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هوالرزاق

 آمازون، زمان مرخصی استحقاقی کرونا
را برای کارمندان آمریکایی کوتاه تر می کند

ترجمه: سلیم حیدری
سیاســت  آمــازون  )ســی ان ان(:  نیویــورک 
قرنطینــه کوویــد-19 خــود را از ده روز بــه هفــت 
روز کاهــش می دهــد و در مجمــوع تــا 40 ســاعت 
نظــر  در  کارمنــدان  بــرای  را  بــا حقــوق  مرخصــی 

می گیرد.
این تغییر خط مشی بالفاصله 
اعمال می شود و برای همه کارکنان 
ایــاالت متحــده صــرف نظــر از وضع 
خواهــد  اعمــال  واکسیناسیونشــان 

شد.
ایــن شــرکت گفت کــه کاهش 
مرخصی استحقاقی مربوط به دوره 
و  کنتــرل  مراکــز  توســط  قرنطینــه، 

پیشگیری از بیماری کرونا توصیه شده است.
ســی ان ان  بوســیله  کــه  پیامــی  در  آمــازون 
دو  طــول  »در  کــرد:  اعــالم  اســت،  شــده  دیــده 
ســال گذشــته، مــا بــه طــور مداوم پاســخ خــود را 
بــه همه گیری کووید-19 بر اســاس راهنمایی های 
مراکــز کنتــرل و پیشــگیری از بیماری ها )CDC( و 
توصیه هــای متخصصان پزشــکی خودمان اســتوار 

کرده ایم.«

افزایــش اخیــر مــوارد کرونــا از نــوع امیکــرون 
باعــث اختــالل در فعالیــت تجــاری و اقتصــادی در 
بخش های مختلف شــده اســت. 1600 پــرواز دیگر 
پنجشــنبه لغــو شــد و کارگــران خطــوط هوایــی بــه 
کرونــا مبتــال شــدند. فروشــگاه ماســیز نیــز در این 
مــاه ســاعات کاری روزهــای خــود را 

کاهش می دهد.
روز  جدیــد  دســتورالعمل 
سه شنبه CDC می گوید: مبتالیان به 
کوویــد-19 در صورت نداشــتن عالئم 
بــه مــدت پنــج روز  می تواننــد تنهــا 

ایزوله شوند.
آمــازون گفت: همــه کارمندان 
باید یک تســت مثبت کرونا گزارش 
دهنــد و گزینــه مرخصــی اضافــه تنها برای کســانی 

است که هنوز پس از یک هفته بیمار هستند.
اوایــل ایــن هفتــه، والمــارت اعــالم کــرد کــه 
مرخصــی اســتحقاقی مربــوط بــه بیمــاری همه گیر 
کرونــا را بــه یک هفته کاهــش می دهد. والمارت و 
آمــازون بــه ترتیب دو کارفرمای خصوصی بزرگ در 

ایاالت متحده هستند.
منبع: سی ان ان

احتمال استعفای رئیس کل بیمه مرکزی
برخــی منابــع خبــری اذعــان دارند کــه رئیس 

کل بیمه مرکزی استعفا کرده است.
شنیده های خبری از راهروهای بیمه مرکزی 
کــه غالمرضــا ســلیمانی، رئیــس کل  اذعــان دارد 
بیمه مرکزی که از سال 1397 ریاست این نهاد را 

برعهده دارد، استعفا کرده است.
ایــن نهــاد اســتعفا داده کــه  او در حالــی از 
موضوع بازنشســتگی او نیز در ســال آینده مطرح 

است.

عصراقتصاد خبر استعفای رئیس کل را رد یا تایید 
نمی کند و تنها شنیده ها را انعکاس داده است.

غالمرضا ســلیمانی به جای عبدالناصر همتی 
بــه عنــوان رئیــس کل بیمه مرکزی در ســال 1397 

منصوب شد.
جایگزیــن او بایــد فــردی باشــد کــه در حــوزه 
اکچوئــری، شــناخت ریســک و قوانیــن و مقــررات 
باالدســتی و نهادهای همکار دارای شناخت عمیق 

باشد.

تورم ۵درصدی در منطقه یورو
ترجمه: محمود نواب مطلق

بــا رکورد زدن نســبت به ســال های قبل نرخ 
تورم در آغاز ســال جدیــد میالدی در منطقه یورو 

به ۵ درصد رسید. 
زمــان  از  یوروَســت  آژانــس 
ژانویــه  در  خــود  کار  بــه  آغــاز 
چنیــن  کنــون  تــا  1997)دی137۵( 
نرخــی را  ثبت نکرده اســت. اگرچه 
مــاه  چنــد  از  اقتصــادی  مســئوالن 
پیــش ایــن افزایــش تــورم را موقــت 
رفتــن  بــاال  امــا  می کردنــد  ارزیابــی 
 آن بــه نحــوی سرســام آور همچنــان

ادامه دارد. 
نــرخ  بــا   )1۴00 2021)آذر  دســامبر  مــاه  در 
۵درصــد افزایــش قیمت هــا بــه باالتریــن حــد خود 
در ســال گذشــته رســید. ایــن افزایــش قیمــت در 
2۵ ســال گذشــته بی ســابقه بوده اســت و ناشــی 
از افزایشــی شــدید در حد26 درصدی قیمت انرژی 
و همچنیــن بــه میزان 3/2 درصــدی در محصوالت 
غیــر  در  اســت.  بــوده  ســیگار  و  الــکل  غذایــی، 
اینصــورت میــزان افزایش قیمت در حد 2/6 درصد 

باقی می ماند. 
بــا  اســپانیا  بــزرگ،  کشــورهای  میــان  در 
6/7درصــد و آلمان با ۵/7 درصد بیشــترین میزان 
بــا نــرخ  تــورم را دشــته اند. ایتالیــا  نــرخ  افزایــش 
۴/2 درصــد و فرانســه بــا نــرخ 3/۴ درصد از ســایر 
کشــورها تــورم کمتــری داشــته اند. البته نــرخ 3/۴ 
درصد در فرانســه بر اســاس آمار یوروَســت اســت 

و گــزارش مؤسســه تحقیقــات اقتصــادی فرانســه 
این نرخ را 2/۸ درصد برای این کشــور اعالم کرده 

است. 
ایــن نــرخ در کشــورهای حوزه 
در  اســت.  باالتــر  بســیار  بالتیــک 
لیتوانــی  در  و  12درصــد  اســتونی 
10/7 درصــد. همگــی همچنــان در 
انتظــار کاهــش قیمــت و نــرخ تــورم 
به سر می برند و انتظار داشتند این 
کاهــش از ژانویه 2022) دی 1۴00( 

شروع شود. 
کــه  پیــش  ســال  یــک  از 
کاهــش نــرخ مالیــات بــر ارزش افــزوده در آلمان 
ژانویــه  مــاه  در  نمی تــوان  دیگــر  شــد  متوقــف 
2022)دی1۴00( در انتظــار ایــن کاهــش قیمــت 
بــود. ایــن در حالیســت کــه اقتصاددانــان بــر این 
باورنــد کــه در صــورت کاهــش فشــارهای ناشــی 
تنگناهــای  از  عبــور  و  انــرژی  قیمــت  افزایــش  ار 
عرضــه آن در ماه هــای آینــده نرخ تورم طی ســال 

2022)1۴01( کاهــش خواهد یافت. 
آنهــا معتقدنــد نــرخ تــورم بــه انــدازه کافی به 
قلــه خود نزدیک شــده اســت و طــی ماه های آینده 
به تدریج تا پایان ســال شــاهد کاهش آن خواهند 
بــود. در ایــن شــرایط بانک هــای مرکــزی ناچارنــد 
ادامــه حمایت هــای  بــر  مبنــی  تلفیقــی  سیاســتی 
مالــی از اقتصــاد و کاهش آنها را در پیش گیرند تا 

بتوانند نرخ تورم را مدیریت کنند.
منبع: فیگارو

بازارکار در آمریکا همچنان شکننده 
بــه رغــم کاهــش نــرخ بیــکاری، بــازار کار در 
آمریــکا همچنان کند و ناتوان اســت. نرخ بیکاری 

بیش از حد انتظار کاهش یافته است. 
بیــکاری  بــا رســیدن بــه نــرخ 3/9 درصــد بــه 

 3/۵ یعنــی  کرونــا  از  قبــل  میــزان 
درصــد نزدیــک شــده اســت. بحران 
کرونــا به بازار کار آمریکا ضربه های 

فراوانی وارد کرد. 
 7 جمعــه  آمریــکا  کار  وزارت 
مــاه  در  کــرد  اعــالم  ژانویــه)17دی( 
دســامبر2021)آذر1۴00( بــر خــالف 
انتظــار تحلیلگــران اقتصــادی صرفــا 
بــه وجــود آمــده  199 هــزار شــغل 

آمــدن بــه وجــود  آنهــا منتظــر   اســت در حالیکــه 

حداقــل ۴۴0 هــزار شــغل بودنــد. با ایــن حال نرخ 
بیــکاری همچنــان در حال کاهش اســت و به 3/9 
درصــد رســیده یعنی بــه نرخ بیکاری قبــل از کرونا 

3/۵ درصد نزدیک شده است. 
میــزان  نیــز  نوامبر2021)آبــان1۴00(  مــاه  در 
اشــتغالزایی بــه حــد مــورد انتظــار نرســید و در حد 
2۴9 هزار باقی ماند. این آمار تازه مربوط به قبل 
از ظهور سویه جدید اُمیکرون در آمریکا است و در 

حال حاضر وضع وخیم تر شده است. 
جــو بایــدن رئیس جمهــوری آمریکا که شــعار 
خــود را اشــتغالزایی و کاهــش نابرابــری قــرارداده 
کارخویــش  وزارت  اعالمیــه  مــورد  در  بایــد  اســت 
مبنــی بــر ایجاد ۵37 هزار شــغل ماهانه در ســال 

2021)1۴00( پاسخگو باشد. 
)اواخرفروردیــن1399(   2020 آوریــل  از 

تاکنــون 1۸/۸میلیــون شــغل ایجــاد شــد امــا ایــن 
میــزان 3/6میلیــون شــغل کمتــر از میــزان اعــالم 
در  اســت.  کرونــا  همه گیــری  شــروع  از  شــده 
در  اشــتغال زایی  2021)آذر1۴00(  دســامبر  مــاه 
بخش هایــی کــه بیــش از همــه از 
کرونــا آســیب دیده بودنــد از جمله 
هتلــداری  و  ســرگرمی  تفریحــات، 

پیشرفت داشت. 
همچنیــن در ســایر بخش هــا 
تجــاری،  و  حرفــه ای  مثــل خدمــات 
صنعت، ســاخت وساز، حمل ونقل 
و انبــارداری ایــن پیشــرفت مشــهود 
بــود. بخــش صنعت از زمان شــروع 
بــه صــورت  کرونــا طــی دوســال گذشــته همــواره 
مســتقیم و بــا نبــردی تــن بــه تــن بــا ایــن بیمــاری 
درگیر بوده و در تمام سطوح همیشه در موقعیتی 

متزلزل قرار داشته است. 
زمــان  اقتصــادی  بنگاه هــای  از  بســیاری  در 
بارهــا  حضــوری  صــورت  بــه  کار  بــه  بازگشــت 
بــه زمانــی  یــا حتــی موکــول  افتــاد و  بــه تعویــق 
نامشــخص شــد. رســتوران ها و ســالن های تئاتــر 
بــه دلیــل کمبــود محســوس و همیشــگی حضــور 
کارکنــان از تــرس ابتــال به ســویه جدیــد اُمیکرون 
بــه وضــع بســیار شــکننده ای دچــار شــده اند. در 
برخــی از مناطــق صحبــت از بازگشــت به آموزش 
غیرحضــوری اســت. ایــن امــر بازگشــت حضــوری 
مخاطــره بــه  خانم هــا  بــرای  ویــژه  بــه  را  کار   بــه 

انداخته است.
منبع: لوموند

و  توســعه  پژوهش هــای  مرکــز  گــزارش  طبــق 
آینده نگر جایگاه ایران در شــاخص جهانی نوآوری از 
ســال 2014 تــا 2021 میــالدی بالــغ بــر 60 پلــه بهبــود 

یافت.
گزارش شــاخص جهانــی نوآوری نشــان می دهد 
رتبــه ایــران در ســال 201۴ معــادل 120 بــوده اســت، 
اما از آن ســال به بعد کشــور ایران به اســتثنای ســال 
2020، توانســته اســت جایگاه خود را به طور مســتمر 
در میــان کشــورهای مــورد بررســی بهبــود بخشــد؛ بــه 
طــوری کــه رتبه اش در ســال 2021 بــه 60 ارتقاء یافته 
و توانســته جایــگاه خــود را در ســطح جهانــی 60 پلــه 

بهبود بخشد.

در  آینده نگــری  و  توســعه  پژوهش هــای  مرکــز 
گزارشــی بــه وضع پژوهش و فنــاوری در الیحه بودجه 
1۴01 پرداخــت و بــه ســهم اعتبــارات تحقیق و توســعه 

پرداخته است..
در ســند تفصیلــی علــم و فناوری، رتبــه ایران در 
شاخص جهانی نوآوری به عنوان یکی از اهداف کمی 
سند تفصیلی درج شده است. شاخص جهانی نوآوری 
اقتصاد هــای جهــان را بــر اســاس قابلیت  هــای نوآوری 
رتبه بندی می کند. این شــاخص متشــکل از تقریبا ۸0 
شــاخص اســت و جنبه  هــای چندبعــدی نــوآوری را مد 
نظــر قــرار داده و آنها را در قالب مؤلفه  های ورودی ها 

و خروجی  های نوآوری گروه بندی می کند.

گــزارش شــاخص جهانــی نــوآوری در دوره مــورد 
بررســی نشــان می دهــد که رتبــه ایران در ســال 201۴ 
معادل 120 بوده اســت، اما از آن ســال به بعد کشــور 
ایران به اســتثنای ســال 2020، توانسته است جایگاه 
خــود را بــه طــور مســتمر در میــان کشــورهای مــورد 
بررســی بهبود بخشــد؛ به طوری که رتبه اش در ســال 
2021 به 60 ارتقاء یافته و توانســته جایگاه خود را در 
ســطح جهانــی 60 پلــه بهبود بخشــد. این بهبــود رتبه، 
اثربخشــی سیاســت های علمــی و فنــاوری دولــت طی 

سال های اخیر را به وضوح نشان می دهد.
توجه و رصد این شــاخص ترکیبی در مؤلفه های 
اصلــی و شــاخص های آن می توانــد بــرای برنامه ریــزان 

طراحــی  در  فنــاوری  و  علــم  حــوزه  سیاســتگذاران  و 
اصلی تریــن  شــناخت  و  سیاســتی  مؤثــر  مداخــالت 
مشــکالت نظــام ملــی نــوآوری، راهنمــای مناســبی را 

فراهم آورد.
مشــاهدات آشــکار شــده حکایــت از آن دارند 
کــه بهبــود رونــد وضــع و رتبــه ایــران در شــاخص 
نــوآوری در بیــن کشــورها از ســال 2012  جهانــی 
میــالدی تاکنــون را می توان هم به شــاخص ورودی 
نــوآوری و هم به شــاخص خروجی نوآوری نســبت 
داد. البته مقایســه این دو شــاخص نشان می دهد 
که سرعت بهبود و ارتقای شاخص خروجی نوآوری 

بسیار بیشتر بوده است.

رهبــر معظــم انقــالب اســالمی روزگذشــته در 
دیــدار تصویــری بــا جمعی از قشــرهای مختلف مردم 
قــم، قیــام تاریخــی 19 دی 1۳۵6 قم را نشــان دهنده 
»عمــق اعتقــاد دینــی« و »غیــرت دینــی همــراه بــا 
عقالنیت« خواندند و با اشــاره به کینه عمیق امریکا 
بــه نظــام برخاســته از اعتقــادات ملــت ایــران گفتند: 
باید با درک وظیفه کنونی، با امید و وحدت و قدرت 
به ســمت چشــم انداز روشــنِ آینده حرکت کنیم که 
در ایــن مســیر مســئوالن نیز باید بــا تقویت و تکمیل 
ابعــاد مردمــی، تالش هــای مشــهود خود را بــرای حل 

مشکالت گسترش دهند.
بــه گــزارش پایــگاه اطالع رســانی مقــام معظــم 
رهبــری، رهبــر انقــالب حادثــه 19 دی 13۵6 را منشــأ 
ایجــاد حرکتــی سلســله وار در شــهرهای مختلــف و در 
نهایــت پیــروزی انقــالب خواندنــد و افزودنــد: اینگونــه 
حــوادث کــه مضامیــن قــوی و پیام هــای بزرگــی بــرای 
فراموشــی،  غبــار  در  نبایــد  دارنــد،  آینــده  نســل های 

کمرنگ شوند.
دنباله هــای  و  19دی  حادثــه  افزودنــد:  ایشــان 
سیاســی- اجتماعی آن، نشــان دهنده عمــق اعتقادات 
دینــی مــردم بــود زیــرا اگــر امــام بــه عنوان یــک مرجع 
تقلید و عالِم دینی در مرکزیت آن نبود، هیچ شخص 
و جریان دیگری نمی توانست ملت را شهر به شهر به 

خروش و قیام وادارد.
حضــرت آیت هللا خامنه ای با اشــاره به محوریت 
اغلــب  در  سیاست شــناس  و  شــجاع  دینــی  علمــای 
حــوادث تاریخــی و اجتماعــیِ 1۵0 ســال اخیــر ایــران 
تنباکــو، نهضــت مشــروطه، حادثــه  از جملــه قضیــه 
گوهرشــاد، قیــام 30 تیــر و قیــام 1۵ خــرداد گفتنــد: 
عناصــر بــا نفــوذ ممکــن اســت شــماری از مــردم را بــه 
حرکــت درآورنــد اما بــه مــوج درآوردن اقیانوس عظیم 
ملــت در مقابــل اســتعمار و اســتکبار و دنباله هــای 
ِــم و مرجــع دینــی اســت و از همین  آنهــا، فقــط کار عال
جــا می تــوان راز دشــمنی عمیق مســتکبران را با دین، 
علمای دینی، علمای سیاســی، فقه سیاســی و اســالم 

سیاسی درک کرد.
ایشــان بــا اشــاره بــه کســانی کــه شــعار »مــرگ 
بــر امریــکا« را علــت خصومــت همیشــگی اســتکبار با 
ُــن  جمهــوری اســالمی می داننــد، افزودنــد: امریــکا از ب
دنــدان با نظام اســالمی دشــمن اســت زیــرا این نظام 
را برخاســته از دیــن و مظهــر اعتقــادات دینــی ملــت 

می داند.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای، غیــرت دینــی را از 
دیگــر عوامــل قیــام 19 دی برشــمردند و گفتند: برخی 
تالش و تبلیغ می کنند که غیرت دینی را »بی منطقی 
و خشــونت« بنامنــد امــا حقیقت این اســت که غیرت 
دینی همراه با عقالنیت و برخاسته از بصیرت است و 
بصیرت نیز شــعبه و مظهری از عقالنیت اســت ضمن 
اینکــه در عمــل نیــز در اغلــب مــوارد، غیــرت دینــی بــا 

عقالنیت همراه بوده است.
ایشــان امــام خمینی)رض( را مظهــر کامل غیرت 
دینــیِ همــراه بــا عقالنیــت و خردمنــدی دانســتند و 

افزودند: شــاگرد شایســته امام، آیت هللا مصباح نیز، 
هم در غیرت دینی در اوج بود و هم در عقالنیت یک 

فیلسوف به معنی واقعی کلمه بود.
رهبــر انقــالب تصمیــم رژیــم طاغوت بــرای چاپ 
مقالــه موهــن دربــاره امــام در یکــی از روزنامه هــا را 
و  خواندنــد  نقشــه  و  محاســبه  براســاس  تصمیمــی 
گفتنــد: طاغــوت با درک نفوذ روزافزون امام در مردم، 
می خواست جایگاهِ انگیزه بخش و انرژی بخش ایشان 
را تنــزّل دهــد و مرکزیــت نهضــت را از بین ببــرد و اگر 
مشت محکم مردم قم در 19 دی ۵6 به سینه طاغوت 
نمی خــورد، ایــن حرکت را در شــکل های مختلف ادامه 

می داد.
رهبر انقالب با اشــاره به پشــت گرمی طاغوت به 
حمایــت واشــنگتن و ســخنان کارتر رئیس جمهــورِ وقِت 
امریکا در 10 دی ۵6 در تهران افزودند: کارتر براســاس 
محاســبات غلــط امریکایی ها کــه همچنان ادامــه دارد، 
ایــرانِ پهلــوی را »جزیــره ثبــات« نامیــد امــا قیــام مردم 
قــم و سلســله قیام هــای بعــد از آن، به گونــه ای نقشــه 
محاســباتی رژیــم و امریــکا را بر هم زد که کارتر مجبور 
شــد ســال ۵7، ژنرالی به نام هایزر را به ایران بفرســتد 
تا با کشــتار، کودتا یا هر روش دیگر، نهضت اســالمی 
ملت ایران را سرکوب کند که به فضل الهی ناکام ماند.
حضــرت آیت هللا خامنه ای به شــهادت رســاندن 
سردار سلیمانی را نمونه دیگری از استمرار محاسبات 
تروریســتها  افزودنــد:  و  امریکایی  هــا دانســتند  غلــط 
می خواســتند حــاج قاســم را به عنــوان نمــاد حرکــت 
عظیمــی کــه نماینــده اش بــود از بین ببرنــد اما حرکت 
عظیــم و ابــراز ارادت و محبــت عمومــی ملــت ایــران و 
مــردم کشــورهای دیگــر در دومیــن ســالگرد شــهادت 
ســردار، بــه عنــوان یک حرکت عظیم ناشــی از دســت 
قــدرت خداونــد، نشــان داد کــه دســتگاه محاســباتی 

امریکایی ها حقاً و انصافاً معیوب و خراب است.
رهبــر انقــالب بــا اشــاره بــه گذشــت ۴3 ســال 
از روزهــای پــر شــکوه پیــروزی انقــالب و برپایــی نظام 
مردم ســاالری دینــی، وظیفــه یــک ملِت زنــده را عبرت 
گرفتــن از گذشــته، شــناخت وظایف کنونــی، و تعیین 
چشــم انداز و گام هــای اســتوار بــرای حرکــت پــر قدرت 
بــه ســمت آن چشــم انــداز دانســتند و افزودنــد: ایــن 
وظیفه دانی و آینده شناسی موجب کامیابی و پیروزی 
نهایی یعنی حیات طیبه ملت ایران و تأمین دین، دنیا 

و رفاه روحی و جسمی برای ملت خواهد شد.
ایشان با ابراز خرسندی از گسترش فکر و عمل 
جوانان مؤمن و حزب اللهی در سراســر کشور، گفتند: 
برخــی اظهــار نظرها و گزارش هــا گویای حقیقت ملت 
نیســت و باطــن و احساســات واقعــی مــردم را باید در 

مسائلی همچون تشییع شهید سلیمانی درک کرد.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در ادامه چنــد تذکر 
مهم خطاب به مردم و مســئوالن برای حفظ نشــاط و 

حرکت رو به پیشرفت انقالب اسالمی بیان کردند.
ایشــان »غیرت دینی« را عامل نجات کشــور در 
بزنگاههای مختلف و تبدیل کردن تهدیدها به فرصت 
خواندند و افزودند: غیرت دینی را حفظ کنید زیرا این 

غیــرت دینــی مــردم بود کــه کشــور را در دفاع مقدس 
-یعنــی آن جنــگ بین المللی که آمریکا، شــوروی، ناتو 
و ارتجــاعِ آن روز بــرای بــه زانو در آوردن انقالب به راه 

انداخته بودند- پیروز کرد.
رهبــر انقالب، تشــییع تاریخی شــهید ســلیمانی 
را نمونــه دیگــری از فــورانِ غیــرتِ فرصت ســاز مــردم 
دانستند و گفتند: در آن مراسم، ملت ایران بار دیگر 
وحــدت و هویــت دینــی و انقالبــی خود را عیــان کرد و 
اگر آن پیکر مقدس به ســوریه، لبنان و پاکســتان نیز 
می رفــت، هماننــد ایــران و عراق مورد اســتقبال عظیم 

ملت های مسلمان قرار می گرفت.
ایشــان 9 دی ۸۸ را مصــداق دیگــری از تجلّــی 
غیرت دینی مردم خواندند و خاطرنشان کردند: در آن 
حادثــه نیــز غیــرت دینی مردم آثار ســوء تهدیدها را از 
بیــن بــرد و آنها را بــه فرصت تبدیل کرد، بنابراین باید 
گویندگان، نویسندگان و صاحبان نفوذ تالش کنند تا 

غیرت دینی مردم محفوظ بماند.
حضــرت آیت  هللا خامنه ای »حساســیت زدایی از 
اصــول و مبانــی انقــالب به وســیله تبلیغات وســیع در 
فضــای مجــازی و رســانه های بیگانــه و برجسته ســازی 
سخنان افراد کم مایه و پر ادعا« را از دیگر برنامه های 
دشــمنان دانســتند و گفتنــد: اصــول انقــالب از جملــه 
»شــکل گیری حکومــت و جامعــه بــر اســاس هندســه 
دینی«، »اســتقالل« و»مبارزه با فساد و بی عدالتی« 

نباید تضعیف شوند.
ایشان در همین زمینه افزودند: »تسلیم نشدن 
در برابــر دشــمن مســتکبر و زورگــو« نیــز جــزو اصــول 
انقــالب اســت و اینکــه در مقطعی با دشــمن مذاکره، 
صحبــت و تعامــل شــود بــه معنــای تســلیم شــدن در 
مقابل آن نیست، همچنانکه تا کنون تسلیم نشده و 

از این پس نیز نخواهیم شد.
رهبر انقالب، حساســیت زدایی از اصول انقالب 
را بخشــی از جنــگ نــرم وســیع و متنــوع علیــه ملــت 
دانســتند و بــا دعــوت از اهــل فکــر و قلــم و صاحبــان 
بــا  مقابلــه  بــرای  مجــازی  و  اجتماعــی  فعالیت هــای 
ایــن نقشــه، افزودنــد: ایــن تصــور کــه اصــول انقــالب 
بــرای مــردم و آینــده ســودمند نیســت خــالف واقــع و 

بی انصافی محض است.
ایشــان بــا تأکیــد بــر اینکــه پایبنــدی بــه اصــول 
انقالب از مهمترین ابزارهای پیشــرفت کشــور اســت، 
خاطرنشــان کردنــد: در طــول ایــن ۴3 ســال هــر جــا 
و  روحیــه  محصــول  کرده ایــم،  حرکــت  و  پیشــرفت 
مجاهــدت افــراد مؤمــن و انقالبــی بــوده و هــر جــا کار 
زمین مانده، پای فرصت طلبی، فســاد، اشــرافی گری و 

نگاههای غیرانقالبی در میان است.
دیگــر،  تذکــری  در  خامنــه ای  آیــت هللا  حضــرت 
ملــی«  انســجام  و  وحــدت  »حفــظ  بــه  را  همــگان 
فراخواندنــد و تأکیــد کردند: البتــه در خصوص بعضی 
کــه در مقابل انقالب می ایســتند، انقــالب چاره ای جز 
ایســتادگی نــدارد امــا نبایــد »اختالف نظر و ســلیقه« 
بــه جبهه گیــری در مقابــل یکدیگــر، تضعیــف امیــد و 

مخدوش شدن انسجام عمومی منجر شود.

