
 

در حــال حاضــر اقتصاد کشــور در حال دســت 
و پنجــه نــرم کــردن بــا تحریم ها و کرونا اســت و بار 
ســنگین تــورم را ســنگین تر کــرده و مــردم را فقیرتر 

کرده است. 
دکتر محمدرضا کمالی ضمن تاکید بر چالش ها 
و مشکالت پیش روی دولت سیزدهم گفت: بیماری 
کرونا درمان و پیشــگیری صددرصدی نداشــت و تنها 
راه مهــار آن رعایــت پروتکل هــای بهداشــتی و ارتقای 
ایمنی جامعه از طریق واکسیناسیون بود، که دولت 
ســیزدهم در تولید و واردات واکســن عملکرد بســیار 
مثبتــی داشــتند. آرامش نســبی که امــروز در جامعه 
در ایــن زمینــه ایجاد شــده،حاصل تالش هــا و تدابیر 
حجت االســالم  ســیزدهم  دولــت  رئیــس  ارزشــمند 
رئیســی اســت، که با واردات واکســن و تزریق بیش 
از 105 میلیــون دوز واکســن محقــق شــده که افتخار 

بزرگی است.
شرایط کنونی اقتصاد کشور و اوضاعی که این 
روزها متاثر از کروناست، بهانه ای شد برای گفت وگو 

با دکتر محمدرضا کمالی. 
وی دارای دکترای اقتصاد و نویسنده کتاب های 
تاریخچه مواد مخدر، مشــترکات ایران و افغانستان، 
جازموریان، اســتان هشــتم، عشــق جاودان، گياهان 
دارويــى، تاريخچــه مــواد مخدر در جهــان و پروانه در 
آتــش )سرگذشــت شــهید علــی لنــدی( و چنــد کتاب 

دیگر  است که در حال نگارشند. 
گــزارش کامــل صحبت هــای شــنیدنی جانبــاز 
ادامــه  در  را  کمالــی  محمدرضــا  دکتــر  شــیمیایی 
می خوانید. وی دیگر جوانان و نوجوانان انقالبی زمان 
جنگ موقعی که امام خمینی )ره( فرمودند »هر کس 
تــوان حمــل ســالح دارد به جبهه های نبــرد حق علیه 
باطل هجوم ببرد«، احساس تکلیف می کند و فرمان 
ولــی امــر خــود را لبیــک گفته و راهی جبهه می شــود 
و اکنــون کــه ایــن مصاحبه را می خوانیــد همچنان در 
بســتر بیماری اســت که برای ایشــان آرزوی سالمتی 

می کنیم. 
شــرایط کنونــی کشــور را از لحــاظ اقتصــادی و 

سیاسی چگونه ارزیابی می کنید؟
دولــت بايد مســائل سياســى و جناحــى همه را 
فعــال فــداى ملت کند. اولويت مهم در کشــور ما رفع 
بحران اقتصادى كنونى مردم و كشور از طریق فروش 
نفت و گاز فرآوردهاى آن و كاالهاى صادراتى و مهم 
برگشت پول و كاالهاى ضرورى مردم و كشور است. 
بایــد دولتمــردان هــر گونــه توافق به هر نامــى اعم از 
برجــام و غيــره انجــام دهنــد. مگــر يادتان نيســت در 
زمان جنگ امام وقتى بحران را حس كردند على رغم 
ميــل باطنــى قطعنامــه را پذيرفتند و كشــور را نجات 
دادنــد و ايــن تکلیف االن از ســوی مــردم و رهبرى به 
دوش رئيس جمهوری اســت من و همه كســانى که 

راى داديم و همه ملت توقع اين موارد را داريم. 
عملکرد مثبت دولت آیت هللا رئیسی در تزریق 
واکسیناســیون گامی مهم در کشــور است. در دولت 
قبلی تعداد واکســن تزریق شــده در کشــور تا مرداد 
به 18.5 میلیون دوز رسیده بود؛ که با روی کارآمدن 
دولــت ســیزدهم و تــالش چشــمگیر آن در تامیــن 
واکســن مــورد نیاز، اکنــون 105 میلیون دوز واکســن 
کرونــا در کشــور تزریق شــده اســت. واکسیناســیون  
یک حماســه ملی بود و وقتی مردم به صحنه آمدند 

در مدت کوتاهی به موفقیت رسید. 
از ســوی دیگــر احیــای برجــام بــه عنــوان یــک 
موضوع استراتژیک برای اقتصاد ایران ضروری است. 
چنانچــه ســران کشــورها در زمینــه برجــام دوبــاره به 
توافــق برســند، نتایــج اقتصــادی بســیار مثبتــی برای 

کشور خواهد داشت.

افزایــش درآمــد دولــت، افزایش فــروش نفت، 
ورود ارز به کشــور و تقویت تجارت ایران با جهان از 
پیامدهــای مثبت احیــای برجام خواهد بود. با احیای 
برجام زمینه ســرمایه گذاری خارجی در کشور فراهم 
می شــود کــه خــود عاملی بــرای رونــق تولیــد و ایجاد 

اشتغال است.
در حــال حاضــر کشــور تحــت 
جدیــدی  مدیریتــی  تغییــرات  تاثیــر 
اســت بــه نظــر شــما پیــش گرفتــن 
چــه سیاســت هایی می تواند اقتصاد 
کشور را از حالت رکود و تورم خارج 

کند؟
جراحــی  و  ســاختار  اصــالح 
اقتصــاد ایــران فقــط از راه گفتمــان 
جهانی ديپلماســي اقتصادي از جمله 

حوزه هاي مفهومي و كاركردي نوين میســر اســت كه 
بســته به نــوع ضرورت هــاي ناظر بر وضع كشــورها، 
الزاماتي را بر سیاســت خارجي آنها تحمیل مي كند. 
از آنجــا كــه توانمنــدي اقتصــادي و توســعه اقتصادي 
به يکي از مهمترين مؤلفه هاي قدرت ملي كشــورها 
تبديــل شــده و عمــل بــه ضرورت هــاي ناشــي از آن 
مســتلزم تعامــل بــا جهــان و مشــخصاً نظــام اقتصاد 
جايــگاه  از  اقتصــادي  ديپلماســي  اســت،  جهانــي 
ويــژه اي در مناســبات بین المللــي كشــورها برخوردار 
شــده اســت. سیاســت گفت وگــو و صلــح در کشــور 

یکــی از بهتریــن کارهــا اســت. اوضاع اقتصاد کشــور 
بــه شــدت خــراب اســت و مــردم به خصوص اقشــار 
متوســط و پاییــن جامعــه در تگنای شــدید اقتصادی 
قــرار گرفته انــد. یکی از بهتریــن راه ها و نجات مردم، 
فروش نفت و برگشــت وجه حاصل از این فروش و 
واردات کاالهــای ضــروری و مورد نیاز 
جامعه  است. برای این مهم تنها راه، 
تســریع در مذاکرات با اروپا و مذاکره 
مستقیم با آمریکا و هماهنگی بیشتر 
با همسایگان است. امام خمینی)ره(
را  قطعنامــه  باطنــی  میــل  رغــم  بــه 
پذیرفــت و کشــور را از بحــران نجــات 
داد و حــاال نوبــت رئیــس جمهــوری 
محترم اســت که با هماهنگى ســران 
سه قوه و رهبرى عزيز بخاطر کسانی 
که برای بهتر شدن وضع اقتصادی کشور با شجاعت 
در انتخابات شركت كردند و رای دادند با درایت این 
مهــم را انجــام دهنــد. تا کشــور از رکــود و تورم خارج 

شود. 
یکــی از دســتاوردهای مهم صلــح را می توان در 
افزایــش امیــدواری و ارتقــای اعتماد سیاســی نهادها 
و نشــاط اجتماعــی برآمــده از آن دانســت کــه خــود 
تابعــی از امیــد بــه بهبــود وضــع اقتصــادی، ارتقــای 
استانداردهای معیشتی، بهبود جایگاه و منزلت ملی 

و افزایش حس غرور ملی کشور است.
بیشــترین ظرفیت های اقتصــادی ایران مربوط 
بــه چــه بخش هایــی اســت و آیــا پیوســتن ایــران به 
بازارهــای جهانــی می تواند این ظرفیت ها را شــکوفا 

کند؟
بیشــتر ظرفیت ها مربوط به حوزه تولید است. 
دســتیابی به تولید بیشــتر با توجه به منابع محدود 
جامعــه  هــر  اقتصــادی  اهــداف  مهم تریــن  از  یکــی 
محســوب می شود. در بســیاری از کشورهای جهان، 
منابع، امکانات و استعدادها نه تنها متنوع و محدود 
اســت، بلکــه توزیــع فضایــی ایــن منابــع در داخــل 
کشــورها نیــز از الگویــی یکپارچــه و همگــون تبعیت 
نمی کنــد. ایــران نیز در زمره این کشــورها قــرار دارد. 
مناطــق مختلف کشــور دارای امکانــات ویژه طبیعی، 
وســعت، تنــوع آب و هوایــی و قابلیت هــای نیــروی 
انســانی متفاوتی اســت. درآمد کشــوری مانند هلند 
که مســاحتی کوچکتر از ســه اســتان شــمالی کشور 
دارد، از کشــاورزى ســه برابــر درآمــد کل 
ایــران اســت بــا اینکــه آب و هــوای 
ایــن اســتان ها بهتــر اســت. در 
این کشــور به دنبال توســعه 
کشــاورزی مــدرن و صنعتی 
بوده انــد حــال آنکــه شــمال 
ســازی  ویــال  بیشــتر  ایــران 
در  اســت  گرفتــه  صــورت 
صورتــی کــه شــمال 

ایــران بهتریــن منطقه کشــت چای و برنج اســت؛ اما 
بیشتر این محصوالت از هند وارد می شود. 

بومی ســازی مبتنی بــر برنامــه می تواند اقتصاد 
نجــات دهــد. در ســال های  وابســتگی  از  را  کشــور 
گذشــته برنامه هایی برای خودکفایی در جهت تولید 
گنــدم ارائــه و اجــرا شــد و بــه خودکفایی هــم نزدیک 
شــدیم، امــا بعــد از آن رها شــد و دوباره بــرای تامین 
گنــدم بــه واردات وابســته شــدیم. ايران بــا 18 درصد 
منابــع گاز و 9 درصــد منابــع نفت در بين كشــورهاي 
معدنــي دنيــا موقعيت منحصر به  فــردي براي تأمين 
انــرژي فعاليت هــاي معدني به خصــوص در فرآوري و 
فلــزات دارد و قيمــت انرژي در ايران باتوجه به منابع 
عمده تا50 درصد قيمت جهاني است و اين موقعيت 
شــرايطي را فراهم مي كند كه شركت  هاي بزرگ، كل 
عمليات مرتبط با معدن را از استخراج، صنايع توليد 
فلزات به  خصوص فوالد در ايران با قيمت تمام شده 
مناســب انجــام دهنــد و بــه بازارهــاي نزديك منطقه 
صــادر كننــد. ارزش ذخايــر معدنــي شناســايي شــده 
ایران ســه درصد ذخاير مواد معدني جهان را شــامل 

مي شود.
آیــا اقتصاد ایران تحت تاثیر ســوءمدیریت قرار 
دارد، چــرا اوضــاع اقتصاد کشــور بهتر نمی شــود و به 

نظر شما اصالحات باید از کجا آغاز شود؟
بحــران ســوءمدیریت بــه مراتــب ســنگین تر از 
تحریم هــای دشــمن اســت. ســوءمدیریت و نظــارت 
نداشــتن صحیــح بــالی جــان کشــور شــده و برخــی 
مســئوالن بــه جــای انجــام کار مفید منابــع را حیف 
و میــل کرده انــد و آدرس غلــط بــه مــردم می دهند، 
و ایــن مشــکالت اقتصــادی کشــور را تشــدید و بــار 
ســنگین تــورم را ســنگین تر و مــردم را فقیرتــر کرده 

است. 
کــه در ســاختار  اشــکاالتی  و  ســوء مدیریت ها 
مدیریتــی اقتصــادی در برخی از بخش ها وجود دارد، 
بــه طــور حتــم در افزایــش قیمــت کاالهــای اساســی 
تاثیرگذار بوده اســت. در این میان نوســانات نرخ ارز 
و بی ثباتــی اقتصــادی یکــی از عوامــل اصلــی افزایش 
هزینه هــای تولیــد و در نهایــت گرانی انواع و اقســام 
کاالها در کشور است که باعث شده تامین نیازهای 
معیشــتی مردم به امری مشــکل تبدیل شــود. روال 
بازار در شرایط فعلی به این گونه است که وقتی یک 
کاال گــران می شــود، قیمــت مابقــی کاالهــا نیز تحت 
تاثیــر قــرار می گیــرد. در همیــن شــرایط تحریــم هــم 
می شــود همــه چیــز را بــرای رشــد کشــور مهیــا کرد و 
می بینیم که نیروی کار جوان و متخصص، اســتعداد 
و نیــز منابــع طبیعــی کافــی بــه وفــور در ایــران پیــدا 

می شود.
راهکار برون رفت از شــرایط دشــوار اقتصادی 

کشور چیست؟
و  تحریم هــا  دلیــل  بــه  از مشــکالت،  بخشــی 
فروش نفت ایران است. اکنون دو مشکل در بخش 
فــروش نفــت وجود دارد. یکی مشــکل تحریم اســت 
که با فشــار های آمریکا بخش خصوصی بســیاری از 
کشور ها نیز نمی توانند وارد معامله با ایران شوند و 
تحریم ها را دور بزنند. دیگری هم افزایش هزینه های 
ایران در این شرایط است؛ زیرا مجبور به دور زدن و 

طوالنی شدن فرآیند خرید و فروش هستیم. 
در حــال حاضــر نزدیــک بــه ۴0 درصــد جامعــه 
ایــران زیــر خــط فقــر زندگــی می کننــد کــه ایــن عــدد 
باالیــی اســت. می خواهــم بگویــم این اقتصــاد با این 
وضــع نمی توانــد رشــد کنــد و نیاز به تصمیم ســخت 
دارد تصمیمی درباره اصالح ساختار و جراحی اقتصاد 
ایــران کــه این مهم فقط از راه گفتمان جهانی صورت 

می گیرد.

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

با راى خوب مردم و 
نظر مساعد رهبرى 

به شما، مذاكرات 
را به سرانجام خوش 

براى مردم و کشور 
برسانيد

جذابیت یوروی مجازی در میان جنگلی
از ابزارهای پرداخت

ترجمه: محمود نواب مطلق

توجه بریتانیایی ها به زباله های آشپزخانه 
برای تامین انرژی جت ها
ترجمه: سلیم حیدری

بازار رانتی، صدای معاون اقتصادی 
 رئیس جمهوری را درآورد

پژوهشــگران  از  تــن  چنــد 
و  مزیت هــا  مــورد  در  اقتصــادی 
کاستی های یوروی مجازی که بانک 
مرکــزی اروپا از ســال ۲0۲۶)140۵( 
انداخــت،  خواهــد  جریــان  بــه 
تحقیقاتی را آغاز و فهرستی از آنها 
را بــرای انتشــار در روزنامــه لوموند 

تهیه کرده اند. 
بــر  تکیــه  بــا  مجــازی  یــوروی 

یوروی واقعی به جریان خواهد افتاد. این ارز، یورو 
را به فضای مجازی می برد. 

اســتفاده از ایــن نــوع ارز مجــازی بــه دوران 
نیازهــای حضــوری بــه بانک هــای مرکــزی بــه عنوان 
نهادهــای کلیــدی و اســتفاده از اســکناس های هــر 
کشور به عنوان عملی منسوخ و تاریخ گذشته پایان 
خواهــد داد و تمامی روابط مالی تســهیل و تســریع 

خواهد شد. 
یوروی مجازی با الهام از ســایر ارزهای مجازی 
ازجمله بیت کوین به وجود خواهد آمد. اما آیا بانک 
مرکــزی اروپــا تمامــی عواقــب ایجــاد آن را به صورت 
مــوازی بــا ســکه ها و اســکناس های واقعــی ارزیابی 
کــرده اســت؟ آیــا موازنه هــای مالــی در معرض هیچ 

خطری نخواهند بود؟ 
و  بین المللــی  حســاب های  تســویه  بانــک 
بانک های مرکزی کشورهای آمریکا، ژاپن، سوئیس، 
ســوئد، انگلســتان و کانــادا بــه همــراه بانک هــای 
مرکــزی اروپــا بــه این ســئوال ها طی دوگــزارش مهم 

پرداخته اند. 
با به جریان افتادن یوروی مجازی دیگر نیاز به 
شخص ثالثی برای ارائه خدمت در قبال پرداخت ها 
نخواهــد بــود. می تــوان بــه صــورت مجــازی بــه هــر 

نقطه ای از جهان وجه نقد پرداخت کرد. 
و  مراحــل خســته کننده  کلیــه  ترتیــب  بدیــن 

پیچیده ای که برای خریدهای مجازی 
از جمله نصب اپلیکیشن های خاص 
بــرای اســتفاده از کارت اعتباری و یا 
ســایر مراحــل اینترنتــی کســالت آور 
وجــود داشــت، منســوخ و پرداخــت 
نقــدی یــورو بــه صورت مســتقیم به 
هــر نقطه ای از جهان میســر خواهد 
شد. همچنین دولت ها می توانند به 
کمــک یــوروی مجــازی وجوه خــود از 
جمله کمک های تأمین اجتماعی را برای شهروندان 
واریــز کننــد و یــا مالیات ها را دریافت کننــد. این ارز 
مجازی قادر خواهد بود به عنوان یک ابزار واقعی در 
سیاســت بودجــه ای، مالی و اجتماعــی به کار گرفته 

شود. 
یوروی مجازی همچنین به دلیل قابلیت حذف 
واسطه ها برای پرداخت های خرد نیز کاربردی خواهد 
بــود. بــرای پرداخت های فرامرزی نیز این ارز مجازی 
می تواند مورد استفاده قرار گیرد. در اینصورت دیگر 
ایــن مشــغله فکــری برای فــرد پرداخت کننــده وجود 
نخواهــد داشــت کــه در آن کشــور خارجــی حســاب 
بانکی ندارد و ممکن است با مشکلی مواجه شود. 

بــه کمک یــوروی مجازی می تــوان به وجه نقد 
بدون نیاز به مراجعه حضوری به بانک مرکزی اروپا 
و داشتن یک حساب بانکی و استفاده از دسته های 
اســکناس دسترسی داشــت. باالترین میزان امنیت 
و حفــظ حریم هــای خصوصی افــراد در پرداخت های 
نقــدی در بانــک مرکــزی اروپــا از ایــن مســیر تأمیــن 
خواهــد شــد. امــا آیــا تمــام ایــن ویژگی هــا می توانــد 
بــرای یــوروی مجــازی در قبــال جنگلــی از ابزارهــای 
ِــل  مالــی کــه انــواع فضاهــای مجــازی را از قبیــل »اَپ
ِــی« و»ریوُلــوُت« بــرای تســهیل پرداخت ها فراهم  پ

کرده اند، مزیت محسوب شود؟
منبع: لوموند

یــک  بــا  ایرویــز  بریتیــش 
پاالیشگاه بریتانیا برای تامین نوعی 
ســوخت هواپیمــا کــه قرار اســت از 
روغن های آشپزی مستعمل ساخته 
شــود، قــرار داد امضــا کــرده اســت. 
قــرار اســت ایــن ســوخت بــه تامین 
انرژی پروازهای این شرکت از اوایل 

سال ۲0۲۲ کمک کند.
شــرکت  اعــالم  اســاس  بــر 

هواپیمایی BA در اواخر روز پنجشنبه، این شرکت با 
پاالیشگاه فیلیپس 66 هامبر در شمال لینکلن شایر 
به توافق رسیده است تا اولین شرکت هواپیمایی در 
 )SAF( جهــان باشــد که از ســوخت پایدار هوانــوردی

تولید شده در بریتانیا استفاده می کند.
بــر اســاس ایــن قــرارداد، شــرکت هواپیمایــی 
BA بــه مقــدار کافی ســوختSAF  )ســاخته شــده از 

روغن های آشپزی بازیافتی و سایر زباله های خانگی( 
بــرای تامیــن انرژی درحد 700 پــرواز برفراز اقیانوس 
اطلس با یک بوئینگ 787 با انتشار دی اکسیدکربن 

درحد صفر، خریداری می کند.
BA قصد دارد تا سال 2030، ده درصد از تمام 

پروازهای خود را با SAF تامین کند و برای دستیابی 
به این هدف، اخیراً با تامین کنندگان SAF در ایاالت 
متحده قراردادهایی منعقد کرده است. همچنین در 
 Velocys یک کارخانه تبدیل زباله به سوخت به نام
ســرمایه گذاری کــرده اســت که قرار اســت درشــمال 

شرقی انگلستان ساخته شود. 
در مــورد قــرارداد جدیــد، شــان دویــل، مدیــر 
اجرایــی BA، گفــت کــه ایــن یــک گام مهــم دیگــر در 
مســیر ما به ســمت انتشار خالص صفر کربن است 
و خاطرنشان کرد که »بریتانیا منابع و قابلیت هایی 
برای رهبری جهانی در توسعه SAF دارد.« مدیر کل 
هامبر، دارن کانینگهام، گفت که پاالیشگاه لینکلن 

شــایر اولیــن پاالیشــگاه در بریتانیــا 
خواهــد بــود کــه SAF را در مقیــاس 

تجاری تولید می کند.
کانینگهام بیان کرد: »پاالیشگاه 
هامبــر اولین پاالیشــگاه در انگلیس 
بــود که توانســت روغن هــای زباله را 
بــرای تولید ســوخت های تجدیدپذیر 
بازیافــت کنــد و اکنــون بــرای اولیــن 
بار SAF در مقیاس باال تولید خواهد 
شــد. ما در حال حاضر تقریبا نیم میلیون لیتر مواد 
زائــد پایــدار را در روز پاالیــش می کنیــم. بازارها برای 
محصوالت با کربن پایین در حال رشد هستند و این 
توافق )با BA( توانایی ما برای تامین ســوخت آنها را 

نشان می دهد.«
طبــق گــزارش انجمــن بین المللی حمــل و نقل 
هوایــی، SAF ســوخت کامــال بــدون انتشــار کربــن 
نیســت. اما در مقایســه با ســوخت های سنتی جت 
در حــدود 80 درصــد »چرخــه عمــر انتشــار CO2« را 
کاهش می دهد. خطوط هوایی SAF را به عنوان تنها 
راه حل فعلی برای کاهش انتشــار کربن به وســیله 
جت هــا می  بیننــد. حداقــل تــا زمانیکــه هواپیماهــای 
مســافری الکتریکــی بــه بــازی می رســند، کــه انتظار 
مــی رود ایــن زمــان زودتــر از ســال 2035 نباشــد. در 
عیــن حــال، هواپیمایــی یونایتــد در بیانیــه ای اعــالم 
کــرد، هواپیمایی هــای متعلــق بــه ایاالت متحــده روز 
چهارشــنبه پــروازی تاریخــی را انجــام دادنــد و اولین 
پرواز مســافری را با اســتفاده از صد درصد ســوخت 
SAF در یکــی از دو موتــور هواپیمــا اجــرا کردند. این 

هواپیمــا تقریبــا 1000 کیلومتــر پــرواز کــرد و موتوری 
کــه SAF از آن اســتفاده می کــرد تقریبــا انتشــار دی 
اکسید کربن آن 75 درصد کمتر از موتوری بود که از 

سوخت جت سنتی استفاده می کرد.
منبع: راشاتودی

معاون اقتصادی رئیس جمهوری اظهار کرد که 
زمانــی قیمت های واقعی شــکل می گیرد که بازا رها 
اصالح شــوند و قیمت گذاری واقعــی از بازار واقعی 
تعیین شوند؛ بنابراین بازار های رانتی و دارای فساد 

نمی توانند قیمت واقعی داشته باشند.
بــه گــزارش ایرنا، محســن رضایی در بیســت و 
هشتمین همایش ملی بیمه و توسعه با بیان اینکه 
در این دولت تقویت بیمه بسیار جدی است، اظهار 
کرد: در این دولت تالش می کنیم صنعت بیمه بیش 
از دوره های گذشته تقویت شود. او با تاکید بر اینکه 
بیمه یکی از شــعبات امنیت اقتصادی اســت، ادامه 
داد: هرچــه امنیــت اقتصادی افزایش پیدا کند رونق 
اقتصادی هم بیشتر شکل می گیرد و بیمه هم ارتباط 

محکمی با سایر بخش های امنیت دارد.
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری افــزود: باید 
توجه داشــته باشــیم که مســائل ایمنی، بهداشتی و 
بیمه ای باید با همدیگر دیده شوند. برای مثال اگر در 
زمینه سالمت، مسئله بهداشت رعایت نشود به طور 
قطــع ضریب خســارت بیمــه در بخش درمــان باالتر 

خواهــد رفت. رضایــی با بیان اینکه امنیت اقتصادی 
باید بیشــتر از گذشــته مورد توجه باشــد، گفت: اگر 
توجــه مــا بــه امنیــت اقتصــادی باشــد، کارآفرینان و 
فعــاالن اقتصــادی بــا دل و جــرأت بیشــتری وارد کار 
می شوند و می توانند به اقتصاد کشور کمک کنند. او 
تاکید کرد: اگر امنیت اقتصادی به معنای واقعی در 
کشور وجود داشته باشد، فعاالن اقتصادی قدم های 
بزرگتری برمی دارند و اینجا است که نیاز به تکیه گاه 
محکمــی چــون بیمــه دارند و بیمه بایــد در این حوزه 

حضور جدی داشته باشد.
معــاون اقتصــادی رئیس جمهــوری بــا تاکیــد بر 
اینکه زنجیره تولید ثروت در کشور ما کامل نیست، 
بیــان کــرد: در حالی کــه در کشــورمان مجموعه های 
قــوی پتروشــیمی فعــال هســتند اما محصــوالت این 
اســتفاده  دســتی  پاییــن  در صنایــع  پتروشــیمی ها 
بــه کشــورهای  ایــن محصــوالت  نمی شــود و تمــام 
خارجــی منتقــل می شــوند کــه در ایــن شــرایط بایــد 
تولیدکنندگان همین مواد اولیه کشور خودمان را از 

سایر کشورها با قیمت گزاف تهیه کنند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

کمالى، کارشناس اقتصاد : مسائل سياسى و جناحى
را فعال فداى ملت کنيد
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رئیس انجمن گاوداران: 
گرانی شیرخام واقعیت ندارد

رئیــسانجمنصنفــیگاودارانگفتکهافزایش
قیمــتشــیرخامازســویدامــدارانواقعیــتنــداردو

کماکانبانرخمصوبدرحالعرضهاست.
سید احمد مقدسی رئیس انجمن صنفی گاوداران 
در گفت وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: با توجه 
بــه اعالم قیمت دام از ســوی پشــتیبانی امــور دام، قرار 
اســت که پشــتیبانی امور دام خرید را شــروع کند. هم 
اکنــون حداکثــر قیمــت هــر کیلــو دام  ســنگین در بــازار 
۵۲ هــزار تومــان اســت کــه امیدواریــم از هفتــه آینــده 
پشــتیبانی امــور دام بــا قیمت هــای اعالمــی وزارتخانــه 

اقدام به خرید کند.
مقدســی ادامــه داد: بــا توجــه بــه نرخ فعلــی دام، 
قیمــت گوشــت قاعدتــا نبایــد گــران باشــد، در حالی که 
متاســفانه دامداران و مصرف کنندگان هر ۲ گالیه مند 

هستند و در این میان تنها واسطه ها سود می برند.
رئیــس انجمــن صنفــی گاوداران گفــت: نهاده های 
دامــی بــه ســبب مشــکالت تامیــن و تخصیــص ارز بــه 
ســختی در حال تامین اســت و همین امر موجب شــده 

تا قیمت در بازار آزاد ۲ تا ۳ برابر نرخ مصوب باشد.
بــه گفتــه او، گرچــه قــرار بــود ۱۰۰ هزار تــن یونجه 
وارد شــود، امــا هم اکنــون ارز ترجیحی به واردات تعلق 
نمی گیــرد و واردکننــدگان بــا ارز نیمــا یــا آزاد باید اقدام 

به واردات کنند.
شــرکت  گفــت:  گاوداران  صنفــی  انجمــن  رئیــس 
پشــتیبانی امــور دام موظــف اســت هر کیلو گوســاله نر 
را ۵٩ هــزار تومــان و گوســفند نــر را ۶٢ هــزار تومــان 
خریــداری کنــد کــه ایــن مصوبــه می توانــد بر شــرایط اثر 
گذار باشد، چرا که با حذف دام های نر مازاد از جمعیت 

گله، میزان نیاز به نهاده و علوفه کاهش می یابد.
مقدســی گفــت: افزایش قیمت شــیرخام از ســوی 
دامــداران واقعیــت نــدارد و همــواره دامــدار هــر کیلــو 
شــیرخام را بــا نــرخ ۶ هــزار و ۴۰۰ تومــان درب دامداری 

و ۶ هزار و ۶۰۰ تومان درب کارخانه تحویل می دهد.

