
وزیـر اقتصاد اعالم کرد 

معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰

EGHTESADE MARDOM

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر ارمنستان:

امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز اهمیت است
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز برای جمهوری اســامی ایران بســیار حائز اهمیت است، تصریح کرد: 
مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر رفاه، همگرایی و امنیت منطقه محسوب می شــود و تهران مصمم به ادامه همکاری در 
همه زمینه ها به نفع رفاه و ثبات منطقه است.به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیســی پیش از ظهرروز سه شنبه در پاسخ به تماس 
تلفنی »نیکول پاشینیان« نخست وزیر ارمنســتان، با ابراز نگرانی از تداوم تنش در منطقه گفت: منطقه قفقاز شرایط خاصی را 

طی می کند و متاسفانه هنوز آرامش به این منطقه بازنگشته است.
رئیس شورای عالی امنیت ملی همچنین با اشاره به نفوذ رژیم صهیونســیتی در منطقه، حضور آن را ضد امنیت و تهدیدی برای 
کل منطقه ازجمله میزبانانشان معرفی کرد.رئیســی با بیان اینکه پیوســته اوضاع و تحوالت را در منطقه قفقاز رصد می کنیم، 

2خاطرنشان کرد: منطقه تحمل جنگ دیگری را ندارد.
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سال هشتم - شماره ۱6۰9 - 8 صفحه -  قیمت 2۰۰۰۰ ریال

یادداشت

تعامل محیط کسب و کار و نظام 
تأمین اجتماعی

بدیهی اســت یکی از مهم ترین مؤلفــه های مؤثر بر 
اقتصاد کشورها، بهبود محیط کسب و کار می باشد. 
محیط کســب و کار که در یک تعریف کلی ، مشتمل 
بر مجموعه عواملی است که به طور مشترک بر اداره 
و عملکرد بنگاه ها تأثیرگذار بوده ولی خارج از کنترل 
مدیران بنگاه ها قــرار دارد. بهبود محیط کســب و 
کار برای بنگاه های کوچک و متوســط )SME ها( 
اهمیت زیادی دارد ؛ بهبود شــرایط مناسب کسب و 
کار، انتظار رشد تولید و اشــتغال فراوان و چشمگیر 
برای بنگاه های کوچک و متوســط )SME ها( را در 
پی دارد. و در مقابل عدم مناســب بودن این شرایط 
مانع رشد و توســعه کشور که وابســتگی زیادی به 

عملکرد این بنگاه ها دارد، خواهد شد.
در چرخه کســب و کار، نیــروی انســانی و به طور 
خاص کارگران بیشــترین تأثیر را از محیط کسب و 
کار دریافت می نمایند و مجموعــه عوامل زیادی بر 
عملکرد آنان مؤثر است که شــاید تأمین اجتماعی 
از مهم تریم این مؤلفه ها باشــد که به طور مشخص 
متوجه بیمه های اجتماعی هر کشــوری می باشد. 
قــرار گرفتن افراد تحــت چتر حمایــت بیمه ای به 
افزایش امنیت اجتماعی در کشــور کمک می کند و 

آرامش روانی در پی دارد. 
در دنیای امروز تأمین اجتماعی و زمینه های مربوط 
به آن بخشــی از زندگی و فرهنگ انســان تلقی می 
شود و گسترش نظریه های انســان دوستی با تأکید 
بر مسئولیت همگان نســبت به یکدیگر در پیدایش 
نگــرش های جدیــد در ایــن خصوص موثــر بوده 

است. 
نظام تأمین اجتماعی با عملکــرد موثر، عنصر اصلی 
نظام اجتماعی مدرن اســت و نظام تأمین اجتماعی 
باید اطمینان فراگیر مردم را جلب کنــد تا انگیزه و 
رغبت به تاش و کوشش توأم با امنیت منابع انسانی 

در کشور ارتقاء یابد.   
نقش و اهمیت تأمین اجتماعی در توسعه اقتصادی، 
اجتماعــی و فرهنگی جوامــع روز بــه روز افزایش 
می یابد و ایــن اعتقاد به وجود می آید که توســعه و 
گســترش کمی و کیفی تأمین اجتماعی در برآورده 
ساختن نیازهای انسانی و ثبات سیاسی، اقتصادی و 

اجتماعی کشورها نقش اساسی دارد.
اگر نظام های تأمین اجتماعی بــه خوبی به وظایف 
خود عمل کنند، می توان انتظار داشــت که اعتماد 
عمومی، همبســتگی اجتماعی و وحدت ملی ارتقاء 
یابــد. این موضــوع در نظام جمهوری اســامی که 
متکی به حمایت آحاد جامعه و پشــتیبانی اعتقادی 
و دینی اقشار مختلف است، اهمیت مضاعف دارد.هر 
کشوری که در ارایه خدمات تأمین اجتماعی موفق تر 
عمل کند، می تواند در عرصه های مختلف نیز توسعه 
یافته و ادعای موفقیت کند زیرا تأمین اجتماعی امید 
و آسایش مردم برای آینده را تضمین می کند. تأمین 
اجتماعی پیش نیاز توســعه در کشور محسوب می 
شــود، به مثابه ابزار توزیع مجــدد درآمدها، مظهر 
اســتقرار و تأمین امنیت و عدالت اجتماعی و موجب 
آرامش خاطــر و عزت نفس در افراد می باشــد که با 
کارکردهــای خود، مــی تواند نقش به ســزایی در 
حمایت از مردم در برابر مخاطرات ناشــی از بحران 
های اقتصادی و اجتماعی ایفا نموده و توسعه پایدار 

را رقم بزند.
در نظام جمهوری اســامی خدمات گســترده ای 
توســط نهادهای خدمت رســان از جمله سازمان 
تأمین اجتماعی به مردم ارائه می شــود. در کشور ما 
،سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از مهم ترین 
متولیان بیمه های اجتماعی مستقیم و غیرمستقیم 
بر فضای کســب و کار تأثیر می گــذارد و از آن تأثیر 
می پذیرد. سازمان تأمین اجتماعی یکی از نهادهایی 
است که بیشترین مراودات را با اقشار مختلف مردم 
دارد و یکی از حوزه های گســترده خدمت رسانی به 
مردم محســوب می شــود و در ارتقاء رضایتمندی 
مردم نقش بســیار با اهمیتی بر عهده دارد. بخشــی 
از خدمات ســازمان تأمین اجتماعی جنبه حمایتی 
دارد و بخش دیگــر از این حمایت ها بــا تاش خود 
مردم برای برخورداری از آسایش و آرامش در آینده 

انجام می شود.
 این سازمان با مزایا و حمایت های جاری و آتی خود 
از کارگــران در مقابل مخاطرات کاری و ســامتی 
کارگران و خانواده های آنــان می تواند موجب ایجاد 
امنیت روانی و اقتصادی در جامعه کارگری گردد که 
خود موجب افزایش بهره وری و کارآیی در کســب و 

کارها می گردد. 
اقتصاد مردم: منیر رستملو
ادامه در صفحه 2

مســعود ستایشی، ســخنگوی قوه قضائیه در 
پاسخ بر  اینکه  خبری منتشــر شد مبنی بر این 
که یکی از منصوبان وزیر یکی از وزارت خانه ها 
به اتهام دریافت رشــوه بازداشــت شده است، 

این پرونده در چه مرحله ای اســت، آیا شخص 
وزیر برای پاسخ گویی به قوه قضائیه آمده است 
و یا خواهد آمد، آیا افراد دیگری هم دســتگیر 
شــده اند، گفت: متاســفانه برای فــرد مورد 

نظر به اتهام ارتشــاء به همراه فرد دیگری قرار 
بازداشــت موقت صادر شده اســت و در زندان 
هستند.فرد دیگری که طرف مقابل است یعنی 

پرداخت کننده رشوه هم در بازداشت است.