ایشــان بــا اشــاره بــه تخصــص برخــی دشــمنان 
انقــالب در سیاســت »تفرقــه بینــداز و حکومــت کن« 
و تــالش آنهــا بــرای ایجــاد اختالفهای مذهبــی و درگیر 
کــردن شــیعه و ســنّی، افزودنــد: نبایــد اجــازه داد این 
مسائل در کشور اتفاق بیفتد و اوج بگیرد، همچنانکه 
قرن ها اســت شــیعه و سنّی در کشور در کنار یکدیگر 
و بــدون درگیــری و اختــالف زندگی کرده انــد، بنابراین 
کــه  بیایــد  به وجــود  بهانــه ای  اختالفهــا  بــرای  نبایــد 

خوشبختانه نیز به وجود نیامده است.
رهبــر انقــالب اســالمی افزودند: حاال یک کســی 
حــرف غلطــی می زنــد و یک نفــر هم احســاس تکلیف 
می کنــد اما این مســائل را نبایــد ادامه داد و همه باید 

انسجام عمومی را حفظ کنند.
ایشــان، جمهوری اســالمی ایران را مظهر اســالم 
و حاکمیت امت اسالمی خواندند و با اشاره به اظهار 
عالقه و تعصب اهل ســنت در کشــورهای مختلف به 
جمهوری اسالمی، گفتند: مراسم های عظیم تجلیل از 
شهید سلیمانی در کشورهای اسالمی نمونه ای از این 
عالقه و تعصب و پشتیبانی امت اسالمی از جمهوری 

اسالمی از شرق آسیا تا غرب آفریقا است.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای در توصیــه بعــدی با 
تأکیــد بــر لــزوم تقویــت امید بــه آینده، گفتنــد: جوانِ 
امیــدوار، بهتــر کار و تــالش و تحقیــق می کنــد البتــه 
تقویت امید فقط با حرف زدن نیست و مسئوالن باید 
با کار و تالش خود که امروز بحمدهللا به آن مشغول 

هستند، دل جوانان را از امید لبریز کنند.
ایشــان بــا اشــاره بــه مکتــوم مانــدن موفقیتهــای 
جمهوری اســالمی در عرصه های گوناگون، افزودند: با 
وجود مشــکالت اقتصادی و معیشــتی بخصوص برای 
طبقات ضعیف و مشــکالتی همچون مشــکالت بانکی 
اســالمی دســتاوردهای مهمــی  مالیاتــی، جمهــوری  و 
در بخش هــای مختلــف داشــته کــه بایــد بــرای مردم و 
کســانی کــه فقــط با بیان مشــکالت از این موفقیت ها 

غافل هستند، بیان شود.
حضــرت آیــت هللا خامنــه ای بــا تحســین گرایش 
مردمــی و محســوس دولــت، تقویــت و تکمیــل ایــن 
حرکت را ضروری خواندند و افزودند: باید به وعده ها 
نیز در موعِد خود عمل کرد و اگر به هر دلیلی اجرای 
وعــده ممکــن نشــد، صریــح و صادقانــه بــرای مــردم 

توضیح داد.
از  اســتفاده  بــرای  ســازوکاری  ایجــاد  ایشــان 
صاحبنظــران،  پیشــنهادی  شــیوه های  و  دیدگاه هــا 
اســتفاده  چگونگــی  بررســی  و  مــردم  و  متخصصــان 
از مشــارکت های مردمــی را در اقدامــات دولــت الزم 
دانستند و به دولتمردان توصیه کردند از ظرفیت های 
مردمی برای نظارت عمومی بر مســائلی نظیر فســاد و 

ویژه خواری نیز استفاده کنند.
رهبر انقالب در پایان سخنانشــان تأکید کردند: 
مســئوالن با همه وجود برای مردم کار کنند و با نیت 
خالــص، کار و تــالشِ محســوسِ فعلــی را گســترش 
ُــر  دهنــد تــا خداونــد ایــن تالش هــا را هرچــه بیشــتر پ

برکت گرداند.

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

در سایت روزنامه بخوانید:

بهبود 60 پله ای رتبه ایران در شاخص جهانی نوآوری

 رهبر انقالب: مذاکره، صحبت و تعامل با دشمن
در مقطعی به معنای تسلیم شدن نیست
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سازمان دامپزشکی وجود 
 انگل در ماکیان صنعتی

را تکذیب کرد
معاونبهداشــتیوپیشگیریسازماندامپزشکی
کشــورخاطرنشــانکــردکــهآزمایــشدانشــگاهعلــوم
پزشــکیاصفهانروی180قطعهماکیانصورتگرفته
اســتونمیتــوانایــنتحقیــقرابهکلکشــورتعمیم

داد.
خبرگــزاری  بــا  گفت وگــو  در  نقیبــی  ســیدبهمن 
ایلنــا، در پاســخ بــه این پرســش که آیا خبــر وجود انگل 
توکسوپالســما در ماکیــان صنعتــی را تاییــد می کنیــد؟ 
گفــت: ابتــدا بــه ایــن نکتــه اشــاره کنــم کــه ایــن بیماری 
انگلــی در سراســر دنیــا شــایع اســت و بیماری مشــترک 
انســان و حیــوان اســت. این انــگل در ســیر تکامل خود 
در بــدن گربــه بــه شــکل اووســیت نمــود پیــدا می کند و 
بخشی از مسیر زندگی این انگل در پستانداران، انسان 

و ماکیان است.
او ادامه داد: پژوهشــگران دانشــگاه علوم پزشکی 
اصفهــان نتایــج آزمایشــگاهی محــدود خــود را بــه کل 
کشــور تعمیــم دادنــد و در غالــب خبــر رســانه ای کردنــد 
در حالــی کــه نتایــج زمانــی علمــی و به واقعیــت نزدیک 
هســتند که بر روی جامعه آماری زیادی تحقیق صورت 
گرفتــه باشــد. بــه نظــر مــن رســانه ای شــدن ایــن اخبــار 

بیشتر باعث تشویش افکارعمومی می شود.
ایــن  تحقیــق  مســئول،  مقــام  ایــن  گفتــه  بــه 
پژوهشــگران بــر روی 180 نمونــه مرغ و خروس بومی و 
صنعتی صورت گرفته اســت. تســت های آنها ســرولوژی 
بوده و در آزمایش های آنها آنتی بادی های ضد این انگل 
فعــال بــوده اســت از این رو آنها ایــن احتمال را داده اند 

که گوشت این ماکیان حاوی کیست باشد.
او تصریــح کــرد: اما وجود آنتی بادی دلیل بر وجود 
عفونــت در بــدن ماکیــان نیســت و ممکن اســت در یک 
بــازه زمانــی طیــور بــا ایــن انــگل مواجهــه شــده باشــد و 

آنتی بادی تشکیل شده باشد.
نقیبی با اشاره به ایزوله بودن واحدهای صنعتی، 
بیان کرد: شروع این بیماری در مواجهه ماکیان با گربه 
است و از آنجایی که واحدهای صنعتی مرغ گوشتی در 
خوراک و پرورش نکات بهداشتی را رعایت می کنند این 
احتمال بسیار ضعیف است. همچنین بازرسی سازمان 
دامپزشکی در کشتارگاه های کشور دقیق است و مردم 
محصوالتــی کــه مهر بهداشــتی و تحت نظــر بودن دارند 
با خیال راحت مصرف کنند و به این گزارش های خبری 

توجه نکنند.
او در پاســخ به این پرســش که چند اســتان درگیر 
ایــن بیمــاری هســتند؟ گفــت: ایــن پژوهش محــدود به 
180 مرغ صنعتی و بومی در استان اصفهان بوده است 
و حتــی نمی تــوان وجــود ایــن بیماری را در تمــام ماکیان 

این استان تعمیم داد.

شناساییعوارضانگلرویانسان
 همچنیــن در ایــن رابطه بهزاد امیــری رئیس اداره 
بیماری های قابل انتقال بین انســان و حیوان در وزارت 
بهداشــت، گفــت: تخــم انــگل توکسوپالســما در مدفوع 
گربــه وجــود دارد و اگــر ایــن مدفــوع در ســبزی، میــوه و 
یــا هــر ماده غذایی وارد شــود و انســان نکات بهداشــت 

را رعایت نکند این بیماری وارد بدن انسان می شود.
به گفته این مقام مســئول، بســیاری از انســان ها 
بعــد از ورود ایــن انــگل بــه بدنشــان بــدون عارضــه این 
بیمــاری را طــی می کنند و ممکن اســت نشــانه ای از این 

انگل در بدن آنها مشاهده نشود.
او در ادامه بیان کرد: این انگل وارد بدن بســیاری 
از مردم ایران و جهان شــده اســت. وقتی این انگل وارد 
بدن انســان ها می شــود غدد لنفاوی آنها تورم می کند و 
در برخــی مــوارد دمای بدن بیمار باال می رود اما اگر فرد 
دارای نقــص ایمنــی بدن نباشــد بعد از مدتی عالیم این 

بیماری از بین می رود.
امیــری بــا بیــان اینکــه ایــن انــگل بــرای افــرادی که 
دارای نقص ایمنی بدن هســتند خطرناک اســت، گفت: 
فردی که داروی کورتون زیاد مصرف می کند و سیســتم 
ایمنــی ضعیفــی دارد در صــورت مواجــه بــا ایــن انــگل 
شــاهد بــروز عوارض زیادی خواهد بــود. همچنین ورود 
این انگل در خانم های باردار خطرناک است و عوارضی 
برای جنین دارد. اگر در آزمایش ها تاکید شود که مادر 

مبتال به این انگل است باید تحت درمان قرار گیرد.
بــه گفتــه او در برخــی از افــراد ایــن بیمــاری باعــث 
عفونت شبکه چشمی می شود و باید درمان اختصاصی 

برای آن ها در نظر گرفته شود.

سازماندامپزشکیبایدنظربدهد
مدیرعامــل اتحادیــه سراســری مرغــداران گوشــتی 
هــم در ایــن بــاره گفــت: مــن ایــن مســئله کــه مرغ های 
گوشتی آلوده به این بیماری هستند را تکذیب می کنم 
و بــر ایــن بــاورم کــه ایــن اخبار بــا هدف تشــویش افکار 

عمومی مطرح می شود.
علــوم  دانشــگاه  داد:  ادامــه  اســدهللا نژاد  حبیــب 
چنیــن  طــرح  بــرای  معتبــر  مرجــع  اصفهــان  پزشــکی 
ادعاهایی نیســت و ســازمان دامپزشــکی کشــور باید در 

این زمینه اظهار نظر کند.

 قیمت هر پاکت سیمان

به زیر ۲۵ هزار تومان رسید
دبیــرانجمــنصنفــیکارفرمایــانصنعتســیمان
ضمــناشــارهبهتعــادلوثباتموجــوددرتنظیمبازار
وقیمتهــایســیمانیاعــامکردکهاکنــونقیمتهر
پاکــتســیماندربــورسکاالبــهزیــر۲۵هــزارتومان

رسیدهاست.
بــه گــزارش شــاتا، عبدالرضا شــیخان ضمــن اعالم 
خبــر ایجــاد ثبــات و تعــادل در بازار ســیمان، اظهار کرد: 
پس از التهابات تابستانی ناشی از قطعی برق و کاهش 
تولید و عرضه ســیمان و در نهایت افزایش قیمت ها در 
ایــن بــازار، برنامه هــای وزارت صنعــت، معــدن و تجارت 
برای رفع موانع تولید و حل مشــکالت این بخش منجر 

به کاهش قیمت ها و تعادل در بازار سیمان شد.

درخواست کامیون داران برای 
به روزرسانی کرایه حمل بار

درخواســت ارائــه از کامیــونداران کانــون دبیــر
بهروزرســانیکرایــهحمــلبــارخبــردادوعنــوانکــرد
بــاهــم کــهدخــلوخــرجراننــدگانوکامیــونداران

نمیخواند.
احمــد کریمــی در گفت وگــو بــا خبرگزاری تســنیم، 
اظهار کرد: موضوع کرایه حمل کامیونداران بر اســاس 
ـ کیلومتر را مطرح کرده و این درخواست را از وزارت  تنـ 

راه و شهرسازی )سازمان راهداری( داشته ایم.
هیچگونــه  امســال  اردیبهشــت  از  داد:  ادامــه  او 
افزایــش قیمــت در کرایه هــا نداشــته ایم. از ســوی دیگر 
هزینه هــای امــروز را بــا کرایه هــای اردیبهشــت پرداخت 
می کنیــم کــه دیگــر پاســخگو نیســت و دخــل و خــرج بــا 

هم نمی خواند.
کریمــی تصریــح کــرد: بــا ایــن کار تبعــات افزایــش 
عــوارض بارنامــه بــرای راننــده و کامیــون دار بــه حداقــل 

می رسد.
دبیر کانون کامیون داران کشــور با تاکید بر این که 
با اصل موضوع افزایش نرخ عوارض بارنامه 100 درصد 
موافــق هســتیم، افــزود: البتــه به شــرطی کــه در هزینه  

کرد برنامه ریزی و نظارت درستی داشته باشیم.
کریمی پیش تر با اشاره به افزایش عوارض صدور 
بارنامــه از 4 بــه 9 درصــد گفته بود: این مبحث ارتباطی 
بــه رضایــت راننــده یــا کامیــون دار نــدارد؛ طبــق بررســی 
دولــت 4 درصــد قبلــی از محــل عــوارض حمــل دریافــت 
می شد که تکافوی هزینه های تعمیر و نگهداری جاده ها 

را نمی دهد.
او ادامــه داد: عنــوان می شــود میــزان تاثیــر ایــن 5 
درصد، 5 درصد است؛ اما معتقدم در عمل چند اتفاق 
پــس از افزایــش نــرخ عــوارض می افتد؛ یکــی این که  به 

لحاظ روحی و روانی،  تاثیر این 5 درصد باالتر است.
کاال  صاحبــان  برخــی  متاســفانه  افــزود:  کریمــی 
می آیند و با بهره برداری از این موقعیت نرخ کاالی خود 
را بیشتر از نرخ های معمول باال می برند. یعنی اگر نرخ 
عــوارض بــه 9 درصــد افزایــش یافته، اینهــا می آیند نرخ 
کاالی خــود را بــه مقدار قابل توجهــی افزایش می دهند 
و می گوینــد دلیــل این رشــد قیمــت، افزایش 5 درصدی 

است.
مــردم  عمــوم  دیگــر  ســوی  از  کــرد:  تصریــح  او 
نمی تواننــد بــه ایــن موضــوع برســند کــه 5 درصــد بــه 
عــوارض جــاده اضافــه شــده اســت، می گوینــد کرایه هــا 
افزایــش پیــدا کــرده در صورتیکه هیچ کرایــه ای افزایش 
نمی یابد. متاســفانه انواع کاال و خدمات مرتبط با حوزه 
حمل ونقــل جــاده ای تحــت تاثیر این رشــد 5 قرار گرفته 
و گران می شــود و هیچ درآمدی به کامیون داران اضافه 

نمی شود.
کامیــون داران  صنفــی  انجمن هــای  کانــون  دبیــر   
کشــور با طرح این پرســش که آیا در ســال های گذشــته 
4 درصــد عــوارض بارنامه در محل خودش هزینه شــده 
است، گفت: پاسخ این پرسش منفی و قطعا این اتفاق 
نیفتــاده اســت. متاســفانه ایــن  4 درصــد در دوره قبــل 
ابــزاری در اختیار رئیس ســازمان راهــداری و حمل ونقل 
جــاده ای بــود کــه از آن بــرای جــذب رضایــت نماینــدگان 

محترم مجلس استفاده می شد.

کریمــی بــا اشــاره بــه ضــرورت اولویت بخشــی بــه 
نیازهــای حمل ونقــل در جاده هــای کشــور، اضافــه کرد: 
این کــه کــدام جاده هــا تعمیــرات اساســی نیــاز دارد،  چه 
جاهایی باید افزایش جاده داشته باشیم. یا برنامه های 
توســعه مجتمع های بین راهی و امکانات جاده ای مورد 

توجه چندانی قرار نداشت.
او تاکیــد کــرد: متاســفانه در دوره هــای قبــل  ایــن 

درآمد برای مسیرهایی که الزم نبود، هزینه می شد.
کریمی با بیان این که درخواست کامیون داران این 
اســت کــه درآمدهای ناشــی از 9 درصد عــوارض بارنامه 
مدیریت شــود، گفت: این گونه نباشــد که 9درصد برای 
عــوارض حمل ونقــل جــاده ای دریافــت کنیم، اما شــاهد 

جاده های بسیار خراب و افسبار در کشور باشیم.
او از ارائــه چنــد پیشــنهاد بــرای آســیب کمتــر بــه 
نــرخ  افزایــش  واســطه  بــه  کامیــون داران  و  راننــدگان 
عــوارض بارنامــه خبــر داد و اظهار کرد:  پیشــنهادات اول 
این بود به شرکت های حمل ونقل تکلیف شود در زمان 
حمــل کاال 30 درصــد از کرایــه حمــل بــه صــورت پیــش 
پرداخت به راننده پرداخت شود. چه دلیلی دارد راننده 
کمیســیون شــرکت حمل ونقــل، عــوارض 9 درصــدی  و 
هزینه های دیگر را به شرکت حمل ونقل پرداخت کند و 
وقتــی ســراغ صاحــب کاال می رود و بــار را تخلیه می کند 
مواجه می شود با دریافت شماره کارت و پرداخت کرایه 

دو تا سه ماه پس از تحویل بار.
او تصریــح کــرد: از ســوی دیگــر بایــد شــفافیت در 
بارنامه مورد درخواست رانندگان و کامیون داران است. 
همچنیــن شــرکت های حمل ونقــل بــار بایــد بــه امضــای 
قــرارداد مکتــوب با صاحبان بار ملزم شــوند. متاســفانه 
شــرکت ها تاکنــون زیربار نرفته اند، بایــد برای حمل یک 
گــرم کاال در یــک ســانتی متر، شــرکت های حمل ونقــل 

موظف به امضای قرارداد با صاحب بار شود.
او ادامــه داد: شــرکت های حمل ونقــل نیــز بایــد بر 
اســاس اظهار صاحب کاال بیایند بارنامه را تکمیل کنند 

تا مشخص باشد قرارداد چه جزئیاتی را دارد.

خبـــــــــــــــــراخبـــــــــــــــــار

وزیــرصنعــت،معــدنوتجارتبــابیان
اینکهدرســاختارجدیدوزارتصمتکســب
وکارها)صنفوصنعت(بهصورتهمزمان
موردتوجهقرارگرفته،گفتکهســاماندهی
قــرار کار دســتور در مجــوز بــدون اصنــاف

گرفتهاست.
به گزارش شاتا، سیدرضا فاطمی امین در 
نشســت هم اندیشــی با اعضای هیات رئیســه 
اتــاق اصنــاف ایــران و مراکــز اســتان ها کــه بــا 
حضــور اکبــری تاالرپشــتی، رئیس کمیســیون 
صنایــع و معــادن مجلــس برگــزار شــد، اظهار 
جدیــد  ســازمانی  ســاختار  اســتقرار  بــا  کــرد: 
وزارت صمــت ادغام واقعــی در وزارتخانه های 
صنایع و معادن و بازرگانی به وقوع پیوســت 

و نحوه حکمرانی تغییر و به روز شد.
وزیــر صمــت بــا بیــان اینکــه در تبصــره 
گمرکــی  معافیت هــای  دیــده،  اصنــاف   18
بــرای اصنــاف لحــاظ شــده و تمــام مزایایی که 
واحدهــای صنعتی دارند واحدهای صنفی نیز 
دارا هســتند، گفــت: دفاتــر تخصصــی رشــته 
فعالیت هــا همزمــان صنــف و صنعــت را جلــو 
می برنــد و تمــام مســائل رشــته فعالیت ها در 
حوزه مربوطه در درون دفاتر تخصصی همان 

رشته فعالیت پیگیری می شود.
ســتاد  در  اینکــه  بیــان  بــا  همچنیــن  او 
و  بازرگانــی  اصنــاف،  اتاق هــای  بــازار  تنظیــم 
تعاون حضور دارند و نظرات بخش خصوصی 

در تمام فعالیت ها کســب می شــود، با اشــاره 
بــه تفاهم نامــه تامیــن مالــی زنجیــره ای اظهار 
تولیــدی می تواننــد  و  توزیعــی  اصنــاف  کــرد: 
بــر  مبتنــی  و  اســتفاده  تفاهم نامــه  ایــن  از 
فاکتورهای الکترونیکی ســامانه جامع تجارت 

تسهیالت دریافت کنند.
گفــت:  همچنیــن  مســئول  مقــام  ایــن 

نیــز در  بــدون مجــوز را  ســاماندهی اصنــاف 
دستور کار داریم و پیگیری خواهیم کرد.

در این نشســت فعــاالن اصناف به بیان 
خــود  پیشــنهادات  و  نقطه نظــرات  مهمتریــن 
پرداختنــد. از جملــه مهمترین پیشــنهادات به 
هم افزایی با وزارت جهاد کشــاورزی برای حل 
وفصــل مســائل مشــترک، سیاســت گذاری و 

نظــارت واحــد بــرای مجموعه اصنــاف، نظارت 
زنجیــره ای،  فروشــگاه های  تخفیفــات  بــر 
بــه بخــش خصوصــی و تشــکل ها در  توجــه 
نمایشــگاه های  برگــزاری  تصمیم گیری هــا، 
تخصصــی و جشــنواره های خریــد و حمایت از 
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا می توان 

اشاره کرد.

میگویــد تهــران اصنــاف اتــاق رئیــس
مشکاتوچالشهایاتحادیههایصنفیو
اصنافبهدلیلماده18۶قانونمالیاتهای

مستقیمبسیارپیچیدهشدهاست.
جلســه کمیســیون بیمــه و مالیــات اتــاق 
بــا حضــور معــاون مدیــر کل  اصنــاف تهــران 
مالیات هــای جنــوب تهــران، رئیــس و هیئــت 
رئیســه اتــاق اصنــاف تهــران و اکثریت اعضای 

این کمیسیون برگزار شد.
اصنــاف  اتــاق  رئیــس  جلســه  ایــن  در 
تهــران بــا اشــاره به ارتبــاط نزدیــک و همکاری 
اتــاق اصنــاف بــا ســازمان امور مالیاتــی گفت: 
مــا مســئول وصــول مالیــات افــراد در ســالیان 
گذشــته نیســتیم. مشــکالت و نواقــص مــاده 
بایــد هــر  18۶ قانــون مالیات هــای مســتقیم 
سریع تر حل و فصل شود. از ستاد ملی کرونا 
درخواســت کرده ایــم بــا توجــه بــه مشــکالت 
اصناف در چند ســال گذشته شرایط مطلوبی 

برای آنها فراهم شود.
قاســم نوده فراهانــی ادامــه داد: اصنــاف 
امیــدوار بودنــد با اتمــام و راه اندازی سیســتم 
حــل  مالیاتیشــان  مشــکالت  مالیاتــی  جامــع 
و فصــل شــود. متاســفانه اکنــون مشــکالت و 
چالش هــای اتحادیه هــای صنفــی و اصناف به 
دلیــل مــاده 18۶ قانون مالیات های مســتقیم 

بسیار پیچیده شده است.
امــور  ســازمان  از  کــرد:  بیــان  فراهانــی 
مالیاتــی درخواســت داریــم نرخ هــای مالیاتــی 
را یکســان اعــالم کنــد تــا مــردم تکلیــف خــود 
را بداننــد. وقتــی ممیزی علی الراس محاســبه 
می خــورد.  لطمــه  اصنــاف  حقــوق  می کنــد 
عمــل  گونه ایــی  بــه  محاســبه  در  متاســفانه 

می شود که با واقعیت هم خوانی ندارد.

ابراهیــم درســتی، نایب رئیــس اول اتــاق 
اصنــاف تهــران تاکیــد کــرد: اصنــاف روزهــای 
بســیار سختی را می گذرانند. در جلسه ای که 
بــا وزیــر صمت برگزار شــد مشــکل مــاده 18۶ 
و رفــع نواقــص آن مــورد تاکیــد قــرار گرفــت. 
ســازمان امــور مالیاتــی بایــد یــک خروجــی بــه 
اصنــاف ارائــه بدهد و آنها را از این بالتکلیفی 

خارج کند.
تهــران  اصنــاف  اتــاق  اول  نایب رئیــس 
تصریــح کــرد: مــاده 18۶ قانــون مالیات هــای 
مســتقیم همه اتحادیه های کوچک و بزرگ را 
فلج کرده است. ما درخواست داریم سازمان 
امــور مالیاتــی اصنــاف هــر چــه زودتــر تکلیف 

اصناف را روشن کند.
دوم  نایب رئیــس  ابراهیمی نیــا،  خســرو 
اتاق اصناف تهران درباره آمادگی اتاق اصناف 
تهــران در ارائــه آموزش هــای الزم بــه اصنــاف 
گفت: اتاق اصناف تهران آمادگی و پتانســیل 
الزم بــرای ارائــه هرگونــه آمــوزش بــه ویــژه در 

مباحث و قوانین مالیاتی به اصناف را دارد.
ابراهیمی نیــا تاکیدکــرد: معجــزه زمانــی 
اتفــاق می افتد که برنامه ریزی مدون و نقشــه 
را داشــته  بــا کارهــای کارشناســی شــده  راه 
باشــیم کــه یکــی از ابــزار آن همیــن موضــوع 
آمــوزش و ارتقــای ســطح دانــش و اطالعــات 
در  اصنــاف  نماینــدگان  جملــه  از  اصنــاف 

هیئت های حل اختالف است.
رئیــس  رســتگار،  حمیدرضــا  ادامــه  در 
کمیســیون بیمــه و مالیات اتــاق اصناف تهران 
هم گفت: از مشــکالت اساســی و همیشــگی 
اصناف در گذشته و حال چالش های مالیاتی 
اصنــاف بــوده اســت کــه نیــاز بــه همــکاری و 
تفاهــم دوطرفــه میــان ســازمان امــور مالیاتی 

و اتــاق اصنــاف، رفــع برخی مشــکالت قانونی 
و آمــوزش و افزایــش اطالعات مودیان صنفی 

است.
رئیــس کمیســیون بیمــه و مالیــات اتــاق 
اصنــاف تهــران بــا اشــاره بــه مــاده 18۶ قانون 
از  یکــی  عنــوان  بــه  مســتقیم  مالیات هــای 
مشــکالت اساســی اصناف گفت: نباید زمانی 
کــه اتحادیه هــای صنفــی تمــام تالش خــود را 
بــرای ســاماندهی و قانونمنــدی اصناف به کار 
را شناســایی  واحدهــای صنفــی  و  می گیرنــد 
می کنند پرونده آنها به دلیل اجرای ماده 18۶ 
قانون مالیات های مســتقیم در ســازمان امور 

مالیاتی معطل بماند.
او تصریــح کــرد: ســازمان امــور مالیاتــی 
موظف است ظرف مدت دو هفته به نامه های 
اتحادیــه جــواب بدهــد در حالیکــه ایــن تحقق 
نمی یابــد و پرونده هــای صنفــی بــرای صــدور 
یــا تمدیــد پروانــه کســب بــدون تکلیــف باقــی 
می مانــد. برای رفــع این موضوع و چالش های 
دیگــر اصنــاف نیــاز بــه برنامه ریــزی مســتمر و 

همه جانبه و بدون تعطیلی هستیم.
رئیــس کمیســیون بیمــه و مالیــات اتــاق 
اصنــاف تهــران همچنیــن بــا تاکید بــر اهمیت 
آمــوزش اصنــاف در تمــام حوزه هــا گفت: نیاز 
به آموزش و ارتقای ســطح آگاهی و اطالعات 
بــه ویــژه در موضــوع نماینــدگان اتحادیه های 
صنفــی در هئیت هــای حــل اختــالف یکــی از 

ملزومات است.
تشــخیص  بــرگ  صــدور  رســتگار 
تراکنش هــای مالــی، وجــود برخــی مشــکالت 
برای ارائه اســناد و مدارک از ســوی مودیان و 
تجدید نظر در این خضوص، افزایش ســاالنه 
مقدار مشخصی بر روی مالیات سال گذشته 

اصنــاف و تعییــن نــرخ بــرای تعییــن ضرایــب 
مالیاتــی را از موضوعــات مهم مالیاتی اصناف 

برشمرد.
در این جلسه همچنین خزرایی، معاون 
مدیــرکل مالیات های جنوب تهران با توجه به 
مطالــب عنــوان شــده گفت: مــاده 18۶ قانون 
مالیات های مســتقیم به دغدغه سازمان امور 
مالیاتی و اصناف تبدیل شده است. قانون را 
گذاشــته اند تــا روابط مردم و دولــت را تنظیم 
کند ما می توانیم برخی مواقع شــرایط را برای 
مــودی منعطــف کنیم ولــی نمی توانیــم قانون 
را بشــکنیم و اگر مشــکلی باشد باید ریشه ای 

و از طریق اصالح قانون حل و فصل شود.
او تاکیــد کــرد: بایــد مودیــان بــه حقــوق 
خــود واقــف و آگاه باشــند. در برخــی مواقــع 
بــه دلیــل ناآگاهــی مودیان مشــکالت بیشــتر 
مــی شــود. در خیلــی از اظهارنامه هــا، ابــراز و 
اطالعاتــی وجود ندارد؛ بلکه فقط معرفی نامه 
اســت. وقتی از ســوی مودی اســناد و مدارکی 
ارائه نمی شــود اقدامات وارد مراحل و جریان 
دیگــری می شــود امــا با ارائــه مدارک و اســناد 
هرچنــد کــم و ناقــص کارهــا بــه روال عــادی 

انجام می گیرد.
خزرایی تصریح کرد: از تمام اتحادیه های 
صنفــی درخواســت داریــم اعضــای خــود را به 
ارائــه اســناد و مــدارک هدایت کننــد تا کار به 

رویه عادی و مرسوم خود انجام گیرد.
در ادامــه ایــن جلســه مقــرر شــد بــرای 
ارتقــای ســطح اطالعــات نماینــدگان بنــد 3، 
اتحادیه هــای صنفــی مربــوط بــه هیئت هــای 
حــل اختــالف، جلســات آموزشــی بــا رعایــت 
پروتکل های بهداشــتی در اتــاق اصناف تهران 

برگزار شود.

