــه ارای ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام ای
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــت می نمای ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/21
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/06

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

خودرو عقب ماند، یخچال پیشی گرفت
ارزیابــی عملکرد برنامه پنج ســاله ششــم توســعه 
اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در بخــش صنعــت 
نشــان می دهــد کــه تولیــد خــودرو در هیــچ یــک از 
سال های برنامه ششم توسعه به اهداف تعیین شده 
نرســیده و حتــی در دو ســال آخر بیــش از یــک میلیون 
دستگاه از هدف عقب مانده اســت، اما تولید یخچال 
در ســال ۱۳۹۹ از هــدف برنامــه ششــم پیشــی گرفتــه 

است.

بــه گــزارش ایســنا، مرکــز پژوهش هــای مجلــس با 
هدف آســیب شناســی و ارائه رویکردهای کان جهت 
تدویــن برنامــه هفتــم توســعه، عملکــرد برنامــه پنــج 
ســاله ششــم توســعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
در بخش هــای مختلــف را ارزیابــی کــرده کــه در ادامــه 

بخش هایی از آن آمده است.
نتایج کلی بررســی ها نشــان می دهــد رویکردهای 
کان سیاســت های صنعتی، فنــاوری، تجــاری، مالی 

و پولــی برنامــه ششــم توســعه در بخــش صنعــت بــر 
اســاس تعیین اولویت های صنعتی به عنوان برشی از 
استراتژی توسعه صنعتی، استفاده از دانش و نوآوری 
کشــورهای صاحــب فنــاوری و حمایت از شــرکت های 
دانش بنیان با استفاده از ظرفیت های داخلی، توسعه 
بازارهای صادراتی و جذب شرکت های معتبر جهانی و 
منطقه ای در زنجیره های تولید داخلی از طریق تقویت 
دیپلماســی اقتصادی و تــاش برای الحاق به ســازمان 
تجارت جهانی، اختصاص ســهم حداقــل ۴۰ درصد از 
تســهیات بانکی و برنامه ریزی برای افزایش ســرمایه 
صندوق هــای مرتبــط بــا بخــش صنعــت، ممنوعیــت 
معافیــت مالیاتــی جدیــد و تخصیــص منابــع از محل 
عــوارض مالیــات بــر ارزش افــزوده بــرای تأمیــن منابع 

تکمیل زیرساخت شهرک های صنعتی، بوده است.
در بخشــی از ایــن گــزارش هــدف و عملکــرد هفــت 
کاالی منتخب صنعتی در برنامه ششــم بررسی شده 
اســت. بر این اســاس هدفگذاری تولید خودرو و وانت 

در ســال های ۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۹ بــه ترتیــب یــک میلیون و 
۶۰۰ هزار، یک میلیــون و ۸۰۰، یــک میلیــون و ۹۰۰ و دو 
میلیون دســتگاه بوده اســت. اما در این سال ها تولید 
خودرو به ترتیب بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار، ۹۳۸ 
هــزار، ۸۲۵ هــزار و ۹۸۴ هــزار دســتگاه بوده اســت. در 
سال ۱۴۰۰ نیز تولید انواع خودرو وانت به بیش از ۹۴۳ 
هزار دستگاه رســیده اســت. بنابراین تولید خودرو در 
هیچ یک از ســال های برنامه ششم توســعه به اهداف 
تعیین شده نرسیده و حتی در دو سال آخر بیش از یک 

میلیون دستگاه از هدف عقب مانده است.
در این میان تولید الستیک خودرو هم در سال های 
مختلــف فاصله حــدود ۵۰ تــا ۱۲۰ هــزار تایی بــا اهداف 
برنامه ششم داشته است. در سال های یاد شده تولید 
الســتیک خودرو بــه ترتیــب بیــش از ۲۳۷ هــزار، ۲۰۱، 
۲۳۱ و ۲۷۵ هزار تن بوده اســت. این در حالی است که 
هدفگذاری این محصول به ترتیــب ۲۷۵، ۳۰۰، ۳۵۰ و 

۴۰۰ هزار تن بوده است.

تولید دارو نیز به اهداف برنامه ششــم نرسیده، اما 
در ســال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ تولیــد ایــن محصول بــه اهداف 
برنامــه نزدیک تــر شــد. هدف گــذاری تولیــد دارو در 
ســال های ۱۳۹۶ تــا ۱۳۹۹ بــه ترتیــب ۵۰، ۵۲، ۵۴ و ۵۵ 
میلیارد عدد بوده، اما تولیــد به ترتیــب ۳۸.۳، ۳۹.۶، 
۴۸.۸ و ۵۰.۲ میلیارد عدد رسیده است. در سال ۱۴۰۰ 

نیز تولید دارو به ۵۰.۶ میلیارد عدد رسید.
در این گــزارش از بین انــواع لوازم خانگــی نیز تولید 
یخچــال و فریــزر در ســال  آخــر از هــدف برنامــه پیشــی 
گرفتــه، امــا تولیــد تلویزیــون بــه هــدف برنامه ششــم 
نرسیده است. هدف گذاری برنامه ششــم تولید ۱.۴، 
۱.۵، ۱.۷ و ۱.۹ میلیــون دســتگاه یخچــال و فریــزر در 
ســال های ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ بــوده که در عمل بیــش از  ۱.۱ 
میلیون، ۹۶۰ هزار دســتگاه، ۱.۵ میلیــون و دو میلیون 
دســتگاه محقــق شــد. در ســال ۱۴۰۰ نیــز بیــش از دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار دســتگاه یخچــال و فریزر در کشــور 

تولید شده است.
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خطر ریزش بیت کوین نزدیک است؟
بیت کوین کاهش خــود به زیــر منطقه پشــتیبانی ۲۳هــزار دالر را 
افزایش داد، حتی منطقه پشــتیبانی ۲۲هــزار و ۵۰۰ دالری را نیز قبل 
از اینکه قیمت شــروع به افزایــش دوباره کنــد، آزمایش کــرد و پایین 

نزدیک به ۲۲هزار و ۵۱۹ دالر تشکیل شد.

به گزارش ایســنا به نقل از کریپتو، حرکت باالتر از سطوح ۲۲هزار 
و ۶۵۰ دالر و ۲۲هــزار و ۸۰۰ دالر بــود، قیمــت حتــی بــه بــاالی ســطح 
۲۳.۶درصد فیب اصاحی حرکت نزولی از ۲۳هــزار و ۹۵۱ دالر باال به 
پایین ۲۲هزار و ۵۱۹ دالر ســقوط کرد و اکنون در باالی ســطح ۲۳هزار 

دالر تثبیت می شود.
در زمــان نــگارش ایــن مطلــب، قیمــت بیت کویــن همچنــان زیــر 
۲۳هــزار و ۲۰۰ دالر و میانگیــن متحــرک ســاده ۱۰۰ ســاعته معاملــه 
می شــود و بــه نظــر می رســد کــه در نزدیکــی منطقــه ۲۳هــزار و۲۵۰ 
دالری بــا مقاومت قــوی روبرو اســت. عــاوه بر ایــن، یک کانــال رو به 
رشــد کلیدی با پشــتیبانی نزدیک به ۲۳هزار دالر در نمودار ســاعتی 

بیت کوین وجود دارد.
مقاومــت فــوری نزدیــک بــه ســطح ۲۳هــزار و ۲۰۰ دالر و میانگین 
متحرک ســاده ۱۰۰ ســاعته اســت. مقاومت اصلی بعــدی نزدیک به 
منطقه ۲۳هــزار و ۲۵۰ دالری اســت که نزدیک به ســطح ۵۰ درصدی 
فیب اصاحی حرکــت نزولی از ۲۳هــزار و۹۵۱ دالر به پاییــن ۲۲هزار و 

۵۱۹ دالر است.
حرکت واضح به باالی مقاومــت ۲۳هزار و ۲۵۰ دالر ممکن اســت 
قیمــت را بیشــتر افزایــش دهــد. در مــورد ذکــر شــده، ممکن اســت 
قیمــت تــا ســطح ۲۳هــزار و ۶۵۰ دالر افزایش یابــد. مقاومــت بعدی 
می تواند نزدیک به ســطح ۲۴هزار دالر باشــد. هر گونه ســود بیشــتر 

ممکن است قیمت بیت کوین را به سطح ۲۵هزار دالر برساند.
اما اگر قیمت بیت کویــن نتواند مقاومــت ۲۳هــزار و ۲۵۰ دالری را 
برطرف کند، می تواند حرکت نزولی دیگری را آغاز کند. حمایت فوری 
در ســمت نزولی نزدیک بــه منطقه ۲۳هــزار دالری و خــط روند کانال 

است.
حمایــت اصلــی بعــدی نزدیــک بــه منطقــه ۲۲هــزار و ۸۵۰ دالری 
اســت. یک شکســت به زیر ســطح ۲۲هزار و ۸۵۰ دالر ممکن اســت 
قیمت را بــه ســطح ۲۲هــزار و ۵۰۰ دالر برســاند و ضرر بیشــتر ممکن 

است در کوتاه مدت قیمت را به ۲۲هزار و ۲۰۰ دالر برساند.
مجموع ارزش بازار جهانــی ارزهای دیجیتالی در حــال حاضر ۱.۰۵ 
تریلیــون دالر بــرآورد می شــود که ایــن رقم نســبت بــه روز قبــل ۱.۰۳ 
درصــد بیشــتر شــده اســت. در حــال حاضــر ۴۲.۳۹ درصد کل بــازار 
ارزهای دیجیتال در اختیار بیت کوین بوده که در یک روز ۰.۰۵ درصد 

افزایش داشته است.
حجــم کل بــازار ارزهــای دیجیتــال در ۲۴ ســاعت گذشــته ۴۶.۶۱ 
میلیارد دالر اســت که ۱۸.۲۶ درصد کاهش داشــته است. حجم کل 
در امــور مالی غیــر متمرکــز در حــال حاضــر ۳.۹۶ میلیارد دالر اســت 
که ۸.۴۹ درصد از کل حجم ۲۴ ســاعته بازار ارزهای دیجیتال اســت. 
حجــم تمــام ســکه های پایــدار اکنــون ۴۲.۲۴ میلیــارد دالر اســت که 

۹۰.۶۳ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال است.

ساداتی نژاد تاکید کرد:
   تامین کاالهای اساسی
 عید و ماه مبارک رمضان

 وزیر جهاد کشاورزی گفت: کاالهای اساسی مورد نیاز شب عید، 
ایام نوروز و ماه مبارک رمضان تامین است و هیچ کمبود و مشکلی در 

این زمینه وجود ندارد.

»ســید جــواد ســاداتی نژاد« در حاشــیه جلســه هیــات دولــت در 
گفت وگوی اختصاصــی با خبرنــگار اقتصــادی ایرنا دربــاره وضعیت 
تامیــن کاالهــای اساســی بــرای ایــام نــوروز و شــب عیــد در جمــع 
خبرنــگاران افــزود: بــا توجــه بــه آمارهــای موجــود، ذخایــر کاالهــای 

اساسی کشور از شرایط مطلوبی برخوردار است.
وزیر جهــاد کشــاورزی اظهار داشــت: همچنین برنامــه ریزی های 
الزم برای تولید و تامین کاالهای اساســی بــرای ایام نــوروز و ما مبارک 

رمضان انجام شده و نگرانی در این زمینه وجود ندارد.
ســاداتی نــژاد درخصــوص ارائه تســهیات بــه بخش کشــاورزی، 
گفت: تاکنون یک هزار میلیارد تومان در حوزه های کشــاورزی اعم از 

گلخانه، دامپروری، طیور و شیات تسهیات داده شده است.

تامیــن  و  واردکننــدگان  کمیســیون  دبیــر 
کننــدگان مجمــع عالــی واردات برنــج گفــت: اگــر 
بانــک مرکــزی بــه دنبــال حــذف صــف ارز و واقعــی 
کردن ثبت ســفارش هاســت باید با شــیوه دیگری 
بــه موضــوع تخصیــص ارز درخواســت شــده ورود 

کند.

