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روزنامه بین المللی اقتصادی صبح ایران
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 ۱7جمادیاالول  . 1443سال هجدهم  .شماره 48۱9
 8صفحه  10000 .تومان

صفحه 4

صفحه 8

عکس  :مرضیه نورعلی  .خبرگزاری ایرنا

دیـــــــــــــــــدگاه

نقدی بر اخذ مالیات از مردم ،برای گرانی
ناشی از مدیریت غلط دولت
محسن علیآبادی

کارشناس اقتصادی و مدیریت

مجلس محترم شــورای اســالمی

در سایت روزنامه بخوانید:

طرحهایی باعث تثبیت این قیمتهای
نجومی میشود.

طــی طــرح مالیات بــر عایدی ســرمایه

طرفداران این طرح اعالم میکنند

اعالم کردهاند که خودروهای باالتر از

که اینگونه طرحها در کشورهای توسعه

یک میلیاردتومان و منازل بیش از ده

یافته در حال اجرا اســت؛ اما فراموش

میلیــارد تومــان بایــد مالیــات پرداخت

میکنند که کشــورهای مورد نظر دچار

کنند .در این زمینه چند نکته را یادآور

تــورم  ۱۰۰۰درصــدی در زمینه خودرو و

میشــوم .اول آنکــه ایــن خودروهــا و

مسکن و ارز و غیره نیستند و چون به

امــالک تا دو یا ســه ســال قبل قیمتی

حدود یک هشتم الی یک دهم قیمت

دولتها اجازه خلق تورم در هیچ زمینهای

فعلی را داشتهاند و بخاطر سوء مدیریت دولت قبل

را نمیدهنــد ایــن قواعد راهکاری اســت تــا اگر موردی

بهای بیتدبیری دولت قبل را مردم بپردازند؟ از سوی

سوداگری آن را از بین ببرند .اما در کشور ما که دولت

بــه چنیــن قیمتــی رســیدهاند و آیــا عادالنه اســت که
دیگــر خــود این مالیات باعث تورم مجدد بر روی این
محصوالت میشود.

از کنترل تورمی دولت خارج شــد از این شــیوه امکان
با بیتدبیری و ســوءمدیریت خود باعث تورم میشــود

اینگونه طرحها عالوه بر ناعادالنه بودن ،تاثیر مثبتی در

نکتــه بعــدی با توجــه به اینکــه مخصوصا ً قیمت

کشور نداشته و فقط باعث رانت قیمتگذاری میشود که

واردات خودرو اســت و به گفته اکثر کارشناســان این

خواهشمندیم با بررسی دقیقتر ،تصمیم گرفته و باعث

خودرو ناشــی از انحصار خودروســازان داخلی و نبود
قیمتهــا کاذب و غیرواقعــی اســت ،انجــام چنیــن

خود از زمینه های فساد است .لذا از نمایندگان محترم
ایجاد درگاه دیگری برای رانت و فساد نشوند.

تعویق زمان اجالس اقتصاد جهانی داووس
از ژانویه به تابستان۲۰۲۲
ترجمه :محمود نواب مطلق

برگزارکننــدگان اجــالس اقتصاد

در سایت روزنامه بخوانید:

جهانــی داووس در ســوئیس ترجیــح

مدیــران بنگاههای اقتصادی ،مقامات
دولتی و دستاندرکاران فعال دربخش

دادنــد بــه دلیــل شــیوع ســویه جدیــد
اُمیکــرون برگــزاری این اجــالس را که

خصوصــی؛ تعویــق ایــن اجــالس

بــه تابســتان  )۱۴۰۱(۲۰۲۲منجــر بــه

برای  1۷تا  21ژانویه  2۷ ( 2022دی تا

عقبافتادگــی در بررســی موضوعات

اول بهمن )1400پیشبینی شده بود؛

مهم و ضروری اقتصادی نشده است.

آنها طی اطالعیهای که دوشنبه ۲۰

خصوصــی در تمــام دوران همهگیــری

به تعویق بیندازند.

لیال ابوالفتحی

قیمتگــذاری جدیــد محصــوالت در بازار با

همــکاری میــان بخشهــای دولتــی و

اما و اگرها و ابهامات زیادی مواجه شده است و

کرونــا همــواره وجــود داشــته و مــورد

چند سالی است که فروشگاههای زنجیرهای

بیصبرانه در انتظار میزبانی رؤسای دولتها در این

و غریب به اغوای مصرفکننده مشغولند .از مواد

پیشبینی شده در ماه ژانویه  (۲۰۲۲دی  )۱۴۰۰بودند؛
انتشار سریع سویه اُمیکرون آنان را مجبور به بازنگری در

این اجالس که درحقیقت بانی پیوند میان سه

گویا فروشــگاهها آنقدر تخفیف دادهاند که

گذشــته نیــز به دلیــل کرونا برگزار نشــد و موضوعات

سازمان تعزیرات کشور و مدیرکل تعزیرات حکومتی

آنهــا در اطالعیــه منتشــره شــده خــود همچنین

محدودیتها و شیوهنامههای بهداشتی از این دوشنبه

مردم خواست که فریب تخفیفهای فروشگاههای

دسامبر( ۲9آذر) منتشر کردند با اعالم

مخالفان و موافقان بسیاری دارد.

این مطلب افزودند «:زمان برگزاری اجالس به اوایل

حمایــت همــه دســتاندرکاران نیــز بــوده اســت .مــا

قارچگونه سبز میشوند و با تخفیفهای عجیب

تا  ۱۵روز پیش این برگزارکنندگان همچنان در تدارک

اجالس هستیم».

غذایی گرفته تا لوازم درشت و لباس و پوشاک.

تابستان  )۱۴۰۱(۲۰۲۲منتقل شده است ».در حالیکه

اجالس اقتصاد جهانی داووس در ســوئیس در موعد

جهان سیاســت ،تجارت و دیپلماســی اســت در ســال

ســال گذشــته محمدعلی اسفنانی ،معاون رئیس

مهــم آن در جلســات مجــازی بررســی شــدند .اعمــال

استان تهران ،در گفتوگو با یک برنامه رادیویی ،از

 ۲۰دسامبر( ۲9آذر) در سوئیس به منظور مقابله با موج
پنجم کووید  ۱9و شیوع سویه جدید اُمیکرون در کشور

زنجیــرهای را نخورنــد ،زیــرا طبــق بررســیهای
صورتگرفته ،بسیاری از این تخفیفها غیرواقعی و

تنهــا مکان مناســب بــرای مالقات بخشهــای دولتی،

در ســال  97و  99وزارت صمــت تصمیــم

است .سران دولتها و سیاستمداران در این اجالس

تولیدکننده و توزیعکننده به طور کلی قیمت از روی

«کالوس شوآب» بنیانگذار و مدیر اجرایی این

جهان مالقات کنند و با تبادل افکار و آرا دستاوردهای

مواجه شد.

فرصــت اســتفاده از برگــزاری جلســات مجــازی برای

منبع :لوموند

برنامههای خود کرد.

تأکیــد کردهاند«:ســالمت و امنیــت جــان تمامــی
دســتاندرکاران این اجالس در تمامی بخشهای آن

اعم از شرکتکنندگان ،مهمانان و میزبانان الویت مهم
تصمیمگیری ما بوده است ».در عین حال بخشهایی از

اجالس اقتصاد جهانی به صورت جلسات مجازی برگزار
خواهد شد و موارد بسیار فوری در مورد اقتصاد جهان
در این جلسات مجازی بررسی و راهحلیابی خواهد شد.

اجالس در عین حال خوشبین است و میگوید«:با

تشدید شده است .اجالس اقتصادی داووس همواره

در اصل «گرانفروشی و کمفروشی» است.

خصوصی و دستاندرکاران امور اقتصادی جهان بوده

گرفت برای جلوگیری از سودجویی و زدوبند میان

ایــن فرصت را داشــتهاند تا بــا اغلب فعاالن اقتصادی

کاال حذف شود که با مخالفت صنوف و کارشناسان

مهمی کسب کنند.

امسال برای برخورد با این مورد و شفافسازی

آغاز واریز کمک هزینه تورم در فرانسه
«یــان گائــل آمقــر» رئیــس

در سایت روزنامه بخوانید:

اتحادیــه جمــعآوری حق بیمــه تامین
در فرانسه (اورساف) در یک مصاحبه

بــا مجلــه « لــو پاریزییَن»اعــالم کرد
هنوز اطالعات یک میلیون نفر شامل

 ۵00هــزار نفر افراد مســتقل و ۵00
هزاراز کارکنان مستقر در منازل برای
دریافت کمک هزینه به بانکها داده

تغییــری ایجــاد نمیشــود و نحــوه

فروش از تولیدکننده به شبکه توزیع

شفاف نبود و تخفیفهای اغواکنندهای در برخی

فروشــگاهها داده میشــد که باید به این موضوع
رسیدگی میکردیم.

معــاون وزیــر صمــت ادامــه داد :بعضا برخی

فروشگاهها تخفیف ۵۰درصدی بر روی کاالهای خود

ارائه میکردند که در زمان رسیدگی به این موضوع
نیز ،فاکتور مستندی موجود نبود که این کاال به چه
قیمتی خریداری شده است و بر اساس چه قیمتی

این تخفیف اعمال شده است.

تابش گفت :اگر مسیر توزیع کاال را شفاف

کنیم و قیمت تولیدکننده مشخص باشد میتوانیم

حلقههای نامربوط را حذف کنیم.

او تاکیــد کــرد :در این طــرح اطالعات فاصله

ذکر شود .این طرح قرار است به طور آزمایشی از

این طرح از گرانفروشی جلوگیری خواهد کرد.

هســتند ».بر اســاس اطالعاتی که او

بر این اساس ،چهار قلم کاالی مصرفی شامل (آب

 ۱۵دسامبر( ۲۴آذر ) برای ۶۶۰هزار نفر از

قلم کاالی سرمایهای نیز شامل (غذا ساز ،نوشیدنی

نفــر از کارکنــان مســتقر در منــازل

ســیدرضا فاطمیامیــن ،وزیر صنعت ،معدن

و بــرای  7۰۰هــزار نفــر از کارآفرینــان

شفافی برای مردم و بازرسان ایجاد میشود و در

معدنی ،نوشابه گازدار ،آبمیوه و ماءالشعیر) و چهار

افراد مستقل آغاز شده و برای ۳۸۰هزار

ساز ،چرخ گوشت و ماکرویو) خواهد بود.

دوشنبه  ۲۰دسامبر( ۲9آذر) واریزشده

و تجارت گفته بود که با این پروژه ،ســازوکارهای

خود اشتغالی نیز روز چهارشنبه ۲۲

آینده با تکمیل سامانه جامع تجارت در کنار این

میشود که موجب رقابت قیمتی میشود و حتما

دیگر طرحها مخالفان و موافقان بسیاری دارد و هر
است.

سعید ممبینی ،رئیس اتاق اصناف ایران هم

معتقد است :طی چند سال اخیر شاهد تغییراتی

در نحوه ارائه کاال و خدمات به ویژه در حوزه کسب

و کارهای مجازی و فروشگاههای زنجیرهای بودهایم.
آنها با روشها و تکنیکهای بازاریابی به دنبال

جذب و حفظ مشتری بودهاند و اگرچه این روش به

دسامبر( 2۹آذر) به حساب آنان واریز شده است.

هزار تن از کارکنان مستقر در منازل را در اختیار نداریم

عبــاس تابــش ،معاون وزیر صمــت و رئیس

میان سه میلیون تن از افراد مستقل و کارکنان مستقر

کمک هزینه تورم  ۱۰۰یورویی را برایشان واریز کنیم.

هــم در ایــن باره گفت :در طرح جدید درج قیمت

«یــان گائــل آمقــر» همچنین در ایــن خصوص

شده است .هدف ما آنست تا این کمک هزینه را برای

دیگر فاکتوری از عرضهکننده نمیخواهیم.

کارآفرینان خود اشتغالی میتوانند از این کمک هزینه

اختیار داریم حداکثر تا پایان ماه دسامبر( اوایل دی)

این طرح ،عرضهکننده مکلف است قیمت فروش

ماه دریافتی خالص دارند 9۰ .درصد کارکنان مستقر

را انجام دهیم».

«اورساف» مسئول توزیع این کمک هزینه تورمی

در منازل است.

افــزود «:نیمــی از  ۳/۸میلیون فرد مســتقل ازجمله

بهرهمند شوند .یعنی کسانی که کمتر از  ۲۰۰۰یورو در
در منازل یعنی حدود  9۰۰هزار نفر نیز واجد شرایط

ترجمه :سلیم حیدری

و اگر آنها این اطالعات را به ما ندهند ما نمیتوانیم

ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان

فراخوانهایی به منظور جمعآوری اطالعات آنها داده

تولیدکننده روی کاال به معنی فاکتور خرید است و

تمامی واجدان شرایطی که اطالعات بانکی آنها را در

رئیــس ســازمان حمایت همچنیــن گفت :در

واریز کنیم و سپس برای جاماندگان اقدامات مقتضی

به مصرفکننده نهایی را به اطالع آنها برساند و

منبع :فیگارو

آن نشان میدهد چقدر عرضهکننده رعایت انصاف

در سایت روزنامه بخوانید:

شرکت تحقیقاتی بازار پیچ بوک

با اســتناد بــه دادههــای تراکنشها،
دریافتــه اســت کــه صندوقهــای

ســرمایهگذاری خطرپذیــر در طــول
ســال  2021حــدود  30میلیــارد دالر
در ارزهــای دیجیتــال ســرمایهگذاری
کردهاند که بیشتر از تمام سالهای
گذشــته از زمــان شــروع کریپتــو(ارز

دیجیتال) است.

طبــق یافتههــا ،شــرکتهای فینتــک مرتبط با

ارزهای دیجیتال در ســال جاری  ۳۳.7میلیارد دالر

تفاضل قیمت درج شده روی کاال و قیمت نهایی

در  ۱۲۱7معاملــه جمــعآوری کردنــد

که تقریبا ًچهار برابر رکورد ساالنه ۸

میلیــارد دالری قبلی در ســال ۲۰۱۸
بوده است.

بــه نقــل از بلومبــرگ ،راب

لــی ،تحلیلگــر پیــچ بــوک ،گفــت:

«سرمایهگذاران در حال تامین مالی

هر چیزی و همه چیز هستند».
کریپتو از صرفا ًیک وسیله مبادله

دیجیتال به یک صنعت متنوع با طیف گستردهای از

پروژه ها تبدیل شده است .اپلیکیشنهای رسانههای
اجتماعــی وجــود دارند که افراد مشــهور را به توکن

نوبه خود فاقد اشکال است؛ اما گاهی این کسب
و کارها خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیفهای

نجومــی و غیــر واقعــی پرداختهانــد کــه بارهــا از

مردم رسید و در نهایت موجب پدیده بیاعتمادی
شد.

او بــا بیــان اینکه یکی از روشهای این گونه

واحدهای تولیدی درج قیمت باالتر از نرخ واقعی

بر روی کاال و در مرحله بعد ،ارائه تخفیفهای غیر
واقعی از سوی فروشندگان به مصرفکننده بود،

اظهار کرد :به این ترتیب وزارت صمت قصد دارد،

برای پایان دادن به این مساله و مشکالت دیگری
که درج قیمت مصرفکننده بر روی کاال به وجود

آورده بود ،طرحی در راستای درج« ،قیمت تولید»

سرمایهگذاری کریپتو در سال 2021
از سالهای گذشته بیشتر بوده است
تبدیل میکنند ،بازیهای مبتنی بر بالکچین برای
کسب درآمد غیرقابل تعویض ( )NFTو کل مکانهای

بــازار  ،NFTکــه همــه چیــز را از کلکســیون گرفته تا

آثــار هنــری میفروشــند .و ســرمایهگذارانی ماننــد

Coinbase Ventures، Digital Currency Group

و  Polychain Capitalبــا تامیــن مالی این پروژهها،

او افزود :جای تأســف اســت که وزیر صمت

دولــت جدیــد علیرغــم خــالف قانــون بــودن آن
و مخالفتهــای کارشناســی و ســرگردان شــدن

مصرفکنندگانمیخواهدقیمتتولیدکنندهبهجای

امیرتیمور موسویان ،معاون امور بازرگانی و

قیمت مصرفکننده درج شود .این کار بازار و مردم

کهگیلویه و بویراحمد با یادآوری این نکته که بخش

مدیرعامــل تشــکل مردمنهــاد پیشــگیری و

توسعه تجارت اداره کل صنعت ،معدن و تجارت
قابل توجهی از قیمت محصول به جیب واسطهها
میرود ،تاکید کرد :درج قیمت تمامشده محصول

روی کاالها در نهایت برای تولیدکننده و مصرفکننده

سودمند است.

حال ببینیم مخالفان این طرح چه نظری دارند.
محمد محمدی ،مدیرعامل تشکل مردمنهاد

پیشگیری و مبارزه با فساد میگوید بر اساس ماده
 ۵قانون حمایت از حقوق مصرفکنندگان هر کاال یا
خدماتی باید همراه با قیمت برای مصرفکننده باشد

تا مصرفکننده با اطمینان از قیمت آن مبادرت به

خرید کاال یا خدمات کند.

را سرگردان میکند.

مبــارزه بــا فســاد گفــت :اگــر دولت دنبــال رعایت
حقــوق مصرفکنندگان هســت بایــد الزاما ً قیمت

واقعی مصرفکننده را درج کند و از درج قیمتهای

غیرواقعی و صوری مصرفکننده جلوگیری کند و یا

اگر اصرار به این کار دارد ،همزمان قیمت واقعی
تولیدکننده و مصرفکننده را درج کند.

محمــد باقر مجتبایــی ،دبیر اتاق اصناف هم

معتقد است :مشکل تنظیم بازار موجودی کاالست

که در قیمت مرغ هم مشهود بود .قیمت مرغ یک

روز باالی  ۴۰هزار تومان و حاال زیر  ۳۰هزار تومان
است .در این بین شبکه توزیع تغییر نکرد ،بلکه

کدام از آنها معتقدند که دارای نقاط قوت و ضعف

مصرفکنندگان به برخی از فروشگاهها و تولیدیها

 100یورویی که در ماه اکتبر گذشــته(مهر) مختص

 38میلیون فرانسوی اعالم شده بود از دوشنبه 20

اطالعات بانکی  ۵۰۰هزار تن از افراد مستقل و ۵۰۰

بگذارند.

میدانند.

میخواهنــد صورت مســئله را پــاک کنند و قیمت

در این مورد نیز«یان گائل آمقر» میگوید«:ما

این اطالعات داده شده است .این کمک هزینه تورم

مخصــوص آن محصــول در معــرض دیــد مشــتری

نفع فروشندگان و دالالن و به زیان مصرفکنندگان

بازار باید تولید را اولویت قرار دهد ،تسهیالت با نرخ

با شفافیت مسیر توزیع،
حلقههای نامربوطه حذف میشود

مشموالن مورد نیاز است.

فروش (مصرف) را روی کاال یا بر قفســه و شــلف

بهجای مصرفکننده سالهاســت که مطرح شده

است ولی اکثر کارشناسان مخالف بودند و آن را به

بعد از بازگو شدن این طرح ،مانند بسیاری از

طریق رســانهها مورد نقد قرار گرفت و به اطالع

نشده اســت .فراخوانهای ضروری برای جمعآوری

و فروشــگاهها نیــز موظفند قیمت

تضمینی وجود دارد که قیمتهای تولیدکننده هم

غیرواقعی و صوری نشود؟ درج قیمت تولیدکننده

او افــزود :بــا توجــه به اینکه مســئوالن توان

دسامبر (اول دی) واریز خواهد شد .اما

الزاما برای واریز این کمک هزینهها؛ اطالعات بانکی

فاکتور است ،بر روی کاال درج کرده

و غیرواقعی مصرفکننده اعالم میکند ،گفت :چه

جریان موجودی کاال و قیمت تمامشده در واحدهای

پروژه مردم در قامت بازرس وارد عمل و شفافیت
ایجاد خواهد شد.

قیمت تولید را که به معنای قیمت

شفاف شود.

برخی موارد رابطه بین تولیدکننده و توزیعکننده

بــه گفتــه ممبینــی بــا اجــرای

این طــرح ،تولیدکنندگان موظفند

و از شــبکه توزیع به مصرفکننده

وزارت صمت تصمیم گرفته است که به جای درج

 ۲7آذر امسال بر روی  ۴قلم کاالی مصرفی و  ۴قلم
کاالی سرمایهای (مجموعا ً  ۸قلم کاال) درج شود.

کند.

بــه دنبال آن هســتیم که مرز بین

او افــزود :پیــش از ایــن در

شدن قیمت نهایی در فروشگاههای

مختلف ،به تقویت بازار رقابتی کمک

اطالعرســانی تغییر میکند .امروز

قیمت تولیدکننده و فروش ،به مصرفکننده داده

قیمت مصرفکننده بر روی کاال ،قیمت تولیدکننده

داده است اولین واریزها از چهارشنبه

اجتماعــی و کمــک هزینه عائلهمندی

میزان ســود و هم چنین تخفیفهای ارائه شــده،

داشته است.

تابــش بیان کــرد :در زنجیره،

در سایت روزنامه بخوانید:

بر روی کاال را اجرایی کند و با رقابتی

برای درج قیمت تولیدکننده را درج قیمت صوری

نظارت بر درج قیمت واقعی مصرفکننده را ندارند

تولیدکننده را درج کنند که عالوه بر خالف قانون
بودن ،واجد اشکالهای متعددی است.

محمدی در تشریح سخنان خود اظهار کرد:

هزاران کاال و خدمات وجود دارد که درصد سود آنها
با هم متفاوت است ،مصرفکننده چگونه میتواند
درصد سود هر کاالیی را محاسبه کند تا متوجه شود

در قیمت کاالی خریداری شده سود قانونی حساب
شده است یا سود باالتر؟ و یا اینکه آگاهی داشتن
از ســود هر کاالیی حتی برای اتحادیههای صنفی

مشــکل اســت چون هر اتحادیهای فقط اطالع از

درصدهای سود کاالها یا خدمات تحت پوشش خود

را دارد و از کاالهای تحت پوشش سایر اتحادیهها
بیاطالع است.

مدیرعامل تشکل مردمنهاد پیشگیری و مبارزه

با فساد در ادامه توضیحات خود اظهار کرد :خریدار
یا مصرفکننده باید به فروشگاههای متعدد مراجعه
کند تا قیمتهای فروش را مالحظه و مقایسه کند تا

ببیند کدام فروشگاه ارزانتر میفروشد .از طرفی ،در

صنعتی تغییر کرد .وی افزود :دولت برای تنظیم

پایینتر ارائه و تأمین مواد اولیه را تسهیل کند.

بــه گفتــه ایــن مقــام صنفــی شــاخص تــورم

تولیدکننده بین  ۶۰تا  ۱۰۰درصد در ماههای مختلف

متفاوت و ممکن است توزیعکننده به فاصله یک
ماه آب معدنی را به قیمت متفاوت از تولیدکننده

بخرد .این تغییر متعدد قیمتها در شرایطی که اکثر
کاالها مشمول قیمتگذاری تثبیتی نیستند و سایر

هزینهها مثل حمل و نقل هم ثبات ندارد ،باعث
میشود واحد صنفی دائم با نرخهای متعدد مواجه

و با مصرفکننده دچار چالش شود.

محمدعلــی اســفنانی ،سرپرســت معاونــت

اجتماعی و پیشگیری تعزیرات نیز گفت :این طرح
ابهاماتــی دارد و کار تعزیرات و مصرفکنندگان را
ســخت میکند .تاکنــون قیمت مصرفکننده روی

کاال درج شــده بــود و مصرفکننــده تکلیــف خــود
را میدانســت و تعزیرات هم مبنای رســیدگی به
شــکایات را قیمــت مصرفکننده قرار مــیداد ،اما

هنوز ضرورت درج قیمت تولیدکننده برای ما روشن

برخی اماکن یا روستاها فقط یک واحد صنفی وجود

نیست .اگر تصور میکنیم درج قیمت مصرفکننده

خریداری کند.

درج قیمت تولیدکننده هم وارد است .ساز و کار

دارد و مصرفکننده مجبور است کاال را با هر قیمتی

محمدی در ادامه با اظهار اینکه علت اصلی

روی کاال قابل دخل و تصرف است ،همین ایراد به
رسیدگی باید برای ما دقیق باشد.

رسانههای اجتماعی غیرمتمرکز را داریم .همه اینها

میلیارد دالری را در ژوئیه (تیر) بسته بود و ارزش آن

در معرض دید قرار نداریم ».شرکت او یکی از بزرگترین

دیجیتــال  Custodian New Yorkنیــز در اواســط

سال گذشته بیش از  ۱۲۰شرکت مرتبط با رمز ارز را

بیش از  7میلیارد دالر ارزشگذاری شده است .اسکای

باعث شد سرمایهگذاران فکر کنند ،ما به اندازه کافی
سرمایهگذاران ارزهای دیجیتال است که در هشت

تامین مالی کرده است.

را به  ۱۸میلیارد دالر افزایش داد .گروه سرمایهگذاری
دســامبر (آذر) یــک میلیــارد دالر جذب کرد و اکنون

ماویس ارزش خود را در اکتبر (آبان) به  ۳میلیارد

ارزش ســرمایهگذاری در آنها را به طور چشــمگیری

دادههای پیچ بوک نشــان میدهد که تنها در

دالر برای بازی آنالین مبتنی بر رمزنگاری افزایش داد،

به گفته اسپنسر بوگارت از بالک چین کپیتال

در سال جاری با حدود  7.۲میلیارد دالر ،چهار برابر

جمعآوری  ۳۵۰میلیون دالر از سرمایهگذارانی از جمله

دیجیتال فراتر رفتهایم .ما خدمات مالی ،هنر ،بازی

از جمله برندگان اصلی جذب سرمایه در سال،

افزایش میدهند.

ال ال سی ،مستقر در سانفرانسیسکو «ما از طالی

را بــه عنــوان زیرمجموعــهای از NFTهــا ،وب ،۳.۰

ایاالتمتحده،تراکنشهایسرمایهگذاریریسکپذیر

شده است.

صرافی ارز دیجیتال  FTXاست که سرمایهگذاری یک

در حالــی کــه پلت فــرم  Dapper Labs NFTپس از

مایکل جردن اسطوره بسکتبال ،ارزش خود را به ۲.۵

میلیارد دالر رساند.

منبع :راشاتودی
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اخبـــــــــــــــــار

واحدهایتوزیعیمرغبرایدریافتکدیکتااقدامکنند

کاهش  ۲تا  ۷میلیون تومانی
قیمت خودروهای داخلی
رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران خــودرو اهــواز

بــهگفتــهمعــاونبازرســیونظارتاتــاقاصناف

برجــام حاصــل نشــده و از طرفــی نــرخ دالر نوســان

توزیعکننــدهمــرغ،برایتحویــلحوالهمرغمنجمداز

میگویــدبــاتوجــهبهاینکــهفعالنتیجــهایازمذاکرات

ایــران از دو مــاه دیگــر ،تمامــی واحدهــای صنفــی

نداشــتهاســتبــهنظرمیرســدبــازارخــودرودروضع

شرکتپشتیبانیاموردامنیازمندکدیکتاهستند.

واکنــونکاهــش2تــا7میلیونــیخودروهــایداخلیرا

اظهــار کــرد :حســب ابالغیــه ســازمان دامپزشــکی بــه

فعلــیبمانــدوشــاهدنوســانقیمتــیخاصــینباشــیم
داشتهایم.

بــه گــزارش اتــاق اصناف ایــران ،بهنــام نیکمنش

کشــتارگاهها و در راســتای ســاماندهی بــازار مــرغ از

عبدالرضــا عســاکره دربــاره آخرین وضــع معامالت

شــبکه تامیــن تــا توزیع به موجــب جلوگیــری از کمبود

کاهــش نــرخ دالر ،قیمت خودروهای ایرانی کاهشــی ۲

کــد یکتــا شــده اســت .با این حــال تعداد قابــل توجهی

خودرو در اهواز ،اظهار کرد :طی چند روز اخیر به دلیل

و گرانــی مــرغ ،تحویل مرغ منجمــد منوط به دارا بودن

تــا ۷میلیــون تومانــی داشــتهاند و بــازار خــودرو فعال در

از واحدهــای صنفــی به علت آگاهی نداشــتن از قانون

او ادامــه داد :تعــداد معامــالت خودروهای خارجی

نکــرده و نتوانســتهاند از شــرکت پشــتیبانی امــور دام

روندی ثابت و بدون هیجان قرار گرفته است.

و ایرانی در بازار اهواز بســیار اندک بوده و رکود بر این
بازار حاکم است.

جدیــد ســازمان دامپزشــکی هنــوز کــد یکتــا را دریافــت

کشور مرغ منجمد مورد نیاز بازار را تامین کنند.

او بیــان کــرد :بــا پیگیریهــای اتــاق اصنــاف ایــران

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران خــودرو اهــواز

و مکاتبــه بــا وزیر جهاد کشــاورزی و معاونــت بازرگانی

خودروهــای ارونــدی افزایشــی حــدود  40تــا  ۵0میلیون

هماکنــون الــزام واحدهــای صنفــی توزیعکننــده مــرغ

گفــت :در مــاه جاری به دلیل افزایــش نرخ دالر ،قیمت

داخلــی و دبیــر کارگــروه تنظیــم بــازار وزارت صمــت،

تومانــی را تجربــه کردنــد امــا بــا کاهش نــرخ ارز ،قیمت

به دریافت کد یکتا به مدت ۲ماه تعلیق شــده اســت.