رییس مرکز پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی 
ســازمان امور مالیاتی اظهار داشــت: ممکن 
است پزشــکانی بیش از 35 میلیون تومان در 
ماه ورودی به حساب با بیش از 100 تراکنش 
داشته باشــند که آن حساب متعلق به همسر، 
فرزندان یا منشــی و... باشد که اساسا اهمیتی 
ندارد این حســاب متعلق به چه فردی اســت 
در هر حال این حســاب را تجــاری می دانیم 
و مشــمول مالیات خواهد شــد و در صورت 
شناسایی این تشــخیص داده می شود که آن 
پزشک مرتبط با این حساب نسبت به کتمان 

درآمد اقدام کرده  است.
مهــدی موحــدی بک نظــر در گفت وگو با 
خبرنگار اقتصــادی ایلنــا دربــاره ابهامات 
مطرح شــده درباره تفکیک حساب تجاری از 
غیرتجاری و نحوه تشــخیص این حســاب ها 
برای مالیات ســتانی اظهار داشــت: سازمان 
امور مالیاتی به اســتناد بنــد »م« تبصره 12 
قانون بودجه 1400 نســبت به ســاماندهی 
دســتگاه های پوز اقــدام کردو دســتگاه پوز 
را شــفاف کرد به این معنا که هر حســابی که 
متصل به دستگاه پوز باشــد به عنوان حساب 
فروش تلقــی کــرد و مبتنی بر این حســاب 

فروش مالیات ستانی انجام می شود.
وی ادامه داد: این عامل باعث شــد کسانی که 
پیش از آن از دســتگاه پوز استفاده می کردند، 
دیگــر عملیــات خــود را از طریق دســتگاه 
پوز انجــام ندهند و به ســمت حســاب های 
شــخصی خود بروند و فروش و داد و ســتد را 
با حســاب های شــخصی انجام دهند و عما 
این حساب را به ســازمان امور مالیاتی معرفی 

نکردند.
 عما بــه دنبال فضایــی بودند که بــا کتمان 

درآمد به نوعی فرار مالیاتی داشته باشند.
رییس مرکز پژوهــش و برنامه ریزی مالیاتی 
سازمان امور مالیاتی افزود: اقدام سازمان امور 
مالیاتی این بود که  تشــخیص دهد کدام یک 
از حســاب این افراد ماهیت تجــاری دارد و از 
ان اســتفاده تجاری دارند. برای این تشخیص 
به یک دســتورالعملی برای تفکیک حســاب 
تجــاری از غیرتجــاری نیاز داشــتیم که این 
دســتورالعمل با تفاهمی که بــا بانک مرکزی 
داشــتیم، این دســتورالعمل از ســوی بانک 

مرکزی اباغ شد.
موحدی بک نظر گفت: در راســتای تفکیک 
حســاب های تجاری و غیرتجــاری که یکی 
از مصوبات این دســتورالعمل اســت نیاز بود 
که یــک قاعده گذاری انجام شــود که مبنای 
تشخیص حســا ب های تجاری مشخص شود. 
یکی از قواعد در نظر گرفته شــده این است که 
دو شرط به طور همزمان اعمال شود. یعنی  به 
طور همزمان یک فــردی 35 میلیون تومان یا 
بیشتر ورودی به حســاب خود داشته باشد که 
این ورودی در قالب 100 تراکنش و بیشــتر از 
آن تحقق پیدا کرده باشــد. در این صورت آن 
حســاب، تجاری تلقی خواهد شد و مبتنی بر 

آن رسیدگی های مالیاتی انجام می شود.

سخنگوی قوه قضائیه:  دریافت کننده رشوه وپرداخت کننده هردوباز داشت شده اند 
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مدیرکل پزشکی قانونی استان ایالم اعالم کرد
تحویل پیکر ۱۰ زائر حادثه آتش سوزی 

عراق به پزشکی قانونی

در پاسخ به اظهارات مدیر کل آژانس 
کمالوندی: خالء نظارتی مورد ادعای 

آژانس مبنای حقوقی ندارد

یک کارشناس بورس:
زمان مناسب برای خرید سهام با نگاه 

بلندمدت و نوسان گیری کوتاه مدت است 

یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد
 اجرای عدالت مالیاتی

 با تفکیک حساب های تجاری

وزیر نیرو: 
 حمایت از انرژی های تجدیدپذیر

 از برنامه های اصلی وزارت نیرو است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:
 سریال قیمت های باالی خودرو ادامه 

خواهد داشت

اقتصاد مردم: امیر سرداریکاریکاتور

  روابط عمومي شرکت توزيع نيروي برق شمال استان کرمان

  فراخوان مناقصات عمومي  یک مرحله ای با ارزیابي کیفي )یکپارچه(
 شركت توزيع نیروي برق شمال استان كرمان )سهامی خاص( در نظر دارد فعالیت های مربوط به توسعه ونگهداری شبکه های برق روستايی )عوارض برق( حوزه عملیاتی خود را  از طريق مناقصه عمومي 

يک مرحله اي با ارزيابي کیفي و از طريق سامانه تدارکات الکترونیکي دولت )ستاد( به شرح اطالعات و جدول زير به پیمانکار واجد صالحیت واگذار نمايد.
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زمان بازگشایي پاکات مناقصهشماره فراخوان در سامانه ستاد)ارجاع کار  )ریال
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1،1۶۸،223،0002001005۶300000۶7 رفسنجان فاز اول
    ساعت 10:30 صبح روز شنبه به تاریخ

1401-07-1۶ 1،145،412،0002001005۶300000۶۸ زرند  فاز اول21401-۶7

1،0۸۸،۸4۸،0002001005۶300000۶۹نوق31401-۶۸

1،0۶1،510،0002001005۶30000070 رفسنجان  فاز دوم41401-۶۹
 ساعت 10:30 صبح روز یکشنبه به

تاریخ    1401-07-17 1،050،2۶7،0002001005۶30000071شهداد و شرق کرمان51401-70

1,000,03۸,0002001005۶30000072ماهان۶1401-71

1،000،000،0002001005۶30000073کشکوئیه71401-72
 ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه به

تاریخ    1401-07-1۸ ۹11،۸31،0002001005۶30000074 زرند  فاز دوم۸1401-73

۹02،۸77،0002001005۶30000075راور۹1401-74

۹01،۸۶3،0002001005۶3000007۶چترود و گلباف101401-75
 ساعت 10:30 صبح روز     سه شنبه به

تاریخ    1401-07-1۹ ۸12،۸51،0002001005۶30000077شهربابک و انار111401-7۶

70۶،302،0002001005۶3000007۸جنوبغرب و شمالغرب کرمان121401-77

3۹5،3۸0،0002001005۶3000007۹باغین و راین131401-7۸

 ساعت 10:30 صبح روز چهارشنبه به
تاریخ    1401-07-20

302،050،0002001005۶300000۸0کوهبنان141401-7۹

1،137،00۸،0002001005۶300000۸1رفسنجان151401-۸0

554،۸11،0002001005۶300000۸2زرند1۶1401-۸1
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 نوبت اول

1 - ارائه گواهی رتبه بندی نیرو معتبر از سازمان مديريت و برنامه ريزی کشور /سازمان برنامه و بودجه الزامی 
میباشد.

