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گروه اقتصادی  سفر دوره رئیس جمهوری اسالمی 
ایران به روسیه دارای ابعاد اقتصادی متعددی بوده که 
در کنار تعامالت با سایر کشورهای منطقه و چین نوید 
بخش تحقق دیپلماســی اقتصادی جهت تامین منافع 

ملی و بهبود اقتصاد کشور است.
ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسالمی ایران به دعوت 
پوتین همتای روس خویش ســفری دو روزه به مسکو 
داشــت. در کنار مناسبات سیاســی آنچه در این سفر 
حائز اهمیت اســت تعامل و تاکید دو کشور بر توسعه 
مناســبات اقتصادی اســت که می توانــد در چارچوب 
دیپلماسی دولت سیزدهم بر اساس عملگرایی فعال در 
کنار بی اثر ســازی تحریم ها زمینه ســاز تامین منافع 

اقتصادی گسترده برای کشور گردد. 
در همیــن چارچوب وزیر اقتصاد با بیــان اینکه، یکی 
از پیشــنهاد های جدی ایران به هیئت روسی در مورد 
تکمیــل مــراودات بانکی و ارزی بود، گفــت: در مورد 
تأمین نهاده های اساســی و غــالت و خرید لوکوموتیو، 
بسیار بیشتر از آن چیزی که در ابتدا به نظر می رسید، 
همگرایی وجود داشت.سید احســان خاندوزی درباره 
مباحث اقتصادی که رؤســای جمهور دو کشــور ایران 
و روســیه در مورد آنها صحبت کردنــد، گفت: قبل از 
اینکه آقای رئیس جمهور جلسه شان را با رئیس جمهور 
روسیه شــروع کنند، مقامات اقتصادی، مقامات حوزه 
انرژی و نفت دو کشور جلساتی را با یکدیگر داشتند تا 
موضوعات با جمع بندی و توافق کامل خدمت روســای 
جمهور دو کشور ارائه شود.وزیر امور اقتصادی و دارایی 
با بیان اینکه جلســات حاشــیه ای دیگری نیز قبل از 
مالقات آیت اهلل رئیسی و پوتین، برگزارشده بود، افزود: 
عالوه بر جلســات وزرای دو طرف، مــن با تجار ایرانی 
فعال در بازار روســیه و وزیر نفت با شــرکت هایی که 
در حوزه نفت و گاز کار می کنند، جلســه داشــتیم که 
نتیجه آنها قبل از شروع مذاکرات رئیس جمهور، خدمت 

آیت اهلل رئیسی ارائه شد.
وی با اشــاره به خبرهای بسیار خوبی که بعد از جلسه 
دو رئیس جمهور شنیده شد، افزود: بخش اعظم و قریب 
به اتفاق موضوعاتی که توافق شــده بود هم در خصوص 
همکاری های حوزه باالدستی نفت و گاز و هم در حوزه 
ترانزیت دو کشــور و هم در حوزه نیروگاهی و استفاده 
از خــط اعتباری 5 میلیــارد دالری بود که باالخره بعد 
از گذشــت چند ســال از تصویب آنها و سرعت بسیار 
کندی که داشت، در مورد تسریع و تکمیل آنها توافقاتی 
صورت گرفت.خاندوزی درباره این توافقات تصریح کرد: 
تکمیل کریدور شمال به جنوب از طریق ترانزیت ریلی 
که بتواند جنوب ایران و خلیج فارس را به آســیای میانه 
و اروپــا متصل کند یکی از محورهای این توافق بود که 
بر اســاس آن تصمیمات بســیار خوبی برای خط آهن 
رشــتـ  آستارا و خط آهن اینچه برونـ  گرمسار اتخاذ 
شد.وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیگر توافقات جنبی 
نیز اشاره کرد و گفت: در مورد تأمین نهاده های اساسی 
و غــالت و همچنین خریــد لوکوموتیــو و موضوعاتی 
ازاین دســت، بسیار بیشــتر از آن چیزی که در ابتدا به 
نظر می رسید، هم گرایی و هم نظری ها وجود داشت که 
خبرهای تکمیلی و تشریحی آینده، تأییدکننده توافقات 
حداکثری و راهبردی بین دو کشور خواهد بود.خاندوزی 
در پاسخ به این سؤال که آیا روس ها در خصوص قطعه 
خط آهن رشتـ  آستارا سرمایه گذاری مشترک خواهند 
کرد؟ گفت: مطلع هستید که طول این قطعه خیلی زیاد 
نیست اما بخش مفقوده یکی از مهم ترین کریدورهایی 
اســت که اگر شــکل بگیرد، می تواند تغییر مناسبات 
تجاری بین تمام کشورهای حوزه اوراسیا را با کشورهای 
حاشیه خلیج فارس و همین طور پاکستان، هند و چین 
را به دنبال داشــته باشــد.وی در ادامه پاسخش، افزود: 
در جلســه ای که بنده با وزیر اقتصاد روســیه صحبت 
کردم، بنا شد از طریق همان خط اعتباری که قباًل بین 

دو کشور به توافق رســیده بود، فاینانس قطعه رشت ـ 
آستارا انجام شود؛ بنابراین از طرف روسیه به شکل خط 
اعتباری تأمین مالی خواهد شــد.وزیر امور اقتصادی و 
دارایی در پاســخ به این ســؤال که این 5 میلیارد دالر، 
عالوه بر تأمین مالی قطعه ریلی رشت به آستارا و احیاناً 
خریــد 200 لوکوموتیــو، چه مصــارف دیگری خواهد 
داشــت، تصریح کرد: بقیه اجزاء خــط اعتباری کریدور 
عبارت اســت از تکمیــل نیروگاه ســیریک که کارش 
آغاز اما جزء کوچکی از ســرمایه اش پرداخت شــده بود 
و بــا صحبتی که انجام گرفت، طرف روس موافقت کرد 
با ســرعت خیلی بیشــتری مابقی تأمین مالی نیروگاه 

سیریک را انجام دهد.
خانــدوزی در ادامــه گفت: خط آهن اینچــه برون به 
گرمســار هم یک اصالح فنی کوچــک نیاز دارد و باید 
بعضــی از توافقــات آن تجدید می شــد، در کنار این 
برای مدرن ســازی نیروگاه رامین اهواز، برای افزایش 
ظرفیت نیروگاه ســد گتوند هم به توافق رســیدیم که 
هر چه زودتر این پروژه ها هم انجام شــود.وزیر نفت نیز 
ضمن تشریح مذاکره با مقام های روسیه گفت: موضوع 
ترانزیت و کریدور شــمال به  جنــوب ایران که اهمیت 
اقتصادی و سیاســی برای دو کشــور دارد، مورد تأکید 
طرفین اســت.وی دربــاره مذاکرات برای ســوآپ گاز 
روسیه از خاک ایران توضیح داد و گفت: در سفر جاری 
بحث ســوآپ گازی روســیه از خاک ایران مطرح شد. 
وزیــر نفت نیز از امضا چند ســند مهــم با روس ها در 
حوزه توســعه میدان های نفت و گاز، پتروپاالیشــگاه و 
انتقال فناوری خبر داد و گفت: مردم ایران اثرات توافق  
نفتی با روسیه در حوزه انرژی را به زودی خواهند دید.

همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: براساس 
برنامه ریزی انجام شده، تالش می کنیم تا ۴ سال آینده 
صادرات ما به روسیه به ۷.5 میلیارد دالر یعنی ۱5 برابر 

افزایش پیدا کند.

گــزارش
نگاهی بر دستاوردهای اقتصادی سفر رئیس جمهور به روسیه 

از همگرایی نفتی و گازی تا تامین نهاده ها و لوکوموتیو
 حل مشکالت اقتصادی 

با اصالح بازار سرمایه
رئیس کمیســیون اقتصادی مجلــس: در پي طرح 
اصالح قانون بازار ســرمایه هســتیم چــرا که باید 
از ظرفیت مناســب بازار ســرمایه در حل مشکالت 

اقتصادی کشور استفاده کرد.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی در نشســت کمیته 
بازار سرمایه با فعاالن بازار، گفت: دغدغه های فعاالن 
بازار سرمایه شنیده و در خصوص رفع مشکالت بازار 
سرمایه و بررسی پیشنهادهاي فعاالن بازار سرمایه 
مقرر شد مکاتبات ، تعامالت و جلسات مستمر ادامه 
یابد.نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شــورای 
اسالمی با اشــاره به حضور دبیرکل کانون نهاد های 
مالی و کانون کارگــزاران بورس، افزود: اخذ نظرات 
فعاالن بــازار و کانون ها در خصوص بودجه ســال 
 آینده و طرح اصالح قانون بازار ســرمایه در دستور 

کار است.  خانه ملت

 بانکداری نوین 
با همراه بانک پاسارگاد

 بانک پاســارگاد با داشــتن امکانات مختلفی نظیر 
ســامانه بانکــداری مجــازی، برنامــه همراه بانک، 
وب اپلیکیشن، سامانه های کددستوری )ستاره مربع( 
و پیامکــی، قادر به ارائه طیف وســیعی از خدمات 
بانکی به صــورت غیرحضــوری و شــبانه روزی به 
مشــتریان و حتی اشــخاصی که در بانک پاسارگاد 
حساب ندارند، است. کاربران این سامانه ها می توانند 
در تمامی ســاعات، امور بانکــی روزمره مانند انواع 
انتقال وجه، اســتعالم موجــودی و گزارش گیری، 
پرداخت قبض و... را با اســتفاده از این امکانات در 
کمترین زمان ممکن به انجام برســانند. ارزش این 
خدمات با توجه به ســهولت و در دسترس بودن آن 
پس از وقوع شرایط پاندمی کرونابیش از پیش برای 

مشتریان بانکی روشن شد.
یکی از امکانات بانکداری الکترونیک بانک پاسارگاد 
که تحت عنوان »همراه بانک« شــناخته می شــود، 
طیف گســترده ای از خدمات بانکی شامل خدمات 
سپرده، خدمات کارت، خدمات تسهیالت و... را در 
بر دارد. چنانچه مشتریان محترم این بانک بخواهند 
از خدمات ســپرده به جای حضور در بانک از طریق 
تلفن همراه هوشــمند اســتفاده کننــد، می توانند 
فهرســت موجودی و ســایر جزئیات ســپرده های 
خــود را با این اپلیکیشــن ببینند و صورت گردش 
ســپرده های خود را به صورت لیست یا نمودارهای 
خطی، میله ای و دایره ای مشــاهده کنند. به عالوه، 
امکان خروجی گرفتن گردش سپرده به صورت فایل 
PDF و اکســل نیز میسر اســت. همچنین کاربران 
می تواننــد از طریق بخش خدمات ســپرده همراه 
بانک پاسارگاد، قبوض خود را با وارد کردن شناسه 
قبض یا اســکن بارکد درج شــده روی آن پرداخت 
کنند. مشــترکین اپراتور همراه اول نیز قادر هستند 
تنها با وارد کردن شــماره تلفن همراه و بدون نیاز 
به مشخصات قبض، صورت حساب خود را پرداخت 
نمایند. در بخش سپرده همچنین امکان انتقال وجه 
آنــی و مســتمر )پرداخت یک بــاره یــا چندباره 
زمان بندی شــده در آینده( درون شبکه پاسارگاد و 
بین بانکی )ساتنا و پایا( با قابلیت درج شرح مقصد و 

مبدأ تعبیه شده است.

 جریان صادرات گاز به ترکیه 
از طرف ایران قطع نشده است

در پی بروز نشــت گاز در ایســتگاه بــازرگان از دو 
اتصال عایقی و بر هم خوردن شــرایط اســتاندارد 
کاری در ایســتگاه، صادرات گاز بــه ترکیه کاهش 
یافته و تا زمان رفع اشــکال بــرای مدتی کوتاه، به 

حال تعلیق در خواهد آمد.
در پی بروز نشــت گاز در ایســتگاه بــازرگان از دو 
اتصال عایقی و بر هم خوردن شــرایط اســتاندارد 
کاری در ایســتگاه، صادرات گاز بــه ترکیه کاهش 
یافته و تا زمان رفع اشــکال بــرای مدتی کوتاه، به 
حــال تعلیق در خواهــد آمد.به محض وقوع حادثه، 
ضمن انجام اقدامات الزم، موضوع بالفاصله به طرف 
ترکیه اعالم و ضمن هماهنگی سریع، شرایط حضور 
نمایندگان ترکیه در ایســتگاه فراهم شــد.علی رغم 
شــرایط ناایمــن کاری از منظــر اســتانداردهای 
ایمنــی و لزوم تعمیر ســریع و اضطــراری قطعات 
معیوب، با کنترل شــرایط عملیاتی و پایش مستمر 
 نشــتی ها و کنترل فشار، جریان صادرات گاز برقرار 

نگاه داشته شد.  مهر

اخبــــار

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1400 حوزه ثبتی شهرستان آمل
براســاس مــواد 11)اصالحــی 1317/07/10(و 12 )اصالحــی 1322/03/10( 
قانــون ثبــت و ماده 59 آیین نامــه اجرایی قانون مذکور امالکی که در ســه ماهه ســوم 
پذیــرش درخواســت ثبت شــده و هم چنین  امالکــی که به موجب تبصــره یک ماده 25 
قانون ثبت و مطابق رأی هیأت نظارت نیاز به تجدید آگهی دارد و امالکی که طبق ماده 13 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد سند رسمی و آیین نامه 
مربوطه در هیأت حل اختالف منجر به صدور رأی می گردد، به شرح ذیل آگهی می گردد:

امالک واقع در بخش 11 دهستان هرازپی
2-اصلی قریه قرق

2676 فرعــی آقای عباد ســلیمانی فرزند عین اله در شــش دانــگ یک قطعه زمین 
با ســاختمان احداثی به مســاحت 234.50 مترمربع، لذا اشــخاصی که نســبت به رقبات 
درخواســت ثبت شده مندرج در این آگهی اعتراض داشــته باشند می توانند به استناد 
ماده 16 قانون ثبت از تاریخ اولین انتشــار ظرف مدت 90 روز درخواست واخواهی خود 
را به دبیرخانه این اداره تســلیم و رســید اخذ نمایند و هرگاه بین تقاضاکننده و دیگری 
قبل از انتشــار این آگهی دعوی در مراجع قضایی اقامه شــده باشد معترض باید گواهی 
تقدیــم دادخواســت را به اداره ثبت محل تحویل دهد کــه در این صورت اقدامات ثبت 
موکــول بــه ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتــی که اعتــراض در مهلت قانونی 
واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید.این آگهی در دو نوبت به فاصله 30 
روز منتشــر خواهد شــد.آگهی تحدید حدود امالک مذکور مطابق ماده 14 قانون ثبت طی 
آگهی دیگری به عمل خواهد آمد. مدت اعتراض به آگهی نوبتی تجدیدی از تاریخ انتشار 
نوبــت اول بــه مدت 30 روز می باشــد. هم چنیــن امالکی که در اجرای مــاده 13 قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی آگهی گردید تحدید 

حــدود آن هم زمان انجام می شــود.تاریخ انتشــارنوبت اول 1400/11/02 نوبت دوم 
1400/12/01.م/الف1252478

فیض اله ذبیحی-سرپرست ثبت اسناد و امالک آمل

آگهی مفقودی
ســند کمپانی و ســند مالکیت ) برگ ســبز (خودروی ســواری سیســتم ســایپا تیپ 
131SX مدل 1390 رنگ نقره ای- متالیک به شماره موتور 4268377 و شماره شاسی 
S1412290009286 بــه شــماره پالک ایران 26-316 ص 23 متعلق به ایرج افشــاری 
افشار نام پدر علی به شماره ملی 4971795943 مفقود گردیده و از درجه اعتبارساقط 

می باشد. گنبد
***************************************************************************

ســند کمپانــی ســواری هاچ بــک پــژو 206TU3 مــدل 1397 رنگ ســفید روغنی 
شــماره موتور 165A0152135 شماره شاســی  NAAP03EE7JJ553995 شماره پالک 
ایران82_577ط83 به نام روح اله رجبی مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . ساری

***************************************************************************
شــماره  نخجیرکالیبــر12  لــول  تــک  شــکاری  ســالح  حمــل  مجــوز  مفقــودی 
فرزنــد  ابراهیمــی  فریــدون  بــه  730977متعلــق  ســالح8402099ومجوزحمل 

شهسوارشماره ملی 5010707799  مفقود گردیده و فاقد اعتبار می باشد . ساری
***************************************************************************

نظــر به اینکه پروانه اشــتغال به کار مهندســی صادره از وزارت راه و شهرســازی 
اینجانب مهرآرا ناهید مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. / نوبت اول ساری

***************************************************************************

اصالح آگهی
سیاســت روز  روزنامــه   1400/10/20 مــورخ  در  شــده  درج  آگهــی   پیــرو 
پناهــی صحیــح  نــام خوانــده خانــم معصومــه عفــت  الــف 3480  م  بــا 
می باشــد کــه اشــتباها معصومــه عفــت پنهاهــی بــه چــاپ رســیده اســت.

شناسه آگهی )1262562(

کمک کنین تا قد قلک محک 
به هزینه دارو برسه

 جهت دریافت رایگان قلک 
 درب منزلتان با شماره 02123540

 تماس بگیرید 

 خودروسازان عملکرد خوبی 
در کیفیت و قیمت نداشته اند!!

وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: صنعت خودروســازی ایران در طول ســال های 
گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد خوبی نداشته است.

ســید رضا فاطمی امین  در جریان بازدید از خودروهای آسیب دیده حادثه تصادف 
زنجیره ای بهبهان - اهواز، اظهارداشت: متاسفانه صنعت خودرو سازی ایران در طول 
ســال های گذشته از نظر کیفیت و قیمت عملکرد و روند مناسبی نداشته است.وی با 
ابراز تاســف از وقوع این حادثه تلخ، افزود: 5۸ خودرو در این حادثه آسیب دیدند که 
تنها ۱۷ خودرو کیســه هوا داشته و از این ۱۷ خودرو کیسه هوای یک خودرو فعال 
شــده اســت. وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: باید دیدکه از این ۱۷ خودرو چند 

خودرو کیســه هوای روشن داشــتند چون معموال ناآگاهی وجود دارد و دربعضی از 
خودروها کیســه هوا خاموش اســت. وزیر صنعت، معدن وتجارت ادامه داد: در مورد 
الزامات ایمنی و کیفیت خودرو باید بیشــتر دقــت کنیم. فاطمی امین افزود: وزارت 
صمت تاکید ویژه در افزایش تولید و متعادل شدن قیمت خودرو در کشور دارد ضمن 
اینکه کیفیت خودروها باید قابل قبول باشــد. فاطمی امین بیان داشت:  در خصوص 
تصادف زنجیره ای جاده بهبهان - اهواز مکاتبه ای با وزیر راه و شهرسازی انجام شده 
تا در کمیســیون ایمنی راه ها این حادثه رانندگی به دلیل تعداد باالی خودرو ها به 

دقت بررسی شده و عوامل این حادثه کارشناسی شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با تاکید بر بررســی کیفیت خودروهای آسیب دیده در 
این حادثه همچنین پیگیری تخلفات صورت گرفته بیان داشــت: درخصوص کیفیت 
خودروهای تولید داخل و یا خودروهای وارداتی بی کیفیت نیز بیشتر از گذشته توجه 

خواهیم کرد.  فارس


