
روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m

نی
رگا

باز
ق 

 اتا
س :

عک

نرخ های دستوری کاالهای اساسی بعد از 
برداشته شدن ارز دولتی حذف می شود

درخواست کمیته علمی کرونا: قرنطینه 
و محدودیت ها را بازگردانید

صفحه 8صفحه 2
دوشنبه 29 آذر 1400 . 20 دسامبر 2021 

15 جمادی االول 1443 . سال هجدهم . شماره 4817
تومان  10000  . صفحه   8

هوالرزاق

ترجمه: سلیم حیدری

عــاوه بــر بحــران گاز طبیعــی، اروپــا بــا آغاز فصل زمســتان بــا کاهش 
تولیــد بــرق هســته ای در فرانســه هــم روبرو خواهد بود که بحــران انرژی را 
تشــدید می کنــد و بــه همیــن دلیــل، بخش های بزرگــی از قاره برای داشــتن 

زمستانی مایم تر دست به دعا شده اند.
روز   )EDF( فرانســه  بــرق  ســازمان 
از  پــس  را  نیــروگاه هســته ای  پنجشــنبه دو 
یافتــن نقــص در یکــی از آنهــا در طــی تعمیــر 
و نگهــداری معمــول متوقــف کــرد. ایــن اتفاق 
تمامــی نیروگاه هــای هســته ای را کــه در حال 
حاضر چهار نیروگاه هستند، از کار می اندازد. 
ایــن نیروگاه هــا 13 درصــد از بــرق موجــود در 
بایــد  می کننــد. همچنیــن  تولیــد  را  فرانســه 
یادآور شد: فرانسه صادرکننده بزرگ برق به 

کشورهای همسایه و بریتانیا محسوب می شود.
بیشــتر برق فرانســه از طریق انرژی هســته ای تولید می شــود. فرانســه 
بیش از 70 درصد از کل برق خود را از طریق برق هسته ای تامین می کند و 

یکی از صادرکنندگان عمده برق از جمله به بریتانیا است.
قطعــی نیروگاه هــای هســته ای فرانســه درســت زمانــی رخ می دهــد کــه 
دمــای هــوا در اروپــا شــروع بــه کاهش کــرده و در بحبوحه بحــران مداوم گاز 
طبیعی است و مقدار گاز در سایت های ذخیره سازی به پایین ترین سطح در 

یک دهه اخیر رسیده است.
سباســتین بلشــکه، مدیــر اجرایــی اتحادیــه آلمانــی اپراتورهــای ذخیــره 
ســازی گاز زیرزمینــی، گفــت: »ظرفیــت ذخیــره ســازی گاز طبیعــی در آلمــان 

برای اولین بار در سال های اخیر به زیر 60 درصد کاهش یافته است.«
بــدون بخشــی از بــرق کــه توســط فرانســه صــادر می شــود، برخــی از 

کشورهای شمال غربی اروپا با محدودیت تامین برق مواجه می شوند.
اگــر هــوای زمســتان ســردتر از حــد معمــول باشــد، معنایــش چیزی جز 
افزایــش سرســام آور قیمت هــای بــرق و قبــوض انــرژی بــرای مصرف کنندگان 
نیست. بلومبرگ خاطرنشان می کند که این اتفاق همچنین می تواند احتمال 

خاموشی های ناگهانی را افزایش دهد.
امریک دی ویگان، مدیرعامل شرکت تجزیه و تحلیل انرژی COR-e، به 
بلومبرگ گفت: »اکنون فقط 2 تا 3 درجه سانتیگراد پایین تر از حد معمول 

همیشگی کافیست تا دچار مشکل )تامین انرژی( شوید.«
به دنبال توقف فعالیت برخی از نیروگاه های هســته ای فرانســه، قیمت 
برق اروپا در روز پنج شنبه افزایش یافت و به رکوردی تاریخی رسید. قطعی 
نیروگاه های هســته ای در فرانســه در بدترین شــرایط ممکن به منظور تامین 
انرژی اروپا رخ می دهد. شرایطی را در نظر بگیرید که زمستان سرد می تواند 
ذخایــر گاز طبیعــی اروپــا را کاهش دهد و تنظیم کننده شــبکه گاز آلمانی که 
در حال بررســی گواهینامه نورد اســتریم 2 اســت، روز پنجشــنبه اذعان کرد 

که قبل از جوالی 2022 تصمیمی نخواهد گرفت.
آلمــان بزرگتریــن ظرفیــت ذخیــره ســازی گاز طبیعی در اتحادیــه اروپا را 
دارد. پیش از این، کمیســیون اروپا پیشــنهاد داده بود مکانیســمی ایجاد کند 
که در آن کشــورهای اتحادیه اروپا بتوانند خریدهای داوطلبانه مشــترک گاز 

طبیعی را برای پر کردن تأسیسات ذخیره سازی زیرزمینی انجام دهند.

منبع: راشاتودی

ترجمه: محمود نواب مطلق

شــرکت های نوآفرینی ســازوکاری را به وجود آورده اند که تنها باصرف 
پنج دقیقه می توان هزار یورو وام گرفت.

ایــن تــازه واردیــن بــه عرصــه دیجیتــال 
بدینوســیله قصــد دارند گره از کار مشــتریان 
ســایر  از  بیــش  جوانــان  بگشــایند.  خــود 
داشــته  اقبــال  ابتــکار  ایــن  بــه  فرانســویان 
ایــن کســب و کار  ایــن شــرکت ها در  انــد و 
تســهیالت دهی موفقیت هــای زیــادی کســب 

کرده اند.
شــرکت های نوآفرینی چــون »بلینگ«، 
ِــروگ« یا » فِلوآ بانک« با راه اندازی  »فیــن ف
اعتبارات کوچک و محدود توانســتند دریافت وام ســریع از 100 تا 1000 یورو 
را در پنــج دقیقــه عملیاتی کنند و بدین وســیله مشــکالت مشــتریان فراوانی 
را حل کنند. مشــتریان این شــرکت ها وقتی برای خرید روزانه، تعمیر خودرو 
ویا ماشین لباسشوئی پول کم میاورند با استفاده از این سازوکار می توانند 
در کوتاهتریــن زمــان از چنــد ده یــورو تــا چندصــد یــورو وام بگیرند و مشــکل 

خود را حل کنند.
ســهولت در دریافــت ایــن وامهــا و دســترس بودنشــان بــرای همه باعث 
شــده اســت فرانســویان به مقدار زیادی از آن استقبال کنند. به عنوان مثال 
شرکت »بلینگ« که کار خود را در ماه جوالی 2020)تیر1399( آغاز کرد در 

حال حاضربیش از یک میلیون کاربر دارد.
کــه منجربــه ســوء  نیــز وجــود دارد  ابهامــات قانونــی  ایــن کار  امــا در 

استفاده هایی هم شده است.
منبع: فیگارو

در هنــد آمــار ابتــای روزانــه بــه کرونــا به پائیــن ترین حد خود رســید. 
این در حالیســت که تا مدتی پیش این کشــوربه شــدت با کرونا درگیر بود، 
ســئوال اینجاســت چگونــه هنــد توانســت از آن وضعیــت وحشــتناک خــارج 
شود؟ آیا واقعا هند اولین کشوریست که در جهان توانسته است بر کرونا 

غلبه کند؟ 
ازپایــان ماه نوامبر)آبــان( تاکنون میزان 
مبتالیــان بــه کرونا در این کشــور یک میلیارد 
و ۴00میلیون نفری به کمتر از 10هزار نفر در 

روز رسیده است.
توانســته اند  جمعیــت  ایــن  اغلــب 
بیمــاری  ایــن  برابــر  در  را  خــود  پادتن هــای 
پروفســور  برســانند.  قبــول  قابــل  مــرز  بــه 
اســتاد  جــان«  »ژاکــوب  ویروس شناســی 
بازنشسته کالج پزشکی کریستیان در شهر »وِلوُر« واقع در جنوب هند  در 
این مورد می گوید:» هند اولین کشوریســت که موفق شــده اســت در جهان 
برکرونــا غلبــه کنــد و آن را از وضعیــت همــه گیــری به وضعیــت بومی تبدیل 
کنــد. هنگامی کــه مــوارد ابتالی جدید در یک حد بســیار پائیــن باقی می مانند 
می توان گفت وضعیت بیماری بومی شــده اســت. و هند اکنون موفق شــده  
اســت به این مرحله برســد« این در حالیســت که شــش ماه پیش از هر سه 
نفــر یــک نفــر به کرونــا مبتال می شــدند. بنابراین رســیدن به ایــن وضعیت را 

می توان معجزه نامید.
منبع: فیگارو

وزیر امور اقتصادی و دارایی  از شناســایی یک هزار 
نفر از افرادی که به عنوان اشخاص حقیقی عادی اقدام 
به خرید و فروش ارز می کردند در یکصد روز گذشته خبر 

داد که ۶00 نفر از آنان هیچ پرونده مالیاتی نداشتند.
بــه گــزارش تســنیم، ســید احســان خانــدوزی دربــاره 
وضع بازار ارز گفت: به دلیل منابع ارزی بیشــتر و فروش 
نفــت بیشــتر، ورودی منابــع ارزی افزایــش یافتــه اســت. 
منابــع ارزی کــه تــا 15 آذر به کشــور بازگشــته، معادل کل 

ارزی است که سال گذشته در دسترس قرار داشت.
وزیــر اقتصــاد خاطرنشــان  کــرد: چشــم انداز بــازار ارز 
خــوب اســت، امــا اگــر تقاضــا کنتــرل نشــود دوباره شــاهد 

تالطم بازار خواهیم بود.
وی بــا تاکیــد براینکــه تقاضــای ارز را بانــک مرکزی به 
تنهایــی نمی توانــد کنتــرل کنــد، ادامه داد: یکــی از اتفاقات 
خوبی که در صد روز نخست دولت سیزدهم اتفاق افتاد، 
ایــن بــود که یک هزار نفر از افرادی که به عنوان اشــخاص 
حقیقــی عــادی اقــدام بــه خریــد و فــروش ارز می کردنــد 
شناســایی شــدند. این نفــرات، یک هزار تا 2 هــزار میلیارد 
تومان و یکی از آنان 9 هزار میلیارد تومان خرید و فروش 

ارز داشته است.
به گفته خاندوزی، با اعالم سازمان مالیاتی 600 نفر 
از ایــن یــک هزار نفر مودی مالیاتــی نبودند و تاکنون هیچ 

مالیاتی پرداخت نکرده بودند.
وی گفــت: پــس از شناســایی ایــن افــراد در زمینــه 
چگونگــی اعمــال اهــرم مالیاتــی در کشــور تصمیــم قاطــع 
گرفته و اعالم شــد که باید بالفاصله افرادی که ســوداگری 
و ســفته بازی در بــازار ارز انجــام می دهنــد مشــمول نــرخ 
مالیاتــی قــرار گیرند و این اقدام کمک کرد تا جلوی دالالن 

گرفته شود.
احســان خانــدوزی بــا مــرور وضــع آشــفته اقتصــادی 
کشــور پیش از دولت ســیزدهم، افزود: در دو ماه نخست 
آغــاز بــه کار دولــت ســیزدهم، موفق شــدیم برنامه اصالح 
را به عنــوان نقشــه راه در حــوزه اقتصاد، آمــاده کنیم و آن 
را پس از مدت کوتاهی به تصویب ســتاد اقتصادی دولت 

برسانیم و بالفاصله اجرای آن را آغاز کنیم.

کاهــش  و  مجوز هــا  صــدور  تســهیل  داد:  ادامــه  او 
از  دولــت  اســتقراض  میــزان  کاهــش  امضا هــای طالیــی، 
بانک مرکزی و تورم تحمیلی، شــفافیت وضع شــرکت های 
دولتی، مســاله ابربدهکاران بدحساب بانکی، سامانه های 
غیر متصل که ســال ها کشــور را قفل کرده بودند و اموال 
بدون استفاده دولت از جمله موارد برنامه انضباط بخشی 

به اقتصاد ایران است.
خاندوزی افزود: با تالش هایی که در 100 روز نخست 
دولت سیزدهم انجام شده است، مردم به نزدیکی دولت 
بــه مــردم و حــل مســائل بهداشــتی رضایــت و امیــد دارنــد 
و امیدواریــم بــه زودی شــاهد همیــن رضایــت عمومــی در 

اقتصاد عمومی باشند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی گفــت: در یــک ســال 
گذشته فشار بسیار زیادی به سفره مردم وارد شده است 
کــه یکــی از علــل آن، مســاله کســری بودجــه دولــت بــوده 
اســت کــه از طریــق اســتقراض و دیگــر کانال ها بــه عنوان 

تورم به زندگی مردم منتقل می شده است.
 سید احسان خاندوزی با بیان اینکه بودجه را با 50 
درصد کسری، تحویل گرفته بودیم، افزود: شرایط سختی 
بود، همه امکانات اســتفاده شــده بود از جمله اوراق قابل 
انتشــار در نیمــه اول امســال تقریبــاً بــه پایــان رســید، امــا 
بــا وجــود ایــن  شــاهد بودیــم حقوق هــا بــه موقــع پرداخت 

نمی شد.
بــر اســاس برنامه ریــزی، خــط قرمــز را بــرای افزایــش 
اســتقراض از بانــک مرکــزی تعریــف کردیــم و از ریــل غلط 
بودجــه 1۴00، کــم خطرتریــن راه را انتخــاب کردیــم و از 
فــروش امــوال مــازاد و اوراق بــه جــای اســتقراض از بانــک 

مرکزی استفاده کردیم.
 خاندوزی گفت: موفق شدیم در مهر، بخش نامه ای 
را از دولــت بــرای فــروش امــوال بگیریــم و فــروش اوراق را 
به گونه ای که کمترین اثر منفی را در دیگر بازار ها بگذارد 

انجام دادیم.
او افــزود: در کل ایــن دوره, 59 هــزار میلیــارد تومــان 
اوراق نقدی از ســوی دولت منتشــر شــده است و 70 هزار 
میلیارد تومان بابت اوراق قبلی به بازار و مردم بازگردانده 

شــده اســت یعنی دولت نه تنها معادل اوراق منتشر شده 
برنگردانده بلکه 11 هزار میلیارد تومان، منفی است.

 خانــدوزی گفــت: بــا مراقبت هایــی کــه در ســه مــاه 
گذشــته انجام شــده اســت نرخ ماهانه تورم از ماه های 6, 
7 و 8 رونــد کاهشــی خــود را آغــاز کــرده و بــه ۴1 درصــد 

کاهش یافت.
سیاســت های  ایــن  ادامــه  کــرد:  امیــدواری  ابــراز  او 
اقتصادی، بتواند اثر خود را بر روی سفره مردم و کنترل و 

ثبات اقتصادی، نشان دهد.

ابراز امیدواری وزیر اقتصاد از ادامه 
کاهش تورم در سال آینده

وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه تعامل 
بســیار خوبــی بــا بانک مرکزی داریــم، گفــت: امیدواریم با 
اقداماتــی کــه انجــام شــده اســت، کاهــش تــورم نقطــه به 

نقطه برای سال آینده هم ادامه یابد.
افــزود: در کنــار  ادامــه  ســید احســان خانــدوزی در 
مســاله کســری بودجه، موتور دیگری در مورد تورم داریم 

که بی انضباطی سیستم بانکی در خلق وجوه است.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه تعامــل بســیار خوبــی بــا بانــک 
مرکزی انجام شــده اســت، ادامه داد: امیدواریم اگر بانک 
مرکــزی جمهــوری اســالمی ایران موفق شــود موتور تورم را 
کنتــرل کنــد می توانیم برای ســوداگری و هجــوم پول ها به 
سمت بازارهای غیر مولد مانند مسکن، ارز، طال و سکه و 
ماننــد آن موانــع خوبــی را ایجاد کنیم کــه تمهیدات آن نیز 

انجام شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش 
کــه آیــا عــددی را برای تورم احتمالی ســال آینده می توانید 
اعــالم کنیــد؟ گفــت: بایــد صبــر کنیــم تــا الیحــه بودجه در 
مجلــس شــورای اســالمی تصویــب شــود و ســپس ارقــام 
مجموع کسری ها مشخص شود و آن گاه می توان عددی 

را برای تورم احتمالی اعالم کرد.
 خانــدوزی افــزود: ادراک مــردم از مســاله افزایــش 
قیمت ها درســت اســت اما ســرعت افزایش قیمت ها، کم 

شده است یعنی شتاب ماشین تورم گرفته شده است.

او بــا یــادآوری اینکــه در اوضــاع کســری بودجــه قــرار 
داریم، گفت: در این شرایط 2 راه چاره است نخست اینکه 
از بانــک مرکــزی بخواهیم پایــه پولی چاپ کنیم دوم اینکه 
از جامعه، فعاالن اقتصادی، مردم و بانک ها بخواهیم که 
به دولت قرض بدهند تا مشــکالت اقتصادی دولت پشــت 
ســر گذاشــته شود ســپس دولت این اســتقراض خود را با 

سودش به جامعه، دولت و بانک ها برگرداند.
او افــزود: در دنیــا، بانک هــا و نهادهــای مالــی، ســهم 
باالیــی از پرتفــوی مالــی خود را اوراق دولتــی نگه می دارند 
زیرا ورقه های کامالً تضمین شــده و بدون ریســک هستند 
کــه در موعــد مقرر واریز می شــود بنابراین در برخی موارد 

تا نیمی از پرتفوی خود را از اوراق دولتی نگه می دارند.
 خانــدوزی ادامــه داد: بــر اســاس قانــون در کشــور 
مــا، بانک هــا 3 درصــد از پرتفــوی خــود را از اوراق دولتــی 
نگهداری می کنند که بسیاری از بانک همین مقدار را هم 

تکمیل نمی کنند.
وزیــر امــور اقتصادی و دارایی گفت: اگر بانک مرکزی 
از طریــق  دولــت،  بودجــه  بــا سیاســت کســری  همزمــان 
عملیــات بــازار بــاز خــود، نــرخ بیــن بانکــی را کنتــرل کنــد 
مشکلی در حوزه اقتصادی و بازار سرمایه رخ نخواهد داد.
 خانــدوزی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه آیــا دولــت 
بــرای جبــران کســری بودجــه بــه نوعــی از بــازار ســرمایه 
کمــک می گیــرد و بــه عبارتــی دســت در جیــب مــردم در 
حــوزه ســرمایه می کنــد؟ گفــت: در برخــی مــوارد خلط غیر 
کارشناسی در محافل عامه وجود دارد که مسائل را با هم 
قاطــی می کننــد؛ واقعیت این اســت که دولت به بســیاری 
از پیمانــکاران خــود بــه علــت اینکــه وجــه نقد نــدارد اوراق 
می دهــد کــه ســر رســیدهای مختلفــی دارد و برخــی اوراق 
هم از ســال ها پیش صادر شــده اســت و این در همه دنیا 
روال اســت و اگــر بانک مرکــزی کار نرخ بین بانکی خود را 
بــه خوبــی انجــام دهد، ضــرر و خطری برای بــورس و بقیه 

بازارها ایجاد نمی شود .
او ادامه داد: در این زمینه منفی هستیم یعنی بیش 
از آن کــه دولــت از بــازار ســرمایه گیرنــده وجــه نقد باشــد 

دهنده وجه نقد است.

لیا ابوالفتحی
فاطمی امین، وزیر صنعت گفته اســت که در وزارت 
صمت تغییر ساختار رخ خواهد داد و به نظر می رسد که  
فرایند ادغام دو وزارتخانه وارد فاز دوم اجرایی می شــود 

و به نوعی تکمیل فرایند قبلی است.
دو وزارت »بازرگانی« و »صنایع و معادن« در ســال 
1390 و در انتهــای دولــت دهــم بــا یکدیگــر ادغــام شــدند 
و بعــد از حــدود 6 ســال از ایــن اتفــاق طــرح احیــای وزارت 
بازرگانــی و تفکیــک آن از وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
به تصویب هیات دولت به مجلس شــورای اســالمی رفت 
تــا در ارتبــاط بــا آن تصمیم گیــری شــود. اکنــون بعــد از 10 
سال هنوز این تفکیک به طور کامل انجام نگرفته است.

زمانــی وزارت صمــت امــروز متشــکل از ۴ وزاتخانــه 
بود. وزارت صنایع سنگین، وزارت صنایع، وزارت معادن و 
وزارت بازرگانــی کــه در اولین اقــدام با ادغام وزارت صنایع 
سنگین و وزارت صنایع به وزارت صنایع تبدیل شد،در گام 
بعــدی وزارت معــادن در وزارت صنایــع ادغــام و بــه وزارت 
صنایع و معادن تبدیل شــد، در گام ســوم وزارت بازرگانی 

حذف و وزارت صمت تشکیل شد.
در آن زمان وزارت بازرگانی ســابق چهار حوزه تنظیم 
بازار، صادرات، اصناف و حمایت از مصرف کننده را داشت.
در ســال 96، فاطمی امین، معاون برنامه ریزی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجارت وقت عقیده داشــت که ســاختار 

وزارت صنعت معدن و تجارت باید اصالح شود. 
فاطمی امین در همان ســال در یک برنامه تلویزیونی 
با اشــاره به اینکه مشــکل نظام اداری ما یکپارچگی است، 
گفــت: یکــی از مشــکالت مــا یکپارچگــی و هماهنگــی بیــن 
بخشــی اســت. در حوزه تعرفه این یکپارچگی را به دســت 

آورده ایم و نباید آن را از دست داد.
او بــا تاکیــد بــر اینکــه بــرای ادغــام بایــد 5 کار انجــام 
می شــود بــه طوری کــه یکپارچه ســازی داده هــا و فرآیندها 
انجام شده است، ادامه داد: از سوی دیگر طراحی اهداف 
و برنامه هــا را هــم انجــام دادیــم. مــا پارادایــم و بینــش 
یکپارچه را بین کارشناسان صنعت و معدن ایجاد کردیم.

 ساختار موجود وزارت صنعت
را باید سبک کرد

فاطمی امیــن بــا اشــاره بــه اینکــه مــا بــه طــور موقــت 
ســاختار و ماموریت هــا را اصــالح کردیــم، گفــت: برخــی از 
اقدامات قبلی سال ها تنش ایجاد می کرد لذا باید فرهنگ 
سازمانی مشترک ایجاد می شد. اگر زیرساخت ها به خوبی 
شــکل بگیرد به راحتی می توان وزارتخانه ها را با یک ســوم 

نیرو اداره کرد.
ســاختار موجــود را بایــد ســبک و بهنــگام کــرد. کار 
ادغــام تــا چهــار مرحلــه بــه جلو پیــش رفت، امــا کار اصلی 
سبک ســازی و چاالکــی پیــش نیامــد لــذا ایــن ســاختار را 

می توان اصالح کرد و به تفکیک احتیاج نیست.
در خرداد سال 98 طرح تفکیک وزارت تجارت و خدمات 
بازرگانــی از وزارت صنعــت و معــدن در کمیســیون صنایــع و 
معادن مجلس به تصویب رسیده اما با گذشت چند سال از 
این موضوع این کار به صورت کامل صورت نگرفته و در این 

سالها همچنان مخالفان و موافقان جدی دارد. 
در مرداد سال 99 هم خبرهایی از منتفی شدن این 

تفکیک به گوش رسید. 
وزیــر  دیگــر  کــه  فاطمی امیــن  امســال  شــهریور  در 

صنعت بود در جلسه تکریم و معارفه تعدادی از معاونان 
ومدیــران وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت کــه همزمــان با 
جلســه شــورای معاونان این وزارتخانه برگزار شد، با تاکید 
بر ضرورت تفکیک کسب و کار از حکمرانی، آمیختگی این 
دو را یــک آفــت در ســازوکار دولتــی توصیف کــرد و افزود: 
ایــن آمیختگی موجب شــده اســت برخــی وزارتخانه ها هم 
حکمرانــی و هــم بنــگاه داری کننــد که هم به ضــرر بنگاه و 

هم بخش حاکمیت است.
امیــن دربــاره اصــالح ســاختار  روز گذشــته فاطمــی 
وزارتخانــه گفــت: ســال 1390 وزارت صنایــع و معــادن و 
بازرگانــی بــا یکدیگر ادغام شــدند. البته این ادغام بیشــتر 
به شکل تجمیع انجام شد و نه تلفیق و یکپارچگی محقق 
نشد. طی ماه های اخیر اقداماتی با تعامل با سازمان امور 
اســتخدامی انجــام شــد کــه در نتیجــه آن امــروز جزئیــات 

ساختار جدید وزارت صمت مشخص شد.
بــه گفتــه او در ایــن ســاختار جدیــد ســاختار تلفیقــی 
و ترکیبــی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت شــکل گرفــت. 

همچنین اولویت ها در این ساختار دیده می شود. 
وزیر صنعت توضیح داد که به طور مشخص یکی از 
اولویت ها ماشــینآالت و تجهیزات اســت که ارزش افزوده 
باالیــی دارنــد. از طــرف دیگر امــکان فراهم کردن اشــتغال 
فارغ التحصیالن دانشــگاهی با تولید محصول نهایی مثل 
رب گوجه فرنگــی امکان پذیــر نیســت. بنابرایــن وزارتخانــه 
بــه طــور ویــژه روی ماشــین آالت و تجهیــزات الکترونیکــی، 
ماشــین آالت راه سازی، تجهیزات کشاورزی و غیره متمرکز 

شده است.
نــام »بازطراحــی  بــا  وزارت صمــت  کــه  در گزارشــی 
اســت  داده  ارائــه  صنعــت«  وزارت  ســازمانی  معمــاری 

»رشــته- حــوزه  دو  در  را  وزارتخانــه  ایــن  ماموریت هــای 
فعالیت« و »کســب و کارها« عنوان کرده اســت که امور 
رشــته –فعالیت هــا در ســطح ملی و امــور عملیاتی مربوط 

به کسب و کارها را در سطح استانی دنبال را می کند.
در ایــن گــزارش قواعــد طرح ریــزی ســاختار ســازمانی 
جدیدی را به شــرح زیر اعالم شــده است:  تفویض تمامی 
فعالیت های راهبردی از قبیل سیاست گذاری و برنامه ریزی 
بــرای تنظیم بازار ســرمایه گذاری، تولیــد، صادرات واردات، 
توسعه فناوری و ... و رسیدگی به مسائل کالن و عمومی 
کســب و کارهــا بــه دفاتــر رشــته فعالیتــی و معاونت هــای 
مربوطــه، تفویــض وظایــف پاســخگویی بــه کســب و کارها 
و رســیدگی بــه مســائل مــوردی آنهــا بــه اســتانها، تفکیــک 
عملیــات  و  حکمرانــی  عملیــات  پشــتیبانی  واحدهــای 
حکمرانی از یکدیگر و محوریت دادن به واحدهای عملیات 
ســاختار  بــه  شــبه وظیفه ای  ســاختار  از  گــذار  حکمرانــی، 
بخشــی و شبه ماتریســی، تالش برای تخت کردن ســاختار 
واحدهــای ســازمانی و گــذار از تصمصم گیــری متمرکــز بــه 

نیمه متمرکز و غیرمتمرکز.
پروژه هــای  ســبد  معرفــی  گــزارش  ایــن  ادامــه  در 
بازآفرینی وزارت خانه صمت عنوان شــده است که شامل: 
بازطراحــی ســاختار ســازمانی وزاتخانه، طراحی و اســتقرار 
نظــام مدیریت خدمات، اســتقرار نظــام یکپارچه ارتباطات 
و پاســخگویی، طراحــی و اســتقرار ســامانه پنجــره واحــد 
خدمات، راه اندازی سامانه هوشمند کسب و کار و پایش، 
طراحــی نظــام جامــع مدیریت ســرمایه انســانی، طراحی و 
اســتقرار ســامانه جامع یکپارچه مالی و امالک، بازطراحی 
هویــت بصــری وزارت صنعــت، یکپارچه ســازی داده هــای 

کسب و کار و مدیریت استعدادها.

