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مسئوالن وزارت جهاد کشاورزی: 

تحریم ها موجب از سرگیری تولید در کشور شده است

یادبود
یادبود 

سی وچهارمین سالگرد درگذشت شادروان 
سیدخلیل موسوی نوکنده 
بزرگ خاندان موسوی )پدر بزرگوار( 

را گرامی می داریم.
سیدکاظم موسوی و فرزندان

آگهــی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد سند رســمی برابر رأی شماره 99/502 مورخ 99/05/20 هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک اسدآباد تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای منصور زارعی فرزند نجفعلی 
بشماره شناســنامه 721 صادره از اسدآباد در ششدانگ یک قطعه زمین زراعی آبی به مساحت 
60160/31 متر مربع در قســمتی از پالک 1/1 اصلی روســتای پیفانج واقع در اسدآباد اراضی 
روستای پیفانج خریداری از مالک رســمی آقای احمد علی خلوصی محرز گردیده است. لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نســبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشــند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تســلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تســلیم 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.
تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/6/27 تاریخ انتشار نوبت اول: 99/6/12 
کامران متقی
رئیس ثبت اسناد و امالک اسدآباد م الف 156

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

سند کمپانی و فاکتور فروش خودرو سواری ام-وی-ام 
 NATGCARK9F1002064 550  به شماره شاسی
و شــماره موتورMVM484FCAFF002132  به 
شــماره انتظامی 143 ق 26 ایران 19 مفقود گردیده و 

از درجه اعتبار ساقط است.

 TU5 برگ سبز و کارت شناسایی یک دستگاه سواری رانا مدل
تولید سال 1398 به شــماره انتظامی ایران 55- 454 ی 13 و 
شماره شاسی NAAU01FE8KT237579 و شماره موتور 
166B0036469 به نام خانم شــبنم امیریان فرزند محمدرضا 
دارای شماره ملی 0440368553 مفقود گردیده از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای محمد رشــیدی شاه تپه دارای شناسنامه شماره 503 به شــرح دادخواست به کالسه 9901094 از این 
دادگاه درخواســت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شــادروان ســرخوش رشیدی شاه تپه 
بشناســنامه 881 در تاریخ 1389/02/14 اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگــی گفته ورثه آن مرحوم منحصر 
اســت به: 1- فرید رشیدی شاه تپه ف ســرخوش ش م 2990447824 ت ت 1376 صادره از میاندوآب پسر 
متوفی 2- حمیرا عظیمی شاه تپه ف نوذر ش ش 1203 ت ت 1356 صادره از میاندوآب همسر متوفی. اینک 
با انجام تشــریفات مقدماتی درخواســت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و 
یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشــد از تاریخ نشــر نخستین آگهی ظرف یک ماه به دادگاه تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد.
رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب- خلیل نقی پور

آگهی تغییرات شرکت سنگ بلور خوی سهامی خاص 
به شماره ثبت ۱0۲6 و شناسه ملی ۱0۸6۱۸۱۲0۳۲ 

به استناد صورتجلســه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 
1399/4/28 تصمیمــات ذیل اتخاذ شــد: 1- آقــای علی قلی پور 
به شــماره ملــی 2802748319 و آقای رحیم یکانی به شــماره 
ملــی 191779 2801 و آقــای جالل جعفرزاده مرندی به شــماره 
ملــی 0060099623 به عنوان اعضای هیئــت مدیره برای مدت 
دو ســال انتخاب شــدند. 2- خانم فاطمه تقی زاده به شماره ملی 
2802838776 به ســمت بازرس اصلی و آقــای مجید غوری به 
شــماره ملی 2800366176 به سمت بازرس علی البدل برای مدت 

یک سال مالی انتخاب شدند.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خوی

شناسه آگهی: )987645(

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
شرکت دنیاسوران الکترونیک )سهامی خاص( 

به شماره ثبت ۱00۳6 و شناسه ملی 44 ۱400۵44۵۱
بدینوســیله از کلیه سهامداران شــرکت فوق دعوت به عمل می آید در جلســه مجمع عمومی عادی به 
طور فوق العاده که مورخ 1399/7/8 ســاعت 8:00 صبح در دفتر ستادی شرکت به نشانی تهران، خیابان 
شریعتی، باالتر از تقاطع مطهری، بن بست رخسانا، پالک 1 واحد 6 تشکیل می گردد، حضور بهم رسانند.

دســتور جلســه: تعیین )تغییر( اعضای هیئت مدیره - تعیین دارندگان حق امضا - انتخاب روزنامه 
رســمی - انتخاب بازرسین قانونی شرکت و ســایر تصمیماتی که در صالحیت مجمع عمومی عادی به 

هیئت مدیرهطور فوق العاده می باشد.

شناسنامه مالکیت )برگ سبز( و کارت مشخصات سواری 
پژو 206 مدل 1396 به رنگ سفید به شماره انتظامی 
 165A0099956 421 و 93 ایران 66  شماره موتور
   NAAP03EE9HJ066775 و شــماره شاســی

مفقود گردیده فاقد اعتبار است.

