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 نگاه به سفره ها  
نه آمارها

حسین راغفر 
استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا 

سرمقاله

اعللام آمارهای بدون 
مبنا همواره دردسرساز 
بوده و گفته های رییس 
جمهللوری مبنی بر آغاز سللیر نزولی نرخ 
تورم حاشللیه سللاز شللد. سال هاست که 
داده هللای غلللط در اقتصاد ایللران تولید 
می شللود و همیللن موضللوع هم موجب 
بی اعتمادی شللدید مردم نسبت به داده و 

آمار و اطاعات رسمی شده  است...
ادامه در همین صفحه

گزارش ویژه
پایش از مبدا تا نقطه مصرف ادامه دارد

آب تهران بدون مشکل

وزیر جهاد کشاورزی وعده داد:
 تعادل قیمت گوشت قرمز 

به زودی
خرید و فروش به صورت محدود صورت می گیرد؛
 بازار خودرو در خواب زمستانی

گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشللته و با کاهش قیمت ارز، شللاهد افت قیمت 
۲ تللا پنللج میلیللون تومانللی قیمت انواع خودروی داخلی و به تبع آن کاهش قیمت ها در 
خودروهای مونتاژی و خارجی بودیم. این کاهش نرخ ها هرچند در قیمت های اعامی 
از سوی افراد در فضای مجازی بود، اما از امروز کاهش قیمت ها متوقف شده است. به 
گفته کارشناسان، در روزهای گذشته مشتریان با مشاهده کاهش قیمت ارز در بازار، به 
امید کاهش بیش از پیش قیمت ها از خرید دست کشیدند، اما امروز وضعیت برعکس 
شده و فروشندگان از فروش خودداری می کنند. چهارشنبه ۱۷ آذرماه قیمت های جدید 

انواع خودرو با رشد میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعام شد...       صفحه 6
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تجارت از روند رو به رشد و نگران کننده خروج پول از کشور گزارش می دهد 

سونامی فرار سرمایه 
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معللاون رئیللس جمهور تاکید کللرد: امیدواریم جناح ها اگر 
انتقللادی هللم دارند انصاف را رعایللت کنند و نقد منصفانه 
داشللته باشللند و نقاط قوت دولت را هم ببینند.سللید محمد 
حسللینی در گفت وگو با فارس با اشللاره به موفقیت های 
دولت در حوزه های مختلف اظهار داشللت: بحث پیوسللتن 
به شللانگهای، قرارداد انتقال گاز از ترکمنسللتان، تعامل با 
کشللورهای همسللایه، کنترل کرونا و .... همه از نقاط قوتی 

است که نمی توان آنها را نادیده ...

 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث حذف ارز 
ترجیحی اجرایی شود، باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر 
قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به مصوبه مجلس ارتباط 
دارد.به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی گفت: نمایندگان 
مجلس سواالت خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نیاز 
برای تامین مایحتاج مردم، نحوه توزیع و چگونگی پرداخت یارانه، 
حمایت از مردم در بحث کاالهای اساسی و دارو بعد از حذف ارز 

ترجیحی مطرح کردند...

 منتقدین به دولت 
 منصف باشند

 اصرار بر حذف ارز ترجیحی 
به بهانه قطع فساد

همین صفحه  صفحه3

جلوگیری قاطع از 
هرگونه  افزایش قیمت 

 رئیس جمهور دستور نظارت جدی 
بر بازار را صادر کرد

 برای تحول در صنعت تراکنش آمده ایم 

نگاه به سفره ها  نه آمارها

تنش زایی اصالحات در بودجه

محم�د بابای�ی*:  نخسللتین روز از برگللزاری هفتمیللن 
نمایشگاه تراکنش ایران را پشت سر گذاشتیم، هرچند 
حضللور در این نمایشللگاه بللرای مجموعه ما تجربه ای 
تللازه بللود اما در کنار تجربه حضور در صنعت اطاعات 
و تکنولوژی هللای ارتباطاتللی فرصت رشللد و بالندگی 
بیشللتر را بللرای مللا فراهللم کرده اسللت؛ چراکلله ما با 
مجموعه ای از دستاورد ها، برنامه ها و راهکار های تازه 
مجموعه »انتقال داده های آسللیاتک« برای بانک ها، 
مؤسسللات مالی و سللازمانی برای تعالی هرچه بیشتر به 
نمایشللگاه تراکنش آمده ایم. حضور در این نمایشللگاه 
بللرای مجموعلله آسللیاتک از دو جهللت دارای اهمیت 
اسللت؛ یک آنکه راه را برای ورود به بازار صنعت مالی 
همللوار می کنللد. دوم، فرصتی را در اختیار مؤسسللات 
فعللال در حللوزه مالللی و صنعت پرداخللت قرار می دهد 
تللا بتواننللد تجربلله ای تازه در بهره بللرداری از خدمات 
 سللازمانی یکپارچه در ابعاد ارتباطی را از سللر بگذرانند.

 ناگفته نماند حضور تیم توسعه بازار و فروش »آسیاتک« 
در نمایشگاه تراکنش فرصتی برای تیم جوان اما مصمم، 
خاق، نوآور و فعال ما فراهم کرد تا در حاشیه معرفی و 
عرضه خدمات تلفن سازمانی )آسیاتل(، خدمات سرور 
اختصاصی، شللبکه خصوصی مجازی )VPN(، پهنای 
باند اختصاصی و خدمات ابری )Cloud(نیاز های صنعت 
مالی و پرداخت را شناسللایی کرده و برای پاسللخگویی 

بلله آن هللا و تأمین نیاز های آتی، خدمات و فناوری های 
ارتباطی خود را توسللعه بخشللد. برگزاری کارگاهی با 
موضللوع Voip یللا خدمات تلفن اینترنتی با نام تجاری 
»آسللیاتل« و معرفللی امکانللات و مزایای آن توسللط 
متخصصان آسیاتک، برای آشنایی هرچه بیشتر مدیران 
و نیللروی انسللانی فعللال در صنعت مذکللور با امکانات 
سرویس آسیاتل را نیز، می توان ذیل برنامه های مجموعه 
 ما برای حضور مستمر و پایدار در این صنعت تعریف کرد.

در پایللان، الزم می دانللم از تمامی فعاالن حوزه صنعت 
مالللی و پرداخللت، مدیران بانک ها و مؤسسللات مالی 
برای حضور در غرفه آسللیاتک در نمایشللگاه تراکنش و 
دومیللن کارگاه علمللی- تجاری مجموعه ما با موضوع 
راهکارهای سللازمانی که امروز، چهارشللنبه ۲۲ دی در 

سالن الغدیر برگزار می شود، دعوت به عمل آورم.
 *معاون کسب وکار شرکت
 انتقال داده های آسیاتک

ادامه از همین صفحه ...  آمارهایی که ارائه  می شوند باید تناسبی با واقعیت های زندگی 
مردم داشللته باشللند و این موضوعی اسللت که در چند سللال گشللته غایب بوده  است. 
مسللئوالن باید توجه کنند که مردم به وضعیت زندگی و سللفره خودشللان نگاه می کنند 

و نه به آمارهای دولتی که ارائه می شود.
متاسللفانه در بسللیاری از موارد آمارهایی که اعام می شللود یا ناقص هستند یا واقعیت 
ندارند و مهم تر اینکه، این آمار را به مسئوالن اصلی و تصمیم ساز کشور ارائه می کنند 

و براساس این آمارهای نادرست برنامه ریزی می شود.
بللرای مثللال گللزارش می دهند 63 میلیارد دالر رانت انرژی در کشللور وجود دارد حال 
حتی اگر این آمار واقعیت هم داشته باشد آمار ناقصی است چراکه مشخص نکرده اند 
چه کسللانی از این رانت بهره می برند اما وقتی این موضوع مطرح می شللود زمینه ای 
فراهم خواهد شد تا قیمت انرژی، آب و برق مورد استفاده مردم به شدت افزایش پیدا 
کند در حالی که 4 درصد از مصرف آب در کشور مربوط به مصرف آشامیدنی است و 

مابقی برای صنایع و بخش کشاورزی استفاده می شود.
حتی اگر آمار رانت انرژی درست باشد دولت باید سراغ معدن کاران، شرکت های فوالدی 

و پتروشیمی ها بروند. هر چند این آمار درست هم باشد اما ناقص است و نه تنها در این 
حوزه بلکه در بسیاری موارد مانند نرخ تورم، اشتغال و بیکاری اما و اگرهای زیادی در 

این آمارها وجود دارد و در برخی از حوزه ها هم این اعداد و ارقام واقعیت ندارند.
ماشین تولید اطاعات غلط، دولت سیزدهم را در برگرفته و احاطه کرده است. موضوع 
مهم این است؛ آماری که ارائه می دهند تناسبی با واقعیت های روزمره ندارد. مردم برای 
خرید اقام های اساسللی خود شللاهد رشللد قیمت ها به صورت روزانه و هفتگی هستند 

چطور می شود در این شرایط اعام کرد نرخ تورم کاهش یافته است.
از سوی دیگر شاهد دو طرح تغییر یارانه بنزین و حذف ارز 4۲00 تومانی هستیم. این 
طرح هللای خلق السللاعه که دولت مطرح کرده اصلی تریللن محل های تولید انتظارات 
تورمی هسللتند. وقتی اعام می شللود که قیمت بنزین در دو منطقه کشللور با 90 درصد 
فوب خلیج فارس قرار اسللت محاسللبه شللود یا اینکه مبنای محاسبات قیمت کاالهای 

اساسی قرار است دالر ۲۷ هزار تومانی باشد، قطعا انتظارات تورمی ایجاد می شود.
انتظارات تورمی را خود دولت ایجاد می کند و از سوی دیگر آمارهایی که ارائه می شود 

هیچ قرابتی با واقعیت های جامعه امروز ما ندارد.

ادام�ه از همی�ن صفح�ه ... مختلف جامعه همراه خواهد 
بود و الزم است قبل از اجرای این اصاحات بگونه ای 
گفتمان مشللترک میان جامعه و سیاسللتگذاران جهت 

لزوم انجام این اصاحات بوجود آید.
با توجه به این موضوع به نظر می رسد یکی از مهمترین 
اولویت ها در بودجه پیشللنهادی سال ۱40۱ جلوگیری 
از وخیم تر شللدن شللرایط اقتصادی کشور و حرکت آرام 
به سللمت ایجاد حرکت سللاختاری مورد نیاز در کشللور 

است.
بللا توجه به اینکه بخشللی از هزینه هللا و پرداخت های 
بودجلله ای دارای ماهیللت اجتنللاب ناپذیر بوده و در کل 
نمی توان در مقاطع زمانی یک تا دو ساله آنها را کاهش 
داد در مجموع بودجه سللال جاری را با در نظر گرفتن 
برخللی ماحظات مناسللب ارزیابی می کنند. در بخش 
درآمدهای مالیاتی بخشی از سرفصل ها نیازمند دقت و 
بررسی بیشتر است بطور مثال پیش بینی تحقق ۲ هزار 
میلیارد تومانی از محل مالیات بر خانه های خالی در حالی 
که تا بحال سامانه املاک و اسکان تکمیل و به صورت 
کامل عملیاتی نشللده اسللت دور از ذهن است. افزایش 

۱30 درصدی مالیات بر اشللخاص حقوقی در حالی که 
مالیات بر سللود شللرکت های تولیدی از ۲۵درصد به ۲0 

درصد کاهش یافته است کمی جای تامل دارد.
در مورد حذف ارز 4۲00 تومانی این تخصیص فشارهای 
زیادی به منابع بانک مرکزی تحمیل کرده اسللت این 
تصمیم هم در زمان اجرا دارای آثار سللو بسللیاری بود 
و هم حذف آن و کنار گذاشللتن این سیاسللت با تبعات 
زیادی همراه خواهد بود، اما در شرایط فعلی و افق پیش 
رو دولت چاره ای جز حذف ارز 4۲00 تومانی ندارد و در 
این شرایط مجبور است هزینه های اجرای این سیاست 

را برعهده بگیرد.
ایللن تصمیللم در زمللان اجرا دارای آثار سللو بود و ثابت 
نگاه داشتن نرخ ارز ترجیحی در طول سال های گذشته 
فشللارهای جدید بودجه ای برای کشللور به ارمغان آورد 
که حاصل آن در افزایش قمیت ها و فشللار بیشللتر بر 
سللبد خانوارهای دهک هللای پایین درآمدی به همراه 
داشللت.  اولویت اول در بودجه ۱40۱ باید این باشللد 
برنامه ریزی هللای مالللی ما در الیحه بودجه به صورتی 
باشد که شرایط حادتر از آن چیزی که هست نشود، یعنی 

آن مشللکات و معضاتی که باعث شللرایط فعلی شده 
است بیشتر نشود و باید به گونه ای برنامه ریزی شود که 
بودجه کمتر پولی شود تا کسری بودجه کمتری داشته 

باشیم و در نتیجه پول کمتری چاپ کنیم. 
از آنجا که در سال های گذشته مقادیر زیادی اوراق قرضه 
چاپ شده است و بدهی های آن در توسط دولت فعلی 
باید پرداخت شللود باید تا آنجا که امکان پذیر اسللت به 

سمت چاپ اوراق قرضه کمتر حرکت کنیم. 
بودجه ۱40۱ نسللبت به بودجه ۱400 براسللاس سللاز و 
کاری که طراحی شده کسری کمتری نسبت به کسری 
400 هزار میلیارد تومانی بودجه ۱400 خواهد داشللت 
اما درباره درآمدهای مالیاتی پیش بینی شللده در الیحه 
بودجه ۱40۱ باید کمی دقیق تر بود زیرا ممکن اسللت 
بخشللی از درآمدهای مالیاتی پیش بینی شللده تحقق 
نیابد و ممکن است تا حدودی درآمدهای مالیاتی بیش 

برآورد شده باشد. 
احتمللاال درآمدهللای مالیاتی طور کامللل قابل تحقق 
نیست، لذا باید هزینه هارا در بودجه کاهش داد تا کسری 

بودجه از یک عددی بیشتر نشود. 

تنش زايی اصالحات در بودجه
محمدحسن صبوری دیلمی 

کارشناس اقتصادی 

يادداشت

شللرایطی که  در حال 
حاضللر بللا آن مواجلله 
هسللتیم، ناشللی از عدم اهتمام جدی به 
انجام بسیاری از اصاحات اساسی و مورد 
نیاز سیسللتم اقتصادی در کشور است که 
به دالیل گوناگون تاکنون به تاخیر افتاده 
اسللت اما از طرفی باید توجه داشللت که 
انجللام ایللن اصاحات به طور سللریع و 
بللدون اجرای برنامه های جبرانی احتماال 

با تنش های شدید در ستون ...
ادامه در همین صفحه

مناقصه عمومی دو مرحله ای
مدیریت درمان تامین اجتماعی  اسللتان گیان در نظر دارد فراخوان مناقصه عمومی دو مرحله ای بهسللازی سیسللتم 
تهویه اتاق عمل بیمارسللتان حضرت رسللول اکرم )ص( رشللت  به شللماره ۲00000۵4۸90000۱۸ را از طریق سللامانه 

تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.
کلیه مراحل برگزاری فراخوان از دریافت و تحویل اسناد فراخوان تا بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات 

الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد.
متقاضیان شرکت در فراخوان در صورت عدم عضویت در سامانه، نسبت به ثبت نام و دریافت گواهی امضای الکترونیکی 

)به صورت برخط ( برای کلیه صاحبان امضای مجاز و مهر سازمانی اقدام الزم را به عمل آورند.
مواعد زمانی : 

تاریخ انتشار فراخوان: ۱400/۱0/۲۲ساعت ۱6:00
مهلت دریافت اسناد فراخوان : ۱400/۱0/۲۸تا ساعت ۱4:00
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مديريت درمان تامين اجتماعی استان گيالن   

سازمان تامين اجتماعی
ت اول

نوب

رئیس کمیسیون بهداشت مجلس در نامه ای به رئیس 
جمهور نوشت: در شرایط کنونی علیرغم حمایت های 
ارزی موجود، تأمین داروی ارزان برای مردم به سختی 
انجللام مللی پذیرد بیماران صعب العاج و خاص مکرراً  
از کمبود و افزایش قیمت دارو به شدت گایه مند و در 
تأمین آن ناتوان هستند. اجازه ندهید اعتماد محرومین 
بلله دولللت حضرتعالللی با دیدگاه هللای اقتصادی فاقد 
پشللتوانه اجتماعی، خدشلله دار شود. یادمان نرود مکرراً 
مقام معظم رهبری بر این امر تأکید دارند که بیمار جز 

رنج بیماری دغدغه ای نداشته باشد.
به گزارش خانه ملت؛  در نامه حسللینعلی شللهریاری به 
رئیس جمهور آمده اسللت: در الیحه بودجه سال۱40۱ 
نسللبت بلله حذف ارز ترجیحللی دارو، لوازم و تجهیزات 
پزشکی اقدام شده که به نظر می رسد در شرایط کنونی 
کشور چنانچه پیشنهاد مذکور به تصویب مجلس محترم 
شللورای اسامی برسللد، می توان انتظار داشت تبعات 
نامطلللوب اجتماعللی اتفاق بیفتد. در ادامه آمده اسللت: 
حللذف ارز ترجیحللی دارو از نظر اقتصادی، بدون تردید 

عاوه بر ایجاد منابع مالی جدید و هدفمند نمودن یارانه 
ها، از بروز و اسللتمرار پدیده فسللاد و بطور خاص قاچاق 
معکللوس دارو و نظایللر آن جلوگیللری می نماید. لیکن 
تحقللق ایللن مهم بدون توجه به ابعاد اجتماعی و ایجاد 
زیر ساخت های مورد نیاز، یک اشتباه بزرگ راهبردی 
خواهد بود. همچنین آمده اسللت: بنابر اظهار مسئوالن 
ذیربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند 
نمللودن ارز ترجیحللی در حللوزه دارو، لوازم و تجهیزات 
پزشکی، 40 هزار میلیارد تومان پیش بینی می گردد. 

خطر خدشه دار شدن اعتماد محرومان به دولت 

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

 آخري��ن اخب��ار و تحلي��ل روز اقتص��ادي را 
در پاي��گاه اينترنت��ي تجارت آن�الين بخوانيد
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هتک حرمت به تندیس سردار سلیمانی 
رئیس کل دادگسللتری چهارمحال و بختیاری با اشللاره به خبر 
دسللتگیری عامل اهانت به تندیس سللردار شللهید حاج قاسم 
سلللیمانی به منظور جلوگیری از اشللاعه شللایعات و دامن زدن 
برخی افراد به این مسللأله، گفت: اطاعات بیشللتر در خصوص 
ایللن پرونللده، پس از تحقیقات و سللپری شللدن روند تکمیلی 
پرونده، منتشر و در اختیار هموطنان قرار خواهد گرفت.احمدرضا 
بهرامی افزود: برای شناسایی و دستگیری عامان این جنایت، 
جلساتی گرفته و دستوراتی صادر شد و با عنایت حضرت زهرا 
)س( و با تاش همه دست اندرکاران امنیتی استان چهارمحال و 
بختیاری، دادستان، اداره کل اطاعات، سازمان اطاعات سپاه 
قمر بنی هاشم )ع( و نیروهای انتظامی استان، در همان روزهای 

اول شناسایی و در کمتر از یک هفته دستگیر شد.

پیشرفت اندک در مذاکرات وین 
 سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با اشاره به مذاکرات طرف های 
برجام در وین، گفت که این مذاکرات با پیشرفت اندکی همراه 
بللوده اسللت. به گزارش ایلنا از پایللگاه اینترنتی وزارت خارجه 
آمریکا، »ند پرایس« افزود که در این مذاکرات پیشرفت اندکی 
حاصل شللده اسللت ولی چنانچه خواستار نجات برجام باشیم تا 
مزایای توافق با پیشللروی های ایران در برنامه هسللته  ای خود 
تضعیف نشللود یا از بین نرود، سللرعت پیشللرفت باید بیشتر از 
ایللن باشللد.پرایس با انتقاد از رویکرد دولللت »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهوری سابق آمریکا در قبال ایران، گفت که رویکردها 
به ویژه سیاست فشار حداکثری عامل شرایط فعلی است. این 
سیاست ها نه تنها پیشرفت برنامه هسته ای ایران را کند نکرد، 

بلکه باعث جسورتر شدن این کشور شده است.

راه زیاد تا دستیابی به توافق 
 وزیر خارجه فرانسلله با اشللاره به مذاکرات طرف های برجام در 
وین، گفت که به رغم پیشرفت های اخیر در این مذاکرات، هنوز 
دستیابی به توافق راه زیادی باقی مانده است. به گزارش ایلنا 
به نقل از رویترز، »ژان ایو لودریان« به پارلمان فرانسه گفت: 
»مذاکللرات اداملله دارد. آنها به کندی پیش می روند، خیلی کند 
و همین امر نیز شللکافی را ایجاد می کند که احتمال دسللتیابی 
بلله راه حلللی که در راسللتای منافع تمامی طرف ها باشللد را به 
مخاطللره می اندازد«.لودریللان ادامه داد: »اواخر ماه دسللامبر، 
پیشللرفت اندکی حاصل شللد اما هنوز تا پایان مذاکرات، فاصله 
زیللادی داریللم.«دور جدیللد مذاکرات ویللن از ۱3 دی ماه آغاز 

شده است.
 

خودداری در استفاده از زور علیه ایران 
 رئیس سابق ستاد ارتش انگلیس تاکید کرد که باید از استفاده از 
زور در مورد ایران اجتناب کرد.به گزارش ایلنا از د نشنال، ژنرال 
سر نیک کارتر گفت: جنگ علیه ایران به دلیل برنامه هسته ای 
جنجالی این کشور، شکست سیاست  است.وی  گفت: در حالی 
کلله گزینلله نظامللی باید به عنوان ابللزار بازدارنده در مذاکرات 
دیپلماتیک در پس زمینه باشللد، اما باید از اسللتفاده از زور علیه 
ایران اجتناب شود.کارتر گفت: »آنچه باید در اینجا اتفاق بیفتد 
این است که دیپلمات ها باید دور یک میز بنشینند و توافق منعقد 
شللود. ما نمی خواهیم شللاهد استفاده از ابزار نظامی باشیم. این 
یک شکست خواهد بود.«وی گفت : حرکت به سمت رویارویی 
نظامی به نفع هیچ کس از جمله ایران و شرکای تجاری نزدیک 
منطقه مانند چین نیسللت. نظر من این اسللت که این موضوع 
کنترل خواهد شد، زیرا در نهایت به نفع ایران نیست که مانند 

کره شمالی به یک کشور منزوی  تبدیل شود.

پاسخ منهدم کننده به تعرض به حریم هوایی 
جانشللین فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش با تاکید بر اینکه 
برای دفاع از مرزهایمان با کسی تعارف نداریم، گفت: هرگونه 
تعرض به حریم هوایی کشللور با پاسللخی قاطع و منهدم کننده 
مواجه خواهد شد.به گزارش ایلنا، سرتیپ علیرضا الهامی با اشاره 
به آمادگی این نیرو برای پاسخگویی به هر سطحی از تهدیدات، 
گفللت: بارهللا در عمللل ثابت کرده ایم که برای دفاع از مرزهای 
هوایی و حریم هوایی کشللورمان با هیچ احدی در دنیا تعارف 
نداریم و هرگونه تعرض به مرزهای ایران اسللامی با پاسللخی 
منهدم کننده مواجه خواهد شد. جانشین فرمانده نیروی پدافند 
هوایللی ارتللش افزود: پدافند هوایللی هر نگاه ناپاکی به مرزها، 
منافع ملی و زیرساخت های کشور را به شکلی قاطع و کوبنده 
پاسللخ خواهد داد.الهامی درخصوص برخی ادعاها در ارتباط با 
نفوذ دشللمن به آسللمان کشللور و فضای مراکز حساس گفت: 
به هیچ وجه مشللکلی تاکنون برای مراکز حسللاس و حیاتی به 
وجود نیامده و اینها ادعاهای پوچ از سوی دشمنان است؛ دنیا 
هم جنس این ادعاهای پوشللالی را می شناسللد و در عمل ثابت 

کرده ایم که خدشه ای بر آسمان کشور وارد نشده است.

ترقی زنان با احزاب سیاسی 
 یک فعال سیاسی اصاح طلب گفت: زمانی که در حزب تصمیم 
بگیریم که 30 درصد از اعضای شورای مرکزی متشکل از زنان 
باشللد، قطعا بانوان با حضور در این جایگاه این جسللارت را پیدا 
می کنند که در انتخابات نیز شرکت کنند یا حداقل نامزد شوند و 
خود را فارغ از اینکه پیروز می شوند یا خیر، آزمایش کنند؛ یعنی 
در حقیقت از درون احزاب پله های رشد و ترقی برای زنان ایجاد 
می شود.نسللرین یوسللفی در گفت وگو با ایسنا گفت: با توجه به 
اینکه زنان نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند، می توانند 
در تمام عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی نقش پررنگی 
داشته باشند چرا که نمی توان نقش نیمی از جمعیت کشور را در 
این حوزه ها نادیده گرفت اما عموم مردم اینطور تصور می کنند 
که ورود به عرصه فعالیت های سیاسی هزینه هایی دارد؛ لذا زنان 
کمتر به سراغ سیاست می روند و ریسک حضور در این عرصه 
را نمی پذیرند چراکه ممکن است مشکاتی برای فعالیت های 

اجتماعی آنان به وجود بیاید.

سياسي

  رئیس جمهور از اعضا و کارگزاران دولت خواست تا با نخبگان 
و صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، حتی کسللانی که با 
سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند و هیچ کدام 
از دستگاه های دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه 

مدیریت خود غفلت نکند.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی در جلسه هیات دولت با اشاره 
به تحسین رهبر معظم انقاب، از خصیصه و شعار مردمی بودن 
دولت سیزدهم در دیدار ۱9 دی مردم قم، گفت: همه کارگزاران 
دولت باید سعی کنند این خصیصه را ادامه داده و به وجه احسن 

تکمیل کرده و تعالی بخشند.
رئیس جمهور از اعضای دولت خواست که عاوه بر جلساتی که 
بللا مدیللران و کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می کنند با ارباب 
رجللوع و مردمللی که به دسللتگاه ها مراجعه می کنند نیز ارتباط و 

دیدار داشته باشند.
 رئیسللی از همه کارگزاران دولت خواسللت تا مردم را به عنوان 
ناظرانی امین بشناسند و اظهار داشت: اگر گزارشی از سوی مردم 
به شللما رسللید حتما به طور دقیق بررسللی کنید و اگر صحیح بود 

به آن ترتیب اثر دهید.
رئیس جمهور همچنین از اعضا و کارگزاران دولت خواسللت تا 
بللا نخبللگان و صاحللب نظران مرتبط با حللوزه کاری خود، حتی 
کسانی که با سلیقه دولت مخالفت دارند، در ارتباط مستمر باشند 
و تصریح کرد: نباید هیچ کدام از دسللتگاه های دولتی از ارتباط با 
جامعه نخبگانی مرتبط با حوزه مدیریت خود غفلت کنند و باید 
به شکل مستمر جلسات گفتگو و مشورت با صاحب نظران عرصه 

کاری خود داشته باشند.
 رئیسی بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه پرداخت حقوق 
تاکید و خاطرنشان کرد: به عنوان دولت سیزدهم با توجه به شعارها 
و رویکردهای این دولت باید نظام پرداخت حقوق را عادالنه کنیم. 
آنچه امروز اجرا می شللود غلبه چانه زنی در نظام پرداخت حقوق 
است که باید در چارچوب یک نظام پرداخت هماهنگ و عادالنه 
اصاح شود.  رئیسی اظهار داشت: الزم است کارگروهی تشکیل 
شللود تا در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و عادالنه ای 

برای پرداخت حقوق تدوین کند و این قانون پس از تصویب در 
مجلس تمام قوانین و مقررات متعدد فعلی در پرداخت حقوق و 

مزایا در دستگاه های مختلف را ملغی اعام کند.
رئیللس جمهللور خطاب به مسللئوالن ذیربط با تاکید بر اینکه به 
هیللچ وجلله اجازه ندهید قیمللت کاالیی افزایش پیدا کند، گفت: 
دستگاه های مختلف هر امکاناتی اعم از نیرو و اختیارات که نیاز 
دارند اعام کنند و در مقابل مکلف هستند که به طور قاطع مانع 

هرگونه افزایش قیمت شوند.
رئیسللی تاکید کرد: متاسللفانه جریان هایی به دنبال ایجاد یأس و 
ناامیدی در مردم هستند و دستگاه های اجرایی و دولتی باید تاش 
کنند با گزارش و ارائه اخبار آنچه انجام شده و نه آنچه قرار است 

انجام شود، مردم را نسبت به آینده کشور امیدوارتر کنند.
همچنین سند تحول شورای عالی انقاب فرهنگی که در حکم 

مقام معظم رهبری برای دوره جدید شورا نیز مورد تاکید قرار گرفته 
بود، در جلسه شورا به ریاست رئیسی به تصویب اعضا رسید.

سللند تحول شللورای عالی انقاب فرهنگی مشتمل بر سه فصل 
تحول در شورا، تحول در دبیرخانه شورا و زمینه ها و لوازم اجرایی 
شدن این سند است و در روزهای آینده برای تایید نهایی خدمت 

مقام معظم رهبری ارسال خواهد شد.
اعضای شللورای عالی انقاب فرهنگی در دوره ریاسللت رئیسی 
موضللوع تحللول در این شللورا را با محوریت ایجاد ضمانت های 
اجرایی برای مصوبات آن در دستور کار قرار داده بودند. مقام معظم 
رهبری نیز در حکم خود برای دوره جدید فعالیت شللورای عالی 
انقاب فرهنگی بر ضرورت تشللکیل کارگروه تحول و تهیه و 
تصویب سللندی ناظر به ظرفیت های این نهاد با بهره گیری از 
بیانات، احکام و پیوست های احکام امام راحل و رهبر معظم انقاب 

برای ادوار مختلف فعالیت شورا تاکید شده بود.
بر این اساس ۷ جلسه از مجموع ۱۱ جلسه شورای عالی انقاب 
فرهنگی در دوره دولت سیزدهم، به تحول و بازآرایی شورای عالی 
انقاب فرهنگی اختصاص یافته که به نوعی باعث نهادینه سازی 
این شورا هم به لحاظ جایگاه، هم به لحاظ ماموریت ها و هم از 
لحاظ روابط با قوای سه گانه و سایر نهادها و نیز ایجاد ضمانت های 

اجرایی موثر برای مصوبات آن شود.
در این راسللتا تاش شللده برای شللورای عالی انقاب فرهنگی 
ظرفیت قرارگاهی برای رصد و پایش مسائل فرهنگی و اطمینان 
از اجرایی شدن مصوبات توسط دستگاه های اجرایی با رویکرد 
مللردم نهاد تعریف شللود تا بتواند بلله عنوان یک قرارگاه، اجرای 
سیاست ها و برنامه های مصوب را پیگیری کند. از این رو در این 
سند پیش بینی های الزم برای اجرایی شدن مصوبات، ضمانت 
حقوقی یافتن مصوبات و تشللکیل کمیسللیونی برای تطبیق و 
همکاری بین شللورای عالی انقاب فرهنگی و قوای سلله گانه در 

جهت اجرای مصوبات آن تدبیر شده است.
مطابق این سند از این پس بودجه بخش های علمی و فرهنگی 
در لوایح بودجه سالیانه و برنامه های ۵ ساله کشور الزاما بر مبنای 

سیاست های کان مصوب شورا تدوین و تعیین می شود.
همچنین در این سللند سللاختار دبیرخانه شللورای عالی انقاب 
فرهنگی مورد بازنگری قرار گرفته و پیش بینی هایی برای رصد 

داده های فرهنگی و علمی کشور در آن شده است.
بر اساس این مصوبه چهار ستاد نظارت و راهبری در حوزه علم، 
فنللاوری و نللوآوری، حوزه تعلیم و تربیت و حوزه امور اجتماعی و 
حوزه مربوط به مهندسللی فرهنگی تشللکیل خواهد شد که این 
ستادها در واقع ظرفیت پیگیری اجرایی شدن مصوبات را فراهم 
می کند. این اقدام بدون افزایش منابع انسانی و با بهره گیری از 

ظرفیت های دستگاه های اجرایی صورت خواهد گرفت.
اعضای شورای عالی انقاب فرهنگی در جلسه امروز همچنین 
محمدحسللین سللاعی از اعضای شللورا و معاونین فرهنگ و هنر 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه آزاد اسامی را به عنوان 

نمایندگان این شورا در شورای هنر انتخاب و معرفی کردند.

رئیس جمهور دستور نظارت جدی بر بازار را صادر کرد

جلوگیری قاطع از هرگونه افزایش قیمت 

اخبار كوتاه

این فعال سیاسی گفت: مسئولین کشور باید با تدبیر و درایت در 
چارچوبی که رهبری مشخص کردند، گفت وگوی مستقیم و بدون 
واسطه با آمریکا را در دستور کار خودشان قرار دهند. قطعا مذاکره 
مستقیم با آمریکا در مسئله برجام و رفع تحریم های ظالمانه ای 
که در مدت ۱۷ سال گذشته بر ملت تحمیل کرده جز عزت نیست 
و می توانیم در چارچوب منطق گفتمانی مشکات خودمان را حل 
کنیم.  غامرضا انصاری در گفت  وگو با ایلنا افزود: تجربه تاریخی 
نشان داده ، اروپا در حدی نیست که بتواند مشکات ما را حل کند. 
چین و روسیه که هم پیمان ما بودند، در تحریم های ظالمانه ای 
کلله آمریللکا برای ما ایجاد کللرده همراه بودند. بنابراین برای حل 

مشکات موجود، چاره ای جز اینکه بتوانیم تعامل را در دستور کار 
خود قرار دهیم و تقابل را به حداقل برسانیم نیست.

وی گفت: گفت وگو وتعامل به معنای تسلیم نیست. ایران و آمریکا 
باید مسیر قانون را بامذاکره مستقیم هموار کنند، موضع گیری های 
رهبری در این موضوع نشللان دهنده رویکرد درسللت در شللرایط 
کنونی است. وی افزود:  واقعیت این است که بخش قابل توجهی 
از مشکات ما را تقابل با آمریکا به وجود آورده است. بااتکاء به بقیه 
کشورهایی که منافع ملی را در اولویت قرار می دهند، نمی توانیم 
به سللمت اهداف اصلی توسللعه و  پیشرفت برویم. وقتی در طول 
تاریللخ نللگاه می کنیم و حداقل دو قرن اخیر را ببینیم، بیشللترین 

خسارت های مالی، جنگی، تجاوز سرزمینی و تحریم های ناعادالنه 
توسللط روسللیه تزاری و شوروی سابق علیه ما ایجاد شده است و 
انگلیس هم که بعد از جنگ جهانی بیشترین مسائل و مشکات 
را برای ما به وجود آورده است. در نتیجه با همه کشورها می توانیم 
رابطه داشته باشیم و در چارچوب شعار عزت، مصلحت و حکمت  
با تعامل داشللته و گفت وگو کنیم. چرا مشللکات مان با آمریکا را 
بعد از چهل سال حل نکنیم. اگر به سابقه تاریخی هم نگاه کنیم، 
رسول گرامی اسام )ص( در زمان حیات، در مکه و مدینه از اینکه 
با دشمنان قسم خورده اسام مذاکره کنند و حتی در مواردی به 
قراردادهای صلح برسند ابایی نداشت. انصاری تصریح کرد : چیزی 

که امروز باید برای ما مهم باشد، منافع ملی، حل مشکات معیشتی 
و اقتصادی مردم است. سرعت پیشرفت و توسعه در دنیا بسیار زیاد 
و گسترده است. اگر خاطرمان باشد در برنامه چشم انداز ۲0 ساله 
که در دولت هفتم و هشتم تدوین شد، قرار بود سال ۲0۲0 اولین 
کشللور توسللعه یافته در منطقه باشیم. امروز می بینیم کشورهای 
فقیر و عقب مانده مثل بنگادش یا ترکیه که در سه و چهار دهه 
گذشللته غیرتوسللعه یافته بودند،  به سرعت در حال رشد و توسعه 
هستند. حالت مخاصمه وتقابل و همزمان حرکت در مدار توسعه و 
پیشرفت محال است. ما برای رسیدن به رشد باید سیاست تعاملی 

را در دستور کار خودمان قرار دهیم. 

  انتقاد به دولت به شرط اینکه منتقدین منصف باشندافزایش انگیزه های ماندگاری بجای بدرقه تحصیلکردگان
نماینده نوشهر در مجلس شورای اسامی خطاب به رئیس جمهور گفت: به شعار کابینه 
فراجناحی پایبند باشید و حلقه خودی ها را بازتر و گسترده کنید و از تمام جوانان و نخبگان 
این سرزمین برای توسعه کشور استفاده کنید. اگر دغدغه معیشت مردم دارید و نگران 
ازدواج، اشتغال و مسکن جوانان هستید، اگر به توسعه از طریق افزایش بهره وری معتقدید 
و به دنبال رشد واقعی اقتصادی ۸ درصدی در الیحه بودجه ۱40۱ هستید و اگر به انتقام 
خون سردار شهید سلیمانی فکر می کنید، تنها راه وصول به این اهداف استفاده از همه 
نخبگان علمی و اقتصادی کشور است. به گزارش ایسنا، محمدعلی محسنی بندپی در 

نطق میان دستور افزود: هیچ یک از مسئولین در هر رده و مسئولیتی که باشیم نه تنها مجاز به بدرقه تحصیلکردگان کشور 
نیستیم بلکه باید تمام عزم خود را به کار بندیم تا انگیزه های ماندگاری این جوانان افزایش پیدا کند، چرا که در شرایط 
سخت تحریم و اقتصاد کشور برای تحصیل این جوانان از بیت المال مملکت هزینه شده است. بی تردید تشویق جوانان 
به خروج از کشور نه تنها گناهی نابخشودنی و خیانت به نظام و انقاب است، بلکه مغایر منویات مقام معظم رهبری است. 
بنابراین باید به دغدغه ها و نگرانی های اعضای هیات علمی دانشگاه ها، پزشکان و پرستاران، معلمان و کارگران و... در 

الیحه بودجه ۱40۱ بیشتر توجه کنیم.

معاون رئیس جمهور تاکید کرد: امیدواریم جناح ها اگر انتقادی هم دارند انصاف 
را رعایت کنند و نقد منصفانه داشللته باشللند و نقاط قوت دولت را هم ببینند.سللید 
محمد حسللینی در گفت وگو با فارس با اشللاره به موفقیت های دولت در حوزه 
های مختلف اظهار داشللت: بحث پیوسللتن به شللانگهای، قرارداد انتقال گاز از 
ترکمنسللتان، تعامل با کشللورهای همسللایه، کنترل کرونا و .... همه از نقاط قوتی 
است که نمی توان آنها را نادیده گرفت لذا برخی افراد نباید کاری کنند که مردم 
ناامید شوند.معاون پارلمانی رئیس جمهور افزود: امروز یک نشاط و امید در میان 

مردم ایجاد شده است. اینکه مردم می بینند دولت مردان در کنارشان هستند برایشان یک دلگرمی است. دیدید 
در بحث سللیل دولتمردان در کنار سللیل زدگان بودند و به سللرعت پیگیر مسللائل شللدند و با دسللتور رئیس جمهور 
معاون اول ایشان به مناطق سیل زده سفر کرد تا از نزدیک پیگیر مسائل شود اینها را با گذشته و رکود و رخوتی 
که در کشللور حاکم بود مقایسلله کنید.حسللینی گفت: انشللااهلل با تاشی که دولت دارد در آینده شاهد آینده روشنی 

خواهیم بود و با تاش مسئوالن مشکات به تدریج رفع خواهد شد.

انصاری بيانات رهبری را فصل جديدی در سياست خارجی دانست

حل مشکالت در چارچوب منطق گفتمانی

نماینده پارلمان اروپا گفت: شللرکت های اروپایی بیش 
از حد در یک سیستم سرمایه داری تحت سلطه ایاالت 
متحده ادغام شده  و در معرض تحریم های آمریکا قرار 
دارند. در حالی که تاش های قانونی برای رسیدگی به 
این موضوع انجام شللده و اروپا عمًا هیچ اهرمی برای 
ایللن موضللوع ندارد. کلللر دالی در گفت وگو با ایلنا گفت: 
ایللران بللا حسللن نیت با برجام برخورد کللرد اما به دلیل 
بدخواهی ایاالت متحده و شکست اروپا در اجرای تعهدات 
اقتصادی اش، تبعیت اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن 

از ایاالت متحده، از این توافق چشم پوشی کرد.
این مقام ارشد اروپایی اضافه کرد: طرفی که برای اولین 
بار شرایط برجام را نقض کرد، ایاالت متحده بود. خروج 
یکجانبه از برجام یعنی تصمیمی که توسط ایاالت متحده 
اتخاذ شد و حتی جریان اصلی سیاسی در اروپا نیز آن را 
پذیرفت، تصمیمی غیرمنطقی و غیرقابل پیش بینی بود. 
وی ادامه داد:  پاسخ های ایران به این موضوع در چارچوب 
مفاد توافق بود و خیلی بد است که طرف های آمریکایی 
ادعای خاف این را داشته باشند، یا تقصیر شکست این 

روند را متوجه ایران کنند.
نماینده پارلمان اروپا گفت: تحریم ها بصورت کامل متن و 
روح توافق را نقض می کند. با توجه به اینکه چه کسی در 
وهله اول توافق را زیر پا گذاشت، نمی توان صحبت های 
سخت از سوی ایاالت متحده در مورد بازگرداندن ایران 

به "پایبندی" را جدی گرفت.
کلر دالی گفت: تامین امنیت منطقه ای صلح آمیز و عاری 
از ساح هسته ای به نفع همه طرف ها است اما این امر  با 
نادیده گرفتن نگرانی های امنیتی مشروع و منافع انرژی 
یکی از طرف ها به دست نمی آید. نمی توان رفتاری کرد  
کلله گویللی تعهدات دیروز را می توان امروز و یا هر زمان 

که ممکن است فراموش کرد.
وی گفللت: دیکتاتورهللای بلندپایه و امتناع از اعتراف به 
اشتباهات گذشته از سوی ایاالت متحده، موانع مهمی 
بللرای احیللای برجام بللوده و اعمال تحریم های جدید و 
فقدان هرگونه عواقبی برای اسللرائیل در تاش هایش 
برای تشدید درگیری و شکست، مانع دیگری برای احیای 

این توافق هستند.
ایللن مقللام ایرلندی اتحادیه اروپا افزود: تاش احزاب 
اروپایی برای سواستفاده از انحراف روند توافق توسط 
دولللت ترامللپ به نحوی که ایران هزینه این جریان را 
بپردازد، غیرقابل قبول اسللت. باید غیر از این باشللد. 
اراده سیاسللی کمی در محافل سیاسللت خارجی اروپا 
بللرای پرداختللن به خطر افزایللش ناامنی در منطقه و 
بللار عمیق تحریم هللای غیرقانونی و ویرانگر بر مردم 

ایران وجود دارد.

 نماینده مجلس دهم درباره اینکه انتقادات امروز نمایندگان 
مجلس چه میزان بر اسللاس مطالبات مردم اسللت و چه 
میزان نگاه به انتخابات آینده مجلس اسللت گفت: نگاه 
به انتخابات بی تاثیر نیست؛ عمده نمایندگانی که به این 
موضوع می پردازند، می خواهند در افکار عمومی حساب 

خودشان را از احیاناً ناکامی های دولت جدا کنند.
جال میرزایی در گفت وگو با ایلنا با بیان این که دولت 
رئیسللی مسللتقل از طیف ها،  گروه ها و احزاب اصولگرا 
سللنتی و جدید اسللت گفت: دولت سللیزدهم به نوعی 
دولت حاکمیتی است چراکه بیشتر تحت تاثیر نهادهای 
حاکمیتی و نیروهایی که نزدیک به حاکمیت هسللتند، 

تشکیل شده است.
این نماینده پیشللین مجلس گفت: تعامل دوسللویه بین 
مجلس و دولت در کشللور ما به این معنا اسللت که در 
دولت عناصری از مجلس و چهره های نزدیک به رئیس 
پارلمان مشللارکتی داشته باشللند و سهم پررنگی برای 
رئیس مجلس و این چهره ها دیده شللود؛ یعنی افرادی 
که از سللوی رئیس و یا هیأت رئیسلله مجلس معرفی 
شللدند، در پسللت های مدیریتی از آن ها استفاده شود که 
در دولللت سللیزدهم ایللن اتفاق بلله آن معنا رخ نداد و اگر 
افرادی هم به صورت محدود از سللوی آقای قالیباف و 
هیأت رئیسلله مجلس معرفی شللدند در آن جایگاه هایی 
که انتظار می رفت از آنها اسللتفاده نشللد.وی ادامه داد: 
در جامعه ما جا افتاده که مجلس باید از دولت مسللتقل 
باشللد و به نوعی خواسللته ها و مطالبات مردم را پیگیری 
کنللد و صللدای آنان باشللد اما با وجود چنین طرز فکری  

نماینده گان با بروز کوچکترین مشللکلی و حل نشللدن 
مسللئله ای بدون توجه به امکانات دولت شللروع به انتقاد 
می کنند و عمدتا می خواهند خودشان در افکار عمومی 

تبرئه و پایگاه اجتماعی شان را حفظ کنند.
وی خاطرنشان کرد: جامعه نمی پذیرد مجلسی که دو بار 
بیانیه داد و از رئیسی برای شرکت در انتخابات دعوت و 
حمایت کرد، حساب خودش را از دولت جدا کند. بهترین 
کار برای نمایندگان این است که به میدان بیایند و با دولت 
برای حل مشللکات بنشللینند. جامعه و افکار عمومی و 
حامیان نمایندگان نمی پذیرند زمانی از دولت حمایت کنند 
و بعدها با اتخاذ یک موضع فرصت طلبانه بگویند ما کاری 
به دولت نداریم و مردم، ما وکیل الدوله نیسللتیم، بیانگر 
مطالبات شما هستیم و ما حساب مان از آن ها جداست؛ 

جامعه این را نمی پذیرد.
میرزایی افزود: در حال حاضر فصل بررسی الیحه بودجه 
اسللت، نمایندگان می توانند با دولت بنشللینند و بررسی 
کنند که منابع امکاناتی کشور چیست؟ چه ظرفیتی هایی 

وجود دارد؟ 

ميرزايی داليل انتقادهای نمايندگان از دولتمردان را تشريح كردنماينده پارلمان اروپا تشريح كرد

مجلس يازدهم بدنبال جدايی از ناكامی های دولت سيزدهمحسن نيت ايران در كنار بدخواهی آمريكا و انفعال اروپا
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عقب گرد 420 واحدی شاخص بورس
 در آخرین روز معاماتی هفته، شاخص کل بورس اوراق بهادار 
تهران در یک روند کامًا نوسانی قرار گرفت و پس از باال و پائین 
شدن در نهایت با عقب نشینی 4۲0 واحد نسبت به روز گذشته 
به رقم یک میلیون و 334 هزار و ۲۸3 واحد رسللید. به گزارش 
فارس ارزش بازار به بیش از ۵ میلیون و 34۷ هزار میلیارد تومان 
و شللاخص کل بورس با معیار هم وزن 3۵9 واحد رشللد کرده و 
به رقم 3۵3 هزار و ۷۷۱ واحد رسللید. همچنین معامله گران در 
بورس تهران بیش از 4 میلیارد سللهام، حق تقدم و اوراق مالی 
در قالب 3۲۱ هزار فقره معامله و به ارزش ۲ هزار و 369 میلیارد 
تومان داد و سللتد کردند. شللاخص کل بورس و شللاخص قیمت 
سهام براساس معیار وزنی - ارزشی 3صدم درصد کاهش یافتند 
و این دو شاخص با معیار هم وزن یک دهم درصد رشد کردند.در 
فرابورس ایران شاخص کل با 36 درصد رشد به رقم ۱۸ هزار و 
۱0۱ واحد رسید.ارزش بازار اول و دوم فرابورس ایران به بیش 

از 996 هزار میلیارد تومان رسید.

پرداخت ۷۷۶ هزار وام ازدواج 
 بانک مرکزی اعام کرد: تعداد ۷۷6.۸99 فقره به مبلغ 6۷۱.9۲9 
میلیارد ریال تسللهیات قرض الحسللنه ازدواج از ابتدای ۱400 
تا ۱9 دی ماه به متقاضیان پرداخت شده و بر اساس اطاعات 
دریافتللی از سللامانه تسللهیات قرض الحسللنه ازدواج تعداد 
۲۵۷.633 نفر نیز در صف دریافت تسهیات قرار دارند که پس 
از تکمیل مدارک و متناسللب با جذب منابع از سللوی بانک های 
عامل، تسهیات قرض الحسنه ازدواج به این دسته از متقاضیان 
نیز پرداخت خواهد شللد. به گزارش مهر با توجه به شللکایات 
و تقاضاهللای دریافتللی در خصوص اخذ هزینه از سللوی برخی 
سللایت ها برای ثبت نام متقاضیان در سللامانه تسهیات قرض 
الحسنه ازدواج، یادآور می شود، ثبت نام برای دریافت تسهیات 
https:// ازدواج صرفًا از طریق سامانه تسهیات ازدواج به نشانی

ve.cbi.ir با انتخاب یکی از بانک های فعال در این سامانه انجام 
می گیرد و لزومی به پرداخت هزینه نیست.

حذف سه دهک یارانه بگیران 
 در متللن الیحلله بودجلله آمده که بر اسللاس بنللد ب تبصره ۱4 
الیحلله بودجلله سللال ۱40۱ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
باید با همکاری سازمان هدفمندی یارانه ها و با استفاده از پایگاه 
اطاعات رفاه ایرانیان حداکثر ظرف سه ماه پس از اباغ قانون 
بودجه ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از 
طریق شاخص های متقن و ثبتی قابل اتکاء نسبت به حذف یارانه 
نقدی و معیشتی خانوارهای پردرآمد اقدام تا منابع حاصل از حذف 
یارانه پردرآمدها صرف پرداخت یارانه جهت حمایت از اقشللار 
آسللیب پذیر با اولویت خانوارهای تحت پوشللش و پشت نوبتی 
نهادهای حمایتی شللود. به گزارش مهر سرپرستان خانوارهای 
معترض به حذف یارانه می توانند در سامانه الکترونیکی وزارت 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کرده تا پرونده آنها براساس 
اطاعات و داده های موجود و میدانی توسللط کمیته امداد امام 
خمینی )ره( بررسی و در صورت وارد بودن اعتراض یارانه آنها 
مجللدداً برقرار شللود.گودرزی: قوه قضاییلله با متخلفان بورس 

برخورد کند

برخورد با متخلفان بورس
 نماینللده بروجللرد در مجلس شللورای اسللامی از قوه قضاییه 
خواسللت که با متخلفان بورس برخورد کند. به گزارش ایسللنا، 
عباس گودرزی در جلسه علنی مجلس در تذکری گفت: از قوه 
قضاییه درخواست دارم که به وضعیت بورس جدی ورود کند. 
کسللانی که با سوءاسللتفاده پول مفت به جیب زدند حتما مورد 

پیگرد قانونی قرار گیرند.

بیت کوین آماده بازگشت به روند صعودی 
 یک کارشناس گفت: با وجود اینکه بیت کوین از سطح مقاومتی 
4۲٫300 دالر عبور کرده، تریدرها هنوز درباره برگشللت کامل 
به روند صعودی مطمئن نیسللتند و معتقدند اگر چشللم انداز کلی 
بازار به همین شللکل باقی بماند، همچنان احتمال سللقوط بازار 
وجود دارد.احسان عاشوری در گفت وگو با ایسنا گفت: درحالیکه 
بیت کوین نتوانسللته بود از سللد قیمت 4۲ هزار دالر عبور کند، 
اظهار نظر جروم پاول، رئیس فدرال رزرو آمریکا باعث شد تا بازار 
جان دوباره ای بگیرد. به گفته جروم پاول، آمریکا احتماال تغییری 
در نرخ بهره ایجاد نخواهد کرد و برای مدتی میزان بهره ثابت 
خواهد ماند. همین جمله کافی بود تا بازار سللهام و دارایی های 
ریسک پذیر مانند رمزارزها، سبز شوند.وی ادامه داد: با نیم نگاهی 
به نمودار جفت ارز بیت کوین/دالر می بینیم که قیمت در میانه 
مستطیل باریکی قرار دارد که طی چهار روز اخیر با آن دست به 
گریبان شده است. مقاومت 4۲٫۸00 دالر هنوز شکسته نشده 
و می شللود گفت بیت کوین در حال حاضر در محدوده حمایتی 
به سللر می برد و برای اینکه به قیمت های پایین تر سللر نخورد، 

مجبور است که این محدوده را حفظ کند.

مشکل سرعت و کیفیت اینترنت 
 وزیر ارتباطات نوشللت: کندی شللبکه دالیل مختلفی دارد که 
یکی از آن ها عبور و توزیع کل ترافیک شبکه از پایتخت است. 
به گزارش ایسنا، عیسی زارع پور در اینستاگرام نوشت: تصور کنید 
هم وطنی در سیستان وبلوچستان بخواهد به محتوایی در استان 
همجوار مثل کرمان دسترسی داشته باشد یا روی پلتفرم وطنی 
»قرار« با فامیلش در استان خودش تصویری صحبت کند. قاعدتًا 
اگر چنین ارتباطی مستقیم باشد باید کمتر از پنج میلی ثانیه برقرار 
شود اما اکنون چنین نیست. وی ادامه داد: اکنون چنین ارتباطی 
باید مسیر میان سیستان وبلوچستان و تهران و برگشت به کرمان 
را بچرخد که حدود 30 میلی ثانیه تاخیر دارد و این یعنی کندی و 
تاخیر در ارتباط! حاال اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشد، 
پیچیدگی و تاخیر در مسیر باز هم بیشتر می شود و اگر ارتباط بین 

داخل و خارج کشور باشد، باز هم بیشتر خواهد.

اقتصاد كالن

گروه اقتصادی - كورش شرفشـاهی: خروج پول و سـرمايه 
از كشـور يكی از شـاخص های نگران كننده برای اقتصاد هر 
كشـوری اسـت، شاخصی كه چند سالی اسـت دامن اقتصاد 
ايران را گرفته اسـت. بررسـی ها و پژوهشـهای كارشناسان 
حكايت از آن دارد وقتی سـرمايه دار احسـاس امنيت الزم را 
نداشته باشد و آينده سرمايه خويش را در خطر ببيند، سعی 
می كند برای حفاظت و حراست از دارايی های خويش، منابع 
را جايی سـرمايه گذاری كند كه تضمين های الزم برای حفظ 
و رشـد سـرمايه گذاری فراهم باشد. واقعيت اين است كه بی 
ثباتی اقتصادی و نوساناتی كه در سال های اخير اقتصاد ايران 
را متاثر كرده، از رغبت سرمايه گذاری كاسته و انگيزه سرمايه 
دار را برای انتقال سرمايه های خويش به ساير كشورها افزوده 
اسـت. گزارش اخير بانك مركزی از گريز سـرمايه، وضعيت 
نگران كننده ای را هشدار می دهد، وضعيتی كه اگر راهكاری 
جدی برای مديريت آن انديشـيده نشـود، تبعات زيانباری را 
بـرای اقتصـاد ملی در پی خواهد داشـت. روزنامه تجارت در 
اين شماره به استناد گزارش بانك مركزی، تحليلی بر عوامل 

خروج سرمايه و راهكارهای پيشگيری از آن ارائه می دهد.

خروج ۶ � میلیارد دالری سرمایه 
هنگامللی بلله عمللق فاجعه پی می بریم که بلله آمار توجه کنیم. 
آمارهای بانک مرکزی نشللان می دهد که رقم خالص حسللاب 
سرمایه به منفی 6 میلیارد و 34۱ میلیون دالر رسیده که از خروج 
این میزان سللرمایه از کشللور در شللش ماهه اول امسال حکایت 
دارد. در شش ماهه امسال رقم خالص حساب سرمایه به منفی 6 
میلیارد و 34۱ میلیون دالر رسیده که در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل که این رقم معادل منفی 3 میلیارد و ۸9۲ میلیون دالر 
بوده است، رشدی تقریبا 63 درصدی را نشان می دهد.طبق این 
گزارش، رقم خالص حسللاب سللرمایه کوتاه مدت و بلندمدت در 
شش ماهه اول امسال به ترتیب منفی 6 میلیارد و ۱۵۱ میلیون 
دالر و منفی ۱90 میلیون دالر اعام شده است.همچنین، تغییر 
در دارایی های خارجی بانک مرکزی نیز معادل منفی 4۷ میلیون 
دالر است.عاوه براین، میزان خروج سرمایه از کشور در سه ماهه 
اول امسال نیز 3 میلیارد و ۱۷4 میلیون دالر اعام شده بود. تغییر 
در دارایی های خارجی بانک مرکزی بدون درنظر گرفتن تغییرات 

نرخ ارز محاسبه شده است.

گرانی های پی در پی نرخ ارز  � 
با نگاهی به شرایط اقتصادی کشور و تورمی که گریبانگیر تمامی 

بخش ها شده، متوجه می شویم که چسبندگی عجیبی بین قیمت 
کاالهللا بللا دالر وجللود دارد، بدین معنا که با افزایش قیمت دالر، 
همه کاالها گران می شللود و برای تولید و اشللتغال بحران ایجاد 
می کند. این در حالی است که با پایین آمدن قیمت دالر، قیمت 
کاالها کاهش نمی یابد و معلوم نیست بی ثباتی در بازار ارز چگونه 
و تللا چلله زمانللی ادامه خواهد داشللت و چرا بدین اندازه بر اقتصاد 
کشور اثر می گذارد، عاملی که جدی ترین و مهمترین دلیل فرار 

سرمایه از کشور است.

نبود حمایت های الزم دولتی � 
اعتراض ها و انتقادها نشان می دهد تولید، تولید کننده و سرمایه 
گذار به صورت جدی مورد حمایت قرار نمی گیرد و هرگاه که 
با چالشی روبرو می شود، می بایست نه تنها در برابر آن چالش 
یک تنه چاره اندیشی کند، بلکه به هیچ عنوان نمی تواند روی 
حمایت ها و پشللتیبانی های دولت حسللاب کند. برای اثبات این 
ادعللا کافی اسللت به اظهارنظرهللای مدیران بخش خصوصی 
توجه کنیم که اصرار دارند دولت کاری به کار ما نداشللته باشللد 
حمایت دولت را نمی خواهیم. این جمله نشان می دهد هرگاه 
دولت با هدف حمایت وارد شللده، تولیدکننده و سللرمایه گذار 

زیان دیده است.

 � اقتصاد متمرکز دولتی
یکی از بزرگترین چالش هایی که بخش خصوصی همواره با آن 
دست به گریبان بوده، رقیب قدری به نام دولت است. در تمامی سال 
های گذشته دولت به عنوان کارفرمای بزرگ مدیریت اقتصادی 
کشور را در دست داشته و همگام با بخش خصوصی حرکت نکرده 
است. در شرایطی که بخش خصوصی می بایست در فکر رقابت 
درون بخشی باشد، دولت همواره نگاهی از باال داشته و با سرمایه 
هللای بللی کللران و ابزارهای قدرتی که در اختیللار دارد، هرگاه که 
اراده کرده، بخش خصوصی را تحت فشللار قرار داده و همین امر 
باعث شده که سرمایه گذاران بخش خصوصی در فکر باشند تا در 
فضایی سرمایه گذاری و فعالیت کنند که دولت در کنارشان باشد 

نه در مقابلشان.

تورم افسار گسیخته � 
یکی از مهمترین مباحثی که باعث می شللود یک تولید کننده و 
سرمایه گذار نتواند برای سرمایه خود مدیریت داشته باشد، آشفته 
بازاری به نام تورم افسللار گسللیخته است. در این فضا سرمایه گذار 
هرگز نمی داند مواد اولیه ای که خریده و آن را تبدیل به محصول 
نهایی کرده، بفروشد یا در انبارها نگه دارد. بسیاری از تولیدکنندگان 
بارها محصول نهایی را فروخته اند، اما به یکباره با افزایش قیمت 

ها و تورم عجیب و غریبی روبرو شده اند که همان کاالی فروخته 
را نمی توانند بازخرید کنند، زیرا قیمت گاه تا دو برابر و شاید بیشتر 

افزایش یافته است.

تغییر مکرر قوانین � 
آنچه باعث می شللود یک سللرمایه گذار برای آینده برنامه ریزی و 
پیش بینی داشته باشد، ثبات در قوانین است، این در حالی است که 
قانون مشکل اصلی تولید کننده و سرمایه گذار است. بارها شاهد 
بوده ایم که در نتیجه تصویب یک قانون، کل تولید و زندگی تولید 
کننده زیر سوال رفته یا قوانین موازی وضع شده که سرمایه گذار را 
با محدودیت یا ممنوعیت روبرو کرده است. اینکه سرمایه گذار مواد 
اولیه، ماشللین آالت، فناوری یا کاالیی را از خارج وارد کند و هنوز 
کاال داخل کشتی روی دریاست که قوانین تغییر می کند و مواد اولیه 
ماهها و گاه سالها در گمرکات زمین گیر می شود یا قوانین مالیاتی 
یک شبه وضع می شود تا هزینه تولید افزایش یابد بدون آنکه امکان 
افزایش قیمت فراهم شده باشد. اینها تصورات وحشتناکی است که 

خواب خوش تولیدکننده را به کابوس تبدیل می کند.

بحران قیمت گذاری دستوری � 
با تمام این تفاسللیر سللرمایه گذار با تمام شللرایط موجود می سازند 
و بلله تولیللد خللود ادامه می دهد، اما آنچه چالش آفرین می شللود، 
قیمت گذاری دستوری است. در حالی که قیمت محصول نهایی 
مشللخص و معلوم اسللت، دولت دسللتور می دهد که می بایسللت 
محصول زیر قیمت نهایی تولید شده عرضه شود. این معضل باعث 
می شود تا انگیزه تولید از دست برود و برای آنکه تولید کننده بتواند 
بلله تولیللد خللود ادامه دهد، چاره ای ندارد به غیر از اینکه از کیفیت 
بکاهد یا محصول خود را در بازار سیاه یا با شرایط دیگری عرضه 

کند تا سود داشته باشد.

ضرورت مقابله با فرار سرمایه � 
تمامی موارد گفته شده به عاوه بسیاری موارد گفته نشده، باعث می 
شود تا یک سرمایه گذار عطای تولید در داخل کشور را به لقای تمامی 
مشکات و چالش ها ببخشد و سرمایه خود را تبدیل به دالر کرده 
و از کشور برود تا در فضایی به تولید و فعالیت اقتصادی بپردازد که 
ثبات داشته باشد. باید پذیرفت که شاید بتوان قیمت گذاری دستوری 
را اعمال کرد، قوانین سلیقه ای وضع کرد، به اشکال مختلف سرمایه 
گذار را تحقیر و تهدید کرد، اما به هیچ عنوان نمی توان مانع فرار 
سرمایه از کشور شد، مگر آنکه شرایط برای رغبت سرمایه گذاری 

در داخل کشور مهیا شود.

تجارت از روند رو به رشد و نگران کننده خروج پول از کشور گزارش می دهد 

سونامی فرار سرمایه 

اخبار كوتاه

اشتغال زایی یک میلیون تومانی تنها روی کاغذ  نرخ بیکاری از نسللبت جمعیت بیکار به جمعیت فعال اقتصادی 
)جویای شغل( به دست می آید نه از نسبت بیکاران به کل جمعیت 
کشللور. نرخ بیکاری در تابسللتان امسال 9.6 درصد به برآورد شده، 
این نرخ در بهار ۸.۸ درصد به ثبت رسیده بوده است. بر این اساس 
جمعیت بیکار کشور در تابستان ۱400 حدود ۲ میلیون و 496 هزار 
نفر است که نسبت به بهار بالغ بر ۲00 هزار نفر افزایش یافته است. 
همچنین در پاییز سال جاری، در پاییز امسال ۸.9 درصد از جمعیت 

فعال )شاغل و بیکار(، بیکار بوده اند.
به گزارش ایلنا آمار و ارقام منتشللر شللده در ارتباط با نرخ بیکاری 
نشللان می دهد، جمعیت کثیری سللاالنه به لشکر بیکاران اضافه 

می شوند. در این شرایط، یکی از مهمترین نگرانی های اقتصاددانان 
و جامعه شناسللان برای دهه پیش رو، تعداد باالی بیکاران و افراد 
جویای کار است. به طور قطع، ایجاد اشتغال در کاهش نرخ بیکاری 
در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر خواهد گذاشت اما واضح و روشن 

است که ایجاد شغل نیاز به منابع مادی اولیه دارد. 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی یکی از نظرات قدیمی خود مبنی بر 
ایجاد اشتغال با مبلغ یک میلیون تومان را باردیگر تکرار کرد. حجت 
عبدالملکی در حاشیه بازدید از نمایشگاه مشاغل مهارت محور کم 

سرمایه که در مرکز تربیت مربی سازمان فنی حرفه ای البرز برگزار 
شد، درباره ایجاد اشغال گفت: سه سال پیش مطرح کردیم که با 
یک میلیون تومان هم می شود شغل ایجاد کرد و اکنون با وجود 
گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه، معتقدیم هنوز هم می توان با 

یک میلیون تومان شغل ایجاد کرد. 
اگرچه عبدالملکی بر این باور است که ایجاد اشتغال در ایران هزینه 
چندانی ندارد اما کارشناسللان اقتصادی معتقدند، اشللتغال زایی نه 
تنها ارزان نیست بلکه خیلی گران هم هست. به گفته کارشناسان 

حوزه اقتصاد، هزینه ایجاد شغل در ایران باال است و بعضا با صرف 
هزینه های سللنگین نیز نمی توان بیش از چند شللغل ایجاد کرد، 
همچنین عنوان می شللود اشللتغال زایی پیچیده تر و نسبت به چند 

سال گذشته گران تر شده است. 
در حالیکه وزیر کار مبلغ یک میلیون تومان را برای ایجاد اشتغال 
کار تولیدی مناسب می داند اما مسئوالن دولت دهم ادعایی دیگر 
داشتند. آن ها بر این باور بودند، با مبلغ ۲0 میلیون تومان در بخش 
تعاون می توان اشللتغال زایی کرد. هشللت سال از پایان دولت دهم 
می گذرد، در این سال ها نه تنها هزینه ها افزایش یافته بلکه ایجاد 

شغال تولیدی به آورده نقدی بیشتری احتیاج دارد.  

اعالم رسمی حمایت دولت از بازار سرمایه با امضای رییسیاصرار دولت بر حذف ارز ترجیحی به بهانه قطع فساد
 رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: اگر امسال بحث حذف ارز ترجیحی اجرایی شود، 
باز هم بحث دارو و گندم جزو حلقه آخر قرار دارد. البته زمان اجرای این طرح به مصوبه 
مجلس ارتباط دارد.به گزارش خانه ملت، مسعود میرکاظمی گفت: نمایندگان مجلس 
سواالت خود را در ابعاد مختلف از جهت منابع مورد نیاز برای تامین مایحتاج مردم، نحوه 
توزیع و چگونگی پرداخت یارانه، حمایت از مردم در بحث کاالهای اساسی و دارو بعد 
از حذف ارز ترجیحی مطرح کردند. وی با اعام اینکه برگزاری این جلسات برای اقناع 
نمایندگان به منظور حذف ارز ترجیحی الزم است در پاسخ به اینکه تا چه حد اطمینان 

می دهید حذف ارز ترجیحی مشکلی را در سفره مردم ایجاد نکند گفت: تاش دولت براین است که ارز ترجیحی اثربخش 
شود زیرا این منابع متعلق به مردم است، اما متاسفانه اکنون بخشی از ارز 4۲00 تومانی به صورت نامناسب در کشور مصرف 
می شود و بخشی دیگر از آن یعنی کاالهای یارانه ای متعلق به مردم خارج از شبکه توزیع آن هم در آن سوی مرزها حتی 
تا ۷0 کیلومتر آن طرف تر توزیع می شود.وی افزود: دو نرخی بودن ارز و فاصله بین 4۲00 و تا حدود ۲۷ هزار تومان عدد 

قابل توجهی است که موجب گستردگی فساد در این حوزه شده و باید قطع شود.

وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغه عدم بازتاب مصوبه ۱0 بندی حمایتی دولت از بورس در 
الیحه بودجه ۱40۱ از موافقت رئیس جمهور به اباغ بندهایی که نیاز درج در بودجه 
دارند به مجلس خبر داد. به گزارش ایسللنا، احسللان خاندوزی گفت: بورس آیینه تمام 
نمای اقتصاد است و تمام وزارتخانه ها، بخش ها و تحوالت خارجی و داخلی، خود را در 
آیینه تمام نمای بورس نمایان می کنند.وی افزود: وظیفه دولت است که سازماندهی 
بازار سرمایه را بصورت رقابت پذیر و شفاف و با قدرت نقدشوندگی باال اجرا کند. نقد 
شوندگی در بازار سهام باید با حداکثر شفافیت و مبارزه با مفاسد اقتصادی و حمایت از 

گروه هایی که صدای آنها به گوش نمی رسد مانند سهامداران خرد که از سال 9۷ به جمعیت آنها افزوده شده، صورت گیرد. 
خاندوزی با اشاره به دغدغه برخی از نمایندگان مبنی بر عدم بازتاب مصوبه ۱0 بندی حمایتی دولت از بورس در الیحه 
۱40۱ ادامه داد: با توجه به اصرار وزارت اقتصاد و سازمان بورس و موافقت رئیس جمهور، قرار شد بندهایی که نیازمند درج 
در بودجه دارند)برخی از بندها ما به ازای بودجه ای ندارند و کاما قادر به پیاده سازی هستند( در یک مصوبه رسمی و با 
امضا شخص رئیس جمهور به مجلس اباغ شود تا رسماً به عنوان پیام دولت در حمایت از صنایع بورسی در زمره مصوبات 

الیحه بودجه ۱40۱ قرار گیرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع ساوه گفت: قانون تکلیف 
کرده وقتی یک واحد تولیدی نیاز به نیروی کار دارد باید 
فردی که بیمه بیکاری دریافت می کند برای اشتغال در 
این صنعت معرفی شللود و در صورت امتناع فرد، بیمه 
بیکاری او قطع شود. سعید رضوانی در گفت وگو با ایسنا 
گفت: سازمان تامین اجتماعی ماهانه حجم قابل توجهی 
مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار پرداخت می کند 
و بخشللی از دریافللت کنندگان مقللرری بیمه بیکاری، 
نیروی انسللانی با تجربه و کارآمدی هسللتند که صنعت 
شهرسللتان به توان و نیروی کار آنها و تجربه مفیدشللان 
نیللاز مبللرم دارد. وی افزود: دلسللردی از کار، فعالیت در 
اسللنپ و سللرمایه گذاری در بورس و ... که بتواند شرایط 
بهتری از نظر درآمدی بصورت کاذب و کوتاه مدت برای 
فرد رقم بزند، از عوارض اجتماعی و اقتصادی پرداخت 
بیمه بیکاری به نیروی کار اسللت که موجب می شللود 
بخش قابل توجهی از نیروی کار برای دریافت مقرری 
بیمه بیکاری از فضای تولید و اشتغال در صنایع با وجود 

تقاضای بسیاری که برای جذب نیروی کار وجود دارد، 
کناره گیری کنند.

رئیس انجمن مدیران صنایع سللاوه نیروی کار را برای 
تولید، یک سرمایه دانست و گفت: اکثر کشورهای توسعه 
یافته وقتی با معضل کمبود نیروی کار مواجه می شوند 
اقدام به صدور مجوز کار برای افراد خارج از کشورشللان 
می کنند. بخشی از کمبود نیروی کار را می توان از طریق 
جذب کارگران خارج از کشور با سازوکاری که برای آن 
در نظر گرفته می شود، تامین کرد. وی با تاکید بر اینکه 
نباید توسعه صنعتی را به دلیل کمبود نیروی کار متوقف 
کرد،  اتخاذ سیاست های تشویقی را راهکاری برای جذب 
نیروی کار در صنعت دانسللت و افزود: برخی شللغل های 
کاذب نظیر فعالیت در بورس، اسنپ و ... موجب شده تا 
نیروی کار با خرید یک خودرو به چنین مشللاغل آزادی 
روی بیاورد. متاسفانه فعالیت در برخی مشاغل کاذب نظیر 
بللورس بللرای جوانان در ابتدای زندگی آنها بحران های 
اجتماعی ایجاد کرده و برخی از جوانان با فروش خودرو 
و دیگر ملزومات زندگی خود در بورس سللرمایه گذاری 
کردنللد و بلله دلیل برخی سیاسللت گذاری های اشللتباه 
اقتصادی سللرمایه آنها از بین رفته اسللت. نماینده اتاق 
بازرگانی اراک در سللاوه گفت: دولت باید به گونه ای در 
حوزه تولید و صنعت تصمیم سازی کند تا پروسه تولید، 
تسللهیل شللود و کارفرمایان نیز با روی باز از کارگران 
استقبال کنند و عاوه بر پرداخت به موقع حقوق از مزایای 

مناسب نیز بهره مند شوند.   

عضللو هیئت نماینللدگان اتاق بازرگانللی تهران گفت: 
فعالیللن اقتصللادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات 
کار می کنند، دیگر به آمارهایی که در چند سال اخیر داده 
می شود اعتماد نمی کنند. اگر بخواهند از این آمار استفاده 
کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در نظر بگیرند که 
مسلما چندان کمکی هم نمی کند.مهراد عباد در گفت وگو 
با ایلنا در مورد اظهارات معاون وزیر رفاه مبنی بر اینکه 
خط فقر برای یک خانواده 4 نفره 4 میلیون تومان است 
گفت: با وضعیت هزینه های مسکن، مواد غذایی و... به 
نظر می رسد میزان خط فقر بسیار بیشتر از این ارقام باشد. 
اگر خانواده ای بخواهد در طول ماه فقط چند بار گوشت 
بخورد چند برابر این 4 میلیون تومان را باید صرف کند. 
هزینه های اجاره خانه به خصوص در شللهرهای بزرگ 
بسیار زیاد است. وی اضافه کرد: 4 میلیون تومان برای 
یک خانواده 4 نفره خط فقر نیست بلکه خط مرگ است 
اگر در شهرهای بزرگ خانه نداشته باشند، فقط باید نان 

خشک بخورند.
عباد تصریح کرد: در چند وقت اخیر بسیار شاهد اظهارات 
متناقللض بودیم. در بدنه دولت، سللازمان های مختلف 
اظهارنظرهای متفاوتی می کنند. گاهی این اظهارنظرها 
مانند همین موضوع خط فقر 4 میلیون تومانی بسللیار 
رادیکال و گاهی هم بسیار پوپولیستی است. در مجموع 
آمار درسللتی در اقتصاد ما وجود ندارد. یکی از آمارهای 
بسللیار مهمللی که یک بازرگان نیللاز دارد آمار واردات و 
صادرات کشور است که در چند سال گذشته چنین آماری 

را نداشتیم. البته به تازگی این اطاعات منتشر شده اما 
دقیق نیست. وی با انتقاد از آمارهای اشتباه منتشر شده 
گفت: مرجع رسللمی آمار ما دو نهاد مختلف هسللتند که 
آمارهای منتشره آنها در بسیاری موارد مغایرت دارد. برای 
یک بازرگان مهم ترین موضوع ثبات است تا بتواند برنامه 
دقیق داشته باشد. برای این برنامه ریزی نیاز به آمار دقیق 
و درسللت دارد. یک صادرکننده برای انجام صادرات به 

سختی می تواند اطاعات و آمار به دست بیاورد.
عضللو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: 
فعالیللن اقتصللادی که در حوزه تولید، واردات یا صادرات 
کار می کنند، دیگر به آمارهایی که در چند سال اخیر داده 
می شود اعتماد نمی کنند. اگر بخواهند از این آمار استفاده 
کنند باید ضریب خطای بسیار زیادی را در نظر بگیرند که 
مسلللما چندان کمکی هم نمی کند. در حوزه های بسیار 
کمی آمار به نسبت دقیق تری داریم برای مثال می توان 
به بازاریابی اشاره کرد که می توان به آمار اداره ثبت احوال 

استناد کنند چراکه به نسبت دقیق است. 

4 ميليون تومان خط فقر نيست خط مرگ استبيمه بيكاری باعث بحران كمبود نيروی كار
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 برگزاری دیدار مردمی 
با مسئولین شهری قیامدشت 

تجلیل هیات امنا و پایگاه بسیج مسجد جامع الزهرا)س( شهر 
قیامدشت از شهردار و اعضای شورای اسامی شهر

دومین نشست صمیمی شهردار و اعضای شورای اسامی شهر 
قیامدشت با شهروندان، بعد از اقامه نماز جماعت مغرب و عشاء 

امشب در مسحد جامع الزهرا) س( این شهر برگزار شد.
در این نشست که معاون شهردار و مدیران حوزه های حقوقی 
و اماک، شهرسللازی و معماری و روابط عمومی شللهرداری 
قیامدشت نیز حضور داشتند، شهردار، رییس و اعضای شورای 
اسامی شهر قیامدشت با تشریح فعالیت های چهارسال گذشته 
به سللواالت شللهروندان در زمینه های مختلف حوزه مدیریت 

شهری پاسخ دادند .
در پایان نشسللت امشللب، امام جماعت و فرمانده پایگاه بسیج 
شللهید دسللتغیب مسللجد جامع الزهرا) س( شهر قیامدشت از 
تاش های شهردار و اعضای شورای اسامی شهر قیامدشت 

در توسعه و عمران این شهر قدردانی نمودند

 کسب رضایت مشتریان هدف 
اصلی مخابرات است

روسای ادارات مخابرات شهرستانهای استان با حضور در میز 
خدمت پاسخگوی مراجعین بودند. 

روسای ادارات مخابرات استان  با حضور در مصای نماز جمعه 
این هفته عاوه بر شللرکت در نماز جمعه ، به مناسللب دومین 
سالروز شهادت سردار سلیمانی ، به خدمت رسانی و پاسخگویی 

به مراجعین در میز خدمت پرداختند.  
مدیر مخابرات منطقه گلسللتان گفت : حضور در کنار مردم  و 
گفتگو با آنها بهترین روش برای آگاهی از نیازها و درخواست 
هللای آنان اسللت که موجب شللده اقدامللات الزم برای تامین 

درخواستهای آنها سریعتر اجرا شود. 
غامعلی شهمرادی خدمت رسانی به مردم را مصداق پیروی از 
مکتب سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دانست و گفت:کسب 
رضایت مشللتریان هدف اصلی مخابرات اسللت وتوسللعه در 
بخشهای مختلف اعم از تلفن ثابت ، اینترنت و تلفن همراه در 
همه جای اسللتان در حال انجام اسللت و تامین ارتباطات پایدار 

مخابراتی مستمرا در دستور کار قراردارد.

 تفکیک تلفن های سه رقمی
 در سامانه 118 استان  قزوین

از بیسللتم دیماه در سللامانه ۱۱۸ بخش تلفنهاي ضروري )سه 
رقمي( تفکیک گردیده است. 

بلله گللزارش روابط عمومی ؛ رئیس اداره خدمات پس از فروش 
مخابللرات منطقلله قزویللن با بیان این که از روز بیسللتم دیماه 
سال جاری در سامانه ۱۱۸ بخش تلفنهاي ضروري)سه رقمي( 
تفکیک شللده  اسللت ، بیان داشللت : با توجه به این که شللماره 
تلفنهای سلله رقمی نقش بسللیار مهمی در زمینه ی برقراری 
ارتبللاط بللا بعضی مراکللز، نهادها و ارگانهای حسللاس دارند ، 
مخابللرات منطقلله قزوین در یک اقدام ویللژه ی ارائه خدمات 
به مشللترکین ، از روز بیسللتم دیماه سال جاری در سامانه ۱۱۸ 
بخش تلفنهاي ضروري )سلله رقمي( تفکیک شللده  اسللت و 
مشللترکین پس از تماس با سللامانه ۱۱۸ در صورتی که نیاز به 
هر شماره ی خدمات رسان سه رقمی داشته باشند ، با انتخاب 
کلید ۱ ، لیست کاملي از تلفنهاي خدماتي را مي شنود و نیازی 
بلله اتصللال اپراتور نمي باشللد.  مهندس بازآهنگ افزود:  ۱۱۸ 
پرمخاطب ترین شماره ی سه رقمی از سوی مشترکان استان 
اسللت و در هر ماه در اسللتان قزوین بیش از  600 هزار بار از 
سوی مردم ، با این شماره تماس گرفته می شود. وی در ادامه 
با اشاره به اینکه  ارائه خدمات مخابراتی در سامانه ی ۱۱۸ به 
صورت شللبانه روزی انجام می گردد ، اظهارداشللت: سامانه ی 
پاسخگویی شماره تلفن ۱۱۸ در استان قزوین به شکل مکانیزه 
انجام می شود و این شیوه ی پاسخگویی میزان گایه و احیانا 
شللکایت تماس گیرندگان با این شللماره را به حداقل رسللانده 
اسللت و در راسللتای تکریم هم اسللتانی ها ، تمامی مکالمات با 

این سامانه ضبط می گردد. 
در پایان شللایان ذکر اسللت واحد ۱۱۸ منطقه قزوین به صورت 
شللبانه روزی و در سلله شللیفت کاری ، مشغول ارائه خدمات به 

هم استانی های محترم می باشند.

 پرداخت 376  میلیارد ریال
 تسهیالت دامدار کارت 

رییس سازمان جهاد کشاورزی ایام از اختصاص 3۷6 میلیارد 
ریال تسللهیات در قالب دامدار کارت به دامداران روسللتایی و 
عشللایر اسللتان خبر داد. محمدعلی اقدسللی روز سلله شنبه در 
نشست ستاد تنظیم بازار استان اظهار داشت: این میزان اعتبار 
در قالب تسهیات ۱00 ، ۲00 و ۵00 میلیون ریالی تحت عنوان 
دامدار کارت بر اساس تعداد راس های دام و پاک کوبی آنها 

پرداخت می شود.
وی افزود: با توجه به اینکه میزان ثبت نامی ها زیاد است، بدون 
شللک همه این تسللهیات با سللود ۱۲ درصد جذب می شللود.

رییس سازمان جهاد کشاورزی ایام یادآور شد: این تسهیات 
سرمایه در گردش و یک ساله است.اقدسی تاکید کرد: به ازای 
هر راس دام سبک سه میلیون ریال و دام سنگین هفت میلیون 

ریال پرداخت می شود.

اخبار كوتاه

شهرستان ها

فعالیت سامانه جامع جستجوی شغل و نیروی کار ثبت نام متقاضیان خودمالک در سامانه نهضت ملی مسکن 
مدیر کل راه و شهرسللازی اسللتان سیسللتان و بلوچسللتان گفت: همچنان امکان 
دسترسی متقاضیان واجد شرایط دارای زمین )خود مالک( استان برای برخورداری 
https://saman.mrud. از تسهیات قانون نهضت ملی مسکن از طریق سامانه

ir فراهم است.  عطاءاله اکبری اظهار داشت: بر این اساس هم استانی های گرامی 
در همه شللهرهای سیسللتان و بلوچسللتان که دارای زمین بوده و برای آن پروانه 
سللاختمان اخذ کرده اند می توانند با مراجعه به سللامانه مذکور و ثبت نام در آن از 
تسهیات تعیین شده در طرح نهضت ملی مسکن شهر زاهدان 3۵0میلیون تومان 

و در سللایر شللهرهای اسللتان 300 میلیون تومان برخوردار شللوند.وی ادامه داد: متقاضیان مشمول می توانند برای 
ثبت نام در نهضت ملی مسکن در سایت ورود و با عنوان گزینه تسهیات ساخت بافت فرسوده و گزینه تسهیات 
سللاخت خارج از بافت فرسللوده که تعریف شللده اقدام و از این  تسللهیات بهره مند شللوند.مدیر کل راه و شهرسازی 
اسللتان سیسللتان و بلوچسللتان تصریح کرد: مالکان این اراضی می توانند به ازای هر واحد به طور مجزا تسللهیات 
دریافت و در مرحله فروش اقساطی افراد مورد نظر را برای دریافت کارت اقساط و انجام قسط بندی به بانک عامل 
معرفی کنند.اکبری با اشاره به مدارک مورد نیاز برای بهره مندی از این طرح گفت: سند مالکیت و پروانه ساختمان 

تنها مدارک مورد نیاز برای استفاده از این تسهیات است. 

"ارسللان غمگیللن" مدیللرکل تعللاون کار و رفاه اجتماعی خوزسللتان در جمع 
خبرنگاران بیان کرد: در راستای تسریع در دستیابی به نیروی کار ماهر و مناسب 
با فرصت های شللغلی، سللامانه جستجوی شللغل در استان خوزستان همزمان با 

سراسر کشور فعال شد.
وی گفت: جویندگان کار می توانند با ورود به این سامانه درخواست شغل خود را 
اعام کرده و کارفرمایان نیز از طریق همین سامانه می توانند با ورود به سامانه 

و در کوتاهترین زمان ممکن نیروی کار مورد نیاز خود را تامین کنند.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزسللتان افزود: با فعال شللدن این سللامانه که به بهتر شللدن فضای کسللب و 
کار منجر می شود هم زمینه ارتباط کارجو با کارفرما در اسرع وقت فراهم می شود و هم عدالت در توزیع فرصت 

های شغلی به بهترین شکل ممکن فراهم می آید.
وی با بیان اینکه سامانه جستجوی شغل فرصت مناسبی برای استفاده کارجویان از خدمات کاریابی ها و کاهش 
زمان و هزینه جستجوی شغل است، بیان کرد: سامانه جستجوی شغل یکی از راه های بهبود عملکرد کاریابی ها 

در زمینه اعام فرصت های شغلی و ارتباط با کارفرمایان و کارجویان است.

بازدید از وضعیت شبکه های برق باغملک، ایذه و دزپارت
مدیرعامل در بازدید از وضعیت شبکه های برق شهرستان های باغملک، ایذه و دزپارت 
و بررسللی آنها با صدور دسللتوراتی مبنی بر سللاماندهی شللبکه و توسعه تجهیزات برق 

رسانی؛ از افزایش ترانس در برخی نقاط این شهرستان ها تا پایان سال خبر داد.
در این بازدید که با حضور مدیرعامل این شللرکت و مسللئوالن محلی شهرسللتان های 
مذکور انجام شد، مواردی از قبیل توسعه و احداث شبکه فشارضیعف و متوسط، ضعف 
ولتاژ ، کمبود نیروهای عملیاتی سیمبانی و انجام اقداماتی جهت باال بردن رضایتمندی 

مردم منطقه مورد بررسی قرار گرفت.
دکتر علی خدری با اشللاره به پراکندگی سللیار شللهر ایذه و تعداد 600 روسللتای این 

شهرسللتان، گفت: شللبکه برق شهرسللتانی که هم مرز با استان چهارمحال و بختیاری 
است، ویژگی های خاصی دارد و از چالش های آن، گستردگی جغرافیایی، تعداد روستاها، 
صعب العبور بودن و فصلی بودن آنهاست که البته انجام اقدامات جهادی طی دو سال 

گذشته، موجب برق رسانی روستایی و پایداری شبکه برق این منطقه شده است.
خللدری، یکللی از اقدامللات موثر و مهم مورد نیاز شهرسللتان های ایذه و دزپارت، که با 
پیگیری های مسللتمر مجموعه شللرکت توزیع در حال انجام اسللت را، تبدیل سللیم به 
کابللل عنللوان کللرد و گفت:این اقدام موجب باال رفتن پایداری شللبکه، کاهش تلفات، 
مبلمان شللهری و جلوگیری از سللرقت تجهیزات و شللبکه برق خواهد شللد که در این 

بازدید مجوزات الزم در این خصوص صادر شد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خوزستان با بیان اینکه سال گذشته، پیچیده ترین 
پیک بار را پشللت سللر گذاشللتیم، افزود: خوشللبختانه با اقدامات پیکسللایی و سلسللله 
اقدامات جهادی مجموعه همکاران، نسبت به متوسط پیک کشور، کمترین خاموشی 

ها را داشتیم.
وی در بخش دیگر سخنان خود از دیگر اقدامات برنامه ریزی شده را پیگیری روشنایی 
روسللتایی عنوان کرد و گفت: مطلع هسللتیم که روشللنایی روسللتایی یکی از مطالبات 

روستاییان عزیز است.

مدیرعامل شرکت گاز استان ایام گفت: این مجموعه 
برای پیشگیری و کنترل حوادث ناشی از گاز برنامه های 
مختلفی در دستور کار قرار داده و در همه زمینه ها برای 
آحللاد مختلللف مردم راهکارهای مقابله نیز ارائه نموده 
اسللت.  عباس شللمس اللهی با اعام این خبر اظهار 
داشت: توزیع کتاب هایی در قالب داستان های ایمنی 
گاز برای کودکان، پخش تیزر های انیمیشن ایمنی به 
زبان فارسی و محلی از صدا و سیمای استانی، جلسات 
متعدد با سازمان نظام مهندسی برای نظارت دقیق تر بر 
گازهای ساختمان های جدید، آموزش ادارات و مدارس 
تنها بخشللی از اقدامات پیشللگیرانه و کنترل حوادث 
بللوده اسللت. وی افزود: انعقللاد قرارداد بیمه و پرداخت 
خسارت به مشترکین حادثه دیده، برگزاری نمایشگاه 
و مشللارکت در نمایشللگا ه های مختلف، تحلیل علل 
حوادث مشللترکین و غیره از دیگر اقدامات پیشگیرانه 

و کنترل حوادث گاز بوده است. مدیرعامل شرکت گاز 
ایام به مهمترین علل حوادث گاز در ایام اشللاره و 
تصریح کرد: عدم نصب اصولی دودکش، اسللتفاده از 
وسللایل پخللت و پز همچللون پلوپز و اجاق گاز بعنوان 
وسایل گرمایشی، عدم تهویه مناسب، نواقص مربوط 
به نصب وسایل گازسوز از مهمترین عوامل حوادث گاز 
می باشند. وی با بیان اینکه طی بررسی های انجام شده 
۷3 درصد حوادث گاز مربوط به دودکش ها بوده است، 
خاطرنشان کرد: عدم نصب اصولی دودکش، استفاده 
از دودکش های غیر اسللتاندارد، مسدود بودن مجاری 
دودکش، نداشتن کاهک H بر روی خروجی دودکش، 
استفاده از دودکش مشترک برای چند وسیله گازسوز، 
اسللتفاده از بخللاری بدون دودکللش، عبور دودکش از 
مسللیرهای غیرمجاز از مهمترین عوامل حوادث گاز 

طی سال های گذشته بوده است.
وی بللا بیللان اینکلله با انجام اقدامللات کنترلی، میزان 
فوتی های ناشللی از حوادث گاز کاهش چشللمگیری 
یافته است، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۲ نفر 

در اثر آتش سوزی و گاز گرفتگی فوت نموده است.
مدیرعامل شللرکت گاز اسللتان خواستار رعایت هر چه 
بیشتر نکات ایمنی و استفاده از لوازم گازسوز استاندارد 
شللد و گفت: رعایت نکات ایمنی و اسللتفاده از وسایل 

گازسوز استاندارد باعث کاهش حوادث می شود.

بوشللهر -خبرنگارتجارت :مدیرکل بنادر و دریانوردی 
استان بوشهر عنوان کرد : مانورمشترک عملیاتی مقابله 
با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دریایی با مشارکت 
فرماندهی دریابانی استان و با حضور نمایندگان ارگان 
های ذیربط در کانال دسترسللی بندر بوشللهر برگزار 

شد.
به گزارش روابط عمومی ،سیاوش ارجمندزاده مدیرکل 
بنادر و دریانوردی اسللتان بوشللهر در اینباره گفت: به 
منظور ارتقای سللطح توان نیروهای عملیاتی ، مانور 
همزمللان مقابللله با آلودگی نفتی و جسللتجو و نجات 
دریایی با مشللارکت دریابانی اسللتان بوشهر در کانال 
دسترسی بندر برگزار گردید. ارجمندزاده افزود: یکی از 
موارد متمایز این مانور استفاده از ظرفیت پروازی جایرو 
پلین اداره کل بنادر و دریانوردی اسللتان بوشللهر بوده 
که جهت  پایش های هوایی سللواحل اسللتان بمنظور 
مقابله با آلودگی نفتی و عملیاتهای جسللتجو و نجات 

دریایی مورد استفاده قرار می گیرد . 
وی بیان کرد: بر اسللاس سللناریوتعیین شده، در پایش 
هوایی کانال دسترسللی بندر بوشهر توسط جایروپلین 
اداره کل بنادر و دریانوردی اسللتان بوشللهر، آلودگی 
نفتی در محدوده شللمال  اسللکله یک به وسللعت  300 
متر مشللاهده شللد و طی اطاع به مرکز پاسللخگویی 
بلله اضطرارهللای دریایی ، تیم یگان حفاظت اداره کل 

بنادر و دریانوردی استان و تیم مقابله با آلودگی جهت 
ارزیابللی میدانللی به موقعیت اعزام گردید و جایروپلین 
به فرودگاه بوشللهر بازگشتمدیرکل بنادر و دریانوردی 
اسللتان بوشللهر ادامه داد:در بازید و بررسی ها ی اولیه 
مشللخص شللد یک نفراز ملوانان اسکله نیز درهنگام 
سللانحه  در دریا سللقوط نموده و مفقود شللده است. با 
تایید این موضوع بافاصله هماهنگی الزم انجام شد 
و عاوه بر اعزام تیم مقابله با آلودگی، عملیات جستجو 

و نجات نیز آغاز گردید. 
ارجمندزاده گفت: بر اساس الگوهای اعامی و با توجه 
به جریان جزر آب، گشت زنی در موقعیت شمال بندر 
آغاز شد و ابتدا موقعیت نفر مفقودی توسط جایروپلین 
مشخص و به شناورها اعام گردید و در اولین فرصت 
توسط شناور ناجی 9 از آب گرفته شد و در اسکله ۱۵ 

به آمبوالنس تحویل گردید.

مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی و جستجو و نجات دريايی شركت گاز ايالم برای كاهش حوادث مشتركين برنامه دارد 

همدان – انوری ، مدیرعامل شللرکت آب و فاضاب اسللتان 
همدان از درخشللش آبفای اسللتان همدان در ارزیابی کشوری 
مدیران ارشد وزارت نیرو و کسب رتبه نخست در میان 34 شرکت 

ارزیابی شده در صنعت آب و فاضاب کشور خبر داد. 
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت آب 
و فاضاب استان ، سید هادی حسینی بیدار مدیرعامل شرکت 
آب و فاضاب استان همدان ضمن تشریح ابعاد موفقیت آبفای 
اسللتان در ارزیابی مدیران ارشللد، از سوی وزارت نیروگفت: در 
راستای اجرای مصوبات کمیته مدیریت عملکرد وزارت نیرو و 
به منظور ایجاد تصویری شفاف از عملکرد شرکت ها،شاخص 
های عملکرد مدیران ارشد مبتنی بر ماموریتها و تکالیف اباغی 
وزارت نیرو در سللطح کشللور در چهار محور ) ذینفعان کلیدی 
، مالللی، فرایندهللای کلیدی و رشللد و یادگیللری ( و بالغ بر ۵0 
شاخص انجام و شرکت آبفا استان همدان با کسب 9۸۵ امتیاز 
از ۱000 امتیاز موفق به کسللب رتبه اول در بین کلیه شللرکت 

های صنعت آب و فاضاب کشور گردید.
مدیرعامل شللرکت آب و فاضاب اسللتان همدان با اشللاره به 
تخصصللی بللودن کلیه شللاخص های ارزیابی شللده منطبق با 
وظایف اصلی و سللاختاری شللرکت های آب و فاضاب افزود: 
در سال 99 به رغم حجم باالی مشکات ناشی از یکپارچگی 
شرکت های آب و فاضاب شهری و روستایی و تحمیل فشار 
این یکپارچه سازی بر ساختار تشکیاتی و عملیاتی،مجموعه 
شللرکت با همدلی و پشللتکار پرسللنل خدوم و تدبیر مدیران 
مجموعه،موفق به پیشللبرد و تحقق کلیه اهداف تعیین شللده 

گردید و به ویژه در شاخص های تامین و تصفیه و توزیع بهداشتی 
آب، ارائه خدمات به مشترکین و رشد و یادگیری کارکنان موفق 

به کسب نمره کامل در ارزیابی گردید.
مدیرعامل شرکت آب و فاضاب استان همدان در بیان اقدامات 
صورت گرفته به منظور تحقق اهداف شللرکت آبفا در اسللتان 

همدان،ضمن تاکید بر عوارض ناشی از تنش آبی سال 99،همه 
گیری بیماری کرونا و نیز شللرایط اقتصادی ناشللی از تحریم، 
اذعان داشللت: به رغم موانع و مشللکات موجود، آبفا اسللتان 
همدان در سللال ۱399 موفق به افزایش ظرفیت تاسیسللات 
آب به مقدار ۱۷۲۸0 مترمکعب و نیز آبرسللانی به ۲۵ روسللتای 

اولویللت دار اسللتان شللده و بالغ بللر 3۱ کیلومتر خطوط انتقال 
وشبکه آبرسانی را بازسازی نموده است. 

سللید هادی حسللینی بیدار همچنین به ویدئومتری شللدن بالغ 
بر ۱۸9 کیلومتراز شللبکه فاضاب اسللتان، جانمایی بالغ بر 40 
 ،GIS درصد از شبکه های آب و فاضاب استان در نقشه های
واگذاری ۱۵000 انشللعاب آب و ۱0000 انشللعاب فاضاب در 

سال 99 اشاره کرد.
مدیرعامللل شللرکت آب و فاضاب اسللتان همللدان در ادامه  
سللخنانش ضمللن ارائه توضیحاتللی در خصوص نحوه ارزیابی 
هللای صللورت گرفته از سللوی وزارت نیرو عنوان کرد: مطابق 
اطاعات دریافتی، فرایند ارزیابی با مشللارکت مسللتقیم ۲3 نفر 
از همکاران شللرکت آب و فاضاب کشللور به عنوان ارزیاب و 
34 نفر مسللئول ارزیابی در شللرکت های زیر مجموعه انجام 

شده است.
وی همچنین ضمن اشاره به دیگر موفقیت های آبفای استان 
گفت: خوشللبختانه طی ماه های اخیر شللاهد موفقیت شللرکت 
آب و فاضاب اسللتان، متناسللب با کسللب رتبه برتر درعرصه 
پژوهش و فناوری و همچنین برگزیده شللدن درفعالیت هاي 
پیاده سازي سیستمGIS   در سطح شرکت های آب و فاضاب 

کشور بودیم.
مدیرعامل شللرکت آب و فاضاب اسللتان همدان در نهایت از 
تاش همکاران خود در مجموعه شرکت آب و فاضاب استان 
تقدیر کرد و گفت: این طیف از موفقیت ها حاصل کوشش مستمر 

و گروهی افراد وظیفه شناس و سخت کوش می باشد.

با کسب  رتبه نخست کشوری در میان 34 شرکت صورت گرفت

درخشش آبفای استان همدان در ارزیابی های وزارت نیرو 

زیرساخت نسخه نویسی الکترونیک در قم ضعیف است 
 رئیس سللازمان نظام پزشللکی قم گفت: سللامانه های نسللخ 
الکترونیک یکسان و به روز نیست و پیوسته مشکل های جدی 
رخ می دهد که معطل شدن در مطب ها و پاراکیلینیک ها به دلیل 
اشکال هایی است که هم در سامانه ها و هم در زیرساخت های 

ضعیف وجود دارد.
 حسللن عادلللی در گفللت وگللو با خبرنگاران با اشللاره به اینکه 
مجلس شللورای اسللامی مطابق قانون پنجم و ششللم توسعه 
کشللور، راه اندازی پرونده الکترونیک سللامت را با الزام های 
خللاص بلله دولت تکلیف کرده اسللت، اظهار کرد: همه ایرانیان 
باید یک پرونده الکترونیک سللامت داشللته باشند، تا وقتی به 
یللک مرکللز درمانی مراجعه می کنند، همه اطاعات پزشللکی 

آنها قابل رویت باشد.
وی پرونده الکترونیک سامت را یک کار زیرساختی و زیربنایی 

مهم دانسللت و بیان داشللت: این طرح در 
برنامه پنجم توسعه موفق نشد، ولی اجرای 

آن در برنامه ششم آغاز شده است.
رئیللس سللازمان نظللام پزشللکی قللم 
نسخه نویسللی الکترونیکللی را جزئللی 
از پرونللده الکترونیللک سللامت عنوان 
کللرد و گفللت: قم جزو اسللتان هایی بوده 

که بخش خصوصی از نسللخه نویسللی الکترونیکی اسللتقبال 
خوبی داشللته اسللت. وی اضافه کرد: نظام پزشللکی قم و سایر 
اسللتان ها و همچنین نظام پزشللکی کل کشور، در مکاتبه هایی 
کلله صللورت گرفته، ایرادهای این طرح را مطرح کردند، از این 
رو تا زیرسللاخت ها آماده نشللود و الزام هایی که در قانون آمده 
نیز فراهم نشود، همچنان در نسخه نویسی الکترونیکی مشکل 

خواهیم داشت و مردم ناراضی خواهند بود. 
عادلی خاطرنشللان کرد: پزشکان نسخه 
می نویسند و برای بیمار درخواست آزمایش 
و عکس برداری می کنند ولی اشکال هایی 
که در سامانه های بیمار وجود دارد، باعث 
زحمت مردم می شود. وی ضعف موجود در 
زیرساخت های نسخه نویسی الکترونیکی 
استان را مورد توجه قرار داد و گفت: سامانه ها یکسان و همچنین 
خیلی به روز نیسللت و پیوسللته مشللکل های جدی رخ می دهد، 
معطل شدن در مطب ها و پاراکیلینیک ها به دلیل اشکال هایی 
است که هم در سامانه ها و هم در زیرساخت های ضعیف وجود 
دارد. رئیس سازمان نظام پزشکی قم در بخش دیگری از سخنان 
خود با بیان اینکه بیمارسللتان های وابسللته به تامین اجتماعی 

بایللد رایللگان معالجه کنند خاطرنشللان کرد: جمعیت زیادی از 
بیمه شدگان استان، تحت پوشش تامین اجتماعی هستند، این 
سللازمان باید خدمات خود را بدون دریافت هیچ هزینه ای ارائه 
کند. وی افزود: متاسللفانه ارائه خدمت در مراکز درمانی بخش 
دولتی ایده آل نیسللت و این منجر می شللود که مردم به بخش 
خصوصی مراجعه کنند، ضمن اینکه بخش خصوصی نیز باید 

تقویت و حمایت شود تا بتواند باری را از دوش دولت بردارد.
وی با تاکید بر اینکه برای تعیین تعرفه خدمات درمانی باید ابتدا 
هزینه تمام شللده خدمت جامعه پزشللکی محاسللبه شود گفت: 
اگر شللرایط بیمه ها به گونه ای اسللت که نمی توانند هزینه های 
درمان را پرداخت کنند باید به یک توافقی برسند، اینکه خریدار 
خدمللت بخواهللد تعرفلله را تعیین کند، طبیعتا بر اسللاس منافع 

خودش تنظیم می کند. 
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 قرارداد احداث نیروگاه ۹۱۳ مگاواتی
 المرد امضا شد

در راستای تفاهم نامه وزارت نیرو و وزارت صمت برای احداث 
نیروگاه برای تأمین برق صنایع، قرارداد ساخت نیروگاه سیکل 
ترکیبی غدیر انرژی در شهرستان المرد استان فارس با ظرفیت 
9۱3 مگاوات به امضا رسید. در مهرماه سال جاری، تفاهم نامه ای 
بین وزارت نیرو و وزارت صمت به امضا رسید تا ۱0 هزار مگاوات 
نیروگاه خودتأمین در بخش صنایع کشللور در سلله سللال آینده 
احداث و بهره برداری شللود. صبح روز گذشللته در راسللتای این 
تفاهم نامه، قرارداد ساخت نیروگاه سیکل ترکیبی غدیر انرژی 
در شهرسللتان المرد اسللتان فارس با ظرفیت 9۱3 مگاوات بین 
شللرکت غدیر انرژی المرد و شللرکت فراب به امضا رسید. علی 
مسللعودی، مدیرعامل شللرکت غدیر انرژی المرد در خصوص 
جزئیات امضای این قراردداد در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی 
خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: احداث این نیروگاه به ظرفیت 
9۱3 مگاوات و در سه فاز برنامه ریزی شده است. وی افزود: فاز 
اول این نیروگاه، یک واحد گازی به ظرفیت اسمی 3۱۵ مگاوات 

است که با توربین کاس F تجهیز و احداث خواهد شد.

وزارت نیرو مکلف به انتقال آب از دریای عمان 
به سیستان و بلوچستان شد

نمایندگان مجلس شورای اسامی وزارت نیرو را مکلف کردند 
تا زمینه سرمایه گذاری برای برداشت آب، نمک  زدایی و انتقال 
آب از دریای عمان با اولویت انتقال آب به اسللتان سیسللتان و 
بلوچسستان را فراهم کند. نمایندگان مجلس شورای اسامی 
در جلسلله علنی امروز )چهارشللنبه( مجلس گزارش کمیسیون 
عمللران در مللورد طللرح انتقللال آب از دریای عمان به اسللتان 
سیسللتان و بلوچسللتان را بررسللی کرده و ماده واحده این طرح 

را به تصویب رساندند. 

سد کرج آب رفت !
در سال ۱400 با بارش های نسبتاً ناامید کننده مخصوصاً در فصل 
بهار مواجه بودیم و روند آبگیری سدها نسبت به سال قبل بسیار 
کم بوده است. در حال حاضر حدود ۲9 درصد ظرفیت سد کرج پر 
است این در حالی است که سد کرج در همین زمان، سال گذشته 
۵6 درصد پر بود. به عنوان مثال سد کرج در سال های ۷۸ ،۷9 و 
94 چنین وضعیتی و حتی بدتر از شرایط کنونی را تجربه کرده و 
به طور کلی سد کرج در دی ماه کمترین تراز آبی خود را دارد و 
از اواخر بهمن ماه در صورت افزایش بارش ها در فصل زمستان 

روند آبگیری با ذوب برف ها و بارش ها تسریع می شود. 

اخبار كوتاه

زيربنايی

افتتاح نخستین نیروگاه زمین گرمایی  پیش از پیک تابستاندورنمای اوپک پالس حفظ قیمت نفت زیر ۱۰۰ دالر است
وزیللر نفللت عمان اعام کللرد که هدف اعضای ائتاف اوپک پاس حفظ قیمت 
نفت در سطحی پایین تر از ۱00 دالر برای هر بشکه است. محمد بن حمد الرمحی 
اعام کرد که اوپک و متحدانش خواهان نفت به ۱00 دالری نیستند و به سرعت 
تولیللد خللود را احیللا می کننللد تا مانع باال رفتن بیش از حد قیمت های جهانی نفت 
خام شللوند. سللازمان کشللورهای صادرکننده نفت )اوپک( و متحدانش )ائتاف 
اوپک پاس(، به افزایش تولید تدریجی ماهانه 400 هزار بشکه در روز که در زمان 
ویروس عالم گیر کرونا متوقف شده بود، ادامه می دهند، در حالی که این افزایش 

تولید به دلیل ناآرامی های داخلی و کاهش بودجه کشورها محدود است. قیمت نفت خام در سال جاری میادی 
روندی افزایش داشته و به باالی ۸0 دالر برای هر بشکه رسیده است. الرمحی طی گفت وگویی در ریاض گفت: 
اعضای ائتاف اوپک پاس بسللیار محتاط هسللتند، بازار را ماهانه رصد و بررسللی می کنیم. فکر می کنم افزایش 
تولید ماهانه 400 هزار بشللکه در روز مطلوب اسللت، زیرا تقاضا در حال افزایش اسللت و ما می خواهیم اطمینان 
یابیم قیمت نفت بیش از حد باال نمی رود. وی تأکید کرد: نمی خواهیم قیمت نفت به ۱00 دالر برای هر بشللکه 

برسد، جهان آماده این قیمت نیست. 

معاون توسللعه طرح های شللرکت مادرتخصصی برق حرارتی، گفت: نخسللتین 
نیللروگاه زمین گرمایللی ایللران به ظرفیت پنج مگاوات پیش از فرا رسللیدن پیک 
مصرف برق تابستان سال آینده در شهرستان مشگین شهر اردبیل به بهره برداری 
می رسد. حمیدرضا عظیمی در جریان بازدید از روند ساخت نیروگاه زمین گرمایی 
مشگین شهر با اعام این خبر افزود: این طرح به منظور ارزیابی و بهره برداری از 
مخزن زمین گرمایی شمال غرب سبان، بومی سازی دانش فنی طراحی، ساخت 
و راه اندازی نیروگاه های زمین گرمایی و همچنین ظرفیت سازی و توانمندسازی 

نیروی انسانی خبره و متخصص در دستور کار قرار گرفته است. وی با اشاره به اینکه این پروژه پیش از فرا رسیدن 
پیک مصرف برق سللال آینده وارد مدار خواهد شللد، عنوان کرد: در حال حاضر موضوع اصلی باقی مانده از پروژه 
مربوط به انجام شست وشوی چاه های بخار نیروگاه است که قرارداد مربوطه منعقد و پیمانکار منتخب نیز در حال 
آغاز فرایند تجهیز کارگاه است. عظیمی تاکید کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته مقرر شده است طی یک 
ماه آینده تجهیزات مربوط به شست وشللوی چاه های نیروگاه وارد کارگاه شللده و ظرف مدت 4۵ روز فعالیت های 

مربوط به این بخش انجام شود تا بتوانیم فرایند مربوط به سنکرون نیروگاه را آغاز کنیم. 

راه و مسكن 

راه
تذکر وزیر هم کارساز نشد؛

بلیت هواپیما زیر ۶۰۰ هزار تومان همچنان نایاب 
در حالی که برخی شنیده ها از تذکر جدی وزیر راه و شهرسازی 
به رئیس سللازمان هواپیمایی کشللوری در خصوص ممنوعیت 
ارزان فروشی بلیت هواپیما حکایت دارد، اما همچنان بلیت زیر 
600 هزار تومان نایاب است. اخیراً محمد محمدی بخش معاون 
وزیر راه و شهرسللازی و رئیس سللازمان هواپیمایی کشوری از 
برخورد این سازمان با شرکت های هواپیمایی که بلیت هواپیما 
را در روزهللای اخیللر بلله دلیل کاهش تقاضللا با نرخ های پایین 
می فروختند، خبر داده بود، شنیده ها حاکی از تذکر جدی رستم 
قاسمی وزیر راه و شهرسازی به محمدی بخش در این خصوص 

حکایت دارد. 
رئیس سازمان هواپیمایی: ارزان فروشی بلیت ممنوع است! 

کاپیتان محمدی بخش ۱9 دی ماه گفته بود: اخیراً شاهد بودیم 
که برخی فروشللندگان بلیت و عمدتًا چارتر کنندگان در برخی 
مسللیرهای پر تردد اقدام به فروش بلیت با کمتر از هزینه های 
معمول می کردند که این امر، تخلف است و با متخلفان برخورد 
قانونی می شللود. کاپیتان محمدی بخش گفت: چنین اقدامی 
بدون شللک موجب ضرر شللرکت های هواپیمایی می شللد و به 
همین دلیل سللازمان هواپیمایی کشللوری با این موارد برخورد 

می کند.

تذک���ر وزی���ر راه ب���ه رئی���س س���ازمان هواپیمایی در  � 
خصوص حمایتش از ممنوعیت ارزان فروشی بلیت 

هواپیما
این در حالی است که خبرگزاری صداوسیما روز گذشته نوشت: 
»یک منبع آگاه از تذکر جدی وزیر راه و شهرسللازی به رئیس 

سازمان هواپیمایی کشوری در خصوص تعیین کف قیمت بلیت 
هواپیمللا خبللر داد و گفللت: وزیللر راه از کاپیتان محمدی بخش 

خواسته این رویه اصاح شود.«

ارزان فروش���ی بلی���ت ج���رم نیس���ت و ب���ا آن برخورد  � 
نمی کنیم

در همین خصوص میر اکبر رضوی سخنگوی سازمان هواپیمایی 
کشللوری نیز روز گذشللته اعام کرد: فروش بلیت هواپیما کمتر 

از نرخ 600 هزار تومان تخلف محسوب نمی شود و این سازمان 
برای ارزان فروشی بلیت مشروط به عدم کاهش کیفیت خدمات، 
ممنوعیتی قائل نیسللت. همچنین ابوالقاسللم جالی  -معاون 
هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری- در این 
باره به ایسنا گفت: سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان دستگاه 
حاکمیتی و متولی در صنعت هوانوردی، حافظ حقوق عامه مردم 
است و در همین راستا هیچ مخالفتی با پایین آوردن قیمت بلیت 
هواپیما نخواهد داشت. وی افزود: در پروازهای داخلی هیچ کف 

نرخی برای عرضه بلیت هواپیما تعریف نشده است تا از سویی مردم 
بتوانند در زمانی که ایرالین ها با کمبود مسافر مواجه هستند با نرخ 
بهتری بلیت تهیه کنند و از سوی دیگر شرکت های هواپیمایی نیز 
در برخی از پروازهای خود که برای مسیر برگشت شان مجبورند 
با مسافر کمی پرواز کنند، قیمت ها را به حداقل رسانده تا مسافر 
بیشتری جذب کنند. معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان 
هواپیمایی کشوری اظهارکرد: هیچ شرکت هواپیمایی بابت پایین 
آوردن قیمت بلیت هواپیما جریمه نخواهد شد چرا که این مسئله 
جرم محسوب نمی شود و اساسا به همین دلیل کف نرخی برای 
پروازهای داخلی تعریف نشده تا ایرالین ها بتوانند ضمن رقابت 
بللا یکدیگللر در قالب نرخنامه مصوب، در پروازهایی که مسللافر 
کمی دارند، با پایین آوردن نرخ، بلیت بیشتری بفروشند. جالی 
تاکید کرد: سازمان هواپیمایی نه تنها حفاظت از حقوق مردم را 
اولویت خود می داند بلکه از سللوی دیگر باید بتواند ناوگان فعال 
را در صنعت هوانوردی سرپا نگه دارد و به همین سبب به دنبال 

توسعه این صنعت نیز خواهد بود.

ابالغیه ممنوعیت فروش بلیت زیر ۶۰۰ � هزار تومان 
همچنان پابرجاست

با این حال همچنان خبری از فروش بلیت هواپیما در قیمت های 
پایین نیسللت و کف قیمتی 600 هزار تومانی بلیت هواپیما در 
جریان است. در حال حاضر کف قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد 
600 هزار تومان، تهران تهران-تبریز 600 هزار تومان، تهران-

اصفهللان 6۵0 هللزار تومان، تهران-اهللواز ۷۱0 هزار تومان و 
تهران-کیش ۷۷0 هزار تومان است.

وزیر راه و شهرسللازی در بدو ورود به سللوریه از عزم و اراده تهران و دمشللق برای رسللیدن به شللراکت های واقعی اقتصادی و تجاری تاکید کرد. 
رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی کشورمان که در رأس هیئت ارشد اقتصادی و سیاسی به سوریه سفر کرده است گفت: پایان جنگ در سوریه 
سرآغازی برای دوره جدید روابط اقتصادی دو کشور است، به ویژه اینکه ایران و سوریه طی سال های جنگ تروریسم بین الملل در کنار یکدیگر 
بوده اند. رسللتم قاسللمی که ریاسللت کمیسللیون مشللترک اقتصادی دو کشللور را برعهده دارد، در سفر سه روزه خود به دمشق، قرار است افزون بر 
دیدار با بشار اسد رئیس جمهور سوریه، با نخست وزیر و وزیران امور خارجه، اقتصاد، حمل و نقل، کار و مسکن و نیز رئیس بانک مرکزی سوریه 

دیدار و گفت وگو کند. 

معاون وزیر راه شهرسللازی از راه اندازی سللامانه ثبت درخواسللت رفع اختاف  و مشللکات ملکی و ثبتی در بافت های فرسللوده در اسرع وقت خبر 
داد و گفت: با هدف شتاب در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در محات هدف بازآفرینی شهری، این سامانه راه اندازی می شود. محمد آئینی 
افزود: به منظور رفاه حال مالکان واحدهای فرسوده در محات هدف بازآفرینی شهری، سامانه ثبت درخواست های رفع اختاف و حل مشکات 
ثبتی و ملکی با همکاری طرفین در اسللرع وقت راه اندازی می شللود و به اطاع عموم خواهد رسللید. معاون وزیر راه و شهرسللازی تصریح کرد: 
همچنین به منظور آزادسللازی، تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح های مصوب احیاء، به سللازی و نوسللازی بافت های فرسللوده و ناکارآمد شللهری، 

هیات های حل اختاف ماده 9 در همه استان ها تشکیل می شود. 

راه اندازی سامانه رفع اختالفات ملکی در بافت های فرسودهپایان جنگ در سوریه آغاز  روابط اقتصادی تهران-دمشق 

بخشی از مسیر جاده هراز برای ایمن سازی 
جابه جا می شود

مدیر بخش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقات راه ، مسللکن و 
شهرسازی وزارت راه و شهرسازی وجود برنامه برای بستن جاده 
هراز را تکذیب کرد و گفت که بخشللی از مسللیر این جاده برای 
ایمن سازی در برابر شکاف عمیقی که در باالدست ایجاد شده ، 
جابه جا می شود. بستن جاده هراز بر روی تردد خودروها بتازگی 
و پس از رسانه ای شدن  فیلم و تصاویر از شکاف چند صدمتری 
قدیمی باالدست بخشی از مسیر این جاده در رسانه ها رسمی و 

فضای مجازی مطرح شد.
دکتر علی بیت الهی با تاکید بر این که ترک زمین در محور هراز 
یک اتفاق جدید نیست ، افزود : بسته شدن جاده هراز در دستور 
کار وزارت راه و شهرسللازی نخواهد بود و فقط قرار اسللت برای 
جلوگیللری از خطللرات احتمالللی ، آن بخش از جاده که در پایین 
دست شکاف قرار دارد به سمت مقابل منتقل شود . وی با توضیح 
این که جاده هراز یکی از اصلی ترین و مهم ترین شللریان های 
اصلی متصل کننده مازندران به پایتخت است که به دلیل گذر 
از ارتفاعات البرز و پیچ و خم های رودخانه هراز، دارای سرشت 
توپوگرافی متغیر همراه با خطر ریزش سنگ یا زمین لغزش می 
باشللد ، گفت : همین شللرایط و ویژگی سللبب شللده است که در 
مسیر این جاده هر از چندگاهی سقوط قلوه سنگ ، شن و خاک 
و ریزش کوه را شاهد باشیم . این وضعیت یک امر دائمی است و 

از زمان احداث این جاده وجود داشته و خواهد داشت.
مدیللر بخللش زلزله و خطرپذیری مرکز تحقیقللات وزارت راه و 
شهرسللازی اظهار داشللت : بر اساس برآورد و مطالعاتی که روی 
شریان های جاده ای استان مازندران انجام شد ، مشخص گردید 
جاده هراز جزو پر ریسک ترین جاده های این استان است و از این 
رو بیش از جاده چالوس، سوادکوه و سایر جاده های اصلی منتهی 
به استان مازندران و تهران در اولویت ایمن سازی قرار دارد. وی در 
خصوص میزان خطری که از ناحیه شکاف باالدست متوجه جاده 
هراز است ، توضیح داد : باید توجه داشته باشیم ترک یا شکافی 
که در کلیپ و تصاویر منتشللر شللده نشللان داده می شود حدود ۲ 
هزار و ۵00 متر کشیده شده است . این شکاف در موقعیت مکانی 
بعد از محدوده شهر پلور و نرسیده به روستای آب اسک از سمت 
تهران به آمل و در سمت راست جاده واقع است ولی آنچه مسلم 

است این که جدید نیست و از قبل وجود داشت.

تجـارت- گـروه زيربنايی: همـواره اخباری كه مسـتقيما با 
سالمتی شهروندان در ارتباط بوده از اهميت بااليی برخوردار 
بوده و حساسيت ويژه ای همراه آن بوده است. حاال چند روزی 
اسـت اخباری مبنی بر ورود فاضالب به سـد ماملو كه يكی از 
منابع اصلی تأمين آب شرب تهران است، در رسانه ها و شبكه 
های اجتماعی دست به دست می شود كه همين امر مسئوالن 
مختلفی را مجبور به واكنش و اظهارنظر كرده اسـت. گفتنی 
است اخباری از اين دست طی سال های گذشته كم نبوده اند 
و همين هفته ی گذشته برگشت خوردن محصوالت كشاورزی 
به دليل وجود سم در محصول صادراتی حاشيه های فراوانی 
را برای صنعت كشـاورزی به همراه داشـت. شايد بتوان مردم 
را بـه عـدم مصرف محصوالت كشـاورزی ترغيب كرد اما آب 
آشـاميدنی مقوله ای نيسـت كه بتوان آن را كنار گذاشت و يا 

مردم را به عدم مصرف آن ترغيب كرد.
در همین خصوص شرکت آب و فاضاب تهران ضمن تشریح 
جزئیات طرح های جمع آوری و تصفیه فاضاب پردیس، اعام 
کرد: آب آشللامیدنی شللهروندان از مبدأ تا نقطه مصرف پایش 
می شللود و کیفیللت آب آشللامیدنی توزیعللی در تهللران تحت 
کنترل قرار دارد.  پیگیری های خبرگزاری تسللنیم از شللرکت 
آب وفاضللاب تهللران منجر به منظور توضیح مسللائل مربوط 
به ورود فاضاب به سللد ماملو گزارشللی ارسللال کرد که متن 
گزارش ارسالی شرکت آب وفاضاب استان تهران بدین شرح 
اسللت: "شللهرهای واقع در باالدسللت حوضه آبریز سللد ماملو 
به دلیل واقع شللدن در شللرق استان تهران و با توجه به نزدیکی 
به شهر تهران و شرایط آب وهوایی خاص و مهاجرت طی ۱0 
سللال گذشللته از رشد جمعیت قابل توجهی برخوردار بوده است. 
هم چنین به دلیل گسللترش شهرها و هم جوارشدن روستاهای 
حاشللیه با بافت شللهری و از سللویی اجرای یکپارچه سللازی 

شرکت های آبفای روستایی و شهری و ضرورت خدمات رسانی، 
لللزوم انجللام مطالعات یکپارچه برای طرح فاضاب شللهرها و 

روستاها در دستور کار این شرکت قرار گرفته است.

س���اخت تأسیس���ات جمع آوری و تصفیه فاضالب  � 
پردیس به عهده چه نهادی بوده؟

تعهدات ایجاد زیرسللاخت های آب و فاضاب در شللهر جدید 
پردیس به دو بخش مسللکن مهر شللامل فازهای ۵،۸،9،۱۱ با 
جمعیت بالغ بر ۲۸۸هزار نفر و غیر واحدهای مسکن مهر شامل 

فازهای ۱،۲،3،4و6 با جمعیت ۲۵0هزار نفر تقسیم شده است 
که بر اسللاس توافقات دو وزارتخانه نیرو و راه و شهرسللازی، 
کلیه وظایف ایجاد زیرساخت های آب و فاضاب در واحدهای 
مسللکن مهر به عهده وزارت راه و شهرسللازی و وظایف ایجاد 
زیرسللاخت های آب و فاضاب در سللایر فازها به عهده وزارت 
نیرو گذاشللته شللده است که در این زمینه شرکت آبفای استان 
تهران برای محقق ساختن تعهدات تعیین شده نسبت به احداث 
تصفیه خانه فاضاب به ظرفیت 4۸هزار مترمکعب در شبانه روز 
در دو مدول و هریک به ظرفیت ۲4هزار مترمکعب در شبانه روز 

بللرای تحت پوشللش قراردادن جمعیللت ۲۵0هزار نفری اقدام 
کرده است و مدول اول آن از سال ۱396 وارد مدار بهره برداری 
شللده و مدول دوم تصفیه خانه فاضاب در ابتدای سللال جاری 
وارد مدار بهره برداری شللده اسللت. شللایان ذکر اسللت به علت 
تحقق نیافتن برنامه های شللرکت عمران شللهر جدید پردیس 
در موعدهللای مقللرر در احداث تصفیه خانه فاضاب به ظرفیت 
۵0هللزار مترمکعللب در شللبانه روز در پایین دسللت روسللتای 
باغکمش برای تحت پوشش قرار دادن واحدهای مسکن مهر 
و اسکان جمعیت در فازهای ۵-۸-9 و ۱۱ به منظور مساعدت 
و پیشگیری از رهاسازی فاضاب در محیط زیست با توافقات 
صورت گرفته میان دو شللرکت عمران پردیس و آبفا، فاضاب 
تولیدی فازهای ۵، 9 و ۱۱ )حداکثر برای ۱۲ هزار واحد احداثی( 
با ایجاد ایستگاه پمپاژ و خط انتقال از ابتدای مهرماه سال جاری 
وارد تصفیه خانه فاضاب پردیس شده است و با تحقق این امر 
تکمیل و ایجاد زیرساخت های اصلی فاضاب، ظرفیت ورودی 
تصفیه خانه فاضاب طی دو سال اخیر از ۱0 هزار مترمکعب به 
3۲ هزار مترمکعب افزایش و از نظر حجم آالینده های ورودی 

به محیط زیست بیش از ۸0 درصد کاهش یافت.
خاطرنشان می شود شرکت عمران شهر جدید پردیس موظف 
شللد نسللبت به احداث الگون های تصفیه فاضاب موقت در 
مجاورت تصفیه خانه اصلی برای تصفیه فاضاب فاز ۸ تا پایان 
سللال جللاری اقللدام کند و تا زمانی کلله تصفیه خانه اصلی وارد 
مدار شللود این واحدها مورد بهره برداری قرار گیرد، هم چنین 
در سللال جللاری ظرفیللت تصفیه خانلله فاضاب سللعیدآباد با 
نصللب و راه انللدازی دو دسللتگاه پکیج تصفیه فاضاب از ۲00 
مترمکعب در شبانه روز به 4۵0 مترمکعب افزایش یافته و آماده 
 بهره برداری شده است و با انجام این مهم از ورودی فاضاب 

جلوگیری می شود. 

پایش از مبدا تا نقطه مصرف ادامه دارد

آب تهران بدون مشکل

تصویب تغییر کاربری اراضی برای تامین منابع  پروژه
 مدیرعامل شللرکت متروی تهران گفت: باتوجه به اینکه پیشللرفت یک خط از پروژه 
مترو پرند حدود 90 درصد است، از لحظه رسیدن منابع، حداکثر یک سال بعد، فرآیند 
ساخت متروی پرند به پایان خواهد رسید. علی امام با اشاره به آخرین جزئیات متروی 
پرند اظهار داشت: بودجه پروژه متروی پرنده به دلیل اینکه در حومه تهران قرار دارد 
ذیل بودجه عمرانی است که همه ساله در قوانین بودجه کشور قرار می گیرد و این پروژه 
از بودجه شهرداری استفاده نمی کند. مدیرعامل شرکت متروی تهران در بیان دالیل 
روند طوالنی ساخت این پروژه گفت: با عنایت به اینکه ردیف های درنظر گرفته شده 

برای بودجه متروی پرند در صورت تحقق کامل اعداد کوچکی هستند که پاسخگوی 
نیاز پروژه نیست، این پروژه تا االن به اتمام نرسیده است.

وی در بیللان راهللکار در نظللر گرفته شللده برای تامین مالی پللروژه متروی پرند افزود: 
سال گذشته با هماهنگی استانداری تهران و شرکت عمران شهرهای جدید مقرر شد،  
بخشی از یک زمین  در مجاورت ایستگاه متروی پرند در اختیار شرکت متروی تهران 
قللرار بگیللرد کلله مللا آن را به جای پول در اختیار پیمانکار قرار دهیم و از این محل منابع 
مالی مرتبط با پروژه تامین شللود. امام با اشللاره به اینکه این زمین باید تغییر کاربری 

پیللدا می کللرد، زیللرا بدون تغییر کاربری توانایی تامین منابللع الزم برای پیمانکاران را 
نداشت، گفت: فرآیند تغییر کاربری این زمین ها طوالنی شد که همین موضوع زمینه 

دیگر تاخیر پروژه را فراهم کرد.
این مقام مسئول در بیان آخرین جزئیات مسئله تغییر کاربری زمین برای تامین مالی 
متروی پرند گفت: یکشنبه هفته جاری شورای برنامه ریزی استان تشکیل  و مسئله تغییر 
کاربری مصوب شللد که منتظر طی تشللریفات اداری و اباغ این مصوبه به شللهرداری 

و شهر جدید پرند هستیم. 
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طرح عرضه خودرو در بورس روی میز 
کمیسیون صنایع مجلس

روح اهلل ایزدخواه، عضو کمیسللیون صنایع و معادن مجلس در 
گفتگللو با خبرخللودرو درخصوص آخرین وضعیت طرح تحول 
صنعللت و بللازار خللودرو با محوریت عرضه خللودرو در بورس 
اظهار داشت: این طرح که در سال گذشته در کمیسیون صنایع 
مجلس تحت بررسی قرار گرفت و پس از تغییر دولت مسکوت 
مانده بود، اکنون به شکل طرح نسبتا جامعی تحت یک عنوان 
جدید شامل مباحث تولید، کیفیت، عرضه، ورود خودروسازان 
خصوصی و جدید، بیمه کیفیت و اسقاط به همراه عرضه خودرو 
در بورس در کمیسیون مطرح شده و در خصوص آن توافقاتی 
نیز با رئیس مجلس انجام شده که امیدواریم به زودی بررسی 
آن در کمیسللیون صنایع آغاز  شللود. وی افزود: تاش می شود 
این طرح تا قبل از آغاز بررسی الیحه بودجه ۱40۱ در صحن 
علنی، در کمیسللیون به تصویب رسللیده و به صحن علنی نیز 
ارائه شللود و در غیر این صورت بررسللی آن در صحن علنی 
به سللال آینده موکول خواهد شللد. این نماینده مجلس گفت: 
مذاکللره ای درخصللوص این طرح بللا دولت صورت نگرفته اما 
جلسات مشترکی میان کمیسیون صنایع و وزارت صمت آغاز 
شللده که ممکن اسللت این جلسات به کمک تکمیل این طرح 
کمک کند. ایزدخواه بیان کرد: به دنبال ایراد مجمع تشخیص بر 
این ماده مبنی بر مغایرت آن با ماده 9 سیاست های کلی اقتصاد 
مقاومتی تحت عنوان حمایت از کاالی ایرانی و رقابت پذیری 
در تولید، رئیس مجلس قول ورود به این موضوع را دادند و در 

انتظار تعیین سرنوشت نهایی این طرح هستیم.

واحدهای تولیدی مکلف به درج »قیمت 
تولید« روی کاالها شدند

سللتاد تنظیللم بازار تمامی واحدهللای تولیدی را مکلف کرد به 
جای قیمت مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شللامل همه 
هزینه ها و سودهای قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر 
روی کاالها درج کنند. به گزارش ایرنا، شانزدهمین جلسه ستاد 
تنظیم بازار به ریاسللت محمد مخبر معاون اول رییس جمهور 
و با حضور وزیران کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری 
و جمعی از مسللئوالن دسللتگاههای مرتبط برگزار شد. در این 
جلسه وزیر جهاد کشاورزی گزارشی درباره وضعیت برخی اقام 
مصرفی از جمله گوشت، برنج و... ارائه داد. در این زمینه مقرر 
شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقام کشاورزی ذیل ستاد 
تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شود. همچنین 
در این جلسلله به منظور شفاف سللازی هزینه های نظام توزیع، 
جلوگیری از اجحاف در حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان 
و سللوء اسللتفاده های احتمالی، تمامی واحدهای تولید کننده و 
وارد کننده مکلف شدند به تدریج و با اباغ سازمان حمایت از 
تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بجای قیمت مصرف کننده، 
قیمت تولید یا واردات شامل همه هزینه ها و سودهای قانونی 
بللا لحللاظ مالیات بللر ارزش افزوده را بر روی کاالها درج کنند. 
بر این اسللاس مقررشللد تا قیمت مصرف کننده برای کاالهای 
مصرفی اباغ شده حداکثر 30 درصد و برای کاالهای سرمایه 
ای حداکثر ۲0 درصد بیشتر از قیمت تولید نباشد. بر مبنای این 
مصوبه مردم می توانند درصورت شناسایی تخلف موضوع را به 

سازمان تعزیرات اطاع دهند.

 دلیل فروش لوازم خانگی خارجی 
در ایران چیست؟

در جریان عرضه گسترده لوازم خانگی خارجی در سطح فروشگاه ها 
آن هم در زمان ممنوعیت، دالیل متفاوتی برای آن مطرح می شود 
که تقاضای مشتریان، کیفیت باالتر، فروش آسانتر و البته سود 
بیشللتر از جمله آن اسللت. به گزارش ایسللنا، به استناد اظهارات 
فروشندگان تهیه شده است نشان می دهد که شش دلیل اصلی 
برای عرضه لوازم خانگی وجود دارد که در آن سهم تقاضا از طرف 
مشتریان 34 درصد، کیفیت بهتر کاال ۲۲ درصد، فروش آسانتر 
۲0 درصد، سود بیشتر ۱0 درصد و رقابت با سایر پنج درصد است 
و حدود چهار درصد هم به سایر اختصاص دارد. همچنین دالیلی 
برای با کیفیت بودن لوازم خانگی خارجی از نگاه فروشللندگان 
مطرح شللده که بیشللترین سللهم به تکنولوژی پیشرفته تر با ۲6 
درصد اختصاص دارد. خاقیت در طراحی مناسب تر ۱9.9 درصد، 
دوام باال ۱۷.9 درصد، اطمینان از کیفیت قطعات بکار رفته در کاال 
۱۷.۸ درصد، مصرف پایین انرژی ۷.3 درصد،  سیاست حمایتی 
کشللورهای خارجی ۵.۱ درصد، توجه به نیازهای کشللور مقصد 
۲.9 درصد، بازار رقابتی در کشللور صادرکننده ۲.6 درصد و پنج 
درصد سایر، جزو دالیلی هستند که از نگاه فروشندگان موجب 

کیفیت باالی لوازم خانگی خارجی شده است. 

هدف گذاری برای تولید ۱۷ هزار دستگاه 
خودروی تجاری ایران خودرو 

مدیرعامل شللرکت سللاپکو با اشللاره به عبور از رکورد تولید 
ایران خللودرو دیللزل در سللال جاری، گفللت: تامین برای تولید 
حدود هفت هزار دسللتگاه خودروی تجاری تا انتهای سللال را 
هدف گذاری کرده ایم. به گزارش ایکوپرس، عادل پیرمحمدی 
اظهار کرد: در سللال های گذشللته و به ویژه پس از تحریم های 
دور اول، تولیللد خودروهللای تجللاری به دلیل این که قطعات و 
مجموعه ها از خارج از کشللور تامین می شللد، دچار آسیب شد، 
اما با تاش های صورت گرفته در دو سللال اخیر و با راهبری 
مدیرعامللل گللروه صنعتی ایران خللودرو، خودکفایی ها به بار 
نشسللته و عمده قطعات سللاخت داخل است. وی با بیان اینکه 
هدف گذاری ایران خودرو دیزل برای سال آینده، تولید ۱۷ هزار 
دسللتگاه خودروی تجاری سللنگین و نیمه سنگین شامل انواع 
کامیون، کامیونت، کشللنده و... اسللت، گفت: از این طریق به 
نوسازی ناوگان فرسوده کشور کمک می کنیم. در حوزه تجاری، 
اقدامات بسیار خوبی در راستای خودکفایی قطعات و مجموعه 

ها صورت گرفته و امید است این روند استمرار یابد.  

گروه صنعت و تجارت: در روزهای گذشـته و با كاهش قيمت 
ارز، شـاهد افـت قيمت 2 تا پنج ميليـون تومانی قيمت انواع 
خـودروی داخلـی و به تبع آن كاهش قيمت ها در خودروهای 
مونتـاژی و خارجـی بوديـم. ايـن كاهش نرخ هـا هرچند در 
قيمت های اعالمی از سـوی افراد در فضای مجازی بود، اما از 
امروز كاهش قيمت ها متوقف شده است. به گفته كارشناسان، 
در روزهای گذشته مشتريان با مشاهده كاهش قيمت ارز در 
بـازار، بـه اميـد كاهش بيش از پيش قيمت ها از خريد دسـت 
كشـيدند، اما امروز وضعيت برعكس شـده و فروشـندگان از 

فروش خودداری می كنند.
چهارشللنبه ۱۷ آذرمللاه قیمت هللای جدید انواع خودرو با رشللد 
میانگین ۱۵ تا ۱۸ درصد اعام شد؛ اگرچه انتظار می رفت که 
ایللن افزایللش قیمللت جدید، بازار را تکان بدهد اما بازار واکنش 
خاصی به این تحوالت نشان نداد و تغییر محسوسی در قیمت ها 
مشاهده نشد. فعاالن بازار خودرو در مورد چرایی سکوت بازار 
در برابللر تغییللر قیمت هللای کارخانه، اعام کردند که قیمت ها 
در بللازار بلله قدر کافی رشللد کرده و فاصللله زیادی بین قیمت 
کارخانه و بازار ایجاد شللده و دیگر امکان افزایش قیمت های 

فضایی وجود ندارد.
در این میان سللعید موتمنی، رئیس اتحادیه نمایشللگاه داران و 
فروشندگان خودرو تهران با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه 
خودرو به بازار دو عامل اصلی در تعیین قیمت ها در بازار خودرو 
هستند، اظهار کرد: طی یک هفته اخیر قیمت ها در بازار خودرو 
به دلیل عقب نشللینی قیمت دالر، روند کاهشللی گرفته اند؛ به 
گونه ای که خودروهای داخلی بین ۲ تا ۵ میلیون تومان کاهش 
قیمت را تجربه کرده اند. از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت 
دالر، مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده و منتظر تعیین 
تکلیف قیمت ها در بازار ارز هسللتند. موتمنی در مورد وضعیت 
عرضه خودرو به بازار، با بیان اینکه طی سال های اخیر تولید و 
عرضه خودرو پاسللخگوی تقاضا نبوده اسللت، گفت: عرضه کم 
خودرو به بازار در سال های گذشته، منجر به ایجاد یک اختاف 
۱00 تا ۱۲0 درصدی بین قیمت کارخانه و بازار شده است. در 
شللرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار صورت نمی گیرد، این 

در حالیست که تقاضا در بازار خودرو مصرفی است و اگر عرضه 
افزایش یابد، شللاهد نزدیک شللدن قیمت های بازار با کارخانه 
خواهیم بود. رئیس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو 
تهران با تاکید بر اینکه تولید و عرضه بیشللتر منجر به کاهش 
قیمت بازار می شللود، اظهار کرد: اگر قول هایی که وزیر صمت 
و خودروسللازان مبنللی بر افزایش عرضلله و تکمیل ۱40 هزار 
خللودروی کللف پارکینگ داده اند عملی و این خودروها به بازار 
عرضه شللوند، بازار متعادل خواهد شللد و مصرف کننده نهایی 
خریللد بهتللری خواهد داشللت. موتمنی گفت: فعًا قیمت ها در 
بازار ارز کاهشی است بنابراین قیمت ها در بازار خودرو نیز روند 
کاهشی دارند منتهی نمی توان این شرایط را ثابت در نظر گرفت 
و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در بازار ارز می افتد. وی 
تصریللح کللرد: همچنین قیمت هایی که در فضای مجازی و یا 
آگهی های فروش خودرو درج می شللود چندان به بازار نزدیک 

نیست زیرا مشتری قیمت را در کف بازار تعیین می کند. از سویی 
دیگر در حال حاضر خریداری در بازار وجود ندارد.

از طللرف دیگر یک نماینده سللابق مجلللس گفت: مانع اصلی 
صادرات کیفیت خودرو های داخلی است چرا که حتی کشور هایی 
که الزام به استاندارد در خودروهایشان ندارند، خودرو های ایرانی 
را باز گرداندند.  علیلو گفت: نیاز به واردات خودرو هیچ ارتباطی 
با صنعت خودرو در داخل کشور ندارد. طبق تحقیق و تفحصی 
که صورت گرفته اساسا استفاده کنندگان خودرو های وارداتی 
۱۵ تا ۲0 درصد افرادی هستند که در کشور خودروسوار هستند  
یعنی ۷00 تا ۸00 نفر از واردات خودرو اسللتقبال می کنند. نیاز 
بازار کشللور به خودرو آنطور که وزارت صمت اعام کرده یک 
میلیون و ۵00 هزار دسللتگاه در سللال اسللت. وزیر صمت گفته 
اسللت سللال ۱40۱ تولید خودروسللازان به یک میلیون و ۵00 
هزار دسللتگاه خواهد رسللید؛ نکته حائز اهمیت اینجاسللت که 

خودروسازان ساالنه یک میلیون خودرو تولید می کنند. مجلس 
اخیرا با طرح آزادسازی واردات موافقت کرده، اما این آزادسازی 
شللرط و شللروطی دارد. بر اساس بند های این طرح هر شخص 
حقیقللی یللا حقوقی می تواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات 
خودرو یا سللایر کاال ها و یا خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو 
محرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسللبت به واردات 
خللودرو اقللدام کند. علیلللو می گوید: با توجه بلله بحث تحریم 
ها، صادرات مسللئله سللختی در کشور است و اگر خودروساز ها 
می توانستند این صادرات را انجام دهند قطعا منتظر این مصوبه 
نمی شللدند و آن را انجللام می دادند؛ بللرای انجام صادرات باید 
تدابیری انجام شللود. بسللیاری از خودرو هایی که تولید می شود 
مونتاژ است و اگر کیفیت و تیراژ را افزایش دهند می تواند این 

مصوبه مفید باشد.
در این میان یک عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، 
حللذف ارز 4۲00 تومانللی از الیحه بودجه سللال ۱40۱ را موجب 
افزایش ۷ برابری تعرفه واردات دانست و گفت: افزایش ۱0 تا ۱۵ 
درصد هزینه کل ناشی از این تصمیم، بیانگر اثر مستقیم عملکرد 
دولت بر هزینه های صنعت خودرو و قطعه است. امیرحسن کاکایی 
درخصوص تاثیر حذف ارز 4۲00 تومانی بر صنعت خودرو اظهار 
داشللت: علی رغم اینکه در سللال 9۷ خودرو به عنوان یک کاالی 
پایلله در زمره کاالهای مشللمول دریافللت ارز 4۲00 تومانی قرار 
گرفت، اما در عمل این موضوع عملیاتی نشد. وی افزود: در یک 
مقطع کوتاهی ارز دولتی به این صنعت اختصاص یافت اما در زمان 
تسویه حساب، با ارز آزاد حدود ۸ هزار تومان محاسبه شد و پس 
از آن کلیه ارزهای دریافتی در صنعت خودرو و قطعه بر اساس ارز 
نیمایی و سنا است. عضو هیات علمی دانشگاه علم و صنعت ایران 
گفت: حتی مواد اولیه  موردنیاز این صنعت نیز بر مبنای قیمت های 
فوب خلیج فارس و با قیمت آزاد از بورس کاال خریداری می شود. 
بنابراین حذف ارز 4۲00 تومانی هیچ تاثیری بر صنعت خودروسازی 
و قطعه سازی نخواهد داشت. کاکایی ادامه داد: نکته ظریف این 
است که در فعالیت های صنعتی، تعرفه های گمرکی بر مبنای ارز 
4۲00 تومانی محاسبه می شود، بدین معنا که اگر ارز 4۲00 تومانی 

حذف شود، تعرفه واردات ۷ برابر خواهد شد.

خرید و فروش به صورت محدود صورت می گیرد؛

 بازار خودرو در خواب زمستانی

اخبار كوتاه

صنعت و تجارت

وجود ۱۲هزار و ۶۷ واحد صنعتی غیرفعال در کشورافزایش 9۰ درصدی صادرات ایران به سوریه
رئیس اتاق مشللترک بازرگانی ایران و سللوریه از افزایش 90 درصدی صادرات 
کاال از ایران به سوریه طی 9 ماه امسال خبر داده است. به گزارش اتاق بازرگانی 
ایران، کیوان کاشللفی با بیان اینکه در 9 ماهه امسللال ۱60 میلیون دالر کاال از 
ایران به سوریه صادر شده، افزود: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
که ۸4 میلیون دالر صادرات به سللوریه داشللتیم تقریبا رشللد 90 درصدی داشللته 
است. به گفته کاشفی، بیشترین کاالهای صادر شده مربوط به صنایع مهندسی 
)قطعات و اجزای توربین های بخار(، مواد غذایی و صنایع دارویی بوده اسللت. او 

با بیان اینکه ایران در 9 ماهه امسللال در مجموع 3۵ میلیارد دالر صادرات به کشللورهای مختلف جهان داشللته، 
عنوان کرد: در این دوره، سللوریه در جایگاه ۲۱ کشللورهای هدف صادرات ایران قرار داشللته اسللت. کاشفی میزان 
واردات انجام شللده از سللوریه به ایران در 9 ماهه امسللال را ۲۲.9 میلیون دالر اعام کرد . گفت: در این بخش 
نیز نسبت به واردات حدود ۱۵ میلیون دالری سال گذشته ۵3 درصد افزایش داشته ایم. عضو هیات رییسه اتاق 
بازرگانی ایران اضافه کرد: فسللفات بیشللترین کاالی وارداتی از سللوریه به ایران در این مدت بوده اسللت. رئیس 
اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوریه یادآور شد: با توجه به واردات 36.9 میلیارد دالری ایران در 9 ماهه امسال، 

سوریه در میان کشورهای مبدا واردات، در ردیف 49 قرار داشته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران بیان کرد: با توجه 
به رویکردی که دولت سیزدهم دارد و آن پاسخگو بودن به مردم و ایجاد شفافیت 
در کارهاسللت. به گزارش شللاتا علی رسللولیان با تاکید بر اینکه با ایجاد سللامانه 
پاسخگویی موضوع افزایش تولید با استفاده از همه ظرفیت ها دنبال خواهد شد، 
ادامه داد: مردم می توانند به صورت سیسللتمی، تلفنی و حضوری به این سللامانه 
دسترسللی داشللته باشند و درخواسللت های خود را دنبال کنند. رسولیان گفت: در 
آینده نزدیک نیز موضوع زمان بندی در رسیدگی به درخواست های مردم در این 

سللامانه لحاظ خواهد شللد تا هرچه سللریعتر پاسللخ الزم به مراجعین داده شللود. مدیرعامل سازمان صنایع کوچک 
و شللهرک های صنعتی ایران با اشللاره به این که در سللطح ملی نیز گزارش های اقدام های صورت گرفته در این 
سامانه توسط وزیر دنبال می شود، افزود: حدود ۲09 مشکل در حوزه صنعت شناسایی شده  که در سامانه رفع آن 
با ایجاد ارتباط میان دستگاه های متولی در دستورکار است. معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود 
با تاکید بر این که روند احیای واحدهای صنعتی در دولت سیزدهم سرعت یافته است، گفت: ۱۲هزار و 6۷ واحد 
صنعتی غیرفعال در کشللور وجود دارد که از این میان واحدهایی که در تملک بانک باشللد خیلی زیاد نیسللت، ولی 

واحدهای فعالی نیز وجود دارد که در تملک بانک ها است.

عرضه هفتگی یک میلیون تن سیمان در بورس
مدیرکل صنایع معدنی وزارت صمت، ثبات در قیمت ها و تعادل 
پایدار بازار سیمان در عین نوسانات ارزی اخیر را نشانه تحقق 
راهبرد مقاوم سللازی اقتصاد و خنثی سللازی تحریم ها در وزارت 
صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد. سیف اهلل امیری در گفتگو 
با فارس،  با تشللریح شللرایط حاکم بر بازار سللیمان در خرداد و 
تیرماه سال جاری، گفت: از سال گذشته تولیدکنندگان سیمان 
همواره از پایین بودن قیمت مصوب گایه داشللتند تا اینکه با 
بروز مشللکاتی در حوزه تأمین برق و انرژی، تصمیم به ورود 
سللیمان به بورس اتخاذ شللد. وی افزود: در ابتدا از ۷۷ کارخانه 
فعال کشور، تنها ۱0 کارخانه محصوالت خود را در بورس عرضه 
کردند که با عنایت به مقدار بسیار پایین عرضه نسبت به تقاضا، 

افزایش قیمت و نوسانات بازار را شاهد بودیم. 
مدیللرکل صنایللع معدنللی وزارت صنعت، معللدن و تجارت با 
بیان اینکه وزیر صنعت، معدن و تجارت در نخسللتین روزهای 
حضللور در وزارت خانلله )ابتدای شللهریور ماه( اداره کل صنایع 

معدنی را مسللئول تنظیم بازار سیمان 
کرد و دستور ورود تمامی محصوالت 
کارخانجات تولیدی سیمان به بورس 
را صادر کرد، اظهار داشت: وزیر صمت 
در اجرای نخستین برنامه های تحولی 
خللود مهلللت 3 هفته ای جهت حضور 
تمامللی تولیدکننللدگان سللیمان در 
بللورس کاال و شکسللتن قیمت ها به 
نفع مصرف کننده واقعی را صادر کرد؛ 

این دستور در حالی صادر شد که قیمت هر پاکت سیمان درب 
کارخانلله بیللن ۲۷ تللا 30 هللزار تومان و در بللازار آزاد بین ۷0 تا 
۱۱0 هزار تومان نوسللان داشللت. وی افزود: طرح ورود سیمان 
به بورس کاال به عنوان یکی از نخستین طرح ها و برنامه های 
تحولی وزارت صمت را با فراخوان بیش از 3۱ هزار عامل توزیع 
سیمان در سراسر کشور با همراهی سازمان های صمت استانی 

و مرکز اصناف سللابق وزارت صمت 
آغللاز کرده و اعام کردیم که تمامی 
عوامللل بایللد اطاعات خود به همراه 
کلیه  معامات و فاکتورها را در سامانه 

جامع تجارت ثبت کنند.
مدیللرکل صنایللع معدنی بللا تأکید بر 
حمایللت و پیگیری هللای وزیر صمت 
و همچنیللن انجمللن ها، تشللکل ها 
و سللندیکاهای بخللش خصوصللی، 
تصریح کرد: با تاش بسللیار، نیمه های شللهریور ماه شللاهد 
حضللور 4۵ کارخانلله و در مراحل بعد تا پایان شللهریور، تمامی 
کارخانجات تولید سیمان به استثنای بدهکاران سیستم بانکی 
در بللورس کاال بودنللد.  امیللری با بیان اینکه در همان روزهای 
اول عرضه سیمان در بورس، کاهش قیمت ها تا ۲۵ هزار تومان 
در هر پاکت ۵0 کیلویی و 36 هزار تومان سیمان فله در هر تن 

را تجربلله کردیم، گفللت: برای تمامی کارخانجات کف عرضه 
تعیین شللد و ضمن برنامه ریزی جهت امکان تداوم صادرات 
این محصول به طور میانگین هر هفته شللاهد عرضه بیش از 
یک میلیون تن سیمان در بورس بودیم که حدود 900 هزار تن 
آن به فروش رسللیده و مابقی در صورت عدم صادرات مجددا 

در هفته بعد به بورس عرضه می شود. 
وی با تشللریح وضعیت فعلی تنظیم بازار سللیمان در کشللور 
گفت: در همین هفته گذشللته ۱0 میلیون و 334 هزار و 4۱6 
تن سیمان در بورس عرضه شده است که ۷4۷ هزار و  ۲3 تن 
آن خریداری شده و روند افزایش عرضه نسبت به تقاضا منجر 
به ثبات، تعادل و پایداری در بازار سیمان شده است؛ همچنین 
قیمللت هر پاکت سللیمان در بللورس کاال زیر ۲۵ هزار تومان و 
قیمت در بازار آزاد بین 30 تا 3۷ هزار تومان اسللت که ناشللی 
از ۱0 درصللد مالیللات بر ارزش افللزوده و هزینه  های مربوط به 

حمل و نقل است. 

سللخنگوی کمیسللیون اصل نود گفت: طرح »حمایت 
از کارخانجللات و واحدهای صنعتی و تولیدی« موجب 
می شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از مراجع 
قضایللی توسللط طلبللکار به حداقل برسللد و در نتیجه 
موجبللات هللرج و مللرج جامعه به وجللود بیاید. در این 
صورت طلبکاران برای وصول بدهی خود به روش هایی 
نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به این ترتیب 
دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک میان مردم به 
صورت چشمگیری رشد خواهد کرد. علی خضریان  در 
گفتگو با خانه ملت، درباره طرح »حمایت از کارخانجات 
و واحدهللای صنعتللی و تولیدی« گفت: این طرح برای 
بدهکاران بانکی حاشیه امن ایجاد می کند تا تسهیات 
خود را بازپرداخت نکنند و بنابراین مطالبات غیرجاری 
بانک ها را افزایش و توان حمایت بانک ها از تولید را به 
شدت کاهش می دهد. وی ادامه داد: با اجرای این طرح 
بانک ها حاضر نخواهند بود به تولیدکنندگان واقعی وام 
و تسللهیات ارائه کنند.  عضو هیات رییسلله کمیسیون 

اصل نود اظهار داشللت: با این طرح مسللیر اخال گران 
اقتصادی که تا چندی پیش با زد و بند و خارج از ضابطه 
تسهیات کان بانکی دریافت می کردند و به واسطه 
تاش های قوه قضاییه دستشان از بیت المال کوتاه شده 
بود مجددا باز می شود. خضریان تاکید کرد: دیگر اشکال 
اساسی این طرح این است که اجازه امضاهای طایی 
تحت عنوان حمایت از تولید به برخی دستگاه ها می دهد 
که نتیجه آن به حاشیه رانده شدن نظام حقوقی و قضایی 
کشللور خواهللد. در نتیجه این امر بللا افزایش موقعیت 
تعارض منافع، فسللاد تشللدید شللده و البته و ظاهری 
قانونی به آن بخشیده می شود. وی افزود: تصویب طرح 
»حمایت از کارخانجات و واحدهای صنعتی و تولیدی« 
موجب می شود تا اثربخشی پیگیری قانونی مطالبات از 
مراجع قضایی توسط طلبکار به حداقل برسد و در نتیجه 

موجبات هرج و مرج جامعه به وجود بیاید. 
در ایللن صورت طلبللکاران برای وصول بدهی خود به 
روش هایی نظیر پدیده شرخری روی خواهند آورد و به 
این ترتیب دعاوی کیفری ناشی از افزایش اصطکاک 
میان مردم به صورت چشللمگیری رشللد خواهد کرد. 
این نماینده مجلس عنوان کرد: ارجاع تصمیم گیری ها 
به شورای تامین و ستاد تسهیل به گونه ای که در این 
طرح آمده اسللت، موجب اطاله دادرسللی بیش از پیش 
پرونده های قضایی خواهد شد که این امر بر ضد اهداف 
برشللمرده بللرای ایللن طرح در جهللت حمایت از تولید 

کنندگان خواهد بود.

نایب رئیس اتاق بازرگانی مشللترک ایران و روسللیه 
گفللت: یکی از مزایای سللفر رییللس جمهوری به این 
کشور و مذاکره در این سطح، گسترش روابط تجاری 
میان دو کشللور و بررسللی ایجاد پیمان پولی دو جانبه 
بین دو کشللور اسللت. کامبیز میرکریمی در گفتگو با 
ایرنا اظهار داشللت: سللفر رئیس جمهوری به روسللیه 
بسللیار مهم اسللت زیرا مذاکرات در این سطح از قدرت 
می تواند در پیشبرد اهداف دو کشور برای توسعه روابط 
اقتصادی مؤثر واقع شللود. وی افزود: در کشللورهایی 
که دولت ها نقش اساسللی در توسللعه دارند، مذاکرات 
دوجانبه روسللای جمهوری، گسللترش روابط را در پی 
دارد که یکی از مزایای آن افزایش صادرات و واردات 
خواهللد بللود. میرکریمی با بیان اینکه ایران با روسللیه 
موقعیت جغرافیایی مناسللبی به عنوان همسللایه دارد، 
تصریح کرد: این کشللور با وسللعت بسیار، بازار بزرگی 
را در اختیار دارد اما طی سللال های گذشللته به لحاظ 
تجاری و افزایش سللهم صادراتی برای ایران مغفول 
مانده است. وی با اشاره به توافقنامه تجارت ترجیحی 
ایران با اوراسللیا، خاطرنشللان کرد: کاهش تعرفه های 
گمرکی و صفر کردن برخی از آنها از مواردی است که 
به افزایش صادرات و واردات کشور بسیار کمک کرد. 
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسللیه تاکید کرد: 
برای این موافقت نامه امتیازات بر اساس مزیت سنجی 
میان دو کشللور ایجاد شللد که برای توسللعه تجارت 
دو کشللور مناسللب بود اما نیاز به گسللترش بیشللتر و 

حل مشللکات زیرسللاختی نیز وجود دارد. وی با بیان 
اینکه تک نرخی شللدن ارز و رفع موانع بانکی موجود 
از مهم ترین اقداماتی است که می تواند روابط تجاری 
دو کشللور را در مسللیر صعودی قرار دهد، تصریح کرد: 
در حال حاضر سهم ما از بازار روسیه در بخش لبنیات 
از مهم ترین اقام صادراتی کشللور محسوب می شود 
در بیشللترین میزان به چهار درصد می رسللد که بسیار 
اندک است. میرکریمی درخصوص پیمان پولی میان 
دو کشللور، اظهار داشللت: در حال حاضر با وجود اینکه 
قراردادهای تجاری بر اساس دالر یا یورو امضا می شود 
اما در بسیاری موارد مبادالت با پول ملی دو کشور انجام 
می شللود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: 
به دلیل نوسللانات نرخ پول ملی ایران و روسللیه برای 
اجرای پیمان پولی نیاز به ایجاد صندوقی جهت پوشش 
ریسک های تجاری وجود دارد و از سوی دیگر در تراز 
قرار گرفتن حجم تجارت، خدمات و سرمایه گذاری دو 

کشور به انجام این توافق کمک خواهد کرد.

بررسی ايجاد پيمان پولی دوجانبه ميان ايران و روسيهطرح حمايت از كارخانجات بر ضد خود عمل خواهد كرد
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در نمایشگاه تراکنش صورت گرفت

رونمایی از »صاپ« و »سامانه جامع بازاریابی« بانک صادرات ایران 
هفتمیللن رویللداد بللزرگ فناوری هللای مالی ایللران با عنوان 
نمایشللگاه »تراکنللش ایران« با حمایللت بانک صادرات ایران 
آغاز به کار کرد. در این نمایشگاه دو محصول فناورانه »صاپ« 
و »سللامانه جامع بازاریابی« بانک صادرات ایران با تغییرات و 

رویکردهای جدید معرفی شدند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی بانک صادرات ایران، مراسللم 
افتتاحیه این نمایشگاه با حضور سیدحمید پورمحمدی، معاون 
اقتصادی سازمان برنامه و بودجه و بنیانگذار مرکز فابا، مهران 
محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، مدیران ارشد 
حوزه های فناوری  و خدمات نوین بانک صادرات ایران و دیگر 
بانکهللا و مدیللران و کارکنان عامل فین تک ها و شللرکت های 
ارائه دهنللده خدمللات پرداخت در محللل کانون پرورش فکری 

کودکان و نوجوانان برگزار شد.
در این دوره از این نمایشللگاه که همه سللاله با هدف معرفی 
محصوالت جدید در عرصه فناوری های نوین خدمات پرداخت 
و بسترسللازی برای توسللعه و مشللارکت بیشللتر شللرکت ها و 
ارائه دهندگان خدمات این حوزه و فین تک ها برگزار می شللود، 

بیللش از ۸0 سللخنرانی توسللط فعللاالن این صنعللت در قالب 
نشسللت های تخصصی صورت می گیرد. همچنین امکانات و 
رویکردهللای جدید اپلیکیشللن پرداخللت بانک صادرات ایران 
)صاپ( و سللامانه جامع بازاریابی این بانک در قالب کارگاهی 

تخصصی معرفی خواهد شد.
در افتتاحیلله این نمایشللگاه بر مللواردی همچون لزوم برخورد 
هوشمندانه با فناوری های روز دنیا از جمله استفاده بهینه از هوش 
مصنوعللی، هم اندیشللی ملی برای تقویللت نظام پرداخت های 

بانکی و مالی و استفاده دقیق از داده ها تاکید شد.
همچنین ادامه مسیر بانکداری الکترونیک به سمت بانکداری 
دیجیتال، افزایش شفافیت و نظارت، چالش های فناورانه صنعت 
بانکداری، اعتبارسنجی، پول دیجیتال، بانکداری باز، نیوبانک ها 
و سللایر فناوری های نوین این صنعت مورد توجه سللخنرانان و 

شرکت کنندگان در افتتاحیه این نمایشگاه قرار گرفت.
ایللن نمایشللگاه ۲۱و۲۲ دی ماه سللال جللاری در محل کانون 
پللرورش فکللری کودکان و نوجوانان خیابللان حجاب در حال 

برگزاری است.

اخبار كوتاه

بانك و بيمه

ارایه خدمات بهینه بانک ملی ایران به مشتریان تحقق اهداف بانک سینا مستلزم مشتری مداری 
 مدیرعامل بانک سینا در بازدید از شعب زابل و زاهدان بر شناسایی، جذب و ارتباط 
موثر با مشتریان تاکید کرد و یادآور شد تحقق اهداف بانک بدون برقراری ارتباط 
مستمر با مشتری و درک متقابل نیازهای دو طرف، امکانپذیر نخواهد بود.  ایمانی 
گفت: بازدید از شعب استان و شهرستان های کمتر برخوردار منتج به برنامه ریزی 
صحیح تر و بهره وری بیشتر کارکنان می شود.وی اظهار داشت: بانک سینا در 
سللال های اخیر علیرغم مشللکات همه گیر اقتصادی ناشللی از کرونا، با تکیه بر 
توانمنللدی هللا و ظرفیللت های موجود، تا حد مطلوبی توانسللته وظایف خود را در 

امور مسللئولیت های اجتماعی در قبال مردم و کشللور انجام دهد.مدیرعامل بانک سللینا بر گسللترش بیشللتر سهم 
بازار و جذب منابع تاکید و خاطرنشان کرد: برای ارتقاء شاخص های عملکردی و توفیق هر چه بیشتر در آن، می 
بایست با استفاده از ظرفیت بانک و توانمندی های استان در راستای تحقق اهداف اقدام کرد و این امر مستلزم 
حضور و پیگیری مدیران در منطقه و تعامات کارشناسللانه با همکاران اسللت.وی افزود: از افتخارات بانک سللینا 
تعامات فزاینده ای اسللت که از گذشللته با صنعتگران و بنگاه های اقتصادی این اسللتان داشللته است و امیدواریم 

در ادامه روند تعامات رو به رشد بوده و خدمات خوبی در این خصوص ارائه شود.

مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به نقش مدیران به عنوان مهمترین رکن هر سازمان، 
بر لزوم توجه به استقرار و پیاده سازی بانکداری جامع در بانک تاکید کرد. محمد رضا 
فرزین با قدردانی از تاش کارکنان برای اجرای طرح تاش ملی و ارائه خدمات گسترده 
به مشتریان بر اهمیت جذب منابع جدید برای بانک تاکید کرد و اظهارداشت: فعالیت واحد 
های بانک در سراسر کشور در حوزه ارزی، زمینه ساز رشد و توسعه بانک خواهد شد و در 
آینده نزدیک نیز تمرکز فعالیت واحد ها بر حوزه ارزی به عنوان یک رکن اساسی و یکی 
از مهمترین راهبردهای بانک در دستور کار قرار خواهد گرفت.وی با تاکید بر ضرورت 

ارائه خدمات موثر بانکی از جمله اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی، ضمانتنامه ها و خدمات ارزی به مشتریان گفت: ظرفیت 
بانک ملی ایران در سطح ملی و بین المللی بی نظیر است و با وجود این ظرفیت ها در شعب می تواند نقش بسزا و مهمی را 
در فعالیت های کشور در عرصه رشد اقتصادی ایفا نماید. فرزین با بیان این که باید به سمت بانکداری جامع برویم، افزود: 
باید بانکداری جامع را با تولید محصوالت جدید و متنوع و ارائه آن با شیوه های مختلف به مشتریان در بانک پیاده سازی 
کرد.وی در ادامه ابراز امیداوری کرد؛ با هم افزایی و همت جمعی بی شک بانک به جایگاه اصلی خود که همان ارایه خدمات 

بهینه مالی به مشتریان در سراسر کشور و آحاد مردم است، خواهد رسید.

تایید صالحیت مدیر بیمه  های حوادث کوثر 
 بیمه  مرکزی جمهوری اسامی ایران صاحیت حرفه  ای بهزاد 
شللعبانی  فر را برای تصدی مدیریت بیمه  های حوادث شللرکت 
بیمه کوثر تایید کرد. در نامه نوزدهم دی ماه ۱400 بیمه مرکزی 
خطاب به شللرکت بیمه کوثر که به امضای مدیر کل پذیرش 
موسسات و دفاتر بیمه ای رسیده آمده است: »حسب بررسی های 
به عمل آمده، بدین وسللیله اعام می دارد انتصاب آقای بهزاد 
شللعبانی فر به سللمت مدیر بیمه های حوادث آن شرکت از نظر 
بیمه مرکزی جمهوری اسامی ایران بامانع است.« مطابق با 
مواد 3۸ و 64 از قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری، 
صاحیت افراد کلیدی و مدیران ارشللد شللرکت های بیمه باید 
طبق آیین نامه »نحوه احراز صاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی 
و عملیاتی موسسللات بیمه« از سللوی بیمه مرکزی جمهوری 

اسامی تایید شود.

نظارت بانک ایران زمین بر ثبت چکها
 جلسلله بررسللی عملکرد روسای شعب منطقه آذربایجان بانک 
ایران زمین با حضور مدیر امور شعب منطقه برگزار شد.به گزارش 
روابط عمومی بانک ایران زمین؛ رسول اسدی مدیر منطقه در 
این جلسلله جابجایی شللعبه میانه و بازسازی شعبه پارس آباد از 
اقدامات بهینه سازی شعب اعام کرد و گفت: با توجه به قدمت 
شعبه هادی شهر، پیشنهاد تجدید بنای این شعبه نیز داده شده 
است و در دست اقدام است.اسدی بر رعایت نظافت عمومی و 
بایگانی شللعب به صورت مسللتمر تاکید کرد و افزود: با توجه به 
فرارسیدن ماه های پایانی سال، روسای شعب نظارت کامل بر 
روی ثبت چک ها در شعب داشته و حساب های مازاد نزد شعب 
را تعیین تکلیف کنند.در ادامه جلسه رضا شهام فر معاون منطقه 
به تجزیه و تحلیل موارد مطرح شده در جلسه شورایی مدیران 

پرداخت و عملکرد شعب تا پایان آذرماه را بررسی کرد.

احراز هویت اینترنتی در بانک مسکن 
 مدیرعامللل بانللک مسللکن گفت: بر اسللاس دو ابللزاری که از 
سوی شرکت ناواکو رونمایی شد، امکان احراز هویت اینترنتی 
مشتریان بانک مسکن و افتتاح حساب به صورت آناین فراهم 
شد. محصوالت جدید شرکت فناوری اطاعات ناواکو با حضور 
محمود شایان، مدیرعامل بانک مسکن در نمایشگاه تراکنش 
ایران رونمایی شد.محمود شایان گفت: در وهله اول باید به این 
نکته اشاره کنم که امروز هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران درباره 
محصوالت نوآوری و اسللتارتاپی برگزار شللد و تاکنون استقبال 

بی نظیری از این نمایشگاه به عمل آمده است.

مفقودی -  سللند کمپانی، سللند رسللمی مالکیت وسللیله نقلیه )برگ سللبز( ، قولنامه  
خرید خودرو به همراه وکالتنامه ثبتی و گواهی های تسویه حساب تا پایان سال 9۵ 
و کارت سللوخت کامیون لجن کش سیسللتم بنز تیپ ال. پی 36/60۸ مدل ۱3۷۱ 
به شللماره پاک ۱۱6 ع ۲6 ایران ۲4 شللماره موتور 3349۱0۱0۱۲۲۲3۲ شللماره 
شاسللی 3۷40۵۱۱64۱0۷۸0 بلله نام محمد سللعید پورعباس مفقللود گردیده وفاقد 

اعتبار است.
---------------------------------

آگهی مزایده مال منقول ) خودرو)
به موجب پرونده های اجرائی چک بامحل تحت کاسه های بایگانی 9900464 
و 9900۵۷۲ و 990064۱ و 990۱۲۷۲ و 990۱۲۷3 له آقای مجید صافی ) و کالتا از 
جانب آقایان : سیدابوالحسن موسوی، یاسر قاسم بلند ، علی ابراهیمی، علی غفاری 
و علیرضا خراتی( و علیه آقای احمد لویمی نام پدر : حسین تاریخ تولد: ۱366/0۱/04 

شللماره ملی : ۱۷۵۷6۸۸463 شللماره شناسنامه: 4۸۵3 موضوع 4/۵ دانگ خودروی 
 ۱۲4K۱0۷09۲3 سواری پژو 40۵ به شماره انتظامی ۱4-946 ن ۸3 و با شماره موتور
رنگ خاکستری متا لیک مدل ۱396 که متعلقات موتور دارای استهاک و الستیک 
احتیاج دارد و 3 سال زیر مدل می باشد که واقع در اهواز پارکینگ عمومی خلیج فارس 
میباشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مبلغ ۱۱9۲۵00000 ریال ) یک 
میلیللارد و یکصللد و نللود و دو میلیللون پانصد هزار ریال( ارزیابی شللده و قطعیت یافته 
است، از ساعت 9 الی ۱۲ سه شنبه مورخ ۱400/۱۱/0۵ در اداره اجرای اسناد رسمی 
اهواز واقع در ادراه اجرای اسناد رسمی اهواز واقع در اهواز کوی نبوت جنب مجتمع 
قضائی شهید باهنر از طریق مزایده به فروش می رسد. مزایده از مبالغ مذکور شروع 
و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود و کلیه هزینه های قانونی پس 
از مزایده به عهده برنده مزایده اسللت همچنین شللرکت در مزایده منوط  به پرداخت 
ده درصد مبلغ پایه مزایده به صندوق ثبت در روز مزایده می باشللد و مابقی مبلغ نیز 

ظرف مدت ۵ روز پس از مزایده می بایست پرداخت گردد.
م/الف: ۵/۲03۲تاریخ انتشللار : ۱0/۲۲/ ۱400 - معاون اداره اجرای اسللناد رسللمی 

اهواز - فریبا آریایی نیا
-------------------

آگهللی موضللوع مللاده 3 قانون و ماده ۱3 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

 برابر رای شماره ۱400603۱60۱4000۷۱0-۱400/۵/۲ هیأت اول/دوم  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در 
واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو تصرفات مالکانه بامعارض  متقاضی 
آقای اله مراد اسللماعیلی ولی ابادی  فرزند همت   بشللماره شناسللنامه ۱۸6 صادره 
از اسللام اباد غربی کد ملی 334۱069۱۸6در سلله دانگ از ششللدانگ سللاختمان به 
مساحت ۲00/۱ متر مربع قسمتی از پاک ۱۱و۱9- اصلی واقع در بخش سه حومه 

کرمانشللاه به ادرس ده مجنون خیابان نیازی کوچه کاهیان پاک ۱۸که حکایت 
از احللراز مالکیللت متقاضللی نسللبت به  ملک مورد تقاضللا و انتقال ملک زارع صاحب 
نسللق کاظم اسللفندیاری  احراز گردیده اسللت. لذا  به منظور اطاع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله ۱۵ روز  آگهی میشللود در صورتی که اشللخاص نسللبت به صدور 
سللند مالکیت متقاضی اعتراضی داشللته باشللند میتوانند از تاریخ انتشللار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلللیم و پس از اخذ رسللید ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلللیم اعتراض دادخواسللت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اسللت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاریخ انتشار نوبت اول: ۱400/۱0/۸ تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱400/۱0/۲3

سعید سلیم فر- رئیس ثبت اسناد و اماک کرمانشاه
م الف/۱۲/۲۱94
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راه و مسكن 

اخبار كوتاه
وزیر جهاد کشاورزی وعده داد:

تعادل قیمت گوشت قرمز به زودی
وزیر جهاد کشاورزی گفت: وضعیت تولید و تامین ذخایر گوشت 
قرمللز، مللرغ و تخللم مرغ مطلوب اسللت و بللا افزایش عرضه و 
بازرسللی ها، تنظیم بازار شللب عید انجام خواهد شللد. سیدجواد 
سللاداتی نژاد اظهار کرد: بارگذاری نهاده های دامی در سللامانه 
بازارگاه در دی ماه به پایان رسیده و به طور کامل یک میلیارد 

دالر دی ماه تامین شده و مشکلی از این بابت وجود ندارد.
وی با اشاره به این که در حال تمهید بارگذاری و تامین نهاده های 
دامی و تامین ارز آن در بهمن ماه هسللتیم، گفت: از این بابت 
هیچ نگرانی در حوزه دام و طیور نداریم؛ نشسللت های بسللیار 
نزدیک و خوبی از ماه گذشته با اتحادیه های صنعت دام و طیور 
و عشایری برگزار کرده ایم و نظارت کامل در حوزه دام روستایی 
داریم. سللاداتی نژاد خاطرنشللان کرد: برای این که عزیزان ما 
دغدغه ای در تامین سللرمایه در گردش نداشللته باشند، دامدار 
کارت با کمک بانک کشللاورزی در کشللور بین دامداران توزیع 
می شود. وزیر جهاد کشاورزی گفت: در بحث مربوط به تامین 
گوشت با تصمیمات گرفته شده، تا شب عید روزانه در فاز اول 
برای شهر تهران کشتار ۲000 راس دام سبک و ۲00 راس دام 
سنگین تمهید شده تا شب عید بازار به طور کامل تحت کنترل 

باشد که روند کار بسیار خوب در حال انجام است.
وی افزود: از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام در دام زنده 
و بخش خصوصی این کار در حال انجام است و فراوانی خوبی 

در حوزه گوشللت قرمز سللبک و سللنگین داریم و هیچ مشکلی 
نداریم، هر جای کشور هم که الزم باشد با اعام سازمان های 
جهاد کشللاورزی و یا اسللتانداران، شرکت پشتیبانی امور دام از 
ذخیره الزم برای تامین برخوردار است. ساداتی نژاد خاطرنشان 
کرد: ما دارای دام مازاد در کشللور هسللتیم بنابراین هیچگونه 

نگرانللی از ایللن بابللت وجود ندارد و این تنظیم بازار قیمت را هم 
به صورت تنظیم بازاری پیش خواهد برد.

وی بللا بیللان ایللن که در زمینه مرغ و تخم مرغ هم با تمهیدات 
انجام شللده هیچ نگرانی وجود ندارد، تصریح کرد: در راسللتای 
حمایت از تولید تا روز گذشته ۱3 هزار و ۵00 تن مرغ مازاد بازار 

توسط شرکت پشتیبانی امور دام خریداری شده تا در زمان الزم 
برای کنترل قیمت به بازار عرضه شود. وزیر جهاد کشاورزی با 
اشاره به این که ذخایر کشور در وضعیت بسیار مناسبی قرار دارد، 
اظهار کرد: قیمت ها در سایت وزارت جهاد کشاورزی است و بر 

اساس آن مردم می توانند قیمت بازار را رصد کنند.
وی بللا بیللان ایللن کلله در حال حاضر کل زنجیللره تولید تا بازار 
محصوالت کشاورزی در اختیار وزارت جهاد کشاورزی است، 
گفت: هفته گذشللته رزمایشللی در زمینه بازرسی بازار در کشور 
برگزار شد و از هفته آینده با توجه به نزدیک شدن به ایام سال 
نو، بازرسی ها دو برابر خواهد شد. ساداتی نژاد با تاکید بر این که 
نظارت مناسبی بر بازار محصوالت کشاورزی خواهیم داشت، 
تصریللح کللرد: هیچ کمبودی نداریم و با هرگونه اقدام واسللطه 

گری و داللی برخورد می شود.
وی بللا اشللاره به این که به انللدازه کافی ذخایر راهبردی وجود 
دارد و مشللکلی در تنظیم بازار نداریم، خاطرنشللان کرد: با این 
عرضلله قطعللا تنظیم بازار انجام خواهد شللد. از مردم عزیز هم 
درخواسللت می کنیم هر گونه تخلفی را در قیمت می بینند، به 
سللامانه هایی که تمهید شللده، گزارش کنند. ساداتی نژاد اضافه 
کرد: ما تنظیم بازار عید امسللال را با کمک بخش خصوصی و 
اتحادیه ها و تشللکل ها انجام خواهیم داد، بنابراین تنظیم بازار 

امسال از قدرت و ثبات بیشتری برخوردار خواهد بود. 

یک فعال صنفی با بیان اینکه دولت اعام کرده به مرغ های با سن بیش از 90 هفته نهاده دولتی تعلق نمی گیرد، گفت: برای کشتار این مرغ ها 
با کمبود کشتارگاه و سردخانه مواجه هستیم. ناصر نبی پور، رئیس هیأت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار استان تهران از تخصیص سهمیه دی ماه 
نهاده های دامی به مرغداران خبر داد و اظهار داشللت: دولت اعام کرده به مرغ های با سللن باالی 90 هفته نهاده دولتی تعلق نمی گیرد که این 
برای تولیدکنندگان چالش زیادی ایجاد کرده اسللت. وی اضافه کرد: جمعیت مرغ های با سللن باالی 90 هفته بین ۱۸ تا ۱9 میلیون قطعه اسللت 
و تولیدکنندگان یا باید آنها را به کشتارگاه بفرستند یا برای این گله ها، نهاده مورد نیاز را از بازار آزاد تامین کنند. این فعال صنفی گفت با کمبود 

شدید کشتارگاه و سردخانه در سراسر کشور مواجه هستیم.

مدیرعامل اتحادیه دام سللبک با بیان اینکه صادرات دام از کشللور همچنان متوقف اسللت، گفت: در حال رایزنی برای صادرات دام هایی هسللتیم 
که در قرنطینه هستند اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. افشین صدر دادرس با اشاره به اینکه صادرات دام زنده از یک هفته قبل متوقف شده است، 
گفت: ما تاش و رایزنی می کنیم تا دام هایی که به منظور صادرات قرنطینه شده بودند، اجازه خروج از کشور را پیدا کنند. وی با بیان اینکه فرایند 
قرنطینه دام هزینه بر اسللت، افزود: ایسللتگاه های قرنطینه به تأیید دامپزشللکی اسللتان ها می رسللند و بعد از آن دام ها به این اماکن منتقل می شللود 
اما ظرفیت محدودی دارند و نمی توان به مدت زیادی دام را آنجا نگهداری کرد. دادرس گفت هم اکنون در مناطقی از کشللور از جمله اسللتان 

خوزستان و منطقه فسای فارس چندین رأس دام در قرنطینه نگهداری می شوند

صادرات دام همچنان متوقف استچالش تازه برای کشتار مرغ های تخمگذار

سطح زیر کشت گندم از ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن فراتر رفت

هاشللمی گفت: بنابر آمار، سللطح زیر کشللت گندم آبی به یک 
میلیللون و ۸۵0 هللزار هکتللار و گندم دیللم به 3 میلیون و ۷00 

هزار هکتار رسید.
 رئیللس بنیللاد ملللی گنللدم کاران گفللت: بنابر آمللار مجموع 
 سللطح زیللر کشللت گنللدم آبللی در سللال زراعللی جدیللد 
یللک میلیللون و ۸۵0 هللزار هکتار و گندم دیم 3 میلیون و ۷00 

هزار هکتار است. 
در سللال زراعی گذشللته مجموع سللطح زیر کشللت گندم آبی 
و دیللم 6 میلیللون هکتار بود که امسللال طبق اذعان بنیاد ملی 

گندم کاران کمتر از میزان سال گذشته است.
 هاشللمی گفت: بنابر پیش بینی های سللازمان هواشناسللی در 
ماه های آتی بارش های خوبی خواهیم داشللت که در صورت 
شللرایط مسللاعد اقلیمی و پراکنش بارندگی خودکفایی محقق 
می شود. کما اینکه هم اکنون وضعیت سبزینگی مزارع به سبب 

بارندگی های اخیر مناسب است.
 با توجه به کم بارشی و شرایط نامساعد اقلیمی در سال های اخیر، 
تولید گندم در کنار دیگر عوامل همچون گرانی نهاده های تولید 
همچون کود کاهش معناداری داشت، به طوری که با شکست 
سیاسللت خودکفایی مجبور به تامین بخشللی از گندم مورد نیاز 

صنف و صنعت و ذخایر استراتژیک از خارج شدیم. 

گسترش خدمات بیمه ای در دستور کار بیمه نوین
مدیرعامل بیمه نوین در سللالگرد تاسللیس این شللرکت در میان اعضای شللبکه فروش و 
کارکنان شعبه مشهد با اشاره به نقش مهم شبکه فروش در شرکت های بیمه ای گفت: 
گسللترش، توسللعه و ارتقای خدمات بیمه ای در هر شللرکتی از سللوی نمایندگان و شبکه 
فروش آن امکان پذیر اسللت. حسللین کریمخان  زند؛ افزود: از نمایندگان به عنوان سللتون 
اصلی هر شرکت بیمه یاد می شود چرا که حرفه نمایندگی بیمه شغلی ارزشمند و دارای 
جایگاه باالیی است که نقش آنها در اطمینان بخشی و ایجاد اعتماد عمومی به این صنعت 
در جامعه و توسعه خدمات بیمه غیرقابل انکار است. همین نگاه ساختاری در فرهنگ است 
که نمایندگی بیمه را به یک شغل بلند مدت که نباید بینشی کوتاه مدت نسبت به آن داشت، 

تبدیل کرده است. کریمخان  زند با بیان اهمیت تعامل و همفکری سازنده بین کارکنان و 
اعضای شبکه فروش شرکت گفت: همفکری و تعامل سازنده بین کارکنان و اعضای شبکه 
فروش بیمه نوین یک نیاز اساسی و حیاتی در دست یابی به اهداف توسعه ای در شرکت 
است. نیاز دیگر برخورداری از آموزش های نوین بر اساس جدیدترین مباحث روز دنیا در 
صنعت بیمه، به عنوان یکی از ارکان اصلی در تقویت نیروی انسانی در هر دو حوزه است 

که خوشبختانه زیرساخت های پیاده سازی آن مهیا شده و در حال اجراست.
نائب رئیس هیأت مدیره بیمه نوین درخصوص عملکرد شعبه مشهد تصریح کرد: امروز 
شللرکت بیمه نوین در شللهر مشللهد جایگاه قابل قبول و شللناخته شده ای دارد و به مراکز 

مهللم صنعتللی، تجللاری و اقتصادی این شللهر خدمات بیملله ای ارائه می کند که این امر 
نتیجه تاش کارکنان و تمامی اعضای شبکه فروش در ارائه خدمات با کیفیت بیمه ای 
به بیمه گذاران در این شللهر اسللت. وی با تأکید بر اهمیت بهسللازی فرآیندهای اجرایی و 
عملیاتی در شرکت خاطرنشان کرد: یکی از اولین اقداماتی که در سال های اخیر در بیمه 
نوین با جدیت پیگیری شد، ساماندهی خسارت ها و بازنگری در فرآیندهای اجرایی شرکت 
بود که امروز نتیجه آن تسهیل در تمام امور خدماتی و پرداخت خسارت در شرکت است 
که عاوه بر افزایش سللطح رضایت بیمه گذاران و زیان دیدگان به ارتقای سللطح اعتماد 

مشتریان منجر شده است.
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تحريريه:
 اقتصاد: کورش شرفشاهی                 

انرژی: امیر مهدی نعمتی
شهرستان: حسن چشمی                              

صنعت و تجارت: سعید قلیچی 

 سازمان آگهی ها:
مدير بازرگانی: مريم کاظمی-  66435765

شهرستان ها: حسن چشمی
فاکس: 66435745  و 66431022

صفحه آخر: آذين نعمتی

زيربنايی: مسلم پاك گهر

واحد فنی: مدير فنی: امیر شريف
صفحه آرا: فاطمه عبداله زاده  

بانك و بيمه: علیرضا مالحتی                                    

تجدید  آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای
)شماره ۲8ت/۱4۰۰ (

شللرکت آب و فاضاب غرب اسللتان تهران در نظر دارد وصول مطالبات معوقه آب بها ، 
انشللعاب آب و فاضاب در محدوده عملیاتی شللرکت آب و فاضاب غرب اسللتان تهران 
)شللهرهای قدس ، مارد و صفادشللت و اندیشلله( را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار 

واجد شرایط واگذار نماید:
1- مبل�غ ب�رآورد  : 40/939/336/000 ) چهللل میلیللارد و نهصد و سللی و نه میلیون و 

سیصد و سی وشش هزار (ریال 
2- مدت زمان انجام عملیات : ۱۲ ماه شمسی  

3- محل تأمین اعتبار: اعتبارات جاری 
4- الزامات مورد نظر کارفرما: دارا بودن گواهینامه صاحیت ایمنی پیمانکاری معتبر 

از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مطابق مندرجات اسناد مناقصه 
5- مبلغ و نوع تضمین ش�رکت در فرایند ارجاع کار:  ۱/3۵9/000/000 )یک 

میلیارد و سیصدو پنجاه و نه میلیون( ریال بوده و به یکی از انواع ذیل می باشد : 
۱-فیش واریزی به حساب شماره ۱-60000000-4-۱۱۷ نزد بانک سینا شعبه اکباتان به 
نام شرکت آبفای غرب استان تهران   ۲(ضمانتنامه بانکی صادره از یکی از بانکهای دولتی 
یا خصوصی کشور )دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران( در وجه شرکت 
آبفای غرب استان تهران  3(ضمانتنامه صادره از موسسات اعتباری غیربانکی )دارای مجوز 
از بانک مرکزی جمهوری اسامی ایران(در وجه شرکت آبفای غرب  استان تهران  4( ارائه 

گواهی صادره از امورمالی آبفای غرب استان  تهران مبنی بر کسر از مطالبات قطعی 

   ضمناً به پیشنهادهایی که فاقدسپرده ، سپرده های مخدوش ، سپرده های کمتر از میزان 
مقرر ، چک شخصی و نظایر آن ترتیب اثر داده نخواهد شد .

6- مهلت و محل دریافت اسناد : متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند حداکثر تا 
پایان ساعت ۱4  روزچهار شنبه  مورخ  ۱400/۱0/۲9  با مراجعه به درگاه سامانه ستاد به 
نشانی setadiran.ir  نسبت به دریافت اسناد اقدام نمایند. تلفن تماس44۵0۸336-9   
7 -مهلت و محل تحویل  پاکات پیشنهادی : مناقصه گران می بایست حداکثر تا 
ساعت ۱0 روز یکشنبه   مورخ ۱400/۱۱/۱0 نسبت به بارگزاری پاکات پیشنهادی )الف، 
ب، ج( در سامانه ستاد اقدام نمایند. ارائه پاکت الف  به صورت فیزیک نیز حداکثر تا زمان 
مذکور به دبیرخانه مرکزی این شرکت به نشانی کیلومتر ۷ جاده مخصوص کرج، تهرانسر 

مرکزی، میدان کمال الملک،خیابان شهید راسخ مهر الزامی میباشد.
8-زم�ان و مح�ل گش�ایش پ�اکات: پللاکات سللاعت  ۱۲/30 روز  یکشللنبه  مورخ 
۱400/۱۱/۱0 در محل دفتر قراردادها و بازرگانی  شرکت آبفای  غرب  استان تهران و از 

طریق درگاه سامانه ستاد گشایش می یابد .
9-به پیشللنهادات فاقد امضا ، مشللروط ، مخدوش و پیشللنهاداتی که بعد از مدت مقرر این 
آگهی واصل شللود مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شللد . سللایر اطاعات و جزئیات مربوط در 

اسناد مناقصه مندرج است .
10 –هزینه انتشار هر دو نوبت آگهی در روزنامه های کثیراالنتشار بر عهده کارفرما می باشد.

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

 شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

نوبت  دوم

شركت آب و فاضالب غرب استان تهران

بر اسللاس گفته های کارشناسللان منابع طبیعی و مسئوالن فضای 
سبز شهری، درخت »بد« در قم نداریم و هجمه هایی که نسبت به 
برخی درختان غیرمثمر همانند زیتون تلخ می شود کارشناسی شده 
نیست؛ هر چند مرکز تحقیقات جهاد کشاورزی ۷0 گونه سازگار با 
قم را شناسایی کرده که کاشت آن دنبال می شود اما کاشت درختان 

مثمر در نقاط سازگار در دستور کار شهرداری است.
سللمانه سللادات فقیه سبزواری-گیاهان و درختان، سهمی بسزا و 
نقشللی بسللیار مهم در زندگی بشر دارند. تلطیف هوا، تعادل دمای 
محیط، حفاظت از خاک و تأمین بخشللی از مواد غذایی مورد نیاز 
انسان، اندکی از سودمندی های فراوان آنها است. اسام مردمان 
را به تماشللای گیاهان سرسللبز و نگاه به مناظر جذاب آنها دعوت 
کرده اسللت. چنان که در فرموده های معصومین)ع( از تأثیر مثبت 
گیاهان بر جسللم و جان آدمی آثار بسللیاری به ما رسللیده است. اما 
با توجه به اینکه آب و هوا و اقلیم شهر قم در طبقه بندی اقلیمی 
کشور در زمره آب و هوای نیمه بیابانی )جزو اقلیم کویری و خشک( 
چون نزدیک به منطقه بیابانی مرکز ایران اسللت تابسللتانهای آن 
گرم و خشللک و زمسللتانهای آن کم و بیش سللرد اسللت اختاف 
دمای سللاالنه نیز نسللبتًا زیاد و در اغلب اوقات خشللکی هوا غلبه 
دارد. در کنللار آن میللزان بارندگللی در ایللن اقلیم از ۱3۸ میلی متر 
در سال تجاوز نمی کند.که همه این عوامل در کنار یکدیگر باید 
سنجیده شود تا از گیاهانی بهره برده شود که با این شرایط خاص 

سازگاری داشته باشد.
پیام جوادیان مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری 
قم با اشاره به شرایط آب و هوایی قم و برنامه هایی که برای جبران 
کمبود فضای سللبز از سللوی این سللازمان انجام شده است، اظهار 
کرد: برای جبران کم آبی برنامه های خاصی مانند ایجاد شللبکه 
جامع فضای سبز احداث شده است که بیش از 9۵ درصد از عرصه 
های فضای سللبز با سیسللتم مکانیزه آبیاری می شللود گه با حذف 
آبیاری تانکری، استفاده از گونه های مختلف مقاوم و مانیتورینگ 

چاه های آب این مسئله کم بودن آب کنترل می شود.
به گفته وی یکی از مسائل مهمی که در توسعه فضای سبز باید به 
آن بیش از بیش توجه داشت، کیفیت آب است که به دلیل شوری 

باال چالش جدی برای توسعه فضای سبز محسوب می شود. 
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری قم، با عنوان 
اینکه خاک قم دربرخی از عرصه ها به دلیل زهکشی باال،آهکی و 
نمکی بودن مشکات جدی را پیش روی کارشناسان می گذارد 
و نمی شود هرنوع درخت وگیاهی را در این عرصه ها کشت کرد، 
گفت: سللرمایش شللدید و گرمای شللدید  نیز کار را سللخت تر می 
کند اما با همه این چالش ها چند سالی می شود راجع گونه هایی 
در عرصه های جنگلی و شللهری کاشللته می شللود نظارت ویژه 

تری انجام می شود.
بنا به گفته این مقام مسوول، درخت و گیاه بد نداریم و برای رهایی 
از مشکات ذکر شده و شناسایی گونه های سازگار با شرایط قم؛ 
مطالعات و پژوهش ویژه ای با مرکز تحقیقات جهاد کشللاورزی 
صورت گرفته است که موجب شناسایی ۷0 گونه گیاهی سازگار 

با اقلیم قم شد.
کاشللت درختان و گیاهان مثمر چند سللالی می شود در دستور کار 
مسللووالن شللهری واسللتانی قم قرار گرفته است به گونه ای که 
در بازه زمانی 3 سال اخیر شاهد کاشت پسته، زیتون، انار و انجیر 
در عرصه های جنگلی مانند بوسللتان والیت، بوسللتان مرجعیت و 

بوستان زائر در مساحت های هکتاری هستیم.
اما باید به این نکته توجه داشت براساس مطالعات کارشناسان و 
نظر پژوهشللگران در همه مناطق قم امکان کاشللت درختان مثمر 
وجود ندارد و باید از خواص گیاهان و درختانی که ثمر آن به میوه 

نیست و خواص دیگری دارد بهره برد.
مرتضی داوودی معاون فنی اداره کل منابع طبیعی و آبخیز داری 
استان قم با اشاره به اینکه معموال کاشت گونه های غیر مثمردر 
پللارک هللای جنگلی انجام می شللود، تصریح کرد:پارک جنگلی 
علوی، پارک غدیر، پارک معصومه، پارک فاطمیه و پارک پیامبر 
اعظم )ص( سلفچگان و پارک جنگلی ثامن از جمله بوستان هایی 

هستند که از گونه های غیر مثمر در آن استفاده شده است.
وی با تاکید براینکه کاشت گیاهان و درختان درپارک های جنگلی 
با مطالعات کارشناسی انجام می شود، تصریح کرد: هرگونه گیاهی 
کلله کاشللته مللی شللود در مناطق مختلللف دارای کتابچه طرح و 
مطالعات اسللت که براسللاس وضعیت خاک منطقه، حاصلخیزی 

منطقه،اقلیم،درجلله حللرارت وبارش، زمین شناسللی و ... به جمع 
بندی رسیده و پیشنهاد کاشت داده می شود.

معللاون فنللی اداره کل منابللع طبیعی و آبخیز داری اسللتان قم با 
عنوان اینکه سازمان جنگل ها بر روی کاشت گونه های جنگلی 
مثمر تاکید دارد، تصریح کرد:کاشت گونه های جنگلی در عرصه 
هایی که خاستگاه آن گونه های گیاهی است، انجام می شود که 
در این راسللتا می شللود به توسللعه پوشش گیاهی در بخش جنگل 

باکاشت گونه بادام کوهی اشاره کرد.
این مقام مسوول و کارشناس منابع طبیعی و آبخیز داری استان قم 
با تاکید براینکه محدود بودن منابع آبی یکی از چالش هایی است 
که امکان کاشت گیاهان مثمر را در برخی مناطق نمی دهد، گفت: 
در پارک جنگلی ثامن برای آبیاری درختان از پساب تصفیه شده 
فاضاب استفاده می شود که براساس دستورات بهداشتی ومحیط 

زیستی نمی توانیم گونه های مثمر در این عرصه بکاریم. 
جانمایی مناسب برای کاشت درختان مثمر از مطالعاتی است که 
توسط شهرداری و منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت همه جانبه 
باید مورد توجه قرار بگیرد تا آسیب شهروندان را به دنبال نداشته 
باشد که در این راستا می توان به سرب ناشی از تردد وسایل نقلیه 

در معابر پرتردد بر روی این میوه ها اشاره کرد.
 براساس گفته کارشناسان این میوه ها می تواند برای کسانی که 

از این میوه استفاده می کنند مسمومیت و بیماری ناشی از مصرف 
سللرب به دنبال داشللته باشد. همچنین کاشت این نوع درختان در 
معابر پرترددی مانند ۷۵ متری عمار یاسر خطراتی مانند تصادف 

شهروندان و ترافیک را به دنبال داشته باشد.
جوادیان با اشاره به اینکه در معابر شهری انار،زیتون و گونه هایی 
مانند عناب کاشته می شود که به مرور بیشتر هم خواهد شد، بیان 
کرد: شللهرداری قم با اجرای یک پویش ملی برای تشللویق مردم 
به کاشت درختان و گیاهان مثمر استفاده می کند که طرح کوچه 

سبز محله از جمله طرح های تشویقی به شمار می رود.
وی افزود: محله های کوچک که از تردد خودرو در آنها باال نیست 
و کوچه ها شرایط ایجاد یک باغچه را دارد با درخواست شهروندان 
درختان مثمر درب منزل آنان کاشللته می شللود ودر قالب پویش 
دیگری نیز در معابر بیش از 4۸0 کیلومتر طولی درخت کاشته شده 

است و در حاضر هیچ معبری نیست که درخت نداشته باشد.
درختان کاج و اکالیپتوس از جمله درختانی هستند که سرسبزی و 
طراوت آنان در طول سال موجب شد تا در اغلب پارک ها و معابر 
از دیرباز مورد بهره برداری قرار بگیرند امادر طول چند سال اخیر 
هجمه هایی علیه این دو درخت وارد می شود که چندان هم منطقی 

نیست تا از کاشت آنها برای همیشه جلوگیری شود.
داوودی معللاون فنللی اداره کل منابللع طبیعی اسللتان قم با تاکید 

براینکه درخت اکالیپتوش به طور کلی کاشته نمی شود و یا خیلی 
کم کاشللته می شللود، گفت: درختانی که در پارک های جنگلی 
وجود دارد یا از گذشللته کاشللت شللده است و اگر جدیدا کاشت می 
شود مربوط به مناطقی است که سطح آب زیر زمینی آن باالست 
و بلله نوعللی وجود آب اضافه در منطقه خودش معضل محسللوب 
مللی شللود و فقللط گونه هللای اکالیپتوس و گز مللی تواند در این 

مناطق رشد پیدا کند.
بنا به گفته این کارشناس منابع طبیعی و آبخیزداری سایه درخت 
کاج در تابسللتان، سللبزینگی،عمل فتو سللنتز وتولید اکسیژن ثمر 
آن محسللوب می شللود و نباید ثمر درختان و گیاهان را تنها به 

میوه آن محدود کرد.
 وی با تاکید براینکه شرایط اقلیمی قم به گونه ای است که در برخی 
مناطللق قللم فقط گونه های غیرمثمر از بردباری باالیی برخوردار 
هسللتند و می تواند شللرایط محیطی را تحمل کنند، گفت: درخت 
کاج از جمله گونه های گیاهانی اسللت که با شللرایط آب و هوایی 

قم سازگار است و پایداری باالیی دارد.
داوودی با تاکید براینکه گونه های باغی نیازمند مراقبت های ویژه 
ای، هستند، گفت: به دلیل نبود بودجه و اعتبارات و شرایط خاص 

نگهداری این گونه های گیاهی نمیتوانیم آنها را کشت کنیم.
از مهمتریللن اهدافللی کلله شللهرداری و اداره کل منابع طبیعی و 
آبخیزداری استان قم آن را دنبال می کنند ایجاد فضای سبز است 
که این مهم نیازمند هزینه هایی برای کاشللت و نگهداری اسللت 
و الزم است از گونه هایی استفاده شود که در کاشت آن مشکلی 

وجود نداشته باشد.
به گفته معاون فنی اداره کل منابع طبیعی استان قم یکی از بزرگترین 
چالش های پیش رو در استان قم کویری بودن این اقلیم است که 
برخی عوامل مانند خشکسالی ها موجب افزایش سطح بیابان در این 
استان می شود و باید در بخش بیابان زدایی و ایجاد جنگل به گونه 

ای سرمایه گذاری کرد که زود بازده و کم هزینه باشد .
وی با بیان اینکه عموما در مناطق بیابانی قم امکان کاشت درختان 
مثمللر وجللود ندارد، گفت: درختان جنگلی باید از گونه ای انتخاب 
شوند که بعد از دوسال نگهداری بتوان رهایشان کرد تا با شرایط 
سللازگار شللوند که در عرصه های منابع طبیعی میتوان به کاشللت 
بادام کوهی و پسته وحشی اشاره کرد پس از یک تا دوسال آبیاری 
بتوان آنها را رها کرد. داوودی با عنوان اینکه در پارک های جنگلی 
امکان آن هسللت که درختان مثمر داشللته باشیم، تصریح کرد: در 
پارک فاطمیه 60 هکتار پسته کاری انجام شده است که از گونه 
های مثمر است و پسته های آن از نوع برداشتی و خوراکی است 
اما در کنار آن کاج و اکالیپتوس وزیتون تلخ هم کاشته شده است. 
مطالعات کارشناسی نشان می دهد برخاف برخی همجمه های 
غیرکارشناسی زیتون تلخ نه تنها گونه بدی نیست بلکه تاب آوری 
در آب و هوایی قم را دارد و با کمترین هزینه اسللتمرار پیدا کند و 
از رشد خوبی نیز برخوردار است و اصوال درخت یا گیاه بد نداریم 
و هریللک از ایللن درختللان و گیاهان کاربردهایی دارد که از ثمرات 

آنها محسوب می شود.

کاشت درختان مثمر در قم زیر سایه آرامش بخش کاج ها 

 آگهي مناقصه عمومی خرید قطعات یدکی سامانه های
 حمل و نقل هوشمند شهر اصفهان

  شهرداری اصفهان در نظر دارد در راستای بکارگیري و توسعه سیستم حمل و 
نقل هوشمند، نسبت به برگزاري مناقصه عمومي و انتخاب پیمانکاران ذیصاح 
جهت خرید قطعات یدکی سللامانه های حمل و نقل هوشللمند شللهر اصفهان به 

شرح ذیل اقدام نماید:
 تذکرات:

• واجدیللن شللرایط مللی توانند از روز چهارشللنبه مللورخ ۱400/۱0/۲۲ لغایت 
روز دوشللنبه مورخ ۱400/۱۱/4 همه روزه به اسللتثناي ایام تعطیل، در سللاعات 
اداری بلله حللوزه معاونللت حمل ونقل و ترافیک ))بلله آدرس اصفهان- بزرگراه 
شهید چمران- نرسیده به پل چمران – ابتدای خیابان اشراق شمالی- روبروی 
پارگینک شللهید چمران ، طبقه دوم، اداره پیمان( مراجعه و با ارائه معرفی نامه 
کتبی معتبر از شرکت و اصل فیش واریزی خرید اسناد ، نسبت به دریافت اسناد 

مناقصه اقدام نمایند.
• شللایان ذکر اسللت هزینه خرید اسللناد مناقصه به مبلغ ۱.۵00.000 ریال بوده، 
که می بایست طی فیش واریزی به شماره حساب۱00۸00۸00 بانک شهر  به 

نام شهرداری اصفهان واریز شود.
• در ضمن تلفن پاسللخگویی به سللئواالت فني احتمالی متقاضیان شللرکت در 

مناقصه 3۲۲00۲4۲ و3۲۲00۲43 )داخلی ۲۱0 و ۲۲3( مي باشد.
• کلیه اسللناد مناقصه می بایسللت توسللط شرکت کننده، تائید، مهر و امضا شده 

و طبق شرایط مناقصه ضمیمه پیشنهاد گردد.
• شللرکت کنندگان می بایسللت پیشللنهادات خود را در روزهای سه شنبه مورخ 
۱400/۱۱/۵ لغایت چهارشنبه ۱400/۱۱/6 و حداکثر تا ساعت ۱۲، به دبیرخانه 
حراسللت حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک به آدرس مذکور تحویل نمایند. 

بدیهی است دریافت پاکتها بعد از ساعت مقرر امکان پذیر نمی باشد.
• تاریخ بازگشللائی پاکتها روز یکشللنبه مورخ ۱400/۱۱/۱0 ساعت ۱0 صبح در 
محل معاونت حمل و نقل و ترافیک می باشد، الزم به توضیح است که حضور 
نماینده تام االختیار و مطلع به آنالیز قیمت پیشنهادی و موارد فني، با معرفینامه 
کتبی از شرکت کننده در مناقصه، در روز بازگشائی پاکتها جهت ارائه توضیحات 

تکمیلی احتمالی در محل معاونت حمل و نقل و ترافیک الزامی است.
• شهرداری اصفهان در رد یک یا تمام پیشنهادات مختار است.

• برنده مناقصه جهت عقد قرارداد باید معادل ۱0 درصد مبلغ مورد پیمان را به عنوان 
تضمین تعهدات پیمان به صورت ضمانتنامه بانکی ، به شهرداری تسلیم نماید.

• هرگاه برندگان اول و دوم مناقصه حاضر به انعقاد قرارداد نشللوند سللپرده آنان 
به ترتیب ضبط خواهد شد.

• سایر اطاعات و جزئیات مربوطه، در اسناد مناقصه درج گردیده است.
اینترنتللی آدرس  بلله  بیشللتر  اطاعللات  دریافللت  جهللت   •"

 http://www.isfahan.ir مراجعه نمائید.

معاونت حمل و نقل و ترافيك شهرداری اصفهان

شهرداری اصفهان

فراخوان  مناقصه عمومی 
جدول گذاری روستای گاوخانه

دهیللاری گاوخانلله در نظللر دارد مناقصلله عمومللی جللدول گللذاری روسللتای گاوخانلله  به شللماره 
۲000094۷۵30000۱0 را از طریللق سللامانه تللدارکات الکترونیکللی دولت برگزار نماید .کلیه مراحل 
برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق 
درگاه سامانه الکترونیکی دولت) ستاد( به آدرسwww.setadiran.irانجام خواهد شد و الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
تاریخ انتشار مناقصه در سامانه  ۱400/۱0/۲3 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت:  ۱400/۱۱/04
مهلت زمانی ارائه پیشنهادات: ۱400/۱۱/۱4 

زمان بازگشایی پاکت ها :۱400/۱۱/۱6 
اطالعات تماس دس�تگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیش�تر در خصوص 

اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف:آدرس:دهیاری گاوخانه)09۱۸۸6۱093۲(.
اطالع�ات تم�اس س�امانه س�تاد جه�ت انج�ام مراحل عضوی�ت در س�امانه:مرکز 

تماس:۸۸969۷3۷و۸۵۱93۷6۸

دهياری گاوخانه
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/10/23 

تاریخ انتشار نوبت دوم:1400/11/02 

ت اول 
نوب

گاوخانه

»همایون سامه یح نجف آبادی« عضو کمیسیون 
بهداشت و درمان مجلس شورای اسامی درباره 
وضعیت دارویی و مشللکات مردم در تامین دارو 
می گوید: »امسللال مقداری با کمبود و مشللکل به 
ویللژه در مللورد داروی بیماری های خاص از جمله 
بیماران پیوندی و سرطانی مواجه بودیم. درحالی 
که امسال مشکل کمبود دارو احساس می شد، اما 

متاسللفانه می دیدیم همین داروهایی که با کمبود 
مواجه هسللتند در بازار آزاد با چندین برابر قیمت 
پیدا می شوند.« د ر ادامه از چندین نفر به خصوص 
افرادی که به دنبال داروهای مبتایان به سرطان 
هستند پرس و جو شد، می گویند باید در شهر از صبح 
تا غروب برای پیدا کردن داروهایشللان بچرخند، 
از داروخانلله هللال احمر تهران پارس تا داروخانه 

۱3 آبللان در خیابللان کریم خللان، داروخانه هال 
احمر شهرری در جنوب شهر تا ایستگاه همیشگی 
دیگرشان، داروخانه بنیاد امور بیماری های خاص 
در مرکز شهر. پیرمردی که دنبال یکی از داروهای 
سرطان دخترش است، یکی از آن هاست.  با موتور 
می آید و داخل نیامده می زند بیرون: »داروی هندی 

که دکتر تجویز کرده را نداشت. 


