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فرانســوی  ســازنده  »داســوُلت«  هواپیماســازی  شــرکت 
هواپیماهــای جنگــی مهمترین قرارداد خارجی خود را با امارات 
امضاء کرد. این قرارداد بی سابقه به عنوان ششمین موفقیت 
بیــن المللــی ایــن شــرکت محســوب می شــود. فرانســه تاکنون 
قــراردادی بــه ایــن اهمیت در ســطح بین المللی امضــاء نکرده 

بود.
امــارات متحــده عربــی طــی ســفر دوروزه امانوئــل مکــرون 
رئیــس جمهــور فرانســه از ۲تــا۴ دســامبر )۱۱ تــا۱۳ آذر( بــه ایــن 
کشــور۸۰ هواپیمــای جنگــی رافائــل بــه فرانســه ســفارش داد. 

قراردادی محکم، بدون هیچ گونه تبصره و جبران خسارت.
امضــای ایــن قرارداد به تصویب »اریــک تراپیِه« مدیرعامل 
شــرکت هواپیماســازی جنگی »داســوُلت« و »طارق عبدالرحیم 
کــه  امــارات  اقتصــادی  تــوازن  شــورای  مدیرعامــل  الحوثانــی« 
مســئولیت امور دفاعی و امنیتی را نیز برعهده دارد رســید و در 
حضــور مکــرون، رئیــس جمهور فرانســه و شــیخ محمــد بن زاید 
آل نهیــان ولیعهــد ابوظبــی و معــاون فرمانــده نیروهــای مســلح 

امارات  امضاء شد. 
قبــل از ایــن، دو قــرارداد نظامــی دیگــر نیــز امضــاء شــده 
بــود. قــراردادی بــا شــرکت موشک ســازی اروپایــی »اِم ِب دِ آ« 
کــه موشــک های هــوا به هوای » میــکا اِن ژِ«، ناو جنگی »بالک 

را  »اســکالپ«  صادراتــی  نســخه  و  شــاهین« 
تولیــد می کنــد. ســومین قــرارداد نیــز بــا شــرکت 
 ۱۲ تولیــد  بــرای  »ایربــاس«  هواپیماســازی 
امــارات  توســط  »کاراکال«  ترابــری  هلی کوپتــر 

منعقد شد.
مجمــوع ایــن ســه قــرارداد ۱۷ میلیــارد یورو 
 ۱۴ ارزش  بــه  آن  برجســته ترین  دارد.  ارزش 
میلیارد یورو مربوط به خرید هواپیماهای جنگی 
رافائل اســت. »اریک تراپیِه« مدیرعامل شــرکت 

هواپیماســازی جنگی »داســوُلت« ضمن ابراز خرســندی از عقد 
ایــن قــرارداد می گوید:» فروش ۸۰ فروند هواپیمای رافائل برای 
فرانسه موفقیت مهمی است. من به این قرارداد افتخار می کنم 
و از مقامــات امــارات متحــده عربی به دلیل حســن اعتمادشــان 
بســیار سپاســگزارم. پس از خرید هواپیماهای میراژ ۵ و ۲۰۰۰، 
خرید این هواپیماها روابط راهبردی میان دو کشور را به شکل 
بی ســابقه ای مســتحکمتر خواهــد کــرد. نیــروی هوایــی امــارات 
شــریک تاریخــی و برجســته شــرکت مــا، از این قــرارداد منفعت 

بسیار خواهد برد.« 
وزارت دفــاع فرانســه نیــز باتمجیــد از ایــن قــرارداد تأکیــد 
مشــارکت ها  تقویــت  بــه  منجــر  قــرارداد  ایــن  امضــای  کــرد:» 
وهمکاری هــای راهبــردی، نظامی و فنی  میان فرانســه و امارات 

خواهد شد.« 
ایــن قراردادهــا نشــان می دهــد، امــارات در 
حقیقــت خواهــان دســتیابی بــه تجهیــزات فنــی 
و نظامــی در ســطح عالــی کاربــردی و عملیاتــی 
اســت. درســت ماننــد آنچه ارتش فرانســه، خود 
از آن بهــره می بــرد. ابوظبــی هواپیمــای رافائلــی 
را ســفارش داده اســت کــه مراحــل توســعه خود 
را طــی می کنــد و در حــد اســتاندارد اِف ۴ اســت 
و خود فرانســه هنوزآن را ســفارش نداده اســت 
و در نظــر دارد ایــن امــر را بــه ســال ۲۰۲۳)۱۴۰۲( موکــول کنــد. 
از اینــرو تاریــخ اولیــن تحویل ایــن هواپیماها به امارات از ســال 
بــه طــول خواهــد  تــا ســال ۲۰۳۱)۱۴۱۰(  ۲۰۲۷)۱۴۰۶( آغــاز و 
انجامیــد. در ایــن فاصلــه زمانــی ارتــش امــارات از۸۰ هواپیمــای 
شکاری آمریکایی اِف ۱۶ و ۶۰ میراژ۹-۲۰۰۰ خود بهره می برد. 

رافائــل بــا اســتفاده از تجربیــات ارتــش فرانســه مراحــل 
پیشــرفت توســعه قابلیت هــای خــود را به ســرعت طــی می کند. 
طــی ســفر ســه روزه مکــرون بــه کشــورهای خلیج فــارس به جز 
قراردادهــای نظامــی حداقل ۳۰ میلیارد یورو در زمینه های دیگر 
نیــز قــرارداد امضــاء می شــود. امــا قــرارداد رافائــل اهمیــت فوق 
العاده ای دارد. ده سال است دوکشور در حال نهایی کردن این 
قرارداد بودند. وزارت دفاع فرانسه بر این باور است که: »هردو 

کشور به منزوی شدن آمریکا در این منطقه پی بردند. بنابراین 
از یک ســال پیش بحث نهایی شــدن ســریع تر این قرارداد آغاز 
شد و خود مکرون، شرکت هواپیماسازی و وزارت دفاع فرانسه 
با هم افزایی یکدیگر در نهایت کار را به جایی رساندند که این 
قــرارداد امضــاء شــود. رافائــل در باالترین ســطح کیفیت جهانی 

قرار دارد.«
شــرکت  مدیرعامــل  ِــه«  تراپی دیگر»اریــک  ســوی  از 
ایــن  اســت:»  نیــز معتقــد  هواپیماســازی جنگــی »داســوُلت« 
هواپیما به جهت داشــتن قابلیت تغییر اســتانداردها و رساندن 
در  خــود  آزمایشــی  مراحــل  گذرانــدن  و  حــد  باالتریــن  بــه  آن 
عملیاتهــای مختلــف جنگــی در آفریقــا بســیار کاربــردی و قابــل 

اطمینان است.« 
ســال ۲۰۲۱)۱۴۰۰( درحالــی بــه پایان خود نزدیک می شــود 
که چهار کشورامارات، مصر، یونان و کرواسی خواهان استفاده 
بنابرایــن  خــود هســتند.  ارتــش  در  جنگــی  هواپیمــای  ایــن  از 
شــرکت »داســوُلت« بایــد تولید خود را از یک بــه دوهواپیما در 
مــاه افزایــش دهــد. بدین ترتیب هزاران شــغل از این مســیر در 
فرانسه در زمینه های گوناگون فنی و موتوری وسایر بخش های 
هواپیماســازی به وجود خواهد آمد. ظرف شــش ســال گذشــته 
بــا شــروع فــروش رافائــل بــه مصــر در ســال ۲۰۱۵)۱۳۹۴( و بــا 
احتســاب تعــداد هواپیماهــای رافائــل قــرارداد با امــارات تاکنون 
۲۳۶عــدد  کــه  می رســد  عــدد   ۴۲۸ بــه  آن  سفارشــات  تعــداد 
بین المللــی بوده اســت. این ارقام صــادرات ۵۵ درصدی را برای 
رافائل رقم زده است.از زمان آغاز دوران جنگ سرد که کشورها 
بــه تقویــت نیــروی نظامی خــود روی آوردند فرصتی پیدا شــد تا 
کشــورهای ســازنده تجهیــزات جنگــی از ایــن موقعیت اســتفاده 
کننــد و تمــام ایــن کشــورها تــا امروز همچنــان به دنبال کســب 

سهم از این بازار هستند.
منبع: فیگارو

علی پاکزاد

»وصول رقم چک از تمامی حساب های صادرکننده چک 
در صورت نداشــتن موجودی در حســاب بانکی که چک به آن 
مربــوط اســت از اول دی اجرایی می شــود.« ایــن وعده رئیس 
کل باید تا 15 روز دیگر عملیاتی شود ولی هنوز دستورالعملی 

برای این اقدام صادر نشده است.
در حالــی کــه روزهــای پایانــی آبــان، صالــح آبــادی رئیــس 
کل بانــک مرکــزی وعــده داده بــود بخش هــای دیگــری از قانون 
جدیــد چــک مصــوب ســال ۱۳۹۷ از ابتــدای دی ســال جــاری به 
اجرا گذاشــته می شــود به نظر می رســد، نحوه اجرای این وعده 
در ابهــام بــوده و یــا حداقل بانک های خصوصی در کشــور برای 

اجرای این برنامه دستورالعملی دریافت نکرده اند.
خبرگــزاری تســنیم در ۲۵ آبــان طــی خبــری کــه اشــاره به 
حضور علی صالح آبادی در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس داشت، 
بــه نقــل از رئیــس کل بانــک مرکــزی عنــوان کرد: با کمیســیون 
اصل ۹۰ توافق کردیم از آذر امسال بانک ها باید امکان تاییدیه 
صــدور چــک را از طریــق خودپرداز هــا و پیامــک فراهــم ســازند. 
همچنیــن حداکثــر تــا پایــان امســال تمامــی بانک هــا بایــد ایــن 
امکان را از طریق خودپرداز ها فراهم کنند و به مشــتریان خود 
خدمــات ارائــه دهنــد و مــا با جدیت بیشــتری این امــر را دنبال 

خواهیم کرد.
در همیــن خبــر بــه نقــل از صالح آبــادی آمــده بــود: »در 
ایــن جلســه همچنیــن مطرح شــد کــه اگر فردی یــک فقره چک 
می کشــد و منابــع ایــن فــرد در بانک هــای مختلــف وجــود دارد 
عــالوه بــر اینکــه ایــن چک بتوانــد از همــان بانک وصول شــود، 
اگــر موجــودی فــرد کفایــت نکند بتوان از ســایر بانک هــا نیز که 
موجودی دارد منابع مالی وی را برداشت تا چک پاس شود. در 
حــال حاضــر ۱۸ بانک این امــکان را فراهم کرده اند و امیدواریم 
در دی این امکان از طریق همه بانک های کشور فراهم شود.«
امــا امــروز در نیمــه آذر بــه نظــر می رســد هنــوز مقدمــات 
این اقدام فراهم نشــده اســت و یا حداقل مدیران ارشــد کانون 

بانک های خصوصی از جزئیات این اقدام بانک مرکزی بی اطالع 
هستند.

کانــون  حقوقــی  کمیســیون  دبیــر  نظافتیــان،  علــی 
بانک هــای خصوصــی در گفت وگــو بــا برنامه نمــودار رادیو ایران 

ضمــن بی اطالعــی از ایــن اقــدام بانــک مرکــزی 
بانــک مرکــزی هیــچ  عنــوان می کنــد کــه هنــوز 
دســتورالعملی در رابطه با نقدشــدن چک صیاد 
از محــل موجــودی حســاب های صادرکننــده در 
بانک هــای دیگــر، بــه بانک هــای خصوصــی ابالغ 

نکرده است.
دبیــر کمیســیون حقوقــی کانــون بانک های 
کــه  داد  توضیــح  رابطــه  همیــن  در  خصوصــی 
نسبت به این وعده رئیس کل بانک مرکزی هیچ 
اطالعــی بیــش از آنچــه در خبرها منتشــر شــده 

ندارنــد. وی در ادامــه گفــت: اطــالع ما در حدی اســت که دکتر 
مهــران محرمیــان، معاون فناوری های نویــن بانک مرکزی اعالم 
کرده انــد؛ کــه قــرار اســت از ابتدای دی ســامانه جدیــدی به نام 
پول به ســامانه های بانکی کشــور افزوده شــود به نام ســامانه 

»پل« یا سامانه نقل و انتقال لحظه ای پول.
نظافتیــان در توضیــح افــزود: برداشــت مــا ایــن اســت کــه 
از ابتــدای دی ایــن امــکان فراهــم شــود تــا ما بتوانیــم چک های 
هــر بانــک را در بانک هــای دیگر کشــور به صــورت لحظه ای نقد 
کنیــم. امــا تــا این لحظــه هنوز دســتورالعملی در ایــن رابطه به 
نظام بانکی ابالغ نشده است؛ ولی کارشناسان محترم فناوری 
اطالعــات بانــک مرکزی و بانک ها در تالش هســتند تا انشــالله 

این کار را از اول ماه آینده اجرایی کنند.
وی در تشــریح زیرســاخت های الزم برای این اقدام گفت: 
الزم است عالوه بر فراهم شدن زیر ساخت های سخت افزاری 
و نرم افزاری باید بانک های کشــور توافقاتی برای اجرایی کردن 
این فرایند صورت دهند و در پاســخ به این پرســش که آیا این 
توافقــات الزم تــا اول دی ممکــن اســت صــورت بگیــرد یــا خیــر، 

بــه ایــن نکته بســنده کرد کــه امیدواریم و بایــد از بانک مرکزی 
جزئیات این کار پرسیده شود.

از  نقــل  بــه  در مصاحبــه ای  ایبنــا  آذر خبرگــزاری  در ۳۰ 
داوود محمد بیگی، مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی 
نوشــت: ســامانه »پــل« خدمتی جدیــد در حوزه 
تراکنش هــای ریزمقــدار اســت و بانک هایــی کــه 
به این سیســتم پیوســته اند، از طریق سه کانال 
می تواننــد ایــن خدمــت را ارائه کننــد. به گزارش 
ایبِنــا، بــه تازگی معــاون فناوری هــای نوین بانک 
هــدف  بــا  پــل  ســامانه  از  رونمایــی  از  مرکــزی 
از خدمــات نقل وانتقــال  اســتفاده  ســهولت در 
وجــوه در آذر ســال جــاری خبــر داده و عنــوان 
کــرده کــه از ســال گذشــته بــرای عملیاتی ســازی 
این ســرویس با بانک ها هماهنگی های وسیعی 
آغاز شــده اســت و در حال حاضر بانک های ملی، ملت، آینده، 
صــادرات، کشــاورزی، پارســیان، ســامان، دی، توســعه تعــاون، 
پاسارگاد و خاورمیانه از مرحله آزمون های نهایی عبور کرده اند 
و بنابــر پیش بینــی مدیــران ایــن پــروژه، شــاهد عملیاتی شــدن 

سامانه پل در ماه آتی خواهیم بود.
امــا بــا گذشــت دو هفتــه از ایــن خبــر بــه نظر می رســد به 
رغــم وعده های داده شــده از ســوی مدیران بانــک مرکزی هنوز 
رونــد اجرایــی ایــن بخــش از قانــون چــک بــه نقطــه قابــل اتــکا 
نرســیده اســت و بنــا بــه تجربــه می تــوان حــدس زد ایــن چــک 

مشکوک الوصول در اول دی نقد نخواهد شد.
الزم به ذکر است که فرایند اجرای کامل قانون چک هنوز 
محقق نشــده اســت و اگر چه عمده این اقدام از ســوی مدیران 
بانــک مرکــزی منتشــر شــده ولــی هنــوز با اجــرای کامــل فاصله 
داریــم در همیــن رابطــه، خبرگــزاری ایســنا در ۱۱ آبــان امســال  
مــوارد اجــرا نشــده ایــن قانــون را در هشــت بنــد بــه شــرح زیــر 

منتشر کرد:
۱-عدم پیاده ســازی ســاز و کار محاسبه سقف اعتبار مجاز 

متقاضیان دریافت دسته چک و اعمال نشدن محدودیت صدور 
چک متناسب با اعتبار صادرکننده )ماده ۶(

۲- عدم تســهیل صدور و نقل وانتقال چک برای اشــخاص 
حقوقی )نظیر عدم امکان ثبت یا تأیید دسته ای برگه های چک 
در کلیه بانک ها، عدم امکان اســتفاده از اپلیکیشــن های حوزه 
پرداخت برای ثبت چک اشــخاص حقوقی به دلیل عدم امکان 

شناسایی صاحبان امضای مجاز و ..(
۳- عــدم راه انــدازی و عملیاتــی نمــودن چــک الکترونیــک - 

داده پیام )تبصره ماده ۱(
۴- امکان رفع ســوءاثر از چک های برگشــتی با اســتفاده از 

رضایت نامه های صوری )تبصره ۳ ماده ۵ مکرر(
۵-عــدم مسدودســازی وجــوه ســپرده گذاری شــده متعلــق 
به شــخص صادرکننده چک برگشــتی نزد بانک ها و مؤسســات 

اعتباری )ماده ۵ مکرر(
محرومیت هــای  و  محدودیت هــا  نشــدن  اعمــال   -۶
صادرکننــدگان چک هــای برگشــتی رفــع ســوءاثر نشــده کــه در 
پوشــش وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حســاب )حقیقی/

حقوقی( اقدام می کنند )تبصره ۲ ماده ۵ مکرر(
وضعیــت  آخریــن  اســتعالم  امــکان  نشــدن  ایجــاد   -۷
صادرکننــده چــک دربــاره »ســقف اعتبار مجاز«، »ســابقه چک 
برگشــتی در ۳ ســال اخیر« و »میزان تعهدات چک های تسویه 

نشده« )ماده ۲۱ مکرر(
۸-عدم جلوگیری سیستمی از دریافت و صدور دسته چک 
جدید و استفاده از چک موردی برای افراد ورشکسته، معسر یا 

اشخاص دارای ممنوعیت قضایی )ماده ۲۱ مکرر(
بــه هــر شــکل بانــک مرکــزی اگرچــه بــه نظر نمی رســد که 
بتواند وعده خود را در اول دی اجرایی کند ولی در نهایت برای 
اجــرای قانــون چــک رئیس کل این بانک چک مشــکوک الوصول 
دیگری به تاریخ پایان سال ۱۴۰۰ کشیده است که باید منتظر 
بــود و دیــد که این چک هــا در نهایت در چه زمانی نقد خواهند 

شد.
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رئیس اوپک: به عرضه 
برای تعدیل بازار نفت 

ادامه خواهیم داد
ترجمه: سلیم حیدری

دبیــرکل اوپک روز 
ســازمان  گفــت:  شــنبه 
کشــورهای صادرکننــده 
نفــت )اوپــک( به عرضه 
خــود برای تعدیــل بازار 
نفت ادامه خواهد داد.
محمد بارکیندو در 
یــک وبینــار کــه توســط 
ایتالیایــی  اندیشــکده 

ISPI ســازماندهی شــد، گفــت: "مــا  بهتریــن کاری را که 

برای اطمینان به دستیابی ثبات و عرضه پایدار در بازار 
نفت الزم است، انجام خواهیم داد."

روز پنجشــنبه، قیمــت نفــت پــس از اینکــه اوپــک 
و متحدانــش به سیاســت خــود مبنی بــر افزایش تولید 
ماهانه نفت پایبند ماندند و علیرغم ترس از آزادسازی 
ذخایــر نفــت خــام ایــاالت متحــده و نوع جدیــد ویروس 

کرونا، کاهش یافت.
بارکینــدو گفــت از نظر تقاضای نفــت، برآوردی که 
در حال حاضر وجود دارد، رشــد ۵.۷ میلیون بشــکه در 
روز اســت. او گفــت: "در ســال ۲۰۲۲ مــا انتظــار داریــم 

۴.۲ میلیون بشکه دیگر نیز به فروش برسد."
وی گفــت کــه عدم قطعیت و نوســانات در بازارها 
نیــز بــه دلیــل عوامــل خارجــی ماننــد همه گیــری کوویــد 

وجود دارد و لزوماً مربوط به نفت و گاز نیست.
مســیر  در  ســال ۲۰۲۲  در  و  "اکنــون  گفــت:  وی 
بازگشــت ســطح مصــرف بــه ســطح قبــل از همه گیــری 

کرونا هستیم."
بارکینــدو گفــت کــه پیش بینی این بــود که نفت و 
گاز بیــش از ۵۰ درصــد از ترکیــب انرژی جهان در ســال 

۲۰۴۵ یا حتی تا اواسط قرن را تشکیل دهد.
وی بــا اشــاره بــه کنفرانــس آب و هــوای گالســکو 
گفــت: "در تمــام اعالمیه هایــی که از گالســکو داشــتیم، 
بــرای  برنامــه ای  یــا  مشــخص  راه  نقشــه  هیــچ  هنــوز 
بــدون ایجــاد آشــفتگی در  ایــن ۵۰ درصــد  جایگزینــی 

بازارهای انرژی ندیده ایم."
قابــل پیــش بینی اســت که نفــت و گاز برای آینده 

مورد نیاز خواهد بود.
منبع: رویترز

بانک ها به کمک 
صادرکنندگان می آیند

رئیس ســازمان توســعه تجارت می گوید که شــبکه 
بانکــی کشــور بــرای کمــک به تامیــن مالی صــادرات وارد 

عمل خواهد شد.
به گزارش ایســنا، هر چند در ســال های گذشــته با 
ابالغ بسته حمایت از صادرات از سوی دولت تالش شده 
بخشــی از مشــکالت تامیــن مالــی صادرکننــدگان برطرف 
شود اما آنطور که رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید: 
بخــش منابــع مالــی صنــدوق توســعه ملــی بــا ســرعت 
بیشــتری نســبت به نظام بانکی در اختیار صادرکنندگان 
قــرار می گیــرد و اجرایــی نشــدن کامل این بســته خود به 
معضلــی جدیــد در مســیر صادرات غیرنفتی تبدیل شــده 

است.
علیرضا پیمان پاک، رئیس ســازمان توســعه تجارت 
امــا می گوید که شــرایط بــرای تامین مالــی صادرکنندگان 
از طریق شــبکه بانکی کشــور فراهم شــده و این سازمان 
با روش هایی هوشــمند، افزایش صادرات غیرنفتی را در 

دستور کار خود قرار داده است.
پیمان پــاک بــا اشــاره بــه تامیــن مالــی صــادرات بــا 
همکاری شبکه بانکی کشور اظهار کرد: تالش می شود با 
همکاری بانک های عامل، بانک مرکزی و صندوق توســعه 
ملــی امکان حضور فعــال و موثر جامعه صادرکنندگان در 
بازارهای هدف صادراتی با اولویت ۱۵ کشــور همســایه و 
اتحادیــه اوراســیا در راســتای افزایــش رقابت پذیــری و در 
نهایــت نیــل بــه اهــداف پیش بینــی شــده تجــارت خارجی 
کشــور فراهــم شــود. وی همچنیــن  بــر نقــش حاکمیتــی 
ایــران در حــوزه  و تنظیم گــری ســازمان توســعه تجــارت 
تجــارت خارجــی کشــور تاکیــد کــرد و بــا ارائــه گزارشــی از 
اقدامــات ســازمان توســعه تجــارت ایران در طــول صد روز 
نخســت دولــت ســیزدهم، برقــراری جلســات مســتمر بــا 
صادرکننــدگان و احصــای مشــکالت و چالش هــای پیــش 
روی آنــان را مهمتریــن برنامــه ســازمان توســعه تجــارت 
ایــران اعــالم کرد. پیمان پــاک افــزود: برنامه ریزی های الزم 
جهــت حمایت و رفع مشــکالت فــرا روی صادرکنندگان در 
حوزه هــای مختلــف از جملــه حمل و نقــل، ایفای تعهدات 
ارزی، ضمانت صادرات و تامین مالی در حال انجام است.
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران ادامه داد: 
ظرفیــت بانک هــای عامل جهــت تامین مالی صــادرات در 
قالــب ســرمایه در گــردش صــادرات و همچنیــن اعتبــار 
خریــدار و فروشــنده از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت؛ 
ضمــن آنکــه تالش می شــود بــا همکاری صندوق توســعه 
ملی و بانک های عامل فرهنگ صادراتی را گسترش داده 

و منابع بانکی را به سمت تولید صادراتی رهنمون کرد.
وی استفاده از روش های هوشمند در جهت توسعه 
صــادرات غیرنفتــی را حرکتــی نویــن دانســت و اضافــه 
کــرد: بــا اســتفاده از روش هــای هوشــمند، ضمن کاهش 
هزینه هــای صادرکننــدگان در بازارهــای هــدف، می تــوان 
قدرت رقابت پذیری کاالها و خدمات ایرانی را در بازارهای 

هدف گسترش داد.
پیمان پاک، تســهیل تجــارت برای بنگاه های کوچک 
و متوسط را از جمله اولویت های سازمان توسعه تجارت 
ایران دانســت و به ســایت سازمان توسعه تجارت گفت: 
الزم است از ظرفیت شبکه بانکی کشور برای این منظور 

استفاده کرد.

دبیرکمیسیون حقوقی کانون بانک های خصوصی: بانک های خصوصی هنوز دستورالعملی برای اجرای وعده بانک مرکزی جهت نقدکردن 
چک دیگر بانک ها دریافت نکرده اند

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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فقدان پویایی چرخه تولید و 
بازار طال و جواهر با ذخیره 
مصنوعات در صندوقچه ها

رئیــساتحادیــهســازندگانوفروشــندگانطــاوجواهر
تهــرانمیگویدکهبــاخریدمصنوعاتوپساندازآندر
صندوقچههادرچرخهتولیدواقتصادبازارطاوجواهر

رکودایجادمیشودوپویایینخواهدبود.
ابراهیــم محمدولــی گفــت: هــر چه قیمت هــا ثبات 
بیشتری داشته باشد، آرامش بازار هم به نسبت بیشتر 
می شــود و مــردم بــدون دغدغــه، ســرفرصت و بــا خیالی 
راحــت بــرای خریــد به بازار مراجعــه می کنند با این روند 

جریان اقتصاد نیز سیر عادی خود را خواهد داشت.
محمدولــی در ادامــه تاکیــد کــرد: نوســان قیمت ها 
و نبود ثبات بازار موجب شــده افراد، بیشــتر به ســمت 
خریــد طالهایــی برونــد کــه حالــت ســرمایه ای برایشــان 
داشــته اســت. مردم ســکه، طالی بدون اجرت و شمش 
خریــد کرده انــد در حالیکه صنعت طــال زمانی به حرکت 
در می آیــد کــه افــراد از مصنوعــات طال اســتقبال کنند و 
ضمــن اســتفاده از آن ســرمایه گذاری هــم کرده باشــند. 
بــا خریــد مصنوعــات و پس انــداز آن در صندوقچه ها در 
چرخــه تولیــد و اقتصــاد بــازار طــال و جواهر رکــود ایجاد 

می شود و پویایی نخواهد بود.
مختلــف  بخش هــای  رونــق  بــا  رابطــه  در  او 
تولیدکشــور بیــان کــرد: بی شــک هــر کشــوری در هــر 
کاالیــی اگــر تولیــد داشــته باشــد پویایی و رونــق خواهد 
داشــت. بــه نوعــی اگــر تولیــد مــورد حمایــت قــرار گیــرد 
و مــردم بداننــد ســرمایه گذاری در تولیــد می توانــد در 
درازمدت برای همگان ســود داشته باشد سرمایه گذاری 
می کنند. متاسفانه روند این گونه نبوده و بیشتر تمایل 
بــه پس انــداز بوده تا ســرمایه گذاری؛ بــه خصوص اینکه 
سرمایه گذاری در طال به دلیل ذات این کاال که هر زمان 
بخواهند می توانند بفروشند و به راحتی تبدیل به پول 

می شود انتخاب راحت  تری برای افراد است.
رئیــس اتحادیــه ســازندگان و فروشــندگان طــال و 
جواهر تهران تصمیمات سیاســی را بســیار تاثیرگذار بر 
اقتصاد و بازار دانســته و بیان کرد: تصمیمات سیاســی 
در تمامی کشورهای دنیا بر اقتصاد کشورها تاثیر زیادی 
دارد. هر حرکتی که در جلسات و نشست های سیاسی 
اتفــاق می افتــد بالفاصلــه بــر رونــد و جریــان اقتصــادی 
تاثیر می گذارد. مردم نیز تابع شرایط، بالفاصله تصمیم 
می گیرنــد؛ چــرا که نگــران اندوخته ای هســتند که دارند 
تــا مبــادا از ارزش آن کــم شــود. بــه همیــن دلیــل ثبــات 
بهترین راهکار و تصمیم دولتمردان برای خروج از تورم، 

رکود و بازار متالطم است.