تراکتور ۴.۴ برابر گران شد
تولیدکننــدگان انجمــن مدیــره هیــات رئیــس
ماشــینهایکشــاورزیگفــتکــهعلــیرغمرشــد۴.۴ 
درصدیقیمتتراکتور،امااعتباراتاینحوزهازسال

۹۷حداکثر۱.۷برابررشدداشتهاست.
انجمــن  مدیــره  هیئــت  رئیــس  نامــی،  حمیدرضــا 
تولیدکننــدگان ماشــین های کشــاورزی در گفت وگــو بــا 
باشــگاه خبرنگاران جوان،گفت: امســال ۴ هزار میلیارد 
تومان تســهیالت به مکانیزاســیون کشــاورزی اختصاص 
یافت، اما به دلیل مکانیســم توزیع ادوات تراکتور عمال 
اعتبــارات مصــروف بخــش توزیــع تراکتــور شــد و مابقی 
دنباله بند ها و تجهیزات کشاورزی سهمی از این اعتبار 

نبردند.
او گفــت: گرچــه ایــن اعتبار رســما ۴ هــزار میلیارد 
ســال های  از  باالتــر  عــددی  لحــاظ  از  و  اســت  تومــان 
قبــل اســت، امــا به صورت نســبی رشــد منفــی در حوزه 

مکانیزاسیون داریم.
نامــی ادامــه داد: بنابــر آمــار در ســال ۹۷ قیمــت 
تراکتور حدود ۷۰ میلیون تومان بود که هم اکنون رشد 
۴.۴ برابری داشته است، در حالی که اعتبارات از ۱۵۰۰ 
میلیارد تومان ســال ۹۷، حداکثر ۱.۷ برابر رشــد داشته 

است.
این مقام مســئول گفت: علی رغم سرکوب قیمت 
ماشــین های کشــاورزی و بــا حداقــل افزایــش تولیــد و 
عرضــه، امــا اعتبارات بخــش بیــش از ۱.۷ برابر افزایش 
نداشــته اســت که این امر نشــان دهنده رشــد منفی و 

کوچک شدن سبد مکانیزاسیون است.
او گفــت: توزیــع صرفــا بــه صــورت دولتــی انجــام 
می شــود. برایــن اســاس برخــی دســتگاه ها بــه اجبار به 
کشاورزان فروخته می شوند که با وجود این  کشاورزان 
شانســی برای دریافت تسهیالت به منظور خرید ادوات 
کشــاورزی مــورد نیــاز و واحد هــای تولیدکننده شانســی 
بــرای فــروش محصــول از حــوزه اعتبــار مکانیزاســیون 

ندارند.
رئیس هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان ماشــین 
آالت کشاورزی درباره اینکه مکانیزاسیون صرفا تراکتور 
نیست، گفت: رصد از بازار نشان می دهد که این همه 
تراکتــور بــر مبنای آمار اعالمی در مزارع نیســت و صرفا 

در بنگاه ها خرید و فروش تراکتور جا به جا می شود.
او گفت: موضوع ســهمیه بندی زمانی در خصوص 
کاالیــی معنــا دارد کــه عرضــه از تقاضــا کمتر باشــد، اما 
در شــرایط کنونی که ۴ برابر متوســط نیاز کشــور تولید 
داریــم، ســهمیه بنــدی معنا نــدارد؛ چرا کــه این موضوع 
تنهــا منجــر بــه بــر هــم زدن تعادل بــازار، ایجــاد رانت و 

امضا های طالیی می شود.
آالت  ماشــین  قیمــت  امســال  داد:  ادامــه  نامــی 
کشــاورزی بــه طــور کلــی نوســان چشــمگیری نداشــته 
است و صنعتگران به دلیل رکود بازار و وضع اقتصادی 

کشاورزان، امکان افزایش قیمت را ندارند.

توسعه همکاری های ایران و 
فرانسه در بخش تعاون

رئیساتاقتعاونایراندرحاشیهسیوسومین
بــا دیــدار در کــرهجنوبــی در تعــاون کنگــرهجهانــی
رئیــسســازمانملــیتعاونیهایفرانســه،برتوســعه

همکاریهابیندوکشورتاکیدکرد.
بــه گــزارش اتاق تعــاون ایران، بهمــن عبداللهی در 
ایــن دیــدار بــه جایــگاه تعــاون در حمایت و ارتقــای رفاه 
جوامع و حمایت از نهضت تعاون در ســایر کشــورها در 

برابر چالش های اقتصادی-اجتماعی اشاره کرد.
نماینــده نهضــت تعــاون فرانســه و اروپــا در ادامــه 
این دیدار با یادآوری جایگاه رو به رشد و تعیین کننده 
بخــش تعــاون ایــران در منطقــه و جهــان، از عــزم جــدی 
نهضت تعاون فرانســه برای گسترش و تقویت روابط با 

بخش تعاون ایران خبر داد.
ژان لوئــی بانســل بــه پویایــی نهضت تعــاون ایران 
در ســال های اخیــر در عرصــه بین الملــل و بــه ویــژه در 
کمیتــه جهانــی جوانــان اشــاره داشــت و بــر عالقه مندی 
خــود بــرای بازدیــد از ایــران در جهــت آشــنایی و تعامــل 

بیشتر با بخش تعاون ایران، تاکید کرد.
نماینــده نهضــت تعاون فرانســه و اروپــا، همچنین 
همراهــی و همــکاری میــان نهضــت تعــاون کشــورهای 
سیاســی،  چالش هــای  بــا  تقابــل  در  جهــان  مختلــف 
اقتصادی، اجتماعی و زیســت محیطی را از اولویت های 
نهضــت جهانــی تعاون بر شــمرد و ارتقای آن را جزئی از 

برنامه های خود در سطح ملی و بین المللی دانست.
وی بــه مشــکل تامیــن نقدینگــی و پرداخــت حــق 
عضویــت اعضایــی که همچــون ســازمان های تعاونی در 
ایــران بــا چالش هــا و بحران هــای اقتصــادی مواجهنــد، 

اشاره کرد.
در ایــن دیــدار و در قالــب هیــات اعزامــی ایــران به 
ســئول جهت شــرکت در کنگره جهانی تعــاون، مقامات 
عالــی رتبــه دولتــی از ایــران شــامل »مهــدی مســکنی« 
اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت  تعــاون  معــاون 
و »غالمحســین حســینی نیــا« معــاون وزیــر و رئیــس 
ســازمان فنی و حرفه ای کشــور نیز حضور داشــتند و به 
ارائــه نقطه نظرات خــود پیرامون همکاری بخش تعاون 

دو کشور پرداختند.

 فعالیت تنها ۲۰ درصد

 از تاالر های پذیرایی

شهر تهران
رئیــساتحادیــهتاالرهــایپذیرایــیتهــرانگفــت
کــهپــسازاعــامســتادملیمبــارزهباکرونــامبنیبر
فعالیــتتاالرهــایپذیرایــیبــارعایــتشــیوهنامههای
بهداشتی،تنها۲۰درصدتاالرهابهفعالیتبازگشتند.
خسرو ابراهیمی نیا در گفتگوی تلفنی با خبرگزاری 
صدا و سیما، افزود: بروز کرونا و بسته شدن تاالر های 
پذیرایــی پیامد هــای زیــادی بــرای واحد هــای صنفــی مــا 
داشــت، از آنجایــی کــه واحد هــای صنفی بــرای برگزاری 
مراســم بــه مــردم تعهد داشــتند مجبــور بــه بازگرداندن 
هزینه گرفته شده به مردم شدند و این باعث شد این 

هزینه ها از جیب شخصی داده شود.
وی ادامــه داد: اکثــر واحد های صنفی اســتیجاری 
هســتند و مجبــور شــدند در ایــن مــدت کرایــه بدهنــد 
از گذشــت  بعــد  نتیجــه  کننــد در  را حفــظ  پرســنل  و 
حــدود دوســال ورشکســتگی کامــل تاالر هــای پذیرایــی 
را داشــتیم کــه این یک پیامــد مهم برای این واحد های 

صنفی بود.
تاالر هــای  اکثــر  اینکــه  بیــان  بــا  نیــا  ابراهیمــی 
شــدند  مســتاجر  و  مالــک  بحث هــای  درگیــر  پذیرایــی 
افــزود: پرونده هــای زیــادی در ایــن بــاره در دادگاه هــا 
مطــرح شــد و خیلــی از ایــن مــوارد نیــز در اتحادیــه به 

حل اختالف رسید.
وی تاالر هــای پذیرایــی در تهــران را حــدود هــزار 
تاالر هــا  اکثــر  گفــت:  و  کــرد  عنــوان  صنفــی  واحــد 
بــا رعایــت  کــه  نیــز  ورشکســت شــدند و همیــن االن 
پروتکل هــای می تواننــد فعالیــت خــود را ادامــه دهنــد 
بیش از ۶۰ درصد هنوز به فعالیت نرســیده اند که یا 
درگیــر بحث هــای مالــک و مســتاجر هســتند و یــا برای 
به روز کردن تجهیزات دچار مشــکل اند لذا حدود ۲۰ 

درصد واحد هــای صنفی ما فعالند.
ابراهیمــی نیــا با انتقــاد از فعال نبــودن تاالر ها در 
زمان شیوع کرونا گفت: ما شاهد بودیم که مراسم های 
مکان هــای  و  باغ هــا  و  شــهر ها  حاشــیه  بــه  عروســی 
غیرمجاز کشــانده شد در حالیکه می شد در همان ابتدا 
با رعایت پروتکل های بهداشــتی مراســم را در تاالر های 

پذیرایی برگزار کرد.
وی در ادامــه نیــز بــا انتقاد از دفاتر اســناد رســمی 
ایــن موقعیــت  ایــن دفاتــر نیــز از  یــادآور شــد:  ازدواج 
اســتفاده کردند و با تجهیز ســفره عقد در اتاق کوچکی 

مراسم را در همان دفاتر برگزار می کردند.
رئیــس اتحادیــه تاالر هــای پذیرایــی تهــران گفــت: 
بحــث ایــن اســت کــه باید بــرای زمــان شــیوع کرونا یک 
نســخه بــرای همه نوشــت نه اینکه تاالر هــای پذیرایی را 

بست و تجمعات در جا های دیگر برگزار شود.
ابراهیــم نیــا به وام دولت به تاالر های پذیرایی نیز 
پرداخــت و افــزود: وامــی کــه بــه واحد های صنفــی برای 
حفظ کارگر ها داده شــد باعث ورشکســتگی بیشــتر این 
واحد هــا بــود ایــن وام داده شــد در حالیکه واحد صنفی 

تعطیل است.
وی گفت: در وامی دیگر با احتســاب متراژ واحد 
صنفــی وامــی بــه واحد تعلــق می گرفت، ولی مشــکلی 
کــه وجــود داشــت باالی ۸۰ درصــد تاالر ها اســتیجاری 
بودند و نمی توانســتند ســند ارائه دهند و ورشکســت 

شدند.
ابراهیــم نیــا از مردم خواســت به واحد های صنفی 
مراجعــه کننــد که دارای پروانه کســب معتبر از اتحادیه 
باشــند و در صــورت مشــکل )نداشــتن آب آشــامیدنی 
مناســب، پرســنل و ســرویس بهداشــتی نامناســب( بــا 
شــماره تلفــن ۸۸۵۳۵۲۵۵ تــا ۵۸ تمــاس بگیرنــد تــا 
بازرسان اتحادیه با فاصله کمتر از ۲۴ ساعت برای حل 

موضوع مراجعه کنند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

ســالجاری، دیمــاه ۱۳ تاریــخ از
کاالهــای عرضهکننــدگان و تولیدکننــدگان
موضــوعبنــد)الــف(مــاده۹قانــونمالیــات
بــرارزشافــزوده،مکلــفبــهدرجبرچســب
معافیــتازایــنمالیــاترویبســتهبنــدی

کاالهایمذکورهستند.
رئیس ســازمان امور مالیاتی کشــور طی 
نامــه ای بــه غالمحســین شــافعی رئیــس اتاق 
بازرگانــی ایــران، جزئیــات اجــرای تبصره »۲« 
جــز ۱۷ بنــد )الــف( مــاده ۹ قانــون مالیــات بر 
ارزش افــزوده مصــوب ۰۲/ ۰۳/ ۱۴۰۰ را کــه 
از تاریــخ ۱۳ دی مــاه ۱۴۰۰ عملیاتــی می شــود 

را تشریح کرد.
بر اســاس ایــن تبصــره، »تولیدکنندگان 
یــا عرضه کننــدگان کاالهــای موضــوع ایــن بند 
از قانــون، مکلفنــد کــه برچســب معافیــت از 
مالیــات بــر ارزش افــزوده را روی بســته بندی 
کاالهــای مذکور درج کنند«. همچنین بر این 
اســاس، »دریافت مالیات و عوارض از کاالها 
و خدمــات معــاف توســط عرضه کننــدگان آنها 
مشــمول جریمــه ای معــادل دو برابــر مالیــات 
و عــوارض دریافتــی بــوده و قابل بخشــودگی 

نیست«.
در ایــن زمینــه، ســازمان امــور مالیاتــی 
نیــز وظیفــه دارد تا فهرســت کاالها و خدمات 
طریــق  از  را  عــوارض  و  مالیــات  از  معــاف 
شــیوه های مناســب از جمله درج در ســامانه 
عملیات الکترونیکی ســازمان به اطالع عموم 
مــردم برســاند و امــکان دریافــت گزارش هــای 
مردمــی مبنــی بــر دریافــت مالیــات و عوارض 
خدمــات  و  کاالهــا  عرضه کننــدگان  توســط 
معاف از مالیات و عوارض را از طریق سامانه 
عملیــات الکترونیکــی خــود و اســترداد مبالــغ 

اضافه دریافتی از خریداران فراهم کند.
همچنین، ســازمان مکلف است حداکثر 
ســه  مــاه پــس از دریافــت گــزارش دریافــت 
مالیات از کاالهای موردنظر، نســبت به تأیید 
یــا رد و حســب مــورد اســترداد مبالــغ اضافــه 
دریافتــی از خریــداران اقــدام کنــد کــه نحــوه 
بــه موجــب  مبالــغ  ایــن  )برگشــت(  اســترداد 
از  پــس  حداکثــر  کــه  اســت  دســتورالعملی 
ســه ماه از الزم االجراء شدن این قانون توسط 
ســازمان بــا همــکاری اتــاق بازرگانــی، صنایع، 
معــادن و کشــاورزی ایــران تهیــه و به تصویب 

وزیرامور اقتصادی و دارایی می  رسد.

 چهکاالهاییازمالیات

برارزشافزودهمعافند؟
کاالهایــی کــه از ۱۳ دی مــاه ســالجاری 
معافیــت آن هــا از مالیات بــر ارزش افزوده بر 
روی بســته بندی آن هــا درج می شــود شــامل 

موارد زیر هستند:
۱ - کلیــه محصــوالت کشــاورزی فــرآوری 
نشــده مشــتمل بــر محصــوالت خــام زراعی و 

باغــی، گیاهــان دارویــی، محصــوالت مرتعــی، 
خــام(،  چــوب  جملــه  )از  جنــگل  محصــوالت 
محصــوالت گلخانه )از جمله ســبزی، صیفی، 

گل و گیاه و انواع قارچ(
۲ - دام زنــده و خــوراک آن، کلیــه مــواد 
اصلــی تولیــد مثــل دام زنــده مطابــق پروانــه 
کشــاورزی،  جهــاد  وزارت  توســط  صــادره 
بســتر  و  بافــت  کشــت  پوسال)کمپوســت(، 

آماده  کشت بافت؛
۳ - بذر، نشاء، نهال، سم و کود

۴ - آب مصارف کشاورزی
۵ ـ۱ - شیر، پنیر و ماست

۵ ـ۲ - تخم ماکیان
۵ ـ۳ - آرد و نان

انــواع گوشــت و فرآورده هــای گوشــتی  ۵ ـ۴ - 
وزارت  ســال  هــر  کــه  فهرســتی  بــا  مطابــق 
بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی تــا پایان 
دی مــاه بــرای اجــراء در ســال بعد به ســازمان 

ارسال می کند
۵ ـ۵ - برنج، حبوبات، سویا و پروتئین سویا

۵ ـ۶ - انــواع روغن هــای خوراکــی اعم از گیاهی 
و حیوانی

۵ ـ۷ - شیرخشک مخصوص تغذیه کودکان
۵ ـ۸ - تخم مرغ نطفه دار و تبدیل آن به جوجه 

یک روزه
۶ ـ۱ - خمیر کاغذ و کاغذ باطله

۶ ـ۲ - دفتر تحریر
۶ ـ۳ - کاغذ چاپ، تحریر و روزنامه

الکترونیکــی  و  کاغــذی  نســخه های   - ۷
محصوالت زیر:

۷ ـ۱ - کتاب
۷ ـ۲ - روزنامه

۷ ـ۳ - مجله و نشریه
۸ - کاالهای وارده همراه مسافر برای استفاده 
شــخصی تــا میزان معافیت مقــرر طبق قانون 

امور گمرکی
۹ - انواع شمش طال)وارداتی و داخلی( و 
انــواع حواله های کاغــذی یا الکترونیکی دارای 

پشتوانه ۱۰۰ درصد طال
انــواع  و  غیرمنقــول  دارایی هــای   - ۱۰
حواله هــای کاغــذی یــا الکترونیکــی مبتنــی بر 

آنها
از  بــه/  دارایــی  انتقــال  هرگونــه   - ۱۱
موضــوع  پــروژه  ســرمایه گذاری  صندوق هــای 
قانون توســعه ابزارهــا و نهادهای  مالی جدید 
بــه منظور تســهیل اجــرای سیاســت های کلی 
قانــون اساســی  اصــل چهــل و چهــارم )۴۴( 
فرعــی  شــرکتهای  ۱۳۸۸/۹/۲۵یــا  مصــوب 
صندوق هــای ســرمایه گذاری پــروژه،  به عنــوان 
آورده غیرنقــد شــرکا در همــان صندوق هــای 

سرمایه گذاری پروژه
۱۲ - هرگونــه انتقــال دارایــی از/ بــه نهــاد 
و  ابزارهــا  توســعه  قانــون  موضــوع  واســط 
نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای 
سیاســت های کلــی اصل چهــل و چهارم )۴۴( 

قانون اساسی

۱۳ - فرش دستباف و مواد اولیه اصلی آن
۱۴ - صنایــع دســتی تولیــد داخل موضوع 
هنرمنــدان،  از  حمایــت  قانــون  مــاده  )۱( 
اســتادکاران و فعــاالن صنایــع دســتی مصوب 
۱۳۹۶/۱۰/۲۶ مطابق فهرستی که تا پایان دی 
مــاه هر ســال توســط وزارت میــراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دســتی پیشنهاد می شود 
و به تصویــب وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی 

می رسد
)انســانی  واکســن  و  دارو  انــواع   - ۱۵
لــوازم  و  درمانــی  مصرفــی  لــوازم  دامــی(،  و 

توانبخشی
ناوبــری  کمــک  تجهیــزات  و  رادار   - ۱۶
اطالعاتــی  و  نظامــی  تجهیــزات  هوانــوردی، 
موضــوع  بندهــای »پ«، »ت« و »ث« مــاده 
 )۱۱۹( قانــون امــور گمرکــی  با رعایــت ترتیبات 

مقرر در بندهای مذکور
تبصــره  - معافیــت این جــزء در خصوص 
اقــالم موضــوع بنــد »پ« مــاده  )۱۱۹( قانــون 
امــور گمرکــی در حــوزه دفاعی بــا تأیید وزارت 
قابــل  مســلح  نیروهــای  پشــتیبانی  و  دفــاع 

اعمال است.
کاربــرد  بــا  اقــالم  و  تجهیــزات   - ۱۷
صرفــاً دفاعــی، نظامــی، انتظامــی، امنیتــی و 
اطالعاتــی. فهرســت ایــن تجهیــزات و اقالم با 
پیشــنهاد وزارت دفــاع و پشــتیبانی نیروهــای 
مسلح و هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح 

به تصویب هیأت وزیران می رسد

ســخنگویشــوراینگهبانگفت:هیات
نظــام تشــخیص مجمــع بــر نظــارت عالــی
ایراداتیازجهتسیاستهایکلینظامبه
»طرحساماندهیصنعتخودرو«داشت
کــهبایــدآنرابــهمجلــسمنتقــلکنیــماما
شــوراینگهبــاننســبتبهاینطــرحایرادو

ابهامیندارد.
بــه گزارش ایرنا، هادی طحان نظیف روز 
شنبه درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو، 
گفت: ماده ۴ این طرح درباره واردات خودرو 
بــه ازای صــادرات خــودرو و قطعــات  و ســایر 
خدمات مرتبط با انواع صنایع محرکه بود که 
در جلســه اخیر شــورای نگهبان مورد بررســی 

قرار گرفت.
در  افــزود:  نگهبــان  شــورای  ســخنگوی 
مرحلــه قبــل اساســا مغایرت شــرعی و قانون 
اساســی نســبت به ایــن طرح نداشــتیم بلکه 
۳ ابهــام داشــتیم کــه بــا بررســی هایی کــه در 

شــورای نگهبــان بــه عمــل آمــد ایــن ابهام هــا 
برطرف شــد و شــورای نگهبان نســبت به این 

طرح هیچ ابهام یا ایرادی ندارد.
طحــان نظیــف ادامــه داد: هیــات عالــی 
نظــارت بــر مجمع تشــخیص نظــام ایراداتی  از 
جهــت  سیاســت های کلــی نظــام بــه »طــرح 
ســامان دهی صنعت خودرو«  داشــت که باید 
آن را به مجلس منتقل کنیم و شورای نگهبان 

نسبت به این طرح ایراد و ابهامی ندارد.
طرح ســاماندهی بازار خودرو از مجلس 
دهــم کلیــد خــورده بــود امــا شــورای نگهبــان 
بــا  همســویی  عــدم  به دلیــل  را  طــرح  ایــن 

سیاست های اقتصاد مقاومتی رد کرد.
مجلــس  شــهریورماه   ۲۴ جلســه  در 
شــورای اسالمی طرح ساماندهی بازار خودرو 
بــه  قــرار گرفــت و در نهایــت  مــورد بررســی 

تصویب نمایندگان مجلس رسید.
در مجلس یازدهم این طرح با اصالحاتی 

به تصویب رســید و در ماده ۴ آن تبصره های 
جدیــد درج شــد تــا براســاس آن ســاماندهی 
بــازار خــودرو بــا رعایت آنها امکان پذیر شــود. 
در اصالحیه ماده ۴ این طرح آمده است: هر 
شــخص حقیقــی و حقوقــی می تواند بــه ازای 
صــادرات خــودرو یــا قطعــات خــودرو یا ســایر 
کاالهــا و خدمــات مرتبط با انــواع صنایع نیرو 
محرکه نســبت به واردات خودرو برای تنظیم 

بازار اقدام کند.
براســاس تبصــره یــک مــاده ۴ بــا هــدف 
مصــرف،  الگــوی  رعایــت  و  بــازار  تنظیــم 
شاخص های کیفیت و میزان مصرف سوخت 
خودروهــای وارداتی و نیز ســقف تعداد مجاز 
واردات آنها )متناســب با کســری تولید داخل 
نســبت بــه تقاضــای موثــر( بصــورت ســاالنه، 
توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین 

و به تصویب هیات وزیران می رسد.
همچنیــن طبق تبصــره ۲ وزارت صنعت 

معدن و تجارت مکلف است با همکاری ستاد 
دســتورالعمل  ارز،  و  کاال  قاچــاق  بــا  مبــارزه 
نظارت بر صادرات موضوع این ماده را جهت 
و  تدویــن  آن،  مجــدد  واردات  از  جلوگیــری 
اعمال کند و گزارش آن را هر سه ماه یک بار 
به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای 

اسالمی ارائه کند.
طبــق تبصــره ۳ این مــاده وزارت صنعت 
اســت  مکلــف  همچنیــن  تجــارت  و  معــدن 
سیاســت های تشــویقی بــرای اولویــت دهــی 
و حمایــت از واردکننــدگان خــودرو را کــه بــه 
انتقــال فنــاوری و ســرمایه گــذاری در تولیــد 

خودرو اقدام می کنند، تدوین و اعمال کند.
نماینــدگان در تبصــره ۴ مصــوب کردنــد 
دســتور العمــل مربــوط بــه خدمــات پــس از 
فــروش خودروهــای وارداتــی بــا لحــاظ پرهیز 
از انحصار در نمایندگی فروش توســط وزارت 

صنعت معدن و تجارت تعیین شود.

معاوننظارتوبازرســیســازمانصنعت،
معدنوتجارت)صمت(اســتانتهران،کاالهای
کشــاورزیکهبازرســیازتولیدتــامصرفآنها
بــهوزارتجهــادمنتقلشــدهرامیــوهوترهبار،
مــرغ،تخــممــرغ،برنــج،شــکر،قنــد،حبوبــات
بــر بازرســی کــه گفــت و کــرد عنــوان غیــره و
ســایرکاالهــاهمچنــانازســویســازمانصمت

استانهاانجاممیشود.
بــه گزارش ایســنا، بــا روی کار آمــدن دولت 
یازدهــم، اجــرای قوانین بالتکلیف در دســتور کار 
قرار گرفت و نخستین قانون در بخش کشاورزی 
هــم قانــون انتزاع یــا همان قانــون تمرکز وظایف 
بازرگانی بخش کشاورزی بود که دولت را مکلف 
کــرده بــود تــا همــه وظایــف مربــوط بــه تأمیــن تا 

واردات و تنظیم بازار محصوالت کشاورزی و مواد 
غذایــی بــا یــک مرحلــه تبدیــل از وزارت صنعــت، 
معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهادکشاورزی 
واگــذار شــود. تاریــخ انقضــای این قانــون ۲۲ تیر 
مــاه امســال بــود. بــا ایــن حــال همچنــان تکلیف 
نظارت بر بازار کاالهای کشاورزی نامشخص بود 

و تقریبا کسی زیر بار این مسئولیت نمی رفت.
ایــن تفکیــک وظایــف به ویــژه در ســال های 
اخیــر که بــازار کاالهای اساســی پرتالطم بود هم 
باعــث شــده بــود دو وزارتخانــه مســئول همــواره 
مشکالت را ناشی از عملکرد دیگری بدانند. حتی 
از تیــر ماه امســال وزات صمت و ســازمان صمت 
کــه مســئول نظــارت بــر بــازار اســت دیگــر حاضر 
بــه پاســخگویی در رابطــه بــا نظــارت بــر کاالهــای 

کشاورزی نشد.
اما اخیرا مدیر روابط عمومی وزارت صنعت، 
معــدن و تجــارت )صمــت( در یــک توییــت اعــالم 
کــرده کــه با توجــه به واگذاری کلیــه فعالیت های 
مرتبــط بــه تنظیــم بــازار محصوالت کشــاورزی به 
بازرســان  درصــد   ٤٠ کشــاورزی،  جهــاد  وزارت 
سازمان های صمت استانی به سازمان های جهاد 
کشــاورزی منتقــل می شــوند تــا زنجیــره تامیــن، 

توزیع و نظارت یکپارچه و کامل شود.

۱۰۰بازرسبهوزارتجهادرفتند
در ایــن رابطــه ســعید محمدی پــور،  معاون 
و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  بازرســی  و  نظــارت 
تجــارت )صمــت( اســتان تهــران در گفت وگــو بــا 

ایســنا،  بــا مــرور اجرای قانــون انتــزاع و واگذاری 
بازرســی و نظــارت از کاالهــای اساســی بــه حــوزه 
جهــاد کشــاورزی اظهــار کــرد: تعــداد ۱۰۰ بــازرس 
از ابتدای اجرای طرح به جهاد کشــاورزی اســتان 
معرفــی شــده کــه از ایــن بــه بعــد بازرســی ها از 
تولید تا مصرف کاالهای حوزه کشــاورزی توســط 
ایــن بازرســان انجــام خواهــد شــد. وی کاالهــای 
کشــاورزی را میــوه و تــره بــار، مــرغ،  تخــم مــرغ،  
برنــج، شــکر، قنــد، حبوبــات و غیره عنــوان کرد و 
گفــت کــه بازرســی بــر ســایر کاالهــا همچنــان از 

سوی سازمان صمت استان ها انجام می شود.

وضعبازرسیهادر۸ماههامسال
محمدی پور در ادامه با بیان اینکه در هشت 

ماهه امســال بیش از ۶۰۰ هزار بازرســی از صنوف 
اســتان تهــران صــورت گرفته، تصریح کــرد: در این 
مــدت ۵۴ هــزار و ۱۸۰پرونــده بــه ارزش بیــش از 
۱۳۰۰ میلیارد تومان تشــکیل شــده اســت. بر این 
اســاس تعــداد بازرســی ها و پرونده هــای متشــکله 
تخلف نســبت به هشت ماهه سال قبل رشد ۲۸ 
و ۱۷درصدی داشته است. به گفته معاون بازرسی 
و نظارت ســازمان صمت،  بیشــترین بازرسی ها از 
صنــوف نانوایــی، پروتئینی و میوه فروشــی بوده و 
کاالهــای هدف نیز نان، مرغ و تخم مرغ، گوشــت 
قرمــز، حبوبــات و صیفــی جــات بــوده اســت و در 
همین راستا بیش از ۳۳ هزار بازرسی از نانوایی ها 
در سطح استان انجام که تعداد ۹۲۸۰ مورد تخلف 

کشف شد و به مراجع قضایی معرفی شدند.