2- ارائه گواهینامه تائید صالحیت ايمنی مرتبط و معتبر از اداره تعاون ،کار ورفاه اجتماعی الزامی میباشد.
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4- تاريخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد : از ساعت 08:00 صبح روز چهارشنبه به تاريخ  1401/06/23 میباشد.

5- آخرين مهلت واريز وجه و دريافت اسناد مناقصه از سامانه : حداکثر تا ساعت 17 روز پنجشنبه به تاريخ  
1401/06/31
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ارجاع کار: حداکثر تا ساعت 9:00 صبح روز بازگشايی پاکات بر اساس تاريخ های مندرج در جدول فوق.

7- زمان و محل بازگشايی پاکات مناقصه: از طريق سامانه ستاد و  از ساعت 10:30 صبح براساس تاريخ هاي 
مندرج در جدول فوق و در محل سالن کنفرانس شرکت توزيع نیروی برق شمال استان کرمان .

8- شركت توزيع نیروي برق شمال استان كرمان در رد يا قبول يك يا كلیه پیشنهادات مختار مي باشد .
9-حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه با ارائه معرفی نامه و کارت شناسائي بالمانع میباشد .

10- مناقصات به صورت يک مرحله ای با ارزيابی کیفی مي باشند و ساير جزئیات ، شرايط و الزامات مربوطه در 
اسناد مناقصه مندرج است.  

  11- اطالعات تماس مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر: كرمان- خیابان خواجوي کرماني - خیابان 
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 پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات HTTP://iets.MPORG.IR مي باشد 
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یک مقام مسئول  تشریح کرد

نرخ مالیات حساب های تجاری مشخص شد

 مهم تـرین مطالبات طبقه  کارگـر 
»ترمیم مزد و مستمری« است

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو خاطر نشــان کرد: خبرها حاکی از این 
اســت که خودروســازان رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز 

کردند؛ به خصوص ایران خودرو که روی پلتفرم رنو کوئید کار می کند.



نکته های مدیریتی 
شرکت ها بستر مناسبی برای حضور 
وپرورش کارکنان توانمند راندارند

وقتی به برخی شــرکتها چــه در ایران و چــه در خارج 
نگاهی می اندازیم متوجه می شــویم کارکنان وفاداری 
دارند که این کارکنان نســبت به سازمان عرق و تعصب 
دارند و کار ســازمان را کار خود می دانند. این کارکنان 
به قدری وفادار هســتند که تحت هیچ شرایطی حاضر 
به ترک سازمان نیســتند و در انجام کارها تمام توان و 

نیروی خود را وسط می گذارند. 
در مقابل سازمانهایی هستند که همیشه از کارکنان 
خود گایه دارند و آنهــا کارکنان خود را افرادی غیر 
وفادار و غیر مناســب می دانند که برای ســازمان 
وقت  نمــی گذارنــد و کار مفید نمــی کنند دایم 
باید باالی ســر آنها بود. به نظر این دســته مدیران 
کارکنان وفادار و متعهد وجــود ندارند و اصًا برای 
آنها باورپذیر نیســت کــه چنیــن کارکنانی وجود 
داشته باشــد. اما این کارکنان نصیب چه سازمانی 

می شوند؟
 آیا هر سازمانی محیط مناســبی برای چنین کارکنانی 
می تواند باشــد؟ به طور یقین خیر. مدیرانی که منفعت 
طلب، خودخواه و فقط به فکر پیشــرفت خود و رشــد 
سازمان خود هســتند و نسبت به رشــد کارکنان خود 
تمایلی ندارند این سازمانها فضای مناسبی برای چنین 

مقصودی نیستند. 
این ســازمانها هرگز کارکنــان متعهــد و متعصب را 
جذب نخواهند کرد. چون بســتر مناسبی برای حضور 
و پــرورش کارکنان توانمنــد را ندارند و اگــر کارکنان 
توانمند وارد آن سازمان شــوند دوام نمی آورند و مدت 
زیادی در آن سازمان نخواهند ماند. چرا که افراد خاق 
و توانمند در پی رشد فردی و حرفه ای خویش هستند. 
در پی این هستند که فردایشــان را از امروز بهتر بسازند 
و این افراد در محیط های پویا و خاق وارد می شــوند و 

کار می کنند.
 اما وقتی کارکنان توانمند وارد سازمانها و محیط های با 
بستر آماده و مناسب برای پیشرفت می شوند. این افراد 
اگر آموزش ببیند توســط مدیرانی که رهبری می کنند 
هدایت شوند و پیشرفت را در کار و حرفه خود مشاهده 
کنند این افــراد تبدیل به کارکنان متعهد می شــوند و 
اگر آموزشها مستمر باشــد تبدیل به کارکنانی متعهد 
و متعصب می شــوند. پس آموزش و رهبری کلید اصلی 
موفقیت جــذب کارکنان توانمنــد و متعهد و متعصب 

است. 
کارکنانی که دغدغه پیشــرفت ســازمان خود را در سر 
دارند و می خواهند برای سازمان خود مفید باشند. کمی 
تخصصی تر بخواهم بگویم ایجاد فرهنگ ســازمانی که 
کارکنان خاق و توانمند را پرورش دهد و به آنها کمک 

کند بالنده شوند و بدرخشند. 
کارکنان ســازمان بهترین افراد برای رشــد ســازمان 
هستند، سرمایه ســازمان هســتند و صاحبان کسب 
و کارهایی که بــه کارکنان خود اهمیــت می دهند و 
آموزش مســتمر و هر روزه برای کارکنــان خود دارند. 
نگاه دلسوزانه به کارکنان خود دارند این افراد می توانند 
انتظار داشته باشند سازمانشان رشد کند و به بالندگی 
برســد چون برای کارکنان خود وقــت می-گذارند و 
دغدغه پیشــرفت آنان را دارند و برای رشد آنها هزینه 
می کنند به همان نسبت هم ســازمان خود را رشد می 

دهند. 
اقتصاد مردم : زهرا گلیج  

رئیسی در پاسخ به تماس تلفنی نخست وزیر 
ارمنستان:

امنیت در منطقه قفقاز برای 
جمهوری اسالمی ایران بسیار حائز 

اهمیت است
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز 
برای جمهوری اسامی ایران بسیار حائز اهمیت است، 
تصریح کرد: مرزهای تاریخی ایران و ارمنســتان بستر 
رفاه، همگرایی و امنیت منطقه محســوب می شــود و 
تهران مصمم به ادامه همــکاری در همه زمینه ها به نفع 

رفاه و ثبات منطقه است.
به گزارش ایلنا، سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز 
سه شنبه در پاسخ به تماس تلفنی »نیکول پاشینیان« 
نخســت وزیر ارمنســتان، با ابراز نگرانی از تداوم تنش 
در منطقــه گفــت: منطقه قفقــاز شــرایط خاصی را 
طی می کند و متاســفانه هنوز آرامش بــه این منطقه 

بازنگشته است.
رئیس شــورای عالی امنیت ملی همچنین با اشــاره به 
نفوذ رژیم صهیونســیتی در منطقه، حضــور آن را ضد 
امنیت و تهدیدی برای کل منطقه ازجمله میزبانانشان 

معرفی کرد.
رئیســی با بیان اینکه پیوســته اوضاع و تحوالت را در 
منطقه قفقاز رصد می کنیم، خاطرنشــان کرد: منطقه 

