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رییس سازمان برنامه و بودجه:

تـورم در سال  ۱۴۰۱مهار میشـود

صفحه 2

رئیسجمهور در جلسه هیات دولت:

نظام پرداخت عادالنه قبل از نهایی
شدن بودجه  ۱۴۰۱تدوین شود

دبیر کانون سراسری انجمنهای انبوهسازان:

پـرونده طرح ملـی
مسکن بسته شد
صفحه 4

رییس سازمان بورس:

عرضه اولیه سهام تا پایان
سال انجام میشود
صفحه 2

سخنگوی اقتصادی دولت:

صفحه 2

برنامه دولت سیزدهم
در ماههای آتی ،مهار تورم و
ثباتبخشی به اقتصاد است
صفحه 2

در آستانه حذف ارز ۴۲۰۰

واردات فقط  ۱۲درصد کاالی اساسی با ارز نیمایی!

خریــدار گرچه هنــوز تکلیــف حذف
ارز  ۴۲۰۰مشــخص نیســت اما در آستانه
تصمیمگیری در این رابطه ،ســهم واردات
اقالم اساسی با ارز ترجیحی تا چند برابر ارز
نیمایی سنگینتر اســت ،به طوری که فقط
 ۲۰درصــد ارزش دالری و حدود  ۱۲حجم
واردات ایــن کاالها در ســامانه نیما تامین
ارز میشــود.از ســال  ۱۳۹۷کــه واردات
با ارز  ۴۲۰۰به صورت عمومی در دســتور
کار قرار دارد تاکنون کــه فقط به هفت قلم
محدود شده ،سهم قابل توجهی در واردات
کاالهای اساسی داشته است.
این در حالی اســت که طی دو ســال اخیر
بــه تدریــج واردات اقــام اساســی با ارز
 ۴۲۰۰محدودتر و به یک لیســت  ۲۵قلمی
رســید ولی با توجه به رانت ارز ترجیحی و
عدم مدیریت صحیــح آن در چرخه واردات
و تبعاتی کــه در بازار داخل داشــت ،فقط
به شــش قلم که عمدتا نهادههــای تولید
دام و طیور اســت به همراه بخشی از دارو و
تجهیزات پزشــکی محدود شــد .با توجه
به شــدت گرفتن جریان حذف ارز ۴۲۰۰
تومانــی در مــدت اخیــر و جایگزینی ارز
نیمایی ،وضعیت واردات کاالهای اساســی
با نرخهایی غیر از  ۴۲۰۰قابل تامل است.

دالر معــادل  ۷۹.۱درصد با نــرخ ۴۲۰۰
تامین ارز شده است.
حجم ســنگین واردات بــا ارز  ۴۲۰۰در
شرایطی ثبت میشــود که یکی از دالیل
مخالفــت بــا حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
موضــوع افزایــش قیمت اقالم اساســی
وارداتــی و تبعات تورمی آن بوده اســت،
در هر حال اینکه  ۸۷.۷درصد واردات از
نرخ  ۴۲۰۰به نرخ ســامانه نیما که معموال
هم ســطح قیمت بــازار بــوده و در حال
حاضر حدود  ۲۵هزار تومان است منتقل
شــود میتواند به افزایش قیمت کاالهای
اساسی دامن بزند.

 ۲.۳میلیون تن با ارز نیمایی وارد شد
بررســی جریان واردات از ابتدای ســال
جــاری تــا  ۱۰آبانماه نشــان میدهد
کــه از  ۱۸.۷میلیون تن کاالی اساســی
وارداتی در  ۲۵گــروه ۱۶.۴ ،میلیون تن

بــا ارز  ۴۲۰۰و فقط  ۲.۳میلیــون تن با
ارز نیمایی وارد شــده اســت ،بنابراین از
لحــاظ وزنی  ۸۷.۷درصــد واردات با ارز
ترجیحــی و  ۱۲.۳درصد بــا ارز نیمایی
بوده است.

سهم ارزی چقدر است؟
از نظــر ارزش نیــز از  ۱۱.۵میلیــارد دالر
کاالهای اساسی وارداتی در این دوره ،فقط
حدود  ۲۰درصد معادل  ۲.۳میلیارد دالر با
ارز نیما وارد شده و مابقی یعنی  ۹.۱میلیارد

اما رانت سنگین است...
اما مســاله قابل توجه به همین فاصله بین
نرخ  ۴۲۰۰و نرخ ســامانه نیما و بازار و رانت
سنگینی که وجود دارد برمی گرد که بارها
نسبت به فساد ناشــی از این اختالف قیمت
و عدم دسترســی مردم به کاالهای وارداتی
با نرخ  ۴۲۰۰هشــدار داده شــده است و به
دفعات اذهان عمومی شاهد انتشار خبرهای
مربوط به عدم مدیریت مناسب تامین ارز با
نرخ ترجیحی ،فســاد آن در واردات و عدم
نفع این ارز برای مردم بودهاند.

ارز

حذف ارز  ۴۲۰۰تومانی ،تاثیر تورمی ندارد
کارشناس اقتصادی با بیان اینکه میلیاردها دالر به ارز
ترجیحی اختصاص داده شده اســت اما گرانی و تورم
همچنان ادامه دارد ،گفت :حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی
برای اقتصاد ثمرات بســیاری دارد و به تــورم و گرانی
کاالهای موجود در جامعه منتهی نخواهد شد.
«هرویک یاریجانیان» با بیــان اینکه گلوله برفی اثرات
منفی تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی در طول ســه سال
اخیر بسیار بزرگ شده اســت ،اظهار داشت :اگر ارز در
کشور تک نرخی نشود ،منشــأ رانت و فساد میشود،
هنگامی که دولت بــرای واردات چند کاال به خصوص
کاالهای اســتراتژیک ،سوبســیدی در نظر میگیرد
و نظارتی در حــوزه توزیع آن ندارد ،چنیــن اتفاقاتی
میافتد و سرنوشــت ارز ترجیحی نامعلوم میشــود و
ممکن است سر از کانادا ،امارات و ترکیه در بیاورند.
وی تصریحکــرد :اگــر ارز  ۴۲۰۰تومانــی را به جای
پرداخت به واردکننده ،صــرف امور عام المنفعه کنیم،
اتفاقات بهتری میافتد که از جملــه این امور میتوان
به اعطای یارانه نقدی به مردم از محل تک نرخی کردن

ارز اشــاره کرد.این عضو اتاق بازرگانی با تاکید بر اینکه
نگرانیهای موجود نســبت به گرانی کاالهای اساسی،
بیربط به حذف ارز ترجیحی اســت ،گفت :میلیاردها
دالر به ارز ترجیحی اختصاص داده شــده اســت ،اما
گرانی و تورم همچنان ادامه دارد.وی با تاکید بر اینکه
با ارز  ۴۲۰۰تومانی به واردکننده کاالهای استراتژیک
تبدیل شــدیم ،خاطرنشــانکرد :هیــچ دولتمرد و
سیاستگذاری از این که در کشورش برای ارز ،سه نرخ
وجود داشــته باشد ،راضی نیســت بنابراین حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی میتواند حرکت بسیار خوبی باشد و این
موضوع حمایت کارشناسان و اقتصادانان را نیز در پی
دارد.یاریجانیان تاکیــد کرد :معتقدم حذف ارز ۴۲۰۰
تومانی هیچگونه نقشــی در گرانی کاالهــا نمیتواند
داشــته باشــد زیرا در زمان تخصیص این ارز نیز برای
بســیاری از کاالها ،گرانی ها ادامهدار و سرسامآور بود،
در واقع اگر ما بخواهیم علت گرانیهــا را دریابیم باید
در مســائل دیگر مانند قوانین بانکها ،بودجه و سایر
موارد جســتجو کنیم.به گفته این عضو اتاق بازرگانی

ایران ،حــذف ارز  ۴۲۰۰تومانی بــرای اقتصاد ثمرات
بســیاری دارد و به گرانی دیگر کاالهــای جامعه نیز
منتهی نخواهد شــد .الیحه «تامین مطمئن کاالهای
اساســی ،نهادههای دائمی ،دارو و تجهیزات پزشکی و
سیاســتهای جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار
آســیبپذیر» چندی پیش با قیــد دو فوریت تقدیم
مجلس شــد.این الیحه بــا توجه بــه افزایش قیمت
کاالهای اسالمی به دلیل رشد بهای جهانی و تغییرات
اقلیمی و با هــدف تامیــن کافی کاالهای اساســی،
نهادههای دامی ،دارو و تجهیزات پزشــکی و حمایت
از معیشت اقشار آســیب پذیر به کمک پرداخت یارانه
تهیه شده بود.در این الیحه آمده است که سقف اعتبار
واردات کاالهای اساســی ،دارو و تجهیزات پزشکی که
در بودجه هشــت میلیارد دالر تعیین شده است را به
مبلغ  ۱۲میلیارد و  ۶۰۰میلیون دالر افزایش دهد.
در این مــاده توضیح داده شــده هدف از ایــن افزایش
برای جبران آثار منفی ناشــی از افزایش قیمت جهانی
نهادههای دامی و کشاورزی وارداتی و بروز خشکسالی

امســال و اطمینــان از تامین کافی کاالهای اساســی
و نهادههای دائمی ،دارو و تجهیزات پزشــکی اســت.
همچنین در مــاده دیگر الیحه مذکور بــه دولت اجازه
داده شــده در صورت تغییر نــرخ ارز نهادههای دامی و
کاالهای اساسی از محل درآمدهای حاصل از تغییر نرخ
کاالهایی که با ارز ترجیحی تامین میشــود ۲۷۰ ،هزار
ریال به حساب ســازمان هدفمندی یارانهها واریز شود
تا صرف پرداخت یارانه به افراد مشــمول شود و چنانچه
کافی نبــود مابهالتفاوت را تا ســقف  ۲۷۰هزار میلیارد
ریال از محل تبصره  ۱۴قانون بودجه تامین شود.رییس
ســازمان برنامه و بودجه در زمان بررســی فوریت این
الیحه در صحن مجلس گفت :اجازه دهید میزان یارانه با
توجه به اثربخش نبودن آن را به سمت پرداخت مستقیم
ببریم .با توجه به این که امروز کاالهایی که ارز ترجیحی
دریافت میکنند از لبنیات تا مرغ و تخم مرغ از مهر سال
گذشته تا مهر امســال بیش از  ۱۵۰درصد رشد داشته
است یعنی اینکه اثربخشــی این خیلی در زندگی مردم
دیده نمیشود و به تدریج کمرنگتر میشود.