این خودروها کاهش نیافت و ثابت مانده است.

عســاکره بیــان کــرد :بــا توجــه بــه اینکــه فعــال

بــه ایــن ترتیــب واحدهــای صنفــی ،طبــق روال ســابق
میتوانند مرغ منجمد دریافت و توزیع کنند.

نتیجــهای از مذاکــرات برجــام حاصــل نشــده و از طرفــی

نیکمنــش گفــت :الزم بــه تاکیــد اســت ،پــس از

خــودرو در وضــع فعلــی بمانــد و شــاهد نوســان قیمتــی

دســته از واحدهــای صنفــی کــه کد یکتــا دریافت نکرده

او بــا اشــاره بــه قیمت خودروهای ارونــدی در بازار

ضــروری اســت ایــن واحدهــای صنفــی هرچــه ســریعتر

 ۲01۷حــدود  ۷00میلیــون تومــان ،ســانتافه نیمهفــول

یکــی از مزیتهــای دریافــت کــد یکتــا ،نظــارت بر حفظ

نرخ دالر نوســان نداشــته اســت ،به نظر میرســد بازار
خاصی نباشیم.

پایان دو ماه ،شــرکت پشــتیبانی امور دام کشــور به آن
باشــند ،مــرغ منجمــد تحویــل نخواهــد داد .از ایــن رو

اهــواز نیــز اظهــار کــرد :اکنــون ســانتافه نیمهفــول مدل

برای دریافت کد یکتا اقدام کنند .نیکمنش تاکید کرد:

مدل  ۲018حدود  ۷80میلیون تومان ،توسان نیمهفول

سالمت و بهداشت مرغ توزیع شده در بازار است.

مدل  ۲01۷حدود  ۶80میلیون تومان ،توسان نیمهفول

مدل  ۲018حدود  800میلیون تومان ،تویوتا راو  4فول

مــدل  ۲01۷حــدود یــک میلیــارد و  ۲00میلیــون تومــان،

تویوتــا راو  4فــول مــدل  ۲018حدود یک میلیارد و ۳۵0

میلیــون تومــان و تویوتا لندکروزر مدل  ۲018کم کارکرد
حدود  ۳میلیارد و  800میلیون تومان در بازار خودروی
اهواز قیمت دارد.

رئیــس اتحادیــه نمایشــگاهداران خــودرو اهــواز بــا

اشاره به قیمت خودروهای ایرانی ،گفت :در بازار خودرو
در اهــواز قیمــت پــژو  ۲0۶تیــپ دو  ۲۷0میلیــون تومــان،

پژوپــارس ســال  ۲80میلیــون تومان ،پژوپــارس الایکس
 ۳4۳میلیــون تومــان ،پــژو  ۲0۷دنــدهای  ۳۷0میلیــون

تومان ،پژو  ۲0۷اتوماتیک  ۵۳0میلیون تومان ،دناپالس
 ۳90میلیون تومان ،دناپالس اتوماتیک توربو شارژ ۵۳0

میلیون تومان ،سمند الایکس  ۲۵۳میلیون تومان،هایما

رئیساتحادیهدارندگانقنادی:قیمتکیکتوافقیاست
رئیساتحادیهدارندگانقنادیوشــیرینی

فروشــیمیگویــدقیمــتکیــکمصوبــهخاصــی
نداردوتوافقیاست.

علــی بهرمنــد در گفتوگــو بــا باشــگاه

خبرنــگاران جوان ،گفت :قیمت شــیرینی مصوبه

تیرماه امســال اســت و افزایش قیمتی برای شب
یلدا نخواهیم داشت.

رئیــس اتحادیــه قنــادی تهــران ادامــه داد:

قیمــت کیــک یــزدی بــا همــان قیمت مصــوب تیر

شیرینی زبان و پاپیونی هم برای واحدهای درجه

خرید مردم شده است.

واحدهای درجه دوم ۳9هزار تومان تعیین شــده

 ۵0هزار تومان است.

قنادی به طبع شیرینی گران شده و قدرت خرید

یــک  ۶۵هــزار تومــان و بــرای واحدهــای درجه دو

بــرای واحدهــای درجه یک 49هــزار تومان و برای

بهرمند درباره قیمت کیک شــب یلدا گفت:

است.

قیمــت کیــک مصوبــه خاصــی نــدارد و براســاس

ایــن مقــام مســئول گفــت :بــر ایــن اســاس

توافــق اســت .متاســفانه گران شــدن مــواد اولیه

قیمــت عرضــه هــر کیلوگــرم شــیرینی ِ تــر بــرای
واحدهای درجه یک ۷8هزار تومان و در واحدهای

قنــادی بــا گــران شــدن شــیرینی همراه اســت که
همیــن موضــوع باعث کاهــش ۵0درصدی قدرت

درجــه دو ۶0هــزار تومان اســت ،همچنین قیمت

میرســد .متاسفانه قیمت آرد هم باعث افزایش

قیمــت شــیرینی شــده اســت بــه طــوری کــه آرد

بــه گفتــه بهرمنــد بــا افزایــش قیمــت روغن

صنــف قنــادان کیســهای ۳۵0هزار تومان اســت،

ولــی همــان کیســه بــرای نانواییهــا کیســهای

به شدت کاهش پیدا کرده است.

۷0هزار تومان است.

بهرمنــد گفــت :روغــن مخصــوص قنــادی

رئیــس اتحادیــه قنــادی تهــران گفــت :مــا تا

در کارخانــه بــه قیمــت 1۶0هــزار تومــان عرضــه

آخرســال برنامهای برای افزایش قیمت شــیرینی

میشــود ،ولــی همیــن روغــن بــه رقــم 400هــزار

نخواهیم داشت.

تومان از سوی دالالن معامله و به دست قنادان

اس  ۷پــالس  8۶0میلیــون تومــان ،تیبا یــک  1۷۶میلیون

تومان و تیبا دو  18۲میلیون تومان است.

تمدید ضرایب کاهشی
ارزشافزوده و عدم نیاز
به گواهی
پیــرو2مصوبــهمهــمقــرارگاهعملیاتیســتادملی

مبارزهباکرونامرتبطبااصنافمبنیبرتمدیدضرایب

کاهشــیارزشافــزودهوعدمنیــازبهگواهیموضوع
مــاده ( )۱۸۶ق.م.م اتــاق اصنــاف ایــران ،اطالعیــهای
صادرکرد.

اتــاق اصنــاف ایــران در اطالعیــهای اعــالم کــرد بــا

پیگیریهــای اتــاق اصنــاف ایــران در راســتای اســتمهال
قوانین مالیاتی واحدهای صنفی ،در بیست و هشتمین

جلســه قــرارگاه عملیاتــی ســتاد ملــی مبــارزه بــا کرونــا

مصوب شد:

صــدور ،تجدیــد و یــا تمدیــد پروانــه کســب یــا کار

اشــخاص حقیقــی و حقوقی موضوع مــاده ( )18۶قانون
مالیات مســتقیم تا پایان ســال  1400نیاز به استعالم و
ارائــه گواهــی پرداخت یا ترتیــب پرداخت بدهی مالیاتی
قطعی شده ،نخواهد داشت.

تمدیــد ضرایــب کاهشــی ارزش افزوده رســتههای

صنفــی بــرای ســال ( 1400الزم بــه ذکــر اســت بنابر این
مصوبــه ،ســازمان امور مالیاتی کشــور میتوانــد تا پایان

ســال  1400مالیــات بــر ارزش افــزوده گروههایــی از

مودیــان مشــمول قانــون مالیــات بــر ارزش افــزوده را با
اعمال ضریب کاهشــی ارزش فعالیت آن بخش تعیین
کنــد .مقــررات ایــن بنــد بــرای دورههایی کــه مالیات آن
قطعی نشــده باشــد جاری اســت .ضریب ارزش افزوده
هر فعالیت با پیشــنهاد ســازمان امور مالیاتی کشور که

بــه تاییــد وزیر امــور اقتصــادی و دارایی میرســد تعیین
میشود).

ضمنا در این جلسه ،مقرر شد بستههای حمایتی

پیشــنهادی اصنــاف کشــور کــه طــی نامــهای در تاریــخ
 19آبــان  1400از ســوی اتــاق اصنــاف ایــران بــه قــرارگاه

عملیاتــی ســتاد ملــی کرونــا اعــالم شــده ،در جلســه

اصنافوتجاربشان،سرمایههایکشورهستند
معاونتاجتماعیوپیشــگیریازوقوع

دســتورالعمل و پیگیریهایمــان بخشهــای

تصمیمــات خلقالســاعه شــود .اگــر امنیــت

اصنــاف بــدن هیچ کمک مالی از ســوی دولت

تــابابررســیمشــکالتصنــوفواتحادیهها

فعالیت منصرف کرده و این موضوع خطرناک

باعث میشــود کســانی که کار میکنند دچار

محمدشــکریه افــزود :ایــن آمار اشــتغال

جرم،میزباناعضایاتاقاصنافکشــوربود

مانــعازتوقــففعالیــتاصنــافدرکشــور

باشد.

مختلف مخصوصا بخش خصوصی را از ادامه
است که امنیت کسب و کار و سرمایهگذاری
را به مخاطره میاندازد.

اصغــر جهانگیــر ،معــاون اجتماعــی و

جهانگیر تشــریح کرد :اگر به ارزشهای

لــزوم بررســی طرحهــای پیشــنهادی از ســوی

موانــع را حتــی اگر قانونی اســت شناســایی و

پیشــگیری از وقــوع جرم قوه قضائیــه ،درباره
دســتگاهها گفــت :امــروزه در دنیــا وقتــی یک

طرحــی میخواهــد در یــک مجموعــه یا نهادی
که تاثیرگذار اســت مطرح شود ،در ابتدا الزم
اســت روی آن طــرح و ایــده کار کارشناســی

صــورت گیــرد امــا در کشــور مــا رســم بــر این
اســت اگــر طرحــی ارائــه میشــود و مخالفــی

ندارد ،همه خوشــحال میشــوند که این طرح

مخالف نداشته است ،در صورتی که بسیاری
از کشــورها مخصوصا کشورهای توسعهیافته

طرحهای پیشــنهادی از منظر ســایر بخشها
بررســی میشــود تــا بــر ســایر بخشهــا تاثیر

منفی نگذارد.

کشــور و انقــالب عالقمنــد باشــیم بایــد ایــن
در جهــت اصــالح و حــذف آنهــا اقــدام کنیــم
زیــرا یکــی از ســرمایههای مهــم هــر کشــور
سرمایههای انسانی و تجارب آنها است.

ممکــن اســت بــر ســایر حوزههــای اقتصــادی،
فرهنگی ،اجتماعی و غیره داشته باشد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه

قضائیــه ضمــن اشــاره به نقش موثــر حمایتی
حاکمیــت بــر صنــوف بیــان کرد :برخــی اوقات

نــه تنهــا امنیــت و تســهیالتی را بــرای صنــوف

ایجــاد نکردهایــم ،بلکــه گاهــی نــوع رفتــار،

کشــور وابســته به اســتقالل اقتصادی کشــور
است.

اســت کــه نبایــد بــا یکدیگــر خلــط شــود ،بــا

گرانفروشــی در اصناف باید بهشــدت مقابله
کــرد تــا آرامش در بازار پایــدار بماند اما آنچه

آن را در ســاختار اقتصــادی غلــط ،فرایندهای

تحریمهــای ظالمانــه اســتکبار جســتجو کنیم
کاالها و خدمات میشود اهتمام ورزیم.

تضمیناستقاللسیاسی

کشوروابستهبهاستقالل
اقتصادیکشوراست

جهانگیــر در ادامــه جلســه بیــان کــرد:

کاری که دستگاه قضائی و معاونت اجتماعی

میتوانــد بــرای اصنــاف انجــام دهــد ایــن
اســت کــه نگذاریــم آینده اصناف دســتخوش

اســاس اصناف دســت حاکمیت و دولت را در

تامیــن امنیت گرفته اســت .اگر حاکمیت یک

نــگاه جــدی به قوانیــن کار و تامیــن اجتماعی

داشــته باشــد ،اصنــاف میتوانــد حداقــل ۳0

جهانگیــر ادامــه داد :الزمــه رســیدن بــه

اســت .دولت و دســتگاه قضائی در درجه اول

نایبرئیس اول اتاق اصناف ایران درباره

اســتقالل اقتصــادی تــالش همــه بخشهــا

صنوف را کمتر و نقش حاکمیتی را تبدیل به

اتفاق کمک بزرگی به بخش صنوف است.

چترحمایتیقوهقضائیه
برسراصنافکشور

که آسیبشناسیهای گذشته نشان میدهد

ریشههای گرانی به اصناف برنمیگردد و باید

یک ســوم جمعیت را در برمیگیرد .بر همین

تــا  ۵0درصــد از ظرفیــت اشــتغال کشــور را

گرانفروشــی دو مقولــه جــدای از یکدیگــر

خــود مطــرح میکننــد تــا در قالــب قانــون یــا

توجــه نمیکننــد ایــن طرح چه تاثیــرات منفی

او گفــت :تضمیــن اســتقالل سیاســی

نقش حمایتی ،نظارتی و ارشــادی کنند و این

اظهــار کــرد :بایــد بدانیــم موضــوع گرانــی و

و در اصــالح فرآیندهایــی کــه منجر بــه گرانی

فــارغ از موضــوع مــورد نظر خود بــه این نکته

دارند به طور کل منصرف شوند.

او دربــاره نقــش صنــوف بــر گرانیهــا

جهانگیــر ادامــه داد :امــروزه دســتگاهها

دستورالعمل به تصویب برساند ولی بهنوعی

دلســردی و کســانی هــم کــه قصد شــروع کار

باید به جای حمایت ،دخالت در مجموعههای

غیرصحیــح و طوالنــی و ســوءمدیریتها و

طرحهایــی را در راســتای ماموریــت ســازمانی

ســرمایهگذاری را از حوزههــای اصناف بگیریم

رقم زده است.

نایبرئیــس اول اتــاق اصنــاف ایــران در

ایــن جلســه ضمــن اشــاره بــه جلســه دیــدار

بــا رئیــس دســتگاه قضــا بیــان کرد :جلســه با
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقــوع جــرم

قــوه قضائیــه بــه فاصلــه کمتــر از یکمــاه از
دیدار با رئیس دستگاه قضا ،نقطه عطفی بر
کارنامه صنفی است.

جاللالدیــن محمدشــکریه ادامــه داد :با

توجــه بــه تخصصی بــودن معاونــت اجتماعی

و پیشــگیری ،یکــی از ظرفیتهایــی کــه اتــاق
اصناف دارد ،ایجاد اشــتغال متوازن و پایدرار
است.

او تشــریح کــرد۵00 :هــزار اشــتغال در

کشور در غالب  ۳میلیون واحد صنفی را اتاق

افزایش دهد.

نقــش دو ســویه اتــاق و معاونــت اجتماعــی
بیــان کــرد :بــه دلیل تخصصی بــودن معاونت

اجتماعــی و پیشــگیری یکــی از ارکان مهمــی
کــه میتوانــد از افزایــش بزهــکاران اجتماعــی

جلوگیری کند اصناف است.

او اظهار کرد :اگر دولت نخواهد اصناف

را حمایــت کند باید به دنبال اقدامات تامینی

برای ساخت زندان و به کارگیری پلیس باشد
چــون آثــار بزهکاری اجتماعی با رشــد بیکاری

اصناف بسیار افزایش خواهد داشت.

شــکریه عنــوان کــرد :حمایتــی کــه قــوه

قضائیــه و معاونــت اجتماعــی و پیشــگیری از

اصنــاف کــرد باعــث شــد در  8ماهــه ابتــدای

امســال ،مشــکالت  ۲۵۳واحــد کوچــک در
اســتان گیالن با کمک ستاد اقتصاد مقاومتی

قــوه قضائیــه مرتفــع و  8هزار کارگر مشــغول
در این  ۲۵۳واحد به کار بازگردند.

او در پایــان گفت :چتر امنیت و حمایت

قــوه قضائیــه چنــان براســتان گیــالن شــکل

گرفــت کــه مشــکالت اصناف حــل و یک بارقه

امید در استان گیالن شکل گرفت.

جزئیات تغییر قیمت انواع
کاالها در  ۱ماه اخیر

مهلــتزمانــیمندرجدرمصوبهجلســه۶۴مورخ

۱۴00/۱/2۱ســتادملــیمدیریتکرونــادرزمینهقانون

تســهیلتســویهبدهیبدهکارانشــبکهبانکیکشور،
بــرایمشــموالنبــرایآخریــنبــارازاولمهــربهمدت

ششماهتمدیدمیشود.

اتاق اصناف ایران در اطالعیهای اعالم کرد:

در راســتای تحقــق شــعار ســال  1400بــا عنــوان

«تولیــد ،پشــتیبانیها و مانعزداییهــا» و بــه دلیــل
اســتمرار شــرایط ناشــی از کرونــا و اثــرات تعطیلیهــای

وضع شده برای مشاغل و کسب و کارها و اینکه برخی

از مشــموالن نتوانســتند با تســویه نقدی بدهی خود تا

پایــان شــهریور  ،1400از مزایــای تســهیل تســویه بدهی
بدهکاران شبکه بانکی استفاده کنند ،لذا مهلت زمانی

منــدرج در مصوبــه جلســه  ۶4مــورخ  1400/1/۲1ســتاد

ملــی مدیریــت کرونــا در زمینــه قانــون تســهیل تســویه
بدهــی بدهکاران شــبکه بانکی کشــور ،برای مشــموالن

بــرای آخریــن بــار از اول مهر به مدت شــش مــاه تمدید
می شود.

جریمه  ۱۰برابری و پلمپ
در انتظار پارکینگداران
متخلف
رئیــس اتحادیــه صنــف دارنــدگان اتوســرویس،

تعمیــرگاه،پارکینــگوکارواشمیگویــدپارکینگهــای

خصوصــیاجــازهندارنــدبیشــترازنــرخمشــخصاز

مشتریانوجهدریافتکندودرصورتتخلفجریمه

۱0برابریوپلمپدرانتظارآنهاست.

کمیتههای تخصصی ســتاد ملی مبارزه با کرونا بررســی

شود.

تمدید مهلت تسویه بدهی
بانکی اصناف تا پایان
اسفند ۱۴۰۰

رئیساتحادیهفروشندگانمرغ:اصالحنظامیارانهایتنشقیمتی
دربازارایجادنمیکند

محســن فقیهی در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران

جوان گفت :نرخ پارکینگهای خودرو از اول سال 1400

تاکنــون تغییــر نکرده اســت و مبلغ ۵هــزار تومان برای

ورودی است که به ازای هر ساعت توقف ۲هزار تومان
و برای ۲4ســاعت توقف ۲0هزار تومان مشــخص شده
است.

ایــن مقام مســئول گفــت :پارکینگهــای خصوصی

رئیــس اتحادیــه فروشــندگان مــرغ و

نظام یارانهای تردید نداشــته باشــید که شاهد

اساسی با اصالح نظام یارانهای اجتنابناپذیر

دیگــر رانــت و فســادی وجــود نــدارد بلکــه بــه

اجــازه ندارنــد بیشــتر از نــرخ مصــوب از مشــتریان وجه

تنشقیمتیدربازاررخنخواهددادوبازار

حــذف ارز ترجیحی و در صورت حمایت نکردن

داشــته باشــد ،افــزود :بایــد پیشبینیهــای

چراکه هر تولیدکننده سعی میکند با قیمت

خصوصــی کــه بیشــتر از نــرخ مشــخص وجــه دریافــت

مهــدی یوســفخانی در گفتوگــو بــا

دامی به خصوص سویا حداقل  ۵برابر افزایش

دهکهــای پاییــن جامعه افزایــش پیدا کند تا

به گزارش خبرگزاری تســنیم ،در این بررســی رصد

آیــا بــا اصــالح نظــام یارانهای شــاهد تغییر در

شــاهد بــاال رفتــن نرخ قیمــت مــرغ و تخممرغ

بــه  ۳0آذر بــه تفکیــک قیمتهــای میانگیــن کشــوری و

بازار در آرامش است و حتی مرغ و تخممرغ

نشــان میدهــد بخــش عمــدهای از کاالهــای مصرفــی

بــه گفتــه او نرخ مصوب مــرغ گرم کیلویی

مقایســه بــا ســال گذشــته شــاهد رشــد 11۵درصــدی

صنفی کیلویی ۲9هزار تومان به فروش میرسد.

انجمــنملــیحمایتازحقــوقمصرفکنندگانبا

ارســالنامــهایبهمعــاوناولرئیسجمهوریورئیس

ســتاد تنظیــم بــازار جزئیــات تغییــرات قیمتــی انــواع

کاالهــایمصرفــیمــردمرادرطــولیــکمــاهگذشــته
اعالمکرد.

ماهیعنوانکردکهبااصالحنظامیارانهای
رقابتیمیشود.

خبرگزاری ایلنا ،در پاســخ به این پرســش که

و پایــش قیمــت اقــالم اساســی و پرمصرف بــازار منتهی

نرخ مرغ گوشــتی خواهیم بود؟ گفت :اکنون

میانگیــن اســتان تهــران اعالمشــده اســت .ایــن گزارش

زیر نرخ مصوب عرضه میشود.

نســبت بــه مــاه گذشــته رشــد قیمــت داشــته و حتی در

۳1هــزار و  ۵00تومــان اســت امــا در واحدهــای

قیمتها است.

ایــن فعال اقتصــادی ادامــه داد :با اصالح

افزایــش نــرخ کاالی اساســی خواهیــم بــود .بــا

دولــت ،ذرت  1900تومانــی و دیگــر نهادههــای
پیــدا میکند .با افزایش قیمت نهادهها به تبع
خواهیــم بــود .بنــا بــه اظهــارات یوســفخانی،

اســت مگــر اینکــه دولــت برنامــه جایگزینــی

الزم در ایــن زمینــه اخــذ شــود و یارانــه افــراد
قــدرت خرید آنها کاهش پیدا نکند اگر چنین

امری محقق نشــود تردید نداشــته باشــید که
بسیاری از مردم مصرف مرغ و تخممرغ را از

قیمت مرغ زنده حداقل  ۳1هزار تومان اســت

سبد غذایی خود حذف خواهند کرد.

 ۳0درصــد افزایــش نرخ را تجربه خواهد کرد و

پرســش کــه آیــا بــا اصالح نظــام یارانــهای این

امــا اگــر یارانــه ترجیحــی حذف شــود مــرغ گرم

نظــر میرســد بــازار رقابتی ایجاد خواهد شــد
کمتر محصول خود را به کشــتارگاه برساند تا

خریدار داشته باشد.

فقیهــی

گفــت:

ســرمایهگذاران

در

ســاخت

او خاطرنشــان کــرد :از نــگاه دیگــر،

و آن ایجــاد نظــم و انضبــاط در بــازار اســت.

بــرای پارکینگها ســاخته شــود اما این طــرح روی زمین

اصــالح نظــام یارانــهای روی دیگــری هــم دارد

متاســفانه نظــم بــازار بــا ارز ترجیحــی از بیــن

ایــن فعــال اقتصــادی در پاســخ بــه ایــن

قیمــت مــرغ زنده حداقل به کیلویــی  4۵تا ۵0

احتمــال وجــود دارد کــه شــاهد تنشهــای

واقعــی جبران شــود .امیدواریم اگر همه چیز

او بــا بیــان اینکــه افزایــش نــرخ کاالی

نظــر مــن چنین اتفاقــی نخواهد افتــاد چراکه

هزار تومان خواهد رسید.

میکنند ،برخورد کنند.

پارکینگهــا ،مشــارکت نمیکننــد .چنــدی پیــش قــرار

رفتــه بــود و بایــد افزایــش قیمتهــا بــا حذف

قیمتــی در بــازار باشــیم؟ تصریــح کــرد :بــه

دریافــت کننــد .شــهرداریها بایــد بــا پارکینگهــای

ایــن ارز از محلهای دیگــر برای مصرفکننده

بنا به برنامه پیش برود و شاهد بازار رقابتی
از نظر کیفیت و قیمت باشیم.

شــده بــود  ۲هــزار متــر زمیــن بــا  ۵طبقــه اداری-تجاری
مانــد .راننــدگان میتواننــد از پارکینگهایــی که بیش از

نــرخ مصــوب وجــه دریافــت میکننــد بــه اتحادیه صنف
دارندگان اتوســرویس ،تعمیرگاه ،پارکینگ و کارواش یا

تعزیرات شکایت کنند .نهادهای ناظر به ازای هر میزان

تخلف 10برابر واحد متخلف را جریمه و در صورت تکرار
آن ،واحد را پلمپ میکنند.
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اخبـــــــــــــــــار

لزوم ارتقای بهرهوری سازمانی

صادرات  ۵۰هزار راس دام
سنگین آزاد شد

سعید سعادتطلب

(مشاور سازمانی – دانشآموخته )MBA

موضــوع بهــرهوری از آن دســته موضوعات اســت

کــه ســخنرانیها ،کتــب و مقــاالت بســیاری دربــاره آن

ســیدجواد ســاداتینژاد ،وزیــر جهــاد کشــاورزی

توســعه

حمایتــی محصــوالت اساســی کشــاورزی صــادرات ۵۰

منتشر شده و تعاریف زیادی برای آن وجود دارد.
ســازمان

همــکاری

اقتصــادی

و

و رئیــس شــورای قیمتگــذاری و اتخــاذ سیاســتهای

(OECD:Organization Of Economic Co-operation

هزار راس دام سنگین نر پرواری را مجاز اعام کرد.

بهرهوری نســبت ســتانده به یکی از عوامل تولید اســت

کشــاورزی بــه معاونــت امــور دام ایــن وزارتخانــه،

 )Developmentبهرهوری را چنین تعریف کرده اســت:

بــه گــزارش خبرگــزاری مهــر ،در نامــه وزیــر جهــاد

و عوامــل تولیــد ممکــن اســت ســرمایه ،کار ،مــواد خام،

مدیرعامل شــرکت پشــتیبانی امور دام و رئیس سازمان

کار

پیــرو اباغیه شــماره  0۲0.1۷۶00مورخ 1400.8.5

بــه این صورت تعریف شــده اســت :محصوالت مختلف

مــوارد زیــر در خصــوص صــادرات دام ســنگین اصــاح

چهار عامل عبارتند از زمین ،سرمایه ،کار و ساماندهی.

-در مقدمــه اباغیــه مذکــور ،بعــد از عبارت «خرید

میزان معینی ورودی یا نهاده ،خروجی ستانده بیشتری

مورخ  1400.8.8خرید دام روستایی» اضافه ،همچنین

انرژی و مواد دیگر باشد.
همچنیــن

در

ســازمان

بینالمللــی

امور عشایر ایران آمده است:

( )ILO:International Labor Organizationبهــرهوری

دربــاره دســتورالعمل اجرایــی صــادرات دام زنــده ســبک

بــا ادغــام چهــار عامــل اصلــی ،تولیــد میشــوند کــه این

میشود.

بــه بیــان ســاده افزایــش بهــرهوری یعنــی با اســتفاده از

حمایتــی دام عشــایر» عبــارت «و شــماره 0۲0.1۷۶4۶0

حاصل شود.

در همیــن راســتا دو مولفــه نیــروی کار و ســرمایه

از مهمتریــن عوامــل تولیــد هســتند و بهــرهوری اســتفاه
بهینــه از همیــن عوامــل نیــروی کار و ســرمایه اســت.

همچنیــن بهــرهوری کل عوامــل (TFP: Total Factor
 )Productivityاســتفاده بهینــه از ترکیب عوامل مذکور

را نشان میدهد.

رشــد بهــرهوری کل عوامــل ،عــاوه بــر رشــد کمــی

نهادههــای تولیــد ،یکــی از منابــع اصلــی تامینکننــده
رشــد اقتصــادی در ســطح کان اســت؛ بنابرایــن توجــه

بــه موضوع بهرهوری عاوه بــر افزایش درصد موفقیت،

بعد از عبارت «دســتورالعمل اجرایی صادرات دام زنده

رئیس اتاق بازرگانی تهران :خواسته
بخشخصوصی ،پیگیری برجام است

دارد .هرچــه بتــوان بــا برنامهریزیهــای پویــا و دقیــق،

منابــع کمتــری را صــرف کرد تا اهداف مــورد نظر مطابق

بــا برنامههــای از پیــش تدویــن شــده انجــام و بــه اتمام
رســد ،در آن صــورت میتــوان دربــاره ارتقــای بهــرهوری

صحبت کرد.

ایــن برنامههــا میتواند شــامل برنامه اســتراتژیک و

برنامــه عملیاتی باشــد .به عبارت دیگــر موضوع بهرهوری

در پروژههای راهبردی برنامه استراتژیک سازمان میتواند

درج شــود و بر طبق آن ،برنامه عملیاتی (برنامه اجرایی)
نیز با توجه به برنامه زمانی تدوین شود.

بهــرهوری ترکیبــی از کارایــی و اثربخشــی اســت.

