
زیرمجموعه روسی گوگل درپی توقیف حساب بانکی 
این شرکت از سوی مقامات که انجام فعالیتهایش را 
غیرممکن کرده است، قصد دارد اعالم ورشکستگی 
کند. به گزارش ایسنا، گوگل ماه هاست در روسیه برای 
حذف محتوایی که از نظر مسکو غیرقانونی شمرده می 
شود و همچنین برای محدود کردن دسترسی بعضی از 
رسانه های روسی در یوتیوب، تحت فشار قرار دارد اما 
کرملین تاکنون از فیلتر کردن دسترسی به پلتفرمهای 

این شرکت خودداری کرده است.
ســخنگوی گوگل اعالم کرد اقدام مقامات روسی در 
توقیف حساب بانکی گوگل روسیه، فعالیت دفتر روسی 
ما شامل پرداخت حقوق به کارمندان و پرداخت پول 
تامین کنندگان و فروشندگان و عمل به تعهدات مالی 
را غیرممکن کرده است. گوگل روسیه از تصمیم برای 

اعالم ورشکستگی خبر داده است.
یک کانال تلویزیونی متعلق به یک بازرگان روسیه تحت 

تحریم، در آوریل اعالم کرد ضابطین یک میلیارد روبل 
)۱۵ میلیون دالر( پول گوگل را به دلیل کوتاهی این 
شرکت در احیای دسترسی به کانال یوتیوب این کانال، 
توقیف کرده اند اما برای نخستین بار است که این غول 
فناوری آمریکایی اعالم می کند حســاب بانکی این 

شرکت کال توقیف شده است.
گوگل تایید نکرد که آیا توقیف امــوال، باعث اعالم 
ورشکستگی در روسیه شده یا توقیفهای دیگری هم 
رخ داده است. پایگاه داده ســرویس ظابطین فدرال 
روسیه، دو توقیف از اواسط مارس و همچنین جریمه و 
هزینه های دیگر را نشان می دهد. این سرویس تایید 

کرد اموال و داراییهای گوگل را توقیف کرده است.
گوگل که بخش وسیعی از فعالیتهای تجاری خود در 
روسیه را پس از حمله مسکو به اوکراین، متوقف کرد، 
سرویسهای رایگان این شــرکت شامل جست و جو، 
یوتیوب، جی میل، نقشه، اندروید و پلی را همچنان 

برای کاربران روسی قابل دسترس نگه داشته است. 
روسیه اعالم کرد با وجود تهدیدهای مکرر و جریمه ها، 
قصد ندارد یوتیوب گوگل را فیلتر کند و چنین اقدامی 
باعث می شود کاربران روسی لطمه ببینند و بنابراین 

باید از آن اجتناب شود.
مدیرعامل شرکت روس تلکام روز چهارشنبه اعالم 
کرد فعالیت گوگل در این کشور شامل سرورهایش، 

به شکل عادی در جریان است.
روسیه در دسامبر گوگل را به دلیل کوتاهی در حذف 
محتوای غیرقانونی ۷.۲ میلیارد روبل جریمه کرد. این 
جریمه برای نخستین بار بر مبنای درآمد این شرکت 
بود و ۵۰۶ میلیون روبل هزینه اعمال جریمه هم به 

آن اضافه شد.
بر اســاس گزارش رویترز، درآمد زیرمجموعه روسی 
گوگل در ســال میالدی گذشــت ۱۳۴.۳ میلیارد 

روبل بود.

در ادامه برگزاری ۳۶ نوبت حراج اوراق مالی اسالمی 
دولتی در سال گذشته، اولین مرحله حراج اوراق 
مزبور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 

۱۴۰۱ و روز سه شنبه ۳ خردادماه برگزار می شود.
به گزارش ایســنا، بانک مرکزی اعالم کرد که در 
راستای عرضه تدریجی هفتگی »اوراق مالی اسالمی 

دولتی« توســط وزارت امور اقتصــادی و دارایی 
)دولت(، مرحلــه اول حراج اوراق مزبور در ســال 
۱۴۰۱ برای فروش اوراق مزبور به بانک ها، موسسات 
اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند )۲۱( 
ماده )۱( قانون بازار اوراق بهــادار ج. ا. ایران نظیر 
صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین 

سرمایه در روز سه شنبه ۳ خردادماه ۱۴۰۱ توسط 
وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود.

الزم به ذکر اســت، بانک مرکــزی در حراج های 
مزبور خدمات کارگزاری مورد نیاز را به وزارت امور 
اقتصادی و دارایی و بانک ها و موسســات اعتباری 

غیربانکی ارائه می دهد.

اقتصاد ژاپن تحت تاثیــر محدودیت های کووید-۱۹ و 
افزایش قیمت کاالها برای اولین بار در سه ماه نخست 
سال ۲۰۲۲ کوچک شــد. به گزارش ایسنا، داده های 
منتشر شده به ترس از رکود تورمی دامن زد )ترکیبی از 
رشد ضعیف و تورم فزاینده(  زیرا سومین اقتصاد بزرگ 
جهان با نرخ ساالنه ۱.۰ درصد در ژانویه تا مارس نسبت به 

سه ماهه قبل منقبض شد.
ارقام تولید ناخالص داخلی )GDP( انقباض آهسته تری 
نســبت به ۱.۸ درصد مورد انتظار اقتصاددانان را نشان 
می دهد. داده های دفتر کابینه نشــان داد که در مقابل 
پیش بینی بازار برای کاهــش ۰.۴ درصدی، این رقم به 
کاهش ۰.۲ درصدی تولید ناخالص داخلی ســه ماهه 

تبدیل شد. این داده ها ممکن است فومیو کیشیدا، نخست 
وزیر را تحت فشار بگذارد تا با انتخابات مجلس نمایندگان 
در ۱۰ جــوالی و پس از جمــع آوری ۲.۷ تریلیون ین 
)۲۰.۸۶ میلیارد دالر( در بودجــه اضافی محرک های 

بیشتری ارائه کند.
هیروشی شیرایشــی، اقتصاددان ارشــد ژاپنی گفت: 
»اقتصاد در سه ماهه آینده به رشد بازخواهد گشت اما 
بهبود چشمگیری نخواهد داشــت و با نزدیک شدن به 

انتخابات، احتمال هزینه های بیشتر باز خواهد شد.«
وی افزود: قرنطینه در چین و افزایش نرخ بهره آمریکا 
همچنین بحران اوکراین می تواند بر تقاضای خارجی 
تاثیر بگذارد. کاهش درآمد واقعی خانوارها و شرکت ها 

به دلیل بدتر شدن شــرایط تجارت ممکن است بهبود 
تقاضای داخلی را با مشکل مواجه کند.

داده ها نشان داد مصرف خصوصی که بیش از نیمی از 
اقتصاد را تشکیل می دهد، در مقابل کاهش ۰.۵ درصدی 

مورد انتظار اقتصاددانان، اندکی کاهش یافت.
بسیاری از تحلیلگران انتظار دارند که اقتصاد ژاپن در سه 
ماهه های آینده به کمک کاهش محدودیت های ویروس 

کرونا بهبود یابد.
کازوما مائدا، تحلیلگر بارکلیز گفت: »محدودیت های 
عرضه می تواند همچنان بر فعالیت های تولید و صادرات 
تاثیر بگذارد اما ما انتظار داریم با بهبود مصرف خدمات، به 

رشد مثبت تولید ناخالص داخلی بازگردیم.«

اعالم ورشکستگی گوگل روسیه

زمان اولین حراج اوراق دولت در ۱۴۰۱ اعالم شد

رشد اقتصادی سومین اقتصاد جهان برای اولین بار کاهش یافت
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وزیر نفت:

قائم مقام وزیر صمت خبر داد

بیش از ۸۰ درصد 
درآمدهای نفتی به صورت 

ارزی وصول می شود

ورود گسترده 
ایران و کوبا 

به بازارهای یکدیگر
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سرمقاله

بیراهه ساماندهی 
دستوری بازار اجاره

سال گذشته اجاره بها روند 
صعودی داشــت و بیش از 
۵۰ درصد رشــد کرد. این 
وضعیت در حالی اتفاق افتاد 
که ساخت و ساز کاهش داشته است و قیمت مسکن 
نسبت به وضعیت نرخ تورم افزایش نداشته است. اگر 
در وضعیت ساخت و ساز و معامالت تغییری ایجاد 
نشود، شرایط اجاره مسکن در سال جاری با توجه به 
وضعیت موجود همانند سال گذشته برای خانوار ها 
پرهزینه و بحرانی خواهد بود. پرداخت تسهیالت، 
تعیین ســقف اجاره بها و اقدامات این چنینی به 
نوعی یک ُمسکن است اما برای چاره جویی در این 

خصوص چرا راه...

  حسن محتشم، کارشناس 
مسکن

متن کامل  د ر صفحه 4
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هفت خوان
 ایجاد شغل

سهم ۱۷درصدی  
مناطق آزاد  و  ویژه 

در سرمایه گذاری خارجی

سقف افزایش اجاره بها در تهران حداکثر 25 درصد تعیین شد

کنترل  دستوری  بازار  اجاره
صفحه4
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گرانی مواد  اولیه  تولید
تولیدکنندگان   همچنان   با   مشکل   نقدینگی   و    تامین   مالی   مواجه   هستند 

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: یک میلیون فرصت شغلی در سال ۱۴۰۱ ایجاد 
می شود. علی حسین رعیتی فرد گفت: در سالی که به 
نام تولید و اشتغال نامگذاری شده تالش بر این است 
که زمینه رونق تولید و اشتغال در کشور ایجاد شود و 
صدور مجوز کسب و کار و تسهیل آن از جمله اقدامات 
اساسی و بنیادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
حال انجام است.  وی افزود: صدور مجوز برای مشاغل 
خانگی تسهیل شده تا کسانی که متقاضی هستند 
بتوانند به راحتی مجوز بگیرند، همچنین در حال 
حاضر زمان صدور مجوز یک روز بیشتر زمان نخواهد 
برد. رعیتی فرد تصریح کرد: بوروکراســی و فرآیند 
اداری تولیدکنندگان را آزار می داد اما در حوزه وزارت 

مردم این موانع به حداقل...

دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم 
کرد که با پیگیری های حقوقی صورت گرفته، حدود 
۱۰.۸ میلیون متر مربع بــه ارزش ۸۳ هزار میلیارد 
تومــان از اراضی مناطــق آزاد در معامالت صورت 
گرفته، آزاد و به آن برگشته است. به گزارش ایسنا،  
)پنج شنبه( همزمان با افتتاح ۸۲ طرح در مناطق آزاد 
و ویژه اقتصادی، سعید محمد اولین نشست خبری 
خود در شــورایعالی مناطــق آزاد و ویژه اقتصادی 
برگزار کرد. مشاور رئیس جمهور در اظهاراتش به 
وضعیت معامالت در مناطق آزاد اشاره و گفت که 
در سنوات گذشته معامالت زیادی شکل گرفته که 

در ابهام قرار...