گاز
پلکانی کردن قبوض؛ راهکار وزارت نفت برای
کنترل غیرتورمی مصرف

با وجود روند افزایشی مصرف گاز و تصمیم وزارت نفت برای پلکانی کردن
قبوض گاز ،هنوز نرخ رســمی جریم ه پرمصرفها اعالم نشده که نیازمند
تسریع و تعجیل وزارت نفت است.
یکی از اخبــار پرتکرار روزهای گذشــته خبر جریمه برای مشــترکین
پرمصرف گاز بوده اســت .اصلیترین دلیلی که بــرای اعمال این جریمه
گفته شده مصرف افسار گســیخته و باالی گاز در کشــور است .به گفته
وزیر نفت ،روز گذشته مصرف برق در بخش خانگی و تجاری و صنایع غیر
عمده ،بالغ بر  ۵۱۷میلیون متر مکعب بوده که نســبت به روز مشابه سال
گذشته ،حدود  ۲۰تا  ۲۲درصد افزایش داشته است.
اوجی در همین باره افزود :پنجاه درصد مصــرف گاز مربوط به  ۲۵درصد
مشترکین اســت که بایســتی با اعمال جریمههای بازدارنده از مصرف
بیرویه این مشترکین جلوگیری شود.
الزم به ذکر است که در هفته گذشــته مصرف گاز در برههای از مرز ۷۰۰
میلیون مترمکعب نیز گذشت و باعث پیشــی گرفتن مصرف از تولید گاز
شد .با توجه به اینکه احتمال افزایش مصرف گاز در هفتههای آتی قطعی
میباشــد ،موضوع نگرانیها را بابت تأمین گاز خانگی ،کــه اولویت اول
وزارت نفت برای تأمین گاز است بیشتر کرده است .این در شرایطی است
که به گفته مسئولین وزارت نفت بسیاری از صنایع سوخت خود را از گاز به
نفت گاز تغییر دادهاند تا بار آن به ســمت مصارف خانگی و تجاری هدایت
شود.
تصمیم به پلکانی کردن مصرف در شــرایطی گرفته شــد که در تابستان
امســال هم به دلیل ناترازی صنعت برق ،قبوض برق نیز با تعرفه پلکانی
محاسبه شد .در صنعت برق نیز  ۱۵درصد مشترکین مصارف غیرمتعارف
و بسیار باال داشتند که مشمول جریمه شدند و همانطور که مشاهده شد
بار مالی بر دوش اکثریت جامعه منتقل نکرد و به گفته مســئولین صنعت
برق تأثیر بهســزایی در کاهش مصرف برق گذاشت .همچنین در صنعت
برق  ۲۵درصد مشترکین که مصرف پایینی داشتند ،یعنی برق حدود ۱۰
میلیون و  ۶۰۰هزار نفر رایگان شد که این تشویق هم باید در کنار جریمه
پرمصرفها به منظور کاهش مصرف گاز به کار گرفته شود.
از طرفی با وجود مبلغ بــاالی یارانههای پنهان انرژی کــه بنا بر گزارش
سازمان برنامه و بودجه بالغ بر  ۱,۳۰۰میلیارد تومان است ،توزیع عادالنه
این مبلغ نیز از وظایف حاکمیت اســت که به گفته کارشناسان با پلکانی
کردن تعرفههای مصرف اســت که بدون ایجاد بار تورمی این مهم محقق
میشود.
باوجود اینکه وزیر نفت تأکیــد کرده که از آذر ماه مصارف باال مشــمول
جریمه میشود ولی هنوز میزان دقیق این جریمه اعالم نشده است .البته
در روزهای گذشته جدولی در رسانهها منتشر شــد که الزم به ذکر است
تعرفههای مذکــور مربوط به قیمتهای جدید نیســت بلکه تعرفههایی
که در تصویر  ۲آورده شــده است ،قدیمی هستند و از ســال  ۹۴تا کنون
اعمال میشــدند .در شیوه پیشین قبض مشــترکین در  ۱۲پله محاسبه
میشدند که در بیشترین حالت هم تفاوت محسوسی با نرخ واقعی قیمت
گاز داشــت .در حال حاضر به طور میانگین قیمت گاز صادراتی کشور به
عراق و ترکیه  ۳۰سنت اســت که اختالف این رقم با ارقام داخلی به خوبی
بیانگر یارانه پنهان است که باید به عادالنهترین شیوه تقسیم شود.
با وجود اینکه وزیر نفت گفته که جریمه مشــترکین پرمصرف از آذرماه
محاسبه میشــود ولی همچنان نرخ دقیق این جریمهها به طور رسمی
اعالم نشده است .با توجه به روند افزایشــی مصرف گاز ،طبیعتاً اگر هدف
بازدارنگی برای این دسته از مشــترکین باشد بایستی هرچه سریعتر این
نرخها اعالم شود تا تأثیر کاهشی خود را بگذارد ،در غیر این صورت دردی
از این روزهای پرتب و تاب صنعت گاز کشور درمان نخواهد کرد.

دولت

صفحه 2

رهبر معظم انقالب اسالمی در پیام تبریک به مناسبت هفته بسیج تأکید کردند
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مشکلگشاییدرهمهمسائلباهمتبلند
درستاندیشیوتوکلبهخدا

حضرت آیتاهلل خامنهای در پیامی با تبریک هفته بســیج«،همت بلند،
خردمندی ،درستاندیشــی و توکل به خدا» را ابزارهای تجربهشده برای
غلبه بر مشکالت کشــور دانســتند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی دفتر
مقام معظم رهبری ،متن این پیام به شرح زیر است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم
هفت ه بســیج بر همگان مبارک باد ،بویژه بر رویشهای تــازه و با طراوت
بســیجی که همچنان مانند نســل پیش از خود ،فرزندان محبوبِ امام
راحل عظیمالشأنند .عزیزان!
همت بلنــد ،و در پرتو
قدرشــناس جایگاه خود باشــید و بدانید که بــا ّ
خردمندی و درستاندیشــی ،و با اعتماد و تو ّکل به خداونــد دانا و توانا،
میتوانید در هم ه مســائل عمومی کشــور و ملت ،اثربخش و مشکلگشا
باشید .این تجرب ه چند ده ه ملت ایران است .و السالم علیکم و رحمةاهلل
سیدعلی خامنهای ۳ ،آذر ۱۴۰۰
ّ

رئیس جمهور در جلسه هیات دولت:

نظامپرداختعادالنهقبلازنهاییشدنبودجه
۱۴۰۱تدوینشود

رییس جمهوری پرداختهای نامتعارف در دولت و شرکتهای دولتی را
قابل تحمل ندانست و از سازمان اداری و اســتخدامی کشور خواست قبل
از نهایی شدن بودجه  ۱۴۰۱نســبت به تدوین یک نظام پرداخت عادالنه
حقوق و دستمزد اقدام کند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی ریاســت جمهوری ،آیتاهلل سید ابراهیم
رییسی در جلسه هیات دولت ضمن گرامیداشــت هفته بسیج و تشکر از
خدمات بسیجیان به همه بخشهای کشور گفت :بسیج در مسکنسازی،
اقتصــاد مقاومتی و فضــای مجازی اقدامــات خوبی انجام داده اســت و
میتواند برای همه بخشها گرهگشــا باشــد.رییس جمهوری با اشاره به
فعالیت بسیج در طرح غربالگری شهید ســلیمانی اظهار کرد :نقش بسیج
بســیار اثرگذار اســت و بســیجیان نیروهای مخلص و کارآمد هستند و
استفاده از این ظرفیت میتواند کارها را دقیقتر و سریع کند .امروز بسیجی
بودن و داشــتن روحیه بسیجی از شــاخصهای مهم تحرک و پویایی در
دولت است.آیتاهلل رییسی با اشاره به شیوع بیماری کرونا و موفقیت دولت
در تامین واکسن و واکسیناســیون عمومی بیان کرد :پس از موضوع کرونا
مســأله اصلی دولت معیشت مردم اســت ،وزیران نیز اقدامات انجام شده
خود در این زمینه را برای مردم تبیین کنند.وی در مورد مشکالت آب در
اســتانهای اصفهان و چهارمحال و بختیاری گفت :باید مصوباتی که در
این مورد انجام شــده ،پیگیری و نتیجه به مردم گفته شود .مسأله تامین
آب شرب و کشاورزی مردم مهم اســت.رییس جمهوری ضمن قدردانی
از سرپرســت وزارت آموزش و پرورش برای برگزاری کالسهای مدارس
بصورت حضوری ،بیان کرد :والدین دانشآمــوزان هم از برگزاری توامان
کالسها به صورت حضوری و غیرحضوری راضی هستند.آیتاهلل رییسی
با اشــاره به موضوع حقوقهای غیرمتعارف تصریح کرد :حقوق یک حدی
دارد که حد آن باید برای تمام افراد شــاغل در دولت و شرکتهای دولتی
مشخص شــود و بیش از آن میزان هم نباید پرداخت شــود .مردم انتظار
شــنیدن اخباری درباره حقوقهای چند  ۱۰میلیونی را ندارند و به حقوق
نجومی بایــد خاتمه داده شــود.وی در همین زمینه از ســازمان اداری و
استخدامی کشور خواســت هر چه ســریعتر و قبل از نهایی شدن بودجه
 ۱۴۰۱نسبت به تدوین نظام پرداخت عادالنه حقوق و دستمزد اقدام کند.
رییس جمهوری تاکید کرد :شــاید طبق قانون دستگاههایی اجازه تعیین
حقوق برای شرکتها و یا افراد دولتی را داشته باشند که باید در این زمینه
نیز اقداماتی انجام شــود .پرداختهای نابرابر و غیرمتعــارف در دولت و
شرکتهای دولتی قابل تحمل نیست.

یادداشت
چرالیرترکیهسقوطکرد؟
آیزاک سعیدیان
مدرس دانشگاه تهران

در پنج هفته اخیر ارزش لیر ترکیه در برابر دیگر ارزها و
فلزات گرانبها به شدت افت محسوسی داشته است.
ســقوط ارزش لیر به مرز  ۱۰واحــد در برابر هر دالر آمریــکا در اوایل آبان
ماه و در پی بحران دیپلماتیــک بین ترکیه و کشــورهای اروپایی و آمریکا
تشدید شــد .اردوغان  ،رییس جمهور ترکیه تهدید کرد سفرای  ۱۰کشور
غربی به اتهام دخالت در مســایل داخلی ترکیه اخراج می شــوند ،با وجود
آن که دولت آنکارا از این اقدام عقب نشســت اما دالر کــه پیش تر زیر ۱۰
لیر بود ،در هفته جاری مرز  ۱۰لیــر در برابر هر دالر آمریــکا را درنوردید و
مرز روانی  ۱۰لیر در برابر هر دالر آمریکا شکســته شــد و لیــر ترکیه باالی
 ۱۲دالر تثبیت شــد.در علم اقتصاد آینده جوامع اقتصادی ،بر اساس داده
های گذشته پیش بینی و سنجیده می شــود  .بر این اساس ارزش پول ملی
هر کشور بر چهار رکن اساسی پایدار است :میزان تولید ناخالص ملی ،حجم
نقدینگی (دارای پشتوانه تولید یا عدم آن) ،نرخ ســود بانکی ،نرخ تورم .در
سال گذشــته میالدی متاثر از همه گیری بیماری کووید  ،۱۹میزان درآمد
کشور ترکیه از صنعت توریسم به شدت کاهش یابد و کسب و کارهای خرد
نیز نتوانستند گردش مالی مناسبی را در سال گذشته به ثبت برسانند.البته
این روند در سه ماه گذشته در کشــور ترکیه بهبود مناسبی داشته و تولید
ناخالص ملی ترکیه با رشد مواجه بوده اســت .با این حال پس از همه گیری
کووید  ۱۹در ترکیه دولت سعی کرد با خلق پول (چاپ پول ) بدون پشتوانه
موتور محرک اقتصاد کشور را به حرکت وادار کند .نقدینگی به وجود آمده،
بدون پشتوانه طی یک ســال اخیر اقتصاد کشور ترکیه را مورد تهدید جدی
قرار داده است.عامل دیگر ســقوط ارزش لیر ترکیه نرخ سود بانکی در این
کشور است .در یک سال گذشته بانک مرکزی ترکیه در سطح مدیران کالن
دستخوش تغیرات بسیار زیادی بوده اســت .رجب طیب اردوغان تصمیم
گرفت تا در زمان رکود اقتصادی حاصل از کرونا ،نرخ ســود بانکی را در چند
نوبت کاهش دهد  .اجرای تغییر نرخ بهره کافی بود تا جرقه افت پول ملی این
کشور تسریع شود  .نکته دیگر اینکه نرخ تورم ترکیه در یک سال اخیر رو به
افزایش بوده اســت  .در دو ماهه اخیر نرخ تورم ترکیه در حال نزدیک شدن
به مرز  ۳۰درصد است که نرخ بسیار بزرگی برای اقتصاد این کشور محسوب
می شود .از ســویی دیگر  ،بازپرداخت بدهیهای ســنگین ترکیه با مشکل
مواجه شده است.
این کشــور در ماه نوامبر با  ۸میلیارد دالر بدهی سررسید مواجه است! این
بازپرداختها قطعا بر نرخ ارز و تســعیر تاثیر میگذارد کــه به پایینترین
حد خود رسیده است.بازپرداخت بدهیهای سنگین ترکیه ریسک این ارز
را بین معاملگران و تجار بســیار باال برده است .بر اســاس داده های رسمی،
شــرکتها و دولت ترکیه بایــد  ۱۳میلیارد دالر بدهی خارجــی خود را در
دو ماه پایانی ســال میالدی بازپرداخت کنند .بر اســاس آخرین دادههای
موجود ،بیش از نیمی از  ۸میلیارد دالر در ماه نوامبر سررســید میشود که
بزرگترین مبلغ پرداختی در  ۱۰ماه آینده اســت!به صورت خالصه افزایش
حجم نقدینگی ،کاهش نرخ سود بانکی ،افزایش تورم و افزایش بدهی های
خارجی ،از مهمترین عوامل ســقوط ارزش ذاتی پول ملی ترکیه محسوب
میشوند.باید متذکر شد نقدینگی بدون پشــتوانه به وجود آمده در اقتصاد
ترکیه نیز به هر حال نوعی از سند بدهی این دولت به مردم ترکیه تلقی می
شود ،زیرا در علم اقتصاد پول خلق شده (چه با پشتوانه و چه بدون پشتوانه)
نوعی از بدهی کشورها محسوب میشوند.
بنابراین شــاید بانک مرکزی و دولت ترکیه آســان ترین راه برای تهاتر این
حجم بزرگ نقدینگی(بدهی به مــردم) را نه در محور تولیــد بلکه در افت
ارزش ذاتی پول برنامهریزی کردهاند.
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رییس سازمان برنامه و بودجه:

خریدار رییس ســازمان برنامه و بودجه
گفت :در سه ماه گذشــته خلق پولی انجام
نشد و گزارش اخیر مرکز آمار نشاندهنده
کاهش نرخ تورم اســت که با ادامه و تکمیل
همین رونــد در ســال آینده ،تــورم مهار
خواهد شد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجه،
«سیدمســعود میرکاظمی» در نشســت
با اعضای شــورای فرماندهی بســیج این
ســازمان با تأکید بــر اینکــه فعالیت های
تخصصی با نگاه بســیجی انجام می شــود،
اظهار داشت :بســیج به مجموعه ای تبدیل
شــده که هر جا ضرورتی وجود داشته باشد
حضور پیدا می کند .در سیل ،زلزله ،جنگ و
واکسیناسیون شاهد نقش آفرینی بی بدیل
این بخش بوده ایم.
وی با اشــاره به نقش بسیج در کمک به حل
مشــکالت اقتصادی گفت :مســئله ای که
در ســازمان برنامه و بودجه به ویژه از سوی
بســیج باید دنبال شــود روحیه و مطالبه
تغییر اســت زیرا تغییر ریل اقتصادی یک
ضرورت اســت و منجر به بهــره وری باال و
استفاده موثر از منابع خواهد شد.
معــاون رییس جمهــوری با بیــان اینکه
سرنوشت اقتصادی کشور به اراده بیگانگان
گره زده نمی شود ،خاطرنشان کرد :مذاکره
مســیر خود را طی می کند اما ایران کشور

تورم در سال  ۱۴۰۱مهار میشود

فقیری نیســت که معطل کشورهای دیگر
باشد.
وی بــا بیان اینکه الزم اســت سیاســتها
اصالح و مسیر درســتی اتخاذ شود ،اظهار
داشت :بســیج می تواند در فرهنگسازی و
ترویج روحیه انقالبی کمک بزرگی به کشور
کند زیرا بی ارادگی ،کشــور را دچار مشکل

می کند اما اراده انقالبــی و روحیه می تواند
تغییر الزم را ایجاد کند.
رییس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به
مشکالت اقتصادی به ارث رسیده به دولت
سیزدهم تصریح کرد :مشــکل امروز مردم
معیشت ،وضعیت کسب و کار ،درآمد خانوار
و تورم اســت و هدف گیری همین شاخص

ها و حل مشکالت از وظایف سازمان برنامه
و بودجه محسوب می شــود و در سه ماهی
که دولت ســیزدهم مســتقر شــده است
ثبات اقتصادی در ســازمان برنامه و بودجه
هدفگیری شده تا اعتماد به اقتصاد برگردد.
معاون رییس جمهوری بــا انتقاد از میراث
به جا مانده فــروش اوراق دولتی در دولت

گذشته ،اظهار داشت :ســال  ۹۶فضا برای
بهبود وضعیــت اقتصادی کشــور بیش از
امروز فراهم بود اما با این وجود فعالیت برای
افزایش درآمد و مدیریت بر هزینه ها ادامه
خواهد داشت و با کمک خدا حتما به نتیجه
مطلوب می رســیم .اگر به جای کدخدا به
خدا اتکا شود بســیاری از مشکالت حل می
شود .وی ،وظیفه سازمان برنامه وبودجه را
اصالح ســاختار بودجه دانست و گفت :این
نهاد نقش اصلــی در تغییــرات را بر عهده
دارد به شرطی که درگیر مسائل حاشیه ای
نشود و بقیه سازمان ها را برای این تغییرات
بسیج کند.
میرکاظمــی نقــش بســیج در تغییر ریل
اقتصادی را مهم دانست و تاکید کرد :بسیج
همانطور که در همه مسائل جلودار است در
بستر سازی و فرهنگســازی برای تغییرات
جلودار باشــد تا بتوانیم بــه نتیجه مطلوب
دست یابیم.
معــاون رییــس جمهــوری بــه اهمیت
اقناع ســازی برای دســتیابی به اصالحات
ســاختاری اشــاره کرد و گفت :جلســات
منظمی جهت هم اندیشــی و هــم افزایی
با نماینــدگان مجلس ،کمیســیون های
مجلس و وزرا تشــکیل شــده و مسیر اقناع
ســازی جهت تغییر ریل اقتصــادی ادامه
خواهد داشت.

وزیر

سخنگوی اقتصادی دولت:برنامه دولت سیزدهم در ماههای آتی ،مهار تورم و ثباتبخشی به اقتصاد است
ســخنگوی اقتصادی دولت از تأیید کلیات نقشــه راه
وزارت امور اقتصادی و دارایی برای رونق تولید همزمان
با کاهش تورم در ستاد اقتصادی دولت خبر داد و گفت:
با تاکید رئیسجمهوری ،سیاست اقتصادی در ماههای
بو
آینده افزایش رشــد اقتصادی ،تسهیل محیط کس 
کار ،ثباتبخشــی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.به
گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی« ،سیداحســان
خاندوزی» درباره جزئیات نشســت ســتاد اقتصادی
دولت که سهشنبه شب برگزار شــد ،اظهار داشت :در
جلسه ســتاد اقتصادی دولت ،کلیات نقشه راه وزارت
امور اقتصادی و دارایی در حوزه رشد آفرینی و افزایش
تولید از یک ســو و همچنین مهار تورم از ســوی دیگر
مورد بررسی و تأیید قرار گرفت.
وزیر اقتصاد با اشاره به شــرایط ناگوار اقتصادی که از
دولت قبل به دولت سیزدهم تحمیل شده است ،افزود:
با توجه به اینکه دولت ســیزدهم در یکی از پایینترین

درآمدهای سرانه مردم ایران بر سر کار آمد،
بنا شد از طریق دو دسته اقدامات به افزایش
ب و کار کمک
تولید و سهولت محیط کســ 
شــود .ابتدا کاهش اصطکاکهــای تولید و
ب و کار از طریق ثبتمحور شدن حدود
کس 
ب و کار ،تأمین
یک سوم فعالیتهای کســ 
مالی زنجیرهای برای کسبو کارها و افزایش
مالیات بر ســوداگری همزمان با کاهش نرخ مالیات بر
تولید در دستور کار قرار گرفته است.
خانــدوزی درباره دســته دوم سیاســتهای مدنظر
اقتصادی دولــت ،افــزود :توجه جــدی و حمایت از
پروژههای پیشــران ،برنامه دوم نقشــه راه اقتصادی
دولت است .پروژههای پیشــران ،پروژههایی هستند
که پیوندهای متعددی دارند و ارزآوری و اشتغالزایی
وسیعی خواهند داشت.
ســخنگوی اقتصادی دولت از تدوین سه راهکار برای

تأمین مالــی پروژههای پیشــران خبر داد
و گفت« :اوالً مشــارکت شــرکای خارجی
با تکیه بر کشــورهای دوســت و همسایه،
ثانیاً از طریق انتشار ســهام پروژه و صندوق
پروژههایی که در داخل کشور ایجاد خواهد
شد و ثالثاً از طریق هدایت اعتبار و استفاده از
ظرفیت هلدینگهای زیرمجموعه بانکها و
شرکتهای بزرگ دولتی و عمومی اقتصاد».
خاندوزی برنامه دولت بــرای مهار تورم را هم بر مبنای
تدابیر پولــی و اعتباری و بودجهای بــا محوریت بانک
مرکزی و ســازمان برنامه و بودجه کشور توصیف کرد
و افزود :تدابیر بودجهای و بکارگیری ابزارهای پولی از
جمله کنترل ترازنامه بانکها به طــور ماهانه ،کنترل
نرخ بازار بین بانکی و عملیــات بازار باز از این جمله این
برنامهها خواهد بود.
وزیر اقتصــاد ابزارهای کاهش ناتــرازی بودجه را هم

شامل کاهش فرار مالیاتی ،کنترل مخارج و هزینههای
دولت ،فروش امــوال مــازاد دســتگاههای دولتی و
مولدســازی داراییها در ماهای پایانی امسال و سال
آینده اعالم کرد.
وی همچنین از برنامه دولت برای کاهش ناترازیهای
ارزی کشور با هدف مدیریت نوسانات ارزی خبر داد.
ســخنگوی اقتصادی دولت با اشــاره به اینکه رییس
جمهوری در این جلســه بر پیگیری این برنامه از سوی
وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه
تاکید کرده اســت ،افزود :با تاکیــد رئیسجمهوری
سیاســت قطعی اقتصادی در ماههــای آینده افزایش
ب و کار ،ثبات
رشد اقتصادی ،تســهیل محیط کســ 
بخشی به اقتصاد و مهار تورم خواهد بود.
امیدواریم با پیگیری این سیاستها در ماههای آینده
شاهد به ثمر نشستن آنها باشیم و گزارش عملکرد آن
را به مردم بدهیم.

رییس سازمان بورس:

عرضه اولیه سهام تا پایان سال انجام میشود
خریدار رییس ســازمان بــورس و اوراق
بهادار ،بــازار ســرمایه را بــازار بلندمدت
توصیف کرد و گفــت :عرضه اولیه ســهام
دولتی و شــرکتهای خصوصی متناسب با
کشش بازار تا پایان سال انجام میشود.
مجید عشقی با بیان این مطلب گفت :بازار
سرمایه ،بازار بلند مدت اســت و اگر فردی
به دنبال کسب سود در مدت زمان کوتاهی
است ،این بازار ممکن اســت در دورههایی
پاسخگو نباشد.
رییس ســازمان بورس و اوراق بهادار افزود:
براساس آمارها ،شاخص هر کدام از صنایع
در بازار سرمایه در مقایســه با دیگر بازارها
در بلندمدت سود بیشــتری دارد مثال یک
ســرمایهگذاری در روندی ۲۰ ،ســاله۱۰ ،
ج ســاله در بازار
ســاله و در برخی مواقع پن 
سرمایه بسیار بهتر از ســایر بازارهای مولد
و غیرمولد نظیر ارز و ســکه بازدهی داشته

است.
عشقی ادامه داد :متاسفانه شاهد این بودیم
حجم زیادی از مردم با تشویق زیاد از سوی
شبکههای اجتماعی ،رسانههای غیررسمی
و حتی رســمی وارد بازار سرمایه شدند و به
طور مســتقیم اقدام به خرید و فروشهای
مســتمری کردند و در ریزش بازار که دور از
انتظار هم نبود ،متضرر شدند و اکنون انتظار
دارند ،در یک بــازه زمانی کوتــاه ،بازدهی
باالیی کســب کرده و جبران ضرر برای آنها
اتفاق افتد.
وی خاطرنشان کرد :مشــکل از اینجا آغاز
میشود و باید افراد با دانش کامل و دریافت
مشاوره خوب به بازار ســرمایه وارد شوند و
در ان به فعالیت ادامه دهند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح
کرد :آیا هــدف از ســرمایهگذاری در بازار
بورس این است که در بازه زمانی کوتاه مدت

سودی را دریافت و سپس خارج شویم؟ ابدا
این گونه نیست اصالت در سهامداری حفظ
ارزش دارایی و توسعه مستمر و پیوسته آن
با بهرهمندی از ســوددهی شرکتها است
و طبعا مصونیــت بخشــی از داراییها در
شرایط تورمی را هم در پی دارد.
وی تاکید کــرد :اما ورود مقطعــی به نیت
جلب بازدهی باال آن هم بــدون اطالعات و
تجربه مکفی واقعا ریســک بزرگی است .در
سالهای کار حرفهای خود هیچگاه چنین
چیزی را به کســی توصیه نکرده و نگفتهام
که اشخاص پول ضروری کنار گذاشته شده
خود را وارد بورس کنند تا در یک بازه زمانی
کوتاه مدت سودی را دریافت کنند.
لزوم افزایش سواد مالی افراد برای
سرمایهگذاری در بازار سرمایه
عشــقی گفت :سال گذشــته آسیب جدی

در همین نقطه خوردیم و شــخصی منزل
و خودرو خــود را فروختــه و در بازار بورس
سرمایهگذاری کرد و آن هم در شرایطی که
بازار بورس طبق همه تحلیلها در اوج خود
قرار داشته ،مشخص اســت که به این فرد
مشاوره درستی داده نشده است.
وی افــزود :امیدواریم بتوانیم با اســتفاده
از ســاختارهای روابط عمومی و آموزشی
به بحث ســواد مالی افراد بهــا داده و آن را

افزایش دهیم تا بتوانند با چشم باز انتخاب
کنند و از مزایای بیشمار بازار مالی بهرهمند
شوند.
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در پاسخ
به ســوالی مبنی بر اینکه آیا تا پایان ســال
جاری عرضه اولیه سهام در بازار بورس انجام
خواهد شــد ،گفت :بله ،متناسب با کشش
بازار و شرایط آن عرضه اولیه سهام دولتی و
شرکتهای خصوصی انجام میشود.

