
|    شنبه|7 خرداد 1401|شماره 5874|  www.siasatrooz.ir | info@siasatrooz.ir @siasatroozاقتصادی

 استمرار ممنوعیت واردات 
کاال هاِی دارای مشابه تولیدِ داخل 

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: واردات کاال های 
خارجی که مشــابه تولید داخــل دارند، همچنان 

ممنوع است.
رضـا فاطمی امین گفـت: حذف ممنوعیـت واردات 
۴ تـا ۵ قلـم کاال بـه دولـت پیشـنهاد شـده کـه در 
سـاختار  عمـده  امـا  هسـتیم،  آن  بررسـی  حـال 
ممنوعیـت واردات ۲ هـزار قلـم کاال کـه از سـال 
۹۷ تصویـب شـده حفـظ می شـود. وزیـر صنعـت، 
معـدن و تجـارت می گوید، عمـده کاال های ممنوعه 
وارداتـی، مصرفـی و نهایـی هسـتند و مـا بـه هیـچ 
وجـه واردات مـواد اولیـه و ماشـین آالت را ممنـوع 
نمی کنیم.سـال ۹۹ سیاسـت ممنوعیـت واردات ۲ 
هـزار و ۵۰۰ قلـم کاالی دارای مشـابه داخلـی بـا 
هـدف حمایـت از تولید ملـی و به علـت کمبود ارز 

برقـرار شـد.  صدا و سـیما

واریز مرحله دوم یارانه به حساب 
سرپرستان متقاضی بازبینی 

مرحلــه دوم یارانه کمک معیشــتی به حســاب 
سرپرستان متقاضی بازبینی به دهک بندی و قطع 

یارانه اردیبهشت 1۴۰1 واریز شد.
مرحله دوم یارانه کمک معیشــتی تکمیلی پس از 
درخواســت بازبینی سرپرســتان به دهک بندی و 
قطــع یارانه خود در اردیبهشــت 1۴۰1 در دهک 
1۰ به حساب سرپرستان خانوار مشمول واریز شد.
ایــن مرحله از پرداخت در ادامه ارائه درخواســت 
بازبینی سرپرســتان خانواری کــه به دهک بندی 
و قطــع یارانــه در مرحله 1۳۵ از طریق ســایت 
کار  تعــاون،  وزارت   hemayat.mcls.gov.ir
و رفاه اجتماعی انجام شــده بود، واریز شــد.براین 
اســاس، کمک معیشــتی تکمیلی مرحله 1۳۵ به 
حساب خانواری که تا قبل از اردیبهشت ماه 1۴۰1 
مشمول دریافت یارانه بوده اما در این مرحله بنا به 
اعــام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دهک 
دهم قــرار گرفته بودند و متقاضــی تجدیدنظر و 
بازبینی در دهک بندی اعام شده آن وزارت خانه، 
واریز شده اســت. معترضان به دهک بندی اعام 
شده و یا قطع یارانه اردیبهشت ماه 1۴۰1 کماکان 
hemayat. الزم اســت از طریق آدرس اینترنتی
mcls.gov.ir و یا تلفن گویای ۰۹۲۰۰۰۰6۳6۹ 
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعتراض خود را 

ثبت و پیگیری کنند.  فارس

اخبـــار

مشارکت بنیاد مستضعفان در ساخت ۱۴۰۰ 
واحد مسکن محرومان در  آذربایجان غربی

رئیس بنیاد مستضعفان در سفر به آذربایجان غربی، جزئیاتی از اقدامات 
بنیاد مستضعفان در این استان را در حوزه های محرومیت زدایی، بهداشت 