آگهی ابالغ اجرائیه طبق ماده ۱۸ 
آئین نامه اجرای اسناد رسمی الزم االجرا

بدین وسیله به آقای علی محرم مختاری فرزند نباتعلی متولد 1349/3/20 کد 
ملی 0622201964 ش ش 7 - به نشــانی: اراک، سی متری فوتبال خیابان 
12 متری پالک چهار ابالغ می شــود که خانم نرگس مختاری جهت وصول 
4/680/840/000 ریال موضوع االجرا و نیم عشــر اجرایی مســتند به سند 
ازدواج 13068-1381/7/11 تنظیمی دفترخانه ازدواج شماره 81 اراک علیه 
شــما مبادرت به صدور اجرائیه نموده و پرونده به کالسه 9800352 در این 
اجرا تشــکیل و در جریان اقدام اســت و چون طبق گزارش مامور ابالغ در 
آدرس تعیین شــده در اجرائیه شناخته نشده اید و بســتانکار نمی تواند شما را 
معرفی نماید و برای این اداره هم معلوم نیست لذا به استناد تقاضای بستانکار 
به شــماره وارده 8030-99/6/5 ماده 18 آئین نامــه اجراء مفاد اجرائیه مورد 
اشــاره یک نوبت در روزنامه الکترونیکی کثیراالنتشار کیهان آگهی می شود، 
چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ انتشــار این آگهی که روز رســمی ابالغ 
اجرائیه محسوب می شود اقدام به پرداخت بدهی خود ننمائید عملیات اجرائی 
برابر مقررات علیه شــما تعقیب خواهد شــد. ضمنا خودروی سواری پراید به 
رنگ ســفید روغنی مدل 1386 به شماره انتظامی ایران/ 47-528س62 به 
مالکیت علــی محرم مختاری در قبال اصل طلب به مبلغ 4/680/840/000 
ریال به نفع خانم نرگس مختاری بازداشت گردیده لذا طبق ماده 87 آئین نامه 
اجرای مراتب به شما اخطار می شود ضمنا هرگونه نقل و انتقالی از طرف شما 

نسبت به مورد بازداشت ممنوع است و ترتیب اثر داده نمی شود.
معاون اداره اجرای اسناد رسمی اراک
کرمی  319 / م الف

برگ ســبز و سند کمپانی خودرو ســواری پژو 405 جی ال ایکس آی 8/1 به شماره 
پالک 944 د 22- ایران 14 به رنگ نقره ای- متالیک مدل 1389 و شــماره موتور 
12489092184 و شــماره شاسی NAAM01CA0AE210581 مفقود شده و 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاز درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودروی ســواری پژو PARS XU7 به شماره پالک 946 ن 89- ایران 
14 به رنگ ســفید- روغنی مدل 1396 و شــماره موتور 124K1083602 و شماره 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــشاسی NAAN01CE6HH837344  مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سواری پژو PARS TU5 به شماره پالک 637ه  57- ایران 14 
به رنگ سفید- روغنی مدل 1398 و شماره موتور 164B0226488 و شماره شاسی 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــNAAN11FE1KH523911 مفقود شده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
آگهی فقدان مدرک تحصیلی نوبت دوم

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب مهسا کیان ارثی فرزند شاپور به شماره شناسنامه 1741172365 
صادره از اهواز در مقطع کارشناســی رشــته معماری صادره از واحد دانشگاهی اهواز با شماره 
159510605388- 97/10/6 مفقود گردیده است و فاقد اعتبار می باشد. از یابنده تقاضا می شود 
اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسالمی واحد اهواز به نشانی: اهواز- فلکه کارگر)فرهنگ شهر( 

خیابان کارگر جنوبی کد پستی 68875-61349 و صندوق پستی 1915 ارسال نماید.

آگهی مناقصه عمومی تکمیل 
)اجراء پروژه دیوارکشی زمین شهرداری(

شهرداری شهریار  در نظر دارد به استناد مجوز شورای اسالمی شهر به شماره 3037 مورخ 
98/12/27 نسبت به )اجراء پروژه دیوارکشی زمین شهرداری( با اعتبار 14/000/000/000 ریال 
از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید لذا از متقاضیان واجد شــرایط دعوت به عمل می آید جهت 
دریافت اسناد مناقصه پس از تاریخ درج آخرین آگهی به دفتر امور پیمان و قراردادهای شهرداری 

شهریار و با در نظر گرفتن شرایط ذیل مراجعه نمایند.
1( مبلغ ســپرده شرکت در مناقصه 700/000/000 ریال می باشد. )واریز نقدی به حساب سپرده 

شهرداری یا ارائه ضمانت نامه بانکی(
2( سپرده نفرات اول و دوم تا زمان انجام معامله و قرارداد مسترد نخواهد شد.

3( سایر اطالعات و جزئیات مربوط به واگذاری در اسناد مناقصه درج گردیده است.
4( شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

5( هزینه  درج آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد.
6( متقاضیان می بایســت دارای حداقل رتبه 5 از معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری در رشته 

ابنیه باشند.
7( متقاضیان می بایست دارای گواهی صالحیت پیمانکاری، ایمنی پیمانکاران از اداره کار و امور 

اجتماعی و گواهی ارزش افزوده باشند.
8( آخرین مهلت دریافت اســناد مناقصه تا تاریخ 99/07/15 آخرین مهلت قبول پیشــنهادات تا 

پایان ساعت اداری همان روز و تاریخ بازگشایی پاکت  ها مورخ 99/07/16 خواهد بود.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1399/6/27                                تاریخ انتشار نوبت دوم: 99/7/3

قیمت )به تومان(نوع سکه
12/811/000سکه تمام طرح جدید
12/250/000سکه تمام طرح قدیم

6/800/000نیم سکه
3/800/000ربع سکه

1/980/000گرمی
1/228/400هر گرم طالی 18 عیار

نوع ارز
26/800دالر
31/620یورو
35/058پوند

3/609لیر ترکیه
7/338درهم امارات

22/6دینار

رئیس دفتر رهبر انقالب:

بسیاری از مردم در پرداخت اجاره خانه  خود 
وامانده اند

رئیس  دفتر رهبر انقالب با بیان اینکه بســیاری از مردم در 
پرداخت اجاره خانه های خــود وامانده اند، اظهار کرد: حکومت 
اگر به اندازه کافی مســکن تولید کند، بخشی از این مشکالت 

حل می شود.
بــه گــزارش خبرگزاری ها، محمد محمدی گلپایگانــی، دیروز در 
مراســم معارفه حســین روحانی نژاد نماینده جدید ولی فقیه در بنیاد 
مسکن انقالب اســالمی، با بیان اینکه در حال حاضر بسیاری از مردم 
در پرداخت اجاره خانه های خود وامانده اند، گفت: عده ای هم بی انصاف، 
سودجو و فرصت طلب هستند که به مردم رحم نمی کنند. حکومت اگر 
به اندازه کافی مسکن تولید کند، بخشی از این مشکالت حل می شود.

وی بنیاد مسکن را خاکریز اول حوادث دانست و افزود: هر جا زلزله 
یا سیل می آید بنیاد مسکن حضور دارد. حضرت امام )ره( وقتی تشکیل 
بنیاد مسکن را داد، دستور راه اندازی حساب 100 امام را هم صادر کرد 
که این حساب تاکنون برکات زیادی داشته است. هیچ حکومتی در دنیا 

سراغ نداریم که تا این حد با مردمش مهربان باشد.
رئیس بنیاد مسکن هم در این مراسم بیان کرد: از سال 91 تاکنون 
یک میلیون و 230 هزار واحد مسکونی در مناطق سیل زده و زلزله زده 
را به اتمام رسانده ایم و 250 هزار واحد نیمه تمام است که به زودی به 
اتمام می رسانیم. امسال تالش می کنیم 310 هزار واحد مسکونی طبق 

برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم آغاز و به اتمام برسانیم.
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا تابش با  اشاره به اینکه 
از مجموع آنها این واحدها که بخش عمده آنها کاربری مسکونی است، 
تأکید کرد: 506 هزار واحد مسکونی در مناطق آسیب دیده را بازسازی 
و نوسازی کرده ایم، بخشی از این واحدها تعمیراتی و بازسازی بوده است.
وی همچنین به وضعیت مسکن های روستایی هم اشاره کرد و گفت: 
ساخت واحدهای مسکن روستایی به جای خوبی رسیده و امروز اجرای 

این واحدها با یک سیل و زلزله جدید دچار خسارت نخواهند شد.
رئیس  بنیاد مســکن اضافه کرد: از 5 میلیون واحد مســکونی، دو 
میلیون و 70 هزار واحد مسکونی نوسازی شده و 50 تا 60 هزار واحد 
مسکونی هم در دست اجرا داریم در صدد هستیم سالیانه ساخت 200 

هزار واحد مسکونی را به اتمام برسانیم.
تابش توضیح داد: در بافت های فرسوده اطراف شهرها هم طرح بزرگی 
را آغاز کرده ایم و برای 10 هزار واحد مسکونی در این مناطق از جمله 

سیستان و بلوچستان تسهیالت ارزان قیمت را پرداخت خواهیم کرد.
وی یادآور شد: ساخت مسکن مهر در شهرهای کوچک بر عهده ما 
بوده به صورت کامل پرونده آنها را بســته ایم. ساخت سالیانه 10 هزار 
واحد مسکن مهر را در دستور کار خود قرار داده بودیم که دو سال پیش 
پرونده آنها را بستیم. رئیس  بنیاد مسکن عنوان کرد: تنها سه هزار واحد 
مسکن مهر مشکل حقوقی داشتند که به محض رفع مشکل آنها، اجرا 

را به اتمام خواهیم رساند.

پس از نوســانات اخیر بازار ارز، رئیس کل 
بانک مرکزی اعالم کرد: قباًل هم گفتم، نرخ های 
ارز در بازار، نرخ های اقتصادی نیستند و دوام 

نخواهند داشت.
عبدالناصــر همتی طی یادداشــتی در صفحه 
شخصی خود در فضای مجازی نوشت: از چند هفته 
پیــش دولت آمریکا با طرح لغــو تمام معافیت های 
تحریمی  و راه اندازی ماشــین تبلیغاتی خود توسط 
رسانه های وابســته آخرین تالش های خود را برای 
ایجاد التهاب در بازار ارز کلید زد. به نظر نمی رســد 
اقدام دیگری برای استفاده در فشار حداکثری باقی 

 مانده باشد.
وی افزود: آمریکایی ها از این کار بیشــتر هدف 
تبلیغاتی دارند. طبیعی اســت که نوســان گیران و 
ســودجویان در بازار ارز بــرای بهره گیری از فضای 
تبلیغاتی، تالش الزم به عمل بیاورند. همان گونه که 
قباًل گفتم، ثبات بازار برای بانک مرکزی اولویت دارد و 
لذا در حاشیه نرخ بازار نسبت به عرضه سنگین اقدام 

و اجازه آربیتراژ و نوسان گیری نخواهد داد. 
این مقام مسئول ادامه داد: بانک مرکزی ضمن 
افزایش عرضه در بازار ثانویه )نیما(، در راستای تسهیل 
و تســریع تامین ارز واردکننــدگان در این بازار به 
پتروشیمی ها، فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که آنها 
نیز می توانند ارز حاصل از صادرات خود را، عالوه بر 

صرافی های بانکی، مســتقیماً به صرافی های مجاز 
جهت واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند. 
قباًل هم گفتم، نرخ های ارز در بازار، نرخ های اقتصادی 
نیستند و دوام نخواهند داشت. امیدوارم مردم عزیز 
دارایی خود را در معرض ریسک بازار ارز قرار ندهند.

