
نرخ بیکاری پاییز به ۸.۹ درصد رسید
گزارش مرکز آمار ایران نشان می دهد در پاییز 
امسال ٨,٩ درصد از جمعیت فعال )شاغل و بیکار(، 

بیکار بوده اند.
نتایج طرح آمارگیری نیروی کار پاییز ١٤٠٠ از سوی 

مرکز آمار ایران منتشر شد.
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش تر نشان 
مــی دهــد کــه ٨,٩ درصد از جمعیت فعال )شــاغل و 
بیکار(، بیکار بوده اند.بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری 
حاکی از آن اســت که این شــاخص، نسبت به فصل 
مشابه در سال قبل ) پاییز ١٣٩٩(، ٠.٥ درصد کاهش 

یافته است.

در پاییز ١٤٠٠، به میزان ٤٠,٩ درصد جمعیت ١٥ 
ساله و بیش تر از نظر اقتصادی فعال بوده اند، یعنی در 
گروه شاغالن یا بیکاران قرار گرفته اند.بررسی تغییرات 
نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ 
نسبت به فصل مشابه در سال قبل )پاییز ١٣٩٩( ٠.٥ 

درصد کاهش یافته است.
جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در این فصل 
٢٣ میلیون و ٥٣٥ هزار نفر بوده که نسبت به فصل 
مشابه سال قبل ١٢٢ هزار نفر افزایش داشته است.
بررســی اشتغال در بخش های عمده اقتصادی نشان 
می دهد که در پاییز ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٩,٩ درصد 

بیش ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است.
در مراتب بعدی بخش های صنعت با ٣٤,٧ درصد و 
کشاورزی با ١٥.٤ درصد قرار دارند.نرخ بیکاری جوانان ١٥ 
تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٣,٦ درصد از فعاالن 

این گروه سنی در پاییز ١٤٠٠ بیکار بوده اند.
بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان 
می دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل 

)پاییز ١٣٩٩( ٠.١ درصد کاهش یافته است.
بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز 
نشان می دهد که در پاییز ١٤٠٠، ١٦,١ درصد از جمعیت 
فعال این گروه سنی بیکار بوده اند. این در حالی است 

که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می دهد 
این نرخ نســبت به پاییز ١٣٩٩، به میزان ٠.٤ درصد 

کاهش یافته است.
بررســی سهم اشــتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله 
و بیش تر نشان می دهد که در پاییز ١٤٠٠، ١٠,٦ درصد 
جمعیت شاغل،  به دالیل اقتصادی )فصل غیرکاری، رکود 
کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش تر و…( کم تر از ٤٤ 
ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی 

بوده اند.
این در حالی است که ٣٧.٤ درصد از شاغلین ١٥ 
ساله و بیش تر، بیش از ٤٩ ساعت در هفته کار کرده اند.

ابراهیم امیری

در حالی که از پنج فروردین ســال جاری، ثبت 
و اســتعالم چــک از ســوی بانــک مرکــزی در ســامانه 
صیــاد اجبــاری شــده، پس از گذشــت حــدود 10 ماه 
هنوز این سامانه با مشکالت و کاستی هایی همراه 
اســت. از جملــه ایــن مشــکالت، اســتعالم چــک در 
ســاعات تعطیلــی بانک هاســت کــه باعــث اختــالل 
و تاخیــر در مبادلــه چــک برای مردم شــده اســت به 
طــوری  کــه در بازه زمانــی تعطیلی بانک ها بســیاری 
از کاربــران بــرای ثبــت و اســتعالم چــک در ســامانه 
صیاد با خطای دسترســی برخورد کرده و در عمل با 
تاخیــر ناخواســته در انجام معامــالت مبتنی بر چک 

مواجه اند.
یکی از شهروندانی که در هفته گذشته با چنین 
مشکلی برخورد کرده، در توضیح می گوید با مراجعه 
به یک بنگاه مشــاوره امالک در شــهر ری برای انجام 
معامله یک قطعه زمین هنگام استعالم چک صیاد با 
خطای دسترسی و ثبت در سامانه مواجه شده است. 
لیال ابوالفتحی در ادامه می افزاید: »چک صادرشده از 
خریدار زمین مورد معامله، ابتدا در ســامانه صیاد با 
پیام »این چک قبال در سامانه ثبت شده است« مواجه 
شد؛ در حالی که  برگه چک سفید بود و برای اولین بار 
مورد استفاده قرار گرفته بود و در نهایت خریدار مجبور 
می شود برای انجام معامله برگه چک دیگری صادر کند 
که بعد از ثبت در سامانه صیاد، برای استعالم گرفتن 
از طریق اپلیکیشن ها و سامانه های چند بانک اقدام 
کردیم که موفق نشدیم و باالجبار با همان روش قبلی و 
بدون استعالم در سامانه صیاد معامله را انجام دادیم. 
در واکنش به این موضوع مشاور امالک گفته بود که 
بارها این اتفاق افتاده است و در تماس با بانک درباره 
علت این مشکل با این پاسخ که: »در ساعات تعطیلی 

بانک ها این اتفاق محتمل است مواجه شده ایم.«
بانک مرکزی ۵ فروردین 1400 در اطالعیه ای گفته 
بود: براساس ماده ۲1 مکرر قانون »اصالح قانون صدور 
چک«، چک های جدید از طریق ثبت در سامانه صیاد 
اعتبار خواهند داشت و صادرکننده چک مکلف است 
اطالعات تاریخ، مبلغ و هویت ذی نفع را عالوه بر درج 
در برگه چک، در سامانه صیاد نیز وارد کند. ذی نفع چک 
نیز در زمان تحویل چک جدید، موظف است به سامانه 
صیاد مراجعه کرده، با کنترل اطالعات ثبت شــده در 
سامانه با متن برگه چک در اختیار، مراتب تائید دریافت 
چک را اعالم کند؛ همچنین صدور چک های جدید در 
وجه حامل ممنوع بوده و در سامانه صیاد نیز امکان 
صدور چک در وجه حامل به صورت سیستمی وجود 
ندارد. در زمان انتقال چک، ظهرنویسی )پشت نویسی( 
چــک در ســامانه صیاد انجــام می پذیرد و دارنده چک 

نیز چنانچه متمایل به انتقال چک به 
شخص ثالث باشد، الزم است هویت 
گیرنده جدید را در سامانه صیاد درج 

کند.
همچنیــن چک هــای جدید بدون 
ثبت در سامانه صیاد قابلیت پردازش 
در شبکه بانکی را ندارند و بانک ها از 
پرداخت وجه چک جدید ثبت نشده در 

سامانه یادشده امتناع خواهند کرد.
براساس اطالعیه های بانک مرکزی، دسترسی به 
سامانه صیاد از طریق درگاه های بانکی )شامل اینترنت 
بانک و همراه بانک( و نیز برنامک های موبایلی پرداخت 
فراهم است و هموطنان می توانند با مراجعه به تارنمای 
شرکت شاپرک در بخش برنامک های موبایلی برنامک 

مورد تائید را دانلود کنند.

انکار مسئوالن بانک مرکزی درباره 
اختالل در سامانه صیاد بانک مرکزی

اما حدود ۲ماه از راه اندازی سامانه جدید نگذشته 
بود که برخی دارندگان دسته چک های جدید از اختالل 
در سامانه صیاد خبر دادند در حالیکه مسئوالن بانک 
مرکزی هرگونه اختالل در این سامانه را تکذیب کردند.
خبرگزاری فارس در یکم خرداد 1400با یادآوری 
اینکــه طبــق دســتورالعمل بانک مرکزی ثبــت نکردن 
اطالعات در سامانه صیاد، چک صادره را فاقد اعتبار 
می کند، در این باره نوشت: از ابتدای امسال که این 
بخش از قانون چک رنگ اجرا به خود گرفته، سامانه 
صیّاد از اهمیت زیادی برخوردار شــده اســت؛ اما در 
ایــن میــان برخی کاربران و دارندگان دســته چک های 
جدید بانک مرکزی که ملزم به ثبت اطالعات در صیاد 
هستند، اعالم کرده اند که ثبت اطالعات در صیاد با 

اختالل مواجه است.
برخــی دارنــدگان دســته چــک می گوینــد: ثبــت 
اطالعات در این سامانه گاهی با مشکل مواجه می شود 
به طوری که چند بار باید فرایند ثبت اطالعات طی شود.
آمنه نادعلی زاده، معاون اداره نظام های پرداخت 
بانک مرکزی وجود اختالل در سامانه صیاد را رد کرده و 
تاکید کرده بود: »تاکنون هیچ اختاللی در سامانه صیاد 

گزارش نشده است«.

 کرونا؛ عامل تاخیر 
اجرای روش جدید ثبت

مشــکالت در ســامانه صیــاد علی رغــم انکارهای 
مسئوالن مرتبط ادامه پیدا کرد تا اینکه اوایل تابستان 
بانک مرکزی با اعتراف به وجود نقایص در این سامانه، 

کرونــا و پیچیدگی هــای فنــی را مقصر 
عنــوان کــرد و از برطــرف شــدن آن در 

روزهای آینده خبر داد.
6شهریور 1400طبق اطالعاتی که 
بانک مرکزی در پاسخ به پیگیری های 
ایلنا در این باره اعالم کرد: پیاده سازی 
قانون جدید چک، روش های متنوعی 
را برای ثبت، تأیید و استعالم چک های 
صادرشده تدارک دیده که در دو دسته 
روش هــای حضــوری و غیرحضوری تعریف شــده اند؛ 
روش هــای کامــال غیرحضــوری که همزمان با شــروع 
توزیع چک های صیادی جدید عملیاتی شده اند شامل 
ارائه خدمات ثبت، تأیید و اســتعالم چک به وســیله 
برنامک های تلفن همراه اعم از برنامک های پرداختی، 
همراه بانک ها و فضای اینترنت بانک ها است. کاربران 
می توانند مراحل مورد نیاز را از این سه روش بدون 
مراجعه حضوری به شعب بانک یا خودپردازها انجام 

دهند.
طبق گفته مسئوالن بانک مرکزی؛ آماده سازی این 
مسیرها به علت همه گیری کووید 19و ضرورت پرهیز 
از مراجعه حضوری حتی به عابربانک ها در اولویت این 
بانک قرار داشت و به همین دلیل با وجود مقدمات 
فنی و زیرساختی سنگینی که الزمه ارائه این خدمات بود 
همزمان با شروع توزیع چک های صیادی جدید از پاییز 

سال گذشته نهایی شده است.

۳ مشکل فنی سامانه صیاد
8مهــر 1400، خبرگــزاری فارس در مطلبی تحت 
عنوان »۳ مشکل فنی سامانه صیاد« باز هم به این 
مطلب پرداخت و از قول یک عضو کمیسیون حقوقی 
و قضایــی مجلس نوشــت: ابوالفضــل ابوترابی، عضو 
کمیســیون حقوقــی و قضایــی مجلــس با بیــان اینکه 
هم اکنون سامانه صیاد به علت آنکه در ابتدای مسیر 
است از یکسری مشکالت فنی و نرم افزاری رنج می برد، 
عنــوان کــرد: »ممکــن نبودن صــدور چــک وثیقه ای و 
ضمانت دار«، »دشواری ثبت سامانه ای چک صیادی 
برای افراد سالخورده و فاقد گوشی هوشمند« و نیز 
»مسدودنســاختن وجوه ســپرده گذاری شــده متعلق 
بــه شــخص صادرکننده چک برگشــتی نــزد بانک ها و 
موسسات اعتباری« از مشکالت فنی این سامانه است.
عضــو کمیســیون حقوقی مجلس بــا بیان اینکه 
بانک مرکزی مصمم است تا آخر سال اشکاالت فنی 
سامانه صیاد را مرتفع کند، گفت: به زودی قرار است 
خودپردازها و سیستم پیامکی به سامانه صیاد متصل 
شــود و همچنیــن امــکان صــدور چــک ضمانــت دار و 

وثیقه ای در سامانه صیاد مقدور شود.

 ثبت صیادی چک 
یک معضل شده است

10 آبان بود که باشگاه خبرنگاران در مطلبی با 
تیتر » مشکالت کسبه در استفاده از چک های صیادی 
چیست« به معضالت ثبت چک صیادی پرداخت و در 
این باره یوسف کاووسی، کارشناس امور بانکی بیان 
کــرد: چک هــای صیادی که وارد چرخه تجارت شــد به 
دنبال خود مسائل و مشکالتی را داشت که بانک مرکزی 
تالش کرد از طریق فرهنگ سازی این مساله را در بین 
مردم رواج دهد اما تجار و کسبه ای که سال های زیادی 
را در بازار کار کرده اند با این سیستم نتوانستند ارتباط 
موثری بگیرند. او ادامه داد: مشکل اصلی مربوط به 
ثبت چک ها در سامانه است به نحوی که صادرکننده 
در سامانه مشخص کند که گیرنده چه شخصی است و 
گیرنده چک هم در زمانی که بخواهد این چک را منتقل 
کند مجدد باید در سامانه این ثبت را انجام دهد که 
تجار و کسبه نتوانستند با این موضوع ارتباط برقرار 
کنند، به این ترتیب ثبت صیادی چک یک معضل شده 
است. چک صیادی و سامانه مربوط به آن در راستای 
استانداردهای بانکی است که قصد دارند مبدا و منشا 
تامین مالی را مشخص کنند که این موضوع در راستای 

مسائل پولشویی است.
کاووسی افزود: قانون جدید چک مصوب مجلس 
در دوره قبل بود و بانک مرکزی این قانون را نزدیک به 
۲سال معلق نگه داشت و عملیاتی نکرد بنا به همین 
دالیل و مشکالت؛ اکنون بخش IT بانک مرکزی در حال 
بررسی در این زمینه است تا این مشکالت را از بین ببرد.

ورود رئیس کل بانک مرکزی
علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی با بیان 
اینکه قانون جدید چک بر اساس تکلیف قانونی، ماه ها 
قبل باید به طور کامل اجرایی می شد افزود: در قانون 
جدید چک، 1۷تکلیف دیده شده که 11مورد از آن اجرایی 
شده و تنها 6مورد باقی مانده است. تکالیف باقیمانده 
قانون چک مانند چک الکترونیک به زیرساخت هایی نیاز 
دارد که تامین آن نیازمند زمان و کار بیشتری است.
او گفت: 6مورد باقی مانده از تکالیف جدید قانون 
چک نیاز به کار فنی بیشتر و سنگین تری دارد که در این 
باره کارگروهی تشکیل دادیم تا پس از بررسی ها، زمان 

تکمیل آن را اعالم کنند.
چک هــای صیــادی هماننــد قوانیــن دیگــر بانــک 
مرکــزی ماننــد رمــز دوم یکبــار مصــرف به دلیــل نبود 
زیرساخت های الزم همچنان با اختالالتی مواجه است 
که استفاده کنندگان از این خدمات را دچار مشکل کرده  

است.

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

مشکالت مردم
 با نواقص سامانه صیاد 
همچنان ادامه دارد
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۷۵درصد از ۵۰۰ خدمت دستگاه های 
دولتی، الکترونیکی ارائه می شود

 اعالم دستورالعمل جدید تزریق

نوبت سوم واکسن کرونا 
صفحه ۸صفحه 4
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تومان  10000  . صفحه   ۸

هوالرزاق

صنــدوق بیــن المللــی در 
دســامبر  ۲0۲1)آذر1400(  مــاه 
شــیوع  دلیــل  بــه  داد  هشــدار 
عــدد  کرونــا  جدیــد  ســویه 
پیش بینی شــده خود برای رشد 
اقتصــاد جهانی را به میزان 4/۹ 
درصد برای ســال آینده کاهش 

خواهد داد.
عالوه بر سویه جدید کرونا، 

افزایــش تــورم، افزایــش تنشــهای ژئوپُلیتیکی و 
دشــواریهای موجود بر ســر راه تأمین مواد اولیه 
از دالیل این کاهش رشــد اقتصادی بر شــمرده 
شــده اند. پــس از یــک رشــد اســتثنایی در ســال 
۲0۲1)1400( و رسیدن به عدد ۵/9 درصد پیش 
بینی می شود در سال جدید این رشد سیر نزولی 

داشته باشد. 
صندوق بین المللی پول که برای این سیر 
نزولی رسیدن به عدد4/9 درصد را پیش بینی کرده 
بود اعالم کرد به دلیل شیوع سویه جدید کرونا و 
برخی عوامل دیگر از جمله افزایش تورم، افزایش 
تنشهای ژئوپُلیتیکی و دشواریهای موجود بر سر راه 
تأمین مواد اولیه؛ کاهش رشد اقتصادی جهانی از 

این عدد هم بیشتر خواهد بود. 
به همین دلیل فعالیتهای بانک مرکزی اروپا 
در منطقه  یورو، حداقل در ابتدای ســال جدید 
ضعیف تر از پیش بینی های قبلی خواهد بود. رشد 
اقتصاد جهانی همچنان تحت تأثیر مستقیم همه 
گیری کرونا است. دلیل روشن این امر هم آنست 
که پس از اعالم کشف سویه جدید اُمیکرون در 
۲۷ نوامبر۲0۲1)6آذر1400(، محدودیت های جدید 
کرونایی وضع شدند، قیمت هربشکه نفت  10 
دالر)89/9( کاهش یافت وارزش سهام شرکت های 
هواپیمایی در بورس سقوط کردند. اگر چه به دلیل 
اعمال محدودیتهای کمتر ناشــی از ظهور ســویه 
جدید در ایاالت متحده آمریکا و اروپا اقتصاد آنها 
کمتر تحت تأثیر قرار گرفته اند؛اما چین به دلیل 

اعمال سیاست ریشه کنی کرونا 
محدودیتهای شدیدی وضع کرده 
است. از اینرو شتاب فعالیتهای 
اقتصادی در این کشور کند شده 

است. 
بر اســاس نظــرات گروهی 
از  کارشناسان نشریه »آکسفورد 
اِکونومیک«:» در آسیا ظهور سویه 
جدیداُمیکــرون منجر به کاهش 
تقاضا و ایجاد اختالل درتأمین مواد اولیه شده و 
در نتیجه بر اعتماد عمومی ضربه وارد کرده است. 
البتــه در تمــام جهــان مقاومت اقتصــاد در برابر 
ضربه ها نسبت به اوایل ظهور کرونا افزایش یافته 

است.« 
بر اطالعات مؤسسه  اعتبار سنجی آمریکایی  
»استاندارد اند پورز گلوبال رِیتینگ« میزان شدت 
محدودیتهای کرونایی  برای مهار آن  از یکطرف و 
هزینه های اقتصادی ناشی از آن نیز از طرف دیگر 
به دلیل سازگارتر شدن مردم و بنگاههای اقتصادی 

با آن کاهش یافته است. 
 )1۳98(۲0۲0 ســال  در  کرونــا  اوایــل  در 
اقتصاددانــان شــدیدا نگــران شکســتهای پــی در 
پی اقتصادی و بیکاریهای گسترده بودند. نهایتا 
افزایش تورم به دلیل افزایش بهای حاملهای انرژی 
و اختالل در تأمین مواد اولیه در ابتدای سال جدید 
تهدیدی جدی برای اقتصاد جهانی محسوب می 
شود. نرخ تورم پس از چهل سال رکورد زد و در 
انتهای سال ۲0۲1)دی 1400( در آمریکا به  6/8 

درصد و در منطقه یورو به۵درصد رسید. 
در این میان بانکهای مرکزی جهان بر سر یک 
دو راهی باقی مانده اند. یا باید برای جلوگیری از 
افزایش قیمتها دست از حمایت مالی بنگاههای 
اقتصادی بر دارند ویا برعکس با اتخاذ سیاست 
مقتضی پولی به حمایت خود از بنگاههای اقتصادی 

برای از سر گیری فعالیت خود ادامه دهند. 
منبع: لوموند

کمیســیون ملــی حمایــت 
از زندگی و اطالعات خصوصی 
فرانسویان گوگل و فیس بوک 
را بــه ترتیــب بــه جریمه هــای 
و  میلیــون   1۵0 ســنگین 
۶0 میلیــون یورویــی بــه دلیــل 
نادرستشــان  عملکــرد  نحــوه 
کــرد.  محکــوم  کوکی هــا  در 
در  کوکیهــا  ایــن  معمــوال 

تبلیغات استفاده می شوند. رقم جریمه این 
کمیســیون برای گوگل از هر لحاظ نســبت به 
رقمــی کــه در ســال ۲0۲0)1۳۹۸( بــه همیــن 
دلیــل 100 میلیــون یــورو جریمــه شــده بــود 

رکورد زده است.
 کمیسیون ملی حمایت از اطالعات و زندگی 
خصوصی فرانسویان  معتقد است در سایتهای 
youtube. و    facebook.com, google.fr
com امــکان حذف کوکــی ها به راحتی امکان 

پذیــرش آنها نیســت. به عــالوه هرکدام از این 
سایتها موظفند ظرف سه ماه بر اساس قوانین 

این کمیسیون عملکرد خود را تغییر دهند. 
در غیر اینصورت به پرداخت خسارت هر 
روز 100 هزار یورو بابت تأخیر خود نیز جریمه 
می شوند. کوکیها در حقیقت فایل های رایانه ای 
هستند که در پایانه های اینترنتی کاربران برای 
انجام امور فنی و تبلیغی مقتصی نصب شده اند. 
بــه جهــت امــکان دسترســی کوکی هــا به 
اطالعــات شــخصی کاربران برای ارســال موارد 
تبلیغاتی مورد نیاز آنها همواره این سایت ها به 
ســوء اســتفاده از این اطالعات شخصی متهم 
می شوند. گوگل به خبر گزاری فرانسه اعالم کرد 
به دنبال تصمیمات کمیسیون ملی حمایت از 
زندگی و اطالعات خصوصی فرانسویان در شیوه 

های عملکردی خود تجدید نظر خواهد کرد.
غــول دنیــای دیجیتــال آمریکایــی  اعــالم 
کرد: » به منظور حفظ حرمت کاربران اینترنت 
و به تبعیت از دستورالعملهای کمیسیون ملی 
حمایت از زندگی و اطالعات خصوصی فرانسویان 
و همچنین مالک های اتحادیه اروپا در صیانت از 
اطالعات و زندگی خصوصی کاربران در عملکرد 
خود تغییراتی ایجاد  خواهند کرد و به همین 
منظــور بــا این کمیســیون به صــورت تنگاتنگ 

همکاری خواهند کرد.« 
»متــا« شــرکت مــادر فیــس بــوک نیز به 

نوبــه خود اعالم کرده اســت:» 
مــا در حــال بررســی تصمیمات 
توســعه  و  کمیســیون  ایــن 
بــه  جدیــد  کنتــرل  ابزراهــای 
بیشــتر  همکاری هــای  منظــور 
مقــررات  تنظیم کننــدگان  بــا 

هستیم.«
 از سال ۲018)1۳9۷( که 
دستورالعمل های اتحادیه اروپا 
به منظور حمایت از اطالعات شخصی کاربران 
الزم االجرا شــد سایتهای اینترنتی ملزم شدند 
شیوه های گوناگونی برای جلب رضایت کاربران 

خود اجرا کنند. 
و  زندگــی  از  حمایــت  ملــی  کمیســیون 
اطالعات خصوصی فرانسویان نیز به دنبال آن 
به تمامی سر دبیران سایتها هشدار داد تا ماه 
آوریل ۲0۲1)اوایل فرودین 1400( فرصت دارند تا 
شیوه های خود را اصالح کنند. در غیر اینصورت 

مشمول جرایم مربوط خواهند شد. 
در ماه جوالی ۲0۲1)تیر1400( سایت نشریه 
»لوفیگارو« به دلیل آنکه  در کوکی تبلیغاتی 
شرکای روزنامه موجود در سایت هیچ گزینه ای 
انتخاب نشده بود و یا به رغم حذف آن به وسیله 
کاربر اعتنایی به آن نشــده بود ۵0 هزار یورو 
جریمه شد. تا کنون برای بیش از 90 سردبیر 
سایت اخطارهایی به همین منظور صادر شده 
است. نداشتن امکان مساوی پذیرش و رد کوکی 
دلیل  اصلی جرایمی است که کمیسیون ملی 
حمایت از زندگی و اطالعات خصوصی فرانسویان 

برای گوگل و فیس بوک وضع کرده است. 
بنا بر گفته این کمیسیون:» برای پذیرش 
کوکی تنها یک کلیک کافیست در حالیکه برای 
رد آن چندین کلیک نیاز است.این امر منجر به 
نارضایتی کاربران اینترنت شده است. و یا اینکه 
فیس بوک حتی دگمه رد کردن  را گذاشته ولی 
عمــال کلیــک آن منجر به پذیرش کوکی شــده 
است. در نهایت انتظار ما آنست که امکان رد 
کوکــی و پذیــرش آن بــه صــورت مســاوی برای 
کاربران اینترنت فراهم باشد تا منجر به نارضایتی 

آنها نشود.«
در سال ۲0۲0)1۳98( گوگل و آمازون به 
همین دالیل  به ترتیب به پرداخت 100 میلیون 
و ۳۵ میلیون یورو جریمه محکوم شده بودند.
منبع: یورو نیوز

 تهدیدهای پیش روی اقتصاد جهانی

در سال ۲۰۲۲
محمود نواب مطلق

جریمه مجدد گوگل و فیس بوک در فرانسه

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:
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طالی بدون کد شناسایی 
خریداری نکنید

رئیــساتحادیــهکشــوریطــاوجواهــرمیگویــد
طــایبــدونکــدشناســاییخریــدارینکنیــد؛چراکــه

کاالیقاچاقمحسوبمیشود.
کــد  درج  قانــون  گفــت:  کشــتی آرای  محمــد   
شناســایی مصنوعات طال تقریبا در کشــور اجرایی شده 
و تولیدکننــدگان موظــف بــه اجــرای آن هســتند. اگــر 
مصنوعی دارای کد نباشــد قاچاق یا خارج از اســتاندارد 
ســازمان  ســوی  از  کــد  ایــن  اســت،  شــده  تولیــد  الزم 
اســتاندارد و اتحادیــه شــهر های مختلــف شناســایی و 
بازرســی می شــود. رئیس اتحادیه کشوری طال و جواهر 
گفت: هر شهرستان دارای یک کد التین است. در کنار 
حروف عددی هم حک شــده که این عدد نشــان دهنده 
واحد تولیدی است اگر این واحد تولیدی تخلفی داشته 

باشد این کد ابطال خواهد شد.
طبــق قانــون اســتاندارد عیار هــای موجــود طــال در 
کشور 18عیار است که اگر این روی طال قید شده باشد 

این مصنوع دارای مجوز سازمان استاندارد است.
به گفته کشــتی آرای باید یکی از نشــانه های اصلی 
فاکتور فروش طال آدرس، شماره تلفن، مشخصات طال 
و کد های اســتاندارد حک شــده روی کاال در فاکتور درج 
شود. اگر فاکتور فروش مفقود شد می توانند با مراجعه 
بــه محل خرید طال نســخه دوم فاکتــور را دریافت کنند 
چراکه طبق قانون تجارت فاکتور فروش طال ده سال از 

سوی فروشنده ملزم به نگهداری است.
 درج کــد شناســایی بــر روی مصنوعــات طــال از 1۵ 
ســال پیــش در کشــور اجرایــی شــده و اداره اســتاندارد 
کدهایــی را بــه واحدهــای تولیــدی طــال و جواهــر اعطــا 
تولیدکننــدگان  و  )یونیــک( هســتند  یکتــا  کــه  می کنــد 

موظفند این کدها را بر روی مصنوعات درج کنند.

تکذیب کمبود روغن در بازار
عرضــه کمبــود دربــاره شــایعاتی کــه درحالــی
روغــنمنتشــرشــده،ایــنموضــوعازســویرئیــس
مــواد فروشــندگان و ســوپرمارکتداران اتحادیــه

پروتئینیردشد.
رئیــس اتحادیــه ســوپرمارکت  داران و فروشــندگان 
مــواد پروتئینی در گفت وگو با باشــگاه خبرنگاران جوان 
گفت: در تامین روغن خوراکی در بازار مشکلی نداریم و 
عرضه روغن در سطح شهر مناسب است. فروشندگان 
هر زمان که نیاز به روغن داشتند، شرکت ها محصوالت 
خود را در اختیار آن ها گذاشته اند. به طور کلی هرگونه 
خبر مبنی بر گرانی و کمیاب شــدن روغن در بازار را به 

شدت تکذیب می کنم.
درخشــانی گفــت: قوطی هــای پالســتیکی هــم در 
کشــور بــرای بســته بندی موجــود اســت و کمبــودی در 
بــازار نداریــم. دبیــر انجمن صنفــی صنایع بیســکوئیت، 
شــیرینی و شــکالت ایــران، در ســیزدهم دی از کمبــود 
روغــن صنعــت، افزایــش بیــش از دو برابــری قیمت این 
مــاده اولیــه و کاهــش تولیــد ایــن محصوالت خبــر داده 
بود و علت آن را بالتکلیفی در حذف ارز 4۲00 تومانی 
عنوان کرده بود. اما رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان 
روغــن نباتــی هــم ضمن تکذیــب کمبــود و گرانی روغن، 
اعــالم کــرده کــه واقعیــت آن اســت که ایــن تخلفات در 

بازار در حال انجام است.
در روز هــای گذشــته شــایعاتی مبنی بــر اینکه قرار 
اســت میــزان عرضــه روغن بــرای بار دیگــر کاهش یابد، 
بــه گوش رســید. همچنیــن برخی از شــرکت های پخش 
بــه واحد های فروش ســطح شــهر اعالم کــرده بودند که 
اگــر روغــن به روز و به صورت نقدی خریداری نکنند، در 
روز های آینده روغنی برای خرید وجود نخواهد داشت.