و درمان، کمک های معیشتی، آبرسانی، صنعت و غیره را تشریح کرد.
ســید پرویز فتاح در ســفر به آذربایجان غربی و در حاشــیه جلســه با 
اســتاندار و مسئوالن این استان با اشــاره به کمک ۳۰۰ میلیارد تومانی 
بنیاد مســتضعفان در دوران شــیوع کرونا به این استان اظهار کرد: بنیاد 
مســتضعفان در طول شــیوع کرونا، بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان به این 
اســتان کمک کرد که بخش عمــده آن در منطقه چالدران که از مناطق 
هدف محرومیت زدایی بنیاد اســت هزینه شد. رئیس بنیاد مستضعفان با 
بیان اینکه این بنیاد حدود ۳ سال است که با هدف محرومیت زدایی در 
منطقه چالدران اســتقرار دارد، افزود: خوشبختانه طی این مدت کارهای 
خوبی در این منطقه انجام شده و امروز نیز با توجه به اینکه زمان خروج 
ما از این منطقه نزدیک شده است، مقرر شد تا بنیاد همه تعهدات و طرح 

هــای نیمه تمام خود در این منطقه را تکمیل کند و تعهدات جدیدی را 
نیز در حوزه آبرســانی تقبل کردیم و ان شاءاهلل به سرعت این طرح ها به 
اتمام می رســد. وی ادامه داد: همچنین مقرر شــد با توجه به اتمام زمان 
حضورمــان در چالدران، ما مطالعات خود را برای حضور در منطقه تکاب 
به عنوان منطقه جدید هدف بنیاد مستضعفان برای محرومیت زدایی آغاز 
کنیم و اقدامات ما در منطقه سردشــت که پیش از این به عنوان منطقه 
ویژه ما انتخاب شده بود نیز ادامه دارد و به لطف خدا مقرر شد با حمایت 

بنیاد مستضعفان، اورژانس اجتماعی شهرستان سردشت تکمیل شود.
فتاح با اعام خبــر حمایت ۲۰ میلیارد تومانی بنیاد مســتضعفان برای 
تجهیــز یک مرکز دیالیز در آذربایجان غربی نیز گفت: این مرکز به همت 
خیرین احداث شده و بنیاد مستضعفان تامین ۲۰ میلیارد تومان از هزینه 
تجهیز این مرکز را تقبل کرد و ان شــاءاهلل این مرکز تا شــهریور ماه با 
ظرفیت 16۰ تخــت دیالیز آماده خدمت به مــردم خواهد بود. به گفته 
رئیس بنیاد مستضعفان، این بنیاد عاوه بر این موارد، هزینه ۳۰ میلیارد 
تومانی تامین لوله های »جی آر پی« برای یک مجتمع آبرســانی در این 
اســتان را عهده دار شــد و این مجتمع تا یک سال آینده تکمیل و آماده 

بهره برداری خواهد بود.  روابط عمومی بنیاد مستضعفان

گزارش

گروه اقتصادی  در حالی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بــا تاکید بر اینکه تغییر قیمت شــوینده ها منوط به مجوز 
ستاد تنظیم بازار است و اعام کرد: تاکنون مصوبه ای مبنی 
بر افزایش قیمت مواد شــوینده تصویب نشــده است که 
گزارش ها نشــان می دهد که تولید کنندگان با کم فروشی 

به دنبال تحمیل گرانی به بازار هستند.
بر اســاس مصوبــه وزارت صمت هرگونــه افزایش قیمت 
مواد شــوینده بــدون تأیید و مجــوز ســازمان حمایت 
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان و مصوبه ســتاد تنظیم 

بازار، غیرقانونی است.
بر این اســاس هر واحد تولیدی که معتقد اســت به علت 
افزایش قیمت مواد اولیه، افزایش هزینه داشــته اســت و 
سود کافی برای ادامه تولید ندارد، از طریق مجرای قانونی 
ذی ربط مســتندات الزم از جمله صورت های مالی، عوامل 
هزینه ای و افزایش قیمت مواد اولیه موردنیاز، ارائه کند تا 