صمت

معاون وزیر صمت:نظارت بر زنجیره تامین و توزیع کاال نظاممند شد
معاون وزیر صمت از نظام مند شدن نظارت بر زنجیره
تامین و توزیع کاال با ثبــت اطالعات صحیح انبارداران
در سامانه جامع انبارها ،خبر داد.
عباس تابش ضمن ارائه گزارش نظارتهای انجام شده
بر انبارهای نگهداری کاال در هفت ماهه اول سال جاری
اظهار کرد :با توجه به اینکه تأمین بــه موقع کاالهای
مورد نیــاز از اهمیت ویــژهای برخوردار اســت لذا در
سامانه جامع تجارت با توجه به تکالیف ناشی از ضوابط
اختصاصی موضوع تبصره  ۴مــاده  ۱۸بانک اطالعاتی
برای اقالم کاالهای اساسی و دارای اولویت به تفکیک
فعالین زنجیره تأمین کاالها تشکیل شده است.
رئیــس ســازمان حمایــت مصــرف کننــدگان و
تولیدکننــدگان افــزود :در این راســتا و بــا توجه به

تکالیف ناشــی از ضوابط اختصاصی نهادهها
و کاالهای اساســی موضوع تبصره  ۴الحاقی
مــاده  ۱۸قانون مبارزه با قاچــاق کاال و ارز و
در راستای ایجاد اطالعات و هوشمندسازی
رصد کاال از مبدأ تا انتهــای زنجیره تجاری
پروژه رصــد کاال در بخش تجــارت داخلی،
ســازمان حمایت پیگیریهــای الزم را در
دستور کار داشته و به منظور شفاف سازی نظام تولید،
توزیــع و همچنین کنترل قیمتها در  ۳ماه گذشــته
جلسات متعددی برای رفع مشــکالت مربوط به ثبت
اطالعات در ســامانه جامــع تجارت و ســامانه جامع
انبارها تشکیل داده است.
وی یــادآور شــد :بررســی هفتگی نوســانات و رصد

روزانه روند تغییرات قیمت  ۱۰۰قلم کاالی
منتخب و اتخاذ تصمیمات مقطعی مناسب
و هماهنگی با دیگر دســتگاههای ذینفع به
منظور پیشــبرد اهداف مقابله بــا احتکار،
اختفــا ،گــران فروشــی و قاچــاق از دیگر
اقدامات سازمان حمایت بوده است.
تابش بــه آمار بازرســیهای انجام شــده و
پروندههای تخلف در این زمینه اســتناد کرد و توضیح
داد :در راستای حمایت از مصرف کنندگان و جلوگیری
از احتکار ،گرانفروشی و قاچاق کاالهای اساسی ،پایش
انبارهای نگهداری کاال در اولویت بازرســی بازرسان
ســازمانهای صمت اســتانها بوده و با بهرهگیری از
ظرفیت ســامانه جامع انبارها از ابتدای ســال تا پایان

مهرماه ســال جاری بیش از  ۱۱۳هزار انبار نگهداری
کاال مورد بازرســی قــرار گرفته که منتج به تشــکیل
 ۴۴۸۲فقره پرونده تخلف بــه ارزش بیش از  ۲۸هزار و
 ۸۶۵میلیارد ریال ( ۲۸۸۰میلیارد تومان) شده است.
معاون وزیر صمت تاکید کرد :بازرسی از انبارها و مراکز
نگهداری کلیه اقالم از جمله محصوالت کشــاورزی و
مــواد غذایی همچون گذشــته در حیطــه صالحیت
ســازمان حمایت و ســازمانهای صمت باقی خواهد
ماند.وی گفت :بازرسان سازمانهای صنعت ،معدن و
تجارت استانها از این پس نیز برای کنترل و نظارت بر
بازار همراه با همکاران بسیج و با تعامل و همکاری الزم
با کارشناسان جهاد کشاورزی زمینه افزایش نظارت بر
واحدهای متخلف را فراهم خواهند کرد.

پایگاه خبری

آنالین

فراتر از کاغذ
www.kharidaaronline.ir
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اولین تور مطالبه گری بسیج رسانه خوزستان برگزار شد
اهواز-محمدمجدم اولین تور مطالبه گری بسیج رسانه
خوزســتان ویژه مانع زدایی و جهش تولید بــا حضور رئیس
ســازمان بسیج رســانه خوزســتان و جمعی از اعضای بسیج
رسانه استان برگزار شد
در بازدید تیم بسیج رسانه خوزستان از کارخانه والفجر کیسه
ماهشهر  ،مصطفی جوانمردزاده عضو هیئت مدیره و سهامدار
این کارخانه گفت  :کارخانه در ابتدا به صورت دســتی و آماتور
با ظرفیت سه هزار و  250تن تا ســال  84فعالیت داشت و پس
از آن کامل تعطیل شد تا اینکه ســال  96کارخانه را خریداری
کردیم و بعد از بازســازی تجهیزات اســتارت کار کارخانه در
اهواز زده شد.
جوانمرد زاده با اشاره به اینکه مواد اولیه کارخانه های نساجی
پلی پروپیلن می باشــد گفت  :این مواد اولیه در کارخانه های
ماهشهر ،پتروشیمی مارون ،پتروشیمی رجال  ،تبریز و شازند
اراک تولید می شود اما با این وجود برای تامین مواد اولیه دچار
مشکل هستیم.
عضو هیئت مدیره کارخانه والفجر کیســه ماهشهر بیان کرد :
طبق نامه ای سال  96اعالم شد کارخانه هایی که از این تاریخ
تاسیس شــوند فقط  30درصد از ظرفیت اسمی به آن ها مواد
تعلق می گیــرد آن هم با آیتم های خــاص و اکنون یک هفته
است که ما مواد اولیه نداریم.
جوانمردزاده در ادامه افزود  :ســال گذشــته یک سرمایه در
گردش گرفتیم اما بــاز هم کفاف کار را نمی دهــد  .و عالوه بر
مشکل مالی ،کمبود مواد اولیه ما بخاطر کمبود مواد در کشور
اســت که مقداری از آن بایــد از طریق واردات تامین شــود و
مابقی باید از طریق بورس کاال تهیه شود .
عضو هیئت مدیره کارخانه گفت  :با وجــود اینکه کارخانه در
حالت خواب اســت در حــال حاضر  63نفر بیمه شــده داریم
که اگر دو خــط کار کنند حداقل  120نفر بصورت مســتقیم
مشغول کار می شوند  .اما با مواد اولیه که در اختیار داریم تنها
با  25درصد ظرفیت به مدت یک هفتــه در ماه کار می کنیم و

سه هفته دیگر کارخانه در حالت خواب است .
جوانمردزاده عدم همکاری سازمان ها و ادارات با این کارخانه
 ،نداشــتن زمین و اجاره ســنگین ملک را از دیگر مشــکالت
کارخانه عنوان کرد.
بازدید دوم تور بسیج رسانه خوزســتان از شرکت دانش بنیان
پیشگام پالســت اهواز بود که نورآبادی مدیرعامل این شرکت
اظهار داشــت  :مجموعه پیشــگام پالســت اهواز از سال 80
تاسیس شده و تنها شرکت دانش بنیان تولیدی در زمینه لوله
و اتصاالت پی وی سی در ایران است که برای اولین بار محصول
در بیت رهبری و خدمت حضرت آقا عرضه شد .
نورآبادی با اشــاره به توانمندی های این شــرکت گفت  :این
شــرکت دانش بنیان چندین دوره واحد نمونه اســتاندارد و
صنعتی بوده  ،بازار کار خاص خــود را دارد  ،صادرات انجام می
دهد و در همه زمینه های فعالیتش توانمند است .
مدیرعامل شرکت پیشــگام پالســت اهواز عنوان کرد  :تنها
مشــکل این واحد تولیدی نداشــتن مواد مصرفی اســت که
بخش اعظم مواد ،تولید پتروشیمی های داخلی است و بخش
کوچکی از مواد وارداتی اســت  .با وجود تحریم هایی که وجود
دارد مواد افزودنی مان را از کره و آلمان وارد می کنیم اما موادی
که از پتروشیمی های داخلی خودمان است نمی توانیم تامین
کنیم  .نورآبادی با اشــاره به ایجاد مانع از سوی برخی از ادارت
و دستگاه ها گفت  :سال گذشــته تلفن ،آب و برق مجموعه به
طور کامل قطع شد ،با این وجود برای ادامه فعالیت و رفع موانع
خط تلفن جدید راه اندازی کردیم ،ذخیــره آب با تانکر انجام
دادیم  ،برای حل مسئله برق ژنراتوری به مبلغ حدود یک و نیم
میلیارد تومان خریداری کردیم ولی برای راه اندازی آن با اداره
برق دچار چالش بودیم و می گفتند نیاز به راه اندازی نیست و
مجموعه را خاموش کنیم  .اما دیگر نمی توانیم برای تهیه مواد
اولیه پتروشیمی راه اندازی کنیم.
وی تصریح کرد  :پتروشیمی های کشــور در سال حدود 400
هزار تن تولید پی وی ســی دارند که توســط پتروشیمی های

خوزســتان تولید می شــود  ،در صورتی که مصرف کل کشور
 370هزار تن اســت و حدود  30هزار تن مــازاد وجود دارد اما
همچنان برای تامین مواداولیه دچار مشکل هستیم .
آخرین بازدید تیم بسیج رسانه از مجموعه دانش بنیان بود که
محمد صادق دیا حسین از شرکت آب راه صنعت کارون گفت :
این مجموعه در زمینه اتوماسیون صنایع انتقال آب مشغول به
فعالیت است و کاری که انجام می دهیم برای اولین بار در ایران
و سومین بار در جهان اتفاق افتاده است .
دیا حســین اظهار کرد :دریچه های انتقــال آب محیط های
بیابانی را بدون نیاز به شبکه سراسری برق  ،از طریق یک سلول
خورشیدی  ،دریچه ها را تحت وب و اتوماسیون را تحت کنترل
در می آوریم  .وی در ادامه افزود  :سیســتم هایــی که تا االن
وجود داشــته فقط پایش انجام می دادند و پایش نداشتند و به
دلیل مشــکالت تکنولوژی  ،در جهان این دریچه ها از جنس
استیل یا کامپوزیت ساخته می شوند و ما به دلیل اینکه ارزش
اقتصادی سرفت نداشته باشــند و فرسایش را شاهد نباشیم از

کامپوزیت استفاده می کنیم .
دیا حســین با اشــاره به این تجهیزات جواب پــس داده اند
گفت  :در شــرکت کشــت و صنعت امام خمینی (ره) سیستم
چک را توسط یک سلول خورشــیدی و موتور  12ولت تحت
اتوماســیون درآوردیم و االن  3سال اســت که تجهیزات در
محیط بیابانی در حال کار کردن هستند اما کوچکترین خرابی
نداشــته اند و جواب پس داده اند و اکنون ما به دنبال توســعه
کار هستیم.
کارشناس شــرکت آب راه صنعت کارون عنوان کرد  :یکی از
مشکالتی که داریم بحث ایســتگاه های پمپاژ آبرسانی است
و این تجهیزات را به آب و فاضالب و شــهرداری معرفی کردیم
تا سیستم اتوماسیون و حفاظت بصورت همزمان انجام شود.
دیاحسین در پایان گفت  :شرکت های دانش بنیان به خصوص
در خوزستان آن طور که باید توسط مســئولین حمایت نمی
شود و قول هایی داده شــده اما فقط در حد وعده مانده و عملی
نشده اند .