بــهگفتهرئیساتحادیــهتولیدکنندگان
وفروشــندگانپوشــاک،کاالیقاچــاقزمانی
کهباقیمتپایینترازمشــابهداخلیعرضه
شــود،بــهبــازارآســیببیشــترمیزنــدکــه
اکنــونحداقــل۳0تــا۴0درصــدارزانتــراز
قیمتتمامشدهکاالیداخلیواردمیشود.
بــا  گفت وگــو  در  شــیرازی  ابوالقاســم 
ایســنا، یکــی از مشــکالت صنعــت پوشــاک را 
تامیــن مــواد اولیه عنوان کــرد و گفت: درباره 
لباس هــای  انــواع  در  کــه  تخــت  پارچه هــای 
پارچــه ای از آن اســتفاده می شــود، بــا وجــود 
تحــوالت و به روزرســانی در صنعــت نســاجی، 
تامیــن  داخــل  در  کشــور  نیــاز  100درصــد 
پارچه هــای گردبــاف  مــورد  امــا در  نمی شــود 
نیازی به واردات نیســت البته بخش عمده ای 

از پنبه وارد می شود.
بــه گفتــه او همچنــان در بــازار بــا کمبود 
پارچــه گردبــاف مواجــه هســتیم که بــه معنی 
آن  علــت  بلکــه  نیســت  تامیــن  در  ناتوانــی 
افزایــش قیمــت اســت. کارخانه های نســاجی 
علــت ایــن افزایش قیمت را گران شــدن پنبه 
و ســایر هزینه هــای تکوین پنبه تا ریســندگی 

عنوان کرده اند.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
فروشندگان پوشاک با بیان اینکه نباید شاهد 

افزایــش قیمــت مــداوم در مواد اولیــه داخلی 
پارچه هــای  مــورد  در  کــرد:  تصریــح  باشــیم، 
تخت، وزارت صمت باید برای مدت محدودی 
بــدون قیــد و شــرط ورود پارچه، پنبــه و نخ را 
از انحصار خارج کند تا هرکســی بتواند با ارز 
آزاد آن را وارد کنــد چراکــه صنعــت پوشــاک 
نســبت بــه نســاجی ارجحیت دارد و مســتقل 

از آن است.

چرادستفروشی
درپوشاکزیاداست؟

شــیرازی بــا بیــان اینکــه دلیــل افزایــش 
قیمــت  بــه  مربــوط  اکنــون  پوشــاک  قیمــت 
مــواد اولیه اســت، اظهار کــرد: تولیدکنندگان 
پوشــاک هر ســه ماه و اخیراً هر روز پارچه را 
با قیمت متفاوت می خرند بنابراین الزم است 
بــر ایــن بــازار نظارت شــود تــا تولیدکننــده در 
قیمت مواد اولیه ثبات داشته باشد. از طرف 
دیگــر کشــش بــازار هــم بایــد در نظــر گرفتــه 
شــود. اکنون مصرف کننده دیگر تحمل گرانی 
را ندارد و بازار با رکود مواجه می شــود. ادامه 
ایــن وضــع هــم بــه ضــرر مصرف کننــده و هــم 
تولیدکننــده اســت کــه کاالها روی دستشــان 
می ماند و تبدیل به کاالی اســتوک می شــود و 

علت پدیده دستفروشــی و بساط گســتری در 
خیابان های تهران هم همین شرایط است.

بــه گفتــه او در صنایع دیگر، مد و فصل 
اهمیــت نــدارد و طــی ســال های بعد بــا تورم، 
قیمــت آن هــا افزایــش هــم می یابــد، امــا در 
حوزه پوشاک به دلیل تابعیت از فصل و مد، 
اگر کاال فروخته نشــود به بســاطی ها ســرریز 
می شــود. همیــن شــرایط باعــث شــده در یک 
ســال گذشــته تولیدکنندگان در همان ابتدای 
فصــل فــروش فوق العــاده بگذارنــد و کاال را با 
قیمت تمام شــده v یا 10 تا 20 درصد ارزان تر 

از قیمت واقعی فروش، ارائه کنند.
شــیرازی بــا بیــان اینکــه اشــتغال بخش 
پوشاک خیلی بیشتر از نساجی است، گفت: 
در حوزه نخ و پنبه انحصار وجود دارد که باید 
برطــرف شــود. همچنین موانع تولید پوشــاک 
باید شناســایی و بســته های حمایتی از جمله 

معافیت مالیاتی موقت تعریف شود.

وارداتقاچاق۳0تا۴0درصد
ارزانترازتولید

او در ادامــه بــا اشــاره به هجوم پوشــاک 
قاچــاق بــه بــازار، گفــت: ارزانی پوشــاک برای 
دیگــر  طــرف  از  اســت.  مهلــک  ایــن صنعــت 

تولیدکننده با تامین سخت و گران مواد اولیه 
مواجه اســت. در این میان باید تامین زندگی 

کارگران هم مدنظر قرار گیرد.
و  تولیدکننــدگان  اتحادیــه  رئیــس 
فروشــندگان پوشــاک در ادامــه بــا اشــاره بــه 
اشــتغال زایی، ارزآوری و ارزش افزوده باال در 
صنعــت پوشــاک، گفت: ســهم قاچــاق از بازار 
پوشــاک را بایــد ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و 
ارز اعــالم کنــد، اما به طــور کلی کاالی قاچاق 
زمانــی کــه با قیمت پایین تر از مشــابه داخلی 
عرضــه شــود، بــه بــازار آســیب بیشــتر می زند 
کــه اکنــون حداقــل 30 تا 40درصــد ارزان تر از 

قیمت تمام شده کاالی داخلی وارد می شود.
شــیرازی بــا بیــان اینکه مبارزه بــا قاچاق 
در ســطح عرضــه کافــی نیســت، تصریح کرد: 
در ایــن زمینــه نیاز به فرهنگ ســازی و فراهم 
اســت.  تولیــد  بــرای  مســاعد  شــرایط  کــردن 
همچنیــن بررســی وضعیــت مبــادی ورودی و 
قوانیــن گمرکــی، کم هزینه تر از ســطح عرضه 
اســت چــرا کــه ضبــط و جریمــه مغازه هــا بــه 
در  امــا  می زنــد  لطمــه  متعــدد  خانواده هــای 
صــورت فراهــم کــردن بســتر مناســب تولید و 
قانون گذاری های مناســب و برخورد در مبادی 
ورودی، می تــوان به جای صدهــا عرضه کننده 

با چند قاچاقچی بزرگ پوشاک برخورد کرد.

رئیساتحادیهتولیدکنندگانپوشاک:کاالیقاچاق۴0درصد
ارزانترازقیمتتمامشدهداخلیاست

رئیساتاقاصنافتهران:مشکاتاصنافباقانون
مالیاتمستقیمبسیارپیچیدهشدهاست

ساماندهیاصنافبدونمجوزدردستورکار
قرارگرفت
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شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران در نظر دارد "خرید، نصب، راه اندازی و آموزش 
دستگاه XRF مورد نیاز مرکز تحقیقات مواد معدنی ایران – یزد" را از طریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )ستاد( به شماره ثبت ستاد 2000001028000038 و با جزئیات مندرج در 
اسناد مناقصه با تضمین شرکت در مناقصه )فرآیند ارجاع کار( به مبلغ 7.250.000.000 ریال 
)هفت میلیارد و دویست و پنجاه میلیون( ریال )واریز نقدی یا ضمانتنامه بانکی( برگزار 
نماید. تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ساعت 10 صبح مورخ 1400/10/20 و مهلت زمانی 
دریافت اسناد مناقصه از سایت تا ساعت 17 مورخ 1400/10/29 و مهلت ارائه پیشنهادات 
حداکثر تا ساعت 17 مورخ 1400/11/09 و جلسه بازگشایی پاکات صبح روز یکشنبه مورخ 
1400/11/10 برگزار می گردد. عالقمندان شرکت در مناقصه می بایست جهت ثبت نام و 
دریافت گواهی امضای الکترونیکی با شماره مرکز 1456 تماس حاصل نمایند و یا به آدرس 

اینترنتی www.setadiran.ir مراجعه نمایند.

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران 
)سهامی خاص( 

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای 
همزمان با ارزیابی کیفی )فشرده( 
شماره 82- 10/ 1400 ت )نوبت دوم(

گمرک: جوهای سبز شده در 
بندر چابهار متعلق به شرکت 

پشتیبانی امور دام است
ســخنگوی گمــرک اعالم کرد۲ تــن جو خوراک دام 
وارداتی با ارز ترجیحی توســط شــرکت پشــتیبانی امور 
دام کشــور در بندر چابهار خراب شــده اســت و آنها با 
وجود انبارهای مسقف ترجیح دادند، جوهای وارداتی 

در فضای باز نگهداری شود.
گــزارش خبرگــزاری تســنیم، روح هللا لطیفــی   بــه 
اعالم کرد: جوهایی که در بندر چابهار سبز شد و فاسد 
شــده متعلق به شــرکت پشــتیبانی امور دام است که با 

ارز ترجیحی وارد شده بود.
ســخنگوی گمــرک افــزود: در مجموع 135 هزار تن 
جو وارد شده بود که حدود 2 تن آن در گمرک به دلیل 
قرار گرفتن در معرض باران سبز شده و تقریباً غیرقابل 

استفاده شده است.
این مســئول تأکید کرد که شــرکت پشــتیبانی امور 
دام این محصول را دو تا ســه ماه گذشــته و توســط دو 
شــناور وارد کشــور کــرد، اما بــا وجود انبارهای مســقف 

اصرار داشتند که در فضای باز نگهداری شود.
لطیفی گفت: حتی آنچه که گفته می شود نایلون 
و چــادر روی ایــن محصوالت کشــیده بودنــد را همکاران 

ما تأیید نمی کنند.
ســخنگوی گمرک همچنین گفت: این جای ســؤال 
اســت که این شــرکت اخیراً ذرت هم وارد کرده بود، اما 
ایــن محصــول را ســریع انتقــال داد، امــا جــوی دامی که 
از چنــد مــاه پیش در فضای باز دپو شــده بــود را انتقال 
نداد و حتی به دو انبار مســقفی که وجود داشــت، نیز 

جابه جا نکرد.
گــزارش  داد:  ادامــه  همچنیــن  گمــرک  ســخنگوی 
هواشناســی در مــورد بارندگــی را به شــرکت پشــتیبانی 
امــور دام اعــالم کردیــم و حتــی دربــاره لــزوم جابه جایی 
ایــن محمولــه دپو شــده نیز هشــدار دادیم، امــا توجهی 

نکردند.
او تصریــح کــرد کــه از 135 هــزار تــن محمولــه جو 
وارد شــده 120هزار تن ترخیص شــده بود و 15هزار تن 
در فضای باز دپو شده بود که حدود 2 تن آن سبز شده 

و تقریباً غیرقابل استفاده است.
لطیفی این اقدام شرکت پشتیبانی امور دام را که 
باعــث آســیب زدن به محصــول وارداتی بــا ارز ترجیحی 
شــده اســت را ضــرر بــه بیت المــال عنــوان کرد کــه باید 

دقت بیشتری شود.

ایران و پاکستان ۲ گذرگاه 
جدید و ۶ بازارچه مرزی 

راه اندازی می کنند
ســفیر جمهوری اســالمی ایران در پاکستان اعالم 
تقویــت فعالیت هــای  بــه منظــور  کــه دو کشــور  کــرد 
تجــاری، در حــال همــکاری برای ایجاد ۲ گــذرگاه مرزی 

جدید و ۶ بازارچه مرزی مشترک هستند.
بــه گــزارش خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از رادیــو 
پاکســتان، ســفیر جمهوری اســالمی ایران در پاکســتان 
اعــالم کــرد که دو کشــور به منظــور تقویت فعالیت های 
تجــاری، در حــال همــکاری بــرای ایجــاد 2 گــذرگاه مرزی 

جدید و 6 بازارچه مرزی مشترک هستند.
محمدعلــی حســینی در گفت وگــو بــا شــبکه اخبار 
و امــور جــاری رادیــو پاکســتان تأکیــد کــرد که دو کشــور 
متعهــد هســتند حجم تجــارت موجود را کــه 1.4میلیارد 
دالر تخمین زده می شود، طی چند سال آینده به بیش 

از پنج میلیارد دالر برسانند.
او گفــت: اکنــون یــک گــذرگاه مرزی در مــرز تفتان 
بــرای تجــارت فعــال اســت و گذرگاه هــای جدیــد مــرزی 
جدید در مرز پاکســتان و ایران در پیشــین و ریمدان در 

حال ایجاد است.
ســفیر ایــران افــزود: هــر دو کشــور در حــال تالش 
برای ایجاد 6 بازارچه مرزی مشــترک هســتند و اولویت 

کار بر روی سه بازار متمرکز است.
او همچنیــن اظهــار کرد: پاکســتان و ایران در همه 
زمینه ها به ویژه دین، تاریخ و فرهنگ دارای اشتراکاتی 
افزایــش  باعــث  بلندپایــه  مقامــات  ســفر  و  هســتند 
همکاری هــا در همــه بخش هــا بــرای منافــع و توســعه 

متقابل شده است.
ســفیر ایــران در ادامــه ابــراز اطمینــان کــرد کــه دو 
کشــور عالوه بــر زمینه های همــکاری امنیتی، پتانســیل 

افزایش همکاری های تجاری و اقتصادی را نیز دارند.
او گفــت: حصارکشــی بیــش از 900 کیلومتــر مــرز 

مانع از اشرار و قاچاق کاال می شود.
ســفیر ایران در مورد افغانستان نیز گفت: نشست 
اخیر وزرای خارجه سازمان همکاری اسالمی در اسالم آباد 
ابتــکار خــوب پاکســتان بــرای برجســته کــردن موضــوع 
بشردوســتانه در این کشــور جنگ زده بود و اکنون روزانه 

بیش از 5 هزار پناهجو وارد ایران می شوند.
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رشد 1۲.5 دالری قیمت 
جهانی گندم

با شــروع ســال نو میالدی قیمت انوع محصوالت 
اساســی رشــد افزایشی قیمت دارند که در این میان 4 

دلیل عمده وجود دارد.
بــه گزارش خبرگزاری فارس، قیمت انواع کاالهای 
اساســی در آخریــن روز ایــن هفتــه بــا افزایــش قابــل 
مالحظــه ای مواجــه شــد بــه طــوری کــه گنــدم بــه عنوان 
محصول استراتژیک با 12.5 دالر افزایش در هر بوشل 

رکورد جدیدی را ثبت کرد.
 بر اســاس این گزارش دیگر محصوالت کشــاورزی 
هم افزایش های شــدید داشتند؛ ذرت به عنوان خوراک 
دام 3دالر افزایش را رقم زد و هر بوشل از این محصول 

به قیمت 606 دالر و ۷5 سنت معامله شد.
 دانه هــای روغنــی هــم از  قافلــه افزایش قیمت ها 
عقب نماند. ســویای خوراکی رشــد 14دالری را ثبت کرد 
و گیــاه روغنــی کانوال 11.8دالر در هر تن افزایش قیمت 
داشــت.  کاکائــو بیشــترین افزایــش قیمــت را در گــروه 
محصــوالت نــرم ثبــت کرد و بــا 98 دالر افزایــش در هر 

تن رکورددار گرانی در این گروه بود.
 امــا در گــروه محصــوالت دامی قیمت ها کاهشــی 
بوده است؛ به طوری که دام زنده و پرواری کاهش هایی 

به ترتیب 2 و 60 سنت را تجربه کردند.
 روز گذشته سازمان خواروبار جهانی فائو شاخص 
قیمــت را منتشــر کــرد که بر اســاس آن قیمت ها از یک 
ســال گذشــته روند افزایشی داشته است چند دلیل در 
ایــن رشــد قیمت هــا نقــش دارد؛ نخســت اینکــه شــیوع 
کرونــا زنجیــره عرضــه اکثر محصــوالت را مختــل کرده و 

بازاررسانی به شدت ضعیف شده است. 
دوم، کشــورها بــرای واردات و صــادرات پروتکل هــای 
خاصی را در نظر گرفتند و همین امر باعث شده محصوالت 
زیادی یا به مرحله صادرات نرسند و یا در گمرکات کشورها 
در انتظــار تخلیــه بماننــد در هر حالت محصــوالت به بازار 

مصرف نمی رسد و یا بسیار با تاخیر می رسد.
ســوم اینکــه بــا شــیوع کرونــا بســیاری از کشــورها 
تامیــن نیــاز داخــل خودشــان را در اولویــت قــرار دادنــد 
بــه عنــوان مثــال پوتیــن رئیس جمهوری روســیه عوارض 
صــادرات غــالت را دو برابر کرده اســت و یا چهار کشــور 

صادرات کود را ممنوع کردند.
ســال  در  عمــده  خشکســالی های  اینکــه  چهــارم 
گذشــته تولیــد محصوالت اساســی را کاهــش داده و به 

همین دلیل عرضه در بازار کم شده است.

۴5 هزار خودروی دپو شده 
در پارکینگ  سایپا به بازار 

عرضه می شود
روز گذشــته گزارشــی از دلیــل دپــو ایران خودرو و 
ســایپا پخش شــد و اکنون این ۲ خودروســازان نسبت 

به این گزارش واکنش نشان داده اند.
ســازمان بازرســی چنــدی پیش اطالعیه ای منتشــر 
کــرد مبنــی بــر اینکــه خودرو هــای ناقــص کــف پارکینــگ 
خودروســازان روزبه روز در حال افزایش اســت و اکنون 
از 140هزار دستگاه به 1۷8هزار دستگاه رسیده است.

بــه گزارش باشــگاه خبرنــگاران جوان،  خودروســازان 
نبــود  را  خودرو هــا  ایــن  دپــو  و  عرضــه  کاهــش  دلیــل 
ریزتراشــه های الکترونیکــی بیــان کردند. باقــری، قائم مقام 
مدیرعامــل در فــروش گــروه خودروســازی ســایپا و بابــک 
رحمانی، قائم مقام مدیرعامل در فروش گروه خودروسازی 

ایران خودرو به سواالت در این زمینه پاسخ داده اند.
- چــه راهــکاری برای رفع مشــکل کاهش عرضه و 

ترخیص خودرو ها وجود دارد؟
نماینــده ایران خــودرو: حــدود 95 هــزار خــودرو در 
کــف پارکینــگ ایران خــودرو وجــود دارنــد کــه منتظر یک 
یــا چنــد قطعــه بــرای تجاری ســازی و تحویل به مشــتری 
هســتند. تمــام ایــن خودرو هــا یــک قطعــه الکترونیکــی 
خــاص )ACU( و تعــدادی )ECU(  ندارند که این قطعات 
وابســته به مشــکل جهانی چیپ ســت هســتند، شــرایط 
را دشــوارتر  نیــز کار  بــه واســطه تحریم هــا  مــا  خــاص 
کــرده اســت. ایــن مشــکل بــا تامیــن قطعــات از ســوی 

تولیدکنندگان داخلی به مرور رفع می شود.
- این خودرو ها را نگه نمی دارید تا گران شوند؟

نماینــده ایران خودرو: خیر، نگه داشــتن خودرو در 
کــف کارخانه برای خودروســاز هیچ ســودی ندارد، بلکه 
ضــرر هــم دارد چراکــه هزینه هــای زیادی بــرای این نگه 

داری باید پرداخت کند.
ایــن  داشــتن  نگــه  از  خودروســازان  انگیــزه   -

خودرو ها کف پارکینگ چیست؟
نماینده ســایپا: خودروســازان هیچ انگیــزه ای برای 
نگــه داشــتن خــودرو کــف پارکینگ هــا ندارنــد. بــه دلیل 
شــیوع کرونا در دنیا، تیراژ تولید خودرو در ســال 2021 
نسبت به سال 2020 کاهش چشمگیری داشته است. 
شــرکت هایی کــه ایــن ریزتراشــه ها را تولیــد می کننــد از 
تکنولــوژی فوق العــاده ای برخــوردار هســتند و نیــاز بــه 

سرمایه چند صد میلیون دالری دارند.
نماینــده ســایپا: در ســایپا ۷2هــزار خــودرو ناقــص 
وجود داشت که اکنون پس از دریافت این ریزتراشه ها 
آن را عرضه خواهیم کرد. هفته گذشته 45 هزار از این 
چیپ ســت ها را دریافــت کردیــم و تا پایــان دی 45 هزار 

خودرو جدید به بازار عرضه خواهیم کرد.
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رئیس ســازمان توسعه تجارت می گوید 
کــه بایــد مقدمــات الزم بــرای ســرعت گرفتن 
فراینــد تجــارت آزاد میان ایران و اوراســیا در 

دستور کار قرار بگیرد.
بــه گــزارش ایســنا، از ابتدای آبان ســال 
1398، ایــران عضویــت آزمایشــی خــود را در 
اتحادیــه اقتصــادی اوراســیا آغــاز کــرده و این 

فرایند سه سال ادامه خواهد داشت.
بــر اســاس توافقــات دو جانبــه، پــس از 
ایــن مــدت، ایــران و اوراســیا دربــاره عضویــت 
البتــه  و  کــرد  خواهنــد  تصمیم گیــری  دائــم 
افزایــش همکاری تا ســطح تجــارت آزاد را نیز 

بررسی می کنند.
اکنــون تجارت ایران و اوراســیا بر اســاس 

تعرفه ترجیحی در برخی کاالها انجام می شود. 
بررســی ها نشــان می دهد که بــا وجود کاهش 
نســبی ســطح تجــارت در ســال گذشــته تحــت 
تاثیــر شــیوع کرونــا، تجــارت مشــترک ایــران و 

اوراسیا روندی مثبت داشته است.
جدای از آن تراز تجاری ایران در معامله 
با کشورهای عضو این اتحادیه نیز جز روسیه 
با دیگر اعضا مثبت بوده است اما با توجه به 
باال بودن میزان واردات از روسیه تراز تجاری 

کل منفی شده است.
ایــران در ماه هــای گذشــته بارها از لزوم 
نهایی شدن فرایند تجارت آزاد میان دو طرف 
خبــر داده کــه با توجه بــه بزرگی بازار و حجم 
معامــالت، احتمــاال بر روابط اقتصادی ایران و 

روسیه تاثیر جدی خواهد گذاشت.
رئیس ســازمان توســعه تجــارت با تاکید 
بر لزوم افزایش سطح همکاری ها میان ایران 
و اوراســیا، از لزوم تســریع در پیگیری امضای 
موافقتنامه تجارت آزاد میان دو طرف ســخن 

گفته است.
علیرضا پیمان پاک با اشاره به زمینه های 
توســعه تجارت با اوراســیا به عنوان یک بازار 
دارای پتانســیل باال برای کشــورمان، خواهان 
همکاری همه دستگاه ها به ویژه وزارت جهاد 
کشاورزی به دلیل اینکه عمده صادرات ایران 
در این بخش به اوراسیا انجام می شود، شد.
 معاون وزیر صمت با اشــاره به الزامات 
یــک موافقت نامــه تجــارت آزاد، بــه همراهــی 

کامــل بخــش صنعــت وزارت صمــت در ایــن 
باره اشاره کرده و بر شمول بیشتر کاالها در 

موافقت نامه تجارت آزاد تاکید کرد.
پیمان پــاک همچنیــن دربــاره همکاری ها 
بــه ویــژه در حــوزه بانکــی و تبــادالت مالی، با 
بیــان اینکــه زمینه هــای ایــن همــکاری کامــالً 
فراهــم اســت، ابــراز امیــدواری کــرد در دوره 
جدیــد بانــک مرکــزی همراهــی بیشــتری را در 

این زمینه به عمل آورد.
بر اساس گزارش سازمان توسعه تجارت، 
او با اشاره به سفر قریب الوقوع رئیس جمهوری 
به فدراســیون روســیه، یکی از موضوعات مهم 
مورد بحث طرفین را پیگیری جدی موافقت نامه 

تجاری ایران و اوراسیا عنوان کرد.

رایــزن بازرگانــی عــراق در ایــران ضمــن ارائه 
پیشــنهاد درباره توسعه همکاری تجاری بین 
دو کشور از طریق سرمایه گذاری شرکت های 
ایرانــی در عــراق، از عالقمنــدی دولــت عــراق 
ســرمایه گذاری ها  این گونــه  از  حمایــت  بــه 
مشــترک  کمیســیون  برگــزاری  همچنیــن  و 

اقتصادی دو کشور خبر داد.
به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران، 
مدیرکل دفتر عربی آفریقایی سازمان توسعه 
تجــارت در دیــدار بــا رایــزن بازرگانــی عراق در 
ایران، بر عزم و اراده ســازمان توســعه تجارت 
ایران برای توسعه روابط دو کشور تاکید کرد.

آخریــن  تشــریح  بــا  پیلتــن  فــرزاد 
برنامه هــای ســازمان توســعه تجــارت دربــاره 
توســعه روابط دو کشــور و با اشــاره به ســفر 
خــود بــه اقلیــم کردســتان عــراق، از آمادگــی 
ایــران بــرای برگــزاری کمیته مشــترک تجار دو 

کشور خبر داد.

او بــا اشــاره به سیاســت ایــران در زمینه 
برقــراری موازنــه تجــاری دو کشــور بر ضرورت 
حمایــت بیشــتر دولــت عــراق از شــرکت های 
پروژه هــای  اجــرای  بــه  عالقمنــد  ایرانــی 
و  فنــی  خدمــات  صــدور  و  ســرمایه گذاری 

مهندسی در این کشور تاکید کرد.

رئیس کمیســیون کشاورزی اتاق تعاون 
ایــران می گوید متاســفانه مــا در اقتصاد خود 
کــه  ناپختــه ای  گاهــی  تصمیمــات  دلیــل  بــه 
گرفتــه می شــود بــا پدیــده ای بــه نــام قاچــاق 

صادرات هم مواجه هستیم.
بــا  گفت وگــو  در  قاســمی  ارســالن 
وضــع  آخریــن  مــورد  در  ایلنــا  خبرگــزاری 
صــادرات محصــوالت کشــاورزی اظهــار کــرد: 
کشــاورزی  محصــوالت  صــادرات  مــورد  در 
مباحــث حاشــیه ای مطــرح شــد. االن فلفــل 
ایــران بــه روســیه و کیوی به هنــد هم صادر 
می شــود. تجــارت و صادرات فقــط مربوط به 
اقتصــاد نیســت و عوامل دیگــر مانند حضور 
اثــر  آن  روی  نیــز  بین المللــی  بازارهــای  در 
دارد. وقتــی در بازارهــای بین المللــی حضــور 
داشــته باشــیم باید حواســمان به رقبا باشد 
و اشــتباه نکنیم. مسئله در بازارهای جهانی 
ســنت  هــر  اســت،  ســنت  ســطح  در  حتــی 
ممکــن اســت کســی را از بــازار حــذف کنــد 
عــالوه بــر این بایــد به کیفیــت و عالئق بازار 

هم توجه شود.
او افــزود: اکنــون مــا بــرای 300 میلیــون 
نفر محصول کشاورزی و صنایع غذایی تولید 
می کنیــم. 85 میلیــون نفــر کــه بــرای داخــل 
اســت و مابقی برای کشــورهای اطراف است. 
پاکســتان،  از  بخشــی  و  افغانســتان  عــراق، 
کشــورهای حاشــیه خلیــج فــارس کشــاورزی 
بــه ایــن محصــوالت هم نیــاز دارنــد. البته چه 

بــه صــورت رســمی و چــه بــه صــورت قاچــاق 
محصــوالت غذایــی و کشــاورزی مــا بــه ایــن 

کشورها صادر می شود.
قاســمی تصریــح کــرد: معمــوال از قاچاق 
امــا متاســفانه مــا  واردات صحبــت می شــود 
در اقتصــاد خــود بــه دلیــل تصمیمــات گاهــا 
ناپختــه ای کــه انجــام می شــود با پدیــده ای به 
نام قاچاق صادرات هم مواجه هســتیم. ما با 
دام مازاد مواجه هستیم که باید صادر شود، 
دولت هم در مورد آن مصوبه داده اما شرایط 
به گونه ای پیش می رود که امکان صادرات را 

سلب می کند.
او اضافــه کــرد: یــک مشــکل اساســی ما 
کشــاورزی،  محصــوالت  صــادرات  حــوزه  در 
خودتحریمی اســت که بیشــتر از تحریم ها به 
ما آســیب می زند. در مورد فلفل که برگشــت 
خــورد، ســازمان غــذا و دارو تــوپ را بــه زمیــن 
حفــظ نباتــات می انــدازد و ایــن ســازمان هــم 
بالعکس گردن سازمان غذا و دارو می اندازد، 
وقتی هم که باهم جمع می شــوند توپ را در 
زمیــن صادرکننــده می اندازنــد کــه صادرکننده 

رعایت نکرد.
رئیس کمیســیون کشــاورزی اتاق تعاون 
ایــران بــا اشــاره بــه مشــکالت صــادرات کیوی 
گفــت: بــرای صــادرات کیــوی بــه امــارات، این 
کشــور از مــا گواهــی بهداشــتی نمی خواهــد و 
صادرکننــدگان کاال را بــه صــورت قانونــی بــه 
امــارات، صــادر کردنــد. از امــارات بــا همــان 

بــه  مجــدد  صــادرات  داشــته  کــه  شپشــکی 
هندوســتان شــده است. هندوســتان می داند 
کــه امــارات درخــت کیــوی نــدارد و منشــا آن 
ایــران اســت پــس در نتیجــه آن را بــه ایــران 
برمی گردانــد. وقتــی از ســازمان حفــظ نباتات 
دلیل آن را می پرسیم، می گوید کشور امارات 
گواهــی بهداشــتی نمی خواهــد. حــرف مــا این 
است که کشور امارات نخواهد اما  شما باید 
بــه عنوان نهاد حاکمیتــی این گواهی را صادر 
کنیــد و حواســتان بــه محصــوالت کشــاورزی 
کشــور باشــد. صادرکننــده می خواهــد هرچــه 
ســریع تر کاالی خــود را صــادر کنــد اما وظیفه 
فرامــوش  مــوارد  از  بســیاری  در  حاکمیتــی 

می شود.
او بــا بیــان میــزان پیش بینــی صــادرات 
کــرد:  خاطرنشــان  کشــاورزی  محصــوالت 
پیش بینــی مــا ایــن اســت کــه تــا پایــان ســال 
بیــش از 8 میلیــارد دالر صــادرات محصــوالت 
کشــاورزی داشــته باشــیم. ســال گذشــته این 
مقــدار حــدود 8.3 میلیــارد دالر بــوده اســت. 
اگــر ایــن رقم با صــادرات صنایــع غذایی جمع 
صــادرات  کــه  می کنیــم  پیش بینــی  شــود؛ 
محصوالت کشاورزی، صنایع غذایی و صنایع 
برســد.  دالر  میلیــارد   11 حــدود  بــه  وابســته 
صــادرات ایــن محصــوالت کاهــش یــا افزایش 
چشــمگیری نســبت به سال گذشــته نخواهد 

داشت.
قاســمی در ادامــه اضافــه کــرد: حواشــی 

ایجــاد شــده طبیعتــا روی بــازار تاثیــر منفــی 
آن  در  شــکی  نمی تــوان  و  گذاشــت  خواهــد 
دســتگاه های  بیــن  ناهماهنگــی  داشــت. 
مختلف باعث شــده که این حواشی به وجود 

بیاید و باید جلوی آن گرفته شود.
او متذکر شــد: دوســتان در وزارت جهاد 
کشــاورزی ماجــرای جدیــدی مبنــی بــر تمدیــد 
شــروع  را  گوجه فرنگــی  صــادرات  ماهانــه 
کرده انــد. بــه نظــر می رســد هیــچ یــک از ایــن 
بــرای  چراکــه  نکرده انــد  تجــاری  کار  آقایــان 
داشــتن یک بازار باید ســال ها در آن کار کرد. 
یــک تصمیم نابه جا مثــل ممنوعیت صادرات، 
زمیــن را در اختیــار حریف قرار می گیرد. ماده 
23 قانــون احــکام دائمــی تاکیــد کــرده بــرای 
گرفتــه  صــادرات  جلــوی  نبایــد  بــازار  تنظیــم 
شــود، این نص صریح قانون اســت ولی گویا 
دوستان در وزارت جهاد کشاورزی این قانون 

را مطالعه نکرده اند.