تحمل جنگ دیگری را ندارد.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه امنیت در منطقه قفقاز 
برای جمهوری اسامی ایران بسیار حائز اهمیت است، 
تصریح کرد: امضا کنندگان بیانیه ســه جانبه آتش بس 
به مفاد آن پایبند باشــند و از هرگونه اقدامی در جهت 

ایجاد تنش در منطقه دوری کنند.
رئیســی افزود: مرزهای تاریخی ایران و ارمنستان بستر 
رفاه، همگرایی و امنیت منطقه محســوب می شــود و 
تهران مصمم به ادامه همــکاری در همه زمینه ها به نفع 

رفاه و ثبات منطقه است.
»نیکول پاشــینیان« نخســت وزیر ارمنســتان نیز در 
این تماس تلفنی بــا ارائه گزارشــی از آخرین وضعیت 
تحــوالت در منطقه قفقــاز گفت: جمهوری اســامی 
ایران همواره در رفع تنش ها و بحران های منطقه نقشی 

سازنده و تاثیرگذار داشته است.
»نیکول پاشینیان« همچنین با ابراز خرسندی از روابط 
رو به گســترش تهران و ایروان، تاکید کرد: ارمنســتان 
به دنبال تعمیــق روابط با جمهوری اســامی ایران در 

تمامی زمینه ها است.

چهار شنبه23   شهریور 1401
سال هفتم، شماره 1609

تعامل محیط کسب و کار و نظام 
تأمین اجتماعی

ادامه از صفحه یک
هر فرد پس از آغاز بیمه پردازی می تواند از سازمان 
تأمین اجتماعی خدمات بیمــه ای و درمانی خود 
را در چهارچوب قوانین این ســازمان مطالبه کند 
و تعهــدات ســازمان تأمیــن اجتماعــی در برابر 
هر بیمه شــده مشــروط به تداوم اشــتغال وی در 
کارگاه مشــمول قانون اســت ، اگر برای بیمه شده 
ای که تحت پوشش قرار گرفته برای مدتی از سوی 
کارفرما لیست و حق بیمه پرداخت نشود ، سازمان 
تأمین اجتماعی بــا انجام بازرســی از کارگاه و در 
صورت اشــتغال به کار اینگونه افراد، تعهدات خود 
را به بیمه شده ارائه می کند و حق بیمه یاد شده را از 

کارفرما مطالبه می کند.
ســازمان تأمین اجتماعی به عنوان زیرســاخت و 
ابزار توسعه هم به حســاب می آید چرا که نیروهای 
مولد کار تحت پوشــش این ســازمان قــرار دارند. 
ســازمان تأمین اجتماعی به عنــوان اولین خریدار 
و دومین تولید کننده درمان در کشــور است که به 
سبب یکپارچگی تعهدات ســازمان در حوزه های 
بیمــه و درمانی ، جذابیت خاصی بــرای مخاطبین 
دارد. هدف سازمان بین النســلی تأمین اجتماعی 
گســترش و تعمیم بیمه های تأمین اجتماعی برای 
کارگران اســت که با تأمین امنیت و آرامش خاطر 
نیروهای مولد کار در کشــور، امید و اعتماد به آینده 
و بهره وری را برای آنان به ارمغــان می آورد که این 
امر در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی نقش ســازنده 
و اثربخشی دارد. ســازمان تأمین اجتماعی با ایفای 
نقش تأثیرگذار خود توانســته است 2 هدیه آرامش 
و امنیت اجتماعی را برای مردم و بیمه شدگان خود 
به ارمغان بیاورد. خدمات سازمان تأمین اجتماعی و 
فعالیت اثربخش آن منجر به ارتقاء امنیت اجتماعی 
و آســودگی خاطر نیروهای مولد کشور می شود و 
اگر خدای نخواسته اخالی در فعالیت این سازمان 
بوجود آید،  ممکن اســت تضعیف امنیت اجتماعی 
را به دنبال داشته باشــد. چنان که در شهرهایی که 
پوشــش بیمه ای تامین اجتماعی بیشــتر اســت، 
آسیب های اجتماعی کمتری نیز مشاهده می گردد. 
با توجه به اینکه درآمد های سازمان تأمین اجتماعی 
منتشأ از فضای کســب و کار می باشد؛ رونق فضای 
کسب و کار سبب افزایش درآمدهای آن می گردد. 
و این ســازمان برای حفظ ارزش ذخایر خود، ناچار 
از ســرمایه گذاری و بــه کارگیری ذخایــر خود در 
فضای کسب و کار است ؛چرا که با تزریق منابع مالی 
و افزایش ســرمایه گذاری ها به بهبود فضای کسب 
و کار کمک مــی کند. تغییر نگرش بنــگاه داری به 
سرمایه داری در این ســازمان با هدف افزایش توان 
اقتصادی و صیانــت هرچه بیشــتر از صندوق بین 
النسلی تامین اجتماعی می گردد چرا که این تغییر 
رویکرد، ضمن شــفافیت، ارزش افزوده بیشتری را 
برای افزایش تامین منابع پایدار، ایجاد خواهد کرد. 
ســرانجام می توان گفت؛ تأمین اجتماعی به مثابه 
ابزار توزیع مجدد درآمدها، مظهر استقرار و تضمین 
امنیت و عدالت اجتماعی و موجــب آرامش خاطر 
و عزت نفس در افراد اســت که با کارکردهای خود 
می تواند نقش به سزایی در حمایت از مردم در برابر 
مخاطرات ناشــی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی 

ایفا نموده و  توسعه پایدار را رقم بزند.

در پاسخ به اظهارات مدیر کل آژانس
کمالوندی: خالء نظارتی مورد 

ادعای آژانس مبنای حقوقی ندارد

 بهروز کمالوندی، سخنگو و معاون امور بین الملل، 
حقوقی و مجلــس ســازمان انرژی اتمــی ایران 
در پاســخ به برخی گفته های مدیــرکل آژانس و 
درخواســت پاســخ جمهوری اســامی ایران به 

سواالت آژانس، به ارائه توضیحاتی پرداخت.
به گزارش اقتصاد مردم  سخنگوی ســازمان انرژی 
اتمی ایران اظهار کرد: بیان وجود خاء نظارتی و اینکه 
این خاء هر روز بزرگ تر می شــود، مبنای حقوقی 
ندارد زیرا آنچه امروز انجام نمی شود مربوط به توافق 
1 + 5 با جمهوری اســامی ایران اســت که در قالب 
سند برجام تعریف شــده و همچنین برقراری مجّدد 
آن مطابق قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها 
و صیانت از منافع ملّت ایران، مســتلزم رفع تحریمها 
و اجرای تعهدات طرفین متعاهد اســت.وی درباره 
موضوع ســه مکان ادعایی آژانس تصریح کرد: ایران 
در خصوص سه مکان ادعایی آژانس؛ کمال همکاری 
را داشته اســت، اطاعات و پاسخ  به سؤاالت آژانس را 
ارسال کرده و جلسات گفتگو برای رفع ابهام نیز برگزار 
کرده اســت. آژانس نباید بر مبنای اسناد ساختگی 
رژیم صهیونیســتی که با اهداف خاص سیاسی در 
اختیار آژانس قرار داده می شــود، قضاوت و بر اساس 
آن ها اعــام نظر کند. ایــن نوع قضــاوت برخاف 
اصل بی طرفی و حرفه ای گری اســت. از آنجائی که 
آژانس تمام مواد هســته ای اظهارشده ایران را مورد 
حسابرسی قرار داده است و هیچ اختاف حسابداری 
مواد مطرح نیست؛ صرف مشــاهده آلودگی در چند 
مکان را نمی توان نشــانه ای از وجود مواد هسته ای 
اظهارنشده تلقی کرد. این نوع نتیجه گیری بر خاف 
رویه و استانداردهای شناخته شــده آژانس حتی با 

موارد مشابه در کشورهای مختلف است.