نوسانات جدید در بازار ارز
گفتنی است، طی هفته جاری قیمت ها در بازار 
ارز و سکه دســتخوش تالطم زیادی شد، مثال روز 
دوشــنبه که قیمت دالر به آستانه 27 هزار تومان 
رسید، بانک مرکزی با دخالت موثر در بازار ارز )لغو 
ممنوعیت فروش ارز با کدملی، برداشتن سقف قیمتی 
سامانه نیما و افزایش قیمت نرخ صرافی ها( موجب 
کاهش نرخ به کانال 26 هزار تومان شــد. همچنین 
قیمت سکه هم که در این روز تا 13 میلیون و 100 
هزار تومان باال رفته بود، تا 12 میلیون و 475 هزار 

تومان پایین آمد. 
با این حال، صبح دیروز هم برخی اخبار سیاسی 
موجب شد فضای بازار ارز دوباره ملتهب شود و نرخ 
دالر در معامالت فردایی از 27 هزار و 200 تومان هم 
عبور کند و به دنبال آن، نرخ ارز در صرافی های بانکی 
نیز افزایش یافت و به 27 هزار و 200 تومان رســید 
اما افزایش قیمت ارز در معامالت فردایی ساعتی بعد 
متوقف شد و مسیر قیمت ها در بازار طال و ارز نزولی 
شــد تا جایی که دالر در معامالت نقدی 26 هزار و 

800 تومــان و در معامالت فردایی 26 هزار و 900 
تومان قیمت خورد. 

دالیل واهی برای سودجویی از گرانی دالر
به گزارش خبرگزاری تسنیم، از مهم ترین دالیل 
تشدید نوســانات در بازار ارز به  اذعان فعاالن ارزی 
حاضر در خیابان فردوسی، تهدیدهای آمریکا مبنی 
بر فعال کردن مکانیســم ماشه از هفته آینده است. 
صراف ها و فعاالن بازار ارز می گویند: احتماالً تا هفته 
آینده فضای بازار ارز مانند روزهای قبل با نوســان 
قیمتی همراه باشد اما بعد از آن با کاهش التهابات، 

کاهش قیمت ها را خواهیم داشت. 
در واقــع، نکتــه مهم ایــن روزهای بــازار ارز؛ 
نگرانی ها از تهدیدهای آمریکا مبنی بر فعال ســازی 
مکانیســم ماشــه اســت تا برخی بر طبل گرانی ها 
به خصوص گرانی قیمت ارز بکوبنــد، در حالی که 
به نظر می رســد این موضوع حربه ای است تا برخی 
دالالن با سوءاســتفاده از چنین اخباری، سودی به 
جیب بزنند وگرنه حتی اگر مکانیســم ماشه فعال 
شود، اتفاق خاصی رخ نمی دهد و تحریم هایی که هم 
اکنون در حال اعمال هستند، شدیدترین تحریم های 

»ممکن« می باشد. 
به عبارت دیگر، حتی اگر تهدید آمریکا عملی و 
مکانیسم ماشه اجرایی شود باز هم تغییری در فرایند 
اجرایی و مبادالت مالی کشورمان صورت نمی گیرد 

چراکه قباًلً شــدیدترین تحریم ها اعمال شده است 
و آنچه این روزها از ســوی مقامات آمریکایی اعالم 
می شود صرفاً تهدیدهای توخالی است که در واقعیت 

اثری برای ایران و مردمش ندارد. 
مکانیسم ماشه چیست؟

الزم به ذکر است، بر اساس مکانیسم ماشه، هر 
یک از طرف های توافق هسته ای می توانند با بهانه های 
حتی ساختگی ایران را به نقض توافق هسته ای متهم 
کنند و ظــرف حداکثر 65 روز تحریم ها علیه ایران 
را برگردانند؛ مطابق این مکانیســم، حتی اگر ایران 
طرف مقابل را به نقض عهد متهم کرد و پس از طی 
مراحل پیش بینی شده در سازوکار حل وفصل اختالف 
از توضیحات طرف مقابل متقاعد نشــد، در صورت 
ارجاع مسئله به شورای امنیت با بازگشت تحریم ها 

روبه رو خواهد شد! 
بــر همین اســاس، برخی از فعــاالن اقتصادی 
معتقدند: در شرایطی که هر روز با تهدیدهای آمریکا 
برای تحریم روبه رو هســتیم باید بــا برنامه ریزی و 

هماهنگ به مقابله با تحریم ها روی بیاوریم. 
آنها از بانک مرکزی می خواهند که اجازه نقل و 
انتقاالت را مجدداًً به شبکه صرافی ها بدهد تا به صورت 
چریکی با تهدید و تحریم های آمریکا مبارزه کنند. 
صرافی ها تأکید دارند که هرچه شبکه گسترده تر باشد 

امکان آسیب پذیری کمتر می شود.

اطالعات اداره آمار آمریکا نشــان می دهد 
از ســال ۲۰۰9 درآمد پنج درصد از خانواده های 
آمریکایی که از نظر مالی در ســطح باالیی قرار 
دارند ۲۸ درصد افزایش یافته است و در مقابل، 
درآمد ۲۰ درصد دیگر که در پایین ترین ســطح 

جامعه هستند 11 درصد افزایش داشته است.
به گزارش خبرگزاری تســنیم به نقل از بلومبرگ، 
ثروتمندترین های آمریکا در یک دهه گذشته طی دوره 
توسعه اقتصادی آمریکا که به نفع اکثر شهروندان این 

کشور بوده است، بیشترین درآمد را داشته اند.
اطالعات اداره آمار آمریکا نشان می دهد درآمد پنج 
درصد از خانواده های آمریکایی که از نظر مالی در سطح 
باالیی قرار دارند و ســال گذشته به طور متوسط 451 
هزار و 122 دالر به دست آورده اند، 28 درصد از 2009 
افزایش یافته است. این افزایش درآمد که به گسترش 
نابرابری به باالترین حد طی دهه ها کمک کرده است، 
در مقابــل 11 درصد افزایش درآمد 20 درصد دیگر از 
خانواده های آمریکایی قرار دارد که در پایین ترین سطح 

جامعه هستند و درآمد آنها از 13 هزار و 800 دالر در 
یک دهه گذشــته تنها تا 15 هزار و 290 دالر افزایش 
یافته اســت. درآمد خانواده های طبقه متوسط جامعه 
که ســال گذشــته بین 40 هزار و 600 و 111 هزار و 
100 دالرعایدی داشتند، بین 16 تا 18 درصد افزایش 
یافته اســت. این گزارش بر ایــن نکته تأکید می کند 
که فقر در آمریکا حتی در دوره توســعه اقتصادی نیز 
همه گیر بوده است. با وجود افزایش درآمدها، هزینه های 
زندگی هم افزایش یافته و از سال 2009 قیمت ها برای 

مصرف کننده 20 درصد باال رفته اســت.  آخرین ارقام 
اداره آمار آمریکا نشــان می دهد ثروت آمریکایی های 
کم درآمد قبل از آغــاز همه گیری ویروس کرونا رو به 
افزایش بوده اســت. 20 درصد طبقــه فقیر آمریکا 9 
درصد در 2019 نســبت به ســال قبل از آن افزایش 
درآمد داشتند ولی متوسط درآمد آنها هنوز هم کمتر 
از نیمی از خانواده های طبقه متوسط بود. آمار رسمی 
نشــان می دهد آمریکایی هایی که درآمد باالیی دارند 
بیشتر این افزایش درآمد را به خود اختصاص داده اند.

در شــرایطی که تحریم های ظالمانه آمریکا 
علیه ایران همچنان ادامه دارد، اظهارات برخی 
می دهد  نشان  وزارت کشــاورزی  از مسئوالن 
تحریم ها در مواردی موجب از سرگیری تولید در 

کشور شده است. 
از آبان ماه سال 97 تاکنون که تحریم های آمریکا 
علیه ایران تشدید شده، اتفاقات زیادی در اقتصاد کشور 
رخ داده است، به عنوان مثال، تولید نفت کاهش یافته و 
برخی بخش های اقتصادی نیز به دلیل کم شدن درآمدها 
و مشکالت ارزی آســیب  دیده اند، اما این تمام ماجرا 
نیست؛ چراکه در کنار این اتفاقات، تحوالت مثبتی هم 
رخ داده است. این تحوالت مثبت از جایی آغاز شد که 
وقتی واردات برخی کاالها با مشکل رو به رو شد، برخی 
تولیدکنندگان تصمیم گرفتند روی پای خود بایستند 
و خودشان دست به تولید کاالهای موردنیازشان بزنند. 
بخش کشاورزی یکی از این بخش هاست که علی رغم 
رشد منفی بخش های صنعت و خدمات کشور در سال 

98 و بهار 99، رشدهای سه و 3/8 درصدی را )در سال 
98 و بهار 99( ثبت کرده است. 

در همین زمینه، معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: 
تا هفته گذشته، واردات کره داشتیم که باعث خروج ارز 
از کشور می شد، در حالی که کشور ما جزو بزرگ ترین 
تولیدکنندگان شــیر در خاورمیانه است و پیش بینی 
می شــود امســال 11/5 میلیون تن شیر خام تولید و 
بیش از 900 هزار تن صادرات فرآورده های لبنی بر پایه 
شیرخام خواهیم داشت، اما در بحث تولید کره کم کاری 
شده بود و به واسطه تحریم ها، تولید آن از سرگرفته شد. 
مرتضی رضایی افزود: ســاالنه بیش از 70 هزار تن 
ظرفیت تولید کره در کشور داریم و این ظرفیت قابل 
افزایش است. در سال های اخیر با همکاری وزارت جهاد 
کشاورزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت صنایع تولید 
کره از شــیر خام را راه اندازی کردند که امروز با افتخار 
اعــالم می کنم، کره تولید داخل به ســفره های مردم 
راه می یابد. این اقدام، عالوه  بر توسعه صنعت شیرخام 

در کشور، باعث صرفه جویی در منابع ارزی می شود.
همچنیــن، حســن زینلی مجری طــرح گیاهان 
دارویی وزارت جهاد کشاورزی در گفت وگو با خبرگزاری 
فارس گفت: تحریم ها اثر بسیار خوبی روی توسعه گیاهان 
دارویی گذاشــت زیرا وقتی واردات با محدودیت هایی 
مواجه شده شرکت ها و کارخانه ها به استفاده بیشتر از 
محصوالت داخلی روی آورده اند به طوری که کارخانجات 
فرآوری و همچنین تولید عصاره و اسانس با استفاده از 

گیاهان دارویی داخل بیشتر فعال شده اند.
وی همچنین با بیان اینکه محدودیت های تأمین ارز 
هم منشأ خیر و برکت شد افزود: بر این اساس ،شرکت ها 
واردات کمتری کردند و باعث شد آنها از گیاهان دارویی 
داخلی بیشتر استفاده کنند. امسال 25 هزار هکتار کشت 
جدید گیاهان دارویی در کشــور انجام می شود و این 
به دلیل تقاضا و نیازی است که در بازار احساس می شود. 
حمایت هایی هم از تولیدکنندگان گیاهان دارویی در دو 

بخش تسهیالت و یارانه ای انجام می شود. 

مجری طرح گیاهان دارویی ارزش صادرات گیاهان 
دارویی را امسال 550 میلیون دالر عنوان کرد و گفت: 
این صادرات نسبت به سال گذشته رشد پنج درصدی 
داشته اما این رشد در شرایط وجود کرونا و مشکالت 
صادراتی بوده اســت که البته ظرفیت های زیادی برای 
صادرات در کشور وجود دارد.  معموال میزان صادرات سه 

برابر واردات در بخش گیاهان دارویی است. 
گفتنی اســت، چند روز پیش از قول هادی رفیع، 
گندمکار جوان گنابادی کــه موفق به صادرات گندم 
به کشــورهای همسایه هم شــده بود، نوشتیم: »باید 
بــه نیروهای داخلی اعتماد کرد و در راســتای اقتصاد 
مقاومتی تولیدات داخلی را حمایت کرد به عنوان مثال 
ما برای گســترش کارخانه و خرید دستگاه از   ترکیه و 
چین اســتعالم کردیم ولی بعد با یک شرکت داخلی 
قرارداد بستیم و امروز تمامی دستگاه های مجموعه ما 
ایرانی اســت و افتخار می کنیم به این موضوع و جواب 

هم گرفته ایم.«

رئیس ســازمان خصوصی سازی گفت: مهلت 
خرید برای واحدهای صندوق پاالیشــی یکم یا 
همان دارا دوم تا روز 3۰ شهریور ماه برای بار دوم 

تمدید شد. 
علیرضــا صالح درباره مهلت خرید صندوق  دارا دوم 
اعالم کرد: با توجه به استقبالی که مردم از خرید پاالیشی 
یکم داشتند و تقاضای تمدید وجود داشت برای بار دوم 
مهلت خرید دارا دوم یا همان پاالیشــی یکم تمدید شد. 

این آخرین تمدید است چون قرار است صندوق پاالیشی 
یکم شــکل بگیرد. وی افزود: ما تعهد دادیم از زمانی که 
پذیره نویســی واحدهای این صندوق تمام می شود این 
واحدها باید به دست مردم برسد و قابلیت معامله داشته 
باشد. به گزارش فارس، صندوق پاالیشی یکم )دارا دوم ( 
متشکل از سهام چهار پاالیشگاه تهران، اصفهان، تبریز و 
بندرعباس است که با تخفیف حداقل 20 درصدی برای 
هر دارنده کدملی در ایران و تا سقف پنج میلیون تومان 

با تخفیف ارائه می شــود. خرید واحدهای این صندوق از 
طریق درگاه های الکترونیکی بانک ها و همچنین از طریق 
کارگزاری های بورس برای دارندگان کدبورسی امکانپذیر 
است. شــروع پذیره نویسی واحدهای صندوق دارا دوم از 
پنجم شهریور بود که ابتدا تا 19 شهریور فرصت داشت در 
مرحله بعدی این مهلت از 19 شهریور تا 26 شهریور تمدید 
شد و در مرحله دوم نیز از دیروز تا پایان وقت یکشنبه 30 
شهریور ماه تمدید شده است. گفتنی است،. افراد دارای 

کد بورسی می توانند بعد از پایان معامالت بازار سرمایه، 
به مدت سه ساعت برای پذیره نویسی سهام پاالیشی یکم 
از طریق کارگزاری ها اقــدام کنند. همچنین متقاضیان 
می توانند از طریق درگاه  های غیرحضوری و اپلیکیشــن 
بانک ها پذیره نویســی این صندوق را انجام می دهند. دارا 
دوم جزء پر حاشیه ترین اتفاقات امسال بورس بوده که هم 
حواشی زیادی پیرامون خود ایجاد کرد و سایه سنگینی 

بر روی بورس تهران انداخت.

قرقیزستان: آماده خرید محصوالت با کیفیت 
ایرانی هستیم

عضو شورای تجاری اتحادیه اقتصادی اوراسیا با بیان اینکه 
ایران امکانات و ظرفیت خوبی برای صادرات دارد گفت: بخش های 
خصوصی قرقیزستان نیز آماده خرید محصوالت باکیفیت با قیمت  

و بسته بندی مناسب هستند. 
حمید زادبوم، رئیس کل ســازمان توسعه تجارت ایران در جلسه با 
رئیس اتحادیه صنعتگران قرقیزســتان و عضو شــورای تجاری اتحادیه 
اقتصادی اوراســیا، از توسعه همکاری های تجاری بخش های خصوصی 
ایران و اوراسیا حمایت کرد و گفت: انتظار داریم گروه کاری در حوزه های 
حمل ونقل، ترانزیت و همچنین تعامالت بانکی بین ایران و کشــورهای 
عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا فعال شود تا بتوان توسعه تجارت فی مابین 

را به معنای واقعی محقق کرد. 
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، وی با اشاره به نزدیک بودن 
سالگرد امضای تفاهم نامه بین اتاق بازرگانی ایران و شورای تجاری اوراسیا 
ابراز امیدواری کرد: این همکاری بیش از پیش پیگیری شود و با پیشنهاد 
اتاق بازرگانی ایران جلسه ویدئو کنفرانس بین اتاق های بازرگانی اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا و ایران به زودی برگزار شود و تشکیل شورای مشترک 

تجاری فی مابین در دستور کار قرار گیرد.
در این جلســه، ایبرایف، رئیس اتحادیه صنعتگــران و کارآفرینان 
جمهوری قرقیزســتان نیز با اشاره به سفر ســال گذشته خود به ایران 
و بازدیــد از کارخانجات و توانمندی هــای ایران، گفت: ایران امکانات و 
ظرفیت خوبی برای صادرات دارد و بخش های خصوصی قرقیزستان نیز 
آماده خرید محصوالت باکیفیت با قیمت  و بسته بندی مناسب هستند. 
وی همچنین خواستار تبادل فهرست محصوالت صادراتی و وارداتی 
شرکت های صنایع مواد غذایی، دارویی، ساختمانی و پتروشیمی و ایجاد 
کریدورهای صادراتی درخصوص دو یا سه محصول نمونه بین طرفین شد.

در ادامه دو طرف با تایید حجم پایین فعلی تجارت ایران و اتحادیه 
اقتصادی اوراسیا به ویژه جمهوری قرقیزستان، درخصوص راه های توسعه 
تجارت به ویژه »کاهش هزینه های صادرات«، »راه های بهینه حمل ونقل، 
حمایت های دولتی«، »تاســیس مرکز توسعه روابط تجاری اقتصادی«، 
»تعیین کاالهای اصلی جهت تســهیل واردات و صادرات«، »مبادالت 
تهاتری«، »نمایشگاه های تجاری مجازی«، »ایجاد پایگاهی جهت تجارت 
الکترونیکی« و »توسعه تجارت خدمات به ویژه خدمات فنی مهندسی« 
بحث و تبادل نظر کردند. گفتنی اســت، شورای تجارت )کسب و کار( 
اتحادیه اقتصادی اوراسیا یک نهاد مشورتی شامل انجمن های تجاری و 
صنعتی کشــورهای عضو این اتحادیه است که ضمن جمع آوری و ارائه 
مواضــع و نظرات آنها، فضای تعامل بین جامعــه تجاری و نمایندگان 
کمیسیون اقتصادی اوراسیا در حوزه های ویژه مانند توسعه کارآفرینی، 
تولید، تجارت متقابل )درون گروهی اوراســیا( و خارجی و مقررات فنی 

را فراهم می کند.

و  نوشت افزار  فروشندگان  اتحادیه  رئیس 
لوازم مهندسی گفت: طی دو سال اخیر سهم 
تولید داخلی نوشــت افزارهایی مانند مداد، 
خودکار، تراش و پاک کــن از ۲۰ به ۸۰ درصد 

رسیده است. 
موسی فرزانیان در گفت وگو با خبرگزاری فارس 
در رابطه با وضعیت تولید نوشت افزار داخلی، گفت: در 
حال حاضر تولید برخی اقالم از قبیل مداد، خودکار، 
مداد تراش، پاک کن و غیره در داخل کشــور انجام 
می شــود اما در زمینه  تولیــد برخی اقالم  فعال در 

ابتدای راه هستیم، بنابراین در برخی اقالم نوشت افزار 
هنوز نیاز وارداتی وجود دارد.  

رئیس اتحادیه فروشــندگان نوشت افزار و لوازم 
مهندسی بیان داشت: طی دو سال اخیر سهم تولید 
داخلی نوشت افزارهایی مانند مداد، خودکار، تراش و 

پاک کن از 20 به 80 درصد رسیده است. 
فرزانیان با  اشــاره به تولید ماژیک وایت برد در 
داخل کشور بیان داشــت: تولید این کاال اخیرا در 
کشــور آغاز شده در حالی که ماژیک انواع مختلفی 
دارد و هنوز در انواع دیگر آن در داخل کشور تولیدی 

نداشــته ایم در حالی که به دلیــل تولید این نوع از 
ماژیک تولید واردات انواع ماژیک متوقف شده است. 

وی درباره واردات نوشت افزار قاچاق بیان داشت: 
نمی توان اطمینان کامل داشت که واردات قاچاق در 
این بخش وجود ندارد اما با توجه به افزایش نرخ ارز، 
واردات قاچاق بسیاری از کاالها بخصوص کاالهایی که 
تولید آن در داخل انجام می شود اصال صرفه اقتصادی 
ندارد و با توجه به قیمت باالی این کاالها  تقاضایی 
نیز برای آن وجود ندارد، بنابراین طبیعی اســت که 

واردات قاچاق نیز کاهش یابد. 

  رئیس اتحادیه نوشت افزار و لوازم مهندسی بیان 
داشت: اما در کاالهایی که ثبت سفارش آنها ممنوع 
است و از طرفی تقاضا برای آن وجود دارد بخصوص 
لوازم نوشت افزار مهندسی ممکن است واردات قاچاق 

وجود داشته باشد. 
وی اظهار داشت: در ابتدای امسال مشکالتی در 
 ترخیص و تامین مواد اولیه وجود داشت اما به مرور 
حل شد. بنابراین ممکن است در شرایط فعلی تامین 
مواد اولیه با تاخیر انجام شود که موجب توقف موقتی 

تولید می شود. 