به گزارش خبرنگار مهر، بخشی از سپرده ریالی 
واردکننــدگان هنــگام ثبت ســفارش تخصیص ارز 
مســدود خواهد شــد. بانک مرکزی در اطاعیه ای 
اعام کرده بخشــی از ســپرده ریالی واردکنندگانی 
که درخواســت ارز داشــته باشــند مســدود خواهد 
شــد. بانک مرکــزی دلیل ایــن امــر را برچیدن صف 
تخصیــص ارز عنوان کــرده در حالی کــه در این باره 
تأمین کنندگان تفــاوت نرخ ارز نیمایــی و ارز آزاد را 

دلیل این صف دانسته اند.
ارزی  وابســتگی  کشــاورزی  بخــش  در 
محصــوالت، کاال بــه کاال متفــاوت بــوده و تولیــد 
روغــن ۹۵ درصــد وابســتگی ارزی دارد ایــن عــدد 
در حوزه ســموم بــه حــدود ۱۷ درصد می رســد و ۸۳ 
درصــد نیــاز بــازار از داخــل تأمیــن می شــود. حــال 
پرســش این اســت کــه آیا ایــن تصمیــم تأثیــری در 
قیمت مواد اولیه وارداتی و محصول نهایی خواهد 

داشــت؟ تأمین اقــام اساســی از جمله برنــج برای 
بــازار بــا اجرایــی ایــن طــرح چــه وضعیتــی خواهنــد 

داشت؟
مسیح کشــاورز، دبیر کمیســیون واردکنندگان 
و تأمین کنندگان مجمع عالــی واردات برنج در این 
باره به مهــر گفت: اســتدالل بانک مرکــزی از طرح 
این مســئله، واقعی کردن بازار تقاضای ارز اســت. 
امــا فریــز کــردن ۵ درصــد معــادل ریالــی ارز مــورد 
درخواســت، عدد قابل توجهی برای ســرمایه گذار 

بوده و منجر به خواب سرمایه او می شود.
وی افزود: افزایش این درصدهــا در ادامه منجر 
به آســیب به بخش ســرمایه گــذاری شــده و تأمین 
کنندگان را بــی انگیزه می کنــد. از ســوی دیگر باید 
پرسید ســود چنین عملکردی به نفع چه نهاد و چه 

افرادی است؟
تأمیــن  و  واردکننــدگان  کمیســیون  دبیــر 
برنــج تصریــح  واردات  عالــی  کننــدگان مجمــع 
کــرد: اجــرای این طــرح دو مشــکل در بخــش تولید 
و تأمیــن بــازار کشــور بــه وجــود مــی آورد؛ نخســت 
اینکــه بخشــی از ســرمایه تولیدکننــده مســتهلک 
می شــود. دوم اینکــه آیــا بانــک مرکــزی بــا ایــن 
نگهداشت ســرمایه قرار اســت خدمات خاصی به 
ســرمایه گذار بخش تولید ارائه دهد. آیا با ســپرده 

گذاری این ۵ درصد، انجــام امور مربوط به فعالیت 
واردات تســریع خواهد شــد؟ یا این خواب سرمایه 
رخ می دهــد تا فقــط دغدغــه و نگرانی نهــاد دولتی 

مرتفع شود؟
اینکــه تأمیــن کننــدگان و  بیــان  بــا  کشــاورز 
تولیدکنندگان کاالهای اساســی آنقدر درگیر بازار 
موجود و شب عید هســتند که هنوز به این مسئله 
ورود نکــرده اند، یادآور شــد: اگــر بانــک مرکزی به 
دنبال واقعی کردن ثبت سفارش ها و حذف ابطال 
آنهاســت باید با شــیوه دیگری به موضوع بپردازد؛ 
باید آســیب شناســی شــود چرا درخواســت کننده 

تخصیص ارز پــس از ثبت ســفارش کاال و موافقت 
با ارز درخواستی برای دریافت آن به بانک مراجعه 
نمی کنــد. چــه اتفاقــی افتــاده کــه تأمیــن کننــده 
نتوانســته معادل ریالی کاالی ثبت سفارشی خود 

را تهیه کند و ناچار به ابطال آن می شود؟
نبایــد  بحرانــی  شــرایط  در  گفــت:  کشــاورز 
چالش ها را بــرای بخش تولید به ویــژه فعاالن حوزه 
کاالهای اساســی بیشــتر کرد. تصمیم گیــران باید 
نــگاه فرابخشــی داشــته باشــند و بــه دنبــال حــل 
مســائل در کان اقتصــاد کشــور باشــند نــه اینکــه 

مشکل را برای خود رفع و رجوع کنند.

بخشنامه بانک مرکزی و تاثیر آن در بازار کاالی اساسی؛

 از خواب سرمایه تا 
رفع دغدغه بانک مرکزی

گارتنر پیش بینی کرد

کاهش دوباره فروش گوشی موبایل و رایانه

افزایش نرخ سود بانکی روی بورس چه تاثیری دارد؟

گارتنر پیش بینی کرد فروش رایانه های شخصی 
و گوشــی های موبایــل در ســال ۲۰۲۳، بــرای دومین 
ســال متوالــی کاهــش پیــدا خواهــد کــرد و فــروش 

گوشی به پایین ترین رکورد ۱۰ ساله خواهد رسید.

بــه گــزارش ایســنا، شــرکت تحقیقــات فنــاوری 
اطاعات گارتنر در گزارشــی پیش بینی کرد فروش 
تلفن همــراه از یک میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دســتگاه 
در ســال ۲۰۲۲، چهار درصــد کاهش پیدا کــرده و به 
یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون دســتگاه در ســال ۲۰۲۳ 

می رسد. فروش تلفن همراه در ســال ۲۰۲۱، به یک 
میلیارد و ۴۳۰ میلیون دستگاه رسیده بود.

این رکــورد، نزدیک به ســطح فروش ســال ۲۰۰۹ 
اســت کــه گوشــی های بلــک بــری و نوکیــا، بــازار را 
در اختیار داشــتند و اپل تاش کــرد از نفــوذ آنها کم 
کند. بــازار تلفن همراه در ســال ۲۰۱۵ بــا فروش یک 

میلیارد و ۹۰۰ میلیون دستگاه، به اوج خود رسید.
در  گارتنــر  تحقیقــات  مدیــر  اتــوال،  رنجیــت 
مصاحبــه ای گفــت: پاندمــی کوویــد بــه تغییــرات 
اساســی منجر شــد کــه در جریــان آن، افــرادی که از 

خانه کار می کردند، احساس کردند نیازی به تغییر 
مرتــب گوشــی ندارنــد. مصرف کننــدگان بــه مدت 
طوالنی تری یک گوشــی را نگه می دارند و در فقدان 
فنــاوری جدیــد قابل توجهــی، بــه جــای قراردادهای 

ثابت، از قراردادهای منعطف استفاده می کنند.
تقاضــا بــرای تلفن هــای هوشــمند و رایانه هــای 
شــخصی در دوران پاندمی کووید، در ابتدا افزایش 
چشــمگیری پیــدا کــرد امــا اواســط ســال گذشــته، 
ضعیف شــد. افزایش نرخ بهــره و هزینــه زندگی در 
سراســر جهان، تقاضا بــرای تلفن های هوشــمند را 

کاهش داده و به شرکت های مختلف از سامسونگ 
تا اپل آسیب زده است. پیش بینی می شود فروش 
رایانــه شــخصی پــس از افــت ۱۶ درصــدی در ســال 
۲۰۲۲، امسال ۶.۸ درصد دیگر کاهش پیدا خواهد 
کــرد. شــرکت های لنــوو، هیولت پــاکارد و دل، ســه 

شرکت بزرگ سازنده رایانه شخصی هستند.
بر اساس گزارش رویترز، رکود بازار دستگاه های 
موبایــل در ســال ۲۰۲۳، تحــت تاثیــر دورنمــای 
اقتصادی مثبت تر و رشد احتمالی هزینه مصرفی و 

شرکت ها، آهسته خواهد شد.

یــک کارشــناس بازار ســرمایه 
تاثیــر افزایــش نــرخ ســود بانکی 

روی بورس را بررسی کرد.

ســعید جعفــری در گفت وگــو 
بــا ایســنا، بــا تاکیــد بــر اینکــه به 
طــور کلــی افزایــش نــرخ ســود 
ســپرده های بانکی معمــوال روی 
بــازار ســهام تاثیــر منفــی دارد، 
بانکــی  ســپرده  داد:  توضیــح 
ســود بــدون ریســک می دهــد و 
زمانــی کــه ســود بــدون ریســک 
افزایش می یابد  باعث می شــود 
قیمــت  بــه  ســرمایه گذاران 
پایین تــری مایــل به خرید ســهام 
ســرمایه  بــازار  البتــه  باشــند. 
تقریبا از اواســط تابســتان درگیر 
ایــن موضــوع اســتو در اواســط 
تابســتان به صــورت غیررســمی 

شاهد افزایش نرخ سود بودیم.
اتفــاق  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
تاثیــر خــود را در اوایــل پاییــز روی 

بــازار ســرمایه گذاشــت و باعــث 
افزایش شــدت ریــزش این بــازار 
شــد. اما این یک موضوع بدیهی 
است که اگر ســود بدون ریسک 
جــذاب باشــد  اقبــال بــه بــازار 

سرمایه کم تر می شود.
این کارشــناس بــازار ســرمایه 
در مقایســه میزان افزایش سود 

ســپرده بانکــی بــا تــورم عنــوان 
کرد: از نــگاه دیگر بایــد گفت که 
ســه درصــد افزایــش نــرخ ســود 
ســپرده با ایــن وضعیت تــورم اثر 
درازمدتی بر تصمیمــات جامعه 
ندارد. این موضــوع در مدل های 
مــدت  کوتــاه  در  ارزش گــذاری 
ممکن اســت باعــث وقفه شــود 

و شــاهد عــدم اقبــال بازار ســهام 
باشــیم امــا چــون تــورم انتظــاری 
برای سالهای بعد وجود دارد، اگر 
نرخ ســپرده حتــی ۲۵ درصد هم 
باشــد هنوز بهــره حقیقــی منفی 
اســت و باعــث می شــود مــردم 
همچنــان بــه ســمت بازارهــای 
کاالیــی ماننــد ارز، طــا و بــازار 

سهام هم حرکت کنند.
به گفته جعفری برای پول های 
خیلی بزرگی کــه در  ســپرده های 
بانکــی و متعلــق بــه اشــخاص 
دو  افزایــش  اســت،  حقوقــی 
درصدی ســود هم جذاب اســت 
و باعــث می شــود منابــع را در 
ســپرده قرار دهند. البته افزایش 
باعــث  تســهیات  ســود  نــرخ 
عملیاتــی  وضعیــت  می شــود 
بانک هــا بهبــود پیــدا کنــد و در 
گزارش هــای بعــدی بانک هــای 
موضــوع  ایــن  شــاهد  بورســی 

باشیم.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 و   1 مــواد  دســتور  بــه  نظــر 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 امــالک متقاضیــان 
ــهد  ــش 14 مش ــتقر در بخ ــور مس ــون مذک ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ک
واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی  ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای الزم ص آن مح

می گــردد:
خانــم عــزت آشــوری بــه شناســنامه شــماره 98 کدملــی 0749346108 صــادره 
ــع  ــه مســاحت 20.37 مترمرب ــد حجــی در ششــدانگ یکبــاب مغــازه ب ــاد فرزن تایب
ــوی  ــان رض ــع در خراس ــی واق ــی از 250 اصل ــماره 81.776.1551 فرع ــالک ش پ
بخــش 14 مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل قســمتی از مالکیــت رســمی 

و مشــاعی آقــای رســول ذوالفقــاری و قســمتی از پــالک کالســه 1401-297 
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  بموجــب  لــذا   
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا 
ــند  ــته باش ــراض داش ــده اعت ــالم ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش در صورتیک
ــه ایــن اداره  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــن بای ــد. معترضی تســلیم و رســید اخــذ نماین
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ــی دادگاه اســت و در  ــه حکــم قطع ــه ارای ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام ای
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــت می نمای ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبت تایباد

و  اراضــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 و   1 مــواد  دســتور  بــه  نظــر 
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی مصــوب 1390/09/20 امــالک متقاضیــان 
ــهد  ــش 14 مش ــتقر در بخ ــور مس ــون مذک ــک قان ــاده ی ــوع م ــات موض ــه در هی ک
واحــد ثبتــی شهرســتان تایبــاد مــورد رســیدگی و تصرفــات مالکانــه و بالمعــارض 
ــی  ــل آگه ــرح ذی ــه ش ــوم ب ــالع عم ــت اط ــده جه ــادر گردی ــرز و رای الزم ص آن مح