سرپرســت دفتر توسعه صادرات وزارت 
جهــاد کشــاورزی در نامــه ای بــه انجمن هــای 
تولیدکننــده، صادرکننــده و شــوراهای ملــی 
صنایــع غذایــی اعــالم کــرد بــه دلیــل اینکــه 
برخی از کشورها تغییراتی در استانداردهای 
وارداتی محصوالت کشــاورزی خود داده اند، 
این فعاالن نسبت به اخذ گواهی سالمت از 

سازمان غذا و دارو اقدام کنند.

به گزارش ایســنا در متن نامه مســعود 
بصیــری بــه تولیدکننــدگان و صادرکننــدگان 
محصوالت کشــاورزی آمده اســت بازگشــت 
برخــی از محموله هــای صادراتــی کشــاورزی 
ایران به مقصد برخی از کشــورها از اخباری 
اســت کــه در چنــد هفتــه اخیــر به کــرات در 
رســانه های مختلف منتشــر شــده اســت لذا 
بــا توجــه بــه درخواســت کشــورهای هــدف 

اخیــر  ســال  در  اینکــه  لحــاظ  بــه  صادراتــی 
اســتانداردهای کشــور  تغییراتــی در ســطح 
محصــوالت  واردات  دربــاره  خــود  متبــوع 
خواهشــمند  نموده انــد  معمــول  کشــاورزی 
اســت دســتور فرمایید به اقدام در خصوص 
اخــذ گواهی ســالمت از ســازمان غــذا و دارو 
مواردی که در نامه ذکر شده به موقع عمل 

ـادکنند.
ـــــــ

صــ
قت

ـر ا
صـــــ

 ع
ـــه

امـ
زنــــ

رو
ت 

ــای
ســ

س 
در

آ
w

  
w

  
w

  
. 

 a
  

s 
 r

  
e 

- 
e 

 g
  

h
  

t 
 e

  
s 

 a
  

d
 .

 c
  

o
  

m

تاکید وزارت جهاد کشاورزی 
 به دریافت گواهی سالمت

از سازمان غذا و دارو 

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق تعاون ایران: ما با قاچاق 
صادرات هم مواجه ایم

سازمان توسعه تجارت: رایزن عراق خواستار 
سرمایه گذاری ایران در این کشور شد

رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان کرد: 
لزوم تسریع در امضای موافقت نامه تجارت 

آزاد میان ایران و اوراسیا
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احیای قرارداد گازی در دستور 
کار ایران و ترکمنستان

وزیــرنفــتگفــت:درقراردادهاییکــهدرایندو
روز)۱۸و۱۹دی(امضــاشــد،بــررویاحیــایقــرارداد
گازیونیزبحثافزایشسوآپباکشورهایهمسایه
تمرکــزمیکنیــم.همچنیــندرحوزههــایانــرژی،تهاتر
فرآوردههــاینفتــیوتبــادلخدمــاتفنــیـمهندســی

مذاکراتخوبیانجامشد.
به گزارش تســنیم، روز گذشــته جواد اوجی، وزیر 
نفــت بــا ســردار بردی محمــداف، معــاون رئیــس کابینه 
وزرای ترکمنستان و رشید مردوف، معاون رئیس کابینه 
وزرا و وزیر امور خارجه ترکمنستان در ساختمان اصلی 

وزارت نفت، دیدار و گفت وگو کرد.
اوجی پس از پایان نشســت با هیات ترکمنســتان، 
بــا بیــان اینکــه »در حوزه هــای مختلــف مرتبط بــا انرژی 
گاز  ســوآپ  گفــت:  داشــتیم«،  خوبــی  گفت وگوهــای 
ترکمنســتان از مســیر خاک ایران به کشور آذربایجان از 
ابتــدای مــاه ژانویه ســال جاری میالدی عملیاتی شــده و 
همــکاران مــا که در ایســتگاه میترینگ منطقه ســرخس 
ترکمنســتان مســتقر هستند، بر اجرای سوآپ با شروع 
4 تــا 5 میلیــون مترمکعــب در روز یا به عبارتی 1.5 تا 2 

میلیارد مترمکعب در سال نظارت دارند.
وزیــر نفــت با بیان اینکه روزهــای 18 و 19 دی ماه، 
اســنادی بیــن دو طــرف امضــا شــد گفــت: این اســناد از 
ســوی کارشناســان ایرانی و کارشناســان کشــور دوست 
و بــرادر، ترکمنســتان، تهیــه شــده اســت و مربــوط بــه 
حوزه هــای نفــت و گاز می شــود کــه دو طــرف ظرفیــت 

خوبی برای همکاری در این زمینه ها دارند.
اوجــی افــزود: در قراردادهایــی که در این دو روز 
امضــا شــد، بــر روی احیــای قــرارداد گازی و نیــز بحــث 
افزایش ســوآپ با کشورهای همسایه تمرکز می کنیم. 
فرآورده هــای  تهاتــر  انــرژی،  حوزه هــای  در  همچنیــن 
نفتی و تبادل خدمات فنی ـ مهندسی مذاکرات خوبی 

انجام شد.
وی بــر تمرکــز بــرای افزایــش ســهم تجــارت انــرژی 
تأکیــد کــرد و گفــت: بیشــتر تمرکــز در اســناد پیــش رو، 
افزایــش ســهم تجــارت انــرژی در بُعــد گاز، فرآورده های 

نفتی و محصوالت پتروشیمی است.
وزیر نفت با بیان اینکه زیرساخت کافی تا ظرفیت 
روزانه 40 میلیون مترمکعب گاز برای واردات و ســوآپ 
گاز از ترکمنســتان وجــود دارد، تصریــح کــرد: امــروز بــه 
کشــور دوســت و برادر اعالم کردیم که آمادگی واردات 
تــا 40 میلیــون  بــا کشــورهای همســایه  گاز  و ســوآپ 
مترمکعــب در روز یــا به عبارتی 10 تــا 15 میلیاردمکعب 

ساالنه را داریم.
اوجــی از عــزم دولــت ســیزدهم و وزارت نفت برای 
توســعه روابــط بین المللــی یــاد کرد و گفت: ان شــاءهللا 
بــا توجــه بــه عــزم و اراده ای کــه در وزارت نفــت ایــران و 
وزارت انــرژی ترکمنســتان وجــود دارد، بتوانیم باالترین 
میــزان روابــط را بــا کشــور ترکمنســتان به ویــژه در حوزه 

انرژی داشته باشیم.

خاندوزی: فعاالن اقتصادی 
نگران افزایش درآمدهای 

مالیاتی نباشند
وزیراموراقتصادیوداراییتاکیدکردکهکسبه،
حقوقبگیرانوفعاالناقتصادیکهبهصورتشفاف
وعادالنهمالیاتمیپردازندنگرانافزایشدرآمدهای

مالیاتیدرالیحهبودجهسالآیندهنباشند.
به گزارش ایرنا، سید احسان خاندوزی در حاشیه 
مراســم رونمایــی از خدمــات ارزی بانک ملی اظهار کرد: 
بــر کاهــش  اقتصــاد فقــط  اســتراتژی و راهبــرد وزارت 
تاکنــون  کــه  مودیانــی  شناســایی  و  مالیاتــی  فرارهــای 
شناســایی نشــده بودند و مالیات خود را نمی پرداختند، 

است. 
وی ادامــه داد: در جهــان نیــز درصــد کمــی از افراد 
هســتند که بیشــترین درآمدها، تراکنش ها و اســتفاده 
اقتصــادی را دارنــد و عمده درآمدهــای مالیاتی دولت از 
آن قشــر حداقلی با تســهیل بیشــتر و کاهش فشــار بر 

سایر اقشار تامین می شود. 
وزیــر اقتصــاد گفــت: دولــت ســیزدهم پــس از 20 
سال پیشنهاد داد که نرخ مالیات بر تولیدکنندگان پنج 
درصد کاهش یابد، بنابراین راهبرد ما کاهش فشار بر 

بخش های تولیدی و شفاف اقتصادی است.

سخنگوی وزارت امورخارجه:  
فعالیت های سفارت افغانستان 

در تهران در چارچوب 
کنوانسیون ۱۹۶۱ است

کــه گفــت امورخارجــه وزارت -ســخنگوی
فعالیتهــایدیپلماتیکســفارتافغانســتاندرتهران

درچارچوبکنوانسیون۱۹۶۱است.
بــه گــزارش ایرنــا، ســعید خطیــب زاده ســخنگوی 
وزارت امورخارجــه بــا رد برخــی مطالــب مطرح شــده در 
افعانســتان در  آینــده ســفارت  خصــوص فعالیت هــای 
تهــران، اظهــار کــرد: فعالیت هــای دیپلماتیــک ســفارت 
افغانســتان در تهــران هماننــد تمامــی ســفارتخانه های 
خارجــی در چارچــوب  اصــول و قواعــد تعریــف شــده 
کنوانســیون 19۶1 ویــن در خصــوص روابــط دیپلماتیــک 
قرار دارد و هیچگونه تغییر و تحولی خارج از آن ممکن 
نیســت. برخی از رســانه ها مدعی شده بودند که دولت 
ایران قرار اســت ســفارت افغانستان در تهران را تحویل 

طالبان بدهد.

اخبـــــــــــــــــار

محمدارفع
اســامی شــورای مجلــس علنــی جلســه
بــهریاســتمحمدباقــرقالیبــافروزگذشــتهبه
تلفیــق کمیســیون اول شــور گــزارش بررســی
درمــوردالیحــهبودجــهســال۱۴۰۱کلکشــور
اختصاصیافتکهبرایناساسکلیاتدخلو
خرجدولتدرسالآیندهبهتصویبنمایندگان

رسید.
به منظور دفاع از کلیات الیحه بودجه سال 
1401 رئیس جمهوری با اســتقبال علیرضا سلیمی 
عضــو هیــات رئیســه مجلــس شــورای اســالمی و 
جمعــی از نماینــدگان  وارد جلســه علنی مجلس 

شد.
در ادامه جلسه علنی، سخنگوی کمیسیون 
تلفیق الیحه بودجه 1401 گزارش این کمیســیون 
درباره کلیات الیحه بودجه ســال آینده را قرائت 

کرد.
کــه  کــرد  تاکیــد  همچنیــن  زارع  رحیــم 
کمیســیون تلفیــق بــا حــذف ارز ترجیحــی به طور 
مشــروط موافــق اســت؛ مشــروط به اینکــه دولت 
تضمیــن کنــد به اینکه اقالم پرمصرف خانوارها با 
قیمت ثابت و بدون تغییر به دست مردم برسد.
ســخنگوی  مفتــح  محمدمهــدی  همچنیــن 
کمیســیون برنامــه و بودجه بــا قرائت گزارش این 
کمیســیون از کلیات بودجه 1401 از موافقت این 

کمیسیون با کلیات الیحه خبر داد.
آیت هللا ســید ابراهیم رئیســی با حضور در 
صحــن علنی مجلس ضمن دفاع از کلیات الیحه 
بودجــه 1401، تصریــح کــرد: از نــکات مهــم الیحه 
بودجــه کــه در کمیســیون تلفیــق نیــز نمایندگان 
دربــاره آن بحــث و بررســی داشــتند، موضوع ارز 
ترجیحــی اســت، موضــوع ارز ترجیحــی دغدغــه 
همه ما است؛ هم ما و هم شما که بحث درستی 

نیز است.
وی گفــت: زمانــی کــه دولــت ســیزدهم کار 
را شــروع کــرد از 8 میلیــارد دالری کــه در قانــون 
بودجــه بــرای ارز ترجیحــی پیش بینی شــده بود، 
مبلغی باقی نمانده بود، بدین معنی که در نیمه 
دوم ســال اعتبــاری بــرای تخصیــص ارز ترجیحــی 
باقی نمانده بود، بنابراین اگر دولت می خواست 
بــه آنچــه در قانــون پیش بینی شــده، عمل کند، 
بایــد ارز ترجیحــی را بدون جبران حذف می کرد، 
امــا از آنجــا کــه ســفره مــردم خط قرمز ماســت و 
نمی توانستیم به بازار شوک وارد کنیم، موضوع 
را در جلســات مختلف دولت مطرح و ســپس در 
شــورای هماهنگی ســران قوا مورد رســیدگی قرار 

گرفت.
و  رفــت  از  پــس  کــرد:  تصریــح  رئیســی 
اینکــه  دربــاره  بحث هایــی  بســیار  برگشــت های 
ارز ترجیحــی بایــد بــرای ماه هــای آتــی ادامــه یابد 
و ســپس بــرای جبــران آن تمهیــد مقدماتی پیش 
بینی شــود، مطرح شــد و شورای عالی هماهنگی 

اقتصادی بر این موضوع هم نظر شدند.
ادامــه داد: زمانــی کــه  رئیــس کابینــه ســیزدهم 
موضــوع ارز ترجیحــی بــه اســتحضار مقــام معظم 
رهبــری رســید، ایشــان ســخن بســیار حکیمانه ای 
فرمودنــد و مطــرح کردند نظر مجلس در این باره 
اخــذ شــود، پــس از فرمایــش ایشــان، موضوع در 
دولت مطرح و الیحه دوفوریتی در دولت تصویب 
شــد کــه براســاس آن ارز ترجیحــی بــرای چند ماه 
آتــی ادامــه یابــد تا شــرایط آماده شــود، همچنین 
جبــران ارز ترجیحــی در صورت حــذف پیش بینی 
شــود، زیــرا حــذف ارز مذکــور بــدون جبــران بــرای 
مردم به ویژه نیازمندان کار درســتی نیســت. باید 

حــذف ارز ترجیحــی جبــران شــود، لــذا در الیحــه 
مذکور هر دو نکته مورد نظر قرار گرفت.

وی اظهــار کرد: الیحه مذکور تقدیم مجلس 
شــد و مجلــس و نماینــدگان بــه فوریــت آن رأی 
ندادنــد و بنابرایــن الیحــه بایــد بــه صــورت عــادی 
بررســی می شــد، یعنــی مجلس نه اعــالم کرد که 
بــا وجــود اینکــه پولی نداریــم ارز ترجیحــی را چه 
کنیــم، نــه دربــاره اینکــه اگــر ارز ترجیحــی حــذف 
شــود، دربــاره جبــران آن بایــد چــه کار کــرد، نظــر 

دادند.
رئیســی تصریح کرد: دو راه بیشــتر برای ارز 
ترجیحــی وجود نداشــت، یا ادامــه ارز ترجیحی یا 
حــذف ارز ترجیحــی و جبــران آن بــرای مــردم کــه 
مجلس نه رأی به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به 

جبران این ارز رأی داد.
رئیس دولت ســیزدهم توضیــح داد: رأی به 
عدم فوریت الیحه دولت به معنی فوریت حذف 
ارز ترجیحی است، زیرا ما باید به قانون مراجعه 
مــی کردیــم و براســاس قانــون بودجــه از آنجا که 
ارز ترجیحــی پیــش بینــی نشــده، بایــد ایــن ارز 
حذف می شــد، لذا شــرحی برای ریاســت محترم 
مجلس نوشــتم و توضیح دادم که در جلســه ای 
بــرای نماینــدگان محتــرم تبیین کند کــه عدم رأی 

به فوریت الیحه دولت به چه معناست.
رئیســی بیــان کــرد: مجلــس یــا بایــد تعییــن 
می کرد که ارز ترجیحی ادامه یابد یا باید مشــخص 
می کــرد کــه ایــن ارز حذف شــود و جبرانــی برای آن 
تعییــن شــود کــه مجلــس هیچکــدام را نظــر نــداد. 
ترجیحــی  ارز  کــه  اســت  آن  ایــن موضــوع  نتیجــه 
بایــد حــذف شــود، امــا از آنجــا کــه ایــن کار را بــه 
نوعــی  بــه  را  کار  ایــن  زیــرا  ندانســتیم،  مصلحــت 
شــوک وارد کــردن بــه ســفره و معیشــت مــردم می 
 دانستیم، بنابراین مشکل را با مقام معظم رهبری

مطرح کردیم.
وی بــا بیــان اینکــه خداونــد متعــال بــه مقام 
معظــم رهبــری طــول عمــر بــا عــزت عطــا کنــد کــه 
ایشــان مشــکل را حــل فرمودنــد. معظم لــه مانند 
همــه مــوارد کــه مشــکالت را حــل مــی کننــد، ایــن 
مشــکل را بــرای ایــن چنــد مــاه حل کردنــد، گفت: 
فعــال وضعیــت اقتصــادی کنونی را ادامــه دهید تا 
این موضوع به صورت قطعی تعیین تکلیف شود. 
رئیــس جمهوری تصریح کــرد: ما باور داریم 
اگر ارز ترجیحی قطع شود قطعاً باید برای جبران 
آن در زندگــی مــردم بــه ویــژه نیازمنــدان فکــری 
جــدی کرد، نباید بدون در نظر گرفتن جبران این 
ارز حــذف شــود. بنابرایــن در این رابطه ســازمان 
برنامــه و بودجــه بــا صاحــب نظــران در مجلس و 
ریاست محترم مجلس جلسات بسیاری داشتند 
تــا بتوانیــم بــا همفکــری و همراهــی مجلــس و 

دولت، مسائل را حل کنیم.
وی اظهار کرد: چه مباحثی که امروز مطرح 
شده و چه مباحثی که مورد بحث است، می تواند 
ابعــاد مختلــف ایــن موضــوع را مــورد بحــث قــرار 
دهد و ما موافقیم که بحث ها و بررسی هایی در 
مجلس صورت گیرد که بتواند منجر به تصمیمی 
شود که از یکسو رشد اقتصادی به همراه داشته 
باشــد و از ســوی دیگــر بــه معیشــت مــردم کمک 

کند.
رئیســی ادامــه داد: هــر تصمیمی کــه بتواند 
نظام اقتصادی، پولی و مالی کشور را در انضباط 
قــرار دهــد، مــورد حمایــت مــا قــرار دارد؛ البتــه 
دغدغــه ای که نمایندگان نســبت بــه ارز ترجیحی 
دارنــد را بایــد بتــوان بــه عنــوان تصمیم مهــم و با 

نگاه به ابعاد مختلف آن مورد توجه قرار داد.

محمدباقر قالیباف  به صحبت های رئیســی 
ارز  حــذف  الیحــه  بــا  مجلــس  مخالفــت  دربــاره 
ترجیحــی واکنش نشــان داد و بــا تاکید بر این که 
دغدغه اول مجلس معیشت مردم است، گفت: 
در ســال  مــا  اولویــت  ترجیحــی  ارز  موضــوع  در 
آینــده توجــه به معیشــت مردم بــا در نظر گرفتن 

محرومان است.
مســعود میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و 
بودجــه کشــور هــم در دفاع از کلیــات این الیحه 
تاکیــد کــرد: در بودجــه ســال 1401 خــط قرمــز مــا 
خلــق پــول و اســتقراض از بانــک مرکــزی اســت. 
در ســال جــاری علی رغــم همــه هزینه هایی که از 
دولــت قبــل بــر مــا تحمیل شــد دولت خلــق پول 

نداشت.
وی گفت: بر اســاس قانون بودجه ما اجازه 
را  ســال  دوم  نیمــه  در  ترجیحــی  ارز  تخصیــص 
نداشــتیم کــه ایــن موضــوع را خود شــما تصویب 
کردید که تصمیم درستی نیز بود، زیرا تخصیص 
ایــن ارز موجــب خلــق پول می شــد و بخش قابل 
مالحظــه ای از تــورم 50 درصــدی مربــوط بــه ایــن 
موضــوع اســت. ما باید در ســال آینــده این بحث 
 را مدیریــت کنیــم، زیــرا بــا ایــن رونــد نمی توانیــم

ادامه دهیم.
میرکاظمی با بیان اینکه در سال آتی حدود 
پیش بینــی  یارانــه ای  حمایــت  بــرای  همــت   1۷2
شــده، ادامــه داد: ایــن عــدد عــالوه بــر ۷5 همت 
کــه در  یارانــه معیشــتی اســت  یارانــه بنزیــن و 
ســال های گذشــته پرداخت می شــد، اگر مجلس 
معتقــد اســت 1۷5 همت بــرای حمایــت یارانه ای 

مبلغ کمی است، می توان آن را افزایش داد.
وی تصریــح کــرد: میزان حمایــت یارانه ای را 
می تــوان در کمیســیون تلفیــق افزایش یا کاهش 
داد، مگــر مــا در دو نقطه مقابل هســتیم؟ امروز 
مجلــس و دولــت رابطه خوبی بــا یکدیگر دارند و 

بهترین زمان برای اصالحات است.
دولــت  بودجــه  و  برنامــه  ســازمان  رئیــس 
ســیزدهم، تــورم و فشــارهای هزینــه ای را ناشــی 
از بی انضباطــی منابــع و مصــارف دولــت و اضافه 
برداشت بانک ها و... دانست و اضافه کرد: برای 
نخســتین بار اســت که شــورای پول و اعتبار باید 
ســهم بانک هــا را تعییــن کنــد. خــط قرمز مــا پایه 

پولی است.
میرکاظمی با بیان اینکه برای رشد اقتصادی 
برنامه داریم، گفت: ریشه های تورم را شناسایی 
و زیربخش هــای رشــد در کشــاورزی، صنعــت و 
خدمــات را احصــاء کردیــم و تــا ســطح اســتان و 

شهرستان ها گام خواهیم برداشت.

مخالفــانکلیــاتالیحــهبودجــه۱۴۰۱چــه
گفتند؟

الیحــه  مالیات هــای  گودرزونــد چگینــی:   
بودجه، خالی کردن جیب مردم است

 پاک فطــرت: افزایــش 10 درصــدی حقــوق 
کارمندان در بودجه با تورم همخوانی ندارد

 قــادری: در بودجــه ســال آینــده مالیــات 
رشد قابل توجهی دارد

 عســگری: چــرا صــدای شکســتن ســتون 
فقرات مردم را نمی شنوید؟

 فرهنگــی: دولــت جایگزین مناســبی برای 
حذف ارز ترجیحی ندارد

 دلخــوش: در بودجه ســال آینــده مالیات 
۷0 درصد افزایش دارد

شــعارهای  بــا   1401 بودجــه  ایزدخــواه:   
رئیس جمهور ناسازگار است

 کوچکی نــژاد: پیش بینــی رشــد 8 درصدی 
در الیحه بودجه سال آینده مبنای علمی ندارد

موافقــانکلیــاتالیحــهبودجــه۱۴۰۱چــه
گفتند؟

 حــدادی: شــجاعت دولــت در ایجاد نظام 
سیســتمی بــرای جلوگیــری از رانــت نقطــه قــوت 

الیحه بودجه است
 شــریعتی: رد کلیــات الیحــه بودجه 1401 

معنای سیاسی دارد
 خضریان: کاهش 15 درصدی هزینه های 

دولت اقدام خوب در الیحه بودجه است
 دهمــرده: دولــت با تمام قــوا برای اصالح 

ساختار بودجه به میدان آمده است
 بحرینــی: رد کلیات بودجه، پاســخ منفی 

به اصالحات کلیدی مهم است
و مجلــس  دولــت  امیرآبــادی: همراهــی   
منجر به حل مشکالت مردم در بودجه می شود

 یوســفی: پیــش بینــی رشــد 8 درصــدی 
اقتصاد از نقاط قوت بودجه 1401 است

 دهنــوی: رد کلیــات بودجــه 1401 تبعــات 
سیاسی و اجتماعی دارد

 پورابراهیمــی: برنامــه مولدســازی جامــع 
دارایی هــای دولــت در الیحــه 1401 بایــد کامــل و 

جامع شود
در نهایت نمایندگان مجلس بعد از استماع 
نظــرات موافقــان و مخالفــان و ســخنرانی رئیــس 
جمهــوری و دفــاع نماینــده دولــت، کلیــات الیحه 
رای   ۷۶ موافــق،  رای   1۷4 بــا  را   1401 بودجــه 
مخالــف و ۶ رای ممتنــع از مجمــوع 2۶0 نماینــده 

حاضر تصویب کردند.
تاشمجلسودولتتحققرشد۸درصدی

دراقتصاداست
یکشــنبه روز  علنــی  جلســه  ادامــه   در 

)19 دی( مجلــس شــورای اســالمی و در جریــان 

بررســی کلیــات الیحــه بودجــه 1401، محمدباقــر 
قالیبــاف پــس از رأی موافــق نمایندگان به کلیات 
الیحــه بودجــه 1401، ضمــن تشــکر از اظهــارات 
نمایندگان موافق و مخالف و دولت درباره کلیات 
الیحــه بودجــه، گفــت: بدون شــک ســند بودجه، 

سندی برای زندگی مردم و دولت است.
وی افــزود: بایــد مــردم بدانند کــه در کلیات 
بودجــه بــه ویژه موضوع ارز ترجیحــی و در رابطه 
با معیشــت بــه خصوص کاالهای اساســی، حتما 
سیاســت های جبرانی که در قالب ارز بوده را به 
صورت مستقیم در کاالهای اساسی، پیش بینی 
می شود تا در زندگی مردم تأثیری نداشته باشد.
رئیــس مجلس شــورای اســالمی تاکید کرد: 
اشــتغال  و  تولیــد  محرومیت زدایــی،  حوزه هــای 
حوزه هــای  در  و  اســت  مجلــس  دغدغه هــای  از 
زیرســاخت ها، دانــش بنیان هــا و پروژه های نیمه 
را  الزم  توجــه  اقتصــادی  پیشــران های  و  تمــام 

خواهیم داشت.
وی بــا بیــان اینکــه تحقــق رشــد 8 درصــدی 
اقتصادی در برنامه دولت قرار دارد، افزود: همه 
تــالش ما این اســت این مهم زمانــی اتفاق بیفتد 
که مطمئن باشــیم معیشــت مردم تضمین شــده 
اســت و حتمــا در بحث سیاســت های جبرانی در 
کاالهای اساسی، سیاست پلکانی از اولویت های 

مجلس خواهد بود.
قالیبــاف خطــاب بــه نمایندگان خاطرنشــان 
را  خــود  پیشــنهادات  نماینــدگان  از  پیــش  کــرد: 
دربــاره الیحــه بودجــه به کمیســیون تلفیــق ارائه 
کرده انــد، امــا مــا دو روز دیگر این زمــان را تمدید 
کردیــم تــا نماینــدگان تــا روز سه شــنبه فرصــت 
داشته باشند که پیشنهادات خود را ارائه کنند.