کارایــی بــه مفهــوم صحیــح انجــام دادن کار با اســتفاده

بهینــه از منابــع اســت .بــه بیــان دیگــر از حداقــل منابع
بتــوان خروجــی حداکثــری دریافــت کــرد امــا مفهــوم
اثربخشــی ،کار صحیح اســت؛ به همین دلیل بهرهوری

-در پاراگــراف قبــل از بنــد ( )1بعــد از عبــارت

«صادرات دام ســبک» عبارت «عشایر» حذف و عبارت

«و سنگین» اضافه میشود.

-تبصــره زیــر بــه بنــد ( )۲اضافــه میشــود« :میزان

صادرات مجاز برای دام ســنگین نر پرواری ،پنجاه هزار

رأس است».

-در تبصــره ذیــل بنــد ( )4عبارت «عشــایر» بعد از

عبــارت «دام دریافتــی از» حــذف و عبــارت «دامــدار»

جایگزین میشود.

سبب بهبود اقتصاد کشور نیز خواهد شد.

بهــرهوری ارتبــاط مســتقیمی بــا برنامههــا و منابــع

سبک» عبارت «و سنگین» اضافه میشود.

رئیــس اتاق بازرگانی تهران میگوید که

 139۷و همزمــان بــا افزایش قیمت دالر ،یک

خــود اســتفاده کــرده اما ما در ســالهای قبل

داد :ارز  4۲00تومانــی اثــرات مخــرب زیــادی

کرده بر لزوم بهبود تعامات ایران با اقتصاد

در اختیــار داشــتیم امــا بــا توجــه بــه فشــار

خوانســاری با اشــاره به برخی مشــکات

اســت .حال که دولت از حذف این ارز ســخن

است ،بیان کرد :یکی از اصلیترین مشکات

آن همــکاری کننــد تــا اقتصاد ایران به ســمت

بخــش خصوصــی همانطــور کــه بارهــا اعــام
جهانــی تاکیــد دارد و بــه پیگیــری مذاکــرات
برجام تا لغو تحریمها امیدوار است.

بــه گــزارش ایســنا ،مســعود خوانســاری

در نشســت هیئــت نماینــدگان اتــاق بازرگانی
تهــران ،اظهــار کــرد :برآوردهــا از ایــن حکایت

دارد کــه تحریــم هزینههــای قابــل توجهــی را

بــر دوش اقتصــاد ایــران ســوار کــرده اســت.

بــرای مثــال هزینــه مــا در مبــادالت بیــن  10تا
۲0درصــد افزایــش یافتــه و مجبوریــم کاالهــا
را بــا قیمــت باالتــر خریــداری کنیــم یــا بــرای

صادرات ،هزینه بیشتری پرداخت کنیم.

او با اشــاره به شــرایط اقتصــاد ترکیه در

هفتههای گذشــته ،تشــریح کرد :ما در ســال

فضــای مطلوب برای جهش صادرات غیرنفتی
تحریمها و مشــکات داخلی ،امکان استفاده
از ایــن فرصــت بــه وجود نیامد .ایــن در حالی
اســت که ترکیه همزمان با کاهش ارزش لیر

افزایــش قابــل توجهی را در آمــار صادراتی به
ثبت رسانده است.

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهران ادامــه داد:

آمارهــا میگوینــد کــه در اکتبــر ســال ،۲0۲1

میــزان صادرات ترکیه ۲0درصد افزایش یافته

و صــادرات این کشــور در ماههای گذشــته به
۲1میلیــارد دالر رســیده و پیشبینی میشــود
این رقم در پایان سال از مرز ۲۲0میلیارد دالر

نیز عبور کند .این نشان میدهد که ترکیه از

فرصــت به وجود آمده بــرای افزایش صادرات

نتوانستیم از این تهدید ،فرصت بسازیم.

جــدی کــه هنــوز اقتصــاد ایــران بــا آنهــا درگیر

مــا تــورم اســت .بــا وجــود آنکه ســرعت رشــد
تــورم در ماههــای گذشــته قــدری کاهــش

پیــدا کــرده اما هنــوز این نرخ بــاالی 40درصد
قــرار دارد و همیــن امــر بــرای اقتصــاد کشــور

و معیشــت مــردم مشــکاتی جــدی بــه وجــود
آورده اســت .البته دولت در الیحه بودجه به
تــورم پرداخته و امیدواریم با همکاری دو قوه

شرایط بهتر شود.

او بــا بیان اینکه حذف ارز  4۲00تومانی

دیگر حوزهای اســت کــه باید مجلس و دولت
در رابطــه بــا آن همــکاری کننــد ،توضیــح

داشــته و بســتر رانت و فســاد را فراهم کرده

میگویــد ،امیدواریم نمایندگان مجلس نیز با
تک نرخی شدن ارز حرکت کند.

رئیــس اتــاق بازرگانــی تهــران بــا اشــاره

بــه تغییراتــی کــه در ماههــای گذشــته در
افغانســتان به وجود آمده ،گفت :در ماههای
گذشــته شــرایط افغانســتان تغییــر کــرده و

بســیاری از ســرمایهگذاران یــا از ایــن کشــور
خــارج شــدهاند یــا فعالیتــی نمیکننــد .مــا

میتوانیم از این فرصت به نفع اقتصاد ایران
اســتفاده کنیم و با سرمایهگذاری مشترک در
حوزههایی مانند معادن یا انتقال آب ،به نفع

اقتصاد ایران حرکت کنیم.

مجمــوع کارایــی و اثربخشــی اســت یعنــی فعالیتــی کــه

انجــام میشــود بایــد اقدامــی درســت و مفیــد باشــد و

همچنین این کار به بهترین نحو انجام شود.

محدودیــت منابــع در دنیای امروز ســبب شــده که

توجــه بــه بهرهوری ســازمانی بیش از قبل شــود اما این
تمام ماجرا نیست .با توجه به تغییرات دنیای امروز در

حوزههــای مختلف تولید ،صادرات ،واردات ،مشــتریان،

بــازار و ...موضــوع بهــرهوری با رشــد اقتصادی کشــورها

پیونــدی قــوی خــورده اســت .امــروزه در بعــد ســازمانی،

واکنش معاون طرح و برنامه وزارت صنعت به مستثنی
شدن یک واحد تولیدی لوازم خانگی

دســتیابی به رشــد اقتصــادی از طریق ارتقــای بهرهوری،

و 411دالر ،قزاقســتان با 318هزار و ۲05تن کاال به ارزش

دو و هشــت دهــم واحــد درصــد از رشــد هشــت درصــد
همچنیــن دســتگاههای اجرایــی مکلــف شــدهاند بــرای

دربــاره ذینفــع واحــد ،گفته اســت که در این

کــردن چرخــه مدیریــت بهــرهوری در ســازمان ،تمهیدات

گــردش مورد نیاز از ســوی این گــروه صنعتی

تولیت خود را با هماهنگی سازمان ملی بهرهوری ایران

و شــرکتهای زیرمجموعــهاش و همچنیــن

اقتصــاد از محــل ارتقــای بهــرهوری کل عوامــل تولیــد.

محور قراردادن رشد بهرهوری در اقتصاد ،ضمن اجرایی

شــرایط امکان دریافت تســهیات ســرمایه در

الزم بــرای عملیاتــی کردن این چرخه در واحدهای تحت

وجــود نــدارد و خواســتار مســتثنی شــدن آن

فراهــم کــرده و گــزارش ســاالنه خود را به ســازمان ملی

ســایر بنگاههــای تولیدکننــده لــوازم خانگــی،

امــروزه موضــوع بهــرهوری در اکثــر کشــورهای

تخصصــی در وزارت صمــت از محدودیــت

در صــورت درخواســت آنهــا و تایید معاونت
ذینفع واحد شده است.

شخص حقيقي/حقوقي است که بـه واسـطه

در معــرض ريســک مشــترک قــرار گيرنــد ،بــه
گونــهاي که مـــشکات يکــي از آنها بتواند به

ديگري/ديگــران تســري کــرده و منجر به عدم
بازپرداخــت يــا ايفاي به موقـــع تســهيات و يا
تعهدات آنها شود.

این نامه به همراه پیوســتی اســت برای

تعییــن مبلغ تســهیات منتشــر شــده بود که

بعدا از سوی وزارت صمت تکذیب شد.

بــرای صنایــع مختلــف وظیفــه وزارت صمــت

مــدت صــادرات کشــورمان بــه اوراســیا هم یــک میلیون و

بیــش از ســه ســال اســت کــه ممنوع شــده و

انجام نشــده اســت افزود :همچنین به طور

هزار و  149دالر بوده اســت که نســبت به هشــت ماهه

تســهیات را دارد و ایــن اقــدام از ســوی

صادر شده  18درصد رشد داشته است.

دنبــال رفــع موانــع هســتیم .البتــه همیــن

اوراســیا توضیــح داد :روســیه هفتصــد هــزار و 11۶تن کاال

ذینفــع واحــد هــم بایــد در شــورای پــول و

۷8۶هــزار و 8۲۶تــن کاال بــه ارزش ۲10میلیون و 1۶0هزار

ایــن مقام مســئول با بیــان اینکه متولی

114میلیون و ۶8۶هزار و 9۲۷دالر ،قرقیزستان با ۲8هزار

گفــت :معاونــت طــرح و برنامه بایــد به دنبال

و بــاروس پنــج هــزار و 330تــن بــه ارزش 11میلیــون و

در ایــن رابطــه ســیدمهدی نیــازی در

نیــاز به تقویــت صنعت لوازم خانگی به دلیل

 1400از ایران خریداری کردند.

اصلــی ایــن نامــه مســتثنی شــدن واحدهــا از

پیــش واردات مرزی لــوازم خانگی هم ممنوع

اوراســیا گفت :روســیه ،قزاقســتان ،باروس ،ارمنستان

شــود تــا دغدغه تامین بازار لــوازم خانگی نیز

فــروش کاال بــه ایــران در اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در

ادامــه دارد بنابرایــن تامیــن این بازار از ســوی

تامینکننــدگان داخلــی اهمیت ویــژهای دارد.
از طــرف دیگــر ایــن صنعــت از جملــه صنایــع

پیشــران و اشــتغالزا اســت که میتواند مورد

توجه دولتها باشد.

بــه نظــر میرســد علــت اصلــی نقــد

ایــن نامــه جــدال بیــن واردکننــدگان و
تولیدکنندگان باشــد .هرچند نباید این نکته

امــا نامــه یادشــده انتقاداتــی بــه همــراه

را نادیــده گرفــت کــه همیــن واحــد صنعتــی

رانــت بــه یــک واحــد تولیــدی دانســته بودند.

کرهای که اســتفاده میکنــد که انتقاداتی به

داشــت و عــدهای آن را بــه مثابــه تخصیــص
امــا ایــن همــه ماجــرا نیســت چــون منتقــدان

اکثــرا بنــدی کــه در آن بــه امــکان درخواســت
تســهیات و مســتثنی شــدن از محدودیــت

ذینفــع واحــد بــرای تمــام واحدهــای تولیــدی
وجود دارد ،اشارهای نکردهاند.

البتــه بــرای بررســی ایــن نامــه بایــد

اهمیــت صنعــت لــوازم خانگــی را نیــز در نظر

بــرای بخشــی از محصــوالت خــود از برنــد
دنبال داشته است.

گفتوگــو بــا ایســنا ،اظهــار کــرد :موضــوع
محدودیــت ذینفــع واحــد بــوده و اصــا مبلغ
دریافتــی در آن مطــرح نشــده اســت بنابراین

این یک نامه عام است.

تولید مســئول رســیدگی به تخلفات نیســت،

و ۶95تن کاال به ارزش 5۲میلیون و 484هزار و ۲15دالر

تولید ،نوســازی و اشــتغال باشــد .نکته دیگر

۷8هــزار و 1۲دالر در بــازه زمانــی اول فروردیــن تا 30آبان

ممنوعیــت واردات اســت .از حــدود یــک مــاه

او درباره میزان واردات از پنج کشور عضو اتحادیه

شــده اســت پس بایــد موانــع تولید برداشــته

و قرقیزستان به ترتیب در جایگاه نخست تا پنجم مبدا

برطرف شود.

هشت ماهه سال جاری قرار دارند.

جان تازه به ناوگان حمل و نقل عمومی با محصوالت سایپا
زینب غضنفری

معینی نهاده ،به ستانده بیشتری دست یافت.

ســال آینده با تکیه بر توان تولیدکنندگان ایرانی

جدید با اخذ دســتورالعمل ترویج شهرکســازی در ســال

گذشــته ایــن امــکان را دارد کــه بــا صــدور پروانــه مــورد
نیــاز ،مجــوز ســاخت شــهرکهای مســکونی را بــه خــود
شــهرکهای صنعتــی واگذار کرده تا ایــن واحدها به طور

مســتقل متناســب با الگوهای اســتاندارد شــرکت عمران
شــهرهای جدید ،شهرکهای مسکونی را ساخته و ضمن

توسعه برند خود ،مدیریت آن را نیز برعهده بگیرند.

به ناوگان حمل و نقل عموی درونشهری بدمد.

در میان برنامههای توسعهای پنج ساله در

مطرح و به نظر میرسد بهزودی شاهد آغاز این

کیفــی ســعی داشــت محورهای توســعهای را در

امــا در ایــن میــان هنــوز بــرای نوســازی

ســایپادیزل در نمایشــگاه در معــرض دیــد قــرار

جــدی فکــری نشــده اســت .نــاوگان اتوبوسها و

در داخــل وجــود دارد البتــه در وهلــه نخســت

کشــور ،آخریــن برنامــهای کــه با تعریــف اهداف

به شــدت افزایش داشــته است ،شرکت عمران شهرهای

مشــابه ۶۶درصــد در وزن و 98درصــد در ارزش بیشــتر

اعتبار مطرح شود.

و محدودیتهــای مقــررات نظــام بانکــی

گفت :در شرایط فعلی که قیمت مسکن در کانشهرها

ایران کاال فروخته که این میزان واردات نســبت به مدت

درخواســت مســتثنی شــدن از محدودیــت

اســت کــه ایــن قانــون اشــاره دارد بــه تامیــن حداقــل

بخش اسکان و صنعت و اشتغال همواره ضروری است،

از مبــدا کشــورهای عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا بــه

به ارزش 3۷5میلیون و  ۲۲9هزار و 584دالر ،ارمنستان

زیرمجموعــه گــروه انتخــاب از شــبکه بانکــی

و شــهرکهای صنعتی با تأکید بر اینکه ایجاد پیوند بین

به ارزش دو میلیارد و 8۶۲میلیون و ۶۲3هزار و 303دالر

لطیفــی دربــاره میــزان صــادرات بــه اعضــای اتحادیه

اجتماعــی و فرهنگــی کشــور نیــز موضــوع بهــرهوری

معــاون وزیــر صمــت و مدیرعامل ســازمان صنایع کوچک

نخست امسال تبادل شد.

لطیفــی گفــت۶ :میلیــون و ۷۲۶هزار و 84۶تن کاال

وزارت صمــت انجــام نمیشــود .مــا فقــط بــه

تســهیات دریافتــی از ســوی شــرکتهای

مسکونی به شرکت شهرکهای صنعتی خبر داد.

و پنــج عضــو اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا در هشــت ماه

کلــی شــبکه بانکــی صاحیــت تعییــن میــزان

مهم در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی،

حبیبهللا طاهرخانی در جلسه مشترک با علی رسولیان،

میلیارد و ۶۲۶میلیون و ۲۶۲هزار و 45۲دالر ،بین ایران

ســال 99تغییــری در وزن نداشــته امــا در ارزش کاالی

طالبــی ،دبیــر کل بانــک مرکــزی بــا اشــاره بــه

امــکان واگــذاری صدور پروانه و مجوز ســاخت شــهرک

بــه گــزارش ایلنا ،ســیدروحاله لطیفــی اظهار کرد:

839هــزار و 1۷۲تــن کاال بــه ارزش ۷۶3میلیــون و ۶39

ارتقــا بهرهوری ســازمانی وجــود دارد .یکی از موضوعات

مدیرعامــل شــرکت عمــران شــهرهای جدیــد از

73درصد رشد داشته است.

مســتثنی شــدن گروه انتخاب و شــرکتهای

(صمــت) ،در نامــهای خطــاب بــه مهــدی

شهرکهای صنعتی
و مسکونی با هم ادغام
میشوند

پایــان آبــان ،از لحــاظ وزنــی 42درصــد و ازلحــاظ ارزش

هريـــک از روابــط مالکيتــي ،مديريتــي و مالــي

وفــور قوانیــن و مقرراتــی مبنی بر اجرای ســاز و کارهای

از عوامــل تولیــد و محصول را نشــان میدهــد .با افزایش

اعضــای اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا از ابتــدای ســال تــا

بــه نظــر میرســد فعــا هــم ایــن ممنوعیــت

و برنامــه وزارت صنعــت ،معــدن و تجــارت

بهــرهوری در فراینــد تولیــد ،میتــوان با اســتفاده از میزان

ســخنگوی گمــرک میگویــد تجــارت کشــورمان بــا

اســت و کار ویــژهای بــرای یــک بنــگاه خــاص

فردی و بعد ســازمانی مطرح شــود .در بعد ســازمانی به

مفاهیــم مهــم در اقتصــاد اســت کــه رابطه بین اســتفاده

رشد  ۷۳درصدی تجارت
ایران با اورآسیا

معــاون طــرح و برنامــه وزارت صنعــت،

میگوید که این یک نامه عام است.

شــده ،اســتقرار چرخــه مدیریــت بهــرهوری در ســازمانها

اعمال نماید».

منظــور از ذينفــع واحــد ،دو يــا چنــد

اخیــرا ســیدمهدی نیــازی ،معــاون طــرح

از اهمیــت باالیــی برخــوردار اســت زیــرا بهــرهوری یکــی از

تقســیم ســود بیــن دامــداران ذینفــع ،نظــارت الزم را

گرفــت چراکــه از طرفــی واردات لــوازم خانگی

بهــرهوری میتواند در ابعــاد مختلفی از جمله بعد

توســعهیافته و در حال توســعه از مهمترین ضرورتهای

بازپرداخــت مانــده مبلــغ دام زنده خریداری شــده و نیز

او بــا بیــان اینکــه رفــع موانــع بانکــی

زیرمجموعــهاش از محدودیــت ذینفع واحد

توسعه اقتصادی محسوب میشود .با توجه به موارد ذکر

صــادرات دام ســنگین تعییــن میشــود و موظــف اســت

از مدت مشــابه ســال قبل بوده اســت .او افزود :در این

یکــی از هدفهــای مهــم اقتصــادی جوامــع محســوب

بهرهوری ایران ارائه کنند.

امــور تولیــدات دامــی به عنوان دســتگاه ناظر بــر فرآیند

هشــت میلیــون و 5۶۶هــزار و 18تــن کاال به ارزش ســه

معــدن و تجــارت (صمــت) ،در واکنــش بــه

میشود.

-تبصره ذیل به بند ( )۶اضافه میشــود« :معاونت

فرایند باشیم

کشــور احصــاء کــرده و مســیری مشــخص پیــش

نــاوگان حمــل و نقــل شــهری کشــور بــه صــورت

روی مدیــران بگــذارد برنامــه چهارم توســعه بود
که به مدد مرحوم دکتر عظیمی ،اســتاد مســلم

دیگــر خودروهــای جمعی که در شــهرهای کشــور

اقتصــاد ایــران به نگارش در آمد ولی متاســفانه

تــردد میکننــد و بــه صــورت عمــده زیرمجموعــه

قربانی دعوای سیاســی میان جناحهای سیاسی

شــهرداریها هســتند؛ سالهاســت کــه هیــچ

شده و جوانمرگ شد.

نوسازی به خود ندیده اند و هرچند سال یک بار

برنامهای که قرار بود براســاس آن از سال

شــاهد ورود تعــداد خــودروی دســت دوم بــه این

از صــادرات منابــع نفتــی کشــور صرف نوســازی

خوشــبختانه ایــن نــاوگان درونشــهری بــه

 84هــر ســاله یک میلیــارد دالر از منابع حاصل

ناوگان به خصوص در پایتخت بودهایم.

تولیــد و توســعه نــاوگان حمــل و نقــل عمومی و

دالیــل متعدد به میزان اتوبوسهای بین شــهری

آن منابــع صــرف پروژههای ساختوســازی شــد

به هر شکل ناکارآمدی این ناوگان از نظر تعداد،

زیرســاختهای مربوط به آن شــود ولی در نهایت

هزینه جانی به مسافرینش تحمیل نمیکند ولی

که هیچکس نمیداند منافع آن به کجا سرازیر

فرســودگی و آالیندگــی در فهرســت برنامههــای

شد.

تولید خودروهای ســنگین حمل بار و کشــنده در

خودروهــای فرســوده به خصوص نــاوگان حمل و

و نقــل عمومــی و نــاوگان آن بــود .بــه طــوری کــه

در همیــن فاصلــه هــم شــاهد بودیــم کــه

باالیــی از مصــرف ســوخت را بــه خــود اختصــاص

در عمــل مجبــور بــه کنار گذاشــتن خطــوط تولید

دالیل تشدید آالیش هوای شهرهای بزرگ تبدیل

اما به نظر میرســد در چشــمانداز پیش رو

اتوبوسهــای شــهری و بیــن شــهری زیــر ظرفیت

در روزهــای ســرد ســال اگــر چــه با مازوتســوزی

مشــابه دچــار شــد و ایــن هــردو تنهــا بــه محــدود

از آلودگیهــای هــوای شــهرها ناشــی از تــردد

بــه هــر شــکل آنچــه مغفــول مانــد حمــل

این سالها اکتفاء کردند.

طــی دهههــای اخیر تولیدکننــدگان عمده داخلی

فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی به یکی از

خــود شــده بودنــد .ســایپا دیــزل در مــورد تولیــد

شــد .تنگــی نفــس شــهرهای کشــور بــه خصوص

تولیــد کــرد و ایرانخــودرو دیــزل نیــز بــه وضعــی

نیروگاهها تشدید شده ولی همیشه سهم باالیی

نقل عمومی بوده است که به صورت عادی سهم
میدهد.

بــا تمهیــدات دولــت ســیزدهم قــرار اســت دوباره

شــاهد جــان گرفتــن خطــوط تولیــد داخلــی بــرای

نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی باشیم .طرح
دولت برای نوسازی این ناوگان جادهای طی پنج

دولــت هنــوز جایی به چشــم نمیخــورد و به نظر

میرســد ســازمان شــهرداریها نیــز بیــش از حــد

درگیــر کشــمکشهای سیاســی شــده و فرصــت

توجه به موضوعات را هنوز پیدا نکرده است.

در نهایــت امــا در نمایشــگاه حمــل و نقلــی

کــه دیــروز بــه کار خــود پایان داد ،شــرکت ســایپا

بــا ارائــه اتوبوسهایــی کــه بــا مشــارکت خارجــی
تولیــد میکنــد ،نشــان داد این آمادگــی را دارد تا

در صورت توجه شــهرداریها و دولت ،جانی تازه

تولیــد دو نــوع اتوبــوس درونشــهری برقــی

و دیزلــی بــا برنــد معتبــر  SKYWELLاز ســوی
گرفــت کــه در صــورت ســفارش امــکان تولیــد ان

30درصد این خودروها داخلیســازی شــده است
ولی در صورت ارائه سفارش امکان داخلیسازی

این محصوالت در تیراژهای باال ممکن است.

اکنــون نفــس تنــگ شــهرهای کشــور نیــاز به

نــاوگان تــازه نفــس خودروهــای عمومــی دارد بــه
خصــوص با پیشــرفتهای صورت گرفتــه در تولید
خودروهــای جمعــی برقــی کــه یکــی از دو محصول

ارائه شــده از ســوی ســایپادیزل است به طور حتم

میتوان امیدوار بود تعداد روزهایی که شهروندان
ایرانــی میتواننــد آبــی آســمان را بــه چشــم خــود

ببینند ،افزایش پیدا کند.

بایــد امیــدوار بــود شــهرداریها و دولــت

در فهرســت اولویتهــای خــود ،حمــل و نقــل

درونشــهری را نیــز قــرار دهنــد تــا بتــوان از توان
موجــود در زمینــه نوســازی ناوگان اســتفاده کرد.

کافــی اســت شــهرداریها بــه جــای پرداختــن بــه
حواشــی غیرضــرور بــه صــورت جــدی بــه وظایــف

خــود بپردازند در این صورت در تمامی شــهرهای

بزرگ کشــور به خصوص پایتخت شاهد آسمانی
آبیتر خواهیم بود.

توســــــعه واقتصـــــــــاد ملی
اخبـــــــــــــــــار

وزیر اقتصاد :تاریخ دقیقی
برای افزایش یارانهها اعالم
نشده است
وزیــرامــوراقتصــادیودارایــیگفــتکــهتاکنون

هیــچتاریــخدقیقــیبــرایافزایــشیارانههــادرســال

جاریاعالمنشدهاست.

احســان خانــدوزی در گفتوگــوی بــا ایرنــا اظهــار

کــرد :در خصــوص زمــان تغییــر یارانههــا و افزایــش

میــزان پرداخــت یارانههــا ،هیــچ تاریــخ دقیقــی تعیین

نشده است.

وی همچنیــن در خصــوص افزایش قیمت بنزین،

تاکیــد کــرد :تاکنــون تصمیمــی در ایــن زمینــه اتخــاذ

نشده است.

چنــدی پیــش در برخــی اخبــار ادعــا شــد کــه قرار

بــوده از آذرمــاه میــزان مبلــغ پرداختی یارانــه به مردم

بــه دو برابــر افزایــش پیــدا کنــد کــه بــه دلیــل برخــی

مشــکالت بــرای صدور کارت اعتبــاری انجام آن به دی
ماه موکول شــده است.

ورود معاونت اجتماعی
و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه به موضوع
آلودگی هوا
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رشد۳.۳درصدیاقتصادکشوردرنیمه
نخست۱۴۰۰
تولیــد ناخالــص داخلــی کشــور بــه

قیمتهــای ثابــت ســال  ۱۳۹۵در نیمــه
هــزارمیلیــاردریالرســیدکهنســبتبهرقم

مواجهــه با مشــکالتی همچــون کاهش میزان

رشــد اقتصــادی نیمــه نخســت ســال

«بهداشت و مددکاری اجتماعی»« ،اطالعات

افــزوده گروههــای «خدمــات» و «نفــت» بــه

«اداره عمومــی ،دفــاع و تامیــن اجتماعــی»

قیمت پایه و به قیمتهای ثابت سال 1۳9۵

نیــاز برخــی واحدهــای صنعتــی در تابســتان

و  ۵4هزار میلیارد ریال رســید که نســبت به

فعالیتهای ســاختمانی بــا کاهش عملکردی

در ســه ماهــه دوم امســال به رقــم چهار هزار

ســال جــاری و نیــز کاهــش ارزش افــزوده

ســه ماهه دوم ســال گذشته ،یک درصد رشد

بــه ترتیــب معــادل  1.9و  ۵.۳درصــد مواجــه

داشته است.

بودهاند.

همچنین رشد اقتصادی بدون نفت طی

در مجمــوع عملکــرد تولیــد ناخالــص

دوره مذکــور معــادل نیــم درصــد بوده اســت.

رشــد اقتصــادی بــدون نفــت نیــز در این

رشــد  ۵.۷درصــدی ارزش افــزوده گــروه

در ســه ماهــه دوم امســال گروههــای

اقتصادی این بانک ،تولید ناخالص داخلی به

محاســبات

افزایش یافته است.

بوده است.

دوره بــه قیمتهــای ثابت  1۳9۵از رشــد ۲.4

بارندگیهــا و محدودیــت در تامیــن برق مورد

مقدماتــی

اداره

حســابهای

و  ۵۳0هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به

جــاری نســبت بــه دوره مشــابه ســال قبــل به

خدمــات در نیمــه نخســت امســال بهطــور

بــه گــزارش بانــک مرکــزی ،بــر اســاس

داخلی کشور به قیمتهای ثابت سال 1۳9۵

درصدی برخوردار بوده است.

جــاری در نتیجــه تحقــق رشــد مثبــت ارزش

ترتیــب معــادل  ۵.۷و  1۵.1درصــد نســبت به
دوره مشــابه ســال قبــل اســت .بهطــوری کــه

عمــده متاثــر از تحــوالت زیــر بخشهــای
و ارتباطــات»« ،حمــل و نقــل و انبــارداری»،

و «عمدهفروشــی ،خردهفروشــی و تعمیــر

وســایل نقلیه موتوری» بوده اســت ،بهطوری

گروههــای مزبــور بــه ترتیــب ســهم ســه و 1.1

کــه گروههای مذکور به ترتیب ســهم  ۶دهم،

نخســت ســال جاری داشــتهاند .با این وجود

درصــدی از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی

واحــد درصــدی در رشــد اقتصــادی  ۶ماهــه
رشــد ارزش افزوده گروههای «کشــاورزی» و

 ۶دهــم ،نیــم ،چهــار دهم و چهــار دهم واحد
داشتهاند.

نیروگاههــاوپاالیشــگاههایاطــرافتهــراندردســتور

مرکــزیبــرایاجرایاینطــرحدرنظرگرفته

ناشــیازفعالیــتبرخــیازمراکــزتولیــدی،صنعتــی،
کارمعاونــتاجتماعــیوپیشــگیریازوقــوعجــرمقوه

نشدهاست.