می گــردد:
کدملــی   7789 شــماره  شناســنامه  بــه  ذوالفقــاری  احمــد  جلیــل  آقــای 
0748417494 صــادره تایبــاد فرزنــد رســول در ششــدانگ یکبــاب منــزل بــه 
مســاحت 420.95 مترمربــع پــالک شــماره 14 فرعــی از 251 اصلــی واقــع در 
خراســان رضــوی بخــش 14 مشــهد حــوزه ثبــت ملــک تایبــاد و از محــل قســمتی 
از مالکیــت رســمی و مشــاعی آقــای رســول ذوالفقــاری و قســمتی از پــالک کالســه 

 1401-461
و  اراضــی  ثبتــی  وضعیــت  تکلیــف  تعییــن  قانــون   3 مــاده  بموجــب  لــذا   
ســاختمان های فاقــد ســند رســمی و مــاده 13 آئین نامــه مربوطــه ایــن آگهــی 
در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه کثیراالنتشــار منتشــر تــا 
ــند  ــته باش ــراض داش ــده اعت ــالم ش ــه آرای اع ــع ب ــخاص ذینف ــه اش در صورتیک
ــه ایــن اداره  ــا دو مــاه اعتــراض خــود را ب بایــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی ت
ــخ  ــاه از تاری ــک م ــد ظــرف مــدت ی ــن بای ــد. معترضی تســلیم و رســید اخــذ نماین
تســلیم اعتــراض مبــادرت بــه تقدیــم دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل 
نماینــد و گواهــی تقدیــم دادخواســت بــه اداره ثبــت محــل تحویــل دهــد کــه در 
ــی دادگاه اســت و در  ــه حکــم قطع ــه ارای ــول ب ــت موک ــات ثب ــن صــورت اقدام ای
صورتیکــه اعتــراض در مهلــت قانونــی واصــل نگــردد یــا معتــرض گواهــی تقدیــم 
دادخواســت بــه دادگاه عمومــی محــل ارائــه نکنــد اداره ثبــت مبــادرت بــه صــدور 
ــه  ــرر ب ــه متض ــع از مراجع ــت مان ــند مالکی ــدور س ــد و ص ــت می نمای ــند مالکی س

دادگاه نیســت.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/10/24
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/11/09

رئیس ثبت اسناد و امالک تایباد- مهدی حسین زاده

اگر صراف ها ارز ندادند، از بانک ها بگیرید
در پــی بخشــنامه اخیــر بانــک مرکــزی دربــاره 
فروش ارز توسط شــعب منتخب پنج بانک ملی، 
ملت، تجارت، ســپه و صادرات، مــردم می توانند 
از ایــن بانک هــا البتــه بــا شــرایط مشــخص ارز 

بخرند.

بــه گــزارش ایســنا، براســاس بخشــنامه بانک 
مرکــزی از شــنبه ) هشــتم بهمن مــاه( شــعب 
منتخــب بانک هــای ملی، ملــت، تجارت، ســپه و 
صــادرات در سراســر کشــور می توانند نســبت به 
خرید فــروش ارز بــه اشــخاص حقیقــی و حقوقی 

اقدام کنند.
شــرایط این معاملــه ارز دقیقا برابر با شــرایطی 
اســت که بانــک مرکــزی در بخشــنامه اخیــر خود 
درباره خرید و فروش ۵۰۰۰ یورو یا معادل آن برای 

صرافی ها اباغ کرده بود.
مشــاهدات خبرنــگار ایســنا نشــان می دهــد 

کــه بانک هــای اعــام شــده و شــعب منتخــب آن 
کــه عمدتــا شــعب ارزی و ممتــاز آنهــا بــه حســاب 
می آینــد، خریــد و فــروش ارز را بــه نــرخ بــازار 

متشکل ارزی انجام می دهد.
در ایــن میــان برخــی شــعب دقیقــا براســاس 
شــرایط اباغ شــده بانک مرکزی ایــن کار را انجام 
می دهنــد، یعنــی اشــخاص حقیقــی متقاضــی 
ارز بایــد بــاالی ۱۸ ســال ســن باشــند، کارت ملــی 
ارائه دهنــد، ســیم کارت تلفن همراه شــان به نام 
خودشــان باشــد و پیش از این )در ســال جاری( از 
ســهمیه ارز ۲۰۰۰ یورویــی کــه در بخشــنامه قبلی 

اعام شده بود استفاده نکرده باشند.
امــا برخــی از بانک هــا براســاس اطاعیه هــای 
صــادر شــده در ســایت رسمی شــان و پاســخ 
کارشناســان شــعب منتخــب آنهــا، ۵۰۰۰ دالر به 
متقاضیــان می دهنــد. البتــه یکــی از بانک هــای 
منتخــب اعــام شــده معــادل ۵۰۰۰ یــورو یعنــی 

۵۴۰۰ دالر عرضه می کند.
شــرایط اکثــر بانک هــای منتخب و شــعب آنها 
به غیر از داشــتن ۱۸ ســال کامل اصل شناسنامه 
و کارت ملــی بــه همــراه کپــی از آنها این اســت که 
متقاضــی در بانــک مــورد نظــر حســاب داشــته 
باشــد و البتــه حضــور شــخص در شــعب بــرای 

دریافت این سهمیه ارزی الزامی است.
برخی دیگر از بانک ها شرط دیگری را به غیر از 
داشــتن یا افتتاح حســاب برای دریافت ارز تامین 
نیاز ضروری به متقاضیان اعام می کند و آن این 
اســت که فرم مخصــوص آن کــه توســط بانک به 

مشتری ارائه می شود باید تکمیل شود.
گفتنــی اســت؛ در ایــن میــان بانــک مرکــزی 
اعــام کــرده که بــر حســب بررســی های بــه عمل 
آمــده توســط بازرســان این بانــک محرز شــده که 
برخی از شــرکت های صرافی بدون دلیــل موجه و 
بدون تایید ایــن بانک، اقــدام به متوقــف نمودن 

عملیات خــود نمــوده و از فعالیت خریــد و فروش 
ارز خودداری می کنند.

بنابرایــن متقاضیــان می توانند اگــر در صورتی 
کــه موفــق بــه دریافــت ارز از صرافی هــا نشــدند، 

نیاز خود را از بانک ها تامین کنند.
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صعود قیمت نفت در آستانه دیدار 
وزیران اوپک پالس

قیمت نفــت در معامــات روز چهارشــنبه در پی ســیگنال هایی از 
کندی رشد تورم در آمریکا که نگرانی ها نســبت به وقوع رکود در این 

کشور را تا حدودی برطرف کرد و افت ارزش دالر، افزایش یافت.

به گزارش ایســنا، بهای معامات نفت برنت با ۳۲ ســنت معادل 
۰.۴ درصد افزایش، به ۸۵ دالر و ۷۸ سنت در هر بشکه رسید.

بهــای معامــات وســت تگــزاس اینترمدیت آمریــکا با ۴۲ ســنت 
معــادل ۰.۵ درصــد افزایــش، بــه ۷۹ دالر و ۲۹ ســنت در هــر بشــکه 
رسید. هر دو شــاخص پس از رشــد حدود یک درصدی در معامات 

روز گذشته، برای دومین روز متوالی افزایش پیدا کردند.
تحلیلگران کاالی گروه تحقیقاتی ANZ در یادداشتی نوشتند: در 
بحبوحه فصل انتشار گزارش های مالی مثبت شرکت ها، فضا تغییر 
کرده است. نشانه های کندی رشــد تورم نیز این انتظارات که فدرال 
رزرو ممکن است روند افزایش نرخ بهره را متوقف کند را برانگیخت. 
انتظــارات پایین تــر دربــاره افزایــش نــرخ بهــره، به کاهش شــاخص 
دالر کمک کــرد و از افزایش قیمــت نفت که به ایــن ارز قیمت گذاری 

می شود، پشتیبانی کرد.
همه نگاه ها به نشســت روز چهارشــنبه گروه اوپک پاس دوخته 
شــده اســت. انتظار می رود در این نشســت، اهداف تولید فعلی که 

نوامبر گذشته تصویب شده بود، تایید شود.
طبق نظرســنجی ماهانه رویترز، تولید نفت اوپک در ژانویه در پی 
کاهش صــادرات عــراق، عدم بهبــود تولید نیجریــه و پایبنــدی باالی 
تولیدکنندگان خلیج فارس به توافق اوپک پــاس، کاهش پیدا کرد 
و ۱۰ عضو اوپک کــه در توافق اوپک پاس مشــارکت دارند، ۹۲۰ هزار 
بشکه در روز پایین تر از حجم هدف گذاری شــده تحت توافق نفتی، 
تولید کردند که بزرگتر از کســری ۷۸۰ هزار بشــکه در روز در دسامبر 

بود.
به گفته یوگاندا ســاچودا، کارشناس مســتقل بازار نفت، به نظر 
می رسد قیمت نفت در حال عبور از دوره نوسان شدید است. اوپک 
پاس احتمــاال به اهــداف تولیــد فعلی خــود پایبنــد می ماند. بــا این 
حال، روســیه به ســمت افزایش صادرات نفت به خریداران آسیایی 
با با قیمت ارزان تر پیش می رود که می تواند تــوازن بازارهای نفت را 

برهم زند.
پیش بینــی صنــدوق بین المللــی پــول از نرخ رشــد باالتــر اقتصاد 
جهانــی و انتظارات بــرای تقاضــای قویتر از ســوی چین بــرای نفت در 

بحبوحه بهبود سفرها، از قیمت های نفت پشتیبانی کرده است.
در ایــن بیــن، آمــار موسســه امریکــن پترولیــوم نشــان داد ذخایر 
نفــت آمریــکا در هفتــه منتهــی بــه ۲۷ ژانویــه، به میــزان حــدود ۶.۳ 
میلیون بشکه افزایش پیدا کرده است که بســیار بزرگتر از رشد ۴۰۰ 
هزار بشکه ای بود که تحلیلگران و نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده 
بودند. ذخایر سوخت های دیگر شــامل دیزل و نفت کوره، به میزان 
حــدود ۱.۵ میلیــون بشــکه افزایــش یافــت کــه برخــاف پیش بینــی 

تحلیلگران از کاهش ۱.۳ میلیون بشکه ای این ذخایر بود.
بر اســاس گزارش رویترز، آمار رســمی ذخایر نفــت و فرآورده های 
نفتــی آمریکا، بعــد از ظهــر روز جــاری از ســوی اداره اطاعــات انرژی 

آمریکا منتشر خواهد شد.

مطرح کرد کارشناس اقتصادی در گفت وکو با 

ارزآوری تولید بار اول اقالم راهبردی صنعت نفت و گاز

ما بایــد به 
ســمت دســتیابی به دانش فنی و صدور 
آن بــه دیگــر کشــورها پیــش برویــم. این 
امر با تولید بار اول اقام راهبردی صنایع 
بزرگ کشــور بــه خصوص صنعــت نفت 
کشــور محقــق خواهــد شــد کــه در حــال 
حاضر می تــوان به یــک نمونــه موفق آن 
اشــاره کــرد و آن هــم نوســازی تجهیــزات 
همچــون  کشــورهایی  پاالیشــگاهی 
ونزوئــا، ازبکســتان و ســوریه اســت که 
از دســتاوردهای اعتمــاد به تــوان داخلی 
و دانــش بنیانی بــه شــمار مــی رود که در 
نهایت به صادرات اقــام راهبردی تولید 
بــار اول صنعــت پاالیشــگاهی کشــور 
بــه پاالیشــگاه های ایــن کشــورها منجــر 
شــد و زمینــه ارزآوری تولید بــار اول اقام 

راهبردی صنعت نفت و گاز را فراهم کرد

بــه گــزارش خبرنــگار جهــان اقتصاد، 
فــاز جدیــد تحریم هــای اقتصــادی کــه از 
آغــاز دهــه 90 بــر علیــه کشــور مــا اعمال 
شــد، در چندین مســیر بــه دنبــال ضربه 
زدن بــه اقتصــاد ایــران بــه خصــوص در 
حــوزه انــرژی بــود. از آنجائیکــه صنایــع 
نفــت و گاز بیشــترین تولیــد ثــروت را در 
کشــور ما دارنــد، قســمت مهمــی از این 
تحریم ها بر فروش نفت خام کشورمان 
متمرکز شد.  بررسی اثرگذاری تحریم ها 
بر بخش های مختلف صنعت نفت و گاز 
کشور نشــان می دهد که تحریم فروش 
تجهیزات و اقام راهبردی صنعت نفت و 
گاز به ایران در کنــار تحریم فروش بنزین 
بــه کشــورمان آثار مخربــی بر اقتصــاد ما 