اصفهان
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان:

مرکز آموزش و بهبود کسب و کار شهر اصفهان تا پایان سال بازسازی می شود
اصفهان-مریم مومنــی مدیرعامل ســازمان فاوا
شــهرداری اصفهان گفت :بــا توجه به اســتقبال کارکنان
شهرداری و شهروندان از آموزش های مرکز آموزش و بهبود
کسب و کار شــهرداری اصفهان ،بازسازی ســاختمان این
مرکز در دســتور کار قرار گرفت که تا پایان ســال جاری به
پایان می رسد .ســید حمیدرضا ابطحی با اشاره به فعالیت
مرکز آموزش سازمان فاوا از ســال  96به عنوان اولین مرکز
آموزش کامپیوتر اســتان اصفهان با هدف ارائه آموزش های
مورد نیاز در حوزه رایانه به کارکنان شهرداری و عموم مردم،
اظهار کــرد :تاکنون تعــداد زیادی از مدیــران ،کارمندان،
کارشناسان ،دانشجویان و عالقه مندان به این حوزه در این
مرکز ،آموزش دیده اند .وی افزود :با توجه به شــرایط کسب
و کار امروز و شیوع بیماری کویید  19در جامعه که بر اساس
پروتکل های بهداشــتی باعث تعطیلــی کالسهای مرکز
آموزش شد ،ســازمان فاوا تصمیم به بازسازی مرکز و بهبود
خدمات در راستای نیازهای روز جامعه گرفت.
مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان با اشاره به تحقق
انتظارات ،نتایج و پیامدهای این پــروژه تصریح کرد :ارتقا و
بهبود ســاختمان برای ایجاد فضای کار اشتراکی ،تقویت و
بهبود اکوسیســتم کارآفرینی در حوزه فنــاوری اطالعات
در اصفهــان ،امکان اســتقرار طیف متنوعــی از افراد ،تیم
ها ،استارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان ،ایجاد فرصت

آذربایجانغربی

برای جوانان و کسب و کارهای نوپا در راستای رفع نیازهای
شهروندان ،شهرداری و ســازمان در حوزه فناوری اطالعات
و ارتباطــات و مدیریت شــهری و برگــزاری آموزش های
کاربردی در حوزههــای مورد نیاز از جمله ایــن موارد بوده
اســت .وی با بیان اینکه این برنامه از ابتدای ســال  99کلید
خورده اســت ،گفت :عملیات اجرایی بازســازی ساختمان
مرکز آموزش سازمان فاوا از شــهریور ماه سال جاری با یک
قرارداد مشارکتی توســط بخش خصوصی آغاز شده است
و انتظار می رود تا پایان ســال به پایان برســد .در این راستا
مجید غالمی ،مدیر مرکز آموزش سازمان فاوا نیز از آموزش
های الکترونیکی ایــن مرکز در طول این مــدت خبر داد و
گفت :با وجود شــیوع بیماری کرونا و الزام به تعطیلی مراکز
آموزش حضوری ،این مرکز تعــدادی از دوره های خود را به
صورت غیرحضوری ارائه داده اســت .وی افــزود :با توجه به
تعطیلی موقت مرکز برای بازسازی ،شــهروندان می توانند
از طریق ســامانه شــهر یادگیرنده بــه آدرس https://
 /lcity.irبرخی از آموزش های مورد نیاز خود را به صورت
الکترونیکی دریافت کنند .غالمی اظهار کرد :با این تغییرات
مرکز آموزش سازمان به محیطی مناسب برای کار ،فعالیت
و آموزش جوانان و محلی برای رشد ایده های خالق و شبکه
ســازی برای تبدیل ایده ها به محصول و خدمت در راستای
اهداف شهرداری ،سازمان و شهر تبدیل خواهد شد.

دستگیریاعضایباندقاچاق۸هزارداممولد
در استان فارس

شیراز-چراغی رئیس کل دادگستری اســتان فارس از دستگیری پنج نفر
به اتهام قاچاق  8هزار رأس دام مولد به کشورهای حوزه خلیج فارس خبر داد.
حجت االسالم و المســلمین سیدکاظم موســوی با اشــاره به اینکه دو تن از
متهمان اصلی این پرونده از کارکنان دامپزشکی دو شهرستان شمالی و جنوبی
استان فارس هســتند ،گفت :این افراد با سوءاســتفاده از موقعیت اداری و اخذ
رشوه زمینه قاچاق دامهای مولد در سطح وسیعی را ایجاد کرده بودند که با رصد
اطالعاتی و تالش ســربازان گمنام امام زمان(عج) شناسایی و با دستور قضایی
بازپرس ویژه دادسرای انقالب شیراز دستگیر شدند.
رییس کل دادگســتری اســتان فارس با اشــاره به حوزه فعالیت اعضای این
باند تصریح کرد :عوامل این باند قاچاق ســازمان یافته بــا فعالیتهای خود در
استانهای لرســتان ،ایالم و خوزســتان دامهای مولد را جمع آوری و به شمال
اســتان فارس منتقل میکردند و پس از تخلیه دامها در شــمال فارس و پالک
سازی و تنظیم صورت جلســه صوری پس از خروج محمولههای دامهای مولد
از مدار رصد ســازمانی ،دامها را به جنوب اســتان فارس و در نهایت کشورهای
حاشــیه خلیج فارس منتقل میکردند .حجت االســالم والمسلمین موسوي
افزود :تاکنون میزان  130میلیارد ریال سوءاســتفاده مالی توسط کارشناسان
در فرایند قاچاق محمولههای دام مولد کشــف شــده که این میزان با توجه به
سوءاســتفاده قاچاقچیان از منابع اعتبــاری بانکها و تســهیالت اعطایی به
دامداران افزایش خواهد یافت .رئیس کل دادگســتری اســتان فارس با تاکید
بر اینکه میزان دقیق سواســتفاده این افراد توسط کارشناسان در دست بررسی
است ،بیان کرد :روز گذشته ضمن بازداشت پنج تن از عوامل این قاچاق سازمان
یافته با دستور قضایی متهمین با نظارت بازپرس ویژه دادسرای انقالب اسالمی
شیراز پس از تفهیم اتهام روانه زندان شدند.

ممقانواردفازجدیدیازصادراتنخودچی
بهکشورهایهمسایهشدهاست

فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان تاکید کرد؛

برخورد قاطع با تغییر کاربری و ساخت و سازهای غیرمجاز
در اراضی کشاورزی همدان

حجت االسالم نیساری با اشاره به اینکه بسیجی باید مسلح
به علم ،بصیرت و دانش باشد اظهار کرد :امروز خط مقدم ما
جنگ نرم دشمن است که ما شــاهد آن هستیم که چگونه
جوانان بسیجی از ارزشــها و آرمانهای انقالب در این بخش
هم دفاع می کنند.
وی ادامه داد :بســیجی باید به لحاظ رفتار ،ضمن داشــتن
دانش ،متواضع باشــد و به لحاظ ظاهری باید آراسته بوده و
به لحاظ فکری باید اصولی باشد اما نه متحجر.
حجت االســالم نیســاری در پایان ســخنان خود گفت:
خوشبختانه ما شاهد آن هستیم که امروز در همه ساحتها
از جمله مهندســی معکوس ،ســاخت موشــک  ،پهباد و
تکنولوژی های جدید و حتی تولید واکســن نیز پیشاپیش
همه گروهها قرار دارد

همدان-ذلیخاکرمی ســرهنگ جواد کرمی با اعالم
اینکه از ابتــدای ســالجاری تاکنون هــزار و  150تغییر
کاربری غیرمجاز شناسایی شــده ،از برخورد قاطع یگان
حفاظت اراضی کشاورزی با متخلفان خبرداد.
ســرهنگ جواد کرمی فرمانــده یگان حفاظــت اراضی
کشاورزی اســتان با تاکید بر نقش خاک در امنیت غذایی
کشور گفت :خاک چنان مهم است که با تغییر کاربری هر
هکتار از اراضی ،امنیت غذایــی  20نفر به خطر می افتد .از
ابتدای سالجاری تاکنون حدود هزار و  150تغییر کاربری
غیرمجاز شناسایی شده است که توســط نیروهای یگان
حفاظت اراضی کشاورزی استان به کلیه این موارد جهت
جلوگیری از ادامه عملیات اخطار داده شــده است .از این
تعداد چندین مورد توقف عملیات صورت گرفته اســت تا
با مراجعه به امور اراضی شهرســتان مربوطه و پس از طی
عملیات قانونی مشــخص شــود که تغییرات ادامه یابد یا
تخریب انجام شود و به حالت اولیه بازگردد.
همچنین حدود  185مورد منجر بــه تخریب و قلع و قمع
ساخت و ســازهای غیرمجاز شــد که در این بین همدان،
مالیر و بهار با توجه به وســعت و تراکم جمعیت و افزایش
ساخت و ســاز با اختالفی نزدیک بیشترین آمار تخریب و
قلع و قمع را به خــود اختصاص داده انــد .تخریب و قلع و

قمع صورت گرفته با همکاری عوامل انتظامی و راهداری
شهرستانها صورت گرفته است.
ســرهنگ کرمی با بیان اینکه مردم شریف استان همدان
میتوانند با تماس با سامانه هوشــمند  131موارد تغییر
کاربری غیرمجاز را اطالع دهند و در حفظ اراضی ســهیم
باشند ،گفت :طی  8ماه اول سال حدود  1150مورد اخبار
ساخت و ساز غیرمجاز به سامانه  131یگان حفاظت امور
اراضی گزارش شــده اســت .که از این تعداد حدود 350
مورد از طریق تمــاس تلفنی مردم با ســامانه  131بوده
است و باقی موارد توسط مامورین گشت ویژه  131یگان
حفاظت شهرستانها ،حین گشــتزنی شناسایی و برابر
مقررات اقدامات قانونی صورت گرفته است.

پایش 818واحد صنعتی نیمه فعال در شهرك های صنعتی فارس
شیراز-چراغی همزمانباگرامیداشتهفته
بسیج ،مرحله دوم کلینیک سیار صنعت در شهرک
صنعتيبزرگشیرازبرگزارشد.
دراینمرحلهازکلینیکصنعتکهباهمکاريقرارگاه
صنعتي خاتم انبیاء(ص)سپاه فجر فارس ،سازمان
بســیج ادارات و کارکنان،ســازمان بسیج کارگري
وکارخانجاتوســازمانبســیجحقوقدانانسپاه
فجربرگزار شد 120واحد صنعتي خدمات مشاوره
رایگاندریافتکردند.
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی فارس
گفت :طرح کلینیکصنعتدراستان فارسباهدف
شناسایي ورفع مشــکالت و واحد هاي صنعتي در
راستاي حمایت و پشــتباني از واحد هاي صنعتي و

اهواز-محمدمجدم رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گتوند از وارد
آمدن خسارت بیش از 2میلیارد تومانی به جاده گتوند-عقیلی و دو محور روستایی
درپیبارندگیاخیرخبرداد.
علیمحمدزادهاظهارکرد:درپیبارندگییکشنبهشب،کیلومتر 22محورگتوندبه
عقیلیحدفاصلروستایرودنیتادشتبزرگبهدلیلشدتبارندگیمسدودشد.
وی با بیان اینکه ساعت 22:15دقیقه شــاهد فروکش آب در محور یاد شده بودیم،
افزود:بهمنظوربازگشاییمسیردودستگاهکمپرسیوایسوزوبههمراه4راهداربرای
بازگشاییمسیربهمحلاعزامشدند.
رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گتونــد اذعان کرد :با توجه به حجم آب
گرفتگیدرکیلومتر 22مسیرگتوندبهعقیلی،شاهدتخریبجادهبودیمکهبرآورد
اولیه خسارت  500میلیون تومان اســت .محمدزاده ادامه داد :در همین مسیر دو
دستگاه پل لوله ای نیز تخریب شــدند که برآورد اولیه خسارت به آنها 700میلیون
تومان می باشــد .وی بیان کرد :عالوه بر این در بخش مرکزی محورهای روستایی
کیارس پل پرزین و آب تاسوله بر اثر بارندگی و سیالب خسارت هایی به جاده ،یک
دستگاهآبنماویکدستگاهپلواردشدکهبرآوردخسارتاولیهبالغبریکمیلیاردو
 300میلیون تومان است .رئیس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای گتوند تصریح
کرد :در مجموع بارندگی شب گذشــته 2میلیارد و 500میلیون تومان خسارت به
جادهگتوند-عقیلیودومحورروستاییدراینشهرستانواردکرد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان شرقی:

برگزاری نشست بصیرت افزایی
در شرکت گاز استان آذربایجان غربی

مانعزدایيازتولیدبرگزارشد.
احد فتوحي اظهار داشــت :کلینیــک صنعت در
ســه محور عارضه یابی واحدهای صنعتی ،اجرای
فرآیندهایبهبود،راهاندازیمجددواحدهایصنعتی
راکد ،به بهرهبرداری رســاندن طرحهای صنعتی،
افزایش ظرفیــت تولید واحدهــای صنعتی و رفع
چالشهای پیش روی آن با همکاري سازمان بسیج
مهندسینصنعتومعدنسپاهفجرانجامميشود.
وي افزود:در قالــب این طرح با اســتقرار گروه هاي
مشــاوره اي در بخش هاي فنــي ،بازرگاني،انتقال
فناوري،مالي،بیمه،مالیات،تامیــن مالي،آینــده
پژوهي،خدمات کســب و کار،صــادرات وبازاریابي
ومشــاوره بیمه تامین اجتماعي،حقوق و دستمزد

بارندگیاخیربهجادهگتوند-عقیلی
خسارتواردکرد

همدان

به مناسبت هفته بسیج صورت گرفت؛

ارومیه-رحیم جباردخت نشســت بصیرت افزایی با
محوریت تفکر بسیجی و جامعه امروز در ساختمان شرکت
گازآذربایجانغربیبرگزارگردید
به گزارش روابط عمومی شــرکت گاز آذربایجان غربی؛ به
مناسبت هفته بســیج نشســتی با موضوع تفکر بسیجی،
بصیرت افزایی و نقش بســیج در جامعه امروز با سخنرانی
حجت االسالم نیساری و حضور کارکنان بسیجی شرکت
برگزارگردید.
حجت االسالم نیساری در سخنرانی خود به دستاوردهای
تفکر بسیجی از ابتدای انقالب تا به امروز اشاره کرد و گفت:
در ابتدای دفاع مقدس که بیش از  50کشــور با حمایت از
صدام بــه ایران تجاوز نظامــی کرد امام خمینــی (ره) در
ابتکاری فرمانتشکیلارتش 20میلیونیبسیجرادادند.
وی با اشاره به اینکه در زمان دفاع مقدس ما از توان علمی و
مهندسی بسیجیان استفاده کرده و حماسه های بزرگی را
مشاهده کردیم گفت :وظیفه و خدمات بسیج فقط در زمان
دفاع نظامی نیســت بلکه در هر جایی که احساس به ایجاد
امنیت مردم و یا کمک رسانی در اتفاقات طبیعی بوده است
بســیج با همان روحیه همیشــگی خود در خط مقدم قرار
داشته و دارد.

استان

به واحد هاي صنعتي شهرک بزرگ شیراز خدمات
مشاورهايبصورترایگانارائهشد.
وي با اشاره به حضور مدیراني از دستگاه هاي مرتبط
بابخشتولیدنظیرشورايهماهنگيبانکها،تامین
اجتماعي،ادارهکلامورمالیاتي،ادارهکار،تعاونورفاه
اجتماعي،برق،گازو...گفت:برخيمشــکالتواحد
هايصنعتيبادســتگاههابصورتارتباط چهرهبه
چهرهصنعتگرانومسوالنبررسيشد.
مدیر عامل شــرکت شــهرک های صنعتی فارس
افزود:بااجراياینمرحله،پسازشناساییواحدهای
متقاضی عارضهیابی ،با تشکیل کمیته کارشناسی
ِ
با حضور مشــاوران صنعتی و دانشگاهی ،موارد رفع
میشود.

وي هــدف از عارضهیابــی را کمک بــه واحدهای
صنعتیکوچکبرایتوســعهوایجادتغییراتالزم
بهمنظور بهبود و افزایش تــوان رقابتپذیری آنها
اعالمودرمورداهمیتاجــرایاینطرحاظهارکرد:
درمدلعارضهیابیاطالعاتکلیواحدهایصنعتی
کوچکجمعآوریشدهومحاسباتالزمبرایتعیین
شــاخصهای بهرهوری و ســودآوری واحد انجام
میگیرد.
وي بابیان اینکه مشاورین طرح کلینیک صنعت را
اساتیددانشگاهیومتخصصانوصاحبنظرانبخش
صنعتی تشکیل می دهند گفت :در این طرح ،برای
برونرفت صنایع از مشکالت برنامههایی پیشنهاد و
اجراییمیشود

تبریز-رحیم جباردخت مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجان
شرقیگفت:ممقانباالخرهتوانستاینبرندرابهاسمخودثبتکندوهماکنونوارد
فازجدیدیازصادراتبهکشورهایهمسایهازجملهترکیهشدهاست.
به گزارش روابط عمومي شرکت شهرکهاي صنعتي آذربایجان شرقي سید مرتضی
نیرومند ظهر دیروز (دوشنبه ) در آیین رونمایی از گواهینامه ثبت ملی اثر ناملموس
نخودچیممقانوتمبراختصاصیخوشهنخودچیاظهارکرد:درراستایفرمایشات
رهبرمعظمانقالبوتاکیدایشــانبرحمایتازصنایعکوچکومتوسط،مصممبه
ارزیابیخوشههایصنعتیاستانشدیم.ویادامهداد:از 40خوشهاستانی13خوشه
امکانسنجی شده و 4خوشه از جمله نخودچی ممقان در دست اقدام است .نیرومند
گفت :ممقان باالخره توانست این برند را به اســم خود ثبت کند و هم اکنون وارد فاز
صادراتبهکشورهایهمسایهازجملهترکیهشدهاست.ویهمچنینافزود:بعدازثبت
برندنخودچیبهاسمشهرممقانبرآنشدیمتاتمبراختصاصیآنرانیزبهثبترسانده
و وارد رقابت جهانی شویم.مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی آذربایجانشرقی
خاطرنشانکرد:اهمیتخوشههایتولیدیسببشدهاستکهشرکتشهرکهای
صنعتیدرحمایتازتولیدکنندگانممقانخوشهصنعتینخودچیراتاسیسکرده
و با توجه به لزوم برندسازی ،پرونده ثبت ملی مهارت نخودچی به عنوان اثر ناملموس
فرهنگیتدوینوبهداراییکلمیراثفرهنگی،گردشگریوصنایعدستیآذربایجان
شــرقیتحویلدهدوباطیکردنمراحلقانونیواداریدرفهرستآثارملیبهثبت
رسید.درپایاناینمراسمازگواهینامهثبتملیاثرناملموسنخودچیممقانوتمبر
اختصاصیخوشهنخودچیرونماییشد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی:

روحیه و تفکر بسیجی باید
در جامعه نهادینه شود

ارومیه-رحیم جباردخت اکبر کرامتی در مراسم گرامیداشت هفته بسیج
اظهار کرد :طبق فرموده امام خمینی (ره) ،اگر تفکر بســیجی در کشور طنین
انداز شود ،چشم طمع دشمنان و جهانخواران از آن دور خواهد شد.
کرامتی افزود :بسیج در کنار مردم به ویژه در مسیر خدمت رسانی به کشاورزان،
روستاییان و عشایر قهرمان است که در خط مقدم امنیت غذایی کشور در حال
مجاهدت هســتند .وی تصریح کرد :بسیج جامعه کشــاورزی استان  ،همواره
منشأ خدمات ماندگار در حوزه کشاورزی استان بوده و خواهند بود و در تمامی
عرصهها و دفاع از ارزشهای واالی انقالب همواره الگو و پیشــگام بودهاند .این
مســول با تاکید بر اهمیت تقویت روحیه بســیجی در بین کارکنان ،ادامه داد:
تکریم ارباب رجوع و رضایــت مندی مراجعین و مبارزه با فســاد اداری باید در
اولویت کارهای اجرایی در ســازمان قرار گیرد .رییس سازمان جهاد کشاورزی
آذربایجان غربی با بیان اینکه جهاد کشــاورزی مولود انقالب است  ،اضافه کرد:
در گام دوم انقالب اسالمی باید راهبرد اساســی امنیت غذایی پایدار با تأکید بر
ظرفیتهای داخلی و صیانت از منابع پایه تولید و تأمین معیشــت و اشــتغال
پایدار برای جوامع روستایی و عشایری و کشاورزان پیگیری شود.

بانک
آغاززندگیمشترک٩٨هزارنفرباوامازدواج
بانکصادراتایران

بانک صادرات ایران در هشت ماه سالجاری ،به  ٩٨هزار نفر بیش از ٨٤
هزار میلیارد ریال وام قرضالحســنه ازدواج و تهیــه جهیزیه پرداخت
کرد.
به گــزارش روابطعمومی بانک صــادرات ایران ،این بانــک به منظور
عمل به مســئولیت اجتماعی و حمایت از تشکیل خانواده در هشت ماه
منتهی به پایان آبانماه سال جاری با پرداخت  ٨٤هزار و  ٣٧٠میلیارد
ریال وام قرضالحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه ،در شادی شروع زندگی
 ٩٧هزار و  ٥٥٧عروس و داماد شریک شد.
همچنین  ٢٢هزار نفر از متقاضیان وام ازدواج در مرحله تکمیل پرونده
برای دریافت ایــن وام از بانک صادرات ایران هســتند کــه با تکمیل
مدارک ،پرداخت وام به آنها سرعت خواهد گرفت.
پرداخت وام قرضالحســنه ازدواج و تهیه جهیزیــه در بانک صادرات
ایران در ســالهای اخیر با جدیت دنبال میشــود به نحــوی که این
بانک از ابتدای ســال  ١٣٩٥تاکنون بیش از  ٢٤٣هزار میلیارد ریال وام
قرضالحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخته و تشکیل خانواده را برای
 ٧٣٤هزار نفر تسهیل کرده است.
بر اساس این گزارش ،بانک صادرات ایران در سال  ٩٥تعداد  ١٣٠هزار
فقره به ارزش  ١٢هزار میلیارد ریال ،در ســال  ٩٦بیــش از  ١٥٣هزار
فقره به ارزش  ١٦هزار میلیارد ریال ،در سال  ٩٧بالغ بر  ١١٦هزار فقره
به ارزش  ١٨هزار میلیارد ریال ،در ســال  ٩٨به میزان  ١١٣هزار فقره
به ارزش  ٣٥هزار میلیارد ریال ،ســال  ٩٩نزدیک به  ١٢٥هزار فقره به
ارزش  ٦٥هزار میلیارد ریال و در هشت ماه اول سال  ١٤٠٠بیش از ٩٧
هزار فقره وام قرض الحســنه ازدواج و تهیه جهیزیه به ارزش بالغ بر ٨٤
هزار میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.

تلفن و نمابر66459762 :
سازمان شهرستانها66973714 :
 - 66373678-66461770داخلی 3
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تلگرام و واتساپ 09027833627 :
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دبیر کانون سراسری انجمنهای انبوهسازان:

پرونده طرح ملی مسکن بسته شد

دکتر ابراهیمی خبر داد

آغاززندگیمشترک55هزارجوانایرانی
باتسهیالتقرضالحسنهبانکسپه

مدیرعامل بانک ســپه گفت 55 :هزار زوج
جوان ایرانی طی هفتماه نخســت ســال
جاری زندگی مشــترک خود را با تسهیالت
قرضالحسنه این بانک آغاز کردند.
به گزارش پایگاه اطالعرســانی بانک سپه،
دکتر آیتاله ابراهیمی مبلغ کل تسهیالت
پرداختی بانک ســپه در قالب قرضالحسنه
ازدواج طی هفتماه نخست سال  1400را  48هزار میلیارد ریال اعالم
کرد.
وی ضمن اشــاره به برنامههای حمایتی بانک ســپه از ازدواج جوانان و
همســویی با سیاســتهای اجتماعی و اقتصادی دولت ،تصریح کرد:
این بانک در برنامه جامع عملیاتی ســاالنه خود بــرای کمک به ازدواج
جوانان ،تسریع و تســهیل فرآیند پرداخت تســهیالت قرضالحسنه
ازدواج برای واجدان شرایط را در دستور کار دارد.
دکتر ابراهیمی از متقاضیان تســهیالت قرضالحسنه ازدواج خواست
با تکمیل مدارک خود بانک ســپه را در پرداخت سریعتر این تسهیالت
یاری کنند.
مدیرعامل بانک سپه حداکثر میزان تسهیالت پرداختی قرضالحسنه
ازدواج برای هر یک از زوجین را  700میلیــون ریال اعالم کرد و افزود:
کارمزد این تســهیالت چهار درصد و با بازپرداخت حداکثر  10ســال
( 120ماهه) با ضامن معتبر است.
وی یادآور شــد :زوجهای جوانی که تاریخ عقد آنها از اول فروردینماه
سال  1397به بعد در دفاتر ثبت شده است ،میتوانند با رعایت ضوابط و
مقررات برای دریافت تسهیالت قرضالحسنه از بانک سپه اقدام کنند.