وزیر راه و شهرسازی:

روند پرداخت وام ودیعه مسکن به مستاجران 
قابل قبول نیست

وزیر راه و شهرســازی با انتقاد از عملکرد بانک ها در روند 
پرداخت وام ودیعه مســکن گفت: خروجی پرداخت وام ودیعه 

مسکن به مستاجران قابل قبول نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد اسالمی، با  اشاره به اینکه روند 
پرداخت وام ودیعه مسکن کند است، اظهار کرد: البته خوشبختانه طی 
سه روز اخیر سرعت اعطای وام افزایش یافته اما همچنان خروجی خیلی 
کم بوده و آمار پرداخت وام قابل قبول نیســت. وی ادامه داد: با مصوبه 
ستاد ملی مبارزه با ویروس کرونا پرداخت وام ودیعه مسکن ساده سازی 
و روان سازی شده است، از این رو انتظار می رود مردم با سرعت باالتری 
وام را دریافت کنند. وزیر راه و شهرســازی با بیان اینکه حدود هشــت 
هزار وام ودیعه مسکن به مستاجران پرداخت شده است، از آماده تحویل 
بودن پنج هزار مسکن ملی خبر داد و افزود: 40 هزار واحد مسکن مهر 
نیز آماده افتتاح بوده که البته بدون برگزاری مراسم افتتاح تحویل آنها 
را آغاز کرده ایم. اسالمی درخصوص قیمت مصالح ساختمانی نیز گفت: 
مسئوالن مربوطه باید برای بازار و جلوگیری از گرانفروشی اقدامات الزم 
را انجام دهند. متاسفانه قیمت همه کاالها لجام گسیخته شده و در حق 
مردم اجحاف می شــود. وی با بیــان اینکه همه از این وضعیت ناراضی 
هستند گفت: عضو ستاد تنظیم بازار بودن مطرح نیست، ما باید بتوانیم 
بازار را کنترل کنیم. روز چهارشــنبه رئیس جمهور دستور داد فوالد و 
مصالح ساختمانی خارج از بورس عرضه شود که در این راستا دستورات 

الزم به وزارت صمت و ستاد تنظیم بازار داده شده است.

هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت:

عدم معرفی وزیر صمت به هر دلیلی 
توجیه ناپذیر است

هیئت رئیسه خانه صنعت، معدن و تجارت ایران طی بیانیه ای 
از عدم معرفی وزیر صمت ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری ایســنا، اواخر اردیبهشت ماه، رئیس جمهور با 
صدور حکمی حسین مدرس خیابانی را به عنوان سرپرست وزارت صنعت، 
معدن و تجارت منصوب کرد و رضا رحمانی را کنار گذاشــت؛ مدرس 
خیابانی هم بعد از حدود ســه ماه، در 22 مرداد برای جلب رای اعتماد 
نمایندگان به مجلس معرفی شــد، اما برخالف انتظارها، نتوانست رای 
اعتماد مجلس را به دســت آورد تا بعد از آن، جعفر سرقینی، به عنوان 

سرپرست این وزارتخانه منصوب شود. 
حاال بیش از یک ماه از اداره وزارت صمت با سرپرست دوم می گذرد! 
اما هنوز خبری از معرفی وزیر نیست تا بالتکلیفی این وزارتخانه عریض 
و طویل به چهار ماه برســد. از همین رو، هیئت رئیســه خانه صنعت، 
معدن و تجارت ایران طی بیانیه ای نسبت به احتمال افزایش مشکالت 
تولیدکنندگان و نابسامانی ها در صورت ادامه این روند هشدار داده و از 
رئیس جمهور خواســته معرفی وزیر صمت را به عنوان اولین دغدغه و 

اولویت کاری خود تلقی کند. 
در این بیانیه خطاب به رئیس جمهور آمده: چنانچه مســتحضرید 
مهمتریــن وزارتخانه اقتصادی با بیش از 17 شــرکت و ســازمان زیر 
مجموعه که نقش تعیین کننده ای در سیاست گذاری و تنظیم مناسبات 
اقتصادی خرد و کالن کشور دارد بیش از چهار ماه است که بدون وزیر 
و با سرپرســت اداره می شــود. به طور حتم ادامه این روند حاصلی جز 
معطلی و افزایش مشــکالت تولیدکنندگان و نابسامانی ها و بالتکلیفی 
مدیران و کارشناسان وزارتخانه و اخالل در فعالیت های مهم وزارتخانه 
مذکور و فرصت سوزی به طور مستقیم و نیز اثر منفی ثانویه در کارکرد 
ســایر وزارتخانه ها و ســازمان های دولتی و خصوصی ذی ربط را در پی 
نخواهد داشت. جناب آقای رئیس جمهور، لطفا عنایت بفرمایید که عدم 
معرفــی وزیر صنعت، معدن و تجارت آنهم در بازه زمانی طوالنی و این 
مقطع حساس، به هر دلیل که باشد توجیه ناپذیر و حاوی پیام منفی و 

بسیار نگران کننده برای فعاالن اقتصادی است. 
در این بیانیه ذکر شــده است: این تشکل فراگیر صنعتی و معدنی، 
ضمن ابراز تاسف عمیق از عدم معرفی وزیر صمت طی ماه های گذشته، 
از جنابعالی استدعا دارد شخصا این موضوع را به عنوان اولین دغدغه و 
اولویت کاری خود تلقی و هرچه سریعتر نسبت به معرفی گزینه نهایی 
وزارت صمت از بین مدیران شایسته و کارآمد و بی حاشیه دارای حسن 
سابقه به مجلس شورای اسالمی اقدام فرموده و بیش از یکصد هزار واحد 

تولیدی، صنعتی و معدنی کشور را از بالتکلیفی رها فرمایید. 

یک مسئول:

80 درصد نوشت افزارهای پرمصرف
 در کشور تولید می شود

همتی: 

نرخ های کنونی بازار ارز دوام نخواهند داشت

طی دهه گذشته اتفاق افتاد

رشد ۲ برابری درآمد ثروتمندان آمریکا نسبت به فقرا

رئیس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

تمدید مهلت خرید پاالیشی یکم تا 30 شهریور