داشت.
با گذشــت بیش از یک ســال از شروع 
بیشــترین  ســیزدهم،  دولــت  کار  بــه 

ســازی  خنثــی  زمینــه  در  اقدامــات 
تحریم هــای حــوزه نفــت و گاز کشــور 
صــورت گرفتــه اســت. قبــاً دور زدن 
تحریــم هــا و رفــع آن هــا بــا مذاکــره در 
دســتور کار قــرار داشــت کــه نتیجــه ی 
مثبتــی برایمان بــه ارمغــان نیــاورد. حاال 
دولــت ســیزدهم در تــاش اســت خنثی 
ســازی تحریم هــا را از طریق تولیــد اقام 
راهبردی در داخل با اتکا بر ظرفیت های 
دانش بنیانی و بومی به اجرا بگــذارد. در 
این راستا شــناخت ظرفیت های شرکت 
های دانش بنیان از یک طــرف و نیازهای 
صنایع از طرف دیگــر ضــرورت دارد. این 
تنظیم گــری را قرار اســت کارگــروه تولید 
بار اول معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهــوری پیــش ببــرد. در ادامــه نظرات 
غامرضــا محمدمــرادی را به عنــوان یک 
کارشــناس اقتصادی در خصــوص لزوم 
دانش بنیان شــدن صنایع بزرگ کشــور 
مــی خوانید.محمدمــرادی بــا اشــاره بــه 
اینکه امکان تبدیل تحریم ها به فرصت 
وجــود دارد، تصریــح کــرد: از تحریــم 

هــا مــی تــوان در راســتای ایجــاد بهتریــن 
کشــورمان  در  امکانــات  و  تجهیــزات 
اســتفاده کنیــم. واقعیــت این اســت که 
تحریم ها تا وقتی که حق و باطل روبروی 
یکدیگــر ایســتاده انــد، پابرجــا خواهنــد 
بود. مــا باید بــه دنبــال راهی بــرای خنثی 
ســازی تحریــم هــا و اســتفاده از آن ها به 
نفــع خودمان باشــیم. باید به هــر طریق 
ممکن خودمان را از وابستگی به خارجی 
ها برهانیــم. وی در ادامه گفــت: همواره 
یکــی از تأکیــدات مقــام معظــم رهبری، 
اقتصــاد مقاومتــی، کارآفرینــی، تکیه بر 
توان داخلی و دانش بنیانی بوده اســت. 
اگر طی سالیان گذشــته به دغدغه  های 
ایشــان جامه ی عمل پوشــانده می شد، 
بــا مشــکات فعلــی روبــرو نبودیــم. در 
ســالی کــه بــر تولیــد و حمایــت از دانــش 
بنیان هــا تأکید شــده اســت، مــی طلبد 
تمامی مسئوالن اســتفاده ی حداکثری 
از ظرفیــت هــای دانــش بنیانی کشــور را 
به صورت عملــی در دســتور کار خود قرار 
دهنــد. ایــن مهــم از طریــق ســخنرانی، 

بنر، کنفرانس و ســمینار به دســت نمی 
آید. الزم است اقدامات واقعی، عملی و 
انقابی در این حوزه انجام شود و با تولید 
اقام راهبــردی و تجهیــزات موردنیــاز در 
صنایــع مختلف بــا تکیه بــر تــوان دانش 
بنیانی کشور از وابستگی خود به دیگران 
بکاهیم. کشور ما مملو از استعدادهای 
بالقوه است. باید آن ها را سامان دهیم و 
در یک حرکت جهــادی از تمامی ظرفیت 
هــای داخلــی در راســتای توانمندســازی 
از  حمایــت  برداریــم.  گام  صنایــع 
مخترعیــن و نخبــگان داخلــی بایــد بــه 

صورت جدی مورد توجه قرار بگیرد.
محمدمرادی گفت: ما باید به ســمت 
دســتیابی بــه دانش فنــی و صــدور آن به 
دیگــر کشــورها پیــش برویــم. این امــر با 
تولید بار اول اقام راهبردی صنایع بزرگ 
کشــور به خصوص صنعت نفت کشــور 
محقق خواهد شد که در حال حاضر می 
توان به یــک نمونه موفق آن اشــاره کرد و 
آن هم نوســازی تجهیزات پاالیشــگاهی 
کشورهایی همچون ونزوئا، ازبکستان 

و ســوریه اســت کــه از دســتاوردهای 
اعتماد به توان داخلی و دانش بنیانی به 
شــمار می رود کــه در نهایت به صــادرات 
اقــام راهبــردی تولیــد بــار اول صنعــت 
پاالیشــگاهی کشــور به پاالیشــگاه های 
این کشــورها منجر شــد و زمینــه ارزآوری 
تولیــد بــار اول اقــام راهبــردی صنعــت 
نفت و گاز را فراهم کرد. در نهایت باید به 
سمتی حرکت کنیم که دیگر کشورها به 
لحاظ فنی و مهندســی هر چه بیش تر به 
ما نیاز داشــته باشــند. ما در عمل نشان 
داده ایــم که این ظرفیــت را داریم. زمانی 
برخی کشورها اعام می کردند که ایران 
در زمینــه ی تولید پهپاد الف مــی زند. اما 
حاال همان ها مدعی هستند که تهران به 
روســیه پهپاد می دهد تا در اوکراین از آن 
ها اســتفاده کنــد. این ادعاهــای خارجی 
ها نشــان دهنــده ی اعتماد آنها بــه توان 

داخلی ماست. 
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان 
کــرد: صــدور کاتالیســت هــای ایرانی به 
روســیه و اســتفاده از بیــش از 16 مــورد 
تجهیزات تولیــد بــار اول در پارس جنوبی 
و افزایــش تولیــد در ایــن مجتمــع قطعــاً 
نشــان دهنــده ی گام های اولیــه و مثبت 
وزارت نفــت در زمینــه ی دانــش بنیــان 
کــردن صنایع نفــت و گاز کشــور اســت. 
مــن از همین جا بــه تمــام فرزنــدان ایران 
زمیــن  کــه در ایــن صنایــع زحمــت مــی 
کشند و در راســتای اعتای آن گام برمی 
دارنــد، خدا قــوت مــی گویــم و امیــدوارم 
این تاش هــا ادامــه یابــد. روندهایی که 
در وزارت نفــت در راســتای دانــش بنیان 
کــردن صنایــع نفــت و گاز در دســتور کار 
قرار گرفته است، باید در دیگر وزارتخانه 
نیــز پیگیــری شــود تــا در نهایــت شــاهد 
کاهش وابســتگی حداکثری کشــورمان 
در صنایــع مختلف بــه تجهیــزات و اقام 

راهبردی دیگران باشیم.

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر نسبت به انتخاب پیمانکار از طریق مناقصه عمومی به بخش  خصوصی طبق آیین نامه مالی شهرداری ها 
به شرح جدول ذیل اقدام نماید:

مدت اجرا )ماه(مبلغ اعتبار )ریال(عنوان پروژهتاریخ مصوبهشماره مصوبهردیف

خرید و اجرای آسفالت جهت لکه گیری سطح 73861401/3/8
شهر در محدوده ناحیه یک

15.000.000.0006

1- دادن سپرده ای   جهت پروژه که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مناقصه مندرج است.

5- مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اســناد از واحد امور پیمان و قراردادها اقدام و تا پایان 
وقت اداری روز دوازدهم پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام نمایید.

محسن صانعی
شهردار آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شورای اسالمی شهر به شماره 834 مورخ 1401/5/18 نسبت به انتخاب پیمانکار جهت خرید و اجرای 
آسفالت جهت لکه گیری سطح شــهر در محدوده ناحیه دو به مبلغ 11/000/000/000 ریال از طریق مناقصه به بخش خصوصی طبق آیین نامه مالی شهرداریها به شرح 

ذیل اقدام نماید: 
1- دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت  نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.
2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.

3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.
4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.

5- مدت زمان اجرای پروژه 6 ماه میباشد.
مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد از واحد امور پیمان و قراردادها 

اقدام و تا پایان وقت اداری روز دوازدهم پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام نمایند.
محسن صانعی 
شهردار آران و بیدگل

شهرداری آران و بیدگل در نظر دارد به استناد مصوبه شــورای اسالمی شهر به شماره 1622 مورخ 1401/9/27 نســبت به انتخاب پیمانکار جهت عملیات 
بهسازي بلوار واصف به مبلغ 65/000/000/000 ریال از طریق مناقصه به بخش خصوصی طبق آیین نامه مالی شهرداریها به شرح ذیل اقدام نماید: 

1- دادن سپرده ای که از پنج درصد مبلغ کل برآورد کمتر نباشد به صورت  نقد یا اسناد خزانه یا ضمانت نامه بانکی.

2- برندگان اول و دوم و سوم مناقصه هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
3- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

4- سایر اطالعات و جزئیات مربوط به موضوع پروژه در اسناد مناقصه مندرج است.
5- مدت زمان اجرای پروژه 12 ماه میباشد.

مهلت و نحوه و محل دریافت و قبول اسناد: شرکت کنندگان می توانند از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به دریافت اسناد از واحد امور پیمان و قراردادها 
اقدام و تا پایان وقت اداری روز دوازدهم پس از تاریخ انتشار نوبت دوم این آگهی نسبت به تحویل پاکت پیشنهادی خود به دفتر حراست شهرداری اقدام نمایند.

محسن صانعی 
شهردار آران و بیدگل

آگهی مناقصه )مرحله اول(

آگهی مناقصه )مرحله اول(

نوبت دومآگهی مناقصه )مرحله اول(

نوبت دوم

نوبت دوم

1-دستگاه مناقصه گذار: شهرداری آبادان

2-موضوع مناقصه: تامین تعداد 35 نفر نیروی انسانی جهت واحد حفاظت فیزیکی شهردار

3-برآورد اولیه: مبلغ 23/854/950/000 ریال )بیست و سه میلیاد و هشتصد و پنجاه و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال( 

براساس نرخ پایه حداقل دستمزد ماهیانه کارگر مشــمول قانون کار در سال 1401 و از محل اعتبارات جاری و درآمدهای عمومی این 

شهرداری و تا 25  درصد تعداد نیروهای قابل کاهش و یا افزایش می باشد.

4-مدت اجرا: دوازده ماه )یکسال خورشیدی(

5-دستگاه نظارت: اداره حراست شهرداری

6-میزان و نوع تضمین نامه شــرکت در فرآیند ارجاع کار: مبلغ 1/192/747/500 ریال )یک میلیارد و یکصد و نود و دو میلیون و 

هفتصد و چهل و هفت هزار و پانصد ریال(

بصورت ضمانت نامه معتبر بانکی از یکی از بانکهای مجاز کشور برای مدت نود روز از تاریخ صدور

7-شرکتهای واجد شرایط به منظور کسب اطالع بیشتر و دریافت اسناد مناقصه به مدت حداکثر ده روز از تاریخ انتشار این آگهی 

می توانند به سایت سامانه ستاد به آدرس www.setadiran.ir  مراجعه نمایند.

8-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

9-سایر شرایط مناقصه در اسناد مناقصه درج گردیده است.

 روابط عمومی و امور بین الملل شهرداری آبادان

اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم در نظر دارد پروژه های موجود در جدول شماره 2 را مطابق جدول زمانبندی شماره 1 از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 
دولت برگزار نماید.کلیه مراحل بر گزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران وبازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد .والزم اســت مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی،مراحل ثبت نام در سایت مذکور ودریافت گواهی 
امضاء الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه وارائه پاکت الف )تضمین شــرکت در مناقصه(از طریق آدرس :ایالم میدان میالد بلوار دانشجو طبقه دوم معاونت فنی 
ومهندسی ورزش وجوانان استان ایالم به شــماره تماس 08432225729 انجام می پذیرد.الزم به ذکر می باشد که تمام مراحل مناقصه شامل دریافت اسناد،تحویل 
پاکت،باز گشایی واعالم برنده از طریق ســامانه انجام می پذیرد.تنها پاکت ضمانت نامه ورسید ثبت پیشنهاد قیمت در سامانه ستاد به صورت فیزیکی تحویل گرفته 
خواهد شد ..واین مناقصه براساس بخشنامه مناسب ترین قیمت پیشنهادی برگزار میگردد.همچنین هزینه آگهی روزنامه وسامانه ستاد مناقصه به عهده برنده این 

مناقصات میباشد.       
جدول 1 

   
دریافت اسناد

عودت اسناد در 
صورت انصراف 

تسلیم پیشنهاد تا آخر 
وقت اداری

کمسیون مناقصه

تا تاریخاز تاریخ

1401/11/131401/11/181401/11/301401/11/30 1401/12/01

         
جدول 2 مشخصات پروژه ها

مبلغ مبلغ برآورد)ریال(محل اجراءعنوان پروژهردیف
تضمین)ریال( 

رشته ورتبه 
پیمانکار

مدت 
پیمان)ماه(

12ابنیه116.947.387.3995.900.000.000دهلرانتکمیل استخر موسیان1

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان ایالم

آگهی مناقصه  1401/90
تجدید - نوبت دوم

آگهی فراخون مناقصه یک مرحله ای عمومی      
   

شناسه آگهی: 
1451048

  گلناز پرتوی مهر 
گروه نفت

Partovimehr.1394@gmail.com 



تجربه روندی متفاوت 
ازگذشته

پنج شنبه
 13 بهمن 1401  11 رجب 1444   2 فوریه 2023

 سال سی ویکم  شماره 8060
استان ها

اخبار

انتصاب مدیر عامل آبفا استان 
تهران از شیراز

مدیرعامــل شــرکت آب و فاضــاب اســتان تهــران از کانشــهر 
شیراز معرفی شد.