افزایش قیمت مواد غذایی 
در جهان رکورد ۱۰ ساله زد

شاخصقیمتغذایسازمانخوارباروکشاورزی
ملــلمتحــد)فائــو(کــهقیمــتعمــدهکاالهــایغذایــی
مبادلهشدهدرسطحجهانیرادنبالمیکند،درسال
۲۰۲۱به۱۲۵.۷واحدرسیدکهباالترینسطحاززمان

ثبترکورد۱۳۱.۹واحددرسال۲۰۱۱بود.
بــه گــزارش ایســنا، ایــن شــاخص ماهانــه در مــاه 
دســامبر اندکــی کاهش پیدا کرد امــا در چهار ماه پیش 
از آن رشــد متوالی داشــت که منعکس کننده مشــکالت 
برداشــت محصــوالت کشــاورزی و تقاضــای مصرفی باال 

طی سال میالدی گذشته بود.
قیمتهــای باالتر مواد غذایی به رشــد تورم همزمان 
بــا احیــای اقتصادهــای جهانــی از رکــود ناشــی از بحران 
ویروس کرونا دامن زده اســت. فائو هشــدار داده است 
کــه هزینه هــای باالتــر جمعیــت فقیــر را در کشــورهای 

وابسته به واردات، در معرض خطر قرار می دهد.
فائــو در جدیدتریــن گزارش خــود درباره این که آیا 
فشــارهای قیمــت ممکــن اســت امســال فروکــش کنــد، 
محتاط بود. عبدالرضا عباســیان، اقتصاددان ارشــد فائو 
در بیانیه ای اعالم کرد: اگرچه انتظار می رود قیمت های 
باال با افزایش تولید ریزش کنند اما هزینه باالی تولید، 
ادامــه پاندمی جهانی و شــرایط اقلیمی نامعلوم، فضای 
اندکی برای خوش بینی نســبت به بازگشــت به شــرایط 

بازار باثبات تر در سال ۲0۲۲ باقی می گذارند.
افزایــش قیمــت کــود کــه بــه نوبــه خــود ناشــی از 
افزایــش قیمت هــای انرژی اســت، هزینه تولیــد را برای 
کشاورزان باال برده و تردیدهایی را نسبت به چشم انداز 

محصول برای برداشت سال آینده ایجاد کرده است.
در ماه دســامبر قیمت همه شــاخه ها در شــاخص 
قیمــت غــذای فائو به جــز محصوالت لبنــی کاهش پیدا 
کــرد و کاهــش قیمــت روغن هــای گیاهــی و شــکر قابــل 
توجــه بــود. فائــو این کاهش قیمــت را به کاهش تقاضا 
در مــاه دســامبر بــه دلیــل نگرانی هــا نســبت بــه تاثیــر 
شــیوع واریانت اُمیکرون و عرضه گندم برداشــت شــده 
در نیمکره جنوبی نسبت داد. با این حال همه شاخه ها 
در این شاخص در طول سال ۲0۲1 رشد چشمگیری را 
به طور کلی نشان دادند و شاخص قیمت روغن گیاهی 

فائو به رکورد باالیی صعود کرد.

قیمت مرغ به زیر نرخ 
مصوب رسید

مدیرعامــلاتحادیــهسراســریمرغدارانگوشــتی
گــرمکیلویــی۳۱هــزار مــرغ نــرخمصــوب کــرد بیــان
توماناســتایندرحالیاســتکهمرغدرواحدهای
عرضــهمســتقیمازکیلویــی۲8هــزارتا۳۱هــزارتومان
درنوســاناســت.اینســخنبهاینمعناستکهمرغ

کمترازنرخمصوبعرضهمیشود.
حبیب اسدهللا نژاد در گفت وگو با خبرگزاری ایلنا، 
تصریــح کــرد: واحدهــای مرغداری هــا در خریــد جوجــه 
یــک روزه، حمــل و نقل و خرید دارو با افزایش قیمت ها 
مواجــه شــدند و بــه نوعی عرضه مرغ با ایــن نرخ باعث 

شده که تولیدکنندگان متحمل زیان شوند.
ایــن فعــال اقتصــادی بــا بیــان اینکه شــوک اصالح 
نظــام یارانه ای در قیمت نهاده های دامی تاثیر گذاشــته 
اســت، افــزود: ذرت و ســویا بخش اعظم خــوراک دام و 
طیــور را تشــکیل می دهــد و شــوک حذف ایــن ارز باعث 
شــد کــه قیمت ایــن نهاده ها در بــازار آزاد روند صعودی 

به خود بگیرند و کمیاب شود.
اســدهللا نژاد رونــد بارگــذاری نهاد ه هــا در ســامانه 
بازارگاه را کند عنوان کرد و افزود: تامین نهاده به یکی 
از دغدغه های اصلی مرغداران تبدیل شده است و آنها 
مجبور هســتند نیاز خود را از بازار آزاد با نرخ باال تهیه 

و تامین کنند.
او با بیان اینکه شــاهد نامتعادل بودن بین قیمت 
تمام شــده و فروش مرغ هســتیم، گفت: عرضه و تولید 
مــرغ بیــش از نیــاز کشــور اســت و بــازار کشــش ایــن 
میــزان عرضــه را ندارد از این رو قیمت هــا پایین می ماند 
و واحدهــای مرغــداری زیــان می بیننــد؛ بــه همین جهت 
را جمــع آوری  مــازاد  مــرغ  امــور دام  شــرکت پشــیبانی 

می کند.
و  ارزان تریــن  را  مــرغ  اقتصــادی  فعــال  ایــن   
اقتصادی تریــن مــاده پروتئینــی ســفره مــردم خوانــد و 
خاطرنشان کرد: گرایش به مصرف مرغ نسبت به سال 
گذشــته افزایــش پیــدا کــرده اســت و بررســی ها نشــان 
می دهــد ســرانه مصرف مــرغ از 3۵ کیلوگرم عبور کرده 
اســت این در حالی اســت که ســرانه مصرف در دو سال 

گذشته ۲4 کیلوگرم بود.
بــه شــما  آیــا  کــه  ایــن پرســش  بــه  او در پاســخ 
اعــالم کرده انــد که اصالح نظام یارانــه ای برای واردات 
نهاده هــای دامــی از چــه زمانــی اجرایــی خواهــد شــد؟ 
گفــت: هنــوز در ایــن زمینــه بــه مــا گزارشــی نداده انــد 
امــا اگــر حــذف ارز آنی و بدون فراهم کــردن تمهیدات 
الزم صــورت بگیــرد واحدهــای مرغــداری آســیب  جــدی 
خواهنــد دیــد و ممکن اســت که از چرخــه تولید حذف 
شــوند. بنابرایــن توقــع ما این اســت کــه دولت در این 
زمینــه دقــت الزم را داشــته باشــد و بــه تولیــد و بــازار 
مصرف کمک کند تا با حداقل آســیب ها از این مرحله 

کنیم. عبور 
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغداران گوشــتی 
ایــران در ادامــه افــزود: موضــوع محدودیــت در تولید، 
تامیــن ســرمایه در گــردش، عرضــه نهــاده دامــی صرفا 
قیمت گــذاری  از  پرهیــز  بــازارگاه،  ســامانه  طریــق  از 
دســتوری، ممنوعیــت جوجه ریــزی از ســوی واحدهــای 
غیرمجــاز، ممنوعیــت واردات مــرغ منجمد و تخم مرغ 
نطفه دار، تســهیل کردن صادرات از جمله پیشنهادات 
مــا بــه دولــت برای حفــظ تعادل در بــازار بعد از حذف 

ارز ترجیحی است.
ایــن فعــال اقتصادی در پایــان بیان کرد: اگر دولت 
می خواهــد یارانــه بــه دهک هــای پاییــن جامعــه بدهــد 
بهتر اســت که به صورت نقدی و کارت اعتباری نباشــد. 
بــه نظــر بنــده اعطــای کاالبرگ مناســب ترین نــوع یارانه 
می تواند باشد چراکه با یارانه ما شاهد استمرار تولید و 

حفظ اشتغال در کشور خواهیم بود.

قیمت میوه تا پایان ماه 
تغییری ندارد

رئیساتحادیهبارفروشانمیدانمرکزیمیگوید
پیشبینــیمیشــودکهتــاپایانماهنوســانقیمتیدر

اکثراقاممیوهنداشتهباشیم.
مصطفــی دارایی نــژاد گفــت: قیمــت کنونــی اکثــر 
اقــالم میــوه نســبت به هفتــه گذشــته تغییری نداشــته 
اســت و پیش بینــی می شــود کــه تــا پایــان مــاه نوســانی 
نداشــته باشــیم. اکنــون هر کیلو ســیب قرمــز دماوند با 
اُفــت ۵00 تومانــی نســبت بــه هفتــه قبــل 8 تــا 14هزار 
تومان و سیب زرد 8 تا 1۶ هزار تومان عرضه می شود.

او گفــت: قیمــت هر کیلو ســیب زمینی با اُفت یک 
هــزار تومانــی نســبت بــه هفتــه قبــل ۵هــزار و ۵00 تــا 
۷هــزار و ۵00 تومان اســت و هم اکنــون قیمت هر کیلو 
گوجه فرنگــی بــا اُفــت ۵00 تومانــی بــه ۵هــزار و ۵00 تا 
8هزار تومان رسیده است و همواره پیش بینی می شود 
کــه در صــورت نبــود بارندگــی در هفتــه جــاری مجــدد، 

قیمت کاهش یابد.
شــهر  ســطح  مغازه هــای  از  میدانــی  گزارش هــای 
حاکــی از آن اســت کــه هــر کیلــو نارنگــی بــا نــرخ 18 تــا 
30هزار تومان، پرتقال 13 تا 30هزار تومان، سیب زرد 
13 تا  ۲۶هزار تومان، سیب قرمز 1۲ تا ۲۵هزار تومان، 
کیــوی 1۵ تــا ۲۵هزار تومان، موز 3۲ تا 3۷هزار تومان، 
لیموشــیرین ۲۷ تــا 3۵هــزار تومان، خیــار گلخانه 13 تا 
1۷هــزار تومــان، خیــار بوتــه  10 تــا 1۵هــزار تومــان و هر 

عدد آناناس 1۵0 تا ۲۵0هزار تومان عرضه می شود.
چنــدی پیــش نایب رئیــس اتحادیه باغــداران اعالم 
کــرد کــه بــه رغم ســرمازدگی و تگــرگ در فصل بهــار اما 
برآوردها حاکی از آن است که تولید مرکبات نسبت به 

سال قبل 10 درصد رشد داشته باشد.
بررســی ها نشــان می دهــد کــه قیمــت هــر کیلــو 
گوجه فرنگی و ســیب زمینی با جابه جایی فصل به ۲0 تا 
۲۵هزار تومان هم در مغازه های خرده فروشــی رســیده 
که بنابر پیش بینی مســئوالن اتحادیه با عرضه انبوه تا 

حدودی قیمت ها کاهش یافته است.
بنابــر اذعــان مســئوالن اتحادیــه و قانــون اصناف، 
مغازه داران سطح شهر بر مبنای فاکتور حداکثر مکلف 
بــه لحــاظ 30 تــا 3۵ درصــد ســود بــر روی اجنــاس خود 

هستند.

اخبـــــــــــــــــاراخبـــــــــــــــــار

معاونســازمانامورمالیاتیمیگویداز
کارخانههایسازندهویامونتاژکنندهداخلی
ویاواردکنندگانخودرودرنخستینانتقال

بهخریدارانمالیاتدریافتمیشود.
بــه گزارش رســانه مالیاتــی ایران، محمد 
دائمــی  قانــون  اســاس  بــر  افــزود:  مســیحی 
مالیات بر ارزش افزوده، اولین انتقال خودرو 
وصل کننــده  یــا  و  ســازنده  کارخانه هــای  از 

قطعــات پیش ســاخته )مونتاژکننــده( داخلــی 
رســمی  )نمایندگی هــای  واردکننــدگان  یــا  و 
شــرکت های خارجــی( بــه خریداران، مشــمول 

پرداخت مالیات نقل و انتقال است.
او گفت: با توجه به اجرای قانون دائمی 
مالیات بــر ارزش افزوده مصوب 1400/3/0۲ 
از تاریــخ 1400/10/13 و براســاس تبصــره )۲( 
ماده )30( قانون مذکور، اولین انتقال خودرو 

وصل کننــده  یــا  و  ســازنده  کارخانه هــای  از 
قطعــات پیش ســاخته )مونتاژکننــده( داخلــی 
رســمی  )نمایندگی هــای  واردکننــدگان  یــا  و 
شــرکت های خارجی( به خریداران و همچنین 
هرگونه انتقال به صورت صلح و هبه به نفع 
دولت مشمول پرداخت مالیات نقل و انتقال 

موضوع این ماده می شود.
و  واردکننــدگان  افــزود:  مســیحی 

انــواع  مونتاژکننــده  و  ســازنده  کارخانه هــای 
خــودرو، ضــرورت دارد از تاریــخ اجــرای قانون 
یــاد شــده نســبت به پرداخــت مالیــات نقل و 
انتقــال موضــوع ایــن مــاده بــر اســاس ماخــذ 
قانــون   )۲8( مــاده   )1( تبصــره  در  مذکــور 
موصــوف، بــه نرخ یک درصــد )1%( برای انواع 
خودرو هــای تولیــد داخــل و دو درصــد )%۲( 

برای انواع خودرو های وارداتی اقدام کنند.

انجمــن رئیــس دیانــی، محمدرضــا
کــه میگویــد لوازمخانگــی تولیدکننــدگان
بــهدلیــلنپرداختــنمالیــاتوورودیــههنوز

قاچاقلوازمخانگیصرفهاقتصادیدارد.
قاچاق امروز به ابزاری برای ورود دوباره 
برند هــای لــوازم خانگــی بــه بازار ایــران تبدیل 
روزهــای  در  کــه  شــرکت هایی  اســت.  شــده 
بــا  حــاال  کردنــد  تــرک  را  مــا  کشــور  تحریــم 
استفاده از قاچاق می خواهند بخشی از سهم 

بازار ایران را در اختیار داشته باشند.
خبرنــگاران  باشــگاه  گــزارش  بــه 
جــوان، طبــق گفتــه قاســم مصطفــوی، عضــو 
لوازم خانگــی  صنایــع  انجمــن  هیئت مدیــره 
لــوازم  بــازار  40درصــد  تــا   30 حــدود  ایــران، 

خانگی در اختیار محصوالت قاچاق است.
ایــن لــوازم خانگی هــا در حالــی در بــازار 
فروختــه می شــوند کــه خریــد آن ها پردردســر 
تــا  شــده  باعــث  واردات  ممنوعیــت  اســت. 
شــده  فروختــه  محصــوالت  از  هیچکــدام 
گارانتــی و خدمــات پــس از فــروش نداشــته 

باشــند و طبق اعالم مسئوالن این حوزه تمام 
گارانتی های ارائه شده تقلبی و بدون اصالت 

هستند.
لــوازم  تولید کننــدگان  انجمــن  رئیــس 
خانگــی در ایــن بــاره می گوید: نبایــد تولیدات 
داخــل را بــا محصــوالت قاچــاق مقایســه کــرد 
چراکه این محصوالت گارانتی و خدمات پس 
از فــروش ندارنــد در حالی که تولیدات داخل 

گارانتی و خدمات چند ساله دارند.
بــه گفتــه محمدرضــا دیانــی افــراد بــرای 
واردات مالیات و حق ورود به کشور پرداخت 
صرفــه  آن هــا  بــرای  قاچــاق  پــس  نمی کننــد 
اقتصــادی دارد در حالــی کــه تولیدکننــدگان 
داخلــی بــه طــور مداوم تحــت فشــار پرداخت 

مالیات و حقوق دولتی مختلف هستند.
عــده زیــادی دلیــل ایــن حجــم از قاچــاق 
لوازم خانگی را وجود شــبکه ای ســازمان یافته 
می داننــد کــه تنهــا ســهم ناچیــزی از آن بــه 

کولبران می رسد.
غزنوی ســخنگوی انجمــن تولیدکنندگان 

لــوازم خانگــی در ایــن بــاره گفــت: اگــر چــه 
شــرایط اقتصادی در برخی از شــهر های مرزی 
طوری است که برخی از مردم به ناچار رو به 
کولبــری آورده اند، اما کولبر ها کمترین ســهم 
را از این اتفاق می برند و عمده ســود این کار 

به جیب واردکنندگان اصلی می رود.
با وجود مشکالت مختلف، لوازم خانگی 
قاچاق پیشنهاد بسیاری از فروشندگان لوازم 
خانگی در کشــور اســت. بررســی های میدانی 
فــروش  مناســب  ســود  می دهــد  نشــان  مــا 
محصــوالت قاچــاق باعــث شــده تــا تمایــل به 
فــروش ایــن محصوالت بــاال باشــد. کاالهایی 
که به صورت غیر قانونی وارد کشــور شده اند 
بــه  انبــارداری،  تخلیــه،  بــازار  در  راحتــی  بــه 

صورت شخصی گارانتی و فروخته می شود.
کاهش۶۴درصدیقاچاق

لوازمخانگی
طبــق اعالم ســتاد مبــارزه با قاچــاق کاال 
و ارز در 8 ماه ابتدای امســال هزار میلیارد و 

۲۵0میلیــون تومــان لوازم خانگــی قاچاق وارد 
کشور شده است که نسبت به قاچاق 3هزار 
کاهــش   ۹۹ ســال  در  حــوزه  ایــن  میلیــاردی 
۶4درصدی داشــته اســت اما هنــوز این حجم 
از قاچــاق آســیبی بــرای صنعت لــوازم خانگی 
تولیدکننــدگان  می شــود.  محســوب  داخلــی 
لــوازم خانگــی باور دارند کــه راه مقابله با این 

مشکل به دست خودشان است. 
لوازم خانگــی  صنایــع  انجمــن  دبیــرکل 
گفــت: برند هــای لــوازم خانگــی شــاید عالقــه 
نداشــته  ایــران  بــه  بازگشــت  بــرای  چندانــی 
باشــند چراکــه هنــوز قاچــاق را دارنــد و  از آن 
خــود  محصــوالت  از  بخشــی  فــروش  بــرای 

استفاده می کنند.
موضــوع  اگــر  می گویــد:  عباس هاشــمی 
ارتقــای کیفیت تولیدات داخــل، قیمت گذاری 
مناســب تولیدات داخــل و تامین صحیح بازار 
مــورد توجــه قــرار بگیــرد وفــاداری به مشــتری 
ایجاد خواهد شــد. در این شــرایط دیگر کسی 

سراغ کاالهای قاچاق نخواهد رفت.

بنکــداران اتحادیــه رئیــس گفتــه بــه
میــزان از تهــران، پارچــه طاقهفروشــان و
۹۰میلیــونمتــرمــوردنیازچادرمشــکیتنها

۱۰میلیونمتردرکشورتولیدمیشود.
اتحادیــه  رئیــس  ولدخانــی،  محمــد 
بنکداران و طاقه فروشــان پارچه تهران گفت: 
ایــن کاالی فرهنگــی از  4۲ ســال اســت کــه 
ســوی صنف بنکداران پارچه توزیع می شــود، 
بنابرایــن تمام تالش خــود را به کار می گیریم 

تا خللی در آن به وجود نیاید.
او تصریــح کــرد: چــادر مشــکی کاالیــی 
است که در فرهنگ و اعتقادات ما اثر دارد و 
مورد استفاده بخش بزرگی از افراد کشور در 
تمامی عمرشــان اســت پس برای تامین آن با 
قیمــت مناســب باید تالش کنیــم. منکر تولید 
داخلــی نیســتیم و اگــر بــه اندازه کافــی و نیاز 
بــازار در کشــور تولیــد داشــتیم قطعــاً نیــاز به 
واردات نبــود امــا از میــزان 80 تــا ۹0میلیــون 
متــر مــورد نیاز بازار تنها 10 میلیون در کشــور 

تولید می شود.

اســت  ســالی  چنــد  افــزود:  ولدخانــی 
کــه کارخانــه داخلــی در کشــور ایــن کاال را بــا 
ظرفیــت 10 میلیــون متــر تولیــد می کنــد امــا 
کفــاف بــازار را نمی دهــد. مــا می توانیم چادر 
مشــکی را بــا کیفیتــی بــاور نکردنی بــا قیمتی 
بســیار مناســب وارد کنیــم و از گــران خریدن 

متقاضیان این کاال جلوگیری کنیم.
ولدخانــی تاکیــد کــرد: تمامــی کاالهــای 
فرهنگــی مانند کتــاب از معافیت های مالیاتی 
برخــوردار اســت. اگــر بــر ضرورت اســتفاده از 
چــادر مشــکی بــرای حفــظ فرهنــگ اســالم و 
ایــران تاکیــد داریــم پــس بایــد ضرورت هــای 
کشــور  مســئوالن  ســوی  از  کاال  ایــن  تامیــن 
فراهــم شــود. تمــام مــادران و خواهرانــی کــه 
از ایــن کاال اســتفاده می کننــد بایــد بتوانند با 
قیمت مناسب و کیفیت عالی آن تهیه کنند.
رئیس اتحادیه بنکداران و طاقه فروشان 
پارچــه تصریح کرد: مســئوالنی کــه می توانند 
در این مسیر به بنکداران پارچه یاری رسانند 
و بارها دســت یاری خود را به سمت شــان در 

تمام جلســات برگزار شده در وزارت خانه های 
صمت و ارشاد دراز کرده ایم، دستمان را برای 
ایجــاد تســهیالت بهتــر در ورود چادر مشــکی 

ارزان و با کیفیت بگیرند.
او دربــاره کارخانــه داخلــی چــادر مشــکی 
گفت: این کارخانه تنها می تواند 10 میلیون متر 
از ۹0 میلیــون متــر نیــاز داخلــی را تامیــن کند؛ 
افــزون بر اینکــه به دلیل پرداخــت مالیات های 
مختلــف، گرانــی تهیه نــخ و حامل هــای انرژی، 
محصول تمام شــده این کارخانه بســیار گران تر 
از نــوع وارداتــی آن اســت و چــون ماشــین آالت 
قدیمــی بــه کار رفتــه در ایــن کارخانه فرســوده 
و بــا تکنولوژی امروزی نیســت پس به نســبت 
کیفیــت چــادر مشــکی نیــز از نــوع خارجــی آن 
فاصلــه زیــادی دارد. ما طرفدار نیاز و حمایت از 

مصرف کننده هستیم.
ولدخانــی در ادامــه تاکیــد کــرد: صنــف 
بنکــداران پارچــه، صنفــی کارآفرین اســت. از 
ســویی نیاز بازار را به خوبی در پارچه رصد و 
شناسایی می کند و از سویی با ارائه طرح ها، 

نقش ها و رنگ های مورد دلخواه مصرف کننده 
و مــد روز بــه تولیدکنندگان امــکان فعالیت و 
کار را بــرای تولیدکننــده ایجــاد می کند؛ ضمن 
اینکــه نیــاز بــازار را تامیــن می کنــد؛ بنابرایــن 
ایــن حلقــه وســط کــه بنکــداران هســتند خود 

کارآفرین هستند.
بــه  از صحبت هــای خــود  او در بخشــی 
مشــکل آفرینی ســازمان امور مالیاتی اشــاره و 
تصریــح کــرد: ســازمان امــور مالیاتــی بــا ایجاد 
موانعــی چــون مــاده 18۶ از قانونمنــد شــدن 
افــراد جلوگیــری می کنــد. رهبر معظم دســتور 
مانع زدایی داده اما سازمان دولتی مانع تراشی 
می کند. اتحادیه ها با هزاران هزینه و تالش و 
اعزام بازرس به واحدهای صنفی بدون پروانه 
ســعی در قانونمنــد کــردن ایــن افــراد دارد امــا 
ســازمان امــور مالیاتــی با مــاده 18۶ کل تالش 
اتحادیــه را از بیــن می بــرد و اجــازه ادامــه کار 
و صــدور پروانــه را نمی دهــد. این مــاده به جز 
اینکه مشــکالتی بر دیگر مشــکالت اتحادیه ها 

اضافه کرده هیچ سودی ندارد.

و سمســاران اتحادیــه رئیــس
امانتفروشــانتهــرانبیــانکــردطبــقروال
ســالههایگذشــتهدرزمســتانمــردمبــرای
ســالنــوبــهاســتقبالخریــدلــوازمجدیــدو
نــومیرونــدولــوازمکهنــهوفرســودهرابــه
سمســاریهامیفروشــندامــاتاکنــونهیــچ
اســتقبالینشــدهومــردمبــهدلیــلکاهــش
لــوازم از میدهنــد ترجیــح خریــد قــدرت
قدیمیخوداستفادهکنند.نمیتوانندمانند
ســالهایگذشــتهبــهاســتقبالســالنــوبــا

لوازمنوبروند.
از  یکــی  کــرد:  بیــان  عبدالهــی  داود 
رســته های این صنف امانت فروشــی اســت. 
برخی از افراد لوازم نو و بدون اســتفاده ای 
در منــزل دارنــد کــه می توانند با ســپردن به 
واحدهــای صنفــی ایــن اتحادیــه وجــه آن را 
دریافــت کنند. از ســوی دیگــر جهیزیه هایی 
وجود دارد که متاســفانه استفاده نمی شود 
و خانــواده ایــن لــوازم را بــه امانت فروشــان 
امانت فروشــی ها  البتــه  کــه  می ســپارند 

تــا 30درصــد از مغــازه  می تواننــد بیــن ۲0 
خــود را از لــوازم نــو بگذارنــد و نــه بیشــتر 
کــه قطعــاً تداخــل می شــود و اتحادیــه مانع 

خواهد شد.
او دربــاره تقاضــا برای خریــد لوازم نفتی 
گفــت: هنــوز هــم برخــی از مکان ها گازکشــی 
نشــده و مــردم بــرای خریــد لــوازم نفتــی بــه 
می کننــد.  مراجعــه  سمســاری  واحدهــای 
همچنیــن اگــر لوازمــی کــه سمســار می خــرد 
ماننــد برخــی از لــوازم چوبــی، مبلمــان و ... 

دارای نقص باشد سعی می کند آن را برطرف 
و بعد به فروش برساند.

و  سمســاران  اتحادیــه  رئیــس 
امانت فروشــان تهران اظهار کرد: فعالیت این 
صنــف کامــالً فصلــی اســت به این صــورت که 
نزدیــک به ســال نــو لوازمــی همچون لوســتر، 
مبلمــان، فرش، بوفــه را می خرند و در فصول 
دیگــر بنــا بــه اقتضــای آب و هــوا ماننــد فصل 
زمستان که انواع لوازم گرمازا و از این دست 

خرید می کنند.

دریافتمالیاتارزشافزوده۱تا۲درصدی
ازخودروهادرنخستینانتقالبهخریدار

رئیساتحادیهسمساران:بهدلیلکاهشقدرتخرید،ترجیحبراستفاده
ازلوازمقدیمیاست

رئیساتحادیهطاقهفروشانپارچه:ظرفیتتولیدداخلی
چادرمشکی۱۱درصدنیازکشوراست

رئیسانجمنتولیدکنندگانلوازمخانگی:قاچاقلوازمخانگی
هنوزصرفهاقتصادیدارد
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صادرات 320میلیون دالری 
 شیرینی و شکالت

در 8ماهه امسال
دبیر انجمن صنفی صنایع بیســکویت، شیرینی و 
شکالت ایران از صادرات ۳۲۰ میلیون دالر شیرینی و 

شکالت در هشت ماهه امسال خبر داد.
جمشید مغازه ای در گفت وگو با ایسنا، از صادرات 
3۲0میلیون دالری شــیرینی و شــکالت در هشت ماهه 
ســال جــاری خبــر داد و گفت: این رقم نســبت به ســال 

گذشته تقریباً یکسان بوده است.
البتــه بــه گفتــه او چهــار مــاه آخــر ســال پربارترین 
زمــان صــادرات اســت و پیش بینــی می شــود میــزان کل 

صادرات در سال جاری مشابه سال گذشته باشد.
صــادرات ایــن محصــوالت در ســال گذشــته حــدود  
4۷۵میلیــون دالر بــود کــه کمتــر از یــک ســوم صــادرات 
چراکــه  اســت.  ســال  در  شــکالت  و  شــیرینی  صنعــت 
طبــق اعــالم قبلــی انجمــن در صــورت رفــع مشــکالت، 
امــکان صــادرات 1.۵میلیــارد دالری شــیرینی و شــکالت 
به کشــورهای همســایه وجــود دارد. همچنیــن مغازه ای 
پیش تر گفته بود که عمده صادرات شیرینی و شکالت 
بــه کشــورهای همســایه از جملــه عــراق، افغانســتان و 
کشــورهای حاشــیه خلیج فارس اســت. البته بخشــی از 
صــادرات هــم به اروپای شــرقی، روســیه، چیــن و مقدار 

کمی هم به آمریکا انجام می شود.

