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ضرورت درک مشكالت معلم
کورش شرفشاهی

روزنامه نگار

سرمقاله

اردیبهش��ت  دوازدهم 
بهان��ه ای اس��ت تا در 
اندیش��ه بزرگداش��ت 
جای��گاه معل��م، هر آنچه از دس��تمان بی 
م��ی آید، انجام بدهیم. در این روز فضای 
مج��ازی آکن��ده از مطال��ب تاثیرگ��ذار و 
جم��ات پ��ر معنی می ش��ود. آنها که در 
نتیج��ه آم��وزش های معلم ب��ه درجات 
بزرگی رس��یده اند، ب��ا یادآوری خاطرات 

خوش قدردانی می کنند و آنها  ...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه

  بانک صادرات ایران بانک عامل
 نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم

زنگ خطر برای تهرانی ها به صدا درآمد
 بحران بی آبی

 بیخ گوش پایتخت
وزارت کشور به مساله  توقف سامانه ورود کرد؛

ساماندهی کارت های بازرگانی 
وارد مرحله جدید

گروه صنعت و تجارت: طی س��ال های گذش��ته ش��یوع استفاده از کارت های بازرگانی 
موسوم به یکسال مصرف توسط افراد سودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی 
نظیر قاچاق کاال و فرار مالیاتی تبدیل شده بود. به همین دلیل، طبق بند ۳ ماده ۶ قانون 
مبارزه با قاچاق کاال و ارز مصوب سال ۱۳۹۲، دولت موظف شد تا با راه اندازی »سامانه 
یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری«، اصاحات الزم را در راستای ساماندهی 

فرآیند صدور و تمدید کارت های بازرگانی انجام دهد...                               صفحه 6
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بررسی های تجارت از برنامه های جبرانی در بحران کرونا نشان می دهد

ناکارآمدی حمایت های دولت از کسب وکارها
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 وزیر راه سابق دولت روحانی گفت: در سطح دنیا گفتمان نرم 
دارد افزایش پیدا می کند؛ در داخل ایران هم در مش��روعیت 
گفتمان س��خت تزلزل ایجاد ش��ده است. عباس آخوندی در 
گفت و گو با ایسنا اسم گفتمان انقابی گری را گفتمان قدرت 
سخت گذاشت و گفت: قدرت سخت می خواهد همه چیز را با 
یک معیار بسنجد و آن هم زور نظامی است. آخوندی دولت 
یازدهم را در حوزه امنیت بین المللی دارای یک نظریه روشن 

دانست و خاطرنشان کرد: بزرگ ترین ...

 رئیس دیده بان ش��فافیت و عدالت گفت: اگر جهت گیری 
در تغییرات ش��خصی یا حوزه ای باش��د و یا به نفع اشخاص 
حقوقی خاص باش��د، حتما باید مواخذه ش��ود. احمد توکلی 
در گفت وگو با ایلنا درباره مباحث اخیر پیرامون وقوع برخی 
تغییرات در جداول الیحه بودجه توسط رئیس مجلس گفت: 
تهیه و تنظیم بودجه در دولت انجام می شود و بعد به مجلس 
می آید و رس��یدگی و تصویب در آنجا صورت می گیرد. در 

طول این مسیر از تهیه تا تصویب، قواعد ...

خطر شکاف اجتماعی 
گریبانگیر مردم

نمایندگان تازه کار باعث 
تخلفات بودجه ای 

 صفحه2  صفحه2

 مجالس شب قدر مستحب
 رعایت پروتکل ها واجب 

 روحانی از بی توجهی ۳۹ درصد مردم
 به دستورالعمل ها انتقاد کرد

ضرورت درک مشکالت معلم

تامين امنيت شغلی  و رفاه كارگران  
ادام�ه از همی�ن صفح�ه ...که موالی آزاده ش��ان نیز بر 
کارگ��ری افتخار می کرد.روز کارگر یادآور کوش��ش و 
تاش مردان و زنانی است که در کارخانه ها، واحدهای 
تولیدی، کارگاه ها، معادن، خانه ها و هر جای سرزمین 
مق��دس ای��ران با کار خ��ود به زندگی معنا و حرکت می 
بخش��ند و با کمترین بهره گیری، بیش��ترین خدمت و 
سودمندی را تقدیم جامعه می کنند.بدون تردید امروزه 
برای آسایش خاطر و امنیت شغلی این قشر زحمت کش 

و ایج��اد اش��تغال برای فرزن��دان آنها باید برنامه ریزی 
اقتصاد کش��ور مبتنی بر ظرفیت های داخلی و قابلیت 
های منطقه ای باش��د که الگوی اقتصاد مقاومتی تنها 
راه آن است.روز کارگر فرصتی مغتنم برای ارج نهادن 
ب��ه خدمات صادقان��ه این گروه زحمتکش و بی ادعای 
جامعه اس��ت، به طور قطع رش��د و ش��کوفایی جوامع از 
دیرباز تاکنون مرهون قدرت و توان و پویایی این خالقان 
ارزش و شاکران حقیقی نعمات الهی است که با بازوان 

توانمند خود ش��کوفایی و رونق اقتصادی را برای آحاد 
جامعه به ارمغان می آورند.

ب��ه همین مناس��بت الزم اس��ت از کارگ��ران متعهد و 
پرتاش کشور تقدیر و تشکر کنیم و ضمن گرامیداشت 
یاد و خاطره همه ش��هدای واالمقام کارگر، فرارس��یدن 
روز کار و کارگ��ر را ب��ه تمامی تاش��گران عرصه کار و 
تولی��د و گردانن��دگان چرخ اقتص��اد و صنعت تبریک و 

تهنیت بگوییم.

ادامه از همین صفحه ...که بهره ای از علم نبرده و گوش به فرمان معلم نش��ده اند، با انتش��ار 
جماتی متفاوت، بار مسوولیت را بر دوش می گیرند و می پذیرند که معلم چیزی برای آنها 
کم نگذاشته اما خودشان کم کاری کرده اند. در تمامی کلمات و جمات فقط خودمان را می 
بینیم. اگر معلم در آموزش سنگ تمام گذاشته و ما بجایی رسیده ایم، تعظیم بلند باالیی می 
کنیم و اگر خودمان بجایی نرسیده ایم، با کمال تواضع و البته تفاخر، بار مسوولیت را بر دوش 
می گیریم، اما آنچه دیده نشده و نمی شود، وضعیت معلم است. اگر روزی معلم در کاس 
عصبانی بوده و تحمل دانش آموزان را نداشته، هرگز نپرسیده ایم که چرا چنین بوده است؟ 

هرگز نگران نبوده ایم که آقا معلم صبح زودتر از خواب بیدار شده تا برای تامین هزینه های 
زندگی اش مسافرکشی کند و زنگ کاس که بصدا درآمده، سریعتر از دانش آموزان بیرون 
رفته تا بار دیگر پشت صندلی جابجایی مسافران بنشیند. هرگز نگران نشدیم که خانم معلم 
صبح باید زودتر بیدار شود تا صبحانه اعضای خانواده را آماده کند و پس از انجام وظایف مادری 
و همسری، مسیر خانه تا مدرسه را طی کند. امروزه هیچ درکی از زندگی سخت معلمان نداریم 
و نمی دانیم این قشر فداکار تا چه اندازه در شرایط تورم و گرانی زندگی خود را می گذرانند. هرگز 

متوجه نشدیم تا چه اندازه با حقوق های ناچیز سر می کنند. 

معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه مطرح کرد
توجه ویژه به فعالیت های اقتصادی 

  معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه گفت: علیرغم 
اینکه وزارت امور خارجه مسئول تجارت خارجی کشور 
نیست اما به عنوان یک تسهیل کننده و نقش آفرین می 
تواند نقش فراوانی در توس��عه و ارتقاء مراودات خارجی 

کشور داشته باشد.
به گزارش مهر سید رسول مهاجر، اظهار داشت: وزارت 
خارجه های دنیا دفاتر اس��تانی ندارد اما تاس��یس دفاتر 
وزارت خارجه کش��ورمان در تمامی اس��تانهای کشور به 
نیت کمک و مساعدت در استفاده هرچه بیشتر از ظرفیت 

های اقتصادی استانها صورت گرفته است.
مهاجر افزود: دفاتر استانی از طریق ظرفیت سازی و ارتباط 
گیری حرفه ای و کارآمد با نهادها و موسسات اقتصا ی 
استان ها می تواند نقش برجسته ای در ارتقاء مناسبات 
اقتصادی با کش��ور های هدف صادراتی و به ویژه حوزه 

همسایگان داشته باشند.
 معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت خارجه تاکید کرد : 
تعامل نزدیک روسای دفاتر استانی با مقامات اقتصادی 
اس��تان  در بخ��ش های دولت��ی و خصوصی و برقراری 

ارتب��اط موث��ر با اتاق ه��ای بازرگانی و تجار موفق کاما 
ضروری اس��ت و نقش بارزی  در شناس��ایی و کاهش 
مشکات شرکت های  مختلف در سطح استانی خواهد 
داش��ت. وزارت خارجه باید ش��رکت ها را در راه برقراری 
ارتباطات اقتصادی و صادرات و وارداتش��ان مساعدت و 
راهنمایی نماید. مهاجر گفت: فعالیت های اقتصادی در 
وزارت خارجه اهمیت یافته و میزان نقش آفرینی اقتصادی 
دفاتر استانی و نیز سفارتخانه های ایران در خارج از کشور 
بیش از پیش تعیین کننده ش��ده اس��ت.  وی تاکید کرد : 

تشکیل جلسه و کسب اطاعات شرکت ها، موسسات و 
تجار  فعال در حوزه های مختلف واردات و صادرات کاال 
و خدمات، معرفی فرصت های س��رمایه گذاری اس��تان 
ها و به روز رسانی اطاعات اقتصادی استانها از وظایف 
اصلی نمایندگی های اس��تانی است و اینگونه اطاعات 
و ظرفیت های اقتصادی استانها باید به نمایندگی های 
کش��ورمان در خارج و س��فارتخانه های خارجی در داخل 
منتقل گردد و زمینه جذب سرمایه هرچه بیشتری را برای 

استانها فراهم کنیم.
معاون دیپلماس��ی اقتصادی وزارت امور خارجه در پایان 
این نشست تشکیل وبینار های متعدد بین مقامات رسمی 
اس��تانی و نیز اتاق بازرگانی و ش��رکت های خصوصی و 
تجار با مقامات رسمی و خصوصی کشورهای خارجی و 
سفارتخانه های کشورمان در خارج  را، اقدامی بسیار مهم  
دانست که طی سال گذشته در پرتو همه گیری کرونا با 
همت وزارت خارجه در اکثر کشورهای جهان و خصوصا 
همسایگان صورت گرفت و تداوم این شیوه خصوصا در 

شرایط کنونی کرونا می تواند مورد توجه قرار گیرد. 

 تامين امنيت شغلی
 و رفاه كارگران  

محمدطال مظلومی آبرزگه 
نماین�ده بهبه�ان در مجل�س 

شورای اسالمی

يادداشت

 روز کارگ��ر فرص��ت 
ب��رای  مناس��ب���ی 
بزرگداش��ت این قش��ر زحمتکش جامعه 
است. کارگران از شریفترین طبقات جامعه 
هس��تند زیرا چرخش دس��ت و بازوی آنها 
باعث چرخش چرخه های زندگی جامعه 
و امتداد رگه های حیات در مجاری هستی 
اس��ت.حضرت علی علیه الس��ام، عرِق 
جبی��ن م��ی ریخت و در ِکش��تزار کار می 

کرد تا کارگران برخود ببالند ...
ادامه در همین صفحه

جلسه کمیسیون مشترک که با حضور هیأت های ایران و گروه ۱+۴ در 
وین از سر گرفته شده بود، پایان یافت و شرکت کنندگان تصمیم گرفتند 

گفت و گوها از جمعه آینده پیگیری شود.
 ب��ه گ��زارش ایرنا، حاضران در این جلس��ه آخرین وضعیت رایزنی های 
کارگروه های کارشناس��ی در حوزه های لغو تحریم، هس��ته ای و ترتیبات 

اجرایی را مورد بحث و بررسی قرار دادند.مقرر شد پس از این جلسه هیأت ها به پایتخت ها 

بازگردند و گفت وگوها بار دیگر از جمعه آینده پی گرفته شود. گفتنی است 
با توجه به تصمیم قبلی کمیس��یون در خصوص تس��ریع روند رایزنی ها، 
گفت وگوهای این هفته در قالب های دوجانبه یا چندجانبه به شکل فشرده 
ادامه یافت و طرف ها تاش کردند تا اختاف نظرات در خصوص متون را 
به حداقل برسانند. طرف ها توافق دارند که در دور آینده گفت وگوها باید 

کار با سرعت و جدیت بیشتری ادامه پیدا کند.    

جلسه کمیسیون مشترک در وین پایان یافت

ادامه گفت و گوهای برجامی از جمعه آینده
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رهبری با مردم سخن می گویند
 رهبر انقاب اسامی ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
به صورت زنده از طریق شبکه های رسانه ملی و فضای مجازی 
ب��ا مردم س��خن خواهند گفت.به گ��زارش ایلنا، حضرت آیت اهلل 
سید علی خامنه ای، ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ 
به صورت زنده از طریق ش��بکه های رس��انه ملی با مردم س��خن 
 ،Khamenei.ir خواهند گفت.این س��خنرانی همزمان از سایت
شبکه یک سیما، شبکه خبر و رادیو سراسری پخش خواهد شد.

مذاکرات وین در وضعیت نامشخص
 مشاور امنیت ملی آمریکا جیک سالیوان در نشست امنیتی آسپن 
با اشاره به »نامشخص بودن وضعیت گفت وگوها در وین« بیان 
کرد: تمامی طرفین از جمله ایرانیان برای انجام مذاکرات جدی 
درخصوص رفع تحریم ها و یافتن راه بازگش��ت به برجام از خود 
تمایل نشان داده اند اما هنوز مشخص نیست که به توافقی در وین 
 منتهی شود یا نه. به گزارش ایسنا از رویترز، جلسات اخیر کمیسیون 
مش��ترک برجام در راس��تای احیای توافق هسته ای از طریق لغو 
تحریم های اعمال شده آمریکا بر ایران و بازگشت دوجانبه آمریکا و 
ایران به پایبندی به توافق هسته ای، طی دو هفته اخیر برگزار شدند.
نمایندگان آمریکا نیز در طول این مذاکرات در وین حضور داشتند 
اما تاکنون هیچ مذاکره مستقیم و غیر مستقیمی میان ایران و آمریکا 
در وین انجام نشده و روند احیای برجام صرفا از طریق مذاکرات 

شرکای برجام و فعالیت کارگروه ها ادامه داشته است.

همکاری آمریکا با روسیه درمورد ایران
 سخنگوی کاخ سفید درباره احتمال دیدار روسای جمهور آمریکا و 
روسیه در ماه ژوئن با بیان اینکه هنوز برگزاری این ماقات قطعی 
نشده و تاریخی برای آن مشخص نشده است، گفت: به طور کلی 
تمرکز ما  روی این قرار دارد که اطمینان یابیم در حال حرکت به 
سمت داشتن روابط با ثبات تر و قابل پیش بینی )با روسیه( هستیم. 
به گزارش ایس��نا، جن س��اکی در نشس��ت خبری افزود: اما برخی 
حوزه ها نیز هس��تند که ما می توانیم درخصوص آنها با یکدیگر 
همکاری کنیم، همچون  ایران - تاش های دیپلماتیک مرتبط 
با ایران از طریق گروه ۱+۵.وی در ادامه تاکید کرد هنوز این دیدار  
قطعی نش��ده و بنابراین، چارچوب زمانی یا تاریخی هم برای آن 

مشخص نشده است.

دوقطبی ظریف سلیمانی، تله دشمن 
 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسامی تاکید کرد: 
دو قطبی ظریف و سلیمانی در کشور، افتادن به تله دشمن است.
جلیل رحیمی جهان آبادی در توییتر نوشت: تامین منافع و امنیت 
ملی ایران نیازمند دیپلماس��ی هوش��مندانه و بازدارندگی دفاعی 
است، ایجاد تقابل بین این دو بازوی قدرتمند ملی، زیانبار است، 
دو قطبی ظریف و سلیمانی در کشور، افتادن به تله دشمن است. 
وزارت خارج��ه ب��رای موفقیت در  مذاکرات وین نیازمند حمایت 

است. هوشیار باشیم!

برجام مناسب ترین توافق 
 استاد روابط بین الملل دانشگاه آمریکا در ارزیابی جلسات نشست 
کمیسیون مشترک برجام در وین گفت: فکر می کنم چشم انداز 
احیای توافق هس��ته ای روش��ن اس��ت. قطعاً به نفع دولت بایدن 
اس��ت که ایران را در مس��ائل هس��ته ای درگیر کند و با ایران در 
مورد این مس��ائل توافق و برجام را احیا کند. برجام مناس��ب ترین 
توافق در راستای سیاست منع اشاعه هسته ای است. شارون وینر 
در گفت وگو با ایلنا بر عزم جدی دولت آمریکا برای احیای برجام 
تاکی��د ک��رد و گف��ت: دولت باید به وضوح درک کند که برای این 
که برجام احیا ش��ود، ایاالت متحده باید هر چه س��ریع تر اقدامات 
بیشتری برای لغو تحریم ها انجام داده و زمینه ورود مجدد تهران 
به اقتصاد جهانی را مهیا کند تا در این صورت اقدامات الزم برای 

احیای برجام و بازگشت ایران به تعهدات انجام شود.

موانع زیاد بر سر راه احیای برجام 
 نماینده روس��یه در س��ازمان های بین المللی توضیحاتی در مورد 
احیای برجام ارائه کرد .به گزارش ایلنا از تاس، میخاییل اولیانوف 
گفت: مقام های واشنگتن، به صورت غیر واضح اعام کردند  که 
ممکن است نخستین گام در این روند را بردارند اما  لغو تحریم ها 
به طور کامل فقط در صورتی ممکن است که ایران  انجام تمامی 
تعهدات خویش بازگردد.وی افزود: اکنون همه چیز بسیار پیچیده 
است؛ از یک طرف، اراده سیاسی وجود  دارد و از طرف دیگر، در 
مورد پیشرفت مذاکرات، هنوز سنگ ها و موانع زیادی بر سر راه 

ما قرار دارد که باید برداشته شود.

تکذیب دیدار سیا با مقام های ایران
 دستیار وزیر خارجه آمریکا دیدار میان رئیس سیا و مقام های ایرانی 
را تکذی��ب کرد .ب��ه گزارش ایلنا از العربیه، جویی هود  دیدار میان  
»ویلیام برنز« رئیس س��یا و مقام های ایرانی در بغداد را رد کرد و 

چنین شایعه ای را کاما بی اساس دانست.

ردصالحیت اکثر اصالح طلبان 
 رئی��س جبه��ه اصاحات فارس ب��ا انتقاد از عملکرد هیئت های 
اجرایی و نظارت شهرستان و رّد گسترده اصاح طلبان در شیراز و 
برخی شهرهای استان، گفت: در شهر شیراز، ۸ عضو اصاح طلب 
شورای پنجم برای حضور در انتخابات شورای ششم ثبت نام کرده  
بودند که متأسفانه صاحیت ۷ نفر را رد کردند.ابراهیم صبوری 
افزود: رّد صاحیت ها در شیراز تنها به اعضای شورا محدود نبوده و 
تقریبا تمام اصاح طلبان حزبی و غیرحزبی از امکان رقابت محروم 
ش��ده اند.صبوری افزود: ترکیب یکدست هیئت اجرایی و نظارت 
شهرستان از همان ابتدا نگرانی های جدی در مورد روند بررسی 
صاحیت ها ایجاد کرده بود، با این وجود انتظار می رفت نگاهی 
در تصمیم ها حاکم باشد که زمینه ی حضور سائق و جریان های 

مختلف را فراهم کند، اما متاسفانه اینگونه نشد.

سياسي

رئیس جمهور گفت: هنگامی که ۳۹ درصد از مردم به طور متوسط 
پروتکل های بهداشتی را مراعات نمی کنند، معنی آن این است که 

بیشتر در موج چهارم بمانیم و دیرتر از این موج خارج شویم.
به گزارش ایلنا، حسن روحانی در جلسه ستاد ملی مبارزه با کرونا 
با اشاره به فرا رسیدن شب های قدر گفت: شب های قدر شب های 
ویژه و خاص اس��ت و همه مردم موفق باش��ند و از خداوند متعال 

شفای بیماران مخصوصا بیماران کرونایی را داشته باشند.
رئیس جمهور ادامه داد: خدا قوت به همه مدافعین س��امت در 
ایران و سراس��ر جهان می گوئیم و از  خداوند می خواهیم  پایان 
این ویروس را تسریع و نابودی اش را سریع تر قرار دهد تا مردم 
راحت تر بتوانند زندگی کنند.وی افزود: این ش��ب ها بس��یار عزیز 
و گرانقدر اس��ت و برای همه مردم مهم اس��ت اما برگزاری آن ها 
حتم��اً بای��د با رعایت پروتکل های بهداش��تی  آن هم با حداکثر 
همه دس��تورالعمل های که وجود دارد مراعات ش��ود. حضور در 
یک جلس��ه و در یک مجلس و در ش��ب قدر مس��تحب اس��ت اما 
مراعات پروتکل های بهداشتی واجب است و بنابراین همه باید 

این پروتکل ها را انجام دهند.
رئیس قوه مجریه بیان کرد: امکانات دیجیتالی  و صدا وس��یما 
کش��ور باید مراس��م این ش��ب ها را به سمع و نظر مردم برساند  تا 
مردم نیازمند نباش��ند از خانه خودش��ان حرکت کند این مجالس 
معطر از  معنویت است و مردم  عطر  این شب های پر فیض قدر 
استشمام کنند و انشااهلل حال دعا و مناجات برای همه آنها ایجاد 
شود.وی ادامه داد: مراسم شب قدر همانطور که قبًا اعام شد 
در مناط��ق قرم��ز و نارنج��ی صرفاً در فضای باز مجاز  و با فاصله 
و دس��تورالعمل های وزارت بهداش��ت و درمان مش��خص کرده 
است قابل اجرا است و  بر آن مبنا مخصوصاً موقع خروج و ورود 

مردم مراعات کنند.
روحانی با اشاره به اعداد و ارقام، بیان کرد: امروز هم در آمار و ارقام 
مش��اهده کردیم رعایت مردم نس��بت به پروتکل های بهداشتی 
در کش��ور به طور متوس��ط ۶۱ درصد است و این بسیار خطرناک 
است، زیرا  هنگامی که ۳۹ درصد از مردم به طور متوسط مراعات 
نمی کنند و در این شرایط موج چهارم معنیش این است که در موج 

چهارم بیشتر بمانیم  و دیرتر از این موج خارج می شویم.
وی تاکید کرد: همه عزیزان چه ناجا، چه بسیج، چه هال احمر 
و چه بازرسین اصناف همه و همه نظارت های خودشان را تشدید 
کنند تا ما بتوانیم با تش��دید نظارت ها در همین هفته به گونه ای 
پیش برویم که پایان هفته بس��یاری از مناطق قرمز به نارنجی و 
بعد به زرد تبدیل شود.روحانی اظهار کرد: یگی از نگرانی هایی که 
ستاد از هفته پیش داشت، بحث جهش ویروس و ویروس های 
جدید اس��ت آنچه مس��لم اس��ت و اینکه ما با آن مواجه شدیم این 
است که این ویروس به صورت ثابت باقی نمی ماند و به مبارزه 
برای زنده ماندن ادامه می دهد. وقتی داروی جدیدی داده می شود، 
این ویروس جهش می یابد. وقتی در ش��رایطی اس��ت که ایمنی 
بدن بیمار نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد، خود را تجهیز 
می کند. در مجموع ویروس شکل جدیدی به خود می گیرد و هر 

روز به شکل و قیافه و ویژگی های جدیدی وارد عمل می شود.