موردبررسی و ارزیابی قرار گیرد.
 اگر تشخیص داده شــود این افزایش قیمت معقول است 

در ستاد تنظیم بازار مصوب و اجرایی خواهد شد؛ اما هیچ 
افزایش قیمتی بدون تأیید سازمان حمایت و مصوبه ستاد 
تنظیم بازار، قابل اجرا نیســت و به طور حتم با آن برخورد 
می شــود.اخبار منتشر شــده در خصوص موافقت سازمان 
حمایت با افزایش قیمت مواد شوینده نادرست بوده و هنوز 
تصمیمی در این خصوص گرفته نشــده و افزایش قیمت ها 

تخلف صنفی است.
 چند ماهی اســت که تولیدکنندگان محصوالت شــوینده 
بــه بهانه افزایش قیمــت مواد اولیه و هزینــه های تولید 
درخواســت های متعددی مبنی بر افزایــش قیمت را به 
سازمان حمایت ارسال کرده اند اما هنوز مجوزی مبنی بر 
افزایش قیمت ها را دریافت نکرده اند. با این وجود در ۲8 
اردیبهشت در فضای مجازی نامه ای از سوی انجمن صنایع 
شــوینده منتشر شد که نشان از افزایش قیمت محصوالت 
این صنعت از ۵۰ تا 8۰ درصد داشــت. در آن مقطع یک 
مقام آگاه در ســتاد تنظیم بازار این موضوع را کذب خواند 
و گفــت: تاکنون هیچ بحثی در خصوص قیمت های جدید 

محصوالت صنایع شــوینده نشده است و هر گونه افزایش 
قیمت بدون مجوز ممنوع است.وی افزود: نامه منتشرشده 
بدون تاریخ، امضا و مهر اســت و به نظر می رســد ناشی از 
فضاســازی برخی اعضای انجمن و به  منظور دریافت مجوز 

افزایش قیمت باشد.
چند روز بعد با وجود عدم اباغ رســمی مصوبه ســازمان 
حمایت، بختیار علم بیگی رئیس انجمن صنایع شــوینده و 
آرایش بهداشــتی بار دیگر ادعا  کرد  که سازمان حمایت با 
افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی قیمت صنایع شوینده و آرایشی 

بهداشتی موافقت کرده است.
انتشــار اخبارهای نادرست و التهابات بازار در نهایت باعث 
شــد تا وزیر صنعــت در این خصوص اعــام کند: انجمن 
صنایع شــوینده در اعــام افزایش قیمــت کاال های خود 
اشــتباه کرد، زیرا فقط بــا افزایش قیمــت برخی کاال ها 
موافقت شــده بود که صنایع شــوینده در ایــن گروه قرار 

ندارد. باید تولیدکنندگان قیمت ها را به قبل برگردانند.
در حــال حاضر با وجود مخالفت ســتاد تنظیــم بازار در 

افزایش قیمت محصوالت شــوینده گویا واحدهای تولیدی 
به کم فروشی روی آورده اند تا از آن طریق بتوانند به نوعی 
افزایش قیمت ها را در محصوالت خود اجرا کنند.مشاهدات 
بازار نشان می دهد کمبود عرضه و کم فروشی محصوالت 
شوینده در بازار به وجود آمده و همین امر باعث نارضایتی 
مصرف کنندگان شده است. به نظر می رسد برای جلوگیری 
از این گونه اقدامات باید واحد های نظارتی ورود پیدا کرده 
 و با این گونه اقدامات خودسرانه تولیدکنندگان برخورد الزم 

صورت گیرد.
آنچه این روزها در بازار مشاهده می شود آن است که تولید 
کننــدگان از جمله در بخش شــوینده ها با ادعای افزایش 
هزینه ها به دنبال افزایش قیمت ها هســتند در حالی که 
آمارهــا طی ماه های  اخیر نشــان می دهد کــه آنها بارها 
بــه افزایش قیمت پرداخته اند و ادعــای آنها برای افزایش 
هزینه ها صرفا بهانه ای برای تثبیت افزایش قیمت های بی 
رویه ای است که هزینه های بسیاری بر دوش مصرف کننده 

خواهد گذاشت.