اشاره به وضع نگران کننده آلودگی هوا در تهران اظهار

وی گفــت :در طــرح مســکن مهر ،بانک

 ۲روز هــوای پــاک بــرای تهــران ثبت شــده اســت .تداوم

اختصــاص داد و زمانــی کــه ایــن منابــع وارد

نداشــته و علیرغم قانون هوای پاک و ضوابط و دســتور

طــرح نهضت ملی ،تســهیالت بانکها اســت

هوا به ویژه در کالن شــهرها از جمله تهران ،متاســفانه

داده میشــد امــا اکنون و بر اســاس مصوبه

قانونــی از ســوی مســئوالن ذیربــط دســتگاهها و تــرک

درصد تســهیالت باید به مســکن داده شود.

رئیس دبیرخانه شــورای عالی پیشــگیری از وقوع

اجــرای پروژههــای مســکنی در نظــر گرفتــه

نظارتی و بازرسی بر اجرای دقیق و کامل قانون هوای

قاســمی خاطــر نشــان کــرد :بیشــتر

صعودکردهاست.

بــه گــزارش ایســنا ،ســرعت اینترنــت از مــواردی

اســت کــه همــواره برای کاربــران دغدغه بــوده و یکی از
فاکتورهای کیفی خدمات اینترنتی محســوب میشود و

وبســایت  Speedtestشــاخصهای جهانی اینترنت را
در کشورها بررسی میکند.

البته در حالی که تا پیش از این ،میانگین سرعت

در ایــن وبســایت مــورد اســتفاده قــرار میگرفــت ،از

ایــن پــس رتبهبندیهــا بــر اســاس میانه ســرعت اســت
تــا ســرعتهایی را کــه کاربــر احتماال ًتجربــه میکند ،به

بهتریــن شــکل منعکــس کند .به همین دلیــل نمیتوان

آمار سرعت فعلی اینترنت را با آمار قبلی مقایسه کرد.
طبــق آخریــن آمــار منتشــر شــده در اسپیدتســت،

اینترنــت موبایــل ۲9.0۶ ،مگابیتبرثانیه و میانه جهانی
ســرعت آپلود اینترنت موبایــل 8.۵۳ ،مگابیتبرثانیه و

تاخیــر  ۲9میلیثانیه اســت .در حوزه اینترنت ثابت نیز
میانه جهانی سرعت دانلود ۵8 ،مگابیتبرثانیه و میانه

جهانی ســرعت آپلود  ۲4.۲۷مگابیتبرثانیه و تاخیر 10

میلیثانیه است.

رتبــه یــک تــا پنج اینترنــت موبایل در جهــان تا ماه

ســپتامبر  ،۲0۲1بــه ترتیــب بــه امــارات متحــده عربــی

( 9۷.90مگابیتبرثانیــه) ،و چیــن ( 9۶.84مگابیــت
برثانیه) تعلق دارد.

همچنین رتبه یک تا پنج اینترنت پهنباند ثابت در

جهان ،به ترتیب به سنگاپور ( 184.۶۵مگابیتبرثانیه)،

شــیلی ( 1۷۳.09مگابیتبرثانیــه) ،تایلنــد (1۷1.۳۷

مراســم ورود ناوگان جدید ریلی به کشــور در

عمومی و اطالع رسانی ،علیرضا ساوری رئیس دبیرخانه

مقایســهباماهگذشــته،ســرعتموبایلایرانسهپله

برثانیــه) ،کــره جنوبــی ( 104.98مگابیــت برثانیــه) ،قطر

بــه گــزارش ایرنــا ،رســتم قاســمی در

جمع خبرنگاران اظهار کرد :طرح نهضت ملی

ایرانرابه۷۰ازمیان۱۳۸کشــوررســاندهاســتودر

( 1۳۶.4۲مگابیــت برثانیــه) ،نــروژ ( 11۶.۶۶مگابیــت

وزیــرراهوشهرســازیتاکیــدکــردکــه

بررســیورســیدگیبهوضعآلودگیهوایتهران

موبایــلدرایــران۲۵.۱۹مگابیتبرثانیهاســتکهرتبه

تــا مــاه نوامبر ســال  ،۲0۲1میانه جهانی ســرعت دانلود

وزیرراهوشهرسازی:طرحنهضتملیمسکن،تورمزا
نیست
چراکهمانندمســکنمهرخطاعتباریبانک

قضائیهقرارگرفت.

ارزش افزوده گروههای «خدمات» و «نفت»

رقــم مشــابه ســال قبل بــه میــزان  ۳.۳درصد

ترتیــب معــادل منفــی  ۲و منفــی  1.۲درصــد

«کشــاورزی» و «صنایــع و معــادن» متاثــر از

طــرحنهضــتملــیمســکنتــورمزانیســت

بــه گــزارش دبیرخانــه شــورای ارتقــای آگاهیهــای

رشــد عملکــرد تولیــد ناخالص داخلی در ســه

دوره مشابه سال قبل است.

افزایشیافتهاست.

درحــالحاضــرمیانــهســرعتدانلــوداینترنــت

در نیمه نخست سال  1400به رقم هفتهزار

به ترتیب معادل  4.۲و  ۷.4درصد نسبت به

مشــابه ســال قبــل بــه میــزان  ۳.۳درصــد

صعود سه پلهای سرعت
اینترنت موبایل در ایران

«صنایــع و معــادن» در  ۶ماهه ابتدایی ســال

ماهــه دوم امســال حاصل تحقق رشــد مثبت

نخســتامســالبــهرقــمهفتهــزارو۵۳۰

اخبـــــــــــــــــار

مگابیتبرثانیه) ،هنگکنگ ( 1۵8.19مگابیت برثانیه) و
دانمارک ( 1۵۲.۳1مگابیتبرثانیه) تعلق دارد.

شــورای عالــی پیشــگیری از وقــوع جــرم قــوه قضائیــه با

مسکن تورم زا نیست.

داشــت :از ابتــدای ســال تــا پایان آبان ســال جاری فقط

مرکــزی بــرای ســاخت مســکن ،خــط اعتباری

ایــن وضــع به هیچ عنــوان توجیه منطقی و کارشناســی

بــازار شــد تــورم بــه وجــود آمد.منبــع مالــی

العملهــای متعــدد در خصــوص پیشــگیری از آلودگــی

که در گذشته به موضوعات دیگر اختصاص

شــاهد عــدم اجــرای دقیــق و کامــل وظایــف و تکالیــف

مجلــس و قانــون جهــش تولیــد مســکن۲0 ،

ســخنگویدولــتگفتآنچهکهایــنچندروزدر

ضمــن اینکــه صنــدوق ملــی مســکن نیز برای

نیستوسوءبرداشتازنامهمعاونمحترماقتصادی

فعلهای متعدد در این زمینه هستیم.

جــرم ضمــن اشــاره بــه ضــرورت ورود دســتگاههای

پاک با تمرکز بر تهران و ســایر کالنشــهرها تاکید و از
ســازمان حفاظت محیط زیســت به عنوان ناظر اجرای

قانــون هــوای پــاک خواســته شــد تــا نســبت بــه پایش

مســتمر عملکرد دســتگاهها در اجرای قانون یاد شــده
اقــدام و نتایــج ارزیابی را بصــورت ماهانه به دبیرخانه

شــورای عالــی گــزارش دهند تا اقدامــات بعدی صورت

سخنگوی دولت:
خبرسازیها پیرامون افزایش
قیمت بنزین صحت ندارد
رســانههاباعنوانگرانیبنزینمنتشــرشــده،صحیح

حــد ایدهآل از ترانزیت ایجاد شــود ،اعتبارات

شده است.

زیادی نیاز است که بودجههای دولتی کفاف
ســاخت حتــی چند صــد کیلومتر انواع مســیر

کارشناســان اعــالم کــرده انــد کــه تســهیالت

در سال را هم نمیدهد.

بانکی تورم زا نیست.

قاســمی گفــت :در حــوزه ریلــی کــه بــه

برنامهتحولدربخشحمل

مراتــب گــران تــر اســت بایــد بــه روشهــای
دیگری متوســل شــویم تا پتانســیل نهفته در

ونقلدردولتدرحال

کشور شکوفا شود.

طراحیاست

پذیرد.

ســاوری در بخش دیگر ســخنان خود بیان کرد :با

همچنیــن در ایــن مراســم وزیــر راه و

مرتبــط در جلســه مــورخ  ۲۲آذر ،تصمیمــات خوبــی در

داد که منجر به ساخت و تکمیل کریدورهای

محرک شــامل خودرو و موتور ســیکلت و منابع آالینده

شــد و گفــت :بــرای عملیاتــی شــدن توافقــات

پاالیشــگاههای اطــراف تهــران اتخاذ شــد .از جمله مقرر

نیمه کاره نیاز داریم.

رصــد و پایــش دقیــق قــرار گرفتــه و نســبت بــه تقویــت

زیــادی در بخــش حمــلو نقــل کشــور داریــم

وظایــف و تکالیــف قانونــی آنهــا و جلوگیــری از تــرک

برمیگردد.

ملــی گاز ایــران نیز نســبت بــه تامین منابــع گاز طبیعی

کشــورهای منطقــه مــیرود ،میتوانــد درآمــد

صنعتی شهر تهران اقدام کنند.

آنکــه زیرســاختهای الزم بــرای دســتیابی به

هماهنگی و همکاری موثر نمایندگان عالی دستگاههای

شهرسازی از تکمیل طرح تحول در دولت خبر

زمینــه پیشــگیری از آلودگــی هــوا توســط منابــع آالینده

ناتمــام در کشــور در ســه ســال آینــده خواهد

ثابــت نظیــر مراکــز تولیــدی ،صنعتــی ،نیروگاههــا و

با کشــورهای همســایه به تکمیل کریدورهای

شد عملکرد دستگاهها در اجرای قانون هوای پاک مورد

رســتم قاســمی افــزود :عقبماندگــی

فعالیــت دســتگاهها و الزام مســئولین ذیربــط به اجرای

کــه بخشــی از آن بــه مســائل بینالمللــی

فعلهــا در ایــن زمینــه اقدام شــده و مســئوالن شــرکت

وی بیــان کــرد :حجــم باری که به ســمت

مــورد نیــاز نیروگاههــا ،پاالیشــگاهها و مراکــز تولیــدی و

خوبــی بــرای کشــور داشــته باشــد امــا بــرای

وزیــر راه و شهرســازی با یــادآوری تبادل

ســالیانه  ۵0میلیــون تنــی بــار بیــن روســیه و

هنــد ،ادامــهداد :ایــن بــار از کانــال ســوئز بــه
هنــد میرســد کــه هزینــه حمل یک تُــن بار از
این کانال ،چند برابر عبور آن از ایران است.
زمان آن نیز سه برابر عبور بار از مسیر ایران

خواهد بود.

قاســمی بــا مــرور اینکه بهتازگــی باری از

فنالند به هند از مسیر ایران عبور داده شده

اســت ،اضافهکرد :با احتســاب حمل کامیونی
ایــن بــار در قطعــه رشــت بــه آســتارا کــه ریل

نداریــم ۲1 ،روز زمــان برد ،اما حمل این بار از

کانال سوئز سه ماه طول میکشد.

وی با یادآوری توافقاتی که با کشورهای

همســایه و منطقــه از جملــه جمهــوری
آذربایجــان ،پاکســتان ،هنــد ،قزاقســتان و

قرقیزســتان در چهــار ماهــه اخیــر حاصــل

شــده اســت ،خاطرنشــانکرد :با توافقاتی که

بــه دســت آوردهایــم ،درآمــدی کــه از ترانزیت

بهویــژه حمــل ریلــی بــرای کشــور بــه دســت
میآیــد از ســایر درآمدهــای اساســی کشــور
کمتــر نخواهد بــود ،با این حال برای عملیاتی

شــدن ایــن توافقــات بــه تکمیــل کریدورهــای
نیمه کاره نیاز داریم.

دولتاست.

رونمایی شود.

وی بــا اعــالم اینکــه ســاخت اتصــال

راهآهــن -شــلمچه بــه بصــره بــا عراقیهــا بــه
امضــا میرســد ،گفــت :اجــرای طــرح تحــول

حملو نقل در سایر بخشها از جمله هوایی

و جادهای هم اجرا میشود.

این عضو کابینه دولت ســیزدهم افزود:

وزیــر راه و شهرســازی تاکیــد کــرد :بــا

در بخــش جــادهای  400هــزار کامیــون در

دیگر توافقنامه خوبی امضا کردهایم که ســبب

آن فرســوده اســت .هزینه پنهان سوخت این

هندیها در حال توافق هستیم ،با چهار کشور

شده ترددها در کشور ما چند برابر شود.

وی ،محورهــای ریلــی چابهار -ســرخس،

شــلمچه -بصره و رشت -آستارا را کریدورهای
اصلــی ترانزیتی برای تکمیل زیرســاخت ریلی

کشور اعالم کرد.

قاســمی ،اهمیــت افزایــش نــاوگان را

یــادآور شــد و گفــت :در بخــش واگــن بــاری و

مســافری مشــکلی نداریم بلکه مشــکل ما در
بخش لوکوموتیو است.

وزیــر راه و شهرســازی اعالمکرد :طرحی

در دولــت در دســت طراحــی اســت کــه بــر
اساس آن شاهد تحول در حمل و نقل کشور
خواهیم بود تا در ســه ســال آینده این برنامه

تحولی اجرا شــود ،بخشــی از مصوبات آن در

دولت اخذ شــده اســت و قرار اســت به زودی

جادههــا تــردد میکنند که  1۶0هزار دســتگاه
 1۶0هــزار کامیــون ســاالنه  ۲.۵میلیــارد دالر
است.

قاســمی یادآورشــد :در وزارت راه و

شهرســازی دو صنــدوق ملــی ،یکــی در حــوزه
حمــل و نقــل و دیگــری در مســکن ایجــاد

شــده که همه درآمدهــای عمومی و همچنین

درآمدهای بالقوه وزارت راه برای بهینه کردن

هزینهها به این دو صندوق منتقل میشــود،
ضمن اینکه بهتازگی قانون راهاندازی صندوق

ملی مســکن به وزارت راه و شهرســازی ابالغ
شده است.

وی تصریحکــرد :مــا از دولــت پولــی

نمیخواهیــم فقــط مجــوز میخواهیــم کــه

بتوانیم این اعتبارات را برای بخش زیرساخت

خرج کنیم.

به گزارش ایســنا ،علی بهادری جهرمی گفت :قرار

نیســت بنزیــن گــران شــود و دولت تصمیمات یکشــبه
نیســت .حتمــا اگــر قرار باشــد تصمیمی گرفته شــود که

در زندگــی جــاری و عمومــی مــردم اثــر بگــذارد ،جوانــب

مختلف آن سنجیده میشود.

وی ادامــه داد :دربــاره ایــن طــرح نیــز مقــرر شــده

بهصورت آزمایشــی در دو جزیره قشــم و کیش ،سهمیه

بنزیــن بهجــای خودروهــا به افراد اختصــاص پیدا کند و
قیمــت عرضــه همان نرخ عادی  1۵00تومان برای بنزین
سهمیهای و  ۳000تومان برای بنزین آزاد است که هیچ

تفاوتی با نرخ موجود نخواهد داشت.

ســخنگوی دولــت تصریــح کرد :در حــال حاضر اگر

کســی خودرو نداشــته باشــد نمیتواند از سهمیه بنزین

هــم اســتفاده کنــد در حالیکه ســوخت ســرمایه ملی و

متعلــق بــه همــه مــردم اســت .اما کســی که مثــال چهار

خــودرو داشــته باشــد ،چهــار برابــر ســهمیه اســتفاده
میکند .طبیعتا این روش ناعادالنه است و سهم کسی
که توان خرید خودرو ندارد در سوخت دیده نمیشود.

بهــادری جهرمــی تاکیــد کــرد :امــا بــا ایــن تغییر که

بهصــورت آزمایشــی بنــا شــده انجــام شــود ،کســی کــه

خــودرو نــدارد هم میتواند ســهمیه ســوخت بــا کد ملی
خود داشــته باشــد و آن را به قیمت مناســب به دیگران

عرضــه کنــد .لــذا خبرســازیها پیرامــون افزایــش قیمت
بنزین صحت ندارد.

سخنگویقوهقضائیه:علیالریجانیدرصورتافشاینامهمحرمانهمجرماست
ســخنگویقــوهقضائیــهبامــرورانتشــارنامه

ســازمان بازرســی قبال بازرســیهایی را انجــام داده

حکم شد.

صالحیــتاودرانتخاباتریاســتجمهوری،گفت

اقتصاد و سازمان بورسی کرده بودند ،اما از آنجایی

کارت بازرگانــی دیگــران این ارزهــا را گرفته بودند

شــورای نگهبــان بــه علــی الریجانــی دربــاره رد

کهدرموردایننامهاگرمشــخصشــودازناحیه
ایشــانمنتشــرشــدهقابلتعقیبوپیگیریاست
ولــیبایدازســویدســتگاههایاطالعاتیبررســی
شودکهایننامهایکهمهرمحرمانهداردازسوی

چهکسیمنتشرشدهاست.

بــه گــزارش ایســنا ،ذبیــح هللا خداییــان در

نشســت خبــری  ۳0آذرمــاه در پاســخ بــه ســوالی
دربــاره

انتشــار نامــه محرمانــه پیرامــون رد

صالحیــت علــی الریجانــی و اینکه آیا انتشــار نامه

محرمانــه تبعاتــی دارد یــا خیــر؟ گفــت :افشــای
اســناد محرمانه به موجب قانون و ایین نامه طرز

نگهــداری اســناد ســری و محرمانــه دولتــی جــرم

محســوب مــی شــود و اگــر کســی آنهــا را بصــورت
غیرمجــاز منتشــر کنــد قابــل تعقیــب اســت .در

مورد این نامه اگر مشخص شود از ناحیه ایشان
منتشــر شــده قابــل تعقیــب و پیگیری اســت ولی
باید از ســوی دســتگاههای اطالعاتی بررســی شود

که این نامه ای که مهرمحرمانه دارد از سوی چه
کســی منتشــر شــده اســت .در صــورت شناســایی

شــخص منتشــرکننده قابل تعقیب است.

بودنــد و اقــدام بــه هشــدار و پیشــنهادات به وزارت
کــه بــه این موارد توجه نشــده بود برخی مســئوالن

حکم بدوی گرفتهاند .البته برای برخی از مسئوالن
ســابق بــورس و اقتصــاد و دارایــی پرونــدهای در
سازمان بازرسی مطرح است و اگر توضیحات کافی

نباشد پرونده به مرجع قضائی میرود و هم اکنون
بازرســی از ســازمان بــورس درحــال انجــام اســت.
برخــی از مســئولین محکــوم شــدند ،البتــه حکم در

مرحله بدوی است و هنوز قطعی نشده است.

پروندهها به دادگاه رفته اســت .دســته ســوم هم

و تعــدادی از ایــن پروندههــا مداخــالت ارزی بــود
شاهد تســویه مابقی ارزها باشیم.

در این راستا افراد زیادی اقدام به گرفتن ارز 4۲00

سازی شده بود و به بخش خصوصی واگذار شد و

ولــی بــه تعهــدات خــود عمــل نکردند و کاالیــی وارد

کــه شــرکت بــه او واگذار شــده بود تشــکیل شــد و

بــرای واردات کاالهــای مورد نیاز جامعه کرده بودند
نشــده بــود کــه با ورود دادســرای عمومــی و انقالب
بیش از  1۲۵0پرونده در تهران تشکیل شد و بیش
از  ۶00پرونــده بــا کیفرخواســت بــه دادگاه ارســال

گفــت :در هرکشــوری بازار ســرمایه مهمتریــن بازار

مبلغ آن حدود  10میلیارد دالر بود که شرکتهای
و مثــال شــرکتی در مشــهد حــدود هــزار دالر گرفتــه
بــود .تعــداد زیادی از ایــن پروندهها منجر به صدور

صنعــت مغــان گفــت :ایــن شــرکت قبــال خصوصــی

با ورود دولت و قوه قضائیه پرونده ای علیه کسی
منتهــی بــه ایــن شــد کــه واگــذاری ابطال شــد و بار

دیگر این شــرکت کشــت و صنعت به دولت مسترد
شد.

وی افــزود :اخیــرا از ناحیــه شــخص محکــوم

علیــه تقاضــای اعمــال ماده  4۷۷در دادســتانی کل
کشور شد که همکاران ما بررسی کردند و تقاضای

ایشــان را پذیرفتنــد ولی صرف پذیــرش اعمال ماده

 4۷۷موجــب نقــض حکــم نمــی شــود .ایــن پرونده

و بایــد بررســیها انجــام شــود .در قــوه قضائیــه

بلکــه شــرکت تعاونــی اســت کــه قبــل از انقــالب

پرداخت شــده برای فردی بوده که یکســال حقوق

شــده انــد و حــدود  14میلیارد و  ۵00میلیون یورو
از ایــن ارزهــا تحویــل بانــک مرکزی شــده و مابقی

بوده یا از گذشــته طلبهایی وجود داشــته اســت

خداییــان در پاســخ به ســوالی در بــاره پرونده

تاسیس شده است و بخشهای متعددی را شامل

بودند که بیش از  100نفر در این رابطه دســتگیر

نکننــد برخوردهــای قانونــی صــورت میگیــرد؛ لــذا

هم موردی اعالم شــده بود که فرد حقوق نجومی

کاالهــای صادراتــی را بــه داخل کشــور وارد نکرده

 4۲00کــه در دادســرای تهــران تشــکیل شــد ســه
دســته انــد .یک دســته ارزهای وارداتی هســتند که

شود لذا هنوز در ابتدای راه هستیم.

شــهرک ژاندارمــری گفــت :ایــن یــک پرونده نیســت

خداییــان دربــاره پرونــده شــرکت کشــت و

مختلفی گرفته بودند که در این پرونده مطرح بود

مــا بــا نوســانات همراه بوده اســت .همــکاران ما در

ارزهــای صادراتــی بودند یعنی صــادر کنندهها ارز

در گذشــته در ایــن زمینــه افــرادی ســوء اســتفاده

وی در در پاســخ بــه ســوالی دربــاره دســتور

تولیــدی اســت و مدتــی اســت ایــن بــازار در کشــور

کــه حکــم آن صــادر شــد .دســته دیگــر پروندههــا

که برای  ۲۳نفر پرونده تشــکیل شــده و امیدوارم

شــد و  ۵۵۵نفــر در ایــن راســتا دســتگیر شــدند و

رئیــس قــوه قضائیــه بــرای پیگیــری موضــوع بورس

یکــی از ایــن پروندههــا مربــوط بــه اســدبیگی بود

بین شــرع هســت مجددا رسیدگی از نو شروع می

وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره دادگاههــای

کردنــد کــه بــا آنهــا برخــورد شــد .پروندههــای ارز

مــی کننــد و اگــر تشــخیص داده شــود حکــم خالف

باید توجه کرد که مبلغ واریزی متعلق به یک ماه

سیاســتی نیســت کــه ادامــه نیابد .در بحــث مبارزه

وی افــزود :برخــی بــا ایجــاد شــرکت صوری و

می شود و در معاونت قصایی تعدادی آنرا بررسی

مربــوط بــه برخی از مســئولین بانک مرکزی اســت

تخلفات ارزی گفت :در رابطه با ارز  4۲00تومانی

بــا تقاضــای دادســتانی کل بــه قوه قضائیه ارســال

مدیــران پرداختهــای خود را در این ســامانه ثبت

شــود پروندههایی هســتند که در سالهای گذشته

شــده بود اکنون در رابطه با بخشــی از آن تقاضای

مــاده  4۷۷شــده اســت .بخشــی از پرونــده هــم در
دادسرا در حال رسیدگی است .بیش از  ۶0پرونده

بــرای قطعــات ایــن شــهرک تشــکیل شــده اســت و

دریافــت کــرده کــه توضیح الزم داده شــد و مبلغ

نگرفته بود.

بــا مفاســد اقتصــادی ریاســت فعلــی قــوه قضائیــه
مســولیت مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی را برعهــده
داشت و اولین پرونده مبارزه با جرایم اقتصادی که

در صدا و ســیما تشــکیل شــد با مسولیت آقای اژه

ای در دادگاه رسیدگی شد.

وی افــزود :امیــدوارم مــا بــه روزی برســیم

وی در پاســخ بــه ســوالی دربــاره آخریــن وضع

کــه پرونــده مهمــی در رابطــه بــا مفاســد اقتصادی

دادســرا رســیدگی و بــا صــدور کیفرخواســت بــه

زیــرا بــا حــذف گلوگاههــای فســاد مواجهــه بــا

پرونــده هواپیمــای اوکراینــی گفــت :ایــن پرونده در
دادگاه ارسال شد و یکی دو جلسه با حضور شکات

هنوز پرونده بصورت کلی به نتیجه نرسیده است.

و اولیــای دم در دادگاه برگــزار شــد و به دلیل اینکه

راهمبارزهباپرداختهاینجومی،

بــه دادســرا عــودت داده و بعــد از رفع نقص مجددا

نواقصــی در پرونــده بــود ریاســت دادگاه پرونــده را

انتشارفیشحقوقینیست

بــه دادگاه ارســال مــی شــود .مثــال یکــی از نقصها

ســخنگوی قــوه قضائیــه در پاســخ به ســوالی

شکات اعالم شود.

دربــاره فیشهــای حقوقــی با مُهــر محرمانه گفت:

تشــکیل شــدند و امــروز بــه نتیجــه مــی رســند و

این است که نظریه کارشناس باید به اولیای دم و
وی در خصــوص اینکــه از

ناحیــه کانــادا

نداشــته باشــیم و گلوگاههای فســاد حذف شــوند
تشــکیل پرونــده علیــه مفســدین نخواهیــم بــود.
چنانچــه شــخصی اقــدام بــه ارتشــا و اختــالس و
اخــالل در نظــام اقتصــادی داشــته باشــد برخــورد

قضائــی ،برخوردی قاطع خواهد بود.

خداییــان در پاســخ بــه ســوالی مبنــی براینکه

واکنــش دســتگاه قضائــی بــه افــرادی کــه بــه مــردم
میگوینــد از ایــران برویــد چیســت؟ گفــت :ایــران

متعلق به همه ایرانیان در داخل و خارج از کشــور

دربــاره ایــن موضــوع بایــد بــه قانــون مراجعه کرد.

دادخواســتی به دادگاه تســلیم شــده است؟ گفت:

تعریــف ســند محرمانــه در قانــون نیســت .امــا راه

وی دربــاره مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی گفــت:

کســی نمیتواند مانع ورود ایرانیان به کشــور باشد

حقوقــی نیســت چراکــه ممکــن اســت فیشهــا

باالدستی است و سیاستی است که در دستور کار

فردی رسیدگی میشود .اینکه کسی بگوید از ایران

مطــرح شــود و بــرای حل این موضــوع قانون گفته

کــه ادامــه دارد و بســیاری از پروندههایــی کــه شــما

محرمانــه کــردن فیــش حقوقــی افــراد مشــمول

خیر.

مبــارزه بــا پرداختهــای نجومــی ،انتشــار فیــش

مبــارزه بــا جرایــم اقتصــادی مبتنــی بــر اســناد

حــاوی مــواردی باشــد کــه فــرد نخواهــد در جامعه

قوه قضائیه بوده اســت و سیاســت مســتمر اســت

کــه فیشهــا وارد ســامانه پاکنــا شــود و اگــر همــه

شــاهدید کــه در موردشــان حکــم صــادر و اجرا می

اســت .مســئوالن بارها اعالم کرده اند ایرانیانی که

قصد بازگشت به کشور را دارند میتوانند بازگردند.
مگــر اینکــه فردی مورد اتهام باشــد کــه به اتهام هر
برویــد مهــم نیســت ،چرا که ممکن اســت هر فردی
هــر حرفــی بزنــد آنچه مهم اســت ،پاســخ و حمایت
مسئوالن است.

بـــــــــــازارها و خدمــــــــــاتمالی
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کدهای معامالتی فقط با دستور قضایی
یا مراجع ذیصالح مسدود میشوند

کوتاه از بانک و بیمه

بهرهبرداری از  23طرح
خوداشتغالی در سیستان
و بلوچستان با حمایت
بانک اقتصادنوین

بر اســاس دومین جلسه کمیته سیاستهای

مرور دستورالعملهای مربوطه تغییر و بهبود

طریق ایســتگاههای کارگــزاری اقدام به خرید

کارگزاران اساسا امکان مسدودسازی کدهای

بــا توجــه بــه اینکــه کدهــای معامالتــی

در ایــن جلســه بــا توجــه مســئولیت

داشــتند ،در گام نخســت مقرر شد کارگزاران

مقــرر شــد اخــذ تعهدنامــه مطابق مســئولیت

عملیاتــی و نظارتــی بــر بــازار ،بورسهــا و

23طــرح خوداشــتغالی ویــژه مددجویــان کمیتــه

امــداد امــام خمینــی (ره) در اســتان سیســتان و

بلوچســتان طــی مراســمی بــا حمایــت مالــی بانــک

اقتصادنوین به بهرهبرداری رسید.

معامالتــی را ندارنــد و ایــن موضــوع نیازمنــد
صدور دســتور قضایی یا اخذ تصمیم از سوی
سایر مراجع ذیصالح است.

