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طبق سندی که پیش از اجالس این هفته با 
سایر کشورها به اشتراک گذاشته شد، کمیسیون 
اروپــا سیســتمی را برای کشــورهای اتحادیه اروپا 
پیشــنهاد خواهــد کــرد تــا بــه طــور داوطلبانــه گاز 
ایجــاد  را  ســوخت  اســتراتژیک  ذخایــر  و  بخرنــد 
نماینــد. اقدامی کــه در واکنش به افزایش قیمت 

انرژی تهیه شده است.
قیمت گاز اروپا در ماه اکتبر )آبان( در بحبوحه 
عرضه کم و تقاضای باال از سوی اقتصادهای جهانی 
که پس از همه گیری کووید-19 بهبود یافته اند، به 
باالترین حد خود رسیده است. اگرچه قیمت ها از 
اوج خود عقب نشــینی کرده اند، اما در هفته های 
اخیر در میان هوای سرد زمستان و واردات کمتر از 

روسیه، دوباره افزایش یافته اند.
افزایش قیمت های انرژی باعث شــده اســت 
که تالش برای استفاده از یارانه ها و معافیت های 
مالیاتــی بــرای حمایــت از مصرف کننــدگان در برابر 
صورت حساب های باال و درخواست برخی کشورها 

برای ایجاد سیســتم خرید مشــترک 
گاز از ســوی اتحادیــه اروپــا، انجــام 

شود.
پیشــنهادی کــه بــه منظــور بــه 
روز رســانی قوانین بازار گاز اتحادیه 
را  سیســتمی  چنیــن  اســت،  اروپــا 
طراحــی می کنــد و کمیســیون قــرار 
اســت روز چهارشــنبه آن را منتشــر 

کند.
کمیســیون در ســندی کــه پیــش از نشســت 
رهبــران اتحادیــه اروپا در روز پنجشــنبه در اختیار 
کشــورها قــرار گرفــت و توســط رویتــرز مشــاهده 
شــد، گفت: »پیشنهادها شامل چارچوبی توانمند 
برای خرید مشترک ذخایر استراتژیک گاز از سوی 
نهادهــای تحــت نظــارت و بــه صــورت داوطلبانــه 

خواهد بود.«
این سیســتم »به اقدامات هماهنگ اتحادیه 
اروپا در مواقع اضطراری و در سراسر اتحادیه کمک 

خواهد کرد.«

کمیســیون هنــوز در مــورد این 
سند اظهارنظری نکرده است.

این ســند نحوه عملکرد عملی 
سیستم تدارک مشترک گاز را تایید 
ایــن بخشــی  امــا گفــت کــه  نکــرد. 
تقویــت  بــرای  بروکســل  فشــار  از 
اتحادیــه  گاز  ذخیــره  سیســتم های 

اروپا است.
اســت:  آمــده  ســند  ایــن  در 
از طریــق همــکاری مشــترک  »کشــورهای عضــو، 
در ســطح منطقــه، بایــد بتوانند در صــورت نیاز به 
ایــن  ذخیره هــای کشــورهای دیگــر تکیــه کننــد.« 
ســند می گوید که ذخیره ســازی بخشــی از ارزیابی 
کشــورهای اتحادیه اروپــا از خطرات امنیتی عرضه 
گاز، از جملــه خطــرات مربــوط بــه مالکیت خارجی 

زیرساخت های ذخیره سازی است.
تامین گاز کمتر از حد انتظار از سوی روسیه 
باعث شــده اســت که برخی از کشــورهای اتحادیه 
اروپــا و قانونگــذاران خواســتار تحقیــق دراین مورد 

شــوند کــه آیا گازپروم با هــدف افزایش قیمت گاز 
از عرضه گاز در ماه های اخیر خودداری کرده است 
یا خیر. این شرکت گفته است که به تمام تعهدات 
خود عمل کرده است، این درحالیست که مشتریان 
اصلی آن گفته اند که درخواستی برای تامین زیادتر 

نداشته اند.
بر اســاس ســند اتحادیه اروپا، واردات گاز از 
روسیه به اتحادیه اروپا در ماه های اکتبر )آبان( تا 
نوامبر )آذر( 25 درصد کمتر از مدت مشــابه ســال 
2020 بوده اســت. همچنین ذخیره سازی گازپروم 
در اتحادیــه اروپــا »به طور قابــل توجهی کمتر« از 

سال گذشته است.
بروکســل گفته اســت کــه راه حــل بلندمدت 
بــرای قیمت هــای بــاالی ســوخت فســیلی، انتقــال 
سریعتر به انرژی های تجدیدپذیرتولید بومی است. 
درســت براســاس همــان چیــزی کــه طبــق اهــداف 
اتحادیه اروپا برای تغییر آب و هوا برنامه ریزی شده 

است.
منبع: رویترز

مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علوم پزشــکی مشهد با بیان اینکه مرحله 
محدودیت هــای  هوشــمند  مدیریــت  طــرح  ســوم 
کرونایی مربوط به گروه شــغلی ۳ شــامل کارکنان  
ســینما، اســتخر، هتــل، تــاالر عروســی، رســتوران، 
کافی شــاپ و... اســت کــه اجــرای آن از ۵ دی  آغــاز 
می شــود، گفــت: کارکنان ایــن مراکز حتمــا باید دو 
دوز واکسن زده باشند و دو هفته هم از تزریق دوز 
دوم گذشته باشد، در غیر این صورت اجازه فعالیت 

ندارند و مکان فعالیت آنها باید تعطیل شود.
ایســنا  بــا  گفت وگــو  در  حســنی  علی اصغــر 
درخصــوص طرح مدیریت هوشــمند محدودیت های 
کرونایــی بیــان کــرد: هــدف از ایــن طــرح این اســت 
دادنــد  انجــام  واکسیناســیون  کــه  افــرادی  کــه 
محدودیت هایشــان کمتر شــود و در شــرایط قرمز و 
نارنجــی بــرای آنها محدودیت ها مثل گذشــته انجام 

نشود. وی با اشاره به اینکه این طرح 5 مرحله دارد 
و این مراحل به فواصل یک هفته ای اجرا می شوند، 
عنــوان کــرد: فاز اول طرح از 21 آذر آغاز شــد که در 
مــورد ادارات خصوصــی و دولتــی اســت. در ادارات 
خدمت دهنده و خدمت گیرنده  باید حداقل یک دوز 
واکسن زده باشند در غیر این صورت باید هر 15 روز 

تست منفی کرونا را ارائه دهند.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی 
دانشــگاه علــوم پزشــکی مشــهد عنوان کــرد: مرحله 
شــهری  درون  ترددهــای  بــه  مربــوط  طــرح  دوم 
همچون تاکســی ها و... اســت و رانندگان باید کارت 
واکسیناســیون داشــته باشــند و ایــن کارت داخــل 

ماشــین نصب باشــد. این مرحله از طرح  از 2۸ آذر 
آغاز می شود.

حســنی افــزود: مرحلــه ســوم مربــوط بــه گروه 
شغلی ۳ شامل کارکنان  سینما، استخر، هتل، تاالر 
عروســی، رســتوران، کافی شاپ و... است که اجرای 
آن از 5 دی ماه آغاز می شود. کارکنان این مراکز حتما 
بایــد دو دوز واکســن زده باشــند و دو هفتــه هــم از 
تزریــق دوز دوم گذشــته باشــد، در غیــر ایــن صورت 
اجــازه فعالیــت ندارنــد و مــکان بایــد تعطیــل شــود. 
مســئول ایــن موضوع هم خود اتحادیه اســت. برای 

خدمت گیرنده یک دوز واکسن کفایت می کند.
وی خاطرنشــان کــرد: مرحلــه چهــارم این طرح 

درخصوص ترددهای برون شــهری اســت که شــامل 
کارکنــان هواپیمــا، اتوبوس و ... می شــود و آنها باید 
واکسن زده باشند. مرحله پنجم طرح نیز به اماکن 
آموزشــی شــامل دانشــگاه ها، مراکــز آموزشــی و... 
مربوط می شود. کارکنان این گروه ها هم باید حداقل 

یک دوز واکسن زده باشند.
حسنی عنوان کرد: تمام گروه های شامل طرح 
مدیریــت هوشــمند محدودیت هــای کرونایــی به جز 
گروه شغلی ۳ که باید حتما دو دوز واکسن دریافت 
کنند، درصورت تزریق نکردن واکسن باید هر 15 روز 

یکبار تست کرونا بدهند.
 مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی 

دانشگاه علوم پزشکی مشهد یادآور شد: قرار است 
ســامانه هوشــمندی که وزارت کشــور تهیه کرده در 
اختیار ارگان ها قرار بگیرد. حسن سامانه این است 
که اگر کسی واکسن نزده باشد، اما تستش مثبت 
شده باشد عمال با این سامانه قابل رهگیری است و 

وضع افراد مشخص می شود.
حســنی درخصــوص پایین بودن رتبه خراســان 
رضــوی در رعایــت پروتکل هــا براســاس آمــار وزارت 
بهداشت عنوان کرد: در خراسان رضوی به جز مشهد 
5 دانشــگاه علوم پزشــکی دیگر هم فعال هســتند. 
مشــهد شــهر زائرپذیــر اســت. رعایــت پروتکل ها در 
قسمت های مختلف شهر متفاوت است. در دانشگاه 

علوم پزشکی مشهد بین 5۳-55 درصد مردم ماسک 
می زنند. همچنین در برخی مناطق باالی ۶0 درصدو 
در برخــی مناطــق ۴5 درصــد ماســک می زننــد. ایــن 
موضوع یک مسئله اجتماعی است. با توجه به اینکه 
امیکرون در کشــورهای همســایه ما همچون ترکیه، 
عــراق و.. رصــد شــده بعیــد نیســت کــه وارد کشــور 
شــود. درست اســت که شهر قرمز نداریم، اما وضع 
ما پایدار نیســت و ممکن اســت با کوچکترین تلنگر 
دچار مشــکل شویم. وی درخصوص دانش آموزان و 
معلمان واکسن نزده بیان کرد: آنها باید هر 15 روز 

یکبار تست منفی کرونا ارائه دهند.
مدیر ســالمت محیط و کار معاونت بهداشــتی 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار کرد: در جمعیت 
تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی مشهد 91 درصد 
افراد باالی 1۸ سال واکسن نوبت اول و بیش از ۷۴ 

درصد واکسن نوبت دوم  را دریافت کرده اند.

علی پاکزاد

جبــران ناپایــداری منابع درآمــدی صندوق های 
بازنشستگی از جیب کارکنان بخش های غیردولتی، 
در الیحه بودجه سال 1401 با ابهامات فراوانی مواجه 

است.
از جملــه مشــکالت دولتهــا در ســنوات گذشــته 
صدور احکام دائمی در بودجه های سنواتی بوده است 
که ضمن افزایش مفاد بودجه به سردرگمی مجریان 
و مخاطبین این احکام منجر می شود. اتفاقی که هر 
ســاله به انحاء گوناگون در بودجه های سنواتی تکرار 
شــده و بــه بهانه های مختلفی توجیه می شــود و این 
در حالــی اســت کــه مجلــس در این زمینــه باید مانع 

شکل گیری این ابهامات و روندها شود.
در پیوســت یک الیحه بودجه ســال 1۴01 که به 
مفــاد مــاده واحده بودجه اختصــاص دارد، در آخرین 
صفحــات بــه تبصره 20 می رســیم کــه اختصاص پیدا 
کرده است به منابع انسانی دولت و در بندهای آن به 
موضوع نحوه جذب، جابه جایی، آموزش و مواردی از 
این دست پرداخته است که بخش زیادی از این موارد 
ذیل مســئولیت های ســازمان اموراداری و استخدامی 

تعریف و به اجرا گذاشته می شود.
تــا بــه ایــن بخــش چنــدان ابهامــی در رابطــه بــا 
موضوع منابع انســانی دولــت و احکام در نظر گرفته 
شده برای ساماندهی نیروهای دولتی وجود ندارد اما 
آخرین بخش این تبصره در بند دال عنوانی به چشم 
می خورد که از دایره منابع انسانی دولتی فراتر است.
در بنــد »د« تبصــره 20 آمده اســت: بــه منظور 
پایدارسازی منابع صندوق های بازنشستگی، از  ابتدای 

سال 1۴01:  
1- سنوات خدمت مورد قبول برای بازنشستگی 
مدرك  حداقل  دارای  زن  و  مرد  مستخدمین  تمامی 

کارشناسی معتبر در تمامی صندوق های 
بازنشسـتگی اعـم از کشـوری لشکری، 
سازمان تامین اجتماعی، دو )2( سال 

افزایش می یابد.
سن  حداکثر  و  حداقل   -2
بازنشستگی تمامی مستخدمین مرد 
خدمت  سابقه  میزان  هر  به  زن  و 
درصندوق سازمان تامین اجتماعی،دو 
می یابد.احــکام  افزایــش  ســال   )2(

قــطعی هیئت هــای رسیدگی به تخلفات اداری برای 
بازنشستگی از این حکم مستثنی است.

تمامی  در  بازنشستگی  حقوق  محاسبه   -۳
لشکری،  کشوری،  از  اعم  بازنشستگی  صندوقهای 
سازمان تامین اجتماعی، براساس متوسط حقوق سه 

سال آخـر زمـان اشـتغال خواهد بود.
البته در توجیه این اقدام سیدحمید پورمحمدی 
معاون اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه، در 
گفتگو با رادیو اقتصاد عنوان کرد با توجه به افزایش 
ســن امیــد بــه زندگی و فشــاری که ناشــی از ناترازی 
منابــع و مصــارف صنــدوق هــای بازنشســتگی اتفــاق 
افتاده است دولت این بند را در الیحه وارد کرده است 
و طی سال آینده الیحه قانون دائمی نیز در این زمینه 
بــه مجلــس ارایه خواهد شــد و از این طریق مشــکل 
صدور حکم دائمی در بودجه سنواتی اصالح خواهد 
شد. اگر چه در این رابطه می توان با یک قانون مجزا 
مشــکل را برطــرف کــرد ولی چند ابهــام در این رابطه 
وجــود دارد؛ اول آنکــه ناتــرازی رخ داده در وضعیــت 
صندوق های بازنشستگی طی سالهای ناشی از سوء 
مدیریــت هایی بوده اســت که نــه دولت در مورد آن 
پاسخگو بوده است و نه مجلس حتی به صورت جدی 
به آن ورود پیدا کرده است و در نهایت صندوق های 

تامیــن  وظیفــه  کــه  بازنشســتگی 
مســتمری بازنشســتگان را عهــده دار 
هستند طی سه دهه گذشته در عمل 
به حیاط خلوت جریانات سیاسی بدل 
شــده و منابــع آنهــا اگــر به تــاراج هم 

نرفته باشد، اتالف شده است.
اخیــر  ســالهای  در  کــه  اتفاقــی 
صندوقهــای  ورشکســتگی  عنــوان  بــا 
بازنشستگی بارها از سوی کارشناسان 
به آن پرداخته شــده اســت و حتی مســعود نیلی در 
جایگاه مشــاور اقتصادی دولت حســن روحانی آنرا از 
جمله ابر چالش های پیش روی اقتصاد ایران برشمرده 

بود.
ایــن بنــد در قانــون بودجه گر چه به ظاهر فقط 
شــامل افزایــش ســن بازنشســتگی و اصــالح نحــوه 
محاســبه مســتمری، مســتمری بگیــران اســت ولــی 
در عمــل تحمیــل سیاســتی اســت کــه به دلیل ســوء 
مدیریــت، مدیــران دولتــی پیش آمده و قرار اســت از 

جیب مردم جبران شود.
نکته حائز اهمیت دیگر در این رابطه شمولیت 
ایــن احــکام اســت کــه بر خالف محــل قرار گیــری آن 
در ذیــل تبصــره 20 برای نیروهای انســانی شــاغل در 

بخش های غیر دولتی هم تعیین تکلیف می کند.
بخــش زیــادی از بیمه شــدنگان ســازمان تامین 
و  خصوصــی  بخــش  در  فعــال  نیروهــای  اجتماعــی 
نهادهای غیر دولتی هستند و با این نحوه نگارش در 
الیحه بودجه این افراد نیز مشمول تصمیماتی شده اند 

که ظاهرا باید تنها مشمول کارمندان دولت شود.
از دیگر ابهاماتی که در این بند از الیحه بودجه 
وجود دارد و مجلس به طور حتم باید به آن رسیدگی 
کند موضوع قوانین خاص مربوط به بازنشســتگی از 

جمله مشــاغل ســخت و زیان آور اســت  که در زمان 
رســیدگی الیحه در بودجه انتظار می رود، نمایندگان 
مجلس در مورد آن اهتمام الزم را داشته باشند. زیرا 
نحــوه نــگارش ایــن بنــد به گونه ای اســت کــه تمامی 
افــرادی که در ســال آینــده امکان بازنشســتگی دارند 
را شــامل می شــود  و تنهــا اســتثناء مربوط بــه احکام 
قــطعی هیئت هــای رسیدگی به تخلفات اداری برای 

بازنشستگی است.
نکتــه قابــل تامــل دیگــر آنکــه ســیدحمید پــور 
محمدی در توضیح دالیل گنجانیدن این بند در الیحه 
1۴01 عنوان کرد در شرایط فعلی بسیاری از افراد قبل 
از 50 سالگی بازنشست شده و با توجه به آنکه توان 
کار دارند دوباره به بازار کار برگشته و ضمن دریافت 
مستمری یک فرصت شغلی را نیز اشغال می کنند و 

این مانع ورود نیروی کار جدید به بازار کار است.
اگر چه از منظر حسابداری و بودجه نویسی شاید 
بتوانیــم ایــن نحوه توجیه را از ســوی معاون ســازمان 
برنامــه و بودجه بپذیریــم ولی از منظر اقتصادی باید 
بپرســیم چرا یک بازنشســته باید آنقدر کم مستمری 
دریافت کند که برای امرار معاش در هر سنی مجبور 
به اشتغال مجدد باشد؟ آیا تمامی افرادی که در سنین 
پایین بازنشسته شده اند از سر شکم سیری است که 
دوباره به اشتغال باز می گردند و یا آنکه صندوق های 
تهی شــده از ســوی مدیران و دولتهای ناکارآمد چنان 
ارقام اندکی برای مستمری این افراد پراخت می کنند 

که در عمل مجبور به اشتغال دوباره هستند.
ســاختار غلط حاکم بر قوانین کار، باعث شده، 
هم نیروکار متضرر شود و هم کارفرما، در این میان 
تنهــا برنــده ایــن روابــط غلــط مدیــران ناتــوان دولتــی 
هســتند که هم شــیره جان صندوق ها را می کشند و 

هم کارگر و کارفرما را زمینگیر می کنند. 

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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هوالرزاق

طبــق الیحه رتبه بنــدی، معلمان کمتر از 8 
میلیون تومان دریافت نخواهند کرد و عملیات 
اجــرای رتبه بنــدی از ابتــدای ســال 1401 خواهــد 

بود.
به گزارش تســنیم؛ علیرضــا منادی، رئیس 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقــات مجلــس درباره 
آخریــن وضــع الیحــه رتبه بنــدی معلمــان اظهــار 
کرد: کمیسیون آموزش مجلس تغییرات اساسی 
در الیحــه رتبه بنــدی معلمــان که از ســوی دولت 
قبل ارائه شــد، انجــام داد به عنوان مثال دولت 
502 هــزار نفر را مشــمول رتبه بندی اعالم کرده 
بــود که در کمیســیون آمــوزش 2۳0 هزار نفر از 
معلمان اداری را به آن اضافه کردیم. وی افزود: 
در الیحه دولت آمده بود که معلمان برای ورود 
به رتبه بندی باید دو ســال توقف داشــته باشند؛ 
امــا کمیســیون اعالم کرد از ابتــدای خدمت وارد 
رتبه بندی می شوند و فاصله هر رتبه را از ۶ سال 
به 5 سال کاهش دادیم همچنین برای رتبه های 
1 تا 5 اسامی آموزشیار تا استاد معلم را انتخاب 

کردیم.
تحقیقــات  و  آمــوزش  کمیســیون  رئیــس 
مجلس گفت: هدف از رتبه بندی ارتقای کیفیت 
آموزش و حفظ منزلت معلمان است، در الیحه 
رتبه بندی آمده بود در طول ۳ سال و هر سال، 
یک ســوم  معلمان به تدریج مشــمول رتبه بندی 
می شــوند، برای ســال اول 5 هزار میلیارد تومان 
اعتبار در نظر گرفته بودند اما معلمان گفتند این 

رقم اندک است.
منادی ادامه داد: برای آن که معلمان در هر 

رتبه معادل ۸0 درصد حقوق اعضای هیئت علمی 
دانشــگاه ها را دریافــت کننــد بودجه زیــادی نیاز 
بود، دولت قبل نامه نوشت که 20 هزار میلیارد 
تومــان در بنــد و تبصــره 2 بودجــه ســال 1۴00 
بــرای رتبــه بندی وجــود دارد که 15 شــریک دارد 
و صرفاً برای رتبه بندی نیســت؛ بنابراین تعدیلی 
در تغییــرات انجــام دادیم. وی مطــرح کرد: طبق 
الیحــه رتبه بنــدی و بــا تغییــرات اعمال شــده هر 
معلم کمتر از ۸0 درصد مربی پایه یک دانشگاه 
تهران دریافت نخواهد کرد، هم اکنون مربی پایه 
یک دانشگاه تهران 10 میلیون و 100 هزار تومان 
دریافت می کند بنابراین هیچ معلمی کمتر از ۸ 
میلیون و ۸0  هزار تومان دریافت نخواهد کرد.
معــاون  اســدی؛  عــرب  حســین  همچنیــن 
اداری و اســتخدامی  انســانی ســازمان  ســرمایه 
کشــور گفــت: قوانینــی از جنــس رتبه بنــدی باید 
بــه تاییــد شــورای نگهبــان برســد و پــس از آن 
آیین نامه هــای اجرایــی تدویــن شــود. وی افــزود: 
با توجه به حساســیت آیین نامه و گســتره قابل 
توجــه، بایــد دقیــق تدوین شــود تا امــکان اجرای 
آن توسط مجریان امر در بدنه آموزش و پرورش 
اعمــال  بــرای  ارزیــاب  تیم هــای  و  شــود  فراهــم 
معیارها تشکیل شود، از زمانی که ارزیابی اعمال 
شــود عملیات اجرای حکم و صدور احکام صادر 

خواهد شد.
 اسدی گفت: با توجه به زمان در اختیار تا 
یــک یــا دو ماه آینده آیین نامه  تدوین می شــود و 
از ابتدای سال 1۴01 عملیات اجرای رتبه بندی را 

اعمال می کنیم.

اِســپیِس ایکس  شــرکت 
متعلــق بــه ایــالن ماســک در مــاه 
قــراردادی  )اردیبهشــت(  آوریــل 
ناســا  ســازمان  بــا  انحصــاری 
بــرای اعــزام فضانــورد بــه کره ماه 
ســال  از  پــس  بــار  اولیــن  بــرای 

1۹۷۲)1۳۵1(  امضاء کرد.
خارق العــاده  مدیرعامــل 
تســال و اِســپیِس ایکس در توئیتر 

بیــش از ۶0 میلیــون دنبال کننــده دارد. دوشــنبه 
1۳دســامبر)22آذر( مجلــه آمریکایــی تایــم ایــالن 
ماســک 50 ساله مدیرعامل شرکت خودروسازی 
تســال و شرکت اکتشافات فضایی اِسپیِس ایکس 

را به عنوان مرد سال انتخاب کرد.
ماســک بــا ثروتــی بالــغ بــر 2۶5,۴میلیــارد 
دالر بــه عنوان ثروتمندترین فرد این کره خاکی و 
مرد شــماره ســه آمریکا پس از جــو بایدن رئیس 
جمهــوری و کامــاال هریــس، معاون او اســت. وی 
کــه در توئیتــر بیــش از ۶0 میلیون مشــترک دارد 
بــه عنــوان چهره ای خارق العاده و بســیار معروف 
برجســته  کارآفریــن  ایــن  شده اســت.  شــناخته 
بااصالِت آفریقای جنوبی و تابعیِت اول کانادایی 
و سپس آمریکایی؛ شخصیتی توافق ناپذیر دارد.
خصــوص  در  تایــم  مجلــه  خبرنــگاران 
ویژگی هــای کارآفرین میلیــاردر منتخب خود این 
چنین نگاشــته اند:»او فردیســت که به حسودان 
هیچ اعتنایی ندارد و در حال حاضر با موقعیتش 

آنها را برجای خود نشــانده است.«
ســال 2021)1۴00( برای ایالن ماسک سالی 
سرشار از موفقیت و کامیابی بود. شرکت اِسپیِس 
ایکــس او در مــاه آوریــل )اردیبهشــت( قــراردادی 
انحصاری با سازمان ناسا برای اعزام فضانورد به 
کره ماه برای اولین بار پس از سال 19۷2)1۳51(  

امضاء کرد.
در مــاه سپتامبر)شــهریور( بــرای اولیــن بــار 
در تاریخ چهار گردشــگر فضایی به یک مأموریت 
چهره هــای  از  هیچکــدام  کــه  فرســتاد  مــداری 
سرشــناس و حرفه ای فضانوردی نبودند. ماســک 
با هیجان زیادی از به تسخیر در آوردن کره مریخ 
ظــرف چنــد ســال آینده ســخن می گوید. شــرکت 
خودروســازی تســال کــه برتــری مشــخص خــود را 
در بازار خودروهای برقی به اثبات رسانده است 
ارزش بیش از هزار میلیارد دالر را نیز در بورس 

وال استریت به خود اختصاص داده است. 
ایــالن ماســک در مصاحبــه ای بــا مجله تایم 

تســال  در  مــا  هــدف  می گویــد:» 
همــواره ارائــه خدمــت بــه نحــوی 
اســت.  بــوده  کامــل  و  نمونــه 
امیدواریم دیگر سازندگان خودرو 
نیز خودروهای برقی تولید کنند تا 
دوران گــذر بــه فناوری های پایدار 
شــتاب گیــرد.« او در هفته هــای 
اخیــر در مورد فــروش 10درصد از 
ســهام این شــرکت در توئیتر خود 
نظر ســنجی کــرده بود. اغلب دنبــال کنندگان او 
بــا ایــن کار موافــق بودنــد. او نیز در پــی موافقت 
اکثریــت دنبال کنندگانــش، از آن زمــان تــا کنــون 

11میلیون سهم تسال را فروخته است. 
در صنعــت تفریــح و ســرگرمی نیــز ماســک 
فعــال اســت. او در مــاه مــه )اردیبهشــت( مجری 
برنامه زنده معروف »شنبه شب« در شبکه اِن بی 
سی بود. او همچنین در شبکه  اجتماعی محبوب 
خود برخی ارزهای مجازی از جمله »داج کوین« 
را تبلیغ می کند. توئیت های او در مورد این ارزها 
منجربه تغییرات گسترده در قیمت ها می شود. 

