
تولیدکنندگان می توانند گواهی تخصیص برای واردات دریافت کنند
در اولیــن جلســه کارگــروه مشــترک وزارت صنعــت و بانک 
مرکــزی »واردات اعتباری در ســامانه نیمــا« و »رفع محدودیت 
کاالهــای وارداتــی در رویه واردات در مقابــل صادرات خود« به 

تصویب رسید.
وزارت صنعت و بانک مرکزی کارگروه مشترکی با هدف افزایش 
صادرات غیرنفتی و تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه 
تجاری کشــور، تأمین ارز کاالهای وارداتی با توجه به درآمدهای 
ارزی کشور و همچنین اصالح فرآیندهای تجاری به منظور تسهیل 

رویه های مربوطه، تشکیل داده اند.

آن طور که روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرده است، هفته 
گذشته اولین جلسه این کارگروه برگزار شده و در اولین گام، دو 
موضوع »واردات اعتباری در سامانه نیما« و »رفع محدودیت کاالهای 
وارداتی در رویه واردات در مقابل صادرات خود« را به تصویب رسانده 

است.
به این ترتیب، تولیدکنندگان می توانند با هدف واردات، گواهی 
تخصیص ارز دریافت کنند. همچنین محدودیت در کاالهای وارداتی 
مجاز برای صادرکنندگان از طریق رویه واردات در مقابل صادرات خود 

برداشته خواهد شد.

فاطمی امین، وزیر صنعت و صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی 
در اولین جلسه این کارگروه مشترک با تأکید بر تسهیل رویه های 
مربوط به صادرات غیرنفتی و تشــویق به هدایت ارزهای حاصل 
از صادرات به چرخه تجاری و تولیدی کشور، از برگزاری هفتگی 
کارگروه مشترک و عملیاتی به منظور هماهنگی سیاست های ارزی 
و تجاری کشور خبر دادند. آن ها در این نشست همچنین بر حمایت 
از واردکنندگان کاالهای خرد تأکید و تشکیل این کارگروه را موجب 
بهبود شرایط صادرات و تسهیل روند تجارت خارجی کشور ارزیابی  

کردند.

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت در 
نامه ای به دبیر کل بانک مرکزی خواســتار تخصیص اعتبارات ۲۱۴ 
میلیون دالری و ۳۲۳۱ میلیارد تومانی به یکی از شرکت های بزرگ 
تولیدکننــده لــوازم خانگــی و مســتثنی شــدن ایــن گــروه صنعتی و 
شرکت های زیر مجموعه آن و همچنین سایر بنگاه های تولیدکننده 
لوازم خانگی، در صورت درخواست آن ها و تایید معاونت تخصصی 

در وزارت صمت از محدودیت ذی نفع واحد شده است.
به گزارش ایسنا، سید مهدی نیازی در این نامه خطاب به مهدی 
طالبی، دبیر کل بانک مرکزی اشاره کرده است که این گروه صنعتی از 
مجموعه های بزرگ کشور در زمینه تولید لوازم خانگی با سرمایه گذاری 
قابل توجه در این صنعت و اشتغال بیش از ۱۰ هزار نیروی انسانی بطور 

مستقیم در واحدهای تولیدی است.
معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ادامه با 
اشاره به تسهیالت دریافتی توسط شرکت های زیر مجموعه گروه یاد 
شده از شبکه بانکی و محدودیت های مقررات نظام بانکی در خصوص 

ذینفع واحد، گفته که در این شرایط امکان دریافت تسهیالت سرمایه در 
گردش مورد نیاز توسط این گروه صنعتی وجود ندارد.  

این مقام مســئول در ادامه ضمن اشــاره به اهمیت و اولویت 
تولید لوازم خانگی، تـــامین نیازمندی بازار، ضرورت پشتیبانی مؤثر 
از تولیدکنندگان داخلی و ضرورت تداوم تولید و اشتغال، خواستار 
مســتثنی شــدن این گروه صنعتی و شــرکت های زیر مجموعه آن از 
محدودیت ذی نفع واحد و همچنین سایر بنگاه های تولیدکننده لوازم 
خانگی )حسب درخواست آنها و تایید معاونت تخصصی ذیربط در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت(  با نظر مساعد در شورای پول و اعتبار شده 
تا امکان پرداخت تسهیالت بانکی سرمایه در گردش برای بنگاه های 

تولیدی لوازم خانگی و این گروه صنعتی فراهم شود.
در پیوست این نامه نیز اشاره شده است که گروه صنعتی یاد شده 
متعهد شده تا پایان سال ۳۹۳ هزار دستگاه یخچال و فریزر، ۴۲۹ هزار 
دستگاه ماشین لباسشویی و ۵۵۸ هزار دستگاه تلویزیون تولید کند.
این درخواست می تواند قدم مثبتی برای واحدهای تولیدی لوازم 

خانگی باشد. اما موضوع مورد بحث درباره گروه صنعتی که وزارت 
صمت خواستار تسهیالت برای آن شده، همچنان استفاده از برند 

کره ای است.
بعد از گذشــت ســه ســال از ممنوعیــت واردات لــوازم خانگی، 
گمانه زنی هایی از بازگشت برندهای کره ای مطرح شد که در نهایت با 
دستور مقام معظم رهبری واردات لوازم خانگی کره ای همچنان ممنوع 
اعالم شد، اما یک برند کره ای، تولید گروه صنعتی یاد شده در نامه 
معاون وزیر صمت، هنوز در کشور فعال است. البته ماه گذشته انجمن 
ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان طی بیانیه ای، با تاکید بر اینکه 
لوازم خانگی تولید داخل که با برچسب برند خارجی در بازار عرضه 
می شوند فاقد اصالت خارجی و فاقد تکنولوژی روز شرکت صاحب برند 
خارجی هستند، تاکید کرد که فروش این کاالها، از جمله انواع برندهای 
کره ای، مصداق تقلب است. اما پیگیری این موضوع از دستگاه های 
متولی از جمله معاونت امور صنایع و سازمان حمایت مصرف کنندگان و 

تولیدکنندگان تاکنون بی پاسخ مانده است.

دوشــنبه هفتــه جــاری ۲۹ آذر مــاه ۱۴۰۰ آییــن راه انــدازی 
معامــات آتــی مــس کاتــد، معامــات گواهی ســپرده مس کاتد 
و گواهی ســپرده میلگرد با حضور ســید رضا فاطمی امین، وزیر 
صنعــت، معــدن و تجارت و ســید احســان خانــدوزی، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی در بورس کاالی ایران برگزار می شــود تا ســه 

افتتاح در یک روز رقم بخورد.
به گزارش کاالخبر، دوشنبه این هفته روزی مهم در تاریخ بازار 
سرمایه ایران خواهد بود؛ زیرا انتظارها برای ورود فلزات به ابزارهای 
مالی بورس کاالی ایران در جمع مسئوالن و مدیران صنعتی کشور 
به پایان می رسد تا تحولی جدید در مسیر مبادالت فلزات در کشور 

رقم بخورد.
در همین راستا، مراسم آیین راه اندازی معامالت آتی مس کاتد، 
گواهی سپرده مس کاتد و گواهی سپرده میلگرد با حضور سیدرضا 
فاطمی امین، وزیر صمت، سید احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس 
و مجید عشقی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی دیگر از 
مدیران صنعتی کشور به میزبانی بورس کاالی ایران برگزار می شود.

قرارداد آتی مس کاتد
نخستین قرارداد آتی مس کاتد با سررسید بهمن در راستای 
توسعه دارایی های پایه بازار مشتقه بورس کاالی ایران از روز شنبه ۲۷ 
آذر روی تابلوی معامالت رفت و همان طور که ذکر شد، روز دوشنبه 
نیز در مراسمی رسمی، آیین راه اندازی این معامالت برگزار می شود.
جزییات قرارداد آتی مس کاتد بیانگر آن است که هر قرارداد 
معادل ۱۰۰ کیلوگرم، حد نوسان قیمت روزانه مثبت و منفی ۵ درصد 
با توجه به قیمت تسویه روز قبل و سقف مجاز موقعیت های تعهدی 
باز برای اشخاص حقیقی و حقوقی نیز ۵۰۰ موقعیت در هر کد 

معامالتی است.

گواهی سپرده مس کاتد
همچنین براساس اطالعیه بورس کاال، معامالت گواهی سپرده 

مس کاتد با پذیرش انبار شرکت ملی مس ایران جهت انجام معامالت 
ناپیوسته به روش گشایش و با استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی 

از امروز فعال شده و روز دوشنبه آماده انجام معامله است.
مقدار هر گواهی سپرده کاالیی یک کیلوگرم است و مقدار 
مجاز هر سفارش و حداقل مقدار مجاز برای تحویل کاال از انبار ۲۰ 
تن معادل ۲۰ هزار ورقه است؛ لذا امکان خرید کمتر از این میزان 

وجود ندارد.
معامالت گواهی سپرده مس کاتد به صورت حراج تک قیمتی 
انجام می شود برای این منظور در روزهای سه شنبه هر هفته دوره 
پیش گشایش از ساعت ۱۲:۴۵ شروع و ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه می یابد 

و راس ساعت ۱۳:۳۰ حراج تک قیمتی برگزار می شود.
معامالت در هفته نخست در روز دوشنبه با یک دوره پیش 
گشایش از ساعت ۱۰:۱۵ شروع و ساعت ۱۱ خاتمه می یابد و راس 

ساعت ۱۱ حراج تک قیمتی برگزار می شود.

گواهی سپرده میلگرد
براساس اطالعیه بورس کاال، انبار میلگرد شرکت تولیدی فوالد 
سپید فراب کویر برای انجام معامالت ناپیوسته به روش گشایش و با 
استفاده از سازوکار حراج تک قیمتی فعال شده و از روز دوشنبه ۲۹ 

آذر ماه آماده انجام معامالت است.
مقدار هر گواهی سپرده کاالیی یک کیلوگرم است و حداقل 
مقدار مجاز خرید در هر نماد معامالتی ۲۵ تن معادل ۲۵ هزار ورقه 
است. همچنین برای هر کد معامالتی حداکثر مقدار مجاز خرید در 
هر جلسه معامالتی برای هر نماد معامالتی ۱۰۰ تن معادل ۱۰۰ هزار 

ورقه است.
معامالت گواهی سپرده میلگرد به صورت حراج تک قیمتی 
انجام می شود. برای این منظور دوره پیش گشایش از ساعت ۱۲:۴۵ 
شروع و ساعت ۱۳:۳۰ خاتمه می یابد و راس ساعت ۱۳:۳۰ حراج تک 
قیمتی برگزارمی شود. همچنین معامالت در هفته نخست در روز 
دوشنبه با یک دوره پیش گشایش از ساعت ۱۰:۱۵ شروع و ساعت 
۱۱ خاتمه می یابد و راس ساعت ۱۱ حراج تک قیمتی برگزار می شود.

۳ افتتاح از جنس مس و فوالد 
در بورس کاال

روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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احتمال حذف یک محدودیت
صاد برای ارائه تسهیالت به تولیدکنندگان لوازم خانگی
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مجلس: مجلس برای ایرادات واردات 
خودرو اصالحات انجام نمی دهد

بخشی از اقساط وام مسکنِ دهک های 
پایین، از سوی دولت پرداخت می شود
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مشکل ما واردات ساز نیست
مشکل ما سفره های خالیست

ریحانه خوشحال

بازار سهام ترکیه با سقوط لیر، معامالت خود را 
متوقف کرد

ترجمه: سلیم حیدری

کا ش جــای اینکــه تمــام تمرکــز روی 
حواشــی باشــد همــه مســئوالن باهــم  یــا 
علی می گفتند و تمام مدد خویش را بکار 
می بســتند تا مشــکالت اقتصادی کشور و 
مردم را که در اولویت همه کارهاست حل 
می کردنــد نــه اینکــه هربار بــا پرداختن به 
مسائل حاشیه ای فقط مردم را عصبانی تر 

کنند. 
ممنــوع کردن ســاز، عینک و صیانت 
از حیوانــات و یــا صیانت از حقوق کاربران 
و محــدود کــردن مــردم از فضای مجازی یا 
محدود کردن جوانان بیکاری که با توسل به 
این فضاهای مجازی شغلی برای خود دست 
وپا کرده اند هنر نیست . با این محدودیت 
ها و ســایر مســائل حاشــیه ای که هر روز 
یکی پس از دیگری اضافه می شود و ایجاد 

فشارهای روانی بیشتر نمی توانید مشکلی را حل کنید مگر 
دردی بر مشکالت این مردم بیفزایید...

مشکل کشور ما در حال حاضر حضور سگ، واردات ساز 
یا عینک و یا صیانت از حقوق کاربر )که به عبارتی صیانت 
از پنهان کاری خیانت های برخی مسئوالن است(... نیست 

مشکل مردم ما شکم گرسنه شان است.

فکری بحال شکم گرسنه این ملت کنید
چگونه است که به محض اینکه دولت دچار مشکل 
می شود همه نمایندگان عزم جزم می کنند تا مشکل دولت ها 
را حل کنند اما همان عزم جدی، برای حل مشکالت مردم و 

جامعه را ندارند؟
مثال اضافه شدن ۲ سال به سنوات بازنشستگی برای 
اینکه دولت بتواند تنفس بگیرد الزم االجراســت!!! و اکثر 
نمایندگان مردم در مجلس) یا بهتر است بگوییم نمایندگان 
دولت در مجلس( سریعا رای موافق خود را اعالم می کنند تا 
بیشتر در چشم دولت خودنمایی کنند در حالی که این آقایان 
نمایندگان رای را از مردم می گیرند اما در جهت دولت ها قدم 

بر می دارند و قانون تصویب می کنند.
چگونه است که دولت در این بهم ریختگی اقتصادی 
به تنفس نیاز دارد؛  اما مردم در این فشار طاقت فرسا که 

کمرشان را خم کرده حق تنفس ندارند؟؟؟!!!
تا کی باید شاهد افزایش های بی رویه و لجام گسیخته 

اقتصادی باشند؟
چــرا قانــون ســریع االجرایی در ایــن زمینــه تصویــب 

نمی کنند؟!!
چرا راهکاری برای تنفس مردم پیدا نمی کنند  بجای این 
همه سال گرانی و تورم دوسال هم قیمت ها ثابت بماند و 
حقوق ها افزایش پیدا کند تا مردم هم تنفسی داشته باشند 

و آبی زیر گلویشان تر شود!!
چرا قانونی برای رفاه جوانان در سن ازدواج تصویب 
نمی شــود که امکانات اولیه مثل مســکن، شغل برایشان 

فراهم شود؟ 
در این اوضاع نابسامان گرانی که آقایان قدرت کنترل 
تورم را حتی در مواد غذایی مردم ندارند کمترین کار اینست 

که حداقل مالیات را از قوت و غذای مردم بردارند. 
چرا همش رفاه دولت ها باید لحاظ شوداا؟ 
پس کی نوبت رفاه حال مردم می رسد؟!!!  

چرا قانونی برای کارگران و کارمندانی که حقوقشان با 
حقوق نمایندگان محترم مجلس هیچ تناسب و یکسان سازی 

ندارد تصویب نمی شود؟؟ 
یا قانونی تصویب کنند که حقوق نمایندگان مجلس 
اندازه کارگر زحمتکش پایین بیاید و یا قانونی تصویب کنند که 
حقوق کارگران و کارمندان به اندازه حقوق نمایندگان افزایش 

یابد
تا همه در یک شرایط یکسان و مساوی به درک درستی 
از تورم و نداری برسند نه اینکه نمایندگان مجلس  حقوقهای 

چند ده میلیونی بگیرند و کارگران ۲ تا ۳ میلیونی... 
مسلما این تفاوت و فاصله طبقاتی نخواهد گذاشت تا 
اربابان مجلس  از نداری و سر گرسنه بر بالین گذاشتن، درک 

درستی داشته باشند. 
چگونه است جایی که نوبت مردم می شود نمایندگان 
هیچ قانون پیشنهادی یا طرح دوفوریتی برای رفاه حال مردم 

پیشنهاد و تصویب نمی کنند؟؟

کاش این جسارت در نمایندگان وجود 
داشت تا اعالم کنند طی چند سال اخیر چند 
قانون در جهت رفاه حال مردم تصویب شده 
و چنــد قانــون در جهت رفاه دولت ها...  و 

لیست آن را در اختیار مردم قرار دهند. 
شاید اینگونه یادشان بیاید که نماینده 
چه کسانی در مجلس هستند اما برای چه 

کسانی رکاب میزنند !!! 
حال بپردازیم به این که چرا بعضی از 
آقایان محترم نمایندگان مجلس با شفافیت 

آرا مخالفند... 
آنهــا مخالفنــد بــا شــفافیت آرا زیــرا 
می خواهنــد مردم ندانند که کدام نماینده 
فقط در جهت دولت ها خودنمایی می کند نه 
در جهت رفاه حال مردمی که از دولتی سر 

آنان به این منصب رسیده است. 
 آنان می خواهند شفافیت آرا  مخفی بماند تا مردم 
متوجه نشوند کدام نماینده در تالش برای تصویب انتقال 
آب خزر به فالت مرکزی است؛ زیرا اگر شفافیت آرا تصویب 
شود نام نمایندگانی که در تالشند تیشه به ریشه این مملکت 
و این مردم بزند مشخص می شود و مسلما آخرین دوره 
نمایندگی آنان  در مجلس و گرفتن حقوق های نجومی در 

مقابل کارگران و کار مندان است.
مخالفنــد تــا بتوانند راحت تر بــه البی گری های خود 

بپردازند. 
کاش یادشان بیاید نمایندگان چه کسانی هستند اما 

در رکاب چه کسانی ... 
 با تمام هشدارهایی که رئیس سازمان حفاظت محیط 
زیست کشور داده است ) اخیرا صراحتا مخالفت خود را با این 

طرح ها اعالم کرده است. 
 در این الیحه آمده است که انتقال آب از دریای کاسپین 
به منظور تامین آب مورد نیاز برای صنعت و شرب صورت 
می گیرد در صورتیکه با اتخاذ سیاســت های غلط علیرغم 
هشدارهای کارشناسان ، کمبود آب و خشکسالی گریبان 
مردم چندین استان در کشور را گرفته و به نظر می رسد دوباره 
تصمیم بر این است که با تکرار اشتباهات گذشته، مردم 
شمال کشور را هم با چالش کم آبی و خشکسالی روبرو کنند! 
دلیل اینکه برخی مسئوالن یک اشتباه را چندین بار تکرار 
می کنند سوالی است که سال ها پاسخ داده نشده است.( 
و با تمام هشدارهای جدی متخصصان زیست محیطی 
که تخصص شان محیط زیست است و اطالعات بیشتری 
نسبت به دیگران دارند اما برخی از آقایان معتقدند که بیشتر 
می دانند و تخصص شان بیشتر است که اصرار برای تصویب 
این فاجعه زیست محیطی دارند تا چندین استان دیگر را نیز 

به درد بی آبی مبتال کنند. 
از نماینده ای که با آب قطرات باران استانهای شمالی 
می خواهد استان های جنوبی را سیراب کند تا نماینده ای 
که می خواهد از آب دریای خزر، فالت مرکزی را  سیراب کند 
همگی کاخ آرزوهاییست که روی آب ساخته می شود و بنیاد 
متزلزلش فقط آینده کشور و مردم را نشانه گرفته است. 
در شرایطی که استان های شمالی خودشان با کمبود 
آب مواجهند و هر ساله کشاورزان دست به دعا منتظر بارانند 
تا زمین های تشنه خود را سیراب کنند و دریغ از باران هایی که 
هرساله بدون مهار و داشتن سد مورد نیاز از دست کشاورزان 
و مردم خارج می شود و درنهایت چه سال پر آبی داشته 
باشیم چه سال کم آبی، توفیر زیادی به حال این مردم  ندارد 
چون در نهایت سدهای مناسبی که این نعمت الهی را مهار 
کند تا در موقع لزوم از آن استفاده شود وجود ندارد. مثل سد 
پلرود در شمال کشور که ۱۱ سال است در حال ساخت است.
یعنی ۲ دولت را به خود دیده اما رنگ آب را ندیده 

است...!!!! 
نمی دانیم در نهایت به عمر این مردم می رسد که شاهد 

افتتاح و بهره برداری آن باشند یا خیر... 
زمانیکه این همه فریاد در زمینه خشکسالی و کم آبی 
وجود دارد چگونه است عزمی راسخ وجود ندارد تا ابرهای 
باران زای بیشــتری تولید کنند و به سدســازی و راه اندازی 
سدهای نیمه تمام بپردازند تا بتواند آب های نازل شده رحمت 

الهی را ذخیره سازی کنند برای روز مبادا... 
آری مشکل ما واردات ساز نیست

مشکل ما سفره های خالی
و فکرهای پوشااالیست...

پس از آن که ارزش پول ملی ترکیه 
در روز جمعــه بــه کمتــر از ۱7 لیــر در هــر 
دالر آمریکا رسید، معامات بورس ترکیه 
متوقــف شــد. لیــر از ابتــدای ســال ۲۰۲۱ 
بیش از نیمی از ارزش خود را در برابر دالر 

آمریکا از دست داده است.
بورس ترکیه در بیانیه ای اعالم کرد: از 
ساعت ۱6:۲۴ )به وقت استانبول( معامالت 
در بازار تمامی سهام بورس اوراق بهادار ما به 

طور موقت متوقف شده است. ارزش پول این کشور به دلیل 
فشارهای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه بر بانک 
مرکزی برای کاهش هزینه های استقراض به منظور تقویت 

اقتصاد درگیر ترکیه، سقوط کرده است.
روز پنجشنبه، بانک مرکزی ترکیه اعالم کرد که با وجود 
تورم ۲۱ درصدی، نرخ بهره را از ۱۵ درصد به ۱۴ درصد کاهش 

می دهد.
از ماه سپتامبر )شهریور(، بانک مرکزی نرخ بهره را ۴۰۰ 
واحد کاهش داده است. در طول دو سال گذشته، تنظیم 
کننده بازار به منظور حفظ ارزش لیره ترکیه با فروش دالر، سه 

مرتبه تا کنون مداخله کرده است.
رتبه بندی گلوبال ریتینگ اس اند پی، 
چشم انداز خود را در مورد رتبه اعتباری این 
کشــور به رتبــه منفی کاهش داده اســت. 
سیاست پولی دولت، همراه با کاهش ارزش 
لیر، بر تورم تأثیر بیشتری خواهد گذاشت 
و انتظار می رود در اوایل سال ۲۰۲۲ تورم 

ساالنه به ۳۰ درصد افزایش یابد. 
پیــش از ایــن ســقوط ارز منجــر بــه 

اعتراضات گسترده شده بود. 
معترضــان بــه خیابان هــای آنــکارا، پایتخــت ترکیــه و 
همچنین استانبول، بزرگترین شهر این کشور آمده بودند و 
خواهان استعفای رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور و دولت 

او به دلیل افزایش شدید تورم شدند.
اردوغان از سیاست پولی دولت خود دفاع کرده و گفته 
است که به برنامه اقتصادی خود ادامه خواهد داد. وی افزود: 
»ما با یاری خداوند و مردم خود از این جنگ استقالل اقتصادی 

پیروز بیرون خواهیم آمد.«
منبع: راشاتودی

در سایت روزنامه بخوانید:

ســـــــــــــــــرمقاله

فرمول محاسبه نرخ 
بهره مالکانه برای سال 
آینده تغییر نکرده است
افزایش میزان برآورد بهره مالکانه در الیحه بودجه سال آینده 
به معنای تغییر فرمول محاسبه یا افزایش درصد سهم معادن برای 

پرداخت بهره مالکانه نیست. 
به گزارش پایگاه خبر بازار سرمایه )سنا(، پیش از انتشار الیحه 
بودجه سال آینده گمانه زنی هایی مختلفی در رابطه با افزایش میزان 
درصد بهره مالکانه در محافل خبری مطرح شده بود که بررسی ها نشان 
می دهد با وجود اینکه پیش بینی درآمدهای دولت از موضوع بهره مالکانه 
دو برابر شده اما فرمول محاسبه آن تغییر نکرده و جای هیچ نگرانی برای 

سهامداران وجود ندارد.
بنا بر این گزارش، به طور کلی معادن کشور بر اساس مالکیت پروانه 
بهره برداری، باید به پرداخت یکی از دو نوع هزینه اقدام کنند که عبارتند 
از حقوق دولتی و بهره مالکانه )حق انتفاع(. بر اساس ماده ۱۴ قانون 
معادن مصوب سال ۱۳۷۰، دارندگان پروانه بهره برداری از معادن، مکلف به 
پرداخت حقوق دولتی هستند و حسب ماده یک قانون مزبور -با اصالحات 
صورت گرفته در سال ۱۳۹۰- حقوق دولتی عبارت است از: »سهم دولت که 
ناشی از استخراج، بهره  برداری و برداشت هر واحد از ماده یا مواد معدنی«
در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، این رقم ۱۰ هزار میلیارد تومان برآورد 
شده بود که بررسی ها نشان می دهد بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان برای 
این ردیف درآمدی، تا پایان سال محقق خواهد شد. حاال سازمان برنامه و 
بودجه منابع مزبور را در الیحه بوجه سال آینده، ۴۰ هزار میلیارد تومان در 
نظر گرفته این در حالیست که درصد اخذ بهره مالکانه معادن ثابت خواهد 
بود و فرمول بهره مالکانه تغییری نخواهد کرد و از سوی دیگر هیچ الزامی 
به تحقق این عدد نخواهد بود. الزم به ذکر است اگرچه پیش بینی دولت از 
تحقق درآمد حاصل از اخذ بهره مالکانه افزایش داشته و به ۴۰ هزار میلیارد 
تومان در نظر گرفته شده است اما اوال این یک برآورد بودجه ای بوده و 
الزامی به تحقق آن نیست و دوما بخش مهمی از این درآمد از اخذ بهره 
مالکانه از معادنی خواهد بود که تاکنون از پرداخت بهره مالکانه استنکاف 
میکردند که این رویکرد هم قطعا به رقابت پذیری و پیش بینی پذیرشدن 
این صنعت کمک خواهد کرد و همچنین طبیعتا در سال آتی رشد نرخ 
فروش شــرکت ها که متاثر از افزایش نرخ ارز خواهد بود، پیش بینی 

می شود این پارامتر بخش زیادی از این برآورد را تامین خواهد کرد.

در سایت روزنامه بخوانید:
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بازرس اتاق اصناف کرمانشاه: 
 قیمت تمام کاال ها در بازار

با نابسامانی مواجه است
بــازرساتاقاصنافکرمانشــاهبااشــارهبهاینکه
اکنونقیمتتمامکاالهادربازاربانابســامانیمواجه
اســت،گفــتکــهافزایــشقیمــتگنــدم،تولیــدآرد،
افزایــش۶۰درصــدیهزینــهحمــلونقــلآردوقیمت
حاملهــایانــرژیازجملــهدالیــلافزایــشغیرقانونی

ناناستکهالبتهدلیلبرتخلفنانوایاننیست.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی اتاق اصناف ایران، 
پهلوانــی بــازرس اتــاق اصنــاف کرمانشــاه با بیــان اینکه 
باید قیمت نان به درســتی تحلیل شــود که متناســب با 
هزینه ها و براساس تورم واقعی باشد، گفت: در مسیر 
تبدیــل گنــدم بــه آرد و تحویــل بــه نانوایــی دالل هایــی 
وجــود دارنــد و همیــن موضــوع ســبب افزایــش قیمــت 
نان می شــود و ما با تمام توان درصدد جلوگیری از این 
موضــوع هســتیم، امــا موفــق نشــده ایم و از بازرســی ها 

نتیجه ای به دست نیامده است.
او بــا اشــاره بــه اینکــه در طــول دو هفتــه گذشــته 
216 مــورد خبــازی متخلــف شناســایی شــده کــه پرونده 
64 مــورد بــه تعزیرات حکومتی ارجاع داده شــده اســت 
گفت: مسئوالن ارشد استان با توجه به تورم و بیکاری 
موجود در استان مایل به افزایش قیمت نان نبوده اند، 
امــا کیفیــت آرد در اســتان های دیگــر بهتــر و قیمت نان 

نیز مناسب تر است.
وی بــا بیــان اینکــه قانون بــرای برخورد بــا تخلفات 
مــورد  هــر  جریمــه  افــزود:  نیســت،  قاطــع  چنــدان 
گرانفروشــی تنهــا ۹6 هــزار تومان اســت و رســیدگی به 
بــرای تعزیــرات  اینچنیــن پرونــده ای 600 هــزار تومــان 

هزینه دارد.
پهلوانــی بــا اشــاره بــه اینکــه برخــورد بــا نانوایــان 
متخلــف پنــج مرحلــه دارد و در مرحلــه پنجــم مجــوز 
کســب لغو می شــود، افزود: اما این نقص در سیســتم 
تعزیــرات حکومتــی و ســازمان صمــت وجــود دارد کــه 
چــون پرونده هــای قبــل یــک صنــف در ســامانه ثبــت 
نشــده تخلــف در مرحلــه پنجم منجر بــه لغو مجوز آن 

نمی شود.
وی با بیان اینکه مردم باید در این زمینه مطالبه گر 
باشند و نسبت به کیفیت پایین نان نسبت به نانوایی 
معترض باشــند، گفت: 868 خبازی در شــهر کرمانشــاه 
وجود دارد، اما سازمان صمت 18 بازرس و اتاق اصناف 
۹ بازرس دارد و این ســبب می شــود نظارت ها به میزان 
انتظــارت مــردم انجــام نشــود و ایــن در حالی اســت که 

نظارت بر سایر اصناف نیز باید انجام شود.
پهلوانــی بــا اشــاره بــه اینکــه جرائــم تخلفــات باید 
تشــدید یابــد و مــردم نیــز مطالبه گــر باشــند کــه ایــن 
وضعیت بهبود یابد افزود: براســاس قانون باید به ازای 
هــر 2۵0 واحــد صنفی یک بازرس وجود داشــته باشــد، 
اما 60 هزار واحد صنفی و هشــت بازرس وجود دارد و 
تــوان اتــاق اصناف در این حد اســت و اعتباری نیز برای 

آن وجود ندارد.
وی بــا بیان اینکه خبازی برخالف ادعای نانواداران 
ســودآور اســت وگرنــه آن را تعطیــل می کردنــد گفــت: 
چنانچــه مشــاهده شــود خبــازی تنهــا با حضــور یک نفر 

اداره می شود به طور قطع با آن برخورد می شود.

