تأمینواکسنکرونا
به دلیل بی توجهی به غرب

رییسجمهوریگفت:متأس��فانهش��اهدبودیم که بعضیها
واردات واکسن یا حتی پیوستن کشور به سازمان شانگهای
را متوقف بر پذیرش  FATFکرده بودند و حتی در جلس��ات
رسمی هم بر موضع خود پافشاری میکردند .به گزارش ایرنا
ابراهیم رییسی گفت :در زمینه توسعه کشور هیچ محدودیتی
برای استفاده از تجارب کشورهای مختلف نداریم ،اما برای
انتخاب نسخه مناسب پیشرفت دقت زیادی خواهیم داشت
تا این نسخه تطبیق کامل با اقتضائات ...
صفحه2

هزینهسنگیندشمنان
در برابر اقدام نابخردانه
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سال هشتم شماره 8 2248صفحه  3000تومان

اقتصادي،سياسيواجتماعي
نسخه الكترونيك روزنامه را هر روز در سـايت www.tejaratonline.irمشاهده كنيد.

وزیر کشاورزی پاسخگوی ارزهای یارانهای باشد

مردم در شرایط
نامناسبتغذیه
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حمایت جدی از صادرات غیرنفتی

گروه صنعت و تجارت :براس��اس آخرین آمار گمرک ،مجموع تجارت خارجی ایران
در پنج ماهه نخس��ت امس��ال به  ۵۹میلیون و  ۳۰۰هزار تن به ارزش  ۳۴میلیارد دالر
رس��ید که با تراز یک میلیارد دالری مثبت ،س��هم صادرات  ۴۵میلیون و  ۵۰۰هزار تن
به ارزش  ۱۷میلیارد و  ۶۶۱میلیون دالر و س��هم واردات  ۱۳میلیون و  ۸۰۰هزار تن
کاال به ارزش  ۱۶میلیارد و  ۶۳۱میلیون دالر بود .از طرف دیگر سامانه جامع تجارت
برای تسهیلکردن فرآیند امور بازرگانی راهاندازی شد ،زیرا بوروکراسی سابق اداری
نمی توانست بیش از این پاسخگوی دنیای مدرن تجارت جهانی باشد .سامانه جامع
صفحه 6
تجارت از مردادماه سال  ۱۳۹۵فعالیت خود را در ...

گزارش ویژه
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وزیر دفاع تصریح کرد :دش��منان ملت ایران قطع ًا در برابر
هرگونه اقدام نابخردانه و جهالت آمیز ،پاسخ دندانشکنی
دریافت خواهند کرد و هزینه سنگینی را متحمل میشوند.
به گزارش ایلنا ،امیر س��رتیپ آش��تیانی با بیان اینکه قدرت
دفاعی ایران و پیش��رفتهای متکی بر فناوریهای جدید
و نوآورانه علمی ،دانش��ی و بومی ،صرف ًا برای حفظ امنیت
و پاس��داری از حدود و ثغور ایران اس��امی و تنها در جهت
پاسخ دادن به هرگونه تهدیدات و ...
صفحه2

Tu e

سرمقاله

تجارت از اصلی ترین چالش پیش روی اشتغالزایی گزارش می دهد

زنجیرمجوزها برپایکارآفرینان

فرصتهایاقتصادیقربانی
اختالفاتسياسی
کمیل طیبی

کارشناس اقتصاد بینالملل
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اژه ای بر تدوین قانون
اعالم نارساییها و آسیبها تاکید کرد

حمایت دستگاه قضا
از افشاگران فساد

شاهد پیوس��تن ایران
ب��ه پیمان ش��انگهای
هس��تیم ،اما عضویت
در ای��ن اتحادیه و پیمانها باب همکاری
را میطلبد و هر عضوی متعهد میشود که
مفاد و بندهای توافق و اهداف اتحادیه را
پیگیری کند و اگر اهداف مبتنی بر توسعه
روابط اقتصادی است ،اعضا ...
ادامه در همین صفحه

يادداشت
توليد،رگحياتیدولتها

اما و اگرهای تولید ملی بنزین یورو۵-

گره کور آلودگی هوا
باکیفیتبنزین

حسین رضویپور

کارشناس مسائل اقتصادی

1

نظریهه��ا و مکات��ب
مختل��ف اقتص��ادی
اه��داف مختلف��ی را در اقتصاد جس��تجو
میکنن��د .اما هیچ هدفی ،در هیچ مکتب
اقتص��ادی ،ب��دون توجه ب��ه تولید قابل
دستیابی نیست .حتی مفهوم اصیل عدالت
نی��ز اگ��ر بدون توجه به رش��د تولید مورد
توجه قرار بگیرد ،نهایت ًا در برابری خاصه
خواهد شد و به جای تولید عادالنه ثروت به
توزیع برابر فقر منتج خواهد شد...
ادامه در همین صفحه
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اژه ای بر تدوین قانون اعالم نارساییها و آسیبها تاکید کرد

حمایت دستگاه قضا از افشاگران فساد
رئی��س دس��تگاه قض��ا با اعام حمایت ق��وه قضاییه از
افش��اگران فس��اد گفت :قوه قضاییه به دنبال این اس��ت
که از این افراد به صورت عملی و مادی و معنوی تشکر
کند در این راس��تا هم از تدوین قانون در این خصوص
حمایتمیکنیمکه ازکس��انیکهفس��ادیانارس��اییهاو
آس��یبها را اعام و مفس��دان را معرفی میکنند حمایت
قانونی شود.
به گزارش میزان محسنی اژهای در جلسه شورای عالی
قوه قضاییه گفت :دس��تگاه قضا با کس��انی که در زمین
دشمن بازی میکنند و یا همراه با عملیات روانی دشمن
بوی��ژه در فض��ای مجازی دروغ میگویند ،اقدام به جعل
میکنند و حرفی میزنند که آرامش مردم را بر هم میزند
و خانوادهها را ملتهب میکند نمیتواند گذشت کند».
وی افزود :در این میان برخی افراد مرتکب خطا میشوند
که با امر به معروف و یک تذکر اصاح میشوند و در این
زمینه برخورد الزم نیست.
رییس دس��تگاه قضا گفت :اگر واقع ًا بخواهیم تحول به
معنای واقعی ش��کل بگیرد باید در کنار همت و تاش
مضاع��ف ،ایدهه��ای نو ،ابتکار و خاقیت و اس��تفاده از
فناوریهای نوین را مورد توجه قرار دهیم.
وی تصریح کرد :تحول و تعالی با کارهای معمول روزمره
ب��دون توج��ه به ن��وآوری رخ نمیدهد و در کنار کارهای
خوب گذش��ته و آس��یب شناسیهایی که صورت گرفته،
بای��د ب��ا کمک مجلس و دول��ت گامهای بلند و خاقانه

برداریم نا تحول ایجاد شود .رئیس قوه قضاییه از «سرقت
موجب تعزیر»« ،ضرب و جرح عمدی» و «توهین» به
عن��وان اتهام��ات کیفری که در ص��در جرایم قرار دارند،
ن��ام ب��رد وگف��ت که ۲۰درصد از پروندههای قضایی نیز
مربوط به مس��ائل مختلف حقوقی خانواده میش��ود که
مطالبه خس��ارت و ادعای اعس��ار از پرداخت بیش��ترین
دادخواستهای مربوطه را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد :وقتی اولین عنوان اتهامی س��رقت موجب
تعزیر اس��ت ،باید بررس��ی شود که چرا اشخاص اقدام به
س��رقت میکنند و س��ارقان چه کس��انی هستند و وقتی
تعقیب و مجازات میش��وند ،چرا دوباره اقدام به س��رقت
میکنند و ما شاهد تکرار این جرم هستیم.
محسنی اژهای با بیان اینکه حل مشکات نیازمند یک
تدبیر اساسی و کار زیربنایی است متذکر شد :اگر اقدامات
سطحی عمق نیابد و بصورت ریشهای با مشکل برخورد
نکنیم ،نتایج اقدامات ما استمرار نمییابد و شاهد تداوم
مشکات خواهیم بود.
رئیسقوهقضاییهباتقدیرازاقداماتمعاونتراهبردیاین
قوه در پیشبرد سند تحول قضایی از این معاونت خواست
که با اس��تفاده از خرد جمعی ،تش��کیل هیات اندیشه ورز
در عدلیه و همکاری صاحب نظران داخل و خارج از قوه
قضاییه ایدههای جدیدی برای حل مشکات ارائه دهد.
اژهای با اش��اره به تماسهای اخیری که برخی نخبگان
برای ارائه ایدههای نو و ابداعی با وی گرفتند از معاونت

راهبردی قوه قضاییه خواست که با دعوت از این نخبگان
و تعیین کارگروههای ویژه و ایجاد اتاق فکر ،مشکات
را دس��تهبندی و اولویتبن��دی ک��رده و برای هر یک از
آنه��ا راهح��ل ارائه دهد .رئیس قوه قضاییه با اش��اره به
گزارش دستگاههای نظارتی و امنیتی درباره ویژگیهای
صاحیتی افراد برای انتصابات و تفویض مسئولیتها ،از
اینکه در این گزارشها صرف ًا به نقاط ضعف افراد توجه
میشود انتقاد کرد و خواستار تغییر این رویه شد.
اژهای گفت :هر کسی در کنار ضعفهایی که دارد نقاط
قوت و محاسنی نیز دارد که متأسفانه در گزارشهایی که
از سوی دستگاهها و یا در پاسخ به استعامات ارائه میشود
به این فضائل که برخی از آنها پوشاننده ضعفهاست
توجهی نمیشود.
وی ادامه داد :وقتی فردی برای تصدی مسئولیتی معرفی
میشود بافاصله ده یا بیست نقطه ضعف برای او شمرده
میشود و این کار ،اگر ضعفهای گفته شده صحیح باشد،
تصمیمگیری مدیران باالدستی را دشوار میکند.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه عدالت باید فراگیر باشد،
اف��زود:عدال��تایجابمیکن��ددراحرازصاحیتهابه
نقاط قوت و توانمندی افراد هم توجه ش��ود و اگر کس��ی
را که میتواند مشکلی را حل کند و مسئلهای را سامان
ده��د ب��ه خاط��ر یک نقطه ضعف حذف کنیم جامعه را از
ت��وان و تخص��ص و دان��ش او مح��روم کردهایم و این از
عدالت دور است.

تولید ،رگ حیاتی دولتها
ادام�ه از همی�ن صفح�ه  ...ل��ذا تولید محور تمامی نگاههای اقتصادی اس��ت و اساس�� ًا
نظامهای اقتصادی در صورت عدم توفیق در تولید ،توانی برای توزیع و تمکنی برای
مصرف نخواهند داشت .لذا میتوان ادعا کرد که نظامهای توزیعی و مصرفی نیز باید
به نحوی طراحی ش��وند که تضمینکنندهی تقویت تولید باش��ند .البته این به آن معنا
نیست که تولید تنها هدف غایی اقتصاد است اما الاقل به آن معناست که افزایش تولید
در تحقق هر هدف غایی و اصیلی در اقتصاد الاقل ارزش ابزاری دارد.
با این نگاه مشخص است که هر کشور و جامعهای برای افزایش قدرت و توان خود چه
در حوزههای اقتصادی و چه حتی در حوزههای فرهنگی ،نظامی ،اجتماعی و سیاسی
نیازمند تقویت تولید اس��ت و از این حیث ،ایجاد زیرس��اخت برای تولید ملی ،راهبردی
رش��د پایدار در تولید ملی ،درونیس��ازی زنجیره ارزش تولید و صیانت از تولید در برابر
تکانههای درونزا و برونزا اهمیت بسیاری در تحقق اهداف اقتصادی مقاومتی دارد .لذا
دولت موظف است هم زیرساخت و فضای مساعد را برای تولید به نحوی فراهم آورد
که فعاالن اقتصادی بتوانند بر اساس منطق بازار به تولید متناسب و بهینه در زمینههایی
که بیشترین کارایی و کارآمدی را با توجه به مزیتهای جغرافیایی و منطقهای در آن
دارن��د بپردازن��د و ه��م وظیفه دارد در حوزههایی که شکس��ت در عملکرد بازار محتمل
است به نحوی ورود کند که نیازهای تولیدی کشور معطل نمانده و توسعه متوازن بر
اساس برنامهریزی راهبردی قابل دستیابی باشد.
در حال حاضر مهمترین عوامل مخل تولید رشد بیرویه نقدینگی از محل فقدان انضباط
در نظام مالیه دولت و فقدان انتظام در عملکرد نظام بانکی ،تحریم و ش��رطی ش��دن

عملکرد اقتصادی کشور به تصمیمات خارجی ،ضعف در چارچوبهای حقوقی به منظور
استیفای حقوق مالکیت و حقوق شهروندی تولید کنندگان و وجود ریسکهای ناشی از
مداخات گسترده دولت و سازمانهای دولتی در فعالیت اقتصادی است بدون آن که
سازوکاری برای پوشش ریسکها یا جبران خسارتهای وارده وجود داشته باشد.
طبیعتا در برابر هر یک از این عوامل اخال ،اقدامات به هم پیوسته و در هم تنیدهای
الزم اس��ت در دس��تور کار قرار گیرد .در راس این اقدامات ،ایجاد نظام مالیاتی مدرن
مبتنی بر مالیات بر مجموع درآمد اس��ت به نحوی که بتواند عاوه بر ایجاد اش��راف
اطاعاتی برای دولت ،در مدیریت نقدینگی و حکمرانی ریال در نظام بانکی یاری رساند،
در تجمیع و اصاح نظامهای حمایتی و هدفمند س��ازی یارانهها و تبدیل یارانههای
پنه��ان ب��ه یارانههای مس��تقیم نقدی به ذینفعان نهای��ی دهکهای درآمدی هدف
کمک کند ،و در کنار اینها ،جایگزین مالیاتستانی تورمی فعلی ،در تامین مالی سالم،
عادالنه و شفاف دولت باشد.در کنار این اقدام اساسی ،الزم است نظام بانکی کشور به
نحوی اصاح شود که بانک مرکزی بر عملیات بانکی بانکهای تجاری نظارت کامل
داشته و جلوی خلق بیضابطه نقدینگی ،کانالیزه شدن منابع بانکی به سمت مصارف
س��فتهبازانه ،و خلق گس��ترده پول از هیچ را بگیرد .همچنین نظام اداری و بودجهای
کشور باید به نحوی اصاح شود که اشراف دولت و مجلس بر عملکرد واقعی بودجه
به صورت آنی و برخط و ش��فاف تس��هیل ش��ده و مصارف دولت به نحو بهینه کنترل و
مدیریت ش��وند ،همچنین هزینههای جاری دولت به ش��کل موثری کنترل ش��ده و در
محدودهی درآمدهای پایدار دولت گنجانده شود.

فرصتهای اقتصادی قربانی اختالفات سياسی

ادامه از همین صفحه  ...باید جنبههای سرمایهگذاری را
در نظر بگیرند و در این جهت مانعزدایی کنند ،حتی اگر
موانع قانونی در داخل کشور وجود دارد باید برطرف شود
و حتی تس��هیات قانونی برای تحقق اهداف پیمان و
اتحادیهها ارائه شود .بنابراین کار کردن در یک چارچوب
بزرگ اتحادیهای مانند ش��انگهای که  ۲۵درصد س��هم
اقتصاد جهانی در آن متمرکز شده و دو عضو بزرگ چین
و روسیه شامل آن میشود مقتضیات خود را میطلبد.
وقت��ی از چی��ن صحبت میکنی��م یعنی صنایع چینی و
شرکتهای بزرگ و قدر اقتصادی و بانکهای بزرگ
چینی که همه آنها مقید به این هستند که مشمول جرایم
دور زدن تحریمها علیه ایران نشوند.
ح��ال ک��ه ایران عض��و این پیمان و اتحادیه ش��ده و با
عضوی��ت در ای��ن پیمان نگ��رش اقتصادی دارد باید به
س��مت برداش��ته ش��دن تحریمها و پیوستن به FATF
حرکت کند.
از ی��ک ط��رف زمینهای فراهم ش��ده تا ایران عضو این
پیمان و اتحادیه ش��ود و از س��وی دیگر عضویت ایران

در ای��ن پیم��ان ،زمینهای را ایجاد میکند که بتوانیم به
س��مت لغو تحریمها و برداش��ته شدن موانع داخلی گام
برداریم تا برای ساختارس��ازی در کش��ور هم اقداماتی
انجام شود.
اظهارات��ی مبنی بر اینک��ه عضویت ایران در اتحادیه و
پیمان شانگهای میتواند عاملی برای دور زدن تحریمها
باشد و به اقتصاد ایران در شرایط تحریم کمک کند ،یک
نگرش سیاس��ی با دیدگاه خاص اس��ت که حتی نگرش
اقتصاد سیاس��ی هم نیس��ت .آن چیزی در دنیای واقعی
و در مرحله عملی پیادهس��ازی میش��ود این اس��ت که
تمام کش��ورها تابع اصول ،مقررات و قوانین اقتصادی
هستند یعنی به دنبال ایجاد زمینه برد برد و تامین منافع
اقتصادی طرفین هستند .ما باید زمینه توسعه صادرات
و شناس��ایی بازارهای هدف صادراتی را دنبال کنیم و
این موضوعات در تمام پیمانها و اتحادیهها برای اعضا
حائز اهمیت هستند.
اگر هدفمان از عضویت در این پیمانها تقویت اقتصاد
و خروج از ش��رایط فعلی اقتصاد ایران اس��ت نباید این

آگهیمناقصه

انتظار را داشته باشیم که کشورها اصول اقتصادی خود
را در همکاری با ایران نادیده بگیرند .نباید مدعی شویم
حاال که ایران عضو پیمان ش��انگهای ش��ده ،بنگاههای
چین��ی ب��رای همکاری با ای��ران تحریمها را دور بزنند.
باید توجه داش��ته باش��یم که اساسا بنگاههای چینی این
اقدام را انجام نمیدهند و چین نس��بت به ایران منافع
بیشتری با غرب دارد بنابراین این ذهنیت و مطالبه در
بلندمدت برای ما مشکلساز میشود.
موض��وع بس��یار مه��م ای��ن اس��ت که معم��وال ایران
فرصته��ای اقتص��ادی را قربانی اختافات سیاس��ی
میکن��د .در کش��ورهای عضو اکو هم پتانس��یلهای
بس��یار خوبی برای فعالیتهای اقتصادی وجود داش��ت
اما چگونگی همکاری بین کش��ورها بس��یار مهم است.
م��ا فرصته��ای اقتص��ادی را در اکو ف��دای تنشها و
اختافات سیاس��ی کردیم و همین عدم قرابت سیاسی
در اکو باعث ش��د همکاریها ش��کل نگیرد در صورتی
ک��ه اک��و یک بازار اقتص��ادی  ۵۰۰میلیون نفری برای
ایران محسوب میشد.
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ش��هرداری بروجرد درنظردارد اجرای روکش آس�فالت معابر س�طح شهر را از طریق
مناقصه عمومی به شرکت های ذیصاح و رتبهبندي شده از سوی سازمان مدیریت برنامهریزی
کش��ور واگذار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد
قیمت مناقصهگران و بازگش��ایی پاکتها از طریق درگاه س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت
(س��تاد) به آدرس  www.setadiran.irانجام خواهد ش��د .س��ایر جزئیات و اطاعات در
اسناد مناقصه قید شده است.
تاریخ انتشار در سامانه مذکور ۱۴۰۰/۰۶/۳۰میباشد.
مهلت زمانی دریافت اسناد از سامانه :ساعت  ۱۹تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۰۶
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد:تا ساعت  ۱۴تاریخ ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
زمان بازگشایی پاکتها :ساعت  ۱۰صبح ۱۴۰۰/۰۷/۱۸
نادر گودرزی -سرپرست شهرداری بروجرد

آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارتآن�الين بخوانيد
wwww.tejaratonline.ir
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اخباركوتاه
تشکر رهبری از تیم ملی والیبال

رهب��ر انق��اب از تیم ملی والیبال کش��ورمان که در بیس��ت و
یکمین دوره مس��ابقات قهرمانی آس��یا به مقام قهرمانی دست
یافت ،تشکر کردند.
ب��ه گ��زارش ایس��نا ،در پیام رهبر انقاب آمده اس��ت:پیروزی
درخش��ان تی��م مل��ی والیب��ال ب��رای مل��ت ای��ران بس��یار
شیرین است .از شما جوانان عزیز و مربی ایرانیتان صمیمانه
تشکر میکنم.
شرایط ازسرگیری مذاکرات وین

نماینده روس��یه در س��ازمانهای بینالمللی در وین ،گفت که
مذاکرات برجامی باید از نقطهای که در تاریخ  ۲۰ژوئن متوقف
شده بود ،از سر گرفته شود.
به گزارش ایلنا« ،میخائیل اولیانوف» در پیامی توییتری نوشت:
«تغیی��رات در تی��م مذاکرهکنن��ده ایران بعد از تش��کیل دولت
جدید این کشور ،طبیعی است .مهمترین مسادله برای موفقیت
مذاکرات وین ،اطمینان از ادامه روند است.
مذاکرات باید نه از آغاز ،بلکه از نقطهای که تا تاریخ  ۲۰ژوئن
به آن رسیده است ،از سر گرفته شود».
لغو تحریم ها بشرط بازگشت به تعهدات

پای��گاه اینترنت��ی وزارت خارج��ه انگلیس با انتش��ار بیانیه ای
نوشت :لیز تراس وزیر خارجه انگلیس برای اولین بار با برخی
از هم��کاران بی��ن المللی خود از جمله حس��ین امیرعبداللهیان
وزیر خارجه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک
دیدار خواهد کرد.
در این بیانیه آمده اس��ت :تراس در این دیدار که در هفته اول
انتصابش به این مقام انجام می ش��ود ،مطرح خواهد کرد که
باید تمایلی دو جانبه نسبت به شروعی دوباره در روابط دوجانبه
کش��ورهایمان وجود داش��ته باش��د ،اما عدم پایبندی هسته ای
مس��تمر ایران و توس��عه برنامه هس��ته ای آن مانع ایجاد پیش
رفت در این زمینه است.
بیانیه وزارت خارجه انگلیس می افزاید :تراس پیشنهاد آمریکا
برای لغو تحریم ها در ازای بازگش��ت ایران به پایبندی کامل
ب��ه تعه��دات هس��ته ای اش را تک��رار خواهد ک��رد .او از ایران
خواهد خواس��ت به مذاکرات وین درباره [احیای] توافق هس��ته
ای و پایبن��دی ب��ه تعه��دات هس��ته ای اش بازگردد که به نفع
همه است.
ادامه تحریمها باعث رنج و مرگ بیشتر

کمیس��ر عالی حقوق بش��ر سازمان ملل متحد تاکید کرد :ادامه
تحریم ها باعث رنج و مرگ بیشتر و سرایت گسترده تر ویروس
کرونا در سراسر جهان خواهد شد.
به گزارش ایس��نا« ،میش��ل باچلت» در پنل دوساالنه اقدامات
یکجانب��ه قهرآمی��ز و حقوق بش��ر ،با تأکید ب��ر اینکه مجازات
بان��ک ه��ا و موسس��ات مالی به طور معم��ول منجر به احتیاط
های بیش از حد از این نهادها میش��ود ،اظهار کرد علی رغم
وجود معافیتهای قابل اعمال حتی وارد کردن اقام غذایی،
بهداشتی و سایر اشکال کمکهای بشردوستانه به کشورهای
تحریم شده دشوار شده است.
وی اف��زود :بانک های کش��ورهای ثال��ث از ترس مجازات ،از
انتق��ال وج��وه خودداری میکنند و برای هر انتقال مالی نیاز به
اخ��ذ مجوزه��ای مکرر دارند ،این امر موجب ایجاد هزینههای
اضافی و یا تأخیرهایی در ارس��ال کمک ها میش��ود که خود
مانعی در راه ارائه کمک ها و باعث کاهش اثربخشی آنها می
ش��ود.وی اظهار کرد:تحریمها ،افرادی که نه مرتکب جرمی
ش��دهاند و ن��ه مس��ئولیتی بر عهده دارن��د را متحمل رنجهای
شدید و ناروا میکند.
بر این اساس وقتی تحریمها کل کشور یا بخش های اقتصادی
را مورد هدف قرار می دهد ،این افراد آس��یب پذیرترین اقش��ار
هستند و بیشترین لطمه را میبینند ،لذا کشورها ضمن خودداری
از اعمال تحریمهای یکجانبه ،بایستی پیامدهای حقوق بشری
آنها را مجدداً ارزیابی کنند.
سیاست خارجی با چشم انداز استراتژیک

عضو هیات رئیس��ه فراکس��یون دیپلماسی بین المللی مجلس
ش��ورای اس��امی تاکی��د کرد :رئی��س جمهور با چش��م انداز
اس��تراتژیک و گام ه��ای برنام��ه محور وارد موضوع سیاس��ت
خارجی شده است.
به گزارش ایس��نا ،غامرضا ش��ریعتی در توییتر نوشت :امضای
چندین سند همکاری میان ایران و تاجیکستان اوج هوشمندی
دستگاه دیپلماسی کشور است .وی افزود:ناکامی فضاسازی ها
در طرح موضوع افغانستان و لطمه به مناسبت تهران و دوشنبه
اوج تدابیر امیدآفرین دولت مستقر است .دکتر رییسی با چشم
انداز استراتژیک و گام های برنامه محور وارد موضوع سیاست
خارجی شده است».
بایدن نیازمند توافق با ایران

اس��تاد دانش��گاه هاروارد تاکید کرد :بایدن اکنون پس از خروج
آمریکا از افغانس��تان ،به پیروزی نیاز دارد و در اینجا مذاکره با
ایران و توافق با تهران برای او به منزله پیروزی اس��ت که به
ایران و ایاالت متحده کمک میکند.
ماروی��ن کال��ب در گف��ت و گ��و با ایلنا گفت :حض��ور ایران در
لبن��ان ،یم��ن و ام��ارات در حاش��یه خلیج فارس ،در راس��تای
سیاس��ت ضدغرب��ی و ضداس��رائیلی و در ت��اش برای مقابله
با اسرائیل است.
بدیهی اس��ت که آمریکا با حضور ایران در کش��ورهای منطقه
مخالفت کرده و میکند و این موضوع یکی از اختافات اصلی
ایران و آمریکا است.
این اس��تاد دانش��گاه تاکید کرد :ایران باید در مذاکرات حاضر
ش��ود و پیش��نهادهای بایدن را بپذیرد ،بایدن اکنون میتواند
حتی به ایران امتیاز دهد.