تایــم از ســال 192۷)1۳0۶( عنــوان  مجلــه 

شــخصیت ســال را به افراد معروف و موفق اعطا 
کــرده اســت. آخرین بــار کــه یــک مدیــر معروف و 
موفــق آمریکایی توانســت این عنــوان را تصاحب 
کنــد مــارک زوکربــرگ مدیــر فیــس بوک در ســال 

2010)1۳۸9( بود.
منبع: فیگارو
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پیش فروش بلیت قطارهای 
مسافری دی ماه از امروز

پیشفــروشبلیــتقطارهــایمســافریدربــازه
زمانییکمتا۳۰دیسالجاری،بهصورتاینترنتیو
حضوریازصبحچهارشنبه۲۴آذرماهسالجاریدر

سراسرکشورآغازمیشود.
به گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری اسالمی 
ایران، پیش فروش بلیت قطارهای مســافری از ســاعت 
۷ صبــح روز چهارشــنبه 24 آذرماه، برای همه مســیرها 
به غیر از مســیر تهران- مشــهد، تهران- طبس و تهران- 
خــواف و بالعکــس، از طریــق اینترنتــی و مراکــز مجــاز 
فروش بلیت قطار به صورت حضوری در سراسر کشور 

آغاز می شود.
تهران-مشــهد،  مســیرهای  بلیــت  پیش فــروش 
تهــران- طبــس، تهران- خواف و بالعکس نیز ســاعت 14 

چهارشنبه 24 آذرماه انجام خواهد شد.
هموطنــان برای کســب اطالعات بیشــتر می توانند 
به صورت شبانه روزی با سامانه اطالع رسانی راه آهن 
به شماره ۵14۹-021 تماس بگیرند یا به پایگاه اینترنتی 

www.rai.ir مراجعه کنند.

اعظمی، عضو هیات رئیسه 
کمیسیون کشاورزی مجلس: 

قطع دست دالالن، هدف 
اصلی »سامانه بازرگام« است

کمیســیون رئیســه هیــات عضــو یــک گفتــه بــه
کشــاورزیمجلــس،مهمتریــننقــشوهــدفســامانه
بازرگامحذفوقطعدســتواســطههاودالالناســت
وافزایــشتعــداداقــامتوزیعشــدهازســویســامانه
بازرگامدرآیندهمیتواندنقشبسیارزیادیدرزمینه

کاهشقیمتمحصوالتداشتهباشد.
به گزارش خانه ملت، ذبیح هللا اعظمی ســاردوئی 
دربــاره عملکــرد ســامانه بــازرگام در زمینــه توزیع برخی 
اقــالم مــورد نیــاز مــردم، گفت: ســامانه بــازرگام یکی از 
ابتکارات وزارت جهادکشاورزی است  که در آن سازمان 
تعاونــی روســتایی اقــدام بــه توزیــع گوشــت مــرغ، تخم 

مرغ، برنج، روغن و شکر می کند.
نماینــده مــردم جیرفــت و عنبــر آبــاد در مجلــس 
شــورای اســالمی با بیان اینکه در جریان شیوع ویروس 
کرونا خریدهای اینترنتی بیشــتر مورد توجه قرار گرفته 
شــده اســت، ادامه داد: خوشــبختانه ســامانه بازرگام و 
توزیــع اینترنتــی برخی از اقالم مــورد نیاز مردم در کالن 

شهرها مورد توجه قرار گرفته شده است.
ایــن نماینــده مــردم در مجلس شــورای اســالمی با 
تاکید بر اینکه مهمترین نقش و هدف ســامانه بازرگام 
حــذف و قطــع دســت واســطه ها و دالالن اســت، عنوان 
کــرد: افزایــش تعــداد اقــالم توزیع شــده توســط ســامانه 
بازرگام در آینده می تواند نقش بســیار زیادی در زمینه 
کاهش قیمت محصوالت داشــته باشــد و مردم اقالم را 

با صرف هزینه کمتری در اختیار بگیرند.
عضــو هیــات رئیســه کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیســت مجلس شورای اسالمی، 
تصریح کرد: اکنون محصولی مانند خیار با قیمت 4هزار 
تومان در جیرفت از کشــاورزان خریداری می شــود اما با 
قیمــت 1۶هــزار تومــان در بــازار توزیع می شــود توســعه 
سامانه بازرگام از چنین داللی هایی جلوگیری می کند.

 قیمت روز گوشت قرمز

در ۲۳ آذر ۱۴۰۰
قیمت انواع گوشــت قرمز سه شــنبه در مقایسه با 

دوشنبه با تغییرات کمی همراه شد.
بــه گــزارش بــازار، قیمــت انــواع گوشــت قرمــز در 

بیست و سوم آذر 1400 به شرح زیر است:

قیمتواحدناممحصول
کیلوگرم)تومان(

144,000راسته با استخوان گوسفندی

1۶۹,000ران کامل ممتاز گوسفندی

1۵۶,000کف دست گوسفندی با ماهیچه

1۶۶,000ران پاک کرده گوساله

1۶۵,000سر دست پاک کرده گوساله

1۳۳,000گردن گوسفندی

14۶,000قلوگاه گوساله

12۶,000گردن گوساله

1۵,000قلم گوساله

12۵,000سردست گوسفندی

1۶۳.000ماهیچه گوساله

82,000دمبالیچه گوسفندی

124.000نیم شقه سردست گوسفند

122,000شقه الشه گوسفندی

12۹,000نیم شقه ران گوسفندی

 قیمت انواع مرغ

در ۲۳ آذر ۱۴۰۰
بــا روزگذشــته بــه نســبت امــروز مــرغ قیمــت

تغییراتکمیهمراهشد.
بــه گــزارش بــازار، قیمــت انــواع مــرغ در بیســت و 

سوم آذر 1400 به شرح زیر است:

قیمت)تومان( نوع مرغ

ران مرغ بدون پوست بدون دنبالچه 
چربی سر ساق

42,۹00

44,۵00مغز ران بدون پوست بدون استخوان

48,۵00ساق مرغ بدون پوست و سر ساق

سینه مرغ بدون پوست، شش، 
گردن، بال

4۹,۵00

سینه مرغ بدون پوست، شش، 
گردن، بال، بازو

48,000

ران و سینه بدون پوست بدون 
دنبالچه شش گردن بال

42,100

42,000بال کبابی ساده - بدون نوک بال

۳۳,400بازوی کبابی ساده

۳۷,۳00مخلوط بال و بازو کبابی ساده

۶۳۹00فیله مرغ

12,۹00گردن مرغ بدون پوست

۵1,800شنیتسل بدون آرد

۶۳,۶00جوجه چینی

جوجه کباب بی استخوان و بدون 
بازو ساده

۵4,۹00

44,000جوجه کباب بااستخوان ساده

41,000پا چینی 10 عددی مرغ

40,100مرغ کنتاکی

1۳,200دل مرغ پاک کرده

۷,۵00جگر مرغ

12,۹00سنگدان مرغ

۷,۳00پای مرغ

۹8,000بلدرچین منجمد بسته 1000گرمی

۷2,000بلدرچین منجمد بسته ۵00گرمی

۹۹,000بلدرچین کامل تازه)بسته 1000گرمی( 

مرغ کامل منجمد، بسته بندی کیسه 
ای )پوشش کیسه نایلونی( 

20,۹00

مرغ کامل تازه، بسته بندی کیسه 
ای)پوشش کیسه نایلونی( 

۳2,۵00

مرغ کامل تازه پاک شده، بسته بندی 
بشقابی

۳1,000

تخم مرغ بسته بندی 1۵ عددی بسته 
بندی شانه های خمیری شرینگ

22,۵00

تخم مرغ بسته 20 عددی بسته 
بندی شانه های خمیری شرینگ

28,۷00

تخم مرغ بسته 12 عددی بسته بندی 
شانه های خمیری شرینگ

12,۹00

تخم مرغ بسته ۹ عددی بسته بندی 
شانه های خمیری شرینگ

1۳,۷00

تخم مرغ بسته ۶ عددی بسته بندی 
شانه های خمیری شرینگ

۹,۹00

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

امــور و نظــارت برنامهریــزی، معــاون
ناوبــری و فرودگاههــا شــرکت اقتصــادی
بــرایفــروش ایــرانازبرنامهریــزی هوایــی
خدماتفنیوآموزشــیبه۱۵کشورمنطقه

خبرداد.
بــه گــزارش بازار بــه نقــل از وزارت راه و 
شهرسازی،  احمد مظفر در گفت وگو با پایگاه 
خبــری وزارت راه و شهرســازی، ضمــن تبریک 
هفتــه حمــل ونقــل دربــاره نقــش و اهمیــت 
حمل ونقــل هوایــی در توســعه کشــور گفــت: 
واســط  حلقــه  و  توســعه  محــور  حمل ونقــل 
تمامی صنایع اســت، بنابراین نقش مهمی را 
در پیشــرفت کشــور ایفا می کند و نیاز اســت 
کــه به تمام شــقوق مختلــف حمل ونقل توجه 

ویژه شود.
مهــم  شــقوق  از  یکــی  داد:   ادامــه  او 
حمل ونقل، هوانوردی و حمل ونقل و ترانزیت 
هوایی بار و مســافر اســت که در کنار توسعه 
کشــور، گســترش تجارت خارجی را نیز در پی 
دارد. اگــر بپذیریــم این اصل را که حمل ونقل 
هوایــی  حمل ونقــل  اســت،  توســعه  محــور 
یکــی از شــاخص های مهــم توســعه بــه شــمار 
مــی رود. کشــور مــا از ظرفیــت بســیار خوبــی 
در حــوزه حمل ونقــل هوایــی برخوردار اســت. 
بــا توجــه بــه زیرســاخت های موجــود و فضای 
آســمانی مناســبی که در منطقه خلیج فارس 
و خاورمیانــه در اختیــار ایــران اســت، کشــور 
سالیانه ظرفیت جابه جای ۷۵ میلیون مسافر 
و ۶00 هــزار تــن بــار را دارد. بــرای بازگرداندن 
پروازهای عبوری به فضای کشــور، یک بســته 
تشــویقی تعریــف و به ایرالین هــای خارجی با 
شــروط خــاص در عوارض عبــور تخفیف ارائه 
شــد که پروازهای بیشــتری به آســمان کشور 

منتقل شود.

مظفــر بــا بیــان اینکــه عوامــل مختلفــی 
باعــث عقــب مانــدن از اســتفاده از ظرفیــت 
کشــور شــده اســت، گفت: حمل ونقل هوایی 
یک صنعت حساس و آسیب پذیر و تاثیرپذیر 
تحــوالت  اســت.  سیاســی  موضوعــات  از 
منطقــه خاورمیانــه و شــیوع کرونا که صنعت 
هوانوردی را در دنیا زمین گیر کرد، هوانوردی 
ایــران را نیــز تحــت تاثیــر قــرار داد. بنابرایــن 
صنعــت هوانــوردی و حمل ونقــل هوایــی یــک 
صنعت اقتصادی، تاثیرگذار، توسعه محور اما 
آســیب پذیر اســت. باید به همه ابعاد توجه و 
نقشه راه در اختیار داشته باشیم که بتوانیم 
تصمیمــات مقتضــی را در موضوعــات خــاص 

اتخاذ کنیم.
او افــزود: در 10 ســال گذشــته ظرفیــت 
جابه جایی بار و مســافر با توجه به عواملی که 

ذکر شد، متغیر بوده است، اما خوشبختانه با 
تصمیمات بســیار خوب و هوشــمندانه  شرکت 
کشــور  ایــران،  هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا 
توانست آسیب را به حداقل برساند. به عنوان 
نمونــه بــرای بازگردانــدن پروازهــای عبــوری بــه 
فضای کشور، یک بسته تشویقی تعریف و به 
ایرالین های خارجی با شروط خاص در عوارض 
عبور تخفیف ارائه شد که پروازهای بیشتری به 

آسمان کشور منتقل شود.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: تصمیــم 
مهم تــر نیــز اصــالح مســیرهای هوایی بــود. با 
ایــن دو اقــدام مهــم و مدبرانه و هوشــمند در 
اوضاع ســخت پیش آمده تحت تاثیر تحوالت 
سیاســی منطقه و اپیدمی کرونا موفق شدیم 

رونق را به فضای کشور بازگردانیم.
امــور  و  نظــارت  برنامه ریــزی،  معــاون 

اقتصادی شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی 
پنجمیــن  برگــزاری  دربــاره  ادامــه  در  ایــران 
نمایشگاه بین المللی حمل ونقل، لجستیک و 
صنایع وابسطه گفت: برگزاری نمایشگاه ها با 
توجه به تاثیرگذاری در رونق تولید و توســعه 
نقــش به ســزایی در تجــارت خارجی و داخلی 
ایفــا می کنــد. بــه نوعــی نمایشــگاه ها حلقــه 
واسط تولیدات داخل و بازار تجارت هستند.

برگــزاری  بنابرایــن  داد:  ادامــه  او 
نمایشــگاه ها امــکان برقــراری ارتبــاط نزدیــک 
 بیــن تولیدکننــده و بــازار و تجــارت را فراهــم

برگــزاری  کســب وکار،  رونــق  می کننــد. 
نشســت های بــی تــو بــی و تبــادل فرهنــگ و 

افکار از آثار و نتایج نمایشگاه هست.
شــرکت  فعــال  شــرکت  دربــاره  مظفــر 
در  ایــران  هوایــی  ناوبــری  و  فرودگاه هــا 
در  مــا  هدف گــذاری  گفــت:  نمایشــگاه  ایــن 
نمایشــگاه ها عــالوه بحث انتقــال دانش روز، 
فــروش ظرفیت هــای فنی و مهندســی اســت. 
ایــن شــرکت ظرفیت های مناســبی در فروش 
دارد.  ارزآوری  و  مهندســی  و  فنــی  خدمــات 
عالوه بر مسیرهای عبوری شرکت فرودگاه ها 
و ناوبــری هوایــی ایــران برای فــروش خدمات 
فنــی و مهندســی بــه 1۵ کشــور منطقــه اعالم 
آمادگــی کــرد و نیاز اســت که ایــن ظرفیت در 

نمایشگاه عرضه شود.
شــرکت  عمــده  هــدف  ســه  افــزود:  او 
فرودگاه هــا و ناوبــری هوایــی ایران از شــرکت 
در پنجمین نمایشــگاه بین المللی حمل ونقل، 
لجســتیک و صنایع وابســته ارائه ظرفیت های 
فــروش خدمات فنی و مهندســی و آموزشــی، 
به روزرسانی دانش مهارتی و همچنین انتقال 
و ورود فنــاوری جدیــد بــه نظــام فرودگاهی و 

هوانوردی کشور است.

بــا تهــران الکترونیــک تجــارت انجمــن
انتشــاربیانیــهایازتبدیــلاینمــادبــهپنجره
فضــای کســبوکارهای مجوزهــای واحــد

مجازیانتقادکرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن تجارت 
الکترونیک تهران در این باره اعالم کرد: تبدیل 
یــک نمــاد اختیــاری به پنجــره واحــد مجوزهای 
همــه کســب وکارهای فضــای مجــازی بــه نفــع 
اکوسیستم نوآوری کشور نخواهد بود و منجر 

به ایجاد انحصار و تمرکزگرایی خواهد شد.
بــه اعتقــاد انجمــن تجــارت الکترونیــک 
تهــران، اجبــاری شــدن اینمــاد و تبدیــل آن به 
نهــادی قانونگــذار، مجــری و ناظــر بــر تمامــی 
تنهــا  نــه  مجــازی،  فضــای  کســب وکارهای 
تسهیل گر کسب وکارها نیست، بلکه می تواند 

زمینه ساز ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.
در بخشــی از ایــن بیانیــه بــا بیــان اینکــه 
تعامــل موثــر بــا متولیــان امــور حاکمیتــی برای 
رســیدن به راهکارهــای کارآمد و ارتقاء کیفیت 
قوانین، می تواند منجر به رشد و توسعه فضای 
کســب وکار و ایجــاد امیــدواری بــرای ســاختن 
آینده شود، انحصار را منجر به آسیب جدی به 

اکوسیستم عنوان کرده است.
بــر اســاس این بیانیــه، پیشــنهاد الزامی 
شــدن اخــذ نمــاد اعتمــاد الکترونیک)اینمــاد( 
از  کــه  اینترنتــی  کســب وکارهای  ســوی  از 
ســوی بانــک مرکــزی و مرکــز توســعه تجــارت 
الکترونیکــی مســتند بــه مــاده ١٠٣ آیین نامه 
بــا  قانــون مبــارزه  الحاقــی  مــاده ١4  اجرایــی 
پولشــویی، مطرح شــده، می توانــد زمینه ســاز 

ایجاد انحصار و تمرکزگرایی باشد.
ایــن انجمــن با تاکید بــر درک دغدغه این 
دو نهــاد نســبت بــه کاهــش کاله برداری هــا و 
ارتــکاب هــر نــوع بــزه در فضای مجــازی در این 
بیانیــه اعــالم کرد: رویکرد پیشــنهادی و راهکار 
پیاده سازی آن مورد اعتراض این انجمن است.
الکترونیــک  تجــارت  انجمــن  همچنیــن 
بــرای  بیانیــه خــود  پایانــی  بخــش  تهــران در 
هم اندیشــی و بررسی راهکارهای پیش رو نیز 

اعالم آمادگی کرده است.
پیش از این کمیسیون اقتصاد نوآوری و 
تحول دیجیتال اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی تهران در بیانیه ای درباره اجباری 
و  نویــن  بــرای کســب وکارهای  اینمــاد  شــدن 
نشــان  یــک  شــدن  تبدیــل  از  فناوری محــور، 

اختیــاری برای جلــب اعتمــاد مصرف کننده به 
مانعی بزرگ در فضای کســب وکار انتقاد کرد 
و آن را عامــل افزایــش مهاجــرت نخبــگان در 

سال های آینده پیش بینی کرد.
یــک ســامانه مجوزمحــور جدیــد  ایجــاد 
نشــان  یــک  از  اینمــاد  ماهیــت  تغییــر  و 
اعتباربخــش اختیــاری بــه یک نمــاد اجباری یا 
در واقــع یــک رگوالتــور کســب وکارهای فضای 
توســعه  فرآینــد  در  جــدی  تبعــات  مجــازی، 
خــرد  کســب وکارهای  گســترش  و  نــوآوری 
داشــته و کمیســیون اقتصــاد نــوآوری و تحول 
دیجیتــال اتــاق بازرگانی تهران توصیه اکید به 
بازگشــت نمــاد اعتمــاد الکترونیک بــه وظیفه 
اصلی خود یعنی احراز هویت و ثبت اختیاری 

نظر کاربران را دارد.

بهگفتهرئیساتحادیهگوشتگوسفندی،
خانوارهاسبدپروتئینیموردنیازخودراابتدای
ماهخریداریمیکنندوازآنجاییکهپایاناین
مــاهبــاشــبیلدامصادفشــد،خریدهابیشــتر

معطوفبهخریدتنقاتاست.
علــی اصغــر ملکــی در گفت وگــو بــا خبرنگار 
اقتصــادی ایلنــا، دربــاره قیمــت انــواع بــره زنــده، 
گفــت: قیمــت بــره مــاده کیلویــی 4۵هــزار تومان 
است این در حالیست که بره نر کیلویی ۵۵هزار 

تومان خرید و فروش می شود.
او دربــاره چرایــی تفــاوت قیمت بره نر و بره 
ماده، گفت: بره ماده ریز و کم گوشت است اما 
بــره نــر وزن ایــده آل و اســتانداری دارد بــه همین 

دلیل قیمت بره نر بیشتر از بره ماده است.

نــرخ  داد:  ادامــه  اقتصــادی  فعــال  ایــن 
گوشت بره ماده و نر نیز متفاوت است. قیمت 
شــقه بره ماده 110تا 11۵ هزار تومان اســت این 
در حالیســت کــه قیمــت شــقه گوشــت بــره نــر 
بــدون دنبــه 1۳0 تــا 1۳۵ تومان در بــازار عرضه 

می شود.
ملکی بازار در آستانه شب یلدا را کم رونق 
عنــوان کــرد و افــزود: اکنون قــدرت خرید ضعیف 
شــده اســت چرا که مردم بیشــتر به  سمت خرید 
تنقــالت شــب یلــدا متمایــل شــده اند. همچنیــن 
میــزان خریــد مصرف کننــدگان در روزهــای پایــان 
نیازهــای ســبد  مــردم  زیــرا  کمتــر می شــود  مــاه 

پروتئینی خود را ابتدای ماه تهیه می کنند.
او بابیان اینکه در سال جاری میزان کشتار 

دام در مقایســه با ســال گذشــته افزایش داشــته 
اســت، گفــت: در ماه های پایان ســال نمی توانیم 
انباشــت دام داشــته باشــیم. بایــد ایــن نکتــه را 
یادآوری کنم که ســازمان دامپزشکی متولی ارائه 
آمار کشتار دام در کشور است اما این آمار دقیق 
نیســت چراکه در گوشــه و کنار و در مراســم های 
مختلــف دام کشــتار می شــود و آنها به شــمارش 

نمی آیند.
ایــن فعــال اقتصادی تصریح کــرد: صادرات 
دام بایــد بــه گونــه ای باشــد کــه بــازار داخلــی به 
التهــاب نیفتــد و نیاز بــازار داخلی تامین باشــد. 
کشــورهای عربــی بــره مــاده مولــد را خریــداری 
می کننــد چراکــه گوشــت آن خوشــمزه و زودپــز 

است.

ملکــی با بیان اینکه کشــورهای حوزه خلیج 
فارس عالقه ای به نگهداری و پرورش دام ندارند، 
گفــت: دام هــای مــازاد، میش  هایــی بــا اوزان بــاال 
هســتند کشــورهای حوزه خلیج فــارس که عمده 
خریدار دام ما هستند عالقه ای به خرید این نوع 
دام ندارنــد کســانی میــش را خریــداری می کنــد 
کــه قصــد نگهــداری از دام را دارند امــا همانگونه 
کــه بیــان کــردم کشــورهای حــوزه خلیــج فــارس 

مصرف کننده هستند نه پرورش دهنده.
او بابیان اینکه اتحادیه عشــایری و ســازمان 
پشــتیبانی امــور دام متولــی صــادرات دام اســت، 
تصریــح کرد: اتحادیه عشــایری باهــدف صادرات 
کــرده  را خریــداری  دام  هــزار راس  حــدود ۳00 
اســت. مشــخص شــدن متولیــان صــادرات کمک 

وارد  وادی  ایــن  در  افــراد ســودجو  کــرد  خواهــد 
نشوند و بره های مولد ماده را صادر نکنند.  

به گفته این فعال اقتصادی، دام مازاد باید 
خــارج شــود تــا دامــدار دام خــود را ســبک کنــد و 

برای نگهداری آن در تنگنا نیفتد.
ملکــی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه وزیــر 
را  دامــدار  کارت  ارائــه  خبــر  کشــاورزی  جهــاد 
رســانه ای کردند به نظر شــما اعطای این کارت تا 
چــه میزان مشــکالت دامــداران در تامین نهاده را 
حــل می کنــد؟ گفت: این کارت برای رفع مشــکل 
و تامیــن نهــاده مــورد نیــاز دامداران بــه آنها داده 
می شــود اگر چنین باشد دیگر افراد غیر نهاده ها 
را دریافــت نمی کننــد تــا آن را کــم و زیــاد کننــد 

سپس در اختیار دامداران بگذارند.

بهگفتهیکعضوکمیسیونصنایعمجلس،
اعضایکمیسیونتاکیدداشتندبهتربودوزارتخانه
ازپیشبامجلسهماهنگمیکرد،خودروسازان
ووزارتصمــتبایــدبــامــردمگفتوگــوکــردهو
علتافزایشقیمترابهمردمتوضیحمیدادند.
همچنیــننماینــدگانتاکیــدکردنــدکــهنبایــداین
افزایشقیمتشاملحوالهدارانیکهپیشازاین

ثبتنامکردهاند،شود.
حجــت هللا فیــروزی در گفت وگــو بــا ایلنا در 
مــورد جلســه کمیســیون صنایــع مجلس بــا وزیر 
گفــت:  خــودرو  قیمــت  افزایــش  دربــاره  صمــت 
فضای کمیســیون در این جلســه یکنواخت نبود، 
بــه هرحال مشــخص اســت کــه خودروســازان در 
حال زیان دهی هستند و ساالنه 1۷0 تا 180 هزار 
میلیــارد تومــان زیــان انباشــته دارنــد و بایــد برای 
آن راهــکار پیــدا کــرد. در همین راســتا مقرر شــد 
بیــن کمیســیون صنایــع مجلــس و وزارت صمــت 

کمیته ای تشــکیل شــود تا روی این موضوع یعنی 
کاهش هزینه های سربار خودرو کار کنند.

او افــزود: اعضــای کمیســیون تاکیــد داشــتند 
بهتــر بــود وزارتخانــه از پیش بــا مجلس هماهنگ 
بــا  بایــد  صمــت  وزارت  و  خودروســازان  می کــرد، 
مــردم گفت وگــو می کردنــد و علــت افزایش قیمت 
را بــه مردم توضیح می دادند. همچنین نمایندگان 
تاکیــد کردنــد که نبایــد این افزایش قیمت شــامل 
حواله دارانــی کــه پیــش از ایــن ثبــت نــام کرده انــد 
شود. کمیسیون در مورد این شیوه افزایش قیمت 
گله مند بود و درخواســت مجلس این بود که باید 

اقناع سازی شود و مردم در جریان قرار بگیرند.
فیــروزی تصریــح کــرد: همچنیــن نماینــدگان 
زیــان  از  جلوگیــری  بــرای  کــه  بودنــد  معتقــد 
خودروســازان، بایــد هزینه هــای باالســری کاهــش 
پیــدا کنــد. چــرا بایــد ایــن هزینه هــا از جیــب مردم 
خــرج شــود؟ اگر خودروســازان زیــان می کنند باید 

بررسی کنند که دلیل آن چیست؟ آیا ارزان فروشی 
اســت؟  زیــاد  آنهــا  کارگــران  تعــداد  یــا  می کننــد 

قراردادهای مواد اولیه و قطعات را بررسی کنند.
عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: تاکید 
آقای وزیر این بود که با توجه به شــرایط زیان ده 
بــودن خودروســازها، بدون افزایــش قیمت دیگر 
امکان ادامه حیات نداشــتند. همچنین بررســی و 
رصد انجام شده از سوی وزارتخانه نشان می دهد 
کــه ایــن افزایش قیمت تاثیری روی حاشــیه بازار 

نداشته است.
در  مختلفــی  مباحــث  کــرد:  تصریــح  او 
ایــن جلســه مطــرح شــد امــا اینطــور نبــود کــه بــه 
نتیجــه مشــخصی برســیم چراکــه مجلــس نقــش 
تعیین کننــده در قیمــت خودرو ندارد و تنها نقش 
نظارتــی دارد کــه از همین باب نظارتی تاکید شــد 
کــه خودروســازان بایــد هزینه هــای ســرباز خود را 
کاهش دهند و از جیب مردم آن را جبران نکنند.

فوقالعــاده فــروش جدیــد طــرح
آغــاز پنجشــنبه روز از ســایپا محصــوالت

خواهدشد.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، 
بدینوسیله به اطالع عموم متقاضیان محترم 
شــرایط  می رســاند  مجــاز  نمایندگی هــای  و 

فــروش فوق العاده برخی از محصوالت ســایپا 
اعالم شد.

 8 ســاعت  از  می تواننــد  متقاضیــان 
صبــح روز پنجشــنبه مــورخ 2۵ آذرمــاه 1400 
)بــه مــدت 2 روز( بــا مراجعــه به ســایت گروه 
خودروسازی سایپا برای ثبت نام اقدام کنند.