وقتی التهاب بی سامانی به بازار شوینده ها می رسد 

کم فروشی، شگرد تولیدکنندگان برای افزایش قیمت

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد ســند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشهر  مورد رسیدگی و 
تصرفــات مالکانه و بالمعارض آنان محــرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع 
عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه لیگوش پالک 
13 اصلــی بخش 4 ییالقی 7 فرعی آقا/ خانم امین لیگوشــی  فرزند ابراهیم  
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مســاحت 1443.56  
مترمربع  خریداری بدون واسطه/با واسطه از  ابراهیم لیگوشی، لذا به موجب 
ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز 
از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روستاها ،  رأی 
هیــأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض 
داشــته باشــند از تاریخ انتشار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید 
اخــذ نمایند. معتــرض باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواست 
بــه اداره ثبت محل تحویــل دهد که در این صورت اقدامــات ثبت موکول به 
ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل 
نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه نکند 
اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سندمالکیت مانع 
از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر مــاده 13 آیین نامه 
مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشده،واحد 
ثبتــی با رأی هیــأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدیــد حدود،مراتب را در 
اولیــن آگهــی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رســاند و 
نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی 
تحـــدید حـــدود را به صورت اختصـاصی منتشـــر می نماید .     تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/02/24 نوبت دوم 1401/03/07 
شناسه آگهی: 1312934

 صفر رضوانی رئیس اداره ثبت اسناد و امالک نوشهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند 
رسمی حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دستور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رســمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت 
موضــوع مــاده یک قانــون مذکور مســتقر در واحــد ثبتی قائم شــهر  مورد 
رســیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده 
جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد: امالک متقاضیان واقع درقریه 
آبندانســر  48 اصلــی بخش 16 4741 فرعی بنــام خانم فاطمه صغری عرب 
نســبت به ششــدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شــده اســت به 
مســاحت 228.78  مترمربع  خریداری مع الواســطه از  محســن رجبی مالک 
رســمی ، لذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در 
دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شهرها 
منتشــر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا در صورتی که اشخاص ذینفع به 
آرای اعالم شــده اعتراض داشــته باشند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در 
روستاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ 
تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نماید و 
گواهی تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامــات ثبــت موکول بــه ارائه حکم قطعــی دادگاه اســت و در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواست 
به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت 
مــی نماید و صدور ســندمالکیت مانــع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . 
بدیهی اســت برابر ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قســمتی از امالکی که 
قبــال اظهارنامه ثبتی پذیرفته نشــده،واحد ثبتی بــا رأی هیأت پس از تنظیم 
اظهارنامــه حاوی تحدید حدود،مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود 
بــه صورت هم زمان به اطالع می رســاند و نســبت به امــالک در جریان ثبت 
و فاقد سابقه تحدید حـــدود،واحد ثبتـی آگهی تحـــدید حـدود را به صورت 
اختصـــاصی منتشـــر می نماید .   تاریخ انتشــار نوبــت اول 1401/02/24 

نوبت دوم 1401/03/07 
شناسه آگهی: 1315232

 یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی  قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های فاقد ســند رسمی 
حوزه ثبتی قائم شهر

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیأت موضوع ماده 
یک قانون مذکور مســتقر در واحد ثبتی نوشــهر  مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و 
بالمعــارض آنان محرز و رأی الزم صادرگردیده جهت اطالع عموم به شــرح ذیل آگهی 
مــی گردد: امــالک متقاضیان واقع درقریــه چمازکتی  59 اصلــی بخش 16 12223 
فرعی بنام خانم محرم رمضانی نســبت به ســه دانگ مشــاع از ششــدانگ یک قطعه 
زمین که در آن احداث بنا شــده اســت که ده ســیر از کل عرصه وقف می باشــد به 
مساحت 126.72  مترمربع  خریداری مع الواسطه از  خانم ام النسا شمسی چمازکتی 

مالک رسمی ، 
12223 فرعی بنام آقای سید رضا احمدی سنگ دهی نسبت به سه دانگ مشاع 
از ششدانگ یک قطعه زمین که در آن احداث بنا شده است که ده سیر از کل عرصه 
وقف می باشد به مساحت 126.72  مترمربع  خریداری مع الواسطه از  خانم ام النسا 

شمسی چمازکتی مالک رسمی 
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ســاختمان های 
فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 
روز از طریق روزنامه محلی /کثیراالنتشــار در شــهرها منتشــر و در روســتاها ،  رأی 
هیأت الصاق تا در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روســتاها از تاریخ الصاق در محل تا 2 ماه 
اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تســلیم و رســید اخذ نمایند. معترض 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تســلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه 
عمومــی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواســت بــه اداره ثبت محل تحویل دهد که 
در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم دادخواســت به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور ســند مالکیت می نماید 
و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیســت . بدیهی اســت برابر 
ماده 13 آیین نامه مذکور در مورد قسمتی از امالکی که قبال اظهارنامه ثبتی پذیرفته 
نشــده،واحد ثبتی با رأی هیأت پس از تنظیم اظهارنامه حاوی تحدید حدود،مراتب را 
در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت هم زمان به اطالع می رساند و نسبت 
به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حـدود،واحد ثبتـی آگهی تحـدید حـدود 
را به صورت اختصـاصی منتشـر می نماید .   شناسه آگهی: 1315236  تاریخ انتشار 

نوبت اول 1401/02/24 نوبت دوم 1401/03/07 
 یونس قصابی  کفیل  اداره ثبت اسناد و امالک قائم شهر

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

نظر به دســتور مواد 1و3 قانون تعییــن تکلیف وضعیت اراضی و 
ســاختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 و برابر رای 
شــماره 140160310013000126  مورخ 1401/01/09  هیات 
قانــون تعیین تکلیف موضوع ماده یک قانون مذکور مســتقر در واحد 
ثبتی چمستان مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی 
آقای/ خانم معصومه امیری فرزند مســلم  نســبت به ششدانگ   یک 
قطعه زمین با بنای احداثی  به مســاحت 236.76 مترمربع به شــماره 
پالک 347 فرعی از 15 اصلی  واقع در قریه اناده بخش 11  خریداری 
شــده از آقای/ خانم مهدی تقی پور مالک رسمی محرز گردیده است. 
، لــذا به موجب مــاده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیــت ثبتی اراضی و 
ســاختمان های فاقد ســند رســمی و ماده 13 آیین نامه مربوطه این 
آگهــی در دو نوبــت بــه فاصلــه 15 روز از طریــق روزنامــه محلــی /

کثیراالنتشــار در شــهرها منتشر و در روســتاها ،  رأی هیأت الصاق تا 
در صورتی که اشــخاص ذینفع به آرای اعالم شــده اعتراض داشــته 
باشــند از تاریخ انتشــار اولین آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در 
محل تا 2 ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و 
رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواســت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی 
تقدیم دادخواســت به اداره ثبت محل تحویل دهد که در این صورت 
اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اســت و در صورتی 
کــه اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض، گواهی تقدیم 
دادخواســت به دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به 
صدور ســند مالکیت می نماید و صدور ســندمالکیت مانع از مراجعه 

متضرر به دادگاه نیست .  شناسه آگهی: 1316052 
دوم  نوبــت   1401/02/24 اول  نوبــت  انتشــار  تاریــخ 

1401/03/07
 عین اله تیموری  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک چمستان

وزیــر نفت با تشــریح جزئیات توافقــات تجاری ایران و روســیه گفت در حوزه 
کشــاورزی خرید ۵ میلیون تن گندم و یا ۵ میلیون تن غات از روســیه تنظیم 