 حداکثر قیمت هندوانه

شب یلدا کیلویی 7000 تومان
از رئیــساتحادیــهفروشــندگانمیــوهوســبزی
پیشبینــیوذخیــرهمیوههــایشــبیلــداخبــردادو
عنوانکردکهاســدهللاکارگردرگفتوگوباخبرنگار
مهــردربــارهآخریــنوضــععرضــهوقیمــتمیوههــای
شــبیلداازجملههندوانه،خرمالووانارگفت:هیچ
مشکلیدرتامینوعرضهاینمحصوالتوجودندارد.
او با بیان اینکه بخشــی از این مســأله به مدیریت 
مردم برمی گردد، افزود: در گذشــته مردم در خرید این 
محصوالت افراط می کردند و همین منجر به نابسامانی 
بــازار و مشــکل در توزیــع می شــد ولــی االن اقتصــادی 
خرید می کنند به عنوان مثال به جای خرید ٢٠کیلوگرم 
انار یا چهارتا هندوانه به اندازه نیازشــان خرید می کنند 

که این منجر به ایجاد آرامش در بازار می شود.
کارگــر بــا تاکیــد بــر اینکــه هندوانــه ســمبل شــب 
یلداســت و نیــازی بــه خریــد مقدار فراوانــی از آن وجود 
نــدارد، گفــت: میوه هــای انــار و خرما و نیــز هندوانه که 
در شــب یلدا مصرف می شــود قابل ذخیره ســازی است. 
خوشــبختانه االن هــم مقــدار مــورد نیــاز پیش بینــی و 
ذخیره سازی انجام شده و مشکلی در این حوزه نداریم.
ایــن فعــال بخــش خصوصــی قیمــت هــر کیلوگــرم 
هندوانــه خطــی را در میــدان مرکــزی میــوه و تره بار بین 
٣۵٠٠ تــا ٧٠٠٠ تومــان اعــالم کرد و گفــت: هر کیلوگرم 

هندوانه ساکاتا نیز قیمتی در همین حدود دارد.
به گفته کارگر قیمت هر کیلوگرم خرمالوی شمال 
بیــن ٨ تــا ١۴هــزار تومــان، خرمالــوی شــهریار ٢٠ تــا ٢۵ 
هــزار تومــان و خرمالــوی کن بین ٢٢ تــا ٣٢ هزار تومان 
اســت همچنین قیمت هر کیلوگرم انار دماوند بین ٢٠ 
تا ٣٣ هزار تومان، انار ســاوه بین ١٢ تا ١٨ هزار تومان 

و انار شیراز ١٨ تا ٢۶ هزار تومان است.

افزایش ۱ تا ۲ میلیون 
تومانی قیمت برخی 
خودروهای داخلی  

رئیساتحادیهنمایشــگاهدارانخودرویتهراناز
افزایــشقیمت1تا2میلیونتومانیبرخیخودروهای

داخلیخبرداد.
ســعید موتمنــی در گفت وگــو با خبرگــزاری ایلنا در 
مــورد آخرین وضــع بازار خودرو اظهار کرد: وقتی قیمت 
ارز افزایــش می یابــد، فروشــندگان یــا قیمــت باال مطرح 
می کننــد و یــا خودروی خــود را نمی فروشــند. خریداران 
نیــز تــا تثبیــت قیمــت ارز اقــدام بــه خریــد نمی کننــد. 
بنابرایــن زمانــی کــه قیمــت ارز رونــد صعــودی می گیرد، 

بازار خودرو دچار رکود کامل می شود.
او بــا اشــاره بــه نــرخ روز خــودرو گفــت: قیمت هــا 
نســبت بــه چنــد روز اخیــر تغییــرات چندانــی را تجربــه 
نکرده انــد و در مــورد برخــی از خــودرو بین 1 تا 2 میلیون 
 LX تومــان افزایــش را شــاهد بودیــم؛ بــرای مثال ســمند
تغییــری نداشــته و 2۴8هــزار تومــان قیمــت دارد. پــژو 
پــارس کــه چند روز پیش 278 میلیون تومان بود حدود 
280میلیون تومان، پژو 20۶ تیپ 2 حدود 2۶3 میلیون 
تومــان، پرایــد 131 حــدود 1۵۴ میلیــون تومــان، پراید 111 
حدود 1۶8 میلیون تومان، کوییک که 189 میلیون تومان 

بود 190 تا 191 میلیون تومان قیمت گذاری شده اند.
رئیــس اتحادیه نمایشــگاه داران خودروی تهران در 
پاســخ بــه ســوالی مبنــی بــر پیش بینی بــازار خــودرو در 
آینده بیان کرد: در مورد هر کاالیی اگر عرضه کم باشد 
و کمبــود در بــازار وجــود داشــته باشــد، قیمــت افزایش 
می یابــد. اگــر عرضــه به حد کافی وجود داشــته باشــد و 
ثبــات نــرخ ارز را هــم شــاهد باشــیم، روی آرامــش بازار 

خودرو تاثیرگذار خواهد بود.
او افــزود: در بــازار تقاضــای کاذب وجــود نــدارد و 
تقاضاهــا همــه مصرفــی هســتند. بــازار االن بالتکلیــف 
اســت، یــک روز قیمت هــا افزایــش می یابــد و یــک روز 
کاهش پیدا می کند. مسلما خریدار در اوج قیمت خرید 
نمی کنــد. ممکن اســت فروشــنده قیمت بــاال اعالم کند 

ولی مشتری در بازار بسیار کم است.

معافیت مالیاتی مواد 
خوراکی مشروط به اخذ 

گواهی سالمت
اتــاقاصنــافایــراندراطاعیــهایدربــارهقانــون
جدیدمالیاتبرارزشافزوده،اعامکردکهمعافیت
مالیاتیموادخوراکیمشــروطبهاخذگواهیســامت

است.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر، اتاق اصنــاف ایران در 
اطالعیــه ای بــه آگاهــی اتحادیه هــا و واحدهــای صنفــی 
فعــال در حــوزه مــواد خوراکــی اعــالم کــرد: بــا توجــه به 
الزم االجــرا شــدن قانون دائمی مالیــات بر ارزش افزوده 
از ســوی ســازمان امــور مالیاتــی از تاریــخ 1۴00.10.13، 
اعمال معافیت های مالیاتی درباره مواد خوراکی مذکور 
در اجــزای تبصــره )۴( بنــد »الــف« مــاده )9( منــوط بــه 
اخذ گواهی سالمت محصول از مراجع قانونی ذی صالح 
از قبیل ســازمان ملی اســتاندارد ایران و ســازمان غذا و 

دارو است.

انتقاد نمایندگان مجلس 
از گرانی و کیفیت پایین 

خودروهای داخلی
روزگذشــتهنمایندهسمنانوهمداندرمجلس
شــورایاســامیباانتقــادازافزایشقیمــتخودرواز

وزارتصمتخواستندکهاینمشکلراحلکند.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهر، نماینده مردم ســمنان 
در جلســه علنــی دیــروز مجلــس شــورای اســالمی طــی 
تذکــری شــفاهی اظهار کرد: مــردم نگرانی های جدی در 
مــورد کمیــت و کیفیــت خودرو دارنــد و وزیر صمت باید 

این مشکل را حل و فصل کند.
عبــاس گلــرو بیــان کــرد: قیمــت خــودرو بــه طــور 
سرســام آوری افزایش یافته، به گونه ای که قیمت پراید 
بــه 190میلیــون تومــان رســیده اســت و بــا وجــود این از 

کیفیت الزم هم برخوردار نیست.
در  تغییــری  شــاهد  متأســفانه  کــرد:  تصریــح  او 
سیاست های وزارت صمت درباره خودرو نیستیم و الزم 
است حتماً وزارت صمت تدبیر ویژه ای برای ساماندهی 

وضعیت خودرو کند.
گلرو اظهار کرد: همچنین در حوزه معدن شاهدیم 
یک فضای رانتی ایجاد شــده که منجر به دســت اندازی 
افراد خاص شــده اســت. معدن حق مردم اســت و الزم 
اســت بــا کســانی کــه بــه دنبــال رانت خــواری هســتند، 

برخورد جدی شود.

تذکرنمایندههمدانبهوزیرصمت
فتــح هللا توســلی، نماینــده بهــار، کبودرآهنــگ هم 
خطــاب بــه وزیــر صنعــت، معــدن و تجارت گفــت:  عزت 
مــردم نبایــد در صــف خودرو و با این قیمت ها و کیفیت 
نادیــده گرفتــه شــود و الزم اســت هر چه ســریع تر وزیر 

صمت اقدام اساسی را در این باره انجام دهد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

بهگفتهرئیساتحادیهقنادیتهرانبه
دلیــلقیمتباالیمواداولیهوقیمتگذاری
دســتوری،قنــادانمجبــوربــهتنــزلکیفیــت

هستند.
علــی بهره مند در گفت وگــو با خبرگزاری 
مهــر اظهــار کــرد: قیمــت دســتوری نمی توانــد 
اگــر دولــت  بیایــد.  کار  بــه  قنــادی  در حــوزه 
قیمــت مــواد اولیــه تولیــد را ثابــت نگــه دارد، 
تولیدکننــده بــه هیچ وجــه بــه ســمت افزایش 
قیمــت نمی رود زیــرا افزایش قیمت، منجر به 

کاهش تقاضا می شود.
رئیــس اتحادیه صنف دارنــدگان قنادی، 

شیرینی فروشــی و کافــه  قنادی تهــران افزود: 
اکنــون قیمــت شــیرینی باالســت ولــی مــواد 
اولیه گران اســت و طبیعتا با این مواد اولیه، 
قیمــت نهایــی محصول هم گران می شــود که 
اصــال بــه نفــع قنــادان نیســت. اکنــون قیمت 
مصــوب  بایــد  حتمــا  پرمصــرف  شــیرینی های 
اتــاق  و  مصرف کننــدگان  از  حمایــت  انجمــن 
اصنــاف باشــد کــه متاســفانه امــروز قیمــت را 
اعــالم می کنیــم یــک هفتــه بعــد قیمــت مواد 
اولیــه 30 تا ۴0درصد افزایش می یابد. مابقی 
تعییــن  صنفــی  واحــد  خــود  را  شــیرینی ها 

می کند.

آخریننرخهادرآستانهیلدا
او در مــورد آخریــن قیمت ها نیز گفت: 
آخریــن قیمت هــا در مــرداد ابــالغ شــد کــه 
بــر ایــن اســاس، قیمــت شــیرینی تــر بــرای 
واحدهــای درجــه یک 78هــزار تومان و برای 
واحدهای درجه دو ۶0هزار تومان، شــیرینی 
زبــان، پاپیــون و دانمارکــی بــرای واحدهــای 
درجــه یک ۶۵هــزار تومان و بــرای واحدهای 
کیــک  قیمــت  و  تومــان  ۵0 هــزار  درجــه دو 
یــزدی بــرای واحدهــای درجــه یــک ۴9هــزار 
تومــان و بــرای واحدهــای درجــه دو 39هزار 

تومان است.
رئیــس اتحادیه صنف دارنــدگان قنادی، 
شیرینی فروشی و کافه  قنادی تهران گفت: با 
توجــه به اینکه واحــد صنفی نمی تواند قیمت 
ایــن محصــوالت را راســا تعییــن کنــد به دلیل 
افزایــش قیمــت مــواد اولیــه مجبــور می شــود 

کیفیت را تنزل دهد.
افزایــش  علی رغــم  افــزود:  بهره منــد 
قیمــت مــواد اولیه همچــون تخم مرغ، روغن 
و شــکر بــا توجــه بــه کاهــش قــدرت خریــد 
مــردم تــا پایان ســال برنامه ای بــرای افزایش 

قیمت شــیرینی نداریم.

دبیــرانجمــنشــرکتهایهواپیماییاز
معافشــدناتباعخارجیازســقفنرخنامه
بلیــتپروازهــایداخلــیومحاســبهقیمــت
فروشبلیتبهاینمســافرانمعادلقیمت

بیزینسکاسخبرداد.
مقصــود اسعدی ســامانی در گفت وگو با 
خبرگــزاری مهــر دربــاره قیمــت بلیــت هواپیما 
اظهــار کــرد: شــرکت های هواپیمایــی تخلفــی 
دربــاره فروش بلیت پروازهای داخلی ندارند. 
تهران-مشــهد  پــرواز  بلیــت  قیمــت  ســقف 
980 هــزار تومــان در نظــر گرفته شــده اســت 
امــا اکنــون برخــی ایرالین هــا در حــال فــروش 
بلیت این مســیر از ۴8۵ تا ۶7۵ هزار تومان 

هستند.
نرخبلیتقطارهای۵ستاره
تهران-مشهدازبلیتهواپیما

بیشتراست
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
ادامه داد: این ارقام حتی از ۵0درصد ســقف 
رقم تعیین شده در نرخنامه هم کمتر است. 
در برخــی مــوارد بلیــت قطار ۵ ســتاره تهران-
مشــهد بــاالی 800 هــزار تومــان بــه فــروش 

می رسد.

قیمتبلیتپروازتهران-مشهد
تفاوتچندانیباکرایهتاکسیهای

اینترنتیدرتهرانندارد
اسعدی ســامانی یــادآور شــد: در برخــی 

ســاعات نیــز بلیــت پــرواز تهران-مشــهد 338 
هــزار تومــان در حال فروش اســت که به یک 
ســوم رقــم در نظــر گرفته شــده کاهش یافته 
اســت کــه بــا برخــی قیمت هــای تاکســی های 
اینترنتــی در تهــران در حال رقابت اســت. روز 
گذشــته ســقف قیمت های اعالم شــده بلیت 

پرواز تهران-مشهد ۵00 هزار تومان بود.
قیمــت  در  ارز  قیمــت  تأثیــر  دربــاره  او 
بلیــت پروازهــای داخلــی تأکیــد کرد: بــا توجه 
بــه توافقــات ســازمان هواپیمایــی کشــوری و 
شــرکت های هواپیمایــی، نرخ هــا تعدیــل شــد 
و بــه طــور میانگیــن 1۵درصــد کاهــش یافــت 
که در مســیرهای مختلف، قیمت ها کاهشــی 

بوده است.

تا۵۰درصدزیرسقفقیمتی
درحالفروشبلیتهستیم

دبیــر انجمــن شــرکت های هواپیمایــی با 
بیــان اینکه با کاهش میزان ســفرهای هوایی 
کــه  نرخــی  ســقف  گفــت:  هســتیم،  مواجــه 
تعییــن شــده تــا ۵0 درصــد زیــر آن ســقف در 
حــال فــروش اســت؛ ضمــن اینکه ســقف های 
نرخــی هــم که در نظر گرفته شــده، با رعایت 

حال مسافران بوده است.
او بــا تأکید بر اینکه نرخنامه مســیرهای 
شــرکت های  انجمــن  وبســایت  در  هوایــی 
هواپیمایــی قابل دسترســی اســت بیــان کرد: 
مســافران قبــل از خریــد بلیــت، از نرخنامــه 
منــدرج در وبســایت انجمــن، قیمــت مســیر 
مورد نظر خود را مشــاهده کرده و بر اســاس 

آن، اقدام به خرید بلیت کنند.

بهسازمانهواپیماییگزارشدهید
اسعدی سامانی با بیان اینکه مسافران از 
وبسایت های معتبر، وبسایت های اختصاصی 
شــرکت های هواپیمایــی و دفاتــر مجاز فروش 
بلیــت، اقــدام بــه خرید بلیــت هواپیمــا کنند، 
گفت: اگر نرخی باالتر از ســقف تعیین شــده 
در مســیرهای مختلف در وبســایتی مشاهده 
شــد، مسافران به سازمان هواپیمایی گزارش 

دهند تا به تخلفات رسیدگی شود.
او ادامــه داد: مــردم بــه هیــچ وجه بلیت 
پروازهای داخلی را باالتر از ســقف مشــخص 
شــده در نرخنامه مندرج در وبســایت انجمن 
شــرکت های هواپیمایــی، خریداری نکنند؛ اگر 
با موردی هم مواجه شدند، آن را به سازمان 

هواپیمایی کشوری گزارش کنند.
هواپیمایــی  شــرکت های  انجمــن  دبیــر 
تصریــح کرد: شــرکت های هواپیمایی ملزم به 
رعایت ســقف های قیمتی هستند. پایش های 
مــا هــم نشــان می دهــد کــه نــرخ بلیت پــرواز 
تهران-مشــهد بیــن 300 تــا ۵00 هــزار تومــان 
در حال فروش اســت؛ این در حالی است که 
ســقف قیمت پرواز تهران-مشــهد، 982 هزار 
تومــان اســت. ایــن موضــوع نشــان می دهــد 
نرخ هــا بــا توجــه بــه شــناور شــدن، تعدیــل و 

ارزان شده است.

نوساناتنرخارزتأثیریروی
بلیتهواپیماندارد

او خاطرنشــان کــرد: بــا توجــه بــه اینکه 
ســقف قیمت بلیت ها را مشــخص کرده ایم، 
نوســان نــرخ ارز تأثیــری روی قیمــت بلیــت 
دهــد،  رخ  تغییــری  اگــر  داشــت.  نخواهــد 
صندلــی  نــرخ  می کنیــم.  اطالع رســانی 
بیزینــس کالس تابــع ســقف نرخــی تعییــن 

شده نیست.

اتباعخارجیازسقفقیمتی
معافشدهاند

طــی  کــرد:  تصریــح  اسعدی ســامانی 
مذاکراتــی کــه داشــته ایم، برای اتبــاع خارجی 
کــه بخواهنــد با پروازهای داخلی ســفر کنند، 
سقف نرخی تعیین شده مالک عمل نخواهد 
بــا  بــود و شــرکت های هواپیمایــی متناســب 
شرایط بازار، هزینه بلیت را خواهند پرداخت 
که تقریباً اندازه قیمت بلیت بیزینس کالس 
شــرکت های  بــه  مصوبــه  ایــن  بــود.  خواهــد 
هواپیمایی ابالغ شــده که برای مســافرانی که 
بخواهنــد بــا گذرنامــه بلیــت خریــداری کنند، 

اتباع خارجی محسوب می شوند.

بلیتپروازهایخارجیسقف
قیمتیندارد

او دربــاره قیمت بلیت پروازهای خارجی 
نیــز گفت: نرخنامه ســقف قیمتــی صرفاً برای 
پروازهــای داخلــی اســت و پروازهــای خارجــی 
ســقف قیمت بلیت ندارند. ما برای رفاه حال 
نظــر  در  را  نرخنامــه  ایــن  ایرانــی،  مســافران 

گرفته ایم.

رئیــسمجلــسشــورایاســامیبــابیــان
ایــنکــهمجلسمدافــعفعالیتهــایاقتصادی
دربســترفضایمجازیاســت،بهبانکمرکزی
ووزارتاقتصــادبــرایحــلمشــکل»اینمــاد«

تذکرداد.
بــه گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه جلســه 
اســالمی،  شــورای  مجلــس  گذشــته  روز  علنــی 
محسن دهنوی، نماینده مردم تهران در اخطاری 
بــا اســتناد بــه اصــل 3 قانون اساســی گفــت: در 
شرایطی که چندی قبل مجلس با تصویب قانون 

تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار بسیاری از 
موانــع موجــود بــر ســر راه کارآفرینــان را از میــان 
برداشــت و مســیری تعریــف شــد تــا متقاضیــان 
درخواســت های خــود را در ســامانه ارائــه کننــد و 
دیگــر نیــازی بــه اخذ بســیاری از مجوزهــای دیگر 
نیســت، طــرح مالکیــت صنعتی نیز قصــد دارد تا 

به کارآفرینان کمک کند.
عضو هیات رئیســه مجلس شــورای اسالمی 
بانــک  اینکــه در هفته هــای اخیــر  بــه  بــا اشــاره 
مرکــزی، کســب و کارهــای اینترنتــی را ملــزم بــه 

دریافــت »اینمــاد« کرده اســت، ادامــه داد: الزام 
بانک مرکزی درباره دریافت نشان اینماد از سوی 
کســب و کارهــای اینترنتــی، برخــالف روح قانــون 
تســهیل صــدور مجوزهــای کســب و کار از ســوی 

مجلس است.
او خطــاب بــه رئیــس مجلــس خاطرنشــان 
کــرد: بــه دلیــل اختــالف نظــر بیــن وزارتخانه های 
اقتصاد، صمت و بانک مرکزی، 3۵0 هزار کسب 
و کار جوانان کشــور تحت تاثیر قرار گرفته و این 
دســتگاه ها بــر خواســته  بــدون منطق خــود تاکید 

دارنــد. الزم اســت بــه ایــن مســئله ورود کــرده و 
از قانــون تســهیل صدور مجوزهای کســب و کار، 

کارآفرینان و جوانان حمایت کند.
در ادامــه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شــورای اســالمی در پاسخ به اخطار این نماینده، 
ضمــن اشــاره بــه اهمیــت موضوعات پیــش آمده 
درباره الزام کسب و کارهای اینترنتی به دریافت 
اینمــاد، بیــان کــرد: اختالفــات بیــن دســتگاه های 
اجرایی مانند بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی 
و دارایی نمی تواند مانع کار شــود و اگر مشــکلی 

در بستر فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال نسبت 
بــه دریافــت نمــاد مذکــور وجــود دارد بایــد آن را 

برطرف کنند.
مدافــع  مجلــس  اینکــه  بــه  اشــاره  بــا  او 
فعالیت هــای اقتصــادی در بســتر فضــای مجــازی 
بــوده و همــه تــالش ما تقویــت این حوزه اســت، 
ادامه داد: اکنون براساس آمار ارائه شده، کسب 
 GDP و کارهــای دیجیتــال حــدود ۴ الــی ۵ درصد
کشور را به خود اختصاص داده است که باید به 

بیش از 10 الی 1۵درصد افزایش یابد.

معاونــتنظارتبــراماکنعمومیفرماندهی
انتظامیتهرانبزرگمیگویداســتفادهازنامهای
محلــی)ترکــی،کــردی،لــری،شــمالیو...(بــرای

واحدهایصنفیپایتختممنوعاست.
نام گــذاری  دربــاره  مــرادی  نــادر  ســرهنگ 
واحدهــای صنفــی در پایتخــت اظهــار کــرد: مرجــع 

نام گذاری واحدهای صنفی وزارت فرهنگ و ارشــاد 
اسالمی است و طبق بخشنامه ای که این وزارتخانه 
بــه پلیس ابالغ کرده اســت، واحدهــای صنفی باید 
نامــی کــه بــرای خــود انتخــاب میکنــد حتماً فارســی 

باشد.
او افــزود: بــه عنــوان مثــال در تهران اســتفاده 

از نام هــای محلــی )ترکی، کردی، لری، شــمالی و…( 
برای واحدهای صنفی ممنوع است و این کار خالف 

قانون است.
مرادی گفت: طبق دستورالعمل و بخشنامه ای 
کــه بــه پلیــس اعــالم شــده اســت اصنــاف بایــد از 
نام های محلی فقط در شهر و استان های مرتبط با 

آن نام استفاده کنند.
معاونــت نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی 
انتظامی تهران گفت: به عنوان مثال از اســم های 
ترکی باید در اســتان های ترک زبان اســتفاده شود 
بخشــنامه  طبــق  کــه  می کنــم  تاکیــد  دیگــر  بــار  و 
بــرای واحدهــای صنفــی  نام هــا  ایــن  از  اســتفاده 

پایتخت ممنوع اســت.
او بــا بیــان اینکــه اســتفاده از نام هــای خارجی 
و التیــن هــم بــرای واحدهــای صنفی ممنوع اســت، 
گفــت: پلیــس مجــری قانــون اســت و موظــف بــه 
اجرای قانون، به همین دلیل هنگامی که واحدهای 
صنفــی بــرای اخــذ مجوز به ما مراجعــه می کنند اگر 

اســم جــز نام های فارســی برای مغازه خــود انتخاب 
کرده باشند مجوز به آنها نمی دهیم.

مــرادی خاطرنشــان کــرد: برخــی از کســبه هم 
قبل از اخذ مجوز اقدام به نصب تابلو با اســم های 
ممنوعــه می کننــد کــه در صــورت مشــاهده حتماً با 

آنها برخورد می شود.

ممنوعیتاستفادهازنامهایمحلیبرایواحدهایصنفیپایتخت

تذکررئیسمجلسبهبانکمرکزیووزارتاقتصادبرایحلمشکل»اینماد«

دبیرانجمنشرکتهایهواپیمایی:بلیتهواپیمابرای
اتباعخارجیباقیمتبیزینسکاسمحاسبهمیشود

شیرینیبیکیفیت،مهمانسفرهشبیلدا
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استفاده از قراضه فوالد 
 راهکاری برای حفظ

محیط زیست
اســتفاده از قراضه فوالدی انتشار دی اکسیدکربن 
را کاهش می دهد. این امر می تواند ســاالنه از انتشــار 

یک میلیارد تن دی اکسید کربن جلوگیری کند.
 ،International Recycling به گــزارش وب ســایت
از آنجــا کــه اســتفاده از قراضــه می توانــد در کاهــش 
بــه  انتشــار دی اکســیدکربن موثــر باشــد، فوالدســازان 
طــور فزاینــده ای به دنبال یافتن راهکارهای پایدارتری از 

فوالد سازی معمولی هستند.
در حالــی کــه انتقاداتــی از ســوی جامعــه بازیافــت 
وجــود دارد، امــا حفــظ و بازیابــی قراضــه تــا حــد زیــادی 
نادیــده گرفتــه شــده اســت. بنابرایــن روشــن اســت کــه 
تالش های جهانی برای کاهش انتشــار دی اکســیدکربن 
فرصــت قابــل توجهی برای رشــد ســهم قراضه در بخش 
فوالدســازی فراهــم مــی آورد کــه از میانگیــن فعلــی آن 

)30درصد( بیشتر است.

گــروه  ارشــد  کارشــناس  ورکامــن«،  »اســتیون 
مشاوران مک کنزی، استحصال قراضه بیشتر و افزایش 

کیفیت را دو چالش کلیدی در این حوزه معرفی کرد.
او افــزود: مصرف قراضه فوالد در چین اکنون240 
میلیــون تــن اســت کــه می تواند تــا ســال 2050 میالدی 

دو برابر شود.
تجهیــزات  شــرکت  رئیــس  نیــوول«،  »اســکات 
بازیافــت نیــوول در ایــاالت متحده آمریــکا و نایب رئیس 
هیات مدیــره تجهیــزات بازیافــت نیــوول چیــن نیز اعالم 
کرد: چین به سمت استفاده از درصدهای باالتر قراضه 
حرکت می کند و درصد فوالد ساخته شده از سنگ آهن 
را کاهش می دهد. این در حالی اســت که تا چند ســال 
پیش، این نگرانی وجود داشت که چین ممکن است به 
یــک کشــور صادرکننــده بزرگ قراضه تبدیل شــود و این 
امــر بــه قیمــت قراضه در سراســر جهان لطمــه وارد کند 
اما دقیقا برخالف آن در حال روی دادن است. چین به 
جــای ســنگ آهن و زغال ســنگ نیــاز بــه واردات قراضه 
دارد تــا بــه اهــداف خــود به منظور رســیدن بــه محیطی 

پاک تر و تولید فوالد مقرون به صرفه تر دست یابد.