بحران انرژی اروپا بدتر شده است

در سایت روزنامه بخوانید:

وام هزاریورویی فقط در پنج دقیقه 

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

غلبه هند بر کرونا

 تکمیل فاز دوم
 ادغام وزارت صمت

بعد از یک دهه 

وزیر اقتصاد: 1000 نفر از سوداگران ارز شناسایی شدند

در سایت روزنامه بخوانید:
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 دبیر اتحادیه بنکداران
مواد غذایی تهران: قیمت 

برنج ایرانی در بازار ۳۷ الی 
۶۲ هزار تومان است

بــهگفتــهدبیــراتحادیــهبنکــدارانمــوادغذایــی
تهــران،افزایــشقیمــتبرنــجایرانــیصحــتنــداردو
قیمــتبرنــجایرانــیدربــازار۳۷الــی۶۲هــزارتومــان
بودهوفقطیکمدلبرنجخواســتکشــتدوماســت

که۶۶هزارتومانبهفروشمیرسد.
در  میــزان،  بــا  گفت وگــو  در  حســنی  قاســمعلی 
واکنــش بــه خبر افزایش 70 الــی 80 هزارتومانی قیمت 
برنــج ایرانــی در بــازار گفت: افزایش قیمــت برنج ایرانی 
صحــت نــدارد و قیمــت برنج ایرانی در بــازار ۳7 الی ۶2 
هزار تومان و فقط یک مدل برنج خواســت کشــت دوم 

است که ۶۶ هزار تومان به فروش می رسد.
 او افزود برنج به اندازه کافی در بازار موجود است 
و هــر مقــداری که نیاز باشــد بــه مصرف کنندگان عرضه 
می شــود. دبیــر اتحادیــه بنکــداران مــواد غذایــی تهــران 
دربــاره طــرح جدید قیمت تولیدکننده بر روی کاال، بیان 
کــرد: در کل دنیــا قیمت مصرف کننــده بر روی کاال درج 

نمی شود و قیمت ها رقابتی است.
حســنی اظهــار کــرد: ابتــدا قیمــت مصرف کننده بر 
روی کاال درج می شــود و اکنــون قیمــت درب کارخانــه 
قــرار اســت درج شــود؛ هــدف از ایــن طــرح جدید حذف 
بــزرگ  فروشــگاه های  درصــدی   ۵0 و   40 تخفیف هــای 
است. او در ادامه گفت: به جزء قیمتی که درب کارخانه 
بــر روی کاال درج می شــود ۳ درصــد عمده فــروش، 12 
اضافــه  ارزش افــزوده  درصــد   9 و  خرده فــروش  درصــد 
می شــود تــا در مغــازه بــه فروش برســد باید صبــر کنیم 

ببینیم در عمل این طرح به چه صورت اجرا می شود.

 قیمت انواع حبوبات
در ۲۸ آذر ۱۴۰۰

قیمــتحبوبــاتیکشــنبهدرمقایســهبــاشــنبهبا
تغییراتکمیهمراهشد.

به گزارش بازار، قیمت انواع حبوبات در بیست و 
هشتم آذر 1400 به شرح زیر است:

نام محصول
قیمت 

محصول 
)تومان( 

قیمت فله 
هر کیلوگرم 

)تومان( 

۳9.00029.000عدس درشت 900 گرمی

41.۵0027.000عدس ریز 900 گرمی

۳8.0002۶.۵00لپه درشت 900 گرمی

4۳.00028.000لپه ریز 900 گرمی

42.00029.۵00لوبیا سفید 900 گرمی

لوبیا قرمز جگری 
90029.00029.000گرمی

لوبیا قرمز قلمی 900 
48.۵00۳۶.000گرمی

41.0002۶.۵00نخود 900 گرمی

نخودو لوبیا مخلوط 
900۳۶.۵002۶.000 گرمی

1۵.۵009.000لیمو عمانی 200 گرمی

بهرامی، عضو شورای رقابت: 
 قیمت خودرو باید کمتر
از ۱۰ درصد گران می شد

بــهگفتــهیکعضوشــورایرقابــت،ازآنجاییکه
بهــرهوریمنفــیبــودوازطرفــیخودروســازانتعهــد
رشدتیراژهمدادهبودندکهآنهممنفیشدهبود،

قیمتخودروبایدکمتراز۱۰درصدگرانمیشد.
محســن بهرامی ارض اقدس درباره افزایش قیمتی 
کــه اخیــرا روی خــودرو اعمــال شــده اســت بــه باشــگاه 
خبرنگاران جوان گفت: اگر تورم بخشی را بخواهیم در 
قیمــت یــک خــودرو در نظر بگیریم، قیمــت باید کمتر از 

10 درصد  افزایش پیدا می کرد.
او ادامه داد: شورای رقابت در قیمت گذاری خودرو 
نقش دارد، اما اکنون این شورا وجود ندارد که بخواهد 
بــرای قیمت گــذاری تعییــن تکلیف کند. دولتــی که تمام 
مدیــران ســازمان ها تــا مدیــران درجــه  ۳ را تغییــر داده 
اســت بــرای شــورای رقابــت تصمیم گیری نمی کنــد. باید 
بــرای شــورای رقابتــی کــه از 2 مــاه پیــش مدیــر نــدارد، 

تصمیم گیری می کرد.
وزیر صمت اعالم کرده بود که شورای رقابت دیگر 
نقشــی در قیمت گذاری خودرو ندارد و به ســتاد تنظیم 

بازار واگذار شده است.

 قیمت آجیل و خشکبار
در ۲۸ آذر ۱۴۰۰

قیمــتآجیــلوخشــکباریکشــنبهدرمقایســهبــا
شنبهباتغییراتکمیهمراهشد.

بــه گزارش بازار، قیمت عمده فروشــی انواع آجیل 
و خشــکبار در بیســت و هشــتم آذر 1400 به شــرح زیر 

است:

قیمتدرجهآجیلوخشکبار
یک)ریال(

4۳۵,000قیمت آلبالو نیمه خشک

1,2۵0,000قیمت آلو بخارا

۵20,000قیمت آلو جنگلی درشت

1,۶۵0,000قیمت انجیر خشک

2,240,000قیمت بادام منقا یک پوست کاغذی

2,900,000قیمت بادام هندی سایز۳20

8۳0,000قیمت برگ زرد آلو ممتاز)زرین(

1,190,000قیمت برگ قیسی سکه ای

2,7۵0,000قیمت پسته احمدآقایی

2,720,000قیمت پسته اکبری

2,۵۵0,000قیمت پسته فندقی

قیمت تخمه آفتابگردان کله قوچی 
۳۵0,000)دور سفید و سیاه(

4۶0,000قیمت تخمه آفتابگردان ریز

۵۵0,000قیمت تخمه آفتابگردان شمشیری ممتاز

990,000قیمت تخمه کدو گوشتی

8۵0,000قیمت پودر نارگیل

880,000قیمت خالل بادام زمینی

۵20,000قیمت سنجد

410,000قیمت سویا آجیلی

۵90,000قیمت شاهدانه

۵80,000قیمت عناب

1.7۳0,000قیمت فندق با پوست خام

۳40,000قیمت کشمش پلویی)خرمایی وسیاه(

۳۳0,000قیمت کشمش پلویی طالیی

790,000قیمت کشمش سبز پیکانی

۵70,000قیمت کنجد خام سفید

۵00,000قیمت کنجد خام سیاه

1,200,000قیمت گردو با پوست کاغذی )وارداتی(

79,000قیمت گندم بوداده

2,2۵0,000قیمت مغز بادام

770,000قیمت مغــز بادام زمینی درشت )با پوست(

2,440,000قیمت مغز گردو

999,000قیمت مویز بدون هسته

400,000قیمت مویز با هسته

۳90,000قیمت نخودچی دو آتیشه بی نمک

۳80,000قیمت نخودچی دو آتیشه شور

۳,940,000قیمت خالل پسته

۳,2۵0,000قیمت مغز فندق شور

۶00,000قیمت مغز بادام زمینی ممتاز ایرانی

770,000قیمت تخم شربتی

۶90,000قیمت خاکشیر

990,00قیمت تخمه کدو گوشتی دو آتیشه ممتاز

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

خدمــات و غلــه کل مدیــر گفتــه بــه
بازرگانیاستانتهران،باآزادسازینرخارز
۴۲۰۰تومانیبهتدریجنرخگذاریدســتوری
درکاالهایاساســیبرداشــتهخواهدشــدو
نرخهــارابــازاروعرضــهوتقاضــامشــخص
خواهدکرد؛امااقداماتتنظیمبازاریادامه

خواهدشد.
عباس ارشــدی در این باره به خبرگزاری 
تســنیم گفــت: وضــع تامین کاالهای اساســی 
کشــور مطلــوب کــه به طبــع آن در تهــران نیز 
مناســب است و برای ماه های آینده به دنبال 

افزایش ذخایر هستیم.
افــزود: برنــج، روغــن، شــکر و گنــدم   او 
کاالهــای اساســی اســت کــه شــرکت بازرگانــی 
و  می کنــد  اقــدام  آنهــا  تامیــن  بــرای  دولتــی 
کارگروه های ملی و استانی تشکیل شده است. 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
تهران درباره وضع تولید و تامین گندم گفت: 
در ســال های گذشــته بــه دلیــل بارندگی هــای 
خــوب، در تولیــد گندم  بــه خودکفایی و حتی 
بــه مرحلــه صــادرات مــازاد تولید رســیدیم اما 
بــا توجــه بــه کاهــش بــارش در ســال زراعــی 
گذشــته و دیــم بــودن ۶0 درصــد مــزارع گندم 
میــزان تولیــد و خریــد این محصول در کشــور 
کاهش یافت و مجبور به واردات دوباره برای 

تامین کسری شدیم. 
او تصریــح کــرد: در حــال ایجــاد ذخیــره 

شــش ماه گندم در کشــور هســتیم تــا ذخایر 
مطمئن تری ایجاد شود. 

گندمایرانازچهکشورهایی
خریداریمیشود؟

دو  در  تهرانــی  کشــاورزان  از  گفــت:  ارشــدی 
ســال گذشــته 100 تــا 1۳0 هزار تــن گندم خرید 
تضمینی شده است که با توجه به مصرف باالی 

گندم در استان تنها مصرف یک ماه است. 
از  میانــه  آســیای  افــزود: کشــورهای  او 
اوکرایــن،  و  ازبکســتان  قزاقســتان،  جملــه 
دیگــر  برخــی  و  روســیه  اســترالیا،  آلمــان، 
کشــور های اتحادیــه اروپایــی از دیگر از جمله 
مبادی واردات هستند، بسته به قیمت بازار، 
بــا کیفیت تریــن و پایین تریــن قیمــت گندم را 

خریداری می کنیم.
اقداماتتنظیمبازاریبعد
ازبرداشتهشدنارز۴۲۰۰
تومانیادامهخواهدداشت

مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
تهــران در واکنش به پیشــنهاد بودجه 1401 و 
تغییر نرخ ارز پایه کاالهای اساســی از 4200 
تومــان بــه نیمایــی اظهــار کــرد: ایــن اقــدام، 
کاالی  چهــار  از  اســت؛  یارانه هــا  هدفمنــدی 
تحــت نظــارت شــرکت بازرگانــی دولتــی، تنها 

دو کاالی روغن و گندم یارانه ای هســتند و با 
ارز 4200 تومانی تامین میشــود که ارز گندم 
برداشــته نخواهد شــد اما روغن با ارز نیمایی 

به کشور وارد خواهد شد. 
پایــه  ارز  نــرخ  تغییــر  گفــت:  ارشــدی 
واردات کاالهــای اساســی بــه طــور قطــع روی 
قیمت تمام شــده  آنها اثر می  گذارد اما دولت 
نیــز در ایــن ارتبــاط اقدامــات ویــژه ای دارد و 
ذخیره ســازی را در دســتور کار دارد تا به موقع 

برای تنظیم بازار توزیع کند. 
ارز  شــدن  برداشــته  بــا  کــرد:  تاکیــد  او 
واردات کاالهــای اساســی دولــت کمــاکان بــه 
اقدامــات تنظیــم بــازاری ادامــه خواهــد داد و 
توزیع، نظارت و کنترل متوقف نخواهد شد. 

تکلیفنرخهایدستوری
کاالهایاساسیبعد

ازبرداشتهشدنارزدولتی
ایــن مقــام مســئول در واکنش بــه اینکه 
آیــا بعــد از برداشــته شــدن ارز 4200 تومانــی 
دســتوری  نــرخ  اساســی  کاالهــای  واردات 
کماکان از سوی دولت اعالم می شود یا خیر، 
گفــت: بــا آزاد ســازی نــرخ ارز 4200 تومانــی 
بــه تدریــج نرخ گــذاری دســتوری در کاالهــای 
اساسی برداشته خواهد شد و نرخ ها را بازار 

و عرضه و تقاضا مشخص خواهد کرد. 

او در پاســخ بــه اینکــه چــرا نرخ گــذاری 
شــکر بعد از برداشته شدن ارز 4200 تومانی 
برداشته نشد، گفت: با توجه به اینکه شرکت 
بازرگانی دولتی خود برای تامین کسری شکر 
در بــازار، اقــدام بــه واردات می کنــد، خود نیز 

برای مصرف کننده قیمت تعیین می کند. 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
تهران افزود: در یک مقطع زمانی قیمت شکر 
در بــازار آزاد حتــی از نــرخ تعیین شــده دولتی 
کمتر بود؛ به هرحال بازار را به حال خود رها 
نخواهیم کرد و توزیع و نظارت کماکان ادامه 

خواهد داشت. 
او ادامه داد: از طرفی باید توجه داشت 
که نرخ ارز نیمایی از نرخ صرافی و بازار آزاد، 
ارزان تــر اســت کــه ایــن امــر عــالوه بــر ایجــاد 
انگیزه برای واردات، مســتلزم نظارت بر روند 

واردات و توزیع آنها است. 
مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان 
تهــران اضافــه کرد: برداشــته شــدن ارز 4200 
تومانــی جراحــی بزرگــی در اقتصــاد کشــور به 
حســاب می آیــد و الزم اســت کــه مــردم نیــز 
همراهی های الزم را داشته باشند. توزیع ارز 
4200 تومانــی بســتر ایجــاد رانت بود و حذف 

آن برای اقتصاد کشور امیدوارکننده است. 
او افــزود: دولــت از منابــع حاصلــه بــرای 
دهک هــای پاییــن جامعه در قالــب کارت های 

خرید یا یارانه مستقیم برنامه دارد.

رئیسکمیســیونعمرانوحملونقل
شــورایتهــرانگفــت:بابودجــهایکهدولت
بــرایتکمیلخطــوطمترویتهراندربودجه
۱۴۰۱قــراردادهاســت،تنهــامیتوان۴۶متر

متروساخت.
به گزارش بازار، جعفر تشکری هاشمی، 
نقــل  و  حمــل  و  عمــران  کمیســیون  رئیــس 
شــورای تهــران روز گذشــته بــا در تذکــری در 
صحــن علنی شــورای شــهر درباره فرســودگی 

نــاوگان حمــل و نقــل عمومــی تهــران گفــت: 
در بودجــه 1401 کل کشــور در حــوزه حمــل 
زیــادی  نگرانی هــای  تهــران  عمومــی  نقــل  و 
درباره تشــدید فرسودگی ناوگان حمل و نقل 
عمومی پایتخت وجود دارد و متاسفانه دولت 
توجــه جدی به مســاله آلودگــی هوا و حمل و 

نقل عمومی تهران نداشته است.
او اضافه کرد: با این بودجه و با وجود کمبود 
حداقل ۳ هزار دستگاه اتوبوس در پایتخت تنها 

می توان صد اتوبوس خریداری کرد.
ایــن عضــو شــورای شــهر تهــران دربــاره 
تخصیــص بودجــه حــدود ۵7 میلیــارد تومانی 
بــه نــاوگان حمل و نقل عمومــی تصریح کرد: 
هیــچ اقدام مناســبی برای رفــع الودگی هوا و 
ترافیــک تهــران نمی تــوان کــرد و از نمایندگان 
مجلس انتظار می رود در رســیدگی به بودجه 
بــه ویژه در کمیســیون تلفیق بــرای اصالح ان 

اقدام کنند.

بــهگفتهنائبرئیــساتحادیهطالوجواهر
تهران،طالفروشــیهاازسیزدهمدیبراساس
فاکتورهــایموجــود،مالیــاتبــرارزشافزودهرا
فقطازاجرتساختوسوددریافتمیکنند.

به گزارش بازار به نقل از خانه ملت، محمد 
کشــتی آرای در تشــریح آخریــن وضع بــازار طال و 
سکه، گفت: هر اونس جهانی طال در پایه قیمتی 
1800 دالر ثابــت مانــده و در مقایســه بــا شــنبه 
هفتــه گذشــته 14 دالر افزایــش قیمــت داشــته 
است، البته هر ساله در ماه پایانی سال میالدی 
این نوسانات قیمتی وجود داشت که امسال نیز 

همین اتفاقات رخ داده است.
او بــا بیــان اینکــه ایــن روزهــا قیمــت طــال و 
ســکه در بــازار داخلــی تحت تاثیــر قیمت ارز قرار 

گرفتــه اســت، افزود: با توجــه به اینکه قیمت ارز 
از هفته گذشته رو به کاهش بود قیمت طال نیز 
با توجه به این کاهش قیمت، نزولی بوده است.
کشــتی آرای بــا بیــان اینکــه هفتــه گذشــته 
بــه باالتریــن حــد خــود در ۶ مــاه  حبــاب ســکه 
گذشــته رســیده بود، ادامه داد: علت حباب، این 
بــود کــه قیمت هــا کاهــش پیــدا کرده، امــا عرضه 
مناســب نبــود و با توجه نامناســب بــودن عرضه، 
تقاضا وجود داشــت، بنابراین حباب ســکه بیش 
از ۵00 هزار تومان شد، اما ظرف دو روز گذشته 
با کمی تعدیل حباب به ۳20 هزار تومان کاهش 
یافــت و قیمــت انــواع ســکه نیــز در مقایســه بــا 

هفته گذشته روند نزولی یافته است.
او بــا بیــان اینکه قیمت ســکه طــرح قدیم با 

۳00 هــزار تومــان کاهــش در مقایســه بــا هفتــه 
هزارتومــان   700 و  میلیــون   12 حــدود  گذشــته 
است، اظهارکرد: قیمت سکه طرح جدید با حدود 
۳۵0 هــزار تومــان کاهــش در مقایســه بــا هفتــه 
گذشــته 12 میلیون و 9۵0 هزار تومان، نیم ســکه 
۶میلیون و 780 هزار تومان، ربع سکه ۳ میلیون 
و 780 هــزار تومــان و ســکه های یــک گرمــی بانک 
مرکــزی نیــز 2 میلیــون و ۳۵0 هــزار تومــان داد و 
ســتد می شــود که تمامی قیمت ها در مقایســه با 

هفته گذشته با کاهش همراه بوده است.
نائب رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران با 
بیان اینکه اکنون قیمت هر مثقال طالی آب شــده 
با کاهش قیمت ارز نزولی بود و ۵ میلیون و ۵۵0 
هزار تومان است، افزود: اکنون یک گرم طالی 18 

عیــار یــک میلیون و 28۳ هزار تومان اســت که در 
مقایســه با هفته گذشــته 20 هــزار تومان کاهش 
قیمت داشــته اســت و در مجموع قیمت ها نزولی 

بوده و بازار روال عادی خود را دارد.
بــر  مالیــات  اخــذ  قانــون  اصــالح  دربــاره  او 
ارزش افــزوده از ســوی مجلــس و اجــرای قانــون 
حــذف مالیــات بــر اصــل قیمــت طــال از 1۳ دی 
مــاه، گفت: زیرســاخت اجــرای این قانون و ایجاد 
ســامانه بــه این منظــور باید از ســوی وزارت امور 
اقتصــادی و دارایــی انجــام شــود که بــه نظر بنده 
آماده ســازی آن احتمــاالً تــا پایــان ســال بــه طــول 
طالفروشــی  واحدهــای  تمامــی  امــا  می انجامــد، 
می تواننــد از ســیزدهم دی براســاس فاکتورهــای 
موجــود مالیــات بر ارزش افــزوده را فقط از اجرت 

ســاخت و ســود دریافــت کننــد و اصل طــال دیگر 
مشمول این نوع مالیات نیست.

نائب رئیــس اتحادیــه طــال و جواهــر تهــران 
همچنیــن دربــاره خریــد و فــروش طــالی دســت 
دوم، بیــان کــرد: با توجه بــه اجرای قانون مالیات 
بــر ارزش افــزوده خریــد طــالی دســت دوم بطــور 
و خریــد  نــدارد  اقتصــادی  نســبی خیلــی صرفــه 
طــالی دســته اول کــه اســتانداردهای الزم را دارد 
و نظــارت بــر آن صورت می گیرد به صرفه اســت، 
البتــه پیش از این، چــون مالیات بر ارزش افزوده 
از اصل طال دریافت می شد مردم به خرید طالی 
دســت دوم تمایــل داشــتند، امــا اکنــون بــه دلیل 
اینکــه تفــاوت قیمتی چندانی نــدارد، خرید طالی 

نو معقول تر است.

اتحادیــه مدیــره هیــات رئیــس گفتــه بــه
مــرغتخمگذاراســتانتهــران،باافزایــشتولید
ووارداتتخــممــرغازترکیــه،قیمــتهــرکیلــو
تخممرغبهکمترازنرخمصوبدربازاررسیده

است.
باشــگاه  بــا  گفت وگــو  در  نبی پــور  ناصــر 
خبرنــگاران جــوان، گفــت: هــم اکنــون قیمت هر 
کیلــو تخــم مرغ درب مرغــداری 17 هزار و 200 تا 
17 هــزار و ۳00 تومــان اســت کــه با نــرخ مصوب 

خود هزار و ۵00 تومان اختالف دارد.

از  مــرغ  واردات تخــم  و  تولیــد  افزایــش  او 
ترکیه را علت اصلی کاهش قیمت در بازار اعالم 
کرد و افزود: با توجه به آنکه 9 تا 10 میلیون مرغ 
تولــک رفتــه بودنــد، هم اکنون مشــکلی در بحث 

تولید تخم مرغ نداریم.
نبی پــور ادامــه داد: روزانــه 2 هــزار و 700 تا 
۳ هزار تن تخم مرغ در کشور تولید می شود که 
بــا احتســاب ســرانه مصرف 11 کیلــو تخم مرغ، با 

مازاد تولید روبه رو هستیم.
رئیــس هیات مدیره اتحادیــه مرغ تخم گذار 

ارز  بــا  دولــت  وقتــی  داد:  ادامــه  تهــران  اســتان 
ترجیحــی تخــم مــرغ وارد می کنــد، بنابرایــن ایــن 
قیمــت  کاهــش  بــه  منجــر  ناخــودآگاه  موضــوع 

می شود.
بــه گفته او، علی رغم عرضه تخم مرغ کمتر 
از نــرخ مصــوب، پشــتیبانی اقدام بــه خرید مازاد 
از تولیدکننــدگان نکــرده اســت، در حالــی کــه بــا 
افزایش قیمت به امر تنظیم بازار ورود می کنند.
این مقام مســئول تولیــد ماهیانه تخم مرغ 
را حداقــل 90 هــزار تــن اعــالم کرد و گفــت: بنابر 

آمــار حداکثــر 82 تــا 8۳ هزار تــن تخم مرغ مورد 
اســتفاده قــرار می گیــرد کــه بــا وجود ایــن  دولت 
بایــد بــه فکــر صادرات باشــد، در غیــر این صورت 
مرغــداران رغبتــی بــه تولیــد ندارنــد و در نهایــت 

مرغ های تولیدی را روانه کشتارگاه می کنند.
ســایر  گرانــی  بــه  توجــه  بــا  او،  گفتــه  بــه 
خریــد  قــدرت  کاهــش  و  پروتئینــی  محصــوالت 
برآوردهــا حاکی از آن اســت که مصرف تخم مرغ 
افزایــش قبــل 20 درصــد  بــا ســال   در مقایســه 

یافته است.

نبی پور دربــاره وضع تامین نهاده های دامی 
گفــت: بــا توجــه به تاخیر توزیــع ذرت به مرغدار، 
قیمــت مصــوب با نرخ بازار حداقل ۵ هزار تومان 
فاصله دارد، اما در خصوص کنجاله ســویا عرضه 

بهتر است.
رئیــس هیات مدیره اتحادیــه مرغ تخم گذار 
دربــاره تاثیــر عرضــه اینترنتــی تخــم مرغ بــر بازار 
گفــت: بــا توجــه به ضرر ســنگین ســازمان تعاون 
روستایی مبنی بر فروش اینترنتی بعید است که 

این طرح ادامه یابد.

»قیمتهرکیلوتخممرغبهکمترازنرخمصوبدربازاررسید«
به گفته رئیس هیات مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران، با توجه به »ضرر سنگین« سازمان تعاون روستایی مبنی بر فروش اینترنتی بعید است 

که این طرح ادامه یابد

۱۳دی؛اخذمالیاتبرارزشافزودهفقطازاجرتساختوسودطالاست
به گفته نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران، با توجه به اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده خرید طالی دست دوم »صرفه اقتصادی« ندارد

رئیس کمیسیون عمران 
و حمل و نقل شورای 

تهران: با بودجه ۱۴۰۱  
 می توان ۴۶ متر مترو

در تهران ساخت

مدیرکلغلهوخدماتبازرگانیاستان
تهران:نرخهایدستوریکاالهایاساسیبعد

ازبرداشتهشدنارزدولتیحذفمیشود
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150هزارتن یونجه به کشور 
وارد می شود

مدیرعامــل اتحادیه می گوید براســاس تفاهم نامه 
با طرف روسی مقرر شده است که 150هزار تن یونجه 

به کشور وارد شود.
جزئیــات  ایســنا،  بــا  گفت وگــو  در  عالــی  مجتبــی 
واردات یونجــه از روســیه را تشــریح کــرد و گفــت: بــر 
اســاس تفاهم نامــه با طرف روســی مقرر شــد 1۵0هزار 
تــن یونجــه به کشــور وارد شــود. در حقیقــت هدف این 
واردات حمایــت از دامــداران در خشکســالی های اخیر و 

برداشتن باری از دوش آنها بود.
او ادامــه داد: اقدامــات الزم بــرای ورود 12هزار تن 
یونجه به کشــور انجام شــده و آماده حمل اســت اما به 
دلیــل اینکــه گمرک آســتارا انبــاری برای نگهــداری و دپو 
یونجه هــا در ایــن حجم ندارد و برای جلوگیری از اضافه 
شــدن هزینه های انبارداری و کرایه حمل مجدد تصمیم 
بر این شــد که در قدم اول محموله ای در حجم کمتری 
وارد کشور شود و اگر شرایط مساعد بود واردات مابقی 

نیز صورت بگیرد.
مدیرعامــل اتحادیــه دامــداران اضافــه کــرد: اکنون 
یک محموله 1۵تنی وارد کشور شده و به دلیل ایرادات 
وارد شــده از ســوی ســازمان حفظ نباتات درباره ناقص 
بــودن مــدارک ایــن یونجه هــا در گمــرک آســتارا مانــده 
اســت. امیدواریم در روزهای آینده مشــکل ترخیص آن 

حل  و این محموله به دست دامداران برسد.
او در پاســخ بــه اینکــه قــرار اســت ایــن یونجه هــا 
چگونــه میــان دامــداران توزیــع شــود، گفــت: بــه تمــام 
اســتان ها بر اســاس نیازمندی هایی که از طرف مدیران 
عامل اتحادیه های دامداری اعالم می شــود یونجه تعلق 
می گیرد. یعنی مدیران شهرســتانی نیاز شهرستان خود 
را به مدیران استانی اعالم می کنند و پس از جمع آوری 

آمار یونجه تحویل استان داده می شود.
قــرار اســت  کــه  ایــن ســوال  بــه  عالــی در پاســخ 
یونجه هــا بــا چه قیمتی به دامداران تحویل داده شــود؟ 
گفــت: در صحبت هــای اولیــه قــرار بود یونجــه با قیمت 
هــر کیلــو ۵200 تــا ۵۵00 تومــان بــا حمــل مســتقیم به 
دامداران تحویل شود ولی اگر قرار به تخلیه و بارگیری 
در گمــرک و حمــل مجــدد آن باشــد طبیعتــا هزینــه آن 
تغییــر خواهــد کرد. او در پایان گفت: واردات با ارز آزاد 
انجام شــده ولی این وعده داده شــده که ارز نیمایی به 

آن تعلق گیرد.