دکتــر محســن اردکانــی بــه  عنــوان مدیرعامــل شــرکت آب و 
فاضاب استان تهران منصوب شد.

گفتنــی اســت شــرکت آبفــای اســتان تهــران یکــی از بزرگتریــن 
مجموعــه هــا در صنعــت آب و فاضــاب کشــور می باشــد و تأمیــن 
و توزیــع آب شــرب و نیــز جمــع آوری بهداشــتی فاضــاب پایتخــت و 
اســتان تهران از اهمیت قابل توجهی برخوردار اســت که در راســتای 
تحقق ایــن مهــم، تجربه و تخصــص کافــی از عوامل اصلــی انتصاب 

مدیریت عامل شرکت آب و فاضاب استان تهران است.
در ســوابق اجرایی و مدیریتی محســن اردکانی ســالها مسئولیت 
هــای متعــدد در وزارت نیــرو، شــرکت آبفــا و  آب منطقــه ای تهــران، 
فاضــاب  و  آب  شــرکت  مدیرعاملــی  و  مدیــره  هیئــت  ریاســت 
شــیراز، معاونــت عمرانــی اســتانداری فــارس، سرپرســتی معاونــت 
برنامه ریــزی اســتانداری فــارس، مشــاور اســتاندار فارس، ریاســت 
قــرارگاه آب، دبیــر شــورای راهبــردی اســتان فــارس و عضویــت در 
کمیتــه هــای تخصصــی مربــوط بــه صنعــت آب و فاضاب به چشــم 

می خورد.
 در حکم انتصــاب دکتــر اردکانــی، نصب العیــن قــراردادن تقوا و 
درایــت در انجام مســئولیت خطیر پیــش رو و بهره گیــری از امکانات 
و کارکنــان متعهــد و متخصــص در راســتای تحقــق اهداف شــرکت و 
خدمت به مردم شــریف اســتان تهــران تحــت رهبری مقــام عظمای 

والیت، مورد تاکید قرار گرفته است..

پست برق شهرک صنعتی زاهدان 
کامبوزیا بهره برداری شد

مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی سیســتان و بلوچستان 
گفت: پست برق شهرک صنعتی زاهدان کامبوزیا  با حضور مقامات 

کشوری  و استانی   بهره برداری شد.

»علیرضــا راشــکی » اظهار داشــت:بر اســاس تفاهم نامــه فی ما 
بین ، شرکت شــهرک های صنعتی سیستان و بلوچســتان و شرکت 
ســهامی برق منطقــه ای سیســتان و بلوچســتان مقرر شــده بــود بار 
شهرک صنعتی کامبوزیا به صورت اختصاصی به میزان 40 مگا وات 
از طریــق پســت 63 ولتی کــه در کنــار پســت 230 کیلو ولتــی احداث 

شده بود تامین گردد.
وی افــزود: بــرای  ایــن طــرح 63٫20 کیلــو ولتــی  در مجمــوع 450 
میلیارد ریال هزینه شد ه است و سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم 

در این طرح مشارکت داشت.
رییــس هیــات مدیره شــرکت شــهرک  هــای صنعتــی سیســتان و 

بلوچستان یاد آور شد: مدت اجرای این طرح 12 ماه بود.
راشکی تاکید کرد: نحوه پرداخت و مشارکت شرکت شهرک های 
صنعتی سیســتان و بلوچســتان 170 میلیارد ریال معــادل 40 درصد 
کل هزینه  را ، از محل اعتبارات ملی اباغی سازمان صنایع کوچک و 

شهرک های صنعتی ایران و منابع داخلی شرکت بود،.
مدیر عامل شرکت شــهر ک های صنعتی سیســتان و بلوچستان 
اضافه کرد:  ســازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان نیــز 100 میلیارد 
ریال معادل 20 درصد از محل اعتبارات اســتان و شرکت برق منطقه 
ای سیســتان و بلوچســتان نیز 180 میلیارد ریــال معــادل 40 درصد از 

مبلغ کل این طرح را پرداخت کرده است.

مدیرعامل شرکت گاز استان: 
۸۹ روستا و واحد صنعتی ایالم در دهه 

فجر گازدار می شوند
مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایام از گازرســانی به ۲۶ روستا و ۶۳ 
واحد صنایع اقتصادی و تولیدی در ســطح اســتان به مناســبت دهه 

مبارک فجر خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت گاز اســتان ایــام؛ » محمــود 
کشاورز« افزود: این مناطق شــامل ۸ روستای هلیان، یک روستای 
ملکشــاهی، ۸ روســتای دهلران، یک روســتای چرداول، ۳ روســتای 
آبدانان، یک روستای ایام، ۳ روستای دره شهر، یک روستای چوار و 

۶۳ واحد صنعتی در اقصی نقاط استان هستند.
وی بــا اشــاره به اینکــه با گازرســانی بــه این تعــداد روســتا، بیش از 
یکهزارو ۲۵۰ خانــوار از نعمت گاز طبیعی برخوردار می شــوند، اظهار 
داشــت: برای گازرســانی بــه این تعــداد روســتا و صنایع بیــش از ۴۹۱ 
ّــی گاز ایران  میلیــارد و ۵۰۰ میلیون ریــال از محل اعتبارات شــرکت مل
هزینه شده اســت.وی از گازرســانی به ۶۳ مورد از صنایع و واحد های 
تولیدی و اقتصــادی در ســطح اســتان در ایــام هللا دهه فجر خبــر داد 
و گفــت: عــاوه بــر ایــن، تعــداد ۳۳ واحــد صنعتــی و تولیــدی دیگــر 
بــا اعتبــاری بالغ بــر ۳۷ میلیــارد ریــال تا پایــان ســال جاری نیــز گازدار 
خواهنــد شــد.مدیرعامل شــرکت گاز اســتان ایــام از گازرســانی بــه 
۸ روســتای هلیان گدمســیر در این ایام خبــر داد و تصریح کــرد: این 
روستاها شــامل پیاز آباد، بیشــی علیا، تورم، رودبره، سرچلوسکان 
علیا و سفلی، کلگه و بهار دول هستند که برای گازرسانی به این تعداد 
روســتا بیش از ۲۰ میلیارد ریال هزینه شــده است.کشــاورز با اشــاره 
به اینکه روستای چشمه پهن از توابع ملکشاهی با اعتباری بالغ بر ۷ 
میلیارد و ۴۰۰ میلیون ریال گازدار می شود، خاطرنشان کرد: روستای 
تنگ قیر از توابع چرداول با اعتباری بالغ بر ۱۸ میلیارد ریال نیز در دهه 
فجر گازدار و با گازرســانی به این روستا شهرســتان چرداول در ردیف 
شهرســتان های ســبز اســتان قرار می گیرد.وی با بیان اینکه تعداد ۸ 
روستا از توابع شهرستان دهلران با اعتباری بالغ بر ۲۰۳ میلیارد ریال 
در ایــام هللا دهه فجــر گازدار می شــوند، گفت: این روســتاها شــامل 
بیشه دراز، چم هندی، ابوغویر، صمانه، سادات عین غانم، سرکمر، 
خربــزان بــاال و پائین هســتند.مدیرعامل شــرکت گازاســتان بــا بیان 
اینکه در این ایام ۳ روستای آبدانان شامل سرابنقل، سیاه گاو و مژاره 
با اعتباری بالغ بر ۴۸ میلیارد ریال گازدار می شوند، گفت: در ایام هللا 
دهه فجر روستای تنگ حمام )چم کیوانو( از توابع شهرستان چوار نیز 
با اعتباری بالغ بر ۸ میلیارد ریال گازدار خواهد شــد و این شهرســتان 
نیز در ردیف شهرستانهای سبز استان قرار می گیرد.کشاورز با اشاره 
به اینکه در ایام هللا دهه فجر ۳ روســتای دره شــهر با اعتبــاری بالغ بر 
۴۹ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال گازدار می شــوند، افزود: این روســتاها 
شــامل گرز لنگر، دره دول و فرهاد آباد هســتند که با گازرسانی به این 
تعداد روســتا بیش از ۲۴۶ خانــوار از نعمت گاز طبیعی برخــوردار می 

شوند.

در حــال حاضــر 80 درصد از ســهام این شــرکت، 
متعلق به بانک های ملی و صــادرات و 20 درصد آن 
نیز متعلق به وزارت جهاد کشــاورزی بــه نمایندگی 

از دولت است.
گــروه  ســرمایه گذاری  شــرکت  مدیرعامــل 
درخواســت  پذیــرش  از  صــادرات  ســپهر  مالــی 
ســهام شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبی در 

فرابورس خبر داد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت توسعه نیشکر 
و صنایــع جانبــی، جــواد وکیلــی بــا اعــام ایــن خبــر 
گفــت، ایــن موافقــت بــا شــروطی اعــم از پذیــرش 

شرکت در بازار دوم فرابورس همراه بود.
بــه گفتــه او، درج نمــاد توســعه نیشــکر و عرضه 
ســهام این شــرکت پس از تأییــد امیدنامــه نهایی و 
انجــام اقدامــات الزم توســط هیــأت پذیــرش انجام 

خواهد گرفت.
پیــش از ایــن نیــز، همزمــان بــا میــاد حضــرت 
فاطمــه )س(، مدیرعامــل شــرکت توســعه نیشــکر 
و صنایــع جانبــی از پذیــرش ایــن شــرکت در بــازار 

ســرمایه خبــر داده و گفتــه بــود کــه ایــن پذیــرش، 
نویدبخــش روزهــای خــوب بــرای صنعــت نیشــکر 

است.
دکتــر عبدعلی ناصــری ورود توســعه نیشــکر به 
بازار ســرمایه را گامی برای تحوّل و توسعه پیشرفت 
این شــرکت دانسته که در ســال تولید دانش بنیان 
و اشــتغال آفرین، برکات زیادی برای این صنعت به 

همراه دارد.
ایــن، بــرای اولیــن بــار اســت کــه بــازار ســرمایه، 
آغوش خــود را به روی نیشــکر گشــوده و بــا پذیرش 
آن، ســهام نیشــکر با محصوالت متنوع و پربارش، 
شگفتی ســاز تاریخ بــورس می شــود و بــه بزرگترین 

عرضه اولیه، بدل خواهد شد.
درکنــار دانه های شــکّرین نیشــکر کــه کام مردم 
را از شــمالی ترین نقطــه تــا جنوبی تریــن، شــیرین 
کــرده، ایــن صنعــت سرســبز، محصوالتــی را تولید 
می کنــد که هــر کــدام در نوع خــود بی نظیر اســت و 
وزنــه ای مهــم در اقتصــاد ایــران و منطقه محســوب 
می شود.شــرکت توســعه نیشــکر و صنایــع جانبی 

بــا مزارعــی هوشــمند در وســعِت 84 هــزار هکتــار و 
روش های نوین در »داشــت، کاشت و برداشت«، 
نام و آوازه اش در منطقه به عنوان صنعتی پیشــرو، 
طنین انــداز شــده کــه از پســماندش، محصــوالت 
اســتراتژیکی نظیر الکل طبــی، خمیرمایــه، کاغذ، 
ام.دی.اف، نئوپــان، خــوراک دام و انواع شــکرهای 

دارویــی و طعــم دار تولیــد می شــود و با ایــن حجم از 
تولید، کام بورس شیرین خواهد شد.

در حــال حاضــر 80 درصد از ســهام این شــرکت، 
متعلق به بانک های ملی و صــادرات و 20 درصد آن 
نیز متعلق به وزارت جهاد کشــاورزی بــه نمایندگی 

از دولت است.