هزینه سنگین دشمنان در برابر هرگونه اقدام نابخردانه
وزیر دفاع تصریح کرد :دشمنان ملت ایران قطع ًا در برابر هرگونه اقدام نابخردانه و
جهالت آمیز ،پاسخ دندانشکنی دریافت خواهند کرد و هزینه سنگینی را متحمل
میشوند .به گزارش ایلنا ،امیر سرتیپ آشتیانی با بیان اینکه قدرت دفاعی ایران و
پیشرفتهای متکی بر فناوریهای جدید و نوآورانه علمی ،دانشی و بومی ،صرف ًا
برای حفظ امنیت و پاسداری از حدود و ثغور ایران اسامی و تنها در جهت پاسخ
دادن به هرگونه تهدیدات و تجاوز احتمالی تدارک دیده ش��ده گفت :ملت ایران
با اقتدار نش��ات گرفته از روحیه ایمانی و سلحش��وری خود در تمامی صحنه های
مواجهه و مقابله با دش��منان حاضر خواهند بود.وزیر دفاع با تذکر ش��دید به دش��منان ،بابت اظهارات س��خیف شان
تصریح کرد :ایادی ش��یطان و رژیمهای وابس��ته به قدرتهای پوش��الی از س��ر استیصال به یاوهگویی و اتهامزنی
آوردهاند .آشتیانی تاکید کرد :از رژیم جعلی صهیونیستی که همواره شکستهای بزرگ را از ملت ایران در کارنامه
خود مشاهده میکند و در برابر افکار عموم مردم جهان و آزادی خواهان عالم سرشکسته است و تنها این توان را
دارد که بغض و کینه خود را به رخ زنان و کودکان مظلوم و بیدفاع بکشاند ،جزء این انتظار نمیرود.

افزایش تحریم و فشارهای جدید نتیجه ارسال سوخت ایران به لبنان
سخنگویمنطقهایوزارتخارجهآمریکادرواکنشبهوارداتسوختازایرانبهلبنان
توسط حزب اهلل گفت :دولت آمریکا تحریم های جدیدی علیه حزب اهلل وضع کرده و
فشارها را افزایش می دهد .به گزارش ایسنا ،جرالدین گریفث گفت :آنچه برای ما مهم
است این است که دولت موجود در لبنان بتواند نقش خود را ایفا کند و اصاحات را انجام
دهد.سخنگوی منطقه ای وزارت خارجه آمریکا تاکید کرد :دولت آمریکا تاش کرد که
راه حل های پایدار برای بحران سوخت لبنان ایجاد کند .واردات سوخت از یک کشور
تحتتحریمبهسودلبناننخواهدبود.گریفثخاطرنشانکرد:آمریکااقداماتمتعددی
علیه ایران و واردات غیرقانونی نفت وضع خواهد کرد .ما آماده ایم تا به لبنان کمک کنیم و این کشور از بحران سوخت
عبور کند اما مقامات لبنانی نیز باید نقش خود را ایفا کنند .واردات نفت از ایران و اقدامات مشابه آن لبنان را در معرض خطر
قرار می دهد.وی گفت :موضع آمریکا روشن است و واردات نفت از ایران به سود مردم این کشور نیست .سخنگوی وزارت
خارجه آمریکا گفت :تحریم حزب اهلل تنها محدود به آمریکا نمی شود بلکه به دلیل فعالیت های بی ثبات کننده آن ،تمام
جامعه بین المللی را شامل می شود و در بازخواست حزب اهلل تردید نخواهیم کرد.

رییسی تاکید کرد

تامینواکسنکرونا به دلیل بیتوجهی بهغرب
رییس جمهوری گفت :متأسفانه شاهد بودیم که بعضیها واردات
واکس��ن یا حتی پیوس��تن کشور به سازمان شانگهای را متوقف
بر پذیرش  FATFکرده بودند و حتی در جلس��ات رس��می هم بر
موضع خود پافشاری میکردند.
به گزارش ایرنا ابراهیم رییسی گفت :در زمینه توسعه کشور هیچ
محدودیتی برای اس��تفاده از تجارب کشورهای مختلف نداریم،
اما برای انتخاب نس��خه مناس��ب پیشرفت دقت زیادی خواهیم
داش��ت تا این نس��خه تطبیق کامل با اقتضائات ایران اس��امی
داشته باشد.
وی با اظهار امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند در شکلدهی
به س��بک زندگی تأثیر مثبتی داش��ته باش��د ،افزود :امروز فضای
ارتباط��ی جامعه با گذش��ته خیلی تف��اوت کرده و دایره ارتباطات
افراد بس��یار گس��تردهتر ش��ده و نمیتوان این فضای ارتباطی را
محدود کرد بنابراین باید تاش کنیم تا حد امکان این عرصه را
مصونسازی کنیم تا جوانان و آحاد مختلف جامعه به جای آنکه
صرف ًا متأثر شوند ،بتوانند مؤثر واقع شوند.
ریی��س جمه��وری ب��ا تاکید بر اینکه اگر ب��ر توان داخلی تکیه
کنیم ،انجام خیلی از کارها ممکن خواهد ش��د ،اظهارداش��ت:
متاس��فانه ش��اهد بودیم که بعضیها واردات واکس��ن یا حتی
پیوس��تن کش��ور به س��ازمان ش��انگهای را متوقف بر پذیرش
 FATFکرده بودند و حتی در جلسات رسمی نیز بر موضع خود
پافشاری میکردند.
رییس��ی تصری��ح ک��رد :در فاصله کوتاه س��پری ش��ده از دولت
سیزدهم اتفاق خاصی نیفتاده که باعث افزایش واردات واکسن
و یا پذیرش عضویت کشورمان در سازمان شانگهای بشود ،اال
اینکه کش��ورهای همس��ایه و دوس��ت ما دیدند که دیگر توجه ما
صرف ًا به غرب نیست و ارتباط با همسایگان و کشورهای منطقه
اولویت سیاست خارجی ایران شده است.
همچنین رییس��ی در نخس��تین جلسه ش��ورای عالی آموزش و
پرورش در دولت س��یزدهم که در آس��تانه آغاز س��ال تحصیلی
جدید و بعد از حدود  ۱۰س��ال به ریاس��ت رییس جمهور برگزار
ش��ده اس��ت ،با تاکید بر اهمیت نقش و جایگاه آموزش و پرورش
در جامعه و تربیت نسل آینده ساز کشور ،اظهار داشت :آنچه برای
حیات ،تربیت و تعالی انسان ضروری است در مجموعه آموزش
و پرورش نهادینه شده است.
رییسجمهوریشورایعالیآموزشوپرورشرابهترینجابرای
بحث و بررسی موضوعات مرتبط با این حوزه و بهترین جایگاه

مشورتیدرموردطرحهاولوایجقانونیمربوطبهآموزشوپرورش
دانست و افزود :باید توجه داشته باشیم و بدانیم که نسبت شورای
عالی آموزش و پرورش با نهادهای عالی تصمیمگیری همچون
مجمع تش��خیص مصلحت نظام ،مجلس ش��ورای اس��امی و
شورای عالی انقاب فرهنگی ،چیست.
رییس ش��ورای عالی آموزش و پرورش با بیان اینکه این ش��ورا
سیاست اجرای قانون درحوزه تعلیم و تربیت را برعهده دارد ،گفت:
ه��ر موضوع��ی که با آموزش و پ��رورش ارتباط دارد باید ابتدا در
این شورا بررسی و کارشناسی شده و بعد برای تصمیمگیری به
نهادهای باالدستی و تصمیم گیرنده ارجاع شود .دیگر هیچ امری
مربوط به آموزش و پرورش بدون طرح در شورای عالی آموزش و
پرورش در شورای عالی انقاب فرهنگی مطرح نخواهد شد.
رییس��ی نس��بت بین ش��ورای عالی آموزش و پرورش و اعضا و
وزیران شرکت کننده در جلسات این شورا را دیگر موضوع مهم
که باید مورد توجه قرار گیرد ،عنوان و با تاکید بر اینکه نس��بت
بین دستگاه ها و آموزش و پرورش باید روشن شود ،خاطرنشان
کرد :شورای عالی آموزش و پرورش باید از حاشیه خارج شده و
وارد متن تصمیم گیریها درمورد این حوزه شود.

صالحی از بيان خرافات دينی در لباس روحانيت انتقاد كرد

رئيس سازمان زندانها از رويكرد دشمن خبرداد

جامعه در معرض خطر جهل دينی

رییس س��ابق س��ازمان انرژی اتمی با اش��اره به این که
حکمرانی با جبر میسر نمیشود ،گفت :امروزه کودکان ما
باهوشهستندودرشبکههایاجتماعیباانواعاستدالل
و منطقها روبهرو میشوند این در حالی است که برخی
فقط با بر تن کردن لباس روحانیت با بیان خرافات دینی،
شهد شیرین دین را از بین میبرند .یک حکمران زمانی
موفق است که اصاح پذیر باشد و به سخنان نخبگان
جامعه که از سر خیرخواهی نظرات خود را بیان میکنند
گ��وش ده��د .به گزارش ایلنا علی اکبر صالحی در آیین
رونمایی از کتاب «کاوش مسائل اساسی ایران» گفت:
ایران در طول تاریخ دو بار الگوی حکمرانی بوده است.
بار اول در زمان هخامنشیان که حکمرانی خود را از شرق
تا غرب گس��ترش داش��ت و توانست جهان را به خوبی و
هوش��مندانه اداره کنن��د و در مرتب��ه دوم بعد از پیروزی
انقاب اسامی ایران ،شیوه حکمرانی مبتنی بر والیت
فقیهراپیشگرفت.حالبایددیدکشوریکهتواناییارائه
نمایندهمجلسششمگفت:متاسفانهجناحاصولگرااستعدادخاصی
در پیاده کردن افراد از قطار خودشان دارند و هر کسی با کمترین
دلخوری کا از حوزه اعتماد و آشنایی با این گروه حذف است.احمد
شیرزاد در گفتوگو با ایلنا افزود :این امر بد است زیرا هاضمه بسیار
محدود و اندک این جناح را نشان میدهد .جریان اصولگرایی در
درازمدت با این نوع عمکلرد راه به جایی نخواهد برد ،در صورتی
که اگر بتواند هاضمهاش را بزرگتر کند و طیفهای گستردهای را
اگر نگوییم جزی از خودش کند ،الاقل در کنار خودش قرار دهد،
بسیار موفقتر خواهد بود
این فعال سیاسی اصاحطلب در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد
ات��اق فک��ری با حضور ناطق نوری ،خاتمی ،برادران الریجانی،

رییس دولت سیزدهم اعضای شورای عالی آموزش و پرورش را
بهترین افراد برای ارائه نظرات مشورتی کارشناسی و تخصصی
درمورد این حوزه دانست و ادامه داد :این شورا پشتوانه نظری و
کارشناس��ی خوبی برای بررس��ی مسائل و ارائه راهکار برای حل
مشکات تعلیم و تربیت جامعه است.
رییس جمهوری با بیان اینکه آموزش و پرورش میتواند توسعه
پایدار و آینده کشور را تضمین کند ،توجه ویژه دولت به این حوزه را
مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد :شکی نیست که محور آموزش
و پرورش "معلم" اس��ت و باید ش��ان ،منزلت ،مهارت و معیش��ت
معلم در نظر گرفته شود.
رییس��ی ،با اش��اره به اجرای طرح رتبهبندی معلمان ،گفت :در
بح��ث رتبهبن��دی معلمان اصل ب��ر افزایش کیفی و مهارتی این
عزیزان اس��ت و موضوع مالی و معیش��تی تنها یکی از مس��ائل
مورد توجه است.
رییسجمهوریدربخشدیگریازسخنانخودبهاهمیتاجرای
س��ند تحول بنیادین در آموزش و پرورش و تفاوت بین اس��تفاده
از تجارب دیگران و سندنویس��ی و نس��خه نویس��ی ،اشاره کرد و
گفت :ما در موضوعات مهم و بنیادین از جمله تحول در آموزش و

پرورش از همه تجربیات دنیا استفاده میکنیم و هیچ حد و مرزی
در این زمینه نداریم اما سند نویسی خودمان را داریم و نباید دنبال
اجرای سندی برویم که نقشی در تنظیم و تدوین آن نداشتهایم و
متناسب با باورها و فرهنگ کشور ما تنظیم نشده است.
رییسی خاطرنشان کرد :شورای عالی آموزش و پرورش باید در
م��ورد س��ند تحول بنیادین کم��ک و همراهی کند تا فاصله بین
وض��ع فعل��ی و وض��ع مطلوب و مورد نظر را کاهش دهیم و برای
ایجاد این تحول همه بخشها و الیههای آموزش و پرورش باید
حس تحول و تحولگرایی پیدا کند و مدارس ما تحول محور و
تربیت محور باشد.
رییسجمه��وریب��اتاکیدبرضرورتاجرایعدالتآموزش��یو
فراهم کردن امکانات الزم برای همه دانش آموزان کش��ور در
بهرهمندی از خدمات آموزشی بهویژه آموزش مجازی از طریق
شبکه شاد در دوران شیوع کرونا ،اظهار داشت :اینکه همه دانش
آموزان در سراسر کشور به آموزش دسترسی داشته باشند و دانش
آموزی بخاطر محرومیت از امکانات و تجهیزات نوین آموزشی
از تحصیل محروم نشود ،وظیفه ما است.
رییسی تاکید کرد :جایگاه آموزش و پرورش در نظام برنامهریزی و
بودجهریزی کشور باید تعریف شود و مسائل و مشکات معیشتی
معلمان را یک بار برای همیشه حل کنیم تا مسئله اصلی آموزش
و پرورش ما مسئله مالی و معیشتی نباشد.
رییسجمهوری بر تقویت دانش��گاه فرهنگیان به عنوان مرکز
تربیت و آموزش معلمان نظام آموزشی کشور تاکید کرد و گفت:
نیروی متخصص و متعهد مورد نیاز آموزش و پرورش برای تعلیم
و تربیت آینده س��ازان کش��ور باید از طریق دانش��گاه فرهنگیان
تامین شود.
در نخس��تین جلس��ه ش��ورای عالی آموزش و پرورش در دولت
س��یزدهموهزارمینجلس��هاینش��وراازبدوتاس��یس،اعضای
شورا با ابراز خرسندی از تشکیل جلسه به ریاست رییس جمهور
به عنوان رییس شورای عالی آموزش و پرورش که بعد از حدود
 ۱۰سال انجام شده است ،تداوم این جلسات را موجب تسریع در
حل مش��کات آموزش و پرورش و حوزه تعلیم و تربیت کش��ور
دانستند.
در این جلسه ماده واحده تشکیل ستاد هماهنگی و اجرایی سند
تحول آموزش و پرورش در ذیل شورای عالی آموزش و پرورش
ب��ا هدف تحقق اجرای س��ند تح��ول با اصاحاتی مورد تصویب
قرار گرفت.

زيرسوال بردن نظام به واسطه اتفاقات زندان

الگوهای حکمرانی را دارد آیا توانایی اصاح پذیری نیز
دارد؟ وی تاکید کرد :اگر جامعه را مانند فرزند تازه متولد
شده درنظر بگیریم مراحلی که این فرزند طی میکند تا
به رشد و نمو برسد برانگیختگی و شکوفایی ایجاد می
کند که به اعتقاد من برانگیختگی انقاب اسامی ایران
از مشروطه آغاز شد و تجلی و برانگیختگی آن در انقاب
س��ال  ۱۳۵۷نمایان ش��د .صالحی گفت :کشور از زمان
پیروزی انقاب اسامی ایران تاکنون دوران بالندگی را
طی کرده و ممکن است در این راه اشتباهات و قصوری
رخ داده باشد .اما تاش بر رسیدن به بالندگی بوده و به
اعتقاد من برپایی جلساتی از این دست نمونهای از سیر
در مسیر بالندگی است .رئیس سابق سازمان انرژی اتمی
ایران اضافه کرد :جامعه فرهیخته جامعه به کمال رسیده
است و محور اساسی در تحول جوامع آزاد اندیشی است
و اگر محلی برای تضارب آرا وجود نداشته باشد تمامی
مباحث اهالی علم و نظر ،ابتر باقی میماند .در هر دولت و
حکومت امنیت ملی اصل و ماک است و باید بر تعریف
آزاد اندیشی کار کرد و حاکمان با منطق و استدالل مورد
س��والقرارگیرند .اگربهدینخرافات اضافهش��ودزنگار
به خود میگیرد و مسیر آن تغییر مییابد .وقتی که یک
فر ِد مسئول در کشور به عنوان متخصص خارج از عرف،
درباره مذاکرات صحبت کند زیر س��وال میرود ،اما اگر
ش��خصی در لباس روحانیت انواع خرافات را مطرح کند
مورد سوال قرار نمیگیرد.

رئیسسازمانزندانهابابیاناینکهدشمنتاشزیادی
را ش��روع کرده تا به واس��طه اتفاقات زندان کارکرد نظام
اسامی را زیر سوال ببرد گفت :دشمن سعی می کند با
بزرگ نمایی ،سیاه نمایی و دروغ پراکنی دستاورد های
حقوق بشری واقعی در زندان ها را زیر سوال ببرد تا از این
طریق نظام اسامی را مورد حمله قرار دهد.
ب��هگ��زارش ایلنا ،محمدمهدیحاج محمدیگفت:هر
چند برخی از رخدادها در محیط زندان به س��بب حضور
بعضی از افراد طبیعی است اما به واسطه اینکه ما در یک
نظام اسامی هستیم این مسائل حتی در کمترین شکل
خود هم قابل قبول نیس��ت و نباید رخ بدهد.وی با بیان
اینکه بازپروری و بازاجتماعی نمودن زندانیان مهمترین
هدف ماس��ت گفت :در ماده  ۲آیین نامه اجرایی جدید
س��ازمان زندان ها ،بنا نهادن امور بر پایه احترام و ادب
به عنوان اولین زنجیره فعالیت های اصاحی و تربیتی
تعیین شده است.
رئیس سازمان زندانها اظهار کرد :از آغاز مسئولیت در
سازمان زندان ها همه جهت گیری ها ،سیاست گذاری
ها ،اولویت بندی ها ،سفرهای مکرر استانی ،همنشینی با
زندانیانوبهتصویرکشیدناقداماتوفعالیتهایزندان
ها ،بخاطر تغییر نگاه جامعه و مسئولین نسبت به زندان،
زندان��یوخان��وادهاوب��ودهونبایداجازهدهیمیکاتفاق
کوچک همه آن دستاوردها را زیر سوال ببرد.
وی با بیان اینکه همه باید برای تحقق سیاس��ت های

شيرزاد چالشهای به وجود آمده را تشريح كرد

استعداد اصولگرایان در پیاده کردن افراد از قطار اصولگرایی
روحان��ی و عب��داهلل نوری برای برونرفت از مش��کات موجود
تش��کیل ش��ود گفت :این خیلی ایدهآل اس��ت ،حتما مش��اهده
کردهاید طرفداران فوتبال روی کاغذ برای خودش��ان یک تیم
جهان مینویس��ند و در آن بهترین بازیکنان را از س��رار کش��ور
میگذارند اما؛ او ًال هرگز چنین تیمی تشکیل نمیشود ،ثانی ًا اگر
تشکیل شود خوب بازی نمیکنند؛ چراکه انسجام و هماهنگی
الزم را ندارند.

وی تاکید کرد :شخصیتهایی که گفته میشود همگی در جای
خودشانمحترمهستنداماآیامیتوانندکنارهمبشینندوهمفکری
کنند؟آیامیتوانندازیکجاییشروعبهحلموضوعاتومعضات
کنند تا به راهحل برسند؟ من به شخصه بسیار بعید میدانم!
این فعال سیاسی اصاحطلب گفت :چه خوب است که ذهنمان
را یک مقداری اصاح کنیم و تنها به این فکر نکنیم که معممیم
برای مش��کات کش��ور راه حل پیدا کنند ،البته این اش��خاص

سازمانی همدل و همراه باشند گفت :قابل قبول نخواهد
بود به خاطر ضعف و کم کاری ما ،آس��یبی به وجه نظام
وارد شود.عضو شورای عالی قوه قضائیه با تاکید مجدد
ب��ر اهتمام جدی س��ازمان بر اج��رای دقیق برنامه های
اصاحیوتربیتیاظهارداشت،همهمدیرانوکارکناندر
زندانهایسراسرکشوربایدتاشکنندتاچنیناتفاقاتی
تکرار نش��ود و حتم ًا با هرگونه تخلف اداری برخورد می
گردد .حاج محمدی به موضوع اشتغال زندانیان و حمایت
از خانواده های آنان نیز اش��اره کرد و گفت :خوش��بختانه
برخی از اس��تان ها توانس��ته اند به نقطه هدف گذاری
اشتغال ۸۰درصدی محکومان واجدشرایط برسند که جا
دارد از همت و زحمات آنان تش��کر کنیم.وی با تاکید بر
لزوم مراقبت کامل از خانواده زندانیان گفت :سرکشی از
خانواده زندانیان آغاز راه حمایت و مراقبت از آنان است
همه باید دغدغه مند باشیم و نباید فقط به اقداماتی مانند
توزیع بسته های معیشتی بسنده کرد.
س��رمایههای اجتماعی ما هس��تند و متاسفانه ما بسیار زود افراد
را کن��ار میگذاری��م .ام��ا به اعتقاد من بهترین کارکرد این افراد
میتواند در حوزههای حاش��یه تصمیمگیری و تصمیمس��ازی
باش��د ،گاهی اوقات این افراد میتوانند مش��اوران ،س��خنرانان
و نصحیتکنندگان خوبی باش��ند و در حوزههایی باش��ند که به
صورت محدود هم شاید بتوانند با هم همکاری کنند.
شیرزادافزود:اشخاصیزیادیجزوسرمایههایکشورهستندحتی
آقای صادق الریجانی هم به نوعی جزو س��رمایههای اجتماعی
کش��ور محسوب میش��وند؛ زیرا پرورش کسانی که تجربهای از
مدیریت هم داش��تند ،ولو با تجربه منفی تربیتش��ان س��رمایه و
امکانات میخواهد بنابراین نباید از دستشان بدهیم.

دریافت مالیات از اینفلوئنسرهای با بیش از 500هزار دنبال کننده
باتوجهبهاینکهطبقتصویبنمایندگانمجلسشورایاسامی،درآمداینفلوئنسرهای
دارای بیش از  ۵۰۰هزار دنبال کننده در رسانههای کاربر محور از محل تبلیغات در این
فضا مشمول مالیات میشود ،معاون سازمان امور مالیاتی درباره نحوه محاسبه درآمد
اینفلوئنسرها اظهار کرد :به موجب قانون مالیاتهای مستقیم و با آخرین اصاحاتی
که در آن صورت گرفته ،درآمد واقعی هر شخصی اعم از اینفلوئنسرهای دارای بیش از
 ۵۰۰هزاردنبالکنندهدررسانههایکاربرمحورنیزبراساسبررسیصورتحسابهاو
حسابهایبانکیواستنادبهمدارکواسنادمشخصوبهعنوانماخذمحاسبهمالیات
تعیین میشود .محمود علیزاده در گفتوگو با ایسنا افزود :اینفلوئنسرها و فعالیت آنها در فضای مجازی به عنوان شاغل و
شغل محسوب میشود که همانند سایر شاغلین ،درآمد آنها طبق ضوابط مالیات بر درآمد مشمول این مالیات خواهد شد.
البته دستورالعمل اجرای این مالیات مرداد سالجاری اباغ شد که طبق آن در سالجاری سازمان امور مالیاتی مکلف است
لیست مودیان مالیاتی و خوداظهاری تهیه شده توسط آنها را تهیه و در سایت سازمان در منظر عموم قرار دهد.

رانت بازی در صدور مجوزهای کسب و کار ممنوع
یکفعالحوزهکار،بهبودفضایکسبوکاردرکشورراموجبتضمینامنیتسرمایه
گذاراندانس��توبابیاناینکهبایدبهکس��انیکهشایس��تگیراهاندازیکس��بوکاررا
دارند میدان بدهیم ،تاکید کرد :در دادن مجوز به کسب و کارها نباید سلیقه ای برخورد
شود یا رانت بازی و انحصارگری به وجود آید.فتح اله بیات در گفت و گو با ایسنا گفت:
در مورد بهبود فضای کسب و کار سالیان سال است که بحث می شود ولی وقتی به پای
عمل می رسد متاسفانه اقدام موثری انجام نمی گیرد .قبل از بهبود فضای کسب و کار
زیرساخت هایش باید فراهم شود .اگر فضای کسب و کار بهبود پیدا کند ،فرآیند تولید
آسانمیشود،کارآفرینانبهراحتیبهکارآفرینیمیپردازندوسرمایهگذارانسرمایهگذاریمیکنند.ویگفت:برایآنکه
فضای کسب و کار بهبود یابد الزم است یکسری قوانین دست و پاگیر حذف یا تسهیل شوند مثل مجوزهایی که به افراد و
کارآفرینان باید داده شود ولی به دلیل بروکراسی های پیچیده و اداری ماهها دوندگی نصیبشان می شود و در نهایت طرح و
ایده آنها از حالت انتفاع خارج شده و کارایی و اثر گذاری خود را تحت تاثیر گذشت زمان از دست می دهد.

تجارت از اصلی ترین چالش پیش روی اشتغالزایی گزارش می دهد

گـروه اقتصـادی – كورش شرفشـاهی :يكـی از عمده ترين
مشـكالت اقتصـادی ايران ،افزايش نرخ بيكاری اسـت .اين
پديده ناشـی از تحريمهای ناعادالنه ،شـيوع مرگبار كرونا و
مهمتر از همه ديوان سـاالری اداری اسـت كه مانع بزرگی در
مسير صدور مجوز و فرآيند راه اندازی كسب و كار هاست .با
توجهبهشرايطموجود،اگرمسئلهتحريمهادرقالبمذاكرات
و رايزنی های منطقی حل شود و بتوانيم كرونا را نيز مهار كنيم،
بروكراسی و ديوانساالری حاكم بر حوزه كسب و كارها ،مجال
و اجـازه فعاليـت به كارآفرينان را نخواهد داد .برای اثبات اين
ادعـا كافی اسـت به اظهارات چنـدی قبل يكی از نمايندگان
مجلس در حوزه چالش های كارآفرينی در بخش كشـاورزی
توجـه كنيـم كه اعالم كرد برای راه اندازی كسـب و كار ،يك
كارآفرين می بايست  130مجوز بگيرد كه اين مصداق "مشت
نمونه خروار" اسـت و بخوبی می توان فهميد سـرمايه گذار تا
چه اندازه مشكل دارد.

زنجیرمجوزهابرپایکارآفرینان

 عدم هماهنگی دستگاهها

 طرح ناکارآمد تسهیل

هن��وز م��دت زی��ادی از تصویب طرح «تس��هیل صدور برخی
مجوزهای کس��ب و کار» نگذش��ته و البته این مصوبه باعث
رضایت بسیاری از کارآفرینان ،صاحبان کسب و کارها و جوانان
ش��ده ،اما در ش��رایطی که کشور با چالش��های بزرگ بیکاری،
فرار س��رمایه ،ناتوانی در جذب س��رمایه گذار خارجی ،تعطیلی
بنگاههای اقتصادی ،معضل داللی و بسیاری چالشهای دیگر
رو ب��ه رو اس��ت ،انتظار م��ی رود به محض تصویب یک قانون
تس��هیلگر ،اجرای آن در دس��تور کار قرار گیرد .آنچه در س��ابقه
گذش��ته مش��اهده می ش��ود و آنچه پس از تصویب قانون به
چشم می خورد ،گویا قرار نیست اتفاق خاصی رخ دهد .در این
رابطه یک کارش��ناس اقتصادی حوزه کس��ب و کار با تاکید بر

اینکه ش��اهد یکی از بزرگترین دس��تاوردهای مجلس شورای
اسامی در سال  ۱۴۰۰بودیم گفت :بی شک این طرح بهترین
و مهمترین طرحی بود که مجلس ش��ورای اس��امی در س��ال
 ۱۴۰۰تصویب کرده است.
  ۱.۵میلیون شغل از دست رفت

صادق علیاری با اشاره به اینکه طبق یک نظرسنجی و بررسی
ک��ه از بی��ن  ۹۰۰پرونده انجام ش��ده ۵۵ ،درصد پروندههایی که
کارآفرینان مش��کل داش��تند ،در مورد مباحث مربوط به مجوزها
بودهگفت:نظاممجوزدهیدرکش��ورباعثش��دهایجادش��غلو
اش��تغال قفل ش��ود و به خاطر سختگیریهای بیرویه بین ۵۰۰
هزار تا ۱.۵میلیون شغل از دست برود.وی با اعام اینکه مهمترین
بحث کلیدی طرح تس��هیل مجوزهای کس��بوکار این است که
مجوزها را دو دسته میکند گفت :اول مجوزهای تأیید محور و دوم
مجوزهای ثبت محور است که مجوزهای ثبت محور مجوزهایی
هس��تند که هر کارآفرینی در این حوزهها اگر کس��ب و کاری را
آغاز کنند ،تنها با مراجعه به سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور
و ثب��ت اطاع��ات و دادن تعهدهای مربوطه ،مجوز این کس��ب
و کار را کس��ب میکند و میتواند کار را ش��روع کند.علیاری با
اشاره به نوع دوم مجوزهای تاییدمحور افزود :در مجوزهای تأیید

مومنی جابجايی افراد را راه حل مشكالت اقتصادی ندانست

در آستانه بی سابقه ترين و خطرناک ترين شكست سياستگذاری

یک اقتصاد دان گفت :به دلیل پدیده وابستگی به مسیر
طی شده و ضعف و اندیشههای مفرطی که در این مدت
مشاهده می شود ،این خطر وجود دارد که به زودی تمام
ایرانیانطلبرحمتومغفرتکنندبرایهمهکسانیکه
پیشازایندولتمسئولیتداشتند.بهگزارشایلنافرشاد
مومنی افزود :صرفنظر از ماجرا های باندی و جناحی ،باید
به بفهمانیم که گرفتاری کشور به صرف جابجایی افراد
حلوفصلنمیشودمانقصانهایمعرفتیویکفسادو
نابرابریشکنندگیآوریراتجربهمیکنیمکهبایدفکری
برای آنها بکنیم .وی با تاکید بر اینکه زمان آن است که
نگاهیبهتصمیماتکلیدیسهدههگذشتهداشتهباشیم
که چطور بدون استثنا تمام تصمیمگیریهای کلیدی ما
درست در نقطه مقابل اهدافی که اعام شده ،نتیجه داد
گفت :اکنون با یکی از بی سابقه ترین و خطرناک ترین
ابعاد شکست سیاستگذاری روبرو هستیم .آنچه مسئله
رابس��یارتکاندهندهترمیکند این اس��تکهطیس��ه
دهه گذشته این ها روی هر موضوع سیاستی که بیشتر

حیثیت و مشروعیت خود را خرج کردهاند ؛شدت شکست
و فاجعه آفرینی بیشتری تجربه شده است.
ای��ن اقتص��اد دان با تاکی��د بر اینکه نظام تصمیم گیری
هایاساس��یکش��ور،بخشینگر،کوتهنگر،نفعمحور،
تکبعدی نگر ،رادیکال ،غیر مشارکت جویانه و غیر علم
محور است گفت :رادیکال به این معنی نیست که صرفا
طرف��دار عدالت اجتماعی هس��تیم ،اینجا نظام تصمیم
گیریرادیکالیعنینظامیکهباشوکدرمانیمیخواهد
مسائل جامعه را حل کند.
وی با اعام اینکه مافیاهای چند پهلویی در کشور شکل
گرفته که دور باطل رکود تورمی را به ایران تحمیل می
کند گفت :یک گروه های پرنفوذ ذینفع پیدا کرده که تا
حدود زیادی س��اختار قدرت را به تس��خیر خود درآورده،
بسترس��ازی میکنند که راهحل نجات ایران از ش��وک
درمان��یمیگ��ذرد.مومنیگف��ت:یکیازفرمولهایی
که بسیار در ایران روی آن کار میشود ،بحث ترساندن
مسئوالنجدیدازمسئلهکسریبودجهومسئلهنقدینگی
است و اینها دائما این ایده را ترویج میکنند که ماجرای
کسریبودجهتوضیحدهندهکلاینروندشکنندگیآورو
جهش های بی سابقه در نقدینگی در کشور است.
این اقتصاد دان با استناد به دادههای رسمی گفت :طی
سه دهه گذشته سهم شوک قیمتهای کلیدی به ویژه
نرخ ارز و قیمت حاملهای انرژی از رش��د غیر متعارف
نقدینگی در ایران به مراتب از سهم کسری بودجه دولت
بزرگتر است.

محور افراد با ورود به س��امانه درگاه ملی کس��ب و کار درخواست
میدهند که میخواهند یک شغل و کسب و کاری را دایر کنند
که این کس��ب و کار در کس��بوکارهای تأیید محور است و پس
از ثبت درخواست آنها ،یک گروهی باید بررسی بکنند که آیا به
این شخص میشود مجوز داد و یا به آن کسب و کار و یا به آن
زمین میشود مجوز داد یا نه؟
 مقررات زدایی یا مجوززدایی

امامرکزپژوهشهایمجلسمعضلصدورمجوزرابررسیواعام
ک��رد اصطاح «مقررات زدای��ی» ،همچون «مقرراتگذاری»،
مفهومی ُپرابهام است و امروزه مفاهیم بسیار متنوعی از مقررات
زدایی مطرح می شود؛ از جمله کاهش کمی ،ساده کردن ،انعطاف
پذیر کردن ،س��بک کردن قوانین و مقررات ،کاهش تش��ریفات
اداری ورود بخش خصوصی به بخشهایی از دولت و گسترش
رقابت و حتی خصوصیس��ازی و ادغام س��ازمانهای موازی .در
نظامه��ای مجوزده��ی مطلوب ،صدور مج��وز به عنوان ابزاری
برای رسیدن به اهدافی از جمله حفظ سامت و امنیت عمومی،
حفظ محیط زیست و تخصیص نتایج کمیاب ،مورد استفاده قرار
میگیرد .مجوزهای کسبوکار برای اطمینان از صاحیتهای
صاحب��ان فعالیته��ای تجاری  -اقتصادی توس��ط دولت صادر

زیان تناقض های آماری گریبانگیر اقتصاد

اینامیدشکلگرفتکهبااصاحاتریشهای،اینمشکلبرطرف
شود اما همچنان ردپای این تناقضات در آمار سال  ۱۴۰۰نیز به
چشم میخورد .مرکز آمار ایران و بانک مرکزی دیروز و امروز امار
شاخصهایکاناقتصادیمربوطبهبهارامسالرامنتشرکردند

 سه گام بهبود موانع کسب و کار

مشکات برآمده از بوروکراسی ناکارآمد ،مسئله پیچیدگی ،زمان
بر بودن و هزینه بر بودن صدور مجوزها به عنوان یکی از موانع
اصلی کسب و کارها مطرح شده و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته
است .هدف اصلی از مقررات زدایی ،لغو مجوزهای غیرضروری
برای ش��روع کس��ب و کار و ش��فافیت و سهولت شرایط دریافت
مجوزهای ضروری اس��ت.نکته دوم این اس��ت که سیاست ها و
قوانین ناظر به اصاح فرآیند مجوزدهی ،نیازمند نهادها و ترتیبات
نهادی اس��ت .ش��کل تکامل یافته این نهاد ،هم اکنون با عنوان
«هیاتمقرراتزداییوتسهیلصدورمجوزهایکسبوکار»،به
ریاستوزیراموراقتصادیوداراییدرحالفعالیتاستودبیرخانه
آن ،در معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی قرار
دارد .س��ومین نکته س��اماندهی مجوزها و خدمات دستگاههای
اجرایی که سال هاست مورد توجه سیاستگذاران و قانونگذاران
بوده و مصوبات متعددی در سطوح مختلف و توسط دستگاه های
متعدد در خصوص آن به تصویب رس��یده اس��ت .به نظر میرسد
این تعدد و تکثر نهادی ،منجر به موازی کاری و همپوشانیهایی
شده که کار ویژه اصلی را تحت تاثیر قرار داده است.

نقش ويژه اپراتورها در تحقق شبكه ملی اطالعات

روايت بانك مركزی و مركز آمار تفاوت های فاحشی دارد

روایت متفاوت مرکز آمار و بانک مرکزی از شاخص های کان
اقتصادی در آمار بهار امسال هم ادامه پیدا کرده و آمار این دو نهاد
در برخی مولفه ها تفاوت فاحشی دارد.
به گزارش مهر ،در سالهای گذشته تعارضها واختافات جدی
بی��ن مرک��ز آمار ای��ران و بانک مرکزی در ش��اخصهای کان
اقتصادی وجود داشت .پس از واکنش کارشناسان و تحلیلگران،

جنس مصوبات هیات مقرراتزدایی به کیفیتی است که اجرای
آنها ،نیازمند وجود هماهنگی بین دستگاهها و نهادهایی از قوای
مختلف حکومتی است و هماهنگی در موضوع مورد بحث ،ناظر
به پیشبینی س��از و کارهایی برای ایجاد انگیزه در دس��تگاههای
مختلف در جهت دست برداشتن از صاحیت صدور مجوزهای
حتیدرآمدزابهنفعنظاممجوزدهیآسانوکمهزینهاست.اکنون
ترکیب هیات مقرراتزدایی ،متناظر و متناسب با وظایف هیات
مذکور نیس��ت و به ویژه فاقد قابلیت هماهنگس��ازی دستگاهها
در جهت انجام فرآیند مجوززدایی است.

وزير ارتباطات مطرح كرد

وزیرارتباطاتبااشارهبهنقشویژهاپراتورهادرتحققشبکه
ملی اطاعات گفت :وفاقی در سطح ملی شکلگرفته تا
ای��ن صنعت رش��د کند و با ای��ن وفاق و همدلی میتوان
امیدوار بود که بسیاری از مشکات پیش روی اپراتورها
برطرف شود.به گزارش تسنیم؛ عیسی زارع پور در دیدار
با اعضای هیئتمدیره همراه اول و ایرانسل گفت :خیلی
از مش��کات در فضای همدلی و همراهی چه در س��طح
وزارتخانه و چه در سطح دولت قابلحل است.
وزیرارتباطاتبااشارهبهدرخواستهاییکهبرایبازنگری
درتعرفههامتناسببانرختورممطرحاست،گفت:اطمینان
میدهیم که همه ظرفیتهای الزم برای حل مشکات
اپراتورها را پای کار بیاوریم اما پشتیبانی و حمایت وزارت
ارتباطاتازاپراتورهایکبخشازکاراستوراهحلبخشی
از مشکات در درون خود اپراتورهاست و ضروری است
که اپراتورها در س��اختارهای بهرهوری ،سرمایهگذاری و
سیاستهای کان خود بازنگری کنند .زارع پور بهمنظور
حلمشکاتپیشرویاپراتورهادستوردادتاکارگروهی
وی��ژهبرایبررس��یموان��عوارائهراهکارهایالزمبرای
توسعهزیرساختهایاپراتورهاتشکیلشود.ویتصریح
کرد :عدم افزایش تعرفهها در سالیان گذشته باعث ایجاد
مشکاتزیادیبرایاپراتورهاشدهاستلکننهمیشود
و نه میتوانیم یکباره در تعرفهها بازنگری کنیم بلکه اگر
ضرورت پیدا کرد میبایست پیوست اقناعی و رسانهای
مناسب تهیه شود تا مردم با این موضوع همراهی کنند.
وزی��ر ارتباطات به جایگاه راهبردی فناوری اطاعات در

کهاختافاتفاحشیدارد.اینتناقضنهتنهادرآمارکلینرخرشد،
بلکه در شاخصهای زیرمجموعه نیز دیده میشود.
مرکز آمار رشد اقتصادی بهار امسال با احتساب نفت را  ۷.۶درصد
و بانک مرکزی  ۶.۲درصد اعام کرده است که از اختافی ۱.۴
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اقتصاد كالن

اخباركوتاه
افزایش  ۷هزار واحدی شاخص بورس

ش��اخص کل بورس در معامات دوش��نبه  ۲۹ش��هریور بازار
س��رمایه ،با رش��د  ۷هزار و  ۴۲۷واحدی به یک میلیون و ۴۲۷
ه��زار واح��د افزای��ش یافت .به گزارش مهر ش��اخص هم وزن
نیز  ۱۶۸۸واحد مثبت ش��د و به رقم  ۴۳۲هزار و  ۷۰۰واحدی
دس��ت یافت.فرابورس نیز  ۲۴واحد در مدار رش��د بود و  ۲۱هزار
و  ۱۷۱واحد رسید.
بی توجهی به مالیات خانه های خالی

میشوند ولی مشکل زمانی رخ میدهد که فرآیندهای اخذ مجوز
با اهداف مطلوب مقرراتگذاری همسو نباشد که در نتیجه این
ناهمس��ویی ،زمان و هزینه ش��روع کسبوکار افزایش مییابد و
مجوزدهیخودبهیکیازبارهایطاقتفرسایکسبوکارهاتبدیل
میش��ود.در اینحالت ،ش��روعکسبوکار به الزامی غیرضروری
و دست وپاگیر منوط میشود که به ویژه برای شرکتهای نوپا
و کوچک الزاماتی دش��وار یا حتی غیر قابل دس��ترس اس��ت .این
نظام معیوب ،منجر به شیوع این شیوه عمل ناکارآمد در سطوح
محلی نیز میشود و در مجموع ،به سدی در برابر رشد و توسعه
کسبوکارها تبدیل میشود.

 ناامیدی از سرمایه گذاری

بسیاری از سرمایهگذاران که با رغبت و اشتیاق فراوان وارد فعالیت
وکسبوکارشدند ،درسنگاخکسب مجوزمایوسوناامید دست
از کسب و کار کشیده و به گوشه خلوت خود خزیده اند و چه بسیار
سرمایهگذارانی که از خارج کشور وارد ایران شده و برای عمران،
آبادانی و خدمت به هم میهنان خویش ،ایدههای خاق نیز ارائه
کردند و برای اجرایی کردن این ایده ها ،پیگیریها و تاشهای
مس��تمری را به عمل آوردند ،اما در نهایت گرفتار مس��یر مجوز،
انحصارهای ناشی از آن و امضاهای طایی شدند و از راهاندازی
کسب و کارها باز مانده ،سرمایههای خود را برداشتند و از همان
راهی که آمده بودند ،برگشتند .روزنامه تجارت در این شماره به
بررسی چالش های صدور کسب و کار در کشور میپردازد.
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دولتس��یزدهماش��ارهکردوگفت:خوش��بختانهدولت
و رئیسجمه��ور ،عنایت وی��ژهای به ارتباطات و فناوری
اطاع��ات دارن��د و یکی از بنده��ای «میثاقنامه دولت
س��یزدهم» که در ابتدای تش��کیل دولت به امضای وزرا
رسید ،توسعه فناوری اطاعات و بهکارگیری آن در حوزه
کاری وزارتخانهها است .روح حاکم بر سند فسادستیزی
همکهدولتقرائتشداستفادهازفناوریاطاعاتاست.
زارعپور در مورد برخی گایهها نس��بت به نحوه برخورد
ش��هرداریهاباس��ایتهای BTSاپراتورهادستوردادتا
گزارشی از تخریب سایتهای مخابراتی اپراتورها تهیه تا
اینمسئلهازراههایمقتضیپیگیریشود.وزیرارتباطات
در انتها با اشاره به شروع سال تحصیلی و نقش اپراتورها،
بهوی��ژه هم��راه اول ،در آموزش مج��ازی دانشآموزان
گفت :در حال حاضر پلتفرم «ش��اد» به عنوان بخش��ی از
آموزش الکترونیک رسمی در کشور پذیرفته شده است
و در این حوزه زحمات زیادی توس��ط همراه اول کش��یده
شده است.
درصدی حکایت دارد.در زیرگروهها نیز در حالی که مرکز آمار رشد
بخش ساختمان در بهار  ۱۴۰۰را  ۱۲.۹درصد اعام کرده است،
بانک مرکزی در گزارش خود رشد این بخش را منفی  ۱۲.۳درصد
بیانمیکند.همچنینباوجوداینکهمرکزآمارایرانرشداقتصادی
گروه کشاورزی را منفی  ۴.۵درصد ذکر کرده اما بانک مرکزی این
مقدار را کمتر از منفی یک درصد ذکر میکند .آمار منتشر شده از
سوی بانک مرکزی را در جدول زیر مشاهده میکنید.

رییس کمیس��یون عمران مجلس با بیان اینکه بیتوجهی به
اج��رای قوانین مصداق اس��تنکاف از قان��ون بوده ،از لزوم ورود
دیوان محاسبات به این موضوع سخن گفته و خواستار برخورد
قاطعانه دیوان با متخلفین شده است .به گزارش ایسنا رضایی
کوچی گفت :بارها و بارها اجرای قانون مالیات بر خانههای خالی
را از وزرات راه و شهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ مانعی در این
وزارت خانه وجود ندارد بلکه مشکات موجود در سازمان امور
مالیاتی اس��ت .از این رو باید جلس��ه مش��ترکی با وزارت اقتصاد
دارایی و وزارت راه و شهرس��ازی برگزار و مش��کات را بررسی
کنیم .متاس��فانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر
خانههای خالی به خزانه واریز نشده است.
ارسال برگه تشخیص مالیاتی در اول دی

رئیس کل س��ازمان امور مالیاتی کش��ور ضمن اش��اره به اینکه
تش��خیص خانهه��ای خالی ب��رای اخذ مالیات ب��ا وزارت راه و
شهرس��ازی اس��ت ،گفت :در دی ماه امس��ال اولین سری برگه
تشخیص مالیاتی را برای مالکان خانههای خالی ارسال خواهیم
کرد.به گزارش خانه ملت ،امیدعلی پارس��ا در واکنش به برخی
انتق��ادات در خص��وص عدم اجرای قان��ون مالیات بر خانههای
خالی توسط این سازمان گفت :تشخیص خانههای خالی برای
اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطاعات
را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار میدهند تا مالیات
الزم دریافت شود.وی ادامه داد :طبق قانون مالیات بر خانههای
خالی باید  ۱۲۰روز یا  ۴ماه یک خانه خالی مانده باشد ،بنابراین
خانههای��ی ک��ه از ابتدای س��ال جاری تا م��رداد ماه خالی مانده
باشد ،مشمول این قانون میشوند و اطاعات آنها را وزارت راه
و شهرس��ازی در اختیار س��ازمان امور مالیاتی قرار میدهد و ما
در دی ماه امس��ال اولین س��ری برگه تشخیص مالیاتی را برای
مالکان خانههای خالی ارسال خواهیم کرد.
قیمتها نیازمند نظارت جدی

عضو کمیسیون شوراها در مجلس شورای اسامی تاکید کرد:
متاسفانه نظارت مستقیم بر قیمت کاالهای اساسی وجود نداشته
و دالالن مش��کات زی��ادی را ب��ه مردم تحمیل کرده اند.علی
حدادی در گفت وگو با ایسنا ،با اشاره به افزایش قیمت کاالهای
اساسی ،به تاکید رئیس جمهور بر تامین کاالهای اساسی مردم
اشاره و اظهار کرد :در کنترل قیمت کاالهای اساسی هر یک از
وزرا به ویژه وزرای اقتصاد ،صمت و کشاورزی وظیفه سنگینی
را بر عهده دارند.نماینده طالقان با تاکید بر اینکه نظارت مستقیم
بر روی قیمت کاالهای اساس��ی وجود ندارد ،تصریح کرد :اگر
نظ��ارت ب��ه معن��ای واقعی بر نحوه توزی��ع کاالها و قیمت آنان
صورت گیرد و از س��وی دیگر تامین کاالهای اساس��ی به موقع
انجام ش��ود ش��اهد ثبات در قیمت کاالها و حتی کاهش قیمت
آن��ان خواهی��م بود.حدادی تاکید کرد :نظارت بر ش��بکه توزیع
کاالهای اساس��ی بس��یار حائز اهمیت است و وزرای اقتصادی
دول��ت بای��د تاش مضاعفی در بحث تامین کاالها و نظارت بر
قیمت ها داشته باشند.
واگذاری بنگاه دولتی به اهل عمل

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی کاهش
س��هم دول��ت در اقتصاد ،ارتقای کارآی��ی بنگاههای اقتصادی،
گس��ترش مالکیت در س��طح عموم و رقابت پذیری را از اهداف
اجرای سیاس��تهای اصل  ۴۴برش��مرد و افزود :دولت با اجرای
سیاس��تهای اص��ل  ،۴۴بدهیه��ای خود را تس��ویه میکند و
این موضوع از ماهیت اصلی خود خارج ش��ده اس��ت .بنگاههای
دولتی باید به اهل عمل واگذار شود تا عملیاتی شود .به گزارش
صداوس��یما ،محمد رضا پور ابراهیمی با اش��اره به اش��کاالت
ساختارینهادهایعمومیغیردولتیگفت:دردنیاسازمانهایی
مانند تأمین اجتماعی توس��ط دولت اداره نمیش��وند .در ایران
سازمان تأمین اجتماعی حتی یک ریال از بودجه عمومی کشور
اس��تفاده نمیکند ،اما رئیس آن توس��ط دولت انتخاب میش��ود
در حالی که این سازمان به کارگران و کارفرمایان تعلق دارد و
در همه جای دنیا ،دولتها بر روی این سازمانها فقط نظارت
میکنند.رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس ش��ورای اسامی
گفت :اگر س��اختار کنونی رد دیون ادامه یابد ،انحراف اس��ت،
اما اگر س��اختار اساس��ی آن اجرا ش��ود ،درست است .نحوه اداره
صندوقهای بازنشستگی باید اصاح و از اداره دولتی خارج شود
و دولت باید فقط نظارت کند.
رد دیون دلیل شکست خصوصی سازی

مشاوروزیراقتصادبایادآوریاینکهدرشروعاجرایسیاستهای
کلی اصل  ۴۴در س��ال  ۱۳۸۵و س��پس اباغ قانون آن در س��ال
 ,۱۳۸۷برخی از واگذاریهای ش��رکتهای بزرگ ،به صورت
رد دیون دولت انجام ش��د گفت :در س��الهای  ۱۳۸۹و ۱۳۹۰
که اوج واگذاریها بود بر اس��اس گزارش س��ازمان بازرسی کل
کش��ور و دیوان محاس��بات ۹۰ ،درصد واگذاریها به صورت رد
دیون انجام ش��د که روش رقابتی طی نمیش��د و شرایط اهلیت
در آن لحاظ نمیشد .حمیدرضا فوالدگر افزود :با اصاح قانون
اصل  ۴۴در سال  ،۱۳۹۳تسویه ،تهاتر و تادیه بدهیهای قانونی
دولت به نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتهای وابسته به
بانکهای دولتی از طریق واگذاری سهام بنگاهها ،اموال و دارایی
دولت و شرکتهای دولتی ،ممنوع است ،اما متأسفانه در  ۲سال
اخیر شیوههای قبلی رد دیون دولت ،تکرار شد.
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اخباركوتاه
مسئوليت پذيری ،كارائی و اثربخشی
را دو چندان می كند

مدیر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز در دیدار مجازي با کارکنان
تاسیسات تقویت فشار گاز مرند ،بر مسئولیت پذیري کارکنان
تاکید کرد
ب��ه گ��زارش روابط عمومي منطقه  ۸عملیات انتقال گاز ،فیروز
خدائ��ي ،مدی��ر منطقه  ۸با اعام این مطلب گفت :مس��ئولیت
پذی��ري کارکن��ان به��ره وري را عینیت بخش��یده و کارائي و
اثربخشي را در سازمان دو چندان مي کند.خدائي افزود :سرمایه
انس��اني هر س��ازمان مهمترین و ارزش��مند ترین س��رمایه آن
س��ازمان بش��مار مي رود لذا بایستي این سرمایه گرانبها ضمن
مشارکت در تصمیم گیریهاي سازماني ،نظرات ،پیشنهادات و
انتق��ادات خ��ود را ب��ا آرامش خاطر و بدون هیچ گونه واهمه اي
بی��ان نمایند.مدی��ر منطقه  ۸عملیات انتقال گاز اظهار داش��ت:
تبادل نظر ،دیدگاهها و همکاریهاي تک تک پرسنل ،هم افزایي
سازمان را به همراه داشته از این رو با تاش ،همفکري و هم
اندیشي مي توان همسو با اهداف سازماني کوشا بوده و به سر
منزل مقصود رسید.
خدائي بر تداوم دوره هاي آموزشي براي کارکنان تاکید کرد و
ادامه داد :با توجه به اینکه در حال حاضر دوره هاي آموزش��ي
بصورت مجازي برگزار مي گردد بایستي نفرات آموزش دیده
ب��راي حض��ور در دوره نفر جایگزین داش��ته باش��ند تا با خیال
راحت و ذهن باز از این آموزش��ها بهره ببرند چرا که برگزاري
دوره هاي آموزش��ي کارائي و اثربخش��ي بیشتري را در سازمان
بهمراه خواهد داشت.
اجرای نقاشی دیواری در گلزار شهدا

داریوش قاس��می مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی شهرداری
قزوین گفت :به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس مجموعه
مدیریت شهری اقداماتی انجام داده که اجرای نقاشی دیواری
بر روی دیوارهای گلزار ش��هدا یکی از این اقدامات می باش��د.
داریوش قاس��می مدیرعامل س��ازمان زیباس��ازی شهرداری
قزوین گفت :به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس مجموعه
مدیریت شهری اقداماتی انجام داده که اجرای نقاشی دیواری
بر روی دیوارهای گلزار ش��هدا یکی از این اقدامات می باش��د.
تصاویر ش��هدای ش��اخص به گزارش روابط عمومی س��ازمان
زیباس��ازی ش��هرداری قزوین ،قاسمی مدیرعامل این سازمان
عنوان کرد :به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و با هدف
زنده نگه داش��تن یاد و خاطره ش��هدا نقاشی دیواری با موضوع
مرتبط بر روی دیوارهای گلزار شهدا اجرا شد.این مسئول افزود:
نقاشی تمثال شهدای شاخص استان از جمله شهیدان بابایی،
ابوترابی ،لشگری ،حسن پور و رجایی بر روی دیوارهای گلزار
ش��هدا اجرا شد.قاس��می یادآور شد :این اقدام به مناسبت هفته
دفاع مقدس و با توجه به برنامه ریزیهای انجام ش��ده برای
این ایام صورت گرفته است.

افزایش ایمنی خط لوله ششم با نصب اتصاالت عایقی
بوشهر -تجارت  :اتصاالت عایقی با هدف افزایش عمر و ارتقاء ضریب اطمینان
خط لوله ششم سراسری ،نصب شد به گزارش روابط عمومی منطقه ده عملیات
انتق��ال گاز ،عل��ی نصیح��ت کن سرپرس��ت منطقه با اع��ام این خبر اظهار کرد:
شرایط محیط پیرامونی به مرور زمان سبب خوردگی خارجی و کاهش ضخامت
خطوط لوله میشود .در این راستا هرساله برنامههای تعمیراتی حفاظت از زنگ
در دستور کار بهره بردار خطوط قرار میگیرد.
وی با اشاره به ضرورت ایمنسازی شریانهای انتقال گاز گفت :عملیات نصب
اتصال عایقی( )Insulation Jointدر محدوده خطلوله ششم سراسری ( عسلویه) با هدف ایمن سازی و افزایش
ضریب اطمینان انتقال گاز در برنامه تعمیراتی سال  ۱۴۰۰تعریف شده بود که با تاش کارکنان مرکز بهرهبرداری
خطوط لوله عسلویه به انجام رسید.
وی افزود :در این عملیات پس از انجام مراحل برشکاری ،نصب و جوشکاری اتصاالت ،دو اتصال عایقی (Insulation
۲ )Jointو ۴اینچ در محدوده خطلوله یادشده نصب شد که با اجرای این مهم ،جریان الکتریکی مناسب با کیفیت
مطلوب درجهت حفاظت ازعوامل خوردگی درمسیر خط ششم سراسری تاثیر بسزایی خواهد داشت.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان مطرح کرد:

افزایش سهم بندر چابهار در واردات کاالی اساسی
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان از افزایش
سهم بندر چابهار در واردات کاالی اساسی به کشور خبر داد و
گفت :بزرگترین سیلوی تمام مکانیزه جنوب شرق کشور سال
آینده به بهرهبرداری میرسد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطاع رس��انی اداره کل بنادر و دریانوردی
سیس��تان و بلوچس��تان مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و
بلوچستان اعام کرد :در نیمه نخست سال جاری میزان واردات
کاالهای اساسی از بندرچابهار به بیش از  ۷۵۰هزار تن رسیده
که این مقدار واردات  ۱۵درصد رشد را در مقایسه با مدت مشابه
سال گذشته داشته است.
وی یادآوری کرد در راس��تای انجام مس��ئولیت این سازمان در
زنجیره تامین کاالی اساسی کشور ،اداره کل بنادر و دریانوردی
اس��تان با طراحی و اجرای طرح های زیربنایی و اس��تراتژیک،
زمینه افزایش ظرفیت پذیرش انواع کشتی و کاال را فراهم نموده
که پروژه های س��اخت س��یلوی  ۱۰۰هزار تنی غات و ساخت
 ۸انبار چندمنظوره کاال با س��رمایهگذاری بخش خصوصی و
دولتی در بندر شهید بهشتی از جمله آنهاست.
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان با اشاره به بهره
برداری بزرگترین س��یلوی تمام مکانیزه جنوب ش��رق کشور در
س��ال آینده افزود :این پروژه مهم کش��ور نقشی مهمی در ارتقا
توان لجس��تیکی بندر و کاهش هزینههای انتقال و نگهداری
کاال خواهد داشت .
وی خاطر نشان کرد :چابهار بندری مهم و مسیری کم هزینه
برای کشورهای آسیای میانه است که با برخورداری از تجهیزات
اس��تراتژیک تخلیه و بارگیری و با تکمیل خط آهن چابهار –
زاهدان ش��اهد رش��د بیش از پیش این بندر اقیانوس��ی تا میزان
 ۱۵میلیون تن کاال در سال خواهیم بود .
مدیرکل بنادر و دریانوردی سیس��تان و بلوچس��تان با اش��اره به

انتصاب سرپرست روابط عمومی
نیروگاه رامین

ط��ی اباغ��ی از س��وی خلیل محم��دی مدیرعام��ل نیروگاه
رامین،داوود س��لیمانی بعنوان سرپرس��ت روابط عمومی این
مجموعه منصوب شد.
وی دانش آموخته رشته روابط عمومی از دانشکده خبر و عضو
انجمن متخصصان روابط عمومی ایران اس��ت و طی س��الهای
گذش��ته تاکنون نیز با حضور فعال در عرصه ارتباطات ،رس��انه
و همچنی��ن فعالیته��ای فرهنگی -اجتماعی موفق به کس��ب
عناوین مختلف استانی و کشوری شد.
الزم بذکر است نیروگاه رامین اهواز بزرگترین نیروگاه بخاری
کش��ور اس��ت و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز اس��تان
خوزس��تان و همچنین پش��تیبانی از شبکه سراسری برق کشور
ایفا می کند.

برنامه دولت برای اختصاص  ۲۰درصد سهم کاالهای اساسی
کش��ور ب��ه بندرچابهار اف��زود :افزایش ظرفیت نگهداری و انبار
کاالهای اساسی و ارتقا پذیرش و پهلودهی کشتیهای حامل
کاالهای اساس��ی از اس��تراتژیهای اصلی این اداره کل است
که در همین راستا ،با اعتبار داخلی و سرمایه گذاریهای بخش
خصوصی س��اخت انبارهای نگهداری کاال در حال انجام می
باشد.
آقایی تخلیه و انتقال کاالهای اساسی مورد نیاز کشور بصورت
حمل یکسره از کشتی به مقاصد را یکی از اهداف این اداره کل
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وعده انتقال زندانها از کرج عملیاتی شود

رئیس شورای شهر کرج گفت :شورای ششم با قول تحقق وعده
ها به میدان آمده و یکی از مهمترین وعده های مسئوالن در
هم��ه دوره ه��ا و مقاط��ع ،انتقال زندان ها از کرج و به دنبال آن
کاهش آسیب های اجتماعی بوده است.
جواد چپردار در جمع فرماندهان نظامی و انتظامی استان ضمن
تبریک هفته دفاع مقدس ،حضور این عزیزان در پارلمان محلی
را به فال نیک گرفت و همکاری همه جانبه دو بخش را عامل
وقوع رخدادهای مفید و موثر در ش��هر ارزیابی کرد.وی با بیان
اینکه بخش عمده ای از مش��کات اجتماعی و آس��یب ها در
کرج ناش��ی از وجود این زندان هاس��ت ،گفت :مدیریت شهری
ب��ه عن��وان یک��ی از اعضای اصلی دخیل در اجرای طرح ،از هر
گونه اقدام مرتبط حمایت می کند.
از مس��ئوالن نیروی انتظامی اس��تان درخواست داریم با انجام
پیگی��ری ه��ای الزم ،ب��ه این معضل بزرگ ش��هری که مورد
درخواست شهروندان نیز هست ،پایان ببخشند.فرمانده نیروی
انتظامی اس��تان البرز نیز حل معضل ترافیک اس��تان را نیازمند
عزم جدی متولیان این حوزه با تخصص اعتبار به موقع دانست
و گفت :دو هزار و  ۱۶۲دس��تگاه سیس��تم های هوشمند کنترل
ترافیک و تجهیزات الکترونیک در نقاط مختلف این استان فعال
است که از این تعداد  ۱۵۳دستگاه پاک خوان و  ۱۰۹دستگاه
نظارتی است.وی با بیان اینکه پلیس راهور البرز نیازمندیهای
ماموریتی دارد ،گفت :بکارگیری و بهربرداری کامل از ظرفیت
تجهیزات هوشمند ترافیک و فعالسازی هر چه سریعتر دوربین
های پاک خوان در کرج و سایر شهرستان های استان ،نصب
حداق��ل  ۵۰دوربی��ن ثبت تخلف س��رعت به خصوص در معابر
دارای س��وابق تصادفات ناش��ی از سرعت توسط شهرداریها،
تامین س��اختمان مناس��ب برای استقرارعوامل پلیس راهور در
مناطق یک ،پنج و هفت کرج و تخصیص خودروهای مکانیزه
ثب��ت تخلف��ات به پلیس راهور از اقدامات مدیریت ش��هری با
ماموریت های پلیس است.

کسب رتبه سوم کلزای کشور توسط ایالم
رئیس سازمان جهاد کشاورزی ایام گفت :در سال زراعی جاری استان با تولید
نزدیک به  ۲۱هزار تن کلزا رتبه س��وم تولید کش��ور را به خود اختصاص داد و از
نظر تحقق برنامه های اباغی نیز حائز رتبه دوم کشور شد.
محمد علی اقدسی با اعام این خبر اظهار داشت :علیرغم اینکه در سال زراعی
جاری خش��کترین س��ال طی دوره  ۵۰س��ال گذش��ته بوده است اما تولید کلزا در
استان ایام نسبت به سال قبل بیش از  ۲۰درصد افزایش داشته است.
وی ب��ا اش��اره ب��ه اینک��ه؛ بی��ش از  ۸۰درص��د زراعت کلزا در س��ال قبل در قالب
کشاورزی قراردادی انجام شده است افزود :خوشبختانه بهای محصول تولیدی مزارع قراردادی حداکثر  ۱۰روز
پس از تحویل محصول به حساب کشاورزان طرف قرارداد واریز شده است.
رئیس س��ازمان جهاد کش��اورزی ایام گفت :برنامه کش��ت کلزا در س��ال زراعی جدید را  ۱۵هزار هکتار و با تولید
بیش از  ۳۰هزار تن اعام کرد و نهاده های مورد نیاز به میزان کافی در اس��تان تدارک دیده ش��ده اس��ت اقدس��ی
در پایان به کشاورزان کلزا کار استان توصیه نمود؛ که به منظور پیشگیری از خسارت گل جالیز در مزارع کلزا از
کشت مکرر این محصول و سایر محصوالت میزبان گل جالیز خودداری نمایند.

شهردار قم گفت :با اعتباری بالغ بر  ۲۱۵میلیارد تومان،
 ۵۲دستگاه اتوبوس نو خریداری و به ناوگان حملونقل
عمومی شهر قم اضافه خواهد شد.
دکتر س��ید مرتضی س��قائیاننژاد از خرید  ۵۲دستگاه
اتوب��وس و تحوی��ل آن ب��ه س��ازمان اتوبوسران��ی
جه��ت ورود ب��ه ن��اوگان حملونق��ل عموم��ی
شهر قم خبر داد.
وی برنامهریزی انجامگرفته در جهت رفع دغدغههای
ش��هرداری قم در نوسازی ناوگان حملونقل عمومی
ش��هر را موردتوجه قرار داد و اظهار داش��ت :اهتمام در
خدماترس��انی مناسب و توس��عه حملونقل عمومی
یکی از مهمترین برنامههای شهرداری بوده که همواره
تاش شده گامهای اثرگذاری برای ارتقاء سطح کمی
و کیفی خدمات این بخش برداشته شود.
شهردار قم با ارائه گزارشی از تاشها و پیگیریهای

انجامش��ده برای نوس��ازی ناوگان اتوبوسرانی گفت:
باوجود مشکات عدیدهای که در تأمین اتوبوس نو در
کشور وجود دارد ،دومین مرحله از خرید اتوبوسهای
ش��هری توس��ط شهرداری قم در سالهای اخیر انجام
شد.
دکتر س��قائیاننژاد خرید مرحله نخست را شامل ۱۱۰
دستگاه اتوبوس با استاندارد یورو  ۴عنوان کرد که در
س��ال گذش��ته این تعداد وارد ناوگان حملونقل شده و
ادامه داد :با پیگیریهای انجامشده در سطح کشوری
و مجموعه دولت توانس��تیم در این مرحله  ۵۲دس��تگاه
اتوبوس ش��هری با اس��تانداردهای الزم را خریداری
نماییم.
وی در تش��ریح روند تأمین اعتبار و عقد قرارداد خرید
این اتوبوسها گفت :در س��ال گذش��ته در س��طح ملی
پیگیریهای��ی انجام گرفت و توانس��تیم با اخذ مجوز
فروش اوراق مشارکت ،بخش عمدهای از اعتبار خرید
این اتوبوسها را تأمین و در سال جاری با فروش اوراق
مشارکت و تأمین مابهالتفاوت هزینه ،مراحل نهایی را
انجام و اتوبوسها را تحویل بگیریم.
شهردار ابراز امیدواری کرد در آینده نزدیک و با تسریع
در انج��ام مراح��ل اداری و تنظی��م و عقد قراردادهای
بهرهب��رداری این اتوبوسه��ا وارد چرخه حمل و نقل
عمومی شهر قم شوند.

برشمرد و تاکید کرد  ۳۰درصد از کاالهای اساسی محموله هر
کشتی بصورت حمل یکسره به مقاصد مصرف حمل میگردد
و بیش از  ۷۰درصد از کاالهای تخلیه ش��ده بصورت مس��تقیم
به انبارهای خارج از بندر انتقال پیدا می کند.
وی با اش��اره به اینکه بندر چابهار به عنوان بندر اس��تراتژیک
و مهمتری��ن بن��در تج��اری ای��ران در خ��ارج از ح��وزه خلی��ج
ف��ارس ،قابلی��ت تخلی��ه و انتق��ال  ۵۰درص��د از کااله��ای
اساس��ی مورد نیاز کش��ور مانند گندم ،جو ،ش��کر ،ذرت و سویا
را دارد؛ پیش بینی کرد تا پایان س��ال بیش از س��ه میلیون تن

کاالی اساسی در بندر چابهار تخلیه و حمل گردد.
آقای��ی ب��ا تأکی��د بر اهمیت مقوله س��رمایه گذاری در توس��عه
اقتصادی بنادر کشور به ویژه بندرچابهار گفت :سرمایه گذاری
های صورت گرفته از سوی بخش خصوصی؛ تجهیز و راهبری
فاز یک طرح توسعه ،احداث مخازن پتروشیمی ،احداث مخازن
نفتی جهت ترانزیت سوخت ،احداث کارخانه آب شیرین کن و
جمع آوری مواد زائد کشتی ها از جمله مواردی است که در بندر
شهیدبهشتی چابهار با سرمایه گذاری همراه شده است.
آقایی افزود  :در حال حاظر  ۸پروژه ساخت انبار چندمنظوره
با سرمایه گذاری بخش خصوصی در این بندر درحال اجراست
که پیشرفت فیزیکی برخی از این پروژه ها از زمان بندی اولیه
نیز جلوتر بوده و مطابق با ضوابط و اس��تانداردهای کش��ور با
سرعت خوبی در حال احداث هستند.
وی خاطر نشان کرد  :با اجرایی شدن این پروژه ها ۸۰ ،هزار
متر مربع به مس��احت انبارهای موجود افزوده خواهد ش��د که با
احتس��اب س��یلوی غات س��االنه  ۳میلیون تن ،ظرفیت جذب
و انبارش انواع کاالهای فله خش��ک در بندر ش��هید بهش��تی را
ارتقا خواهد داد.
وی خاطر نشان کرد  :سرمایه اولیه این پروژه ها بالغ بر ۸۰۰۰
میلیارد ریال بوده که توس��ط بخش خصوصی و دولتی در حال
اجرا است.
آقای��ی ادام��ه داد :ب��ا افزایش س��هم بن��در چابه��ار از واردات
کاالی اساس��ی ،فرصت های مناس��ب برای سرمایه گذاری در
س��اخت س��یلوی غات ،انبارهای چند منظوره ،ایجاد کارخانه
ه��ای ف��رآوری و بس��ته بندی ،ایج��اد کارخانه تصفیه ش��کر
خ��ام و روغ��ن کش��ی و نیز ایجاد کارخان��ه آرد و خوراک دام و
طی��ور از س��وی بخش خصوص��ی داخلی و خارجی در این بندر
ایجاد گردیده است.

پروژههای عمرانی تعطيل بردار نيست
سرپرس��ت ش��هرداری کرج گفت :یک��ی از بارزترین
جلوههای کار جهادی تاش برای جذب درآمد بیشتر
برای شهرداری است.
مصطفی سعیدی سیرائی در جلسه شورای برنامه ریزی
ش��هرداری کرج با تاکید بر اینکه کار جهادی از تفکر
جهادی نش��أت میگیرد ،اظهار کرد :متاس��فانه تفکر
جهادی آن طور که باید و ش��اید در مدیریت ش��هری
نهادین��ه نش��ده و امیدواریم با تغیی��ر نگرش مدیران،
ش��اهد تس��ریع در روند توسعه شهری و جلب رضایت
شهروندان باشیم.
وی ب��ا تاکی��د بر اینکه کار جهادی تنها در فعالیتهای
یدی خاصه نمیش��ود ،توضیح داد :بدون ش��ک در
ش��رایط فعلی یکی از بارزترین جلوههای کار جهادی
تاش برای جذب درآمد بیشتر برای شهرداری است.
س��یرایی ادامه داد :با توجه به اینکه اجرای بس��یاری از
پروژهها و طرحهای پیش بینی ش��ده منوط به تامین
اعتبار اس��ت ،جذب درآمد بیش��تر از س��وی مناطق،
سازمانها و سایر زیر مجموعههای شهرداری اقدامی
جهادی محسوب میشود.
س��عیدی س��یرائی با بی��ان اینکه وضعی��ت درآمدی
ش��هرداری چندان مطلوب نیس��ت ،گفت :علی رغم
کاهش درآمدها ،نمیتوان خدمت رسانی به شهروندان
را تعطیل کرد و از کنار اجرای پروژههای مهم و کارساز

به س��ادگی عبور کرد.بنابراین در ش��رایط فعلی الزم
است که پروژههای اولویت دار عمرانی ،فرهنگی و ...
احصاء و از میان آنها مواردی که اثرگذاری بیش��تری
دارند ،اجرایی شوند.
سیرائی تاکید کرد :هرچند پروژههای عمرانی تعطیلی
بردار نیستند ولی در اجرای آنها هم باید اولویت بندی
الزم صورت بگیرد تا بر اس��اس منابع مالی و امکانات
موجود ،پروژههایی در اولویت تکمیل قرار بگیرند که
بیشترین بهره وری را برای شهر و شهروندان دارند.
وی خاطرنش��ان کرد :بر اس��اس گزارش سامانه ۱۳۷
ساکنان مناطق مختلف تاکید زیادی بر آسفالت و لکه
گی��ری معابر ،نظافت ش��هری و جم��ع آوری به موقع
پسماند ،مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز و توسعه
فضای سبز شهری دارند که الزم است در این خصوص
اقدامات الزم صورت بگیرد.

تعویض و توسعه  ۱۲۰متر شبکه خط انتقال آب
مدیر امور آب و فاضاب شهرستان ایوان گفت ۱۲۰ :متر از شبکه فرسوده خط انتقال
آب در «ش��هرک اندیش��ه» شهرس��تان ایوان اصاح و تعویض شد .فتح اله بهروزی با
اشاره به ضرورت تعویص خطوط فرسوده و مستهلک اظهار داشت :با توجه به فرسوده
بودن خط انتقال آب در «شهرک اندیشه» ایوان ،تعویض بخشی از این شبکه مذکور

در دس��تور کار قرار گرفت .وی افزود :عملیات اصاح ش��بکه آب به طول  ۱۲۰متر و
با استفاده از لوله پلی اتیلن به قطر  ۶۳میلیمتر طی  ۱۰ساعت تاش مستمر پرسنل
این امور به طول انجامید.مدیر امور آب و فاضاب ایوان ضمن رضایتمندی از اجرای
این پروژه ،گفت :خط لوله قبل ،ضمن فرسودگی و شکستگی های فراوان ،باعث می

شد که فشار آب در آن خط پایدار نباشد و موجب هدر رفت بسیار زیاد آب بشود ،که با
تعویض این شبکه بحمداهلل این مشکل هم برطرف شد .وی خاطرنشان کرد :امسال
فعالیتهای موثری در زمینه اصاح و توسعه شبکه توزیع آب شهر انجام گرفته و اصاح
شبکه توزیع آب شهرستان با اولویت مناطق و محات قدیمی در حال انجام است.

ظرفیت ویژه و موثر بنادر شمالی برای ترانزیت کاال
مدیرکلبنادرودریانوردیگیانبااشارهبهاینکهحضوردرسازمان
همکاری شانگهای میتواند نقطه قوتی برای بنادر کشور باشد،
گفت:بنادرشمالیایرانازظرفیتویژهوموثریبرایترانزیتکاال
برخوردار هستند و میتوانند به صورت کارا فعالیت کنند.
دکتر حمیدرضا آبایی در گفت و گو با پایگاه اطاع رسانی سازمان
بنادر و دریانوردی در رابطه با پیوستن ایران به سازمان همکاری
شانگهای و اینکه بنادر و حمل و نقل دریایی ایران با محوریت بنادر
شمالی چه نقشی میتوانند در راستای تحقق اهداف این سازمان
درحوزهدریاییوبندریداش��تهباش��ند،اظهارداش��ت:باتوجهبه
ش��رایط تحریمی کش��ور و تحوالت اخیر در افغانستان و نیز عزم
جدی دولت سیزدهم در بازیابی شرایط اقتصادی کشور ،فرصت
مناسبی در این رابطه به وجود آمده است.
ویادامهداد:پیوستنایرانبهسازمانهمکاریشانگهایمیتواند

این فرصت را به وجود آورد تا در حوزه
حمل و نقل دریایی که سهم بسزایی در
ترانزیت کشور دارد با ظرفیت بیشتر و
بهتری فعالیت کنیم.
مدی��رکل بن��ادر و دریانوردی گیان با
تاکیدبرظرفیتهایحملونقلدریایی
کش��ور ،عنوان ک��رد :پیش بینیهای
صورتگرفتهدرصنایعتوسعهایکشور
نشان میدهد که تا  ۳۰میلیون تن عملکرد ترانزیت کاال از مبادی
بنادرکشوروجودداردوبنادرشمالیکشورباتوجهشرایطیکهدارند،
می توانند در ترانزیت کاال بسیار راهبردی و موثر عمل کنند.
آبایی در پاسخ به اینکه ظرفیت بنادر کشور و به ویژه بنادر شمالی در
راستای حمل و نقل ترکیبی با کشورهای حاشیه خزر ،کشورهای

حوزه  CISو اوراس��یا را چگونه اس��ت؟
گفت :یکی از مباحث بس��یار مهم این
اس��ت که در ش��مال کشور بنادر خوبی
وجود دارد و این بنادر فعال می توانند از
آستارا تا امیرآباد نقش آفرینی کنند.
وی با بیان اینکه در بنادر شمالی کشور،
ن��اوگاندریای��یوجودداردکهباپرچم
ایران در حال خدمات رس��انی هستند،
افزود:کش��ورهایمتقاضیدرس��ازمانهمکاریش��انگهایدر
خش��کی محصور هس��تند و لذا میتوان از ظرفیت های دریایی و
بندری کشور به بهترین شکل استفاده کرد.
مدیرکل بنادر و دریانوردی گیان در رابطه با اینکه پیوستن ایران
به س��ازمان همکاری ش��انگهای چه مزایایی برای توس��عه بنادر

شمالی کشور و حمل و نقل دریایی ایران دارد؟ عنوان کرد :مساله
مهم استفاده از ظرفیتهای بنادر کشور است و آنچه در بندر انزلی
میتوانبهآناشارهکردموقعیتسوقالجیشیاینبندراستکهاز
گذشتهدرکریدورهایترانزیتینقشآفرینیکردهاستوعاوهبر
این میتوان در حوزه گردشگری و گمرکی همکاری با کشورهای
عضو و ناظر در سازمان همکاری شانگهای را توسعه بخشید.
آبایی با اشاره به اینکه بندر انزلی تا  ۱۰,۵میلیون تن ظرفیت برای
عملیات دارد و از امکانات مناس��بی در حوزه نگهداری و تخلیه و
بارگیری برخوردار است ،اظهار داشت :امیدواریم به بهترین شکل
درخدمتهمهفعاالناقتصادیسازمانهمکاریشانگهایباشیم
و با این اقدام بسیار مهم دولت سیزدهم و جهشی که در ساختاری
اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود از ظرفیت ها و توان تخصصی
بنادر کشور استفاده کنیم.

تامین برق مراکز مجاز استخراج رمزارز از ابتدای مهر ماه
سخنگوی صنعت برق گفت :از ابتدای مهرماه برق مورد نیاز مراکز مجاز استخراج
رمزارز تامین خواهد ش��د .مصطفی رجبی مش��هدی با اش��اره به اینکه مراکز مجاز
اس��تخراج رمز ارز  ۳۰۰مگاوات انش��عاب مجاز دریافت کردهاند ،اظهار داش��ت:
مراکز مجاز اس��تخراج رمز ارز از خردادماه به دلیل افزایش مصرف برق از مدار
تولید خارج شدند که با پایان زمان اوج مصرف تابستان از ابتدای مهر ماه تأمین
برقشان مجدد شروع خواهد شد .وی با اشاره به اینکه تاکنون  ۲۱۸هزار دستگاه
رمزارز غیرمجاز در کشور کشف شده است ،گفت :مصرف برق این مراکز معادل
یک نیروگاه هزارمگاواتی اس��ت که البته با وجود پایان زمان اوج مصرف تابس��تان همچنان مصرف برق باالس��ت
که این نشان دهنده فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز است .سخنگوی صنعت برق با تاکید بر لزوم دریافت
مج��وز ب��رای فعالی��ت ای��ن مراکز ،گفت :این مراکز میتوانند ب��ا احداث نیروگاه تجدیدپذیر برق مورد نیاز را تأمین
کنند .رجبی مش��هدی با اش��اره به اینکه تعرفه برق مراکز مجاز اس��تخراج رمزارز با قیمت برق صادراتی محاس��به
میش��ود ،افزود :مراکزی که غیرمجاز فعالیت میکنند در صورت دریافت نکردن مجوز ،دستگاههایش��ان جمع
آوری ،برق مرکز کشف شده قطع و به مراکز قضائی معرفی خواهند شد.

تجارت نفت و فرآوردههای نفتی با عراق افزایش یابد
وزیر نفت در انتصابات جدید خود ،به سرپرست معاونت امور بینالملل و بازرگانی و
نماینده وزیر نفت در امور عراق دستوراتی داد .جواد اوجی وزیر نفت روز دوشنبه۲۹ ،
شهریورماه طی حکمی احمد اسدزاده را به عنوان سرپرست معاونت امور بینالملل و
بازرگانیوزارتنفتمنصوبکرد.اوهمچنین،درحکمجداگانهای،سیدعباسبهشتی
را نیز به عنوان نماینده وزیر نفت در امور عراق منصوب کرد .متن حکم جواد اوجی
خطاب به بهشتی به این شرح است« :نظر به مراتب شایستگی و سوابق جنابعالی و با
توجه به اهمیت کشور عراق در سیاستهای دولت جمهوری اسامی ایران ،به موجب
این حکم به عنوان «نماینده وزیر نفت در امور عراق» منصوب میشوید .انتظار میرود با اتکال به خداوند متعال ،اهدافی
از جمله مواردی به شرح ذیل مورد اهتمام جدی قرار گیرد :شناسایی ظرفیتها و پتانسیلهای دو کشور در حوزه تجارت
نفت و فرآوردههای نفتی و نهایتا بههمرسانی آنان با هماهنگی شرکتهای متولی امر صادرات در وزارت نفت .شناسایی
و ایجاد بسترهای الزم به منظور افزایش حضور متقابل بخشهای خصوصی و سرمایهگذاران در صنعت نفت دو کشور.
پیگیری موثر موضوع تهاتر نفت با کاال و یا مشارکت در پروژهها با هماهنگی شرکتهای ملی نفت ایران و نیکو .پیگیری
برای تسریع در روند تسویه مطالبات صادرات گاز با هماهنگی بانک مرکزی و شرکت ملی گاز ایران.

اما و اگرهای تولید ملی بنزین یورو5-

گره کور آلودگی هوا با کیفیت بنزین

 تولید ملی بنزین یورو ۵-غیررسمی است!

بر اس��اس اعام س��ازمان ملی استاندارد بنزین کشور استاندارد
نیس��ت ،اما از س��وی دیگر استانداردسازی این فرآورده نفتی با
چالشهایی رو به روس��ت .زمس��تان هر سال پس از بروز پدیده
وارونگ��ی دم��ا و باالتر رفتن ش��اخص آلودگ��ی هوا به ویژه در
کانشهرها ،انگشت اتهام بسیاری از مسئوالن کشور به سمت
کیفیت بنزین به عنوان مقصر اصلی این مسئله نشانه میرود.
همچنین بس��یاری از دارندگان خودرو و تعمیرکاران نیز عقیده
دارند که علت عمده خرابیهای موتور خودروها ،نامناسب بودن
کیفیت بنزین است .این مسئله وقتی نمود بیشتری پیدا میکند
که بنزین ایرانی در خودروهای وارداتی استفاده میشود .دلیل
آن هم این اس��ت که س��اختار موتور خودروهای وارداتی با عدد
اکت��ان بنزی��ن ایرانی همخوانی ندارد و ب��ا احتراق زودهنگام،
موجب آسیب به پیستون این خودروها میشود .موضوع جالب
توجه این است که حتی جایگاهداران و فعاالن عرضه سوخت
نیز از پایین بودن کیفیت بنزین تولیدی پاالیشگاههای کشور،
به علت تبخیر آن گلهمند هستند.
 جایگاه���داران ت���اوان اس���تاندارد نب���ودن بنزی���ن را
میدهند

رضایی فعال صنفی عرضه س��وخت بیان کرد :طرح کهاب به
معنی جمع آوری بخارات بنزین اس��ت و وزارت نفت به عنوان
متول��ی ای��ن ام��ر ،هن��وز آن را به طور کام��ل اجرایی نکرده در
حال��ی ک��ه تبخی��ر بنزین به معنای بی کیفیت بودن آن اس��ت.
این فعال صنفی عرضه سوخت با بیان این که در حال حاضر،
بدتری��ن ن��وع بنزین یعن��ی بنزین یورو ۴-را در کش��ور توزیع
میکنیم ،اظهار کرد :جایگاهدار س��فارش  ۵۰هزار لیتر بنزین
را به پاالیشگاه میدهد اما طی فرآیند حمل و نقل ،مثا به ۴۵
هزار لیتر تبدیل می شود .از طرف دیگر کمیته تخلفات شرکت

پخ��ش فرآوردهه��ای نفتی نیز جایگاهدار را به دلیل کس��ری
غیرمج��از ،ب��ا قیمت فوب خلیج فارس جریمه میکند! او تاکید
کرد :جایگاهدار درون شهری ،هر سه ماه یک بار هزینه ای را
به س��ازمان اس��تاندارد پرداخت میکند تا بر عملکرد آن نظارت
داشته باشد و تایید کند.
از طرف دیگر نیز از سوی خود شرکت پخش نیز بازرسی مستمر
انجام میشود اما مشخص نیست که چرا کیفیت بد بنزین را به
نام جایگاهدار به مردم نشان میدهند؟
ب��ا ای��ن وجود ،همواره ش��اهد تبلیغات مدی��ران وزارت نفت و

مسئوالن پاالیشگاههای کشور مبنی بر دستیابی به تولید بنزین
با کیفیت هس��تیم؛ به طوری که ،حتی مدیرعامل پاالیش��گاه
ستاره خلیج فارس ،اوایل اردیبهشت ماه امسال از تولید روزانه
 ۴۷میلیون لیتر بنزین باالتر از استاندارد بین المللی یورو ۵-در
این پاالیش��گاه خبر داده بود .مس��ئله جالب توجه این اس��ت که
س��ازمان ملی اس��تاندارد تاکنون چندین بار از طی شدن مراحل
تدوین اس��تاندارد ملی یورو ۵-برای بنزین کش��ور خبر داده ،اما
قبل از این که این استاندارد تدوین شده باشد ،پاالیشگاهها از
تولید بنزین یورو ۵-خبر میدهند!

مهلت دو هفتهای استاندارد برای بازرسی کامیونهای دپو شده

بر اساس پیگیری های خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی
باش��گاه خبرن��گاران ج��وان از مناب��ع موث��ق در ش��رکت ملی
پاالی��ش و پخ��ش فرآوردههای نفتی ایران ،یورو ۴-و یورو،۵-
اس��تانداردهای اتحادیه اروپا هس��تند که مطابق با شرایط اروپا
تدوین شده اند .سازمان ملی استاندارد ،استانداردهایی را تحت
عن��وان  isiriبرای کش��ور تدوین میکن��د ،زیرا در بخشهایی
ممکن اس��ت با توجه به ش��رایط آب و هوایی که میان ایران و
اروپا تفاوت دارد ،تغییراتی الزم باشد .به طور مثال ،اگر در این
اس��تانداردهای اروپایی ،عدد خاصی را برای فش��ار بخار بنزین
در نظر گرفته اند ،مجبور هس��تیم برای این که احتراق درس��تی
داش��ته باش��یم ،یکس��ری از پارامترها را در این زمینه با توجه به
شرایط کشور خودمان تغییر دهیم.
بنابراین ،اس��تانداردهای بین المللی بار دیگر در داخل کش��ور
تدوین و به عنوان استاندارد ملی معرفی میشود .به طور مثال،
اس��تاندارد ملی در مورد بنزین ۴۹۰۴ isiri ،اس��ت که به عنوان
یورو ۴-ش��ناخته میش��ود ،اما در حال حاضر در رابطه با بنزین
یورو ۵-اس��تاندارد ملی تدوین نشده است .استانداردهای یورو
از یورو ۴-به بعد ،تغییر خاصی نس��بت به اس��تانداردهای قبلی
ندارند و تنها تغییر ،مربوط به میزان گوگرد موجود در این فرآورده
است .در استاندارد یورو ،۴-میزان گوگرد باید  ppm ۵۰باشد،
اما در یورو ۵-باید به  ppm ۱۰برسد.
یعن��ی اگ��ر گوگ��رد به زیر  ppm ۱۰برس��د ،میتوان گفت که
بنزی��ن ی��ورو ۵-اس��ت ،اما مش��روط به این که س��ازمان ملی
اس��تاندارد نیز ،اس��تاندارد ملی یورو ۵-را به رس��میت بشناسد.
همچنین تا زمانی که اس��تاندارد ملی تدوین نش��ود ،نمیتوان
بنزین یورو ۴-و یورو ۵-را در مخازن و جایگاههای سوخت از
یکدیگر تفکیک کرد.
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اخباركوتاه
افزایششماردکلهایآمریکا
قیمت نفت را کاهش داد

قیمت شاخص نفت برنت ساعت  ۴و  ۲۹دقیقه روز دوشنبه۲۹ ،
ش��هریورماه با  ۲۷س��نت کاهش به  ۷۵دالر و  ۷س��نت و قیمت
ش��اخص دبلیوتیآی آمریکا با  ۳۰س��نت کاهش به  ۷۱دالر و
 ۶۷سنت برای هر بشکه رسید .قیمت نهایی شاخص نفت خام
برنت روز جمعه ( ۲۶ش��هریورماه) ۷۵ ،دالر و  ۳۴س��نت و قیمت
شاخص دبلیوتیآی آمریکا  ۷۱دالر و  ۹۷سنت بود .قیمت نفت
روز گذش��ته کاهش یافت ،زیرا ارزش دالر آمریکا به باالترین
حد در س��ه هفته گذش��ته رسید و تعداد دکلهای ایاالت متحده
افزای��ش یاف��ت ،در حالی که حدود یکچهارم عرضه نفت خلیج
مکزیک آمریکا در پی دو طوفان متوقف باقی ماند .ادوارد مویا،
تحلیلگر ارشد بازار شرکت تجاری اوندا در یادداشتی در این باره
گفت :نفت خام دبلیوتیآی ممکن است در چند جلسه معاماتی
آینده تثبیت شود تا خط سیر دالر کمی روشنتر شود.
مشعل پاالیشگاه فاز ۱۴پارس جنوبی تا۱۵
مهرماهروشنمیشود

مجری طرح توسعه فاز ۱۴پارس جنوبی با تشریح آخرین وضعیت
پاالیشگاه این فاز عنوان کرد :فلر پاالیشگاه فاز  ۱۴پارس جنوبی
تا  ۱۵مهرماه روشن میشود .محمدمهدی توسلیپور درباره وضع
پاالیشگاهفاز۱۴پارسجنوبیبااینمقدمهکهراهاندازیپاالیشگاه
در ابتدا با گاز ش��یرین انجام میش��ود و واحد )Fuel Gas( ۱۲۲
نخستینواحدپاالیشگاهیاستکهبادریافتگازازخطسراسری،
عملیاتیمیشود،اظهارکرد:طیروزهایاخیرارتباطپاالیشگاهفاز
 ۱۴با خط لوله ششم سراسری گاز ( )IGAT۶برقرار شده است.
سهم  ۴۰درصدی ایران از
پرداخت یارانه گاز جهان

در س��ال گذش��ته میادی در مجموع  ۳۵میلیارد دالر یارانه در
بخش گاز پرداخت شده که از این میزان  ۱۲.۲میلیارد دالر معادل
 ۴۰درصد از یارانه پرداختی جهان در بخش گاز ،سهم ایران بوده
است .آژانس بینالمللی انرژی گزارشی از میزان یارانه پرداخت
شده به حاملهای انرژی در سال  ۲۰۲۰میادی را منتشر کرده
اس��ت .بر اس��اس آمار اعام شده از سوی این آژانس ،ایران رتبه
نخست را در پرداخت یارانه انرژی جهان به خود اختصاص داده
است .ایران در سال گذشته حدود پنج میلیارد دالر یارانه در بخش
نف��ت ۱۲.۵ ،میلی��ارد دالر در بخ��ش برق و  ۱۲.۲میلیارد دالر در
بخش گاز پرداخت کرده است که در مجموع  ۲۹.۵میلیارد دالر
یارانه به انرژی اختصاص داده است.

 ۵کشتی کاالهای اساسی تا پایان هفته وارد بندرشهیدرجایی خواهد شد
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مدیر نوس��ازی ناوگان جادهای س��ازمان راهداری و حمل و نقل جادهای گفت :تا  ۲۲ش��هریور حدود  ۶هزار و  ۳۳۶دس��تگاه کامیون ثبت س��فارش
شده است .صدراله بمانا مدیر نوسازی ناوگان جادهای سازمان راهداری اظهار کرد :تا  ۲۲شهریور که ما ثبت سفارشها را تکمیل کردیم  ۶هزار
و  ۳۳۶دس��تگاه توس��ط  ۱۲۱وارد کننده ثبت س��فارش ش��ده اس��ت .براین اس��اس یک هزار و  ۷۲دستگاه برای ترخیص به گمرک اعام کردیم که
 ۸۴۰دس��تگاه آن تا امروز ترخیص و  ۳۵۰دس��تگاه ش��ماره گذاری ش��ده اس��ت .این مقام مس��ئول تصریح کرد :برخی از خودروهای ثبت شده هنوز
وارد کش��ور نش��دهاند ،برای ثبت س��فارش باید اس��تاندارد ،محیط زیس��ت و خدمات پس از فروش را داش��ته باشند تا ثبت سفارش را انجام دهیم .با
توجه به هماهنگیهای انجام شده با این دستگاهها این امکان فراهم شده تا این  ۳مجوز به بعد از ثبت سفارش موکول شود.

مدیر کل بنادر ودریانوردی هرمزگان گفت ۵:کشتی حامل کاالهای اساسی ،برنج ،روغن و گندم تا پایان هفته به بندرشهید رجایی بندرعباس وارد می شود.
علیرضا محمدیکرجیران اظهار کرد :از ابتدای امسال  ۳۲فروند کشتی حامل کاالهای اساسی در بندر شهیدرجایی بندرعباس پهلو گرفته و اکنون نیز ۵
کشتی در راه رسیدن به این بندر است وی با اشاره به ورود ۵کشتی حامل کاالهای اساسی ،برنج ،روغن و گندم به بندرشهید رجایی بندرعباس تا پایان هفته،
تصریح کرد :این کشتیها شامل دو فروند کشتی حامل روغن بهمجموع تناژ ۷۱هزار و ۵۰۰تن ،یک فروند کشتی حامل گندم بهتناژ ۶۶هزار تن و دو فروند
کشتی حامل جو بهمجموع تناژ ۱۳۵هزار تن است .کرجی ران با اشاره به پهلو گیری ۳۲فروند کشتی از ابتدای امسال در بندر شهید رجائی عنوان کرد :اکنون
نیز یک کشتی حامل  ۶۶هزار تن ذرت و کشتی دوم نیز به همین میزان گندم در حال تخلیه کاال و حمل یکسره به استانهای مقصد هستند.
سرپرست مجرد خانوار مشمول وام مستاجران میشود

اخباركوتاه
حافظمنافع ۶۰۰هزارنفرعضوسازماننظام
مهندسی ساختمان هستیم

وزیرراهوشهرسازیدرپیامیتوییتریضمینتاکیدبراینکهحافظ
منافع مهندسان است ،نوشت :حدود  ۶۰۰هزار نفر عضو سازمان
نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع همه مهندسان
بود .رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در پیامی توییتری نوشت:
حدود ۶۰۰هزار نفر عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند
و باید حافظ منافع همه مهندسان بود .وزیر راه و شهرسازی تصریح
کرد:نبایدازمنافعسازمانتنهاعدهخاصیبهرهمندشوند.بخشنامه
جدید تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه
دستاندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان قرار بگیرد.
عدماجرایقانونشناسنامهفنی
جرمکیفریاست

رئیس کانون سازندگان مسکن و ساختمان کشور گفت :عدم ارائه
شناسنامهفنیوملکیدرقانونپیشفروشمسکنجرمتلقیشده
است .محمد رضا یاسایی با اشاره به اینکه تمامی زیرساختهای
الزم برای اجرای قانون شناس��نامه فنی س��اختمان فراهم است،
گفت:براس��اسنصصریحقانون،عدماجرایقانونشناس��نامه
فنی ساختمان در قانون پیش فروش مسکن جرم تلقی میشود.
او ادامه داد :شناس��نامه فنی قانونی اس��ت که اجرای آن در قانون
پیش فروش مس��کن و آیین نامه اجرایی آن و همچنین مبحث
دوم مقررات ملی س��اختمان قید ش��ده است .یاسایی با بیان اینکه
شناسنامه فنی ساختمان دربردارنده تمامی جزئیات ابعاد مصالح به
کار رفته درملک است و لزوم اجرای آن سالها است که در قانون
اجرایی شده است ،تاکید کرد :در قانون پیش فروش مسکن ،عدم
اجرای قانون شناسنامه فنی و ملکی جرم تلقی میشود و این امر
بیانگر اهمیت این قانون است و در صورتی که شناسنامه فنی اگر
به صورت جدی اجرایی شود به طور قطع شاهد تحول بزرگی در
صنعتس��اختمانخواهیمبود.یاس��اییراهکاراجراییشدناین
قانون را در تعامل نهادهای ذی ربط در حوزه ساخت و ساز ارزیابی
کرد ،گفت :الزم است که عناصر و سازمانهای مرتبط با ساخت
و ساز شامل سازمانهای نظام مهندسی ساختمان ،شهرداری ها،
وزارتخانههای راه وکشور و استاندارهای به صورت جدی در جهت
اجرای این قانون گام بردارند و بدون ش��ک تعامل این دس��تگاهها
نقش بسیار موثری در اجرای این قانون خواهد داشت.

تقسیط ۳ساله وام ودیعه تصمیم سلیقهای بانکها
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه برخی از شرایط نحوه
پرداخت وام ودیعه مس��کن تصمیم س��لیقهای بانکها اس��ت،
گف��ت :مدیری��ت بانک مرکزی باید برای رفع این مش��کات
تصمی��م بگی��رد و بارها درخواس��ت کردهایم که بانک مرکزی
درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و یکسانی بین
بانکه��ا در نظ��ر بگیرد و ایجاد کند .محمود محمودزاده درباره
انتقادات به نحوه پرداخت وام  ۷۰میلیون تومانی کمک ودیعه
مس��کن و س��ختگیریهای بانکها در ارایه آن به مستاجران
اظهار داش��ت :ایراداتی درباره نرخ کارمزد ،مدت زمان تقس��یط،
ش��رط و ش��روط پرداخت این وام و بحث ش��رایط ضامن مطرح
ش��ده اما این مقرراتی اس��ت که نظام بانکی برای پرداخت وام
کمک ودیعه در نظر گرفته و موضوعاتی نیستند که مورد نظر
وزارت راه وشهرسازی باشد.
وی ب��ا بی��ان اینکه در تمام جلس��ات با بان��ک مرکزی تاکید ما
ب��ر ای��ن ب��ود که این وام با حداکثر تس��اهل در اختیارات مردم و
مستاجران قرار بگیرد ،گفت :بیشترین انتقادات به بحث ضامن
اس��ت که بارها به بانکها اعام کردیم حداقل ضامن را برای
پرداخ��ت کم��ک ودیعه در نظربگیرند .معاون مس��کن و امور
ساختمان با بیان اینکه در حال حاضر هر بانک عاملی با سلیقه
خود و به شیوه خود نسبت به نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن
عم��ل میکن��د ،ادامه داد :مدیریت بانک مرکزی باید برای رفع
این مش��کات تصمیم بگیرد و بارها درخواس��ت کردهایم که

بانک مرکزی درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت
و یکسانی بین بانکها در نظر بگیرد و ایجاد کند.
محمودزاده در پاسخ به این سوال که بسیاری از متقاضایان وام
کمک ودیعه مسکن نسبت به ارقام باالی اقساط این تسهیات
معترض هس��تند ،تاکید کرد :آنچه که تصویب ش��ده این است

که مدت زمان تقسیط این وام برای مستاجران باید  ۵ساله و با
کارمزد  ۱۲ساله باشد اما متاسفانه برخی از بانکها به صورت
س��لیقهای م��دت زم��ان اقس��اط را تا  ۳۶م��اه کاهش دادند که
ای��ن تصمی��م داخل��ی آن بانک بوده وگرنه آنچه که به تصویب
رسیده پرداخت اقساط در  ۵سال است که تمام بانکهای عامل

مکلف به رعایت این مصوبه هستند .وی افزود :این ایرادات و
انتقادات را در جلسات آتی که با بانک مرکزی برگزار میشود،
مطرح میکنیم و البته مکاتباتی را هم مبنی بر رسیدگی به این
موضوعات برای ارسال به بانک مرکزی آماده کرده ایم.
مع��اون وزی��ر راه و شهرس��ازی همچنین ب��ا تاکید بر اینکه وام
ودیعه مسکن شامل سرپرست مجرد خانوار هم میشود ،گفت:
سرپرس��ت خانواری که مجرد اس��ت هم میتواند برای اخذ این
وام درخواس��ت کند و منعی برای پرداخت این تس��هیات به
سرپرس��ت مجرد خانوار وجود ندارد .محمودزاده در پاس��خ به
این سوال که چرا برخی از بانکها برای پرداخت این وام درباره
س��ابقه مالکیت ملک متقاضی ایراد میگیرند و همین موضوع
مانع اخذ این تسهیات میشود ،اظهار داشت :فرم «ج» قرمز
با سابقه مالکیت دو مقوله جدا از هم هستند و در این باره تاقی
اطاعات صورت میگیرد .فرم «ج» قرمز نش��ان میدهد که
افراد از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده کردهاند یعنی
ی��ا تس��هیات یارانهدار گرفتهاند ی��ا از زمین و آپارتمان دولتی
اس��تفاده کردهاند اما بحث مالکیت مربوط به س��ابقه مالکیت
مس��کن افراد میش��ود .وی ادامه داد :اعام کردهایم که شرط
پرداخت وام کمک ودیعه مسکن داشتن سابقه  ۵سال سکونت
در ش��هر مورد تقاضا به همراه اجاره نامه رس��می یا اجاره نامه
ثبت شده در سامانه ثبت معامات اماک و مستغات و دارای
کد رهگیری است.

ایرالینها بلیت  ۵میلیونی پروازهای اربعین را به آژانسها نمیدهند
رئیس انجمن دفاتر خدمات مس��افرت هوایی میگوید که ش��رکت های هواپیمایی از
ارائه بلیت پروازهای رفت و برگش��ت اربعین به آژانس های هواپیمایی خودداری می
کنند .حرمت اهلل رفیعی درباره علت عدم فروش بلیت پروازهای اربعین با نرخ مصوب
در آژانسه��ای مس��افرتی گف��ت :آژانسهای هواپیمای��ی منافعی در نرخهای فروش
بلیت ندارند و سود آن در جیب ایرالینها میرود .وی افزود :براساس مصوبات ،برای
سفرهای اربعین نرخ پروازهای تهران-نجف-تهران  ۵میلیون تومان و مشهد-نجف-
مش��هد  ۶میلیون تومان از س��وی س��ازمان هواپیمایی کشوری تعیین شده است و علی
القاعده ایرالینها باید با این نرخها بلیت فروش��ی کنند اما متأس��فانه برخی ایرالینها
در براب��ر ف��روش بلی��ت ب��ا این نرخها ،مقاومت میکنند و ای��ن ارتباطی به آژانسهای
هواپیمایی ندارد.

 ترفند ایرالینها برای فرار از فروش بلیت  ۵میلیونی اربعین

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرتی اظهار کرد :کاری که ایرالینها کرده اند ،این است
که پروازهای دوطرفه را بس��تهاند و صرف ًا به فروش پروازهای یک طرفه روی آورده اند
که از س��وی س��ازمان هواپیمایی ۳.۲ ،میلیون تومان تعیین ش��ده است؛ به عبارت دیگر ۱
میلیون و  ۴۰۰هزار تومان ایرالینها با این اقدام سود بیشتری روی فروش بلیت رفت
و برگش��ت هر زائر کس��ب میکنند؛ بعد هم میگویند ما در حال رعایت مصوبه س��ازمان
هواپیمایی در خصوص نرخ پروازهای اربعین هستیم .وی خاطرنشان کرد :متأسفانه روی
سیستمهای آژانسهای هواپیمایی هنوز پروازهای اربعین با نرخ مصوب بارگذاری نشده
است مشکل این است که در ایام اربعین ،تقاضا از عرضه بیشتر است و ایرالینها قصد
دارند با قیمت باال بلیت را بفروش��ند .تا وقتی هم که س��ازمان هواپیمایی بخواهد به این

موضوع ورود کند ،دیگر بازه زمانی پروازهای اربعین به اتمام رسیده و کاری از دست این
سازمان برنمی آید واگر اقدامی هم انجام دهد ،به درد زائران نمیخورد.
 الزام ایرالینها به عرضه بلیت دوطرفه اربعین

معاون وزیر راه و شهرسازی اعام کرد که همه شرکتهای هواپیمایی موظف به عرضه
بلیت دو طرفه پروازهای اربعین هس��تند اما در عین حال بس��ترهای الزم برای بازگش��ت
زمینی آنها فراهم ش��ده اس��ت .نعمتاهلل ترکی ،معاون توس��عه مدیریت و منابع انسانی
وزارت راه در حاش��یه اولین نشس��ت س��تاد اربعین وزارت راه و شهرس��ازی که با دستور با
دستور رستم قاسمی برگزار شده بود اظهار کرد :یکی از موضوعات مورد بررسی قیمت
بلیت پرواز اربعین بود.
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اخباركوتاه
پیش پرداخت خرید خودرو نباید
مشمول تورم شود

عض��و کمیس��یون صنایع و مع��ادن مجلس با بیان اینکه پیش
پرداختخریدخودرو مشمولتورم نشود،گفت:اگرخودروسازان
مصوب��ه ش��ورای رقابت مبنی بر اینکه پی��ش پرداخت خودرو
مش��مول تورم نش��ود ،را نپذیرند اقدامی خاف ش��رع و قانون
انج��ام دادهان��د بنابراین بای��د این مصوبه را اجرایی کنند .لطف
اله سیاه کلی در گفتگو با خانه ملت گفت :در وهله نخست باید
به این نکته توجه کرد که برای معامله خودرو نباید زمانهای
متع��ددی در نظ��ر گرف��ت به ای��ن معنا که خ��ودرو را امروز به
مصرفکننده بفروشیم اما قیمت آن  ۳سال بعد ،به روز محاسبه
ش��ود؛ اصل این رویه اش��تباه اس��ت ،زیرا معامله امروز صورت
گرفته و همین امروز نیز باید قیمت آن تعیین تکلیف شود .این
نماینده مجلس درباره ش��رایط کنونی پیش فروش خودرو که
دوزمانه اس��ت ،تصریح کرد :اگر خودروس��ازان مصوبه شورای
رقابت مبنی بر اینکه پیش پرداخت خودرو مشمول تورم نشود،
را نپذیرند اقدامی خاف ش��رع و قانون انجام دادهاند بنابراین
باید این مصوبه را اجرایی کنند .وی درباره برخی ادعاها مبنی
بر اینکه مکانیزم فروش فوری خودروس��ازان نامناس��ب است،
اضاف��ه ک��رد :در ط��رح تحقیق و تفح��ص از صنعت خودرو که
در حال بررس��ی در مجلس اس��ت به موضوعاتی مانند سازوکار
فروش رسیدگی خواهد شد.
کاهش قیمت سیمان ادامه خواهد داشت

مع��اون بازرگان��ی داخلی وزیر صمت اظهار داش��ت :با توجه به
عرضه خوب س��یمان در بورس ،وضعیت بازار پایدار ش��ده و به
قیمت هر پاکت  ۲۵هزار تومان رس��یده اس��ت ،قطعا با تداوم
عرضه در بورس و سازماندهی آن که در قالب سامانههای رصد
و پایش س��امانه جامع تجارت دنبال میش��ود ،کاهش قیمتی
که در بورس وجود دارد به مرور زمان بیشتر روی قیمت خرده
فروشی تاثیر میگذارد صدیف بیک زاده در گفتوگو با خبرنگار
اقتص��ادی ایلن��ا در م��ورد آخرین وضعیت کاالها در بازار اظهار
کرد :با توجه به عرضه خوب س��یمان در بورس ،وضعیت بازار
پایدار ش��ده و به قیمت هر پاکت  ۲۵هزار تومان رس��یده اس��ت،
قطعا با تداوم عرضه در بورس و س��ازماندهی آن که در قالب
سامانههای رصد و پایش سامانه جامع تجارت دنبال میشود،
کاه��ش قیمت��ی که در بورس وجود دارد به مرور زمان بیش��تر
روی قیمت خرده فروشی تاثیر میگذارد البته اکنون هم کاهش
قیمت به س��طح خردهفروش��ی منتقل شده ولی با تداوم جریان
عرضه ،بیشتر هم خواهد بود.
 ۱۶معدن استان تهران رفع توقیف شد

معاون امور معادن س��ازمان صنعت ،معدن و تجارت اس��تان
تهران ،با اشاره به فرایند مزایده معادن سال  ۱۴۰۰که به دستور
دادس��تان کل کش��ور معلق مانده بود گفت:واگذاری  ۱۶معدن
در دس��تور کار قرار گرفت .علی عبدی در گفتگو با ایرنا افزود:
پیرو فراخوان مزایده عمومی معادن و محدوده های اکتشافی
استان تهران از طریق روزنامه ها و سامانه تدارکات الکترونیک
دولت درخرداد ماه سال جاری اطاع رسانی انجام و پس از طی
مراحل قانونی مزایده برگزار و  ۱۶متقاضی معدن مورد تائید قرار
گرفت .به گفته عبدی ،این آگهیها در مزایده سامانه کاداستر
معادن کشور قابل مشاهده بود و سرمایه گذاران در این مزایده
توانس��تند بعد از مراجعه به اطاعات مزایده ،در لیس��ت مزایده
عموم��ی مع��ادن فاقد بهره برداری ،محدوده های اکتش��افی و
معادن دارای گواهینامه کش��ف ،شماره کاداستر محدوده های
ذکر ش��ده را ببیند .وی افزود :پس ازاعام تعلیق مزایده های
معادن کش��ور توس��ط دادستانی کش��ور مراتب از طریق قانون
پیگی��ری و پ��س از ارائه مس��تندات کافی دادس��تانی طی نامه
فراین��د مزای��ده را قانونی اعام کرد .عبدی خاطرنش��ان کرد:
جذب س��رمایه گذاری و ایجاد اش��تغال و تامین مصالح و مواد
الزم اجرایی پروژه های عمرانی و ساختمانی از نتایج مثبت این
مزایده اس��ت که به ش��کل کاما قانونی و دربستر الکترونیکی
انجام شده است.
حمایت و مشارکت ایدرو
در فعالسازی مجدد هپکو

مع��اون وزی��ر صنع��ت ،معدن و تجارت از حمایت و مش��ارکت
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در فعالسازی
مجدد شرکت تولید تجهیزات سنگین هپکو خبر داد .به گزارش
ایدرو ،محس��ن صالحینیا با اش��اره به درخواست سال گذشته
نمایندگان استان مرکزی در مجلس و موافقت وزیر صمت برای
فعالسازی مجدد هپکو ،افزود :ایدرو به عنوان متولی پیشبرد
فعالس��ازی مجدد هپکو تعیین ش��ده است .رییس هیات عامل
ایدرو بیانداشت :ارجاع سفارشهای جدید ساخت ماشینآالت
معدنی به این ش��رکت و س��اماندهی چگونگی واردات انواع
ماشینآالت معدنی به کشور و بهره گیری از این فرصت برای
فعالس��ازی ظرفیتهای س��اخت و ارائه خدمات توسط هپکو،
از سوی این سازمان پیگیری و محقق شده است.
افتتاح اولین نمایشگاه مجازی
مشترک ایران و عمان

محس��ن ضرابی رئیس اتاق مش��ترک ایران و عمان در مراسم
افتت��اح نمایش��گاه مج��ازی ایران و عم��ان اظهار کرد :با توجه
ب��ه ظرفی��ت تولی��دی و تجاری ،لجس��تیک و بازار تقاضای دو
کش��ور ،در تاش هس��تیم که با ایجاد زیر ساختها و برداشتن
س��دهای تجاری ،ش��اهد رشد و توسعه ارتباطات تجاری میان
ایران و عمان باشیم .او افزود :از این رو با توجه به شیوع پاندمی
کرونا ،دو کشور ایران و عمان به این فکر افتادند که نمایشگاه
مجازی مش��ترک برگزار کنند .رئیس اتاق مش��ترک ایران و
عم��ان بی��ان کرد :در این نمایش��گاه کاالها و خدمات صنعتی،
س��اختمانی ،لجس��تیک ،حمل و نقل ،آموزش و پژوهش و ...به
نمایش در خواهند آمد.

تشدید مشکالت صنعت خودرو با آزادسازی واردات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ضمن انتقاد از آزادسازی واردات خودرو
به کش��ور بر تعمیق داخلی س��ازی قطعات در راس��تای کاهش قیمت خودرو تاکید
کرد .س��یدعلی موس��وی در گفتگو با خبرخودرو درباره طرح آزادس��ازی واردات
خودرو اظهار داشت :در شرایط فعلی و بحرانی که کشور با کمبود ارز مواجه است
واردات خودرو نه تنها تاثیری بر حل مشکات صنعت خودرو نخواهد داشت بلکه
وضعیت را از آنچه هست بدتر خواهد کرد .وی بیان کرد :با واردات خودرو چالش
تولی��د و قیم��ت خ��ودرو در داخل حل نخواهد ش��د چراکه افزایش تولید و کاهش
قیمت خودرو در گرو تعمیق داخلی س��ازی و عدم وابس��تگی به تامین قطعات از خارج اس��ت .این نماینده مجلس
ادامه داد :در حال حاضر یکی از مش��کات خودروس��ازان افزایش قیمت تمام ش��ده خودرو اس��ت در حالی که می
توان از طریق داخلی سازی بخش قابل توجهی از هزینه های تولید و به تبع قیمت خودرو را کاهش داد .موسوی
درباره واردات خودرو به کش��ور از طریق چه منابع ارزی صورت خواهد گرفت ،گفت :واردات خودرو مش��روط به
عدم اس��تفاده از ارز نیمایی و دولتی خواهد بود .عضو کمیس��یون صنایع مجلس گفت :ش��ورای رقابت تاکنون در
حمایت از حقوق مصرف کننده موفق عمل نکرده است.

کاهش قیمت لوازم خانگی داخلی با تامین مواد اولیه ریالی
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید مواد اولیه مورد نیاز تولید
داخل باید براساس ریال محاسبه شود تا زمینه کاهش قیمت کاالها فراهم شود.
س��یدجواد حس��ینی کیا در گفتگو با خانه ملت درباره گرانی لوازم خانگی ،گفت:
یکی از وظایف تیم اقتصادی دولت س��یزدهم توجه به مس��ائل اقتصادی از یک
منظر اس��ت؛ در حال حاضر مواد اولیه مورد نیاز صنایع پایین دس��تی مانند فوالد،
پتروشیمی و  ...براساس نرخ جهانی محاسبه میشود و با رشد نرخ ارز تولیدکنندگان
ناچارند برای خرید این مواد هزینه بیشتری کنند .این نماینده مجلس افزود :در
مقابل هرچند با رشد نرخ ارز ،قیمت مواد اولیه موردنیاز تولید گران میشود اما باید به این نکته نیز توجه کرد که
دس��تمزد کارگر ،بهای زمین مورد نیاز برای س��اخت واحدهای تولیدی و هزینه انرژی مانند آب ،برق و گاز ریالی
است .نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به ضرورت متناسبسازی تمامی موضوعات ،اضافه
کرد :مواد اولیه مورد نیاز تولید داخل باید براس��اس ریال محاس��به ش��ود زیرا این امر موجب کاهش قیمت کاالها
خواهد شد و تولیدکنندگان با رشد نرخ ارز بهانهای برای افزایش قیمت محصوالت خود با وجود استفاده از انرژی
ریالی ندارند؛ وزارت صمت باید زمینه تحقق این مهم را فراهم کند.

تکمیل فرآیندها در سامانه جامع تجارت پیگیری می شود؛

حمایتجدیازصادراتغیرنفتی

گروه صنعت و تجارت :براسـاس آخرين آمار گمرک ،مجموع
تجـارتخارجـیايـراندرپنجماههنخسـتامسـالبه5۹
ميليـونو 300هـزارتـنبهارزش 34ميليارددالررسـيدكه
با تراز يك ميليارد دالری مثبت ،سهم صادرات  45ميليون و
 500هزار تن به ارزش  1۷ميليارد و  661ميليون دالر و سـهم
واردات13ميليـونو800هـزارتـنكاالبـهارزش16ميليارد
و 631ميليـون دالر بـود .از طرف ديگر سـامانه جامع تجارت
برای تسهيلكردن فرآيند امور بازرگانی راهاندازی شد ،زيرا
بوروكراسی سابق اداری نمی توانست بيش از اين پاسخگوی
دنيای مدرن تجارت جهانی باشـد .سـامانه جامع تجارت از
مردادمـاهسـال 13۹5فعاليتخـودرادربخشهایمختلف
بافرآيندثبتسـفارشچندگروهكااليیبهطوررسـمیآغاز
كرد و به صورت مرحله ای ،ثبت سفارش كاالها به اين سامانه
و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد ،اين فرآيند به نحوی بود
كه در پايان سال 13۹6تمام تعرفههای ثبت سفارش به سامانه
جامع تجارت انتقال يافته بود.

در همی��ن ح��ال رییس س��ازمان حمای��ت مصرفکنندگان و
تولیدکنن��دگان گف��ت :جهت تس��ریع ثبت اطاع��ات تولید و
توزیع در سامانههای تجارت و انبار تمام حوزههای مرتبط این
سازمان عرضهکننده کاالهای پتروشیمی ،روغن موتور تصفیه
اول ،لوازم خانگی ،پودر شوینده ،پوشک خردسال ،شیر خشک
صنعتی و مقاطع فوالدی آغاز به کار کردهاند .به گزارش سازمان
حمای��ت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ،عباس تابش اظهار
داش��ت :بخشی از کاالهای پتروشیمی مشمول ثبت اطاعات
س��امانه جامع تجارت خواهند ش��د که دارای گریدهای عرضه
ش��ده در بورس (حدود ۳۰۰قلم) هس��تند .معاون وزیر صنعت
معدن تجارت با تاکید بر تسریع در انجام امور ،خاطرنشان کرد:
اطاع��ات تولیدکنن��دگان و توزیع کنندگان و فعاالن حقیقی یا
حقوق��ی در زمین��ه روغن موت��ور تصفیه اول ،مقاطع فوالدی و
لوازم خانگی و پودر ش��وینده ،چنانکه مصوب ش��ده اس��ت از
ط��رف متولی��ان موضوعی مانند ب��ورس یا انجمن های مرتبط
به س��ازمان حمایت ارس��ال خواهد ش��د .وی افزود :با توجه به
غیرفعال بودن س��امانه مجوز جهاد کش��اورزی ،در صورت نیاز
مجوز موقت توس��ط مرکز توس��عه تجارت الکترونیکی صادر تا

فرایند ثبت نام فعاالن تجاری در سامانه تکمیل و اولین مرحله
از اس��ناد تجاری شیرخش��ک صنعتی طی هفته آینده در سامانه
جامع تجارت ثبت شود.
از طرف دیگر رییس کل س��ازمان توس��عه تجارت ایران گفت:
دس��تورالعمل ماده  ۳بس��ته حمایت از صادرات غیر نفتی س��ال
 ۱۴۰۰در خصوص فرایند پرداخت تس��هیات ریالی س��رمایه
در گردش صادراتی و تس��هیات ارزی در قالب اعتبار خریدار
و فروش��نده از محل منابع صندوق توس��عه ملی نهایی و اباغ
ش��د .پیمان پاک همچنین اظهار داش��ت :امیدواریم با همکاری
صن��دوق توس��عه مل��ی در خص��وص تخصی��ص منابع الزم و
همچنین هماهنگی با بانکهای عامل ،با پرداخت تس��هیات
ریالی و ارزی به صادرکنندگان ،شاهد کاهش هزینههای حضور
صادرکنندگان در بازارهای هدف و افزایش قدرت رقابتپذیری
آنها باش��یم .وی افزود :براس��اس مفاد این دس��تورالعمل که با
بهرهگیری از نظرات سایر بخشهای اثرگذار بر تجارت خارجی

افزايشسقفضمانتنامههایسرمايهگذاریصنايعكوچك

مدیرعام��ل صن��دوق ضمانت س��رمایهگذاری صنایع
کوچک از پیش��نهاد این صندوق برای افزایش س��قف
ضمانتنامههای صادره برای صنایع کوچک از س��ه به
پنجمیلیاردتومانخبرداد.محمدحسینمقیسهدرگفتگو
با ایرنا افزود :در چند س��ال اخیر و با افزایش نرخ تورم و
نرخ ارز ،هزینههای تولید در واحدهای مختلف صنعتی
افزایشیافتهاست،بنابرایننیازبهتامینمالیبرایجامعه
هدف این صندوق یعنی صنایع کوچک بیشتر شده است.
وی اظهار داش��ت :اکنون صندوق میتواند تا  ۷۰درصد
اصلوس��ودرابرایش��رکتهایواقعش��دهدرمناطق
برخوردار و تا  ۸۵درصد اصل و سود را در مناطق محروم
پوشش دهد ،اما پیشنهاد شد برای تسهیل فرآیند مالی
و ارائه ضمانتنامههای باکیفیتتر ،این پوشش به ۱۰۰
درصدبرسد؛تامشتریانبتوانندکلاصلوسودتسهیات
راتاسقفپنجمیلیاردتومانبایکضمانتنامهکارگشایی

کنند و نیازی به ارائه وثیقه دیگری به بانک نباشد .وی
به تامین مالی از بازار س��رمایه اش��اره کرد و گفت :اکنون
عمده تامین مالی کشور مبتنی بر سیستم بانکی است که
مشکاتی نیز به دنبال داشته است ،اما با توجه به ظرفیت
باالیی که برای تامین مالی از بازار س��رمایه وجود دارد،
میتوان بخشی از واحدها را به سمت این بازار سوق داد.
مقیس��ه بیان داش��ت :در یک سال و نیم گذشته معاونت
طرح و برنامه وزارت صمت بر ابزارهای نوین تامین مالی
متمرکز شده و اقدامات ارزشمندی با همکاری بورس و
فرابورس انجام شده است .این مقام مسوول با بیان اینکه
اولویت این صندوق در صدور ضمانتنامه ،شرکتهای
دانشبنیانوشرکتهایباتولیداتصادراتمحوراست،
خاطرنشانکرد :طی تفاهمی با معاونت علمی و فناوری
ریاست جمهوری و صندوق نوآوری و شکوفایی و مذاکره
با یکی از بانکها ،به دنبال تامین مالی برای واحدهای
دانشبنیان و ارائه ضمانتنامه به آنها هستیم .وی افزود:
تفاهمنامهصندوقبابانکتوس��عهصادراتزمینهس��از
ص��دور انواع ضمانتنامه های مورد نیاز تولیدکنندگانی
اس��ت که تمام یا بخش��ی از کاالهای تولیدی آنها صادر
میش��ود .مقیس��ه درباره عملکرد این صندوق از ابتدای
امسال ،گفت :از آغاز سال  ۴۲فقره ضمانتنامه از سوی
اینصندوقبرایکمکبهتامینمالیواحدهایصنعتی
صادر شد.

کشور تدوین شده ،تاش کردیم تا فرآیند تخصیص و پرداخت
تس��هیات س��رمایه در گردش صادراتی به صورت برخط و در
حداقل زمان ممکن انجام شود و تمام اطاعات و ارزیابیها نیز
در سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.
رییس کل سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد :پرداخت
تسهیات از طریق سامانههای بهین یاب و سپیدار بوده که پس
از احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان ،درخواس��ت متقاضیان
به کارتابل بانکهای عامل و احراز اهلیت اعتباری ارجاع و در
نهایت اعتبار پرداخت میش��ود .وی خاطرنش��ان کرد :شاخص
های در نظرگرفته ش��ده جهت احراز اهلیت صادراتی ش��امل
میانگین صادرات در طول سه سال گذشته ،بازرگانی یا تولیدی
بودن متقاضی ،نوع کاالی صادراتی بر اساس ارزش افزوده و
اولویت کش��ورهای همس��ایه و اوراس��یا است که با توجه به این
وزن دهی سعی در حمایت حداکثری از صادرکنندگان را داریم.
پیمان پاک با اش��اره به ضرورت اس��تفاده از ابزارهای تش��ویقی

جهت تسریع و تسهیل ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان تاکید
ک��رد :یکی از ش��اخص های اثرگ��ذار در احراز اهلیت صادراتی
صادرکنندگان جهت دریافت تس��هیات س��رمایه در گردش
صادرات��ی از مح��ل منابع صندوق توس��عه مل��ی ،میزان ایفای
تعه��دات ارزی ب��وده و صادرکنندگانی که نس��بت بیش��تری از
تعهدات ارزی خود را ایفا کرده باش��ند دارای امتیاز بیش��تری
بوده و جهت دریافت تس��هیات س��رمایه در گردش از اولویت
باالتری برخوردار خواهند شد.
پیمان پاک اظهار داشت :ارزیابی و اثرگذاری پرداخت تسهیات
سرمایه در گردش از سوی سازمان توسعه تجارت ایران انجام
میش��ود و بر این اس��اس ،پرداخت مجدد تس��هیات سرمایه
در گردش با نرخهای ترجیحی انجام خواهد ش��د .معاون وزیر
تاکید کرد :با توجه به پیگیری های انجام ش��ده و مفاد بس��ته
حمایت از صادرات غیر نفتی س��ال  ،۱۴۰۰مبلغ  ۲هزار میلیارد
تومان از منابع صندوق توسعه ملی در بانک های عامل سپرده
گ��ذاری ش��ده و بان��ک های عامل ب��ا ترکیب این منابع با منابع
خود به نسبت  ،۵۰-۵۰در نهایت مبلغ چهار هزار میلیارد تومان
تس��هیات س��رمایه در گردش صادراتی با نرخهای ترجیحی
پرداخت خواهند کرد.
البت��ه برخ��ی از فعاالن حوزه تجارت معتقدند که متاس��فانه در
س��الهای گذشته هیچگاه این مشوقها نتوانسته جایگاه خود
را در صنای��ع ب��ه دس��ت آورد ،چراکه ی��ا کارآمد نبوده و یا خوب
اجرایی نش��ده اس��ت که میتوان با تغییر رویکرد دولت در این
زمین��ه ای��ن مش��کل را برط��رف کرد .در این می��ان با توجه به
ضرورت فراگیر بودن دیپلماسی اقتصادی در میان سیاستمداران
کش��ورمان در بازار کش��ورهای هدف صادراتی؛ آنچه در دنیای
امروز کاما پذیرفته ش��ده اس��ت این اس��ت که سیاس��ت باید
در راس��تای اقتص��اد گام بردارد ،به همی��ن علت ضرورت دارد
دیپلماتها و سیاستمداران کشورمان در سایر کشورها با رایزنان
بازگرانی و اقتصادی کش��ور در ارتباط بس��یار تنگاتنگی باشند و
این همراهی و همکاری کاما در میان سیاستمداران مستقر در
سایر کشورها وجود داشته باشد ،به همین علت الزم است مردان
سیاست از دید اقتصادی قابل قبولی برخوردار باشند تا به اهداف
اقتصادی خود در بازارهای هدف دست پیدا کنیم.

ممنوعيت فروش سيمان خارج از بورس
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ،معدن
و تجارت گفت :طبق برنامه وزارت صمت فروش سیمان
خارج بورس ممنوع است و اگر موردی مشاهد شود به
شدت برخورد میکنیم .به گزارش شاتا ،اسداهلل کشاورز
با بیان اینکه عرضه محصوالت سیمان از طریق بورس
انجام میشود ،افزود :هماکنون به غیر از  ۵واحد تولیدی
که نیمه فعال و یا غیر فعال هستند ،مابقی کارخانجات
کد بورس��ی دریافت کردهاند و از طریق بورس عرضه
سیمان صورت میگیرد .وی در این خصوص اضافه کرد:
مصرف کنندگان س��یمان به ۳بخش تقس��یم میشوند
که شامل طرحهای بزرگ عمرانی ،صنایع سیمانبر و
عامان فروش هستند که بیشتر آنها در بورس ثبتنام
کرده و کد بورسی دریافت کردهاند .معاون امور معادن
و صنای��ع معدن��ی وزارت صمت بیان کرد :طبق برنامه
وزارت صمت فروش سیمان خارج بورس ممنوع است
و اگر موردی مش��اهد ش��ود به شدت برخورد میکنیم.
کش��اورزهمچنی��نگفت:ب��اتوجهبهظرفیتتولیدهر
واحد تولیدکننده ،کف عرضه مش��خص و برای اجرا به
واحدهای تولیدکننده اباغ شده است .در این برنامه تمام
مراح��ل تولی��د و عرضه به صورت مکانیزه و فیزیکی با
همکاری سازمان حمایت رصد و پایش میشود .معاون
ام��ور مع��ادن و صنایع معدن��ی وزارت صنعت ،معدن و
تج��ارت ادام��ه داد :با اقدام��ات وزارت صمت و وزارت

نیرو حدود  ۸۰درصد سیمان مصرف کارخانجات و نیاز
داخل تأمین شده است .عبدالرضا شیخان ،دبیر انجمن
صنفی صنعت سیمان نیز درباره چالش ها و مشکات
عرض��ه س��یمان و تولید ای��ن محصول طی هفته های
گذشته ،گفت :هر هفته در بورس بیش از یکمیلیون و
 ۳۰۰هزار تن س��یمان عرضه میش��ود که نیاز کشور در
بهترین حالت حدود ۵میلیون و ۲۰۰هزار تن در ماه است.
همچنین س��یدجواد جهرمی ،معاون عملیات و نظارت
ب��ورس کاال نی��ز در ادامه ،تصریح کرد :بورس کاال یک
پلتفرم معاماتی اس��ت و در افزایش و یا کاهش قیمت
کاالها مداخلهای ندارد و صرفا گزارشگر فعالیت عرضه و
تقاضا در بازار است .طی هفته های گذشته قیمت سیمان
رشد قابل توجهی داشت که با آغاز به کار علیرضا فاطمی
امین وزیر جدید صنعت ،معدن و تجارت شاهد کاهش
قیمت این محصول در بازار بودیم.

تالطم قیمتی کاالهای اساسی به دلیل ارز  ۴۲۰۰تومانی
عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت :کاالهای اساسی امروز بیشترین تاطم قیمتی
را دارند که نتیجه تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی بوده است .روبرت بگلریان در گفتگو با
مهر با اش��اره به اینکه ارز  ۴۲۰۰تومانی بزرگترین ش��وک اقتصادی به مردم و اقتصاد
کش��ور بود؛ اظهار داش��ت :ابتدا ارز ترجیحی به همه کاالها تعلق گرفت و در مرحله
بع��دی تخصی��ص ارز ترجیح��ی قرار ش��د که این ارز تنها به کاالهای اساس��ی و مهم
اختص��اص یاب��د .ب��ه ط��ور کل ارز چندنرخی آن قدر فس��اد دارد که کاالهایی که با این
عنوان وارد میشوند ،اص ً
ا به دست مصرف کننده نرسیده است و این خود بزرگترین
شوکی بود که ارز  ۴۲۰۰تومانی به منابع ارزی کشور و مصرفکننده وارد کرده است.
عضو کمیس��یون انرژی مجلس با اش��اره به ریش��هدار بودن سیاست غلط ارز چندنرخی
گفت :متأسفانه در فرهنگ اقتصادی ما این گونه ارزهای ترجیحی و چندنرخی ریشه
دار بوده اس��ت و فقط بحث دولت آقای روحانی نیس��ت و متأس��فانه همیش��ه بحث ارز
چندنرخی فسادزا بوده و به اهداف خود نیز نرسیده است.
این نماینده مجلس ادامه داد :وقتی یک کاال مش��مول ارز  ۴۲۰۰تومانی بش��ود همین
تفاوت قیمت باعث میش��ود که یک عده افراد س��ودجو هجوم بیاورند به بهانه واردات
ای��ن کاال ،ارز را بگیرن��د و تقاض��ا برای واردات کاال به ش��دت افزایش مییابد .بیش از
چند صد شرکت واردکننده جدید تأسیس شد که بسیاری فقط به خاطر کسب رانت ارز

 ۴۲۰۰تومانی این شرکتها را ایجاد کردند .در این شرایط اخذ ارز  ۴۲۰۰تومانی به افراد
کمی اختصاص مییابد و عم ً
ا مجوز و امضای طایی ایجاد میکند؛ از همین رو است
که ارز  ۴۲۰۰تومانی فساد زا میشود .به عبارت سادهتر زمانی که هر سیاستی از حالت

علمی و اقتصادی دور شود خود به خود گروههای ذی نفعی برای آن ایجاد خواهد شد.
بگلریان با اشاره به لزوم حرکت به سمت ارز تک نرخی ،اظهار داشت :مهمترین اولویت
و کار دولت آقای رئیسی حرکت به سمت ارز تک نرخی است چراکه وقتی ما دارای ۳
نرخ ارز هستیم خواه ناخواه تفاوت قیمت به سمت جیب یک نفر میرود.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد :مرکز پژوهشهای مجلس نیز از ابتدای
اجرای این سیاس��ت ،غلط بودن آن را اعام کرده بود و طی دو س��ال  ۱۷میلیارد دالر
ارز  ۴۲۰۰تومانی برای کاالهای اساس��ی اختصاص یافت اما همان کاالها به قیمت
ارز آزاد به دست مردم رسیده است.
به هر صورت تخصیص منابع حتی اگر به عنوان عدالت اجتماعی نیز صورت بگیرد،
با سازوکار ارز چند نرخی چیزی جز فساد در بر نداشته است و مطمئن ًا اهداف سیاسی
یا گروههای سیاسی پشت آن بوده است.
کاالهای اساس��ی امروزه بیش��تر تاطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰
تومانی بوده است .بگلریان در پایان تصریح کرد :با تک نرخی شدن ارز ،باید به نظام
یارانهها نیز جهت داد و یارانه به تولید تعلق گیرد و تنها یارانه نقدی به اقش��ار نیازمند
الزم اس��ت .یاران��ه نق��دی را نبای��د به همه جامعه داد ،بلکه تنها باید به اقش��ار نیازمند
پرداخت کرد و باید تولید را تقویت کرد.

تحلیل صورت های مالی بانك ملی به شکل تجاری ممکن نیست
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسامی با اشاره به انتشار عمومی
صورت های مالی بانک ملی ایران در سامانه جامع اطاع رسانی ناشران (کدال)،
تاکید کرد که اعداد و ارقام منتش��ر ش��ده باید متناس��ب با شرایط این بانک تحلیل
شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران ،دکتر غامرضا مرحبا با بیان این که
بانک ملی ایران یک بانک تجاری با مولفه های عمومی اقتصاد بخش خصوصی
نیست ،بلکه یک بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت های
اقتصادی خود ،پیاده س��ازی اهداف دولت جمهوری اس��امی ایران را نیز پیگیری می کند ،گفت :از این رو نمی
توان صورت های مالی این بانک را فقط با توجه به مولفه هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.
او ادامه داد :پول رس��انی به همه ش��بکه بانکی کش��ور ،به نیابت از بانک مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاش��ته
ش��ده اس��ت و همین فرایند س��خت ،پیچیده و پر زحمت ،بخش قابل توجهی از هزینه های بانک ملی ایران را
تش��کیل می دهد .البته آن طور که صورت های مالی این بانک نش��ان می دهد ،ذخیره گیری های خوبی برای
مواجهه با این موارد انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.

عملکرد امور بین الملل و خزانه داری بانك صنعت و معدن
آتوس��ا نگاهی ش��یرازی مدیر امور بین الملل و خزانه داری بانک صنعت و معدن
در خصوص عملکرد س��ال  ۱۴۰۰و اهم برنامهها و سیاس��تهای این مدیریت
در س��ال  ۱۴۰۱گفت :اداره خزانه داری وظیفه انجام پرداختهای ارزی و ریالی
بانک را بر عهده دارد.
مدیریت و کنترل سامانه های پرداخت ریالی از جمله ساتنا ،پایا ،چکاوک ،شتاب
 دریافت و پرداخت وجوه نقد بین شعب و خزانه مرکزی  -مدیریت خزانه اسنادو نگهداری از اوراق و اسناد بهادار  -عملیات سپرده گیری و سپرده گذاری ریالی
و ارزی بی��ن بانکه��ا و بان��ک مرک��زی  -عملی��ات بازار ب��از  -خرید و فروش ارز و مبادالت ارزی  -انجام حوالجات
ارزی  -مدیریت وجوه حس��ابهای نس��ترو  -مدیریت و حس��ابداری قراردادهای ریالی و ارزی صندوق توس��عه ملی
و ....را نیز به عهده ذارد .برنامه های تحقق اهداف بانک در سال جاری شامل :پیاده سازی سامانه خرید و فروش
و حوالجات ارزی  -آموزش و انتقال عملیات تولید و صدور پیامهای س��پامی به ش��عب ارزی  -تهیه فرآیندها و
رویه های مالی و اجرایی امور مرتبط با اداره خزانه داری از جمله رویه های حسابداری حوالجات ارزی ،ارزهای
نیکویی ،اسناد ریترکت شتابی ،چکهای صیادی و ...است.

حجت اله مهدیان تاکید کرد؛

رشداقتصادتعاونیباتسهیالتمتنوعبانکتوسعهتعاون

گروهبانكوبيمه:عليرضامالحتی-تنوعتسهيالتپرداختی
ازسـویبانكتوسـعهتعاونبهرشدوگسترشاقتصادتعاونی
كمكمیكند.

حمایت��ی قرض الحس��نه به مش��اغل خانگ��ی ،ازدواج جوانان و
مددجویان نهادهای حمایتی ۲۰،هزار میلیارد ریال تسهیات بلند
مدتدرراستایحمایتمالیازکسبوکارهایکوچکومتوسط،
 ۵۰هزارمیلیاردریالتسهیاتخریدکاالیایرانیباهدفتقویت
تقاضای کاالهای تولید داخل در نظر گرفته شده است.
وی ارائه تمام خدمات مالی وبانکی به مش��تریان را جزو اولویت
های بانک اعام کرد و گفت :چنانچه شرکتی با معرفی دستگاه
اجرایی ،در مس��یر ایجاد اش��تغال و تولید مورد حمایت بانک واقع
شود ،بسیار مهم است که از سایر خدمات بانکی شعبه بانک توسعه
تعاون نیز بهره مند شود تا بانک و مشتری در تعاملی دو سویه قرار
گیرند .مهدیان جایگاه شایسته فعلی بانک توسعه تعاون را مرهون
تاش تمام کارکنان صف و ستاد دانست و گفت:با وجود نیروی
انس��انی جوان و متخصص می توان پله های ترقی را به س��رعت
پیمود .مهدیان تاکید کرد :تردیدی نداریم که نیروی انسانی مهم
ترین س��رمایه بانک اس��ت وهمه کارکنان بانک در سراسر ایران
باید قدر خود را بدانند .مدیرعامل بانک توس��عه تعاون گفت :در
بازار رقابتی کنونی مش��تریان بانک توس��عه تعاون باید خدمات با
کیفیت دریافت کنند.

مدیرعاملبانکتوسعهتعاونبابیاناینمطلبگفت:بانکتوسعه
تعاون به عنوان یک بانک توسعه ای اهداف بلندی را برای خود
ترسیم کرده است که بخشی از این اهداف در قالب راهبرد های
هفت گانه به شبکه شعب بانک اباغ شده است.
حجت اله مهدیان با بیان اینکه بانک توسعه تعاون به عنوان یک
نهاد مالی باید مسیر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی خود
را تسهیل کند  ،افزود :تجربه موفق بانک در پرداخت تسهیات
اشتغال پایدار روستایی و عشایری نشان داد که می توانیم کمک
کننده به بخش تعاون کشور در دستیابی به هدف  ۷درصدی در
اقتصاد ملی باشیم.
ویادام��هداد:پرداخ��ت ۲۵۰ه��زارمیلی��اردریالتس��هیاتبا
اولویت اعطای هفتاد درصد تسهیات به تعاونیها در سال ۱۴۰۰
هدفگذاری شده است که  ۲۰هزار میلیارد ریال تسهیات ارزان
قیمت با ش��ش درصد یارانه س��ود در راستای توسعه کارآفرینی و
حمایت از تعاونیهای برتر ۲۳۸۰۰ ،میلیارد ریال برای تسهیات

رشد سپرده های بانک کارآفرین در مردادماه
طبق اطاعات ارائه ش��ده از س��وی معاونت مالی و امور مجامع
س��پرده ه��ای بلندمدت بان��ک کارآفرین در مردادماه رش��د۳
درصدی را تجربه کرده است.
گزارش عملکرد ماهانه بانک کارآفرین در مرداد ماه نشان می
دهد که س��پرده های بلندمدت دو س��اله با حدود  ۵هزار میلیارد
ریال معادل ۳درصد ،بیشترین مبلغ رشد را داشته است.
در این مدت سپرده های کوتاه مدت نیز با حدود  ۴هزار میلیارد

ریال معادل س��ه درصد در رتبه دوم بیش��ترین رش��د و گواهی
سپرده عام در این ماه با تقریبا هزار میلیارد ریال معادل ۷درصد
بیشترین کاهش را به خود اختصاص داده است.
بررسی ها نشان می دهد طبق روال ماه های گذشته تسهیات
مرابحه با تقریبا  ۱۸هزار میلیارد ریال معادل ۹درصد بیشترین
رش��د و تس��هیات خرید دین ۱۷درصد رشد را نشان می دهد .
تسهیات مشارکت مدنی با حدود ۸هزار میلیارد ریال بیشترین

کاهش را به خود ختصاص داده اس��ت .بررس��ی اطاعات ارائه
ش��ده به بورس همچنین نش��ان می دهد که سپرده های بانک
در مردادم��اه ب��ا  ۲.۷درص��د افزایش به  ۳۸۵هزار میلیارد ریال
رس��یده است.تس��هیات بانک نیز طی این مدت با  ۳.۹درصد
افزایش به  ۳۲۴هزار میلیارد ریال رس��یده اس��ت .روند اعطای
تسهیات مردادماه نیز مانند ماههای گذشته به سوی تسهیات
مبادله ای بوده است .در این ماه تسهیات مرابحه ای ۱۸هزار

میلیارد ریال رشد داشته و طی همین مدت تسهیات مشارکت
مدنی ۸هزار میلیارد ریال کاهش داشته است.
بررسی سهم هر یک از تسهیات بانک نشان می دهد تسهیات
مرابحه با  ۶۵درصد بیشترین سهم از پرتفوی تسهیاتی بانک
را دارا است .تسهیات مشارکت مدنی با  ۲۰درصد در رتبه دوم
قرار دارد  .فروش اقساطی با ۶درصد و جعاله با ۴درصد در رتبه
های بعدی قرار دارند.

كشاورزی

اتاق تهران خواستار رفع مشکالت موجود در تامین نهاده های دامی شد
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بانك و بيمه

اخباركوتاه
بانک دی موفق در جذب
سپرده های ارزان قیمت

بانک دی توانس��ته اس��ت با تمرکز بر جذب س��پرده های ارزان
قیمت ،ترکیب پرتفوی مناسبی برای خود ایجاد کند ،به طوری
که ادامه این روند می تواند در میان مدت به کاهش قیمت تمام
شده پول در این بانک بیانجامد.
جذب سپرده های ارزان قیمت از مهمترین اقداماتی است که
هر بانکی می تواند به منظور کاهش قیمت تمام ش��ده انجام
دهد ،اما اعتمادسازی میان مشتریان برای سپرده گذاری با نرخ
صفر الزامات زیادی نیاز دارد .ارائه خدمات مناسب ،پاسخگویی
دقیق و نیز تمرکز بر جلب رضایت مشتریان از الزاماتی است که
می تواند مشتری بانک را به گذشتن از سود ترغیب کند .سپرده
های با سود صفر اکنون در سپرده های قرض الحسنه خاصه
می شوند .سپرده قرض الحسنه پس انداز گرچه با جوایز متعدد
می تواند همراه باش��د ،اما حقیقت این اس��ت که سپرده گذاران
این حس��اب ها چشمداش��ت چندانی به قرعه کشی ها ندارند و
بیش��تر با هدف مش��ارکت در امور خیر ،منابع خود را به این س��و
سوق می دهند .سپرده های قرض الحسنه جاری نیز با سخت
گیری هایی در حوزه صدور دسته چک مواجه شده اند و اکنون
برخی بانک ها برای رهایی از این س��ختی ها ،مش��تریان را به
افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و مبتنی بر کارت بانکی
دعوت می کنند .گویا بانک دی در دوره مدیریت کنونی توفیق
قابل توجهی در اس��تفاده همه جانبه از روش های جذب منابع
ارزان قیمت داشته است.
پرداخت خسارت کارخانه فرش
کاشان توسط بیمه دی

شرکت بیمه دی در راستای تعهدات خود در کسب رضایتمندی
مش��تری و جبران خس��ارت بیمه گذاران محترم در کوتاه ترین
زمان ممکن ،خس��ارت موجب ش��ده توس��ط حریق در یکی از
کارخانه های فرش کاشان را پرداخت کرد.
این کارخانه فرش ماشینی واقع در شهرک صنعتی سلیمان آران
بیدگل ،در یکی از خطوط تولیدی خود با حریق یکی از دستگاه
های بافت مواجه ش��د که پس از تاش آتش نش��انان حریق
خاموش شده و مراتب به شرکت بیمه دی گزارش داده شد.
گفتنی اس��ت بیمه دی در راس��تای تعهدات مش��تری مداری
خود در کوتاه ترین زمان ممکن توانست مبلغ  ۷۵میلیارد ریال
خس��ارت تخمین زده ش��ده را طی یک فقره چک و به صورت
یکجا به بیمه گذار پرداخت کند و رضایت حداکثری این واحد
صنفی را کسب نماید.

محدودیتی برای توزیع کود شیمیایی در کشت پاییزه نداریم
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رئیس اتاق بازرگانی تهران از معاون اقتصادی دولت خواست تا مشکات موجود در فرآیند خطیر تامین نهاده های دامی مبتنی بر ۳محور ارائه شده از سوی
اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام وطیور ،تسهیل شود .مسعود خوانساری طی نامهای به محسن رضایی ،معاون اقتصادی رئیس جمهور خواستار رفع
مشکات موجود در فرآیند تأمین نهادههای دامی شد.در بخشی از این نامه آمده است :احترام ًا همانگونه که استحضار دارید اتخاذ سیاستهای متناسب
با شرایط پیشرو در رابطه با امر خطیر تأمین نهادههای دامی کشور از حیث اهمیت با نیازهای معیشتی گستردهترین طیف مصرفکنندگان و حلقههای
واسط مربوطه از اهم اولویت برخوردار است و تاکید رئیس جمهور محترم در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی مبنی بر لزوم تسریع در ایجاد ثبات در
بازار به ویژه در حوزه کاالهای اساسی و روند ترخیص کاالی رسوب شده در بنادر و گمرکات کشور نیز در راستای درک همین اهمیت است.

علیرضا کیشانی گفت :محدودیتی برای توزیع کود شیمیایی در کشت پاییزه نداریم و کشاورزان با شروع کشت میتوانند سهمیه خود را دریافت کنند.
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در خصوص سطح زیر کشت محصوالت پاییزه اظهار کرد :از امسال قیمت خرید گندم تضمینی
صرف ًا در اختیار دولت نیست بلکه به کمیسیونی که متشکل از نماینده کشاورزان است ،واگذار شده است و روال بر این است تا  ۱۵شهریورماه اعام شود
که کشاورز بتواند برای میزان کشت محصول خود تصمیم بگیرد .وی افزود :برای کشت پاییزه حدود  ۳هزار هکتار کلزا پیش بینی شده که نسبت به سال
گذشته کاهش کشت نداشتیم ،امیدواریم با همکاری کشاورزان این میزان کشت محقق شود .مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی در
ارتباط با کاهش سطح زیر کشت محصوالت پاییزه با وجود کاهش بارندگی و منابع آبی گفت :احتمال کاهش سطح زیر کشت پاییزه ضعیف است.

وزیر کشاورزی باید درباره ارزهای یارانهای پاسخگو باشد

مردم در شرایط نامناسب تغذیه
یک کارشناس کشاورزی اظهار داشت :آقای وزیر باید بدانند که ایشان
دیگر رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسامی نیستند؛ باید
حرفهای اجرایی بزنند و به مردم درباره ارز یارانهای که از بیت المال
صرف میش��ود پاس��خگو باشند .هدایت اصغری با اشاره به وضعیت
تولید تخم مرغ گفت :حال که وظایف بخش کشاورزی بطور کامل به
وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده و آقای ساداتی نژاد که خود مدافع
انتقال وظایف به وزارت جهادکشاورزی بود باید بتواند بازار مرغ و تخم
مرغ را تامین و تنظیم کند .به نحوی که اثر دیدگاههای ایشان که خود

خاطر نشان کرد :آقای وزیر باید بدانند که ایشان دیگر رئیس کمیسیون
کش��اورزی مجلس ش��ورای اسامی نیستند؛ باید حرفهای اجرایی
بزنند و به مردم درباره ارز یارانهای که از بیت المال صرف میش��ود
پاسخگو باشند .امیدوارم که آقای وزیر بتوانند برای  ۷۶۰۰تن گوشت
و م��رغ و ۳۰۰۰ت��ن تخم مرغ اس��تحصالی در روز ه��م بازار را تامین
کنند و هم تنظیم .به نحوی که یارانههای صرف شده هدر نرود و در
نهایت هم تولید کننده راضی باشد وهم مصرف کننده و اثر عملکرد
دولت سیزدهم که مردم امید زیادی به این دولت ومخصوصا شخص

مسئول اجرای کار هم هست در بازار نمود داشته باشد.
وی اف��زود :در ش��رایط فعل��ی بازار م��رغ و تخم مرغ و جوجه یکروزه
ش��رایط به س��امانی ندارد و بس��یار آشفته است و وزیر جهاد کشاورزی
بایدبرایاینش��رایطفکروچارهایبیاندیش��ندوپاس��خگوباشد،اگر
ایشان نتواند بازار مرغ و تخممرغ را تامین و تنظیم کند اولین نتیجه
این خواهد بود که آقای وزیر تئوریس��ین خوبی هس��تند و در عرصه
عمل باید چارهای برای خود کنند.
این کارش��ناس با اش��اره به اینکه مردم به دولت سیزدهم دل بستهاند

آقای رئیس��ی بعنوان رئیس جمهور بس��تهاند به سر سفره مردم برسد
و خدای ناکرده عملکرد وزارت جهادکش��اورزی که بیش��ترین نمود را
سر سفره مردم دارد باعث ناامیدی ونارضایتی مردم نشود .به گزارش
ایلنا ،اصغری تاکید کرد :مردم در ش��رایط کرونایی از لحاظ تغذیه در
شرایط مناسبی قرار ندارند ،تعداد بیماران کرونایی نیز بسیار زیاد است.
مردم حداقل باید بدن سالم و قوی داشته باشند تا بتوانند در مقابل این
ویروس جان س��الم به در ببرند اما ش��رایط به گونهای اس��ت که دیگر
حتی تخم مرغ هم نمیتوانند بخرند.

تامین نهاده برای دام سبک به سختی انجام می شود

قیمت هر کیلو بره نر حدود  ۵۰هزار تومان
مدی��ر عام��ل اتحادی��ه دام س��بک گف��ت :با وج��ود افزایش قیمت
نه��اده ه��ای دام��ی ،ام��ا تامین نهاده برای دام س��بک به س��ختی
انج��ام م��ی ش��ود .افش��ین صدردادرس با اش��اره ب��ه اینکه تامین
نه��اده ه��ای دامی کماکان با مش��کاتی روبهروس��ت ،اظهار کرد:
عل��ی رغ��م افزایش قیمت نهاده های دام��ی ،اما تامین نهاده برای
دام س��بک به س��ختی انجام می ش��ود .او متوس��ط قیمت هر کیلو
ب��ره ن��ر را ح��دود  ۵۰هزار توم��ان اعام کرد و اف��زود :نرخ کنونی
دام زنده با قیمت تمام ش��ده دام اختاف معناداری دارد که این امر
منجر به ضرر و زیان دامدار است .صدر دادرس با بیان اینکه تاکنون
اقدام حمایتی موضوع خشکسالی مبنی بر خرید حمایتی و صادرات
دام عملیاتی نش��ده اس��ت ،گفت :دامداران همچنان چشم انتظارند

که ببینند دولت چه زمانی می خواهد حمایت خود را به عمل آورد،
از این رو امیدواریم وزیر جهاد هر چه س��ریع تر دس��تورات صادرات
دام را صادر کند.
مدیر عامل اتحادیه دام س��بک در واکنش به عرضه گوش��ت با نرخ
 ۱۵۰و  ۱۶۰هزار تومان در بازار بیان کرد :عرضه با نرخ باال ناشی از
سودجویی عوامل واسطه و دالل است و بنابر گزارش های اعامی،
دام ها با چک های  ۶ماهه و میش ها با چک های یک س��اله و ۲
ساله با قیمت های نازلی از دامدار خریداری می شود.
او قیمت هر کیلو جو داخلی را باالی  ۶هزار تومان ،یونجه را  ۴هزار
و  ۵۰۰تا  ۴هزار و  ۶۰۰تومان و کاه را  ۳هزار و  ۵۰۰تا  ۳هزار و ۶۰۰
تومان اعام کرد و گفت :با احتساب سایر هزینه های تولید ،قیمت

مفقودی  -سندکمپانی خودرو سواری نوع هاچ بک سیستم پژو تیپ  ۲۰۶TU۳مدل
 ۱۳۸۸به ش��ماره پاک  ۵۸۷و  ۹۳ایران  ۸۸ش��ماره موتور  ۱۴۱۸۸۰۶۵۴۳۴ش��ماره
شاس��ی  NAAP۰۳ED۳AJ۱۰۰۷۸۷به نام س��ید مرتضی فیض آبادی مفقود گردیده
و فاقد اعتبار است.
مفقودی  -سندکمپانی خودرو سواری نوع هاچ بک سیستم پژو تیپ  ۲۰۶TU۳مدل
 ۱۳۸۸به ش��ماره پاک  ۵۸۷و  ۹۳ایران  ۸۸ش��ماره موتور  ۱۴۱۸۸۰۶۵۴۳۴ش��ماره

تمام شده هر کیلو دام سبک باالی  ۱۱۰تا  ۱۲۰هزار تومان است که
در نتیجه فروش با نرخ های فعلی بیانگر زیان دامداران است؛ چرا که
تولیدکنندگان به سبب عدم توان مالی در تنگنا هستند.
مدیر عامل اتحادیه دام س��بک با اش��اره به اینکه موضوع اس��تمهال
وام ها به جایی نرس��یده اس��ت ،بیان کرد :گرچه قرار بود اس��تمهال
وام ها انجام شود ،اما هنوز به طور سراسری اتفاق نیفتاده است که
امیدواریم هر چه سریع تر مشکات مرتفع شود.
او با بیان اینکه تامین نهاده مرغدار در اولویت اس��ت ،گفت :پس از
مرغدار ،به دامداران ش��یری و در مرحله س��وم دامداران گوشتی باید
نهاده تخصیص داده شود که متاسفانه سهمیه دامدار سبک نسبت به
سنگین با مشکات بیشتری روبهروست که این امر بیانگر بازنگری

شاس��ی NAAP۰۳ED۳AJ۱۰۰۷۸۷ب��ه ن��ام امیر صیام ملک��ی مفقود گردیده و فاقد
اعتبار است.
برگ سبز خودرو وانت پیکان مدل  ۱۳۸۶و شماره موتور  ۱۱۲۸۶۰۰۵۱۴۶و شماره پاک
 ۵۶۱ط  ۶۷ایران  ۵۴مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است
آگهی فقدان سند مالکیت

در این سیستم است.
صدر دادرس ادامه داد :همه س��اله در نیمه نخس��ت س��ال دامداران
س��بک به لحاظ تامین نهاده در مراتع وابس��تگی کمتری به نهاده
دس��تی دارند که امس��ال به س��بب ش��رایط خشکس��الی و بازدهی
پایین مراتع نیاز به تغذیه دس��تی دارند که این امر مس��تلزم اتخاذ
برخ��ی تدابی��ر اس��ت ،در غیر این صورت بای��د منتظر نابودی کامل
دام س��بک در کش��ور ب��ود .ای��ن مق��ام مس��ئول با اش��اره به نقش
پروتئی��ن در س��امت انس��ان ه��ا بیان ک��رد :مس��ئوالن امر باید
توجه داش��ته باش��ند که هر یک از اقام پروتئین در س��بد خانوار
جایگاه��ی دارد؛ چ��را ک��ه ب��ا افزای��ش قیم��ت گوش��ت قرم��ز و
حذف آن از سبد خانوار ،فشار بر بازار مرغ آمد و هم اکنون با نوسان

احترام��ا"نظ��رب��راینک��هآقایعلینیکخوهلآبادبرابردرخواس��تواردهبهش��ماره
 ۱۴۰۰/۶/۹ – ۱۰۱۵۱۸۱اع��ام داش��ته ک��ه س��ند مالکیت ش��ش دانگ س��اختمان
پ��اکش��ماره ۳۰فرع��یاز ۴۷۸۴اصل��یقطع��ه ۳۰واق��عدربخ��شی��کاردبیل،
منطقهیکاردبیلبنامآقایعلینیکخوهلآبادثبتوصادرگردیدهاستواعامداشتهکه
سندمالکیتپاکفوقالذکربنامنامبردهبعلتاسبابکشیمنزلمفقودشدهاستوپساز
جستجویکاملپیدانگردیدهاستوتقاضایصدورسندمالکیتالمثنیرانمودهاست.لذا
مراتبطبقبخشنامهشماره۱۴۰۰/۶/۱۴-۱۴۰۰۸۰۰۰۳۱۴۴۰۰۰۲۳۴بهکلیهدفاتراسناد

قیمت مرغ فشار بر بازار تخم مرغ است که برای جلوگیری از بحران در
هر یک از بخش ها ،سهم به صورت متوازن باید مشخص شود.
مدی��ر عام��ل اتحادی��ه دام س��بک در پای��ان با اش��اره ب��ه اینکه با
بح��ران صنع��ت مرغ��داری و دام��داری در داخل ناگزی��ر به تامین
نی��از کش��ور از طری��ق واردات خواهی��م بود ،تصریح ک��رد :با توجه
ب��ه مش��کات ارزی ج��ای ای��ن س��وال مطرح اس��ت ک��ه دولت
چط��ور م��ی خواه��د واردات را انج��ام ده��د؟ ضم��ن اینک��ه ب��ا
واردات جمعی��ت ش��اغل در ای��ن  ۲صنع��ت بی��کار م��ی ش��وند
که با این وجود بهتر است به جای واردات گوشت قرمز ،مرغ و تخم
مرغ نهاده وارد ش��ود یا با آزادس��ازی واردات نهاده به اقش��ار آس��یب
پذیر یارانه داده شود.