ممنوعیت تردد کشتی های 
ایرانی در بنادر چین و هند 

برداشته شد
بــه گفتــه مدیرعامل ســازمان بنــادر و دریانوردی، 
ممنوعیت تردد کشتی های ایرانی به بنادر چین و هند 

برداشته شده است.
بــه گــزارش باشــگاه خبرنــگاران جــوان، علی اکبــر 
صفایــی گفــت: پنــج هزار فروند کشــتی های بــزرگ وارد 
آب های کشور شده است. اکنون این کشتی ها با ایمنی 
تمــام در آبراهه هــای دریا ها و بنادر کشــور های مختلف 

در حال تردد هستند.
 او بیان کرد: همچنین حجم عظیمی از شناور های 
سنتی هم در آب های کشور تردد می کنند که تردد این 
از  عظیمــی  حجــم  جابه جایــی  نشــان دهنده  کشــتی ها 

کاال ها در امنیت کامل است.
صفایی  با بیان اینکه 90درصد از تجارت کشور از 
طریــق حمل ونقــل دریایی صورت می گیــرد، گفت: طبق 
آمار در 8 ماه امسال 129میلیون تن کاال جابه جا شده 
کــه نســبت به مدت مشــابه ســال قبــل رشــد 11درصدی 

داشته  است.
 او بــا بیــان اینکــه بنــدر چابهار یکــی از اصلی ترین 
بنــادر در شــرق کشــور اســت، گفــت: ما بعــد از انقالب 
ســعی کرده ایــم از ظرفیت های این بندر اســتفاده کنیم 
و حــدود 12میلیــون تــن از ظرفیت هــای بنــدر تاکنــون 

استفاده کرده ایم.
 صفایــی گفــت: در ســال های قبــل بــه دلیــل آنکه 
حجم زیادی از گندم اهدایی افغانســتان به هندوستان 
از طریق بندر چابهار جابه جا می شــد، همین جابه جایی 
گندم هــا باعــث شــده بود که جریان تجــاری کاال از بندر 

چابهار افزایش یابد.
 او ادامــه داد: اکنــون هندی هــا همچنــان در بنــدر 
چابهــار حضــور دارنــد و شــرکت های هنــدی براســاس 
قرارداد هــای بلندمــدت همچنــان در ایــن بنــادر حضــور 

دارند و عملیات تجاری خود را انجام می دهند.
 معادن وزیر راه وشهرسازی گفت: ما ظرفیت های 

بسیار خوبی در بنادر شمالی کشور ایجاد کرده ایم.
 صفایــی در پاســخ بــه ســوال باشــگاه خبرنــگاران 
جوان درباره ممنوعیت ورود کشتی های ایرانی به بنادر 
هنــد و همچنیــن بــه بنــادر چیــن هــم گفــت: ممنوعیت 
تــردد کشــتی ها در بنــادر چیــن و هنــد برداشته شــده و 
پیش از این تنها اجازه ورود کشتی های ایرانی را به بندر 
خصوصی نمی دانند که خوشــبختانه این مشــکل اکنون 

برطرف شده است.
 او در پاســخ بــه ســوال دیگــر مبنــی  بــر اینکــه چــه 
میزان خســارت بــه دلیل ممنوعیت ورود این کشــتی ها 
وارد شــده اســت؟ گفت: هنوز شرکت کشتیرانی درباره 

خسارت وارد شده به ما چیزی اعالم نکرده اند.
باشــگاه  دیگــر  ســوال  بــه  پاســخ  در  صفایــی   
خبرنــگاران جــوان دربــاره آخریــن وضــع پیشــرفت فــاز 
پیشــرفت  هم اکنــون  گفــت:  شــهیدرجایی  بنــدر  ســه 
فیزیکی فاز ســه بندر شــهیدرجایی به 70 درصد رسیده 
و مــا حــدود 900متــر اســکله را بــرای بندر شــهیدرجایی 
آمــاده کرده ایــم و طرح توســعه دیگری را هم در دســت 
مطالعــه قــرار داده ایــم.  او در پاســخ بــه ســوالی دربــاره 
تجهیزات بندر شهیدرجایی گفت: ما در حوزه تجهیزات 
و ســرمایه گذاران داخلــی حمایــت خواهیــم کــرد و تمــام 
تــالش خــود را بــر روی مباحث کاال در این بندر افزایش 

خواهیم داد.
 صفایــی گفــت: در آینــده نزدیــک ســرمایه گذاری 
خارجــی در حــوزه ایــن بندر هم صورت گرفتــه و افزایش 

ترافیک را هم در این بندر خواهیم داشت.
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۹5 درصد مطالبات 
سویاکاران تسویه شد 

مدیرکل هماهنگی خرید داخلی شــرکت بازرگانی 
دولتــی ایــران از واریــز ۲0۴ میلیــارد تومــان )معــادل 

۹5درصد( از مطالبات سویاکاران خبرداد.
بــه گــزارش شــرکت بازرگانــی دولتی ایــران، مرتضی 
ســعادتی کیا گفــت: از شــروع عملیــات خریــد تضمینــی 
دانــه ی روغنــی ســویا تاکنــون بالــغ بــر 17هــزار و ۵2۶ تن 
از ایــن محصــول بــه نرخ تضمینی از کشــاورزان 4 اســتان 
کشور خریداری شده است. سعادتی کیا اظهار کرد: اسناد 
17هــزار و ۳84 تــن از این محصول به ارزش 204میلیارد 
تومــان بــرای  پرداخــت بــه بانــک عامــل ارســال شــده کــه 

تاکنون 9۵درصد از این مبلغ پرداخت شده است.
او افــزود: بیشــترین میــزان دانــه  روغنــی ســویا به 
مقــدار 84۳۳ تــن در اســتان گلســتان و کمترین میزان 

این محصول در استان لرستان خریداری شده است.
ســعادتی کیا مقــدار خریــد تضمینــی دانــه  روغنــی 
ســویا را در اســتان اردبیــل بیــش از ۶۶00 تــن دانســت 
و گفــت: همچنیــن مقــدار 14۶2 تن از ایــن محصول در 

مازندران خریداری شده است.

در خواست بازرس اتحادیه 
واردکنندگان نهاده های 

دامی: بانک مرکزی فرایند 
تخصیص ارز را شفاف کند

بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده  های دام وطیور 
ایران می گوید با شفاف ســازی فرایند تخصیص ارز برای 
فعاالن اقتصادی، این امکان ایجاد می شود که در زمان 
برداشــت محصول با قیمت مناســب وکیفیت بهتر وارد 

کنند و صرفه جویی ارزی صورت می گیرد.
کســری لشــکری در گفت وگو با خبرگــزاری فارس، 
با اشاره به افزایش تقاضا برای خرید نهاده های دامی و 
ســایر محصوالت کشــاورزی در بازارهای جهانی  افزود: 
به دلیل پاندمی کرونا و نیاز به تامین بیشــتر غذا برای 
انســان و دام، تمامــی کشــورها از جملــه صادرکننــدگان 
محصــوالت کشــاورزی بیــش از پیــش بــه دنبــال ذخیره 
این مواد هســتند. او افزود: وقوع خشکســالی در برخی 
مناطــق و گــرم شــدن هــوای کــره زمیــن، برهــم خــوردن 
تعــادل آب و هوایــی، کاهــش میــزان کشــت و کاهــش 
از دیگــر عواملــی  میانگیــن برداشــت در واحــد ســطح 
هســتند که نیاز به تامین محصوالت کشــاورزی و مواد 

غذایی را افزایش داده است.
عضــو اتحادیــه واردکننــدگان نهاده هــای دام وطیــور 
ایران با بیان اینکه اکنون قیمت برخی غالت و محصوالت 
کشــاورزی رشــد ۵0درصــدی را تجربــه کرده اســت، ادامه 
داد: با رشــد میزان تقاضا، افزایش نرخ حامل های انرژی 
و کاهــش میــزان برداشــت شــاهد جهــش نــرخ غــالت و 
نهاده هــای دامــی در تمامــی بازارهای هســتیم. این فعال 
صنفی با اشاره به مشکالتی که در فرآیند تامین نهاده های 
دامــی بــه واردکنندگان تحمیل می شــود، اظهار کرد: نبود 
شــفافیت و تخصیــص ارز بــا تاخیــر قــدرت برنامه ریزی و 

پیش بینی را از واردکنندگان می گیرد.
او افــزود: یکــی دیگــر از مســایلی کــه واردکنندگان 
با آن مواجه هســتند، مشــکالت کاالی متروکه و فرایند 
حل آن در ستاد اموال تملیکی است که عالوه بر زمان 
بــر بــودن برای واردکنندگان هزینه مالی نیز در پی دارد 
و موجب می شود کاال به دلیل تاخیر در فرآیند ترخیص 

با تاخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار بگیرد.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور 
ایــران بــا تاکیــد بــر ضــرورت شفاف ســازی و تســریع در 
فرآینــد تخصیــص ارز نهاده های دامــی ادامه داد: اکنون 
90 درصــد کاالی اساســی بــه صــورت اعتبــاری ترخیــص 
می شــود امــا از آنجایی که پروســه تامیــن ارز و ترخیص 
10درصــد باقــی مانــده کاال طوالنی می شــود ایــن کاالها 
دچــار کاهــش کیفیت شــده و همین امر منجــر به بروز 

مشکالتی میان واردکننده و تولیدکننده می شود.
ایــن فعــال صنفــی بــا انتقــاد از پاســخگو نبــودن 
بانک مرکزی نســبت به نبود شــفافیت در تخصیص ارز 
نهاده های دامی خاطرنشــان کرد: پاســخگو نبودن بانک 
مرکزی نســبت به روند تخصیص ارز از یک ســو شــبهات 
فراوانــی را در میــان فعــاالن اقتصــادی ایجــاد کــرده و از 
ســوی دیگــر منجر به مخدوش شــدن اعتبــار تجار ایران 

در عرصه بین المللی تجارت شده است.
عضــو اتحادیــه واردکنندگان نهاده هــای دام وطیور 
ایــران تاکیــد کرد: بــا شفاف ســازی در فرآینــد تخصیص 
ارز برای فعاالن اقتصادی این امکان ایجاد می شــود که 
در زمــان برداشــت محصــول با قیمت مناســب وکیفیت 
بهتــر اقــدام بــه خریــد و واردات کندهمچنیــن خریــد و 
واردات به موقع کاال موجب می شــود تا در بنادر شــاهد 
ترافیــک نباشــیم و بدین ترتیــب در هزینه های ارزی نیز 

صرفه جویی صورت می گیرد.
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اعضــای  دوره  می گویــد  صمــت  وزیــر   
شــورای رقابــت تمــام شــده اســت و عضویت 
وجاهــت  رقابــت  شــورای  در  قبلــی  اعضــای 

قانونی ندارد.
گفت وگــو  در  فاطمی امیــن  ســیدرضا 
بــا خبرگــزاری ایلنــا در مــورد ابــراز نارضایتــی 
اعضای شورای رقابت در مورد افزایش قیمت 
خودرو در ســتاد تنظیم بــازار اظهار کرد: خود 

شورای رقابت در سال گذشته ۳ نوبت قیمت 
خــودرو را افزایــش داد، مجموعــا 90درصد در 
سال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. 
افزایش قیمت امسال حدود ۳0درصد بود که 

حدود یک سوم سال قبل است.
او افزود: ما در یک دوران گذار هستیم. 
دوره اعضــای قبلی شــورای رقابت تمام شــده 
و االن اعضای جدید در حال معرفی هســتند. 

رقابــت  شــورای  در  قبلــی  اعضــای  عضویــت 
وجاهت قانونی ندارد.

وزیــر صمــت در پاســخ بــه ســوالی درباره 
قانونی بودن کنار گذاشته شدن شورای رقابت 
از قیمت گذاری خودرو و افزایش قیمت خودرو 

گفت: این روند کامال قانونی بوده است.
منتقدانــه  مصاحبه هــای  مــورد  در  او 
شــورای  کــرد:  بیــان  رقابــت  شــورای  اعضــای 

رقابــت االن وجــود ندارد، چراکه دوره شــورای 
رقابــت قبلــی تمــام شــده و اعضــای جدیــد در 
حــال معرفــی هســتند. اظهارنظرهــای صورت 
گرفتــه از ســوی اعضــای قبلــی شــورای رقابت 

بوده است.
فاطمی امین در پاســخ به ســوالی درباره 
طرح پیشــنهاد استیضاح او در مجلس گفت: 

این بحث ها خیلی جدی نیست.

ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
اظهــار کرد کــه کاهش ارزش پول ملی ترکیه 
به افزایش صادرات این کشور کمک خواهد 
کــه صادرکننــدگان در ترکیــه  آنجــا  از  کــرد. 
مــورد حمایــت ویژه قرار دارنــد، تاثیر کاهش 
ارزش پول ملی دوچندان خواهد بود و قطعا 
می توانــد در بازارهــای مهــم مــا مثــل عــراق، 
روسیه و کشورهای حوزه CIS صادرات ما را 

تحت تاثیر قرار دهد.
محمــد الهوتی در گفت وگو با خبرگزاری 
ایلنــا در مــورد تاثیــر کاهــش ارزش پــول ملی 
ترکیــه بــر صــادرات ایــران اظهــار کــرد: یکی از 
رقبــای سرســخت مــا در بازارهــای صادراتــی 
حــوزه  و  افغانســتان  عــراق،  خصــوص  بــه 

کشــورهای CIS به استثنای ارمنستان، کشور 
ترکیــه اســت. با توجه بــه ســرمایه گذاری های 
گســترده ای کــه در بخــش صنعتــی ترکیــه و 
لجســتیک ایــن کشــور وجــود دارد و همچنین 
صــادرات کاالهــای نهایی این کشــور همیشــه 
در بازارهــا رقیــب صادرکنندگان ایرانی بوده و 
در بعضی موارد توانسته بازارها را تحت تاثیر 

خود قرار دهد.
اصــوال  اینکــه  بــه  توجــه  بــا  افــزود:  او 
سیاست کشور ترکیه، سیاست صادرات محور 
حوزه هــای  در  الزم  زیرســاخت های  و  بــوده 
بانکــی، حمــل و نقــل، ارتباطــات بین المللــی، 
ایــران  بــا  کشــور  ایــن  در   ... و  بســته بندی 
پــول  ارزش  کاهــش  قطعــا  اســت،  متفــاوت 

ملــی ترکیــه بــه افزایــش صــادرات این کشــور 
کمــک خواهد کــرد. از آنجا کــه صادرکنندگان 
در ترکیــه مورد حمایت ویــژه قرار دارند، تاثیر 
کاهــش ارزش پول ملی دوچندان خواهد بود 
و قطعــا می توانــد در بازارهــای مهــم مــا مثــل 
عراق، روسیه و کشورهای حوزه CIS صادرات 

ما را تحت تاثیر قرار دهد.
ایــران  صــادرات  کنفدراســیون  رئیــس 
تصریح کرد: این موضوع یک امر اجتناب ناپذیر 
اســت کــه بــه هرحال با توجه بــه زمینه ترکیه 
در صــادرات و کاهــش ارزش پــول ملــی، ایــن 
اتفاق خواهد افتاد. لذا به نظر می رســد کاری 
کــه اکنــون ســازمان توســعه تجــارت می تواند 
انجام دهد، پرداخت مشــوق های صادراتی به 

صادرکننــدگان در بازارهایــی اســت کــه رقیب 
اصلی ما ترکیه است.

او در ادامــه بــا اشــاره بــه ســبد صادراتی 
ایــران و ترکیــه خاطرنشــان کــرد: کاالهایی که 
بیشــتر می توانــد تحت تاثیر قــرار بگیرد قطعا 
کاالهای کشاورزی و صنایع غذایی ما است که 
به صورت محصول صادر شــده و در بازارهای 
اصلــی مــا رقیــب اصلــی تجــار ایرانــی، ترکیــه 
اســت. در ایــن بخــش بایــد حمایت های جدی 
انجــام شــود و پرداخت هایــی در حــوزه حمــل 
و نقــل بــه عنــوان جبــران بخشــی از افزایــش 
قیمت هــا صــورت بگیــرد که صادرکننــدگان ما 
بتواننــد در ایــن شــرایط رقابــت خود بــا ترکیه 

را ادامه دهند.

بیــان  بــا  تهــران  بازرگانــی  اتــاق  عضــو 
اهدافــش  بــه  تومانــی   ۴۲00 ارز  اینکــه 
نرســیدعنوان کــرد کــه دولــت بــا حــذف ارز 
ارز  اختصــاص  جــای  بــه  تومانــی،   ۴۲00
را  مصرف کننــده  واردکننــده،  بــه  ترجیحــی 

بایــد مورد حمایت قرار دهد.
عبــاس آرگون در گفت وگــو با خبرگزاری 
 4200 ارز  حــذف  پیش نیــاز  مــورد  در  مهــر، 
تومانــی، اظهــار کــرد: هــدف دولــت قبلــی در 
کاالهــای  بــه  تومانــی   4200 ارز  اختصــاص 
اساسی حمایت غیرمستقیم از اقشار ضعیف 
جامعه بوده اســت، اما در عمل این سیاســت 

به اهدافش نرسید.
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تهــران افزود: اکنون هزینــه ای که دولت برای 

و  انجــام می دهــد  اساســی  واردات کاالهــای 
ارزی کــه بــه واردکننــده اختصــاص می دهــد، 
ثمــره خاصــی نــدارد و در صــورت حــذف ارز 
ترجیحی و تبدیل آن به نرخ نیمایی، می توان 

مستقیم از مصرف کننده حمایت کرد.
او تاکیــد کــرد: دولت به جــای اختصاص 
ارز ترجیحــی بــه واردکننــده، مصرف کننــده را 

مورد حمایت قرار می دهد.

لزوم حمایت دولت از مردم
کــه  داشــت  توجــه  بایــد  گفــت:  آرگــون 
اقشــار  کشــور،  اقتصــاد  فعلــی  شــرایط  در 
آســیب پذیر فشــار زیــادی را متحمل شــده اند 
از ایــن رو پیش نیــاز حــذف ارز 4200 تومانی، 
شناســایی جامعــه هــدف و ارائــه کمک هــای 

و  آســیب پذیر  قشــر  بــه  نقــدی  یــا  اعتبــاری 
کم درآمــد اســت چراکــه در غیر این صورت در 

مضیقه قرار می گیرند.
و  پــول  بــازار  کمیســیون  نایب رئیــس 
سرمایه اتاق بازرگانی تهران افزود: مردم باید 
بداننــد کاالیــی کــه ارز 4200 تومانی گرفت با 
قیمــت مدنظــر دولت به دســت مصرف کننده 
ارز 4200  اختصــاص  بنابرایــن عمــالً  نرســید 

تومانی بی ثمر بوده است.
او دربــاره افزایــش تــورم اقــالم خوراکی، 
ارز  حــذف  صــورت  در  قطعــاً  کــرد:  تصریــح 
ترجیحــی، تورم اقالم خوراکی افزایش خواهد 
یافت اما اگر به قشــر کم درآمد و آســیب پذیر 
کمــک شــود، ایــن مســائل همپوشــانی پیــدا 

می کنند.

آرگــون تاکیــد کــرد: بنابرایــن حتمــاً ابتدا 
بایــد حــوزه حمایــت از مــردم مشــخص شــود 
و بعــد دولــت مبــادرت بــه حــذف ارز ترجیحی 
ورزد. این حمایت نیز می تواند در قالب کارت 
اعتبــاری و نقــدی باشــد تــا مــردم در خریــد 
کاالهــای اساســی از جملــه برنــج، گوشــت و 

روغن به مشکل برنخورند.
عضــو هیــأت نماینــدگان اتــاق بازرگانــی 
تهران با بیان اینکه به کارگیری سیاســت های 
جبرانــی نیــاز بــه کار کارشناســی دارد، گفت: 
اســت  الزامــی  تومانــی   4200 ارز  حــذف 
بــازار  مکانیــزم  بــه  را  قیمت گــذاری  بایــد  و 
بســپاریم منتهــی الزم اســت کــه در مقابــل از 
سیاســت های جبرانــی برای حمایت از اقشــار 

آسیب پذیر استفاده کنیم.

بازرگانــی  اتــاق  هیئت نماینــدگان  عضــو 
تهــران می گویــد دریافــت تســهیالت اکنــون بــه 
رانت بزرگی تبدیل شــده و هر شــرکت کوچک و 
متوســطی قادر به دریافت آن نیســت و موهبت 
بــه ســوی شــرکت های  اغلــب  بانکــی  اعتبــارات 

بزرگ تولیدکننده سرازیر می شود.
بــه گــزارش ایســنا، هرچنــد در آمــار نهایــی 
تولیــد کشــور، بنگاه هــای بــزرگ و تولیدکننــدگان 
عمده نقشــی کلیــدی ایفا می کنند امــا بنگاه های 
کوچــک و تولیدکننــدگان خــرد نیــز در ســال های 
گذشــته در بخش هــای مختلــف فعالیــت خــود را 
آغــاز کــرده و ســهم قابــل توجهــی چــه در تولید و 

چه در اشتغال دارند.
کــه  آنطــور  اســت  معتقــد  عبــاد  مهــرداد 
دســتگاه های اجرایــی از بنگاه های بــزرگ حمایت 

می کنند در سال های گذشته به بنگاه ها و کسب 
و کارهــای کوچــک نپرداخته انــد و ایــن موضــوع 

شرایط را برای آنها دشوار کرده است.
او گفته:  در ســال های گذشــته تالش هایی 
و  داخلــی  تولیــد  از  »حمایــت  آنچــه  بــرای 
تولیدکننــدگان« خوانده می شــود، صــورت گرفته 
است. در گفتمان رایج، بنگاه  تولیدی به بنگاه ها 
و شــرکت هایی اطــالق می شــود کــه دارای پروانــه 
تولید هستند. پروانه ای که دریافت آن برای یک 
جــوان تــازه وارد بــه فضــای کســب وکار، مصــداق 
عبور از هفت خان رســتم اســت. البته بسیاری از 
شرکت های کوچک و متوسط که در حال فعالیت 
هســتند، بــه رغم ایجاد اشــتغال پایــدار، حتی در 
حــرف و شــعار نیز مــورد حمایت قــرار نمی گیرند؛ 
به این دلیل که پروانه تولید ندارند و تولیدکننده 

به حساب نمی آیند.
عضــو اتــاق بازرگانــی تهــران بــا بیــان اینکــه 
شــرکت های کوچک و متوســط، طیف وســیعی از 
خدمــات و کاالهــا را بــرای مــردم تامیــن می کنند، 
اظهــار کــرد: دریافــت تســهیالت اکنــون بــه رانــت 
و  کوچــک  شــرکت  هــر  و  شــده  تبدیــل  بزرگــی 
متوســطی قادر به دریافت آن نیســت و موهبت 
شــرکت های  ســوی  بــه  اغلــب  بانکــی  اعتبــارات 
بــزرگ تولیدکننــده ســرازیر می شــود. همچنیــن، 
مواجهــه  در  متوســط،  و  کوچــک  شــرکت های 
اجتماعــی، متحمــل  تامیــن  و  بیمــه  بــا ســازمان 
آســیب های بیشــتری می شــوند و قادر بــه توجیه 
این سازمان بزرگ و نامنظم نیستند و به تعبیری 
زورشان به این سازمان نمی رسد اما شرکت ها و 
پیمانکاران بزرگ ظاهرا، کمتر از این ناحیه دچار 

مشکل می شوند.
فعــال  از  بخــش  ایــن  داد:  ادامــه  عبــاد 
در  و  متغیــر  قوانیــن  بــا  روزه  همــه  اقتصــادی 
مواقعــی، متضاد وزارت صمت و وزارت بهداشــت 
مواجه شــده و رفع و رجوع آثار وضع این ضوابط 
جدید، برای این طیف از کســب وکارها به نسبت 
ســایر شــرکت های بــزرگ ســخت تر بــوده اســت. 
در عین حــال، قراردادهــای یک طرفــه شــرکت های 
بــزرگ دولتــی بــا شــرکت های کوچــک و متوســط 
را هــم بایــد بــه مجموعه مشــکالت صاحبــان این 
بنگاه هــا افــزود. بنابرایــن، حمایــت واقعی باید از 
ایــن بخش از جامعــه اقتصادی صورت گیرد. آنها 
کــه کارآفرین واقعی هســتند، شــغل ایجاد کرده 
و مالیــات خــود را نیــز می پردازنــد و گویــی بــرای 

جامعه نیز مفیدتر هستند.

بــر اســاس گزارش اتــاق بازرگانــی تهران، 
و  کوچــک  کســب وکارهای  کــرد:  خاطرنشــان 
متوســط از پتانســیل باالیــی بــرای ایجــاد رشــد 
و توســعه پایدار در کشــور برخوردارند. از این 
رو بــه جــای شــعار حمایــت از تولیــد بایــد بــه 
طــور واقعــی از جوانانــی کــه وارد ایــن عرصــه 
چــون  شــرکت هایی  کــرد.  حمایــت  می شــوند 
عظیــم  شــرکت های  یــا  ســایپا  و  ایران خــودرو 
فــوالدی و ... نیــازی بــه حمایــت ندارنــد یــا بــه 
عبــارت بهتــر، ایران خــودرو و ســایپا مهاجــرت 
نمی کننــد امــا ایــن جوانــان کارآفرین بــه دلیل 
روبــه رو شــدن بــا مشــکالت غیرقابــل تحمــل، 
و  می پروراننــد  ســر  در  را  مهاجــرت  ســودای 
در  نخبــگان  و  نیروهــا  ایــن  جایگزینــی  البتــه 

کوتاه مدت غیرممکن اســت.

وزیر صمت: عضویت اعضای قبلی شورای 
رقابت وجاهت قانونی ندارد

رئیس کنفدراسیون صادرات: کاهش ارزش لیر ترکیه 
برای صادرات ایران تهدید است

 آرگون، عضو اتاق بازرگانی تهران: ارز ۴۲00 تومانی

به اهدافش نرسید

عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران: دریافت تسهیالت به رانتی بزرگ تبدیل شده است
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وضع آمایش سرزمینی در بخش صنعت و معدن 

آژانس بین المللی انرژی: امسال رکورد مصرف سوخت کثیف 
برای تامین روشنایی شکسته می شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه مجلس:  کسری تراز عملیاتی
در الیحه بودجه۱۴۰۱ پایین  آمده است

انتقاد اقتصاددان حوزه از عملکردهای اخیر اقتصادی

درنشســتهماندیشــیوزیــرصنعــت،معــدنو
تجــارتبــانهادهایســرمایهگذاروهــمافزاییوتبادل
نظربرایتوسعهسرمایهگذاریدربخشصنعت،معدن
وتجــارتوضــعآمایــشســرزمینیدربخــشصنعتو

معدنبررسیشد.
احمد تشکینی، رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای 
بازرگانی از آماده شدن 21 نسخه اولیه سندهای استانی 
آمایش سرزمینی بخش صنعت، معدن و تجارت به تفکیک 
شهرستان های هر استان خبر داد. در این طرح در ابتدا برای 
هر استان به تفکیک هر شهرستان مشخص می شود که 
چه تعداد اشتغال در چهار سال آینده مورد نیاز است. 

وی افــزود: در گام بعــدی بایــد مشــخص شــود کــدام 

فعالیــت در بخش صنعــت، معدن، بازرگانی داخلی و تجارت 
خارجی می تواند اشتغال مورد نیاز در آن شهرستان و استان 
را تامیــن کنــد. در ایــن حــوزه چنــد مولفــه شــامل طرح هــای 
نیمــه تمام بــاالی ۶0 درصد، طرح های توســعه ای، به کارگیری 
ظرفیت هــای بالاســتفاده، طرح هــای ایجادی، احیــای معادن، 
توسعه زیرساخت ها و شهرکهای صنعتی مورد توجه هستند. 
وی با بیان اینکه گام بعدی، موضوع راستی آزمایی 
بــرای ایــن ســند آمایــش اســت، تصریــح کــرد: پــس از 
مشــخص شــدن اشــتغال مورد نیاز و فعالیت های دارای 
ظرفیــت بــرای تامیــن این اشــتغال، باید مشــخص شــود 
کــدام فعالیت هــا در ایــن چهــار حــوزه قابلیــت عملیاتــی 

شدن را دارند.

آژانــسبینالمللــیانــرژی)IEA(اعــامکــردکــهجهان
امســالاحتمــاالبیشــترازهمیشــهآالیندهترینمنابع

انرژیرامصرفمیکندتابرقبیشتریتولیدکند.
بــه گزارش ایســنا، آژانس بین المللــی انرژی اعالم 
کرد: تولید برق با استفاده از زغال سنگ در سال 2021 
به میزان 9 درصد نســبت به ســال 2020 رشــد می کند. 
معکــوس شــدن رونــد کاهشــی دو ســال گذشــته، روند 
رســیدن جهــان به ســطح کربــن خنثی تا ســال 20۵0 را 

تهدید می کند.
طبق برآورد آژانس بین المللی انرژی، آمریکا و اتحادیه 
اروپا هر کدام به میزان 20 درصد، بزرگترین افزایش مصرف 
زغال سنگ را داشته اند و پس از آنها هند با 12 درصد 
و چین با 9 درصد قرار می گیرند. بازگشت به سوختهای 
آالینده، تحت تاثیر احیای اقتصادی از پاندمی کووید 19 
روی داده که امکان تامین انرژی از منابع کم آالینده برای 

عرضه نیرو را دچار محدودیت کرده است.
فاتح بیرول، مدیر اجرایی آژانس بین المللی انرژی 
اظهار کرد: زغال سنگ بزرگترین منبع انتشار آالیندگی 
کربن در جهان است و امسال تولید نیرو با استفاده از زغال 
سنگ از نظر تاریخی به سطح باالیی صعود کرده است 
و نشانه نگران کننده ای از انحراف جهان از تالشهای خود 
برای کاهش آالیندگی کربن و به صفر رساندن آن است.
افزایــش کم ســابقه قیمــت گاز طبیعی، وابســتگی 
بــه منابــع دیگــر از جمله زغــال ســنگ را افزایش داده و 
درخواستها برای سرمایه گذاری سریع تر در تجدیدپذیرها را 
فوریت بخشیده است. قیمتهای نیرو در اروپا بیش از سه 
برابر در شش ماه گذشته افزایش پیدا کرده و سوزاندن 
زغال سنگ نسبت به گاز سودآورتر شده است. با این حال 
نیروگاهها برای تامین زغال سنگ با وجود افزایش تولید 

چین و آمریکا، به سختی تالش می کنند.
در گــزارش آژانــس بین المللــی انــرژی پیــش بینی 
شــده اســت: انتشار دی اکســید کربن از زغال سنگ در 
ســال 2024 حداقل ســه میلیارد تن باالتر از ســناریوی 
رسیدن به سطح کربن خنثی تا سال 20۵0 خواهد بود. 
آژانــس بین المللــی انــرژی انتظار دارد پیک زغال ســنگ 

ســال آینــده بــه 8.11 میلیارد تن می رســد کــه بزرگترین 
افزایش تولید از چین، روسیه و پاکستان خواهد بود.

