
رابطه توسعه یافتگی و کاهش فقر در استان مرکزی 
در حالی که اقدامات توسعه  ای نتوانسته است فقر شهری را در این استان کاهش دهد در 

جوامع تا حدی در کاهش فقر موثر بوده است

خلیل حیدری

استادیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

برنامه ریــزی بــرای توســعه و پیشــرفت نیازمند 
تعادل و هماهنگی بین نواحی مختلف در برخوداری 
از مواهب توسعه است که در صورت رعایت نشدن 
باعــث  نه تنهــا  انجام شــده  ســرمایه گذاری های  آن، 
توســعه نخواهــد شــد، بلکــه فقــر و نابرابری هــای 

موجــود را عمیق تــر می کنــد و باعــث 
رشــد غــده ای و ناهماهنگ بــا توان ها 
و ظرفیت هــای محیطــی می شــود. به 
همیــن دلیــل در ادبیات اقتصــادی از 
ثمرات توســعه اقتصادی کاهش فقر 
دانســته شــده اســت. از ســوی دیگر، 
شــاخص های  و  فقــر  نقشــه  تبییــن 
نابرابری به سیاستگذاران برای تدوین 
خط مشــی های اقتصادی بســیار حایز 

اهمیت است. فقر به وضعی اطالق می شود كه فرد 
یــا خانــوار از حداقل رفاه یــا حداقل معاش برخوردار 
نباشد در نتیجه با تعریف فقر امکان محاسبه خط 
فقر و شاخص های فقر فراهم می شود. هزینه ریالی 
تأمیــن حداقــل معــاش بــه خط فقر موســوم اســت. 
برخــی از محققــان حداقل معاش بــرای ادامه حیات 
را برحســب میــزان انــرژی و پروتئین مــورد نیاز بدن 

تعریف می كنند.
آنچــه بدیهی اســت، تبیین نقشــه فقر شــرح 
مفصلــی از توزیــع فضایــی فقــر و نابرابــری در یــک 
کشــور را نشــان می دهــد. بــه عبــارت دیگــر نقشــه 
فقــر، داده هــای مربوط به فقر را بــا داده های توزیع 
جمعیــت بــا هــدف ارزیابی شــاخص های رفــاه برای 
مناطــق خــاص جغرافیایــی ماننــد شــهر و روســتا یا 
بر حســب اســتان ها ترکیب می کند. شرح تفصیلی 
فقــر بر اســاس شــاخص های مختلف ماننــد درصد 
خانوارهای فقیر، شدت فقر و نابرابری فقرا صورت 
می گیرد. بنابراین به منظور تبیین نقشه فقر در یک 
کشــور بر پایه مناطق جغرافیایی و ســطوح مختلف 
فقــر، الزم اســت ابتــدا خــط فقــر تعیین، ســپس با 
استفاده از آن شاخص های مختلف فقر بر حسب 

نواحی مختلف جغرافیایی اندازه گیری شود. 
ضــرورت تبیین نقشــه فقــر و همچنین اطالع 
از وضعیت شــاخص های نابرابــری درآمد، افزون بر 
آگاهی بخشــی سیاســتگذار در حــوزه کاهــش فقــر  
و نابرابــری درآمــدی از وضع موجــود، زمینه انتخاب 
ابزار متناسب با نوع جمعیت، شدت فقر و نابرابری 

را  بــا اتکاء به تئوری های اقتصادی 
و تجربیــات کشــورهای موفــق در 
اختیار سیاستگذار قرار خواهد داد. 
از ایــن روی در ایــن گــزارش تــالش 
شده است رابطه توسعه منطقه ای 
در اســتان مرکــزی بــا نقشــه فقــر 

استان مورد توجه قرار گیرد.
توکلی نیا و همکاران1 )1396( 
در مطالعه خود با اســتفاده از 53 
شــاخص مختلــف صنعتــی، مســکن و ســاختمان، 
آموزشــی، زیربنایــی و خدمــات، فرهنگــی همچنین 
بهداشــتی – درمانــی بــرای 12 شهرســتان اســتان 
مرکزی رتبه توسعه یافتگی را برآورد کرده  اند. ترتیب 
ســطح توسعه یافتگی شهرستان های استان به این 
شــرح اســت: اراک، خمین، ســاوه، محالت، شازند، 
دلیجان، زرندیه، تفرش، کمیجان، فراهان، خنداب 

و آشتیان. 
شهرســتان اراک در مرکز استان، متمرکزترین 
شــهر اســتان در اســتقرار نواحی صنعتی است و با 
دارا بــودن بیــش از 2700 واحــد صنعتــی بــه عنوان 
یکی از قطب های صنعتی کشــور نیز شناخته شده 
است، در نتیجه بدیهی است که برای جمعیت کثیر 
شهر سایر امکانات و شاخص های توسعه یافتگی به 
همراه آید. شهرستان ساوه نیز با مرکزیت شهر ساوه 
دومین مرکز صنعتی و جمعیتی استان است که در 
سطح بندی های مذکور دارای شرایط مطلوبی نسبت 

به سایر شهرستانها بوده است. 
فراهــان،  کمیجــان،  تفــرش،  شهرســتان های 
خنــداب و آشــتیان کــه در نتایــج ســطح بنــدی در 
شــرایط نامطلــوب قــرار دارنــد، از جمعیــت کمتــری 
نیــز برخوردارند، لذا وضع مناســبی در برخــورداری از 
توسعه ندارند. این درحالی است که این شهرستان ها 
از مزیت ها و ویژگی های مناسبی همچون کشاورزی، 
موقعیت ارتباطی مناسب، گردشگری برخوردارند که 
اگــر در برنامه ریزی هــا بــه اصــل مزیت نســبی توجه 
شــود شهرســتان هایی بــا ایــن ویژگی هــا می تواننــد 

در رونــد توســعه پیشــگام شــوند. بــه عبــارت دیگــر، 
بی توجهی به اصل مزیت نســبی، سیســتم متمرکز، 
نبــود برنامه هــای منطقــه ای متــوازن، بی توجهــی بــه 
عدالــت فضایــی و... باعــث وجــود ســطح متفاوتی از 
توسعه یافتگی شده است. سوال این است که چنین 
وضعــی در اســتان چگونــه الگویــی از فقــر و نابرابری 
در اســتان به جای گذاشــته اســت؟ برای این منظور 
پــس از اســتخراج داده هــای مخــارج و مصــارف بــر 
حسب دهک های مختلف درآمدی خانوارهای شهری 
و روســتایی و ســپس برآورد ماتریس عملکرد غذایی 
خانوارهای شــهری و روســتایی استان، خط فقر برای 
مناطــق شــهری و روســتایی اســتان بــرآورد و ســپس 
شاخص درصد فقرا محاسبه شد. نتایج در نمودارها 

نشان داده شده است:
ایــن نقشــه فقــر نشــان می دهد که در ســطح 
مناطــق شــهری بیشــترین ســهم فقــرا را بــه ترتیب 
کمیجــان،  خمیــن،  خنــداب،  محــالت،  فراهــان، 

دلیجــان، ســاوه، آشــتیان، شــازند، زرندیــه، اراک و 
تفرش دارند. 

 در حالی کــه در مناطــق روســتایی به ترتیب 
این سهم مربوط به ساوه، تفرش، شازند، خمین، 
آشتیان زرندیه، فراهان، اراک، کمیجان، خنداب، 

دلیجان و محالت است. 

نقشه فقر شهری و روستایی به ظاهر تناسبی 
با الگوی توســعه اســتان ندارد بنابراین برای بررسی 
این موضوع ضریب همبستگی درجه توسعه یافتگی 
با سهم فقرای شهرستان های استان برآورد و نتیجه 
این شــد که در جوامع شــهری، »ضریب همبستگی 
پیرسن« بین درجه توسعه یافتگی و سطح فقر مثبت 
0/293 اســت. رقم یادشــده به معنای این است که 
افزایش توسعه یافتگی نتوانسته است فقر شهری را 
کاهش دهد در حالی که در جوامع روستایی ضریب 
همبســتگی پیرســن منفی 0/108 شــده اســت و به 
معنای آن اســت که در جوامع روســتایی توســعه تا 
حــدی توانســته اســت فقر را کاهش دهــد. بنابراین 
می تــوان گفــت کــه اقدامــات توســعه ای در مناطــق 
روستایی استان مرکزی در کاهش فقر موفق تر عمل 

کرده اند تا در مناطق شهری.  
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محمد ارفع

اقتصــادی  بــه  شــدن  تبدیــل  مســیر  در  گام  امــروز  ایــران 
دانش بنیــان و مبتنی بــر نــوآوری گذاشــته اســت. نســل جدیــد 
سیاســت های توســعه علم، فناوری و نوآوری کشــور معطوف به 
توســعه تمامــی ابعاد تاثیرگذار در توســعه اقتصــاد دانش بنیان و 

مبتنی بر نوآوری است.
 بدیهــی اســت ایــن راه تــازه با موانــع و چالش هایــی همراه 
باشــد. موانع و مشــکالت راه اندازی و رشــد کسب وکارهای نوپا و 
شرکت های دانش بنیان متعدد و متنوع است. ظهور فناوری های 
فعالیــت  و  تشــکیل  بــرای  نــو  زمینه هــای  شــکل گیری  و  جدیــد 
کســب وکارها، نیازهــای حمایتــی و تســهیلگری جدیــدی را ایجاب 
می کند که این امر در مسائل مختلفی می تواند، متبلور شود یکی 
از این فعالیت ها، کسب و کارهای فرهنگی است که متاسفانه در 

اکوسیستم استارت آپی ایران جایگاه زیادی ندارند.
حدود دو سال پیش مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی 
به بررسی موانع و راهکارهای ایجاد و توسعه کسب وکارهای نوپا 
و شرکت های دانش بنیان در کشور پرداخت که موانع و مشکالت 

اســتارت آپ ها را در دو ســطح کالن )بلندمدت( و در ســطح خرد 
)اکوسیستم استارت آپی( نشان می داد.

ایــن مرکــز  اعــالم کــرد  کــه  ورود حاکمیت بــرای رفع موانع 
توســعه کســب وکارهای نوپــا در کشــور می توانــد بــه دو صــورت 

بخشــی )رفــع موانــع و مشــکالت کســب وکارهای 
نوپا خاص یک بخش( یا براســاس ســطح مسائل 
)مسائل کالن و مسائل سطح خردتر مرتبط با ابعاد 
اکوسیستم استارت آپی( صورت گیرد. اگرچه ورود 
حاکمیت برای رفع موانع توســعه کســب وکارهای 
نوپــا و دانش بنیــان با هــر دو رویکرد فوق ضروری 
به نظر می رسد، این مرکز مسائل کالن این حوزه 
را مشــکالت ســاختاری کالن اقتصادی، فرهنگی، 
اجتماعی و حتی سیاســی کشــور می دانســت.  در 

حوزه فرهنگ مشکالت اصلی در استارت آپ های ایرانی از منظر 
مرکز پژوهش های مجلس نظام مالکیت فکری و زنجیروار نبودن 
آن است که باید برطرف شود. به سراغ محمدمهدی جاللیان، مدیر 
و بنیانگذار استودیو هنری کمیکا رفتیم تا نظر او را در مورد فعالیت 

اســتارت آپ های حوزه فرهنگی جویا شــویم. مشــروح گفت وگوی 
عصر اقتصاد با این فعال فرهنگی ساکن شیراز در ذیل امده است:

استودیو هنری کمیکا چگونه پا به عرصه وجود گذاشت؟
اســتودیو کمیــکا از ســال 1396 بــا هــدف اصلــی، دســتیابی 
بــه زنجیــره محصــوالت فرهنگــی حــول محــور یک 
شــخصیت شــروع به فعالیــت کرد. مجموعــه ای از 
محصوالت فرهنگی شامل داستان، کتاب کمیک، 
اســباب بازی،  گیــم،  انیمیشــن،  کمیــک،  موشــن 
لوازم التحریر و ... که زنجیر وار حول محور داستان 
و قهرمان آن، ارتباط محتوایی دارند تولید و به بازار 
عرضه شد در همین راستا از ابتدای سال 1398 به 
صــورت ماهانه کتاب های کمیک ســریالی ایلیا نیز 
برای نوجوانان به محصوالت ما اضافه شده است.

بــه عنــوان یــک فعال اســتارت آپی در حــوزه فرهنگی به این 
بخش چگونه نگاه می کنید؟

از نظــر مــن بــه شــدت بــازار بــه اســتارت آپ های فرهنگــی 
نیــاز دارد و الزم اســت تــا دیگــر اســتارت آپ ها وارد حــوزه فرهنگ 

شــوند. حیات بازار فرهنگی و پیشــرفته شــدن آن منوط به ورود 
استارت آپ های حوزه فرهنگی به آن است زیرا این استارت آپ ها 
هستند که با خود ایده نو می آورند و بازار محصوالت فرهنگی را 

از یکدستی و کسل کنندگی فعلی خارج می کنند. 
البته مهم ترین مســاله ای که باعث شــده تا امروز این حوزه 
مغفول بماند مطمئنا ضعف متولیان در برخورد با استارت آپ های 
ایــن   از  خوبــی  بــه  نتوانســته اند  زیــرا  اســت؛  بــوده  حــوزه  ایــن 
اســتارت اپ ها پشــتیبانی کننــد. یکــی از نگرانی هایــی کــه فعاالن 
بازار فرهنگی در حوزه استارت آپ مطرح می کنند ترس از سرقت 
بــدون اجــازه ایــده و در واقــع حفظ مالکیت معنوی اســت؛ در این 

مورد چه نظری دارید؟
قطعا بزرگترین مشکل و فاجعه کشور ما در حوزه فرهنگی 
و دیگــر حوزه هــا این اســت که مالکیت معنوی در آن به رســمیت 
شــناخته نمــی شــود.  شــاید برخــی ســاده انگارانه بــه این مســاله 
بپردازنــد کــه با رعایت نکردن مالکیت معنوی راحت تر و با هزینه 
کمتر می توان وارد بازار شــد و به ســود دســت یافت. با این حال 
در درازمدت به همه حتی به این دوستان رعایت نشدن مالکیت 
معنــوی صدمــه وارد می کنــد. توجه نکردن به مالکیت معنوی طی 
ســالیان دراز صنعــت فرهنگــی را بــا مشــکل مواجه کرده اســت و 
پــس از آن نیــز می کنــد و مانــع ورود ایده های نو و جــذاب به بازار 
فرهنگی کشور می شود. علت این است که همواره احتمال کپی 
وجود دارد، البته کسانی که در این فضا فعالیت می کنند نیاز به 
یک توان باالدستی و یک نگاه حاکمیتی دارند که با اعمال قوانین 

صحیح روند مالکیت معنوی را در کشور بهبود بخشند.
به  نظر شما نیاز است در قوانین مالکیت معنوی در کشور 

تجدید نظر شود؟
نــه، قطعــا فقــط مجلس نیســت. مجلــس فقط قانــون گذار 
اســت و ایــن قــوه مجریــه اســت کــه بایــد پــای کار بیایــد و قانونی 
را کــه اکنــون موجــود اســت، اجرا کند ما نیــاز به اجــرای قانون در 

کشور داریم.
مدتــی اســت که یک جشــنواره با عنوان بازارپــردازی تهران 
بــرای رشــد و حمایــت از ایده هــای نــو در حوزه فرهنگــی در حال 
فعالیــت اســت؛ نظــر شــما به عنوان یکــی از اعضــای رویدادهای 

نوآورانه آن چیست؟
 در واقع رویداد فرنو با اینکه یک رویداد جوان و تازه  است، 
نگاهی پایه ای و ریشــه ای را وارد فرهنگ اقتصادی کشــور می کند 
که این نگاه در اوضاع فعلی بسیار ضروری است این نگاه در اصل 
نگاهــی جامع نگــر اســت که چرخــه محصوالت فرهنگــی را به هم 
متصل می کند و در این بازار بدون رونق فرهنگی کشور به شدت 

چنین نگاهی مورد غنیمت است؛ البته جای پیشرفت نیز دارد.
ایــن رویــداد در صورتــی کــه از ســوی مراکــز فرهنگــی مــورد 
حمایــت قــرار گیــرد می توانــد منجــر بــه اتفاقــات خوبــی در حــوزه 
فرهنگــی کشــور شــود. در ایــن رویدادها بــه ســرمایه گذاران حوزه 
فرهنگــی و اســتارت آپ های ایــن حوزه که با عنــوان تهیه کنندگان 
ارشد شناخته می شوند، این فرصت داده می شود که با ایده های 
نو آشنا شوند؛ خصوصا ایده هایی که با هم مرتبط هستند و می 

توانند یک زنجیره را کامل کنند.
چگونه رویدادهای پیش از برگزاری جشنواره بازارپردازی تا 

امروز به شما کمک کرده است؟
در رویدادهــای مختلفــی کــه تاکنــون برگــزار شــده اســت 
ایده هایــی را کــه با مجموعه ما همخوانی دارد و ســازگارتر اســت، 
شناسایی کرده ایم و در پی آن هستیم تا با همکاری ایده دهندگان 
و نوشتن بیزینس پلن )الگوی کسب وکار( برای ایده مذکور تالش 

کنیم تا ایده ها را آماده ورود به  بازار و تجاری سازی کنیم.
بــه نظــر شــما در آینــده ایــن ایده هــای اولیــه مناســب بازار 

خواهند بود؟ 
بیــن ایده هایــی که تا کنون در رویدادهای فرنو مطرح شــده 
است ایده های خوبی وجود دارد که به نظر می رسد که می تواند 
در بازار رشــد و توســعه خوبی داشــته باشند و مخاطب را به خود 

جلب کنند.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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معافیت مالیاتی 
سرمایه گذاران خارجی 
بیت کوین در السالوادر

ترجمه: محمود نواب مطلق

ســرمایه گذارن خارجی 
مالیــات  از  الســالوادر  در 
از  حاصــل  منافــع  بــر 
بیــت  در  ســرمایه گذاری 

کوین معاف می شوند.  
تصمیــم  الســالوادر 
از  حاصــل  ســود  دارد 
ســرمایه گذاری خارجی در 
بیت کویــن را که دیگر به 

صورت یک ارز قانونی در این کشور آمریکای مرکزی درآمده 
است، از مالیات معاف کند. اگزاویه آرگه تا، مشاور حقوقی 
ریاســت جمهوری الســالوادر، به خبرگزاری فرانسه گفت: 
»برای ترغیب سرمایه گذاران خارجی اگر دارایی کسی به 
صورت بیت کوین باشد و از آن سود ببرد هیچ نوع مالیاتی 
بر این ســود وضع نمی شــود. نه بر افزایش ســرمایه و نه 
بردرآمد حاصل از این سرمایه گذاری. این امتیازی است که 

بسیار مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته است.«
 قانونی شــدن بیت کوین در الســالوادر از 7 سپتامبر 
)16 شهریور( در کنار دالر که از بیست سال پیش جای پول 

ملی این کشور، کولون، را گرفت نگرانی هایی در خصوص 
فراهم شــدن زمینه برای پولشــویی به وجود آورده اســت. 
اگزاویــه آرگه تــا ضمــن دادن اطمینــان خاطــر در ایــن مــورد 
گفت: »روش های متناسب ردیابی تبادالت در استفاده از 
شیووواله، ارزمجازی قانونی السالوادر  به صورت  بیت کوین 
پیش بینــی شــده اســت کــه مخاطــره پولشــویی را از بیــن 
می برد.« به گفته او، این ارزمجازی به نام »شــیووُ واله « 
صرفا مورد استفاده شهروندان السالوادری مقیم داخل یا 
خارج از کشور قرار خواهد گرفت .نکته مهم در این است که 
بتوان این ارز را در معامالت ردیابی کرد که از کجا می آید، به 
کجا می رود و صرف چه کاری می شود. این روش پیش بینی 

شده است.« 
مشاور حقوقی ریاست جمهوری السالوادر، همچنین 
افــزود: »در مــورد دالر نیــز چنین دســتورالعمل هایی برای 
بخش خصوصی وجود دارد. ما در مبارزه با پولشــویی یک 
سری دستورالعمل های بین المللی را اجرا می کنیم. در این 
حال به محض اینکه ارزش بیت کوین کاهش یابد تبادالت 
با آن را به منظور جلوگیری از آثار سوء  نوسانات ارز مجازی 
متوقف می کنیم. در خصوص ذخایر ارزی نیز بانک مرکزی 
السالوادر راهبردهایی برای مقابله با ضررهای احتمالی اتخاذ 

کرده است.« 
ارز مجازی در حالی در الســالوادر قانونی شــده است 
که بارگذاری آن با مشکالتی همراه بوده و ارزش بیت کوین 
نیــز تــا 17 درصــد افــت کرده اســت. از نظر نایــب بوکه له، 
اتبــاع  بــا  رئیس جمهــوری الســالوادر و دولتــش تبــادالت 
الســالوادر خارج از کشــور به ویژه ایاالت متحده آمریکا با 
بیت کویــن منجــر به صرفه جویــی ۴00 هــزار دالری خواهد 
شد. این مبادالت 22 درصد تولید ناخالص ملی السالوادر 

منبع : راشاتودیرا تشکیل می دهد.

تحریم هواپیمایی آلیتالیا 
به دلیل دریافت وام های 

نقض  کننده رقابت
کمیســیون اروپا  دو  
وام دریافتی در سال 2017 
)1396( شرکت هواپیمایی 

آلیتالیــا ازکمیســیون اروپا 
را غیر قانونی اعالم و این 
شــرکت هواپیمایــی را بــه 
همین دلیل تحریم کرد. 

بنا بر اعالم بروکسل 
)مقر اتحادیه اروپا( این وام ها از حیث جنبه های رقابتی غیر 
قانونی تشخیص داده شده اند. آلیتالیا که در سال 2017 در 
حال ورشکستگی بود توانست موافقت دریافت دو وام به 
ارزش 900 میلیون یورو را جلب کند. این در حالیســت که 
هــر دو ایــن وامهــا از منظر قوانین اتحادیه اروپا غیر قانونی 
هســتند.  اعطــای ایــن وام ها با در نظر گرفتــن وضع رقبای 
این شرکت موردی نداشته است. مارگریت وستاژه، کمیسر 
اروپایی امور رقابتی شرکت ها، در این خصوص می گوید: »با 
موافقت اعطای این دو وام به شرکت آلیتالیا قوانین مربوط 
به رقابت میان وام گیرندگان نقض شده است. با دریافت این 
وام ها شرکت آلیتالیا از مزیتی غیرمنصفانه در قبال رقبای 
خود بهرمند شده است و در نتیجه دولت ایتالیا باید مبالغ 

این وام ها را از این شرکت باز پس بگیرد.« 
توقــف  معــرض  در  آلیتالیــا  شــرکت  حــال  ایــن  در 
فعالیت هــای خود اســت و توان باز پــس دادن این مبالغ را 
ندارد. آیا شرکت جایگزین آلیتالیا به نام ایتا مجبور به باز پس 
دادن مبالغ این دو وام خواهد شد؟ از نظر کمیسیون اروپا 
شرکت هواپیمایی ایتا که جایگزین آلیتالیا می شود، جانشین 
اقتصادی آن محسوب نمی شود  و مجبور به باز پس دادن 

این وام ها نیست.
منبع : یورونیوز

به گفته بنیانگذار استودیو هنری کمیکا، بی توجهی به مالکیت معنوی مانع ورود ایده های نو و جذاب به بازار 
فرهنگی کشور می شود
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صدور بیش از ۱۰۰ تاییدیه 
حالل برای کاالها و 

محصوالت ایرانی
رئیــسســازمانملــیاســتانداردایــرانازصــدور
بیــشاز۱۰۰تاییدیــهحاللبــرایمحصوالتوکاالهای

ایرانیخبرداد.
غالمرضــا شــریعتی در گفت وگــو بــا ایرنــا افــزود: 
گــردش مالــی تجــارت محصوالت حالل در ســطح جهان 
سالیانه بیش از ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد دالر است و این 
ســازمان در تــالش اســت تا بــا سرعت بخشــی به صدور 
تاییدیه های حالل، به توســعه صادرات غیرنفتی کشــور 

سرعت ببخشد.
به گفته این مقام مسوول، امروز گواهی حالل از 
ســوی بســیاری از کشــورها از جمله روســیه، ارمنستان 
تولیدکننــدگان  و  اقتصــادی  فعــاالن  از  ازبکســتان  و 
کشــورمان مطالبــه می شــود. وی بیان  کــرد: در حالی که 
قانون گــذار مســوولیت صــدور تاییدیه ها و نشــان حالل 
بــر عهــده ســازمان ملــی  بــرای محصــوالت مختلــف را 
استاندارد ایران نهاده است، اما تاکنون آن طور که باید 

و شاید در این زمینه اقدام نشده است.

اعالم نرخ عوارض پسماند 
کاالهای قابل بازیافت 

معــاوندرآمدهایمالیاتیســازمانامــورمالیاتی
کشــور،نــرخعــوارضپســماندکاالهــایقابــلبازیافت

تولیدشدهیاوارداتیرااعالمکرد.
بــه گــزارش ایســنا، محمــد مســیحی با مــرور حکم 
کل   ۱۴۰۰ ســال  بودجــه  قانــون   )۶( تبصــره  )و(  بنــد 
کشــور اظهــار کــرد: در اجــرای مــاده )۶( قانــون کمک به 
بخــش  مشــارکت  بــا  عــادی  پســماندهای  ســاماندهی 
غیردولتــی مصــوب ۱۳۹۹/۰۱/۲۰، وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی از طریــق ســازمان امور مالیاتی کشــور موظف 
است یک در هزار ارزش مواد اولیه، قطعات و کاالهایی 
که تمام یا قسمتی از آن ها قابل بازیافت است را اخذ و 
منابع حاصله را به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۸۹ واریز 
کند. فهرســت مواد اولیه، قطعات و کاالهای فوق الذکر 
حداکثــر دو مــاه پــس از ابــالغ قانــون، توســط ســازمان 

محیط زیست تعیین و اعالم می شود.
وی خاطرنشــان کــرد: براســاس ایــن مــاده قانونی، 
تولیدکننــدگان و واردکنندگانــی کــه بــا تاییــد ســازمان 
پســماند  بازیافــت  بــه  نســبت  حفاظــت محیط زیســت 
حاصــل از مــواد اولیــه، قطعــات و کاالهــای خــود اقــدام 

کرده اند، مشمول این عوارض نمی شوند.
معــاون درآمدهــای مالیاتــی ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور همچنیــن گفت: براســاس بند )۱( دســتورالعمل 
امــور  ســازمان   ۱۴۰۰/۰۵/۲۴ مــورخ   ۷۷۷۱۶ شــماره 
مالیاتی کشــور، اشــخاص تولیدکننده و واردکننده مواد 
اولیه، قطعات و کاالهای مشمول )به شرح جدول زیر( 
مکلفند عوارض پســماند مواد اولیه، قطعات و کاالهای 
مشــمول را بــه مأخــذ قیمــت فــروش محاســبه و فــرم 
اظهــار و پرداخــت عوارض پســماند را حداکثــر ۱۵ روز از 
تاریــخ انقضــای هــر دوره )پایــان  هــر فصل( در ســامانه 
عملیــات الکترونیــک مالیات بر ارزش افزوده به نشــانی 
عــوارض  مبلــغ  و  کننــد  تکمیــل    www.intamedia.ir

متعلقه را به حســاب شــماره ۴۰۰۱۰۰۰۹۰۱۰۲۵۵۳۷ به 
نــام ســازمان امــور مالیاتی کشــور تحت عنــوان »درآمد 
حاصل از کاالهای دارای پســماند مخرب محیط زیست« 

 واریز کنند.
کاالهــای مشــمول بــا نــرخ عــوارض پســماند اعالم 

شده بدین شرح هستند:
- انواع رنگ و آستری رنگ، روغن جال ۰.۰۰۱

- انــواع لــوازم و محصــوالت الســتیکی از جملــه انــواع 
الســتیک رویــی و تویــی )تایــر و تیــوپ( بــا نــرخ عــوارض 

پسماند ۰.۰۰۱
- انواع المپ روشنایی و باطری با نرخ عوارض پسماند 

۰.۰۰۱
- انــواع رایانــه، تجهیــزات جانبــی و کمکــی آن بــا نــرخ 

عوارض پسماند ۰.۰۰۱
- انــواع محصــوالت فایبرگالس و محصوالت پالســتیکی 
تقویــت شــده بــا فایبــرگالس بــا نــرخ عــوارض پســماند 

۰.۰۰۱
- انــواع دســتگاه  ها و لــوازم صوتــی و تصویــری بــا نــرخ 

عوارض پسماند ۰.۰۰۱
- انواع وسایل بازی و تفریحی و اسباب بازی )پالستیکی 

و الکترونیکی( با نرخ عوارض پسماند ۰.۰۰۱
- انــواع مشــمع، ســلفون، نایلــون و نایلکــس بــا نــرخ 

عوارض پسماند ۰.۰۰۱
- انــواع محصــوالت، لــوازم و اشــیاء، ظــروف و مخــازن 
عــوارض  نــرخ  بــا  مالمیــن  ظــروف  و   PET،پالســتیکی

پسماند ۰.۰۰۱
- انــواع تتراپــک و کاغذهــای گالســه بــا نــرخ عــوارض 

پسماند ۰.۰۰۱

س
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عک محمدارفع

هــرروزکــهمیگــذردبــهاربعیــنحســین
بنعلی)ع(نزدیکمیشــویموزواروعاشــقان
آنحرممطهردلشانهوایبینالحرمینکرده
استبااینحالپسازاینکهباشرایطیخاص
بــهدلیلپاندمــیکرونامجوزحضورزوارایرانی
دراینمراســمصادرشــدازســویمتولیانامر
هنــوزصــدایواحــدیدراینخصــوصبهگوش
نمیرسدوزواردرانتشارسفرمعنویفرهنگی

اربعینچشمانتظارماندهاند.
در همین خصوص،رئیس ســازمان راهداری 
و حمل ونقل جاده ای به باشگاه خبرنگاران جوان 
گفتــه اســت: هــر ۴ مــرز ایران با کشــور عــراق از 
هر دو طرف بســته اســت و مردم به هیچ عنوان 
تــور  مــورد  در  مجــازی  کالهبرداری هــای  فریــب 

زمینی اربعین را نخورند.
از  اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  امانــی  داریــوش 
تمامــی زوار اربعیــن درخواســت می شــود کــه بــه 
اطالعیه هایــی کــه از طریــق ســتاد اربعیــن صــادر 
می شوند، توجه کنند، گفت: در حال حاضر هیچ 
مــرز زمینــی بــرای اربعیــن باز نیســت و تــا زمانی 
که در این خصوص مجوزی صادر نشــود ما هیچ 

اقدامی انجام نخواهیم داد.
او بــا بیــان اینکــه مــا هیــچ ثبــت نامــی برای 
تــور اربعیــن نداریم، افزود: آخریــن خبری که در 
خصــوص اربعیــن اعالم شــده آن اســت که ایران 
درخواســت داده کــه تعــداد مســافران اربعیــن از 
۳۰ هــزار نفــر بــه ۶۰ هــزار نفــر افزایــش یابد که 
هنوز دولت عراق موافقت رســمی خود را در این 

خصوص اعالم نکرده است.
تمامــی  جایــی  بــه  جــا  کــرد:  بیــان  امانــی 
مســافران تنهــا از طریق بخــش هوایی، آن هم با 
دســتور العمل و شــرایطی که ستاد اربعین اعالم 

می کند، خواهد بود.
معــاون وزیر راه و شهرســازی بــا بیان اینکه 
اگر گشایشــی در تعداد زائران و بحث بازگشــایی 
مرز هــا اعــالم شــود بــه ســرعت اقــدام و اطــالع 
رســانی ها انجــام خواهــد شــد، افــزود: در حــال 
حاضــر زائــران اربعیــن بــه هیــچ عنوان بــه مرز ها 
مراجعــه نکننــد، چــرا کــه تمــام مرز هــای زمینــی 
منتهی به کشور عراق هم از طرف ایران و هم از 

طرف عراق بسته است.
او تاکیــد کــرد: دولــت عــراق تاکنــون بــرای 
بازگشــایی مرز هــا موافقتــی اعــالم نکرده اســت؛ 
بنابرایــن بــه هیچ عنوان مــا  ثبت نامی در فضای 
مجــازی نداریــم و مــردم فریب تبلیغــات تور های 

اربعین در فضای مجازی را نخورند.
امانــی بــا بیــان اینکــه ثبــت نــام ایــن تور هــا 
بــه طــور قطــع کالهبــرداری اســت، افــزود: اگــر 
قــرار باشــد دولــت عــراق موافقتــی انجــام دهــد 
از طریــق  کنــد،  اعــالم  را  یــا شــرایط جدیــدی  و 
دســتگاه های نظارتــی و متولــی ســتاد اربعیــن به 

صورت رسمی اعالم می شود.