مسوول واحد کار و خدمات اشتغال بندر شهید رجایی:

قراردادهای شفاهی فاقد وجاهت قانونی و پیگیری حقوقی است

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات:

نیشکر در فرابورس پذیرفته شد

کارکنان شرکت گاز خراسان رضوی در قضیه تربت جام از دل و جان مایه گذاشتند
مدیرعامل شرکت گاز اســتان با حضور در اداره 
گاز شهرســتان تربــت جــام از اقدامــات و فعالیــت 
هــای رییــس و کارکنــان ایــن اداره در مــدت بحران 
قطــع گاز تقدیــر و تشــکر کــرد و گفــت: کارکنــان 
شــرکت گاز خراســان رضوی در این مــدت با تاش 

شبانه روزی از دل و جان مایه گذاشتند.

یاسر وطن پور/خبرنگار جهان اقتصاد
حســن افتخــاری در دیــدار بــا کارکنــان اداره گاز 
ناحیه تربت جام اظهار کرد: احتمال افت فشار در 
شهر تربت جام از یک هفته قبل به متولیان اطاع 
رســانی شــده بود. علت ضعــف گاز در تربــت جام 
وضعیت خــط انتقال آن اســت کــه با دســتور وزیر 
نفت در کوتــاه تریــن زمــان ممکن اصــاح خواهد 

شد.
وی افــزود: خراســان رضــوی در ســال 86 نیــز 
تجربه قطــع گاز در شهرســتان کاشــمر را داشــت. 
ولی نکته ای کــه در تربت جام حائز اهمیت اســت 
وصــل جریــان گاز در کوتــاه زمــان ممکــن بــدون 

حادثه و با رعایت کامل نکات ایمنی است.
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضــوی با بیان 

این مطلب که همه پای کار خدمت به مردم بودند 
ادامه داد: حضــور وزیر نفت و اســتاندار خراســان 
رضــوی در شهرســتان تربــت جــام در کوتاهتریــن 
زمــان ممکــن نشــان دهنــده رویکــرد متفــاوت و 

مردمی وزارت نفت و دولت سیزدهم است.
شــرکت  کارکنــان  از  قدردانــی  بــا  افتخــاری 
گاز اســتان گفــت: حضــور رییــس بهــره بــرداری 
شهرســتانهای شــرکت گاز اســتان بــه همــراه تیــم 
عملیاتــی متخصــص و روســای ادارات گاز تایبــاد، 
تربــت حیدریــه و فریمــان همــراه بــا نیروهــای 
عملیاتــی در تربــت جــام موجــب دل گرمــی شــد. 
همه پــای کار بودنــد و اجر ایــن اقدام بی شــک نزد 

خداوند متعال محفوظ و باقی است.
وی بــا بیــان ایــن مطلــب کــه در مــدت قطــع گاز 
تربت جام در ســه بخش کار کردیم افــزود: در کنار 
فعالیت هــای فنــی و عملیاتــی حضور بــه موقع در 
مباحــث پشــتیبانی و فرهنگــی کمــک بزرگــی بــه 
مدیریت شــرایط کــرد. تامیــن بخــاری و تحویل آن 
به فرمانــداری و ســتاد مدیریت بحران شهرســتان 

از دیگر اقدامات شرکت گاز استان بود.
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان رضوی تصریح 

کرد: همه ارکان استان پای کار بودند. حاصل این 
اقــدام و البته تاش شــما، وصــل فــوری و ایمن گاز 
منطقه بــود کــه موجــب تقدیــر مســئولین و مردم 

شد.
افتخــاری گفــت: کارکنــان شــرکت گاز در ایــن 
مدت از دل و جان مایه گذاشــتند. کارهای بســیار 

خوبی انجام شد .
وی تاکیــد کــرد: موضــوع گاز و گرمابخشــی 
بســیار مهــم اســت و بایــد در هــر مرحلــه آمــاده 
باشــیم. علــی رغــم دســتورالعمل هــای مدیریــت 
بحــران و پدافندغیرعامــل مبنــی بــر آمادگــی تمام 
دوم،  ســوخت  از  اســتفاده  بــرای  دســتگاهها 
متاســفانه بســیاری از مراکــز هنــوز آمــاده ایــن 

شرایط نیستند.
بهشــتیان رییس اداره گاز ناحیــه تربت جام نیز 
از حمایــت مدیــران و روســای شــرکت گاز اســتان 
قدردانــی کــرد گفــت: حضــور همــکاران از ســتاد 
شــرکت گاز اســتان و شهرســتان هــای معیــن بــه 
صــورت میدانــی در تربــت جــام موجــب دلگرمــی 

شد.
وی بــا قدردانــی از همــه کارکنــان ادارات گاز 

مشــهد، تربــت جــام، تربــت حیدریــه، فریمــان و 
تایبــاد افــزود: بــرای وصــل مجــدد جریــان گاز بــه 
صــورت 24 ســاعته تــاش  کردیــم و بــه لطــف خدا 

موجب رضایت مردم شدیم.
بهشــتیان در ادامــه بــه ارائــه گزارشــی از شــرح 
ماجــرای قطــع دو و نیــم روزه گاز در تربــت جــام از 
زمــان کاهــش فشــار تــا قطــع جریــان گاز 17 هــزار 

مشترک و وصل مجدد آن پرداخت.

مســوول واحــد کار و خدمات اشــتغال منطقــه ویژه اقتصــادی بندر 
شــهید رجایــی  گفــت: در صــورت  طــرح دعــاوی فقــط بــه قراردادهای 
کتبی رســیدگی مــی شــود و عقد هر گونــه قــرارداد شــفاهی در منطقه 
ویــژه اقتصــادی بنــدر شــهید رجایــی  فاقــد وجاهــت قانونــی و پیگیری 

حقوقی است.

به گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنــادر و دریانــوردی هرمزگان، 
»حمیــد جهرمی نــژاد« اظهــار  کــرد: بــا توجــه بــه نقــش ارزنــده منابع 
انســانی در رونــد پیشــرفت دانــش بهداشــت کار و ســامت منابــع 
انســانی، در دور جدیــد فعالیت های واحــد کار و خدمات اشــتغال این 

بندر اقدامات و برنامه های خوبی در دستور کار قرار گرفته است.
جهرمــی نــژاد بــر لــزوم عقــد قرادادهــای کتبــی از ســوی کارگــران و 
کارفرمایــان تاکیــد داشــت و گفــت: در صــورت طــرح دعــاوی فقــط به 

قراردادهای کتبی رســیدگی می شــود و عقد هر گونه قرارداد شــفاهی 
در منطقــه ویژه اقتصــادی بندر شــهید رجایــی  فاقد وجاهــت قانونی و 

پیگیری حقوقی است.
وی ادامــه داد: تمــام تــاش در واحــد کار و خدمــات اشــتغال بنــدر 
شــهید رجایی بر حفظ کرامت انســانی و ایجاد ارتباط ســازنده و مثبت 
بین کارگر و کارفرمــا، صیانت از نیــروی کار، تنظیم روابــط کار، کنترل 
و پایــش حفاظــت و بهداشــت کار در کارگاه هــای مســتقر در منطقــه، 
بومی ســازی، بهبــود وضعیــت معیشــت و بیمــه کارگــران، پیگیــری 
برقــراری ارتباط بــا ارگان های ذیربــط بیمه بیــکاری، بهبود و گســترش 

فرهنگ کارمعطوف شده است.  
مســوول واحد کار و خدمــات اشــتغال بندر شــهید رجایــی گفت: با 
فرهنگ ســازی تــاش شــده در زمینه عقــد قــرارداد کتبی بیــن کارگر و 
کارفرمــا اقدامات وســیعی انجــام شــود وی تصریح کــرد: بــا بکارگیری 

این راهبــرد تقابــل و تعارض بیــن کارگر و کارفرمــا دیگر جایــی نخواهد 
داشت.

جهرمی نــژاد بــه برنامــه هــای تدویــن شــده در واحــد کار و خدمــات 
اشــتغال جهــت پیگیــری تصویــب دســتورالعمل های حمایتــی بــرای 
کارگــران  اشــاره ای داشــت و گفــت: بیمــه کارگــران روز مــزد، بیمــه 
بیــکاری، مشــاغل ســخت و زیــان آور و حــذف افــراد حقیقــی واســطه 
برای ارائه خدمات نیــروی کارگری از جمله مواردی اســت که تا حصول 

نتیجه دنبال خواهد شد.
جهرمی نــژاد بــر توجه ویــژه بــه آموزش هــای الزم بــا هــدف افزایش 
کارآیــی و بهــره وری کارگــران شــاغل در منطقــه ویــژه اقتصــادی بنــدر 
شــهید رجایــی تاکید کــرد گفــت: گســترش آموزش های بــدو خدمت، 
حین خدمــت و حتــی میدانــی بســیار اثر گزار اســت بــه همیــن منظور 

تقویم آموزشی برای جامعه کارگری بندر در دست تهیه است.

رییس کل دادگستری هرمزگان:

قانونگذار ضمانت اجرایی محکمی برای اجرای سامانه جامع انبارها درنظر گرفته است
رییس کل دادگســتری هرمزگان بر لــزوم دقت 
نظــر کلیه محوطــه داران جهــت ثبت کاالهــا وارده 
بــه محوطــه هــا در ســامانه جامــع انبارهــا تاکیــد 
کرد و گفــت: قانــون گذار  ضمانــت اجرایی  بســیار 
محکمــی بــرای اجــرای  ایــن مهــم در نظــر گرفتــه 

است.

  بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل بنــادر 
قهرمانــی«  دریانــوردی هرمــزگان، »مجتبــی  و 
روز سه شــنبه 11بهمــن در دوازدهمیــن جلســه 
ســتاد اســتانی اجرای سیاســت های کلــی اقتصاد 
مقاومتی بــا موضوع تبیین ســامانه جامــع انبارها 
کــه بــه میزبانــی بنــدر شــهید رجایــی برگــزار شــد 
اظهار داشــت: تحول در قوه قضاییــه باعث تحول 
در بخشــی از مســوولیت های بنــادر و گمــرکات  
می شــود و تمام این اقدامات مبنای صریح قانونی 

دارد.  
وی ضمن قدردانــی از مشــارکت اداره کل بنادر 
و دریانــوردی هرمــزگان و گمرکات اســتان مبنی بر 

انجام انبارگردانی در بزرگترین بندر تجاری کشــور 
گفت: بــا هم افزایــی صورت گرفتــه بــرای اولین بار 
در تاریخ بنادر کشور سیســتم انبارگردانی تعریف 
و اجرا  شــد که به دنبال این طرح بیــش از 122 هزار 
کانتینر به صورت تک تک شــمارش و مشــخصات 

آن وارد سامانه گردید.   
قهرمانی بیان کــرد: در سرشــماری های صورت 
گرفته بــه این نتیجه رســیدیم که یکی از آســیب ها 
حلقــه اول، عــدم ارتبــاط سیســتمی انبارهــا بــا 

سامانه تجارت کشور می باشد .
وی از منافــع و مزیت هــای طــرح انبارگردانــی 
به ثبــت بارنامه هــای مبدا انبــار و مشــخص کردن 
مقصــد کاال و اطاعــات مهم آن، مشــخص کردن 
عملیــات انبــارش براســاس ورود و خــروج کاال بــه 
منظــور جلوگیــری از احتــکار و معطلی زیاد اشــاره 

کرد. 
کاهــش  هرمــزگان  دادگســتری  کل  رییــس 
رســوب و تراکم کاالهــا، امکان اســتفاده مدیریتی 
در تصمیم گیری هــا بــرای صــادرات و واردات بــه 

ویــژه کاالهای اساســی، امــکان موثرتــر تعزیرات و 
نهادهــای نظارتی به خصوص ســازمان بازرســی را 

از دیگر مزیت های اجرای این طرح عنوان کرد. 
قهرمانــی با بیــان اینکــه در انبارگردانــی صورت 
گرفته تنها رفع مشکات به صورت مصداقی برای 
دســت اندرکاران کافی نبود تصریح کرد: در انجام 
این فرآیند آســیب ها شناســایی و در مــورد هر یک 

کارکارشناسی و تحلیلی صورت می گرفت. 
وی در ادامه با اشاره به سفر ســرزده اسفندماه 
ســال گذشــته رییــس دســتگاه قضــا بــه اســتان و 
بازدید از بندر شهید رجایی گفت : در این سفر 63 
دستور صادر شد که 28 دســتور مرتبط با گمرکات 