آژانس بین المللی انرژی در ماه مه اعالم کرد: اگر 
جهــان قــرار باشــد به اهــداف آالیندگی مطابــق با توافق 
اقلیمــی پاریــس دســت پیــدا کند، توســعه منابــع جدید 
نفت و گاز باید امسال متوقف شود. بعضی از بانک ها 
متعهــد شــدند به فاینانس زغال ســنگ پایــان دهند اما 
کنشگران خواستار اقدامات با فوریت بیشتری هستند. 
آژانــس بین المللــی انــرژی اعالم کــرد تقاضا بــرای زغال 
سنگ برای تولید نیرو و همچنین تولید سیمان و فوالد 

به میزان شش درصد رشد می کند.
تقاضا در سال آینده ممکن است با توجه به عواملی 
ماننــد رشــد اقتصــادی و الگوهای جوی رکــورد بزند. یک 
صادرکننده استرالیایی تقاضای قوی به مدت دو دهه دیگر 

را پیش بینی کرد.
نابرابــری منطقــه ای در مصــرف هم در ســطح جهانی 
مشــاهده مــی شــود. در حالی کــه اروپــا نیروگاه های زغال 
ســوز را بازنشســته می کنــد، چیــن و هنــد تولیدشــان را 
افزایــش مــی دهند. اتحادیه اروپــا تعهدات اقلیمی خود را 
در ژوییه افزایش داد و کاهش ۵۵ درصد انتشار گازهای 
گلخانه ای تا ســال 20۳0  نســبت به ســطح ســال 1990 و 
گــذار بــه منابــع انــرژی پاک تــر را هــدف گرفــت. این هدف 
دشــواری است زیرا کشــورهایی مانند لهستان و جمهوری 
چک برق مورد نیازشان را با مصرف زغال سنگ و لیگنیت 
تولید می کنند. در حال حاضر چین حدود نیمی از تولید 
زغــال ســنگ جهــان را تشــکیل می دهد و بایــد تقاضای 
داخلی رو به رشد را تامین کند. دولت در بحران انرژی 
امســال کــه باعــث قطعــی و ســهمیه بنــدی بــرق شــده، 
معدنــکاران را بــرای کاهــش قیمت هــا و کاهــش هزینه 

سوزاندن زغال سنگ تحت فشار قرار داد.
بر اساس گزارش بلومبرگ، دیو جونز، مدیر برنامه 
جهانی در اندیشکده اِمبر اظهار کرد: مایوس کننده است 
که نیروی زغال سوز ممکن است همان سالی که کشورها 
برای کنار گذاشتن آن توافق کرده اند، به باالترین رکورد 

همه زمان ها صعود کند.

بودجــه و برنامــه کمیســیون دوم رئیــس نایــب
مجلــسشــورایاســامیگفــتکــهدولــتدرالیحــه
بودجه۱۴۰۱کســریترازعملیاتیراپایینآوردهیعنی
منابــعپایــداردرازایهزینههــایجــاریکشــوربهبــود
یافتهواز۴۶۰هزارمیلیاردتومانبه۳۶۰هزارمیلیارد

تومانرسیدهاست.
حجــت االســالم ســیدمحمدضا میرتــاج الدینــی در 
گفت وگو با ایرنا درباره رویکرد دولت برای استقراض نکردن 
از بانک مرکزی در الیحه بودجه 1401 گفت: استقراض 
دولت از بانک مرکزی سبب خلق پول و به تبع آن افزایش 
نقدینگــی در کشــور شــده و در نهایــت تــورم را افزایــش 
می دهد.البته رویکرد دولت کنترل حجم نقدیندگی است 

تا بودجه تورم زا نشود.
نایــب رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجــه مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: دولت در بودجه 1401 کسری 
تــراز عملیاتــی را پایین آورده یعنــی منابع پایدار در ازای 
هزینه های جاری کشور بهبود یافته و از 4۶0 هزار میلیارد 
تومان به ۳۶0 هزارمیلیارد تومان رسیده است. ضمن اینکه 
با تجمیع ردیف های بودجه، کنترل بیشــتر بر هزینه ها 

ایجاد کرده است.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلس شــورای اســالمی 
بــا تشــریح اهداف دولــت در الیحه بودجــه 1401 گفت: 
دولــت بــا اتخاذ رویکــرد عدالت محــوری،  توزیع عادالنه 
بودجــه در سراســر کشــور را مــد نظــر قــرار داده اســت. 
عــالوه بــر ایــن بــا ایجــاد صنــدوق عدالــت و پیشــرفت و 
پیش بینــی منابعــی بــرای آن و ارتقای بهره وری رشــد 8 

درصدی را هدفگذاری کرده است.
وی با مرور بودجه شرکت های دولتی درالیحه 1401 
گفت: در این الیحه، بودجه شرکت های دولتی به میزان 
۳4 درصد رشد داشته و از یک هزار و ۵70 هزار میلیارد 
تومان به 2 هزار و 170 هزارمیلیارد تومان رسیده است 
بــه طــوری کــه نزدیک به دو ســوم کل بودجــه را به خود 

اختصاص داده است.
عضــو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس شــورای 
اسالمی افزود: ۵1 درصد این بودجه به 7 شرکت دولتی 
عمده اختصاص دارد که 4 مورد شرکت  نفتی است، 2 مورد 
شرکت  بانکی و یک مورد هم شرکت بازرگانی دولتی است.

وی بــا تاکیــد براینکــه به رغم اختصــاص نزدیک دو 
سوم بودجه کشور به شرکت های دولتی، این رقم صرف 
هزینه های داخلی خود شــرکت ها می شود، عنوان کرد: 
عملکــرد شــرکت های دولتی زمانــی مفید خواهد بود که 
بودجه اختصاص داده شده به آنها صرف سرمایه گذاری 

در کشور شود.
میرتاج الدینی با بیان اینکه دولت در بودجه 1401 
رشد 8 درصدی را در نظر گرفته است، اظهار کرد: از این 8 
درصد، دولت 4.۵ درصد را از محل سرمایه گذاری و ۳.۵ 
درصد را از محل بهره وری پیش بینی کرده است و برای 
اینکه 4.۵ درصد رشد محقق شود، حدود  معادل 4 هزار 

هزار میلیارد تومان منابع مالی نیاز است.
وی ادامــه داد: ایــن ســرمایه گــذاری بایــد ازســوی 
شرکت های دولتی انجام شود که متاسفانه این شرکت ها 
چنیــن رویــه ای ندارنــد و شــاهد هســتیم کــه بیشــترین 
سرمایه گذاری شرکت های دولتی صرف هزینه داخلی خود 

آنها می شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس 
شورای اسالمی با یادآوری عملکرد مالی شرکت های دولتی 
گفت: درآمدها و هزینه های مالی این شــرکت ها بدون 
تایید مجامع این شرکت ها بوده که نشان دهنده شفافیت 

نداشتن آنهاست.
وی ادامه داد: در این زمینه دیوان محاسبات کشور 
برای شــفافیت عملکرد شــرکت های دولتی 21 پیشــنهاد 
مطرح کرده است. از جمله اینکه شرکت های دولتی در 
سامانه های قانونی از جمله  سامانه حقوق و مزایا، سامانه 
پاکنا)پایگاه اطالعات کارکنان نظام اداری(، سامانه سادا 
)جامع اموال شرکت های دولتی(، سامانه ثبت اطالعات و 
قراردادها اقدام به شفاف سازی کنند که هنوز اقدامی در 

این باره انجام نشده است.
میرتاج الدینی با تاکید بر اینکه شرکت های دولتی 
از جمله بانک ها به جای بانک داری، به سمت بنگاه داری 
رفته اند، خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه بانک ملی 170 
شرکت زیر مجموعه دارد که آنها را اداره می کند، بانک 
مسکن 19 شرکت، بانک کشاورزی 8 شرکت و بانک سپه 
۳0 شرکت زیر مجموعه دارد که باید این بانک ها روند کار 

خود را اصالح کنند.

حجــتاالســاموالمســلمینمعصومــینیا،عضو
شــورایسیاســتگذاریمرکــزراهبریاقتصــادمقاومتی
حوزههایعلمیهاولینعلتمشــکاتاقتصادیایران
رااشــکاالتســاختاریوفکریدانستوتأکیدکردکه
آنچیزیکهدرشــرایطکنونیمیتواندحلریشــهای
اینمشکاتباشدمردمیشدناقتصادکشوراست.
وی در نشست علمی با موضوع »آسیب شناسی وضع 
موجــود اقتصــاد و ارائــه راهکارهای برون رفــت« که در دفتر 
ایــن مرکــز و بــا همــکاری خبرگــزاری حوزه در قم برگزار شــد، 
گفت: یکی از اصلی ترین شعارهای انقالب اسالمی برقراری 

عدالــت بــوده اســت؛ مقام معظم رهبــری نیــز در بیانیه گام 
دوم انقــالب بــه ایــن امــر تأکید داشــته اند. وی افــزود: فقر و 
غنــا در مادیــات و معنویــات تأثیرگذار اســت؛ تقویت اقتصاد 

مستقل کشور می تواند بر کاهش فقر کمک کند.
معصومــی نیــا با یادآوری بخش هایی از بیانیه گام 
دوم انقــالب اســالمی، اظهــار کــرد: مقام معظــم رهبری 
در این بیانیه از مســئولین نظام می خواهند که با اجرا 
کــردن سیاســت های اقتصــاد مقاومتی کــه یکی از آن ها 
تصدی گری نکردن دولت و ایجاد اقتصاد مردمی اســت 

اقتصاد کشور را نجات دهند.

اخبـــــــــــــــــار

نخستینحراجالکترونیکیاموالتملیکیازطریقسامانه،
در۱۱دیماهبرگزارمیشود.

قــوه  نماینــده  فاضــل  رســولی  قضائیــه،  قــوه  گــزارش  بــه 
قضائیــه در ســازمان امــوال تملیکی از رونمایی از ســامانه »حراج 
پیگیری هــای  و  ورود  بــا  تملیکــی«  امــوال  ســازمان  الکترونیکــی 
دســتگاه قضایی خبر داد و اظهار کرد: صبح دیروز با حضور وزیر 
اقتصاد در یکی از انبارهای مربوط به اموال تملیکی تهران سامانه 

»حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی« رونمایی شد.
نماینــده قــوه قضائیه در ســازمان اموال تملیکی خاطرنشــان 
کرد: از زمانی ورود به موضوع حراج ها، با توجه به اینکه در حراج 
حضوری شائبه هایی وجود داشت، تاکید کردیم که باید به صورت 

الکترونیکی برگزار شود.
او تصریح کرد: در پی بازدید ریاست قوه قضائیه از انبارهای 
امــوال تملیکــی و تاکیــدات وی ایــن موضــوع بار دیگــر جدیت پیدا 
کرد و با توجه به پیگیری های نمایندگان قوه قضائیه در ســازمان 

اموال تملیکی در نهایت عملیاتی شد.
فاضل عنوان کرد: عملیات اجرایی این سامانه برای اولین 
حــراج الکترونیــک و فراینــد روزانــه بــودن آن انجام خواهد شــد 
و مــردم می تواننــد از همیــن امــروز در ســامانه شــروع بــه ثبــت 

نام کنند.

نماینــده قــوه قضائیــه در ســازمان امــوال تملیکــی در پایــان 
گفــت: تاکنــون حراج هــا به صــورت حضــوری برگــزار می شــد اما از 
ایــن پــس حــراج حضوری نخواهیم داشــت و تمامــی حراج ها باید 

به صورت الکترونیکی برگزار شود. 
وی از نخســتین حــراج الکترونیکــی ســامانه ســازمان امــوال 

تملیکی در 11 دی  خبر داد. 
۳70 میلیارد تومان کاال از انبارهای اموال تملیکی امحا شد
رئیــس ســازمان جمــع آوری و فــروش امــوال تملیکــی گفت: 
۳70 میلیــارد تومــان کاال فاقــد اســتاندارد کــه ســالمت آنهــا تایید 

نشد از سوی این سازمان امحا شد.
ســیدعبدالمجید اجتهــادی اظهــار کــرد: کاالهــای قاچاقی که 
امکان امحا نداشــته باشــد صادرات می شــود در حال حاضر وضع 

صادرات این نوع کاالها را پیگیری می کنیم.
رئیــس ســازمان امــوال تملیکــی افــزود: ایــن ســامانه اکنــون 
بــه صــورت آزمایشــی رونمایــی شــد و 11 دی مــاه اولیــن حــراج 
الکترونیکی برگزار می شــود، افراد می توانند وارد ســامانه شــده 

و ثبت نام کنند.
وی اضافــه کــرد: شــرکت کننــدگان مــی تواننــد جهت کســب 
اطالعات بیشتر به سامانه سازمان اموال تملیکی مراجعه کنند.

رئیــس ســازمان امــوال تملیکــی با مرور بخش هــای مختلف 

ایــن ســامانه گفــت: ایــن ســامانه فرصــت برابــر را بــرای شــرکت 
کننــدگان فراهــم مــی کند و همــه افراد می توانند بــا ثبت کدملی 
در ایــن ســامانه، لیســت کاالهــا و مشــخصات آنهــا را مشــاهده و 

اقدام به خرید کنند.
وی بیان  کرد: برای همه افراد، حراج در یک زمان مشخص و 
به صورت آنالین برگزار می شود و شرکت کنندگان قیمت کاالها 
را مشــاهده مــی کنند کســی که باالترین قیمــت را بر روی کاالیی 

بگذارد در حراج برنده می شود.
اجتهادی به حراج حضوری فرش های دست باف پرداخت و 
گفت: در هفته آینده فرش ها را به صورت حضوری به مدت سه 

روز به حراج خواهیم گذاشت.
رئیــس ســازمان امــوال تملیکی اضافــه کرد: یک هــزار و 100 

تخته فرش دستباف در انبارهای این سازمان وجود دارد.
وی بــه وضــع ماینرهــا پرداخــت و گفــت: 10۶ هــزار ماینــر در 
انبارهای سازمان اموال تملیکی بالتکلیف مانده است که به مرور 

زمان از بین می رود و باید به سرعت تعیین تکلیف شود.
اجتهــادی افــزود: وضع خودروهای لوکس در انبارهای اموال 

تملیکی را از سوی وزارت صمت پیگیری می کنیم.
ســامانه حــراج الکترونیــک ســازمان اموال تملیکی یکشــنبه- 

28 آذرماه با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.

وزیــرراهوشهرســازیازامــکانمجــددثبتنــامدرســامانه
امــاکواســکاندرآینــدهنزدیکخبــردادوگفتکهمردمخود
اظهاریدراینســامانهراباهدفانجامبهترسیاســتگذاریدر

بخشمسکنانجامدهند.
به گزارش ایرنا، رستم قاسمی در حاشیه پنجمین نمایشگاه حمل 
ونقل در مصالی تهران درباره آخرین وضع سامانه امالک و اسکان، 
افزود: از مردم می خواهیم خود اظهاری در این سامانه را انجام دهند 
و در آن ثبت نام کنند؛ سامانه امالک و اسکان یک سامانه زیرساختی 
است که اطالعات آن برای سیاستگذاران بخش مسکن اهمیت باالیی 

دارد.
وزیر راه و شهرســازی ادامه داد: البته اکنون ســامانه امالک و 
اسکان بسته است، اما به دنبال اخذ مجوز هستیم تا این سامانه 

را باز کنیم.
قاســمی درباره وضع ثبت نام نهضت ملی مســکن در سامانه 
»ثمن« نیز گفت: اکنون تعداد متقاضیان ثبت نام در سامانه ثمن به 
همراه متقاضیان طرح ملی مسکن به بیش از سه میلیون نفر رسیده 

است. 
وی با بیان اینکه به دلیل تامین نشدن زمین هنوز در بسیاری از 
شهرها سامانه باز نشده است، اضافه کرد: پیش بینی ما این است که 

ثبت نام ها به بیش از چهار میلیون تقاضا برسد.
این عضو کابینه دولت سیزدهم به عملیات اجرایی نهضت ملی 
مسکن در استان ها پرداخت و گفت: جمعه هفته گذشته ساخت 40 
هزار واحد در یزد آغاز شد و هفته آینده نیز ساخت ۳0 هزار واحد در 

قم آغاز می شود.

لزومتکمیلطرحهایعمرانینیمهتمام
وی در ادامه درباره پروژه های نیمه تمام عمرانی، تاکید کرد: 
طرح های عمرانی نیمه تمام زیادی داریم که تکمیل آنها چه در بخش 
ریلی و چه جاده ای مهم است. کشور ما از جایگاه ژئوپلیتیک برخوردار 
است که سبب شده اتمام طرح های ریلی و جاده ای نیمه تمام برایمان 

حائز اهمیت باشد.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه با اعتبارات دولتی و بودجه ای 
امکان اتمام پروژه ها در زمان بندی مقرر وجود ندارد، گفت: در مجلس 
هم بارها این موضوع اعالم شده است، بنابراین در الیحه بودجه 1401 
تبصره هایی پیش بینی شده تا با استفاده از آنها، آزادراه ها و بزرگراه ها 

در زمان مقرر به اتمام برسد.
وی درباره استفاده از توان بخش خصوصی در ساخت آزادراه ها، 
اظهــار کــرد: بــه دنبال جــذاب کردن پروژه هــای عمرانی برای بخش 
خصوصی هستیم، به طور مثال آزادراهی که قرار است 10 ساله و با 
روش BOT واگذار شود، برای آن که جذاب تر شود 1۵ ساله به بخش 

خصوصی واگذار می شود.
قاســمی درباره نوســازی ناوگان جاده ای نیز گفت: 400 هزار 

کامیون در جاده ها تردد دارند که بنا داریم 1۶0 هزار دستگاه را نوسازی 
کنیم، با مجلس هم برای تسریع در این نوسازی هماهنگ شده است.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه حمل و نقل بسیار مهم است، 
افزود: اگر حوزه حمل و نقل رشد کند، می تواند بیش از 20 درصد تولید 
ناخالص داخلی را در اختیار بگیرد. به طور مثال اگر کانتینر بخواهد از 
هند و مسیر ایران به فنالند برود، 20 روز بیشتر طول نمی کشد حال 
آن که از مسیر فعلی چند ماهه خواهد بود؛ بنابراین از نظر زمان و 
هزینه، ترانزیت کاال از مسیر ایران منافع زیادی برای صاحبان کاال دارد.
به گفته وی، روسیه سالیانه ۳00هزار تن زغال سنگ به هند 
ارسال می کند و اگر از مسیر ایران عبور کند، زمان آن به یک سوم 

کاهش خواهد یافت.
قاســمی بــا تاکیــد بــر اهمیــت تکمیــل و تجمیــع کریدورهــا، 

خاطرنشان کرد: تکمیل کریدور شمال- جنوب در دستور کار است، به 
عنوان مثال قطعه راه آهن رشت به آستارا احداث نشده و ترانزیت کاال 

از هند به روسیه بر روی ریل ناقص خواهد بود.
پنجمین نمایشگاه حمل ونقل، لجستیک و صنایع وابسته امروز 
با حضور وزیر راه و شهرسازی در محل مصالی تهران افتتاح شد.این 

نمایشگاه  تا روز سه شنبه )۳0 آذرماه( ادامه خواهد داشت.
در نمایشگاه امسال بیش از 22۳ شرکت دولتی و خصوصی 
)10 درصد بخش دولتی و 90 درصد بخش خصوصی(، 40 استارتاپ 
و 22 شرکت دانش بنیان حضور دارند. نمایندگانی از کشورهای ژاپن، 
چین، فرانسه، روسیه و سوئد در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل حاضر 
هستند. نمایشگاه حمل و نقل سال گذشته به دلیل شیوع ویروس 

کرونا برگزار نشد.

فراهمسازیامکانمجددثبتنام
درسامانهاماکواسکان

نخستینحراجالکترونیکی
 اموالتملیکی

۱۱دیبرگزارمیشود

رئیــسکلســازمانامورمالیاتیدربــارهآخرینوضع
اخذمالیاتازخانههایخالیوخانهوخودروهایلوکس

توضیحاتیارائهکرد.
داوود منظور در گفت وگو با ایسنا، اظهار کرد: افزایش 
درآمدهای مالیاتی در الیحه بودجه ســال آینده با شناسایی 
واسطه گری و داللی در بخش های مختلف از طریق اطالعاتی که 
از مراکز مختلف چون سامانه های گمرکی، بانکی، ثبت اسناد، 
سامانه های حمل ونقل و ... اخذ می کنیم، صورت می گیرد تا 
بدین ترتیب فرارهای مالیاتی نیز شناسایی و از آن ها مالیات 

اخذ شود.
رئیس کل سازمان امور مالیات گفت: مالیات خانه های 
خالی طبق قانون باید براساس اطالعات دریافتی از سامانه 
امالک و اسکان باشد و براساس آیین نامه دولت تا پایان آذر 
ماه امسال وزارت راه و شهرسازی مهلت دارد تا اطالعات مربوط 
به خانه های خالی را تکمیل کند که به محض تکمیل شدن 
این اطالعات، وزارت راه و شهرسازی نسبت به ارسال اطالعات 

واحدهای خالی از سکنه اقدام می کند. 
وی افزود: تا زمانی که مهلت قانونی درنظر گرفته شده 
برای وزارت راه و شهرسازی به منظور تکمیل اطالعات مربوط 
به خانه های خالی تمام نشده است ، اطالعاتی که در این زمینه 

در اختیار وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی قرار می گیرد، 
نمی توان به عنوان اطالعات نهایی تلقی کرد. 

رئیــس ســازمان امــور مالیاتــی دربــاره مالیــات خانــه و 
خودروهــای لوکــس نیــز گفت: مالیات خودروهــا به تصویب 
آیین نامه از سوی دولت نیاز دارد که پیش نویس این آیین نامه 
را سازمان امور مالیاتی به دولت قبل داده بودند و در دولت 
فعلی این پیش نویس در کمیسیون های دولت در حال بررسی 
اســت کــه به محض ابــالغ آیین نامه مربوطه نســبت به اخذ 

مالیات اقدام می شود. 
منظــور افــزود: طبــق آییــن نامــه دولــت ، وزارت راه و 
شهرسازی تا سی ام آذر ماه برای تکمیل اطالعات سامانه امالک 
فرصت دارد  و با تکمیل اطالعات اقدامات مالیات ستانی انجام 

خواهد شد.
وی افــزود: در خصــوص اجــرای کامل قانــون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان طراحی و تولید این سامانه تا 
جاهایی پیش رفته، اما قسمت هایی از آن هنوز تکمیل نیست. 
اولویت سازمان این است که سامانه را هر چه زودتر زیر بار ببرد. 
عوامل اجرایی و ناظر پروژه تقویت شده و کار تیمی فشرده ای 
برای تکمیل سامانه در حال انجام است. تالش می کنیم تا پایان 

سال این سامانه راه اندازی شود.

رئیسسازمانامورمالیاتیبرایمعرفیخانههایخالیو
لوکس۳روزبهوزارتراهفرصتداد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

پرداخت خسارت حادثه 
آتش سوزی تبریز از سوی 

بیمه دانا
بیمــه دانــا مبلــغ 325میلیــارد ریــال خســارت بــه 

شرکت تولیدی مهراصل در تبریز پرداخت کرد.
بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه دانــا، میرهاشــم 
رئیــس شــعبه  ســیدی، 
تبریــز  شــهریار  اســتاد 
در ایــن خصــوص گفت: 
متعاقب اعالم خســارت 
ســالن  در  آتش ســوزی 
شــرکت  بســته بندی 
در  مهراصــل  تولیــدی 
بــا  ســال جاری،  مــرداد 
مدیریــت  هماهنگــی 
بیمه هــای آتش ســوزی یــک تیم کارشناســی متشــکل از 
کارشناســان ارزیاب بیمه مرکزی و کارشناســان رســمی 
دادگستری به محل حادثه اعزام شد و ارزیابی و تعیین 

میزان خسارت بیمه گزار مذکور انجام شد.
او افــزود: در نهایــت پــس از تاییــد میزان خســارت 
قابل پرداخت از ســوی مدیرعامل، چک خســارت مذکور 
به مبلغ ســیصد و بیســت و پنج میلیارد ریال در تاریخ 
20آذر جــاری در محــل شــرکت مهــر اصــل بــه ایشــان 
تحویــل داده شــد و بیمه گزار مذکــور رضایت کامل خود 

را از عملکرد بیمه دانا اعالم کرد.

پرداخت بیش از ۳۸ میلیارد 
ریال تسهیالت بانک کشاورزی 

به نخلداران خوزستان
مدیر شعب بانک کشاورزی خوزستان از پرداخت 
بیش از 3۸میلیارد ریال تسهیالت به نخلداران استان 

خبر داد.
معماریــان،  جهانپــور 
بــا  گفت وگــو  در 
در  کــرد:  اظهــار  ایســنا 
جــاری  زراعــی  ســال 
بانــک  شــعب  تاکنــون 
خوزســتان  کشــاورزی 
بیــش  شــده اند  موفــق 
ریــال  ۳8میلیــارد  از 

تسهیالت به نخلداران استان پرداخت کنند.
او افــزود: بانک کشــاورزی تنها متولی مالی بخش 
کشــاورزی اســت و در ایــن خصــوص بــا تمــام ابزارهــای 
مالــی بــرای رفع موانع تولید در بخش کشــاورزی حضور 

داریم.
اســتان  اینکــه  بــه  نظــر  کــرد:  تصریــح  معماریــان 
خوزســتان مقــام نخســت در صــادرات خرمــا بــا میــزان 
حــدود 8۵هــزار تن و مقــام دوم در تولید خرما با میزان 
حــدود 2۳0هــزار تــن در کشــور را دارا اســت، حمایــت 
بانک کشاورزی نقش مهمی در توسعه و بهبود نخیالت 

استان دارد.
او عنــوان کــرد: در راســتای حمایــت از نخلــداران 
تاکنــون  کشــاورزی  بانــک  بیمــه  صنــدوق  اســتان 
ریــال  290میلیــارد  بــر  بالــغ  مبلغــی  پرداخــت  مجــوز 
بــه نخلــداران آســیب دیده از  بــرای پرداخــت غرامــت 
خشکســالی را مصــوب کــرده اســت کــه پــس از تامین 
اعتبــار از مرکــز و پــس از فراینــد قانونــی بــه حســاب 

نخلداران واریز خواهد شــد.
مدیر شــعب بانک کشــاورزی خوزســتان گفت: در 
ســال جــاری و با توجه به ناتوانــی برخی از نخلداران در 
پرداخت بدهی خود به بانک، مبلغی بالغ بر 121میلیارد 

ریال از بدهی نخلداران را مورد تمدید قرار داده ایم.

مدیرعامل: از ۳ دستاورد 
و پروژه جدید پست بانک 

رونمایی می شود
مدیرعامــل پســت بانک از رونمایی ســه دســتاورد 
و پــروژه جدیــد همزمان با بیســت و ششــمین ســالگرد 
تاسیس بانک خبر داد و گفت که اقدامات و پروژه  های 
جدید شــامل، رونمایی 
از نشــان و لوگو جدید، 
تجهیــز نــاوگان حمــل و 
شــعب  مدیریــت  نقــل 
گلنگ زنــی  و  اســتان ها 
آغــاز احداث ســاختمان 

جدید است.
به گزارش روابط عمومی 
بهــزاد  پســت بانک، 
شــیری، بــا اعــالم این مطلــب افزود: همزمان با بیســت 
و ششــمین ســالگرد فعالیــت بانــک، کلنگ زنــی احــداث 
ساختمان جدید بانک که متناسب با برندینگ و جایگاه 

فعلی بانک است نیز آغاز می شود.
مدیرعامــل پســت بانک رونمایــی از ناوگان حمل 
و نقل مدیریت شــعب اســتان ها را بخشــی دیگری از 
برنامه هــای ایــن روز اعــالم کــرد و گفت: بــا توجه به 
ماموریت های بانک، نیاز جدی به نوســازی و تقویت 
اســتان ها  شــعب  مدیریــت  نقــل  و  حمــل  نــاوگان 
از  عبــور  بانــک،  کنونــی  وضــع  و  می شــد  احســاس 
زیان دهــی و ســودآروی پیاپــی ایــن فرصــت را فراهم 
کــرد تــا نــاوگان حمــل و نقل بانک در سراســر کشــور 

تجدید و نوســازی شود.
توانســته  پســت بانک  اینکــه  بیــان  بــا  شــیری 
اســت بــا ســودآوری و جبــران زیان دهــی چنــد ســال 
گذشــته، جایــگاه خــود را در بیــن رقبــای بانکــی 9پلــه 
ارتقــا دهــد، خاطرنشــان کــرد: پســت بانک در چند روز 
گذشــته با تصویب افزایش ســرمایه در مجمع عمومی 
فوق العــاده، گام بزرگی برای تثبیت موفقیت های خود 

در بازار مالی کشــور برداشته است.