وی افزود: هر موج جدید شیوع ویروس کرونا که ایجاد می شود 
اول جان مردم است که به خطر می افتد و افراد زیادی جان خود 
را از دس��ت می دهند و خس��ارت زیادی به جامعه وارد می شود. ما 
مجبور می ش��ویم که مغازه ها را ببندیم و کس��ب و کار و رفت و 
آمدها را محدود کنیم. همه اینها آثار روحی و روانی و اجتماعی 
ب��ه هم��راه دارد و هم��ه این آثار س��خت ب��ا رعایت نکردن مردم 
می تواند افزایش یابد.اگر ما مراعات کنیم مسلماً یا با این بیماری 
مواجه نمی شویم یا زنجیره ضعیف و قطع می شود. بنابراین عدم 
مراعات پروتکل  های بهداش��تی اول ظلم به خود ما و س��پس به 

خانواده و جامعه است.
رئیس دولت تأکید کرد: مس��أله مهم دیگر مس��أله واکسن است 
که واکسن در کنار پیشگیری عامل مهمی برای خاصی از این 
ویروس است. امروز واکسن زدن بهتر از واکسن نزدن است ولو 
اینکه واکس��نی باش��د که اثر کمی دارد چون به هر حال واکس��ن 

برای حفظ جان می تواند موثر باشد. بر همین اساس همه تاش 
خود را به کار گرفته ایم که واکسن هایی که وزارت بهداشت تأیید 
می کند را بتوانیم وارد کنیم. وی ادامه داد: درست است که امروز 
در وین در حال مذاکره هس��تیم اما درعین حال هنوز در تحریم 
هس��تیم و موانع و مش��کات پیش روی ماست. یکی از مسائلی 
که در جلسه روز پنجشنبه نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت، 

موضوع ارز و ریال بود که دولت تأمین می کند.
روحانی با بیان اینکه واکسن های مختلف در حال ورود است و از 
کشورهای مختلف وارد خواهد شد، گفت: گروه اول کادر درمان، 
مدافعان سامت و کسانی که با آن ها همکاری می کردند، هستند 
که باید واکسن را دریافت  می کردند واکسینه شدند. واکسیناسیون 
سالمندان هم در حال انجام است.روحانی با اشاره به واکسیناسیون 
گروه های اولویت بندی  ش��ده س��وم و چهارم تا خرداد ماه، گفت: 
برای گروه های بعدی در س��ند ملی واکسیناس��یون کرونا فکری 
نش��ده اس��ت اما میتوانبه آن الحاقیه ای افزود. گروه هایی که با 
مردم زیاد س��روکار دارند باید در زدن واکس��ن تقدم داشته باشند. 
گروه هایی مثل رانندگان تاکسی و اتوبوس که ترددهای زیادی 

دارند یا  نیروهای مرزبانی و پلیس.
وی تاکید بر تداوم واکسیناسیون با بیان اینکه نسبت به واردات 
واکسن خارجی و حمایت از واکسن داخلی، با قدرت تاش خود 
را ادامه خواهیم داد تا مردم از واکسن بهره مند شوند و جان مردم 
حفاظت شود، گفتک امیدواریم شرایط برای کسب و کار مردم و 
تحصیل فرزندان فراهم شود. اگر روند واردات واکسن ادامه پیدا 
کند شرایطی فراهم می شود که در نیمه دوم سال وضعیت بهتری 
را داشته باشیم. رئیس جمهور تصریح کرد: حداقل تا پایان امسال 
باید همه پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند یعنی اگر کسی 
واکس��ن زد به معنای مصون ش��دن نیست چرا که این نوبت اول 
است و باید واکسن نوبت دوم نیز زده شود. در عین حال بعد از دوز 
دوم نیز فرد کاما مصون نیست چراکه باید واکنش بدن افراد به 
واکسن دید و یان زمان بر است و بعد اینکه ممکن است که فرد 
واکسینه شده را از یک نوع ویروس حفاظت کند اما این احتمال 
وجود دارد که ویروس جهش یافته دیگری وارد بدن شود، بنابراین 

همه ملزم به رعایت پروتکل های بهداشتی هستند.

روحانی از بی توجهی ۳۹ درصد مردم به دستورالعمل ها انتقاد کرد

مجالس شب قدر مستحب، رعایت پروتکل ها واجب 

اخبار كوتاه

درخواست از شورای نگهبان برای ابالغ قانون انتخابات آشتی ایران و عربستان؛ بدترین خبر برای اسراییل 
یک کارشناس مسائل منطقه با بیان این که نزدیکی ایران و عربستان ضربه سهمگینی 
به موقعیت اسرائیل در منطقه وارد خواهد کرد و سیاست عادی سازی روابط با اسرائیل را 
متوقف می کند، گفت: اسرائیل به هیچ وجه مایل نیست ایران و عربستان به هم نزدیک 
شوند.سید هادی برهانی در گفت وگو با ایسنا تصریح کرد : اگر طرفین یکدیگر را بپذیرند 
و به جایگاه و منافع هم احترام بگذارند و صادقانه گفت وگو کنند حتما مشکات بین 
دو کشور حل می شود، مشکاتی که خاورمیانه را بی ثبات کرده و به ضرر کشورهای 
اسامی و به نفع اسرائیل تمام می شود. اگر چنین گفت وگویی به نتیجه برسد، به نفع 

خاورمیانه است.این استاد دانشگاه با بیان این که عربستان مایل است مشکاتش با ایران برطرف شود گفت: عربستان 
تمایل دارد روابط دو کشور بهبود یابد و این تمایل هم دالیل مشخصی دارد. اکنون بایدن رئیس جمهور آمریکا است و 
ترامپ رفته و سیاست خاورمیانه ای او به تاریخ پیوسته است، ترامپ از جنگ و حمله به یمن حمایت می کرد اما بایدن 
سیاست خارجی خاورمیانه ای متفاوتی را دنبال می کند از نظر او بی ثباتی در خاورمیانه و جنگ میان قدرت های اسامی 

به نفع منافع آمریکا نیست.

رییس کمیس��یون ش��وراها و امور داخلی کش��ور در مجلس با بیان اینکه در قانون 
فعلی محدودیت س��نی برای نامزدی انتخابات ریاس��ت جمهوری وجود ندارد، از 
درخواست ۱۷۱ نماینده مجلس از شورای نگهبان برای اباغ مصوبه مجلس درباره 
قانون انتخابات ریاست جمهوری خبر داد.به گزارش خانه ملت، محمدصالح جوکار 
گفت: در قانون فعلی انتخابات ریاس��ت جمهوری ش��رایط س��نی برای نامزدهای 
انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته نشده و در قانون اساسی نیز معیارهای 
کلی درباره مدیری و مدبر عنوان شده و به شرایط سنی اشاره نشده است.رییس 

کمیسیون شوراها افزود: در طرح اصاح قانون انتخابات که به شورای نگهبان ارسال شده، شرایط سنی ۴۰ تا ۷۵ 
سال برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری لحاظ شده که مورد ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص 
مصلحت نظام قرار گرفته است.وی با اشاره به ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به طرح 
اصاح قانون انتخابات ریاس��ت جمهوری، تصریح کرد: ش��ورای نگهبان به طرحی که مجددا به این ش��ورا ارس��ال 

شد ایرادی نگرفته منتهی از سوی هیات عالی نظارت مجمع تشخیص ایراداتی به طرح گرفته شده.

  ی��ک دیپلم��ات پیش��ین گف��ت: ممکن اس��ت هدف 
انتشاردهندگان فایل صوتی، به چالش کشیدن ظریف و 
کسانی باشد که به دنبال آوردن ظریف به عنوان یک نامزد 
انتخاباتی بودند، اما آنان نظام سیاسی مستقر در کشور را 
دچار چالش کردند.غامرضا انصاری در گفت و گو با ایلنا 
گفت: اصل پذیرفته شده در دنیا این است که نیروهای 
امنیتی و نظامی به بازی های سیاسی ورود پیدا نکنند که 
متاس��فانه در عمل اینگونه پیش نمی رود. وی افزود: در 
سال های گذشته بحث نفوذ را به صورت جدی داشته ایم؛ 
حماتی که به س��ایت های هس��ته ای ما انجام می شود، 
دزدی و دست بردی که به اسناد سری اتمی کشور زده شد 
و ترور های انجام شده در ادوار گذشته، نشان دهنده این 
است که توجه نیروهای امنیتی نظام تا حدودی معطوف 
به مسائل سیاسی داخلی شده و رسالت اصلی خودشان 
که حفظ امنیت و برخورد با عناصر مخل امنیت اس��ت، 
کاهش یافته است. سفیر پیشین ایران تصریح کرد: مهم 

این است که در چنین شرایطی انتشار این اطاعات نشان 
دهنده این است که اکثر وزرای کابینه فعلی این کار مثبت 
را انجام داد ه اند، اما اینکه در آس��تانه انتخابات در چنین 
شرایطی این نوار منتشر می شود باید عامت سوال جدی 
برای دستگاه های امنیتی و نظارتی ایجاد شود.این نماینده 
پیشین مجلس با بیان اینکه ظریف و جریان حزبی که به 
دنبال ایشان است بازنده نیسند، گفت:  بازنده اصلی کشور 
است که در چنین شرایط حساسی که در میانه مذاکرات 
وین هستیم و در شرایطی که باید امنیت خودمان را حفظ 
کنیم، دچار چنین چالشی شویم.انصاری ادامه داد: وقتی 
ما مجادالت سیاسی را در حد رقابت های سیاسی تقلیل 
می دهی��م نتیجه این می ش��ود که ب��رای زدن رقیب هر 
کاری می کنند و به تعبیری برای یک دستمال قیصریه 
را به آتش می کشند. وی گفت: انتشار این فایل در کوتاه 
مدت به ضرر ظریف نخواهد بود اما در دراز مدت صداقت 
و صراحت آقای ظریف برای آیندگان اثبات می گردد. با 
هوشمندی که در مردم سراغ داریم و قضاوتی که افکار 
عمومی خواهد داشت؛ مهمترین بازنده، عناصری هستند 
که افشا کننده این مطلب بوده اند و مهمتر از مطالب عنوان 
ش��ده پرداختن به این قضیه اس��ت که این صوت توسط 
چه کس��انی س��رقت شده است.وی ادامه داد: مهم ترین 
کارهایی که دستگاه امنیتی و نظارتی باید انجام دهند، 
این اس��ت که به دنبال عوامل نفوذی و دش��منانی باشند 

که چنین کاری را انجام داده اند.

 وزیر راه سابق دولت روحانی گفت: در سطح دنیا گفتمان 
ن��رم دارد افزای��ش پی��دا می کن��د؛ در داخل ایران هم در 

مشروعیت گفتمان سخت تزلزل ایجاد شده است.
عباس آخوندی در گفت و گو با ایسنا اسم گفتمان انقابی 
گری را گفتمان قدرت س��خت گذاش��ت و گفت: قدرت 
سخت می خواهد همه چیز را با یک معیار بسنجد و آن 

هم زور نظامی است.
آخوندی دولت یازدهم را در حوزه امنیت بین المللی دارای 
یک نظریه روشن دانست و خاطرنشان کرد: بزرگ ترین 
مشکل دولت این بود که در حوزه های دیگر فاقد نظریه 
ب��ود. در هم��ان زمان بای��د بحث FATF را پیگیری می 
کرد. برجام مثل وجود یک سنگ در جاده خاکی بود؛ اما 
برای حرکت کردن در آن مسیر بقیه سنگ ها را هم باید 

کنار گذاشته می شد.
وی ادامه داد: دولت آن سنگ بزرگ امنیتی را برداشت اما 
بقیه سنگ ها را ندید. بعد فهمید FATF هم هست. لذا، 

یک مانع را برطرف کرد، اما بقیه موانع باقی ماند. 
این فعال سیاسی با طرح این موضوع که "باید از شخصیت 
محوری فاصله گرفت وبه گفتمان محوری وارد ش��د"، 
یادآور ش��د: دولت بعدی باید برنامه جامعی برای خارج 
کردن ایران از تنگناهای سیاس��ی، اقتصادی، اجتماعی 
و بین المللی داشته باشد. شکاف اجتماعی تا خانه های 
مردم هم رفته است. هر کسی که کاندیدا می شود باید 
رویکرد و گفتمان روشنی برای پر کردن این شکاف ها و 

خلق سرمایه اجتماعی داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه ایران در معرض خطر است گفت: 
باید ایران را به عنوان مسئله اصلی قرار دهیم. این ایران 
جنبه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بین المللی دارد. باید 

حول و حوش مسئله ایران گفتمان بسازیم. 
وی ادامه داد: حرف زیبا زدن و نپذیرفتن ملزوماتش کاری 

پیش نمی برد و فقط  اعتماد عمومی را از بین می برد.
آخون��دی در واکن��ش به اعام حض��ور برخی نظامیان 
 ب��رای رقاب��ت ه��ای انتخابات��ی ریاس��ت جمه��وری 
گفت: دولت نظامی دولتی نیس��ت که در راس��ش یک 
نظامی حضور پیدا کند؛ بلکه دولتی اس��ت که منطقش 
نظامی اس��ت. دولت نهم و دهم نظامی بود یا خیر؟ به 
ظاهر نظامی نبود اما از هر دولت نظامی، نظامی تر بود. 
 حت��ی نح��وه فاصله گرفتنش از نظامی ها هم تاکتیکی
  نظام��ی ب��ود و مبتین��ی ب��ر آرای عموم��ی و نظ��ر

 مردم نبود.

آخوندی بر حركت از شخصيت محوری به گفتمان محوری تاكيد كردانصاری تبعات انتشار فايل صوتی را تشريح كرد

خطر شكاف اجتماعی گريبانگير مردماثبات صداقت و صراحت ظريف برای آيندگان 

 رئی��س دیده بان ش��فافیت و عدال��ت گفت: اگر جهت گیری در 
تغییرات شخصی یا حوزه ای باشد و یا به نفع اشخاص حقوقی 

خاص باشد، حتما باید مواخذه شود.
احمد توکلی در گفت وگو با ایلنا درباره مباحث اخیر پیرامون وقوع 
برخی تغییرات در جداول الیحه بودجه توس��ط رئیس مجلس 
گف��ت: تهی��ه و تنظی��م بودجه در دولت انجام می ش��ود و بعد به 
مجلس می آید و رسیدگی و تصویب در آنجا صورت می گیرد. 
در طول این مسیر از تهیه تا تصویب، قواعد بودجه ریزی تقریبا 
به طور کامل رعایت نمی شود و قوانین را نقض می کنند. عضو 
مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: در بحث بودجه، همیشه 
باید یک  قانون از پیش وجود داشته باشد و برای آن تکالیف که 
در قانون در نظر گرفته شده، پول درنظر بگیرند. اما این وجود 
ندارد، در نتیجه مجبور می شوند در روند تنظیم و تصویب بودجه 
»قانونگ��ذاری« کنند. وی اف��زود: این کار خاف قانونگذاری 

اس��ت که در حین رسیدگی به بودجه قانونگذاری 
کنن��د. ای��ن روش اقتصاد ملی را متزلزل می کند و 
ثبات روانی را از بین می برد. این کار را هم دولت ها 

و هم مجالس انجام می دهند.
توکلی درباره چرایی وجود این روند نادرست، ابراز 
داشت: علت این است که اوال زمان رسیدگی بسیار 
کوتاه است و در عمل نمی رسند که بخواهند دقیق 

ش��وند. از س��وی دیگر برخی افراد تجربه کافی ندارند، افرادی 
که امسال در کمیسیون تلفیق بودند از ۴۴ نفر عضو تقریبا ۳۴ 
نفرشان هیچ سابقه بودجه ریزی نداشتند. خب این چقدر کار را 

س��خت می کند؟ زمانی که این ش��رایط وجود دارد 
خود به خود تخلفات به وجود می آید.

نماینده اس��بق ته��ران درخصوص تغییرات مورد 
ادع��ای نمایندگان پیرامون الیحه بودجه س��ال 
۱۴۰۰ گف��ت: ب��ا مواردی که اش��اره کردم انجام 
تغییرات مسبوق به سابقه است اما اگر جهت گیری 
در تغییرات ش��خصی یا حوزه ای باش��د و یا به نفع 

اشخاص حقوقی خاص باشد، حتما باید مواخذه شود.
رئیس هیات مدیره دیده بان شفافیت و عدالت گفت: نادران به 
صورت مجازی در جلسه هیات مدیره دیده بان حضور پیدا کرد 

و توضیحاتی را ارائه داد. اگر ظلم مرتکب شده باشد، حتی اگر 
نادران باشد پیگیری می کنیم اما اگر روشن شود تخلف و کوتاهی 
کرده، ناچار بوده و تقصیر نداشته در این مواردی که شبهه ناک 
هستند و قطعیت وجود ندارد که تغییرات ایجاد شده، یقه شان را 
نمی گیریم. توکلی در مورد توضیحات نادران گفت: در این رابطه 
حرف نهایی را نزدم به این علت که حرف مخالفین را نشنیدم. 
فق��ط ب��ه ایش��ان گفتم قبل از اینکه دع��وا باال بگیرد تا فرصت 
هست حرف های خود را در محضر مردم بیان کنند. این نامه ای 
که مخالفین نوشتند را بردارند و در صحن علنی توضیح بدهند 
که پاسخ هر کدام از موارد چیست، اگر قانع شدند که هیچ، اگر 
قانع نشدند، سند بیاورند؛ به این علت که مخالفین هم تاکنون 
حرف های کلی زده اند. در صورت ارائه سند هم کمیسیون اصل 
نود رس��یدگی کند و هم ما رس��یدگی خواهیم کرد. ما تاکنون 

نشان دادیم که رودربایستی با کسی نداریم.

توكلی از بی تجربگی 34 عضو كميسيون تلفيق مجلس خبرداد

نمایندگان تازه کار باعث تخلفات بودجه ای 
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شرایط بخشودگی  جرایم مالیاتی
 س��ازمان امور مالیاتی کش��ور طی بخش��نامه ای، شرایط جدید 
بخش��ودگی جرایم مالیاتی اش��خاص حقیقی و حقوقی را اعام 
کرد. به گزارش ایلنا، بر اساس این بخشنامه، فعاالن اقتصادی و 
بنگاه هایی که مانده بدهی مالیاتی خود، طبق برگ قطعی اباغ 
شده تا پایان خردادماه ۱۳۹۹، را تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۴۰۰ 
پرداخت کرده باش��ند، از ۷۲ درصد بخش��ودگی جرایم برخوردار 
خواهند ش��د.همچنین پرداخت مانده بدهی برگ قطعی در این 
تاریخ، تا ۳۱ اردیبهشت ماه امسال، ۷۰ درصد بخشودگی جرایم 
برای فعاالن اقتصادی به همراه خواهد داشت.از طرفی برای آن 
دسته از فعاالن اقتصادی که مانده بدهی مالیاتی آنها طبق برگ 
قطعی اباغ ش��ده از تاریخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۹ طی مدت یک ماه از 
تاریخ اباغ این بخشنامه پرداخت شود، از ۱۰۰ درصد بخشودگی 
جرایم برخوردار می شوند. در صورت پرداخت مانده بدهی قطعی 
شده پس از مهلت های تعیین شده فوق، به ازای هر ماه ۲ درصد 

از بخشودگی موضوع این بند کسر می شود.

بورس ۱۳۵۰۰ واحد افت کرد
 شاخص بورس در پایان معامات شنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ با 
اف��ت ۱۳ ه��زار و ۵۴۷ واح��دی به یک میلیون و ۱۹۴ هزار و ۳۰۳ 
واحد رس��ید. به گزارش مهر، همچنین ش��اخص کل هم وزن نیز 
۱۶۰۷ واحد افت کرد و به ۴۲۵ هزار و ۶۶۴ واحد رسید.نمادهای 
فوالد، فملی، فارس، شستا، کچاد و تاپیکو بیشترین تأثیر منفی را بر 

شاخص و نماد وپاسار بیشترین تأثیر مثبت را بر بورس داشتند.

46 میلیون زیاندیده بورسی
 نایب رئیس مجلس خطاب به دولت اعام کرد: ۴۶ میلیون نفر 
از مردم بعد از دعوت شما به  بورس، تا ۴۰ درصد از سرمایه شان 
را از دست داده اند.اگر قرار است حمایتی از بازارسرمایه شود آن 
را مثل مسائل دیگرتان، معطل  برجام نکنید.به گزارش تسنیم، 
عل��ی نیک��زاد در توییتر نوش��ت: دولت محترم؛ ۴۶ میلیون نفر از 
مردم بعد از دعوت شما به  بورس، تا چهل درصد از سرمایه شان 
را از دست داده اند.اگر قرار است حمایتی از بازارسرمایه شود آن 

را مثل مسائل دیگرتان، معطل  برجام نکنید.

هشدار برای سود سهام  عدالت 
 مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اظهار داشت: ۵ شرکت 
هنوز سود سهام عدالت را واریز نکرده اند و به محض اینکه تمام 
ش��رکت ها س��ود را واریز کنند مرحله دوم پرداخت سود سال ۹۸ 
برای سهامداران پرداخت می شود.به گزارش ایلنا حسین فهیمی 
گفت: ۵ شرکت هنوز سود را واریز نکردند به محض اینکه تمام 
شرکت ها سود واریز کنند مرحله دوم پرداخت سود سهام عدالت 
س��ال ۹۸ برای س��هامداران پرداخت می شود.وی تاکید کرد: اگر 
این ۵ شرکت نسبت به واریز سود اقدام نکنند، نام آنها را اعام 
و فاش می کنیم.مدیرعامل شرکت سپرده مرکزی گفت: اعام 
نام این شرکت ها مهم ترین ضمانت اجرایی است.فهیمی ادامه 
داد: ع��اوه ب��ر اعام نام این ش��رکت ها، طبق قانون مش��مول 
جریمه هایی هم خواهند ش��د.مدیرعامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی با اشاره عدم خریدار سهام عدالت در بازار سرمایه اظهار 

داشت: خرید و فروش سهام تابعی از شرایط بازار است.

دهن کجی دولت به میلیون ها کارگر 
 رییس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسامی کاربا اشاره به 
تلنبار مطالبات کارگران و بی توجهی دولت به این قشر زحمت 
ک��ش گف��ت: کارگران امنیت ش��غلی ندارن��د و برای نان بخور و 
نمیرمجبور به چش��م پوش��ی کردن از ابتدایی ترین حقوق خود 
هس��تند.فرامرز توفیقی در گفت وگو با تس��نیم با اش��اره به ماده 
۴۱قانون کار گفت: همه ساله نمایندگان کارگران دور هم جمع 
می شوند و حقوق تعیین می کنند, اما به دلیل بی کفایتی دولت 
ه��ا دقیقًا ی��ک ماه بعد از فروردین عدد افزایش حقوق بی اثر می 
ش��ود. تا زمانی که دولت ها کنترل بازار را نداش��ته باش��ند و قوه 
مقننه از دولت طرح پرسش برای قیمت ها نداشته باشد,قطعًا به 
جایی نخواهیم رسید. تورم در خوراکی ها و آشامیدنی ها بسیار 
ب��اال اس��ت وهیچ اتفاق جدی��دی رخ نمی دهد.وی  گفت: وعده 
هایی که به کارگران داده می ش��ود, همواره زیاد وش��عاری بوده 
وهیچ کدام عملی نمی شود. دولت هر از گاهی خبر از توزیع بسته 
های حمایتی می دهد اما هیچگاه خبری از بسته های حمایتی 

برای کارگران نیست.

بیت کوین صعودی شد
 در ۲۴ ساعت گذشته قیمت هر بیت کوین در بازار جهانی بیش 
از ۶ درصد رشد کرده و به حدود ۵۷ هزارو ۷۰۰ دالر رسیده است. 
به گزارش فارس از کوین مارکت کپ، این قیمت نسبت به هفته 
گذش��ته ۱۵ درصد رش��د داش��ته و با این حساب ارزش بازار کل 
بیت کوین های جهان به ۱,۰۸ تریلیون دالر رسیده است.در ۲۴ 
ساعت گذشته همچنین ۹۰۰ هزار بیت کوین در بازار جهانی خرید 
و فروش شده که ارزش این معامات هم ۵۲ میلیارد دالر بوده 
است.تعداد بیت کوین های موجود در بازار جهانی هم در شرایط 
کنونی ۱۸ میلیون و ۶۹۵ هزار و ۷۵۶ عدد اس��ت.اتریوم نیز به 
عنوان دومین ارز بزرگ در بازار دیجیتال ها از نظر ارزش بازار ۳ 

درصد رشد کرده و به ۲ هزار و ۸۶۱ دالر رسیده است.
 

تکذیب تعویض دالر با روبل
رییس اسبق بانک مرکزی گفت: چرا باید یک چیز با ارزش مانند 
دالر را بدهی��م و ی��ک چی��ز دیگری دریافت کنیم که به اندازه آن 
ارزش نداش��ته باش��د؟محمود بهمنی در گفت وگو با ایلنا، درباره 
ادع��ای مه��رداد عمادی مبنی بر اینکه در زمان ریاس��ت وی بر 
بانک مرکزی معاون بانک مرکزی روسیه به تهران آمد و ایران 
بیش از ۳۱ میلیارد دالر از سپرده های خود را به این کشور منتقل 
و در ازای آن روبل دریافت کرد، گفت: اصًا چنین چیزی صحت 
ندارد؛ زیرا ما به هیچ عنوان نیاز نداشتیم از روسیه روبل بگیریم. 

روس ها به ما روبل بدهند که چه کاری انجام دهیم؟

اقتصاد كالن

 گروه اقتصادی – كورش شرفشاهی: درحالی كه بحران كرونا 
مشكل آفرين شده و مشاغل بسياری را درگير كرده، پرداخت 
هزينه ها برای صاحبان مشـاغل به چالش جدی تبديل شـده 
است. چك های بسياری برگشت می خورد، بنگاههای بسياری 
تعطيل می شـود، كارفرمايان بسـياری ورشكست و كارگران 
بسياری بيكار می شوند. بدين منظور معاون اقتصادی رئيس 
جمهور گفت: در ستاد ملی كرونا با توجه به آثار اقتصادی كرونا 
تصميماتی برای واحدهای توليدی گرفته شد كه قدری بتوانند 
سرپا باشند. محمد نهاونديان گفت:  يكی از موارد اين بود كه 
بـا توجـه بـه تعطيلی اصناف و اينكه برخـی از واحدها امكان 
فروش محصوالت خود را نداشتند اما بر اساس روال متعارف 
چك هايی را صادر كرده اند و عماًل امكان پر كردن موجودی 
حساب و پرداخت چك را پيدا نمی كنند و اين به طور زنجيره 
بار مشكالتی را ايجاد می كند.معاون اقتصادی رئيس جمهور 
تاكيـد كـرد: تصميم گيری در اين مورد ابعاد مختلفی دارد اما 
در مجموع ستاد ملی كرونا به اين تصويب رسيد كه برای بازه 
از اول ارديبهشت ماه تا بيستم ارديبهشت ماه يك تنفسی به 
مبادالت با چك دهد و بانك ها و موسسات اعتباری از صدور 
گواهی عدم پرداخت چك اجتناب كنند و محاكم و ضابطين 
قضايی هم از صدور اجراييه و اجرای آنها خودداری كنند يعنی 
گويی كه يك فرصتی را ايجاد كرديم تا اين شرايط غير عادی به 
شرايط عادی برگردد.وی اظهار كرد: تصميم ديگر در رابطه با 
بحث های مالياتی بود به سبب همين محدوديت ها ممكن است 
بعضی از واحدها نتوانسته باشند ماليات بر عملكرد و ماليات 
بر ارزش افزوده سـال 99 خود را پرداخت كند و ممكن اسـت 
اقسـاط معوق داشـته باشند و سررسيد اقساط رسيده باشد، 

مهلت پرداخت تا پايان خرداد 1400 امهال شد.