قرارداد نهایی شد.
 جواد اوجی وزیر نفت در خبر 1۴ امروز در مورد دیدار هیات عالی رتبه کشــور 
روسیه به سرپرســتی الکساندر نواک معاون نخســت وزیر فداراسیون روسیه با 
مقامات عالی رتبه کشــورمان گفت: سقف روابط تجاری ایران با روسیه در حال 
حاضر ۴ میلیارد دالر اســت و با توجه به ظرفیت ها و پتانسیلی که هر دو کشور 
دارند برنامه ریزی شده که این سقف ساالنه به ۴۰ میلیارد دالر افزایش پیدا کند،

وی افــزود: رئیس مشــترک گارگروه همکاری های تجــاری و اقتصادی ایران و 
روسیه در دولت، به بنده محول شد و در طرف روسی در ابتدا آقای شولگیونوف 
وزیر انرژی انتخاب شدند که این سطح از مقام مسئول ارتقا پیدا کرد و به معاون 
نخست وزیر آقای الکساندر نواک سپرده شد، آقای نواک از سال ۲۰1۲ تا ۲۰1۹ 
رئیس کمیسیون مشــترک اقتصادی ایران و روسیه بوده و تجربه خوبی دارند و 

همچنین عضو اوپک پاس هم هستند.
وزیر نفت گفت: با دستور رئیس جمهور در ایران یک کارگروه عالی اقتصادی به 
ریاســت دکتر محمد مخبر شکل گرفته که گزارشات به این کمیسیون مشترک 

ارائه شده و جلسات هفتگی به ریاست دکتر محمد مخبر انجام می شود.
اوجی ادامه داد: خوشــبختانه با توجه به مذاکــرات دو جانبه در تمامی حوزه ها 
در این ســفر آقای نواک با هیات عالی رتبه و معاونین وزارتخانه های مختلف اعم 
از انرژی، صنعت، حمل و نقل، مجمع فدراســیون روســیه، استاندار های مناطق 
آســتراخان، چلیابینسک و کشــاورزی در تمامی حوزه ها در ســطوح معاونین 

وزارتخانه همراه شــان بودند و اختیار تام داشــتند و جلسات فشرده ای دیروز و 
بخشــی هم امروز انجام و توافقات خیلــی خوبی صورت گرفت و محور های مهم 
بحث مربوط به مالی و بانکی بود و از مهمترین محور ها در خصوص اســتفاده از 
ارز هــای ملی در روابط دو جانبه و پیمان هــای پولی دو جانبه تصمیمات خوبی 
اتخاذ شــد و اتصال کارت شــتاب ایران به سوئیچ کارت کشــور روسیه میر، با 
حوزه بانک مرکزی ایران و تشــکیل یک کارگروه در این زمینه و استفاده از خط 
اعتباری ۵ میلیارد دالری که دولت روســیه به جمهوری اسامی اختصاص داده 

است که نزدیک به ۵۰ درصد آن استفاده شده است.
وزیر نفت همچنین از توافقات در حوزه انرژی، نیروگاهی و حمل و نقل هم خبر 
داد و افزود: در حوزه انرژی توافقات خوبی داشتیم، در بحث توسعه میادین نفتی 
و گازی مشترک، ســرمایه گذاری های مشترک که اتفاق رقم خورده است و در 
حوزه محصوالت پتروشــیمی، دانش فنی، صدور کاتالیست ها و همچنین بحث 
ســوآپ گاز، ســوآپ فرآورده های نفتی و حتی نفت خام در قالب یک کارگروه 
مشترک توافقات خوبی انجام شده است و در حوزه حمل و نقل یکی از محور های 
مهم مذاکرات بوده است در بحث توافقات کریدور حمل و نقل بین المللی شمال 
- جنوب و خط راه آهن رشــت - آستارا و خط راه آهن گرمسار - اینچه برون و 

بحث حوزه کشــتیرانی و دریانوردی و حوزه ریلی و حوزه زمینی که با کارگروه 
مشترک که در وزارت راه و شهرسازی شکل گرفته و با همتای طرف روسی و با 
حوزه حمل و نقل روســیه توافقات خوبی صورت گرفته است در حوزه کشاورزی 
توافق شد ۵ میلیون تن گندم و یا ۵ میلیون تن غات به کشور جمهوری اسامی 