اقتصاد ایران وجهان2

 وزیر امــور اقتصادی و دارایــی از معافیت مالیاتــی 340 هزار 
میلیارد تومانی تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال 1400 

خبر داد. 
به گزارش ایرنا از وزارت امور اقتصادی و دارایی، »ســید احسان 
خاندوزی« در حاشــیه نشســت گفت وگوی دولــت و بخش 
خصوصی افزود: دولت سیزدهم در سال 1400 نزدیک به 340 
هزار میلیــارد تومان مالیات از محــل معافیت های قانونی اخذ 

نکرده است.
وی تاکید کــرد: این معافیت هــای قانونی از ســوی دولت به 
شــرکت های تولیدی و صادراتی کشــور که در مناطق محروم 

یا مناطق آزاد فعالیت تولیدی و اقتصادی داشــتند، اختصاص 
یافت. وزیر اقتصاد اظهار داشــت: معافیت مالیاتی سال گذشته 
در مقایسه با 300 هزار میلیارد تومان مالیات وصولی این سال 
رقم باالیی اســت و این معافیت های قانونی به تولیدکنندگان، 

صادرکنندگان و فعاالن اقتصادی کشور اختصاص یافته است.
وی بیان داشــت: اعداد و ارقام حاکی از این اســت که در هفته 
ابتدایی شهریور ماه امسال نیز نزدیک به یک هزار میلیارد تومان 
بخشــودگی به فعاالن اقتصادی کشــور تخصیص یافت و آن 
بخش از فعاالن اقتصادی کشور که اصل بدهی خود را پرداخت 

کردند از این بخشودگی ها استفاده کردند.

خاندوزی خاطرنشــان کرد: این تدابیر همچنــان ادامه خواهد 
داشــت و امیدواریم بتوانیم بیشترین تســهیل و کمک را برای 

فعاالن حوزه تولید و صادرات کشور داشته باشیم.

رویکرد دولت سیزدهم، کاهش فشار بر فعاالن رسمی، 
قانون مدار و تولیدکنندگان

وی در پاســخ به پرســش یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص 
تحول در نگرش دولت در حوزه مالیات به ویــژه اخذ مالیات از 
اشــخاص به جای تولید کنندگان نیز گفت: همان طور که بارها 
اعام شــده و در مصوبه های دولت و پیشــنهادهای مندرج در 
بودجه 1401 نیز آمده اســت، راهبرد دولت سیزدهم این است 
که فشار بر فعاالن رســمی و قانون مدار و تولیدکنندگان کشور 
کاهش پیدا کند و این سیاســت کاهش فشــار به شــکل های 
گوناگون از جمله کاهــش پنج درصدی نرخ مالیات در ســال 

1401 و سایر تدابیر را شامل می شود.
وزیر اقتصاد بیان داشــت: از بین یک میلیون شــرکت فعال در 
اقتصاد ایران، امسال فقط در حدود 350 هزار شرکت اظهارنامه 

مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور ارائه کرده اند.
وی با تأکید بر اینکه نزدیک به یک میلیون شــرکت ثبت شده 
در کشــور نیز غیرفعال هســتند، افزود: این اعداد و ارقام نشان 
می دهد که بیش از ۶00 هزار شــرکت فعال در اقتصاد کشــور 
امسال اظهارنامه مالیاتی خود را به سازمان امور مالیاتی کشور 
ارائه نکرده اند و امیدواریم با شناسایی این بخش و این شرکت ها 
بتوانیم بار مالیاتی که بر دوش شــرکت های قانونی و با انضباط 
کشور اســت را کاهش دهیم و بار مالیاتی بر دوش آن دسته از 
فعاالن و شــرکت هایی قرار بگیرد که با فــرار مالیاتی یا پنهان 
کاری یا کتمان درآمدهای خــود، تاکنون جزو مؤدیان مالیاتی 

کشور محسوب  می شوند.

وزیر پیشنهادی کار باید خیلی پیشتر در مجلس حاضر می شد 
و در مورد برنامه های خود برای این وزارتخانه ی عریض و طویل 
و راهکارهای حل مشکات بســیاِر این مجموعه، با نمایندگان 
صحبت می کرد.به گزارش اقتصاد مردم  کارگران امروز در یکی 
از دشوارترین شرایط ممکن از منظر معیشت و امنیت شغلی به 
سر می برند؛ 57.4 درصدی که در اسفند سال قبل برای افزایش 
حداقل دستمزد ســال جاری مصوب شــد، در همان ماه های 
ابتدایی ســال آب رفت، به گونه ای که دیگر اثری از آثارش باقی 

نمانده است!

بهبود قدرت خرید کارگران
این ادعا را علــی خدایی )عضو کارگری شــورایعالی کار( تایید 
می کند؛ او با بیان اینکه در شرایط تورمی ماه های اخیر، سقوط 
آزاد معیشت کارگران، یک حرکت بدون ایست بوده؛ می گوید: 
گرانی ها، سطح پوشش دستمزد را به ســرعت تقلیل داده؛ در 
شــورایعالی کار با افزایش 57.4 درصدی حداقل دســتمزد، 
قصدمان حفظ قدرت خرید کارگران در ســطح ســال قبل بود 
اما حاال بعد از گذشت نزدیک به شش ماه، سطح پوشش حداقل 
دستمزد به زیر 50 درصد رسیده؛ دســتمزد امروز شاید کمی 

بیشتر از 40 درصد هزینه ها را پوشش می دهد.
و در این شــرایط که از قضا، بحث تصویب و اجرای طرحی برای 
افزایش حقوق کارمندان شــاغل و بازنشســته در میان آمده 
اســت، یکی از مهم ترین مطالبات طبقه ی کارگر، »ترمیم مزد 
و مستمری« اســت؛ این مطالبه تنها از طریق برگزاری نشست 
رسمی شورایعالی کار قابل پیگیری ســت و نکته اینجاست که 
رئیس این شــورا یعنی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هنوز بر 

صندلی وزارت تکیه نزده است.
خدایی به عنوان نماینده ارشــد کارگران در مذاکرات مزدی با 
تاکید بر لزوم انتخاب ســریع وزیر کار می گوید: از ابتدای سال 
بعد از خاتمه ی ماجرای مزد 1401، فقط یک جلسه شورایعالی 
کار با موضوعات متفرقه داشتیم و امروز در این شرایط در انتظار 
تعیین وزیر و برگزاری نشست رسمی شــورایعالی کار  هستیم 
تا بتوانیم »ترمیم مزد« را به عنوان یــک مطالبه ی اصلی طرح 

کنیم.
    به گفتــه وی، ترمیم قــدرت خرید کارگران – چــه با ترمیم 
مزد چه بارویکردهــای حمایتی دیگر- در شــرایط فعلی یک 
الزام اســت؛ الزامی که به هیچ وجه نمی توان آن را نادیده گرفت 
منتها همه چیز در گروی انتخاب ســریع تر وزیر کار است؛ این 

وزارتخانه ی بسیار مهم ماه هاست که بدون وزیر اداره می شود.
»ترمیم مزد« فقط یکی از مطالبــات اصلی جمعیت انبوِه تحت 
پوشــش وزارِت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ست؛ این وزارتخانه، 
بدون تردید مهم ترین وزارتخانه کشــور اســت که بیش از 43 