فیروزی، عضو کمیسیون صنایع مجلس: با افزایش قیمت مشکل خودروسازها 
حل نمی شود

شرایط فروش فوق العاده سایپا اعالم شد

اعامنرخگوشتگوسفندیازسویرئیساتحادیهگوشتگوسفندی

انجمنتجارتالکترونیکتهرانمطرحکرد:خسارتهای
اینماداجباریبرایکسبوکارها

ارائهتخفیفدرعوارضواصاحمسیرهای
پروازیبرایجذبپروازهایعبوری
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وزیــر صنعت، معــدن و تجارت در نامه ای به 
رئیس جمهــوری و رئیــس مجلــس، پشــتوانه های 

قانونی اینماد را تشریح کرد.
ســیدرضا  مهــر،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
فاطمی امیــن در نامــه خــود کــه در تاریــخ 1۵ آذر  و 
خطــاب بــه ابراهیم رئیســی و محمدباقــر قالیباف، 
رؤسای قوای مجریه و مقننه نوشته است، به ماده 
10۳ آیین نامــه اجرایــی قانــون مبــارزه با پولشــویی 
اشــاره کرده که بر اســاس آن، داشــتن مجوز نماد 
اســت.  مجــازی  پذیــرش  ابــزار  پیش نیــاز  اعتمــاد 
همچنیــن مــاده 11 قانــون پایانه هــای فروشــگاهی 
ســاماندهی  در  مرکــزی  بانــک  الــزام  بــر  مبنــی 
دستگاه های کارت خوان و درگاه های پرداخت مورد 

اشاره او قرار گرفته است.
بــه رؤســای دولــت  نامــه وزیــر صمــت  متــن 
و مجلــس بــه ایــن شــرح اســت: »بــه اســتحضار 
می رســاند نماد اعتمــاد الکترونیکــی )اینماد( مجوز 
فعالیت کسب و کارهای اینترنتی )از جهت رعایت 
کــه  اســت  الکترونیکــی(  تجــارت  قانــون  الزامــات 
در راســتای ســاماندهی کســب و کارهــا در فضــای 
مجــازی، حمایت و توســعه فعالیت هــای قانونمند، 
جلوگیــری از بــروز تخلفــات و جرائم و حفظ حقوق 
مصرف کننــده، از ســال 1۳۹۵ بــه تصویــب هیــأت 
مقررات زدایــی و بهبــود محیط کســب و کار )مرجع 

احصای مجوزهای کسب و کار( رسیده است.
در مــاده 10۳ آیین نامــه اجرایــی قانون مبارزه 
با پولشویی، داشتن مجوز نماد اعتماد الکترونیکی 
پیش نیــاز ارائه ابزار پذیرش مجازی به ســایت های 
اینترنتــی شــناخته شــده اســت، همچنیــن در ماده 
11 قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، 
بانــک مرکــزی موظــف به ســاماندهی دســتگاه های 
کارت خوان بانکی و درگاه های پرداخت الکترونیکی 
اقتصــادی  شــماره  و  فعالیــت  مجــوز  اســاس  بــر 

بنگاه های اقتصادی شده است.
در مــورد درگاه های پرداخت اینترنتی، مراتب 
طی نامه شــماره 1۵81/210/ ص مورخ 1400.2.21 
سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان متولی اجرای 

قانون مذکور به بانک مرکزی ابالغ شده است.
منــوط شــدن ارائــه درگاه پرداخــت اینترنتــی 
بــه داشــتن اینمــاد، از اواخــر ســال 1۳۹8 در مــورد 
شــرکت های خدمــات پرداخــت )PSP( اجرایی شــد 
و در مــورد شــرکت های پرداخت یــار از اواخــر ســال 
گذشــته در دســتور کار بانــک مرکــزی قــرار گرفــت 
بــا  متعــدد  توجیهــی  برگــزاری جلســات  از  بعــد  و 
شــرکت های پرداخت یــار و فعــاالن اقتصــادی ایــن 
حــوزه بــا پیگیری هــای مراجــع نظارتی از مــرداد ماه 
از  پــس  ابــالغ و  امســال توســط شــرکت شــاپرک 

دریافت نظریه معاونت حقوقی رئیس جمهوری به 
شــماره 8۶00۵/4۶20۹ مورخ 1400.8.10 مبنی بر 
شــمول ماده 10۳ مزبور بر شــرکت های پرداخت یار 

از آذرماه اجرایی شده است.
فرایند اعطای اینماد از سال 1۳۹8 به صورت 
سیستمی و هوشمند در آمده و ضمن ساده سازی 
شــرایط و کاهش مراحل، بررســی های کارشناســی 
حذف و تبدیل به نظارت های پســینی شــده اســت 
کــه نتیجه آن کاهش زمــان میانگین اعطای اینماد 
از چنــد روز بــه کمتــر از یــک روز )چنــد ســاعت( و 

افزایــش بیــش از دو برابری اعطای اینماد در ســال 
گذشته بوده است.

همچنیــن بــه منظــور تســهیل حداکثــری برای 
کســب و کارهای خرد و خانگی، فرایند ســاده شده 
نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی در قالــب »اینمــاد بدون 
ستاره« به عنوان مجوز اعالن محور )فقط با احراز 
هویــت و دامنــه( طراحــی و پیاده ســازی شــده، بــه 
گونــه ای کــه صرفــاً با یــک ثبت نام، امــکان دریافت 
مجــوز اینمــاد ظــرف 10 تــا 1۵ دقیقــه فراهــم شــده 

است.«

رئیس کنفدراسیون صادرات می گوید اکنون 
و  ارز در کشــور وجــود دارد  بــرای  نــرخ  چندیــن 
حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای تک نرخی شدن 

نیست.
محمد الهوتی در گفت وگو با خبرگزاری مهر، 
اظهــار کــرد: ارز 4200 تومانی شــبیه موضوع یارانه 
نقدی است؛ به این معنا که هم پرداخت می شود 
و هــم تأثیــری در زندگــی مــردم نــدارد. ارز 4200 
تومانــی تقریبــاً بــه همین سرنوشــت دچار شــده و 
عمالً مردم بهره ای از توزیع ارز ارزان قیمت از سوی 
دولــت آن هــم در این شــرایط حســاس نبرده اند و 

سفره مردم کوچک تر شده است.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران افــزود: 
نکته مهم در الیحه بودجه 1401 جسارت دولت در 
حــذف ارز 4200 تومانــی اســت کــه رئیس جمهوری 
نیز امروز در مجلس اعالم کرد که شــرایط را برای 
جمع در نظر می گیریم نه عده ای خاص؛ امر بسیار 
پســندیده ای اســت، ضمــن اینکــه اتــاق بازرگانی از 
اردیبهشــت ســال ۹۷ در مــورد ایــن مســاله موضع 
گرفــت؛ بــه هــر حــال دولــت قبــل ارز ترجیحــی را 
حذف نکرد و دولت ســیزدهم در ابتدای شــروع به 
کار خــود پیشــنهاد حــذف این ارز را مطــرح کرد اما 
بــا آن مخالفــت شــد و در نهایــت در الیحــه بودجه 

گنجانده شد.

شروط حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی

او بــا بیــان اینکه نکته مهم در مورد حذف ارز 
4200 تومانــی نحــوه اجــرای ایــن سیاســت اســت، 
تصریــح کــرد: طــی ســال های گذشــته ســفره مردم 
هــر روز کوچک تــر و تعــداد دهک هــای آســیب پذیر 
بیشــتر شــده اســت. با حذف ارز 4200 تومانی به 
صــورت عــام انتظار می رود مابه التفــاوت ارز 4200 
تومانــی تــا آن نــرخ ارزی که قرار اســت برای خرید 
کاال پرداخــت شــود بــه طــرق مختلــف بــه اقشــار 
آســیب پذیر اعطا شود تا قدرت خریدشان افزایش 

یابد.
الهوتی گفت: اگر حذف ارز 4200 تومانی به 
تنهایی انجام شود و حمایتی از مردم صورت نگیرد 
قطعاً ســفره ها کوچک تر خواهد شــد لذا مهم تر از 
حــذف ارز ترجیحــی هزینــه کرد منابع مــازاد بعدی 
اســت که از حذف ارز به دســت دولت می رســد که 
باید برای حمایت از اقشــار آســیب پذیر خرج شــود 
کــه هــم ایــن اطمینان به مــردم داده شــود که قرار 
نیســت سفره شان کوچک تر شــود و هم اینکه این 
منابع به صورت بهینه در اختیار مردم قرار خواهد 
گرفــت و کســانی کــه دارای تمکــن مالــی هســتند 

مشمول دریافت این یارانه نمی شوند.
ادامــه  ایــران  کنفدراســیون صــادرات  رئیــس 
داد: موضوع اول که باید تا پایان سال انجام شود 
شناســایی دهک هــای آســیب پذیر و قشــر هــدف 
حمایتی است. باید این موضوع به دقت و سرعت 
انجــام شــود کــه احیاناً کســی نادیده گرفته نشــود 

و یــا هماننــد هدفمنــدی یارانه ها به افــراد پردرآمد 
پرداخت نشود.

او افــزود: روش هــای مختلفــی بــرای حمایــت 
وجود دارد، به نظر می رسد که اعطای کارت خرید 
اعتبــاری بــرای برخی از اقالم می توانــد کمک کننده 
باشد و در بخشی از دهک ها که نیازمند کمک های 
مالــی هســتند می توان پرداخــت نقدی انجام داد و 
در برخی از جاها هم می توان مابه التفاوت نرخ ارز 
را در بخــش انــرژی هزینه کرد اما باید توجه شــود 
کــه پرداخــت نقــدی بدرتریــن روش حمایتی اســت 
زیرا هم نقدینگی را افزایش می دهد و هم اهداف 
عالیــه را محقــق نمی کنــد. از ایــن رو اعطــای کارت 
اعتباری یا بن خرید بهترین راه برای حمایت است 

که به صورت ماهانه شارژ شود.
الهوتــی ادامــه داد: موضــوع بیمه هــا و تأمین 
اجتماعــی نکتــه بعدی اســت که بایــد موضوع دارو 
به نحو احســن پوشــش داده شــود تا اقشــاری که 
تــوان خریــد دارو بــا ارز آزاد را ندارند مورد حمایت 

ویژه قرار بگیرند.
او در مورد تک نرخی شــدن ارز، گفت: اکنون 
چندین نرخ برای ارز در کشور وجود دارد. ارز نیما، 
ارز ثنــا، ازر ترجیحــی، ارز بــازار متشــکل ارزی، ارز 
بازار آزاد و ارز صرافی داریم که به دالیل متعددی 
بــه وجــود آمده اند امــا در انتها نتوانســته اند نقش 
محوری خود را ایفا کنند. با حذف ارز ترجیحی تنها 
یکــی از ایــن نرخ هــا حذف می شــود و بقیه کماکان 

وجود دارند.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران افــزود: 
برای تک نرخی شــدن ارز فاکتورهای مختلفی مورد 
نیــاز اســت. موضــوع اول افزایــش درآمدهای ارزی 
دولت اســت که بتوان در شــرایط نیاز با رگوالتوری 
و مدیریت شــناور، با عرضه بیشــتر جلوی افزایش 
نــرخ و بــا خریــد ارز از کــف بــازار، جلــوی کاهــش 
بیشــتر نــرخ را بگیــرد. ایــن مســاله نیازمنــد منابــع 
ارزی و ریالــی اســت کــه قطعــاً اگــر شــرایط فروش 
نفــت و کســب درآمدهــای دولت بهتر شــود راحت 

تر می تواند این کار را کند
او افزود: به هر حال نکته مهم این اســت که 
حذف ارز 4200 تومانی به معنای تک نرخی شــدن 

ارز نیست.

راه تک نرخی کردن ارز
الهوتــی تاکیــد کــرد: حــاال کــه قــرار اســت ارز 
4200 تومانــی حــذف شــود، دولــت تــالش کنــد تــا 
و شــکاف  فاصلــه  مدیریتــی  اتخــاذ روش هــای  بــا 
بیــن نرخ هــای ثنا، نیما، بازار متشــکل، بازار آزاد و 

صرافی را کمتر کند.
رئیــس کنفدراســیون صــادرات ایــران گفــت: 
در ایــن صــورت شــفافیت بیشــتری ایجاد می شــود 
و دسترســی بــه منابــع ارزان تر برای برخــی از افراد 
ســخت می شــود و در نهایت دولت در شرایط بهتر 
می تواند به سمت تک نرخی کردن ارز حرکت کند.

بررســی ها بیانگر این اســت که در هشتمین 
صنعتــی  تولیــد  شــاخص  نیــز  جــاری  ســال  مــاه 
شــرکت های بورســی نســبت به مدت مشابه سال 
گذشــته رشــد منفــی ۱٫۱درصــدی را ثبــت کــرده و  
رشــد منفی تولید صنایع فلزات اساسی بیشترین 
ســهم را در مانــدگاری رشــد منفــی شــاخص تولید 

صنعتی در این ماه داشته است.
پژوهشــکده پولــی و بانکــی کشــور،  ماهانــه 
وضع تولید شرکت های صنعتی از ابعادی مختلفی 
تحلیــل  ماهانــه،  صنعتــی  تولیــد  شــاخص  چــون 
موجــودی انبــار، محدودیــت مالــی و رشــد صنعت، 
سودآوری و ... بررسی می کند که طبق آن شاخص 
تولید صنعتی شــرکت های بورســی در آبان امسال 
نســبت بــه مــدت مشــابه ســال گذشــته 1٫1درصــد 
کاهــش داشــته و گرچــه رشــد منفی تولیــد صنایع 
فلــزات اساســی بیشــترین ســهم را در مانــدگاری 
رشــد منفی شــاخص تولید صنعتی در آبان داشته 
اســت امــا در مجمــوع از 1۳ صنعــت بورســی رشــد 
تولیــد پنــج صنعت دیگر نیــز در دو ماه اخیر منفی 
بوده که نشان دهنده این است که نامطلوب بودن 

وضع تولید محدود به یک صنعت نیست.
صادراتــی،  شــرکت های  صنایــع،  بیــن  در   
تولیدکننده هــای کاالهــای واســطه ای و ســرمایه ای 
رشــد منفی داشته اند و شرکت های واردات محور و 
تولیدکننــده کاالهای مصرفی رشــد مثبت را تجربه 

کرده اند.
البتــه بــا توجه بــه افزایش شــاخص موجودی 
انبار در مهر و آبان و کاهش تولید در این دو ماه، 

می توان اینگونه برداشت کرد که کاهش در تقاضا 
بــرای محصــوالت صنعتی منجر بــه کاهش فروش 
در صنایع شــده اســت و در نتیجه آن صنایع تولید 

خود را کاهش داده اند.
در بخش دیگری از این گزارش، پژوهشــکده 
پولی و بانکی از آنجا که تغییرات در موجودی انبار 
محصــوالت، عــالوه بر اینکه تحلیــل بهتری از علت 
تغییرات تولید صنعت مربوطه ارائه می دهد، چون 
شــاهدی از وضــع بــازار و تقاضــا نیــز ارائــه می کنــد 
تــا از ایــن طریــق بتــوان بــه پیش بینــی رونــد آتــی 
تولیــد  پرداخــت، بــه ســراغ تحلیــل موجــودی انبار 

شرکت های صنعتی رفته است.
تحلیــل موجــودی انبار صنایع نشــان می دهد 
کــه یــک درصــد از تولیــد صنعتی آبان بــه موجودی 
انبار اضافه شــده و در ســه ماهه اخیر نیز به طور 
متوســط 0٫۵ درصــد از تولیــد بــه موجــودی انبــار 

اضافه شده است.
جزئیــات ایــن تحلیــل بیانگــر ایــن اســت کــه 
اخیــر  مــاه  دو  در  شــیمیایی  محصــوالت  صنعــت 
افزایــش قابــل توجــه در موجودی انبار داشــته و با 
توجه به رشد تولید نزدیک به صفر دراین صنعت، 
می تــوان گفــت که فروش شــرکت های این صنعت 
در ماه اخیر نسبت به مدت مشابه کاهش داشته 

است.
البته با توجه به اینکه در فصول سرما معموال 
محدودیت هایــی برای تامین خوراک پتروشــیمی ها 
تعییــن می شــود، ایــن افزایــش در موجــودی انبــار 
در ایــن صنعــت می تواند اســتراتژیک و در راســتای 

تامین کمبود تولید دوره های آتی باشد.

تداوم کاهش موجودی انبار 
خودروسازان 

اخیــر  دوره هــای  در  کــه  صنایعــی  از  یکــی 
بیشــترین تغییــر را در موجــودی انبــار دارد صنعت 
خودروســازی اســت که این صنعت از مرداد 1۳۹۹ 
مــاه  هــر  در  متوســط  طــور  بــه  اســفند 1۳۹۹  تــا 
12٫8درصــد بــه موجــودی انبار خود اضافــه کرد اما 
از اردیبهشــت ســال جاری به بعد در بیشــتر ماه ها 
)بــه جــز خرداد( موجودی انبــار این صنعت کاهش 

داشته است.
در آبــان  نیــز معــادل 4 درصــد تولیــد آبــان ایــن 
صنعت از موجودی انبار این صنعت کم شده است.

 همچنین رشــد منفی تولید صنایع کانی های 
فلزی و دارویی در ســه ماه اخیر به همراه افزایش 
موجــودی انبار در ســه ماه منتهی بــه آبان 1400 در 
ایــن صنایــع نشــان از کاهــش تقاضــا و فــروش در 

این صنایع دارد.

 تاثیر محدودیت های مالی

بر تولید صنایع
بــرای  گــزارش،  ایــن  از  دیگــری  بخــش  در 
بررســی تاثیــر محدودیت هــای مالی بر رونــد تولید 
شرکت های صنعتی آن ها به دو دسته شرکت های 
با محدویت مالی شــدید و کم تقســیم شــده اند که 
از خرداد تا آبان  نیز محدودیت مالی عامل تفاوت 

معنــی دار در رشــد تولیــد بیــن شــرکت ها نبــوده و 
تغییــرات رشــد تولیــد شــرکت های در هــر دو گروه 
)دارای محدودیت مالی شدید و کم( بسیار نزدیک 

به هم و در یک راستا بوده است.
 عالوه بر این، بررسی صورت های مالی شش 
ماهه شــرکت ها نشــان می دهد کــه در بین صنایع 
مهم مانند سنوات اخیر شرکت های خودروسازی و 
ســاخت قطعات بدترین وضع را از نظر ســودآوری 
دارنــد بــه صورتی که تنها صنعتی هســت که جمع 

سود خالص شرکت های آن منفی می شود.
 البتــه بــا توجــه بــه کاهــش زیــان تجمیعــی 
صنعــت و کاهــش تعــداد شــرکت های زیانــده دو 
فصــل اخیــر نســبت به مدت مشــابه ســال قبل به 
نظر می رسد روند سودآوری این صنعت بهتر شده 

است.
محصــوالت  و  غذایــی  محصــوالت  صنعــت 
دارویی نیز به ترتیب بدترین وضع سودآوری را در 
ســال جاری داشــتند، بــه طوری کــه ارزش حقیقی 
ســود آنهــا در شــش ماهــه ســال جــاری نســبت به 
مــدت مشــابه ســال قبــل کاهــش داشــته و منفــی 
1۶درصــد و صفــر درصــد بوده اســت )ســود اســمی 
کمتر از تورم رشد کرده است( و تعداد شرکت های 

زیان ده آنها نیز افزایش داشته است.
ایــن کاهش ســود حقیقــی می توانــد به دلیل 
کاالهــای  در  بــازاری  غیــر  و  دولتــی  قیمت گــذاری 
ضــروری باشــد و در طــرف مقابــل، صنعــت فلــزات 
اساسی و محصوالت شیمیایی با رشد اسمی سود 

باالی 100درصد جز سودآورترین صنایع بودند.

نامه نگاری وزیر صمت با روسای ۲ قوه

رشد تولید صنعتی باز هم منفی شد

جدیدترین لیست مجوزهای صادراتی اقالم بهداشتی 
اعالم شد 

رئیــس دفتــر مقــررات صــادرات و واردات 
وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمــت( طــی 
مجــوز  وضــع  جدیدتریــن  گمــرک،  بــه  نامــه ای 
صــادرات اقــام بهداشــتی را اعــام کــرده کــه بر 
اســاس آن اکنــون فقــط صــادرات اکســیژن مایع 

ممنوع است.
بــا  عباســپور  ســعید  ایســنا،  گــزارش  بــه 
اشــاره بــه نامــه ســازمان غــذا و دارو دربــاره رفــع 
ممنوعیــت صادرات اقالم تولیــدی کرونایی اعالم 
کــرده کــه صــادرات ردیف هــای )1( تا )20( شــامل 
ونتیالتــور مراقبت پزشــکی، مانیتور عالئم حیاتی 
پرتابــل، مانیتــور عالئــم حیاتــی بدســاید، مانیتور 
پمــپ  ســرنگ،  پمــپ  ســانترال،  حیاتــی  عالئــم 
الکتروکاردیوگرافــی،  دســتگاه  ساکشــن،  ســرم، 
تشــک مــواج، کپنوگــراف، انــواع تب ســنج، انــواع 

پالس اکســیمتر، ماسک ســه الیه، کیت تشخیص 
PCR، ماســک N۹۵، انواع گان و البســه کاورال، 

کیت تشــخیص سرولوژی، مواد ضدعفونی کننده 
بر پایه الکل و غیرالکل، دستکش وینیل و نیتریل 
و دســتگاه اکسیژن ســاز خانگی بــدون اخذ مجوز 
از ســازمان غــذا و دارو وزارت بهداشــت، درمــان 
و آمــوزش پزشــکی و بــا رعایــت ســایر مقــررات و 

ضوابط مربوطه بالمانع است.
همچنیــن بــه گفتــه او صــادرات ردیف هــای 
اکســیژن  دســتگاه  یعنــی   )24( و   )2۳(  ،)21(
 ۵ ســرنگ  و  التکــس  دســتکش  بیمارســتانی، 
بــا نظــر  سی ســی و بیشــتر بــه صــورت محــدود 

سازمان یاد شده انجام می شود.
صــادرات ردیــف )22(، یعنــی اکســیژن مایع 

نیز اکنون امکان پذیر نیست.

از سال آینده صادرات محصوالت خام و نیمه خام 
مشمول مالیات می شود

دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ کشــور، 
صادرات محصوالت صنایع معدنی و پتروشــیمی 
بــه صــورت خــام و نیمه خام را مشــمول پرداخت 
مالیــات اعــام کــرده اســت و بــر ایــن اســاس به 
نظر می رســد دولت بخواهد برای فوالد خام نیز 

عوارض وضع کند.
بــر اســاس بنــد »ت«  بــه گــزارش ایســنا، 
تبصــره عــوارض و مالیــات الیحــه بودجــه ســال 
1401، درآمد حاصل از صادرات مواد و محصوالت 
معدنی و صنایع معدنی، محصوالت نفتی، گازی 
و پتروشــیمی بــه صورت خــام و نیمه خام در همه 

نقاط کشور مشمول مالیات خواهند شد.
تعریــف و فهرســت مــواد خــام و نیمه خــام 

وزارتخانه هــای  مشــترک  پیشــنهاد  بــا  مذکــور 
و  اقتصــادی  امــور  و  تجــارت  و  معــدن  صنعــت، 
دارایــی و همچنین اتاق بازرگانی، صنایع، معادن 
و کشــاورزی ایــران تهیــه خواهــد شــد و در مــدت 
مــدت ســه ماه پــس از تصویــب ایــن قانــون، بــه 

تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
هفتــه  یکشــنبه  روز  صبــح  رئیس جمهــوری 
جاری )21 آذرماه( با حضور در جلسه صحن علنی 
مجلــس، نخســتین الیحــه بودجــه تنظیم شــده از 

سوی دولت سیزدهم را تقدیم مجلس کرد.
بر اساس اطالعات مندرج در الیحه بودجه، 
دخــل و خرج دولت در ســال آینــده با رقم ۳۶۳1 

هزار میلیارد تومان بسته شده است.

تکذیب برگشت خوردن محموله کیوی از امارات
مدیــرکل گمــرک شــهید باهنــر بندرعبــاس 
خبــر برگشــت خــوردن محموله ۲۰ تنــی کیوی را 

از کشور امارات تکذیب کرد.
بــه گــزارش صدا و ســیما، حســین ســعیدی 
دربــاره واقعیــت ماجــرای برگشــت محمولــه 20 
تنــی کیــوی گفــت: خبــر منتشرشــده در برخــی 
خبرگزاری ها مبنی بر برگشت این محموله کیوی 
از امــارات صحیح نیســت و اصــالً این محموله به 

امارات صادر نشده است.
او افــزود: در روزهــای قبــل محموله 20 تنی 
کیوی به گمرک شــهید باهنر بندرعباس وارد شد 
کــه بــه علــت نداشــتن مجــوز قرنطینه، گمــرک از 

صــادرات آن جلوگیــری کــرد و محمولــه را به مبدا 
بازگشت داد.

حفــظ  مدیــر  منصــوری،  اشــرف  عبدالرضــا 
نباتــات ســازمان جهــاد کشــاورزی هرمــزگان هــم 
داشــتن مجــوز گواهی بهداشــت گیاهــی را مجوز 
الزم بــرای صــادرات میــوه بــه خارج عنــوان کرد و 
گفــت: در بازدیــدی که از این محموله انجام شــد 
بــه علــت مشــاهده آفــت در محصــول، از دادن 
گواهــی بهداشــت گیاهی و در نتیجــه از صادرات 
محصــول جلوگیری شــد. به گفتــه منصوری، این 
محمولــه از اســتان های شــمالی بــرای صادرات به 

گمرک شهید باهنر بندرعباس ارسال شده بود.

 اعالم آمادگی سازمان انرژی اتمی برای همکاری

با صنعت غذایی و کشاورزی
رئیــس ســازمان انــرژی اتمی اعــام کرد که 
بــرای بــودن در کنــار صنعت غذایی و کشــاورزی 
اعام آمادگی می کنیم تا در فرآیندهای صنعتی 
و تولیــدی زنجیــره غذایــی کــه ایجاد می شــود به 

خوبی پیش رود. 
در  اســالمی  محمــد  ایســنا،  گــزارش  بــه 
ســخنانی در همایــش توســعه کاربــرد پرتوهــا در 
صنایع غذایی که صبح روز سه شــنبه در ســازمان 
انــرژی اتمــی برگــزار شــد گفــت: در بخــش مــواد 
غذایــی و حــوزه تامیــن امنیت غذایی و گســترش 
ظرفیت از مزرعه تا سفره دامنه گسترده ای را در 
دستور کار داریم که با استفاده از  کاربرد پرتوها 
جایگزین وضع موجود ما شود. حجم ضایعات در 
مواد غذایی و کشــاورزی باالست و مهمترین گام 
در ایــن شــرایط ایــن اســت که به نحــوی ضایعات 

را از بین ببریم.