اعامجزئیاتتقسیموظایفبینوزارتخانهصمتوکشاورزیبراینظارتبربازار

شوراینگهبانهیچایرادوابهامیبهطرحساماندهی
صنعتخودرونگرفت

آغازبرچسبگذاریکاالهایدارایمعافیت
مالیاتیازدیروز
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درخواست مقتدایی برای 
 استمهال وام کشاورزان

و دامداران
نایب رئیــس کمیســیون امنیــت ملــی و سیاســت 
خارجــی مجلــس شــورای اســامی در نامه ای بــه وزرای 
کشــاورزی و اقتصاد خواســتار استمهال وام کشاورزان 

و دامداران و بخشودگی جریمه ها شد.
بــه گــزارش ایســنا، متــن نامــه عبــاس مقتدایــی، 
نماینــده اصفهــان به ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد 
کشاورزی و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد به شرح زیر 

است:
»بــا عنایــت به اینکه بانک هــای دولتی و خصوصی 
قانــون، در ســال های خشکســالی وظایــف و  بــا  برابــر 
تکالیفی همچون اســتمهال وام کشاورزان و دامداران و 
بخشــودگی جریمه ها را داشــته اند، ضرورت دارد با قید 

فوریت اقدام الزم به عمل آید.
در شــرایط فعلــی کشــاورزان و دامــداران، امــکان 
و توانایــی بازپرداخــت وام هــا را ندارنــد و ضــرورت دارد 
بانــک  و  وزارت جهــاد کشــاورزی  توســط  پیگیــری الزم 

مرکزی جهت استمهال وامها به عمل آید.«

وزیر کشاورزی: تمدن هایی 
که به آب و خاک توجه 

نکردند، نابود شدند
وزیــر جهــاد کشــاورزی اظهــار کــرد کــه اگــر خــاک 
حاصلخیز را نتوانیم حفظ کنیم برای نسل آینده چیزی 
نخواهیــم داشــت. تمدن هایی که بــه آب و خاک توجه 
نکردند سرنوشتی جز نابودی نداشتند. آب و خاک جز 

میراث بین النسلی محسوب می شود.
ایلنــا، نشســت کارگــروه  بــه گــزارش خبرگــزاری   
ملــی مقابلــه بــا بیابان زایی 13 آذر با حضــور وزیر جهاد 
کشــاورزی برگــزار شــد. در ابتــدای نشســت ســیدجواد 
ســاداتی نژاد گفت: برای مقابله با بیابان زایی در کشــور 
بایــد عــزم عمومــی و مشــارکت عمومــی ایجاد شــود چرا 
که حیات ما وابســته به منابع طبیعی اســت. از این رو 
دســتگاه های اجرایــی باید در ایــن زمینه به وظایف خود 

عمل کنند.
او بــا بیــان اینکــه کارهــای اجرایــی بایــد بــا کمــک 
نخبگان سازمان های مردم نهاد و بخش خصوصی پیش 
برود، گفت: چهار ســال اســت که این کارگروه تشــکیل 
نشد اما در دولت سیزدهم این کارگروه باید با اهتمام 
به قدرت پیش برود. رئیس جمهوری حفظ منابع محیط 

زیست را جز اولویت های ما قرار داده است.
وزیــر جهــاد کشــاورزی بــا بیــان اینکــه در ترکیــب 
اعضای کارگروه بخش های تمام اجرایی نماینده دارند 
گفــت: نماینــده  آمــوزش و پــرورش راه و شهرســازی، 
ســازمان جنگل هــا و ... در ایــن کارگــروه وجــود دارنــد 
و ایــن خــود بــه خوبی نشــان می دهد که بایــد با ایجاد 
یــک عــزم عمومــی بــرای حفــظ آب و خــاک در کشــور 

تالش کنیم.
ســاداتی نژاد ادامه داد: در کشــورهای توسعه یافته 
توسعه و حفظ منابع زیست محیطی هیچ گاه در مقابل 
هم قرار نگرفته اند. آنها توســعه اشــتغال و رفاه را برای 
مــردم خــود بــه ارمغــان آورده انــد و منابــع زیســتی خود 
را نیــز حفــظ کردنــد. تجــارب خوبــی در دنیــا بــرای حفظ 
توســعه و منابــع زیســتی داریــم کــه می توانیــم از آنهــا 
اســتفاده کنیــم. بــه نظــر مــن حفــظ خــاک از آب مهم تر 
اســت. خاک ســرمایه بزرگی اســت که باید برای مقابله 
با فرسایش های بادی آبی و فرونشست آن تالش کنیم 
رســالت بزرگــی بــه این کارگروه ســپرده شــده اســت که 

باید با همت آن را پیش ببرند.
او بــا اشــاره بــه لــزوم ورود مردم بــه صحنه برای 
حفــظ محیــط زیســت گفــت: بزرگتریــن اتفاق ســپردن 
امــور بــه مــردم اســت و بزرگتریــن رســالت ایــن اســت 
کــه حفــظ طبیعــت و آب و خــاک را بــه مــردم واگــذار 
کنیــم. مــردم بزرگترین مدافعان آب و خاک  ســرزمین 
هســتند و در طول تاریخ این را به خوبی نشــان دادند 
کنیــم  تشــویق  را  مردم نهــاد  ســازمان های  از  مــا  اگــر 
میلیون ها حافظ آب و خاک را به عرصه خواهیم آورد 
از این رو الزم اســت در این زمینه برنامه ریزی مدونی 

ارائه دهیم.
در  رســانه ها  نقــش  بــه  اشــاره  بــا  ســاداتی نژاد 
حــل مشــکالت آب و خــاک کشــور و بیابان زایی گفت: 
رسانه ها باید کمک کار این کارگروه باشند در بسیاری 
از مواقع دیده شــد که رســانه ها بســیاری از مشــکالت 
و مســائل فراموش شــده را پیش چشم مسئوالن قرار 

دادند.
وزیر جهاد کشــاورزی با اشاره به طرح های خوب 
کشــور در زمینــه حفــظ و آب و خــاک افــزود: در غــرب 
کشــور کارهــا و الگوهــای خوبــی در ایــن زمینــه صورت 
گرفــت در زابــل مقابلــه بــا بیابان زایی به شــکل خوبی 
انجــام گرفــت در غرب کشــور و اســتان ایالم طرح های 
و  ملــی  الگــوی  می توانــد  کــه  گرفــت  صــورت  خوبــی 

بین المللی برای ما باشــد.
او بــا بیــان اینکــه اعضــای کارگــروه بیابان زایی باید 
احــکام کارگــروه را به روز کنند افــزود: این کارگروه باید 

در قانون هفتم توسعه فعال باشند.
وزیــر جهــاد کشــاورزی در پایان با بیــان اینکه باید 
در این کارگروه اساتید نخبگان و سازمان های مردم نهاد 
فعــال شــوند گفــت: بــر اســاس نگاهــی کــه در دولــت 
ســیزدهم برای حفظ منابع زیســتی و آب و خاک ایجاد 
شده است کارگروه باید رسالت ملی و بین المللی خود 

را با مشارکت مردم و نخبگان پیش ببرد.
در ایــن جلســه به مباحثی چــون پدیده بیابان زایی 
و تشــکیل کنوانســیون مقابله با بیان زایی پرداخته شد. 
در ایــن جلســه مطــرح شــد کــه 26درصــد از اراضــی کل 
جهان در معرض تخریب هستند و در ایران 75میلیون 
هکتــار در معرض فرســایش آبــی، 20 میلیون هکتار در 
معــرض فرســایش بــادی و 5 میلیــون هکتــار در معرض 
ســایر تخریب هــای شــیمیایی و فیزیکــی هســتند. وضع 
آسیب پذیری بیابان زایی در ایران و جهان نیازمند اتخاذ 

سیاست ها و برنامه های مدون است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیس اتاق بازرگانی تهران می گوید یکی از معضات 
مهمــی کــه بــازار ســرمایه ایــران بــا آن رو به روســت 

دخالت مستقیم دولت در این بازار است. 
به گزارش ایسنا، مسعود خوانساری دیروز 
در نشست اعضای اتاق بازرگانی تهران با رئیس 
ســازمان بــورس، اظهــار کــرد: یکــی از معضــالت 
مهمــی کــه بازار ســرمایه ایران با آن رو به روســت 
دخالــت مســتقیم دولــت در ایــن بــازار اســت. بــا 
وجود آنکه سازمان بورس یک سازمان غیردولتی 

به حساب می آید اما ما شاهد مداخله دولت در 
امور آن هستیم که بخشی از مشکالتی که امروز 
ایــن بــازار بــا آن مواجه اســت تحت تاثیــر همین 

دخالت رخ داده است.
او بــا بیــان اینکــه با در کنار هــم قرار گرفتن 
بورس و اتاق بازرگانی می توان انتظار داشــت که 
الاقــل بخشــی از مشــکالت ایــن بــازار حل شــود، 
تاکیــد کــرد: برخــی از مشــکالت ســازمان بــورس 
بــه شــکل مســتقل امــکان حــل شــدن نــدارد امــا 

اتــاق بازرگانــی امکان مطرح کــردن آن ها و انجام 
را  معضــالت  ایــن  حــل  بــرای  الزم  پیگیری هــای 

خواهد داشت.
داد:  ادامــه  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  رئیــس 
نظــرات بخــش خصوصــی بایــد در زمــان اتخــاذ 
تصمیمات جدید لحاظ شــود. این بخش با توجه 
بــه تجربــه ای کــه در حوزه های مختلــف اقتصادی 
دارد، قطعــا نظــرات کارگشــا و مهمــی را در رابطه 
با سیاست های جدید خواهد داشت و در صورت 

اســتفاده به موقع از این نظرات، جلوی بســیاری 
از مشکالت در آینده گرفته خواهد شد.

بــه گفتــه خوانســاری، یکی از خواســته های 
بــورس،  ســازمان  رئیــس  از  خصوصــی  بخــش 
جلوگیــری از اعــالم دســتوری فــروش یــا فــروش 
در  کــه  اســت  دولــت  ســوی  از  ســهام  نرفتــن 
اعتمــاد  و  ســرمایه  بــازار  بــه  گذشــته  ســال های 

سهامداران آسیب جدی وارد کرده است.
او خاطرنشــان کرد: اقتصاد ما در ســال های 

جــدی  محدودیت هــای  و  مشــکالت  بــا  گذشــته 
مواجــه بــوده و بــه نظــر می رســد بخــش مهمی از 
ایــن محدودیت هــا در ســال جــاری و ســال آینده 
نیــز ادامــه پیــدا کنــد. از این رو بخــش خصوصی 
و بــه طــور خــاص اتــاق بــازرگان آمادگــی دارد تــا 
نظــرات و کمک هــای خــود را بــرای بهبــود شــرایط 
اقتصــادی ارائــه کنــد و در ایــن بیــن بــورس نیــز 
یکی از بخش هایی اســت که می تواند روی کمک 

بخش خصوصی حساب باز کند.

واردات  ممنوعیــت  دلیــل  جهــاد  وزارت 
محصوالت کشــاورزی را از ســوی روســیه اعام و 
عنــوان کــرد قبــا در ایــن زمینه به ســازمان غذا و 
دارو کــه مســئول ایــن موضــوع اســت، تذکر داده 

شده بود.
بــر  مبنــی  مباحثــی  گذشــته  روزهــای  طــی 
ممنوعیــت صادرات برخی از محصوالت کشــاورزی 
ایــران بــه کشــور روســیه مطــرح و گمانه زنی هــای 
زیادی در این زمینه انجام شده است. برخی بحث 
باقی مانده سموم را علت این مساله عنوان کرده 
بودند و برخی دیگر نیز گفته بودند که نفوذ رژیم 
صهیونیســتی در روســیه از دالیل این مسأله بوده 
کــه البتــه وزارت جهــاد کشــاورزی ایــن موضــوع را 
بعیــد ندانســت امــا علت اصلــی آن را باقــی مانده 

سموم اعالم کرد.
در همین زمینه مســعود بصیری، سرپرســت 
دفتــر توســعه صــادرات وزارت جهــاد کشــاورزی در 
گفت وگــو بــا خبرگزاری مهر با اشــاره به ممنوعیت 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه روســیه اظهــار 
کــرد: روســیه بــه علــت وجــود باقــی مانــده ســموم 
در برخــی محصــوالت کشــاورزی از جملــه فلفــل 

دلمه ای، این محصوالت را برگشت زده است.
او درباره اینکه آیا این محصوالت فقط شامل 
فلفــل دلمــه ای بــوده یــا محصــوالت دیگــری را نیــز 
شامل می شود، گفت: این محصوالت شامل انواع 

فلفل های رنگی بوده است.
این مقام مســئول تاکید کرد که ســازمان غذا 
و دارو موظــف بــه نظارت بر این موضوع اســت که 

تاکنون اقدامی در این زمینه انجام نداده است.
بصیــری دربــاره اینکه عده ای عنــوان می کنند 
ایــن اقــدام بــه دنبــال نفوذ رژیــم صهیونیســتی در 
روسیه اتفاق افتاده است، تصریح کرد: البته بعید 
نیســت ولی الزم اســت که ما محصوالت مناســب 

و بــا اســتانداردهای الزم تهیــه کنیم که بنده مدتی 
پیش این موضوع را پیگیر بودم.

او اضافــه کــرد: در ایــن زمینه معاون توســعه 
بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی مکاتبه ای با رئیس 

سازمان غذا و دارو انجام داده است.
نامه وزارت جهاد به رئیس 

سازمان غذا و دارو
عبــاس  نامــه  در  گــزارش  ایــن  اســاس  بــر 
عســکرزاده، معاون وزیر جهاد کشاورزی به رئیس 
ســازمان غــذا و دارو کــه مربــوط به چهــارم آذر ماه 
١۴٠٠ اســت، آمــده اســت: احترامــاً بــه اســتحضار 
می رســاند با صادرات ســالیانه حدود ٧٠٠ هزار تن 
انواع محصوالت کشــاورزی به فدراســیون روسیه، 
ایــن کشــور یکــی از بازارهای مهــم صادراتی بخش 
کشاورزی بوده و شایسته است از ظرفیت کشور، 
می شــود  پیش بینــی  و  کنــد  را  اســتفاده  حداکثــر 
ســقف صادرات به این کشــور تا پایان ســال جاری 

به حدود ١.5 میلیون تن افزایش یابد.
امــا متأســفانه حســب گزارش هــای میدانی و 
ســایر منابع اطالعاتی واصله از جمله تجار کشــور 
روســیه در پــی اعمــال تغییرات در قانون اســتفاده 
ایمــن از آفت کش هــای گیاهــی و مــواد شــیمیایی، 
عالوه بر اعمال ضوابط قرنطینه گیاهی، خواســتار 
بررســی محصــوالت وارداتــی به این کشــور شــامل 
انــواع ســبزی و میــوه از نظر میزان بقایای ســموم، 
نیتــرات و فلــزات ســنگین شــده و همچنیــن تاکید 
کــرده از واردات محصوالتــی که میزان بقایای مواد 
ذکر شــده در آنها بیش از حد تعیین شــده باشــد، 

جلوگیری خواهد کرد.
مــاه گذشــته گزارش هایــی مبنــی بــر مرجــوع 
کردن مقادیر قابل توجهی از محصوالت کشاورزی 
و…  هلــو  خیــار،  درختــی،  ســیب  فلفــل،  شــامل 

صادراتــی ایــران به کشــور روســیه به ایــن معاونت 
واصل شده است.

طبــق قوانیــن احــکام دائمــی، قانــون برنامــه 
پنج ســاله ششــم و ســایر مقررات وزارت بهداشــت 
و درمــان و آمــوزش پزشــکی، مســئول بررســی و 
جلوگیــری از عرضــه محصــوالت کشــاورزی حــاوی 
بقایــای غیرمجــاز از جمله مواد مذکور اســت لذا با 
توجــه به اهمیت موضــوع و به منظور جلوگیری از 
هرگونه وقفه، مرجوعیت، محدودیت یا ممنوعیت 
بــرای صــادرات محصــوالت کشــاورزی بــه روســیه، 
خواهشــمند اســت دســتور فرمائیــد اقــدام الزم و 
عاجلــی بــرای بررســی محموله هــای کشــاورزی بــه 
منظور اطمینان از نبود وجود بقایای مواد یادشده 
در محموله هــای صادراتی به کشــورهای هدف، به 
ویژه روســیه به عمل آید و از نتیجه، این معاونت 
را مطلع کنید. ضمناً الزم به ذکر است لوح فشرده 
حد مجاز مواد ذکر شــده که از ســوی روســیه تهیه 
و ارسال شده از سوی سازمان حفظ نباتات وزارت 

متبوع به آن سازمان ارسال شده است.

بیانیه سفارت ایران در روسیه 
درباره ممنوعیت واردات 
محصوالت کشاورزی ایرانی

ایــن گزارش حاکی اســت ســفارت کشــورمان 
در روســیه در واکنــش بــه اخبــار منتشــره دربــاره 
ممنوعیــت صــادرات برخــی محصــوالت کشــاورزی 
کشــورمان به روســیه، بیانیه ای منتشر کرده است 

که در ادامه متن کامل آن را می خوانید:
تجــارت محصــوالت کشــاورزی و مــواد غذایی 
بین کشــورها دارای شــرایط و مقــررات خاص خود 
است و بسته به نوع کاال ممکن است سازمان های 
مختلف دو کشــور در زمینه تنظیم اســتانداردها و 

همچنیــن نظارت بر اجرای آن اســتانداردها دخیل 
بوده و با یکدیگر در ارتباط باشند.

بــه  مربــوط  اســتانداردهای  بــا  رابطــه  در 
محصــوالت  و  لبنــی  دامــی،  محصــوالت  تجــارت 
کشــاورزی، مســتمرا بیــن ســرویس فــدرال نظارت 
بــه بهداشــت دامــی و گیاهــی روســیه بــا نهادهای 
متناظــر ایرانــی آن، شــامل ســازمان دامپزشــکی و 
ســازمان حفــظ نباتــات ایران به طور مســتقیم و یا 
از کانــال دیپلماتیــک مکاتبــه صــورت می گیــرد. در 
ایــن مکاتبــات، طرفیــن با اعالم دقیــق موارد نقض 
مقــررات قرنطینــه ای و بهداشــتی از طــرف مقابــل 
درخواست می کنند ضمن نظارت دقیق تر بر اجرای 
از  جلوگیــری  بــرای  خــود  اقدامــات  اســتانداردها، 
تکــرار نقــض قوانین و مقررات بهداشــتی در حوزه 

مربوطه را اعالم کنند.
در خردادمــاه ســال جــاری، ســرویس فــدرال 
نظــارت بــر بهداشــت دامــی و گیاهــی روســیه طــی 
نامه هایــی بــه عنوان وزارت جهاد کشــاورزی ایران با 
اعالم ایجاد تغییرات در قوانین و مقررات این کشور 
در رابطه با مصرف سموم در کشاورزی، پیش نویس 
از  بی خطــر  اســتفاده  زمینــه  در  پروتــکل همــکاری 
و  کــرده  ارســال  را  آفت کــش  و  علف کــش  ســموم 

خواهان برگزاری مذاکرات بر روی متن آن شد.
ســفارت جمهوری اســالمی ایــران طی نامه ای 
بــه تاریــخ 21/ 03/ 1۴00  ضمــن ارســال پیش نویس 
ایــن پروتــکل بــه وزارت جهــاد کشــاورزی )از طریق 
وزارت امور خارجه(، در انتهای نامه تاکید کرد: »با 
توجه به اهمیت این موضوع و لزوم رعایت قواعد 
و مقــررات مربوط به بهداشــت گیاهی در صادرات 
روســیه،  بــه  کشــورمان  کشــاورزی  محصــوالت 
خواهشــمند اســت موضــوع بــه فوریــت پیگیــری و 

نتیجه به این نمایندگی اعالم گردد«.
سفارت از تاریخ یادشده طی نامه های عدیده 

و همچنیــن تماس هــای تلفنی بــا نهادهای ذی ربط 
داخلــی، ضمن هشــدار دربــاره عواقب عدم رعایت 
محصــوالت،  برخــی  در  بهداشــتی  اســتانداردهای 
بــه کرات نســبت به امــکان ممنوع شــدن صادرات 
برخــی از محصــوالت کشــاورزی ایران به روســیه و 
اتحادیه اوراســیا، هشــدار داده و مکرراً درخواست 
می کــرد کــه ضمن اعمال نظــارت دقیق تر در صدور 
گواهی های بهداشتی محصوالت صادراتی، مذاکره 

در زمینه پروتکل پیشنهادی آغاز شود.
یکــی از موانــع موجــود در ســر راه مذاکــرات 
مربــوط بــه پروتــکل پیشــنهادی طــرف روســی، آن 
اســت کــه موضوعــات ایــن ســند صرفــاً در حــوزه 
صالحیت این دو ســازمان ایرانی و روســی نیســت 
بلکــه نهادهــای دیگــری همچــون ســازمان غــذا و 
داروی وزارت بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی 
نیــز بایــد هــم در رونــد مذاکــرات و هــم در اجــرای 
مقــررات مشــارکت و نظــارت کنــد. متأســفانه طــی 
ماه هــای گذشــته، علی رغــم پیگیری هــای مکرر این 
ســفارت و وزارت امــور خارجــه کشــورمان، هنــوز 
ســازمان هایی که حضور آنان در این روند ضروری 

است از خود مشارکت نشان نداده اند.
اعمــال رژیم ممنوعیــت موقت بر ورود برخی 
محصوالت کشــاورزی دیگر کشــورها به روســیه از 
ســوی نهادهــای ذی ربــط نظارتی این کشــور، امری 
است که طی سال های گذشته شاهد آن بوده ایم. 
پیش از اعمال ممنوعیت بر واردات فلفل از ایران، 
ورود تعدادی از محصوالت کشاورزی ترکیه نیز به 
روسیه ممنوع شده است و در خبر مربوط به آن، 
اعــالم شــده بود این ممنوعیت بــه دلیل خودداری 
کشور یادشده از امضا پروتکل استفاده بی خطر از 
سموم علف کش و آفت کش و وجود آثار سموم در 

این محصوالت بوده است.
جمهــوری  ســفارت  مســتمر  پیگیری هــای 
از  جلوگیــری  بــرای  مســکو  در  ایــران  اســالمی 
ممنوعیــت واردات برخــی از محصــوالت کشــاورزی 
و  گذشــته  ماه هــای  طــی  روســیه  بــه  کشــورمان 
هشــدارهای مکــرری کــه بارها به صــورت کتبی در 
قالــب نامه هــا و گزارش هــا بــه نهادهــای ذی ربــط 
ارســال می شــد، بــرای جلوگیــری از ورود لطمــه به 
تولیدکننــدگان، تجــار و تمامی افــراد و بخش هایی 
اســت که به طور مســتقیم یا غیر مســتقیم از آن 
منتفــع می شــوند و در نهایــت بــا هــدف حفــظ و 
گســترش حجــم مبــادالت تجــاری ایــران و روســیه 

بوده است.
رشــد  بــا  ایــران  صــادرات   2020 ســال  در 
105درصــدی در مقایســه بــا ســال قبــل از آن، از 
رقــم 3۹0میلیــون دالر به 7۹5میلیون دالر رســید 
و در ســال جــاری میــالدی نیــز بــا توجــه بــه رونــد 
مطلــوب و آمارهــای رســمی گمرک روســیه، انتظار 
مــی رود کــه صــادرات ایران بــه این کشــور، حداقل 
بــه یــک میلیــارد دالر برســد. عالوه بــر تالش هایی 
کــه بــرای رفــع موانــع زیرســاختی صــورت می گیرد، 
کیفیــت بســیار خــوب و تــوان رقابتــی محصــوالت 
ایرانی موجب شــده اســت که در دو ســال گذشــته 
ایران به ســرعت ســهم خود در بازار این کشــور را 
افزایــش دهــد. در ایــن میــان، وجــود برخــی مــوارد 
نقض اســتاندارد همانگونه که در مورد محصوالت 
ســایر کشــورها نیــز امــری طبیعــی اســت، ممکــن 
اســت در محصــوالت ایرانی نیز رخ دهــد. برقراری 
مجدد صادرات محصول یادشده به روسیه به طور 
جدی از سوی این سفارت در دست پیگیری است 
و امیدواریــم با مشــارکت همــه بخش های ذی ربط 
دولتــی و خصوصــی رونــد مطلــوب و رو بــه رشــد 

صادرات ایران تقویت شود.

بخشــش  مهلــت  تمدیــد  از  اقتصــاد  وزیــر 
جرائــم دیرکــرد تســهیات واحدهــای تولیــدی تــا 

پایان سال جاری خبر داد.
بــه  دیــروز  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
بیمــه، بیســت و هشــتمین  مناســبت روز ملــی 
مرکــز  محــل  در  توســعه  و  بیمــه  همایــش 
حضــور  بــا  الزهــرا)س(  دانشــگاه  همایش هــای 
محســن رضایی، معاون اقتصــادی رئیس جمهور، 
احســان خانــدوزی، وزیر امــور اقتصــادی ودارایی 
و رئیــس کل بیمــه مرکــزی و مدیران شــرکت های 

بیمه برگزار شد. 
خانــدوزی تاکید کرد: واحدهای تولیدی که 
بــه دلیــل کرونا تعطیل شــدند تا پایان شــهریور 
تســهیالت  دیرکــرد  جرائــم  بخشــش  مشــمول 
بانکــی بودنــد کــه بــا تصویــب ســتاد ملــی کرونا 
ایــن مهلــت بــرای آخریــن بــار تــا پایــان اســفند 

1۴00 تمدید شد.
ابــراز امیــدواری کــرد: بانــک  وزیــر اقتصــاد 
مرکزی در ابالغ این دســتورالعمل تســریع کند تا 
تولیدکنندگانی که از این مصوبه بهره مند نشدند 
از جرائم بانکی بخشوده شوند. به تولیدکنندگان 
و ســایر بدهــکاران بانکــی کــه اصل بدهــی بانکی 

خــود را بپردازند، به دلیل مشــکالت کرونا جرائم 
دیرکرد آنها بخشوده می شود.

شــهریور   2۴ در  اقتصــاد  وزارت  گفــت:  او 
بــا ســتاد ملــی کرونــا نامه نگاری کرد کــه به دلیل 
ادامــه شــرایط کرونایــی بخشــش جرائــم دیرکــرد 
تا پایان ســال تمدید شــود که خوشــبختانه ستاد 
ملــی مقابله بــا کرونا هفته قبل موافقت کرد که 
این بخشــودگی جرائم تا پایان اسفند 1۴00 برای 

آخرین بار تمدید شود.
خواســت  تولیدکننــدگان  از  اقتصــاد  وزیــر 
مــدارک مــورد نیــاز را ســریعا بــه بانک هــا تحویــل 
دهند و همچنین به بانک مرکزی دســتور داد که 
ابالغ این مصوبه را سریعا به بانک ها انجام دهد 

تا روند بخشودگی جرائم زودتر اعمال شود.
خاندوزی گفت: باید بیمه گری هوشــمند در 
کشور راه اندازی شود و بیمه براساس ریسک در 

کشور اجرا شود.
او همچنیــن گفــت: صنــدوق بیمــه حــوادث 
طبیعــی بــه زودی ابــالغ و راه انــدازی می شــود و 
کشــور در مقابــل حــوادث مختلــف بیمــه خواهــد 

شد.
بــه گفتــه وزیــر اقتصــاد، یــک مدیــر بیمه ای 

مقابــل  در  بیمــه  شــرکت های  کــه  بــود  گفتــه 
فرونشســت زمین ساختمان ها را نمی تواند بیمه 
کنــد کــه ایــن ســخن از لحاظ اکچوئــری و ضرائب 
بیمه درســت اســت؛ اما به زودی صندوق حوادث 
طبیعی در کشور راه اندازی می شود که همه این 

موارد را می تواند پوشش دهد.
خانــدوزی همچنیــن اضافــه کرد: بخشــی از 
مخاطبــان صنعت بیمه، شــهروندان اهل تســنن 
هســتند کــه آن هــا می خواهنــد از بیمــه تکافــل 
اســتفاده کننــد و باید اعتــراف کنیم صنعت بیمه 
مــا در ایــن زمینه عقــب اســت و همچنین بالیای 
طبیعی و تحوالت اقلیمی که در کشور روی داده 

را نمی توان نادیده گرفت.
همچنیــن  دارایــی  و  اقتصــادی  امــور  وزیــر 
گفت: برای تســریع در پرداخت خســارت بیمه ها 
بایــد ســامانه های پرداخــت بیمــه دقیــق باشــد و 
در کمتریــن زمــان ممکن انجام شــود. الزم اســت 
در ایــن زمینــه بخش هــای مرتبــط بــا بیمــه مانند 
پزشــکی قانونی، ناجا، راه و شهرسازی به صورت 
برخــط بــا ســامانه های بیمــه در ارتبــاط باشــند تا 
در حوادث ســریعاً پرونده تشــکیل و خســارت ها 

پرداخت شود.

او این را هم گفت: اســتفاده از فناوری ها ی 
دیجیتــال در بیمــه مناســب اســت؛ امــا بیمه گری 
مــا هوشــمند نیســت و بایــد بیمه گــری مبتنــی بر 

ریسک به معنی واقعی در کشور شکل گیرد.

صندوق بیمه حوادث طبیعی 
تشکیل می شود

رئیس کل بیمه مرکزی هم در این همایش 
بیــان کــرد:  یکی از چالش های صنعت بیمه رشــد 
اندک تولید ناخالص داخلی در کشور از یک سو و 

تحریم های خارجی از سوی دیگر است.
از  برخــی  گفــت:  ســلیمانی  غالمرضــا 
شــرکت های اتکایی بیمه ای از آلمان و ســوئیس 
تحریــم  بهانــه  بــه  بودنــد،  ایــران  در  قبــالً  کــه 
بیــرون رفتنــد و خیــال می کردنــد صنعــت بیمــه 
مــا شکســت می خورد، اما ایــن صنعت همچنان 

ماند. پابرجا 
رئیــس کل بیمــه مرکــزی بــا بیــان اینکــه در 
طبیعــی  حــوادث  بیمــه  صنــدوق  ترکیــه  کشــور 
5میلیارد دالر سرمایه دارد، گفت: ما قصد داریم 
که اساسنامه صندوق بیمه حوادث طبیعی را در 

ســال جــاری تدویــن کنیــم و هنــوز راه نیفتــاده و 
امیدواریم به زودی این صندوق تشکیل شود.

فاصلــه  هنــوز  اینکــه  بیــان  بــا  ســلیمانی 
زیــادی در نــوآوری فنــاوری اطالعــات در صنعــت 
بیمــه داریــم، گفــت: بیمــه مرکــزی وارد بیمه گری 
نمی شــود و فقــط نظارت می کنــد و یکی از دالیل 
کاهــش ضریــب نفــوذ بیمــه در کشــور، کاهــش 

بیمه های زندگی است.
در  بــه زودی  بیمــه ای  اوراق  او  گفتــه  بــه 
بــازار ســرمایه قابــل معاملــه می شــود و یکــی از 
برنامه هــای مــا بهادار کردن اوراق بیمه ای اســت، 
زیــرا بیمه هــای خرد زندگی و پول های ماهانه 30 
تا 50هزار تومان می تواند در صندوق بیمه زندگی 
سرمایه ای تشکیل دهد که به کمک بازنشستگی 
افــراد بیایــد و صندوق هــای بیمــه زندگــی کمتر از 

صندوق های بازنشستگی نیستند.
رئیــس کل بیمــه مرکــزی همچنیــن گفــت: 
شــبکه فــروش صنعــت بیمــه بایــد رشــد کنــد و 
باشــیم،  داشــته  ســایبری  بیمــه  محصــوالت  مــا 
بــه گونــه ای کــه در سراســر کشــور بــدون حضــور 
فیزیکــی، شــبکه های بیمــه بــرای بیمــه زندگــی و 

درمان ایجاد کنیم.

خوانساری: نفوذ دولت در بورس باالست

 تمدید بخشودگی جرایم دیرکرد تسهیات بانکی واحدهای تولیدی

تا پایان سال 

 دلیل ممنوعیت واردات محصوالت کشاورزی

از سوی روسیه اعام شد
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میرکاظمی: بودجه با حداقل 
ردیف به مجلس می رود

رئیــسســازمانبرنامــهوبودجــهکشــوربــابیــن
اینکــه۹هــزارردیــفتــودرتویبودجــه،کارنظارترا
حتــیبــراینمایندگاندشــوارکردهاســت،تاکیدکرد:

بودجهباحداقلردیفبهمجلسمیرود.
به گزارش ایرنا،  سیدمسعود میرکاظمی در توئیتی 
نوشــت: دیگر از الیحه قطور بودجه خبری نخواهد بود 
و بودجه ۱۴۰۱ با حداقل ردیف به مجلس خواهد رفت.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه کشــور ۱۸ مهرماه با 
حضــور در مجلس شــورای اســامی تاکید کرد: براســاس 
توافــق صــورت گرفتــه بیــن مجلــس و دولــت ادامــه رونــد 
گذشــته در بودجه نویســی به صاح کشــور نبوده و ما به 
دنبال طرحی نو در بودجه نویسی سال های آتی هستیم 
تا بودجه ســال آتی با بهترین نوع ســاختار تهیه شــده و 

بودجه ای بر محور برنامه و قابل رصد و نظارت باشد.