مدیــر عامل ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جــاده ای بیــان کــرد: مــردم بــه هیــچ عنــوان بــه 
چزابــه  و  خســروی  مهــران،  شــملچه،  مرز هــای 
مراجعــه نکننــد، چرا که تمامی این مرز ها بســته 
هســتند و مــردم و یــا زائــران در صــورت مراجعــه 
بازگردانده خواهند شد.سازمان راهداری و حمل 
و نقــل جــاده ای هیچ برنامــه برای اعزام زائران به 

صورت زمینی ندارد.
ســازمان  ســخنگوی  اوضاعــی،  چنیــن  در 
هواپیمایــی بــا تاکید بر اینکه هنــوز پیش فروش 
از ۲۸  اربعیــن آغــاز نشــده  اســت و  بلیت هــای 
شــهریورماه شــروع خواهد شــد، گفته اســت که 
تعهد ســازمان برای ۳۰ هزار نفر و ظرفیت اعالم 
شــده از کشور عراق است که اعالم کرده امسال 
بــرای ۳۰ هــزار نفر ویزا صادر می کند و ایرالین ها 
طبق قانون می توانند برای خارج از این ظرفیت و 
۳۰ هزار نفر بلیت با هر قیمت دیگری به فروش 

برسانند.
محمــد ذیبخــش که بــا ایلنــا گفت وگو کرده 
اســت دربــاره گــران فروشــی بلیــت  هواپیمــا بــه 
مقاصــد عــراق در ایــام اربعیــن و فــروش بلیــت 
طبــق  کــرد:  اظهــار  تومــان،  میلیــون   ۵ بــاالی 
بلیــت  فــروش  در  هواپیمایــی  ســازمان  قانــون، 
مســیرهای خارجــی دخــل و تصرفــی نــدارد اما در 
مــورد پروازهــای اربعیــن طبــق ســنوات گذشــته، 
قیمــت مصــوب برای این اعالم می شــود که جمع 
بندی و توافق ســازمان هواپیمایی و شــرکت های 
هواییمایــی ایــن بــوده کــه مشــتاقان زیــارت امام 
حســین با یک قیمت مناسبی بتوانند بلیت تهیه 

و به زیارت بروند.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن قیمــت اعــالم شــده 
را  ســود  حداقــل  هواپیمایــی  شــرکت های  بــرای 
داشته که البته گاهی اوقات، برخی از ایرالین ها 
ســودی هم نداشــتند، گفت: به هر حال سازمان 
هواپیمایــی پیگیــر ایــن موضــوع اســت کــه بلیــت 
و  مــردم  بــه دســت  قیمــت مصــوب  بــا  اربعیــن 
متقاضیــان برســد بــه طــوری کــه هــم ایرالین هــا 
متضرر نشوند و هم به نفع و صرفه مردم باشد.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایــی بــا تاکیــد بر 
اینکــه هنوز پیش فــروش بلیت های اربعین آغاز 
نشــده  اســت و از ۲۸ شــهریورماه شــروع خواهد 
شــد، ادامه داد: تعهد ســازمان برای ۳۰ هزار نفر 
و ظرفیــت اعــالم شــده از کشــور عــراق اســت که 
اعــالم کرده امســال بــرای ۳۰ هزار نفر ویزا صادر 
می کنــد و ایرالین هــا طبــق قانــون می توانند برای 
خــارج از ایــن ظرفیــت و ۳۰ هزار نفر بلیت با هر 

قیمت دیگری به فروش برسانند.
ذیبخــش افــزود: بایــد توجه داشــته باشــیم 
عــده ای ویــزای دائمــی یــا یــک ســاله و ۶ ماهــه را 
دارند که خارج ازاین ظرفیت اعالم شده هستند 

و مشمول بلیت با نرخ مصوب نمی شوند.
فقــط  رقــم مصــوب شــده  کــرد:  تاکیــد  وی 
مربوط به بازه زمانی ۲۸ شهریور تا ۱۰ مهر ۱۴۰۰ 

است که پروازهای اربعین انجام می شود.
ســخنگوی ســازمان هواپیمایی با بیان اینکه 
بــرای جابه جایــی ایــن ۳۰ هــزار نفــر زوار، ۴۰۰ 
ســورتی پــرواز در قالــب ۲۰۰ پــرواز رفــت و ۲۰۰ 
پرواز برگشــت انجام شود، گفت: هنوز مشخص 
کــدام  از  زائــر  هــزار  ایــن ۳۰  کــه  اســت  نشــده 
استان ها انتخاب می شوند و یا رویه انتخاب برای 

اعزام زوار چگونه خواهد بود که در این باره باید 
نهادهــای متولی تصمیم گیری کنند. همانطور که 
پیش از این اعالم شــده ، زوار اربعین حتما باید 

تست منفی کرونا داشته باشند.  
بــا ایــن حال براســاس آنچه تســنیم گزارش 
کــرده اســت محمدباقــر قالیباف، رئیــس مجلس 
در نشســت تعــدادی از جوانــان فعــال در حــوزه 
مفاهیم اندیشــه ای و گفتمانی اربعین و فعاالن 
خدمــت بــه زائران پیاده با بیــان اینکه باید تالش 
کنیــم تــا ضمــن رعایــت اصــول بهداشــتی مقابله 
بــا کرونا،ظرفیــت زائــران ایرانــی مشــتاق حضــور 
در راهپیمایــی اربعیــن افزایــش یابــد، گفت: این 
مســئله به نحوی مدیریت شــود که افراد مشتاق 
بتوانند تا حد امکان در این مراسم حضور یابند.÷
او با تاکید بر لزوم اجرای دقیق پروتکل های 
بهداشــتی بــه عنــوان یــک تکلیف که مــورد تاکید 
رهبر معظم انقالب نیز هست گفت: باید تالش 
کنیــم تــا ضمن رعایت اصول بهداشــتی مقابله با 
کرونــا، ظرفیــت زائــران ایرانــی مشــتاق حضور در 
راهپیمایی اربعین افزایش یابد و این مســئله به 
نحوی مدیریت شود که هم افراد مشتاق بتوانند 
تــا حــد امــکان در این مراســم حضــور یابند و هم 
دســتورالعمل های بهداشــتی بــه صــورت کامــل و 

دقیق اجرا شود.
رئیــس مجلــس تاکید کــرد: مجالس مربوط 
امــام حســین )ع( در طــول تاریــخ همیشــه  بــه 
توسط مردم برگزار و اداره شده است و لذا ستاد 
اربعین نیز نباید یک ستاد دولتی باشد بلکه باید 
آن را کامــال مردمــی کنیم تا مردم خود میدان دار 
اداره پیــاده روی اربعیــن باشــند و درایــن صــورت 

خــود مــردم مــی تواننــد در کوتــاه تریــن زمــان، 
مشکالت را رفع کنند.

در ایــن جلســه همچنین برخــی حاضران به 
بیــان نکاتــی بــرای برگــزاری راهپیمایــی اربعین با 
حفظ پروتکل های بهداشتی پرداختند و خواستار 
برداشــتن محدودیــت تعــداد زائرانــی کــه از ایران 

مایلند در این مراسم حضور یابند شدند.
البتــه روز جمعــه گذشــته وزیر امــور خارجه 
کشورمان اعالم کرد که رایزنی ها با مقامات عراق 
و تالش برای افزایش تعداد زوار اربعین حسینی 
)ع( برای اعزام زمینی  و هوایی به کربالی معلی، 
بــا رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی، همچنان 

ادامه دارد.
پیامــی  در  امیرعبداللهیــان  حســین 
ادامــه  خصــوص  در  توضیحاتــی  اینســتاگرامی 
افزایــش  بــرای  خارجــه  امــور  وزارت  تالش هــای 
حضــور تعــداد بیشــتری از زوار ایرانی در مراســم 

اربعین حسینی ارائه کرد.
او در ایــن پیــام اینســتاگرامی اعــالم کــرد: 
رایزنی هــا بــا مقامات عــراق و تالش برای افزایش 
اعــزام  بــرای  )ع(  حســینی  اربعیــن  زوار  تعــداد 
زمینی  و هوایی به کربالی معلی، با رعایت کامل 

پروتکل های بهداشتی، همچنان ادامه دارد.
امیرعبداللهیان افزود: البته هموطنان عزیز 
مــی داننــد کــه امســال بــه دلیــل محدودیت هــای 
جــدی کرونایــی و ضرورت حفظ ســالمت زوار، به 
هیــچ وجه امــکان پیاده روی میلیونــی اربعین به 
داخل عراق وجود نداشــته و حتی افزایش تعداد 
نیــز بــا محدودیــت قابل توجهی همراه اســت. به 

تالش و پیگیری های خود ادامه می دهیم.

دیــوانعدالــتاداریمصوبــهقیمتگذاری
دســتوریشــنوماســهراابطالواعالمکردکه
مالکتعیینقیمتعرضهوتقاضاخواهدبود.

بــه گــزارش مهــر، دیــوان عدالــت اداری در 
بخشــنامه ای قیمت گذاری دستوری شن و ماسه 

را ابطال کرد.
در رأی دیــوان عدالت اداری آمده اســت: بر 
اســاس تبصــره ۳ قانــون اصــالح قانــون تعزیرات 
حکومتــی مقــرر شــده اســت کــه: »بــرای وصــول 
بــه اهــداف مقــرر در ایــن قانــون دولــت می تواند 
در مــوارد لــزوم تصمیمــات مراجــع قیمــت گذاری 
و تعییــن شــبکه های توزیــع را هماهنگ و اصالح 
نمایــد. در همیــن راســتا، دســتور العمــل شــماره 
۱۵۱۷۸ ۶۰- ۱۳۹۷.۶.۱۰ وزیــر صنعــت، معــدن و 
تجــارت در خصــوص نحــوه تعییــن قیمــت کاالها 

»ج«  بنــد  مطابــق  و  شــده  ابــالغ  خدمــات  و 
دستورالعمل مذکور در رابطه با کاالها و خدماتی 
کــه کمیســیون بــا شــورا بــا دســتگاهی عهــده دار 
تعیین قیمت آن نیســت، مقرر شــده اســت که: 
»قیمت ســایر کاالها و خدمات با رعایت ضوابط 
قیمــت گذاری ســازمان حمایت مصــرف کنندگان 
و تولیــد کننــدگان )مصوب هیأت تعیین و تثبیت 
قیمت ها( و درصدهای سود عمده فروش، خرده 
فروشی، بخش و دستورالعمل های مربوطه راسا 
توســط واحدهــای دولتــی، خدماتــی و بازرگانــی 
مصــرف  حمایــت  ســازمان  و  می گیــرد  صــورت 
کنندگان و تولید کنندگان و ســازمانهای صنعت، 
معــدن و تجــارت اســتان ها موظفنــد همزمــان بــا 
رصــد و پایــش مســتمر بــازار در صــورت افزایــش 
غیــر متعــارف قیمتهــا بــا دریافت شــکایت مراتب 

را رســیدگی و اعمــال قانــون نماینــد.« بــر مبنــای 
نامه شــماره ۳۷۰۶۹۸۵۱۵۴۹ مورخ ۱۳۹۸٫۸٫۱۹ 
تولیــد  و  کننــدگان  مصــرف  حمایــت  ســازمان 
کنندگان، مصالح ســاختمانی نظیر شــن و ماســه 
گچ و آجر مشمول بند »ج« دستورالعمل شماره 
معــدن  صنعــت،  وزیــر   ۱۳۹۷٫۶٫۱۰  -۶۰  ۱۵۱۷۸
و تجــارت بــوده و نــرخ آنهــا تابع شــرایط عرضه و 

تقاضا اعالم شده است.
حقوقــی  موازیــن  مبنــای  بــر  بنابرایــن 
مذکــور، اوالً، شــن و ماســه از مصادیــق کاالهای 
غیرانحصــاری و قیمــت گــذاری آنهــا تابع شــرایط 
عرضه و تقاضا است. ثانیاً با توجه به حکم مقرر 
در ماده ۴ قانون معادن )اصالحی ۱۳۹۰٫۸٫۲۲( 
کــه بر اســاس آن، »امــور مربوط به مواد معدنی 
طبقات یک و دو به استثنای شن و ماه معمولی 

مقــررات  چارچــوب  در  معمولــی  رس  خــاک  و 
ایــن قانــون در حیطــه وظایــف وزارت معــادن و 
فلــزات اســت و بــا لحــاظ حکــم مقــرر در تبصــره 
۲ مــاده فــی ۲۱/۱۳۹۴( مبنــی بــر اینکــه »دولــت 
اجــازه قیمــت گذاری مــواد معدنــی غیرانحصاری 
کــه در بــازار رقابتــی تولیــد و عرضــه می شــود را 
نداشــته و مــالک تعییــن قیمــت عرضــه و تقاضــا 
خواهــد بــود و دولــت و وزارت صنعــت، معــدن 
و تجــارت حــق قیمــت گــذاری و اعــالم نــرخ در 
خصوص شن و ماسه را ندارند، ثالثاً حکم مقرر 
بنــد »ج« دســتورالعمل شــماره ۶۰,۱۵۱۷۸- در 
۱۳۹۷٫۶٫۱۰ در خصــوص قیمــت گــذاری کاالهــا 
و خدمــات تابــع نــرخ گــذاری حاصــل از شــرایط 
عرضــه و تقاضــاء متضمــن اعطای اختیــار تعیین 
قیمــت بــه ســازمان حمایــت از مصــرف کنندگان 

و  معــدن  وزارت صنعــت،  و  کننــدگان  تولیــد  و 
تجــارت نیســت و دســتگاه های مزبــور صرفاً باید 
به شــکایات مربوط بــه افزایش نامتعارف قیمتها 
رســیدگی و در خصــوص متخلفــان اعمــال قانون 
نماینــد. بنــا بــه مراتــب فــوق بخشــنامه شــماره 
۳۹۹,۳۸۹۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان کردســتان و بخشــنامه شــماره 
۳۹۹٫۱٫۱۳۵۱- ۱۳۹۹٫۲٫۸ اداره صنعــت، معــدن 
و تجــارت شهرســتان ســقز که متضمــن تعیین و 
اعالم نرخ برای شن و ماسه توسط دستگاه های 
زیــر مجموعــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت 
است، خالف قانون و خارج از حدود اختیار بوده 
و مســتند بــه بنــد ۱ | مــاده ۱۲ و مــاده ۸۸ قانون 
تشــکیالت و آئین دادرســی دیــوان عدالت اداری 

مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

بــاتوجــهبــهاینکــهبرخــیدادگاههــامردهــا
راملــزمبــهارائــهفاکتــورخریــدســکهمــیکنندتا
ســکهتقلبیبهعنوانمهریهدادهنشــود،اتحادیه
فاکتــور ارائــه صــدور بــه ملــزم را خــود مربوطــه
نمیدانــدوهمیــنموضــوعباعــثســردرگمیاین

دستهازافرادشدهاست.
در  ســکه  خریــد  بــرای  ایســنا،  گــزارش  بــه 
واحدهــای عرضه کننــده )اعــم از واحدهــای صنفــی 
مختص فروش ســکه و طالفروشــی ها( ارائه فاکتور 
ســکه  )پلمــب(  وکیــوم  و   نیســت  مرســوم  خریــد 
همراه با درج هولوگرام برای تضمین اصالت ســکه 
خریــداری شــده، کفایــت می کنــد؛ امــا بســیاری از 
مردم و خریداران سکه از بابت اصل یا تقلبی بودن 

سکه خود نگران هستند.
اصــل بــودن یــا نبــودن ســکه بــا توجــه بــه باال 
رفتــن قیمــت آن، برخــی خریــداران ســکه را بیشــتر 
هــم نگــران کــرده اســت. به طــور مثــال آقایانــی کــه 
ماهانــه بــرای پرداخت مهریه، مجبور به تهیه ســکه 

و ارائــه آن )از طریــق اجــرای احــکام دادگســتری( 
هستند. در این موارد باتوجه به اینکه دادگاه، مرد 
را موظف به ارائه رســید تحویل ســکه می کند و در 
صورتی که ســکه تقلبی باشــد، فرد بایستی سکه را 
پــس گرفتــه و اصــل آن را تحویــل دهد، بســیاری از 
آقایان به سبب هزینه ای که در خرید سکه متحمل 
می شــوند، نگران تقلبی بودن ســکه خریداری شده 

هستند.
اخیــرا نیــز در مــوردی مشــابه، فــردی ســکه ای 
از  تومــان  هــزار   ۵۰۰ و  میلیــون   ۱۲ قیمــت  بــه  را 
اجــرای  در  ســپس  و  کــرده  خریــداری  طالفروشــی 
احــکام دادگســتری، ضمــن ارائــه کپی پشــت و روی 
پلمب ســکه ارائه شــده، ملزم به ارائه تعهدنامه ای 
با امضا و اثرانگشت می شود تا چنانچه سکه اصل 
نباشــد، ســکه دیگــری را ارائه دهد. ولــی وقتی این 
فــرد، مجــددا بــه طالفروشــی مراجعــه و برای ســکه 
خریــداری شــده، تقاضــای فاکتــور خریــد مــی کنــد، 
صاحــب طالفروشــی بــا بیــان اینکــه »ســکه وکیــوم 

است« از ارایه فاکتور آن خودداری کرده است. وی 
در پاســخ به خریدار که پرســیده باتوجه به تعهدی 
که دادگاه گرفته، چنانچه  ســکه  تقلبی باشــد، چه 
باید کرد؟ گفته »به ما ارتباطی ندارد؛ سکه فاکتور 

فروش ندارد”«
ســوی  از  بارهــا  کــه  اســت  موضوعــی  ایــن 
اتحادیه هــای طــال و جواهر تهران و ســایر اســتان ها 
هشــدار داده شــده است که مشتریان تا حد امکان 
ســکه را از واحدهــای فروش ســکه خریــداری کنند، 
بــه وکیــوم و نشــان هولوگــرام درج شــده روی آن 
و همچنیــن بــه پروانــه کســب واحــد عرضه کننــده 
ســکه دقــت کننــد و اینکــه اگر ســکه را از واحدهای 
طالفروشــی )عرضه کننده مصنوعات طال( خریداری 
می کننــد، آن واحــد حتما مجاز به فروش ســکه هم 

باشد.
و  طــال  اتحادیــه  بــه  مراجعــه  در  فــرد  ایــن 
جواهــر اســتان خــود )همــدان( موضــوع را عنــوان و 
درخواســت رســیدگی کــرده کــه در نهایــت اتحادیــه 

نیــز بــه وی اعــالم کــرده با توجــه به اینکه ســکه در 
قالــب مصنوعــات طال نیســت و همچنین به ســبب 
اینکه ســکه ها از بانک مرکزی تهیه می شود و بانک 
مرکــزی هــم فاکتوری بــرای فروش ســکه نمی دهد، 
واحدهــا هــم از ارائــه فاکتــور بــرای ســکه معذورند. 
برایــن اســاس در مــواردی کــه ســکه از واحدهــای 
غیرمجــاز و بــه ویــژه از واحدهــای فــروش اینترنتــی 
تهیــه می شــود، احتمال کالهبــرداری  و تقلبی بودن 

آن باال می رود. 
در نهایت باتوجه به اینکه پیگیری های این فرد 
به جایی نرسید، به معاونت پیشگیری از وقوع جرم 
قوه قضائیه مراجعه کرده و اقدام به ارائه نامه ای با 
طرح موضوع کرده و از این ســازمان پاســخ شــنیده 
کــه قــرار اســت نامــه ای از ســوی ایــن معاونــت بــه 
اتحادیه طال و جواهر ارســال و درخواســت شــود که 
از این پس برای خرید سکه هم فاکتور صادر شود.
البتــه بــه گفتــه وی تاکنــون خبــری نشــده و 
مشــخص نیســت که اتحادیه با الزام صدور فاکتور 

بابت خرید سکه موافقت خواهد کرد یا خیر.

اتحادیه:فاکتورنمیدهیم
و  اتحادیــه طــال  از  ایــن موضــوع  پیگیــری  در 
جواهــر تهــران، ابراهیــم محمدولــی رئیــس اتحادیه  
صنف فروشــندگان و ســازندگان طال، جواهر، نقره 
و سکه تهران، به ایسنا گفت: با وجود هشدارهای 
متعــدد اتحادیــه طــال و جواهــر و فعاالن ایــن بازار، 
همچنان شاهد خرید و فروش آنالین طال و به ویژه 
ســکه بــه صــورت اینترنتــی یــا از دست فروشــان و 
دالالن هســتیم که بی شــک تنها متضرر این اقدام، 
مشــتریان هســتند؛ چراکه قابل پیگیری و رسیدگی 

از سوی اتحادیه نیست.
وی افــزود: با شــیوع ویــروس کرونا و تعطیلی 
واحدهای صنفی طی ماه های اخیر، فرصت مناسبی 
ایــن شــرایط فراهــم  بــرای جــوالن ســودجویان در 
شــد کــه از جملــه ایــن مــوارد، فــروش آنالین ســکه 
یا فروش ســکه توســط واحدهایی اســت که پروانه 

فروش ندارند. باتوجه به اینکه سکه و طال گران بها 
هســتند، ضــروری اســت کــه مــردم دقــت بیشــتری 
داشــته و خرید خود را از فروشــندگان دارای مجوز 
و پروانــه کســب کاالی مربوطــه انجام دهند؛ طال را 
از سکه فروشان خرید نکنند و برعکس برای خرید 
ســکه، از طال فروشــان خرید نکنند و مراقب باشند 

که سکه حتما دارای هولوگرام اتحادیه باشد.
رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران تصریــح 
کرد: تاکنون برای ۲۹۰۰ واحد طال فروشی در شهر 
تهران پروانه کار صادر شده و ۱۵۰۰ پرونده نیز در 
مرحله رسیدگی قرار دارد، اما تاکنون هیچ مجوزی 
بــرای معامــالت طــال در فضــای مجــازی از طرف این 
اتحادیه صادر نشــده اســت. همچنین از ســوی این 
اتحادیــه حــدود ۵۰ نفــر بــه عنــوان بازرس بــا کارت 
شناســایی معتبر در ســطح تهران مســتقر هســتند 
و از مــردم هم درخواســت می کنیــم در صورت تهیه 
ســکه و نداشــتن هولوگــرام و مشــاهده هــر گونــه 

تخلف، به اتحادیه های استان ها مراجعه کنند.

خودداریفروشندگانسکهازارائهفاکتور

دیوانعدالتاداریقیمتگذاریدستوریشنوماسهراابطالکرد

مسافراناربعینسرگردانمیانتصمیماتجزیرهای
در حالی که سازمان راهداری اعالم کرده ۴ مرز زمینی ایران به عراق بسته و برگزاری تور زمینی اربعین غیرقانونی است و سازمان هواپیمایی 

می گوید نرخ مصوب بلیت اربعین شامل ظرفیت خارج از ۳۰ هزار نفری زائران نمی شود، وزارت خارجه و مجلس قول داده اند که ظرفیت 
زائران ایرانی اربعین افزایش می یابد
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سهم ۸۰ درصدی بخش 
صنعت و معدن در جذب 

سرمایه گذاری خارجی
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن 
تجــارت در گزارشــی حجــم ســرمایه گذاری خارجــی  و 
بخــش صنعــت، معــدن و تجــارت در پنــج ماه نخســت 
امســال را ۳۸۸میلیــون دالر معــادل ۸۰درصــد میــزان 

سرمایه گذاری خارجی در کشور اعالم کرد.
تجــارت،  و  معــدن  صنعــت،  وزارت  گــزارش  بــه 
معاونــت طــرح و برنامــه ایــن وزارتخانــه از تصویــب ۶۸ 
مــورد ســرمایه گذاری خارجی بــا ارزش ۴۸۵میلیون دالر 

در کل کشور در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
میــزان  ایــن  از  مربوطــه،  گــزارش  اســاس  بــر 
بــا  تجــارت  و  معــدن  صنعــت،  بخــش  ســرمایه گذاری، 
۴۹مــورد و حجــم ســرمایه گذاری ۳۸۸ میلیــون دالر، به 
ترتیــب ســهم ۷۲ و ۸۰ درصــدی را بــه خــود اختصــاص 
داده اســت. همچنیــن در ایــن بــازه زمانــی، ســهم حجم 
سرمایه گذاری بخش صنعت ۹۷.۹درصد، بخش معدن 

۲.۱درصد و سهم بخش تجارت صفر بوده است.
ایــن در حالی اســت کــه از ۴۹مورد ســرمایه گذاری 
خارجــی مصــوب در این بخش، ۱۹شــرکت بــا ۱۰۰درصد 
ســهامدار خارجــی، ۲۱شــرکت بــه  صــورت مشــارکتی بــا 
شــرکای داخلــی )J.V( و ۹مــورد بــه صــورت مشــارکت 

مدنی، بیع متقابل و BOT هستند.
حجــم  بیشــترین  گــزارش،  ایــن  دیگــر  بخــش  در 
ســرمایه گذاری خارجــی در دوره مــورد بررســی را مربوط 
به گروه های ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی، 
ســاخت مــواد و محصــوالت شــیمیایی، ســاخت فلــزات 
اساســی، ســاخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه 
)بــه اســتثنای مبلمــان( عنــوان و پنج کشــور نخســت از 
لحــاظ ارزش ســرمایه گذاری خارجــی مصــوب را امارات، 
ترکیــه، افغانســتان، هنگ کنــگ و آلمــان معرفــی کــرده 
مصــوب  ســرمایه گذاری های  تعــداد  بیشــترین  اســت. 
مربوط به کشور افغانستان با ۲۲مورد بوده و کشورهای 
ترکیــه، چیــن، امارات و آلمان به ترتیب رتبه های دوم تا 

پنجم را به خود اختصاص داده اند.
معاونــت طــرح و برنامــه وزارت صنعــت در بخــش 
دیگــر ایــن گــزارش، اســتان های کرمان، مرکــزی، تهران، 
آذربایجان شــرقی و البرز را به عنوان رتبه های نخســت 
از لحــاظ حجــم ســرمایه گذاری  )بــه ترتیــب(  تــا پنجــم 

خارجی مصوب معرفی کرده است.