آثــار  و  نفــوذ  از  ادامــه داد: صــرف نظــر  او 
سیاســی در بخــش صــادرات مواد غذایــی فقدان 
ظرفیــت توســعه کاربــرد پرتوهــا موجب شــده که 
خیلی از محصوالت ما را مرجوع کردند و این یک 
ثلمه برای کشور است. بر اساس مطالعات انجام 
شــده دروازه قطــب بــرای توســعه کاربــرد پرتوهــا 
شناســایی شــده و آن ها را عملیاتی خواهیم کرد 
و از همیــن جــا دعــوت می کنیــم از کســانی کــه 
عالقه منــد بــه ســرمایه گذاری و مشــارکت در ایــن 
بخــش بــا ســازمان هســتند، وارد کار شــوند. این 
بخــش مهــم توســعه کاربرد پرتوها در این مســیر 
واقع نشده و تاثیرگذاری توسعه کاربرد پرتوها در 
زندگی مردم وارد نشده است و از تاثیر اقتصادی 
فناوری هسته ای غفلت کردیم. هسته ای ما را به 

غنی ســازی می شناســند و با وجــود اینکه هر روز 
هم می گوییم دنبال تسلیحات هسته ای نیستیم 
و در راهبــرد امنیــت ملــی ما چنیــن گامی تعریف 
نمی شــود امــا اتهام زنی هــا ادامــه دارد. تــا وقتــی 
ایــن بعــد را عملیاتی نکنیم انگشــت اتهام آنها به 

سمت ما نشانه می گیرند.
او ادامــه داد: گام دیگــری کــه بــه مــوازات 
توســعه  می شــود،  دنبــال  پرتوهــا  کاربــرد 
رادیودارهاســت. دیروز در بازدیدی که از شــرکت 
پارس ایزوتوپ داشــتم، ســه رادیوداروی جدید را 
رونمایــی کردیــم و ان شــاءهللا پژوهشــگاه این ها 
را در اختیــار شــرکت پــارس ایزوتــوپ می گــذارد 
تــا فرآیندهــای تکمیلــی برای گرفتن مجــوز و وارد 
کــردن آنهــا در زنجیــره دارویــی و درمانــی کشــور 

انجام شود.
اســتفاده  بــرای  تــالش  در  اســالمی گفــت: 

و  بــرق  تولیــد  در  پرتوهــا  کاربــرد  ظرفیــت  از 
ایجــاد   1401 الیحــه  در  آب شیرین کن هاســت. 
10هــزار مــگاوات بــرق اتمــی جدیــد را پیش بینــی 
کردیم و امیدواریم نمایندگان مجلس و ســایرین 
کمک کنند تا ســرمایه گذاری 40 میلیارد دالری را 

در بازه 1۵ ساله به انجام برسانیم.
رئیس سازمان انرژی اتمی اظهار کرد: توجه به 
پژوهش و آموزش از دیگر اقدامات ماست و توسعه 
نیروی انســانی بــه نوعی که پرورش نیروی انســانی 
مــورد نیــاز در چرخــه حرفــه ای و کاربــردی و موثــر در 
دســتور کار اســت. در سند جامعی که برای سازمان 
انرژی اتمی در دســت اقدام اســت به توسعه نیروی 
انسانی و پژوهش توامان توجه شده است و ما توجه 

ویژه به این بخش خواهیم داشت.

رئیس کنفدراسیون صادرات: حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای 
تک نرخی شدن نیست
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رئیس سازمان امور مالیاتی: 
۱۳۵ هزار میلیارد تومان فرار 

مالیاتی داریم
رئیسسازمانامورمالیاتیاعالمکرد:حدود۵۰ 
درصــدمالیاتــیکهوصولمیکنیمفــرارمالیاتیداریم
کــهبرایناســاسایــنمبلغ۱۳۵هــزارمیلیاردتومان

برآوردمیشود.
اجــرای  ایســنا، داوود منظــور دربــاره  بــه گــزارش 
قانــون مالیــات بر خانه هــای خالی گفــت: باید اطالعات 
این خانه ها را از سامانه وزارت راه و شهرسازی دریافت 
کنیــم کــه بــر اســاس آییــن نامــه مصــوب دولــت باید تا 
پایان آذر یعنی کمتر از ده روز دیگر اطالعات قطعی در 

اختیار ما قرار گیرد.
بیــان  نیــز  لوکــس  مالیــات خانه هــای  دربــاره  وی 
کــرد: در حــال تکمیــل بانک هــای اطالعاتــی هســتیم و 
سامانه های الزم را ایجاد کرده ایم و مکاتبات الزم نیز با 
دستگاه های مختلف از جمله شهرداری ها برای دریافت 
اطالعــات انجــام شــده اســت. ســعی می کنیــم تــا پایــان 
بهمــن قانــون مالیــات بر خانه های لوکــس را اجرا کنیم. 
رئیــس ســازمان امور مالیاتی درباره جلســه ای که شــب 
گذشته با حضور وزیر اقتصاد و مسئوالن این سازمان و 
اعضای کمیســیون اقتصادی مجلس برگزار شــد، گفت: 
در این جلســه درباره بررســی الیحه بودجه ســال آینده 
در مجلــس و همچنیــن طرح های تحول مالیاتی بحث و 

تبادل نظر شد.

۱۲۰۰ میلیارد تومان کاالی 
اموال تملیکی حراج شد

عضــوهیــاتمدیــرهومعاونبهرهبــرداریوفــروشاموال
منقــولســازمانجمــعآوریوامــوالتملیکــیگفــتکــه
یکهــزارو۲۱۷پــارتکاالاز۲۸اســتانکشــوربــهارزش
یکهزارو۲۰۰میلیاردتومانامروزبهحراجگذاشتهشد.

بــه گــزارش ایرنــا، حســین میرمعینــی در حاشــیه 
دومین حراج حضوری اموال منقول سازمان جمع آوری 
و فــروش امــوال تملیکــی امســال در جمــع خبرنــگاران 
روزنامــه  آذرمــاه در دو  از 1۹  حــراج  ایــن  کــرد:  اظهــار 

سراسری و رسانه ها اطالع رسانی شد.
وی افــزود: پارت های بــاالی ۶۵0 میلیون تومان در 

این حراج به مزایده گذاشته شد.
منقــول  امــوال  فــروش  و  بهره بــرداری  معــاون 
ســازمان جمــع آوری و امــوال تملیکی با بیــان اینکه این 
حــراج بــا حضــور بی نظیــر شــرکت کنندگان همــراه بــود، 
خاطرنشــان کرد: ایــن حــراج تــا ســاعت 20 شــب ادامــه 
خواهــد داشــت. وی ادامــه داد: تــا پایان امســال 2 حراج 

عمومی و یک حراج فوق العاده برگزار خواهیم کرد.
میرمعینــی بــا یادآوری رســوب کاالهــا در انبارهای 
این سازمان، گفت: حراج ها در حد معامله های متوسط 
بیــن ۶۵ میلیــون تــا ۶۵0 میلیــون تومــان اســت و آنچه 
کــه انبارهــای ایــن ســازمان را خالی می کنــد مزایده های 
سراســری اســت. ایــن مزایده هــا ســقف ریالــی نــدارد و 

تعداد پارت ها بسیار زیاد و تنوع کاالها باالست.
وی بیان کرد: در کنار این حراج ها، مزایده سراسری 
بــه صــورت ماهانــه برگــزار می شــود و افــراد می تواننــد به 

سامانه سازمان اموال تملیکی مراجعه کنند.
رئیــس هیــات عالــی نظــارت ســازمان جمــع آوری و 
فروش اموال تملیکی نیز در جمع خبرنگاران اظهار کرد 
اســتقبال در ایــن دوره از حــراج بســیار گســترده بــود و 

افراد از استان های مختلف در آن حضور داشتند.
علیرضــا زمانــی بیــان  کــرد: امســال دومیــن حــراج 
برگزار شد که مشکلی در برگزاری این حراج مشاهده و 

گزارش نشده است.
در راســتای تعییــن ضــرب االجل ریاســت جمهوری 
و تاکیــد رئیــس قــوه قضائیــه و همچنیــن تســریع در 
تعییــن تکلیــف امــوال منقــول در اختیــار ایــن ســازمان، 
امــوال  ســازمان  )حــراج(  حضــوری  مزایــده  نخســتین 
تملیکــی در ســال جاری طبــق جــدول زمان بنــدی، امــروز 
مورخ یکم آذرماه با حضور اعضای هیات مدیره و هیات 
عالــی نظارت)نماینــدگان قــوه قضائیه و نماینــده دیوان 

محاسبات کشور( برگزار شد.

معــاونبــرقوانــرژیوزارتنیروگفتکهبر
اســاسبرنامههایپیشبینیشده،ظرفیتنصب
شــدهنیروگاهیکشــوردرطولچهارســالآینده
بــه۱۲۰هــزارمــگاواتوظرفیــتخطــوطانتقالو
فوقتوزیــعکشــوربــهیــکمیلیــونکیلومتــرمــدار
خواهدرسیدکهاینفرایندمیتواندباعثتقویت

بیشازپیشتوانصنعتبرقشود.
بــه گــزارش ایرنا، یکــی از برنامه های علی اکبر 

محرابیان وزیر نیروی دولت سیزدهم در زمان آغاز 
به کار دولت، توســعه ظرفیت نیروگاهی کشــور به 

میزان ۳0 هزار مگاوات بود.
وی،  همــان زمــان گفــت که به منظور توســعه 
زیرســاخت های تامین برق در کشــور و جلوگیری از 
خاموشــی های احتمالــی، ۳0 هزار مــگاوات ظرفیت 
جدید نیروگاهی تا چهار ســال آینده به شــبکه برق 

کشور اضافه می شود.

برنامه ریــزی  اســاس  بــر  افــزود:  محرابیــان،   
انجام شــده 10 هزار مگاوات از این ظرفیت توســط 
واحدهــای  تبدیــل  و  حرارتــی  جدیــد  نیروگاه هــای 
ســیکل  ســاده بــه ســیکل ترکیبی، 10 هــزار مــگاوات 
بــا ســرمایه گذاری صنایــع در بخش تولیــد برق و 10 
هزار مگاوات توســط نیروگاه های تجدیدپذیر تامین 

خواهد شد.
برنامــه،  ایــن  تحقــق  بــرای  کــرد:  تاکیــد  وی 

تفاهم نامه ای برای ساخت 10 هزار مگاوات ظرفیت 
جدیــد نیروگاهــی بــا صنایع منعقد شــده اســت که 
ایــن امــر بــا حمایــت وزارتخانه های نیــرو و صتعت، 

معدن و تجارت عملیاتی خواهد شد.
در همیــن زمینــه و بــر اســاس گــزارش تــازه 
وزارت نیرو، »همایون حایری« معاون برق و انرژی 
وزیــر نیــرو  در نشســت تخصصــی مدیــران صنعــت 
بــرق و انــرژی، با اشــاره به برنامه های تدوین شــده 

در بخــش بــرق و انرژی این وزارتخانه افزود: بر این 
اســاس قــرار اســت در طــول چهار ســال آینده ۹00 
پــروژه بــزرگ در صنعــت بــرق بــا اعتباری افــزون بر 

۷۹۵ میلیارد تومان اجرا شود.
باعــث  پروژه هــا  ایــن  اجــرای  ادامــه داد:  وی 
جهش تولید، افزایش قابل توجه سهم انرژی های 
تجدیدپذیــر در ســبد تولیــد بــرق کشــور، ارتقــا و 
تعمیــق برنامه هــای مدیریــت تقاضا و بهینه ســازی 

مصــرف بــا توســعه پلتفرم هــای هوشــمند انــرژی 
خواهد شد.

معاون برق و انرژی وزارت نیرو گفت: توسعه 
و  انتقــال  شــبکه های  پایــداری  ارتقــای  و  ظرفیــت 
فــوق توزیــع بــرق و ارتقای دیپلماســی بــرق و انرژی 
بــا توســعه زیرســاخت های تبادل هــای منطقــه ای از 
دیگر دستاوردهایی است که با اجرای این برنامه ها 

حاصل خواهد شد.

محمدارفع
ســیداحســانخاندوزیباحضوردرجلسه
علنــیمجلــسشــورایاســالمیدرمــوردالیحــه
و بانکهــا دولتــی، شــرکتهای ۱۴۰۱ بودجــه
موسســاتانتفاعــیوابســتهبــهدولــت،اظهــار
کــرد:وضــعموجــودشــرکتهایدولتــیناشــی
ازآســیبهاییاســتکــهاگــربــرایآنچــارهای
دوبــاره نیــز آینــده ســال نشــود اندیشــیده
شــرکتها ایــن اداره وضعیــت از نارضایتیهــا

ادامهخواهدداشت.
وی افــزود: البتــه تــالش کردیــم در ســه ماه 
گذشــته اقــدام موثــری در مــورد مســائل بنیانــی 
شــرکت های دولتــی کــه قانون تکلیف کرده اســت 
را انجــام دهیــم و برایــن اســاس 2۳ شــهریورماه 
امســال وزارت اقتصــاد الیحــه  نظام شــرکت داری 
بخــش عمومــی ایــران را بــه هیات وزیــران تقدیم 
کــرد کــه در این الیحــه تمام چالش های اساســی 

ذکر شده است.
وزیــر اقتصــاد اظهــار کــرد: صــورت حســاب 
عملکــرد بودجــه کــه تکلیــف شــده بــود تــا پایــان 
آذرمــاه 1400 توســط وزارت اقتصــاد آماده شــود، 
ســه مــاه زودتــر از موعــد قانونــی تهیــه شــد و به 
دیــوان محاســبات کمــک کــرد تــا گــزارش خــود را 

ارائه کند.
آسیب شناســانه  نقطــه  پنــج  دربــاره  وی 
شــرکت های دولتی، گفت: نخســت اینکه مساله 
بــا  از نظــر ماهیــت  بودجــه شــرکت های دولتــی 
بســیاری از ارقــام بودجــه عمومی دولــت متفاوت 

است.
ایــن  بودجــه  ماهیــت  افــزود:  خانــدوزی 
شــرکت ها به دلیــل جریانی بــودن متغیرها قابل 
جمــع کــردن با مواردی همچــون مالیات و فروش 
اموال مازاد نیست و این اشتباه رایجی است که 
در مــورد بخش هــای مختلف بودجه شــرکت های 

دولتی رخ می دهد.  
وی گفــت: تصویــب بودجــه شــرکت دولتــی 
لحــاظ تخصصــی،   بــه  دولــت  و  توســط مجلــس 
عبــارت نارســا، غیرتخصصــی و غیردقیقــی اســت 
بــه ایــن معنا که طبق مســتندات قانونی، مجامع 
شرکت های دولتی از اول فروردین ماه حق دارند 
طبق مصوبه مجمع تغییراتی را اعمال کنند و این 
اصالحیه هــا باعــث می شــود که مجلــس و دولت 
گمــان کننــد کــه باید بودجه شــرکت ملــی نفت و 

نفتکش را تصویب کنند.
وزیر اقتصاد درباره آسیب دیگر شرکت های 
دولتی، توضیح داد: وقتی دولت و مجلس اقدام 
بــه تصویــب بودجــه شــرکت های دولتــی پــس از 
می شــود  موجــب  می کننــد،  اصالحیه هــا  اعمــال 
بخــش زیــادی از ارقام بودجه شــرکت های دولتی 
به صورت صوری باقی بماند به این معنا که چون 
دولــت مــی خواهــد علی الحســاب یــک دوازدهم 
مالیــات شــرکت های دولتــی را اخــذ کنــد برخــی 
شــرکت های دولتــی ایــن انگیــزه را دارنــد کــه در 
بودجه پیشــنهادی به دولت و مجلس کمتر سود 
خــود را نشــان دهنــد در نهایــت، مالیــات کمتری 
می دهنــد در نتیجــه عملکــرد واقعــی نســبت بــه 

آنچه مشاهده می شود متفاوت خواهد بود.
وی گفت: آنچه در نهایت مالحظه می کنیم 
این اســت که مجموع بودجه شــرکت های دولتی 
در مقایسه با سال قبل از آن چقدر رشد داشته 
اســت و برخــی از تحلیلگــران بــه اشــتباه تحلیــل 
می کننــد کــه تصــدی دولت هــا در بحــث شــرکت 
افزایــش داشــته و ایــن هم اشــتباه رایجی اســت 
کــه اگــر دولــت و مجلس اصــالح نکند با مشــکل 

مواجه خواهیم شد.
دربــاره  خانــدوزی  ایرنــا،  گــزارش  براســاس 
بودجــه  در  شــده  شناســایی  آســیب های  دیگــر 

شرکت های دولتی بیان کرد: آمیزه غیرمتجانسی 
اجرایــی  دســتگاه های  و  دولتــی  شــرکت های  از 
باعث شــده که خیلی از آنها که ماهیت کارشــان 
شــرکتی نیســت، ذیل بودجه شرکت ها بیایند که 

این امر موجب شده دچار خلط مبحث شود.
وی بــا پرداختــن بــه بودجــه ســازمان صدا و 
سیما و هدفمندی یارانه ها گفت: تعداد زیادی از 
آنچه که به ظاهر در پیوســت شــرکت های دولتی 
مالحظــه می کنیــم شــرکت  دولتــی نیســتند بــرای 
نمونــه ســازمان هدفمنــدی یارانه کــه تنها ورودی 
آن تبصره 14 اســت و خروجی آن پرداخت یارانه 

است،  آیا کار شرکتی انجام می دهد؟
وزیــر اقتصــاد اضافــه کــرد: از همــه مهمتــر 
بانک های دولتی هســتند که منابع و مصارفشان 
کامال با آنچه به عنوان بودجه شرکت های دولتی 
شناخته می شود جنس و ماهیت متفاوتی دارد.

وی اظهــار کــرد: اگــر بخواهیــم بودجه هــای 
صــوری تصویــب نکنیــم؛ اگــر بخواهیــم گــزارش 
ســایر  و  تفریــغ  و  محاســبات  دیــوان  عملکــرد 
دستگاه ها جدی باشد، باید اشتباهات رایج چند 
ســاله که بارها از ســوی متخصصان عنوان شــده 
اســت در بودجه اصالح شــود، در غیر این صورت 
همه در بودجه شــرکت های دولتی ســرگرم کاری 

هستیم که تاثیری بر واقعیت ندارد.
خاندوزی تصریح کرد: اگر بخواهند دولت و 
مجلس سرگرم اعداد و ارقام نباشند و اصالحات 
جــدی و واقعــی انجام دهند باید این پیوســت که 
در آن تعهدات شــرکت ها مشــخص شــده اســت 
در بازه زمانی ســه ماه و ســالیانه پایش و گزارش 

شود.
وزیــر اقتصــاد افــزود: بدیــن ترتیــب وزارت 
ایــن  کــه  کــرد  اصــرار   1401 الیحــه  در  اقتصــاد 
آخــر  تــا  مکلــف شــوند  دولتــی  بــار شــرکت های 
اردیبهشــت ماه گزارشــات ســالیانه خود را تنظیم 

کنند.

قالیباف:شرکتهایزیاندهباید
ازبودجهحذفشوند

در ادامــه رئیــس مجلــس شــورای اســالمی 
گفت: بودجه شرکت های زیان ده و شرکت هایی 
کــه خــالف قانــون عمل کرده انــد از الیحه بودجه 
سال آینده باید حذف شود و گروه کاری ویژه ای 
در مجلس عملکرد این شرکت ها را برای بررسی 

الیحه بودجه 1401 بررسی خواهند کرد.
محمدباقــر قالیبــاف بــا پرداختن بــه گزارش 
کمیســیون برنامه و بودجه و محاســبات در مورد 
عملکرد بودجه ســال 1۳۹۹، عملکرد شش ماهه 
ســالجاری و پیشــنهادی ســال 1401 شــرکت های 
دولتــی، بانکهــا و موسســات انتفاعی وابســته به 
دولت، گفت: نکاتی را مسئوالن سازمان برنامه، 
وزیر اقتصاد و رئیس کمیســیون برنامه و بودجه 
مجلــس دربــاره ایــن گــزارش مطرح کردنــد، همه 
نظر واحدی داریم مبنی بر اینکه بند ی تبصره 2 
قانون بودجه سال 1400 درباره بودجه شرکت ها 
و ســاختارها اجــرا نشــده اســت. امــا مــا از چــه 
 کسی باید سوال کنیم که چرا این مصوبات اجرا

نمی شود.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی افــزود: ۹ 
ماه از سال جاری گذشته است و سازمان برنامه 
گــزارش بودجــه بیــش از 2 هــزار هــزار میلیــارد 
تومانــی شــرکت ها کــه بیــش از بودجــه عمومــی 
کشــور اســت را بــه مجلــس ارائــه کــرده اســت. 
از ســال قبــل هــم معلــوم بــود که این شــرکت ها 
بایــد اســناد مالــی را امضــا کننــد امــا هیــچ کــدام 
از شــرکت ها امضــا نکردنــد. ســازمان برنامــه این 
موضــوع را پذیرفــت و گــزارش آن را بــه مجلــس 
داد، مــا هــم پذیرفتیــم امــا ایــن عــادت تخلــف و 
خــالف قانــون عمــل کــردن را در شــرکت ها انجام 

می دهند.
نیــز  گذشــته  ســال  داد:  ادامــه  قالیبــاف 
تصویب شــد که شــرکت هایی که وظیفه دولتی و 
حاکمیتی انجام می دهند، شرکتی نباشند. وزیر 
اقتصاد نیز در گزارش خود به این موضوع اشاره 
کــرد. ســوال اینجاســت کــه آیــا دولــت در الیحــه 
بودجــه ســال 1401 ایــن شــرکت ها را حــذف کرده 
است؟ خیر. همه حرف هایی که در اینجا زده می 

شــود و می گوییم که نباید انجام شــود در الیحه 
بودجه سال 1401 دوباره شاهد خواهیم بود.

وی یادآور شد: اگر اینگونه بودجه را بررسی 
و تعامــل کنیــم، نهایتــا شــرکت ها همیــن مســیر 
خــود را کــه در دهه هــای گذشــته طــی کــرده انــد 
ادامــه مــی دهنــد و مــا قانــون تصویــب مــی کنیم 
امــا شــرکت ها کار خــود را انجــام مــی دهنــد. بنــا 
بــود پــاداش شــرکت ها بعد از بهــره وری و نتیجه 
سود و زیان، داده شود، بنا شد حقوق شرکت ها 
از طریــق شــبکه دولتــی پرداخت شــود اما چگونه 
پاداش و حقوق مجامعی که برگزار نشد و سندی 

را امضا نکرده اند، پرداخت شد.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی در ادامــه 
اظهــار کــرد: امــروز بودجــه بــدون امضــای مجامع 
شــرکت ها به مجلس آمده اســت، بنده، سازمان 
تخصصــی  کمیســیون  و  اقتصــاد  وزیــر  برنامــه، 
برنامــه و بودجــه مقصر هســتیم. آقــای خاندوزی 
گفتنــد آن هایــی کــه وظیفــه دولتــی دارنــد نبایــد 
شــرکت باشــند امــا در الیحــه ســال 1401 همــه 
آن هــا شــرکت هســتند. حداقــل تفاهــم کنید که 
در جریــان بررســی الیحــه در کمیســیون تلفیــق 
بودجــه، ایــن شــرکت ها حذف شــوند و اگر حذف 
کردیــم دولــت اجــرا کنــد و نتیجــه این نباشــد که 
بعــد از ۹ مــاه گــزارش بودجــه به مجلــس بیاید و 

ببینیم این گونه نیست.
از  متشــکل  کاری  گــروه  افــزود:  وی 
کمیســیون های تخصصی مجلس که طی فرصت 
مرکــز  و  کننــد  بررســی  را  بودجــه  بایــد  روزه   10
عملکــرد  بایــد  محاســبات  دیــوان  و  پژوهش هــا 
شــرکت ها را بــه طور دقیق بــرای اعمال در تلفیق 
بودجه بررســی کنند و شــرکت هایی که بنا اســت 
بــا آن ها تســویه حســاب شــوند مشــخص شــود، 
بــه عنــوان مثــال اگر ۳0 شــرکت از ۳۷۷ شــرکت 
باید تعطیل شوند یا به واحد اداری تبدیل شوند 

مشخص شود.
وزیــر  اظهــارات  بــه  پرداختــن  بــا  قالیبــاف 
اقتصــاد، گفــت: بحــث مربــوط بــه ارتباط شــرکت 
کــه  اســت  موضوعاتــی  از  دولــت  و  نفــت  ملــی 

قبــال تصویــب شــده امــا اجــرا نشــده اســت و در 
الیحــه بودجــه ســال آینــده بایــد مورد توجــه قرار 
گیــرد. مــا بایــد با دولــت توافق کنیم که در ســال 
1401 وضعیــت شــرکت ها تعییــن تکلیــف شــوند، 
همچنیــن درباره تعیین تکلیف شــرکت های زیان 
ده کــه در ۳ ســال گذشــته زیــان ده بودند توافق 
کنیــم کــه بــرای ســال آینــده بودجــه ای نداشــته 
باشند و مسیر انحالل یا اصالح خود را طی کنند.  
رئیــس قــوه مقننــه یــادآور شــد: بدهی های 
معوق سررســید شــرکت های دولتی از موضوعات 
دیگــری اســت کــه بایــد مــورد توجــه قــرار گیــرد، 
در  شــرکت ها  بدهــی  درصــد   ۵0 بــه  نزدیــک 
بدهی هــای معوقه برای شــرکت ملی نفت اســت 
کــه تاثیــرات جــدی بــر بانک هــا مــی گــذارد. اگــر 
مــا دنبــال جلوگیــری از خلــق نقدینگــی هســتیم 
گــذاری ســرمایه  پروژه هــای  بــه  را  تســهیالت   و 

بدهی هــای  کــه  شــرکت هایی  بایــد  دهیــم  مــی 
آن هــا معــوق شــده با بانک تســویه حســاب کنند 
بعــدی گذاری هــای  ســرمایه  بــرای  فرصــت   کــه 

ایجاد شود.
قالیبــاف بــا تاکیــد بــر تشــکیل گــروه کاری 
تبصــره  گــروه کاری عملکــرد  ایــن  ویــژه، گفــت: 
مذکــور را بررســی کنــد تــا در کمیســیون تلفیــق 
بتوانیــم پیگیــری کنیــم و بودجــه ســال 1401 کــه 
اولیــن بودجه دولت ســیزدهم اســت بــا تفاهم و 
اتفــاق نظــر بــه تصویــب برســانیم، بودجــه ای که 
کامــال اجرایــی باشــد و دولــت مصمــم بــه نظــارت 
باشــد تــا هــر آنچــه در بودجه تصویب شــده اجرا 
شــود نــه آن چیــزی که در الیحه بــه مجلس ارائه 

داده است.

بودجهشرکتهایزیانده۳۵ 
درصدافزایشیافتهاست

کمیســیون  اعضــای  از  یکــی  همچنیــن 
اقتصادی مجلس شــورای اسالمی از افزایش ۳۵ 
درصــدی بودجــه شــرکت های زیــان ده در بودجه 

1401 خبر داد.
جلســه  در  الرگانــی  موســوی  ناصــر  ســید 
اســالمی  شــورای  مجلــس  سه شــنبه  روز  علنــی 
دربــاره عملکــرد بودجــه ســال 1۳۹۹، عملکــرد ۶ 
ماهه ســالجاری و بودجه پیشــنهادی ســال 1401 
شرکت های دولتی، بانک ها و موسسات انتفاعی 
وابســته بــه دولــت در ســخنانی گفــت: بودجــه 
شرکت های دولتی در سال ۹۹ بیش از 2 هزار و 
100 میلیــارد تومــان بــود و بر اســاس آنچه دولت 
اعالم کرده، 12۵ شرکت در بین سال های ۹۷ تا 

۹۹ زیان ده بوده اند.
عضــو کمیســیون اقتصــادی مجلس شــورای 
تســهیالت  ســال  هــر  اینکــه  بیــان  بــا  اســالمی 
بیشــتری به شــرکت های زیان ده اختصاص داده 
می شــود، گفــت: از ســوی دیگــر ۶ شــرکت از بین 
۳۷۷ شــرکت در ســال 1401 بیشــترین تسهیالت 
را دریافت می کنند و بودجه ای که به شرکت های 
دولتــی داده می شــود بیــش از ۹۶ درصــد زیان ها 

متعلق به ۵ شرکت است.
الرگانی ادامه داد: از ســوی دیگر ۹۵ درصد 
سود، مربوط به 10 شرکت است و بقیه شرکت ها 
۵ درصد ســود دارند. امســال هم در بودجه سال 
1401 علــی رغــم اینکــه ایــن شــرکت ها زیــان ده 
بوده انــد، ۳۵ درصــد بودجه آنهــا را اضافه کردیم 
تــا بتواننــد زیان هــای خود را جبــران و بدهی های 

خود را پرداخت کنند.
موســوی الرگانی خاطرنشــان کــرد: چرا باید 
بودجــه دولــت و مملکــت در اختیــار شــرکت های 
زیــان ده قــرار گیــرد در حالــی کــه بایــد بخــش 
خصوصــی واقعــی را تقویت کنیــم و اگر این رویه 

پیش برود سبب نابودی بودجه می شود.

مذاکراتویندرششمینروزازگفتوگوها
دربــارهرفعتحریمهایظالمانهدرشــرایطیادامه
داردکــهایــرانتاکیــدداردتروئیــکایاروپایــیبــه
جــایســناریویتکراریمقصرنماییایــران،ارادهو
جدیــتبیشــتریبرایشناســاییآمریــکابهعنوان
مقصــروضــعموجــودورســیدنبــهتوافــقدربــاره

احیایمفادبرجامنشاندهد.
بــه گــزارش ایرنــا، علــی باقــری مذاکــره کننــده 
ارشــد ایران پس از بیانیه غیر ســازنده ســه کشــور 
جــای  بــه  بازیگــران  بعضــی  کــرد:  اظهــار  اروپایــی 
خــود  مقصرنمایــی  عــادت  بــه  واقعــی  دیپلماســی 
پافشاری می کنند. وی با اشاره یه اینکه ایران متون 
پیشــنهادی خــود را در خصــوص توافــق احیای مفاد 
برجام سریع ارائه کرد افزود:  ما به نحوی سازنده و 

منعطف تالش کردیم تا اختالفات کم شود.

اروپایــی کــه  ایــن درحالیســت کــه تروئیــکای 
تابــع نظــرات ایاالت متحده به عنــوان ناقض برجام 
امنیــت اســت دیشــب  و قطعنامــه 22۳1 شــورای 
در  ایــران  مقصرنمایــی  بــا  مشــترک،  بیانیــه ای  در 
مذاکرات تالش کرد تا روند گفت وگوها را به ســود 

سیاست های کاخ سفید منحرف کند.
دیپلمات های ارشــد انگلیس، آلمان و فرانسه 
ســاعاتی پیش پس از دیدار با نماینده ویژه آمریکا 
در امور ایران که به وین ســفر کرده اســت،  مخرب 
کاخ سفید در بروز مشکالت کنونی اجرای برجام را 
نادیده گرفته و ادعا کردند که ایران مانع پیشــرفت 

در مذاکرات احیای مفاد این توافق است.
آن ها مدعی شــدند که پس از آغاز دور جدید 
مذاکــرات، »ما ســاعت ها تعامل داشــته ایم و همه 
هیئت ها به ایران فشار آورده اند که منطقی باشد. 

اما تاکنون هنوز نتوانسته ایم وارد مذاکرات واقعی 
شــویم. مــا در برخــورد بــا مواضع جدید ایــران که با 
برجــام و فراتــر از آن مغایر اســت، زمان گران بهایی 

را از دست می دهیم.«
ســه کشــور اروپایــی بــدون پرداختن بــه اینکه 
ایــاالت متحــده مقصــر اصلــی وضع موجود اســت و 
بــه رغم ژســت های خیرخواهانــه همچنان قطعنامه 
22۳1 ســازمان ملــل متحــد دربــاره برجــام را نقــض 
می کند مدعی شدند که طرح کلی یک توافق جامع 
و منصفانــه کــه تمــام تحریم هــای مرتبــط بــا برجــام 
را حــذف مــی کنــد، در حالــی کــه بــه نگرانی های ما 
درباره عدم اشــاعه می پردازد، از تابســتان گذشــته 
به وضوح قابل مشاهده بوده است. آن ها بر همین 
اســاس رفتــار ایــران را ناامید کننده خوانــده  و ادعای 
پیشــین مبنی بر از دســت رفتن زمان را تکرار کرده و 

بدون پیشــرفت سریع مذاکرات و با توجه به سرعت 
برنامه هسته ای ایران، برجام خیلی زود به پوسته ای 

خالی تبدیل خواهد شد.
مذاکــره کننــده ارشــد ایران با اشــاره بــه اینکه 
دیپلماســی، خیابانــی دوطرفــه اســت می گویــد: اگر 
اراده ای بــرای جبــران خطــای مقصر باشــد، راه برای 

توافق خوب سریع هموار می شود.
آمریــکا بــه عنــوان مقصر اصلی وضــع موجود، 
بــه رغــم ابراز تمایل برای بازگشــت بــه برجام و رفع 
تحریم هــای ظالمانــه هنــوز اقدام جدی و ملموســی 
را صورت نداده اســت. ایران شــرط بازگشــت ایاالت 
متحده به برجام را رفع موثر و قابل راســتی آزمایی 

تحریم ها عنوان کرده است.
در ایــن زمینــه دیپلمات هــای ارشــد گــروه 4+1، 
اتحادیــه اروپــا و ایــران در وین گردهم آمــده تا درباره 

چگونگی احیای مفاد برجام و رفع تحریم ها گفت وگو 
کنند. دور تازه مذاکرات پنجشنبه گذشته با برگزاری 
نشست کمیسیون مشترک برجام آغاز شد. دقایقی 
پیــش علــی باقــری بــرای ادامــه رایزنی هــای فشــرده 

دیپلماتیک راهی هتل کوبورگ شد. 
دلیــل  بــه  هیات هــا  مالقــات   برنامــه  جزئیــات 
ماهیــت حســاس مذاکــرات منتشــر نمی شــود؛ امــا 
طرف هــا می گوینــد کــه حضور آن هــادر وین نشــانگر 
استمرار تالش ها برای رسیدن به توافق است.  دیروز 
انریکــه مــورا؛ معاون دبیرکل ســرویس اقدام خارجی 
اتحادیه اروپا درباره فضای مذاکرات گفت: سخت در 

تالش هستیم و گفت وگوها همچنان ادامه دارد
گفت وگوهــا میــان ایــران و گــروه 1+4 در دو 
روز گذشــته با برگزاری نشســت هایی در ســطوح و 
فرمت های مختلف ادامه یافته اســت. روز یکشــنبه 

بــرای نخســتین بــار در دور هفتم، کارگروه ســوم با 
شرکت کارشناسان ایران و گروه 1+4 برگزار شد.

همچنیــن مالقــات ســه جانبه ســازنده ای میان 
مذاکره کننــدگان ارشــد ایران، روســیه و چین انجام 
گرفــت کــه در جریــان آن حاضریــن در مــورد نحــوه 

ادامه گفت وگوها به بحث و رایزنی پرداختند.
روز گذشــته هــم دیــدار دوجانبــه ای میان علی 
باقــری و انریکــه مــورا و نشســت دیگــری با شــرکت 
رؤســای ســه هیــأت  و  ایــران  ارشــد  مذاکره کننــده 
اروپایــی عضــو 1+4 )فرانســه، انگلیــس و آلمان( در 

هتل کوبورگ برگزار شد.
دیــروز هــم مذاکرات به رغم فضاســازی منفی 
رســانه های وابســته به اتاق فکر رژیم صهیونیستی 
و آمریــکا در ســطوح و قالب هــای مختلــف در ویــن 

ادامه دارد.

معاونانرژیوزیرنیرو:ظرفیتنصبشدهنیروگاهیکشوربه۱۲۰هزارمگاواتافزایشمییابد

ادامهمذاکراتوین؛تاکیدایرانبرلزومجدیتتروئیکایاروپایی

معمایشرکتهایدولتیدربودجهسالآینده
با وجود توضیحات وزیر اقتصاد در مورد افزایش ۳۵ درصدی بودجه شرکت های زیان ده در الیحه سال بعد رئیس مجلس درخواست کرد 

که بودجه این شرکت ها از الیحه بودجه حذف شوند
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

بیمه رازی جزء 3 بیمه گر 
برتر خاورمیانه قرار گرفت

بیمــه رازی بــه عنــوان تنهــا نماینــده از ایــران در 
بین ســه نامزد دریافت جایزه بهترین بیمه گر آســیایی 

MENA Award 2022 معرفی شده است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
رازی، بیمــه رازی اولیــن 
شرکت بخش خصوصی 
ایــران  بیمــه  صنعــت 
به عنــوان تنهــا نماینــده 
از ایــران، نامزد دریافت 
جایــزه بهتریــن بیمه گــر 
آســیای مرکــزی و خــاور 
 MENA جایــزه بیمــه )Levant + central asia( نزدیــک

انتخاب شده است.
بیمــه رازی بــه دلیــل آنکه در ســه مؤلفــه )افزایش 
درآمد در بازه زمانی ســال های ۹۹-۹8(، )افزایش ســهم 
بــازار( و )حاکمیــت شــرکتی بــا تاکیــد بــر اســتراتژی های 
درونی شرکت و نوآوری با تاکید بر پیش رو در نوآوری( 
باالترین امتیازها را از آن خود کرده اســت در این دوره 
از جایــزه بیمــه MENA بــه عنــوان تنها نماینــده از ایران 
در بیــن ســه نامــزد نهایی جایزه بهترین بیمه گر آســیای 

مرکزی و خاور نزدیک قرار گرفته است.

ارائه خدمات نوین بانک 
آینده در سامانه پرداخت 

لحظه ای )پل(
بانکــی  خدمــات  ارائــه  راســتای  در  آینــده  بانــک 
نویــن و ارزش آفرینــی هــر چــه بیش تر برای مشــتریان 
عزیز، یکی از نخســتین بانک های ارائه دهنده ســامانه 

پرداخت لحظه ای )پل( است.
آینــده، ســامانه  بانــک  گــزارش روابط عمومــی  بــه 
پرداخت لحظه ای )پل(، 
به منظــور  ســامانه ای 
بیــن  پــول  جابه جایــی 
آنــی  به صــورت  بانکــی 
تفــاوت  ایــن  بــا  اســت، 
شــماره  به جــای  کــه 
کارت، شــماره شبا درج 
خدمــت  ایــن  می شــود. 
نویــن، در آینــده نزدیک 
در ســامانه کیلید بانک آینده نیز قابل دســترس خواهد 
بانکــی و هماهنــگ  بیــن  ایــن ســامانه، خدمتــی  بــود. 
اســت کــه با نظارت بانــک مرکزی، تســویه پرداخت های 
لحظه ای با حجم انبوه و مبالغ خُرد را در هر ساعتی از 
شــبانه روز فراهــم می کنــد و انتقــال وجــه در آن، به طور 

آنی و بر اساس شماره حساب انجام می شود.

100 درصد صادرکنندگان 
ممتاز سال 1400 مشتری 

بانک توسعه صادرات هستند
تمامــی هفــت صادرکننده ممتاز کشــوری منتخب 
در مراسم روز ملی صادرات، از مشتریان بانک توسعه 

صادرات هستند.
بــه گــزارش اگزیم نیــوز، 
ملــی  روز  مراســم  در 
بــر  عــاوه  صــادرات، 
صادرکننــدگان  معرفــی 
کشــور،  ممتــاز 
نمونــه  38صادرکننــده 
نیــز معرفــی شــدند کــه 
50درصد این شرکت ها 
از خدمات و تســهیات بانک توســعه صــادرات بهره مند 
شده اند. بر اساس اعام کارگروه انتخاب صادرکنندگان 
نمونه کشــور، معیارهــای عمومی انتخاب صادرکنندگان 
نمونه سال 1400در بخش کاال، درآمد ارزی از صادرات، 
حفظ و توسعه بازارهای هدف و فعالیت های بازاریابی، 
امــر صــادرات و  فنــی و تخصصــی شــرکت در  مهــارت 

عضویت در تشکل های صادراتی، بوده است.

امکان دریافت 
صورت حساب پیشرفته 

کارت در همراه بانک رسالت
نســخه اندرویــد همراه بانــک رســالت بــا افــزودن 

قابلیت های جدید به روزرسانی شد.
بــه گــزارش روابط عمومی بانک رســالت، مدیــر بانکداری 
بانــک  الکترونیــک 
رســالت،  قرض الحســنه 
دریافــت  امــکان 
صورت حســاب پیشرفته 
کارت، به اشتراک گذاری 
مبــدا،  کارت  تصویــر 
دریافــت رمــز دوم پویــا 
در  ویجــت  طریــق  از 
اندروید 8 به باال و تایید 
دســتور پرداخت ســاتنا )در مواردی که درخواست به هر 
دلیــل در شــعبه مــدرن می مانــد( را ازجملــه قابلیت های 
برشــمرد.  رســالت  همراه بانــک  اندرویــد  نســخه  جدیــد 
حمیدگلــه داری، نمایــش مبلــغ واردشــده به حــروف )در 
انتقال هــا(، محاســبه بیمــه تســهیات بــا آخریــن فرمول 
اعامــی مرکــز اعتبــارات، امــکان پنهان ســازی موجــودی 
ســپرده ها و نمایش دستگاه های فعال )اکنون در الگین 
خدمات کارت( و امکان فیلتر سپرده پیشرفته را از دیگر 

قابلیت های این همراه بانک عنوان کرد.

ارائه بیمه نامه آتش سوزی 
منازل مسکونی کادر درمان 

از سوی بیمه معلم
بــه گفتــه مدیــر توســعه بــازار بیمــه معلــم، طــرح 
بیمه نامه آتش ســوزی با شــرایط خاص، برای همراهی 

فــداکار  جامعــه  بــا 
پرســتاران و قدردانی از 
آذر  از  ایشــان  زحمــات 

1400 اجرائی شد.
به گزارش روابط عمومی 
ایــن  معلــم،  بیمــه 
طــرح همزمــان بــا تولــد 
و  زینــب )س(  حضــرت 
صــورت  پرســتاربه  روز 

بیمه نامــه  و  اجــرا شــد  بیمارســتان محــب  در  نمادیــن 
آتش ســوزی به پرستاران برتر این بیمارستان اهدا شد. 
هــدف بیمــه معلــم از اجرای این طــرح، قدردانی از کادر 

درمان کشور در طی سال های شیوع کرونا است.

سامانه فروش الکترونیکی 
»ای نوین پالس« راه اندازی شد

در راســتای توســعه فــروش غیرحضوری، شــرکت 
بیمــه نویــن ســامانه فــروش الکترونیکــی محصــوالت 

بیمه ای خود را راه اندازی کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه نوین، این ســامانه »ای 

نوین پاس« نام دارد و 
فرآیند خرید محصوالت 
بیمــه نوین از طریق این 
و  بــه ســهولت  ســامانه 
بــدون نیــاز بــه مراجعــه 
بیمه گــژار  حضــوری 
نمایندگــی  دفتــر  بــه 
یــا شــعب قابــل انجــام 
است. ســامانه ای نوین 

طــور  بــه   www.enovinplus.com آدرس  بــه  پــاس 
اختصاصــی بــرای ارائه محصوالت و خدمــات بیمه نوین 

برای مشتریان طراحی شده است.
کامــا  پــاس  نویــن  ای  طریــق  از  خریــد  فرآینــد 
بــر اســاس نیــاز مشــتری در حــوزه خریــد الکترونیکــی، 
طراحی شــده اســت. از قابلیت های این ســامانه فروش 
الکترونیکی، امکان انتخاب نماینده، کارگزار یا شعبه از 
ســوی بیمه گزار، پشتیبانی 24ساعته تلفنی و همچنین 
امکان رویت و چاپ گواهی بیمه نامه صادرشده در پنل 
کاربری بیمه گزار اســت. همچنین در صورت درخواست 

بیمه گزار، اصل بیمه نامه نیز چاپ و تحویل می شود.

احتمال اختالل موقت 
سامانه های بانکداری الکترونیک 

بانک دی در روز 26 آذر
احتمال اختالل ســامانه های بانکداری الکترونیک 
بانــک دی از بامــداد روز جمعه 26آذر به مدت حداکثر 

8ساعت وجود دارد.
گــزارش  بــه 
روابط عمومی بانک دی، 
در راستای به روز رسانی 
بــا  مرتبــط  ســامانه های 
الکترونیــک  بانکــداری 
بهتــر  خدمــات  ارائــه  و 
گرامــی،  مشــتریان  بــه 
احتمــال قطعــی تمامــی 

خدمــات بانکــداری الکترونیــک این بانک بــه طور موقت 
از بامــداد روز جمعــه 26 آذر بــه مدت حداکثر 8ســاعت 
وجــود دارد و پــس از آن تمامــی خدمات به طور معمول 

ارائه خواهد شد.

تاکید عضو هیئت مدیره 
بیمه آسماری بر لزوم 
به روزرسانی دانش و 

خدمات بیمه ای در ایران
عضــو هیئــت مدیره بیمه آســماری بــا بیان اینکه 
اعمــال تحریم هــای ظالمانــه علیــه کشــورمان باعــث 
ایجــاد اختــالل در روابــط بیمه گــران داخلــی و خارجی 
به ویــژه در حوزه بیمه های اتکایی شــده اســت، اظهار 
امیدواری کرد هر چه زودتر این وضع به نفع صنعت 

بیمه تغییر کند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
لطــف هللا  آســماری، 
نکوئــی، بــا تاکید بر این 
ایرانــی  بیمه گــران  کــه 
در همــه بخش هــا و از 
جملــه بیمه هــای اتکایی 
دانــش  به روزرســانی 

و اطاعــات را نیازمندنــد، افــزود: پوشــش اتکایــی بــرای 
بیمه نامه هــای صادره از اهمیت بســیار باالیی برخوردار 
اســت و بایــد روش هــای نویــن ایــن حــوزه بــه درســتی 

شناسایی و عملیاتی شود.
او نگرانــی از احتمــال وقــوع حــوادث بــزرگ ماننــد 
زلزله و آتش ســوزی های مهیب را در شــرکت های بیمه، 
همیشــگی خواند و با بیان اینکه از وقوع این ریســک ها 
گریزی نیســت، گفت: تنها راه حل جلوگیری از تحمیل 
خســارت های بــزرگ بــه شــرکت های بیمه گــر در هنــگام 
توزیــع درســت ریســک و  وقــوع حــوادث فاجعه آمیــز، 

داشتن بیمه نامه اتکایی با کیفیت است.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

و  بانک هــا  کانــون  دبیــر  گفتــه  بــه 
موسســات اعتباری خصوصی، نرخ تسهیالت 
موسســات  و  بانک هــا  در  ســپرده گذاری 
اعتبــاری خصوصــی بــه هیــچ عنــوان افزایش 

نخواهد یافت.
به گزارش ایبنا، محمدرضا جمشیدی در 
این باره گفت: این تصمیم در آخرین جلســه 

مدیــران عامــل شــورای عالی کانــون بانک هــا 
و مؤسســات اعتبــاری خصوصــی اتخــاذ و بــر 

اجرای دقیق آن تاکید شد.
دبیر کانون بانک ها و موسسات اعتباری 
خصوصی اظهار کرد: در این جلســه همچنین 
اعام شــد متأســفانه برخی بانک ها، نرخ های 
پرداخــت  خــود  ســپرده گذاران  بــه  را  باالیــی 

می کننــد کــه بــدون شــک ایــن اقــدام بــه نفع 
آنان نخواهد بود.

او در ادامــه بیــان کــرد: مدیران عامل در 
این جلســه تاکید کردند بانک ها و مؤسســات 
چارچــوب  در  کمــاکان  خصوصــی  اعتبــاری 
نرخ هــای مصــوب بانــک مرکــزی بــرای جــذب 

سپرده اقدام خواهند کرد.

برخــی  متاســفانه  افــزود:  جمشــیدی 
بانک هــا نــرخ ســود را بــاال برده انــد کــه با این 
قــرار  معیــوب  چرخــه  یــک  در  ناگزیــر  وضــع 
می گیرنــد. بــه گفتــه او، در پایــان این جلســه 
مدیــران عامــل بانک هــا و موسســات اعتباری 
خصوصــی بــر رعایــت دقیــق نــرخ تســهیات 

سپرده گذاری تاکید کردند.

بانک مرکزی در راستای عمل به وظیفه 
نظارتــی خــود بر فعالیت شــبکه های صرافی 
مجاز کشــور، از ابتدای ســال جاری اقدامات 
نظارتــی را پیاده ســازی کــه منجــر بــه صــدور  
248 فقــره اخطــار، 2۵ مــورد ابطــال مجــوز 
و 46 مــورد تعلیــق مجــوز بــرای صرافی هــای 

متخلف شده است.
بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی، 
ایــن بانــک به منظــور افزایــش دامنــه نظارتی 
خــود بــر بــازار ارز و برخــورد بــا صرافی هــای 
41 دســتورالعمل  مــاده  اســاس  بــر  متخلــف 
بــر  نظــارت  و  فعالیــت  تأســیس،  اجرایــی 
صرافی ها اقدامات انضباطی را در این باره به 

عمل آورده است.
دســتورالعمل   41 مــاده  اســاس  بــر 
اشاره شده، در صورت وقوع هر یک از مواردی 
همچــون »تخطــی از مفاد این دســتورالعمل، 
شــامل ســایر مقررات ذیربــط و تعهدنامه های 
ارایه شــده«، »عدم ایفای بدهی ها و تعهدات 
نســبت به مشــتریان«، »عــدم ارایه اطاعات 
از سوی صرافی و یا ارایه اطاعات نادرست یا 
گمـراه کننـده توسط مؤسسین، مدیران، شرکا 

و یــا ســهامداران صرافــی بــه بانــک مرکــزی«، 
»انحــال و یــا ورشکســتگی صرافــی«، »عدم 
فعالیت و یا ناتوانی در انجام عملیات صرافی 
بــه تشــخیص بانــک مرکــزی« و »عــدم انجام 
اقدامات الزم جهت تمدید اجازه نامه فعالیت« 
توســط صرافی، بانک مرکزی می تواند حســب 
مـــورد نســبت بــه تذکــر کتبــی، اخطــار کتبی، 
توقــف برخــی فعالیت هـــای صـــرافی، ســـلب 
صـــاحیت اعضای هیأت مدیــره و مدیرعامل، 
افزایــش مبلغ ضمانت نامه بانکی یـــا گـــواهی 
مسـدودی حساب سپرده بانکی، مطالبه وجه 
ضمانتنامــه بانکــی گواهی مســدودی حســاب 
ابطــال  یــا  فعالیــت  تعلیــق  بانکــی،  ســـپرده 
اجازه نامه فعالیت و یا ســایر اقدامات قانونی 

اقدام کند.
آرانی، کارشناس بازار ارز: 
تورم، ریشه نوسان در بازار 

غیررسمی ارز دارد
بــه گفته یک کارشــناس بــازار ارز، بانک 
مرکــزی کار »ســختی« انجــام می دهــد زیــرا 
مجبور است بازار خرد را کنترل کند. تاکیدات 

رئیس بانک مرکزی بر تورم »درست« بود که 
پیام های خوبی هم به دنبال خواهد داشت.

شاهین شایان آرانی در گفت وگو با ایبِنا 
دربــاره ســاماندهی بــازار ارز آزاد بــه  وســیله 
ارائــه تســهیاتی در عرضــه ارز گفــت: ذات و 
ماهیــت خواســته متقاضیــان ارز نیمــا مصرف 
اســت و آن را دریافــت می کننــد تــا بــرای کار 
خــاص مــورد اســتفاده قــرار دهنــد، برهمیــن 
اســاس محرک تقاضا برای این دســته از افراد 
بســیار متفاوت تر از  کســانی است که دالر را 

از خیابان منوچهری تهیه می کنند.
او در ادامــه اضافــه کــرد: ماهیــت دالری 
خریــداری  خیابــان  در  آزاد  صــورت  بــه  کــه 
پــول  ارزش  حفــظ  بــرای  بیشــتر  می شــود، 
اســت، بنابرایــن می توان ذهنیت یــا دورنمای 
اقتصادی  کشــور را از ســوی معامله گران خرد 
مــورد ســنجش قــرار داد کــه بــه نوعــی معرف 
روانشناســی اســت کــه در بــازار غالــب شــد و 
بــه آینــده فکــر می کند، البته بایــد مورد توجه 
قــرار داد کــه تعــداد ایــن افــراد زیاد نیســت و 
حتــی ایــن امکان وجــود دارد که زیــر 10درصد 
باشــد کــه جــای امیــدواری دارد، ولــی نبایــد 

فراموش کرد چنین خریدهایی از حساســیت 
باالیــی برخــوردار اســت. ارز نیمایــی کــه آقای 
صالح آبــادی هم دربــاره آن صحبت می کردند 
هــم اهمیــت باالیی دارد؛ زیرا شــاید تقاضایی 
۹0 درصدی را در کشــور شــامل می شود، ولی 
بازار خرد مهم به حساب می آید که بی توجهی 

نسبت به آن شایسته نیست.
شــایان آرانی در رابطه عرضه ارز در بازار 
اظهــار کــرد: مســئوالن بانــک مرکــزی بــر بازار 
ارز از طریــق عرضــه تاثیرگــذار هســتند زیــرا 
ایــن ارز بــه صنعت گــران و تجار مربوط اســت 
و آن هــا نقــش مهمــی در اقتصــاد دارنــد، ولی 
التهــاب بــازار هم نیاز به مدیریت دارد که کار 
ســخت ازهمین جا شروع می شود زیرا گاهی 
اوقــات نرخ در بــازار توســط معامله گران خرد 
مشخص می شود، به همین دلیل حساسیت 
بــر بــازار نیما از آنجا که به مردم عادی ارتباط 

پیدا نمی کند، کمتر است. 
بــازار  دربــاره  ارز  بــازار  کارشــناس  ایــن 
متشــکل ارزی نیــز به ذکــر نمونــه ای پرداخت 
و تصریــح کــرد: در مقطعــی از زمــان مدیریت 
مرحــوم نوربخــش التهــاب ارزی بــاال بــود، او 
قیمــت دالر را از 450 تومــان بــه ۹00 تومــان 
تغییــر قیمــت داد، بــه طــور ناگهانــی عطــش 
فروکش کرد زیرا تنها یک نرخ وجود داشــت، 
بنابراین التهاب خوابید و فضای اقتصادی هم 
به آرامش رسید و از میزان تورم کاسته شد، 
دلیــل آن هــم ایــن بــود کــه نگرانــی بــه آینده 
وجــود نداشــت، االن محــرک مهم بــرای خرید 
ارز تورم اســت و بسیاری به خاطر وحشت از 

تورم به این سمت سوق پیدا کرده اند.
کار  مرکــزی  بانــک  افــزود:  ادامــه  در  او 
ســختی انجام می دهد زیرا مجبور اســت بازار 
خرد را کنترل کند. تاکیدات آقای صالح آبادی 
برتورم درســت بود که پیام های خوبی هم به 
دنبــال خواهــد داشــت، یعنــی بایــد بــر عامــل 
اصلی تمام مشــکات دســت گذاشت و تورم، 
نقدینگی و کسری بودجه را به کنترل درآورد 
بــه  قیمت هــا  روی  بــر  بــازار  در  آن  تاعائــم 
نمایــش درآید و التهــاب از بین برود، اینگونه 
مــورد  گنجــه  در  گذاشــتن  بــرای  دالر  دیگــر 

خریداری قرار نخواهد گرفت.