رسمیسراسرکشوراباغوسپسدراجرایتبصرهیکماده۱۲۰اصاحیقانونثبتموضوع
یکبار در روزنامه آگهی گردیده که هر کس ادعائی بوجود اسناد مالکیت یا سند معامله بنام
خود داشته باشند .ظرف مدت  ۱۰روز پس از تاریخ انتشار این آگهی دالیل قانونی و یا
اصل سند مالکیت را با اخذ رسید تسلیم این اداره نماید .
بدیهی است پس از انقضای مدت مقرره طی تشریفات قانونی سند مالکیت المثنی بنام
نامبرده فوق صادر و تسلیم خواهد شد و سند اولیه از درجه اعتبار ساقط خواهدشد.
سرپرست ثبت اسناد و اماک منطقه یک اردبیل – احمدیان
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سالمت
همتی از واردات  ۶۰میلیون دز واکسن جدید توسط
جمعی��ت ه��ال احم��ر از تاریخ  ۱۰مهر تا  ۱۰آبان
خبر داد .کریم همتی رئیس جمعیت هال احمر در
جلس��ه ش��ورای معاونین هال احمر گفت :از دهم
مهرم��اه س��ال جاری ت��ا  ۱۰آبان ماه ،هر هفته ۱۵
میلیون دز واکسن وارد کشور میشود که مجموعا
 ۶۰میلیون دز واکس��ن کرونا وارد خواهد ش��د .امید
است با این تاشها و با تزریق واکسن به تمامی
مردم ،گام بزرگی در راس��تای ایمن س��ازی کشور
در مقابل این بیماری برداشته شود.
وی اف��زود :یک��ی از دالی��ل تس��ریع واردات
واکسیناس��یون ،مس��اعدت مع��اون اول رئی��س
جمهوری اس��ت که با تش��کیل مس��تمر جلسات و

رئيس جمعيت هالل احمر مطرح كرد؛

واردات  ۶۰میلیون دز واکسن جدید در یک ماه آینده
حض��ور همه طرف ها ،مجوزها به
سرعت صادر میشود .هال احمر
نیز بواس��طه این همکاری داخلی
و ارتباطات��ی ک��ه در عرص��ه بین
المللی داش��ته ،تا به این لحظه به
قولهایی که داده عمل کرده و در
ادامه نیز تاش میش��ود تا به موقع ،محمولههای
واکسن وارد کشور شود .رئیس جمعیت هال احمر
خاطرنش��ان کرد :به علت حجم زیادی از واکس��ن

که وارد کش��ور میشود ،ضرورت
دارد تا تمامی ارگانها و نهادهایی
که واحدی تحت عنوان بهداشت و
درمان دارند ،در امر واکسیناس��یون
مش��ارکت کنن��د و در ای��ن عرصه
نیروهای مسلح و هال احمر اعام
آمادگی کرده اند و مشخصا میتوانند بار سنگینی
از دوش وزارت بهداشت بردارند و به واکسیناسیون
سراسری سرعت بخشند.

همتی با اشاره به برگزاری مراسم اربعین در عتبات
عالیات ادامه داد :خدمات در نجف و کربا توس��ط
هال احمر و همچون س��نوات گذش��ته به زائرین
ارائه خواهد شد.
در این زمینه هر مقدار که امکان داش��ته باش��د از
ظرفیت بیمارس��تان تازه تاس��یس نجف نیز بهره
خواهیم برد تا به زائرین خدمات دارویی و درمانی
ارائه ش��ود .رئیس جمعیت هال احمر در ادامه با
اشاره به مشکات در حوزه منابع مالی تصریح کرد:
از مبلغ حق ثبت خودروها در دفترخانهها یک بخش
آن ب��ه ه��ال احمر تعلق دارد چرا که یکی از منابع
تأمین بودجه این نهاد ،طبق قانون ،از حق ثبت در
دفترخانههاست.

هسته ای

هنر

ژانر در سينمای ايران وجود ندارد!
محمدرضا لطفی ،کارگردان فیلم «روایت ناپدید
ش��دن مری��م» درباره این اث��ر و پرداختن به ژانر
وحش��ت در سینمای ایران توضیح داد.وی گفت:
با توجه به طرفداران ژانر وحش��ت در س��ینمای
جهان ،آثار باکیفیتی در این ژانر در سینمای ایران
تولید نش��ده اس��ت .محمدرضا لطفی کارگردان
فیل��م «روای��ت ناپدید ش��دن مریم» در گفتگو با
هنرآناین ،درباره خطر پرداختن به ژانر وحشت در
سینمای ایران گفت :در این موضوع دو نگاه وجود
دارد .اول نگاه ژورنالیس��تی اس��ت که باید پرسید
مگر ما در س��ینمای ایران ژانر داریم که بگوییم
چرا ژانر وحشت نداریم؟ به طور کل در این سینما
دو مدل فیلم س��اخته میش��ود که میتوان آنها را
تح��ت عنوان فیلمهای اجتماعی معرفی کرد که
در واقع ش��بحی از فیلمهای اجتماعی هس��تند و
بیشتر سعی میکنند مصلح اجتماعی باشند .مدل

رولز رويس رآكتور هستهای میسازد

شرکت رولز رویس در حال توسعه یک راکتور
هس��تهای برای اس��تخراج منابع ماه و مریخ و
همچنین در حال بررس��ی نحوه استفاده از این
راکتور میکرو هستهای برای استفاده به عنوان
پیشران موشکهای فضایی است .شرکت رولز
روی��س( )Rolls-Royceدر حال کار بر روی
یک راکتور هس��تهای به منظور تأمین نیروی
عملیات معدنکاوی در ماه و حتی مریخ است.
این شرکت با آژانس فضایی بریتانیا یک مطالعه
مش��ترک در مورد گزینههای هس��تهای برای
موشکهای فضایی در اوایل سال جاری منتشر
کرد .رولز رویس در واقع در حال بررس��ی این
موضوع است که چگونه میتوان از یک راکتور
میکرو هستهای برای حرکت موشکها در فضا
با سرعت زیاد استفاده کرد و چگونه میتوان این
فن��اوری را مج��دداًبرای تأمین انرژی حفاری،

دوم نیز فیلمهای کمدی هستند.
وی با تاکید بر اینکه ژانر پلیس��ی و بس��یاری از
ژانرهای دیگر در س��ینمای ما وجود ندارد ،گفت:
ما اصا در سینمای ایران ژانر نداریم .ژانر وحشت
هم یکی از این گونههایی است که در ایران وجود
ندارد .این موضوعی ریش��های و عمیق اس��ت که
میتوان ساعتها درباره آن صحبت کرد که چرا
فیلمهای ژانر در کشور ما تولید نمیشود که خب
مسائل و علتهای مختلفی در آن دخیل است.

مسابقه خودروهای پدالی کودکان در انگلستان-رویترز

قاب روز

فوتبال

انگيزه قهرمانی در آسيا را میبينم
پیشکس��وت تی��م فوتب��ال پرس��پولیس با
اش��اره ب��ه مطرح ش��دن نامش ب��ه عنوان
یکی از گزینههای مدیرعاملی پرسپولیس،
گف��ت :م��ن علمی از مدیریت ندارم و هرگز
مدیرعامل این باش��گاه نمی ش��وم .حسین
کانی درباره حاش��یههای به وجود آمده در
خصوص انتخاب او از س��وی پیشکس��وتان
ب��رای تصدی پس��ت مدیر عاملی باش��گاه
پرسپولیس گفت :اص ً
ا چنین حرفی مطرح
هم نشده است .من واجد شرایط مدیرعاملی
نیس��تم .وزی��ر ورزش را قب��ول دارم اما می
دان��م آنق��در تجربه دارد که حتی به انتخاب
من فکر هم نکند .اگر از روی احترام به من
بگوین��د هم قطع�� ًا نمیپذیرم .من مدیریت
نخواندهام و بلد نیستم هیچ کاری برای این
باشگاه بزرگ کنم.
کانی درباره شانس پرسپولیس برای کسب

پی��روزی مقابل الهال عربس��تان تصریح
ک��رد :ب��ه خودم هرگز اجازه نمیدهم اظهار
نظر فنی کنم .من شناخت کاملی از شرایط
فنی تیم ندارم اما سابقه پرسپولیس در این
رقابتها باعث ش��ده تا آنها اعتماد به نفس
کافی داشته باشند.
وی ادام��ه داد :در جلس��اتی ک��ه به تمرین و
باشگاه رفتم متوجه شدم همه چیز سر جای
خ��ودش قرار دارد .انگیزه بازیکنان بس��یار
عالی است .پرسپولیس مصمم به قهرمانی
در آسیا شده است و مطمئن هستم اگر دچار
بحران ناخواس��ته نش��ود این اتفاق میافتد.
اتحاد بین اعضای کادر فنی و بازیکنان بسیار
جذاب است و آنها رابطهای صمیمی دارند.
بازیکنان باتجربه ش��بیه به معلم ش��دهاند
و همی��ن ام��ر کم��ک خیلی زی��ادی کرد تا
پرسپولیس اسیر حاشیه نشود.

پردازش و ذخیره سازی برای استخراج معادن
در ماه و احتماال مریخ استفاده کرد.
دیو گوردون رئیس بخش دفاعی این ش��رکت
گفت که این کار به لطف جف بزوس و ایان
ماس��ک و ش��رکتهای فضایی آنها امکانپذیر
خواه��د ش��د .وی افزود که رول��ز رویس تنها
شرکت در کره زمین است که مسائل مکانیکی،
الکتریکی و هستهای و یک چرخه حیات کامل
از قابلیت هستهای را انجام میدهد.

حادثه

قاچاق يك كيلو طال به شكل دندان مصنوعی
مقامات فرودگاه دهلی از دستگیری دو نفر که
به ش��کل عجیبی قصد قاچاق طا را داش��تند،
خبر دادند .به گزارش جی دی آناین ،دزدیها
و قاچاقهای عجیب و غریب در دنیا کم نیستند
و س��ارقان و قاچاقچیانی هس��تند که حاضرند
ه��رکاری را انج��ام دهند تا به پول و قصدی که
دارند برس��ند .این افراد اگرچه به فکر خودشان
باهوش هستند و فکر میکنند که پلیس آنها را
دستگیر نمیکند اما اینگونه نیست و در آخرین
لحظاتی که ظاهرا همه چیز در حال تمام شدن

است،پلیسازراهمیرسدودستگیرشانمیکند.
به تازگی خبری از همین نوع دزدیهای عجیب
و غریب در رسانهها منتشر شد که در کشور هند

اتف��اق افتاده ب��ود .مقامات فرودگاه بین المللی
دهلی ،دو شهروند ازبکستانی را به دلیل قاچاق
طا دستگیر کردند .این دو نفر به شکلی عجیب
دس��ت به این اقدام زدند و  ۹۵۱گرم طا را به
ش��کل دندان مصنوعی در دهان خود قرار داده
و قصد ورود به هند را داش��تند که در فرودگاه
دس��تگیر ش��دند .مقامات گمرک اعام کردند
که این اتباع از دبی آمده و این میزان طا را به
ش��کل دندان مصنوعی و یک زنجیر فلزی در
دهان خود مخفی کرده بودند.

آموزش

آگهی مناقصه عمومی
ش��هرداری باغس��تان در نظر دارد نس��بت به فنس کش��ی و دیوار زمین های
ورزش��ی رو باز و چمن مصنوعی در س��طح محات از طریق مناقصه عمومی
اقدام نماید .بدینوس��یله از اش��خاص حقوقی واجد ش��رایط (دارا بودن حداقل
رتبه  ۵در رش��ته ابنیه از س��ازمان مدیریت و برنامه ریزی ) جهت ش��رکت در
مناقصه دعوت بعمل می آید
شرایط شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشدبه شرح ذیل می باشد:
 -1شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.
 -2تاریخ توزیع اس�ناد  :از تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۰تا تاریخ۱۴۰۰/۰۷/۰۸
مهلت دریافت اسناد و تحویل به دبیرخانه شهرداری می باشد.
 -3مبلغ برآورد قرارداد تا سقف۱۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
نوبت اول 1400/06/23 :
نوبت دوم 1400/06/30 :

مدارس حق دريافت پول ندارند
رئیس مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و
پرورش با بیان اینکه  ۴۷میلیارد پیام در س��ال
گذشته در شبکه شاد مبادله شده که اگر به تعداد
دانش آموزان و معلمان تقس��یم کنیم میتوان
گفت تقریبا هر شخص  ۴۰۰۰پیام ارسال کرده
است گفت :همچنین تا کنون  ۱۶میلیارد فایل
مبادله شده است .علی باقرزاده گفت :هیچ کدام
ازکش��ورهاآمادگ��یالزمراب��رایمقابلهبااین
پدیده نداشتند و  ۱.۷میلیارد دانش آموز در سراسر
جهان از رفتن به مدرسه منع شدند .وی افزود:
مباحث مختلفی پیرامون مواجهه با کرونا مطرح
شد ،شعار ما این بود که حتی مدرسه هم تعطیل
ش��ود آموزش نباید تعطیل ش��ود .ابتدا مدرس��ه
تلویزیونی آغاز به کار کرد که با وجود فراگیری،
بازخوردهایی که دریافت کردیم نشان داد دانش
آموزان نیازمند تعامل با معلم خود هستند که در
نهایت منجر به شکلگیری شبکه شاد شد.
باقرزاده در پاس��خ به پرسشی پیرامون دریافت

هزین��ه از دان��ش آم��وزان در برخ��ی مدارس
غیردولت��ی بابت اس��تفاده از اپلیکیش��ن های
دیگر گفت :فارغ از مدارس غیردولتی ،مدارس
دولتی برای اس��تفاده از پلتفرم های غیربومی
حق دریافت هزینه از خانواده ها ندارند .رئیس
مرکز هماهنگی حوزه وزارتی آموزش و پرورش
با اشاره به اینکه البته پیش از شکل گیری شاد
به شکل فعلی ،قرار بود با پیام رسان های داخلی
هم��کاری کنیم ک��ه به دالیل مختلفی امکان
پذیر نش��د گفت :اینترنت ش��اد با مصوبه ستاد
ملی کرونا رایگان اعام شد و تا امروز تراکنش

مالی میان آموزش و پرورش و اپراتورهای تلفن
همراه وجود نداش��ته اس��ت .اخیرا هم شورای
عالی فضای مجازی ،ش��بکه ش��اد را به عنوان
پلتفرم رس��می آموزش در دوران کرونا معرفی
و اینترنت مصرفی آن را نیز رایگان دانس��ت.
وی با اشاره به فعالیت  ۱۸میلیون و  ۱۰۵هزار
کاربر در شبکه شاد اظهار کرد :شاد  ۱۳میلیون
کارب��ر هفتگ��ی و  ۱۰میلی��ون و  ۲۳۷هزار نفر
کارب��ر روزان��ه دارد .حضور همزمان دو میلیون
نفر در ش��بکه و  ۷۰۰هزار پخش زنده در ش��اد،
ثبت ش��ده است .رئیس مرکز هماهنگی حوزه
وزارتی آموزش و پرورش ادامه داد ۱۲ :میلیون و
 ۷۹۳هزار دانش آموز معادل  ۸۶درصد جمعیت
دانش آموزان در ش��اد احراز هویت ش��ده اند.
 ۱۱۶هزار مدیر مدرس��ه معادل ۹۹.۸درصد در
ش��اد احراز هویت شده اند .شمار معلمان احراز
هویت ش��ده در ش��اد نیز  ۷۳۱هزار و  ۸۹۳نفر
معادل  ۹۸درصد است.

دنيای مد

ورود ُمدی عجيب در بازار كفش به سبك چهارپايان!

انتشار تصاویر کفش هایی عجیب که شبیه سم
هس��تند در ش��بکه های اجتماعی خبرساز شد.
این روزها با گسترش شبکههای اجتماعی هر
یک از ما ممکن اس��ت با تصاویر و ویدئوهایی
برخورد کنیم که برایمان عجیب و تازه باش��د.
فضای مجازی که در س��الهای اخیر بس��تر به

اش��تراک گذاش��تن محتوا توس��ط کاربران در
سراسر جهان را فراهم کرده گاها شگفتیهایی
را نیز به همراه دارد .کاربران میتوانند با استفاده
از ای��ن پلتفرمه��ا تصاویر جالب و عجیبی را با
یکدیگر به اشتراک بگذارند .اخیرا یک صفحه
مج��ازی مصری ،تصاویر عجیبی از یک مدل

کفش را منتشر کرده که شبیه به ُسم است و از
آن به عنوان مدل جدید کفش یاد کرده است.
در ادامه نیز از مخاطبان پرس��یده ش��ده که آیا
حاضر به خرید این مدل کفش هس��تند یا خیر
که این سوال با واکنش های متفاوتی از سوی
کاربران مواجه شد.

نوب

تد
وم

 -4سپرده شرکت در مناقصه ۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال
 -5برندگان اول و دوم و سوم مناقصه در صورت حاضر نشدن جهت انعقاد
قرارداد ،سپرده آنان ترتیب ضبط خواهد شد
 -6مشروح جزئیات شرایط مناقصه در اسناد مندرج است
 -7هزینه چاپ دو نوبت آگهی در روزنامه بعهده برنده مناقصه می باشد.
 -8تاری��خ تش��کیل کمیس��یون معامات عم��ده در تاری��خ ۱۴۰۰/۰۷/۱۰
(روز شنبه) .
 -9محل دریافت استاد  :شهریار  -باغستان  -بلوار امام خمینی (ره)  -بلوار
ولیعصر (عج) خیابان الله دوم اصلی -ش��هرداری باغس��تان  -امور قراردادها
تلفن ۰۲۱- ۶۵۲۳۸۰۰۶ :سایت شهردار ی baghestan.ir :

اسالم محمدی -سرپرست شهرداری باغستان

آگهی مناقصه عمومی
دانش�گاه علوم پزش�کی و خدمات بهداشتی درمانی گیالن در نظر
دارد احداث ش��بکه  ۲۰کیلوولت زمینی ،نصب س��لول اجرای رینگ و برقدار
کردن پس��ت برق مرکز آموزش��ی درمانی الزهرا رش��ت را طبق برآورد و نقش��ه
و مش��خصات فنی و عمومی و اختصاصی پیوس��ت اس��ناد پیمان و به صورت
س��رجمع واقع در ش��هر رش��ت ،را به یکی از ش��رکتهای واجد صاحیت ،از
طری��ق برگ��زاری مناقص��ه عمومی ی��ک مرحلهای واگذار نمای��د کلیه مراحل
برگ��زاری مناقص��ه از دریاف��ت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصهگران و
بازگش��ائی پاکته��ا از طریق درگاه س��امانه ت��دارکات الکترونیکی دولت انجام
خواه��د ش��د و الزم اس��ت مناقصهگ��ران در ص��ورت عدم عضویت قبلی س��تاد
به آدرس  www.setadiran.irمراحل ثبتنام در س��ایت مذکور و دریافت

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
روش خرید :کلیه متقاضیان خرید اسناد میتوانند دفترچه شرایط مناقصه را از
سامانه تدارکات الکترونیک دولت (ستاد ایران) پس از واریز مبلغ ۱,۰۰۰,۰۰۰ریال
به شماره حساب  ۴۰۰۱۰۸۳۸۰۳۰۲۳۳۲۱نزد بانک مرکزی جمهوری اسامی
دریافت نمایند.
○ مهلت دریافت اسناد :از روز شنبه  ۱۴۰۰/۰۶/۲۷تا شنبه ۱۴۰۰/۰۷/۰۳
○ مهلت ارس�ال اس�ناد به همراه برگ پیش�نهاد قیمت :تا پایان وقت
اداری روز ۱۴۰۰/۰۷/۱۷
○ زمان بازگشایی پاکت اسناد :روز یکشنبه  ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ساعت  ۹صبح
در سالن اجاس معاونت توسعه و مدیریت منابع میباشد.

معاونت توسعه مدیریت ،منابع و برنامه ریزی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

سيستم مديريت يکپارچه  /کد /1۰/2۵/۰۰ف

آگهی تجديد مناقصه عمومی
يک مرحله ای (شماره /9۵م ج)14۰۰/
ش�رکت آب وفاضالب اس�تان البرز در نظردارد تعمیرات الکتروپمپ های ش�ناور در محدوده مناطق تحت
پوشش آبفا استان البرز از محل منابع داخلی شرکت (ماده  )11را از طریق مناقصه عمومي به پیمانکار واجد
شرایط واگذار نماید.
برآورد پروژه ,مدت اجراي پروژه و مبلغ تضمین ش�رکت در مناقصه  :برآورد بر اس�اس فهرس�ت بهاء بهره
برداری و نگهداری تاسیسات آب سال  ,1400مبلغ  10,251,089,984ریال و مدت اجراي کار ( 6شش)
م�اه شمس�ي و مبل�غ تضمی�ن ش�رکت در مناقص�ه 437,532,700ریال به صورت واریز نقدي به حس�اب
ش�رکت ,ضمانتنامه بانکي ،چک تضمین ش�ده بانکي و یا مطالبات قطعي تایید و بلوکه ش�ده نزد ش�رکت آب
و فاضالب استان البرز مي باشد.
مهلت تحویل اس�ناد مناقصه  :تا پایان وقت اداري روز دوش�نبه مورخ  1400/07/19و محل تحویل اس�ناد
اداره دبیرخانه شرکت آب و فاضالب استان البرز مي باشد.
تاریخ بازگشایي پاکات  :ساعت  14روز سه شنبه مورخ  1400/07/20خواهد بود.

نوبت دوم

قیمتفروشاسنادمناقصه:مبلغ1,500,000ریالواریزيبهحسابشماره1717-111-2262990-7بانک
توسعه تعاون شعبه رجایي شهر کرج (.به نام آب و فاضالب استان البرز ).
داوطلب�انم�يتوانن�دب�همنظ�وردریاف�تاس�نادمناقص�هازتاری�خ 1400/06/29ت�اپایانوق�تاداري
روز یکش�نبهم�ورخ 1400/07/04ب�ا در دس�ت داش�تن معرف�ي نام�ه ب�ه دفت�ر قراردادهايش�رکت آب
وفاضالب اس�تان البرز واقع درکرج -انتهاي بلوارش�هید چمران � س�اختمان ش�ماره یک مراجعه نمایند.
تلفن تماس 026-32117151 :
هزینه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد .سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج است.
جهت کس�ب اطالعات بیش�تر به س�ایت پایگاه ملي اطالع رس�اني مناقصات  ،به آدرس( )iets.mporg.ir
مراجعهنمایید.

شرکت آب و فاضالب استان البرز(سهامی خاص)

پذیرای انتقادها و پیشنهادهای شهروندان از طریق سامانه پیام کوتاه  30007122هستیم.