میلیون نفر از جمعیت کشــور مستقیم یا غیرمســتقیم با آن 
ســروکار دارند؛ تمام بحث های روابط کار، موضوعات مرتبط با 
تعاون و همچنین مشــکات رفاهی جامعه ی تحت پوشش از 
بازنشســتگان گرفته که با بیمه تکمیلی مشــکل دارند تا افراد 
تحت پوشــش نهادهای حمایتی مانند بهزیســتی که در گیر 
معضاتی مانند ناکافی بودن مستمری هستند، به انتخاب وزیر 
بستگی دارد؛ اما سوال اینجاســت که چرا این کار مهم مدام به 
تعویق می افتد؛ چرا انتظــار چندماهه بــرای انتخاب یک فرد 

مناسب که در جایگاه وزیر کار بنشیند، به پایان نمی رسد؟

ماجرای ماه ها فترت!
بیست و ســوم خرداد  ســال جاری، ســخنگوی دولت گفت: 
»رئیس جمهور روز گذشته با استعفای دوم حجت عبدالملکی 
موافقت کرد.« با این حســاب، این وزارتخانه از بیســت و دوم 
خرداد تا امروز که دقیقاً سه ماه سپری شــده است، بدون وزیر 
اداره می شــود. در همان بیست و ســوم خرداد، محمد هادی 
زاهدی وفا به عنوان سرپرســت این وزارتخانه منصوب شــد. 
وزارت کار ســه ماه تمام با سرپرست اداره شــده است و در این 
مدت که دقیقاً دوران اوج بحران معیشتی کارگران شاغل بوده، 
حتی یک نشســت رسمی شــورایعالی کار برای پیگیری بحث 
جبران قدرت خرید از دســت رفته ی کارگران برگزار نشــده 

است!
بیش از ســه ماه اداره ی یکی از مهم ترین و البته گسترده ترین 
وزارتخانه های کشور با سرپرســت، عواقب و هزینه های بسیار 
برای جامعه ی هدف داشــته و هنوز هم دارد؛ گرچه ســیزدهم 
شــهریور برخی نمایندگان مجلس از معرفی سرپرست فعلی 
به عنوان وزیر به مجلس خبــر دادند، اما در حــال حاضر وارد 
دوران فترت مجلس شــده ایم و ظاهراً تا بیست و نهم شهریور 
مجلس در تعطیات است؛ الجرم بحث بررسی و انتخاب گزینه  
یا گزینه های پیشنهادی به مهرماه می کشــد و حداقل تا مهر، 

وزارت کار بازهم بدون وزیر خواهد بود.
ســیزدهم شــهریور، کیومرث ســرمدی عضو هیات رئیســه 
کمیســیون اجتماعــی مجلس شــورای اســامی خبر داد 
محمدهادی زاهدی وفا به عنوان وزیر پیشــنهادی کار معرفی 
شــده اســت. او افزود: مجموعا در مدت دو ســه ماه گذشــته 
که ایشــان به عنوان سرپرســت وزارت کار تعیین شدند، نوع 
تعاملشــان با مجلس و مخصوصا با کمیســیون اجتماعی که 
کمیسیون اصلی این وزارتخانه اســت، خیلی قابل قبول نبوده 

است.
البته همین نماینده مجلس، هشــت روز بعد در 21 شــهریور، 
گفتمان قبلی خــود را تغییــر داد و گفت: »یکــی از اقدامات 
بزرگ زاهدی وفا در دوران سرپرســتی وزارت تعاون کار و رفاه 
اجتماعی، ســاماندهی امور بازنشستگان بود که کاری بزرگ به 
شمار می رود.« این نماینده بعد از هشت روز، به سرپرست فعلی 

وزارتخانه، نمره ی قبولی داد.
به نظر می رسد، گفتمان سازی کمیســیون اجتماعی مجلس 
فعًا به نفــع زاهدی وفا اســت اما در هر حال بــه دلیل فترت و 
تعطیلی مجلس، ارزیابی رســمی گزینه پیشنهادی آغاز نشده 
اســت؛ در این بیــن، فقط جامعــه ی هدف گســترده متضرر 
می شوند؛ بیش از 14 میلیون کارگر شــاغل در انتظار برگزاری 
شــورایعالی کار و مطرح شــدن موضوع ترمیم مزد هســتند؛ 
بازنشســتگان خواســتار بهبود خدمات درمانی و مطالبه گری 
ســازمان از دولت برای پرداخت بدهی ها روزگار می گذرانند و 

جامعه ی تحت پوشــش نهادهای حمایتی، مصائب و مشکات 
بسیار دارند. اما چرا تا این اندازه تاخیر؟!

عواقب تعلل در انتخاب وزیر
علیرضا حیدری )نایب رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه ی 
کارگری و کارشــناس رفاه و تامین اجتماعــی( در این رابطه 
می گوید: انتخاب عبدالملکی به عنوان وزیر کار و ســپس  مورد 
وثوق دولت قرار نگرفتن و عــزل او، موجب ایجاد یک فرصت از 
دســت رفته به طول یک سال شد؛ این نشــانه ی ضعف بزرگی 
اســت چراکه انتخاب مدیریت چنین دستگاه بزرگی با رویکرد 
اجتماعی و اقتصادی با خطا مواجه بوده و منجر به تعویض شده؛ 
بنابراین هزینه ی بسیار ســنگیِن غیرقابل احصا برای کارگران 
به وجود آمد؛ از زمان رفتن ایشــان دولت موظــف بود یک نفر 
را به مدت حداکثر ســه ماه به عنوان سرپرست انتخاب کند اما 
سرپرســت هرگز اختیارات و قدرت وزیر را نــدارد چراکه نمره 

قبولی از مجلس نگرفته و مورد اعتماد این نهاد نیست.
    به گفته ی وی، وزیر پیشــنهادی باید خیلی پیشتر در مجلس 
حاضر می شــد و در مورد برنامه های خود برای این وزارتخانه ی 
عریض و طویل و راهکارهای حل مشکات بسیاِر این مجموعه، 
با نمایندگان صحبت می کرد؛ باید به تفصیل مشخص می کرد 

نقشه راه چیست؛ ابزارها کدام است و زمانبندی چگونه است.
تعلل در معرفی وزیر، یک مشــکل اساســی اســت؛ حیدری 
می گوید: سه ماه گذشــته و باید زودتر از این ها وزیر پیشنهادی 
معرفی می شــد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشکات 
متعددی دارد که هنوز نمی دانیم چطور قرار است رفع و رجوع 
شود؛ عمًا این اتفاق در سه ماه گذشــته نیفتاده. وزارتخانه ای 
که در واقع مجموع ســه وزارتخانه ی مجزا و گســترده  تعاون، 
کار و رفاه اجتماعی- اســت، ماه هاســت با یک سرپرست اداره 
می شــود؛ هرکدام از این حوزه ها، زمانی یک وزارتخانه ی مجزا 
داشتند اما حاال هر سه بدون وزیر رها شده اند. اکنون باتکلیفی 
فقط محدود به برگزار نشدن نشست های شورایعالی کار و بحث 
ترمیم مزد شاغان یا مساله امنیت شــغلی و ایمنی نیست؛ در 
حوزه های دیگر ازجمله بازنشســتگان و مستمری بگیران نیز با 
نواقص و مطالبات بر زمین مانده ی بســیار مواجهیم. این حوزه 
کامًا نامتعادل اســت و نیاز بــه راهبردهــای بلندمدت برای 
رسیدن به تعادل و پایداری دارد. بنابراین می توان گفت تعیین 
تکلیف وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی، یکــی از مهم ترین 
کارهایی ست که باید توســط دولت و مجلس انجام شود آنهم با 

اولویت و فوریت بسیار باال.