بانک توسعه تعاون به بیش 
از 26 هزار طرح روستایی و 

عشایری تسهیالت پرداخت کرد
26هــزار و 641طرح روســتایی وعشــایری از بانک 

توسعه تعاون تسهیالت گرفتند.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
از  تعــاون،  توســعه 
طــرح  اجــرای  ابتــدای 
بــزرگ و ملــی اشــتغال 
و  روســتایی  پایــدار 
20آذر  تــا  عشــایری 
و  26هــزار  امســال 
مناطــق  در  641طــرح 
روســتایی و عشــایری از 

تسهیالت بانک توسعه تعاون استفاده کرده اند.
میــزان  می دهــد  »کارا«نشــان  ســامانه  اطالعــات 
تســهیالت پرداختــی بانک توســعه تعاون بــه این تعداد 

طرح به 27هزار میلیارد ریال رسیده است.
بانک توسعه تعاون به عنوان بانک عامل در طرح 
اشــتغال پایدار روســتایی و عشــایری در قالب این طرح 
،تســهیالت ارزان قیمــت در اختیــار طرح هــای روســتایی 

وعشایری قرار داده است.
ایــن گــزارش می افزایــد، تســهیالت پرداختــی بانک 
توســعه تعاون ۵2هزار و 24۵شــغل پایدار در روستاها 

ومناطق عشایری کشور ایجاد کرده است.

مدیرعامل بیمه سامان: 
تحول دیجیتال، راهکاری 

برای نفوذ به بازار بین المللی 
و کسب درآمد ارزی است

مدیرعامــل بیمــه ســامان بــا بیــان اینکــه در وضــع 
تورمــی کنونــی، شــرکت ها بایــد بــه دنبــال راهکارهــای 
موثر برای حفظ ارزش دارایی خود باشــند، عنوان کرد 
که داشتن درآمد ارزی، بهترین راه حفظ دارایی است 

و » تحــول دیجیتــال« 
راهــکاری بــرای نفوذ به 
در  و  بین المللــی  بــازار 
درآمــد  کســب  نتیجــه 

ارزی است.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
رضــا  احمــد  ســامان، 
بــر  تاکیــد  بــا  ضرابیــه، 

ایــن کــه »تحــول دیجیتال« فقــط اســتفاده از فناوری و 
صــدور آنالین بیمه نامه نیســت، گفت: تحــول دیجیتال 
مســیری بــرای توســعه صنعــت بیمــه در داخــل از خارج 
کشور است. او با بیان اینکه صنعت بیمه دنیا در حوزه 
تطبیق با تحول دیجیتال از سایر صنایع عقب تر است، 
تاکیــد کرد که بیمه گــران ایرانی می توانند از این فرصت 
اســتفاده کــرده و دســت کــم بــرای رونــق بــازار بیمــه در 
عراق، ترکیه، ارمنســتان و کشــورهای اورآسیا، بکوشند 

تا از آن محل، خودشان نیز منتفع شوند.
ضرابیه داشــتن اعتماد بــه نفس را مهمترین الزام 
حضــور در بازارهــای بین المللــی خوانــد و بــا بیــان اینکه 
صنعت بیمه کشورمان از نظر دانش و سرمایه انسانی، 
بــه مراتــب وضع بهتری نســبت به بســیاری از کشــورها 
بــه ویــژه کشــورهای منطقــه دارد، گفــت: بــدون شــک 
بیمه گــران ایرانــی می تواننــد صــادرات خدمــات بیمــه ای 
داشــته باشــند و از ایــن محــل وضع مطلوبــی برای خود 

ایجاد کنند.
او تحــول دیجیتــال را در ارتباط مســتقیم با عوامل 
فــروش صنعــت بیمــه خوانــد و بــا تاکیــد بــر ایــن کــه 
نمی توان به بهانه تحول دیجیتال، شبکه فروش کنونی 
را از میــان برداشــت، خاطرنشــان کــرد: جایــگاه شــبکه 

فروش، امن است و باید با قدرت حفظ شود.

تاکید مدیرعامل بانک سینا 
بر استفاده از دانش بومی

مدیرعامــل بانــک ســینا در بازدیــد از ســاختمان جدیــد 
شرکت توسعه فناوری اطالعات سینا)تفاس(، بر لزوم 
بهره منــدی از دانــش بومــی و نظــر متخصصــان داخلی 
در اجــرای طرح هــای جدید در حوزه فناوری اطالعات و 

ارائه خدمات مطلوب به مشتریان تاکید کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
ســیدضیاء  ســینا، 
ایمانــی، ضمــن تاکید بر 
از تجربیــات  بهره گیــری 
شــرکت  ظرفیت هــای  و 
 IT حــوزه  در  تفــاس 
ســینا  بانــک  گفــت: 
از  اســتفاده  خواســتار 

زیرساخت ها و بسترهای روز حوزه فناوری اطالعات در 
جهــت تامیــن رضایت مشــتریان، با بهره گیــری از دانش 
بومی و نظر متخصصان آگاه و توانمند داخلی اســت تا 

نیازهای امروزه بانکداری نوین را محقق سازد.
او لزوم تمرکز بر پروژه های بانکداری نوین را مورد 
تاکیــد قــرار داد و خاطرنشــان کــرد: رویکــرد بانک ســینا 
بــه مقولــه بانکــداری الکترونیــک جــدی اســت و در ایــن 
راســتا برنامه های مهمی را به منظور ارائه خدمات بهینه 
و نوآورانه مبتنی بر نیاز مشتریان در دستور کار دارد.

ایمانــی بــا بیــان اینکــه شــرکت تفــاس بــا تکیــه بر 
نیــروی خــالق و کارآمــد، بازوی اجرایــی در حوزه فناوری 
اطالعات بانک سینا محسوب می شود، گفت: بانکداری 
دیجیتال افقی روشن در جهت انجام اقدامات نوآورانه 
و تولید محصوالت فناوری اطالعات بانکی اســت و این 
امر با توان شرکت تفاس در بانک سینا اجرا می شود.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بــه گفتــه سرپرســت مدیریــت عملیــات 
و  امیدنامــه  مالــی،  نویــن  ابزارهــای  بــازار 
اهرمــی  ســهامی  صندوق هــای  اساســنامه 
بــورس  ســازمان  ســوی  از  جــاری  ســال  در 
ایــن  بــر  و  شــد  تصویــب  بهــادار  اوراق  و 
صنــدوق  نخســتین  پذیره نویســی  اســاس، 
ســوی  از  اهرمــی  ســهامی  ســرمایه گذاری 
شــرکت بورس اوراق بهــادار تهران از آخرین 

دوشنبه فصل زرد آغاز می شود.
تهــران،  بــورس  شــرکت  گــزارش  بــه 
ایــن  گفــت:  بــاره  ایــن  در  وحیــد مطهری نیــا 
نصــاب  حــد  لحــاظ  از  صندوق هــا  از  نــوع 
ســرمایه گذاری مشــابه صندوق هــای ســهامی 
هســتند. ایــن صنــدوق بیشــتر منابــع خــود را 
در ســهام شــرکت های بورســی و فرابورســی 

سرمایه گذاری خواهند کرد.
او افــزود: در خصــوص نحــوه تخصیــص 
بازدهــی بــه دارنــدگان واحدهــا، تفاوت هایــی 
ســرمایه گذاری  انــواع صندوق هــای  ســایر  بــا 
تاکنــون  کــه  صندوق هایــی  در  دارد.  وجــود 
در بــازار ســرمایه مجــوز فعالیــت داشــته اند، 
تمامــی  بــه  صنــدوق  بازدهــی  تخصیــص 
دارنــدگان واحدهــای ســرمایه گذاری به شــکل 
یکســان انجــام شــده اســت. ولــی در صندوق 
ســهامی اهرمی تخصیص بازدهی صندوق به 
دارنــدگان واحدهای ممتاز یا عادی، به شــکل 

متفاوت انجام می شود.
مطهری نیــا افــزود: واحدهــای ســرمایه گذاری 
صنــدوق ســهامی اهرمــی به واحدهــای ممتاز 
عــادی  واحدهــای  و  دوم(  نــوع  و  اول  )نــوع 
 NAV تقســیم می شــود و بــر ایــن اســاس دو
ممتــاز و NAV عــادی بــرای صنــدوق محاســبه 
صنــدوق،  عــادی  واحدهــای  بــرای  می شــود. 
کــف و ســقف بازدهــی تعییــن شــده اســت و 
در صــورت بیشــتر بــودن بازدهــی صنــدوق از 
ســقف بازدهــی واحدهای عــادی، مازاد آن به 

دارندگان واحدهای ممتاز تعلق می گیرد.

بــه گفتــه ایــن مقــام مســئول، بازدهــی 
دارنــدگان واحدهــای ممتــاز بــه هنــگام رشــد 
ارزش دارایی هــای صنــدوق )در صــورت باالتر 
بــودن بازدهــی از ســقف بازدهــی واحدهــای 
عــادی(، بیــش از بازدهــی کل صندوق خواهد 
بــود و از این نظر بازدهی دارندگان واحدهای 

ممتاز، خاصیت اهرمی خواهد داشت.
میــزان  کــرد:  خاطرنشــان  مطهری نیــا 
اهــرم صنــدوق به نســبت واحدهــای عادی به 
واحدهــای ممتــاز و میــزان بازدهــی صنــدوق 
ارزش  کاهــش  هنــگام  بــه  دارد.  بســتگی 
دارایی هــای صنــدوق بــه میــزان کمتــر از کــف 
بازدهــی واحدهای عادی نیز، حداقل بازدهی 
دارنــده واحــد عــادی از محــل دارایــی دارنــده 
شــکل  ایــن  بــه  و  شــد  تامیــن  ممتــاز  واحــد 
NAV ممتــاز بیــش از میــزان بازدهــی یــا زیان 

می یابــد. صندوق هــای  کاهــش  کل صنــدوق 
ســهامی اهرمی از لحاظ ریســک در جایگاهی 
باالتــر از صندوق هــای ســهامی قــرار گرفتــه و 

ســرمایه گذاران بــه هنگام معاملــه آن باید به 
ریسک های موجود توجه کنند.

او تصریــح کــرد: تنهــا واحدهــای ممتــاز 
و  پذیره نویســی  بــورس  طریــق  از  صنــدوق 
شــکل  بــه  عــادی  واحدهــای  و  معامله شــده 
تبــادل  صنــدوق  مدیــر  نــزد  ابطــال  و  صــدور 
می شــود. مشــتریان اصلــی واحدهــای عــادی 
صنــدوق اهرمــی، اشــخاص حقیقی و حقوقی 
هســتند که به دنبال کســب ســود متعارف با 
ریســک انــدک هســتند. واحدهــای ممتــاز نیز 
برای سرمایه گذاران ریسک پذیر که با پذیرش 
ریســک باالتر به دنبال کسب بازدهی بیشتر 

می باشند مناسب است.
بــازار  عملیــات  مدیریــت  سرپرســت 
و  مزیت هــا  دربــاره  مالــی  نویــن  ابزارهــای 
صندوق هــای  در  ســرمایه گذاری  ریســک های 
ســهامی اهرمــی، اظهــار کــرد: ســرمایه گذاری 
در صندوق هــای ســهامی اهرمــی مزیت هــا و 
ریســک های خــاص خــود را بــه همــراه دارد. 

در ایــن نــوع صندوق هــا ترکیبــی از دو نــوع 
واحدهــای ممتــاز و عــادی بــا هــدف پوشــش 
ایشــان  بــه  ســرمایه گذاران  مختلــف  ســالیق 
تبــع آن می تــوان از طریــق  بــه  ارائــه شــد و 
ریســک  بــدون  ســرمایه گذاران  منابــع  ورود 
بــه بــازار، نقدینگــی جدیــدی را وارد معامالت 
ســهام کند. کســب بازدهی اهرمی نسبت به 
ســرمایه شــخص و نیــاز نداشــتن بــه مذاکــره 
بــا شــرکت های کارگزاری بــرای دریافت اعتبار 
معامالتی نیز از دیگر مزیت های صندوق های 

سهامی اهرمی هستند.
وی یادآور شــد: در ســاختار صندوق های 
ســهامی اهرمــی و در امیدنامــه و اساســنامه 
ایــن نوع از صندوق ها رکــن بازارگردان درنظر 
گرفتــه نشــده و معامــالت واحدهــای ممتــاز 
ایــن نــوع از صندوق هــا از طریــق بــورس بــه 
انجــام می رســد. از ایــن رو، ایــن امــکان وجود 
دارد کــه نوســانات عرضــه و تقاضــا در بــازار، 
قیمت واحدهای سرمایه گذاری صندوق را نیز 
دســتخوش نوسان کند. حتی در صورت عدم 
کاهــش ارزش خالــص دارایی هــای صنــدوق، 
ممکــن اســت ســرمایه گذار بــا کاهــش قیمت 
واحدهــای ســرمایه گذاری نســبت بــه قیمــت 
خریــد خــود مواجه شــده و از ایــن بابت دچار 

زیان شود.
مطهری نیــا ادامــه داد:. با توجه به اینکه 
دارنــدگان واحدهــای ممتاز، موظــف به تامین 
حداقل بازدهی برای واحدهای عادی صندوق 
خالــص  کــه  زمانــی  در  نتیجــه  در  هســتند، 
ارزش دارایی هــای صنــدوق بــه گونه ای باشــد 
کــه بازدهــی صنــدوق از حداقــل بازدهی برای 
عــادی  ســرمایه گذاری  واحدهــای  دارنــدگان 
کمتــر باشــد؛ جبــران حداقل بازدهــی از محل 
دارایی هــای متناظــر با واحدهای ممتاز اســت 
ارزش  خالــص  اســت  ممکــن  فرآینــد  ایــن  و 
دارایی هــای دارنــدگان واحدهــای ممتــاز را بــا 

سرعت بیشتری کاهش دهد.

ســرمایه،  بــازار  کارشــناس  گفتــه  بــه 
از  ســرمایه  بــازار  تأثیرپذیــری  کاهــش 
ریســک های سیســتماتیک، از جملــه اهــداف 
بــا  اســت؛  بــازار  تثبیــت  صنــدوق  تأســیس 
تحقــق یافتــن وعده هــا در خصــوص تزریــق 
منابــع به این صنــدوق، ابعاد صندوق تثبیت 
بــازار بــه انــدازه ای خواهــد شــد کــه می تواند 
مقاومــت الزم را در زمــان به روز ریســک های 
سیســتماتیک و کاهــش قابــل توجــه ارزش 
ســهام شــرکت ها یا افزایش نامتعارف قیمت 

آنها داشته باشد.
اهــداف  دربــاره  اســالمی بیدگلی  علــی 
شــکل گیری صنــدوق تثبیــت به پایــگاه خبری 
بازار ســرمایه )ســنا( گفت: هدف از تأســیس 
این صندوق، حمایت از سرمایه گذاران خرد به 
ویژه در مواجهه با ریســک های سیســتماتیک 
جدی برای بازار ســرمایه بوده است. کمک به 
افزایش نقدشوندگی در بازار سرمایه و ایجاد 
بستر الزم برای توسعه بازار سرمایه از طریق 
رونــق بخشــیدن بــه معامــالت در این بــازار از 

دیگر اهداف این ابزار است.
او ادامه داد: بنابراین، با توجه به اهدافی 
کــه بــرای ایــن صنــدوق ترسیم شــده، تصمیــم 

گرفته شد با وضع قوانینی و اخذ مصوبات الزم 
از نهادهایی همچون مجلس شــورای اسالمی، 

صندوق تثبیت تأسیس شود.
این کارشــناس بازار سرمایه تصریح کرد: 
پس از تأســیس صندوق تثبیت، تصور فعاالن 
بــازار بــر ایــن بــود که این صنــدوق کارایــی الزم 
برای رســیدن به اهداف خــود را ندارد. زیرا این 
صندوق در زمان الزم، منابع کافی برای رسیدن 

به اهداف خود را در اختیار نخواهد داشت.
دارایــی  افزایــش  بــا  اینکــه  بیــان  بــا  او 
صنــدوق  ایــن  کارایــی  تثبیــت،  صنــدوق 
اکنــون  کــرد:  ابــراز  می یابــد،  افزایــش  نیــز 
از  از منابــع  تزریــق بخشــی  بــا  خوشــبختانه 
طریق صندوق توسعه ملی و موضوع جدیدی 
کــه بــه تصویــب رســیده اســت کــه بر اســاس 
آن، مالیات کسب شده از معامالت به عنوان 
منابــع صنــدوق تثبیت در اختیــار این صندوق 
قــرار گیــرد، امیــدواری بــه افزایــش نقــش و 
کارایــی ایــن صنــدوق در کاهــش ریســک های 

سیستماتیک افزایش پیدا کرده است.

بازارگردانی؛ کارکرد موثر 
صندوق تثبیت

عضــو هیأت مدیره آرمــان آتی با مدنظر 
قرار دادن کارکردهای صندوق تثبیت، تصریح 
کــرد: افزایــش قــدرت نقدشــوندگی در بــازار 
ســرمایه، یکی از دغدغه های فعاالن این بازار 
است. یکی از اهداف این صندوق نیز کاهش 
تأثیرپذیری بازار از ریســک های سیســتماتیک 
کــه  کارکردهایــی  از  یکــی  بنابرایــن،  اســت، 
داشــت،  انتظــار  صنــدوق  ایــن  از  می تــوان 
فعالیــت  در  صنــدوق  ایــن  موثــر  مشــارکت 

بازارگردانی است.
صنــدوق  ایــن  نمونــه،  بــرای  افــزود:  او 
پاالیشــی  صنــدوق  بازارگردانــی  از  می توانــد 
و صنــدوق دارا یکــم آغــاز بــه فعالیــت کنــد و 
سپس توسعه یابد و به سای ر نمادها تسری 
پیــدا کنــد. بنابرایــن، ایــن صنــدوق از طریــق 
کارکــرد بازارگردانــی می تواند نقش موثری در 
افزایــش نقدشــوندگی و کاهــش ریســک های 

سیستماتیک داشته باشد.
به گفته اســالمی بیدگلی، از آنجا که دو 
صندوق یادشده بازارگردان نداشتند، بر بازار 
ســرمایه اثــر منفــی گذاشــتند. مرســوم اســت 
بــرای ETFها، بازارگردان لحاظ شــود اما برای 
ایــن دو صنــدوق بــا ابعــاد بــزرگ بازارگردانــی 

تعییــن نشــد کــه ایــن موضــوع، عمالً بــه بازار 
سرمایه صدمه زد. این خالء می تواند از طریق 
صنــدوق تثبیــت بــازار پــر شــود و بــه افزایــش 
اعتماد عمومی سرمایه گذاران به بازار سرمایه 

کمک کند.
وجــود  ســرمایه  بــازار  کارشــناس  ایــن 
مکانیسم بازارگردانی در بازار سرمایه را یکی از 
پیش نیازهای نزدیک شــدن بازار به مرز کارایی 
برشــمرد و گفــت: متأســفانه طــی ســال های 
گذشــته مکانیزم های درســتی برای بازارگردانی 
ســهام وجــود نداشــته اســت و بازارگردان هــای 
قدرتمنــدی نیز در بازار حضور نداشــته اندکه از 
تــوان و پتانســیل مالی باالیی برخوردار باشــند 
ســرمایه  ارزش  حفــظ  مقابــل  در  بتواننــد  تــا 
مــردم در برابر بروز ریســک های سیســتماتیک 

حمایت های الزم را انجام دهند.
عضــو هیــأت مدیــره آرمــان آتــی خاطر 
بــازار  تثبیــت  صنــدوق  ابعــاد  کــرد:  نشــان 
بــه انــدازه ای اســت کــه می توانــد مقاومــت 
ریســک های  بــه روز  زمــان  در  را  الزم 
سیســتماتیک و کاهــش قابــل توجــه ارزش 
نامتعــارف  افزایــش  یــا  شــرکت ها  ســهام 

قیمت آنها داشــته باشــد.

شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهران 
در پایــان معامــالت روز گذشــته بــا کاهــش 
13هــزار و ۸70 واحــد همــراه شــد و کانــال 

1.3میلیون واحدی را دوباره از دست داد.
بــورس  فــارس،  خبرگــزاری  گــزارش  بــه 
اوراق بهــادار تهــران گرچه دیروز رشــد اندکی 
داشــت، امــا امــروز در دومیــن روز هفتــه هم 
رونــد ریزشــی بــه خــود گرفت، به گونــه ای که 
در پایــان معامــالت با کاهــش 1۳هزار و 870 
واحــدی شــاخص کل بــه رقــم یک میلیــون و 

291هزار و 66۵ واحد رسید. 
همچنین شــاخص کل بــا معیار هم وزن 
بــا کاهــش ۳ هــزار و 484 واحد به رقم ۳4۳ 

هزار و 49۳واحد رسید. 
همچنین ارزش بازار در بورس تهران که 
ناشــی از ارزش شــرکت های حاضــر در بورس 
به قیمت روز سهام آنها محاسبه شده است، 
میلیــارد  162هــزار  و  ۵میلیــون  از  بیــش  بــه 

تومان رسید. 
تهــران  بــورس  در  دیــروز  معامله گــران 
بیش از 4.۵ میلیارد سهام، حق تقدم و اوراق 
مالــی در قالــب ۳49هــزار فقــره معاملــه و به 
ارزش 2هزار و 978میلیارد تومان داد و ستد 

کردند.
هــم  فرابــورس  معامــالت  دیــروز  ارزش 
رســید.  تومــان  17۳9میلیــارد  از  بیــش  بــه 
ارزش دو بــازار بــورس و فرابــورس از 4هزار و 

700میلیارد تومان فراتر رفت.

همه شاخص های بورس روز گذشته به 
رنــگ قرمــز بودند که نشــان از افــت همه آنها 
دارد، بــه گونــه ای که شــاخص کل و شــاخص 
قیمــت بــا معیار وزنی- ارزشــی یک درصد افت 
کردند و این دو شاخص با معیار هم وزن هم 

یک درصد کاهش یافتند.
شــاخص آزاد شــناور 1.1درصد افت کرد. 
شــاخص بــازار اول بــورس 1.2درصــد کاهــش 
یافــت و شــاخص بــازار دوم بــورس 8 دهــم 

درصد کاهش یافت.
نمادهایی که قبالً شاخص ساز بودند در 
افت شاخص بورس بیشترین اثر را گذاشتند 
کــه از آن جملــه می تــوان بــه نمادهــای فــوالد 
مبارکــه، ملــی مــس ایــران، شســتا، پاالیــش 
نفــت اصفهــان، ســرمایه گذاری غدیــر، ایــران 

خودرو و پاالیش نفت بندرعباس نام برد. 
گذشــته  روز  هــم  ایــران  فرابــورس  در 
رقــم  بــه  ریــزش 1۳7واحــد  بــا  کل  شــاخص 

18هزار و 449 واحد رسید. 
ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به 
بیــش از یک میلیــون و 1۵ هزار میلیارد تومان 
رســید. ارزش بــازار پایــه هــم بــه ۳27 هــزار 

میلیارد تومان رسید. 
معامله گــران در فرابــورس ایــران بیــش 
از یک ونیــم میلیارد ســهام، حق تقــدم و اوراق 
مالــی در قالــب 169 هــزار فقــره معاملــه و به 
ارزش یک هــزار و 7۵1 میلیــارد تومــان داد و 

ستد کردند. 

و  تندگویــان  پتروشــیمی  نمادهــای 
فرابورس روز گذشــته بیشــترین اثر افزایشی 
در شــاخص فرابــورس را داشــتند و برعکــس، 
نمادهــای پتروشــیمی زاگــرس، آریا ساســول، 
پاالیــش نفــت الوان، نیــروی بــرق دماونــد و 
اثــر کاهشــی در  فــوالد هرمــزگان بیشــترین 

شاخص فرابورس را داشتند.
از دالیــل مهــم ریــزش بــورس، می تــوان 
بــه افزایــش نرخ خوراک پتروشیمی ها، چشــم 
میــزان  مذاکــرات،  بــرای  نامشــخص  انــداز 
صــادرات نفــت در الیحــه بودجــه و نــرخ ارز 
اشاره کرد، گرچه رشد سود آوری شرکت های 
بورســی چشــم انداز مثبتــی اســت،  همچنیــن 
عمــده ســهام بــازار بــه کــف قیمــت رســیده و 
چشــم انداز  اســت،  امــا  شــده  ارزنــده  واقعــا 
ســرمایه گذاران جالب نیســت و هنــوز اعتماد 

به بازار برنگشته است.
بــا توجــه بــه ریــزش شــاخص بــورس، از 
مــرداد ســال گذشــته تاکنــون بــه اعتقــاد اکثر 
کارشناسان بهترین روش برای سرمایه گذاری 
در بــورس روش غیرمســتقیم یعنــی از طریق 
صندوق هــای ســرمایه گذاری و ســبدگردان ها 
است که ریسک کمتری متوجه افراد می شود 
و بازار حرفه ای تر عمل می کند. اما مشکل این 
است که اکنون در ازای هر سه شرکت بورسی 
و یــا فرابورســی فقط یــک صندوق وجود دارد، 
زیرا تعداد شرکت های بورسی و فرابورسی به 
720 شــرکت می رســد، امــا تعــداد صندوق هــا 

در بــورس 210 صنــدوق اســت، در حالــی کــه 
دربــازار کشــورهای پیشــرفته معمــوال تعــداد 
صندوق ها در مقایسه با تعداد شرکت ها سه 
برابر است، یعنی برای سلیقه های مختلف و 
ذائقه های ریسکی افراد صندوق های متفاوت 
تعریف شده است و مردم می توانند با خیال 
راحت سرمایه های خود را از طریق صندوق ها 

در بازار سرمایه گذاری کنند.
بــه گفتــه فعــاالن بــازار بورس، ســازمان 
بــورس ســازوکارهایی فراهــم کنــد کــه مجــوز 
برای فعالیت صندوق ها آسان تر و بهتر شود. 
همچنیــن ســرمایه های خــرد مــردم از طریــق 
صندوق هــا تجهیــز و بــرای تزریــق منابــع بــه 

اقتصاد و تولید کشور تجهیز شوند. 
پیــش از این رئیس ســازمان بورس خبر 
از تشــکیل صنــدوق بازارگردانــی خــاص بــرای 
ســهام عدالــت داد و گفــت ســهام عدالت یک 
پرتفــوی مناســب اســت کــه بایــد مدیریت آن 
به صورت بهینه و در قالب حاکمیت شــرکتی 

تغییر پیدا کند.
ســرمایه گذاری در بورس چــون همراه با 
ریســک و نوســان اســت و مردم عادی فرصت 
کافی برای تحویل شــرکت های حاضر در بازار 
را ندارند، توصیه می شود از طریق صندوق ها 
و بــه صــورت غیرمســتقیم وارد بــازار شــوند 
تــا هــم بازدهــی مناســب تر و بهتــر از بانــک 
برایشان رقم بخورد و هم از طوفان نوسانات 

تا حدی در امان باشند.

نخستین صندوق سهامی اهرمی امروز 
پذیره نویسی می شود

سقوط دوباره شاخص بورس به ارتفاع 1.2 میلیون واحد

اظهارات اسالمی بیدگلی، کارشناس بازار سرمایه درباره نقش 
صندوق تثبیت در بازارگردانی
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شرکت مخابرات ایران – منطقه مرکزی در نظر دارد تعداد یک دستگاه شارژر پرتابل 2000 آمپری به شرح اسناد مناقصه را از طریق مناقصه 
خریداری نماید لذا از کلیه فعاالن در این زمینه دعوت می شود جهت دریافت اسناد مناقصه به سایت مخابرات منطقه مرکزی برای دانلود مراجعه 
و یا با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ 500.000 ریال به شماره حساب جام 1660860892 نزد بانک ملت شعبه اراک بنام مخابرات منطقه 
مرکزی با کد شناسه 3100080660127 به نشانی ذیل مراجعه و پس از تکمیل اسناد مذکور، پاکتهای پیشنهادی خود را حداکثر تا ساعت 12 مورخ 

1400/10/13 به واحد خرید تحویل نمایند.
)شرکت کنندگانی که اسناد را از طریق سایت دانلود می نمایند نیازی به پرداخت فیش ندارند( 

نوع تضمین شرکت در مناقصه: واریز مبلغ تضمین به حساب بانکی شرکت مخابرات ایران – مدیریت منطقه مرکزی، ضمانتنامه بانکی قابل تمدید 
دارای حداقل سه ماه اعتبار در وجه شرکت مخابرات ایران – مدیریت منطقه مرکزی، چک بانکی تضمینی در وجه شرکت مخابرات ایران – مدیریت 

منطقه مرکزی.
توجه: به پیشنهادهای فاقد سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 480/000/000 ریال
تاریخ بازگشایی پاکات قیمت: پس از ارزیابی فنی و مالی 

مکان دریافت اسناد مناقصه و ارائه پیشنهادات )پاکتهای مناقصه(: اراک ، خیابان دانشگاه ، سه راه خانه سازی قنات ، انتهای خیابان شقایق 
ساختمان شماره 1 مخابرات طبقه همکف ، اداره تدارکات.

سایر اطالعات و جزئیات مربوط، در اسناد مناقصه مندرج است.
هزینه چاپ آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

تلفن تماس: 33255100 واحد خرید
مدیریت مخابرات منطقه مرکزیجهت دانلود اسناد مناقصه به نشانی www.markazi.tci.ir مراجعه گردد.