سازوکار استفاده از رمزارزها 
در تجارت خارجی نهایی شد

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از نهایی سازی 
ســازوکار استفاده از رمزارزها در حوزه تجارت خارجی 
در جلســه کارگــروه مشــترک ارزی بیــن وزارت صمت و 

بانک مرکزی خبر داد.
علیرضا پیمان پاک، رئیس ســازمان توسعه تجارت 
اولیــن جلســه کارگــروه  ایــران در توییتــی نوشــت: در 
مشــترک ارزی بیــن وزارت صمت و بانــک مرکزی، موارد 

ذیل با هدف تسهیل تجارت خارجی مصوب شد:
1. تصویــب امــکان رفــع تعهــد ارزی کلیــه صادرکنندگان 
)غیر از مواد خام( در قبال واردات کلیه کاالهای مجاز

۲. امــکان واردات اعتبــاری کاالهــای نیمایــی بــه صــورت 
3 ماهه

3. نهایی ســازی ســازوکار اســتفاده از رمزارزها در حوزه 
تجارت خارجی

4. تدوین پیش نویس مصوبات کارگروه ماده ۲ با هدف 
تعییــن تکلیف صادرکننــدگان بدهکار ارزی باقیمانده از 

سال ۹۷

دستور توقف برخورد حقوقی 
با صاحبان استارت آپ ها

با ابالغ بخشــنامه معــاون حقوقی رئیس جمهوری، 
تمامی دستگاه های دولتی و سازمان ها از هرگونه اقدام 
حقوقی علیه صاحبان استارت آپ ها، منع شدند. اتفاقی 
مثبت که شاید اکوسیستم نوآوری کشور را تا حدودی از 

گزند برخی برخوردهای حقوقی، مصون کند.
محمــد دهقــان، معــاون حقوقــی رئیس جمهــوری 
طــی بخشــنامه ای، دســتور اجتناب دســتگاه های دولتی 
از هرگونــه اقــدام حقوقــی علیه صاحبان اســتارت آپ ها 

و کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی را صادر کرد.
ایــن  در  تهــران،  اتــاق  روابط عمومــی  گــزارش  بــه 
رئیس جمهــوری  دســتور  »پیــرو  آمده اســت:  بخشــنامه 
محتــرم در جلســه هیات دولت مــورخ 1400/8/۲3 مبنی 
بــر بررســی تخلفات کســب و کارهای نوپا )اســتارت آپ ها( 
و مســائل مربــوط بــه آن هــا در کارگروهــی بــا مســئولیت 
معاونــت حقوقی رئیس جمهوری و در اجرای تصویب نامه 
هیات وزیران در تاریخ 13۹6/11/3 با هدف کاهش موانع 
کســب و کارهای نوپــا مبتنــی بر فضــای مجازی در کشــور، 
الزم اســت دســتگاه های دولتی از هرگونــه اقدام حقوقی 
علیه صاحبان کسب و کارهای نوپا در فضای مجازی بدون 
رعایــت ســاز و کار منــدرج در مصوبه مذکور و شــیوه نامه 

مربوط معاونت حقوقی رئیس جمهوری، اجتناب کنند«.
دی   1۲ یکشــنبه  روز  حالــی  در  بخشــنامه  ایــن 
جــاری، از ســوی معاونــت حقوقــی رئیس جمهــوری، بــه 
دولتــی  وزارتخانه هــا، ســازمان ها، شــرکت های  تمامــی 
و اســتانداری ها ابــالغ شــد کــه طــی چنــد مــاه اخیــر، 
اکوسیستم استارت آپی کشور شاهد برخی برخوردهای 
قضایی با مدیران و بنیان گذاران شرکت های نوپا و فناور 
فعــال در فضــای مجازی بودنــد. از آن جمله، مدیرعامل 
سایت و اپلیکیشن دیوار طی حکمی قضایی، به موجب 
آنچــه کــه فراهم آوردن موجبات فســاد و فحشــاء اعالم 

شد، به سه ماه و یک روز حبس محکوم شد.

اخبـــــــــــــــــار

 ورود بنیاد مستضعفان

 به تولید گوشت قرمز

و شیرخشک صنعتی
رئیس بنیاد مســتضعفان با حضور در کمیســیون 
کشــاورزی مجلــس بــا اشــاره بــه ورود بنیــاد بــه تولیــد 
گوشــت قرمــز بــا هدف تامیــن امنیت غذایی مــردم، از 
آغــاز مطالعــات کارشناســی بــرای »تولیــد شیرخشــک 

صنعتی« به منظور پاسخ به نیاز کشور خبر داد.
مســتضعفان،  بنیــاد  روابط عمومــی  گــزارش   بــه 
ســیدپرویز فتاح در جلســه کمیســیون کشــاورزی، آب، 
منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسالمی با 
اشــاره به عملکرد بنیاد مستضعفان در حوزه کشاورزی 
و دامپــروری بــا تاکیــد بر ســهم باالی این نهــاد در زمینه 
تولید شــیرخام در کشــور اظهار کرد: بنیاد مســتضعفان 
از سال ها پیش با هدف تامین امنیت غذایی کشور در 
حوزه توســعه شــیر و دامپروری شیری ورود کرده و طی 
3 ســال آینــده نیــز در عرضه گوشــت قرمــز نقش آفرین 
خواهد بود این در حالی اســت که در ســال های گذشته 
هنــگام بــروز بحران هــای گوشــتی در کشــور توانی برای 

کنترل این مساله را نداشت.
او بــا بیــان اینکــه ورود بــه ایــن حــوزه بــر اســاس 
سیاســت های حاکمیتی انجام شــده اســت گفت: پیش 
از ایــن بنیــاد در زمینــه پرواربندی دام فعالیتی نداشــت 
امــا طبــق سیاســت های جدیــد ایــن نهــاد حاکمیتــی این 
نــگاه اصــالح شــد به طــوری که اجــازه نمی دهیــم مزارع 

گاوداری تعطیل شود.
فتــاح ادامــه داد: بایــد بــه ایــن نکتــه توجه داشــت 
کــه در صــورت تعطیلــی مــزارع و گاوداری هــا در کشــور 
ســبد تغذیــه مــردم آســیب می بینــد و مــا تــا جایــی کــه 
محیط زیســت، منابع آبی و زمین کشــاورزی اجازه دهد 

دامپروری و کشاورزی را توسعه و گسترش می دهیم.
رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه نگاه ما 
در ایــن حــوزه به هیچ وجه نگاه صرفاً اقتصادی نیســت 
افزود: فعالیت ما در این حوزه بر اساس رویکرد و نگاه 
ملی اســت و با توجه به نیازهای مردم و اقتصاد کشــور 
در این عرصه گام برمی داریم و معتقدیم سالمتی مردم 

در اولویت قرار دارد.
او با اشــاره به لزوم افزایش ســرانه مصرف شــیر و 
لبنیــات در کشــور و افزایــش ســهم آنها در ســبد غذایی 
خانوارها در راســتای ارتقاء ســالمت مردم کشــور گفت: 
ما عالوه بر فعالیت در حوزه شــیر و گوشــت، مطالعاتی 
را برای ورود به تولید شیرخشــک صنعتی آغاز کرده ایم 
و معتقدیــم بایــد در ایــن حــوزه »عــالج واقعــه قبــل از 
بحــران« داشــته باشــیم چراکــه در غیــر ایــن صــورت بــا 

مشکالت بسیاری مواجه خواهیم شد.
رئیــس بنیــاد مســتضعفان توســعه دامپــروری به 
ویژه دام شــیری را از اولویت ها و سیاســت های اصلی 
بنیــاد دانســت و گفــت: مــا بایــد مــزارع دامپــروری و 
کشــاورزی را توســعه داده و تالش کنیم اداره آن ها را 
بــه مــردم واگــذار کنیــم و در ادامه مســیر نیــز از مردم 

کنیم. حمایت 
فتــاح بــا تاکیــد بــر اهمیــت مدیریت آب در کشــور 
نیــز گفت: بنیاد مســتضعفان بــا بهره گیری از تکنولوژی 
و  کشــاورزی  زمینــه  در  دنیــا  روز  اســتانداردهای  و 
نژادهــای  از  اســتفاده  و  می کنــد  فعالیــت  دامپــروری 
پربازده دام را دســتور کار قرار داده اســت. همچنین در 
بخــش کشــاورزی نیز با اســتفاده از شــیوه های آبیاری، 
بویــژه آبیــاری قطــره ای توانســتیم بــه درســتی از منابــع 
آبــی اســتفاده کنیــم و بــر همیــن اســاس بایــد در زمینه 
گســترش کشــاورزی گلخانه ای عمل کنیم تا با استفاده 
مطلوب از منابع آب و خاک کشــور، محصوالت ســالمی 

به مردم عرضه کنیم.

خبـــــــــــــــــر

برگشــت  اگرهــای  و  امــا  جریــان  در 
محصــوالت کشــاورزی صادراتــی، اعالم اخیر 
فلــزات  و  ســموم  بــودن  بــاال  جهــاد،  وزارت 
ســنگین بــه عنــوان یکــی از دالیــل برگشــت 
برخــی محصــوالت را تائیــد می کنــد و مقــرر 
شــده کــه از ایــن پــس ارائه گواهی ســالمت 
گمــرک  از  محصــوالت  ایــن  صــادرات  بــرای 

الزامی باشد.
اخیــر  مــدت  در  ایســنا،  گــزارش  بــه 
برگشــت محصوالت کشاورزی صادراتی ایران 
بــود و طــی آن موضــوع  بــا حواشــی همــراه 
بــاال بــودن ســموم  مــورد اســتفاده در ایــران 
مطرح شــد، اما به هر حال موضع مســئوالن 
مربوطــه چنــدان تائیدکننده باال بودن ســموم 
طــور مشــخص  بــه  و  نبــود  ایــن محصــوالت 

شفاف سازی نشد.
بیــن  جلســه  در  اخیــرا  حــال  ایــن  بــا 
دســتگاه های مربوطــه ضمــن تائید بــاال بودن 
ســموم در برخــی محصوالت، از اضافه شــدن 
گواهی سالمت برای صادرات اقالم کشاورزی 

حکایت دارد.

گواهی سالمت به گواهی 
بهداشت اضافه شد

بررســی ها نشــان می دهد کــه در 13دی 
طی مکاتبه دفتر توسعه صادرات وزارت جهاد 
کشــاورزی بــا اعالم اینکه برخــی محموله های 
بــه دالیــل مختلــف از جملــه  کشــاورزی بنــا 
بــاال بودن ســموم و فلزات ســنگین به کشــور 
بــرای  کــه  شــده  تاکیــد  خوردنــد،  برگشــت 
صــادرات کلیــه محصــوالت کشــاورزی عــالوه 
بر گواهی بهداشــتی، اخذ گواهی ســالمت از 

سازمان غذا و دارو نیز الزامی باشد.

تجار قبل از اظهار به گمرک، 
گواهی سالمت بگیرند

و  تجــار  کلیــه  اســاس  ایــن  بــر 
صادرکننــدگان محصــوالت کشــاورزی ملــزم 
هســتند کــه حداقــل پنــج روز قبــل از حمــل 
بــار و هرگونه اظهــار در گمرک ها، با مراجعه 
در  دارو  و  غــذا  ســازمان  معاونت هــای  بــه 
محموله هــای  ســالمت  گواهــی  اســتان ها، 
صادراتی را اخذ کنند و صدور هر گونه مجوز 
نباتــات  از ســوی ســازمان حفــظ  بهداشــتی 

منوط به ارائه گواهی سالمت است.

 الزام گواهی سالمت

برای صادرات به روس
امــا بــه دنبال ایــن مکاتبــه در 1۵دی نیز 
موضــوع صــادرات محصوالت به روســیه مورد 
توجه قرار گرفته و اعالم می شود که از ابتدای 
بهمــن تــا ابتــدای اســفند امســال بایــد کلیــه 
کارشناســان قرنطینــه مســتقر در گمرک هــای 
صادراتی، گواهی سالمت سازمان غذا و دارو 
را به عنوان پیش نیاز صدور گواهی بهداشــت 
گیاهــی از صادرکننــدگان محموله های گیاهی 

به روسیه دریافت کنند.

گمرک و سازمان غذا و دارو 
هماهنگ باشند

البتــه از ابتــدای اســفند بایــد گمــرک و 
ســازمان غــذا و دارو  بــه نحــوی عمــل کننــد 
کــه صــادرات کلیــه محصــوالت کشــاورزی بــه 
روسیه با ارائه گواهی سالمت به عنوان یکی 
از مــدارک مــورد نیــاز بــرای گمــرک باشــد و در 

سیستم epl گمرک ثبت شود.
صادرکننــدگان  اســاس  ایــن  بــر 
محموله های گیاهی صادراتی به روســیه باید 
حداقــل پنــج روز قبــل از حمــل بــار و هرگونه 
اظهــار به ســازمان غــذا و دارو مراجعه کرده و 

گواهی سالمت دریافت کنند.

داشتن نسخه استفاده از سم 
الزامی شد

سرپرســت ســازمان حفظ نباتات هم در 
گفت وگــو با خبرگزاری ایلنا، در پاســخ به این 
پرســش که موضوع تهاتر سم و کود با کشور 
چین در خبرها مطرح شــده اســت آیا صحت 
ایــن موضــوع را تاییــد می کنیــد؟ گفــت: خیر، 
تهاتر سم و کود با کشور چین صحت ندارد.

شاهپور عالیی مقدم در ادامه با بیان اینکه 
ســم و کــود موجــود در کشــور با اســتانداردهای 
جهانــی مطابقــت دارد، تصریــح کــرد: موسســه 
تحقیقات آب و خاک متولی رصد و پایش کیفیت 
کودهای شیمیایی، آلی و کودهای ماکرو و میکرو 
است؛ هر کودی که مورد تایید این موسسه باشد 

قابلیت استفاده در کشور را دارد.
ایــن  بــه  ایــن مقــام مســئول در پاســخ 
پرســش کــه بــا بــاال رفتــن قیمــت ســم و کــود 
کشاورزان توان خرید این محصوالت را ندارد 
را  تمهیــدات الزم  زمینــه  ایــن  در  دولــت  آیــا 
اندیشیده است تا این نیاز کشاورزان را تهیه 
و در اختیــار آنهــا قــرار بدهد؟ گفت: ســازمان 
نباتات در حوزه کودهای شــیمیایی نمی تواند 
اظهارنظــر کنــد چــرا کــه در حیطــه کاری مــا 
نیســت امــا در موضــوع ســموم بایــد بگویــم 
تولیدکننــدگان داخلــی بیــش از ۷۵ درصــد از 

نیــاز کشــور را به صــورت تکنیــکال و افــزودن 
داد:  ادامــه  او  می کننــد.  تولیــد  موثــر  مــاده 
برای مرحله داشــت 46 هزار تن ســم و انواع 
آفت کش هــا و قارچ کش ها تهیه شــده اســت 
و در ایــن بخــش مشــکلی نداریــم. بــا تــالش 
کلینیک های گیاه پزشکی و با نظارت سازمان 
نظام کشــاورزی و منابع طبیعی، بحث توزیع 
ســموم با نســخه تاییدیه ســالمت مد نظر ما 
قرار گرفته اســت و بدون نســخه بهره برداران 
و کشــاورز نباید از ســموم اســتفاده کند. باید 
به این نکته اشــاره کنم که دولت برنامه های 
برای تهیه سم و کود کشاورزان در نظر دارد.
عالیی مقدم با اشاره به حل شدن مشکل 
مرجوع شــدن کیوی از هندوستان، بیان کرد: 
مشــکل صــادرات کیــوی بــه هندوســتان رفــع 
شــده اســت. کیــوی  در اســتان های مازندران، 
گیالن و گلستان سم پاشی نمی شود. موضوع 
مرجوع شــدن این محموله ســم نبوده اســت 
بلکــه پیــدا شــدن شپشــک توت ســفید باعث 
شــد کیوی هــا به ایــران مرجوع شــوند. به این 
نکتــه بایــد توجه کرد که محمولــه مرجوعی از 
امارات به هند صادر شــده بود در این کشــور 
شــرایط قرنطینــه اهمیــت نــدارد و بیشــتر بــه 
بازارپســندی محصــوالت توجــه می شــود. بــه 
گفته این مقام مســئول، بعد از مذاکراتی که 
با هندوستان داشتیم بحث صادرات کیوی از 

ایران به این کشور از سرگرفته شد.

در  پاکســتان  غذایــی  امنیــت  وزیــر 
گفت وگو با ســفیر ایران در این کشــور گفت 
کــه پاکســتان می توانــد همــه برنــج وارداتــی 

مورد نیاز ایران را تامین کند.
بــه گــزارش خبرگــزاری فارس بــه نقل از 
گلوبــال ویلیــج, ســیدفخار امــام، وزیــر امنیت 
بــا  تلفنــی  پاکســتان, در گفت  و گــوی  غذایــی 
در  ایــران  ســفیر  حســینی،  ســیدمحمدعلی 
پاکســتان، با اســتقبال از پیشنهاد ایران برای 
حذف تعرفه وارداتی بر محصوالت کشــاورزی 
گفت: پاکستان پتانسیل باالیی برای صادرات 

برنج، انبه، پیاز، ســیب زمینی، شــیالت و دام 
زنده دارد.

او همچنین مدعی شد: پاکستان می تواند 
تمام برنج وارداتی مورد نیاز ایران را تامین کند 

چرا که 8میلیون تن تولید برنج دارد.
وزیر امنیت غذایی پاکستان گفته است 
که این کشور در صادرات خود با چالش هایی 
گرفتــن  پیــش  در  بــا  امــا  اســت  مواجــه 
سیاســت های درســت صنعت کشــاورزی این 

کشور در حال متحول شدن است.
عمران خــان,  می گویــد:  امــام  فخــار 

کــرده  پاکســتان, کمــک  نخســت وزیر کنونــی 
تــا میلیون هــا روپیــه ســرمایه گذاری در حــوزه 
تحقیقات کشــاورزی انجام شــود و همین امر 
موجب شــده تا ســال گذشته شــاهد افزایش 
قابــل توجــه تولید ذرت، گنــدم و برنج در این 

کشور باشیم.
این وزیر پاکســتانی در گفت و گو با سفیر 
کشورمان با قدردانی از روابط دوستانه بین دو 
کشــور که از ســال 1۹4۷ آغاز شده گفت ایران 
نخســتین کشــوری بــود کــه دولت پاکســتان را 

پس از استقالل به رسمیت شناخت.

سفیر کشورمان هم تاکید کرد که ایران 
پاکســتان  از  را  چندیــن محصــول کشــاورزی 
وارد می کنــد و در کنــار باالبــردن واردات برنج 
می تواند بازار خوبی برای دام زنده و گوشــت 

قرمز و شیالت پاکستان باشد.
ســفیر کشــورمان همچنیــن تاکیــد کرده 
کــه ایران 104مگاوات برق به پاکســتان صادر 
می کنــد و بــا توجــه بــه ۹00 کیلومتــر مــرز دو 
کشــور آنهــا می تواننــد از ایــن فرصــت بــرای 
تقویــت روابــط تجــاری و اقتصــادی اســتفاده 

کنند.

بــر اســاس جدیدتریــن آمار منتشرشــده از 
ســوی وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت )صمت( 
در هشــت ماهــه امســال ۲۵درصــد متقاضیــان 
تســهیالت رونــق تولید و ۴۴.۶درصــد متقاضیان 
دریافــت  اشــتغال  و  تولیــد  برنامــه  تســهیالت 

کردند.
بــه گــزارش ایســنا، بــر اســاس این آمــار در  
هشت ماهه امسال بیش از 11هزار میلیارد تومان 
در قالب 303۹ فقره تسهیالت برای تامین مالی 
بنگاه هــای تولیــدی کوچــک، متوســط و طرح های 

نیمه تمام با پیشرفت باالی 60درصد، در راستای 
اقتصــاد مقاومتــی و بیــش از ۲01۵میلیارد تومان 
تســهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 18( در 
قالــب ۲۲8فقره به اســتان های مختلف پرداخت 

شده است.
 در ایــن مــدت 1۲هــزار و 1۲4 مورد ثبت نام 
بــرای اســتفاده از تســهیالت رونــق تولیــد انجــام 
شــده کــه 63۹۹ مــورد بــرای دریافــت بیــش از 
36هــزار میلیــارد تومــان تســهیالت بــه بانک هــا 
معرفی شدند و در نهایت 303۹ فقره تسهیالت 

بــه ارزش بیــش از 11هزار میلیارد تومان پرداخت 
کل  از  ۲۵درصــد  حــدود  یعنــی  اســت.   شــده 
ثبت نام کننــدگان در هشــت ماهــه امســال موفق 

به دریافت این تسهیالت شدند.
همچنین در هشــت ماهه امسال ۵11 مورد 
ثبت نام برای اســتفاده از تسهیالت برنامه تولید 
و اشــتغال انجام شــده که ۲۷ مورد برای دریافت 
تســهیالت 3۹4میلیــارد تومانــی بــه بانک معرفی 
شده اند. در نهایت ۲۲8 مورد پرداخت تسهیالت 
به ارزش ۲01۵میلیارد تومان صورت گرفته است 

یعنــی حدود 44.6 درصــد از کل ثبت نام کنندگان 
موفق به دریافت این تسهیالت شدند.

بــا  بودجــه  قانــون   18 تبصــره  تســهیالت 
بهــره 14درصــد پرداخــت می شــود کــه متقاضیان 
می تواننــد بــا ثبت نام در ســامانه بهین یاب از این 
ظرفیــت در راســتای تامیــن ســرمایه در گــردش، 
نوسازی و بازسازی و یا تکمیل واحدهای تولیدی 
باالی 60 درصد پیشرفت فیزیکی استفاده کنند.

استان های کم برخوردار، دریافت کننده 

کمترین تسهیالت رونق تولید
در ایــن میــان بر اســاس جزئیات آمار هفت 
ماهــه، البــرز بیشــترین تســهیالت رونــق تولیــد 
تولیــد  برنامــه  تســهیالت  بیشــترین  اصفهــان  و 
و اشــتغال )تبصــره 18( را دریافــت کرده انــد، امــا 
بلوچســتان در  و  خراســان شــمالی و سیســتان 
حوزه تسهیالت رونق تولید و در زمینه تسهیالت 
تولیــد و اشــتغال، مناطــق آزاد هیــچ تســهیالتی 

دریافت نکرده ند.

بــه گفتــه رئیــس ســابق کمیســیون توســعه 
صــادرات اتــاق ایــران بــا وجــود افزایــش قیمت ارز 
در ســه ســال اخیــر، باید صادرات بــه بیش از 1۰۰ 
میلیارد دالر می رســید، اما بخشــنامه های دست و 

پاگیر دولت قبل مانع تحقق این مهم شد.
جمشــید نفر در گفت وگو با خبرگزاری فارس، 
در مــورد وضــع تجــارت خارجی در دولت ســیزدهم، 
گفــت: در بخــش تجــارت خارجی با توجــه به برخی 
اقدامــات امیــدواری به وجود آمده اســت، اما پیش 
از ایــن نیــز در ابتــدای هــر تغییــری در دولت هــا، با 
توجه به رویکرد مسئوالن به وجود می آمد، اما بعد 
مدتــی که می گذشــت، مســئوالن گفته هــای خود را 

فراموش می کردند.
او بــا بیان اینکه البته امیدوارم که این دولت، 
آن گونــه نباشــد، گفــت: مشــکلی کــه در 43 ســال 
گذشته در بخش اقتصادی و تجارت خارجی کشور 
وجود داشــته، این اســت که مشــورت از ذی نفعان 

احســاس  ایــن  همیشــه  و  اســت  نشــده  گرفتــه 
و  تولیدکننــدگان، صادرکننــدگان  کــه  اســت  بــوده 
کشــور  خارجــی  تجــارت  فعــاالن  یــا  واردکننــدگان 
کســانی هســتند کــه فقــط به فکــر جیب خودشــان 
هســتند و بــه فکــر منافــع ملــی نیســتند و بــه هیچ 
چیــز دیگــری فکــر نمی کننــد، بنابرایــن آنچــه آن هــا 
می گویند شایسته نیست و نباید از آن پیروی کرد.
صــادرات  توســعه  کمیســیون  ســابق  رئیــس 
اتــاق ایــران بیــان کــرد: ایــن نــوع تفکر ضــرر و زیان 
فوق العاده ای داشته است. همانطور که بیان کردم 
مشورت با ذی نفعان بخش های خصوصی در زمینه 
اقتصــاد و تجــارت صــورت نگرفتــه اســت و اگــر هم 
در برخــی از جلســات دولتی هــا از فعــاالن بخــش 
خصوصــی دعــوت کرده انــد نتیجــه  ای نداشــته، زیرا 
بــه هیــچ کــدام از نظــرات فعــاالن بخــش خصوصی 

توجهی نشده است.
نفــر بیــان کــرد: امــا در 43 ســال گذشــته در 

بخش های سیاســی و اجتماعی اینطور نبوده است 
و حتــی در دوران دفــاع مقــدس شــاهد بودیــم کــه 
بــا مشــارکت مــردم، جوانــان ایــن مملکت با دســت 
و  ایســتادند  دنیــا  زورگویی هــای  مقابــل  در  خالــی 
موفقیت هــای بزرگــی را هــم بدســت آوردنــد، لــذا 
همانطــور کــه در 8 ســال دفــاع مقــدس توانســتیم 
در  می توانســتیم  اگــر  برســیم،  خوبــی  نتایــج  بــه 
بخش هــای اقتصــادی نیز ایــن مشــارکت را با مردم 
داشــته باشــیم، امــروز از جایــگاه ویــژه ای در بخش 

اقتصادی و تجارت خارجی برخوردار بودیم.
آیــا  کــه  ســوال  ایــن  بــه  پاســخ  در  او 
خارجــی  تجــارت  بخــش  در  مــا  عقب ماندگی هــای 
حاصل عوامل درونی اســت یا خارجی مانند تحریم 
اســت، گفت: تحریم حاصل یک دیپلماســی است، 
ولــی نظــر مــن بــه عنــوان یــک فــردی انقالبــی و از 
خانواده شــهدا این اســت که  تا حدودی باید برخی 
از مواضــع کالن سیاســی کشــور تغییــر کنــد و بــه 

نظر می رســد، برخی از این مواضع به ضرر اقتصاد 
کشور بوده است.

درآمــد،  دارای  کشــور  در  مــا  کــرد:  بیــان  او 
اســتراتژیک  موقعیت هــای  و  امکانــات  توانایــی، 
فراوانــی هســتیم و با توجــه به این امکانات باید در 
تمام بخش ها از جمله اقتصادی جزء  10 کشور اول 
دنیــا باشــیم، امــا متاســفانه برخــی تصمیمات کالن 

مانع رسیدن به این موقعیت شده است.
نفــر بــا تاکیــد بــر لــزوم مشــورت بــا ذی نفعان 
حــوزه اقتصــاد و تجــارت خارجــی کشــور، گفــت: بــا 
وجود اینکه بسیاری از امکانات ما نسبت به کشور 
ترکیــه در بخش های مختلف بهتر و بیشــتر اســت، 
اما این کشور صادراتی به مراتب بیشتر از ما دارد، 
بنابرایــن الزم اســت تــا مســئوالن کشــور در رابطــه 
بــا ایــن مســائل بــا فعــاالن تجــاری مشــورت کنند و 
دالیلی که این کشور در زمینه صادرات موفق بوده 
است را بررسی و کنکاش کنند و در صورت لزوم از 

آن ابزارها استفاده کنند.
او گفــت: زمانــی کــه آقــای همتــی رئیــس کل 
بــرای  دوران  آن  در  و  بــود  کشــور  مرکــزی  بانــک 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات روش های مختلفی 
اعالم و سامانه هایی ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز 
حاصل از صادرات را به این سامانه واریز و در آنجا 
معامله کنند، به مسئوالن بانک مرکزی اعالم کردم 
کــه 10هزار دالر از ســرمایه کشــور کــه گاهی اوقات 
میلیــاردی هــدر رفته اســت، به یکی از کارشناســان 
خبره که این قوانین را وضع می کند بدهید و از وی 
بخواهید که محصولی را صادر و ارز آن را به کشور 
بازگردانــد تــا گلوگاه های صادرات و بازگشــت ارز را 
پیــدا کنــد و آنگاه این روش ها را برای بازگشــت ارز 

حاصل از صادرات اعالم کنید.
صــادرات  توســعه  کمیســیون  ســابق  رئیــس 
غلــط،  بخشــنامه های  از  انتقــاد  بــا  ایــران  اتــاق 
غیرکارشناســی و غیرمشــورتی بــا ذی نفعــان حــوزه 

تجــارت خارجــی کشــور در دولــت قبــل اظهــار کــرد: 
مســئوالن دولت قبل هرگاه ما را دعوت می کردند، 
فقط می خواســتند بگویند که ما با بخش خصوصی 
مشــورت می کنیم، ولی واقعیت آن اســت که آنچه 

بخش خصوصی می گفت انجام نمی شد.  
او اظهــار کــرد: بــا افزایــش قیمــت ارز در ســه 
سال گذشته واقعا صادرات می توانست به بیش از 
100 میلیارد دالر برســد، اما با وجود بخشــنامه های 

دست و پاگیر این موضوع محقق نشد.
نفــر در ایــن زمینــه گفــت: امــا در دولت فعلی 
بــا توجــه بــه اقداماتــی کــه تاکنــون انجــام شــده به 
نظــر می رســد، هــم وزیــر صنعــت هــم رئیــس کل 
ســازمان توسعه تجارت گوش شنوایی برای نظرات 
فعــاالن بخــش خصوصی داشــته باشــند و برخی از 
خواســته های ما نیز مثال در بخش بازگشــت ارزش 
افزوده صادرکنندگان عملیاتی شــده و امیدواریم تا 

وضع تجارت خارجی کشور بهبود یابد.

رئیس سابق کمیسیون صادرات اتاق ایران: صادرات با افزایش نرخ ارز باید از 1۰۰ میلیارد دالر عبور می کرد

۲۵ درصد متقاضیان، تسهیالت رونق تولید گرفتند

اعالم آمادگی پاکستان برای تامین کل برنج وارداتی ایران

گواهی سالمت محصوالت کشاورزی 
صادرات اجباری شد
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مصرف گاز روی مدار صعود
سخنگویشرکتملیگازازافزایش۲۰درصدی
مصرفگازنســبتبهســالگذشــتهخبردادویادآور
شــدکــهدراوضــاعفعلــینیازمنــدمدیریــتمصرفاز

سویمشترکاناست.
محمد عسگری در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه 
مقــدار مصــرف گاز در بخــش خانگی و تجــاری به حدود 
۶00 میلیون مترمکعب رسید که حدود ۷0 درصد تولید 
گاز کشــور را به خود اختصاص داده اســت، اظهار کرد: 

اکنون تولید گاز طبیعی در حداکثر مقدار خود است.
وی با تاکید بر اینکه شــاهد روند افزایشــی مصرف 
گاز در کشــور هســتیم، گفــت: اکنون روزانــه حدود 110 
میلیــون مترمکعــب به بخــش صنعت و روزانــه بیش از 
110 میلیــون مترمکعــب بــه نیروگاه هــا اختصــاص یافته 
است که اگر مصرف در بخش خانگی افزایش یابد، این 
مقدار گازرسانی به این دو بخش هم کاهش می یابد.

سخنگوی شرکت ملی گاز با تاکید بر لزوم رعایت 
در میــزان مصــرف و صرفــه جویــی در گاز، تاکیــد کــرد: 
الزم اســت همه مشــترکان نســبت به این مهم حساس 
باشند؛ دمای 18 تا ۲1 را مدنظر قرار دهند، از لباس های 
گــرم در داخــل منــزل اســتفاده کننــد و برای گــذر از این 

چالش همراهی الزم را با شرکت گاز داشته باشند.
بــه گفتــه عســگری، هــر چــه میــزان صرفــه جویــی 
افزایش یابد منافع آن بیشــتر اســت، چرا که با افزایش 
مصــرف محدودیت ها به ســمت صنعــت و تولید حرکت 
می کنــد و در واقــع تاثیــر ایــن مصــرف بی رویــه در تمام 

ابعاد دیده می شود.
وی اظهــار کــرد: اکنون با توجه به تکمیل تعمیرات 
اساســی پاالیشــگاه ها، بیش از 800 میلیون مترمکعب 
گاز فــرآورش و وارد شــبکه سراســری می شــود، بــاز هم 
ناترازی انرژی در گاز داریم که این امر نشــان می دهد، 

الگوی مصرف درستی در این زمینه وجود ندارد.