کاهش آلودگی
ســاالنه حــدود 630میلیــون تــن قراضــه فــوالد در 
سراســر جهان بازیافت می شــود که از انتشار نزدیک به 
950میلیــون تن گاز دی اکســیدکربن پیشــگیری می کند 
کــه ایــن امــر نقــش تعیین کننــده ای در حفاظــت از آب 
و هــوا دارد. همچنیــن بــا اســتفاده از قراضــه در بخــش 
ریخته گری، صرفه جویی در انتشــار گاز دی اکســیدکربن 

ساالنه به بیش از یک میلیارد تن رسیده است.
طــی نیمــه نخســت ســال 2021میــالدی، مصــرف 
قراضه فوالد چین با رشد 47.1 درصدی به 137 میلیون 
و 950 هزار تن رسید که نشان دهنده حرکت به سمت 
اهــداف برنامــه 5 ســاله ایــن کشــور در راســتای کاهش 
انتشــار دی اکسیدکربن در فوالدسازی از طریق افزایش 

استفاده از قراضه فوالد است.
همچنیــن در دوره زمانــی ژانویــه تــا ژوئــن 2021 
میــالدی، خریــد قراضــه چیــن از ترکیــه بــا رشــد 33.2 
درصــدی بــه 12میلیون و 872هزار تن رســید که جایگاه 
این کشوررا به عنوان بزرگترین واردکننده قراضه جهان 

تثبیت می کند.

پیش بینی تداوم تقاضای 
 مطلوب پلی اتیلن

درسال 2022
شــرکت آمریکایــی داوکمیکالــز پیش بینــی کرد که 
شرایط مطلوب تقاضا برای محصول پلی اتیلن در سال 

2022 میالدی نیز ادامه می یابد.

آی ســی آی اس، هاوارد  خبــری  پایــگاه  گــزارش  بــه 
آنگرلیدر، مدیر مالی داوکمیکالز در همایش مواد اولیه 
ســی تی )Citi(  گفت: با توجه به ادامه روند رو به رشــد 
اقتصــاد جهانــی ایــن شــرکت انتظــار دارد تقاضــا بــرای 

پلی اتیلن )PE( در سال 2022 مطلوب می ماند.
او افــزود: اقتصــاد جهانــی در ســال 2022 میــالدی 
5درصــد رشــد می کنــد، ســطحی که آخرین بار در ســال 

2005 میالدی شاهد آن بوده ایم.
نشــانه های دیگر حاکی از رشــد مداوم تقاضا برای 
 )PMI( پلی اتیلن اســت؛ زیرا شاخص های مدیران خرید
و کاربرد مدل )ISM( بســیار باالتر از میانگین 10 ســاله 

خود باقی ماند.
مدیر مالی داوکمیکالز گفت: تقاضا برای پلی اتیلن 

در سراسر جهان شرایط مطلوبی دارد.
تقاضای مطلوب برای پلی اتیلن یکی از ویژگی های 
اقتصاد پس از بحران شیوع عالم گیر کرونا بوده است.
آنگرلیــدر گفــت: تقاضــا بــه  طــور معمــول در زمان 
رکــود ســه تــا پنج درصــد کاهش می یابــد، در عوض، به  
دلیــل تغییــر در عــادات مصرف کننــده، در طــول شــیوع 

کرونا سه تا پنج درصد افزایش یافت.
او افــزود: میانگیــن تقاضــا در ســال 2021 میــالدی 
بایــد شــاهد 5 درصــد افزایش باشــد و برآوردهــا درباره 
تولیــد ناخالــص داخلــی برای ســال 2022 نشــان دهنده 

نیاز اضافه به عرضه است.
به عنــوان  کــرد:  تصریــح  داوکمیکالــز  مدیرمالــی 
قانونــی کلــی، هــر یــک واحــد افزایــش در رشــد تولیــد 
ناخالــص داخلــی بــه دو تــا ســه کارخانــه پلی اتیلــن در 

مقیاس جهانی نیاز دارد.

اخبـــــــــــــــــار

می گویــد  روســیه  و  ایــران  اتــاق  رئیــس 
نظــارت  و  آزمایــش  مــورد  در  بهداشــت  وزارت 
بــر محصــوالت صادراتــی کمکی نمی کنــد. امروز 
درمــورد صــدور فلفــل بــه روســیه مشــکل داریم 
فردا مشخص نیست در مورد چه محصولی این 

اتفاق بیفتد.
بــا صــادرات ســالیانه حــدود ٧٠٠هــزار تــن 
انواع محصوالت کشاورزی به فدراسیون روسیه، 
صادراتــی  مهــم  بازارهــای  از  یکــی  کشــور  ایــن 
حــال  ایــن  بــا  اســت؛  ایــران  کشــاورزی  بخــش 
وزارت بهداشــت و مشــخصاً ســازمان غــذا و دارو 
برنامــه مشــخصی برای تعیین ســالمت و کیفیت 

محصوالت صادراتی ندارند.
در ایــن بــاره مســعود بصیــری، سرپرســت 
دفتــر توســعه صــادرات وزارت جهــاد کشــاورزی 
اعــالم کــرد کــه ســازمان غــذا و دارو موظــف بــه 
نظــارت بر این موضوع اســت کــه تاکنون اقدامی 

در این زمینه انجام نداده است.
در همیــن رابطــه  هــادی تیزهوش تابــان در 
گفت وگــو بــا مهــر در مــورد ممنوعیــت صــادرات 
فلفــل ایرانــی بــه روســیه، اظهــار کــرد: براســاس 
نامــه ای کــه اداره نظــارت بــر حمایــت از حقــوق 
گمــرک  رئیــس  بــه  داغســتان  مصرف کننــدگان 
داغســتان نوشــته واردات فلفل از مبــدا ایران به 
دلیل آنچه نقض مکرر اســتانداردهای بهداشــتی 
عنوان شده به حالت تعلیق درآمده است. البته 
در عنــوان ایــن نامــه محصــوالت کشــاورزی ذکــر 
شــده اما در متن نامه مذکور به وضوح به فلفل 

دلمه ای اشاره شده است.
و  ایــران  بازرگانــی  مشــترک  اتــاق  رئیــس 
روســیه افــزود: بررســی ها حاکــی از آن اســت که 
ایــران را  از  فدراســیون روســیه، فلفــل وارداتــی 
بــه دلیــل نداشــتن گواهینامــه باقیمانــده ســموم 

کشــاورزی مرجــوع کــرده اســت که در این راســتا 
دستگاه های مختلف دولتی اعم از اتاق بازرگانی 
و ســفارت ایران در مســکو در تالش هستند تا از 
طریق مبادی قانونی و رســمی موضوع را بررســی 
و بــا تعامــل با طرف روســی راهکار الزم برای رفع 

آن را فراهم کنند.
جهــاد  وزارت  همچنیــن  گفــت:  تابــان 
کشــاورزی و وزارت بهداشــت ایــران مذاکــرات و 

مکاتبــات با وزارت کشــاورزی فدراســیون روســیه 
انجام داده اند.

او ادامــه داد: نکتــه مهم این اســت که نباید 
محصولی صادر شــود که از نظر اســتاندارد قابل 
تأییــد نیســت، حتــی مصرف این نــوع محصوالت 
بــرای مــردم داخل کشــور هــم باید ممنوع شــود. 
در اینجا نیاز به کمک وزارت بهداشــت و سازمان 
غــذا و دارو داریــم کــه محصــوالت را آزمایــش و 

وضع سموم آن ها را مشخص و پس از بازرسی، 
سالمت محصوالت کشاورزی را تأیید کنند.

صادرکننده باید آموزش ببیند
تابــان گفــت: باید ســازمان های مربوطه چه 
از طریــق بخــش خصوصــی و چــه بخــش دولتی، 
آموزش هــای الزم در مــورد رعایــت اســتانداردها 
بــه صادرکننــدگان ارائه کنند تــا صادرکننده طبق 

قوانین کشور مقصد، اقدام به صادرات کاال کند.
رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و روسیه 
تصریــح کــرد: امــروز در مــورد صــادرات فلفــل به 
مشــکل خورده ایم اما اگر این چالش حل نشــود 
و  کشــاورزی  محصــوالت  ســایر  مــورد  در  قطعــاً 
غذایی نیز به مشــکل خواهیم خورد. باید درباره 
بازرسی و نظارت بر سالمت و کیفیت محصوالت 

اقدامات جدی و مؤثری انجام دهیم.

۱00 کامیون فلفل در آستارا 
منتظر هستند

امــروز  او گفــت: طبــق آخریــن اطالعــات، 
در  صــادرات  بــرای  فلفــل  کامیــون   100 حــدود 
آســتارا هســتند. ســفارت در حــال پیگیری برای 
حل این مشــکل بوده تا صادرات به روال عادی 
برگــردد امــا بــه هــر حــال راهــکار این اســت که 
محصــوالت آزمایش شــوند که در صورت ســالم 
رعایــت  عــدم  صــورت  در  و  رد  مــرز  از  بــودن 

اســتانداردها مرجوع شوند.
تابــان اظهــار کرد: نکته مهم این اســت که 
هرازچنــد گاهی از این اتفاقات برای محصوالت 
کشــاورزی صادراتــی ایــران می افتــد، از ایــن رو 
متولیــان همچــون وزارت بهداشــت بایــد فوراً به 
این حوزه ورود کرده و آزمایش های الزم را روی 
محصــوالت کشــاورزی و غذایــی صادراتی انجام 
دهنــد و آموزش هــای الزم نیز بــه صادرکنندگان 
در مــورد نحــوه صــادرات ایــن قبیــل محصــوالت 

داده شود.
توســعه  ســازمان  کل  رئیــس  اعــالم  طبــق 
تجــارت ایــران، بــا هماهنگــی وزارت امــور خارجه 
مراتــب اعزام تیم دیپلماســی اقتصــادی برای رفع 
مشــکالت و عقــد تفاهم نامــه بــه روســیه انجــام 

شده که در هفته جاری صورت می پذیرد.

وزیــر جهــاد اعــالم کــرد تمامــی افــرادی که 
شــیرخام را بــا نــرخ مصــوب خریــداری می کننــد 
بــا تاییــد وزارت جهاد و با پرداخــت مابه التفاوت 
می توانند نســبت به صادرات شیرخشک، کره و 

روغن حیوانی اقدام کنند.
ســیدجواد  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
ســاداتی نژاد، وزیــر جهــاد کشــاورزی در نامــه ای 
بــه وزیــر صمــت اعالم کــرد: در اجــرای تصمیمات 
سیاســت های  اتخــاذ  و  قیمت گــذاری  شــورای 
بــه  کشــاورزی  اساســی  محصــوالت  از  حمایتــی 
شــماره 020/8603 مورخ 1400.04.17 و کارگروه 
تنظیــم بــازار در خصــوص صــادرات شیرخشــک، 
کــره و روغــن حیوانــی و بــه منظــور حمایــت از 
اســت  خواهشــمند  شــیرخام،  تولیدکننــدگان 
دســتور فرماییــد متــن زیــر بــه عنــوان تصمیمــات 

کارگروه تنظیم بازار تصویب و ابالغ شود:
کــه  حقوقــی  و  حقیقــی  اشــخاص  کلیــه 
شــیرخام را بــا قیمــت تضمینــی مصــوب شــورای 
کیلوگــرم( خریــد  هــر  در  تومــان   6400( مذکــور 
می کنند با تأیید وزارت جهاد کشاورزی می توانند 
پرداخــت  بــا  شیرخشــک  صــادرات  بــه  نســبت 
مابه التفــاوت 100 هزار ریال / کیلوگرم، کره 150 
هــزار ریــال / کیلوگرم و چربــی )خامه 40 درصد( 

60 هزار ریال / کیلوگرم اقدام کند.
تبصــره 1(: ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکننــدگان موظف اســت نســبت به وصول 
مابه التفــاوت مذکــور اقــدام و تأییدیــه آن را بــه 

وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ارسال کند.
تبصره 2(: ســازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنندگان مکلف به رصد و گزارش به وزیر 

جهــاد کشــاورزی بــوده و ارقــام فــوق با نظــر وزیر 
جهاد کشاورزی قابل تجدیدنظر خواهد بود.
 دپوی 2۵هزار تن شیرخشک

در انبارها
این تصمیم در حالی گرفته شــده اســت که 
رئیــس هیات مدیره انجمن شــیر خشــک صنعتی 
عنوان کرده اســت که با افزایش قیمت شــیرخام 
میــزان مصــرف لبنیــات در کشــور کاهــش پیــدا 
کــرد امــا از ســوی دیگــر تولیــد شیرخشــک رونــد 
صعــودی بــه خود گرفته و هم اکنــون در انبارهای 
تولیدکنندگان 25هزار تن شــیر خشک دپو شده 
اســت کــه ایــن میــزان از تولیــد در بــازار داخلــی 
جــذب نخواهد شــد و ما چاره ای جــز صادرات آن 

نداریم.

ســیاوش ســلیمی بــا اشــاره بــه توقــف روند 
واردات شیرخشــک، بیان کرد: اکنون مازاد تولید 
داریــم و تولیدکننــدگان بــا زیان محصــول خود را 
می فروشــند تا با این کار چرخ تولیدشــان بچرخد 

و نقدینگی خود را تامین کنند.
الــزام صــادرات، تصریــح  بــا اشــاره بــه  وی 
کــرد: در ماه هــای آخــر ســال شــیر خام بیشــتری 
از  می شــود  ســرازیر  شیرخشــک  واحدهــای  بــه 
این رومیــزان تولیــد در ایــن ماه هــا افزایــش پیــدا 
می کند. در 6 ماه نخســت ســال جاری حدود 37 

هزار تن شیر خشک صادر کردیم.
وی بــا اشــاره بــه بــاال بــودن کیفیــت شــیر 
خشــک صنعتــی، افــزود: کیفیــت تولیــد برخی از 
تولیدکنندگان داخلی آنقدر قابل توجه است که 
برخی از آنها موفق به دریافت کد آی آر شده اند. 

ایــن موفقیــت باعــث شــد کــه تولیــدات آنهــا بــه 
کشورهای اوراسیا صادر شود.

او بــا بیــان دیگــر کاربردهــای شــیر خشــک 
صنعتــی در صنایــع غذایی، گفت: شیرخشــک به 
دلیــل پروتئیــن و چربــی حیوانــی موجــود در آن 
قابلیت استفاده در کل مواد غذایی را دارد. شیر 
خشــک صنعتــی ارزش غذایــی محصــوالت را باال 
می بــرد و پایــه اصلــی تولیــد بســتنی، شــیرینی و 
شکالت است. در تولید بیسکویت مادر 2 درصد 

شیرخشک اضافه می شود.
کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  ســلیمی 
شیرخشــک می توانــد جایگزین شــیر تازه باشــد؟ 
بیــان کــرد: بــدون تردیــد ایــن امــکان وجــود دارد. 
حاللیــت این شــیر فوری اســت و اگــر در آب حل 

شود غلظت آن با شیر تازه تفاوتی ندارد.

براســاس قانونــی کــه بــه زودی بــه دولــت 
ابــالغ خواهــد شــد، واردات خــودرو مشــروط به 
درآمد صادرات خودرو، درآمد ناشی از صادرات 
صنایــع  بــا  مرتبــط  خدمــات  و  خــودرو  قطعــات 
نیرومحرکــه صــورت خواهــد گرفــت و تنها شــرط 
واردات بدون انتقال ارز بنا به درخواســت بانک 

مرکزی حذف شده است.
به گزارش ایســنا، در رابطه با این موضوع، 
شــب گذشــته رئیس کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی و فربد زاوه، کارشــناس 
برنامــه  در  حضــور  بــا  کشــور  خــودرو  صنعــت 
گفت وگوی ویژه خبری به بحث و بررسی موضوع 
واردات خــودرو پرداختنــد. در ایــن برنامــه معاون 
امــر صنایــع وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت نیز 
بــه صورت تصویری ارتباط داشــت و به اظهارنظر 

پرداخت.
رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
شــورای اســالمی، در ابتدای این برنامه در پاســخ 
به اینکه با وجود  مخالف نبودن شــورا با واردات 
خودرو، چرا این طرح مجدد به مجلس بازگشــته 
اســت، اظهار کرد: طرح آزادسازی واردات خودرو 
متعلــق به مجلــس دهم بود امــا زمانیکه ایرادها 
بــه بنــد 4 گرفتــه شــد و بــه مجلــس بازگشــت، 
عمــر مجلــس دهــم به اتمام رســید و بــه مجلس 
یازدهــم برخــورد کــرد. تــالش مــا در کمیســیون 
مجلــس یازدهــم بــر این بــود که طــرح جامع تری 
ارائــه شــود امــا به لحــاظ قانونــی، بــرای آنچه که 
از شــورای نگهبــان بازگشــته بــود، بایــد پاســخ و 
البتــه تنهــا بــه همــان ایــراد وارده داده می شــد و 
اجازه اضافه یا کاســتن موضوعی وجود نداشــت. 
در نهایت با حضور ســخنگوی شــورای نگهبان به 
عنوان نماینده این شــورا در کمیســیون جلســات 

برگزار و به جمع بندی رسیدیم.
عــزت هللا اکبــری تاالرپشــتی افــزود: پس از 
چندین بار رفت و برگشــت طرح به کمیســیون و 
صحن مجلس، در نهایت این طرح بدین گونه به 
نتیجه رســید کــه واردات خودرو در ازای صادرات 
خــودرو، قطعــات خــودرو و ارزی کــه دارای منشــأ 
خارجی که مورد تایید بانک مرکزی باشــد، انجام 
شــود امــا رئیس بانــک مرکزی در نامــه ای خطاب 
بــه رئیــس مجلــس، اعــالم کــرد، بانــک مرکــزی 
نمی توانــد منشــأ ارز را تأییــد کنــد؛ ایــن موضــوع 

بــرای مــا هم عجیب بود اما به درخواســت رئیس 
مجلس شــورای اســالمی، از این بند صرف نظر و 
حذف شد. در نهایت با توجه به اظهارات نماینده 
شــورای نگهبــان مبنــی بــر تاییــد طرح در شــورای 
نگهبــان، طــرح واردات خــودرو بــه مجلــس بــرای 
ابــالغ بــاز می گــردد و بــه صــورت قانــون، مصوب 

خواهد شد.

مرجع ثالث را در قانونگذاری 
نمی پذیریم

تشــخیص  ورود مجمــع  اینکــه  بیــان  بــا  او 
مصلحــت نظــام بــه ایــن طــرح از نظــر مــا جدیــد 
اســت، یــادآور شــد: در مرحله قبلــی حتی مجمع 
تشخیص مصلحت نظام به شورای نگهبان اعالم 
کرده بود که برخی بندهای طرح واردات خودرو، 
برخالف قانون اساســی اســت. روال قانون گذاری 
این چنین اســت که آنچه که در مجلس تصویب 
شــده بــه شــورای نگهبان مــی رود و در این شــورا 
از نظــر اینکــه مغایــرت با شــرع و قانون اساســی 
نداشته باشد، اظهارنظر می شود و مرجع ثالث را 

در قانون گذاری نمی پذیریم.
رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
ضمــن تاکیــد براینکــه قانون گــذار حکیــم اســت و 
باتوجــه به جمیع جهات، اظهارنظر و قانون وضع 
می کنــد، گفــت: اما اینکه این قانــون چگونه اجرا 
شــود، در حــوزه وظایــف دولــت اســت. به صورت 
کلــی در کلیــه تولیــدات، فرمولــی وجــود دارد کــه 
کمیســیون صنایــع بــه آن اصــرار دارد و آن ایــن 
اســت که  هر تولیدی باید فن آور پایه و صادرات 
محــور باشــد. اگــر صادرات محــور باشــد، قابلیــت 
اســتمرار و دوام دارد امــا درغیــر اینصــورت افــول 

خواهد کرد.

خودروسازی های بزرگ، حیاط 
خلوت دولت ها شده اند

او افــزود: در موضــوع خــودرو، ایــراد  جــای 
دو  ســاختار  در  ایــراد  آن  کــه  اســت  دیگــری 
خودروســاز بــزرگ اســت که بــه عنــوان مهمترین 
خودروسازان کشور مطرح هستند و سال هاست 
کــه حیــاط خلــوت دولت هــا شــده اند. دولت هــا 
دخالت های بســیاری در این حوزه دارند که البته 

مختص این دولت نیســت و دولت ســیزدهم بنا 
دارد ایــن امــور را اصــالح کــرده و دخالتــی در این 

حوزه نداشته باشد.
اکبری تاالرپشــتی تصریح کرد: ســهم دولت 
در گروه صنعتی ایران خودرو شــش درصد اســت 
امــا دخالــت بســیار باالیــی در امــور آن دارد کــه 
موجــب بــه هــم ریختگــی ســاختار می شــود. اگر 
قــرار اســت که خودروســازی ها دولتی شــوند، به 
صــورت واضــح بــه مــردم اعالم شــود؛ در غیر این 

صورت باید ساختارها اصالح شود.
رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
ضمــن تاکیــد براینکــه باید بخــش خصوصی را به 
همــان میــزان دخالــت دولــت، دخالــت داده و به 
آن هــا توجــه کنیــم، گفــت: مــا بخــش خصوصــیِ 
 رو بــه رشــدی داریــم امــا بــه این هــا فرصــت داده

نمی شود. اکنون دو خودروساز بزرگ در مجموع 
حدود 100هزار میلیارد تومان زیان انباشته دارند 
کــه نــه تنهــا خودروســازی، هــر صنعتــی را از پــا 
درمــی آورد. اصــل ایراد مجلس به ســاختار اســت 

که باید اصالح شود.
او ادامــه داد: چنانچــه بخــش خصوصــی را 
تمام قــد وارد میــدان کنیــم، مشــکالت نــه  تنها در 
خودروسازی بلکه در تمام اقتصاد، حل می شود. 
دولــت دخالــت نکنــد و رقیــب بخــش خصوصــی 
نشــود، دولــت بایــد حمایــت، هدایــت و نظــارت 

داشته باشد.
صــادرات  بــا  رابطــه  در  اکبری تاالرپشــتی 
جعلــی خــودرو و قطعــات خــودرو، اظهار کــرد: اگر 
جهانــی  بــازار  در  ســهمی  آینــده  در  می خواهیــم 
داشــته باشــیم و اقتصاد پویا داشته باشیم، حتما 
باید صادرات محور حرکت کنیم. اینکه بگوییم اگر 
صادرات انجام شــود، عــده ای تقلب خواهند کرد، 
در حوزه اجراست و این موارد در حوزه کارشناسی 

مطرح نیست؛ لذا دولت باید کنترل کند.
رئیــس کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
در رابطــه با پیش بینی میــزان تعداد خودروهایی 
که با این سازوکار تامین مالی وارد خواهند شد، 
اظهار کرد: اکنون نمی توان عدد دقیقی ارائه داد 
و این موضوع  را باید مسئوالن اجرایی در وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت پاســخ دهنــد. اکنــون 
قانونــی وضــع شــده کــه راه را بــاز کند تــا در بازار 
جهانــی حضور داشــته باشــیم و تولیــد ما قابلیت 

عرضه در بازار جهانی را داشته باشد.
او خاطرنشــان کــرد: این قانــون اجرا خواهد 
شــد و وزارت صمــت تنهــا آیین نامــه اجرایــی را 
خواهد نوشــت. باید قواعدی تنظیم، کشــور برای 
واردات آمــاده و مســیر بــرای حضــور در بازارهای 
جهانی باز شــود. قانون گــذار می خواهد حکیمانه 

راه را باز کند.
قانون جدید، امکان صادرات 
جعلی را فراهم خواهد کرد

در ادامــه ایــن برنامــه، کارشــناس صنعــت 
خــودرو نیــز در رابطــه بــا ایــن طــرح و ابهامــات 
مربوطــه بــه طــرح واردات خــودرو، اظهــار کــرد: 
ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به موضوع 
نوعــی بدعت گــذاری در قانون گذاری بوده اســت. 
خــود  خــودرو  واردات  ممنوعیــت  حقیقــت  در 
نوعــی بدعت اســت. طبــق قانــون واردات خودرو 
در نهایــت می توانســت تعرفــه باال داشــته باشــد 
تــا دولــت از منابــع ارزی خــود صیانــت کنــد یــا 
کوتاه مــدت، واردات را ممنــوع کنــد. بنابرایــن بــه 
صــورت قانونــی از ســوی مجلــس ممنــوع نشــده 
بــود کــه حال بخواهد از ســوی مجلس به صورت 

قانونی آزاد شود.
فریــد زاوه تصریــح  کــرد: ایــن قانــون بــرای 
تنظیــم بــازار اســت و تنظیــم بــازار هــم بــه بحث 
تعــداد اشــاره دارد. در شــرایط متعــادل، زمانیکــه 
عرضــه کاالیــی کــم می شــود، تبعــا قیمــت آن باال 
مــی رود. تنهــا راه حــل بــرای تنظیــم بازار فــارغ از 
عملکــرد دســتوری کــه نتیجــه ای بــه دنبــال ندارد 
و هیــچ کاالیــی را نمی توانــد بــا دســتور در قیمت 

پایین نگه دارد، افزایش عرضه است.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو خاطرنشــان 
کرد: در قانون اولیه که در سال 1398 نوشته شد، 
بر افزایش عرضه تاکید داشــت که یکی از راه های 
افزایش عرضه، واردات بوده اســت؛ اما اتفاقی که 
افتــاد ایــن بــود که همیــن افزایش عرضــه به تولید 

داخل که کمبود هم داشت، وصل شده است.
طرح هــای  بــزرگ  مشــکل  بزرگتریــن  زاوه، 
کــه  جعلــی  صــادرات  ایجــاد  را  دســت  ایــن  از 
هــم کشــور  در  اقتصــادی  صــادرات  بــه   منجــر 

نمی شــود، دانســته و گفت: وصل کردن واردات 
بــه صــادرات بــه ایــن معناســت کــه مــردم هزینه 

جــان  صادرکننــدگان  کــه  بپردازنــد  اضافه تــری 
بگیرنــد. صادرکننــده ای کــه در بــازار خــود هزینــه 
حمل نمی دهد و تعرفه ای که پرداخت نمی شود، 
نمی تواند رقابت کند، با این شــیوه هم باز رانت 

خواهد داشت و قادر به رقابت نخواهد بود.
او ضمن تاکید بر اینکه بهای سهم داشتن از 
بازارهــای جهانــی، نمی تواند از جیب  80 میلیون 
اصلــی  مشــکل  و  شــود  پرداخــت  کشــور  مــردم 
ایــن طــرح در همیــن موضوع اســت، خاطرنشــان 
کــرد: ایــن مــردم توانایی مالی مشــخصی داشــته 
و کســانی کــه می تواننــد خودروهــای وارداتــی را 
خریداری کنند، ساالنه نهایتا 70هزار نفر باشند. 
قطعــا ایــن روش واردات، نامناســب اجــرا خواهد 
شــد، امــا اگــر قــرار بــود بــه صــادرات کل متصــل 
شــود، دارای مفهــوم بود امــا در صنعتی همچون 
صنعــت خــودرو کــه صــادرات اقتصــادی بــه هیچ 
عنــوان نــدارد و همــان 40-50 میلیــون دالر هــم 
عمدتــا سیاســی اســت، برایشــان یارانــه پرداخت 

شده است و زیان ده هستند.
زاوه افزود: احســاس ما براین است که این 
قانون در نهایت به انتفاع قطعه ساز ختم شود و 
نظارت پذیر نیســت. بیشــینه مجموع صادرات به 
کشــور طبــق آمار گمــرک، 50 میلیون دالر اســت 
کــه بــا ســقف 40هــزار دالر، حدود 1200دســتگاه 
وارد خواهــد شــد؛ چنانچــه ســقف 40هــزار دالر 
هــم  دســتگاه   600 بــه  باشــد،  نداشــته  وجــود 

نخواهد رسید.
او خاطرنشان کرد: به محض اجرای قانون، 
اعالم می شــود 500 میلیــون دالر صادرات قطعه 
انجــام شــده اســت کــه ایــن واقعی نخواهــد بود. 
طبــق اســناد، صــادرات درســت انجــام و قطعــه 
تولید شده است اما ممکن است صادرات جعلی 
باشــد و ذوب فلــزات در کشــورهای دیگــر باشــد. 
قطعــاً واردکنندگان و قطعه ســازان باید صادراتی 
کنند که قطعه از رده خارج باشد تا از حواله آن 

برای واردات استفاده کنند.
ایــن کارشــناس صنعــت خــودرو تاکیــد کرد: 
بهتــر بــود ایــن صــادرات در مقابــل واردات را بــه 
خود قطعه ساز محدود می شد تا قطعه ساز اجازه 
داشــته باشــد منبع ارزی خود را از صادرات خود 
تأمین کند. واردکننده خودرو هم از هر مســیری 

که صادرات داشت، خودرو وارد می کرد.