اعتبارکارتهاینقدیبانکپاسارگادتمدیدشد

در راســتای رفاه حال مشــتریان و کاهش
مراجعــه حضوری به شــعبهها ،کارتهای
نقدی بانکپاسارگاد که تاریخ انقضای آنها
از ابتدا تا انتهای آذرماه ســال  1400است،
بهمدت یک سال تمدید شد.
به گــزارش روابطعمومی بانکپاســارگاد،
از ایــن پس مشــتریان هنگام اســتفاده از
ســال تاریخ انقضای کارت ،به جای
درگاههای پرداخت ،باید در بخش
ِ
عدد  ،00عدد  01را وارد کنند .همچنین مشــتریانی که از سامانههای
بانکداری مجازی یــا همراهبانک اســتفاده میکنند باید نســبت به
ویرایش اطالعات کارتهای خود بر این اساس اقدام فرمایند.
الزم به ذکر اســت هممیهنان عزیز میتوانند اکثر امور بانکی خود را با
بهرهمندی از انواع خدمات بانکداری الکترونیک بانکپاســارگاد انجام
داده و از مراجعه غیرضروری به شعبهها خودداری کنند .مرکز مشاوره
و اطالعرسانی بانکپاسارگاد به شماره تماس 82890و سامانۀ CRM
در سایت این بانک به آدرس  www.bpi.ir/crmآمادهی پاسخگویی
به سؤاالت مشتریان است.

بیشاز۲۱هزارنفرازبانکمهرایرانوام
ازدواجگرفتند

دکتر مرتضی اکبــری ،مدیرعامل بانک مهر ایران خبــر داد :از ابتدای
ســال جاری تا پایان آبان ماه ۲۱هزار و  ۶۸۴نفــر از بانک مهر ایران وام
ازدواج دریافت کردهاند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک مهر ایــران ،مدیرعامــل این بانک
همچنیــن گفت :ارزش تســهیالت پرداخت شــده بانک مهــر ایران
در حوزه ازدواج تا این برهه از ســال جاری به ۱۸هــزار و  ۴۳۲میلیارد
ریال میرســد.اکبری در همین رابطه افزود :بانک مهر ایران در ســال
 ۱۳۹۹نیز ۲۴هزار  ۶۸۰فقره وام ازدواج به ارزش بیش از ۱۲هزار و ۸۲۶
میلیارد ریال پرداخت کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد بانک مهر ایران توانســته باشــد سهم خود در
تسهیل ازدواج جوانان را بهخوبی ایفا کند.

ازشعببرترفروشبیمههایزندگی
قدردانیشد

در گردهمایی مدیران و روســای شــعب ،مدیرعامــل و اعضای هیات
مدیره بیمه البرز از شــعب برتر در فروش بیمه هــای زندگی قدردانی
کردند.به گزارش روابط عمومی بیمه البرز ،بر این اساس طی مراسمی
به کیومرث رزم گیر رئیس شعبه بوشهر ،ستار جمشیدی رئیس شعبه
بندر امام خمینی ،احمد علی فخیره رئیس شــعبه زاهدان ،محســن
شریفی رئیس شعبه یاسوج وسید مجتبی میر فضلی رئیس شعبه بندر
انزلی شــرکت بیمه البرزو همکاران و نمایندگان شــعب مذکور که در
فروش بیمه های زندگی حایز کسب رتبه اول تا پنجم شده بودند ،لوح
قدردانی و هدایایی اهدا شد.
این گزارش حاکی است ،درصد حق بیمه تولیدی بیمه های زندگی به
حق بیمه صادره کل ،درصد رشــد حق بیمه صادره بیمه های زندگی
از تاریــخ اول آبان  1399تا پایان مهر ســال جاری ،درصد مشــارکت
نمایندگان شــعبه ،درصد تحقق برنامه و حق بیمه صــادره بیمه های
زندگی شاخص های این رتبه بندی بودند.

بیمه
بیمهایرانهمکارجدیدبانکآیندهدرتعالی
اتحاداستراتژیکمالی

با امضای تفاهمنامه همکاری مشترک بانک آینده و شرکت بیمه ایران
توسط نادر خواجه حقوردی معاون امور شعب و بازاریابی بانک آینده و
اسماعیل داورپناه معاون توســعه و مدیریت منابع شرکت بیمه ایران،
زمینه ارائه خدمات متقابل بانکداری ،بیمهای و ایجاد همافزایی الزم و
پایهریزی یک اتحاد استراتژیک مالی و اعتباری بهمنظور ارزشآفرینی
برای مشــتریان ،ســهامداران ،کارکنان و مجموعه ذینفعان طرفین،
فراهم شد .پشتیبانی و توسعه نظام دریافت و پرداخت الکترونیکی بیمه
ایران در نقاط تعیین شده از ســوی شرکت و سطح سرویس توافق شده
( )SLAاز موضوعات این تفاهمنامه مشترک است.
اختصاص و افتتاح حســاب متمرکــز یکپارچه به تعــداد موردنیاز
و متناســب با نیاز پروژه ،توســعه خدمات از طریق ســایر کانالهای
ارتباطی الکترونیکی بهصورت تدریجی ،تامین و ارائه ســرویس سایر
درگاههای دریافت حــق بیمه از قبیل خدمات درون شــعبهای (نقد و
چک) ،موبایــل بانک ،خودپــرداز ( ،)ATMاینترنــت بانک (IPG)،
 USSDو ســایر درگاههای موردنیاز با حفظ یکپارچگی ،پنل کاربری
و وبسرویس مرتبط با اســتخراج گزارشهای واریز وجوه حق بیمه و
پرداخت الکترونیکی خســارتهای بیمه ایران با ســطوح کاربردی و
دسترسیهای مورد نظر شــرکت در چارچوب ضوابط بانکی ،از جمله
خدمات توافق شده در این تفاهمنامه است.
همچنین ،ارائه خدمات بانکی و شخصیســازی شــده در زمینههای
مختلف بانکی ،تامین ،نصب ،راهاندازی و پشتیبانی دستگاههای پایانه
فروش ،ارائه زیرساختهای الزم برای استقرار شرکتهای پرداختیار،
واریز وجوه حق بیمه پرداخت شده مشتریان به حسابهای بیمه ایران
در بانک ،ارائه آموزشهای الزم و اســتخراج و ارائــه گزارشهای مالی
مربوط به خدمات دریافت و پرداخت نیز از دیگر خدماتی است که ارائه
میشود.

پنلتخصصیشبکهفروشهمایشبیمه
وتوسعهبهریاستمدیرعاملبیمهرازی
برگزارمیشود

برهان محمــودی دبیــر کانون سراســری
انبوهسازان از دســتور رئیس جمهور به وزیر راه
و شهرســازی بــرای برگزاری نشســت با بخش
خصوصی در راســتای اجرای نهضت ملی مسکن
خبر داد.
فرشــید پورحاجت در خصوص هزینه احداث هر
متر مربع واحد مســکونی در نهضت ملی مسکن
اظهار کرد :قرار اســت بــه زودی انبوه ســازان
جلســهای با وزیر راه و شهرســازی برگزار کنند
تــا در آن در خصوص هزینه تمام شــده و فرمول
قیمت ساخت مسکن در طرح نهضت ملی مسکن
تصمیم گیری شود.
وی افزود :بایــد بــا وزارت راه و شهرســازی به
همگرایی دســت یابیم و اقدامات مــورد نظر دو
طرف میان سازندگان و وزارت خانه تشریح شود.
به هر رقمی که سازمان برنامه بدهد
پایبندیم
دبیر کانون سراســری انجمنهای انبوه ســازان
ادامــه داد :ارقام مــورد نظر معاونت مســکن و
ســاختمان وزارت راه و شهرســازی برای هزینه
احداث مســکن مربوط به طرح اقدام ملی مسکن
بود و از آنجایی که پرونده اقدام ملی بســته شده،
باید به ارقام جدیدی دست یابیم.
وی تأکید کرد :قیمت تمام شــده ساخت هر متر
مربع واحد مسکونی را ســازمان برنامه و بودجه

اعالم میکند و ما هم به آن پایبند هستیم.
 ۲دستور رئیس جمهور و معاون اول به
وزارت راه و شهرسازی
پورحاجــت درباره نامــه انبوه ســازان به حجت
االسالم رئیســی رئیس جمهوری اسالمی ایران
گفت :ماهیت ایــن نامه ،اعــام آمادگی بخش
خصوصی بــرای اجرای نهضت ملی مســکن بود
ضمن اینکه تقاضای برگزاری نشســتی با دولت
در این خصوص داشــتیم.وی تصریح کرد :در پی
ارســال این نامه به رئیس جمهور ،حجت االسالم
رئیسی پاسخ نامه ما را داد و طی دستوری به وزیر
راه و شهرســازی ،خواســتار برگزاری نشستی از
سوی وزارت راه با انبوه سازان شد.
این فعال صنعت ساخت و ساز تصریح کرد :محمد
مخبر معاون اول رئیس جمهور نیز دســتور داده
تــا نمایندهای از کانون سراســری انبوه ســازان
در جلسات شــورای عالی مســکن و نمایندگان
انجمنهای اســتانی انبوه ســازی در جلســات
شوراهای مسکن استانها حضور داشته باشد.
پروژههای جهش تولید مسکن ،طرحهای
پیچیدهای نیستند که نیاز به فناوری
خارجیها داشته باشد
وی درباره حضــور خارجیها در طــرح نهضت
ملی مســکن گفت :تا کنون حضور شرکتهای

انبوه ســازی خارجی در نهضت ملی مسکن چند
بار تأیید و تکذیب شده اســت .ما هنوز نمیدانیم
که آیا خارجیها برای اجــرای این پروژه به ایران
میآیند یا نــه و نهاد متولی اجــرای نهضت ملی
مسکن از حضور شــرکتهای خارجی ،به دنبال
چه چیزی است؟
پورحاجت افــزود :پروژههای معمول ذیل جهش
تولید مســکن از فنــاوری پیچیــدهای تبعیت
نمیکند که نیازند واردات فناوری ساخت باشیم؛
مگر اینکه بــرای بلندمرتبه ســازی بخواهیم از
فناوریهای پیشرفته استفاده کنیم.
وی تأکیــد کــرد :البتــه ما بــه عنــوان بخش
خصوصی فعال در صنعت ســاختمان ،از انتقال
تکنولوژیهای پیشــرفته ســاختمانی به کشور
استقبال میکنیم اما سازمان نظام مهندسی پس
از  ۲۰ســال از آغاز اجرای قانون نظام مهندســی
هنوز نتوانسته تأثیری در تغییر و تحول و ارتقای
صنعت ساختمان بگذارد.
فع ً
ال خبری از وام  ۳۶۰هزار میلیارد
تومانی نیست
دبیر کانون سراسری انبوه ســازان درباره اعطای
تســهیالت  ۳۶۰هزار میلیارد تومانی گفت :هنوز
ابالغیه بانک مرکزی به بانکهــا وارد فاز اجرایی
نشــده اســت ولی تا جایی که اطالع دارم برخی
بانکها در حال اجرای مقدمات آن هستند.