رئیس اتحادیه میوه و تره بار 
 اهواز عنوان کرد:

 افزایش قیمت تره بار 

به دلیل صادرات
بــهگفتــهرئیساتحادیهمیوهوتــرهباراهواز،
ممکــناســتانــاروهندوانــهبهواســطهشــبیلدا
نوســاناتقیمتــیداشــتهباشــندامــادرکل،وضــع
بازارمیوهمناسباستوکمبودیدراینخصوص

وجودندارد.
عبدالرضا جمالی پور در گفت وگو با ایسنا با اشاره 
به وضع بازار میوه و تره بار در آســتانه شــب یلدا اظهار 
کــرد: بــازار میــوه صــرف نظــر از انــار و هندوانــه، تنــش 
خاصی ندارد و در آرامش قرار دارد. ممکن اســت انار و 
هندوانه به واســطه شــب یلدا نوســاناتی داشــته باشند 
امــا در کل، وضــع بــازار میــوه مناســب اســت و کمبودی 

وجود ندارد.
وی افــزود: بــا توجــه بــه اینکــه در فصــل میوه های 
پاییــزه و زمســتانه قــرار داریــم، در زمینــه ایــن میوه هــا 
از  عمــده ای  بخــش  نارنگــی،  دارد.  وجــود  کافــی  وفــور 
مصــرف میوه هــای پاییــزه را بــه خود اختصــاص می دهد 
و بــه دلیــل طول عمر کوتاه آن و عدم توان نگهداری در 

سردخانه ها، سریعا روانه بازار می شود.
رئیــس اتحادیــه میــوه و تره بــار اهــواز تصریح کرد: 
بــه دلیــل صادرات در بحث تره بار، مقداری قیمت آن ها 
بــاال اســت اما مشــکل خاصی از نظر فراوانــی این اقالم 

وجود ندارد.
جمالی پور با اشاره به قیمت میوه در میدان میوه 
و تره بار اهواز تصریح کرد: در حال حاضر هر کیلوگرم 
مــوز 28 هــزار تومــان، هر کیلوگــرم پرتقــال جنوب 2۵ 
هــزار تومــان، هــر کیلوگــرم انــار 22 هــزار تومــان، هــر 
کیلوگــرم هندوانــه ۵ هــزار تومــان، هــر کیلوگــرم کیوی 
24 هــزار تومــان، هــر کیلوگرم نارنگی 1۵ هــزار تومان، 
هر کیلوگرم گالبی 40 هزار تومان، هر کیلوگرم پرتقال 
شمال 1۵ هزار تومان، هر کیلوگرم سیب قرمز و زرد 16 
هــزار تومــان، هر کیلوگرم گوجه فرنگــی ۹ هزار و ۵00 
تومــان، هــر کیلوگرم خیار گلخانه ای ۹ هزار تومان، هر 
کیلوگرم پیاز قرمز 4 هزار تومان، هر کیلوگرم پیاز زرد 
4 هــزار و ۵00 تومــان، هر کیلوگرم بادمجان گلخانه ای 
۹ هــزار تومــان و هــر کیلوگــرم ســیب زمینــی 8 هــزار و 
۵00 تومــان در میــدان میــوه و تره بــار اهواز قیمت دارد 
کــه قیمــت ایــن اقــالم بــرای مصــرف کننــده ۳0 درصــد 

بیشتر است.
وی تصریــح کــرد: قیمت هــای اعــالم شــده صرفــا 
برای اقالم ممتاز اســت و اقالم درجه دو و ســه، قیمت 

کمتری دارند.

مدیرعامل اتحادیه سراسری 
مرغداران گوشتی: دولت 

 توزیع مرغ منجمد

را متوقف کند
مدیرعاملاتحادیهسراسریمرغدارانگوشتیبا
اشارهبهکاهشقیمتمرغبهزیرنرخمصوبگفت:
ازدولــتدرخواســتکردیــمتوزیــعمرغمنجمــدرادر

استانهاییکهبامازادمواجههستند،متوقفکند.
حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با مهر با اشاره به 
کاهــش قیمــت مرغ به حدود 28 هــزار تومان و با بیان 
اینکه نرخ مصوب این کاال ۳1 هزار تومان است، گفت: 

دلیل کاهش قیمت این کاال افزایش عرضه است.
وی با اشاره به افزایش تولید مرغ در کشور افزود: 
بــا توجــه بــه افزایــش تولیــد و عرضــه مــرغ مــا از وزارت 
جهاد کشــاورزی، قرارگاه تأمین امنیت غذایی و شــرکت 
پشــتیبانی امــور دام درخواســت کردیــم کــه عرضه مرغ 
منجمــد را چه در فروشــگاه ها و چــه به صورت اینترنتی 
متوقــف کننــد همچنین خواســتار جمع آوری مــرغ مازاد 
از واحدهای مرغداری شــدیم که جمع آوری تولید مازاد 
در اســتان های با تولید باال شــروع شــده اما توزیع مرغ 

منجمد نیز همچنان ادامه دارد.
اسدهللا نژاد با بیان اینکه مرغ های منجمد که در 
حــال توزیــع اســت عمدتاً وارداتی هســتند، گفــت: ما از 
دولــت درخواســت کرده ایــم این محصــوالت را به عنوان 

ذخایر استراتژیک نگهداری کند.
وی تصریــح کــرد: اینکه دولــت از طرفی مرغ مازاد 
را جمــع آوری و از آن ســو مــرغ منجمــد توزیــع می کنــد، 

چندان با یکدیگر همخوانی ندارد.
این مقام مسئول با بیان اینکه در برخی استان ها 
مشــکل  بــا  مــرغ  تأمیــن  در  البــرز همچنــان  از جملــه 
مواجــه هســتیم، گفــت: در برخــی از اســتان ها نیــز بــا 
مازاد مواجه هســتیم و پیشــنهاد ما این اســت که تحت 
نظــارت اتحادیه هــای اســتان های مبــدا و مقصــد؛ مــرغ 
زنــده از اســتان هایی کــه بــا مــازاد تولید مواجه هســتند 
بــه اســتان هایی کــه کمبــود دارنــد، منتقــل و آنجا تحت 
نظارت کشته و عرضه شود تا هم کمبود در استان های 
مقصد حل شــود و هم تراکم جمعیت در مرغداری های 

استان مبدا کاهش یابد.

اجرای »قانون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه 

مودیان« نیازمند تکمیل 
زیرساخت و آموزش

مشــاورمالیاتــیاتــاقاصنــافایرانبیــانکردکه
الزماســتتــاگروههــایشــغلیبــااولویتبنــدیوبــه
مــرورمشــمولاجرایقانــونپایانههایفروشــگاهیو
سامانهمودیانشوندتازیرساختهافراهمومودیان

آموزشالزمرادریافتکنند.
حمیدرضا رستگار در گفت وگو با پایگاه اطالع رسانی 
اتــاق اصنــاف ایــران در خصــوص اجرای قانــون پایانه های 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان اظهــار کــرد: مهم تریــن 
مزیــت اجــرای این قانون، مکانیزه شــدن محاســبه درآمد 
دخالــت  کاهــش  و  مالیاتــی  عدالــت  ارتقــای  هزینــه،  و 
انســانی در تعییــن آن اســت. حــال ایــن کــه تجربه هــای 
جهانــی نشــان می دهــد، اجــرای کامــل قانــون پایانه هــای 
فروشــگاهی و ســامانه مودیــان کــه در دســتورکار دولــت 
قــرار دارد، حداقــل بــه ۵ ســال زمان نیــاز دارد. این زمان 
بــه عنــوان حداقــل زمــان در نظر گرفته می شــود و نتیجه 
آن کــه نمی تــوان چنین قانونی را چند بار اجرایی کرد. از 
همین رو الزم است تا گروه های شغلی با اولویت بندی و 
به مرور مشــمول اجرای آن شــوند تا زیرساخت ها فراهم 

و مودیان آموزش الزم را دریافت کنند.
مشــاور مالیاتــی اتاق اصناف ایــران گفت: برخی از 
قوانیــن و رویکردهــای موجود، نیازمند بازنگری و اصالح 
هستند. به طور کلی، بازنگری بر سیاست های مالیاتی 
با رعایت اصول مالیات ستانی )از جمله اصول عدالت، 
ثبــات، ســهولت، مقرون به صرفه بــودن، رضایت مندی، 
توانایــی در پرداخــت و …( از ضروریــات اســت. در ایــن 
بازنگری هــا، اقنــاع مودیــان، اعتمادســازی و توزیــع بــار 
مالیاتــی بیــن فعــاالن اقتصــادی – بــا توجــه بــه حجــم 
فعالیت هــای اقتصــادی و میــزان برخــورداری از خدمــات 

عمومی- از سازمان امور مالیاتی انتظار می رود.
رســتگار تصریــح کــرد: در حــوزه اصنــاف نیــز، هــر 
مودی صنفی باید به اندازه سهمی که از خدمات دولتی 
دریافــت می کنــد در پرداخــت مالیات مشــارکت کند اما 
متاســفانه ایــن موضــوع کمتر مورد توجه قــرار می گیرد 
و بــه همــان علت، عدالت مالیاتی تامین نشــده اســت. 
رابطــه مــودی مالیاتــی و دولــت بایــد رابطــه ای دو طرفه 
باشــد. امیدواریــم بــا تغییراتــی که در مدیریت ســازمان 

اتفاق افتاده به این موضوعات توجه بیشتری شود.
وی افــزود: برخــی دیگــری از قوانین نیــز برای اجرا 
به زیرســاخت هایی نیاز دارند که هنوز فراهم نیســت و 
برخی دیگری نیز به آموزش مودیان وابســته اســت. در 
غیــر ایــن صــورت حتی اگــر بهترین قانون تصویب شــود 

بازهم در اجرا شکست خواهد خورد.
مشــاور مالیاتــی اتــاق اصنــاف ایــران خاطــر نشــان 
کرد: با توجه به تجربه سالیان گذشته و این که قوانین 
مالیاتی بر اســاس تناســبات اقتصادی تغییر داده شــده 
و قوانیــن جدیــدی مصــوب مــی شــود، پیشــنهاد مــا این 
اســت کــه قبــل از اجــرای قانــون و در مرحلــه تدوین آن 
از کارشناســان خبره کســب و کارها اســتفاده شود. اگر 
کارشناســان و صاحــب نظــران بخــش خصوصــی و در 
بخــش اصناف، اتاق هــا و اتحادیه های تخصصی، از بدو 
تدویــن قانــون نظراتشــان را ندهنــد و قوانین به صورت 
تئــوری مصــوب شــود، در اجــرا بــا مشــکالت پیچیــده ای 
روبــرو خواهــد شــد. وی اظهــار کــرد: در نگاهــی کلــی، 
بــا رعایــت اصــول مالیات ســتانی و شــفاف ســازی رابطه 
دولت و مودیان، هزینه های وصول مالیاتی برای دولت 
کاهــش خواهــد یافــت و اقــدام و مشــارکت مودیــان در 

تامین هزینه های دولت را در پی دارد.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

هفتــه در مــردم جــادهای ســفرهای
گذشــتهپــسازچنــدهفتــهکاهــشدوبــاره
روندافزایشیبهخودگرفتاماجالباینکه
مــردماینبــارکمترازهفتههایگذشــتهبه

استانهایشمالیکشورسفرکردند.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس تازه ترین 
آمارهای منتشــر شــده از سوی مرکز مدیریت 
راه هــای کشــور دربــاره وضعیت تردد وســایل 
نقلیه مختلف در بازه زمانی 1۹ تا 2۵ آذر ماه، 
بــه صورت متوســط یــک میلیون و 816 هزار و 
۹۵۷ وســیله نقلیــه در هــر روز در محورهــای 
مواصالتــی کشــور تــردد کردنــد که نســبت به 
هفتــه قبــل از آن افزایــش دو درصــدی و در 
قیاس با هفته مشــابه ســال گذشته افزایش 

41 درصدی را تجربه کرده است.
البتــه در همیــن ایــام در ســال گذشــته 
ممنوعیــت  تردد بین شــهری در کشــور اعمال 
شده بود و این اعداد و ارقام عجیب و غریب 
بــه  نســبت  جــاده ای  ســفرهای  افزایــش  از 
پارســال تــا حدود زیادی بــه همین موضوع بر 
می گــردد. امــا اطالعــات پالک های ثبت شــده 
در دوربین های پالک خوان نیز نشان می دهد 
کــه 10 میلیــون و ۳8۵ هــزار پــالک خودرو در 
هفته گذشــته در جاده های کشــور مشــاهده 
شــدند که ۷80 هزار دســتگاه بیشتر از هفته 

قبل از این گزارش بوده است.
بــا  شــخصی  خودروهــای  بیــن  ایــن  در 
 2۵ از  بیــش  ســهمی  البــرز  و  تهــران  پــالک 

درصــد داشــته و در صــدر ســفرهای جــاده ای 
خودروهایــی  آن،  از  پــس  و  گرفته انــد  قــرار 
بــا پالک هــای فــارس، مازنــدران، اصفهــان و 
انجــام  را  ســفر  بیشــترین  رضــوی  خراســان 

دادند.
از ســوی دیگــر مجمــوع ورود و خــروج 
وســایل نقلیه مختلف در هفته گذشــته روند 
متفاوتی نسبت به هفته قبل از این آمار پیدا 
کــرده اســت. چــرا کــه ترددهــا در بــازه زمانــی 
اردبیــل،  اســتان های  در  مــاه  آذر  تــا 2۵   1۹
بــه  غربــی  آذربایجــان  و  شــرقی  آذربایجــان 
ترتیــب 2۵ درصــد، 1۹ درصد و هشــت درصد 
افزایــش یافــت و در اســتان های چهارمحــال 
و بختیــاری، اصفهــان و کرمانشــاه بــه ترتیــب 

منفــی ۹ درصــد، منفــی هفت درصــد و منفی 
شش درصد افت داشته است.

ایــن آمارهــا در حالــی به ثبت رســید که 
همیــن اعــداد و ارقــام در قیــاس بــا آمارهــای 
همــه  در  گذشــته  ســال  در  مشــابه  هفتــه 
چشــمگیری  افزایــش  کشــور  اســتان های 
داشــت. اســتان های مازندران، گیالن، قزوین 
و خراســان شــمالی بــه ترتیــب بــا 8۵ درصــد، 
8۳ درصــد، ۷8 درصــد و ۷۷ درصــد افزایــش 
بیشــترین جهش را در میان اســتان های دیگر 
تجربــه کرده اند. که البته یکی از دالیل اصلی 
ایــن افزایــش قابــل توجــه ســفرها، وضــع و 
اعمــال ممنوعیت هــای تــردد بیــن اســتانی در 

آذر ماه سال گذشته بود.

بنــابــرمصوبــهکارگــروهتنظیــمبــازار،
قیمــتتولیدکننــدهبــهصــورتآزمایشــیبــر
روی۸قلــمکاالیمصرفــیواساســیدرج

میشود.
بــه گــزارش پایــگاه اطــالع رســانی اتــاق 
اصنــاف ایــران، بنــا بر مصوبه کارگــروه تنظیم 
بازار قیمت تولیدکننده از 2۷ آذر ماه امسال 
بــه صــورت آزمایشــی بــر روی 4 قلــم کاالی 
مصرفــی و 4 قلــم کاالی ســرمایه ای )مجموعــاً 

8 قلم کاال( درج خواهد شد.

بر این اســاس، چهار قلم کاالی مصرفی 
شــامل )آب معدنــی، نوشــابه گازدار، آبمیــوه 
و ماءالشــعیر( و چهــار قلــم کاالی ســرمایه ای 
نیــز شــامل )غذا ســاز، نوشــیدنی ســاز، چرخ 

گوشت و ماکرویو( خواهد بود.
ایــن تصمیــم بــا توجــه بــه مفــاد بند 2۳ 
سیاســت های کلــی اقتصــاد مقاومتــی مبنــی 
بــر ضــرورت شفاف ســازی و روان ســازی نظام 
شــیوه های  روزآمدســازی  و  قیمت گــذاری 
نظارت بر بازار و همچنین لزوم اطالع رســانی 

دقیق در مورد قیمت کاال به مصرف کنندگان 
است.

در ایــن راســتا دســتورالعمل درج قیمت 
تامین کننده )تولیدکننده و وارد کننده( در 20 

آذر امسال ابالغ شده است.
بــازار همچنیــن مقــرر  تنظیــم  کارگــروه 
و  مصرف کننــدگان  حمایــت  ســازمان  کــرد 
تولیدکننــدگان پس از اجرای آزمایشــی طرح، 
بــه  را  نتیجــه  و  انجــام  را  الزم  ارزیابی هــای 

کارگروه ارائه کند.

همزمــانبــاآغــازمــوججدیــدکرونــادر
آســتانهســفرهایســالنــومیــادی،لبنــان
مقــرراتســفربــهایــنکشــورراتغییــرداد.
هرچنــدمحدودیتســفرتوریســتیازایران
بــهایــنکشــورهنــوزکاملبرداشــتهنشــده

است.
بــه گــزارش ایســنا، لبنــان کــه تــا چنــدی 
پیــش مرزهایــش را کامل به روی گردشــگران 
محدودیت هــا،  ایــن  کاهــش  بــا  بــود،  بســته 
مقــررات جدیــدی را بــرای ســفر تعییــن کــرده 
دفاتــر خدمــات  اعــالم  طبــق  اســت. هرچنــد 
مســافرتی در ایران، این مقررات هنوز شــامل 
و  نمی شــود  ایرانــی  مســافران  و  گردشــگران 
بیشــتر بــه آن دســته از اتباع ایرانــی و لبنانی 
کار،  اقامــت،  روادیــد  کــه  می شــود  مربــوط 
تحصیل و یا تجارت داشــته یا قصد بازگشــت 
به این کشــور را دارند. پیگیری های ایســنا نیز 
تایید می کند پروازهای مستقیم لبنان از ایران 
فعــال پذیــرش مســافر نــدارد و در آژانس هــای 

گردشگری ایران، تور لبنان عرضه نمی شود.

لبنــان از ســال 1۳۹2 مقــررات ویزا را برای 
اتبــاع ایرانــی آســان کــرده اســت و شــهروندان 
می تواننــد  کشــور  ایــن  فــرودگاه  در  ایرانــی 
ویــزای ۳0 روز ســفر در لبنــان را بــا پرداخــت 
مبلغــی دریافــت کننــد. شــهروندان لبنانــی نیز 
روز  مــدت 1۵  بــه  و  ویــزا  بــدون  سال هاســت 
می توانند به ایران سفر کنند. با وجود این ، در 
یک سال گذشته با همه گیری کرونا، سفر بدون 
ویزا برای شــهروندان دو کشــور محدود شــده و 

سفر توریستی بین دو کشور متوقف شد.
لبنــان  بهداشــت  وزارت  حــال،  ایــن  بــا 
برخی مقررات ورود به این کشــور را بازنگری 
کــرده کــه بر اســاس آن چــه به دفاتــر خدمات 
اعــالم  ایــران  در  هواپیمایــی  و  مســافرتی 
شــده اســت: تمــام مســافران باالی 12 ســال، 
اگــر کارت واکســن نداشــته باشــند، بایــد در 
محدوده 48 ساعت مانده به پرواز در یکی از 
 PCR مراکز تاییدشــده وزارت بهداشــت تست
انجــام دهنــد. گواهی این تســت باید به زبان 
انگلیسی بوده و دارای QR code باشد. تاکید 

شــده کــه از پذیــرش مســافران بــدون گواهی 
منفی تســت کرونا بدون QR code جلوگیری 

خواهد شد.
کارت  دارای  مســافران  همچنیــن 
آخریــن  از  کــه   1۹  – کوویــد  واکسیناســیون 
نوبــت واکســن آن هــا 14 روز گذشــته باشــد 
و مســافرانی کــه کمتــر از هفــت روز خــارج از 
کشــور لبنان اقامت داشته اند از انجام تست 
از ســفر معــاف شــده اند. کارت  PCR پیــش 

واکســن بایــد به زبان انگلیســی بــوده و حتما 
QR code داشــته باشــد. در ایــن بخشــنامه 

تاکید خاصی روی نوع واکســن نشــده اســت. 
ایرانــی«  »واکســن  پذیــرش  دربــاره  هرچنــد 
از ســوی کشــورهای دیگــر هنــوز رایزنی هــای 
تاکیــد شــده  اســت.  کاملــی صــورت نگرفتــه 
ســایت در  ســفر  از  پیــش  مســافران   کــه 

http://pass.moph.gov.lb ثبت نام کنند.
وزارت بهداشــت لبنــان همچنیــن اعــالم 
ســال   12 بــاالی  مســافران  از  اســت  کــرده 
در بــدو ورود بــه ایــن کشــور تســت PCR در 

فــرودگاه گرفتــه می شــود و مســافران تا زمان 
مشــخص شــدن نتیجــه تســت در قرنطینــه 
در  تســت  هزینــه  بــود.  خواهنــد  خانگــی 
سیســتم نرخ گذاری به روزرســانی شــده است 
و مســافرانی کــه از دهــم ژانویــه 2022 وارد 
این کشور می شوند باید این هزینه را قبل از 
http://pass.moph. انجام پرواز، در ســایت
gov.lb پرداخت کنند. هزینه تســت به مبلع 

۳0 دالر آمریکا است.
ایــران درحــال حاضــر محدودیــت صــدور 
ویزای توریستی را برای اتباع خارجی برداشته 
به روزرسانی شــده  مقــررات  آخریــن  طبــق  و 
ســفر در دوران کرونــا، تمام مســافران ایرانی 
و غیرایرانــی بــاالی 12 ســال هنــگام ورود بــه 
کشــور بایــد در محــدوده ۷2 ســاعت مانــده 
بــه پــرواز تســت PCR  انجــام داده باشــد کــه 
گواهــی آن بایــد بــه زبــان انگلیســی باشــد. 
همچنین مســافران غیرایرانی عالوه بر تست، 
باید کارت واکسیناســیون کرونا که از آخرین 
نوبت آن ها 14 روز گذشته باشد، ارائه دهند.

اتــاقاصنــافایــراندراطاعیــهایدر
خصــوصتســهیاتکرونایــیاعــامکــردکه
۱۲ تســهیات متقاضیــان ثبتنــام فرصــت
درصــدیبرایکســبوکارهایآســیبدیده

ازکروناتاپایانآذراست.
در ایــن اطالعیــه آمــده اســت: بــه اطالع 
تمامی واحدهای صنفی آسیب دیده از کرونا 
کــه در 14 گــروه شــغلی ذیــل دیــده شــده اند، 

می رساند؛
اتــاق اصنــاف  بــر اطالعیــه پیشــین  بنــا 
پیگیری هــای  بــا  شــهریور،   20 مــورخ  ایــران، 
اتــاق اصنــاف ایران، مهلت ثبت نام تســهیالت 
12 درصــد برای 14گروه شــغلی کــه پیش تر تا 
پایان شــهریور تعیین شــده بود، تــا پایان آذر 

1400 تمدید شده است.
مصوبــه  بــا  مطابــق  و  اســاس  ایــن  بــر 
کارگــروه اقتصادی ســتاد ملی مقابله با کرونا 
، فعــاالن 14 گــروه از مشــاغل اعــم از صنفــی 
و غیر صنفی )شــامل 8۵0 زیر رســته( که در 
ذیــل بــه آن اشــاره خواهــد شــد، فقــط ۳ روز 

دیگــر فرصــت دارند که با مراجعه به ســامانه 
کارا به نشــانی kara.mcls.gov.ir نســبت به 
ثبت نام تسهیالت 12 درصدی ثبت نام کنند.
فهرســت گروه های شــغلی مشــمول این 

تسهیالت:
1- مراکــز تولید و توزیــع غذاهای آماده اعم از 
رستوران ها، بوفه ها، طباخی ها، قهوه خانه ها 

و اغذیه فروشی ها
2- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل ها، 
هتــل آپارتمان هــا، مجتمع هــای جهانگــردی و 
مهمان ســراها،  مهمان پذیرهــا،  گردشــگری، 
مراکــز  بوم گــردی،  مراکــز  مســافرخانه ها، 
اقامتــی، پذیرایی، تفریحی، خدمات بین راهی، 

موزه ها و زائرسراها
۳- حمل و نقل عمومی مســافر برون شــهری 

اعم از هوایی، جاده ای ریلی و دریایی
4- حمل و نقل عمومی مسافر درون شهری

۵- دفاتر خدمات مسافرتی گردشگری و زیارتی
6- تولید و توزیع پوشاک

۷- تولید و توزیع کیف و کفش

قنــادی  خشــکبار،  آجیــل  توزیــع  مراکــز   -8
بستنی و آبمیوه

۹- مراکــز باشــگاه ها و مجتمع هــای ورزشــی و 
تفریحی

10- مراکــز و مجتمع هــای فرهنگــی، آموزشــی 
هنری و رسانه ای

11- مراکــز تولیــد و توزیــع و فــروش صنایــع 
دستی

آرایشــگاه ها  رانندگــی  آموزشــگاه های   -12
سالن های زیبایی و گرمابه ها

پروانــه  دارای  خصوصــی  موسســات   -1۳
بهره برداری از وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی که در حوزه های درمانی و تشخیصی و 

آزمایشگاهی و پاراکلینیکی فعال هستند
14- واحدهــای پــرورش مــرغ گوشــتی و مــرغ 
مادر مراکز تولید محصوالت گلخانه ای سبزی 
و صیفی جات صادراتی و مراکز تولید و عرضه 

گل و گیاهان زینتی و ماهیان زینتی
کارکنــان  تعــداد  بــه  اســاس  ایــن  بــر 
واحدهای ثبت نام شــده، اعم از بیمه شــده و 

بیمــه نشــده، 12 تــا 16 میلیون تومــان وام 12 
درصــد، بــا بــاز پرداخت 22 ماهه اقســاط و 2 
ماه تنفس )مجموعا 24 ماه( تعلق می گیرد.

وام  دریافــت  زمــان  تمدیــد  راســتای  در 
حمایتــی  تســهیالت  پرداخــت  کرونــا،  جدیــد 
کرونــا از ســوی بانک هــا نیــز تــا پایــان بهمــن 

تمدید شد.
پیــش از ایــن بانک هــا موظــف بودنــد تــا 
پایان آبان ماه 1400 تســهیالت حمایتی کرونا 
را پرداخــت کننــد امــا در کارگــروه اقتصــادی 
ســتاد ملــی مقابلــه بــا کرونا تصویب شــد که 
پرداخت تســهیالت از ســوی بانک هــا تا پایان 

بهمن ادامه پیدا کند.
تــاالرداران  اســت،  یــادآوری  بــه  الزم 
دریافــت  بــرای  کرونــا  از  دیــده  خســارت 
تسهیالت مطابق با دستورالعمل های پیش تر 
 61۷۷/0۹/۷ شــماره  نامــه  و  شــده،  اعــالم 
مــورخ 1400.4.28 اتــاق اصناف ایران به جای 
مراجعــه به ســامانه کارا، بــه اتحادیه مراجعه 

کنند.

بازگشتدوبارهمردمبهجادههادرهفتهگذشته

۲روزتاپایانفرصتثبتناممتقاضیانوامجدیدکرونا

مقرراتسفربینایرانولبناناعامشد

 درج آزمایشی

 قیمت تولیدکننده

بر روی ۸ قلم کاال
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 مهاجران، واسطه
 توسعه ۴۰درصد صادرات

به افغانستان 
ســازمان  صــادرات  توســعه  دفتــر  مدیــرکل  گفتــه  بــه 
توســعه تجــارت ایــران،۳۰ تــا ۴۰درصــد صــادرات ایــران 
بــه افغانســتان از طریــق مهاجــران انجــام می شــود که با 
شناخت بازار در این راستا به تجار کشور کمک می کنند.
بــه گــزارش خبرگــزاری ایرنــا، میرابوطالــب بــدری 
و  اقتصــادی  ظرفیت هــای  بررســی  نشســت  در  دیــروز 
تجــاری مهاجــران در توســعه روابــط بــا همســایگان در 
اتــاق تهران اظهــار کرد: مطالعات ســال های اخیر ایتالیا 
نشان می دهد 2.4میلیون مهاجر در این کشور ۹درصد 
از تولیــد ناخالــص داخلــی را ایجــاد کرده انــد کــه معادل 
1۳0میلیــارد دالر بــوده اســت. بــا تکیــه بــر همیــن ارقام 

ایتالیا هفدهمین قدرت اقتصادی جهان است.
او بــا بیــان اینکــه در کشــور بــه مهاجــران غیرماهر 
و متخصــص نیــاز داریــم، تصریح  کرد: مطالعات نشــان 
می دهــد مهاجــران در 10کشــور در حــال توســعه تاثیری 
بــر اشــتغال نداشــته اند، زیــرا ایــن نیــروی کار بخــش از 
مشــاغل را برعهــده می گیــرد کــه نیــروی کار محلــی از 

انجام آن سرباز می زند.
مدیــرکل دفتــر توســعه صــادرات ســازمان توســعه 
تجــارت خاطرنشــان  کــرد: در ســازمان توســعه تجــارت، 
جلســاتی با مهاجران برگزار شــد تا با توجه به شــناخت 
آنان از بازار مبدا به توسعه صادرات کشور کمک رسانی 
شــود و بــر همیــن اســاس ۳0 تــا 40درصــد صــادرات به 

افغانستان از طریق مهاجران بوده است.
او بیــان کــرد:  مهاجــران نقــش بزرگــی در صــادرات 
غیرنفتــی دارنــد کــه بــا توجه به رشــد ۷0میلیــارد دالری 
صــادرات غیرنفتــی در افق 1404، تکیه برای صادرات به 
همســایگان بر دوش مهاجران اســت که کار شناســایی 

آنان آغاز شده است.