و اموال تملیکی است. 
رییــس کل دادگســتری هرمــزگان بــا تاکیــد بــر 
اینکه اســتان هرمزگان بایــد الگویی برای تســهیل 
تجارت در کشور تبدیل شود، گفت: گمرک شهید 
رجایی مکلف است در راســتای تسهیل در تجارت 
و حــذف بســترهای فســاد، طــی مــدت هفــت روز 
نســبت به اتصــال ســامانهEPL  به ســامانه جامع 

انبارهــا اقــدام کنــد.  قهرمانــی اضافــه کــرد: طبــق 
مقــررات بایــد حــدود 613 قلــم کاال در ســامانه 
ثبت شــود که 10 قلم آن شــامل برنج، شکر، چای، 
کنجاله ســویا، جــو، ذرت دامی، الســتیک، کاغذ، 

گندم و روغن موتور در اولویت قرار دارد. 
وی همچنیــن در حاشــیه  بازدیــد خــود از گمرک 
و انبارهــای شــرکت های مســتقر در بنــدر شــهید 
رجایی بر لزوم دقت نظر محوطه داران جهت ثبت 
در ســامانه جامع انبارهــا و همچنیــن وورد و خروج 
دقیق و قانونــی کاال تاکید کرد و گفــت : قانون گزار  
ضمانــت اجرایــی  بســیار محکمــی بــرای ایــن امــر  
پیش بینی کرد که بر اســاس مــاده 6 مکرر 2قانون 
مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز تا یک چهــارم ارزش کاال، 
جــزای نقــدی بــرای انبــارداری در نظــر گرفتــه کــه 
فرآیند ثبت کاال درســامانه جامع انبارها در بخش 

ثبت ، وورد و خروج کاالهااحمال داشته باشد .
قهرمانــی در پایــان گفــت: ســازمان بازرســی و 
صمــت اســتان بــر فرایند ثبــت کاالهــا در ســامانه 

جامع انبارها نظارت مستقیم خواهند داشت .
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خبر

تامین مالی بیش از ۱۷۰ میلیون 
دالری پروژه ملی تولید ورق توسط 

بانک توسعه صادارت ایران 
 رئیــس شــعبه میــدان آرژانتیــن بانک توســعه صــادرات ایــران از 
تکمیل و بهــره برداری قریــب الوقوع از پــروژه ملی تولید ورق اســلب 
عریض در خرمشــهر خبر داد و گفت: تامین مالی ۱۷۰ میلیون و ۴۰۰ 
هزار دالری پروژه توســط این شــعبه و از محل منابع صندوق توسعه 

ملی انجام شده است. 

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات ایران، »حســین 
آقانبــی« ضمن تبریــک چهــل و چهارمیــن ســالگرد پیــروزی انقاب 
اســامی، افزود: این شــعبه طــی ده ماهه اول ســال جــاری، بیش از 
۸۱۶ میلیــارد ریــال تســهیات مختص به شــرکت های دانــش بنیان 
مصوب کرده که این رقم در مقایســه با مدت مشــابه سال قبل رشد 

۲۵۸ درصدی را تجربه کرده است. 
وی ادامــه داد:در راســتای تحقق سیاســت بانــک و در جهت ارائه 
خدمــات و تســهیات بــه شــرکت های دانــش بنیــان، طی مــدت یاد 
شــده پنــج شــرکت دانــش بنیــان فعــال در حــوزه دارو و تجهیــزات 
اســتخراج نفت جذب و تســهیاتی معادل ۷۵۰ میلیــارد ریال به آنها 

پرداخت شده است. 
آقانبی از رشــد ۱۶۶ درصــدی در بخش مانــده تســهیات اعطایی 
ریالــی در شــعبه آرژانتیــن خبــر داد و گفــت: مانــده تســهیات ایــن 
شــعبه تا پایان دی ماه ۱۴۰۱ بیش از ۴ هزار و ۳۰۰ میلیــارد ریال بوده 

است. 
رئیس شعبه میدان آرژانتین بانک توســعه صادرات ایران یادآور 
شد: پروژه ســاخت نیروگاه شــرکت برق و انرژی خورشــیدی غدیر به 
مبلغ چهــار میلیــون و ۵۰۰ هــزار یــورو از محل منابــع بانــک، در حال 

طی مراحل اداری پرداخت تسهیات قرار دارد.

فروش اسکناس ارز در شعب عامل 
بانک صادرات ایران 

فــروش اســکناس ارز تــا ســقف 5000 دالر آمریــکا بــرای تأمیــن 
نیازهــای ضــروری هموطنــان از طریــق شــعب عامــل ارزی بانــک 

صادرات ایران آغاز شد. 

به گزارش روابط عمومی بانک صادرات ایــران، فروش ارز معادل 
5000 دالر آمریکا به افراد حقیقی باالی 18 ســال و اشخاص حقوقی 
مقیم )به اســتثنای بانک هــا و صرافی ها( بــا ارائه کارت ملــی یا کارت 
بازرگانی و کارت ملــی نماینده اشــخاص حقوقی و همچنین شــماره 
تلفــن همــراه به نــام متقاضــی در شــعب ارزی بانــک صــادرات ایران 

انجام می شود. 

جزییات افتتاح حساب جاری در بانک ملی ایران 

شناسنامه
جهان اقتصاد

نخستین روزنامه اقتصادی ایران با روش خبری، تحلیلی تأسیس: 
1370

• صاحب امتیاز: مؤسسه رسانه گستر ساده
http://www.rgs.org.ir ثبت شده به شماره 13899 ثبت شرکت های تهران 
saeed.taghipoor@jahaneghtesad.com       مدیر مسئول : سعید تقی پور چنگیز •

قائم مقام مدیر مسوول: خلیل محمودی
• سردبیر : مجتبی اسکندری

• مدیر بازرگانی: مهرناز خوشبخت
 •گرافیک و صفحه آرائی : وحید قهرمان

• نشانی:خیابان فاطمی  روبروی خیابان حجاب جنب بانک پارسیان پالک ۲۴۱ طبقه اول واحد سه
•کد پستی: 1573746511  •تلفن:021-88963449 

• روابط عمومی:09۱۲0۲93358 
info@jahaneghtesad.com   :رایانامه )ایمیل( روابط عمومی •
•چاپخانه: چاپ صمیم  •نشانی چاپخانه: ایران، تهران، جاده مخصوص کیلومتر 9، شرکت عالءالدین، پالک 203، سوله چاپ صمیم 

•پخش سراسری:  احمد جراری •تلفن: 44533725 
• امور مشترکین دفتر مرکزی: ساختمان مرکزی روزنامه • تلفن 021-88963449 

• جهان اقتصاد عضو تشکل های صنفی »انجمن صنفی مدیران روزنامه های غیر دولتی«، »انجمن مدیران نشریات ایران« و »تعاونی 
مطبوعات کشور« است.

• روزنامه جهان اقتصاد توانسته است در آخرین رتبه بندی روزنامه های کشور  با کسب 61/34 امتیاز به رتبه 9 در میان روزرنامه های 
خصوصی کشور و رتبه 21 در میان کل روزنامه های ایران دست یابد.

 ISO 9001:2015 دارای گواهینامه استاندارد •
• گواهینامه iso توسط شرکت بهبود صنعت مهرگان صادر شده است.

• روزنامه جهان اقتصاد را در شبکه های زیر دنبال کنید:
https://twitter.com/jahaneco:توییتر  •

https://www.instagram.com/jahaneco :اینستاگرام  •
https://telegram.me/jahaneghtesad :تلگرام •
https://www.facebook.com/jahaneco  :فیسبوک  •
http://www.aparat.com/jahaneghtesad  :آپارات • 

https://youtube.com/channel/jahaneco  :یوتیوب • 

اطاعات معامات بازار بدهی
در معامــات 12 بهمــن مــاه 1401 ارزش معامات 
اوراق بدهــی در بــازار امــروز 13,302میلیــارد ریــال 
بــوده اســت. بیشــترین افزایــش قیمــت نســبت به 
روز معاماتی گذشــته مربــوط بــه اوراق مرابحه عام 
دولــت )اراد57( با قیمــت 980,000  ریــال و به میزان 
3٫70 درصــد بــوده اســت. همچنیــن، بیشــترین 
کاهش قیمــت نســبت بــه روز معاماتی گذشــته را 
اوراق مرابحه عام دولت )اراد76( با قیمت  970,000  

ریال و با میزان3 درصد داشت.  

ورود و خروج وجه نقد به صندوق های سرمایه گذاری
در روز دوشــنبه 1401/11/10 مجموعــا بــه طــور خالــص 7194 میلیــارد ریــال 
از صندوق هــای ســرمایه گذاری خــارج شــد. ورود ســرمایه بــه کل صندوق هــای 
ســرمایه گذاری در این روز 39244 میلیارد ریال و خروج ســرمایه 46438 میلیارد ریال 
بوده و به طور خالص 7194 میلیارد ریال از آن ها خارج شــده است. در این میان بیش 
از صندوق های ســرمایه گذاری ســهامی و مختلط، این صندوق های سرمایه گذاری با 
درآمدثابت بودند که با 38506 میلیارد ریــال ورودی و 43831 میلیارد ریال خروجی، 
بیشــترین جریان وجوه نقــد را در ایــن روز ثبــت کردند و خالص خــروج ســرمایه از این 
صندوق هــا 5325 میلیــارد ریــال بوده اســت. صندوق های ســهامی با خالــص خروج 
1831 میلیــارد ریال و مختلــط نیز با خالــص ورود 75 میلیارد ریــال رو به رو بــوده اند. با 
مقایسه جریان نقد کل صندوق ها در این تاریخ با همین روز در سال گذشته، می توان 
دریافت که در مجموع  صندوق های ســرمایه گذاری به نســبت همین تاریخ در ســال 
گذشــته، 62 درصد به ورودی و همچنیــن 118 درصد به خروجی سرمایه شــان افزوده 
شده است. همچنین به طور خالص 349 درصد جریان نقد کمتری نسبت به همین 

تاریخ در سال گذشته داشته اند. )رضا حامدی فر(
www.برگرفتــه از ســامانه رســام؛ صفــر تــا صــد صندوق هــای ســرمایه گذاری(

) irasam.ir

اوراق بدهی با بیشترین بازدهی
در معامــات 12 بهمن مــاه 1401 بــازار بدهــی، اوراق گواهــي اعتبار مولد 
رفــاه )گام020413( بــا بــازده معــادل بانکــی 31٫41 )این نرخ قابل مقایســه 
با نرخ سود بانکی اســت( بیشــترین میزان بازدهی را در میان اوراق موجود 
در بازار بدهی بــه خود تخصیص داد. از میان اوراقی که بیشــترین بازدهی 
را داشــتند، اوراق گام020661ازنقدشوندگی مناسب تری نسبت به بقیه 
اوراق برخــوردار بــود. بــه این معنی کــه در صــورت تصمیم ســرمایه گذار به 

خرید و فروش،  بتواند در زمان کوتاه و به  سادگی آن  را معامله نماید.