قانون واردات خودرو به زودی به دولت ابالغ می شود

شرایط صادراتی شیرخشک، کره و روغن حیوانی اعالم شد

رئیس اتاق ایران و روسیه عنوان کرد: کم کاری وزارت 
بهداشت در آزمایش محصوالت صادراتی
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کاهش ۴۴ درصدی آب 
ورودی به سدهای کشور

میــزانکلحجــمورودیبــهســدهایکشــورازابتدای
مهرمــاهتــاتاریــخ۱۳آذرمعادل۲میلیــارد۸۴میلیون
مترمکعــببــودهکــهکاهــش۴۴درصدیرانســبتبه

مدتمشابهسالآبیگذشتهنشانمیدهد.
به گزارش ایرنا، سال آبی جاری )ابتدای مهر۱۴۰۰ 
تا آخر شهریور ۱۴۰۱( بنا بر اعالم قبلی مرکز ملی پایش 
و هشــدار خشکســالی یکی از خشک ترین سال های ۵۰ 
ســاله اخیــر اســت؛ گرچــه ســال آبــی گذشــته )ابتــدای 
مهر۱۳۹۹ تا آخر شهریور۱۴۰۰( هم سالی خشک بود.

تداوم این خشکسالی ها اثر سو خود را بر سدهای 
کشــور بــه عنــوان تامیــن کننــده اصلــی آب بخش هــای 
مختلــف گذاشــته و به نگرانی هــا درباره تامین آب مورد 

نیاز دامن زده است.
تــازه تریــن گزارش دفتــر اطالعــات و داده های آب 
کشــور نشــان می دهدکه نگرانی ها در باره روند مصرف 
آب و نیز ورودی ســدها همچنان تداوم دارد زیرا میزان 
کل حجم ورودی به ســدهای کشــور از ابتدای مهرماه تا 
۱۳ آذر معــادل ۲ میلیــارد ۸۴ میلیــون مترمکعب اســت 
کــه کاهشــی معادل ۴۴ درصد نســبت به مدت مشــابه 

سال آبی گذشته را نشان می  دهد.
مدیــرکل دفتــر اطالعــات و داده های آب کشــور در 
این باره می گوید: با سپری شدن ۷۳ روز از سال آبی، 
تــا ۱۳ آذرمــاه )ســال آبــی ۱۴۰۱-۱۴۰۰( میــزان کل حجــم 
آب در مخــازن ســدهای کشــور حــدود ۱۷ میلیــارد و ۶۷ 
میلیــون متــر مکعــب اســت که نســبت به مدت مشــابه 

سال آبی پارسال ۳۰ درصد کاهش را نشان می دهد.
کــرد: در وضــع  نشــان  زاده خاطــر  قاســم  فیــروز 
کنونــی، از کل حجــم مخــزن ســدهای مهــم کشــور بــه 
میــزان حــدود ۵۰.۵ میلیــارد متــر مکعــب، حــدود ۳۵ 

درصد آب ذخیره شده وجود دارد.
وی افــزود : میــزان پرشــدگی ســدهای مهمی چون 
زاینده رود، شــمیل و نیان و ســفید رود در وضع فعلی 
حدود ۱۳ تا ۱۸ درصد اســت. در اســتان  های خوزســتان 
و تهران، میزان پرشــدگی متوســط مخازن طی سال آبی 
جاری به ترتیب در حدود ۳۸ درصد و ۲۰ درصد است.

دومین حراج حضوری کاالهای 
تملیکی برگزار می شود

مدیرعامــلســازماناموالتملیکــیگفت:دومین
حراجحضوریاموالمنقولاینسازمانپایانآذرماه

برگزارمیشود.
بــه گــزارش روابــط عمومــی ســازمان جمــع آوری و 
فــروش امــوال تملیکــی، عبدالمجیــد اجتهــادی رئیــس 
برگــزاری  از  ســازمان  ایــن  مدیرعامــل  و  مدیــره  هیــات 
روز  در  ســازمان  ایــن  حــراج حضــوری  مرحلــه  دومیــن 

سه شنبه مورخ ۲۳ آذر ماه خبر داد.
اجتهــادی اظهــار کرد: برگزاری حراج حضوری پیش 
از ایــن بــه علت شــیوع بیمــاری کرونا متوقف شــده بود 
کــه طــی اقدامــی در کنــار ســایر اقدامــات جهــادی دیگر 
ســازمان اموال تملیکی به منظور اجرای دستور ریاست 
محتــرم جمهــور مبنــی بر تعییــن تکلیف فــوری کاالهای 
موجود در انبارهای این ســازمان، مورد تصویب اعضای 
هیــات مدیــره و در دســتور کار ســازمان امــوال تملیکــی 
قــرار گرفــت تا بــا رعایت دســتورالعمل های بهداشــتی و 

حفظ فاصله اجتماعی مجدداً برگزار گردد.
از  می تواننــد  حــراج  ایــن  در  شــرکت  متقاضیــان 
ساعت ۸ روز شنبه مورخ ۱۴۰۰.۹.۲۰ لغایت ساعت ۱۴ 
روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰.۹.۲۲ جهت بازدید از کاالهای 
مطــرح در مزایــده بــه انبارهــای امــوال تملیکــی سراســر 

کشور مراجعه نمایند.
حراج مذکور در سالن اجتماعات مجموعه فرهنگی 
ورزشــی تــالش واقــع در خیابــان ولیعصــر، نرســیده بــه 

چهارراه شهید چمران )پارک وی( برگزار می شود.
اولیــن حــراج حضــوری ســازمان امــوال تملیکــی در 
ســال جاری، یکم آذر ماه با حضور اعضای هیات مدیره 
و هیات عالی نظارت )نمایندگان قوه قضائیه و نماینده 

دیوان محاسبات کشور( برگزار شد.

توقف سیر صعودی؛ ساخت 
 و ساز شامخ آبانماه

را کاهش داد
بررسیآماریآبانماهدرحوزهصنعتساختمان
نشانداد،عددشاخصمدیرانخرید،شامخاینماه
درنقطه۴۲.۸قرارگرفتهاستونشاندهندهتوقف
ســیرصعودیفعالیتهابودهکهازمردادماهشــروع

شدهبودودرآبانماهکاهشیافتهاست.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق تعاون ایران، 
عــدد شــاخص مدیران خرید، شــامخ در آبــان ماه ۴۲.۸ 
بــود کــه مولفه هــای میــزان سفارشــات جدیــد ، ســرعت 
انجــام و تحویــل ســفارش، مــواد اولیــه خریداری شــده، 
میزان استخدام نیز نسبت به ماه قبل کاهش داشتند. 
نتایج نشــان دهنده توقف ســیر صعودی فعالیت ها که 
از مردادمــاه شــروع شــده بــود و در آبــان مــاه بــه میزان 
قابل توجهی کاهش یافت. در این ماه، شــاخص میزان 
قیمت مواد اولیه با ثبت عدد ۶۸.۴۹ نسبت به ماه قبل 
کاهش داشــت که نشــان دهنده تداوم کاهشــی شــدن 
قیمت هــا در چنــد ماه گذشــته و حرکت به ســمت ثبات 
نســبی قیمــت مصالح پایه اســت. با این حــال همچنان 

تورم قیمت ها در بخش صنعت ساختمان وجود دارد.
قیمــت محصــوالت تولیــد شــده )یــا خدمــات ارائــه 
شده( به مقدار جزئی نسبت به ماه قبل افزایش یافت 
که توقف روند نزولی قیمت ساخت را نشان می دهد.
خاطرنشــان مــی شــود، شــاخص میزان فــروش در 
آبانمــاه بــا ثبت عدد ۴۱.۰۹  نســبت به ماه قبل کاهش 
چشمگیری داشته است. همچنین عدد شاخص انتظار 
بهبــود فعالیت هــای کســب و کار در بیــن فعاالن بخش 
ســاختمان بــا کاهــش نســبت بــه مــاه قبــل بــه مقــدار 

۳۹.۳۸ رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

رئیــسدفتــررئیسجمهــوریدرارتبــاطبــا
مذاکــرات۱+۴گفــتکــهایراندرایــنمذاکرات
کامــاًجدیاســت.باارادهوجدیــتوبابرنامه
واردایــندورازمذاکــراتشــدهاســت.درایــن
نتایــج بدنبــال و اســت گــرا نتیجــه مذاکــرات
مناســباســتوهدفنهاییاشبرداشتنهمه

تحریمهاست.
غالمحســین  ســیما،  و  صــدا  گــزارش  بــه 
اســماعیلی در برنامه نگاه یک شــبکه اول ســیما 
اظهــار کــرد: یکــی از سیاســت های کلــی دولــت 
ســیزدهم برقراری ارتباط با دیگر کشــورها، فعال 
کــردن دیپلماســی و توجــه بــه همســایگان اســت 
در  رئیس جمهــوری  حضــور  راســتا  همیــن  در  و 
پانزدهیمن اجالس سازمان اکو با رویکرد توسعه 
روابط اقتصادی کشــورهای عضو ســازمان اکو در 

حوزه های گوناگون شکل گرفت.
وی ادامه داد: انتخاب یک رابطه آسیامحور 
زیســت  محیــط  انــرژی،  تجــاری،  در عرصه هــای 
و  دیجیتــال  اقتصــاد  از  اســتفاده  همچنیــن  و 
فیبرنــوری  ارتبــاط  و  آن  گوناگــون  پلتفرم هــای 
کشــورهای  و  ســازمان  عضــو  کشــورهای  میــان 
همســایه بــا یکدیگــر از دیگر رویکردهــا و اهداف 
رئیس جمهــوری در ایــن دوره از اجــالس ســازمان 

اکو بشمار می رود.
و  اهــداف  بــر  عــالوه  کــرد:  تصریــح  وی 
قــرار  اجــالس  کار  دســتور  در  کــه  برنامه هایــی 
ســبب  رئیس جمهــوری  دیدگاه هــای  داشــت 
شــد تــا در حاشــیه اجــالس بــا روســای جمهــوری 
کشــورهای شــرکت کننــده مالقات هــای دوجانبه 
پاکســتان،  کشــورهای  دهیــم،  انجــام  ای 
ترکمنســتان، آذربایجــان، ترکیــه ، ازبکســتان از 
آن جمله هســتند. در این نشســت های دوجانبه 
موضوعاتــی از قبیــل توســعه روابط حمــل ونقل، 
انتقــال انــرژی به خصــوص گاز  - که البته در این 
مورد توافقات سه جانبه به عمل آمد-  بررسی و 
نیز دستاوردهای خوبی در حوزه امنیت بویژه در 

مورد اوضاع افغانستان حاصل شد.
آمــدن  کار  روی  لــزوم  گفــت:  اســماعیلی 
یــک دولــت فراگیــر کــه در برگیرنده همــه اقوام و 
ملیت هــا باشــد از جملــه موضوعاتــی بــود کــه بــا 
روســای جمهور کشورهای همسایه با افغانستان 
بــه بحــث و مذاکــره گذاشــته شــد؛ روی هم رفته 
ایــن ســفر دســتاوردهای بســیاری در خصــوص 

مسائل تجاری، سیاسی و اجتماعی داشت.
رئیــس دفتــر رئیس جمهوری افــزود: نگرش 

تمــام کشــورهای عضــو و روســای جمهور شــرکت 
کننــده در پانزدهمیــن اجــالس ســازمان اکــو هــم 
بــه لحــاظ نقش اولیه ایران در تاســیس ســازمان 
همکاری های اقتصادی اکو و هم به لحاظ پیشینه 
و تمدن و جایگاه ایران در منطقه و هم به جهت 
رویکردهایــی کــه دولــت ســیزدهم اتخــاذ کــرده 
بخصــوص توســعه دیپلماســی همســایه محــور، 
ســبب شــد تــا ســایر اعضــاء و حضــار مشــتاقانه 
و  مذاکــرات  در  کشــورمان  رئیس جمهــوری  بــا 
نشست ها از موضع اعتماد و متناسب با شأن و 
جایگاه ایران رفتار کنند، در همین راستا بسیاری 
از سوء تفاهم هایی که در گذشته بوجود آمد در 

این مدت کوتاه رفع شد.
متاسفانهدرسالهایاخیر
کشورهایهمسایهرابه
فراموشیسپردهبودیم

وی گفــت: متاســفانه مــا در ســال های اخیر 
ســپرده  فراموشــی  بــه  را  همســایه  کشــورهای 
بودیــم. اعضــاء حاضــر در ایــن اجــالس، جایــگاه 
خوبــی بــرای ایــران قائــل بودند و توافقــات خوبی 
حاصــل شــد؛ بــرای مثــال مســئولین ترکمنســتان 
و  ایــران  میــان  گازی  مشــکالت  رفــع  جهــت  در 

ترکمنستان استقبال خوبی نشان دادند.
اســماعیلی افــزود: جمهــوری آذربایجان هم 
به توافقاتی در جهت خریداری گاز از ترکمنستان 
و ســوآپ از طریق ایران دســت یافت و ایران هم 
سهم خودش از گاز را بردارد؛ یعنی ایران در این 

توافقنامه پولی برای سوآپ نمی گیرد.
رئیــس دفتر رئیس جمهوری گفت: به لحاظ 
ســهمی که از گاز مورد معامله میان آذربایجان و 
ترکمنســتان خواهیم داشت زین پس می توانیم 
گاز خودمــان را در مناطــق و اســتان های شــمالی 
کشــور کــه در فصــول ســرما بــا افــت فشــار گاز 
مواجه بودند صرف کنیم و به واســطه این اتفاق 

بخش اعظم مشکل گاز حل خواهد شد.
اســماعیلی افــزود: بــرای رفــع مشــکل افــت 
فشار گاز مصرفی مردم کشورمان در فصل سرما 
تنها به این منابع اکتفا نکرده ایم و شــرکت ملی 
نفت و گاز ایران برای آغاز فصل سرما، خواستار 
تدابیــری بودنــد تــا ذخیــره ســازی هایی در حــوزه 
ایــن انــرژی پرمصرف انجام شــود. در کنار همین 
اقــدام، اصالح الگــوی مصرفی هم صورت گرفت، 
شــرکت ملــی گاز در اقدامــی بــه خانه هــای مردم 
ســر مــی زنــد و تجهیــزات گرمایشــی آنهــا را عایق 

بندی می کند این اقدام در کاهش مصرف انرژی 
اثر بسزایی خواهد داشت.

مالقات هــای  یــادآوری  بــا  اســماعیلی 
رئیس جمهــوری بــا فعــاالن اقتصــادی ایرانــی در 
کشــور ترکمنســتان در حاشــیه اجــالس ســازمان 
اکو افزود: در این مالقات ها که با حضور اعضای 
اتاق بازرگانی کشــورمان و اقای رئیســی در عشق 
آباد پایتخت ترکمنســتان صورت گرفت به جهت 
رفــع موانــع و مشــکالت اقتصــادی ایــن افــراد در 
ترکمنســتان  بخصــوص  و  همســایه  کشــورهای 

راهکارهایی مطرح و مورد بررسی قرار گرفت .
وی با مرور دستاوردهای سفر رئیس جمهوری به 
تاجیکستان و حضور در اجالس شانگهای افزود: 
از روزی که به تاجیکســتان ســفر کردیم تا روزی 
که به عشق آباد رسیدیم حجم مبادالت تجاری و 
صادرات ایران به تاجیکستان به حدود سه برابر 

رسیده بود.

دردولتجدیدازکشورهای
منطقهوهمسایهغافل

نخواهیمشد
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری گفــت: پس از 
سفر به ترکمنستان و حضور در اجالس سازمان 
اکــو غصــه خوردیــم کــه چــرا مســائلی که بــه این 
راحتی امکان حل و رفع وجود داشت در گذشته 
مــورد غفلــت قرار گرفته بود حال در دولت جدید 
از کشــورهای منطقــه و همســایه غافل نخواهیم 
شــد و معتقدیــم ســهم مــا از تجــارت منطقه باید 

بیش از میزان فعلی باشد.
اســماعیلی افزود: ۴۲ درصد جمعیت جهان 
زندگــی  شــانگهای  پیمــان  عضــو  کشــورهای  در 
مــی کننــد و ایــران به لحــاظ ســهولت در برقراری 
ارتباطات اقتصادی با دیگر کشورها موفق شد تا 
در دیگر کشورهای عضو در این پیمان مسیرهای 
ریلــی داشــته باشــد و هم از مســیر حمــل و نقل 
ســویی  از  کنــد؛  گیــری  بهــره  دریایــی  و  زمینــی 
موقعیت هــا و امکانــات بســیاری در ایــران وجــود 
دارد کــه مــورد نیــاز دیگر کشــورهای عضــو پیمان 
شــانگهای اســت و متقابالً نیازمندی های ایران از 

این کشورها قابل تامین می باشد.

تحریمهاوجوددارد،اماقابل
خنثیسازیاست

وی گفــت: در حــال حاضر بر اثر تحریم های 

ظالمانه با نامالیمات و مشکالتی مواجه هستیم 
امــا در گام اول معتقد به خنثی ســازی تحریم ها 
هســتیم؛ معتقدیــم بــا ارتباطات کامــال اصولی با 
کشــورهای منطقــه می توانیم انهــا را خنثی کنیم 
و در گام هــای بعــدی هــم رفع تحریم هــا را انجام 
خواهیــم داد، امــا تــا همیــن مرحلــه هــم نشــان 
دادیــم بــا وجود تحریم ها، با اراده قوی و ورود به 
موضوعــات از موضــع اقتدار توانســته ایم کارمان 
را پیــش ببریــم. مــردم به یاد می آورنــد روزی در 
 FATF ایران گفته می شد که نمی توانیم بخاطر
واکســن کرونا وارد کنیم، اما امروز می بینید که 
۱۲۰ میلیــون دوز واکســن وارد ایــران شــد. ایــن 
عمــل بــا وجــود تحریم ها اتفــاق افتــاد. تحریم ها 
وجود دارد اما قابل خنثی ســازی اســت البته اگر 

اهل فکر و اندیشه باشیم.

باارادهوبرنامهواردایندوراز
مذاکراتشدهایم

رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری در ارتبــاط بــا 
مذاکرات ۱+۴ گفت: در این مذاکرات کامالً جدی 
هســتیم. بــا اراده و جدیــت و بــا برنامــه وارد این 
دور از مذاکرات شده ایم. در این مذاکرات نتیجه 
گــرا هســتیم و بدنبــال نتایــج مناســب هســتیم 

هدف نهایی ما برداشتن همه تحریم هاست.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری با یــادآوری به 
ســفرهای اســتانی اقــای رئیســی گفــت: برخی از 
رســانه ها نوشــته و گفته بودند که آقای رئیســی 
در۱۰۰ روز حــدود ۱۰ ســفر اســتانی داشــت، امــا 
این رقم دقیق نیست رئیس جمهوری بیش ازاین 

میزان سفر استانی انجام داده است.
ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  اســماعیلی 
خــود گفــت: بر اســاس بررســی های انجام شــده 
از فردای انتخابات، مشــخص شــد که متأســفانه 
ذخایر راهبردی کاالهای اساســی کشورمان کمتر 

از نصاب تعیین شده است.
وی ادامه داد: حســب دســتور آقای رئیســی 
و پیش از استقرار دولت، گروهی مأمور شدند و 
مقدمــات را فراهــم کردند و بــرای تعیین کاالهای 
اساسی، برنامه ریزی شد و خوشبختانه با تدابیر 
الزم و دسترســی بــه منابــع ارزی، اکنــون ذخایــر 
کاالهای راهبردی به وضع مطمئن رســیده اســت 

و کمبودی وجود ندارد.
وی با بیان اینکه زنجیره تأمین تا توزیع کاال 
و رســیدن به دست مصرف کننده معیوب است، 
افــزود: اشــکاالت و ایــرادات ایــن زنجیــره احصــاء 

شــده و در حــال برطرف شــدن اســت امــا برطرف 
کردن کامل این عیوب، زمان بر است.

اســماعیلی گفــت: در ایــن صــد روز از زمــان 
اســتقرار دولــت، بخــش قابــل توجهــی از دولــت 
درگیر انتصابات مسئوالن مختلف بوده است اما 
همزمان, با همه توان و قدرت و کار شبانه روزی، 

کارها را رها نکرد.
وی افــزود: وزارت جهــاد کشــاورزی ســامانه 
تهــران و چنــد کالن شــهر راه  »بــازرگام« را در 
انــدازی کــرد و به مرور در همه کشــور راه اندازی 

خواهد شد.
بــا  گفــت:  رئیس جمهــوری  دفتــر  رئیــس 
اســتفاده از اقتصاد دانش بنیان و اســتارتاپ ها، 
ســامانه هایی در حــال تأســیس اســت کــه بخش 
عمــده، حداقل در گام نخســت کاالهای اساســی 
مــورد نیــاز مــردم از طریــق آن درب منازل تحویل 
شــود و اکنــون مــردم مــی توانند چند قلــم کاال را 
از طریــق ارتبــاط بــا ســامانه »بازرگام« بــا قیمت 
مصــوب در درب منــزل خــود تهیــه کنند و هر روز 

به تعداد این اقالم افزوده می شود.
از طراحــی  ای  نمونــه  ایــن  داد:  ادامــه  وی 
دولــت بــرای حــذف واســطه ها و اصــالح زنجیــره 

تأمین و توزیع کاالهای اساسی است.
دولــت  تدبیــر  اینکــه  بیــان  بــا  اســماعیلی 
ایــن اســت کــه دســت دالالن و واســطه ها را در 
عرصه هــای مختلــف کوتــاه کند افــزود: اکنون در 
دولــت کاالهــای اساســی بــا ارز ۴۲۰۰ تومانی در 
حــال تأمین اســت، امــا با تدابیری که انجام شــد 
دالالن و واســطه ها کنــار مــی رونــد و عایــدی آن 

نصیب مردم می شود.
وی گفــت: امــا دربــاره آینــده، تصمیم گیری 
جمعــی و کالن نیــاز اســت و نیازمنــد مطالعــه و 
بررســی اســت؛ مطالعــات انجــام شــده اســت و 
نیازمنــد ایــن هســتیم بــا مشــورت متخصصــان و 
صاحبنظــران و نماینــدگان مجلــس و بخش هــای 
مختلــف در فراینــد پیــش رو، تصمیمی را بگیریم 

که مفید برای جامعه و مردم باشد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری افــزود: هنــوز 
این تصمیم نهایی نشده است و کماکان کاالهای 
اساسی را با ارز ۴۲۰۰ تومانی تأمین می کنیم و 

در اختیار مردم قرار می دهیم.

دولت،مردمرامحرممیداند
در  کــه  زمانــی  هــر  داد:  ادامــه  اســماعیلی 
ایــن زمینــه تصمیمــی گرفته شــود بــه تعبیر آقای 
رئیس جمهوری، مردم را غافلگیر نخواهیم کرد و 
شــفاف و در مقطع مناســب، تصمیم را به اطالع 
مردم می رســانیم و دولت، مردم را محرم و خود 

را خدمتگزار مردم می داند.

بودجهایمتفاوتبابودجه
سنواتگذشتهدرحالتدوینو

نهاییشدناست
بودجــه،  الیحــه  تقدیــم  در  دولــت  گفــت:  وی 
اصالحات اساسی را در دستور کار خود قرار داد و 
در قالب اصالح ساختار بودجه و عملیاتی نمودن 
آن، بودجــه ای کامــالً متفــاوت بــا بودجه ســنوات 
 گذشــته در حــال تدویــن و نهایی شــدن اســت که

ان شاء هللا به مجلس تقدیم خواهد شد.
رئیــس دفتــر رئیس جمهــوری ادامــه داد: در 
ایــن ارتبــاط بــه توســعه اختیــارات در اســتان ها 
برای اســتانداران و شــوراهای برنامه ریزی استان 
و مســئول قــرار دادن آن هــا بــرای تحقــق رشــد 

اقتصادی کشور می پردازیم.
اســماعیلی افــزود: در اســتان ها صندوقــی 
بــه عنــوان صنــدوق توســعه و عدالــت ایجــاد می 
شــود کــه بخشــی از بودجــه بــه صنــدوق بــرود و 
این صندوق بتواند با جلب مشارکت های مردمی 
و نقدینگــی درون جامعــه، بــه توســعه اســتان و 

فعالیت های اقتصادی کمک کند.
از  نمونه هایــی  این هــا  داد:  ادامــه  وی 
رویکردهای اصالحی مدنظر دولت در ارائه الیحه 
بودجــه بــه مجلــس شــورای اســالمی اســت امــا 

تصویب نهایی بودجه با مجلس است.
اســماعیلی افــزود: در بســیاری از ســنوات، 
فرآینــد  در  را  اصالحاتــی  مجلــس،  نماینــدگان 
تصویــب انجــام دادنــد و انتظــار ما این اســت که 
کمترین تغییر را شــاهد باشــیم، اما آن چه را که 
مجلس تصویب کرد به قانون و سند اجرای سال 

۱۴۰۱ تبدیل می شود.