توسعه تعاون

نقش بانک توسعه تعاون در شکل گیری الگو ها و نمونه های موفق تعاونی ها
عضو هیئت مدیره بانک توســعه
تعاون کمک به شکل گیری الگو
های موفق تعاونی را از ماموریت
های این بانک عنوان نمود.
امیر هوشــنگ عصــار زاده عضو
هیئت مدیره بانک توسعه تعاون
در جلســه ارزیابــی و بررســی
عملکرد شعب اســتان گلستان
گفت :یکی از ماموریت های بانک
توســعه تعاون نقش آفرینی در
تقویــت و شــکلدهی الگوهای
موفق تعاونی است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی
مدیریت شعب اســتان گلستان،
عصــارزاده عضو هیــآت مدیره
بانک توســعه تعاون به ســابقه
دیرین تعاونی هــای صاحب نام
بخش کشاورزی در شکل سنتی
تا به شــکل مدرن امــروزی در
کشور اشاره کرد و گفت :فعالیت

کشاورزی و دامپروری
در اســتان گلســتان
بــه عنــوان مزیــت
اقتصادی مطرح است
و تعاونیهــای موفقی
حول ایــن فعالیتها
شــکل گرفتهاند و ارائه
خدمات مناسب توسعه ای به این
نمونه های موفق تعاونی و کمک
به تقویت تعاونیهای نوظهور  ،اثر
مطلوبی در اقتصاد منطقه دارد.
عصــارزاده کارنامه درخشــان
در تراز مالــی و ترازنامه ای را در
تداوم فالیت توسعه ای بانک مهم
ارزیابی نمــود و گفت :واحدهای
اجرایــی و اســتانها بــا تعامل
مناســب با ارکان برنامهریزی و
ارزیابی ســتاد بانک ،مسیری را
در پیش بگیرند تــا با بهره گیری
از محصــوالت و ســبد خدمات

عمومــی و تخصصــی
بانک ،تراز مالی استانها
و واحدهــا در وضــع
مســاعدی قرار داشته
باشد.
وی بــه رتبــه ی دوم
جمعیت روســتایی
اســتان گلســتان در ســطح
کشور اشاره نمود و گفت :بانک
توســعه تعاون به عنــوان یکی
از چهــار بانک عامــل در طرح
ملی اشــتغال پایدار روستایی
و عشــایری در ســطح کشور
زمینه ایجاد اشــتغال  52هزار
نفر از هموطنــان عزیز مناطق
روســتایی را فراهم نموده است
و با توجه به جمعیت روســتایی
اســتان ،اجرای طرح اشــتغال
پایدار روستایی اهمیت ویژه ای
در گلستان داشته است.

عصارزاده گفت:با بررسی عملکرد
تعاون طی سالهای
بانک توسعه
ِ
اخیر  ،نکته قابل توجه این اســت
که بانــک در عین برخــورداری
از یک ســاختار کارآمــد هم در
صورتهای مالی بــه نحو اصولی
عمل نموده اســت ،و نیز توفیق
یافته کارنامه ی خدمات توسعه
ای را همواره در مســیر رشــد و
تعالی قرار دهد.
عضــو هیــات مدیــره بانــک
توســعه تعــاون در بازدیــد از
شعب اســتان گلســتان جلب
اعتماد بــا بهرهمنــدی از اصول
مشتریمداری را مهم برشمرد و
افزود :صداقت ،شفافیت ،کیفیت
مناســب خدمات و سرعت کافی
از مهمترین مســائلی اســت که
همکاران شــعب باید توجه کافی
داشته باشند.

دکتر محمد رضا فرزین خبر داد

برنامهویژهبانکملیایرانبرایتامینمالیصنایعاستانخوزستان
خریدار مدیر عامل بانک ملی ایران در نخستین
ســفر اســتانی خود ضمن گرامیداشــت هفته
بسیج،با اشاره به جایگاه مهم این استان به عنوان
یکی از قطب های صنایع کشــور گفت:بانک ملی
ایران برنامه ویژه ای برای تامین مالی صنایع این
استان تدارک دیده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ملــی ایران دکتر
محمد رضا فرزین در ســفر به استان خوزستان و
بازدید از مجتمع های پتروشــیمی اروند،بوعلی
ســینا،بندر امــام خمینی(ره) و شــرکت فوالد
خوزستان که معاونان شعب ،اعتباری و بانکداری
شــرکتی،ارزی و بین الملل و مدیــران بانک در
استان خوزســتان وی را در این سفر همراهی می
کردند ،اعالم کرد :حمایت از تولیدکنندگان،مهم
ترین هدف واگذار شــده از ســوی دولت به نظام
بانکی اســت،از این رو بانک ملی ایران هم آماده
اســت تا برای تامیــن مالی طرح های توســعه

مجتمع های پتروشــیمی ،فوالد و ســایر صنایع
اقدام کند.وی افزود :با وجود  ۱۴۰شــعبه بانک
ملی ایران در استان خوزســتان جا دارد تا نقش
بانک در ارتباط بــا تولیدکنندگان این اســتان
تقویت شــود.دکتر فرزین با تاکیــد بر وضعیت
مطلوب منابع ارزی این بانک گفت  :بدلیل وجود
 ۳۰شــعبه در خارج از کشــور  ،بانک ملی ایران
پتانســیل باالیی برای توســعه خدمات ویژه به

صادرکنندگان و گشایش ال سی دارد.
وی اظهار کرد:دولت ســیزدهم همه توان خود را
برای حمایت از بخش تولید به کار گرفته است از
این رو نظام بانکی نیز با وجود مشکالتی که درگیر
آن است،همه تالش خود را برای تامین مالی مورد
نیاز به کار خواهد بســت تا با تقویت اشتغالزایی
اثرات این حمایت در زندگی مردم دیده شود.نگاه
من به حمایت از تولید جدی اســت و طرح های
کارآمدی از ســوی بانک ملی ایران در این باره به
اجرا گذاشته می شود.
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت:خوزســتان یک
استان اســتراتژیک اســت و بانک خدمت به این
استان و مردم شریف و صبور آن را وظیفه خود می
داند.وی در پایان تاکیــد کرد:حمایت از صنایعی
که در اشتغالزایی و ارزآوری موثرند به دلیل اثرات
آن در آســایش آحاد مردم ،با اهمیت بیشــتری
پیگیری می شود.

پنل تخصصی شــبکه فروش ،تحول کســب و کار و رونق اقتصادی به
ریاست مدیرعامل بیمه رازی همزمان با سالروز بیمه برگزار میشود.
به گزارش روابط عمومــی و امــور بینالملل بیمــه رازی ،همزمان با
سالروز بیمه ۱۳ -آذر ،در بیست و هشتمین همایش بیمه و توسعه پنل
تخصصی شبکه فروش ،تحول کســب و کار و رونق اقتصادی به ریاست
دکتر علی جباری -مدیرعامل بیمه رازی برگزار میشود.
این پنل تخصصی در روز شــنبه  ۱۳آذر به میزبانی دانشــگاه الزهرا با
محوریت «تحول دیجیتال در شــبکه فروش ،فرصتها و چالشها»،
«تحول دیجیتال و تاثیر آن بر مدیریت مشتری» و «بازاریابی دیجیتال
در صنعت بیمه و نقش آن در توسعه ضریب نفوذ» برگزار خواهد شد.
بر اســاس این گزارش ،این پنل در حالی به ریاســت دکتر علی جباری
برگزار میشود که در سالجاری در مدیریت بیمه رازی ،نماینده محوری
و توجه ویژه به مشتریان را جزء محورهای اصلی استراتژیهای شرکت
بیمه رازی قرار داده اســت و فعالیت این شــرکت حول محور رضایت
مشتری طراحی کرده است.

حضوربیمهسرمددرسیزدهمیننمایشگاه
بینالمللیبورس،بانک،بیمه

بیمه ســرمد در هشــتمین نمایشــگاه بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و
خصوصیسازی در جزیره کیش از  ۸لغایت  ۱۱آذرماه حضور موثر خواهد
داشــت .به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد ،ســیزدهمین نمایشگاه
معرفی فرصتهای ســرمایهگذاری کشــور و هشــتمین نمایشــگاه
بینالمللی بورس ،بانک ،بیمه و خصوصیسازی (کیش اینوکس )2021
از  8تا  11آذرماه  1400در جزیره کیش برگزار میشود.
بیمه سرمد نیز در کنار  150شــرکت داخلی و خارجی ،حضوری فعالی
در این نمایشــگاه خواهد داشــت و با حضور مدیران ارشد و کارشناسان
فنی ،محصــوالت و خدمات نوین خــود را به بازدیدکننــدگان معرفی
میکند .بیمه سرمد یکی از هشت شــرکت صنعت بیمه کشور است که
مجوز قبول اتکایــی را از بیمه مرکزی دریافت کرده و مشــتریان بزرگی
مانند بانک صادرات ایران ،کمیته امداد امام خمینی (ره) ،ســازمان فنی
و حرفهای ،صنایع شیر ایران ،نهاد کتابخانههای عمومی کشور دارد و به
این ســازمانها خدمات بیمهای ارائه میکند .این شرکت همچنین در
سالهای گذشــته تمرکز ویژهای بر جذب بیمههای مهندسی و انرژی
و همکاری یا مجموعههای بزرگ صنعتی کشــور داشــته است .سرمد
در حوزه اســتفاده از فناوری اطالعات برای ارائه خدمــات بیمهای نیز،
جزو سرآمدان شــرکتهای بیمه کشور اســت و کلیه خدمات بیمهای
مشــتریان را از طریق وب اپلیکیشــن ســرمد و مرکز تماس  24ساعته
 1516تسهیل کرده است .نمایشــگاه کیش اینوکس یکی از بزرگترین
رویدادهای اقتصادی کشور است که در طول ســالیان گذشته ،بیش از
 ۱۷۰۰شرکت داخلی و خارجی در آن حضور داشتهاند و بیش از  ۵۰هزار
نفر از کارشناسان و مسئوالن اقتصادی کشور در آن مشارکت کردهاند.

جشنوارههدیهزندگیپارسیانآغازشد

بیمه پارســیان در راســتای تکریم و رفاه حال بیمه گــزاران بیمه های
عمرانفرادی ،جشــنواره «هدیه زندگی پارســیان» را برای بیمه گزاران
بیمه نامه عمروسرمایه گذاری این شــرکت برگزار می کند.براساس این
گزارش در جشنواره هدیه زندگی پارســیان ،تمامی بیمه گزاران فعلی یا
جدید بیمه نامه عمروسرمایه گذاری این شرکت از تخفیفات و تسهیالت
ویژه طرح برخوردار می شوند .این جشــنواره از اول آذرماه به مدت سه ماه
برگزار می گردد.همچنین این جشنواره در دو ســطح تخفیفات عمومی
برای بیمه گزاران عمروسرمایه گذاری حایز شــرایط و تخفیفات ویژه به
بیمه گزاران جدید بیمه عمروسرمایه گذاری عرضه می گردد .از تسهیالت
ویژه این طرح که بــه بیمه گزاران جدید بیمه عمروســرمایه گذاری ارایه
شده ،بیمه نامه رایگان آتش سوزی مسکونی با ســرمایه 3میلیارد ريال و
ارایه تخفیفات متنوع به کلیه بیمه گزاران بیمه های عمروسرمایه گذاری
در سایر بیمه نامه ها می باشــد.عالقه مندان جهت اطالع از این جشنواره
و برخورداری از تسهیالت ارایه شــده می توانند با شعب و نمایندگی های
بیمه پارسیان در سراسر کشور تماس حاصل نمایند.

آگهی تحدید حدود اختصاصی

نظر به اینکه هیئت اختالف مستقر در ثبت گناوه مالکیت به تصرفات مفروزی و مالکانه خانم صغرا قیصری را
نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت  200مترمربع پالک  917/9461فرعی واقع در امامزاده گناوه بخش
 6بو شهر برابر رای شماره  140060324001002641مورخ  1400/06/24تایید نموده و آگهی موضوع ماده 3
و ماده  13آیین نامه قلنون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و قانون ثبت نیز
منتشر گردیده لذا آگهی تحدید حدود اختصاصی آن به استناد مادتین  14و  15قانون ثبت و تبصره ذی ماده 13
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی جهت قسمت مورد تصرف خانم صغرا
قیصری منتشر و به اطالع متصرف نامبرده و مجاورین و صاحبان حقوق ارتفاقی می رساند که عملیات تحدیدی
در صبح مورخ  1400/09/27در محل شروع به عمل آمده لذا بدینوسیله از متصرف نامبرده و مجاورین دعوت
می شود در وقت تعیین شده فوق در محل وقوع ملک حضور یابند واخواهی نسبت به حدود ارتفاعی برابر ماده 20
قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدیدی تا  30روز پذیرفته می شود معترضین نسبت به حدود و حقوق
ارتفاقی مکلفن مطابق تبصره ماده ی  86آئین نامه قانون ثبت و تبصره  2ماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده
معترضین ثبتی مصوب  73/03/25ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض کتبی به اداره ثبت دادخواست به
مراجع قضائی محل وقوع ملک تسلیم و تصدیق گواهی به جریان دعوی را به جهت ضبط در پرونده از دادگاه
مربوط به اخذ و به ثبت تسلیم نمایند واال حق آنان ساقط می شود.م الف 454
تاریخ انتشار1400/09/04 :
محمدچهابدار -رییس ثبت اسناد و امالک شهرستان گناوه