۴ میلیون مهاجر در ایران زندگی می کنند
همچنین در این نشست بهمن عشقی، دبیر اتاق 
بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران خاطرنشان  
کــرد: بعــد از جنــگ تحمیلــی بخــش زیــادی از بازســازی 
کشور بر دوش مهاجران بود. کار بزرگی که بدون کمک 

مهاجران افغان به نتیجه نمی رسید.
او بــا بیــان اینکــه مهاجــرت را از دو وجــه انســانی- 
اجتماعی و اقتصادی می توان بررســی کرد، گفت: ایران 
روی یک گســل جغرافیایی سیاســی پرخطــری قرار دارد 
کــه در 2 قــرن اخیــر مرتــب در حال لــرزش و تکان بوده 
است، به همین دلیل ایران به عنوان یک کشور باثبات 

با رشد مهاجرت مواجه شده است.
عشقی با بیان اینکه بر اساس آمارها چهار میلیون 
مهاجر در ایران زندگی می کنند، تاکید کرد: ایران با دارا 
بودن یک درصد جمعیت جهان، اما 2درصد از مهاجران 
جهــان در خــود جــای داده کــه نزدیکــی فرهنگــی هضــم 

اجتماعی آن را آسان تر کرده است.
او تاکیــد کــرد: با هر 10درصــد افزایش مهاجرت در 
جهــان، 1.5 درصــد تجارت جهانی رشــد پیــدا می کند که 
با توجه به اینکه عراق و افغانســتان امروز از بزرگترین 
مقاصــد صادراتــی ایــران هســتند که حتی اگــر ما برنامه 
خاصــی را در نظر نگیریم به طور طبیعی کاالهای ایرانی 
را به این کشورها می برند، بنابراین مهاجرت برای ایران 
یــک فرصــت اســت. عشــقی ابــراز امیــدواری کــرد روزی 
ملت ها در کنار هم در خاورمیانه با صلح زندگی کرده و 

اگر مهاجرتی انجام می شود از سر اجبار نباشد.
بــه  صــادرات  آبــان ،  پایــان  تــا  امســال  ابتــدای  از 
افغانســتان با کاهش 16درصدی ارزشــی در هم ســنجی 
با پارســال به ســه میلیون و 5۷ هزار تن کاال به ارزش 

یک میلیارد و 2۷1 میلیون دالر رسید.

واردات کاالهای اساسی 
امسال رکورد شکست 

شــرکت  خارجــی  بازرگانــی  هماهنگــی  مدیــرکل 
بازرگانی دولتی ایران گفت: امسال ۲۹۴ کشتی حامل 
کاالهــای اساســی وارداتــی در بنــادر ایــران پهلوگیــری 
کرده انــد کــه ایــن حجــم از عملیــات بازرگانــی خارجــی 

کاالهای اساسی تاکنون بی سابقه بوده است.
به گزارش شــرکت بازرگانی دولتی ایران، مســعود 
آزادگان افــزود: از ابتــدای امســال تاکنــون افــزون بــر 6 
میلیون و 200 هزار تن کاالی اساســی از ســوی شــرکت 
بازرگانــی دولتــی ایران وارد کشــور شــده کــه پیش بینی 
می شــود میــزان واردات تا پایان ســال بــه  10میلیون تن 

برسد.
شــرکت  خارجــی  بازرگانــی  هماهنگــی  مدیــرکل 
بازرگانــی دولتــی ایــران اظهــار کــرد: ایــن میــزان خرید و 
واردات از ســوی شــرکت بازرگانی دولتی ایران در ســال 
جاری نسبت به سال های گذشته مطلوب بوده است.

اقتصــادی  و جنــگ  کنونــی کشــور  بــه شــرایط  او 
اشــاره کرد و ادامه  داد: باوجود شــرایط ســخت، شرکت 
بازرگانی دولتی ایران با تالش همه پرسنل به خوبی از 

عهده وظایف خود برآمده است.
آزادگان به تشریح میزان واردات کاالهای اساسی 
از  بیــش  تاکنــون  ســال  ابتــدای  از  گفــت:  و  پرداخــت 
252هــزار تــن برنــج، یــک میلیــون و 10هــزار تــن روغن 
خــام، 684 هــزار تــن شــکر خــام و چهار میلیــون و 220 
هزار تن گندم در بنادر کشور تخلیه، در انبارها ذخیره 

و به سایر نقاط کشور ارسال شده است.
او دربــاره عملکــرد بندرهــای کشــور، گفــت: بنــدر 
 ۳2 شــهیدرجایی  بنــدر  درصــد،   42 )ره(  امام خمینــی 
درصــد، بنــدر چابهــار 14درصــد، بنادر امیرآباد و نوشــهر 
هــر کــدام 6درصــد و بوشــهر هــم یک درصــد از حجــم 

واردات کاالهای اساسی را عهده دار بوده اند.
در  شــده  تخلیــه  کشــتی های  تعــداد  آزادگان، 
بندرهای کشــور را 2۹4 فروند کشــتی اعالم کرد و بیان 
کــرد: در بنــادر مازنــدران و گیــالن هــر کــدام ۹1 فرونــد 
کشــتی، در بنــدر امام خمینــی )ره( 4۹ فروند و در بنادر 
شهیدرجایی، چابهار و بوشهر به ترتیب 4۳، 16 و چهار 
فروند کشــتی حامل کاالهای اساســی خریداری شده از 

سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران تخلیه شده است.

اخبـــــــــــــــــار

تراکم کانتینرها در گمرک 
آذربایجان برای صادر کنندگان 

ایرانی دردسرساز شد
کشــاورزی  محصــوالت  ملــی  اتحادیــه  رئیــس 
می گویــد تراکــم کانتینرهــا در گمــرک آذربایجــان بــرای 
صادرکننــدگان ایرانــی دردسرســاز شــد کــه البتــه ایــن 
مسئله سیاسی نیست و باید مذاکره جدی با مسئوالن 

آذربایجان انجام شود.
ســیدرضا نورانــی در گفت وگو با خبرگــزاری فارس، 
اظهــار کــرد: تراکــم کانتینرهایی که محصــوالت صادراتی 
ایــران را بــه روســیه می برنــد در گمــرک آذربایجــان بــه 
انــدازه ای اســت کــه ۳ تا 4روز معطــل می مانند در حالی 
که پیش از این معطلی 1 تا 1.5 روز بود. او با بیان اینکه 
در آســتانه ســال نــو میــالدی حجــم صــادرات به روســیه 
افزایــش یافته اســت، افــزود: معطلــی کانتینرها موجب 
می شــود راننــدگان هزینــه زیــادی را مطالبــه کننــد؛ از 
سوی دیگر احتمال کاهش کیفیت   محصوالت که عمدتا 
صیفی جات و محصوالت گلخانه ای هستند وجود دارد.

به گفته رئیس اتحادیه ملی محصوالت کشاورزی 
از گمــرک آذربایجــان  تــا ۷0 کانتینــر  روزانــه فقــط 60 
ترخیص می شــود و این کندی، انباشته شدن کانتینرها 
را ســبب شــده اســت. نورانــی افــزود: کانتینرهای روس 
و ترکیــه محصــوالت صادراتــی ایــران را در مــرز آســتارا 
بارگیــری می کننــد امــا در گمــرک آذربایجان تــا چهار روز 
معطل می شوند و پس از آن به مقصد روسیه می روند.
 رئیــس اتحادیه ملی محصوالت کشــاورزی افزود: 
انتظار داریم مســئوالن کشــور با مســئوالن امور خارجه 
و دیگــر مســئوالن مرتبــط جمهــوری آذربایجــان مذاکــره 
جدی بکنند تا مشکالت کندی ترخیص بار از گمرک این 
کشور برطرف شود. او در پاسخ به اینکه آیا این مسئله 
مربوط به مســائل سیاســی اســت؟ گفت: خیر، موضوع 
سیاســی نیســت و فقط با افزایش ســاعات کار و اضافه 

کردن نیروی بیشتر این مشکل برطرف خواهد شد.

تامین کود یارانه ای برای 
اجرای طرح کشت قراردادی 

گندم در ۱۷ استان
مدیرعامــل شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 
عنــوان کــرد کــه در اولیــن ســال اجــرای طــرح کشــت 
نیــاز ۱۷  مــورد  گنــدم در کشــور، کودهــای  قــراردادی 
اســتان از ســوی شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی 

تأمین و تحویل شبکه توزیع شد.
بــه گــزارش وزارت جهاد کشــاورزی، حمید رســولی 
افــزود: شــرکت خدمــات حمایتــی کشــاورزی در هفــت 
اســتان خوزســتان، فارس، گلســتان، بوشهر، هرمزگان، 
جنوب کرمان و سیستان و بلوچستان نسبت به تأمین 
کودهــای یارانــه ای مــورد نیــاز کشــاورزان مشــمول طرح 
کشــت قــراردادی در وســعت 250هــزار هکتــار اقــدام و 
کودهــای موصــوف بــه تدریــج از طریــق شــبکه بــزرگ 
کارگزاران این شرکت در اختیار کشاورزان قرار گرفت.

شــده،  یــاد  اســتان های  بــر  عــالوه  داد:  ادامــه  او 
شــرکت خدمــات حمایتــی نســبت بــه تأمیــن کودهــای 
یارانه ای مورد نیاز کشــاورزان مشــمول کشــت قراردادی 
با سازمان تعاون روستایی در 10 استان دیگر نیز اقدام 

و کودهای مورد نیاز آنها را تأمین کرد.
کشــاورزی  حمایتــی  خدمــات  شــرکت  مدیرعامــل 
بــا بیــان اینکــه بــرای ســال آتــی برنامــه مفصلــی در این 
خصوص پیش بینی شده است، گفت: مقرر شده است 
که این شرکت عالوه بر کودهای یارانه ای ازته، فسفاته 
و پتاســه مــورد نیاز کشــت قراردادی، نســبت بــه تأمین 
انواع بذور و ســموم مورد نیاز این طرح نیز اقدام کرده 
و کلیــه نهاده هــای مــورد نیــاز تولیــد گندم از ســوی این 
شــرکت تأمین و در مقطع کشــت در اختیار کشــاورزان 
عزیز قرار داده شود. او اظهار امیدواری کرد که با عنایت 
به تجربه ای که در ســال جاری در اجرای کشــت قراردادی 
گندم به دســت آمده اســت، در ســال آینده بخش اعظم 
کشــت گنــدم در کشــور در قالــب طرح کشــت قــراردادی 
حمایتــی  خدمــات  شــرکت  رســولی،  شــود.  عملیاتــی 
کشاورزی را پشتیبان اصلی اجرای طرح کشت قراردادی 
گندم در کشــور برشــمرد و افزود: در ســال جاری اجرای 
طرح کشــت قراردادی گندم به عنوان یک مدل موفق و 
تجربه شــده در ســایر محصوالت کشــاورزی، تســهیالت 
و ظرفیت هــای بســیار مناســبی را بــرای طرفیــن قرارداد 
بــه ویــژه کشــاورزان زحمتکــش مهیا ســاخته و منجر به 

کاهش معنادار دغدغه های آنها خواهد شد.

اخبـــــــــــــــــار

دبیــر کمیته خودروی کمیســیون صنایع 
و معادن مجلس اظهار کرد که در مورد ماده 
۴ طرح که مبحث واردات خودرو است، نظر 
کمیســیون صنایــع همــان نظــر قبلی بــوده و 
قــرار نیســت اصالحــی در آن صــورت بگیــرد. 
بایــد دوبــاره در صحن در مــورد آن رای گیری 
شــده و به شــورای نگهبان ارجاع داده شود. 
احتمــاال پس از آن طرح به مجمع تشــخیص 

مصلحت رفته و آنجا رای گیری شود.
بــا  گفت وگــو  در  ایزدخــواه  روح هللا 
خبرگــزاری ایلنــا درمــورد آخریــن وضــع طــرح 
واردات خــودرو اظهــار کرد: بعــد از اصالحاتی 
نگهبــان  شــورای  ابهامــات  بــه  مجلــس  کــه 

داشــت، شــورای نگهبان خود ایــرادی به طرح 
وارد نکــرده و موافقــت کــرد، امــا ایراداتــی از 
طــرف مجمــع تشــخیص مصلحــت نظــام وارد 
شــده بود که شــورای نگهبان آن را به مجلس 
منتقل کرد. هنوز این طرح در مجلس اســت 

و باید در صحن به تصویب برسد.
دبیــر کمیته خودروی کمیســیون صنایع و 
معادن مجلس ادامه داد: در مورد ماده 4 طرح 
که مبحث واردات خودرو است، نظر کمیسیون 
صنایــع همــان نظــر قبلــی بــوده و قــرار نیســت 
اصالحــی در آن صــورت بگیــرد. بایــد دوبــاره در 
صحــن در مــورد آن رای گیری شــده و به شــورای 
نگهبــان ارجــاع داده شــود. احتمــاال پــس از آن 

طرح به مجمع تشــخیص مصلحت رفته و آنجا 
رای گیــری شــود. مخالفــت بــا طــرح در هیــات 
نظــارت بر سیاســت های کلی مجمع تشــخیص 
بود اما در صحن مجمع تشخیص مصلحت فعال 
در این مورد رای گیری نشده است. او همچنین 
در پاســخ به ســوالی درباره پیشــنهاد استیضاح 
وزیــر صمــت که از طرف برخی نمایندگان دنبال 
می شــود گفــت: ماجــرای اســتیضاح وزیر صمت 
نماینــدگان  قاطبــه  نظــر  و  نبــوده  فعــال جــدی 
اســتیضاح وزیر صمت نیست. ممکن است یک 
نفــر چنین پیشــنهادی را مطرح کنــد اما تاکنون 
ایــن موضــوع جدی نیســت. علت این پیشــنهاد 

هم مربوط به حوزه خودرو می شود.

واردات خودرو در کمیسیون 
صنایع مجلس تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت االسالم 
سیدجواد حسینی کیا در صفحه شخصی خود 
در توئیتــر دربــاره طــرح ســاماندهی صنعــت 
خــودرو، نوشــت: طــرح واردات خــودرو کــه از 
ســوی شــورای نگهبــان رد شــد و بــه مجلــس 
برگشــت، در جلسه روز سه شــنبه کمیسیون 
اضافــه  بــا  عینــاً  مجلــس  معــادن  و  صنایــع 
شــدن ارز دارای منشــاء تصویــب شــد تــا پس 
از تصویــب صحــن علنــی به مجمع تشــخیص 

مصلحت نظام برود.

بخشــی  کــه  اســت  روز   ۱۰ بــه  قریــب 
و  ایــران  فــوالد  صادراتــی  محموله هــای  از 
بــه  پروفیــل  و  لولــه  محصــوالت  همچنیــن 
مقصــد عــراق پشــت مرزهــا متوقــف مانــده، 
و هنــوز علــت ایــن توقــف بــه صورت رســمی 
و دقیــق از ســوی دولــت عــراق اعــالم نشــده 
اســت این در حالی اســت که هــر روز توقف 
بیشــتر کاالها پشــت مرزها، هزینه بیشتری 

را متحمل صاحب کاال خواهد کرد.
قریــب بــه 10 روز اســت کــه مــرز مهــران 
بــر روی صادرکننــدگان فوالدی بســته شــده و 
محموله هــای صادراتــی پشــت مــرز مانده اند. 
آنطور که شنیده می شود، این موضوع شامل 
همه محصوالت فوالدی هســت و محصوالتی 
چــون لولــه و پروفیل، نبشــی و ناودانی را نیز 

شامل شده است.
بــه صورت غیررســمی گفته می شــود که 
بــازار هدف عمده این صادرات از محصوالت، 
کشــور عــراق بوده و شــرکتی کــه تاییدیه های 
بــه  ارائــه می کــرده  را  اســتاندارد محصــوالت 
سبب تحریم ها قادر به ارائه خدمات به ایران 
نیســت و بایــد شــرکتی دیگر جایگزین شــود. 
البتــه همانطــور که اشــاره شــد، ایــن موضوع 

هنوز به صورت رســمی اعالم نشــده و در حد 
حدس و گمان است.

برخــی صادرکنندگان می گوینــد: محموله های 
صادراتــی را بــه مقصــد عــراق ارســال کرده اند 
امــا دولــت عراق بــدون اطالع قبلــی ورود این 
محموله هــای فــوالدی و پروفیل هــا را ممنــوع 

کرده است. 
انجمــن تولیدکنندگان فوالد ضمن تایید 
موضــوع توقــف محوله هــای صادراتــی فــوالد 
ایران پشــت مرزها اما اعالم کرد که همچنان 
دلیل این امر مشــخص نیســت و موضوع در 

دست بررسی است.

 دلیل توقف کاال 

در مرز مشخص نیست
دبیــر ســندیکای لولــه و پروفیــل نیــز در 
ایــن رابطــه، ضمــن تاکیــد بــر اینکــه بخشــی 
مشــمول  نیــز  پروفیــل  و  لولــه  کاالهــای  از 
ایــن ممنوعیــت شــده اســت، اظهار کــرد: این 
ایــالم  اســتان  گمــرک  در  اکنــون  محصــوالت 
متوقــف هســتند. علی رغــم پیگیری ها در یک 
هفتــه اخیــر، هنــوز دلیل مشــخصی از ســوی 

دولــت عــراق بــرای منــع ورود ایــن کاالهــا بــه 
کشورشان اعالم نشده است.

آنــوش رحــام بــه موضــوع تاییــد نکــردن 
شــرکت تاییدکننــده اســتاندارد محموله هــای 
صادراتــی ایــران اشــاره کــرد و گفــت: شــنیده 
می شــود کــه برخــی از کاالهــا بــه ایــن دلیــل 

معطل مانده تا مشکل حل وفصل شود.
هســتیم  معتقــد  مــا  کــرد:  تصریــح  او 
کشــورهای  بــا  تجــاری  روابــط  در  بایــد  کــه 
همســایه و به ویــژه عــراق حتمــا تجدیدنظــر 
نیــز  عــراق  کشــور  اقتصــاد  گیــرد.  صــورت 
خلع الســاعه  بخشــنامه های  از  متاســفانه 
رنــج می بــرد. بــدون اطــالع قبلــی کاالهایــی 
کــه در ماه هــای گذشــته مــورد معاملــه قــرار 
گرفته اند و سفارش گذاری های آن ها صورت 
گرفته اســت، پشت مرز معطل می ماند؛ لذا 
ضرورت دارد که با نگاهی جدید برنامه ریزی 

مابین گمرک های دو کشــور صورت گیرد.
این مقام صنفی ضمن اشــاره به اینکه 
بنــا بر ایــن بود تا پنجره  مشــترک مرزی بین 
تاکیــد  شــود؛  ایجــاد  عــراق  و  ایــران  گمــرک 
کــرد: یکــی از مــواردی کــه بســیار می توانــد 
کمک کننــده باشــد و فعــاالن بــه آن اعتقــاد 

مشــترک  پنجره هــای  ایجــاد  همیــن  دارنــد، 
گمرکــی بیــن ایران و حداقل 10 کشــور طرف 
معامله اســت.با ایجاد پنجره مشــترک میان 
ایران و چین، ایران و امارات، ایران و عراق، 
ایــران و افغانســتان، ایــران و  ترکیــه و ایران 
CIS می تواننــد حداقــل  و کشــورهای حــوزه 
کمــک کننــد تا مســئوالن گمرک و مســئوالن 
گمــرکات مرزی دو کشــور به صورت مســتمر 
بــا یکدیگــر در ارتبــاط باشــند و بخشــنامه ها 

سریع تر ابالغ شود.
مجــاری  پنجــره  ایــن  داد:  ادامــه  رحــام 
تجــارت خواهــد  بیــن طرفیــن  تســهیل کننده 
بــود. اگــر زیرســاخت ایــن پنجــره در گمــرک 
فراهــم نشــود، بــه نظــر می رســد می تــوان بــا 
محوریت ســازمان توسعه تجارت این مشکل 
را حل کرد و پنجره های مشترک با کشورهای 
طــرف معامالت صادراتی ایجاد کنیم. هر روز 
تعلــل کاال در پشــت مرزهــا و توقــف کاالهای 
صادراتــی، یــک درصد هزینه، بــه صاحب کاال 
تحمیــل خواهــد کــرد؛ بنابراین ضروری اســت 
تشــریفات و عملیات گمرکی و عبور کاالها از 
مــرز را ســرعت ببخشــیم تا محصــوالت بدون 

توقف وارد کشور هدف شوند.  

بــه گفتــه معــاون وزیــر صمــت، وزارت 
صمــت بــه دنبــال ایــن اســت کــه تــا جایــی که 
امکان دارد جلوی توقف تولید صنایع را بگیرد.
بــا  گفت وگــو  در  صادقی نیارکــی  مهــدی 
خبرگزاری مهر در مورد قطع گاز صنایع، اظهار 
کرد: تداوم تولید برای وزارت صنعت، معدن و 
تجارت بســیار مهم اســت؛ از این رو وزارتخانه 

به دنبال این اســت که تا جایی که امکان دارد 
جلوی توقف تولید صنایع را بگیرد.

معــاون امــور صنایــع وزیر صمــت افزود: 
بــا  هماهنگــی  طریــق  از  تــالش هســتیم  در 
شــرکت ملی گاز، تولید ادامه داشــته باشــد و 
جایــی که ناچار به صرفه جویی هســتیم نباید 

تولید متوقف شود.
او بــا بیــان اینکه اولویــت ما تداوم تولید 

اســت، گفت: در این مســیر می توان مدیریت 
مصــرف را اعمال کرد؛ به این معنا که پیک ها 

جابه جا شود اما قطع نشود.
وزارت  کــرد:  تصریــح  صادقی نیارکــی 
صمــت در حــال مذاکره بــا وزارت نفت و بقیه 
مراجع اســت تا قطع گاز با کمترین استهالک 

انجام شود.
در شــرایطی کــه صنایــع و کارخانه هــای 

ســیمان و فــوالد در تابســتان بــه دلیــل کمبــود 
انرژی شاهد قطع برق و حتی تعطیلی واحدها 
بودنــد، بــا شــروع فصــل ســرما کارخانه هــا بــار 
دیگر شــاهد این اتفاق هســتند. با شروع موج 
ســرما، قطع شــدن گاز برخی از صنایع همچون 
کارخانه های سیمان و فوالد را شاهد هستیم؛ 
ایــن  بــه  ســنگینی  خســارت های  کــه  اتفاقــی 

واحدهای تولیدی وارد می کند.

دبیــر کنفدراســیون صــادرات ایــران اظهــار 
اول  تــراز  صادرکننــدگان  از  بســیاری  کــه  کــرد 
کشــور به دلیل همین تهدیداتی که وجود دارد، 
کار صــادرات را کنــار گذاشــتند و بســیاری دیگــر 
هــم در شــرف کنــار گذاشــتن صادرات هســتند. 
هرچه این تنگناها بیشــتر شــود این مسئله هم 

شدیدتر می شود.
جمشــید نفر در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا 
در مــورد بخشــی از الیحــه بودجــه 1401 که تاکید 
دارد هرگونه مشــوق صادراتی منوط به بازگشــت 
ارز حاصــل از صــادرات اســت اظهــار کــرد: مــا در 
رابطــه بــا بودجــه دچار یک ســری افــراط و تفریط 
شــدیم. گاهی آنقدر دست خود را باز می گذاریم 
کــه پیش بینــی می کنیم درآمدهــای فوق  العاده ای 
می توانیــم  درآمدهــا  ایــن  محــل  از  و  داریــم 

هزینه های بزرگی را بپردازیم.
او افــزود: گاهــی هــم برعکس؛ ایــن درآمدها 
را بــر مبنــای جرائم یا ایفا نکردن وظایف حاکمیتی 
ماننــد مشــوق های صادراتــی بــه همــراه یک ســری 
تنبیهــات کــه ریشــه درســت و صحیح ندارنــد قرار 
می دهیــم. اصــال توجه نمی کنیم کــه در زمان هایی 

که سرمایه گذاری رشد منفی دارد، برای ایجاد رشد 
اقتصادی مهم ترین مســئله ســرمایه گذاری اســت. 
بــه این ترتیب با ایجــاد محدودیت های فوق العاده 
ســرمایه گذاران را از ســرمایه گذاری خــود پشــیمان 

کرده و به اهداف واقعی خود نمی رسیم.
دبیــر کنفدراســیون صــادرات ایــران گفــت: 
اگــر قــرار باشــد کــه بودجه نویســی مــا درســت، 
ســالم و صحیح شــود باید همه مسائل را ببینیم 
و طــوری عمــل کنیــم کــه بــرای تولیــد کوچکترین 
محدودیتــی بــه وجود نیاید. همین االن بســیاری 
از صادرکننــدگان تــراز اول کشــور به دلیل همین 
تهدیداتــی کــه وجــود دارد، کار صــادرات را کنــار 
گذاشــتند و بســیاری دیگــر هــم در شــرف کنــار 
گذاشــتن صــادرات هســتند. هرچــه ایــن تنگناها 
بیشــتر شــود این مســئله هم شــدیدتر می شــود. 
نــگاه  یــک  بــا  دولــت  و  مجلــس  کــه  امیدواریــم 
واقع بینانــه بــه شــرایط موجــود در کشــور توجــه 
کننــد چراکــه بهتریــن مســیر برای حل مشــکالت 
اقتصادی کشور تولید و صادرات است و هرگونه 
محدودیت برای صادرات می تواند کشــور را دچار 

مشکالت فراوانی کند.

او تصریــح کــرد: ایــن موضــوع کــه در الیحه 
بودجــه ســال 1401پیش بینی شــده، تهدیدکننده 
صــادرات اســت. مــن معتقــدم کــه ارز کشــور از 
ســوی صادرکننــدگان بــه صــورت 100 درصــدی به 
کشــور بازمی گــردد چراکــه هیــچ بنــگاه اقتصــادی 
نیســت کــه تولیــد و صــادرات کنــد و بتوانــد بــا 

برگشت ندادن ارز به کار خود ادامه دهد.
نفــر اضافــه کــرد: با ایــن حال شــرایطی را که 
دولــت بــرای واردات ارز می گــذارد شــرایطی اســت 
کــه برخی از زیررشــته های صادراتی قادر نیســتند 
و نمی تواننــد در قالــب آنهــا ارز خــود را بــه کشــور 
بیاورند و ارز را از مبادی خارج از دسترس حاکمیت 
وارد کشــور  کنند. بنابراین بازگشــت ارز به صورت 
100درصــد اســت و حاکمیت بایــد بیش از هر چیز 
به این موضوع توجه کند که چرا آنها نمی توانند از 
راهکارهایی که دولت قرار داده استفاده کنند. باید 

برای این علت راهکار پیدا کرد.
او ادامــه داد: بــرای مثــال وقتــی در بعضــی 
رشته ها همه هزینه های تولید بر مبنای ارز بازار 
آزاد اســت و دولــت می خواهــد ارز را از طریــق 
ارز نیمایــی برگردانــد، بازگشــت ایــن ارز بیــن 8 

تــا 12درصــد هزینــه دارد و نــرخ هــم بیــن 10 تــا 
20درصــد کمتــر از بــازار آزاد اســت و بــا توجــه به 
اینکــه صــادرات درصد بســیار کوچکی ســودآوری 
دارد. چطــور می تــوان از ایــن چارچــوب تبعیــت 
کرد؟ تا این مسئله مورد تحلیل واقع نشود حتما 
ضربــات زیادی به بخش های عمده ای از صادرات 

کشور وارد می شود.
همچنیــن  ایــران  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
خاطرنشــان کــرد: در برهه کنونــی، صادرات برای 
کشــور اهمیــت فوق العــاده زیــادی دارد، چنانچه 
یــا  بخشــنامه  آیین نامــه،  هــر  می خواهیــم  مــا 
دســتورالعملی را بــرای صادرات قــرار دهیم قطعا 

باید هوشمندانه و با مشورت اهل فن باشد.
 نفر در مورد آخرین وضع تجارت با عربستان 
اظهار کرد: عربستان کشوری مهم و جز 20 کشور 
مهم دنیا در اقتصاد اســت. با توجه به نقشــی که 
ایــن کشــور در اتحادیه عربی دارد می تواند بســیار 
مهــم و حســاس باشــد. ایــران و عربســتان هــر دو 
بــه دنبال عادی ســازی روابط هســتند کــه می تواند 
بــه تجارت دو کشــور کمک شــایانی کنــد ولی فعال 
بــه دلیــل مســائل سیاســی و اختالفاتــی کــه ایران 

و عربســتان بــا یکدیگــر دارنــد، تجــارت دو کشــور 
در ابتدای مســیر اســت. امیدواریم که این مســیر 
توســعه پیدا کرده و دو کشــور بتوانند روابط عادی 
با یکدیگر داشته باشند. روابط عادی می تواند برای 

تهران و ریاض مفید واقع شود.
بــه عربســتان و  ایــران  او افــزود: صــادرات 
روابــط تجاری دوکشــور به طور کلــی و 100درصد 
قطــع نشــده بــود ولــی میــزان آن فوق العــاده کم 
بــود. روابــط تجــاری بــه صــورت غیرمســتقیم در 
حــال انجــام بــود و تجــارت مســتقیم هــم انجــام 
شــده ولی به قدری کم بوده که چندان رســانه ای 

نشده است.
دبیــر کنفدراســیون صــادرات ایــران گفــت: 
از  فــرش،  صــادرات  شــدید  نــزول  علی رغــم 
بودنــد  عربســتان  در  ایرانــی  تجــار  قدیم االیــام 
و فرش هــای ایرانــی را در ایــن کشــور بــه فــروش 
انجــام  مســتقیم  طریــق  از  ایــن  و  می رســاندند 
می شــود. تجارت ایران و عربستان می تواند برای 
هــر دو کشــور حالت صــادرات مجدد هم داشــته 
باشــد و می تواننــد از ایــن طریــق هــم همــکاری 

داشته باشند.