رئیسکلدیوانمحاســباتکشورگزارش
ارزیابیبودجهپیشنهادیسال۱۴۰۱شرکتهای
دولتی،بانکهاوموسساتانتفاعیوابستهبه

دولتراارائهکرد.
بــه گــزارش تســنیم، مهــرداد بذرپــاش رئیس کل 
دیوان محاســبات کشــور، با حضور در کمیسیون 
برنامــه و بودجــه و محاســبات مجلــس شــورای 
اســالمی، گزارش ارزیابی بودجه پیشنهادی سال 
۱۴۰۱ شــرکت های دولتــی، بانک هــا و موسســات 

انتفاعی وابسته به دولت را ارائه کرد.
طبــق بررســی های دیوان محاســبات کشــور 
علیرغــم اینکــه دولــت توانســته در مهلــت مقــرر 
بــه مجلــس شــورای  قانونــی گــزارش مدنظــر را 
اســالمی ارســال کند اما برای ۱۰۱ شــرکت صورت 

مالی حسابرسی شده ارائه نشده است.
گزارش ها نشان می دهد بودجه پیشنهادی 
شــرکت ها در ســال ۱۴۰۱ افزایــش ۳۴ درصــدی 

نسبت به سال قبل داشته است.
یکی از نکات مهم گزارش دیوان محاســبات 
کشــور تعــداد شــرکت های زیــان ده پیــش بینــی 
شــده در بودجــه ۱۴۰۱ بــا عملکرد واقعی شــرکت ها 
طی سنوات گذشته در تعارض است. تعداد ۱۲۵ 
شــرکت و بانــک دولتــی طی ســال های ۱۳۹۷ الی 
۱۳۹۹ زیان ده بوده اند که در بودجه پیشنهادی 
تنها ۲۲ مورد از این قبیل شرکت ها زیان ده در نظر 
گرفتــه شــده  انــد. در ادامــه همیــن رونــد، تعــداد 
شــرکت های زیان ده در بودجه پیشــنهادی ۱۴۰۱ 
نیــز واقــع بینانه)صرفــا ۲۴ شــرکت( پیــش بینــی 
نشــده اســت و پیــش بینی می شــود کــه همانند 
عملکرد سال های گذشته تعداد شرکت های زیان 

ده چندین برابر باشد.
ایــن  دیــوان محاســبات کشــور در خاتمــه  

گزارش بیان می دارد که:
بودجه ارائه شــده توســط ســازمان برنامه و 

بودجه مصوب مجامع شرکت ها نبوده است.
 بودجــه پیشــنهادی عمده شــرکت های مهم 

توسط سازمان دچار تغییر شده اند.
ارقــام بودجه پیشــنهادی ارائه شــده توســط 
ســازمان در راســتای مــاده )۱۸۲( باتوجه به روال 
معمــول ســنوات گذشــته در الیحــه تقدیمــی بــه 
مجلــس در آذرمــاه دچــار تغییــرات مجــدد مــی 
شــود در حالی که به اســتناد ماده مذکور گزارش 
مــالک تصمیــم در  بودجــه  و  برنامــه  کمیســیون 
خصــوص بودجــه شــرکت های دولتــی برای ســال 

آینده است.
رویه واحدی در خصوص لحاظ نرخ تســعیر 

ارز در بودجه شرکت ها وجود ندارد.
پیشــنهادهای حکمــی  مهم تریــن  همچنیــن 

دیوان محاسبات را  به شرح زیر است؛
- تنفیــذ اجــزای بنــد )ی( تبصــره )۲( قانــون 
بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور با اصالحات الزم در 

قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور
- به موجب ماده )۸۷( قانون تنظیم بخشی 
از مقــررات دولــت، شــرکت های دولتــی مکلفنــد 
تمــام طــرح و پروژه هــای ســرمایه گذاری از محــل 
منابع داخلی بیش از ۸  میلیارد ریال خود را برای 
یک بار به تایید شــورای اقتصاد برســانند. با توجه 
بــه افزایــش تــورم ســاالنه و متعاقــب آن افزایش 
قیمت هــا، افزایش هزینه های ســاخت، تعدیالت 
ناشــی از فهارس بهاء و ... پیشــنهاد می شــود که 
مبلغ فوق در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور 
با افزایش های مذکور به روز رســانی شــود و یا در 
اصالحیه ای براساس ضریب مشخصی از نصاب 
معامالت ساالنه تعیین گردد تا همواره این مبلغ 

معنادار باشد.
-  بــا توجــه بــه اهمیــت اصــالح روابــط مالی 
فی مابیــن دولــت و نفــت و عــدم اجــرای بنــد )ل( 
تبصــره )۱( قانــون بودجــه ســال ۱۴۰۰ کل کشــور 

تاکنون، پیشــنهاد می شــود موضوع تکلیف مقرر 
و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ 

کل کشور درج شود.
- بــا توجــه بــه مبالــغ مختلــف تســعیر ارز 
گاز،  نفــت،  )شــرکت   ۱۴۰۱ بودجــه  الیحــه  در 
دولتــی،  بازرگانــی  شــرکت های  پاالیشــگاه ها، 
پشــتیبانی امور دام و ...( پیشنهاد می شود مبلغ 
 )ETS( نــرخ  بــا  ارز در کلیــه شــرکت ها  تســعیر 

صورت گیرد.
- با عنایت به مانده بدهی باالی شرکت ملی 
نفت ناشی از محل سرمایه گذاری های انجام شده 
در سنوات قبل و آثار نامطلوب آن بر سرمایه گذاری 
در حوزه نفت، پیشــنهاد می شــود موضوع تکلیف 
مقرر جهت تســویه درصدی از بدهی های معوق و 
سررسید شده مربوط به سرمایه گذاری های انجام 
شــده و ضمانت اجرایی آن در قانون بودجه ســال 

۱۴۰۱ کل کشور درج شود.

پیشنهاداتاصاحیدیوانمحاسباتدربارهبودجه۱۴۰۱شرکتهایدولتی

سهمماازتجارتمنطقهبایدبیشازمیزانفعلیباشد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

افزایش شعب صدور گواهی 
 تمکن مالی ۲ زبانه

در بانک آینده
بــا اضافــه شــدن 30شــعبه جدیــد، تعــداد شــعب 
زبــان  بــه  مالــی  تمکــن  گواهــی  صادرکننــده  منتخــب 
انگلیســی در بانــک آینــده بــه 167شــعبه در سراســر 

کشور، افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک آینــده، ایــن بانک 
افزایــش  راســتای  در 
و  رضایت منــدی 
بیش تــر  خدمت رســانی 
بــه  مشــتریان،  بــه 
افزایــش شــعب منتخب 
خــود برای صدور گواهی 
حســاب )تمکــن مالــی( بــه زبــان انگلیســی، اقــدام کــرده 
است. مشتریان می توانند با مراجعه به هر یک از شعب 
منتخــب در سراســر کشــور کــه فهرســت آن در صفحــه 
مربــوط بــه گواهی تمکن مالی موجود اســت، به دریافت 

گواهی حساب خود به زبان انگلیسی اقدام کنند.
گواهی هــای تمکــن مالــی صنــدوق ســرمایه گذاری 
)گســترش فــردای ایرانیــان/ تجربــه ایرانیــان(، ســهام و 
حســاب های ارزی پس از ثبت درخواســت مذکور در هر 
یــک از شــعب بانک آینده، ضمــن هماهنگی با مدیریت 
امــور بانکداری بین الملل، صرفاً از ســوی امور یاد شــده 

صادر و به شعبه درخواست کننده ارسال خواهد شد.

پرداخت بیش از 5۲ هزار 
فقره وام ازدواج از سوی 

بانک ملت
بانــک ملــت در راســتای تســهیل ازدواج جوانان و 
سیاســت های  تحقــق 
دولــت در ایــن زمینــه، 
نخســت  ١٠٠روز  در 
فعالیــت دولــت جدید، 
٥٢٣٢٤فقره تسهیالت 
قــرض الحســنه ازدواج 
به ارزش ٤٥٧٢میلیارد 
کــرده  پرداخــت  ریــال 

است.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک ملت، این بانک به 
منظور دسترســی ســریع تر و آســان تر زوج های جوان به 
این تســهیالت، امکان ثبت درخواســت، ارســال، تکمیل 
مــدارک و پیگیــرى بــه صــورت آنالیــن از طریــق ســامانه 

فرابانک را نیز فراهم کرده است.

رشد 50 درصدی پرداخت وام 
ازدواج از سوی بانک سامان

بانک ســامان، از ابتدای ســال 1400تا پایان آبان، 
2914فقره وام ازدواج پرداخت کرده است.

انتشــار  بــا  ســامان  بانــک  سامان رســانه،  گــزارش  بــه 
اطالعیــه ای عنــوان کــرد 
ســال  ابتــدای  از  کــه 
آبــان  پایــان  1400تــا 
همین ســال 2914فقره 
بــه  ازدواج  تســهیالت 
مبلغ 2266میلیارد ریال 
پرداخت کرده اســت. بر 
موجــود،  آمــار  اســاس 
بانــک ســامان در ســال 
گذشته 1917فقره تسهیالت ازدواج پرداخت کرده است 
کــه ایــن عملکرد در ســال جــاری بیش از 50درصد رشــد 
را نشــان می دهد. همچنین بر اســاس همین گزارش، از 
ابتــدای ســال جــاری تا پایان آبــان، 7055نفــر در انتظار 
اخذ وام ازدواج از بانک سامان هستند که از این تعداد 
5817نفــر در انتظــار تعییــن شــعبه، 408نفــر در انتظار 
پذیــرش در شــعبه، 721نفــر در انتظــار تکمیــل مدارک و 

109نفر در انتظار اخذ وام هستند.

اعالم جزئیات پرداخت 
تسهیالت خودمالکی مسکن

عضــو هیــأت مدیــره بانــک مســکن گفــت کــه وام 
ســاخت مســکن خودمالکــی، مشــابه وام طــرح جهــش 

تولید مسکن است.
تســنیم،  گــزارش  بــه 
علمــداری،  محمدحســن 
خودمالکــی  وام  دربــاره 
کــرد:  اظهــار  مســکن،  
متقاضیــان  وام  میــزان 
خــود  مســکن  ســاخت 
تســهیالت  بــا  مالکــی 
انبوه ســازان، هیــچ فرقی 
ندارد و متقاضی می تواند از بانک مسکن و یا سایر بانک ها 
دریافت کند. او با بیان این که انبوه ساز هم می تواند دولتی 
و هــم شــخصی باشــد، افــزود: هــر خودمالکــی، اگر بیشــتر 
از دو واحد مســکونی بســازد انبوه ســاز شــخصی محســوب 
می شــود. او بــا بیــان این که خودمالک به این معناســت که 
ســند مالکیــت زمیــن بــه نــام بخــش خصوصــی یــا حقیقــی 
اســت،  تصریــح کــرد: هــر خودمالــک می تواند برای ســاخت 
تعــداد واحد هــای در دســت ســاخت، وام دریافــت کند، اما 
فقــط یــک واحــد آن را می توانــد بــه نــام خــود ثبت کنــد. بر 
اســاس مصوبــه شــورای پول و اعتبــار متقاضیــان می توانند 
در تهــران، شــهرهای باالی یک میلیــون نفر جمعیت، مراکز 
اســتان ها، سایر شــهرها و روســتاها به ترتیب 450میلیون 
و  300میلیــون  350میلیــون،  400میلیــون،  تومــان، 

250میلیون تومان وام ساخت دریافت کنند.

 مشارکت بانک سینا

در ساخت مدرسه و خانه 
محرومان در اندیکا

مدیرعامــل بانک ســینا از مشــارکت ایــن بانک در 
ســاخت 3مدرســه و 2خانــه محرومــان در شهرســتان 
اندیــکا در راســتای اجــرای مســئولیت های اجتماعــی و 

در  تســریع  هــدف  بــا 
بازســازی زیرســاخت ها 
آموزشــی  فضاهــای  و 
زلزلــه  از  آســیب دیده 

خبرداد.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک ســینا، ســیدضیاء 
ایــن  افــزود:  ایمانــی 
تــداوم  در  اقدامــات 

اقدامات خیرخواهانه بانک ســینا در اجرای سیاســت ها 
و طرح هــای حمایتــی بــرای آســیب دیدگان زلزلــه اندیــکا 
اســت کــه بخشــی از آن مربــوط بــه کمک هــای کارکنــان 
بانــک بــرای خریــد پوشــاک و اقــالم خوراکــی مــورد نیــاز 
اســت. مدیرعامــل بانک ســینا افزود: بــه منظور متمرکز 
شــدن کمک هــای اهدایی بانــک به زلزلــه زدگان اندیکا و 
نیــز دشــواری تــردد بــه آن مناطــق و تســریع در ارســال 
ملزومــات مــورد نیــاز ایــن عزیــزان، مســئوالن قــرارگاه 
جهــادی مهنــدس حــاج احمــد متوســلیان با بانک ســینا 

همکاری خواهند داشت.

جشنواره تا یلدا بیمه 
پارسیان آغاز شد

بیمــه پارســیان در راســتای تکریــم و بهره منــدی 
بیمه هــای  رشــته   در  بیمــه ای  خدمــات  از  مشــتریان 

و  آتش ســوزی 
مسئولیت، جشنواره تا 

یلدا را برگزار می کند.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  پارســیان،  بیمــه 
جشــنواره کــه تــا 30آذر 
یلــدا  شــب  بــا  مصــاف 
ادامــه خواهــد داشــت، 
تســهیالت  و  تخفیفــات 

و  آتش ســوزی  بیمه نامه هــای  بــرای خریــداران  ویــژه ای 
مسئولیت در نظر گرفته شده است.

آغاز جشنواره تخفیفانه 
بیمه تعاون

جشــنواره تخفیفانه بیمه تعاون به مناســبت روز 
بیمــه و تــا پایــان شــب 

یلدا آغاز شد.
به گزارش روابط عمومی 
روز  از  تعــاون،  بیمــه 
بیمــه تا پایان شــب یلدا 
جشــنواره  از  می تــوان 
تعــاون  بیمــه  تخفیــف 

برخوردار شد.
بر این اساس تنها 

 با دنبال کردن صفحه اینستاگرام بیمه تعاون به نشانی

می تــوان   »http://Instagram.com/taavonins_co«

از 10تا 75درصد تخفیف انواع بیمه نامه برخوردار شد.
ایــن جشــنواره تأکیــد می کنــد کــه افــراد می تواننــد 
تخفیــف  40درصــد  بدنــه،  بیمــه  تخفیــف  10درصــد  از 
بیمــه حــوادث انفــرادی، 45تــا 65درصــد تخفیــف بیمــه 
مســئولیت کارفرما در مقابل کارکنان و بیمه مسئولیت 
مهندســان ناظر، 50درصد تخفیف در هزینه های اداری 
و بیمه گــری بــرای بیمه هــای زندگــی و 75درصد تخفیف 
نرخ خطرات اصلی و  تبعی بیمه آتش ســوزی بر اســاس 

سرمایه بیمه شده برخوردار شوند.

تسهیل شرایط ضمانت 
تسهیالت پرداختی به 

مددجویان نهادهای حمایتی
تضامین ارائه شــده به شــعب بانک توسعه تعاون 
نهادهــای  مددجویــان  بــه  تســهیالت  پرداخــت  بــرای 

حمایتی تسهیل شد.
بــه گــزارش روابط عمومی 
تعــاون،  توســعه  بانــک 
جهــت  در  بانــک  ایــن 
حمایــت از سیاســت های 
اشــتغال زایی دولــت و در 
جهــت تســهیل وام دهــی 
بــه مددجویــان نهادهــای 
در  را  مــواردی  حمایتــی 

موضــوع اخــذ تضامین از تســهیالت گیرندگان ابالغ کرد. بر 
این اساس، ضامن یا ضامنین تسهیالت گیرندگان می توانند 
دو کارمند دستگاه های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی 
)رســمی/ پیمانی/ قراردادی با حداقل یک ســال ســابقه کار 
در محل خدمت فعلی( آخرین فیش حقوقی، آخرین حکم 
کارگزینی و گواهی کسر اقساط از حقوق باشند که مدارک 
ایــن افــراد باید به تائید مســئول شــعبه برســد. همچنین با 
تائید مســئول شــعبه امکان پذیرش ســفته و ظهرنویسی از 
ســوی دو ضامن معتبر یا ترکیبی از کارمند و کاســب وجود 
دارد. بــرای پرداخــت تســهیالت تــا ســقف 500میلیون ریال 
به عنوان پوشــش تضمینات، اخذ ســفته با ظهرنویســی یک 
ضامــن معتبــر مــورد تأییــد رئیس شــعبه امکان پذیر اســت. 
بر اســاس مصوبه بانک مرکزی ســقف تســهیالت پرداختی 
بــه مددجویان نهادهــای حمایتی همچون کمیته امداد امام 
و ســازمان بهزیســتی ،مشــاغل خانگــی و بنیــاد شــهید و 

ایثارگران به 1000میلیون ریال افزایش یافته است.
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رئیــس هیات مدیــره فرابــورس ایــران از 
انتخــاب میثــم فدایــی، مدیــر فعلــی نظــارت 
بــر نهادهــای مالی ســازمان بورس بــه عنوان 
امــروز  جلســه  در  فرابــورس  سرپرســت 

هیات مدیره خبر داد.
عهــده دار  مهــر1391  از  امیر هامونــی 
مدیرعاملــی فرابــورس ایــران بود و روز شــنبه 
ایــن ســمت  از  او  بــا اســتعفای  هیات مدیــره 

موافقــت کــرد تــا از ایــن پــس او، بــه عنــوان 
مدیرعامــل بــازار متشــکل معامــالت ارز ایران 

نقش آفرینی کند.
فرابــورس  عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
ایران، »محمد جواد ســلیمی« درباره جلسه  
فرابــورس  هیات مدیــره  شــنبه  روز  عصــر 
»امیر هامونــی«،  کــه  آنجــا  از  کــرد:  عنــوان 
رئیــس ســابق شــرکت فرابــورس ایــران قــرار 

اســت از ایــن پــس ســکان مدیرعاملــی بــازار 
عهــده  بــر  را  ایــران  ارز  معامــالت  متشــکل 
بگیــرد و در ســنگر دیگــری قبــول مســئولیت 
بــا  فرابــورس  هیات مدیــره  اعضــای  کنــد، 

اســتعفای او موافقت کردند. 
ســلیمی خاطرنشــان کــرد: بــا اســتعفای 
بــا  فدایــی  میثــم  فرابــورس،  از  امیر هامونــی 
حفظ ســمت بــه عنوان سرپرســت این بورس 
انتخــاب شــد تــا هیات مدیــره فرابــورس نیــز 
بتواند در فرصت یک ماهه پیش رو به بررسی 
تصــدی  بــرای  آنهــا  برنامه هــای  و  کاندیداهــا 
مدیرعاملی فرابورس در کمیته ای که زیر نظر 

هیات مدیره برگزار می شود، بپردازند.

ســخنگوی هیــات مدیره فرابــورس ایران 
از انتخــاب گزینــه نهایــی تــا یــک مــاه آینــده 
خبــر داد و گفــت: طبــق دســتورالعمل تاییــد 
صالحیت مدیران عامل بورس ها و بر اســاس 
برنامه های ارائه شده، گزینه نهایی به سازمان 

بورس و اوراق بهادار معرفی خواهد شد. 
تکذبیه ای که خالفش ثابت شد

مدیــر ارتباطــات فرابــورس ایــران پیــش 
از ایــن شــایعه خبــر اســتعفای امیر هامونــی، 
مدیرعامــل فرابــورس ایــران کــه از ســوی یــک 
رســانه بورســی با عنوان اســتعفای مدیرعامل 
جــوان و جســور پخــش شــده بــود را تکذیــب 

کرده بود.

»هامونی« از شرکت فرابورس رفت
پس از تغییرات مدیرعاملی در سازمان بورس، شرکت های بورس، انرژی و بورس کاال، در گام آخر 

مدیرعامل فرابورس نیز تغییر کرد

هامونی، مدیرعامل جدید شرکت مدیریت بازار 
متشکل معامالت ارز 

همچنیــن در خبــر دیگــری آمــده اســت: 
بــا تصمیــم هیات مدیره شــرکت مدیریت بازار 
متشــکل معامالت ارز ایــران، امیر هامونی که 
رئیــس هیــات مدیــره این شــرکت نیــز بود به 

عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب شد.
بــه گــزارش بازار به نقــل از پایگاه خبری 

بــازار ســرمایه )ســنا(،  در دوره تصدی هامونی 
در فرابــورس، بازارهــا و ابزارهــای متنوعــی به 
بــازار ســرمایه معرفــی شــدند کــه بســیاری از 
آن هــا بــرای نخســتین بــار از درگاه فرابــورس 
روی  بــه  را  مالــی  تامیــن  از  نوینــی  مســیر 

سرمایه گذاران گشودند.

افزایش ۳.۷ برابری عرضه اسکناس ارز در بازار 
متشکل

مدیــر روابــط عمومــی بانــک مرکــزی از 
افزایــش عرضــه ارز بــه صــورت اســکناس در 

بازار متشکل ارزی خبر داد.
بــه گــزارش بــازار، مصطفــی قمــری وفا، 
مدیــر روابــط عمومی بانک مرکــزی در توییتی 
بــا دربــاره افزایــش عرضه ارز در ســامانه نیما 
نوشــت: »روزانه بیش از 100 میلیون دالر در 

بازار رســمی نیما معامله می شــود؛ حدودا 70 
درصد بیشتر از پارسال.«

او افــزود: »عرضه ارز بصورت اســکناس 
در بــازار متشــکل ارزی هــم تاکنون 3.7 برابر 
مدت مشــابه پارســال است. واقعیت بازار ارز 
این اســت: روان، در دسترس و با قیمت های 

مبتنی بر سازوکار عرضه و تقاضا.«

بــه گفتــه، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در 
دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی، 
خواســتار اقدام فوری بــرای عرضه خودروهای 

سازمان اموال تملیکی در بورس کاال شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
بورس کاال، در پی نامه رئیس سازمان بورس 
و اوراق بهــادار بــه وزیــر اقتصــاد در خصــوص 
عرضــه  بــرای  ایــران  کاالی  بــورس  آمادگــی 
خودروهــای ســازمان امــوال تملیکی، احســان 
خانــدوزی، وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی در 
دستوری به سرپرست سازمان اموال تملیکی 
اعــالم کــرد کــه در ایــن زمینه »اقــدام فوری و 

مقدمات قانونی« انجام شود.
اســماعیلی، مدیــر کل  مهــدی  نامــه  در 
دفتــر وزارتــی وزارت امــور اقتصــادی و دارایــی 
بــه ابراهیــم موالیــی جم، سرپرســت ســازمان 
جمــع آوری و فــروش اموال تملیکــی در تاریخ 

بیست و سوم آبان آمده است:
نامه مورخ 15 آبان 1400 رئیس سازمان 
بــورس و اوراق بهــادار در خصــوص »اعــالم 
ایــران جهــت  بــورس کاالی  آمادگــی شــرکت 
عرضــه خودروهــای ســازمان امــوال تملیکــی 
در فرآینــد شــفاف و تامیــن حداکثــری منافــع 
دولــت« بــه اســتحضار مقــام محتــرم وزارت 

رسید، پی نوشت فرمودند:
»به نام خدا

جناب آقای موالیی جم
با سالم

جهت اقدام فوری و مقدمات قانونی.
گفتنــی اســت، شــب گذشــته جــواد جهرمــی، 
معــاون عملیــات و نظارت بر بــازار بورس کاال 
نیــز بــا حضــور در برنامــه گفت وگــوی 18:30 
شــبکه خبــر بــا موضوع بررســی عرضه خودرو 
در بــورس کاال اعــالم کــرد کــه وزیــر اقتصــاد 
طی نامه ای به ســازمان اموال تملیکی دستور 
ایــن  دپــو شــده  عرضــه خودروهــای خارجــی 

سازمان در بورس کاال را صادر کرده است.
ایــن خودروهــا کــه  بــه گفتــه جهرمــی، 
زیــر 2500 ســی ســی اســت و پــس از اخــذ 
مصوبــه هیــات وزیران با پیگیری وزیر اقتصاد 
دادســتانی در  تکلیــف  تعییــن  بــه محــض  و 
کــه  می شــوند  عرضــه  ایــران  کاالی  بــورس 
همــه زیرســاخت ها در ایــن زمینه مهیا اســت 
در خصــوص عرضــه ســایر خودروهــا نیــز اگــر 
و  اعــالم  را  خــود  اهــداف  سیاســت گذاران 
اعــالم آمادگــی  نیــز  شــرکت های خودروســاز 
عرضــه  آمــاده  کاال  بــورس  مکانیســم  کننــد، 

خودرو است.

بــه  خطــاب  نامــه ای  در  مرکــزی  بانــک 
شــبکه بانکــی کشــور، بــا تاکیــد بــر اعطــای 
تســهیالت ازدواج در چارچــوب اخــذ وثایــق 
طبق قانون، خواســتار تســریع در اعطای وام 

به متقاضیان شد. 
بــه گــزارش روز یکشــنبه ایرنــا از بانــک 
مرکــزی، پیــرو دســتور موکــد بانــک مرکزی در 
زمینه تســریع در تعیین شــعبه و تســهیل در 
وثایــق  دریافــت  و  ازدواج  تســهیالت  اعطــای 
بــرای پرداخــت و نیــز طــرح شــکایت هایی از 
ســوی متقاضیان مبنی بر سخت گیری شعب 
بانک هــا در اعطای تســهیالت یادشــده، بانک 
مرکــزی در نامــه ای بــه شــبکه بانکــی کشــور 

خواستار تسریع در اعطای وام ازدواج شد.  
براســاس اعــالم بانک مرکــزی، از ابتدای 
امســال تاکنــون 700 هــزار فقــره تســهیالت 
ازدواج معادل 60 هزار میلیارد تومان از سوی 

شبکه بانکی پرداخت شده است. 
ســال  کشــور  بانکــی  شــبکه  همچنیــن 
گذشته نیز 825 هزار فقره تسهیالت ازدواج 
معــادل 43هــزار میلیارد تومان پرداخت کرده 

بود.
براســاس بنــد )الــف( تبصــره 16 قانــون 
بودجــه،  بانک هــای عامل موظف بــه پرداخت 
هســتند  ازدواج  قرض الحســنه  تســهیالت 
تســهیالت  نیــز  ماهانــه  صــورت  بــه  بایــد  و 
پرداختــی و افــراد در نوبــت پرداخــت را اعــالم 
کننــد. براســاس قانــون ضمانــت ایــن وام هــا 
اعتبارســنجی یــا یک ضامن و ســفته یا ســهم 

فرد از حساب یارانه ها است. 
حمایــت  بــرای   1400 بودجــه  براســاس 
جمهــوری  مرکــزی  بانــک  جوانــان،  ازدواج  از 
اســالمی ایران مکلف اســت از محل پس انداز 
و جاری قرض الحسنه نظام بانکی، تسهیالت 

قرض الحســنه ازدواج بــه همــه زوج هایــی کــه 
اول  تاریــخ  از  بعــد  آنهــا  ازدواج  تاریــخ عقــد 
فروردیــن 1397 اســت و تاکنــون تســهیالت 
ازدواج دریافــت نکرده اند، با اولویت نخســت 

پرداخت کند. تســهیالت قرض الحسنه ازدواج 
بــرای هــر یــک از زوج ها در ســال 1400 میزان 
700 میلیــون ریــال و بــا دوره بازپرداخــت 10 

ساله است.

دستور وزیر اقتصاد برای عرضه خودروهای سازمان 
اموال تملیکی در بورس کاال

تاکید بانک مرکزی بر لزوم تسریع در اعطای وام ازدواج

مســئوالن تعاونی های ســهام عدالت 
خواســتار  اقتصــاد  وزیــر  بــه  نامــه ای  در 
رســیدگی بــه مطالبــات تلنبارشــده خود از 

زمان دولت روحانی شدند.
تســنیم،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
در  تعاونی هــای ســهام عدالــت  مســئوالن 

نامــه ای به احســان خاندوزی، وزیر اقتصاد 
دربــاره مطالبات تلنبار شــده خــود از زمان 
دولــت روحانــی خواســتار رســیدگی دولــت 

رئیســی به این موضوع شدند. 
در بخشــی از ایــن نامــه آمــده اســت: 
»در پــی عــدم توجــه بــه جایــگاه و نقــش 

پرداخــت  علی الخصــوص  تعاونی هــا 
مطالبــات کــه بایــد ظــرف 4 مــاه از تاریــخ 
ابالغ انجام می شــد متاســفانه هنوز هیچ 
اقدامــی صــورت نگرفتــه و کارکنــان خــدوم 
ســهام عدالــت چنــد ســال اســت کــه بدون 
دریافــت هیــچ گونــه حقــوق و دســتمزدی 

و  نماینــد  مــی  خدمت رســانی  و  فعالیــت 
بی توجهی به انجام مصوبات توسط عده ای 
در دســتگاه های مســئول موجب مشکالت 
و  مطالبــات  انباشــت  و  معیشــتی  عدیــده 

ناراضی ســازی پرسنل شده است.«

نبــود  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  یــک 
فروشنده سنگین و کاهش صف های فروش 

در منفی های بازار را »مثبت« خواند.
رونــد  دربــاره  امیرباقــری  امیرعلــی 
معامــالت بورس و نوســان حاکــم در این بازار 
طــی چند روز گذشــته به ایرنا گفــت: در بازار 
هفتــه گذشــته شــاهد نوســانات قیمتــی در 
بیشــتر ســهام شــرکت ها بودیم کــه معامالت 
بازار به دنبال چنین روندی در برخی از روزها 

مثبت و در دیگر روزها منفی بود.
او بــا بیــان اینکــه نکتــه مثبتــی کــه در 
معامــالت اخیر بازار کمتر مــورد توجه فعاالن 

فروشــنده  وجــود  نبــود  گرفــت،  قــرار  بــازار 
ســنگین در منفی هــای بازار اســت، افزود: به 
دنبــال چنین رونــدی حجم معامالت همراه با 
کاهــش شــاخص بــورس بر مــدار نزولــی قرار 
گرفــت، ایــن امــر می توانــد نویــد بخــش ایــن 
موضــوع باشــد کــه در کوتاه مدت شــاهد کف 

قیمتی در سهام شرکت ها خواهیم بود.
سهام شاخص ساز مورد اقبال بازار سرمایه

ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا بیــان 
ســهام  بلندمــدت  و  میان مــدت  در  اینکــه 
بنیادی، شاخص ســاز و دالر محور مورد اقبال 
بــازار ســرمایه قــرار خواهــد گرفت، افــزود: در 

کل پیش بینــی مــی شــود  کــه رونــد صعــودی 
شاخص بورس را برای میان مدت و بلندمدت 

بدون حرکت های سنگین شاهد باشیم.
او معتقــد اســت کــه از االن تا پنج ســال 
آینده بازار سرمایه پر سودترین بازار در میان 

بازارهای سرمایه گذاری خواهد بود.
ایــن کارشــناس بــازار ســرمایه بــا تاکیــد 
بــر اینکــه رئیــس ســازمان بــورس هــم در این 
خــوراک،  نــرخ  از  را  خوبــی  خبرهــای  مــدت 
پاالیشــی منتشــر  نمادهــای  و  نــرخ ســوخت 
کــرده اســت، افــزود: بحــث لغــو قیمت گذاری 
دســتوری در سطح مجلس، سازمان بورس و 

وزارتخانه های مربوطه در حال پیگیری اســت 
که این مســایل به عنوان اخباری مثبت برای 

کلیت بازار سرمایه تلقی می شوند.
امیرباقری با بیان اینکه سابقه معامالت 
بازار ســرمایه نشان دهنده آن است که اخبار 
مثبــت را بــه مــرور در کنــار یکدیگــر قــرار مــی 
دهد و یکباره رفتار هیجانی را از خود نشــان 
می دهــد، گفــت: به ســرمایه گذاران پیشــنهاد 
می شــود که اکنون از عنصر تحلیل اســتفاده 
بهینه داشــته باشــند و در کنار نگاه تحلیلی، 
ســهام ارزنده را انتخاب کنند و آنها را در یک 

پرتفوی مناسب قرار دهند.