عملیاتــی و نظارتــی بــر بازار با حضــور مدیران

علیرضــا

در سایت روزنامه بخوانید:

بــا

حضــور

بلگــوری،
بانــک

مدیرعامــل

اقتصادنویــن،

مصطفــی خاکســار قائم

مقام کمیتــه امداد امام
خمینی (ره) ،نمایندگان

مجلس شورای اسالمی
شــهرهای زاهــدان و

زهــک و جمعــی از مســئوالن اســتانی برگــزار شــد ،در

راســتای اجــرای تفاهمنامــه بانک اقتصادنویــن و کمیته
امــداد امــام خمینی (ره)23 ،طرح خوداشــتغالی شــامل
13طرح در حوزه پرورش دام و 10طرح در حوزه پرورش

ناشــران و بورسهــا در محــل ســازمان بورس

تشکیل شد.

به بازار اســت و پس از بحث و تبادل نظر به

احــراز تخلــف مطابق با آییننامــه مقرره ،تنها

مختلــف

اشــتغالزایی

این بنیاد به ارزش بیش از ســه هزار و ٤٢١میلیارد ریال
پرداخت کرد که نســبت به مدت مشــابه ســال ٩٩بالغ بر
شش هزار و ٣٥٥درصد افزایش داشته است.

موسســه اعتبــاری ملــل بهمنظــور حمایــت از
در سایت روزنامه بخوانید:

تولیــد کاالی ایرانــی بــا
اجراییکــردن طرحهای

تسهیالتی متنوع از تیر
ســال جــاری بــه کســب
و کار اقشــار مختلــف

جامعه رونق بخشید.
بــه

گــزارش

اعتبــاری

ایــن

شــاخصهای بــازار ســرمایه مرتبــط بــا اقــدام

بــرات کریمی ،مدیرعامل بانک دی تعلق گرفت.

و نیــز رفــع محدودیت خودکار ،صعــود یا نزول

محدودسازی در نظر گرفته نمیشود.

چکهای جدید صیادی از طریق دستگاههای

* بــه عنوان مثــال چنانچه متقاضی تائید

بیمههای ثالث و بدنه اتومبیل در این شرکت بهصورت

است.

چک از خدمات خودپرداز:

داشــتن یکی از کارتهای بانکی صادرشده از

ســوی بانکی که دســته چک وی را صادر کرده

بــه گزارش روابط عمومــی بانک مرکزی،

اســت ،بــه خودپــرداز بانــک مذکــور مراجعــه

در تالشانــد خدمــات ثبــت ،تاییــد و انتقــال

اطالعــات رمــز اول کارت) و مراجعــه به منوی

بــا توجــه به ابالغیــه اخیر این بانــک ،بانکها

این چک منوط به ثبت صدور ،تائید و انتقال

خودپردازها و کیوسکهای خود ارائه کنند.

ســامانه صیــاد از طریق خودپردازها به شــرح

ذیل است:

کنــد و پــس از طی فرایند احــراز هویت (ورود
ثبــت چــک ،بــا وارد کــردن اطالعــات شناســه

صیــادی  16رقمــی منــدرج در برگــه چــک کــه
قصــد صــدور آن را دارد و مشــاهده اطالعــات
اولیه ثابت چک ،برای ثبت صدور چک با وارد

نمــودن اطالعــات تاریــخ ،مبلــغ و مشــخصات
ذینفع چک اقدام کند.

* بــه عنــوان مثــال چنانچــه دســته چــک

صــدور چــک (صادرکننــده چــک) میتوانــد بــا

مراجعه به خودپرداز بانک یادشده برای ثبت
صدور چک اقدام کند.

مشــاهده اطالعــات چــک ثبتشــده بــه نفــع
انتقال چک به شخص ثالث را انجام دهد.

ب – نحــوه اســتفاده گیرنــدگان چــک از

چــک بــه خودپرداز بانــک  xبرای انجام عملیات

گیرنــده چــک میتوانــد بــا در اختیــار

از کارت بانکــی صــادر شــده از ســوی بانــک

بــه خودپــرداز (شــرط یکســان بــودن بانــک

کند .این عملیات میتواند درخصوص هر چک

خدمات خودپرداز:

داشــتن یکــی از کارتهــای بانکــی و مراجعــه
صادرکننــده کارت و ارائــه دهنــده خودپــرداز

الزامــی اســت) و پــس از طــی فراینــد احــراز
هویــت (ورود اطالعــات رمــز اول کارت) و

مراجعــه بــه منــوی تاییــد دریافت/انتقــال
چــک ،با وارد کردن اطالعات شناســه صیادی

تائید/انتقال مراجعه میکند ،الزاما با استفاده

 xمیتوانــد بــرای تائیــد و یــا انتقال چــک اقدام
صادرشده از شبکه بانکی انجام پذیرد.

در پایــان خاطرنشــان میکنــد خدمــات

یادشــده بــهزودی از ســوی بانکهــا از طریــق
خودپردازهــا و کیوســکهای بانکــی بــه عموم

مردم ارائه خواهد شد.

تکالیف بانکها برای تامین مالی زنجیرهای بنگاههای تولیدی
بانــک مرکــزی «دســتورالعمل ارائــه

خدمــات تأمیــن مالــی زنجیــره تأمیــن توســط

مؤسســات اعتبــاری» را بــه شــبکه بانکــی

تضامیــن کافــی از ســوی مؤسســه اعتبــاری

بســپارد و اصطالحا برونسپاری کند که البته

سوی موسسه اعتباری مدیریت خواهد شد.

مالی متقاضی اعتبار ،انجام شود.

امنیــت اطالعــات و محرمانه بــودن اطالعات،

آمــده اســت کــه موسســه اعتبــاری میتوانــد

الزامــی اســت کــه با توجــه به شــرایط و وضع

تمامــی مســئولیت ناشــی از این امــر از لحاظ

به گزارش ایبِنا ،براســاس دســتورالعمل
ارائه خدمات تأمین مالی زنجیره تأمین توسط

موسســه اعتباری باید بنا به درخواســت

مدیریــت ریســک و ...بــر عهــده مؤسســه

خدمــات تامیــن مالــی زنجیــره تامیــن را بــرای

براین اســاس ،فرایندهای تسویه مربوط

اعتبارســنجی دقیــق و اصولــی بنــگاه تولیــدی

اینکــه تمــام فعالیتهــای موسســه اعتبــاری

مؤسســات اعتباری ،مؤسسه اعتباری وظیفه
که درصدد دریافت تســهیالت هستند را دارد

بــه طــوری کــه اهلیــت و تــوان اعتبــاری بنگاه
مــورد نظــر مشــخص شــود .در غیراینصــورت
موسسه اعتباری نباید به بنگاهی که اهلیت

و تــوان اعتبــاری آن بررسینشــده ،خدماتــی
ارائه دهد.

بانــک مرکــزی ،تمــام اطالعــات دربــاره ارائــه

تاییــد بــه بانــک مرکــزی ارائــه کنــد .ضمــن
در ایــن زمینــه (چه مســتقیم و چــه به صورت
برونســپاری) باید براساس قوانین و مقررات

جــاری بــه ویــژه مقررات مبارزه با پولشــویی و
ضوابــط نظارتــی و اعتبــاری باشــد و همچنین

مکلف اســت فرایندهای مربوط به شناســایی
مشــتری را براســاس قوانین و مقررات مبارزه

اعتباری خواهد بود.

بــه تأمیــن مالی زنجیرههای تأمیــن ،با رعایت

الزامــات شــبکه خدمــات پرداخــت و از طریــق
ســامانههای بانــک مرکــزی انجــام میشــود

و همچنیــن نــرخ ســود و کارمــزد خدمــات
ارائهشــده نیــز در چارچــوب ضوابــط ابالغــی

بانک مرکزی است.

طبق شیوهنامههای ابالغی بانک مرکزی

و در چارچــوب توافــق بــا مشــتری ،موسســه

در یکــی از مفاد این دســتورالعمل آمده

بــا پولشــویی و تأمیــن مالــی تروریســم تهیــه،

و چــک برگشــتی مشــتری نیــز بایــد پیــش از

براســاس دســتورالعمل ارائــه خدمــات

از دریافت و تکمیل اســناد و مدارک میتواند

اعتبــاری  ،موسســه اعتباری میتواند راســا یا

این امر صادر کند .ضمن اینکه فرایند گردش

است که وضع تسهیالت و تعهدات غیرجاری

پرداخــت تســهیالت بــه او اســتعالم شــود در

غیــر اینصــورت موسســه ،مجــاز بــه پرداخت
اعتبار نیست.

مطابــق ایــن شــیوهنامه ،اخــذ وثایــق و

تنظیم و اجرا کند.

تأمیــن مالی زنجیره تأمین توســط مؤسســات
با مشــارکت موسســات اعتباری دیگر ،بخش

از خدمــات مــورد نیاز را به اشــخاص ذیصالح

اعتباری برای تسویه اعتباری خرید مواد اولیه
یــا خدمات مورد نیــاز بنگاههای تولیدی ،پس

ابزارهــای تأمیــن مالــی زنجیــره تامیــن را برای
اعتبار در طول زنجیره تأمین ،براســاس وضع

تولیــد کاال و خدمــت و تقاضای مشــتریان ،از

ملــل،

ایرانــی بــا اعطــای تســهیالتی از طریــق طرحهــای افــق،
یکتــاکارت اعتبــاری ،متخصصــان و اصنــاف بــه پرداخت

 231۵9فقره تسهیالت به مردم اقدام کرد.

در یکــی دیگــر از مواد این دســتورالعمل

بــرای ارائــه خدمــات مــورد نظــر از ابزارهایــی
ماننــد بــرات الکترونیکــی ،کارت اعتبــاری،
اعتبار اسنادی داخلی مدت دار ،اوراق گواهی

اعتبــار مولــد و ابزارهــای مالی و تجــاری مجاز

دیگر استفاده کند.

همچنین موسســه اعتباری موظف است

بنا به دستور بانک مرکزی شرایطی فراهم کند

که تمام فرآیندها به صورت شــفاف قابل رصد
و پیگیــری باشــد و همچنین جزئیــات اطالعات
مالی و اعتباری مربوط یه عملیات تامین مالی

زنجیره تامین در سامانه های برخط تعیینشده

از سوی بانک مرکزی ثبت شود.

در پایــان اینکــه ،مؤسســه اعتبــاری باید

قبــل از اینکــه خدمــات تأمیــن مالــی زنجیــره

تأمیــن را بــه بنــگاه هــای متقاضی ارائــه کند،
زیرســاختهای الزم بــرای اســتفاده از درگاه
امــن غیرحضــوری بانــک و امضــای دیجیتال را

برای مشتریان فراهم کند.

اقدامات پستبانک برای
توانمندسازی باجههای
بانکی روستایی

«سهام هلدینگ خلیج فارس در روزهای آینده عرضه میشود»

به گفته رئیس سازمان خصوصیسازی ،سهام مجتمع صنعتی اسفراین و پاالیشگاه شازند به صندوق بازنشستگی منتقل میشود
رئیــس ســازمان خصوصیســازی درباره

عرضــه ســهام هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج

فــارس در روزهــای آینــده گفــت :بخشــی از
ســهام مجتمع صنعتی اســفراین و پاالیشگاه
شــازند بــه صنــدوق بازنشســتگی منتقــل
میشــود و بلوک سهام پتروشیمی شازند در

کــه شــامل؛ فعالســازی

۱۰۰۰دســتگاه

صــدور

کارت آنــی و صــدور

۵۷۰هــزار فقــره کارت
در باجههــای بانکــی
روســتایی،

ایجــاد

دسترســی فعالســازی

اینترنتبانــک ،همراهبانک و تلفنبانک برای باجههای
بانکــی روســتایی ،ایجــاد دسترســی بازاریابــی صــدور

ضمانتنامــه (فــاز اول طــرح ســفیران) در باجههــای

بانکی روستایی منتخب در ۸ماهه سال ۱۴۰۰است.

شــرکت هلدینــگ پتروشــیمی خلیــج فــارس

در قالــب ســه بلــوک عرضــه خواهــد شــد کــه

هلدینگ خلیج فارس است که در سال گذشته

نماینــدگان مجلــس شــورای اســالمی برگــزار
شــد ،گفــت :فــروش ســهام شــرکت هلدینگ

شــاخص کل بــورس اوراق بهادار تهران

در پایان معامالت روز گذشــته با افزایش ۱6

هزار و  92۵واحد همراه شد.

 32.3۵2فقــره وام قرضالحســنه در قالــب طــرح نیکان

بعد از تصویب بســته حمایتی دولت در روند

روستایی ،راهاندازی سرویس چکاوک در باجههای بانکی

معامــالت بــا افزایش  16هزار و  92۵واحد به

8ماه از دیگر اقدامات این اداره کل در همین راستا بوده

رسید.

باجههای بانکی روســتایی در قالب طرح پستبانکیشــو

امــروز بــا افزایــش  4311واحــد بــه رقــم 348

کردند و این دو شاخص با معیار هموزن 1.2

 Cashlessدر باجههــای بانکــی روســتایی و ایجــاد و

ارزش بــازار در بــورس تهــران به بیش از

شــاخص آزاد شــناور  1.3درصــد رشــد

معاملهگــران در بــورس بیــش از 4.3

رشد کرد و شاخص بازار دوم بورس فقط یک

روســتایی و واگــذاری تعــداد 2.800.000فقــره چــک ظرف
اســت .افتتــاح تعــداد ۵42هــزار فقــره انــواع حســاب در

در مــدت ۵مــاه ،نصــب و راهانــدازی تعــداد 41دســتگاه

کل بورس اوراق بهادار تهران روزگذشــته هم
رو به رشد قرار گرفت ،به گونهای که در پایان
رقــم یــک میلیــون و  318هــزار و  467واحــد
همچنین شــاخص کل بــا معیار هموزن

هزار و  214واحد رسید.

راهاندازی تعداد 382باجه بانکی جدید در روستاها ظرف

 ۵میلیون و  269هزار میلیارد تومان رسید.

توانمندسازی باجههای بانکی روستایی برشمرد.

میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب

مدت 8ماه را میتوان از دیگر اقدامات صورتگرفته برای

تومان گذر کرد.

و شــرکت پاالیشــگاههای نفــت امــام خمینــی

ملــی مــس ایــران ،فــوالد مبارکه،پتروشــیمی

پتروشــیمی تأمیــن ،بانــک ملــت ،پتروشــیمی

نوری و سرمایهگذاری غدیر بودند.

در فرابــورس ایــران هــم امــروز اوضــاع

مناســب بــود ،بــه گونهای که شــاخص کل در

اســت ،به گونهای که شــاخص کل و شاخص

ارزش بــازار اول و دوم فرابــورس ایــران

درصد افزایش یافتند.

کــرد ،شــاخص بــازار اول بــورس  1.۵درصــد

درصد تقویت شد.

نیست دوری شود.

او ،اذعان کرد که در بیمهنامه بدنه هم باتوجه به

اینکه نرخهای حق بیمه در اختیار شرکت بیمه است با

درنظر گرفتن مدیریت ریســک در قیمتگذاری و دوری

از یکســری پرتفوهــا تــالش شــده تــا بهتریــن نتیجههــا
گرفتــه شــود کــه تاکنون خوب جــواب داده ،امــا مواردی

همچــون گــران شــدن قطعــات و اجــرت تعمیــر خــودرو

باعث شد این مدیریت ریسک تحتالشعاع قرار گیرد.
مدیــر بیمههــای اتومبیــل شــرکت بیمــه تجارتنــو

بــا بیان اینکه مدیریت ریســک ســبب شــد تــا بیمههای

شــخص ثالــث شــرکت متبــوع او نســبت بــه میانگیــن
صنعــت بیمــه در وضــع خوبــی قــرار بگیــرد ،افــزود:

آمارهــا نشــان میدهــد که 2۵تا 30درصد ســبد پرتفوی
شــرکتهای بیمه در بخش ثالث اســت که این رقم در

بیمه تجارتنو حدود 2۵درصد است.

دانشکیا ،بیان کرد :از سال 98همزمان با بوجود

آمدن وضع کرونایی با همکاری شرکت ارزیابی خسارت

همراه بیمه خلیج فارس وارد فاز بازدید آنالین در مورد
بیمههای بدنه و بازدید و ارزیابی خســارت ثالث و بدنه

خودروهــا شــدیم و بیمــه تجارتنــو در عمــل بــه عنــوان

اولیــن شــرکت بیمــه بــه ایــن مقولــه ورود و این خدمت
را ارائه کرد.

تاکید مدیرعامل بیمه
آسماری بر لزوم شکلگیری
رقابت سالم میان بیمهگران
بدون تکیه بر نرخهای غیرفنی

عرضه سهام شرکت پاالیشگاههای نفت امام

وزیــر اقتصــاد هســتیم تا با مالحظاتــی که در

شــکلگیری رقابــت ســالم میــان بیمهگران بــدون تکیه
بیمــهای بــرای عمــوم
مــردم الزامــی اســت،

مناسبی این عرضه اولیه صورت گیرد.

پیچیدگی در تکنولوژی و کیفیت بنزین ،جزو
امیدواریم عرضه اولیه این شرکت با موفقیت

به انجام رسد.

 18هزار و  ۵23واحد رسید.

بــه بیــش از یــک میلیــون و  19هــزار میلیــارد

تومان رسید.

هســتند

بایــد

کــه

بــه

روابطعمومــی

بیمــه

آســماری ،علیرضــا یزداندوســت کــه بــه همــراه جمعــی

اینکه تا مردم آگاه نشــوند ،بیمه نمیخرند ،خاطرنشان
کرد :گرچه فرهنگســازی بیمه به تبلیغات عمومی نیاز

دارد ،اما بیمهگران نیز نباید در این زمینه راه نادرســت
 460میلیارد تومان داد و ستد کردند.
روز

گذشــته

نمادهــای

ســنگآهن

گهرزمیــن ،پلیمــر آریاساســول ،فــوالد ارفــع،

پتروشــیمی تختجمشــید ،و ســرمایهگذاری
صبا تأمین بیشترین اثر افزایشی در شاخص
فرابــورس را داشــتند و برعکــس نمادهــای
بیمــه پاســارگاد و صنعتــی مینو بیشــترین اثر

کاهشی در شاخص فرابورس را داشتهاند.

همچنین برخی از شــرکتهای بورســی

از اجبــار بــه بازارگردانــی ســهام که از ســوی

ســازمان بــورس اعــالم شــده اســت ،گالیــه
کردنــد و میگوینــد با وجود اینکه شــرکتها

معاملهگــران روز گذشــته بیــش از 1.۵

بازارگردانی قرار دهند ،اما از ســال گذشــته

 171هــزار فقــره معاملــه و بــه ارزش  2هزار و

مشترک برسند.

جدیــد شــعبه ارس ایــن شــرکت حضور داشــت ،با بیان

ارزش بازار پایه در فرابورس به بیش از

میلیارد سهام حقتقدم و اوراق مالی در قالب

دربــاره نــرخ و شــرایط

از مدیران منطقه و کشــور در مراســم افتتاح ســاختمان

ملــزم شــدند که بخشــی از منابــع خود را به

 326هزار میلیارد تومان رسید.

در سایت روزنامه بخوانید:

اما ابتــدا این بیمهگران

پاالیشــگاههای درجــهاول و مطلــوب اســت و

جاری ،این سازمان مکلف شده است بخشی

همه شاخصهای بورس سبز شدند اما

قیمت با معیار وزنی ـ ارزشی  1.3درصد رشد

ریســکهای باال که تحت پوشــش قراردادن آنها صحیح

گــزارش

دیگــر مصوبــات ایــن جلســه بیــان کــرد :بــر

پایــان معامــالت بــا افزایش  83واحــد به رقم

میــزان افزایش شــاخصها زیــر  2درصد بوده

کنــد و ســعی بــر ایــن

او تصریــح کــرد :ایــن پاالیشــگاه بهدلیل

همچنیــن در فرابــورس ایــران هم دیروز

و فرابــورس از مــرز  ۵هــزار و  720میلیــارد

شــخص ثالــث حرکــت

بیمهنامههــا بــه نقطــه

خلیجفــارس ،هلدینــگ نفــت و گاز و

با این حساب ارزش معامالت دو بازار بورس

ریســک در رشــته بیمــه

رئیــس ســازمان خصوصیســازی دربــاره

324هــزار فقــره معاملــه و بــه ارزش 2هزار و
 791میلیارد تومان داد و ستد کردند.

تــا برمبنــای مدیریــت

خصــوص بــازار ســرمایه وجــود دارد در زمــان

نمادهــای شاخصســاز به ترتیب شــامل

بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،شــاخص

بــه مبلــغ 3.04۵میلیــارد ریال بــا نرخ 4درصــد به جامعه

جلسه انجام شد.

رشد  ۱6هزار و  92۵واحدی شاخص بورس
بیش از  2444میلیارد تومان داد و ستد شد

به گزارش روابطعمومی پستبانک ،پرداخت تعداد

مزایده را دارند ،صورت گرفته است.

شــازند را به صندوق بازنشستگی منتقل کند

40درصد پتروشــیمی کشور وابسته به شرکت

ریســک در تالش اســت

نیز با مشــتریان بالقوه که آمادگی حضور در

خوبــی خواهیــم بــود و البتــه مذاکــرات خوبی

بزرگی زیرمجموعه این شــرکت هستند و عمال ً

اعضــای ایــن هیــات ،وزرای مربوطــه و

بــه دانــش مدیریــت

خمینــی شــازند در بــورس ،منتظــر دســتور

از سهام شرکتهای مجتمع صنعتی اسفراین

شــرکت ارزندگــی باالیــی دارد و شــرکتهای

بــا

قربانزاده ابراز کرد :بهدلیل آماده بودن

قربــانزاده بــا بیــان اینکــه ســیصد و هشــتاد

منتشر میشود.

تجارتنــو

توجــه

در سایت روزنامه بخوانید:

بــر نرخهــای غیرفنــی ،گفــت کــه اگرچه فرهنگســازی

نیز ارزآوری خوبی برای کشور داشته است.

قربــانزاده در ایــن رابطــه اظهار کــرد :این

بانکــی

در سایت روزنامه بخوانید:

رئیــس ســازمان خصوصیســازی افــزود:

دانشکیــا ،گفــت :بیمه

معــاون وزیــر اقتصــاد اضافــه کــرد :در
رابطــه بــا ایــن عرضــه ،قطعــا ً شــاهد رقابــت

اســاس مصوبــه هیــات وزیــران در تیــر ســال

و یکمیــن جلســه هیــات واگــذاری بــا حضــور

باجههــای

مصوبات این جلسه بود.

بــه گــزارش روابطعمومــی بیمــه تجارتنــو ،وحیــد

که تعیین قیمت ســهام این شرکتها در این

بورس هم منتظر دستور وزیر اقتصاد است.

ادارهکل بانکــداری خــرد و امــور باجهها پســتبانک در

روستایی را تشریح کرد

بــا شــرایطی کــه در جلســه تعییــن شــد از

آنالین انجام میشود.

مدیرعامــل بیمــه آســماری بــا تاکیــد بــر لــزوم

جزئیــات و اطالعیــه عرضه آن در هفته آینده

بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم ،حســین

گزارشی اهم اقدامات صورتگرفته برای توانمندسازی

پتروشــیمی خلیــج فــارس در روزهــای آتــی

به طور میانگین یک ســوم ارزیابی و پرداخت خســارت

اســت کــه از پرتفوهــا با

روابطعمومــی موسســه

موسســه در راســتای ایجــاد اشــتغال و تولیــد کاالهــای

امکان ارزیابی و پرداخت
خسارت آنالین در بیمه
تجارتنو

صادرکننــده چــک میتوانــد بــا در اختیار

کشور ابالغ کرد.

پرداخت  23هزار فقره
تسهیالت موسسه اعتباری
ملل برای حمایت از تولید
کاالی ایرانی

در این خصوص با توجه تعداد کد محدودشده

ارزنده در نظام بانکداری

و اقتصــادی کشــور و مدیریــت بنگاه بــزرگ اقتصادی ،به

اســتفاده از کارت بانکــی صــادره از بانــک  xو

یافت و به رقم ٨هزار و

برای حمایت از طرحهای

1400بــه پــاس خدمــات

خــود ،عملیــات تائیــد دریافــت دریافت چک/

بــر این اســاس ،نحــوه دریافــت خدمات

و  ١٣٣فقــره تســهیالت

معامــالت برخــط شــدهاند بــه صــورت خــودکار

صداوســیما برگزار شــد،

بــه گفتــه مدیر بیمههای اتومبیــل بیمه تجارتنو،

تسهیالت حمایتی پرداختی بانک صادرات به طرحهای

سال جاری ،هشت هزار

عالــی مدیــر ســال کــه

بانــک مرکــزی شــبکه بانکــی کشــور را

آن در ســامانه صیــاد اســت» را از طریــق

بانــک در ٩ماهــه اول

اجالس سراســری نشان

الــف – نحــوه اســتفاده صادرکننــدگان

چکهــای بنفــش رنــگ بــا عبــارت «کارســازی

بانــک صــادرات ،ایــن

بانــک دی ،در ششــمین

در سایت روزنامه بخوانید:

از ســوی بانک  xصادر شــده باشــد ،متقاضی

پرداخت 8133فقره تسهیالت
بانک صادرات به طرحهای
اشتغالزایی بنیاد برکت
در سایت روزنامه بخوانید:

کوتاهــی محــدود و مشــتری در ایــن مــدت از

به گزارش روابطعمومی

 16رقمــی منــدرج در برگــه چــک دریافتــی و

خودپــرداز و کیوســکهای بانکــی ملــزم کرده

١٣٣فقره رسید.

ارکان به این صورت اســت که ناظران پس از

دسترسی مستقیم افراد به بازار را برای مدت

مدیرعامل بانک دی اعطا شد.

نشــان عالــی مدیر ســال

الزام بانکها به ارائه خدمات سامانه صیاد از طریق خودپردازها

آبزیان بهصورت رسمی به بهرهبرداری رسید.

به گــزارش روابطعمومی

تصمیم از سوی سایر مراجع ذیصالح است.

نشــان عالــی مدیــر ســال ۱۴۰۰بــه بــرات کریمــی،

الزم به تأکید است کدهایی که مطابق با

ظــرف  ۵روز رفــع محدودیــت صــورت میگیرد.

موضــوع نیازمنــد صدور دســتور قضایــی یا اخذ

کسب نشان عالی مدیر
سال  1400از سوی
مدیرعامل بانک دی

در مرکــز همایشهــای

مــاده  12و تبصــره آن در دســتورالعمل اجرایی

مسدودسازی کدهای معامالتی را نداشته و این

کار ویژه این کمیته بررســی آییننامهها

بــه ارائــه خدمــات امور ثبــت ،تاییــد و انتقال

اشــتغالزایی بنیاد برکت بیش از ٦٣٠٠درصد افزایش

صورت گیرد.

مربوطه اقدام کنند.

رویــه ســازمان بــورس اوراق بهــادار و

و دســتورالعملهای اجرائــی و نظارتــی مربوط

کارگزاری ،از ســوی ایشان و حسب صالحدید

دوبــاره بــه احــراز صالحیت و رفــع محدودیت

بورسهــا و کارگــزاران اساســا امــکان

عامل بورس و فرابورس و معاونت نظارت بر

کارگــزاری در احــراز صالحیــت حرفــهای،

بســیار کمــی ،محدودیت در دسترســی برخط

بــه گــزارش پایــگاه خبــری بــازار ســرمایه

بــه گــزارش روابطعمومــی بانــک اقتصادنویــن،

و فروش میکند.

خواهند یافت.

دسترســی مســتقیم در خصــوص کدهــای

(ســنا) ،دومیــن جلســه کمیتــه سیاســتهای

در ایــن مراســم کــه

کوتاه از بانک و بیمه

عنــوان بازارگردانــی در اختیــار شــرکتهای
تاکنــون شــاخص بــورس مرتــب در حــال

ریزش است.

را انتخاب کنند.

او ادامــه داد :فرهنگســازی بیمــه بایــد از درون

بیمهگــران و بــا ارائــه نرخهــای درســت در قبــال خدمــات
درســت و دقیق شــکل بگیرد ،به گونهای که اعتماد مردم
از طریــق پرداخــت بهموقــع خســارت جلب شــود ،چرا که

فروش بیمهنامه با نرخ غیرفنی به نفع هیچکس نیست.
یزداندوســت همچنیــن اســتفاده از ظرفیتهــای

تبلیغاتــی در همــه مناطــق کشــور بهویــژه مناطــق آزاد را

خواســتار شــد و گفــت :هزینه تبلیغــات ،اطالعرســانی و
فرهنگسازی در کشور باالست و بیمهگران نمیتوانند به
تنهایــی آن را متحمــل شــوند ،در حالیکه میتوان با ارائه

تسهیالتی ،بیمهگران را در توسعه فرهنگ بیمه یاری کرد.

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

شـــــــــــرکتها و اعانـــــــات
اخبـــــــــــــــــار

برگزاری نشست تخصصی
فناوری  IPCCدر چادرملو
نخســتین نشســت فنــی  -تخصصــی جایگزینــی

روش مدرن بهره برداری از معادن ( ) IPCCدر ســالن

اجتماعــات دفتــر مرکــزی شــرکت معدنــی و صنعتــی
چادرملو با حضور جمعی از شرکت های فعال درحوزه

معــدن و فــرآوری  ،مهندســی معــدن ،ماشــین ســازی،

متخصصیــن دانشــگاهی و انجمــن ســنگ آهــن ایــران

برگزار شد .