دبیر کنفدراسیون صادرات: بسیاری از بازرگانان، صادرات را کنار گذاشته اند

مذاکره وزارت صمت با نفت درباره گاز صنایع

دلیل توقف محموله های صادراتی فوالد هنوز مشخص نیست 

دبیر کمیته خودروی مجلس: مجلس برای 
ایرادات واردات خودرو اصالحات انجام نمی دهد
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رئیس جمهوری: محدودیت ها 
نباید مشکلی در تردد ضروری 

مردم ایجاد کند
رئیسجمهــوریبــاتاکیــدبــرضــرورتتوجــهبــه
کنتــرلتــرددازمرزهــایکشــور،گفــتکــهصیانــتاز
جــانوســامتیمــردمایجــابمیکنــدکــهتــرددافراد
بویژهازکشورهایبااحتمالسرایتبیشتر،باجدیت
کنتــرلشــودالبتــهمحدودیتهــانبایــدمشــکلیبــرای

ترددضروریمردمایجادکند.
بــه گــزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
آیــت هللا ســید ابراهیــم رئیســی در جلســه ســتاد ملــی 
مقابلــه بــا کرونــا اقدامــات انجام شــده در ماههای اخیر 
بــرای صیانــت از جــان مــردم و افزایــش ایمنــی مقابــل 
ویــروس کرونــا را بســیار ارزشــمند ارزیابــی کــرد و بــا 
بازگشــایی  گفــت:  دســت اندرکاران،  همــه  از  قدردانــی 
هوشــمند، تحــرک و نشــاط را بــه جامعــه برگردانــد امــا 
بــرای صیانــت از جــان مردم الزم اســت همچنان رعایت 
دســتورالعمل های بهداشتی توسط مردم و دستگاه های 

متولی مورد تاکید جدی باشد.
رئیس جمهــوری بــا تاکیــد مجــدد بر ضــرورت توجه 
بــه کنتــرل تــردد از مرزهــای کشــور، گفــت:  مضاعــف 
صیانت از جان و سالمتی مردم ایجاب می کند که تردد 
افراد از مرزها به ویژه از کشورهایی که احتمال سرایت 
بیشــتری وجــود دارد، بــا دقــت و جدیــت کنتــرل شــود. 
البتــه محدودیت هایــی که در این زمینه اعمال می شــود 
به گونه ای باشــد که برای تردد ضروری مردم مشــکلی 

ایجاد نکند.
رئیســی بــا تشــکر از همراهــی و اعتمــاد مــردم در 
رعایــت شــیوه نامه هــای بهداشــتی اضافــه کــرد: امــروز 
مردم به خوبی اطالع دارند که با رعایت اصول بهداشتی 
کرونــا  بیمــاری  شــیوع  بعــدی  آســیب های  از  می تــوان 
جلوگیــری کــرد و در ایــن راســتا دولــت کامــال بــه ارزش 
همراهی و همدلی مردم واقف اســت و تالش های خود 
را بــرای صیانــت از جــان مــردم همچنــان بــا قــوت ادامه 

خواهد داد.

وزیــرارتباطــاتوفنــاوریاطاعــاتبــاتأکید
بــراینکــهمعتقــدمفرصتهــایفنــاوریاطاعــات
بیشترازتهدیداتآناست؛گفتکهنگاهدولت
ایــناســتکــهفنــاوریاطاعــاتیــک ســیزدهم
فرصــتاســتومــابایــدازایــنفرصتبــرایارتقا
کارآمــدیوکارایــیدولــتوحــلمشــکاتمــردم
واثربخشــیبیشــتراقداماتحداکثــراســتفادهرا

بکنیم.
به گزارش مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی 
وزارت ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات، عیســی زارع 
پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در نخستین 
نشســت خبــری خــود از آغاز دولت ســیزدهم پیش 
از  گزارشــی  پرســش های خبرنــگاران  بــه  پاســخ  از 
راهبردهــای دولــت ســیزدهم ارائــه کــرد و گفــت: 
امــروزه ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات همــه زندگــی 
بشــر را زیــر و رو کــرده و زندگــی مــردم تحــت تأثیر 
این فناوری قرار گرفته است و به تعبیر من فناوری 
اطالعــات یــک فنــاوری اجتماعــی شــده کــه در همه 

الیه های زندگی بشر رسوخ کرده است.
وی افــزود: در ایــن مــدت کــه از آغــاز شــیوع 
ویــروس کرونــا می گــذرد، فنــاوری اطالعــات نقــش 
خــود را بیشــتر پیــدا کــرد و شــاید بشــود گفــت کــه 
به گونه ای متخصصین فناوری اطالعات توانسته اند 
تهدید کرونا را تبدیل به فرصت کنند و باعث شدند 
خیلی از راه های نرفته سال های گذشته زودتر طی 

شود.
زارع پور بابیان اینکه در چنین شــرایطی برای 
اطالعــات  فنــاوری  کــه  فرصت هایــی  از  بهره گیــری 
فراهــم می کنــد حتمــاً باید یک راهبرد جدی داشــته 
باشــیم؛ گفت: نگاه دولت ســیزدهم این اســت که 
فناوری اطالعات یک فرصت اســت و ما باید از این 
فرصــت بــرای ارتقــا کارآمــدی و کارایــی دولت و حل 
مشــکالت مردم و اثربخشی بیشتراقدامات حداکثر 

استفاده را بکنیم.
وی افــزود: حتمــاً فنــاوری اطالعــات به عنــوان 
یــک دســتاورد فرصــت ســاز روی دیگــری هــم دارد 
کــه بایــد بــرای آن نیــز تدبیــر کــرد امــا معتقــدم کــه 

اطالعــات  فنــاوری  و  مجــازی  فضــای  فرصت هــای 
بیشــتر از تهدیــدات آن اســت و بایــد از این فرصت 
برای جبران برخی عقب ماندگی های تاریخی نهایت 

استفاده راه بکنیم.
وزیر ارتباطات با تأکید بر اینکه تحقق راهبرد 
نیازمنــد  اطالعــات  فنــاوری  از  اســتفاده حداکثــری 
زیرســاخت مناســب اســت گفــت: زیرســاخت ایــن 
راهبرد توســعه شــبکه ملی اطالعات اســت. یکی از 
برنامه های اساسی ما در وزارت ارتباطات و فناوری 
اطالعــات ایــن اســت کــه تــالش کنیــم شــبکه ملــی 
اطالعات را به طور کامل محقق شود؛ اتفاقی که در 
تعداد زیادی از کشــورهای پیشــرفته افتاده و باعث 
شــده آن هــا بهره گیری شــان از این ابزار تمدن ســاز 

بیشتر از دیگران باشد.
زارع پــور بابیــان اینکه شــبکه ملــی اطالعات 
دو بــال اساســی دارد گفــت: بــال اول شــبکه ملی 
اطالعات، یک شــبکه پرســرعت در کشــور اســت و 
بایــد ظرفیتــی ایجــاد کنیــم تا شــبکه پرســرعت در 
همــه جــای کشــور قابــل دســترس باشــد. در ایــن 
راســتا پــروژه فیبــر نــوری تا منــازل در دســتور کار 
قــرار گرفتــه تا ظرف چهار ســال آینــده بتوانیم 20 
میلیــون پــرت پرســرعت را در همــه جــای کشــور 

راه اندازی کنیم.
وی افزود: دستیابی به این هدف نیازمند عزم 
ملی اســت. باید نهضتی در کشــور راه بیفتد تا این 
اتفاق محقق شــود، در این مدت جلســات متعددی 
برگزار کرده ایم تا نقشه راه مناسبی را طراحی کنیم 
و در دهــه مبــارک فجــر نقشــه راه توســعه شــبکه 
پرســرعت کشــور مبتنــی بــر فیبــر نــوری را رونمایی 

خواهیم کرد.
وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: بــرای از بیــن بردن 
موانــع بــرای توســعه ایــن شــبکه در قانــون بودجــه 
ســال بعــد پیش بینی هایــی را در نظــر گرفته ایــم و 
آن الزام همه دســتگاه های اجرایی کشور در بخش 
عمومی برای به اشــتراک گذاشــتن فضاها، امکانات 

و خدماتشان برای توسعه این پروژه مهم است.
وزیــر ارتباطــات ادامــه داد: بــرای از بیــن بردن 

موانــع بــرای توســعه ایــن شــبکه در قانــون بودجــه 
ســال بعــد پیش بینی هایــی را در نظــر گرفته ایــم و 
آن الزام همه دســتگاه های اجرایی کشور در بخش 
عمومی برای به اشــتراک گذاشــتن فضاها، امکانات 

و خدماتشان برای توسعه این پروژه مهم است.
زارع پــور بابیــان اینکه بخش دوم و بال دوم 
راهبــرد وزارت ارتباطات توســعه خدمــات فناورانه 
پایــه اســت گفــت: پس از توســعه شــبکه ارتباطی 
مبتنی بر فیبر نوری تالش خواهیم کرد تا انواعی 
از ســرویس های متنوع باکیفیت و پرســرعت را در 

اختیــار مــردم قــرار دهیــم؛ یعنــی بــال دوم شــبکه 
ملــی اطالعــات، خدمــات اســت کــه ســه دســته از 
خدمــات را روی ایــن بســتر در اختیــار مــردم قــرار 

خواهیم داد.
دولــت  خدمــات  اول  دســته  افــزود:  وی 
الکترونیکــی اســت. سال هاســت در کشــور بحــث 
تحقــق دولــت الکترونیکی به عنوان یک پروژه بزرگ 
پیشــرفت  متأســفانه  امــا  می شــود  دنبــال  ملــی  و 
مناســبی نداشــته ایم. در خوش بینانه تریــن حالــت 
شــاید این پروژه 40 درصد پیشــرفت داشــته اســت 

آن هم در قالب جزایر متعدد؛ یعنی هر دســتگاهی 
بــرای خــود ســامانه راه انداخته انــد و حتــی برخی از 
دستگاه ها چندین ســامانه مجزا راه اندازی کرده اند 
و مــردم را مجبــور بــه احــراز هویــت در یک یــک این 
ســامانه ها می کننــد؛ بنابراین تالش خواهیم کرد تا 
پنجــره واحــد هــر دســتگاهی راه اندازی شــود و این 
هــم در الیحــه پیشــنهادی دولــت مــورد توجــه قــرار 

گرفته است.
 ۷ تبصــره  در  کــرد:  تصریــح  ارتباطــات  وزیــر 
الیحه بودجه آمده است که همه دستگاه ها مکلف 

هســتند ظرف مدت مشخص، پنجره واحد خدمات 
الکترونیکــی خــود را راه انــدازی کننــد و حداقــل 30 
درصد از خدمات خود را در ســال اول از طریق این 
پنجــره واحــد ارائــه دهنــد و در گام بعــد همــه ایــن 
خدمــات را در اختیــار وزارت ارتباطــات قرار دهند تا 

روی پنجره واحد ملی خدمات قرار گیرد.
وی ادامــه داد: یعنــی در پایــان ســال آینــده 
زیرساختی خواهیم داشت که مردم با یک بار احراز 
هویــت بــه حداقــل 30 درصــد از خدمــات دولتی به 

شکل یکپارچه دسترسی پیدا خواهند کرد.
زارع پــور تأکیــد کــرد: اگــر بخواهیــم عدالــت 
و مردمــی بــودن دولــت را بــه معنــای واقعــی کلمــه 
و  دهیــم  افزایــش  را  شــفافیت  و  کنیــم  محقــق 
امضاهای طالیی و زمینه های فساد را از بین ببریم 
حتمــاً باید به ســمتی پیش برویــم که همه خدمات 
دولــت بــه شــکل الکترونیکی و هوشــمند در اختیار 

مردم قرار گیرد.
وزیــر ارتباطــات حوزه توســعه خدمات عمومی 
را یکــی دیگــر از برنامه هــای ایــن وزارتخانــه عنــوان 
کــرد و گفــت: بخــش خصوصــی در این حــوزه مانند 
خدمــات  خریدوفــروش  و  مســیریابی  حمل ونقــل، 
مناســبی را ارائــه می کنــد و مــا بــا هدفمنــد کــردن 
حمایت هــا به خصــوص در حــوزه فناوری هــای جدید 
مانند اینترنت اشــیا و هوش مصنوعی از این حوزه 

حمایت می کنیم.
یکــی  را  کاربــردی  پایــه  توســعه  خدمــات  وی 
دیگــر از برنامه هــای وزارت ارتباطــات در ایــن دوره 
عنوان کرد و افزود: بر اســاس تکالیفی که شــورای 
عالــی فضــای مجــازی بــرای وزارت ارتباطــات دیــده، 
توســعه خدمات پایه کاربردی مانند موتور جســتجو 
و شــبکه های اجتماعــی بومــی از برنامه هــای وزارت 

ارتباطات است.
پــور در ادامــه تصریــح کــرد: مــا تــالش  زارع 
برنامه هــا طعــم شــیرین  ایــن  اجــرای  بــا  می کنیــم 

فناوری را در مدیریت جامعه به مردم بچشانیم.
پس از ســخنان وزیر ارتباطات جلســه پرسش 

و پاسخ با خبرنگاران برگزار شد.

رئیــسمجلــسشــورایاســامیبــاانتقــاد
ازســاختاراداریومدیریــتدولتــیوروزمرگــی
درکشــورگفــتکــهاگرامــروزاقتصادمابهگل
نشســتهودچاربحرانشده،علتآنایناست
کــهپیــشازتحریم،دچارمشــکلدولتیســازی

بودهاست.
بــه گــزارش ایرنــا، محمدباقــر قالیبــاف روز 
شــنبه در مراســم گرامیداشــت هفتــه پژوهش و 
تقدیــر از پژوهشــگران برتــر مرکــز پژوهش هــای 
مجلس شــورای اســالمی گفت: مرکز پژوهش ها 
یکــی از مهمتریــن مراکــز تصمیــم ســازی در نظام 
جمهوری اســالمی اســت کــه به عنــوان کارفرمای 
پیشرو، نه یک کارگزار پیرو می تواند در حکمرانی 

تاثیرگذار باشد.
رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
پژوهــش در توســعه علمی تولیــد علم، مرجعیت 
علمــی و همچنین ســایر حوزه هــا می تواند نقش 
آفرین باشد، تاکید کرد: نقش این مرکز برای حل 
مســئله کشــور ضروری اســت و  باید پژوهش ها 
را در حــل مســئله بــه کار گیریــم. چــرا کــه اگر به 
بودجه هــای ســنواتی از دهــه ۵0 تــا امــروز نــگاه 
کنیم درمی یابیم که این برنامه ها شباهت زیادی 
بــه یکدیگــر دارنــد و همیشــه بــه طــی یک مســیر 

عادت کرده ایم.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه کشــور در اجــرا و 
تصمیم گیری دچار مســئله اســت و در هیچکدام 
از ایــن بودجه هــا بــه یــک نقطــه موفــق نرســیده، 
بیان کرد: امروز این ســوال مطرح اســت آیا باید 
این مسیر را ادامه داده وآیا نباید مسیر را تغییر 
داد؟ مشــخص اســت که ما در حوزه حل مســئله 
و تشــخیص مســئله دچــار چالش هایــی هســتیم 
و تصــور می کنــم مرکــز پژوهش هــا بایــد بــه ایــن 

موضوع ورود کند.
رئیــس قــوه مقننــه بــا تاکیــد بــر اینکــه در 
شرایط بدون تحریم، اقتصاد نفتی هیچ مشکلی 

از مســائل امــروز کشــور را حــل نمی کنــد،  عنوان 
کــرد: درآمدهــای نفتــی پاســخگوی نیازهــای مــا 
نیســت و معلــوم اســت که مســیر بودجــه مبتنی 
بر نفت مســیر درســتی برای ما نیســت و مســیر 
صحیــح مســیر مبتنــی بــر علــم، فنــاوری و دانش 

بنیان است.
قالیباف خاطرنشان کرد: به واسطه موضوع 
موالیــد بــرای 20 ســال آینــده نگرانی هایــی وجود 
و  انســانی  منابــع  ظرفیــت  اوج  در  امــروز  دارد. 
در جــوان تریــن شــرایط و باســوادترین شــرایط 
اســتفاده  نیــز  لحظــه  همیــن  از  امــا  هســتیم، 
نمی کنیــم و در غــم شــرایط جمعیتــی 20 ســال 
آینده هســتیم. البته ایــن نگرانی درباره جمعیت 
بــه جاســت امــا آیا نبایــد از شــرایط و فرصت های 

امروز استفاده کنیم؟
از  بایــد  نیــز  امــروز  مــا همیــن  افــزود:  وی 
می تواننــد  کــه  خالقــی  جوانــان  بــزرگ  ظرفیــت 
بــرای مــا تولید ثــروت کننــد، اســتفاده کنیم و به 
جای حل مشــکل فروش نفت، برای اســتفاده از 
ظرفیــت منابع انســانی که اساســی ترین ظرفیت 

تولید ثروت است،  وقت صرف نمی کنیم.
رئیــس مجلــس شــورای اســالمی تاکیــد کرد: 
بایــد سرنوشــت تک تک مــردم، ایــران و  انقالب را 
مدنظر قرار دهیم و  همه وجود خود را در این راه 
صرف کنیم تا این سرنوشت را ختم به خیر  شود.
 وی ادامه داد: زمانی که در شهرداری بودم 
خیلی هــا بــه مــا انتقــاد مــی کردنــد کــه چــرا برای 
پروژه هــای عمرانی زمان بندی مشــخص می کنید 
و این کار موجب فشار و ایجاد مسوولیت بر روی 
مدیریــت شــهری می شــود و مگــر در گذشــته کــه 
چنین روالی نبود، کســی به شــما انتقاد می کرد؟ 
امــا مــن معتقد بودم نبایــد به این حرف ها گوش 
کرد و اگر ما خدمتگذار مردم هســتیم و به ایران 
اســالمی افتخــار کنیــم، نباید نگــران صحبت های 

دیگران باشیم.

رئیس نهاد قانونگذاری کشــور تصریح کرد: 
مجلس و مرکز پژوهش ها نقطه تحولی هســتند 
که باید مسائل را حل کنند و در ریل اصلی خود 
قــرار دهنــد و البتــه مجلــس و مرکــز پژوهش هــا 
امــا  باالیــی دارنــد،  بــی نظیــر و ظرفیــت  نقــش 

متاسفانه به روزمرگی افتاده ایم.
وی با بیان اینکه مرکز پژوهش های مجلس 
قوه عاقله است، گفت: این  ظرفیت بزرگی برای 
مجلس و کشور است که باید از آن استفاده کرد 

تا این روزمرگی ها پایان یابد.
رئیس مجلس شــورای اســالمی بــا تاکید بر 
اینکه در مجلس اصالت با نماینده اســت، اظهار 
کــرد: اهمیت مرکــز پژوهش ها به دلیل ســاختن 
یــک فهــم مشــترک از اهــداف و سیاســتگذاری ها 

است.
قالیبــاف اضافــه کــرد: نقش ایــن مرکز برای 
یــک حکمرانــی درســت و فهــم از یــک حکمرانــی 
توســعه یافته بی نظیر اســت و ما تا به یک فهم 
مشــترک در اهــداف سیاســتگذاری و حکمرانــی و 
اولویت های امروز کشــور نرسیم، نمی توانیم گام 

محکمی در اداره کشور برداریم.
وی با بیان اینکه اولویت اصلی کشــور ســه 
موضــوع آب، جمعیــت به معنی موالید و اختالف 
طبقاتــی و مهاجــرت و اقتصاد اســت، اضافه کرد: 
موضــوع اقتصــاد، موضــوع کوتــاه مــدت و میــان 
مــدت مــا اســت و مســئله آب و جمعیت موضوع 
تمدنــی و درازمــدت اســت و بــرای رســیدن به آن 
باشــیم  تــری داشــته  برنامه ریــزی طوالنــی  بایــد 
کــه نقــش مرکــز پژوهش هــا در ایــن زمینــه برای 
رســیدن به فهم مشــترک در سیاستگذاری بسیار 

مهم است.
قالیبــاف بــا بیــان اینکــه یکــی از مشــکالت 
امــروز مــا تدویــن قوانینی اســت کــه قابلیت اجرا 
نــدارد، گفــت: اگــر قانونــی بنویســیم کــه امــکان 
اجــرای آن نباشــد، اولیــن قانــون شــکن خــود مــا 

هســتیم و اگــر چنیــن کاری رخ دهــد، بدتر از آن 
قانونی اســت که امکان اجرا دارد و ســایر قوا آن 
را اجرا نمی کنند. لذا کمک به تنظیم قوانینی که 
قابلیت اجرا دارد، با مرکز پژوهش ها است و من 
بســتر این کار را برای پژوهشــگران و متخصصان 
مرکــز پژوهش هــا فراهــم کــرده ام و بایــد از ایــن 
فرصــت اســتفاده کــرد تــا ایــن مرکز بــروز و ظهور 

پیدا کند. 
رئیس مجلس شــورای اســالمی بــا یادآوری 
4 رویکرد تحولی شــفاف ســازی، مردمی ســازی، 
هوشمندســازی و کارآمدسازی در مجلس، اظهار 
کــرد: معتقــدم در حکمرانــی ما که هیات رئیســه 
مجلــس در تشــکیالت جدیــد مرکــز پژوهش هــا 
بــا توجــه به اهمیــت موضوع حکمرانــی، معاونت 
حکمرانــی و مدیریــت را اضافــه کــرد، یــک چالش 
بــزرگ داریــم و آن هــم جــدا کــردن حکمرانــی از 
مردمــی ســازی اســت و حکمرانــان ما و مــردم در 
همــه موضوعات یعنی اقتصــاد، فرهنگ، اجتماع 
و مسائل سیاسی از مردم فاصله گرفته اند و اگر 
در مســائل سیاســی نیز با مردم هســتیم تنها در 
بزنگاه های انتخابات با آنها هســتیم و پس از آن 

مردم دوباره حذف می شوند.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: یک بخش مهم 
حکمرانی که اتصال بین حکمران و مردم اســت، 
مــورد غفلــت قــرار گرفته در حالی که در فلســفه 
نظام اسالمی این موضوع مورد تاکید قرار گرفته 

و از اوجب واجبات است.  
قالیبــاف افــزود: منهــای همه باورهــای ما از 
فرهنگ قرآن و اهل بیت، تجربه ای که از ابتدای 
انقــالب و حتــی پیش از آن از 1۵ خرداد 1342 تا 
22 بهمن داشــتیم، می بینیم که نقش این مردم 
در انقــالب پررنگ بوده اســت و مرکز پژوهش ها 
مــی توانــد در ایجــاد رابطه بیــن حکمرانی و مردم 
اثر بخش شود. به عبارتی دیگر مرکز پژوهش ها 
بایــد چــرخ دنــده ای شــود بیــن مــردم و حکمرانی 

و اگــر ایــن چــرخ دنده فعال شــد، رویکرد مردمی 
سازی به وقوع می پیوندد.

وی بــا انتقــاد از ســاختار اداری و مدیریــت 
دولتــی در کشــور گفــت: اگــر امــروز اقتصــاد مــا 
بــه گل نشســته و دچــار بحــران شــده، پیــش از 
تحریــم، دچــار مشــکل دولتی ســازی شــده ایم و 
شــاهدیم شــرکتی مثــل ایــران خــودرو در حالــی 
که تنها 6 درصد از ســهام آن برای دولت اســت، 
همــه مدیــران آن را دولت تعییــن می کند و چون 
بدهــی  کنــد،  مــی  مشــخص  دولــت  را  مدیــران 
کالنــی دارد. رئیــس مجلــس افــزود: بــه اســتناد 
صحبت هــای وزیر صمت می گویم که بدهی های 
خودروســازان بــه روایتــی بــه 8۵ هــزار میلیــارد 
تومــان رســیده و بــه تحلیل دیگری بــه 18۵ هزار 
میلیارد تومان رســیده اســت و این طبیعی اســت 
کــه وقتــی مدیریت از جیب خــود خرج نمی کند و 
فقــط مدیریــت مــی کنــد بــرای بیت المــال بدهی 

ایجاد خواهد کرد. 
وی اضافــه کرد: مرکــز پژوهش های مجلس 
به عنوان نیروهای اهل فکر و اندیشــه می توانند 
باعث تحول شــوند و میدان برای شــما باز اســت 
یــک خدمتگــذار در مجموعــه  بــه عنــوان  مــن  و 
نمایندگان و مجلس در کنار شــما هســتم و شما 

را مرکز اندیشه و تحول مجلس می دانم.
از  بســیاری  کــرد:  خاطرنشــان  قالیبــاف 
تبصره های بودجه در ســال 1400 اجرایی نشــد و 
حتی اگر از سال ۹0 نگاه کنید این مسئله تکرار 
شــده اســت و بســیاری از احــکام بودجــه اجرایی 
نشــده اســت، آیا نباید در این مســیر تجدیدنظر 
کنیم و مســیر درســت را طی کنیم؟ و اگر مســیر 
درســت را طــی کردیــم، پــای آن بایســتیم و آن 
را اجــرا کنیــم؟ ایجــاد ایــن تحــول برعهــده مرکــز 
پژوهش هاســت و شــما پژوهشــگران بایــد توجه 
کنیــد یــک سیســتم اداری نیســتید و بســیاری از 

جهت گیری ها و تحوالت در دست شماست.

کــه گفــت برنامهوبودجــه ســازمان رئیــس
بــاشــیوهفعلــیپرداخــتیارانههــایمســتقیمو
غیرمســتقیمنهوضعدهکهایمتوســطبهپایین
بهبودپیدامیکند؛نهشاخصهایکاناقتصادی

رشدخواهندکرد.
ســید  برنامه وبودجــه،  ســازمان  گــزارش  بــه 
مســعود میرکاظمــی در جریــان بازدیــد از ســازمان 
هدفمنــدی یارانه ها و در جمع مدیران این ســازمان 
اظهــار کــرد: ســال آینــده هــم منابــع مربوط بــه این 

بخش بودجه 30 درصد رشد دارد.
یارانه هــای  پرداخــت  باوجــود  داد:  ادامــه  وی 
مســتقیم و غیرمســتقیم هــدف اصلــی کــه بهبــود 
وضعیت اقشار کم درآمد بوده، محقق نشده همچنان 
که در ســال های گذشته ضریب جینی به عنوان یکی 
از شــاخص های مهمی که فاصله طبقاتی را توصیف 

می کند از مرز 40 واحد عبور کرده است.
حجــم  اینکــه  بابیــان  رئیس جمهــوری  معــاون 
یارانه هــای پنهان انرژی به 8۵ میلیارد دالر رســیده 

اســت،  افــزود: در حــال حاضــر اقشــار برخــوردار، 
بیشــترین بهــره منــدی از یارانه هــای غیرمســتقیم 
به ویژه در حوزه کاالهای اساســی و انرژی را دارند؛ 
همین وضعیت منجر شده که دادن یارانه در جهت 
عکــس عمل کند و وضعیت دهک های پایین بهبود 

فراوانی پیدا نکند.
میرکاظمــی تاکیــد کــرد: در حــال حاضــر چنــد 
دهــک کــه قبالً دغدغه مســکن و اشــتغال داشــتند 
نگرانــی در حــوزه تأمیــن معیشــت پیداکرده انــد، آیا 

باید روند فعلی که این نتایج را داشــته ادامه داد؟ 
بایــد منابــع کشــور را اثربخــش کنیــم؛ مقــام معظم 
رهبــری در ابتــدای دولــت فرمودنــد فکــری بــه حال 
یارانه های پنهان انرژی شود، بهتری جا برای تدوین 
طرحــی کــه بیشــترین اثربخشــی و کمترین مشــکل 

را داشته باشد سازمان هدفمندی یارانه ها است.
رئیــس ســازمان برنامــه  و بودجــه بــا یــادآوری 
افزایش میزان مصرف گاز از 140 میلیارد مترمکعب 
در ســال ۹2 بــه 240 میلیــارد مترمکعــب در ســال 

1400، گفت:  چرا باوجود رشد عجیب مصرف گاز و 
یا کمبود 11 هزار مگاوات برق در تابستان باید رشد 
اقتصــادی مــا در حــد صفر باشــد؟ این ارقــام بیانگر 
ایــن موضــوع اســت که شــیوه فعلــی یارانه هــا باید 

تغییر پیدا کند.
 1401 بودجــه  الیحــه  در  کــرد:  تاکیــد  وی 
شــاخص های کالن از حاشــیه به متن آمده اســت؛ 
مــا ابزارهــای الزم بــرای کنتــرل و کاهــش نــرخ تورم 
را در بودجــه دیده ایــم، از ســوی دیگــر بــرای رشــد 

اقتصــادی متــوازن 1۷۵ هــزار میلیــارد تومــان منابع 
در نظر گرفته ایم؛ به عبارت دیگر ســاختار بودجه بر 

اساس رشد اقتصادی شکل گرفته است.
میرکاظمی بابیان اینکه در تعرفه باالی واردات 
در رتبه های باالی کشورهای جهان هستیم؛ گفت:  
چرا باوجود یارانه سنگین انرژی و نیروی کار ارزان 
بازهــم قیمــت تمام شــده کاال در ایــران بــاال اســت؟ 
حلقــه گم شــده، بهبــود بهــره وری اســت کــه مــا در 

بودجه 1401 برای آن برنامه داریم.