اقتصاد2

 نگرانی از افزایش بیکاری در مشاغل 
خدماتی و خانگی به دلیل گرانی 

دبیر اجرایی خانه کارگر شهرســتان ری گفت: 
افزایش نرخ ارز، عدم تامین نقدینگی ریالی مورد 
نیاز، گرانی مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و 
رکود بازار از عوامل اصلی نابسامانی در بازار کسب 
و کار به شــمار می روند و این شرایط روند تعدیل 

نیروی انسانی را سرعت بخشیده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علی ترکاشوند با اشاره 
به تشدید مشکالت اقتصادی واحدهای خدماتی 
به دنبال گرانی های اخیر، پیش بینی کرد با گران 
شــدن مواد اولیه محصــوالت غذایی همچون 
شکر؛ روغن، مرغ، برنج و تخم مرغ که مواد اولیه 
تولیدات برخی صنوف خدماتی و خانگی همانند 
شیرینی پزی ها و رستوران ها هستند، ادامه فعالیت 
برای آنها مقرون به صرفه نباشد و در نتیجه کارگران 
شاغل در این واحد ها، اولین قربانیان این بحران 
برای کاهش هزینه های جاری تولید خواهند بود. 
در عین حال برخی مشاغل خانگی که در این حوزه 

فعالیت می کنند امکان ادامه را از دست می دهند.
این فعال کارگری گفت: افزایش نــرخ ارز، عدم 
تامین نقدینگی ریالی مورد نیاز، گرانی مواد اولیه، 
کاهش قدرت خرید مردم و رکــود بازار از عوامل 
اصلی نابســامانی در بازار کســب و کار به شمار 
می روند و این شرایط روند تعدیل نیروی انسانی را 

سرعت بخشیده است.
وی گفت: برخی از کارفرمایان معتقدند مشکالت 
مقطعی بوده و برطرف خواهد شد، بنابراین چند 
هفته ای منتظر مانده و دســت بــه تعدیل نیرو 
نمی زنند اما اگر نابسامانی  برای بخش تولید ادامه 
یابد، برخی از ایــن واحدهد مجبور به تعطیلی یا 

کاهش نیرو هستند.

خبر

نایب رئیــس کمیســیون 
توســعه پایدار اتــاق ایران 
می گویــد در حــذف ارز 
ترجیحی برای ســه چالش 
یعنــی  تولیدکننــدگان 
افزایش قیمت نهاده ها، افزایــش هزینه ثابت متاثر 
از کاهش اجباری سطح تولید و کاهش تقاضا، تدبیر 

نشده است.
نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران گفت: 
باید مکانیزم های تامین مالی از طریق بانک ها دست 
کم برای دوره ای تســهیل شــود تا تولیدکنندگان 
بتوانند برای مواجهه با حــذف ارز ترجیحی، منابع 

مالی مورد نیاز خود را تامین کنند.
حسن فروزان فرد در گفت وگو با »اتاق ایران آنالین« 
بیان کرد: حذف ارز ترجیحی از زوایای مختلف آثاری 
بر تولیدکنندگان دارد. هرچقدر آثار این حذف بر توان 
خرید خانوار و دهک های جمعیتی مورد توجه قرار 
گرفته اما متاسفانه از منظر عرضه و تولیدکنندگان به 

اثرات حذف ارز ترجیحی توجه نشده است.
او با اشــاره به اثــرات حــذف ارز ترجیحــی برای 
تولیدکنندگان گفت: اثــر اول این اقــدام افزایش 
چشــم گیر قیمــت نهاده هــای ورودی بــرای 
تولیدکنندگان اصلی استفاده کننده از این نهاده ها از 
جمله تولیدکنندگان ماکارونی، شیرینی و شکالت، 
دام و طیور و ... اســت. این  تولیدکنندگان با تغییر 
قیمت اساسی در نهاده هایی مانند گندم، آرد، شکر، 
روغن خام، کنجاله و ... مواجه می شوند که معموال در 

حجم باال استفاده می شوند.
فروزان فرد افزود: در این شــرایط تولیدکننده بدون 
اینکه به منابع جدید مالی دســت پیدا کرده باشــد 
برای ادامه فعالیت در همان سطح فعلی ۴ تا ۶ برابر 
با مواد اولیه گران تری مواجه اســت. اما در این طرح 
محل تامین نقدینگی کــه تولیدکننده بدون توقف 
در تولید و بدون افزایش چشمگ یر هزینه ها بتواند 
به ادامه تولید بپردازد مشــخص نیست. آیا وضعیت 

تولیدکننــدگان در طول این چندســال با توجه به 
تورم های سنگین و محدودیت تغییرات قیمتی که 
از سوی دولت بر آن ها اعمال شده در سطحی است 
که امکان تجهیز منابع برای تهیــه خوراک ورودی 

تولیدی های خود داشته باشند؟
او با بیان اینکه در اغلب مــوارد تولیدکنندگان توان 
تامین این منابع را ندارند به دالیل این موضوع اشاره 
کرده و گفت: به هرحال تولیدکنندگان یک قسمت از 
فعالیت های فعلی خود را با تامین مالی انجام می دهند 
و برخی سقف تامین مالی خود را استفاده می کنند 
و امکان و اجازه افزودن به آن را ندارند و برخی برای 
افزودن، پشــتوانه های الزم و وثایق الزم را ندارند و 
برخی توان پرداخت بهره بیــش از این را ندارند. در 
نهایت تامین مالی برای ســمت عرضه در لحظه ای 
که قرار اســت قیمت های ورودی آن چند برابر شود 
و موضوعی جدی و حیاتی و تاثیرگذار بر بقا اســت، 

بدون تدبیر رها شده است.
فروزان فرد بــا تاکید بر این که حمایت ها متناســب 
با واقعیتی نیســت که تولیدکننــدگان با آن مواجه 

هســتند افزود: نتیجه این امر می تواند تصمیم های 
محدودکننده از ســوی تولیدکننــدگان به ویژه در 
بنگاه هــای کوچک و متوســط باشــد. یعنی چون 
نمی توانند کار را پیش ببرند مجبور خواهند شــد به 
دلیل محدودیت منابع ســطح تولیدشان را کاهش 

بدهند.
او ادامه داد: کاهش ســطح تولید در شرایط کنونی 
اغلب زمینــه افزایش قیمــت تمام شــده را برای 
تولیدکننده فراهم می کند. چرا که کاهش ســطح 
تولید زمینه افزایش نســبی هزینه های ثابت بر هر 
واحد تولید می شود. اگر مجموعه ای که روزانه هزار 
واحد از یک کاال را تولید می کــرده بخواهد به دلیل 
محدودیت مالی ۵۰۰ واحد تولید کند هزینه ثابت به 

ازای هر واحد از محصول دوبرابر شده است.
نایب رئیس کمیسیون توسعه پایدار اتاق ایران تاکید 
کرد: به این ترتیب یک فشــار دوبــاره در مکانیزم 
قیمت گذاری برای تولید کننده ایجاد می شــود که 
با توجه به محدودیتی که دولت برای قیمت گذاری 
تعیین کرده این شــرکت در فشــار بیشــتر برای 

قیمت گذاری قــرار می گیرد. به ایــن دلیل که این 
قیمت ها متناسب با ایجاد کاهش بهره وری و کاهش 
منفعت لحاظ نشده و گرفتاری تولیدکننده در قیمت 

گذاری دیده نشده است.
فروزان فرد بیان کرد: بنابراین دو مرحله فشار از سمت 
عرضه به تولیدکنندگان ضربــه می زند. در کنار این 
خواه یا ناخواه با توجه بــه افزایش عمومی قیمت ها 
و فشارهای تورمی که به فضای کسب وکار و زندگی 
مردم موارد می شود دســت کم در کوتاه مدت باید 
احتمال کاهش مصرف را هم ببینیم. کاهش مصرف 
یعنی زمینــه کاهش قیمت بــازاری محصوالت. به 
عالوه کاهش مصرف زمینه کاهــش تقاضا و پایین 
آمدن میزان عرضه را فراهم می کند که باز هم فشار 

آن بر تولیدکننده خواهد بود.
او ادامه داد: بنابراین در این زمینه تولیدکننده از چند 
وجه دچار گرفتاری اســت. وقتی برای این موضوع 
برنامه ریزی می شــد باید نظرات و آســیب هایی که 

متوجه تولیدکنندگان بود دیده می شد.
فروزان فرد بر همین اســاس پیشــنهاد کــرد: باید 
مکانیزم های تامین مالی از طریق بانک ها دست کم 
برای دوره ای تسهیل شود تا تولیدکنندگان بتوانند 
برای مواجهه با این وضعیت منابع مالی مورد نیاز خود 

را تامین کنند.
او افــزود: در مواردی کــه دولت تامین مــاده اولیه 
را انجام می دهد ایــن تغییر قیمت را به رســمیت 
بشناسد و اگر عالقه مند است که تولید کاهش پیدا 
نکند باید تســهیالتی برای پرداخت در گام های اول 
بــرای تولیدکنندگان قائل شــود. همچنین باید در 
مورد جبران توان خریــد و مصرف مصرف کنندگان 
تصمیمات درســت و پایدار اتخاذ شــود تا از محل 
کاهش تقاضا گرفتاری بیشــتر برای تولیدکنندگان 

ایجاد نشود.
فروزان فرد در پایان تاکید کرد: گام های عملیاتی در 
این زمینه باید با همراهی صاحبان حرف و مشاغل و 
فعاالن اقتصادی در عرصه تولید گرفته شود. استفاده 
از نظرات آنها به موقع خود می تواند تصمیمات بهتر و 

کم هزینه تری گرفته شود.

تولیدکنندگان همچنان با مشکل نقدینگی و  تامین مالی مواجه هستند 

گرانی مواد اولیه تولید

وزیر نفت:
بیش از ۸۰ درصد درآمدهای نفتی 

به صورت ارزی وصول می شود
وزیر نفت با تبیین مهمتریــن اقدام های وزارت 
نفت در دولت سیزدهم و با مثبت ارزیابی کردن 
فروش نفت عنوان کرد: بیش از ۸۰ درصد از پول 
نفت صادر شده به خارج از کشور به صورت ارزی 
و مابقی به صورت تهاتر با دارو و کاالی اساســی 

انجام می شود.
به گزارش ایســنا، جواد اوجــی در گفت وگویی 
تلویزیونی با بیان اینکه نمایشگاه بین المللی نفت، 
گاز، پاالیش و پتروشــیمی یکــی از معتبرترین 
نمایشــگاه های نفت و گاز در جهان است، گفت: 
در این نمایشگاه بیش از هزار و ۲۰۰ شرکت معتبر 
داخلی و خارجی حضور داشتند و در طول برگزاری 
این نمایشگاه مقام های بلند پایه کشورمان همچون 
رئیس جمهوری، رئیس قوه مقننه و نمایندگان 
مجلس شورای اسالمی و بسیاری از فعاالن عرصه 
بین المللی از دستاوردهای عرضه شده در نمایشگاه 

بازدید کردند.
وی با بیان اینکه یک ســالن مجزا برای حضور 
شــرکت های دانش بنیان در بیست وششمین 
نمایشــگاه بین المللــی نفــت، گاز، پاالیش و 
پتروشیمی اختصاص داده شد و تا حد امکان از 
آنها حمایت های الزم صــورت گرفت؛ به عنوان 
مثال هزینه غرفه های آنها رایگان محاسبه شد، 
تصریح کــرد: در این بخش از نمایشــگاه های 
شرکت های خوبی در بخش های مختلف همچون 
بهینه سازی مصرف ســوخت، افزایش بازدهی 
چاه های نفت و تأمیــن کاالهای وارداتی حضور 
داشــتند که نظر هر بازدیدکننده ای را به خود 

جلب می کرد.
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دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اعالم کرد 
که با پیگیری های حقوقی صورت گرفته، حدود ۱۰.۸ 
میلیون متر مربع به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان از 
اراضی مناطق آزاد در معامالت صورت گرفته، آزاد و 
به آن برگشته اســت. به گزارش ایسنا،  )پنج شنبه( 
همزمان بــا افتتاح ۸۲ طرح در مناطــق آزاد و ویژه 
اقتصادی، سعید محمد اولین نشست خبری خود در 

شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برگزار کرد.