ســازمان خصوصی ســازی مکلــف شــد بــا 
تشــکیل کارگروهی پیش نویــس اصالح قانون 
اجــرای سیاســت هــای کلــی اصــل )44( قانون 
اساسی را به دبیرخانه شورای عالی ارائه کند.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، به موجب 
جلســه  دومیــن  و  بیســت  مصوبــه   )5( بنــد 
شــورای عالی اجرای سیاســت های کلی اصل 
)44( قانون اساسی، سازمان خصوصی سازی 

مکلف شد به منظور تحقق هرچه شایسته تر 
حــوزه خصوصی ســازی،  در  ایــن سیاســت ها 
بــا تشــکیل کارگروهــی متشــکل از نمایندگان 

دستگاه های اجرایی ذیربط و نهادهای نظارتی 
و با اســتفاده از ظرفیت های علمی دانشــگاه 
پیش نویــس  اقتصــادی،  صاحبنظــران  و  هــا 
اصاح قانون اجرای سیاســت های کلی اصل 
)44( قانون اساسی را در حوزه هایی از جمله 

»فرآیند اصاح ســاختار شــرکت های مشمول 
واگذاری و متنوع سازی روش های واگذاری«، 
»فرآینــد نظــارت حیــن و پــس از واگــذاری« و 
»واگذاری سیســتم دادرســی واگــذاری« را به 

دبیرخانه شورای عالی ارایه نماید.
پــس از تدوین و ارایه پیش نویس الیحه 

از ســوی ســازمان خصوصی ســازی، دبیرخانــه 
یادشــده بــا تشــکیل کارگروهی ویــژه، طی 16 
جلســه بــه نقــد و بررســی پیش نویــس الیحه 
اصاحــی و ارتقــای آن براســاس رویکردهــای 
دولــت ســیزدهم مبــادرت ورزیــد و در نهایــت 
اجــرای  قانــون  اصــاح  الیحــه  »پیش نویــس 
قانــون   )44( اصــل  کلــی  هــای  سیاســت 
اساسی« نهایی و به دولت ارائه شده است.

نبود فرآیندی جامع جهت تعیین تکلیف 
نیــروی انســانی و اصــاح ســاختار شــرکت ها 
)موضــوع مــواد 16 و 1۹(، نبود تبیین مناســب 

فرآینــد واگــذاری مدیریــت بنگاه هــا )موضوع 
و  وظایــف  مناســب  تبییــن  نبــود   ،)1۹ مــاده 
اختیــارات هیأت داوری و ورود مراجع قضایی 
خصوصی ســازی  موضــوع  بــه  غیرتخصصــی 
و  کافــی  احــکام  نبــود   ،)30 مــاده  )موضــوع 
قابــل اجــرا پیرامون ضرورت ســنجش اهلیت 
خریــداران )موضــوع مــاده 21( و چالش هــای 
مرتبط با تعیین قیمت مواد مشمول واگذاری 
و همچنین تشــریفات واگذاری )موضوع ماده 
18(، اهم چالش ها و مســائلی هستند که در 
این الیحه مورد اصاح و ارتقا قرار گرفته اند.

دبیر کانون بانک های خصوصی: نرخ تسهیالت 
سپرده گذاری در بانک ها افزایش نمی یابد

مجوز 2۵ صرافی متخلف باطل شد

سازمان خصوصی سازی مکلف به ارائه پیش نویس اصالح 
اصل 44 شد

شاخص کل بازار بورس روز گذشته 
)سه شــنبه، 2۳ آذر(، بــا ســه هزار و ۷۵1 
واحــد کاهــش، در جایــگاه یــک  میلیــون و 

2۹1 هزار واحدی قرار گرفت.
روز  ایرنــا، در معامــات  گــزارش  بــه 
 331 و  میلیــارد  پنــج  از  بیــش  گذشــته 
میلیون ســهم، حق تقــدم و اوراق بهادار به 
ارزش 31 هــزار و ۹5۹ میلیــارد ریــال داد 

و ستد شد.
همچنیــن شــاخص کل )هــم وزن( بــا 
ســه هزار و ۷34 واحــد کاهــش بــه 345 
قیمــت  شــاخص  و  واحــد   464 و  هــزار 
)هــم وزن( بــا 2دو  هــزار و 34۹ واحــد افت 

به 21۷ هزار و 2۹۹ واحد رسید.
و  2هــزار  اول،  بــازار  شــاخص 
۹3۷واحــد و شــاخص بــازار دوم، 6هــزار و 

۹61واحد کاهش داشتند.
عــاوه بــر ایــن در بیــن همــه نمادها، 
بــا  )فــوالد(  اصفهــان  مبارکــه  فــوالد 
43۹واحد، پتروشــیمی پردیس )شپدیس( 
بندرعبــاس  نفــت  پاالیــش  41۹واحــد،  بــا 
نفــت  گســترش  402واحــد،  بــا  )شــبندر( 
بــا 354واحــد،  )پارســان(  پارســیان  گاز  و 
پتروشــیمی نــوری )نــوری( بــا 2۷8واحــد، 
پتروشــیمی فناوران )شــفن( بــا 224واحد، 
بــورس کاالی ایــران )کاال( بــا 13۹واحــد و 

پاالیش نفت اصفهان )شــپنا( با 13۹واحد 
تاثیر مثبت بر شاخص بورس داشتند.

بــا  ایران خــودرو )خــودرو(  در مقابــل 
۷23 واحــد، شــرکت ســرمایه گذاری غدیــر 
)خســاپا(  ســایپا  611واحــد،  بــا  )وغدیــر( 
ایــران  مــس  صنایــع  ملــی  381واحــد،  بــا 
)فملــی( بــا 2۹۹واحــد، معدنــی و صنعتــی 
گل گهــر )کگل( بــا 1۷4واحد، بــورس اوراق 
بهــادار تهــران )بــورس( بــا 1۷1واحــد، گروه 
بــا 154واحــد و شــرکت  بهمــن )خبهمــن( 
ســرمایه گذاری تامین اجتماعی )شســتا( با 
141واحــد با تاثیر منفی بر شــاخص بورس 

همراه شدند.
گذشــته  روز  گــزارش،  ایــن  برپایــه 
شــرکت  )خــودرو(،  ایران خــودرو  نمــاد 
ســرمایه گذاری تامیــن اجتماعــی )شســتا(، 
اصفهــان  مبارکــه  فــوالد  )خســاپا(،  ســایپا 
)فوالد(، پاالیش نفت بندرعباس )شبندر(، 
گــروه دارویی برکــت )برکت( و ملی صنایع 
مــس ایران )فملی( در نمادهای پُرتراکنش 

قرار داشتند.
گــروه خــودرو هــم در معامات دیروز 
صدرنشــین برتریــن گروه های صنعت شــد 
و در ایــن گــروه یــک  میلیارد و ۷۹1 میلیون 
بــه ارزش ســه هــزار و 5۹8  برگــه ســهم 

میلیارد ریال داد و ستد شد.

اولیــه  عرضــه  نمادهــای  از  بســیاری 
انتقــاد  بــا  کارشناســان  شــدند  زیــان  وارد 
ســهام  واگــذاری  روش  و  قیمت گــذاری  از 
تــراژدی  امــا  بودنــد،  رویــه  تغییــر  خواســتار 
عرضــه اولیــه ســغدیر نشــان داد مســئوالن 

بورس به رسانه ها بی توجهند.
بــه گزارش بــازار، عرضه اولیه نمادها در 
سال های گذشته بازار با رشدی حداقل 20 تا 
30 درصــدی همــراه بود و بعد از آن معامات 
آن متعادل می شــد و  برخی مواقع در روندی 
خرید و فروش ها رشــد آنها تا 50 درصد هم 
ادامــه پیــدا می کــرد، امــا نکتــه عجیبــی که در 
بــاره عرضــه اولیــه ســغدیر رخ داد این بود که 
این نماد تا 10 درصد بیشــتر رشــد نکرد و بعد 
از آن هم معامات متعادلی تجربه نکرد و به 

صف فروش رسید.
جالــب توجــه اینجاســت که در یک ســال 
اخیر بسیاری از نمادهای عرضه اولیه وارد زیان 
شده اند و کارشناسان با انتقاد از قیمت گذاری 
شــدن  کارشناســی  ضــرورت  بــر  نمادهــا  ایــن 
قیمت گــذاری و تغییــر روش واگــذاری ســهام 
تاکیــد داشــتند، امــا اتفاقــی کــه دربــاره عرضــه 
اولیه سغدیر رخ داد، نشان می دهد مسئوالن 
عما توجهی به نگاه کارشناس ها و مطالبی که 

رسانه ها منتشر می کنند، ندارند.

نمــاد ســغدیر با پی بــر ای 20 در دوازده 
ماهه امســال سودســازی ۷4 تومانی داشــت، 
در حالــی کــه در مجمــع ســال گذشــته حــدود 
230 تومان سود ساخته و این به معنای این 
اســت کــه سودســازی  شــرکت رونــدی نزولی 
داشــته و قیمت گذاری آن متوازن با شــاخص 
و سودســازی آن گــران انجــام شــده اســت، از 
طرف دیگر عرضه اولیه سیتا در این گروه بعد 
از یــک ســال در زیــان باقی مانــده و تکــرار این 
تجربه نشان می دهد که بعد نظارتی سازمان 
بورس ضعیف اســت و هنوز نتوانســته اســت 
رویــه ای را بــرای قیمت گــذاری عرضــه اولیه ها 
تعیین کند که سهام به همان مقداری که به 
خریداران داده می شود، ارزنده باشد، هرچند 
بسیاری از مدیران همین شرکت ها در توجیه 
اتفاقی که درباره عرضه اولیه می افتد نوسان 
را ذات بــازار می دانند، اما مشــکل اینجاســت 
ســهام  عرضه کننــده  حقوقی هــا  همیــن  کــه 
هســتند، بــه همین دلیــل یا آنهــا ارزندگی در 
قیمت گــذاری و معاملــه در نظــر نمی گیرنــد و 
یــا اینکه ســهام را گــران عرضه اولیــه کرده اند 
را  خــود  وظیفــه  ناظــر  مقــام  در  بــورس  و 
انجــام نــداده و یــا خــدای ناکرده چشم پوشــی 
عامدانــه ای در تخمین قیمت های عرضه اولیه 

از سوی مقام ناظر رخ داده است!  

شاخص بورس کاهشی شد صف فروش عرضه اولیه سغدیر 
بعد از دو روز

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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شهرداری گلستان در نظر دارد بر اساس مصوبات شورای شهر و آیین نامه مالی شهرداریها و بودجه مصوب سال 1400 نسبت به 
برگزاری مناقصه عمومی با مشخصات ذیل اقدام نماید .

بدینوسیله از کلیه متقاضیان دارای صالحیت پیمانکاری مرتبط دعوت می شود برای دریافت  و استرداد اسناد مناقصه عمومی با در 
دست داشتن معرفی نامه ، گواهینامه صالحیت و مدارک شناسایی ظرف مدت حداقل 10 روز از تاریخ درج نوبت دوم آگهی ) مطابق 
مندرجات  اسناد ( به واحد امور مالی این شهرداری واقع در تهران –  کیلومتر 25 جاده تهران ، ساوه – انتهای خیابان 24 متری شهید 
چمران – تقاطع بلوار والیت – جنب سالن ورزشی والیت – طبقه فوقانی ایستگاه 5 آتش نشانی شهرداری گلستان مراجعه نمایند .

هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه می باشد . شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار می باشد . شرکت 
کنندگان 5%  مبلغ کل را بصورت ضمانت نامه بانکی یا واریز نقدی به حساب شماره 100810363191 نزد بانک شهر شعبه اسالمشهر 
یا شماره حساب 0106897220005 نزد بانک ملی شعبه شهرداری به عنوان سپرده شرکت در مناقصه ارائه نمایند . در صورت 
انصراف نفرات اول ، دوم ، سوم سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط خواهد گردید . قیمت فروش اسناد 

3،000،000 ریال می باشد .

سیدمحمد میرزمانی - شهردار گلستانتاریخ انتشار نوبت اول : 1400/09/17 نوبت دوم : 1400/09/24

ت دوم(آگهـی مناقصه عمـومی 
) نوب

سپرده شرکت در مناقصهاعتبار پروژهموضوععنوان

1،000،000،000 ریال20،000،000،000 ریالجدولگذاری منطقه دومناقصه عمومی

شركــت نفــت خـــزر در نــظــر دارد فــراخــوان ارزیابـــی كـــیفــی مــنــاقــصــه بــه شــمـــاره 2000093445000020 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.

متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی )به صورت برخط( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی:

- تاریخ انتشار فراخوان: 1400/9/28
- مهلت دریافت اسناد فراخوان: 1400/10/1
- مهلت ارسال پاسخ استعالم: 1400/10/15

- اطالعات تماس و آدرس دستگاه :
آدرس تهران خیابان خالد اسالمبولی- خیابان پنجم- پالك 20 – طبقه اول جنوبی- امور حقوقی و پیمان ها و تلفن  021-88722430

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه:
مركز تماس: 021-41934

دفتر ثبت نام: 85193768-88969737

روابط عمومی شرکت نفت خزر     تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/24   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/27                          

شناسه آگهی: 1240877 ت اول(ارزیابی کیفی برای مناقصه عمومی
) نوب

رشكت ملی نفت اریان
رشكت نفت زخر 

فراخوان مناقصه: حراست و حفاظت از اماکن و تاسیسات شرکت نفت خزر در تهران و منطقه عملیاتی خزر  به شماره 4041-84-054)سهامی خاص(

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

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی در نظر دارد از طریق برگزاری تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای نسبت به واگذاری عملیات 
به شرح جدول ذیل اقدام نماید.

در صورت تمایل به شرکت در مناقصه رعایت نکات ذیل الزامی است.

1- زمان و محل و نحوه دریافت اسناد: از تاریخ 1400/09/23 لغایت 1400/09/28 به سایت سامانه تدارکات الکترونیک دولت 

مراجعه و نسبت به دریافت اسناد مناقصه اقدام نماید.

www.setadiran.ir )سامانه تدارکات الکترونیک دولت )دریافت اسناد

www.tavanir.org.ir )پایگاه اطالع رسانی معامالت شرکت توانیر به آدرس )مالحظه آگهی

2- آخرین مهلت و محل تحویل و بازگشایی پاکات: پیشنهاددهندگان ضمن بارگذاری تصویر کلیه مدارک پاکت های )الف، ب، 

ج( در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا ساعت 08:30 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 نسبت به تحویل اصل پاکت الف طبق 

شرایط درج شده در اسناد مناقصه تا ساعت 09:30 روز یکشنبه مورخ 1400/10/12 به دبیرخانه مرکزی شرکت به آدرس تبریز 

بلوار استاد شهریار خیابان گلکار شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی اقدام نمایند. پیشنهادات واصله در ساعت 10:00 

همان روز با حضور اعضای کمیسیون در دفتر امور تدارکات افتتاح خواهد شد.

3- سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است.

4- پیشنهاددهنده مکلف است معادل مبلغ سپرده تضمین های معتبر از جمله واریز نقدی، ضمانتنامه بانکی و ... اقدام و در 

پاکت الف ارائه نماید. توضیح اینکه به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش و سپرده های کمتر از میزان مقرر و چک 

شخصی و فاقد امضاء، مخدوش مشروط پیشنهاداتی که بعد از انقضاء مدت مقرر در بند 2 آگهی مناقصه واصل شود مطلقاً 

ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5- هزینه چاپ آگهی در روزنامه به عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت توزیع نیروی برق آذربایجان شرقی

شناسه آگهی : 1241886

آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای

شماره موضوع تجدید مناقصهردیف
مناقصه

شماره فراخوان در سامانه 
تدارکات الکترونیکی دولت

 سپرده شرکت 
در مناقصه )ریال(

1

واگذاری عملیات توسعه و بهسازی 
روستاهای شهرستان مراغه )روستاهای 

یارشهری، هریس، تازه کند علیا، 
ینگجه، سنوکش، آغبالغ فتوحی، 

چکان، کهق، الماچوان و چالن سفلی(

69/140020000050900000721.314.000.000

شرکت توزیع نیروی برق 
استان آذربایجان شرقی )سهامی خاص(

شرکت پلیمر آریاساسول برای پنجمین بار موفق 
به کسب عنوان صادر کننده نمونه ملی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت پلیمر آریاساسول، 
در آیین بیست و پنجمین همایش روز ملی صادرات که 
بــا حضــور معــاون اول رئیس جمهور، معــاون اقتصادی 
رئیــس جمهــور و وزیر صنعــت معدن تجارت در ســالن 
همایش های خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی تهران 
و با شعار »صادرات پشتیبان رونق تولید« برگزار شد، 
شــرکت آریاساســول برای پنجمین بار موفق به کســب 
 عنوان صادر کننده نمونه ملی شــد و مورد تجلیل قرار 

گرفت.
به اســـتــنـــــاد اطــالعـــــات دریــافــتــــی از ســازمان 
توســعه تجارت، در فرایند انتخــاب صادر کننده نمونه 
شــاخص های متعددی مورد بررســی قرار می گیرد که 
عــالوه بــر پارامتر افزایــش قابل توجه شــاخص ارزش 

صــادرات نســبت به دوره گذشــته، مــواردی با اهمیت 
دیگری از جمله موفقیت در برندینگ، تولید و فروش 
در طراحــی  نــوآوری  و  محصــوالت جدیــد، خالقیــت 
حفــظ  صادراتــی،  محصــوالت  در  تنــوع  محصــوالت، 
بازارهای هدف در کنار گسترش بازارهای جدید صادراتی 
و در نهایــت کســب گواهینامه هــای معتبر بین المللی 

مرتبط نیز مورد ارزیابی و سنجش قرار می گیرند.
بنــا بــر این گزارش، شــرکت آریا ساســول ضمن 
ارتقای قابل توجه شــاخص ارزش صادرات به واســطه 
افزایــش تولیــد و صــادرات محصوالت خود نســبت به 
دوره گذشــته، در زمینــه توســعه محصــول و بــازار نیز 
توانســته اســت صادرات محصوالت توســعه یافته در 
بازارهــای جدیــد صادراتــی  را در کارنامــه ی خــود ثبــت 
کند. موفقیت این شرکت در حوزه برندیگ نیز از جمله 
مــوارد بــا اهمیــت اســت؛ به طوری کــه در بســیاری از 

حوزه ها الگو و بنچ مارک صنعت نفت به شمار می آید 
و جایــگاه بســیار معتبــری در صنعت انرژی کشــور به 
خود اختصاص داده است؛ ضمن اینکه شرکت پلیمر 
آریاساسول در سال جاری و برای اولین بار در اقتصاد 
ایران موفق به کسب رتبه اعتباری AA شد که باالترین 
رتبه اعتباری بلند مدتی است که یک شرکت ایرانی تا 

کنون به خود اختصاص داده است.
شایان توجه است، سازمان توسعه تجارت ایران 
از سال 1۳۷۶ تا کنون هر ساله و در روز ملی صادرات 
با هدف توســعه فرهنگ عمومی صادرات در كشــور و 
تشويق صادركنندگان و فعاالن اقتصادی و بازرگانی، از 
بنــگاه هــای صادراتی موفق طی آیینی  تقدیر به عمل 
می آورد و شرکت پلیمر آریاساسول پیشتر در سال های 
دریافــت  بــه  موفــق  نیــز   1۳۹8،1۳۹۵،1۳۹۳،1۳۹2

تندیس صادرکننده نمونه ملی شده است.

آیگــپ همــراه با جشــن باســتانی یلــدا، اقدام 
به راه اندازی جشــنواره ای جالب و ســرگرم کننده با 
اهــدای جوایــز و امتیاز به مشــارکت کننــدگان کرده 
اســت تــا در لحظات یلدایی در کنــار کاربران آیگپ 

باشد.
بــه گــزارش روابط عمومــی آیگپ، یلــدا یکی از 
کهن تریــن جشــن های ایــران باســتان اســت. یلدا به 
معنای زایش است و به آخرین شب پاییز که مصادف 
با آغاز زمســتان اســت گفته می شــود. شــب یلدا از 
گذشته های دور تا کنون در میان ایرانیان، ارزشمند 
و همراه با حس و حالی متفاوت بوده اســت. آیگپ 
همــراه بــا ایــن جشــن باســتانی اقــدام بــه راه اندازی 
جشنواره ای جالب و سرگرم کننده با اهدای جوایز و 
امتیاز به مشارکت کنندگان کرده است تا در لحظات 

یلدایی در کنار کاربران آیگپ باشد.
در جشــنواره "دونه هــای انــار"، کاربــران بــا طی 
مســیری مشــخص و انجام فعالیت هایی در  آیگپ، 
"دونه هــای انــار" خــود را کامــل می کننــد و در نهایت 

موفق به کسب 14000 امتیاز خواهند شد.
نکته جالب توجه در جشنواره اینجاست که به 
4 کاربری که بیشترین فعالیت را انجام دهند جوایز 

ویژه ای اهدا خواهد شد.
فعالیت های مورد نیاز برای تکمیل دانه های انار و 

کسب امتیاز:
عضویت در کانال های آیگپ )حداقل 4 کانال جدید(

خرج امتیاز در خیریه )حداقل 4 بار(
خرید شــارژ یا بســته اینترنتی )1 بار به مبلغ حداقل 

200000 ریال(
دعوت از دوستان )حداقل 4 نفر(

بازی با گردونه شانس )حداقل 4 بار(
عضویــت در کانــال رســمی آیگــپ )دون  محدودیــت 

 زمانی عضویت(

دریافت پک استیکر )حداقل 4 پک استیکر آیگپ(
لحظــه های  یلدایــی )حداقل 4 بار در این بخش مالک 

استفاده از  فیچر استوری )لحظه ها( است(
کاربران با شروع جشنواره در تاریخ 2۵ آذرماه و انجام 
هر کدام از فعالیت های ذکر شده، دانه های انار یلدایی 
آیگپ را تکمیل کرده و در نهایت در پایان جشنواره، 
تاریخ ۳0 آذرماه، با جمع آوری حداقل 14000 امتیاز 

مورد نظر مشمول دریافت جایزه می شوند.
توجــه بــه این نکته ضروری اســت کــه در پایان به 4 
نفر از شرکت کنندگان در این جشنواره که بیشترین 
امتیاز را )از 14000 امتیاز به باال( کسب کنند، جوایزی 

اهدا خواهد شد.
جوایــز در نظــر گرفته شــده برای برندگان جشــنواره 

"دونه های انار" به شرح زیر است:
نفر اول:40000000 ریال  به همراه 1400.۹.۳0 امتیاز

نفر دوم: ۳0000000 ریال
نفر سوم:20000000 ریال

نفر چهارم: 10000000 ریال
بــرای دریافت و نصب اپلیکیشــن آیگــپ عدد 1 را به 
1000442۷ ارســال کنیــد و یــا از مارکت های داخلی 

برای دانلود و نصب اقدام کنی

آریاساسول تنها نماینده صنعت 
پتروشیمی کشور در جشن ملی صادرات

 دانه های انار را در آیگپ کنار هم بچین و برنده شو 



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . چهارشنبه . 24 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4814 . 

مفقودی
دفترچـه قـرارداد تخصیـص حـق بهـره بهـرداری از قـرار دادشـماره 
1658 - 33 - و - ج مـورخ 1370/10/13 متعلـق  بـه شـرکت نمونـه 
بافت کاشان واقع در شهرک صنعتی امیر کبیر کاشان)جعفرآباد( 

مفقود و از درجه اعتبار سـاقط اسـت.

آگهی مزایده نوبت اول
واحـد اجـرای احـکام مدنـی دادگسـتری جوانـرود در نظـر دارد در پرونـده اجرایـی 0000216 فی مابین محکوم 
لـه خانـم سـروه عزیـزی و محکـوم علیـه خانـم الویـا عزیـزی و غیـره نسـبت بـه فـروش ماتـرک مرحـوم محمـد 
صالح عزیزی از طریق مزایده اقدام نماید. مشخصات اموال بدین شرح می باشد: 1- دو قطعه زمین واقع 
در ناحیـه کارگاهـی جوانـرود الـف: قطعـه زمیـن شـماره 30 واقـع در پـاک 54 اصلـی سـرحیدر بـه مسـاحت 
75 متـر مربـع از قـرار هـر متـر مربـع 6/000/000 ریـال کا بـه  ارزش 4/500/000/000ریـال  ب: قطعـه زمیـن 
ناحیـه کارگاهـی بـا شـماره 34 واقـع در پـاک 54 اصلـی سـرحیدر بـه مسـاحت 58 متـر مربـع از قـرار هـر متر 

مربـع 5/000/000 ریـال کا بـه ارزش 2/900/000/000ریـال.
2- طبقـه همکـف یـک دسـتگاه سـاختمان )یـک دهنـه مغـازه( مشـخصات مغـازه بدیـن شـرح مـی باشـد: 
مسـاحت مغـازه 63/38  متـر مربـع مـی باشـد نـازک کاری داخلـی دیـوار کاشـی- کـف سـرامیک - سـقف 
تایـل گچـی- درب ورودی شیشـه سـکوریت و دارای انشـعابات آب، بـرق  سـه فـاز، گاز و تلفـن مسـتقل و 
مجـزا مـی باشـد معـادل مبلـغ 25/000/000/000ریـال توسـط کارشـناس ارزیابـی گردیـده اسـت. امـوال فاقد 
سـند ثبتـی مـی باشـد. 3- سـه دانـگ یـک قطعـه زمیـن کشـاورزی آبـی بـه مسـاحت 3177/28 متـر مربـع بـه 
ارزش 425/000/000 ریال توسط کارشناس ارزیابی گردیده است. اموال توسط کارشناس رسمی ارزیابی 
گردیـده و نظریـه ی ارزیـاب بـه طرفیـن ابـاغ و مصـون از تعـرض مانـده اسـت. قیمت کارشناسـی قیمت پایه 

مـی باشـد. برنـده مزایـده کسـی خواهـد بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد.
4-  در اجرای ماده 126 قانون اجرای احکام مدنی شرکت کنندگان در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از 

برگزاری مزایده با دریافت مجوز از اجرای احکام مدنی جوانرود از اماک فوق بازدید نمایند.
5- افـراد شـرکت کننـده بایـد ده درصـد از قیمـت پایـه را بـه صـورت نقـدی یـا بـه شـماره حسـاب سـپرده 

دادگسـتری واریـز نمـوده باشـند تـا واجـد شـرایط در مزایـده گردنـد.
6-  تاریـخ مزایـده و شـرکت در 1400/10/18 سـاعت 10 صبـح در شـعبه اول اجـرای احـکام حقوقـی دادگاه 

جوانـرود  تعییـن گردیـده اسـت.
7- برنـده مزایـده مـی توانـد ده درصـد مبلـغ مـورد مزایـده را فـی المجلـس پرداخـت و مابقـی ظـرف مـدت یـک 
مـاه واریـز نمایـد در صورتـی کـه در مـدت مقـرر نتوانـد مابقـی مبلـغ را واریـز نمایـد ده درصـد پرداختـی پس از 

کسـر هزینـه هـای اجرایـی بـه نفـع صنـدوق دولـت ضبـط و اخذ خواهد شـد.
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آگهی مزایده نوبت اول
اجـرای احـکام مدنـی شـعبه اول حقوقـی جوانـرود در نظـر دارد در پرونـده اجرایـی 0000327 بـا توجـه بـه صـدور 
حکـم فـروش یـک دسـتگاه سـاختمان واقـع در جوانـرود جنـب تامیـن اجتماعـی مـا تـرک مرحومـه فریـده صابـری 
بـه درخواسـت محکـوم لـه خانـم فرحنـاز محمـدی فرزند منصور و تقسـیم ثمـن آن بر اسـاس گواهی حصروراثت 
فیمابیـن وراث آن مرحـوم از طریـق مزایـده بفـروش برساند.مشـخصات ملـک بدیـن شـرح مـی باشـد: سـاختمان 
دارای  سـند ثبتـی بـا شـماره پـاک 1923 فرعـی از 119 فرعـی از یـک اصلـی جوانـرود بخـش سـیزده کرمانشـاه 
مـی باشـد. بـر اسـاس اسـتعام گرفتـه شـده از  اداره ثبـت اسـناد و امـاک جوانـرود سـند مذکـور مفقـود و 
درخواسـت المثنی توسـط وراث به آن مرکز تحویل ولی هنوز سـند المثنی صادر نشـده است.ششـدانگ سـند 
یاد شـده بازداشـت می باشـد. مسـاحت سـاختمان 169/40 سـانتی متر مربع می باشـد. دارای پروانه و پایان کار 
سـاختمانی شـهرداری جوانـرود در 4طبقـه و بـا موقعیـت شـمالی مـی باشـد سـه طبقـه آن دارای اعیـان 140 متـر 
مربـع و مسـاحت طبقـه آخـر و راه پلـه آن بـه مسـاحت 92 متـر مربـع مـی باشـد. طبقـه همکـف، اول و سـوم در 
اختیار مستاجر می باشد. طبقه دوم نیز در اختیار آقای منصور محمدی و کامبیز محمدی پدر و برادر محکوم 
له می باشد. طبقات اول و دوم و سوم دارای انشعابات آب، برق و گاز مستقل می باشند. ملک دارای اسکلت 
فلـزی و سـقف آن تیرآهـن مـی باشـد ملـک مزبـور توسـط کارشـناس رسـمی ارزیابـی و نظریـه ارزیـاب بـه طرفیـن 

ابـاغ و مصـون از تعـرض مانـده اسـت. ارزش هـر یـک از طبقـات بدیـن شـرح مـی باشـد: 
الـف: واحـد همکـف بـه مسـاحت حـدود 130 مترمربـع دارای حیـاط بـه صـورت مشـترک یـا طبقـه اول بـه ارزش 16 
میلیـارد ریـال . ب: واحـد طبقـه اول بـه مسـاحت 130 متـر مربـع در صـورت مسـتقل نمـودن بـه ارزش 18 میلیـارد 
ریال . ج: واحد طبقه دوم به مساحت حدود 130 متر مربع به ارزش کلی 19 میلیارد ریال. د: واحد طبقه سوم 
بـه مسـاحت حـدود 92 مترمربـع بـه ارزش کلـی 9 میلیـارد ریـال جمعـاً ارزش کلـی ملـک مبلغ 62 میلیـارد ریال می 
باشـد کـه قیمـت پایـه بـوده و برنـده مزایـده کسـی خواهـد بـود کـه باالتریـن قیمـت را پیشـنهاد نمایـد بدیـن جهـت 
جلسـه مزایـده در مـورخ 1400/10/12 راس سـاعت 10 صبـح در محـل اجـرای احـکام حقوقـی دادگسـتری جوانـرود 
برگزار و تشکیل می گردد. شرکت برای عموم آزاد می باشد. متقاضیان شرکت در مزایده می بایستی ده درصد 
قیمـت پایـه را بـه حسـاب سـپرده دادگسـتری واریـز تـا در مزایـده شـرکت داده شـوند. خریـداران مـی تواننـد جهـت 
بازدیـد از ملـک پنـج روز قبـل از انجـام مزایـده بـا هماهنگـی ایـن اجـرا از ملک بازدید نمایند. برنده مزایده می تواند 
فی المجلس ده درصد قیمت مال را پرداخت و مابقی را ظرف مدت یک ماه واریز نماید در صورت عدم پرداخت 
مابقـی قیمـت مـال در مهلـت مقـرر ده درصـد پرداختـی پـس از کسـر هزینـه هـای مربوطـه بـه نفـع صنـدوق دولـت 

ضبـط و اخـذ خواهـد شـد در ضمـن پـس از فـک رهـن پرونـده در آینـده مـی توانـد درخواسـت انتقال سـند نماید.
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ت اول(آگـــهــــی دعــوت
) نوب

بدینوسـیله به اطاع کلیه اعضاء و سـهامداران شـرکت تعاونی مصرف کارمندان شـهرداری باختران می رسـاند جلسـه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده راس سـاعت 10صبح  روز شـنبه مورخ  
1400/10/18 در محـل تـاالر شـهرداری  واقـع در میـدان غدیـر ، سـاختمان شـهرداری مرکـز  برگـزار مـی گـردد. خواهشـمند اسـت جهـت تصمیـم گیـری در خصـوص دسـتورات جلسـه مشـروحه ذیل راس 

سـاعت و تاریخ مقرر حضور بهم رسـانید. 
ضمنـاً بـه اسـتناد مـاده 19 آئیـن نامـه-  تبصـره 3مـاده 33 قانـون بخـش تعـاون اقتصـاد جمهـوری اسـامی ایـران هـر یـک از اعضـاء شـرکت مـی تواننـد اسـتفاده از حـق خـود را بـرای حضـور و دادن رای در 

مجمـع عمومـی بـه یـک نماینـده تـام االختیارخـود  از میـان اعضـاء و یـا خـارج از اعضـاء واگـذار نماینـد. )حضـور عضـو و نماینـده او توامـاً در مجمع ممنوع اسـت(
همچنیـن اعضـای محتـرم تعاونـی کـه داوطلـب تصـدی سـمت هـای مـورد در خواسـت در دسـتور جلسـه هسـتند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی بـه مـدت حداکثـر یـک هفتـه با مراجعـه به محل 
تعاونی به آدرس: 40متری مطهری – جنب مسـجد هاشـمی – سـاختمان شـماره 2 شـهرداری – تعاونی مصرف درخواسـت خود را در فرم مربوطه تکمیل و به هیات مدیره شـرکت تحویل نمایند .

دستورات جلسه:
1 -  استماع گزارشات هیات مدیره و بازرس تعاونی

2-  طرح و تصویب صورت های مالی و عملکرد تعاونی منتهی به سال 1399
3-  انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان

۴- طرح و تصویب پاداش هیات مدیره
توضیح ) در مجامع عمومی یک مرحله ای ( هر عضو وکالت 3نفر از اعضاء و هر غیر عضو وکالت یک نفر از اعضاء را دارا می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری باختران
شماره ثبت 13۴7 شماره شناسه ملی 10660026807 

مفقودی
بـرگ سـبز و کارت سوخـــت ســـواری ســایــپـــا تیـــپSE  131 مـدل 
1396رنگ سـفید به شـماره موتور M13/5967910 شـماره شاسـی   
NAS 411100 H 3390150 به شماره پاک 832 ل 92 ایران 19 به 

نام سـلمان  خان باغی مفقود و از درجه اعتبار سـاقط می باشـد.

آگهی رأی هیأت قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر آراء صادره هیأت تعیین تکلیف مستقر در ثبت اسناد و اماک شهرستان سنندج تصرفات 
مالکانه بامعارض متقاضیان ذیل تایید گردیده لذا بدین وسیله مشخصات اماک در دو نوبت 
بـه فاصلـه 15 روز جهـت اطـاع عمـوم آگهـی مـی گـردد. در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صدور 
سـند مالکیـت متقاضیـان اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولیـن آگهـی و در 
روسـتاها از تاریـخ الصـاق در محـل تـا مـدت دو مـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم نماینـد و 
پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض دادخواسـت خـود را بـه مرجـع 
قضایـی تقدیـم و گواهـی اخـذ و تحویـل اداره ثبـت نماینـد بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مدت 
مذکـور و عـدم وصـول و گواهـی اخـذ تحویـل اداره ثبـت نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای 
مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت طبـق مقـررات صـادر خواهد شـد صدور سـند 

مالکیـت مراجعـه متضـرر به دادگاه نیسـت صادره سـنندج 
1_ ششـدانگ یـک قطعـه بـاغ بنـام آقـای جلیـل گویلـی فرزنـد محمـد حسـن صـادره سـنندج تحـت 
پـاک 749 فرعـی از 43 اصلـی بخـش 10 بـه مسـاحت 2380 متـر مربـع جـزء نسـق زارعانه شـماره 
22554 مـورخ 53/2/23 بنـام آقـای محـی الدیـن اسـماعیلی بـه آدرس سـنندج روسـتای گیانـه

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/9/9 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/9/24
معاون ثبت اسناد منطقه 2 سنندج_لطف هللا فالحی م/الف:2139

آگهی فقدان سند
چـون آقـای باقـر قبـادی باتوجـه بـه درخواسـت وارده بـه شـماره 6339 مورخـه 1400/9/13 
ثبـت کامیـاران، منضـم بـه بـرگ استشـهادیه شـماره 6353 مورخـه 1400/9/13 کـه بـه 
گواهـی دفترخانـه 90 کامیـاران  رسـیده مالـک مدعـی گردیـده سـند مالکیـت 6 دانگ عرصه 
یـک قطعـه زمیـن مزروعـی تحـت پـاک 743 فرعـی از 14 اصلـی بخـش8 واقـع در قریـه 
حسـین آبـاد بـه شـماره سـریال 929186د 93 بنـام باقـر قبـادی ثبـت و صـادر و تسـلیم 
گردیـده و تـا ایـن تاریـخ سـابقه ای از رهـن و بازداشـت بنظـر نرسـیده کـه بـه علـت اهمـال و 
جابجایـی سـند مالکیـت مذکـور مفقـود گریـده اسـت. عهلـذا باسـتناد مـاده 120 آئیـن نامـه 
اصاحی قانون ثبت بدینوسـیله مراتب در یک نوبت جهت اطاع عموم آگهی میشـود تا 
هرکس مدعی وجود اسناد مالکیت نزد خود و یا نسبت به ملک مرقوم معامله ای انجام 
داده امـا در متـن آگهـی ذکـر نشـده از تاریـخ انتشـار آگهـی ظرف مـدت ده روز اعتراض خود 
را بـه ایـن اداره ارائـه و یـا سـند مالکیـت را بـه ایـن اداره تسـلیم نمایـد در غیراینصـورت پـس 
از سـپری شـدن مـدت قانونـی و عـدم وصـول اعتـراض سـند مالکیـت المثنـی پـاک مذکـور 

بنـام مالـک صـادر خواهـد شـد.
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ممنوعیت هرگونه نقل و 
انتقال زمین در شهرك ها و 

نواحی صنعتی فارس
فــارس  مدیرعامــل شــركت شــهرك های صنعتــی 
تاکید کرد که هرگونه نقل و انتقال زمین در شهرك ها 
و نواحی صنعتی اســتان  ممنوع اســت و انتقال اسناد 
واحد هــای صنعتــی دارای گواهــی پایــان كار بر اســاس 
شــركت  هماهنگــی  بــا  یابــد  قــرارداد  دفترچــه  مفــاد 

شهرك های صنعتی استان ها صورت بگیرد.

یــا  افــراد  برخــی  بــه   بــا هشــدار  فتوحــی  احــد 
بنگاه هــای معامــات امــاك كــه با واســطه گری اقدام 
بــه خریــد و فــروش اراضــی صنعتــی در قالــب وكالت 
و بــدون طــی تشــریفات اداری می كننــد، گفــت: ایــن 
تخلفا همه ســاله و به صورت مكرر به وســیله شركت 
شــهرك های صنعتــی  پیگیــری می شــود و بــر همیــن 
اســاس و بــا توجــه بــه پیگیری هــای صــورت گرفتــه از 
ســوی ســازمان صنایــع كوچك و شــهرك های صنعتی 
ایــران، معــاون محتــرم قضایــی دادســتان كل كشــور 
نیز طی بخشــنامه ای این موضوع را به ســازمان ثبت 
اســناد و اماك كشــور و همچنین اتاق اصناف كشــور 

و استان ها اباغ کرده است.
او بــا تاكیــد بر اینكه هرگونــه خرید و فروش زمین 
در ســطح شــهرک ها و نواحــی صنعتــی فاقــد وجاهــت 
قانونــی از ســرمایه  گذاران، صنعتگــران و تولیدكننــدگان 
مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی خواست صرفاً از 
طریق مجاری رسمی و قانونی اقدام به دریافت خدمات 
مورد نیاز و نقل و انتقال قراردادهای منعقده با شرکت 

شهرک های صنعتی كنند.
مدیرعامل شــركت شــهرك های صنعتــی فارس در 
ادامــه بــا تاکیــد    بــر اینکــه براســاس مفــاد    د   فترچــه حق 
انتفــاع زمین شــهرک های صنعتی، طــرف قرارد   اد    مکلف 
اســت تا یک  ســال واحد    صنعتی خود    را به بهره برد   اری 
برساند    و د   ر غیر این صورت برای جلوگیری از راکد    نگه 
د   اشــتن زمین، فســخ قرارد   اد    د   ر قانون پیش بینی شــد   ه 
است، تصریح کرد   : با همه این مسائل اولویت نخست 
مــا بــرای برخورد    بــا قرارد   اد   های راکــد   ، مصالحه، مذاکره 
و اعطــای مهلــت اســت؛ اما چنانچه مشــخص شــود    که 
هد   ف سرمایه گذار ایجاد    واحد    صنعتی نیست و احتکار 
بــا هماهنگــی و همراهــی دســتگاه های  اســت،  زمیــن 
نظارتی و قضایی بد   ون مماشات مطابق قانون برخورد    و 

قرارد   اد    فسخ می شود   .
فتوحــی بــا تأکیــد    بــر اینکــه تمــام قرارد   اد   هایــی که 
تــا ســال 1397 منجــر بــه ســاخت و بهره بــرد   اری نشــد   ه 
باشــند    و اصطاحاً زمین آن ها د   ســت نخــورد   ه باقیماند   ه 
باشد    لغو شد   ه اند،    تصریح کرد   : آن د   سته از زمین هایی 
کــه از ســال 1397 تا بــه امروز همچنان د   ســت نخورد   ه 
باقــی ماند   ه انــد نیــز د   ر مهلــت قانونــی ساخت وســاز و 
بهره برد   اری قرار د   ارند    و اگر مهلتشــان به پایان برســد    و 
به مرحله ساخت وســاز نرســند   ، قرارد   اد    آن ها نیز لغو و 

مشمول فسخ خواهد    شد   .

خبـــــــــــــــــر کارخانه دوده فام دزفول 
صادرکننده نمونه ملی شد

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول از انتخاب 
شرکت صنعتی دوده فام صدف )کربن بلک دزفول( به 
عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال ۱۴۰۰ خبر داد.

محمــد غامــی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا افزود: 
شــرکت صنعتــی دوده فــام صــدف در آییــن بیســت و 
پنجمین سالروز ملی صادرات که در سالن همایش های 
خلیج فارس نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شــد به 
عنــوان صادرکننــده نمونــه ملــی انتخــاب شــد. علیرضــا 
فروغــی راد مدیرعامل شــرکت صنعتــی دوده فام دزفول 
نیز در این باره به ایرنا گفت: این واحد صنعتی با توجه 
به حجم صادرات 2۵ هزار تن دوده به 14 کشور جهان 
به عنوان صادرکننده نمونه ملی در سال جاری انتخاب 
شده است. سیدرضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن 
و تجــارت، نیــز بــا تبریــک انتخاب این شــرکت به عنوان 
صادرکننده نمونه ملی سال 1400 اظهار امیدواری کرده 
اســت کــه بــا بهره گیــری از کلیــه ظرفیت هــای موجــود، 
گام های اســتوارتری به منظور توسعه صادرات غیرنفتی 

و توسعه همه جانبه میهن برداشته شود.
بنیــاد  رئیــس  فتــاح،  ســیدپرویز  گفتــه  بــه  بنــا 
تولیــد شــرکت  خــط  افتتــاح ســومین  بــا  مســتضعفان، 
صنعتــی دوده فــام دزفــول، ایــن شــرکت بــه بزرگتریــن 
تولیدکننــده دوده صنعتــی کشــور تبدیــل شــد. کارخانــه 
صنعتــی دوده فــام دزفــول زیــر نظــر بنیــاد مســتضعفان 
عنــوان چهارمیــن کارخانــه  بــه   91 کــه در ســال  اســت 
تولیدکننده دوده صنعتی ایران در زمینی به مساحت 11 
هکتار در شهرک صنعتی شماره 2 دزفول به بهره برداری 
رســید. بزرگتریــن کارخانــه تولیدکننــده دوده کشــور بــا 
دانش کاما بومی توانســته است، عاوه بر اشتغال زایی 
بــرای 4۶۵ نفــر، ظرفیــت تولیــد کشــور را 20 هــزار تن و 
میزان صادرات این محصول را 40 درصد افزایش دهد.

شهردار کاشان: بدون شهر 
سالم نمی توان به توسعه 

پایدار دست یافت
شــهردار کاشــان در پنجمیــن همایــش بین المللی 
و بیســت و چهارمیــن کنفرانس ملی بهداشــت محیط، 
عرصه بهداشت را زیربنای توسعه و دارای اثر مستقیم 
بــر عملکــرد مدیریــت شــهری دانســت و تاکیــد کرد که 
شــهری ســالم نمی توانــد بســتری هماننــد دیپلماســی 
شــهری را مهیا کند و در نهایت به اهدافی نظیر شــهر 

هوشمند دست یابد.
حســن بخشــنده امنیه رشــد صنایــع را دربردانــده 
تبعات زیادی برای محیط زیست و به تبع آن بهداشت 
و  شهرنشــینی  توســعه  کــرد:  بیــان  و  قلمــداد  محیــط 
صدمــات  آمــدن  وارد  موجــب  کارخانه هــا  گســترش 
مختلفــی بــه آب، خــاک و هــوا و بــه صــورت کلی محیط 
اطــراف زندگــی ما شــده کــه این اوضــاع نیازمنــد کنترل 
و مدیریــت جــدی اســت. او دربــاره بحران هــای مختلــف 
طبیعــی منطقــه نظیر فرونشســت زمین، کمبود شــدید 
منابــع آبــی و...گفــت: وضــع موجــود حاصــل مدیریــت 
نادرســت و فقــدان عــزم جدی بــرای مراقبــت از منابع و 
محیط زیست است.  شهردار کاشان با اذعان به اینکه 
شهری که از مولفه های بهداشتی تهی باشد، نمی تواند 
رفــاه و آرامــش را بــرای شــهروندانش بــه ارمغــان آورد، 
گفــت: بــرای جلوگیــری از بــروز ایــن وضع بایــد عاوه بر 
مدیریــت کارآمــد و صحیــح، از شــهروندان بــرای ارتقــای 
شاخص ها کمک بگیریم و نوعی ایفای نقش را در اداره 

جامعه برای آنان قائل باشیم.
بخشــنده امنیه توســعه پایــدار شــهری را بــدون رعایــت 
استانداردهای زیست محیطی غیرممکن دانست و تأکید 
کرد: اصوال آنچه که امروز در قالب چالش ها و معضات 
شهری با آن مواجه هستیم نتیجه برهم برخوردن توازن 
انســان و محیــط زیســت اســت؛ موضوعی کــه در صورت 
مدیریــت نادرســت می توانــد بــه آیندگان نیز تســری پیدا 
کنــد چنانکــه در مــورد مســاله آب شــاهد چنیــن اتفاقــی 
هســتیم. او مدیریت صحیح جمع آوری و دفع پســماندها 
)مراحل بازیافت، دفع بهداشتی و زباله سوزی(، توسعه و 
حفاظت از فضای سبز و اراضی کشاورزی داخل محدوده 
شــهری، وضع و نظارت بر حســن اجرای دســتورالعمل و 
ضوابط ساختمان سازی و معماری شهری، مدیریت وضع 
حیوانات ولگرد، استفاده از پساب ها برای آبیاری فضای 
ســبز )به منظــور مدیریــت منابــع آبــی(، گســترش فرآیند 
بازیافــت و تقویــت فرهنــگ تفکیک از مبــدا، بهبود وضع 
ترافیکــی و بررســی راهکارهــای عملیاتــی کاهش آلودگی 
هــوا را از جملــه مــواردی برشــمرد کــه مدیریت شــهری با 
یاری سایر مجموعه ها و ارگان ها می تواند با نقش آفرینی 

سازنده به ارتقای بهداشت محیط کمک کند.

نماینــده ورامیــن، پیشــوا و قرچــک در 
مجلس شورای اسالمی اعالم کرد که انتقال 
دشــت  بــه  آب  مکعــب  متــر  میلیــون   ۲۸۳
ورامیــن در گرو تکمیــل فاز دوم طرح انتقال 

پساب تصفیه شده جنوب تهران است.
حســین نوش آبــادی دیــروز در گفت وگو 
با ایرنا افزود: منطقه ورامین با برخورداری از 

هشتاد هزار هکتار اراضی قابل کشت، قطب 
کشــاورزی استان تهران محسوب می شود که 
بــه دلیــل کمبــود منابــع آب ســطحی از محــل 
ســد ماملــو و لتیــان و کاهــش میــزان نزوالت 
جــوی ســبب شــده تــا بخــش زیــادی از ایــن 

اراضی بدون کشت باقی بماند.
او افــزود: کاهــش ورودی آب بــه دشــت 

ورامیــن ســبب شــده تــا میــزان اســتحصال آب 
گذشــته  ســال های  طــی  زیرزمینــی  منابــع  از 
افزایــش یابــد که این امر به بروز پدیده مخرب 
فرونشست در دشت منجر شده، پدیده ای که 
سبب ایجاد شکاف های عمیق در منطقه شده 
و بسیاری از زیرساخت ها را از بین برده است.
نماینــده ورامیــن بــا بیــان اینکــه حق آبــه 

دشــت ورامیــن از محــل احــداث ســدماملو به 
درســتی اختصاص پیدا نکرده اســت، تصریح 
کــرد: ســد ماملــو با هــدف تأمین آب شــرب و 
کشــاورزی دشــت ورامین و پاکدشــت احداث 
شد؛ ولی امروز تنها 1۵ درصد این آب به سه 
شهرستان ورامین، پیشوا و قرچک اختصاص 
یافتــه کــه بــرای جبران آن قرار شــد تا پســاب 

تصفیه شده جنوب تهران جایگزین شود.
نوش آبــادی گفــت: به منظــور جایگزینی 
آب ســد ماملو با پســاب تصفیه شــده جنوب 
تهــران، عملیات اجرایی فــاز دوم طرح انتقال 
پســاب تصفیه شــده بهمن سال 92 آغاز شد 
تــا بــا تکمیل آن، بخش مهمی از نیازهای آبی 
کشــاورزان تأمیــن شــود کــه تاکنــون این مهم 
به دالیل مختلف به سرانجام نرسیده است.

پســاب  انتقــال  طــرح  کــرد:  اظهــار  او 
و  ورامیــن  بــه  تهــران  جنــوب  شــده  تصفیــه 
پیشــوا و قرچــک، بــه طــول 3۶ کیلومتــر و بــا 
اســتفاده از لوله هایی به قطر 3 متر و جنس 
پلــی اتیلــن دو جــداره در حال اجراســت که با 
تکمیل آن ساالنه 283 میلیون متر مکعب از 
پســاب های تصفیه شــده به اراضی کشاورزی 

منتقل می شود.
جلســه  برگــزاری  دربــاره  نوش آبــادی 
مشترک استاندار تهران با فرمانداران ورامین، 
پیشــوا و پاکدشــت، مدیــران آب و فاضــاب، 
جهاد کشــاورزی و نیز راه و شهرســازی گفت: 
اهتمــام اســتاندار تهــران در تکمیل این پروژه 
و دســتور بــرای تســریع بخشــیدن بــه تکمیــل 
ایــن پروژه با هماهنگی دســتگاه های مختلف 
امید را برای نهایی شــدن این طرح مهم زنده 

کرده است.

ذوب آهــن اصفهــان در زمینــه فــوالد با 
رویکرد مشارکت با همسایگان و صادرات در 

منطقه آزاد سرمایه گذاری می کند.
و  چابهــار  آزاد  منطقــه  راســتا  ایــن  در   
تفاهم نامــه ای  اصفهــان  آهــن  ذوب  شــرکت 
بــرای ســرمایه گذاری در زمینــه فوالد بــا رویکرد 
مشارکت با همسایگان و صادرات امضا کردند.
ایــن تفاهم نامــه  بیــن عبدالرحیم کردی، 

منصــور  و  چابهــار  آزاد  منطقــه  مدیرعامــل 
یــزدی زاده، مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان، 
منعقــد شــد کــه طــی آن فراهــم شــدن زمینه 
آهــن اصفهــان در ســه  ســرمایه گذاری ذوب 

بخش مورد تاکید قرار گرفته است.
بــر اســاس ایــن تفاهم نامــه هــر یــک از 
تولیــد  واحــد  از  اعــم  فــوالد  زنجیــره  خطــوط 
کنســانتره، گندله ســازی، نــورد و … در پیکــره 

هفتــم و هشــتم منطقــه آزاد چابهــار ایجــاد 
خواهــد شــد. همچنیــن بررســی توســعه بندر 
تخصصــی فــوالد و مــواد معدنــی در منطقــه 

مورد توافق طرفین قرار گرفت .
مجموعــه  احــداث  اســت،  ذکــر  شــایان 
اقتصــاد  بــا  کار  بــرای  متناســب  صنعتــی 
و  پاکســتان  همچــون  همســایه  کشــورهای 
عمــان بــه صــورت مشــترک مــورد توافــق قــرار 

گرفته است.
منطقه آزاد چابهار یکی از مناطق مهم و 
پایتخت دریایی کشــور است که  قطب جدید 
صنایــع  می شــود.  محســوب  فــوالد  صنعــت 
بزرگ همچون فوالد و پتروشــیمی بر اســاس 
مزیت هــای ایــن منطقــه می تواننــد در چابهار 
در راســتای توســعه فعالیت هــای تولیــدی بــا 

رویکرد صادرات فعالیت کنند.

معــاون امــور معــادن و صنایــع معدنــی 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال 
و بختیــاری اعــالم کرد که در ۹ ماهه امســال 
۴۵ میلیــارد ریــال حقــوق دولتــی از معــادن 
اســتان وصول شــده که در مقایســه با ســال 
گذشــته از ۳۳ درصــد رشــد برخــوردار شــده 

است.
گفت وگــو  در  دیــروز  قاســمی  مهــرداد 
بــا ایرنــا افــزود: در مجموع ســال گذشــته 30 
میلیــارد ریــال حقوق دولتی از معادن اســتان 
وصول شــد این در حالی اســت که پیش بینی 
می شــود تــا پایــان ســال جــاری بهــره مالکانــه 
معــادن اســتان به 70 میلیارد ریال برســد که 

رشد بیش از 100 درصدی را نشان می دهد.
 ۵ حــدود  اســتخراج  از  همچنیــن  او 
میلیــون تن مواد معدنی از معادن اســتان در 
9 ماهــه امســال خبــر داد و گفــت: این میزان 
استخراج مواد معدنی نیز در مقایسه با مدت 
مشابه بیش از 30 درصد رشد داشته است.

امــور معــادن و صنایــع معدنــی  معــاون 
ســازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و 

بختیاری در ادامه از اکتشاف 2 پهنه معدنی در 
اســتان خبر داد و گفت: یک پهنه که مشــترک 
با استان اصفهان است و مناطقی از بروجن تا 
گردنه رخ، شــمال شــهرکرد و تا سامان کشیده 
می شــود که خروجی مطالعات اکتشــاف اولیه 
حاکی از آن است که این پهنه دارای پتانسیل 

سنگ آهک و سنگ تزیینی است.
قاســمی ادامــه داد: پهنــه دیگــر شــامل 
کل ســطح اســتان که در مرحله پتانسیل یابی 
اســت و 2 محــدوده معدنــی بــرای آن تعریف 
شــده اســت که یک محدوده شــامل پلی متان 
سبزکوه در شهرستان کیار است و با مشکات 
زیســت محیطی روبه رو است و محدوده دیگر 
پتانســیل فلــزی شهرســتان های بن و ســامان 
اســت کــه تاکنــون برای آن 4 پروانه اکتشــاف 
صادر شده و شامل فلزات مس و روی همراه 

با کبالت و خاک نسوز است.
را  اســتان  فعــال  معــادن  تعــداد  او 
معــادن  از  گفــت:  و  کــرد  اعــام  معــدن   121
چهارمحــال و بختیــاری 8 نــوع مــاده معدنــی 
شــامل ســنگ تزئینــی ســاختمان، مــواد اولیه 

ســیمان، گچ و شــن و ماسه و سیلیس، خاک 
نسوز و دولومیت استخراج می شود.