آگهی فراخوان مناقصه عمومی 14 / م / 1400
مخابرات منطقه مرکزی

 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
وم(تجدید فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای(

ت د
) نوب

شرکت ملی گاز ایران
 شرکت گاز استان کرمانشاه 

)سهامی خاص( 

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

نخستین نمایش عمومی 
اتوبوس های برقی و دیزلی 

سایپادیزل

شرکت سایپادیزل اتوبوس های برقی و دیزلی خود 
را در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع 

وابسته به نمایش خواهد گذاشت.
بــه گــزارش ســایپانیوز بــه نقــل از واحــد ارتباطات و 
امور بین الملل سایپادیزل، با توجه به نیاز مبرم کشور در 
نوسازی ناوگان مسافری و سابقه ۵8 ساله ی سایپادیزل 
در تولید و عرضه خودروهای تجاری، این مجموعه صنعتی 
عرضه دو دستگاه اتوبوس درون شهری برقی و دیزلی با 
برنــد معتبــر SKYWELL را در دســتور کار خــود قــرار داده 
اســت که همزمان با ایام برگزاری نمایشــگاه لجســتیک و 
حمل و نقل تهران در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.
این گزارش حاکیست، طبق برنامه ریزی های صورت 
گرفته و به منظور رونق تولید و اشتغال در کشور، اتوبوس 
دیزلی با حدود ۳0 درصد داخلی سازی پس از سفارش گیری 
از ســوی مشــتریان، تولید خواهد شد.همچنین، با توجه 
بــه توافقــات صــورت گرفتــه بــا شــریک تجــاری خارجــی، 
اتوبــوس برقــی ابتدا به صــورت CBU و در صورت افزایش 
تقاضا از ســوی بازار، در کشــور تولید و عرضه می شــود.
بر اساس این گزارش، محصوالت مسافری سایپادیزل از 
2 ســال یا 200 هزار کیلومتر گارانتی برخوردار هســتند و 
شرکت خدمات فنی رنا به عنوان سازمان خدمات پس از 
فروش محصوالت سایپادیزل، وظیفه ارائه خدمات به این 
محصوالت را در سراسر کشور بر عهده دارد.همچنین در 
مدل برقی نیز، باطری محصول از گارانتی 8 ساله و یا ۵00 
هزار کیلومتر پیمایش بهره می برد.گفتنی است: پنجمین 
نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته از 28 
لغایت ۳0 آذرماه در محل مصالی تهران برگزار می شود و 
شرکت سایپادیزل در فضای سرپوشیده و باز نمایشگاهی 

میزبان بازدیدکنندگان محترم خواهد بود.

اشتغال بیش از ۸۰ درصدی 
نیروهای بومی در پتروشیمی 

اسالم آباد
روابــط عمومی پتروشــیمی اســالم آباد غــرب اعالم 
کرد :بــکار گیــری نیروهــای پیمانکاری مطابــق طرح طبقه 
بندی مشــاغل وزارت نفت ، در دســت انجام اســت و به 
ترتیب بر اســاس واجدین شــرایط شهرستان اسالم آباد 
غرب و در اولویت بعدی استان کرمانشاه اقدام می شود.
به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی 
اســالم آبــاد غــرب؛  در حــال حاضــر 292 نفــر در ســایت 
پتروشیمی اسالم آباد غرب مشغول بکار هستند که مطابق 
شماره ملی و محل تولد شناسنامه ، 70 درصد نیروها ، 
بومی شهرستان اسالم آباد غرب و در مجموع   8۳ درصد 

بومی استان کرمانشاه می باشد .
بــا توجــه بــه اینکــه طــرح ملــی زنجیــره پروپیلــن بــر 
پایــه دانــش فنــی ایرانــی اســت و انتخــاب پیمانــکاران بر 
اســاس مقــررات ســازمان برنامــه و بودجــه و آییــن نامــه 
کمیســیون معامــالت دولتــی صورت می پذیرد شــرکتهای 
و  می شــوند  گرفتــه  بــکار  کشــوری  صالحیــت  صاحــب 
طبیعــی اســت کــه از کادر مدیریــت خــود در پروژه هــا 
اســتفاده نماینــد؛ لــذا کمتــر از 17 درصــد کادر مدیریتــی 
 غیر بومی در ســایت پتروشــیمی اســالم آباد غرب حضور 

دارند .
الزم بذکــر اســت کــه شــرایط بــکار گیری فــوق صرفا 
مربوط به دوره طرح می باشد و ضوابط بکار گیری نیروی 
انسانی در  دوران بهره برداری  ، از طریق آزمون و مطابق 

مقررات مربوطه انجام خواهد شد.
عملیــات اجرایــی ســاخت طــرح GTPP اســالم آبــاد 
غــرب بــه عنوان نخســتین پروژه توســعه ای شــرکت ملی 
صنایــع پتروشــیمی اســت، که بــه گفته ســیدعبدالعظیم 
 پالســعیدی مجــری طــرح، به پیشــرفت 6درصدی رســیده 

است.

ارائه کد دستوری مختص 
محدودسازی تماس های 

بین الملل

با شــماره گیری یک کددستوری، مشترکان همراه اول 
که عالقه مند به محدودسازی تماس های خروجی بین الملل 
بــرای جلوگیــری از هرگونــه کالهبرداری هســتند می توانند 

سرویس محدودیت مکالمه بین الملل خود را فعال کنند. 
به گزارش اداره کل ارتباطات شرکت ارتباطات سیار ایران، 
همراه اول همسو با توسعه تکنولوژی و بسط زیرساخت های 
ارتباطــی، همــواره اقدام به ارائه و طراحی بســترهای ارتباطی 
امن بروز در راستای  ایجاد امنیت خاطر برای تمامی مشترکان 
ارتباطات سیار کرده است. در حال حاضر »همراه اول« تنها 
اپراتوری اســت که ســوئیچ انحصاری خود را دارد و به همین 
دلیل با پیاده ســازی الگوریتم های شناســایی و مسدودسازی 
شماره ها در لبه شبکه، سرعتی بسیار باالتر از هرگونه سامانه 
مدیریــت تقلبــی را داراســت و روزانــه بیش از چنــد هزار رنج 
شــماره تقلبی، شناســایی و مســدود می شــود. عالوه بر این 
موضوع، سرویس محدودیت مکالمه بین الملل )تماس 00 به 
شماره های خارج از کشور( را نیز برای تمامی مشترکان دائمی 
و اعتبــاری خــود در نظــر گرفتــه تا بتوانند تمــاس خروجی به 
مقصد خارج از کشور را مسدود کنند. این سرویس، راهکاری 
مناسب برای جلوگیری از  سوء استفاده  برای کسانی است که 
نیازی به تماس بین الملل ندارند. تمامی مشترکان دائمی و 
اعتباری همراه اول می توانند برای فعال سازی این سرویس، از 
کددستوری #1*2922*10* جهت  ایجاد محدودیت مکالمه بین 
الملل استفاده کنند. رفع محدودیت مکالمه بین الملل نیز با 
شماره گیری کددستوری #2*2922*10* انجام می شود. همراه 
اول هشــدار داده که مشــترکان درصورت مشــاهده تماس از 
دست رفته )missed call( به کد کشور تماس گیرنده در زمان 
تماس دقت کنند و در صورتی که در زمان تماس روی صفحه 
گوشی به جز کدهای 0098 یا 98+، کد دیگری مشاهده شد، 
بالفاصله تماس را قطع کرده و شماره را بررسی کنند.مشترکان 
همراه اول ضمن توجه به هشدارهای این اپراتور، می توانند 
جهت اطالع بیشتر از سرویس مکالمه بین الملل همراه اول 
به نشانی https://mci.ir/international-call مراجعه کنند.

نخستین قرارداد اکتشاف 
صدرتامین با توسعه معادن 

پارس در زاهدان امضا شد
نخســتین قــرارداد همــکاری میان شــرکت اکتشــاف و 
حفاری صدرتامین و شرکت توسعه معادن پارس تامین در 
زمینه حفاری معادن سیســتان و بلوچســتان در زاهدان به 

امضا رسید. 
به گزارش معدن نیوز - قرارداد اجرای عملیات حفاری به 
متراژ سه هزار متر به روش مغزه گیری و 2هزار متر حفاری به 
روش پودری RC میان شرکت اکتشاف و حفاری صدرتامین 
و شــرکت توســعه معادن پارس تامین از جمله شــرکت های 
تابعــه هلدینــگ تاصیکــو بــه امضــا رســید.گفتنی اســت این 
اولین قرار داد همکاری میان شــرکت حفاری با شــرکت های 
تابعه صدرتامین و شســتا اســت. شــرکت اکتشاف و حفاری 
صدرتامین از جمله شرکت های تخصصی هلدینگ صدرتامین 
در زمینه اکتشاف و حفاری است که از تیر سال 1400 فعالیت 
رســمی خــود را آغــاز کــرده اســت.حوزه جغرافیایــی فعالیــت 
حوزه های معدنی اکتشافی و استخراجی هلدینگ صدر تامین 
بویــژه معــدن طالی شــرکت توســعه معادن پــارس تامین در 
استان سیستان و بلوچستان خواهد بود.شرکت اکتشاف و 
حفاری صدر تامین با چشم انداز شرکتی سرآمد و رقابتی در 
حوزه کسب و کارهای متعارف، پیشرو و نوین در زنجیره ارزش 
معدن و صنایع معدنی در تراز ملی و منطبق بر موازین توسعه 
پایدار فعالیت خود را بر پایه اکتشاف و حفاری تخصصی با 
سرمایه گذاری اولیه در حدود 860 میلیارد ریال فعالیت خود را 
در زمینه اکتشافات آغاز کرده است که عالوه بر ارائه خدمات 
بــه روز تکنولــوژی و حفــاری به شــرکت های معدنی مجموعه 
 صدر تامین، یکی از شرکت های پیشرو در این زمینه محسوب 

می شود.

در هشــت مــاه ابتــدای ســال، ثبــت ۴۷ 
رکورد در بخش معدنکاری، تولید کنســانتره، 
تولیــد گندلــه و افزایش کیفیــت محصوالت با 
تکیــه بــر تــوان و دانش فنی نیروهــای داخلی 

مجموعه گل گهر به ثبت رسید.
به گزارش معدن نیوز - علی پورمعصومی 
معاون بهره برداری شــرکت گل گهر با اشــاره به 
آمار رکوردهای فوق گفت: برنامه تولید شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در سال جاری 27.۳ 
میلیون تن درنظر گرفته شده است که شامل 
1۵.۵ میلیون تن کنســانتره ســنگ آهن و 11.8 
میلیون تن گندله می باشــد و این برنامه تولید 
در مقایســه با ســال قبل با افزایش نســبت به 
برنامه اعالم شده در بخش کنسانتره و گندله، 
سیاســت گذاری شده است و نکته قابل توجه 
این است که افزایش برنامه تولید در شرایطی 
است که تمامی خطوط با بیش از 20 درصد از 

ظرفیت نامی در حال تولید هستند.
وی با اشاره به اینکه با توجه به خشکسالی 
موجــود در منطقــه و کشــور از لحــاظ بارندگی، 
فشــار بیشــتری در مورد کاهش و صرفه جویی 
در مصــرف بــرق بــه مجموعــه هــای تولیــدی به 
ویژه شــرکت گل گهر در ســه ماه دوم سال وارد 
شــد، افــزود: البتــه بــا برنامه ریزی هایــی انجام 
شده توانستیم این مساله را مدیریت کرده و از 
تمام ظرفیت و توان کارخانه ها به نحو مطلوب 
اســتفاده کنیم. بر این اســاس در پایان هشت 
ماهه اول ســال جاری بــا وجود محدودیت های 
مصــرف بــرق و همچنیــن مشــکالت مربــوط به 

ویروس کرونا توانستیم بیشتر از برنامه تولید 
کنیم.

پورمعصومــی بــا تاکیــد بــر اینکــه کیفیت 
محصول امسال در مقایسه با سال گذشته در 
تولید کنسانتره و گندله رو به افزایش بوده، ادامه 
داد: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر همواره در 
مســیر افزایش ظرفیت های تولید کنســانتره و 
گندله گام برداشــته اســت. به طوری که امروز 
این شرکت از هفت خط تولید کنسانتره و یک 

خط فراوری غبار با ظرفیتی حدود 16 میلیون تن 
برخوردار است. همچنین این شرکت هم اکنون 
از دو خــط تولیــد گندلــه بــا ظرفیــت جمعــا 12 
میلیون تن بهره می برد. می توان گفت: شرکت 
معدنی و صنعتی گل گهر در حال حاضرتولید ۳2 
درصد از کل کنسانتره و 24 درصد از کل گندله 
مورد نیاز کشور را بر عهده دارد و قطب تامین 
مواد اولیه این صنعت محسوب می شود. البته 
سهم منطقه بزرگ معدنی و صنعتی گل گهر از 

تولید کشور در بخش کنسانتره 4۳ و گندله ۳1 
درصد است.

معاون بهره برداری شرکت گل گهر اظهار 
داشت: شرکت معدنی و صنعتی گل گهر برای 
سال جاری تولید 1۵.۵ میلیون تن کنسانتره و 
11.8 میلیون تن گندله را در دستور کار قرار داده 
است که از این میزان تا پایان 8 ماهه نخست 
ســال جــاری تولیــد 10 میلیــون و ۵74 هزار تن 
کنســانتره و 8 میلیــون و 260 هــزار تــن گندله 
محقق شده است. در حوزه فروش محصوالت 
نیــز ایــن شــرکت برای ســال جــاری، فــروش ۳ 
میلیون و 6۵0 هزار تن کنسانتره و 11 میلیون 
و 860 هزار تن گندله را در دستور کار قرار داده 
است که تا پایان 8 ماهه نخست سال جاری، 
فروش یک میلیون و 864 هزار تن کنسانتره و 
6 میلیــون و 984 هــزار تن گندله محقق شــده 

است.
پورمعصومــی افزود: چندیــن پروژه بهبود 
کیفیــت تعریــف شــده، از جملــه پــروژه بهبــود 
کیفیت خط چهار کنسانتره که دانه بندی، گوگرد 
و رطوبت را قرار اســت اصالح کند و این پروژه 
امیدواریم تا آخر امسال به بهره برداری برسد. 
همچنیــن پــروژه بهبود کیفیت خطــوط ۵و6و7 
کــه دانــه بنــدی و بلیــن را اصــالح می کنــد و تا 
شهریورماه سال آینده به بهره برداری می رسد. 
چنین اقداماتی باعث مطلوب تر شدن و بهبود 
خوراک گندله سازی می شود. ضمنا پروژه بازیابی 
آب از باطله های کارخانجات فراوری یکی دیگر از 

پروژه هایی است که در حال اجراست.

رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
خبرداد، تصفیه پساب های شهری خریداری شده 
توسط فوالد مبارکه که به سیستم DAF با هدف 
تصفیــه بهتــر مجهــز اســت، عــالوه بــر کاهــش 
وابســتگی ایــن شــرکت بــه آب خــام، ســالمت 
آب های زیرزمینی و چاه های جذبی و بهداشــت 
 محیــط مناطــق اطــراف را نیــز ارتقــا بخشــیده 

است.
 به گزارش معدن نیوز- نشست تخصصی 
چالش هــا«  و  راهکارهــا  زاینــده رود،  »احیــای 
توسط کنسرسیوم مراکز علمی-پژوهشی استان 
اصفهان در حوزه محیط زیست با حضور معاون 
هماهنگی امور عمرانی استانداری، نماینده مردم 
اصفهــان در مجلــس شــورای اســالمی، معاون 
اداره کل آب و فاضــالب اســتان  بهره بــرداری 
اصفهــان، مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری 
اصفهــان، نماینــدگان صنعــت و شــرکت فــوالد 

مبارکه  برگزار شد.
بهنام کاویانی، رئیس محیط زیست شرکت 
فوالد مبارکه در این نشست با ارائه گزارشی از 
»سرآمدی شرکت فوالد مبارکه در مصرف آب در 
میان تولیدکنندگان بزرگ فوالد دنیا« اظهار کرد: 
شرکت فوالد مبارکه با نگاه همه جانبه مسائل 

زیست محیطی را دنبال می کند.
وی در ادامــه افــزود: رویکرد فوالد مبارکه 
برای تصفیه پساب در راستای ارتقای بهداشت 

و حفــظ محیــط زیســت منطقــه و تصفیــه و 
بازچرخانی پساب صنعتی جهت تأمین بخشی 

از نیاز آب خود است.
رئیس محیط زیست شرکت فوالدمبارکه 
با بیان اینکه جمع آوری و انتقال پساب شهری 
جهت تأمین بخشی از نیاز شرکت فوالد مبارکه 
اســت، خاطرنشان کرد: بهینه ســازی و کاهش 
مصــرف آب در فرایندهای تولیــد فوالد از دیگر 
رویکردهای فوالد مبارکه در تأمین آب و تصفیه 

پساب است.
وی بــا بیــان اینکــه آبــی کــه وارد چرخــه 
بدنــه فــوالد مبارکــه می شــود در چندین نوبت 
بازچرخانی شــده تا در نهایت تبخیر شــود و یا 
به صورت آب قطره ای فضای ســبز این شــرکت 
را تغذیه کند، اذعان داشــت: اقدامات شــرکت 
فوالد مبارکه در بهینه سازی مصرف آب منجر به 
ارتقای تصفیه خانه های پساب جهت تصفیه و 
بازچرخانی آب در این شرکت شده و پروژه های 
متعددی در راستای کاهش مصرف آب در فوالد 

مبارکه تعریف شده است.
کاویانی با اشاره به فعالیت تصفیه خانه های 
موجــود در شــرکت فــوالد مبارکــه تصریــح کــرد: 
شــرکت فــوالد مبارکــه بــا داشــتن تصفیه خانــه 
صنعتــی بــه ظرفیــت اســمی ۳ هــزار مترمکعب 
پســاب صنعتــی در ســاعت و قابلیــت تصفیــه 
انــواع پســاب های صنعتــی و همچنیــن قابلیــت 

خالص سازی و بازچرخانی پساب به خط تولید را 
اجرا می کند.

وی بــا اشــاره بــه تصفیه خانه اســتحصال 
پســاب شــهرهای اطراف شــرکت فــوالد مبارکه 
به ظرفیت اســمی هزار مترمکعب بر ســاعت و 
قابلیت توسعه آن ها تا هزار و ۵00 مترمکعب، 
شــهری  پســاب های  تصفیــه  داشــت:  عنــوان 
بــه  کــه  فــوالد مبارکــه  خریداری شــده توســط 
سیســتم DAF بــا هــدف تصفیــه بهتــر مجهــز 
است، عالوه بر کاهش وابستگی این شرکت به 
آب خام، سالمت آب های زیرزمینی و چاه های 
جذبــی و بهداشــت محیط مناطــق اطراف را نیز 

ارتقا بخشیده است.
رئیس محیط زیست شرکت فوالد مبارکه 
تأکید کرد: شــرکت فوالد مبارکه شــبکه انتقال 
بــا  را  پســاب شــهری  و ســاخت تصفیه خانــه 
هزینه ای بالغ بر 6۵0 میلیارد تومان ایجاد کرده 
و بزرگترین ســایت تصفیه پســاب در کشــور با 
ظرفیت 72 هزار مترمکعب در روز و با هزینه ای 

بالغ بر 62 میلیون یورو را داراست.
پیشــرفته ترین  وجــود  بــه  اشــاره  بــا  وی 
آزمایشگاه پایش پساب با اندازه گیری 21 پارامتر 
به صورت آنالین با هزینه ای بالغ بر 2۵ میلیارد 
تومان ابراز داشت: تمام اطالعات و داده ها در 
شــرکت فــوالد مبارکــه به صــورت شــفاف بیان 
می شود؛ چراکه همواره در حال ارتقای وضعیت 

موجود هستیم.کاویانی با اشاره به پروژه های در 
دست اقدام در بخش آب و پساب شرکت فوالد 
مبارکه گفت: برج های خنک کننده واحد احیای 
مســتقیم شــماره یــک و برج هــای خنک کننــده 
هیبریدی با هزینه ای بالغ بر 600 میلیارد تومان 
در شرکت فوالد مبارکه جایگزین خواهند شد.

وی در ادامه با اشــاره به مقایســه مصرف 
ویــژه آب خام در فوالد مبارکه نســبت به دیگر 
فوالدســازان جهــان بیــان کــرد: مصــرف آب در 
شــرکت فــوالد مبارکــه نســبت بــه شــرکت های 
بزرگ تولید فوالد در جهان بسیار کمتر است؛ 
طــی یک دهه گذشــته بــا برنامه ریــزی مدون و 
ســرمایه گذاری برای آب های جایگزین، مصرف 
آب خام در این شرکت به شدت کم شده است.
رئیس محیط زیست فوالد مبارکه در پایان 
با تأکید بر این که این شرکت در تمام بخش ها 
به موضوع آب و محیط زیست طبق استانداردها 
و ممیزی های جهان گام برمی دارد، اظهارداشت: 
بازیافت پساب شرکت فوالد مبارکه و افزایش 
راندمان، مدیریت آبیاری فضای ســبز، آموزش 
و شناسایی ارزش آب، مدیریت آب و پساب و 
رعایت الزامات قانونی ازجمله مهم ترین اقدامات 
این شرکت در صرفه جویی در  مصرف بهینه آب 
است و این در حالی است که فوالد مبارکه طی 
یک دهه گذشته، روند تولید فوالد را با کاهش 

همزمان مصرف آب دنبال کرده است.

ســازمان گسترش و نوســازی صنایع ایران 
به همراه شرکت های تابعه در پنجمین نمایشگاه 
حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته حضور 

پیدا کرد
در این نمایشگاه 22۳ شرکت فعال بخش 
خصوصی و دولتی در حوزه صنعت حمل و نقل 

، دانشگاه ها شرکت های دانش بنیان تازه ترین 
دســتاوردها ، نیازمندیها و توانمندی های خود را 
در بخشهای مختلف در معرض دید کارشناسان 

قرار دادند.
شرکت های تابعه ایدرو فعال در این حوزه از 
جمله ایزوایکو به عنوان مجتمع سرآمد و الگو در 

صنایع کشتی سازی ، سکو سازی و ترمینال های 
نفتی و معدنی در منطقه خلیج فارس ، مجتمع 
صنعتی اسفراین به عنوان بزرگترین تولید کننده 
مقاطــع و قطعــات فــوالد آلیــاژی ســنگین و فوق 
ســنگین در کشــور و شــرکت ره نورد مجری طرح 
حمایــت از تامیــن و توســعه نــاوگان حمل و نقل 

ریلــی بــا تاکید بــر تولید و تامین 1۳100 دســتگاه 
دســتگاه انواع واگن های ریلی در این نمایشــگاه 

حضور دارند
این نمایشگاه که امروز با حضور وزیر راه و 
شهرسازی آغاز به کار کرد ، تا ۳0 آذر ماه در سالن 

اصلی مصلی تهران دائر است .

نقش موثر گـل گهـر در تامین گنـدله و کنستانتـره 
مورد نیاز فــوالد کشور

نقش فوالد مبارکه در ارتقای سالمت آب های زیرزمینی و بهداشت 
محیط با تصفیه پساب های شهری

حضور ایدرو در پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته
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 بهره برداری از سامانه دوم 
آبرسانی اصفهان در دهه 

فجر سال جاری
اســتانداری  عمرانــی  امــور  هماهنگــی  معــاون 
دوم  ســامانه  اضطــراری  مرحلــه  افتتــاح  از  اصفهــان 
آب رســانی ایــن اســتان با هــدف رفع بخشــی از کمبود 

آب آشامیدنی در دهه فجر سال جاری خبر داد.
مهــران زینلیــان دیــروز در گفت وگو بــا ایرنا افزود: 
با بهره برداری از این سامانه به پایداری نسبی مناسبی 
در تامین آب آشــامیدنی اصفهان و شــماری از شهرهای 

استان خواهیم رسید.
او با بیان اینکه تمام تالش مســئوالن  رفع کمبود 
آب در استان اصفهان است تا این سامانه در مدار قرار 
گیــرد، خاطرنشــان کــرد: با افتتــاح این مرحلــه از پروژه، 
افــت فشــار آب شــرب اصفهــان و تعــدادی از شــهرهای 

اطراف تا حدودی رفع خواهد شد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری اصفهان 
افزود: ســامانه دوم آب رســانی اصفهان، به تصفیه  خانه 
فعلــی اصفهــان )بابــا شــیخعلی( در راســتای تامیــن آب 
شرب کمک خواهد کرد و با تامین اعتباری که به تازگی 

انجام شده است این مرحله تکمیل خواهد شد.
زینلیــان ادامه داد: خشکســالی اســتان اصفهان و 
افــت فشــار آب شــرب به خصــوص در تابســتان امســال 
خود را نشــان داد تا جایی که آب رســانی ســیار با تانکر 

در بسیاری از مناطق استان انجام گرفت.
و  اصفهــان  آشــامیدنی  بخــش عمــده آب  اکنــون 
و  باباشــیخعلی  تصفیه خانــه  از  آن  اطــراف  شــهرهای 
چاه های آب ســطح اســتان تامین می شــود که برای رفع 

کمبود آب سامانه دیگری در درست احداث است.
ایــن ســامانه از 27 کیلومتــر تونــل تشــکیل شــده 
را  آب  کــه  دارد  انتقــال  و خطــوط  یــک تصفیه خانــه  و 
بــه مخــازن نگهــداری آب پیــالف در مجــاورت دانشــگاه 
َــوَرت در شــرق اصفهــان  صنعتــی اصفهــان و مخــزن گ
منتقل می کند؛ ظرفیت نهایی انتقال سامانه آب رسانی 
این استان پس از اتمام تمام مراحل  9.۵7 متر مکعب 

بر ثانیه خواهد بود.
اکنــون تصفیه خانــه )بابــا شــیخعلی ( در اســتان 
اصفهــان آب ۵7 شــهر و ۳80 روســتا و جمعیتــی حدود 

پنج میلیون نفر را تامین می کند.