اهمیت حمایت های کرونایی  � 
بحران کرونا و زیان هایی که به کسب و کارها وارد کرده، به اندازه 
ای گسترده و فاجعه بار است که به هیچ عنوان نمی توان منکر آن 
شد. این بحران در سراسر جهان گسترده شده و تمامی کشورها 
نگران هستند که از پایان بحران، در بحران بزرگ تر ناکارآمدی 
گیر کنند. به همین دلیل ش��اهد حمایت های متنوع و متعدد از 
مردم و کسبه در سراسر جهان هستیم. کشور ما بدلیل تحریم ها و 
تهدیدها، در مقایسه با سایر کشورها در شرایط مناسبی قرار ندارد. 

اعداد و ارقام حمایتی سایر کشورها به اندازه ای جذاب است که 
بسیاری از مردم اصرار بر ادامه بحران کرونا دارند. در کشورهای 
دیگر بس��یاری از مش��اغل و بنگاه های اقتصادی تعطیل شده از 
کرونا به اندازه ای مورد حمایت قرار می گیرند که نگرانی از بابت 

آینده ندارند، اما حمایت در کشور ما متفاوت است.

حمایت شوخی یا توهین � 
آنچه تا کنون در کشور ما اتفاق افتاده، بیش از آنکه مصداق حمایت 
باشد، برداشت شوخی دارد. اینکه دولت برای یک خانواده چهار 
نفره ماهیانه ۱۵۰ هزار تومان یارانه بدهد، بیش از آنکه حمایت 
باش��د، ش��وخی و حتی توهین اس��ت. در کشوری که میزان تورم 
ماهیان��ه آن بناب��ر اعام بانک مرکزی باالی ۴۰ درصد اس��ت و 
مردم تورم بیش از ۱۰۰ درصدی را در سفره هایشان لمس می 
کنند، یارانه نفری ۵۰ هزار تومان هیچ توجیهی ندارد. از س��وی 
دیگر شاهد بحران کارخانه ها و صنایع بسیاری هستیم. اکنون 
فرم��ان ی��ک ماه تعطیلی اصناف را صادر کرده ایم، بدون آنکه از 
آنها بپرس��یم در این یک ماه هزینه های بنگاه اقتصادی خود را 

چگون��ه می پردازن��د ی��ا خرج خانه خود را چگونه تامین می کنند. 
از س��وی دیگر بنگاه های اقتصادی را تش��ویق کرده ایم کارگران 
خود را اخراج نکنند تا به آن ها تسهیات بانکی با بهره ۱۲ درصد 
بدهیم، غافل از اینکه بنگاه اقتصادی تعطیل که درآمدی ندارد، 

چگونه باید بهره ۱۲ درصدی تسهیات را بپردازد. 

ورشکستگی یا تعطیلی صنوف � 
امروزه بس��یاری از صنوف به تعطیلی کش��یده ش��ده و نگران 
ورشکس��تگی هس��تند. هتل ها، تاالرهای پذیرایی، رستوران ها، 
فروش��گاه ها و بس��یاری مشاغل دیگر نگران آبروریزی ناشی از 
ورشکستگی هستند. این مشاغل دو ماه باز می شوند و یک ماه 
تعطیل می کنند، در حالی که می بایس��ت در این دو ماه آن هم 
به صورت نصفه نیمه به اندازه ای درآمد داش��ته باش��ند که هزینه 
های جاری زمان فعالیت و هزینه های یک ماه تعطیلی را جبران 
کنند. این مشاغل برای خرید مواد اولیه خود به صورت مدت دار، 
با اس��تفاده از چک کاالهای مورد نیاز خود را تهیه می کنند، اما 
هنگامیکه زمان پاس کردن آن فرا می رس��د، به دلیل تعطیلی 

ناشی از کرونا توان پرداخت آن را ندارند. بسیاری از صنوف باید 
هزینه های آب، برق، گاز، دس��تمزد نیروی کار و بس��یاری موارد 
دیگر را پرداخت کنند، در حالی که اگر درآمدی نداشته باشند، در 
پرداخت آنها به مشکل می خورند. در این شرایط یک باره موعد 
سررسید چک فرا می رسد که چون درآمدی نبوده، پرداختی هم 

نمی توانند انجام دهند.

دور باطل برگشت نخوردن چک ها � 
چک نوعی نقدینگی است که در زنجیره اقتصادی کار پول نقد را 
انجام میدهد، با این تفاوت که اس��تفاده از آن تابع ش��رایط خاصی 
است. فردی که چک را صادر میکند، قدرت مالی را به گیرنده چک 
منتقل می کند تا در زمان سر رسید آن بتواند مطابق شرایط روز از 
قدرت نهفته در چک استفاده کند، اما یکباره در سررسید چک متوجه 
می شود که موجودی در کار نیست. از آنجا که چالش چک ناشی از 
بحران کروناست، دولت تصمیم می گیرد چک را برای مدت ۲۰ روز 
بی اثر کند. اول اینکه چنین تصمیمی بهانه ای به دست افرادی می 
دهد که می خواهند طرف مقابل را اذیت کنند، بنابراین در حالی که 
حساب شان موجودی دارد، از پرداخت چک خودداری می کنند. نکته 
دیگر آنکه وقتی یک چک برگشت میخورد، یک زنجیره اقتصادی 
به هم میریزد، زیرا افراد دیگری نیز به دلیل عدم دریافت مبلغ چک 
نمی توانند حسابهای خود را پر کنند و چک های آنان نیز برگشت 
می خورد. بنابراین فضای بی اعتمادی در جامعه رونق میگیرد. در 
این شرایط صرف برگشت نزدن چک مصداق حمایت نیست، بلکه 

رویکردی تخریبی در آن نهفته است.

بخشودگی جریمه مالیات � 
در بس��یاری از کش��ورها هنگامی که بحرانی همچون کرونا رخ 
میدهد، معافیتها گس��ترده اعمال می ش��ود. در این هنگام فردی 
که درآمدی نداشته، به هیچ عنوان نمی تواند مالیات بپردازد، به 
همین دلیل بخشودگی مالیاتی تعریف می شود. بی شک کسی 
که درآمدی نداشته، نمیتواند مالیات بدهد. در این شرایط آقایان 
به جای آنکه کارفرما را از مالیات معاف کنند، بخشودگی جرایم 
مالیاتی را مطرح می کنند. از سوی دیگر هزینه بیمه های تامین 
اجتماعی در حالی باید پرداخت ش��ود که بنگاه اقتصادی تعطیل 
اس��ت و در عم��ل کارگران هی��چ خدمتی ارائه نمی دهند. نتیجه 

آنکه باید مفهوم درستی ازحمایت داشته باشیم. 

بررسی های تجارت از برنامه های جبرانی در بحران کرونا نشان می دهد

ناکارآمدی حمایت های دولت از کسب وکارها

اخبار كوتاه

خريد بيش از5 سكه مشمول ماليات است

مالیات ستانی بابت معامالت سکه
تمامی اشخاص حقیقی خریدار سکه از بانک مرکزی که در سال 
۱۳۹۹ نسبت به دریافت حداکثر ۱۰۵ قطعه سکه اقدام کرده اند، 
باید تا پایان خرداد سال جاری، مالیات متعلقه را بپردازند اما کسانی 
که تا پنج عدد س��که در این زمان خریده باش��ند، از این مالیات 

معاف هستند.
به گزارش ایسنا، نگاهی به میزان مالیات درنظرگرفته شده برای 
این افراد حاکی از آن است که نسبت به مازاد پنج تا ۱۵ سکه به 
ازای هر قطعه س��که باید ۹۶۰ هزار تومان مالیات پرداخت ش��ود. 
اینگونه که اگر ش��خصی در س��ال گذش��ته ۱۰ عدد سکه از بانک 

مرک��زی خریده باش��د، باید معادل ۹ میلی��ون و ۶۰۰ هزار تومان 
مالیات بپردازد.

همچنین، نس��بت به مازاد ۱۵ تا ۲۵ س��که به ازای هر قطعه باید 
معادل یک میلیون و ۲۸۰ هزار تومان مالیات پرداخت شود که اگر 
فردی ۲۰ تا سکه از بانک مرکزی خریده باشد، باید به میزان ۲۵ 
میلیون و ۶۰۰ هزار مالیات دهد و نسبت به مازاد ۲۵ تا ۱۰۵ سکه 
ب��ه ازای ه��ر قطع��ه معادل یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان مالیات 
پرداخت شود که خریدار ۶۵ سکه در سال گذشته از بانک مرکزی 

باید معادل ۱۰۴ میلیون تومان مالیات بپردازد.

مشموالن این مالیات اگر مالیات خود را تا پایان خرداد ماه امسال 
نپردازند، به مالیات متعلقه آنها به ازای هر ماه دیرکرد معادل ۲.۵ 
درصد جریمه اضافه می ش��ود. به عنوان مثال خریدار ۱۰ س��که با 
مالیات ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی با یک ماه دیرکرد در پرداخت 
باید ۹ میلیون و ۸۴۱ هزار تومان مالیات دهد. عاوه براین، مؤدیانی 
که امکان پرداخت مالیات مقطوع را به صورت کامل تا پایان خرداد 
سال جاری ندارند، مالیات آنها حداکثر تا چهار ماه به صورت مساوی 
قسط بندی می شود. به این صورت که خریدار ۱۰ سکه با مالیات 
۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی باید طی چهار ماه معادل دو میلیون 

و ۴۰۰ هزار تومان مالیات بدهد. بررسی جزئیات مالیات خریداران 
سکه از بانک مرکزی در سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ بیانگر این است 
که مبالغ درنظر گرفته شده برای سال گذشته سنگین تر شده است. 
اینگونه که در سال ۱۳۹۸ خریداران ۱۰ سکه معاف از مالیات بودند، 
اما برای سال گذشته خریداران پنج سکه از بانک مرکزی معاف 
هستند و در سال ۱۳۹۸ کسانی که بیش از ۱۰ تا ۳۰ سکه خریده 
بودند باید ۴۰۰ هزار تومان به ازای هر سکه می دادند، درحالیکه 
خریداران پنج تا ۱۵ سکه در سال گذشته باید ۹۶۰ هزار تومان به 

ازای هر سکه بپردازند. 

۷ میلیون کارگر ثبت نشده مشغول فعالیت مرکز پژوهش های مجلس مکلف به ساماندهی رمزارز
 عضو کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: این کمیس��یون به موضوع رمزارزها 
ورود می کن��د ت��ا طرح��ی ارائه دهیم و موض��وع رمزارز ها را قانونی کنیم و در این 
زمینه مرکز پژوهش های مجلس را مکلف کردیم که پیش نویس��ی را آماده کند 
و به کمیس��یون اقتصادی ارائه دهد تا مورد بررس��ی قرار گیرد. محمد صفایی در 
گفت وگو با تس��نیم با بیان اینکه بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید نظارت های 
ویژه بر حوزه رمزارز ها داشته باشند گفت: در زمینه رمزارزها وظیفه بانک مرکزی 
به عنوان تنظیم کننده ارز کشور است که باید در قالب الیحه ای پیشنهادات خود را 

در زمینه ارزهای دیجیتال به ویژه »بیت کوین« به مجلس ارائه دهد که این اقدام را انجام نداده است. وی گفت: 
در ای��ن ط��رح موضوعات��ی همچون شفاف س��ازی حوزه فعالیت رمزارز ه��ا از صدور مجوز تا تولید و نظارت مدنظر 
قرار خواهد گرفت.نماینده گناباد گفت: هدف از قانونی ش��دن ارزهای دیجیتال این اس��ت که مانند مؤسس��ات 
مالی دارای شناس��نامه باش��ند و تحت نظارت بانک مرکزی و نمایندگان آنها فعالیت کنند و میزان ورود و خروج 

ارز مشخص باشد.

قائم مقام دبیرکل انجمن صنفی کارگران مدیر عالی انجمن صنفی کارگران گفت: در 
کشور قوانین و مقررات مطلوبی وجود دارد، لیکن در فرآیند اجرا دچار مشکل هستیم. 
به گزارش مهر غامرضا عباسی گفت: حدود ۷ میلیون کارگر ناشناخته در کشور وجود 
دارد که به فعالیت می پردازند. سازمان تأمین اجتماعی مدعی است که در بحث هزینه ها 
دچار مشکل است اما چرا برای شناسایی این تعداد کارگر پنهان اقدامی نمی کند تا منابع 
مالی خود را افزایش دهد.وی اظهار داشت: وضعیت درمان کارگران در کشور با مشکل 
روبه رو بوده و نارضایتی بسیار است. دولت قرار بود به کارگرانی که بر اساس ویروس 

کرونا، بیکار شدند، بیمه بیکاری پرداخت کند ولی تنها یک ماه و آن هم اندک داده شد. مسأله سختی و زیان آور کار در 
کارگران دیده نمی شود و در مراحل دریافت مستمری یا امتیازات وامی در تأمین اجتماعی دچار مشکل هستند.عباسی با 
بیان اینکه برای طی کردن فرآیند بیمه شدن کارگران ساختمانی، باید هفت خوان رستم طی شود، افزود: در حال حاضر به 
نظر نمی رسد که بیش از ۶۰۰ هزار نفر کارگر بیمه شده ساختمانی داشته باشیم. در حالی که که حدود ۲ میلیون نفر کارگر 

ساختمانی شناخته شده و دارای هویت در کشور وجود دارد.

 مش��اور اقتصادی در اتحادیه اروپا اظهار داش��ت: عمده 
سپرده های ایران در روسیه است که در زمان آقای بهمنی، 
معاون بانک مرکزی روسیه به تهران آمد، و ایران بیش از 
۳۱ میلیارد دالر از سپرده های خود را به روسیه منتقل و در 
ازای آن روبل دریافت کرد که حرکت عجیبی بود و تنها با 

این کار ۴۰ درصد از ارزش سپرده ها کاهش یافت.
مهرداد عمادی در گفت وگو با ایلنا در مورد روند مذاکرات 
ای��ران و کش��ورهای غربی و تاثی��ر اقتصادی آن گفت: 
براساس صحبت هایی که با اعضای دو تیم حاضر در وین 
داشتیم، پیشرفت خوب و مثبت وجود دارد بطوری که بر 

سر ۴ مورد از ۶ موضوع مورد بحث توافق شده است.
وی ادامه داد: در مورد تحریم های بانکی هم خزانه داری 
آمریکا مراحل آماده س��ازی برای پایان تحریم ها را به 
پایان رسانده است. البته این به معنای بازگشت سیستم 

بانکی ایران به سیستم جهانی نیست چون هم سوئیفت 
و هم اروپای ۳ تاکید دارند که تا ایران به FATF نپیوندد، 
نمی تواند از خدمات بانکی بدون محدودیت استفاده کند. 
در نتیج��ه، در ای��ن موضوع ش��کاف وج��ود دارد اما فضا 
و س��رعت پیش��رفت حکایت از خواس��ت دو طرف برای 
توافق دارد. عمادی در پاسخ به پرسشی مبنی بر میزان 
تاثی��ر رف��ع تحریم ها بر اقتصاد ایران اظهار داش��ت: اگر 
برداشتن تحریم ها همراه با حرکت اقتصاد به سمت رقابتی 
شدن باشد تا هیوالی هشت پا و آن سیستم انحصارگر 
و انحصارطل��ب ک��ه روی اقتصاد ایران افتاده و تجارت و 
بخ��ش ان��رژی ایران را ب��ا قراردادهای بدون مناقصه در 
سال های تحریم و پیش از آن با مشکل روبرو کرده، عقب 
بنشاند آن موقع تکان قابل توجهی به اقتصاد ایران وارد 
می شود. وی ادامه داد: شاید تاثیر این اتفاقات در ۱۵ ماه 
آینده بر زندگی مردم در کاهش تورم و در دو سال آینده 
بر کاهش بیکاری قابل مشاهده باشد.عمادی گفت: اگر 
قرار باشد، تنها پول ها آزاد شوند و ایران بتواند نفت بفروشد 
اما این انحصارگرایی ها همچنان ادامه داشته باشد، در آن 
صورت باعث افزایش واردات کاالهای مصرفی می شود 
چون این پول ها بجای سرمایه گذاری در بخش صنعتی 
صرف خریدهای عجیب و غریب شده و دالل ها از این 

راه منتفع می شوند.

 مدیرعامل س��ازمان هدفمندی یارانه ها در مورد نحوه 
ثبت نام جاماندگان از یارانه نقدی سرپرستان خانوار، خود 
انصرافی ها، یارانه معیشتی و حذف دهک های با درآمد 
باال طبق قانون مصوب مجلس گفت: حذف دهک های 
با درآمد باال که تکلیف قانونی وزارت رفاه در سال گذشته 
بوده را می توان از مسئوالن ذیربط پیگیری کرد. امسال 
هم وزارت رفاه و سازمان هدفمندی یارانه ها پس از اباغ 
آیین نامه اجرایی تبصره ۱۴ نسبت به ثبت نام و پرداخت به 

واجدین شرایط دریافت یارانه اقدام خواهد کرد.
امید حاجتی در گفت وگو با فارس گفت: سال گذشته پیش 
بینی می شد که کل منابع حاصل هدفمندی یارانه ها در 
بودجه، ۲۵۰ هزار میلیارد تومان وصول ش��ود که از این 
میزان ۷۰ درصد معادل ۱۷۴ هزار میلیارد تومان محقق 
ش��د. وی گفت: س��ال گذشته ۶۶ درصد از محل فروش 
داخل��ی فرآورده ه��ای نفتی بالغ بر ۵۱ هزار ۱۷۷ میلیارد 
تومان حاصل ش��د، سهم فروش صادرات فرآورده های 
نفت��ی ب��ا لحاظ مابه التف��اوت ارزش خوراک تحویلی و 
فرآورده های دریافتی از پاالیشگاه ها نیز بیش از ۴۹ هزار 

میلیارد تومان معادل ۵۵ درصد محقق شد.
وی افزود:  باالترین درصد تحقق منابع تبصره ۱۴ قانون 
بودجه ناشی از هدفمند سازی یارانه ها از محل فروش 
گاز طبیعی با احتس��اب عوارض گازرس��انی و مالیات بر 

ارزش افزده با تحقق ۱۰۹ درصدی معادل ۳۲ هزار ۷۶۲ 
میلی��ارد تومان بود. فروش ص��ادرات داخلی و صادرات 
برق و سایر دریافتی ها ۱۰۱ درصد، سوخت نیروگاه ها ۴۷ 
درصد، خوراک میعانات گازی و پتروشیمی ها ۵۴ درصد 

و فروش آب ۵۶ درصد محقق شد.
مدیرعامل هدفمندی یارانه ها گفت: حدود ۳۰ درصد 
منابع س��ال ۹۹ بدس��ت نیامد که عمدتًا به دلیل آثار 
تحری��م ه��ای ظالمانه بر درآمد صادرات فرآورده های 
نفت��ی و کاه��ش درآمد فروش داخل��ی فرآورده های 

نفتی ایجاد شد.
وی گفت: ش��رکت ملی نفت مدعی اس��ت به میزان ارز 
برگشتی، صادرات انجام شده و سهم سازمان هدفمندی 
یارانه ها را پرداخت کرده، بنابراین بخش مهم مربوط به 

تسعیر یا وقفه منابع ارزی توسط بانک مرکزی است.

حاجتی از تعيين تكليف افراد جديد خبردادعمادی از سپرده  بيش از نيم ميليارد دالری در 21 كشورخبرداد

ثبت نام دارندگان شرايط و پرداخت يارانه ها   آمريكا آماده برداشتن تحريم های بانكی ايران 
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 اصالح 2 نقطه حادثه خیز محور 
میرجاوه – خاش

 مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان سیس��تان و 
بلوچستان از تعریض شانه سازی و اصاح ۲ نقطه حادثه خیز 
محور میرجاوه – خاش در س��ال ۹۹ با اس��تفاده از توان اکیپ 

امانی این اداره کل خبر داد.
ب��ه گ��زارش رواب��ط عمومی اداره کل راه��داری و حمل و نقل 
جاده ای اس��تان سیس��تان و بلوچس��تان، ایوب کرد با تاکید بر 
اینکه این اداره کل به ارتقای ایمنی راه ها در راس��تای کاهش 
سوانح رانندگی در جاده ها اهتمام جدی دارد، اظهار داشت: در 
یک��ی از نق��اط حادثه خیز محور مذکور عملیات تعریض محور 
از ۷ ب��ه ۱۴ مت��ر همراه با آس��فالت و نص��ب عائم و تابلوهای 

ایمنی انجام شد.
وی ادامه داد: همچنین در کیلومتر ۴۸ محور میرجاوه – خاش 
نیز شاهد حذف نقطه حادثه خیز از طریق گودبرداری و اجرای 
نیوجرس��ی بودیم که خوش��بختانه با این اقدام از بروز س��وانح 

رانندگی در محور جلوگیری شد.
مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان سیس��تان و 
بلوچس��تان تاکی��د کرد: رفع ۲ نقطه حادث��ه خیز محور مذکور 
توسط ۱۰ نفر نیرو و چهار دستگاه ماشین آالت سنگین و نیمه 
س��نگین راهداری عملیاتی ش��د. کرد ادامه داد: همچنین سال 
گذش��ته در س��ه نقطه محور مذکور تعریض، شانه سازی رمپ 
ورودی و خروجی و الین انتظار اجرا ش��د تا به افزایش ایمنی 

تردد کاربران جاده ای در این محور منجر شود.

 دکل حفاری فوق سنگین در منطقه هندیجان 
عملیاتی شد

 مدیر پروژه  حفاری ۶+۸ حلقه چاه اکتش��افی در ش��رکت ملی 
حفاری ایران از عملیاتی ش��دن دس��تگاه حفاری فوق سنگین 
)سوپر ریگ( ۶۰ فتح در موقعیت چاه شماره – ۲ تنگو در منطقه 

هندیجان در استان خوزستان عملیاتی شد .
نصراهلل عباس��ی روز چهارش��نبه )هشتم اردیبهشت ۱۴۰۰( در 
این باره اظهار کرد:  این دستگاه حفاری که ۳ هزار اسب بخار 
ت��وان عملیات��ی دارد پ��س از ترخیص از می��دان نفتی آزادگان 

جنوبی،  در موقعیت جدید استقرار یافت.
وی اف��زود: چ��اه ش��ماره – ۲ تنگ��و در قالب پروژه ۸ حلقه چاه 
اکتش��افی مدیریت اکتش��اف ش��رکت ملی نفت ایران در عمق 

بیش از چهار هزار متر حفر و تکمیل می شود.
عباس��ی در زمینه پیش��رفت پروژه های  ۸+۶ گفت: تاکنون 
از پروژه ۸ حلقه حفاری ۴ حلقه به اتمام رس��یده و حفاری دو 
حلقه چاه با اس��تفاده از دس��تگاه های ۳۲ و ۶۰ در دس��ت اجرا 
می باش��د و از پروژه ۶ حلقه نیز ۳ حلقه تکمیل و حفاری یک 
حلقه چاه با به کارگیری دس��تگاه حفاری س��نگین  ۳۱ فتح در 

مراحل پایان کار است.
مدیر پروژه  های حفاری ۶+۸ حلقه چاه اکتش��افی در ش��رکت 
ملی حفاری ایران با اشاره به اینکه عملیات اجرایی این پروژه 
ها در س��ال ۱۳۹۷ کلید خورد و پیش ببینی می ش��ود تا پایان 
س��ال جاری به اتمام برس��د، اظهار کرد: حفاری چاه های مورد 
نظر در این دو پروژه در مناطق نفتخیز استان های خوزستان، 

فارس، بوشهر و کهگیلویه و بویر احمد متمرکز است.
وی توضی��ح داد: دس��تگاه حف��اری ۶۰ فتح ب��ا برخورداری از 
متخصص��ان کارآزم��وده و مجرب، تا کن��ون حفاری ۱۸ حلقه 
چاه توسعه ای، توصیفی و اکتشافی به متراز افزون بر ۷۷ هزار 

و ۶۰۰ متر را درکارنامه دارد.

 واکسیناسیون ۲۳۰ نفر از سالمندان مراکز 
بهزیستی همدان

معاون امور توانبخش��ی اداره  کل بهزیس��تی اس��تان  همدان 
گفت:واکسیناس��یون ۲۳۰ نفر از س��المندان مراکز بهزیس��تی 
همدان انجام شد.  سیاوش رهبر در گفت و گویی از واکسیناسیون 
۲۳۰ نفر از س��المندان حاضر در مراکز نگهداری ش��بانه روزی 
خبر داد و گفت: به غیر از سالمندان هیچ کدام از مددجویان ما 
واکسینه نشدند. وی اظهار کرد: افرادی که در مراکز سالمندان 
استان حضور دارند و پرسنل این مراکز، ُدز اول و دوم واکسن 
کرونا را دریافت کردند.رهبر تصریح کرد: در استان همدان، دو 
مرکز نگهداری از سالمندان در شهر همدان و دو مرکز در شهر 
مایر داریم و در مجموع ۲۳۰ نفر از س��المندان و پرس��نل ابن 
مراکز واکس��ینه ش��دند. وی ادامه داد: تعداد بسیار کمی از افراد 
هم بودند که بیماری خاصی داش��تند و تیم پزش��کی ما صاح 
ندید که این چند نفر، واکس��ینه ش��وند.معاون امور توابخش��ی 
اداره کل بهزیستی استان همدان مطرح کرد: یک هزار نفر از 
مددجویان بهزیستی استان که در مراکز شبانه روزی نگهداری 
می ش��وند، هنوز واکس��ینه نشده اند.وی خاطرنشان کرد: طبق 
صحبت ه��ای انجام ش��ده قرار بود تم��ام افراد حاضر در مراکز 
۲۴ ساعته بهزیستی و پرسنل آنجا واکسینه شوند اما هنوز در 

هیچ استانی این کار انجام نشده است.