رئیــس  حاجی بابایــی،  حمیدرضــا  همچنیــن 
کمیســیون تلفیــق الیحــه بودجــه 1401 می گویــد 
که بســیاری از نمایندگانی که مخالف رأی دادند، 
مخالف نبودند. حرفشان این است که اگر دولت 
می خواهد ارز 4 هزار و 200 تومانی را حذف کند، 

به ما بگویید که کیفیت حذف آن چگونه است.
ســیدنظام موسوی، سخنگوی هیات رئیسه 
بررســی جزئیــات الیحــه  زمــان  توضیــح  در  هــم 
بودجه سال آینده در کمیسیون تلفیق  گفت که 
کمیســیون از هفتــه آینــده وارد بررســی جزئیــات 

الیحه بودجه 1401 خواهد شد.

رئیسسازمانامورمالیاتیازشناسایی
۵۵۰هــزارخــودرولوکــسخبــردادوگفــت
کــهایــنخودروهــاباید۵۶۰۰میلیــاردتومان
مالیــاتبدهنــدوبــرایدریافــتایــنمالیات
بــهمالکانآنهاپیامــکمیدهیمکهپرداخت

کنند.
بــه گــزارش ایســنا، داوود منظــور در یک 
برنامــه تلویزیونی با یــادآوری دریافت مالیات 
از خودرو و خانه های لوکس اظهارکرد: افرادی 
کــه ارزش خــودروی آنهــا بــاالی یــک میلیــارد 
تومــان اســت، بــر اســاس جدولــی نســبت بــه 
مــازاد یــک میلیــارد بایــد مالیــات بدهنــد؛ بــا 

تعاملی که با پلیس راهور داشــتیم، اطالعات 
دوکابیــن  و  خــودروی ســواری  میلیــون   1۷.5
دریافــت شــد. آییــن نامه این مالیــات کمتر از 
20 روز پیــش ابــالغ شــده اســت و در همیــن 

مدت اقدامات خوبی صورت گرفته است.
رئیس ســازمان امور مالیاتی افزود: طبق 
خــودرو  هــزار   550 شــده  انجــام  محاســبات 
مشمول مالیات شدند، جمع مالیات محاسبه 
شــده نیــز 5۶00 میلیــارد تومــان اســت. بــرای 
دریافــت ایــن مالیــات بــه مالــکان آنهــا پیامک 
می دهیــم کــه پرداخــت کننــد و اگــر پرداخــت 
نکننــد، در زمــان نقــل و انتقــال خــودرو بایــد 

مفاصا حساب مالیاتی را پرداخت کنند.
معــاون وزیــر اقتصــاد در مــورد خانه های 
لوکــس هــم گفــت: بــه دنبــال آن هســتیم که 
اطالعــات الزم را از وزارت راه و شهرســازی، 
شــهرداری،  وزارت کشور، دریافت کنیم. البته 
ایــن اســاس  بــر  اطالعاتمــان کامــل نیســت، 
پایگاه اطالعاتی ســازمان بر اســاس ماده 18۷ 
قانون مالیات های مستقیم که خرید و فروش 
خانــه در دفترخانه ها ثبت می شــود، اطالعات 
آن ارســال شــده و آنهایــی کــه قیمــت ارزش 
بــاالی 10 میلیــارد تومــان دارنــد را شناســایی 
کردیــم، اما هنوز کامل نیســت و باید تا پایان 

مهلــت قانونــی ثبــت نــام در ســامانه امالک و 
اسکان برای خوداظهاری منتظر ماند.

منظــور  با مــرور رواج پدیده حســاب های 
افــرادی کــه  اجــاره ای در اقتصــاد ادامــه داد: 
می خواهنــد فــرار مالیاتــی داشــته باشــند، بــا 
حســاب خودشان کار نمی کنند، بلکه فردی را 
پیــدا می کننــد و بــا مبلغ ناچیــزی حجم باالیی 
از تراکنــش را در حســاب او انجــام می دهنــد. 
وقتــی بررســی می کنیــم فــرد صاحب حســاب 
نــدارد.  خــود  تراکنش هــای  از  اطالعــی  هیــچ 
یــک پیرمــرد یا یک پیــرزن و یا جوان ناپخته ای 
حســابی را بــاز کــرده و در اختیــار افــرادی کــه 

می تــوان آنها را کالهبــردار نامگذاری کرد قرار 
داده و حاال گرفتار شده است.

تــا  کــرد:  تأکیــد  اقتصــاد  وزیــر  معــاون 
پایــان دی مــاه امســال اولیــن فرصــت تعییــن 
را  خــود  کارتخــوان  وضعیــت  افــراد  تــا  شــده 
تعییــن تکلیــف کننــد و در صورتــی کــه افــراد 
تکلیــف کارتخوان هــای تعییــن نکننــد، اعــم از 
الصــاق بــه پرونــده مالیاتــی، تشــکیل پرونــده 
غیرفعــال  درخواســت  یــا  و  جدیــد  مالیاتــی 
از  مالیاتــی  امــور  کارتخــوان، ســازمان  کــردن 
بانــک مرکــزی می خواهد که ایــن کارتخوان ها 

غیرفعال شوند.

مدیرعاملراهآهنجمهوریاسامیایرانباتأکید
بــرلــزومتوجــه۱۰۰درصــدیبــهموضــوعایمنی،
خواســتاراصاحفــوریایرادهــایحادثهآفرینپر

تکرارادوارگذشتهدرراهآهنشد.
 بــه گزارش روابط عمومی راه آهن جمهوری 
اســالمی ایــران، جلســه ســتاد ارتقــای ایمنــی و 
مدیریــت بحــران راه  آهن با حضــور  مدیرعامل راه 

آهن در ساختمان شهدای راه آهن برگزار شد.
در این جلسه قائم مقام، مدیران کل مناطق 

بحــران  ایمنــی و مدیریــت  اعضــای کمیســیون  و 
راه آهــن حضــور داشــتند و دالیل حــوادث رخ داده 
در راه آهن از ابتدای سال 1400 )9 ماهه اخیر( در 

حضور مدیرعامل راه آهن بررسی شد.
 در ایــن جلســه، میعــاد صالحــی با یــادآوری 
اینکه حوادثی که در راه آهن رخ می دهند، اغلب 
دارای دالیــل اصلــی مشــابه و پرتکــرار هســتند، 
اظهــار کــرد: بایــد ایــن ایرادها و علــل وقوع آن ها 
بــه ســرعت و البتــه گام بــه گام و بــه طــور کامــل 

برطرف شود.
تصریــح  شهرســازی  و  راه  وزیــر  معــاون 
کــرد: ایمنــی مهمتریــن شــاخص راه آهن اســت و 
موضوعــی مهم تــر از ایمنی وجود ندارد و ایراداتی 
که از ادوار گذشته بر جای مانده اند، باید اصالح 
شــوند.باید خروجــی همه تالش ها بــه نفع مردم 
باشــد و اقدامــات در جهــت ایمنــی و رفــاه مــردم 

صورت پذیرد.
مدیرعامــل راه آهــن ضمــن تأکیــد بــر اصالح 

آئین نامــه کیلومتــراژ اظهــار کــرد: ضــرورت دارد 
اجتماعــی  جایــگاه  همچنیــن  و  معیشــت  بــه 
تــا ضمــن  لکوموتیورانــان توجــه شایســته شــده 
رعایت اســتانداردها باالترین اثربخشی را در این 

حوزه داشته باشیم.
در پایان این جلســه، مدیران کل مناطق به 
طور مجزا مسایل حوزه ریلی خود را با مدیرعامل 
راه آهــن در میــان گذاشــتند و در خصــوص موارد 

مطرح شده، دستورات الزم صادر شد.

دستور فوری مدیرعامل 
راه آهن برای رفع 

ایرادهای حادثه آفرین 
پر تکرار  ریلی

 رئیسسازمانامورمالیاتی:۵۵۰هزارخودرویلوکس

باید۵۶۰۰میلیاردمالیاتدهند

کلیاتالیحهبودجه۱۴۰۱باتاکیدبرحذفارزترجیحی
۴2۰۰تصویبشد

برخالف تصور رئیس جمهوری در صحن علنی مجلس 
مخالفت خود را با حذف ارز ترجیحی 4200 اعالم کرد
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کوتاه از بانک و بیمهکوتاه از بانک و بیمه

آغاز پرداخت تسهیالت 
نیک آفرین پالس بانک کارآفرین

را  نیک آفرین پــاس  طــرح  کارآفریــن،  بانــک 
 بــرای پرداخــت تســهیات قرض الحســنه بــه مشــتریان 

آغاز کرد.
گــزارش  بــه 
بانــک  روابط عمومــی 
هــدف  بــا  کارآفریــن، 
گســترش  و  ترویــج 
قرض الحســنه  فرهنــگ 
مســئولیت  ایفــای  و 
بانــک  ایــن  اجتماعــی، 
امکانــی را فراهــم کــرده 
اســت تــا مشــتریان )صرفــاً اشــخاص حقیقــی( بتواننــد 
بــا ســپرده گذاری در حســاب قرض الحســنه پس انــداز 
از  توافق شــده  انتظــار  دوره  طــی  از  پــس  نیک آفریــن، 
تسهیالت قرض الحســنه طرح »نیک آفرین پالس« برای 

رفع نیازها و احتیاجات ضروری بهره مند شوند.
اعــم  بانــک کارآفریــن  تمامــی مشــتریان حقیقــی 
افتتــاح  بــا  می تواننــد  جدیــد  و  فعلــی  مشــتریان  از 
ریالــی نیک آفریــن و  حســاب قرض الحســنه پس انــداز 
ســپرده گذاری در حســاب مذکور به مدت حداقل 3ماه، 
متناســب بــا میــزان ســپرده خود، تــا ســقف۵00میلیون 
ریــال تســهیالت قرض الحســنه بــا بازپرداخــت حداکثــر 

3۶ماهه دریافت کنند.

تبیین استراتژی دوساله 
 ارتقای عملکرد بانک ملی

از سوی مدیرعامل
سراســری  همایــش  در  ملــی  بانــك  مدیرعامــل 
عملکــرد شــعب بانــك منتهــی بــه آذر 1400بــه تبییــن 

استراتژی دوساله این بانک پرداخت.
بــه گــزارش روابط عمومــی بانــک ملــی، محمدرضــا 
فرزین، در این همایش 
هیــات  اعضــای  کــه 
عامــل  هیــات  مدیــره، 
بانــک  مدیــران  ســایر  و 
بــا  داشــتند،  حضــور 
کارکنــان  از  قدردانــی 
بانــک ملــی بــرای اجرای 
ملــی«  »تــالش  طــرح 
گفــت: همــکاران صــف 
و ســتاد تــالش گســترده ای کردنــد تــا اهــداف ایــن طرح 
محقــق شــود. فرزیــن گفــت: یکــی از محورهــای مهــم 
اســتراتژی دو ســاله بانــک ملــی، پشــتیبانی از کســب و 
کارهای مولد و اشــتغال زا در کشــور اســت. این کار باید 
براســاس آمایــش ســرزمینی و مزیت هــای هــر منطقــه 
از کشــور صــورت گیــرد. او اظهــار کــرد: دسترســی آحــاد 
جامعــه بــه خدمــات مالی ضروری اســت، بنابراین بانک 
ملــی وظیفــه دارد تــا بــه تامیــن مالی مشــاغل کوچک و 

به خصوص مشاغل خانگی بپردازد.

افزایش سقف تسهیالت 
بانک رسالت به دانشجویان 

دانشگاه آزاد
سقف تســهیات دانشــجویی بانک قرض الحسنه 
رسالت و مدت بازپرداخت آن به دانشجویان دانشگاه 

آزاد افزایش یافت.
به گزارش روابط عمومی 
قرض الحســنه رســالت، 
آمــوزش  رهیــار 
درخصــوص  عالــی 
در  گفــت:  خبــر  ایــن 
اخیــر  ســال  چنــد 
قرض الحســنه  بانــک 
صنــدوق  و  رســالت 
رفــاه دانشــجویان دانشــگاه آزاد بــا عقــد تفاهم نامــه به 
دانشــجویان ایــن دانشــگاه تســهیالت دانشــجویی اعطا 
می کنــد. النچری به افزایش ســقف و مــدت بازپرداخت 
افــزود:  کــرد و  ایــن تســهیالت در ســال جــاری اشــاره 
اکنــون بــه دانشــجویان دوره دکتــری 30میلیــون تومــان 
و کارشناســی ارشــد 20میلیــون تومــان بــا بازپرداخــت 
3۶مــاه تعلــق می گیــرد. او همچنیــن مبلــغ تســهیالت 
دوره کارشناســی را 1۵میلیــون تومــان 3۶ماه اعالم کرد 
و گفــت: بــرای دانشــجویان کاردانی 10میلیــون تومان با 

بازپرداخت 24ماه در نظر گرفته شده است.

ثبت تراز مثبت 
4700میلیارد تومانی بیمه 

آسیا با رشد 48درصدی
بیمــه آســیا در ســه فصــل نخســت ســال جــاری 
توانســت تــراز عملیاتی مثبت چهار هــزار و700میلیارد 
تومــان را ثبــت کنــد کــه نســبت بــه دوره مشــابه ســال 
رشــد  شــاهد  گذشــته 

48درصدی بود.
به گزارش روابط عمومی 
بیمــه آســیا و براســاس 
گــزارش  تازه تریــن 
بیمــه  شــرکت  فعالیــت 
آســیا، منتهــی بــه پایان 
ایــن   ،1400 ســال  آذر 
شــرکت توانســت در نه 
مــاه ســال جاری هشــت هــزار و 810میلیــارد تومان حق 
بیمه تولید کند که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 

بیش از4۵درصد رشد داشته است.

امکان پرداخت آنی قبض 
همراه  اول در پیشخوان 

مجازی آینده
بانک آینده با هدف ارزش آفرینی هر چه بیش تر 
ســامانه های  از  بهینــه  اســتفاده  و  مشــتریان  بــرای 

غیرحضوری، به ویژه در 
دوره فراگیــری ویــروس 
کرونــا، امــکان پرداخت 
تلفن همــراه  قبــوض 
گزینــه  طریــق  از  را 
در  »بانک پرداخــت« 
»پیشــخوان  ســامانه  
مجــازی« خــود، فراهم 

کرده است.
بــه گزارش روابط عمومی بانک آینده، مشــتری می تواند 
با فعال سازی گزینه بانک پرداخت در پیشخوان مجازی، 
قبــوض تلفن همراه خود را به صورت سیســتمی و بدون 

مراجعه به شعبه یا دستگاه خودپرداز، پرداخت کند.
صورت حســاب  صــدور  از  پــس  کــه  بدین ترتیــب 
خــط،  بدهــی  اعــالم  و  همــراه  اول  شــرکت  ســوی  از 
درصورتی کــه مبلــغ بدهــی از مبلــغ ســقف تعیین شــده 
در پیشــخوان، بیش تــر نباشــد، مبلــغ قبــض به صــورت 
سیســتمی از حســاب معرفی شــده مشــتری برداشــت و 
قبــض پرداخــت خواهــد شــد. پیشــخوان مجــازی بانــک 
آینده، کلیه خدماتی را که در شعب بانک  ارائه می شود، 
برای مشتریانی که به هر دلیل امکان حضور در شعب 
را ندارنــد، فراهــم کــرده و بدین ترتیــب، مشــتریان را از 

مراجعه به شعب بانک ها بی نیاز می سازد.

شركت چوب فشرده خزر 
با حمایت بانك صنعت و 

معدن به بهره برداری می رسد
شــرکت چــوب فشــرده خــزر در غرب مازنــدران با 
حمایــت بانــک صنعــت و معــدن پــس از قریــب بــه دو 
دهه با اختصاص 1200میلیارد ریال تســهیات سرمایه 

درگردش راه اندازی می شود.
به گزارش روابط عمومی بانك صنعت و معدن، حسین 

مدیرعامــل،  مهــری 
مدیــره  هیــأت  اعضــای 
ایــن  عامــل  هیــأت  و 
بانــک کــه بــرای بازدیــد 
واحــد صنعتــی  از چنــد 
غــرب  در  اقتصــادی  و 
مازنــدران روز هجدهــم 
دی به این اســتان سفر 
کــرده بودنــد، بــا حضور 

در شــرکت چوب فشــرده خزر سلمانشــهر بــرای تکمیل 
این پروژه چاره اندیشی کرده و قول مساعدت دادند.

ایــن شــرکت ســال 1382در سلمانشــهر به منظــور 
تولیــد ام دی اف بــا روکــش مالمینــه زیــر نظــر ســازمان 
صنعت، معدن و تجارت مازندران و با پشتیبانی فنی و 
مالــی بانــک صنعت و معدن تاســیس شــد، اما در طرح 
توســعه بــا وجود اجــرای بخش ابنیــه مجموعه جدید به 
دلیــل نوســان های نــرخ ارز در تامین دســتگاه های مورد 

نیاز دچار مشکل شد و به بهره  برداری نرسید.

تخصیص 323 میلیون دالر 
ارز وارداتی از سوی بانك 

توسعه صادرات تا پایان آبان
مدیرعامــل بانــك توســعه صــادرات از تخصیــص 
323میلیــون دالر ارز بــرای واردات از ســوی ایــن بانک 

تا پایان آبان خبر داد.
بــه گــزارش شــادا، 
حســینی  ســیدعلی 
توجــه  بــا  اظهارکــرد: 
محدودیت هــای  بــه 
نظــام  بــر  اعمال شــده 
بانكی كشــور، انتظارات 
داخلــی  ســطح  در 
رســیدن  خارجــی،  و 

جمهــوری اســالمی ایــران بــه جایــگاه و نقــش مؤثــر و 
سازنده خود در نظام اقتصادی بین الملل است.

او گفت: در دوره تحریم های بین المللی سال های 
اخیــر، حفــظ و ارتقــای نقــش بانــك توســعه صــادرات 
بعنــوان یكــی از نهادهای مهــم حمایتی جهت حمایت از 
حضور اقتصادی ایران در كشــورهای هدف به خصوص 
كشــورهای همســایه از اهمیت بیشــتری نسبت به قبل 

برخوردار شده است.
حســینی افــزود: در همیــن رابطــه، بانــک توســعه 
صــادرات اقــدام به ارائه خدمات كارگزاری شــامل صدور 
وارداتــی و  اســنادی های  اعتبــار  ضمانتنامــه، گشــایش 
ابــالغ اعتبــار اســنادی های صادراتــی، نقــل  پذیــرش و 
و انتقــال وجــوه و همچنیــن ارائــه تســهیالت بــه فعاالن 
)بــرای  درگــردش  ســرمایه  قبیــل  از  تجــارت  و  تولیــد 
طرح هــای صادراتی(، اعتبار خریدار، اعتبار فروشــنده و 
تامین مالی سرمایه گذاری )با رویكرد صادراتی( می كند.
او اعــالم کــرد: بــر همیــن اســاس، بانــك توســعه 
بین المللــی،  حــوزه  در  اخیــر  100روز  طــی  صــادرات، 
مدیریــت و حفــظ روابط كارگزاری مســتقیم با بانك های 
مســتقر در كشــورهای هدف مشــتریان همچــون برخی 
اروپایــی،  كشــورهای  اوراســیا،  و  همســایه  كشــورهای 
روسیه و ...را در برنامه خود داشته است و با 23بانك 
و  ایرانــی  بانك هــای  خارجــی  شــعب  )عمدتــاً  كارگــزار 
بانك هــای ایرانــی مســتقر در خــارج از كشــور( بــه ارائه 
خدمــت بــه فعــاالن تجــاری و صادركننــدگان پرداختــه، 
بعالوه اینکه، با انعقاد قرارداد با بانك های داخلی غیر 
تحریمــی سعی شــده ارائه خدمات به مشــتریان نه تنها 

قطع نشود، بلكه تداوم داشته باشد.

و  بانک هــا  کانــون  دبیــر  گفتــه  بــه 
درصــد   ۶۹ خصوصــی،  اعتبــاری  موسســات 
قالــب  در  خصوصــی  بانک هــای  تســهیات 
ســرمایه درگــردش پرداخــت شــد کــه بیانگــر 
توجــه ویــژه بانک هــا بــه تأمیــن منابــع مالــی 
کشــور  در  صنعتــی  و  تولیــدی  بخش هــای 

است.
مبالغــی  مجموعــه  گــردش  در  ســرمایه 
اســت کــه در دارایی هــای جــاری یــک شــرکت 
ســرمایه گذاری می شــود. مدیریت ســرمایه در 
گردش عبارت اســت از تعیین حجم و ترکیب 
منابع و مصارف ســرمایه در گردش، به نحوی 
زمــان  طــول  در  دارایی هــای ســهام داران  کــه 
همــواره افزایــش یابــد. شــرکت ها می تواننــد 
در  گوناگــون  اســتراتژی های  به کارگیــری  بــا 
رابطــه با مدیریت ســرمایه در گــردش، میزان 
نقدینگــی شــرکت را تحــت تأثیر قــرار دهند و 
این اســتراتژی ها را میزان ریسک و بازده آنها 

مشخص می کند.

بــه گــزارش ایبِنــا، محمدرضا جمشــیدی 
در جلســه کمیســیون روابــط عمومــی کانــون 
و  بانک هــا  گفــت:  خصوصــی  بانک هــای 
موسســات اعتبــاری خصوصــی در بخش های 
مســئولیت های  حــوزه  جملــه  از  مختلــف 
اجتماعــی اقدامــات و تالش هــای شایســته ای 
دارنــد کــه بایــد ایــن فعالیت ها به درســتی در 

جامعه منعکس شود.
جمشیدی درباره نقش روابط  عمومی ها 
در شفاف ســازی جریــان اطالعــات تاکید کرد: 
روابــط عمومی هــای عضــو کانــون از دانــش، 
توانمنــدی و ظرفیت هــای مناســبی برخــوردار 
ایــن  از  صحیــح  اســتفاده  بــا  لــذا  هســتند. 
نظــام  اهــداف  بــه تحقــق  امکانــات می تــوان 

بانکی کمک کرد.
وی تصریــح کــرد: از ابتــدای ســال جاری 
تــا پایــان مــرداد امســال مجموعــا 33۷8122 
میلیــارد ریــال تســهیالت در ۶ گــروه شــامل 
و  مســکن  معــدن،  و  صنعــت  کشــاورزی، 

بخــش  و  خدمــات  بازرگانــی،  ســاختمان، 
متفرقه از سوی بانک ها و موسسات اعتباری 

خصوصی پرداخت شده است.
موسســات  و  بانک هــا  کانــون  دبیــر 
اعتبــاری خصوصــی افــزود: بــر اســاس آمــار و 
اطالعات دریافتی از بانک مرکزی در خصوص 
تســهیالت اعطایــی به بخش هــای اقتصادی و 
هــدف، ســهم بانک هــا و موسســات اعتبــاری 
خصوصی از این تسهیالت پرداختی به حدود 
همچنیــن  اســت.  گردیــده  بالــغ  درصــد   3۷
در  ســرمایه  قالــب  در  پرداختــی  تســهیالت 
گــردش بــه بخش های اقتصــادی طی ۵ ماهه 
ابتدای سال جاری بالغ بر 232۹۶۶3 میلیارد 
تســهیالت  کل  از  درصــد   ۶۹ معــادل  ریــال 
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  پرداختــی 

خصوصی بوده است.
راســتای  در  کــرد:  اظهــار  جمشــیدی 
اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا  حمایــت 
تولیدکننــدگان  و  کارآفرینــان  از  خصوصــی 

از مجمــوع 103000 میلیــارد ریال تســهیالت 
پرداختــی در بخــش صنعــت و معدن معادل 
میلیــارد   ۷۹02۷8 )مبلــغ  آن  درصــد   ۷8
ریــال( صرفــا بــه منظــور تأمیــن ســرمایه در 
اســت.  شــده  پرداخــت  مراکــز  ایــن  گــردش 
ایــن نکتــه بیانگــر توجه ویــژه و اولویت دهی 
خصوصــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
بــه تأمیــن منابــع مالــی بخش هــای مختلــف 
تولیــدی و صنعتی بــه منظور رونق اقتصادی 

در کشور است.
عمومــی  روابــط  کمیســیون  جلســه  در 
خصوصــی  اعتبــاری  موسســات  و  بانک هــا 
مقــرر شــد بــه منظــور اطالع رســانی هــر چــه 
بهتــر اقدامــات صــورت گرفتــه در ایــام دهــه 
فجر، کمیته ویژه »اطالع رســانی و تبلیغات« 
تــا بــا همــکاری و هماهنگــی ســایر  تشــکیل 
موسســات  و  بانک هــا  دســتاوردهای  اعضــاء 
بصــورت  ایــام  ایــن  در  خصوصــی  اعتبــاری 

مناسبی در رسانه ها منعکس شود.

مدیــر کل دفتــر صنایــع معدنــی وزارت 
صنعــت در نامــه ای بــه دفتــر توســعه صنایع 
پایین دســتی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
اخیــر  صورتجلســه   8 و   ۶ بندهــای  ایــران 
در  پایــه  کاالهــای  بــازار  مدیریــت  کارگــروه 
خصوص عرضه کامل محصوالت پتروشــیمی 

در بورس کاال را اباغ کرد.
بــه گــزارش خبرگزاری تســنیم، مدیر کل 
دفتــر صنایع معدنــی وزارت صنعت، معدن و 
تجــارت طــی نامــه ای به دفتــر توســعه صنایع 

پایین دســتی شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
ایران بندهای ۶ و 8 صورتجلسه اخیر کارگروه 
بــازار کاالهــای پایــه را کــه مربــوط  مدیریــت 
بــه عرضــه کامــل محصــوالت پتروشــیمی در 
خصوص کاالهایی که ســقف خرید بهین یاب 
 DOP آن هــا برداشــته شــد و همچنیــن عرضه
از ســوی خریــداران »دی اتیلــن هگزانول« در 

بورس کاال است، ابالغ کرد.
در ایــن نامه بند ۶ صورتجلســه کارگروه 
شــد:  ابــالغ  ترتیــب  ایــن  بــه  بــازار  تنظیــم 

بــه  موظــف  هگزانــول  اتیلــن  دی  خریــداران 
عرضــه DOP تولیــدی در بــورس کاال هســتند 
و ســهمیه خرید این محصول براساس عرضه 
آن تعییــن و جزئیــات ایــن بنــد بــا هماهنگــی 
معاونــت معــدن و فــرآوری مــواد و بورس کاال 
نهایــی خواهــد شــد. از ســوی دیگــر در بنــد 8 
ایــن دســتورالعمل آمــده اســت: درخصــوص 
محصــوالت پتروشــیمی، کاالهایــی که ســقف 
خریــد بهیــن یــاب آن هــا برداشــته شــد کــف 
عرضــه برابــر کل تولیــدات شــرکت ها اســت. 

صادرات شرکت ها براساس میزان محصوالت 
معامله  نشده در بورس کاال خواهد بود.

براســاس  شــرکت ها  لیســت  همچنیــن 
میزان محصوالت معامله نشده در بورس کاال 
خواهــد بود. لیســت کاالها از ســوی معاونت 
معــدن و فــرآوری مــواد وزارت صمــت ابــالغ 
خواهــد شــد. فرآینــد اجــرا در خصــوص نحوه 
صــادرات از ســوی معاونــت معــدن و فــرآوری 
وزارت صمت، شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 

و گمرک به کمیته ارائه خواهد شد.

بانــک مرکــزی بــه دلیــل نبود شــفافیت 
در وضــع ســهامداری بانــک آینــده مطابــق بــا 
مصوبه شــورای پــول واعتبــار مجامع عمومی 

این بانک را به تعویق انداخت.
بــه گــزارش خبرنــگار مهــر بانــک مرکــزی 
اعتبــار  و  پــول  بــا مصوبــات شــورای  مطابــق 
وضــع  ســازی  شــفاف  ضــرورت  در خصــوص 
مجامــع  برگــزاری  آینــده  بانــک  ســهامداری 

عمومی این بانک را به تعویق انداخت.

براســاس اطالعیــه بانــک مرکــزی که بر 
روی ســامانه کــدال قابــل مشــاهده اســت 
بانــک مرکــزی اعــالم کــرده اســت بــه منظور 
اجــرای مــاده »1« قانون اصالح قانون اجرای 
سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون 
اساســی و با عنایت به صدور دســتور موقت 
شــعبه ســوم دیــوان عدالــت اداری، موضوع 
نامــه در خصــوص اجــرای بنــد الــف از شــق 
دوم مصوبــه یــک هــزار و ســیصد و بیســت 

اعتبــار و  و  پــول  و یکمیــن جلســه شــورای 
توقــف اجــرای نامه های شــماره 1۹1۹8۹/00 
 2۶۷8۹۷/00 شــماره  1400.۷.۷و  مــورخ 
تــا حصــول  بانــک  ایــن  مــورخ 1400.0۹.1۵ 
شــفاف ســازی الزم مبتنــی بــر مصوبه مورخ 
1400.2.۷ شــورای یادشده و تا اطالع ثانویه 
در ایــن خصــوص برگــزاری مجامــع عمومــی 
بانــک آینــده از نظــر ایــن بانــک امکان پذیــر 

نیست.