تشکیل کمیته  مشترک وزارت 
راه و شهرداری تهران برای 
نوسازی بافت های فرسوده

وزیــرراهوشهرســازیگفــتکــه۶۱هــزارهکتــار
ازاراضیشــهریکشــوربافتفرســودهاســتومقرر
استبرایبهکارگیریاینپتانسیلدرتهرانکمیتهای

مشترکباشهرداریتشکیلشود.
دربــاره  قاســمی  ملــت، رســتم  گــزارش خانــه  بــه 
اســتفاده از بافت هــای فرســوده بــرای ســاخت مســکن، 
گفــت: بافــت فرســوده یکــی از معضــات جــدی کشــور 
است،  براساس آمارها ۶۱ هزار هکتار از اراضی شهری 
کشــور بافت فرســوده اســت و حدود ۱۲ میلیون نفر در 
این مناطق زندگی می کنند.  وزیر راه و شهرسازی با بیان 
اینکــه در موضــوع جهــش تولید مســکن توجه بیشــتری 
به بافت های فرســوده شــده اســت، افزود: اســتفاده از 
ایــن ظرفیــت در دســتورکار وزارت راه و شهرســازی قرار 
دارد. قاســمی ادامــه داد: مقــرر اســت بــرای به کارگیــری 
ایــن پتانســیل در تهران کمیته ای مشــترک با شــهرداری 
تشکیل دهیم. برای برخی شهرستان ها مانند زاهدان و 

چابهار نیز این موضوع آغاز شده است.

تولید 95 درصدی برق 
نیروگاه ها با سوخت گاز 

ســخنگویصنعــتبرقگفتکــه۹۵درصدتولید
بــرقنیروگاههــابــاســوختگازاســت.بعــدازآنبــا
درصدیکمترازگازوئیلومازوتاســتفادهمیشــود،
درصورتــیکــهمصــرفگازدربخــشخانگــیوتجــاری
افزایــشیابــد،نیروگاههــابامحدودیتمواجهشــدهو

بهاجبارازسوختپشتیباناستفادهمیکنند.

مصطفــی رجبــی مشــهدی در گفت وگــو بــا ایســنا، 
بــا بیــان اینکــه گاز بــه عنــوان ســوختی مناســب بــرای 
نیروگاه ها که افزایش کارایی آنها و کاهش آالیندگی را 
نیز در پی دارد مورد استفاده قرار می گیرد، اظهار کرد: 
با همکاری مشترکان مشکلی برای تامین گاز نیروگاه ها 
بــه وجــود نخواهد آمــد و امیدواریم که ایــن همکاری ها 

افزایش یابد.
وی با تاکید بر اینکه صنعت برق یکی از بزرگترین 
مصــرف کننــدگان گاز اســت، گفــت: در شــرایط فعلــی 
نیروگاه هــا عمدتــا ۷۵ درصــد از ســوخت گاز و حــدود 
۲۰ درصــد از گازوئیــل و نزدیــک بــه ۵ درصــد از مــازوت 
اســتفاده می کننــد البتــه در شــرایطی کــه دمــا کاهــش 
یابد، مجبور خواهیم شد تا میزان مصرف گاز را کاهش 
دهیم و از ســوخت پشــتیبان برای نیروگاه ها اســتفاده 
کنیم. سخنگوی صنعت برق با یاداوری مزایای استفاده 
از ســوخت گاز برای نیروگاه ها، اظهار کرد: گاز ســوخت 
بهتــر و مناســب تری بــرای نیروگاه هاســت چراکــه باعث 
افزایــش کارایــی نیروگاه ها می شــود و آالیندگی کمتری 

نیز در پی دارد.
وی بــا بیــان اینکــه باتوجــه بــه مزایــای اســتفاده از 
ســوخت گاز اولویــت صنعــت بــرق اســتفاده از گاز در 
نیروگاه هاســت، گفــت: اگــر مشــترکان مدیریت مصرف 
را در دســتور کار خــود قــرار دهنــد، چالش هــای موجود 
کاهش می یابد و می توانیم با ســوخت گاز زمســتان را 

پشت سر بگذاریم.

تمدید معافیت ایران از سوی 
آمریکا برای واردات انرژی 

منابــعخبــریگــزارشدادنــدکــهآمریــکامعافیت
عــراقازتحریمهــایتحمیلشــدهضــدایــران،جهــت
خریدبرقازاینکشوررابهمدت۱۲۰روزدیگرتمدید

کردهاست.
به گزارش تســنیم، رســانه های عراقی امروز  شنبه 
گــزارش دادنــد کــه ایــاالت متحــده، معافیــت عــراق از 
تحریم هــا علیــه ایــران برای ادامــه واردات انــرژی از این 

کشور را تمدید کرده است.
وب ســایت شفق نیوز به نقل از روزنامه »واشنگتن 
بــا  هم زمــان  کــرد:  اعــام  زمینــه  ایــن  در  فری بیکــن« 
مذاکــرات هســته ای میــان تهــران و واشــنگتن، دولــت 
آمریکا یک اباغیه به کنگره این کشور داده است مبنی 
بــر اینکــه معافیــت عــراق از تحریم هــا علیــه ایــران برای 
ادامه واردات انرژی از این کشور به مدت ۱۲۰ روز دیگر 

تمدید می شود.
ایــن روزنامه اعام کرد که دولت »دونالد ترامپ« 
رئیــس جمهــور ســابق ایاالت متحــده در راســتای تاش 
بــرای پایــان دادن بــه فــروش بــرق ایــران بــه عــراق یــک 
از تحریم هــای  عــراق  بــرای معافیــت  زمانــی  چارچــوب 
مربوطــه علیــه ایران تعییــن کرده بود؛ امــا دولت بایدن 

این معافیت را برای ۱۲۰ روز دیگر تمدید کرد.
بر اساس این گزارش، وزارت خارجه آمریکا اعام 
کــرد کــه فــروش بــرق ایران بــه عــراق در راســتای منافع 

امنیت ملی ایاالت متحده است.
در زمان حاضر عراق در حال مذاکره با کشــورهای 
حــوزه خلیــج فــارس و در رأس آنهــا عربســتان ســعودی 
برای واردات برق اســت و قصد دارد تا زمانی که بتواند 
نیروگاه هایــی بســازد که قــادر به تأمین مصــرف داخلی 

باشند از اردن و ترکیه برق وارد کند.
عــراق بــرای تأمین یک ســوم نیازهــای بخش انرژی 
بــرق خریــداری می کنــد. ســال ها  ایــران گاز و  خــود از 
درگیــری در عــراق موجــب شــده اســت ایــن کشــور در 
تأمین نیازهای انرژی جمعیت ۴۰ میلیون نفری خود با 

مشکاتی مواجه شود.

شاخص قیمت تولیدکننده 
۱۴ درصد کاهش یافت

تغییــراتشــاخصقیمــتتولیدکننــدهکلکشــور
نســبتبــهفصــلمشــابهســالقبــل)تــورمنقطــهبــه
نقطه(درفصلتابســتان١۴٠٠به۹.۵۸درصدرســید
کهدرمقایســهبافصلمشــابهسالقبل)٧٣.٠(١٤.١ 

درصدکاهشداشتهاست.
بــه گــزارش مرکــز آمــار، تغییــرات شــاخص قیمــت 
تولیدکننــده کل کشــور نســبت بــه فصــل مشــابه ســال 
قبــل )تــورم نقطــه بــه نقطــه( در فصــل تابســتان ١۴٠٠ 
بــه ۹.۵۸ درصــد رســید که در مقایســه بــا همین اطاع 
در فصــل مشــابه ســال قبــل )٧٣.٠( ١٤.١ واحــد درصــد 

کاهش داشته است.

تورمفصلی
تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده کل کشــور 
نســبت بــه فصل قبل )تــورم فصلی( در فصل تابســتان 
١۴٠٠ بــه ۷.۱۱ درصــد رســید کــه در مقایســه بــا همیــن 
اطــاع در فصــل قبــل )٠.١١( ۱.۶ واحــد درصــد افزایــش 
فصلــی  تــورم  کم تریــن  فصــل  ایــن  در  اســت.  داشــته 
تولیدکننده مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق 
)٠.١ درصــد( و بیش تریــن تورم فصلــی مربوط به بخش 

کشاورزی )٢١.٧ درصد( بوده است.

تورمنقطهبهنقطه
تغییــرات شــاخص قیمــت تولیدکننــده کل کشــور 
نســبت بــه فصــل مشــابه ســال قبــل )تــورم نقطــه بــه 
نقطــه( در فصــل تابســتان ١۴٠٠ به ۹.۵۸ درصد رســید 
کــه در مقایســه بــا همین اطاع در فصل مشــابه ســال 
قبل )٧٣.٠( ١۴.١ واحد درصد کاهش داشــته اســت. به 
عبارتــی، میانگین قیمت دریافتی توســط تولیدکنندگان 
به ازای تولید کاالها و خدماتشــان در داخل کشــور، در 
فصــل تابســتان ١۴٠٠ نســبت بــه فصل تابســتان ســال 
١٣٩٩، ۵۸.۹ درصــد افزایــش دارد. در میان بخش های 
مختلــف تولیــدی کم تریــن نــرخ مربوط به بخــش تولید، 
انتقــال و توزیــع بــرق )١٩.٠ درصــد( و بیش تریــن نــرخ 

مربوط به بخش معدن )۱۰۱.۶ درصد( می باشد.

تورمساالنه
تغییــرات میانگین شــاخص کل قیمت تولیدکننده 
در چهــار فصــل منتهی به فصل تابســتان ١۴٠٠ نســبت 
به دوره مشــابه در ســال قبل به ۶.۶۴ درصد رســید که 
نسبت به همین اطاع در فصل قبل )۶٠.٠( ۴.۶ واحد 
درصــد افزایــش داشــته اســت. در فصــل مورد بررســی، 
در میــان بخش هــای اصلــی تولیدی در کشــور، کم ترین 
تورم ساالنه مربوط به بخش تولید، انتقال و توزیع برق 
)٣٧.٧ درصــد( و بیش تریــن آن مربوط به بخش معدن 

)۱۱۶.۱ درصد( است.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

رئیسجمهــوریگفــتکــهتــازمانــیکه
زمینــه در دقیقــی علمــی و پژوهشــی کار
واکسیناســیونکــودکانزیــر۱۲ســالانجام
نشــدهواتقــانحاصــلنشــدهاســت،نبایــد
عنــوان بــه دولــت و شــود انجــام کار ایــن
مجریقطعاًازامورمشکوکوتجربهنشده
بــهویــژهدرحــوزهســامتواقتصــادپرهیــز

خواهدکرد.
به گزارش پایگاه اطاع رســانی ریاســت 
جمهوری، آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی روز 
شــنبه در جلســه ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا 
بــا قدردانــی از همــه دســت انــدرکاران مقابله 
بــا کرونــا بــه ویــژه کادر بهداشــت و درمــان، 
گفــت: کاهــش میزان ابتــا به کرونــا و پایدار 
ماندن شرایط موجود، نیازمند توجه به اجرای 
در  حساســیت  و  بهداشــتی  شــیوه نامه های 

رعایت اصول پیشگیری است.
اینکــه  بــر  تاکیــد  بــا  جمهــوری  رئیــس 
نباید کمبود واکســن در کشــور وجود داشــته 
تولیــد  افزایــش  بــه  توجــه  بــا  باشــد، گفــت: 
واکســن داخلی و تامین واکســن های وارداتی 
پیش بینی هــای الزم انجــام شــود تــا حتــی بــا 
تزریــق دُز ســوم، کمبــودی در ایــن زمینــه در 

کشور وجود نداشته باشد.
رئیسی بار دیگر بر اهمیت کنترل تردد از 
مرزهــای زمینــی، هوایــی و دریایــی و جدیت در 
اعمال قرنطینه برای موارد مشکوک تاکید کرد.

وی همچنیــن نظــارت دقیــق و هوشــمند 
بر بازگشایی مدارس، ادارات و کسب و کارها 
را به منظور رعایت شــیوه نامه های بهداشــتی 
برای صیانت از جان مردم، ضروری دانست.

رئیس جمهوری در ادامه با یادآوری کمبود 

گفــت:  شهرســتان ها،  در  متخصــص  پزشــک 
در این بــاره مقــرر شــده کارگروهــی از موافقین 
و مخالفیــن افزایــش جذب پزشــک، مشــکات 
موجــود در ایــن زمینه از جملــه توزیع ناعادالنه 
پزشک در سطح کشور را بررسی و پیشنهادات 
کارشناسی خود را برای تصمیم گیری نهایی به 

شورای عالی انقاب فرهنگی ارائه دهند.
از  ناشــی  خطــرات  بیــان  بــا  رئیســی 
آلودگــی هــوا به ویــژه در کان شــهرها، گفت: 
رفــع  بــرای  جدیــت  بــا  ذیربــط  دســتگاه های 
مشــکل آلودگــی هــوا و صیانت از جــان مردم 

چاره اندیشی کنند.
وی بــا تاکیــد بر پرهیز از واکسیناســیون 
کودکان زیر۱۲ سال، تصریح کرد: تا زمانی که 
کار پژوهشــی و علمــی دقیقــی در ایــن زمینه 
انجام نشده و اتقان حاصل نشده است نباید 

این کار انجام شــود و دولت به عنوان مجری 
قطعــا از امــور مشــکوک و تجربــه نشــده،   در 
بخش هــای مختلــف بــه ویژه حوزه ســامت و 

اقتصاد پرهیز خواهد کرد.
ادامــه  بــر  تاکیــد  بــا  جمهــوری  رئیــس 
واکسیناســیون اتبــاع  خارجــی افــزود: بعضی 
اینــکار  فکــر  بــه  تــازه  اروپایــی  از کشــورهای 
افتاده اند در حالی که جمهوری اســامی ایران 
از همــان ابتــدا بــه خاطــر توجــه بــه مســائل 
انسانی واکسیناسیون تمامی اتباع خارجی را 
آغاز کرده و با جدیت آن را ادامه خواهد داد.
در این جلسه گزارش های جداگانه ای از 
وضــع کرونــا در ایران و جهان و شــیوع ســویه 
در  واکسیناســیون  رونــد  اومیکــرون،  جدیــد 
کشــور و عملکرد دولت در خصوص مقابله با 

کرونا ارائه شد.

معاونپارلمانیرئیسجمهوریبامرور
اقداماتانجامشــدهدردولتســیزدهمدر
حوزههــایمختلفاقتصــادیگفتکهامروز
وضــعدرآمــدوفــروشنفــتمــابهتــرشــده

است.
به گزارش ایرنا، سیدمحمد حسینی روز 
شــنبه در نشســت شــورای فرهنــگ عمومــی 
اســتان کرمــان افــزود: همچنیــن بــه معاهــده 
شــانگهای پیوسته ایم و در حوزه های مختلف 
کارهای موفقی در حال انجام و حوزه فرهنگ 

هم فعال است.
وی در ادامــه بــا یــاداوری تاش هــا بــرای 
آماده ســازی ســند تحول در دولت ســیزدهم 
گفــت: دولــت ســند تحــول را آمــاده کــرده و 
بایــد مــورد پذیرش و اقبال نخبگان، اســتادان 
اثرگــذار  فعــاالن  و  روحانیــون  دانشــگاه، 
حوزه هــای مختلــف قــرار گیــرد، همچنین نیاز 
بــه تــاش شــورای فرهنــگ عمومــی در ایــن 

زمینه وجود دارد.
حســینی در ادامه بــا بیان اینکه تدوین و 
اباغ نقشــه ملی پیشــگیری و مقابله با فســاد 
اقتصــادی و اداری در کشــور اظهــار کــرد: ایــن 
سند جنبه های مختلف از جمله شفاف سازی، 
ســازی  متناســب  و  منافــع  تعــارض  مدیریــت 
ســاختار دولت و شایســته گزینی دارد که باید 

در سطوح مختلف مورد توجه قرار گیرد.

وی بــا بیــان اینکــه ایــن دولــت تعطیلــی 
نــدارد و وقفــه ای در کار آن نیســت؛ تصریــح 
انتخابــات  نتایــج  اعــام  روز  همــان  از  کــرد: 
فعالیــت دولــت آغاز شــد کــه کارنامــه نزدیک 
 بــه ۱۰۰ روز همــه وزارتخانه هــا بــزودی ارائــه

مــی شــود تــا مــردم ببیننــد گام هــای بلنــدی 
برداشته شده است.

معــاون پارلمانی رئیــس جمهوری گفت: 
راس  در  محــوری  برنامــه  و  پویایــی  تحــرک، 
فعالیت هــای دولــت ســیزدهم موجــب تاش 

همه می شود.
وی بــا یــادآوری مشــکل آب در کشــور از 
جمله کرمان گفت: مشــکل در حوزه آب باید 

با محوریت مرکز کشور رفع شود.
حســینی ادامــه داد: وزیــر نیــرو باوجــود 
اینکه تازه در دولت مشــغول به کار شــده به 
علــت مشــکل آب از مــردم عذرخواهــی کــرد؛ 
بحــث آب هــای ژرف تــا نحوه کشــت و آبیاری 

در حال برنامه ریزی در دولت است.
وی افــزود: چشــم جهانیان و کشــورهای 
در  اگــر  و  اســت  ایــران  بــه  مقاومــت  جبهــه 
حوزه هــای نظامــی و علمــی پیشــرفته باشــیم 

آنها هم مباهات می کنند.
معــاون پارلمانی رئیــس جمهوری اضافه 
کــرد: فصلــی جدیــد در فعالیت هــای فرهنگی 
اقتصــاد،  مســاله  امــروز  شــده،  آغــاز  کشــور 

بهداشــت و ســامت مهم است؛ اما به معنای 
نادیده گرفتن حوزه فرهنگی نیست.

وی بــا بیــان اینکــه تغییراتــی در شــورای 
اســت  داده  رخ  آن  در  تحوالتــی  و  فرهنگــی 
افزود: شــورای فرهنگ عمومی گسترده ترین 
شــورای انقــاب فرهنگــی اســت و امیدواریــم 

جلسات منظم آن تشکیل شود.
حســینی خاطرنشــان کرد: مــا این روزها 
بــه فرهنگ اقتصاد، بهــره وری و صرفه جویی 
نیــاز داریــم و بایســتی رســانه ها و نهادهــای 
مختلــف در ایــن بخــش بیــش از گذشــته کار 

کنند.
اســتان  نقــش  مــرور  بــا  همچنیــن  وی 
در  پیشــگام  کرمــان  اســتان  افــزود:  کرمــان 
روحیــه  و  بــوده  مقــدس  دفــاع  و  انقــاب 
همــکاری و مســاعدت نیــز در همــه عرصه هــا 

داشته است.
حســینی عنوان  کرد: بحث های قرآنی را 
بایــد در جامعــه ترویــج دهیــم که مــورد تاکید 
مقــام معظــم رهبری اســت کــه امیدواریم در 

این دوره عنایت بیشتری به آن شود.
معاون پارلمانی رئیس جمهوری با تاکید 
بــر ضرورت تدوین پیوســت فرهنگــی در امور 
گفــت: بــه طــور مثــال ســاخت چهــار میلیــون 
مســکن و کارهــای بــزرگ اقتصــادی نیــاز بــه 

پیوست فرهنگی نیز دارد.

بــه گفتــه وی پایتختی مقاومت اســامی 
و در  اســت  کار بســیار خوبــی  بــرای کرمــان 
 هــر شــهر ایــران ظرفیت هایــی وجــود دارد که

 می توان بر آن تاکید کرد.
وی یــادآور شــد: نســل جــوان  امــروز بــه 
فضــای مجــازی روی آورده، اگر روی فرهنگ و 
ارتقای سواد رسانه ای کار نکنیم ممکن است 

جوانان به سمت خودنمایی بروند.
حســینی افــزود: دشــمن انواع شــگردها 
را بــه کار مــی بــرد تــا مــردم با نظــام و انقاب 
فاصلــه بگیرنــد و بایــد ایــن دانــش را به مردم 
بیاموزیم که نیاز به هم افزایی و تقســیم کار 

در نهادها و دستگاه های مختلف دارد.
وی ادامــه داد: جریــان ســازی فرهنگی با 
هــم افزایــی محقــق مــی شــود که مــورد تاکید 
مقــام معظــم رهبری اســت و ایــن فرآیند باید 

در استان ها به صورت جدی دنبال شود.
معــاون رئیــس جمهوری گفــت:در برخی 
اســتان ها برش مهندسی فرهنگی را رونمایی 
مــی کننــد و ســهم وزارتخانه هــای مختلــف در 

سند تحول مشخص شده است.
وی تصریــح کــرد: بــا فعالیــت فرهنگــی 
گســترده مــی توانیــم پاســخگوی نیــاز مردم و 
تاثیرگذار در ســطح  جهانی باشیم؛ کشورهای 
بســیاری به فرهنگ مــا عاقه مندند که نباید 

این حوزه کشور دست کم گرفته شود.

ســاکس گلدمــن کاالی تحلیلگــران
بــاوجــودتصمیــماخیــراوپــکپــاسبــرای
افزایشتولیدبهمیزان۴۰۰هزاربشــکهدر
روزدرژانویــه،بــهقیمتهــاینفتخوشبین

ماندند.
ایــن  تحلیلگــران  ایســنا،  گــزارش  بــه 
بانــک ســرمایه گذاری آمریکایــی بــا اشــاره بــه 
نفــت،  قیمتهــای  بــرای  صعــودی  ریســکهای 
قیمت هر بشــکه نفت برنت در ســال ۲۰۲۳ 

را ۸۵ دالر پیش بینی کردند.
توضیــح  ســاکس  گلدمــن  تحلیلگــران 
آمریــکا  شــیل  نفــت  تولیدکننــدگان  دادنــد 
احتمــاال رویکرد محتاطانــه ای که در خصوص 

بــه  کــرد  دارنــد حفــظ خواهنــد  تولیــد  رشــد 
بــرای  کــه  اخیــری  ریــزش  از  پــس  خصــوص 
قیمتهــای نفت اتفاق افتــاد. همزمان اوپک با 
مشــکل ظرفیت تولید روبروســت که با ادامه 
پایبنــدی این گــروه به افزایش تدریجی اوپک 

پاس، شدت پیدا می کند.
این بانک ســرمایه گذاری هفته گذشــته 
اعــام کــرده بــود ریــزش قیمتهــای نفــت کــه 
بــه دنبــال انتشــار خبر شــیوع واریانت جدید 
بــوده  از حــد  بیــش  افتــاد،  اتفــاق  اُمیکــرون 
اســت و معامله گران تاثیــر احتمالی اُمیکرون 
بــر تقاضــای جهانــی بــرای نفــت را بیــش از 
بــه  تقاضــا  افــت  روی  و  گرفتــه  جــدی  حــد 

 میــزان هفــت میلیــون بشــکه در روز حســاب

می کنند.
دامیــن کوروالین، مدیر تحقیقات انرژی 
و استراتژیست کاال در گلدمن ساکس اظهار 
کــرد: تحقــق بــرآورد مذکــور مســتلزم وقــوع 
ســه ســناریوی منفی شــامل عدم پرواز هیچ 
هواپیمایی در جهان به مدت ســه ماه، وجود 
قرنطینه هایی به شــدت ســه ماهه دوم سال 
۲۰۲۰ در جهــان یــا حتــی وضع وخیم پیش از 

واکسیناسیون است.
اوپک پاس بر این باور است که ریزش 
قیمتهــا پــس از انتشــار خبــر شــیوع اُمیکرون 
بیــش از حــد بــوده اســت امــا اعــام کــرد اگر 

ضرورت داشــته باشــند پیش از تاریخ چهارم 
ژانویــه کــه زمــان نشســت بعــدی ایــن گــروه 

است، تشکیل جلسه خواهند داد.
بــر اســاس گــزارش اویــل پرایــس، اگــر 
اوپــک پــاس در رویکــرد فعلی بــرای افزایش 
تدریجی تولید تجدیدنظر کند، قیمتهای نفت 
بــه ســرعت بهبــود پیــدا خواهــد کــرد. قیمتها 
پس از نشســت وزیــران اوپک پاس و توافق 
آنهــا بــرای افزایش تولید به میــزان ۴۰۰ هزار 
بشــکه در روز در ژانویــه ســقوط کــرده بــود و 
نفت برنت به ۶۶ دالر و نفت وســت تگزاس 
اینترمدیــت بــه ۶۸ دالر و ۴۲ ســنت در هــر 

بشکه نزول کردند.

معاوناولقوهقضائیهگفتکهانتظاریکه
ازدادگســتریاســتانتهــرانداریــمایناســتکه
هرســهماهیکباروضعرســیدگیبهپروندههای

مفاسداقتصادیراگزارشکند.
بــه گــزارش خبرگــزاری صــدا و ســیما، حجــت 
االسام و المسلمین محمد مصدق در جلسه تودیع 
و معارفــه روســای دادگســتری کل اســتان تهــران و 
دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران، افــزود: کاهــش 
اطاله دادرسی یکی از ضروریات است و طبق آمار ها 
برخی از استان ها وضع شان مطلوب است که البته 
رســاندن وضع به مطلوب در اســتان ها آســان است، 

اما در تهران شرایط سخت است.
وی گفت: یکی از اســتان های موفق در بخش 

کاهــش اطالــه دادرســی، اســتان هرمــزگان بــود که 
آقــای صالحــی دادســتان جدید تهران، ریاســت کل 

دادگستری آن استان را برعهده داشتند.
مصــدق افــزود: تاکیــد بــر پویایــی و هماهنگی 
هر چه بیشتر در رسیدگی به پرونده ها و مقابله با 
مفاسد اقتصادی از مهم ترین خواسته های دستگاه 

قوه قضائیه است.
وی با بیان اینکه نظارت رییس کل دادگستری 
بر شعب رسیدگی به مفاسد اقتصادی از اولویت ها 
اســت، گفــت: جزیره ای عمــل کردن ممنوع اســت، 
رئیــس کل دادگســتری رئیــس کل همــه اســت و 
آقــای مســعودی مقــام نیز که ریاســت مجتمع ویژه 
رســیدگی بــه مفاســد اقتصــادی را برعهده داشــتند 

۲۰ روز اســت مســئولیت شــان پایان یافته و اکنون 
اصــرار ایشــان این اســت که مســئولیت و مدیریتی 
در مجتمع نداشــته باشــد و به عنوان رییس شعبه 
باشــند که از این پس مســئولیت این مجتمع نیز با 

رئیس کل دادگستری خواهد بود.
معــاون اول قــوه قضائیــه افــزود: انتظار داریم 
هــر ســه مــاه یــک بــار وضــع رســیدگی به مفاســد و 
پرونده هــای رســیدگی شــده در آن مجتمــع گزارش 
شــود، بنــده هــر ســه مــاه یکبــار وضــع پرونده هــای 
مجتمع مفاســد اقتصادی را از آقای القاصی رییس 

کل جدید دادگستری تهران جویا خواهم شد.
می بینیــم  را  نتایجــی  گاهــی  داد:  ادامــه  وی 
بیشــتر  بررســی های  و در  کــه شــرمنده می شــویم 

می بینیــم کــه شــرمندگی نیــز دارد و حتمــا بایــد در 
رسیدگی ها نظارت شود.

معــاون اول قــوه قضائیــه بــا بیــان اینکــه هــم 
اکنون در دوره تحول و تعالی بسر می بریم، گفت: 
مــردم انتظــار دارنــد و بایــد خروجــی را ببینند و این 
تغییــرات منجــر بــه تحــول خــوب شــود در غیــر این 

صورت جامعه از ما این را نمی پذیرد.
وی افــزود: بــه صــورت جــدی نیازمنــد برنامــه 
هســتیم کــه یکــی از مهمتریــن برنامه ها کــه از قبل 
ترســیم شــده اســتفاده از بسیج اســت. امروز همه 
قوا و دستگاه ها در مسیر گام دوم انقاب هستند 
و صداوسیما نیز در دوره جدید با نشان دادن همه 
ابعــاد و زوایــای وقایع در جامعه اعتمادزایی می کند 

و اجــازه نمی دهــد وقایــع را رســانه های بیگانــه بــا 
تحریف، ارائه دهند.

 خواستههمهاجرایعدالت

بهصورتکاملاست
معاون اول قوه قضائیه گفت: خواســته مردم 
ایــن اســت کــه تبعیــض از بیــن بــرود و عدالــت بــه 

صورت کامل اجرا شود.
محمــد مصــدق در حاشــیه مراســم تودیــع و 
تهــران و  اســتان  معارفــه روســای دادگســتری کل 
دادســرای عمومــی و انقــاب افزود: در ســند تحول 
قضایی برای همه این انتظارات برنامه تدوین شده 
و راهکار ارایه شــده اســت و فعالیت ها باید توســط 

دســتگاه های مختلــف تدویــن شــود کــه امــروز ایــن 
تغییــرات )تودیــع و معارفــه( در همین راســتا انجام 

شده است.
ایــن در  از  افــزود: آقــای حشــمتی پیــش  وی 
دادگســتری کل استان تهران زحمات زیادی کشید، 
امــا بــه هــر حــال مدیریت هــا باید یــک روزی عوض 
شــود و دادســتان عمومــی و انقــاب تهــران امــروز 
عــوض شــد. آقــای مصــدق گفــت: بــا ایــن تغییــر و 
تحــوالت، برنامــه ای کــه انتظــار داریــم و امــروز بــه 
صــورت جــدی پیگیــری می کنیــم این اســت کــه رفع 
تبعیــض صــورت گیرد و خواســته مردم نیــز که رفع 
تبعیــض در ایــن جامعــه اســت توســط مدیــران بــه 

صورت جدی پیگیری شود.