تشکیل تنظیم بازار 
 محصوالت کشاورزی

 در وزارت جهاد
به گفته وزیر جهاد کشــاورزی، ســتاد تنظیم بازار 
محصوالت کشــاورزی با تصویب مجلس قرار است که 
در وزارت جهاد شکل گیرد تا دوگانگی وزارت صمت و 

جهاد کشاورزی از بین برود.
به گزارش صدا و ســیما، ســیدجواد ســاداتی نژاد در 
همایــش آغــاز ســال زراعــی جدید افــزود: به ایــن ترتیب 
پاســخگوی قطعــی در حــوزه غذا، وزارت جهاد کشــاورزی 
باشــد و وظیفــه ایــن وزارتخانــه از تولیــد تــا بــازار و حتــی 
نظارت به بازار است. ساداتی نژاد گفت: در همین راستا 
شورای قیمت گذاری باید در راستای حمایت از کشاورزی 
فعالیت کند و مسئوالن استان ها باید پاسخگوی هرگونه 

مشکل درباره محصوالت کشاورزی باشند.
او افزود: همچنین شــورای پشــتیبانی و رفع موانع 
تولیــد در همــه اســتان ها تشــکیل می شــود تــا بتوانیــم 

مسائل تولید را در کانون تولید حل کنیم.
وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی از مهم ترین 
مشــکالتی که در حوزه کشــاورزی وجود دارد اختصاص 
صنعــت بــه اراضــی کشــاورزی اســت. بایــد در راســتای 
هویت بخشی به کشاورزان این موضوع هرچه سریع تر 
انجام شود چرا که کشاورز با تولیدکننده صنفی تفاوتی 
نــدارد و بایــد شــان و جایگاه کشــاورزان حفظ شــود.  او 
گفــت: بخشــی از ایــن کار از طریــق مالکیــت باید حل و 
براســاس برنامه ریزی های انجام شــده این مشــکل باید 

در یک دوره چهار ساله به طور کامل برطرف شود.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفــت: توســعه کشــاورزی 
قــراردادی بــه منظــور اجرایــی شــدن الگــوی کشــت در 
کشــور از اصولــی اســت کــه در دســتور کار وزارت جهاد 
کشــاورزی قرار دارد. ســاداتی نژاد اظهار کرد: کشــاورزی 
را بایــد بــه عنــوان یــک بنــگاه تولیــدی دیــد و نبایــد نگاه 
راســتا کشــاورزی  آن داشــت در همیــن  بــه  دســتوری 
باید برای کشــاورزان ســودده باشد. ســاداتی نژاد گفت: 
برای اجرای الگوی کشــت هم باید به ســمت کشــاورزی 
قــراردادی برویــم. اکنــون یک درصد تولیدات کشــاورزی 
در ایران به شکل قراردادی است در حالیکه این رقم به 

طور متوسط در دنیا ۴۰ درصد است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی گفت: کشــاورزی قــراردادی 
هزینه هــای تولیــدی را کاهــش می دهــد و کشــاورزان را 
ترغیب به تولید می کند و نیاز مالی کشاورزان را تامین 
می کنــد. از ایــن بــه بعــد یکــی از شــاخص های ارزیابــی 
عملکــردی، کشــاورزی قــراردادی و اجــرای الگوی کشــت 
اســت. او افزود: به دلیل اجرایی نشــدن الگوی کشــت، 
ضایعــات کشــاورزی در ســال معــادل ۴۰ هــزار میلیــارد 
تومــان اســت کــه ایــن ضایعــات موجــب هدررفــت ۱۳ 
میلیــارد متــر مکعــب آب می شــود. ســاداتی نژاد تصریح 
کرد: نقش تشــکل ها هم در اجرای الگوی کشــت بسیار 
مهــم اســت و بایــد ایفــای نقــش آن هــا گســترش یابد و 
در حــوزه مدیریــت از کشــاورزان کمــک بگیریــم چــرا که 
خصوصی تریــن بخــش اقتصــادی در ایــران، کشــاورزی 
اســت. او ادامــه داد: مراکــز خدمات کشــاورزی اکنون از 
اهداف خود دور شده اند. باید مراکز خدمات کشاورزی 
را بــه کانون هــای بهــره وری تبدیــل کــرد تــا از کاهــش 

بهره وری و هدررفت آب و خاک جلوگیری شود.
داده  و  اطالعــات  گفــت:  کشــاورزی  جهــاد  وزیــر 
مناســب در زمینه کشــاورزی در کشــورمان دچار ضعف 
است این مشکل تا سال ۱۴۰۱ باید به طور کامل برطرف 
شــود تــا اطالعــات دقیــق بــرای اتخــاذ تصمیم گیری های 

مناسب داشته باشیم.

خبـــــــــــــــــر

وزارت کشاورزی رفع 
 ممنوعیت واردات برنج

در مهر را نپذیرفت
دبیــر انجمن واردکنندگان برنج می گوید، به وزیر 
واردات در مهربــه  پیشــنهاد دادیــم ممنوعیــت  جهــاد 
اتمــام برســد تــا هــم قیمت هــا تعدیــل و هــم برنج های 
مانــده در بندرهــا ترخیص شــود اما وزیر این پیشــنهاد 

را نپذیرفت.
مســیح کشــاورز در گفت وگــو بــا خبرگــزاری مهر، 
بــا واکنــش بــه توزیــع صدهــزار تــن برنــج دولتــی برای 
تنظیــم بــازار ایــن کاال گفــت: واردات برنــج منجــر بــه 
کاهــش قیمــت برنــج ایرانــی نمی شــود به دلیــل اینکه 
و  دارد  را  خــود  خــاص  مصرف کننــده  ایرانــی  برنــج 
مشــخص  نیــز  وارداتــی  برنج هــای  مصرف کننــدگان 
هســتند. تنهــا ارتباطــی کــه میــان ایــن دو وجــود دارد 
آن اســت کــه واردات برنــج به کشــور جــو روانی ایجاد 
می کنــد کــه از افزایــش غیرمنطقــی و بیــش از انــدازه 

قیمــت برنج ایرانــی جلوگیری می کند.
او بــا اشــاره بــه اینکه قیمت برنــج خارجی و برنج 
پرمحصــول ایرانــی بیــن ۵ تــا ۶هــزار تومــان اختــالف 
دارد، گفــت: مــا همــواره تــالش می کنیــم ایــن اختالف 
برنج هــای  بــازار  صــورت  ایــن  در  و  نشــود  معنــادار 
پرمحصــول ایرانــی رونق پیــدا می کند به این ترتیب که 
مصرف کننــده هنــگام خرید با خــود می گوید ۵،۶ هزار 
تومــان بیشــتر هزینــه می کنــم و به جــای برنج خارجی 

برنج ایرانی می خرم.

 کاهش ۵٠ درصدی واردات برنج

در سال جاری
کشــاورز در بخش دیگری از ســخنان خود با بیان 
اینکه امسال تا ۳۱ تیر ۱۴۰۰ حدود ۲۰۰ تا ۲۵۰هزار تن 
برنج وارد کردیم گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه 
ســال قبل بیشتر از ۵۰درصد کاهش یافته است ضمن 
اینکه ما در سال ۹۹ نیز نسبت به سال ۹۸، ۵۰درصد 
کاهــش واردات را شــاهد بودیــم بنابراین وضــع واردات 

برنج به صورتی نبوده که تولید داخل را تهدید کند.
او بــا اشــاره به اینکــه دوره ممنوعیت واردات برنج 
هــر ســال از اول مــرداد آغــاز می شــود و به مــدت ۴ ماه 
ادامــه دارد، اضافــه کــرد: همزمــان بــا فصــل ممنوعیــت 
واردات برنــج به کشــور برداشــت برنج خارجــی نیز آغاز 
می شــود کــه اگــر مــا در آن زمــان بتوانیــم واردات انجام 
دهیــم بــا قیمــت پایین تری ایــن کار صــورت می گیرد که 
هم به نفع واردکننده، مصرف کننده و هم کشور است.
دبیر انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه امسال 
بــه ســتاد تنظیــم بــازار کــه آن زمــان در حیطــه اختیارات 
وزارت صمــت بــود پیشــنهاد دادیــم بــا توجــه بــه کاهــش 
واردات و وضع بازار برنج و همچنین رشد مناسب قیمت 
برنــج داخلــی ممنوعیــت واردات برنج در فصل برداشــت 
محصول داخلی امسال اعمال نشود و وزارت صمت این 
اســتدالل ها را قبــول و بــا پیشــنهاد مــا موافقــت کــرد اما 
زمانــی کــه مســاله بــرای اجــرا بــه وزارت جهاد کشــاورزی 

ارجاع داده شد، وزارت جهاد از آن تمکین نکرد.

رسوب ٧٠ هزار تن برنج در بندرها 
کشــاورز ادامــه داد: در ایــن راســتا حــدود ۷۰هــزار 
تــن برنــج بعد از تاریخ ۳۱ تیر وارد بندرها شــده بود که 
بــه دلیــل آغــاز دوره ممنوعیــت واردات امــکان ترخیــص 
نداشــت و مســئوالن وزارت جهــاد کشــاورزی مصوبــه ای 
را بــدون حضــور مــا و ســایر واردکننــدگان بــه تصویــب 
رســانده بودند که دوره ممنوعیت واردات برنج یک ماه 

به تعویق بیفتد و ۳۱ مرداد آغاز شود.

احتمال تخلف در بازار و فروش 
برنج های دولتی با نرخ آزاد

او بــا اشــاره بــه اینکــه قیمــت تمام شــده برنج های 
بخــش  کــه  برنج هایــی  بــا  دولتــی  بازرگانــی  شــرکت 
خصوصــی وارد می کنــد در ســطح عمــده حداقــل ۵هزار 
تومان و در ســطح خرده فروشــی بین ۷ تا ۱۰هزار تومان 
اختالف قیمت دارد و ارزان تر اســت، گفت: این برنج ها 
وقتی وارد بازار می شود سریع جذب می شود و احتمال 
اینکــه در ایــن میــان تخلــف صورت بگیــرد و این برنج ها 
ســر از بازار آزاد درآورد و به دســت مصرف کننده نهایی 
نرســد بســیار زیــاد اســت. ایــن فعــال بخــش خصوصی 
اضافه کرد: عالوه بر این برنج های مذکور حدود ۱۵هزار 
تومــان بــا ارقــام پرمحصــول ایرانی فاصلــه دارد و همین 
امــر باعــث می شــود بــازار پرمحصــول برنج هــای ایرانــی 

دوباره دچار رکود شود.

اخبـــــــــــــــــار

ســخنگوی کمیســیون صنایــع مجلس با 
اعــالم اینکــه عرضــه و تقاضا در بــازار خودرو 
صــورت  در  کــرد  عنــوان  نیســت،  متناســب 
خــودرو  بــازار  ســاماندهی  طــرح  تصویــب 
مدیریــت تقاضــا و عرضــه در بــازار انجــام و 
واردات خودرو نیز منطقی شــده و فضا برای 

رقابت در بازار خودرو فراهم خواهد شد.
بــا  گفت وگــو  در  فیــروزی  حجــت هللا 
خبرگــزاری تســنیم، دربــاره طــرح ســاماندهی 
بــازار خــودرو کــه قــرار اســت امــروز در صحن 
علنــی مجلــس مــورد بررســی و تصویــب قــرار 
گیــرد، گفــت: در دوره گذشــته مجلــس طــرح 
ساماندهی بازار خودرو مطرح شد اما شورای 
نگهبــان بــه مــاده ۴ آن ایراداتــی را وارد و این 
مــاده را مغایــر با اقتصاد مقاومتی و اصل ۱۱۰ 
قانــون اساســی دانســت بــه همیــن دلیل این 
ماده به کمیســیون برگشــت پیدا کرد تا مورد 

اصالح قرار گیرد.
او اضافــه کــرد: در ایــن دوره از مجلــس 
شــورای اســالمی، کمیســیون صنایــع مــاده ۴ 
را مــورد اصــالح قــرار داده اســت و امیدواریــم 
در جلســه امــروز صحــن علنــی مجلــس ایــن 

موضوع به تصویب نمایندگان برسد.
مجلــس  صنایــع  کمیســیون  ســخنگوی 
طــرح   ۴ مــاده  اصالحــی  جزئیــات  دربــاره 
ســاماندهی بــازار خودرو گفــت: ماده ۴ دارای 
۴ تبصــره اســت بــه نحــوی کــه براســاس آن 
هــر شــخص حقیقــی یــا حقوقــی می توانــد به 
ازای صــادرات خــودرو یــا قطعــات خــودرو یــا 
ســایر کاالها و خدمات مرتبط با انواع صنایع 

نیرومحرکه و یا از طریق واردات بدون انتقال 
ارز نســبت بــه واردات خــودرو تمام برقــی یــا 
خــودرو  واردات  یــا  و  )هیبریــدی(  دونیرویــی 
بنزینــی یــا گازســوز بــا برچســب انــرژی ب و 
باالتر و یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره و یا 
باالتــر برحســب گواهی های اســتاندارد معتبر 

معادل ارزش صادراتی خود اقدام کنند.
فیــروزی افــزود: در تبصــره یک این ماده 
آمــده اســت نبایــد هیــچ تعهــد ارزی جدیــدی 
ســقف  همچنیــن  شــود  ایجــاد  دولــت  بــرای 

تعــداد خودروهــای مجــاز وارداتــی، هر شــش 
ماه یک بار از ســوی شــورای رقابت و براساس 
میــزان کمبود عرضه نســبت بــه تقاضای موثر 
خودروی ســواری در یک ســال گذشته تعیین 

می شود.
او ادامه داد: در تبصره ســه آمده اســت 
ارائــه  یــا  نمایندگــی  داشــتن  کــردن  منحصــر 
خدمات پس از فروش، صرفا از خودروسازان 
خارجی ممنوع اســت، ســایر مقررات مربوطه 
می شــود  تامیــن  صنعــت  وزارت  ســوی  از 

همچنیــن واردات مجــدد اقــالم ممنــوع و در 
حکم کاالی قاچاق است.

ســخنگوی کمیســیون صنایع مجلس در 
ادامــه صحبت های خود بــا اعالم اینکه اکنون 
متناســب  خــودرو  بــازار  در  تقاضــا  و  عرضــه 
نیســت، تصریــح کرد: در صــورت تصویب این 
طــرح، مدیریــت تقاضا و عرضه در بازار انجام 
خواهــد شــد عــالوه برایــن واردات خــودرو نیز 
منطقــی شــده و فضــا بــرای رقابــت در بــازار 

خودرو فراهم خواهد شد.

نایب رئیــس کانون سراســری مرغداران 
گوشتی با اشاره به سه تصمیم جدید دولت 
بــرای کاهش قیمــت جوجه یک روزه می گوید 
عجوالنــه  و  غیرکارشناســی  تصمیمــات  ایــن 

است.
بــا  گفت وگــو  در  اســدهللا نژاد  حبیــب 
خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه قیمت جوجه 
یــک روزه تغییــر محسوســی نداشــته و حــول 
و حــوش ۱٠ تــا ۱۱هــزار تومــان اســت، گفــت: 
اخیــراً وزارت جهــاد کشــاورزی مــواردی را بنــا 
به درخواســت اتحادیه و تعدادی از مرغداران 
تصویــب  بــه  جوجــه  قیمــت  کاهــش  بــرای 

رســانده و ابالغ کرده اســت که مورد اعتراض 
تولیدکننــدگان قــرار گرفتــه و امیدواریم که با 
توجــه به اثــرات نامطلوب آن بر تولید هر چه 

سریع تر اصالح شود.
او اضافــه کــرد: در مصوبه جدید، فاصله 
دوره هــای جوجه ریــزی در واحدهای مرغداری 
از ۷۵ روز بــه ٩٠ روز افزایــش یافتــه اســت 
بایــد  گوشــتی  مــرغ  واحدهــای  همچنیــن 
٢٠درصــد کمتــر از تــوان و پروانــه ای که دارند 

جوجه ریزی انجام دهند.
اســدهللا نژاد ادامــه داد: همچنین پیش 
از ایــن زنجیره هــای تولیــدی می توانســتند ٣٠ 

درصــد بیشــتر از ظرفیــت خــود جوجه ریــزی 
کننــد امــا هم اکنــون این کار نیز ممنوع شــده 

و نمی توانند چنین اقدامی را انجام دهند.
غیرکارشناســی  را  تصمیمــات  ایــن  او 
دانســت و عنــوان کــرد: شــاید در کوتاه مــدت 
دولــت بتوانــد بــا ایــن شــیوه قیمــت جوجه را 
کنترل کند اما کاهش تولید در واحد ســطح، 
کاهــش نیافتن هزینه های تولید متناســب با 
کاهش جوجه ریزی و نیز خالی ماندن ســالن 
پــرورش بــه دلیــل افزایــش طــول دوره تولیــد 
منجــر بــه افزایــش هزینه های ســربار خواهد 

شد.

راهــکار  خصوصــی  بخــش  فعــال  ایــن 
کنتــرل قیمــت جوجه را افزایش میــزان تولید 
بــا واردات تخــم مرغ نطفه دار بــه قید فوریت 
و بــه تعــداد مورد نیاز، اخذ تعهد از واحدهای 
مــرغ مادر برای تحویل جوجه درون شــبکه با 
حواله جهاد یا تشــکل ها و یا عرضه مســتقیم 
آن در ســامانه بــازارگاه در قبــال تأمیــن نهاده 
بــه نــرخ مصــوب عنــوان کــرد و گفــت: اجــرای 
یکــی از دو فراینــد اخیــر بــرای کنتــرل قیمــت 
جوجــه از ســوی دولــت کار چنــدان ســخت و 
پیچیــده ای نیســت و اگــر اراده کافــی وجــود 

داشته باشد به آسانی قابل اجرا است.

عنــوان  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
تعاونــی  اطالع رســانی  از  پــس  کــه  می کنــد 
باغداران، اســتانداری مازندران و کشــاورزان 
چیــدن نارنگــی ســبز را تــا اول مهــر متوقــف 
وارد  مــردم  ســالمت  بــه  آســیبی  تــا  کردنــد 
نشــود. همچنین امســال به هیچ وجه اجازه 

رنگ آوری به پرتقال داده نمی شود.
مصطفــی دارایی نژاد در گفت وگو با ایلنا 
در مــورد وضــع عرضــه و تقاضــای میــوه اظهار 
کــرد: روزانــه تقریبــا ۱۵ تا ۲۰ هــزار تن میوه، 
ســبزیجات و صیفی جــات وارد میــدان تره بــار 
مرکزی می شــود. براســاس آخرین آمار میزان 
تولیــد امســال مرکبــات کشــور اعــم از پرتقال 
و نارنگــی فقــط در اســتان مازنــدران در حدود 

۲میلیون و ۵۰۰هزار تن خواهد بود.
او ادامــه داد: البتــه میــزان تولید پرتقال 

امســال کشــور نســبت به سال گذشــته ۲۰ تا 
۳۰درصد کاهش دارد که افزایش ۳۰درصدی 
تولیــد نارنگــی می توانــد آن را جبــران کند، در 
واقع همپوشــانی هم خواهند بود و از همین 
روی مشــکلی در مصــرف داخلــی و صــادرات 

نخواهیم داشت.
مــورد  در  بارفروشــان  اتحادیــه  رئیــس 
کــرد:  اظهــار  نارنگــی  رنــگ آوری  بــه  اقــدام 
متاســفانه اخیــرا تعدادی دالالن بــا گاز اتیلن 
اقــدام بــه رنــگ آوری نارنگــی می کننــد کــه بــه 
ســالمت جامعه آسیب می رسانند. باید توجه 
داشــت کــه براســاس قاعــده، زمان برداشــت 
نارنگــی از اول مهــر اســت تا هم قنــد آن بین 
۷.۵ تا ۸ برسد و هم شیرین و زردرنگ شود 
اما این دالالن بدون توجه به این موضوع، از 

اوایل ماه جاری شروع به چیدن کردند.

او ادامــه داد: البته پس از اطالع رســانی 
مــا تعاونــی باغــداران، اســتانداری مازندران و 
کشــاورزان بــه توصیــه اتحادیــه لبیــک گفتنــد 
و چیــدن ســبز نارنگــی را تــا اول مهــر متوقــف 
کردند تا آسیبی به سالمت مردم وارد نشود. 
همچنیــن اطالع رســانی شــد کــه امســال بــه 
هیچ وجــه اجــازه رنگ آوری پرتقال را نخواهیم 
داد، بنابرایــن کشــاورزان نبایــد زودتــر از ۱۰ 

آبان شروع به چیدن پرتقال کنند.
دارایی نژاد در مورد برداشــت ســیب هم 
اظهــار کــرد: براســاس برآوردها کل برداشــت 
ســیب کشــور اعم از دماوند، سلماس، نقده، 
میانه، مراغه، اشــنویه، سمیرم،...در حدود ۵ 
میلیــون تــن خواهــد بود که در ایــن مورد هم 
مشــکلی نداریــم. رئیــس اتحادیه بارفروشــان 
خاطرنشــان کــرد: تولیــد لیموشــیرین جهــرم 

و رودان کشــور نســبت بــه ســال گذشــته ۲۰ 
درصــد کاهــش دارد. رنــگ آوری لیموشــیرین 
بــازار  چــون  انجــام می شــود  نــدرت  بــه  هــم 

واکنش منفی نشان می دهد.
او در مــورد آخریــن وضع عرضه هویج نیز 
اظهار کرد: خوشبختانه وضع تولید هویج خوب 
اســت و بــه زودی تولید ازنــا، الیگودرز، بناب و 
اقلید فارس وارد بازار خواهد شد و اکنون نرخ 
هر کیلو هویج در میدان تره بار ۱۰ تا ۱۲ است. 
بــا ایــن شــرایط تولیــد از یــک مــاه دیگــر، وضــع 
بــه گونه ای اســت که ســر نخریــدن هویج دعوا 
می شــود. دارایی نــژاد در مــورد افزایــش قیمــت 
میــوه هــم گفــت: قیمت میوه نســبت به ســال 
گذشــته ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش داشــته است 
کــه دلیــل آن چندین برابر شــدن هزینه حمل، 

کارگر، سردخانه، جعبه،... است.

دیــوان عدالت اداری با رد شــکایت گمرک، 
تاکیــد کرد کــه تبادل اطالعات با بازرگانان صرفاً 
از طریــق ســامانه جامــع تجــارت قانونــی اســت؛ 
بــه ایــن ترتیب، قانون پس از ۵ســال اســتنکاف 

گمرک باید به اجرا دربیاید.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر، ســال گذشــته 
پــس از اینکــه رئیس جمهــوری وقــت شــخصاً بــه 
موضــوع اختــالف گمــرک بــا وزارت صمت بر ســر 
اتصــال ســامانه گمرکی به ســامانه جامع تجارت 
ورود کــرد و در جلســه ســتاد اقتصــادی دولــت 
تصمیم گیــری و مصوبــه آن را بــرای اجــرا ابــالغ 
کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه 
مصوبه ســتاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت 

اداری شکایت کرد.
حــاال دیــوان عدالــت اداری در رأی نهایــی 
کــه  اســت  کــرده  رد  را  مذکــور  شــکایت  خــود، 
ایــن اســت مصوبــه ســتاد اقتصــادی  معنایــش 
بــا  گمــرک  اطالعــات  تبــادل  زمینــه  در  دولــت 
بازرگانــان از طریق ســامانه جامع تجارت، جاری 
است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند. 
معاونــت حقوقی ریاســت جمهوری به تازگی رأی 
نهایــی دیــوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، 
صمــت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی 

ریاســت جمهوری و ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز ابالغ کرده است و با این ابالغ، همه نگاه ها 
بــه دولــت جدید اســت تا اظهــار بازرگانــان طبق 
تکالیــف قانونی به ســامانه جامع تجارت منتقل 

شود.

قانونی که ۵ سال به دلیل 
مقاومت گمرک روی زمین ماند

در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز بــه 
منظــور پیشــگیری از قاچــاق، ســامانه نرم افــزاری 
جامــع یکپارچه ســازی و نظارت بــر فرایند تجارت 
پیش بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران 
موســوم شــده اســت. یکــی از تکالیــف مهمــی که 
در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز و آیین نامه 
یکپارچگــی  موجــب  و  شــده  بیــان  آن  اجرایــی 
اطالعــات و جلوگیــری از اظهــارات خــالف واقــع 
و ارائــه اطالعــات و اســناد مجعــول و غیرواقعــی 
از ســوی تجــار در فراینــد تجارت می شــود، تبادل 
اطالعات تمامی دســتگاه ها با بازرگانان از طریق 
سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری 
کشــور اســت. در ســالهای گذشــته دســتگاه های 
مختلــف از جملــه ۲۳ دســتگاه مجوزدهنــده در 

فراینــد ثبــت ســفارش، بانــک مرکــزی در فراینــد 
تخصیــص و تأمیــن ارز، اتــاق بازرگانــی در فرایند 
صــدور و تمدیــد کارت بازرگانــی و … بــا تمکین به 
ایــن تکلیــف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده اند 
و فقــط گمــرک بــا اصــرار بــر حفــظ درگاه تبــادل 
اطالعــات خود با بازرگانــان، از اجرای این تکلیف 

قانونی استنکاف کرده است.
 ۶ و   ۵ مــواد  اجرایــی  آیین نامــه   ۳۲ مــاده 
قانــون مبــازره با قاچــاق کاال و ارز و تبصره آن به 

صراحت بر این موضوع تأکید می کند:
دخیــل  دســتگاه های  تمامــی   -۳۲ »مــاده 
در فرآیندهــای تجــارت داخلــی و خارجــی کشــور 
موظفنــد ســامانه های مرتبــط بــا ســامانه جامــع 
تجــارت را تهیــه و اجــرا کــرده و ضمــن برقــراری 
را در  اطالعــات الزم  بــا ســامانه مذکــور  ارتبــاط 

اختیار آن قرار دهند.
تبصــره- دســتگاه های یادشــده موظفنــد در 
عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها 
از طریــق ســامانه جامــع تجــارت بــا بازرگانــان به 
تبــادل اطالعــات بپردازند. ســاختار تهیــه و تبادل 
اطالعــات الکترونیکــی موردنظــر بایــد بــه گونه ای 
باشــد کــه قابل ارســال به ســامانه جامــع تجارت 

باشد.«

علی رغــم گذشــت ۸ ســال از تصویب قانون 
آن،  اجرایــی  آیین نامه هــای  ابــالغ  از  ســال   ۵ و 
متأســفانه یکی از مهم تریــن تکالیف آنکه مربوط 
بــه تبــادل اطالعــات گمرک بــا بازرگانــان از طریق 
ســامانه جامــع تجــارت یــا بــه بیــان دیگــر انتقــال 
اظهــار بــازرگان بــه ســامانه جامــع تجارت اســت، 

هنوز اجرایی نشده است.

 ورود ستاد اقتصادی دولت 

به استنکاف گمرک
بــا توجــه بــه مقاومــت ۵ ســاله گمــرک برای 
پذیــرش ایــن تکلیــف قانونــی و ادعاهــای خــالف 
اینکــه مراجــع  از  پــس  و  زمینــه  ایــن  در  قانــون 
مختلفــی ماننــد ســتاد مرکــزی مبــارزه بــا قاچــاق 
کاال و ارز، دبیرخانــه شــورای عالــی امنیــت ملــی، 
نتوانســتند   … و  کشــور  کل  بازرســی  ســازمان 
گمــرک را وادار به تمکین به قانون کنند، باالخره 
رئیس جمهــوری وقــت در ســال آخر دولــت خود، 
شــخصاً بــه موضــوع ورود کــرد. بــه ایــن ترتیــب 
در مهر ســال گذشــته در جلســه ســتاد اقتصادی 
دولــت بــا حضــور رئیس جمهــوری وقــت، معــاون 
اول، معــاون اقتصــادی  و وزرای مرتبــط، موضــوع 

مطــرح و تصمیم قطعی بــه انتقال اظهار بازرگان 
به سامانه جامع تجارت گرفته شد.

امــا در کمــال تعجــب بــاز هم گمــرک حاضر 
بــه پذیــرش ایــن تکلیــف قانونی نشــد و عالوه بر 
مخالفــت بــا مصوبــه ســتاد اقتصــادی دولــت در 
مکاتبــه بــا معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری، از 
طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به 
دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی 
دولــت کرد. این شــکایت منجر به صدور دســتور 
موقت اجرایی نشــدن مصوبه شــد که با اعتراض 
مقامات دولت و دستگاه های مختلف مواجه شد 
ولی دیوان عدالت اداری دی  سال گذشته در یک 
مرحلــه رأی بــه ابطال دســتور موقت عــدم اجرای 
مصوبــه مذکــور داد و اکنــون نیــز بــا رأی قطعــی 
هیئــت تخصصــی خــود، رأی به رد شــکایت علیه 
مصوبــه ســتاد اقتصــادی دولــت بــه اســتناد بنــد 
)الــف( مــاده ۶ قانــون مبــارزه با قاچــاق کاال و ارز 
و همچنیــن مــاده ۸ قانــون بهبود مســتمر محیط 

کسب وکار داده است.
به این ترتیب بعد از گذشــت چندین ســال، 
دیگــر تمامــی ادعاهــای گمرک کنار رفتــه و تبادل 
اطالعــات بــا بازرگانــان صرفــاً از طریــق ســامانه 

جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. 

طرح آزادسازی واردات خودرو امروز به صحن 
علنی مجلس بر می گردد

رد شکایت از مصوبه ستاد اقتصادی دولت درباره سامانه جامع تجارت

چیدن نارنگی سبز متوقف شد

مخالفت تولیدکنندگان با ٣ تصمیم دولت برای کاهش 
قیمت جوجه یک روزه 
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دبیر انجمن دریانوردان: 
خرید کشتی و نوسازی 

ناوگان دریایی ضروری است
دبیــرانجمــنصنفیدریانوردانبایادآوریایمنی
پایین،محدودیــِتاجــارهوتــرددکشــتیباســنباالبه
عنــوانچالشهــاینــاوگاندریاییفرســوده،گفتکه
خریدکشــتیهایجدیدونوســازیکشــتیهایموجود

ضروریاست.
بــه گــزارش ســازمان بنــادر ودریانــوردی، ســامان 
رضایی در رابطه با تحقق بخشــی از دســتورات وزیر راه 
و شهرســازی مبنی بر »تدوین نقشــه راه بهبود کیفیت 
نــاوگان حمــل و نقل و تدوین نقشــه اقــدام کریدورهای 
بین المللی بر توســعه بنادر شــمالی و جنوبی کشــور«، 
اظهار کرد: در رابطه با توسعه ناوگان ملی دریایی چند 
مســاله را مــی تــوان در کنار هم دید که شــامل موضوع 
سخت افزار و نرم افزار است که در راستای توسعه باید 
مدنظر قرار گیرد. وی ادامه داد: تجهیزات حوزه دریایی 
و بندری و نیز ناوگان دریایی کشور به واسطه تحریم ها 
و اوضاع نامناســب اقتصادی، فرســوده شده و طی چند 
ســال اخیر اجازه خرید کشــتی جدید و نوســازی ناوگان 
ملــی را نداشــته ایــم و در عیــن حــال منابــع موجود طی 
چند ســال گذشــته، صرف کشــتی های قدیمی و دســته 

چندم شده است.
کــرد:  تصریــح  دریانــوردان  صنفــی  انجمــن  دبیــر 
کشتی ها با عمر باال ضمن استهالک بیشتر، هزینه های 
پشــتیبانی باالتــر و ایمنــی پاییــن تری دارنــد و لذا خرید 
کشــتی های جدیــد و نوســازی کشــتی های موجــود، یک 

ضرورت بسیار مهم برای حوزه دریایی کشور است.
وی با مرور اینکه در کنار خرید کشــتی های جدید 
و بــه روز، بایــد انتقال تکنولوژی ســاخت این کشــتی ها 
همزمــان بــه کشــتی ســازی های داخلــی منتقــل شــود، 
اظهــار کــرد: ایــن نــگاه بســیار مهــم و ضــروری اســت تــا 
بتوانیم در حوزه صنایع دریایی و کشتی سازی عملکرد 

بهتری در آینده داشته باشیم.
دبیــر انجمــن صنفــی دریانوردان با تاکیــد بر اینکه 
نیــروی انســانی متخصــص یکــی دیگر از مســائل مهمی 
اســت کــه بایــد در حــوزه دریایی بــه آن پرداخت، گفت: 
نیروی کارآمد در حوزه دریایی و بندری مساله بسیاری 
مهمــی اســت که کشــور بــا توجه بــه ظرفیت هــای باالی 

موجود به آن نیازمند است.
رضایــی بــا بیــان اینکــه دســتیابی بــه شــناورهای 
هوشــمند یکی دیگر از مســائلی اســت که حمل و نقل 
دریایــی کشــور در آینــده بســیار نزدیــک بــه آن نیازمنــد 
خواهد بود، عنوان کرد: رفع عقب ماندگی ها در صنعت 
کشــتی ســازی بــه ســادگی قابــل جبــران نخواهــد بود و 
یکی از راهکارهای کاهش فاصله، بهره مندی از ویژگی 
و  مزیــت فناوری هــای نویــن از جملــه تکنولوژی ســاخت 
شــناورهای تجــاری هوشــمند به عنوان یــک واقعیت در 

آینده نزدیک صنعت کشتیرانی است.

سخنگوی صنعت برق: 
۲۵ درصد مخازن سوخت 

کشور خالی است
ســخنگویصنعتبرقکشــورگفتکهمتاسفانه
۲۵درصــدمخــازنســوختکشــورنســبتبــهســال
گذشــتهخالیاســت،اماماامیدواریمپیشازرسیدن
فصلسرمابتوانیمسوختنیروگاهیراتکمیلکنیم.
مصطفــی رجبــی مشــهدی ســخنگوی صنعــت برق 
کشــور در گفت وگــو بــا  باشــگاه خبرنــگاران جــوان، در 
خصوص تامین سوخت نیروگاه ها برای زمستان امسال 
گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد مخازن نسبت به سال 
گذشــته خالــی اســت، ولــی همــکاری خوبــی بــا بخــش 
پخــش و پاالیــش داریــم تــا ایــن روز ها مخــازن گازوئیل 
آمــاده شــوند. امیدواریــم پیــش از رســیدن فصل ســرما 

بتوانیم سوخت نیروگاهی را تکمیل کنیم.
او ادامــه داد: در بخــش گاز هــم پیــش بینی هایــی 
صــورت گرفتــه اســت که ایــن اطمینان وجــود دارد که از 
ســوخت مطمئن تری در فصل زمســتان برای نیروگاه ها 

برخوردار شویم.  
ســخنگوی صنعــت برق کشــور بــا بیــان اینکه امید 
مــا بــه صرفه جویــی مردم اســت و برای ایــن موضوع نیز 
مشوق هایی را در نظر گرفته ایم و اگر مشترکان نسبت 
بــه مدیریــت مصرف خــود اقدام کننــد، در قبوض آن ها 
پاداش مدیریت مصرف لحاظ می شــود، گفت: مدیریت 
مصــرف انــرژی موضوعــی مهــم و قابــل توجــه اســت که 

همه مشترکان باید به آن توجه داشته باشند.
رجبی مشــهدی بیان کرد: برآورد ما برای زمســتان 
امســال این اســت که ۲۳۰ میلیون متر مکعب ســوخت 
نیاز داشته باشیم، این در حالی است که اگر ما مصرف 
را هــم قطــع کنیم، ۲۱۰ میلیون متر مکعب ســوخت باز 

هم کم خواهیم داشت.
به گفته ســخنگوی صنعت برق کشــور در زمستان 
در حدود ۵۰ درصد از ســوخت مایع اســتفاده می کنیم.
متاســفانه در زمســتان سال گذشته ما به میزان ذخیره 
سوخت در روز رسیدیم و این در حالی است که ما باید 

۴۵ روز سوخت ذخیره داشته باشیم.
رجبی مشــهدی بیان کرد: نســبت به ســال گذشته 
حــدود ۲۰ درصد کمبود ســوخت داریــم و قطعا با توجه 
به این آمار، تنگنا های تولید برق در زمستان ۱۴۰۰ دور 
از انتظــار نیســت، امــا اگــر مــا نیروگاه داشــته باشــیم و 

یا احداث کنیم هم مشکل برق کشور حل نمی شود.
او افــزود: حــدود ۹۰ درصــد تولیــد بــرق کشــور از 
طریــق نیروگاه هــای حرارتــی تامین می شــود که با توجه 
به آنکه این نیروگاه ها از ســوخت گاز یا مایع اســتفاده 
می کنند، هر گونه محدودیت در تامین ســوخت رسانی 
نیروگاه هــای  تولیــد  بــه کاهــش  نیروگاه هــا منجــر  بــه 
حرارتــی و در نتیجــه محدودیــت در تامیــن بــرق خواهــد 
شــد. ســخنگوی صنعت برق کشــور در پایان بیان کرد: 
ســال گذشــته بــه دلیــل افزایــش مصــرف گاز در بخــش 
خانگــی، محدودیت هایــی در تامیــن بــرق بــه وجــود آمد 
که امید اســت امســال با تامین ســوخت گاز کافی، برق 

بخش های مختلف کشور تامین شود.

توافق وزارت راه و صمت 
برای ارائه مصالح ساختمانی 

به سازندگان مسکن
مصالــح خصــوص در کــه گفــت محمــودزاده
و راه وزارت همراهــی و مشــارکت بــا ســاختمانی
دســت در پیشــنهاداتی صمــت وزارت و شهرســازی

بررسیاست.
محمــود  جــوان،  خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
محمــودزاده، معــاون وزیر راه بــا یادآوری این مطلب که 
در قالــب قانــون جهش تولید مســکن کــه در هفته های 
گذشــته بــه تاییــد شــورای نگهبان رســید و هم اکنون در 
حال ابالغ رســمی اســت برای دو موضوع تامین زمین و 
تسهیالت مالی راهکار های مناسب در نظر گرفته شده 
اســت، گفــت: بــرای اجــرای طــرح جهــش تولید مســکن 
عــالوه بــر ارائــه راهکار هــای تامیــن زمیــن و تســهیالت 
مالــی، در قالــب قانون بودجــه ۱۴۰۰ نیز پیش بینی الزم 

در حل انجام است.
معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرســازی 
پیــش  ماه هــا  از  زمیــن  تامیــن  موضــوع  داد:  توضیــح 
برنامه ریــزی و اجرایــی شــد. بدیــن معنا نیازســنجی کل 
کشــور شــهر به شهر محاسبه و انجام شده و در اختیار 
استان ها قرار گرفته تا نسبت به تامین زمین برای چهار 
ســال دولت ســیزدهم اقدام کنند. این کار بدین منظور 
انجــام شــد تــا شــروع عملیــات اجرایی احداث مســکن، 

معطل تامین زمین نماند.

گروسی امروز به ایران می آید
بنــابــراعــامخبرگــزاریرویتــرزمدیــرکلآژانــس
بینالمللیانرژیاتمیبرایمذاکراتبامقاماتایران

امروزیکشنبهبهایرانسفرمیکند.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان بــه نقــل از 
خبرگــزاری رویتــرز، رافائــل گروســی، مدیــر کل آژانــس 
بین المللــی انــرژی اتمــی امــروز صبح یکشــنبه به تهران 
ســفر خواهــد کــرد تا دربــاره احیــای برنامه جامــع اقدام 

مشترک با دیپلمات های ایرانی گفت وگو کند.
در ایــن ســفر گروســی بــا محمــد اســالمی، رئیــس 

سازمان انرژی اتمی ایران گفت وگو خواهد کرد.
روزنامــه  خبرنــگار  نورمــن،  الرنــس  جمعــه 
کاربــری  حســاب  در  توئیتــی  در  وال اســتریت ژورنال، 
خــود از احتمــال ســفر قریب الوقــوع رافائــل گروســی، 
مدیــرکل آژانــس بین المللی انرژی اتمی به ایران قبل از 
نشســت شــورای حکام خبر داده بود. گفته می شــود از 
زمــان آغاز ریاســت جمهــوری ابراهیم رئیســی در ایران، 
این نخســتین بار اســت که گروســی به کشــورمان سفر 

می کند.
اتمــی  انــرژی  بین المللــی  آژانــس  اخیــرا مدیــرکل 
در بیانیــه ای اعــالم کــرده بــود که نگران اســت اطالعات 
مربوط به تأسیســات هســته ای که ایران اجازه بررســی 
آن هــا را بــه بازرســان نداده اســت، همچنان حل نشــده 

باقی بماند.
او همچنیــن مدعــی شــده بــود کــه تهــران بایــد در 

اسرع وقت این مسئله را حل کند.
نشســت شــورای حــکام آژانــس انــرژی اتمــی قــرار 
اســت از روز دوشــنبه ۲۲ شهریور تا جمعه ۲۶ شهریور 
در وین برگزار شــود که مســئله برنامه هســته ای و قطع 
دسترســی آژانــس بــه تأسیســات اتمــی ایــران یکــی از 

مباحث اصلی آن خواهد بود.

استفاده ۶۰ درصد مردم 
دنیا از اینترنت 

بررسیهانشانمیدهدتعدادکاربرانفعالدر
اینترنتدردنیا۴.۸۰میلیاردنفراستکهاینرقمبا

نرخساالنه۵.۷درصددرحالرشداست.
بــه گــزارش تســنیم؛ طبــق بررســی های انجام شــده 
۴.8۰ میلیــارد نفــر در سراســر جهــان در ژوئیــه ۲۰۲۱ از 
اینترنــت اســتفاده مــی کنند - این تقریبــا ۶۱ درصد از کل 
جمعیت جهان است. این تعداد همچنان در حال افزایش 
اســت و آخرین داده ها نشــان می دهد که ۲۵7 میلیون 

کاربر جدید در دوازده ماه گذشته آنالین شده اند.
کاربران اینترنت در حال حاضر با نرخ ساالنه ۵.7 
درصد در حال رشــد هســتند که معادل روزانه بیش از 
7۰۰۰۰۰ کاربــر جدیــد اســت. بــا ایــن حــال ، همه گیری 
کروناویــروس تأثیر زیادی بر تحقیقات کاربران اینترنت 
داشته است ، بنابراین ارقام واقعی ممکن است بسیار 

بیشتر باشد.
اکثــر کاربــران اینترنــت )۹۲.۱ درصــد( حداقــل در 
برخــی مواقــع از دســتگاه های تلفــن همراه بــرای آنالین 
شــدن اســتفاده می کنند ، اما رایانه ها نیز ســهم مهمی 
از فعالیت های اینترنتی را به خود اختصاص می دهند. 
تقریباً دو ســوم کاربــران اینترنت در اقتصادهای بزرگتر 
جهــان حداقــل از طریــق برخی از فعالیت هــای مرتبط از 
طریــق لــپ تــاپ و رایانــه رومیــزی آنالین می شــوند. به 
طــور متوســط کاربــر جهانــی اینترنــت تقریبــاً 7 ســاعت 

آنالین در روز می گذراند.
امــروزه ۴.۴8 میلیــارد کاربــر رســانه های اجتماعی 
در جهــان وجــود دارد - معــادل تقریبــاً ۵7 درصــد از کل 
جمعیــت جهــان. تعــداد کاربــران رســانه های اجتماعــی 
در سراســر جهــان در ۱۲ مــاه گذشــته ۵۲۰ میلیــون نفر 

افزایش یافته است
در ســطح جهانــی ، کاربــران رســانه های اجتماعــی 
بــا نــرخ ۱۳.۱ درصــد در ســال در حــال رشــد هســتند ، 
به طور متوســط کاربران رســانه های اجتماعی هر ماه از 
۶.۶ پلتفرم اجتماعی مختلف بازدید می کنند یا از آنها 
اســتفاده مــی کننــد. آمارهــا نشــان مــی دهد یــک کاربر 
جهانــی روزانــه ۲ ســاعت و ۲۴ دقیقــه در شــبکه های 
اجتماعــی صــرف مــی کنــد ، بــه ایــن معنــی کــه جهــان 
روزانــه بیــش از ۱۰ میلیارد ســاعت را صرف اســتفاده از 

رسانه های اجتماعی می کند.
بیــن جــوالی ۲۰۲۰ و جــوالی ۲۰۲۱، ۵۲۰ میلیــون 
کاربر جدید به رسانه های اجتماعی پیوستند که برابر با 
رشد بیش از ۱.۴ میلیون کاربر جدید در هر روز است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریبــابیــاناینکــهگامهای
کرونــا بــا زمینــهمقابلــه در تحولــیخوبــی
برداشــتهشــدهاســتابــرازامیــدواریکــرد
کــهواکسیناســیونروزانــهبــهزودیآمــار۲ 

میلیوننفردرروزراپشتسربگذارد.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی روز 
شــنبه در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا با 
بیان اینکه به لطف خدا گام های تحولی خوبی 
در حوزه مقابله با بیماری برداشته شده است، 
گفــت: اولیــن گام تحولــی در حــوزه ســاخت 
واکسن برداشته شده و عالوه بر ارائه مجوز به 
واکسن فخرا، خطوط تولید واکسن های برکت 

و رازی نیز ارتقا و توسعه یافته است.
در  اینکــه  یــادآوری  بــا  رئیس جمهــوری 
صدور مجوز توزیع و اســتفاده از واکسن های 
ســاخت داخل تســریع شــده اما به هیچ وجه 
دقــت تحت تاثیر ســرعت قرار نگرفته اســت، 
داخلــی  واکســن  تولیــد  مجمــوع  در  افــزود: 

پیشــرفت بســیار خوبی داشــته و این روند تا 
رســیدن روند ســاخت واکســن به حد کفایت 

نیاز داخلی، تداوم خواهد داشت.
آمــار  شــدن  نزدیــک  همچنیــن  رئیســی 
واردات واکســن بــه مــرز ۵۰ میلیــون دوز را 
گام تحولــی و مثبــت دیگــر در عرصــه مقابلــه 
با کرونا عنوان کرد و اظهار کرد: افزایش آمار 
واردات و همزمان افزایش آمار واکسیناسیون 
روزانــه تــا حــدود زیادی باعــث ایجــاد آرامش 
و رفــع نگرانی هــای مــردم شــده و امیدواریــم 
واکسیناسیون روزانه به زودی آمار ۲ میلیون 

نفر در روز را پشت سر بگذارد.
رئیس جمهوری همچنین از اجرای موفق 
طرح به روز شده غربالگری )شهید سلیمانی( 
قدردانــی و تصریــح کــرد: مجمــوع ایــن گام ها 
بازگشــایی  زمینه ســاز  تحولــی  اقدامــات  و 
مــدارس و مراکــز علمــی و همچنین گشــایش 
و رونق در کسب و کارها خواهد بود. به طور 
طبیعــی تــداوم عقب ماندگی هــای آموزشــی و 

محدودیت هــای موجــود بــرای کســب و کارها 
باعث نگرانی مردم هستند و امیدواریم لوازم 
ضروری این بازگشــایی ها کــه اصلی ترین آنها 
رســیدن واکسیناســیون به حد نصاب اســت، 

هر چه سریع تر فراهم شود.
آیت هللا رئیســی تاکید کــرد: البته تحت 
بــه حدنصــاب  از  پــس  حتــی  و  وضعــی  هــر 
الــزام  شــده،  واکســینه  افــراد  آمــار  رســیدن 
همگانی به رعایت اصول بهداشتی موثرترین 
اقــدام در کنار واکسیناســیون برای صیانت از 
مردم در برابر ویروس کووید ۱۹ اســت. همه 
مــردم بایــد دولــت را در اجــرای دقیــق و کامل 
شــیوه نامه های بهداشــتی یاری کننــد. قرارگاه 
عملیاتــی ســتاد ملی مبارزه بــا کرونا هم باید 
در دوره جدید، تمام تالش خود را برای اجرای 
حداکثــری پروتکل ها به کار بگیرد و دبیرخانه 
ســتاد نیز فعال تر از گذشــته به رصد تحوالت 

و ارائه گزارش های دقیق بپردازد.
رئیس جمهــوری خاطرنشــان کــرد: بهتــر 

است گزارش های ارائه شده به ستاد از سوی 
بخش هــای مختلــف درباره کاهش یا افزایش 
ابتــال یا موارد فوتی، همــراه دالیل چرایی این 

افزایش و کاهش مطرح شوند.
رئیســی در بخــش دیگــری از ســخنانش 
گفــت: بــه منظــور مدیریــت افکارعمومــی در 
مواجهــه بــا شــیوع کرونــا و رفــع نگرانی هــای 
بی مورد، بهتر است با نظارت وزارت بهداشت 
صــدا  در  کارشناســی  و  علمــی  نشســت های 
و ســیما برگــزار شــود و دیدگاه هــا و نظــرات 
مختلف در این جلسات ارائه شده و به بحث 

و بررسی دقیق گذاشته شوند.
رئیس جمهــوری همچنیــن بــا تاکیــد بــر 
نزدیــک شــدن بــه اربعیــن حضــرت اباعبدهللا 
الحســین )ع( اظهــار کــرد: مذاکــرات بــا طــرف 
اولویــت  بــا  تــا  اســت  انجــام  عراقــی درحــال 
صیانــت از جــان عاشــقان و زائــران خانــدان 
عصمــت و طهــارت، ایــن مراســم بــه بهتریــن 

شکل ممکن برگزار شود.

معــاونراهبــریونظــارتبهــرهبرداری
بــا شــرکتمهندســیآبوفاضــابکشــور
بیــاناینکــه»پاییــزیخشــکتــرازتابســتان
درراهاســت«،گفــتکــهبرنامــهریزیهــای
مابرایشهرهایبزرگ،برمبنایحالتهای

بدبینانهدرحالانجاماست.
حمیــد رضــا کشــفی، معــاون راهبــری و 
نظــارت بهــره بــرداری شــرکت مهندســی آب 
وفاضالب کشور در گفت وگو با تسنیم، اظهار 
کرد: در تابستان سال جاری ۳۰۳ شهر دارای 

تنش آبی بودند.
آب  مصــرف  پیــک  تقریبــا  افــزود:  وی 
تابســتانه را در شــهرهای کشــور پشــت ســر 
گذاشــتیم و اگــر در جایــی قطعــی آب ممکــن 
مشــکالت  دلیــل  بــه  باشــیم،  داشــته  اســت 
ســامانه ها و بــه صــورت برنامــه ریــزی شــده 

اعمال می شود.
کشفی با بیان اینکه در حال برنامه ریزی 
گفــت:  هســتیم،  پاییــز  آب  تأمیــن  بــرای 
پاییــز امســال خشــک تــر از تابســتان اســت.
پیــش بینی هــا حاکــی از این اســت کــه میزان 

بارش های پاییزی امسال زیر نرمال است.
معــاون راهبــری و نظــارت بهــره بــرداری 
در  کشــور  وفاضــالب  آب  مهندســی  شــرکت 
پاسخ به اینکه »آیا احتمال افزایش تنش آبی 
در پاییــز نســبت بــه تابســتان وجــود دارد؟«، 
گفــت: از آنجایــی که هــوا در پاییز خنک تر از 
تابســتان اســت و هوا عنصــر تعیین کننده ای 
وضــع  مقــدار  یــک  هســت،  آب  مصــرف  در 
تأمیــن آب از حیــث میــزان مصــرف، نســبت 
به تابســتان بهتر می شــود؛ اما پاییز امســال، 
پاییز خشکی است و برنامه ریزی های ما برای 
شهرهای بزرگ، بر مبنای حالت های بدبینانه 

در حال انجام است.

احتمالضرورتآبرسانیسیار
درپاییزبهحدود۸۰۰۰روستا
وی افزود: تعداد روســتاهایی که نیاز به 
آبرســانی ســیار داشــتند در تابســتان امســال 
بــه 8۰۰۰ روســتا رســید و تابســتان امســال 
بــه 8۰۰۰ روســتا  تانکــری  آبرســانی ســیار و 

انجام شد.

از  »برخــی  اینکــه  بیــان  بــا  کشــفی 
ایــن روســتاها منابــع آبــی خــود را بــه خاطــر 
خشکســالی و کم بارشی از دست داده اند«، 
گفــت: در پاییــز امســال نیــز بــا توجــه بــه کم 
بارشــی پاییز، ممکن است تعداد روستاهایی 
کــه نیــاز بــه آبرســانی ســیار دارنــد در همیــن 

حدود 8۰۰۰ روستا باقی بماند.
معــاون راهبــری و نظــارت بهــره بــرداری 
شرکت مهندسی آب وفاضالب کشور تصریح 
کــرد: اگر ســال آبــی جدید که از ابتــدای پاییز 
آغاز می شــود، ســال آبی کم بارش و خشکی 
باشــد، قطعــا تابســتان ۱۴۰۱ وضعــی ســخت 
تــر از تابســتان ۱۴۰۰ در تأمیــن آب خواهیــم 

داشت.
وی ادامــه داد: اگــر نتوانیــم منابــع آبــی 
ســطحی و زیر ســطحی که در سال گذشته از 
دســت دادیم را جبران کنیم، تابســتان آینده 

تابستان بسیار سختی خواهد بود.

ارائهپیشنهاداتمدیریتتنش
آبی1۴۰1بهدولتومجلس

»برنامه هــای  اینکــه  بیــان  بــا  کشــفی 
مدیریــت تنــش آبــی بــرای ســال ۱۴۰۱ دیــده 
شــده«، گفــت: پیشــنهاداتی را بــه مجلــس 
و دولــت ارائــه کردیــم تــا بتوانیــم بــا انجــام 
اقداماتــی، وضــع تنــش آبی در ســال ۱۴۰۱ را 

مدیریت کنیم.
اجــرای  قبیــل  از  اقداماتــی  افــزود:  وی 
پروژه های ذخیره ســازی آب از طریق احداث 
مخــازن جدید، حفــر چاههای جدیــد و ایجاد 
رینــگ بیــن مخــازن شــهرها کــه بتوانیــم آب 
را بــه نحــو مطلوبــی توزیع کنیــم؛ اجرای این 
طرح ها می تواند به مدیریت توزیع، افزایش 
آبــی تنــش  کاهــش  و  شــهرها   تــاب آوری 

 کمک کند.
معــاون راهبــری و نظــارت بهــره برداری 
شــرکت مهندســی آب وفاضــالب کشــور بــا 
یــادآوری اینکــه ایــن برنامه هــا هم بــه دولت 
ســیزدهم و هم به مجلس شــورای اســالمی 
ارائه شده، گفت: اجرای این پروژه ها نیازمند 
اعتبارات اســت و پیشــنهادات ارائه شــده در 

دولت و مجلس درحال بررسی است.

ارســال بــا کشــور محاســبات دیــوان
نامههایجداگانهبهتکتکوزرایمربوطه،
اهــممــواردتحققیافتهوتحققنیافتهمرتبط
بــادســتگاههایذیربــطبــههمــراهوظایــف
مغفــولماندهونیــزپروژههایفاقدعملکرد

موثروکارآمدرابهاطاعآنانمیرساند.
بــه گــزارش دفتــر روابــط عمومــی و امور 
بــا  کشــور،  محاســبات  دیــوان  الملــل  بیــن 
توجــه بــه اســتقرار دولــت جدیــد و ضــرورت 
بسترســازی مناســب جهــت خدمــت بهتــر بــه 
مردم، در راســتای تحقق شــعار سال »تولید، 
براســاس  و  مانع زدایی هــا«  پشــتیبانی ها، 
یافته های اســتخراج شده از عملکرد 7 قانون 
مرتبــط بــا تولیــد مبتنــی بــر آســیب شناســی 
شناسایی شــده  موانــع  بررســی  و  چالش هــا 
در حــوزه ی اجــرا از بُعــد خــالء قانونــی و بُعــد 
موضــوع  و  آئین نامه هــا  جملــه  از  مقرراتــی 
تــرک فعــل دســتگاه های اجرایــی، و نیز جهت 

برنامه هــای  و  کلــی  سیاســت های  پیگیــری 
اقتصاد مقاومتی و همچنین وظایف قانونی و 
اختیــارات وزارتخانه هــا، اقدام تحولی جدیدی 

در دستورکار قرار گرفته است.
براســاس این گزارش، دیوان محاســبات 
نظارتــی  ســازمان  یــک  عنــوان  بــه  کشــور 
حرفــه ای، با ارســال نامه هــای جداگانه به تک 
تــک وزرای مربوطــه، اهم مــوارد تحقق یافته و 
تحقق نیافتــه مرتبط با دســتگاه های ذیربط به 
همــراه وظایــف مغفول مانده و نیز پروژه های 
فاقــد عملکرد موثــر و کارآمد را به اطالع آنان 
می رســاند تــا سیاســت گذاری جدیــد آنــان بــا 
داشــته  بیشــتری  انطبــاق  باالدســتی  اســناد 

باشد.
هدف از این اقدام، ارائه ی گزارش جامع 
از وضــع دســتگاه های تحــت امــر وزارتخانــه ی 
مربوطه و آشنایی هرچه بیشتر آنها با احکام 
قانونی است که به هر دلیل، با اجرای ناقص 

و یــا اجــرا نشــدن همــراه شــده اند و به همین 
جهــت، فاقــد کارایــی و اثربخشــی الزم ناشــی 
از اجــرا نشــدن بــوده اســت. در واقــع، دیــوان 
محاســبات بــا اتخــاذ سیاســت پیشــگیری بــه 
جــای مچ گیــری، درصدد کمک به دولت جدید 
جهت خدمت موثر به ملت بزرگ ایران است.
نکتــه ی قابــل توجه این کــه در نامه های 
ارســالی بــه وزرای محتــرم تاکیــد شــده اســت 
در  محاســبات  دیــوان  رســیدگی  مبنــای  کــه 
حوزه هــای مالــی، رعایت و عملکــرد، قوانین و 
اســناد باالدســتی اســت که به مقام ارشد هر 

وزارتخانه یادآور شده است.
الزم بــه ذکــر اســت در نخســتین اقدام، 
نامــه ای خطاب به وزیر جدید جهادکشــاورزی 
ارســال شــد کــه طــی آن، یافته هــای مهــم و 
دارای اولویــت مرتبــط بــا ایــن وزارتخانــه درج 

شده است.
اقدامــات  برخــی  گــزارش  ایــن  مطابــق 

مرتبــط بــا احــکام قانونــی در حــد اقــدام اولیه 
بــه  می تــوان  جملــه  آن  از  کــه  اســت  بــوده 
کاال  شناســه  ســامانه  در  الزم  زیرســاخت 
)بازارگاه(، ایجاد خوشــه های صادراتی، اجرای 
و  خــاک  از  حفاظــت  و  آبخیــزداری  عملیــات 
کــردن  ماشــینی  ضریــب  افزایــش  آبخــوان، 
ســاالنه حداقــل دوازده صــدم )۰.۱۲( اســب 
بخــار در هکتــار، کاهــش حداقــل ۱۰ درصــدی 
و  تولیدکننــدگان  دریافتــی  قیمــت  شــکاف 
قیمــت پرداختــی مصــرف کننــدگان نهائی این 

محصوالت پرداخته است.
ضمن اینکه برخی از وظایف مانند طرح 
الگوی کشــت و ارتقای بهره وری آب و کشــت 
نصــب کنتور هوشــمند، توســعه ســامانه های 
افزایــش ضریــب خوداتکایــی  آبیــاری،  نویــن 
محصــوالت راهبــردی اساســی هیچیــک  بــه 
درســتی مطابــق اهــداف قانون گــذار عملیاتی 

نشده اند.

ارسالاحکامقانونیمغفولماندههردستگاهبهوزیرمربوط
ازسویدیوانمحاسبات

هشدارمعاونبهرهبرداریشرکتمهندسیآب:
پاییزیخشکترازتابستاندرراهاست

 رئیسی:گامهایتحولیدرزمینهمقابله

باکرونابرداشتهشدهاست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

امضایتفاهمنامه
بانکآیندهبابزرگترین

تولیدکنندهورقهایاستیل
تفاهم نامه همکاری مشترک بین بانک آینده و شرکت 
یــاس اســتیل نیکوکار، از ســوی نادرخواجــه حق وردی، 
معــاون امــور شــعب و بازاریابــی بانــک آینــده و محمــد 
مدیرعامــل  ماالمیــری، 
یــاس  تولیــدی  شــرکت 
بــه  نیکــوکار  اســتیل 

امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  آینــده،   بانــک
هــدف  بــا  تفاهم نامــه 
ارتقــای ســطح همــکاری 
انــواع  ارائــه  و  مشــترک 
خدمــات  و تســهیل ارتبــاط میــان طرفیــن در حــوزه ارائــه 
خدمات بانکی و مالی بانک آینده به این شرکت ، منعقد 
شــد. مشــارکت های مالی، ارائه تســهیالت ویژه در قالب 
طرح هــای آینــده داران و کارگشــا عرضه ســبدهای متنوع 
تسهیالت و خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی 
از دیگــر موضوعــات  کارکنــان و شــرکت های هم گــروه ، 
مطــرح شــده در ایــن تفاهم نامه اســت. هم چنیــن، ارائه 
انــواع خدمــات بانکــی در حوزه هــای مختلــف از جملــه: 
اعتباری، ارزی، بانکداری الکترونیکی و بانکداری شرکتی 

در این تفاهم نامه پیش بینی شده است.

راهاندازی»سرویساستعالم
وپرداختقبوضمخابرات«

دروبسایتبانکسرمایه
خدمــات  گســترش  راســتای  در  ســرمایه  بانــک 
بانکــداری الکترونیــک و تســهیل در ارائــه خدمــات بــه 
مشتریان، سرویس استعالم و پرداخت قبوض شرکت 

مخابرات ایران را در وب سایت بانک عملیاتی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ســرمایه، ســامانه 
پرداخــت  و  اســتعالم 
شــرکت  قبــوض 
مخابرات ایران از طریق 
بانــک  ایــن  وب ســایت 
توســعه  راســتای  در  و 
خدمــات  گســترش  و 
الکترونیــک  بانکــداری 
افزایــش  به منظــور  و 
رضایت مندی مشــتریان 
مــورد بهره بــرداری قــرار گرفــت. ایــن گــزارش می افزایــد 
از طریــق ســرویس مذکــور امــکان اســتعالم آنــی بدهی 
و  قبــض مربوطــه  پرداخــت  پایــان دوره(،  و  )میــان دوره 
پرداخــت بدهــی مشــترکان مخابرات ایران فراهم شــده 
اســت و کلیــه مشــترکان شــرکت مخابــرات در سراســر 
کشور اعم از مشتریان بانک و عموم مردم می توانند با 
مراجعه به وب سایت بانک سرمایه در بخش »استعالم 
و پرداخــت قبــوض« و ورود شــماره تلفــن ثابــت خــود 
)بــه همــراه کــد( بدهــی میــان دوره یــا پایــان دوره خود را 
مشاهده و قبض مربوطه را دریافت و اقدام به پرداخت 

آن با استفاده از کلیه کارت های شتابی کنند.

بیمهآسیاپیشتازتولیدحق
بیمهدرپنجماهاولسال

بیمــه آســیا در پنــج ماه نخســت امســال بــا تولید 
بیــش از 42.5هــزار میلیــارد ريــال حــق بیمه توانســت 
بهبــود  بورســی  شــرکت های  بــازار  در  را  خــود  ســهم 
تولیدشــده  بیمــه  از کل حــق  18.1درصــد  و  بخشــیده 
از ســوی 14شــرکت بیمه گــر در بــازار ســهام را بــه خود 

اختصاص دهد.
بــه گــزارش دنیای 
تولیــد  آمــار  بیمــه، 
ســوی  از  بیمــه  حــق 
14شــرکت بیمه ای روی 
نشــان  کــدال  ســایت 
پنــج  در  کــه  می دهــد 
 ،1400 نخســت  مــاه 
بیمــه آســیا در جایــگاه 
اول قــرار گرفتــه اســت و ایــن در حالــی اســت کــه بــا 
ســهم 14.7درصدی از لحاظ میزان پرداخت خســارت، 

ســومین شرکت بیمه ای است.
بیمــه  فــروش شــرکت های  از  از 62درصــد  بیــش 
بورســی در ایــن بــازه زمانــی پنــج ماهــه، بــه ســه رشــته 
مهــم بیمه شــخص ثالث، بیمه بدنــه خودرو و بیمه های 
درمانی اختصاص داشــته اســت. بیمه آســیا نشــان داد 
با مدیریت و عملکرد بســیار خوب، در این ســه رشــته، 

متمایز از سایر شرکت ها ظاهر شده است.
همچنین کارنامه بیمه آسیا در خسارت ها و ایفای 
تعهــدات پنــج ماهــه نخســت امســال متمایــز اســت بــه 
گونه ای که هرچند این شــرکت رتبه نخســت در فروش 
را بیــن 14شــرکت بــه خود اختصاص داده اما ســهم این 
شــرکت از کل خســارت پرداخت شــده 14.7درصد است 
و در جایــگاه ســوم قــرار دارد. افــزون بر اینکــه میانگین 
نسبت خسارت به حق بیمه تولیدی در بین شرکت های 
منتخــب 50.2درصــد ارزیابی شــده در حالی که نســبت 
خســارت بــه حق بیمــه تولیدی بیمه آســیا در پنج ماهه 

نخست امسال به 40.8درصد رسیده است.
نکته اینجاســت که نســبت خســارت در سه رشته 
بیمه شخص ثالث، بیمه های درمان و بیمه بدنه خودرو 
شرکت بیمه آسیا از میانگین نسبت خسارت 14شرکت 
پایین تر اســت. به گونه ای که میانگین نســبت خســارت 
در بیــن شــرکت های منتخــب در رشــته بیمــه شــخص 
ثالــث 36.3درصــد، بیمــه درمــان 94.8درصــد و بیمــه 
بدنــه خــودرو 55.6درصــد بــرآورد شــده اســت ولــی در 
بیمه آسیا این نسبت ها با فاصله ای معنادار، به ترتیب 

33.6درصد، 71.8درصد و 45.6درصد است.

امکانردیابیکاالی
دیجیتالبانرمافزارفام

موسسهاعتباریملل
ایجــاد  هــدف  بــا  و  مشــتری مداری  راســتای  در 
بــه  گرامــی  هم وطنــان  آســان  دسترســی  زمینه هــای 
طریــق  از  دیجیتــال  کاالی  ردیابــی  امــکان  خدمــات، 

نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل فراهم شد.
اعتبــاری  موسســه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 

برنامه ریــزی  بــا  ملــل، 
انجام شــده، هموطنــان 
می تواننــد  گرامــی 
نرم افــزار  طریــق  از 
بــه  ورود  ضمــن  فــام، 
و  اســتعالم  ســامانه 
ردیابــی کاالی دیجیتال 
استعالم همزمان طرح 
ســرقتی  و  رجیســتری 

موبایــل تبلــت و لپ تــاپ را انجــام دهنــد. از طریــق این 
ســامانه گام موثری در راســتای پیشــگیری از وقوع جرم 
در حوزه خرید و فروش دستگاه های دیجیتال برداشته 

شده است.

بیمهملترکوردتوانگریمالی
صنعتبیمهراشکست

بــه  توجــه  و  مدیریتــی  جدیــد  رویکردهــای 
شــاخص های مهمی مانند افزايش ســرمایه ســبب شــد 
بیمــه ملــت بــه تازگی رکورد ارزشــمندی را در شــاخص 
توانگــری مالــی در ســرزمین اصلــی بــه ثبــت برســاند و 

برای دومین سال پیاپی آن را ارتقا دهد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمه ملــت، بنابــر اعــالم 

نســبت  بیمه مرکــزی 
مالــی  توانگــری 
بــرای  شــرکت  ایــن 
1400معــادل  ســال 
386درصد )سطح یک( 
مــورد تائید قــرار گرفته 
نســبت  ایــن  اســت. 
1399بالــغ  ســال  در 
279درصــد و در ســال 

1398بالــغ بر194درصــد اعــالم شــده بــود. بــه عبــارت 
دیگر این نسبت بالغ بر 98درصد رشد نسبت به سال 

1398را تجربه کرده است.
این دهمین ســال پیاپی اســت که بیمه ملت سطح 
یــک توانگــری را در ســرزمین اصلــی بــه دســت مــی آورد 
و دومیــن ســال اســت کــه این نســبت را نیز ارتقــا داده 

است.

حضوربیمهتعاون
دربیستویکمین

نمایشگاهبینالمللی
صنعتساختمانتهران

نمایشــگاه  یکمیــن  و  بیســت  در  تعــاون  بیمــه 
بین المللی صنعت ساختمان تهران که در محل دائمی 
میزبــان  می شــود  برگــزار  بین المللــی  نمایشــگاه های 

حاضران خواهد بود.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
و  بیســت  تعــاون، 
نمایشــگاه  یکمیــن 
صنعــت  بین المللــی 
از  تهــران  ســاختمان 
22تــا 25شــهریور و از 
الــی  10صبــح  ســاعت 

6عصر در محل دائمی نمایشــگاه های بین المللی تهران 
و با رعایت دســتورالعمل های ارائه شــده از ســوی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا و راهبردهای ابالغی از سوی وزارت 

بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار خواهد شد.

تجارتنوبیمه31میلیون
مشترکگازدرکشور

رابرعهدهگرفت
مدیربیمه های مسئولیت، مهندسی و انرژی بیمه 
تجارت نــو، از تحــت پوشــش قــرار گرفتــن 31میلیــون 

طبیعــی  گاز  مشــترک 
خبر داد و اظهارکرد که 
مشــترکین گاز طبیعــی 
شــامل خانگی- تجاری 
روســتایی  شــهری-  و 
بیمــه  پوشــش  تحــت 
حوادث مشــترکین گاز 
شــرکت بیمه تجارت نو 

قرار گرفتند.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجارت نــو، محبوبــه 
ضیــاء فروغــی بیــان کــرد: هرســاله شــرکت ملــی گاز در 
راســتای حمایــت از مصرف کنندگان)مشــترکین( حــوادث 
انفجــار،  بــه  منجــر  کــه  طبیعــی  گاز  نشــت  از  ناشــی 
آتش سوزی و مسمومیت مشترکین می شود و سبب بروز 
خســارت های جانی )فوت، نقص عضو و هزینه  پزشــکی( 
و مالــی می شــود را تحــت پوشــش بیمــه قــرار می دهد. او 
بــا بیان اینکه شــرکت ملی گاز هرســال اقــدام به برگزاری 
مناقصــه عمومــی می کنــد و جبــران خســارت وارده را بــه 
شــرکت برنــده مناقصــه واگــذار می کنــد اعالم کــرد که در 
ســال 1400شــرکت بیمــه تجارت نــو در مناقصــه مذکــور 

شرکت و به عنوان برنده مناقصه معرفی و اعالم شد.

 80 بهره منــدی  از  توســن  مدیرعامــل 
میلیون نفر از خدمات این شــرکت در ســال 

1400 خبر داد.
بــه گزارش مدیریت ارتباطات فرابورس، 
ولی الــه فاطمــی اردکانــی در اولیــن نشســت 
خبــری عرضــه اولیــه ســهام شــرکت توســعه 
سامانه های نرم افزاری نگین با نماد معامالتی 
»توســن« کــه بــه منظــور معرفــی خدمــات و 
حــوزه فعالیــت، مــروری بــر صورت هــای مالی 
و تشــریح چشــم انداز و برنامه هــای آتــی ایــن 

شــرکت روز گذشــته در فرابــورس برگزار شــد 
بــا اعــالم اینکــه شــرکت توســعه ســامانه های 
نرم افــزاری نگیــن 70درصد از ســود ســال 99 
یعنــی 71تومــان بــه ازای هر ســهم را تقســیم 
و  دارایی هــای مشــهود  گفــت:  اســت،  کــرده 
نامشــهود ایــن شــرکت رقمــی بیــن 1600 تــا 
1700میلیــارد تومــان اســت کــه از نــگاه مــا، 
پرســنل ایــن مجموعــه و تفکــر آینده ســازی و 
نوآفرینــی در توســن، دارایی واقعی به شــمار 
ایــن مجموعــه بــه شــمار می رونــد. او افــزود: 

را  تولیــد  محیــط  اولین بــار  توســن  شــرکت 
تجــاری کــرد و عمده ویژگی آن ریســک پذیری 
و پیشــگام بــودن در به کارگیری فنــاوری بوده 
اســت. مدیرعامــل توســن بــا تاکیــد بــر اینکــه 
اگر فناوری، به روز نشــود، فرصت های تجاری 
نســل های قبلــی نیــز کم کــم از بیــن مــی رود، 
اظهــار کــرد: شــرکت توســن امــروز توانســته 
بــازار  بــه  را  خــود  نرم افزارهــای  نســل ســوم 
عرضه کند تا بانک های کشور را برای ورود به 
بانکــداری دیجیتــال که به بانکداری شــناختی 

نیز معروف اســت و بر مبنای هوش تجاری و 
هــوش مصنوعــی طراحی شــده اســت، آماده 
 کند. او شرکت توسعه سامانه های نرم افزاری 
نگیــن را بــه عنــوان برنــد جهانی کــه در اغلب 
فضاهای نوآوری شناخته شــده است، معرفی 
کــرد و گفــت: همــواره پتانســیل های بزرگــی 
بــرای درآمدزایی در ایــن مجموعه وجود دارد؛ 
چراکــه ارائه دهنــده نســل جدیــد خدمــات در 
کشور است و با عبور از بانکداری سنتی، این 

مجموعه در آینده تحول ساز خواهد بود.

بــه گفته مدیرعامــل فرابورس، بیش از 
8 میلیــون نفــر از منافــع عرضــه اولیــه جدید 

بهره مند خواهند شد.
فرابــورس  مدیرعامــل  امیر هامونــی، 
دربــاره  فــارس،   خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در 
برخــی  بــرای  اولیــه  روش جدیــد عرضه هــای 
شــرکت های کوچــک و متوســط و اختصــاص 
ســهام بــه صندوق هــای ســرمایه گذاری تاکیــد 
از  یکــی  عنــوان  بــه  ترکیبــی  روش  در  کــرد: 
روش هــای عرضــه اولیــه، بیــش از 8میلیــون 
از  ســرمایه گذاری  صندوق هــای  ســرمایه گذار 
منافــع عرضه هــای اولیــه بهره منــد می شــوند. 
همچنیــن در عرضه های بزرگتر نیز مشــارکت 
ســرمایه گذاران حقیقی بــه مجموع 8 میلیون 

اضافه خواهد شد. 
صندوق هــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
یونیــت  میلیــون   8 از  بیــش  ســرمایه گذاری 
هولدر )ســپرده گذار در واحدهای صندوق های 
اختصــاص  بــا  دارنــد، گفــت:  ســرمایه گذاری( 
عرضه هــای کوچک و متوســط بــه صندوق های 
بهینــه  ســرمایه گذاری، عدالــت در تخصیــص 
ســهام شــرکت ها بیــن ســرمایه گذاران رعایــت 
می شــود، نگاهی به آمارها نشــان می دهد که 
مشــارکت مســتقیم در عرضه هــای اولیــه رقــم 
بسیار پایین تری است؛ به طوری که در آخرین 
عرضه اولیه فرابورس )جهان فوالد ســیرجان( 

کــه باالتریــن میــزان مشــارکت در ســال 1400 
بود، سه میلیون و 119هزار نفر حاضر شدند.

 دالیل مهم انتخاب

روش جدید 
مدیرعامــل فرابــورس بــا یــادآوری تاکیــد 
اهالی بازار سرمایه، متخصصان و کارشناسان 
فرهنــگ  شــدن  نهادینــه  بــرای  بــازار  ایــن 
ترغیــب  افــزود:  غیرمســتقیم  ســرمایه گذاری 
و تشــویق بــه ســرمایه گذاری غیرمســتقیم از 
طریــق صندوق هــا، یکــی از دالیــل مهــم ایــن 

روش عرضه  اولیه است.
هامونــی ایــن روش عرضــه و تخصیــص 
ســهام بــه صندوق هــا را مختــص شــرکت های 
کوچــک و متوســط دانســت و افــزود: انتقــاد 
بســیاری از اهالی بازارســرمایه بــه عرضه های 
انــدک و  کوچــک و تخصیــص ســهام بســیار 
چنــد 10هــزار تومانــی به هر کد مدت هاســت 
مطرح شده است و با این تغییر روش، چنین 

موضوعی نیز برطرف خواهد شد.

افزایش 2.5 برابری 
مشارکت کنندگان 

را  روش  ایــن  اجــرای  دیگــر  دلیــل  او 
مشــارکت حرفه ای های بازار در کشــف قیمت 

دانســت و افــزود: در ایــن روش عرضه اولیه، 
اگــر ســود نصیــب صندوق هــا  شــود بــه ایــن 
مفهــوم اســت کــه بیــش از 8 میلیــون نفــر از 

این منافع بهره مند خواهند شد.
هامونــی همچنیــن بــا بیــان اینکه روش 
ثبــت ســفارش همچنــان مــورد اســتفاده قرار 
ظرفیت هــای  شــد:  یــادآور  گرفــت،  خواهــد 
جدیــدی کــه از ســوی ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار در اصالحات دستورالعمل مد نظر قرار 
گرفتــه تنــوع عرضه هــای اولیه را بیشــتر کرده 
اســت کمــا اینکــه عرضــه  ســهام شــرکت های 

بزرگتر به رویه سابق خواهد بود. 
ایــن  از  فرابــورس  مدیرعامــل  گفتــه  بــه 
بــه بعــد روش هــای عرضه هــای اولیــه متنوع تر 
می شــود کــه باعث تســریع این فرآینــد خواهد 
شــد. ایــن موضوع می توانــد ورود شــرکت ها را 
آســان تر کنــد و از ســوی دیگــر هیــات پذیــرش 
هم با دســت بازتری می تواند اقدام به پذیرش 
شــرکت ها کند. عالوه بر این هــا ایجاد تنوع در 
روش های عرضه اولیه پاسخ به مطالبات اهالی 
بازارسرمایه بود که همیشه به تک رویه ای بودن 

این فرآیند معترض بودند.

مدیرعامل شــرکت تامین ســرمایه امین 
»صندوق سرمایه گذاری وقف« را احیاکننده 
ســنتی نیکــو خوانــد و جزئیات آن را تشــریح 

کرد.
بــه گزارش روابط عمومی شــرکت تامین 
دربــاره  خادم الملّــه  ســلمان  امیــن،  ســرمایه 
ســرمایه گذاری  »صنــدوق  تاســیس  تصویــب 
وقــف« گفــت: از آنجایــی کــه بــا وقــف یــک 
دارایــی، آن دارایــی از چرخــه اقتصــادی حذف 
می شــود، طرحی در نظر گرفته شــد تا هم با 
پــول کمتــر بتــوان عمــل وقــف را انجــام داد و 
هم اینکه پولی که وقف می شود، وارد چرخه 
اقتصادی شود و برای کل اقتصاد نیز منفعت 
ایجاد کند و نیات واقف را نیز پوشش دهد.

او ادامه داد: در وقف ســنتی همزمان با 
وقــف یــک دارایی و جاری شــدن صیغه وقف، 
اصــل دارایــی از مالکیــت واقــف خــارج و بــه 
عنوان یک دارایی وقفی درنظر گرفته می شود 
اما در صندوق سرمایه گذاری وقف با کمترین 
میزان دارایی حتی با هزار تومان، عمل وقفی 
انجام و دارایی وارد چرخه اقتصادی می شود.

مدیرعامــل شــرکت تامین ســرمایه امین 
اضافــه کــرد: در ایــن نــوع از صندوق هــا مانند 
ســایر صندوق هــای ســرمایه گذاری، دو رکــن 
اجرایی و نظارتی حضور دارند. متولی و مدیر 
صندوق از جمله ارکان اجرایی هستند و رکن 
نظارتی صندوق نیز بر فرایند صندوق از خرید 

واحد تا پوشش نیت واقف نظارت دارد.
فقهــی  کمیتــه  شــروط  یــادآوری  بــا  او 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــرای صندوق 
ســرمایه گذاری وقــف، گفــت: »شــرط غلبــه« 
از مهم تریــن شــرایط ایــن کمیتــه اســت. بــه 
بیانــی دیگــر، ســهم هایی می تواننــد موضــوع 
وقــف باشــند که دارایــی ثابت )شــامل زمین، 
آن  تجهیــزات، ماشــین آالت و…(  ســاختمان، 
شرکت در مقایسه با کل دارایی هایش، بیش 

از 60 درصد باشد.
اوراق  بــورس و  کمیتــه فقهــی ســازمان 
بهــادار پیــش از ایــن نظــر خــود را در این باره 
بــه ایــن شــرح اعــالم کرده بــود: »اصــل وقف 
ســهام و همــه اوراق بهــاداری که ســند دارایی 
عینی هســتند صحیح اســت؛ اما وقف اوراقی 

کــه ســند دیون یــا پول نقــد هســتند، صحیح 
نیست.«

بر اســاس مصوبه کمیته فقهی ســازمان 
بورس، این ســازمان با همکاری ســازمان های 
مرتبــط ماننــد ســازمان اوقــاف و امــور خیریــه 
ماننــد  مناســبی  مالــی  نهادهــای  می توانــد 
صندوق هــای وقفــی تعریف و ســبدی از اوراق 
ســهام خریــداری و بــا اهــداف و کاربردهــای 
مشــخص وقــف، ایجــاد کنــد و در اساســنامه 
صنــدوق درج شــود کــه در مواقع خاص مانند 
کاهــش  یــا  ســهام  قیمــت  معنــادار  کاهــش 
معنــادار بازدهی ســهام، متناســب بــا مصالح 
صندوق اقدام الزم صورت گیرد. البته بایستی 
تدبیری اندیشیده شود تا از تغییر و تحول با 
احتمــال ضعیــف و غیر متعارف اجتناب شــود 

تا با ماهیت وقف منافات نداشته باشد.
ســرمایه  تامیــن  شــرکت  مدیرعامــل 
کــه  پولــی  ازای  بــه  واقــف  داد:  ادامــه  امیــن 
بــه ایــن صنــدوق پرداخــت می کنــد، واحــد یــا 
خریــد  بــا  می کنــد.  خریــداری  را  واحدهایــی 
واحدهای صندوق، پول از مالکیت فرد خلع و 

وقف نامــه ای به نام فرد صادر می شــود. مدیر 
صندوق نیز به نیابت از واقف، ســهمهایی را 
می خــرد و از منافــع حاصــل از آن، بــه نیــات 

موردنظر واقف می پردازد.
ســرمایه گذاری  صنــدوق  از  خادم الملّــه 
آستان قدس رضوی و ستاد عتبات عالیات به 
عنوان نخســتین نمونه های در شرف تاسیس 
صندوق هــای ســرمایه گذاری وقــف یــاد کــرد و 
بیان کرد: برای ســتاد عتبات عالیات به دلیل 
شــرایط ویــژه ایــن ســتاد، صنــدوق ویــژه ای در 
دســت طراحی اســت. بخشی از این صندوق، 
صنــدوق وقــف و بخش دیگــر، صندوق حبس 

سهام است.
ســرمایه  تامیــن  شــرکت  مدیرعامــل 
امیــن ادامــه داد: در صنــدوق حبــس ســهام، 
ســرمایه گذار منافــع یــک ســهم را بــرای مــدت 
می کنــد  خــود  نیــت  وقــف  مشــخصی  زمــان 
بــه  اتمــام آن دوره، منافــع ســهم  از  و پــس 
خــود ســرمایه گذار بازمی گــردد. درحالی که در 
صنــدوق وقــف، دارایــی وقف شــده دیگــر بــه 

سرمایه گذار بازنمی گردد.

از  خــودرو  خریــداران  از  برخــی  اخیــرا 
مشــکلی در رابطــه بــا صــدور بیمه نامه هــای 
شخص ثالث خودروهای خود خبر داده اند.

بــه گــزارش ایســنا، داســتان از ایــن قرار 
از مشــتریان در هنــگام  تعــدادی  کــه  اســت 
تحویــل خــودرو ثبت نامی )فــروش فوق العاده 
یا پیش فروش یکســاله( خود متوجه شــده اند 
کــه برگــه بیمه نامــه بــرای آنــان صــادر نشــده 
اســت و ایــن در حالــی اســت کــه زمــان فعال 
شــدن تعهــدات بیمــه، از فــردای روز صــدور 
بیمه نامــه اســت. در حقیقــت خــودرو تحویل 
مشــتری می شــود، اما بیمه نامه شخص ثالث 
خــودرو یــک تــا چنــد روز بعــد صــادر و فعــال 

می شود.
توضیــح  اینگونــه  مشــتریان  از  یکــی 
طرح هــای  در  گذشــته،  ســال  کــه  می دهــد 
شــرکت  ایران خــودرو  یکســاله  پیش فــروش 
و برنــده یــک دســتگاه خــودرو دناپالس شــده 
اســت. پــس از واریز  باقی مانــده مبلغ، موعد 
امســال  مــرداد   24 مــورخ   خــودرو  تحویــل 
مشــخص شــد. خــودرو در زمان مقــرر تحویل 
داده شــد امــا بیمــه نامه فــردای آن روز صادر 

شده است.
مربوطــه  نمایندگــی  از  را  موضــوع  او 
پیگیــری کــرد و پاســخ شــنید که مــوارد از این 
دست در طول ماه های اخیر چندین بار پیش 

آمده است.
در نمونــه ای دیگــر مشــتری، خــودرو را 
در تاریــخ 21مــرداد از نمایندگــی ایران خــودرو 
تاریــخ  در  او  بیمه نامــه  امــا  گرفــت  تحویــل 
24مــرداد صــادر شــد و طبیعتــا زمــان فعــال 

شدن آن نیز 25 مرداد است. 
ایران خودرو: خسارتی متوجه 

مشتری نیست
ایســنا علــت را از ایران خــودرو پیگیــری 
کــرد کــه در نهایت امیرحســین شاه حســینی، 
قائــم مقــام مدیر فروش ایران خــودرو اینگونه 
موجــود،  قواعــد  اســاس  بــر  کــه  داد  پاســخ 
زمانی کــه خــودرو تحویــل مشــتری می شــود، 
ضروری است دارای پالک انتظامی و مشمول 
بیمه شــخص ثالث باشــد؛ لذا از روز دریافت 
خــودرو از ســوی مشــتری، خــودرو بــه مــدت 

365روز تحت پوشش بیمه است.

زمانــی  اســاس  برایــن  کــرد:  او تصریــح 
کــه خــودرو تحویــل مشــتری می شــود، تحــت 
پوشــش بیمه  فعال اســت امــا چنانچه به هر 
دلیلــی در زمــان تحویــل خــودرو، بیــن صــدور 
فاصلــه  بیمــه  تعهــدات  شــروع  و  بیمه نامــه 
بــرای  ســانحه ای  بــروز  صــورت  در  بیفتــد، 
مشــتری، براساس توافق و تعهدات فی مابین 
بیمــه  متعهــد  بیمه،خودروســاز  شــرکت  بــا 
مســئولیت اســت وخودرو تحت پوشش بیمه 
شــرکت است و مســئولیت اتفاقات و حوادث 

احتمالی، بر عهده مشتری نخواهد بود.
او در پاســخ بــه اینکــه چــرا بیــن زمــان 
تــا فعــال شــدن بیمــه نامــه خــودرو  تحویــل 
فاصله افتاده اســت که خودروســاز به »بیمه 
تحویــل  گفــت:  شــود؟  متعهــد  مســئولیت« 
خــودرو از ســوی خودروســاز و صــدور بیمــه 
از ســوی شــرکت های بیمــه انجــام می شــود و 
نیازمند ارســال اطالعات زمــان تحویل خودرو 
بــه شــرکت بیمــه اســت. براین اســاس امکان 
دارد کــه بــه طــور مثال خــودرو در بعد از ظهر 
روز پنجشــنبه تحویــل شــده باشــد کــه در آن 
زمــان امــکان پرینــت بیمه نامه نبوده اســت تا 

در اولین روز کاری، یعنی شنبه بعد برای آن 
اقدام می شود.

بیمــه  اداره  رئیــس  مطلبــی،  محســن 
ایران خــودرو نیــز در ایــن رابطــه اظهــار کــرد: 
بطــور کلــی بیمه شــخص ثالث جــزو الزاماتی 
اســت کــه خودروســاز طبــق قانــون حمایت از 
مصرف کننده، در زمان تحویل خودرو بایستی 
به مشــتری ارائه دهد؛ بنابراین هر خودرویی 
کــه تحویــل می شــود بایــد دارای پــالک ملی و 
بیمه نامــه معتبــر باشــد. از زمــان تکمیل  وجه 
مشتری که بعضا ممکن است چند روز پیش 
از زمــان تحویــل باشــد، شــرکت ارائه دهنــده 
خودروســازان  می شــود.  انتخــاب  نیــز  بیمــه 
بــا صنعــت بیمــه دارنــد کــه  قــراردادی کلــی 
براســاس آن بیمه نامــه زمانــی فعال می شــود 
که خودرو تحویل مشتری می شود و از همان 

زمان خودرو مشمول بیمه است.
او افــزود: برایــن اســاس مشــتریان هیچ 
از همــان  نگرانــی نخواهنــد داشــت؛ چراکــه 
لحظــه تحویــل خــودرو تــا هــر زمــان کــه برگه 
بیمه نامه به دست شــان برســد، خودرو تحت 

پوشش بیمه است.

 »8 میلیون نفر از منافع عرضه اولیه
به صندوق ها بهره مند خواهند شد«

بهگفتهمدیرعاملفرابورس،عرضههایکوچکوچند10هزارتومانیبهصندوقهااختصاصمییابد

جزئیات »صندوق سرمایه گذاری وقف«
بهگفتهمدیرعاملشرکتتامینسرمایهامین،درصندوقسرمایهگذاریوقفحتیباهزارتوماننیزمیتوانوقفانجامداد

بیمه نامه هایی که پس از روز تحویل خودرو صادر می شود
بهگفتهرئیسادارهبیمهایرانخودرو،ازهمانلحظهتحویلخودروتاهرزمانکهبرگهبیمهنامهبهدســتمالکبرســد،

خودروتحتپوششبیمهاست

بهره مندی 80 میلیون نفر از خدمات توسن در سال 1400
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راه اندازی سامانه فروشگاه 
اینترنتی قطعات یدکی 
محصوالت کرمان موتور

شــرکت خدمــات و تجــارت بــم خودرو بــه عنوان 
نماینده رسمی شرکت کرمان موتور در حوزه خدمات 
پــس از فــروش در راســتای حفــظ ســالمت مشــتریان 
و کاهــش ترددهــای غیــر ضــروری در شــرایط پاندمی 
ویروس کووید 19 ، فروشگاه اینترنتی قطعات یدکی 
محصوالت کرمان موتور را با هدف تسهیل در فرآیند 
دسترسی مشتریان محترم به قطعات یدکی مورد نیاز  

خود راه اندازی نمود.
کامران شاکری مدیر عامل شرکت بم خودرو با بیان 
این مطلب که مشتریان محترم عالوه بر دریافت خدمات از 
 نمایندگان مجاز سراسر کشور، می توانند با مراجعه به آدرس 

Shop.bamkhodro.ir قطعات اصلی و شرکتی مورد نیاز 

را با قیمت های مصوب و در ســریعترین زمان خریداری 
نموده و به صورت رایگان کاالی خود را درب منزل دریافت 
نمایند. ضمناً مشتریان محترم در استان تهران می توانند 
عالوه بر خرید قطعات به صورت اینترنتی، با شماره گیری 
02142724 از خدمات سرویس در محل شرکت بم خودرو 
نیز استفاده نمایند . امکان جستجوی محصوالت به صورت 
پیشرفته ، امکان صدور فاکتور رسمی ، امکان رهگیری از 
وضعیت قطعات خریداری شده ، امکان تفکیک محصوالت 
و نمایش قیمت ها برای مدل های مختلف از محصوالت 
از مهمترین قابلیت های سامانه فروشگاه اینترنتی شرکت 
خدمات و تجارت بم خودرو می باشد. در ادامه ایشان با 
اعالم برنامه ریزی های انجام شده در حوزه تامین قطعات 
خاطر نشان نمودند تمامی قطعات یدکی محصوالت جدید 
 KMC ، KMC T8 شرکت کرمان موتور از قبیل خودروهای
TGDI S5 ،  K7 و  Lifan X70 پیش از ورود خودرو به بازار 
خریداری و وارد انبارهای شرکت شده تا مشتریان محترم با 
خیالی آسوده از ارائه خدمات مطلوب و متمایز و همچنین 
اطمینان از قیمت های شرکت نسبت به خرید محصوالت 
کرمان موتور اقدام نمایند. تاسیس فروشگاه قطعات یدکی 
در شهرهای بزرگ،  توسعه فروشگاه اینترنتی و فروش 
محصوالت آپشن نیز از برنامه های آتی شرکت خدمات و 
تجارت بم خودرو اعالم شــده اســت که نوید بخش ارائه 
خدماتی منسجم با محوریت افزایش دسترسی و رضایت 
به مشتریان خود می باشد.  در پایان شاکری ضمن آرزوی 
سالمتی برای تمامی مشتریان  با ابراز امیدواری از گسترش 
توزیع هوشمند  قطعات شرکت بم خودرو در سطح کشور، 
ارائه این خدمات جدید را موجب رضایتمندی هر چه بیشتر 

مصرف کنندگان محصوالت کرمان موتور دانستند.

مدیرعامل ایمپاسکو خبر 
داد: گواهی کشف معدن 

مس جانجا صادر شد 
بــه گفتــه مدیرعامل شــرکت تهیــه  و تولید مواد 
معدنی ایران ، اخذ گواهی کشــف معدن مس جانجا 
در اســتان سیســتان و بلوچســتان اقدامــی در جهــت 
شناسایی و فعالسازی معادن در مناطق کمتر برخوردار 

در این استان است.
به گزارش روابط عمومی شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنــی ایــران، امیرعلــی طاهرزاده با بیــان این مطلب 
گفت: پس از ارســال گزارش پایان عملیات اکتشــاف و 
تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سیستان 
و بلوچستان، این شرکت موفق به اخذ گواهی کشف 
معدن مس جانجا شد.وی در ادامه افزود: معدن مس 
جانجا با ذخیره قطعی 101 میلیون تن و ذخیره احتمالی 
202 میلیون تن با توجه به سطح اکتشافات انجام شده، 
یکی از بزرگترین معادن جنوب شرق کشور است که با 
ادامه فعالیت های اکتشافی ذخایر این معدن در حال 
افزایش می باشد.مدیرعامل شرکت تهیه و تولید مواد 
معدنی ایران اظهار داشت: استان سیستان و بلوچستان 
در گذشته در زمینه ماده معدنی مس ظرفیت پایینی 
داشــت ولی هم اکنون می توان ادعا کرد با اکتشــافات 
جدید صورت گرفته در محدوده مس جانجا این استان 
در رده ی استان های مس خیز کشور قرار خواهد گرفت.
طاهرزاده خاطر نشان کرد: جهت عملیاتی نمودن شعار 
ســال 1400 )تولید، پشــتیبانی و مانع زدایی ها( و رفع 
بخشــی از مشــکالت اســتان گام های موثری با هدف 
جذب ســرمایه گذار جهت رونق تولید و ایجاد اشــتغال 
در استان سیستان و بلوچستان برداشته شده است، 
ضمن آنکه بخش قابل توجهی از فعالیت های شرکت 
باالخص در بخش اکتشاف در جهت شناسایی معادن 
جدیــد و افزایــش ذخیــره معادن موجود در این اســتان 
متمرکــز مــی باشــد.وی با اشــاره به هم جواری اســتان 
پهناور سیســتان و بلوچستان با کشورهای همسایه و 
دسترســی به آب های آزاد گفت: مزیت معدن اســتان 
و رشــد و توســعه آن در همه ابعاد طی سال های اخیر 
شتاب بیشتری گرفته است و زمینه تجارت محصوالت 
تولیــدی بــا توجــه بــه موقعیــت و مزایای ذکر شــده  در 
ایــن اســتان فراهــم می باشــد.مدیرعامل شــرکت تهیه 
و تولیــد مــواد معدنی ایران احیا و فعال ســازی معادن 
کوچک مقیاس در استان سیستان و بلوچستان را 14 
معــدن از ابتدای ســال 99 تاکنون عنــوان کرد و افزود: 
عمده این معادن طال، منیزیت، سنگ آهن است.الزم 
به ذکر است در راستای جذب سرمایه گذار به منظور 
تجهیز، آماده سازی و  بهره برداری از معدن مس جانجا 
و کارخانــه تولیــد کنســانتره مــس به ظرفیت ســالیانه 
حداقل 130 هزار تن و محصوالت جانبی دیگر فراخوان 
 عمومــی ارزیابــی کیفــی متقاضیــان در دســت انجــام 

می باشد.

اخبـــــــــــــــــار

 1- نام مناقصه گزار : شركت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا  تلفن 
 80-32319374- تلفن امور تداركات  32317869

2- موضوع مناقصه : خرید و نصب باالبر تلسکوپی  
3- زمان دریافت اسناد مناقصه: در ساعت اداری از  تاریخ  1400/06/20  تا ساعت 19 مورخ  1400/06/24 

به مدت 5 روزكاری 
 4- مدارك مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ 220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 

74827 – 07860 بانك تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5- آدرس محل دریافت اسناد : دسترسی به اسناد مناقصه از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
به آدرس www.setadiran.ir امكان پذیر می باشد. به شماره فراخوان سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

2000007000000065
6-آدرس محل دریافت پیشنهادها : شیراز خیابان معدل حدفاصل فلسطین و مالصدرا شركت توزیع نیروی 

برق استان فارس – امور تداركات  تلفن 32317869
7- زمان تحویل اسناد : ساعت  10  صبح  روز چهارشنبه   مورخ  1400/07/07 

8- محل برگزاری مناقصه : شركت توزیع نیروی برق استان فارس – طبقه چهارم  – سالن اجتماعات 
9- زمان بازگشایی پاكت ها : پاکت ارزیابی کیفی شرکت های مناقصه گر ساعت 10 روز شنبه  مورخ1400/07/10 

با حضور اعضاء كمیسیون مناقصه باز و قرائت می گردد و در صورت کسب حد نصاب الزم پاکت الف و ب 
پس از رسیدگی کمیته فنی بازرگانی در تاریخی که در روز  1400/07/10 اعالم می شودبازگشایی می شود و به 
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی كه بعد از موعد مقرر در بند 7  آگهی مناقصه واصل 

شود ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
10- ذكر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است.

11- تضمین شركت در مناقصه : مبلغ 1.610.000.000ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر بانکی، چک بانکی یا 
چک تضمین شده در وجه مناقصه گزار یا مطالبات بلوکه شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که بایستی 
در پاکت الف قرارگرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گزار گردد. ضمناً تعیین کمتر از مبلغ یاد شده 

یا سایر موارد) چک شخصی ، وجه نقد و ...( قابل قبول نمی باشد.
12- شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار است.

13- مناقصه به صورت عمومی و در دو مرحله برگزار می گردد.
14-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .)شرکت کنندگان در مناقصه می بایست 
دو روز قبل از آخرین  تاریخ تحویل پاکت ها با مراجعه به سایت توانیر و یا سایت شرکت توزیع برق فارس و 
یا تماس با امور تدارکات ، از آخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند در غیر این صورت مسئولیت عدم 

رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد.(
تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/06/20   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/06/21                           شركت توزیع نیروی برق استان فارس 

شناسه آگهی: 1186885
آگهی  مناقصه عمومی دو مرحله ای همراه با ارزیابی کیفی فشرده  ) شماره 1400-1-1-26 (

وم(
ت د

) نوب
 

 

شـرکت فرودگاه هـا و ناوبـری هوایـی ایـران )اداره کل فرودگاه هـای اسـتان فـارس( در 
نظر دارد پروژه احداث ساختمان هواشناسی فرودگاه جهرم را )بر اساس بخشنامه 
سـرجمع ( در قالـب فراخـوان مناقصـه عمومـی یـک مرحلـه ای بـا ارزیابـی سـاده بـه 

واجدیـن شـرایط واگـذار نماید
مهلت و محل دریافت  اسناد : دریافت اسناد مناقصه از روز شنبه مورخ  1400/06/20  
لغایـت روز شـنبه مـورخ  1400/06/27 از طریـق درگاه سـامانه تـداركات الكترونیكـی 

دولـت )سـتاد( بـه آدرس : www.setadiran.ir  انجـام خواهـد گردید.
کلیه مناقصه گران واجد شرایط )دارای رتبه 5 ابنیه و رتبه 5 تاسیسات( می توانند 
بـا مراجعـه بـه سـامانه سـتاد نسـبت بـه دریافـت اسـناد و شـرکت در مناقصـه مذکور 

اقدام نمایند. 
نوبت اول: روزنامه خبر جنوب 1400/06/20 - نوبت دوم: روزنامه عصر اقتصاد 1400/06/21

شناسه آگهی : 1188206

ت دوم(»آگهی مناقصه عمومی « شماره  81-00  ) یك مرحله ای (
) نوب

شرکت فرودگاه ها 
و ناوبری هوایی ایران

اداره کل فرودگاه  های استان فارس

شرکت برق منطقه ای یزد حسب اختیارات حاصله از قانون 
سازمان برق ایران و در اجرای ماده 11 تصویب نامه حریم خطوط 
هوایی انتقال نیروی برق به شماره 12727/ت/50732 ه – 
مورخ 1394/2/6 هیئت محترم وزیران به منظور اطالع ذوی 
بهادران  کیلوولت  در حریم خط 132  واقع  احتمالی  الحقوق 

– معدن سرب و روی مهدی آباد بشرح ذیل اعالم میدارد.
نظر به اینکه به زودی عملیات اجرایی مسیر خط انتقال مذکور 
کروکی  شرح  به  مهریز  شهرستان  در  کیلومتر   25 طول  به 
ترسیمی منتشره )تصویر پیوست( آغاز میگردد که برابر مصوبه 
طرفین  در  مذکور  خط  الرعایه  الزم  زمینی  حریم  الذکر  فوق 
مسیر خط به فاصله 9 متر از تصویر فاز کناری و متصل به آن 
در سطح زمین می باشد، لذا مالکین و ذوی الحقوق با اطالع 
از مقررات حریم، در صورت در دست داشتن هرگونه حقی و 
سوالی می توانند حداکثر تا یک ماه از تاریخ درج آخرین آگهی 
که در دو نوبت، به فاصله 15 روز در همین روزنامه منتشر 

میگردد مراتب را کتباٌ به دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات شرکت برق منطقه ای یزد واقع در یزد – بلوار دانشجو – جنب دانشگاه علم و هنر تلفن 
38250074 اعالم و رسید دریافت نمایند.

ضمناٌ به آگاهی میرساند هرگونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن سوخت، انبارداری، دامداری، باغ و 
درخت کاری در مسیر و حریم خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و ایجاد شبکه آبیاری، حفر قنات و راه سازی در اطراف پایه های خطوط 
با کسب مجوز الزم نباید کمتر از 3 متر از پایه ها انجام گیرد. بهره برداری از معادن باید با هماهنگی و اخذ مجوز و رعایت ضوابط فنی از جمله ضوابط 

استقامت خطوط و در فاصله بیشتری از حریم زمینی مربوط به آن خط از اطراف پایه های آن انجام پذیرد.
انتشار نوبت اول : 1400/06/07   نوبت دوم : 1400/06/21

م الف : 607 ت دوم(اطـالعیـه
) نوب
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))خـــطـــر کــرونـــــا را جـــدی بگیـــریــــم((

 رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد:نقش استراتژیك 

فوالد مباركه در تأمین مواد اولیه صنعت لوازم خانگی
رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی شرکت فوالد 
مبارکــه گفــت: شــرکت فــوالد مبارکــه بــه عنــوان تنهــا 
تولیدکننــده ورق رنگــی مورد نیاز صنعت لوازم خانگی 
در کشــور توانســته بــا ظرفیــت تولیــد ماهانــه 600 تن 
ورق گالوانیزه ویژه برای این صنعت، عالوه بر افزایش 
از واردات  بــا جلوگیــری  کیفیــت محصــوالت نهایــی، 
محصوالت خارجی باعث عرضه محصوالت داخلی این 

صنعت با قیمت مناسب در بازار شود.
علیرضا گندمکار رئیس واحد گالوانیزه و ورق رنگی 
شرکت فوالد مبارکه در گفت وگو با خبرنگار فوالد اظهار 
کرد: این شرکت در حال حاضر قادر به تولید 3 نوع ورق 
رنگی ســاختمانی، دکوراتیو و ورق های مخصوص لوازم 

خانگی است که از کیفیت باالیی برخوردار است.
وی بــا بیــان ایــن کــه تولیــد ورق هــای گالوانیــزه 
رنگی برای تولید لوازم خانگی، بســیار دشــوار بوده و از 
حساســیت باالیی برخوردار است،  افزود: شرکت فوالد 
مبارکــه در ایــران تنهــا تولید کننده این نــوع ورق بوده و 

یکّه تاز این عرصه است و در این مسیر باید با شرکت های 
کره ای و اروپایی رقابت کند که بیش از 25 سال تجربه 
در تولید این نوع ورق های فوالدی دارند و خوشبختانه 

توانسته عملکرد قابل قبولی داشته باشد.
رئیــس واحــد گالوانیــزه و ورق رنگی شــرکت فوالد 
مبارکه خاطرنشان کرد: فوالد مبارکه ماهانه 500 تن ورق 
گالوانیزه ویژه برای لوازم خانگی تولید می کند که ورق اولیه 
برای تولید بیش از 22 هزار دســتگاه یخچال را تشــکیل 
می دهــد.وی در ادامــه اذعــان داشــت: ایــن میــزان تولید 
فوالد مبارکه در حالی است که ظرفیت تولید 600 تن ورق 
مخصوص این صنعت در ماه با راه اندازی خط تکمیلی آن 
در آینده به 1060 تن افزایش خواهد یافت که می تواند 
به تولید 58 هزار دستگاه یخچال یا 175 هزار دستگاه 
ماشین لباسشویی تبدیل شود؛ این میزان تولید عالوه 
بر این که می تواند کشور را واردات لوازم خانگی بی نیاز 
کنــد بلکــه می توانــد زمینه ســاز صــادرات و ارزآوری برای 
کشور در این شرایط تحریمی را نیز فرآهم آورد.گندمکار 

تصریح کرد: تولیدکننده های داخلی بعضاً ممکن است از 
مواد اولیه ای استفاده کننده که مشخصات فنی مناسب 
را نداشــته باشــد. بــرای مثــال رنگــی که روی ســطح ورق 
استفاده می شود یک ترکیب شیمیایی است که می تواند 
حاوی مواد خطرناکی برای افراد باشد.وی در پاسخ به این 
سوال که اگر این مقدار ورق ویژه تولید لوازم خانگی در 
شرکت فوالد مبارکه تولید نمی شد، چه زیان و خسارتی را 
به بدنه کشور وارد می کرد، بیان داشت: در صورتی که ورق 
های رنگی در فوالد مبارکه تولید نمی شد احتمال رخ دادن 
دو سناریو وجود داشت. اول این که همه تولیدکنندگان 
داخلی برای رعایت استاندارهای کیفی مجبور به تامین 
مــواد اولیــه از خــارج بودنــد که در این صــورت میزان ارز 
قابل توجهی از کشور خارج می شد و منابع مالی کشور 
به هدر می رفت.شــایان ذکر اســت با پشــتیبانی شرکت 
فوالد مبارکه از صنعت لوازم خانگی این صنعت توانسته 
است در چند سال اخیر و با وجود تحریم ها رونق بگیرد. 
رشد 30 درصدی تولید یخچال، رشد 53 درصدی تولید 

ماشین لباسشویی و رشد 12 درصدی تولید کولرهای آبی 
در 10 ماهه نخست سال گذشته، گوشه ای از رونق تولید 
در صنعت 7 میلیارد دالری لوازم خانگی در ایران است. 
موضوعی که یکی از دالیل اصلی آن استفاده از مواد اولیه 

مرغــوب و با قیمت مناســب شــرکت فــوالد مبارکه بوده 
که توانسته عالوه بر افزایش کیفیت محصوالت نهایی، 
کاهش قیمت و بنابراین افزایش قدرت خرید مشتریان 

را در بر داشته باشد.

شـركت معدنـی و صنعتـی گل گهـر )سـهامی عـام( در نظـر دارد " طراحـی، سـاخت  و 
اجـرای  سرسـره خشـک در مجموعـه دهکـده گردشـگری " خـود را واقـع در کیلومتـر 20 
واجـد شـرایط  پیمانـكار  بـه  مناقصـه عمومـی  برگـزاری  از طریـق  جـاده سـیرجان- شـیراز 
 واگـذار نمایـد. لـذا متقاضیـان مـی تواننـد جهـت اخـذ اسـناد مناقصـه بـه آدرس الكترونیكـی

 WWW.GEG.IR  مراجعـه و اسـناد مذکـور را بـه همـراه فـرم پرسشـنامه ارزیابـی تأمیـن 

كنندگان از بخش مناقصه و مزایده دانلود نمایند. مهلت تحویل پاكات ساعت 9 الی 14 
روز یکشنبه مــورخ 1400/07/04 در محــل دفتركمیسیون معـامالت مجتمع و یا دبیرخانه 
دفتر مرکزی تهران می باشد. ضمناً بازدید از محل اجرای موضوع مناقصه روز شنبه مورخ 
1400/06/27 مقرر شده است. شركت معدنی و صنعتی گل گهر در رد یا قبول هر یك از 

پیشـنهادات بـدون نیـاز بـه ذکـر دلیـل و بدون جبران خسـارت مختار می باشـد.
كمیسیون معامالت شركت معدنی و صنعتی گل گهر 

آگهی مناقصه عمومی تجدید شده شماره1400/30/ع

آدرس ســــایت روزنــــامــــه عصــــــر اقتصــــــــــاد
w  w  w  .  a  s  r  e - e  g  h  t  e  s  a  d . c  o  m

پتروشیمی جم، تعالی سازمانی در دوران تحریم و کرونا
»حرکت در مسیر سرآمدی محدود به دوره 
خاصی نیست و پتروشیمی جم با باور این موضوع 
بــا آرایــش جدیــد در مدیریت راهبردی، ســاختار، 
منابع انسانی و فناوری اطالعات متناسب با شرایط 
محیطــی امــروز، حتــی در شــرایط ســخت دوران 
تحریم و کرونا، مســیر ســرآمدی خود را تحکیم و 

تقویت نمود.« 
بــه گزارش روابــط عمومی پتروشــیمی جم؛ 
محمدحســین پاشــنه طــال، معــاون برنامه ریزی و 
فناوری اطالعات این شــرکت با بیان مطلب فوق 
افزود: در سال 1399 ضمن تالش بر حفظ پایداری 
تولید و همچنین کسب باالترین رکوردهای تولید 
در تمام ادوار، تمرکز ویژه ای بر حوزه های نرم نیز 
داشتیم که از جمله مهم ترین اقدامات انجام شده 
می توان به شناسایی و بهبود فرآیندهای کسب و 
کار، توسعه سرویس های متنوع فناوری اطالعات 
و حرکت به سوی یک سازمان فرآیند محور اشاره 
کرد. در این زمینه تحلیل روش های اجرایی موجود 
زنجیره تامین شرکت و مدل سازی فرآیند زنجیره 
تامیــن و همچنیــن مدل ســازی فرآینــد بازاریابــی 
و فــروش شــرکت در دســتور کار قــرار گرفــت و 
مدل های بهبود زنجیره تامین و بازاریابی و فروش 
تدوین گردید که در شرف بازبینی فاز دوم است. 
وی افزود: از طرف دیگر در راستای برنامه ریزی 
اســتراتژیک شــرکت که در دو ســال اخیر فرموله و 
پیاده سازی کردیم و به منظور کنترل و ارزیابی نتایج 
آن و نتایج خودارزیابی تعالی سازمانی، در رویداد 

 2020 EFQM صحه گذاری پروژه های بهبود بر مبنای
شرکت کرده و به عنوان اولین شرکت تحت ارزیابی 
و صحه گذاری پروژه های بهبود بر اساس این مدل 
قرار گرفته و کیفیت تعالی سازمان در این زمینه را 

مورد ارزیابی قرار دادیم. 
محمدحســین پاشــنه طال خاطرنشــان کرد: 
ارزیابــی شــامل بررســی و صحه گــذاری  فرآینــد 
پروژه هــا در حوزه های جهت گیــری، اجرا و نتایج، 

منطبق بر مدل EFQM  اســت که ضمن مطالعه 
روند پیشــرفت پروژه ها، میزان همســویی و تاثیر 
آنها را در تحقق اهداف اســتراتژیک شرکت مورد 

بررسی قرار می دهد.
معــــاون برنــــامه ریزی و فـــنــــاوری اطالعــات 
پتروشیمی جم ادامه داد: در این دوره از ارزیابی 
و صحه گذاری، شرکت پتروشیمی جم با سه پروژه 
"تحلیــل و طراحــی نقشــه ذینفعــان پتروشــیمی 

جم"، "طراحی و ســاخت بویلر" و "ســامانه جامع 
نرم افزار بهره برداری" شرکت کرد که در واقع این 
سه پروژه نامزدهایی از میان بیش از 70 پروژه در 
حال اجرا در جم هستند که بدین ترتیب نمونه ای 
از پروژه های راهبردی، سخت افزاری و نرم افزاری 
 شرکت را ارائه و در بوته ارزیابی صحه گذاران قرار 

دادیم.
پاشــنه طال عنوان کرد: اعتقــاد داریم امروز 
پتروشــیمی جــم بــر مــدار مدیریــت اســتراتژیک 
راهبــری میشــود و پروژه هــای خــود را همســو بــا 
راهبردهای شرکت برای نیل به اهداف استراتژیک 
خود تعریف می نماید. پتروشــیمی جم پیشــرو و 
پشــتیبان تعالی سازمانی بوده است، به گونه ای 
که در سال 1388 نیز میزبان اولین جایزه تعالی 
 EFQM مــدل  اســاس  بــر  پتروشــیمی  صنعــت 
بــوده و امــروز نیز میزبان اولین ارزیابی در زمینه 
صحه گذاری پروژه ها بر مبنای نسخه جدید 2020 
اســت.  بــه گفتــه معــاون برنامه ریــزی و فنــاوری 
اطالعات پتروشــیمی جم، پرچم داری پتروشیمی 
جــم بــه عنــوان اولین ها در حوزه تعالی نشــان از 
پیشــرو بــودن و پایــداری ایــن مجموعــه عظیم در 
توسعه و گسترش فرهنگ تعالی و توانمندسازی 

صنعت پتروشیمی است. 
وی در پایان از زحمات دبیرخانه جایزه تعالی 
شرکت ملی صنایع پتروشیمی و ارزیابان حاضر در 
این رویداد و همچنین پشتیبانی مدیریت ارشد و 

پرسنل حاضر در این رویداد تشکر کرد. 

در سال 1399
تمرکز ویژه ای بر 

حوزه های نرم نیز 
داشتیم که از جمله 

مهم ترین اقدامات 
انجام شده می توان 

به شناسایی و 
بهبود فرآیندهای 

کسب و کار، توسعه 
سرویس های متنوع 

فناوری اطالعات و 
حرکت به سوی یک 
سازمان فرآیند محور 

اشاره کرد
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 پیشرفت فیزیکی
 ۸۰ درصدی شبکه آبیاری

و زهکشی خداآفرین 
نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد 
خداآفریــن از پیشــرفت فیزیکــی ۸۰ درصــدی این طرح 

اجرایی در منطقه مغان خبر داد.
شــبکه آبیــاری و زهکشــی خداآفریــن بــا وســعت 
۳۶هــزار و ۷۰۰هکتــار در فــاز اول در قالــب ۴ ناحیــه 
اصــان دوز،  شهرســتان های  محــدوده  در  عمرانــی 
پارس آبــاد و بیله ســوار در دســت اجراســت. ایــن طــرح 
 ۲۰/۱۳۲ بــرق  ۴پســت   ، پمپــاژ  ایســتگاه   ۴۳ دارای 
کیلوولــت و همچنیــن بالــغ بــر ۳۰۰ کیلومتــر خطــوط 

نیرورسانی و ۹۲ کیلومتر کانال اصلی است.
هوشــنگ خلفــی زاده دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
افــزود: بــه رغــم تکمیــل نشــدن ســد خداآفریــن و ســد 
قیزقلعه ســی و تاسیسات مربوطه شرکت آب منطقه ای 
اردبیــل بــرای بهره بــرداری زودهنــگام بــا تکمیــل ناحیــه 
عمرانــی اول و بخشــی از ناحیــه عمرانــی دوم آب مــورد 
نیــاز را بــا احــداث یک دســتگاه ایســتگاه پمپــاژ پنج متر 

مکعبی بر روی کانال مغان تامین کرده است.
او اضافــه کــرد: اکنون ۶ هزار هکتــار از اراضی این 

شبکه زیر کشت رفته است.
نماینده مجری طرح شــبکه آبیاری و زهکشــی سد 
خداآفریــن  بــا بیــان اینکــه تکمیل ایســتگاه های پمپاژ و 
قسمت های باقیمانده ناحیه عمرانی دوم شبکه آبیاری 
و زهکشــی خداآفریــن بــا ســرعت انجام می شــود، بیان 
کــرد: شــرکت آب منطقــه ای اردبیــل برای تکمیــل کانال 
اصلــی خداآفریــن اســناد فنــی الزم را نهایــی کــرده و در 
حال تعیین پیمانکار است تا  عملیات اجرایی در حدود 

۵۰ کیلومتر انتهایی شبکه انجام شود.
خلفــی زاده بیــان کــرد: ایــن پــروژه بــا وســعت ۴۳ 
هــزار هکتــار در محدوده اســتان های آذربایجان شــرقی 
و اردبیل اجرا می شــود و اغلب اراضی آن در حدود ۳۷ 
هــزار هکتــار در محــدوده اســتان اردبیــل در قالب چهار 

ناحیه عمرانی مختلف قرار دارد.
او ادامــه داد: شــبکه آبیــاری و زهکشــی خداآفرین 
بزرگترین و مدرن ترین شــبکه شــمال غرب کشور است 
کــه آب مــورد نیــاز آن از طریق ســد مخزنی خداآفرین و 
سد تنظیمی-انحرافی قیزقلعه تامین می شود. در تاش 
هســتیم تکمیــل اجــرای ســیفون دره رود و ۵۲ کیلومتر 
بخش انتهایی کانال اصلی خداآفرین در استان اردبیل 
را انجام دهیم و آب را به نواحی عمرانی سوم و چهارم 
با سطح اراضی بیش از ۲۱ هزار هکتار در این ۲ ناحیه 

نیز برسانیم.
 نماینده مجری طرح شبکه آبیاری و زهکشی سد 
خداآفریــن باتاکیــد بر اتمام ســریع فاز اول پروژه اجرای 
سیفون دره رود گفت: سیفون دره رود در ابتدای شبکه 
آبیاری و زهکشی خداآفرین واقع شده، شاهرگ اصلی 
تامیــن آب ایــن شــبکه اســت و عملیــات اجرایــی آن در 

حال تکمیل است.
خلفــی زاده ادامــه داد: ایــن بخــش از طــرح آبیاری 
و زهکشــی خداآفریــن بــه منظور انتقال آب از ســدهای 

خداآفرین و قیزقلعه سی اجرا می شود.

۱۳ کیلومتر کانال آبیاری 
اراضی کشاورزی در قزوین 

احداث می شود
مدیر امور فنی و مهندســی و آب و خاک ســازمان 
جهاد کشاورزی قزوین اعالم کرد که امسال ۱۳کیلومتر 
کانال آبیاری برای رســاندن آب به مزارع کشــاورزی در 

استان احداث می شود.
احمد مستخدمی دیروز در گفت وگو با ایرنا با بیان 
اینکــه ۵۵ میلیــارد ریــال اعتبــار برای احــداث کانال های 
آبیــاری یــاد شــده پیش بینــی شــده اســت، افــزود: ایــن 
میزان کانال آبیاری از محل اعتبارات دولتی و از ســوی 
سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین احداث می شود.
او همچنیــن بــا تاکیــد بر ضــرورت تامیــن آب مورد 
نیــاز بهره برداران بخش کشــاورزی اظهــار کرد: با ایجاد 
کانال هــای آبیــاری آب از منابــع مــورد نظــر بــه مزرعــه 

انتقال می یابد.
مدیــر امــور فنی و مهندســی و آب و خاک ســازمان 
جهــاد کشــاورزی قزویــن یادآور شــد: ســال گذشــته نیز 
۳.۸ کیلومتر کانال آبیاری کشاورزی با اعتبارات دولتی 

در استان قزوین ایجاد شده بود.
جهــاد  ســازمان  تــدارک  از  ادامــه  در  مســتخدمی 
کیلومتــر   ۲۶ حــدود  اجــرای  بــرای  قزویــن  کشــاورزی 
لوله گذاری انتقال آب در مزارع استان خبر داد و گفت: 
اجــرای ایــن طــرح کــه از طریق اعتبــارات اســتانی انجام 

می شود در مرحله تبادل موافقت نامه قرار دارد.
او افزود: توسعه آبیاری های نوین، احداث و ترمیم 
از  لوله گــذاری  و  قنــوات  احیــا  و  کانال هــای کشــاورزی 
مهم ترین برنامه های اداره فنی و مهندسی و آب و خاک 
سازمان جهاد کشاورزی در راستای تامین آب مورد نیاز 

بخش کشاورزی در استان قزوین به شمار می رود.

اخبـــــــــــــــــار توقف صدور مجوز توزیع 
مرغ منجمد در خوزستان

از  خوزســتان  دام  امــور  پشــتیبانی  مدیــرکل 
صادرنشــدن مجوز ســهمیه ای جدیدی برای توزیع مرغ 

منجمد از دو هفته پیش تاکنون خبر داد.
حمیــد بــدوی در گفت وگــو بــا ایســنا در خصــوص 
توزیــع مــرغ منجمــد دولتی اظهــار کرد: مــرغ منجمد در 
سردخانه های پشتیبانی امور دام وجود دارد؛ اما توزیع 
آن بــه صــدور مجوز نیاز دارد. اجــازه صدور مجوز توزیع 
مرغ منجمد توســط ســتاد تنظیم بازار کشــور به شرکت 
پشتیبانی امور دام کشور داده می شود. او درباره وضع 
مرغ کشــتار روز در اســتان خوزستان گفت: وضع تولید 
مــرغ کشــتار روز به ویژه در هفته گذشــته بســیار خوب 

بوده است.
موجودی نهاده دامی در خوزستان، مناسب است

رد  بــا  خوزســتان  دام  امــور  پشــتیبانی  مدیــرکل 
شــایعه کمبــود ذرت گفــت: ذخایــر نهاده هــای دامــی در 
خوزســتان مناســب اســت و مشــکل خاصــی از لحــاظ 
ذخایر اســتراتژیک وجود ندارد. بدوی با بیان اینکه ســه 
فروند کشــتی حامل نهاده ذرت در حال تخلیه بار خود 
و ســه فرونــد دیگر در صــف تخلیه در بندر امام خمینی 
)ره( هستند، عنوان کرد: حدود یک میلیون و ۲۰۰ هزار 
تن نهاده دامی در انبارهای بندر امام خمینی )ره( وجود 
دارد که ۱۵۵ هزار تن از این میزان، نهاده ذرت است.

او در پایــان بیــان کــرد: میــزان نهــاده دامــی مذکور 
بــه شــرکت پشــتیبانی امــور دام اختصــاص دارد و دیگر 

شرکت های خصوصی نیز نهاده دامی دارند.

افزایش ۱۰۰ تا ۷۰۰ درصدی 
هزینه های نانوایی های 
بندرعباس طی 2 سال

رئیــس اتحادیــه نانوایان بندرعباس اعالم کرد که 
هزینه هــای نانوایی هــای ایــن شهرســتان ماننــد بیمــه، 
دســتمزد و مــواد اولیــه در ۲ ســال گذشــته بیــن ۱۰۰ تا 

۷۰۰ درصد افزایش یافته است.
ابراهیــم احترامــی دیروز در گفت و گو با ایرنا اظهار 
نانوایی هــا  کارگــران  دســتمزد  درصــد   ۸۰ حــدود  کــرد:  
افزایــش یافتــه و قیمــت خمیــر مایــه از ۹۰۰ هــزار ریــال 
به هفت میلیون ریال رســیده اســت. او ادامه داد:  تنها 
قیمت آرد و ســوخت در این مدت ثابت مانده که تاثیر 
این هــا در قیمت تمام شــده پخت نــان حدود ۲۰ درصد 
است و با توجه به این مساله، کارشناسی هزینه ها در 

اختیار مسئوالن قرار گرفته است.
 رئیــس اتحادیــه نانوایــان بندرعبــاس اضافــه کرد: 
یکی از نیازهای استان احداث سیلوهای نگهداری گندم 
اســت کــه می تواند موجــب حفظ کیفیت گندم و به تبع 
آن افزایــش کیفیــت آرد و نــان و رضایت منــدی مردم به 
عنوان اســتفاده کنندگان نهایی شــود. احترامی در پایان 
اعام کرد که حدود ۲ هزار نانوایی در استان هرمزگان 

به مردم خدمات پخت نان می دهند.

با وجود دستور دستگاه 
قضایی کارخانه قند یاسوج 

هنوز فعال نشده است
بــه گفتــه کارگــران کارخانــه قند یاســوج  بــا وجود 
دســتور دســتگاه قضایــی بــرای بازگشــایی کارخانه قند 
یاسوج، هنوز فعالیت این کارخانه آغاز نشده است و 

کارگران منتظر بازگشت به کار خود هستند.
بــه گــزارش ایلنــا، یکــی از کارگــران قنــد یاســوج 
در این بــاره گفــت: بعــد از ســفر اســفند ســال گذشــته 
آیت هللا رئیســی )رئیس ســابق دســتگاه قضایی کشور( 
قنــد  کارخانــه  از  بازدیــد  و  بویراحمــد  و  کهگیلویــه  بــه 
یاســوج، ایشــان سریعا دســتور آغار به کار کارخانه قند 
یاسوج را با ابطال پرونده واگذاری غیرقانونی این واحد 
تولیــدی به بخش خصوصی و بازگشــت بــه کار کارگران 
قدیمــی صــادر کردنــد کــه متاســفانه با این وجــود هنوز 
هیــچ اقدامــی از ســوی ســهامدار کارخانــه کــه یکــی از 
بانک های خصوصی است، انجام نشده است. به گفته 
او، کارخانه قند یاســوج از دی ســال۹۵، به دلیل وجود 
برخی مشــکات به سرمایه گذار بخش خصوصی واگذار 
شد که در نتیجه آن کارخانه تعطیل و کارگران آن بیکار 
شــدند. این کارگر در توصیف وضع کارگران بیکار شــده 
ایــن واحــد تولیــدی افــزود: حــدود ۳۰۰ کارگر قــراردادی 
شــاغل در ایــن کارخانــه کــه هــم اکنــون بیکار هســتند، 
در تمامی این ســال ها منتظر ازســرگیری مجدد فعالیت 
کارخانــه بوده انــد. او بــا بیان اینکه اکنــون بخش زیادی 
از ماشــین آالت، تجهیــزات و ابــزار کار کارگران به عنوان 
ضایعات فروخته شــده و بخش دیگری به ســرقت رفته 
 اســت، گفــت: کارگــران تمــام تاش خــود را بــرای ابقای 
کارخانه و فعالیت مجدد آن کرده اند؛ اما بانک سهامدار 
بــا مانع تراشــی های خــود همــکاری نمی کنــد و برخــاف 

دستور دستگاه قضایی کشور عمل می کند.
بــه گفتــه ایــن فعال کارگــری، زمانــی کاالی تولیدی 
ایــن کارخانــه به دلیل وجود تجهیزات خوب و نیروی کار 
ماهــر از مرغوبیــت و بــازار خوبــی برای فــروش برخوردار 
بــوده اســت. او گفــت: در ســال های گذشــته تجمعــات 
زیادی در اعتراض به وضع باتکلیفی کارخانه و کارگران 
در مقابــل نهادهــای مختلــف دولتــی برگــزار کرده ایــم. 
دلیــل اعتراض چند ســاله کارگــران این کارخانه واگذاری 
غیراصولــی کارخانــه قند یاســوج بود که ســال ۹۵ بدون 
کارخانــه  از  درصــد   ۲۳ ســهامدار  کــه  کارگــران  اطــاع 
هســتند، انجــام شــد. ایــن کارگــر کارخانــه قنــد یاســوج 
بــا بیــان اینکــه مســئوالن بایــد بــه وضــع ایــن کارخانــه و 
اکنــون  افــزود:  خاتمــه  در  کننــد،  رســیدگی  کارگرانــش 
ســتاد اجرایــی فرمــان حضــرت امام بــرای ایجاد اشــتغال 
و بازگردانــدن تولیــد به این کارخانه خریدار این کارخانه 
است، بنابراین باتوجه به اینکه شرکت قند یاسوج تنها 
منبع درآمدی و اشــتغال دســت  کم ۳۰۰ کارگر به صورت 
مســتقیم اســت و زمینــه اشــتغال حــدود ۵۰۰ کارگــر را 
دارد، از مسئوالن تقاضا داریم درخصوص رفع مشکات 
این واحد تولیدی و بازگشــت به کار کارگرانی که اکنون 

در وضع بد معیشتی قرار دارند، سریعا اقدام کنند.

فرمانــدار گنــاوه بــا بیــان اینکــه اکنــون 
بنــادر گنــاوه و ریــگ از نظــر زیرســاخت های 
بنــدری وضــع مناســبی ندارنــد و توســعه این 
و  نیــاز  بیشــترین  و  ضرورت هــا  از  بنــادر  

مطالبه مردم این شهرستان است.
بــه گزارش ایرنا، غامرضــا مهرجو دیروز 
درجمــع اعضــای شــورای اســامی شهرســتان 
گنــاوه اضافــه کرد: توســعه این بنــادر و ایجاد 
زیرســاخت های بنــدری بایــد بــه عنــوان یــک 
مطالبــه اصلــی در شهرســتان از ســوی همــه 
مســئوالن از جملــه اعضــای شــورا  بــا همدلی 
و تعامــل مدنظــر باشــد و در هــر نشســتی بــا 

مسئوالن محلی و کشوری پیگیری شود.
ایــن  قابلیت هــای  و  منابــع  دربــاره  او 
و  بازرگانــی  فعالیت هــای  گفــت:  شهرســتان 
مهم تریــن  و  اصلی تریــن  عنــوان  بــه  تجــاری 
فعالیت و مزیت گناوه است که برای توسعه 

بــه  نیــاز  حــوزه  ایــن  نظام منــد  گســترش  و 
زیرســاخت های قــوی و نوین اســت و شــورای 
اســامی شهرســتان در ایــن خصــوص باید به 

خوبی ایفای نقش کند.
فرمانــدار گنــاوه تصریح کرد: شهرســتان 
منطقــه ای  و  ملــی  آمایــش  ســند  در  گنــاوه 
و  تجــاری  پایگاه هــای  از  یکــی  عنــوان  بــه 
اگــر  و  اســت  شــده  پیش بینــی  بازرگانــی 
زیرســاخت های بنــدری در ایــن منطقــه مهیــا 
نشــود، شهرســتان های دیگر این جایگاه را از 
شهرستان خواهند گرفت و  باید این ظرفیت 

را حفظ کنیم.
اعضــای  کــرد:  تاکیــد  ادامــه  در  مهرجــو 
شــورای اســامی شهرســتان در کنــار مدیــران 
دستگاه های اجرایی نگرش و برنامه های خود 
را برای توسعه و پیشرفت این منطقه متمرکز 

کنند و در این مسیر با جدیت گام بردارند.

او افزود: شــوراهای اسامی شهرستان، 
نقــش نظارتــی مهــم و قوی دارند و  رئیس آن 
می تواند در جلسات شهرستان که به موجب 
قانون پیش بینی شــده اســت حضور پیدا کند 

و پیگیر مسائل و مشکات مختلف باشد.
ایــن مســئول بــا بیــان اینکــه شــوراهای 
کار  مکمــل  عنــوان  بــه  شهرســتان  اســامی 
دســتگاه ها  ســایر  و  شــهرداران  فرمانــداران، 
بســیار موثر اســت، اظهار کرد: انتظار می رود 
که اعضای آن در بهبود وضع منطقه  با سایر 
مســئوالن همــکاری نزدیکی داشــته باشــند تا  

از کاروان توسعه عقب نماند.
مهرجــو ادامــه داد: باتوجه بــه اینکه ۱۰۰ 
درصــد منابــع آب شــرب شهرســتان از خــارج 
اســتان بوشــهر تامین می شــود و یک آســیب 
جــدی بــرای منطقه به شــمار می آیــد، احداث 
بســیار  شــیرین کن  آب  تاسیســات  و  ســد 

ضرورت دارد.
منطقــه  اتــکای   علــت  بــه  افــزود:  او 
بــه تامیــن آب از خــط کوثــر  ممکــن اســت بــا 
 مشــکاتی مواجــه شــویم پــس بایــد بــه فکــر

راه حــل اساســی بــرای تامیــن آب در داخــل 
استان بود.

فرماندار گناوه با بیان اینکه پیگیری الزم 
برای احداث سد چهارروستایی ازطریق وزارت 
کشــور و نماینــده حــوزه انتخابیــه در مجلــس 
شــورای اســامی صــورت گرفته اســت، گفت: 
مطالبــه تکمیــل و احداث ســد چهارروســتایی 
باید در اولویت مســئوالن و بخصوص شورای 

اسامی شهرستان قرار گیرد.
مهرجــو در پایــان اضافــه  کــرد:  احــداث 
تامیــن آب  ســد چهارروســتایی می توانــد در 
شهرســتان از جملــه برای اراضی کشــاورزی و 

شرب مردم اثرگذار باشد.

معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایــی 
بنیاد از احداث ۷5 مرکز بهداشتی و درمانی 
زمــان شــیوع  از  در مناطــق محــروم کشــور 
 ویــروس کرونــا تاکنــون از ســوی ایــن بنیــاد

خبر داد.
محمــد مهجــوری افــزود: بنیــاد برکــت با 
هــدف توانمندســازی اقتصــادی و اجتماعــی، 
بهداشــت  و  ســامت  شــاخصه های  ارتقــای 
مناطــق  مــردم  بــه  درمانــی  خدمــات  ارائــه  و 
محروم و کم تر توســعه یافته، اجرای و تکمیل 
پروژه هــای بهداشــتی و درمانــی را در مناطــق 

محروم و روستایی کشور دنبال می کند.
او خاطرنشــان کــرد: بنیــاد برکت متعهد 
بــه ســاخت ۲۶۵ مرکــز بهداشــتی و درمانــی 
در کشــور اســت کــه تا به امــروز ۱۸۰ مرکز به 

بهره برداری رسیده و افتتاح شده است.

بــه گفتــه معــاون عمرانــی و طرح هــای 
زیربنایــی بنیــاد برکــت، این مراکز بهداشــتی 
و درمانــی شــامل خانــه و مرکــز بهداشــت، 
پایــگاه  آزمایشــگاه،  ســامت،  جامــع  مرکــز 
اورژانــس، مرکــز تجهیــزات پزشــکی، پایــگاه 

سامت و... می شود.
منطقــه   ۶۵۰ کــرد:  تصریــح  مهجــوری 
روســتایی تحت پوشــش طرح های بهداشــتی 
و درمانــی بنیــاد برکت قــرار دارند و حجم کل 
ســرمایه گذاری برای ســاخت ۲۶۵ مرکز تعهد 

شده، ۳ هزار و ۷۵۰ میلیارد ریال است.
اســتان های  این کــه  بــر  تاکیــد  بــا  او 
سیســتان و بلوچســتان، خوزســتان و لرستان 
پروژه هــای  پروژه هــای  از  را  بیشــترین ســهم 
بهداشــتی و درمانــی برکت بــه خود اختصاص 
در  همچنیــن  بنیــاد  کــرد:  اظهــار  داده انــد، 

ســاخت و تکمیــل ۱۷ بیمارســتان در مناطــق 
محــروم بــا یک هــزار و ۵۰۰ تخــت مشــارکت 
داشــته که بیمارســتان های درگز، مینودشت، 
قرچــک  فــردوس،  بانــه،  میانــه،  گرمســار، 
ورامیــن، بهــار همــدان و نی ریــز از جملــه این 

پروژه ها هستند.
معــاون عمرانــی و طرح هــای زیربنایــی 
اقدامــات  دیگــر  تشــریح  در  برکــت  بنیــاد 
بنیــاد برکــت در حــوزه عمرانــی و زیربنایــی 
پــس از شــیوع ویروس کرونــا گفت در این 
هــزار   ۳ از  بیــش  بــا  مدرســه   ۵۲۰ مــدت 
کاس درس ســاخته شده اســت. همچنین 
فرهنگــی  مذهبــی  مرکــز  و  مســجد   ۵۰۰

افتتاح شــده است.
مهجــوری بــا تاکیــد بــر تــداوم عملیــات 
احــداث و تکمیل طرح هــای عمرانی این بنیاد 

در ایــام شــیوع کرونــا گفــت: در ایــن مــدت، 
۲۷۵ پروژه آب رسانی در مناطق دارای کمبود 
و تنش آبی به بهره برداری رسیده است. ۱۵۰ 
پــروژه دیگــر برکــت نیز در حوزه هــای مختلف 
عمرانــی از جملــه راه ســازی، برق رســانی و ... 

افتتاح شده است.
او اعام کرد: این بنیاد ساخت و تکمیل 
۵۳ هــزار طــرح عمرانــی و زیربنایــی شــامل 
مدرســه، بیمارســتان، کتابخانــه، دارالقــرآن، 
آزمایشــگاه، مسجد، پایگاه اورژانس، مصلی، 
خانــه بهداشــت، حــوزه علمیــه، خانــه عالــم، 
مرکز تجهیزات پزشــکی، پایگاه سامت، مرکز 
بهداشــت، مرکــز جامع ســامت، احــداث پل، 
راه ســازی و آب رســانی را در دســتور کار دارد 
کــه از ایــن تعــداد، ۳۵ هزار طرح تکمیل و به 

بهره برداری رسیده است.

فرمانــدار گــراش از توزیــع ۳5 میلیــارد 
و  داد  خبــر  ســال۱۴۰۰  اعتبــارات  تومــان 
اعــالم کــرد کــه این میــزان اعتبــارات از محل 
ســه درصــد نفــت و گاز، تملــک دارایی هــای 
بــه  خــاص  مــوارد  و  تــوازن  ســرمایه ای، 

شهرستان اختصاص یافت.
مجیــد غام پــور در گفت وگــو بــا مهــر بــا 
بیــان اینکــه نحــوه توزیــع اعتبــارات بــا ســند 
توســعه شهرســتان همراه اســت، اظهار کرد: 
شــامل  فصــل   ۱۸ در  اعتبــارات  میــزان  ایــن 
آبخیــزداری،  و  منابع طبیعــی  کشــاورزی، 
تفریحــات،  و  ورزش  پــرورش،  و  آمــوزش 
توســعه شــهری، روستایی و عشــایری، محیط 
هنــر،  و  فرهنــگ  مذهــب،  و  دیــن  زیســت، 
و  عمومــی  امــور  امنیتــی،  و  دفاعــی  انــرژی، 
حمل ونقل، آب و فاضاب، منابع آب، صنایع 
دســتی، میراث فرهنگی، بهزیستی، بهداشت 

و درمان، فنی و حرفه ای است.
امســال  اعتبــارات  اینکــه  بیــان  بــا  او 
شهرستان در مقایسه با سال گذشته افزایش 
۲.۵ برابری دارد، تصریح کرد: این رشد یعنی 
گــراش در مســیر توســعه متوازن قــرار گرفته 
اســت و افزایــش بودجــه می توانــد، نقــش به 
سزایی در اجرای طرح ها و پروژه های عمرانی 

شهرستان ایفا کند.
فرمانــدار گــراش با اعام اینکه ســرجمع 
اعتبــارات ســال جــاری بالــغ بــر ۳۵ میلیــارد 
تومان اســت، تصریح کرد:  ۱۴ میلیارد تومان 
آن از محــل اعتبارات ســه درصــد نفت و گاز، 
از محــل  تومــان  ۳ میلیــارد و ۳۵۰ میلیــون 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای، ۹ میلیــارد و 
۵۰۰ میلیــون تومــان از محــل قانــون تــوازن 
و ۸ میلیــارد و ۳۶۰ میلیــون تومــان از محــل 

بودجه های خاص است.
غام پــور بــا تاکیــد بــر اهمیــت ســاخت 
از  محــور چــک چــک گفــت: حــوزه راه یکــی 

مهم ترین ســرفصل های بودجه امســال است 
و بــرای ســاخت محور چک چــک اعتباری بالغ 
بر ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان در جلســه 

شورای برنامه ریزی مصوب شده است.
او با بیان اینکه آبرسانی به بخش ارد و 
توسعه مجتمع آبی فداغ و روستاهای بخش 
مرکــزی از مهم تریــن دغدغه حوزه آب اســت، 
تصریح کرد: برای مجموعه آب و فاضاب که 
شامل آبرسانی به بخش ارد و توسعه شبکه 
آبرســانی شــهر گــراش و مجتمــع آب فــداغ 
اعتبــاری افــزون بــر ۶ میلیــارد تومــان در نظــر 

گرفته شده است.
فرمانــدار گراش با بیــان اینکه تخصیص 
اعتبــارات از محــل تــوازن، درآمــد حاصــل از 
صــادرات نفــت و گاز، ارزش افــزوده و بودجه 
تملــک دارایی هــای ســرمایه ای اســت، افــزود: 
اعتبــارات ویــژه ای نیــز از ســایر منابــع بــرای 
اجــرای طرح هــای نظیر ســاخت تونل شــهدای 

خلیــج فــارس، جــاده چک چک، خشکســالی، 
آبرســانی و گازرســانی بــه مناطق روســتایی و 

بخش های تابعه مصوب خواهد شد.
اعتبــارات  ایــن  توزیــع  گفــت:  غام پــور 
توســعه  شــاخص های جمعیــت،  اســاس  بــر 
متوازن و محرومیت زدایی و با اولویت تکمیل 

پروژه های نیمه تمام خواهد بود.
ایــن مســئول از حســین حســین زاده، نماینــده 
مــردم در مجلــس شــورای اســامی، بــه دلیــل 
پیگیری اختصاص و جذب بودجه در شهرستان 
تقدیــر کــرد و گفــت: همراهــی نماینــده مــردم 
در مجلــس شــورای اســامی بــا توجــه بــه نیاز 
شهرســتان در رفع کمبودهای زیرساختی حائز 

اهمیت است و جای تقدیر دارد.
اجــرای  رونــد  در  تســریع  لــزوم  بــر  او 
پروژه هــای توســعه ای شهرســتان تاکیــد کــرد 
و افــزود: شهرســتان گــراش در دولــت جدیــد 
بایــد به کارگاه ســازندگی تبدیل شــود، وجود 

بســیاری از مشکات زیرســاختی مانع رشد و 
توســعه شهرســتان اســت و نیــاز اســت که با 
همدلی و وحدت و تاش و کوشش مضاعف 

امور به پیش رود.
غام پــور اضافــه کرد: مســئوالن دســتگاه های 
در  دولتــی  اعتبــارات  از  بهره منــد  اجرایــی 
شهرســتان گراش بایــد منابع مالی را جذب و 

گزارش آن را به فرمانداری اعام کنند.
توســعه  و  برنامه ریــزی  شــورای  رئیــس 
شهرستان گراش گفت: برای تقسیم بودجه و 
تعیین اولویت های آن جلســات جداگانه ای را 
با تک تک مدیران ادارات شهرســتان تشــکیل 
دادیم و عاوه بر بررســی اقدامات انجام شــده 
اعتبــارات  در ســال گذشــته و میــزان جــذب 
آن ها و براســاس برنامه ها و پروژه های آن ها 
در ســال جــاری اعتبــاری کــه برای شهرســتان 
گــراش در نظــر گرفته شــده بین دســتگاه ها و 

ادارات مختلف توزیع شد.

از  گلســتان  دادگســتری  کل  رئیــس 
بازگشــت ۳۸۰ هکتار از مراتع گنبدکاووس 
بــه منابع طبیعی بــا رای قطعی دادگاه خبر 

داد.
بــه گــزارش ایســنا از مرکــز رســانه قــوه 
قضاییــه، حیــدر آســیابی بــا اعــام ایــن خبر 
تصریــح کــرد: از ســال ۶۹ فــردی بــا ادعــای 
منطقــه  مراتــع  از  هکتــار   ۳۸۰ مالکیــت 
حقوقــی  دعــوای  گنبــدکاووس،  چپرقویمــه 

علیه منابع طبیعی استان را آغاز کرد.
طــی  و  ســال  همــان  از  افــزود:  او 
مراحــل مختلــف پرونــده دادگاه های اســتان 

گلســتان از بــدوی تــا تجدیدنظــر بــا اســتناد 
به نقشــه های هوایی قدیمی و مسســتندات 
منابــع طبیعــی، دعــوای این فــرد را رد کردند 
و به بازگشــت این زمین ها به منابع طبیعی 

رای دادند.
رئیس کل دادگســتری گلســتان افزود: 
آخریــن  در  اراضــی  ایــن  مالکیــت  مدعیــان 
تــاش بــرای تصاحــب ایــن زمین هــا، دعوای 
حقوقــی بــا عنــوان اعتــراض شــخص ثالــث 
ایــن بار در دادگاه تجدیدنظر مازندران طرح 
کردنــد کــه پــس از بررســی ایــن دادگاه بــه 
اســتناد آرای محاکم گلســتان و مستندات و 

پیگیری های کارشناسان منابع طبیعی، قرار 
عــدم اســتماع دعــوای معترضیــن را صــادر و 

قطعی کرد.
آســیابی خاطرنشــان کــرد: پارســال هم 
با پیگیری دســتگاه قضایی اســتان گلســتان 
۴۷۰ هکتــار از مراتــع گنبــد کاووس پــس از 

۵۰ سال به منابع طبیعی برگردانده شد.
او بــا بیــان اینکه این عرصه ها به لحاظ 
ارزش گــذاری  قابــل  زیســت محیطی  ارزش 
از  پــس  ترتیــب  ایــن  بــه  گفــت:  نیســتند، 
ســه دهــه کشــمکش ایــن زمین ها بــه منابع 

ـادطبیعی بازگردانده شد.
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ساخت ۷5 مرکز بهداشتی و درمانی برکت پس از شیوع کرونا

فرماندار: توسعه بنادر ریگ و گناوه باید به عنوان 
مطالبه همگانی از سوی همه مسئوالن پیگیری شود

۳5 میلیارد تومان اعتبارات ۳ درصد نفت و 
گاز در گراش توزیع شد
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ورود زنان ممنوع
راضیه حسینی

دالیل سخنگوی طالبان درخصوص اینکه چرا زنان 
نمی توانند وزیر شــوند: »ضروری نیســت که در کابینه، 
زن باشــد. زنان افغانســتان آنهایی هستند که این ملت 
تربیــت  را  شــهیدپرور 
کرده انــد. برخی وظایف 
را زن نمی توانــد انجــام 

دهد.«
را  آخــری  ایــن 
گفتــه  راســت  انصافــاً 
بعضــی  واقعــاً  اســت. 
کارها را زنان نمی توانند 
انجــام دهند. تعارف که 
نداریم اصالً در توان شــان نیســت، مثل اســلحه دســت 

گرفتن به شیوه طالبان.
 اســتفاده از اســلحه فقط و فقط از مردان باهوش 
می خواهیــد  اگــر  تمــام.  و  برمی آیــد  طالــب  زیــرک  و 
بینیــد چگونــه خبــر جدیــد را بــا ایــن عنوان ســرچ کنید: 
»بازیگوشــی طالب ناشــی با تفنگ آمریکایی، به قیمت 

جانش تمام شد.«
خــب البتــه این فقط یک اتفــاق بود و کلی کارهای 
دیگــر وجــود دارد کــه زنــان عمــراً از عهــده اش برآینــد 
مثــل ایــن: »طالبــان بــه بــال هواپیما تاب بســته و بازی 

می کنند.«
این همــه کار عجیــب و محیرالعقــول بــه نظر شــما 
از عهــده زنــان برمی آیــد؟ نــه امــکان نــدارد. می دانیــد 
بســتن تــاب بــه بــال هواپیمــا چقــدر زور و قــدرت بدنی 
می خواهــد؟ تــازه بعــد از آن، نشســتن روی تــاب و اوج 

گرفتن، واقعاً دل و جرات مردانه می خواهد. 
در واقــع شــیرمردان طالــب خیلــی کار عاقالنــه ای 
کردنــد کــه اجــازه ورود زن بــه کابینــه دولــت را ندادنــد. 
خودشــان مردانــه یــک جــوری قضیــه را حــل و فصــل 

می کنند.
 باالخــره یــاد می گیرند اســلحه را چطــور نگه دارند 
که خودشــان را نکشــند. حاال مهم نیســت چندنفر هم 
ســر این ماجرا کشــته شــوند. چیزی که زیاد اســت مرد 

جسور و بی باک طالب. 
باالخــره عقده هــای کودکــی و تاب بازی شــان تمــام 
می شــود و بــه فکــر مملکــت داری می افتنــد. البته شــاید 
هــم هرگــز تمــام نشــود. اصــالً مهم نیســت، نوبتــی کار 
یکــی  و  تاب بــازی  پــی  می رونــد  ســری  یــک  می کننــد. 
ســری مملکــت داری. مملکــت هم کــه با ســواد و مدرک 
دانشــگاهی و ایــن چیزهــا اداره نمی شــود، فقط نیازمند 
فهم و شــعور ذاتی اســت که به وضوح در گروه طالبان 

دیده می شود. 
بــه نظرمــان همــان بهتــر کــه زنــان در ایــن کابینــه 
هیچ نقشی نداشته باشند. از دور بنشینند به تماشای 
اداره مردانه امارت اسالمی و خوشحال باشند که هیچ 

جایگاهی در این سیرک جذاب و هیجان انگیز ندارند.
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در سایت روزنامه بخوانید:

بــه دنبــال تمدیــد مهلــت ثبت نــام وام 
جدیــد کرونــا، پرداخــت تســهیالت حمایتــی 
کرونــا از ســوی بانک هــا نیــز تا پایــان بهمن 

تمدید شد.
بــه گــزارش ایســنا، در هفتــه گذشــته 
کارگروه اقتصادی ستاد ملی مقابله با کرونا 
مهلــت پرداخــت وام جدید کرونا را که پیش 
از ایــن تــا پایان شــهریور تصویب کــرده بود، 

سه ماه دیگر و تا پایان آذر تمدید کرد.
ایــن تصویــب در چهل و نهمین جلســه 
کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا 
به ریاســت معاون اقتصــادی رئیس جمهوری 
رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  پیشــنهاد  بــه  و 
وام مشــاغل  زمــان  تمدیــد  بــرای  اجتماعــی 

و  گرفــت  صــورت  کرونــا  از  آســیب  دیده 
۱۴گانــه  مشــاغل  صاحبــان  آن  اســاس  بــر 
آســیب دیده از کرونــا در چهــار گروه فرهنگ 
و هنر، گردشــگری، ورزش و جوانان و حمل 
و نقــل ریلــی و هوایی تا پایان آذر می توانند 
برای دریافت وام  به ســامانه کارا مراجعه و 

مراحل ثبت نام خود را کنند.
بــه دنبــال تمدیــد مهلــت ثبت نــام وام 
ســوی  از  وام  ایــن  پرداخــت  کرونــا،  جدیــد 

بانک ها نیز با تمدید مواجه شد.
ایــن بانک هــا موظــف بودنــد  پیــش از 
کرونــا  حمایتــی  تســهیالت  آبــان  پایــان  تــا 
اروجــی،  عالءالدیــن  امــا  کننــد  پرداخــت  را 
مدیــرکل توســعه و اشــتغال وزارت تعــاون، 

کار و رفــاه اجتماعــی از تمدید زمان پرداخت 
وام خبــر داده اســت و در تشــریح جزئیــات 
ایــن تصمیــم می گوید: در کارگــروه اقتصادی 
ســتاد ملــی مبارزه بــا کرونا دو اتفــاق افتاد؛ 
یکــی بحــث تمدیــد تســهیالت کرونا کــه قبالً 
تــا پایــان شــهریور تصویــب شــده بــود و بــا 
تصویــب کارگــروه تــا پایان آذر تمدید شــد و 
دوم پرداخــت تســهیالت ازســوی بانک ها که 

تا پایان بهمن ادامه خواهد داشت.
وی درباره نرخ ســود تســهیالت و مدت 
بازپرداخــت وام می گویــد: روش کار به روال 
ســابق اســت، طی یک دوره تنفس دو ماهه 
و بازپرداخت دوســاله با نرخ ســود ۱۲ درصد 
خواهــد بــود و متقاضیــان می تواننــد با ورود 

به ســامانه کارا اقدامات الزم را در خصوص 
ثبت نام انجام بدهند.

بــه گفتــه اروجــی، تمــام اطالعــات بــه 
صــورت سیســتمی در اختیار بانک قرار داده 
می شــود و پرداخــت وام پــس از بررســی و 

تایید بانک صورت می گیرد.
از  آســیب دیده  مشــاغل  صاحبــان 
کرونــا در چهــار رســته گردشــگری، فرهنــگ 
وهنــر، حمــل و نقــل ریلــی و هوایــی و ورزش 
از  بهره منــدی  و  ثبت نــام  جهــت  جوانــان  و 
تســهیالت حمایتی کرونا می توانند به سامانه 
اجتماعــی   رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  کارای 
https://kara.mcls.gov.ir نشــانی   بــه 

مراجعه کنند.

شــورای  مجلــس  پژوهش هــای  مرکــز 
اســالمی در گــزارش نظارت بر اجــرای احکام 
قانونــی مجوزهــای کســب و کار بــه بررســی 
چالش های حذف انحصار تاســیس داروخانه 

پرداخته است.
در ایــن گــزارش آمــده: محدودیت هــای 
قانونــی و رویــه ای موجــود بــرای صــدور مجوز 
و  مقــررات  از  ناشــی  داروخانــه،  تأســیس 
رویه هــای موجــود، باعــث اعتراض و شــکایت 
دانش آموختگان رشــته داروســازی و متعاقب 
آن، منجــر بــه صــدور آرایی از شــورای رقابت، 
دیــوان عدالــت اداری و هیــات مقررات زدایــی 
کار  و  کســب  مجوزهــای  صــدور  تســهیل  و 
شــده اســت. در گزارش حاضر، استدالل های 
موافقــان و مخالفــان محدودیــت مجــوز مــورد 

بحث ذکر شده است.
مرکــز  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
در  اســالمی،  شــورای  مجلــس  پژوهش هــای 
بیــان شــده:  ایــن گــزارش  از  بخــش دیگــری 
محدودیــت،  موافقــان  اســتدالل  مهم تریــن 
صالحیت قانونی و اختیاری وزارت بهداشــت، 
درمــان و آمــوزش پزشــکی در مجوزدهی برای 
امــور  بــه عنــوان متولــی  تأســیس داروخانــه 
بهداشــت و درمــان اســت. امــا اســتدالل های 
مخالفــان محدودیــت مجــوز، ســوای ضــرورت 
بــه  مجــوز،  صــدور  تســهیل  و  انحصارزدایــی 
الــزام قانونی ناشــی از مــاده )۷( قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل )۴۴( قانون اساســی 
بازمی گردد که استناد به »اشباع بودن بازار« 
برای عدم صدور مجوز کســب و کار را ممنوع 

کــرده اســت. مطابــق بــا آرای هیــات عمومــی 
دیــوان عدالــت اداری، موکول کردن تأســیس 
داروخانــه بــه نیــاز منطقــه و رعایــت فاصلــه 
و  رویــه ضدرقابتــی  از یکدیگــر،  داروخانه هــا 
مغایــر با احکام قانونی پیش گفته تشــخیص 
داده شــده و احــکام مقــررات مربــوط )مفادی 
از »آیین نامــه تأســیس و اداره داروخانه هــا« 
داروخانه هــا«(  اداره  و  تأســیس  و »ضوابــط 
ابطــال شــده اســت. در ایــن گــزارش تصریــح 
شــده اســت: هیات مقررات زدایی و تســهیل 
صــدور مجوزهــای کســب و کار نیــز وزارتخانه 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی )سازمان 
غذا و دارو( را موظف کرده آیین نامه و ضوابط 
حــذف  بــا  را  داروخانه هــا  اداره  و  تأســیس 
محدودیت هــای جمعیتی و جغرافیایی )حدود 

فاصلــه و ســقف تعداد برای صــدور مجوزهای 
جدیــد و یــا تمدید( مطابق آرای هیات عمومی 

دیوان عدالت اداری، اصالح کند.
در ایــن گــزارش تاکید شــده اســت: پس 
از صــدور آرای شــورای رقابــت، هیات عمومی 
دیــوان عدالــت اداری و هیات مقررات زدایی و 
بهبود محیط کسب وکار و پیگیری های متعدد 
بهداشــت،  وزارت  مختلــف،  دســتگاه های 
آیین نامــه اصالحــی بــا تأخیر بســیار در تاریخ 
بهداشــت  وزیــر  امضــای  بــه   ۱۴۰۰  /۳  /۸
رســیده، گرچــه اجرای کامــل آن به تصویب و 
ابــالغ »ضوابــط اجرایی« آیین نامــه مذکور به 
پیشــنهاد »اداره کل امــور دارو و مــواد تحــت 
کنتــرل« و تصویــب رئیــس »ســازمان غــذا و 

دارو« منوط شده است.

بــه گفتــه رئیس نظام پزشــکی نوشــهر، 
حتی یک دوز واکسن کرونا در داروخانه های 
کشــور توزیع نشــده است که بتوان پوکه آن 

را از داروخانه خارج کرد.
شــورای عالی  عضــو  ســهرابی،  یــدهللا  
ســازمان نظام پزشــکی و رئیس نظام پزشکی 
نوشــهر در گفت وگــو بــا ایســنا، بــا اشــاره بــه 
ســخنان اخیــر ســخنگوی قــوه قضائیــه درباره 
نشت واکسن های کرونا به بازار آزاد و تخلف 
در عرضه قاچاق گفت: هیچ واکسن کرونایی 
در هیــچ کجــای ایران بــه داروخانــه ای تحویل 

نشــده کــه بخواهد از داروخانه خارج شــود و 
سر از بازار آزاد دربیاورد.

وی بــا اشــاره به ســخنان ســخنگوی قوه 
قضائیــه در نشســت خبــری خــود مبنــی بــر 
مفتــوح بــودن ســه پرونــده برای واکســن های 
تقلبــی  کــه افــراد متخلــف از مراکــز تزریــق 
واکسن و داروخانه ها پوکه های خالی واکسن 
را دریافــت کــرده و بــا داروهای دیگــر پر کرده 
بودند، گفت: حتی یک دوز واکســن کرونا در 
داروخانه هــای کشــور توزیع نشــده اســت که 
بتــوان پوکــه آن را از داروخانــه خــارج کــرد و 

این موضوع  موجبات ناراحتی قشر شریف و 
دلسوز دارویی کشور را فراهم کرده است که 
از روز اول همه گیری حتی یک روز هم سنگر 
ارائه خدمات به مردم کشور را رها نکرده اند.
عضو شــورای عالی سازمان نظام پزشکی 
کشــور بــا تاکیــد براینکــه دولــت متولــی تهیــه 
و توزیــع واکســن کرونــا از روز نخســت بــوده 
است، تصریح کرد:  بخش خصوصی از جمله 
داروخانه هــا بــه این موضوع ورود پیدا نکرد و 
دولــت تــا به امــروز مســئولیت آن را به عهده 

داشته است.

ســهرابی از مردم خواســت فریب فضای 
مجازی را برای خرید واکسن نخورند.

وی ادامــه داد:  زنجیــره تهیــه و توزیــع 
صــورت  بــه  داخلــی  و  وارداتــی  واکســن های 
رایــگان بــا دولــت اســت و مابقــی واکســن ها 
در بــازار آزاد فیــک اســت و تزریــق آن همــراه 
بــا خطراتــی برای خود فرد، خانــواده و جامعه 

است.
رئیس نظام پزشــکی نوشــهر تاکید کرد: 
هر واکسنی که پولی و همراه با هزینه باشد 

مورد تائید وزارت بهداشت نیست.

رئیس ســازمان ملی تعلیم و تربیت کودک 
مهدهــای  شــهریه  تعییــن  نحــوه  بــه  اشــاره  بــا 
کودک، گفت که درباره شــهریه ها فعال امســال 
اعــالم شــده اســت بر اســاس رشــد نرخ تــورم و 
بــا تأییــد ســازمان حمایــت از مصرف کنندگان در 
اســتان ها تعیین شــود تا فعال کار متوقف نشود 
ولــی بــرای ســال های بعــد باید معیار مشــخصی 

برای تعیین شهریه درنظر گرفته شود. 
علیرضــا حاجیــان زاده، رئیــس ســازمان ملی 
تعلیــم و تربیــت کــودک در گفت وگــو بــا پایــگاه 
خبــری افــق و اقتصــاد در خصــوص برنامه هــای 
پیش بینــی شــده بــرای این ســازمان، اظهــار کرد: 
پیش بینــی  عرصــه  چنــد  در  را  فعالیت هایمــان 
کردیــم؛ یــک عرصــه، خانــواده  اســت کــه شــاید 
مهم ترین عرصه ما باشــد زیرا از آمار ۸ میلیونی 
کــودک  مهــد  بــه  میلیــون   6 از  بیــش  کــودکان، 
نمی روند و ما هم اصراری نداریم به مهد بروند و 
خانواده بهترین مکان تربیت کودکان اســت و ما 

توانمندسازی خانواده ها را مدنظر داریم.
مربیــان  دیگــر  اینکــه عرصــه  بیــان  بــا  وی 
آنهــا  گزینــش  روی  بایــد  قطعــاً  کــه  هســتند 
دقــت شــود، افــزود: در زمینــه جــذب و تربیــت 
بــه دنبــال آن هســتیم کــه رشــته های  مربیــان 
مربی کودک را در دانشــگاه ها و حوزه ســفارش 
دهیــم و در حــال طراحــی آن هســتیم؛ چراکــه 
یــک کار اساســی اســت کــه در درازمــدت بــرای 
هــم  اساســنامه  در  می کنیــم.  برنامه ریــزی  آن 
پیش بینی شــده اســت که حوزه و دانشگاه باید 

به کمک این ســازمان بیایند.

تدوین نظام نامه شایستگی و 
صالحیت مربیان مهدهای کودک

 حاجیان زاده با اشاره به دوره های آموزشی 
ضمــن خدمــت برای مربیــان، اضافه کرد: در حال 

تدویــن نظام نامــه شایســتگی و صالحیــت بــرای 
مربیان هســتیم یعنی باید مربی شایســتگی های 
الزم را از جهــت تربیتــی و از نظــر کار حرفــه ای 
 بــا کــودک داشــته باشــد و بایــد ایــن صالحیت ها

احراز شود.
فــرد  هــر  آینــده  در  کــرد:  تصریــح  وی 
جدیــدی کــه به عنــوان مربی جذب می شــود باید 
صالحیتــش احراز شــود و دوره هایی را بگذراند و 
افــرادی که اکنون مشــغول هســتند به تدریج در 

این پایش قرار می گیرند. 
معاون وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه 
کــودک   مهدهــای  اســتانداردهای  ســوم،  عرصــه 
اســت، گفت: استاندارد مهدهای کودک از لحاظ 
ظاهــری، ایمنــی و اســتحکام ســاختمان و فضــای 

الزم است.
حاجیــان زاده تصریــح کــرد: فرقی کــه اکنون 
ســازمان جدیــد با شــرایط قبــل خواهد کــرد، این 
اســت کــه قبــالً تصور این بــود کــه مهدکودک ها، 

مکان هایــی بــرای نگهــداری بچه هــا هســتند؛ در 
حالــی کــه نیت نبایــد فقط نگهداری باشــد و باید 

رویکردهای تربیتی و فرهنگی را رقم بزنیم.
وی افــزود: ایــن فرصــت خوبــی اســت کــه 
تربیــت را از بــدو تولد و حتی قبل از تولد شــروع 
کنیــم و منــوط بــه یکی دو ســال قبل از دبســتان 
نشــود؛ امید اســت آرزوی همیشگی نظام تعلیم 
و تربیــت یعنــی اینکــه کار تربیــت از اوان کودکی 

شروع شود را رقم بزنیم.

هنوز استانداردهای آموزش 
تولید نشده است

رئیس ســازمان ملی تعلیــم و تربیت کودک 
در  هم اکنــون  کــه  مختلفــی  کالس هــای  دربــاره 
مهدهای کودک برگزار می شود مثل کالس آواز و 
...، اظهار کرد: فعال ســازمان اســتانداردهای الزم 
را تولید نکرده است اما وقتی استانداردها تولید 
شود، حد و مرز مسائل تربیتی تعیین می شوند.
و  نشــاط  ایجــاد  شــرایط  کــرد:  اضافــه  وی 
در  بایــد  بچه هــا  بــرای  مختلــف  جذابیت هــای 
چارچــوب نظــام معیــار دینــی باشــد کــه بایــد در 
شــود  ارائــه  و  بررســی  اندیشــه ورز  کمیته هــای 
و بعــد از آن سیســتم نظارتــی بــر حســن اجــرای 

استانداردها و دستورالعمل ها نظارت می کند.

نحوه تعیین شهریه مهدهای کودک
حاجیــان زاده دربــاره نــرخ شــهریه مهدهای 
کودک نیز گفت: درباره شــهریه ها فعال امســال 
اعــالم کرده ایــم بــر اســاس رشــد نــرخ تــورم و با 
در  از مصرف کننــدگان  تأییــد ســازمان حمایــت 
اســتان ها تعیین شــود تا فعال کار متوقف نشود 
ولــی بــرای ســال های بعــد باید معیار مشــخصی 
بــرای تعییــن شــهریه بگذاریــم کــه هــم بخــش 
غیردولتــی تــوان اداره کار را داشــته باشــد و هم 
امــکان ثبت نام برای مردم باشــد یعنی باید نرخ 

متعادلی تعیین شود.
مناطــق  در  کــودک  مهدهــای  دربــاره  وی 
محــروم بــا بیــان اینکــه در ایــن مناطــق نمی توان 
افــزود:  کــرد،  اداره  غیردولتــی  کامــالً  را  مهدهــا 
معتقدیــم همــه مــردم بایــد امــکان دسترســی به 
فعالیت های تربیتی اوان کودکی را داشته باشند 
و قطعــا پیش بینــی کرده ایم کــه در قانون بودجه 

لحاظ کنیم.

تعیین شهریه مهدهای کودک بر اساس نرخ تورم

رتبه بندی معلمان متناسب تمدید مهلت پرداخت وام کرونا تا آخر بهمن
با بودجه ۱۴۰۰ تغییر می کند

در جلسه ای با حضور رئیس مجلس، تصمیم گیری 
شــد تا کمیســیون آموزش و تحقیقات مصوبه پیشــین 
و  کنــد  بازنگــری  را  معلمــان  رتبه بنــدی  دربــاره  خــود 
مصوبــه ای متناســب بــا الیحــه بودجــه ۱۴۰۰ بــه صحن 

علنی مجلس ارائه کند.
طبــق اعالم معاونت حقوقی و امور مجلس وزارت 
محمدباقــر  حضــور  بــا  جلســه ای  پــرورش،  و  آمــوزش 
قالیبــاف رئیــس مجلــس و تعــدادی از اعضــای هیــأت 
رئیســه مجلــس بــا هیــأت رئیســه کمیســیون آمــوزش، 
تحقیقــات و فنــاوری برگــزار شــده اســت.  ایــن جلســه 
بــه موضوع بررســی الیحه رتبه بنــدی معلمان اختصاص 
داشــت کــه اواخــر کار دولــت قبــل بــه مجلــس یازدهــم 
ارســال و پــس از تصویــب آن بــا رأی اکثریــت قریــب به 
اتفــاق مجلــس، کمیســیون آمــوزش نیز در شــور دوم با 

اعمال تغییراتی آن را مصوب کرد.
کمیســیون  اســت  شــده  مقــرر  اســاس  ایــن  بــر 
آموزش، تحقیقات و فناوری نســبت به مصوبه پیشــین 
خود بازنگری کند و مصوبه ای متناسب با الیحه بودجه 

۱۴۰۰ به صحن علنی مجلس ارائه کند.
در همیــن رابطــه علــی کریمــی فیروزجائــی عضــو 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس در گفت وگــو 
راهکارهــای  از  یکــی  اینکــه  بیــان  بــا  ملــت  خانــه  بــا 
»زمــان   ۱۴۰۰ بودجــه  بــا  رتبه بنــدی  متناسب ســازی 
اعمــال« رتبه بنــدی بــرای معلمان اســت، افــزود: یکی از 
پیشــنهاداتی کــه در این نشســت مــورد تأکید اعضا قرار 
گرفت این بود که زمان اعمال رتبه بندی برای معلمان از 
ابتدای ســال ۱۴۰۰ به ابتدای شــهریور ۱۴۰۰ تغییر کند. 
ایــن تاریــخ به این دلیل انتخاب شــد کــه حتی معلمانی 
که امسال نیز در اول مهر بازنشسته می شوند، مشمول 
رتبه بندی شده و از مزایای آن بهره مند می شوند و برای 
ســال های آینده نیز رتبه بندی در احکام دائمی معلمان 
لحــاظ می شــود. با این تصمیــم دولت می  تواند در لوایح 
بودجــه ســالیان آتی نیز ارقام مورد نظــر برای رتبه بندی 

را پیش بینی کند.

تمدید پوشش بیمه ای روستاییان 
به صورت غیرحضوری

مدیــرکل بیمه گــری و درآمــد ســازمان بیمــه ســالمت، از 
امکان تمدید پوشش بیمه صندوق های سالمت همگانی 

و روستایی و عشایری به صورت غیرحضوری خبر داد.
حــاج  داود  ســالمت،  بیمــه  ســازمان  گــزارش  بــه 
قاســمعلی افــزود: بیمه هــای فاقــد اعتبــار صندوق هــای 
ســالمت همگانــی و روســتاییان و عشــایر تــا پایــان ۳۱ 
شــهریور ۱۴۰۰ بــه صــورت خــودکار تمدیــد شــده و بــا 
توجــه بــه شــیوع بیمــاری کرونا بــرای جلوگیــری از تردد 
بیمه شــده ها و تحقق دولت الکترونیک امکاناتی فراهم 
شــده اســت کــه به صــورت غیرحضوری و بــا مراجعه به 
ســامانه مربوطــه پوشــش بیمــه ایــن گــروه توســط فــرد 
سرپرست بیمه شده قابل تمدید است. وی اظهار کرد: 
bimehsalamatiranian.ir در حــال حاضر ســامانه های 

و  اســت  شــده  آمــاده   http://eservices.ihio.gov و 
بیمه شده هایی که تاریخ اعتبار آنها پایان شهریور است 
می توانند کد ملی سرپرست خانوار را وارد و بسیاری از 

اطالعات را مشاهده و ویرایش کنند.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از چالش های حذف انحصار 
تاسیس داروخانه

سهرابی، عضو شورای عالی سازمان نظام پزشکی: حتی یک دوز 
واکسن کرونا به داروخانه ها عرضه نشده است

سرپرست وزارت آموزش و 
 پرورش: سال تحصیلی

به صورت مجازی آغاز می شود
بنابــر اعــالم سرپرســت وزارت آمــوزش و پرورش 
مهــر امســال و آغــاز ســال تحصیلــی به صــورت مجازی 

خواهد بود.
بــه گــزارش مرکــز اطالع رســانی و روابــط عمومــی 
وزارت آموزش و پرورش، علیرضا کاظمی در گردهمایی 
مشــترک اعضای شــورای معاونان و مدیران کل آموزش 
و پــرورش سراســر کشــور کــه بــا موضوع »پــروژه مهر و 
بازگشایی مدارس در سال تحصیلی جدید«، در اردوگاه 
فرهنگی - تربیتی شــهید باهنر، برگزار شــد، اظهار کرد: 
مهــر امســال و آغــاز ســال تحصیلــی بــه صــورت مجازی 
خواهــد بــود و تــالش داریــم بازگشــایی مــدارس خیلــی 

آرام، بی دغدغه و با شکوه انجام شود.
کاظمی با اشاره به آیات قرآنی گفت: کسی که با 
تــوکل بــه خداوند حرکت کند قطعاً موفق خواهد شــد و 
داشتن تقوا در این مسیر شرط پیروزی در کارهاست.

وی ادامــه داد: خداونــد بــه هرکســی برتری هایــی 
داده اســت کــه متناســب بــا آن، ویژگی هایــی نیــز به او 
ارزانی داشــته اســت، »مسئولیت« نیز یکی از باالترین 
برتری هــا اســت، و خداونــد با این وســیله افــراد را مورد 

آزمایش قرار می دهد.
گفــت:  پــرورش  و  آمــورش  وزارت  سرپرســت 
»مسئولیت« کار سنگینی است و »مسئولیت در نظام 
تعلیــم و تربیــت«، بــه شــدت ســنگین تر اســت؛ چرا که 
تعلیم و تربیت امانتی است که در اختیار ما قرار گرفته 

است و عواقب سنگینی نیز دارد.
وی »صداقت« و »امانت« را دو خصلت مشــترک 
همه پیامبران دانســت و افزود: هرکســی این دو ویژگی 
را داشــته باشــد می تواند مسئولیتش را به خوبی انجام 
دهــد و ایــن دو خصلــت درجات ایمان افراد را مشــخص 

می کند.
کاظمــی، دانــش آمــوزان را امانــت مردم در دســت 
آمــوزش و پــرورش دانســت و ادامــه داد: ســخت ترین 
کار، تعلیــم و تربیــت یــک جامعــه اســت کــه خداونــد بر 
عهده پیامبران قرار داده اســت و امروز این مســئولیت 

سنگین، بر عهده آموزش و پرورش نهاده شده است.
فرصــت  ایــن  در  بایــد  کل  مدیــران  افــزود:  وی 
باقیمانــده تــا مهر، با مداخالت بیشــتر ســعی در هرچه 
بهتر برگزارشدن پروژه مهر و بازگشایی مدارس، داشته 

باشند و با انسجام بیشتری این مهم محقق شود.