 وزیر خارجه فرانسه:
می توان در وین به توافق 

دست یافت
ژانایــولودریــانجمعــهدرمصاحبــهمشــترکبا
رادیــوآرامســیوتلویزیــونبــیافامگفــتکــهدر
مذاکــراتبرجــامپیشــرفتحاصلشــدهولــیزمانرو

بهپایاناست.
بــه گــزارش ایرنــا، خبرگــزاری رویتــرز نوشــت کــه 
لودریان در گفت وگو با این رسانه های فرانسوی افزود: 
مــن هنــوز معتقــدم کــه مــی تــوان بــه یک توافق دســت 

یافت ولی زمان رو به پایان است.
دیپلمــات ارشــد فرانســه اضافــه کــرد: در چنــد روز 
اخیــر در مســیر مثبتــی حرکــت کــرده ایــم امــا مهمترین 
موضــوع، زمــان اســت چرا که اگر به ســرعت به توافقی 
دست نیابیم، چیزی برای مذاکره وجود نخواهد داشت.
دور هشتم مذاکرات وین از دوشنبه هفته گذشته 
)۶ آذر( آغاز شــده و گفت وگوها در ســطوح و قالب های 

مختلف جریان دارد.
دیــروز و هشــتمین روز از دور هشــتم مذاکــرات 
وین در حالی ســپری شــد که قریب به اتفاق هیات های 
رفــع  محــور  بــا  کــه  در گفت وگوهایــی  کننــده  مذاکــره 
تحریم هــا در پایتخــت اتریــش جریــان دارد، نســبت بــه 
پیشــرفت های حاصــل شــده در راســتای دســت یابی به 

توافق نهایی اتفاق نظر دارند.
از ســوی دیگــر، حســین امیرعبداللهیــان وزیــر امــور 
خارجــه دیشــب )1۶ دی( در گفت وگویــی تصریــح کــرد کــه 
جمهوری اســامی ایران خواســتار ضمانت هایی اســت که 
»عدم اعمال تحریم های جدید و عدم بازگشت تحریم های 

کنونی پس از لغو شدن آن ها را شامل شود.«
وی خاطر نشــان کرد که اگر طرف های غربی قصد 
و اراده جــدی داشــته باشــند، دســتیابی بــه یــک توافــق 

خوب امکان پذیر است.

اعطای وام ۹۰ میلیون دالری 
 بانک جهانی به ایران

برای مقابله با کرونا
معاونوزیراقتصادورئیسســازمانســرمایهگذاریو
کمکهایاقتصادیوفنیایرانازتصویباعطایوام
۹۰میلیوندالریبهایراندربانکجهانیبرایمقابله
بــابیمــاریکروناباوجودمخالفــتآمریکاوالبیرژیم

صیهونیستیخبرداد.

بــه گــزارش ایلنــا، فکــری، معــاون وزیــر اقتصــاد و 
رئیــس ســازمان ســرمایه گــذاری و کمک هــای اقتصــادی 
و فنــی ایــران بــا بیــان ایــن مطلب افــزود:  بانــک جهانی 
بــا نادیــده گرفتــن تاش آمریــکا و البی صهیونیســتی با 
اعطای وام به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

جمهوری اسامی ایران موافقت کرد.
وی با بیان اینکه این وام از پایین ترین نرخ ســود 
در مقایســه با ســایر فاینانس های بین المللی برخوردار 
اســت، اظهــار کرد:  تمامی نیاز هــای دارویی و تجهیزاتی 
وزارت بهداشــت بــرای مقابلــه بــا بیمــاری کرونــا توســط 
بــه کشــورمان  ســازمان بهداشــت جهانــی خریــداری و 
تحویل می گردد و به این ترتیب مشکات نقل و انتقال 

بانکی و تحریم ها در این خصوص بی اثر خواهد بود.
شــایان ذکــر اســت دریافــت ایــن وام در آخریــن 

جلسه هیات دولت نیز به تصویب رسید.

اخبـــــــــــــــــار

دفتــرمعاونترئیسدولــتطالباناعالم
کــردکــهدرنشســتکمیســیوناقتصــادیبــا
کارشناسانومقاماتاینکشور،وارداتنفت
وگازازکشــورهایهمســایهازجملــهایــرانو
ایجــادبازارمشــترکباجمهوریاســالمیایران

موردبحثوبررسیقرارگرفت.
بــه گــزارش ایرنــا، دفتــر عبدالســام حنفی 
در توئیتــی نوشــته اســت کــه در ایــن نشســت 

اوضاع اقتصادی افغانســتان، بــه  ویژه طرح های 
مختلف در مورد واردات نفت و گاز از کشورهای 
همســایه افغانســتان مــورد بحــث قــرار گرفتــه 

است.
در ادامه این توئیت آمده اســت که اعضای 
کمیســیون اقتصادی طالبان در این نشســت در 
مورد ایجاد بازار مشترک در مرز میان افغانستان 
افغانســتان  ملــی  پــول  کنتــرل  نیــز  و  ایــران  و 

)افغانی( تصمیم های الزم را گرفته  اند.
همچنین بررسی راه آهن از مرز ازبکستان 
در شــمال افغانســتان تــا مــرز تورخــم در شــرق 
بــا پاکســتان و پارک هــای صنعتــی  افغانســتان 
از دیگــر محورهــای بحــث در ایــن نشســت بوده 

است.
ســقوط دولت محمداشرف غنی و شکست 
آمریــکا در افغانســتان باعــث شــد کــه اقتصــاد 

ایــن کشــور بــا چالش هــای جــدی مواجه شــود و 
میلیونها افغان با خطر گرسنگی مواجه اند.

ایــن وضع در پی مســدود شــدن میلیاردها 
دالر پــول نقــد این کشــور توســط آمریــکا بوجود 
آمــده کــه تاکنــون شــماری زیــادی از کشــورهای 
منطقه و جهان و مردم افغانستان خواهان آزاد 
ســازی این پول ها شــده اند اما آمریکا همچنان 

این پول ها را مسدود نگهداشته است.

وزیــراقتصــادازکاهــشتــورمدرآذرمــاه
امســالپــسازچهــارمــاهتــالششــبانهروزی
مســئوالنخبردادوگفتکهچالشهایبزرگ
ازجملهتورمبیســابقهدر۴ســالگذشــته،به
عنــوانمیــراثبرخــیکوتاهیهــادولتپیشــین
ازســوی نیــزفشــارهایناجوانمردانــهوارده و
دولــت بــه کامــل طــور بــه خارجــی، دشــمنان

سیزدهممنتقلشد.
بــه گــزارش وزارت اقتصــاد، ســید احســان 
جمــع  در  مــاه  دی   1۶ پنجشــنبه  خانــدوزی 
نمازگزاران مســجد امام رضا )ع( منطقه 11 تهران 
اظهــار کــرد: دولــت ســیزدهم در شــهریور ماه در 
شــرایطی شــروع بــکار کرد کــه ما در حــال تجربه 
تورم بسیار باال برای چهارمین سال پیاپی بودیم، 

امری که در ۷0 سال اخیر، بی سابقه بود. 
وی گفــت: مــا پیــش از این و مثــاً در دوران 
جنــگ تحمیلــی یــا دوران ســازندگی تجربــه تــورم 
بــاال را داشــتیم امــا هــر کــدام بافاصلــه کنتــرل 
شــده بودند ولی اینکه چهار ســال مداوم شــاهد 
کاهش مســتمر قدرت خرید مردم باشــیم، کاماً 

بی سابقه بود. 
وزیــر اقتصــاد تصریح کرد: دولت ســیزدهم 
در ایــن شــرایط و در حالــی شــروع بــکار کــرد کــه 
دولــت پیشــین در چنــد ماهــه ابتــدای ســال، ۵0 
هــزار میلیــارد تومــان از بانک مرکــزی برای تأمین 
هزینه هــای جــاری گرفته بود و عــاوه بر افزایش 
بــی ســابقه نرخ هــا، شــاهد کمبــود برخــی کاالها 
در ســطح شــهرهای بــزرگ و تشــکیل صف هــای 

طوالنی برای تهیه اقامی مثل مرغ بودیم. 
خاندوزی تصریح کرد: عمده این چالش ها، 
بــه عنــوان میــراث برخی کوتاهی ها و اشــتباهات 
دولت پیشین و نیز فشارهای ناجوانمردانه وارده 
از سوی دشمنان خارجی، به طور کامل به دولت 

جدیــد منتقــل شــد؛ بنحــوی کــه بخــش بزرگی از 
جلســات ســتاد اقتصــادی دولت را بــه پیدا کردن 
راه حلــی بــرای گــذر از آنهــا بــدون اســتقراض از 

بانک مرکزی اختصاص دادیم. 
وزیــر اقتصاد با بیــان اینکه خلق بی ضابطه 
پــول توســط نظــام بانکــی و اضافــه خرجی هــای 
دولــت، دو منشــاء اصلــی تــورم هســتند، اظهــار 
کرد: در چهار ماه نخست فعالیت دولت، وقت و 
توان بسیار زیادی در درجه اول صرف کنترل نرخ 
ارز در شــرایطی شــد کــه عــده ای مــی کوشــیدند 
در آســتانه مذاکــرات ویــن، بــا افزایــش مصنوعی 
قیمــت آن، تیم مذاکره کننده کشــورمان را تحت 

فشار قرار دهند. 

وی »کنتــرل مخــارج دولــت و ایجــاد منابــع 
جدیــد بــرای تأمیــن هزینه هــا« و »کنتــرل خلــق 
بی ضابطــه پــول بانکــی« را بــه عنــوان دو هــدف 
اصلــی جلســات دولــت طــی چهار مــاه اخیر مورد 
ایــن تاش هــا،  ثمــره  و گفــت:  داد  قــرار  اشــاره 
کشــیده شــدن ترمــزِ تــورم و دیگــر موتور های بی 
ثبــات کننــده اقتصــاد کشــور بــود که اولیــن بروز 
ظاهــری آن، همیــن کاهش تــورم نقطه به نقطه 

در آذر ماه است. 
نتایــج  جملــه  از  کــرد:  تصریــح  خانــدوزی 
تاش هــای بــی وقفــه و شــبانه روزی همکاران ما 
در وزارت اقتصــاد و تیــم اقتصادی دولت این بود 
کــه ســرانجام حــدود یک مــاه قبل، موفق شــدیم 

در شرایط محرومیت از درآمد های نفتی، پاداش 
پایــان خدمت معلمان بازنشســته ســال 13۹۹ را 

پرداخت کنیم. 
در  تاش هــا  ایــن  همــه  کــرد:  تأکیــد  وی 
شــرایطی صــورت گرفتــه و به نتایج اولیه رســیده 
است که دشمن همه تاش خود را بکار بسته تا 
ثابــت کنــد، حتی از دولت انقابی هم کاری برای 
رفــع مشــکات بــر نمی آید و بدینوســیله مردم را 

دچار ناامیدی کند. 
وزیــر اقتصاد، وجــود فراریان بزرگ مالیاتی و 
فســاد و کم کاری شــرکت های زیان ده دولتی را از 
جمله دیگر مســایل و مشــکات مورد توجه دولت 
جدیــد عنــوان کــرد و گفــت از اولیــن دغدغه هــای 

مــن بعــد از رأی اعتمــاد مجلــس و ورود بــه وزارت 
اقتصاد، روشن شدن نهانخانه شرکت های زیان ده 

دولتی و شناسایی فراریان بزرگ مالیاتی بود. 
خاندوزی یادآور شد: ما به آسانی می توانیم 
یقــه کارمنــدان دولــت، تولیــد کننــدگان و حتــی 
کســبه خرد را بگیریم اما افرادی »فاقد نشــانی« 
روشــن هســتند کــه از محــل افزایــش قیمت هــا، 
درآمد های زیادی کسب می کنند و متأسفانه در 

تور مالیاتی هم گرفتار نمی شوند. 
یــادآوری شناســایی حــدود هــزاران  بــا  وی 
مــؤدی دارای فــرار مالیاتــی در چنــد ماهــه اخیــر 
تأکید کرد: ما همه تاش خود را به کار بسته ایم 
تا افراد به مراتب بیشتری را شناسایی و مالیات 
را همــراه جریمه هــای ناشــی از گریــز مالیاتــی از 

آنها دریافت کنیم. 
و  اخیــر  اقــدام  ادامــه  در  اقتصــاد  وزیــر 
دســتور ایــن وزارتخانه بــه بانک ها برای اســترداد 
اضافــه دریافتــی از تســهیات گیرنــدگان و انجام 
اصاحــات در مدیریــت شــرکت های دولتــی را از 
جملــه اقداماتــی عنــوان کــرد که منجر بــه اصاح 
رفتار مدیران بانکی و شــرکت  های دولتی خواهد 

شد. 
وی تصریح کرد: مدیران شــرکت های دولتی 
باید متوجه شوند که امسال دیگر مثل سال های 
قبــل نمــی تواننــد خاصــه خرجــی کنند و شــرکت 
خود را زیان ده نشان دهند و کسی هم کاری به 

آنها نداشته باشد. 
ایــن گــزارش حاکــی اســت  وزیــر اقتصاد در 
خاتمــه ســخنان خــود در دیــدار چهــره بــه چهــره 
مردمــی کــه تــا ســاعت ۲3 بــه طــول انجامیــد ، 
درددل هــای  و  ســخنان  بــه  دادن  گــوش  ضمــن 
مــردم، دســتورات قانونــی الزم بــرای رســیدگی و 

حل مشکات آنان را صادر کرد.

معاونســازمانبرنامــهوبودجهتاکیدکرد
کــهبــاادامهسیاســتارز۴۲۰۰تومانیباتوجه
بهمحدودیتمنابعارزیواجباردولتوبانک
مرکــزیبــهچــاپپــول،۲۸درصدبررقــمفعلی

تورماضافهخواهدشد.
بــه گــزارش ســازمان برنامــه و بودجــه، ایــن 
روزها زمزمه اصاح نرخ ارز 4۲00 تومانی کاالهای 
اساســی، نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی 
بــه گــوش می رســد. بنــا بــه اســتدالل مســئوالن 
دولتــی در بودجــه ســال جــاری 8 میلیــارد دالر از 
محل ارزهای نفتی، ارز ترجیحی برای این مســئله 
اختصاص یافت و در همان نیمه نخســت ســال از 

سوی دولت روحانی هزینه شد.
در حــال حاضــر مســئوالن ســازمان برنامــه 
و بودجــه معتقدنــد کــه ارز ترجیحی وجــود ندارد 
کــه بــه کاالهــای اساســی اختصــاص یابــد و بایــد  
راهکاری برای آن اندیشید. البته دولت در الیحه 
بودجه سال 1401 تک نرخی شدن ارز را پیشنهاد 
نماینــدگان  توســط  بررســی  حــال  در  کــه  داده 

مجلس است.
امــور  معــاون  پورمحمــدی  حمیــد  ســید 
اقتصــادی و هماهنگــی ســازمان برنامــه و بودجه 
کشــور در ایــن بــاره گفــت: وقتــی کاالیــی ۵00 

درصــد تفــاوت دارد افرادی کــه در دهک درآمدی 
وفــور در دســترس  بــه  ارزان  10 هســتند کاالی 
دارند هر چه بخواهند مصرف می کنند. اما فردی 
کــه در یــک روســتا کل دارایــی اش 10 تا بز اســت 
نمی تواند از بنزین ارزان، مابه التفاوت یارانه های 
مــرغ و دارو و درمــان ارزان اســتفاده کنــد. فقــرا 
از یارانــه اســتفاده نمی کننــد بلکــه ثروتمنــدان از 
اینهــا بهره منــد می شــوند. منابــع عمومــی مــا بــه 
جــای اینکــه رانتی باشــد باید برای عموم یکســان 
عمدتــا  ترجیحــی  ارز  االن  شــود.  نظرگرفتــه  در 
نفعش برای اقشار پردرآمد استفاده می شود که 

ناعادالنه است.
وی افزود: اگر سیاســت گذار به اندازه کافی 
ارز ترجیحــی در اختیــار داشــته باشــد، ادامه این 
روش با همه ایراداتی که دارد، امکان پذیر است، 
اما اگر سیاســت گذار بخواهــد این روش را ادامه 
دهــد ولــی به اندازه کافــی ارز ترجیحی در اختیار 
نداشــته باشــد و آنگاه بخواهد با چاپ پول ارز را 
گران بخرد و بعد به صورت ارزان و ترجیحی برای 
واردات کاالهــای خاصــی اختصــاص دهــد، آنــگاه 
آثــار زیان بــاری خواهد داشــت و آن افزایش پایه 
پولی و به تبع آن تورم و گرانی همه کاالهاست. 
این روش اصا روش پسندیده ای نیست و کسی 

از آن دفــاع نمی کنــد؛ همیــن اســت کــه مــا را در 
فضای تورمی باال می کشاند.

پــور محمــدی افــزود:کاری نداریم کــه ادامه 
رونــد موجــود از محــل چــاپ پــول اســت یــا جــای 
دیگــر. کاالیــی مثــل دارو و مــواد اولیــه آن را وارد 
آن  می توانــم  مــن  می گویــد  داروســاز  می کنیــم. 
را تولیــد کنــم امــا وقتــی کــه بــا ارز ترجیحــی وارد 
می کنید تولید را نابود می کند. بسیاری از داروها 
به جــز اســتثناها می توانــد در کشــور تولید شــود. 

به جای چاپ پول، تولید را حمایت کنید.
وی بیــان کــرد:  فــرض کنیــم مــن در مقــام 
به عنــوان  و  نیســتم  کــه  باشــم  تصمیم گیــری 
کارشــناس می گویــم. دو راه جلــوی پای ما اســت 
یــک اینکه ادامه دادن مســیر موجــود به افزایش 
پایه پولی منجر شــود که نتیجه آن تورم اســت و 
طبق آمارها با ادامه این سیاســت، ۲8 درصد به 
تــورم اضافه می شــود. ســازمان برنامــه و بودجه، 
بانک مرکزی،  وزارت اقتصاد و مرکز پژوهش های 
مجلــس مدل را یکســان کردند، اگــر ارز ترجیحی 
از محــل پایــه پولــی تامیــن شــود، ۲8 درصــد بــه 
تــورم اضافــه می شــود و می گوییــم کــه ایــن راه 
کــه می رویــم بــه ترکســتان اســت. امــا بایــد همه 

ماحظات را در نظر گرفت.

تــورم  می کنــم،  تکــرار  افــزود:  پورمحمــدی 
بــا  ترجیحــی  ارز  اصــاح  اجــرا نشــدن  از  ناشــی 
فــرض تامیــن مابه التفــاوت از محــل پایــه پولــی 
۲8 درصــد اســت. مهــم ایــن اســت پــول ارز را از 
کجا بیاورید اگر ارز به اندازه کافی وجود داشــته 
باشد و قیمت ها سرکوب شود، قیمت ها افزایش 
نمی یابــد اما باید ســؤال شــود که آیــا منابع ارزی 
کافــی در اختیــار داریــم؟ بایــد تصمیــم بگیریــم 
کــه کــدام روش درســت اســت. آن چیــزی که در 
آمارهــای بانــک مرکــزی می بینــم ایــن اســت کــه 
پایــه پولــی از محــل افزایــش خالــص دارایی هــای 
خارجــی بانــک مرکــزی بــاال مــی رود. واقعــا بانــک 
مرکزی در شــرایط تحریمی ارز جمع می کند؟ نه، 
تحت فشار ارز می خرد و به نرخ 4۲00 تومان به 

واردکننده می دهد.
یارانــه ای دولــت هــم  وی دربــاره سیاســت 
گفــت: بــرای جلوگیــری از آســیب بــه تولیدکننده 
بایــد تدبیــر کــرد. اوال بایــد واردات بــا گشــایش 
اعتبارات اسنادی صورت گیرد و مهلت داده شود 
تــا پــس از واردات و فــروش و بازدریافــت وجــوه 
حاصله اعتبارات اسنادی تسویه شوند تا مشکل 
ســرمایه در گــردش حــل شــود. دومــا بایــد بــرای 
واحدهــای تولیــدی کوچــک حمایــت الزم را انجام 

داد. ســوما بایــد شــرکت های دولتــی از ایــن بازار 
کنار بروند تا بخش خصوصی خود بنا به مصالح 
خــود اقدام کنند. بخــش خصوصی منافع خود را 
بهتر تشــخیص می دهــد و چابک تر عمل می کند. 
اگر مقررات دســت و پاگیر دولتی و شــرکت های 
دولتی کنار گذاشته شوند، تولید نفس می کشد. 
هــر تولیدکننــده منافــع خــود را بهتــر تشــخیص 
می دهــد، می دانــد چــه زمانــی، چگونــه و از چــه 
طریقــی نهاده هــای مــورد نیــاز خــود را وارد کنــد. 

فقط باید برای تولیدکننده ثبات ایجاد کرد.
پورمحمــدی افــزود:  ســال آینــده بــه میــزان 
ارزی کــه ســهم دولــت اســت مابــه التفــاوت آن 
بــه دارو، تجهیــزات پزشــکی، نهاده هــای دامــی و 
کاالهای اساســی و گندم داده می شــود. بنابراین 
همــه بــه یارانــه تبدیــل می شــود و به مــردم داده 
خواهد شــد. در الیحه یک رقم 10۶ هزار میلیارد 
پزشــکی  تجهیــزات  و  دارو  گنــدم،  بــرای  تومــان 
نهاده هــای  اگــر  بــود  بحثــی  کردیــم.  پیش بینــی 
دامــی تــا پایــان ســال تغییر کنــد به غیــر از اینکه 
این طرف ســال یارانه می دهیم آیا ســال بعد هم 
یارانــه بدهیــم یا خیر که تایید شــد که باید ســال 
آینده نیز یارانه ادامه داشته باشد. در هر صورت 

هزینه های مردم باید جبران شود.  

اطالعــات فنــاوری اجرایــی شــورای دبیــر
الکترونیکــیشــدنخدمــات یــادآوریرونــد بــا
دســتگاههایدولتــیکشــورگفــتکــهبالــغبــر
۷۵درصــداز۵۰۰مــوردخدمــاتدســتگاههای
دولتــیبــهطــورالکترونیکیارائهمیشــود؛این
درحالیاستکهبرخیدستگاههاتا۴۰درصد

خدماتشانراالکترونیکیارائهمیکنند.
بــه گــزارش روابــط  عمومــی و اطاع رســانی 
»رضــا  اطاعــات،  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزارت 
فنــاوری  اجرایــی  شــورای  دبیــر  باقری اصــل« 
شــدن  الکترونیکــی  رونــد  دربــاره  اطاعــات 
خدمــات توضیــح داد: یکــی از دالیــل کنــدی روند 
الکترونیکی شــدن خدمات، تعارض منافع است. 
بازنشســته هایی که دفاتر خدمات ایجاد می کنند 
و دســتگاه ها بــه جــای اینکــه پنجــره واحــد ایجاد 
کنند پیشخوان فیزیکی جدا از بقیه پیشخوان ها 

درست می کنند.
دولــت  واحــد  پنجــره  دربــاره  اصــل  باقــری 
الکترونیکــی هــم گفــت: پنجره واحــد یعنی تمام 

خدمــات بــه شــکل الکترونیــک انجــام شــود. بــه 
و  بــورس  بانکــی،  برخــی خدمــات  مثــال  عنــوان 
انجــام  الکترونیکــی  قضائیــه  قــوه  ثنــا  ســامانه 

می شود و دیگر نیاز به کاغذ نداریم.
وی خاطــر نشــان کــرد: ابزارها و زیرســاخت هایی 
کــه بــرای کار الکترونیکــی داریم کفایــت می کند. 
البتــه این زیرســاخت ها بــرای آینده باید توســعه 

پیدا کند.

ضرورتفرماندهیواحدبرای
پیشرفتدولتالکترونیک

دبیر شــورای اجرایی فنــاوری اطاعات گفت: 
اآلن باید یک نهاد مقتدر داشــته باشــیم که بتواند 
بــا فرماندهــی واحد، پاســخگوی مجلــس و مراجع 
باالدستی برای پیشرفت دولت الکترونیکی باشد.

باقــری اصــل افــزود: در حــوزه الکترونیکــی 
شدن خدمات نقص وجود دارد. در دنیا دو مدل 
را آزمایــش کرده انــد؛ یعنی کشــورهایی داریم که 

نهاد مقتدر دارند و کشورهایی داریم که خدمات 
در آنجا توزیع شــده است. اگر نهاد مقتدر وجود 
نداشــته باشــد کمــاکان بایــد منتظــر باشــیم تــا 

فرآیندهای کاغذی را دنبال کنیم.
دبیر شورای اجرایی فناوری اطاعات گفت: 
زیرساخت بسیاری از خدمات، تبادل داده است، 
ایــن کاغذهایــی کــه مــردم حمــل می کننــد حامل 
داده هایــی اســت که باید دســتگاه ها آن را بجای 
مردم تبادل کنند. در حال حاضر بیش از هزار و 
300 خدمت الکترونیکی شــده است و نزدیک به 
4 میلیارد تراکنش حاصل فعالیت چندین ســاله 

مرکز ملی تبادل اطاعات بوده است.
وی تصریــح کــرد: میزان تراکنش هــا تا آبان 
ســال جــاری بــا ســال ۹۹ برابر بود یعنــی ما روند 
افزایــش حــدود دوبرابری داریم ولــی این کفایت 
اســتعام ها  از  بســیاری  هنــوز  چــون  نمی کنــد 
الکترونیکــی نشــده اند. در جاهایــی کــه روســای 
دســتگاه ها همراهی کردند اتفاقات خوبی افتاده 
اســت مثــاً در ثبــت احــوال اســتعامات هویتــی 

یکســری  ولــی  اســت  شــده  الکترونیکــی  کامــاً 
دســتگاه ها هســتند کــه در تبــادل داده همراهی 

نمی کنند.
شــورای  مجلــس  داد:  ادامــه  اصــل  باقــری 
اسامی هم قوانین متعارض زیادی در این زمینه 
دارد؛ مثــاً در قانــون مبــارزه بــا قاچــاق کاال و ارز 
سامانه جامع تجارت تأسیس شده و ۲ سال بعد 
در قانــون خدمــات گمرکــی ســامانه پنجــره واحــد 
تجــاری فرامرزی را ایجــاد کرده اند که یک چالش 
درصــد   ۷۵ بــاالی  خدمــت   ۵00 حــدود  اســت. 
الکترونیکی هستند و در این میان دستگاه هایی 
هستند که درصد الکترونیکی شدن خدمات آنها 

زیر متوسط 40 درصد است.
وی دربــاره ســامانه معامــات دولتــی هــم 
تصریــح کــرد: ســامانه معامــات دولتــی اعــم از 
مزایده، خرید، فروش، مناقصه و خریدهای خرد 
بایــد الکترونیکــی باشــد و تــا آخــر برنامــه ششــم 
توســعه تکمیل شــود. زیرســاخت های فنی خیلی 
خوبی برای این موضوع درســت شده است البته 

ضعف هایی هم دارد اما با همکاری مرکز توسعه 
تجــارت الکترونیکــی طــی یکســال تحــرک خوبــی 

داشته و رشد کرده است.
باقــری اصــل گفــت: بــر اســاس اعــام وزیر 
صمــت فقــط با تبادل داده های مربوط به خرید و 
فروش و مالیات نزدیک به 4 هزار میلیارد تومان 
شناســایی مالیــات صــورت گرفتــه اســت که یکی 
از خبرهــای خــوب شفاف ســازی مالیاتــی اســت. 
سامانه سامت که پروژه های زیاد داشته و یکی 
از 4 پــروژه مهــم آن استحقاق ســنجی اســت کــه 

موضوع هم پوشانی دفترچه ها را دارد.
وی ادامه داد: در حوزه خدمات شرایط باید 
بــه گونــه ای شــود کــه مــا به دنبــال مــردم برویم 
تــا خدمــت بــه آنهــا بدهیــم و ایــن یعنــی دولــت 
هوشــمند کــه فــاز اول آن در دهــه فجــر توســط 
وزارت ارتباطات برای یکپارچه سازی نظام هویتی 
شــکل می گیرد و در ســال 1401 تاش می کنیم با 
همکاری سازمان اداری و استخدامی فرآیند ۷00 

خدمت ضروری اصاح شود.

 آمادگی طالبان
برای واردات نفت و 

گاز از ایران 

دبیرشورایاجراییفناوریاطالعات:۷۵درصداز۵۰۰خدمتدستگاههایدولتی،
الکترونیکیارائهمیشود

 معاونسازمانبرنامه:ادامهسیاستارز۴۲۰۰تومانی۲۸درصد

بهتورماضافهمیکند

وزیراقتصاد:تورمیکهدولتقبلباقیگذاشت،در۷۰سال
گذشتهبیسابقهاست
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

 دیتا سنتر بانک رفاه
افتتاح شد

طــی مراســمی کــه هم زمــان بــا نهمیــن نشســت 
شــورای سیاســت گذاری و برنامه ریزی تحــول راهبردی 
میزبانــی  بــه  اجتماعــی  رفــاه  و  کار  تعــاون،  وزارت 
بانــک رفــاه برگــزار شــد، دیتاســنتر ایــن بانک از ســوی 
عبدالملکــی، وزیــر تعــاون، کار و رفــاه اجتماعی افتتاح 
و از دو محصــول جدید 
حــوزه  در  بانــک  ایــن 
الکترونیکــی  خدمــات 

رونمایی شد.
به گزارش روابط عمومی 
دیتاســنتر  رفــاه،  بانــک 
یکــی  رفــاه  بانــک 
و  مجهزتریــن  از 
مراکــز  پیشــرفته ترین 
فناوری اطالعات کشــور محســوب می شــود و از ظرفیت 
فنی ویژه ای در مقایسه با مراکز مشابه برخوردار است.
این گزارش می افزاید: »ســامانه بتا« به عنوان بســتری 
به منظور تامین اعتبار بازنشستگان معزز سازمان تامین 
اجتماعــی و ســامانه نئوبانک رفاه بــا نام »فرا  رفاه« نیز 
نوع جدیدی از بانکداری مبتنی بر فناوری های دیجیتال 
و هوش مصنوعی، محصوالت جدید بانک رفاه هستند 
کــه در کنــار افتتــاح دیتاســنتر بانک مــورد رونمایی قرار 

گرفتند و بهره برداری از آنها رسما آغاز شد.

