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با وج�ودي ك�ه تغيي�ري در وضعي�ت رفع 
تحريم هاي ظالمان�ه امريكا اتف�اق نيفتاده 
و تنه�ا در يك س�ال اخير دولت س�يزدهم 
بر س�ر كار آمده اس�ت، گزارش هاي آماري 
نش�ان مي دهد در مدت عنوان شده تجارت 
غيرنفت�ي اي�ران از منظ�ر ارزش ب�ا رش�د 
3۱درصدي مواجه شده است. شايد عنوان 
ش�ود كه يكي از داليل رش�د ارزش تجارت 
غيرنفتي، افزايش نرخ جهاني نفت و به تبع 
آن رشد بهاي فرآورده ها باشد اما بايد عنوان 
داشت كه در ۱۱ماه اخير نيز ترانزيت كاال از 
مسير جمهوري اسالمي ايران نسبت به مدت 
مشابه ۵۸ درصد افزايش داشته كه نشان از 
بهبود وضعيت تجارت خارجي كشور است. 
هر چن��د در دولت ه��ای يازده��م و دوازدهم 
تحريم هاي ظالمانه امريكا همچون يك سد در 
برابر فعاليت هاي اقتصادي كشور قد علم كرده 
بود و اين تحريم ها نيز همچنان وجود دارد اما 
مقايس��ه عملكرد يك س��اله دولت سيزدهم با 
دولت گذشته نش��ان مي دهد تالش و كوشش 
براي عبور از سد تحريمي نتيجه مثبت به همراه 
دارد ولی متأسفانه دولت گذشته به شكل نظري 
مغلوب مقوله تحريم بود، از اين رو هم در كالم و 
هم در رفتار و عملكرد مسائلي را بروز مي داد كه 
نشان از عدم خودباوري براي اداره امور با وجود 

تحريم ها داشت. 
بي ش��ك اگر دولت گذش��ته در كنار پيگيري 
مقوله رف��ع تحريم ها و مذاك��رات، امور جاريه 
كشور را به ش��كلي اداره مي كرد كه طرف هاي 
غربي به اين نتيجه مي رس��يدند كه در صورت 
وجود برجام يا فقدان آن، دولت مستقر در ايران 
تالش و كوشش خود را برای رفع محدوديت ها 
انجام مي دهد و در عي��ن حال در گفتار و رفتار 
پالس هايي نمي داد كه طرف غربي آنها را نشانه 
اثرگذاري فش��ار تحريمي و حداكثري به ايران 
تلقي كند، جريان مذاكرات بهتر پيش مي رفت 
و در عي��ن حال طرف غربي براي حل مس��ئله 

حاضر به ارائه امتياز بود. 

به هر ترتيب دولت گذش��ته تصورش اين بود 
كه همه مسائل كشور با رفع تحريم ها و مقوله 
برجام قابل ح��ل و فصل اس��ت و همين باور 
موجب شد راه هاي ديگري را براي حل مسائل 
كش��ور در كنار پيگيري مذاكرات هس��ته اي 
تجربه نكند، در اينجا بايد متذكر شد كه قبل 
از آغاز تحريم ها نيز اقتصاد ايران با مشكالت 
مزمن و غيرمزم��ن ديگري هم روب��ه رو بود 
و جريان تحريم آنها را تش��ديد ك��رد، وگرنه 
ابتالي اقتصاد اي��ران به بيم��اري هلندي يا 
تورم مزمن ناش��ي از بودجه ريزي هاي غلط و 
كاهش مس��تمر بهره وري كه پيش از تحريم 

هم وجود داشت. 
اي��ن يادآوري ها به اي��ن جهت عنوان ش��د كه 
بگوييم حتي در دوراني كه دولت حسن روحاني 
مسئله مذاكرات هسته اي را دنبال مي كرد، براي 
اقتصاد ايران مشكالت جديد ايجاد كرد. موضوع 
تخصيص ارز ترجيحي ب��راي واردات تعدادي از 
كاالها به كشور و رها سازي نرخ ارز در بازار آزاد به 
شكلي كه در نهايت بين ارز ترجيحي با بازار آزاد 
شكاف 20 هزار توماني ايجاد شد، مشكل كوچكي 
نبود كه زحمت رفع اين مشكل به گردن دولت 
سيزدهم افتاد يا حل مسئله پرداخت بدهي هاي 
سوددار بر جاي مانده از دولت دوازدهم نيز مقوله 
كوچكي نبود، در عين حال رخدادي كه در بازار 
س��رمايه رقم خورد و اين رخداد براي بس��ياري 
از مردم چالش ايجاد ك��رد و حل چالش مذكور 
به گردن دولت س��يزدهم افتاده است، از جمله 
مواردي اس��ت كه نمي توان ناديده گرفت، پس 
بنابراين بايد گفت هر چند دولت حسن روحاني 
تصور مي كرد از طريق مذاك��رات مي توان همه 
مشكالت كشور را حل كرد اما اين تصوري خام 
بود، كما اينكه ديديم در همين دولت نيز مسائل 
و مش��كالتي هم به مسائل و مش��كالت پيشين 
افزوده شد و زحمت حل و فصلش بر گردن دولت 

سيزدهم افتاده است. 
به هر ترتيب دولت س��يزدهم باور دارد كه در 
كنار پيگيري مسائل رفع تحريم هاي ظالمانه، 

بايد محدوديت هايي چون تحريم حقوق مردم 
ايران را نيز به شيوه هاي مختلف استيفا كند، به 
همين دليل است كه مي بينيم عملكرد دولت 
س��يزدهم در 11ماهه ابتدايي فعاليت خود از 

عملكرد دولت گذشته بهتر است. 
سخنگوي گمرك گفت: از ش��هريور1۴00 تا 
پايان تيرماه امس��ال، 151/5ميليون تن كاال 
به ارزش 102 ميليارد دالر، بين ايران و س��اير 
كشورها تبادل شد كه نس��بت به مدت مشابه 

۳1 درصد در ارزش افزايش داشته است. 
ب��ه گ��زارش وزارت اقتصادي و دارايي، س��يد 
روح اهلل لطيفي، سخنگوي گمرك در خصوص 
تجارت غيرنفت��ي دولت س��يزدهم در 11ماه 
اس��تقرار دولت جديد اظهار داش��ت: از زمان 
اس��تقرار دول��ت س��يزدهم و از اول ش��هريور 
م��اه س��ال1۴00 ت��ا پاي��ان تيرماه امس��ال، 
151 ميلي��ون و ۴۹۶ ه��زار ت��ن كاال به ارزش 
101 ميلياردو۸20 ميلي��ون دالر بي��ن ايران و 
ساير كش��ورهاي جهان تبادل شد كه از لحاظ 
وزني با رش��د ۴ درص��دي و از لح��اظ ارزش با 
رشد ۳1 درصدي نسبت به مدت مشابه همراه 

بوده است. 
وي اف��زود: در اي��ن م��دت 11ماه��ه 
و نس��بت ب��ه م��دت مش��ابه در دول��ت 
قب��ل، 5ميليون و۷52 ه��زار ت��ن كاال و 
2۳ ميلياردو۸۶0 ميليون دالر تجارت بيشتر 
بين ايران و ساير كشورها رقم خورده است. 

لطيفي در خصوص ميزان ص��ادرات در دولت 
س��يزدهم گفت: حدود 11۳ ميلي��ون تن كاال 
به ارزش ۴۸ ميلياردو1۹۸ ميليون دالر س��هم 
ص��ادرات غيرنفتي اي��ران در 11م��اه فعاليت 
دولت سيزدهم از كل تجارت غيرنفتي بود كه 
با 10 ميلياردو111 ميليون دالر صادرات بيشتر 
نسبت به مدت مشابه، 2۷ درصد در ارزش رشد 

داشته است. 
سخنگوي گمرك در خصوص واردات 11ماهه 
كشور در دولت س��يزدهم توضيح داد: با توجه 
به سياس��ت تأمين نيازهاي ضروري كش��ور و 

واردات كاالهاي ضروري از جمله واكسن هاي 
كرونا، كاالهاي اساسي، نهاده هاي توليد، مواد 
اوليه و ماشين آالت توليد و با وجود بحران هاي 
بين الملل��ي ۳۸ ميليون و5۳۹ ه��زار تن كاال به 
ارزش 5۳ ميلياردو۶22 ميليون دالر، از ابتداي 
شهريور1۴00 تا پايان تيرماه 1۴01 وارد كشور 
ش��د كه 1۳ ميلياردو۷۴۹ ميليون دالر بيشتر 
از مدت مش��ابه بوده كه اين مي��زان 1۸ درصد 
در وزن و ۳۴ درص��د در ارزش با رش��د همراه 

بوده است. 
لطيفي در خصوص مي��زان ترانزيت كاالهاي 
خارج��ي در دولت س��يزدهم گف��ت: از زمان 
اس��تقرار دول��ت س��يزدهم در 11م��اه اخير، 
12 ميليون و۸۷5 ه��زار ت��ن كاالي خارجي از 
مس��ير جمهوري اس��المي ايران عب��ور كرده 
كه نس��بت به مدت مش��ابه 5۸ درصد افزايش 

داشته است. 
هر چند شواهد نشان مي دهد ايران در صادرات 
نفت نيز فعاليت خود را تش��ديد كرده است اما 
تقويت صادرات غيرنفتي در محل خود مي تواند 
ش��يوه اي براي دور زدن تحريم ه��اي ظالمانه 

تلقي شود.
  فرآورده هاي نفتي تحريم ناپذير است

جواد اوجي، وزير نفت در حاش��يه جلس��ه روز 
گذشته هيئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار 
كرد: فرآورده هاي نفتي تحريم ناپذير اس��ت و 
امروز شاهديم در فروش محصوالت پتروشيمي 
و فرآورده ه��ا مش��كلي نداري��م. از طرف��ي 
اش��تغال زايي بااليي هم وجود دارد. با اجراي 
اين پروژه ها بر اساس برآوردي كه كرده ايم در 
دوره ساخت و احداث اين پتروپااليشگاه ها بالغ 
بر ۴هزار نفر مشغول كار مي شوند. اين نيت و 
قصد در دولت سيزدهم وجود دارد و به سمتي 
مي رويم كه از خام فروشي جلوگيري كنيم و با 
تبديل نفت خام به ارزش افزوده خوراك براي 

صنايع پتروشيمي فراهم شود. 
    وزير اقتصاد: تورم تحت كنترل است

از س��وی ديگر سيداحس��ان خاندوزي، وزير 
اقتصاد و دارايي در جمع خبرنگاران در حاشيه 
نشست هيئت دولت با اشاره به سالگرد شروع 
به كار دولت س��يزدهم با بيان اينكه رفته رفته 
در مس��ير صحيح اقتصادي ق��رار گرفته ايم، 
گفت: در فاصله بين ارديبهش��ت تا تيرماه به 
لحاظ شاخص هاي قيمتي فشار بيشتري روي 
مردم بود و شاخص هاي تورمي هم اين را نشان 
مي دهد، اما مسير تحت كنترل است و همانطور 
كه تورم تيرماه كاهش داش��ت، در مرداد هم 
همين كاهش را نسبت به تيرماه شاهد خواهيم 
ب��ود. در بهار1۴01 پايه پولي كش��ور ۶ درصد 
افزايش يافته است، در حالي كه در سال1۴00، 
۹ درصد بود يا دولت در بهار امسال با يك پنجم 
تنخواه بودجه اي سال گذش��ته خودش تمام 
هزينه هاي مصرف��ي اش را مديريت كرد، اينها 
نشان مي دهد اين دست مسيرهاي بلندمدت 

اقتصاد تحت كنترل است. 
خاندوزي گفت: درباره چهارماه اخير امس��ال 
هم آمارهاي رسمي نشان مي دهد توانسته ايم 
22درصد افزايش صادرات و 1۶ درصد افزايش 
واردات داشته باشيم و اين افزايش ها به لحاظ 
وزني نيس��ت، بلكه توانس��ته ايم ص��ادرات با 
ارزش افزوده بيشتر را داشته باشيم يا افزايش 
۴0 درصدي درآمد ناشي از ترانزيت از مصاديقي 
است كه نشان مي دهد روند كلي در حوزه رونق 

اقتصادي رو به بهبود است.

 هادي غالمحسيني 
  گزارش  یک

خريد ۹ هزار ميليارد تومان زمين و آپارتمان 
با رمز ارز حبابي

رئي�س پلي�س فت�اي فراج�ا از كش�ف كالهب�رداري ۹ ه�زار و 
۲3۰ ميلي�ارد تومان�ي در فضاي مج�ازي خب�ر داد و گفت: فردي 
با هويت معلوم س�اكن ته�ران با شناس�ايي انبوه س�ازان زنجان 
به خري�د گس�ترده واحدهاي مس�كوني و تجاري در س�طح اين 
استان اقدام و مبلغ آن را نيز با ارز ديجيتال پرداخت كرده است. 
به گزارش ايسنا، سردار وحيد مجيد در تشريح جزئيات اين خبر گفت: 
برابر رصده��اي صورت گرفته در فضاي مج��ازي و اخبار واصله مبني 
بر خريد و ف��روش كالن امالك و زمين هاي ش��هري در نقاط مختلف 
استان زنجان و دو استان ديگر با ارز ديجيتال از سوي فردي ناشناس، 
رسيدگي به موضوع بالفاصله در دستور كار فني كارشناسان پليس فتا 
قرار گرفت و در بررس��ي هاي اوليه مشخص شد موضوع صحت داشته 
و فردي با هويت معلوم ساكن تهران با شناسايي انبوه سازان زنجان به 
خريد گسترده واحدهاي مسكوني و تجاري در سطح اين استان اقدام 

و مبلغ آن را نيز با ارز ديجيتال پرداخت كرده است. 
رئيس پليس فت��ای فراجا اف��زود: با شناس��ايي مش��اور امالكي كه 
مبايعه نامه ها در آنجا تنظيم شده بود، مشخص شد معامالت در سطح 
كالن است و تنها يكي از معامالت شامل تعداد ۷۷ ملك اعم از تجاري 
و مس��كوني با ارزش��ی بالغ بر مبلغ 1۳1 ميليون دالر معادل ۴هزار و 
500 ميليارد تومان اس��ت. همچنين در ادامه بررسي هاي انجام شده، 
هويت فروش��نده امالك نيز مورد شناس��ايي قرار گرفت و از وي در 
خصوص نحوه معامله و تعداد واحدهاي به فروش رس��يده تحقيقات 

جامعي صورت گرفت. 
مجيد گفت: در ادامه تحقيقات از فروش��نده امالك، مشخص شد وي 
با شخصي كه اهل و ساكن تهران اس��ت، اقدام به معامله تعداد زيادي 
واحد مس��كوني و تجاري در س��طح شهرس��تان زنجان كرده و ثمن 
معامله از طريق بازكردن حس��اب خارجي و انتق��ال ارز دالر به كيف 
پول ديجيتال پرداخت شده است. در بررسي فني كيف پول مورد ادعا، 
توسط كارشناسان اين پليس مشخص شد ارزهاي نمايش داده شده 
در داخل كيف پول صوري، حباب و فاق��د ارزش بوده و قابليت تبديل 
شدن به ارزهاي ديگر را ندارد و فقط امكان جابه جايي داخلي بين كيف 

پول هاي همان اپليكيشن براي آن وجود دارد. 
وي ادامه داد: متهم با نمايش عددي مبلغ به دالر و با توجه به ناآشنايي 
فروشنده با ارزهاي ديجيتال و مفاد مبايعه نامه تنظيم شده كه در آنها 
قيد شده بود عين ثمن معامله نقداً پرداخت شده است، با اخذ وكالت 
فروش از فروشنده و تعيين موعد سه ماهه نقد شدن ارزهاي ديجيتال 
صوري نمايش داده ش��ده مورد ادعا، امكان هر گونه معامالت بعدي را 
به صورت كاماًل قانوني براي خود فراهم ك��رده بود. از طرفي ديگر نيز 
مشخص شد متهم با ادعاي داش��تن مدرك دكترا و با معرفي خود به 
عنوان مدير عامل، رئيس و عضو هيئت مديره چند شركت پتروشيمي 
كه اقدام به انجام معام��الت كالن مالي بين الملل��ي و صادرات نفت و 
محصوالت پتروشيمي به خارج از كشور مي كند، اعتماد كامل فروشنده 
را جلب كرده و به صورت كاماًل حرفه اي و حساب ش��ده مالباختگان را 

فريب داده و از آنان كالهبرداري كرده است. 
رئيس پلي��س فتاي فراج��ا ادامه داد: ب��ا توجه به حساس��يت و ابعاد 
گسترده پرونده، شناسايي و دستگيري متهم در دستوركار پليس قرار 
گرفت و طي كارهاي اطالعاتي مش��خص ش��د متهم در حال تردد در 
شهرستان هاي اردبيل، البرز، تهران، همدان و زنجان است. در ادامه با 
اقدامات فني صورت گرفته مشخص شد متهم اقدام به فروش واحدهاي 
خريداري شده در يكي از مش��اوران امالك شهرستان زنجان كرده كه 
سريعاً پس از هماهنگي هاي صورت گرفته با مرجع قضايي وي به همراه 

همدستانش دستگير و تمامی ابزار ديجيتالي آنها نيز توقيف شد. 
مجيد ادامه داد: در اس��تعالمات صورت گرفته مش��خص شد اين فرد 
نه تنها داراي مدرك دكت��ري و عضو هيئت مديره چندين ش��ركت 
پتروشيمي نيس��ت، بلكه داراي مدرك كارداني س��اختمان از يكي از 
دانشگاه ها بوده و مدرك دكتراي مورد ادعاي وي جعلي و بنا به ادعاي 
خود، معادل س��ازي از مديرعاملي وي از يكي از مؤسسات غيرمرتبط 
است كه در سال ۹۷ تأسيس شده كه تا امروز هيچ معامله اي در آن ثبت 
نشده است. در واقع شركت مذكور تنها به صورت كاغذي ثبت شده و 

گردش مالي آن در طول چهار سال، تنها 5ميليون تومان بوده است. 
رئيس پليس فتای فراجا ادامه داد: در بررس��ي گوشي توقيف شده از 
متهم معلوم شد وي با چرب زباني، قربانيان و مالباختگان خود را مورد 
شناسايي قرار داده و س��پس اقدام به درج ارز به داخل كيف پول كرده 
و هيچ گونه پشتوانه مالي ندارد و ارزهاي موجود نيز هيچ گونه قابليت 
جابه جايي به كيف پول ديگر را ندارد و تنها مي توان پول ها را به كيف 
پول هم نوع خود انتقال داد. همچنين در ادامه رسيدگي به اين پرونده 
ش��ش نفر ديگر كه متهم اصلي را در امر خريد و فروش امالك كمك 
كرده بودند و با وي در ارتكاب جرم همكاري داش��تند نيز دستگير و با 

حكم مقام قضايي با صدور قرار ميلياردي روانه زندان شدند. 
بر اساس اعالم س��ايت پليس، وي افزود:  با بررسي س��اير معامالت و 
كالهبرداري هاي انجام ش��ده متهم به روش مش��ابه مشخص شد وي 
با همين شيوه و ش��گرد اقدام به معامله با سه فرد ديگر در استان هاي 
زنجان ب��ه مبل��غ 2 هزارو500 ميليارد توم��ان و در هم��دان به مبلغ 
1۷0 ميليارد تومان و در البرز به مبل��غ 2هزارو۶0 ميليارد تومان كرده 
كه در مجموع ارزش كل معامالت انجام شده توسط متهم به اين روش 
مبلغ ۹ هزارو2۳0 ميليارد تومان محاسبه و اس��تخراج شده و مراحل 

قضايي آن تحت رسيدگي است. 
وي به مردم هشدار داد با توجه به ريسك پذيري باالي سرمايه گذاري در 
حوزه رمز ارز و افزايش كالهبرداري در اين موارد در صورتي كه تمايل 
به هر گونه فعاليت اقتصادي و تجاري در حوزه رمز ارزهاي رايج را دارند، 
ابتدا آسيب ها و تهديدات را كاماًل شناس��ايي و سپس با آگاهي كافي 

نسبت به فعاليت در اين حوزه اقدام كنند. 

زاهدي وفا: مستمري ساير سطوح 
بازنشستگان اصالح مي شود

سرپرس�ت وزارت تع�اون، كار و رف�اه اجتماع�ي گف�ت: 
اص�الح  اجتماع�ي  تأمي�ن  امن�اي  هيئ�ت  عض�و  وزراي 
پذيرفتن�د.  را  بازنشس�تگان  س�طوح  س�اير  مس�تمري 
به گ��زارش ايرن��ا، »محمده��ادي زاهدي وفا« روز چهارش��نبه در 
حاش��يه جلس��ه هيئت دولت درب��اره چگونگي بررس��ي افزايش 
حقوق بازنشستگان تأمين اجتماعي گفت: با تأكيد رئيس جمهور، 
اختيارات هيئ��ت وزيران به وزراي عضو هيئ��ت امناي عضو تأمين 
اجتماعي تفويض اختيار ش��د. وزراي عضو تأمين اجتماعي هم بر 
اس��اس اختياراتي كه در چارچوب پايداري منابع و منابع سازمان 
تأمين اجتماعي واگذار ش��ده بود، نسبت به مستمري ساير سطوح 

بازنشستگان اصالح را پذيرفتند. 
زاهدي وفا خاطر نشان كرد: از آنجا كه بخش��ي از اين منابع به صورت 
تعهدي است و الزم است به منابع نقدي تبديل شود، ما جلساتي را با 
نمايندگان بازنشستگان داشتيم كه پيشنهادات خوبي مطرح كردند. اين 
پيشنهادات بررسي شد و در هفته آتي هم نشست ديگري با نمايندگان 
بازنشستگان خواهيم داشت و در نشست سراسري آنها در هفته آينده 

شركت خواهيم كرد و اصالح بر مستمري اجرايي مي شود. 
وي تصريح كرد: تصميم اتخاذشده و اجرايي شدن آن نياز به جلسه و 

صحبت با بازنشستگان و نمايندگان آنها دارد كه اجرايي مي شود.

 قرمزپوش شدن بورس 
در پايان معامالت هفته 

ش�اخص كل بورس در معامالت ديروز با كاهش 3هزارو473 هزار 
واحدي مواجه شد. 

به گزارش پارسينه، شاخص كل معامالت بازار سرمايه ديروز با كاهش 
۳هزارو۴۷۳ هزار واحدي )0/2۴درصد( روبه رو بود و در پايان معامالت 
بازار، شاخص كل در ارتفاع يك ميليون و ۴۴۸ هزار واحدي ايستاد. در 
عين حال شاخص هم وزن نيز با هزارو۳۴2 واحد )0/۳۴درصد( كاهش 
در ارتفاع ۳۸۹ هزار واحدي قرار گرف��ت. همچنين بيش از ۴ ميلياردو 
۴۷۴ ميليون برگ س��هم به ارزش بيش از 2هزارو۳۷۶ ميليارد تومان 

داد و ستد شد. 
........................................................................................................................

رئيسي: بازار سرمايه شفاف باشد
آخري�ن تح�والت مرب�وط به ب�ازار س�رمايه در جلس�ه س�تاد 
اقتص�ادي دول�ت م�ورد بررس�ي ق�رار گرف�ت و تصميماتي در 
راس�تاي ثبات بخش�ي و بهب�ود رون�د اي�ن ب�ازار اتخ�اذ ش�د. 
به گزارش پارسينه، جلسه س��تاد هماهنگي اقتصادي دولت عصر روز 
سه شنبه به رياست حجت االسالم سيدابراهيم رئيسي برگزار و در اين 
جلسه گزارشي از آخرين وضع بازار سرمايه، تحوالت اين بازار و نوسانات 

آن ارائه و داليل اين روندها تشريح شد. 
در ادامه جلسه همچنين نتايج مصوبات پيشين ستاد در خصوص بازار 
سرمايه و اقدامات دستگاه هاي اجرايي در اين زمينه در قالب گزارشي 

مطرح شد و مورد آسيب شناسي قرار گرفت. 
رئيس جمهور پس از اس��تماع گزارش هاي دس��تگاه هاي مسئول، بر 
لزوم حفظ ثبات بازار سرمايه تأكيد كرد و گفت: وزارت اقتصاد و ساير 
دستگاه هاي مسئول در حوزه بازار سرمايه بايد به گونه اي عمل كنند كه 

اين بازار براي فعاالن آن پيش بيني پذير و باثبات باشد. 
رئيس��ي همچنين از اهتمام جدي دولت براي حفاظت از منافع مردم 
و سهامداران در بازار س��رمايه خبر داد و با تأكيد بر ضرورت شفافيت 
و ثبات مقررات در اين بازار اف��زود: براي تحقق پيش بيني پذيري بازار 
سرمايه الزم است مقررات اين بازار كاماًل شفاف باشد و در عين حال از 

تغييرات مكرر در مقررات به طور جدي پرهيز شود. 
در ادامه اين جلس��ه عالوه بر تأكيد مجدد بر اجراي مصوبات پيشين 
ستاد اقتصادي دولت در خصوص بازار سرمايه، راهكارهاي ديگري در 
خصوص بهبود روند و ثبات بخشي به اين بازار مورد بررسي قرار گرفت 

و به تصويب رسيد. 
........................................................................................................................
 پيشنهاد تعريف پلت فرم مشترك خودرويي 

با چين و روسيه
دبير انجمن هماهنگي صنعت خودرو با اش�اره به فرصت بس�يار 
خ�وب پيش آم�ده ب�راي حض�ور خودروس�ازان و قطعه س�ازان 
ايراني در بازار روس�يه، پيش�نهاد ك�رد يك پلت فرم مش�ترك 
خودروي�ي بين اي�ران، روس�يه و چي�ن تعريف و طراحي ش�ود. 
»احمد قلعه باني« در گفت وگو با ايرنا با اش��اره به فرصت بسيار خوب 
پيش آمده براي حضور خودروسازان و قطعه سازان ايراني در بازار روسيه 
پيشنهاد كرد: يك پلت فرم مشترك خودرويي بين ايران، روسيه و چين 

تعريف و طراحي شود. 
دبير انجمن هماهنگي صنعت خودروی كش��ور افزود: خودروسازان 
جهاني به  منظور كاهش هر چه بيشتر هزينه هاي توليد، اقدام به طراحي 
پلت فرم هاي مشترك مي كنند، زيرا س��رمايه گذاري در بخش موتور، 

گيربكس، اكسل و غيره هزينه زيادي نياز دارد. 
وي بيان داشت: اگر خودروسازان بزرگ ايراني، همراه با خودروسازان 
چيني و روسي بتوانند پلت فرم مشتركي طراحي كنند، قادر به توليد 
خودروهاي مختلف ب��ا مدل هاي متفاوت خواهند بود ت��ا در بازار اين 
كشورها و همچنين كشورهاي منطقه و همسايگان آنها كه جمعيت 

بسيار بااليي را شامل مي شود، مورد استفاده قرار گيرد. 
قلعه باني تصريح كرد: تحقق اين مهم به انجام مذاكرات، ُحس��ن نيت 
طرف ها و قبول داشتن يكديگر بستگي دارد و نياز است شركت هايي 
از خودروس��ازان ايراني، چيني و روسي پيدا ش��وند كه خواهان انجام 
اين مهم باشند. وي خاطرنشان كرد: طراحي و توليد پلت فرم مشترك 
توس��ط اين كش��ورها مي تواند در عرص��ه خودروه��اي الكتريكي و 
همچنين خودروهاي با سوخت فس��يلي انجام شود كه در اين صورت 
به رقابت پذيري محصوالت توليدي حاصل از اين پلت فرم ها با س��اير 
توليدات جهان��ي خواهد انجامي��د. دبير انجم��ن هماهنگي صنعت 
خودروی كشور ادامه  داد: حتي در صورت امكان مي توان از توانمندي 

شركت هاي تركيه اي به اين منظور استفاده كرد. 
وي در خصوص پلت فرم هايي كه در حال حاضر در كشورمان استفاده 
مي شود، اظهار داشت: ايران خودرو و س��ايپا مي توانند در اين زمينه و 
طراحي پلت فرم مشترك همكاري بيشتري باهم داشته باشند و حتي 
مي توانند از توان و ظرفيت شركت هاي ژاپني، چيني و روسي بهره مند 
شوند. قلعه باني در اين راس��تا به تجربه موفق پلت فرم تندر۹0 اشاره 
كرد كه در گذش��ته موقعيت خوبي براي صنعت خودروسازي كشور 

ايجاد كرد. 
وي در خص��وص واردات خودرو اف��زود: اگر واردات خ��ودرو آن طور 
كه مدنظر وزارت صنعت، معدن و تجارت اس��ت انجام ش��ود، به نفع 

خودروسازان داخلي خواهد بود. 
دبير شوراي هماهنگي صنعت خودرو معتقد است: واردات خودرو در 
صورت اجرايي شدن ساالنه بين 50 تا 100 هزار دستگاه خواهد بود كه 

با توجه به تيراژ خودروسازان داخلي اندك است.
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مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) شركت تعاوني  مسكن ايثارگران 
پگاه رزم آوران سـاعت 15 روز سه شـنبه مورخ  1401/06/01 در محل 
تعاونى واقع در: تهران، چيتگر، بلوار شـهيدان عليمرادى (كوهك)، 
كوچه نسـيم نهم، نبش ترگل دوم برگزار مي شـود. از اعضاي محترم 
تعاوني دعوت مي شود رأس ساعت مقرر در محل مذكور جهت اتخاذ 

تصميم نسبت به موضوعات ذيل حضور به هم رسانيد.
الف) طبق آيين نامه تبصره3 مـاده 33 قانون بخش تعاونى در مجامع 
عمومى يك مرحلـه اى هر يك از اعضـاى تعاونى مى توانـد نماينده 
تام االختيارى (از ميان اعضاى تعاونى يا خارج از آنان)  براى حضور در 
مجمع و اعمال رأى تعيين نمايد. تعداد آراى وكالتى هر عضو حداكثر 
سه رأى و هر شـخص غيرعضو تنها يك رأى خواهد بود. (جهت اخذ 
وكالتنامه عضو متقاضى اعطاى نمايندگى به همراه نماينده خود تا 24 

ساعت قبل از مجمع به محل تعاونى مراجعه نمايد). 
 ب ) اين جلسه با حضور نصف بعالوه يك اعضاى تعاونى يا نمايندگان 
تام االختيار آنها رسميت مى يابد و تصميماتى كه اتخاذ مى گردد براى 

كليه اعضاى اعم از حاضر و غايب نافذ و معتبر مى باشد.
دستور جلسه:

1- تمديد مدت فعاليت تعاونى (موضوع ماده 6 اساسنامه)
2- اصالح تبصره ماده 20 اساسنامه (نحوه دعوت و تصميمات مجامع 
هيأت مديره عمومى)  

آگهي  مجمع عمومي فوق العاده (نوبت دوم) 
شركت تعاوني مسكن ايثارگران پگاه رزم آوران

اداره كل شيالت استان گلستان در نظر دارد 2 هكتار از اراضى مازاد مركز حفاظت 
و بازسازى شهيد مرجانى خود را به شرح مندرج در اسناد مزايده با بهره گيرى از 
سـامانه تداركات الكترونيكى دولت www.setadiran.ir جهت اجاره (كشت 

شالى) به مزايده بگذارد.
اين مزايده صرفاً از طريق سـامانه تداركات الكترونيكى دولت مى باشد و كليه مراحل فرآيند مزايده 
شـامل دريافت اسناد مزايده، پرداخت تضمين شـركت در مزايده (وديعه)، ارسـال پيشنهاد قيمت، 

بازگشايى پاكات، اعالم به برنده، واريز وجه مزايده در بستر سامانه از اين طريق امكان پذير مى باشد.
آدرس: آق قال- كيلومتر 20 جاده گنبد – روستاى اوچ تپه

 آگهى مزايده عمومى 
اجاره اراضى مازاد زراعى مركز حفاظت و بازسازى شهيد مرجانى 

 نوبت اول 

سازمان شيالت ايران
اداره كل شيالت استان گلستان

شناسه آگهى:1362680

 اصالحيه دستور جلسه مجمع عمومى عادى 
به صورت فوق العاده (نوبت اول)

دستور جلسه ذيل به مجمع عمومى عادى به صورت فوق العاده 
(نوبت اول) مورخه 1401/06/03 ساعت 16:30   اضافه مى گردد.  
- اتخاذ تصميم در مورد پيمانكارى كاكاوند (خلع پيمان شده).
هيأت مديره  

سازمان آگهي هاي  روزنامه 
جوان تلفني آگهي مي پذيرد 

884۹8458