انتقادرئیسسازمانبرنامهازشیوهفعلیپرداختیارانهها
میرکاظمی: این شیوه وضع دهک های پایین را بهبود نمی دهد

قالیباف:اقتصادبهگلنشستهنتیجهدولتیسازیاست

در شــنبه روز روســیه خارجــه امــور وزارت
بیانیــهایاعــامکــردکــهمســکوامیدواراســتکه
دورهشــتم)دوربعــدی(مذاکــراتبرجــامدروین

درمدتکوتاهیوباتوافقبهپایانبرسد.
بــه گــزارش ایرنا از مســکو، وزارت امور خارجه 
روسیه در این بیانیه نوشته است: در پی نتایج دور 

هفتــم مســکو انتظــار دارد که دور هشــتم مذاکرات 
در ویــن دربــاره احیــای برجــام در مــدت کوتاهی به 

پایان برسد و طرفین به توافق برسند.
در ایــن بیانیــه با تاکید بر اینکه روند مذاکرات 
ممکن اســت در آینده نزدیک در وین از ســر گرفته 
شود تاکید شده است : طرفین آمادگی خود را برای 

انجــام تالش هــای الزم بــه منظور پایان دور هشــتم 
بــا دســتیابی بــه یک توافــق قابل قبــول دوجانبه در 

مدت کوتاهی اعالم کردند.
روســیه   دیپلماســی  حــال، دســتگاه  عیــن  در 
اضافــه کــرد کــه برخــی از مســائل سیاســی دشــوار 
باقــی مانــده اســت و همــه مذاکــره کننــدگان عــزم 

خود را برای انجام هرچه ســریعتر وظیفه مشــترک 
بازگردانــدن برجــام بــه چارچوب مــورد توافق اولیه، 

بدون »ضمائم«  اعالم کرده اند.
قــرار اســت گفت وگوها پــس از چند روز وقفه 
پیگیــری شــود. ایــن دور از مذاکــرات کــه بــا هــدف 
رفــع تحریم هــای ظالمانــه آمریــکا جریــان داشــت، 

و هیئت هــا  آغــاز شــد  پیــش  پنجشــنبه هفتــه  از 
بالفاصلــه کار بــر روی متــون و تــالش بــرای کاهش 
اختالفــات را آغــاز کردنــد. گفت وگوهــا روی متــون 
نبــود و طرفیــن در  بــه کارگروه هــا محــدود  صرفــاً 
قالب ها و ســطوح مختلف ســرگرم کار در دو حوزه 

رفع تحریم و هسته ای بودند.

»سهماقتصاددیجیتالرابه۱۰درصدمیرسانیم«
وزیر ارتباطات دولت سیزدهم معتقد است که فرصت های فناوری اطالعات بیشتر از تهدیدات آن است

مسکو: امیدواریم 
 مذاکرات وین با توافق

به زودی به پایان برسد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

تأکید مدیرعامل بانک دی 
بر معرفی و توسعه خدمات 

الکترونیک
مدیرعامــل بانــک دی در بازدید از شــعب گرگان و 
گنبد، خواستار معرفی هرچه بیشتر خدمات بانکداری 

الکترونیک به مشتریان شد.
به گزارش روابط عمومی بانک دی، برات کریمی در 
این بازدیدها با بررســی 
عملکــرد شــعب و ارائــه 
رهنمودهــای الزم بــرای 
گفــت:  عملکــرد  بهبــود 
بانــک  شــعب  همــه 
دســتگاه های  بــه  دی 
و  خوددریافــت 
خودپرداخت پول مجهز 
شده اند که این موضوع 
می توانــد در کاهــش مراجعه به شــعب و انجام خدمات 

مشتریان به صورت 24ساعته نقش مهمی ایفا کند.
او تصریــح کــرد: همچنیــن همراه بانــک دی کــه بــا 
نــام »دی جــت« شــناخته می شــود، یکــی از موفق تریــن 
اپلیکیشــن های بانکــی اســت کــه ایــن امــکان را فراهــم 
کــرده تــا افراد بدون نیاز به حضور در شــعب، به صورت 
غیرحضــوری در بانــک دی افتتاح حســاب کــرده و کارت 
بانکــی خــود را نیــز در هــر نقطــه ای کــه معرفــی کننــد، 
دریافت کنند که باید این ظرفیت ها برای تســهیل امور 

بانکی مخاطبان، بیشتر معرفی شود.
گفت وگــو  بــه  شــعب  مشــتریان  بــا  همچنیــن  او 
پرداخــت و در خصــوص چگونگــی و کیفیــت خدمــات 

دریافتی در شعب از آن ها نظرخواهی کرد.

اجرای 38 پروژه حوزه 
 مسئولیت های اجتماعی

از محل منابع قرض الحسنه 
بانک ملی

بانــک ملــی در عمل به تعهــدات خود برای به ثمر 
رســاندن منابــع حســاب های قرض الحســنه پس انــداز 
ایــن  قرعه کشــی  دوره  یکمیــن  و  چهــل  در  مشــتریان 
حســاب ها، بالــغ بــر 72میلیارد و 250میلیــون ریال به 
38پــروژه حــوزه مســئولیت های اجتماعــی اختصــاص 

داده است.
به گزارش روابط عمومی 
بانــک ملــی، یکــی از پــر 
حوزه هــای  رنگ تریــن 
عمل به مســئولیت های 
ایــن  در  اجتماعــی 
بانــک، ســاخت و تجهیز 
مناطــق  در  مــدارس 
مختلــف کشــور به ویــژه 
در مناطق محروم اســت، به طوری که طی مدت مذکور، 
یک باب مدرســه در اســتان کردســتان، یک باب مدرسه 
3کالســه در بخش محروم ماژین شهرســتان دره شــهر 
اســتان ایــالم، دبســتان روســتای ارده اســتان گیــالن، 
مدرسه روستای رستاق شهرستان داراب استان فارس، 
مدرســه 2کالســه شهرســتان اللی اســتان خوزســتان با 

مشارکت این بانک احداث شده است.
عــالوه بــر ایــن در راســتای کمــک بــه توانمنــدی در 
دانش آمــوزان  بهره منــدی  و  پــرورش  و  آمــوزش  حــوزه 
بی بضاعــت از فضــای آمــوزش مجــازی نیــز بیــش از یک 
بــه دانش آمــوزان مناطــق  تبلــت  هــزار و 800دســتگاه 

کم برخوردار اهدا شده است.
قرض الحســنه  حســاب های  محــل  از  همچنیــن 
دســتگاه های  از  اعــم  پزشــکی  تجهیــزات  پس انــداز، 
اکسیژن ســاز و تنفس مصنوعی در استان های خراسان 
رضوی، هرمزگان و مازندران، یک دســتگاه الکتروشــوک 
برای مرکز خدمات جامع سالمت شبانه روزی در استان 
اردبیل و دســتگاه نوت تیکر برای دانشــجویان روشــندل 

دانشگاه کردستان خریداری شده است.

مدیر شعبه فارس بیمه تجارت نو: 
مهم ترین عامل توفیق شرکت های 
بیمه شبکه فروش مدرن هستند

فــارس در  مدیــر شــعبه بیمــه تجارت نــو اســتان 
خصــوص عملکــرد این شــعبه درشــیراز می گویــد که از 
جــاری  ســال  ابتــدای 
حــدود  امــروز  تــا 
680میلیــارد ریــال حــق 
کردیــم  صــادر  بیمــه 
رشــته های  همــه  کــه 
پوشــش  را  بیمه گــری 
از  برخــی  در  و  دادیــم 
عمــل  بهتــر  رشــته ها 
بــه  نســبت  و  کردیــم 

سال گذشته رشد خوبی را تجربه کردیم.
تجارت نــو،  بیمــه  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
محمد مهــدی ســیمی، مهم تریــن عامــل توفیــق شــعب 
اســتان ها را گســترش شــبکه فــروش دانســت و عنــوان 
کرد: ما در استان فارس بیش از 40نماینده فعال داریم 
که مهم ترین بازوی اجرایی شــرکت ها هســتند. بنابراین 
مهم تریــن عامل توفیق شــعب اســتان ها شــبکه فروش 
مــدرن و نوگــرا متشــکل از کارکنــان شــعبه، نماینــدگان 
و کارگزاری هــا هســتند.  او افــزود: نیــروی متخصص در 
همــه حوزه هــا می تواننــد کمک کنند تا شــرکت ها موفق 
شده و عملکرد قابل قبولی را ارائه کنند و استان فارس 
از این نعمت نیروی متخصص و متعهد برخوردار است.
ســیمی در رابطــه بــا پرتفوی شــعبه تحت مدیریت 
خود افزود: 36درصد پرتفوی شــرکت در اســتان را بیمه 

درمان تشکیل می دهد. 

اعالم شرایط ارائه خدمات 
بانکی به افراد زیر 18 سال 

در بانک توسعه تعاون 
شــرایط ارائه خدمات بانکی به افراد زیر 18ســال 

از سوی بانک توسعه تعاون اعالم شد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک توســعه تعــاون، 

آیین نامــه  راســتای  در 
 14 مــاده  اجرایــی 
الحــاق قانــون مبــارزه با 
پول شویی ارائه هرگونه 
خدمات که کاربرد آن ها 
فعالیت هــای  در  صرفــاً 
و  دارد  توجیــه  تجــاری 
بــرای شــخص تعهــدآور 
اســت به اشخاص کمتر 

از 18 ســال تمام، مجانین و اشــخاص غیررشــید ممنوع 
است.

به موجب قانون، اشــخاص کمتر از 18ســال شامل 
اشخاص صغیر و اشخاص بالغ غیررشید که رشد آن ها 
از ســوی دادگاه صالحــه تشــخیص داده نشــده اســت 

نمی توانند در اموال و حقوق مالی خود تصرف کنند.
بانکــی  خدمــات  ارائــه  می افزایــد:  گــزارش  ایــن 
اعــم از اعطــای هرگونــه ابــزار پذیــرش، اعطــای انــواع 
تســهیالت و قبول انواع تعهدات با موضوعات تجاری، 
افتتاح و نگهداری حســاب ســپرده قرض الحسنه جاری 
بــا یــا بــدون دســته چک و خریــد و فــروش ارز اعــم از 
نقــدی و حوالــه ای بــه اشــخاص محجور مجاز نیســت، 
اجاره صندوق امانات به اشخاص کمتر از 18سال نیز 

ممنوع است.
بانــک مجــاز بــه افتتــاح و نگهــداری بیــش از یــک 
حســاب ســپرده قرض الحســنه پس انــداز و یک حســاب 
ســپرده ســرمایه گذاری کوتاه مــدت عــادی بــه نــام هــر 

شخص محجور نیست.
ایــن گــزارش تصریح کــرد: اختصــاص هرگونه ابزار 
پرداخــت به حســاب های ســپرده اشــخاص کمتــر از )7( 
ســال تمــام ممنــوع اســت. اختصــاص ابــزار پرداخت به 
حســاب های ســپرده اشــخاص باالتــر از )7( ســال تمــام 
تا )12( ســال تمام و نیز مجانین و اشــخاص غیر رشــید 
باالتــر از )18( ســال تمــام فقــط در قالــب اعطــای کارت 

پرداخت فیزیکی مجاز است.

شناسایی سود عملیات 
بیمه گری در بیمه کوثر

بیمــه کوثــر با تداوم روند اصــالح ترکیب پرتفوی، 
کنترل خسارت، نگهداشت بیمه گزاران سودده و توجه 
بــه رضایت بیمه گزاران توانســت شــاهد ســود عملیات 

بیمه  گری در صورت های مالی خود شود.
مختــاری،  علــی 
بیمــه  فنــی  معــاون 
بــا  گفت وگــو  در  کوثــر 
بانکداری ایرانی، ضمن 
مطلــب،  ایــن  بیــان 
شــرکت  تصریح کــرد: 
ســال  مــاه  هشــت  در 
خوبــی  وضــع  1400از 
بــه  و  بــوده  برخــوردار 

لطــف خداونــد، در ایــن مــدت فــروش شــرکت بالغ بر 
3هزارو460میلیارد تومان شــده که 47درصد بیش از 
مــدت مشــابه ســال قبل اســت. از این میــزان فروش، 
33درصد به بیمه ثالث و سرنشین، 19درصد به رشته 
درمــان، 15درصد بــه بیمه های زندگی و 33درصد هم 
بــه ســایر رشــته ها تعلــق دارد. همچنیــن در این مدت 
نزدیــک بــه هزارو700میلیارد تومان خســارت پرداخت 
شــده اســت. او افــزود: مــا بــا اتــکا بــه نیــروی انســانی 
جــوان و متخصــص در تالشــیم تــا عملیــات بیمه گــری 
شــرکت را در بســتر فعلــی بهبــود دهیــم و هم زمــان از 
روش های نو، به ویژه توســعه همکاری با استارتاپ ها 

و اینشــورتک ها نیز استفاده کنیم.

مدیرعامل بانک کارآفرین: 
کم اشکال ترین تراز نامه 

بانکی را داریم
آمــار و  یــادآوری  بــا  بانــک کارآفریــن  مدیرعامــل 
بانــک مرکــزی گفــت  تائیــد شــده  اعــالم و  ارقام هــای 

آمارهــای  بررســی  کــه 
عملکــرد  از  مختلــف 
بانــک کارآفریــن کــه به 
تائیــد بانک مرکــزی نیز 
نشــان  اســت  رســیده 
می دهد بانک کارآفرین 
یکــی از کم اشــکال ترین 
کم ایرادتریــن  و 
ترازنامه ها را در شــبکه 

بانکی داراست.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک کارآفریــن، احمــد 
بهاروندی، در جمع روســای شــعب بانک با بیان مطلب 
فــوق افــزود: ارائــه اطالعــات و آمــار شــفاف از عملکــرد 
بانــک و همچنیــن ارائــه خدمات مناســب از ســوی همه 
همــکاران بانــک کارآفریــن موجب شــده تا برنــد بانک به 

عنوان بانکی شفاف شناخته شود.
او با بیان اینکه برخی از شــاخص های ثبت شــده 
 NPL بــرای بانــک جای تاییــد و قدردانی دارد شــاخص
بانک را یادآور شد و گفت: در شبکه بانکی بانک های 
بــزرگ و متوســطی هســتند کــه شــاخص NPL آنهــا به 
25-30درصــد هــم می رســد امــا ایــن عــدد بــرای بانــک 
عــدد خوبــی  بســیار  کــه  اســت  3.8درصــد  کارآفریــن 
است. این امر در سایه تالش هایی زیادی که از سوی 
همــکاران واحــد حقوقی و شــعب انجام شــد به دســت 

آمده است.

نشســت خبری »یک دیدار، یک عرضه« 
ویــژه پذیره نویســی ســهام در دســت انتشــار 
شــرکت بیمــه پردیــس )ســهامی عــام( صبــح 
روز گذشــته با حضور نماینده هیات موســس 
شرکت بیمه پردیس در فرابورس برگزار شد.
به گزارش فرابورس ایران، جعفرخامسی، 
نماینده هیات موسس شرکت بیمه پردیس در 
این نشست خبری با اعالم اینکه پذیره نویسی 
بیمــه پردیــس از یکشــنبه  28 آذر آغــاز خواهد 
شــد، گفــت: ســرمایه اولیــه ایــن شــرکت 300 
میلیارد تومان اســت که 72 درصد آن از ســوی 
موسســان تامین شــد و باقی آن پذیره نویســی 

خواهد شد.

پردیــس  بیمــه  نماینــده هیــات موســس 
ایــن مجموعــه گفــت:  در تشــریح مزیت هــای 
ســهامداری کامال خصوصی و حقیقی، توســعه 
شــبکه فــروش، چابکــی و بهره وری بــا تاکید بر 
مهمتریــن  از  می تــوان  را  نرم افــزاری  امکانــات 

مزیت های این شرکت دانست.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه ذی نفعــان اصلــی 
تمامی شرکت های بیمه به طورمستقیم شامل 
سهامداران، شبکه فروش، بیمه گذاران و بیمه 
شــده ها هســتند، گفت: مهمترین مزیت بیمه 
پردیس وضع ســهامداری این شــرکت است که 

کامال خصوصی و از افراد حقیقی است.
خامســی تیم کامال متخصــص در صنعت 

بیمه را از دیگر مزیت های این مجموعه دانست 
و گفت: نکته پر اهمیت بعدی زیرســاخت ها و 
امکانات نرم افزاری است که برای صنعت بیمه 
و بیمه گــران دغدغــه مهمی محســوب می شــود 
چراکه این موضوع در چابکی و فعالیت بهره ور 

شرکت های بیمه موثر است.
بــه گفتــه او، در بیمــه پردیــس بــه اتــکای 
فراهــم  فضایــی  متخصــص،  موســس  هیــات 
شــده تــا از دانش فنــی کارشناســان زبده برای 
توســعه زیرســاخت ها و ماژول هــای بیمه گــری 
اســتفاده شــود و این موضوع امــکان زیادی به 
بیمــه پردیــس بــرای اجــرای بهینــه برنامه هــا و 

فعالیت ها داده  است.

بــه گفتــه رئیــس هیــات عامــل صندوق 
هماهنگــی  ســتاد  مصوبــه  طبــق  تثبیــت، 
اقتصــادی دولــت، مقــرر شــد مبلغــی بالغ بر 
510 میلیــون دالر معــادل 12 هــزار میلیــارد 
تومان ســپرده گذاری جدید از ســوی صندوق 
توســعه ملــی صورت گیرد که بــا پیگیری های 
صورت گرفته و طبق هماهنگی ها، مقرر شــد 

این مبلغ به صورت تدریجی واریز شود.
به گزارش خبرگزاری تســنیم، امیرمهدی 
صبایــی در ایــن بــاره گفــت: ایــن صنــدوق در 
راســتای اجــرای مفــاد مــاده 28 قانــون رفــع 
موانــع تولید رقابت پذیــر و ارتقای نظام مالی 
کشــور )مصوب ســال 94( و با هدف کاهش، 
کنترل مخاطرات ســامانه، فرادستگاهی بازار 
بحران هــای  وقــوع  زمــان  در  ســرمایه کشــور 
مالی و اقتصای و اجرای سیاست های عمومی 
در  و  تاســیس  یادشــده  زمــان  در  حاکمیتــی 
چارچــوب اساســنامه پیشنهادشــده از ســوی 
وزارت اقتصــاد و مــورد تصویــب هیات وزیران 

در حال فعالیت است.
اخیــر  مصوبــه  طبــق  کــرد:  تصریــح  او 
ســتاد هماهنگــی اقتصادی دولت، مقرر شــد 
مبلغــی بالــغ بــر 510 میلیــون دالر معــادل 12 
هــزار میلیــارد تومــان ســپرده گذاری جدیــد از 
ســوی صندوق توسعه ملی صورت گیرد که با 
پیگیری های صورت گرفته و طبق هماهنگی ها 
و توافق هــا، مقــرر شــد ایــن مبلــغ بــه صورت 
تدریجــی بــه حســاب صنــدوق تثبیــت واریــز 

شود.
صبایــی بیان کرد: همچنین این صندوق 
قابلیــت تامیــن مالــی از طریــق بــازار پــول و 
ســرمایه را دارد، البته پیشنهادهای دیگری از 

جمله انتقال دارایی از دولت به صندوق بالغ 
بر 50 همت نیز به منظور تقویت توان تامین 
مالــی صنــدوق ارائــه شــد که در حــال پیگیری 
پشــتوانه ای  می توانــد  دارایی هــا  ایــن  اســت. 
به منظــور تامیــن مالــی و تجهیــز منابــع بــرای 

حمایت از بازار باشد.
تثبیــت  صنــدوق  عامــل  هیــات  رئیــس 
بیان کرد: الزم به ذکر اســت طبق اساســنامه 
منابــع ایــن صنــدوق عمدتاً از ســه محل قابل 
تامیــن اســت، نخســت ســرمایه گذاری دولــت 
از ســوی  اقتصــاد و  بــه پیشــنهاد وزارت  کــه 
الیحــه  در  بایــد  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان 
بودجــه پیش بینــی شــود، محــل دوم تامیــن 
منابع صندوق تثبیت بازار سرمایه به واسطه 

صنــدوق  منابــع  از  یک درصــد  ســپرده گذاری 
توسعه ملی در این صندوق است.

رئیــس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه اظهار کرد: محل ســوم نیز بخشی از 
کارمــزد تعریف شــده از ســوی ســازمان بورس 
اســت، کــه بــر اســاس مصوبــه شــورای عالــی 
بورس، اکنون 30 درصد از کارمزدهای متعلق 
بــه ســازمان بــورس و شــرکت رایــان بــورس، 
روزانــه و بــه طــور مســتقیم بــه حســاب ایــن 

صندوق واریز می شود.
او ادامــه داد: بنابرایــن در صــورت تحقق 
این موارد، برآورد می شود سال آینده حداقل 
20هــزار میلیــارد تومــان منابــع نقــدی جدیــد 
صنــدوق  منابــع  یک درصــد  واریــز  از  ناشــی 

توســعه ملــی، کارمــزد روزانــه ســازمان بورس 
و مالیــات معامــالت بازار ســرمایه و 50 همت 
دارایــی ســهام جدیــد به ایــن صنــدوق منتقل 

شود.
صبایــی تصریــح کــرد: ماموریــت اصلــی 
ایــن صنــدوق طبق مــاده 28 قانون رفع موانع 
ســهام«  »بازارگردانــی  اساســنامه،  و  تولیــد 
نیست، بلکه کاهش و کنترل اثر ریسک های 
سیستماتیک و غیرسیستماتیک )سامانه ای و 

فرادستگاهی( در بازارسهام است.
رئیــس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
سرمایه بیان کرد: برای شناسایی و تشخیص 
شــد  تعریــف  معیارهایــی  فــوق  ریســک های 
کــه در صــورت تحقــق، این صندوق بــه انجام 
ماموریت خود می پردازد و به اصطالح از بازار 

سرمایه نیز حمایت می کند.
ایــن  چنــد  هــر  کــرد:  تصریــح  صبایــی 
صنــدوق در راســتای تثبیــت بــازار و کاهــش 
ریســک ها و اثربخشــی اقدام ها، تمام توانایی 
خــود را بــه کار خواهــد بســت، امــا فرامــوش 
نشــود همواره تعیین کننده مسیر اصلی بازار 
در میان مــدت و بلندمــدت متغیرهای اصلی و 

بنیادی هستند.
رئیــس هیات عامل صندوق تثبیت بازار 
ســرمایه در پایــان گفت: توســعه این صندوق 
از حیــث منابــع و دارایی هــا، در راســتای ارتقا 
توان مواجهه با ریســک های بازار، مورد تاکید 
ریاســت ســازمان بــورس و مقام عالــی وزارت 
اقتصاد اســت و تالش و پیگیری مستمر برای 
تحقق و دریافت منابع یادشده و سایر منابع 
احتمالــی بــه دســتور دو مقــام فــوق در حــال 

انجام است.

جزئیات حمایت از بازار سرمایه با افزایش 
توان صندوق تثبیت

بــرای ســومین  نــرخ ســود بیــن بانکــی 
هفته متوالی کاهش پیدا کرد.

منظــور از نــرخ ســود بیــن بانکــی نرخــی 
اســت که در بازار بین بانکی تعیین می شــود. 

ایــن نــرخ بــر ســایر بازارهــا تأثیــر می گــذارد؛ 
افزایــش آن هزینــه تأمیــن کســری را افزایش 
می دهد و بانک ها حاضر می شوند با نرخ های 
باالتری به ســپرده گذارها ســود پرداخت کنند 

تــا کســری خــود را جبــران کننــد. بــه گــزارش 
روابــط عمومــی بانــک مرکزی، نرخ ســود بازار 
متوالــی،  هفتــه  ســومین  بــرای  بانکــی  بیــن 
کاهش پیدا کرد و از 21.06 به 21.04 رسید.

کاهش ۰.۰۲ درصدی 
نرخ سود بین بانکی

از  تهــران  بــورس  بــازار  مدیــر عملیــات 
انتقال سومین 5 درصد از سهام شرکت های 
بــورس اوراق بهــادار، بــورس کاالی، بــورس 
دســته  ســهامداران  دســته  از  ایــران  انــرژی 
نهادهــای مالی، کارگزاران، فعاالن به دســته 

سایر اشخاص خبر داد.

بــه گزارش شــرکت بــورس تهــران، مریم 
کشــمیری در این بــاره گفت: این اقدام عطف 
بــه نامــه شــماره 95243 / 122 مورخ 22 آذر 
1400 سرپرســت مدیریــت نظارت بر بورس ها 
در راســتای اجــرای بنــد 5 هفتصــد و بیســت 
و پنجمیــن صورتجلســه هیــات مدیــره محترم 

ســازمان بــورس و اوراق بهــادار در رابطــه بــا 
ادغام نمادهای معامالتی بورس ها انجام شد.
او تصریــح کــرد: ایــن انتقــال در راســتای 
اجــرای تدریجی مصوبه مزبور صورت پذیرفت 
و در روز گذشته معامله برای آنها در نمادهای 
بــورس، کاال و انــرژی3 فراهــم شــده اســت. 

کشمیری خاطرنشان کرد: این 5 درصد شامل 
ســهام کلیه ســهامداران مربوطه می شــود. در 
حقیقت، هر دارایی که در نمادهای دیگر قرار 
داشته است 5 درصد از آن به نمادهای سایر 
اشــخاص منتقــل شــد و  هــم اکنــون در نمــاد 

سایر اشخاص قابل معامله است.

سرپرســت معاونت توســعه کسب وکار 
پذیره نویســی  آغــاز  از  ایــران  فرابــورس 
ســرمایه گذای جســورانه  نخســتین صنــدوق 

حوزه فرهنگ و هنر در فرابورس خبر داد.
بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه 
)ســنا(، ندا بشــیری با بیان اینکه در ســه ماه 
ســرمایه گذاری  صنــدوق  دو  تعــداد  گذشــته 
جســورانه نیــز فراخــوان مبالــغ تعهدشــده و 
 300 ارزش  بــه  جمعــاً  را  خــود  تأدیه نشــده 
میلیــارد ریــال بــه اتمــام رســانده اند، عنــوان 
کــرد: همچنیــن یــک صنــدوق ســرمایه گذاری 
جســورانه دیگــر بــه زودی تأدیــه خــود را بــه 

اتمام می رساند.
بــه گفتــه او، ایــن ســه صنــدوق یعنــی 
جســورانه  فیــروزه،  جســورانه  صندوق هــای 
رویــش و جســورانه پارتیــن تاکنــون در بیــش 
از 11 شــرکت نوپــا بیــش از590 میلیــارد ریال 

سرمایه گذاری انجام داده اند.
سرپرســت معاونت توســعه کســب وکار 
فرابــورس با بیان اینکــه این صندوق ها نقش 
به ســزایی در تأمین مالی و رشــد شرکت های 
از  افــزود:  داشــته اند،  دانش بنیــان  و  نوپــا 
صنایع هدف این صندوق ها، صنعت پزشــکی 
و ســالمت بــا بیــش از 300 میلیــارد ریــال در 
بــا  الکترونیــک  اول و حــوزه تجــارت  جایــگاه 
ریــال در جایــگاه دوم  از 150میلیــارد  بیــش 

جذب منابع قرار گرفته اند.

صندوق هــای  نقــش  بــه  بشــیری 
اقتصــاد کشــور  ســرمایه گذاری جســورانه در 
اشاره کرد و گفت: در سال های گذشته بارها 
مقامــات عالی رتبــه کشــور به توجــه و حمایت 
از اقتصاد دانش بنیان تأکید داشــته اند که در 
ایــن بیــن صندوق هــای جســورانه و خصوصی 
شــرکت های  مالــی  تأمیــن  بــا  فرابــورس 
دانش بنیان و فناوری محور، نقش به سزایی 
در توســعه این شــرکت ها ایفا می کنند و این 
رونــد می توانــد پایه گــذار فرصتی برای رشــد و 
تکامــل هــر چــه بیشــتر اقتصــاد دانش بنیــان 

کشور شود.
سرپرســت معاونت توســعه کســب وکار 
فرابــورس بــه نتایــج پژوهش هــا دربــاره تاثیر 
بلندمــدت شــرکت های اســتارتاپی بــر درآمــد 
اقتصادی-اجتماعــی  پیشــرفت های  و  ملــی 
کشــورها گفت: تاثیر این قبیل شــرکت ها در 
متغیرهــای ذکرشــده بســیار بیشــتر از ســایر 
در  کارآفرینــی  بیشــترین  و  شرکت هاســت 
دنیــا مربــوط بــه بنگاه هــای نوپــا با ســن کمتر 
از 5 ســال به شــمار می رود. همچنین توجه و 
حمایت از اســتارتاپ ها و شــرکت های نوپا که 
نیاز به منابع مالی برای رشــد و توســعه خود 
دارنــد، می توانــد تأثیــر بــه ســزایی در کاهش 
شــاخص های  بهبــود  و  کشــور  بیــکاری  نــرخ 

اقتصادی کشور در بلندمدت داشته باشد.
بشــیری درباره ویژگی های اولین صندوق 

از  کــه  هنــر  و  فرهنــگ  حــوزه  ســرمایه گذاری 
امــروز پذیره نویســی آن در بــازار ابزارهای مالی 
فرابورس ایران آغاز می شود نیز گفت: صندوق 
سرمایه گذاری جسورانه سپهر یکم پس از اخذ 
موافقت اصولی از سازمان بورس، تأدیه نقدی 
ســهم مؤسســان و تکمیــل مــدارک در تاریــخ 8 
آذرموفق به اخذ مجوز پذیره نویسی از سازمان 

بورس و اوراق بهادار شد.
به گفته او، تعداد کل واحدهای صندوق 
ســرمایه گذاری جســورانه سپهر یکم به میزان 
یــک میلیــون واحــد ســرمایه گذاری اســت کــه 
200 هــزار واحــد آن ممتــاز بــوده و 800 هــزار 
دوره  طــی  آن  عــادی  ســرمایه گذاری  واحــد 
پذیره نویســی یعنــی از 27 آذر الــی 4 دی از 
ســوی مشــارکت کنندگان در پذیره نویسی این 

صندوق خریدار خواهد شد.
سرپرســت معاونت توســعه کســب وکار 
فرابــورس بــا بیــان اینکــه درصــد تأدیــه نقدی 
ســرمایه ایــن صنــدوق در زمــان تأســیس 20 
درصد در نظر گرفته شده است؛ خاطر نشان 
کرد: این بدان معنی است که سرمایه گذاران 
در ازای خریــد هــر واحــد ســرمایه گذاری ایــن 
صنــدوق بــه جــای پرداخــت یک میلیــون ریال 

مبلغ 200 هزار ریال پرداخت می کنند.
بشــیری دربــاره موسســان ایــن صنــدوق 
اظهــار کــرد: از جملــه مؤسســان ایــن صندوق 
حــوزه هنــری ســازمان تبلیغــات اســالمی بــه 

عنــوان یکــی از متولیان اصلــی فرهنگ و هنر 
عنــوان  بــه  شــکوفایی  و  نــوآوری  صنــدوق  و 
متولــی اصلــی حمایــت از اکوسیســتم نوآوری 
و دانش بنیــان کشــور اســت و تأســیس ایــن 
صندوق پیوند مناســبی میــان فعاالن فرهنگ 
بــازار  نــوآوری و  و هنــر کشــور، اکوسیســتم 

سرمایه برقرار خواهد کرد.
صندوق هــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
ســرمایه گذاری جســورانه دارای ریسک زیادی 
صندوق هــا  ایــن  در  کــه  افــرادی  و  هســتند 
ســرمایه گذاری می کننــد ریســک پذیر هســتند 
و ریســک کاهــش ارزش اصــل دارایــی خــود 
را تحمــل می کننــد، بیــان کــرد: در عیــن حــال 
ممکن اســت سرمایه گذاری در این صندوق ها 
بازده های بســیار جذابی برای ســرمایه گذاران 
صندوق هــا  ایــن  بیــارود؛  ارمغــان  بــه  خــود 
خــود  امیدنامــه  و  اساســنامه  چارچــوب  در 
ســرمایه گذاری می کننــد و ملــزم بــه تشــکیل 
ســبد ســرمایه گذاری هســتند کــه خــود باعث 

کاهش ریسک سرمایه گذاری می شود.
سرپرســت معاونــت توســعه کســب وکار 
هم اکنــون  کــرد:  عنــوان  پایــان  در  فرابــورس 
بــا  جســورانه  ســرمایه گذاری  صنــدوق   13
مجمــوع ســرمایه 9 هــزار و 250 میلیــارد ریــال 
پذیره نویســی شده اند که با اتمام پذیره نویسی 
صندوق سپهر یکم تعداد صندوق های جسورانه 

به 14 عدد می رسد.