معاوناولقوهقضائیه:وضعرسیدگیبهپروندههایمفاسداقتصادیسهماهیکبارگزارششود

گلدمنساکسباوجودتصمیماوپکبهقیمتنفتخوشبینماند

معاونپارلمانیرئیسجمهوری:وضعدرآمدوفروش
نفتبهترشدهاست

رئیسی:
واکسیناسیون

کودکانزیر۱۲سال
قبلازتاییدعلمی

انجامنشود
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

اعالم جزئیات وام کرونای 
بانک مهر

دربــاره  مهــر،  قرض الحســنه  بانــک  مدیرعامــل 
جزئیــات پرداخــت وام بــه سرپرســتان خانــوار مبتال به 
کرونــا گفــت کــه مبلــغ 
۱۰میلیــون  وام  ایــن 
تومــان اســت و اقســاط 
نظــر  در  ۳۶مــاه  آن 
اســت.  شــده  گرفتــه 
همچنیــن از آنجایی که 
ایــن وام قرض الحســنه 
اســت، کارمــزد ســاالنه 
آن فقط ۴درصد است.

بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک مهــر، سیدســعید 
شمســی نژاد، می گویــد کــه ایــن بانک تــاش می کند در 
راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود، همان  طور 
امــور اقتصــادی و دارایــی تأکیــد کردنــد، در  کــه وزیــر 
کمتریــن زمــان ممکن وام ۱۰میلیون تومانی سرپرســتان 
خانــوار مبتــا به کرونا را پرداخــت کند. با این حال الزم 
است تا لیست افراد مشمول دریافت این وام به بانک 
مهــر ارســال شــود و تــا اطــاع ثانــوی نیــازی بــه مراجعه 

هموطنان گرامی به شعب بانک مهر ایران نیست.
هــدف  بــا  وام  ایــن  کــرد:  اظهــار  شمســی نژاد 
جبــران هزینه هــای درمــان و دوری از کســب وکار بــرای 
سرپرســتان خانوارهایی در نظر گرفته شــده که به علت 

کرونا بستری شده اند.
او تأکیــد کــرد: تــا اطــاع ثانــوی نیــازی بــه مراجعه 
هموطنــان گرامــی بــه شــعب بانــک مهــر ایــران نیســت 
و اطاع رســانی بــه مشــموالن ایــن طــرح از ســوی بانک 
انجــام می شــود. در ابتــدا بایــد اطاعــات افــراد از ســوی 
وزارت بهداشت به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال 
شــود و بــا اطاعــات وزارت تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی 
تطبیــق یابــد. پس از آن مشــخصات واجدین شــرایط به 
بانک های عامل ارسال می شود و از طریق ارسال پیامک 
به معرفی شدگان و تماس تلفنی با آن ها، اطاع رسانی 
الزم صــورت می گیــرد. پــس در برهه کنونــی هیچ نیازی 

به حضور هموطنان گرامی در شعب بانک نیست.

حمایت بانک رفاه از 
مستمری بگیران تامین اجتماعی 

و فعاالن حوزه سالمت
بانــک رفــاه کارگــران بــا پرداخــت حــدود ۱9هــزار 
میلیارد ریال تســهیالت در 7ماهه ابتدایی ســال جاری 
طرح هــای  قالــب  در 
اعتبــاری،  حــوزه  فعــال 
ســعی  خــود  ســهم  بــه 
کــرد تــا بــه عنــوان یکی 
تجــاری  بانک هــای  از 
کشــور نقــش پــر رنــگ 
راســتای  در  موثــری  و 
حمایــت از تولیــد ملــی 
در دوره پاندمــی کرونــا 
و همچنیــن تحقــق اهــداف شــعار ســال تولیــد ملــی؛ 

پشتیبانی ها و مانع زدایی ها ایفا کند.
از جملــه  رفــاه،  بانــک  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
طرح هــای تســهیاتی ایــن بانک طــرح »کرامت« اســت 
که جامعه هدف آن را مســتمری بگیران و بازنشســتگان 
تشــکیل  اجتماعــی،  تامیــن  ســازمان  پوشــش  تحــت 
می دهنــد. بانــک در 7ماهــه ابتدایــی ســال ۱4۰۰بالــغ 
بــر ۱۱.582میلیــارد ریــال تســهیات در قالــب این طرح 
پرداخت کرده اســت که به واســطه وضع ویژه ناشــی از 
بیمــاری کرونــا، عمومــا به صــورت غیرحضــوری پرداخت 
شده است. بر اساس این گزارش، بانک رفاه به عنوان 
یــک بانــک ســامت محور همچنیــن بــا هــدف حمایت از 
فعــاالن حــوزه ســامت کشــور در وضــع ویــژه ناشــی از 
شیوع ویروس کرونا، از ابتدای سال جاری تا پایان مهر 
بالــغ بــر 5.5۰۰میلیــارد ریــال تســهیات در قالب طرح 
»مهر سامت« به واجدین شرایط پرداخت کرده است.

بهره برداری از طرح 
سردخانه خرما و 1 گلخانه 

در استان بوشهر با حمایت 
بانک کشاورزی

بــا مشــارکت و حمایــت 25میلیــارد ریالــی بانــک 
در  خرمــا  بســته بندی  و  ســردخانه  طــرح  کشــاورزی، 
دشتســتان  شهرســتان 
بــه  بوشــهر  اســتان 

بهره برداری رسید.
گــزارش  بــه 
روابط عمومــی مدیریــت 
شــعب بانک کشــاورزی 
،ایــن  بوشــهر  اســتان 
ظرفیــت  بــا  طــرح 
بــا  ســال  در  5۰۰تــن 
ســرمایه گذاری بــه مبلــغ 5۰میلیــارد ریــال در روســتای 
نظرآقا به بهره برداری رسید. تسهیات پرداختی به این 
پــروژه از محــل اعتبــار بنــد الف مــاده 52الحاقــی قانون 
بودجــه ســال 99، بــه مبلــغ 25میلیــارد ریــال بــوده کــه 

زمینه اشتغال مستقیم 2۰نفر را فراهم آورده است.
همچنیــن بــا حمایت و مشــارکت 2۱میلیــارد ریالی 
بانــک کشــاورزی، یــک گلخانــه ســبزی و صیفی جات در 
شهرســتان دشتســتان اســتان بوشــهر بــه بهره بــرداری 
بــا  مربــع  6۰۰۰متــر  مســاحت  بــه  طــرح  ایــن  رســید. 
ســرمایه گذاری بــه مبلــغ 5۰میلیــارد ریال در شــهر تنگ 
می افزایــد:  گــزارش  ایــن  رســید.  بهره بــرداری  بــه  ارم 
تســهیات پرداختــی به این پــروژه از محل تبصره ۱8بند 
الــف ســال 97، مبلــغ 2۱میلیــارد ریــال بــوده کــه زمینــه 

اشتغال مستقیم ۱۰نفر را فراهم کرده است.

پرداخت ۲۲۹۹ فقره وام ازدواج 
در موسسه اعتباری ملل

موسســه اعتبــاری ملــل 2299نفــر را بــا پرداخــت 
مبلغ ۱9۰57۳۰میلیون ریال به خانه بخت فرستاد.

گــزارش  بــه 
روابط عمومــی موسســه 
ایــن  ملــل،  اعتبــاری 
منظــور  بــه  موسســه 
ترویج ســنت پســندیده 
قرض الحســنه و فراهــم 
ازدواج  زمینــه  کــردن 
ابتــدای  از  جوانــان 
آبــان  پایــان  تــا  ســال 

ازدواج  قرض الحســنه  تســهیات  تعداد2299فقــره 
بــه مبلــغ ۱9۰573۰میلیــون ریــال پرداخــت کــرد. ایــن 
گزارش می افزاید: در آبان  ســال جاری 352نفربه مبلغ 
29356۰میلیــون ریال تســهیات قرض الحســنه ازدواج 
بهره منــد شــدند. همچنیــن اکنــون 64۰نفــر در نوبــت 

پرداخت تسهیات مذکور هستند.

مدیرعامل: رضایت 
مشتریان، اصلی  ترین 

سرمایه بیمه کوثر است
بیمــه کوثــر بــا هوشمندســازی و افزایــش کیفیت 
خدمات از طریق نوآوری، ســرعت دسترســی، تفویض 
بیمه گــزاران،  بــا  موثــر  تعامــل  و  پیگیــری  و  اختیــار 
مهم ترین اولویت شــرکت که رضایت مشــتریان اســت 

را دنبال می کند.
به گزارش روابط عمومی 
ابوالفضــل  بیمه کوثــر، 
در  آقــادادی، 
ســیزدهمین  حاشــیه 
فرصت هــای  نمایشــگاه 
و  ســرمایه گذاری 
نمایشــگاه  هشــتمین 
بــورس،  بین المللــی 

بانــک، بیمه و خصوصی ســازی کشــور، ضمــن بیان مطلب 
فــوق و بــا بیــان اینکــه نــوآوری اثــرات مناســبی بــر رشــد 
اقتصــادی دارد، گفــت: بیمه گــران بــه دنبــال ایجــاد مزیت 
رقابتی با اسـتفاده از یک محصول جدید، خدمت یا روش 
نــو در رویه هــا و کارکردهــای کســب وکار بیمــه هســتند و 
مصنوعــی،  هــوش  همچــون  تحول آفریــن  فناوری هــای 
رایانــش ابــری، کان داده و تحلیــل داده، اینترنــت اشــیا، 
ربات ها، پرینت چهاربعدی و باک چین که ماهیت رقابت 
بــازار را تغییــر می دهند می توانند بــر روی انتظارات افراد، 
فرایندهای عملیاتی و مدل های کسب وکار تاثیر گذاشته و 

بهره وری، کارایی و سوددهی را افزایش  دهند.

بیمه سینا حامی بیمه ای 
مناطق محروم تحت پوشش 

بنیاد علوی شد
قــرارداد پوشــش بیمــه ای از مناطــق محروم تحت 
پوشــش بنیــاد علــوی بــا حضــور مدیرعامل ایــن بنیاد و 

مدیرعامل بیمه سینا به امضاء رسید.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســینا، رضا جعفری، 
مدیرعامــل بیمــه ســینا در ایــن مراســم گفــت: ریاســت 

در  مســتضعفان  بنیــاد 
بــر  مختلــف  جلســات 
حمایت هــای بیمــه ای از 
مناطــق محــروم توصیــه 
و تأکیــد کرده انــد کــه بر 
همیــن اســاس، پــس از 
برگزاری جلسات متعدد 
تعامــل  و  دوجانبــه 
کارشناســان  و  مدیــران 

بیمــه ای  حمایتــی  بســته  علــوی،  بنیــاد  و  ســینا  بیمــه 
مناســبی تهیــه شــده کــه امــروز در قالــب دو قــرارداد به 
امضــاء می رســد. جعفــری بــا تشــریح برخــی ویژگی ها و 
جزئیات طرح بیمه اقشــار محروم بیان کرد: در فاز اول 
ایــن قراردادهــا، حدود 2۰۰هزار نفــر با حق بیمه اندک، 
تحــت پوشــش خدمــات بیمــه درمــان و عمــر و حــوادث 
قــرار می گیرنــد و در فازهای بعدی این خدمات به ســایر 

بخش ها تخصیص خواهد یافت.

 تشریح نقش بیمه سرمد

 در سوپرمارکت مالی

بانک صادرات
مدیرعامــل بیمــه ســرمد گفــت کــه در مجموعــه 
سوپرمارکت مالی بانک صادرات، هر جا که کوچکترین 
ارائــه خدمــات  آمــاده  باشــد،  ریســکی وجــود داشــته 

بیمه ای و کاهش ریسک هستیم.
بــه گــزارش روابط عمومی 
یعقــوب  ســرمد،  بیمــه 
مراســم  در  رشــنوادی، 
خدمــات  معرفــی 
ســوپرمارکت مالــی بانــک 
بیمــه  صــادرات در حــوزه 
بــا بیان خدماتــی که بیمه 
بیمــه  در صنعــت  ســرمد 
می دهــد،  ارائــه  کشــور 

گفــت: طــرح »پتروصــاد« بانــک صــادرات اتفــاق مهمــی بود 
که در نمایشــگاه کیش اینوکس2۰2۱معرفی شــد . ما نیز در 
مجموعه بیمه سرمد در این طرح هر جا کوچکترین ریسکی 
وجــود داشــته باشــد، تــاش می کنیم که خدمات درســت را 

ارائه دهیم و با حضور فعال ریسک را کاهش دهیم.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
بــا مدیریــت مســدوالن و صاحبــان صنایع در 
زمســتان، موضــوع احتمــال قطعــی گاز تأثیر 
جدی بر صنایع فوالد، ســیمان و پتروشــیمی 
نمی گــذارد و آنچــه اخیراً دربــاره این موضوع 
به عنوان یک ریسک در بازار مطرح می شود 
بیش واکنشــی برخــی از اهالــی بــازار بــه یک 

خبر غیرقطعی و البته کم تأثیر است.
احتمالــی  دربــاره  قطــع  مهــدی ســوری 
گاز صنایــع در زمســتان و تاثیــر آن بــر رونــد 
معامات بورس به پایگاه خبری بازار سرمایه 
ایــران )ســنا( گفــت: اگــر تحلیــل روز بــازار به 
صــورت تــک عامل با محــور قطعی گاز صورت 
بپذیرد؛ باید در ابتدا به طور حتم به مســائل 
افزایــش قیمــت گاز و نیــز قطعــی احتمالــی 
آن پرداختــه شــود کــه بــه عنــوان دو موضــوع 

اساسی در کشور تلقی می شوند.
او بــا بیــان اینکــه آیــا قطعــی گاز باعــث 
تعطیلی فعالیت واحدهای تولیدی در کشــور 
می شــود، افــزود: عمومــاً واحدهــای تولیــدی 
فــوالد دارای ذخیــره مــواد اولیــه بــرای مــدت 
٢٠ روز تــا یــک مــاه  هســتند کــه از طریــق 
آن می تواننــد تــا یــک مــاه از زمــان قطعی گاز 
فعالیت خود را به آســانی ســپری کنند اما در 
صــورت تــداوم ایــن اتفاق بیشــتر از یــک ماه، 
مشــکل کمبود تولید در شــرکت ها رخ خواهد 

داد.
کارخانــه  اینکــه  بیــان  بــا  ســوری 
پتروشــیمی ها، متانول ســازان و اوره سازان به 
راحتی قادر به مدیریت قطعی گاز برای مدت 
یک ماه تا ٤٥ روز هســتند، خاطرنشــان کرد: 
ایــن واحدها هر ســال در زمــان قطعی گاز به 
مســاله اورهــال شــرکت مــی پردازند، امــا اگر 
قطعی گاز در واحدهای پتروشــیمی بیشتر از 
یک ماه به طول بینجامد باعث ایجاد مشکل 

اساسی برای این واحدها می شود.
ایــن کارشــناس بازار ســرمایه افــزود: در 
صنعــت ســیمان قــرار اســت تــا خــوراک مایــع 
بــا قیمــت ارزان در اختیــار ایــن واحدهــا قــرار 
بگیــرد امــا نکته اساســی این اســت که اکنون 
بســیار  ســیمان  کارخانه هــای  بــا  کشــور  در 
مستهلکی روبه رو هستیم که تاکنون اورهال 

نشده اند.
او معتقــد اســت که ســوزاندن مازوت از 
طریق این واحدها مشــکات آنها را بیشــتر از 
قبل می کند و می تواند باعث ایجاد صدمه به 

کارخانه ها شود.
بــرای  گاز  قطعــی  کــرد:  تاکیــد  ســوری 
مدت زمان یک ماه، نمی تواند مشــکل چندان 
پیچیــده ای را بــرای واحدهــا ایجــاد کنــد امــا 

تــداوم آن در کشــوری کــه از بزرگتریــن منابع 
گازی جهــان برخــوردار اســت،  نگــران کننــده 

خواهد بود.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بازار ســرمایه، 
در میدان عســلویه، واحد پتروشــیمی زاگرس 
مجبــور می شــود خــط تولیــد خــود را بــه دلیل 
قطعــی گاز تعطیــل کند که ایــن موضوع برای 

این واحدها چندان خوشایند نیست.
او ادامــه داد: موضــوع قطعــی آب را بــه 
دلیــل کمبــود باران نمی توان برطرف کرد و از 
حیطه اختیار مسئوالن خارج است اما مساله 
کمبــود یا قطعی گاز واحدهای تولیدی ناشــی 
از نبود مدیریت درســت بوده که باعث ایجاد 

چنین مشکلی در کشور شده است.
سوری به مباحث مطرح شده درخصوص 
افزایــش نــرخ گفــت: طــی چند وقت گذشــته 
چنیــن مســاله ای مــورد بحــث قــرار گرفــت تا 
تصمیماتــی بــرای افزایــش قیمــت گاز اتخــاذ 
شــود، حتــی در ایــن میــان بــرای فوالدســازها 
گاز  قیمــت  درصــدی   ١٠٠ افزایــش  پیشــنهاد 

خوراک مطرح شده بود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 

درصــد   ٣٠ فوالدســازها  گاز  قیمــت  اینکــه 
قیمــت خــوراک پتروشــیمی اســت، گفــت: به 
نظر نمی رســد پیشنهاد ١٠٠ درصدی قیمت ها 
نهایــی شــود و قیمــت گاز در رقمی بین ٣٠ تا 
١٠٠ درصــد افزایــش یابــد، زیرا ســال گذشــته 
هــم افزایــش قیمــت ٥٠ درصــدی اعــام شــد 
اما رقمی کمتر از میزان اعام شــده به مرحله 

اجرا رسید.
در  ســوخت  گاز  قیمــت  داد:  ادامــه  او 
شــرکت فوالدســازها کمتــر از ١٠ درصــد نــرخ 
فــروش محصــول اســت؛ بنابرایــن حتــی اگــر 
قیمت هــا بــه میــزان ١٠٠ درصــد افزایــش پیدا 
در  چشــمگیری  چنــدان  تاثیــر  شــاهد  کنــد 

فعالیت این واحد تولیدی نخواهیم بود.

واکنش بازار سرمایه به خبر 
قطعی احتمالی گاز در کشور

ســوری دربــاره  واکنش بازار ســرمایه به 
خبــر قطعــی احتمالــی گاز در کشــور گفــت: 
مســاله  ایــن  از  ســرمایه  بــازار  تاثیرپذیــری 
ناشــی از نبــود احســاس امنیت ســرمایه گذار 

در بازار ســرمایه اســت؛ بنابراین زنجیره ای از 
تصمیمــات و اتفاقــات در کشــور، مــردم را بــه 
ایــن نتیجــه می رســاند که بــازار ســرمایه جای 

امنی برای سرمایه گذاری نیست.
این کارشــناس بازار ســرمایه با اشاره به 
اینکه سیاســت گذاران، ســرمایه های سرمایه 
گــذاران را قربانــی دســتاوردهای کوتاه مــدت 
خــود مــی کننــد، افــزود: مســئوالن حاضــر در 
پیش بینی پذیــری  و  بلندمــدت  دیــد  کشــور 
اقتصاد را به واســطه تصمیمات خلق الســاعه 
خــود تحــت شــعاع قــرار می دهنــد و ایــن امــر 
باعــث می شــود تا فعــاالن بازار ســرمایه دیگر 
قادر به تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در 

بازار نباشند.
او با بیان اینکه بی اعتمادی و پیش بینی 
ناپذیری بازار برای آینده ســبب ایجاد مشــکل 
در امنیــت بــازار ســرمایه مــی شــود، گفــت: 
بایــد برنامــه ای برای دو یا ســه ســال آینده در 
نظــر گرفتــه شــود کــه نشــان دهنده مجموعه 
تصمیمات کشور باشد، زیرا فعاالن اقتصادی 
از ایــن طریــق راحت تــر قادر بــه تصمیم گیری 

برای سرمایه گذاری در این بازار هستند.

طــی 2 دهــه اخیــر با الکترونیکی شــدن 
بــرای  بانکــی  امــورات  بانک هــا،  خدمــات 
مشــتریان بــه خوبــی تســهیل و ایــن شــیوه 
بانکــداری مانــع از هدررفــت وقــت و هزینــه 
هم برای کاربران و هم سیســتم بانکی شــده 
اســت امــا اکنــون ســرویس دهی بانک هــا بــا 
دیجیتالــی شــدن کامــل خدمــات، بانکــداری 
ســنتی جــای خود را به بانکــداری مدرن تمام 
دیجیتــال خواهــد داد و این پوســت اندازی با 
ظهــور نئوبانک ها مســیر نوینــی را پیش روی 

مشتریان بانکی قرار خواهد داد.
بانکــداری  از  تلفیقــی  کــه  نئوبانک هــا 
دیجیتال و فناوری نوین است، خدمات رسانی 
به مشــتریان و عموم مردم را به قدری آســان 
کــرده اند کــه هر فردی با اســتفاده از موبایل 
هوشــمندی که در دســت دارد به راحتی و در 
لحظــه می توانــد خدمات بانکــی را بدون هیچ 
مشــکلی دریافــت کنــد، طــوری کــه در آینــده 
نزدیک هوش مصنوعی به عنوان ارکان اصلی 
نئوبانک ها، بار بخش عظیم عملیات بانکی را 

یک تنه بر دوش خواهد کشید.

صدور مجوز تاسیس بانک 
جدید فقط در قالب نئوبانک

فناوری هــای  مهــران محرمیــان، معــاون 
نویــن بانــک مرکزی بــا بیان اینکه در تاشــیم 
تا سیســتم بانکداری کشــور با خدمات متنوع 
در مســیر پیشــرفت همگام و همطراز با دنیا 
باشد به بازار گفت: از آنجایی که از سال 9۱ 
صــدور مجور برای راه اندازی بانک جدید داده 
نمی شود، در چنین وضعی به جای راه اندازی 
بانک هــای جدیــد بایــد مدل های دیگــری را در 
بانک هــا ایجــاد کــرد طــوری کــه شــبکه بانکی 
فعلی در داخل خود خدمات را متنوع و به روز 

کننــد و در عمــل یک بانک جدید را با خدمات 
نوین تخصصی در درون خود ایجاد کنند.

او خاطرنشــان کــرد: توجــه بــه موضــوع 
و  نئوبانک هــا  ایجــاد  چــون  نویــن  بانکــداری 
بلوبانک هــا در پــی پیشــرفت خدمــات بانکــی 
دنیا ضرورتی اجتناب  ناپذیراست که البته هم 
اکنــون چنــد بانک کشــور نیــز توانســته اند در 
داخــل خود بانک، خدمــات بانکی مدرن را به 
صورت جزیره ای اما تحت نظارت و مسئولیت 

بانک راه اندازی کنند.
معــاون فناوری هــای نویــن بانک مرکزی 
بانک هــای  اکنــون  هــم  افــزود:  ادامــه  در 
بانــک  زمیــن،  ایــران  ســامان،  خاورمیانــه، 
ایجــاد زیرســاخت های الزم  بــا  و...  رســالت 
بــه  خــود  امکانــات  و  سیســتم ها  تجهیــز  و 
بانکــداری تمام دیجیتال همچنین بهره گیری 
از فن آوری هــای نویــن در عرصــه بانکــداری 
گام  مســیر  ایــن  در  توانســته اند  دیجیتــال 
بردارنــد کــه بی تردیــد ســایر بانک هــا نیــز در 
در ســرویس دهی  رقابــت  از  نزدیــک  آینــده 
متاســب و مدرن به مشــتریان در این راســتا 
جــا نمی ماننــد تــا در آینــده شــاهد خدمــات 

گسترده نئوبانک ها در کشور شویم.
ارائه صفر تا ۱۰۰ خدمات 
 بانکی در بستر الکترونیک

با ظهور نئوبانک ها
محرمیــان اظهار کــرد: مزایــای دیجیتالی 
شــدن ســرویس ها و خدمات بانکی این است 
که حتی مشتریان برای افتتاح حساب نیز به 
شــعبه بانک مراجعه نمی کنند و صفر تا صد 
خدمات بانکی را از طریق گوشــی موبایل و... 

به راحتی دریافت می کنند.
او در پاســخ بــه ایــن ســئوال که مجلس 

شــورای اســامی هــم اکنــون در حال بررســی 
طــرح بانکداری جدید اســت، آیا بانک مرکزی 
پشــنهادهای کارشناســانه خود را در خصوص 
چگونگــی ارائه خدمات رســانی مــدرن بانکی و 
یــا چابک شــدن سیســتم بانکداری در کشــور 
البته با ایجاد خدمات رسانی اینترنتی گسترده 
ارائه کرده است یا خیر؟ گفت: بله همینطور 
است، بانک مرکزی پیشنهادهای کارشناسانه 
خــود را طــوری کــه خدمــات بانکــی بــه صورت 
تمــام دیجیتــال بــه مشــتریان ارائــه شــود بــه 
مجلس داده اســت، از طرفی نیز اعام شــده 
اســت؛ چنانچه مجــوزی برای تاســیس بانکی 
جدیــد داده شــود بایــد فقــط به صــورت بانک 
دیجیتال یا همان »نئوبانک« باشــد نه اینکه 
بانکــداری بــا ایجاد شــعبه فیزیکی باشــد چرا 
کــه اکنــون خدمات دهــی بانک هــا در دنیــا بــا 
پیشرفت فن آوری های نوین همراه است و ما 

نیز باید در این مسیر حرکت کنیم.
معــاون فناوری های نویــن بانک مرکزی، 
اضافــه کرد: البته اکنون اقدامات الزم در این 
زمینه در اکثر بانک ها در حال انجام است اما 
کامل نیســت و باید سیســتم بانکداری کشور 

کاما مدرنیزه و غیر حضوری شود.
ضرورت حفظ اطالعات 
 مشتریان و امنیت آن

در بانکداری تمام دیجیتال
همچنیــن محســن صادقــی، کارشــناس 
بانکــی نیــز در ایــن بــاره گفــت: اگرچــه چنــد 
ســالی اســت بانک هــا اقدامــات خوبــی را در 
راســتای اجــرای بانکــداری الکترونیــک انجــام 
پرداخــت  ســرویس های  بیشــتر  و  داده انــد 
و ... بــه صــورت آنایــن و اتوماتیــک صــورت 
می گیرد اما این خدمات تمام و کامل نیست، 

بنابراین کامل شدن خدمات بانکی به صورت 
اینترنتــی، آنگونــه که بتوان همه خدمات را با 
اطمینــان و بــدون دغدغــه از بانک ها دریافت 
کــرد نیــاز بــه کار کارشناســی و زمــان بیشــتر 

دارد.
اطاعــات  حفــظ  موضــوع  دربــاره  او 
درمقابــل  آن  امنیــت  و  بانکــی  مشــتریان 
هکرهــا و مجرمــان ســایبری افــزود: داده ها و 
پایگاه هــای اطاعات بانکی ابتدا باید زیر چتر 
امنیــت قــوی قرار گیرند طوری که با بانکداری 
تمام الکترونیک و دیجیتال مشکلی اطاعات 
مشــتریان را تهدیــد نکند، بنابرایــن ابتدا باید 
تجهــزات و امکانــات الزم در این عرصه فراهم 

شود.
ایــن کارشــناس بانکــی در ادامــه افــزود: 
حرکــت در مســیر بانکــداری تمــام دیجیتــال 
پیشــرفت های  از  نبایــد  و  اســت  ضــروری 
جهانــی در ایــن عرصــه عقــب مانــد امــا فعــا 
وجــود شــعب بــرای حضور فیزیکی مشــتریان 
در بانک هــا چــون دریافت خدمات تســهیات 
و افتتــاح حســاب و ... بایــد باشــد مگــر اینکه 
ســامانه ها و زیرســاخت ها برای ارائه خدمات 
بــه طــور کامــل فراهم و تجهیــزات و ارتباطات 
با سایر حوزهای مرتبط با بانک، مشتری و... 
در دســترس باشــد. طــوری که بــا دریافت کد 
ملــی از مشــتری تمــام اطاعات چــون بدهی، 
اقساط، گردش مالی، موضوع مالیات و... به 

راحتی میسر شود.
امنیــت  بحــث  کــرد:  تصریــح  صادقــی   
بانکــداری  و  نئوبانک هــا  ظهــور  بــا  اطاعــات 
پیشــرفته الکترونیکــی بســیار مهــم اســت که 
در این راســتا بســترهای حفاظتی باید طوری 
باشــد کــه انجــام اموربانکــی بــرای بانک هــا و 

مشتریان دردسرسازو با مخاطره نباشد.

اوراق  مرکــزی  ســپرده گذاری  شــرکت 
بهــادار و تســویه وجــوه از درج نمــاد بیمــه 
معامــالت از  پــس  ســامانه  در   پردیــس 

خبر داد.
بــه گــزارش بــازار بــه نقــل از ســمات، بر 
اســاس اطاعیــه صادرشــده از ســوی ســپرده 
گــذاری مرکــزی اوراق بهــادار و تســویه وجوه، 

درج نمــاد شــرکت بیمــه پردیــس 5۰ درصــد 
از  پــس  ســامانه  در   »27 »ذتــاس  تادیــه 

معامات انجام گرفت.
بــر اســاس اطاعیــه منتشــر شــده، درج 
نمــاد »ذتــاس 27« متعلــق بــه بیمــه پردیس 
5۰ درصد تادیه با ســرمایه 3 میلیارد  ســهم، 
میزان ســهام قابل پذیره نویسی 825 میلیون 

ســهم، میزان ســهام هیات موسس 2 میلیارد 
از  پــس  ســامانه  در  ســهم  میلیــون   ۱75 و 

معامات صورت گرفت.
همچنیــن بــر اســاس ایــن اطاعیــه کــد 
کارگــزار  نــام  و  »پــذی۰۱۱5۰«  پذیره نویســی 
پذیره نویس، »کارگــزاری آراد ایرانیان« اعام 

شده است.

درج نماد یک شرکت 
بیمه ای در سامانه 

پس از معامالت

رویکرد بانک مرکزی در صدور مجوز »نئوبانک«
سیستم بانکداری کشور در حالی مسیر پیشرفت را در پیش گرفته است که به گفته کارشناسان، بانکداری تمام 
الکترونیک و دیجیتال نیازمند ایجاد بسترها و تجهیزات الزم بخصوص حفظ امنیت و اطالعات مشتریان است.