نامه مسئوالن تعاونی سهام عدالت به وزیر اقتصاد درباره نگرفتن 
چند سال حقوق 

باقری، کارشناس بازار سرمایه: ریزش صف های فروش، نشانه 
کاهش هیجانات منفی است
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قراردادها و تلفن 04431945372
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس 021-41934

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص( انتشار نوبت اول : 1400/09/13 نوبت دوم : 1400/09/15

»آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم«

ت دوم(فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یك مرحله ای
) نوب

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان غربی

مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه )ریال(موضوع مناقصه
)ماه(

 تضمین شرکت 

قیمت اسناد مناقصه صالحیت های مورد نیازدر مناقصه )ریال(
)ریال(

لوله گذاری و احداث ابنیه 
در مجتمع 7 روستایی دیزج 

شهرستان نقده
21.538.753.896181.077.000.000

رشته آب پایه 5 و باالتر از سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی و همچنین 

داشتن گواهینامه صالحیت ایمنی از 
وزارت کار

1.000.000

محل تامین اعتبار: اعتبارات عمرانی )طبق نوع تخصیص اعتبارات ارائه شده از سازمان مدیریت و برنامه ریزی(

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 دوم(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 .

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

شرکت های دانش بنیان 
قزوین پارسال ۵۹۵ هزار دالر 

محصول صادر کردند
پارســال ۸۸  قزویــن  دانــش بنـــیــــان  شــرکت های 
میلیــارد تومان گردش مالــی،۴۶ میلیارد تومان فروش 
محصــوالت فناورانــه و ۵۹۵ هــزار دالر صــادرات کاال 

داشته اند.
بــه گــزارش ایرنا، مصطفی مافــی رییس پارک علم 
و فنــاوری اســتان قزویــن در نشســت کارگــروه پژوهش 
و فناوری این اســتان قزوین که به مناســبت آغاز هفته 
پژوهش برگزار شد؛ پس از اعالم خبر فوق افزود: پارک 
علم و فناوری قزوین در سال ۸۹ در فضایی به وسعت 
هفت هکتار ذیل دانشــگاه بین المللی امام )ره( شــکل 
گرفت و در سال ۹۰ با تفکیک از این دانشگاه به شکل 

مستقل به فعالیت خود ادامه داد.
در  فنــاور مســتقر  واحدهــای  داشــت:  اظهــار  وی 
پارک هــای علــم  و فنــاوری همچون شــرکت هــای دانش 
بنیان از مزایا و حمایت های قانونی بهره مند هستند.

این مســوول یادآور شــد: ۱۲۱ واحد فناور و شرکت 
دانش بنیان در پارک علم و فناوری قزوین مشــغول به 
فعالیت هستند و برای ۲۸۰ نفر اشتغال زایی کرده اند.

وی اظهار داشت: رتبه قزوین در شرکت های دانش 
بنیان مستقر در کشور یازدهم است؛ اما با تالش بیشتر 
قادر هســتیم جزو پنج اســتان برتر کشــور در این حوزه 

قرار بگیریم.
مافی اضافه کرد: عمده شــرکت های دانش بنیان 
و واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری قزوین 
با توجه به صنعتی بودن استان در زمینه تولید ماشین 
آالت صنعتی، مواد شیمیایی و شوینده ها و محصوالت 

بهداشتی فعالیت دارند.
و  بنیــان  دانــش  شــرکت های  داشــت:  اظهــار  وی 
واحدهــای فنــاور در قزویــن براســاس نیازهــای فناورانه 
واحدهــای تولیــدی بــه فعالیــت می پردازنــد و در همین 
فناورانــه صنایــع  نیازهــای  رخــداد  ســه  امســال  راســتا 
شوینده، لوازم خانگی و گیربکس را هدفگذاری کرده و 

کلید زده ایم.
ایــن مســوول گفــت: پارک علم و فناوری اســتان ۹ 
موافقــت نامــه بــه ارزش ۱۷ میلیــارد تومــان بــا معاونت 
علمی و فناوری ریاست جمهوری منعقد کرده که نشان 
از جایــگاه خوب قزویــن در تامین نیازهای فناورانه ملی 

است.
مافــی با بیــان اینکه ایجاد کارخانه نوآوری اســتان 
را بــا همــکاری اداره کل آمــوزش فنی و حرفــه ای دنبال 
می کنیم،افزود: برای اجرای این طرح نیازمند همکاری و 

پشتیبانی مسووالن استانی هستیم.
رییس پارک علم و فناوری قزوین همچنین گفت: 
قزوین با توجه به اینکه اســتانی دانشــگاهی و صنعتی 
می باشد به طور جدی نیازمند ایجاد یک ناحیه فناوری 
هســتیم کــه تحقــق آن در گــرو حمایــت ویژه مســووالن 

استانی است.
 رییــس پــارک علــم و فناوری اســتان قزوین گفت: 
۲۲۰ محصول دانش بنیان و با فناوری جدید تاکنون از 
سوی شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر 

در این پارک توسعه داده شده است.
وی همچنیــن گفت: پــارک علم و فناوری قزوین با 
کمبود جدی فضا روبه روســت به طوری که ۵۰ شــرکت 
دانش بنیان در انتظار ارایه مکان در پارک هستند و به 
دلیل نداشتن فضای کافی هنوز نتوانسته ایم آنها را به 
مجموعه خود اضافه کنیم و امیدواریم با تخصیص زمین 

و اعتبارات مورد نیاز این مشکل را مرتفع کنیم.
ایــن مســوول اظهــار داشــت: ایجــاد مرکــز نــوآوری 
طرح چشمه نور ایران با هدف رفع نیازهای فناورانه این 
طــرح بزرگ علمــی و تحقیقاتی، ایجاد صندوق پژوهش 
و نوآوری و راه اندازی شــبکه نوآوری اســتان از اقدامات 
مهــم پــارک علم و فناوری اســتان قزوین در ســال جاری 

بوده است.

رشد ۱۴۰ درصدی منابع مالی 
صندوق های خطرپذیر در یک 

سال اخیر
معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و شــکوفایی از 
افزایش ۱۴۰ درصدی منابع مالی صندوق های خطرپذیر در 

یک سال اخیر خبرداد.
بــه گــزارش ایرنــا از صنــدوق نوآوری و شــکوفایی، علی 
ناظمی  در نشست فرصت های سرمایه گذاری در حوزه علم، 
فناوری و نوآوری در نمایشگاه kish Invex ۲۰۲۱، افزود: ایجاد 
صندوق های خصوصی و جسورانه یک فرصت سرمایه گذاری 
خــوب اســت؛ رشــد این صندوق ها در کشــور قابــل قیاس با 
گذشته نیست، در فاصله ۶ سال گذشته تاکنون با رشد ۱۴ 
درصدی در تاسیس این صندوق ها روبرو بوده و این رقم در 
حوزه صندوق های خصوصی بزرگ و جســورانه با ابعاد نیمه 
بزرگ، به ۶۱ درصد رسیده است.وی با بیان اینکه در حوزه منا 
)خاورمیانه و شمال آفریقا( به همراه پاکستان، ترکیه و ایران 
در نیمه اول ۲۰۲۱ یک میلیارد دالر با ۴۹۶ لیر سرمایه گذاری 
شد، خاطرنشان کرد: این مهم در ترکیه شامل ۳۸۳ میلیون 
دالر با ۱۴۰ لیر سرمایه گذاری و در ایران در سال گذشته، ۳۳ 
میلیون دالر با ۲۹۱ لیر سرمایه گذاری بوده که این آمار نشان 
می دهــد هنوز تمرکــز ایران بر صندوق های حاوی ســیدمانی 
)seed money ســرمایه آغازین( است.معاون سرمایه گذاری 
صندوق نوآوری وشکوفایی میزان سرمایه گذاری پاکستان در 
نیمه اول ۲۰۲۱ را نیز ۷۷ میلیون دالر با ۴۸ لیر سرمایه گذاری 
اعالم کرد و افزود: در ســال ۲۰۱۷ دسترســی به ســرمایه در 
ایران و ترکیه تقریبا به یک میزان بوده است.ناظمی با مقایسه 
جایگاه ایران و ترکیه در شاخص جهانی نوآوری گفت: ایران 
و ترکیه در سال ۲۰۱۷ تقریبا در یک سطح بود؛ اما در سال 
۲۰۲۱ یک فاصله معناداری از یکدیگر پیدا کردند، به طوری که 
این کشور در جایگاه شصتم و ترکیه در جایگاه چهل و یکم 
شــاخص جهانی نوآوری قرار گرفته اســت.وی ادامه داد: چرا 
از سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۱ فاصله معناداری میان ایران و ترکیه در 
بحث زیرشاخص های شاخص جهانی نوآوری به وجود آمد؛ 
بخشی از این فاصله را باید در پیچیدگی بازار و کسب و کار 
در کشــور جســت و جو کرد که از ضعف های ما برای ارتقای 
این شــاخص اســت.معاون ســرمایه گذاری صندوق نوآوری و 
شکوفایی افزود: ترکیه امروز از ۱۰ شرکت استارتاپی با ارزش 
باالی یک میلیارد دالر برخوردار است و در سال ۲۰۲۱ در حوزه 
نوآوری، جایگاه دوم در اروپا را به خود اختصاص داده است.
ناظمی، جایگاه ایران در بحث حمایت از سهامداران کوچک و 
متوسط در شاخص جهانی نوآوری را ۱۱۰ و ترکیه را ۲۱ اعالم 
کرد و گفت: در زیر شاخص حمایت از سهامداران کوچک و 
متوسط سهامی که یک صندوق دریافت می کند، ۲۵ درصد 
اســت کــه آیــا قانون ما می تواند از ســهامدار کوچــک زیر ۵۰ 
درصد محافظت کند؟ در این حالت هیچ مشارکتی به راحتی 
شکل نمی گیرد. در ایران شما برای اینکه مشارکت کنید باید 
۵۱ درصد سهام را دریافت کنید تا مالک شوید. وی در ادامه 
جایگاه ایران در زیرشاخص همکاری دانش با صنعت را ۱۲۰ و 
ترکیه را ۶۲ اعالم کرد و افزود: ایران در زیرشاخص پرداخت 
حقوق معنوی رتبه ۹۷ و ترکیه ۵۶ را به خود اختصاص داده 
اســت.  معاون صندوق نوآوری و شــکوفایی گفت: مهم ترین 
موضوعاتــی کــه در حــوزه نــوآوری بایــد دنبــال شــود، عــالوه 
بــر تامیــن مالی که البتــه از وضعیت خوبی برخوردار اســت، 
بهبــود محیــط کســب و کار، شــفافیت های قانونــی و اصالح 
قانون تجارت است. شما نمی توانید سازوکار سرمایه گذاری 
خطرپذیر طی ۱۰ سال اخیر در کشور را با ظرفی به نام قانون 
تجارت که مربوط به ده ها سال قبل است پیوند بزنید، چرا 
که سرمایه گذاری خطرپذیر از پیچیدگی های فراوانی برخوردار 
اســت کــه قانــون تجــارت امــروز مــا پاســخگوی آن نیســت.
امیرحسام بهروز، مدیر دبیرخانه کارگروه صندوق های پژوهش 
و فناوری در این نشست با یادآوری اینکه تاکنون ۶۲ صندوق 
پژوهش در کشور تاسیس شده که از این تعداد ۱۶ صندوق در 
حوزه های تخصصی فعالیت می کنند، اظهارداشت: دبیرخانه 
کارگروه از حضور ســرمایه گذاران برای تاســیس صندوق های 
 تخصصی و همکاری مشترک با صندوق های موجود استقبال 

می کند.

مرکــب  »بــازی  مطلــب  انتشــار  پــی  در 
آبی پوشــان جــاده مخصــوص« در جوابیــه ای 
روابــط عمومــی گــروه صنعتــی ایــران خــودرو 
نکاتــی را اعــام کــرد و توضیح داده اســت که 
بالــغ بــر ۹۰ درصــد پرتفــوی شــرکت ســرمایه 
گــذاری ســمند کــه در گــزارش فــوق براســاس 
اطاعات کدال مورد نقد و برررسی قرار گرفته 
بــود بــه ســرمایه گــذاری در ســهام شــرکتهای 
بورســی گروه صنعتی ایران خودرو اختصاص 

دارد. 
بــه  خطــاب  کــه  فــوق  جوابیــه  مشــروح 
مدیرمسئول روزنامه عصراقتصاد نوشته شده و 
به امضای احمد میرزایی، مدیر ارتباطات و امور 
بین الملل گروه صنعتی ایران خودرو رســیده، 
براساس قانون مطبوعات در روزنامه به شرح 

زیر منتشر می شود:
احترامــا پیــرو درج مطلبــی در آن رســانه 
وزین، با عنوان »بازی مرکب آبی پوشان جاده 
مخصــوص« در تاریخ نهم آذرماه ۱۴۰۰، ضمن 
آن کــه بــه نظــر می رســد نویســنده محتــرم بــا 
فعالیــت شــرکت های ســرمایه گذاری  ماهیــت 
بــرای  زیــر  مــوارد  نداشــته،  کافــی  آشــنایی 
اســتحضار و درج در همــان صفحــه و ســتون 

ارسال می شود:
۱. شــرکت ســرمایه گذاری ســمند ماننــد 
سایر شرکت های سرمایه گذاری در بازار سهام 
فعالیــت داشــته و عملیــات مربوط بــه خرید و 

واگذاری را انجام می دهد.

۲. بیــش از ۹۰ درصــد از پرتفــوی ســمند 
به سرمایه گذاری در سهام شرکت های بورسی 
گــروه صنعتی ایران خودرو اختصاص دارد و به 
عبارتی دیگر کمتر از ده درصد از ترکیب پرتفوی 
شرکت سرمایه گذاری سمند به سایر شرکت ها 

اختصاص یافته است.
۳. وظیفــه عمــده شــرکت ســرمایه گذاری 
ســمند بازارگردانی بر روی ســهام شــرکت های 
گروه است و طبیعی است در یک مقطع زمانی 
که نیاز باشد، باید سهامی را خریداری و در یک 
زمان دیگری براساس اقتضای بازار، واگذار کند. 
حاصل این عملیات هم می تواند زیان باشد و 
هم سود. به اعدادی به عنوان سود اشاره شده 
اســت که به نظر می رســد نویســنده محترم به 
طور عمدی به میانگین بهای تمام شــده سهام 
توجــه نکــرده و ســود و زیــان را حاصــل آخرین 
عملیــات می دانــد، در صورتــی که ســود و زیان 
شناسایی شده در شرکت های سرمایه گذاری به 
میانگین خرید کل و نرخ واگذاری بستگی دارد.
۴. در موضــوع عرضه هــای اولیــه، شــرکت 
ســرمایه گذاری ســمند، ماننــد چند صد شــرکت 
حقوقی دیگر عمل می کند و در خرید عرضه های 

اولیه مشارکت خواهد کرد.
بانــک  ســهام  واگــذاری  در خصــوص   .۵
ملت باید اشــاره شــود که برای کمک به تأمین 
نقدینگــی و بــر حســب شــرایط روز و با رعایت 
 مقــررات حاکــم بــر بــازار ســهام اقــدام شــده 

است.

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران در بازدید 
از بازارچه قطعات  یدکی سایپا اقدام این شرکت 
را یک نوآوری در خدمات پس از فروش دانست.
بــه گــزارش ســایپا، مســعود خوانســاری در 
بازدید از بازارچه قطعات یدکی سایپایدک، گفت: 
نوآوری ســایپایدک در راه اندازی بازارچه قطعات 
یدکی اقدامی قابل تحسین است و قطعا به رونق 
تولید کمک خواهد کرد. آنچه که در این مجموعه 
بازارچه قطعات یدکی به چشــم می خورد، نشــان 
از خالقیتی اســت که برای حمایت از تولید ایجاد 
شده و امیدوارم این اقدام که بر اساس اصول روز 
بازاریابــی و فروش انجام شــده، مورد الگوبرداری 

سایرین قرار گیرد.
وی همچنیــن بــه ارزش تاریخی ســاختمان 
اخوان که بازارچه قطعات سایپا در آن ایجاد شده 
است اشاره کرد و گفت: این ساختمان که به ثبت 

ملــی رســیده میــراث گــران بهایــی اســت و احیای 
میراث فرهنگی و توجه سایپایدک به آن، برای همه 

ما ارزشمند است.
محمدرضــا نجفــی منــش، رئیــس انجمــن 
قطعــه ســازان نیز در جریــان این بازدید با تمجید 
از اقدامات سایپایدک در حمایت از قطعه سازان، 
گفــت: راه انــدازی بازارچه قطعات ســایپا موجب 
رضایت قطعه سازان از این فرآیند شده و جریان 

تولید داخلی را تقویت کرده است.
وی ادامــه داد: در ســالی کــه بــه نــام تولید، 
پشتیبانی، مانع زدایی ها نامگذاری شده، حمایت های 
اینچنینــی از تولیدکننــدگان موجــب دلگرمی آنها 

برای ادامه فعالیت است.
موسوی، مدیرعامل سایپایدک نیز در جریان 
این بازدید در سخنانی، سهولت دسترسی، حمایت 
از تولید، جلب رضایت مشتری، پشتیبانی از شرکت 

های دانش بنیان، حمایت از شرکت های کوچک 
و متوسط و توسعه صادرات را از جمله مهم ترین 

اهداف کالن بازارچه قطعات یدکی دانست.
موســوی بــا اشــاره بــه گســتردگی فعالیــت 
سایپایدک در بخش خدمات پس از فروش خودرو 
اظهار کرد: بازارچه قطعات یدکی در آینده نزدیک 
در سراســر کشــور نیز گسترش خواهد یافت و با 
توجه به ظرفیت ها و قابلیت های سایپایدک، این 
امــکان وجــود دارد کــه کیفیــت خدمــات و تامیــن 

قطعات بیش از پیش گسترش پیدا کند.
موســوی گفت: یکی از وظایف ما به عنوان 
متولی ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای 
سواری گروه سایپا و متولی تامین قطعات یدکی، 
حمایت از تولید داخلی اســت که با فراهم شــدن 
زمینه راه اندازی چنین بازارچه هایی در سراســر 
کشــور، ایــن امر محقق خواهد شــد بــه طوری که 

تولیدکننــدگان قطعات یدکــی می توانند تولیدات 
خود را توسط سایپایدک به فروش برسانند و سود 
خــود را در کوتاهتریــن زمان ممکن و بدون تاخیر 

دریافت کنند.
مدیرعامل سایپایدک با اشاره به حمایت های 
مدیرعامل گروه سایپا از این اقدام مبتکرانه، گفت: 
بــا حمایت ها و راهنمایی های مهندس ســلیمانی 
توانستیم شیوه ای نوین در خدمات پس از فروش 
طرح ریزی کنیم که به گسترش کسب و کارهای 

جدید در شبکه نمایندگی ها منجر خواهد شد.
وی یــادآور می شــود: ایــن بازارچــه بــا هدف 
دسترســی آســان بــه قطعــات اصلــی و بــا قیمــت 
مصوب در محل فروشــگاه ســایپایدک در خیابان 
اکباتان تهران راه اندازی شده است و فعاالن حاضر 
در بازار قطعات یدکی می توانند با مراجعه به این 

بازارچه قطعات مورد نیاز خود را تهیه کنند.

محور »دانشمند برتر دانشگاه های علوم 
پزشــکی کشــور« برای اولین بار به محورهای 
بیســت و هفتمین جشنواره تحقیقاتی علوم 

پزشکی رازی افزوده شد.
بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر بــه نقــل از 
وزارت بهداشت، دکتر محمدرضا منظم، دبیر 
جشــنواره تحقیقاتــی علــوم پزشــکی رازی بــا 
اعالم این خبر گفت: برای انتخاب دانشــمند 
برتــر هــر دانشــگاه علوم پزشــکی یــک نفر از 
اســاتید برجســته خــود در ســال ۱۴۰۰ را بــه 
همراه مســتندات و امتیازات مرتبط به ســتاد 
اجرایــی و هیــات داوران جشــنواره معرفــی و 

ارسال می کنند.
دبیر جشــنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 
رازی افزود: بر اســاس شــاخص ها دانشــمند 
برتر در این دوره از جشــنواره معرفی خواهد 

شد.
منظم با اشــاره به شــاخص ها و ضوابط 
از  ایــن دوره  برتــر« در  انتخــاب »دانشــمند 
اثرگــذاری  و  نــوآوری  گفــت:  رازی  جشــنواره 
بهداشــتی و درمانــی در طرح هــای پژوهشــی 
کــه در رفــع یک یا چند مشــکل پزشــکی قابل 
اندازه گیــری موفــق باشــد، تالیــف کتاب هــای 
مرجــع درســی بومــی کــه بــه تصویــب وزارت 

افتخــارات  باشــد، کســب  بهداشــت رســیده 
بین المللــی اعــم از ســخنرانی و عضویــت در 
هیات مدیــره انجمن هــای جهانــی و منطقه ای 
کــه  اســت  شــاخص هایی  جملــه  از  معتبــر 
دانشگاه ها باید بر طبق آن یکی از اساتید خود 

را معرفی کنند.
بــرای  کــه  حیطه هایــی  وی،  گفتــه  بــه 
ارزشیابی اثرات پژوهش ها مورد استفاده قرار 
می گیرند، شامل »اثر بر تصمیم گیری«، »اثر 
بر سالمت«، »اثر به اقتصاد«، »حیطه اجرایی 

شدن نتایج پژوهش ها« می شوند.
دبیر جشــنواره تحقیقاتی علوم پزشکی 

رازی از انتخــاب شــرکت دانش بنیان برگزیده 
بــرای نخســتین بــار در این دوره از جشــنواره 
خبر داد و گفت: در بخش حقوقی آن دسته 
از شــرکت های  دانش بنیان نوع یک که تولید 
با فناوری پیشرفته داشته اند و محصول آنها 
مورد تایید ســازمان غذا و دارو بوده و از نظر 
اخذ مجوزها و نیازهای استراتژیک ملی باشند 
در جشنواره ارزیابی شده و از برترین ها تقدیر 

خواهد شد.
بیســت و هفتمین جشــنواره تحقیقاتی 
علوم پزشــکی رازی ۲۵ بهمن ماه سال جاری 

برگزار خواهد شد.

 ۹۰ درصد از پرتفوی سمند به سرمایه گذاری 
در شرکت های بورسی گروه ایران خودرو اختصاص دارد

رئیس اتاق بازرگانی استان تهران: اقدام سایپایدک، یک نوآوری در خدمات 
پس از فروش است

دانشمند برتر دانشگاه های علوم پزشکی در جشنواره رازی معرفی می شود



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . دوشنبه . 15 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4806 .