۱۰.۸ میلیون متر مربع زمین برگشت خورد
مشــاور رئیس جمهور در اظهاراتــش به وضعیت 
معامالت در مناطق آزاد اشاره و گفت که در سنوات 
گذشته معامالت زیادی شکل گرفته که در ابهام قرار 
داشت از این جهت بررسی های حقوقی جهت رفع 
ابهام از این پرونده ها در دستور کار قرار گرفت. به گفته 
وی از شهریور سال گذشته تا کنون ۱۰ میلیون و ۸۰۰ 
هزار متر به ارزش ۸۳ هزار میلیارد تومان که نزدیک به 
رقم بودجه عمرانی کشور است با روش های حقوقی 
و قضایی به نفع مناطق آزاد برگشته است و در سال 

جاری رقمی بیشتر خواهد شد.

هفت منطقه آزاد در حال ورود است
مشاور رئیس جمهور  با اشــاره به سرمایه گذاری ۶.۱ 
هزار میلیاردی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه 
اقتصادی در قالب ۸۲ طــرح گفت که این طرح ها در 
پنج منطقه آزاد تجاری و صنعتی و هفت منطقه ویژه 
اقتصادی توسط رئیس جمهور افتتاح شد. به گفته وی 
مقرر شده هر فصل تعداد زیادی پروژه در مناطق آزاد 
تجاری و صنعتی و ویژه به بهره برداری برســد که در 
راستای رونق تولید و ایجاد اشتغال خواهد بود. دبیر 
شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با اشاره هشت 
منطقه آزاد فعال گفت که هفت منطقه دیگر نیز مصوب 

شده که راه اندازی آن در دســتور کار قرار دارد و در 
دوره زمانی کوتاهی به ظرفیت قابل توجهی برسد. وی 
گفت که در حال حاضر ۳۳ منطقه ویژه اقتصادی فعال 
هســتند که مجوز راه اندازی۴۶ منطقه دیگر مصوب 

شده و به دنبال دستگاه مسئول برای آنها هستیم.

۱7 درصد ســرمایه گذاری خارجی در 
مناطق آزاد و ویژه

سعید محمد در ادامه به وضعیت سرمایه گذاری در 
مناطق در سال ۱۴۰۰ نیز اشــاره و توضیح داد: در 
ســرمایه گذاری داخلی، ۳۶ هزار میلیارد تومان در 
مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ۶۴ هزار میلیارد در 
مناطق ویژه اقتصادی ســرمایه گذاری شده که در 
مجموع به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد سرمایه گذاری 
داخلی می رسد. وی در مورد سرمایه گذاری خارجی 
نیز گفت که ۱۴۸  میلیون دالر در مناطق آزاد تجاری 
و صنعتی و ۱۵ میلیون دالر در مناطق ویژه سرمایه 
گذاری شــده که در مجموع بــه ۱۶۳ میلیون دالر 
رسیده است. به گفته مشاور رئیس جمهور، سرمایه 
گذاری خارجی در مناطق آزاد و ویژه ۱۷ درصد کل 
سرمایه گذاری خارجی کشور در سال ۱۴۰۰  است.    

به مناطق آزاد حمله می کنند ولی تراز 
مثبت است

سعید محمد در ادامه از وضعیت تجارت در مناطق آزاد 
و ویژه نیز خبر داد و گفت که بسیار به مناطق حمله 
کرده و می گویند محل واردات شده است در حالی که 
گزارش ها نشان می دهد در سال گذشته تراز تجاری 

مناطق آزاد و ویژه مثبت ۱۱ میلیارد دالر بوده است.
وی افزود: باید توجه داشت که اگر رقم واردات مناطق 
باال است بخش زیادی به واردات سرزمین اصلی که از 

کانال مناطق آزاد انجام می شود برمی گردد.

قائم مقام وزیر صمت در امــور بازرگانی گفت: مقدمات 
ارتباطات گسترده میان ایران و کوبا در حال فراهم شدن 
است و دو کشور توافق کردند بازارهای خود را در اختیار 
یکدیگر قرار دهند. به گــزارش وزارت صنعت، معدن و 
تجارت، محمد صادق مفتح ادامه داد: حوزه بهداشت، 
انتقال دانــش دارو و همکاری در زمینه ســاخت انواع 
واکسن و دارو و همچنین کشاورزی و انتقال تجربیات در 
این حوزه و توسعه مبادالت بین المللی و روابط خارجی از 

زمینه های همکاری میان دو کشور است.
وی افزود: برای توسعه روابط اقتصادی و همچنین روابط 
صنعتی و کشاورزی، نقشه راه همکاری های دو جانبه 

تدوین خواهد شد.
قائم مقام وزیر صمت ر امور بازرگانی درباره نقش آفرینی 

بخش خصوصی، توضیح داد: از سمت ایران، اهتمام دولت 
بر این است که بخش خصوصی به خدمت گرفته شود و 

دولت و ارگان های دولتی تنها زمینه ساز باشند.
مفتح با بیان این که اولویت کار ما این اســت که تمام 
همکاری ها از، سوی بخش خصوصی انجام شود، ادامه 
داد: تأکید وزارت صمت انجام همکاری ها با تکیه بر بخش 
خصوصی است، بنابراین نقش دولت حداقلی و حمایتی 

بوده و قسمت اجرایی کار با بخش خصوصی خواهد بود.
وی با بیان این که ما و کوبا در زمینه همکاری ها و تبادالت 
اقتصادی وجوه مشــترک فراوانی داریم، گفت: کوبا در 
زمینه بهداشت و داروســازی یکی از کشورهای پیشرو 
در دنیا است و صنایع دارویی کوبا به ویژه واکسیناسیون 

پیشرفت بسیار خوبی داشته است.

سعید محمد خبر داد

سهم ۱۷درصدی  مناطق آزاد  و  ویژه در سرمایه گذاری خارجی

قائم مقام وزیر صمت خبر داد

ورود گسترده ایران و کوبا به بازارهای یکدیگر

گروه اقتصاد
News kasbokar@gmail.com

آگهي مناقصه عمومي دو مرحله ای با ارزیابی کیفی
شرکت  توزیع  نیروي  برق استان گلستان در نظر دارد بر اساس استانداردهاي وزارت نیرو ملي یا بین المللي از فروشندگان و تولیدکنندگان داخلي که داراي تاییدیه از شرکت توانیر یا شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان 

مي باشند از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مناقصه عمومي )دو مرحله اي( )با ارزیابی کیفی( خرید از محل اعتبارات داخلی  بشرح ذیل انجام دهد:

مبلغ ضمانت شرکت در مناقصه )به ریال(شماره مناقصهمحل بودجه داخلیشـــرح کاالردیف

۲/۱۴۰۱۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰-۲۰اصالح و بهینه شهریتجدید مرحله اول خرید تعداد ۱9۲ دستگاه انواع تابلوی عمومی توزیع فشارضعیف۱

۲/۱۴۰۱۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰-۲۱اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی ۲۰ کیلوولت۲

۲/۱۴۰۱۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰-۲۳اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید انواع یرآق آالت کابل خودنگهدار ۳

۲/۱۴۰۱۴۲9,۰۰۰,۰۰۰-۲۴اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید یرآق آالت هادی روکش دار )کابل خودنگهدار( ۴

۲/۱۴۰۱۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰-۳۰توسعه فیدر گمیشان و گرگانتجدید مرحله اول خرید مقدار ۳۰۰۰ متر کابل ۲۰ کیلوولت زره دار ۱*۵۱۸۵

۲/۱۴۰۱۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰-۵۴اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید انواع مقره سوزنی و بشقابی ۲۰ کیلوولت۶

۲/۱۴۰۱۱,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰-۵۷اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید انواع کلید اتوماتیک در نمرات مختلف۷

۲/۱۴۰۱۶۸۴,۰۰۰,۰۰۰-۵۸اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید انواع کلید فیوزگردان سه پل دارای دسته معمولی در نمرات مختلف۸

۲/۱۴۰۱۱۷۶,۰۰۰,۰۰۰-۶۰اصالح و بهینه شهری و روستاییتجدید مرحله اول خرید تعداد ۱۰۰۰ عدد اسپیسر کامپوزیتی بین فازی ۲۰ کیلوولت 9

تجدید مرحله اول خریدتعداد ۵۸۰۰ عدد کانکتــور ارتباط یک طرف دندانه دارجهت ۱۰
۲/۱۴۰۱۱۵۲,۰۰۰,۰۰۰-۶۱اصالح و بهینه شهری و روستاییارتباط هادی روکش دار آلومینیومی به آلومینیومی به همراه کاور

۲/۱۴۰۱۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰-۶۳توسعه روستایی دیماه ۱۴۰۰تجدید مرحله اول خرید مقدار ۵۵۰۰ متر کابل خودنگهدار فشارضعیف آلومینیوم ۷۰*۳ ۱۱

۲/۱۴۰۱۳۱9,۰۰۰,۰۰۰-۶۵اصالح شبکه سرقتیتجدید مرحله اول خرید انواع یراق کابل خودنگهدار۱۲

۲/۱۴۰۱۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰-۷۵توسعه شهری آبان )۷۰۲۴۶(خرید تعداد ۴۳ دستگاه انواع تابلوي عمومي توزیع فشارضعیف۱۳

۱۴NYY از نوع pvc ۲/۱۴۰۱۱9۸,۰۰۰,۰۰۰-۷۶توسعه شهری آبان )۷۰۲۴۶( خرید انواع کابل مسي تک رشته با عایق و روکش
۱- فروش اسناد مناقصه:

       متقاضیان مي توانند در صورت تمایل نسبت به واریز وجه از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال بابت هر مناقصه بحساب فراگیر ۳۱۳۶۰۳۸۱۴۰ نزد بانک تجارت شعبه ولیعصر گرگان بنام شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان ، جهت دریافت اسناد 
مناقصه از تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۲ لغایت ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ به سایت سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مراجعه نمایند.

۲- نحوه برگزاری و محل تحویل پاکت الف مهلت و زمان بازگشایي پیشنهادات:
 کلیه مراحل برگزاری مناقصه  از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس  www.setadiran.ir انجام خواهد شد و تحویل پاکت الف مهر و موم شده به آدرس گرگان، خیابان ولي عصر عدالت 
۲۳ طبقه اول دبیرخانه شرکت توزیع گلستان و مهلت آن تا ساعت ۱۱روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ و زمان بازگشایي پاکات شرکتهایی که حداقل امتیاز ارزیابی کیفی را کسب نموده اند ، در ساعت ۱۰ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ در دفتر امور تدارکات و قراردادها شرکت 

توزیع نیروی برق استان گلستان مي باشد.
2-۱- اسناد ارزیابی کیفی و مستندات مربوط به آن از طریق سامانه ارسال گردد.  

۲- ۲-  ارائه اسناد ارزیابی کیفی به همراه اسناد مناقصه ) الف ، ب و ج ( در یک لفاف کلی به منزله عدم ارائه اسناد ارزیابی کیفی تلقی خواهد شد.
۳- مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به میزان مندرج در جدول فوق، به نفع کارفرما مطابق فرم ارائه شده در اسناد مناقصه که به مدت سه ماه از تاریخ افتتاح پاکات معتبر بوده و قابل تمدید تا به مدت سه ماه دیگر باشد باید به یکي از صورتهاي زیر ، همرا ه با  اسناد مناقصه در پاکت 

) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود : 
الف– ضمانت نامه بانکي و یا ضمانت نامه هاي صادرشده از سوي موسسات اعتباري غیر بانکي که داراي مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزي جمهوري اسالمي ایران هستند.