اظهارات سوری، کارشناس بازار سرمایه 
درباره قطع گاز صنایع بورسی



 . یکشنبه . 14 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4805 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت آب منطقه ای کرمانشاه در نظر دارد تجدید مناقصه انسداد 
چاه های غیر مجاز، توقیف دستگاه های حفاری غیر مجاز به شماره 
)2000001232000019( را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

برگزار نماید. لذا از شرکت های دارای صالحیت حداقل رتبه 5 آب و 
یا 5 ابنیه در صورت تمایل با توجه به مشخصات زیر دعوت می شود 
نسبت به تهیه اسناد مناقصه در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 

اقدام نمایند.
1- مبلغ برآورد اولیه: 8/990/000/000 )هشت میلیارد و نهصد و نود 

میلیون ( ریال
2- مبلغ تضمین : 450/000/000 ) چهارصد و پنجاه میلیون( ریال

3- مدت اجرای عملیات: 12 ماه
4- محل اجرای پروژه : سطح استان کرمانشاه

مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و 
بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( 
است  الزم  و  شد  خواهد  انجام   www.setadiran.ir آدرس  به 

مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت 
مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه 

محقق سازند.
انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 1400/09/10 می باشد.

از سامانه: ساعت 14 مورخ  مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه 
1400/09/10 لغایت ساعت 14 مورخ 1400/09/17

زمان تحویل اسناد: 1400/09/30
زمان بازگشایی پاکات: 1400/10/01

اطالعات  دریافت  جهت  گزار  مناقصه  دستگاه  تماس  اطالعات 
بیشتر در خصـــوص اسنـــاد ارزیابی کیفی و ارائه پاکت ها کرمانشاه،  
پاالیشگاه ، ، ضلع غربی  بلوار زن  )نفت(  پاسداران   میــدان سپاه 
تـــلفــــن 08338370135 و  کــــرمانــشــــاه  منطقــه ای  آب   شرکـــت 

 و 08338370163 
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

مرکز تماس : 41934- 021  دفتر ثبت نام : 88969737 و 85193768 

  شرکت آب منطقه ای کرمانشاه 

م الف 2006 - شناسه آگهی:1233282
ت دوم(فراخوان تجدید مناقصه 

) نوب

شناسه آگهی: 1232759

تجدیدآگهی فراخوان مناقصه عمومی یك مرحله ای به روش معمولی
     موضوع مناقصه :  

ردیف 1- تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 3 دستگاه ابزار ژئومتریک 
 E2000 ردیف 2 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 2 دستگاه دراوکس مدل

ردیف 3 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 5 دستگاه تانکر حمل اسید 4000 گالنی
ردیف 4 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 4 دستگاه مخزن ذخیره اسید 15000 گالنی
ردیف 5 - تعمیرات اساسی و تأمین قطعات یدکی 6 دستگاه بونکر حمل سیمان و مواد پودری

شركت ملی نفت ایران
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 * مشخصات مناقصه :

 * نحوه دریافت/ تحویل اسناد مناقصه : 

* تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار(:

ت دوم(
) نوب

 مبلغ تضمین شرکت مبلغ برآورد )ریال/یورو(شماره فراخوان سامانه ستادردیفنام مناقصه گزار

در فرآیند ارجاع کار)ریال(

 شرکت 

ملی حفاری 
ایران

12000093985000796
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
433/000/000

86/250/00031/500***********

22000093985000800

برآورد تعمیرات 
اساسی)ریال(

برآورد تأمین قطعات 
برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(

4/601/000/000

6/659/000/000265/01713/169/400/000

32000093985000801
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
1/530/000/000

5/000/000/00027/9138/998/550/000

42000093985000802
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
910/000/000

4/356/000/000*********13/833/008/000

52000093985000803
برآورد تعمیرات 

اساسی)ریال(
برآورد تأمین قطعات 

برآورد تأمین قطعات داخلی)ریال(خارجی)یورو(
1/165/000/000

5/346/000/00054/9253/005/100/000

دریافت و تحویل  اسناد
از 1400/09/15 لغایت  1400/09/24تاریخ شروع و پایان دریافت اسناد

از 1400/09/25  لغایت 1400/10/08تاریخ شروع و پایان تحویل  استعالمهای ارزیابی کیفی

آدرس – اهواز – بلوار پاسداران – باالتر از میدان فرودگاه – شرکت ملی حفاری ایران - ساختمان پایگاه عملیاتی – طبقه اول – پارت  A - اداره قراردادها آدرس مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات
 شماره تلفن کارشناس پرونده  :  46326 061-341

مبلغ تضمین

انواع تضامین قابل قبول
 ضمانتنامه های مطابق آئین نامه تضمین معامالت دولتی به شماره 123402/ 50659  هـ تاریخ 1394/09/22و اصالحات بعدی آن .	
 اصل فیش واریز وجه نقد به حساب شماره4001114006376636 و شماره شبا IR 350100004001114006376636نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران 	

تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده شرکت ملی حفاری ایران 

90روز ) برای یک بار در سقف مدت اعتبار اولیه قابل تمدید باشد( 90مدت اعتبار پیشنهاد/ تضمین

کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت و تحویل اسناد مناقصه و بازگشایی پاکات پیشنهادی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ( به آدرس www.setadiran.ir انجام می شود .

1- براساس حداقل امتیاز )50( مربوط به معیارهای موجود در استعالم های ارزیابی که توسط متقاضیان شرکت در مناقصه تکمیل می شود ، انجام می گردد .- 1روش ارزیابی 

دستگاه مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران – منطقه اهواز به نشانی اهواز، میدان شهید بندر ، جنب سپاه پاسداران شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز

انتشار نوبت اول : 1400/09/14 نوبت دوم : 1400/09/15

شناسه آگهی : 1233783
ت اول(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای 

) نوب

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
منطقه اهواز

شرحعنوانردیف

استفاده از خدمات بخش خصوصی در سرویس های صنعتی و كنترل كیفیت مجاری عرضه منطقه اهوازموضوع مناقصه1

یكسال شمسیمدت اجرای قرارداد2

15/007/574/911 ریال برآورد پایه3

751/000/000 ریالمبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار4

یكی از تضامین قابل قبول آیین نامه تضمین معامالت دولتی مصوب 94/09/22 و به مبلغ اعالمی فوق ) در صورت واریز نقدی به شماره حساب جام دو طرفه نوع تضمین5
9200040180  با شناسه 40132 نزد بانك ملت ( می باشد )ارایه هرگونه چك قابل قبول نیست(

روز دوشنبه مورخ 1400/09/15 ساعت 8 صبح تاریخ انتشار در سامانه تداركات الكترونیكی دولت6

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/09/20مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد7

راس ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1400/09/29 در سالن جلسات ستاد منطقه اهوازتاریخ و محل جلسه توجیهی / بازدید8

تا ساعت 14:30 روز شنبه مورخ 1400/10/04     مهلت زمانی ارسال پیشنهاد در سامانه ستاد9

10
محل و نحوه دریافت و تسلیم پیشنهادات : دریافت اسناد 
مناقصه و فرم های ارزیابی و تسلیم پاكات الف )تضمین 
)اسنادومدارك  ب  پاكت  كار(  ارجاع  فرایند  در  شركت 

مناقصه( پاكت ج)پیشنهاد قیمت ( و پاكت ارزیابی

در مهلت مقرر با مراجعه به سایت www.setadiran.ir اسناد را دریافت و پس از بارگزاری كلیه پاكات تكمیل شده در سامانه تداركات الكترونیك دولت )ستاد( رسید 
آنرا به همراه اصل پاكت الف )تضمین شركت در فرایند ارجاع كار( بصورت الك و مهر و امضاء شده به دبیرخانه كمیسیون مناقصات شركت ملی پخش فرآورده های 
نفتی منطقه اهواز واقع در  اهواز، میدان شهید بندر – جنب سپاه پاسداران ، شركت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه اهواز تحویل نمایند . شركتهای حاضر 
در مناقصه باید كلیه اسناد و پاكات تكمیل شده را در مهلت مقرر در سامانه بارگذاری نمایند در غیر اینصورت و با ادعای تحویل اصل مستندات پاكت الف صرفاً 
به صورت فیزیكی به دبیرخانه كمیسیون مناقصات مورد پذیرش نبوده و به صالحدید مناقصه گذار از مناقصه كنار گذاشته میشود و حق هرگونه اعتراض در مراجع 
اداری و قضایی را از خود سلب می نماید .الزم است متقاضیان در صورت عدم عضویت قبلی در سایت مذكورثبت نام نموده و نسبت به دریافت گواهی امضای 

دیجیتال جهت شركت در مناقصه اقدام نمایند .

شرایط متقاضیان11

1- ارائه گواهی تعیین صالحیت فعالیت ) دارای اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی كه در آن مناقصه گر مجاز به  الف ( فعالیت در بخش خدمات 
عمومی  ب( حمل و نقل باشد 

تبصره : در صورتیكه محل صدور گواهینامه تعیین صالحیت فعالیت از استانی به غیر از استان محل فعالیت ) استان خوزستان ( باشد اخذ و ارائه تاییدیه گواهینامه 
موصوف از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی استان خوزستان توسط برنده مناقصه الزامی است.

2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ایمنی پیمانكاران ) دارای اعتبار ( از اداره كل تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 
توضیح اینكه تامین اعتبار گواهینامه های مورد اشاره در بندهای 1 و 2 در طول مدت فرآیند تشریفات برگزاری مناقصه و اجرای كار ، الزم و به عهده شركت كننده 

در مناقصه می باشد.
3- ارائه كپی از  1- كلیه صفحات اساسنامه شركت 2- آگهی تاسیس شركت و آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی 3- كد اقتصادی و شناسه ملی الزامی است.
4- كلیه متقاضیانی كه در شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اهواز در حال حاضر دارای 2 پیمان می باشند مجاز به شركت در این مناقصه نمی باشند.

5- كلیه صفحات فرم های پیش نویس قرارداد و شرح كارهای مناقصه باید به امضای تعهد آور ) فرد مجاز طبق اساسنامه ( برسد و در صورت تغییر امضای فرد 
مجاز می بایست گواهی امضاء ارائه گردد.

6- عدم ارائه مدارك فوق و یا عدم تحقق هر یك از شروط مندرج در این آگهی و سایر شرایط مندرج در اسناد مناقصه موجب رد صالحیت مناقصه گر خواهد شد.
7- عدم ممنوع المعامله بودن در سطح كلیه شركتها ) در صورت قرار داشتن در لیست شركتهای ممنونع المعامله ، سپرده شركت در مناقصه به نفع مناقصه گزار 

ضبط خواهد گردید (

از ساعت 10 صبح یكشنبه مورخ 1400/10/05 در سالن جلسات شركت به نشانی مناقصه گذارتاریخ و مكان گشایش پاكات الف،ب،ج12

سه ماه بعد از بازگشایی پاكات نرختاریخ اعتبار پیشنهادات13

3 مناقصه گرحداقل تعداد مناقصه گران جهت گشایش پاكات14

وفق اسناد مناقصه و گزیده شرایط اسناد )ضروری است متقاضی كلیه اسناد مناقصه و صورتجلسه توجیهی قبل از پیشنهاد نرخ را دریافت ، مطالعه و اطالعات و سایر شرایط و زمانبندی15
مدارك درخواستی را از طریق سامانه ستاد ارایه نماید(

• * تاكید میگردد پیشنهاد مناقصه گرانی كه در ارزیابی شكلی ، مستندات فوق )شرایط متقاضیان( را ارایه نمایند گشوده خواهد شد . ضمنا متن آگهی و اسناد بارگذاری شده در سایتهای http://monaghese.niopdc.ir و 	
http://iets.mporg.ir صرفا جهت اطالع و رویت بوده و ضروری است كلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از برداشت اسناد و سایر مراحل در بستر سامانهwww.setadiran.ir انجام گردد . بدیهی است بارگزاری )آپلود( و ارسال مدارك مورد نیاز 
و ارایه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها صرفاً پس از دریافت )دانلود( اسناد مناقصه از طریق درگاه سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و ضروری است مناقصه گران در صورت 
عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام را در سایت مذكور و دریافت گواهی دیجیتال الكترونیكی را جهت شركت در مناقصه محقق سازند .  اطالعات تماس سامانه تداركات الكترونیك دولت)ستاد( جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز 

تماس 41934-021 دفتر ثبت نام 8896737-021 و فاكس 88955953-021 می باشد.
*اطالعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استانها در سایت سامانه www.setadiran.ir بخش ثبت نام/پروفایل تامین كننده/مناقصه گر موجود است .

اختتامیه المپیاد کشوری 
مدیریت و اقتصاد

المپیــاد  و دومیــن  اولیــن  اختتامیــه  مراســم 
کشــوری اقتصــاد و مدیریــت بــا همکاری ســازمان 
مدیریت صنعتی و ســازمان پرورش استعدادهای 
درخشان، در مرکز همایش های سازمان مدیریت 

صنعتی برگزار شد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان مدیریــت 
صنعتی، در این مراســم ابوالفضل کیانی بختیاری 
مدیرعامــل ســازمان مدیریت صنعتــی ضمن تقدیر 
از اســاتید این المپیاد کشــوری طی سخنانی اظهار 
داشت: طی تفاهم نامه ای که میان سازمان مدیریت 
اســتعدادهای  پــرورش  ملــی   ســازمان  و  صنعتــی 
درخشــان منعقد شــده است، همکاری در برگزاری 
دوره هــا، برگزاری اردوهای علمی، هدایت شــغلی 
دانش آموزان، طراحی محتوای آموزشی و تقدیر از 

برگزیدگان مد نظر قرار گرفته است.
وی در خصوص حمایت های سازمان مدیریت 
 صنعتــی از برگزیــدگان المپیــاد گفــت: برگزیــدگان 

می توانند با مراجعه به محصوالت سازمان مدیریت 
صنعتی از میان چهارصد و سی عنوان آموزشی دوره 
دلخواه خود را انتخاب و به رایگان در آن ها شرکت 
نماینــد. افــرادی کــه دوره را به طور کامــل گذرانده 
باشــند، مــی تواننــد در دوره بعدی شــرکت کرده و 

مدرک دوره را اخذ نمایند.
کیانی بختیاری افزود: بخشی از این حمایت ها 
شــامل دوره هــای آموزشــی MBA شــامل مدیریت 
اجرایی و مدیریت کسب و کار و دوره های مشترک 
بــا فرانســه و آلمــان کــه در ایــران توســط هشــت 
عضــو هیــات علمــی فرانســوی و آلمانــی برگزار می 
شــوند؛ دوره هــای آموزشــی کارآفرینــی، خالقیــت، 
بهره وری، مدیریت استارت آپ ها، کسب و کارهای 
تعهدآفرین، دوره های علمی- صنعتی، کارآموزی و 
کارورزی در ســازمان مدیریت صنعتی و واحدهای 
تابعه تهران و استان ها، مدیریت استعداد و هدایت 
شــغلی، اهــداء کتاب های مدیریتی، دسترســی به 
کتابخانه سازمان مدیریت صنعتی با بیش از بیست 
و پنــج هــزار عنوان کتاب مدیریتی، شــرکت رایگان 
در همایش های متعدد سازمان مدیریت صنعتی، 
خانه مدیران آینده با رویکرد دانش افزایی و هدایت 
شغلی و ارائه راهکارهای حمایتی برای نخبگان و در 
نهایت جذب و استخدام نخبگان پس از طی شدن 
دوره کارشناسی هم به صورت نیمه وقت و هم به 
صورت تمام وقت که برای سازمان مدیریت صنعتی 
جنبه سرمایه گذاری دارد. با جذب المپیادی ها در 
سازمان ما مدیران آینده کشور را تربیت می کنیم.
مدیرعامل ســازمان مدیریت صنعتی در پایان 
با اشاره به رعایت اصل شایسته گزینی در سازمان 
پرورش اســتعدادهای درخشــان، خاطر نشان کرد: 
ســازمان مدیریــت صنعتــی با تمــام توانمندی ها و 
تمــام شــعب اســتانی خود آمادگــی دارد تا خدمات 
خود را به جامعه علمی و نخبگان کشــور بویژه در 
همکاری با سازمان پرورش استعدادهای درخشان 

ارائه دهد.
در ادامــه این مراســم ضمن تجلیــل و تقدیر از 
دانــش آمــوزان برگزیــده المپیــاد کشــوری مدیریــت 
طــال،  مدال هــای  بــه کســب  موفــق  کــه  اقتصــاد  و 
 نقــره و برنــز شــده اند، از زحمــات کمیتــه علمــی و 

دست اندرکاران اجرایی این المپیاد علمی تقدیر شد.
هدف اصلی  و محوری این المپیاد  استعدادیابی 
و هدایت و پرورش استعدادهای درخشان به سمت 
رشــته هــای مدیریت و اقتصاد بعنــوان مهمترین و 
پیچیده ترین نیازهای کشور در حال حاضر است.
 طــی برگــزاری 2 دوره ایــن المپیــاد در حــوزه 
مدیریــت و اقتصــاد 78 نفر از اســتعدادهای جوان 
کشــور پــس از ســه مرحلــه آزمــون، ارزشــیابی و 
انتخــاب، موفــق به کســب مدال هــای طال ، نقره و 

برنز شدند.

عراق و کویت مشتریان 
سیمان دشتستان

مدیرعامل صنایع سیمان دشتستان گفت: در یک ماه 
گذشــته ۷۰ هزار تن صادرات از شــرکت صورت گرفته که 

بیشتر به بازار عراق و کویت بوده است.
بــه گــزارش ســیمان خبر، ایــرج موســوی، مدیر عامل 
صنایع ســیمان دشتســتان در این خصوص اظهار داشــت:  
۹1 درصد از صادرات شرکت سیمان دشتستان در راستای 
بهینه سازی فروش و ایجاد ارزش افروده، بصورت محصول 
نهایی سیمان صورت می گیرد.وی ادامه داد: شرکت از ابتدای 
سال مالی جدید تنها ۹ درصد از محصول شرکت را بصورت 
کلینکر صادر کرده اســت در صورتی که پیش از این ســهم 
محصول در صادرات بسیار بیشتر بود که با این کار شرکت 
در راســتای تحقق سیاســت برگشــت سود حاصل از منابع 
داخلی به اقتصاد داخلی و استفاده شرکت از مزایای فروش 
محصول نهایی گام برداشته است.مدیر عامل صنایع سیمان 
دشتستان یادآور شد: از منظر تولید با ایجاد کارگروه های 
تخصصی در کارخانه و درگیر شدن مدیران میانی در تصمیم 
گیری هــای کالن موانــع تولیــد در شــرکت برداشــته شــد و 
امروز به تولیدی پایدار رسیده ایم.موسوی بیان داشت: در 
خصوص پیش بینی قطعی احتمالی گاز در فصل سرما برای 
تهیه سوخت جایگزین برنامه ریزی صورت گرفته و مازوت 
تهیــه شــده کــه در صورت محدودیــت گاز، تولید از این امر 
متاثر نشود.مدیرعامل صنایع سیمان دشتستان خاطرنشان 
کــرد: در یــک مــاه گذشــته  70 هزار تن صادرات از شــرکت 
صورت گرفته که بیشتر به بازار عراق و کویت بوده است.
موسوی اضافه کرد: در حوزه پرسنلی وضعیت بسیار خوبی 
در شرکت حاکم است و این مجموعه که 400 نفر نیرو دارد 
طی چهار ماه اخیر در راستای رسیدگی به مطالبات آن ها 
گام های خوبی برداشته است.وی گفت: بیش از 1۶5 پرونده 
پرسنلی که نیاز به رسیدگی داشت کار آن ها انجام شد و 
حقوق و مزایای آن ها بروز شــده و اکنون جشــن بهره وری 
را در کارخانــه داریــم و امــروز شــاهد رضایــت مندی خوبی 
از منظر پرســنل در شــرکت هســتیم. در این خصوص الزم 
است از مهندس سلیمیان مدیرعامل هلدینگ سیمان غدیر 
بابت نگاه ویژه به معیشت کارکنان و ارتقای سطح رفاهی 
آنان تشــکر کنم.موســوی ادامه داد: در این راســتا ســامانه 
ارتباط مستقیم با مدیرعامل برای پرسنل و همچنین مردم 
شهرستان برای بیان نقطه نظرات و انتقادات و پیشنهادات 

فراهم شده است.

شرکت فوالد مبارکه قصد دارد در یک اقدام 
چندمرحله ای تأمین کنندگان و پیمانکاران سراسر 
کشــور که امکان همکاری با این شــرکت را دارند 
از طریق خوداظهاری شناسایی و از توانمندی های 
آنان در مسیر توسعه خود استفاده کند. راهبردی 
کــه هــم بــه تقویت شــرکت فــوالد مبارکــه و هم 

شرکت های همکار منجر خواهد شد.
مزیت هــای فراوانــی را می تــوان بــرای ایــن 
راهبرد جدید شــرکت در نظر گرفت که به برخی 
از آن ها به صورت کوتاه اشاره می شود. مهم ترین 
حسن این اتفاق ایجاد فرصت برابر و عادالنه در 
سرتاسر کشور، برای تمامی پیمانکارانی است که 
قصــد همــکاری با فوالد مبارکــه را دارند. همکاری 
با فوالد مبارکه یک اتفاق دست نیافتنی که صرفا 
محــدود به برخی شــرکت ها باشــد نخواهد بود و 
همه فرصت عرضه توانمندی های خود را خواهند 

داشت.
مزیت بعدی که می توان به آن اشــاره کرد، 
افزایش کمی شرکت ها در مناقصه است که چند 
پیامــد مثبــت دارد: ایجاد رقابت، واقعی تر شــدن 
قیمت ها، افزایش سالمت مناقصه و شفاف بودن 

مسیر ازجمله این پیامدهای مثبت است.
نکته بعدی شناسایی پیمانکارانی که توانایی 

انجام کار دارند در سراسر کشور است که می توان 
در پروژه های مختلف از آن ها استفاده کرد.

بنگاه هــای کوچــک و بــزرگ توانمنــد در این 
فراینــد فرصــت پیدا می کنند تا با کســب حمایت 
فــوالد خون تازه ای در شــریان های اقتصادی خود 

تزریق و به فعالیت خود ادامه دهند. این مسئله 
اشــتغال زایی را نیز در پی خواهد داشــت که یکی 

دیگر از اهداف این طرح است.
بــاال رفتــن ســطح کیفــی کار شــرکت ها و 
پیمانکاران، دیگر مزیتی اســت که می توان به آن 

اشــاره کرد. با باال رفتن رقابت شــرکت ها برای به 
دســت آوردن پروژه ها ناگزیر به باال بردن ســطح 
خدمــات و توانمندی هــای خــود می شــوند و ایــن 
مســئله بــه افزایــش بیشــتر کیفیــت خدمــات در 

سراسر کشور کمک می کند.
شــرکت های دانش بنیان نیز با ورود به این 
مســیر و با حمایت فوالد مبارکه می توانند ضمن 
توانمند کردن خود، با تأمین نیازهای استراتژیک 
فوالد، گامی در راستای  خودکفایی صنعت فوالد 

و ایران بردارند.
در انتها،  مسئله آخری که می توان به اشاره 
کرد این است که این اتفاق ظرفیت آن را دارد به 
یک نمونه موفق که توسط شرکت های بزرگ نفتی، 
معدنی و فوالدی از آن الگوبرداری می شود تبدیل  
گردد و آینده روشنی پیش روی صنعت ایران قرار 

می دهد.
گفتنــی اســت: مرحلــه اول ایــن شناســایی 
درخصوص پیمانکاران و شــرکت های ارائه دهندۀ  
فعالیت هــای خدماتــی انجــام خواهــد شــد و ایــن 
شرکت ها باید معیارهایی نظیر نیروهای انسانی، 
ظرفیت هــای بازرگانــی و مالی و فنی متناســب با 
موضوع قرارداد را در سامانه SRM فوالد مبارکه در 

قالب خوداظهاری ثبت و تکمیل کنند.

بــه  کشــور   31 از  اپراتــور   36 افزایــش  بــا 
شــبکه های قابــل اســتفاده بــرای ســیمکارت های 
اعتبــاری در رومینگ بین الملل همــراه اول، دایره 

ارتباطات مشترکان تلفن همراه گسترده تر شد.
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات 
ســیار ایــران، براســاس توافقات جدیــد اپراتور اول 
تلفــن همــراه ایــران بــا اپراتورهــای خارجــی، تعداد 
شبکه های خارجی که مشترکان اعتباری می توانند 

با استفاده از سیمکارت خود از سرویس رومینگ 
بیــن الملــل اســتفاده کنند، به 13۹ اپراتــور در 85 
کشــور افزایش یافت.با پیوســتن این رنج جدید از 
اپراتورهای بین المللی به جدول کشــورهای طرف 
قرارداد همراه اول با امکان شــارژینگ آنالین برای 
سیمکارت های اعتباری، مشترکان اعتباری همراه 
اول مــی تواننــد از ســرویس رومینــگ بیــن الملــل 
در گســتره وســیع تــری از جهــان بهره مند شــوند.

مشــترکان دائمــی نیز بدون دغدغــه از هزینه های 
علــی الحســاب، مــی تواننــد بــا اســتفاده از امکان 
شارژینگ آنالین سامانه صورتحساب همراه اول، به 

راحتی از این شبکه ها بهره مند شوند.
گفتنی است، امکان استفاده از تلفن همراه 
برای ارسال یا دریافت صوت، دیتا و پیامک هنگام 
مســافرت بــه خــارج از محــدوده جغرافیایــی تحت 
پوشــش شــبکه اپراتور کشــور مبدا، با اســتفاده از 

شــبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس 
رومینگ بین الملل می گویند.مشترکان همراه اول 
می توانند قبل از سفرهای خارجی، با شماره گیری 
کد دستوری »ستاره 10 ستاره 2۹ مربع« از فعال 
 بودن سرویس رومینگ خود اطمینان حاصل کنند.

بــرای کســب اطالعــات  عالقــه منــدان می تواننــد 
 بیشــتر بــه صفحه رومینــگ همراه اول به نشــانی

  https://mci.ir/roaming  مراجعه کنند.

ظرفیت کارگاه پیمانکار الف استخراج 
سنگ آهن در سنگان با افزایش سه برابری 
بــه 4.5 میلیــون تن در ماه می رســد. این 
افزایش ظرفیت با ورود ماشین آالت جدید 

به مجتمع ایجاد شده است.
به گزارش روابط عمومی ایمیدرو، با 
ورود ماشین آالت جدید به مجتمع سنگان، 
روند تامین خوراک برای کارخانه های تولید 
کنســانتره و گندله ســازی در این مجتمع، 

سرعت می گیرد.
اقدام فوق در راستای افزایش میزان 
اســتخراج ســنگ آهــن و باطلــه بــرداری، 
تجهیــز کامــل ماشــین آالت قــرارداد بیــن 
شرکت توس مسیر با مجتمع سنگ آهن 
ســنگان و همچنیــن بــه منظــور تضمیــن 
تامیــن خــوراک کارخانه های کنســتانتره و 
گندلــه موجــود در منطقــه صــورت گرفتــه 
است. به همین سبب طی دو ماه گذشته 
5 دســتگاه بیــل مکانیکــی 85 تنــی وارد 

کارگاه شده و در ادامه 40 دستگاه کامیون 
تــراک معدنی نیز تا نیمه آذر وارد مجتمع 
می شود. در این میان طی روزهای گذشته 
یــک دســتگاه بیــل 85 تنــی از خرمشــهر 
بــه مقصــد ســنگان بارگیــری شــده و در 
ادامــه مابقی ماشــین آالت نیــز به مقصد 
 مجتمع ســنگ آهن ســنگان حمل خواهد 

شد.
بدین ترتیب ظرفیت استخراج کارگاه 
پیمانکار الف )توس مسیر(، از 1.5 میلیون 
به بیش از 4.5 میلیون تن در ماه افزایش 

می یابد.
در حال حاضر دو گروه پیمانکار الف 
و ب مشــغول اســتخراج و باطله بــرداری 
از معــادن ســنگ آهــن ســنگان هســتند. 
مجتمع سنگ آهن سنگان طبق استراتژی 
ایمیدرو، برنامه دستیابی به ظرفیت تولید 
17 میلیــون تن کنســانتره و 15.5 میلیون 

تن گندله را در دست اجرا دارد.