حرف آخر:میلیون ها نفر محروم از حق مطالبه
 درحالیکه بیش از 43 میلیون نفر از جمعیت کشــور با مشکات 
و مطالبات انبوه دســت و پنجه نرم می کنند، یــک وزارتخانه با 
ابعاد ملی، ماه هاســت باتکلیــف و بدون متولی مانده اســت؛ 
برایند اوضاع نشــان می دهد که این ماجــرا حداقل تا مهر ادامه 
خواهد داشت؛ به راســتی چرا موضوع وزیر کار، به یک موضوع 
پرچالش بدل شــده و چرا برخاف وعده های پیشین، اهتمامی 
برای عینیت بخشیدن به سه جانبه گرایی نیست؛ فارغ از ترکیب 
ناموزون و ناعادالنه ی شورایعالی کار، برگزار نشدن آن، یک ظلم 
مضاعف اســت، ظلمی که حق طرِح مطالبه ی دستمزد قانونی و 
شایســته را از  میلیون ها نفر از جمعیت زیر خط فقر  کشور سلب 

کرده است و این تنها یکی از چندین مسائِل بر زمین مانده است.
اقتصاد مردم: نسرین هزاره مقدم  

وزیر اقتصاد اعالم کرد

معافیت مالیاتی ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان در سال ۱۴۰۰

                مهم ترین مطالبات طبقه  کارگر، »ترمیم مزد و مستمری« است

یادداشت

خبر

EGHTESADE MARDOM

یادداشت

خبر

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایام از تحویل 
10 پیکر زائــران فوت شــده در حادثه آتش 
سوزی اتومبیل ون در شهر شــوملی عراق به 
پزشکی قانونی این استان خبر داد.به گزارش 
اقتصاد مردم ، مهرشــاد طهماســبی با اعام 
این خبر افزود: ظهر روز دوشنبه 21 شهریور 
پیکرهای زائران فوت شــده در ایــن حادثه 
شــامل ۶ مرد و 4 زن به تاالر تشریح پزشکی 
قانونی ایام تحویل شــد.وی افــزود: پس از 

تحویل پیکرهای این عزیــزان، با هماهنگی 
های صورت گرفته و اخذ دستور مقام قضایی، 
معاینه و نمونــه گیری برای انجــام آزمایش 

DNA و تعیین هویت اجساد صورت گرفت.

طهماسبی با اشاره به تاش همکاران پزشکی 
قانونی برای تعیین هویت و شناسایی پیکرها 
در کوتــاه ترین زمــان ممکن، از بســتگان 
احتمالی افراد فوت شده )خانواده هایی که از 
زائر خود بی اطاع بوده و احتمال می دهند در 

بین درگذشتگان این حادثه باشند( خواست 
که به منظور تطبیق نمونــه ژنتیکی و تعیین 
هویت این درگذشــتگان، بــرای اخذ نمونه 
خون به اداره کل پزشکی قانونی مرکز استان 

محل سکونت خود مراجعه کنند.
با هماهنگی های صورت گرفته با تشــخیص 
هویت فرماندهی نیروی انتظامی استان ایام، 
با تعدادی از بســتگان احتمالی برای حضور و 

شناسایی پیکرها تماس گرفته شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان ایالم اعالم کرد؛تحویل پیکر ۱۰ زائر حادثه آتش سوزی عراق به پزشکی قانونی

گزارش
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چهار شنبه23   شهریور 1401
سال هفتم، شماره 1609

 بازگشت صعود به شاخص بورس 
با ۴ هزار واحد رشد

شــاخص کل بورس تهران روزگذشــته )سه شنبه، 22 
شهریورماه( با چهار هزار و 155 واحد افزایش، در ارتفاع 

یک  میلیون و 3۹3 هزار واحدی ایستاد.

به گزارش اقتصاد مردم، شاخص هم وزن با 2 هزار و 774 
واحد افزایش به 405 هزار و 257 واحد و شاخص قیمت 
با یک هزار و ۶5۹ واحد رشــد به 242 هزار و 403 واحد 

رسید.
شــاخص بازار اول، پنج هزار و 4۶0 واحد و شاخص بازار 

دوم، یک هزار و 100 واحد افزایش را ثبت کرد.
روزگذشــته در معامات بــورس تهران، بیــش از پنج 
میلیارد و 4۹1 میلیون ســهم، حق تقدم و اوراق بهادار به 

ارزش 34 هزار و 43۶ میلیارد ریال معامله شد.
همچنین فــوالد مبارکه اصفهان )فوالد( بــا یک هزار و 
12۶ واحد، ایران خودرو )خودرو( با 705 واحد، ســایپا 
)خســاپا( با 3۸4 واحد، ملی صنایع مس ایران )فملی( 
با 31۸ واحــد، کشــتیرانی جمهوری اســامی ایران 
)حکشــتی( با 1۹7 واحد و پاالیش نفت تهران )شتران( 

با 212 واحد تاثیر مثبت بر شاخص بورس همراه شدند.
در مقابل صنایع پتروشیمی خلیج فارس )فارس( با ۶50 
واحد، نفت و گاز و پتروشــیمی تامیــن )تاپیکو( با 1۶1 
واحد، پتروشــیمی بوعلی ســینا )بوعلی( با 122 واحد، 
سرمایه گذاری گروه توســعه ملی )وبانک( با 10۸ واحد، 
گسترش نفت و گاز پارسیان )پارســان( با 107 واحد و 
معنی و صنعتی گل گهر )کگل( با 10۶ واحد تاثیر منفی 

بر شاخص بورس داشتند.
بر پایه این گزارش، روزگذشــته نماد گسترش سرمایه 
گذاری ایــران خودرو )خگســتر(، ســایپا )خســاپا(، 
ایران خودرو )خودرو(، شــرکت ســرمایه گذاری تامین 
اجتماعی )شستا(، فوالد مبارکه اصفهان )فوالد(، فوالد 
مبارکه اصفهان )فوالد(، پاالیش نفت اصفهان )شــپنا(، 
و گسترش سرمایه گذاری و توسعه صنعتی پتروشیمی 
خلیج فــارس )پتــرول( در نمادهــای پُرتراکنش قرار 
داشــتند.گروه خودرو هــم در معامات روزگذشــته 
صدرنشــین برترین گروه های صنعت شد و در این گروه 
یک میلیارد و 1۹3 میلیون برگه سهم به ارزش سه هزار و 

513 میلیارد ریال دادوستد شد.

آخرین وضعیت شاخص فرابورس
شــاخص فرابورس نیز روزگذشــته بیــش از 10 واحد 

افزایش داشت و به 1۸ هزار و 7۶5 واحد رسید.
در این بازار بیش از 2 میلیارد و 743 میلیون برگه ســهم 
و اوراق مالی دادوســتد شــد و تعداد دفعــات معامات 

روزگذشته فرابورس بیش از 1۶۶ هزار و 434 نوبت بود.
تولید نیروی برق دماوند )دماوند(، تولید برق عســلویه 
مپنا )بمپنا(، فــرآورده های غذایی و قنــد چهارمحال 
)قچار( و پویا زرکان آق دره )فزر( با تاثیر مثبت بر شاخص 
فرابورس همراه بودند، همچنین شرکت سرمایه گذاری 
صبا تامین )صبا(، ســنگ آهن گهرزمین )کگهر(، آهن 
و فــوالد غدیر ایرانیــان )فغدیر(، پتروشــیمی زاگرس 
)زاگرس( و نفــت ایرانل )شــرانل( تاثیر منفــی بر این 

شاخص داشتند.