 رسیدگی به بیش از دوهزار پرونده 
در خوزستان

دو هزار و ۵۳۹ پرونده به اداره کل تعزیرات حکومتی خوزستان 
از اوایل امسال ارسال شده است. نعمت اله بیرانوندی مدیرکل 
تعزیرات حکومتی خوزستان در گفتگو با خبر گزاری صدا و سیما 
گفت: از اوایل فروردین ۱۴۰۰ تا کنون دو هزار ۵۳۹ پرونده به 
این س��ازمان ارس��ال و به دوهزار و ۱۰۹ پرونده رس��یدگی شده 
است.  بیرانوندی افزود: ۱۸۲۸پرونده دربخش کاال وخدمات، 
۳۷۷ پرون��ده در بخ��ش قاچاق کاال و ارز و همچنین۲۳۴مورد 
مربوط به بخش ویژه بهداشت در استان است. مدیرکل تعزیرات 
حکومتی خوزس��تان اظهار داش��ت: پرسنل تعزیرات حکومتی 
بویژه روسای شعب و ادارات در طرح نظارتی ضیافت ۱۴۰۰ و 
سایر گشت های مشترک با دستگاهای نظارتی حضور دارند و 
هر ش��ب ش��عب سیار این اداره کل در کشتارگاهها استقرار می 

یابند و بر روند کشتار و توزیع مرغ نظارت می نمایند .  

اخبار كوتاه

شهرستان ها

صدور ۹۰ هزار صورتحساب برق رایگان دیدار شهردار اهواز و دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
 با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص محرومیت زدایی در خوزستان 
و پیگیری های ویژه نماینده محترم ولی فقیه در اس��تان این مس��ئله در دس��تور کار 
شورای اسامی شهر و شهرداری اهواز قرار گرفت و در همین راستا نهم اردیبهشت 
ماه شهردار اهواز با سردار سید ضیاالدین حزنی دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه 
دیدار و گفتگو کرد. در این دیدار شهردار اهواز در خصوص محات کم توسعه و کم 
برخوردار و محرومیت زدایی از چهره محات شهر اهواز با سردار حزنی به بحث و 
تبادل نظر پرداختند. سردار حزنی در این جلسه عنوان کرد : با توجه به لزوم محرومیت 

زدایی از استان خوزستان و بهبود معیشت مردم قهرمان پرور و همیشه در صحنه این خطه از کشور، سپاه با تمام وجود 
رفع محرومیت از این نقطه را در دستور کار و اولویت کاری خود قرار داد. دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه همچنین به 
شهردار اهواز در راستای همکاری در محرومیت زدایی از چهره شهر قول مساعد داد و افزود: قرارگاه محرومیت زدایی 
سپاه برای یاری رسانی در برنامه های محرومیت زدایی پیشنهادی از سوی شهرداری اهواز آمادگی خود را با تمام توان 
اعام می کند. شهردار اهواز نیز ضمن تشکر از همکاری قرارگاه سپاه ، اظهار امیدواری کرد: با هماهنگی و مدیریت 

یکپارچه با دستگاههای مرتبط بتوانیم چهره محرومیت را به مرور زمان در شهر کمرنگ تر و محو نماییم. 

مدیرعامل ش��رکت توزیع نیروی برق اس��تان ایام گفت: از ابتدای اجرای طرح 
برق امید)آبان ماه( تا پایان سال گذشته، حدود ۹۰ هزار صورتحساب برق رایگان 
مش��مول طرح برق اُمید در این اس��تان برای مش��ترکان کم مصرف برق خانگی 
صادر شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایام گفت: از ابتدای 
اجرای طرح برق امید)آبان ماه( تا پایان سال گذشته، حدود ۹۰ هزار صورتحساب 
برق رایگان مش��مول طرح برق اُمید در این اس��تان برای مش��ترکان کم مصرف 
برق خانگی صادر شده است. هادی شیرخانی در گفت و گو با خبرنگاران اظهار 

کرد: با اجرای طرح ملی “برق امید” ۱۵ میلیارد ریال تخفیف برای مشترکان کم مصرف سطح استان اعمال شده 
اس��ت. وی افزود: در این طرح مش��ترکان به س��ه دس��ته مش��ترکان کم مصرف، خوش مصرف و پرمصرف تقسیم 
می ش��وند و برای هر دس��ته متناس��ب با منطقه، الگوی مصرف برق تعیین ش��ده است که مشترکان برق به تناسب 
مش��ارکت در این طرح از مزایای تش��ویقی ش��امل تخفیف تا ۱۰۰ درصد تعرفه برق بهره مند می ش��وند. مدیرعامل 
شرکت توزیع نیروی برق ایام اظهار کرد: سال گذشته میزان مصرف برق مشترکین حقیقی ۳ درصد و حقوقی 

نیز ۵ درصد نسبت به سال ۹۸ افزایش یافته است.

كاهش قراضه و گیر ورق و توقفات ناشی از آن در خط نورد گرم
 در راستای تحقق اهداف سازمانی و با تاش و همدلی همکاران ناحیه نورد گرم، رکورد 
جدید کاهش قراضه و گیر ورق در خط نورد گرم در س��ال ۹۹ به ثبت رس��ید. این امر 
عاوه بر کاهش هزینه های قراضه و خسارات به تجهیزات، بیش از ۱۲۰ میلیارد ریال 

در سال، نفع تولید ناشی از کاهش توقفات خط تولید نورد گرم را در پی دارد.
مسعود نصیری، رئیس تعمیرات خط نورد گرم شرکت فوالد مبارکه، با اعام این خبر 
افزود: رکورد قبلی گیرها در خط نورد گرم مربوط به س��ال ۱۳۹۸ و به مقدار ۴۱ عدد 
به ازای هر میلیون تن تولید کاف گرم بود که این رکورد در س��ال ۱۳۹۹ تا ۲۲ عدد 

به ازای هر میلیون تن تولید کاف گرم کاهش یافت.

وی تصریح کرد: در نگاه کلی وظیفه خط نورد گرم دریافت تختال و نورد آن و تولید ورق 
گرم است، ولی باید در نظر داشت با توجه به ماهیت خط نورد گرم و تک خطی بودن آن 
)به این مفهوم که کل فرایندها و عملیات نورد به صورت پیوسته و پشت سر هم انجام 
می گردد(،  گیر ورق در هر قس��مت از این فرایند، عاوه بر آنکه موجب قراضه ش��دن 
ورق و خسارات به تجهیزات تولید  می شود، با توقف کامل خط تولید نورد گرم، زیان 
زیادی به شرکت تحمیل می کند. رئیس تعمیرات خط نورد گرم شرکت فوالد مبارکه 
در ادامه به تشریح فعالیت های صورت گرفته در این ناحیه برای کاهش توقفات ناشی 
از گیر ورق اشاره کرد و گفت: در سال های اخیر با همت و تاش همکاران ناحیه نورد 

گرم و واحدهای پشتیبانی، فعالیت های زیادی در این خصوص انجام گرفته که اهم آن 
عبارت اند از: ایجاد اصاحات کارشناسی شده و محاسبه مجدد در قسمت های مختلف 
فرایند نورد گرم؛ بهینه سازی تجهیزات مختلف از جمله ماشین کاری قفسه های نورد 
در فینیشینگ و رافینگ و اصاح رول ها و مسیر عبور ورق و صفحات هدایت ورق به 
داخل کویل ها و اصاح شاسی رول های قبل از قیچی و اصاح پین زیر شاسی ساید 
گاید فینیش��ینگ و اصاح رول های خروجی رافینگ و...؛ بازنگری و اصاح بازرس��ی 
و استانداردهای مربوط به مسیر عبور ورق در رافینگ و فینیشینگ و کویلر نورد گرم؛ 

کنترل مستمر فرایندها و اجرای دقیق روتین های نگهداری و تعمیرات.

 یکی از مدرسان عروسک سازی گفت: کارگاه آموزشی 
عروسک سازی برای نخستین بار و به صورت عمومی 
در محل خانه جوان استان قم به همت موسسه حس 
خوب زندگی و مش��ارکت معاونت امور جوانان برگزار 

می شود.
 معی��ن حی��دری م��راد در گفت وگو ب��ا خبرنگاران از 
برگزاری نخس��تین کارگاه عروسک سازی به صورت 
عمومی در استان قم خبر داد و اظهار کرد: این کارگاه 
آموزشی در قالب کاس کار آفرینی برای گروه سنی 
۱۲ س��ال به باال در مدت زمان ۳ جلس��ه دوس��اعته به 

صورت رایگان برگزار می شود.
وی با بیان اینکه شرکت کنندگان درکارگاه عروسک 
س��ازی با اصول اولیه و ش��ناخت انواع مدل عروس��ک 
آشنا می شوند، تصریح کرد: براساس برنامه ریزی های 
صورت گرفته تاش می ش��ود س��اخت عروسک های 

»ماپت«ی��ا »ف��ک زن« به عاقمن��دان آموزش داده 
شود.

مدرس ساخت عروسک های نمایشی،با اشاره به نکاتی 
که در این کارگاه آموزش داده می ش��ود، عنوان کرد: 
شرکت کنندگان در این دوره کارگاهی با اصول اولیه 
عروس��ک که حجم س��ازی اس��ت به همراه استفاده از 

ابزارها و متریال ها آشنا می شوند.
وی یک��ی از مهمترین ویژگی های برگزاری این دوره 
آموزشی را عمومی بودن آن دانست و بیان کرد: برخی 
نهادهای فرهنگی هنری و یا آموزش��گاه ها نس��بت به 
برگزاری دوره های آموزش��ی عروس��ک سازی اقدام 
می کنند که این دوره های آموزش��ی مختص اعضای 

همان نهاد است.
این مدرس ساخت عروسک های نمایشی گفت: پس 
از پایان این دوره آموزشی به شرکت کنندگان گواهی 
معتبر اعطا خواهد شد و عاقمندان می توانند در دوره 
آموزش مقدماتی و پیشرفته ساخت عروسک شرکت 

کنند.
حیدری مراد زمان برگزاری کارگاه آموزش عروس��ک 
سازی را پس از برقراری آرامش نسبی ناشی از شیوع 
ویروس کرونا ذکر و خاطر نشان کرد: زمان برگزاری 
این کارگاه آموزش��ی به زودی اعام و در ش��رایطی با 

رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود.

 به گزارش روابط عمومی در دیدار ش��هردار و اعضای 
ش��ورای اس��امی ش��هر محمدیه با مدی��ر کل دفتر 
امور ش��هری ش��وراهای اسامی استانداری، صالحی 
با بیان این موضوع که ش��ورا و ش��هرداری محمدیه 
شورای یکدل و متحدی است،گفت: علیرغم مضایق 
اقتصادی که در دوره پنجم ش��وراها و ش��هرداری ها 
وجود داش��ت، ش��ورا و شهرداری محمدیه در راستای 
حل مشکات شهروندان اقداماتی از قبیل:- پیگیری 
حل زمین های ش��ورای حل اختاف. - پیگیری حل 
مشکل مجتمع تجاری - اداری مروارید.- پیگیری حل 
مش��کل مجتمع تجاری بیتا کیش، انجام داد که این 
امر نش��انگر حس مسئولیت پذیری شهردار و اعضای 
شورای شهر محمدیه است که قابل تجلیل و شایسته 
تقدیر می باش��د.مهندس صالحی با بیان این موضوع 
که نباید بگذاریم جایگاه ش��وراها تضعیف شود، گفت: 
ما نیز بر این نکته واقفیم که انتظار از شهرداری ها در 
پروژه های عمرانی، خدماتی و فرهنگی باالس��ت ،اما 
باید به بلوغ فکری رسیده باشیم و پروژه ها را با توجه به 
رکود اقتصادی حاکم بر جامعه مدیریت کنیم.مدیرکل 
دفتر امور شهری با بیان این موضوع که باید به دنبال 
پاس��خگویی باشیم،گفت:شورا سنگر اول پاسخگویی 
در حوزه های مختلف ش��هری اس��ت که باید به دنبال 

پیگیری و حل مشکات شهروندان باشد .

وی با بیان این موضوع که پیگیر بعضی از مش��کات 
از قبیل س��امانه مناقصات شهرداری هاس��ت گفت: از 
اعضای محترم ش��ورای اسامی شهر خواهشمندم تا 
از هرگونه موضوعاتی که ش��ائبه تبلیغاتی دارد پرهیز 
نمایند.  وی افزود: نباید خدمات ش��ورا و ش��هرداری را 
نادیده بگیربم و باید به دنبال تقویت سیس��تم باش��یم. 
مدیر کل دفتر امورش��هری افزود:  اقدامات شهرداری 
محمدیه در زمینه های امنیتی آتش نشانی، فرهنگی  و 
نیز دعوت از مدیران ادارات در راستای حل مشکات 

شایسته و پسندیده و قابل تقدیر می باشد.
 مدیرکل دفتر امور شهری همچنین گفت:دوره ششم 
دوره حض��ور متخصصی��ن در پارلمان محلی اس��ت  و 
امید که در راس��تای حل مش��کات قدم برداشته شود 
.وی در پایان بیان کرد: برای ماندن تاش نکنیم بلکه 

برای کارهای ماندگار تاش کنیم.

صيانت از حقوق شهروندان در شورا و شهرداری هابرگزاری وركشاپ آموزشی عروسك سازی در قم 

مدیر درمان تامین اجتماعی اس��تان بوش��هر گفت: مجوز احداث 
چهار درمانگاه تامین اجتماعی در این اس��تان صادر ش��ده که آغاز 
احداث آنها منوط به تامین زمین مناسب با قابلیت دسترسی مطلوب 

برای جامعه هدف است.
به گزارش روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی استان 
؛دکتر سید جواد رکاب  پور مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر 
در گفت و گو با ایرنا با تبریک هفته کارگر افزود: این مجوزها شامل 
درمانگاه  های تامین اجتماعی در جزیره خارگ، ش��هرهای اهرم، 

شبانکاره و مرکز شماره ۲ مبعث در بوشهر است.
وی بیان کرد: برای سه درمانگاه خارج از مرکز استان با تعامل خوب 
مسئوالن محلی مکان  هایی برای احداث درمانگاه جانمایی شده  
اس��ت ولی با توجه به نیاز درمانگاه  ها به س��طح دسترسی مطلوب 
پیگیری شده تا با زمینی با موقعیت بهتر تامین شود تا جامعه هدف 
این درمانگاه بتوانند خدمات مدنظر خود را براحتی دریافت کنند.

دکتررکاب  پور ادامه داد: برای احداث درمانگاه ش��ماره ۲ مبعث 
در بوش��هر نیز این موضوع در انتظار تامین زمین اس��ت که برای 
رفع این مش��کل رایزنی با دس��تگاه  های دولتی دارای زمین در 

حال انجام است.
وی افزود: با توجه به محدودیت زمین در سطح منطقه یک بوشهر 
تامین اجتماعی در این زمینه در تاش است تا از ظرفیت خیران 

سامت نیز برای تامین زمین کمک بگیرد.
دکتر رکاب  پور در ارتباط با آخرین وضعیت درمانگاه  های در دست 
احداث تامین اجتماعی در استان بوشهر اظهار داشت: درمانگاه  های 
ج��م و خورم��وج و پل��ی کلینیک برازج��ان به ترتیب ۶۸، ۷۵ و ۸۵ 
درصد پیشرفت فیزیکی دارند و تاش می کنیم تا در نیمه نخست 

امسال به بهره برداری برسند.
وی یادآور شد: درمانگاه تامین اجتماعی دلوار نیز مناقصه آن انجام 
و کار وارد مرحله فنی شده است و درمانگاه دیلم نیز اکنون در حال 

بتن ریزی و زیرسازی قرار دارد که انتظار است این ۲ درمانگاه نیز 
براساس برنامه زمان بندی مورد بهره  برداری قرار گیرند.

وی همچنین با اش��اره به افزایش ظرفیت تخت  های مرکزهای 
درمانی تامین اجتماعی در استان بوشهر گفت: این افزایش ظرفیت 
شامل ۱۰۰ تخت است که سهم هرکدام از بیمارستان  های سلمان 
فارس��ی، مهر برازجان و نبی اکرم عس��لویه به ترتیب ۷۰، ۲۰ و 
۱۰ تخت)سی.سی.یو( است. مدیر درمان تامین اجتماعی استان 
بوشهر در باره دستاورد طرح نسیم ۱۹ گفت: این طرح که با شیوع 
کرونا و برای کاهش تردد بیماران خاص مانند بیماران سرطانی 

و دیابتی اجرا ش��د که در قالب آن داروی موردنیاز آنها درمنزل و 
بدون نیاز به مراجعه به درمانگاه تحویل آنها می  شود.

دکتر رکاب پور اظهار داشت: در فاز نسخت طرح تاکنون پنج هزار 
و ۵۰۰ بیمار بوش��هری پذیرش ش��دند که داروی آنها به صورت 

مستمر تحویل می  شود.
وی در ارتباط با طرح نس��خه نویس��ی الکترونیک اظهار داش��ت: 
این طرح از اسفند سال گذشته همزمان با سراسر کشور در استان 
بوش��هر اجرایی ش��د که اقدامی مهم در ارائه خدمت غیرحضوری 
به بیمه شوندگان سازمان تامین اجتماعی و کاهش مراجعه مکرر 

آنها به این سازمان است.
دکتر رکاب پور ادامه داد: با این طرح برای هر فرد یک سابقه و پرونده 
الکترونیکی پزشکی در بخش سامت صادر می  شود که این یکی 

از تاکیدهای مهم در برنامه ششم توسعه نیز به شمار می  رود.
مدیر درمان تامین اجتماعی استان بوشهر در ارتباط با مشکات 
فراروی اجرا طرح نسخه نویسی الکترونیکی اظهار داشت: این طرح 
در مراحل اولیه قرار دارد و نبود بستر ارتباط مناسب مشکاتی در 
روند اجرا طرح ایجاد کرد که بتدریج با برطرف کردن کمبودها و 

زمینه اجرای شایسته این طرح فراهم خواهد شد.
وی افزود: همچنین در قالب یک طرح ارزشمند دیگر که از سوی 
سازمان تامین اجتماعی در استان بوشهر اجرایی شده است افراد 
بازنشس��ته و با س��ن بیش از ۶۵ س��ال در مراکز غیرملکی و طرف 
قرار داد با تامین اجتماعی مانند بیمارستان شهدای خلیج فارس 
بوشهر قادر به دریافت خدمات و تجهیزات پزشکی )مورد استفاده 

در بیمارستان( به صورت رایگان هستند.
دکتر رکاب  پور اظهار داشت: براساس آخرین آمار که در پایان بهمن 
ماه سال گذشته استخراج شده است ۹۷۹ هزار و ۸۵۴ بوشهری زیر 
پوشش سازمان بیمه تامین اجتماعی قرار دارند که در مقایسه با ۱۱ 
ماه سال ۹۸، ۵۲ دهم درصد کاهش داشته که این کاهش نیز به 
دلیل تعطیلی برخی از بنگاه  ها  و قطع پوشش بیمه  ای آنها بوده است. 
وی افزود: در مدت یاد شده ویزیت سرپایی بیمه شوندگان تامین 
اجتماعی در استان بوشهر ۹۵۶ هزار و ۲۹ مورد بود که این میزان 
۴۰ درصد کاهش داشته که دلیل آن نیز کاهش حضور مردم به 

مراکز درمانی به دلیل ترس از ابتا به ویروس کرونا است.
دکتر رکاب پور اظهار داش��ت: از مجموع ویزیت س��رپایی انجام 
شده ۸۰۹ هزار و ۱۸ مورد توسط پزشک عمومی، ۸۷ هزار و ۵۵۵ 
مورد توس��ط پزش��ک متخصص و مابقی توسط دندان پزشکان 

صورت گرفته است.

مدیر درمان تامین اجتماعی بوشهر خبر داد :

 احداث چهار درمانگاه تامین اجتماعی در دستور کار

تشریح جزئیات تفاهمنامه 2 میلیارد دالری چادرملو با وزارت صمت
مهندس ناصر تقی زاده مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو 
در گفت و گویی با اشاره به نقش صنایع و معادن بزرگ در رونق بخشی 
به اقتصاد کشور و توسعه مناطق کم برخوردار و محروم گفت وظیفه 
ما مدیران صنعتی عاوه بر تولید حرکت به سمت آبادانی کشور و 
ایجاد اشتغال برای جوانان است .  وی با  بیان این نکته که شرکت 
معدنی و صنعتی چادرملو قادر اس��ت س��رمایه گذاری قابل توجهی، 
بدون مراجعه به بانک ها در بخش های مختلف صنعتی و معدنی و 
حتی غیرفلزی و پتروشیمی انجام دهد گفت : برای اثبات این گفته 
با وزارت صمت تفاهمنامه ای به ارزش ۲ میلیارد دالر امضاء کرده 

ایم . تقی زاده طرح های ارائه ش��ده برای این 
میزان س��رمایه گذاری را ش��امل ، احداث واحد 
۴ میلیون تنی کنسانتره آهن - ساخت گندله 
سازی به ظرفیت ۵ میلیون تن - ساخت واحد 
سوپر مگامدول ۲/۲ میلیون تنی - احداث واحد 
تولید فروآلیازها به ظرفیت ۵۰ هزارتن - ساخت 

واحد تولید اسلب فوالدی به ظرفیت ۲ میلیون تن و ورق های آلیاژی 
به ظرفیت ۲ میلیون تن - احداث دومین نیروگاه س��یکل ترکیبی 
۵۰۰ مگاواتی با مش��ارکت س��رمایه کذاری امید - س��اخت ۲ واحد 

نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی - ساخت واحد 
مگام��دول ۸۰۰ هزارتن��ی در ابرکوه- تکمیل 
طرح نیمه تمام تولید شمش فوالدی به ظرفیت 
۶۰۰ هزارتن در ابرکوه و راه اندازی ناحیه صنعتی 
در اس��تان ی��زد عن��وان و در عین حال تصریح 
کرد  اجرای این طرح ها در صورتی اس��ت که  
تشریفات اداری و بوروکراسی های حاکم که مانع از تسریع و تحقق 
اینگونه سرمایه گذاری ها می گردد برداشته شود. مدیر عامل چادرملو 
به دغدغه های خود در خصوص نا کارآمدی برخی دستگاهها و ایجاد 

موانع در مسیر رشد اقتصادی و توسعه کشور اشاره کرد و گفت: وقتی 
شرکتها برای سرمایه گذاریهای صنعتی و تولیدی اعام آمادگی می 
کنند، برخی از نهادها به دلیل عدم اشراف بر اهمیت موضوع، مانع 
از تسریع در روند سرمایه گذاری و فعالیت ها می شوند، اگر کمیته یا 
ستادی در استان ها تشکیل شود و همه ادارات تابعی از آن باشند و به 
نظرات ستاد یادشده احترام بگذارند، سرمایه گذاری در ایران هم مانند 
همه کشورهای دیگر در کمترین زمان ممکن صورت خواهد گرفت 
و معتقدم بهترین راه رفع موانع تولید و سرمایه گذار، ایجاد ستادهایی 

متشکل از افراد نخبه، دلسوز و توسعه گرا در هر استان است .
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اروپا خرید گاز از روسیه را متوقف خواهد کرد
پارلمان اروپا پیشنهاد داد در صورت شعله ور شدن جنگ مسکو 

و کی یف خرید گاز از روسیه متوقف شود.
به گزارش خبرگزاری تاس، پارلمان اروپا پیشنهاد داد در صورت 
حمله روس��یه به اوکراین، خرید نفت و گاز از مس��کو متوقف و 

ارتباط آن با شبکه سوئیفت )SWIFT( قطع شود.
این تصمیم در پیش نویس نهایی قطعنامه پارلمان اروپا درباره 
روس��یه که روز پنجش��نبه )نهم اردیبهشت ماه( منتشر شد، آمده 
اس��ت. در ای��ن قطعنامه، پارلم��ان اروپا به صراحت اعام کرده 
است اگر اقدام نظامی روسیه در آینده به حمله به اوکراین منجر 
شود، این اقدام ها که نقض کننده قوانین و هنجارهای بین المللی 

است، تبعات شدیدی برای روسیه در پی دارد.
  

تردد ۱۴۵ میلیون خودرو الکتریکی در جهان تا 
سال ۲۰۳۰

به گزارش سی ان بی س��ی، آژانس بین المللی انرژی اعام کرد 
تخمین می زند تعداد خودروهای الکتریکی جهان تا انتهای دهه 

جاری به ۱۴۵ میلیون دستگاه برسد.
آژانس همچنین اعام کرد در صورتی که دولت ها تاش های 
خ��ود برای رس��یدن ب��ه اهداف آب وهوایی و ان��رژی را تقویت 
کنن��د، ن��اوگان خودروهای الکتریکی جهان تا س��ال ۲۰۳۰ به 
۲۳۰ میلیون دستگاه خواهد رسید. در هر دوی این پیش بینی ها 
خودروهای ۲ چرخه و ۳ چرخه الکتریکی در نظر گرفته نشده اند. 
ای��ن آژان��س ک��ه پایگاه آن در پاریس ق��رار دارد گزارش داد در 
س��ال گذش��ته ۳ میلیون خودروی الکتریکی جدید ثبت ش��دند 
که این یک رکورد تاریخی اس��ت. تعداد خودروهای ثبت ش��ده 
الکتریکی در س��ال گذش��ته نسبت به سال ۲۰۱۹ با جهشی ۴۱ 

درصدی روبرو شده است.
 