آگهی دعوت به  مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده  
انجمن واردکنندگان سم و کود ایران به شماره ثبت 334 

و شناسه ملی1۰3۲۰86۷843
کـود  و  سـم  واردکننـدگان  انجمـن  اعضـای  کلیـه  از  بدینوسـیله 
ایـران  دعـوت بـه  عمـل مـی آیـد تـا در مجمـع عمومـی عادی بطور 
فـوق العـاده کـه درسـاعت14روز یکشـنبه مـورخ 1400/10/05 در 
طالقانـی،  خیابـان  تهـران،  در  واقـع  ایـران  بازرگانـی  اتـاق  محـل 
نبش خیابان شـهید موسـوی )فرصت(، شـماره   175، طبقه 10، 

سـالن جلسـات برگـزار مـی گـردد حضـور بـه هـم رسـانید.
دستورجلسه:

1-انتخاب اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره 
هیئت مدیره انجمن واردکنندگان سم و کود ایران

آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده شرکت عمران 
الوند آسیا به شماره ثبت 3۰۹۲۷۵

از کلیـه سـهامداران شـرکت دعـوت مـی شـود در جلسـه مجمـع  بدینوسـیله 
مـورخ  جمعـه  روز  صبـح   9 سـاعت  در  کـه  الــــعاده  فــــوق  طـور  بـه  عمومـی 
1400/09/26  به نشانی قانونی شرکت تشکیل می شود حضور بهم رسانند. 
تعییـن  و  مدیـره  هیئـت  اعضـای  سـمت  تعییـن  و  انتخـاب   : جلسـه  دسـتور 
وضعیت حق امضا                                                      هیئت مدیره 

 آگهی موضوع ماده 3 قانون 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های 

فاقد سند رسمی
آرای صـادره هیـات حـل اختـاف قانـون مذکـور مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک شهرسـتان 

ذیـل: به شـرح  خرم آبـاد 
پرونده کاسه 1398114425001000364 و رای شماره 140060325001005642 مورخه 1400/07/04 
بـه تقاضـای سـتار آقائـی فرزنـد علـی نسـبت بـه ششـدانگ یک بـاب سـاختمان مسـکونی به مسـاحت 
204/80 مترمربـع مجـزی پـاک شـماره 22  فرعـی از 10 اصلـی واقـع در بخـش 2 شهرسـتان خرم آبـاد 
خروجی از مالکیت مالک اولیه غامرضا دهقان رسیدگی و تایید و انشاء گردید. مراتب در اجرای ماده 
3 قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت 
اطاع مالکین وسایر صاحبان حقوقی در روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی می گردد در صورتی که 
اشـخاص نسـبت به صدور سـند مالکیت متقاضی اعتراضی داشـته باشـند می توانند از تاریخ انتشـار 
اولیـن آگهـی بـه مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت 
یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اسـت 
در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد 

شـد.م/الف415590940
تاریخ انتشار نوبت اول  1400/08/30 - تاریخ انتشار نوبت دوم 1400/09/15

صیدآقا نجفوند دریکوندی- رییس اداره ثبت اسناد و امالک خرم آباد

آگهی مفقودی
برگ سبز خودرو کامیونت ون نیسان به شماره پاک 
و  موتـور 00126546  و شـماره  ایـران 18  537 ج 46 
سـلیمانی  محمـد  بنـام   00C27384 شاسـی  شـماره 

مفقـود شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمانشاه
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و 

اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابـر رای شـماره 140060316014001463 مـورخ1400/08/13 هیـات اول/ دوم موضـوع قانـون 
تعییـن تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمان هـای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی 
حـوزه ثبـت ملـک کرمانشـاه ناحیـه دو تصرفـات مالکانـه بامعـارض متقاضـی خانـم مـژده کیهانـی 
فرزنـد درویشـعلی بشـماره شناسـنامه 34631 صـادره از کرمانشـاه مقـدار6/7 دانـگ مشـاع از 
ششـدانگ سـاختمان بـه مسـاحت 181.13 متـر مربـع در قسـمتی از پـاک باقیمانـده  182- اصلـی 
خریـداری از مالـک رسـمی آقـای جانعلـی الرتـی محـرز گردیـده اسـت.لذا بـه منظـور اطـاع عمـوم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهی به مدت 
دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید، ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد .بدیهـی اسـت در صـورت 
انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 

2034/م الـف/12
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/09/15 - تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/09/30

سعید سلیم فر - رئیس ثبت اسناد وامالک

»گواهی حصر وراثت«
پرونـده: 140041920000728042 خواهـان: سـید  تاریـخ رسـیدگی: 1400/09/14 شـماره 
انتهـای خیابـان گلـزار شـهداء خوانـده:  بـه آدرس: باشـت –  بیـدک  یعقـوب اسـدی زاده 
»شـورای حـل اختـاف شهرسـتان باشـت«  خواسـته: گواهـی حصـر وراثـت مرجع رسـیدگی 
کننده:شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت آقـای سـید یعقـوب اسـدی زاده 
بیدک به شماره شناسنامه 581 به استناد شهادتنامه و گواهی فوت و فتوکپی شناسنامه 
ورثه درخواستی به  شماره 140041920000728042 تقدیم این شورا نموده چنین اشعار 
داشته که شادروان سیده نرجس اسدی زاده بیدک به شماره شناسنامه 426-020031-3 
در تاریخ 1400/06/30در اقامتگاه دائمی خود درگذشته و ورثه حین الفوت وی عبارتند از: 
پـدر متوفـی بنـام سـید یعقـوب اسـدی زاده بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 581 و مـادر متوفی 
بـه نـام نشـمینه اسـدی زاده بیـدک بـه شـماره شناسـنامه 789 و جـزء افـراد فـوق الذکـر ورثه 
دیگری ندارد و الغیر. اینک پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعام 
تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعام نموده 
در غیـر ایـن صـورت گواهـی انحصـار وراثـت بـا وصـف فـوق صـادر مـی گـردد.  اعتبـار قانونـی 

ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصـد میلیون ریال اسـت
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

اختصاص ۹۱۰ میلیارد ریال 
اعتبار به سروآباد 

فرمانــدار شهرســتان ســروآباد از اختصــاص ۹۱۰ 
میلیــارد ریــال اعتبــار از محل اعتبارات اســتانی و ماده 
۱۸۰ برای توســعه، پیشــرفت و شکوفایی به شهرستان 

سروآباد خبر داد.
بــا  ایرنــا  بــا  گفت وگــو  در  دیــروز  باشــی  یوســف 
بیان اینکه ســال گذشــته ســهم شهرســتان ســروآباد از 
اعتبارات ماده ۱۸۰ و اعتبارات استانی ۱۸۰ میلیارد ریال 
بــود، اظهــار کــرد: امســال بــا توجه به نــگاه ویــژه دولت 
ســیزدهم بــه رفــع مشــکالت مــردم مناطــق مرزنشــین 

اعتبارات شهرستانی افزایش یافت.
او افزود: دولت سیزدهم تمام توان و تالش خود را 
برای رفع محرومیت و توسعه مناطق کمتر توسعه یافته 
بــه کار بســته اســت و امیدواریــم بــا این رویکــرد دولت 
مردمــی، شهرســتان ســروآباد در طــول ســال های آینده 
به یک شهرستان توسعه یافته و پیشرفته تبدیل شود.

 ۲۰۰ شــد:   یــادآور  ســروآباد  شهرســتان  فرمانــدار 
میلیارد ریال اعتبار نیز در راستای ایجاد اشتغال زایی به 
شهرســتان ســروآباد اختصاص یافته است که تخصیص 
۱۰۰ درصــدی ایــن اعتبــار و هزینه کــرد آن در جــای خود، 
باعــث ایجــاد تحــول و اشــتغال زایی مــی شــود. باشــی با 
توجــه بــه ظرفیــت بازارچــه مــرزی مله خورد گفــت:  ۲۰۰ 
میلیــارد ریــال ســود بازرگانــی ایــن بازارچه کــه از ابتدای 
اهالــی  بــه حســاب  اســت  کــرده  کار  بــه  آغــاز  امســال 
روســتاهای مرزنشــین شهرســتان واریــز شــد. او دربــاره 
ثبت جهانی اورامان گفت: باتوجه به ثبت جهانی منطقه 
اورامانــات کــه بیشــترین روســتاهای آن در شهرســتان 
سروآباد است، این مهم می تواند در راستای درآمدزایی 
و توســعه و پیشــرفت هرچــه بیشــتر شهرســتان تاثیــر 
به ســزایی ایفــا کنــد. فرماندار ســروآباد تاکید کــرد: ثبت 
جهانــی اورامان که پنج ســال به طــول انجامید، یک نوع 
آینده نگری برای شهرســتان ســروآباد بود کــه مزایای آن 
در آینده نمایان می شــود و باعث معرفی هرچه بیشــتر 
این منطقه در ســطح ملی و جهانی خواهد شــد. باشــی 
با یادآوری زلزله خیز بودن منطقه و پیامدهای ناشــی از 
زلزله دو سه سال اخیر در این شهرستان گفت:  امسال 
وام مقاوم ســازی مســکن در مناطق اهل سنت کشور به 
۲۵۰ میلیــون تومــان افزایــش یافتــه اســت کــه این مهم 

بیانگر توجه ویژه دولت به این مناطق است.

عزم کاشان برای پرواز دوباره 
پس از 2 سال

 شــهردار کاشــان بــا توجــه بــه توقــف حــدود 22 ماهــه 
پروازهای فرودگاه کاشان بزرگ به دلیل شیوع کرونا و 
نیز مشکالت زیرساختی و ناوبری اعالم کرد که فعالیت 
فرودگاه از دی با برقراری پروازها از سرگرفته می شود.
حسن بخشنده امنیه بیان کرد: پروازهای فرودگاه 
شــهید احمدی روشــن کاشــان با مهیا شــدن زمینه ها و 
همچنین ســرمایه گذاری شــهرداری کاشــان، از دی سال 
جــاری و بــه صــورت ۲ روز در هفتــه بــه مقصــد مشــهد 
مقدس دوباره انجام می گیرد.  او عقد قرارداد با شرکت 
هواپیمایــی معــراج و انجام پروازهای این ایرالین با نوع 
ایمن، مدرن و پیشرفته هواپیمای ایرباس را یادآور شد 
و افزود: این شرکت که پروازهای VIP آشیانه جمهوری 
اســالمی را بــر عهــده دارد، یکــی از بهترین شــرکت های 

هواپیمایی کشور محسوب می شود.
را  کاشــان  فــرودگاه  ادامــه  در  کاشــان  شــهردار   
زیرســاختی فرامنطقــه ای و متعلــق به ۱۸ شــهر همجوار 
از جملــه کالنشــهر قم قلمــداد و تصریح کرد: این اتفاق 
می توانــد عالوه بــر رونــق اقتصــادی و گردشــگری بــرای 
خطــه ســیلک، موجــب افزایــش مســیرهای پــروازی بــه 
مقصدهای گوناگون نظیر قشــم، کیش، شــیراز و اهواز 
از مبدأ فرودگاه کاشــان باشــد. بخشنده امنیه همچنین 
گرفتــه  صــورت  پیگیری هــای  بــا  کــرد:  امیــدواری  ابــراز 
فرودگاه کاشان در زمره فرودگاه های مرز هوایی کشور 
قرار گرفته و مردم دارالمومنین شــاهد برقراری پروازها 

به عتبات عالیات از مبدأ این فرودگاه باشند.

اخبـــــــــــــــــار

 واگذاری 22 گلخانه

به سرمایه گذاران خراسان 
شمالی

مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتی خراســان 
شــمالی از واگــذاری 22 گلخانــه بــه ســرمایه گذاران در 

این استان خبر داد.
سیاوش وحدت در گفت وگو با ایسنا با بیان اینکه 
طی چند سال گذشته به منظور استقبال سرمایه گذاران 
بــرای ســرمایه گذاری در شــهرک و نواحــی صنعتــی ایــن 
ایــن مناطــق  اســتان، ســاخت زون هــای گلخانــه ای در 
در دســتور کار قــرار گرفــت، گفــت: در همیــن راســتا 
ایجــاد زون هــای گلخانــه ای در شــهرک و نواحی صنعتی 
شهرســتان های مانــه و ســملقان و گرمــه در دســتور کار 

قرار گرفت.
او بــا بیــان اینکــه زون هــای گلخانــه ای در حــدود ۶ 
شــهرک و نواحی صنعتی ایجاد شــد، اظهار کرد: بیشــتر 
گلخانه ها در دو شهرســتان مذکور ســاخته و راه اندازی 

شده است.
مدیرعامــل شــرکت شــهرک های صنعتــی خراســان 
شــمالی افــزود: ایــن شــرکت در شــهرک صنعتــی مانــه 
و ســملقان ۱.۵ هکتــار و در شــهرک شــهید محمــدزاده 
گرمــه ۲.۳ هکتــار زمین برای ایجاد زون هــای گلخانه ای 

اختصاص داده بود.
بــا بیــان اینکــه زمین هایــی در شــهرک و  وحــدت 
نواحــی صنعتــی جاجرم، اســفراین و بام نیز برای اجرای 
ایــن پــروژه اختصاص یافته بود، اعالم کــرد: در مجموع 
بــرای زون هــای گلخانــه ای حدود ۶ هکتــار زمین در نظر 

گرفته شده است.
او بــا بیــان اینکه دیگر زمینی بــرای ایجاد زون های 
اختصــاص  صنعتــی  نواحــی  و  شــهرک  در  گلخانــه ای 
نخواهــد یافت، ادامــه داد: ایجاد زون های گلخانه ای در 
حوزه کاری شــرکت شــهرک ها و نواحی صنعتی نیســت 
و ایــن کار صرفــا برای رونق امر ایجاد گلخانه در اســتان 

صورت گرفته است.
الزم به ذکر اســت، بنا به گفته مســئوالن ذی ربط 
اســتقبال از زون هــای گلخانــه ای در نظــر گرفتــه شــده 
بــه علــت اینکــه آب مصرفــی در این گلخانه هــا با تعرفه 
صنعتــی محســوب می شــود و هزینــه آن در مقایســه 
بــا آب کشــاورزی باالتــر اســت، چنــدان مــورد اســتقبال 

سرمایه گذاران قرار نگرفته است.

کاهش مصرف گاز خراسان 
رضوی در بخش خانگی 

مدیرعامــل شــرکت گاز خراســان  رضــوی بــا اعــالم 
کاهــش مصــرف گاز در بخش هــای عمومــی و خانگــی 
در ۸ مــاه ابتدایــی ســال جــاری از افزایــش حــدود ۴.۴ 
درصدی  بخش حمل ونقل در مقایســه با مدت مشــابه 

سال قبل خبر داد.

برنامــه  ویــژه  در  شــنبه  بامــداد  افتخــاری  حســن 
خراســان آینــده بــا توجه بــه تغییرات روش هــای تحویل 
گاز بــه نیروگاه هــا طــی ســال جــاری و مــدت مشــابه در 
ســال قبــل توضیــح داد: در ۸ مــاه ابتدایــی ســال جــاری 
میــزان تحویــل گاز بــه نیروگاه هــا در مقایســه بــا مــدت 
مشــابه ســال گذشــته ۶.۳ درصــد افزایــش پیــدا کــرده 
اســت. در بخش فوالد و ســیمان نیز طی ۸ ماه ابتدای 
بــا مــدت مشــابه ســال قبــل  ســال ۱۴۰۰ در مقایســه 
شــاهد افزایــش یــک درصــدی گاز تحویل داده شــده به 

کارخانه ها بوده ایم. 
او خاطرنشــان کــرد: تقریبــا یــک ســال اســت کــه 
موضــوع ارتقــا و بهینه ســازی راندمــان  موتورخانه هــای 
ایــن  اســت.  شــده  مطــرح  اداری  و  تجــاری  واحدهــای 
موضــوع بــه اســتناد مــاده ۱۲ قانــون رفــع موانــع تولیــد 
رقابت پذیــر و مصوبه شــورای اقتصاد اجرا شــده اســت. 
روش این کار نیز به این صورت است که مجموعه هایی 
کــه موتورخانــه دارد، بــا مراجعــه به ســایت شــرکت  گاز 
خراسان رضوی و ثبت نام در بخش موتورخانه و پس از 
بررسی کارشناسان، با حداقل ۱۰ درصد صرفه جویی در 

موتورخانه هایشان مواجه خواهند شد.
مدیرعامل شــرکت گاز خراســان  رضوی اظهار کرد: 
خوشبختانه خراسان  رضوی از استان های گازخیز کشور 
محسوب می شود. علی رغم اینکه طی سال های گذشته 
و بخش هــای  بــزرگ  نیــاز خراســان  مــورد  گاز  تاکنــون 
همجــوار آن از جملــه ســمنان، گلســتان و... از ســوی 
پاالیشــگاه  شهید هاشمی نژاد و تاسیســات ذخیره سازی 
ســرخس تامین می شــود؛ اما در بعضی از فصول ســال 

واردکننده گاز از سایر استان ها  هستیم.

اخبـــــــــــــــــار

اســتاندار آذربایجان شــرقی با تأکید بر 
انطبــاق برنامه هــای اســتانی بــا رویکردهــای 
کالن قانــون بودجه ســال ۱۴۰۱ کشــور اعالم 
کرد که تســهیل روند سرمایه گذاری، اهتمام 
فرادستگاهی برای اتمام پروژه های استانی و 
همکاری تنگاتنگ بــرای مانع زدایی حداکثری 
در حــوزه تولید باید در اولویت دســتگاه های 

اجرایی استان قرار گیرد.
عابدین خرم در جلسه شورای برنامه ریزی 
و توســعه اســتان با بیان اینکــه افزایش درآمد 
سرانه، تحقق ثبات و رشد اقتصادی و افزایش 
اشــتغال و بهــره وری، رویکردهــای کالن بودجه 
کشور در سال ۱۴۰۱ هستند، افزود: برای عبور 
از وضــع موجــود و رســیدن بــه وضــع مطلــوب، 
برنامه های استانی باید با این رویکردها منطبق 

و هماهنگ باشند.
او در تشــریح مطالبات و انتظارات دولت 
از مسئوالن دستگاه های اجرایی گفت: کاهش 
هزینه هــا، احصــای نیازهــای واقعــی اســتان و 
انعــکاس آن هــا  بــه دســتگاه های ملــی، تالش 
مالــی  منابــع  از  اســتان  افزایــش ســهم  بــرای 
معادن، به فعلیت رساندن ظرفیت  های توسعه 
در صنایــع بــزرگ و ایجــاد صنایــع پایین دســتی 

باید در اولویت مدیران قرار گیرد.
اســتاندار آذربایجان شــرقی همچنین از 
سیاســت گذاری دولــت برای تشــکیل صندوق 
توســعه استان ها  خبر داد و گفت: مسئوالن 

دســتگاه های اجرایی اســتان باید برای کســب 
رتبه های برتر در جذب اعتبارات تالش کنند.
خــرم فراهم کردن بســتر ســرمایه گذاری 
در حوزه زیرســاخت ها را از دیگر اولویت های 
اســتان برای رســیدن به وضــع مطلوب عنوان 
کــرد و گفــت: تســهیل رونــد ســرمایه گذاری، 
منزلــت  تکریــم  و  اداری  بروکراســی  کاهــش 

سرمایه گذاران ضروری است.
او در بخــش دیگــری از ایــن جلســه بــا 
توجــه بــه طــرح الحــاق ۵۰ هکتــار زمیــن بــه 
اجــرای  بــرای  ســهند  جدیــد  شــهر  محــدوده 
طرح هــای مســکن، گفــت: طرح هــای مســکن 
بایــد در زمین هایــی اجــرا شــوند کــه هزینــه 
آماده ســازی باالیــی نداشــته باشــند تــا قیمت 

تمام شده مسکن افزایش نیابد.
در این جلســه طرح های هادی شــهرهای 
بندر شــرفخانه و نظرکهریزی و طرح تفصیلی 
طــرح  بازنگــری  همچنیــن  و  آق کنــد  شــهر 
تفصیلــی مجتمــع عصــر انقــالب پــارک علم و 
فنــاوری اســتان و الحــاق ۵۰ هکتــار زمیــن به 

شهر جدید سهند تصویب شد.

و  معــدن  صنعــت،  ســازمان  رئیــس 
تجــارت اســتان اردبیــل اعــالم کــرد کــه در 
آســتانه فصــل ســرما و زمســتان ســوخت 
دوم و جایگزیــن اکثــر واحدهــای تولیدی و 

صنعتی استان تأمین شده است.
رامیــن صادقی دیروز در جریان بازدید 
از تعــدادی از واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
در اردبیــل اظهــار کــرد: بــا همکاری شــرکت 
نفــت ســعی شــده اســت تــا ســوخت دوم 
و جایگزیــن واحدهــای تولیــدی و صنعتــی 
در ماه هــای گذشــته تأمین شــود کــه اغلب 
واحدهــای بــزرگ نظیــر کارخانــه ســیمان و 

آرتاویــل تایــر در ایــن زمینه اقــدام مؤثری را 
انجام دادند.

او تصریــح کــرد: از ۸۰۰ واحــد صنعتی 
و تولیدی فعال در استان تاکنون 7۰ درصد 
اقــدام به تأمین مــازوت کردند تا در صورت 
قطعــی بــرق و گاز بتواننــد از ایــن ســوخت 
جایگزیــن در تولیــد اســتفاده کننــد. رئیس 
ســازمان صنعــت، معــدن و تجــارت اســتان 
واحدهــای  نیســت،  قــرار  گفــت:  اردبیــل 
تولیدی به دلیل نداشتن سوخت جایگزین 
در فصل زمستان تعطیل و یا کارگران آن ها 
بیــکار شــوند؛ بلکــه انتظــار مــی رود هر چه 

سریع تر با تغییر خط تولید و سیستم خود 
به استفاده از سوخت دوم بتوانند فعالیت 

مناسبی را انجام دهند.
زمســتان  فصــل  در  افــزود:  صادقــی 
امــکان قطعــی گاز و بــرق بــه دلیــل وضــع 
خــاص در اســتفاده از مشــترکان خانگــی و 
تجــاری وجــود دارد و از همین رو واحدهای 
تولیدی و صنعتی موظف شــدند تا ســوخت 

جایگزین خود را تأمین کنند.
خــود  ســخنان  از  دیگــری  بخــش  در  او 
خاطرنشــان کــرد:  حتــی بــرای مراکز حســاس 
نظیــر بیمارســتان ها،  نانوایی هــا و واحدهــای 

تولیــدی مؤثــر تأمیــن ســوخت جایگزیــن در 
مخــازن تعریــف شــده بــه انجام رســیده و ۱7 
میلیون لیتر ســوخت دوم در کارخانه سیمان 

اردبیل تاکنون ذخیره سازی شده است.
رئیــس ســازمان صمــت اســتان اضافه 
کــرد: تــالش مــا بــر ایــن اســت تــا صاحبــان 
واحدهای تولیدی که در تغییر این سیستم 
نیازمنــد تســهیالت و منابــع بانکی هســتند 
بــا همــکاری بانک های عامل این تســهیالت 
را پرداخــت کننــد و اوضــاع مناســبی را در 
بــه وجــود  فرآینــد تولیــد مؤثــر و راهگشــا 

آوریم.

مدیرعامل شركت آب و فاضالب استان 
مركــزی از اعــزام تانكرهای آبرســان ســیار به 
۱۴۱ روستای استان تا پایان آبان سال جاری 

خبر داد.
آبرســانی  گفــت:  یوســف عرفانی نســب 
سیار به این تعداد روستا به دالیل مختلف از 
جمله مشــكالت كمی و كیفی آب، ســوختگی 

پمپ و حوادث دیگر انجام شده است.
مدیرعامل شــركت آب و فاضالب استان 

مركزی مجموع ســرویس های تانكر آبرســانی 
ســیار اعــزام شــده بــه روســتاها را بیــش از ۴ 
هزار سرویس عنوان کرد و افزود: برای برخی 
از این روســتا ها فقط یك ســرویس آبرســانی 
اعــزام شــده و بــرای ۶۱ روســتا تا ۵ ســرویس 

تانكرهای سیار اعزام شده است.
و  مــدون  برنامه ریــزی  از  عرفانی نســب 
برگزاری جلســات مســتمر ســتاد پایش تنش 
آبی شــركت با حضور اعضای ســتاد و مدیران 

امور آبفا شهرســتآن ها  طی ســال جاری خبر 
وضعیــت  منظــم  جلســات  در  گفــت:  و  داد 
تــك تــك روســتاهای دارای تنش آبی اســتان 
از  مختلــف  راهكارهــای  آن  بــرای  و  مطــرح 
جمله آبرســانی ســیار، حفر چاه جدید، اجاره 
چاه هــای كشــاورزی، انجــام عملیــات مختلف 

عمرانی و .... مطرح و انجام شده است.
دارای  شــهر  تنهــا  را  تفــرش  شــهر  او 
تنــش آبی در اســتان مركزی در ســال جاری 

عنــوان و بیــان کــرد: بــرای حــل كمبــود آب 
شــهر تفــرش كارشناســان و مهندســان آب 
آبرســانی  طــرح  مركــزی  اســتان  فاضــالب  و 
اضطراری از چشــمه هفتیان به این شــهر را 
ارائــه دادنــد كه بعــد از بررســی های مختلف 
فنی این طرح مورد موافقت قرار گرفت و از 
ســوی شــركت آب منطقه ای اســتان مركزی 
ایــن طــرح اجــرا و آب مــورد نیاز مردم شــهر 

تفرش فراهم شد.

شــورای  مجلــس  در  اصفهــان  مــردم  نماینــده 
اســالمی بــا تاکیــد بــر اجرای تاسیســات فاضالب شــهر 
قهجاورســتان اعــالم کــرد کــه بــا توجــه بــه موقعیــت 
بافــت  کــه آب در  ایــن منطقــه  توپوگرافــی زمیــن در 
فاضــالب  تاسیســات  اجــرای  نمی کنــد،  نفــوذ  زمیــن 
به منظــور حفــظ محیــط زیســت و کاهــش آالینده هــای 

زیست محیطی بسیار ضروری است.
مهــدی طغیانــی افــزود: بایــد راه های تامیــن منابع 
مالــی ایــن طرح به خوبی بررســی شــود تــا اجرای آن در 

کوتاه ترین زمان ممکن عملیاتی شود.
او اعالم کرد: مشارکت بخش خصوصی در اجرای 
ایــن طرح راهکاری بســیار مناســب اســت، هــر چند که 

دســتگاه ها و مردم نیز باید همکاری الزم را در ســرعت 
بخشیدن به آن انجام دهند.

 نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس اســتفاده از 
پســاب در صنعــت را ضــروری دانســت و گفــت: بایــد 
زمینه های اســتفاده از پســاب در صنعت بیش از پیش 
در استان فراهم شود تا با فرایند بازچرخانی آب بتوان 

بر مشکالت کم آبی غلبه کرد.
تکمیل شبکه فاضالب قهجاورستان به ۱۸۰۰ میلیارد 

ریال اعتبار نیاز دارد
در ادامــه ایــن نشســت مدیرعامــل آبفــای اســتان 
اصفهان با بیان اینکه تاکنون ۵ کیلومتر از ۴7 کیلومتر 
شــبکه جمع آوری فاضالب شهر قهجاورستان اجرا شده 

اســت، گفت: برای اجرای ۴۲ کیلومتر شبکه جمع آوری  
فاضالب باقیمانده، خط انتقال به تصفیه خانه فاضالب 
شــرق و احــداث ایســتگاه پمپــاژ بــه ۱۸۰۰ میلیــارد ریال 
اعتبــار نیاز اســت.  هاشــم امینــی افزود: انتظــار می رود 
با مشــارکت بخش خصوصی و همکاری مســئوالن امر، 
اعتبــار مــورد نیاز برای اجــرای این طرح در آینده نزدیک 
فراهم شــود، هر چند که آبفای اســتان اصفهان تدابیر 
الزم بــرای عملیاتــی شــدن ایــن پــروژه را در دســتور کار 
قــرار داده اســت. او اعــالم کــرد: بــا اجرای ایــن طرح در 
هر ثانیه ۲۲ لیتر پساب به تصفیه خانه منتقل می شود 
که پیش بینی می  شود این میزان تا سال ۱۴۲۵ به ۳۸ 

لیتر در ثانیه افزایش یابد.

ضرورت اجرای تاسیسات فاضالب به منظور حفظ محیط زیست قهجاورستان 

آبرسانی ۱۴۱ روستای استان مرکزی با تانكرهای سیار طی ۸ ماه

 تأمین سوخت جایگزین واحدهای صنعتی اردبیل

در آستانه زمستان
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»در آســتانه شــب یلــدا، پســته بــه کیلویــی 
۳۴۰هــزار تومــان رســید. تغییــر قیمــت در گــروه 
آجیل  نشــان می دهد گردو، پسته و بادام افزایش 
قیمــت بیــن ۱۱ تــا ۳۸ درصدی داشــته و تا بیش از 

۳۴۰ هزار تومان هم فروش داشته 
است.«

از همــان اول هــم پســته، بــا 
آن خنده ها و دهان همیشــه بازش 
معلوم بود مافیای بازی است. روی 
گــردو کمــی شــک داشــتیم. طــوری 
جنتلمــن وار بــه آدم نگاه می کرد که 
نمی شــد تشخیص داد یک شهروند 
باکالس است یا مافیا. ولی از همه 

بهتر بادام بازی کرد. همیشــه ســعی می کرد توجه 
مــا را بــه پســته جلــب کنــد. یک ســری جــوک برای 
پسته و پراید ساخت، گرانی آنها را کرد توی چشم 
ملت، خودش با آرامش یک گوشــه نشســت و به 

گیجی شهروندان خندید. 
انــار طــرف مــا  هنــوز نمی دانیــم هندوانــه و 
هســتند، یــا بــا پســته ای کــه کارش خندیــدن بــه 
ریــش ما شــهروندان ناآگاه اســت، دســت به یکی 

کرده اند؟
 اگــر بخواهیــم بــه یکــی از ایــن دوتــا تارگــت 
بزنیم، انار گزینه بهتری اســت. ولی باز هم چیزی 
معلــوم نیســت. هنوز پدرخوانده بازی روی ســفره 
یلدا، معلوم نشــده و نمی شود به همین راحتی ها 

گفــت کدام یــک از این ها می توانند در گروه پســته 
باشند. 

همیــن چنــد وقت پیش هویج، بــدون این که 
حتــی یــک نفــر بهش شــک کنــد مافیای صــد بازی 
بــازی  از  را  شــهروند  کلــی  و  شــد 
بیــرون انداخت. هیچ بعید نیســت 
ایــن بــار از هندوانــه رکــب بخوریم. 
هرچنــد هــرکاری کنیــم پدرخوانــده 
هیچ وقــت  بــزرگ،  بــازی  اصلــی  
خــودش را نشــان نمی دهــد، فقــط 
نوچه هایش را جلو می فرســتد. یک 
بــار ســیب زمینی و پیــاز، بــار دیگــر 

گوجه و خیار و...
 در این شــهر پر از مافیا نمی شــود به راحتی 
هــم  آن  و  دارد  برنــده  یــک  همیشــه  بــازی  بــرد. 
پدرخوانده اســت. چه ســفره شب عید باشد و چه 
یلدا. به نظر ما بهترین کار برای این که شهروندان 
ایــن بــار هــم گــول نخورند حــذف میــوه و آجیل از 
میــز  روی  را  گزینه هایــی  بایــد  یلداســت.  ســفره 
بیاوریم که پدرخوانده تصورش را نکند. مثالً شب 
یلدای امســال را با شــلغم، لبو و کدو برگزار کنیم. 
ایــن ســه تا صــد در صد شــهروندند. اصالً شــما به 
شلغم نگاه کن، به کجایش می خورد مافیا باشد؟ 
 اگــر روزی معلــوم شــود کــه شــلغم هم جزو 
مافیــا بــوده، دیگــر ایــن شــهر ارزش مانــدن نــدارد 

وهمان بهتر که تسلیم مافیا شویم.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

تجربــه دو ســال مقابلــه عمومــی بــا بیمــاری 
کرونا نشــان داد که مدارس برخوردار از پشــتوانه 
و  فرهنگــی ســاختاری  پژوهشــی،  علمــی،  مالــی، 
از  طبیعــی  بحران هــای  بــا  مقابلــه  در  آن  نظایــر 
آمادگــی و تــوان باالتــری در مدیریــت بحران هــای 
آموزشــی برخوردار هســتند، پس از طریق بررسی 
عملکــرد ایــن مــدارس می تــوان ایده آل تریــن وضع 
کنونی نظام آموزشی را به شرح ذیل توصیف کرد. 

درک وضع موجود
شــواهد میدانــی در آمــوزش مجــازی مدارس 
برخــوردار در دوره اول و دوم متوســطه بــه اولیــای 
دانش آموزان نشان داد که برترین مدارس کشور، 
عملکردشــان خالصــه شــده اســت در برنامه ریــزی 
آموزشــی یک سویه از طریق ارائه اطالعات دانشی 
در حوزه های یازده گانه یادگیری به وسیله معلمان 
برنــد و در مقابــل مطالعــه انفــرادی و حافظه محور 
به همــراه  وقــت  تمــام  به صــورت  دانش آمــوزان 
آزمون هــای  در  پر اســترس  و  اجبــاری  مشــارکت 
پرسش محور است. همچنین روند حاکم بر نظام 
آموزشــی کشــور در دوره دبیرســتان نشــان از آن 
دارد کــه پی درپــی طــی6 ســال تحصیلــی یک تنــه و 
تنهــا بــرای مشــارکتی جنون آمیــز در یــک مســابقه 
بزرگ و حیاتی ۴ ساعته تالش می شود. حال آنکه 
ایــن وضــع دقیقــا در تضاد با اصول، مواد و نقشــه 
راهی است که در اسناد تحولی آموزش و پرورش 

ترسیم و درج شده است.
و  آمــوزش  بنیادیــن  تحــول  ســند  طرفــی  از 
پــرورش نیــز اگرچــه روی کاغذ بــدون ذره ای نقص 
نگاشته شده، اما در میدان عمل هیچ موفقیتی را 

در پی نداشته است.

ترسیم وضع مطلوب
اکنــون بایــد ایــن ســوال را از خــود بپرســیم 
کــه عملکــرد مدرســه ایــده آل در نظــام آموزشــی 
تحول گــرا چگونــه بایــد باشــد؟ در نظام آموزشــی 
تحول گــرا مدرســه باید بتواند بــرای تربیت نیروی 
بــا اخالق، پژوهشــگر و کارآفرین و ســایر مواردی 
کــه در ســند تحــول بنیادیــن بــه آن تاکیــد شــده 
اســت. برنامه ریزی منطقی و قابل اجرایی داشته 
باشــد، مولفه هــای اصلی در ایــن نوع برنامه ریزی 
بهره گیــری  فعــال،  یادگیــری  بــر  تمرکــز  شــامل؛ 
نظریــه  از  )ملقمــه ای  غیررفتــاری  نظریه هــای  از 
و  اکتشــافی  یادگیــری  ســاخت گرا،  شــناخت گرا، 
یادگیــری قدســی( تقویــت فرایند هــای یادگیــری، 
تقویــت کار گروهــی، همــکاری و مشــارکت فعــال 
یادگیرندگان در فعالیت های یادگیری، لذت بردن 
یادگیرنده از مراحل یادگیری، عمق بخشــیدن به 
مفاهیم و اصول یادگیری، اصالح، تثبیت و بسط 
یادگیــری از طریــق مشــارکت فعــال دانش آموزان 
در آزمون هــای پــروژه محــور و مســتمر  به منظــور 
فعالیت هــای  در  پایــدار  و  ســازنده  مشــارکتی 

اقتصادی و حیاتی کشور است.
آیا می دانید مشتری واقعی مدارس برخوردار 

در نظام آموزش حاکم چه کسانی هستند؟
بــرای اینکــه بهتــر بدانیــم در نظــام آموزشــی 
مــدارس چــه  آموزشــی  حاکــم، مشــتری خدمــات 
کسانی هستند، باید ببینیم چه کسانی بیشترین 
سود را می برند، قطعا دانش آموزانی که در کنکور 
به رشته های دلخواه خود دست نمی یابند، یا چند 
ســال از عمــر خود را پشــت کنکــور در صف انتظار 
تلــف کرده انــد، یــا به دلیل قبول نشــدن در کنکور 
بــه تــرک تحصیل تــن می دهند و یــا دانش آموزانی 
کــه بــه دلیــل فشــار روحــی ناشــی از آزمون هــای 
بیماری هــای  کنکورمحــور دچــار  ممتــد  و  طوالنــی 
روانــی می شــوند، مشــتری نظــام آموزشــی ســنتی 
نظــام  ایــن  قربانــی  آن هــا  بلکــه  نیســتند.  حاکــم 

آموزشــی هســتند. امــا والدیــن ایــن دانش آمــوزان 
که در پی دســت یافتن به آرزوهای دســت نیافته 
خــود و از طرفــی پیروزی در میدان مبارزه چشــم و 
هم چشمی هایند، تنها مشتریان و مشوقان اصلی 

نظام آموزش سنتی حاکم هستند.
اکنــون ایــن ســوال مطــرح اســت که مشــتری 
آموزشــی  نظــام  و غیردولتــی در  مــدارس دولتــی 

تحول گرا چه کسانی خواهند بود؟
مطابــق مفاد ســند تحــول بنیادیــن آموزش و 
پرورش، در نظام آموزشــی تحول گرا دانش آموزان 
به منظــور کســب و ارتقای دانــش، مهارت و نگرش 
مشــتریان  تنهــا  یادگیــری  مختلــف  حوزه هــای  در 

خدمت آموزشی مدارس خواهند بود.
مــدارس برخــوردار در نظــام آمــوزش ســنتی 

حاکم بر چه اصولی بیشتر تاکید می ورزند؟
بر اصل آموزش رســمی بــر پایه دانش افزایی 

دانش آموزان در مطالعات انفرادی
مــدارس عــادی در نظــام آموزشــی تحول گــرا 

بیشتر بر چه اصولی تاکید خواهند داشت؟
مهارت افزایــی،  پایــه  بــر  یادگیــری  اصــل  بــر 
فعالیت هــای  در  نگرش افزایــی  و  دانش افزایــی 

گروهی
مراجعــی  چــه  موجــود  وضعیــت  مشــوقان 

هستند؟
نظام آموزش سنتی حاکم

آرزوها و رویاهای دست نیافته والدین 
سیســتم مافیایــی وابســته بــه نظــام آموزش 

سنتی حاکم
ضرورت جای گیری نظام آموزش تحول گرا در 

مدارس کشور
هم ترازی با نظام های آموزشی پژوهش محور 

دنیا
ارتقای سطح مهارت، امید به زندگی و نشاط 

در جامعه
بــرای  کارآمــد  و  متخــص  نیــروی  تربیــت 

بنگاه های اقتصادی کشور
چند راهکار پیشــنهادی برای ترســیم آموزش 

تحول گرا در حوزه های یازده گانه یادگیری
برنامه ریــزی بــرای آمــوزش حرفــه ای بــه جای 

آموزش سنتی
آمــوزش  اســتانداردهای  تدویــن  و  طراحــی 
حرفــه ای در زمینه هــای تولیــد محتــوای آموزشــی، 
تدریــس  درســی،  کتــب  تالیــف  و  ســازماندهی 
 ، ارزشــیابی حرفــه ای  فعــال،  یادگیــری  حرفــه ای، 

تامین زیرساخت و تجهیز محیط های یادگیری
مردود دانستن نظریه رفتارگرایی در تحوالت 

آموزشی
و  شــناخت گرایی  نظریه هــای  از  اســتقبال 

ساختن گرایی در برنامه ریزی آموزش حرفه ای
تعییــن شــاخص های رشــد یادگیرنــده از ســه 
جنبــه دانشــی، مهارتــی و نگرشــی در حوزه هــای 

مختلف یادگیری 
تعیین شــاخص های طراحی و تولید محتوای 

آموزش حرفه ای درحوزه های یازده گانه یادگیری
تعیین شــاخص های تنظیــم و تالیف محتوای 

آموزش حرفه ای درحوزه های یازده گانه یادگیری
تعیین شــاخص های تربیت نیروی انســانی و 

معلم حرفه ای
تعیین شاخص های تدریس حرفه ای

تعیین شاخص های ارزشیابی حرفه ای
و...

تعاونــی  مجموعــه  کــه  اســت  ذکــر  بــه  الزم 
یادگیــری  فناوری هــای  توســعه  دانش بنیــان 
 92 ســال  از  یــاد  فــن  بــه  مشــهور  کاوش محــور 
تالش هــای پژوهش محــوری را آغــاز کــرده اســت 
کــه در صــورت اعالم نیــاز وزارت آموزش و پرورش 

آماده همکاری و ارائه خدمات شایسته است.

دبیر طرح نسخه  نویسی الکترونیک کشور با 
اشــاره به اینکه پرداخت بیمه به اســناد کاغذی از 
اول دی ممنوعیــت قانونــی دارد و به منزله تصرف 
در امــوال دولتــی خواهــد بــود؛ اعالم کــرد که اول 
دی آخرین مهلت استفاده اختیاری از دفاتر بیمه 

کاغذی در کشور است.
بــه گــزارش ایرنــا، محمــد جعفــری در جمــع 
خبرنگاران افزود: اســتفاده از نســخ کاغذی به خط 
پایــان نزدیــک شــده و اجــرای طــرح نسخه نویســی 
الکترونیــک درخواســت ریاســت جمهــوری، قانــون 
و اســتانها اســت و همــه مایــل بــه رســیدن نســخه 
نویســی کاغذی به خط پایان و اجرای تمام و کمال 

طرح نسخه نویسی الکترونیک هستند.
وی ۱۵ روز باقــی مانــده تا اول دی را به نوعی 
شمارش معکوس برای اتمام نسخه نویسی کاغذی 
و اجــرای طــرح نسخه نویســی الکترونیــک اعــالم و 
اظهــار کــرد: ایــن طــرح بــرای نظام ســالمت کشــور 

طبق قانون بودجه سال جاری الزام اجرا دارد.
دبیــر طــرح نسخه نویســی الکترونیــک کشــور 
نســخه  هــزار   2۵۰ و  میلیــون   2 ماهانــه  گفــت: 
الکترونیــک در کشــور در قبــال 6۰۰ هــزار نســخه 

کاغذی صادر می شود.
وی اظهــار کرد: بر اســاس یکــی از پروژه هایی 
که سال جاری در کشور در دست اجرا بوده، جاری 
شدن طرح نسخه نویسی الکترونیک بر اساس بند 
»ث« مــاده 6۷، بنــد »چ« مــاده ۷۰ برنامه ششــم 
توسعه و بند »ج« تبصره ۱۷ قانون بودجه بالغ بر 
۷۵ درصد نسخ کشور به صورت الکترونیکی صادر 
می شــود و ایــن مقــدار در کرمــان 99 درصــد اســت 

و به عنوان استان پیشرو در کشور مطرح است.
جعفــری ادامه داد: بیــش از 9۵ درصد مطب 
ســامانه  بــه  آزمایشــگاه ها  و  داروخانــه  پزشــکان، 
 ۱۵ فقــط  و  هســتند  متصــل  الکترونیــک  نســخه 
روز تــا مهلــت اختیــاری اجــرای طرح نسخه نویســی 
الکترونیــک باقــی مانــده کــه بــا توجــه بــه حمایــت 
رئیــس جمهــوری از الکترونیک ســازی فرایندهــا، بر 
اســاس قانون بودجه ۱۴۰۰ موسســاتی که نســخه 
کاغذی صادر می کنند تا اول دی فرصت دارند خود 

را به سامانه وصل کنند.
قانــون بودجــه،  اســاس  بــر  کــرد:  تاکیــد  وی 
پزشــکان،  صنــف  پزشــکی،  نظــام  ســازمان 
درمــان  بهداشــت،  وزارت  و  بیمه گــر  ســازمان های 
و آمــوزش پزشــکی موظــف بــه همــکاری در طــرح 
نسخه نویســی الکترونیک هســتند و پرداخت بیمه 
به اســناد کاغذی از اول دی ممنوعیت قانونی پیدا 
خواهــد کــرد لــذا پزشــکان از ارائه نســخه کاغذی و 

دستی جدا خوداری کنند.
مدیــرکل بیمــه ســالمت اســتان کرمــان تاکیــد 
بــه مراکــز درمانــی  بایــد در مراجعــه  مــردم  کــرد: 
ســرپایی و بســتری بــه حــق خــود در زمینــه اجــرای 
طــرح نسخه نویســی الکترونیکــی آگاه باشــند و آن 
را مطالبه و موسســات درمانی نیز زیرســاخت های 

اجرای این طرح را تامین کنند.
پرداخت بیمه به اســناد کاغذی از دی تصرف 

در امــوال دولتــی تلقــی می شــود وی با بیــان اینکه 
موسســات تشــخیصی و درمانــی و پزشــکان طــی 
ماه هــای اخیــر الزام آورتر از گذشــته به اجرای طرح 
نسخه نویســی الکترونیــک روی آورده انــد، تصریــح 
کــرد: موسســات جامانــده از این طرح طــی ۱۵ روز 
آینده خود را به زیرســاخت های اجرای طرح مجهز 
خواهنــد کــرد. جعفــری گفــت: ماهانــه ۱۳۰ هــزار 
نســخه الکترونیکــی در کرمــان صــادر می شــود در 
حالــی کــه در ماه گذشــته فقط هزار و 2۰۰ نســخه 

کاغذی صادر شده است.
معــاون بیمــه و درمان اداره کل بیمه ســالمت 
اســتان کرمان با بیان اینکه برای اجرای هر طرحی 
در ابتــدای راه مشــکالتی وجــود دارد تصریــح کــرد: 
بســتر ســازمان های بیمه گر در ارائه خدمات تغییر 
کــرده و ایــن بســتر از نــوع دفترچه ای کــه معایب و 
محاســن خــودش را داشــت بــه شــکل الکترونیــک 

تغییر کرده است.
علی قوام به مزایای اجرای طرح نسخه نویسی 
الکترونیــک اشــاره کرد و افزود: سیاســت های کلی 
کشور به دلیل کاهش اشتباهات، پیگیری سهل تر، 
دسترســی بیمــار به پرونده در طرح نسخه نویســی 
الکترونیک به سمت اجرای این طرح رفته است.  

وی تصریــح کــرد: اکنون یقیــن داریم نیازهای 
زیرســاختی اجرای طــرح نسخه نویســی الکترونیک 
تــا حــدود زیــادی برطرف شــده و مانعی بــرای ارائه 

خدمات در این طرح وجود ندارد.
قــوام اظهــار کــرد: مــردم بایــد به حــق خود در 
اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک آگاه شوند و 
آن را از پزشکان و موسسات درمانی مطالبه کنند.
ایــن حــق  بــه  را  مــردم  وی گفــت: رســانه ها 
خــود آگاه کننــد و مــردم بداننــد از اول دی بیمه به 

نسخه های کاغذی تعلق نمی گیرد.

بر اســاس آخرین وضع اعالم شــده از ســوی 
وزارت بهداشــت، یــازده شهرســتان در کشــور در 
وضعیــت قرمــز و نارنجی قرار دارند و با راه اندازی 
سیســتم هوشــمند کنتــرل کرونــا از روز )۱۵ آذر(، 
افرادی که واکســن دریافت نکرده باشــند با ســفر 

به این مناطق جریمه خواهند شد.
سیستم هوشمند کرونا و اجرای پروتکل های 
بــه  مــاه گذشــته  اواخــر  در  کــه  بهداشــتی جدیــد 
اجرایــی  آذر  اوایــل  از  بــود  قــرار  رســید،  تصویــب 
شــود که البته ممنوعیت های هوشــمند ســفر برای 
کرونایی ها و افرادی که واکسینه نشده اند از امروز 

۱۵ آذر اجرایی خواهد شد.
و  درمــان  بهداشــت،  وزارت  اعــالم  بــر  بنــا 
آموزش پزشــکی دو شهرســتان در وضعیت قرمز،9 

شهرســتان در وضعیــت نارنجــی، ۱۵۳ شهرســتان 
و 2۸۴ شهرســتان در وضعیــت  زرد  در وضعیــت 
آبــی قــرار دارند. بر این اســاس افرادی که واکســن 
نــزده باشــند از روز )۱۵ آذر( بــا ســفر بــه طبس در 
خراســان جنوبــی و بهاباد در اســتان یــزد به عنوان 
دو شــهر قرمــز از نظــر شــیوع کرونــا کرونــا جریمــه 

خواهند شد.
 9 بــه  افــراد  ایــن  بــرای  ســفر  همچنیــن 
پیرانشــهر  و  اشــنویه  شهرســتان های  شهرســتان 
)آذربایجان غربــی(، فــردوس و نهبنــدان )خراســان 
طــارم  رضــوی(،  )خراســان  بردســکن  جنوبــی(، 
)زنجــان(، کوار )فارس(، ســیرجان )کرمــان( و بافق 
)یزد( که در وضعیت نارنجی قرار دارند، نیز ممنوع 
بــوده و اگــر این گروه از مردم با خودروی شــخصی 

هم به این مناطق سفر کنند، مشمول جریمه ۵۰۰ 
هزار تومانی تا یک میلیون تومانی خواهند شد.

البتــه فعــال ســفر برای افراد واکســینه نشــده 
بــه دیگــر شــهرهای زرد و آبــی کرونایــی جریمــه ای 
در بــر نخواهــد داشــت امــا اگــر وضــع ایــن شــهرها 
ماننــد یــازده شــهر قرمــز و نارنجــی کنونــی تغییــر 
کنــد بــه صــورت هوشــمند جریمــه بــرای ایــن ورود 
واکسینه نشــده ها به این شهرها نیز در نظر گرفته 

خواهد شد.
رضــا نفیســی، رئیــس مرکــز تدویــن مقــررات 
ایمنــی حمــل و نقــل پدافنــد غیرعامــل و مدیریــت 
بحران وزارت راه و شهرسازی در این باره به ایسنا 
گفت: در سیستم کنترل هوشمند کرونا که از نیمه 
آذر مــاه اجرایــی خواهد شــد، محدودیــت و جریمه 

برای افرادی که واکسینه نشدند در شهرهای قرمز 
و نارنجی اعمال می شود اما افراد مبتال حتی اجازه 
بــا خودروهــای شــخصی  شــهری  درون  ســفرهای 

خودشان را هم ندارند.
کنتــرل  جدیــد  سیســتم  در  افــزود:  وی 
هوشــمند کرونا که قرار است از نیمه آذر اجرایی 
شــود، افــرادی که واکســن نزده باشــند به محض 
نارنجــی و قرمــز  اســتان های  بــه شــهرها و  ورود 
جریمــه خواهنــد شــد و بــر ایــن اســاس جریمه ها 
اعمــال می شــود. پروتکل های بهداشــتی که پیش 
از ایــن بــرای شــهرهای قرمــز، نارنجــی، زرد و آبی 
اجرایی می شــد تغییری نکرده اما هوشــمند شــده 
اجرایــی  و مبتــال  افــراد واکســینه نشــده  بــرای  و 

خواهد شد.

از  شهرســازی  و  راه  وزیــر  مســکن  معــاون 
اصــالح ۲ شــرط ثبت نــام در نهضــت ملــی مســکن 
خبر داد و گفت که سابقه سکونت در کالنشهرها 

۵ سال است و تغییر نمی کند.
محمــود محمودزاده در گفت وگو با تســنیم با 
یــادآوری این کــه یکی از شــروط ثبت نــام در نهضت 
ملــی مســکن مربوط به ســابقه مالکیــت خصوصی 
بــود، اظهــار کــرد: بــر ایــن اســاس متقاضیــان بایــد 
از ابتــدای ســال ۱۳۸۴ بــه ایــن ســو فاقــد مالکیــت 

خصوصی باشند.
وی ادامــه داد: امــا بــا توجــه بــه تالطم هــای 
اقتصــادی کــه تصمیــم بــر ایــن گرفتــه شــد ســابقه 
مالکیت خصوصی از ۱6  ســال )ســال ۸۴ تا کنون( 
بــه ۵ ســال کاهــش یابد. به این ترتیــب افرادی که 
قبــال ســابقه مالکیــت داشــته و به هــر دلیلی ملک 
بــا شــرط مالکیــت  خــود را فروخته انــد می تواننــد 
خصوصی نداشــتن حداکثر ۵ ســال امکان ثبت نام 

نهضت ملی مسکن را داشته باشند.
وی بــا اشــاره بــه ســابقه ســکونت در نهضــت 
ملی مسکن به عنوان یکی دیگر از شروط ثبت نام، 
گفــت: یکــی از برنامه هــای مــا ایــن اســت کــه بــه 

کاهــش مهاجــرت مــردم کمک کنیم. در این راســتا 
در حــال برنامه ریزی برای کاهش ســابقه ســکونت 
کالنشــهرها  در  ســکونت  ســابقه  البتــه  هســتیم. 

همان ۵ سال است و تغییر نخواهد کرد.
وی بیــان کــرد : امــا بــرای ســایر مناطق کشــور 
بــرای ثبت نــام در نهضــت ملــی  ســابقه ســکونت 
مســکن کاهــش می یابــد که بــه زودی جزئیــات آنرا 

اعالم خواهیم کرد.
پیش از این احراز شرایط متقاضیان بر اساس 
مــاده )۱( آیین نامــه اجرایــی قانــون ســاماندهی و 
حمایت از تولید و عرضه مسکن به صورت زیر بود؛
متقاضــی و افــراد تحــت تکفــل، فاقــد زمیــن 
مســکونی یــا واحــد مســکونی )از ۱۳۸۴/۰۱/۰۱ بــه 
بعــد( بــوده و از تاریــخ ۱۳۵۷/۱۱/22 از هیچ یــک 
مربــوط  نهادهــای عمومــی غیردولتــی  امکانــات  از 
بــه تأمیــن مســکن شــامل زمیــن، واحــد مســکونی 
و یــا تســهیالت یارانــه ای خریــد و یــا ســاخت واحــد 
مســکونی اســتفاده نکــرده باشــد. بــه عبارتی ســبز 
بــودن فــرم ››ج‹‹ در اســتعالم از ســامانه مربوطــه 
قانــون  اجرایــی  آیین نامــه  یــک  مــاده  )موضــوع 

ساماندهی عرضه و تأمین مسکن(.

متقاضی متأهل و یا سرپرست خانوار.
داشــتن  بــه  مشــروط  خودسرپرســت  زنــان 

حداقل ۳۵ سال سن.
افــراد ذیــل نیــز می تواننــد بــدون شــرط تاهل 
و بــدون شــرط سرپرســت خانــوار بــودن در زمــره 

متقاضیان واجد شرایط قرار گیرند:
نخبــگان علمــی بــا معرفی بنیاد ملــی نخبگان 

کشور
بــودن  دارا  بــا  حرکتــی  جســمی،  معلــوالن 
حداقل بیست )2۰( سال سن و با معرفی سازمان 

بهزیستی کشور.
متقاضیان زن متأهل می توانند با ارائه تعهد 
نامــه محضــری از طــرف همســر، مبنــی بــر پذیرش 
تکمیــل  شــرط  بــه  و  همســر  بــه  واگــذای  شــرایط 
اطالعــات فــرم ج بــه نــام متقاضی و همسرشــان با 
احــراز ســایر شــرایط قانونــی منــدرج در شــیوه نامه 
مزبــور از مزایــا و امکانــات ایــن برنامــه برخــوردار 

شوند.
دارای حداقل ۵ ســال سابقه سکونت در پنج 

سال اخیر در شهر موردتقاضا
سابقه سکونت برای مهاجران از کالن شهرها 

بــه ســایر شــهرهای کشــور بــه یــک ســال کاهــش 
می یابــد، بــرای کارمندان دولت که به اســتناد حکم 
دســتگاه ذی ربــط منتقــل می شــوند( بــه اســتثنای 
استان تهران ) این سابقه مالک عمل نخواهد بود.
در شــهرهای جدیــد ســابقه ســکونت حداقــل 
۵ ســال در شــهر جدیــد موردتقاضــا و یــا در شــهر 
مادر مالک اســت و یا ســایر شــهرهایی که به دلیل 
نبود اراضی دولتی، امکان اجرای طرح وجود ندارد 
و متقاضیــان بــه ســایر شــهرهای مجــاور ازجملــه 

شهرهای جدید معرفی می شوند.
نگرفتن تســهیالت ســاخت یا خرید مسکن از 

سیستم بانکی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا کنون.
در  شــده  تائیــد  شــرایط  واجــد  متقاضیــان 
ســامانه، باید برای اســتفاده از واحدهای مسکونی 

این برنامه حائز شرایط زیر نیز باشند: 
نداشــتن منع قانونی برای دریافت تســهیالت 
)نظیــر چــک برگشــتی، تســهیالت معوقــه  بانکــی 

و ...(.
توانایی تأمین هزینه ساخت مسکن مازاد بر 
تســهیالت بانکــی بــر اســاس قیمت تمام شــده طی 

مراحل ساخت.

معاون درمان بیمه سالمت استان کرمان: از اول دی 
بیمه به نسخه های کاغذی تعلق نمی گیرد

پسته مافیای صدِ بازی است
راضیه حسینی

 نکاتی موثر برای اجرای برنامه های تحولی
در نظام آموزشی

۲ شرط ثبت نام نهضت ملی مسکن اصالح شد

بــا نامه ســازمان برنامه و بودجــه، تبدیل وضعیت 
پرستاران در بخش دولتی منتفی شده است.

بــه گــزارش ایلنــا، در روزهــای گذشــته، نامــه 
سازمان برنامه و بودجه خطاب به وزارت بهداشت، 
آب پاکــی را روی دســت پرســتارانی که مدتهاســت 
در انتظار تبدیل وضعیت هســتند، ریخت. در این 
نامه آمده است: اعتبار برای جذب نیروی جدید در 
قانــون بودجــه تخصیص نیافتــه و ۸۱ درصد بودجه 

موجود تا امروز مصرف شده است و بنابراین هیچ 
نوع استخدام یا تبدیل وضعیت مقدور نیست.

بــا وجــود چنیــن نامــه ای، درحــال حاضــر کادر 
درمــان یــا پرســتاری قــرار نیســت در مراکــز درمانی 
زیرمجموعه وزارت بهداشــت تبدیل وضعیت شود؛ 
پرســتاران شــرکتی ۸9 روزه نیــز بــا ایــن ابالغیــه، 

نمی توانند رسمی شوند.
یکی از پرســتاران شــرکتی که بعد از فروکش 

کردن بحران کرونا، تمدید قرارداد نشده؛ در رابطه 
بــا ایــن نامــه می گویــد: بــا مــا مثــل کارگــران فصلی 
رفتــار می کننــد؛ کجــای دنیا، پرســتار فصلی داریم؛ 
اگر دوباره کرونا شــدت بگیرد و نیازمند ما باشــند، 
پرســتار،  بیاییــد.  کــه  پیغــام می  فرســتند  برایمــان 
فصلی کار نمی کند و در آینده شاید بخش عمده ای 
از نیروهای متخصص مهاجرت کرده باشند و دیگر 

در دسترس نباشند.

 تبدیل وضعیت
 پرستاران

منتفی است

برای سفر به کدام شهرها جریمه کرونایی اعمال می شود