در  ســرمایه گذاری  ریــال  میلیــارد   800

بخــش معــدن چهارمحــال و بختیــاری انجــام 
گرفتــه و بــرای بیــش از 100 نفر اشــتغال زایی 

شده است.

وصول ۴۵ میلیارد ریال حقوق دولتی از معادن چهارمحال و بختیاری 

 تفاهم نامه  منطقه آزاد چابهار و ذوب آهن اصفهان

برای سرمایه گذاری در صنعت فوالد

انتقال ۲۸۳ میلیون متر مکعب آب به ورامین 
با تکمیل طرح انتقال پساب تهران
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االغ مراکشی و معیشت مردم
راضیه حسینی

آقای نماینده مجلس اظهارات شــان را درباره آالت 
موســیقی تصحیــح کردنــد و گفتنــد موضــوع کالً چیــز 
دیگری بوده. ایشان گفتند: »در مصاحبه ای که اخیراً از 
بنده پخش شده از من مصراً سؤال شده بود که آیا این 
ارز 4200 تومانــی بــرای 
آالت  و  اقــالم  واردات 
موسیقی چطوریه؟ من 
گفتــم کــه آیا نون شــب 
و آیــا معیشــت مــردم و 
تأمین کاالهای اساســی 
این جــور  یــا  مهمــه 
مســائلی که شما از من 
ســؤال می کنید؟... بین 
تأمیــن نــان شــب و واردات آالت موســیقی حتی از خود 
هنرمندان هم سؤال کنند حتماً در این زمینه حق رو به 

بنده خواهند داد.«
نه تنهــا هنرمنــدان، بلکــه مــا آدم معمولی هــا هــم 
حق را به شــما می دهیم. البته می خواســتیم بدهیم که 
یک هــو لیســتی از عجیب تریــن کاالهــای وارداتــی بــا ارز 
4200 تومانی به چشم مان خورد و کالً پشیمان شدیم. 
توجــه شــما را بــه مــواردی از نــان شــب و کاالهــای 

مربوط به معیشت مردم جلب می کنیم:
»االغ مراکشی- شاخ- استخوان- صدف- کاله گیس 
و ســبیل- ســنجاق قفلــی- چــوب اســکی- گل و میــوه 
مصنوعی- کیســه ادرار- ســیفون توالت- ســنگ پا- غذای 

سگ- چکش- آدامس- پیچ گوشتی«
هرچــه فکــر کردیــم نتوانســتیم ربطــی بیــن االغ 
مراکشی، شاخ و استخوان با معیشت و نان شب مردم 
پیــدا کنیــم. البتــه شــاید در وضعــی که مردم گوشــت و 
مــرغ نمی تواننــد تهیــه کننــد اســتخوان جــزو کاالهــای 

اساسی قرار گیرد و برود توی سفره ملت.
 اصالً این ها به درک. چوب اسکی؟ ما کل تفریحات 
و  تماشــای ســرخوردن  در  برفی مــان خالصــه می شــود 
افتــادن ملت توی کوچــه و خیابان و غش غش خندیدن 
به آنها. تا حاال چوب اســکی از نزدیک ندیده ایم، چطور 

از نان شب مان واجب تر شده؟ 
تنهــا مــورد قابــل خــوردن و آشــنا بــرای مــا در ایــن 
لیســت، آدامــس اســت کــه می گوینــد بــرای هضــم غذا 
خیلی خوب است. منتها به درد شکم خالی نمی خورد.

راســتش را بخواهیــد مــا خیلــی تــالش کردیم حق 
را بــه شــما بدهیــم، ولــی خود حــق با دیدن این لیســت 
گفت:»خــدا شــاهده منو بدید بهــش خودمو تیکه تیکه 

می کنم.«
البتــه بیــن همه این مــوارد یکی بــه نظرمان خیلی 
بــه درد بخــور اســت و تــا می توانید بــا ارز 4200 تومانی 
وارد کنید که کمبودش توی کشــور به شــدت احســاس 

می شود و آن مورد چیزی نیست جز سنگ پا. 
ســنگ پــای قزویــن مدت هاســت اســتعفا داده و 
جلوی روی بعضی از مســئوالن گرامی کم آورده. شــاید 
ســنگ پاهــای خارجــی بتواننــد تازه نفــس وارد میــدان 

مبارزه شوند و تا مدتی کم نیاورند.
آقای نماینده، گاهی هم زدن، اوضاع را خراب تر از 
آن چیزی که هست می کند، کاش از کنار این حرف هم 
مثــل حرف هــای دیگر همکاران تان می گذشــتید و دنبال 

توجیه نبودید. 
حــاال چطــور می خواهیــد ایــن یکــی را جمــع کنیــد 
و آالت  نــان شــب  از  بگوییــد ســیفون دست شــویی  و 

موسیقی واجب تر بوده؟

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

پژوهش هــای  مرکــز  کارشــناس  گفتــه  بــه 
مجلــس، بــه نظــر می رســد هدف گذاری ســاخت 
ســاالنه یــک میلیــون مســکن، دقیــق نباشــد و 
حداکثر ســالی ۵۰۰ هزار واحد مســکونی کمبود 

وجود داشته باشد.
محمدرضا عبدلی در گفت وگو با مهر درباره 
قانــون جهــش تولید مســکن و طــرح نهضت ملی 
مســکن گفــت: قانــون جهــش تولیــد مســکن در 
زمــان بررســی در مجلــس، ابتــدا بــه عنــوان طرح 
جهش تولید و تأمین مسکن مطرح شد اما کلمه 
تأمین مسکن از آن حذف و به طرح جهش تولید 

مسکن تبدیل شد.
پژوهش هــای  مرکــز  مســکن  کارشــناس 
مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: در دوره های 
زمانــی بررســی طــرح جهــش تولیــد مســکن در 
مجلس، بخش هایی از این طرح که در خصوص 
اخــذ برخــی مالیات هــا، ســاماندهی بــازار اجاره و 
تولیــد برای اجاره داری مســکن بود از طرح حذف 
شد و صرفاً تولید مسکن مورد توجه قرار گرفت.
عبدلی اظهار کرد: طرح نهضت ملی مســکن 
ماننــد مســکن مهــر یــا طــرح ملــی مســکن دارای 
ایرادات اساسی است که یکی از مهمترین ایرادات 
طرح هــای حمایتــی، نبــود برنامه هــای حمایتــی بــا 
اهمیــت از متقاضیــان فاقــد مســکن اســت. ایــن 
کشــورهای  از  بســیاری  در  کــه  اســت  حالــی  در 
دنیــا ســهمیه های ویــژه ای در بخــش مســکن برای 

دهک های مختلف در نظر گرفته می شود.
کارشــناس مســکن یــادآور شــد: حمایت هــا 
در کشــور ما برای خانه دار شــدن مردم به برخی 
حمایت هــای کــم اهمیــت از جملــه تخفیــف در 
نظــام  پروانــه، برخــی مجوزهــای  هزینــه صــدور 
مهندسی یا هزینه های مالیاتی محدود می شود.

وی یکــی دیگــر از ایرادات طرح های حمایتی 
مســکن را ضعــف در مکان یابــی عنــوان و اظهــار 

کــرد: در حــال حاضــر کــه ثبت نــام نهضــت ملــی 
مســکن در جریان اســت در تعدادی از استان ها، 
اراضــی اختصــاص یافتــه بــه طــرح در شــهرهای 
جدیدی تعیین شــده که در دو دهه گذشــته هم 

به آنها از سوی مردم توجهی نشده بود.

برخی شهرهای جدید ۲۰ سال 
است که هزار نفر جمعیت هم 

نداشته اند
کارشــناس مســکن ادامه داد: ۵ شهر جدید 
در کشــور داریم که جمعیت پذیری زیر هزار نفر 
طــی 20 ســال دارنــد اما مجــدداً در طــرح نهضت 
را در همیــن شــهرهای  پروژه هــا  ملــی مســکن، 
جدید تعریف کرده اند. مثالً شهر جدید علوی در 
اســتان هرمزگان، شــهرهای جدید شیرین شهر و 
رامین در اســتان خوزســتان و رامشــار در اســتان 
جدیــدی  شــهرهای  از  بلوچســتان  و  سیســتان 
هســتند کــه با اســتقبال مواجــه نشــده اند. البته 
وضع ســایر شــهرهای جدید هم بهتر از شهرهای 

مذکور نیست.
عبدلی گفت: تنها چند شهر جدید پیرامون 
تهــران کــه بــا اســتقبال نســبتاً مناســبی از ســوی 
شــهروندان مواجهنــد، از وضــع جمعیتــی نســبتاً 
خوبــی برخوردارنــد امــا در ســایر شــهرهای جدید 
حتی تا یک ســوم واحدهای مســکونی موجود نیز 

سکنه ندارند.
وی علــت خالــی بــودن واحدهــای مســکونی 
شــهرهای جدیــد را ناشــی از نبــود تقاضــا و نــه 

تمایالت سفته بازانه عنوان کرد.

تأسیس صندوق ملی مسکن 
کار خوبی بود ولی بعید است 

اعتبارات آن تأمین شود

عبدلی گفت: طرح جهش تولید مســکن در 
هنگام بررســی در مجلس، برخی تغییرات خوب 
هم داشــت از جمله اینکه تأســیس شورای عالی 
مســکن و صنــدوق ملــی مســکن در ایــن قانــون 
پیش بینی شــده اســت. با این حــال تأمین منابع 
صنــدوق ملــی مســکن در هالــه ای از ابهــام قــرار 
دارد. بــه عنــوان مثــال بخــش عمــده ای از ردیــف 
بودجه هــای اعتبــاری در نظــر گرفتــه شــده بــرای 
صندوق هــای مشــابه در قوانیــن بودجــه ســنواتی 
تخصیــص داده نمی شــود. صنــدوق ملی مســکن 
هم احتماالً از جمله این صندوق ها خواهد بود.

وی تصریــح کــرد: یکــی از منابــع مالــی در 
نظر گرفته شــده برای تأمین اعتبار صندوق ملی 
مســکن، درآمدهای مالیاتی بخش مسکن است. 
امــا این پایه هــای مالیاتی سال هاســت که درباره 
آنهــا صحبــت می شــود امــا زمینــه قانونــی بــرای 

اجرایی شدنشان وجود ندارد.

نباید با وجود کمبود آب، اطراف 
کالنشهرها مسکن بسازیم

وی ایرادات دیگر طرح نهضت ملی مســکن 
را عدم توجه به آمایش ســرزمینی عنوان و بیان 
کــرد: نــگاه عمــده نهضــت ملــی مســکن توجه به 
تأمیــن مســکن در حاشــیه کالنشــهرها اســت که 
نوعــی تمرکزگرایــی در ایــن طرح برشــمرده شــده 
و ممکــن اســت در ســال های آینــده بــه افزایــش 

مهاجرت به حاشیه کالنشهرها منجر شود.
به گفته کارشــناس اقتصاد مسکن به دلیل 
توجــه نکــردن به مســائل معیشــتی در طرح های 
واحدهــای  مالــکان  از  برخــی  حمایتــی،  مســکن 
مســکن مهــر یــا طرح هــای مشــابه آن بــه دلیــل 
ناتوانی در بازپرداخت اقساط مربوطه، به فروش 
قولنامه ای واحدهای خود به دلیل قانونی نبودن 
خریــد و فــروش آنهــا اقدام کرده انــد که البته در 

ســال های اخیر، فروش عرصه واحدهای مســکن 
مهر قانونی شد و امکان انتقال سند وجود دارد.
عبدلــی بــا اشــاره بــه بحــران کمبــود آب در 
کشــور گفــت: برخــی طرح هــای حمایتــی مســکن 
بــه  اخیــر  ســال های  در  مهــر  مســکن  ماننــد 
تمرکزگرایی در حاشــیه کالنشــهرها منجر شده و 

سختی دسترسی به آب را تشدید کرده است.

برنامه ساخت ساالنه یک 
میلیون مسکن اشتباه است

وی هدف گذاری ساخت ساالنه یک میلیون 
مســکن را خالی از توجیه دانســت و خاطرنشــان 
کرد: در برخی ســال ها که صنعت ســاخت و ساز 
در اوج رونق بود به ســاخت ۹00 هزار واحد هم 
دســت یافتیم. بر اســاس طرح جامع مسکن هم 
در حــال حاضــر بــه کمتــر از ۸00 هــزار واحــد در 
ســال نیازمندیــم. بنابرایــن بــه نظــر می رســد در 
ســال های اخیــر بــرای ایجــاد تعــادل در عرضــه و 
تقاضــای مســکن حداکثر ســالی ۵00 هــزار واحد 

نیاز داریم.

دولت در سال های پُردرآمدی 
هم نتوانست ۲۰۰ هزار بسازد 
چه رسد به دوره جنگ اقتصادی

کارشــناس مســکن ادامــه داد: در زمانی که 
دولــت تمام امکانات خود را برای تکمیل مســکن 
حمایتــی بســیج کــرد کمتــر از 200 هــزار واحــد 
توانســت بســازد حــال کــه در دوره کمبود شــدید 
منابــع مالی هســتیم بعید اســت دولــت بتواند تا 

این تعداد واحد بسازد.
عبدلــی دربــاره ورود شــرکت های خارجی به 
ســاخت واحدهــای مســکونی گفــت: در دوره ای 
کــه بســیاری از فعــاالن بخــش مســکن اشــتغال 

خــود را از دســت داده انــد نیــازی بــه اســتفاده از 
شــرکت های خارجــی نیســت؛ ورود شــرکت های 
خارجــی نــه تنهــا بــه انتقــال تکنولوژی هــای نوین 
صنعــت ســاخت کمــک نمی کننــد بلکــه در برخی 
زمینه ها کیفیت پایین تری نســبت به ســازندگان 
داخلــی و هزینه هــای بیشــتری نســبت به آنها به 

کشور تحمیل خواهند کرد.
ســاخت  ظرفیــت  گرفتــن  بــاال  دســت  وی 
مســکن را در برخــی ســال های اخیــر باعث ایجاد 
کمبود شــدید مصالح ساختمانی دانست و ادامه 
داد: در طــرح نهضــت ملی مســکن بــرای رفع این 
مشــکل، شیوه های نامناسبی از جمله اختصاص 
ســهمیه های مصالــح ســاختمانی در نظــر گرفتــه 
شــده اســت کــه تجربــه ثابــت کــرده تــا زمانی که 
تأمیــن  امــکان  پوشــش ریســک تضمیــن نشــود 

مصالح وجود خواهد داشت.

سالی ۸ هزار هکتار زمین نیاز 
داریم اما یک میلیون هکتار 
زمین به شهرها افزوده شد

کارشــناس مرکــز پژوهش هــای مجلــس در 
خصــوص الحــاق برخــی اراضی حاشــیه شــهرها و 
همچنیــن منابــع طبیعــی به نهضت ملی مســکن 
گفــت: متأســفانه بخــش زیــادی از اراضــی درون 
شــهری بالاســتفاده رهــا شــده انــد یــا در تصــرف 
برخی نهادها قرار گرفته اند. به جای آنکه اراضی 
درون شــهری را بــه این طــرح اختصاص دهیم به 
الحــاق اراضــی خارج از شــهر به محدوده شــهرها 
ســاالنه  برآوردهــا،  اســاس  بــر  آورده ایــم؛  روی 
۸ هــزار هکتــار اراضــی حاشــیه شــهرها بایــد بــه 
محــدوده شــهر الحــاق شــود. اما در طــرح نهضت 
ملی مســکن شــنیده شــده تا یک میلیــون هکتار 

قرار است به محدوده شهرها اضافه شود.

مدیــرکل دارو و مواد تحت کنترل ســازمان 
غــذا و دارو نســبت بــه افزایــش کمبودها در پی 
تخصیــص نیافتــن ســهمیه ارز دارو در نیمه دوم 

امسال هشدار داد.
حیــدر محمــدی، مدیــرکل دارو و مواد تحت 
کنتــرل ســازمان غــذا و دارو در ارتبــاط بــا اینکــه 
هنوز سهمیه ارزی شش ماه دوم سال برای دارو 
تخصیــص داده نشــده اســت بــه ایلنــا گفــت: در 
شــش ماه اول به ما ارز ترجیحی کمی اختصاص 
داده شده است. در واقع یک و نیم میلیارد دالر 
ارز ترجیحی به ما داده شد و سپس ۵00 میلیون 
دالر دیگــر نیــز اختصاص دادند که در مجموع دو 
میلیارد دالر ارز ترجیحی بود. در صورتی که نیاز 
ما حداقل سه میلیارد در سال است. ارز دارو در 
شــش ماه دوم در قانون بودجه عنوان شــده بود 
کــه نیمایــی می شــود، امــا هنوز  به مــا اختصاص 

داده نشده است.
او در ادامه گفت: طبق آنچه از سوی ریاست 
جمهوری عنوان شده است به نظر می رسد دوباره 
حــدود ۶00 تــا ۷00 میلیــون دالر ارز ترجیحــی قرار 

است مساعدت کنند و اختصاص یابد.
محمــدی در پاســخ بــه ایــن ســوال کــه بایــد 
چــه میزان برای شــش ماهــه دوم اختصاص یابد 
تــا بــا مشــکل مواجه نشــوید؟ گفت: مــا گفته ایم 
حداقــل بایــد یــک و نیــم میلیــارد اختصــاص یابد 
وگرنه باید بخشــی از ارز اختصاص یافته واردات 
دارو را نیمایی کنیم، در غیر این صورت کمبودها 
زیاد می شــود. پارســال هم به همین صورت شد. 
در حــال حاضــر کمبودهــای مــا در حــدود 40 قلم 
اســت. بهمن و اســفند ســال گذشته کمبودها به 

220 قلم رسیده بود.
او افزود: ارز به محض اینکه اختصاص نیابد، 
کمبودها باال می رود. اگر ارز اختصاص نیابد، باید 
قیمــت دارو آزاد و ارز نیمایــی شــود و یــا اینکــه ارز 
دولتــی بــرای دارو اختصاص یابد و دارو وارد شــود. 

تامیــن دارو بــا تامیــن ارز ارتبــاط مســتقیم دارد. 
هرکــدام از ایــن دو حالــت اتفــاق نیافتــد، ارز دچار 
کمبود می شود و تا تامین ارز انجام نشود، کمبود 
دارو هــم افزایــش پیــدا می کنــد و از 220 قلــم هم 
می تواند بیشتر شود و به ۵00 قلم دارو نیز برسد. 
بستگی دارد چه میزان ذخایر دارویی داشته باشیم 
کــه ذخایــر دارویی ما متاســفانه زیاد نیســت و زیر 

یک ماه است.
محمــدی در ارتبــاط بــا حــذف ارز ترجیحــی 

بــر  آن  تاثیــر  و   ۱40۱ ســال  بودجــه  الیحــه  در 
واردات مــواد اولیــه و اقــالم دارویــی گفــت: اگــر 
مابه التفــاوت آن را بــه بیمه هــا بدهنــد و بیمه هــا 
پوشــش بدهنــد کــه بــه مردم فشــار وارد نشــود، 
اتفاقی رخ نمی دهد. در بودجه گفته شده است 
مابه التفــاوت بایــد به بیمه ها پرداخت شــود. اگر 
خدایی نکرده این اتفاق رخ ندهد، مشــکل ایجاد 

می شود و تبعات اجتماعی دارد.
وی در ارتبــاط بــا تخلــف برخــی شــرکت های 

داروســازی داخلــی در اســتفاده از ارز ترجیحــی 
وارداتــی  تجهیــزات  و  دارو  حــوزه  در  گفــت: 
قیمت گــذاری می کنیــم، امــا دربــاره مــواد اولیــه 
داروهــا اینگونــه نیســت و شــرکت هایی کــه مواد 
اولیــه داروهــا را دریافــت می کننــد، ارز می گیرند 
امــا قیمت گــذاری نمی شــوند. وقتــی شــرکتی ارز 
دولتــی می گیــرد بایــد براســاس آن قیمت گــذاری 
شــود و بــه قیمــت یــک پنجــم دارو را عرضه کند. 
وقتــی ایــن قیمت گــذاری صــورت نمی گیــرد یعنی 

»ارز دولتی بگیر و با قیمت آزاد بفروش« و این 
ایــن یکــی از مســائلی بود که از آن سوءاســتفاده 

شد، اما مقدارش باال نیست.
از  برخــی  گالیــه  بــه  واکنــش  در  محمــدی 
بیمــاران پیونــد کلیــه در ارتبــاط بــا کمبــود داروی 
»پروگراف« گفت: داروی پروگراف وارد می شــود 
و بــه وفــور نیــز تولیــد داخــل دارد، امــا برخــی از 
را  داخــل  تولیــد  داروی  نمی خواهنــد  بیمــاران 

استفاده کنند.

بــه گفتــه عضو هیات مدیره بانک مســکن، 
هزینه دریافت تســهیالت مســکن از محل اوراق 
گواهــی حــق تقــدم تســهیالت ۵۰ درصد کاهش 

یافت.
بــه گــزارش بانــک مســکن، محمــد حســن 
علمــداری، عضــو هیــات مدیــره بانــک مســکن بــا 
اعــالم ایــن خبــر گفــت: بــه منظــور افزایــش رفاه 
حــال مشــتریان و متقاضیــان دریافت تســهیالت 
اوراق گواهــی حــق تقــدم، در  از محــل  مســکن 
آســتانه هشتاد و ســومین سالگرد تاسیس بانک 
مســکن، متقاضیــان دریافــت تســهیالت از محــل 

اوراق، بــرای دریافــت ایــن تســهیالت می تواننــد 
تنهــا بــرای دریافت ۵0 درصد از میزان تســهیالت 
و  کننــد  اوراق  خریــداری  بــه  اقــدام  درخواســتی 
۵0 درصــد تســهیالت دیگــر بــدون خریــد اوراق و 
از محــل منابــع تســهیالت بدون ســپرده به آن ها 

پرداخت می شود.
وی ادامــه داد: در واقــع متقاضیــان دریافت 
تســهیالت 400 میلیــون تومانی از محل اوراق در 
شــهر تهــران کــه پیــش از این بــرای دریافــت این 
تســهیالت بایــد ۸00 فقــره اوراق خریــداری و بــه 
بانــک ارائــه می کردنــد هــم اکنون تنها بــا خرید و 

ارائــه 400 فقــره اوراق می تواننــد تســهیالت 400 
میلیون تومانی را دریافت کنند.

علمداری خاطرنشان کرد: این امتیاز درنظر 
گرفتــه شــده برای متقاضیان تســهیالت مســکن، 
شــامل تســهیالت جعالــه مســکن نیــز می شــود. 
تســهیالت جعاله مســکن هــم اکنون در سراســر 
کشــور ۸0 میلیــون تومــان اســت. متقاضیــان تــا 
پیش از این برای دریافت این تسهیالت باید ۱۶0 
فقــره اوراق خریــداری می کردند اما هم اکنون با 
خریــد و ارائــه ۵0 درصــد از ایــن تعــداد یعنی ۸0 
فقره اوراق می توانند اقدام به دریافت تسهیالت 

جعاله کنند.
وی تاکیــد کــرد: ایــن امتیــاز درنظــر گرفتــه 
شــده برای متقاضیان دریافت تســهیالت مسکن 
مختص تمام شــهرها و اســتان های کشــور اســت 
و متقاضیــان در سراســر کشــور می تواننــد از این 

تسهیالت استفاده کنند.
علمــداری گفــت: بــا این تمهید اعمال شــده 
هزینــه دریافــت تســهیالت بــرای متقاضیــان بــه 
یــک دوم کاهــش می یابــد و به ایــن ترتیب قدرت 
خریــد آن هــا در بــازار مســکن افزایــش می یابــد. 
ایــن فرصــت در واقع فرصتی مناســب بــرای تمام 

متقاضیانــی اســت که قصــد دارنــد از محل اوراق 
اقــدام بــه دریافــت تســهیالت و خریــد یا ســاخت 

مسکن کنند.
براســاس بخشــنامه ابالغی بانک مسکن به 
شــعب در ایــن زمینــه نرخ ســود تســهیالت خرید 
بــدون  تعمیــر  جعالــه  و  ســپرده  بــدون  مســکن 
سپرده ۱۸ درصد بوده و حداکثر مدت بازپرداخت 
تســهیالت خرید مســکن بدون سپرده مذکور ۹۶ 
ماه معادل ۸ سال است. همچنین حداکثر مدت 
بازپرداخت تسهیالت جعاله مسکن بدون سپرده 

مذکور نیز ۶0 ماه معادل ۵ سال خواهد بود.

 مدیرکل دارو و مواد تحت کنترل سازمان غذا و دارو:
زیر یک ماه ذخیره دارویی داریم

۵۵۰۰ میلیارد تومان اعتبار 
مورد نیاز برای اجرای 

تعرفه های پرستاری
بهبــود  و  توانمندســازی  کل  اداره  سرپرســت 
وزارت  پرســتاری  معاونــت  انســانی  ســرمایه های 
بهداشــت، اعتبــار مــورد نیــاز بــرای اجــرای تعرفه هــای 
پرســتاری در ســال ۱۴۰۱ را ۵۵۰۰ میلیارد تومان اعالم 

کرد.
بــه گــزارش مهــر، عبــاس عبــاس زاده در مراســم 
امــام خمینــی  تــاالر  بزرگداشــت مقــام پرســتار کــه در 
)ره( دانشــگاه علوم پزشــکی شهید بهشــتی برگزار شد، 
ضمــن تبریک به مناســبت والدت حضــرت زینب )س(، 
از آمادگی دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشــتی برای 
اجــرای طرح های معاونت پرســتاری وزارت بهداشــت به 

صورت پایلوت قدردانی کرد. 
وی بــا تاکیــد بــر اهمیت حرفه پرســتاری، ســخنان 
مقام معظم رهبری در مورد پیگیری مطالبات پرستاران 
را یــادآور شــد و گفــت: مقــام معظم رهبــری در دیدار با 
پرســتاران حجــت را بــر ما تمام کردند و دســتور پیگیری 

مطالبات برحق پرستاران را صادر کردند.
وی با اشاره به ارزش واالی خدمت به مردم گفت: 
پرســتاران خدمتگــزاران مــردم هســتند و مــا در وزارت 

بهداشت افتخار داریم که خدمتگزار پرستاران باشیم.
عباس زاده با بیان اینکه مردم ما شایســته برترین 
خدمات هســتند، گفت: تمام تالش و همت بر افزایش 
توانمندی پرســتاران به منظور ارائه خدمات شایســته تر 

به مردم معطوف شده است.
وی بــا تاکیــد بــر ضــرورت پیگیــری مطالبــات حــوزه 
پرســتاری تاکیــد کرد: برای تحقق تعرفه گــذاری، در وزارت 
بهداشــت آئین نامــه اجرایــی تعرفه گــذاری تصویــب و بــا 
بیمه گــران توافق شــده اســت و دســتورالعمل مشــخصی 
بــرای اجــرای آن وجود دارد. عباس زاده با بیان اینکه برای 
اجــرای ایــن طــرح ۵ هزار و ۵00 میلیارد تومان اعتبار نیاز 
اســت، گفت: در بودجه ســال ۱40۱ این رقم دیده شــده و 

به مجلس شورای اسالمی تقدیم شده است.
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عبدلی، کارشناس مرکز پژوهش های مجلس: تقاضای مسکن سالی ۵۰۰ هزار واحد 
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