 نامه وزیر نیرو به استانداران درباره تنگناهای 
تولید برق طی سالجاری

وزیر نیرو در نامه هایی جداگانه به اس��تانداران سراس��ر کش��ور 
وضعیت کنونی برق را تش��ریح و تنگناهای تولید را مورد اش��اره 
قرار داد. به گزارش ش��رکت توانیر، رضا اردکانیان، با ارس��ال 
نامه هایی جداگانه به اس��تانداران سراس��ر کشور، ضمن تشریح 
آخرین وضعیت صنعت برق، به تراز منفی تولید و مصرف برق 
اش��اره کرد و گفت: به منظور پیش��گیری از بروز خاموش��ی در 
سال جاری، ۳۲۰۰ مگاوات بیشتر از سال گذشته نیازمند اجرای 

برنامه های مدیریت بار هستیم.

اخبار كوتاه

نفت و انرژی

افزایش چشمگیر مصرف بنزینایران تولید نفت اوپک را باال برد
نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک در آوریل تحت تاثیر عرضه باالتر 
از س��وی ایران که محدودیت عرضه داوطلبانه س��ایر اعضای این گروه را جبران 
کرد، افزایش یافت.  یافته های نظرسنجی رویترز نشان داد تولید نفت اوپک که 
متشکل از ۱۳ کشور عضو است، در آوریل به ۲۵.۱۷ میلیون بشکه در روز رسید 
که ۱۰۰ هزار بشکه در روز در مقایسه با مارس افزایش داشت. تولید نفت اوپک 
از ژوئن سال ۲۰۲۰ هر ماه به استثنای فوریه افزایش داشته است. صادرات نفت 
ای��ران همزم��ان با مذاک��رات تهران با قدرتهای جهانی برای احیای توافق برجام 

۲۰۱۵ که به صادرات بیشتر نفت ایران به بازار جهانی منتهی می شود، افزایش پیدا کرده است. دولت جو بایدن، 
رییس جمهور دموکرات آمریکا که در ژانویه قدرت را به دست گرفت، وعده داده است به این توافق برگردد.

اوپک و متحدانش که در قالب گروه اوپک پاس همکاری می کنند تاکنون نسبت به تولید ایران نگرانی نشان 
نداده و قصد دارند تولیدشان را از ماه مه افزایش دهند.

دانیل گربر، مدیرعامل شرکت پترولجستیک در آوریل به رویترز گفته بود سطح باالی صادرات نفت که از سوی 
ایران مشاهده شده است، همچنان ادامه دارد.

از زمان افزایش قیمت بنزین و بازگشت سهمیه بندی، تغییرات چشم گیری در مصرف 
روی داده است و با شیوع کرونا هم نوسانات زیادی را در این مورد شاهد بودیم. پس 
از افزایش قیمت بنزین و در ماه های اولیه با کاهش مصرف روبرو ش��دیم که طبق 
اعام قلی زاده- رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان اماکن فروش و عرضه 
فراورده های نفتی کشور در مورد بنزین آزاد حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد از بنزین مصرفی 
به نرخ آزاد بود، اما رفته رفته این میزان تغییر کرده و هم اکنون بر اس��اس واقعیات 
میدانی می توان گفت به صورت میانگین حدود ۳۵ درصد بنزین مصرفی به نرخ آزاد 

است. وی با بیان اینکه کاهش فروش و حتی عرضه بنزین سوپر در برخی ماه ها تا بیش از ۸۰ درصد نیز اتفاق افتاد و 
هم اکنون این بنزین حداقل میزان مصرف خود را در پانزده سال اخیر تجربه می کند، گفت: طبیعی است که هرچه به 
روزهای پایانی هر ماه نزدیک می شویم مردم بیشتر بنزین آزاد استفاده می کنند و این مورد در هفته های اول ماه کمتر 
اس��ت. بر اس��اس آخرین آمار ارائه ش��ده در فروردین ماه س��ال گذش��ته روزانه حدود ۴۵ میلیون لیتر بنزین در کل کشور 
توزیع شد، در حالی که این مقدار در روزهای نخست فروردین ماه سال ۱۴۰۰ به میانگین روزانه ۸۵ میلیون لیتر رسیده 

است که نسبت به فروردین ماه پارسال افزایش روزانه حدود ۳۷ تا ۳۸ میلیون لیتری را نشان می دهد.

مسكن 

اخبار كوتاه
ممنوعیت سفر به ترکیه برداشته شد؟

رونق تورهای مسافرتی در آستانه عید فطر
درحالی که ترکیه برای سه هفته وارد قرنطینه شده و هنوز دستور 
ممنوعیت تبلیغ و اجرای تور ترکیه در ایران برداش��ته نش��ده، با 
نزدیک شدن تعطیات عید فطر، بر شدت تبلیغ تورهای ترکیه 

افزوده شده است. 
وزیر بهداش��ت با توجه به ش��یوع گسترده بیماری کووید-۱۹ در 
کش��ور ترکی��ه ب��ا ویروس جهش یافته، در نام��ه ای به تاریخ ۱۱ 
فروردین ماه، از وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد مبارزه 
با کرونا، توقف یک هفته ای ایاب و ذهاب از طریق مرزهای هوایی 
و زمینی با این کشور را درخواست کرد. ۱۷ فروردین ماه، معاون 
هماهنگی وزارت کشور از اباغ تصمیم ستاد ملی مدیریت کرونا، 
مبنی بر لغو فوری »تور ترکیه« به تمام شرکت های گردشگری 
خبر داد. با تصیم این کمیته، قرار ش��د پروازهای ترکیه متوقف 

و یا محدود نشود.
۱۸ فروردین ماه، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع 
دس��تی اس��تان تهران در بخشنامه ای به صورت مکتوب، دستور 
ممنوعی��ت هرگون��ه تبلیغ و برگزاری تور )گش��ت( مس��افرتی 
و گردش��گری ب��ه مقص��د ترکیه تا »اطاع ثان��وی« را به تمام 
تش��کل های مرتب��ط ب��ا دفاتر خدمات مس��افرتی و آژانس های 
گردشگری اباغ کرد. چهار روز پس از آن، یعنی ۲۱ فروردین ماه، 
انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ایران 
این دستور را این طور بخشنامه کرد: »با توجه به لغو نشدن پروازها 
در این مسیر )ترکیه( و نیاز مسافران به خدمات اقامتی و ترانسفر 
در کشور مذکور، دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی به 
منظور جلوگیری از سرگردانی مسافران در مقصد، مجاز به فروش 
خدمات مورد نیاز ایشان اعم از هتل و ترانسفر فرودگاهی بوده و 

از هرگونه تبلیغ و فروش گشت و تور امتناع کنند.«
یونس دقیق کیا � رییس انجمن ش��رکت های هواپیمایی � هم 
تایید کرد: پروازهای ترکیه همچنان برقرار است و تنها تورهای 
گردشگری لغو شده اند و بیشتر پروازهایی که در این مسیر انجام 

می شود، جنبه تجاری دارد.
با این حال، از زمانی که این دستورها و بخشنامه ها صادر شده، 
تبلیغ و فروش خدمات سفر به ترکیه متوقف نشده و فقط در عنوان 
محتوا تغییراتی داده شده است. آژانس دارها معتقدند، توری به نام 

ترکیه وجود ندارد و خدمات این مسیر به صورت بلیت هواپیما و 
هتل و معموال بدون گشت عرضه می شود.  

بنابراین، آژانس های مسافرتی و هواپیمایی همچنان فروش هتل 
و بلیت هواپیما را بدون توقف و محدودیت تا امروز ادامه داده اند و 
اکنون که تعطیات عید فطر نزدیک شده است، با وجود قرنطینه 
س��ه هفته ای در ترکیه، تبلیغ تورها را حتی به ش��هرهای ساحلی 

این کشور علنی کرده اند.
اعتق��اد آژان��س داران از ابت��دای طرح این مطالبه، بر این بود که با 

این شیوۀ محدودیت که تورها ممنوع شود و پروازها برقرار بماند، 
مرزها را نمی توان کنترل و از نفود ویروس جهش یافته به کشور 
جلوگی��ری ک��رد. حرمت اهلل رفیعی � رییس هیأت مدیره انجمن 
صنفی دفاتر خدمات مس��افرت هوایی و جهانگردی ایران � نیز 
مصوبه دولت برای ممنوعیت اجرای تور ترکیه را اشتباه دانسته و 
گفته است: این مصوبه می گوید پرواز به ترکیه برقرار است، یعنی 
مسافر به بلیت و هتل نیاز دارد. مسافر می تواند در فرودگاه بماند؟ 
این مس��افر نیازمند هتل و س��ایر خدمات است و دفاتر مسافرتی 
ملزم هستند به مسافران خدمات بدهند. این که گفته شده تبلیغ 
تور نکنند، در حالی که پروازها برقرار است، منطقی نیست. این که 
همه چیز برقرار باش��د، اما اس��مش را عوض کنیم و به آن »تور« 

نگوییم مسخره است.
او این مصوبه را »کارساز« ندانسته و گفته تا زمانی که پروازهای 
ترکیه برقرار است، مسافر به این کشور می رود. مسؤوالن پروازهای 

خروجی و ورودی ترکیه را ببندند تا مسافر تردد نکند.
به دنبال علنی ش��دن تبلیغ تور ترکیه، پس از گذش��ت حدود س��ه 
هفته از اعام رس��می آن، محمدحس��ن ذیبخش � س��خنگوی 
سازمان هواپیمایی � در واکنش به برقراری تورهای ترکیه، گفت 
ک��ه پروازه��ای این مس��یر بعد از صدور آن مصوبه، کم ش��ده و 
پروازهای توریستی به ترکیه ممنوع است و وزارت میراث فرهنگی 
و گردشگری باید پیگیر تخلف آژانس های مسافرتی در تبلیغ تور 
ترکیه باش��د. او اضافه کرده که س��ازمان هواپیمایی بعد از اباغ 
مصوب��ه س��تاد ملی کرونا، پروازه��ای ترکیه را به کمترین مقدار 
نسبت به توافق بین دو کشور رسانده است تا شاهد سفر کمتری 

به سمت ترکیه باشیم.  

رییس اتحادیه مشاوران اماک گفت: به منظور جلوگیری از تخلفات مربوط به معامات مسکن، پیشنهاداتی به قوای سه گانه داده ایم که در جلسه 
با معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران مطرح کردیم؛ درج پاک ثبتی، لینک شدن به بانک برای آگاهی از وضعیت رهن ملک و 
اطاع از پیشینه طرفین معامله از جمله این راهکارها است.  مصطفی قلی خسروی اظهار کرد: اخیرا جلسه ای را با آقای دیزجی، معاون پیشگیری از 
وقوع جرم دادگستری استان تهران داشتیم که موضوع کد رهگیری بر اساس پاک ثبتی، پیشگیری از تخلفات مربوط به معامات اماک و دسترسی 
اتحادیه به اطاعات ملکی مثل در رهن بانک بودن ملک، ممنوع المعامله بودن و دیگر موارد بررس��ی ش��د. وی افزود: مجلس ش��ورای اس��امی ۱۷ 

فروردین ماه امسال، ذیل قانون جهش تولید مسکن، دریافت کد رهگیری برای معامات را الزامی کرد که اقدام بجا و مناسبی بود. 

 معاون وزیر راه و شهرس��ازی گفت: اراک در تعیین تکلیف اس��ناد مالکیت س��کونتگاه غیر رس��می پیش رو بوده اس��ت اما نداش��تن سند مالکیت و نبود 
هویت ملکی مشکل جدی سکونتگاه های غیررسمی است. مهدی عبوری اظهار کرد: در تعیین تکلیف اسناد مالکیت سکونتگاه های غیررسمی در 
اراک از سه هزار مراجعه کننده بر اساس آمار ثبت شده از ۸۰۰ سند مالکیت آماده واگذاری است. وی با اشاره به اینکه بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر جمعیت در 
سکونتگاه های غیررسمی اراک زندگی می کنند، افزود: الزم است برای سند دار شدن منازل ساکنان مناطق حاشیه ای از ظرفیت نمایندگان مجلس 
شورای اسامی استفاده شود. وی داد: با توجه به صنعتی بودن اراک و استان مرکزی شایسته و قابل قبول نیست که این رقم خانواده ها در سکونتگاه های 

غیررسمی زندگی و مستقر باشد. بنابراین هر چه زودتر ساماندهی این مناطق با اولویت در برنامه کارگزاران شهری و اجرایی قرار بگیرد.

فقدان سند مالکیت مشکل جدی سکونتگاه های غیررسمی پیشنهادات به قوای سه گانه  برای جلوگیری از تخلفات در بازار مسکن

 پرداخت وام ۴۵۰ میلیون تومانی مسکن
 آغاز شد 

مدیرعامل بانک تخصصی بخش مسکن از افزایش وام ساخت 
مس��کن تا س��قف ۴۵۰ میلیون تومان در صورت اس��تفاده از 

فناوری های نوین توسط انبوه سازان خبر داد.
محمود ش��ایان اظهار کرد: در تهران و کانش��هرها وام ساخت 

مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان افزایش یافت.
وی ب��ا ی��ادآوری این ک��ه این بانک، پیش تر نیز وام نوس��ازی 
بافت فرسوده را به ۳۰۰ میلیون تومان افزایش داده بود، افزود: 
افزایش وام ساخت با روش های صنعتی سازی برای آن دسته 

از انبوه سازانی است که در بانک حساب سپرده دارند.
مدیرعامل بانک تخصصی بخش مس��کن بیان کرد: این وام 
در ش��هرهای باالی ۲۰۰ هزار نفر جمعیت ۴۰۰ میلیون و در 
سایر شهرها ۳۰۰ میلیون تومان پرداخت می شود. شایان نرخ 

سود این تسهیات را ۱۸ درصد اعام کرد.

هشدار مرکز مدیریت راه ها به رانندگان 
مرکز مدیریت راه ها اعام کرد: بارش��د ابرهای همرفتی احتمال 
باالآمدن ناگهانی س��طح آب رودخانه ها، صاعقه و برق گرفتگی 
در مناطق مستعد، احتمال وقوع تگرگ، وزش باد شدید موقتی و 
خی��زش گردوخ��اک وجود دارد. به گزارش مرکز مدیریت راه های 
کشور، هواشناسی در دو شماره ۱۱ و ۱۸ در سطح های زرد و نارنجی 
به هموطنان هشدار داد: از امروزبا رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید 
موقت، گرد و خاک و احتمال تگرگ در اکثر استان های کشور روبرو 

خواهیم شد و این وضعیت تا پایان فردا ادامه خواهد داشت.
 

 پیشنهاد اصالح آیین نامه اجرایی قانون 
حمایت از تولید و عرضه مسکن

وزارت راه ب��ا هدف تس��هیل ش��رایط واگ��ذاری زمین در طرح 
های تأمین مس��کن، پیش��نهاد اصاح برخی از مواد آیین نامه 
اجرایی قانون س��اماندهی و حمایت از تولید و عرضه مس��کن 
را ب��ه هیئ��ت دولت ارائه کرده اس��ت. به گزارش پایگاه اطاع 
رس��انی دفتر هیئت دولت، آئین نامه اجرایی قانون س��اماندهی 
و حمایت از تولید و عرضه مس��کن به اس��تناد ماده )۲۴( قانون 
مذکور، متناس��ب با احکام برنامه چهارم توس��عه در سال ۱۳۸۸ 

به تصویب رسید.

تهران یکی از ش��هرهای پرمصرف منابع آبی ش��ناخته می شود 
تا جایی که س��رانه مصرف آب ش��رب در این ش��هر ۲۴۰ لیتر در 
ش��بانه روز به ازای هر نفر اس��ت که باتوجه به س��رانه ۱۷۰ لیتر 
کشوری، تهرانی ها ۷۰ لیتر بیشتر از سرانه کشور مصرف می کنند 
که طبق گفته کارشناسان این مساله یک فاجعه آبی است و باید 

مدیریت مصرف صورت بگیرد. 
س��رانه مصرف ش��هر تهران در تابستان تا ۳۱۰ لیتر در شبانه روز 
نیز می رس��د که این رقم بس��یار بزرگی است، درحال حاضر شهر 
ته��ران روزان��ه ۳۷ هزار لیت��ر آب مصرف می کند که این رقم در 
تابستان به بیش از ۴۴ هزار لیتر بر ثانیه خواهد رسید که با توجه 
به کاهش چشمگیر بارندگی ها بر لزوم مدیریت مصرف در این 

کان شهر تاکید می شود.
مصارف فعلی در شهر تهران نشان می دهد که مصرف آب شرب 
این کانش��هر در مقایس��ه با مدت مشابه سال گذشته ۱۰ درصد 
بیش��تر اس��ت که با توجه به گزارش های س��ازمان هواشناسی و 
بارش های انجام شده، تهران شرایط خوبی به لحاظ آبی نخواهد 
داش��ت. تامین آب ش��رب تهران ۷۰ درصد از منابع آب س��طحی 
و ۳۰ درص��د از مناب��ع آب ه��ای زیرزمینی تامین می ش��ود که با 
کاهش بارش ها، س��هم آب های س��طحی کاهش و سهم منابع 
آب زیرزمینی افزایش می یابد که این روند به معنای اس��تفاده از 
ذخایر آب نسل آینده است اما این مساله برای پایتخت نشینان 

چندان جدی نیست.

 � وضعیت سدها پگونه است؟ 
آخرین وضعیت ذخایر س��دهای تهران نیز گویای این اس��ت که 
اکنون ۷۸۷ میلیون متر مکعب آب در س��دهای پنجگانه اس��تان 
تهران ذخیره ش��ده اس��ت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 

کاهش ۱۱۸ میلیون متر مکعبی را نشان می دهد.

در روز مش��ابه در س��ال گذش��ته ۹۰۵ میلیون متر مکعب آب در 
پش��ت س��دهای پنجگانه این اس��تان ذخیره شده بود، اما درحال 
حاضر ذخیره آب در سد امیر کبیر ۱۷۵ میلیون متر مکعب، لتیان 
۵۵ میلیون متر مکعب، طالقان ۳۲۲ میلیون متر مکعب، الر ۱۰۸ 

میلیون متر مکعب و ماملو ۱۲۷ میلیون متر مکعب است.

 � میزان مصرف آب در تهران فاجعه است
داریوش مختاری - کارشناس حوزه آب در این خصوص به ایسنا 
گفت: میزان مصرف آب در تهران فاجعه است و باید به این مساله 

توجه شود. اگر میزان مصرف آب در کان شهر ها برطرف نشود 
و با یک خشکس��الی بزرگ مواجه ش��ویم دیگر نمی توانیم این 

موضوع را کنترل کنیم.
وی افزود: دامنه خطر و نگرانی از س��ال ۱۳۹۳ که در خصوص 
میزان مصرف آب در تهران هشدار داده می شد بسیار بزرگ تر 
شده است و این مساله خالی شدن سکنه از کان شهر ها را به 
دنبال دارد و این موضوع همیش��ه در تاریخ رقم خوده اس��ت لذا 
تاش ها برای کاهش مصرف با ابزار قیمت و یا فرهنگس��ازی 
می بایست اتفاق بیفتد. این کارشناس حوزه آب با بیان اینکه اگر 

روش های کاهش مصرف آب از ۱۰ سال پیش به طور جدی تری 
پیگیری می شد اکنون وضعیت این چنین نبود و اگر امروز نیز به 
دنبال راهکار برای کاهش مصرف باشیم شرایط بهتر خواهد بود، 
اظهار کرد: آب بخش مهمی از زندگی است و باید برای مدیریت 

آن برنامه های منسجمی وجود داشته باشد.
مختاری تاکید کرد: گرچه آب شهری و روستایی حدود ۶ درصد 
آب استحصالی کشور را مصرف می کند و در همان حال، کشاورزی 
بیش از ۹۰ درصد از آب استحصالی کشور را مصرف می کند، ولی 
بر خاف گمان موجود، کاهش مصرف آب شهری و روستایی به 

مراتب مهم تر از کاهش مصرف آب کشاورزی است.
این کارش��ناس حوزه آب تصریح کرد: باتوجه به ش��رایط موجود 
نیاز اس��ت مدیران و کارشناس��ان ش��رکت های آب و فاضاب، 
شهرداری ها، دستگاه برنامه ریزی )سازمان مدیریت و برنامه ریزی( 
و دستگاه های نظارتی در گام آغازین از آموزش های الزم برای 
آشناش��دن با ضرورت ها و ترویج مدیریت مصرف آب ش��هری و 
روس��تایی در قالب کارگاه های آموزش��ی فشرده برخوردار شوند، 
سپس زمینه اداری و مالی را به طور فراگیر برای فرهنگ سازی 
کاه��ش مصرف آب با بکارگرفت��ن کارآزمودگان علوم رفتاری، 
روانشناسی و علوم اجتماعی آشنا به مساله فراهم کنند و هر چه 
زودتر مدیریت کاهش مصرف آب را جایگزین مدیریت سازه ای 
که به طور معمول مربوط به گس��ترش ش��بکه های توزیع آب و 
فاضاب هست، کنند. به گفته مختاری باید به این موضوع توجه 
ک��رد ک��ه گرچه تاکنون ایران علی رغ��م بهره برداری بی رویه از 
آب خوان ها توانسته  از بی  آبی در امان بماند، اما با پایان یافتن ذخایر 
راهبردی آبخوان ها، بی درنگ کانشهرهای کشور بی آب خواهند 
شد، هرچند که کم آبی یک واقعیت جغرافیایی و زمین شناختی در 
کشور است اما  با انجام آموزش و اطاع رسانی فراگیر بی شک الزم 

است شهروندان را از پیامدهای  مصرف  بی رویه آب آگاه کرد.

زنگ خطر برای تهرانی ها به صدا درآمد

بحران بی آبی بیخ گوش پایتخت

سوم اردیبهشت ماه سال جاری، سعید رسولی معاون وزیر راه و مدیرعامل شرکت راه 
آهن جمهوری اسامی ایران طی گفت وگویی اعام کرد: در سال گذشته شرکت راه 
آهن با تاش های بی وقفه و به رغم شیوع ویروس کرونا و تشدید تحریم ها، توانست با 
توسعه همکاری با سایر کشورها و به خصوص راه آهن کشورهای همجوار و منطقه ای 
و اس��تمرار همکاری با س��ازمان های بین المللی ریلی گام های مثبت و قابل توجهی در 
توسعه ترانزیت کاال از طریق ریل بردارد. معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: در سال 

گذش��ته به رغم مس��دود ش��دن مرزها با کشورهای همسایه به دلیل پاندمی کرونا که ۴ 
ماه به طول انجامید، تاش ش��د تا حمل و نقل ریلی و مبادله کاال در این برهه مهم 
با کش��ورهای همجوار به ش��کل مطلوبی ادامه پیدا کند، به گونه ای که ش��رایط مبادله 
قطارهای باری در حمل ونقل بین المللی طبق پروتکل های بهداش��تی فراهم ش��د و 
افزایش قابل توجهی را در حمل ونقل ریلی شاهد بودیم. وی اضافه کرد: حمل و نقل 
ترانزیتی راه آهن ایران در س��ال گذش��ته نس��بت به س��ال قبل، ۲۹ درصد رشد داشت و 
صادرات از طریق راه آهن ایران نیز در این مدت ۵ درصد افزایش یافت. همچنین در 
مرز ریلی کشورمان با ترکیه، با افزایش و تجهیز ناوگان و توسعه زیرساخت های ریلی، 
حجم حمل و نقل بین المللی به بیش از ۶۵۰ هزار تن رس��ید که رکورد ۱۰ س��ال اخیر 

جابجا ش��د.  این در حالی اس��ت که مطابق با گزارش عملکرد دولت در بخش حمل و 
نقل که توسط سازمان برنامه و بودجه منتشر شده، میزان ترانزیت ریلی در سال ۱۳۹۸ 
نس��بت به س��ال ۱۳۹۵، ۴۴ درصد و نس��بت به س��ال های ۹۶ و ۹۷، ۶۲ درصد کاهش 
داش��ته اس��ت. بنابراین افزایش ۳۰ درصدی میزان ترانزیت ریلی در س��ال ۹۹ نسبت به 
س��ال ۱۳۹۸ در حالی اس��ت که حمل بار ترانزیتی ریلی در س��ال ۹۸، پایین ترین رکورد 
در سال های گذشته را به خود اختصاص داده است. الزم به ذکر است که حتی میزان 
حجم ترانزیت ش��ده توس��ط ریل در س��ال های ۹۶ و ۹۵ که ۱.۶ میلیون تن بوده اس��ت 
نیز با توجه به وضعیت منطقه ای ایران و اهمیت نقش کش��ور در زمینه اتصال س��ایر 

کشورها به یکدیگر اساسًا مناسب نیست.

ترانزیت ریلی چگونه ۳۰درصدرشد کرد
ترانزیت؛ ظرفیتی معطل مانده 
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رشد 72 درصدی تولید لوازم خانگی در کشور
معاون امور صنایع وزارت صمت در جریان مراسم افتتاح یک 
خط تولید ماشین لباسشویی با اشاره به رشد ۷۲ درصدی تولید 
لوازم خانگی گفت : عمق ساخت داخل در صنعت لوازم خانگی 
پیشرفت خوبی داشته و در برخی محصوالت تا ۹۰درصد رسیده 
است. به گزارش شاتا، مهدی صادقی نیارکی با اشاره به توسعه 
صنعت لوازم خانگی طی س��ال های اخیر خاطر نش��ان کرد: 
وضعیت این صنعت نس��بت به س��ال ۹۶ که س��ال قبل از شدید 
تحریم ها بوده ، روند مناس��بی را پش��ت س��ر گذاشته و بیش از 
۳۷ درصد افزایش تولید داشتیم. وی مهم ترین نکته در تولید 
لوازم خانگی را طراحی پلتفرم برشمرد وگفت: در شرایط کنونی 
به سمتی حرکت کردیم که شرکت ها صاحب طراحی و پلتفرم 
ش��دند. در حال حاضر چند قطعه به داخلی س��ازی کامل باقی 
مان��ده و می ت��وان در قدم بعدی به تولید داخلی  آن ها پرداخت. 
معاون امورصنایع متوسط داخلی سازی لوازم خانگی را حدود 
۷۰ درصد برشمرد و افزود:توسعه ساخت داخل در برخی اقام 

لوازم خانگی به بیش از ۹۰ درصد می رسد.

