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بــا درگیریهــای محــدودی کــه در مــرز ایــران و افغانســتان اتفــاق افتــاد ،گمــرک ایــران اعــام کــرد کــه بــه دنبــال بــروز درگیــری در مــرز ایــران و افغانســتان ،تجــار تــا اطــاع ثانــوی از
ارســال محمولــه تجــاری بــه مــرز میلــک خــودداری کننــد .گمــرک ایــران اعــام کــرد کــه مــرز میلــک بــه حالــت عــادی برگشــته و اکنــون تجــار امــکان ارســال کاال دارنــد .درگیریهــای
محــدودی کــه در مــرز ایــران و افغانســتان اتفــاق افتــاد ،گمــرک ایــران اعــام کــرد کــه بــه دنبــال بــروز درگیــری در مــرز ایــران و افغانســتان ،تجــار تــا اطــاع ثانــوی از ارســال محمولــه
تجــاری بــه مــرز میلــک خــودداری کننــد .امــا تازهتریــن اعــام لطیفــی -ســخنگوی گمــرک ایــران -از ایــن حکایــت دارد کــه پــس از عــادی شــدن شــرایط در مــرز میلــک در اســتان
سیســتان و بلوچســتان ،فعالیــت تجــاری از ســر گرفتــه شــده اســت .وی بــا اشــاره بــه اینکــه گمــرک میلــک در اســتان سیســتان و بلوچســتان ،مــرز تجــاری مشــترک ایــران و افغانســتان
اســت ،یــادآور شــد کــه از عصــر روز گذشــته کــه درگیــری در محــدودی در اطــراف مــرز میلــک بــه وجــود آمــده بــود کــه بــا توجــه بــه ایمــن ســازی منطقــه و شــرایط احتیاطــی فعالیــت
مــرز متوقــف شــد امــا از صبــح امرزو(پنــج شــنبه) بــا عــادی شــدن شــرایط  ،مجــددا فاعلیــت ایــن مــرز از ســر گرفتــه شــده اســت.

مدیرعامــل یــک کارگــزاری بورســی بــا بیــان اینکــه رمزارزهــا
بایــد در تابلــوی فرابــورس بــه صــورت شــفاف معاملــه شــوند،
گفــت :نمیتــوان از ایــن پدیــده چشمپوشــی کــرد .مهــدی
محمــود رباطــی مدیرعامــل یــک کارگــزاری بورســی در
حاشــیه هشــتمین نمایشــگاه بــورس ،بانــک و بیمــهدر جمــع
خبرنــگاران اعــام کــرد :رمزارزهــا یــک پدیــده جدیــدی اســت
کــه دولتهــا بــر آن کنتــرل ندارنــد و اعــداد عجیــب و غریــب
از معامــات روزانــه رمــزارز در کشــور وجــود دارد و ایــن میــزان
ارز از کشــور خــارج میشــود ،کســی دقیقــا نمیدانــد امــا
جذابیــت معامــات رمــزارز و از طرفــی عــدم جذابــی در بــازار
ســرمایه ماننــد وجــود دامنــه نوســان و زمــان محــدود معامالت
باعــث میشــود برخــی ســرمایهگذاران بــه ســمت رمزارزهــا
ســوق پیــدا کننــد.
وی گفــت :در هیــچ جــای دنیــا بورسهــا در روز ســه ســاعت
کار نمیکننــد ،از طرفــی هفتـهای  ۴روز تعطیــل نیســت ،زیــرا
بــورس مــا در دو روز شــنبه و یکشــنبه کــه بورسهــای دنیــا
تعطیــل هســتند فعالیــت میکننــد و پنجشــنبه و جمعــه کــه
آنهــا فعــال هســتند کار نمیکنــد؛ یعنــی عمــا هفتــهای ۴
روز بــا بورسهــای دنیــا تفــاوت فــاز دارنــد .همچنیــن مــواردی
ماننــد حجــم مبنــا ،دامنــه نوســان جذابیــت بــورس کاهــش
یابــد ،امــا در رمزارزهــا هیــچ محدودیتــی نیســت ،بنابرایــن
پیشــنهاد میکنیــم دولــت یــک تابلویــی در فرابــورس بــرای
معامــات رمــزارز فراهــم کنــد تــا شــفافتر شــود .ایــن
س گفــت :در حــال حاضــر ۶۰
ل کارگــزاری بــور 
مدیرعامــ 
صرافــی غیرمجــاز بــه معامــات رمــز ارز در کشــور میپردازنــد
کــه بــدون هیــچ رگوالتــوری بــه جابهجایــی پــول مــردم
میپردازنــد و هــر لحظــه امــکان دارد ایــن صرافیهــا یــک
شــبه هــزاران میلیــارد پــول مــردم را بــه صــورت ارز از کشــور
خــارج کننــد و در دســترس نباشــد .حــال ســؤال ایــن اســت
کــه چــرا فرابــورس ایــران نبایــد تابلــوی معامــات رمــزارز
داشــته باشــد؟ رباطــی گفــت :شــرایط اقتصــاد مــا بــه گونـهای
اســت کــه در برخــی حوزههــا متاثــر از تضــاد منافــع اســت ،در
بــورس کاال ،کاالهــای جدیــد ماننــد ســیمان عرضــه شــد کــه
ایــن امــر موجــب شــد داللــی در بــازار ســیمان کنتــرل شــود و
قیمــت ســیمان شــفاف شــود .یــک روز بــورس کاال بــا یکــی دو
کاال شــروع شــد ،امــا االن رینگهــای مختلــف بــرای معامــات
انــواع کاال وجــود دارد.
کارشــناس بــازار ســرمایه از توقــف معامــات ســکه آتــی در
بــورس کاال انتقــاد کــرد و گفــت :متأســفانه بــر اســاس یــک
تصمیــم اشــتباه معامــات ســکه آتــی را متوقــف کردنــد ،بــه
بهانــه اینکــه موجــب افزایــش قیمــت ســکه میشــود ،امــا
مشــاهده کردیــم کــه رشــد قیمــت ســکه متوقــف نشــد و فقط
دولــت از درآمــد مالیاتــی معامــات آتــی ســکه محــروم شــد.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا میشــود معامــات
مســکن را هــم از طریــق بــورس انجــام داد؟ گفــت :وقتــی
مــردم ملــک خــود را در یــک ســایت اینترنتــی میفروشــند
چــرا نبایــد یــک کارگــزار بورســی باشــد کــه بتواننــد مســتقیم
ملــک خــود را بــه صــورت شــفاف بفروشــند.
رباطــی در مــورد ارزش پرتفــوی ســهام عدالــت و بازاریابــی ایــن
ســهام گفــت :ســهام عدالــت گلچینــی از بهتریــن شــرکتهای
بورســی ایــران اســت ،مشــکل ســهام عدالــت نداشــتن برنامــه
مــدون و نداشــتن مدیریــت بازارگردانــی اســت کــه باعــث
آشــفتگی بــازار ،فشــار بــه بــازار ســرمایه و افــت ارزش شــده
اســت.
س در مــورد اینکــه گفتــه
ل کارگــزاری بــور 
ایــن مدیرعامــ 
میشــود  ۲هــزار میلیــارد تومــان از پــول ســهام عدالــت
بــرای بازارگردانی اســتفاده شــده اســت ،گفــت ۲ :هــزار میلیارد
تومــان در مقابــل پرتفــوی ســهام عدالــت عــدد ناچیــزی اســت
و بــه راحتــی تمــام میشــود.
وی همچنیــن در مــورد مذاکــرات و آینــده بــازار ســرمایه گفت:
اگــر سیاســت خارجــی و تصمیــم دولــت بــرای نــرخ بهــره
مشــخص شــود ،وضعیــت بــازار ســرمایه بهتــر خواهــد شــد،
گرچــه بعیــد میدانــم تــا پایــان امســال رشــد قابــل توجهــی
در بــازار ســرمایه باشــد ،امــا اغلــب ســهام موجــود بــازار در کف
قیمــت قــرار دارنــد و شــرایط جذابــی بــرای ســرمایهگذاران
وجــود دارد و کســانی کــه عالقمنــد بــه ســرمایهگذاری
بلندمــدت هســتند ،میتواننــد از بــازار ســرمایه اســتفاده کننــد.

رییــس مجلــس بــا انتقــاد از ســوء اســتفاده
برخــی از سیاســتهای حمایتــی تاکیــد کــرد:
کســانی کــه سیاســتهای حمایتــی از تولیــد را
بــه رانــت تبدیــل میکننــد ماننــد ســلولهای
ســرطانی هســتند کــه بایــد مانــع رشــد آنهــا
شــده و بــا آنهــا مقابلــه کنیــم.
محمدباقــر قالیبــاف امــروز در دیــدار بــا جمعــی
از نخبــگان منطقــه ترشــیز کاشــمر ضمــن
گرامیداشــت یــاد و خاطــره شــهید مــدرس اظهــار
داشــت :خوشــحالم کــه بعــد از ســالها توفیــق
حضــور در کاشــمر را بــه مناســبت روز مجلــس
و ایــام شــهادت آیــت اهلل مــدرس پیــدا کــردم؛
وقتــی بنــدهای بــرای خــدا کار کنــد و خونــش
جــاری شــود ،برکاتــش هماننــد شــهادت آیــت اهلل
مــدرس بعــد از ســالها نیــز همچنــان ســاری
و جــاری اســت .جامعــهای کــه فرهنــگ جهــاد
و شــهادت در آن حاکــم باشــد ،هرگــز فقیــر
نیســت و بــا عــزت زندگــی میکنــد .رییــس
مجلــس شــورای اســامی ضمــن تاکیــد بــر
اهمیــت نقــش مــردم در رفــع مشــکالت بیــان
کــرد :روزهــای ابتدایــی کــه در نیــروی انتظامــی
توفیــق خدمــت پیــدا کــردم ،علــی رغــم حضــور
نیروهــای مختلــف در منطقــه شــرق کشــور،
شــاهد ناامنیهــا و حتــی گروگانگیریهایــی
بودیــم ،امــا پــس از اینکــه تصمیــم گرفتــه شــد
مســئولیت امنیــت در ایــن منطقــه برعهــده
نیــروی انتظامــی باشــد ،بــه نیروهــای مردمــی
گفتــم کــه جــز شــما کســی نمیتوانــد امنیــت
را در ایــن منطقــه بــه میــزان مطلــوب برســاند؛ و
حــدودا ً پــس از  ۹مــاه بــا حضــور مــردم مشــکل
ناامنیهــا حــل شــد.
وی بــا اشــاره بــه ظرفیتهــای منطقــه ترشــیز
افــزود :براســاس اظهارنظــر کارشناســان و
کارآفرینــان ،ظرفیتهــای مردمــی امــکان حــل
مشــکالت را دارنــد و در ایــن منطقــه نیــز فرصــت
بهــره بــرداری از انرژیهــای پــاک ،اســتفاده
بهینــه از آب و کشــت گلخانــهای وجــود دارد و
بایــد توجــه کنیــد کــه راه حــل رفــع کمبودهــای
ایــن حــوزه صرفــا در تهــران نیســت.
قالیبــاف بــا اشــاره بــه اینکــه نهــاد قانونگــذاری
بایــد نظــام تامیــن مالــی در حــوزه ســرمایه
گــذاری را بازآفرینــی کنــد ،ادامــه داد :ایــن
خواســته میتوانــد مهمتریــن مطالبــه مــردم
از مجلــس شــورای اســامی باشــد ،زیــرا موانــع
ســرمایه گــذاری و ایجــاد کســب و کار را برطــرف
میکنــد .
رییــس قــوه مقننــه گفــت :ظرفیــت مــا در حــوزه

کانیهــای فلــزی بیــش از ظرفیــت کشــور
در حــوزه نفــت اســت ،امــا ارتبــاط دولــت بــا
ســرمایه گذاریهــای مردمــی بایــد بــه صــورت
صحیــح تعریــف شــود.
وی افــزود :اکنــون مــواد اولیــه ارزان ،انــرژی ارزان
و نیــروی کار ارزان در کشــور وجــود دارد ،امــا
نــرخ محصــول بــه نــرخ بــازار جهانــی اســت کــه
ایــن مشــکل نیــز بایــد رفــع شــود .در شــرایط
فعلــی همــه بایــد بــه یکدیگــر رحــم کــرده و
عدالــت را رعایــت کنیــم.
رییــس مجلــس شــورای اســامی بیــان کــرد:
زمانــی میتوانیــم وصــف انقالبــی را بــرای
مجلــس و دولــت اســتفاده کنیــم کــه خروجــی
کار نیــز همیــن موضــوع را نشــان دهــد؛ انقالبــی
گــری یعنــی عقالنیــت ،عدالــت و کارآمــدی کــه
در زندگــی مــردم نتایــج آن مشــخص باشــد.
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همــه میدانیــم کــه
دانشــگاه و دانشــجو مهــم اســت و امــروز بیــش از
 ۳۵درصــد از تحصیــل کــردگان بیــکار هســتند،
افــزود :دانشــجو بایــد در میــدان عمــل تربیــت
شــود و اگــر مراکــز تولیــدی مــا بــه دانشــجو یــا
افــراد دارای تحصیــات تکمیلــی نیــاز دارنــد،
بایــد آنهــا را مــورد حمایــت قــرار دهنــد.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه ســعی مــا بــر ایــن بــود
کــه در اعتبــارات ســال  ۱۴۰۰رویکــرد تولیــد
ثــروت را دنبــال کنیــم ،ادامــه داد :الیحــه بودجــه
ســال  ۱۴۰۰را کــه در دولــت قبــل بــود رد
کردیــم تــا دولــت آن را بــه نفــع مــردم تغییــر
دهــد ،امــا آنچــه کــه میخواســیم نشــد.
وی افــزود :بهرحــال مــا بــه دنبــال رفــع موانــع
هســتیم تــا شهرســتانها و اســتانها خودشــان
بتواننــد کار کننــد و مرکــز صرف ـاً تنظیــم کننــده
روابــط باشــد.
رییــس نهــاد قانونگــذاری کشــورمان بــا بیــان
اینکــه در ســال آینــده خواهیــم دیــد کــه در
حــوزه ثــروت چــه اتفاقــی رخ میدهــد گفــت:
روز گذشــته نیــز در صحــن مجلــس گفتــم کــه
نمیتوانیــم صــد اولویــت را در دســتور کار قــرار
دهیــم ،بلکــه  ۳اولویــت مهــم اقتصــاد ،آب و
جمعیــت را بایــد در برنامــه هفتــم مــورد توجــه
قــرار دهیــم تــا اتفاقــات مهمــی در ایــن حوزههــا
رخ دهــد .البتــه وقتــی حــرف از جمعیــت میزنــم
بــه موالیــد ،مهاجــرت و اختالفــات طبقاتــی نیــز
توجــه دارم.

نشــان میدهــد کــه فرهنــگ اســتفاده از آب
بــا اســتفاده از تکنولوژیهــای زمــان گذشــته
در زندگــی ایرانیــان پررنــگ بــوده و در حــوزه
اســتفاده بهینــه از آب پیشــرو بــوده ایــم ،امــا
امــروز در ایــن زمینــه عقبتــر از بقیــه هســتیم.
قالیبــاف اظهــار داشــت:در اقتصــاد بایــد چنــد
پیشــران را مشــخص کنیــم تــا ایــن پیشــرانها
کل اقتصــاد کشــور را ســرپا نگــه دارنــد .اگــر
جلــوی بانکهــا را بگیریــم تــا خلــق پــول
نکننــد ،همچنیــن اگــر دولــت کســری بودجــه
نداشــته باشــد ،میتوانیــم بــه نتایــج خوبــی
دســت پیــدا کنیــم.
وی افــزود :رفتــار بخــش خصوصــی را بــه گونـهای
بایــد حــل کنیــم کــه وقتــی همــه و حتــی رهبــر
معظــم انقــاب نیــز شــخصاً آبــرو میگذارنــد تــا
از تولیــد داخــل حمایــت شــود و بــرای حمایــت
از صنعــت داخــل ،ایشــان ورود برخــی کاالهــا
را بــه داخــل ممنــوع میکننــد ،نبایــد شــاهد
ایــن باشــیم کــه هفتــه بعــد یــک مرتبــه کاالهــا
گــران شــود و عــدهای سوءاســتفاده کننــد ،ایــن
فرهنــگ بایــد درســت شــود و دولــت و مجلــس
نیــز در اینجــا نقششــان مشــخص میشــود،
زیــرا حمایــت نبایــد بــه رانــت تبدیــل شــود.
وی تاکیــد کــرد :هیچکــس نبایــد از سیاس ـتهای

ن ها حتی بودجه خرید یک آنتی ویروس ساده را ندارند
برخی سازما 

روستایی فرسوده نخواهیم داشت

بــا افزایــش انتقــادات نســبت بــه گســترش حمــات
ســایبری ،یکــی از اعضــای هیــات رئیســه مجلــس
خواســتار پاســخگوی وزارت ارتباطــات و ســازمان
پدافنــد غیرعامــل شــد .امــا کارشناســان معتقدنــد هر
چنــد ایــن دســتگاهها مســئول بخشــی از مشــکالت
هســتند امــا متولــی اصلــی مقابلــه بــا حمــات
ســایبری ،باالتریــن مقــام آن ســازمان اســت.
ســپیده قاســمی؛ حملــه ســایبری بــه ایــران ســابق
طوالنــی دارد ،امــا اخیــرا ً آمــار حمــات ســایبری
موفــق بــه کشــور بیشــتر شــده اســت .در گذشــته این
حمــات معمــوال مراکــز حــوزه انــرژی را هــدف قــرار
مـیداد ،امــا بــه تازگــی مراکــز مــورد حملــه عمومیت
بیشــتری پیــدا کــرده اســت .افزایــش حمــات
ســایبری موجــی از انتقــادات را بــه دســتگاه مســئول
راه انداختــه اســت .آخریــن انتقــاد مربــوط بــه یکــی از
اعضــای هیــات رئیســه مجلــس اســت کــه خواســتار
پاســخگوی وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و
ســازمان پدافنــد غیرعامــل در ارتبــاط بــا حمــات
ســایبری شــده اســت.
علــی رضــا ســلیمی اعــام کــرده اســت :در قــدم اول،
ســازمان پدافنــد غیرعامــل و وزارت ارتباطــات بایــد به
طــور شــفاف اعــام کننــد کــه رســیدگی بــه حمــات
ســایبری اخیــر بــه زیرســاختهای ارتباطــی ،بــر
عهــده کــدامیــک اســت تــا متولــی آن هــر چــه
ســریعتر مشــخص شــود .وی گفتــه اســت :در قــدم
دوم ،زمانــی کــه متولــی حمــات اخیــر ســایبری
مشــخص شــد ،مســئوالن مربوطــه بایــد راهکارهــا و
اقدامــات علمــی و فنــی مــورد نیاز بــرای جلوگیــری از
تــداوم حمــات ســایبری را تــا جایــی کــه محدودیــت

آگهی فقدان
کارت مشــخصات،برگ سبز،ســندکمپانی،کارت ســوخت و
کلیــه مــدارک خــودرو ســواری تیبــا بنزینــی مــدل۱۳۹۴
بــه رنــگ ســفیدروغنی ,بــه شــماره انتظامــی ایــران - ۲۳

امنیتــی نداشــته باشــد بــه ســمع مــردم برســانند.
ایــن عضــو هیــات رییســه مجلس شــورای اســامی ،بر
ایــن بــاور اســت؛ ایــن نــه اولیــن و نــه آخریــن حملــه
ســایبری اســت و دشــمنان بــه دنبــال ایجاد اخــال در
رونــد خدمترســانی بــه مــردم هســتند و حوزههایــی
مانند ســامانه ســوخت ،سیســتم هــای هواپیمایــی و ...
کــه مــورد حملــه قــرار گرفتنــد مســتقیم بــا زندگــی
مــردم در ارتبــاط اســت و ایــن نشــان میدهــد کــه
دشــمنان مــا معیشــت مــردم ســخت کــردن عرصــه بر
مــردم را هــدف گرفتهانــد.
امــا کارشناســان معتقدنــد هــر چنــد وزارت ارتباطــات
و فنــاوری اطالعــات و ســازمان پدافنــد غیرعامــل
کشــور مســئول بخشــی از مشــکالت ناشــی از حمالت
ســایبری هســتند امــا متولــی اصلــی مقابله بــا حمالت
ســایبری در هــر ســازمان یــا ارگان باالتریــن مقــام آن
ســازمان یــا ارگان اســت و بایــد پاســخگوی خســارت
و هزینههــای بــاالی ایــن حمــات باشــند .مدیــران
نــاآگاه ،امنیــت ســایبری ســازمان هــا را بــه خطــر
انداختــه اســت علــی کیائــی فــر ،کارشــناس امنیــت
ســایبری ،بــا بیــان اینکــه در حــال حاضــر چهــار
دســتگاه مســئول رســیدگی بــه حــوادث ســایبری در
کشــور اســت ،اظهــار کــرد :این چهــار دســتگاه عبارتند
از ســازمان پدافنــد غیرعامــل کشــور ،مرکــز مدیریــت
راهبـــردی افتــای ریاســت جمهــوری ،مرکــز مرکــز
مدیریــت امــداد و هماهنگــی عملیــات رخدادهــای
رایانــهای ( مرکــز ماهــر) و پلیــس فضــای تولیــد و
تبــادل اطالعــات ایــران یــا پلیــس ســایبری ایــران
بــا نــام مختصــر پلیــس فتــا .وی ادامــه داد :طبــق
مصوبــات شــورای عالــی فضــای مجــازی بیــن ایــن
آگهی تغییرات

شــرکت تعاونــی تولیــد کننــدگان فــرش دســتباف روســتایی آران و بیــدگل و حومــه بــه
شــماره ثبــت  34و شناســه ملــی  10260101300بــه اســتناد صورتجلســه مجمــع عمومــی
عــادی بطــور فــوق العــاده مــورخ  1400/06/29و نامــه شــماره  1785/20/104مــورخ
 1400/07/01صــادره از اداره صنعــت  ،معــدن و تجــارت شهرســتان آران و بیــدگل تصمیمــات

 ۵۵۵ب  ۲۵و شــماره موتــور  ۸۱۹۴۴۵۵و شــماره شاســی

ذیــل اتخــاذ شــد  - :صورتهــای مالــی ســال  1399مشــتمل بــر ترازنامــه و عملکــرد ســود

 NAS۸۱۱۱۰۰F۵۸۱۷۸۲۳بــه نــام خانــم اعظــم

و زیــان بــه تصویــب مجمــع رســید - .علــی اکبــر گلچیــن آرانــی کدملــی  6199596072و

شــادکام بــه شــماره ملــی  ۱۲۶۲۲۱۶۱۶۸مفقــود شــده و از

محمدحســین روحانــی کدملــی  6199566211بــرای مــدت یکســال بســمت بازرســان شــرکت

درجــه اعتبــار ســاقط مــی باشــد.

حمایتــی ،سوءاســتفاده کنــد و بایــد مقابــل همــه
آنهــا ولــو اینکــه تعــداد انگشــت شــماری باشــند
بایســتیم .اینهــا ســلولهای ســرطانی هســتند
کــه اگــر مانــع رشــد آنهــا نشــویم ،همــه را
درگیــر میکننــد.
رییــس مجلــس شــورای اســامی گفــت:
سیاســتگذاریها بایــد صحیــح باشــد و منجــر
بــه رفــع موانــع شــود .بازآفرینــی نظــام تامیــن
ســرمایه در صــورت تحقــق منجــر بــه تولیــد
ثــروت میشــود و اگــر تولیــد ثــروت محقــق
شــود مشــکالت منطقــه ،موالیــد ،مهاجــرت،
اختــاف طبقاتــی ،آســیبهای اجتماعــی و
عدالــت ســامان مییابنــد.
قالیبــاف بــا انتقــاد از تعــداد بــاالی پروژههــای
نیمــه کاره گفــت :براســاس قیمــت ســال ۹۵
بیــش از  ۷۰۰هــزار میلیــارد تومــان ســرمایه در
پروژههــای نیمــه کاره کشــور رهــا شــده و باعــث
تأســف اســت.
رییــس قــوه مقننــه کشــورمان در پایــان گفــت:
مــن بــه عنــوان فــردی بازمانــده از کاروان شــهدا
امــروز ایســتاده ام تــا بــدون مالحظــه بــا شــجاعت
تصمیــم گیــری کنیــم تــا جوانــان و کارآفرینــان
بــه میــدان بیاینــد و ان شــاءاهلل بــر مشــکالت
فائــق آییــم.

وی افــزود :مــا در ســرزمین خشــک و نیمــه
خشــکی هســتیم ،امــا بــی آب نیســتیم ،تاریــخ

نیکزاد :در سال  ۱۴۱۰هیچ مسکن
اکبــر نیکــزاد در برنامــه تهــران  20تصریــح کــرد:
ســاخت مســکن در روســتاها یکــی از مســائل اصلــی
بنیــاد مســکن انقــاب اســامی اســت .در ســال 1384
نزدیــک بــه هفــت درصــد مســکن هــای روســتایی
کشــورمان نــو ســازی شــده بودنــد ،درحالــی کــه
امــروز نزدیــک بــه پنجــاه درصــد منــازل روســتایی
کشــور نوســازی شــده اســت.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ادامــه داد :از
ســمت بنیــاد مســکن ســاالنه دویســت هــزار مســکن
فقــط در روســتاها نوســازی مــی شــود کــه طــی ایــن
برنامــه در ســال  ،1410پنجــاه درصــد باقــی مانــده
از منــازل روســتایی در ســطح کشــور نیــز نوســازی
خواهنــد شــد و طبــق ایــن برنامــه در ســال 1410
دیگــر مســکن روســتایی فرســوده ای نخواهیــم داشــت.
اکبــر نیکــزاد ثمریــن اظهــار داشــت :بنــا بــه صــاح
دیــد وزیــر مســکن و رئیــس جمهــور محتــرم ،ســاخت
مســکن در شــهرهایی بــا جمعیــت کمتــر از صــد هــزار
نفــر هــم بــه بنیــاد مســکن انقــاب اســامی ســپرده
شــد کــه در همیــن راســتا در طــرح جهــش تولیــد
مســکن ،مقــرر شــد کــه توســط بنیــاد مســکن انقــاب
اســامی بــرای شــهر هایــی بــا جمعیــت کمتــر از صــد
هــزار نفــر ســالیانه دویســت هــزار واحــد مســکونی
ســاخته شــود.
وی افــزود :بنــا بــر ایــن طــرح ،کــه ســالیانه یــک
میلیــون مســکن از ســوی دولــت مــی بایســت آمــاده و
تحویــل داده شــود ،چهارصــد هــزار واحــد مســکونی آن
بــر عهــده بنیــاد مســکن انقــاب مــی باشــد.
اکبــر نیکــزاد همچنیــن تصریــح کــرد :ســاخت دویســت
هــزار واحــد مســکونی در روســتا هــا یــک کار جمعــی
بــوده کــه هــم از ســوی مســئولین و هــم از ســوی
مــردم عزیــز در روســتاها صــورت گرفتــه.
رئیــس بنیــاد مســکن انقــاب اســامی در انتهــای
برنامــه در پاســخ بــه ســوال مجــری بــا مضمــون آن
کــه چــرا هزینــه خریــد مســکن بــه شــکل غیرقابــل
قبولــی زیــاد اســت؟ توضیــح داد :چندیــن علــت را مــی
تــوان بــرای ایــن ســوال تعریــف کــرد ،بــرای مثــال
یکــی از ایــن مــوارد مســکن هــای خالــی از ســکنه ای
مــی باشــد ،ایــن درحالــی اســت کــه صاحبــان ایــن
منــازل کــه نــه در آن ســکونت مــی کننــد و نــه آن
واحــد را اجــاره مــی دهنــد و نــه حتــی واحــد مذکــور
را بــه فــروش مــی رســانند ،حتمــا مــی بایســت مالیــات
ســنگینی بــه ازای آن پرداخــت کننــد.
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تعاونــی انتخــاب شــدند .اداره کل ثبــت اســناد و امــاک اســتان اصفهــان مرجــع ثبــت شــرکت
هــا و موسســات غیرتجــاری آران و بیــدگل ()1234564