این پنجشنبه
اعام پربازده ترین صندوق های ســرمایه گذاری قابل معامله

در ماه گذشته
صندوق هــای  پربازده تریــن  مــورد  در  پنجشــنبه  ایــن 
ســرمایه گذاری قابــل معاملــه صحبــت می کنیــم. صنــدوق هــای 
قابــل معاملــه انــواع مختلفــی دارنــد، قابــل معاملــه مختلــط، 
ســهامی و با درآمد ثابت. یونیت ایــن صندوق ها در بازار ســرمایه 
معامله می شــود و این به معنای ســرمایه گذاری غیر مســتقیم در 
پرتفوی این صندوق ها اســت.  صندوق ســرمایه گذاری »آســمان 
آرمانــی ســهام« در مــاه گذشــته بــا ثبــت بــازده 7٫17 درصــد 
بیشــترین بــازده را در بیــن ایــن صندوق هــا ثبــت کــرد. صنــدوق 
ســرمایه گذاری »دریــای آبــی فیــروزه« بــا کســب 5٫6 درصــد 
بازدهــی در رتبــه دوم پــر بازده تریــن صندوق هــای قابــل معاملــه 
قرار گرفت. رتبه ســوم بازدهی صنــدوق قابل معامله ماه گذشــته 
را نیــز صندوق »ثــروت داریوش« بــا 4٫89 درصد بازدهی کســب 

کرده است. )رضا حامدی فر(
صندوق هــای  صــد  تــا  صفــر  رســام؛  ســامانه  از  )برگرفتــه 

)www.irasam.ir سرمایه گذاری

بانک ملی ایران شرایط افتتاح حســاب جاری برای 
مشــتریان و اشــخاص حقیقی باالی 18 ســال را اعام 

کرد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک ملــی ایــران، بــر 
اســاس اعــام ایــن بانــک و بــر اســاس دســتورالعمل 
های صــادره منطبق بر مقــررات و الزامات باال دســتی 
از سوی بانک مرکزی، عدم وجود چک برگشتی، عدم 
وجود تعهدات غیرجاری در شــبکه بانکی و نداشــتن 
حســاب جــاری مشــابه در بانــک ملــی ایــران از جمله 
شرایط و مقررات افتتاح حســاب جاری برای اشخاص 
حقیقی ایرانــی باالتــر از 18 ســال و اشــخاص حقیقی 
ایرانــی کــم تــر از 18 ســال دارای حکــم رشــد از مراجــع 

قضایی است.  
همچنیــن پذیــرش تعهدنامــه شــرایط و مقــررات 

مبارزه با پولشــویی و تامیــن مالی تروریســم، پذیرش 
شــرایط و مقررات افتتاح حســاب جــاری، تکمیل فرم 
افتتــاح حســاب و اعــام اطاعــات هویتــی، مالکیتی 
و اقتصــادی و ارایه مســتندات صحت ســنجی آدرس 
محــل ســکونت از دیگــر شــرایط افتتاح حســاب های 
جــاری اســت. الزم بــه ذکــر اســت، حســاب جــاری از 
کاربردی تریــن حســاب های سیســتم بانکی اســت و 
دســته چک یکی از ابزارهای برداشــت از این حســاب 
اســت کــه بــه نــام صاحــب حســاب صــادر شــده و بــا 
نوشــتن تاریــخ و مبلــغ مشــخص روی هر برگــه چک، 
امــکان برداشــت از حســاب بــرای اشــخاص دیگــر 
را فراهــم مــی کنــد.  بانــک در صــورت ناکافــی بــودن 
موجودی حســاب جاری مکلف به پرداخت وجه چک 
از سایر حساب های شخص نزد خود بوده و در صورت 
عــدم کفایــت مجمــوع ایــن مبالــغ، گواهینامــه عدم 

پرداخت بــه میزان کســری مبلــغ چک صــادر خواهد 
شد. با توجه به اتصال خودپردازهای بانک ملی ایران 
به ســامانه صیاد، صادرکنندگان و دریافت کنندگان 
چــک هــای صیــادی می تواننــد بــدون لــزوم یکســان 
بودن بانک صادرکننــده چک و خودپرداز، نســبت به 
»ثبــت«، »اســتعام و تاییــد دریافت«، »اســتعام 
وضعیــت و انتقــال«  و »عــودت انتقال چــک« اقدام 
کنند؛ همچنین امکان اســتعام توســط صادرکننده 
چک نیز از طریق دستگاه های خودپرداز فراهم است. 
مشــتریان گرانقدر باید در زمان انجام معامات خود 
حتما از ثبت چک های صیادی توسط صادرکننده در 
ســامانه صیاد اطمینان حاصل کرده و درصورت عدم 
ثبت یــا هرگونــه مغایــرت میــان اطاعات ثبت شــده 
در این ســامانه بــا اطاعــات منــدرج در برگه چــک، از 

پذیرش آن خودداری کنند.

دستگاه مزایده گزار : شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان                            
نوع مزایده :  عمومی یک مرحله ای

موضوع مزایده : فروش حدود 70 تن انواع سیم و ضایعات مسی  اسقاط
زمان . مهلت و نحوه دریافت اسناد مزایده :

 متقاضیــان مــی تواننــد ازتاریــخ 1401/11/16 لغایــت 1401/11/20 به ســامانه الکترونیکی تــدارکات دولــت به آدرس
 www.setadiran.ir  مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نمایند

اطالعات تماس مزایده گزار :
تلفن  31137337-054  و 31137340 فکس 31137050-054  پیام کوتاه 09307280200 

www.sbepdc.ir : وب sbepdc@gmail.com : پست الکترونیک
در این مزایده فقط تولید کنندگان سیم و کابل مسی یا کارخانجات مطرح تولید شمش و محصوالت مسی می توانند شرکت نمایند لذا 

ارائه پروانه بهره برداری معتبر و مرتبط الزامی است.
مبلغ و نوع تضیمن شرکت در مزایده : مبلغ تضمین ارجاع فرایند کار این مزایده 6،907،720،000 ریال است پیشنهاددهندگان می 
توانند یکی از أنواع تضمین های اعالم شده در آیین نامه تضمین شــرکتهای توزیع را در پاکت الف به مزایده گزار در زمان مقرر تحویل 

نمایند.
در ضمن شماره حساب این شرکت برای واریز نقدی تضمین ارجاع فرایند کار بشرح ذیل می باشد :

  حساب جاری103403815002 بانک صادرات  شعبه برق زاهدان بنام سایر در آمدها شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان
مهلت ارایه پیشنهاد قیمت و تحویل اصل پاکات : پیشنهاددهندگان می بایست ضمن ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه الکترونیکی 
دولت تا ساعت 13 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مزایده در پاکات الک 
و مهر شده تا مهلت تعیین شده فوق به دبیرخانه شرکت آدرس نشاني زاهدان خیابان دانشگاه حدفاصل دانشگاه 37و39شرکت توزیع 

نیروي برق سیستان وبلوچستان اقدام نمایند. الزم بذکر تمامی فرایند مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
تاریخ  و محل بازگشایي  پاکات :  پیشنهادات ارائه شده در ســاعت 14:30 روز یکشنبه مورخ 1401/11/30 در سالن کنفرانس شرکت 

توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
در ضمن شرکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در ســامانه تدارکات دولت . می بایست به سایت یاد شده مراجعه و نسبت 
به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشــتر در این خصوص می توانید با تلفنهای ذیل تماس حاصل 

فرمایید.
مرکز تماس41934-021     مرکز ثبت نام : 88969737 -021و 021-85193768

مدت قرارداد : 15 روز  
ضمنا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت معامالت توانیر به نشانیTender.tavanir.org.ir یا سایت 
www.iets. همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.sbepdc.ir شرکت توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان به نشانی

mporg.irمراجعه فرمایند. بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است .
» سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است «.  

امور تدارکات و قراردادها
شرکت توزیع نیروي برق سیستان وبلوچستان

شرکت توزیع نیروی برق استان همدان در نظر دارد یک دستگاه خودروکامیون با باالبر هیدرولیکی)تلسکوپی(17متری منصوبه را از طریق مناقصه عمومی دو مرحله 
ای ، از فروشندگان ، تولید کنندگان و واجدین شرایط و از طریق فروش اســناد مناقصه خریداری نماید. لذا از کلیه تولیدکنندگان، فروشندگان و واجدین شرایط دعوت به 
 عمل می آید، طی مدت 5 روزازتاریخ انتشارآگهی با مراجعه به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت)ستاد(به نشانی اینترنتی WWW.setadiran.ir ، نسبت به واریزمبلغ
 800000 ریال به حساب سپهرشماره  0205682793007نزد بانک صادرات شعبه مهدیه همدان بنام شرکت توزیع نیروی برق استان همدان و خریداسنادمناقصه اقدام نمایند. 
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توضیحات:
1- به پیشنهادات فاقد امضاء مشروط، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت فراخوان  وخارج ازسامانه ستادواصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد. 

2- به پیشنهادات فاقد ضمانت نامه بانکی معتبر، ضمانت نامه مخدوش کمتر از مبلغ مقرر،چک شخصی و شرکتی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
3- اسناد در سایت ذیل قابل دسترس می باشد ، لذا جهت کسب اطالعات بیشتر با تلفن 38274632- 081 تماس حاصل فرمایید.             

www.setadiran.ir  )نشانی سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد
درصورت عدم ثبت نام وعضویت مناقصه گران درســامانه ســتاد ، ضروری اســت مراحل ثبت نام وعضویت در سامانه مذکورانجام ونســبت به دریافت گواهی 
امضاالکترونیک ازدفاترمنتخب اسنادرسمی اقدام گردد. بدیهی است درصورت عدم اخذگواهی امضا الکترونیک ، امکان ورودبه سامانه ستاد و شرکت درمناقصه فوق 
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مدیرعامل بانک کشاورزی خبر داد: 
 117طرح تولیدی کشاورزی و دام و 

طیور با مشارکت بانک کشاورزی در دهه 
مبارک فجر به بهره برداری خواهد رسید 

فرشــید فــرخ نــژاد مدیرعامــل بانــک کشــاورزی بــا اشــاره بــه نقــش و 
اهمیت صنعــت دامپروری در تأمیــن امنیت غذایی کشــور گفت: بدون 
تردیــد ارتقــای ایــن صنعــت عــاوه بــر افزایــش میــزان تولیــد، در ایجــاد 

اشتغال پایدار نیز اثرگذار است. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک کشــاورزی، فــرخ نــژاد در بازدید از 
یــک واحــد بــزرگ دامپــروری و تولیــد شــیر در حومــه تهــران، با بیــان این 
مطلــب افــزود: حمایــت از  صنعــت دام و طیــور یکــی از اولویــت هــای 
بانک کشــاورزی اســت و بــا اســتفاده از تســهیات پرداختی ایــن بانک، 

واحد های متعددی در سراسر کشور به بهره برداری رسیده است. 
وی خاطــر نشــان کــرد: همزمــان بــا دهــه مبــارک فجــر نیــز 117 طــرح 
تولیــدی کشــاورزی، دام و طیــور و ...  بــا حمایــت و تســهیات بانــک 

کشاورزی افتتاح و بهره برداری از آن آغاز خواهد شد. 
مدیرعامــل بانــک کشــاورزی بــا اشــاره بــه ضــرورت تامیــن نقدینگی 
و ســرمایه در گــردش واحدهــای تولیــدی فعــال در حــوزه دام و طیــور بــه 
ویــژه در اجرای طــرح مردمــی ســازی یارانه هــا گفت: در ســال جــاری و تا 
دهــم بهمن ماه، حــدود ۱10هــزار میلیارد ریال تســهیات بــه تعداد 103 
هــزار فقــره پرداخــت شــده اســت و 67 هــزار میلیــارد ریــال دیگر نیــز به 
تعــداد 58 هــزار فقــره در مرحلــه تکمیــل پرونــده متقاضیــان در شــعب 
بانک قــرار دارد. فــرخ نــژاد اضافه کــرد: بــا توجه به ضــرورت رفــع موانع 
و مشــکات فعــاالن حــوزه دام بــه ویــژه در زمینــه تأمیــن ســرمایه در 
گردش ایــن واحدها، هماهنگی الزم و مســتمر بین بانــک و وزارت جهاد 
کشــاورزی وجــود دارد و دامــداران معرفــی شــده از ســوی ســازمان های 
جهاد کشــاورزی اســتان ها، در صــورت تکمیل مدارک از این تســهیات 
در کوتــاه تریــن زمــان ممکــن بهــره منــد خواهنــد شــد. بــر اســاس ایــن 
گزارش، مدیرعامل بانک کشــاورزی روز دوشــنبه دهم بهمن ماه ضمن 
بازدیــد از مجتمــع دامپــروری »لبــن« در اســتان تهــران، با مدیــران این 
مجتمع پیرامــون راهکارهای عملیاتــی رفع موانع بانکــی موجود به ویژه 

تسهیات سرمایه در گردش مورد نیاز این واحد گفت و گو کرد.

درخشش بانک اقتصادنوین در میان 
100شرکت برتر ایران 

بانــک اقتصادنوین بــا 20 رتبه جهش نســبت به ســال گذشــته و ثبت 
باالترین میزان رشــد در میــان تمامی بانک های کشــور موفق به کســب 

رتبه بیست و نهم در میان 100شرکت برتر ایران شد. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی بانــک اقتصادنویــن، ســازمان مدیریــت 
صنعتــی، شــرکت ها و بنگاه هــای اقتصــادی را از نظــر شــاخص فروش و 
درآمــد در ســال 1400رتبه بنــدی کرده اســت که بــر این اســاس هلدینگ 
بانــک اقتصادنویــن بــا جهــش 20 پلــه ای در ســال 1400 نســبت به ســال 
1399 و ثبــت باالتریــن میــزان رشــد در میــان تمامــی بانک هــای کشــور 

توانست در جایگاه 29 فهرست 100 شرکت برتر ایران قرار گیرد. 