احیا و فعال سازی 253 معدن کوچک و 
متوسط در سال 99

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در سال گذشته ۲۵۳ 
معدن کوچک و متوسط در کشور، احیا و فعال شده است گفت: 
عملکرد این بخش، ۲۶ درصد از اهداف پیش بینی شده فراتر 
رف��ت. به گ��زارش ایمیدرو، وجیه اله جعفری با یادآوری اینکه 
برنامه فوق به رغم همه گیری بیماری کرونا و دشواری های 
مربوطه اجرایی و محقق شده است، تصریح کرد: از این تعداد 
۱۷۰ معدن با اجرای "طرح احیا و فعال س��ازی معادن کوچک 
و متوس��ط"، وارد چرخه تولید ش��دند و ۸۳ معدن نیز با اجرای 
پروژه های زیرس��اختی، به فعالیت تولیدی بازگش��تند؛ این در 
حالی اس��ت که برای س��ال ۹۹، احیا و فعال س��ازی ۲۰۰ معدن 
پی��ش بینی ش��ده بود. رئیس هیات عام��ل ایمیدرو، با تاکید بر 
اینکه اهداف فوق با همکاری وزارت صنعت معدن و تجارت، 
سازمان های صمت استان ها، خانه معدن و شرکت های بخش 
خصوصی محقق شده است، یادآور شد: بدین ترتیب کل تعداد 
معادن احیا و فعال ش��ده از ابتدای س��ال ۹۸ تا پایان س��ال قبل 

به حدود ۴۰۰ معدن رسید.

 آغاز به کار سامانه ستاد تسهیل و رفع 
موانع تولید

دبیر س��تاد تس��هیل و رفع موانع تولید از آغاز به کار رس��می 
سامانه این ستاد طی اردیبهشت ماه جاری خبر داد. به گزارش 
ات��اق بازرگانی تهران، س��ید مهدی نی��ازی طی اباغیه ای به 
اس��تانداران و رؤس��ای کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید 
سراسر کشور، با اعام آغاز به کار رسمی سامانه ستاد تسهیل و 
رفع موانع تولید، تصریح کرد که تمامی درخواست های فعاالن 
اقتصادی مرتبط با کارگروه های تسهیل و رفع موانع تولید، غیر 
از تقاضای مرتبط با تسهیاتی که فرایند اختصاصی خود را در 
س��امانه بهین یاب و هماهنگ دارند، می باید از طریق س��امانه 
تس��هیل به نشانی https://tashil.stsm.ir پذیرش و دریافت 
شود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از عملیاتی شدن این 
س��امانه طی اردیبهش��ت ماه جاری خبر داده و تاکید کرده است 
که اعتبار مصوبات اباغی کارگروه و ضمانت اجرای مصوبات 
صرفًا برای درخواست ها و مصوباتی خواهد بود که ثبت نام آنها 
از طریق س��امانه بوده و س��ایر اقداماتی که از س��وی کارگروه و 
دستگاه های اجرایی به صورت غیرالکترونیکی انجام شده باشد، 

دارای اعتبار و ضمانت اجرایی نخواهد بود.

۴۶ درصد واردات افغانستان از ایران است
ریی��س ات��اق مش��ترک بازرگانی ایران و افغانس��تان در مورد 
وضعی��ت تجاری ایران و افغانس��تان اظه��ار کرد: صادرات به 
افغانس��تان در س��ال ۹۹ به میزان ۲ میلیارد و و ۳۰۵ میلیون و 
۵۷۷ ه��زار دالر  و واردات ح��دود ۱ میلی��ون و ۸۷۷ ه��زار دالر 
ب��وده اس��ت. یعنی م��ا به ۳ میلیارد دالری ک��ه برای صادرات 
ایران به افغانس��تان در س��ال ۹۹ پیش بینی می ش��د نرسیدیم.  
س��ید حس��ین سلیمی در گفت وگو با ایلنا افزود: میزان صادرات 
ما به افغانس��تان در س��ال ۹۹ نس��بت به سال ۹۸ از نظر وزنی با 
افزایش و از نظر ارزش��ی با کاهش مواجه بوده اس��ت. در س��ال 
۹۸ صادرات به این کشور حدود ۲ میلیارد و ۳۶۱ میلیون دالر 
بوده که در س��ال ۹۹ به ۲ میلیارد و ۳۰۵ میلیون دالر رس��یده 
اس��ت. اما از نظر وزنی صادرات به افغانس��تان ۱۲ درصد رش��د 
داش��ته اس��ت.  این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران 
در ادامه خاطرنشان کرد: ۴۶ درصد واردات افغانستان از ایران 
است. اگر درآمد آنها افزایش پیدا کند می توانند خرید بیشتری 
انجام دهند بنابراین می توانیم با کش��ت فرامرزی و دامپروری 

قدرت خرید آنها را افزایش دهیم.

آسیب های مدیریت چندگانه صنعت خودرو
سخنگوی انجمن قطعه سازان با انتقاد از چندگانگی مدیریت 
صنعت خودرو، گفت: کمبود نقدینگی صنعت خودروس��ازی و 
قطعه سازی باعث عدم طراحی و تولید خودروهای جدید شده 
اس��ت. فره��اد بهنیا در گفتگو با ف��ارس درخصوص مهمترین 
مش��کات در صنعت قطعه س��ازی اظهار داش��ت: مهم ترین 
مشکل صنعت قطعه سازی و خودروسازی، عدم تمرکز مدیریت 
در تصمیم گیری ها است به طوری که در حال حاضر حداقل ۶ یا 
۷ نهاد از جمله شورای رقابت، سازمان حمایت مصرف کنندگان 
و تولیدکنن��دگان، وزارت صنع��ت و پلیس راهنمایی و رانندگی، 
دائم و اغلب بر ضد یکدیگر در مورد این صنعت تصمیم گیری 
می کنند. وی با بیان اینکه این نهادها دائمًا با صدور دستورالعمل 
ها و بخشنامه های روزانه، اوضاع صنعت خودروسازی و قطعه 
سازی را بدتر از قبل می کنند، تصریح کرد: برای رفع مشکل 
صنعت باید تمرکز مدیریت ایجاد شود یعنی یکی از این نهادها 

تصمیم گیر نهایی باشد و بقیه پیروی کنند.  

گروه صنعت و تجارت: طی سـال های گذشته شيوع استفاده 
از كارت های بازرگانی موسـوم به يكسال مصرف توسط افراد 
سـودجو، به بستری برای وقوع مفاسد اقتصادی نظير قاچاق 
كاال و فرار مالياتی تبديل شده بود. به همين دليل، طبق بند 3 
ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق كاال و ارز مصوب سال 1392، دولت 
موظف شـد تا با راه اندازی »سـامانه يكپارچه اعتبارسنجی و 
رتبه بندی اعتباری«، اصالحات الزم را در راستای ساماندهی 
فرآيند صدور و تمديد كارت های بازرگانی انجام دهد. سرانجام 
پس از 7 سـال انتظار در تاريخ يك مرداد 1399، اين سـامانه 
توسـط وزارت صمت تكميل و مورد بهره برداری قرار گرفت 
و با وجود اينكه سـال گذشـته با رايزنی ميان وزارت صمت و 
مركز فناوری قوه قضائيه، وب سـرويس اسـتعالم احراز عدم 
ورشكسـتگی به تقصير يا تقلب و نداشـتن محكوميت مؤثر 
كيفری در سـامانه جامع تجارت مهيا شـد و در اختيار وزارت 

صمت قرار گرفت.
ص��دور کارت ه��ای بازرگان��ی نیاز به ۱۴ اس��تعام از نهادهای 
گوناگون دارد که با اس��تفاده از این س��امانه می توان به صورت 
وب سرویس این خدمات را ارائه داد؛ اما با این حال پس از گذشت 
مدت کوتاهی، اش��تراک گذاری اطاعات از س��وی قوه قضائیه 
در این س��امانه قطع ش��د. پس از قطع س��امانه صدور و تمدید 
کارت بازرگان��ی، رایزن��ی ه��ای زیادی با قوه قضاییه برای رفع 
این مشکل از سوی نهادهای مختلف شد اما با این حال هنوز 
هیچ اتفاق جدیدی نیفتاده و سامانه همچنان قطع است. قطعی 
یکی از استعام های سامانه یکپارچه اعتبارسنجی کارت های 
بازرگان��ی ط��ی حدود یک ماه گذش��ته که موجب توقف فرایند 
صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است، واکنش وزارت کشور 

را هم برانگیخت.
قطعی یکی از اس��تعام های س��امانه یکپارچه اعتبارس��نجی 
کارت ه��ای بازرگان��ی ط��ی حدود یک ماه گذش��ته که موجب 
توقف فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی شده است، علی رغم 
پیگیری های مکرر هنوز برطرف نشده و نارضایتی شدید تجار و 
فعاالن اقتصادی در سال پشتیبانی و مانع زدایی به دنبال داشته 
است. اینک وزارت کشور هم به این موضوع واکنش نشان داده 
و از رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه خواس��تار اقدام 
عاجل در رفع این قطعی شده است. بابک دین پرست، معاون 
هماهنگ��ی ام��ور اقتصادی و توس��عه منطقه ای در این نامه که 
خطاب به زارع پور، رئیس مرکز آمار و انفورماتیک قوه قضائیه 
نوشته شده است، با اشاره به مکاتبات قبلی مسئوالن ذیربط با 
قوه قضائیه برای حل مشکل قطعی خواستار اقدام عاجل برای 

حل این مشکل شده است.
پس از اینکه از اوایل س��ال جدید، خبر »قطعی اس��تعام سابقه 
محکومیت س��امانه اعتبارسنجی کارت های بازرگانی از سوی 
مرک��ز آم��ار و فن��اوری اطاعات قوه قضائیه« خبرس��از ش��د، 
پیگیری ه��ای مختلفی توس��ط وزارت صم��ت و اتاق بازرگانی 
ای��ران ب��ه عنوان متولیان اصلی کارت بازرگانی انجام ش��د که 
هنوز به نتیجه نرس��یده اس��ت. همچنین معاون اتاق بازرگانی 
ای��ران و همچنی��ن مدیر صدور کارت بازرگانی اتاق تهران طی 
مصاحبه های جداگانه ای از مشکات ایجادشده به دلیل قطعی 
مذکور و نارضایتی ش��دید تجار و فعاالن اقتصادی خبر داده و 
خواستار رفع مانع ایجادشده توسط مرکز آمار و فناوری اطاعات 

قوه قضائیه در سال پشتیبانی و مانع زدایی شده اند.
عاوه بر این س��خنگوی س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز نیز طی مصاحبه ای از اقدامات این س��تاد در زمینه مکاتبه 
با معاون قضائی دادس��تانی کل کش��ور و نماینده قوه قضائیه 
در س��تاد مرک��زی مب��ارزه ب��ا قاچاق کاال و ارز خب��ر داد که به 
نامه دادس��تانی کل کش��ور با مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه 
قضائیه منتهی ش��ده اس��ت ولی با این حال طبق بررس��ی های 
انجام ش��ده، هنوز »قطعی ایجادش��ده« برقرار بوده و در کمال 

تعجب مشکات فعاالن اقتصادی ناشی از آن در سال پشتیبانی 
و مانع زدایی ادامه دارد.

حاال و در تازه ترین اقدام، وزارت کش��ور طی نامه ای به رئیس 
مرکز آمار و فناوری اطاعات قوه قضائیه، ضمن اشاره به مبانی 
قانونی و ضرورت ایجاد زمینه دسترسی وزارت صمت به سامانه 
سجل قضائی، اقدام عاجل به منظور رفع مشکات مطرح شده 
را درخواس��ت کرده اس��ت. الزم به یادآوری اس��ت وزیر کشور، 
نماینده رئیس جمهور در س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز و همچنین رئیس س��تاد اطاع رس��انی و تبلیغات اقتصادی 
کش��ور اس��ت و وزارت کش��ور پیش از این نیز طی مکاتباتی با 
س��تاد مرکزی مبارزه با قاچاق کاال و ارز درخواس��ت کرده بود 
رفع مش��کل ایجادشده برای س��امانه اعتبارسنجی کارت های 

بازرگانی پیگیری شود.
یک هفته پیش از این غامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی 
ایران در نامه ای به الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع 
جرم قوه قضائیه خواستار رفع مشکل ارائه اطاعات مورد نیاز 
سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه بندی اعتباری شده است. 
از ط��رف دیگ��ر رئیس دس��تگاه قضا بارها بر لزوم س��اماندهی 
کارت های بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داشته 

اس��ت اما عملکرد مرکز فناوری اطاعات قوه قضاییه در این 
زمینه قابل قبول نیس��ت. در این میان با وجود آنکه رئیس قوه 
قضائیه در اظهارات متعدد خود بر لزوم س��اماندهی کارت های 
بازرگانی یکبار مصرف و کاهش قاچاق تأکید داش��ته اس��ت اما 
عملک��رد مرکز فن��اوری اطاعات قوه قضائیه در زمینه اتصال 

سامانه های قوه قضائیه غیرقابل قبول بوده است.
موضوع کارت های بازرگانی اجاره ای یا یک بارمصرف س��بب 
تخلف��ات گس��ترده ای در ح��وزه تج��ارت خارجی کش��ور طی 
س��ال های گذش��ته بوده است. بر اس��اس اظهارات مسئوالن 
گمرک ایران، س��ازمان امور مالیاتی و همچنین س��تاد مبارزه با 
قاچاق کاال و ارز، این مس��ئله عامل ایجاد معضاتی همچون 
انباش��ت بده��ی گمرکی به میزان ۱۲۰۰ میلی��ارد تومان، فرار 
مالیاتی ۲۸ هزار میلیارد تومانی و قاچاق میلیاردها دالر کاال در 
طی چندسال اخیر بوده است. سال گذشته نیز عبدالناصر همتی 
رئیس بانک مرکزی، در نشس��ت دولت با بخش خصوصی از 
ارجاع پرونده ۲۵۰ نفر به قوه قضائیه در خصوص بازنگرداندن 
ارز حاصل از صادرات به کش��ور خبر داده بود و نکته مهم خبر 
آن بود که ۷۰ نفر از افراد بازداش��تی، کارتن خواب و از اقش��ار 
ضعیف و روس��تایی بودند و گویا صادرات کاال با سوءاس��تفاده 
از م��دارک هویت��ی این افراد و از طریق کارت بازرگانی یک بار 

مصرف، انجام شده بود.
رئیس دس��تگاه قضا آبان ماه س��ال گذش��ته با هشدار نسبت به 
نابس��امانی و عدم نظارت در صدور کارت های بازرگانی، گفت: 
»این مس��ئله زمینه سوءاس��تفاده از ارزهای تخصیصی برای 
واردات را ایجاد کرده است و گاهی می بینیم یا می شنویم که به 
نام یک پیرزن یا پیرمرد روستایی یا یک کودک، واردات انجام 
می شود که اصًا از این مساله حتی مطلع نیستند؛ این مساله هم 
عجیب است هم غیر قابل تحمل«. عاوه بر آن، وی در اظهارات 
متع��ددی ب��ر ل��زوم مبارزه با قاچاق و لزوم ایجاد یک عزم جدی 
در دس��تگاه هایی اجرایی برای کنترل سیس��تمی قاچاق تأکید 
داشته اند اما به نظر می رسد عملکرد مرکز فناوری اطاعات قوه 
قضائیه تناسبی با منویات رئیس دستگاه قضا ندارد. بویژه آنکه 
اختال ایجاد شده در دسترسی سامانه اعتبارسنجی موجب بروز 
اختال در جریان تجارت خارجی کش��ور ش��ده است. بر اساس 
گزارش تحقیق و تفحص اجرای قانون مبارزه با قاچاق کاال و 
ارز که در اردیبهش��ت ماه س��ال گذشته در صحن علنی مجلس 
قرائت شد، نمره قوه قضائیه در زمینه مبارزه با قاچاق کاال و ارز 
۱۰.۶ بوده که حاکی از عملکرد ضعیف مرکز فناوری اطاعات 

قوه قضائیه در این زمینه است.

وزارت کشور به مساله  توقف سامانه ورود کرد؛

ساماندهی کارت های بازرگانی وارد مرحله جدید

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

عزم وزارت صمت برای حذف قوانین مخل تولید در بسته پشتیبانیآغاز به کار مجدد کارخانه ارج با 4 محصول خوب
معاون قضائی دادس��تان کل کش��ور گفت: کارخانه ارج با ۴ محصول خوب و با 
آخرین تکنولوژی روز ش��روع به کار خواهد کرد. به گزارش مهر، س��عید عمرانی، 
معاون قضائی دادستان کل کشور با اشاره به اقدامات دستگاه قضائی برای احیای 
واحدهای تولیدی، اظهار کرد: کارخانه ارج با ۴ محصول خوب و با آخرین تکنولوژی 
روز ش��روع به کار خواهد کرد. وی افزود: مقدمات به راه انداختن کارخانه رش��ت 
الکتریک و صنایع پوش��ش ایران هم در حال فراهم ش��دن اس��ت. معاون قضائی 
دادس��تان کل کش��ور گفت: در ارتباط با کارخانه هپکو با وجود اینکه یک س��الی 

است به دولت مسترد شده است هنوز شاهد کاستی ها هستیم. عمرانی بیان کرد: پیگیر حقوق کارگران به لحاظ 
مادی و معنوی هس��تیم؛ بعضی کارخانه ها نیاز به اورهال و تأمین مالی و س��رمایه در گردش دارند که تا رس��یدن 
به مقصود و نتیجه کاری پیگیر آنها هس��تیم. وی ادامه داد: در حوزه تخلفات کارخانه ها چند نفر دس��تگیر ش��دند و 
در بحث واگذاری ها با مواردی از فعل و ترک فعل ها برخورد کرده ایم که ممکن است محصول تبانی یا امضای 
طایی باشد. عمرانی با اشاره به حمایت از تولیدی ها گفت: سازمان بازرسی کل کشور در حوزه مرغ الین ورود 

پیدا کرده و جلسات خوبی هم در این زمینه برگزار شده است. 

رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت ایران توجه وزارت صمت به موضوع مقررات 
زدای��ی و ح��ذف قوانی��ن مخل تولید و ش��روع این حرک��ت از خود وزارتخانه را در 
قالب بسته پیشنهادی پشتیبانی از تولید برای سال ۱۴۰۰ قابل تحسین دانست. 
به گزارش شاتا، سید عبدالوهاب سهل آبادی افزود: بخش خصوصی و صاحبان 
صنایع در سال گذشته با وجود تمامی مشکات و تنگناها اما مجاهدانه کوشیدند 
و همین عزم و تاش مجاهدانه باعث ش��د بتوانیم ش��رایط س��خت را پش��ت سر 
بگذاریم. وی با اش��اره به بس��ته پیش��نهادی وزارت صمت برای پش��تیبانی و مانع 

زدایی از تولید که در س��ه محور ارائه می ش��ود، بیان کرد: وزارت صمت در محور اول خود آغازگر حذف قوانین 
مخل تولید و مقررات زدایی از تولید می ش��ود که این اقدام تحس��ین برانگیز اس��ت. رئیس خانه صنعت، معدن و 
تجارت ایران در ادامه بر واگذاری اختیارات بیش��تر برای معادن به اس��تان ها در جهت س��هولت امور تاکید کرد. 
سهل آبادی از بانک مرکزی خواست که در راستای تک نرخی شدن ارز که از خواسته های مهم تولیدکنندگان 
اس��ت گام بردارد و اقدامات اساس��ی انجام بدهد. وی همچنین تعامل بیش��تر دس��تگاه های مرتبط با امر تولید از 

جمله بیمه و مالیات را خواستار شد. 

برنامه ریزی برای کاهش تولید برخی محصوالت 
گزارش برنامه ها و اهداف در نظر گرفته شده توسط وزارت صنعت، 
معدن و تجارت برای سال ۱۴۰۰ در بخش معدن نشان می دهد 
که این سازمان افزایش تولید فوالد خام، آهن اسفنجی، آلومینا، 
کاشی و سرامیک و شیشه جام را هدف قرار داده اما در مقابل معتقد 
است که تولید محصوالت فوالدی، کاتد مس، شمش آلومینیوم 
و سیمان نسبت به سال ۱۳۹۹ کمتر شود؛ به نظر می رسد میزان 
باالی تولید این محصوالت معدنی در سال گذشته، دلیل بر این 
تصمیم اس��ت. به گزارش ایس��نا، برنامه های وزارت صمت برای 
س��ال ۱۴۰۰ در هفت محور تعریف ش��ده که یکی از محورهای 
آن، توسعه معادن و صنایع معدنی با تاکید بر نقشه راه معدن در 

قالب چهار برنامه تدوین شده است. براساس جدول اهداف کمی 
بخش معدن و صنایع معدنی در تولید محصوالت منتخب معدنی، 
معاونت امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت هدف گذاری 
کرده است که تولید فوالد خام از ۲۸ میلیون و  ۳۷۴ هزار و ۹۰۰ 
تن تولید شده در مجموع سال ۱۳۹۹، فرار رفته و به ۳۲ میلیون 
تن برس��د.   پس از آن قصد دارد آهن اس��فنجی تولیدی داخل از 
۲۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تن تولید شده طی ۱۱ ماهه سال گذشته، 
پنج میلیون و ۲۰۰ هزار تن بیشتر شود و به ۳۳ میلیون تن برسد. 
همچنین نقش��ه راه تدوین ش��ده برای سال جاری نشان می دهد 
که این سازمان می خواهد که میزان تولید آلومینا را از ۲۲۹ هزار 

و ۱۰۰ تن تولید شده در سال گذشته را به ۲۴۰ هزار تن ارتقا دهد. 
طبق برنامه اعام شده، قرار است کاشی و سرامیک و شیشه جام 
نیز نسبت به سال گذشته، مشمول افزایش تولید شوند. نقشه راه 
تدوین شده حاکی از آن است که کاشی و سرامیک پنج میلیون 
و ۷۰۰ هزار متر مربع و شیشه جام ۵۴۹ هزار و ۵۰۰ تن افزایش 
تولید داشته باشند. براین اساس تولید کاشی و سرامیک از ۴۴۴ 
میلی��ون و ۳۰۰ ه��زار مت��ر مربع به ۴۵۰ میلیون متر مربع و تولید 
شیشه جام از یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۵۰۰ تن به یک میلیون 

و ۷۰۰ هزار تن خواهد رسید.
در مقاب��ل ام��ا برخاف آنکه ش��عار س��ال )تولید، پش��تیبانی ها، 

مانع زدایی ه��ا( ب��ر تولی��د تاکید دارد، اما معاون��ت معدنی وزارت 
صمت اینگونه صاح دانس��ته اس��ت که تولید کاتد مس، شمش 
آلومینیوم، محصوالت فوالدی و س��یمان در س��ال جاری نسبت 
به س��ال گذش��ته، کمتر تولید شوند. احتمال می رود که علت این 
تصمیم میزان باالی تولید محصوالت در س��ال گذش��ته باشد و 
ارقام در نظر گرفته ش��ده برای س��ال جاری، پاس��خگوی میزان 
تقاضا باش��د. طبق برنامه ریزی ها تصمیم گرفته ش��ده است که 
در سال ۱۴۰۰، قریب به ۵۸ میلیون تن سیمان، ۲۳ میلیون تن 
محصوالت فوالدی، ۳۷۰ هزار تن شمش آلومینیوم و ۲۷۰ هزار 

تن کاتد مس تولید شود. 

عضو کمیس��یون برنامه، بودجه و محاس��بات مجلس 
گفت: آزادی واردات خودرو یکی از پیش نیازهای فروش 
این کاال در بورس اس��ت اما در ش��رایط فعلی انحصار و 
افزایش تقاضا، اجرای این ش��یوه راه به جایی نمی برد. 
جب��ار کوچکی ن��ژاد در گفتگو با خبرخودرو درخصوص 
طرح عرضه خودرو به بورس اظهار داشت: آزادی واردات 
خ��ودرو یک��ی از پیش نیازهای فروش خودرو در بورس 
است اما در شرایط فعلی انحصار بازار خودرو و با توجه به 
افزایش تقاضا، پیاده سازی این شیوه راه به جایی نمی برد. 
وی افزود: عرضه خودرو در بورس می تواند با هدف کشف 
قیمت آن باشد، بدون واگذاری خودرو که البته این امر 
نیز با ذات بورس همخوانی ندارد. بنابراین این موضوع از 
پیچیدگی خاصی برخوردار بوده و نیازمند دقت بیشتری 
است. این نماینده مجلس گفت: نباید شرایط به گونه ای 
پی��ش ب��رود که خرید خ��ودرو از بورس، تنها برای افراد 

برخوردار از لحاظ مالی امکان پذیر باش��د. کوچکی نژاد 
درخصوص موضوع تعیین قیمت پایه خودرو در بورس 
توسط شورای رقابت بیان کرد: اکنون بحث تعیین قیمت 
خودرو توسط شورای رقابت، شورای اقتصاد و یا بورس 
مطرح است. اما یکی از راهکارها، ارائه یارانه به صنعت 
خودرو از سوی دولت است تا بدین وسیله خرید خودرو 
با قیمت  مناسب تر و کاهش یافته برای مصرف کنندگان 
واقعی خودرو امکان پذیر ش��ود. وی با اش��اره به راهکار 
دیگر مبنی بر تعیین قیمت واقعی خودرو در بورس اذعان 
داشت: با عرضه خودرو در بورس، قیمت این محصول 
ی��ک جه��ش ۱۰۰ درصدی در مقایس��ه با قیمت های 
اعامی در شیوه های مبتنی بر قرعه کشی  خودروسازان 
به خود خواهد دید که امکان خرید آس��ان این کاال را از 
اقشار آسیب پذیر سلب می کند. عضو کمیسیون برنامه، 
بودجه و محاس��بات مجلس درخصوص تاثیرات منفی 
نرخ ارز بر صنعت خودرو گفت: نرخ ارز، نه تنها صنعت 
خودرو بلکه کل اقتصاد کشور در بخش تولید و خدمات را 
متاثر ساخته، هر چند شاید به زعم برخی درصد این تاثیر 
اندک باشد، اما به دلیل برخورداری از یک اقتصاد ناآرام، 
هر موجی، نیرویی دیگری بر سیس��تم اقتصادی کشور 
وارد می کند. کوچکی نژاد همچنین خاطرنشان کرد: اگر 
اقتصاد کشور در یک شرایط آرام به سر می برد، تاطمات 

نرخ ارز، فشار چندانی بر آن وارد نمی کرد.