انتقال 5 درصد سوم سهام از دسته نهادهای مالی، 
کارگزاران به دسته سایر اشخاص

آغاز پذیره نویسی نخستین صندوق جسورانه حوزه فرهنگ و هنر 
در فرابورس

 پذیره نویسی سهام

در دست انتشار 
 بیمه پردیس

از امروز

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . یکشنبه . 28 آذر 1400 . سال هجدهم . شماره 4816 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی، ابنیه های جانبی و لوله گذاری خطوط انتقال 
شهرک فرهنگیان شهرستان سردشت به شماره فراخوان 2000005390000122 را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از 
دریافت و تحویل اسناد تا سایر مراحل مناقصه از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد. الزم است مناقصه 
گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. ضمناً تمام اسناد مناقصه 
باید به مهر و امضای الکترونیکی )مطابق دستورالعمل ارائه شده در سامانه ستاد( پیشنهاد دهنده برسد و اسناد فاقد امضای الکترونیکی )دارای مهر گرم( به هیچ وجه مورد 

پذیرش نیست. تاریخ انتشار فراخوان در سامانه 1400/09/28 می باشد.

مهلت دریافت اسناد مناقصه: تا ساعت 13:00 روز شنبه تاریخ 1400/10/04
مهلت ارسال پاسخ مناقصه: تا ساعت 13:00 روز سه شنبه تاریخ 1400/10/14 

گشایش پاکات قیمت پیشنهادی مناقصه گران در ساعت 09:30 روز چهارشنبه تاریخ 1400/10/15 خواهد بود.
توجه: الزم بذکر است پاکات مناقصه حاوی پاکات الف و ب و ج در مواعد مقرر، در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت درج گردیده و پاکت الف )تضمین 
شرکت در مناقصه( عالوه بر ، بارگذاری در سامانه مزبور بصورت فیزیکی نیز بایستی قبل از آخرین مهلت ارسال پیشنهاد ها پس از رویت دفتر قراردادها 

تحویل دبیرخانه گردد.
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار: آدرس ارومیه ، خیابان ارتش ، چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی دفتر 

قراردادها و تلفن 04431945372
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه: مرکز تماس: 021-41934

شرکت آب و فاضالب آذربایجان غربی )سهامی خاص( انتشار نوبت اول : 1400/09/28 نوبت دوم : 1400/09/30

»آب امانت فرزندان ماست، امانتدار باشیم.«
ت اول(فراخوان برگزاری تجدید مناقصه عمومی بصورت یک مرحله ای

) نوب

شرکت آب و فاضالب 
استان آذربایجان غربی

مبلغ برآورد اولیه موضوع مناقصه
)ریال(

مدت اجرا 
)ماه(

تضمین شرکت در 
قیمت اسناد مناقصه صالحیت های موردنیازمناقصه )ریال(

)ریال(

عملیات تکمیلی مخزن 2000 مترمکعبی، 
ابنیه های جانبی و لوله گذاری خطوط 
انتقال شهرک فرهنگیان شهرستان 

سردشت 
27.709.943.133121.386.000.000

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

گواهینامه صالحیت ایمنی از 
وزارت کار

1.000.000

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

 شرکت گاز استان کرمانشاه درنظردارد مناقصه عمومی به شماره2000001339000073   
را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تجدید نماید.

موضوع مناقصه: اجرای شبکه و نصب علمک پراکنده و تعمیرات نواحی هرسین و بیستون.
شماره مناقصه: 2000001339000093

شرکتهای متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته تأسیسات و تجهیزات 
و یا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ایمنی پیمانکاران می توانند درصورت داشتن 
ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها را، از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی 

دولت )ستاد( پیگیری نمایند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و 

دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه: 19.196.525.165ریال.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه:965.000.000ریال.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه1400/09/17 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت: ساعت16:00روز شنبه مورخ1400/10/11.
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 16:00 روز یکشنبه مورخ1400/10/26.

زمان بازگشایی پاکات: ساعت 9:30 روز دوشنبه مورخ1400/10/27.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، 
ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 یا پایگاه 

اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمایند.

تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/09/28   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/09/29                            روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شناسه آگهی: 1240791
ت اول(تجدید فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان کرمانشاه 

)سهامی خاص( 

مهنــدس مجتبی صدیق، مدیر بازرگانی گروه 
توربیــن ماشــین خاورمیانــه و مدیــر عامــل شــرکت 
توربین ارکان ایرانیان از دانش آموختگان مهندسی 
مواد دانشگاه صنعتی امیرکبیر )پلی تکنیک تهران( 
است. وی مقطع کارشناسی ارشد خود را در رشته 
مدیریــت MBA در همین دانشــگاه بــا موفقیت به 
پایان رسانیده و هم اکنون بیش از 13 سال است 
که در گروه توربین ماشین خاورمیانه حضور دارد. 
به بهانه راه اندازی و تست توربین جدید این 

گروه صنعتی پای صحبت ایشان نشستیم.

لطفا گروه صنعتی توربین ماشین خاورمیانه 
را معرفی کنید؟

گــروه صنعتــی توربیــن ماشــین خاورمیانــه از 
ســال 1380 فعالیت تولیدی خود را در زمینه تولید 
ماشین آالت دوار در کشور آغاز نموده و بحمدهللا 
موفــق شــد طــی حضور 20 ســاله در صنعــت نفت، 
گاز، پتروشــیمی، نیروگاهــی و صنایع فوالد نســبت 
به بومی ســازی انــواع تجهیزات شــامل توربین های 
گاز، بخار و کمپرسورهای سانتریفیوژ فرآیندی اقدام 
نماید.ایــن شــرکت به عنوان یکــی از اعضای انجمن 
سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران توانسته رفع 
نیازمندی هــای صنعــت نفت در این محــدوده توانی 
را با موفقیت پشتیبانی کند.شرکت توربین ماشین 
خاورمیانه با قریب به 20 سال تجربه موفق در زمینه 
تولید تجهیزات دوار، موفق شــده اســت برای اولین 
بار در کشــور، توربین های گاز تیدا مدل تک شــفت، 
مناســب بــرای رانــش ژنراتور و قابل بهره بــرداری در 
ســامانه های همزمــان بــرق و حــرارت و انتقال آب و 
سیال را با همکاری شرکت ملی گاز و در پاالیشگاه 
گاز ســرخون و قشــم تحت تست عملیاتی موفقیت 
آمیز تولید و تحویل کند. شایان ذکر است که مدل 
دوشفت توربین گاز تیدا، مناسب برای رانش پمپ 
و کمپرسور، سابقاً در سالیان گذشته تولید و مورد 

بهره برداری قرار گرفته است.
مدل تک شفت این توربین که در کالس زیر 5 
مگاوات اســت، می تواند جهت تولید برق، در قالب 
نیروگاه های مقیاس کوچک و اتصال به ژنراتور مورد 

بهره برداری قرار گیرد.
 total solution همچنین به عنوان یک شرکت
provider آمادگی دارد تا نسبت به رفع نیازمندیهای 

عمــده صنعــت نفت، تامین و نگهــداری این مدل از 
تجهیزات در صنعت نفت، در جهت حمایت از صنایع 

داخلی همت ویژه ای کند.
امروزه در جهان صنایع hi-tech در حوزه انرژی 
می تواننــد در جهــت رفع گلوگاههــای توزیع انرژی و 
توان با شرایظ رقابتی تاثیر بسزایی داشته باشند. 

شــرایط عملیاتــی توربیــن هــای تولیــدی شــما 
چیست و چه مزیت هایی دارد؟ 

بــا توجــه بــه امــکان ســوزاندن بازه  وســیعی از 

سوخت های گاز و مایع و حتی سوخت های آلوده به 
سولفور، این توربین می تواند به صورت دوگانه سوز 
بهره برداری شده و برای انتقال از حالت سوخت گاز 

به مایع و برعکس بدون نیاز به توقف عمل کتد.
بــا توجــه بــه اینکــه اجــرای کامــل پروســه های 
تکویــن محصــول توربیــن گاز تیــدا در داخــل کشــور 
توسط شرکت توربین ماشین خاورمیانه انجام شده 
اســت، کلیــه خدمــات پــس از فروش شــامل تأمین 
اقالم یدکی، تهیه ی سیستم های کنترلی و ابزار دقیق 
پیشرفته، ارائه  تعمیرات پیشگیرانه و پایش  از دور، 
خدمات بلندمدت )LTSA(، دستورالعمل های نصب 
و راه اندازی و تعمیرات مطابق با API-616، همگی به 
صورت کامالً بومی توســط این شــرکت قابل ارائه و 

پشتیبانی  است.
توربین هــای  همچنیــن  و  توربین هــا  ایــن 
مکانیکال درایــو )دو شــفت( این شــرکت که قابلیت 
رانش پمپ و کمپرسور را دارند، می توانند به عنوان 
تکیه گاه  در صنایع باالدستی و پایین دستی نفت خام 
و حتی پمپاژ آب مورد استفاده قرار گیرد و در حال 
حاضر توربین های تولیدی این شرکت، در بخش های 
مختلــف وزارت نفــت، نصــب و در حــال بهره برداری 
اســت. شرکت توربین ماشــین خاورمیانه با توسعه 
حداقلی خطوط تولید خود، این امکان را دارد تا ضمن 
تولید انبوه این محصول، با نگاه صادراتی در جهت 

رفع نیازمندیهای داخلی اقدام نماید.

آیا شرکت شما آمادگی الزم برای رفع نیازهای 
داخلی را دارد؟

این شرکت آمادگی دارد تا نسبت به نوسازی 
ناوگان فرســوده توربین گاز کشــور در این محدوده 
توانی و با نگاه توسعه ای و سرمایه گذاری به منظور 
کمــک بــه افزایش تولیــد و راندمان و نیــز جلوگیری 
از هــدر رفت ســوخت )به علت عمــر و کارکرد باالی 

توربین های گاز مشابه در این محدوده( و همچنین 
در جهــت کاهش تنوع برند و یکسان ســازی ناوگان 
توربین هــای گاز، کــه بــدون متولــی در صنعت نفت 
در حــال کار بــوده و یا به علت عدم پشــتیبانی ها از 
ســرویس خارج شــده اند، بــه منظــور افزایش تولید 
 نســبت بــه انعقــاد قراردادهــای بلنــد مــدت اقــدام

 کند.

شما توان طراحی هم دارید؟
بله، در حال حاضر گروه صنعتی توربین ماشین 
خارومیانه با داشتن شرکت های تابعه در حوزه تولید 
ماشــین آالت دوار شــامل توربین هــای گاز، بخــار و 
کمپرســور عهــده دار تولید قطعات یدکــی، تعمیرات 
 EPC، REVAMPING پروژه هــای اجــرای  اساســی، 
تجهیــزات موجود در ســایتهای بهره بــرداری و ارتقاء 
سیستم های کنترلی و ابزار دقیق و نیز پشتیبانی فنی 
کامل از این نوع تجهیزات در اجرای پروژه های داخلی 
و بین المللی در کشورهای خارجی، است. کارفرمایان 
و بهره بــرداران مختلف می توانند به منظور آشــنایی 
بیشتر با این محصول از طریق زیر اقدام و اطالعات 

الزم را اخذ کنند.

آیــا تجربه موفقی در زمینــه صادرات خدمات 
فنی داشته اید؟

ایــن گــروه صنعتی با توجه به تجربیات ارزنده 
خود اولین مجموعه تجهیزات دوار خود را در ســال 
1391 به کشــورهای همســایه صادر و هم اکنون در 
حــال اجــرای پروژه هــای موفــق نیروگاهــی و تولیــد 
تجهیــزات توربین هــای بخــار و گاز نیروگاهــی و نیــز 

صنایع نفتی در کشورهای همسایه است.
ورود بــه بازارهــای هدف جهانــی خصوصا بازار 
کشــورهای همســایه می تواند در رشــد و شــکوفایی 

صنایع در داخل کشور نیز تاثیر گذار باشد.

مدیــر عامــل شــرکت مهندســی مشــاور مهــاب 
قدس از ساخت یک نیروگاه هزار مگاواتی در شرق 
آسیا خبر داد که ششصد متر در عمق زمین قراردارد. 
این پروژه بزرگترین پروژه شرق است. به همین دلیل 
آلمان، کانادا و ســوئیس از این شــرکت دعوت کرده 
اند که به صورت انحصاری با آنها ارتباط برقرار کنند تا 

شانس برنده شدنشان در جهان بیشتر شود.
شرکت مهندسی و مشاور مهاب قدس با هدف 
اجــرای پروژه هــای ملــی و عمرانی با توجــه به نيازهای 
روز افــزون صنعت پيچيــده  آب و نيروگاه های برقابی 
و در مجموع، به ضرورت خود اتكايی كشور در اجرای 
پروژه هــای وســيع عمرانــی، در ســال 1362تاســيس 
و يــك شــركت مهندســی مشــاور بــزرگ در اندازه های 
جهانی عملی شد تا تحقق بسياری از هدف های واال و 
درازمدت در اين مرز و بوم به امری محال بدل نشود.
شركت مهندسی مشاور مهاب قدس، در مسير 
تحقــق چشــم انداز و اهــداف اســتراتژيك خــود ، نــه 
تنها در داخل كشــور، بلكه در عرصه های بين المللی 
نيــز، بــا ايجــاد هســته های ســازمانی توانمنــد و قــوي 
و نمايندگی هــای معتبــر در بازارهــای هــدف و صــدور 
خدمات مهندسی، توانسته است در جايگاه 10 شركت 
صاحــب نــام مشــاوره خدمــات مهندســی جهــان قرار 
گرفته و به رشد متوازن پايدار و ارتقای امنيت مالی و 

اقتصادی دست يابد.
مهندس ناصر ترکش دوز، مدیرعامل شرکت مهندسی 
تاکنــون )6ســال  از ســال 95  قــدس  مشــاور مهــاب 
متوالی( به عنوان صادرکننده برتر معرفی شده است.

وی دربــاره رمــز موفقیــت این شــرکت می گوید: 
»شــرکت مــا کاال صــادر نکــرده اســت. مــن از اینجــا 
کاال نبــردم کشــور دیگــر بفروشــم. ســرمایه کشــور 
ایــن شــرکت مغــز، هــوش  نکــردم.  را همــئ خــارج 
در  یعنــی  اســت  کــرده  صــادر  را  اســتعداد ایرانی  و 
حقیقــت طراحــی و نظــارت بــر ســاخت را صــادر کرده 
ایــم. بــه نظــر مــن یــک نکتــه  بســیار مهمی اســت که 
شــما ســرمایه  ما را از کشــور خــارج نکنیــد، اگــر هــم 
مغــز را ســرمایه  بدانیــم، ایــن مغز نرفت آنجــا بماند و 
برگشــت. بنابرایــن مــا هوش و اســتعداد ایرانی صادر 
کردیم و ثابت کردیم که هوش و اســتعداد ایرانی اگر 
 ســازمان پیدا کند و با یک برنامه ریزی خوب کار کند،

می تواند حرفی برای گفتن در دنیا داشته باشد.«
ترکــش دوز ادامــه مــی دهــد: »مــا در مناقصات 
بین المللی شرکت کردیم که از سوی بانک های جهانی 
و ســازمان های بسیار بزرگ که خیلی دقیق هستند، 
برگزار می شود و در بیش از صد مناقصه جزو شرکت 
هــای اول انتخــاب قرار گرفتیم یعنی صد برند جهانی 
مــا را جــزو پنــج نفــر اول شــرکت کننده قرار دادند که 
بعضی وقت ها شرکت های آمریکایی و اروپایی حذف 
می شدند ولی ما ارتقا می یافتیم. ما در سی پروژه در 
اقصی نقاط جهان از شرق تا غرب  برنده نهایی بودیم 
یعنی شرکت های آمریکایی اروپایی پایین تر از شرکت 
ما قرار گرفتند که به نظر من یک افتخار ملی است.« 
مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 

درمورد دالیل موفقیت این شرکت نیز می گوید: »باید 
بگویــم چند عامل در این موفقیت نقش داشــتند که 
باعث شــد شــرکت ما موفق شــود. 1-باور: در حقیقت 
دلیــل اصلــی موفقیت شــرکت، باور اســت. شــما باور 
کنید که می توانید، شعاری که قبال داده شده است و 
ما به منصه  ظهور رســاندیم. 2-ســازمان دهی وبرنامه 
ریزی در سازمان: ما به طور جدی سازماندهی کردیم 
و یک سازماندهی خوب وموفق، نظم ویژه می خواهد 
. 3- همســان ســازی : شــما اگــر بخواهیــد در یــک 
تخصصــی بــا جهان مبــارزه کنید بایــد در آن تخصص 
خودتان را قوی کنید و یا حداقل خودتان را به ســطح 
رقبا و یا باالتر از آنها برســانید. بنابراین ســازماندهی 
و برنامه ریــزی در حقیقــت یــک راز موفقیــت مــا بــود. 
4-تالش : تالش بی وقفه باعث پیشرفت مجموعه ما 

بوده است.«
وی با تاکید بر کارهایی که برای پیشرفت شرکت 
از ســال گذشــته تاکنــون انجام شــده مــی افزاید: »ما 
از ســال گذشــته با تجربه تر شــدیم تجربه  پنج ســال 
صادرکننــده نمونــه را به کار بســتیم و ســازماندهی را 
بیشــتر کردیم مثال اگر قبال باید بیســت- ســی درصد 
بچه های مهندسی ما دارای مدرک قوی زبان می بودند 
امسال به صددرصد رساندیم و برای کارمندان مشوق 
گذاشــتیم.  تعداد پرســنلی که در بخش بازاریابی  کار 
می کردنــد را بیشــتر کردیــم و کیفیــت را ارتقــا دادیم. 

یعنی باهوش ها و بهترین هایمان را جمع کردیم.«
ترکــش دوز بــا اشــاره بــه بهتریــن پــروژه ای کــه 
حــوزه  در  قــدس  مهــاب  مشــاور  مهندســی  شــرکت 
صادرات داشته است، می گوید:»امروز حداکثر عمقی 
که در دنیا توانســته اند نیروگاه های زیرزمینی را قرار 
دهنــد حداکثــر چهارصــد متر بوده اســت چون هرچه 
ایــن نیــروگاه هــا پایین تر برونــد ارتفاع آب بیشــتری 
را ســوار می کننــد کــه برق بیشــتری بگیرند، به همین 
دلیل نیروگاه ها را در عمق زمین می برند. امروز باالی 
چهارصــد متر در انحصار ماســت یعنــی هیچ کس در 

دنیــا نیروگاهــی در عمق 500 متــری طراحی نکرده ما 
اکنون دو طرح ششصد متری داریم که یکی از آنها به 

اتمام رسیده است.«
وی ادامــه می دهــد: »همه پروژه های ما خیلی 
خوب بودند مثال در عمان که کشوری است که تحت 
حمایــت همــه  غربــی هــا و خانــه  دوم آمریکایــی هــا و 
انگلیسی ها است، پنج مناقصه سد را برنده شدیم و 
طراحی نهایی کردیم که اکنون 2 تا به مرحله ساخت 
رســیده و 3 تای دیگر هم به زودی به مرحله ســاخت 
می رسد. این به نظر من یک نقطه  افتخار است. عمان  
کشوری است که تحت نفوذ آمریکاست و آنجا ما برنده 
مناقصه شدیم  که خیلی حرف است وعمانی هایی که 
خیلی به غربی ها باوردارند وقتی شــما را برنده نهایی 

اعالم می کنند یعنی باید شما خیلی خوب باشید.«
مدیرعامل شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس 
می افزاید:»پروژه بعدی در شرق آسیا است  که ما  یک 
سد با ارتفاع دویست متر و یک نیروگاه هزار مگاواتی 
کــه ششــصد متر در عمــق زمین قراردارد را ســاختیم. 
این پروژه بزرگترین پروژه شرق است. به همین دلیل 
آلمــان، کانادا و ســوئیس مــا را دعوت می کنند که به 
صورت انحصاری با آنها ارتباط برقرار کنیم تا شــانس 
برنده شدنشان در جهان بیشتر شود. این نیز افتخار 
بــزرگ دیگــری بــرای جامعه مهندســی اســت چــون ما 

نماینده  جامعه مهندس ایران هستیم. «
ترکش دوز در پایان می گوید که ما اگر برای هر 
کاری سازماندهی و برنامه ریزی کنیم و فعل توانستن 
را تکرارکنیم می توانیــم ســخت ترین کارهــا را انجــام 
دهیــم. بایــد نخبــه هــا همچنیــن مهندســان توانمنــد 
کشــورمان را قدردانــی و نگهــداری کنیــم چون همگی 
نعمت هایــی هســتند کــه در این مملکــت داریم. باید 
بیشــتر حواســمان به نخبه های آینده ســاز کشورمان 
باشد. قطعا مسئوالن می خواهند که هوای افراد فنی 
و نخبه شــان را داشــته باشــند ولی بیشــتر باید مایه 

بگذارند.«

شرکت ملی صنایع مس ایران با هدف حمایت از 
خریداران عرضه مس کاتدی را با شــیوه خرید قرارداد 
آتی با تصویب و موافقت بورس کاال از شنبه 27 آذرماه 

اجرایی می کند.
به گزارش مس پرس، در این راســتا و بر اســاس 
اطالعیــه مدیریــت بازار »قــرارداد آتی مس کاتد تحویل 
بهمن ماه ســال جاری از روز شــنبه 27  آذرماه امســال 
راه اندازی می شــود و تا تاریخ 12 بهمن ماه قابل معامله 
خواهد بود.«بر اساس این گزارش، قراردادهای آتی در 
اولین روز معامالتی، بدون حد نوسان قیمتی با دوره پیش 
گشایش به مدت 30 دقیقه در ابتدای جلسه معامالتی 
آغاز و پس از انجام حراج تک قیمتی رأس ساعت 10:30 
با دوره عادی معامالتی و اعمال حد نوسان قیمت روزانه 
ادامــه مــی یابد.قیمــت پایــه قــرارداد آتــی همــان قیمت 
کشــف شــده در حراج تک قیمتی خواهد بود که مبنای 
حد نوســان قیمت روزانه برای ادامه معامالت در حراج 
پیوسته قرار خواهد گرفت. بدیهی است در صورت عدم 
انجــام معامله در حراج تک قیمتــی قرارداد آتی متوقف 

و مجدداً همین فرآیند روز کاری بعد تکرار می شود.این 
اطالعیه در توضیح مفاهیم پایه قرارداد آتی مس آورده 
است: »دارایی پایه در این قرارداد »مس کاتد« و اندازه 
هر قرارداد 100 کیلوگرم است. حداکثر حجم هر سفارش 
تا 25 قرارداد در نظر گرفته شده و ساعت معامالت شنبه 
تا پنج شــنبه از ســاعت 10 صبح تا 15 است. حد نوسان 
قیمت روزانه در این قرارداد حداکثر تا »مثبت و منفی 5 
درصد« با توجه به قیمت تسویه روزانه روز قبل است. 
جریمه نکول قرارداد 0.1 درصد ارزش قرارداد براســاس 
قیمت تسویه نهایی است. نحوه محاسبه قیمت تسویه 
نهایی نیز به صورت تئوریک و شامل قیمت یک کیلوگرم 
مس کاتد براســاس قیمت نقدی اعالم شــده در سایت 
بورس کاال رأس ساعت 15 آخرین روز معامالتی ضربدر 
نــرخ حوالــه دالر آمریکا براســاس میانگیــن نرخ خرید و 
فروش سامانه سنا رأس ساعت 15 آخرین روز معامالتی 
است.بسیاری از فعاالن و تحلیل گران تنوع بخشی به 
راه های فروش راهی برای کشف قیمت واقعی و ایجاد 
سازوکاری درست برای فرایند عرضه و تقاضا می دانند. 

به گفته میرفالح میر شــمس عضو شــورای عالی بورس 
راه اندازی قراردادهای آتی مس در بورس کاال رویدادی 
بــزرگ بــا اثراتی مثبت اســت.وی افزود: کشــف روزانه و 
بهتر قیمت مس به همراه امکان پوشش ریسک قیمتی 
بــرای فعــاالن بــازار این محصــول از مزایای این قــرار داد 
اســت.عضو شــورای عالــی بــورس با تاکید بــر اینکه این 
اقدام باعث کوتاه شدن دست واسطه های زاید می شود 
اظهار داشت:  بورس کاال با حذف دست واسطه ها یک 
انسجام و نظم در معامالت کاالها ایجاد می کند در نتیجه 
باعث می شود محصوالت با قیمت تمام شده پایین تری 
به دســت مصرف کننده نهایی برسد.افزون بر راه اندازی 
معامالت آتی مس کاتدی، شرکت ملی صنایع مس ایران 
در تالش است تا به زودی معامالت گواهی سپرده مس 
کاتد را راه اندازی نماید.بر اســاس مصوبه شــورای عالی 
بورس و اوراق بهادار گواهی سپرده کاالیی اوراق بهاداری 
اســت که مؤید مالکیت دارنده آن بر مقدار معینی کاال 
اســت و پشــتوانه آن قبض انبار اســتانداردی اســت که 

توسط انبارهای مورد تایید بورس صادر می شود.

میزان تولید کنسانتره آهن شرکت های بزرگ 
طی 8 ماهه سال 1400، حدود 4 درصد افزایش یافت 

و از 34میلیون تن عبور کرد.
بــزرگ  شــرکت   10 - نیــوز  معــدن  گــزارش  بــه 
تولیدکننده کنسانتره سنگ آهن از ابتدای فروردین تا 
پایان آبان 1400، حدود 34 میلیون و 401 هزار و 791 
تن تولید کردند. این رقم در مدت مشــابه ســال 99، 
حــدود 33 میلیــون و 168 هــزار و 757 تن بود.از این 
میزان، شرکت های »گل گهر« 11 میلیون و 208 هزار 
و 919 تن، »چادرملو« 8 میلیون و 181 هزار و 717 تن، 
»توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه« 3 میلیون 
و 943 هزار و 857 تن، »گهر زمین« 3 میلیون و 175 
هــزار و 764 تــن، »مرکزی« 2 میلیــون و 679 هزار و 

227 تن، »توسعه فراگیر سناباد« یک میلیون و 572 
هزار و 882 تن، »اپال پارسیان سنگان« یک میلیون و 
579 هزار و 670 تن، »صبانور« 836 هزار و 266 تن، 
»جالل آباد« 300 هزار و 879 تن و »صنایع معدنی 
فــوالد ســنگان« 922 هــزار و 610 تن کنســانتره آهن 
تولید کردند.طی 8 ماهه امســال، شــرکت های بزرگ 
10 میلیون و 948 هزار و 152 تن کنسانتره به شرکت 
ها ارســال کردند که در مقایســه با رقم مدت مشــابه 
ســال 99 )11 میلیــون و 940 هــزار و 907 تن(، حدود 
8 درصد کاهش نشان می دهد.میزان تولید کنسانتره 
آهن در ماه آبان، 4 میلیون و 451 هزار و 563 تن بود 
که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 )4 میلیون و 
343 هزار و 952 تن(، بیش از 2 درصد افزایش یافت.

شــرکت های بزرگ، از ابتــدای فروردین تا پایان آبان، 
یک میلیون و 66 هزار و 877 تن سنگ آهن دانه بندی 
تولید کردند که نسبت به رقم مدت مشابه سال 99 
)838 هزار و 708 تن(، 27 درصد افزایش نشان می 

دهد. ارســال ســنگ آهن دانه بندی نیز با 55 درصد 
افزایــش، از یــک میلیون و 109 هزار و 31 تن 8 ماهه 
سال 99 به یک میلیون و 718 هزار و 859 تن 8 ماهه 
امسال افزایش یافت.میزان تولید و ارسال دانه بندی 
در ماه آبان 1400 نیز به ترتیب، »199 هزار و 908 تن« 
و »111 هــزار و 60 تــن« بــود که نســبت بــه رقم مدت 
مشابه سال 99 )72 هزار و 27 تن تولید و 162 هزار و 
478 ارسال دانه بندی(، حاکی از افزایش 178 درصدی 

تولید و کاهش 32 درصدی ارسال دانه بندی است.