ب-  اصل رسید واریز وجه نقد به حساب جاري شماره ۰۲۲۲۱۴۸۸۸۶۰۰۷  نزد بانک ملی شعبه خیابان ولیعصر گرگان به نام شرکت توزیع نیروي برق استان گلستان. 
پ-ضمانتنامه صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز الزم برای فعالیت و صدور ضمانتنامه از سوی بیمه مرکزی ایران 

ت- گواهی خالص مطالبات قطعی تایید شده از سوی  امور مالی شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان بر اساس فرم نمونه ضمیمه اسناد مناقصه 
ث- چک تضمین شده بانکی برای تضمین شرکت در مناقصه

4- ذکر شماره مناقصه روي پاکات الزامي بوده و حضور یك نفر از پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پاکات )الف،ب،ج( با معرفی نامه کتبی معتبر آزاد است
۵- شرکت توزیع گلستان در رد یا قبول هریک یا تمام پیشنهادات مختاراست.

۶- به پیشنهادهای فاقدامضاء ، مشروط،مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در فراخوان واصل میشود،مطلقاً ترتیب اثرداده نخواهد شد.
۷- تکمیل کردن فرم پرسشنامه اطالعاتي مربوط به ارزیابي صالحیت تامین کنندگان کاال پیوست اسناد ارزیابی کیفی الزامي است.

۸- هزینه آگهی هر دو نوبت بر عهده دستگاه مناقصه گزار می باشد.
9- فروشندگان و تولیدکنندگان باید کد معامالتی فرا بورس داشته باشند و مکلف به دریافت و ارسال پیشنهادات از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی www.setadiran.ir می باشند و پرداخت هرگونه کارمزد سامانه فوق به عهده برنده مناقصه می باشد.

۱۰- ضمناً این آگهي از طریق شبکه اطالع رساني معامالت توانیر به نشاني www.Tavanir.org.ir و پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات به نشاني http://iets.mporg.ir  قابل دسترسي مي باشد و جهت اطالعات بیشتر با شماره تلفن ۳۲۶۸۴۴۱۲-۰۱۷ تماس و به شماره 
تلفن ۳۲۶۲۷۴۳۰-۰۱۷ فاکس نمائید.

۱۱- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.
روابط عمومي شرکت توزیع نیروي استان گلستان        



3 اقتصاد
ایران

رئيس اتحاديه بار فروشان تهران در خصوص وضعيت بازار ميوه، صيفي و فرنگي جات 
گفت: توليدات امسال بسيار بسيار عالي است و ۶۶ قلم ميوه، صيفي و فرنگي جات 
در بازار موجود است.مصطفي دارايي نژاد، رئيس اتحاديه بار فروشان تهران افزود: 
وقتي رو به گرما مي رويم برخي از اين توليدات مثل هندوانه، خربزه، طالبي، ملون 
و... تقاضاي بيشتري دارد و خوشبختانه توليدات به قدر کافي هست و تحت هيچ 

شرايطي کمبودي وجود ندارد.

دارايي نژاد گفت: خوشبختانه اين هفته نسبت به هفته گذشته تقريبا ۹۵ درصد 
توليدات مثل ميوه هاي پرتقاضاي فصل که اعالم شد و ميوه هاي سردرختي مثل 
توت فرنگي، گوجه سبز، زرد آلو و ... کاهش قيمت داشته است و تنها سيب زميني 
هست که در حال حاضر بين ۹ تا ۱۳ هزار تومان فروخته شده که به دليل پايان توليد 
در برخي از استانهاست و با توجه به اين که بار تازه ديگر استان ها از هفته بعد وارد بازار 

خواهد شد قيمت سيب زميني نيز به تعادل خواهد رسيد.

وي افزود: روند توزيع در بازار ميوه و تره بار بسيار مطلوب است به نحوي که امروز ۱۷ 
هزار تن توزيع داشتيم و تنها هزار تن آن براي فردا باقي ماند و ميزان توزيع هر روز 
بيشتر هم مي شود.آقاي دارايي نژاد در خصوص ميزان توليد امسال ميوه و صيفي و 
تره بار و اين که آيا خسارتي به کشاورزان در بارش ها و سرما خورده است يا نه گفت: تا 
اين لحظه خدا رو شکر به دليل بارندگي و سرما هيچ صدمه اي به کشاورزي نخورده و 

امسال هم توليدات عالي است و هيچ مشکلي در توزيع نخواهيم داشت.

تعادل قيمت سيب زميني از هفته آينده
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مدير اجرايی سنديکای چای گفت: افزايش هزينه های 
جانبی توليد به اضافه تورم موجود باعث شد که نرخ 
چای در سال جاری حدود ۱0 تا ۶0 درصد افزايش پيدا 
کند.صادق حسنی با اشاره به کاهش توليد چای، گفت: 
سرما باعث شد برگ سبز رشد کافی نداشته باشد اما 
بارندگی ها از ابتدای ارديبشهت اين نويد را به ما داد که 
کاهش توليد برگ سبز در چين دوم چای جبران شود.
وی با اشــاره به تعداد کارخانجات فعــال در زمينه 
چای ســازی در کشــور، تصريح کرد: بيش از ۱۶۵ 
کارخانه چای  ســازی، در زمينه توليد چای خشک 
در ســال زراعی ۱40۱ فعاليت دارند اين کارخانه ها 
از تاريخ 2۷ ارديبهشــت حدود 44 هــزار تن برگ 
سبز از چايکاران شمال کشور خريداری کردند. وی 
تاکيد کرد: بهای خريد برگ سبز خريداری شده  تا 
پايان ارديبهشــت حدود 400 ميليارد تومان است 
که قدرالسهم دولت از اين هزينه حدود ۱00 ميليارد 
تومان و قدرالسهم کارخانجات حدود ۳00 ميليارد 
تومان اســت. کارخانجات از ســهم خود حدود ۳۳ 
درصد را پرداخت کردند خريد چای را به چايکاران 

پرداخت کرده اند.
به گفته حسنی؛ حدود ۹4 درصد از چای خريداری 
شده درجه يک و ۶ درصد آن درجه دوم است.مدير 
اجرايی ســنديکای چای در پاسخ به اين پرسش که 
آيا حجم پرداختی دولت به چايکاران در سال زراعی 
جديد قابل توجه است، گفت: کارخانجات چای سازی 
با سازمان چای قرارداد منعقد می کنند و کارخانجات 

چای هر ۳۵ روز فرصت دارند تا بهای برگ چای سبز 
را به حساب سازمان چای واريز  و اين سازمان اين بها 

را به حساب چايکاران واريز کند.
وی ادامه داد: کارخانجات چای ســازی با کشاورزان 
همکاری خوبی داشــتند و ۳۳ درصد  از قدرالسهم 
کارخانجات پيش از موعد مقرر پرداخت شده است اما 
از قدر السهم دولت هنوز اعتباری تخصيص داده نشده 
است.اين فعال اقتصادی با بيان اينکه در سال جاری 
توليد چای ۱۵ درصد نسبت به سال گذشته کاهشی 
شد، خاطر نشان کرد: افزايش هزينه های جانبی توليد 
به اضافه تورم موجود باعث شد که نرخ چای در سال 

جاری حدود ۱0 تا ۶0 درصد افزايش پيدا کند.
حسنی با بيان اينکه قيمت چای درجه يک در بازار 2 
نرخ متفاوت دارد، گفت: قيمت چای بسته بندی شده 
و چای تجاری سر گل بهاره )چای ممتاز( متفاوت است 
در حال حاضر نرخ ارقام چای مرغوب حدود ۱00 تا 
200 هزار تومان اســت. برخی از ارقام چای از جمله 
چای صادراتی زير نرخ تمام شده بفروش می رسد نرخ 

چای صادراتی کيلويی ۳0 هزار تومان است.
مدير اجرايی سنديکای چای با بيان اينکه يارانه برگ 
سبز چای ثابت مانده است، گفت: حدود 2 سال است 
که ارز 4200 تومانی بــرای واردات چای حذف و ارز 
نيمايی جايگزين آن شده است.وی حجم واردات چای 
در سال گذشته را حدود ۷۵ هزار تن دانست و افزود: 
۶0 تا ۷۵ درصد از نياز کشور در زمينه چای از طريق 

واردات تامين می شود.

رئيس هيات مديره صنايع شــوينده، بهداشتی و 
آرايشی گفت: تا اين لحظه هنوز مواد شوينده گران 
نشده است بلکه در حال توافق برای درصد افزايش 
قيمت ها در اين صنف هســتيم.بختيار علم بيگی 
درباره  انتشــار خبری در فضای مجــازی مبنی بر 
گرانی 80 درصدی مواد شــوينده گفت: گرانی 80 
درصدی صنايع شوينده دروغ است و آن را تکذيب 
می کنم. ما هنوز به تفاهم قطعی برای درصد افزايش 

قيمت صنايع شوينده نرسيده ايم.
رئيس اتحاديه صنايع شــوينده با بيان اينکه هيچ 

گونه افزايش قيمتی تا اين لحظه نداده  و افزايش 80 
درصدی صنايع شوينده را تکذيب می کنيم، تصريح 
کرد:  در جلساتی که با توليدکنندگان مختلف اين 
صنف داشته ايم در مورد درصد افزايش قيمت مواد 
شوينده هنوز به توافق قطعی نرسيده ايم.وی در ادامه 
افزود: تمام اقالم صنايع شوينده قرار است افزايش 
قيمت داشته باشد، اما درصدهای آنها ممکن است 
باهم فرق کند. چون مواد اوليه گران شده و حقوق 
کارگران با بيمه ای که به آن افزوده می شــود، ۶2 

درصد افزايش داشته است.

معاون روابــط کار وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
گفت: يک ميليون فرصت 
شــغلی در ســال ۱40۱ 
ايجاد می شود. علی حسين 
رعيتی فرد گفت: در سالی که به نام توليد و اشتغال 
نامگذاری شــده تالش بر اين است که زمينه رونق 
توليد و اشتغال در کشور ايجاد شود و صدور مجوز 
کسب و کار و تسهيل آن از جمله اقدامات اساسی و 
بنيادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال 

انجام است. 
وی افزود: صدور مجوز برای مشاغل خانگی تسهيل 
شده تا کســانی که متقاضی هســتند بتوانند به 
راحتی مجــوز بگيرند، همچنيــن در حال حاضر 
زمان صــدور مجوز يک روز بيشــتر زمان نخواهد 
برد. رعيتی فرد تصريح کرد: بوروکراســی و فرآيند 
اداری توليدکنندگان را آزار مــی داد اما در حوزه 

وزارت مردم اين موانع به حداقل رسيده است.وی 
از تسهيل شرايط ويژه در مشــاغل خانگی و جوار 
کارگاهی برای کمک و انگيــزه کارگران خبر داد و 
افزود: در ۶ ماه گذشته بيش از ۶00 جواز کارگاهی 

صادر شده است.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
به 4 کالن پروژه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی 
اشاره کرد و گفت: ايجاد اشتغال و فرصت های شغلی 
نخستين کالن پروژه ای است که بر اساس آن ايجاد 
يک ميليون فرصت شغلی برای امسال در نظر گرفته 
شده اســت و همچنين ســاماندهی صندوق های 

بازنشستگی از ديگر کالن پروژه ها است.
وی گفت: رفاه مردم به عنوان ســومين پروژه برای 
رفع فقر مورد توجه است که با هم افزايی و مديريت 
400 شــرکت بزرگ کشــور و تالش برای ارتقای 
سوددهی بيشتر اين شرکت ها، خدمات به جامعه 
هدف بيشتر می شود.معاون وزير تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی با بيان اينکه تالش شده نماينده کارگری 
و کارفرمايی در تصميم گيری های وزارت کار حضور 

مؤثری داشته باشند، گفت: صيانت از نيروی کار از 
اولويت های ما در سه جانبه گرايی است.

بهره مندی از تجارب کشورهای موفق در پيشگيری 
از حوادث شغلی و صيانت از نيروی کار برای امنيت 
شغلی کارگران از موضوعات مورد اشاره وی در اين 
مراسم بود.رعيتی فرد با اشاره به اقدام ويژه در ايجاد 
ســامانه پايش کار و نظارت بر اجرای قانون کار در 
محيط ها و کارگاه های فعال کشوری، تأکيد کرد: 
اميد اســت که اين جشنواره ســبب رونق بيشتر 
توليد در اســتان فارس شــود و عالوه بر نيازهای 
اســتان منجر به توســعه صادرات ايــن محصول 
 مغذی در کشــورهای منطقه و بهره مندی از اين

 ظرفيت می شود.
در همين زمينه يک کارشناس حوزه کار در گفت و 
گو با "کسب و کار" گفت: ايجاد اشتغال ميليونی در 
کشور نيازمند رفع موانع موجود است. در حال حاضر 
بايد موانع بزرگی که در مسير ايجاد اشتغال است از 
ميان برداريم چرا که برخی از اين موانع ساختاری 
است و در کوتاه مدت امکان رفع آنها وجود ندارد و 

بايد اقدامات اساســی طی چند سال برای رفع اين 
موانع صورت بگيرد.

حميد حاج اســماعيلی اضافه کرد: در حال حاضر 
اقتصاد ايران يک اقتصــاد دولتی و عمدتا خدماتی 
اســت که مانع بزرگی در مســير افزايش ظرفيت 
های اشتغال کشور به شمار می رود. لذا اقتصاد بايد 
از حالت دولتی فاصله بگيــرد و تصدی گری های 
دولتی کاهش يابد. همچنين  بــا توجه به ناکافی 
بودن درآمدهای دولت و تنگنای مالی بانک ها، خط 
اعتباری مشــخصی برای سياست گذاری در حوزه 
اشتغال تعريف شود. دولت درآمد کافی ندارد و در 
مضيقه مالی است؛ بانک ها هم مشکالت عديده ای 
دارند و از اين رو، نياز است تا خط اعتباری مشخصی 
بين دولت و بانک ها برای سياست گذاری در حوزه 
اشــتغال تعريف شود. حاج اســماعيلی با اشاره به 
احيای کسب و کارهای آسيب ديده، تاکيد کرد: بايد 
از اين کسب و کارها حمايت شود و برای رونق فروش 
و بازاريابی، تحريک تقاضا در بازار انجام شود و قدرت 

مالی مردم افزايش يابد.

شایلی قرایی
News kasbokar@gmail.com

معاونوزیرکار:امسالیکمیلیونفرصتشغلیایجادمیشود

هفت خوان ایجاد شغل
افزایش۱۰تا۶۰درصدینرخچای

دولت طلب چايکاران را پرداخت کند

نرخ جديد مواد شوينده بزودی اعالم می شود

) )آگهی فقدان سند مالكيت ((
 اقای مقصود مددی حاجی پيرلو برابر وکالت ۵۷۹۶۱ مورخ ۱400/0۷/2۶

دفتر 20 - اروميه به وکالت از روئين مددی حاجی پيرلو باتسليم دو برگ استشهاد محلی 
مصدق مدعی است که سند مالکيت ششدانگ پالک ۱8۵ فرعی از ۱۷ اصلی واقع در 
بخش ۱4 اروميه را به شماره چاپی ۶88۶۷۵ بنام نامبرده صادر و تسليم گرديده است 
مفقود نموده است و ملک مزبور در بيع شرط نبوده و برابر سند شماره . مورخه - دفتر - 
اروميه نزد بانک . رهن ميباشد و برابر سند شماره مورخ - دفتر - اروميه در حق : انتقال 
يافته است مراتب برابر تبصره يک ماده ۱20 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی 
ميشود تا هر کس مدعی مالکيت و يا وجود سند مالکيت مذکور در نزد خود ميباشد از 
تاريخ آخرين نوبت اين آگهی بمدت ۱0 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان 
اروميه تسليم نمايد در صورت سپری شــدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر 

مقررات سند مالکيت المثنی صادر خواهد شد.۹2۶2
تاريخ انتشار آگهی ۱40۱/02/۳۱

عيسی عباسی – سرپرست اداره ثبت اسناد و امالک منطقه 2 اروميه
--

خالصه آگهی مزایده جهت چاپ در روزنامه
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سردشت در نظر دارد، ششدانگ يک باب مغازه و 
ساختمان تجاری موقوفه مسجد جامع به مساحت 2۳4 متر مربع واقع در خيابان سيد 
قطب جنب مسجد جامع را، با مبلغ  پايه ماهانه / ۷0/000/000 ريال، از طريق مزايده از 
تاريخ ۱40۱/0۳/0۱ لغايت ۱40۱/0۳/2۱ و با رعايت شرايط و مقررات اوقافی به اجاره 
واگذار نمايد . متقاضيان می توانند برای کسب اطالعات بيشتر صرفا در ساعات اداری، به 
قسمت اجارات اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سردشت مراجعه و يا با شماره تلفن 

44۳22۳0۳ داخلی 44۳22۳0۳ تماس حاصل نمايند .۹2۶۱
اداره اوقاف و امور خيريه شهرستان سردشت

--
) )آگهی فقدان سند مالكيت (( 

آقای مهدی نبی لو بوکالت از طرف جليل نظری با تسليم دو برگ استشهاديه محلی 
مصدق مدعی است سند مالکيت ششدانگ پالک ۶۳0۱ فرعی از ۱0۶ اصلی واقع در 

بخش ۵ اروميه بنام جليل نظری ثبت صادر وتسليم گرديده وسند مفقود گرديده لذا 
مراتب برابر تبصره يک ماده ۱20 آئين نامه قانون ثبت در يک نوبت آگهی ميشود تا هر 
کس مدعی مالکيت و با وجود سند مالکيت مذکور در نزد خود ميباشد از تاريخ آخرين 
نوبت اين آگهی بمدت ۱0 روز اعتراض کتبی خود را به اداره ثبت شهرستان اروميه 
تسليم نمايد در صورت سپری شدن مدت مقرر و عدم دريافت اعتراض برابر مقررات 

پس از تقاضای سند صادر خواهد شد.۹2۶0
تاريخ انتشار آگهی ۱40۱/02/۳۱

 رونوشت : ستاد اجرايی فرمان امام )ره(
علی عبدل زاد  اوصالو – رئيس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه يک اروميه

--
مفقودی 

برگ سبز – سند کمپانی ســواری سايپا تيبا رنگ ســفيد – روغنی مدل ۱۳۹۳ به 
شماره انتظامی 2۶۳ ج ۷۶ ايران ۱۷ به شــماره موتور 8۱۳۳۵۳2 به شماره شاسی 
NAS811100E5781989 بنام صادق مهــدوی نيا مفقود گرديده و از درجه 

اعتبار ساقط ميباشد . ۹2۵۹
--

مفقودی
برگ سبز ماشين کاميون کمپرسی بنز مدل ۱۳۵4 به شماره انتظامی ۵۱8 ع ۱8 ايران 
۱۶ به شماره موتور ۱000۵84۳ به شماره شاسی ۱4۱2۳۹۹4 بنام جعفر بيگلری 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹2۶۵
--

مفقودی
کارت  ماشين کاميون کمپرسی بنز مدل ۱۳۵4 به شماره انتظامی ۵۱8 ع ۱8 ايران ۱۶ 
به شماره موتور ۱000۵84۳ به شماره شاسی ۱4۱2۳۹۹4 بنام جعفر بيگلری مفقود 

گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹2۶۶
--

مفقودی
برگ کمپانی  کاميون کمپرسی بنز مدل ۱۳۵4 به شماره انتظامی ۵۱8 ع ۱8 ايران ۱۶ 

به شماره موتور ۱000۵84۳ به شماره شاسی ۱4۱2۳۹۹4 بنام جعفر بيگلری مفقود 
گرديده و از درجه اعتبار ساقط ميباشد . ۹2۶۷

--
ابالغ اجرای ثبت طالق 

بدين وســيله به خوانده ) زوج ( آقای هيوا حســن زاده فرزندرســول شــماره ملی 
288۹۷۷۹۹۹8متولد ۱۳۶0 صادره سردشــت به آدرس: مجهــول المکان، ابالغ 
ميگردد که در تاريخ ۱40۱/2/2۷ تحت شماره ترتيب ۱8۷2 مستند به دادنامه شماره 
۳۷۹۶000 ۳۹000 ۱400۳۵ مورخه ۶/2۹/ ۱400 شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی 
سردشت طالق خلعی همسرت به نام خانم ژيانه اسماعيل نژاد بوسيله نماينده محترم 
دادگاه در اين دفترخانه جاری و ثبت شده است و سند طالق که متعلق به شما است 
در اين دفتر خانه نگهداری و از جنابعالی دعوت می شود جهت درج مشخصات طالق 
در شناسنامه ات و دريافت سند طالق يا در دست داشتن اصل شناسنامه و کارت ملی 
خودت، به دفتر خانه رسمی ثبت ازدواج و طالق شماره 8 و 2۶ بوکان به آدرس: بوکان 
امير آباد بلوار شمس برهان باالتر از باسکول زرين روبروی بانک کشاورزی طبقه فوقانی 

آوا موبايل مراجعه فرمائيد.۹2۶8
با احترام : سردفتر رسمی ثبت ازدواج و طالق شماره8 و 4۶ بوکان -محمد 

آدرس دفترخانه :بوکان - امير آباد- بلوار شمس برهان باالتر از پاسکول زرين روبروی 
بانک کشاورزی دفترخانه رسمی  ثبت ازدواج و طالق شماره 8 و 4۶ بوکان 

تلفن دفترخانه : ۹8۵ 8 2۳ 4۶ - 044 همراه: 0۶۵4 0۹۱4۳82
--

آگهی ابالغ اجرائيه کالسه: ۱4۰۱۰4۰۱۳۰۵۲۰۰۰۳۳۹/۱
بدينوسيله به ژيال ساالری فرزند لطفعلی و ليال ساالری فرزند لطفعلی و خديجه حسين 

زاد تابيه فرزند مقصود ورثه بدهکار پرونده کالسه ۱40۱00۳۵8 که برابر گزارش
واحد ابالغ مورخ ۱40۱/02/۱۹ مخاطب در آدرس اعالمی شناخته نگرديده ايد ابالغ 
می گردد که برابر سند نکاحيه بشــماره ۳۱4۷0- ۱۳8۱/۱۱/0۳ بين مورث شما و 
ربابه علی پوراروج چهارده عدد سکه طالی بهار آزادی و مبلغ دويست ميليون ريال 
معادل بيست ميليون تومان و يک شاخه نبات به مقدار دو کيلو و شش مثقال طالی 
هيجده عيار بدهکار می باشيد که بر اثر عدم پرداخت وجه بستانکار درخواست صدور 

 اجرائيه نموده پس از تشريفات قانونی اجرائيه صادر و بکالسه فوق در اين اجراء مطرح 
می باشد لذا طبق ماده ۱8/۱۹ آئين نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی بشما ابالغ می گردد 
از تاريخ انتشار اين آگهی که تاريخ ابالغ اجرائيه محسوب است فقط يک نوبت در روزنامه 
کثيراالنتشار چاپ درج ومنتشر ميگردد ظرف مدت ده روز نسبت به پرداخت بدهی 
خود اقدام و در غير اين صورت بدون انتشار آگهی ديگری عمليات اجرائی طبق مقررات 
عليه شما تعقيب خواهد شد. ضمنا مقتضی است وفق ماده ۱8 – آئين نامه اصالحی اجرا 

نسبت به ثبت نام و دريافت حساب کاربری اقدام نماييد.۹2۷0
مسئول اداره اجرای اسناد رسمی اروميه – فاطمه معمارزاده

--
رونوشت آگهی حصر وراثت

شهناز صيادی دارای شناسنامه شماره 4۶۳ بشرح دادخواست به کالسه 0۱00۱0۶/
ح۱ از اين شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنين توضيح داده که شادروان 
يوسفعلی صيادی بشناسنامه 80  در تاريخ ۱۳۹۶/۱۱/2۳ اقامتگاه دائمی خود بدرود 

زندگی گفته ورثه آنمرحوم منحصر است به: 
۱-  ايران رسولی وردانی فرزند جبرئيل بشــماره شناسنامه 28۵0۷۹۹۳۹4 متولد 

۱۳2۳ همسر متوفی. 
2-  محرم صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه ۳0۹ متولد ۱۳4۳ پسر متوفی. 

۳- علی صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه ۵۹4 متولد ۱۳۵۷ پسر متوفی. 
4- عنبر صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه ۳۷8 متولد ۱۳4۶ دختر متوفی. 
۵- نازدار صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه ۳۷۹ متولد ۱۳48 دختر متوفی. 
۶- شهناز صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه 4۶۳ متولد ۱۳۵۱ دختر متوفی. 
۷- ماهره صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه 4۹۹ متولد ۱۳۵2 دختر متوفی. 
8- طاهره صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه ۵۹۳ متولد ۱۳۵۵ دختر متوفی. 

۹- نوبار صيادی فرزند يوسفعلی بشماره شناسنامه 2۳ متولد ۱۳۶2 دختر متوفی. 
اينکه با انجام تشريفات مقدماتی درخواست مزبور را در يک نوبت آگهی می نمايد تا هر 
کسی اعتراض دارد و يا وصيتنامه از متوفی نزد او باشد  ازتاريخ نشر نخستين آگهی ظرف 

يک ماه به شورا تقديم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. ۹2۷۱
رئيس شعبه اول شورای حل اختالف سلماس- جوان قره باغ  

آگهی مفقودی
 برگ سبز و سند کمپانی 

سيستم: پژو  تيپ: 20۶
مدل: ۱۳8۳ به رنگ: خاکستری روشن
۱0FSS۱4۹۱۶۶42  :به شماره موتور

شماره شاسی: 8۳۶4۶۵8۱
به شماره پالک:  ۱۵ ی۷2۶ ايران 88

مفقود گرديد و از درجه اعتبار ساقط می باشد./ فريدونکنار

رئيس اتحاديه نان هاي فانتزي )حجيم و نيمه حجيم( 
تهران گفت: بعد از افزايش قيمت آرد براي مراکز توليد 
نان هاي حجيم و نيمه حجيم، توليدات اين واحدها به 
يک سوم کاهش يافته و برخي به کارگران شان مرخصي 
اجباري دادند. محمد جــواد کرمي، رئيس اتحاديه نان 
هاي فانتزي )حجيم و نيمه حجيم( تهران در خصوص 
وضعيت مراکز توليد نان هاي فانتزي، اظهار داشت: پس 
از برداشته شدن سهميه آرد دولتي از واحدهاي توليدي 
نان فانتزي اين مراکز دچار مشــکالت بسياري شدند، 
در حال حاضر مشــکل ما کمبود آرد نيست بلکه بحث 
اصلي ما تفاوت قيمت آردي است که به ما داده مي شود.
وي با بيان اينکه آردي که به ما با قيمت ۱2 هزار تومان 

عرضه مي شود براي مراکز توليد نان هاي سنتي قيمت 
۶۶۵تومان اســت، افزود: قيمت آرد براي ما ۱0 برابر و 
قيمت نان نيز دو برابر شده است به همين دليل خريداران 

نان فانتزي نيز کاهش يافته است.
رئيس اتحاديه نانهــاي فانتزي) حجيم و نيمه حجيم( 
تهرانبا عنوان اينکه اين طرح بسيار خوب است در صورتي 
که به طور هماهنگ انجام شود، گفت: اجراي ناهماهنگ 
اين طرح سبب شد ما در برابر رغيب بزرگ نان سنتي 
نتوانيم در وضعيت برابر قرار گيريم، اين تصميم، کاري 
عجوالنه بود که مشکالت زيادي را براي ما به وجود آورد.

کرمي بيان کرد: 20 روز است که از اجراي اين طرح مي 
گذرد و در اين مدت توليدات به يک سوم کاهش يافته و 

همچنين به بسياري از کارگران مرخصي اجباري داده 
شده که در صورت تداوم امکان تعديل نيروي کارگري 

اين مراکز وجود دارد.
وي با عنوان اينکه رقابتي کردن فضاي توليد بسيار خوب 
است، خاطرنشان کرد: اما بايد موقعيت براي تمام اتحاديه 
هاي توليدي يکسان باشد در حال حاضر اين برنامه اجرا 
شده با اهداف ترسيم شده برنامه پنجم و ششم توسعه 
بسيار مغايرت دارد و نه تنها از ما حمايت نشده بلکه فضاي 
نابرابري را جهــت رقابت به وجود آورده اســت.رئيس 
اتحاديه نانهاي فانتزي) حجيــم و نيمه حجيم( تهران 
عنوان کرد: در اجراي هر طرح بايد زيرساخت ها فراهم 

شود و به همه وجوه آن توجه شود

رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران اظهار داشت: 
بازار اقتصادي کتاب  سازها آنقدر جدي است که در آينده 
بدنه اصلي نشر را خشــک خواهد کرد.هومان حسن پور، 
رئيس اتحاديه ناشــران و کتابفروشــان تهران در ارتباط 
با برپايي نمايشــگاه مجازي ديجيکاال درست همزمان با 
نمايشــگاه کتاب گفت: پيش از اين مذاکراتي با نهادهاي 
مســئول و پلتفرم هاي مجازي از جمله ديجيکاال در اين 
زمينه داشتيم. حقيت ماجرا اين است که هرگونه برگزاري 
نمايشگاه مجازي و نمايشگاه هاي ديگر به نظر مي رسد که 
بايد مجوز را از وزارت ارشاد دريافت کنند، ما هم با فعاالن 
مختلف در حوزه برگزاري چنين نمايشگاه هايي مذاکره 
کرديم و هم اينکه اين موضوع را به وزارت ارشاد منعکس 

کرديم، اکنون وزارت ارشــاد نمايشگاه مجازي کتاب را با 
استانداردهاي خاصي که سعي شده فضاي نشر کشور صدمه 
نخورد، برگزار کرده است. شخص ديگري هم نمايشگاهي 
بدون هيچ استانداردي برگزار ميکند که حتي اين نمايشگاه 
مجازي وزارت ارشــاد را نيز کامال تحت الشعاع قرار داده 
اســت. اتحاديه منتظر عملکرد وزارت ارشاد در برخورد با 
اين پلتفرم هاست. وي همچنين از سرمايه هاي عظيمي 
که براي ايجاد شبکه توزيع مناسب در اين سال ها در حوزه 
تأسيس کتابفروشي در بخش خصوصي وارد شده خبر داد 
و گفت: بايد اين سرمايه ها را حفظ کرد، برگزاري چندين 
و چند نمايشگاه کتاب باضابطه و بي ضابطه در طول سال 

منجر به از بين رفتن اين سرمايه ها مي شود.

رئيس اتحاديه ناشران و کتابفروشان تهران بيان داشت: ما 
نامه نگاري الزم در اين زمينه را با وزارت ارشاد انجام داديم، 
در دوره هاي گذشته اين نمايشگاه نيز همکاران بسياري 
به ما اعتــراض خود را منتقل کردنــد و اکنون نيز همين 
اعتراض ها پابرجاست، ما نيز اعتراض ها را منتقل کرديم، 
اما تصميم با وزارت ارشاد است، فضاي مجازي فروش کتاب 
نبايد خارج از کنترل وزارت ارشاد باشد وگرنه صنعت نشر 
ضررهاي بسياري متحمل خواهد شد. رئيس اتحاديه ناشران 
و کتابفروشان تهارن همچنين بيان کرد: معتقدم بايد نقطه 
توازني ايجاد کنيم. ۳۵۵ روز براي کتابفروشان باشد و ۱0 
روز براي نمايشــگاه کتاب. اما ديگر ساير نمايشگاه هاي 

باضابطه و بي ضابطه در طول سال جمع شود.

بازار اقتصادي کتاب سازها بدنه اصلي نشر را خشک مي کندجدال نابرابر قيمتي ميان نان هاي سنتي و حجيم
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شهردار کرمانشاه:
با شورای اسالمی شهر كرمانشاه تيم 12 نفره هستيم

شهردار کرمانشاه در دیدار دوستانه با اعضای 
شورای شهر گفت: با شــورای اسالمی شهر 
کرمانشاه تیم 12 نفره هستیم. به گزارش مرکز 
اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه دکتر نوروزی 
حضور در جلسه دیدار دوســتانه با اعضای 
شورای شهر ضمن تقدیر از اعضای این شورا به 
مناسبت روز شوراها گفت: خوشبختانه شهرداری و شورای شهر کرمانشاه تعاملی 
خوبی با یکدیگر داشته و مانند یک تیم 12 نفره برای مدیریت شهر تالش می کنند.

وی افزود: تمامی لوایحی که به شورا داده می شود خوشبختانه در کوتاه ترین زمان 
و با رعایت اصول قانونی به تصویب می رسد که حاصل آن خدمات رسانی هرچه 

بیشتر و بهتر به شهروندان است.
شهردار کرمانشــاه در ادامه در خصوص آخرین وضعیت برخی پروژه های مهم 
شهری با اشاره به پیگیری تغییراتی در پروژه قطار شهری گفت: مشاور برای این 
پروژه گرفته شده و در جلسه وزارت کشور با مدیرکل ترافیک شهرداری ها به توافق 

رسیده ایم که تمرکز بر تکمیل تونل این پروژه صورت گیرد.
وی افزود: با توجه به پیشنهادات مطرح شده پس از تصویب در شورای عالی ترافیک 
سرعت کار پروژه افزایش یافته و مردم کرمانشاه می توانند سریعتر از این پروژه 
استفاده کنند. شهردار کرمانشاه گفت: در حال حاضر مطالعات فنی پروژه در حال 
انجام است و نتایج آن بعد از تصویب مراجع قانونی عرضه می شود و جهت طرح به 

وزارت کشور و شورای عالی ترافیک ارائه می شود.
نوروزی در خصوص پروژه پیاده راه مدرس نیز با تاکید بر اجرایی شدن این پروژه 
گفت: این پروژه منتفی نیست و قطعا آن را دنبال می کنیم، چرا که اثرات بسیاری 

در توریسم شهری، زیباسازی و رفاه هرچه بیشتر و رونق خرید دارد.
وی افزود: نکته مهمی که در اجرای این پروژه باید به آن توجه شود محل اجرای آن 
در خیابان مدرس، فاز بندی و هدایت درست بار ترافیک است که در حال بررسی 
تمامی این موارد هستیم و هنوز نمی توانیم زمان دقیقی برای اجرای آن تعیین 
کنیم. شهردار کرمانشاه در خصوص شهربازی کرمانشاه هم با اشاره به خلع ید 
پیمانکار این پروژه گفت: این پیمانکار منابع مالی کافی در اختیار نداشته و پروژه را 
نیمه رها کرده بود که با پیگیری های حقوقی خلع ید شد و پیگیریم تا پروژه را به 

پیمانکار جدید و توانمند واگذار کنیم.
وی افزود: در حال حاضر طرح جدید شهربازی در حال تدوین است تا بتوانیم با 
حضور یک پیمانکار قوی آن را پیش ببریم. نوروزی گفت: در خصوص فانفار هم 
سرمایه گذار پروژه را نیمه رها کرده و جلساتی با ایشان برگزار شد و در نهایت قرار 

شد این پیمانکار پروژه را ظرف چند ماه آینده راه اندازی کند.
شهردار کرمانشاه به پروژه تله کابین هم اشاره ای کرد و گفت: در زمینه اجرای این 
پروژه هم منتظر موافقت اصولی میراث فرهنگی هستیم و به محض دریافت آن کار 
پروژه از سر گرفته می شود و کارهای فنی پروژه ظرف نهایتا یک سال انجام می شود.
نوروزی به پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه هم اشاره کرد و افزود: این تقاطع بعد از 
تعطیلی 12 ماهه چند هفته ای است شروع به کار کرده و کارهای آن به سرعت 
در حال انجام است. وی افزود: این پروژه توسط قرارگاه خاتم )ص( در حال اجرایی 
شدن است و پیش از این قرار بود که دو مســیر روگذر داشته باشد که دو مسیر 

زیرگذر هم به آن اضافه کرده ایم تا یک تقاطع کامل و کاربردی را داشته باشیم

شهردار کرمانشاه:
رضايت مردم هدف اصلی مجموعه مديريت شهری 

كرمانشاه است
شهردار کرمانشاه با ارائه گزارشی از عملکرد 
سه ماهه مجموعه مدیریت شهری کرمانشاه، 
گفت: از آنجا کــه هدف اصلــی مجموعه 
مدیریت شهری رضایت شهروندان است، در 
مدت مذکور قرارگاهی جهادی برای پیشبرد 
اهداف خدمات شهری با عنوان یاران مکتب 
حاج قاسم تشکیل شده است. به گزارش مرکز اطالع رسانی شهرداری کرمانشاه، 
دکتر نادر نوروزی شهردار کرمانشاه با همراهی جمعی از معاونین در دفتر آیت اهلل 

علما نماینده ولی فقیه و امام جمعه کرمانشاه حضور یافتند.
دکتر نوروزی در این دیدار اظهار داشــت: در نظر داریم در راستای اطالع رسانی 
به شهروندان از اتفاقات مجموعه مدیریت شهری و رضایت مردم که هدف اصلی 
مجموعه  مدیریت شهری است، هر ســه ماه یکبار با حضور در دفتر امام جمعه 
کرمانشــاه گزارشــی از مجموعه فعالیت های 1۰۰ روزه خدمات ارائه شده به 
شهروندان ارائه کنیم. وی افزود: در مدت سه ماهه گذشته با توجه به نیاز مجموعه 
خدمات شهری به اقدامات جهادی، قرارگاهی جهادی به نام یاران مکتب حاج قاسم  
برای پیگیری امورات خدمات شهری تشکیل شد که در قدم اول طرح نگهداشت 
مزار شهدا و آرامستان کرمانشاه و همچنین ساخت اپلیکیشن جستجوی متوفی 

برای دسترسی راحت شهروندان در دستور کار قرار گرفت.
شهردار کرمانشاه تصریح کرد: ساماندهی ورودی های شهر کرمانشاه، زیباسازی 
ســتون های منوریل، جمع آوری معتادان متجاهر، ســاماندهی اسکان موقت 
مسافران، ساماندهی میادین سطح شهر و راه برنامه ریزی برای راه اندازی میادین 
میوه و تره بار در مناطق هشتگانه از دیگر فعالیت های مجموعه خدمات شهری در 
این مدت بوده است. وی ادامه داد: برای حل مشکالت مالی مجموعه شهرداری 
مشکالت مالی این مجموعه احصا و در راستای شفاف سازی فعالیت های مالی 

تجمیع حساب ها و افتتاح حساب خزانه در دستور کار قرار گرفت.
دکتر نوروزی با بیان اینکه وصول مطالبات شهرداری به ویژه از دستگاه های دولتی 
در دستور کار شهرداری است، گفت: در سال جدید بودجه شهرداری کرمانشاه 
افزایش یافته و در راستای رفاه حال کارگران مجموعه مدیریت شهری تصمیمات 

خوبی برای پرداخت به موقع حقوق پرسنل اتخاذ شده است.
وی به سایر برنامه هایی که برای رفاه پرسنل شهرداری انجام گرفته، گفت: سامانه ای 
الکترونیکی از اطالعات پرسنل برای ایجاد انگیزش در بین پرسنل راه اندازی شده و 

روزانه کارکرد پرسنل به ثبت می رسد.
شهردار کرمانشاه به اصالح طرح تفصیلی، تدوین دفترچه عوارض سال1۴۰1 با 
رویکرد جلوگیری از تخلفات، یکسان سازی توافقات و ساماندهی بافت فرسوده به 

عنوان اهم فعالیت های شهرسازی در سه ماه گذشته اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه سرعت تردد در کرمانشاه کم بود، خاطرنشان کرد: از روز اول 
حضورم در کرمانشاه به دنبال افزایش 1۰ کیلومتری سرعت در کرمانشاه بودیم که با 
اصالحات هندسی و اقدامات ترافیکی در حال احقاق این مساله هستیم و راه اندازی 
پارکینگ های شهری و نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری نیز به عنوان پیشران های 
تحقق این خواسته مد نظر است. دکتر نوروزی با اشاره به اهمیت آسفالت معابر در 
کرمانشاه، خاطرنشان کرد: ساماندهی برنامه آسفالت معابر اصلی، فرعی و کوچه ها 
از برنامه های معاونت عمرانی مجموعه خدمات شهری است که با راه اندازی کارخانه 

دوم آسفالت حجم آسفالت در سال جاری 2برابر سال گذشته خواهد بود. 
وی تصریح کرد: پیگیر ساخت کارخانه تجهیزات پل سازی در کرمانشاه هستیم 
 و ضمن پیگیری این موضوع استارت اجرایی پروژه تقاطع غیرهمسطح سپاه را 
زده ایم. شهردار کرمانشاه بیان کرد: ســاماندهی ورودی آرامستان و ساماندهی 

ورودی شهر  از دیگر اقدامات شهرداری در سه ماه گذشته بوده است.

اخبار

گسترش همکاری با شرکت های دانش بنیان حوزه محیط  زیست 
همایش ملی محیط زیست و تولید دانش بنیان نیازها و فرصت ها، با هدف شکل گیری و توسعه سلسله همکاری های موثر برگزار می شود. با توجه به نام گذاری سال 1401 توسط رهبر معظم انقالب به نام سال 

تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و تاکیدات ویژه ایشان بر اهمیت توسعه و شکوفایی فعالیت های شرکت های دانش بنیان در عرصه های مختلف، معاونت آموزش و مشارکت های مردمی، سازمان حفاظت 
محیط زیست با همکاری کارگروه تخصصی آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی و فناوری برای توسعه همکاری های این سازمان با این شرکت ها، نخستین همایش شرکت های دانش بنیان 

فعال در حوزه محیط زیست را تحت عنوان همایش ملی محیط زیست و تولید دانش بنیان؛ نیازها و فرصت ها، با هدف شکل گیری و توسعه سلسله همکاری های موثر برگزار می کند. 

مجلــس طــرح دو فوریتی 
کنتــرل اجــاره خانه ها را 
تصویــب کــرد. خضریان 
نماینده مجلــس می گوید: 
می شود افزایش اجاره را در 
چارچوب نرخ تورم تعیین کــرد. هرکس این موضوع 
را رعایت کند، وام های بلندمــدت و کم بهره می گیرد 
و هرکس رعایت نکند باید مالیات سنگین بدهد. این 
در حالی است که آمار ها نشان می دهد در طول مدت 
اجرای این طرح نه تنها این قانون رعایت نشده، بلکه با 

اختالف زیاد زیرپا گذاشته شده است.
ستاد تنظیم بازار نیز با بررسی بسته سیاستی وزارت راه 
و شهرسازی در حوزه مسکن، سقف افزایش اجاره بها 
در تهران و شهرستان ها را تعیین کرد. در این جلسه که 
به ریاست معاون اول رییس جمهور برگزار شد، سقف 
افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 
1۴۰۰، در تهران حداکثر 2۵ درصد، کالنشــهرهای 
باالی یک میلیون نفر جمعیت 2۰ درصد و سایر شهرها 
1۵ درصد به تصویب رســید. بر اســاس این مصوبه، 

سازمان تعزیرات حکومتی مکلف شــد تا با مشاوران 
امالک متخلف که این سقف افزایش را رعایت نکنند، 

برخورد نماید.
اقبال شاکری نماینده تهران به عنوان موافق دو فوریت 
طرح کنترل و ساماندهی اجاره  بهای امالک مسکونی، 
گفت: یک فرصت ویژه برای مجلس به وجود آمده که 
به موضوعی که ۸۵ درصد هزینه های خانوار را به خود 
اختصاص می دهد ورود کند، موضوعی که بســیاری 
از اقشــار را درگیر خود کرده و موجب حاشیه نشینی 

خانواده های زیادی شده است.
وی تصریح کرد: افزایش اجاره بها میلیون ها خانواده را 
درگیر کرده و ما خانواده هایی را داریم که بعد از اجاره 
مســکن پولی برای ادامه زندگی ندارند و چطور نباید 
برای آن برنامه ریزی کنیم و طرحی داشته باشیم، این 
طرح عالمانه پیش بینی کرده کســانی که در سامانه 
موضوع اجاره بها را ثبت کنند از مزایای تخفیف مالیاتی 
برخوردار می شوند و مالکینی که خارج از اصول افزایش 
اجاره داشته باشند مســتوجب مجازات خواهند بود 

و امیدواریم مجلس به این موضوع رأی قاطع بدهد.
محمدحسین فرهنگی موافق دو فوریت طرح کنترل 
و ساماندهی اجاره  بهای امالک مسکونی، تاکید کرد: 
مردم برای حداقل نیازهای خود دچار مشکل هستند و 

آیا تردیدی دارید که دو فوریت این طرح مهم است و آیا 
تردیدی دارید درصدی کردن حق الزحمه بنگاه ها در 
افزایش اجاره بها دخیل است؟ این طرح می خواهد این 

موضوع را ساماندهی کند.
وی افزود: با تصویب و نهایی شــدن ایــن طرح برای 
 مالکانــی که امــالک خود را بــه صــورت منصفانه 
قیمت گذاری و اجاره می دهند مشوق هایی داده شده 

همان طور که در قانون بودجه برای افزایش حقوق های 
حقوق بگیران ضابطه وجود دارد و براساس اصولی این 
کار انجام می شود چرا نباید مجلس اجاره بها را ضابطه 
مند کند و برای مالکان منصف مشوق هایی داشته باشد 
و در مقابل برای کسانی که می خواهند اجاره بهای باال 

دریافت کنند مالیات مضاعف وضع نماید.