عضو هیئت رئیسه مجلس بر تدوین آیین نامه دادرسی 
تج��اری به روز ش��ده تاکید ک��رد و از آمادگی مجلس 
ب��رای حمای��ت و رف��ع موانع در بخ��ش تولید خبر داد. 
به گزارش ش��اتا، س��ید محس��ن دهنوی گفت: وزارت 
صم��ت از هم��ان روزهای ابتدای س��ال اقدامات خود 
را در جهت تحقق ش��عار س��ال آغاز و وظایف وزارت 
صمت را در این زمینه پیگیری کرد. عضو هیئت رئیسه 
مجلس با اش��اره به بس��ته پیش��نهادی وزارت صمت 
در زمینه پش��یبانی و مانع زدایی از بخش تولید افزود: 
م��ا در مجلس با انجام پایش��ی درخصوص واحدهای 
تولیدی ناموفق و ورشکسته، اقدام به شناسایی موانع 
تولی��د کردی��م ک��ه نتیجه آن شناس��ایی و احصا چهار 
عامل اصلی به عنوان مانع برای تولید شد. این نماینده 
مجلس افزود: موانع تولید که در پایش انجام ش��ده از 
واحدهایی تولیدی توس��ط مجلس شناس��ایی شدند به 
خوبی در بس��ته پیش��نهادی وزارت صمت مورد توجه 
قرار گرفته اند. طبق توضیحات دهنوی، طوالنی بودن 
فرآین��د اخ��ذ مجوزها و تعدد جوازه��ا برای راه اندازی 
یک واحد تولیدی، مسائل و مشکات مربوط به بیمه 
تامی��ن اجتماع��ی این واحدها و همچنین مس��ائلی در 
حوزه مالیات و شبکه بانکی، از مهم ترین و اصلی ترین 
موانع تولید و دالیل ورشکستگی و تعطیلی واحدهای 
تولیدی هس��تند که برای ایجاد رونق در بخش تولید 

باید مورد توجه قرار گیرند. این عضو خانه ملت به نبود 
آیین دادرسی تجاری به روز شده و متناسب با نیاز فعلی 
کش��ور اش��اره کرد و گفت: دولت و وزرات صمت باید 
پیش��نهادات خود را در این زمینه به صورت الیحه به 
مجلس ارسال کنند و ما در مجلس نیز به صورت جدی 
ای��ن موضوع��ات را پیگیری خواهیم کرد. عضو هیئت 
رئیسه مجلس با استناد به آمار و گزارشات ارائه شده، 
سهم تولید در تسهیات بانکی را ناچیز توصیف کرد و 
با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت بانک ها در بخش 
تولید گفت: اگر بتوان به بانک ها مجوز سرمایه گذاری 
در بخش تولید را بدهیم تا بانک ها سرمایه های بزرگ 
را وارد این بخش کنند، با توجه به سابقه انجام این کار 
در کشور، می توان شاهد اتفاقات خوب در بخش تولید 
باشیم؛ البته الزم است برای اجرای این پیشنهاد یک 

بسته قانونی و کارشناسی شده مطرح شود.

ضرورت تدوين آيين نامه دادرسی تجاری به روزعرضه خودرو در بورس منوط به آزادسازی واردات 
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اسماعیل هلل گانی تاکید کرد:

حمایت های بانک رفاه کارگران از نظام سالمت  
گـروه بانـك و بيمه: عليرضا مالحتـی - مديرعامل بانك رفاه 
كارگران حمايت های اين بانك از نظام سالمت كشور در سال 
گذشته را بی سابقه توصيف كرد و خاطر نشان ساخت: بانك رفاه 
كارگران در سال 99 و در شرايط ويژه ناشی از شيوع بيماری كرونا 
در كشـور، با تمام توان در كنار كادر درمان و وزارت بهداشـت، 
درمان و آموزش پزشـكی ايسـتاد و با ارائه طرح های مختلف 
تسهيالتی و همچنين اهداء كمك های بالعوض به دانشگاه های 
علوم پزشكی سراسر كشور، همياری مطمئن برای نظام سالمت 

در ارائه و توسعه خدمات بهداشتی و درمانی بود.
اسماعیل هلل گانی در نشست مشترک با برخی از اعضای انجمن 
علمی آموزش بهداش��ت و ارتقای س��امت کش��ور، با اعام این 
مطلب افزود: بانک رفاه کارگران در سال گذشته بیش از ۴۰ هزار 
میلیارد ریال پرداختی به نظام س��امت کش��ور داش��ت که از آن 
جمله می توان به اعطای کمک های باعوض به دانشگاه های 
علوم پزشکی ایران، تهران، خراسان شمالی، فارس، هرمزگان، 
بوش��هر، مراغه، اراک، بیرجند، چهار محال و بختیاری، س��راب و 
بیمارستان های شهید دکتر لبافی نژاد و مرکز طبی کودکان تهران 
و ... اشاره کرد که در راستای ایفای نقش موثر در حوزه مسئولیت 

های اجتماعی انجام گرفته است.
مدیر عامل بانک رفاه کارگران، از توزیع ماسک در بین ساکنین 
حاش��یه ته��ران، خری��د آمبوالنس و تجهیزات پزش��کی برای 
تعدادی از بیمارس��تان های کش��ور، احداث اماکن بهداش��تی و 
کلینیک در مناطق محروم، حمایت از پویش اجتماعی سازمان 
نظ��ام پزش��کی، حمای��ت از کانون هموفیلی ای��ران، حمایت از 
کمپین "جان من ایران"، توزیع اقام بهداشتی در مناطق کمتر 
برخوردار، مشارکت در خرید دستگاه اکسیژن ساز برای برخی از 
 بیمارستان های کشور و... نیز به عنوان برخی دیگر از اقدامات و 
کمک های باعوض بانک رفاه کارگران در سال ۹۹ در حمایت 
از نظام س��امت کش��ور و ش��رایط ویژه ناشی از شیوع ویروس 

کرونا نام برد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پایان با بیان اینکه در حال حاضر 
حدود ۸۰ درصد بیمارس��تان های کش��ور تحت پوشش حمایت 
های تس��هیاتی و کمک های باعوض این بانک قرار دارند، 
تاکید کرد: اگر حمایت های بانک رفاه کارگران نبود، قطعاً ارائه 
خدمات س��امت در س��ال گذش��ته و در شرایطی سخت ناشی از 

شیوع ویروس کرونا با مشکات جدی مواجه می شد.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

بیمه رازی افزایش سرمایه می دهدارزیابی های صنعت بیمه خیلی دور از واقعیت نیست
سرپرس��ت مدیریت ریس��ک و ش��ورای فنی ش��رکت بیمه میهن، با بیان اینکه 
"مدیریت ریسک از گذشته در صنعت بیمه وجود داشته است، افزود: هرچند که 
ارزیابی ها در حوزه فنی یا سرمایه گذاری تقریبا سنتی است و از مدل های به روز 

بین المللی فاصله دارد، اما این مدیریت ریسک خیلی دور از واقعیت نیست.
مهدی مقدم افزود: در حال حاضر برای مدیریت ریسک از تجربیات و داده های 
س��نوات قبل در ش��رکت های بیمه اس��تفاده می ش��ود و ارزیابی ها براس��اس این 

داده ها استوار است.
وی، پرتفوی محوری و فاصله گرفتن صنعت بیمه از اس��تانداردهای متناس��ب با اش��تهای ریس��ک و حدود تحمل 
ریس��ک یکی از مش��کات امروز صنعت بیمه برش��مرد و گفت: این موضوع باعث ش��ده ش��رکت های بیمه  برای 
افزایش پرتفوی، توجه چندانی به مدیریت ریسک یکپارچه نداشته باشند و به سمت افزایش سهم رشته های پر 

ریسک نظیر خودرو و درمان و جذب بیمه گذاران پر ریسک کشیده شوند.
این موضوع درکنار عدم رش��د زیر س��اخت های ش��رکت ها باعث می ش��ود تا مقدار ریسک های یک شرکت بیمه با 

سرعتی بیشتر از درآمد و افزایش سرمایه، رشد کند.

مدیرعامل بیمه رازی گفت این شرکت به زودی افزایش سرمایه می دهد.
دکتر علی جباری مدیرعامل بیمه رازی با تاکید بر این که این ش��رکت باید هر 
چه س��ریعتر جزو پنج ش��رکت بیمه ای اول کش��ور قرار بگیرد، از افزایش سرمایه 
به عنوانی یکی از قدم های اصلی و یکی از زیرساخت های اصلی برنامه تحول 

بیمه رازی یاد کرد و نوید تحقق آن را در آینده نزدیک داد.
دکتر علی جباری این روش را اقدامی برای همفکری هر چه بیشتر با مخاطبان 
به ویژه نمایندگان شرکت دانست و تاکید کرد که »درب اتاق مدیرعامل به روی 

هیچ نماینده ای بسته نیست« و »هیچ پیامی از سوی نمایندگان، بی پاسخ نخواهد ماند.«
وی با تاکید بر این که بر اساس رویکردهای جدید، شعب و نمایندگان از اعتبار و اهمیت بسیار باالیی برخوردارند 
و نقش نمایندگان در حفظ و توس��عه بازار بیمه ش��رکت، نقش بس��یار مهم و اساس��ی اس��ت افزود : معتقدم هویت 
تخصصی بیمه رازی در شعب و نمایندگی هاست، نماینده فقط یک »فروشنده« نیست، بلکه عضوی از خانواده 
بیمه رازی است که در خط مقدم فعالیت بیمه گری شرکت بعنوان یک بیمه گر است و عاوه بر تسلط به فنون 

بازاریابی، دارای دانش بیمه ای و بویژه مدیریت ریسک می باشد.

 مهلت 15 روزه برای تعیین وضعیت 
حسابهای مازاد

بانک کارآفرین بر اس��اس بخش��نامه بانک مرکزی ازمشتریان 
حقیق��ی خود خواس��ت تا طی م��دت ۱۵ روز کاری با مراجعه به 
ش��عب این بانک، برای تعیین وضعیت حس��ابهای مازاد خود 
اق��دام کنن��د. به گزارش روابط عموم��ی بانک کارآفرین، طبق 
بخشنامه بانک مرکزی، بانکها مجاز به افتتاح و نگهداری بیش 
از یک حس��اب س��پرده انفرادی و یک حس��اب سپرده مشترک 
قرض الحسنه پس انداز، یک حساب انفرادی و یک حساب سپرده 
مش��ترک قرض الحس��نه جاری و یک حس��اب انفرادی و یک 
حساب سپرده مشترک سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی برای هر 
شخص حقیقی نخواهند بود. برهمین اساس از مشتریان محترم 
بانک کارآفرین درخواست می شود به منظور تعیین وضعیت و 
بس��تن حساب/حسابهای مازاد خود، مطابق شرایط اعامی در 
بخشنامه بانک مرکزی در مهلت تعیین شده_ ۱۵روز کاری- با 

مراجعه به شعبه افتتاح کننده حساب خود اقدام کنند.

 زمینه ازدواج ۲۱۲۲نفر در سال ۱۳۹۹ توسط 
موسسه ملل

 موسس��ه اعتباری ملل در س��ال۱۳۹۹زمینه ازدواج ۲۱۲۲ نفر از 
جوانان را با پرداخت تسهیات قرض الحسنه ازدواج مهیا نمود.  
به گزارش روابط عمومی موسسه اعتباری ملل: این موسسه در 
راستای گسترش سنت پسندیده ازدواج در سال ۱۳۹۹با پرداخت 
مبلغ پانصد میلیون ریال به هر یک از زوجین، زمینه ازدواج ۲۱۲۲ 
نفر از جوانان ایران اسامی را مهیا نمود.  این گزارش می افزاید 
در سال جاری بر اساس بخشنامه بانک مرکزی به هر یک از زوج 
هایی که زیر ۲۵ سال و زوج هایی که زیر ۲۳ سال سن داشته باشند 
تسهیات ازدواج تا سقف یک میلیارد ریال و بقیه زوجین هر کدام 
مبلغ ۷۰۰ میلیون ریال پرداخت می نماید.  متقاضیان محترم می 
توانند پس از ثبت نام در سامانه تسهیات قرض الحسنه ازدواج 
بانک مرکزی جمهوری اس��امی ایران و انتخاب یکی از ش��عب 

موسسه اعتباری ملل از این تسهیات بهره مند شوند.

  حمایت از بانک سامان در جشنواره 
»بانک محبوب من«

بانک سامان با مشارکت در برگزاری هفتمین جشنواره مردمی 
بانک محبوب من، خود را در معرض دیدگاه و نظرات مشتریان 
ش��بکه بانکی کش��ور قرار داد. هفتمین دوره جش��نواره »بانک 
محبوب من« به عنوان بزرگ ترین رویداد نظرس��نجی عمومی 
در ح��وزه برتری��ن بانک ه��ای ایرانی در حال برگزاری اس��ت و 
مش��تریان ش��بکه  بانکی کش��ور با پاس��خ دادن به سؤاالت این 
نظرس��نجی دیدگاه خود را در خصوص خدمات ش��بکه بانکی 
کشور اعام می کنند. بر این اساس بانک سامان نیز که در دوره 
قبل با نظر مشتریان شبکه بانکی کشور توانست محبوب ترین 
بانک ایران در سال ۱۳۹۸ شود، در این دور از جشنواره نیز خود 
را در معرض دیدگاه و نظرات مشتریان قرار داده و از این مسیر 
می کوش��د تا عاوه بر بهبود فرآیندهای خدمت رس��انی، زمینه 
افزایش رضایتمندی مشتریان را فراهم کند. لذا بانک سامان از 
تمام مشتریان شبکه بانکی کشور می خواهد تا ضمن مشارکت در 
این جشنواره، بانک سامان را به عنوان بانک محبوب خود انتخاب 

و نظرات خود را در اختیار مدیران این بانک قرار دهند.

مفقودی فاکتور اتاق خودرو سواری سیستم پژو تیپ GLX-XU۷ ۴۰۵ مدل ۱۳۹۳ به شماره 
 ۴۷۹۵۹۰EH۲CA ۰۴۱۴۶۵۹ شماره شاسیK۱۲۴ پاک ۲۸۴ ط ۴۹ ایران شماره موتور

۰۱NAAC به نام فاطمه خوبی نژاد مفقود گردیده و فاقد اعتبار است.
------------------------------

مفقودی سند کمپانی ، برگ سبز و سندهای قطعی خودرو سواری سیستم پراید تیپ 
جی تی ایکس آی مدل ۱۳۸۹ به ش��ماره پاک ۲۳۹ س ۸۸ ایران ۲۴ ش��ماره موتور 
۳۶۲۸۱۶۳ ش��ماره شاس��ی s۱۴۱۲۲۸۹۵۳۸۹۹۶  به نام حبیب موکل مفقود گردیده 

و فاقد اعتبار است.
---------------------------

مفقودی - برگ سبز برگ کمپانی سند فروش خودرو پراید به رنگ سبز یشمی مدل 
۱۳۷۹ به شماره پاک ایران۹۹-۵۳۷ ق ۵۲ و شماره شاسی S۱۴۱۲۲۷۹۶۲۳۹۲۶و 
شماره موتور ۰۰۱۴۷۰۸۸ به نام رضا بشیری فرزند ولی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد. شهرستان مارد 
--------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۲۲۴۳ مورخ

 ۱۳. ۱۱. ۱۳۹۹  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرفات مالکانه 
بامعارض آقای سیاوش سمیعی نیای راد فرزند رفیع به شماره شناسنامه ۴۴۱ صادره 
از رودبار در قریه خسبخ در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 
۵۹. ۱۶۲ متر مربع پاک فرعی ۲۲۲۹۶ از اصلی ۱۲ مفروز مجزی از پاک ۷۹ از اصلی 
۱۲ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای غام احمدی کسبخی 
محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي 
مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 
خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي است در صورت انقضاي مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف ۱۵۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸. ۱. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲. ۲. ۱۴۰۰

سعید بدوی_سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
--------------------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۰۹۱۷ مورخ

 ۲۰. ۹. ۱۳۹۹  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرفات مالکانه 

بامعارض خانم ساره دژکام فومنی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۴۴۱ صادره 
از فومن در قریه کیژده یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت ۴۷. ۱۰۷ متر مربع پاک فرعی ۴۰۶۰ از اصلی ۷۸ مفروز مجزی 
از پاک ۱۱۴ باقیمانده از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد عسگرزاده مقدم پور محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۸۰
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸. ۱. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲. ۲. ۱۴۰۰
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س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۰۹۱۹ مورخ

 ۲۰. ۹. ۱۳۹۹  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرفات مالکانه 
بامعارض خانم سمیرا دژکام فومنی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۷۵۹۴ صادره 
از تهران در قریه کیژده یک و نیم دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت ۴۷. ۱۰۷ متر مربع پاک فرعی ۴۰۶۰ از اصلی ۷۸ مفروز مجزی 
از پاک ۱۱۴ باقیمانده از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد عسگرزاده مقدم پور محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۸۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸. ۱. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲. ۲. ۱۴۰۰
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س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۰۹۱۷ مورخ

 ۲۰. ۹. ۱۳۹۹  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 

فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرفات مالکانه 
بامعارض خانم سعدیه دژکام فومنی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۸۰۵ صادره 
از فومن در قریه کیژده یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت ۴۷. ۱۰۷ متر مربع پاک فرعی ۴۰۶۰ از اصلی ۷۸ مفروز مجزی 
از پاک ۱۱۴ باقیمانده از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد عسگرزاده مقدم پور محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۸۶
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸. ۱. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲. ۲. ۱۴۰۰

سعید بدوی_سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
------------------------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور   حوزه ثبت ملک ناحیه دو رش��ت هیات موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند رس��مي  آگهي 
موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي و اراضي 
 و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۶۰۳۰۱۰۹۱۴ مورخ

 ۲۰. ۹. ۱۳۹۹  هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد س��ند رس��مي مس��تقر در واحد ثبتي حوزه ملک ناحیه ۲ رش��ت ، تصرفات مالکانه 
بامعارض خانم رقیه دژکام فومنی فرزند محمدعلی به شماره شناسنامه ۲۹۰ صادره 
از فومن در قریه کیژده یکدانگ و نیم مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
ساختمان به مساحت ۴۷. ۱۰۷ متر مربع پاک فرعی ۴۰۶۰ از اصلی ۷۸ مفروز مجزی 
از پاک ۱۱۴ باقیمانده از اصلی ۷۸ واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی 
آقای محمد عسگرزاده مقدم پور محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب 
در دونوبت به فاصله ۱۵ روز آگهي مي ش��ود در صورتي که اش��خاص نس��بت به صدور 
سند مالکیت متقاضي اعتراضي داشته باشند مي توانند از تاریخ انتشار اولین آگهي به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک 
ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي 
است در صورت انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت 

صادر خواهد شد. م الف ۱۸۴
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۸. ۱. ۱۴۰۰تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲. ۲. ۱۴۰۰

سعید بدوی_سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت
-------------------------------------------

س��ازمان ثبت اس��ناد و اماک کش��ور  اداره کل ثبت اسناد و اماک استان گیان اداره 
ثبت اسناد و اماک حوزه ثبت ملک انزلی  

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و س��اختمان هاي فاقد س��ند 
رسمي  آگهي موضوع ماده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي 

و اراضي و ساختمان هاي فاقد سند رسمي برابر راي شماره ۱۳۹۹۶۰۳۱۸۰۰۲۰۰۵۸۵۲ 
مورخ  ۸. ۱۰. ۹۹ هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي اراضي و ساختمان هاي 
فاقد سند رسمي مستقر در واحد ثبتي شهرستان بندرانزلی تصرفات مالکانه بامعارض 
متقاضی آقای بهرام شهسواری کپور چالی به شماره شناسنامه ۳ کد ملی ۲۶۴۹۸۱۲۳۲۱ 
فرزند خسرو در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر یک باب مغازه با کاربری تجاری 
به مس��احت ۳۶ / ۵۲ متر مربع در قس��متی از پاک ۳۹۵ فرعی از ۹ اصلی بخش ۷ 
گیان حوزه ثبت ملک انزلی که ش��ماره پاک ۳۲۶۵ فرعی برای آن در نظر گرفته 
شده است محرز گردیده است،لذا به منظور اطاع عموم مراتب در دونوبت به فاصله 
۱۵ روز آگهي مي شود در صورتي که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضي 
اعتراضي داش��ته باش��ند مي توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهي به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایي تقدیم نمایند بدیهي اس��ت در صورت 
انقضاي مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد 

شد. م الف ۱۲۲
تاریخ انتشار نوبت اول: ۲۹. ۱. ۱۴۰۰ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۲. ۲. ۱۴۰۰

عباس نوروزی_رئیس اداره ثبت اسناد و اماک شهرستان بندرانزلی
-------------------------------
آگهی موضوع ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت 

ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی )نوبت اول(
    برابر آراء هیاتهای موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی شهرستان سرعین تصرفات مالکانه و بامعارض 
متقاضیان محرز گردیده است ، لذا مشخصات متقاضیان و اماک مورد تقاضا بشرح 
ذیل به منظور اطاع عموم در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین نوبت آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و اماک محل 
تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود 

را به مرجع قضایی تقدیم نمایند:
بخش سرعین:

 ردیف ۱ – شرکت کشت و صنعت بهمن یاد سبان به شناسه ملی ۱۰۲۴۰۰۵۱۱۹۸ 
در ششدانگ یک باب ساختمان )بهره برداری صنایع تبدیلی کشاورزی( طرح کنسرو 
قارچ خوراکی به مساحت ۱۸۰۴۹ مترمربع پاک ۳۰۴ فرعی از ۹۱  اصلی واقع در بخش 

سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین  خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  
ردیف ۲- خانم دل افروز قهرمانی تپه فرزند حس��ین  بش��ماره  شناس��نامه  ۱۲۱ صادره 
مغ��ان و ب��ه ش��ماره مل��ی  ۱۶۲۰۲۶۳۰۱۷ در یکباب گلخانه به مس��احت ۳۱۴۰۴/۰۶ 
مترمربع پاک ۹۸۱۲ فرعی از ۳۱۰ اصلی واقع در بخش سه اردبیل حوزه ثبتی سرعین 

خریداری از مالک رسمی خود متقاضی  
تاریخ انتش��ار نوبت اول : روز یک ش��نبه  ۱۴۰۰/۲/۱۲    تاریخ انتش��ارنوبت دوم : روز 

دوشنبه    ۲۷ /۱۴۰۰/۲   
محمدی/ رئیس ثبت اسناد و اماک شهرستان سرعین

بیست و هشتمین نمایشگاه قرآن کریم ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت ماه 
سال جاری با عاملیت و حمایت بانک صادرات ایران به صورت 

مجازی برگزار می شود.
بیست و هشتمین نمایشگاه قرآن در دو بخش فروش محصوالت 
قرآنی در حوزه کتاب و نشر و بخش محتوایی ۱۱ تا ۲۰ اردیبهشت 
ماه سال جاری به مدت ۱۰ روز به صورت مجازی با شعار »قرآن 
کتاب رشد و رویش« برگزار می شود و بانک صادرات ایران بانک 
عامل این نمایشگاه در بسترسازی خدمات بانکداری الکترونیک 

و غیرحضوری است.

به گفته عبدالهادی فقهی زاده، معاون قرآن و عترت 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی تاکنون بیش از هزار 
ناشر و موسسه برای حضور در بیست و هشتمین 
نمایش��گاه مج��ازی قرآن کریم اع��ام آمادگی 
کرده اند که ۵۴۵ ناش��ر در بخش فروش��گاهی و 

۴۵۰ موسسه فرهنگی و دینی قرآنی هستند. 
به گفته وی نمایشگاه مجازی قرآن در دو بخش 

عمده فروشگاهی و محتوایی برپا خواهد شد. بخش فروشگاهی 
این نمایش��گاه از س��ه حوزه مکتوبات قرآنی تشکیل شده است. 