مـــگاپــــروژه »مـــطــالعــــه و پــــژوهــــــش در حـــــــوزه 
هوشمندســازی معادن ایران: مطالعه موردی در معادن 
ایمیدرو« به کارفرمایی سازمان توسعه و نوسازی معادن 

و صنایع معدنی ایران به طور رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش معدن نیوز -مگاپروژه »مطالعه و پژوهش 

در حوزه هوشمندســازی معادن ایران: مطالعه موردی در 
معادن ایمیدرو« به کارفرمایی سازمان توسعه و نوسازی 
معادن و صنایع معدنی ایران به طور رســمی آغاز به کار 
کرد.امیــد اصغــری رئیس موسســه یونیــدرو و مجری این 
طرح بیان نمودند که این طرح به عنوان اولین گام ورود 

ایمیــدرو بــه عنــوان متولی امــور معادن در ایــران به حوزه 
هوشمندسازی و انقالب صنعتی چهارم در بخش معدن 
و صنایع معدنی ایران است و پروپوزال ارائه شده از سوی 
موسسه به پشتوانه حضور خبرگان داخلی و بین المللی این 
حوزه توانست از سایر رقبا پیشی گرفته و انتخاب گردد.

 تولید توربین های گاز تیدا مدل تــک شفت 

برای اولین بار در کشور
ساخت بزرگترین پروژه شرق آسیــــا 

از سوی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس

خرید مس کاتدی از طریق قرارداد آتی فراهم شد

تولید بیش از 34 میلیون تن کنسانتره آهن توسط شرکت های بزرگ

یونیدرو مجری طرح هوشمندسازی معادن ایران شد
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تاسـیس شـرکت بـا مسـئولیت محـدود توسـعه معـدن پردیـس آریـن درتاریـخ 1400/09/24 بـه شـماره ثبـت 588396 بـه شناسـه ملی 14010596617 ثبـت و امضا ذیل 
دفاترتکمیل گردیده که خاصه آن به شـرح زیر جهت اطاع عموم آگهی میگردد. موضوع فعالیت :انجام امور معدنی مجاز شـامل اکتشـاف، اسـتخراج، بهره برداری 
انـواع معـادن فلـزی غیـر از طـا و نقـره و غیرفلـزی ) باسـتثنای نفـت و گاز و پتروشـیمی ( پـس از اخـذ مجوزهـای الزم، خریـد، فـروش، صـادرات و واردات ابـزار و ماشـین 
آالت معدنـی، احـداث کارخانجـات فـرآوری مـواد معدنـی، صـادرات و واردات کلیـه کاالهـای مجـاز بازرگانـی، انعقـاد قـرارداد بـا اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و 
خارجـی، اخـذ و اعطـای نمایندگـی در داخـل و خـارج از کشـور، شـرکت در مزایـدات و مناقصـات دولتـی و خصوصـی، شـرکت در کلیـه نمایشـگاه هـای بیـن المللـی داخلی 
و خارجی، اخذ وام و تسـهیات ریالی و ارزی از بانک ها و مؤسسـات مالی و اعتباری داخلی و خارجی، تأسـیس شـعب در سراسـر کشـور درصورت لزوم پس از اخذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلـی : اسـتان تهـران ، شهرسـتان شـمیرانات ، بخـش مرکـزی ، شـهر تجریش، 
محلـه حصـار بوعلـی ، کوچـه فرهنـگ سـرا ، خیابـان پاسـداران ، پـاک 800 ، مجتمـع تجـاری اداری اطلـس مـال ، طبقـه چهـارم ، واحـد 417 کدپسـتی 1954734503 
سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 100,000,000 ریـال نقـدی میـزان سـهم الشـرکه هـر یـک از شـرکا آقـای محمدتقـی ودود به شـماره ملـی 0063828650 
دارنـده 40000000 ریـال سـهم الشـرکه آقـای محمـد یزدانـی نظـام آبـاد بـه شـماره ملـی 0070932621 دارنـده 60000000 ریـال سـهم الشـرکه اعضـا هیئـت مدیـره آقـای 
محمدتقـی ودود بـه شـماره ملـی 0063828650 بـه سـمت مدیرعامـل بـه مـدت نامحـدود و بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود آقـای محمـد یزدانی 
نظـام آبـاد بـه شـماره ملـی 0070932621 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت نامحـدود دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق اسـناد بهـادار و تعهـدآور شـرکت از قبیـل 
چـک، سـفته، بـروات، قراردادهـا، عقـود اسـامی و همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی و اداری بـا امضـای رئیـس هیـأت مدیره همراه با مهر شـرکت معتبر اسـت. اختیارات 
مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور 

پروانـه فعالیـت نمی باشـد .
 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1۲44۶85(

شـماره  بـه  الگوریتـم  پویـا  جسـورانه  گـذار  سـرمایه  صنـدوق  تغییـرات  آگهـی 
ثبـت 51145 و شناسـه ملـی 14009804649 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع 
عمومـی فـوق العـاده مـورخ 1400/08/11 و نامـه شـماره 93865/122 مـورخ 
شـد :  اتخـاذ  ذیـل  تصمیمـات   . بهـادار  اوراق  بـورس  سـازمان   1400/08/30
شـماره  اباغیـه  مفـاد  اسـاس  بـر  صنـدوق  اساسـنامه   )29( مـاده   3 تبصـره 
12020191 مـورخ 1400/04/22 سـازمان بـورس و اوراق بهـادار بـه شـرح زیـر 
ثبـت  را  امیدنامـه  و  اساسـنامه  تغییـرات  "سـازمان در صورتـی  یافـت:  تغییـر 
مـی کنـد کـه قبـول سـمت مجـدد ارکان یـا قبـول سـمت اشـخاص جایگزیـن را 
دریافـت کـرده و تمامـی مـواد تغییـر یافته به امضای اشـخاص یادشـده رسـیده 
باشـد. تأییـد ذیـل صورتجلسـه مربوطـه توسـط نماینـده ارکان، در صورتـی کـه 
بـه عنـوان رکـن و قبولـی سـمت در حکـم  انتخـاب  آمادگـی  اعـام  یـا  تقاضـا 
نمایندگـی منـدرج شـده باشـد، بـه منزلـه قبولـی سـمت رکـن یادشـده اسـت .

 سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات 
غیرتجاری تهران )1۲44۶8۶(

 آگهی تغییرات شرکت سایان پودر )سهامی خاص( به شماره ثبت ۲0 

و شناسه ملی 108۶1۶3۶938 
بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی سـالیانه مـورخ 1400/08/25 تصمیمـات ذیـل اتخـاذ 
شـد : 1. خانـم فرزانـه حسـن خانـی کـد ملـی 4410922912 بـه عنـوان بـازرس اصلـی و آقـای مسـلم 
نظـری راد کـد ملـی 0534048056 بـه عنـوان بـازرس علـی البـدل بـرای مدت یکسـال مالی انتخاب 
 گردیدنـد. 2. روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصـاد جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. 

3. ترازنامه و صورتهای مالی منتهی به 1400/06/31 به تصویب مجمع رسید .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تاکستان )1۲44878(

ابالغ رای غیابی
 نظـر بـه اینکـه شـماره پرونـده 140029920001187699 بـه شـماره بایگانـی 0000029 در 
شعبه دادگاه ویژه اصل  49 قانون  اساسی استان سیستان و بلوچستان تحت پاک ثبتی 
1843-اصلی واقع در شهرسـتان چابهار دراین دادگاه مطرح رسـیدگی می باشـد بدینوسـیله 
بـه شـخص یـا اشـخاصی کـه مدعـی مالکیـت مـی باشـند ابـاغ مـی گـردد ازتاریـخ نشـرآگهی 
حداکثرظرف بیسـت روز باارائه اسـناد ومدارک مثبته مالکیت به این دادگاه مراجعه نمایند 

بدیهـی اسـت پـس ازانقضـای مهلـت مقرراقـدام قانونـی معمـول خواهـد گردید .
قاضی دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان –محسن صادقی 

مفقودی
برگ سبز و سند کمپانی کامیون باری چوبی بنز به شماره 
پـاک 431 ع 83 ایـران 18 و شـماره موتـور 0282950 و 
مفقـود  پـور  رضـا  احمـد  بنـام   10003902 شاسـی  شـماره 

شـده و از درجـه اعتبـار سـاقط اسـت.

آقای محمد رستمی فرزند بهرام میرزا باسالم
بـه نشـانی مجهـول المـکان دارای شـماره ملـی 0073784362 در اجـرای 
همسـر   ،  1400/6/27 مـورخ   140028390002025051 شـماره  دادنامـه 
شـما در تاریخ 1400/9/25 در این دفترخانه مطلقه به طاق خلع گردید 
و بـه شـماره ثبـت 1911 درج گردیـد لـذا مراتـب جهـت اطـاع بـه شـما ابـاغ 

میگردد. 
دفترخانه طالق شماره ۲۶ همدان - سردفتر علی نبی زاده

»گواهی حصر وراثت«
تاریـخ رسـیدگی: 1400/08/28 شـماره پرونـده: 140041920000747605 خواهـان: گلـی حسـنی بـه 
آدرس: باشـت – روسـتای سـر آییـن خوانـده: »شـورای حـل اختـاف شهرسـتان باشـت« خواسـته: 
گواهـی حصـر وراثـت مرجـع رسـیدگی کننـده: شـورای حـل اختـاف شـعبه یـک شهرسـتان باشـت خانـم 
گلـی حسـنی بـه شـماره شناسـنامه 4269640804 بـه اسـتناد شـهادتنامه و گواهـی فـوت و فتوکپـی 
شناسـنامه ورثه درخواسـتی به شـماره 140041920000747605 تقدیم این شـورا نموده چنین اشـعار 
داشته که شادروان سید موسی حسینی به شماره شناسنامه 270 در تاریخ 1400/09/09 در اقامتگاه 
دائمـی خـود در گذشـته و ورثـه حیـن الفـوت وی عبارتنـد از: یـک همسـر دائمـی بنـام گلـی حسـنی بـه 
شـماره شناسـنامه 4269640804 و چهـار فرزنـد ذکـور بنامهـای 1- سـید سـعید حسـینی بـه شـماره 
شناسـنامه 4269034823، 2- امیـن حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 4269689951، 3- سـید حمیـد 
حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 4269008083، 4-  سـید حبیـب الـه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 
4269034841 و پنـج فرزنـد انـاث بنامهـای 1- عظیمـه حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 4269679581، 
2- سـیده حمیـده حسـینی بـه شـماره شناسـنامه 4269659459، 3- سـید زینـب حسـینی بـه شـماره 
شناسـنامه 4269008075، 4- رحیمه حسـینی به شـماره شناسـنامه 4269034831، 5- سـیده کلثوم 
حسـینی به شـماره شناسـنامه 4269923326 و جزء افراد فوق الذکر ورثه دیگری ندارد و الغیر اینک 
پس از انجام تشریفات قانونی و انتشار یک نوبت آگهی اعام تا چنانچه شخص یا اشخاص نسبت 
به آن اعتراض یا وصیت نامه ای دارند اعام نموده در غیر این صورت گواهی انحصار وراثت با وصف 
فـوق صـادر مـی گـردد. اعتبـار قانونـی ایـن گواهینامـه از حیـث مبلـغ بیـش از پانصد میلیون ریال اسـت.
رضا اسماعیلی مهر - قاضی شوراهای حل اختالف حوزه قضایی شهرستان باشت

عملیات اجرایی بزرگراه 
پارس آباد – سربند شتاب 

گرفت
مدیرکل راه و شهرسازی استان اردبیل از تسریع 
رونــد اجرایــی پــروژه بزرگــراه پارس آبــاد – ســربند خبر 

داد.
محبــوب حیدری دیــروز در گفت وگو با ایرنا افزود: 
بــرای اجــرای این پروژه 240 میلیارد ریــال اعتبار هزینه 
می شود و با بهره برداری از آن عالوه بر کاهش تصادفات 
و تلفــات اوضــاع مناســب تــردد بــرای مــردم منطقــه نیز 

فراهم می شود.
او گفت: راه های شــمالی اســتان از تردد بیشــتری 
برخــوردار اســت و خواســته بــه حــق مــردم منطقــه ایــن 
است که از مسیر سالم و ایمن بهره مند شوند و بر این 
اســاس تالش بر این اســت تا پروژه های راهســازی این 
مسیر در سریع ترین زمان تکمیل و به بهربرداری برسد.
مدیــر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیــل افــزود: 
قرار است هر سال در این استان ۵0 کیلومتر و تا پنج 
ســال آینــده در مجمــوع ۳00 کیلومتــر بزرگــراه با هدف 
ایمن سازی راه های اصلی احداث شود و اکنون عملیات 
اجرایــی ۵0 کیلومتــر بزرگــراه شــتاب گرفتــه و تــا 2 مــاه 

آینده تکمیل می شود.
حیدری اظهار کرد: این پروژه ها شامل 12 کیلومتر 
مســیر صحــرا- رضــی، پنــج کیلومتــر ورودی گرمــی ، 10 
کیلومتــر مســیر پارس آبــاد –مشگین شــهر، 1۳ کیلومتر 
مســیر اردبیل-مشگین شهر و 1۳ کیلومتر هم مربوط به 
مســیر اردبیل-سرچم است که عالوه بر این  پروژه کریق 
–آرموداق و سرعین –آلوارس هم همزمان با پروژه  ۵0 

کیلومتر بزرگراه افتتاح می شود.
او با بیان اینکه بهسازی 68 کیلومتر راه اصلی این 
اســتان در دســت اجراســت که 20 کیلومتر آن امســال 
بــه بهره بــرداری می رســد، افزود: بــا بهره گیــری از منابع 
فاینانــس بانکــی بیــش از 6۵0 میلیــارد تومــان اعتبــار 
صــرف توســعه راه هــا و زیرســاخت ها در اســتان اردبیل 
می شــود و همچنیــن در حــوزه راه هــا اقدامــات خوبــی 
انجام شده که از جمله آن ردیف دار شدن 821 کیلومتر 

از راه های مواصالتی استان در قالب بزرگراه است.
مدیر کل راه و شهرســازی اســتان اردبیل با اشــاره 
به طرح جهش تولید مســکن افزد: ســهمیه این اســتان 
در طــرح جهــش تولید مســکن 80 هزار واحد اســت که  
در سال اول قرار است 20 هزار واحد  و تا 4 سال آینده 

80 هزار واحد مسکونی احداث شود.
رئیس جمهــوری  ســفر  در  کــرد:  اضافــه  حیــدری 
بــه اســتان اردبیــل عملیــات احــداث چهــار هــزار واحــد 
مســکونی در قالــب طــرح جهــش تولیــد کلنگ زنــی شــد 
کــه 2800 واحــد آن مربــوط بــه شهرســتان اردبیــل در 

شهرک های اندیشه، نیایش و الهیه  است.
او اضافــه کــرد: در شــهرهای زیــر 100 هــزار نفــر نیز  
1200 واحــد مســکن احــداث خواهد شــد که بــرای احداث 
آن ها  86 هزار متر مربع زمین در نظر گرفته شده است.

خبـــــــــــــــــر

۱۸ پروژه شاخص سرمایه گذاری 
در دستور کار بررسی 

شهرداری شیراز قرار گرفت
شــهردار شــیراز  ۱۸ پروژه شــاخص سرمایه گذاری 
در این شــهر در دســتور کار بررسی شهرداری و تدوین 
کارشناســان قرار گرفت که بزودی این طرح ها معرفی 

می شود. 
سیداحسان اصنافی در سومین جلسه هیأت مدیره 
سازمان سرمایه گذاری و مشارکت های مردمی شهرداری 
شــیراز بــا تأکیــد بر اهمیت ســرمایه گذاری در دســتیابی 
بــه اقتصــاد پویــا و توســعه پایدار شــهری گفــت: یکی از 
راه هــای رشــد و توســعه اقتصــادی شــهرها، به ویــژه در 
مناطــق محــروم، تعریــف و اجرای پروژه ها و بســته های 

سرمایه گذاری است.
او با بیان اینکه سرمایه گذاری از موضوعات مهمی 
اســت که برنامه ریزان شــهری، همواره باید به آن توجه 
داشــته باشــند، تصریــح کــرد: به منظــور ســرمایه گذاری 
فرصت هــای  و  پتانســیل ها  اولویت هــا،  شناســایی 
ســرمایه گذاری به منظــور تشــویق ســرمایه گذاران دارای 

اهمیت زیادی است.
بــه گفتــه شــهردار شــیراز، کمیتــه ای بــرای بررســی 
ظرفیت هــا و چالش هــای  آییــن نامه هــا، شــیوه نامــه و 
روند ســرمایه گذاری در شــهر شیراز تشکیل تا با اصالح 
اشــکاالت موجود، به مرور مســیر جذب ســرمایه گذار و 
رونــق فعالیت هــای ســرمایه گذاری در ایــن شــهر همــوار 
شــود. اصنافــی همچنیــن وضــع فعلی برخــی پروژه های 
اوراق مشــارکت و بســته ها و فرصت های سرمایه گذاری 
شــهر شــیراز را برشــمرد و گفــت: بــا تشــکیل کارگروهی 
از حوزه های مرتبط شــهرداری، اجرا و تکمیل پروژه های 
نیمه تمــام و در دســت انجــام بــر اســاس قراردادهــای 

منعقد شده ساماندهی و تسریع خواهد شد.
شهردار شیراز روند اجرای قرارداد پارک آبی شیراز 
را بررســی کرد و خواســتار توجه جدی تر به ســاماندهی 
پروژه هــای بوســتان دراک به عنــوان یکــی از جاذبه هــای 
شهری شیراز و بستری گردشگری درون شهری و نشاط 

و سالمت اجتماعی شهروندان شد.
اصنافی همچنین با یادآوری درخواست  شهروندان 
تأکیــد کــرد: پارکینــگ  عمومی این بوســتان بــرای تمامی 
شــهروندان فعــال و امکانــات حمل و نقــل عمومی برای 
دسترســی آن هــا بــه نقــاط مختلــف ایــن بوســتان بزرگ 

کوهستانی باید فراهم باشد.
تمامــی مــوارد مطــرح شــده در ایــن جلســه ظــرف 
مدت دو هفته بررسی و با حضور شهردار شیراز مجدد 

پیگیری خواهد شد.

۹۶ درصد از جمعیت روستایی 
زنجان راه آسفالت دارند

مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جاده ای اســتان 
زنجــان اعــام کــرد کــه اکنــون  ۹۶ درصــد از جمعیــت 
روستایی این استان از جاده آسفالت شده بهره مندند.
بــه گــزارش ایرنــا، عبدالحســین علی اکبــری دیــروز 
مناســبت  بــه  رســانه  اصحــاب  بــا  خبــری  نشســت  در 
هفتــه حمل ونقــل، راننــدگان و راهــداری افــزود: قدمت 
روکش ها آســفالت برخی از جاده های روســتایی استان 

زنجان سابقه 2۵ ساله دارد.
او یــادآوری کــرد: آســفالت راه هــای روســتایی در 

مقایسه با طول آن شاخص 82 درصدی دارد.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای زنجــان 
روســتایی  جمعیــت  برخــورداری  شــاخص  در  گفــت: 
از جــاده آســفالته و آســفالت بــه طــول راه هــا باالتــر از 
میانگین کشــوری هســتیم. علی اکبری خاطرنشان کرد: 
امســال از محل هــای مختلــف اعــم از محرومیت زدایــی، 
اعتبــارات اســتانی و غیــره بیــش از 1۷0 میلیــارد تومــان 

مصوب در خصوص راه های روستایی داریم.
بــه گفتــه او، 4۵ پــروژه راه روســتایی اســتان برای 
آســفالت در ســال جــاری تعریــف و موافقت نامــه نیــز 
مبادلــه شــده اســت. مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل 
جاده ای زنجان گفت: با تخصیص 100 درصدی اعتبارات 
مصوب شده، تحول خوبی در 2 سال آینده در آسفالت 
راه های روســتایی اتفاق خواهــد افتاد. علی اکبری اظهار 
کرد: آســفالت راه های روســتایی بیش از ۵0 خانوار در 
اولویت برنامه ها قرار دارد. او ادامه داد: از چهار هزارو 
200 کیلومتر راه روســتایی اســتان زنجان 400 کیلومتر 

آن راه دسترسی است که نیازی به آسفالت ندارد.
مدیــر کل راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای زنجــان 
راه هــای  از  کیلومتــر   600 و  هــزار  ســه  اکنــون  گفــت: 

روستایی استان زنجان آسفالت است. 

اخبـــــــــــــــــار

مدیر کل گمرک استان سمنان اعام کرد 
کــه ۲۰۷ میلیــارد و ۳۹۷ میلیــون ریــال درآمد 
گمــرک اســتان از ابتــدای ســال ۱۴۰۰ تــا پایــان 

آبان با احتساب ضمانت نامه ها ثبت شد.
گفت وگــو  در  دیــروز  ســعدالدین  علــی 
بــا ایرنــا ابــراز کــرد: از مجمــوع 20۷ میلیارد و 
۳۹۷  میلیــون ریال درآمدزایی گمرک اســتان 
ریــال  ســمنان، ۹۳میلیــارد و 240  میلیــون 

مربوط به مالیات بر ارزش افزوده بود.
او ادامــه داد: یکــی از راه های درآمدزایی 
کشــورها صــادرات کاال به اقصــی نقاط جهان 
اســت کــه همیــن موضــوع اهمیــت و جایــگاه 
نهاد و سازمانی مانند گمرک را بیش از پیش 

مشخص می کند.
مدیــر کل گمــرک اســتان ســمنان اضافه 
کــرد: گمــرک به عنوان مجری مقــررات تجارت 
جهانی نقشی مهم در توسعه تجارت و تحقق 

سیاست های بازرگانی کشور بازی می کند.
کاالهایــی  کــرد:  تصریــح  ســعدالدین 
ارزش  بــه  و  تــن  بــه وزن 1۷2 هــزار و 64۷ 
286میلیــون و 610 هــزار دالر از گمــرک ایــن 
استان به ۳4 کشور جهان از ابتدای فروردین 

١4٠٠ تا پایان آبان امسال صادر شد.
 او، کشــورهایی ماننــد عــراق ، ترکیــه ، 
ویتنــام،  ترکمنســتان،  آذربایجــان،  اوکرایــن، 
اندونــزی، روســیه و هنــد را مقصــد صادراتــی 
و گفــت:  برشــمرد  اســتان  تولیــدی  کاالهــای 
عمــده کاالهــای صادراتــی از اســتان ســمنان 
شــامل هیدروکربن سبک ، پودر لباسشویی، 

سیمان، کاشی و سرامیک، کابل زمینی، کولر 
آبی و پودر باریت است.

مدیر کل گمرک اســتان ســمنان تصریح 
کــرد: طبــق آمــار، ارزش کاالهــای صادراتی از 
مبدا گمرک استان سمنان در مدت ذکر شده 
از نظــر وزنــی چهــار درصــد افزایــش و از نظــر 

ارزش مبلغی ۵1 درصد افزایش یافت.
متوســط  کــرد:  خاطرنشــان  ســعدالدین 
ارزش دالری هرتــن کاالی صادراتــی از ابتدای 
فروردین تا پایان آبان امسال یک هزار و 660 
دالر بود که در مقایســه با مدت مشــابه سال 

قبل افزایش 46  درصدی داشت.
او اضافــه کــرد: ۹هــزار و 442 تــن کاال 

امســال تــا پایان آبــان بــه ارزش ۳4میلیون و 
20 هزار دالر از گمرک استان ترخیص شد که 
عمده کاالها شامل اجزا و قطعات ماشین ها، 
دســتگاه های برقــی، الیــاف آکریلیــک و پنبــه 
حالجــی شــده بــود. مدیــر کل گمــرک اســتان 
ســمنان گفــت: انواع کاال از ســوی شــرکت ها 
و واحدهای تولیدی استان بیشتر شامل مواد 
اولیه ، ماشین آالت، قطعات و اجزای تولیدی 
از 16 کشــور ماننــد  ترکیــه، چین، ازبکســتان، 
ایتالیا، امارات و کره جنوبی به گمرک اســتان 

تا پایان آبان وارد شد.
ســعدالدین یــادآور شــد: متوســط ارزش 
دالری هرتــن کاالی وارداتی از ابتدای امســال 

تــا پایــان آبــان ، 2 هزار و 60۳ دالر بود که در 
مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش 14 

درصدی داشت.
او اظهــار کــرد: طبق آمــار ارزش کاالهای 
وارداتی از مبدا گمرک اســتان در این مدت از 

نظر وزنی یک درصد کاهش یافت.
بخــش صنعــت و معــدن ٣٧ درصــد از 
اشــتغال اســتان ســمنان و 22 درصد از تولید 
ناخالص این استان را به خود اختصاص داده 
است. سرمایه گذاری در بخش صنعت استان 
ســال ۹۹ بیــش از 1۹ هــزار میلیــارد ریال بود 
که برای سه هزار و 618 نفر اشتغال زایی  به 

همراه داشت.

فرمانــدار گنابــاد اعــام کــرد کــه بــرای 
 ۱۷۰ گذشــته  ســال های  در  بــار  نخســتین 
بــه  ســال جاری  طــی  اعتبــار  ریــال  میلیــارد 
بخــش راهــداری و حمل ونقــل جــاده ای ایــن 
شهرســتان اختصــاص یافت که از مســئوالن 
درخواســت می شــود بــرای جــذب ایــن اعتبار 

پیگیری کنند.
حامــد قربانــی بامــداد  جمعــه در آییــن 
گرامیداشــت روز ملــی حمل ونقــل در گنابــاد 

نــاوگان  ظرفیت هــای  کــردن  خاطرنشــان  بــا 
ادامــه  شهرســتان  ایــن  جــاده ای  حمل ونقــل 
و  ســیزدهم  دولــت  رویکــرد  مهم تریــن  داد: 
فرمانداری این شهرســتان حفظ این مزیت ها 
و ارتقای آن ها در به منظور کاهش دغدغه ها 
و مسائل و مشکالت فعاالن این بخش است 
و بایــد از همــه ظرفیت هــای موجــود در ایــن 

زمینه بهره گرفت.
حمل ونقــل  گفــت:  گنابــاد  فرمانــدار 

به عنــوان یــک مزیــت مهــم توســعه و رونــق 
اقتصادی در این شهرســتان شناخته می شود 
و بایــد بــا حفــظ و ارتقــا و کاهــش مشــکالت 
موجــود بســتر توســعه کمــی و کیفــی آن را 

فراهم کرد.
او افــزود: از آنجایــی کــه راه هــا و حمل و 
نقــل، شــریان اصلــی حــوزه اقتصــادی کشــور 
هســتند؛ هــر گونــه انســداد و یــا مشــکلی در 
ایــن حــوزه آثــاری منفــی در شــریان اقتصادی 

کشور بر جای می گذارد.
قربانــی اضافــه کرد: شهرســتان گناباد 
در حــوزه حمل ونقــل دارای ظرفیــت بــاال و 
و  اســت  گفتــن  بــرای  بســیاری  حرف هــای 
از  مصادیــق بــارز آن حضــور فعــاالن ایــن 
عرصــه در دوران دفــاع مقدس و بعد از آن 
اســت و ســوابق تاریخــی نیز حضــور پررنگ 
حمل ونقــل گنابــاد را در این عرصه ها ثابت 

می کند.

مکانیــزه  فناوری هــای  امــور  اداره  رئیــس 
کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان 
دســتگاه   ٣٨٢ تحویــل  از  بلوچســتان  و 
انــواع  شــامل  کشــاورزی  ماشــین آالت  انــواع 
تراکتور،کمبایــن دروگــر و تیلــر بصــورت نقــد و 
اقســاط در ســه مرحلــه بــه کشــاورزان متقاضــی 

خبر داد.

منصور محمدی دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار کرد: 
١١٠ دســتگاه این ماشــین آالت در آبان به کشاورزان 

سیستان و بلوچستان واگذار شده است.
و  ماشــین ها  جــذب  بــرای  داد:  ادامــه  او 
ادوات دنباله بنــد بــه میــزان ٨۵٠ میلیــارد ریــال 
از محــل تســهیالت خــط اعتبــاری مکانیزاســیون 
و آورده کشــاورزان ســرمایه گذاری انجــام  شــده 

اســت. رئیــس اداره امــور فناوری هــای مکانیــزه 
کشــاورزی ســازمان جهــاد کشــاورزی سیســتان 
و بلوچســتان ضریــب مکانیزاســیون کشــاورزی 
این اســتان را ٠۵/٢ اســب بخار در هکتار اعالم 
کرد و اظهار داشــت: تقریبا با میانگین کشــوری 

یکسان است.
ماشــین آالت  مجمــوع  افــزود:  محمــدی 

کشــاورزی و ادوات و دنباله بندها در سیســتان و 
بلوچســتان بــه عــدد ٢٨ هزارو 6٧ دســتگاه ارتقا 

یافته است.
نزدیکــی  دلیــل  بــه  بلوچســتان  سیســتان و 
دریــا  رطوبــت  از  بهره گیــری  و  اســتوا  خــط  بــه 
توانمنــدی زیادی در تولید محصوالت گرمســیری 
از  فــرد  بــه  منحصــر  بعضــا  و  نیمه گرمســیری  و 

جمله انبه، موز، پاپایا، گواوا، هندوانه آناناســی، 
نارگیل، زیتون محلی، انار و مرکبات دارد.

در  کشــاورزی  محصــوالت  تولیــد 
سیستان وبلوچســتان در طــول ســال رواج دارد 
ماننــد  اســتان  ایــن  مناطــق  برخــی  زمین هــای  و 
نیکشــهر، ســرباز، ایرانشــهر، کنــارک و چابهار در 

هر سال توان تولید 2 بار محصول را دارند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری اعام کرد که در 
۹ ماهــه امســال ۲۵ واحــد صنعتــی راکد در این 

استان فعال و به چرخه تولید بازگشت.
محمدکاظــم منــزوی دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنــا افــزود: از ایــن تعــداد واحــد، 2۳ مــورد در 
داخل شــهرک های صنعتی و 2 واحد صنعتی نیز 

خارج از شهرک ها فعال شده است.
او بــا توجــه بــه برگــزاری جلســات مشــترک 
در  راکــد  صنعتــی  واحدهــای  فعال ســازی  بــرای 

اســتان تصریــح کــرد: ماهانــه 2 جلســه مشــترک 
بــا شــرکت شــهرک های صنعتــی برگــزار و بــرای 
راه انــدازی واحدهای راکد مشــاوره و راهکار ارائه 

می شود.
معاون امور صنایع ســازمان صنعت، معدن 
و تجارت چهارمحال و بختیاری ناتوانی در تامین 
نقدیندگــی را مهمتریــن علــت تعطیلی واحدهای 
صنعتــی راکــد عنوان کــرد و گفت: بــرای رفع این 
چالش تالش شــده تا ســرمایه گذاران جدیدی که 
قصــد ســرمایه گذاری در بخــش صنعت اســتان را 

دارنــد بــه ســمت احیــای واحدهــای تولیــدی راکد 
هدایت شوند.