آغاز پرداخت تسهیالت 
کرونایی در بانک 

قرض الحسنه رسالت
بانک قرض  الحســنه رســالت نخســتین تســهیالت 
کرونایی سرپرســتان خانوار مبتال شــده بــه کرونا را به 
مبلــغ 10میلیــون تومان 
36مــاه  بازپرداخــت  بــا 

پرداخت کرد.
به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه  بانــک 
رسالت، پس از دریافت 
از  مشــموالن  لیســت 
وزارتخانه هــای  ســوی 
بهداشــت، تعاون، کار و 
رفــاه اجتماعــی همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی، 
نخســتین تسهیالت قرض الحسنه به سرپرستان خانوار 

مبتال به کرونا پرداخت شد.
پرداخــت  در  تســهیل  بــرای  گــزارش،  ایــن  براســاس 
تســهیالت، مشــموالن به صــورت گروهــی اعتبارســنجی 
بــه  رســالت  بانــک قرض الحســنه  از ســوی  و  شــده اند 
مشــموالن این طرح از طریق پیامک اطالع رســانی شده 

و نیازی به مراجعه حضوری نیست.
ایــن تســهیالت بــه سرپرســتان خانــواری پرداخــت 
می شود که به علت ابتال به کرونا در بیمارستان بستری 
شــده و فاقد کســب  و  کار هســتند و سرپرســتان خانوار 

دارای درآمد ثابت مشمول این طرح نخواهند بود.

 آغاز جشنواره زمستانه
بیمه پارسیان

بیمه پارســیان، همزمان با شروع فصل زمستان، 
و  آتش ســوزی  بیمه  هــای  ویــژه  فــروش  جشــنواره 
مســئولیت را بــا عنوان 
زمســتانه  جشــنواره 

1400، برگزار می کند.
براســاس ایــن گــزارش، 
در  جشــنواره  ایــن  در 
بیمه هــای آتش ســوزی، 
بــرای  تخفیــف   %50
بیمه نامه  هــای  خریــد 
آتش ســوزی مســکونی، 
صنعتــی و غیرصنعتــی و 40% تخفیــف در بیمه نامه های 

آتش سوزی اصناف ارائه می شود.
بیمه نامه  هــای  کــه  بیمه گزارانــی  کلیــه  همچنیــن 
مســئولیت مدنــی کارفرمــا درقبــال کارکنــان صنعتــی، 
تولیــدی، خدماتــی، عمرانــی، ســاختمانی و مســئولیت 
مدنی بیمه گزار ناشی از اجرای عملیات ساختمانی بیمه 
پارســیان را خریــداری کننــد، می تواننــد از تخفیف %35 

این جشنواره بهره مند شوند.

 افتتاح دفتر بیمه آرمان
در افغانستان

دفتر نمایندگی بیمه آرمان در افغانستان افتتاح شد.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه آرمان، در مراســم 
افتتاحیــه ایــن دفتــر بــر 
طــرح  ایجــاد  ضــرورت 
کشــور  دو  بیــن  جامــع 
دوســت و همســایه در 
بیمه هــای  ارائــه  زمینــه 
)آتش سوزی،  مســافری 
و  معــادن  مســئولیت، 

بازرگانی و سایر رشته ها( تاکید شد.
همچنیــن در ایــن افتتاحیــه از طــرح پوشــش بیمه 
تکمیــل درمــان اتبــاع افغانســتان مقیــم ایــران از ســوی 

شرکت بیمه آرمان رونمایی شد.
پیش از این شرکت بیمه کپیتال استار افغانستان 
تفاهنامه مشــارکتی را با نمایندگی شــرکت بیمه ایرانی 
مبنی بر عرضه خدمات بیمه به مســافران ورودی ایران 
امضا کردند که در این تفاهم نامه شــرکت بیمه کپیتال 
و نمایندگــی بیمــه آرمــان می تواننــد به صــورت مشــترک 

خدمات بیمه سفر به مشتریان ارائه کنند.

رشد 29 درصدی تسهیالت 
 پرداختی بانک کشاورزی

در زیربخش شیالت و آبزیان
تســهیالت پرداختی بانک کشاورزی در حمایت از 
آبزی پروری در پایان آذر 1400نســبت به مقطع مشــابه 

در سال گذشته 29درصد رشد داشته است.
به گزارش روابط عمومی بانک کشاورزی، تسهیالت 

پرداختــی ایــن بانــک در 
و  شــیالت  زیربخــش 
آبزیــان از ابتــدای ســال 
1400تــا پایــان آذر بالــغ 
بــر 6هــزار میلیــارد ریال 
بــوده که در مقایســه با 
نــه ماهــه ابتــدای ســال 
گذشــته 29درصد رشــد 

داشته است.
ایــن گزارش می افزاید: تســهیالت بانک کشــاورزی 
در حمایــت از پــرورش آبزیــان در مقطــع یادشــده، برای 
در کشــور  آبزی پــروری  توســعه 1725واحــد  و  احــداث 

پرداخت شده است.
نویــن  روش هــای  از  کشــاورزی  بانــک  حمایــت 
آبزی پــروری بــه ویــژه پــرورش ماهــی در قفــس، نقــش 
مهمــی در توســعه پایــدار، مدیریت منابــع آبی، افزایش 

راندمان تولید و تامین امنیت غذایی کشور دارد.

اعزام کارشناسان بیمه آسیا 
به مناطق سیل زده

کارشناســان بیمــه آســیا در اســتان های کرمــان، 
هرمــزگان، فــارس و سیســتان و بلوچســتان به مناطق 

سیل زده اعزام شدند.
گــزارش  بــه 
بیمــه  روابط عمومــی 
آســیا، مســعود بادیــن، 
هیــات  رئیــس  نایــب 
مدیرعامــل  و  مدیــره 
بیمه آسیا، در پی وقوع 
اســتان های  در  ســیل 
هرمــزگان،  کرمــان، 

فــارس و سیســتان و بلوچســتان و بــروز خســارت هایی 
بــه تاسیســات و منــازل مســکونی در ایــن مناطــق، در 
فنــی،  حضورمعاونت هــای  بــا  داد،  دســتور  ابالغیــه ای 
مدیریت های فنی، سرپرســتان مناطق 5و 10بيمه آســيا 
و ســایر بخش هــای مرتبــط، ســتادی برای کمک رســانی، 
در  و  شــده  تشــکیل  خســارت ها  پرداخــت  و  ارزیابــی 
کوتاه تریــن زمان ممکن، بــه انجام وظایف محوله اقدام 

و گزارش آن ارائه شود.
بنابرایــن گــزارش، کلیــه بیمه گــزاران بیمــه آســیا 
کــه دارای  در منطقــه ســیل زده اســتان هــای مذکــور 
صــورت  در  هســتند،  آتش ســوزی  بیمه نامــه  پوشــش 
و  ارزیابــی  بررســی،  بــرای  می تواننــد  بــروز خســارت، 
دریافت خســارت ها، به کلیه شــعب بیمه آسیا در این 

اســتان ها مراجعه کنند.

گسترش پوشش بیماری های 
خاص بیمه تجارت نو

رئیــس اداره کانال هــای توزیــع بیمه هــای زندگــی 
بیمــه تجارت نــو اذعان کــرد کــه شــرکت متبــوع او، در 

راستای عمل به پوشش 
حداکثــری بیمــه ای و بــا 
چالش هــای  بــه  توجــه 
مالــی افــراد در مواجــه 
بــا بیماری هــای ســخت 
عالج، 25بیماری خاص 
بــه  را  گــروه  چهــار  در 
پوشــش امــراض خاص 
خود اضافه کرده است.

بــه گــزارش روابط عمومــی بیمــه تجار ت نــو، آدرین 
درودی نیــا، بــا بیــان افزایــش تعــداد بیماری هــای خاص 
تحــت پوشــش امــراض خــاص بیمــه تجارت نــو، گفــت: 
بیماری هــای خــاص تحــت پوشــش ایــن شــرکت از پنــج 
بیمــاری به 30بیماری در چهار گــروه بیماری های قلبی، 
ســایر  و  اعصــاب  بیماری هــای  ســرطان،  بیماری هــای 
بیماری ها افزایش یافت تا بتوانیم پوشش جامع تری را 

براساس ظرفیت هایی که داریم اضافه کنیم.
مــواردی  اضافه شــده  25بیمــاری  کــرد:  بیــان  او 
ســروکار  آنهــا  بــا  جامعــه  افــراد  امــروزه  کــه  هســتند 
دارنــد. به عنــوان مثــال موضوع بیمــاری ام اس به علت 
بیماری هــای  و  دارد  وجــود  کــه  کاذبــی  اســترس های 
آلزایمــر و پارکینســون بــه دلیــل زندگــی ماشــینی کــه 

وجود دارد افزایش یافته اســت.
رئیــس اداره کانال هــای توزیــع بیمه هــای زندگــی 
بیمــه تجارت نــو، افزود: این بیماری ها مواردی اســت که 
اگر فرد به آنها مبتال شود هزینه های زیادی را برای فرد 
و خانــواده او دارد و بــه همین دلیــل بیمه تجارت نو این 
هزینه هــا را تــا ســقف 100میلیون تومان بــرای هر گروه 

به صورت سرمایه ای قرار داده است.
درودی نیا اذعان کرد که ممکن است هزینه درمانی 
بیمــار بســیار کمتــر باشــد امــا بــا احــراز اتفــاق بیماری و 

ابتالی بیمه گزار پرداخت سرمایه صورت می گیرد.
او عنــوان کــرد: در اجتماع بســیاری از ســازمان ها، 
امــور  بنیــاد  یــا حتــی  و  نهادهــا، موسســه های خیریــه 
بیماری های خاص وجود دارند که از بیماران بیماری های 
خــاص حمایــت می کننــد و بــا خانــواده و آشــنایان ایــن 

بیماران ارتباط دارند.
درودی نیــا، اذعان کــرد کــه شــرکت بیمــه تجارت نــو 
به دنبــال آن اســت کــه بــا ایــن شــرکت ها، موسســات 
خیریــه و بنیادهایــی که در ایــن زمینه وجود دارد ارتباط 
برقرارکنــد کــه در ایــن خصوص اتفاقات خوبــی افتاده و 
چنــد مــورد هــم تفاهم نامــه انجام شــده تا بتــوان از این 

بیماران در راستای کاهش آالم مالی حمایت کرد.

به گفته مدیرکل عملیات پول و اعتباری 
بانــک مرکــزی، بانک مرکــزی در حوزه نظارت 
برنامه ریــزی جدیــدی در دســتور کار دارد تــا 
بتوانــد بــا اســتفاده از ابزارهــا و ســایت ها و 
دانــش فناوری اطالعــات در زمینه نظارت بر 

بانک ها نظارت موثرتر داشته باشد.
بــا  نادعلــی  محمــد  ایبِنــا،   گــزارش  بــه 
یــادآوری تکلیــف 3گانه رئیــس جمهوری برای 
بانــک مرکزی گفــت: نظارت بر خلق نقدینگی 
از سوی بانک ها، خروج بانک ها از بنگاهداری 
از طریق رفع ناترازی و کنترل کفایت سرمایه 
بانک هــا و کمــک بانک مرکزی برای بهبود این 
موضــوع 3محــوری اســت کــه بنــا بــه دســتور 
رئیــس جمهــوری بــه طــور جــدی پیگیــر آنهــا 

هستیم.
وی افزود: در همین راســتا هیات عامل 
بانــک مرکزی به ســرعت تشــکیل جلســه داد 
و هماهنگی هایــی میــان بخش هــای مختلــف 
بانــک ایجاد شــد که البته ایــن موارد در بانک 
مرکزی ســابقه داشــت اما قرار شد روش های 
بتوانیــم  مــا  و  شــود  آســیب شناســی  قبلــی 
در ایــن 3محــور، برنامــه عملیاتــی شــفاف و 
دقیق تــری را ضمــن اطالع رســانی عمومی، به 

طور جدی نیز پیگیری کنیم.
ضریــب  اکنــون  کــرد:  تصریــح  نادعلــی 
فزاینــده نقدینگــی یا قدرت خلــق نقدینگی از 
سوی بانک ها حدود 7.9 است؛ یعنی هر یک 
واحد پولی که از بانک مرکزی خارج می شــود 
در شبکه بانکی به 7.9 برابر تبدیل می شود.
بــه گفتــه او، بانــک مرکــزی در همه دنیا 
از ابزارهایی استفاده می کند که بتواند قدرت 
خلــق پــول از ســوی بانک هــا را محــدود کنــد 
تــا همچنیــن پولــی که در شــبکه بانکــی خلق 
می شــود به ســمت فعالیت های مولد هدایت 

شود.

مدیــرکل عملیــات پــول و اعتبــاری بانک 
مرکــزی دربــاره ابزارهــا و روش هــا و مقرراتــی 
کــه بانــک مرکــزی بــرای محــدود کــردن خلــق 
نقدینگــی اســتفاده می کنــد، اظهــار کرد: یکی 
از این ابزارها، ضریب فزاینده نقدینگی است 
کــه بانــک مرکــزی از طریق ســپرده قانونی که 
از بانک ها می گیرد آن را کنترل می کند. بانک 
مرکزی برای اینکه چرخه تســهیالت و ســپرده 
را کنــد و قــدرت خلــق بانک ها را محــدود کند 
در هــر مرحلــه از ســپرده گذاری بانک هــا، آنها 
را موظف می کند درصدی را به عنوان سپرده 
قانونــی نــزد بانــک مرکــزی نگهــداری کنند که 
ایــن رقــم اکنــون بیــن 10 تــا 13 درصــد میــان 

بانک های ماست.
نادعلی ادامه داد: روش دیگر این است 
که بانک مرکزی شاخص پوشش نقدینگی به 
بانک ها اعالم کرده اســت که باید درصدی از 
دارایی های خود به صورت نقد یا دارایی هایی 
کــه از نقدینگی باالیی برخوردارند را در پرتفو 
نگهــداری کند. این امر کمــک می کند بانک ها 

به نوعی کمتر بتوانند تسهیالت بدهند.
او درباره شاخص کفایت سرمایه تصریح 
کــرد: بانک هــا وقتی بخواهند این شــاخص را 
رعایت کنند، مجبور هستند در فرآیند اعطای 
تســهیالت و بــه نوعــی ســرمایه گذاری و خرید 
دارایــی طــوری رفتــار کننــد که نســبت کفایت 

زمینه هــا  ایــن  در  کننــد.  رعایــت  را  ســرمایه 
مقــررات الزم بــه شــبکه بانکــی ابــالغ شــده 
است و خالیی نداریم اما در بعد نظارتی باید 

برنامه های بیشتری داشته باشیم.
مدیــرکل عملیــات پــول و اعتبــاری بانک 
مرکــزی گفــت: دنیا بــرای اینکه شــیوه نظارت 
بــر بانک هــا را بهبود بخشــد از ابزارهای حوزه 
فنــاوری اطالعــات اســتفاده کردنــد و بــه جای 
غیرحضــوری  نظــارت  حضــوری  نظارت هــای 
دارنــد و برایــن اســاس از طریــق نرم افــزار و 
شــروع  را  نظــارت  شــعبه  خــود  در  سیســتم 
می کننــد. ما نیز ایــن فرآیند را آغاز کردیم اما 
هنــوز از دنیــا عقــب هســتیم. به عنــوان برای 
بخش تسهیالت سامانه سمات داریم که هر 
تســهیالت  دهی با کد ملی دریافت کننده ثبت 

می شود.
دیگــری  بخــش  در  همچنیــن  نادعلــی، 
از ســخنان خــود اظهــار کرد: بانــک مرکزی در 
حــوزه نظــارت برنامه ریزی جدیدی در دســتور 
کار دارد تــا بتوانــد بــا اســتفاده از ابزارهــا و 
ســایت ها و دانش فنــاوری اطالعات در زمینه 
داشــته  موثرتــر  نظــارت  بانک هــا  بــر  نظــارت 

باشد.
وی افــزود: مــا بــرای اینکــه بــر خلق پول 
بانک ها کنترل بیشتری داشته باشیم بر رشد 
ماهانه ترازنامه بانک ها نظارت می کنیم و هر 
بانکــی کــه این موضوع را رعایت نکرده باشــد 
سپرده قانونی آن را باال می بریم یعنی میزان 
خلقــی که ایجاد کرده اســت را از طریق پولی 
که از آن می گیریم جذب می کنیم. البته نکته 
مهم اینجاست که اگر این نقدینگی به سمت 
بخــش مولــد هدایت شــود با چالشــی روبه رو 
نیســتیم امــا اگــر حرکــت آن بــه بخش هــای 
مواجــه  چالــش  بــا  نه تنهــا  باشــد  غیرمولــد 

هستیم بلکه تورم افزایشی خواهد بود.

حقوقــی  معــاون  اعــالم  اســاس  بــر 
دادگســتری تهــران، در دو بعــد جرم انگاری و 
تشــدید مجازات، سیاست گســترش کیفیت 
در  ســرمایه  بــازار  قانــون  پیش نویــس  در 

تعارض با سند تحول قضایی است.
بــه گزارش خبرگزاری تســنیم، نعمت  اله 
بهــروزی در نامــه ای خطــاب بــه پیمــان نــوری 

معــاون اقتصــادی دادســتان کل اعــالم کــرد: 
آسیب شناســی و پیشــنهادات ایــن مرجــع در 
قانــون  اصــالح  طــرح  پیش نویــس  خصــوص 
بــازار اوراق بهادار که در کمیســیون اقتصادی 
مجلــس مطــرح اســت، ارســال می شــود تــا از 
طریــق مــواد قانونــی، هم افزایــی الزم در رفــع 

آسیب های طرح و ارتقای آن به عمل آید.

مراتب اعالمی صرفا ناظر به امر حقوقی 
پیش نویــس بــود کــه بــه نظــر می رســد در دو 
بعد جرم انگاری و تشــدید مجازات، سیاســت 
گسترش کیفیت در پیش نویس در تعارض با 

سند تحول قضایی است.
مع الوصف آنچه مهم تر به نظر می رســد 
ایــن طــرح باید نواقــص ســاختاری و زیربنایی 

ســازمان، شــرکت های بورســی و بازار سرمایه 
را مرتفع و سیستم نظارتی را بدون گسترش 
سیاســت کیفری طراحی کــه این پیش نویس 
فاقــد ایــن خصیصه اســت و مســتمراً ضمانت 
اجــرا را در دســتگاه قضایــی جســتجو کــرده 
اســت. مراتب جهت لزوم پیگیری کارشناسی 

همه جانبه ارسال می شود.

قیمــت طــال در هفتــه دوم دی کاهشــی 
بــود و در ایــن ســیر نزولــی رقم هــای جدیدی 

ثبت شد.
بــه گــزارش ایرنــا، بــازار ســکه و طــال در 
هفته دوم دی، سیر نزولی را در پیش گرفت 

و این روند تا پایان هفته ادامه داشت.
ســکه طــرح جدیــد شــنبه گذشــته رونــد 
بــا نــرخ 13میلیــون  نزولــی را شــروع کــرد و 
بعــد  روز  و  شــد  معاملــه  تومــان  70هــزار  و 
150هــزار تومــان کاهــش قیمــت داشــت و به 

کانال 12 میلیون تومان بازگشت.   
بهــای ســکه روز دوشــنبه گذشــته رشــد 
اندک 50 هزار تومانی را ثبت کرد و به قیمت 
12 میلیــون و 970 هــزار تومــان معامله شــد. 
اما روز سه شــنبه با کاهش 170 هزار تومانی 
قیمــت دوبــاره بــه مدار افــت نرخ بازگشــت و 
بــا رقــم 12 میلیــون و 800 هــزار تومــان داد و 

ستد می شد.
روز چهارشــنبه گذشــته کــه آخریــن روز 
معامالت در هفته گذشته بود سکه در میانه 
کانــال 12 میلیــون تومــان نوســان داشــت و 
قیمت آن حدود 12میلیون و 680 هزار تومان 

بود.

نیــز در  بــازار طــالی خــام  قیمت هــا در 
هفتــه گذشــته نزولــی بــود.  به این شــکل که 
روز شنبه یک گرم طالی 18 عیار یک میلیون 
و 297 هــزار تومــان، روز یکشــنبه برابــر یــک 
میلیــون و 286 هــزار تومان بود یعنی 11 هزار 

تومان کاهش داشت.
دوشــنبه  روزهــای  در  قیمــت  تغییــرات 
و ســه شــنبه کاهشــی بود. روز دوشــنبه یک 
میلیــون و 283 هــزار تومــان و روز بعــد یــک 

میلیون و 265 هزار تومان بود.
روز چهارشــنبه نیــز بــا نــرخ یــک میلیون 
و 261 هــزار تومــان داد و ســتد می شــد و در 
مقایســه با روز شــنبه 36 هزار تومان کاهش 

قیمت را ثبت کرد.
قیمــت هــر مثقال طال در هفته گذشــته 
در میانــه کانــال پنــج میلیــون تومــان نوســان 
داشت و در روزهای پایانی هفته حتی از رقم 
5.5 میلیون تومان هم گذشت. در نخستین 
روز هفته گذشــته هر مثقال طال برابر با پنج 
میلیون و 620 هزار تومان و روز یکشنبه پنج 

میلیون و 573 هزار تومان تعیین شد.
بهــای هــر مثقــال طــال در روز دوشــنبه 
گذشــته 23 هزار تومان کاهش یافت و برابر 

پنج میلیون و 592 هزار تومان شد و در روز 
سه شــنبه گذشــته ایــن رقــم 12 هــزار تومــان 
هفتــه  پایانــی  روزهــای  در  داشــت.  کاهــش 
گذشــته، کاهش قیمــت هر مثقال طال تداوم 
داشــت. روز چهارشــنبه برابــر پنــج میلیــون و 

465 هزار تومان بود.
هفتــه  در  طــال  جهانــی  اونــس  قیمــت 
گذشته در محدوده هزار و 800 تا یک هزار و 

830 دالر نوسان داشت.
نایب رئیــس اتحادیه طال و جواهر تهران 
درباره تحوالت بازار ســکه و طال گفت: هفته 
گذشــته اونــس جهانــی طــال پــس از شــروع 
جدید ســال میــالدی با کاهش همــراه بود در 
حالی کــه هــر اونــس طال تــا یک هــزار و 835 
دالر افزایــش داشــت ســیر نزولــی را در پیش 
بــه  5شــنبه  معامــالت  آخریــن  در  و  گرفــت 
هــزار و 789 دالر رســید یعنــی حدود 41 دالر 

کاهش قیمت داشتیم. 
قیمــت  کــرد:  بیــان  کشــتی آرای  محمــد 
طــال بــا توجــه به کاهــش بهای اونــس جهانی 
و کاهــش نــرخ ارز بــه دلیــل مذاکــرات مثبت 
وین ســیر نزولی داشــت و رقم های جدیدی را 

ثبت کرده است. 

وی ادامه داد: سکه طرح قدیم در هفته 
گذشــته 320 هــزار تومان، ســکه طــرح جدید 
350 هزار تومان و تیم سکه 100 هزار تومان 

کاهش قیمت هفتگی را ثبت کردند. 
نائب رئیس اتحادیه طال و جواهر تهران 
اظهارکــرد: قیمــت هــر مثقــال طالی آب شــده 
در هفتــه گذشــته 150 هــزار تومان و هر گرم 
طــالی 18 عیــار نیــز 35 هــزار تومــان کاهــش 

قیمت داشت. 
ســکه  حبــاب  داد:  ادامــه  کشــتی آرای 
بــا توجــه بــه نوســانات قیمــت در طــول هفته 
گذشــته تــا 450 هــزار تومــان افزایــش قیمت 
داشــت امــا اکنــون به طــور در محــدوده 360 

هزار تومان قرار دارد. 
و  طــال  اتحادیــه  نائب رئیــس  گفتــه  بــه 
جواهــر تهــران بــا ادامــه رونــد کنونی نــرخ ارز 
افزایــش  قیمت هــا  ویــن  مثبــت  مذاکــرات  و 

نخواهد داشت و کاهشی خواهد بود. 
ســتد  و  داد  درخصــوص  کشــتی آرای 
احتیــاط  بــا  معامــالت  گفــت:  نیــز  بــازار  در 
و  خریــد  کاذب  هیجــان  و  می شــود  انجــام 
ســرمایه گذاری نیســت و خریــد و فــروش در 

حد نیاز است.

گــزارش تحلیلــی آمــار عملکــرد صنعــت 
بیمــه در 9 ماهــه اول ســال 1400 )براســاس 
در  بیمــه  شــركت های  اظهــاری  خــود  آمــار 
ســنهاب( از ســوی دفتــر برنامه ریــزی و امــور 

فنی بیمه مرکزی منتشر شد.
بــه گزارش اداره کل روابط عمومی بیمه 
مرکزی در 9 ماهه اول سال جاری، مبلغ حق 
بیمــه تولیــدی و خســارت پرداختی  براســاس 
ایــن گــزارش بــه ترتیــب در حــدود 79.9 و 41 

هزار میلیارد تومان اعالم شده است.
براساس این گزارش، تغییرات حق بیمه 
تولیــدی و خســارت پرداختی نســبت به مدت 
مشــابه ســال گذشــته بــه ترتیــب بــا 36.2 و 

45.9 درصد رشد مواجه بوده است. 
همچنیــن رشــد حــق بیمــه تولیــدی اکثر 
رشــته های بیمــه بــا 7.6 درصد از حــق بیمه ، 
به جز رشته های: نفت و انرژی، درمان، سایر 
انــواع و بدنــه اتومبیــل )در مجمــوع بــا ســهم 

29.4 درصد سهم از حق بیمه( و  البته بیمه 
پول با  رشد منفی4.1 درصدی،  باالتر از رشد 
بــازار بیمــه بــوده اســت )بین 36.3 تــا 86.3 
درصد(. تجربه نشان می دهد، رشد حق بیمه 
تولیــدی بــازار در دوره های زمانی بیشــتر از 9 
ماهــه بــا تغییــرات کمتــری همــراه بــود و پس 
از آن، رشــد بازار بیمه به میزان ســاالنه خود 

نزدیک می شود.
در بخش دیگری از این گزارش، نســبت 
)در  افزایــش  واحــد   3.4 بــا  بــازار  خســارت 
مقایســه بــا 9 ماهــه نخســت ســال گذشــته( 
بــه حــدود 51.3 درصــد رســیده اســت. البتــه 
در محاســبه این نســبت ، مبالغ خسارت های 
معوق، ذخایر حق بیمه، كارمزد شــبكه فروش 
و هزینه هــای اداری- عمومــی شــرکتهای بیمــه 
در نظــر گرفتــه نمی شــود. البتــه بررســی آمار 
عملکرد شــرکت ها و رشــته های بیمه از حیث 
ایــن مــدت 9 ماهــه  »نســبت خســارت« در 

نمی توانــد ارزیابــی مطلوبــی از عملکــرد آنهــا 
در دســترس قــرار دهــد و فعالیــت واقعــی را 

نشان بدهد.
همچنیــن در ایــن گــزارش آمــده اســت، 
 3رشته  کشتی )با 163 %(، درمان )با 104.6 %(
و بدنه اتومبیل )با 55.5 %( نسبت خسارتی 

باالتر از بازار بیمه داشتند.
بــر اســاس ایــن گــزارش: ســهم بخــش 
غیردولتــی از حــق بیمــه تولیــدی و خســارت 
پرداختــی صنعــت بیمــه، به ترتیــب حدود 68 
و 71.7 درصــد و ســهم 3رشــته بیمه شــخص 
ثالــث و مــازاد، درمــان و زندگــی بــه ترتیــب 
34.7، 18 و 16.1 درصــد از پرتفــوی حــق بیمه 
تولیدی در بازار اســت. البته ســهم شــرکت ها 
و رشــته های بیمــه در دوره هــای زمانــی کمتــر 
از یک ســال معموالً بــا تغییرات زیادی همراه 
اســت، لــذا در تحلیــل ســهم از پورتفــوی بازار 
بیمه باید این موضوع را مورد توجه قرار داد.

حــدود  مــدت  ایــن  طــی  در  همچنیــن 
نامــه صــادر و 37.7  بیمــه  50.5 میلیــون 
و  شــد  پرداخــت  خســارت  فقــره  میلیــون 
تعــداد بیمــه نامه های صــادره و تعداد موارد 
خســارت پرداختــی نســبت بــه 9 ماهــه اول 
ســال قبــل، بــه ترتیــب 5.2 درصــد و 32.1 
درصد رشد داشته است. رشد 5.2 درصدی 
تعــداد بیمــه نامــه صــادره بــازار بــه واســطه 
رشــد ایــن تعــداد در اکثــر رشــته های بیمــه 
بیــن 0.7 تــا 195.8 درصــد بــوده اســت )به 
جــز 2 رشــته مهندســی و پــول در مجموع با 
ســهم 0.1 درصــد در بــازار و کاهــش 4.8 و 
3.4 درصد در تعداد بیمه نامه های صادره( 
و رشــد 32.1 درصدی تعداد موارد خســارت 
پرداختــی بازار، بیشــتر به دلیل رشــد 34.1 
درصــدی ایــن تعداد در بیمه درمان با ســهم 
عمــده )94.1 درصــد( از تعداد خســارت های 

پرداختی بازار بیمه بوده اســت.

رشد 36 درصدی حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در 9 ماهه اول سال

کاهش قیمت طال در هفته دوم دی 

معاون حقوقی دادگستری تهران: پیش نویس قانون بازار 
سرمایه در تعارض با سند تحول قضایی است

برنامه های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت 
بر بانک ها

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:



 . شنبه . 18 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4830 . شـــــــــــرکت ها و اعالنـــــــات

1-نام دستگاه مناقصه مناقصه گذار : اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان
2-انواع تضمین شرکت در مناقصه :

 2-1- ضمانت نامه بانکی بنام سازمان ملی زمین و مسکن ) کد ذینفع : 10103862678 ( صادر و در پاکت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار 
تسلیم شود .