سرپرســت فرابــورس ایــران از حــذف حجــم 
مبنا از سهام شرکت های بازارپایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، میثم فدایی 
در صفحه مجازی خود نوشت: با حذف حجم 
مبنا از ســهام شــرکت های بازار پایه فرابورس 
کــه بیــش از 20 روز صــف فــروش یــا خریــد 
بوده انــد طــی ۷ روز معامالتــی، صــف فــروش 
۹ شرکت از بین رفت و سهامدارانی که قصد 
خروج از ســهام شــرکت های مزبور را داشــتند 

توانستند سهام خود را بفروشند.
فــارس در ایــن زمینــه در تمــاس بــا یــک 

مقام مسئول در فرابورس چند و چون قضیه 
را جویــا شــد کــه او گفــت: حــذف حجــم مبنــا 
فعــال بــه صورت آزمایشــی انجام می شــود که 

اگر پاسخ داد ادامه داشته باشد.
این مقام مسئول افزود: از ابتدای امسال 
تاکنون سه شرکت پتروشیمی جم، بیمه تعاون 
و شــرکت بین المللــی ســیمان ســاروج بوشــهر 
توانســتند بــا شفاف ســازی و تهیه مــدارک الزم 
از بازار پایه فرابورس ارتقاء پیدا کنند و در بازار 

دوم فرابورس پذیرش شوند.
وی گفت: سیاســت فرابورس این اســت 

که زمینه هایی فراهم کند تا شرکت ها هرچه 
بیشــتر شــفاف شــوند و بــا ارائــه مــدارک در 
هیــات پذیــرش ارتقا پیدا کننــد و به بازارهای 

باالتر بیایند.
هفته پیش نیز خبرنگاران بازار ســرمایه 
در دیــدار بــا یک شــرکت بازارپایه ای فرابورس 
از  ابراهیم فرخ نژاد، مدیرعامل سرمایه گذاری 
ســاختمانی نظام مهندسی ایران پرسیدند که 
آیــا قصــد ارتقــا بــه بازارهــای باالتــر را داریــد، 
گفــت: مــا ابتــدا در بــازار اصلی بــورس بودیم 
امــا بــه دلیــل نبــود شــفافیت بــه فرابــورس و 

از آنجــا بــه بــازار پایــه زرد فرابــورس منتقــل 
شــده ایم، اما اکنون مدارک و مســتندات ارائه 
و درخواســت خــود را در هیــات پذیــرش ثبت 
کرده ایم و امیدواریم هر چه ســریع تر به بازار 

باالتر اتقا پیدا کنیم.
باالتــر  بازارهــای  در  کــه  شــرکت هایی 
و  باالتــر  شــفافیت  از  شــوند  پذیــرش 
حسابرســی  و  حســابداری  اســتانداردهای 
برخــوردار می شــوند، در نتیجــه حســاب های 
مالــی شــرکت ها شــفاف تر می شــود و دولــت 

می تواند مالیات واقعی از آنها وصول کند.

بــه گفتــه یک کارشــناس بازار ســرمایه، 
علیرغــم واهمه ســهامداران از مذاکرات و به 
ســرانجام رســیدن مذاکرات به دلیل کاهش 
و  ســود  در  منفــی  دورنمــای  و  دالر  قیمــت 
درآمد شــرکت های بورسی، باید به این نکته 
توجــه کــرد کــه مبنــای محاســبات فــروش و 
سود شرکت های بزرگ صادراتی، نرخ ارز در 
بازار نقدی نیســت بلکه نــرخ ارز بازار حواله 
است. بنابراین، با توافق در مذاکرات به تبع 
آن، شــرکت های دالری و ریالــی از ظرفیتــی 
بــرای افزایــش صــادرات یــا تولیــدات داخلــی 

ایجاد شود، منتفع خواهند شد.
حمیدرضــا جیهانــی دربــاره ریــزش ایــن 
روزهــای بــازار ســرمایه بــه پایگاه خبــری بازار 
سرمایه )سنا( گفت: سهامداران واهمه دارند 
کــه اگــر مذاکــرات به نتیجه برســد، با کاهش 
قیمت دالر، شــرکت های بورســی با دورنمایی 
منفی در حوزه درآمد و سود مواجه می شوند.
مدیــر ســرمایه گذاری و مدیریــت دارایــی 
شرکت سبدگردان فراز ادامه داد: درحقیقت، 
اکنــون ســیگنال منفــی کــه در بــازار ســرمایه 
مشــاهده می شــود به دلیل مذاکرات نیست، 
بلکه این ســیگنال به دلیل فقدان اطمینان و 
اعتمادســازی اســت کــه در ایــن مدت نســبت 
به بازار ســرمایه ایجاد شــده اســت. بنابراین، 
در زمان فعلی، سرمایه گذاران زیادی هستند 
بــدون تحلیــل و دورنمــای درســت، زیــر  کــه 
قیمت های خرید، با زیان هایی حتی سنگین، 
در پــی نقــد کــردن ســرمایه خــود و خــروج از 

افــراد بی تردیــد متضــرر  ایــن  بــازار هســتند. 
خواهند شد و در مدت زمان کوتاهی، همین 
سهم های فعلی خود را 30 یا 40 درصد باالتر 
بایــد از ســهامداران حقوقــی یــا فعــاالن خبره 

بازار خریداری کنند.
این کارشــناس ارشد بازار پول و سرمایه 
شــرکت های  و  ســرمایه  بــازار  کــرد:  تصریــح 
کــه  شــفافیتی  و  ضوابــط  دلیــل  بــه  بورســی 
دارنــد و همچنیــن الزاماتــی کــه طبــق قانــون 
بــرای بازگشــت دالر شــرکت های صادراتــی و 
کامودیتی هــا وجــود دارد، ملــزم بــه ارائــه ارز 
خود در سامانه نیما هستند. در این سامانه، 
علیرغــم نوســاناتی کــه طــی ۷ ماهــه اخیــر در 
بازار عرضه اسکناس و صرافی ها وجود داشت 
و تــا 31 هــزار تومــان نیــز قیمــت دالر افزایش 
پیــدا کــرد و ایــن عــدد در بــازار نیمــا در حــدود 
24 هزار تومان نوســان داشــته است. با توجه 
بــه اینکــه گزارش هــای فعالیــت و صورت هــای 
مالــی شــرکت ها بــر همیــن مبنــای ارز نیمایی 
تهیــه می شــود، بنابراین، کاهــش قیمت ارز تا 
محــدوده 2۵هزارتومــان هــم بــرای این دســته 

شرکت ها خالی از ریسک سودآوری است.
به گفته مدیر ســرمایه گذاری و مدیریت 
دارایی شــرکت ســبدگردان فراز، نرخ ارزی که 
مبنای محاســبات فروش و ســود شــرکت های 
بزرگ صادراتی اســت، نرخ ارز در بازار نقدی 
اســت،  حوالــه  بــازار  ارز  نــرخ  بلکــه  نیســت 
بنابراین، نرخ بازار حواله که بســتر معامالتی 
فــروش  محــل  اســت،  نیمــا«  »ســامانه  آن 

ارزهای این شــرکت اســت که طی مدت اخیر 
بــا توجــه بــه سیاســت وزارت اقتصــاد و بانک 
موجــود  فاصلــه  حــذف  راســتای  در  مرکــزی 
در اختــالف بیــن نــرخ َســنا و نیمــا در حــال 
افزایش است و این افزایش در افزایش سود 
شــرکت های بورســی در صورت های مالی آنها 

مشاهده می شود.
او با بیان اینکه بازار سرمایه کشور، بازار 
بزرگی است که بخشی از این بازار شرکت های 
کامودیتــی و صــادرات محــور یــا بــا اصطــالح 
دالری هستند، خاطرنشان کرد: بخش دیگری 
از این بازار، شرکت هایی هستند که در حوزه 
ریالــی یــا در حــوزه بازارهــای داخل کشــور که 
نســبت بــه دالر حساســیت پایین تــری دارنــد، 
فعالیــت می کنند و شــکل گیری تعامل جهانی 
به این گروه کمک خواهد کرد و از سوی دیگر 
بــا توجــه بــه سیاســت گذاری مذاکراتــی دولت 
جدیــد مبنــی بــر نفــع اقتصــادی هــر توافقــی، 
و  بین المللــی  موضوعــات  در  گشایشــی  اگــر 
اقتصادی رخ دهد بی تردید ظرفیت های خوبی 
برای افزایش صادرات یا رونق تولیدات داخلی 
ایجــاد می شــود کــه منجــر بــه رشــد اقتصــادی 
کشــور و انتفاع شرکت های گروه های مختلف 

صنایع می شود.
جیهانــی بــا مدنظــر قــرار دادن سیاســت 
کاهــش  در  مرکــزی  بانــک  و  اقتصــاد  وزرات 
اختــالف میــان نــرخ ســنا و نیمــا اظهــار کــرد: 
در وضــع فعلــی بــا برداشــتن ارز ترجیحــی یــا 
همــان ارز 4200 تومانــی، یک شــوک جدیدی 

بــر قیمت هــا و تــورم کاالیــی در کشــور ایجــاد 
خواهــد کــرد. بنابرایــن، اگرچــه مابه التفــاوت 
رانــت  به نوعــی  ســنایی  و  نیمایــی  ارز  میــان 
مصلحــت  بــه  بنــا  امــا  دارد،  وجــود  وارداتــی 
بهتــر اســت از راهکارهــای دیگــری بهــره بــرد 
تــا هم شــرکت ها بــه دلیــل ایــن مابه التفاوت 
کمتــر متضرر شــوند و هــم مانع تــورم کاالیی 

مصرف کنندگان و مردم شد.
او ادامــه داد: راهــکار بهتــری کــه هم به 
نفــع شــرکت ها باشــد و هم از رانــت ارز برای 
واردکننــدگان پیشــگیری کنــد، ایــن اســت که 
بــه خــود صادرکننــدگان اجــازه داده شــود تــا 
کاالهای مورد نیاز کشور که تأیید سامانه ثبت 
ســفارش وزارت صنعــت، معــدن و تجــارت را 
دارا هستند را از محل ارز صادراتی خودشان 
وارد کننــد و در قبــال برگه ســبز گمرکی خود، 
تعهدات ارزی که به بانک مرکزی و وزارتخانه 
را دارنــد، تادیــه کنند تا هــم روند ورود ارز به 
کشــور به طــور مســتمر ادامه یابــد و هم رانت 
شــامل حال وارکنندگان نشــود و شــامل حال 

تولیدکنندگان و صادرکنندگان واقعی شود.
بــه گفتــه ایــن کارشــناس بــازار پــول و 
سرمایه، راهکار دیگر، موضوع قیمت گذاری و 
نزدیک شــدن نرخ ارز نیما و ســنا و حتی یکی 
شــدن ایــن دو اســت. ایــن راهــکار اگرچــه بــه 
برون رفت از فضای چند نرخی ارز می انجامد، 
امــا اکنــون مصلحــت اقتصادی اقتضــا می کند 
تأمــل  و  نرویــم  ایــن ســمت  بــه  بــه ســرعت 

بیشتری به این سمت حرکت کنیم.
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شماره فراخوان مناقصه در سامانه ستاد :          2000005066000078

مقدار عددشرح مناقصهشماره مناقصهردیف
تضمین شرکت 

در مناقصه
نوع ضمانتنامه

زمان تحویل
پاكتها

زمان  بازگشائی
پاکت الف و ب 

11400/141/603
کنتور تکفاز اتصال مستقیم 

دیجیتالی چند تعرفه 
هوشمند – فهام 1

10181.090.000.000
1-ضمانتنامه بانکی

2- از محل مطالبات
3-فیش نقدی

1400/11/04ساعت 14
ساعت

 10:30 صبح
1400/11/05

شركت شهرك های صنعتی استان سمنان در نظر دارد مناقصه عمومی دو مرحله ای 
اجـرای شـبكه روشـنایی و 20 كیلـو ولـت در فـاز توسـعه شـهرك صنعتـی گرمسـار را 
از طریـق سـامانه تـداركات الكترونیكـی دولـت برگـزار نمایـد. كلیـه مراحـل برگـزاری 
مناقصـه از دریافـت اسـناد مناقصـه تـا ارائـه پیشـنهاد مناقصـه گـران و بازگشـایی 
 پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركــــات الكــتــرونــیـــكی دولـــت )ستــــاد( بـــه آدرس 

www.setadiran.ir  انجام خواهد شد. 
مهلـت زمانـی دریافـت اسـناد مناقصـه از سـایت: از تاریـخ  1400/10/12 تـا سـاعت 

تاریـخ 1400/10/23   14:30
اطالعـات تمـاس دسـتگاه مناقصـه گـزار: آدرس: سـمنان، میـدان اسـتاندارد، بلـوار 

جـوان، كـد پسـتی 83611-35159 و تلفـن 33370723 )023(
شرکت شهرك های صنعتی استان سمنان )سهامی خاص( 

شناسه آگهی: 1255967

فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای
رشكت شهرك اهی صنعتی استان سمنان

مناقصه گزار : شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرز 
موضوع مناقصه :  راهبری و نگهداشت جایگاه شركتی كرج بصورت حجمی زمانی

ارزیابی HSEو اسناد مناقصه :  تاریخ، مهلت و نشانی محل دریافت و تحویل اسناد 
متقاضیان می توانند اسناد مناقصه  را از تاریخ انتشار اولین نوبت آگهی مناقصه تا پایان 
یكشنبه مورخ  26/ 10 /1400 از سایت http://setadiran.ir دریافت نمایند.  وقت اداری روز
آخرین مهلت تحویل پاكات پیشنهاد )شامل تضمین فرآیند ارجاع كار، اعالم نرخ، و سایر 
اسناد مناقصه( حداكثر تا ساعت14:00 روز شنبه مورخ   09/ 11 /1400  و ارسال از طریق 

سایت مذكور می باشد.
 ارسال اصل تضمین فرآیند ارجاع كار  به آدرس: كرج، باالتر از میدان طالقانی، بعد از 
ساختمان دادگستری، ساختمان اصلی شركت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه 

البرز، طبقه سوم، دبیرخانه كمیسیون مناقصات الزامی می باشد. 
 شماره تمــــاس دبـــیــرخـــانـــه كمیـــســیون منـــاقـــصـــات : 32542501-026 داخلی 2316 

دورنگار 026-32542506
مبلغ  به  نقدی  واریز سپرده  كــــار:  ارجـــاع  فــرآینـــد  در  مبلـــغ تضمیـــن شركــت  و  نوع 
954/000/000ریال بحساب 9200010266 بانك ملت با شناسه واریز 39300000042 یا 
ضمانتنامه بانكی معتبر معادل مبلغ فوق و یا سایر تضامین قابل قبول در بند »الف« ماده 

»6«  آئین نامه تضمین در معامالت دولتی. 
شرایط متقاضی : 

 1- گواهی تائید صالحیت معتبر از اداره تعاون، كار و رفاه در زمینه خدمات عمومی و 
بهره برداری از تأسیسات نفت و گاز توضیح : گواهی نامه مذكور در زمان انعقاد قرارداد 

نیز باید دارای اعتبار باشد .

2- گواهینامه معتبر تأیید صالحیت ایمنی از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعی) گواهینامه 
موقت جهت شركت در مناقصه به شرط قید نمودن عنوان »عقد قرارداد، تجهیز كارگاه 

و شروع به فعالیت« مورد قبول می باشد(
3- اساسنامه، آگهی ثبت و آخرین تغییرات شركت )برای اشخاص حقوقی(

4- گواهینامه ثبت نام مودیان مالیاتی و یا كارت اقتصادی )موضوع ماده 169 مكرر قانون 
مالیات های مستقیم(

5- تائیدیه گواهی امضای مجاز از دفترخانه اسناد رسمی
6- كسب امتیاز 60 از 100 در ارزیابی HSE بر اساس معیارهای ارزیابی شركت ملی پخش 

فرآورده های نفتی ایران
7- خرید تمامی كاالهای مرتبط با اجرای قرارداد باید با تامین كیفیت و قیمت مورد تایید 

كارفرما از تولیدات داخلی باشد.
برنامه زمان بندی مناقصه : 

1- جلسه توضیح اسناد مناقصه، رأس ساعت.10:00 روزدوشنبه  04/  11  /1400 در ساختمان 
اصلی شركت ملی پخش    فرآورده های نفتی منطقه البرز به نشانی فوق برگزار می گردد.

2- ارزیابی اسناد و سایر مدارك مندرج در بند شرایط متقاضی مناقصه گران و تهیه و ارایه 
لیست مناقصه گران مجاز به كمیسیون مناقصات

3- گشایش پاكات مناقصه گران حائز شرایط رأس ساعت 10:00روز سه شنبه  12 /  1400/11 
با حضور اعضای كمیسیون مناقصه، مناقصه گران و سایر مدعوین در ساختمان اصلی 

شركت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز انجام می گردد.
در صورت تغییر در زمان بندی مراحل مناقصه، مراتب در سایت مربوطه اصالح و درج 

می گردد.

روابط عمومی  شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران منطقه البرزتاریخ انتشار نوبت اول : 20 /1400/10 نوبت دوم : 22/ 1400/10

شناسه آگهی : 1254731

ت اول(آگهی مناقصه عمومی یك مرحله ای  شماره ) شماره 4-1400 الف (
) نوب

شرکت معدنی و صنعتی گل گهر در نظر دارد از طریق برگزاری آزمون سراسری جهت تکمیل نیروی انسانی مورد نیاز خود و پیمانکاران مطابق با اطالعات 
مندرج در آگهی پس از برگزاری آزمون کتبی، مصاحبه تخصصی و روانشناختی اقدام به جذب نیرو نماید.متقاضیان می توانند جهت ثبت نام حداکثر تا 
پایان  دی ماه 1400 به آدرس اینترنتی  )www.hrdms.ir( مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و شرایط ذكر شده نسبت به ثبت نام اقدام 

نمایند.همچنین برای کسب اطالعات بیشتر در ساعات اداری با شماره تلفن 4-03441424152تماس حاصل نمایید.

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت معدنی و صنعتی گل گهر

فراخوان جذب نیرو در شرکت معدنی و صنعتی گل گهر و پیمانکاران

بومیجنسیترشته آزمونیردیف

کشوریمردکارشناس ایمنی1

بومی استان کرمانمردکارشناس بحران2

بومی استان کرمانمردکارشناس محیط زیست3

بومی شهرستان سیرجانمرد/ زنپرستار4

بومی شهرستان سیرجانمردتکنسین فوریت های پزشکی5

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

برگزاری »جشنواره زمستانه 
برنامه نویسی« در آکادمی 

ایرانسل
نخســتین »جشــنواره زمســتانه برنامه نویسی« در 

آکادمی ایرانسل برگزار می شود.
بــه گــزارش روابط عمومی ایرانســل، این جشــنواره، 
بــا تمرکــز بر حوزه های »یادگیری عمیــق با رویکرد بینایی 
ماشین«، »برنامه نویسی بالک چین«، »زبان برنامه نویسی 
پایتــون پیشــرفته« و »آمــوزش پایتــون بــرای نوجوانــان« 

طراحی شده است.
در این جشنواره، چهار دوره با عنوان های »بوت کمپ 
و  )آنالیــن  پیشــرفته  تــا  پایتــون عمومــی  برنامه نویســی 
حضــوری(«، »بوت کمپ یادگیری عمیق با رویکرد بینایی 
ماشین )حضوری(«، »دوره جامع مفاهیم و برنامه نویسی 
بالک چین )حضوری(« و »دورۀ برنامه نویسی پایتون برای 
نوجوانان )آنالین(« طراحی شــده و در دی و بهمن 1400 

برگزار می شود.
بــا توجــه به پر رنگ شــدن نقــش هوش مصنوعی و 
بالک چین در کسب و کارهای مختلف، کارشناسان بر این 
باورند که زبان برنامه نویسی به زبان مشترک آینده تبدیل 
می شــود و یادگیری برنامه نویســی، در آینده نزدیک برای 
همگان ضروری خواهد شد. نظر به اهمیت این موضوع، 
آکادمی ایرانسل پس از برگزاری چند دوره آموزشی مختلف 
در همین زمینه، نخســتین جشــنواره زمســتانه دوره های 
برنامه نویسی را برای نوجوانان و جوانان عالقه مند، طراحی 
کــرده و تــالش می کنــد بــا فراهــم کــردن فضایــی راحت و 
اثربخش برای تمامی کاربران، حتی نوجوانان عالقه مند به 
یادگیری مهارت های برنامه نویسی، خأل آموزشی موجود در 

این حوزه را به شکل مناسبی پر کند.
آکادمی ایرانســل، در قالب مجموعۀ »ایرانســل لبز 
)Irancell Labs(« تأسیس شده و به بیان دقیق تر، مرکز 
آموزشــی ایــن مجموعــه اســت. هــدف اولیــن و بزرگترین 
اپراتور دیجیتال ایران در راه اندازی آکادمی، این است که 
برای توســعۀ جریان آموزشی مهارت محور، توانمندسازی 
مشــتریان، مشــارکت در خلــق روش هــای نویــن آمــوزش 
دیجیتال و عرضۀ عادالنۀ آموزش، به سهم خود گامی موثر 

بردارد.
در  ایرانســل،  آکادمــی  در  ارائه شــده  آموزش هــای 
نگاهــی کلی، شــامل »آموزش هــای تخصصــی و نوآورانه 
بــرای توانمندســازی منابــع انســانی شــرکت ایرانســل«، 
»آموزش هــای مهارت محــور در حوزه هــای تخصصی برای 
تأمین نیازهای علمی نیروهای انسانی در شرکت های همکار 
ایرانسل«، »آموزش دیجیتال برای مشتریان ایرانسل در 
گروه های تخصصی مدیریت حرفه ای و فناوری اطالعات و 
ارتباطات« و »آموزش استارتاپ ها و فرایند شتاب دهی و 

ارائه خدمات منتورینگ« هستند.
»ارائه آموزش دیجیتال در جهت دسترسی آسان و 
عادالنه برای مشتریان«، »ارتقای سطح دانش مدیریتی 
و فنــی مدیــران و کارشناســان ایرانســل«، »پیاده ســازی 
آموزش تخصصی و مهارت محور برای همکاران غیرمستقیم 
ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین« و »احراز باالترین 
درجــۀ رضایتمنــدی مشــتریان از آموزش هــای حرفــه ای و 

مهارت محور« از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از سال 13۹8، با هدف تعمیق 
ارتباط ایرانسل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، 
با جامعۀ دانشگاهی و کمک به مراکز علمی، استارتاپ ها 
و شــرکت های فنــاور و بــا مأموریــت انجــام فعالیت هــای 
تحقیق و توســعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینۀ شبکۀ 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و کســب وکارهای پیرامونی 
با کمک مراکز علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، 
اعم از دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان، استارتاپ ها و 
 ICT شرکت های فناور، با هدف تأمین نیازمندی های بازار

تأسیس شده است.
چشــم انداز این مجموعه، پیشــگام بودن در توسعۀ 
اقتصــاد  تحقیقاتــی  زیرســاخت های  و  انســانی  منابــع 
دانش بنیــان در حــوزۀ ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات و 
دســتیابی بــه جایگاه برترین شــرکت ملــی در زمینۀ خلق 
محصوالت و خدمات این حوزه است و »بخش تحقیق و 
توسعه«، »مرکز نوآوری ایرانسل« و »آکادمی ایرانسل«، 
از جمله بخش های اصلی آن هستند.ایرانسل، نخستین 
ارائه دهنــدۀ 5G و رکــورددار ســرعت اینترنــت در ایران، با 
راه اندازی این مجموعه، در پی حرکت در مسیر گسترش 
خدمــات متنوع و توســعۀ ســبک زندگی دیجیتــال و خلق 
آینــده ای همــگام بــا تحــوالت دنیــای دیجیتال اســت تا با 
بهره گیری از فناوری های برتر در حوزه های مختلف، خلق 
ارزش کند.دریافت اطالعات بیشتر دربارۀ آکادمی ایرانسل 
و ثبت نام در دوره  های آموزشی، از طریق وب سایت آن به 

نشانی p/135۹8/labs.irancell.ir/p امکان پذیر است.

آیــت هللا ســید ابوالحســن مهــدوی، نماینده 
مــردم اصفهــان در مجلــس خبــرگان رهبــری طــی 
بازدید از تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه 
اســتحصال پســاب شــهری شــرکت فــوالد مبارکه 
گفت که این شرکت در راستای بهینه سازی مصرف 
آب اقدامات متعددی انجام داده و درصدد است 
که در آینده نزدیک مصرف آب خام خود را به صفر 

برساند.
وی در ادامه با بیان اینکه تصفیه خانه پساب 
فوالد مبارکه با تصفیه پساب های انسانی، شیمیایی 
و صنعتی یکی از بزرگ ترین تصفیه خانه های کشور 
اســت، با اشــاره به اقدامات مؤثر این شرکت برای 
کاهــش مصــرف آب افــزود: ایــن شــرکت عــالوه بر 
اقدامــات مؤثــر در کاهش مصــرف آب، فرایندهای 

مطلوبی در خصوص بومی سازی دارد.
نماینــده مــردم اصفهــان در مجلــس خبرگان 

رهبــری خاطرنشــان کــرد: اعتمــاد و حمایــت فوالد 
مبارکه از شرکت های دانش بنیان باعث شده 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 اذعـــــان داشــــت: قــطعــــات و تجهــیــــزات 
تصفیه خانه پساب صنعتی و تصفیه خانه استحصال 
پســاب شــهری شــرکت فــوالد مبارکــه بــه دســتان 
توانمند متخصصان داخل کشور تولید شده که به 
تمام صنعتگران خداقوت عرض می کنم و امیدوارم 
با تالش مضاعف جایگاه میهن عزیزمان در دنیا را 

ارتقا بخشند.
محمدیاسر طیب نیا، مدیرعامل شرکت فوالد 
مبارکــه نیــز در حاشــیه ایــن بازدیــد در گفت وگــو 
بــا خبرنــگار فــوالد تصریــح کــرد: پروژه هــای زیادی 

در راســتای مصــرف بهینــه آب در فــوالد مبارکــه از 
سال های گذشته تاکنون اجرا شده که تولید بیشتر 

محصوالت را با مصرف آب کمتر رقم زده است.
وی با بیان اینکه تا 4 سال آینده، مصرف آب 
خام شرکت فوالد مبارکه به صفر کاهش می یابد، 
عنــوان کرد: ارتقای ســطح کارایی تصفیه خانه های 
پســاب جهــت بهبــود تصفیــه و بازچرخانــی آب در 
فــوالد مبارکــه منجــر بــه افزایــش راندمــان تولیــد 
محصوالت شده، به گونه ای که منجر به کاهش 50 

درصدی برداشت از آب خام شده است.
مدیرعامــل شــرکت فــوالد مبارکه بــا تأکید بر 
ضــرورت ترویج الگوی مصــرف آب فوالد مبارکه در 
کشور اضافه کرد: با توجه به موقعیت اقلیم خشک 
کشور، صنایع دیگر می توانند با الگوبرداری از شرکت 
فوالد مبارکه و سرمایه گذاری های الزم، برداشت آب 

خام را به حداقل برسانند.

رئيــس مركز ارتباطات و امور بين الملل و دبير 
كميته نام گذاری محصوالت گروه خودروسازي سايپا 
ضمــن اعــام نام دو محصول آينده اين مجموعه، از 
عرضه شــاهين و آريا CVT و ســاینا و کوییک GX با 

موتور ارتقایافته خبر داد.
به گزارش ســايپانيوز، اميرحســين تابع جماعت 
اظهــار كــرد: پــس از نام گذاری محصــول كراس جديد 
ســايپا به  نام »اطلس«، خودرو ســدان جديد ســايپا 

نيز با نام »ســهند« به توليد انبوه رســيده و به بازار 
عرضــه خواهــد شــد.وي افــزود: دیگر محصــول جديد 
سايپا خودرو وانت پيكاپ جدید شهری است که با نام 

تجاري »سپهر«، توليد و به بازار عرضه می شود.
رئيــس مركــز ارتباطــات و امــور بين الملــل گروه 
ســایپا تأكيــد كرد: در شــیوه جدید نام گــذاري، تمامي 
محصوالت سايپا ضمن توجه به ريشه ایرانی و معنی 
آنهــا در زبــان فارســي، هماهنگــي  و همفكــري الزم با 

ســازمان ها و بخش هاي ذي ربط صورت گرفته تا نام 
این محصوالت تولید داخل، هويت ملی و ايراني آن ها 
را نيــز تداعــی كند.دبيــر كميته نام گــذاري محصوالت 
گروه خودروســازي ســايپا همچنين با يادآوري برنامه 
عرضــه محصــوالت شــاهين و آريــا اتوماتیک، تصريح 
كرد: شاهین اتوماتیک و آریا اتوماتیک به جعبه دنده 
CVT ساخت شرکت پانچ بلژیک مجهز شده و هر دو 

محصول با لوگوي CVT به عنوان نماد گيربكس به كار 

رفته در آن ها توليد و به بازار عرضه خواهند شد.
تابع جماعت در بخش دیگری از سخنان خود به 
عرضه تیپ جدیدی از ساینا و کوییک فیس لیفت شده 
سایپا اشاره کرد و افزود: دو محصول ساینا و کوییک 
G که پیش از این با موتور M15 تولید می شد به موتور 
جدید ارتقاء یافته M15GSI نیز مجهز شده و تیپ آن 

با GX به بازار خودروی کشور معرفی خواهد شد.
وی در پایان به تغییر نگارش نشان واره بر روی 

درب صندوق عقب خودرو های تولیدی ســایپا اشــاره 
کرده و افزود: مقام عالی وزارت، مدیران ارشد وزارت 
صمــت و مدیــران ارشــد گروه ســایپا توجه ویــژه ای به 
پاسداشــت زبــان فارســی در نام گذاری و نــگارش نام 
محصوالت دارند و براساس برنامه  ریزی صورت گرفته، 
بــه مــرور تا پایان ســال، نام تمام محصــوالت تولیدی 
گروه سایپا در روی بدنه خودروها به نگارش فارسی 

تغییر خواهد کرد.