در  کــه  واحدهایــی  منــزوی،  گفتــه  بــه 
ســال جاری  بــه چرخــه تولیــد بازگشــته و مجــدد 
راه اندازی شده اند، بیشتر صنایع کوچک هستند 
نفــر  پنــج  بــرای  طــور متوســط  بــه  واحــد  هــر  و 

اشتغال زایی کرده است.
او همچنیــن تاثیــر واحدهــای احیــا شــده در 
چرخــه تولید اســتان را مهــم ارزیابی کرد و گفت: 
واحدهــای کوچــک اگرچــه از نظــر اشــتغال زایی  

محــدود هســتند اما تحرک خوبــی در رونق تولید 
و تکمیل چرخه تولید در استان ایجاد می کنند.

معاون امور صنایع سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت چهارمحــال و بختیــاری هدف گــذاری 
ســال جاری بــرای احیای واحدهــای صنعتی راکد 
را ۳8 واحــد اعــالم کــرد و افــزود: امید اســت تا 
پایان سال بیش از ۹0 درصد این هدف محقق 

شود.
منــزوی بــا بیــان اینکه بســیاری از واحدهای 
صنعتــی اســتان بــا نیمــی از ظرفیــت خــود فعــال 

بــه  کــه  واحدهایــی  کــرد:  هســتند، خاطرنشــان 
می کننــد،  کار  اســتان  در  شــیفت   ۳ صــورت 

انگشت شمارند.
صنعتــی  واحدهــای  اینکــه  بیــان  بــا  او 
صادرات محور در استان در اوج شکوفایی خود قرار 
دارنــد، تصریــح کــرد: ایــن در حالی اســت کــه برای 
ســایر واحدهای صنعتی اســتان که تولیدات آن ها 
در داخل به فروش می رسد، این نگرانی وجود دارد 
که نتوانند تناسبی میان هزینه های تولید از جمله 

گاز مصرفی و فروش خود ایجاد کنند.

گمرک استان سمنان امسال ٢٠٧ میلیارد ریال 
درآمدزایی داشت

۲۵ واحد صنعتی راکد در چهارمحال و بختیاری به چرخه تولید بازگشت

۳۸۲ دستگاه ماشین آالت کشاورزی در سیستان و بلوچستان واگذار شد

۱۷۰ میلیارد ریال اعتبار به حوزه راهداری شهرستان گناباد 
اختصاص یافت
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 دکمه تنظیمات کارخانه
را بزنید

راضیه حسینی
معــاون رئیــس جمهــوری: »انتظــارات مــردم بایــد 

متناسب با امکانات کشور باشد.
ما می خواهیم به سمت 
اســامی  نویــن  تمــدن 
حرکــت کنیــم تــا به یک 
تبدیــل  دنیــا  در  الگــو 

شویم«.
بــود  این جــا  کار  ایــراد 
کــه مــا بــه اشــتباه فکــر 
امکانــات  می کردیــم، 
کشــور باید متناســب با 
انتظــارات مــردم باشــد. ولــی تــازه متوجه شــدیم که کاً 
صورت مســأله را اشــتباه نوشته بودیم. به همین خاطر 
همه ش از شــرایط، ناراضی بودیم و احســاس می کردیم 

مشکات معیشتی و گرانی دارد له مان می کند.
تنظیمــات  بــه  را  داریــم مغزمــان  نیــاز  االن فقــط 
کارخانــه برگردانیــم و بعــد از آن رویش برنامه درســت، 
یعنی »انتظارات متناســب با امکانات کشــور« را نصب 
کنیــم. احتمــاالً بــه زودی همــه مشــکات رفع می شــود. 
چون وقتی با برنامه ریزی جدید وارد قصابی می شــویم، 
انتظار نداریم بتوانیم یک کیلو گوشت بخریم. با خرید 
نصــف کــف دســت گوشــت، که پنجــاه درصــدش چربی 
اســت هــم کامــاً راضــی و خوش حــال از مغــازه بیــرون 

می آییم. 
ناراحــت  داخلــی  قیمــت  خودروهــای  افزایــش  بــا 
نمی شــویم؛ چــون اصــاً انتظــار نداریــم بتوانیــم یکــی از 
آنهــا را بخریــم. همیــن کــه بتوانیــم در متــرو جایی برای 
نشســتن پیــدا کنیــم، موبایل مــان را دســت بگیریــم، در 
کانال هــای خبــری بچرخیــم و از قیمت هــا مطلــع شــویم 

کافی است.
 انتظــار نداریــم یارانــه نقــدی به حســاب مان واریز 
شــود و اگــر هــم دولــت این کار کــرد، لطــف و بزرگواری 

خود را نشان داده. 
مــا حتــی برای اجاره خانه هــم توقعی نداریم. ولی 
از بس امکانات کشور خوب است، نه تنها می شود خانه 
اجــاره کــرد، بلکــه بعضی هــا در کمال تعجــب می توانند 
خانــه بخرنــد! حتــی یــک ســری عاوه بــر خانه، ماشــین 
هــم دارنــد و این دیگر یعنی ســرریز شــدن امکانات یک 

کشور. 
مطمئــن باشــید بــه زودی مــا یــک الگــوی نه تنهــا 
زمینــی، بلکــه کاً فرازمینی و فراکهکشــانی می شــویم و 
همــه آدم هــا و موجــودات فضایی دنبال این هســتند با 
بفهمنــد چــی زدیم، ببخشــید یعنی چــه کار کرده ایم که 
این قــدر موفــق، راضــی و خوشــحالیم. البتــه تصمیــم بــا 
مســئوالن اســت کــه بخواهند این راز بــزرگ را دراختیار 
یــا فقــط پیــش  کشــورها و ســیاره  های دیگــر بگذارنــد 
خودشــان و خودمــان بمانــد و به هیچ کــس نگویند تا از 

حسودی بترکند.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 
و شهرســازی گفــت کــه بخشــی از اقســاط وام 
نهضــت ملــی مســکن بــرای دهک هــای پاییــن از 
ســوی دولــت پرداخــت خواهــد شــد کــه بســته 
بــه قانــون بودجــه ۱۴۰۱ و میــزان منابعــی کــه به 
صنــدوق ملــی مســکن می آیــد، رقــم آن به زودی 

اعالم خواهد شد.
محمــود محمــودزاده در گفت وگــو بــا ایرنــا 

بــا تکذیــب اقســاط هفــت میلیــون تومانــی طــرح 
برخــی  در  کــه  مســکن  ملــی  نهضــت  حمایتــی 
رســانه ها بــه آن اشــاره شــده، افــزود: رقــم اعام 
شــده بــر مبنــای ســود ۱۸ درصد اســت که شــیوه 
پرداخــت نظــام بانکــی اســت، دولــت در مســکن 
حمایتــی به ویــژه برای دهک های یک تا پنج نیمی 
از تســهیات را پرداخــت خواهــد کــرد. بــر ایــن 
اســاس رقــم اقســاط نهایی به کمتــر از نصف این 

مبلغ خواهد رسید.
ملــی  نهضــت  طــرح  در  داد:  توضیــح   وی 
مســکن دولــت بــا اتــکا بــه منابــع صنــدوق ملــی 
مســکن بخشــی از ســود تســهیات خانوارهــا را 
پرداخــت می کنــد و بــه هیــچ عنــوان قرار نیســت 
همه خانوارها بر مبنای ســود ۱۸ درصد، اقســاط 

نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.
و  راه  وزارت  ســاختمان  و  مســکن  معــاون 

شهرســازی بیان داشــت: دولــت از ابتــدا تصمیــم 
داشــت بــا پایدارســازی منابــع بخــش مســکن، با 
توانمندســازی خانوارهــا امکان حضــور و خانه دار 
شــدن آنــان را در طرح هــای نهضــت ملــی فراهــم 
کنــد، بــر ایــن اســاس بــا طراحــی صنــدوق ملــی 
مسکن و اختصاص بودجه آن به گروه های هدف 
طرح هــای حمایتــی اعــم از دهــک اول تــا پنجــم، 
بخــش قابــل ماحظــه ای از ســود تســهیات را با 

کمک دولت به نظام بانکی پرداخت می کنند.
وی ادامــه داد: در عیــن حــال میــزان اقســاط 
پرداختــی منطبــق با توان خانوار اســت و به زودی 
مبلــغ اقســاط اعــام خواهــد شــد و میــزان منابع 

صندوق بستگی به قانون بودجه دارد.
نهضــت ملی مســکن یکــی از سیاســت های 
کان دولت ســیزدهم در حوزه مســکن اســت که 
ســاخت چهــار میلیــون واحــد مســکونی در چهــار 
اقســاط  پرداخــت  بــاز  دارد.  برنامــه  در  را  ســال 
وام ایــن طــرح که به ســه بخش مشــارکتی، خود 
مالکی و حمایتی تقســیم می شــود متفاوت است 
و قرار اســت بخشــی از بازپرداخت وام گروه های 

حمایتی، توسط دولت پرداخت شود.
به تازگی بانک مســکن از رقم اقســاط هفت 
میلیــون تومانــی وام ۴۵۰ میلیون تومانی نهضت 
ملــی خبــر داده بــود کــه وزارت راه و شهرســازی 
ضمــن تکذیــب آن، بر کمک دولــت برای پرداخت 

اقساط تاکید دارد.
دولت ســیزدهم از ابتــدا فقدان منابع مالی 
الزم برای توانمندســازی مردم به منظور گسترش 
عرضــه مســکن بــه اقشــار مختلف به ویــژه بخش 
محــروم جامعــه را یکی از چالش هــای مهم اعام 
کرده بود که راه اندازی صندوق ملی مسکن برای 
پایدارســازی منابــع مــورد نیــاز بخــش مســکن را 

راه حل اصلی آن دانست.
تــاش دولــت تامیــن منابــع مــورد نیــاز بــرای 
کاهش سود تسهیات بانکی و بخشی از هزینه های 

تامین مسکن خانوارهای کم درآمد است.
نرخ ســود تســهیات بانکی و میزان اقســاط 
باال و خارج از استطاعت بودن تسهیات مسکن 
بــرای خانوارهــای کم درآمــد و متوســط، چالــش 
مهمــی شناســایی شــده اســت کــه برنامــه چهــار 
ســال آینــده بــرای رفــع آن اســتفاده از ابزارهــای 
بــازار ســرمایه از جملــه اوراق رهنــی در راســتای 
تامیــن منابع مالی موردنیاز سیســتم بانکی برای 
پرداخت تسهیات بلندمدت عنوان شده است.

بــه دنبــال اعــالم تازه تریــن آمــار رنگ بندی 
کرونایی شــهرها که نشــان دهنده این اســت که 
هیــچ شــهر قرمــز و نارنجــی کرونایــی در کشــور 
وجود ندارد، معاون اجتماعی پلیس راهنمایی و 
رانندگــی ناجــا نیز اعالم کرد که جریمه کرونایی 
مربــوط بــه شــهرهای قرمــز و نارنجی نیــز اعمال 

نمی شود.
گفت وگــو  در  جهانــی  عیــن هللا  ســرهنگ 
بــا ایســنا، بــه جدیدتریــن نقشــه و آمــار کرونایی 
برابــر  گفــت:   و  کــرد  اشــاره  کشــور  در  شــهرها 
اعــام وزارت بهداشــت در حــال حاضــر تنهــا ۵۳ 

شهرســتان در وضعیــت زرد و ۳۹۵ شهرســتان 
در وضعیــت آبــی قــرار دارنــد و هیــچ شــهری در 
وضعیــت قرمــز یــا نارنجی کرونایی قــرار ندارد، از 
ایــن رو طبیعــی اســت که جریمه مربوط به ســفر 
به و از شهرهای قرمز و نارنجی کرونایی نیز دیگر 

اجرا نمی شود.
وی اضافــه کــرد:  پیش از ایــن برابر مصوبه 
ســتادملی مقابلــه بــا کرونــا ورود خودروهــای با 
پــاک غیــر بومــی بــه شــهرهای دارای وضعیــت 
قرمــز و نارنجــی و نیز خــروج پاک های بومی از 
شــهرهای قرمــز و نارنجــی مشــمول جریمه بوده 

و بــه ترتیــب بــرای خودروهــای شــهرهای قرمــز 
یــک میلیــون تومــان و بــرای شــهرهای نارنجــی 
نیــم میلیــون تومــان جریمــه اعمــال می شــد کــه 
بــا رنگبنــدی جدیــد ایــن جریمه هــا موضوعیتــی 

ندارند.
ســیدکمال هادیانفر،  ســردار  ایــن  از  پیــش 
منــع  پایــان  از  نیــز  ناجــا  راهــور  پلیــس  رئیــس 
تــردد شــبانه کــه تــردد خودروها از ســاعت 22 تا 
۳ بامــداد را ممنــوع کرده بــود، خبــر داد. بــر ایــن 
اســاس می تــوان گفــت کــه دیگــر هیــچ جریمــه 
ترافیکی مرتبط با کرونا در کشور اجرا نمی شود.

رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــالک از طــرح 
الــزام بــه ثبــت معامــالت در ســامانه دفاتر ثبت 
اســناد رســمی کــه در حال حاضــر در مجلس در 

دست بررسی است، انتقاد کرد.
بــا  مصطفی قلــی خســروی در گفــت و گــو 
دهه هــای  طــول  در  کــرد:  اظهــار  مهــر  خبرنــگار 
گذشــته دائمــاً بــا هــر روشــی از مصاحبــه گرفتــه 
تــا گــزارش و فیلــم و طنــز و غیره، مشــاور اماک 
را بی اعتبــار کردنــد. ولــی مــردم خوبمــان بــاز هم 
می آینــد بــه ما اعتماد می کنند؛ این را بفهمیم. با 
طرح الزام به ثبت قرارداد در دفاتر اســناد دارید 
کاری می کنیــد کــه اصــاً معامله انجام نشــود. ما 
وقتی دو نفر را ترغیب به انجام معامله می کنیم 
ضمــن ایجاد رونق اقتصادی، داریم رونق مالیاتی 
و شغل ایجاد می کنیم. ما ابزار مالیاتی هستیم. 
بــه صنــف بهــا بدهیــد و بــه مــردم قــدرت و قــوت 
ببخشــید. تــرس و نگرانی را باید شــما بــا قوانین 
خــوب و تقویــت کــد رهگیــری بردارید تــا مردم با 

خاطر آسوده به ما مراجعه کنند.
عمــر  روزهــای  آخریــن  در  مــن  افــزود:  وی 
درایــت  بــا  می خواهــم  مســئوالن  از  خدمتــی ام 
و عقانیــت نســبت بــه مســائل مربــوط بــه حوزه 
امــاک برخــورد کننــد قوانینــی را تنظیــم کنند که 
اصولی باشد. نه اینکه قانونی بگذارند که توسط 
شــورای نگهبــان رد شــود و بعــد تــاش کننــد تــا 

شورای نگهبان را مجاب به تأیید قانون کنند.

بیش از ۳ درصد جمعیت کشور 
عضو خانواده بزرگ مشاوران 

امالک هستند
خســروی بــا بیــان اینکه بایــد کاری کنیم که 
در معامات اماک امنیت مردم و امنیت صنفی، 
توأمــان باشــد خاطرنشــان کــرد: قانــون دالالن را 
بخوانیم و ببینیم دالل، یعنی داللت کننده کارش 
چیســت. من دوســت دارم مجلس مســئولیت ما 
را نســبت به نوشــتن قرارداد بیشــتر کند. چیزی 
مشــاوران  کــه  اســت  ایــن  دارد  وجــود  االن  کــه 
امــاک، تعهــدات طرفیــن را مکتــوب می کننــد و 
دیگــر مســئولیتی متوجــه مشــاوران نیســت. در 
ایــن خصوص از کشــورهای پیشــرفته الگوبرداری 
کنیم. ریل اســتیت و مشــاور اماک در یک سطح 

باالیی قرار دارد.
رئیــس اتحادیه مشــاوران اماک تاکید کرد: 
مــا مولــد اقتصــادی، مولد مالیاتی و مولد شــغلی 
مشــاور  هــزار   ۱۳۵ کشــور  ســطح  در  هســتیم. 
امــاک مجــاز فعالیت می کنند که با کارکنانشــان 
اســاس  بــر  و  نفــر می شــوند  هــزار   ۷۰۰ حــدود 
بُعــد خانــوار، کار مــا بــا معیشــت 2.۵ میلیــون 
نفــر یعنــی بیــش از ۳ درصــد جمعیت کشــور در 
ارتبــاط اســت. اگــر یک نماینــده مجلــس، قبل از 
نمایندگــی گرفتــار یــک فــرد از مشــاوران امــاک 
شــده کــه باعــث شــده در آن معاملــه خســارت 

ببینــد، نبایــد حاال که نماینده شــده خدای نکرده 
بــا آن صنــف برخــورد خصمانــه صــورت دهد. من 
انتظار ندارم که نمایندگان مجلس، موضوعات را 
بــه صورت غرض ورزی ببیننــد بلکه باید در قالب 
نــگاه کارشناســانه منطقــی، قانونــی و شــرعی به 
موضوعــات نــگاه کننــد و خیــر دنیا و آخــرت را در 

نظر بگیرند.
 مغایرت طرح ثبت معامالت

با قانون ۱۰ مدنی
خســروی بــا اشــاره بــه طــرح الــزام بــه ثبت 
اموال غیرمنقول در ســامانه ثبت اســناد و اماک 
کشــور گفت: این طرح دو بار به شــورای نگهبان 
رفته و رد شــده اســت. اگر ۱۰ بار دیگر هم برود 
چون مطابق قانون ۱۰ مدنی نیســت و بدون اخذ 
نظــرات کارشناســان مرتبــط با این بخش نوشــته 
شــده رد خواهــد شــد. در ایــن خصــوص نظــرات 
ســازمان حمایــت از مصــرف کننــده، کمیســیون 
ایــران  اتــاق  و  تهــران  اتــاق  کمیســیون  نظــارت، 
دریافــت نشــده اســت. خــوب عزیــزان نماینــده 
بــه  زحمــت می کشــند، طرحــی را می دهنــد کــه 
آقایــان  مــی رود و رد می شــود.  شــورای نگهبــان 
نماینده! چرا زحمت و وقت خود را که وقت ملت 

است هدر می دهید.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک خواســتار 
ایجــاد ســاز و کار قانونــی بــرای مســئولیت پذیــر 

کــردن دفاتــر امــاک شــد و افزود: سالهاســت که 
درخواســت می کنیــم حــدود و ســقف صنفــی را 
برای ما تعیین کنند. تنبیهات را متناسب با حوزه 
امــاک بــه ما بدهنــد. مســکن، مهمتریــن دارایی 
خانــوار اســت و یــک اشــتباه مشــاور بایــد آخرین 
اشتباه او باشد اما هیچ اختیاری به ما نداده اند. 
دســت و پای ما را بســته اند می گویند شــنا کن، 
خــوب هــم شــنا کن. به دلیــل التهابــات بازارهای 
مــوازی و ســوء مدیریــت دولــت قبــل در اقتصــاد 
کان، قیمت مسکن باال رفت، آن وقت هر زمان 
هــم کــه کم آوردند از مشــاوران مایه گذاشــتند و 

گرانی مسکن را گردن ما انداختند.
وی اظهار کرد: از مجلس انقابی می خواهم 
کــه در جهــت اصــاح قانــون نظــام صنفــی قــدم 
بردارنــد. قانــون نظام صنفی نســبت به شــغل ما 
ایــرادات زیــادی دارد. اگــر در قــرارداد، یــک نقطه 
اشتباه نوشته شود مجرم و محرم با هم جابه جا 

می شوند و دو خانواده از بین می رود.

طبق قانون، تعیین حق الزحمه 
مشاوران بر عهده کمیسیون 

نظارت است
خســروی با اشاره به کاهش تعرفه بنگاه ها 
کــه دولــت قبــل به آن ورود کــرد و هم اکنون نیز 
در دستور کار مجلس قرار دارد گفت: با تصمیم 

به کاهش حق الزحمه مشاوران اماک فقط تعدد 
جرم ایجاد کردید. من اتفاقاً خوشــحال می شــوم 
امــاک،  دفاتــر  حق الزحمــه  کشــور  سراســر  کــه 
یکســان باشــد اما مجلس در قانون نظام صنفی 
این اختیار را به کمیســیون نظارت شهرســتان ها 
داده است. این در حالی است که پول در تهران، 
شــیراز، مشــهد و تبریز به یک اندازه ارزش دارد. 
در اروپــا و آمریکا سراســر کشــور یــک نرخ دارند. 
نمی گوییــم بــا اروپا و آمریکا ما را مقایســه کنید. 
حداقــل افغانســتان، پاکســتان، دوبــی و ترکیه را 
ببینید. چطور می شــود شما در کمیسیون عمران 
تصمیــم بگیریــد و کســی نباشــد؟ حرف ســازمان 

حمایت از مصرف کننده را هم که نمی خوانید.
رئیــس اتحادیــه مشــاوران امــاک، الــزام به 
ثبــت معامــات در دفاتــر اســناد را مغایر ماده ۱۰ 
قانون آئین دادرسی مدنی دانست و افزود: اصاً 
مــنِ مشــاور امــاک را ندیدیــد اشــکالی نــدارد. با 
قانــون ۱۰ مدنــی می خواهید چــه کنید؟ طبق این 
قانون هر قراردادی که به امضای دو طرف برسد 
معتبــر اســت مگــر اینکــه خاف شــرع تشــخیص 
داده شــود. دو نفــر بــدون حضــور در دفتر اماک 
قرارداد می نویســند، آیا باید آن را باطل بدانیم؟ 
اگر این طور باشد که هرج و مرج می شود. وقتی 
این مسائل را نمی بینیم می رود شورای نگهبان و 
رد می شــود؛ چرا که شــورای نگهبان به قوانین و 

مسائل اجتماعی اشراف دارد.

بر اســاس رنگ بندی اپلیکیشن ماسک، 
برای نخستین بار تعداد شهرستان های قرمز 

و نارنجی کرونا به صفر رسید.
بــه گــزارش مهــر، جدیدتریــن رنگ بندی 
اپلیکیشــن  در  کشــور  کرونایــی  وضعیــت  از 
ماســک منتشــر شــد. بــر اســاس رنگ بنــدی 
اپلیکیشــن ماســک برای نخســتین بار، تعداد 
شهرســتان های قرمز و نارنجی کرونا به صفر 

رسید.
با عبور کامل کشور از خیز پنجم کرونا، 

نارنجــی  و  قرمــز  وضعیــت  در  شــهری  هیــچ 
نیست.

بــا ایــن وجود، به دلیل گســترش ســویه 
اومیکرون در بیش از ۸۰ کشور جهان، رعایت 
مراقبت های بهداشتی کماکان ضروری است.

وضعیت رنگ بندی کرونایی در کشور
صفر شهرستان قرمز

صفر شهرستان نارنجی
۵۳ شهرستان زرد

۳۹۵ شهرستان آبی

تعداد شهرستان های قرمز و 
نارنجی کرونا به صفر رسید

هیچ جریمه ترافیکی مرتبط با کرونا در کشور 
اجرا نمی شود

 رئیس اتحادیه مشاوران امالک مطرح کرد: مغایرت طرح الزام به ثبت معامالت
در سامانه دفاتر ثبت اسناد رسمی با قانون ۱۰ مدنی

سازمان جهانی بهداشت به 
واکسن »نواواکس« مجوز داد

اســتفاده   )WHO( بهداشــت  جهانــی  ســازمان 
اضطراری از واکسن نواواکس را برای مقابله با بیماری 

کووید-۱۹ تایید کرد.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن ســازمان مجــوز اســتفاده 
شــرکت  تولیــدی  کروناویــروس  واکســن  از  اضطــراری 
نواواکــس مســتقر در ایــاالت متحــده و مؤسســه ســرم 
هند را صادر کرد. با این تاییدیه شرایط گنجانده شدن 
این واکســن در برنامه تحت حمایت ســازمان ملل برای 

توزیع در کشورهای فقیر جهان هموار می شود.
نــام CovavaxTM شــناخته  بــا  ایــن واکســن کــه 
می شــود، نهمیــن واکســنی اســت کــه مجــوز اســتفاده 
اضطــراری ســازمان جهانــی بهداشــت را دریافــت کــرده 

است.
به گفته مدیران ســازمان جهانی بهداشــت، هدف 
این فهرســت افزایش دسترســی به واکســن به ویژه در 
کشــورهای کــم درآمــد اســت کــه ۴۱ مــورد از آنهــا هنوز 
نتوانســته اند ۱۰ درصد جمعیت خود را در برابر بیماری 
کوویــد ۱۹ واکســینه کننــد. همچنیــن ۹۸ کشــور بــه ۴۰ 

درصد واکسیناسیون جمعیت خود نرسیده اند.
واکســن های کوویــد-۱۹ بــه بدن آمــوزش می دهند 
کــه ویــروس را بــا شناســایی پروتئیــن ســنبله کــه آن را 
می پوشــاند، تشــخیص دهــد امــا نواواکــس متفــاوت از 

پرکاربردترین واکسن ها ساخته شده است.
بــه گــزارش مدیــکال اکســپرس، ایــن یــک واکســن 
تولید شده بر پایه پروتئین است که با فناوری قدیمی تر 
ساخته شده و سال ها برای تولید انواع دیگر واکسن ها 

مورد استفاده بوده است.

به گفته مدیر کل امور دارویی سازمان غذا و دارو، 
در اردیبهشــت ســال گذشــته بــه دلیــل محدودیت 
منابع ارزی، منابع ارزی کل داروهای OTC نیمایی 
یعنی دالر ۲۷ هزار تومانی شــد که باعث افزایش 

قیمت داروها از جمله داروهای MS شد.
بــه گزارش ایســنا، دکتر حیــدر محمدی درباره 
وضع بازار دارو در کشــور، گفت: در ســال های قبل 
اســتاندارد ذخایــر اســتراتژیک دارو شــش مــاه بــود 
و بــر اســاس اســتاندارد جدیــد در ســال های اخیــر 

اســتاندارد ذخایر ســه ماه اســت که ذخایر برخی از 
اقام دارویی ما مناسب نیست و میزان ذخیره آنها 
کمتر از ســه ماه برآورد می شــود. در ســه ماه آینده 
حدود ۱۹۰ تا 2۰۰ قلم کمبود دارو خواهیم داشت. 
همچنین در حال حاضر در کشــور حدود ۳۸ تا ۴۰ 
قلم کمبود دارو داریم که اگر تا آخر سال ارز مورد 
نیــاز تامیــن نشــود کمبودهای دارویی مــا به ۴۰۰ تا 

۵۰۰ قلم دارو خواهد رسید.
وی بــا بیــان اینکــه ســازمان غــذا و دارو وزارت 

بهداشــت هــم دغدغــه تامیــن دارو و هــم دغدغــه 
قیمــت دارو را دارد، گفــت: در ایــن بیــن بــرای مــا 
مهــم تامیــن دارو اســت تــا کمبــود دارویــی نداشــته 
باشــیم و اگــر ارز ترجیحــی بــه وفــور در اختیــار مــا 
قرار گیرد اقام دارویی مورد نیاز، تجهیزات و شــیر 

خشک های رژیمی مورد نیاز را تامین می کنیم.
محمدی با بیان اینکه ارز ترجیجی مانند ســم 
و یــک تومــور بــرای سیســتم دارویی اســت کــه نیاز 
بــه جراحــی دارد و اگــر ایــن غــده برداشــته نشــود، 

منابــع مــا را نابود می کنــد و موجب قاچاق معکوس 
دارو می شــود، ادامــه داد: اختاف قیمت ارز ۴2۰۰ 
تومانی با ارز 2۸ هزار تومانی آنقدر زیاد اســت که 
موجــب جذابیــت تامیــن دارو فــارغ از نیــاز شــده و 
برخی از مراکز دارویی و داروخانه ها و افراد سودجو 
فــارغ از نیــاز درخواســت دارو دارند و مصرف برخی 
از داروهــا بــه شــکل غیــر منطقــی باال رفته اســت و 
برخی در ســفرهای سیاحتی و زیارتی برخی داروها 

را برای فروش از کشور خارج می کنند.

افزایش امروز  قیمت داروها مربوط 
به اردیبهشت سال قبل است

وی در ادامه در مورد گران شــدن برخی اقام 
دارو نیز گفت: در اردیبهشت سال گذشته به دلیل 
محدودیــت منابــع ارزی، منابــع ارزی کل داروهــای 
OTC نیمایــی یعنــی دالر 2۷ هــزار تومانــی شــد. در 

مــورد داروهــای MS نیــز نمونه هــای داخلــی تغییــر 
قیمت نداشــت و فقــط قیمت نمونه های وارداتی ۵ 

برابر شد.
محمــدی کــه در یــک برنامــه رادیویــی صحبــت 
می کــرد، بــا تاکیــد بــر اینکــه وضعیــت ســازمان غذا 
و داروی کشــور بــه گونــه ای نیســت کــه بتوانــد هم 
داروهــای تولیــد داخل و هم داروهــای وارداتی را با 
ارز دولتی تامین کند، گفت: معاون رئیس جمهوری 
قــول مســاعد در مــورد تخصیــص ۷۰۰ میلیون دالر 
ارز تــا پایــان ســال بــرای ثبــت ســفارش های موجود 

را داده است.

MS علت افزایش قیمت ۵ برابری داروهای وارداتی

معاون مسکن وزیر راه: بخشی از اقساط 
وام مسکنِ دهک های پایین، از سوی دولت 

پرداخت می شود