چهــار دســتگاه تقســیم کار صــورت گرفتــه اســت کــه
البتــه در برخــی مــوارد ایــن تقســیم بنــدی بــا ابهــام
همــراه اســت .بــه گفتــه کیائــی فــر بطــور خالصــه
ایــن دســتگاهها وظیفــه پشــتیبانی را برعهــده دارنــد
و در صورتــی کــه حملــه ســایبری رخ دهــد تنهــا در
نقــش پشــتیبانی بــه ماجــرا ورود مــی کننــد و حتــی
در برخــی مــوارد بازخواســت کننــده نیــز خواهنــد بود.
وی معتقــد اســت متولــی اصلــی مقابلــه بــا حمــات
ســایبری در هــر ســازمان یــا ارگان باالتریــن مقــام آن
ســازمان یــا ارگان اســت .کیائــی فــر تصریــح کــرد :بــه
طــور قطــع ســازمانها بایــد تــا آنجــا کــه مــی تواننــد
از تــوان فنــی و مشــاورهای افتــا و پدافنــد غیرعامــل
اســتفاده کننــد و اگــر حملــه ســایبری بــه یــک
ســازمان روی دهــد باالتریــن مقــام آن ســازمان بایــد
پاســخگو باشــد و مســئولیتی متوجــه پدافندغیرعامــل
و افتــا نخواهــد بــود.
وی تاکیــد دارد :وجــود نهادهایــی مثــل پدافنــد
غیرعامــل یــا افتــا نافــی مســئولیت مدیریــت ارشــد
شــرکتها نیســت و مراکــزی مثــل افتــا یــا پدافنــد
غیرعامــل بــه ســازمانها کمــک مــی کننــد تــا ســطح
امنیتــی زیرســاختها و ســرویسهای خــود را بــاال
ببرنــد.
کیائــی فــر در عیــن حــال بــر ایــن باور اســت ،یکســری
تعارضــات در مســئولیت هــا نیــز وجــود دارد ،بــه طــور
مثــال :ممکــن اســت ســازمان پدافنــد غیرعامــل یــا
مرکــز افتــا ،ســازمانها را اجبــار کــرده باشــند از یــک
محصــول امنیتــی خــاص اســتفاده کننــد.
وی اضافــه کــرد :ســوال بــی پاســخ در ایــن زمینــه این
اســت کــه اگــر بواســطه وجــود ضعــف امنیتــی در آن

نــرم افــزار امنیتــی خــاص ،ســازمانی مــورد حملــه
ســایبری موفــق قــرار گیــرد مســئولیت آن بــر عهــده
کیســت؟ خــود ســازمان یــا نهادهــای اجبارکننــده؟
کیائــی فــر در پاســخ بــه این پرســش کــه چــه قوانین
و دســتورالعملهای الــزام آوری بــرای ســازمانها
وجــود دارد تــا آنهــا را مجبــور بــه پاســخگویی بــرای
ایــن اهمــال کنــد ،گفــت :عــاوه بــر ســند «طــرح
امنســازی زیرســاختهای حیاتــی کشــور» کــه
توســط مرکــز افتــا نوشــته شــده اســت ،ســازمانهای
مربوطــه بــه صــورت مــداوم دســتورالعملها و
بخشــنامههای مختلفــی را از نهادهــای متولــی
امنیــت ســایبری بصــورت مــوازی دریافــت مــی کنند
کــه آنهــا را ملــزم بــه خریــد برخــی تجهیــزات و یــا
پیــاده ســازی برخــی قابلیتهــا میکنــد .وی تصریــح
کــرد :امــا ایــن بخشــنامه هــا معمــوال در اجــرا بــه
مشــکل بــر میخــورد ،چــرا کــه منابــع مالــی مــورد
نیــاز بــرای اجــرای ایــن دســتورالعملها معمــوال
نامشــخص اســت.
کیائــی فــر بــا بیــان اینکــه گاهــی اوقــات اجــرای
ایــن دســتورالعملها بــا کســب و کار ســازمان در
تضــاد اســت ،افــزود :مثــا بخشــنامه میشــود کــه
ســازمانها بایــد شــبکه داخلــی خــود را بصــورت
فیزیکــی از اینترنــت جــدا کننــد ،درحالیکــه
ایــن جداســازی منجــر بــه قطــع شــدن برخــی
ســرویسهای ضــروری ســازمان مــی شــود.
وی ادامــه داد :اگــر پــای صحبتهــای کارشناســان
امنیتــی ســازمانها بنشــینید از ایــن موضــوع گالیــه
دارنــد کــه نهادهــای باالدســتی بصــورت مــداوم
بخشــنامه مــی فرســتند و هشــدارهای امنیتــی
مــی دهنــد ،امــا ســازمان بدلیــل شــرایط اقتصــادی
نامناســب حتــی بودجــه الزم بــرای تمدیــد الیســنس
یــک آنتــی ویــروس ســاده را تامیــن نمیکننــد.
کیائــی فــر اظهــار کــرد :مدیــران ارشــد ســازمانها
اغلــب نســبت بــه عواقــب حمــات ســایبری دیــدگاه
درســتی ندارنــد و وقتــی متوجــه اهمیــت اطالعــات و
زیرســاختهای خــود مــی شــوند کــه حملــه انجــام
شــده و کار از کار گذشــته اســت .ایــن کارشــناس،
یکــی از اقدامــات مهمــی کــه بایــد در ایــن حــوزه
صــورت گیــرد را آگاه ســازی مدیــران و فرهنــگ
ســازی در حــوزه امنیــت ســایبری عنــوان کــرد.
بــر اســاس ایــن گــزارش ،در دولــت گذشــته «طــرح
امنســازی زیرســاختهای حیاتــی کشــور» توســط
مرکــز افتــا تدویــن و در اختیــار ســازمانها قــرار داده
شــده و دســتورالعملها و بخشــنامههای نیــز در ایــن
زمینــه کــم نیســت ،امــا نبــود قوانیــن نظارتــی منجــر
بــه عــدم اجــرای ایــن ســند یــا ســایر قوانیــن دیگــر
در ایــن زمینــه توســط مدیــران ســازمان هــا شــده
اســت .بــه نظــر میرســد در حالــی کــه بــه دلیــل
خــاء قوانیــن کســی خــود را پاســخگو خســارت زیــاد
و همــراه بــا هزینــه هــای ســنگین حمــات ســایبری
بــه کشــور نمیدانــد ،بایــد انتظــار داشــت کــه ایــن
حمــات همچنــان ادامــه داشــته باشــد.

اقتصادی

درخواست از مردم برای افشای
اموال پنهان دولتی
رئیــس ســازمان خصــوص ســازی بــا اعــام اینکــه
حــدود  ۵۲۵هــزار ملــک در ســامانه ســادا بــه ثبــت
رســیده ،گفــت :طبیعتــاً تعــداد امــاک متعلــق بــه
دســتگاه هــای اجرایــی کشــورمان بایــد بیــش از اینهــا
باشــد امــا متاســفانه دســتگاه هــای اجرایــی بخــش
عمــده ای از امــاک خــود را پنهــان مــی کنــد .حســین
قربانــزاده در گفتگــوی ویــژه خبــری بــا بیــان اینکــه
دارایــی دولــت هــا بــه جــای خلــق ارز هــدر مــی رود.
افــزود :دلیــل هــدر رفتــن دارایــی دولــت هــا ،مدیریــت
ناشایســت اســت و نتیجــه آن مــی شــود کــه بــه تدریــج،
دارایــی دولــت هــا آب شــده و از بیــن بــرود.
او ادامــه داد :در بحــث مولــد ســازی دولــت هــا از
دارایــی خــود مــی تواننــد بــه بهتریــن شــکل ممکــن
اســتفاده کننــد ســوء مدیریــت و بهــره بــرداری غیــر
اقتصــادی از امــاک و مســتغالت دولــت ،بــه صــورت
یــک قاعــده در آمــده اســت.
قربانــزاده تصریــح کــرد :در تخمیــن اعــداد و ارقــام
دارایــی هــای دولــت و شناســایی آنهــا دچــار چالــش
هســتیم از آنجــا کــه اکثــر دولــت هــا از آنچــه دارنــد،
ناآگاهنــد ،کشــور مــا هــم از ایــن قاعــده مســتثنی
نیســت.
او ادامــه داد :در ســامانه ســادا ،ســامانه جامــع امــوال
دســتگاه هــای اجرایــی چیــزی حــدود  525هــزار ملــک
بــه ثبــت رســیده کــه  314هــزار مــورد آن متعلــق بــه
دســتگاه هــای اجرایــی و بقیــه بــرای دیگــر دســتگاه
هاســت ،ایــن در حالــی اســت کــه در ترکیــه چیــزی
حــدود ســه میلیــون و خــرده ای ملــک بــه ثبــت رســیده
وجــود دارد کــه البتــه بــا توجــه بــه وســعت و جمعیــت
ایــران ،طبیعتــاً تعــداد امــاک متعلــق بــه دســتگاه
هــای اجرایــی کشــورمان بایــد بیــش از اینهــا باشــد امــا
متاســفانه دســتگاه هــای اجرایــی بخــش عمــده ای از
امــاک خــود را پنهــان مــی کنــد.
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی اســتفاده از ظرفیــت
مردمــی در شناســایی امــوال دولتــی را اورژانــس درد
عنــوان کــرد .قربانــزاده افــزود :ظرفیــت و پتانســیل
مردمــی مــی توانــد در شناســایی امــوال دســتگاه هــای
اجرایــی دولــت بــه مــا کمــک کننــد کــه اصطالح ـاً بــه
کمــک هــای مردمــی در ایــن خصــوص مــی گوییــم،
اورژانــس درد یعنــی اورژانــس دارایــی هــای راکــد
دولــت.
او ادامــه داد :در حــال حاضــر ایــن ظرفیــت وجــود دارد
کــه شناســایی هــا و اطــاع رســانی هــای مردمــی در
ســامانه ای بــه ثبــت برســد کــه اگــر ایــن حرکــت آغــاز
شــود ایــن موضــوع تبدیــل بــه دغدغــه ای بــرای مــردم
خواهــد شــد.
رئیــس ســازمان خصوصــی ســازی گفــت :مســئولی کــه
مــی بینــد مــردم در معیشــت هشــتی در گــرو  9دارنــد
و بــاز هــم بــر روی الماســی از دارایــی خوابیــده حتمــاً
بایــد آشــفته باشــد .قربانــزاده ادامــه داد :بــرای رؤســای
ســه قــوه و وزراء و مســئوالن دســتگاه هــا و نهادهــای
غیــر دولتــی ،اماکــن بســیاری وجــود دارد حتــی اماکنــی
کــه غیــر نظامــی هســتند امــا در اختیــار نیروهــای
مســلح قــرار دارنــد الــی ماشــاء اهلل داریــم حتــی زمیــن
هــای مربــوط بــه دانشــگاه هــای علــوم پزشــکی هــم
بســیارند .محمدرضــا پورابراهیمــی رئیــس کمیســیون
اقتصــادی مجلــس شــورای اســامی هــم گفــت :بــر
اســاس گــزارش هــا تــا ابتــدای امســال حــدود دو برابــر
حجــم نقدینگــی اقتصــاد کشــور بــر اســاس انبــار داری
هــای شناســایی شــده بــرآورد عــددی وجــود دارد .البتــه
اگــر حجــم نقدینگــی در کشــور را چیــزی حــدود 4
هــزار همت(هــزار میلیــارد تومــان) در نظــر بگیریــم
ایــن میــزان نقدینگــی بــه غیــر از انبــار دارایــی هــا و
صــدور مجوزهایــی اســت کــه دولــت مــی توانــد بــا آنهــا
مجموعــه ای از دارایــی هــای مشــهود را در ترازنامــه
خــود تعریــف کنــد .او افــزود :آنچــه در حــال حاضــر در
حــوزه دارایــی هــای دولــت وجــود دارد ،عــدم اســتفاده
از ایــن ظرفیــت هاســت اآلن بخــش اعظمــی از هزینــه
هــای دولــت ،هزینــه هــای فرصــت و یــا عــدم النفعــی
اســت کــه در اقتصــاد بابــت اســتفاده نشــدن از دارایــی
هــای دولتــی مــورد بهــره بــرداری قــرار مــی گیــرد.
مجیــد شــاکری کارشــناس اقتصــادی هــم گفــت :میــزان
دارایــی دولــت در ســال  96را حــدود  8هــزار و 600
هــزار میلیــارد تومــان و در آن زمــان بدهــی هــای دولــت
هــم رقمــی حــدود هــزار هــزار میلیــارد تومــان بــود کــه
بــا برخــورد تعدیــل تــورم بــا ایــن ارقــام قطع ـاً بــا ارقــام
بزرگتــری مواجــه خواهیــم شــد و امــروز بــرآورد کل
امــوال منقــول و غیــر منقــول دولــت  18هــزار هــزار
میلیــارد تومــان اســت ،در حالــی کــه امــوال منقــول
دولــت یکــی از ابزارهایــی اســت کــه مــی توانــد ســبب
توســعه شــهری شــود ولــی بــاز هــم دولــت زمیــن هــا
را حبــس کــرده و شــکل نــگاه دولــت بــه دارایــی را در
حــدی مــی دانیــم کــه امــوال و امالکــی در جــای جــای
شــهر داشــته باشــد و از دســت ندهــد .گفتنــی اســت بــا
رقــم  18هــزار هــزار میلیــارد تومــان مــی تــوان حــدود
 12ســال کشــور را اداره کــرد در حالــی کــه در حــال
حاضــر بودجــه کشــور چیــزی حــدود هــزار و  200هــزار
میلیــارد تومــان اســت .رئیــس کل ســازمان خصوصــی
ســازی گفــت :ماموریــت آنــی دولــت بایــد شناســایی
دارایــی مخفــی و خلــق ارزش از آن باشــد .حســین
قربانــزاده دربــاره برخــورد بــا بعضــی از دســتگاه هــا کــه
در ارائــه امــوال شــان در ســامانه ســادا مقاومــت مــی
کننــد افــزود :ضمانــت اجرایــی وجــود دارد؛ باالتریــن
مقــام متخلــف شناســایی مــی شــود مثــا وزیــر یــک
حــوزه ای بــه دســتگاه هــای زیــر مجموعــه نامــه ارســال
مــی کنــد کــه کســی حــق نــدارد امــوال را در ســامانه
ســادا ثبــت کنــد و دربــاره امــاک ادبیاتــی اســتفاده
مــی شــود کــه مفهــوم ایــن چنیــن مــی شــود کــه کســی
اینهــا را مــازاد معرفــی نکنــد .وی دربــاره صنــدوق
امــاک و مســتغالت هــم گفــت :فــردی  50میلیــون
پــول دارد کــه امــکان خریــد خانــه بــا آن مبلــغ برایــش
فراهــم نیســت بنابرایــن بــا ایــن ســاز و کار مــی توانــد
خــودش را از تــورم ملــک مصــون کنــد و مــی توانــد بــا
ایــن  50میلیــون تعــدادی از یونیــت هــای صنــدوق را
خریــداری کنــد البتــه بــه نســبت افزایــش یونیــت هایــی
کــه فــرد خریــداری مــی کنــد تبدیــل بــه یــک یونیتــی
مــی شــود کــه مــا بــه ازای آن مــی توانــد حتــی یــک
واحــد مســکونی شــود .رئیــس کل ســازمان خصوصــی
ســازی گفــت :اساســنامه ایــن طــرح بــه تازگــی در
ســازمان بــورس تصویــب شــده اســت ولــی هــم دولــت
مــی توانــد ایجــاد کنــد و هــم نهادهــای عمومــی غیــر
دولتــی و هــم بخــش خصوصــی.

آگهی موضوع ماده  ۳قانون و ماده  ۱۳آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۸۸۱مــورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶هیــات یــک آقــای اصغــر کریمــی بــه شناســنامه شــماره  ۱۹۱۴کــد ملــی ۵۷۵۹۳۳۷۸۷۴
صــادره چــادگان فرزنــد محمــد کریــم نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  ۱۶۹/۲۲مترمربــع از پــاک شــماره
 ۹۸۹۰فرعــی از  ۱۵۱۷۷اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۵اداره ثبــت اســناد و امــاک شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی میباشــد.
رای شــماره  ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۶۰۰۷۸۸۴مــورخ  ۱۴۰۰/۰۶/۱۶هیــات یــک آقــای علــی اســتکی بــه شناســنامه شــماره  ۱۳۲۱کــد ملــی ۵۷۵۹۳۳۱۸۰۹
صــادره فریــدن فرزنــد محمدقلــی نســبت بــه ســه دانــگ مشــاع از ششــدانگ یکبــاب خانــه بــه مســاحت  ۱۶۹/۲۲مترمربــع از پــاک شــماره
 ۹۸۹۰فرعــی از  ۱۵۱۷۷اصلــی واقــع در اصفهــان بخــش  ۵اداره ثبــت اســناد وامــاک شــمال اصفهــان کــه خــود متقاضــی مالــک رســمی میباشــد.
لــذا بــه منظــور اطــاع عمــوم مراتــب در دو نوبــت بــه فاصلــه  ۱۵روز آگهــی مــی شــود در صورتــی کــه اشــخاص نســبت بــه صــدور ســند مالكیــت متقاضــی اعتراضــی
داشــته باشــند مــی تواننــد از تاریــخ انتشــار اولیــن آگهــی بــه مــدت دو مــاه اعتــراض خــود را بــه اداره ثبــت شــمال اصفهــان واقــع در اصفهــان میــدان اللــه ابتــدای
خیابــان پرویــن جنــب بــازار گیاهــان دارویــی تســلیم نمــوده و پــس از اخــذ رســید ،ظــرف مــدت یــک مــاه از تاریــخ تســليم اعتــراض ،دادخواســت خــود را بــه مراجــع
قضایــی تقدیــم نماینــد .بدیهــی اســت در صــورت انقضــای مــدت مذکــور و عــدم وصــول اعتــراض طبــق مقــررات ســند مالکیــت صــادر خواهــد شــد.
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