گام بلند فوالد مبارکه در راستای شفافیت، افزایش 
کیفیت و حمایت از بنگاه های داخلی

اضافه شدن 36 اپراتور جدید به شبکه رومینگ بین الملل همراه اول

افزایش سه برابری ظرفیت استخراج 
سنگ آهن در کارگاه الف سنگان
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آگهی تغییرات شرکت تیبا ترابر ارس
آگهـی تغییـرات شــرکـــت تــیـــبا تــرابـــر ارس بـا مسـئولیت محـدود بـه 
اسـتناد  بـه   10980068671 ملـی  شنـــاســــه  و   31957 ثبـت  شـماره 
صورتجلسـه مجمع عمومی عادی مورخه 1400،04،29 و برابر مجوز 
شـماره 26/33603 اداره کل راهـــداری و حـــمل و نــقـــل جـــاده ای 

اسـتان آذربایجـان شـرقی تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد؛
ترازنــــامه و حســـاب ســـود و زیـان سـال 1399 شـرکت بـه تصویـب 

شـرکاء  رسـید.
روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت نشـر آگهـی هـای شـرکت 

انتخـاب شـد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان شرقی// اداره 
ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری تبریز

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه پلـی بـه سـوی فردا شـرکت سـهامی خاص به شـماره ثبت 
481904 و شناسه ملی 14005364393 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی 
بطـور فـوق العـاده مـورخ1400/05/31 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : ترازنامـه و حسـاب 
سـود و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 98/12/29 تصویـب شـد. ترازنامـه و حسـاب سـود 
و زیـان سـال مالـی منتهـی بـه 99/12/30 تصویـب شـد. مهـدی جعفـرزاده اسـکوئی بـا 
کدملی 0921834764به عنوان بازرس اصلی و فهیمه ارجمند باکدملی 0452741416 

بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مـدت یکسـال مالی انتخاب شـدند. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1234987(

آگهـی تغییـرات شـرکت گـروه پلـی بـه سـوی فـردا شـرکت سـهامی خـاص 
اسـتناد  بـه   14005364393 ملـی  شناسـه  و   481904 ثبـت  شـماره  بـه 
صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 1400/05/26 
تصمیمـات ذیـل اتخـاذ شـد : روزنامـه کثیراالنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت 

درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن شـد.
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1234988(

و شناسـه  ثبـت 17072  بـه شـماره  اقتصـادی  تغییـرات موسسـه عصـر سـرآمدان  آگهـی 
ملـی 10100604196 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور فـوق العـاده مـورخ 
ارشـاد  و  فرهنـگ  وزارت  شـماره 1400202515مـورخ 1400/08/19  مجـوز  و   1400/08/10
اسالمی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : اعضای هیئت مدیره برای مدت نا محدود بشرح ذیل 
انتخاب شدند: خانم زینب یزدانی نظام آباد با شماره ملی 0067486584 به سمت مدیر 
عامـل و عضـو هیئـت مدیـره خانـم صدیقـه فرشـی جاللـی بـا شـماره ملـی 1378807782 به 
سـمت عضو هیئت مدیره آقای علی پاکزاد با شـماره ملی 0071379444 به سـمت رئیس 
هیئـت مدیـره خانـم فاطمـه یزدانـی نظـام آباد با شـماره ملی 0067237665 به سـمت عضو 
هیئـت مدیـره آقـای محمـد یزدانـی نظـام آبـاد بـا شـماره ملـی 0070932621 بـه سـمت نایب 
رئیس هیئت مدیره کلیه اسـناد و اوراق بهادار و تعهدآور موسسـه از قبیل چک ، سـفته ، 
بـرات ، قراردادهـا و عقـود بـا امضـای مدیـر عامـل ) عضـو ثابـت(و بـه همـراه یکـی از دو امضـا 
اعـم از رئیـس هیـات مدیـره آقـای علـی پاکـزاد و یـا نائـب رئیـس هیـات مدیـره آقـای محمـد 
یزدانی نظام آباد همراه با مهر موسسه و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل ) عضو 
ثابـت(و بـه همـراه یکـی از دو امضـا اعـم از رئیـس هیـات مدیـره آقـای علـی پاکـزاد و یـا نائـب 
رئیس هیات مدیره آقای محمد یزدانی نظام آباد همراه با مهر موسسـه معتبر می باشـد. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)1235004(

آگهی فقدان سند مالکیت
خانـم صدیقـه آقامیـری علـی آبـادی ضمـن تسـلیم دو بـرگ استشـهادیه تصدیق شـده اعالم نموده اسـت که 
سـند مالکیت ششـدانگ  یک دسـتگاه آپارتمان مسـکونی به مسـاحت 138/62 مترمربع قطعه 2 تفکیکی 
به شـماره 5899 فرعی از 9 اصلی مفروز از پالک 3201 فرعی از اصلی مذکور واقع در اراضی مردآباد جزء 
حـوزه ثبتـی شهرسـتان کـرج کـه برابـر سـند قطعـی شـماره 40 مـورخ 1387/10/10 دفترخانـه 35 شـهریار در 
مالکیـت ابراهیـم رحیمـی قـرار گرفـت و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 916733 صـادر گردیـد سـپس برابـر 
سـند قطعی شـماره 843 مورخ 1388/9/29 دفترخانه 35 شـهریار در مالکیت متقاضی قرار گرفته اسـت 
و سـند مالکیـت بـه شـماره چاپـی 607417 بـه شـماره دفتـر امـالک الکترونیکـی 139520331057006439 
صـادر شـده اسـت و بموجـب سـند رهنـی شـماره 15803 مـورخ 1391/7/29 دفترخانـه 19 مالیـر در رهـن 
بانـک کشـاورزی قـرار گرفـت. بعلـت سـهل انـگاری مفقـود  گردیـده اسـت لـذا تقاضـای صـدور سـند مالکیـت 
المثنـی نمـوده اسـت . لـذا مراتـب بـه اسـتناد تبصـره یـک اصالحـی به مـاده 120 آئین نامه قانـون ثبت در یک 
نوبـت آگهـی میشـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی وجـود سـند مالکیـت نـزد خـود و یـا انجـام معاملـه نسـبت بـه 
ملـک مذکـور باشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را ضمـن ارائـه اصـل سـند 
مالکیـت بـه ایـن اداره تسـلیم تـا وفـق مقـررات عمـل گـردد بدیهـی اسـت چنانچه ظرف مدت مقـرر اعتراضی 
واصل نشود و یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نگردد سند مالکیت المثنی طبق مقررات به متقاضی 

تسـلیم خواهد شـد. 
 رونوشبت به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام )ره( م الف- 775 اداره ثبت اسناد و امالک 
ناحیه دو کرج 

آگهی اخطار ماده 101 آیین نامه اجرا

بدیـن وسـیله بـه شـرکت طلـوع اقتصـاد مازنـد سـاکن تهـران خ شـریعتی خ ظفـر کوچه 

همایـون پ16 ط 5 واحـد 17 کـه امـر ابـالغ طبـق گواهـی اداره سـوم از طریـق نشـرآگهی 

بـوده ابـالغ میگـردد کـه در خصـوص پرونـده اجرایـی کالسـه 9703266 لـه بانـک رفـاه 

و علیـه آن شـرکت ملـک مـورد رهـن سـند رهنـی 90789 توسـط کارشـناس رسـمی 

دادگسـتری پـالک 9/6351 بـه مبلـغ 2/730/000/000 ریـال ارزیابـی گردیـد چنانچـه 

بـه ارزیابـی مذکـور معترضیـد ضمـن تودیـع مبلـغ 30/000/000 ریـال دسـتمزد تجدیـد 

کارشناسـی ظرف 5 روز از تاریخ ابالغ این اخطار با واریز دسـتمزد تجدید کارشناسـی 

اعـالم در  ایـن شـعبه  بـه  کارشناسـان  کانـون  بـه شـماره حسـاب 0125002500000 

غیراینصـورت قیمـت تعییـن شـده قطعـی و بـه اعتـراض خـارج از موعـد مقـرر و یا فاقد 

فیـش دسـتمزد تجدیـد کارشناسـی ترتیـب اثـر داده نخواهـد شـد.

 م الف – 778  واحد اجرای اسناد رسمی کرج 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 140060331057000899 هیات اول / دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کـرج  ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی طلعـت غالمـی فرزنـد بنیـاد 
علـی بـه شـماره شناسـنامه: 1041 صـادره از: خدابنـده در یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای احداثـی 
بـه مسـاحت 119/70 مترمربـع پـالک 212  فرعـی از 7 اصلـی واقـع در محمـد شـهر جفعـر 
آبـاد خیابـان المهـدی کوچـه منتظـر یـک پـالک 52 خریـداری از مالـک رسـمی عبدالعلـی 
پیرمحمـدی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بمنظـور اطـالع عمـوم مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 
15 روز آگهـی میشـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهد شـد.
م الف : 784 انتشار نوبت اول: 1400/09/14  انتشار نوبت دوم: 1400/09/30

 اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139960331057001926 هیات اول/ دوم موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملـک کـرج ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی محمـد عبـادی خلـف  فرزنـد: 
هیبـت الـه بـه شـماره شناسـنامه: 371  صـادره از: در ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن بـا بنـای 
احداثـی بـه مسـاحت 175/60  مترمربـع  پـالک 952  فرعـی از 361 اصلـی واقـع در ولدآبـاد 
بـزرگ خ امیرکبیـر خ سـی ام خ مجاهدیـن اسـالم پ 36 محلـه چمـن خریـداری از مالـک 
رسـمی سـهمی مهـدی شـفیعی زاده گـرده کوهـی محـرز گردیـده اسـت. لـذا بمنظـور اطـالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشـود در صورتی که اشـخاص نسـبت 
به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند میتوانند از تاریخ انتشـار اولین 
آگهی بمدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض ، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد 
بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتراض طبق مقررات سـند 

مالکیـت صـادر خواهد شـد.
م الف : 584 انتشار نوبت اول: 1400/09/14  انتشار نوبت دوم: 1400/09/30 

اداره ثبت اسناد و امالک ناحیه دو کرج 

»گواهی حصر وراثت«
تاریخ رسیدگی: 1400/08/30 شماره پرونده: 140041920000668371

خواهان: صدیقه رضائی منصور آباد به آدرس: باشت – اسالم آباد – کوچه شهید قاسمی
خوانـده: »شـورای حـل اختـالف شهرسـتان باشـت« - خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت - مرجـع رسـیدگی 

کننـده: شـورای حـل اختـالف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت
خانـم صدیقـه رضائـی منصورآبـاد بـه شـماره شناسـنامه 1032 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و 
فتوکپـی شناسـنامه ورثـه درخواسـتی بـه شـماره 140041920000668371 تقدیـم ایـن شـورا نمـوده چنیـن 
اشعار داشته که شادروان سید حسین محمودی بیدک به شماره شناسنامه 412 در تاریخ 1400/04/06 
در اقامتـگاه دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام صدیقـه 
رضائی منصور آباد به شماره شناسنامه 1032 و شش فرزند ذکور بنامهای 1- سیدحامد محمودی بیدک 
به شـماره شناسـنامه 8-006509-687، 2-سـید حافظ محمودی بیدک به شـماره شناسـنامه 004816-9-

687، 3- سـید محمـد حسـین محمـودی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 746، 4- سـید قاسـم محمـودی 
بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 8- 005405- 426، 5- سـید محمـد محمـودی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 
10، 6- سـید سـعید محمـودی بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 64 و سـه فرزنـد انـاث بنامهـای 1- سـیده آرزو 
محمودی بیدک به شماره شناسنامه 5- 005337 – 687، 2- زهرا محمودی بیدک به شماره شناسنامه 
745، 3- سیده لیال محمودی بیدک به شماره شناسنامه 4- 19095 – 426 و جزء افراد فوق الذکر ورثه 
دیگـری نـدارد و الغیـر./ اینـک پـس از انجـام تشـریفات قانونـی و انتشـار یـک نوبت آگهی اعالم تا چنانچه 
شـخص یـا اشـخاص نسـبت بـه آن اعتـراض یـا وصیـت نامـه ای دارنـد اعـالم نمـوده در غیـر ایـن صـورت 
گواهی انحصار وراثت با وصف فوق صادر می گردد./  اعتبار قانونی این گواهینامه از حیث مبلغ بیش 

از پانصـد میلیـون ریال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام)برای سال مالی منتهی به1400/06/31(-نوبت دوم
شرکت پارس سرام)سهامی عام( به شماره ثبت12460 شناسه ملی10100482000

 الف(زمان و محل برگزاری مجمع: به اطالع کلیه سهامداران محترم میرساند مجمع عمومی عادی صاحبان سهام –نوبت اول در روز دو شنبه مورخ 1400/09/08تشکیل ،اما به دلیل به حدنصاب نرسیدن سهامداران 
حاضـر در جلسـه، رسـمیت نیافت.بنابرایـن بـا عنایـت بـه موضـوع فـوق، از کلیـه سـهامداران ،وکیـل یـا قائـم مقـام قانونـی صاحـب سـهم و همچنیـن نماینـده یـا نمایندگان اشـخاص حقوقـی دعوت میگردد تا در جلسـه مجمع 
عمومـی عـادی سـالیانه صاحبـان سـهام –نوبـت دوم ایـن شـرکت کـه درسـاعت10صبح روز سـه شـنبه مـورخ1400/09/30در تهـران ،خیابـان شـیخ بهایـی جنوبی،شـهرک والفجر،انتهـای خیابـان ایرانشناسـی، میـدان شـهدای 

دانشـجو،خیابان نهم،پالک6-مرکز همایش های سـازمان مدیریت صنعتی،سـالن همایش پویش برگزار خواهد گردید،حضور بهم رسـانند.
 ب(دستورجلسه:

1( قرائت و اسـتماع گزارش فعالیت هیأت مدیره و حسـابرس مسـتقل و بازرس قانونی در خصوص عملکرد منتهی به 1400/06/31  ، 2( بررسـی و اتخاذ تصمیم درخصوص تصویب صورت سـود وزیان و صورت وضعیت 
مالـی بـرای سـال مالـی منتهـی بـه 06/31/ 1400 ، 3( انتخـاب حسـابرس مسـتقل وبـازرس قانونـی شـرکت در خصـوص عملکـرد سـال مالـی منتهـی بـه 1401/06/31 ، 4( انتخـاب روزنامـه کثیـر االنتشـار جهـت درج آگهـی هـای 
شـرکت ، 5( بررسـی و اتخاذ تصمیم نسـبت به معامالت مشـمول ماده129اصالحیه قانون تجارت ، 6( تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره ، 7( تعیین اعضای هیأت مدیره ، 8( سـایر موارد که در صالحیت 

مجمـع عمومی عادی باشـد.
ج(نحوه دریافت کارت ورود به جلسه:باعنایت به شیوع بیماری کرونا و در راستای اجرای ابالغیه شماره104/31مورخ1398/12/20 ستاد مبارزه با بیماری کرونا و ابالغیه شماره 440/050/ب/98مورخ 1398/12/26سازمان 
بـورس اوراق بهـادار مبنـی بـر اسـتفاده از  سیسـتم هـای ارتباطـی بـرای سـهامداران محتـرم و لـزوم عـدم تجمـع غیـر ضـروری در شـرایط حسـاس کنونـی ناشـی از ویـروس کرونـا و بـا رعایـت مفـاد ماده84قانـون تجـارت برگـزار 
خواهد شد.بنابراین به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی ستادمورد نظر و حفظ سالمتی خود ،مجمع مذکور را به صورت آنالین از طریق پیوند به شرح ذیل مالحظه فرمایید.از تمامی سهامداران محترم که به دلیل 
شـرایط فعلی با امکانات و ظرفیت های مجازی در مجمع مشـارکت می نمایند نهایت تشـکر را داریم. الزم به ذکر اسـت آندسـته از سـهامداران که به صورت حضوری قصد حضور در مجمع را دارند می بایسـت با رعایت 
پروتکل های بهداشتی در مجمع حضور یابند و همچنین  جهت مراجعه حضوری و اخذ کارت ورود به جلسه یک روز قبل از شروع جلسه در محل قانونی شرکت یا یک ساعت قبل از برگزاری مجمع در محل ذکر شده 

در آگهی  با ارائه کارت شناسایی معتبر و مستندات موید نمایندگی و وکالت الزامی می باشد.ضمناً طرح سواالت سهامداران محترم از طریق درگاه اعالمی امکانپذیر می باشد.  
  https://majma.stream1.ir/parsceram

دعوت کننده: هیأت مدیره شرکت پارس سرام )سهامی عام(                  

 زمینه صادرات زعفران
 و انگور خراسان شمالی
به بنگالدش فراهم شد

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
خراســان شــمالی از فراهم شــدن زمینه همکاری برای 
صــادرات انگــور و زعفــران اســتان بــه کشــور بنگالدش 

پس از رایزنی های الزم خبر داد.
ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  پورآبــادی  ســعید 
اظهــار کــرد: شــامگاه جمعــه در دیــدار با ا.ف.م گوســال 
اعظم ســارکار، ســفیر جمهــوری بنــگالدش در ایران، در 
حاشــیه نمایشــگاه بین المللــی تخصصی خرمــا و صنایع 
وابســته در بوشــهر به ظرفیت ها و پتانسیل های بالقوه 
خراسان شمالی در بخش های مختلف صنعت، معدن، 

کشاورزی و گردشگری اشاره شد.
او بــا بیــان اینکــه ایــن دیدار در راســتای گســترش 
تعامــالت و مــراودات تجاری دو ســویه صادرات، واردات 
افــزود:  شــد،  انجــام  مشــترک  ســرمایه گذاری های  و 
ظرفیت هــای کشــاورزی خراســان شــمالی در ایــن دیدار 
نیــز خواســتار  بنــگالدش  بــه خوبــی تشــریح و ســفیر 
به ویــژه  حوزه هــا  تمامــی  در  مشــترک  ســرمایه گذاری 
صــادرات محصوالت زعفران و انگور و ســایر محصوالت 

باغی شد.
رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشــاورزی 
خراسان شمالی افزود: در این دیدار از سفیر بنگالدش 
و هیــات همــراه دعــوت شــد تــا از نزدیک بــا محصوالت 
کشاورزی، پتانسیل ها و توانمندی های خراسان شمالی 
بازدید کنند که مقرر شــد این هیات بهمن وارد اســتان 

شوند.
زعفــران در هشــت شهرســتان خراســان شــمالی 
فــاروج رتبــه اول را دارد و  کشــت و کار می شــود کــه 
کــم،  آبــی  نیــاز  ســازگاری،  اقلیمــی،  مناســب  اوضــاع 
عملکــرد و درآمــد اقتصادی مناســب، ارتقای دانش فنی 
زعفــران کاران و ســهولت نگهــداری آن از عوامــل مهــم 
توسعه این محصول صادراتی در استان است و ساالنه 

بیش از ۲۰ تن زعفران در این استان تولید می شود.

خبـــــــــــــــــر مدیرعامل شرکت گاز استان 
اصفهان: گاز نقش راهبردی 

در اقتصاد استان دارد
مدیرعامــل شــرکت گاز تاکیــد کــرد کــه بــا وجــود 
صنایع عمده و جزء، نیروگاه ها و جمعیت کالن استان 
اصفهــان، تامیــن گاز طبیعــی بــرای واحدهــای صنعتــی 
و بهبــود ســالمت محیــط زیســت ایــن اســتان نقــش 

تعیین  کننده و راهبردی دارد.
اســتان  گاز  شــرکت  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
اصفهــان، ســیدمصطفی علــوی گازرســانی بــه صنایع را 
یکی ازاقدامات مهم ســال جاری این شــرکت دانســت و 
گفت: با توســعه گازرســانی به صنایع امیدواریم اوضاع 
تولید برای کارخانه ها و گلخانه های سطح استان بیشتر 
فراهــم شــود.  او اظهــار کــرد: از ابتــدای شــروع مصوبــه  
شــورای اقتصاد )آبان ســال 95( تا پایان ســال گذشــته، 
تعداد 1۲96 واحد صنعتی در ســطح اســتان گازرســانی 
شــده و 53۰ واحــد صنعتــی نیــز در برنامه امســال قرار 

گرفته است و برای سایر واحدها هم ادامه دارد.
کــرد:  تصریــح  اصفهــان  اســتان  گاز  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا گازرســانی بــه واحدهــای صنعتــی طــی ســال جــاری، 
امیدواریــم گاز طبیعــی جایگزیــن بیــش از 45 میلیــون 
لیتر ســوخت )فســیلی/مایع( شــود. علــوی صرفه جویی و 
مصــرف بهینــه گاز را راهــی بــرای پایداری و تــاب آوری گاز 
بیــان کــرد: مجموعه اقدام ها و ســطح خدمات گازرســانی 
کــه مشــاهده میشــود؛ بیانگــر تعهــد، توانمنــدی و تالش 

مجموعه کارکنانی است که دلسوزانه فعالیت میکنند.
او  بــا بیــان اینکه اکنــون بالغ بر یک میلیون و96۰ 
گاز طبیعــی  از  اســتان  ایــن  در ســطح  هــزار مشــترک 
بهره مند هســتند، گفت: گازرســانی به 11۲ شهرستان و 
1۰6۰ روستای استان با نصب بیش از یک میلیون و 11۰ 
هزار انشــعاب انجام شــده است. مدیرعامل شرکت گاز 
اســتان اصفهــان افزود: این شــرکت با تکیه بــر کارکنان 
متعهد و تأمین کنندگان توانمند خویش، در زمینه ارائه 
خدمــات مســتمر و ایمــن توزیــع گاز طبیعــی از طریــق 
برنامه ریــزی، طراحــی، اجــرا،  بهره بــرداری و نگهــداری 
شــبکه ها و تأسیســات گازرســانی، برای رفع نیاز و رفاه 
مشــترکان خانگــی، صنعتی و عمومی در ســطح اســتان 

با رعایت استانداردها و ضوابط فنی فعالیت می کند. 

مدیرعامــل بنیــاد برکــت ســتاد اجرایــی 
فرمان امام از اجرای 60 پروژه عمرانی و 500 
طــرح اشــتغال در شهرســتان کارون تــا پایان 

سال خبر داد.
بــه  ســفر  حاشــیه  در  ترکمانــه  محمــد 
اســتان خوزســتان و بازدیــد از مناطــق محروم 
ایــن اســتان بــا بیــان ایــن مطلــب افــزود: بــا 
توجــه بــه کمبــود و محدودیــت زیرســاخت ها 
و  عمرانــی  پــروژه   6۰ کارون،  در شهرســتان 
آبرســانی،  توســعه  حوزه هــای  در  زیربنایــی 
ســاخت و تکمیــل مراکز بهداشــتی و درمانی، 
احــداث و توســعه مــدارس و ســاخت مراکــز 
و  شهرســتان  ایــن  در  مذهبــی  و  فرهنگــی 

روستاهای توابع آن اجرا می شود.
او از راه انــدازی ایــن پروژه هــای عمرانــی 
تــا پایــان ســال خبــر داد و گفت: بنیــاد برکت 
۲۰۰ میلیــارد ریــال برای این منظور اختصاص 

داده است.
کــرد:  تاکیــد  برکــت  بنیــاد  مدیرعامــل 
آبادانــی  و  پیشــرفت  دفتــر  راه انــدازی  بــا 
بــر  ویــژه ای  تمرکــز  کارون،  در  برکــت  بنیــاد 
و  کم برخــوردار  مناطــق  از  محرومیت زدایــی 

روستایی این شهرستان شده است.   
مشــکل  وجــود  بــر  تاکیــد  بــا  ترکمانــه 
ناپایــدار در شهرســتان  معیشــت و اشــتغال 
 45۰ امســال  پایــان  تــا  کــرد:  اظهــار  کارون 
 3۰ در  اجتماع محــور  اشــتغال زایی   طــرح 
باعــث  کــه  می شــود  اجــرا  کارون  روســتای 
 ایجــاد فرصت های کســب وکار برای 15۰۰ نفر 

خواهد شد. 
به گفته او، این بنیاد همچنین راه اندازی 
5۰ طرح اشــتغال را در حوزه کســب وکارهای 

خانوادگی در شهرستان کارون در دستور کار 
دارد.

مدیرعامــل بنیــاد برکت بــا توجه به ارائه 
بــزرگ  و  متوســط  طرح هــای  بــه  تســهیالت 
صنعتــی در منطقــه کارون خاطرنشــان کــرد: 
5۰۰ میلیــارد ریــال تســهیالت بــه طرح هــای 
بنگاه محــور بــرای فعال ســازی کســب و کارها 

پرداخت می شود.
ترکمانه ادامه داد: مشــاغل ایجاد شــده 
در منطقــه کارون بــا توجــه بــه اســتعدادها و 
قابلیت هــای منطقــه ای، در حوزه های پرورش 

آبزیــان،  بســته بندی  و  عمــل آوری  ماهــی، 
کشــت گیاهــان دارویــی، بســته بندی خرمــا و 
محصوالت مربوط به پرورش گاومیش است.
طرح هــای  بررســی  از  ادامــه  در  او 
آبزی پروری در منطقه آزادگان کارون خبر داد 
و گفت: ظرفیت مناسبی برای آبزی پروری در 
ایــن منطقــه وجــود دارد و بنیــاد برکــت بــرای 
ورود و اعطــای تســهیالت در ایــن زمینه اعالم 

آمادگی می کند.
الزم بــه ذکــر اســت، شهرســتان کارون 
در جنــوب شــرقی اهــواز واقــع شــده و کــوت 

جمعیــت  اســت.  شــهر  ایــن  مرکــز  عبــدهللا 
شهرستان کارون تا 185 هزار نفر تخمین زده 

می شود.
گفتنی اســت، بنیاد برکت ســتاد اجرایی 
فرمــان امام تــا به امروز ۲8 هزار و 591 طرح 
را در حوزه های توانمندســازی اقتصادی، امور 
زیربنایی، فرهنگی، ســالمت و ســایر خدمات 
با حجم سرمایه گذاری ۲6 هزار و 54 میلیارد 
ریــال در مناطــق محــروم و روســتایی اســتان 
خوزســتان به بهره برداری رسانده یا در دست 

اجرا دارد.

بســیج ســازندگی  رئیــس ســازمان  در ســفر 
کشــور به آذربایجان شــرقی و بازدید او از صندوق 
ریــال  میلیــارد   ۱۲ بنــاب،  محدثــه  قرض الحســنه 
اعتبــار در قالــب وام هــای 500 میلیــون ریالــی کــم 
بهــره به منظــور اشــتغال زایی  روســتایی به اعضای 

صندوق تخصیص یافت.
صندوق هــای  اينکــه  بیــان  بــا  زهرایــی  محمــد 
قرض الحسنه همواره پشتیبان کارآفرینان تا رسیدن 
گفــت: صندوق هــای  هســتند،  پایــدار  اشــتغال  بــه 

قرض الحســنه »تسهیل گر« بین نهادهای حمایتی و 
مردم هســتند که اســاس تأســیس آن ها  برداشــتن 

باری از دوش کارآفرینان است.
او بــا بیــان اینکــه »کیفی ســازی« صندوق های 
از  یکــی  افــزود:  دارد،  قــرار  قرض الحســنه مدنظــر 
عوامل مهم کیفی سازی صندوق ها، مشارکت باالی 
افــراد در آن اســت و در ایــن خصــوص بعضــی از 
روســتاها از جمله روســتای قره چپــق ظرفیت قابل 
توجهــی را در مشــارکت صنــدوق دارا بودنــد و ایــن 

خود یک نقطه قوت به شمار می رود.
مسئول سازمان بسیج سازندگی کشور گفت: 
هــر صنــدوق تــا حــد امکان یک رشــته شــغلی و یک 
محصــول را مــد نظــر قــرار دهد تــا از پراکنــده کاری 
پرهیــز شــود و اثــر فعالیــت خــود را به صــورت موثر 

شاهد باشند.
گفتنــی اســت، ایــن صندوق هــا از اوایل ســال 
9۷ به عنوان تســهیل گر صندوق های قرض الحسنه 
شهرســتان بنــاب شــروع بــه کار کــرده و تاکنــون، 

تعداد 48 صندوق تشــکیل یافته اســت که 16 مورد 
از آن، صندوق هایی با سرگروهی آقایان و 3۲ مورد 

آن با سرگروهی بانوان بوده است.
همچنین تعداد اعضایی که از ســال 9۷ تا به 
امروز عضو صندوق های قرض الحسنه اشتغال زایی  
و مــردم یــاری بنــاب شــده انــد، 361۲ نفــر و تعــداد 
ســرگروهها ۲6۲ نفر بوده اســت که در کل به طور 

میانگین هر صندوق 3۰ نفر عضو دارد.
بنابــر آمــار ارائــه شــده، تــا بــه امروز بواســطه 

صندوق هــای مذکــور، بــه ۷55 نفــر  بــه مبلــغ 51 
میلیــارد ریــال  وام اعطا شــده اســت، ایــن در حالی 
است که این صندوق ها برای 1۲۰۰ نفر اشتغال زایی  

ایجاد کرده اند.
 همچنیــن عرصه هایــی کــه مشــمول اعطــای 
این وام ها بوده اند، عبارتند از رشــته پزی، گلدوزی، 
پخــت نــان روغنــی، تهیــه عرقیــات گیاهــی خانگی، 
قالیبافی و برخی دیگر از کارگاه های خرد و زودبازده 
و اکنون هم نظر بر این است تا دو شرکت تعاونی 

در بناب تشــکیل یابد که یکی از آن ها در روســتای 
قــره چپــق با عنوان شــرکت مشــاغل خانگی احداث 
خواهــد شــد. بازديــد از طرح های اقتصــاد مقاومتی 
بســیج شهرســتان بناب، به منظور بررســی موانع و 
مشــکالت کارآفرینــان و صندوق های قرض الحســنه 
اشــتغال، بــا حضــور محمد زهرایی، رئیس ســازمان 
اســکندری،  ســرهنگ  کشــور،  ســازندگی  بســیج 
مســئوالن  و  اســتان  ســازندگی  بســیج  مســئول 

شهرستان برگزار شد.

هرمــزگان  دریانــوردی  و  بنــادر  کل  مدیــر 
اعــالم کــرد کــه از ابتدای ســال جاری تــا پایان آبان 
۴ میلیــون و ۹۳5 هــزار تــن انــواع کاال از طریــق 
پایانه هــای ریلــی بنــدر شــهید رجایــی بــه سراســر 

کشور حمل شده است.
بــه گــزارش ایرنــا، علیرضــا محمــدی کرجی ران 
دیــروز بــا تاکیــد بر نقــش مهم حمل ونقــل ریلی در 
توســعه اقتصــادی و راهبردهــای ســازمان بنــادر و 
دریانــوردی در راســتای توســعه فعالیت هــای ریــل- 
بندر اظهار کرد: در هشت ماهه امسال، 4 میلیون 
و 935 هزارو 953 تن انواع کاال از طریق 88 هزار 
و ۲98واگن به اقصی نقاط کشــور ارســال شــده که 
در مقایســه بــا مدت مشــابه ســال قبــل، 49 درصد 

افزایش را نشان می دهد.

او بــا توجــه بــه ضــرورت ســرعت بخشــی در 
ارسال مایحتاج عمومی هموطنان بیان کرد: در این 
مــدت ۲9۲ هــزار و 51۲ تــن انواع کاالی اساســی از 
طریــق شــبکه ریلــی از مبــدا بنــدر شــهید رجایی به 

سراسر کشور حمل شده است.
مدیر منطقه ویژه اقتصادی بندر شهید رجایی 
را شــامل گنــدم، روغــن  عمــده کاالهــای اساســی 
خوراکــی، جــو و ذرت اعالم کــرد و گفت: این میزان 
کاال بــه وســیله 4 هــزار و ۲۷۰ واگن به اســتان های 

مقصد حمل شده است.
ســهم  اینکــه  بیــان  بــا  کرجــی ران  محمــدی 
بخــش  در  شــده  جابجــا  تجــاری  محموله هــای 
فعالیت هــای حمل ونقــل ریلــی از طریــق ایــن بنــدر 
49 درصد افزایش یافته اســت، افزود: بندر شــهید 

بــه دلیــل واقــع شــدن در کریــدور شــمال  رجایــی 
-جنوب یکی از نقاط محوری و مسیری مطمئن برای 
ترانزیــت کاال از طریــق نــاوگان ریلــی به کشــورهای 

همسایه قلمداد می شود.
به گفته او در بازه زمانی 8 ماهه سال جاری،۲ 
میلیون و 5۷6 هزار و 558 تن انواع کاالی اساسی 
در بندر شــهید رجایی تخلیه و بارگیری شــده که از 
این میزان، ۲9۲ هزار و 51۲ تن آن از طریق شبکه 
ریلی این بندر به سراسر کشور حمل شده است.