به گزارش خبرنگار ما ،در این نشست که به منظور

بررســی تکنیکهای مدرن در فرآیند استخراج محصوالت
معدنی از معادن عمیق و جایگزینی روشهای جدید بجای

شــیوه فعلی ،با هدف کاهش هزینه های تولید و بهره

برداری برگزار گردید ،راهکارهای اجرایی آن در معادن
ایران بررسی شد.

مهمتریــن مباحــث مطرح شــده در این نشســت،

شــناخت تکنولــوژی  ،شــناخت توانمندیهــای شــرکت

های فعال در حوزه معادن ایران ،نقاط ضعف و کمبود

تجهیــزات و توانمندیهــای داخلــی بــود کــه بــا توجــه

بــه ضــرورت بهــره گیــری معــادن از این فنــاوری نوین

درآینده که می تواند اتکاء به ماشــین آالت ســنگین و

صنعت نفت  ۴تفاهمنامه همکاری با شرکتهای دانشبنیان امضا کرد
چهــار تفاهمنامــه همــکاری صنعــت نفــت بــا

برنامهریزی شده است.

ظرفیت جذب و انتقال فناوری را در کشور باال ببریم.

گرامیداشت روز پژوهش شرکت ملی نفت ایران به

ضربتــی را آغــاز کردیــم و وارد مرحلــه مناقصــات

روزدوشنبه در مراسم گرامیداشت روز پژوهش

اینکه ذخایر هیدروکربوری مزیت اقتصادی ما است،
گفت :لزوما ًســرمایههای زیرزمینی ما مزیت رقابتی

اشــتغال در پی خواهد داشــت ،تاکید کرد :برنامه ما

شــرکتهای دانشبنیــان روز دوشــنبه در مراســم

خلج طهرانی بهعنوان مدیر
برتر سال انتخاب شد
مدیرعامل منطقه ویژه خلیج فارس در ششمین

شــدهایم که ظرفیت خوبی برای ســازندگان داخلی و

شــرکت ملــی نفــت ایران ،بــا حضور معــاون علمی و

این اســت تا ظرف هشــت ســال آینده به تولید یک

تحقیقــات و فنــاوری و مدیرعامل شــرکت ملی نفت

وی درباره تمدید قرارداد گازی با ترکیه نیز گفت:

فنــاوری رییــس جمهــوری ،وزیــر نفــت ،وزیــر علــوم،

میلیارد و  ۵00میلیون متر مکعب گاز برسیم.

ایران ،چهار تفاهمنامه همکاری بین پارک فناوری و

مذاکرات درباره تمدید قرارداد با این کشــور در حال

نوآوری صنعت نفت و چهار شرکت به امضا رسید.

انجام است.

موضوع این تفاهمنامهها شامل تامین سرمایه

و بفروشــد ،اظهــار کــرد :مــا بــرای عمــده گازهایی که

برای شرکتها و توسعه بازار ،بهکارگیری زیرساخت

شــبکه فنبازارهای ایران در ایجاد و راهبری فنبازار

شرکتهای دانشبنیان در این زمینه میتواند عاوه

توانمندســازی کســب و کارها بــرای رفع نیاز صنعت

اوجــی تاکیــد کــرد :بــا وجــود قدمت  11۵ســاله

بر اشتغالزایی ،ارزآوری به همراه داشته باشد.

صنعــت نفــت بــا محوریــت پــارک نفــت ،حمایــت از

صنعــت نفــت در کشــور ،همچنــان بخشهایــی بــه

پتروشیمی و حوزه هوش مصنوعی و هوشمندسازی

صورت سنتی اداره میشود.

است.

ایجاد ظرفیت تولید  ۸۰میلیون بشکهای نفت

فعالیتی است که میتوان با استفاده از توان شرکت
های دانش بنیان توسعه یابد.

دوره تولید آسان نفت تمام شد

در ادامــه مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با

ســوزانده میشــوند پــروژه داریم و اکنــون کار ما این

است که به پروژهها شتاب بدهیم و موانع را برطرف
کنیم تا گازها را جمعآوری کنیم.

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت بــا بیــان اینکــه

در پــارس جنوبــی  100میلیون دالر برای این پروژهها

اشاره به اینکه واردات گاز از ترکمنستان در حال نهایی

ســرمایهگذاری و مناقصــات آن برگــزار میشــود و از

نفت و گاز ایران در دنیا پیچیدهترین مخازن هستند

مشــارکت داشــته باشــند ،اظهار کــرد :ما بــرای تهاتر

وی با اشاره به اینکه در برخی از چاههای نفتی

شدن است و کار به خوبی پیش میرود گفت :مخازن

بخشهــای مختلــف دعــوت میکنیــم در پروژههــا

وزیر نفت در این مراسم با بیان اینکه پنجهزار و

که با اســتفاده از شــرکت های دانش بنیان میتوان

و دوره تولید آســان نفت تمام شــده و اولویت ما در

هرگونه خدمات و ساز و کاری که قانون اجازه بدهد

وجود دارد ،گفت :با احیای چاههای کمبازده ،ظرفیت

نفت جدا از بحث توسعه مخزن محور ،نگاه چاه محور

محســن خجســته مهر دربــاره افزایش ظرفیت

به گفته وی مذاکرات برای تهاتر در حال انجام

با احیای چاههای کمبازده

تولید از  ۵0هزار بشکه نفت به یکهزار بشکه رسیده

تولید را افزایش داد ،گفت :در برنامه جدید صنعت

 ۵00حلقه چاه نفتی و گازی بر روی  400میدان کشور

خواهد بود.

تولید ســالیانه  80میلیون بشــکهای نفت با کمترین

وی ،بهینهســازی مصرف ســوخت را یکی دیگر

سرمایهگذاری ایجاد خواهد شد.

جــواد اوجــی بــا تاکیــد بــر اینکــه ایــران صاحب

از عرصههای برشمرد که میتوان از توان شرکتهای

افزود :ســالیانه چهار هزار نخبه در کشــور شناسایی

میلیون متر مکعب گاز شــیرین به شــبکه گاز کشور

ســرمایههای گــران قیمتــی از جملــه نخبگان اســت،
میشود.

صنعت نفت فناوری است.

مشکلی نداریم.

تولید گاز اظهار کرد :اولین ردیف فاز  14پارس جنوبی

است ولی هنوز به جمعبندی نرسیدیم .به محض طی

در روز به بهرهبرداری میرسد .همچنین توسعه فاز 11

آمادگی برای افزایش سهم فناوری

با ظرفیت شیرین سازی حدود  12میلیون متر مکعب

دانشبنیان استفاده کرد و گفت :اکنون روزانه 840

با شتاب خوبی جلو میرود.

تزریــق مــی شــود ،این در حالی اســت که بر اســاس

گفت :سال آینده بخشی از تولید فاز  11به مدار میآید

شدن مراحل قانونی ،اجرا خواهد شد.

خجســتهمهر بــا بیــان اینکه علم و فنــاوری هم

وی با بیان اینکه اولویت ما توسعه فاز  11است،

ثــروت و هــم قدرت مــیآورد ،اگر اقتــدار میخواهیم

و از ظرفیت خالی شیرین سازی سایر فازها و سکوی

انقاب اسامی تاکنون بیش از یک تریلیون دالر نفت

بایــد از علــم و فناوری مدد بگیریم ،افزود :از پیروزی

بــه گزارش روابط عمومــی منطقه ویژه اقتصادی

وزیــر نفــت با اشــاره بــه سیاســتهای اقتصاد

هستیم که میتوان برای جمعآوری این گازها را با توان

برنامه خوبی برای افزایش تولید گاز در سال آینده

بــه تأکیــدات اســناد باالدســتی میخواهیــم ســهم

به گفته اوجی ،تکمیل زنجیره ارزش و جلوگیری

حــدود  130میلیــون متر مکعــب همچنین ظرفیت

داشته باشیم و در این راه باید از حداکثر نقش فناوری

در روز می رسید.

کشــور اســتفاده از توان نخبگان اســت و امروز عزم
کند.

نفــت ،ســومین کشــور جهان بعــد از روســیه و عراق

خلیــج فــارس ،ششــمین اجــاس سراســری نشــان

مقاومتــی ،ادامــهداد :بیــش از  ۵0درصــد از صادرات

شرکتهای دانش بنیان وارد عمل شد.

دکتــر حســینی معــاون پارلمــان ریاســت جمهــوری و

بزرگی برای کشــور محســوب میشــود و اســتفاده از

از خــام فروشــی در صنعــت پتروشــیمی دیگــر زمینه

و

مســئوالن

بلندپایــهی

دســتگاههای

تجدید میثاق جامعهی صنعت با آرمانهای شهید

بــه گــزارش اداره کل ارتباطــات شــرکت

مشترکان انارستان هم می توانند همین

فرارسیدن آخرین یلدای قرن و همراهی تمامی

ستاره  66۷1مربع» و با پرداخت پنج هزار تومان

مفاهیم مدیریت جهادی و اقتصادی ،تحلیل و ارزیابی
راه و روش مدیران موفق ملی در مواجهه با بحرانهای
اقتصادی و تحریمهای بینالمللی ،بررســی فرصتها

و چالشهــای توســعه مدیریــت در چشــمانداز آینــده

صنعت ایران و توسعه و رشد تولید و فناوری در سایه
مدیریت جهادی با تکیه بر توانمندیهای داخل کشور
از مهمترین محورهای این اجاس بود که در پایان آن
به تقدیر از مدیران برتر کشور انجامید.

 100ســتاره  6۷مربــع» تنها بــا پرداخت  10هزار

تمامی مشترکان خود معرفی کرد

تومان اقدام به خریداری آن کنند.

ارتباطــات ســیار ایــران ،همراه اول به مناســبت

شركت برق منطقه ای فارس

طریق اپلیکیشن «همراه من» نیز فراهم است و

انارستانی ارائه کرد.

خرید مجدد بسته پس از اتمام حجم در این بازه

و اعتبــاری همــراه اول در نظــر گرفتــه شــده که

زمانی شدنی است.

سرمایهگذاری در علم و فناوری

وزیــر علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری نیــز در آئین

امضای تفاهمنامه نهادهای علمی و سرمایهگذاری با

وزارت نفــت اظهــار کرد :ما به جای اینکه یک بشــکه
نفــت را بــا قیمــت  60تــا  ۷0دالر بفروشــیم ،اگــر بــه

دانشمندان و پژوهشگران کشور اعتماد کنیم و تعامل
کنیــم ،حتمــا میتوانند طوری عمــل کنند که به جای

فروش هر بشکه نفت با قیمت  60دالر ،چند میلیلیتر

یک فرآورده نفتی را به چند صد دالر بفروشیم.

محمدعلــی زلفــیگل امــروز بــا بیــان اینکــه در

شرایط فعلی جهانی و ملی ،مشکل ما خامفروشی و
خامسوزی است که اصا ًمناسب نیست ،اظهار کرد:
کشــوری که خام میفروشد و خام میسوزاند نشان

دهنده این است که برای علم و فناوری سرمایهگذاری
شایسته نکرده است.

وی تاکیــد کــرد :باید به این باور برســیم که هر

دالر و هر ریالی که برای پژوهش و فناوری هزینه کنیم
صدها ریال و دالر دستاورد خواهیم داشت.

آگهـی خـط انتقــال بــرق

شناسه آگهی 1244921 :

زراعت فصلی و سطحی ،حفظ یا كاشت درختان كم ارتفاع ،حفر چاه و قنوات بدون استفاده از دكل حفاری ،راه سازی و احداث

دو برابــری ســرمایهگذار داخلــی و خارجــی در حــوزهی

(
نوب

ویژه تحریمی بهعنوان مدیر برتر کشــور انتخاب شــد

وزارت صمت ،ســازمان ایمیدرو ،اســتانداری هرمزگان
و نمایندگان مردم اســتان در مجلس شــورای اسامی

م)

« مرحله دوم»

که بی شــک این موفقیت بدون پشــتیبانی و حمایت

شبكه آبیاری مشروط بر اینكه مانعی برای دسترسی به خطوط برق برای وزارت نیرو و شركت برق منطقه ای فارس ایجاد ننماید و

دو
ت

آگهی تجدید مناقصه عمومی شماره 1400/66

صنایع انرژی بر نســبت به ســال گذشــته و در شرایط

میسر نبود.

موضـوع مناقصـه :تهیـه و نصـب پایـه و تابلوهـای راهنمـای مسـیر مطابق شـرح خدمات منـدرج در
اسـناد و مـدارک و شـرایط مناقصـه و قـرارداد منضـم.

استعالم و اجازه كتبی اخذ گردد.

به صورت ضمانتنامه بانکی با اعتبار حداقل سه ماهه یا سپرده نقدی در وجه شهرداری کاشان.
مهلـت دریافـت اسـناد حداکثـر تـا تاریـخ  1400/10/09از اداره پیمـان و رسـیدگی ،مهلـت قبـول

فعال با بیش از ظرفیت اسمی خود و با ارزش تقریبی

پیشـنهادات حداکثـر تـا تاریـخ  1400/10/11و بازگشـایی پاکتهـا در مـورخ  1400/10/12در محـل

هفــت میلیــارد دالر در ایــن منطقــه عظیم صنعتی در

شـهرداری کاشـان خواهـد بـود.

حال فعالیت هستند و در سالهای  1399و  1400در

 -هـر گاه برنـدگان اول تـا سـوم مناقصـه ،حاضـر بـه عقـد قـرارداد در مهلـت مقـرر نشـوند ،سـپرده

قالــب طرحهــای ســرمایهگذاری خارجــی و داخلی 23

شـرکت در مناقصـه ایشـان بـه ترتیـب ضبـط خواهـد گردیـد.

طــرح بــا حجم پیشبینی هشــت میلیارد دالر به عقد

 -کلیـه هزینـه هـای چـاپ آگهـی بـه عهـده برنـده مناقصـه مـی باشـد و شـهرداری در رد یـا قبـول هـر

قرارداد رســیده و این موضوع نشان دهندهی ادامهی
نهضت تجلی اقتصاد مقاومتی در منطقه ویژه صنایع

سبب ایجاد خسارت برای تاسیسات خطوط برق نگردد ،بالمانع می باشد .در این خصوص بمنظور جلوگیری از بروز خطرات جانی
و ورود خسارت مالی باید اصول حفاظتی رعایت شود و در مورد حفر چاه و قنات و راهسازی قبال ًاز شركت برق منطقه ای فارس

مبلغ سـپرده شـرکت در مناقصه( 1.250.000.000 :یک میلیارد و دویسـت و پنجاه میلیون) ریال

شــایانذکر اســت در شــرایطی کنونی  16شرکت

این آگهی در دو نوبت به اطالع عموم خواهد رسید .چنانچه سازمانها ،شركتها ،موسسات ،ادارات ،ارگانها ،نهادها و سایر اشخاص
اعم از حقیقی یا حقوقی در مسیر خط مورد نظر طرحهایی جهت اجراء دارند حداكثر تا بیست روز پس از درج آگهی نوبت دوم
بمنظور اقدامات الزم به آدرس شیراز ،خیابان زند ،نبش خیابان فلسطین ،شركت برق منطقه ای فارس مراجعه نمایند.
بدیهی است پس از انقضاء مهلت اعالم شده ،عملیات احداث خط فوق الذكر شروع می گردد و هیچگونه اعتراضی پذیرفته نخواهد
شد/.

یـک از پیشـنهادها مختار اسـت.

معدنی و فلزی خلیج فارس است که مدیران و کارگران

 -سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه درج شده است.

آن توانستهاند این منطقه اقتصادی را به مکانی امن

تلفن)031(55440055-8 :

برای صاحبان سرمایه و توسعهی صنعت کشور تبدیل

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/09/22 :نوبت دوم 1400/10/01 :

کنند.

شهردار کاشان  -حسن بخشنده امنیه

نوب
او
ت
ل)

()2000001105000259

(

آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای توام با ارزیابی كیفی

شناسه آگهی 1245086 :

مناقصه گزار  :شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

 .4ارائه گواهی نامه تایید صالحیت معتبر ایمنی صادره از وزارت تعاون کار و رفاه جتماعی الزامی

موضوع مناقصه  :پیمان حفاظت ،مراقبت و نگهبانی منطقه خلیج فارس (مناقصه عمومی یک مرحله ای

میباشد .

توام با ارزیابی کیفی به صورت فشرده)

زمان ونحوه خرید اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه (پاکتهای الف ،ب و ج)  :شركت كنندگان مهلت دارند

مبلغ برآورد مناقصه  133/684/984/006 :ریال

تا ساعت14:30روز سه شنبه مورخ  1400/10/07و با مراجعه به سامانه تداركات الكترونیكی دولت( ستاد)

 -1محل و مكان اجرای كار :نگهبانی مرکز منطقه و مراکز انتقال نفت و ایستگاههای مخابراتی منطقه

به نشانی  www.setadiran.irنسبت به خرید پاکات اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه و پرداخت هزینه از

خلیج فارس.

طریق اتصال به درگاه پرداخت الكترونیك اقدام نمایند.

 -2مدت اجرای كار :یک سال

الزم به ذكر است كلیه مراحل برگزاری مناقصه از فرخوان ارزیابی کیفی تا انتخاب برنده از سایت مزبور

 -3نام دستگاه نظارت :واحد حراست شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه خلیج فارس

انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه ستاد  ،نسبت به

 -4قیمت ها متناسب با كاالی ساخت داخل با لحاظ كیفیت ارائه گردد.

ثبت نام و اخذ گواهی امضاء الكترونیكی اقدام نمایند و جهت عضویت با پشتیبانی سامانه ستاد به شماره

 -5روش ارزیابی مالی بر اساس دستورالعمل روش ارزیابی مالی و فرایند قیمت متناسب در مناقصات

 02141934تماس حاصل فرمایند.
زمان و مهلت تحویل اسناد ارزیابی كیفی و مناقصه تكمیل شده  :شركت كنندگان می بایست تا

صنعت نفت به شماره  20/2/796مورخ  99/12/11وزارت نفت خواهد بود
نوع و مبلغ تضمین شركت درفرآیند ارجاع كار  :مبلغ  6/573/699/680ریال بصورت یك یا تركیبی

ساعت  14:30روز سه شنبه مورخ  1400/10/21نسبت به تكمیل اسناد مربوطه و بارگذاری در سامانه

از ضمانت نامه های مندرج در بند های الف ،ب ،پ ،ج ،چ ،ح  ،خ ماده  4آیین نامه تضمین معامالت

تداركات الكترونیك دولت( ستاد) در مهلت مذكور اقدام نمایند .و تحویل اصل پاكت الف (ضمانتنامه

دولتی به شماره  5069/123402مورخ  94/9/22هیئت محترم وزیران یا تضمین وجه نقد میبایست
به شماره شبا  IR 32010000410146871202043بانك مركزی جمهوری اسالمی ایران واریز گردد ضمنا ً

شركت در فرآیند ارجاع كار) الك و مهر شده به دفتر كمیسیون مناقصات در مهلت مذكور و دریافت
رسید مربوطه اقدام نمایند.

تصویرضمانتنامه یا رسیدوجه آن در سامانه بارگذاری گردد.

اعالم نتایج ارزیابی كیفی  :پس از انجام ارزیابی كیفی ،دعوتنامه شركت در جلسه بازگشایی پاکات

گواهینامه های مورد نیاز :

الف،ب،ج برای مناقصه گرانی كه صالحیت ارزیابی كیفی را احراز نموده اند ارسال خواهد شد.

 .1درج كد اقتصادی و شناسه ملی جهت اشخاص حقوقی (الزامی) در پیشنهاد قیمت مندرج در سامانه

زمان و مکان جلسه توجیهی :جلسه توجیهی با شركت كنندگان جهت بازدید از محل انجام كار ،در تاریخ

ستاد.

 1400/10/11ساعت  10:00به نشانی بندرعباس – اسکله شهید باهنر -بلوار پاسداران – خیابان جنب هتل

 .2ارائه گواهینامه صالحیت معتبر از وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی در زمینه خدمات عمومی (نگهبانی)

رستوران نقش جهان – رو به روی پرسی گاز برگزار میگردد .جهت كسب اطالعات بیشتر به پایگاه های

 .3شرکت کنندگان می بایست مورد تایید سازمان حراست صنعت نفت باشند.

ذیل مراجعه و یا با شماره های  076-32469034تماس حاصل فرمائید .

تاریخ انتشار نوبت اول  1400/10/1 :نوبت دوم 1400/10/04 :

جلوگیری از خامفروشی صنعت نفت با

دامداری یا باغ یا درختكاری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط انتقال و توزیع نیروی برق ممنوع است و فقط اقداماتی از قبیل

منطقه ویژه خلیج فارس نیز به ســبب رشــد بیش از

شركت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران

میگیریم.

مذكور هر گونه عملیات ساختمانی و اقداماتی نظیر ایجاد تاسیسات صنعتی ،مسكونی ،مخازن سوخت  ،انبارداری و تاسیسات

گفتنی اســت «حســن خلج طهرانی» مدیرعامل

شرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران

معاونــت پژوهــش و فنــاوری رئیسجمهــوری کمــک

حریم خط فوق الذكر بمیزان  8متر از تصویر قائم سیم های كناری در طرفین آن بر روی زمین می باشد كه در مسیر و حریم خط

لغایــت  2دی مــاه ســال جــاری خواهد بــود ،اما

ســاعت مکالمه  3روزه» ویژه مشــترکان دائمی

بهینــه اقتصــادی و قراردادی هســتیم و در ایــن راه از

اعالم می گردد.

با وجود اینکه اعتبار این بسته ها از  30آذرماه

بسته ترکیبی « 3گیگابایت اینترنت و 3

تدویــن کنیــم ،گفت :در حــال تدویــن بهترین الگوی

بر روی نقشه ترسیمی پیوست مشخص گردیده است طبق مقررات جهت اطالع عموم آگهی نموده و حریم خط مذكور بدین شرح

امکان فعالسازی برای تمامی مشترکان از

را بــرای تمامــی مشــترکان دائمــی ،اعتبــاری و

نفت وجود دارد تا الگوی بهینه اقتصادی و قراردادی

 400کیلوولت خرامه می باشد .لذا بمنظور اطالع صاحبان اراضی و امالك واقع در مسیر و حریم خط آتی االحداث فوق الذكر كه

فعال کنند.

خاطراتی شیرین ،طرح «یلدای خوش ترکیب»

بزنیم و ظرفیت زیادی در بخشهای مختلف صنعت

نظر باینكه شركت برق منطقه ای فارس درصدد احداث خط  66کیلوولت چهارمداره خرامه (دومدار مجزا) به پست جدیداالحداث

بسته را با شماره گیری کددستوری «ستاره 100

مشترکان در این شب به یادماندنی جهت ثبت

جدیــدی را در صنعــت نفــت و در بخــش فناوری رقم

نوب

همراه اول به مناسبت فرارسیدن آخرین

می توانند با شــماره گیری کددســتوری «ستاره

همایشهــای بینالمللــی صداوســیما در تهران برگزار

ســردار حاج قاسم سلیمانی ،اشاعه و ترویج کاربردی

جدیــد تولیــد گاز در شــرکت مناطــق نفــت مرکــزی

اســتفاده کنیــم ،امــروز میتوانیم ادعا کنیــم که باید

یلدای  1۴۰۰با بسته خوش ترکیب همراه اول
یلــدای قــرن ،طرح یلدای خوش ترکیب را برای

شد.

داریــم ،تاکید کــرد :اولین فاز میدان گازی کیش با

قابلتوجهــی بــرای تولیــد ثــروت از مخــازن زیرزمینی

وی با بیان اینکه در دولت سیزدهم باید اتفاق

ل)

ســازمانها و نهادهــای دولتــی و خصوصــی در مرکــز

مدیرعامــل شــرکت ملــی نفــت با بیــان اینکه

چقدر است؟

وی افــزود :در شــرکت ملــی نفت ایران با توجه

نفت و گاز را جلو چشم شرکتهای فناور قرار دهیم.

او
ت

روســا ،مدیــران ارشــد ،مشــاوران و کارشناســان

کشــور مــواد خــام و نیمــه خــام اســت کــه ضعــف

فاز  12استفاده میکنیم تا سریعتر به تولید برسیم.

فروختیم ،پرسش اساسی این است که سهم فناوری

اظهار کرد :در بخش عرضه نیز باید با آمادگی کامل

(

اســاتید دانشــگاههای معتبــر داخلــی و بینالمللــی،

ســهم فنــاوری در ایــن صنعت خبــر داد و با تأکید بر

رسید.

خلیــج فــارس و گــروه داده پردازی پارســیان به امضا

مالی ،بازاریابی و فروش اســت و هر مجموعهای که

مدیر برتر کشور به سبب جذب سرمایهگذار انتخاب

اجرایــی،

خجستهمهر از آمادگی این شرکت برای افزایش

شــرایط الزم را داشــته باشــد میتوانــد نفــت خریــده

صنعــت نفــت به نمایندگی از وزارت نفت با صندوق

صنعت نفت در این است که از این نخبگان استفاده

جمهــوری و آقــای دکتــر قوامــی معــاون وزیــر اقتصــاد

باشیم و این یک هشدار جدی است.

نوآوری و شــکوفایی ،پارک فناوری پردیس ،هلدینگ

خجسته مهر با اشاره به ساز و کار فروش نفت

وی گفــت :در بحــث ســوزاندن گازهــای همــراه

اقــای دکتــر قاضــی زاده هاشــمی معاونــت ریاســت

این عیب اساسی است که سهمی در فناوری نداشته

اظهــار کرد :فــروش تابع قوانین و مقرراتی در بخش

برنامه ریزی برای افزایش تولید گاز در سال آینده

عالــی مدیــر ســال صبــح روز گذشــته بــا حضــور آقــای

فنــاوری تبدیل به ثروت شــود .بــرای صنایع بزرگ ما

نیاز شرکتها را بشناسند .ما نیز باید مسائل اصلی

ایــن تفاهمنامههــا بین پارک فنــاوری و نوآوری

وی ادامــهداد :یکــی از راه های اشــتغالزایی در

شد.

ما نیســت و زمانی مزیت میشــود که به مدد علم و

برای تهاتر مشکلی نداریم

برنامه ششم این میزان باید به  1.2میلیارد متر مکعب

اجــاس سراســری نشــان عالــی مدیر ســال بهعنوان

مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایــران با تأکید بر

اینکه نیاز اولویتدار در صنعت نفت ،فناوری است،

انــرژی و ســوخت را کاهــش دهــد ،ابعــاد مختلــف
گرفت.

خجســته مهــر با بیان اینکه همچنیــن  10طرح

امضا رسید.

پر هزینه فعلی را از میان بردارد و از طرفی هزینههای

اســتفاده از آن مــورد ارزیابــی و ظرفیــت ســنجی قــرار
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اخبـــــــــــــــــار

هدفگذاری بودجه ۱۴0۱
برای رشد اقتصادی
 ۱0.۵درصدی خوزستان

جذب  ۴۹۱میلیارد ریال
تسهیالت از سوی تعاون
روستایی استان سمنان
مدیر تعاون روســتایی اســتان ســمنان اعالم کرد

کــه  ۴۹۱میلیــارد ریال تســهیالت از بانکهــا و صندوق
حمایــت از بخش توســعه کشــاورزی به وســیله تعاون
روســتایی اســتان از ابتــدای فروردیــن تــا پایــان مهــر

امسال جذب شد.

احسان عباسپور دیروز در گفتوگو با ایرنا اظهار

خوزســتان ادامــه داد :بــر اســاس ایــن مــاده

و  103میلیــارد ریــال مربــوط بــه تســهیات دریافتــی از

قانونــی ،کشــور بایــد در طــول برنامــه ششــم

بانکهــا بــود .او بــا بیــان اینکه تســهیات در زمینههای

توســعه به رشــد اقتصــادی  8درصدی دســت

مختلــف ماننــد توســعه کشــاورزی جــذب شــده اســت،

در افزایش مدت نگهداری محصوالت کشاورزی و کمک
به کشــاورزان استان دارد .مدیر تعاون روستایی استان

ســمنان بیان کرد 9 :ســکوی جمعآوری شــیر در اســتان
ســمنان فعال اســت که از ابتدای فروردین تا پایان مهر

امسال  39هزار لیتر شیر در این مراکز خریداری شد.

عباســپور تصریــح کــرد 2۵ :هــزار تــن نهــاده دامی

بهمنظــور تســهیل در دسترســی دامــداران بــه علوفــه از
ابتدای امســال تا پایان مهر به وســیله تعاون روســتایی

استان سمنان تامین و توزیع شد.

او یادآور شد :تامین و توزیع انواع کود و سموم از

دیگر وظایف تعاون روســتایی اســتان ســمنان است که
از ابتدای امســال تا پایان مهر  1۷هزار و  ۵00تن انواع
ســموم و کود شــیمیایی مانند اوره ،پتاســه ،فســفاته و

ازت تامین و در بین کشاورزان توزیع شد.

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریزی

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی

سال  ۱۴0۱برای رشد اقتصادی  ۱0.۵درصدی

دســتگاههای اجرایــی خوزســتان بصــورت

خوزســتان از هدفگــذاری دولــت در بودجــه

برنامهریــزی خوزســتان ،دســتگاههای اجرایی

بهرهوری هستند.

اجــرای جــزء ( )1بنــد (ج) تبصــره ( )20قانــون

اســتان خوزســتان ،فاقــد برنامــه ارتقــای

بــه موجــب آییننامــه فــوق و در

نیکــو تاکیــد کــرد کــه مطابــق بــا قانــون

بودجــه ســال  1400کل کشــور و در راســتای

بهرهوری تهیه کرده باشــند تا ســقف  3درصد

آن دســته از دســتگاههای اجرایــی متولــی

اجرایی موظف شــدند که برنامه بهرهوری برای

برنامه اختصاص پیدا کند.

 ،1399سیاســتهای ارتقــای بهــرهوری حــوزه

دستگاههای اجرایی خواسته شد تا برنامههای

از زمــان ابــاغ برنامه چهارم توســعه بهعنوان

ایران ارســال نکردهاند ،مکلفند برنامه مذکور

او ادامــه داد :باتوجــه بــه تصویــب

او افــزود :تاکنــون از بیــن  90دســتگاه

قــرار گرفــت امــا بــه طــور مشــخص ،در مــاده

مــاه پس از اباغ ایــن آییننامه برای تایید به

از رشــد  10.۵درصــدی خوزســتان بایــد یــک

خــود را ارائــه کردهاند که این برنامهها پیش از

موضــوع یکــی از گزینههــای رشــد اقتصــادی

در صورت دریافت نشدن سیاستها تا زمان

این استان خبر داد.

مهــرداد نیکــو دیــروز در گفتوگــوی

اختصاصــی بــا ایرنــا اظهــار کــرد :نــرخ رشــد

اقتصادی در نظر گرفته شده در الیحه بودجه

 1401کل کشــور  8درصــد تعییــن شــده که با

توجــه به ظرفیتهای موجود خوزســتان ،این
نــرخ ویــژه اســتان  10.۵درصــد هدفگــذاری
شده است.

آییننامــه اجرایی «ارتقای برنامه بهره وری»،

ســوم آن ( 3.۵درصــد) از طریــق بهــرهوری

انجام شود.

خوزســتان افــزود :تهیــه برنامــه بهــرهوری

حوزههــای فعالیــت تعــاون روســتایی اســتان ســمنان
اســت کــه از ابتــدای فروردین تا مهر امســال چهار هزار

تن تامین شــد 4۷ .هزار بهرهبردار در بخش کشــاورزی
اســتان ســمنان مشغول به فعالیت هستند و  18درصد

سهم اشتغال این استان مربوط به کشاورزی است.

رزمایش همدلی و مهربانی
آذربایجان شرقی
به مناسبت شب یلدا

تفکیک شــده در دســتور کار کمیتــه بهرهوری
استان قرار دارد.

نیکــو بــا توجــه به اینکه برابر بــا بند «ج»

تبصره  20قانون بودجه کل کشور دستگاههای

خــود تهیــه کننــد ،گفــت :در همیــن راســتا از

خود در این باره را ارائه کنند.

اجرایی اســتان 10 ،دســتگاه دولتــی برنامههای
تصویب به بازنگری و بررسی بیشتر نیاز دارند.
بــه گفتــه رئیــس ســازمان مدیریــت و

بودجــه  ،1400دســتگاههایی کــه برنامــه

تحقــق اهــداف جــدول منــدرج در قانــون،

از بودجــه هزینــهای آنهــا باید بــه تحقق این

بخشهــای اقتصــادی کــه تــا پایــان ســال

او خاطرنشــان کــرد :موضــوع بهــرهوری

مســئولیت خــود را به ســازمان ملــی بهرهوری

یکــی از موضوعــات توســعهای کشــور مدنظــر

را مطابــق بــا راهنمــای اجرایــی تهیــه و تــا یک

ســه برنامه توسعه ششم (ســال  ،)1396این

این سازمان ارائه کنند و سازمان مکلف است

برای کشور در نظر گرفته شده است.

مقرر ،فهرست دستگاهها را به هیات وزیران

رئیــس ســازمان مدیریــت و برنامهریــزی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره)

مدیــر کل کمیتــه امداد امام خمینی (ره)

مدیــر کل کمیتــه امــداد امــام خمینــی

و  ۴۶۵نفــر از مددجویــان تحت پوشــش این

چرخــه حمایــت خــارج شــدهاند ،یــادآور شــد:

از ســوی کمیتــه امــداد ارائــه میشــود کــه بــه

ایالم از فراهم شدن زمینه اشتغال سه هزار

نهــاد در اســتان طــی  ۹ماه گذشــته خبر داد
و اعــالم کــرد کــه زنــان سرپرســت خانــوار از

ایــام بــا توجــه به اینکه امســال  2463نفر از
افــراد تــا زمانیکــه بــه پایــداری و خودکفایــی
شــغلی نرســند ،از چرخــه حمایــت خــارج

مهمترین اقشار برای ایجاد اشتغال بودهاند.

نمیشوند.

بیان اینکه ساالنه  6000شغل به وسیله این

در اســتان را  ۷6هزار نفر اعام و تاکید کرد:

رضا طاهری دیروز در گفتوگو با ایرنا با

سرهنگ پاسدار اسکندری با بیان اینکه در حمایت

اظهــار کرد :شــاد کــردن بچهها و حمایت از سرپرســتان

نظــارت بــر طرحهــا نیز از ســوی کمیتــه امداد

و  ۷00میلیــون تومــان امســال بــا تســهیات

از محرومــان هیــچ وقــت وقفــهای ایجــاد نخواهــد شــد،

پرداخــت طــرح ،آمــوزش ،مهــارت تکمیلــی و

خانوارهــای کــم بضاعــت در مناســبتهای مختلف و به

نیز انجام میگیرد.

نوعدوستی مردم کشور در قبال هم را نشان میدهد.

خانوادههــای بــی بضاعــت روســتاهای محــروم تحــت
پوشــش قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه عاشــورا در

روســتاهای محــروم شــش شهرســتان اســتان بــا ارزش
ریالی هر بسته حدود  200هزار تومان است.

معاونــت فرهنگــی و اجتماعــی قرارگاه پیشــرفت و

آبادانی سپاه عاشورا نیز در حاشیه این رزمایش گفت:

در ایــن رزمایــش بــه نیــت  313تــن از یــاران امــام زمان

(عــج) ،بســتههای یلدایــی در مناطــق محروم روســتایی
توزیع میشود.

حمیــد فرتاشــی افــزود :تمامــی اقــام بســتههای

شــب یلدایی با همت و پشــتیبانی خیران تهیه شده که

نشــانگر منــش پهلوانــی و خیرخواهانــه مردم شــریف و
والیتمدار تبریز است.

خدمــات  46درصــد ،کشــاورزی  63درصــد و
صنعت  6درصد شغل ایجاد شده است.

پرداختی کمیته امداد صاحب شغل شدهاند.

ایــام افــزود :نیــروگاه در حیــات یا پشــت بام

مســتقر و برق به صورت تضمینی به وســیله

نماینــده مــردم شهرســتانهای لــردگان

مخابراتــی افــزود :بــا توجــه بــه بازدیدهــای

اعــالم کــرد کــه  ۷0طــرح مخابراتــی شــامل

لــردگان و خانمیــرزا و درخواســتهای فــراوان

خانمیرزا رفع شــده اســت ،اما همچنان نقاط

و خانمیــرزا در مجلــس شــورای اســالمی

طرحهــای تلفنهای ثابــت ،اینترنت و همراه

میدانــی از مناطــق مختلــف شهرســتانهای

مردم ،دهیاران ،بخشداران ،اعضای شوراهای

اول بــا  ۵۳0میلیــارد ریــال هزینــه در ایــن 2

اســامی ،معتمــدان و بــزرگان در خصــوص

بــه گــزارش ایرنــا ،حســین بامیــری عصر

سال  1399تاکنون پیگیریهایی انجام شد تا

شهرستان راهاندازی و بهرهبرداری شد.

دوشنبه در آیین بهرهبرداری از این طرحهای

قــرار دارد امــا بــا ظرفیــت نیروهای مســلح بویژه در
به ذلت افتاده است.

راهبــردی ایــران در حــوزه دریــا ،توان خــود را بر این

موضــوع تــداوم حضــور دریایی بود کــه ناوگروه ۷۵

است که در این حوزه انجام شده است.

که به  100خانواده مددجو واگذار شده است.

او تصریــح کــرد :مشــکات مخابراتــی

بــه گزارش ایرنا ،فرمانده نیروی دریایی ارتش

او ادامــه داد :نیــروی دریایــی ارتــش  42ســال

او گفــت :یکــی از طرحهــای جدیــد تولیــد

این دستگاه هنوز اباغ نشده است که پیگیر

آن هســتیم و در تاشــیم تــا نــرخ ســود از 12
درصد اعامی به چهار درصد برسد.

ایــام اضافــه کــرد :ســه هــزار خانــواده تحــت
هزار و  463خانواده از درآمد پایدار برخوردار

شدهاند.

ضرورت آن به تایید رسیده است .در اواخر سال 1399
با اختصاص اعتبار اســتانی برای تقویت زیرساختهای
گردشــگری پاســارگاد ،ایــن فرصــت فراهــم آمــد تــا در
نخســتین گام ،پروژه ساماندهی و مناسبسازی مسیر
بازدیــد حــد فاصــل آرامــگاه کوروش تــا بنای کاروانســرا
اجرایی شود.
او تاکیــد کــرد :هدایــت بــا قاعــده بازدیدکننــدگان
در اماکــن تاریخــی ،خاصه محوطههایی نظیر پاســارگاد
کــه دارای وســعت زیــاد و تعــداد پرشــمار مراجعهکننده
هســتند ،همواره از دغدغههای اصلی متولیان حفاظت
بوده است.
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد ادامــه داد:
بخشــی از ایــن دغدغــه ریشــه در جوهــره فرهنگــی
و تربیتــی بازدیدکننــدگان و بخشــی دیگــر ریشــه در
زیرســاختهای گردشــگری دارد .جــدا از چالشهــای
فرهنگی-تربیتــی کــه در این گفتار مجالی برای پرداختن
بــه آن نیســت ،برخــورداری از زیرســاخت مناســب ایــن
امــکان را فراهــم میکند تا گردشــگر بدون ســردرگمی و

ابراهیمــی با بیان اینکه در مجموعه میراث جهانی
پاســارگاد هــر چنــد مســیرهای دسترســی وضــع قابــل
قبولــی را نشــان میدهنــد امــا همچنــان میتــوان وضع
بهتری را برای مجموعه رقم زد ،گفت :مسیر سنگفرش
ایجاد شده از ورودی مجموعه تا آرامگاه کوروش (سال
 )1398بــا ویژگیهــای ممتــاز بصــری و کارکردی خود که
آن را بــه محــوری فاخر بدل کرده اســت به قدر کفایت،
رضایــت هــر بازدیدکننــدهای را بر میانگیــزد .پلکان تازه
تاســیس تــل تخــت ،گردشــگران را با فــراغ بال بــه فراز
صفــه و بــام پاســارگاد رهنمون میســازد تا از مشــاهده
دشــت مســحور شــوند .در مــورد بــرج ســنگی ،کاخهــا،
آبراهههــا و دیگــر تاسیســات نیــز مســیر دسترســی تــا
حدود زیادی مســاعد و مطلوب اســت که البته نباید به
این سطح قناعت کرد.
او بیــان کــرد :در ایــن مرحلــه مســیری بــه پهنــای
تقریبــی دو و نیــم متــر از ورودی صفه آرامگاه تا ورودی
کاروانســرا و از آنجا تا مســیر آسفالته فعلی با استفاده
از کفپوشهــای بتنــی احــداث خواهــد شــد .بــا نهایــی
شــدن مطالعــات طــرح و تکمیــل نقشــههای عملیاتــی،
مقرر اســت این پروژه از نیمه آذر آغاز شــود و پیش از
مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد اضافه کرد:

بهرهبرداری از  ۷0طرح مخابراتی در شهرستانهای لردگان و
خانمیرزا

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش جمهــوری

دریا رخ داده نتیجه و خروجی تاش و فعالیتهایی

گشــوده اســت ،اما به شــکل گزیرناپذیری به اصالح و

فرا رسیدن نوروز به بهرهبرداری برسد.

مشــکات اینترنتی ،مخابراتی و همراه اول از

این طرحها به سرانجام رسید.

رئیسجمهــوری و فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش

پرتاش در شرکتهای دانشبنیان استفاده کند.

حمایت این دستگاه استفاده کنند.

امداد ایجاد میشود.

تومان و صنایع دستی  193نفر با سه میلیارد

عمق دریا این مثلث شوم خرد شده و امروز دشمن

شهرام ایرانی افزود :تا امروز آنچه که در صحنه

و پرداخــت میکنــد ،این امــکان فرصت خوبی

او افــزود 20 :میلیــارد تومان از اعتبارات

مدیــر کل کمیتــه امداد امام خمینی (ره)

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش ادامــه داد:

علمــی ،دانشــی و صنعتــی کشــور بهویــژه جوانــان

فرصــت فرصــت شــغلی بــا کمــک تســهیات

پوشــش ایــن نهــاد تاکنــون خودکفا شــده و 2

کارخانــه نــوآوری صنایــع دریایــی در آیینــی

مبنــا پایهریــزی کــرده اســت تــا بتوانــد از ظرفیــت

شــغلی اعام کرد و گفت :چهار هزار و 238

او اظهــار کــرد :در حــوزه کشــاورزی و

اســت کــه در مثلــث شــوم تحریــم ،توطئــه و تهدید

جمهوری اسامی در این آیین گفت :نیروی دریایی

آتــی را در مجمــوع  6هــزار و  23۷فرصــت

برق در فاز اول نیروگاههای پنج مگاواتی است

واژهای است که مورد تاکید فرمانده معظم کل قوا

جمهوری اسالمی در بوشهر افتتاح شد.

طاهری در خصوص تعهد اشــتغال سال

مدیــر کل کمیتــه امداد امام خمینی (ره)

افتتاح کارخانه نوآوری صنایع دریایی در بوشهر
بــا حضور ســورنا ســتاری ،معــاون علمــی و فناوری

قرضالحسنه پرداخت میشود.

شرکت برق خریداری میشود.

طاهــری گفــت :همچنیــن ایــن نهــاد بــه

طــی  9مــاه گذشــته در بخشهــای مختلــف

او افــزود :بــه فراخــور اجــرای منابــع

او ادامــه داد :هــدف از ایــن رزمایــش ،کمــک بــه

گزارش کند.

تبصره  16و توســعه روســتایی و منابع کمیته

اســت تا کارفرماها از تســهیات و نیرو تحت

دامپروری یک هزار و  ۵۵0نفر با  ۷۵میلیارد

شغلی و تشکیل پرونده میشوند.

ازای هر مددجو  ۵0میلیون تومان تســهیات

طاهــری جمعیت تحت حمایت این نهاد

روســتاهای محروم اســتان با توزیع بســتههای یلدایی

اظهــار کــرد :افــراد مددجــو در بــدو ورود ابتدا

ایام افزود :بســته تشــویقی برای کارفرمایان

مدت  2ســال حق بیمه ســهم کارفرما را تقبل

مشــاوره شــغلی ،امکانســنجی ،آمــوزش

خصوص در آســتانه شــب یلدا در این شــرایط اقتصادی

ارتباطــی مجموعــه بــوده و گــره از بــار ترافیکی محوطه

اتــاف وقــت ،بازدیــدی امن و مفید را تجربــه کند و آثار

اشتغال  ۳۴۶۵مددجوی کمیته امداد ایالم در سال ۱۴00

مســئول قــرارگاه پیشــرفت و آبادانــی ســپاه

در  20روستای محروم با همت این قرارگاه خبر داد.

تخت هر چند از دهههای گذشته تاکنون محور اصلی

نیز در معرض آسیبهای احتمالی کمتری قرار گیرند.

نهاد برای افراد تحت پوشــش ایجاد میشود،

عاشــورا از برگــزاری رزمایش همدلــی و مهربانی  ،ویژه

پیــدا میکــرد که  2.۵درصد آن از طریق رشــد

بهره وری هدفگذاری شده است.

مدیر تعاون روســتایی اســتان ســمنان خاطرنشان

کــرد :تامیــن و فــرآوری بذرهــای اصــاح شــده از دیگــر

که مســیر آســفالته حــد فاصــل آرامگاه کــوروش تا تل

نیــز در شــورای فنــی و شــورای راهبردی پایــگاه مطرح و

دریافتی از صندوق حمایت از بخش توســعه کشــاورزی

حجم ســه هزار تن احداث کرده اســت که نقشــی مهم

مدیــر پایــگاه میــراث جهانــی پاســارگاد اظهــار کرد

افشــین ابراهیمــی ادامــه داد :ایــن مهــم پیشــتر

در ســالجاری 388 ،میلیارد ریال مربوط به تســهیات

امســال تا پایان مهر انبار و تاسیســات ذخیرهســازی به

ساماندهی مسیر ارتباطی
آرامگاه کوروش
تا کاروانسرای مظفری

ساماندهی نیاز دارد.

کرد :از مجموع  491میلیارد ریال تسهیات جذب شده

ادامــه داد :تعــاون روســتایی اســتان ســمنان از ابتــدای

خبـــــــــــــــــر

اســامی اظهــار کــرد :آنچــه کــه در دریــا مهم اســت

این مهم را به همه جهانیان نشان داد.

ایرانــی گفت :امــروز ظرفیت تولیــد موتورهای

دیزلــی ســاخت متخصصــان داخلــی که ســالها در

بوشــهر مورد توجه بود ،محقق شــد تا از این طریق
سرعت ناوگان دریایی ارتش افزایش یابد.

او یادآور شد :برای حضور در عمق اقیانوسها

بایــد بــه موضــوع ســرعت توجــه ویژه داشــت و این

قرار گرفته است.

رســالت ایــن نیــرو فقــط تامیــن امینیــت و آرامــش
دریایــی اســت کــه اکنــون بــا بهرهگیــری از تــوان

متخصصــان داخلــی ســرعت نیروی دریایــی در دریا
 2برابر افزایش پیدا میکند.

ایرانــی اظهــار کرد :بهزودی واحدهای موشــک

انداز موتور دریایی ســاخته شــده در بوشــهر تجهیز

خواهــد شــد تــا حضــور موثــر و ســریعتری در نقــاط

مدنظر فراهم شود.

او افزود :نیروی دریایی ارتش تنها به ســاخت

موتور داخلی اکتفا نمیکند و پا را فراتر از گذشــته

و کار ورود بــه حــوزه موتورهــای ســنگینتر بــرای

ناوشکنهای سنگین را از امروز اجرایی میکند.

فرمانــده نیــروی دریایــی ارتــش اظهــار کــرد:

افتخار بزرگ نیروی دریایی ارتش حضور در استان

بوشــهر اســت که همواره تاریخســاز بوده و در تمام
برهههای زمانی و بهویژه هشت سال دفاع مقدس

نقش شایانی ایفا کرده است.

ایرانــی گفــت :نــاو موشــک انــداز پیــکان نیز از

بوشــهر بــه منطقــه عملیــات اعزام شــد و توانســت

افتخاری را در صحنه دریا بیافریند و دست دشمن
بعثی را در دریا به طور کامل قطع کند.

او عنــوان کــرد :امــروز نیــز ایــن افتخــار بــرای

اســتان بوشــهر ایجــاد شــده تا در حــوزه دریایی یک

فعالیــت جدیتــر آغــاز شــود کــه انتظار مــیرود ،در
آینده شکوفایی بیشتر رقم بخورد تا سرعت ناوگان

دریایی ارتش به  2برابر میزان کنونی برسد.

بســیاری از مناطــق شهرســتانهای لــردگان و
کور در این شهرستانها وجود دارد.

مدیر عامل منطقه مخابراتی چهارمحال

و بختیــاری نیــز گفت :از مجمــوع این طرحها
 3۵پــروژه بــا  3۷0میلیــارد ریــال اعتبــار در

حــوزه همــراه اول شهرســتانهای لــردگان و

مراحــل بعــدی پــروژه بهســازی مســیر اصلــی ارتباطــی
مجموعــه ،بــا توجــه بــه تخصیــص اعتبــار از حوالــی
کاروانســرا تا تل تخت را در بر خواهد گرفت و مشــتمل
بــر دو حرکــت کلی اســت .نخســت :لبهگــذاری و اصاح
وضع کنونی راه آسفالتی و دوم :پیادهروسازی به پهنای

خانمیرزا بوده است.

هومــان محمــودی تاکید کــرد :همچنین

 3۵طرح با  1۵2میلیارد و  ۷30میلیون ریال
بــه حــوزه تلفــن ثابــت و اینترنــت اختصــاص
دارد.

لــردگان در  180کیلومتری و آلونی مرکز

شهرســتان خانمیــرزا در  160کیلومتــری مرکز

چهارمحال و بختیاری واقع شده است.

تقریبــی ســه متــر با اســتفاده از کفپوشهــای بتنی در
حاشیه مسیر آسفالتی برای تردد امن و آسوده افرادی
که به هر دلیل تمایلی به استفاده از ماشینهای برقی
ندارنــد .بــا انجام این پروژه ،طوالنیترین محور ارتباطی
مجموعــه (بــه طــول تقریبــی  2200متــر) کــه جنــوب و
شــمال محوطــه را بــه یکدیگــر متصل میکند ،به شــکل
زیبندهای سامان خواهد گرفت.

آگهی موضوع ماده  3قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و مشاعی
هیـأت حـل اختـاف مسـتقر در اداره ثبـت اسـناد و امـاک منطقـه دو قـم تصرفـات مالکانـه مفـروزی
متقاضیـان پروندههـای تشـکیلی طبـق قانـون مذکـور را براسـاس گـزارش کارشناسـان و بـه اسـتناد مدارک
موجـود در پرونـده بـه شـرح آراء ذیـل تاییـد نمودهانـد.
1ـ رأی شـماره  140060330002012630مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1399114430002000202آقـای
محمدعلـی قدیمـی فرزنـد محسـن در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده
بمسـاحت  49مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  1854اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیت متقاضی
طـی سـند قطعـی صفحـه  145دفتـر (.112م الـف )11910
2ـ رأی شـماره  140060330002012798مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000868آقـای ذبیـح
اله قلی زاده فرزند قربانعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت
 60مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  2172اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعه عـادی و خریداری مع
الواسـطه از علـی بیگدلـی آذری صفحـه  452و  449دفتـر ( . 26م الـف )11911
 -3رأی شـماره  140060330002012688مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1398114430002001920آقـای
سـید محمدعلـی طبائـی فرزنـد حسـین در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده
بمسـاحت  131/50مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  2277/11اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت
متقاضـی طـی سـند قطعـی شـماره  36754مـورخ  1398/8/29دفترخانـه  112قـم و موروثـی از مرحـوم
حسـین طبائـی (.م الـف )11912
 -4رأی شـماره  140060330002013166مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000913آقـای مهـدی
عباسـی فرزنـد یوسـف در قسـمتی از پنـج دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا
شـده بمسـاحت  63مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  1955اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه
نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از ولی دسـتیار طی سـند قطعی شـماره  56452مورخ 1360/12/27
دفترخانـه  3قـم(.م الـف )11913
 -5رأی شـماره  140060330002013165مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000912آقـای علـی
اکبـر عباسـی فرزنـد یوسـف در قسـمتی از یـک دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث
بنـا شـده بمسـاحت  63مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  1955اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه
نامه عادی و خریداری مع الواسـطه از ولی دسـتیار طی سـند قطعی شـماره  56452مورخ 1360/12/27
دفترخانـه  3قـم(.م الـف )11914
 -6رأی شـماره  140060330002012943مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000873خانـم
معصومـه قربانـی فرزنـد مصطفـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده
بمسـاحت  45/45مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  2185و  2186اصلـی کـه طبـق بخشـنامه سـازمان بـه
پـاک  2186اصلـی تبدیـل شـده واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه
از معصومـه قربانـی طـی سـند قطعـی شـماره  181655مـورخ  1400/4/22دفترخانه  4قـم( .م الف )11915
 -7رأی شماره  140060330002012064مربوط به پرونده کاسه  1399114430002001084خانم پری ناز
عسـکری فرزند دوسـت علی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت
 115مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  57و  1940/56اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه نامه عادی
و خریداری مع الواسطه از بیرامعلی عسگری صفحه  25دفتر  180و صفحه  360دفتر (.3م الف )11916
 -8رأی شـماره  140060330002012815مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000707آقـای سـید
رضا قرینی فرزند رسـتم در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 120
مترمربع پاک شماره فرعی از  2321اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع

الواسـطه از سـیدرضا رضـوی و سـیدضیاء الدیـن رضـوی و محمـد قلیچـی طـی سـند قطعـی شـماره 10262
مورخ  1333/1/24دفترخانه  2قم و  40816مورخ  1336/2/9دفترخانه  8قم و  41265مورخ 1336/4/2
دفترخانـه  8قـم و  46395مـورخ  1356/4/30دفترخانـه  3قـم(.م الـف)11917
 -9رأی شـماره  140060330002012018مربوط به پرونده کاسـه  1400114430002000134خانم اشـرف
نجفی فرزند علی در قسـمتی از سـه دانگ مشـاع از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده
بمسـاحت  114مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  2605/93اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت
متقاضـی طـی سـند قطعـی صفحـه  374دفتـر (.158م الـف )11918
 -10رأی شـماره  140060330002012017مربوط به پرونده کاسـه  1400114430002000133آقای موالیار
نجفـی فرزنـد علـی در قسـمتی از سـه دانـگ مشـاع از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده
بمسـاحت  114مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از 2605/93اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مالکیـت
متقاضـی طـی سـند قطعـی صفحـه  374دفتـر (.158م الـف )11919
 -11رأی شـماره  140060330002012154مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000536آقـای علـی
نقوی فرزند عباسـعلی در قسـمتی از ششـدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شـده بمسـاحت 140
مترمربع پاک شماره فرعی از  2379اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و خریداری مع
الواسـطه از حسـن زرین اقبال صفحه  182دفتر (.168م الف )11920
 -12رأی شـماره  140060330002012839مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000302آقـای
مسیح اله بندیمه فرزند داود در قسمتی از ششدانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا شده بمساحت
 68/42مترمربع پاک شماره فرعی از  2272/4/534و  2277و باقیمانده  229الی  2275/255اصلی
که طبق بخشـنامه سـازمان به پاک  2275/534اصلی تبدیل شـده واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه
نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از حسـن وصالـی پـور صفحـه  242دفتـر (.388م الـف )11921
 -13رأی شـماره  140060330002011844مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1399114430002000951آقـای صابر
قـره داغـی فرزنـد محمدعلـی در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنـا شـده بمسـاحت
 44/95مترمربع پاک شماره فرعی از  2272/2/12اصلی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی
و خریـداری مـع الواسـطه ازبمانعلـی عربـی علـی آبـاد طـی سـند قطعـی شـماره  21388مـورخ 1355/5/13
دفترخانـه  16قم(.م الـف )11922
 -14رأی شـماره  140060330002012029مربـوط بـه پرونـده کاسـه  1400114430002000058آقـای سـید
ابوالفضـل میرهدایتـی فرزنـد فضـل الـه در قسـمتی از ششـدانگ قطعـه زمیـن کـه در آن احـداث بنا شـده
بمسـاحت  92/70مترمربـع پـاک شـماره فرعـی از  2266/430اصلـی واقـع در بخـش دو ثبـت قـم مبایعـه
نامـه عـادی و خریـداری مـع الواسـطه از رضـا رجبـی ثبـت دفاتر الکترونیکـی (.1397 - 11340م الف )11923
مـورد تاییـد قـرار گرفتـه و از آنجائیکـه مقـرر گردیـده اسـت پـس از نشـر آگهـی و انقضـاء موعـد مقـرر سـند
مالکیـت رسـمی صـادر گـردد بـا توجـه بـه عـدم دسترسـی به مالکین مشـاعی مراتـب در دو نوبت به فاصله
 15روز آگهی تا چنانچه اشخاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف مدت  2ماه از تاریخ انتشار آگهی
نوبـت اول اعتـراض خـود را بـه اداره ثبـت اسـناد منطقـه دو قـم تسـلیم و رسـید آن را اخـذ و ظـرف مـدت
یکمـاه پـس از تسـلیم اعتـراض بـه اداره ثبـت بـه دادگاه مراجعـه و دادخواسـت خـود را بـه مرجـع قضائـی
تقدیـم و گواهـی آنـرا بـه ایـن اداره تحویـل نماینـد الزم بـه توضیـح اسـت کـه صـدور سـند بـر اسـاس قانـون
مذکـور مانـع از مراجعـه متضـرر بـه دادگاه نخواهـد بـود( .گویـه و عصراقتصـاد)
تاریخ انتشارنوبت اول - 1400/09/16 :تاریخ انتشارنوبت دوم1400/10/01 :

عباس پور حسنی حجت آبادی ـ رئیس اداره ثبت اسناد و امالک منطقه دو قم

روزنامه اقتصادی چهار زبانه (فارسی _عربی _ انگلیسی و ترکی )

نشانی :خیابان ولیعصر ،خیابان دمشق پالک  11واحد2

توزیع تهران :شرکت نشر گستر امروز

اذان صبح

05:41

عضو انجمن صنفی مدیران روزنامههای غیردولتی

شماره های تحریریه 88948104-8 :

سازمان امور شهرستان 88945293-7 :

دارای رتبه  Bروزنامههای کل کشور

شمارههای سازمان آگهیها88945293-7 :

فکس88906447 :

طلوع آفتاب

07:11

صاحب امتیاز :موسسه رسانهای عصرسرآمدان اقتصادی

فکس ،88906447 :شماره تلگرام09037396929 :

شماره تلگرام09037396929 :

اذان ظهر

12:03

بنیانگذار :سیفاله یزدانی

مرام نامه اخالق حرفهای:

اذان مغرب

17:15

مدیر مسئول :علی پاکزاد

http://www.asre-eghtesad.com/content1

سردبیر :محمود پوررضائی فشخامی

لیتوگرافی و چاپ :چاپخانه موسسه جام جم برتر برنا

اوقات شرعی

w w w . a s r e - e g h t e s a d . c o m
E-mail:info@asre-eghtesad.com
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عصر انقراض (طنز)

داروغه مهربان ناتینگهام
راضیه حسینی
روزنامــه دولــت« :بــرای تامین پول یارانــه ،مالیات

هــر تراکنــش را بالفاصلــه بگیریــد و بــه حســاب دولــت
بریزید .با این کار ،کسری بودجه هم رفع میشود».

بعضــی از شــخصیتها در کارتونهــای معــروف

در سایت روزنامه بخوانید:

تلویزیونــی

بهشــان

بیچارههــا

ظلــم

خیلــی

چــون

شــد.
در

قصهها گیر کرده بودند

نمیتوانســتند بــه عالــم
واقعیــت بیاینــد و مــا را

از اشــتباه دربیاورنــد.

پــس ســالها ســکوت
کردنــد و امیــدوار بودند

به اینکه باالخره یک روزی حقیقت ماجرا رو میشود.

مثــال ًهمیــن داروغــه مظلــوم ناتینگهــام .همــه مــا

ســالها فکــر میکردیــم موجــودی رذل و بیخود اســت،

چــون بــه محــض اینکــه یــک بدبختــی پــول بــه دســت
مــیآورد ،ســریع مالیاتــش را میگرفــت .چقــدر بــه ایــن

ســرباز وظیفهشــناس پرنــس جــان ،بــد و بیــراه گفتیم.

ولــی از آنجایــی که ماه هیچوقت پشــت ابر نمیماند،
باالخــره چهــره واقعــی این موجــود مهربان را شــناختیم

و فهمیدیــم ایــن کارهــا را فقــط بــرای تأمیــن پــول یارانه

و برطــرف شــدن کســری بودجه انجام مــیداده ،نه چیز

دیگری.

امــا رابیــن هــود کــه االن متوجه شــدیم شــخصیت

منفــی داســتان بــوده و ایــن همــه ســال بــا زیرکــی ما را
گــول زده ،اصــال ًحالــیش نبــود کــه دولــت نمیتوانــد با

بــاد هــوا بچرخــد و از همیــن مالیاتهاســت کــه ســرپا

میایســتد ،نــه صــادرات غیرنفتــی ،فــروش نفــت و این

جزئیات ِ «طرح ضربتی» وزارت کار برای نظارت بر حقوق
کارگران کلیه کارگاهها
معــاون روابــط کار و جبــران خدمت وزارت

تعــاون ،کار و رفــاه اجتماعــی با اشــاره به بازدید

خــود از خــط تولیــد شــرکت کاشــی و ســرامیک
ســعدی که از شرکتهای تابعه هلدینگ «صدر

تامیــن» وابســته بــه ســازمان تامیــن اجتماعــی
محســوب میشــود ،از ایجــاد ســتادی در ایــن
وزارتخانــه بــرای نظــارت بــر مســائل روابــط کار

شرکتهای تابعه این وزارتخانه خبر داد.

هماهنگی بازرسان کار و جامعه کار و تولید این

موضــوع را حــل کنیــم .تــالش کردیم کــه این کار
را بــه صــورت ضربتــی از وزارت کار آغــاز کنیــم تــا

گــزارش وضعیــت مجموعه خود را تهیه و به وزیر
ارائــه کنیــم؛ البتــه در نظر داریم کــه این موضوع

را به کل کشور تسری دهیم تا دغدغههای همه
کارگران به حداقل برسد».

رعیتــی فــرد بــا بیــان اینکــه در خیلــی از

به گزارش ایلنا ،علی حســین رعیتیفرد که

واحدهــای تابعــه وزارتخانــه ،طبقهبندی مشــاغل

میکــرد ،با اشــاره به بخشــنامه وزیر تعــاون ،کار

«عــالوه بــر ایــن مــا خواهــان تســری بررســی و

بــه همیــن مناســبت در جمع خبرنــگاران صحبت
و رفــاه اجتماعــی بــرای نظــارت بــر مســائل روابط
کار در هلدینگهــا و شــرکتهای تابعــه ایــن

وزارتخانــه ،گفــت« :توفیــق شــد کــه در یکــی از
کارخانههای وابســته به وزارت تعاون ،کار و رفاه

اجتماعــی حضــور پیدا کنیم .این موضوع با توجه

بــه بخشــنامه وزیــر بــرای پیگیــری جــدی اجــرای
قانــون کار در شــرکتهای تابعــه صندوقهــای
بازنشستگی ضروری است».

وی افــزود« :در واقــع بحــث مــا نظــارت

بــر اجــرای قانــون کار از خــود وزارت تعــاون ،کار

و رفــاه اجتماعــی اســت .در ایــن راســتا مــواردی

چــون دســتمزد و مزایــای کارگــران ،طبقهبنــدی

مشــاغل و کمیتههــای حفاظــت فنــی و ایمنــی و
تشــکلیابی ،پیگیــری میشــوند .بایــد بتوانیــم با

اجرا شــده اســت اما باید بروزســانی شود ،گفت:

نظارتهــای خــود بــه ســایر بخشهــای خصولتی

و نهادهــای حاکمیتــی و مراکــز وابســته آنهــا

هســتیم .بخش خصوصی هم باید در این زمینه

همــکاری کنــد و همکاریهــای خوبــی هم صورت
گرفتــه اســت .امیدواریــم ظــرف  ۵تا  ۶مــاه آینده

کل کشــور را از طریــق بازرســی کار موضوعهــای

یاد شده بررسی و گزارش جامع آن را ارائه کنیم.
امیدواریم با تشریک مساعی جامعه کار و تولید

اتفاقهای خوبی را رقم بزنیم».

معاون روابط کار و جبران خدمت وزارت کار

با بیان اینکه در این معاونت ســتادی را تشــکیل

دادیــم کــه مدیران کل بــه عنوانهــای معینهای
اســتانی برگزیده شدهاند ،گفت« :بر این اساس

کشــور را بــه  ۵منطقــه تقســیمبندی کردیــم تــا

مدیران کل ،کارشناسان و بازرسان در ستادهای

اســتانها بــه همــکاری بــرای ایجــاد بازرســیهای

ضربتــی در  ۵تــا  ۶مــاه آینــده بپردازنــد؛ البتــه

امیدواریم که برای بازرسیهای وزارت کار ،ظرف

یک هفته آینده به یک جمعبندی برسیم».

کشــاورزی و بقیــه دســتگاههای اجرایــی مــورد
نظارت قرار میگیرند».

رعیتیفــرد در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه

معاونت روابط کار برای بررسی هزینههای سبد

معیشــت کارگــران بــه منظور محاســبه دســتمزد

وی در مورد تســری این بازرســیها به سایر

 ۱۴۰۱چــه اقدامــی را انجــام داده اســت ،گفــت:

اقتصــادی ماننــد نفــت ،اقتصــاد ،نیــرو ،جهــاد

عالــی کار تشــکیل شــده اســت .کمیتــه مــزد را

دســتگاهها گفت« :در این راســتا ،وزارتخانههای

«تاکنــون در دولت ســیزدهم دو جلســه شــورای

تشکیل دادیم تا در بحث تورم و سبد معیشت،
مطالعاتی که توسط موسسه عالی پژوهشهای

تامیــن اجتماعــی انجــام شــده اســت ،در ایــن
کمیته بررســی شــوند .مطالعاتی هم توســط این
موسســه در مورد مــزدی منطقهای صورت گرفته

اســت .امیدارم تا پیش از پایان ســال به توافقی

برســیم کــه هم حــق کارگر و هم حــق کارفرما در
آن لحاظ شود».

چیزهای سطحی.

رابیــن هــود همــهش میخواســت در کار معمــول

و معقــول دولــت پرنــس جــان بیچــاره خرابــکاری کنــد و
ایــن کار را بــه بهانــه کمک به مردم انجــام میداد .اصال ً
اگــر اینهمــه میخواســت بــه مــردم کمــک کند چــرا باز

هــم خانــواده خرگوشهــای بیچــاره پــول بــرای زندگــی
نداشــتند؟ دقیقــا ً بهخاطــر اینکه نمیگذاشــت ،داروغه

کار خــودش را بکنــد ،از جیبشــان بــردارد و دوبــاره بــه

جیبشان بریزد.
مــا بچــه بودیــم و حالیمــان نبــود مالیــات اصــال ً
هــم چیــز بــدی نیســت و اتفاقــا ً بایــد هرچــه بیشــتر و
ســریعترازمردم گرفتــه شــود تــا دولــت بتوانــد بــه مردم
کمــک بیشــتری کنــد .البتــه حــق داشــتیم ،موضــوع
کمــی پیچیــده بــود و بــا عقــل کودکــی و ناقــص مــا جور

درنمیآمد .دلمان میخواست با دست خودمان گردن
داروغــه ظالــم ناتینگهــام را بپیچانیــم و خفــهاش کنیم.

خدا را شــکر که دســتمان بهش نرســید و یک بیگناه
را خفه نکردیم.

به نظرمان بهتر اســت یک دور دیگر کارتون رابین
هــود را ببینیــم .امــا این بار کامال ًمتفــاوت از قبل .اصال ً
باید اســمش را عوض کنیم و بگذاریم «داروغه مهربان

ناتینگهام»

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ۶.۹ :میلیون شاغل در کشور بیمه نیستند
بنابــر اعــام مدیرعامــل ســازمان تامیــن

ماســت و تمامــی فعالیتهــای ایــن ســازمان بــر

تحولی از آنها بهره بگیریم.

شــاغل فاقــد بیمــه در کشــور داریــم کــه بایــد از

رویکرد تحولی را در برنامهها با چارچوب عدالت

تحت پوشــش قرار گرفتن و اســتفاده از خدمات

اجتماعــی ،حــدود  ۶میلیــون و  ۹۰۰هــزار نفــر

خدمات بیمهای برخوردار باشند.

اســاس آن مــورد ارزیابــی قــرار خواهــد گرفــت.

دنبال میکنیم تا اعتماد حاصل شود.

وی گفــت :تکلیــف ما این اســت که شــرایط

ســازمان تأمیــن اجتماعــی بــرای همــه مــردم در

باشــد .شــاخصها و معیارهــای ارزیابــی شــفاف

بــه گــزارش مهــر ،میرهاشــم موســوی ،در

موســوی ،بررسی راهکارهای پوشش بیمهای

کــه بــا تمرکــز راهبــردی بــر موضــوع «بررســی

کالن در ســازمان تأمیــن اجتماعــی عنــوان و

اجتماعــی یــک دســتگاه حاکمیتی اســت کــه باید

نخســتین جلســه هماندیشــی مدیــران بیمــهای
راهکارهــای توســعه بیمــهای و پوشــش بیمــه
اجتماعــی همگانــی» برگزار شــد ،با تســلیت ایام
شــهادت مظلومانــه حضــرت فاطمــه زهــرا (س)

افــزود :امیدوارم این نشســت الگــوی تحولی این
ســازمان را بیشــتر روشن کند و با ایجاد یک فهم

مشترک دستیابی به این مهم حاصل شود.

خاطرنشــان کرد :فرصتهای منحصــر به فردی در

بلکــه از منظــر رفــاه عمومــی ،ســازمان تأمیــن
رفاه عمومی و امنیت اجتماعی را افزایش دهد.

رفــاه عمومــی و آســایش بــرای آحــاد مــردم اســت،

عمومــی و تکلیــف دولــت عنوان شــده اســت و از

ایجــاد رفــاه عمومــی بــرای آحــاد مــردم را مــورد

عمومــی نیــاز بــه اصــالح ارتبــاط داریم .ارتبــاط با

استفاده کنیم .مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی

تصریــح کــرد :تحقــق ایــن راهبــرد اصلــی عملیاتی
و عمل داشته باشد .در این جلسه نظرات مدیران

ایــن رو حق دسترســی بیمه شــدن نبایــد محدود
شــود و هیــچ محدودیتــی برای این حــق همگانی

قائل نیستیم.

مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی با بیان

اینکــه بــرای فراهــم ســاختن حــق همگانــی بیمــه

مدیر کل بیمهگری و درآمد سازمان بیمه سامت

ایــران ،نحــوه تمدیــد دفاتــر بیمــه صندوقهــای بیمهای

تحت پوشش بیمه سامت را تشریح کرد.

بــه گــزارش مهــر ،داوود حاج قاســمعلی ،با اشــاره

بــه ادامــه شــیوع کرونــا و توقــف ارزیابــی وســع از آبــان

ســال  ۹۹بــا تصمیــم ســتاد ملــی مقابله بــا کرونا گفت:
بــا توجــه بــه اینکه حدود  ۳۰میلیون نفر تحت پوشــش

بیمــه رایــگان در صندوقهــای بیمــه ســالمت همگانی و
روســتاییان هســتند و در مقاطع زمانی باید برای تمدید

پوشــش بیمــه خــود بــه پیشــخوانها مراجعــه کنند ،در
تاریــخ  ۳۰آذر ایــن موعــد بــه انتها رســیده و برای حدود
 ۱۶میلیــون نفــر در ایــن دو صندوق اعتبار بیمه به پایان
میرســد؛ لــذا بــرای جلوگیــری از ازدحام افــراد در دفاتر

پیشــخوان مقــرر شــد تمدیــد اعتبار سیســتمی به مدت
 ۶ماه انجام شود.

وی افــزود :تمامــی افرادی که پوشــش بیمهای آنها

از ابتــدای ســال  ۱۴۰۰تــا انتهــای آن بــرای صندوقهــای
بیمه ســالمت همگانی و روســتاییان به اتمام میرســد،

بــه طــور سیســتمی و خودکار اعتبار پوشــش بیمهای به
 ۳۱خــرداد ســال آینــده منتقل میشــود ،بنابرایــن افراد
میتوانند با مراجعه به مراکز درمانی خدمات را دریافت
کنند؛ همچنین برای صندوق کارکنان دولت و برای فرد

کارمنــد و تبعــه یــک شــامل همســر و فرزنــدان کمتــر از

سن قانونی تاریخ اعتبار به  ۳۱خرداد سال  ۱۴۰۱منتقل

شده است.

مدیر کل بیمهگری و درآمد ســازمان بیمه ســالمت

ایــران تصریــح کرد :تنهــا گروههای باقی مانــده صندوق
ایرانیــان و تبعــه  ۲و  ۳کارکنان دولت هســتند که بیمه

شدگان صندوق ایرانیان باید به دفاتر پیشخوان مراجعه

کــرده و تبعــه  ۲و  ۳کارکنــان دولــت در صــورت اتمــام
اعتبار بیمه باید برای تمدید به کارگزینیهای اداره خود

مراجعه کنند ،ضمن اینکه بیمه شــدگان صندوق ســایر
اقشــار بــا توجه به قــرارداد خاص بیمــهای ،تاریخ اعتبار

مشــخصی داشــته و بیمــه گــذار باید درخواســت تعیین

تکلیف اعتبار بیمه این افراد را دهد.

بر اســاس دستورالعمل مدیرعامل صندوق

بــه گــزارش روابــط عمومــی صنــدوق بازنشســتگی

نتیجه مزایده /مناقصه نیز در بخش مربوط به هر

حداکثــری و جلوگیــری از هرگونــه معاملــه

«مناقصه و مزایده» در نوار باالیی سایت صندوق

عالقهمنــد بــه شــرکت در مناقصــات و مزایدههــا،

خــود را عــاوه بــر روزنامــه مربوطــه ،در ســایت

هلدینگ مربوطه و صندوق نیز منتشر کنند.

در مخاطرات و آسیبها مورد حمایت قرار گیرند.

موســوی تصریــح کــرد :نســخه واحــدی بــرای

تأمیــن بیمــه برای همه مردم یک ضرورت اســت تا

از ایجاد موانع در مسیر پیشگیری کنیم.

وی ،اولویــت بخشــی بــه هوشمندســازی و

قانــون اساســی ،تأمیــن اجتماعی حــق همگانی و

دستور مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری برای جلوگیری از معامالت
غیرشفاف در هلدینگها
نحوه تمدید دفترچههای
بیمه سالمت اعالم شد

موســوی گفــت :از منظــر کالن کشــور نیــز

کارهایــی نباید در این مســیر انجــام دهیم و باید

وی گفت :برای حرکت تحولی توســعه بیمه

بــه هــدف واالی تأمیــن اجتماعــی که همــان ایجاد

تحــول ،عدالــت و اعتماد ســه مفهوم مــورد توجه

مکلــف شــدند کلیه آگهیهــای مناقصه و مزایده

کــه نبایــد از آن غافــل شــویم ایــن اســت کــه چه

این سازمان وجود دارد که از آن باید برای رسیدن

اســتانها را دریافــت میکنیم تــا در تدوین رویکرد

غیرشــفاف؛ هلدینگهــا و شــرکتهای تابعــه

مدیــران مــورد تاکیــد اســت .همچنیــن نکتــهای

موســوی خاطرنشــان کــرد :طبــق اصــل ۲۹

وی بــا اشــاره بــه ســه مفهــوم مــورد نظر در

بازنشســتگی کشوری و در راستای شفافسازی

تعریف شده باشد.

مدیرعامــل ســازمان تأمیــن اجتماعی افزود:

تأمین اجتماعی نیز باید در تأمین امنیت اقتصادی

نمیشــود مگر اینکه یک پیوستگی منطقی با اجرا

مدیریــت جدیــد ســازمان تأمین اجتماعــی گفت:

مختلف این ســازمان به طور واضح تعیین شــده

در تغییــر تحولی هدایــت منابع و افزایش اختیار

باشــیم ،ادامــه داد :بایــد وظیفــه همه بخشهای

دســترس باشد .فقط تأمین منابع مدنظر نیست

و پوشش بیمه اجتماعی همگانی را از راهبردهای

بــرای عمــوم مــردم بایــد برنامه مشــخص داشــته

خدمات غیرحضوری را به جدیت پیگیری کنیم.

کشــوری ،در آگهیهای منتشــر شده که در بخش

در دســترس اســت؛ جزئیــات کامــل هــر آگهــی

شــامل نــام هلدینگ ،نام شــرکت ،نــوع و موضوع

فراخوان ،نام و شــماره و تاریخ روزنامه ناشــر ،به
همــراه لینــک مربوطه و تصویر آگهی درج شــده و

آگهــی درج خواهد شــد .کلیه فعــاالن و ذینفعان

و اجتماعی برای ذی نفعان فعالتر باشد.

اســتفاده از فناوریهــای نویــن در طــرح تحولــی
تاکیــد قــرار داد و گفــت :از رویکــرد ســنتی بــه

ســمت رویکــرد تحولــی حرکــت میکنیــم .فناوری

در حرکــت تحولــی پیشــران اســت و باید توســعه

طرحهــای تحولــی نمیتــوان نوشــت بلکــه بایــد

اقتضائات استانی را نیز مورد مالحظه قرار دهیم.

بــرای آحــاد مردم در حــوزه اطالعرســانی و روابط
افــکار عمومــی ،همــکاران ســازمانی و حاکمیــت

بازنگــری شــوند .همچنیــن بــرای اثربخشــی
طرحهای تحولی مشوقهای الزم دیده شود.

معاون وزیر بهداشت ۲ :بیمارستان
در هر استان برای پذیرش بیماران
کرونایی تعیین شد

میتوانند ضمن مشارکت در موضوعات مربوط به

خود ،موارد تخطی از این دستورالعمل و معامالت
انجامشده بدون طی این فرآیند را برای پیگیری و

اقدامات الزم به صندوق اطالع دهند.

معــاون درمان وزارت بهداشــت ،درمان

و آمــوزش پزشــکی اعــام کــرد  ۲بیمارســتان
در هر اســتان برای پذیرش بیماران مبتا به

کرونا و سویه اومیکرون تعیین شده است.

نیز اقدام کنند.

محمدهاشــمی سرپرســت مرکــز روابــط

عمومــی و اطالعرســانی وزارت بهداشــت،

درمان و آموزش پزشکی روز یکشنبه  ۲۸آذر

صدور گواهینامههای ســازمان آموزش فنی و حرفهای کشور الکترونیکی شد

بــه گــزارش وبــدا ،قاســم جــان بابایــی

مشــاهده ســویه اومیکــرون کرونــا در ایران را

افزایــش تختهــای کرونایــی وجــود نــدارد

محمدمهــدی گویــا رئیــس مرکــز مدیریت

منظــور ابتــدا کــد دســتوری  *۴#را شــمارهگیری

شــدهاند ،اختصاصــی ایــن بیمــاران را پذیرش

را انتخــاب کننــد و در ادامــه با انتخاب کد مربوط

وی ادامه داد :در پیک پنجم تا  ۵۲هزار

دفتر توســعه فناوریهای نوین آموزشــی و

امنیــت فضــای مجــازی ســازمان فنــی و حرفهای

کشــور از راهانــدازی خدمــت اســتعام و صــدور

گواهینامههــای مهارتــی بــه صــورت الکترونیکی
خبر داد.

بــه گزارش ســازمان آمــوزش فنــی و حرفهای

کشــور ،آرش بهرامــی در این بــاره افزود :بهمنظور
تســهیل در دریافــت اســتعالم گواهینامههــای

مهارت سازمان ،دسترسی به این خدمت در بستر

سامانههای دولت همراه فراهم شده است.

افــزود :در شــرایط فعلــی فعــال ضرورتــی برای
و بیمارســتانهایی کــه بــرای کرونا مشــخص

وی بیانداشــت :برای این منظور متقاضیان

کرده ،ســپس کد مربوط به گزینه «دســتگاهها»

خواهند کرد.

( *۴ #)USSDکــه سرشــماره کــد دســتوری دولت

بــه گزینــه «وزارت کار» ،وارد منــوی «ســازمان

نفــر بســتری داشــتیم و اگــر الزم شــد دوبــاره

دریافت استعالم میتوانند از طریق کد دستوری

همــراه اســت و از طریــق همــه اپراتورهــای تلفن

آمــوزش فنــی و حرفــهای کشــور» شــده و گزینــه

اطــالع از درســتی و اعتبــار گواهینامههــای صادر

وی خاطرنشــانکرد :پــس از ایــن مرحلــه ،با

همــراه در کشــور ،بــرای اخــذ اســتعالم وکســب
شده توسط سازمان ،اقدام کنند.

بهرامــی ادامــهداد :متقاضیــان ،بــرای ایــن

«استعالم گواهینامه» را انتخاب کنند.

وارد کردن کد ملی و تاریخ تولد ،نتیجه استعالم

در قالب پیامک برای متقاضی ارسال میشود.

میتوانیم این شرایط را فراهم کنیم.

جــان بابایــی بــا اشــاره بــه شناســایی

ســویه اومیکــرون در کشــور ،تصریح کرد :از

مــردم میخواهیــم تزریــق واکســن را جــدی
بگیرنــد و اگــر  ۲دز زدهانــد ،بــرای دز ســوم

تایید کرد.

بیماریهــای واگیــر وزارت بهداشــت ،درمــان و
آمــوزش پزشــکی نیــز گفت :به جز یــک موردی

کــه نتیجــه آزمایــش او بامداد روز یکشــنبه ۲۸

آذر مثبــت بــود ،دو مــورد مشــکوک بــه ابتال به

سویه جدید اومیکرون نیز در ایران وجود دارد.

کمــال حیــدری معــاون بهداشــت وزیــر

بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی نیز گفت،
نخســتین مبتال بــه اُومیکــرون در ایران فردی
ســاکن تهــران اســت از امــارات متحــده عربی

وارد کشور شده است.

 ۵۰۰۰میلیارد تومان به اجرای قانون تعرفهگذاری خدمات پرستاری اختصاص مییابد
بــه گفتــه رئیــس ســازمان نظام پرســتاری،

بــرای ســال آینده  ۵۰۰۰میلیــارد تومان عاوه بر

آنچــه از قبــل در نظــر گرفته شــده بود به اجرای

قانــون تعرفهگذاری خدمات پرســتاری تخصیص

داشــتند و دو صورتجلســه را امضــا کردنــد که هر
کس از منابع موجود خودش قانون تعرفهگذاری

خدمات پرستاری را اجرا کند.

و بر اساس «کای پرستاری» ،قانون اجرا شود؛ در
ایــن راســتا تعــداد کاهای هر بخش کامــال ًتعریف

عالی بیمه ،کارگروهی با مشارکت نظام پرستاری،

گرفت ،موارد آن اصالح شود.

نماینده ســازمان برنامه و بودجه تشــکیل میشود

خدمات پرســتاری را تحت هیچ شــرایطی متوقف

بستههای خدمتی در نظر گرفته شده است.

کــه ابــالغ میشــود از ســوی اعضــای هیــات مدیــره

بالین ،یعنی در بخشها به صورت بسته خدمتی

معاونــت پرســتاری ،معاونــت توســعه و درمــان و
و کارگروههای دیگری بر اساس دستورالعملهایی

رئیس ســازمان نظام پرســتاری با بیان اینکه

شــده اســت و تعرفه در داخل بخشها به صورت

به گزارش تسنیم ،محمد میرزابیگی درباره

پرســتاران اســت ،افــزود :برای ســال آینــده ۵۰۰۰

میرزابیگــی ادامــه داد :تعرفهگذاری خدمات

ســازمان نظام پرســتاری در شهرســتانها تشــکیل

در رابطه با تعرفهها همواره نگران منابع بودهایم

شــده بــود به اجــرای قانــون تعرفهگــذاری خدمات

مــوردی و «پروســیجر» محــور و در بخــش هــوم

اجرایــی تدویــن شــده ،اعــالم و اجــرا میشــود کــه

داده میشود.

قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری اظهار کرد:
امــا االن خوشــبختانه ایــن نگرانــی را نداریــم زیرا
هــم بــرای ســه مــاه آخــر ســال (یعنــی از ابتــدای

دی)  ۱۲۰۰میلیــارد تومان بودجه برای اجرای این
قانــون داریــم البتــه ایــن مبلــغ فقط بــرای بخش
دولتی است و تأمین اجتماعی و بخش خصوصی

و نیروهای مســلح در جلســهای که در مجلس و
نهــاد ریاســت جمهوری تشــکیل شــد نمایندگانی

ایــن  ۱۲۰۰میلیــارد تومــان مــازاد بــر منابــع فعلــی

میلیارد تومان عالوه بر آنچه از قبل در نظر گرفته
پرســتاری تخصیــص داده میشــود .بــرای ورود به

فصــل بودجــه ســال  ،۱۴۰۰بحــث اعتبــار مــوردی

نیســت و از محــل ســرانه  ۱۲درصــد شــامل حــال
پرستاران میشود .وی درباره روش اجرای قانون
تعرفهگذاری خدمات پرستاری گفت :جلسهای در

دبیرخانه شورای عالی بیمه داشتیم و قرار شد از
اول دی بر اساس روش کاری که تدوین کردیم در

پرســتاری در درمانگاههــا بــه صــورت خدمــات

کر (خدمات پرستاری در منزل) به صورت موردی
خواهــد بود و اگر پنج مورد خدمات پرســتاری در

مراکز هوم کر برای بیماری مزمن نیز داده شود،
تعرفــه آنهــا نیــز بــه صــورت بســتههای خدمتــی

خواهد بود و اعتبارات آن توزیع میشود.

رئیــس کل ســازمان نظــام پرســتاری اعــالم

کــرد :از اول دیمــاه در تهــران در دبیرخانه شــورای

میشــود و زیــر نظــر ایــن کارگروههــا ،روشهــای

همزمــان بــا اجــرا ،نواقــص و ایــرادات مشــخص
میشــود و حداقــل دو مــاه و حداکثــر یکســال

فرصت داریم که نواقص اجرای قانون تعرفهگذاری

خدمات پرســتاری را منعکس کنیم تا برطرف شود

و بــه جایــی برســد کــه همــه صاحبنظــران نظرات

خــود را دربــاره ایــن طــرح بدهنــد و دبیرخانــه ایــن
مســائل را لحــاظ کنــد و وقتــی اقناعســازی انجــام

میرزابیگــی تأکید کــرد :اجــرای تعرفهگذاری

نمیکنیــم ولــی نواقــص آن را در بــازه زمانــی یــاد
شده برطرف میکنیم .این کار به منزله تعمیر یک
قطار در حال حرکت است .از سوی دیگر نظرات
کارشناســی را در دومــاه تــا یکســال جمعآوری و

اعمــال میکنیــم و آییننامــه بــه دولــت مــیرود.
همین االن آییننامهای که به دولت رفته ،دارای

مشکالتی است که باید برطرف شود؛ برای مثال

در آییننامه ،کای پرســتاری تعریف شــده بود که
حذفش کردند و این مورد باید اصالح شــود؛ بند

 ۶نیــز تبصــرهای دارد کــه میگویــد اجــرای قانــون
تعرفهگــذاری خدمات پرســتاری بــرای بیمهها بار
مالی ندارد که این تبصره نیز باید حذف شود.