ایــران در  فــوالد  مدیرعامــل شــرکت ملــی 
نشســت بــا استاندارخراســان جنوبــی ونماینــده 
مردم قائنات گفت که واحد فوالدسازی این طرح ، 
70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و درصورت تامین 
بــه موقــع اعتبــار، تا پایان ســال آینــده راه اندازی 

می شود.
 به گزارش فوالد و توسعه، محمدآقاجانلو 
افزود : احداث یک خط نورد نیز در این مجموعه 
پیش بینی شده که قرار است تا 45 روز آینده 
اعتبار ال ســی آن گشــایش شــود و بعد از آن، 

ســفارش تجهیزات داده شــده و طی 2 سال به 
بهره برداری برسد.

آقاجــانـــلــــو خاطرنشـــــان کــــرد : واحد آهن 
اسفنجی طرح فوالد قائنات از مهر تا 3 دی )قبل 
از تعطیلی به دلیل کمبود گاز( ، حدود 160 هزار تن 

محصول تولید کرد.
استانداری خراسان جنوبی در کنار ایمیدرو
جواد قناعت، استاندار خراسان جنوبی در 
این نشست با اشاره به اینکه این استان از نظر 
توســعه و تولید ناخالــص داخلی رتبه 31 را در 

میان استان های کشور دارد، گفت: استانداری 
خراسان جنوبی در کنار ایمیدرو بوده و شرایط 
الزم را اعم از صدور مجوزهای الزم و غیره برای 
پیشــبرد طرح هــای توســعه ایمیــدرو در در این 

استان فراهم می کند.
وی افزود: باید با تالش همــدیــگــر، گام های 
اساســی بــرای توســعه منطقــه کــم برخــوردار 
خراســان جنوبــی برداریــم تا انشــاءهللا در یک 
زمان مناسب، مردم محروم این منطقه بتوانند 
نتایــج حاصلــه از ظرفیت هــای خــدادادی ایــن 

منطقه را لمس کنند.
استان خراسان جنوبی به عنوان ویترین 

دولت سیزدهم
در  قائنــات  نماینــده  اســحاقی،  ســلمان 
مجلس شورای اسالمی در این نشست گفت : 
ایمیدرو در استان خراسان جنوبی فعالیت های 
قابل توجهی انجام داده و انتظار مردم این است 
کــه طــرح فــوالد قائنــات زودتــر بــه بهره برداری 
 برسد و مردم از منافع این فعالیت ها بهره مند 

شوند.

 نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری: فوالد مباركه 
در راستای بهینه سازی مصرف آب اقدامات مؤثری انجام داده است 

شاهين و آريا CVT به بازار می آيند

پیشرفت 70 درصدی فوالد سازی قائنات



اقتصــــــــــاد محلی مدیـریت و   . دوشنبه . 20 دی 1400 . سال هجدهم . شماره 4832 . 

آگهی فقدان مدرک تحصیلی 
میکاییـل بشـماره شناسـنامه  فرزنـد  زاده   نقـی  نرگـس  اینجانـب  مـدرک تحصیلـی 
1975 در   مقطـع کارشناسـی رشـته آمـوزش ابتدایـی صـادره از واحـد دانشـگاهی 
آزاد اسـالمی اردبیل  با شـماره 158811902002 مفقود گردیده اسـت و فاقد اعتبار 
مـی باشـد . از یابنـده تقاضـا مـی شـود اصـل مـدرک را بـه دانشـگاه آزاد اسـالمی واحد 
اردبیـل  بـه نشـانی اردبیـل – میـدان بسـیج – دانشـگاه آزاد اسـالمی واحـد اردبیـل  
ارسال نمایند.                                                                                  اردبیل

دادنامه 
شماره دادنامه 140029390002776549  تاریخ تنظیم : 1400/10/9  شماره پرونده :9909985413600137 
شـماره بایگانـی شـعبه :9900055 پرونـده کالسـه 9909985413600137 شـعبه دادگاه اصـل 49 قانـون 
اساسـی دادگاه انقـالب اسـالمی   شهرسـتان زاهـدان تصمیـم نهایـی شـماره 140029390002776549 
خواهـان :سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام ره بـه نشـانی اسـتان تهـران –شهرسـتان تهران –شـهرتهران –

محمـود  آقـای  نمایندگـی  بـا  )ره(  امـام  حضـرت  فرمـان  اجرایـی  سـتاد   17 –کوچـه   اسـالمبولی  خالـد 
مالشـاهی حسـنخان فرزنـد محمـد خواسـته :تعییـن تکلیـف امـوال  رای دادگاه  در خصـوص درخواسـت 
صـادره ازشـعبه ششـم بازپرسـی دادسـرای عمومـی وانقـالب شهرسـتان زاهـدان مبنـی برتعییـن تکلیـف  
یکدسـتگاه موتورسـیکلت به شـماره موتور810518307وشـماره تنه 1259000400 به شـرح گزارش شـماره 
99/245/2431 مـورخ 99/4/8 پلیـس مبـارزه بـا مـواد مخـدر اسـتان سیسـتان وبلوچسـتان نظربـه اینکـه 
ازتاریخ توقف موتورسـیکلت مذکور مدت مدیدی گذاشـته وعلیرغم ابالغ مشـخصات آن درروزنامه مالک 
مراجعتی نداشـته ودرصورت توقف بیشـترآن درپارکینگ باعث  کسـرفاحش قیمت موتورسـیکلت خواهد 
شـد وبا عنایت به کارشناسـی انجام شـده واحرازعرفی اعراض مالک برای دادگاه ازآنجا که موتورسـیکلت 
فـوق الذکرازمصادیـق امـوال مجهـول المالـک ودراختیارولـی فقیـه اسـت دادگاه بـه اسـتناد اصـول 45و49 
قانـون اساسـی ومـواد 8 قانـون نحـوه اجـرای اصـل49 و5آئیـن نامـه نحـوه رسـیدگی بـه پرونـده هـای اصـل 
49 قانـون اساسـی وحکـم حکومتـی حضـرت امـام )ره( ومقـام معظـم رهبری )مدظله العالی( حکم به ضبط 
موتورسـیکلت بـه شـرح فـوق الذکـر بـه نفـع سـتاد اجرایـی فرمـان حضـرت امـام ره صادرواعـالم مـی نمایـد. 
رای صـادره غیابـی اسـت وظـرف مهلـت بیسـت روزپـس ازابـالغ قابـل واخواهـی درایـن شـعبه وظـرف مهلت 
بیسـت روز پـس ازانقضـاء مهلـت واخواهـی قابـل تجدیـد نظرخواهـی درشـعب دادگاه تجدیـد نظراسـتان 

تهـران می باشـد. 
محسن صادقی  - قاضی دادگاه اصل ۴9 قانون اساسی استان سیستان وبلوچستان 

بدینوسیله به اطالع کلیه اعضاء و سهامداران شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری باختران می رساند جلسه مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده راس ساعت 10صبح  روز چهارشنبه مورخ 1400/11/06 در محل تاالر شهرداری  واقع در میدان غدیر – 
ساختمان شهرداری مرکز  برگزار می گردد. خواهشمند است جهت تصمیم گیری در خصوص دستورات جلسه مشروحه ذیل راس 

ساعت و تاریخ مقرر حضور بهم رسانید.
ضمناً به استناد ماده 19 آئین نامه -  تبصره 3ماده 33 قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسالمی ایران هر یک از اعضاء شرکت 
می توانند استفاده از حق خود را برای حضور و دادن رای در مجمع عمومی به یک نماینده تام االختیارخود  از میان اعضاء و یا خارج 

از اعضاء واگذار نمایند. )حضور عضو و نماینده او تواماً در مجمع ممنوع است(
دستورات جلسه:

1 -  استماع گزارشات هیات مدیره و بازرس تعاونی
2-  طرح و تصویب صورت های مالی و عملکرد تعاونی منتهی به سال 1399

3-  انتخابات اعضاء اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان
۴- طرح و تصویب پاداش هیات مدیره

توضیح ) در مجامع عمومی یک مرحله ای ( هر عضو وکالت 3نفر از اعضاء و هر غیر عضو وکالت یک نفر از اعضاء را دارا می باشد.

هیئت مدیره شرکت تعاونی مصرف کارمندان شهرداری باختران
شماره ثبت 1347 شماره شناسه ملی 10660026807

ت دوم(آگهـی  دعـوت
) نوب

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شماره 140060329015000265 – 1400/10/15 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گرمسار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیر هوشنگ اقبال پور فرزند غالمرضا 
بـه شـماره شناسـنامه 3880 صـادره از تهـران در 23451/18 سـهم مشـاع از 23888/29 سـهم 
ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن مزروعـی بـه مسـاحت 23888/29 متـر مربـع از پـالک882  فرعـی از 
164- اصلی واقع در ایوانکی خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی آقایان  نصراله هادی و فتح 
الـه سـعید نیـا  محـرز گردیـده اسـت. لـذا بـه منظـور اطـالع عمـوم مراتب در دو نوبـت به فاصله 15 
روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی 
داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به این اداره 
تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را 
بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول 

اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صادر خواهد شـد. 
شناسه: 1256814  

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/6                
    رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
برابر رای شـماره 140060329015000245 – 1400/9/21 هیات اول/دوم  موضوع قانون تعیین 
تکلیـف وضعیـت ثبتـی اراضـی و سـاختمانهای فاقـد سـند رسـمی مسـتقر در واحـد ثبتـی حـوزه 
ثبـت ملـک گرمسـار تصرفـات مالکانـه بالمعـارض متقاضـی خانـم سـکینه هاشـمی فرزند عـزت اله 
بـه شـماره شناسـنامه 103 صـادره از گرمسـار در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 6755/25 متـر مربـع از پـالک713  فرعـی از 164- اصلـی واقـع در ایوانکـی 
خریداری از مالک رسـمی آقای عزت اله هاشـمی محرز گردیده اسـت. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
شناسه: 1256792

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/6                  
  رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

 آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابـر رای شـماره 140060329015000244 – 1400/9/21 هیـات اول/دوم  موضـوع قانـون تعییـن 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و سـاختمانهای فاقد سـند رسـمی مسـتقر در واحد ثبتی حوزه ثبت 
ملک گرمسـار تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم عصمت هاشـمی فرزند عزت اله 
بـه شـماره شناسـنامه 52 صـادره از گرمسـار در دو دانـگ مشـاع از ششـدانگ یـک قطعـه زمیـن 
مزروعـی بـه مسـاحت 6755/25 متـر مربـع از پـالک 713 فرعـی از 164- اصلـی واقـع در ایوانکـی 
خریداری از مالک رسمی آقای عزت اله هاشمی  محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم 
مراتـب در دو نوبـت بـه فاصلـه 15 روز آگهـی مـی شـود در صورتـی کـه اشـخاص نسـبت بـه صـدور 
سـند مالکیـت متقاضـی اعتراضـی داشـته باشـند مـی تواننـد از تاریـخ انتشـار اولین اگهـی به مدت 
دومـاه اعتـراض خـود را بـه ایـن اداره تسـلیم و پـس از اخـذ رسـید ظـرف مـدت یـک مـاه از تاریـخ 
تسـلیم اعتـراض، دادخواسـت خـود را بـه مراجـع قضایـی تقدیـم نماینـد. بدیهـی اسـت در صـورت 

انقضـای مـدت مذکـور و عـدم وصـول اعتـراض طبـق مقـررات سـند مالکیـت صـادر خواهـد شـد. 
شناسه: 1256776

تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/10/20 - تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/11/6        
 رئیس ثبت اسناد و امالک ایوانکی- محمدرضا دهقانی عشرت آبادی

آگهی تبصره 3 ماده 120 آیین نامه قانون ثبت
نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه باغچه به شماره پالک 771 
فرعی از 164- اصلی به شـماره چاپی . ذیل صفحه 245 دفتر 3 به نام بانو صفیه دادگر صادر و 
تسـلیم گردیده اسـت. سـپس نامبرده فوت نموده و وکیل احدی از وراث با ارائه گواهی انحصار 
وراثـت و سـایر مـدارک ضـروری تقاضـای صـدور سـند مالکیـت سـهم مـوکل ) احـدی از وراث( را از 
ماتـرک نمـوده و اعـالم داشـته کـه سـند مالکیـت مـورث مالکیـت نـزد ورثـه ملـک هوشـمند دادگـر 
احـدی دیگـری از وراث مالـک اولیـه ) صفیـه دادگـر( مـی باشـد. لـذا برابـر تبصـره 3 مـاده 120 آییـن 
نامـه قانـون ثبـت مراتـب بـه موجـب اخطاریـه شـماره 139985629015000128-1399/1/25 بـه 
وراث ملـک هوشـمند دادگـر مبنـی بـر ارائـه اصـل سـند مالکیـت اخطـار گردیـده اسـت کـه پـس از 
انقضـای مهلـت قانونـی )ده روز پـس از ابـالغ( تـا کنـون اصـل سـند مالکیـت بـه ایـن اداره واصـل 
نگردیـده اسـت. مـورد ثبـت طبـق گواهـی دفتـر امـالک مـورد ثبت سـابقه بازداشـتی و رهنی نـدارد. 
لـذا بدیـن وسـیله بـه دارنـدگان سـند مالکیـت اعـالم میگـردد ده روز پـس از انتشـار آگهـی بـه ثبـت 
محـل مراجعـه و اصـل سـند مالکیـت را تسـلیم اداره ثبـت اسـناد نماینـد و اگـر ظـرف مهلـت مقـرر 
اصل سـند مالکیت یا سـند معامله ارائه نگردد اداره ثبت طبق مقررات قانونی نسـبت به صدور 

و تسـلیم سـند مالکیـت وراث اقـدام خواهـد نمـود. 
شناسه: 125618

محمدرضا دهقانی عشرت آبادی – رئیس ثبت اسناد و امالک یوانکی

تاکید استاندار آذربایجان 
شرقی بر رفع موانع فعالیت 

بخش خصوصی برای 
دست یابی به رشد اقتصادی

رفــع  بــر  تاکیــد  بــا  شــرقی  آذربایجــان  اســتاندار 
موانــع فعالیــت بخــش خصوصــی بــرای دســت یابی بــه 
اســتان، جــذب  اقتصــادی هدف گذاری شــده در  رشــد 
مزیــت دار  حوزه هــای  در  بخــش  ایــن  ســرمایه گذاری 
اســتان را ضروری دانســت و بر اهتمام سرمایه گذاران 
بخش خصوصی برای رونق صنعت گردشگری، صنعت 

فرش و صنعت ساختمان تاکید کرد.
عابدیــن خرم در جلســه شــورای گفت وگوی دولت 
و بخش خصوصی آذربایجان شــرقی، با یادآوری کســب 
رتبه برتر کشوری به وسیله این شورا گفت: برای حفظ 
ایــن رتبــه کــه مهم تــر از کســب آن اســت، باید مســائل 
بــه صــورت  و موضوعــات مطرح شــده در جلســات آن 
تشــکل های  و  مســئول  دســتگاه های  ســوی  از  جــدی 
بخــش خصوصــی پیگیــری شــود. او فعــال شــدن مرکــز 
پژوهش هــای اتــاق بازرگانــی تبریــز را اتفاقــی ارزشــمند 
قــرارگاه  بایــد  بازرگانــی  اتــاق  گفــت:  و  کــرد  توصیــف 
اقتصادی و مرکز بالندگی و پویایی اقتصاد استان باشد 

و باید این موضوع را در عمل نشان دهیم.
استاندار آذربایجان شرقی با توجه به هدف گذاری 
رشــد اقتصــادی 8 درصــد در کشــور و اســتان گفــت: بــا 
اهتمــام فعــاالن بخــش خصوصــی و رفع موانع از ســوی 
دســتگاه های اجرایــی، دســتیابی بــه ایــن هــدف دور از 

دسترس نیست.
از  یکــی  را  گردشــگری  صنعــت  ادامــه  در  خــرم 
ظرفیت  هــای مهــم اســتان دانســت و گفــت: ایــن بخش 
می تواند یکی از فرصت های اســتان برای جذب ســرمایه 
باشد و الزم است برای رونق گرفتن آن، برنامه عملیاتی 

از سوی فعاالن بخش خصوصی تهیه شود.

او بــا بیــان اینکــه کشــور بــا اقدامــات موثــر دولــت 
بــه اوضــاع پایداری از نظر بیماری کرونا رســیده  اســت، 
افــزود: حــوزه گردشــگری یکــی از بخش هــای مهــم برای 
دوران پســاکرونا اســت و فعــال کــردن ظرفیت هــای این 

بخش را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.
اســتاندار آذربایجان شــرقی صنعت فرش را هم از 
فرصت های کم نظیر اســتان برای رشــد اقتصادی عنوان 
کــرد و گفــت: فــرش یکــی از نمادهــای فرهنگــی و هنری 
ماست که جایگاه آن در تولید و اشتغال، در حد انتظار 
نیست. خرم تأکید کرد: باید فعالیت های این صنعت را 
در استان احیا کنیم و برای این منظور مشکالت صنعت 
فــرش به صــورت ویــژه در کارگروه تســهیل و رفــع موانع 

تولید استان بررسی می شود.
او همچنین سیاســت های دولت در بخش مسکن 
را یــک فرصــت طالیــی بــرای رشــد اقتصــادی دانســت و 
گفت: ســرمایه گذاران خوبی از بخش خصوصی پای کار 
آمده انــد و دولــت هــم عــزم جــدی دارد تــا مســکن را از 

کاالهای سرمایه ای خارج کند.

خبـــــــــــــــــر

آق دربنــد  زغال ســنگ  معــدن  کارگــران 
شهرســتان ســرخس در شمال خراســان رضوی، 
با وجود طلبکار بودن ۱۰ ماه حقوق معوق خود، 
همچنــان در اوضــاع ســخت کاری به تالش برای 
امــرار معــاش در دل کــوه مشــغولند و انتظــار 
و  کار  از  گرهــی  امــر  مســئوالن  کــه  می کشــند 

مشکالت آن ها بگشایند.
در  آق دربنــد  معــدن  ایرنــا،  گــزارش  بــه 
کنــار روســتایی 200 خانــواری بــه همیــن نــام در 
شهرســتان ســرخس و در 1۵3 کیلومتری شــمال 
شــرق مشــهد واقــع اســت،  ایــن معــدن کــه تنهــا 
واحــد معدنــی تولیــد کُک در خراســان رضــوی بــه 
شــمار مــی رود، عالوه بــر اکتشــاف و اســتخراج، 
دارای واحدهای زغال شــویی و کک پزی اســت که 
با سرمایه گذاری بخش خصوصی و آستان قدس 

رضوی ساالنه 22 هزار تن تولید دارد.
بــر اســاس اعــالم ســازمان صنعــت، معــدن 
و تجــارت خراســان رضــوی، ذخیــره قطعی معدن 
آق دربنــد 330 هــزار تــن و تولید ســاالنه آن 22 
هــزار تــن کُک اســت که کل تولیــدی آن به عنوان 
ســوخت در کارخانه هــای فــوالد داخــل و خارج از 

استان مورد استفاده قرار می گیرد.
بــا وجــود اینکــه معــدن از نیمــه ســال 1400 
بازگشــایی شــد؛ امــا بر اســاس اعالم مســئوالن، 

وجود مشــکالت مزمن گذشــته از سوددهی قابل 
قبــول معــدن جلوگیری کرده و از طرفی مطالبات 
معــوق کارگــران از شــرکت معــدن آق دربنــد بــر 

مشکالت این مجموعه معدنی افزوده است.

سهامداری ۵۱ درصدی آستان قدس
فرمانــدار ســرخس دی امســال در گفت وگو 
با ایرنا از طلبکاری کارگران از این شرکت معدنی 

بابت 10 ماه فعالیت خود سخن به میان آورد.
محمدرضــا رجبی مقدم گفــت: پیش از این، 
3۷ درصــد ســهام ایــن معــدن متعلــق به آســتان 
قــدس رضــوی بــود و بقیــه بــه بخــش خصوصــی 
تعلــق داشــت کــه بــه تازگی ســهم آســتان قدس 
رضوی به ۵1 درصد افزایش یافته و مدیریت این 

معدن نیز به این نهاد واگذار شده است.
او با انتقاد از بی تحرکی سهامداران حقیقی 
معدن که برخی در خارج کشــور به ســر می برند، 
گفت: فعال تولید معدن به میزانی نیست که در 
نهایــت معــدن بــا آن تولیــد بتوانــد به ســوددهی 

مطلوب برسد.
متاســفانه  افــزود:  ســرخس  فرمانــدار 
سهامداران حقیقی حاضر به سرمایه گذاری برای 
تجهیــز و ارتقــای معــدن نیســتند لــذا از آســتان 
قدس انتظار می رود با یک ســرمایه گذاری حدودا 

1۵ میلیــارد تومانــی، تولیــد را بــه حــد مطلــوب و 
سوددهی برساند.

کــه  دربنــد  آق  معــدن  کارگــران  از  یکــی 
نخواست نامش فاش شود به ایرنا گفت: اکنون 
قیمت کک در بازار افزایش یافته، لذا ســوددهی 
معــدن بیشــتر شــده اســت امــا بــه دلیــل ســوء 
مدیریــت، همچنان شــاهد ســودده نبودن معدن 

هستیم.
او اضافــه کــرد: تاکنــون یک ســال حقــوق از 
معدن طلبکاریم، هفت ماه حقوق از سال 1400 
و چهار ماه نیز از سال ۹۶ مطالبه داریم که البته 
عیدی سال 13۹۹ نیز به کارگران پرداخت نشده 

است.
این کارگر که تجربه 12 ســال کار در معدن 
آق دربنــد را دارد، اضافــه کــرد: همــه از افزایــش 
ســهم آســتان قدس در معدن اســتقبال می کنند 
امــا نبایــد فرامــوش کــرد مســاله اصلــی فقــدان 
ســرمایه گذاری نیســت بلکــه ســوء مدیریــت در 

معدن است.

پاسخگویی آستان قدس رضوی
مدیرعامــل شــرکت معــادن خــاور و نماینده 
آســتان قدس رضوی در این مجموعه در تشــریح 
مســائل معدن آق دربند ســرخس به ایرنا گفت: 

بــرای  تمایلــی  ابتــدا  از  رضــوی  قــدس  آســتان 
مشــارکت در این شــرکت نداشــت، دلیل آن هم 
مشکالتی بود که این معدن از ابتدا در سال ۹2 
بــا آن مواجــه شــده بــود که در ســال ۹۶ و ۹۷ به 

اوج رسیده بود.
مهــدی جاللی افزود: در زمان تولیت ســابق 
آستان قدس رضوی این نهاد مداخله ای برای سر 
و ســامان دادن ایــن معــدن انجــام داد امــا آنقدر 
مســائل و مشــکالت آن فراوان بود که مجبور به 

ماندن در این میدان شد.
او گفــت: حتــی در آن زمــان آمــاده بودیــم، 
کل ســهام آســتان قــدس را به صــورت رایــگان در 
اختیــار کارگــران بگذاریــم و ایــن موضوع را رســما 
هــم اعــالم کردیــم امــا کارکنــان خودشــان گفتند 
کــه مــا نــه ســهام که پشــتیبانی آســتان قــدس را 
می خواهیم، چراکه در صورت داشــتن ســهام نیز 
نمی توانیم در کنار ســایر ســهامداران، که مسبب 
و  بــرده  پیــش  از  کاری  وضــع موجــود هســتند، 

مشکلی را رفع کنیم.

پرداخت حقوق معوقه کارگران 
در زمان تعطیلی معدن

مدیرعامــل شــرکت معــادن خــاور و نماینده 
آســتان قــدس رضــوی در ایــن مجموعــه معدنــی 

گفت: به رغم تعطیل بودن معدن و تولید نشدن 
حتــی یــک کیلوگــرم کک، حقــوق همــه کارگــران 
در ایــن ایــام پرداخــت شــد و هــر ماه یــک حقوق 
عقــب افتــاده به آن ها داده بودیم تا امرار معاش 

کارگران عزیز به خطر نیفتد.
جاللــی ادامــه داد: در طــول 2 ســال قبــل 
از انفجــار نیــز مدیــران وقــت معــدن آق دربنــد از 
آســتان قدس حدود هشــت میلیارد تومان، برای 
حــل مشــکالت قــرض گرفتــه بودنــد امــا بــاز هــم 

مشکالت حل نشد.

تایید ۱۰ ماه حقوق معوق 
کارگران 

او تایید کرد: به طور متوسط ادعای کارگران 
معــدن مبنــی بــر طلــب 10 مــاه حقــوق معوقــه 
درست است که البته ممکن است طلبکاری یک 

کارگر 11 ماه و دیگری ۹ ماه باشد.
مدیرعامل شرکت معدن آق دربند از زمانی 
که شــرکت از ســوی آســتان قدس تحویل گرفته 
شــد، هیــچ یــک از دارایی های شــرکت بــه فروش 
نرفــت بــا اینکــه مدیــران قبلی دارایی هــا و امالک 
شرکت را می فروختند، باز هم ما شرکت را با 1۷ 

ماه حقوق معوق تحویل گرفتیم.
جاللــی گفــت: در مدت یک ســال کــه معدن 
تعطیل بود، همه کارگران حقوق های معوق خود 
را می گرفتنــد و اگــر االن نیز حقوق معوقی وجود 

دارد، مربوط به سال های ۹3 تا ۹۷ است.

 دریافت تسهیالت

 ۱۰ میلیارد تومانی 

او گفــت: مــا 2 ماه دیگــر فرصت الزم داریم 
تا در همین سال 1400 شرکت را از بحران خارج 
کنیــم کــه بــا تدبیــر آســتان قــدس رضــوی در این 
خواهیــم  تومانــی  میلیــارد   10 تســهیالت  مــدت 

گرفت.
ایــن مقــام مســئول ادامــه داد: درخواســت 
بــرای 10 میلیارد تومان تســهیالت داده بودیم اما 
شــرایط ثبتــی بــه گونه ای بوده اســت که به دلیل 
بدهی هــای مالیاتــی و بیمه ای، جلو ثبت شــرکت 

گرفته شده بود.
جاللی تاکید کرد: بخشی از مشکالت عمده 
از جمله مســائل ســهامداری، کارگری و مشکالت 
مربــوط بــه مجوزها، نقدینگی هــا و دیوان قضایی 
معدن نیز تا حد زیادی رفع و رجوع شده است.

او خاطرنشــان کــرد: بدهی معــدن به بیمه، 
مالیــات و بخــش دولتــی بالــغ بــر هفــت میلیــارد 
تومــان اســت و در دوره گذشــته، تســهیالتی کــه 
گرفته شده بود را تسویه نکرده بودند و ما ناچار 
شدیم به همراه جرائم همه اقساط را بپردازیم.

در پایــان مدیرعامل شــرکت معــادن خاور و 
نماینــده آســتان قــدس رضــوی در ایــن مجموعــه 
بیان کرد: متاســفانه آقایان در دولت قبل توجیه 
نمــی شــدند کــه نباید برای شــرکت ورشکســته و 
ناپایــدار معــدن آق دربند، با بیــش از 100 کارگر، 
صرفــا بــه دلیــل طلــب بیمــه و مالیــات، جلو ثبت 

شرکت گرفته شود.

خرمشــهر  دریانــوردی  و  بنــدر  کل  مدیــر 
اعالم کرد که پروژه احداث 4 اســکله  گردشــگری 
راســتای  در  کارون  رودخانــه  در  بندرخرمشــهر 
ایــن  در  گردشــگری  زیرســاخت های  توســعه 
شهرســتان تاکنــون ۸۰ درصــد پیشــرفت فیزیکــی 

داشته است.
نورالــه اســعدی دیــروز در گفت وگــو بــا ایرنــا 
اظهــار کــرد: پــروژه احــداث هشــت پســت اســکله 
گردشــگری بــا اعتبــاری بالغ بــر 240 میلیــارد ریال 
از مســئولیت های اجتماعی بندر خرمشــهر اســت 
کــه از ایــن تعــداد 4 پســت اســکله احــداث و بــه 

بهره بــرداری رســیده و 4 اســکله دیگــر در دســت 
ساخت است.