ح��وزه اول ح��وزه قرآن کریم به معنای عام، حوزه 
دوم ح��وزه دی��ن ب��ا همه ابعاد و ش��اخه ها و حوزه 
س��وم ح��وزه آثار و منابع مکت��وب دفاع مقدس و 
مقاومت اس��ت. در بخش فروش��گاهی عمدتاً بر 
روی فروش محصوالت مکتوب تمرکز ش��ده و  
محصوالت نرم افزاری نیز در حد بسیار محدودی 
ارائه شده است. فقهی زاده با اشاره به اینکه برای 
ارسال خریدهای متقاضیان هماهنگی های الزم با شرکت پست 
جمهوری اسامی صورت گرفته ، گفت: امسال بانک صادرات 

ایران همچون سال ۹۸ به عنوان حامی نمایشگاه همراه ما خواهد 
بود، با اتکا به حمایت هایی که توانسته ایم جذب کنیم، با همکاری 
بان��ک ص��ادرات ایران به ح��دود ۱۲ هزار فعال قرآنی بن خرید و 
تسهیات اختصاص خواهیم داد. بانک صادرات ایران به عنوان 
بانک عامل و حامی بیست و هشتمین نمایشگاه قرآن کریم که 
در سال جاری به صورت مجازی برگزار می شود، تجربه عاملیت 
و بسترسازی خدمات بانکداری الکترونیک نمایشگاه قرآن کریم 
در سال ۹۸ و حمایت از اولین نمایشگاه بین المللی مجازی کتاب 

تهران در سال ۹۹ را نیز دارد.

بانک صادرات ایران بانک عامل نخستین نمایشگاه مجازی قرآن کریم
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برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی فراز اعتماد
جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صرافی فراز اعتماد برای سال مالی منتهی 
به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ با ریاست دکتر بهزاد شیری؛ نائب رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل 
پست بانک ایران و رئیس مجمع در روز چهارشنبه مورخ هشتم اردیبهشت  ماه سال 
جاری و با حضور ۱۰۰ درصد از سهامداران، اعضاء هیأت مدیره و حسابرس و بازرس 

قانونی، برگزار گردید. 
به گزارش روز نامه تجارت به نقل از روابط عمومی پس��ت بانک ایران، در این جلس��ه 

صورت های مالی ش��رکت مزبور مورد تصویب قرار گرفت و  س��ازمان حسابرس��ی به 
عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت فوق انتخاب و روزنامه دنیای اقتصاد نیز به 

عنوان روزنامه کثیراالنتشار برای درج آگهی های شرکت فوق، برگزیده شد.
دکتر ش��یری مدیرعامل پس��ت بانک ایران در بخش��ی از س��خنان خود ضمن تقدیر از 
زحم��ات اعض��اء هیأت مدی��ره و کارکنان صرافی افزود: کارنام��ه عملکردی مطلوب 
ش��رکت صرافی فراز اعتماد حاکی از ایجاد زمینه های مناس��ب  برای رش��د، سودآوری 

و توس��عه فعالیت ها و همراهی مجموعه با برنامه های کوتاه مدت و بلندمدت دارد و 
باید کماکان این روند، حفظ و توسعه پیدا کند.

دکتر ش��یری مدیرعامل پس��ت بانک ایران افزود: جای بس��ی خرس��ندی اس��ت که 
 ص��ورت ه��ای مالی ش��رکت صرافی فراز اعتماد در کمتری��ن زمان ممکن جمعبندی
 ش��ده اس��ت و این نش��ان از نظم، اتحاد و ش��فافیت صورت های مالی در مجموعه آن 

شرکت می باشد.
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اقتصاد ي، سياسي و اجتماعي 
روزنامه صبح ايران

w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r آيين نامه اخالق حرفه اي »تجارت« را در سايت روزنامه ببينيد.   

قاب روز                       آغاز کوچ عشایر بختیاری/  مهر
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نمايشگاه

مراسم افتتاحیه نخستین نمایشگاه مجازی 
قرآن کریم با حضور س��یدعباس صالحی، 
وزیر فرهنگ و ارشاد اسامی، معاون قرآن 
و عترت و جمعی از مدیران نهادهای قرآنی 

کشور در این وزارتخانه برگزار شد. 
ای��ن نمایش��گاه ب��ه نش��انی iqfa.ir در دو 
بخ��ش فروش��گاهی و محتوای��ی، میزبان 
عاقه من��دان به معارف قرآنی در سراس��ر 
کشور خواهد بود. نمایشگاه به مدت ۱۰ روز 
ادامه خواهد داشت، هر چند از احتمال تمدید 
دو روزه آن و ادام��ه نمایش��گاه ت��ا پایان ماه 

مبارک رمضان نیز خبر داده شده است.
»قرآن؛ کتاب رشد و رویش« شعار نخستین 
نمایشگاه مجازی قرآن کریم است. بخش 
فروشگاهی فقط در ایام برگزاری نمایشگاه 
در دسترس بوده، اما بخش خدمات محتوایی 
پ��س از پای��ان نمایش��گاه، همچنان قابل 

مش��اهده اس��ت. در مراس��م افتتاحیه این 
نمایش��گاه،دکتر فقه��ی زاه مع��اون قرآن و 
عترت وزیر فرهنگ و ارش��اد اس��امی، از 
جمل��ه اهداف برگزاری نمایش��گاه مجازی 
قرآن کریم را توسعه رفتارها و اخاق مبتنی 

بر پایبندی بر قرآن کریم نام برد.
وی اف��زود:در نمایش��گاه مجازی قرآن دو 
بخ��ش عمده فروش��گاهی داری��م. در این 
بخش آثار قابل ارائه، فقط منحصر به حوزه 
قرآن و عترت نیس��ت و عاوه بر آن حوزه 
مفهومی و موضوعی دین و حوزه مفهومی 
و موضوع��ی دفاع مقدس نیز اضافه ش��ده 
اس��ت. مقدم��ات الزم ب��رای اجرای بخش 
فروش��گاهی در این س��ه حوزه آماده است و 
همراه با تسهیات قابل توجه برای فعاالن 
ح��وزه ق��رآن و عترت ش��روع به کار خواهد 

کرد.

آغاز به كار نمايشگاه مجازی قرآن كريم

طب سنتی

دکتر بهفر- سرپرس��ت اداره کل فراورده های 
طبیعی، س��نتی و مکمل س��ازمان غذا و دارو 
در زمینه داروهای گیاهی ضدکرونا و ش��ربت 
گیاه��ی ضدکرونای ح��اوی تریاک گفت:. در 
حال حاضر ۱۲ شرکت در تولید این فرآورده ها 
که در زمینه بهبود عائم کروناست، ورود کرده 
ان��د. تاکید می کنم که ادع��ای این فرآورده ها 
بهبود عائم است که در این زمینه ۱۷ فرآورده 
تاییدیه کمیسیون قانونی را دریافت کرده است 
و ح��دود ۱۲ ت��ا از این فرآورده ها مجوز گرفتند 
که در خط تولید قرار گیرند و از این تعداد س��ه 
فرآورده اکنون در بازار وجود دارد و امید داریم 

که هفته های آینده هم س��ایر فرآورده ها وارد 
بازار شود.

بهفر درباره مسمومیت زا بودن  شربت آلرگارد 
ب��ه عنوان ش��ربت گیاهی ض��د کرونا و وجود 
تری��اک در آن نیز گفت: ش��ربت آلرگارد یکی 

از فرآورده های��ی اس��ت ک��ه تاییدات الزم را از 
سازمان غذا و دارو اخذ کردند و اجازه تولید به 
صورت محدود داشتند که انجام دادند. دو نکته 
مطرح است؛ یکی اینکه فرموالسیون هایی که 
مطرح هس��تند، یک پَتِنتی اس��ت که باید مورد 
توجه قرار گیرد. اینکه این موضوع مطرح شده 
که مقداری اپیوم دارد، درست است و مقداری 
اپیوم دارد. مقدار موجود در آن بس��یار پایین تر 
است و حتی از استامینوفن کدئین هم پایین تر 
اس��ت. بنابراین ادعایی که مطرح می ش��ود که 
با مصرف آن دچار مس��مویت ش��دند، اش��تباه 

است.

 ترياک؛ چاشنی شربت گياهی برای مقابله با كرونا

سالمت

ریی��س س��ازمان غ��ذا و دارو آخرین وضعیت تامین 
واکس��ن کرونا در کش��ور از سه مسیر واردات، تولید 
داخل��ی و تولید مش��ترک را تش��ریح ک��رد و درباره 
اقدامات بخش خصوصی برای واردات این واکسن 

توضیح داد. 
دکتر محمدرضا شانه س��از در نشس��ت خبری که در 
س��ازمان غذا و دارو برگزار ش��د، گفت: امروز نه فقط 
ایران، بلکه همه کش��ورها دارند از خودخواهی و  به 
نوعی آپارتاید و نژادپرس��تی که در زمینه اس��تفاده از 
واکسن در دنیا مطرح است، داد از این بیداد می زنند 
و نگرانن��د. علی رغ��م اینکه ش��عارهای روز اول این 
بود که هر کس به تولید واکسن رسید، به همه ملل 
که مورد تهاجم ویروس هس��تند، واکسن را تحویل 
ده��د، ام��ا در عمل این اتفاق نیفتاد. ما همیش��ه به 

لح��اظ تحریم ها فریاد می زدیم و 
ش��عارهای بشردوستانه ای که در 
عمل عکس آن وجود دارد، اما امروز 
همه ملل شاهد این تبعیض هستند. 
وی افزود: کشورهای تولیدکننده 
واکسن کرونا آن را در اختیار سایر 
کش��ورها قرار نمی دهند. می دانید 
م��ا ب��رای واردات هر آنچه را الزم 

بود، برنامه ریزی کردیم و علی رغم همه مشکات 
تامین ارز و تنگناهایی که برایمان ایجاد کرده بودند، 

م��ا بحث پی��ش خرید کووکس را 
انجام دادیم و اعداد و ارقام را واریز 
کردی��م ک��ه بهانه ای ب��رای عدم 
تحویل واکس��ن باقی نماند. با این 
ح��ال از آنچه که قرار بوده تا پایان 
م��ارس یا دهم فروردین از طریق 
س��ازوکار کووکس به ما بدهند که 
ح��دود ۴.۵ میلیون ُدز تحویل داده 
می شده که تاکنون ۷۰۸ هزار عدد تحویل شده که آن 
هم با تاخیری طوالنی مدت بوده است و هم تعدادی 

و هم زمانی به تعهدشان عمل نکردند.
شانه س��از در پاس��خ به س��والی درباره بحث واردات 
واکس��ن کرونا از س��وی بخش خصوصی و سازوکار 
آن، گف��ت: در زمین��ه واردات ت��ا ام��روز ما حدود دو 
میلیون و ۲۰۰ هزار ُدز واکسن وارد کردیم؛ هرچند 
که طبق برنامه ریزی های ما باید هفت تا هش��ت 
میلیون می بود که یک چهارم آن محقق شده است. 
اعداد و ارقام همه کشورهای دنیا در این رنج است، 
مگر کش��ورهایی که خودش��ان تولید کردند و بدون 
توجه به اولویت های کشورهای دیگر ابتدا خودشان 
تزریق کردند. وی ادامه داد: به هر حال واکسن یک 
کاالیی اس��ت که کاما در اختیار دولت ها اس��ت و 
شرکت ها و بخش خصوصی نتوانستند در این زمینه 

فعالیت جدی را داشته باشند. 

فوتبال

تیم فوتبال پرسپولیس ۱۰ اردیبهشت از هند به ایران 
بازگشت و بافاصله به قرنطینه رفت، در این بین 
اما اظهارات اخیر یحیی گل محمدی، سرمربی تیم 
فوتبال پرسپولیس در رابطه با نوع و نحوه قرنطینه 
این تیم عجیب و باورنکردنی است! وی می گوید: 
»تست پی.سی.آر داده ایم و منتظر مشخص شدن 
ج��واب آنی��م و پس از آن برنامه ما مش��خص می 
شود، در حال حاضر باتکلیف هستیم، نه می توانیم 
تمری��ن کنی��م و نه می توانیم با خانواده هایمان در 
ارتباط باشیم، واقعا شرایط خیلی بدی را پشت سر 
می گذاریم و پس از ۲۰ روز تحمل شرایط سخت 
در هند، مجددا در قرنطینه قرار داریم، هرچند که از 
تصمیم مربوط به قرنطینه تیم فوتبال پرسپولیس 
پس از بازگش��ت از هند اس��تقبال می کنیم و باید 
مش��خص ش��ود که همگی سالم هستیم اما اینکه 
باتکلیف هستیم و هنوز ریکاوری و تمرین نکرده 

ایم تیم ما را عصبی کرده است.« وی در مورد شرایط 
قرنطینه ای تیم فوتبال پرسپولیس ادامه داد: »وقتی 
بحث قرنطینه می شود باید مو به مو اجرا شود و هیچ 
گونه ارتباطی بین نفراتی که از هند به ایران آمده اند 
با افراد دیگر وجود نداشته باشد، زمانی که از هواپیما 
پیاده شدیم با اتوبوس به کمپ آمدیم، راننده اتوبوس 
کجاست؟ کسی از وی خبر دارد؟ به هر حال راننده 

اتوبوس نزد خانواده اش می رود. 

شوآف قرنطينه  برای پرسپوليس!

تلويزيون

س��ازمان جهانی بهداش��ت خواستار توقف یک 
برنامه طنز درباره واکسن کرونا در تونس شد. 

ب��ه گزارش الجزیره، ولی��د زربی، روزنامه نگار و 
مجری تونس��ی گفته اس��ت که سازمان جهانی 
بهداش��ت با ارس��ال نامه ای رس��می به وزارت 
خارج��ه تونس، خواس��تار توق��ف پخش برنامه 
دوربین مخفی »آنجلینا ۱۹« ش��ده اس��ت که از 

شبکه نسمة در این کشور پخش می شود.
در این برنامه واکس��ن کرونا به مجری و مهمان 
تزریق می شود و مجری با تمارض وانمود می کند 
که بافاصله بعد از زدن واکس��ن حالش بد ش��ده 
اس��ت. این مجری با تمس��خر این نامه را منتشر 
کرده و در پی آن نوش��ته که چطور اس��ت مرا به 
عنوان یک جنایتکار در دادگاه کیفری بین المللی 
محاکمه کنند؟! این اقدام وزارت بهداشت جهانی 
در میان شهروندان تونسی در شبکه های مجازی 

واکنش های متفاوتی را برانگیخته است. عده ای با 
آن مخالف و عده ای با آن موافق هستند؛ موافقان 
با نظر سازمان بهداشت جهانی معتقدند که این 
برنامه موجب ترس تونس��ی ها از واکس��ن کرونا 
می شود و این در حالی است که تونس در مواجهه 
با بحرانی قریب الوقوع نسبت به کرونا قرار دارد؛ 
مخالف��ان نیز معتقدند ک��ه این برنامه فقط یک 
ش��وخی اس��ت و در نگاه مردم نسبت به واکسینه 

شدن در برابر کرونا تاثیری ندارد.

سازمان بهداشت جهانی  مخالف شوخی با كرونا

رييس سازمان غذا و دارو اعالم كرد
ورود 35 شرکت خصوصی  برای واردات واکسن کرونا
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آگهی تجدید فراخوان برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای         
شماره مناقصه   ۳)6دج ت(/14۰۰

 شرکت آب و فاضاب غرب استان تهران در نظر اجراي عملیات تبدیل انشعابات آب غیر مجاز به مجاز  )مستقیم از شبکه توزیع آب (، اجرای عملیات قطع و وصل انشعابات با تخلفات غیر مجاز مشترکین 
و اجرای عملیات جمع آوری موقت و جمع آوری دائم  در محدوده شرکت آب و فاضاب  غرب استان تهران را به شرح ذیل و از طریق مناقصه عمومی  واگذار نماید:

مبلغ براورد 
اولیه)ریال(

محل اجرامبلغ تضمین فرایند ارجاع کار)ریال(
مدت زمان انجام 

عملیات)ماه(
تاریخ بازگشایی پاکات 

۸/۷۷۴/۷۶۰/۰۰۰۳۵۴/۰۰۰/۰۰۰
شهرهای شهریار ، صباشهر، وحیدیه، فردوسیه،شاهدشهر،اندیشه و 

روستاهای تحت پوشش شهرستان شهریار
۱۲

ساعت۹/۳۰صبح روز سه شنبه 
مورخ ۱۴۰۰/۳/۴    

1- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
2- الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صاحیت ایمنی یا نامه های موقت معتبر صادره از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ، 

3- نوع تضمین شرکت در فرایند ارجاع کارمی تواند  به یکی از انواع ذیل می باشد : 
فیش واریزی به حساب شماره ۱-۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی یا خصوصی کشور )دارای 
مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران( در وجه شرکت آبفای غرب استان تهران  ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران(در وجه 

شرکت آبفای غرب استان تهران  ۴( ارائه گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 
 ضمنًا به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

4- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا ساعت ۱۴ روز  یکشنبه  مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹ با مراجعه به در گاه سامانه تدرکات الکترونیکی دولت نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند.
5- مهلت و محل تحویل پاکات پیش�نهادی : مناقصه گران میبایس��ت حداکثر تا س��اعت ۱۴ روز  دوش��نبه  مورخ ۱۴۰۰/۳/۳  نس��بت به بارگذاری کلیه پاکات )الف،ب،ج( در س��امانه س��تاد اقدام نمایند. 
فیزیک  تضمین ش��رکت در فرایند ارجاع کار نیز همچنین، میبایس��ت در پاکت الک و مهر ش��ده دارای مش��خصات کامل مناقصه و ش��رکت مناقصه گر، حداکثر تا زمان بارگذاری اس��ناد در س��امانه، به دبیرخانه 

مرکزی این شرکت به نشانی  نشانی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج – تهرانسر مرکزی - بلوار اصلی –  انتهای خیابان شهید علیرضا راسخ مهر) یکم غربی( ساختمان شماره ۳  تحویل گردد.
6- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این آگهی واصل شود مطلقًا ترتیب اثر داده نخواهد شد . سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است. 

)http://tender.nww.co.ir(,)http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir( نشانی های سایت اینترنتی

  شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

»آگهي مناقصه عمومي«  
شهرداري کرج در نظر دارد با توجه به بودجه مصوب شورای اسامی شهر ، پروژه مندرج در جدول ذیل را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید. 

نحوه پرداخت قراردادرتبه الزممبلغ سپرده به ریالمبلغ پروژه به ریالشرح پروژهردیف

۱
تراش ، قیرپاشی، حمل و پخش با فینیشرولکه گیری مکانیزه 

اسفالت سطح منطقه یک– تا سقف اعتبار
نقدی۵ راه وترابری۳۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰

1 -سپرده شرکت در مناقصه به یکي از روشهاي ذیل ارائه گردد. ضمانت نامه بانکي معادل مبلغ فوق که به مدت ۹۰ روز اعتبار داشته و قابل تمدید باشد و یا واریز فیش نقدي به مبلغ فوق به حساب ۷۰۰۷۸۶۹۴۸۶۲۳ 
بانک شهر.   ۲- برندگان نفر اول و دوم مناقصه هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد. ۳- شهرداري کرج در رد یا قبول هر یک از پیشنهادها مختار است.

 4- مبلغ ۱/۰۰۰/۰۰۰ریال به عنوان هزینه خرید اسناد به حساب ۷۰۰۷۸۵۳۱۳۷۹۵ نزد بانک شهر شهرداري واریز و رسید آنرا ارائه نمایند. 
5- متقاضی��ان م��ي توانن��د از تاری��خ انتش��ار آگه��ي جه��ت خری��د اس��ناد مناقصه به اداره امور قراردادها و پیمانها واقع در میدان توحید- بلوار بال ش��هرداري کرج طبق��ه هفتم مراجعه نمایند. ۶- در هر صورت 
مدارک مندرج در اس��ناد مناقصه ماک فروش اس��ناد و  متعاقبًا عقد قرارداد خواهد بود. ۷- توضیح اینکه به غیر از س��پرده ش��رکت در مناقصه کلیه اس��ناد و مدارک مربوط به پیمانکاران ش��رکت در مناقصه نزد 

شهرداري باقي مي ماند.
 8- الزم به ذکر است هنگام خرید اسناد، داشتن رتبه مربوطه و ارائه تاییدیه صاحیت در سایت sajar.mporg.ir - معرفي نامه ممهور به مهر و امضاي مدیرعامل، روزنامه آخرین آگهي تغییرات اعضاي 

شرکت، کد اقتصادی و گواهینامه صاحیت ایمنی معتبر یا ارائه مدارک مبتنی بر ثبت نام معتبر الزامي مي باشد.
9- ش��رکت کنندگان در مناقصه مي بایس��ت کلیه فرمها و اطاعات مورد درخواس��ت ش��هرداري را تکمیل و به همراه س��ایر اس��ناد مناقصه در پاکت مربوطه قرار دهند. ۱۰-س��ایر اطاعات و جزئیات در اس��ناد 

مناقصه مندرج است.
11-پیش��نهادات مي بایس��ت در پاکتهای مجزا )الف-ب-ج( الک و  ممهور به مهر ش��رکت ش��ده و  پس از الصاق هولوگرام بر روی پاکت ج  تا پایان  وقت اداری روزس��ه ش��نبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۱ به آدرس 

کرج-میدان توحید – بلوار بال دبیرخانه شهرداري کرج تحویل داده شود.
 12-پیش��نهادات رس��یده در روزچهارش��نبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۲۲ در کمیس��یون عالی معامات ش��هرداري کرج)دفتر ش��هردار( مطرح و پس از بررس��ي و کنترل برنده مناقصه اعام خواهد شد .هزینه چاپ آگهي 

به عهده برنده مناقصه مي باشد.
* جهت کسب اطاعات بیشتر با شماره تلفن ۳۵۸۹۲۴۱۸-۳۵۸۹۲۴۲۱-۰۲۶  تماس و یا به سایت   www.karaj.ir  مراجعه نمائید. 

اداره امور قراردادها و پيمانها - شهرداري كرج

نوبت اول:  یکشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۲ 
نوبت دوم: دوشنبه  ۱۴۰۰/۲/۱۳

فراخوان ارزیابی کیفی و برگزاری مناقصه عمومی یک مرحله ای 
 )شماره 14۰۰/6 (

1- نام دستگاه مناقصه گزار: شرکت آب و فاضاب غرب استان تهران
2- موض�وع مناقص�ه: خری��د، بارگیری، حمل و تحوی��ل ۷۴۱۰ فقره کنتور آب مولتی 
جت خشک کاس۱۶۰R در اقطار نیم الی یک و نیم اینچ )از کلیه تولید کنندگان یاتامین 
کنندگان دارای نمایندگی انحصاری یا نمایندگی رس��می یا دارای موافقت نامه همکاری 

محضری معتبر با تولید کنندگان (
3- مدت زمان تحویل کاال : ۵)پنج( ماه شمسی  

4- محل اعتبار : جاری
5- سطح بازرسی: سطح دو 

6- الزام�ات م�ورد نظ�ر کارفرم�ا: ارائه پروانه بهره ب��رداری و ظرفیت تولید  - ارائه 
گواهینامه استاندارد اجباری تولیدکنندگان

7- مبل�غ تضمی�ن فرایندارج�اع کار : ۱/۴۴۸/۰۰۰/۰۰۰ )یک میلیارد و چهارصد و 
چهل و هشت میلیون( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد:

۱(فیش واریزی به حساب شماره ۱- ۶۰۰۰۰۰۰۰-۴-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران ۲(ضمانتنامه بانکی ۳(ضمانتنامه صادره از موسسات 
اعتب��اری غیربانک��ی )دارای مج��وز از بانک مرکزی( در وجه ش��رکت آبفای غرب اس��تان 
تهران ۴( ارائه گواهی صادره از امور مالی آبفا غرب استان تهران مبنی بر کسر از مطالبات 

قطعی شده 
)به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان مقرر، 

چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد(

8- مهل�ت و مح�ل دریاف�ت اس�ناد : متقاضی��ان ش��رکت در مناقصه م��ی توانند از 
تاریخ درج آگهی تا س��اعت ۱۴ روز یکش��نبه مورخ ۱۴۰۰/۲/۱۹  به درگاه س��امانه تدارکات 
الکترونیکی دولت )س��تاد(به نش��انی www.setadiran,ir  مراجعه و نسبت به دریافت 

اسناد اقدام نمایند  .
9- مهلت ومحل تحویل پیشنهاد: آخرین مهلت بارگزاری مدارک مناقصه گران در 
سامانه ستاد   ساعت ۱۴ روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۳/۳  بوده و مناقصه گران می بایست نسبت 
به ارائه فیزیک پاکت الف حداکثر تا آخرین مهلت ارائه پیشنهادات به دبیرخانه مرکزی این 
شرکت به نشانی تهرانسر میدان کمال الملک  خیابان شهید راسخ مهر خیابان یکم غربی  

اقدام  و رسید دریافت نمایند . پس از انقضای این زمان هیچ پاکتی تحویل نمی گردد.
10- زمان و محل گشایش پاکات پیشنهادی : پاکات ارزیابی کیفی راس ساعت  
۹ صبح روز سه شنبه  مورخ  ۱۴۰۰/۳/۴ از طریق سامانه ستاد و در محل دفتر قراردادها و 

بازرگانی شرکت آب و فاضاب غرب استان تهران بازگشایی می گردد.
11- زمان بازگشایی سایر پاکات متعاقبا به مناقصه گران واجد شرایط اعام میگردد.

12- هزین��ه درج ه��ر دو مرحل��ه چ��اپ آگهی مربوط به ای��ن مناقصه بعهده مناقصه گزار 
می باشد .

13- به پیشنهادات فاقد امضا ، مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل شود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد . 

14- سایر اطاعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است .
 )http://iets.mporg.ir,http://wtown.tpww.ir( نشانی های سایت اینترنتی  

  شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  اول

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت اول:  یکشنبه 1400/2/12 
نوبت دوم: دوشنبه  1400/2/13 

w w w w . t e j a r a t o n l i n e . i r

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد


