
وزی���ر صنعت، معدن و تج���ارت گفت: واردات 
خودرو نیاز به چند مولفه دارد که کارهای کارشناسی 

آن در حال انجام است. 
به گزارش ایرنا، علیرضا رزم حس���ینی در خاتمه 
آیین رونمایی از صدور گواهی الکترونیک سالمت در 
جم���ع خبرنگاران با بیان اینکه در موضوع خودرو به 
دنبال شکستن انحصار هستیم، خاطرنشان کرد: تقویت 
شرکت های خصوصی داخلی برای ایجاد رقابت سالم 
در دستور کار قرار دارد تا موجب باال رفتن کیفیت و 

کاهش قیمت خودروها شود.
وی با اشاره به اینکه تا پایان امسال رشد ۵۰ درصدی 
در تولید خودرو خواهیم داشت و تعهدات پیشین هم 
به سرانجام خواهد رسید، افزود: افزایش تولید خودرو، 
اشتغال و فعالیت بیشتر قطعه سازان را به همراه دارد که 
البته عده ای سعی در ایجاد مانع در این روند دارند، اما 

ما به کار خود را ادامه خواهیم داد.
وزی���ر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه 
مجموع برنامه ها در حوزه خودرو به نحوی اس���ت تا 
خالیی که وجود دارد با افزایش تولید از میان برداشته 
شود، وجود امضاهای طالیی در کشور را مد نظر قرار 
داد و اظهار داشت: همواره بر ایجاد شفافیت و کاهش 
فاصله های قیمتی تاکید شده، اما به دلیل دو نرخی بودن 
ارز و وجود دالالن در اقتصاد ایران رانت هایی ایجاد شده 
که وزارت صنعت باید با بخش مربوط به خود مبارزه 

جدی داشته باشد که روند آن آغاز شده است.
وی با اظهار اینکه مبارزه با رانت خواری و کم رنگ 
کردن امضاهای طالیی از برنامه های جدی ما خواهد 
بود که البته بسیار دشوار و نیازمند استقامت است،  تاکید 
دارد، خاطرنش���ان کرد: در بخش خودرو مبارزه با روند 
رانت خواری آغاز شده و به سرعت در بخش های دیگر 
هم به نتیجه خواهد رسید، زیرا اگر با شفافیت با مردم 

روبه رو شویم همراه دولت خواهند بود.
رزم حس���ینی در ادامه رونمایی از سامانه صدور 
گواهی الکترونیک سالمت را زمینه ای برای ایجاد شفافیت 
و کاهش هزینه های عمومی دانست و همچنین گفت: 
وزارت جهاد کشاورزی مسئول تولید و توزیع مرغ در 
سراسر کشور است و باید پاسخگو باشد.در عین حال 

وزارت صنعت، معدن و تجارت هم مس���ئول مدیریت 
نهاده های دامی است و تاکنون هم بر اساس آمارها بیش 
از نیاز تحویل داده ایم. وزارت جهاد کشاورزی پس از 
تحویل گرفتن نهاده های دامی از گمرک، از طریق سامانه 
بازارگاه این نهاده ها را در اختیار دامداران می گذارد که 
البته مسیر شفافی است.وی کاهش احتمالی جوجه ریزی 
در کش���ور را از سیاست های وزارت جهاد کشاورزی 
دانست و درخصوص عرضه فوالد گفت: بورس برای 
همه کاالها و خدمات ایجاد ش���ده است و نباید از آن 

به عنوان ابزار اس���تفاده شود.در عین حال، عرضه کاال 
خارج از بورس، مصداق بارز رانت است که باید از آن 
ممانعت کرد و اطالعات آن را به طور کامل در اختیار 

مردم قرار داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ما دخالتی 
در قیمت نداریم، اما بر آن نظارت و مدیریت می کنیم، 
تاکید کرد: یکی از راه های مدیریت بازار، موظف کردن 
تولیدکنندگان به عرضه کاالی خود در بورس است تا 
ه���ر خریداری بتواند به طور قانونی به کاالی مورد نیاز 

خود دسترسی پیدا کند.

وی با اش���اره به اینکه در حوزه فوالد مازاد تولید 
داریم، گفت: عده ای اقدام به افزایش قیمت در بازار این 
محصول کرده اند اما وزارت صنعت به دنبال متعادل سازی 
آن اس���ت زیرا فوالد تولید ش���ده در داخل کشور باید 

قیمت معقولی داشته باشد.
این مقام مس���ئول با بیان اینکه الزام عرضه فوالد 
در ب���ورس قیمت ها را متعادل خواهد کرد، افزود: در 
هفته گذش���ته این محص���ول به خوبی به بازار بورس 
عرضه شد و تداوم این روند می تواند بر کاهش قیمت 

زنجی���ره نهایی محصوالتی که نیاز به فوالد دارند هم 
تاثیر بس���زایی بگذارد.وی با بیان اینکه بر اساس قانون 
موظف به ارتقای سامانه ها هستیم، اظهار داشت: راه اندازی 
سامانه ها می تواند کارایی نظام اداری را افزایش دهد و 
در همین راستا با همکاری وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی سامانه صدور گواهی سالمت الکترونیک 

راه اندازی شد.
رزم حس���ینی با بیان اینکه راه اندازی این سامانه 
برای بخش سالمت و بهداشت کشور مفید خواهد بود، 
خاطرنشان کرد: همه پزشکان و داروخانه های با امضای 

الکترونیک امکان بررسی صحت نسخه های پزشکی و 
بیمارستانی را خواهند داشت و دسترسی به پرونده های 
سالمت با چنین سیستمی تسهیل می شود که می تواند با 

حداقل هزینه به مردم خدمات رسانی کند.
وی با بیان اینکه سامانه ها هزینه های دولت و بخش 
سالمت را هم کاهش می دهد، تاکید کرد: براساس آمار، 
مصرف داروی کشور بسیار باالست و با توجه به تفاوت 
فاحش قیمت ها، نظام سالمت تالش می کند داروها را 

با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اختالف قیمت 
دارو امکان قاچاق را فراهم می کند، اما ایجاد س���امانه 
صدور گواهی  الکترونیک سالمت می تواند در آینده از 
هرگونه فعالیت خارج از سیستم و مصرف بی رویه دارو 

در کشور جلوگیری کند.
وی با بیان اینکه با این س���امانه مردم می توانند از 
هر جای ایران حتی روستاها به پزشک خود دسترسی 
داش���ته باشند و با ارتباط با داروخانه ها داروهای خود 
را بررس���ی کنند، افزود: ما به عنوان وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موظف بودیم این روند را ایجاد کنیم 
که امروز به س���رانجام رسید. رونمایی از مرکز صدور 
گواهی الکترونیک سالمت از رانت های موجود و سوء 
استفاده های احتمالی در فرایند مراجعات پزشکی کشور 

جلوگیری خواهد کرد.
رزم حسینی با بیان اینکه همه دستگاه های مسئول 
در راه اندازی این مرکز و سامانه همکاری خوبی داشتند، 
اضافه کرد: ۲۳ طرح در دس���تور کار دولت الکترونیک 
برای امس���ال قرار گرفته که تا پایان س���ال به نوبت به 
اندازه ای می ش���ود تا مردم از خدمات آن در سراس���ر 
کش���ور استفاده کنند.گفتنی است: مرکز صدور گواهی 
الکترونیک سالمت دیروز با حضور وزیر صنعت، معدن 
و تجارت و رئیس سازمان نظام پزشکی کشور درمحل 
وزارت صنعت رونمایی شد. با رونمایی از این مرکز، 
امضا های کاغذی در فرآیند مراجعات پزشکی حذف و 
امضای الکترونیک جایگزین آن خواهد شد.در این فرآیند 
امضا های الکترونیک ابتدا در س���امانه دیگر تعیین شده 
اعتبارسنجی و پس از تأیید، امضای مورد نظر، پذیرش 

و سپس در فرآیند امور به کارگیری می شود.
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از آنجا که خرید واکس���ن کرونا )covax( باید از مس���یر رسمی سازمان 
بهداشت جهانی انجام گیرد، تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد 
نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی دولت آمریکا و ضرورت اخذ مجوز اوفک با 

مانع مواجه شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک 
مرکزی طی یادداشتی در اینستاگرام نوشت: در مورد واکسن کرونا برخی نادانسته 
یا مغرضانه سعی در تطهیر اقدامات غیر انسانی آمریکا در تحریم ایران را دارند 
و فق���ط ب���ه ادعای دروغین آمریکا بر عدم محدودیت بر معامالت دارو تاکید 
می کنند که برای ثبت درحافظه تاریخی باید به برخی نکات اشاره کنم.وی ادامه 
داد: اعالم خبر مربوط به توزیع واکسن کرونا توسط برخی کشورهای همسایه 
بین مردمش���ان تلخ ترین پاسخ به این عده است.همتی افزود: از آنجا که خرید 
واکسن کرونا )covax( باید از مسیر رسمی سازمان بهداشت جهانی انجام گیرد 
تاکنون هر طریقی برای پرداخت و انتقال ارز مورد نیاز به خاطر تحریم غیرانسانی 
دولت آمریکا وضرورت اخذ مجوز اوفک، با مانع مواجه شده است.در این زمینه 
کره جنوبی بابت انتقال پول از مسیر U-turn دالر برای خریدهای بشر دوستانه 
نتوانست تضمینی در خصوص عدم مصادره پول بانک مرکزی ایران توسط دولت 
آمریکا در هنگام انتقال بدهد. وی خاطرنشان کرد: صندوق بین المللی پول با فشار 
و تهدید آمریکا و علیرغم اذعان به حق ایران و نبود هیچگونه مانع اقتصادی یا 
حقوقی، حتی جرات مطرح کردن وام بشر دوستانه ایران در هیات مدیره صندوق 
را پیدا نکرد. البته انتقال پول از مسیرهای دیگر تحت پیگیری است که امیدواریم 

با همکاری و اقدام به موقع دستگاه های ذیربط به نتیجه خواهد رسید. 

 رئیس خانه روابط عمومی ایران در نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی 
خواستار ارتقاء جایگاه روابط عمومی در بانک ها شد.

به گزارش کمیته ارتباطات خانه روابط عمومی ایران، هوشمند سفیدی 
دربخشی از نامه ارسالی به دکتر عبدالناصر همتی با اشاره به بخشنامه های متعدد 
دولت مبنی بر جایگاه روابط عمومی در سازمان و همچنین سخنان رئیس کل 
بانک مرکزی در جمع مدیران روابط عمومی بانک ها در سال 1۳97 مبنی بر 
احیای جایگاه روابط عمومی در نظام بانکی آمده است :با عنایت به محتوای 
بخشنامه های مذکور و ارتقای سطح فعالیت های کمی روابط عمومی بانک ها 
در سال های اخیر، الزم است جایگاه روابط عمومی در بانک ها به »معاونت 

ارتباطات مدیرعامل« و »انجام وظیفه صرفاً تحت نظر مدیرعامل« ارتقایابد. 

ورود ۳۸۰هزار تن بار به بندرخشک پیشگامان 
یزد_خبرنگار اطالعات: مدیرعامل بندرخشک پیشگامان از تخلیه بیش از 

۳۸۰هزار تن انواع بار در این بندر طی ۸ماهه ابتدای سال جاری خبر داد.
محمدرضا شهسواری با بیان اینکه با تکمیل و راه اندازی تمام بخش های فاز 
نخست بندرخشک پیشگامان در سال گذشته، حجم بار ورودی به این مجموعه 
افزایش داشته است، بیان داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون و به رغم شرایط 
حاکم بر اقتصاد و تولید به علت شیوع ویروس کرونا، بیش از ۳۸۰هزار تن انواع 

بار به صورت ریلی و جاده ای وارد بندرخشک پیشگامان شده است.
وی با اشاره به اینکه این بارها شامل بارهای سردخانه ای،گمرکی و انواع 
بارهای فله بوده است، از سنگ آهن،کنسانتره سنگ آهن،کلینکر سیمان، انواع 
میوه، ماش����ین آالت صنعتی و انواع غله از جمله به عنوان بارهای ورودی به 

بندرخشک پیشگامان در این مدت نام برد.
مدیرعامل بندرخشک پیشگامان همچنین خدمات حمل و نقل کاال، تخلیه و 
بارگیری،امور گمرکی، خدمات سردخانه ای و انبارداری، باسکول ریلی و جاده ای 

و مشاوره واردات و صادرات کاال را از جمله خدمات این بندر دانست. 

همتی: خرید واکسن کرونا به دلیل 
تحریم آمریکا با مانع مواجه شده است

درخواست برای ارتقاء جایگاه روابط عمومی 
در بانک ها

نفت ، طال ، سكه و ارزرزم حسيني: درصدد شكستن انحصار و رانت در صنعت خودرو هستيم
 

هر بشكه نفت سبك آمريكا )وست تگزاس(
هر بشكه نفت درياي شمال )برنت(
متوسط سبد نفت كشورهاي اوپك

هر بشكه نفت سنگین ايران
هر اونس )31/1 گرم( طال

بازار جهاني

بازار داخلي

45/86 دالر 
48/83 دالر 
48/35 دالر    
46/81 دالر    
1833/79 دالر

 11544000 تومان
12250000 تومان
6320000 تومان
4258000  تومان
2407000 تومان
1112500 تومان

4200 تومان 
25080/9 تومان
 25605  تومان
 25700 تومان
5096/1 تومان
30724/9 تومان
31100 تومان
31150 تومان
5638/3 تومان
33167/2 تومان
34570  تومان
34590  تومان
1143/7  تومان
6919/4  تومان
7087  تومان
7100  تومان

سكه طال طرح قديم )به وزن 8/13 گرم(
سكه طال طرح جديد )به وزن 8/13 گرم(

نیم سكه طال )به وزن 4/06گرم(
ربع سكه طال )به وزن 2/03 گرم(

سكه يك گرمي
هر گرم طالي 18 عیار )بدون مزد ساخت(

دالر آمريكا)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
دالر آمريكا)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

دالر آمريكا)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
دالر آمريكا)نرخ صرافی آزاد(

يورو)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
يورو)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

يورو)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
يورو )نرخ صرافی آزاد(

پوند انگلستان)نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
پوند انگلستان)سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

پوند انگلستان)نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
پوند انگلستان )نرخ صرافی آزاد(

درهم امارات )نرخ سیستم بانكي براي كاالهای اساسی(
درهم امارات )سامانه سنا - میانگین بازار ثانويه و بازار آزاد(

درهم امارات )نرخ صرافی دارای مجوز بانك مركزی(
درهم امارات )نرخ صرافی آزاد(

در روزهاي اخیر مردمي که با روشن شدن نسبي نتایج انتخابات 
ریاست جمهوري آمریکا در انتظار احتمال کاهش یا رفع تحریم ها، بهبود 
جریان ورود کاال به کشور، افزایش درآمدها از طریق فروش نفت و در 
نهایت ارزاني و وفور کاال و بهبود اندک وضعیت سفره هایشان بودند، 

با رفتار عجیب و برعکس جناح هاي سیاسي شوکه شدند.
در حالي که امید به بهبود شرایط اقتصادي مي رفت که با کاهش 
نسبي نرخ ارز و رسیدن آن به زیر ۲4 هزار تومان نمایان شود و در پي 
کاهش انتظارات تورمي، بهاي برخي کاالها رو به کاهش گذاشته بود، 
به یکباره بهمن حرف هاي تند و غیرضروري برخي سیاسیون فرا رسید 
و این کورس���و را مس���دود کرد. بدین ترتیب نرخ ارز به آرامي رو به 
افزایش گذاشت و به حوالي ۲6 تا ۲7 هزار تومان در بازار آزاد بازگشت 
و امید به ارزاني خیلي اجناس دست کم در کوتاه مدت نقش برآب 
شد. جالب تر اینکه خود دولت موج جدیدي از گراني ها در لبنیات،  
الستیک،  شکر، روغن، مواد شوینده، گوشت، مرغ و تخم مرغ را رقم زد 

تا مردم گالیه مندتر از همیشه، نظاره گر اوضاع جاري شوند.
مردم به درستي سؤال مي کنند مگر اصوالً هدف ذاتي رقابت جناح 
سیاسي تعالي، پیشرفت کشور و رفاه و آسایش مردم نیست؟ اگر هست 
که باید هم باشد، پس چرا رفتار آنها شرایطي را رقم مي زند که عکس 

این موضوع رقم بخورد؟
چرا برخي چهره هاي سیاس���ي در تمام جناح ها، آرامش کشور و 
مردم را برنمي تابند؛ گویي که حیات آنها در جنجال آفریني و جو دادن 
و ماجرا درس���ت کردن و ایجاد هیجان هاي کاذب اس���ت؟ مگر آنها 
نمي دانند جان مردم از رشد قیمت ها به لبشان رسیده، قدرت خریدها 
کاهش یافته، سفره ها کوچک شده، بسیاري آرزوها به دیار خیال رفته 
و از عمل کیلومترها دور شده و در این میان عده اي دالل قدرتمند و 

بي رحم در حال پولدارتر شدن هستند؟
مردم مي پرسند مگر سیاسیون و جناح ها نمي دانند که بهبود شرایط 
اقتصادي در گرو رفع تحریم هاس���ت و مردم دیگر قدرت اقتصادي 
مقابله با گراني هاي ناشي از تحریم و کمبود ارز و امثالهم را ندارند؟ 
آنها مي پرسند چرا برخي گروه ها و جناح هاي سیاسي با رفتار و گفتار 
و عملشان در تالش براي دیوار کشیدن دور کشور هستند و تلویحًا 
با برقراري ارتباط سالم و آرام و مبتني بر منافع ملي با دنیا مخالفند؟ 
آیا این، همان چیزي نیس���ت که دالالن و ماهیگیران از آب گل آلود 
تحریم ها خواهان آن هس���تند؟ روشن است تنها کساني که آزادسازي 
ورود کاال به کشور، بهبود شرایط ارزي، کاهش قیمت ها و روان شدن 
تجارت ناراحت شان مي کند، دالالن و عناصر اقتصاد زیرزمیني هستند. 
حال چرا برخي رفتارها و گفتارهاي جناح هاي سیاسي به مثابه ریختن 
آب به آسیاب این افراد است؟ مردم مي پرسند چرا در کوران این همه 
مشکالت اقتصادي کشور گروهي باید به امر غیرضروري و چالش آفرین 
تقسیم یکي از استان هاي جنوبي کشور بپردازند؟ آیا این کار و امثال 

آن اولویت کشور و سفره هاي مردم است؟
اینها سؤاالتي مهم است که جناح ها و جریانات و چهره هاي سیاسي 
باید بدان پاسخ دهند و موضع خود را در برابر رفاه همین حاالي مردم 
روشن کنند. سوداگران سیاسي که امروز آتش لج بازي شان مي رود که 
باز هم شوکي دیگر به اقتصاد ملي و قیمت ها وارد کند،  خود به خوبي 
مي دانند که راه کاهش قیمت ها از وفور کاال در بازار گذشته که این خود 
به افزایش درآمد کشور و در نهایت رفع تحریم ها منوط است. حال 
چرا آنها دانسته در برابر هرگونه تالشي در راه رفع تحریم ها مانع تراشي 
و جنجال آفریني مي کنند؟ آیا در پس پرده، این التهابات منافعي دارند 

که مردم نمي دانند؟...
در نهایت، اکنون فصل بررسي بودجه و نزدیکي موسم انتخابات 
ریاست جمهوري 14۰۰ است و البته شرایط بین المللي و خاورمیانه در 
حساس ترین دوران خود قرار دارد. لذا بر چهره ها، جریان ها و جناح هاي 
سیاسي است که چارچوب هاي نقد و رقابت سالم را رعایت کرده و 
اولویت و زاویه دید برنامه هایشان را بهبود رفاه و سفره هاي مردم بدانند. 
آقایان باور داشته باشند که مردم، توان و تحمل شوک و رشد قیمتي 

جدید و التهابات تازه اقتصادي را ندارند. 
لذا هرگونه التهاب آفریني براي پیروزي در رقابت هاي بیهوده، گل به 

خودي در بازي فینال است که ممکن است جبران ناپذیر باشد.

اقتصاد، مردم و سودا هاي سیاسي 
يادداشت

سيدعلي دوستي موسوي

 پ���روژه ریلی خواف-ه���رات پس فردا 
)پنجشنبه ۲۰ آذر( با حضور روسای جمهوری 

ایران و افغانستان افتتاح می شود.
 ای���ن مطلب را مهن���دس عباس خطیبی 
معاون ساخت و توسعه راه آهن در شرکت مادر 
تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و 
نقل اعالم کرد و گفت: قطعات اول تا سوم این 
مسیر ریلی آماده بهره برداری است و کار ساخت 
قطعه چهارم هم همان روز توسط افغانستان آغاز 

خواهد شد.
به گفت���ه وی، راه آهن خواف �  هرات در 
قالب چهار قطعه ساخته شده است که قطعات 
یک تا س���ه در تعهد جمهوری اسالمی ایران و 
قطعه چهارم این پروژه از ایستگاه روزنک تا شهر 
هرات در تعهد کشور افغانستان است.  البته قطعه 
سوم این پروژه که در خاک کشور افغانستان است 
هم توس���ط دولت جمهوری اسالمی ایران و از 
محل کمک های ایران برای بازسازی افغانستان 
ساخته شده است. معاون ساخت و توسعه راه آهن 
شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل 
افزود: در حال حاضر راه آهن از خواف در خاک 

ایران تا ایس���تگاه روزنک در خاک افغانستان در 
قالب ۳ قطعه توس���ط ایران ساخته شده است 
که مراس���م افتتاح این خط ریلی روز ۲۰ آذر با 
حضور رؤسای جمهوری دو کشور به صورت 
ویدئوکنفرانسی در خاک ایران و افغانستان برگزار 
می شود.وی در پاسخ به این سوال که قطعه چهارم 
این پروژه از ایستگاه روزنک تا شهر هرات چگونه 
تکمیل خواهد شد؟ گفت: در سفر هفته گذشته که 
به افغانستان داشتیم، با مدیرعامل راه آهن افغانستان 
در ایس���تگاه روزنک جلسه ای برگزار و درباره 
قطعه چهار این خط آهن مباحث مطرح شد، ما  
اعالم کردیم که انتظار داریم کشور افغانستان در 
تکمیل قطعه چهارم اهتمام داشته باشد و پروژه 
به سرعت تکمیل شود؛ به هر حال پیش از این 
هم اعالم شده بود که سه قطعه از این خط آهن 
را ایران می سازد و افغانستان هم قطعه چهار را 

تکمیل خواهد کرد.
به گزارش فارس، خطیبی افزود: مدیرعامل 
راه آهن افغانستان به ما اعالم کرد که در مراسم 
افتتاح راه آهن خواف �  هرات دس���تور شروع 
عملیات قطعه چهار الف این خط آهن را صادر 

و پروژه ش���روع می شود و ساخت قطعه 4 ب 
هم به مناقصه گذاشته خواهد شد.

وی با اش���اره به اینکه طبق اعالم مسئوالن 
کشور افغانستان تأمین مالی قطعه 4 الف و ب 
انجام شده است و در این باره مشکلی نیست، 
گف���ت: ما اصرار کردیم حتما از ظرفیت بخش 
خصوصی و پیمان���کار ایرانی برای این پروژه 
)قطعه 4( استفاده شود که کشور افغانستان هم 
اس���تقبال و اعالم کرد پیمانکاران ایرانی برای 
اجرای این پروژه ها بس���یار خوب و با کیفیت 

عمل می کنند.
معاون س���اخت و توسعه راه آهن شرکت 
س���اخت و توس���عه زیربناهای حمل و نقل با 
بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیاء در این 
پروژه به خوبی عمل کرده اس���ت و ما رضایت 
کافی از آنها داریم، افزود: در این 14۰ کیلومتر 
خط آهن از خواف تا ایستگاه روزنک، زیرسازی 
قطعه داخل ایران به طول 7۸ کیلومتر و روسازی 
قسمت برون مرزی )قطعه ۳( توسط قرارگاه خاتم 
اجرا شد که کار با کیفیت به سرانجام رسید و 

ما رضایت کافی داریم.

 راه آهن خوافـ  هرات پنجشنبه با حضور رؤساي جمهوري 
ایران و افغانستان افتتاح مي شود

سخنگوی ستاد بودجه 14۰۰ با اشاره به ویژگی های 
بخش سالمت در بودجه سال آینده، از رشد 1۳۸ درصدی 
اعتبارات وزارت بهداشت و پیش بینی 1۰۰۰ میلیارد تومان 

اعتبار برای خرید واکسن کرونا خبر داد.
م���ژگان خانلو در گفتگو با ایرنا با بیان اینکه وزارت 
بهداشت به نمایندگی از دولت، مسئولیت سالمت را بر عهده 
دارد و تأمی���ن منابع مالی و اعتبارات موردنیاز برای تحقق 
اهداف موردنظر به خصوص در دوران شیوع ویروس کرونا 
از اهمیت مضاعفی در الیحه بودجه سال 14۰۰کل کشور 
برخوردار است، افزود: برای جبران خدمات کادر درمان و 
اعمال افزایش های قانونی حقوق و مزایا، اعتبارات موردنیاز 
برای تولید یا واردات واکسن کرونا و تجهیز مراکز درمانی 
و افزایش تعداد تخت های بیمارستانی، اعتبارات و تمهیداتی 
در بودجه سال آینده پیش بینی شده است.وی درباره حقوق 
کادر بهداش���ت و درمان در س���ال آینده گفت: با احتساب 
افزایش اعمال شده در اسفند سال گذشته )افزایش امتیازات 
فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشور( و پیش بینی بار 
مالی اس���تخدام های جدید مورد نیاز و تقویت کادر درمان 
وزارتخانه، پیش بینی شده حقوق کادر درمان 1۵۰درصد رشد 
داشته باشد. همچنین در الیحه پیشنهادی دولت سهم بخش 
سالمت از اعتبارات حاصل از مالیات بر ارزش افزوده هم 
۲۲ درصد افزایش یافته و از 7 هزار و 4۰۰میلیارد تومان به 

9 هزار میلیارد تومان رسیده است.
سخنگوی ستاد بودجه با اشاره به اهمیت تامین دارو 
و واکس���ن در این دوران گفت: اعتبارات مورد نیاز برای 
تامین دارو، واکسن و شیرخشک هم از ۲هزار و ۲۸۲میلیارد 
تومان به ۳ هزار و 6۸۵میلیارد تومان افزایش یافته اس���ت 

)رشد 61درصدی(. 
وی با اشاره به اهمیت و ضرورت تامین یارانه وزارت 
بهداشت به خبرنگار ایرنا گفت: دولت در الیحه بودجه سال 
آینده رش���د 46درصدی برای تامین یارانه وزارت بهداشت 
پیش بینی کرده و رقم پیش���نهادی از ۳ هزار و 79۲میلیارد 
تومان در قانون امس���ال ب���ه ۵ هزار  و ۵4۰میلیارد تومان 

افزایش یافته است.

به گفته سخنگوی ستاد بودجه، اعتبارات طرح تحول 
س���المت در بودجه سال آینده هم و بدون تغییر نسبت به 

امسال معادل ۵ هزار و ۲۰۰میلیارد تومان مانده است.
وی مهمترین ویژگی بخش سالمت بودجه سال آینده را 
تقویت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای بخش سالمت 
دانس���ت و گفت: به دلیل ضرورت افزایش 1۰هزار تخت 
بیمارستانی و تکمیل واحدهای بیمارستانی جدید، اعتبارات 
این بخش از حدود 4 هزار و 6۰۰میلیارد تومان به ۵ هزار و 

۵۰۰ میلیارد تومان با ۲۰درصد رشد منظور شده است.
 رئیس امور پایش تعهدات دولت و تجهیز منابع سازمان 
برنامه و بودجه همچنین در گفتگو با ایسنا گفت: انتشار اوراق 
مالی اسالمی در سال آینده از گزینه های اصلی دولت برای 
تامین مالی در بودجه و همچنین تسویه بدهی های دولت، 
تغییر وضع اس���تقراض بانک ها از بانک مرکزی و حتی 

سرمایه گذاری در طرح های توسعه ای خواهد بود.
وی ادامه داد: در ش���رایط کنونی وجود حجم باالی 
نقدینگی، ظرفیت مناسبی برای عرضه اوراق بهادار دولتی 
و تعمیق بازار بدهی را فراهم کرده اس���ت که اس���تفاده از 
این ابزارهای مالی زمینه جذب منابع مالی مازاد موجود در 
اقتصاد را موجب شده و می تواند به مدیریت بهتر نقدینگی 

در کشور منتهی شود.
خانل���و با بیان اینکه مزیت دیگر اوراق بدهی دولت 
ظرفیت آن ها در عمق بخش���یدن به بازار بین بانکی است، 
افزود: از این رو در صورتی که بخشی از مانده بدهی بانک ها 
به بانک مرکزی به اوراق تبدیل شود و این اوراق در فرآیند 
وام ده���ی بانک مرکزی به بانک ها به عنوان وثیقه پذیرفته 
شود، هم نرخ بهره واقعی به دلیل افزایش سیالیت بخشی 
از دارایی بانک ها کم می شود و هم به  دلیل گردشی شدن 
بخشی از دارایی های غیرمولد بانک ها، فاصله نرخ سود سپرده 
و تسهیالت کاهش می یابد و در واقع  قاعده استقراض از 

بانک مرکزی برای بانک ها تغییر می کند.
وی با اشاره به کنترل تورم به عنوان مهمترین وظیفه بانک 
مرکزی گفت: عمدتا هدف اصلی عملیات بازار باز مدیریت 
نرخ های به���ره کوتاه مدت در بازار بین بانکی و در جهت 

دستیابی به هدف نهایی کنترل تورم است.سخنگوی بودجه با 
بیان اینکه به کارگیری عملیات بازار باز به عنوان ابزار اصلی 
سیاست گذاری پولی به معنای این است که چارچوب تامین 
منابع در نظام بانکی هم به طور کلی تغییر ایجاد خواهد کرد، 
افزود: بانک ها پس از آن برای تامین کسری منابع خود چه 
در بازار بین بانکی و چه از طریق بانک مرکزی باید بخشی 
از دارایی های سمت راست ترازنامه خود را به اوراق بهادار 
بده���ی اختصاص دهند و از طریق خرید و فروش اوراق 
یا وثیقه گذاری آن در عملیات بازخرید و بازخرید معکوس 
کوتاه مدت نسبت به تأمین کسری منابع خود اقدام کنند که 
البته این به معنای ایجاد ظرفیت بزرگ و پایداری از تقاضا 
از سوی سیستم بانکی برای اوراق بدهی دولت است که از 
همین رو بانک ها را در اغلب کشورها به عنوان مهمترین جزو 

معامله گران اولیه اوراق بدهی دولت قرار می دهد.
وی به جریان انتشار اوراق طی سال های قبل اشاره 
کرد و گفت: انتش���ار اوراق مالی اسالمی توسط دولت از 
سال 1۳9۲ تا نیمه آذر امسال حدود ۳4۳ هزار میلیارد تومان 
است که به تفکیک مبلغ 14 هزار و 7۰۰ میلیارد تومان اوراق 
مش���ارکت، نزدیک به 17۳ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه 
اسالمی، حدود 71۰۰ میلیارد تومان صکوک اجاره، معادل 
111 هزار و 4۰۰ میلیارد تومان صکوک مرابحه، مبلغ۸۵۰۰ 
میلیارد تومان اوراق سلف و حدود ۲9 هزار میلیارد تومان 

اوراق منفعت است. 
این مقام مسئول با بیان اینکه بر اساس قانون بودجه 
س���ال 1۳99 کل کش���ور مقرر بود در سال جاری ۸۸ هزار 
میلیارد تومان از منابع عمومی بر مبنای مفاد تبصره )۵( ماده 
واحده قانون بودجه از محل انتشار انواع اوراق مالی اسالمی 
تامین ش���ود، افزود: با شروع سال جاری و شیوع ویروس 
کرونا و تحوالت جهانی و آثار آن بر کاهش صادرات نفت 
و فرآورده های نفتی و با توجه به بررسی های انجام شده و اخذ 
مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی مقرر شد با احتساب 
صرفه جویی در مصارف عمومی، کسری منابع موجود برای 
جبران هزینه های اجتناب ناپذیر و یارانه خانوارها از محل انتشار 
اوراق مالی اسالمی تامین شود که با برآوردهای انجام شده، 

از میزان تحقق منابع عمومی در سال جاری، کسری احتمالی 
معادل 1۲۵ هزار میلیارد تومان )به تفکیک ۵۵ هزار میلیارد 
توم���ان از محل تبصره )۵( و 7۰ هزار میلیارد تومان بابت 
پیش فروش نفت یا سایر اوراق مالی اسالمی( پیش بینی شد؛ 
بر این اساس برنامه ریزی های الزم برای انتشار حدود ۲1۳ 
هزار میلیارد تومان انواع اوراق مالی اسالمی صورت گرفت 
که رشد 16۰ درصدی نسبت به عملکرد سال 1۳9۸ دارد. 
وی همچنین با اشاره به وضع انتشار اوراق در الیحه 
بودجه سال 14۰۰ گفت: جمع منابع بودجه عمومی کشور 
رقمی بالغ بر ۸41 هزار میلیارد تومان است که ۲9۸ هزار 
میلی���ارد تومان آن را واگذاری دارایی های مالی تش���کیل 
می  دهد و از این مقدار، س���هم منابع حاصل از فروش و 
واگذاری اوراق مالی اسالمی در منابع بودجه عمومی 1۲۵ 

هزار میلیارد تومان است. 
خانلو در ادامه با اش���اره ب���ه اینکه به  منظور بهبود 
محیط شهری برای شهروندان و حمایت از طرح های قطار 
شهری و توسعه حمل و نقل شهری دولت تا سقف ۸۰۰۰ 
میلیارد تومان بازپرداخت اصل و سود اوراق منتشره توسط 
شهرداری های کشور را تضمین می کند، افزود: بر اساس مفاد 
بن���د )ع( این تبصره دولت برای احداث، تکمیل و تجهیز 
فضاهای آموزش���ی، پرورشی و ورزشی مدارس هم ۲۰۰۰ 
میلیارد تومان اعتبار از محل انتش���ار اوراق مالی اس���المی 
توسط دولت پیشنهاد شده و مبلغ 1۰۰۰ میلیارد تومان هم به 
بیمه مرکزی ایران و مؤسسات بیمه ای اجازه انتشار اوراق به  
منظور پوشش های بیمه ای و همچنین بهادارسازی ریسک های 

بیمه ای داده شده است. 
وی با اشاره به اینکه در بند  )ط( الیحه به  منظور توسعه 
س���رمایه گذاری در طرح های نفت و گاز با اولویت میادین 
مشترک و همچنین طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت 
صنعت، معدن و تجارت انتشار ۳۵۰۰ میلیارد تومان اوراق 
پیشنهاد شده است، ادامه داد: در بند )ی( هم معادل ۳ میلیارد 
دالر به وزارت نفت برای بازپرداخت بدهی های سررس���ید 
شده پیمانکاران بیع متقابل طرح های باالدستی نفت اجازه 

انتشار اوراق مالی اسالمی داده شده است. 

سخنگوی ستاد بودجه: 1۰۰۰ میلیارد تومان برای خرید واکسن کرونا در سال آینده اختصاص یافت
با وجود همه فشارهای موجود 
در کشور،   نهاده های مورد نیاز همه 
زنجیره های مرغداری های گوشتی و 
تخمگذار کش����ور تامین شده است 
و هیچ محدودیتی از لحاظ ارایه و 
تحویل نهاده ها به تولیدکنندگان مرغ 

و تخم مرغ نداریم.
به گزارش ایرنا، کاظم خاوازی 
وزیر جهاد کش����اورزی دیروز در 
مراس����م روز جهانی خاک که در 
محل وزارت جهاد کشاورزی برگزار 
شد، در جمع خبرنگاران درباره بازار 
نهاده ه����ا و تالطم بازار پروتئینی 
کش����ور افزود: در دو هفته گذشته 
تولیدکنندگان ما نشان دادند که پای 
کار ب����وده و نگران مردم و افزایش 
قیمت ها هس����تند.  بنابراین در این 
زمینه ورود پیدا کردند و بس����یاری 
از مرغدارهای ما کاالهایی همچون 
مرغ س����بز را می توانستند گران تر 
بفروشند، اما با بسته بندی های عادی 
دراختیار مردم قرار دادند تا قیمت ها 

کاهش پیدا کند.
وی با تاکید بر اینکه در تولید 
مرغ و تخم مرغ مشکل نداریم، گفت: 
می����زان تولید تخم مرغ بیش از نیاز 
داخلی است و اکنون محدودیتی در 
عرضه در میادین میوه و تره بارنداریم 
و من به طور روزانه از میادین بازدید 
انج����ام می دهم.  اکنون قیمت هر 
کیلوگ����رم تخم مرغ در میادین بین 
1۳ ه����زار و ۵۰۰ تا 14 هزارو ۵۰۰ 
تومان و هر شانه دو کیلوگرمی ۲9 

هزار تومان است.
خاوازی با بیان اینکه تخم مرغ 
از لحاظ تولید مش����کلی ندارد و به 
طور حتم وزارت صنعت در خرده 
فروش����ی ورود کرده و قیمت آن را 
کنترل می کند، افزود: اکنون صادرات 
تخم مرغ ممنوع است و اجازه انجام 
آن را نمی دهیم، چون بار روانی برای 

افزایش قیمت ایجاد می کند. 
وی ب����ا اظهار اینکه در زمینه 
نهاده ه����ای دامی مش����کلی برای 

تولیدکنندگان نداریم و این موضوع 
از طریق وزارت جهاد کش����اورزی،  
وزارت صنعت و بانک مرکزی در 
حال پیگیری اس����ت، افزود: تولید 
کنندگان آسوده باشند که نهاده های 
طیور به طور کامل در اختیارش����ان 

قرار می گیرد.
وزیر جهاد کش����اورزی افزود: 
پیش از ای����ن قیمت هر کیلوگرم 
گوش����ت مرغ در بازار به ۳۵ هزار 
و ۳6 هزارتوم����ان بود که اکنون در 
کش����ور به طور میانگین روی نرخ 
۲۳ ه����زار تا ۲4 هزار تومان تثبیت 
شده است، البته ما راضی نیستیم و 
تالش م����ی کنیم تا قیمت به نرخ 

مصوب برسد. 
وی با اش����اره به اینکه اکنون 
زنجیره های تولید و فروشگاه های 
زنجیره ای اتکا و رفاه را وارد طرح 
عرضه کرده و مرغ در اختیارش����ان 
گذاشتیم تا صف خرید ایجاد نشود، 
تصری����ح کرد: آنچه امروز ما و همه 
مردم را رنج می دهد فاصله قیمتی 
بین واحدهای عمده فروشی تا خرده 
فروشی است.البته  همکاران ما در 
وزارت صنعت ت����الش ویژه ای 
می کنند، اما گستردگی زیادی در این 
بازار وجود دارد هر چند تعزیرات 
هم به صورت جدی به این موضوع 

ورود پیدا کرده است.
خاوازی همچنین درمراس����م 
روزجهانی خاک گفت: ۲۵ درصد از 
تنوع زیستی جهان در خاک وجود 

دارد و خ����اک یکی از پیچیده ترین 
اکوسیستم های جهان است.

وی با اش����اره به این اینکه در 
آموزه ه����ای دینی ما هم به موضوع 
خاک اهمیت بسزایی داده شده است، 
افزود: مقام معظم رهبری هم فرمودند 
قضیه خاک از آب بس����یار مهمتر 

است.
این مقام مسئول با بیان اینکه 
در یک مش����ت خ����اک حدود ۵۰ 
کیلومتر ریس����ه قارچ، بیش از 1۰۰ 
میلیارد باکتری و همچنین بیش از 
۵۰۰ متر ریشه گیاهی وجود دارد، 
اظهارداشت: میزان فرسایش خاک 
در کش����ور قابل قبول نیست و باید 
تالش کنیم آن را کاهش دهیم. نقش 
سازمان جنگل و مراتع برای کاهش 
فرسایش خاک بسیار موثر است و 
در ای����ن زمینه برنامه های خوبی در 

دست اجرا دارد.
وی با اشاره به این که طرح های 
آبخی����زداری تاثیر زیادی بر کاهش 
فرسایش خاک دارد، گفت: هر هکتار 
آبخیزداری می تواند 9 تن در هکتار 
در کاهش فرسایش و رسوبات پشت 

سد ها تاثیر داشته باشد. 
وزیر جهاد کش����اورزی با بیان 
اینکه موضوع تغییر کاربری اراضی 
به ش����دت ما را رنج می دهد و از 
س����ازمان امور اراضی خواست هر 
چه زودتر برنامه جامع کنترل تغییر 
کاربری اراضی را آماده کنند، چون 
تغییر کاربری می تواند همه برنامه های 
حفاظتی ما را در زمینه خاک تحت 
تاثیر قرار دهد.وی ادامه داد: موضوع 
اس����تقرار حکمرانی خاک در برنامه 
ماس����ت و امس����ال به دفتر خاک 
در وزارتخانه رس����میت دادیم و با 
مجوزی که در اختیار معاونت آب و 
خاک قرار گرفته، این دفتر می تواند 
کارکرد ه����ای خود را ادامه دهد که 
پایش اراضی از مهمترین برنامه هایی 
اس����ت که آن را پیگیری می کنیم.  
در بودجه 14۰۰ هم توجه خاصی 

به خاک ش����ده و اعتباراتی برای به 
روزرسانی نقشه های خاک در نظر 

گرفته شده است .
خاوازی گفت: کار س����اخت 
واکس����ن از خاک ش����روع شده و 
ادامه دارد و بسیاری از ژن هایی که 
دانش����مندان به دست می آوردند، از 

خاک است.
نماینده فائو درایران هم دراین 
مراسم بر موضع این نهاد سازمان ملل 
در زمینه حمایت از کشورهای عضو 
برای توس����عه و اتخاذ سیاست ها و 
برنامه ه����ای ترویج کننده نظام های 
کش����اورزی پایدار و غنابخش����ی 

تنوع زیستی خاک تأکید کرد. 
به گزارش فارس، گرولد بودِکِر 
افزود: کیفیت و سالمت خاک تا حد 
زیادی تعیین کننده تولید و پایداری 
کشاورزی و کیفیت زیست محیطی 
بوده و به واسطه آن بر سالمت گیاهان، 

حیوانات و انسان اثر می گذارد.
وی با اش����اره به این که بهبود 
تنوع زیستی خاک اهمیتی حیاتی در 
اطمینان حاصل کردن از س����المت 
خاک و همچنین آینده امنیت غذایی 
و تغذیه دارد، اظهارداشت: خاک های 
سالم و دارای تنوع زیستی، به  عنوان 
بزرگترین منبع ذخیره خاکزی کربن، 
از طریق ذخیره )ترس����یب(  کربن و 
کاهش انتشار گازهای گلخانه ای در 
جو زمین می توانند نقش مهمی را 
در کاهش تأثیرات تغییرات اقلیمی 

ایفا  کنند. 
نماینده فائو درایران با اشاره به 
شعار امسال روز جهانی خاک مبنی 
بر اینک����ه خاک را زنده نگه داریم 
و از تنوع زیس����تی خاک حفاظت 
کنیم، گفت: ارگانیسم های موجود 
در خاک نه تنه����ا انواع خاصی از 
آلودگی ها را تجزیه یا پاک می کنند، 
بلکه تنوع زیستی موجود در خاک 
منبعی ض����روری از مواد و عناصر 
شیمیایی و ژنتیکی مورد نیاز برای 

توسعه داروهای جدید است.

خاوازی: برنامه جامع کنترل تغییر کاربری اراضی هر چه زودتر آماده شود 

صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ را منفی ۵/9۸ 
درصد و سال ۲۰۲1 را مثبت ۳/1۲ درصد پیش بینی کرده است.

به گزارش فارس، بر اساس آمار صندوق بین المللی پول، رشد اقتصادی 
ایران در سال ۲۰19شدیدا منفی برآورد شده بود ) 9/946 درصد( که بازگشت 
دوباره تحریم های اقتصادی به دنبال خروج آمریکا از برجام و ممنوعیت صادرات 
نفت از مهمترین دالیل آن است.سازمان برنامه و بودجه در همین باره در گزارشی 
آورده است:  با این وجود صندوق بین المللی پول روند امیدوار کننده ای برای 
رش����د اقتصاد ایران در س����ال های آتی پیش بینی کرده بود، اما به دلیل بحران 
کرونا و مشکالت سیاسی دیگر با ایاالت متحده، رشد اقتصادی ایران در سال 

۲۰۲۰میالدی حدود منفی ۵/9۸برآورد شده است.

پیش بینی صندوق بین المللی پول در مورد 
رشد اقتصادی ایران  

سازمان هدفمندسازی یارانه ها زمان واریز یارانه نقدی ماه آذر را پنج شنبه 
اعالم کرد.به گزارش فارس، اداره کل روابط عمومی س����ازمان هدفمندسازی 
یارانه ها با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: به  اطالع هموطنان می رساند یکصد 
و هجدهمین مرحله یارانه نقدی مربوط به آذر س����ال جاری به ازای هر نفر  
4۵۵,۰۰۰ ری����ال به همراه افزایش حداقل مس����تمری خانوارهای مددجویان 
تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی کشور ساعت 
۲4:۰۰ روزپنج شنبه مورخ 1۳99/۰9/۲۰ به حساب سرپرستان خانوارها واریز 
شده و قابل برداشت خواهد بود.همچنین بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا و 
اطالع رسانی های قبلی انجام شده، این ماه ششمین قسط از اقساط تسهیالت 
قرض الحسنه یک میلیون تومانی از یارانه سرپرستان خانواری که تسهیالت را 

دریافت کرده اند کسر خواهد شد.

واریز یارانه نقدی آذر در روز پنج شنبه 
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با��گاني � سو�بق كا�� متناسب با فعاليت مذكو� به سامانه مديريت ��تبا� 

با تأمين كنندگا� شركت به ���� srm.iasco.ir مر�جعه نمايند.
متقاضيا� مي تو�نند به منظو� كس���ب �طالعا� تكميلي به س���ايت �ين 
شركت به ���� www.iasco.ir قسمت خريد � تامين كنندگا�/ فر�خو�� 

عمومي مر�جعه نمايند.

�گهي �عو� به مجمع عمومي عا�� ساليانه
شركت عمر�� � مسكن سا��� �ستا� ���بيل به شما�� ثبت 6309

مجمع عمومي عا�� س���اليانه صاحبا� سها� ش���ركت �� ساعت 11 ��� 
يكش���نبه مو�خه 1399/09/30 با �ستو� كا� �يل �� محل شركت ��قع �� 
A �بيل � بلو�� �توبوسر�ني (مالك �شتر) � پال� صفر � بر� شهريا� � بلو��� 

 طبق���ه 10 به ص���و�� �لكتر�نيكي (با �س���تفا�� �� نر� �فز�� �س���كايپ) 
برگز�� خو�هد شد. بدينوسيله �� كليه سهامد���� � يا نمايندگا� قانوني �نا� 

�عو� به عمل مي ���� �� مجمع مذكو� شركت فرمايند.
1� �ستما� گز��� هيا� مدير� � گز��� با��� قانوني �� ��بطه با عملكر� 

سا� مالي منتهي به 1399/06/31
2� �سيدگي � تصويب صو�� ها� مالي منتهي به 1399/06/31

3� �نتخا� با��� قانوني � تعيين ���نامه كثير�النتش���ا� بر�� سا� مالي 
منتهي به 1400/06/31

4� ساير مو��� �فق ما�� 11 �ساسنامه
هيأ� مدير�
شركت عمر�� � مسكن سا��� �ستا� ���بيل

�گهى �عو� به مجمع عمومى عا�� به طو� فو� �لعا�� ( نوبت ���)
شركت جها� نصر ما�ند��� (سهامى خا�)

ثبت شد� به شما��  1406  � شناسه ملى10760185469
بدينوس���يله �� كليه س���هامد���� محتر� � يا نمايندگا� قانونى �نها �عو� مى گر�� تا �� جلسه 
مجمع عمومى عا�� بطو� فو� �لعا��( نوبت ��� )شركت جها� نصر ما�ند��� (سهامى خا�) به 
ش���ما��  1406 � شناسه ملى 10760185469 كه �� ��� چها�شنبه مو�� 1399/10/03 ��� 
ساعت5عصر ��محل ش���ركت جها� نصر ما�ند��� ��قع �� سا�� محله جا� جم خيابا� نهضت  
بلو��جا� جم برگز�� مى گر��� حضو� به هم �س���انند. ��ضمن بر� ���� به جلسه با ���ئه مد�� 

شناسايى معتبر �يا معرفى نامه كتبى قبل �� تشكيل مجمع �� محل مذكو� ���ئه مى شو�.
�ستو� جلسه:

1- �س���تما� گز��� هيأ� مدير�� حسابر� � با��� قانونى ش���ركت بر�� عملكر� سا� مالى 
منتهى به 1398/09/30 

2-بر�سى � تصويب تر�� نامه � صو�تها� مالى مربو� به سا� مالى منتهى به 1398/09/30
3- �نتخا� با��� قانونى �صلى � على �لبد� بر�� سا� مالى 1399 �تعيين حق �لزحمه با��� 

4-�نتخا� ���نامه ها� كثير �النتشا� بر�� سا� مالى1399جهت ��� �گهى شركت
5- �نتخا� �عضا� هيا� مدير� 

6- ساير مو��� قابل طر� كه �� صالحيت مجمع فو� مى باشد
هيا� مدير� شركت جها� نصر ما�ند��� 

�گهي تغيير�� شركت غله � با��گاني منطقه نه
شركت سهامي خا� به شما�� ثبت 5276

� شناسه ملي 10660057362
به �س���تنا� صو�تجلس���ه مجمع عمومي عا�� س���اليانه مو�� 

1399/03/21 تصميما� �يل �تخا� شد:
1� گز��� حسابر� مس���تقل � با��� قانوني شركت �� خصو� 
صو�� ها� مالي منتهي به 1398/05/31 قر�ئت � صو�� ها� مالي 
با تاكيد بر �فع بندها� گز��� حس���ابر� � �نجا� تكاليف �� سو� 

هيئت مدير� �قت � مدير تصفيه تصويب شد.
2� سا�ما� حسابرس���ي به عنو�� حسابر� مستقل � ناظر تصفيه 

شركت بر�� سا� مالي منتهي به 1398/12/29 �نتخا� شد.
990811143802167 �

����� ثبت شركت ها � موسسا� غيرتجا��
 كرمانشا�

(�گهي مز�يد� شما�� 129)
 يك س���ا�ما� ��لتي �� �س���تا� كرما� �� نظر ���� تع���د��� خو��� 
(س���بك� س���نگين) � ملك �� �� طريق مز�يد� عمومي به فر�� برساند. 
متقاضيا� مي تو�نند جهت با��يد � ��يافت فر� ش���ر�يط شركت �� مز�يد� 
� ليس���ت كامل �مو�� �� �ما� � محل �عالمي مر�جعه � يا جهت كس���ب 
�طالعا� بيشتر با ش���ما�� تلفن 31291033 � 31291034�034 تما� 

حاصل نمايند.
1� �م�ا� با��ي�د: به م���د� 3 ��� �� تا�ي���خ 1399/09/22 لغايت 

1399/09/24 �� ساعت 8 �لي 13
 تا�يخ �نص���ر��: 1399/09/25 تا�يخ با�گش���ايي پاكتها: 1399/09/26 

تا�يخ �عال� نتايج: 1399/09/30
2� محل با��يد � تس�ليم پيش�نها�ها (خو���): كرما� � بز�گر�� 
�يت �هللا هاشمي �فسنجاني(��) (جا�� تهر��) � نرسيد� به كا�خانه سيما� 
� س���مت ��س���ت كيلومتر 4 كمربند� �ما� �ضا(�) � پا�كينگ مركز� 

خو���ها� سبك � سنگين.
� ضمنا� با��يدكنن���دگا� محتر� جهت �طال� �� �ما� مز�يد� �س���تانها � 
 www.dchq.ir همچنين ��يافت فر� شركت �� مز�يد� مي تو�نند به سايت 

�� صفحه �صلي � منو �صلي � بخش مز�يد�� مناقصه مر�جعه نمايند.
� كليه هزينه ها� جانبي �� قبي�ل: عو��� ساالنه شهر����� ماليا� 
مشاغل � نقل � �نتقا� سند � سهم هزينه ها� مربو� به برگز��� مز�يد� به 

عهد� برند� مز�يد� خو�هد بو�.
� ���� س���اختما� جديد ش���و��� هماهنگي: چها���� كا�� بعد �� پايانه 

مسافربر� ��ند� �بتد� بلو�� شهد�� خانو�
� توج�ه: جهت ���� به محوطه مز�يد� �س���تفا�� �� ماس���ك � �عايت 

�ستو��لعمل ها� بهد�شتي �لز�مي مي باشد

«�گهي �عو� مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا��» 
«نوبت ���» 

بدينوسيله �� كليه سهامد���� محتر� شركت گوشت يز� �عو� مي شو� تا 
�� جلس���ه مجمع عمومي عا�� به طو� فو� �لعا�� كه �� ساعت 3 بعد��ظهر 
��� چها�ش���نبه 99/10/10 �� فضا� با� مسجد قدمگا� (جنب ساختما� 
مركز� شركت) با �عايت كامل پر�تكل ها� بهد�شتي ستا� كر�نا تشكيل 

مي شو�� حضو� به هم �سانند.
موضو� جلسه:

1� قر�ئت گز��� با��� شركت 
2� بر�سي � تصويب صو�تها� مالي سا� منتهي به 98/12/29

3� �نتخا� �عضا� هيئت مدير� شركت به مد� �� سا� 
4� �نتخا� با��� �صلي � علي �لبد� به مد� يك سا� 

5� �نتخا� ���نامه جهت ��� �گهي ها� شركت
6� س���اير مو���� كه �تخا� تصميم ��جع به �� �� صالحيت مجمع عمومي 

عا�� باشد.
هيئت مدير� شركت گوشت يز� 