بـــه شــمـــاره شــــبا  نــقــد به حســـاب سپـــرده ســـازمـــان مــلی زمیـــن و مــســکن  2-2-فیش نقدی ) اصل فیش بانکی ( مبــنــی بر واریـــز وجـــه 
IR 670100004001037106372777 ) شناسه واریز : 936286500110000000000000000010( بنام تمرکز وجوه سپرده سازمان ملی زمین و 

مسکن صادر و در پاکت ) الف ( به دستگاه مناقصه گزار تسلیم شود .
3-مهلت ، زمان و محل دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 1400/10/21 لغایت 1400/10/26 ) تا ساعت 19 ( از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی 

 www.setadiran.ir ) دولت ) ستاد
 ) ) ستاد  دولت  الکترونیکی  تدارکات  طــــریق سامانه  از  مورخ 1400/11/09  روز شنبـــه  تا ساعــــت 17   : پیشنهـــادهـــا  ارائـــه  محـــل  و   4-زمـــان 
 www.setadiran.ir می باشد . ضمانتنامه یا فیش واریزی ، هم به صورت اسکن شده در سامانه فوق الذکر بارگذاری گردد و هم بصورت فیزیکی 

) پاکت الف با درج شماره و موضوع مناقصه ( به آدرس : امانیه ، خ شهید مدرس ، اداره کل راه و شهرسازی خوزستان ، اداره توسعه منابع انسانی و 
تحول اداری تا ساعت 13 مورخ 1400/11/09 تحویل گردد .

توجه : زمان تحویل پاکت الف تا ساعت 13 می باشد و پس از آن هیچ پاکتی تحویل گرفته نمی شود .
5-زمان و محل بررسی پیشنهادها : ساعت 8 روز یکشنبه مورخ  1400/11/10 به آدرس امانیه ، خ شهید مدرس ، اداره کل راه و شهرسازی 

خوزستان ، سالن جلسات

اداره ارتباطات و اطالع رسانی 
اداره كل راه و شهرسازی خوزستان

شناسه آگهی : 1255355

ت اول(آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای 
) نوب

مبلغ برآورد بر اساس فهرست بهاء محل اجراء موضوع مناقصه شماره مناقصه
سال 1400 ، ساختمان و ...

مبلغ تضمین شرکت در 
مناقصه 

13،162،477،354659،000،000مسجد سلیمان تکمیل احداث 5 واحد تجاری1400/93

17،811،876،055891،000،000سوسنگردتکمیل احداث 7 واحد تجاری1400/94

اداره کل راه و شهرسازی استان خوزستان

شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل بصورت برگزاری مناقصه عمومی دو مرحله ای از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( تامین نماید:

بدیهی است کلیه فرآیند برگزاری مناقصه الکترونیکی از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )سامانه ستاد( به نشانی: WWW.SETADIRAN.IR انجام می پذیرد وبه پیشنهاد های خارج از 
سامانه ستاد هیچگونه ترتیب اثری داده نخواهد شد و مناقصه گران بایستی نسبت به ثبت نام در سامانه ستاد و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی اقدام نمایند.

مناقصه گران می توانند جهت كسب اطالعات بیشتر به سایت WWW.SPGC.IR مراجعه و یا با شماره تلفن های 3894-07731313995 تماس حاصل فرمایند. 

روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی تاریخ چاپ نوبت اول: 1400/10/15   تاریخ چاپ نوبت دوم: 1400/10/18                          

شناسه آگهی: 1254037
ت دوم( آگهی فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای

) نوب

شرکت ملی گاز ایران
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی

2000093498000795 شماره فراخوان در سامانه ستاد ایران

 R2-00/021 مناقصه شماره R2-9940011-CK تقاضای شماره مناقصه و تقاضا 

GATE VALVE موضوع مناقصه/ شرح مختصر اقالم درخواستی

1/017/520/000 ریال مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار

تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 
123402/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیات وزیران می باشد.

نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار

20/350/400/000 ریال مبلغ برآوردی مناقصه

7 روز پس از درج نوبت دوم آگهی در صفحه اعالن عمومی سامانه ستاد ایران می باشد. آخرین مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی در سامانه ستاد 

ظرف مدت دو هفته پس از انقضای مهلت دریافت اسناد می باشد.
 آخرین مهلت بارگذاری و  ارسال مستندات ارزیابی كیفی )رزومه( 

در سامانه ستاد

پس از ارزیابی کیفی مناقصه گران، مستندات دریافت پیشنهاد فنی و مالی بهمراه برنامه زمانی از 
طریق سامانه ستاد ارسال می گردد.

آخرین مهلت بارگزاری پیشنهادات فنی/ مالی در سامانه ستاد 

 استان بوشهر- شهرستان عسلویه- شرکت مجتمع گاز پارس جنوبی- پاالیشگاه دوم-
ساختمان مدیریت پاالیشگاه دوم- اداره خدمات كاال

آدرس مناقصه گزار

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

تولید محصولی برای کاهش 
برگشت پذیری محصوالت 

کشاورزی صادراتی
محققــان کشــور بر پایــه مواد معدنی کود-ســمی را 
توسعه داده اند که امکان تولید محصوالت کشاورزی در 

گرید صادراتی را برای کشور فراهم می کند.
مهدی حمصیان، مدیر یکی از شرکت دانش بنیان ها 
در گفت وگو با ایســنا، با بیان اینکه این شــرکت در ســال 
۹۶ تاسیس شده است، گفت: این شرکت فناور متشکل 
از تیم هــای تخصصــی و دپارتمان های تخصصی اســت که 
در زمینه های هوش مصنوعی، کشاورزی، بیوتکنولوژی و 
صنایع دامپروری فعالیت دارند.وی با بیان اینکه ما در این 
حوزه هــا دســتاوردهای منحصر به فــردی را عرضه کردیم، 
اظهار کرد: کود و سم پسیل پسته، زیتون و گالبی از جمله 
محصوالت دانش بنیان این شرکت است که پس از نزدیک 
بــه ۲ ســال کار تحقیقاتــی، به فرموالســیون این محصول 

دست یافتیم.
حمصیان خاطر نشان کرد: این محصول نه تنها یک 
کود ارگانیک اســت، بلکه می تواند طیف وســیعی از آفات 
را از بین ببرد.مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با اشاره 
به استفاده از این کود-سم برای حذف آفت پسیل پسته، 
یادآور شد: آفت پسیل یکی از آفت های مهم مزارع پسته 
اســت که کنترل و مهار آن با دشــواری همراه اســت، ولی 
این کود - سم قادر به کنترل این آفت خواهد بود.به گفته 
این محقق، این محصول در بســیار از باغات کشــور مورد 
اســتفاده و تایید قرار گرفته اســت.وی، پایه این کود- ســم 
را مواد معدنی دانست که هیچ سمیتی برای انسان در پی 
ندارد و ادامه داد: در حال حاضر در مزارع پسته کشور برای 
مقابله با آفت پسیل از سم "موونتو" استفاده می شود که 
ایــن ســم به علت تحریم هــا، به ایران وارد نمی شــود و در 
صورت واردات به کشور با قیمت های گزافی توزیع می شود.
حمصیان، بوی بسیار زننده را از دیگر محدودیت های سم 
فوق دانست و یادآور شد: از سوی دیگر استفاده بی رویه از 
سموم موجب شده است که گرید پسته کشور از رتبه یک 
و ۲ دنیا به رتبه 8 و ۹ جهان برسد؛ چرا که سمی که االن 
استفاده می شود، دارای عناصر سنگین است که این عناصر 

در پسته انباشته خواهد شد.
وی به برخی از تجربیات صادرات پسته و برگشت آنها 
اشاره کرد و یادآور شد: این کود - سم، باقی مانده سم در 

محصول ایجاد نمی کند.
حمصیــان بــا تاکیــد بر اینکــه این محصول عــالوه بر 
کاربرد ســم، یک نوع کود محســوب می شــود، در این باره 
توضیح داد: کاربرد آن موجب می شود که عالوه بر تقویت 
گیــاه، آفــات نیــز کنتــرل شــوند.مدیر عامــل ایــن شــرکت 
دانش بنیــان بــا بیــان اینکه این کود - ســم عالوه بر باغات 
پسته، برای محصوالت "زیتون" و "گالبی" نیز کاربرد دارد، 
گفت: این محصول به صورت تخصصی بر روی آفت پسیل 
پسته کاربرد دارد و در نسخه جدید، این محصول را برای 

دفع شته و شپشک توسعه دادیم.
به گزارش ایسنا، بازگشت محموله های کیوی از هند، 
سیب زمینی از ازبکستان و فلفل دلمه ای از روسیه و اخیراً 
هم سیب زمینی از ترکمنستان، اخبار داغ این روزهای کشور 
است. بازارهای هدف محصوالت صادراتی ایران، هر کدام 
با دالیلی، این اقالم کشاورزی را مرجوع کرده اند، ولی وجه 
اشــتراک بازگشــت همه ایــن محصوالت کشــاورزی ایران، 
"آلودگــی و ســموم غیراســتانداردی" اســت که بــرای تولید 
آنها مورد اســتفاده کشــاورزان قرار گرفته است. جریان از 
این قرار است که اوایل آذر، بیش از 3۵00 تن سیب زمینی 
از ازبکســتان برگشــت خــورد و ایــن کشــور اعالم کــرد این 
محصول را به دلیل آلودگی خطرناک برگشت داده است. 
پس از آن هم سازمان حفظ نباتات و قرنطینه هندوستان 
به دلیل وجود ذرات سفید روی کیوی های صادراتی ایران آن 
را قبول نکرد.همچنین در همین زمان روسیه واردات فلفل 
دلمه ای از ایران را به دلیل اســتفاده از چهار نوع ســم که 
در آنجا ثبت نشده، ممنوع کرد و چندی بعد خبر بازگشت 
سیب زمینی صادراتی از ترکمنستان منتشر شد.این در حالی 
است که کلید حل این معما در دست محققان شرکت های 
دانش بنیانی است که با تولید سم و کودهایی بر پایه مواد 
معدنی، امکان تولید محصوالت کشاورزی در گرید صادراتی 
را فراهــم می کنــد. نمونــه آن این شــرکت عضو ســندیکای 
شرکت های شناسایی و مکان یابی رادیویی است که موفق 
شده است بر پایه مواد معدنی محصولی را توسعه دهد.

مراســم خداحافظــی با پیــکان در ســال 1383 
انجــام شــد، در آن ســالها تنها خودرویــی که از نظر 
تیــراژ، قیمــت، خدمات پس از فروش می توانســت 
جایگزین پیکان شود، پراید بود. خودرویی که تمامی 
اقشــار جامعــه امکان خریــد آنرا داشــتند. امروز اما 
حدود 17 ماه از توقف تولید پراید می گذرد ولی هنوز 

هم بسیاری این خداحافظی را باور نکرده اند. 
البته این عدم باور گالیه ای است که مدیرعامل 
ســایپا حــدود دومــاه پیــش مطــرح کــرد. ســيد جــواد 
ســليمانی در جمــع نمایندگــی هــای شــرکت ســایپا 
گفته بود: »بيش از 1۵ ماه اســت كه خودروي پرايد 
 از گردونــه توليــد خــارج شــده ولي كمــاكان برخي ها 

می گويند كه سايپا، پرايد توليد مي كند، لذا نياز است 
كه تمام بخش ها به صورت ويژه كار كنند تا این پیام 
به جامعه برسد كه گروه خودروسازي سايپا از پرايد 

عبور کرده و دوران سایپای نوین آغاز شده است.«
البتــه گالیــه مدیرعامــل ســایپا به ایــن موضوع 
اشاره داشت که سالهای گذشته و بعد از حدود ۲۵ 
 ســال تولید پراید این خودرو به نمادی از محصوالت 

بی کیفیت صنعتی تبدیل شده بود و باید به فراموشی 
سپرده شود. اما واقعا آنچه که پراید برای خودروسازی 
در کشور به همراه داشت همین تصویر تلخی است 

که سید جواد سلیمانی به ان اشاره می کند؟
در واقع نه، پراید اگر چه در این ســالهای اخیر 
بــه دالیــل مختلف مــورد انتقادهای گســترده مواجه 
بــود در عمــل زمانی که وارد بازار خودروی ایران شــد 
اولیــن خــودروی ارزان قیمــت غیر اروپایــی بود که به 
تولید انبوه رسید و فرصتی برای آشنایی این کالس از 
خودروهای آسیایی را برای مصرف ایرانیان فراهم کرد. 

در واقع ورود پراید به عنوان یک خودروی اقتصادی با 
میزان مصرفی که در زمان خود بسیار پایین تر از دیگر 
خودروهای در حال تردد در کشــور بود، تاکیدی بود 
برمسیری که باید صنایع خودروسازی ایران بپیمایند.
محصولی که از کره راهی بازار ایران شد و جالب 
آنکه هنوز هم خیلی از خودروهایی که همان ابتدا از 
کره به صورت SKD به کشور وارد شده بود به عنوان 
پرایدهــای با کیفیت و دارای قطعات اصل دســت به 
دست می شود، خودروهایی که باالی ۲0 و چند سال 
از عمر آنها می گذرد و متاســفانه نشــان از یک نگاه 
فرهنگــی غلــط در الگوی مصرف خودرو در کشــور ما 

دارد کــه البتــه تحریم های پیاپی و مشــکالت خطوط 
تولید در کنار فراوانی قطعات بی کیفیت سر منشاء 

این فرهنگ است.
ســایپا بــه عنــوان یکــی از دو خودروســاز بــزرگ 
کشور در سالهای اخیر برای جایگزینی پراید با تلفیق 
تــوان داخلــی و اســتفاده از دانش فنی از کشــورهای 
آســیایی از جملــه چیــن موفــق به عرضــه نمونه های 
متنوعی از خودروهای میان رده و ارزان قیمت شده 
اســت. اتفاقــی کــه متاســفانه در اثــر جهــش دالر و 
افزایش عمومی سطوح قیمتی در صنعت خودرو کمتر 
به آن بها داده شــد و در افکار عمومی چندان به ان 

پرداخته نشد.
حال با اشاره هایی که از سیر مسیر تولید پراید 
تا توقف تولید آن شــد، معرفی شــدن جایگزین های 
 آن در شرایط بحران ارزی و در نهایت الگوی مصرف 

نا مناســب خودرو که به جامعه ایرانی تحمیل شــده 
اســت مــی تــوان متوجه شــد که چــرا بســیاری هنوز 
خداحافظی با پراید را باور نمی کنند. اما چه باید کرد؟
شــرکت ســایپا در دوره جدیــد فعالیــت خــود 
توانسته است دوباره با رشد تولید، معرفی محصوالت 
جدیــد و در نهایــت افزایــش بهره وری بنا به شــهادت 
صورتهای مالی شش ماهه وضعیت بهتری نسبت به 

سالهای قبل داشته باشد. این اتفاق در حالی رخ داده 
اســت که زیان انباشــته و مطالبات معوق در پی آن 
صنعت خودروی را زیر فشار شدیدی قرارداده است.
در پرانتز باید گفت: موفقیت مدیران سایپا در 
مقایســه بــا رقبا نشــان از آن دارد کــه تاثیر مدیریت 
درست تا چه حد در وضعیت مالی شرکتهای خودرویی 
می تواند موثر باشد و برخی ازشرکتهای خودروسازی 
به جای گالیه از زمین و زمان اگر بر تولید تمرکز کنند 

دستاوردهای بهتری نیز می توانند داشته باشند.
 به هر شــکل به نظرمی رســد ســایپا در شرایط 
جدید خود می خواهد با استفاده از محصوالت جدید 
خــود تصویــر برندی تــازه از خــود ارایه کنــد، تصویری 
مبتنی بر کیفیت و زیر ساختهای آن نیز در حال حاضر 
فراهم شده است. از اقبال مشتریان که در ارزیابی های 
صورت گرفته از کیفیت محصوالت تازه عرضه شــده 
سایپا منعکس شده تا استقبال نسل جوان از طراحی 
خودروهایی که برای جایگزینی پراید راهی بازار شده 
اند همه و همه نشــان از شــکل گیری فرصت دوباره 

است تا سایپا بتواند از پراید فاصله بگیرد.
اما یک نکته باید از سوی مدیران شرکت ساپیا 
برای حضور به این نقطه مدنظر قرار گیرد و آنهم توجه 
به فرهنگ مصرف در بازار ایران است. در طبقاتی از 
جامعه ایرانی که در دهک های باالی درآمدی قراردارند 
لوکس بودن خودرو از اهمیت بسیار برخوردار است 
اما در در دهکهای پایین درآمدی هرچه خودرو ارزان 
ارایــه شــده پیچیدگــی کمتر، خدمات پــس از فروش 
آسان تر و عمر طوالنی تری داشته باشد به طور حتم 
استقبال بیشتری از آن خواهد شد. البته برای رسیدن 

به این نکات نیازی به هزینه چندانی نیست. 

ذوب آهن اصفهان به عنوان یکی از شرکت های 
تابعــه صدرتامیــن طــی ســه ســال گذشــته پــس از 
چنــد فــراز و فــرود بــه تثبیــت ســوددهی رســید بــه 
طوریکــه در ســال ۹۹ ایــن شــرکت از زیــان انباشــته 
خــارج شــد و در ۹ ماهه نخســت ســال جــاری نیزدر 
 عرصــه تولید و فــروش رکوردهای جدیدی را به ثبت 

رساند.
بــه گــزارش معدن نیــوز - ذوب آهن اصفهان به 
عنــوان یکی از شــرکت های تابعــه صدرتامین از زمان 
مدیریــت منصــور یــزدی زاده طی ســه ســال گذشــته 
پس از چند فراز و فرود به تثبیت سوددهی رسید و 
 ایــن کار باعــث شــد در ســال ۹۹ این شــرکت از زمان 

راه اندازی از زیان انباشته خارج شود.سود این شرکت 
طی سال گذشته به میزان 1۵ هزار و 81۹ میلیارد ریال 
رســید که دالیل افزایش میزان درآمد و ســود شرکت 
ناشی از تمرکز بر تولید و فروش محصوالت صنعتی 
و محصوالت با ارزش افزوده باالتر، تمرکز شرکت بر 

صــادرات بــه دلیل ارزش افــزوده باالتر، افزایش تورم 
و افزایــش ســطح عمومــی قیمت هــا اســت.همچنین 
در ســال ۹۹ ذوب آهــن، شــاهد رشــد ۲4۵ درصــدی 
ســودآوری شــرکت های تابعه داخلی نسبت به سال 

۹8 بوده است.
در واقــع ذوب آهــن دســت کــم طــی یــک دهــه 
گذشته برای نخستین بار در سال ۹۹ از زیان انباشته 
خارج شد تا بتواند سود را بین سهامداران توزیع کند و 
شرایط برای پیوستن از فرابورس به بورس مهیا شد که 

این کار در سال 1400 عملیاتی شد.
ســودآوری  در  اصفهــان  آهــن  ذوب  موفقیــت 
ادامه یافت و در سال جاری نیزاین شرکت موفق شد 
رکورد سود آوری خود را تنها در ۶ ماهه نخست سال 
1400 ارتقــاء دهــد و با افزایش 1۹۵ درصدی به ســود 
بیش از ۲ هزار میلیارد تومان برســد و حاشــیه ســود 
این شرکت برای نخستین بار از 1۲ درصد عبور کرد.
عمــده ســود آوری ذوب آهــن اصفهــان حاصل بهبود 

فرایند، تولید محصوالت با ارزش افزوده باالتر و رشد 
صــادرات بــوده اســت و تنهــا حــدود 30 درصــد از این 
افزایــش ســود حاصل تــورم و افزایش قیمــت ارز می 
باشد.تولید انبوه ریل مطابق استاندارد جهانی که در 
۶ محور خط آهن ایران استفاده شد و در حال نصب 
است، تولید ریل زبانه سوزن و ریل مترو تهران، تمرکز 
بــر تولیــد محصوالت بــا ارزش افــزوده باالتر همچون 
ورق سازه های فوالدی، آرک معدن، تیرآهن بال پهن 
و ... ، صرفه جویــی در مصــرف آب و انجام پروژه های 
مختلف برای استفاده از پساب به جای برداشت آب از 
رودخانه، توسعه صادرات و دستیابی به مدال افتخار 
ملی صادرات و ... از جمله دســتاوردهای این شرکت 

طی سه سال اخیر است.
عملکرد ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه گذشته 
نیز نشان از افزایش تولید در اغلب بخش های تولیدی 
و همچنین افزایش فروش این شرکت دارد. تالشگران 
این مجتمع عظیم صنعتی باوجود مشکالت ناشی از 

کمبود مواد اولیه و بحران آب تا پایان آذرماه امسال 
موفق به تولید ۲ میلیون و ۵4 هزار و ۷00 تن چدن 
مذاب شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 13 
درصد رشد را نشان می دهد، ضمن اینکه رکورد تولید 
۹ ماهه چدن با سه کوره بلند را در تاریخ این شرکت 
به جا گذاشــته اســت.منصور یزدی زاده، مدیر عامل 
این شرکت ضمن بیان مطلب فوق گفت: امسال این 
شرکت با سه کوره بلند فعالیت می کند واگر مشکالت 
کمبــود مواداولیــه و آب وجــود نداشــت، به طور قطع 
تولید بیشتری حاصل می شد. با وجود این امیدواریم 
تا پایان سال به تولید حدود ۲ میلیون و 800 هزار تن 
برســیم که در تاریخ این شــرکت بی سابقه است.وی 
افــزود: بــا توجه به افزایش تولید چــدن و محدودیت 
بخش فوالدسازی، تولید شمش چدن به ۵ برابر سال 
گذشته رسید که بخش عمده آن در ۹ ماهه نخست 
سال جاری صادر گردید.مدیرعامل ذوب آهن اصفهان 
اظهار داشــت: این مجتمع عظیم صنعتی در ۹ ماهه 

ابتدای امسال در تولید کک خشک 3 درصد، در تولید 
آگلومــره 4 درصــد، در تولید فــوالد خام ۵ درصد و در 
تولید شمش آماده 3 درصد نسبت به مدت مشابه در 
سال گذشته افزایش تولید داشته است.یزدی زاده به 
برنامه ریزی این شرکت جهت افزایش تولید و فروش 
محصوالت با ارزش اقتصادی بیشتر اشاره کرد و گفت: 
در این راستا در ۹ ماهه نخست سال جاری تولید کالف 
در ذوب آهــن اصفهــان حدود 10 برابر ســال گذشــته 
بود و به 1۲۶ هزار و 88۷ تن رسید، در حالیکه تولید 
میلگرد تنها یک درصد رشد داشت و در تولید تیرآهن، 
شمش کاالیی و سایر محصوالت تغییری نداشتیم.وی 
افزود: برنامه ریزی ذوب آهن جهت افزایش تولید و 
فروش محصوالت با ارزش افزوده باالتر موجب شــد 
این شرکت  در ۹ ماهه منتهی به آذر 1400 از فروش 
محصوالت خود۲۵ هزار و 40۵ میلیارد تومان درآمد 
کسب نماید که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 

۹۲ درصد افزایش داشته است.

نماینــده مجلــس خبــرگان پــس از بازدید از 
شــرکت فوالد مبارکه خبرداد این شــرکت مصرف 

آب خام را در آینده نزدیک به صفر می رساند.
به گزارش معدن نیوز، نماینده مردم اصفهان 
در مجلس خبرگان رهبری طی بازدید از تصفیه خانه 
پســاب صنعتی و تصفیه خانه اســتحصال پســاب 
شهری شرکت فوالد مبارکه گفت: این شرکت در 
راســتای بهینه سازی مصرف آب اقدامات متعددی 
انجــام داده و درصــدد اســت کــه در آینــده نزدیک 
مصــرف آب خــام خود را به صفر برســاند.آیت هللا 
سید ابوالحسن مهدوی، نماینده مردم اصفهان در 

مجلس خبرگان رهبری طی بازدید از تصفیه خانه 
پســاب صنعتی و تصفیه خانه اســتحصال پســاب 
شهری شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد: این شرکت 
در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات متعددی 
انجــام داده و درصــدد اســت کــه در آینــده نزدیک 
مصــرف آب خــام خــود را بــه صفــر برســاند.وی در 
ادامه با بیان اینکه تصفیه خانه پساب فوالد مبارکه 
با تصفیه پساب های انسانی، شیمیایی و صنعتی 
یکی از بزرگترین تصفیه خانه های کشور است، با 
اشــاره بــه اقدامات مؤثر این شــرکت برای کاهش 
مصــرف آب افزود: این شــرکت عــالوه بر اقدامات 

مؤثــر در کاهش مصــرف آب، فرایندهای مطلوبی 
در خصوص بومی سازی دارد.نماینده مردم اصفهان 
در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: اعتماد 
و حمایت فوالد مبارکه از شرکت های دانش بنیان 
باعث شده که روند بومی سازی در کشور توسعه 
یابد؛ تولید محصوالت استراتژیک در فوالد مبارکه 
مایه افتخار و مباهات است و امیدواریم این روند 
تولید توسط متخصصان این شرکت رشد پیدا کند.
وی اذعان داشت: قطعات و تجهیزات تصفیه خانه 
پســاب صنعتی و تصفیه خانه اســتحصال پســاب 
شــهری شــرکت فــوالد مبارکه بــه دســتان توانمند 

متخصصــان داخل کشــور تولید شــده که به تمام 
صنعتگــران خداقــوت عرض می کنــم و امیدوارم با 
تــالش مضاعــف جایــگاه میهــن عزیزمــان در دنیــا 
را ارتقــا بخشند.محمدیاســر طیب نیــا، مدیرعامــل 
شــرکت فوالد مبارکه نیز در حاشــیه این بازدید در 
گفت وگو با خبرنگار فوالد تصریح کرد: پروژه های 
زیادی در راستای مصرف بهینه آب در فوالد مبارکه 
از سنوات گذشته تاکنون اجرا شده که تولید بیشتر 
محصــوالت را بــا مصرف آب کمتر رقم زده اســت.
وی با بیان اینکه تا 4 سال آینده، مصرف آب خام 
شرکت فوالد مبارکه به صفر کاهش می یابد، عنوان 

داشت: ارتقای سطح کارایی تصفیه خانه های پساب 
جهــت بهبــود تصفیــه و بازچرخانــی آب در فــوالد 
مبارکه منجر به افزایش راندمان تولید محصوالت 
شــده، به گونه ای که منجر به کاهش ۵0 درصدی 
برداشت از آب خام شده است.مدیرعامل شرکت 
فــوالد مبارکــه بــا تأکیــد بر ضــرورت ترویــج الگوی 
مصــرف آب فــوالد مبارکه در کشــور اضافه کرد: با 
توجه به موقعیت اقلیم خشک کشور، صنایع دیگر 
می تواننــد با الگوبرداری از شــرکت فوالد مبارکه و 
ســرمایه گذاری های الزم، برداشــت آب خــام را بــه 

حداقل برسانند.

چگونگی باور پذیری خــداحـافـظی با پــرایـد 

جهش تولید و فروش ذوب آهن اصفهان در ۹ ماهه اول سال جاری

مصرف آب خام در فوالد مبارکه در آینده نزدیک به صفر می رسد



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . شنبه . 18 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4830 . 

تاسـیس شـرکت سـهامی خـاص تجـارت الکترونیـک دریـک ثمیـن درتاریـخ 1400/10/08 بـه شـماره ثبـت 589223 بـه شناسـه ملـی 14010651002 ثبـت و امضـا ذیـل 
دفاترتکمیـل گردیـده کـه خالصـه آن بـه شـرح زیـر جهـت اطـالع عمـوم آگهـی میگـردد. موضـوع فعالیـت :کلیـه کاالهای مجاز بازرگانـی خصوصا تجهیزات و تاسیسـات فنی و 
نـرم افـزاری مرتبـط بـه فـن آوری اطالعـات و ارتباطـات انجـام فعالیـت تجـارت الکترونیـک ارایـه خدمـات بازرگانـی آمایـش داده و هـوش مصنوعی شـرکت در کلیه مناقصات 
و مزایـدات داخلـی و خارجـی دریافـت وام و تسـهیالت ارزی و ریالـی از کلیـه بانکهـا و موسسـات داخلـی و خارجـی، مشـاوره و پشـتیبانی سیسـتم هـای نـرم افـزاری و تولیـد 
محتـوا تولیـد، مونتـاژ و فـروش دسـتگاه کارت خـوان، عابـر بانـک، تجهیـزات بانکـی، مالـی و حـوزه صنعـت پرداخـت تولیـد، مونتـاژ، فـروش، پشـتیبانی، واردات و صـادرات 
کلیـه تجهیـزات الکترونیکـی، بانکـی، مالـی، حـوزه پرداخـت تولیـد، توسـعه، پشـتیبانی نـرم افـزار هـای کاربـردی در زمینـه بانکـی، مالـی، حـوزه صنعـت پرداخـت و خدماتـی 
تولیـد، مونتـاژ، فـروش، پشـتیبانی، واردات و صـادرات تجهیـزات مخابراتـی و سیسـتم هـای امنیتـی تهیـه توزیـع تولیـد مونتـاژ و بسـته بنـدی بازاریابـی اخـذ وام و تسـهیالت 
ریالـی و ارزی از کلیـه بانـک هـای دولتـی وخصوصـی و موسسـات مالـی و اعتبـاری داخلـی و خارجـی اخـذ و اعطـای نمایندگـی از شـرکت هـا و موسسـات داخلـی و خارجـی، 
مشـارکت و شـرکت در نمایشـگاه های بین المللی تخصصی و غیرتخصصی داخل و خارج کشـورو سـایر مواردیکه طور مسـتقیم یا غیرمسـتقیم با موضوع شـرکت مرتبط 
باشـدبرگزاری سـمینارها ونشسـت هـای تخصصـی در زمینـه فعالیـت شـرکت عقـد قـرارداد بـا وزارتخانـه هـا وسـازمان هـا وشـرکت هـا وبانـک هـای دولتـی وخصوص وبخش 
عمومـی اعـم ازداخلـی وخارجـی، بطـور کلـی بـا اشـخاص حقیقـی وحقوقـی بـه عنـوان کارفرمـا پیمانـکار در موضوعـات فعالیـت شـرکت ارایـه خدمـات توانمندسـاز و توسـعه 
دهنـده کسـب وکارهـای نـوآور و نوپـا در قالـب ایجـاد و مدیریـت شـتاب دهنـده کسـب و کارهـا مشـاوره، طراحـی، نظـارت فنـی، اجـرای پـروژه، نـرم افـزار، امنیـت شـبکه 
و سیسـتم، پشـتیبانی فنـی، نگهـداری و سـرویس دیتاسـنتر و شـبکه هـای خورشـیدی، شـبکه هـای محلـی دوردسـت ، بیـن شـهری، فراقـاره ای، تجهیـزات و تاسیسـات 
مخابراتی و الکترونیکی، ارائه راه حل های جامع مرتبط، زیرسـاخت و کابل کشـی، سـاخت یافته و انجام کلیه فعالیتهای الزم در زمینه ارتباطات و فن آوری اطالعات و 
انجـام کلیـه امـور مطالعاتـی، امـکان سـنجی، تدویـن برنامـه هـای جامـع فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات، انتقـال دانـش فنـی از خـارج بـه کشـور و یـا بالعکـس، خریـد و فروش 
کلیـه نـرم افزارهـای غیررسـانه ای و سـخت افزارهـا و نیـز واردات و صـادرات تجهیـزات شـبکه و کلیـه کاالهـا و ادوات مجـاز مرتبـط بـا موضـوع اخـذ و اعطـای نمایندگـی 
داخلـی و خارجـی، مشـارکت و عقـد قـرارداد، بـا کلیـه اشـخاص حقیقـی و حقوقـی داخلـی و خارجـی، طراحـی و سـاخت و پشـتیبانی نـرم افـزار و درصـورت لـزوم پـس از اخـذ 
مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط درصـورت لـزوم پـس از اخـذ مجوزهـای الزم از مراجـع ذیربـط مـدت فعالیـت : از تاریـخ ثبـت بـه مـدت نامحـدود مرکـز اصلی : اسـتان تهران ، 
شهرسـتان تهـران ، بخـش مرکـزی ، شـهر تهـران، محلـه نظـام آبـاد شـمالی ، خیابـان شـهید ایـرج عسـگری نـژاد )112( ، خیابـان سـمنگان ، پـالک 498 ، طبقـه اول ، واحـد 
شـرقی کدپسـتی 1648654365 سـرمایه شـخصیت حقوقـی عبـارت اسـت از مبلـغ 10,000,000 ریـال نقـدی منقسـم بـه 10000 سـهم 1000 ریالـی تعـداد 10000 سـهم آن بـا 
نام عادی مبلغ 3500000 ریال توسـط موسسـین طی گواهی بانکی شـماره 687924 مورخ 1400/09/09 نزد بانک شـهر شـعبه ارتش با کد 524 پرداخت گردیده اسـت 
والباقـی در تعهـد صاحبـان سـهام مـی باشـد اعضـا هیئـت مدیـره آقـای امیـر طلوعـی بـه شـماره ملـی 0071465065 بـه سـمت نایـب رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و 
بـه سـمت عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای علـی حبیـب زاده بـه شـماره ملـی 0452324009 بـه سـمت مدیرعامل به مدت 2 سـال و به سـمت عضو اصلی 
هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال آقـای محمـد رضـا هادیـان سـیاهکل محلـه بـه شـماره ملـی 0452443962 بـه سـمت رئیـس هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال و بـه سـمت 
عضـو اصلـی هیئـت مدیـره بـه مـدت 2 سـال دارنـدگان حـق امضـا : کلیـه اوراق و اسـناد بهـادار و تعهـد آور شـرکت از قبیـل چـک سـفته بـرات قراردادهـا بـا امضـاء مدیرعامل 
بـه همـراه یکـی از اعضـاء هئیـت مدیـره یـا دونفـر از اعضـا هئیـت مدیـره متفقـاً همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد همچنیـن کلیـه نامـه هـای عـادی ، اداری و مرسـوالت 
بـا امضـاء مدیرعامـل همـراه بـا مهـر شـرکت معتبـر میباشـد اختیـارات مدیـر عامـل : طبـق اساسـنامه بازرسـان آقـای پرهـام بدیعـی بـه شـماره ملـی 0017330475 بـه سـمت 
بـازرس علـی البـدل بـه مـدت 1 سـال آقـای میـالد رمضانـی نـژاد بـه شـماره ملـی 3111470032 بـه سـمت بـازرس اصلـی بـه مـدت 1 سـال روزنامـه کثیـر االنتشـار عصـر اقتصاد 

جهـت درج آگهـی هـای شـرکت تعییـن گردیـد. ثبـت موضـوع فعالیـت مذکـور بـه منزلـه اخـذ و صـدور پروانـه فعالیـت نمـی باشـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )1255738(

آگهـی تغییـرات شـرکت پتـرو فتـح آسـیا سـهامی خـاص بـه شـماره ثبـت 244767 و 
شناسـه ملـی 10102854325 بـه اسـتناد صورتجلسـه مجمـع عمومـی عـادی بطـور 
فوق العاده مورخ 1400/09/20 تصمیمات ذیل اتخاذ شـد : ترازنامه و صورتحسـاب 
. موسسـه  بـه تصویـب رسـید  پایـان سـال 1399  بـه  زیـان شـرکت منتهـی  سـود و 
حسابرسـی فـراز مشـاور دیلمـی پـور بـا شناسـه ملـی 10100218400 بعنـوان بـازرس 
اصلـی و آقـای علـی علـی پـور اصـل بـه کـد ملـی 0068073313 به عنـوان بازرس علی 

البـدل شـرکت بـرای مـدت یـک سـال مالـی انتخـاب گردیدنـد .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری 
تهران )1255748(

آگهی تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری دارا الگوریتم
ثبت شده به شماره 11660 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار

تصمیمـات مجمـع صنـدوق سـرمایه گذاری دارا الگوریتـم مـورخ 1400/10/12 بـه شـرح 
زیر می باشـد:

بهـادار  اوراق  و  بـورس  سـازمان   1400/09/24 مـورخ   12020207 شـماره  ابالغیـه   
گردیـد. تصویـب 
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آگهی فقدان سند مالکیت 
خانم عذرا زمانی به اسـتناد دو برگ استشـهاد محلی که به امضا شـهود و به 
گواهی دفترخانه شـماره 7 گرمسـار رسـیده مدعی می باشـد که سـند مالکیت 
یـک سـهم مشـاع از 18 سـهم ششـدانگ پـالک 113 و 310 و 427 فرعـی از 
60 – اصلـی واقـع در بخـش قریـه فنـد گرمسـار مـورد ثبـت – جلـد 148صفحـه 
113 بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنـی 
را نمـوده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا 
وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی 
ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن 
اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس 
از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل 
اسـناد ارائه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 

خواهـد شـد. شـماره چاپـی سـند 346157- شناسـه: 1255853
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقای کوروش باقری و ناهید باقری به اسـتناد 4 برگ استشـهاد محلی که به 
امضا شـهود و به گواهی دفترخانه شـماره 7 گرمسـار رسـیده مدعی می باشـد 
کـه سـند مالکیـت دو سـهم از 24 سـهم و یـک سـهم از 24 سـهم ششـدانگ 
پـالک 13/499 واقـع در بخـش گرمسـار مـورد ثبـت – جلـد 270 صفحه 205و 
208 بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیـت المثنی 
را نمـوده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا 
وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی 
ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن 
اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس 
از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل 
اسـناد ارائه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهـد شـد. شـماره چاپـی سـند 340459 و 230460 - شناسـه: 1255289
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

آگهی فقدان سند مالکیت 
آقـای کـوروش باقـری و خانـم ناهیـد باقری به اسـتناد 4 برگ استشـهاد محلی 
کـه بـه امضـا شـهود و بـه گواهـی دفترخانـه شـماره 7 گرمسـار رسـیده مدعـی 
مـی باشـد کـه سـند مالکیـت دو سـهم و یـک سـهم از 24 سـهم ششـدانگ 
پالک 13/493 واقع در بخش گرمسار مورد ثبت – جلد 270 صفحه 220 و 
223 بعلـت جابجایـی مفقـود و مالـک درخواسـت صـدور سـند مالکیت المثنی 
را نمـوده اسـت لـذا مراتـب بـه اسـتناد مـاده 120  آئیـن نامـه قانـون ثبـت آگهـی 
مـی شـود تـا چنانچـه کسـی مدعـی انجـام معاملـه نسـبت بـه ملـک مرقـوم یـا 
وجـود اسـناد مالکیـت مذکـور نـزد خـود میباشـد از تاریـخ انتشـار ایـن آگهـی 
ظـرف مـدت ده روز اعتـراض خـود را بـه ضمیمـه اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن 
اداره تسـلیم و رسـید دریافـت نمایـد تـا مـورد رسـیدگی قـرار گیـرد و اال پـس 
از انقضـای مـدت مذکـور و نرسـیدن واخواهـی و در صـورت اعتـراض اصـل 
اسـناد ارائه نشـود نسـبت به صدور سـند مالکیت المثنی طبق مقررات اقدام 
خواهـد شـد. شـماره چاپـی سـند 230440 و 230441 - شناسـه: 1255280
رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان گرمسار- علی اکبر شاه حسینی

خسارت ۸۰۰ میلیارد تومانی 
سیل به راه های جنوب 
سیستان و بلوچستان 

 معــاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان اعالم کرد که در 
پــی بارندگــی بیش از ۳۵۰ میلی  متــری باران طی چند 
روز در جنوب استان ۸۰۰ میلیارد تومان به راه های ۱۳ 

شهرستان جنوبی این استان خسارت وارد شد.
علــی بامــری دیروز در گفت وگو بــا ایرنا اظهار کرد: 
در بارندگی های اخیر 80 محور با یک هزار و ۶0 کیلومتر 
تخریــب  و  دیــده  جــدی  آســیب  فنــی  ابنیــه  راه، ۲۷۷ 
شــده اســت. او افزود: 100 روســتای جنوب سیســتان و 
بلوچستان بر اثر بارندگی شدید اخیر در محاصره سیل 
قرار داشــتند که تاکنون 4۵ محور روســتایی محصور در 
سیالب به وسیله راهداران این اداره کل بازگشایی شده 
است و تالش برای بازگشایی ۵3 محور روستایی ادامه 
دارد. ایــن مقــام مســئول گفت: تاکنــون یک هزار و ۵00 
متــر مکعــب ریزش بــرداری مســیرها انجام شــده اســت 
و تعــداد 1۵0 دســتگاه ماشــین آالت ســبک و ســنگین و 
440 نیروی فعال شامل اکیپ های مختلف راهداری در 
شهرها و روستاهای مختلف تا پایان عملیات بازگشایی 

و آسان تر کردن ترددها فعال هستند.
بامــری گفــت: محورهــای روســتایی در دشــتیاری 
فاقــد ابنیــه فنــی هســتند و در پــی بارندگی هــا تخریــب 
شــده اند. تالش برای بازگشــایی ۲ مسیر بسته شده در 
محدوده جلگه - هودیان و محور مرزی ریمدان و کنارک 

با قوت ادامه دارد.
او با اشاره به اینکه 13 هزار کیلومتر طول راه های 
حــوزه اســتحفاظی ایــن اداره کل شــامل یک هــزار و 40 
کیلومتــر راه اصلــی آســفالت، 4۹ کیلومتــر بزرگــراه، ۲ 
هــزار و ۶۶3 کیلومتــر راه فرعــی و هشــت هــزار و ۶۶۲ 
کیلومتــر راه روســتایی در حــوزه اداره کل راهــداری و 
حمل ونقل جاده ای جنوب سیستان و بلوچستان است، 
خاطرنشان کرد: راه های روستایی استانداردهای الزم را 
ندارنــد و می طلبــد بــا تخصیص اعتبارات ویــژه اقدامات 

الزم برای استانداردسازی آن ها انجام شود.

خسارت ۸۵ میلیارد ریالی 
سیل به بناهای تاریخی 

هرمزگان
و  گردشــگری  میراث فرهنگــی،  کل  مدیــر 
بــارش  کــه  گفــت  هرمــزگان  اســتان  صنایع دســتی 
باران هــای شــدید در هفتــه گذشــته خســاراتی را بــه 

بناهای تاریخی استان وارد کرده است.
ســهراب بناونــد دیروز در جمع خبرنــگاران، با بیان 
ایــن مطلــب افــزود: 8 اثر تاریخی اســتان به دلیل بارش 
باران شــدید و جاری شــدن ســیالب، آســیب و خســارت 
 دیده انــد. او افــزود: بــا توجــه به شــدت باران  هــای اخیــر 
و ســیالبی شــدن رودخانه هــا، آثــار تاریخــی شهرســتان 
مینــاب از جملــه قلعــه هــزاره، قلعــه گوربنــد و قلعــه 
کــردر دچــار خســارت شــدند. مدیــر کل میراث فرهنگــی، 
گردشــگری و صنایع دســتی هرمزگان با بیان اینکه قلعه 
مغویــه در شهرســتان بندرلنگــه نیــز در اثــر باران هــای 
سیل آسا آسیب دیده است، افزود: در شهرستان بستک 

هم به قلعه و حمام خان آسیب وارد شده است.
بناوند بیان کرد: قلعه پرتغالی های جزیره هرمز و 
قلعــه کمیــز در رودان نیز به دلیل بارش باران شــدید و 

جاری شدن سیالب آسیب و خسارت دیده اند.
او ادامــه داد: بــر اســاس بررســی ها و پایش هایــی 
کــه در ایــن مــورد انجام  شــده اســت، مشــخص شــد که 
حدود 8۵ میلیارد ریال خســارت و آســیب به این بناها 
وارد شــده و بــرای مرمــت ایــن آثــار بــه اعتبــاری در ایــن 
حدود نیاز است. مدیر کل میراث فرهنگی، گردشگری و 
صنایع دســتی هرمزگان تأکید کرد: این آســیب ها بین ۵ 
تا ۵0 درصد بوده که بیشترین آسیب به قلعه مغویه و 

قلعه خان رسیده است.

اخبـــــــــــــــــار

مدیر کل حوزه استاندار 
ایالم: هم افزایی دستگاه ها 

در مدیریت بحران مانع بروز 
فاجعه می شود

 مدیــر کل حــوزه اســتاندار ایــالم تاکیــد کــرد کــه 
دســتگاه های مربوطــه در هنــگام خطــر و حادثه اول از 
همه موضوع را به ســتاد مدیریت بحران گزارش کنند 
و اینجاســت کــه بــا هماهنگی الزم برای رفع مشــکالت 

هم افزایی ایجاد می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی اســتانداری ایالم، ایمان 
مدیریــت  ســتاد  فوق العــاده  نشســت  در  رحیمی پنــاه 
بحــران اســتان ایــالم با موضوع رفع مشــکل ارتباطی در 
حوزه زیرســاخت و مخابــرات، نقش هم افزایی در حوزه 
مدیریــت بحــران را حائــز اهمیت دانســت و اضافه کرد: 
در زمان وقوع حوادث زمان ورود به حادثه مهم است و 

اینجا نقش اطالع رسانی به موقع حیاتی است.
او بــا توجــه بــه دغدغــه اســتاندار ایــالم در حــوزه 
اقدامــات  اولیــن دســتورات و  مدیریــت بحــران گفــت: 
اســتاندار ایــالم در روزهــای آغازیــن پیگیــری مشــکالت 
مــردم در مناطــق باالدســت و پایین دســت ســیمره بوده 
و ایــن نشــان از توجه نماینده عالــی دولت به این حوزه 

است.
مدیــر کل حــوزه اســتاندار در ادامــه بــا توجــه بــه 
مشکل اختالل در حوزه ارتباط استان خواستار همکاری 
دستگاه های اجرایی با حوزه ارتباطات و زیرساخت شد.
رحیمی پنــاه گفــت: دســتگاه های متولــی ارتباطات 
مســائل و مشــکالت حوزه کاری خود را جمع بندی کنند 

تا از طریق مقتضی پیگیری شود.
روز گذشــته در اثــر قطــع فیبر نوری برای ســاعاتی 
جنوبــی  شهرســتان های  از  برخــی  مخابراتــی  ارتبــاط 
اســتان بــا مشــکل مواجــه شــد کــه بالفاصلــه با دســتور 
استاندار ایالم و ورود به موقع دستگاه های متولی محل 

آسیب دیده شناسایی و رفع مشکل شد.

اختصاص ۴۱۱ میلیارد ریال 
برای حمایت از کسب وکارهای 

فناورانه کردستان 
سرپرســت اداره کل ارتباطات و فناوری اطالعات 
کردســتان بیان کرد که ســهم اســتان از تســهیالت بند 
الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۰ کشور برای پرداخت 
تســهیالت به کسب وکارهای فناورانه ۴۱۱ میلیارد ریال 

است.
ابراهیم ادریســی دیروز در گفت وگو با ایرنا اظهار 
کرد: این تسهیالت در قالب هفت طرح حمایتی و برای 
توســعه کســب وکارهای حــوزه فــاوا در اســتان پرداخــت 

می شود.
او بــا بیــان اینکه فرصت پرداخت این تســهیالت تا 
پایــان خــرداد ســال آینده اســت، افزود: به شــرکت های 
فنــاور نوپــا کــه کمتــر از ســه ســال فعالیــت دارنــد، در 
ریــال  میلیــارد  ســه  ســقف  تــا  طــرح  داشــتن  صــورت 

تسهیالت پرداخت خواهد شد.
سرپرســت اداره کل ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات 
کردســتان یادآور شــد: بــرای شــرکت های غیرنوپا که در 
رویدادهــای کارآفرینــی مقــام کســب کرده انــد تــا ۵00 
میلیون ریال وام بالعوض و یک میلیارد و ۵00 میلیون 

ریال نیز تسهیالت پرداخت می شود.
ادریســی بــا بیان اینکــه متقاضیــان می توانند برای 
دریافت تسهیالت در سامانه توان آفرین ثبت نام کنند، 
اضافــه کــرد: شــرکت های ثبت نام کننــده از طریــق بانک 
عامــل )پســت بانــک( تســهیالت مــورد نیــاز را دریافــت 

خواهند کرد.
کردستان با یک میلیون و ۶03 هزار نفر جمعیت، 
10 شهرستان، 30 شهر، 31 بخش، 8۶ دهستان و یک 
هــزار و ۶۷۷ روســتای دارای ســکنه دارد و ضریــب نفوذ 

پوشش تلفن همراه در استان ۷۵ درصد است.

اخبـــــــــــــــــار

بــه  آبفــای اصفهــان موفــق  کارشــناس 
طراحی و ســاخت دستگاه ریشــه بر توربینی 
قابــل تنظیــم با ســری برشــی زنجیره ای شــد 
کــه هزینه تولید این دســتگاه نصف مشــابه 
کشــورهای  فقــط  تاکنــون  و  اســت  خارجــی 

آمریــکا و آلمان آن را تولید می کردند.  
عبدالرضــا آهکیــف پژوهشــگر جــوان 
ورزنــه  منطقــه  فاضــالب  و  آب  در  شــاغل 
پــس از هشــت مــاه کار پژوهشــی موفــق 
شــد، این دســتگاه را با هدف رفع انســداد 

معدنــی،  رســوبات  از  فاضــالب  لوله هــای 
چربی هــا و ریشــه های درختــان طراحــی و 

کند.  تولید 
در  توربینــی  ریشــه بر  دســتگاه  کاربــرد 
لوله هــای فاضالب با ســطح مقطــع گرد با هر 
جنســی اســت و می تواند با برش هایی که در 
رســوبات یا ریشــه های درختان نفوذ کرده در 
شــبکه های فاضــالب انجام می دهــد، گرفتگی 
لوله هــا را برطــرف کند و جریان فاضالب را به 

حالت اول بازگرداند. 

نیروی محرکه دســتگاه ریشه بر توربینی 
شــبکه  شست وشــوی  دســتگاه  طریــق  از 
فاضــالب تامیــن می شــود و زنجیرهای متصل 
بــه آن بــا پرتاب شــدن بــه اطراف جــدار لوله، 
لوله هــای  در  موجــود  گرفتگــی  رفــع  باعــث 

فاضالب می شود. 
دســتگاه ریشــه بر توربینی طراحی شــده 
بــه وســیله کارشــناس جــوان آبفــای اســتان 
در  کمتــر  وزن  اصفهــان عالوه بــر ۵0 درصــد 
مقایســه با نمونه مشــابه خارجی، می تواند با 

بهره گیری از بازوهای منحصر به فرد خود، در 
رفع انســداد لوله هایی با قطرهای مختلف به 

کار گرفته شود. 
مکانیســم هیدرومکانیکــی این دســتگاه 
به نحوی اســت که عملکــرد آن را به باالترین 
راندمــان می رســاند و حتی ســطح های بســیار 
ســخت و مقــاوم که پاکســازی آن بــا واترجت 
امکان پذیــر نیســت، بــا اســتفاده از دســتگاه 
ریشــه بر توربینــی به راحتی بــرش خورده و از 

شبکه خارج می شود.

مدیر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ماهــه   ۹ کــه  کــرد  اعــالم  شــمالی  خراســان 
امســال ۲ میلیــون و ۵۷۰ هــزار تــن کاال در 
مبــادی اســتان به وســیله نــاوگان حمل ونقل 
عمومــی جابه جا شــده اســت که ایــن رقم در 
مقایســه با مدت مشــابه پارســال ۴.۵ درصد 

رشد دارد.
جعفــر شــهامت دیــروز در گفت وگــو بــا 
ایرنا اظهار کرد: حمل این میزان کاال در قالب 
181 هزار ســفر انجام شــده است که این رقم 
در مقایســه با مدت مشــابه سال گذشته ۲.۶ 

درصد کاهش یافته است.
کاالهــای  میــزان  بیشــترین  افــزود:  او 
جابه جا شده در این مدت با 40 درصد مربوط 
به ســیمان است و محصوالت پتروشیمی هم 
1۵ درصد از کاالهای جابه جا شــده را به خود 

اختصاص داده اند.
مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
ایــن  در  کــرد:  خراســان شــمالی خاطرنشــان 
مــدت چهــار درصــد از کاالهــا مربوط بــه پودر 
آلومینیوم و حدود ســه درصد مربوط به شکر 

و بقیه سایر کاالهاست.

شــهامت اظهــار کرد: تعــداد ناوگان باری 
اســتان دارای ۶ هزار و ۹۷1 دستگاه است که 
۷ هــزار و 13۶ راننــده در ایــن بخــش فعالیت 

می کنند.

 افزایش ۱۱.۳ درصدی سفر

با ناوگان مسافری استان
از  خــود  ســخنان  دیگــر  بخــش  در  او 
افزایش 11.3 درصدی سفر با ناوگان مسافری 

استان در ۹ ماهه امسال خبر داد.
مدیــر کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
خراســان شــمالی افــزود: در ایــن مــدت یــک 
میلیــون و 41 هــزار و 3۶۲ مســافر بــا نــاوگان 
عمومــی اســتان جا به جــا شــد کــه ایــن تعــداد 
ســفر   88۷ و  هــزار   18۷ قالــب  در  مســافر 

خدمات رسانی شده اند.
شــهامت اظهــار کــرد: شــمار ســفرها در 
مقایســه بــا مدت مشــابه ســال گذشــته 11.3 
درصد افزایش و شــمار مســافران چهار درصد 

کاهش یافته است. 
 3۶ دارای  شــمالی  خراســان  افــزود:  او 

شــرکت، موسســه و شــعبه مســافری و 804 
اتوبوســی، مینــی بوســی و  نــاوگان  دســتگاه 
ســواری کرایــه در بخــش حمل ونقــل جــاده ای 

مسافری است.

در پایان مدیر کل راهداری و حمل ونقل 
جاده ای خراسان شمالی اعالم کرد: یک هزار 
و 40۶ راننده در بخش مســافری دارای کارت 

هوشمند هستند.

بــازرس کانــون تامیــن بازنشســتگان 
اینکــه  بیــان  بــا  تأمیــن اجتماعــی شــیراز 
نتوانســتند،  دولت هــا  از  هیچکــدام 
و  کارگــران  بــرای  مناســبی  دســتاورد 
بازنشســتگان داشــته باشــند، ادامــه داد: 
بــه رغــم اینکه تمــام دولت ها شــعارهایی 
ســر  کارگــران  وضــع  بهبــود  بــر  مبنــی 
از  هیچکــدام  تاکنــون  امــا  می دهنــد 
دولت هــا وضــع کارگــران و بازنشســتگان 
را بهبــود نبخشــیدند و حقــوق کارگــران و 
بازنشســتگان تأمیــن اجتماعــی همچنــان 

زیر خط فقر است.
بــه گــزارش ایلنــا، زهــرا درویشــی در 
گفت وگــو بــا ایلنــا بــا بیــان اینکــه بعضــی 
کارگــران  بــرای  دولتمــردان  تصمیمــات  از 
اســت  زلزلــه ای  هماننــد  بازنشســتگان  و 
کــه بیشــتر باعــث افزایــش فقر و تــورم در 
جامعــه می شــود، گفــت: ذکــر ایــن نکتــه 

ضروری اســت کــه بازنشســتگان در ایجاد 
تورم و کسری بودجه نقشی ندارند.

او بــا تاکیــد بر اینکــه در اوضاع فعلی 
بازنشســتگان و کارگــران از وضــع موجــود 
موجــود  مشــکالت  گفــت:  ناراضی انــد، 
اقتصــادی کشــور باعــث شــده تــا ایــن دو 
قشر سخت در تنگنا باشند و این موضوع 

آن ها را خشمگین کرده است.
ایــن فعــال کارگــری در ادامــه بــا بیان 
اینکه نداشتن امنیت شغلی و نبود آسایش 
و  بازنشســتگان  تــا  شــد  ســبب  حداقلــی 
کارگران شــرمنده خانواده هایشان باشند، 
ادامــه داد: متاســفانه قیمت داروهایی که 
بازنشســتگان اســتفاده می کنند، میلیونی 
اســت کــه بــا توجه  به دســتمزد کارگران و 
پرداخت  آن از سوی برخی از کارفرمایان و 
وضع بد اقتصادی کشور مشکالتی را برای  

این قشر ایجاد کرده است.

ضرورت رعایت در عدالت نظام 
پرداخت حقوق و دستمزد

درویشــی با تاکید بر اینکه بازنشستگان 
در  عدالــت  خواســتار  همــواره  کارگــران  و 
ادامــه  هســتند،  دســتمزد  و  پرداخــت  نظــام 
داد: بازنشســتگان تامیــن اجتماعــی همیشــه 
ایــن در حالــی  شــرمنده خانــواده هســتند و 
اســت کــه کارگــران و بازنشســتگان همواره از 
دولتمردان انتظار دارند که عدالت در مسکن، 
دارو، حقوق بهداشــت و... برای بازنشستگان 

تأمین اجتماعی و کارگران را رعایت کنند.
مســئوالن  کــرد:  تصریــح  ادامــه  در  او 
بودجــه  کمبــود  بــا  می کننــد  عنــوان  مــدام 
مواجهنــد امــا این ســئوال مطرح می شــود که 
بــرای مــواردی ماننــد ســوء اســتفاده از  چــرا 
امــوال دولتــی، رانت هــا و حقوق هــای نجومی 
و ســفرهای خارجــی مســئوالن، اســتفاده از 

موجــود  اعتبــار   .... و  بازنشســتگان  امــوال 
اســت اما برای ســاماندهی به وضع اقتصادی 

بازنشستگان کمبود اعتبار داریم؟
رئیــس اتحادیــه بانــوان کارگــر فــارس بــا 
یادآوری اینکه بازنشستگان تامین اجتماعی  با 
شــعار امنیت امروز، رفاه فردا ، 30ســال است 
که میزان دریافتی شان تنها 30 درصد از حقوق 
کارکنان دولت است، ادامه داد: کسر حق بیمه 
تکمیلی هم ظلم مضاعف دیگری اســت که به 

بازنشستگان وارد شده است.
حــذف  کــرد:  بیــان  درویشــی  پایــان  در 
منابــع  از  اجتماعــی  تامیــن  ســازمان  بودجــه 
مشــکالت  گذشــته  ســال   43 در  دولــت 
متعددی را برای زیرمجموعه های این سازمان 
ایجــاد می کنــد و تحت فشــار گذاشــتن تامین 
اجتماعی مبنی بر دریافت نکردن بدهی ها از 
کارفرمایــان ظلــم دیگری به زیــر مجموعه های 

این سازمان است.

 ناوگان عمومی خراسان شمالی ۲ میلیون

و ۵۷۰ هزار تن کاال جابه جا کرد

موفقیت آبفای اصفهان در ساخت دستگاه ریشه بر توربینی 
قابل تنظیم پس از آمریکا و آلمان

 بازرس کانون تامین بازنشستگان تأمین اجتماعی شیراز: هیچکدام

از دولت ها، دستاوردی برای کارگران و بازنشستگان نداشتند
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روی مدل گریز از کاال کار کنید
راضیه حسینی

نماینــده مجلــس: »افزایــش ۱۰ درصــدی حقــوق 
پاســخگوی تورم نیســت. مردم ۲ ســال بسازند و تحمل 
کننــد تــا تــورم کاهــش 

یابد.«
باشــید  مطمئــن 
تالش مــان  همــه  مــا 
از  ولــی  می کنیــم.  را 
شــما هــم انتظــار داریم 
همین طــور دســت روی 
دســت نگذاریــد و بــرای 
برنامــه ای  دوســال  ایــن 
بریزیــد تــا مــا کمتــر اذیــت شــویم. باالخــره شــما جــزو 
نماینــدگان مــردم هســتید و مــردم ازتــان انتظــار دارنــد 
که به فکرشــان باشــید. از آن جایی که می دانیم ســرتان 
حســابی شــلوغ اســت و وقت ندارید، خودمان برای تان 

برنامه پیشنهادی آماده کرده ایم. 
پیشــنهاد می کنیــم بــرای ایــن دوســال روی انــواع 
اجناس خوراکی و غیرخوراکی به شــیوه »گریز از کاال« 
کار کنیــد. مثــل همیــن کاری کــه انجمــن صنفــی قنــد و 
شــکر انجام داد و گفت شــکر فقط و فقط برای سالمت 
مــردم گــران شــد. همین شــیوه را با باقی مــواد خوراکی 
هــم انجــام دهیــد. مثــالً بگویید میــوه را گــران کردیم تا 
شما کمتر سم بخورید. برنج برای تعادل وزن شما گران 
شــد. تخم مرغ به علت پروتئین باال، گوشت، جلوگیری 
از نقــرس و شــیر را به خاطــر نخــوردن وایتکــس، گــران 
کردیــم. این هایــی که ما گاهی در جلســات می خوریم و 
فیلمش را شــما می بینید، داروســت و خیلی هم بدمزه 

و اخ است.
مثال هــای  می توانیــد  هــم  موادغیرخوراکــی  بــرای 
متنــوع و مختلفــی بزنیــد. گرانــی خــودرو فقــط به خاطر 
ســالمتی و دورماندن مان از خطر تصادف اســت. گرانی 
لــوازم خانگــی به خاطــر خطــر نوســان بــرق در خانه ها و 
کیفیــت  به علــت  پوشــاک  گرانــی  آنهاســت.  ســوختن 
نامناسب بعضی از پارچه ها و عرق سوز شدن است و...
با این شیوه در این دوسال و همراه با تحمل، کلی 
هــم دعا به جان مســئوالن می کنیــم که ما را از خطرات 
دور نگه داشــتند و نگذاشــتند خــش به مــان بیفتــد. اگــر 
توفیق داشتیم و از این سال ها به سالمتی عبور کردیم، 
مردمانی ســالم، به دور از ســم، دیابت، اضافه وزن و...

خواهیم بود.
بــا همین شــیوه می توانیــد در مورد افزایش حقوق 
هــم   ... و  پــرورش  و  آمــوزش  بازنشســتگی،  کارگــری، 
صحبــت کنیــد. مطمئــن باشــید همــه مــا از ایــن مــدل 

تحمل، استقبال می کنیم. 
اصالً تعارف نکنید اگرباز هم جایی نیاز به تحمل و 

گذاشتن دندان روی جگر بود ما را صدا کنید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

در  بهداشــت  وزارت  بهداشــت  معــاون 
بــه معاونــان بهداشــت دانشــگاه ها و  نامــه ای 
کشــور،  پزشــکی سراســر  علــوم  دانشــکده های 
آخریــن مصوبــات و بــه روز رســانی تزریق نوبت 
ســوم واکســن کرونا و واکســن مســافران که در 
کمیته ملی واکســن کووید۱۹ به تصویب رسیده 

را ابالغ کرد.
بنابــر اعالم روابط عمومی وزارت بهداشــت، 
در متــن ایــن نامــه آمــده اســت:» پیــرو مکاتبــات 
در   ۱۴۰۰/۹/۳۰ مــورخ  د   ۱۸۷۸۳/۳۰۰ شــماره 
خصــوص تزریــق دُز ســوم واکســن کوویــد۱۹ بــه 
د   ۱۵۱۷۵/۳۰۰ و  ســال   ۱۸ بــاالی  ســنی  گــروه 
واکسیناســیون  خصــوص  در   ۱۴۰۰/۸/۱۱ مــورخ 
مســافرین، دســتورالعمل های مذکــور باتوجــه به 
مصوبــات کمیتــه ملــی واکســن کوویــد۱۹ مــورخ 
۱۴۰۰/۱۰/۶ به شرح ذیل به روز رسانی می شود: 
- افــرادی کــه نوبــت اول و دوم واکســن های 
غیرفعال)ســینوفارم، بهــارات بیوتــک و کووایــران 
ســوم  نوبــت  بــرای  انــد،  کــرده  تزریــق  برکــت( 
ترجیحا از واکســن غیرفعال استفاده شود گرچه 
می تواننــد آســترازنکا و یا پاســتوکووک پالس نیز 

دریافت نمایند. 
- افــرادی کــه در نوبــت اول و دوم واکســن 
ســوم  نوبــت  در  انــد،  کــرده  تزریــق  آســترازنکا 
می توانند واکسن آســترازنکا، پاستوکووک پالس 
یا واکســن اســپوتنیک V نوبــت اول)تحت عنوان 

اسپوتنیک الیت( را دریافت نمایند. 
- افــرادی کــه در نوبــت اول و دوم واکســن 
اسپوتنیک V تزریق کرده اند، در نوبت سوم می 
توانند واکســن آسترازنکا یا پاستوکووک پالس را 

دریافت نمایند. 
- برای داوطلبان شرکت کننده در کارآزمایی 
بالینــی واکســن پاســتوکووک در دو شــهری کــه 
واکســن ســه نوبته دریافــت کرده انــد، تزریق دُز 
چهارم)یادآور( پس از گذشــت ۶ ماه از تزریق دُز 

سوم با واکسن پاستوکووک پالس انجام گیرد. 
واکســن  نوبــت  دو  کــه  افــرادی   -
غیرفعال)ســینوفارم، بهــارات بیوتک یــا کووایران 
برکــت(را دریافــت کــرده و به علت الزامات ســفر 
تمایل به تزریق دو نوبت آسترازنکا دارند، با اخذ 
رضایــت نامــه و ارائــه مدارک ســفر مــی توانند دو 
نوبت آســترازنکا با رعایت فاصله حداقل یک ماه 

بین نوبت ها را دریافت نمایند. 
 V افرادی که دو نوبت واکســن اســپوتنیک -
را دریافــت کــرده و بــه علت الزامات ســفر تمایل 
بــه تزریــق دو نوبت آســترازنکا دارند، پس از اخذ 
رضایــت آگاهانــه و ورود بــه مطالعــه پژوهشــی 
می تواننــد دو نوبت آســترازنکا را دریافت نمایند. 

این مطالعه باید توســط کمیته اخالق مورد تایید 
قرار گیرد. 

- افــرادی کــه در نوبــت اول و دوم، واکســن 
پروتئیــن نوترکیب)اســپایکوژن( تزریــق کرده انــد، 
را  واکســن  همــان  تواننــد  مــی  ســوم  نوبــت  در 

دریافت نمایند.«

سازمان جهانی بهداشت: سویه 
»آی اچ یو« تهدیدکننده نیست

الزم بــه ذکر اســت که هر هفته ســویه های 
تازه ویروس کرونا شناسایی می شوند و بسیاری 
ناپدیــد  به ســرعت  ســپس  و  پدیــدار  آن هــا  از 

می شــوند. برخــی دیگر هــم می مانند اما هرگز به 
طور گسترده شیوع پیدا نمی کنند.

در این میان، تنها شــمار اندکی به مرحله ای 
 )WHO( می رســند کــه ســازمان جهانــی بهداشــت
آن ها را در گروه »سویه  نگران کننده« دسته بندی 
می کنــد. بــه همین دلیل عجیب بود که ســویه ای 
موســوم بــه »آی اچ یو” )IHU( کــه بیش از یک ماه 
پیش در فرانســه شناســایی شــد و چندان پخش 

نشد، این هفته ناگهان خبرساز شد.
در حــال حاضــر ســازمان جهانــی بهداشــت 
نگرانی هــا در مــورد این ســویه را بی مورد خوانده 

است.
عبــدی محمــود، مدیر حــوادث این ســازمان 

نیــز در نشســت رســانه ای روز سه شــنبه در ژنــو 
یادآور شد که این سویه در رادار ما زیرنظر است 
و تاکید کرد که »آی اچ یو« یک تهدید به حســاب 

نمی آید.
شــاید علــت خبرســاز شــدن ســویه مزبــور 
این باشــد که دانشــمندان هفته گذشــته تصمیم 
گرفتنــد نــام آن  را »آی آچ یــو« بگذارنــد. ایــن نــام 
برگرفتــه از مرکــز بیمارستانی-پژوهشــی بــود کــه 
ایــن ویــروس در آن شناســایی شــد امــا کاربــران 
رســانه های اجتماعــی با بازیگوشــی زبانــی، آن را 
»از تــو بیــزارم« )I HATE YOU( نامیدنــد و ایــن 
ســویه کــه بــا نــام تخصصــی »ب.۱.۶۴۰.۲" ثبــت 

شده بود، ناگهان سر زبان ها افتاد.
ایــن ســویه نخســتین بــار در مــاه نوامبر در 
فردی ساکن منطقه مارسی فرانسه که به تازگی 
بــود،  از کامــرون در آفریقــای مرکــزی بازگشــته 
شناســایی شــد. ۱۱ فرد دیگر که همگی با مبتالی 
نخســت در ارتباط بودند نیز به این ســویه آلوده 
شــدند و آی اچ یــو بــه عنــوان یــک ســویه جدید در 

تاریخ ۹ دسامبر ثبت شد.
نخســتین مــورد ابتــال به ســویه امیکرون در 
فرانســه نیز در همان هفته شناســایی شده بود. 
اکنــون ســویه امیکــرون عامل نیمــی از کل موارد 
ابتال به کووید-۱۹ در فرانســه اســت اما از ســویه 
آی اچ یــو بــه جــز همــان ۱۲ مــورد نخســت، اثــری 

وجود ندارد.
بــه گــزارش ســی بی اس نیــوز، دانشــمندانی 
کــه ایــن ســویه را آی اچ یــو نامیدنــد در مقالــه ای 
پژوهشــی در روز ۲۹ دســامبر، اعالم کردند: این 
سویه مثال دیگری از پیش بینی ناپذیری پیدایش 
ســویه های ســارس-کوو-« و انتقــال آن بــه یــک 
منطقــه معین جغرافیایی از خارج کشــور اســت. 
بــا ایــن حال، این دانشــمندان می گوینــد که برای 
گمانه زنی درباره ویژگی های ویروســی، همه گیری 

یا بالینی این سویه هنوز خیلی زود است.

معاونــت مســکن و ســاختمان در گزارشــی 
جزئیــات ۲ روش بازپرداخت تســهیالت ســاخت 
طــرح نهضــت ملــی مســکن را بــرای اقشــارکم و 
متوســط درآمــدی با اقســاط ماهانــه برای هریک 

از مناطق شهری و روستایی تشریح کرد.
بــه گــزارش وزارت راه وشهرســازی، معاونت 
تشــریح  بــه  گزارشــی  در  ســاختمان  و  مســکن 
ویژگی های مثبت طرح نهضت ملی مســکن برای 

خانوارها پرداخت.
بــر اســاس این گــزارش، اطالعات ســامانه 
نشــان  مســتغالت  و  امــالک  معامــالت  ثبــت 
می دهد که در پایان آذرماه سال جاری اجاره بها 
هــر مترمربــع در شــهر تهــران معــادل ۸۴ هــزار 
تومــان اســت و بدیــن ترتیــب اجــاره ماهانه یک 
واحــد آپارتمــان ۱۰۰ متری در شــهر تهران حدود 
۸ میلیــون و ۴۰۰ هــزار تومــان خواهــد بــود. از 
این رو پرداخت اقســاط تسهیالتی برای ساخت 
مسکن کمتر از هزینه اجاره یک واحد مسکونی 
بــرای زندگــی خواهــد بــود بــا ایــن تفــاوت کــه 
پرداخت اقســاط منجر به خانه دار شــدن خانوار 

خواهد شد.
با وجود اجاره بها فوق الذکر همچنین تأمین 
هزینه هــای زندگی، امکان پس انــداز برای خانوار 
وجــود نخواهــد داشــت. بــا فــرض اینکــه خانــوار 
بتوانــد پس انــداز کنــد، با وجود تــورم ۲ رقمی در 
کشــور که منجر به کاهش ارزش پول ملی شــده 
و افزایــش قیمــت مســکن، امــکان خریــد واحــد 
مسکونی توسط خانوار کاهش خواهد یافت. در 
صورتــی کــه خرید اقســاطی مســکن در واقع اتکا 
بــه پس انداز آتی اســت و خیلــی زودتر خانوار را 
به هدف خود می رســاند. همچنین با مکانیســیم 
خانه دار شــدن با اســتفاده از تسهیالت ساخت و 
نوسازی مسکن در برنامه حمایتی دولت )نهضت 
ملی مســکن( که اراضی دولتی را مورد اســتفاده 
قرار می دهد و هزینه زمین تقریبا صفر می شود، 

طــول دوره انتظــار خانــوار بــرای خرید مســکن به 
شدت کاهش خواهد یافت.

مذکــور  تســهیالت  دریافــت  همچنیــن، 
توســط خانــوار چــه بــه صــورت شــخصی و چه در 
طــرح حمایتــی دولــت منجــر بــه ایجــاد مالکیــت 
واحد مســکونی می شــود که عالوه بر تامین نیاز 
اساســی خانــوار بــرای مــکان زندگــی، یــک کاالی 
ســرمایه ای و بــا دوام نیــز محســوب می شــود و 
همراه با رشــد قیمت های عمومی، قیمت مسکن 
به عنوان سرمایه خانوار نیز افزایش می یابد، در 
حالی که مبلغ اقســاط طی ســال های بازپرداخت 

تسهیالت )حداکثر ۱۸ سال( ثابت خواهد بود.
با توجه به اینکه طول دوره ســاخت حداقل 
۲ تــا ۳ ســال به طول می انجامــد و متقاضی باید 
پــس از تکمیــل واحــد مســکونی و تحویــل واحــد 
شــروع به پرداخت اقســاط کند عمال رقم اقســاط 
محاســبه از دو تــا ســه ســال آینــده آغــاز خواهــد 
شــد. بدیهــی اســت تــا آن زمــان درآمــد ماهانــه 
خانــوار نیــز تقریباً معادل با تورم افزایش خواهد 
یافــت و پرداخــت اقســاط بــرای خانــوار توان پذیر 

شده و فشار پرداخت اقساط کاهش می یابد.
پس از آغاز دوران فروش اقساطی و شروع 
بازپرداخت تسهیالت، مبلغ تسهیالت ثابت باقی 
می مانــد، در حالیکــه درآمــد خانــوار متناســب بــا 
تورم ســاالنه افزایش خواهد یافت. از این رو در 
دو الی سه سال ابتدایی دوران فروش اقساطی، 
برخــی  در  اســت  ممکــن  تســهیالت  بازپرداخــت 
موارد با فشــار مالی برای خانوار همراه باشــد اما 
پــس از گذشــت دو تا ســه ســال ابتدایــی فروش 
اقســاطی و بــا افزایــش درآمــد خانــوار، پرداخــت 
اقســاط تحمل پذیرمی شــود و خانوار تحت فشــار 

نخواهد بود.

تالش وزارت راه و شهرسازی در 
تامین منابع الزم برای پرداخت 

یارانه سود اقشار کم درآمد 
گروه هــای  مســکن  تأمیــن  بــرای  دولــت 
کم درآمــد و حمایــت از این اقشــار پرداخت یارانه 
ســود تســهیالت را در نظر گرفته است که وزارت 
راه و شهرســازی در حــال حاضــر مجدانــه پیگیــر 
یارانــه ســود  پرداخــت  بــرای  منابــع الزم  تأمیــن 
اقشــار کم درآمــد جامعه اســت. در صورت تأمین 
ایــن منابــع اقســاط تســهیالت در نرخ هــای ســود 
متفــاوت بــرای دهک هــای متفــاوت درآمــدی بــه 

شرح زیر خواهد بود.
میلیــون   ۴۵۰ تســهیالت  بــرای  تهــران  در 
تومانــی بــا نــرخ ســود ۹ درصد بــرای دهک های۴ 
و ۵، مبلغ اقســاط بدون ســود دوران مشارکت ۴ 
میلیــون و ۲۰۰ هــزار تومان اســت. همچنین رقم 
اقساط با نرخ سود ۵ درصد برای دهک های اول 
تا سوم نیز بدون سود دوران مشارکت ۳ میلیون 

و ۲۰۰ هزار تومان برآورد شده است.
در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون 
نفــر بــرای تســهیالت ۴۰۰ میلیون تومانــی با نرخ 
مبلــغ   ،۵ و  دهک هــای۴  بــرای  درصــد   ۹ ســود 
اقســاط بدون ســود دوران مشــارکت ۳ میلیون و 
۷۰۰ هزار تومان اســت. همچنین رقم اقســاط با 
نــرخ ســود ۵ درصــد برای دهک های اول تا ســوم 
نیز بدون ســود دوران مشارکت ۲ میلیون و ۸۰۰ 

هزار تومان برآورد شده است.
 ۳۵۰ تســهیالت  بــرای  اســتان  مراکــز  در 
بــرای  درصــد   ۹ ســود  نــرخ  بــا  تومانــی  میلیــون 
دهک های۴ و ۵، مبلغ اقســاط بدون سود دوران 
مشــارکت ۳ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان اســت. 
همچنین رقم اقســاط با نرخ ســود ۵ درصد برای 
دهک هــای اول تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران 
مشــارکت ۲ میلیــون و ۵۰۰ هــزار تومــان بــرآورد 

شده است.
تســهیالت  بــرای  شــهری  مناطــق  ســایر  در 

۳۰۰ میلیــون تومانــی بــا نرخ ســود ۹ درصد برای 
دهک های۴ و ۵، مبلغ اقســاط بدون سود دوران 
مشــارکت ۲ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان اســت. 
همچنین رقم اقســاط با نرخ ســود ۵ درصد برای 
دهک هــای اول تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران 
مشــارکت ۲ میلیــون و ۱۰۰ هــزار تومــان بــرآورد 

شده است.
در مناطــق روســتایی بــرای تســهیالت ۲۵۰ 
بــرای  درصــد   ۹ ســود  نــرخ  بــا  تومانــی  میلیــون 
دهک های۴ و ۵، مبلغ اقســاط بدون سود دوران 
مشــارکت ۲ میلیــون و ۳۰۰ هــزار تومــان اســت. 
همچنین رقم اقســاط با نرخ ســود ۵ درصد برای 
دهک هــای اول تــا ســوم نیــز بــدون ســود دوران 
مشــارکت ۱ میلیــون و ۸۰۰ هــزار تومــان بــرآورد 

شده است.
در ایــن مــدل تخصیــص یارانه نرخ ســود به 
گروه هــای کــم درآمــد رقــم اقســاط را بــه شــدت 
خانــوار  بــرای  را  آن  پرداخــت  و  داده  کاهــش 

توان پذیر می کند.
مســکن  نوســازی  و  ســاخت  تســهیالت  
براســاس قانــون جهــش تولید مســکن و اقســاط 
اقشــار  ســود  یارانــه  پرداخــت  )بــدون  ماهانــه 

کم درآمد( نیز به شرح زیر است:
میلیــون   ۴۵۰ تســهیالت  بــرای  تهــران  در 
تومانــی، مبلــغ اقســاط ماهانه بدون ســود دوران 
مشــارکت ۷میلیون تومان اســت. در شــهرهای با 
جمعیت بیش از یک میلیون نفر برای تسهیالت 
۴۰۰ میلیــون تومانــی مبلغ اقســاط ماهانه بدون 
و ۳۰۰ هــزار  ســود دوران مشــارکت ۶ میلیــون 
تومان اســت. در مراکز اســتان ها برای تســهیالت 
۳۵۰ میلیــون تومانی مبلغ اقســاط ماهانه بدون 
ســود دوران مشــارکت ۵ میلیــون و ۵۰۰ هــزار 

تومان است.
همچنین، در ســایر شــهرها برای تســهیالت 
۳۰۰ میلیــون تومانــی مبلغ اقســاط ماهانه بدون 

و ۷۰۰ هــزار  ســود دوران مشــارکت ۴ میلیــون 
تومان است. در مناطق روستایی برای تسهیالت 
۲۵۰ میلیــون تومانــی مبلغ اقســاط ماهانه بدون 
ســود دوران مشــارکت ۳ میلیــون و ۹۰۰ هــزار 

تومان است.
در  می توانــد  متقاضــی  می شــود،  تصریــح 
صــورت تمایــل ســود دوران مشــارکت مدنــی را 
نیــز بــه صــورت اقســاطی در طــول دوره فــروش 

اقساطی پرداخت کند.

تسهیالت خرید مسکن از محل 
اوراق ممتاز بانک مسکن و 

اقساط ماهانه
خریــد  تســهیالت  می افزایــد،  گــزارش  ایــن 
مســکن از محــل اوراق ممتــاز بانــک مســکن بــه 
صــورت انفــرادی و زوجیــن قابــل پرداخت اســت. 
نرخ سود این تسهیالت ۱۷.۵ درصد و بازپرداخت 
آن ۱۲ ســاله خواهــد بــود. جزئیات این بخش نیز 

شامل موارد زیر است:
میلیــون   ۴۰۰ تســهیالت  ماهانــه  اقســاط 
تومانــی زوجیــن در تهــران ماهانــه ۶ میلیــون و 
۷۰۰ هزار تومان و اقساط ماهانه تسهیالت ۲۰۰ 
میلیــون تومانــی انفــرادی در تهــران، ماهانــه ۳ 

میلیون و ۳۰۰ میلیون تومان است.
میلیــون   ۳۲۰ تســهیالت  ماهانــه  اقســاط 
تومانی زوجین در مراکز استان ماهانه ۵ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار تومــان و اقســاط ماهانــه تســهیالت 
۱۶۰ میلیــون تومانــی انفــرادی در مراکــز اســتان، 

ماهانه ۲ میلیون و ۷۰۰ میلیون تومان است.
میلیــون   ۲۴۰ تســهیالت  ماهانــه  اقســاط 
تومانی زوجین در سایر شهرها ماهانه ۴ میلیون 
تومــان و اقســاط ماهانــه تســهیالت ۱۲۰ میلیــون 
 ۲ ماهانــه  شــهرها،  ســایر  در  انفــرادی  تومانــی 

میلیون تومان است.

آیــت هللا رئیســی در جلســه کارگــروه ملی 
زیارت در مشهد مقدس باید زمینه زیارت ارزان 

و آسان مردم فراهم شود.
نخســتین جلســه شــورای ملــی زیــارت پس 
جمهــوری  رئیــس  حضــور  بــا  وقفــه  ســال   ۲ از 
دربــاره  آن  در  و  شــد  برگــزار  مشــهدمقدس  در 
کاهــش  و  آمــد  و  رفــت  تســهیل  زمینه هــای 

هزینه های زائران تصمیم گیری شد.
به گزارش تسنیم، در این جلسه ۱۲ مصوبه 
در حــوزه تســهیل زیــارت اماکــن مقدســه بــرای 
شــیعیان و مســلمانان داخــل و خــارج از کشــور 

تصویب شد.
را  خــود  کار   ۸۸ آبــان   ۸ از  کارگــروه  ایــن 
آغــاز کــرد، امــا دیــروز پس از ۲ ســال وقفــه برای 

نخســتین بــار با حضــور رئیس جمهوری تشــکیل 
جلسه داد و مصوباتی مرور و مصوب شد.

در این جلسه که عالوه بر رئیس جمهوری، 
وزرای فرهنگ و ارشــاد اســالمی، میراث فرهنگی 
و گردشــگری، راه و شهرســازی، رئیــس ســازمان 
برنامــه و بودجــه، معــاون اجرایــی و رئیــس دفتــر 
رئیــس جمهــوری، اســتانداران خراســان رضــوی، 
فــارس و قــم، تولیــت آســتان مقــدس رضــوی و 
نماینــده، ولــی فقیــه در اســتان خراســان رضــوی 
حضــور داشــتند، هر یک از اعضــا به بیان نظرات 
و آخرین اقدامات خود در زمینه تســهیل شــرایط 
زیــارت زائــران در شــهر های زیارتی بویژه مشــهد، 

قم و شیراز پرداختند.
ســید ابراهیــم رئیســی گفــت: تمایــل قلوب 

مــردم بــه زیــارت بــارگاه نورانــی ائمه اطهــار علیه 
الســالم را یک گرایش اعتقادی و عمیق فرهنگی 
بایــد زمینه هــای زیــارت ارزان و آســان برای مردم 
را فراهــم شــود. رئیــس جمهــوری گفــت: مردم با 
هر ســختی و مشــقتی که شــده عشــق خود را به 
امــام رضــا )ع( و ســایر ائمــه معصــوم ابــراز کــرده 
و بــا وســایل مختلــف و شــرایط مالــی و اقتصادی 
گوناگون به زیارت آمده و عشق خود را به امامان 

معصوم ابراز می کنند.
رئیس جمهــوری افــزود: در ســال های اخیــر 
علیرغم مشــکالت ناشی از کرونا عشق به زیارت 
به هیچ عنوان ســرد نشــد و مردم همواره ســعی 
می کردنــد بــه شــیوه های گوناگــون ارادت قلبــی 

خود را به امام رضا و ائمه اطهار ابراز کنند.

رئیس جمهوی  در ادامه با مرور پیشنهادات 
کارگــروه بــرای تســهیل زیــارت و توجــه بــه ابعــاد 
فرهنگی آن، گفت: الزم است تحلیل آماری روشن 
و دقیقی در زمینه زیارت داشــته باشــیم تا بتوانیم 

بر اساس آن امور مربوطه را پیگیری کنیم.
رئیــس جمهــوری بــا یــاداوری اهمیت نقش 
رســانه و هنــر در ترویــج فرهنــگ زیــارت گفــت: 
وزارت  و  اســالمی  ارشــاد  و  فرهنــگ  وزارت 
گردشگری و صدا و سیما الزم است ارتباط جدی 

و موثرتری با مسئله زیارت پیدا کنند.
رئیسی افزود: مسئله زیارت ظرفیت عظیمی 
اســت کــه می تواند در کشــور ایجــاد آرامش کند و 
در ارتقــای اخالق، معنویت و فرهنگ نقش مهمی 
دارد. ضمن اینکه اقتصاد زیارت هم موضوع مهمی 

اســت و از کار هــای مهمــی کــه بایــد در کارگــروه 
انجام شــود نحوه ارتبــاط وزارتخانه های فرهنگی و 
اقتصادی با این موضوع است تا مشخص شود که 
هر یک از وزارتخانه ها چه نقشی می توانند در این 

رابطه ایفاد کنند.
وی گفــت: بایــد زمینــه رفــت و آمــد زائــر از 
مبدا تا مبدا تســهیل شــود و این تسهیلگری باید 
بــه معنــی واقعــی کلمه بــه نحوی ایجاد شــود که 
هزینه سفر هوایی و زمینی برای زائران و اسکان 

آن ارزان تمام شود.
رئیس جمهوری افزود: زیارت ارزان و آســان 
نیازمند سازوکاری است که باید همه دستگاه ها 
در این رابطه فعال شوند تا اتفاق بیفتد این کار 

می تواند آثار بسیار ارزشمندی داشته باشد.

 اسکان اضطراری بیش
از ۱۳ هزار نفر در استان های 

سیل زده 
رئیــس جمعیــت هــالل احمر از اســکان اضطراری 
بیش از ۱۳ هزار نفر در استان های سیل زده خبر داد 

و گفت که امدارسانی در ٣٨ شهرستان ادامه دارد.
پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هالل احمر در 
گفت وگــو بــا ایلنــا گفــت: به دنبــال تغییرات جــوی برف 
و کــوالک و آبگرفتگــی از ۸ دی مــاه تــا صبــح امــروز در 
۳۱ اســتان متاثر،۱۲۵ شهرســتان در ۲۱ اســتان نیازمند 
امدادرســانی شــامل ۶۲ شهر، ۶۴۲ روســتا، ۳۵ منطقه 
عشــایری و ۷۵ محــور کوهســتانی بــه ۶۵ هــزار و ۴۳۸ 

نفر خدمات امدادی دریافت کردند.
وی ادامــه داد: در ایــن مدت ۱۰ نفر جان خود را از 
دســت داده ۱۳ هــزار و ۲۵۳ نفــر اســکان یافتــه و ۱۲۴ 
نفــر بــه منطقــه امن و ۱۵ نفــر به مراکــز درمانی منتقل 
شــدند و ۵ نفر به صورت ســرپایی مداوا شــدند. رئیس 
جمعیــت هــالل احمــر خاطرنشــان کــرد: همچنیــن ۲۹۰ 
خودرو از برف رهاســازی شــدند ۵۷۰ خانه از آب تخلیه 
شــدند. در عملیات هــای روزهــای اخیــر یک هــزار و ۲۱۰ 
تیــم عملیاتــی شــامل ۵ هــزار و ۳۹۴ نفــر روز امدادگــر 
و نجاتگــر بکارگیــری شــدند. بــه گفتــه وی امدارســانی 
در ٣٨ شهرســتان اســتان های سیســتان و بلوچســتان، 

هرمزگان، کرمان و فارس ادامه دارد.

 درخواست انجمن دفاع از 
حقوق معلوالن: در تعیین 

»دهک درآمدی« به شدت 
معلولیت توجه شود

مدیرعامــل انجمــن دفاع از حقــوق معلوالن ایران 
خواهــان در نظــر گرفتــن ضریــب شــدت معلولیــت در 

تعیین دهک درآمدی افراد دارای معلولیت شد.
علــی همــت محمودنــژاد در گفت وگــو بــا ایســنا، 
در این بــاره اظهــار کــرد: در نظــر گرفتــن جایــگاه دهــک 
معلــوالن در دهــک افــراد عــادی جامعــه به هیــچ عنوان 
عادالنه نبوده است و دولت تعیین دهک ها را براساس 
میــزان درآمدهــای افراد معین می کند، این درحالیســت 
کــه بســیاری از افــراد دارای معلولیــت، درآمــد خــود را 
صــرف هزینه هــای درمانــی و تامین وســایل توانبخشــی 
می کننــد. لذا مدیرعامل انجمن دفاع از حقوق معلوالن 
ایــن راســتا پیشــنهاد داد کــه میــزان شــدت  ایــران در 
معلولیــت بــه عنــوان ضریبــی از تعییــن دهــک درآمدی 

افراد دارای معلولیت در نظر گرفته شود.

رئیسی: باید زمینه زیارت ارزان و آسان مردم فراهم شود

 تاکید معاونت ساختمان وزارت راه: اقساط وام نهضت ملی مسکن
از اجاره بها کمتر است

اعالم دستورالعمل جدید تزریق نوبت سوم واکسن کرونا 