 وضع مطلوب ۹۰ درصد

از باسکول های جاده ای یزد 
مدیر کل استاندارد استان یزد از بررسی و آزمون 
۴۲۴ باسکول وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای)ثابت هم 
کــف( در اســتان از ابتــدای امســال تاکنــون خبــر داد و 
اعــام کــرد که آمارها حکایت از وضع بســیار خوب ۹۰ 

درصد از این نوع باسکول ها در استان دارد.
کل  اداره  عمومــی  روابــط  از  ایســنا  گــزارش  بــه 
اســتاندارد استان یزد، محمدرضا زارع بنادکوکی افزود: 
از مجموع آزمون های انجام شده روی باسکول ها، ۳۶9 
مــورد قابــل قبــول و مابقی مردود بوده انــد، که این آمار 

تاحدودی معادل مدت مشابه پارسال است.
او کــه بــه اتفــاق کارشناســان اداره اندازه شناســی 
استاندارد استان یزد، ناوگان اوزان سنگین )آزمایشگاه 
ســیار( را همراهی می کرد، گفت:  این آمار حاکی از آن 
است که حدود 90 درصد از باسکول های ثابت هم کف 

استان یزد از وضعیت بسیار خوبی برخوردار هستند.
مدیــر کل اســتاندارد اســتان ادامــه داد: صاحبــان 
مــوارد مردودی، پــس از گرفتن تذکر و اخطار اقدام های 
انجــام  را  خــود  باســکول های  نقایــص  رفــع  بــرای  الزم 
می دهنــد کــه بــه دنبال آن، آزمایشــگاه ســیار اقــدام به 

آزمون مجدد باسکول ها می کند.
زارع بنادکوکــی گفــت: در خصــوص باســکول های 
وسایل نقلیه چرخ دار جاده ای، براساس استاندارد ملی 
10274، چهار نوع آزمون اولیه، پس از تعمیر، سنواتی 
و صحــت عملکــرد کــه مــورد آخــر عمومــاً به درخواســت 
دارنــده باســکول و به منظــور اطمینــان از صحــت توزین 

وسیله سنجش انجام می شود.
او در خصــوص آزمــون دوره ای نیــز تصریــح کــرد: 
طبــق مــاده 1۵ از ضوابــط اجرایــی و مقــررات اوزان و 
مقیاس هــا و وســایل ســنجش، آزمایــش دوره ای در هر 
ســال یــک بار در سراســر کشــور انجام می گیــرد ولی در 
بعضی از موارد با توجه به وضع وسایل سنجش ممکن 
اســت در هر دو ســال یک بار یا با فاصله بیشــتری طبق 
نظر مرکز اندازه شناســی ســازمان ملی اســتاندارد ایران 

هم انجام شود.
مدیــر کل اســتاندارد اســتان در پایــان گفــت: از 
4۶ آزمون اولیه انجام شــده روی باسکول های وسایل 
نقلیــه چــرخ دار جاده ایــی اســتان هفــت مــردودی، از 
20۳ آزمــون پــس از تعمیرات شــش مــردودی، از 142  
آزمــون ســنواتی 40 مــردودی و از ۳۳ آزمــون صحــت 
عملکــرد تنهــا دو مــورد مردودی داشــته ایم که با توجه 
بــه این آمــار کمترین مردودی مربوط به آزمون صحت 

است. عملکرد 
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گردشگری، اقتصادی و 
سرمایه گذاری ازجمله 

کارگروه  های سند راهبردی 
تنکابن ۱۴۱۰

شــهردار تنکابــن از تشــکیل ســتاد تدویــن ســند 
برنامــه ۱۰ســاله شــهر تنکابــن خبــر داد و اعــام کــرد 
کــه ایــن ســند راهبــردی، 7 کارگــروه تخصصــی شــامل 
و  اقتصــادی  شهرســازی،  و  معمــاری  کارگروه هــای 
ســرمایه گذاری، گردشــگری، امور فرهنگی و اجتماعی، 
خدمــات شــهری و محیــط زیســت، خدمــات مدیریت و 
تحول هوشمند، ایمنی و مدیریت بحران و حمل ونقل 

و ترافیک را در مجموعه خود دارد.
ســند  تدویــن  دربــاره  الریجانــی  محمدابراهیــم 
راهبردی تنکابن 1410 گفت: با توجه به اینکه طرح های 
کوتاه مــدت بازدهــی مناســبی نــدارد و زیرســاخت های 
اصلــی شــهر را تامیــن نمی کنــد و به نوعی اتــالف منابع 
مالــی را در بــر دارد، به منظــور جلوگیــری از روزمرگــی و 
اجــرای برنامه هــای ســاالنه در راســتای یــک برنامــه دراز 
مــدت 10ســاله در حــال تدویــن ســند راهبــردی تنکابــن 
1410 هســتیم. کــه در ایــن ســند 10 برنامه یک ســاله به 

هم پیوسته نوشته می شود.
او تصریــح کــرد: هــر کارگــروه فعالیت هــای وضــع 
موجود را ابتدا بررسی می کند و یک برنامه با چشم انداز 
و هدف گــذاری 10ســاله بــرای افــق 1410 تنکابــن تدویــن 
می کنــد و آن را در قالــب برش هــای یک ســاله تبدیل به 
برنامــه عملیاتــی می کنــد و انشــالله از 1401 شــهرداری 
تنکابــن برنامــه 10ســاله را اجرا خواهد کرد تــا بتواند به 

نقطه و هدف گذاری خود برسد.
شــهردار تنکابن که ســابقه چندیــن دوره مدیرکلی 
در ســطوح ملــی را در کارنامــه خــود دارد، بیــان کــرد: 
روســای ادارات دولتی، نهاد هــا، ارگان ها و ادارات تابعه 
شــهرداری تنکابــن بــه عنــوان افــرادی کــه در آینــده قرار 
است این برنامه 10ساله را اجرا کنند در این کارگروه ها 
نقــش فعالــی دارنــد و از نظــرات آن هــا نیــز اســتفاده 
می شــود. در حقیقــت تدویــن ایــن ســند بــا مشــارکت 
اشــخاص حقیقی و حقوقی که در آینده در اجرای ســند 

نقش دارند، انجام می شود تا کتابخانه ای نشود.
الریجانی افزود: تدوین سند راهبردی تنکابن 1410 
طــی شــش ماه انجام خواهد شــد و پــس از تصویب در 
شــورای اسالمی شهر تنکابن بالفاصله ستاد اجرایی آن 
شکل می گیرد. او تاکید کرد: این سند دارای پنج راهبرد 
اصلی شــامل زیســت پذیری، بانک پذیری، رقابت پذیری، 

هوشمندسازی و حاکمیت خوب شهری است.

برگزاری ششمین یادمان 
قربانیان سوانح ترافیکی شیراز 
یادمــان  ششــمین  مراســم  در  شــیراز  شــهردار 
قربانیان ســوانح ترافیکی اســتان تاکید کرد که وظیفه 
کاهــش  راهــور  پلیــس  و  شــهری  مدیریــت  مجموعــه 

زمینه های وقوع حوادث و تصادفات است.
سیداحســان اصنافــی اضافــه کــرد: طبــق آمارهــای 
معاونــت حمل ونقــل و ترافیک با رفتار کنترلی در معابر 
شــهری و نصــب دوربین هــای کنتــرل ســرعت، حــوادث 
کنترلــی  رفتارهــای  امیدواریــم  اســت.  یافتــه  کاهــش 
منجــر بــه ارتقای فرهنگ شــهروندی و ترافیکی، کاهش 

تصادفات و موارد فوتی ناشی از آن شود.
فرمانــده انتظامی فارس نیز در این مراســم گفت: 
مجموعــه شــهرداری، صــدا و ســیما و ســایر نهادهــا بــه 
امــر حمل ونقــل و ترافیــک و  دنبــال فرهنگ ســازی در 
انتشــار تصاویر و کلیپ هایــی درخصوص رعایت نکردن 
قوانین راهنمایی و رانندگی باشند. رهام بخش حبیبی 
افــزود: شــهروندان نیــز در کنــار پلیــس بــه متخلفــان از 
قوانین و مقررات رانندگی که جان خود و سایرین را به 
خطــر می اندازنــد، تذکــر دهند و هر کســی به هر نحوی 

که می تواند در مسیر کاهش تصادفات گام بردارد.
او خاطرنشان کرد: طبق آمار امسال در مقایسه با 
ســال گذشــته 28 نفر تعداد فوتی های ناشی از تصادف 
بیشــتر بوده اســت و باید با همکاری هم و اســتفاده از 

افراد اثرگذار بتوانیم، این آمار را کاهش دهیم.
 نایب رئیس شــورای اســالمی شهر شیراز و رئیس 
کمیســیون حمل ونقــل و ترافیــک در ایــن مراســم گفت: 
تالش مجموعه معاونت حمل ونقل و ترافیک شهرداری 

شیراز کاهش آمار سوانح و تصادفات است.
محمدتقــی تــذروی ادامــه داد: بیشــترین بودجــه 
در شــهرداری شــیراز پــس از مباحــث عمرانــی به بخش 
چــون  اســت  یافتــه  اختصــاص  ترافیــک  و  حمل ونقــل 

کاهش ترافیک و آمار تصادفات امری مهم است.
سرپرســت  جوانــی،  حدیقــه  محســن  پایــان  در 
معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری شــیراز نیــز 
گفــت: تــالش داریــم در مرحله نخســت با اصــالح نقاط 
حادثــه خیــز و آمــوزش و فرهنگ ســازی از وقوع حوادث 
زیرســاخت های  دوم  مرحلــه  در  و  کنیــم  پیشــگیری 

مناسبی را برای افراد توان خواه فراهم کنیم.
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اســتان  شهرســازی  و  راه  کل  مدیــر 
همــدان گفــت کــه بعــد از اعام نظر شــورای 
شــهر همــدان، طرح جامع شــهری در جلســه 
شــورای برنامه ریــزی اســتان طــرح و اقدامات 

الزم برای تصویب آن صورت می گیرد.
داریــوش حســینی در گفت وگو با ایســنا 
اخیــر شــورای شــهر  توضیــح داد: در جلســه 
همــدان نظرات و تغییرات مدنظر درباره طرح 
جامــع شــهری بــه مشــاور طــرح ارجــاع داده 
شــد، بنابراین برای رفع مشــکالت طرح جامع 
شــهری همــدان جلســه ای از ســوی اســتاندار 
کارشناســان  و  مدیــران  حضــور  بــا  همــدان 

دســتگاه های ذی ربــط بــا طــرح جامــع شــهری 
برگــزار شــد کــه باتوجــه بــه اتفــاق نظــر بــرای 
تصویــب هر چه ســریع تر طــرح جامع، نظرات 
موجود درباره این طرح در فضای تعاملی بین 
مدیران استان مورد طرح و بررسی قرار گرفت 
و مقــرر شــد شــورای شــهر همــدان در جلســه 
آتــی خــود دربــاره نظــرات مشــاور طــرح، نظــر 
نهایی خود را اعالم کند تا این طرح در جلسه 
شــورای برنامه ریزی اســتان مطــرح و اقدامات 

آن تصویب شود.
او بــا بیــان اینکه برای طرح جامع شــهری 
1۵0 جلســه و حــدود ۶00 ســاعت زمــان صرف 

شــده اســت، گفت: شرکت نقش جهان پارس 
بر اساس شرح خدمات، کار کارشناسی خود را 
برای طرح جامع شهری همدان بعد از پذیرفته 
شــدن در مناقصــه ســال 1۳9۶ آغــاز کرد که با 
توجــه بــه حساســیت موضــوع و نکتــه نظــرات 
مختلــف دربــاره طــرح و اینکــه کار کارشناســی 
دقیقــی بایــد صــورت می گرفــت، تصویــب ایــن 
طــرح طوالنی شــد اما اکنــون با توجه به وجود 
فضای تعاملی میان مدیران اســتان و تشــکیل 
تیم کارشناسی از سوی استاندار برای ارزیابی 
دقیق تــر بــه مراحل پایانــی تصویب طرح جامع 

شهری همدان نزدیک شدیم.

رئیــس انجمــن تخصصــی صنایع همگن 
توجــه  بــا  البــرز  چــرم  و  پوشــاک  نســاجی، 
راه انــدازی شــهرک  بــرای  برنامه ریزی هــا  بــه 
تخصصــی نســاجی در ایــن اســتان اعام کرد 
کــه تحقــق این امــر حرکتی مهم بــرای تبدیل 
اســتان البرز به مرکز تولید پوشــاک صادرات 

محور کشور خواهد بود.
یدهللا مالمیر دیروز در نشست مشترک 
هیات رئیســه انجمــن تخصصی صنایع همگن 
نســاجی ، پوشــاک و چرم البرز  با مدیرعامل 
و معاونــان کارخانه هــای پوشــاک  فخــر ایــران 
اظهــار کــرد: امیدواریــم در آینــده نزدیــک بــا 
راه اندازی شــهرک تخصصی نســاجی، بتوانیم  
توســعه کارآفرینــی، بهبود فضای کســب وکار 
و رونــق در حــد انتظــار در اقتصــاد اســتان را  

تجربه کنیم.
فعــاالن  پشــتیبانی  و  حمایــت  از  او 
اقتصــادی البرز  برای ایجاد شــهرک تخصصی  
فعــاالن  حتــی  گفــت:  و  داد  خبــر  نســاجی 
اقتصادی اســتان های همجوار برای مشــارکت 
ایــن شــهرک  راه انــدازی  در  و ســرمایه گذاری 

تخصصی در البرز اعالم آمادگی کرده اند.
رئیــس انجمــن صنایــع همگن نســاجی، 
حــدود  داد:  ادامــه  البــرز  چــرم  و  پوشــاک 
800 واحــد تولیــد پوشــاک اســتان تهــران نیــز 
اعــالم کرده انــد همزمــان با راه اندازی شــهرک 
تخصصی نساجی در البرز برای سرمایه گذاری 
فعــال  شــهرک حضــوری  ایــن  در  اســتقرار  و 

خواهند داشت.

مالمیر، حمایت اســتاندار البرز در بستر 
توســعه کارآفرینی، اشــتغال زایی و رفع موانع 
تولیــد را گامــی راهگشــا در رونــق و پویایــی 

اقتصاد استان  عنوان کرد.
او ادامه داد: امیدواریم در نشســت های 
و  اســتاندار  بــا  خصوصــی  بخــش  مشــترک 
رفــع  درجــوار  اجرایــی  دســتگاه های  مدیــران 
تاخیــر  موانــع بخــش صنعــت، چالــش حــاد 
تخصصــی  شــهرک  راه انــدازی  در  طوالنــی 

نساجی استان نیز برطرف شود.
رئیــس انجمــن صنایــع همگن نســاجی، 

آمادگــی  اعــالم  از  البــرز  چــرم  و  پوشــاک 
انعقــاد  بــرای  ایــران  فخــر  کارخانه هــای 
تفاهمنامــه با انجمن صنایع همگن  نســاجی، 
پوشاک و چرم البرز در خصوص همکاری های 

مشترک استقبال کرد.
مالمیر با اشاره به اعالم آمادگی فعاالن 
اقتصــادی چیــن برای مشــارکت و همکاری در 
صنعت نســاجی کشــور گفت: برنامه ریزی در 
این راستا عالوه بر حضور در بازار چین، زمینه 
را برای توسعه صادرات در بازارهای هدف دو 

کشور فراهم می کند.

وظیفه خطیر صنعت نساجی 
البرز خدمت به جامعه است

نایب رئیــس  نشســت  ایــن  ادامــه  در   
نســاجی،  تخصصــی صنایــع همگــن  انجمــن 
صنعتگــران  حضــور  البــرز   چــرم  و  پوشــاک 
کیــان  از  دفــاع  بســتر  در  اســتان  نســاجی 
اســالمی را خاطرنشــان کرد و گفت: مجموعه 
همــکاران مــا هــرگاه احســاس کردنــد باید در 
باشــند در صحنــه  اســالمی  خدمــت جامعــه 

حاضر شده اند.
سیروس چیت ســاز با یادآوری همراهی 
و همکاری مجموعه صنایع مرتبط با نســاجی 
البــرز بــا رزمنــدگان جبهه های نبــرد در دوران 
دفــاع مقــدس اظهــار کرد: در این راســتا برای 
تامیــن نیازهــای عزیــزان رزمنــده بــه پوشــاک 
نظامــی، همــکاران مــا بــا تالشــی بــدون وقفه 
پشــت  در  تــا  کردنــد  تولیــد  نظامــی  پارچــه 
جبهه هــا در خدمــت عزیــزان رزمنــده جــان بر 

کف باشند.
او افزود: صنعتگران نســاجی و پوشــاک 
نیــاز،  احســاس  صــورت  در  همــواره  البــرز 
همراهی و همکاری در تامین نیازهای جامعه 

اسالمی را وظیفه می دانند.
انجمــن صنایــع همگن نســاجی،  نایب رئیــس 
پوشــاک و چــرم البــرز گفــت: صنایع نســاجی 
البــرز اکنــون نیز برای تامین پارچه و پوشــاک 
مورد نیاز ســنگربانان جامعه اســالمی با تمام 

توان و ظرفیت آماده خدمت هستند.

رئیــس اتــاق بازرگانی، صنایــع معادن و 
کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه اکنون 
کمبــود ســرمایه و شــرایط اعطــای تســهیات 
اســتان  تولیــدی  واحدهــای  عمــده  مشــکل 
محســوب می شــود، تاکیــد کــرد کــه ضــروری 
اســت، بانک هــا در این مــورد اهتمام ویژه ای 

داشته باشند.
خبرنــگاران  بــه  دیــروز  پیرمــوذن  بهنــام 
اظهار کرد: مشــکالت تولیدکنندگان و فعاالن 
و  اســت  مشــترک  اســتان  بخــش خصوصــی 
بــا تغییــر برخــی از قوانیــن و اجــرای درســت 
آن هــا از ســوی مســئوالن بار بزرگــی از دوش 

تولیدکنندگان برداشته می شود.
او افــزود: یکــی از مشــکالتی کــه بــرای 
ارائــه تســهیالت  تولیدکننــدگان وجــود دارد؛ 
طبــق  آنهاســت،  بــرای  گــردش  در  ســرمایه 
قانون این تسهیالت باید به صورت سه ساله 

برای واحدهای جدید و یک ســاله برای ســایر 
واحدهــا ارائه شــود که در اســتان اردبیل این 
تســهیالت به صورت ســه ماهه، ۶ ماهه یا 9 

ماهه ارائه می شود.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معادن و 
کشــاورزی اســتان اردبیــل تاکید کرد: مســاله 
از  ثابــت  تســهیالت ســرمایه  ارائــه  در  دیگــر 
مصوبــات  برخــالف  کــه  بانک هاســت  ســوی 
موجــود بانک هــا اعــالم می کننــد، بــا توجه به 
نبود نقدینگی کافی امکان پرداخت تسهیالت 
بــرای ســرمایه ثابــت را ندارنــد در صورتــی کــه 
پرداخت تســهیالت ســرمایه ثابت از مصوبات 

سفر رئیس جمهوری به اردبیل است.
پیرمــوذن افــزود: مشــکل دیگــر فعــاالن 
بخــش خصوصــی اســتان بحــث برگشــت ارز 
حاصــل از صــادرات اســت کــه بــا توجــه بــه 
اینکه نظام بانکی برای برگشــت ارز با تحریم 

روبــه رو اســت. صادرکنندگان مــا از صرافی ها 
بــرای ایــن منظــور اســتفاده می کننــد و چــون 
نمی تواننــد، طبــق قوانیــن بانک مرکــزی ارز را 
بــه بانــک مرکــزی تحویــل دهنــد با مشــکالت 

عدیده ای روبه رو شده اند.
اســتان  صادرکننــدگان  داد:  ادامــه  او 
صادرکننــدگان خــرد هســتند و مــا خواســتار 
مصوبــه ای هســتیم کــه صــادرات در مبالــغ 
پاییــن از بازگشــت ارز معاف باشــند، اگر این 
اتفاق ممکن شود هم به نفع کشور و هم به 
نفع صادرکنندگان خواهد بود و به این طریق 

صادرات رونق می گیرد.
رئیــس اتــاق بازرگانــی ،صنایــع معــادن 
اینکــه فضــای  بیــان  بــا  اردبیــل  و کشــاورزی 
کســب وکار در اســتان مطلوب نیســت و رتبه 
اعــالم شــده در ایــن بخــش برازنــده اردبیــل 
نیســت، افــزود: بــرای تسهیل ســازی و بهبــود 

فضــای کســب وکار الزم اســت، قوانیــن مخــل 
در  کســب وکار  محیــط  تــا  شــده  شناســایی 
اســتان ســاماندهی شــود؛ چراکــه رتبه فضای 
کسب وکار در این استان بسیار پایین است.

پیرمــوذن اظهــار کــرد: پاییــن بــودن رتبه 
فضــای کســب وکار نشــان از نتیجــه عملکــرد 
مدیران دستگاه های مربوطه است که اصالح 
و بهبــودی آن نیازمنــد تسهیل ســازی در امــر 

تولید و سرمایه گذاری است.
اســتان  او گفــت: بخــش خصوصــی در 
اردبیــل بــا مشــکالتی در فضــای کســب وکار، 
کســب نتیجــه از بابــت اســتعالم ها، جوابگــو 
نبــودن به موقع ســازمان ها، مشــکالت مربوط 
و  غیرنفتــی  صــادرات  اجتماعــی،  تامیــن  بــه 
مسائل مرتبط با سازمان امور مالیاتی مواجه 
اســت که باعث پایین آمدن رتبه این اســتان 

در کشور شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان 
خراسان جنوبی اعام کرد که آبرسانی پایدار 
به ۸۰ روســتای اســتان در برنامه ســال جاری 
بــوده کــه تاکنــون به ۴۰ روســتا انجام شــده 
اســت و آبرســانی پایدار به ۴۰ روستای دیگر 

تا پایان امسال انجام می شود.
حسین امامی دیروز در گفت وگو با ایرنا 
بیــان کــرد: آبرســانی پایــدار بــا اجــرای شــبکه 
و خــط انتقــال انجــام شــده اســت یا بــا ایجاد 
تاسیســات، افزایــش ظرفیت در خــط انتقال، 

ایــن  مــردم  پمپــاژ  ایســتگاه های  و  مخــازن 
روستاها به پایداری آب رسیدند.

او گفت: آبرســانی پایدار به 40 روستای 
دیگــر نیــز بــا اعتبار حــدود 70 میلیــارد تومان 
تــا پایــان ســال جاری انجــام خواهــد شــد کــه 
طرح هــای باقیمانــده در مجمــوع بیــش از 80 
درصــد پیشــرفت فیزیکــی دارد و هفــت هــزار 
و 204 نفــر دیگــر از آب ســالم و بهداشــتی 

برخوردار خواهند شد.
فاضــالب  و  آب  شــرکت  مدیرعامــل 

اســتان خراسان جنوبی افزود: 90 روستای 
بــاالی 20 خانــوار فاقــد شــبکه آبرســانی در 
خراســان جنوبی وجود دارد که آبرســانی به 
ایــن روســتاها در برنامــه ســال مالــی آینده 

است.
امامــی عنــوان کــرد: امســال 118 میلیارد 
تومــان اعتبــار اســتانی بــرای آبرســانی پایــدار 
به روســتاهای خراســان جنوبی مصوب شــده 
کــه از ایــن مقــدار تاکنــون 40 میلیــارد تومــان 

اختصاص یافته است.

او با اشــاره به کاهش تعداد روســتاهای 
آبرســانی ســیار اســتان بــه دلیــل قــرار گرفتن 
در فصــل ســرما گفــت: اکنون به ۳20 روســتا 
آبرســانی ســیار می شــود که تعداد آن نسبت 

به فصل تابستان کاهش چشمگیری دارد.
براســاس  نفــر   92۳ و  هــزار   ۳09
سرشــماری ســال 1۳9۵ در مناطــق روســتایی 
اســتان خراســان جنوبــی زندگــی می کننــد که 
بیش از 40 درصد جمعیت این اســتان مرزی 

را تشکیل می دهند.

 آگهی حق تقدم در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه پلی به سوی فردا )سهامی خاص( به شماره ثبت 481904 

و شناسه   ملی 14005364393 
به اطاع کلیه سهامداران شرکت گروه پلی به سوی فردا )سهامی خاص( می رساند که با عنایت به مصوبه مجمع عمومی فوق العاده 
مـورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ و تفویـض اختیـار عملـی نمـودن افزایـش سـرمایه بـه هیـات مدیـره از مبلـغ ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ ریـال بـه ۲،۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰ 
ریـال منقسـم بـه ۲۰۰،۰۰۰ سـهم ۱۰،۰۰۰ ریالـی بی نـام از طریـق صـدور سـهام جدیـد و بـه صـورت پرداخـت مبلغ اسـمی هر سـهم به نقد 
)موضـوع بنـد ۱ مـاده ۱۵۸ قانـون تجـارت( و تبدیـل مطالبـات نقـدی حـال شـده اشـخاص ) موضـوع بنـد ۲ مـاده ۱۵۸ قانـون تجـارت(؛ در 
اجـرای مـاده ۱۶۹ قانـون تجـارت اعـام می گـردد کـه هـر سـهامدار نسـبت بـه هـر یـک سـهم خـود، حـق تقـدم خریـد ۱۹ سـهم را خواهـد 
داشـت. لـذا از کلیـه صاحبـان محتـرم سـهام شـرکت دعـوت بعمـل می آیـد از تاریـخ نشـر ایـن آگهـی بـه مـدت ۶۰ روز از حـق تقـدم خـود 
نسـبت بـه سـهام اسـتفاده نماینـد و مبلـغ رسـمی خریـد سـهام را بـه حسـاب شـماره ۲۱۹.۱۱۰.۱۴۲۹۵۰۷۷.۱ بـه نـام شـرکت گـروه پلـی 
بـه سـوی فـردا، نـزد بانـک پاسـارگاد، شـعبه مطهری،کـد ۲۱۹ واریـز نمـوده و فیـش واریـزی و یـا مسـتندات مربـوط بـه مطالبـات ایشـان از 
شـرکت و موافقـت خـود بـا ایـن امـر را بـه دفتـر شـرکت واقـع در تهـران، خیابـان مطهـری، نبـش سـهروردی، پـاک ۹۴، طبقـه دوم، واحد 
۲۱۰، کدپسـتی ۱۵۷۸۷۷۵۵۱۹ تسـلیم نماینـد. بدیهـی اسـت پـس از انقضـای مهلـت مقـرر، هیـات مدیـره می توانـد سـهام باقیمانـده را 
بـه سـایر متقاضیـان واگـذار نمایـد.                                                    هیـات مدیـره شـرکت گـروه پلـی بـه سـوی فـردا )سـهامی خاص(

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی کوشا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11407 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

مجمع صندوق سرمایه گذاری کوشا الگوریتم مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۲۴ تشکیل گردید. مصوبات مجمع با موضوع 
تغییر بند)۷-۱( امیدنامه صندوق به شرح زیر می باشد:

- تغییـر حداقـل معامـات روزانـه در نمـاد "وایـرا" بـه ترتیـب از ۰۰۰ر۵۰۰ برگـه بـه ۰۰۰ر۰۰۰ر۱ برگـه، حداقـل 
سـفارش انباشـته از۰۰۰ر۲۵ برگه به ۰۰۰ر۵۰ برگه و دامنه مظنه از ۲% به ۱% کمتر از دامنه نوسـان مجاز و 
در نماد "ورازی" حداقل معامات روزانه  به ترتیب از ۰۰۰ر۵۰۰ برگه به ۰۰۰ر۰۰۰ر۳ برگه ، حداقل سـفارش 

انباشـته از ۰۰۰ر۲۵ برگـه بـه ۰۰۰ر۱۵۰ برگـه و دامنـه مظنـه از ۳% بـه ۱% کمتـر از دامنـه نوسـان مجـاز.
 https://kooshafund.ir همچنیـن جهـت اطـاع از مشـروح تصمیمـات مجمـع بـه تارنمـای صنـدوق بـه آدرس

مراجعـه فرمائیـد.

مفقودی
شاسـی  شـماره  بـه  ولـوو  کمپرسـی  کامیـون  سـبز  بـرگ 
و   ۴۷۶۵۸۳ موتـور  شـماره  و   YV۲B۴CFD۸۵T۷۰۷۸۲۲
شـماره انتظامـی ۹۲۵ع۱۲ - ایـران ۸۶ بـه نـام ابراهیـم مومنـی 

اسـت. سـاقط  اعتبـار  درجـه  از  گردیـده  مفقـود 

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

سرپرست اداره ترابری شرکت نفت مناطق 
مرکــزی ایــران اعــام کــرد کــه حمل ونقــل کاال و 
تجهیزات در سطح شرکت های بهره برداری نفت 
و گاز غــرب، زاگــرس جنوبــی، شــرق و منطقــه 
عملیاتــی ســراجه قــم کــه در گســتره عملیاتــی 
شــرکت نفــت مناطــق مرکــزی ایــران در شــمال 
انجــام پذیرفتــه  شــرق، جنــوب و غــرب کشــور 

است.
بــه گــزارش روابــط عمومــی شــرکت نفــت 
مناطق مرکزی ایران، فرشــاد ابوالحسنی افزود: 

در همیــن مــدت ترمیــم و احــداث یــک هــزار و 
400 کیلومتــر راه هــای دسترســی به تاسیســات 
عملیاتــی نفــت و گاز و آماده ســازی و ســاخت 
محــل نصــب دکل )لوکیشــن( بــه میــزان بیــش 
از 1۳۵ هــزار متــر مکعــب عملیــات خاکبــرداری 
ترابــری  اداره هــای  ماشــین آالت  وســیله  بــه 
شــرکت های بهره بــرداری در حــوزه نفــت و گاز 
شرق، غرب، زاگرس جنوبی و سراجه قم اقدام 

شده است.
او اظهــار کــرد: در ســال جــاری بیــش از ۳۶ 

هزار مورد تعمیر و نگهداری خودروهای ســبک و 
ســنگین در ۳۵ کارگاه تعمیراتــی بــا صرفه جویی 
100 میلیــارد ریالــی بــا صرف یکصــد و 8 هزار نفر 

ساعت انجام شد.
نفــت  شــرکت  ترابــری  اداره  سرپرســت 
مناطــق مرکــزی ایران در پایان خاطرنشــان کرد: 
در 9 ماهــه ســال جــاری افزون بــر ۶ هــزار نفــر 
ســاعت آمــوزش در بخش هــای فنــی و HSE و 
مناطــق  در  ترابــری  بخــش  ماموریــت   ۳800

عملیاتــی صورت گرفت.

جابه جایی هزار تن کاالی بخش های عملیاتی مناطق 
مرکزی ایران در ۹ ماه گذشته

طرح جامع شهری 
همدان در آستانه 

تصویب

آبرسانی پایدار به ۸۰ روستای خراسان جنوبی تا پایان امسال

کمبود سرمایه مشکل عمده واحدهای تولیدی استان اردبیل 

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی 
البرز: ایجاد شهرک تخصصی نساجی، استان را 

به مرکز تولید پوشاک تبدیل می کند
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تازهآدامسهممیخورند
راضیه حسینی

امام جمعه موقت تهران: »با وجود افزایش قیمت 
دالر و کاهــش ارزش پــول ملــی بــاز هــم وضعیت مردم 
از ابتدای انقالب بهتر است. با هر تعطیلی، مردم برای 
عزیمــت بــه شــمال کشــور صف می کشــند که نشــان از 
کشــور  در  رفــاه  ســطح 

است.«
اســت.  درســت  کامــالً 
آدمــی که ســفر می رود، 
یعنــی  شــمال،  هــم  آن 
غلــت  رفــاه  در  دارد 
می زنــد و هیــچ مشــکلی 
از بابت معیشــت ندارد. 
حــاال کار نداریــم بــا یــک 
پرایــد مــدل هشــتاد، هشــت نفــر را بــه زور چپانــده و از 
لحاف و تشــک تا قابلمه و کتری و بشــقاب را بار ماشــین 
کــرده و راه افتــاده. مهــم ایــن اســت کــه عزم ســفر کرده 
واین یعنی پول داری. اگر پول نداشت باید هر روز صبح 
از خانه بیرون می رفت و تا بوق سگ کار می کرد، باز هم 
با دست خالی برمی گشت. این طوری شاید کمی می شد 
گفت دچار مشکل معیشتی شده. اما وارد جاده چالوس 
کــه شــد یعنــی دیگــر از خــط فقــر درآمــده و بــا مــخ رفته 
توی دریای رفاه و آســایش. این جورآدم ها اگر از بی پولی 

نالیدند باید با پشت دست کوبید توی دهان شان.
 تــازه بعضــی از همین هــا در حــال ســفر و تــوی 
اول  بــار  همــان  و  می خورنــد  هــم  آدامــس  ماشــین، 
می اندازنــد دور.  )از آن آدامس هایــی کــه آقــای جــوان 
گفــت از بــس گــران اســت بایــد بعــد از یک بــار خوردن 

بگذاری توی یخچال و دوباره استفاده کنی.(
حتــی گاهــی بیــن راه، از دست شــویی های پولــی 
اســتفاده می کنند. این دیگر خیلی ولخرجی اســت. اگر 
راســت می گوینــد و ندارنــد، در خانــه بماننــد و مجانــی 

بروند دست شویی.
اگر ندارند چطور پول ورودی مکان های تفریحی شــمال 
کشور را می دهند؟ در بهترین مناطق آب وهوایی چادر 
می زننــد، از سرســبزی و هــوای ســالم لــذت می برنــد و 
روحیه شــان تــازه می شــود. عوض شــدن روحیــه و لذت 
بــردن از زندگــی فقــط مال آدم پولدارهاســت. کســی که 
واقعاً پول ندارد باید در هوای آلوده تهران آن قدر نفس 
بکشــد تــا کــف و خــون باال بیــاورد و هیچ وقــت حتی به 
سفر فکر هم نکند. باید آن قدر زحمت بکشد که وقتی 
بــه خانــه رســید نفهمــد کــی خوابــش برد و شــب چطور 
گذشت. نفهمد صبح ها چرا ین قدر زود از راه می رسند. 
اصــال آدمــی که پول نــدارد، جایی دیده نمی شــود، 
تــوی هیــچ آمــاری نیســت و کســی نمی دانــد کجــای این 

زندگی گم شده. آمار هم فقط مال پولدارهاست.

عصر انقراض )طنز(

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با هشدار در سایت روزنامه بخوانید:
بــه شــیوع تند ســویه اُمیکــرون کرونا، خواســتار 
بازگشــت محدودیت هــای کرونایــی شــد و گفت 
که بحث جدی است و اگر این اقدامات را انجام 
ندهیــم، احتمــاال طــی ســه تا چهــار هفتــه آینده 
شاهد پیک امیکرون در کشورمان خواهیم بود.
به گزارش ایســنا، دکتــر حمیدرضا جماعتی 
در کمیتــه علمــی کشــوری کرونــا، گفــت: باتوجه 
بــه اینکــه بیش از ۸۹ کشــور دنیا اعالم اُمیکرون 
را داشــتند و ســازمان جهانــی بهداشــت هــم ایــن 
موضوع را اعالم کرد، ما هم باید نکاتی را مدنظر 

قرار دهیم.
تاکیــد  آن  روی  کــه  نکاتــی  افــزود:  وی 
بــا  بهداشــتی  پروتکل هــای  رعایــت  یکــی  داریــم 
اقداماتــی  همــان  و  اســت  قبــل  جدیــت  همــان 
کــه در پیک هــا داشــتیم، بایــد بــا همــان جدیــت 
پروتکل های بهداشتی را رعایت کنیم. دوم اینکه 
محدودیت هــا و قرنطینه هایــی که وجود داشــت، 

مجددا انجام دهیم.
وی تاکیــد کــرد: توصیــه مــا ایــن اســت کــه 
قرنطینه هــا را دوبــاره و حداقــل بــرای چهــار هفتــه 
بازگردانیم و اجرا کنیم. زیرا اگر قرار باشد پیکی با 
امیکرون در کشور ایجاد شود، باتوجه زمان شیوع 
تنــدی کــه ویروس دارد، احتمــال دارد که طی چند 

هفته آینده ما نیز شاهد این پیک باشیم.
جماعتــی گفــت: بنابرایــن توصیه مــان ایــن 
است که قرنطینه ها درباره مدارس، دانشگاه ها، 
کنســرت ها، ورزشگاه ها، رســتوران ها و مجامعی 
که بیش از ۱۰ نفر در آنجا هســتند، حتما انجام 
و این محدودیت ها اعمال شود. زیرا بحث جدی 
است و اگر این اقدامات را انجام ندهیم، احتماال 
طی سه تا چهار هفته آینده شاهد پیک امیکرون 

در کشورمان خواهیم بود.
جماعتــی ادامــه داد: نکتــه مهــم دیگر بحث 
اینکــه هیــچ  بــه  باتوجــه  اســت.  واکسیناســیون 
ســالح دیگــری در برابر ویــروس نداریم، کســانی  
کــه دز اول واکســن را تزریــق کردنــد، حتمــا برای 
تزریــق دز دوم مراجعــه کننــد، کســانیکه دو دز 
را تزریــق کردنــد، بــر اســاس ابالغی کــه معاونت 
دز  اســت،  داده  بهداشــت  وزارت  بهداشــت 
بوســتر را حتمــا تزریــق کننــد و همچنیــن تاکیــد 
می کنیــم کــه نوجوانان و افراد ۱2 تا ۱۸ ســال هم 

واکسیناسیون شان را انجام دهند.
علمــی  کمیتــه  حــال  عیــن  در  گفــت:  وی 
بــه  ایــن را در نظــر می گیــرد کــه باتوجــه  حتمــا 
اینکــه در کشــورهای دیگــر هم این تاکید شــده و 
واکسیناســیون ۷ تا ۱۱ ســال یا ۵ ســال به باال را 
در اکثــر کشــورها از جملــه آمریکا تاییــد کردند و 

آغــاز کردنــد، ما هم واکسیناســیون ۷ تا ۱۱ ســال 
را آغاز کنیم. پروتکل واکسیناســیون ۱2 ســال به 
بــاال را هــم کــه از قبــل داشــتیم. بنابرایــن کمیته 
علمی اعتقاد دارد که واکسیناســیون ســنین ۷ تا 
۱۱ ســال را هــم بــا واکســن هایی کــه در دســترس 

است، انجام دهیم.
وی تاکیــد کــرد: نکته مهم دیگری که مدنظر 
اســت،این اســت کــه حتمــا واکســن آنفلوآنــزا را 
افــراد پرخطــر تزریــق کنند. زیرا بســیاری از موارد 
بیمارســتان  در  را  شــدید  تنفســی  بیماری هــای 
داریــم کــه بــه وســیله آنفلوآنــزا در افــراد پرخطر 
ایجاد شدند؛ بنابراین از سوی کمیته علمی کرونا 
تاکیــد می کنیــم کــه حتمــا افــراد پرخطــر واکســن 

آنفلوآنزا را هم تزریق کنند.
وی ادامــه داد: میزانــی که طول می کشــد تا 
امیکــرون ســرایت یابــد، تقریبا 2.۵ برابر نســبت 
به دلتا است و ما یک فرصت حداقل چند هفته 
را داریــم. بنابرایــن اگــر پروتکل های بهداشــتی را 
رعایــت نکنیــم،  طــی چنــد هفتــه آینــده بــا پیــک 
امیکــرون در کشــور مواجــه می شــویم. بــه همین 
دلیــل در بحثــی کــه در کمیتــه علمــی داشــتیم، 
حداقــل یــک فرصت چهار هفتــه را توصیه کردیم 
کــه محدودیــت در تمامــی مجامــع، کنســرت ها، 
مدارس و دانشگاه ها، رستوران ها به خصوص در 
چنــد روز آینده که بحــث دورهمی های مربوط به 
شــب یلــدا را داریــم و مهمانی ها انجام می شــود، 
توصیــه می کنیــم ایــن محدودیت هــا بــه شــدت و 
حداقل تا چهار هفته آینده انجام شود تا بتوانیم 
یک زمانی را داشته باشیم که با پیک امیکرون در 
کشورمان مواجه نباشیم، حتما واکسیناسیون را 
کامل کنیم، افراد باالی ۶۰ سال هم دز اضافه را 
تزریق کنند، دز بوســتر هم برای کســانیکه دو دز 

واکسن زدند تزریق شود.
ســال   ۱۸ زیــر  افــراد  افــزود:  جماعتــی 
واکسیناسیون شان را انجام دهند. زیرا امیکرون 
در افراد جوان و نوجوان شاید بیشتر دیده شود 
و بــه همیــن دلیل توصیه ما این اســت که گرچه 
هنــوز اطالعــات کافــی در دســترس نیســت، امــا 
واکسیناســیون زیر ۱۸ ســال حتما انجام شــود و 
واکسیناســیون ۷ تــا ۱۱ ســال هــم در دســتور کار 

ستاد کرونا قرار گیرد.
وی گفــت: یکــی از مــواردی شــیوع امیکرون 
باشــد،  پاییــن  ســنین  در  و  مــدارس  می توانــد 
انجــام  کــه  پیشــگیری  ایــن  بــا  بایــد  بنابرایــن 
می دهیــم، بتوانیــم جلــوی پیــک بعــدی را بگیریم 
و بعــد تاکید روی انجام واکسیناســیون آنفلوآنزا 

روی افراد پرخطر است.
جماعتــی گفــت: تاکیــد می کنــم کــه توصیــه 

کمیتــه علمی این اســت کــه حداقل ۴ هفته آینده  
مدارس، دانشگاه ها و سایر مجامع و جاهای شلوغ 
که افراد بیش از ۱۰ نفر هستند، قرنطینه باشند، 

محدودیت شدید داشته و بازگشایی نشوند.
ویــروس  اگــر  مــی رود  انتظــار  گفــت:  وی 
امیکــرون وجــود داشــته باشــد و مــا پروتکل هــای 
را  محدودیت هــا  و  نکــرده  رعایــت  را  بهداشــتی 
ایجــاد نکنیــم، حداقــل در چنــد هفتــه آینــده بــا 
پیک امیکرون در کشور مواجه خواهیم بود. این 
بهترین زمان است که می توانیم پیشگیری کنیم.

اومیکرون ظرف ۱۷ روز می تواند 
سویه غالب کشور شود

همچنیــن دکتــر پیــام طبرســی در حاشــیه 
جلســه کمیتــه علمــی کشــوری کوویــد ۱۹ افــزود: 
چیــزی کــه مطالعــات انجــام شــده در دنیا نشــان 
داده ایــن اســت ایــن ویــروس در مــدت ۱۷ روز 
می تواند کشور را درگیر خود کند؛ به عبارتی این 
ســویه پــس از ورود، ظــرف ۱۷ روز می توانــد بــه 

سویه غالب در کشور تبدیل شود.
وی با تاکید بر اینکه از اکنون باید اقدامات 
پیشــگیرانه را انجام دهیم، بیان کرد: با توجه به 
شرایطی که در دنیا رخ داده است از امروز همه 
مبتالیــان بــه کرونا در کشــور را باید ســویه جدید 

اومیکرون فرض کنیم.
طبرســی گفــت: چــاره ای جــز ایــن موضــوع 
نداریــم، اگر بخواهیم شناســایی دقیــق مبتالیان 
انجــام گیــرد؛ بایــد آزمایش کامل انجام شــود که 

این کار زمان بر خواهد بود.
ماننــد  اروپایــی  کشــورهای  داد:  ادامــه  وی 
هلنــد قرنطینه را مجدد اعمــال کرد. این موضوع 
نشــان می دهــد که اگر می خواهیــم از آنان درس 

بگیریــم و بــه پیــک جدیــدی گرفتــار نشــویم، باید 
بــه دقت و در اســرع وقــت، اقدامات پیشــگیرانه 

را انجام دهیم.
مقابلــه  بــرای  راهــکار  مهمتریــن  طبرســی، 
بــا ویــروس کرونــا از جملــه اومیکــرون را رعایــت 
پروتکل های بهداشتی و تزریق واکسن اعالم کرد و 
گفت: همچنان باید این 2 موضوع را انجام دهیم.
عضــو کمیتــه علمی کشــور کوویــد ۱۹ با بیان 
اینکــه قــدرت انتقــال ایــن ویــروس بیشــتر اســت؛ 
افــزود: رعایــت بیشــتر پروتکل هــای بهداشــتی از 
جملــه ماســک و فاصله گــذاری اجتماعــی و حضــور 
نیافتن در تجمعات و دورهمی ها، باید انجام گیرد.
وی ادامه داد: میزان انتقال خانگی ویروس 
اومیکــرون ســه برابــر ســایر ویروس هــا اســت و 
بــه همیــن دلیــل افراد در منــازل هم بایــد اصول 

بهداشتی را بیشتر رعایت کنند.
ثابــت  داد:  ادامــه  عفونــی  متخصــص  ایــن 
شده است افرادی که دز بوستر واکسن کرونا را 
تزریق کردند، مقاومت بیشــتری در مقابل سویه 

جدید اومیکرون دارند. 
عضو کمیته علمی کشوری کووید ۱۹ عنوان 
کرد: اگر بتوانیم این موارد را به دقت اجرا کنیم، 
بــه احتمــال زیاد از بروز پیک جدید با شــدت باال 

جلوگیری خواهد کرد.

جزئیات اولین مورد اُمیکرون 
شناسایی شده در ایران

مدیریــت  مرکــز  رئیــس  دیگــر  ســوی  از 
بیماری هــای واگیــر وزارت بهداشــت ضمن اشــاره 
بــه تشــخیص قطعــی یــک مــورد ابتال بــه کرونای 
امــارات  بــه  کــه  آقایــی  در  کشــور  در  اُمیکــرون 
مســافرت داشــته، گفــت: یــک یــا دو مــورد هــم 

مشــکوک بــه اُمیکــرون داریم که در حال بررســی 
هستند.

محمدمهــدی گویــا در تشــریح ورود ســویه 
جدیــد کرونــا با عنــوان اُمیکرون به کشــور گفت: 
تاکنون نخســتین موردی که در کشــور تشــخیص 
داده شده، اقایی هستند که به امارات مسافرت 
داشــتند و در آن کشــور عالئم بیماری آغاز شده، 

بعد وارد کشور شدند.
وی گفــت: بالفاصلــه آزمایش هــا بــرای ایــن 
فرد انجام شــده و نیمه شــب شــنبه، آزمایشــگاه 

تشخیص قطعی داده است.
گویا گفت: این مورد را در تهران شناســایی 
و  اســت  خــوب  نیــز  وی  عمومــی   حــال  کردیــم. 

مراقبت های الزم از وی به عمل آمده است.
وی ادامــه داد: در حــال حاضــر یــک مــورد 
تشــخیص در کشــور داشــته ایم و یک یا دو مورد 
هم مشکوک داریم که در حال بررسی است. به 
محض اینکه جواب آزمایش های قطعی مشخص 
شــود، اعالم خواهیم کرد و همه این افراد تحت 

مراقبت دقیق قرار گرفته اند.
رییــس مرکــز مدیریــت بیماری هــای واگیــر 
وزارت بهداشت، درباره تشخیص سویه اُمیکرون 
بــا کیت های موجود در کشــور نیــز گفت: چندین 
کیت مختلف داریم که در اختیار آزمایشگاه های 
وزارت بهداشــت و دانشــگاه های علــوم پزشــکی 
است و قادر است پیچیده ترین انواع اُمیکرون و 

ویژگی های ژنتیکی آن را تشخیص دهد.
گویــا همچنیــن گفــت: توصیه آن اســت که 
افــراد و بویــژه آن دســته از افــرادی کــه سیســتم 
دفاعی بدن شــان ضعیف تر اســت، ســریع تر برای 
واکسن نوبت سوم اقدام کنند و همچنین از هر 

گونه گردهمایی و دورهمی پرهیز شود.

و  ســنجش  مرکــز  رئیــس  گفتــه  بــه 
نهایــی  امتحانــات  پــرورش،  و  آمــوزش  پایــش 
دانش آمــوزان از پنج شــنبه ۲ دی آغــاز خواهــد 
شــد تا دانش آموزان بتوانند در شــب یلدا زمان 

بیشتری در کنار خانواده خود باشند.
گفــت:  ســاکی  خســرو  مهــر،  گــزارش  بــه 
امتحانات نهایی به صورت ۴ گزینه ای و تشریحی 
خواهد بود نمره منفی نخواهد داشت. امتحانات 
دانــش آمــوزان ابتدایــی بــه صــورت توصیفــی و 
امتحانــات دانــش آمــوزان پایــه نهــم بــه صــورت 

متمرکز استانی برگزار خواهد شد.

ساکی خاطر نشان کرد: امتحانات دانش آموزانی 
کــه در کالس هــای حضــوری شــرکت می کننــد به 
صــورت حضــوری و امتحانــات دانش آموزانــی کــه 
بــه دالیــل موجــه در کالس هــای مجــازی شــرکت 

می کنند به صورت مجازی خواهد بود.
وی گفت: تاریخ برگزاری امتحانات پایه های 
هفتــم، هشــتم، دهــم و یازدهــم در اختیار معلم 
مدرسه خواهد بود و می تواند به صورت حضوری 

و یا مجازی باشد.
رئیــس مرکــز ســنجش و پایــش آمــوزش و 
پــرورش افــزود: دانش آمــوزان پایــه دوازدهــم که 

در امتحانــات نهایــی خــرداد و شــهریور حدنصاب 
قبولی را کســب نکرده اند می توانند یک بار دیگر 

در دی امتحان دهند.
ســاکی گفت: طبق مصوبه ستاد ملی کرونا 
همه مدارس از ابتدای آذر بازگشــایی شــده اند و 
شــرکت حضوری دانش آموزان در کالس هایی که 

مدرسه تعیین می کند الزامی خواهد بود.
وی افزود: به مدیران مدارس تأکید کرده ایم 
کــه فاصله گذاری هــای دانش آمــوزان در جلســات 
رعایــت  درس  کالس هــای  هماننــد  را  امتحانــی 

کنند.

ســاکی گفــت: اســتفاده از هــر نــوع وســیله 
هوشــمند که بتواند ارتباط دانش آموز را با خارج 
از جلســه برقــرار کنــد ممنــوع اســت و در صورت 
آن  از  اگــر  حتــی  امتحــان  جلســه  در  مشــاهده 
اســتفاده هــم نشــده باشــد نمــره آن درس صفــر 

منظور می شود.
وی افزود: در صورت استفاده از این وسایل 
عــالوه بــر نمــره درس امتحانی نمــرات امتحانات 
شــد.  خواهــد  گرفتــه  نظــر  در  نیــز صفــر  قبلــی 
برگــزاری امتحانــات حضوری و مجازی در روزهای 
پنــج شــنبه منعــی نــدارد امــا در روزهــای جمعــه 

ممنوعیت خواهد داشت.
وی ادامــه داد: طبــق مصوبــه شــورای عالــی 
انقــالب فرهنگی ســوابق تحصیلــی دانش آموزان 
پایــه دوازدهــم از ســال ۱۴۰2 دو بــار بــه ســازمان 

سنجش اعالم خواهد شد.
آمــوزش  پایــش  و  ســنجش  مرکــز  رئیــس 
و پــرورش یــادآور شــد: نمــره کل هــر دانش آمــوز 
پایــه دوازدهــم کــه بــرای پذیــرش دانش آمــوز در 
 ۴۰ میــزان  بــه   ۱۴۰۱ ســال  در  دانشگاه هاســت 
درصــد و در ســال ۱۴۰2 بــه میــزان ۶۰ درصــد در 

آزمون سراسری تأثیر قطعی خواهد داشت.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی 
)ققنوس(، با بیان اینکه بستری شدن هر بیمار 
ســوختگی به طور متوســط برای وزارت بهداشت 
حــدود ۱۰۰ میلیــون تومــان هزینــه دارد، گفــت 
کــه ایــن وضــع در حالــی اســت که ســوختگی در 
کشــور مــا فراموش شــده و در عیــن حال درمان 
بــه  و  نیســت  اســتاندارد  اصــا  مــا  ســوختگی 
روش قدیمــی انجام می شــود؛ حتی بیمارســتان 

استاندارد در این راستا نداریم.
کــه  خبــری  نشســت  در  فاطمــی  محمــد 
بــه مناســبت روز ملــی پیشــگیری از ســوختگی 
)اول دی( در بیمارســتان حضــرت فاطمــه )س( 
نبــودن  اســتاندارد  بــه  اشــاره  بــا  شــد،  برگــزار 
درمــان ســوختگی در کشــور، اظهار کــرد: ما هیچ 
پانســمان الزم برای بیماران ســوختگی نداریم. از 
ســوی دیگر تحریــم هســتیم. تکنولوژی های الزم 
را نداریــم و ایــن تجهیــزات خیلــی گران هســتند. 

درمــان مــا بــرای ســوختگی روش قدیمی اســت و 
حتــی تعــداد تخــت کافــی، پانســمان و تجهیــزات 

کافی در این راستا نداریم. 

 هیچ بیمارستان خصوصی
در تهران بخش سوختگی ندارد

وی با بیان اینکه هیچ بیمارستان خصوصی 
در تهران بخش سوختگی ندارد، ادامه داد: طبق 
بــرآورد وزارت بهداشــت قــرار بــود تا انتهای ســال 
۱۳۹۴، دو هــزار و ۴۰۰ تخــت ســوختگی داشــته 
باشــیم امــا اکنون نصــف این تعــداد یعنی ۱۳۵۰ 
تخت داریم. در 2۸۰ بیمارستان تامین اجتماعی 
حتــی یــک تخت ســوختگی وجود ندارد. از ســوی 
بخــش  تهــران  در  ایــران  دانشــگاه  فقــط  دیگــر 
ســوختگی دارد. بیــش از 2۰ ســال اســت پــروژه 
ناتمام بیمارســتان ســوختگی شــروع و ساختمان 

اســت چراکــه در بحــث  تمــام نشــده  آن هنــوز 
سوختگی پول نیست.

فاطمــی افــزود: هیــچ بیمارســتان خصوصی 
در تهــران بخش ســوختگی نــدارد چراکه پولی در 
ُــر اجتماعــی ســوختگی  ســوختگی وجــود نــدارد. ب
بســیار پاییــن اســت. همگــی مــا فکــر می کنیــم 
سوختگی مشکل ما نیست در حالی که می تواند 
مشــکل همــه مــا باشــد و همــه مــا در ایــن خطــر 

هستیم که بسوزیم.

 ساالنه ۳۰ هزار نفر 
در کشور می سوزند

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، 
تهــران،  ســوختگی  بیمارســتان  بــه  اشــاره  بــا 
تصریــح کرد: بیمارســتان اصلی ســوختگی تهران 
ســال ۱۳۴۱ ســاخته و بعــد از آن در تهــران هیــچ 

بیمارســتان ســوختگی ساخته نشــده است؛ حال 
آنکــه جمعیــت آن زمــان تهــران بــا جمعیــت حال 
حاضــر قابل قیاس نیســت. ســالی ۳۰ هــزار نفر 
در کشــور می ســوزند و  ایــن در حالــی اســت کــه 

سوختگی قابل پیشگیری است.
به گفته وی، در ســال حدود 2 هزار نفر در 
کشــور دچار ســوختگی الکتریکی می شــوند که از 
این تعداد ۱۳۰۰ نفر با معلولیت دست و پا وارد 

جامعه می شوند.
فاطمــی بــا اشــاره بــه اهمیــت اطالع رســانی 
در خصــوص پیشــگیری از ســوختگی، دربــاره نام 
گــذاری روز ملــی پیشــگیری از ســوختگی یــادآور 
شــد: انجمــن ققنوس برای شــناخته شــدن لزوم 
پیشــگیری از ســوختگی در جامعــه روز اول دی 
را روز ملــی پیشــگیری از ســوختگی عنــوان کــرد 
امــا چــون این روز هنــوز در شــورای عالی انقالب 
می تــوان  اســت  نرســیده  تصویــب  بــه  فرهنگــی 

پیشــگیری  مردمــی  ملــی  روز  دی  اول  گفــت: 
سوختگی است.

سوختگی؛ مشکل فقرا
رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی، 
سوختگی را مشکلی برای فقرا دانست و تصریح 
کــرد: وضــع پیشــگیری از ســوختگی در کشــور بد 
اســت، چراکه  ســوختگی مشــکل فقراست و اگر 
فردی از تمکن مالی برخوردار باشد معموال محل 
از  پیشــگیری  بــرای  الزم  اســتاندارد  زندگــی اش 

سوختگی را دارد.
افــزود:  خــود  ســخنان  پایــان  در  فاطمــی 
ســوختگی در کشــور مــا فرامــوش شــده اســت، 
درمان ما غیر اســتاندارد اســت و بیمار سوختگی 
در جامعه ما رها شده اند و شغل ندارد و دوست 
راســتا  ایــن  در  اســت  الزم  نمی شــود.  داشــته 

اطالع رسانی انجام دهیم.

رئیسکمیسیونآموزش:
معلمانهرپنجسال

رتبهبندیمیشوند
رئیــس کمیســیون آمــوزش، تحقیقــات و فنــاوری 
مجلــس شــورای اســامی بــا بیــان اینکــه معلمــان هــر 
پنــج ســال رتبه بنــدی می شــوند، اعــام کــرد هر کســی 
کــه در حکــم او عنــوان »معلــم« آمــده و بــه او گفتــه 
شده در بخش دیگری مشغول به فعالیت باشد شامل 

رتبه بندی معلمان می شود.
ســپیدان  منــادی  علیرضــا  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
خاطرنشــان کــرد: با تصویــب الیحه رتبه بنــدی معلمان، 
نه تنها از کسی حقوق کسر نمی شود بلکه حداقل ۷۰۰ 
تا ۸۰۰ هزار تومان به حقوق هر معلم اضافه می شود.

فنــاوری  و  آمــوزش تحقیقــات  رئیــس کمیســیون 
مجلس شــورای اســالمی افزود: اگر حقوق همه یکسان 
باشــددر صورت مشــخص شــدن رتبه،  به ازای هر رتبه 
افزایــش حقــوق خواهیــم داشــت.  رتبــه اول ۱۰ درصــد، 
رتبه دوم ۱۵ درصد؛ اگر معلمی رتبه دوم باشــد هم ۱۵ 
درصــد افزایــش رتبه بنــدی را دریافــت می کنــد و هــم ۱۰ 
درصد افزایش حقوق را.  طبق قانون برای حقوق سقف 
تعییــن شــده و هیــچ معلمــی کمتــر از هشــت میلیــون 
تومــان حقــوق نخواهــد گرفــت. وی در پاســخ بــه اینکــه 
آیا این امر شــامل همه قراردادها می شــود یا نه، گفت: 
هر کســی که در حکم او »معلمی« آمده اســت و معلم 
باشد و به او گفته شده باشد که کار دیگری هم انجام 
دهد مثالً کانون را بچرخاند هم در الیحه رتبه بندی قرار 
می گیرد. منادی ادامه داد: رتبه آخر اســتاد معلم اســت 
و ۵2 درصــد افزایــش حقــوق دارد. دولــت گفته بود هر 
۶ ســال رتبه بندی انجام شــود اما طبق مصوبه مجلس 

معلمان هر پنج سال رتبه بندی می شوند.
نماینــده مــردم تبریــز در مجلس شــورای اســالمی 
بــا ارائــه توضیحــات دربــاره چگونگــی پرداخــت حقــوق 
براســاس حکــم، گفــت: حقــوق ســر جــای خــود محفوظ 
اضافــه  رتبه بنــدی  ویــژه  فوق العــاده  حکــم،  در  اســت. 
می شــود و همچنیــن یک تفــاوت تطبیق هــم می آید که 
اگــر معلمــی پایین ترین حکم یعنی آموزشــیاری داشــته 
باشــد کــه چهــار میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان می گیرد با 
توجــه بــه اینکه گفته بودیم ســقف حقوق نباید کمتر از 
هشــت میلیون باشــد، در اینجا تفاوت تطبیق مطرح و 
۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تفاوت تطبیق در آن لحاظ 
می شود که این امر بازنشستگی را هم در بر می گیرد.

وی دربــاره واکنــش ســازمان برنامــه و بودجــه،  گفت: رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه در مجلس موضــوع تفاوت تطبیق 
را پذیرفــت. نماینــده دولــت در مجلــس گفته بــود که ما قول 
بــرای ۱۴۰۰ نداده ایــم کــه مــن اعتــراض کــردم و گفتــم رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجــه بــا ایــن امــر موافقــت کــرد و رئیس 
مجلس خطاب به نماینده دولت گفت با روسای قوا به نتیجه 
رسیدیم که این موضوع از شهریور امسال اجرایی شود و 2۵ 
هزار میلیارد تومان دیگر نیز سال آینده در بودجه قرار بگیرد.

رئیس انجمن حمایت از بیماران سوختگی: بیمارستان استاندارد برای درمان 
سوختگی در ایران نداریم 

رئیس مرکز سنجش و پایش آموزش و پرورش: زمان امتحانات نهایی 
دانش آموزان تغییر کرد

 درخواست کمیته علمی کرونا: قرنطینه و محدودیت ها
را بازگردانید