سقف افزايش اجاره بها در تهران حداكثر 25 درصد تعيين شد

کنترل دستوری بازار اجاره
طرح دو فوريتی كنترل اجاره خانه ها  تصويب شد

بیراهه ساماندهی دستوری بازار اجاره
حسن محتشم، کارشناس مسکن

سال گذشته اجاره بها روند صعودی داشت و بیش از ۵۰ درصد رشد کرد. این وضعیت در حالی اتفاق افتاد که ساخت و ساز کاهش داشته است و قیمت مسکن نسبت به وضعیت نرخ تورم افزایش نداشته است. اگر در وضعیت ساخت 
و ساز و معامالت تغییری ایجاد نشود، شرایط اجاره مسکن در سال جاری با توجه به وضعیت موجود همانند سال گذشته برای خانوار ها پرهزینه و بحرانی خواهد بود. پرداخت تسهیالت، تعیین سقف اجاره بها و اقدامات این چنینی 
به نوعی یک ُمسکن است اما برای چاره جویی در این خصوص چرا راه دور می رویم. باید بخش خصوصی را برای تولید مسکن ارزان قیمت تقویت کرد و در نهایت اجاره داری حرفه ای را راه اندازی کنیم. البته راه اندازی اجاره داری 

حرفه ای شرایط خاص خود را دارد که نیازمند تصویب برخی قوانین است.
بازار مسکن و اجاره مثل دیگر سطوح اقتصادی اینطور عمل نمی کند که ما دستور بدهیم افزایش نیابد و این بازار اطاعت کند. کما اینکه دولت نرخ مجاز افزایش اجاره در تهران را 2۵ درصد تعیین کرده اما قیمتها بین طی یک سال 

اخیر ۵۰ تا 1۰۰ درصد رشد کرده است. علت این است که تورم افزایش یافته، نرخ مسکن جهش کرده و مالکان انتظار دارند فاصله بین نرخ مسکن با نرخ اجاره بها برداشته شود. مکانیزم اقتصاد اینگونه عمل می کند.
طی حدود سه سال گذشته از یک طرف جهش نرخ ارز منجر به رشد نرخ مسکن شده و از طرف دیگر به دلیل کاهش شدید معامالت با رکود ساخت وساز مواجه شده ایم. این موضوع هم به عاملی برای ایجاد فشار تقاضا در بخش خرید 

و اجاره منجر شد. با وجود ساخت وسازهایی که انجام می شود در شهر تهران، میزان عرضه جوابگوی فشار تقاضا نیست و بنابراین نرخ اجاره و فروش افزایش پیدا می کند.
اگر دولت بتواند نرخ تورم را دست کم به حدود 2۰ درصد کاهش دهد می توان امیدوار بود که در آینده مقداری نرخ مسکن کنترل شود. تمام سطوح بازار مسکن اعم از ساخت وساز، فروش و اجاره دارای نوعی همبستگی است که این 

بخشها هم از اقتصاد کالن تاثیر می گیرند. بنابراین تورم عمومی و ارزش پولی ملی رابطه مستقیم با هر سه مولفه یاد شده در بازار مسکن دارد.

شایلی قرائی 
News kasbokar@gmail.com

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم شرکت 
با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه

بشماره ثبت۴۰16  و به شناسه ملی 1۰22۰۰۷6۹۸۰
نظر به اینکه در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ

1۴۰1/۰2/2۸ نوبت اول ، اکثریت حاصل نشــد لذا برای بار دوم مستندا بماده 1۰6 الیحه اصالحی 
قانون تجارت بدینوسیله از کلیه شرکاء محترم شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه بشماره ثبت 
۴۰16 و به شناسه ملی 1۰22۰۰۷6۹۸۰ دعوت میشود که در ساعت ۸ صبح مورخ 1۴۰1/۰۳/1۰ 
در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در نشانی محل قانونی شرکت منعقد خواهد شد 

حضور بهم رسانند.
دستور جلسه:

 1- تعیین اعضای هیئت مدیره
 2-سایر موضوعات در صالحیت مجمع

تاریخ انتشار: 1۴۰1/۰2/۳1

شرکاء شرکت با مسئولیت محدود گلبرق ارومیه

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان تهران
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شهرری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده ۳ قانون ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 1۴۰16۰۳۰1۰2۴۰۰۰۰۳۵ هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شهرری تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی آقای/ مجید بازیار فرزند رضا بشماره شناسنامه 1۷۴۰ صادره از تهران در ششدانگ عرصه و اعیان 
یک زمین با بنای احداثی به مساحت ۴۹6/۰۹ مترمربع پالک ۵۴۳1 فرعی از 12۳ اصلی واقع در بخش 12 
خریداری از مالک رسمی آقای/ مجید بازیار محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 1۵ روز آگهی می شود درصورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس از اخذ رسید، 
ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 

صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.)م الف ۹۸ (
تاریخ انتشار نوبت اول: 1۴۰1/۰2/۳1
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1۴۰1/۰۳/16

سیدمهدی المعی، رئیس ثبت اسناد و امالک شهرری

1۴۰1/2/2۰
1۴۰1/۵۰6/ص

آگهی فراخوان عمومی
موضوع: جذب سرمایه گذار و مشارکت در اجرای پروژه های سرمایه گذاری شهرداری تکاب

امور سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تکاب باستناد  مصوبات شورای اسالمی شهر و اختیارات حاصله از شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت در شهرداریها در راستای ایجاد 
و گسترش فضاهای تفریحی – گردشگری و استفاده از ظرفیتهای سرمایه گذاری بخش خصوصی و رونق بخشی به کسب و کار و اقتصاد شهر در نظر دارد نسبت به شناسایی سرمایه گذار 
حقیقی یا حقوقی جهت مشارکت در زمینه های سرمایه گذاری به یکی از روش های مشارکتی به خانواده B.O.T بشرح ذیل اقدام نماید لذا از کلید سرمایه گذاران محترم واجد صالحیت 

فنی، مالی و دارای تجربیاتمرتبط دعوت میگردد 1۰ روز پس از انتشار آگهی در آگهی در روزنامه کثیراالنتشار  به جز ایام تعطیل با مراجعه به امور سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری تکاب به آدرس :استان 
آذربایجان غربی شهرستان تکاب خیابان انقالب مراجعه و نسبت به اعالم آمادگی اقدام و از محل مورد نظر بازدید  میدانی بعمل آورند. 

1(سرمایه گذار احداث و بهره برداری شهر بازی مدرن روباز و سرپوشیده در پارک جنگلی ،ملت و شریف آباد 
2( سرمایه گذار احداث و بهره برداریرستوران ، کافی شاپ ،کافه تریا و رستوران سنتی  و... در پارک های جنگلی ،ملت و شریف آباد 

۳( سرمایه گذار احداث و بهره برداریمین چمن مصنوعی در بلوار جملی ،پارک شریف آباد 
۴( سرمایه گذار احداث و بهره برداریمجموعه گردشگری ،تفریحی و خدماتی در پارک های ملت ، جنگلی و شریف آباد 

۵(سرمایه گذار پسماند :تفکیک از مبدا ،احداث کارخانه بازیافت و استحصال انرژی
6( سرمایه گذار احداث و بهره برداری جایگاه سوخت گازوئیل و مرکز معاینه فنی خودرو های سبک و سنگین در سایت المهدی شهرداری تکاب 

۷( سرمایه گذار احداث و بهره برداریتولید:با الویت تولید محصوالت مورد نیاز شهرداری 
۸(سرمایه گذار احداث و انتقال واحدهای تجاری در خیابان ساحلی وادی رحمت 

توضیحات:
بهره بردار در طراحی سایت و چیدمان فضاها در سایت اصلی آزاد می باشد. 

متقاضیان محترم محدودیتی به لحاظ شرکت در یک یا چند عنوان را ندانسته و می توانند طبق عالقه مندی و تخصص خود ورود بفرمایند.
 ارائه مستندات هیچگونه حقی برای ارائه دهنده ایجاد ننموده و پس از بررسی مستندات، نسبت به انتخاب سرمایه گذاران واجد شرایط و مناسب برای سرمایه گذاری در پروژه فوق اقدام و از ایشان دعوت به عمل خواهد 

آمد. شماره ارتباطی با سازمان سرمایه گذاری جهت کسب اطالعات بیستر: ۰۴۴-۴۵۵۳6۰۵۸-۴۵۵2۹6۰۳
رزاق محمدی، شهردار تکاب

وزارت کشور
  استانداری آذربایجان غربی 

       شهرداری تکاب

مفقودی 
ســند کمپانــی کامیــون کشــنده سیســتم اســکانیا تیــپ 
G380LA4*2HNA مدل 1۳۹۰ رنگ ســفید -روغنی به شماره 
 DC1217L028169230 انتظامی ۷2۷ ع ۵۸ ایران 2۷ به شماره موتور
به شماره شاسی NACG4X20003685554 بنام ساناز موسوی پور 

ناکی مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹2۷۳
--

مفقودی 
برگ سبز کمباین جاندیر تیپ 1۰۵۵ مدل 1۳۹6 به شماره انتظامی 

۹۴۷ ک 6۷ ایران 1۷ به شماره موتور 87W00085E به شماره 
شاسی ۰12۳۹۰ بنام صالح حمزه زاده -یوســف حمزه زاده مفقود 

گردیده و زا درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹2۷۴
--

مفقودی 
 دفترچه کمباین جاندیر تیپ 1۰۵۵ مدل 1۳۹6 به شماره انتظامی 
۹۴۷ ک 6۷ ایران 1۷ به شماره موتور 87W00085E به شماره 
شاسی ۰12۳۹۰ بنام صالح حمزه زاده -یوســف حمزه زاده مفقود 

گردیده و زا درجه اعتبار ساقط میباشد . ۹2۷۵

مفقودی 
برگ سبز ماشین سواری وانت نیسان مدل 1۳۸1 به شماره انتظامی 
۹1۹ ط 22 ایران 1۹ به شماره شاسی 00G82875 به شماره موتور 
۰۰1۹26۷۸ بنام عبداله صادقی منش مفقود گردیده و زا درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹2۷6
--

مفقودی 
برگ کمپانــی ماشــین ســواری وانت نیســان مــدل 1۳۸1 به 
شــماره انتظامــی ۹1۹ ط 22 ایــران 1۹ بــه شــماره شاســی 

00G82875 بــه شــماره موتــور ۰۰1۹26۷۸ بنــام عبداله 
 صادقــی منــش مفقــود گردیــده و زا درجــه اعتبــار ســاقط 

میباشد . ۹2۷۷
--

مفقودی 
کارت ماشین  وانت نیسان مدل 1۳۸1 به شــماره انتظامی ۹1۹ ط 
22 ایران 1۹ به شــماره شاسی 00G82875 به شــماره موتور 
۰۰1۹26۷۸ بنام عبداله صادقی منش مفقود گردیده و زا درجه اعتبار 

ساقط میباشد . ۹2۷۸