بنــدر  گردشــگری  اســکله های  احــداث  او 
خرمشــهر در رودخانه کارون از نوع پانتون)فلزی( 
عنــوان کــرد و گفــت: اســکله هــای گردشــگری در 
راســتای توسعه زیرساخت های گردشگری دریایی 
و تحقق مســئولیت های اجتماعی ســازمان بنادر و 
دریانــوردی بــا پیشــرفت فیزیکی مطلــوب در حال 

اجراست. 
بــا  دریانــوردی خرمشــهر  و  بنــدر  مدیــر کل 
توجــه بــه فرآیند عملیات اجرایی این پروژه افزود: 

شــمع کوبی اســکله چهارم در حال انجام است که 
پــس از اتمــام آن عملیات نصب پانتون های فلزی 

و پل های دسترسی آغاز می شود.
و  فلــزی  پانتون هــای  کــرد:  بیــان  اســعدی 
پل های دسترســی اســکه های گردشــگری پیش از 
این ســاخته شــده و در محوطه  بندر خرمشهر دپو 

شده است.
تــالش   و  تــداوم  بــا  گفــت:  ادامــه  در  او 
شــده  ایجــاد  فیزیکــی  پیشــرفت  و  همه جانبــه 
پــروژه احداث اســکله های گردشــگری در رودخانه 
کارون بهمــن ســال جاری افتتــاح می شــود و آماده 

بهره برداری است.
بنــدر خرمشــهر  بــا برخــورداری از 20 پســت 
اســکله، 230 هکتار وســعت، تجهیزات پیشرفته، 
قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند، 
بهره منــدی از سیســتم حمل ونقــل چنــد وجهــی و 
اتصــال بــه کریــدور بندرامام خمینــی)ره( به عنوان 
فــارس  خلیــج  حــوزه  در  کشــور  بنــدر  ســومین 

محسوب می شود.
اســتراتژیک  موقعیــت  دلیــل  بــه  بنــدر  ایــن 
و نزدیکــی بــه بــازار پــر مصــرف کشــورهای عراق و 
کویــت به عنــوان یکــی از مهم تریــن بنــادر تجــاری 

آدرس ســایت
روزنــــامــــه عصـر اقتصــاد
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پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی اسکله های گردشگری بندرخرمشهر 
کشور در زمینه صادرات به کشورهای حاشیه 

خلیج فارس به شمار می آید.

 ۱۰ ماه حقوق معوق
مزد معدنچیان سرخسی
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به خاطر یک پرس چلوکباب
راضیه حسینی

روزنامه اعتماد نوشــت: »امام جمعه مشــهد وضع 
اقتصادی که هم اکنون در کشور وجود دارد را مناسب تر 
از دهه های گذشته می داند. او گفته در گذشته کارگران 
بیــش از یک ســوم مــزد روزانــه خــود را تنهــا بــرای خرید 
یــک وعده ســاده هزینه 
می کردنــد در حالــی کــه 
هم اکنون یک ســوم مزد 
افــراد بــرای خریــد یــک 
دســت چلوکباب هزینه 
بررســی  بــا  می شــود. 
قیمت هــا در ســال ۵۵ 
روزانــه  مــزد  متوســط 
افــراد حــدود ۱۶ تومــان 
بــود. بنابراین فرد می توانســت با حقــوق روزانه خود دو 
دست چلوکباب به قیمت هر پرس ۶ تومان بخرد. این 
در حالی است که حداقل حقوق روزانه یک فرد در سال 
جاری ۸۸ هزار تومان و هر پرس چلوکباب نیز ۸۰ هزار 
تومان اســت؛ بنابراین یک کارگر باید ۸۰ درصد حداقل 
حقــوق روزانــه خــود را بــرای خریــد یک پــرس چلوکباب 

هزینه کند.«
این همــه رفته ایــد نســبت و تناســب گرفته ایــد کــه 
یــک کارگــر نمی توانــد چلوکبــاب  آخــرش بگوییــد االن 
بخــورد؟ اصــاً چرا باید بخورد؟ به نظر شــما کارگری که 
چلوکبــاب بخــورد می توانــد کار کنــد؟ اصــاً حالی بهش 

می ماند؟ نه واال. 
بــرای این کــه یــک کارگــر، چســت و چابــک باشــد، 
باید ســبک بخورد تا مجبور نباشــد بار اضافه، یا همان 
شــکم گنــده اش را مــدام ایــن ور و آن ور ببــرد. چلوکباب 
کــه حذف شــود، کلســترول، اضافــه وزن، چربــی و هزار 
جــور درد و مــرض دیگــر از بیــن می رود. کارگر، ســالم و 
بدون مشــکل ســر کار می رود، کار ســریع و عالی پیش 
و درجــه  باکیفیــت  مــی رود و خروجــی آن محصــوالت 
یــک می شــود. هــر چــه درصــد حقــوق بــرای خریــد یــک 
دســت چلوکبــاب باالتــر بــرود، بازدهــی کارگر هــم بهتر 
می شــود. فقــط بیســت درصــد دیگــر تا شــکوفایی کامل 
اقتصادی مانده. اگر مســئوالن کمی همت کنند و آقای 
علم الهــدی هــم بــا بیانــات نافــذ و جذاب شــان انگیــزه 
مســئوالن را بیشــتر کنــد، بعید نیســت زودتــر از تصور، 
بــه ایــن موفقیــت برســیم و دیگــر بــا صــد درصــد حقوق 
هم نشود یک چلوکباب خرید. آن وقت چابکی کارگرها 
به اوج می رسد. احتماالً شرکت های خودروسازی عوض 
پرایدوانــت و پــژو پــارس، لندکروز و بــی ام دبلیو تحویل 
جامعه می دهند. ورزشــگاه ها هم عوض شــصت و پنج 

سال، در شش ماه و پنج روز ساخته می شوند. 
گنــده  شــکم  از  می کشــیم  هرچــه  مــا  اصــاً 
کارگرهاست. اگر آنها هم مثل مسئوالن یاد می گرفتند 
این قدر پی چلوکباب نباشــند و با یک لقمه نان و پنیر، 
ســر و تــه قضیــه را جمــع کننــد، االن همــه مشــکات 
مملکت حل می شــد. بروید الغری و شــکم چســبیده به 

ستون فقرات را از مسئوالن یاد بگیرید.

عصر انقراض )طنز(

در سایت روزنامه بخوانید:

معــادن  و  صنایــع  کمیســیون  عضــو 
طــی 8 ســال  متاســفانه  مجلــس می گویــد: 
قبــل ســاخت  دولــت  دو  در  یعنــی  گذشــته 
مســکن متوقــف شــد بــه گونــه ای ســال 92 
حتــی دولــت افتخــار می کرد کــه در این دوره 
حتــی یــک مســکن هــم قــرار نیســت ســاخته 
شود. این مساله سبب شد تا توقف ساخت 
مســکن در دولت هــای یازدهــم و دوازدهــم 
کشــور را در ایــن بخــش با یــک چالش جدی 

در عرضه مواجه کند.
مصطفــی طاهــری در گفت وگــو بــا ایلنــا 
گفت: نبود سیاســت ســاخت و عرضه مســکن 
و ســرمایه گذاری در ایــن بخــش طــی ۸ ســال 
گذشته سبب شد تا کشور با کمبود تقریبا یک 
و نیــم میلیونــی خانه در ســال مواجه شــود که 
این عقب ماندگی باید به سرعت جبران شود.

نماینده مردم زنجان در مجلس شــورای 

اســامی همچنین تاکید کرد: دولت سیزدهم 
با طرح ســاخت یک میلیون مســکن در ســال 
کار خود را در بخش مسکن شروع کرد و قرار 
اســت ایــن کمبــود ۸ ســاله با ارائه تســهیات 
مســکن کــه بــه تصویــب مجلــس هم رســیده 
ســالیانه با ســاخت یک میلیون جبران شــود. 
بــه عنــوان مثــال در حــوزه انتخابیــه بنــده از 
ابتدای ســال این طرح شــروع شده و تا پایان 
سال قطعا می توانیم این یک میلیون مسکن 
را تحویــل مــردم دهیم. به طــور کلی حل این 
مشــکل بــه یــک عــزم ملــی و جــدی و حمایت 

نیاز دارد.
ایــن نماینــده مجلــس یازدهــم در ادامــه 
توضیح داد: البته شرایط و ساخت مسکن در 
هر اســتان به دالیل مختلف از جمله شــرایط 
جغرافیایــی و توزیع جمعیت و ســایر مســائل 
بــا هــم متفــاوت اســت؛ امــا بــا عزمــی کــه در 

ایــن خصــوص وجود دارد ایــن طرح 4 میلیون 
مسکن در 4 سال قطعا قابل اجراست.

وی در ادامــه در خصــوص اینکــه رونــق 
بازار مســکن ســبب رونــق اقتصادی می شــود 
نیــز ابــراز کــرد: رونــق ســاخت مســکن ســبب 
رونــق اشــتغال و تولید را به همــراه دارد، چرا 
که با آغاز ساخت مسکن بسیاری از شغل ها 
و تولیــدات داخــل کشــور بــه این بخــش وارد 
شــکوفایی  ســبب  می تواننــد  و  می شــوند 

اقتصادی شوند.
افزایــش  از  انتقــاد  بــا  زنجــان  نماینــده 
قیمــت مســکن بــه دلیــل توقــف ســاخت نیــز 
ســبب  مســکن  ســاخت  توقــف  کــرد:  اظهــار 
افزایــش قیمــت خانــه و بــه تبــع آن افزایــش 
قیمــت اجــرا بها شــد و این ســبب بســیاری از 
مشــکات بــرای ازدواج جوانــان و حتــی ســایر 
مردم شــد. اینکه جوانی مسکنی برای زندگی 

و یا درامدی حال از مسئوالن و کشور انتظار 
داشــته باشــد، توقــع بــه جایــی اســت و همــه 
مســئوالن در همــه بخش ها موظف به تامین 

این موارد هستند.
طاهــری در پایــان نیــز در خصــوص ارائه 
تســهیات بــرای خرید خانــه و البته نفش آن 
در رونــق بازار مســکن نیز گفــت: بانک ها 2۰ 
درصــد از تســهیات خود را به بخش مســکن 
اختصــاص می دهنــد و ایــن مســاله از ســوی 
بانک هــا بایــد اجــرا شــود تــا مــردم بتواننــد از 
ســال،  در  مســکن  میلیــون  یــک  طــرح  قبــل 
خانه دارد شــوند. برای حمایت از کســانی که 
می خواهند خانه دار شــوند حتی ما بحث فرم 
جیــم را نیــز نادیــده گرفته ایــم که کســانی که 
قبا خانه داشته اند اما االن به دالیلی ندارند 
نیز بتوانند بدون لحاظ شدن فرم جیم از این 

تسهیات بهره مند شوند.

طــرح آزمایشــی هوشمندســازی مدیریت 
زنجیره انتقال ویروس کرونا با کیت تشخیص 
کلیــد  تهــران  کالنشــهر  در  اومیکــرون  ســریع 

خورد.
بــه گــزارش دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
فرمانــده  ســپهر  محمدحســین  ســردار  بهشــتی، 

بــا کرونــا در حاشــیه  قــرارگاه عملیاتــی مقابلــه 
بازدیــد از نحــوه اجــرای ایــن طــرح، بــر ضــرورت 
شناســایی و ردیابی هوشــمند بیماران تاکید کرد 
و گفــت: طــرح هوشمندســازی مدیریــت زنجیــره 
انتقــال در چهــار بخــش اصلــی هوشمندســازی 
بیماریابــی، هوشمندســازی ردیابــی و رهگیــری، 

قرنطینــه،  و  محدودیت هــا  هوشمندســازی 
هوشمندسازی کنترل و نظارت انجام می شود.  

بر همین اساس اجرای این طرح به کمک 
کیت هــای تشــخیص ســریع اومیکــرون، تولیــد 
شــرکت ســامت الکترونیــک برکــت بــه صورت 
آزمایشی در ایستگاه مترو امام خمینی و مرکز 

بهداشــت مهندس نادر تهران آغاز شد.
ســجاد مروجی مدیرعامل شرکت سامت 
الکترونیــک برکت با اشــاره به اینکه شناســایی 
ایــن  کمــک  بــه  دقیقــه  مــدت ۱۵  در  ویــروس 
کیت هــا امکان پذیر اســت، گفت: پس از انجام 
تســت، بارکــد کیــت، کــد ملــی بیمــار، کــد ملی 

نمونه گیر و تاریخ و محل نمونه گیری به صورت 
دیجیتــال ثبــت می شــود و پــس از آن ردیابــی 
افــراد مرتبــط با فــرد آلوده به صورت هوشــمند 

انجام می شود.
 وی خاطرنشــان کــرد: اجــرای ایــن طــرح 
زمینه ساز اعمال قرنطینه هوشمند خواهد بود.

مدیــرکل تامین اجتماعی اســتان زنجان در 
نامــه ای بــه کانــون بازنشســتگان بنیــاد شــهید و 
امور ایثارگران این استان اعالم کرد که سازمان 
مســتمری  متناسب ســازی  اجتماعــی  تامیــن 

بازنشستگان را به طور کامل اجرا کرده است.
بــه گزارش ایلنا؛ مســعود علیاری، با اشــاره 
به درخواســت کانون بازنشســتگان بنیاد شهید و 

امــور ایثارگــران از رئیس جمهوری برای رســیدگی 
بــه اجــرای همسان ســازی حقــوق بازنشســتگان، 
در نامــه ای بــه این کانون یادآور شــد که ســازمان 
 ۹۵ ســالِ  مــرداد  اول  از  اجتماعــی،  تامیــن 
متناسب سازی را به طور کامل اجرا کرده است. 
بر اساس این نامه، مبالغ متناسب سازی بر 
مبنای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و بند )ب( 

مــاده ۱2 قانــون برنامــه ششــم توســعه پرداخــت 
شده است. 

علیــاری همچنیــن تاکیــد کــرده که هر ســال 
ســابقه در مشــاغل ســخت و زیــان آور معــادل ۱.۵ 
سال است و این عینا با افزایش سنوات مزبور در 
اعمال متناسب سازی به عنوان سابقه بیمه پردازی 

ماک قرار گرفته و محاسبه شده است. 

بــر اســاس اعــام مدیــرکل تامیــن اجتماعی 
زنجــان مابه التفــاوت متناسب ســازی در مشــاغل 
ســخت و زیــان آور کــه در مرداد ماه لحاظ نشــده 

بود هم پرداخت شده است. 
اجــرای  کــه  کــرد  اعــام  همچنیــن  وی 
متناسب ســازی با اعاده سطح ۷۵ درصد، تفاوت 
تطبیــق بــا ۵۰ درصــد افزایــش، تفــاوت تطبیــق 

متناسب سازی حداقل دریافتی بر اساس سابقه 
پرداخــت حــق بیمه، متناسب ســازی کمک هزینه 
مسکن، متناسب سازی کمک به تامین معیشت، 
متناسب ســازی کمــک هزینــه اوالد و عائله مندی 
انجــام شــده و در حــال پرداخــت اســت و کلیــه 
اقدامات سازمان در راستای اجرای صحیح قانون 

بوده و صحیح است.

ویروس شناســی  تحقیقــات  مرکــز  رییــس 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید بهشــتی ضمــن 
تشــریح ویژگی هــای ابتــالی همزمــان بــه کرونا و 
آنفلوآنــزا که »فلورونا« نام گرفته اســت، گفت 
که واکسن نزده ها که بنا بر آمار، حدود هشت 
میلیــون نفــر در کشــور را شــامل مــی شــوند، 
می تواننــد بــرای بــروز یــک پیــک دیگر در کشــور 

مشکل ساز شوند.
دکتــر علیرضــا ناجــی در گفت وگو با ایســنا، 
دربــاره ابتــای همزمــان بــه کرونــا و آنفلوآنــزا که 
فلورونــا نام گــذاری شــده اســت، گفــت: فلورونــا 
یــک عنــوان جدیــد اســت، امــا ابتــای همزمــان 
بــه دو عفونــت تنفســی پدیــده جدیــدی نیســت. 
ســابقه ایــن موضــوع از قبــل هم وجود داشــته و 
در دوران کووید هم امکان بروز این پدیده وجود 
دارد. معمــوال ممکــن اســت که درصــدی از افراد، 
بــه صــورت توامــان بــه عفونت هــای ویروس هــای 
تنفســی مبتا شــوند. بــه عنوان مثال از گذشــته 
یــا  آنفلوآنــزا  ماننــد  ویروس هایــی  بــود  ممکــن 
ویروس هــای تنفســی دیگری به صــورت همزمان 
در یــک فــرد ایجــاد عفونــت کنند کــه البته درصد 

کمی است.
فلورونا؛ عفونت همزمان کرونا و 

آنفلوآنزا
وی بــا بیــان اینکــه در دوران پاندمــی هــم 
ایــن  مختلــف  ویروس هــای  فعالیــت  بــه  بســته 

موضــوع را شــاهد بودیــم، گفــت: بنابرایــن ایجاد 
عفونت همزمان دو بیماری تنفســی در یک فرد، 
موضوع جدیدی نیســت. بر این اســاس فلورونا، 
ترکیــب آنفلوآنــزا و کوویــد نیســت، بلکــه ایجــاد 
عفونت همزمان این دو بیماری در فرد است. به 
طوری که یک فرد هم به کرونا مبتا شــده اســت 
هــم بــه آنفلوآنــزا و نام جدیدی ماننــد فلورونا بر 
آن گذاشــتند. بنابرایــن بــه ایــن معنــا نیســت که 
ویروس هــای عامــل کوویــد و ویروس هــای عامــل 
شــده  ترکیــب  باهــم  ژنتیکــی  نظــر  از  آنفلوآنــزا 

باشند.

 خطر بروز »نوترکیبی«
 از طریق ترکیب ژنتیکی سویه های 

مختلف کرونا
ناجی با بیان اینکه در عین حال در شــرایط 
واریانت هــای  گــردش  بــه  باتوجــه  هــم  فعلــی 
و  دلتــا  واریانــت  مثــا  اســت  ممکــن  مختلــف، 
اُمیکــرون بــه صــورت همزمــان در فــردی منجر به 
عفونــت شــوند، گفــت: البتــه احتمــال ضعیفــی 
هم خانــواده  کــه  ویروس هایــی  کــه  دارد  وجــود 
ویــروس  مختلــف  ســویه های  هســتند،  ماننــد 
کرونــا، بــا یکدیگــر نوترکیبــی هم بدهنــد و منجر 
بــه ســویه های جدیــدی شــوند. بــه همیــن دلیــل 
تاکیــد می کنیــم که بایــد کووید را کنتــرل کنیم تا 
شــانس ایجاد ســویه های جدید را کاهش دهیم؛ 

به طوری که هم خود ویروس کمتر تکثیر شود و 
تغییرات در آن ایجاد نشــود و هم اینکه احتمال 
نوترکیبــی بیــن گونه هــا و واریانت هــای مختلــف 
را کاهــش دهیــم. بنابرایــن دربــاره ویروس هــای 
هم خانواده ممکن اســت هم بروز همزمان آن ها 
را در یک فرد داشــته باشــیم و هم ممکن اســت، 
شــاهد بروز نوترکیبی در آن ها باشــیم. به طوری 
کــه ســویه هایی باهــم ترکیــب شــده و یک ســویه 

جدید ایجاد شود.

احتمال تشدید عالئم در »فلورونا«
بــه  همزمــان  ابتــای  عــوارض  دربــاره  وی 
ویــروس کرونــا و آنفلوآنــزا، گفــت: عائــم بــروز 
همزمــان ایــن دو ویــروس در یک فــرد، تفاوتی با 
عائــم کرونــا یا آنفلوآنزا ندارد، اما در هر صورت 
از آنجایی که دو ویروس باهم بروز پیدا کرده اند، 
ممکن است عائم را تشدید کند. بسته به وضع 
ایمنــی و بیماری هایــی که فرد دارد، ممکن اســت 
بیماری شدیدتر شود. در عین حال موارد دیگری 
در زمینــه بــروز همزمــان آنفلوآنــزا و کرونــا بــوده 
است و حاال عنوان جدیدی  به نام فلورونا بر آن 

گذاشته شده است.
ناجــی تاکیــد کرد: کامــا این احتمــال وجود 
دارد که در کشــور هم شــاهد ابتای همزمان به 
کرونا و آنفلوآنزا باشــیم. شناسایی میزان شیوع 
ایــن پدیــده، بســته بــه ایــن اســت کــه سیســتم 
آزمایشــگاهی مــا اقــدام بــه تشــخیص همزمــان 

از  پیــش  کنــد.  مختلــف  تنفســی  ویروس هــای 
کوویــد هــم دربــاره ویروس هــای مختلــف وقتــی 
تســت همزمــان را  داشــتیم یــا شناســایی اهداف 
چندگانــه را در یک تســت مدنظــر قرار می دادیم، 
امکان شناســایی وجود داشــت. بر همین اساس 
در حــال حاضــر باتوجــه بــه اینکــه احتمــال بــروز 
آنفلوآنــزا و ســایر ویروس هــای تنفســی بیشــتر 
شــده، ســازمان های جهانــی تاکیــد می کننــد کــه 
مــا تســت هایی را انجــام دهیــم که به شناســایی 
همزمــان ویروس هــای تنفســی مختلــف از جمله 
عامــل کوویــد بپــردازد و شناســایی کنیــم کــه چه 
عفونت هایی به صورت همزمان ایجاد می شود یا 
اگــر موارد کوویدمان منفی هســتند، چه ویروس 
دیگــری ممکــن اســت در حال گردش باشــد. این 
مــوارد بــرای برنامه ریــزی بهداشــتی بســیار مهــم 

است.
تاثیر واکسن ها بر اُمیکرون

وی دربــاره تاثیــر واکســن ها بــر اُمیکــرون، 
اســپوتنیک،  فایــزر،  دربــاره  مطالعاتــی  گفــت: 
آســترازنکا، ســینوفارم، ســینوواک و ... و اثرشان 
بــر اُمیکــرون انجــام شــده اســت کــه همــه ایــن 
واکسن ها نسبت به اُمیکرون کاهش ایمنی دارند 
و بر همین اساس اکنون تزریق دز بوستر بسیار 
مهم اســت. بنابراین مشکل مربوط به واکسن ها 
نیســت، بلکه مشکل مربوط به تغییرات ویروس 
اســت. حــال در دنیا باید تصمیم گرفته شــود که 

ترکیبــات واکســن ها را بــر اســاس واریانت هــای 
جدیــد تغییــر دهند یــا با اصرار بر دزهای بوســتر 
که طبق مطالعات می تواند در مبارزه با اُمیکرون 
بسیار موثر باشد، تشویق کنیم که افراد مراجعه 
کننــد و دز بوســتر را تزریــق کنند. مــا هم در این 
شــرایط هســتیم و اعام شــده که افراد باالی ۱۸ 
سال برای تزریق دز بوستر مراجعه کنند  و مردم 

باید برای این موضوع اقدام کنند.

هنوز حدود 8 میلیون نفر در کشور 
واکسن کرونا تزریق نکرده اند

جمعیــت  یــک  هنــوز  مــا  البتــه  گفــت:  وی 
حــدود هشــت میلیونــی داریــم کــه هنــوز دز اول 
واکســن را هــم تزریــق نکردنــد کــه این افــراد هم 
باید برای واکسیناســیون تشــویق شــوند. مطمئنا 
ایــن افــراد می تواننــد بــرای بــروز یــک پیــک دیگــر 
مشکل ســاز شــوند. در عیــن حال در حــال حاضر 
دربــاره اُمیکــرون، علی رغم ایمن گریــزی که دارد، 
باز هم می بینیم که بیشترین افرادی که به دلیل 
می شــوند،  بســتری  بیمارســتان ها  در  اُمیکــرون 
افــرادی هســتند کــه واکســن تزریــق نکرده انــد. 
البتــه در اُمیکــرون نســبت ابتــای افــراد واکســن 
زده نســبت بــه ســویه های دیگر در حــال افزایش 
اســت،   امــا بــاز هــم افــرادی کــه واکســن نزدنــد 
در معــرض خطــر بیشــتری هســتند و ایــن افــراد 

همیشه در خطرند.

 تدوین آیین نامه 
 مسکن کارگری و ارسال

به هیات دولت
تعاونی هــای  آیین نامــه  تدویــن  از  خدایــی  علــی 

کارگری در نشست آتی شورایعالی کار خبر داد.
به گزارش ایلنا، شنبه شب )هجدهم دی(، جلسه 
ســه جانبه  شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه 

دولت، کارگری و کارفرمایی برگزار شد.
علــی خدایــی، عضــو کارگــری شــورایعالی کار در 
ارتبــاط بــا خروجــی ایــن نشســت گفت: در این جلســه، 
گــزارش کمیته دســتمزد قرائت شــد و بعــد از آن، نوبت 
به گزارش موسســه  عالی پژوهش های تامین اجتماعی 
در ارتباط با مزد منطقه ای و صنفی رسید که البته هیچ 
کدام از این گزارش ها کامل نبود و قرار شد تا نشست 

بعدی گزارشات را نهایی کنند.
وی افزود: آیین نامه تبصره 2 ماده ۱4۹ قانون کار 
که به موضوع مســکن کارگری اختصاص دارد، پیش از 
این نهایی و به هیات دولت فرســتاده شــده بود اما آن 
را بــرای انجــام اصاحــات بــه شــورایعالی کار بازگردانده 
بودنــد کــه در جلســه شــنبه شــب، اصاحات مــورد نظر 
انجــام و آیین نامــه مجــدداً به هیات دولت ارســال شــد؛ 
امیدواریم به زودی این آیین نامه برای اجرا اباغ شود و 

تکلیف مساله مسکن کارگری روشن شود.
بــه گفتــه خدایــی، تدویــن آیین نامــه تبصــره مــاده 
۱۵۳ قانــون کار نیــز در دســتور کار آتی شــورایعالی کار 
قرار گرفت و مقرر شــد در نشســت بعدی این آیین نامه 

تدوین شود.
مــاده ۱۵۳- کارفرمایان مکلفنــد برای ایجاد و اداره 
امــور شــرکتهای تعاونی کارگران کارگاه خود، تســهیات 
الزم را از قبیــل محــل، وســایل کار و امثــال اینها فراهم 

نماید .
تبصــره- دســتورالعمل های مربــوط به نحــوه اجرای 
این ماده با پیشــنهاد شــورای عالی کار به تصویب وزیر 

کار و امور اجتماعی خواهد رسید .
خدایــی ابــراز امیدواری کرد با تدوین این آیین نامه 
بعد از ســال ها غفلت و بی توجهی، تعاونی های کارگری 
رونق بگیرند و کارگران بتوانند اقام مورد نیاز زندگی را 

با قیمت مناسب تهیه کنند.

سقف و مدت بازپرداخت 
تسهیالت دانشجویی 

دانشگاه آزاد افزایش یافت
دانشــگاه  دانشــجویان  رفــاه  صنــدوق  رئیــس 
آزاد اســالمی از افزایــش ســقف و مــدت بازپرداخــت 
شــهریه  هزینــه  کمــک  قرض الحســنه  تســهیالت 
طریــق  از  تحصیلــی  مختلــف  مقاطــع  در  دانشــجویی 
بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر ایران خبر داد.

بــه گــزارش روابــط عمومی دانشــگاه آزاد اســامی، 
ســید هادی ســیدفضلی بــا بیــان اینکــه ســقف و مــدت 
بازپرداخت تسهیات قرض الحسنه کمک هزینه شهریه 
دانشــجویی دانشــگاه آزاد اســامی در مقاطــع مختلــف 
تحصیلی از طریق بانک های قرض الحسنه رسالت و مهر 
ایران افزایش یافته است، گفت: دانشجویان می توانند از 
 ابتدای نیمسال دوم سال تحصیلی تحصیلی ۱4۰۰-۱4۰۱

بــا  ریــال  میلیــون   ۱۰۰ ســقف  تــا  کاردانــی  مقطــع  در 
بازپرداخت 24 ماهه، کارشناســی تا سقف ۱۵۰ میلیون 
ریال با بازپرداخت ۳۶ ماهه، کارشناسی ارشد تا سقف 
2۰۰ میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت ۳۶ ماهــه، دکتــری تا 
ســقف ۳۰۰ میلیــون ریــال بــا بازپرداخــت ۳۶ ماهه و با 
نــرخ کارمــزد 2 الی ۳ درصد از تســهیات قرض الحســنه 

دانشجویی بهره مند شوند.
وی ادامه داد: تمامی تسهیات با هزینه متقاضی 
مشــمول بیمه عمر مانده بدهکار خواهد بود و افزایش 
تســهیات فــوق صرفــاً بــه دلیــل ایجــاد امــکان پوشــش 
کامــل شــهریه بوده، تا دانشــجویان بــدون دغدغه برای 
پرداخت شــهریه با آرامش خاطر به تحصیات تکمیلی 

بپردازند.
ســیدفضلی خاطرنشــان کــرد: تمامــی فرآیندهــای 
مربــوط بــه اخــذ تســهیات بانکــی بــه صــورت مکانیزه و 
غیرحضوری در بســتر وب و از طریق ســامانه آموزشــی 
https://.sajed.iau.ir دانشگاه و سامانه ساجد به آدرس 

انجام می شود.

همه چیز درباره »فلورونا«

خبـــــــــــــــــر

پاسخ »سازمان تامین اجتماعی« به ادعایِ اجرای ناقص متناسب سازی مستمری ها

آغاز طرح هوشمندسازی مدیریت کرونا در تهران

 فرم جیم
برای دریافت 

تسهیالت مسکن 
حذف شد