بنــدر شــهید رجایی به عنــوان یکی از مهم ترین 
کانــون تجــارت دریایــی از 63کیلومتــر شــبکه ریلــی  
برخــوردار اســت و خطــوط مختلــف ریلــی ایــن بندر 
بــه 1۲ محوطــه اختصاصی بخــش غیردولتی منتهی 

می شود.

جابه جایی ۴ میلیون و ۹۳۵ هزارتن کاال از طریق شبکه ریلی بندر شهید رجایی در 8 ماه 

تخصیص ۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای اشتغال زایی روستایی در شهرستان بناب

60پروژه عمرانی و 500 طرح اشتغال بنیاد برکت 
تا پایان سال اجرا می شود
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به مرحله »دنیا همه هیچ« 
نزدیک می شوید

راضیه حسینی

نــرخ تورم ترکیه از ســطح بســیار مهــم ۲۰ درصدی 
نیز فراتر رفت.

نباشــید.  نگــران  اصــاً 
مــا حاضریــم دوره هــای 
پیشــرفته  و  مقدماتــی 
و  »تورم شناســی« 
پوســت کلفت  »چگونــه 
برای تــان  را  شــویم« 

برگزار کنیم.
مرحلــه ای  در  االن 
هســتید که همــه قیمت ها نگران کننده اســت. همه ش 
با خودتان می گویید:»یعنی چی می شه؟... اصاً امکان 

نداره... احتماً این جوری نمی مونه... شوخیه مگه؟« 
بیســت  مهــم  بســیار  ایــن ســطح  از  کمــی  وقتــی 
درصدی، باالتر بروید، متوجه می شوید که اوضاع خیلی 
هــم جــدی اســت و همــه چیــز امــکان دارد. ایــن مرحلــه 
هنــوز کمــی درد دارد. همــه عصب ها کشــته نشــده و با 
هــر گرانــی، یــک جای آدم به درد می آید و ممکن اســت 

حتی الفاظ رکیکی هم بر زبان آورده شود. 
اما اگر به ســامت از این مرحله عبور کنید، دیگر همه 
عصب ها کشته شده و شما فراتر از یک جهان معمولی 
و گرانی هایــش را خواهیــد دیــد. بــه درجــات عرفانــی و 
ملکوتــی خاصــی می رســید که دیگــر هرچقــدر قیمت ها 

باال بروند به دکمه آستین پیراهنت تان هم نیست. 
در واقــع وقتــی متوجه می شــوید که اگر صد ســال 
هــم پس انــداز کنید نمی توانید به خرید ماشــین و خانه 
برســید، ســبک بالی خاصــی نصیب تان می شــود. ســعی 
می کنید بیشــتر برای آخرت تان توشــه جمع کنید و دنیا 

را برای پول دارها بگذارید. 
 االن مــا در مراحــل خیلــی باالتــر از ایــن حرف هــا 
از  مــا  کلــی رســیده ایم.  یــک بی حســی  بــه  و  هســتیم 
مرحلــه »بــرو کار می کــن مگو چیســت کار/ که ســرمایه 
جاودانی ســت کار« گذشــته ایم و بــه عرفــان »دنیا همه 
هیچ و اهل دنیا همه هیچ/ ای هیچ برای هیچ بر هیچ 

مپیچ« رسیده ایم. 
کافــی اســت در کاس هــای مــا شــرکت کنیــد تــا 
شــما را هم به این درجه از عرفان برســانیم. برای شــما 
بســته ها و پیشــنهادهای ویــژه ای بــرای رســیدن بــه یک 

آرامش رؤیایی در کنار سواحل آنتالیا داریم. 
تــورم  روزی  اگــر  کــه  کنیــم  کاری  می توانیــم  مــا 
کشــورتان بــه بــاالی چهــل و پنــج درصــد هم رســید یک 

»نچ نچ« ساده بگویید و از کنار این خبر رد شوید. 
در کاس های ما شما یاد می گیرید چگونه وقتی تورم آن قدر 
اوج گرفتــه کــه در حــال پــاره کــردن الیــه ازن اســت، تحمــل 
شنیدن جمات مسئوالن را داشته باشید و از تکنیک نفس 
عمیق استفاده کنید. از شصت و پنج ناحیه دچار رگ به رگ 
شدگی نشوید وقتی می شنوید مقصر همه گرانی ها خودتان 

هستید و به دولت بیچاره هیچ ربطی ندارد.
شما یاد می گیرید، تورم فقط یک عدد است و زیر 

خط فقر هم جای بدی برای زندگی نیست. 
می فهمیــد حتــی مــرگ هم می تواند فقــط یک عدد 

باشد، و البته هیچ وقت پایان کبوتر نیست.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس مرکز تدوین مقررات ایمنی حمل 
و نقــل پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت بحــران 
وزارت راه و شهرســازی گفــت که در سیســتم 
کنتــرل هوشــمند کرونا که از نیمــه آذر )فردا( 
اجرایی خواهد شد، محدودیت و جریمه برای 
افرادی که واکسینه نشدند در شهرهای قرمز 
و نارنجی اعمال می شــود اما افراد مبتال حتی 
اجــازه ســفرهای درون شــهری بــا خودروهــای 

شخصی خودشان را هم ندارند.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  نفیســی  رضــا 

اظهــار کــرد: اگر ســویه جدید کرونا در کشــور 
شــیوع پیدا کند و گســترش پیدا کند، مسلما 
ســفرهای  دربــاره  کرونایــی  محدودیت هــای 
داخلــی تغییــر خواهــد کــرد و ســختگیرانه تر 
می شــود. اساســا سیســتم هوشــمند کنتــرل 

کرونا بر همین مبنا عمل می کند.
کنتــرل  جدیــد  در سیســتم  افــزود:  وی 
هوشمند کرونا که قرار است از فردا )دوشنبه 
۱۵ آذر( اجرایی شود، افرادی که واکسن نزده 
باشند به محض ورود به شهرها و استان های 

نارنجــی و قرمــز جریمه خواهند شــد و بر این 
اساس جریمه ها اعمال می شود. پروتکل های 
بهداشــتی کــه پیــش از ایــن بــرای شــهرهای 
اجرایــی می شــد  آبــی  و  نارنجــی، زرد  قرمــز، 
تغییری نکرده اما هوشمند شده و برای افراد 

واکسینه نشده و مبتا اجرایی خواهد شد.
در  کــه  افــرادی  داد:  ادامــه  مدیــرکل 
شــرایط کرونایــی قــرار گرفتند و پاســخ تســت 
کرونــای آن هــا مثبت شــده اســت، پروتکل ها 
نشــده ها  واکســینه  افــراد  از  ســختگیرانه تر 

برای شــان اجرایــی می شــود به گونــه ای اجازه 
خــروج از منــزل حتــی با خودروهای شــخصی 
هــم ندارنــد و بایــد در قرنطینــه بماننــد و در 
ســفرهای درون شهری و برون شهری جریمه 

خواهند شد.
نفیسی گفت: در این شرایط افراد مبتا 
 بــه کرونــا رصــد می شــوند و اجــازه رفتــن بــه

ســر کار را ندارند و اگر ترددی داشــته باشــند 
به معنای ترک غیرقانونی قرنطینه تلقی شده 

و جریمه خواهند شد.

اعالم گمرک به دادستانی از این حکایت 
دارد کــه شــش کانتینــر حــاوی دســتگاه های 
پیشــرفته و ســایر تجهیزات پزشــکی خریداری 
شده از آلمان، سال هاست که به ایران رسیده 
و در گمرک دپو شده است ولی با وجود صدور 
مجوزهای ترخیص، صاحب کاال به بهانه مالی 

در این رابطه اقدام نکرده است.
بــه گزارش ایســنا، رســوب و دپوی اقام 
در گمــرک هربــار بــا اعــام گزارش هایی قابل 
تامــل از ایــن دســت کاالهــا همــراه اســت؛ به 
طوری که در برخی موارد همان اقامی که در 
حــال حاضــر نیاز مردم هســتند اعــم از کاالی 
اساسی تا تجهیزات و اقام پزشکی در گمرک 

و بنادر رسوب کرده است.
اخیــرا نیــز دادســتان عمومــی و انقــاب 

تهــران بــه جریــان کاالهــای رســوبی در گمرک 
ورود کرده و خواســتار اعام گزارشــی در این 
رابطــه شــده بــود که بــه دنبال آن نیــز گمرک 
ایــران از گمرک هــای اجرایــی خواســته بــود تــا 
ظرف ۴۸ ســاعت نســبت به ارســال فهرســت 
کلیه اقام رسوبی موجود در گمرک ها شامل 
نهاده های دامی، مواد غذایی، دارو، تجهیزات 
پزشــکی و کاالهای ســرمایه ای با ذکر جزییات 

اقدام کند.
گــزارش  اعــام  جریــان،  همیــن  در 
گمــرک ایــران بــه دادســتان عمومــی و انقاب 
اقــام پزشــکی در  بندرعبــاس بیانگــر دپــوی 
گمــرک شــهید رجایــی اســت؛ بــه طــوری کــه 
اعــام شــده مقادیــر زیــادی کاالهــای رســوبی 
و تجهیــزات پزشــکی از جملــه شــش کانتینــر 

حــاوی دســتگاه های پیشــرفته ام آر آی، ســی 
تــی اســکن، الپاراســکوپی و ســونوگرافی و یــا 
سایر تجهیزات پزشکی، ساکشن قلب و ریه، 
آنژیوکــت و ســایر اقام مرتبــط در بندرعباس 

موجود است.
نشــان  گمــرک  فنــی  معــاون  گــزارش 
می دهد که این اقام متعلق به یک شرکت با 
ارزش میلیون ها یورو و همگی از کشور آلمان 
خریداری و ســالیان قبل به ایران وارد شــده و 
مقــرر بــوده که بــرای تجهیــز بیمارســتان ها یا 

درمانگاه ها مورد استفاده قرار بگیرد.
امــا در رابطــه بــا دلیــل ترخیــص نشــدن 
ایــن محموله اقام پزشــکی نیز اینگونه اعام 
شــده کــه صاحــب کاال تمکــن نکــردن مالــی 
هزینــه  و  کانتینرهــا  دمــوراژ  پرداخــت  بــرای 

انبــارداری را مشــکل اصلــی اظهــار و ترخیــص 
کــه  حالــی  در  کــرده  اعــام  دســتگاه ها  ایــن 
بهداشــت،  وزارت  قانونــی  ورود  مجوزهــای 
درمان و آموزش پزشــکی برای ترخیص صادر 

شده است.
در ایــن گــزارش، گمــرک ایــران با اشــاره 
بــه اینکــه  بــا توجــه بــه اهمیت و حساســیت 
موضــوع و نیــاز بیمارســتان ها و مراکز درمانی 
تحریمــی  شــرایط  در  پزشــکی  تجهیــزات  بــه 
و  از دادســتان عمومــی  و کرونایــی موجــود، 
انقاب بندرعباس خواســته شــده که تشکیل 
بنــادر،  گمــرک،  مســئوالن  بــا  فــوری  جلســه 
دانشگاه علوم پزشکی و صاحب کاال موضوع 
این کاالی رســوبی مورد بررســی قرار گرفته و 

فورا تعیین تکلیف شود.

رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور ضمن 
اشــاره بــه اینکــه بیــش از ۵ هــزار دســتگاه 
عملیــات  حــال  در  کشــور  در  آمبوالنــس 
هســتند از عمر باالی ۱۰ سال ۳۰۰۰ دستگاه 

آمبوالنس خبر داد.
جعفــر میعادفــر، در نخســتین نشســت 
خبــری کــه در محل ســازمان اورژانس کشــور 
برگــزار شــد، گفــت: ســازمان اورژانس کشــور 
بــا تقدیــم ۱9 شــهید مدافــع ســامت و بیــش 
از ۱۰ هــزار مبتــا در بیــن پرســنل اورژانــس و 
تزریــق واکســن کرونا به مــردم با این نیروها، 

توانسته نقش خود را ایفا کند. 
وی افــزود: بیــش از دو میلیــون دوز از 
تزریقــات واکســن کرونــا کــه در ایــن چند ماه 

انجام شد را اورژانس انجام داد.
رئیس ســازمان اورژانس اظهــار کرد: در 
کشور ۳ هزار پایگاه اورژانس داریم که ۱۶۶9 
از این پایگاه ها در جاده ها هستند، همچنین 
۵۰ پایــگاه هوایــی و ۲ پایــگاه دریایــی هــم در 

کشور داریم.
وی ادامــه داد: بیــش از ۵ هزار دســتگاه 
آمبوالنس در کشور در حال عملیات هستند 
کــه فوریت هــای پزشــکی را انجــام می دهنــد؛ 
البتــه از ایــن تعــداد، حــدود ۳ هــزار دســتگاه 

باالی ۱۰ سال عمر دارند و فرسوده هستند.
میعادفــر بــا اشــاره به فعالیــت ۲۴ هزار 
ایــن  از  گفــت:  در کشــور،  اورژانــس  نیــروی 
تعــداد  ۲۱ هــزار نفر نیروی عملیاتی هســتند 
و بقیه در دیسپچ ها مشغول به کار هستند.
رئیــس ســازمان اورژانــس افــزود: در ۸ 
ماهه اول امسال، اورژانس ۳ میلیون و ۲۸۸ 
هــزار و ۸۰ مأموریت داشــته اســت که از این 

تعداد، ۲ میلیون ۵۳۶ هزار مأموریت شهری 
و ۷۲۳ هــزار و ۲۷۱ مأموریــت جــاده ای بــوده 

است.
اورژانــس  مأموریت هــای  گفــت:  وی 
در  اســت،  داشــته  رشــد  درصــد   ۱۵ امســال 
واقــع در مأموریت هــای جــاده ای ۲۲ درصــد 
و در مأموریت هــای شــهری ۸۸ درصــد رشــد 

داشته ایم.
وی تاکیــد کــرد: از ۳ میلیــون مأموریــت 
اورژانــس در ۸ ماهــه امســال، ۵۴۲ هــزار و 
۲9۴ مأموریــت مربــوط بــه حــوادث ترافیکــی 
بوده است که از این تعداد ۴۲۲ هزار و ۷۵۵ 

بیمار به بیمارستان ها منتقل شده اند.
میعادفــر اظهــار کــرد: ۲ میلیــون و ۷۲۴ 
هــزار و ۱۵۲ مــورد از مأموریت هــای اورژانس 
ایــن تعــداد  از  بــوده اســت کــه  غیرترافیکــی 
حــدود یــک میلیــون بیمار توســط اورژانس به 

بیمارستان منتقل شدند.
وی افــزود: در ۸ ماهــه اول ســال ۱۸ هزار 
و ۳۶۷ مــورد حادثــه ویژه داشــته ایم کــه از این 
تعداد ۱۲ هزار و ۷9۴ مورد حوادث غیرترافیکی 
بــا ۲۶ درصــد رشــد و ۵ هــزار و ۵۷۳ مــورد 

ترافیکی با ۳۲ درصد رشد بوده است.
به گفته رئیس اورژانس کشور مصدومین 
ناشی از حوادث ترافیکی ۵ هزار و ۷۳۵ مورد و 
تعداد مصدومین ویژه ۲۸ هزار و ۳۲۵ نفر در 

۸ ماهه اول امسال بوده است.
میعادفر گفت: ۱۱۷ مورد حادثه تصادف 
مربوط به اتوبوس در ۸ ماهه امســال رخ داد 
که در این حوادث، هزار و ۱۳۸ نفر مصدوم و 
۶۴ نفر جان خود را از دست دادند. همچنین 
۱۰۳ مــورد حادثــه برای مینــی بوس ها رخ داد 

کــه ۸۸۰ نفــر مصــدوم و ۳۳ مــورد در ایــن 
حوادث جان خود را از دست دادند.

رئیــس اورژانــس کشــور بیــان کــرد: ۵۰ 
پایــگاه اورژانــس هوایــی داریــم کــه ۲ هــزار 
و ۵۴۸ مــورد مأموریــت داشــته اند و در ایــن 
مأموریت هــا ۲ هــزار و ۵۲۸ بیمــار بــه مراکــز 

درمانی منتقل شده اند.
بــه گفتــه وی ۳۱۶ مــورد مــادر بــاردار به 
اول  ماهــه   ۸ در  هوایــی  اورژانــس  وســیله 
امســال بــرای وضــع حمــل بــه مراکــز درمانــی 

منتقل شدند.
میعادفــر بــا بیان اینکه یکــی از اقدامات 
گفــت:  اســت،  پیونــد  بخــش  در  اورژانــس 
ســال جــاری ۱۳ مــورد انتقــال عضــو پیونــدی 
بــا همــکاری اورژانــس انجــام شــده کــه البتــه 
در دو الــی ســه ســال اخیــر ۴۵ مــورد بــوده 
است. همچنین یکهزارو 9۰ مورد نیز بیماران 
غیرترافیکــی بــا بالگــرد منتقل شــدند و عمده 
بالگردهــای اورژانــس از هوانیــروز، هواناجا و 

سپاه است.
رئیــس ســازمان اورژانــس کشــور گفت: 
اورژانــس تعــداد محدودی بالگــرد دارد که در 
عملیات ها از بالگردهای هوانیروز، هواناجا و 

سپاه استفاده می کنیم.
وی گفت: شماره ۲۴۷ یا سامانه بیماران 
ســکته قلبــی در امســال ۳ هــزار و ۶۲ مــورد 
تماس ثبت کردند و همچنین اورژانس مربوط 
به ســامانه ۷۲۴ یا ســامانه سکته های مغزی ۶ 

هزار نفر را به مراکز درمانی منتقل کردند.
بــه گفتــه رئیس ســازمان اورژانس در ۸ 
ماهه اول سال ۳۵ درصد افزایش مصدومیت 

با گاز مونواکسیدکربن در کشور داشته ایم.

تــا ۵  از اول مهــر  ادامــه داد:  میعادفــر 
آذر، هــزار و ۴۷۱ مــورد مصدومیــت بــا گاز بــه 
اورژانــس گــزارش شــده کــه ۸۱ مــورد از آنهــا 
منجر به فوت شــده اســت که البته بیشترین 
آمــار گازگرفتگــی در تهران، خراســان رضوی و 

البرز بوده است.
 ۷۵9 امســال  ماهــه   ۸ در  گفــت:  وی 
مأموریــت مربوط به غرق شــدگی بوده اســت 
که متأسفانه ۵۵۰ مورد جان خود را از دست 

دادند.
میعادفــر بــه برنامه هــای اورژانــس برای 
اربعیــن اشــاره کــرد و گفــت: از ســال آینــده 
وجــود  اربعیــن  ســفرهای  افزایــش  احتمــال 
دارد، بــه همیــن خاطر باید از االن فکری برای 
زیرســاخت های نقاط مرزی داشــته باشیم که 
مــرز شــلمچه زیرســاخت های الزم  البتــه در 
ایجاد و در مرزهای ایام و کرمانشاه در حال 

تکمیل هستیم.
 ۲۷۰۰ دربــاره  کشــور  اورژانــس  رئیــس 
نیرویــی کــه قرار بود جذب اورژانس شــوند تا 
کمبــود نیــروی اورژانــس جبــران شــود، اظهار 
کرد: ســال گذشــته ســازمان اورژانس کشــور 
از  را  نفــر   ۴۰۰ و  هــزار   ۳ اســتخدام  مجــوز 
ســازمان اســتخدامی گرفــت، در واقــع باید ۳ 
هــزار نفــر بــه نیروهای قبلــی اورژانس اضافه 
شود اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاد. زمانی 
کــه مــا مجــوز اســتخدام می گیریــم در ابتــدا 
نیروهــای قــراردادی و پیمانــی تبدیل وضعیت 
می شــوند و بعد نیروی جدید جذب می شــود، 
پــس در اصــل عدد ۳ هــزار و ۴۰۰ نفر نیروی 
مــا  و  نشــده  اضافــه  اورژانــس  بــه  جدیــدی 

همچنان کمبود نیرو داریم.

نحوه ارزشیابی تحصیلی 
دانش آموزان اعالم شد

مرکــز ســنجش و پایــش کیفیــت آموزشــی وزارت 
آمــوزش و پــرورش آیین نامه هــای ارزشــیابی پیشــرفت 
تحصیلــی ســال  اول  نیمســال  اول،  نوبــت   تحصیلــی 
 ۱۴۰۱-۱۴۰۰ دانش آمــوزان تمامــی دوره هــای تحصیلــی 
مدارس روزانه، داوطلبان آزاد، بزرگساالن، آموزش از 

راه دور و ایثارگران را ابالغ کرد.
و  نظــم  منظــور  بــه  بخشــنامه؛  ایــن  اســاس  بــر 
برنامه ریــزی جهت فرایند ارزشــیابی پیشــرفت تحصیلی 
 ۱۴۰۰-۱۴۰۱ اول ســال تحصیلــی  نیمســال  اول،  نوبــت 
مــدارس  تحصیلــی  دوره هــای  تمامــی  دانش آمــوزان 
روزانه، داوطلبان آزاد، بزرگساالن، آموزش از راه دور و 

ایثارگران، بر رعایت نکات زیر تاکید شده است:
در مناطقــی کــه آمــوزش بــه شــیوه حضــوری در 
تحصیلــی  پیشــرفت  ارزشــیابی  دارد،  جریــان  مــدارس 
دانش آموزان به صورت حضوری و مطابق آیین نامه های 
آموزشی و ارزشیابی دوره های تحصیلی، با رعایت کامل 

شیوه نامه های بهداشتی انجام می گیرد.
برهمیــن اســاس، در شــرایطی کــه امــکان حضــور 
دلیــل  بــه  روزانــه  مــدارس  در  دانش آمــوزان  فیزیکــی 
اداره  تاییــد  بــا  نباشــد،  فراهــم  کرونــا  قرمــز  وضعیــت 
شــیوه نامه  براســاس  ارزشــیابی  پــرورش،  و  آمــوزش 
ارزشیابی پیشرفت تحصیلی تربیتی دوره های تحصیلی 
در زمان شــیوع بیماری کرونا انجام می شــود. ارزشیابی 
مــدارس  دانش آمــوزان  تربیتــی  تحصیلــی  پیشــرفت 
بزرگســاالن، آمــوزش از راه دور، ایثارگــران و داوطلبــان 
آزاد، متقاضیــان تغییــر رشــته، تعییــن رشــته، تعییــن 
پایــه و جهــش تحصیلی در تمــام دوره های تحصیلی، به 

صورت حضوری انجام خواهد شد.

بازگشت شهرهای قرمز 
کرونایی به نقشه کشور

از  شــده  منتشــر  رنگ بنــدی  آخریــن  اســاس  بــر 
شهرهای کشور، اکنون ۲ شهرستان در وضعیت قرمز، 
۹ شهرســتان در وضعیــت نارنجی، ۱۵۳ شهرســتان در 
وضعیــت زرد و ۲۸۴ شهرســتان نیــز در وضعیــت آبــی 

قرار دارند.
با عبور کشور از خیز پنجم کرونا، ۲۸۴ شهرستان 
در وضعیــت آبــی و ۱۵۳ شهرســتان نیز در وضعیت زرد 

قرار گرفتند.
اصفهــان،  اردبیــل،  اراک)مرکــزی(،  شــهرهای 
اهواز)خوزســتان(، ایــام، بندرعباس)هرمــزگان(، تبریــز 
زاهــدان  رشــت)گیان(،  تهــران،  )آذربایجان شــرقی(، 
)سیســتان و بلوچســتان(، ســاری )مازندران(، قم، کرج 
)البــرز(، گــرگان )گلســتان( و مشــهد )خراســان رضــوی( 
مرکــز اســتان هایی هســتند کــه در وضعیــت آبــی قــرار 

دارند.
وجــود، شهرســتان های طبس)خراســان  ایــن  بــا   
جنوبــی( و بهاباد)یــزد( بــه علــت افزایــش روند بســتری 

کرونا، مجددا در وضعیت قرمز کرونا قرار گرفتند.
شهرســتان های اشــنویه، پیرانشــهر )آذربایجان غربــی(، 
فردوس، نهبندان)خراســان جنوبی(، بردسکن)خراسان 
رضوی(، طارم)زنجان(، کوار)فارس(، سیرجان)کرمان( و 

بافق)یزد( در وضعیت نارنجی قرار دارند.
وضعیــت آبــی به منزلــه پایان کرونا نیســت. حتی 
افــرادی کــه دو نوبــت واکســن دریافــت کرده انــد، بایــد 

کماکان مراقبت ها را ادامه دهند.
بنــا بــر اعــام وزارت بهداشــت،  ۲ شهرســتان در 
نارنجــی،  قرمــز،  9 شهرســتان در وضعیــت  وضعیــت 
۱۵۳ شهرســتان در وضعیــت زرد و ۲۸۴ شهرســتان در 

وضعیت آبی قرار دارند.

راه اندازی سامانه 
»سوت زنی« در وزارت تعاون

دفتر بازرسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
راه اندازی ســامانه »ســوت زنی« در راســتای حمایت و 

تشویق گزارشگران فساد را پیگیری می کند.
به گزارش ایرنا، راهبری دفاتر بازرسی سازمان های 
بــا اجــرای اصولــی  تابعــه، تشــریح برنامه هــای مرتبــط 
ســامت اداری و مبــارزه با فســاد، ایجــاد تمهیدات الزم 
برای راه اندازی ســامانه ســوت زنی و تهیه دســتورالعمل 
حمایت و تشــویق گزارشــگران فســاد، بازبینــی فرایند و 
تهیــه طــرح جدید بازرســی و مشــارکت ناظــران مردمی، 
تشکیل ستاد هم سویی درباره شناسایی موانع، حضور 
میدانی در ســفرهای اســتانی برای گره گشایی مشکات 
مــردم و احصای چالش ها و مشــکات اداره های اجرایی 
اســتان ها از جملــه اقدامــات ایــن دفتــر در این ســه ماه 

فعالیت دولت سیزدهم به شمار می رود.  
همچنین در این مدت، یک هزار و ۲۸۰ شــکایت و 
درخواســت  مردمی توسط این دفتر بررسی و ۸۲ درصد 
آن پاســخ داده شــد. بسط و توسعه سامانه پاسخگویی 
تلفنی ۲۵۰۰ برای پاسخگویی و راهنمایی سریع تماس 
گیرنــدگان در حوزه هــای مختلــف و ابــاغ دســتورالعمل 
ارتبــاط مردمــی به حوزه های ســتادی و اجرایــی در مورد 
ســفرهای رئیــس جمهــوری و نظــارت و رصــد بــر ایــن 

فرایند، از دیگر اقدامات این دفتر محسوب می شود.
بــه  می تــوان  نیــز  عملکــرد  ارزیابــی  بخــش  در 
عملکــرد  ارزیابــی  نظــام  روی  پیــش  ارائــه چالش هــای 
دســتگاه های اجرایــی بــرای بهینه ســازی فراینــد ارزیابی 
عملکرد، تهیه و تدوین شــاخص های پیشــنهادی مرتبط 
با محور شــفافیت و تعارض منافع به ســازمان اداری و 

استخدامی کشور اشاره کرد.

اخبـــــــــــــــــار

جزئیات بیمه جامع 
وزرشکاران اعالم شد

هــزار   ۴۸۰ پرداخــت  بــا  می تواننــد  ورزشــکاران 
تومــان در مــاه تحــت پوشــش حمایت هــای کوتاه مــدت 
و بلندمــدت تامیــن اجتماعــی قــرار بگیرنــد و از مزایــای 
بازنشســتگی، درمــان و برقــراری مســتمری بازماندگان 

بهره مند شوند.
بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل غــرب تهــران 
بزرگ، فرهاد سلیمان منش، سرپرست تامین اجتماعی 
غرب تهران بزرگ که در حاشیه نشست کمیته کارگروه 
طــرح بیمــه فراگیــر خانــواده ایرانــی ســخن می گفت، با 
تاییــد مطلــب بــاال افــزود: ورزشــکاران از جملــه مربیان، 
بازیکنــان، کارکنــان امــور اداری باشــگاه ها از ۳ طریــق 
می توانند با ارســال لیســت از کارگاه ها، قرارداد ورزشی 
و بیمــه صاحبــان حــرف و مشــاغل آزاد تحــت پوشــش 

حمایت های سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرند. 
وی ادامه داد: ســازمان تامین اجتماعی بر اســاس 
از  کــه  می دانــد  افتخــار  خــودش  بــر  وجــودی  فلســفه 
ورزشــکارانی کــه پرچــم مقدس جمهوری اســامی ایران 
را در میادیــن ورزشــی بــه اهتــزاز درمی آورنــد، حمایــت 
کنــد و در ایــن راســتا بــا طــرح جامــع بیمــه ورزشــکاران 
ســعی شــده عــاوه بــر برطــرف کــردن مشــکات اداری 
و تســهیل در رونــد بیمــه و تنهــا بــا مراجعــه بــه ســایت 
خدمــات غیرحضــوری یــا شــعب تامیــن اجتماعــی و بــه 
صــورت خوداظهــاری و بــا پرداخــت یــک نــرخ انتخابی از 

حمایت های بیمه ای بهره مند شوند. 
سلیمان منش تاکید کرد: در سطح استان تهران بیش از 
۳۳۰ هزار ورزشــکار ســازمان یافته در رشته های مختلف 
مشــغول فعالیت هســتند که از این تعداد کمتر از ٪۲۰ 

تحت پوشش حمایت های تامین اجتماعی قرار دارند. 
بــزرگ  تهــران  غــرب  اجتماعــی  تامیــن  سرپرســت 
اپیدمــی کرونــا را یــک هشــدار بزرگ به جامعــه از جمله 
ورزشــکاران و خانواده هــای آنــان دانســت و گفــت: بــر 
اســاس آمــار بیــش از ۲۵ هــزار باشــگاه دارای مجــوز 
مشــغول فعالیــت بودنــد کــه بــر اثــر اپیدمــی ویــروس 
منحــوس کرونــا بیــش از ۶ هــزار باشــگاه تعطیــل شــد 
و از جمعیــت ۳ میلیــون نفــری ورزشــکاران حرفــه ای و 
نیمه حرفــه ای ایــن تعــداد بــه کمتــر از ۱ میلیــون و ۵۰۰ 
هــزار نفــر کاهــش یافــت که متاســفانه بیــش از ۶۰٪ از 
کســانی که در کارگاه های تعطیل شــده مشــغول به کار 
بودند، نتوانستند از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند. 

وجود ۳۰۰۰ آمبوالنس فرسوده در کشور

دپوی ۶ کانتینر تجهیزات پزشکی آلمانی

 جریمه واکسینه نشده ها و کرونایی ها
از نیمه آذر