ایران اختصاص دهند که در این سفر تنظیم قرارداد نهایی شد.
وی ادامــه داد: در بخش صنعت که یکــی از حوزه های مهم محور مذاکرات ما با 
آقای نواک بود کمک به توسعه همکاری های صنعتی دو کشور، افزایش صادرات 
متقابل صنعت، اعم از مواد خام مورد نیاز دو کشــور، در حوزه زمینه ساخت راه 
آهن، ماشین سازی، صنعت هوایی، کشتی سازی و ادوات و تجهیزات کشاورزی 
و در بحث پیگیری لغو روادید تجار و گردشــگری هم توافقات خوبی شــد.اوجی 
تاکید کرد: با این توافقات و تفاهم نامه که به امضا رسید بین وزارتخانه ها از جمله 
انرژی، حمل و نقل و یک بیانیه مشــترک که با آقای نواک امضا کردیم تا مردم 

ثمرات این توافقات انجام شده با طرف روسی را ببینند.
وزیــر نفت گفت: هم ایران و هم روســیه تحت تحریم های ظالمانه هســتیم، با 
پتانســیل و ظرفیت های خوب این دو کشور می توانیم این تحریم ها را در حوزه 
انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی و صدور تجهیزات و دارو  بی اثر کنیم.وزیر 
نفت در پاسخ به این ســوال که سال آینده توافق ۴۰ میلیارد دالری بین روابط 
بین ایران و روســیه و توافقات گذرگاهی شمال و جنوب دوکشور اتفاق می افتد 
پاسخ داد: توافقات کریدور شمال به جنوب کارگروه مشترک شکل گرفت و بحث 
پروژه های راه آهن به خصوص رشت - آستارا که مورد تاکید هر دو رئیس جمهور 

ایران و روسیه بود.  تسنیم

جزئیات توافقات تجاری ایران و روسیه: 

  ایران ۵ میلیون تن غله 
از روسیه وارد می کند

 دفتر خیریه گلســتان علی )ع( در تهران در 
مجتمع اطلس مال و با نام و یاد شهیدواالمقام  

»یداهلل زنده دل« افتتاح شد. 
مراســم افتتاحیه دفتر خیریه گلســتان علی 
)ع( در تهــران در مجتمــع اطلــس مال،  با 
حضور جناب آقای دکتر قاضی زاده هاشــمی 
،معاون رئیس جمهور و رئیس ســازمان بنیاد 
شــهید  و امور ایثارگــران، خانواده شــهید 
گرانقدر زنــده دل، دکتر علیرضــا احمدیان 
دبیراجرایــی فراکیســیون کارآفرینی مجلس 
شورای اسامی، علیرضا بابالو مدیر کل روابط 
عمومی و امور بین الملل باشگاه توسعه کسب 
و کار کمیسیون ملی یونسکو ایران و جمعی از 
خیرین، کارآفرینان و ورزشکاران و هنرمندان  

محبوب سینما و تلویزیون برگزار شد.
خیریــه گلســتان علی )ع(، بــا 1۲ مجموعه 
فعال، شــامل ۹ مرکز نگهــداری کودکان ۳ 
ســال تا دوران دانشــجویی ، ۲ مهد کودک و 
یک مرکز آموزشی، امروز به عنوان بزرگترین 
موسسه هیات امنایی نگهداری از کودکان بی 
سرپرســت و بد سرپرست در کشور می باشد. 
این موسسه در سال 1۳8۴ و با مجوز رسمی 
از سازمان بهزیستی کشور تاسیس شده است 
و مهمترین اهداف آن ایجــاد آرامش ، رفاه ، 
امنیــت، نگهداری و آموزش ایــن کودکان و 
همچنین توسعه و ایجاد سیستم های حمایتی 
و بهبود زندگی کودکان در قالب طرح سامت 
اجتماعی در حوزه پیشگیری می باشدو اکنون 
پس از پانزده سال فعالیت به همت خّیر عالی 
مقــام و عضو هیــات امنای موسســه خیریه 

گلســتان علی )ع(،  آقای دکتر حاج علی لک 
خسروی، ۲ باب دفتر اداری در تهران با نام و 
یاد شــهید واالمقام یداهلل زنده دل به موسسه 

گلستان علی)ع(اهدا شد.
در شــروع مراســمی که برای افتتاح این دفاتر 
برگزار شد ،ســید حمید رضازاده بنیان گذار و 
مدیر عامل موسســه خیریه گلستان علی )ع( و 
ریس هیت مدیره شــبکه  هماهنگی مراکز غیر 
انتفاعی شــبه خانواده خراسان رضوی،گزارشی 
از  فعالیت موسســه از بدو تاسیس تاکنون داد 
و  ضمن تقدیر از همراهی همیشگی موسسه و  
خّیر گرانقدر آقای دکتر علی لک خسروی گفت: 
از حدود 1۰ سال قبل با همراهی جناب آقای لک 
خســروی پروژه جدیدی به نام دهکده گلستان 
علی )ع ( به عنوان اولین و بزرگترین مرکز کشف 
و اســتعداد یابی کودکان تحت پوشش سازمان 
بهزیستی را در زمینی به مساحت ۲۵۰۰۰ متر 
مربع و زیر بنای ۳۷۰۰۰ متر مربع، در چند فاز 
شــروع کردیم و اکنون خوشحالیم با همراهی 
ایشــان و دیگر خّیرین گرامی فاز های مختلف 
پروژه در حال بهره برداری اســت و امید است با 
همت واالی همه عزیزان به زودی شاهد افتتاح 

این پروژه فاخر ملی باشیم.
در ادامه مراســم جنــاب آقای دکتــر زنده 
دل، برادر شــهید واالمقام یــداهلل زنده دل ؛ 
بــه نمایندگی از جناب دکتــر حاج علی لک 
خسروی، ضمن ارائه  شرح مختصری از زندگی 
نامه ایشان  و گزارش فعالیت های انجام شده 
، پیام ایشــان برای افتتاح دفاتر گلستان علی 
)ع( را  قرائــت کرد.همچنین  حاج محمدرضا 
طالقانی رییس اســبق فدراسیون کشتی و  از 
سفرای نیکوکاری خیریه گلستان علی )ع(،به 
نمایندگی از پیشکســوتان ورزشی حاضر در 
مراســم ضمن تقدیــر از مدیران موسســه و 
فعالیت های انجام شــده در طول این ســال 
ها، پیرامون پروژه ملی دهکده گلســتان علی 
صحبت کرد.گفتنی است؛  این مراسم باهمت 
و برنامــه ریــزی گروه تجاری کاســپین ُمد) 
بزرگترین دارنده فروشگاههای تولید و عرضه 
پوشاک در کشــور( برگزار شد و جناب آقای 
مجید لک ، مدیر عامل کاســپین مد در این 
مراسم گفت: ماموریت ما در گروه کاسپین مد 
ایجاد یــک رابطه موثر با مشــتریان و ارائه و 
عرضه محصوالت جالب و متناسب برای تمام 
سنین و سلیقه هااســت.این کارآفرین بزرگ 
ملــی ادامه داد : این گروه از بدو تاســیس در 
راستای انجام مســئولیت های اجتماعی خود 
در کارهای خیر پیشــقدم بوده است و اکنون 
نیز اعام می دارد که آماده اســت تا پوشاک 
مورد نیاز فرزندان موسســه خیریه گلســتان 
علی )ع( را همه ساله و در تمام سنین تامین 

و به این موسسه اهدا کند.

با حضور رئیس سازمان بنیاد شهید  و امور ایثارگران صورت گرفت:

افتتاح دفتر خیریه گلستان علی )ع( در مجتمع اطلس مال تهران