پرداخت بیش از ۱۰،۰۴۰ میلیارد 
ریال تسهیالت ازدواج، فرزند آوری  
اشتغال زایی روستایی و ودیعه مسکن

این بانک از ابتدای امســال تا پایــان مردادماه 1401 ، 
به منظور اجــرای قانون حمایــت از خانــواده و جوانی 
جمعیت تعداد 4،0۶1 وام فرزنــد آوری به مبلغ 1،504 
میلیارد ریــال و همچنین در راســتای تحکیــم بنیان 
خانواده و کمک به تشــکیل آن و تسهیل ازدواج جوانان، 
تعداد 3،۸۶5 وام ازدواج به مبلغ 5،140 میلیارد ریال به 

متقاضیان پرداخت کرده است.
به گزارش اقتصــاد مردم، همچنین بــا توجه به اهمیت 
توسعه اشــتغال زایی و کاهش نرخ بیکاری در روستاها 
و مناطق کــم برخــوردار و ایجاد اشــتغال پایــدار در 
بخش روســتایی و عشــایری در مدت یادشده این بانک 
تعــداد 4،155 وام اشــتغال زایی بنیاد برکــت به مبلغ 
2،1۹3 میلیارد ریال به مشــموالن طرح اشــتغال زایی 

اجتماع محور بنیاد برکت پرداخت کرده است.
ضمناً این بانک در راســتای توســعه عدالت اجتماعی 
و ارتقای رفاه و امنیــت اقتصادی اقشــار جامعه و عمل 
به وظیفــه مســئولیت های اجتماعی خــود و در جهت 
توانمندســازی افراد تحت پوشش ســازمان بهزیستی 
و کمیته امداد امــام خمینی)ره( در این مــدت، تعداد 
1،053 وام قرض الحســنه به مبلغ حدود ۹51 میلیارد 
ریال به مددجویان کمیته امداد و ســازمان بهزیســتی 

پرداخت کرده است.
همچنین این بانــک به منظور کمک به مســتأجران، از 
ابتدای امســال تا پایان مردادماه تعداد 340 وام ودیعه 
مســکن به مبلغ بیــش از 2۹2 میلیــارد و همچنین در 
راســتای اجرای قانون جهــش تولید مســکن نیز 22 

میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت کرده است.
گفتنی اســت؛ توســعه و تعمیــق اشــتغال در مناطق 
روســتایی و ایجــاد فرصت هــای شــغلی مولــد، 
محرومیت زدایــی و کمک به ارتقــای عدالت اجتماعی 
، توانمندســازی شــرکت های دانش بنیــان، توســعه 
کارآفرینی و اشــتغال زائی به ویژه در نواحی روستایی و 
کمتر برخوردار، تأمین مالی صنایــع و حمایت از تولید 
داخلی و توانمندســازی اقتصاد کشــور با تکیه بر دانش 
و توان داخلــی ازجمله راهبردها و سیاســت های بانک 

پارسیان در عرصه اقتصاد کشور است.

۳ با نک، بیمه ،بورس

خبر
یک کارشناس اقتصادی مطرح کرد

 اجرای عدالت مالیاتی
 با تفکیک حساب های تجاری

کارشــناس اقتصــادی گفت: دلیــل تفکیک 
حســاب های شــخصی و تجاری در حقیقت 
تفاوت نرخ هــا و یــا تشــخیص فعالیت های 
اقتصادی اســت تا نرخ مالیاتی براســاس نوع 
فعالیت تعیین شــود. این کار هم عدالت را در 
جامعه برقرار می کند و هــم میزان فرار مالیاتی 

کم خواهد شد.
ایــرج ندیمی، کارشــناس مســائل اقتصادی 
و نماینده ســابق مجلس در گفت  و گــو با ایِبنا 
درباره تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری 
گفت: کاهش درآمد های نفتی از یک سو و فرار 
مالیاتی از سوی دیگر دولت را در اجرای قوانینی 
مصمم کرده که برای کشــور درآمدزایی غیر از 
نفت به همراه داشته باشــد، برهمین اساس در 
رابطه با اجرایی شــدن مــواردی مانند مالیات 
جدی تر وارد عمل شــده است؛ بنابراین معنای 
تفکیک حساب تجاری از غیر تجاری این است 
که باید تمام حســاب ها تعریف شــود تا هم از 
فرار های مالیاتی جلوگیری بــه عمل آید و هم 
در راستای جبران کســری بودجه بتوان از آن 
اســتفاده کرد.وی ضمن اشاره به انتخاب شیوه 
دریافت مالیات از سوی دولت، بیان کرد: دولت 
در رابطه با عناوینی مختلف از عایدی سرمایه تا 
تامین حساب ها باید رویکرد و برنامه مشخص 
و دقیقی داشته باشــد تا بتواند براساس همان 
عناوین مالیاتی حساب ها را تفکیک و شخصی 
و تجاری را مجزا از هم بــه تعریف درآورد. البته 
در تمام این موارد مالیــات دهنده ها باید بابت 
لزوم پرداخت مالیات حساب کاری خود کاما 

توجیه شوند.
این کارشناس مســائل اقتصادی درباره دلیل 
تفکیک حســاب ها اظهار داشت: دلیل تفکیک 
حســاب های شــخصی و تجاری در حقیقت 
تفاوت نرخ هــا و یــا تشــخیص فعالیت های 
اقتصادی اســت تا نرخ مالیاتی براســاس نوع 
فعالیت تعیین شــود. این کار هم عدالت را در 
جامعه برقرار می کند و هــم میزان فرار مالیاتی 
کم خواهد شــد.نماینده ســابق مجلس اضافه 
کرد: بازار اقتصادی کشــور به شفافیت احتیاج 
دارد، زیــرا تنها در این صورت اســت که انجام 
عملیات رصد امکان پذیر خواهد شــد و مالیات 

هم به موقع و درست واریز می شود.
ندیمی در ادامه توضیح داد: نکته ای که باید در 
این خصوص به آن توجه داشــت، شفاف بودن 
بخش عمده ای از پول داخل بانک اســت، بابت 
آن دسته از منابع نگرانی وجود دارد که یا تبدیل 
به نقدینگی نشدند و یا اینکه به پارکینگ بانک، 
بازار سرمایه و یا بیمه ورود پیدا نکردند، زیرا این 
سه بازار به طور طبیعی بخشی از بازار را شفاف 
می کنند. به این معنــا؛ در حــال حاضر هم با 
موضوع شفافیت روبرو هستیم، منتها با دریافت 
مالیات جزئی و دقیق تر انجام خواهد شــد، اما 
به دلیل وجود اشخاصی که در راستای مسائل 
مربوط به حوزه مالیات تردیــد دارند وبه لحاظ 
اقتصادی هم در این رابطه تاثیرگذار هســتند 
باید راهکار های دقیــق را با حوصله مورد توجه 

قرار داد.

سرپرست بانک سینا:
طرح تحول کسب وکار بانک 
سینا برگرفته از جدیدترین 
رویکردهای مسئله یابی است

غامرضــا فتحعلــی در نخســتین کارگاه 
مســئله یابی طرح راهبردی تحول کسب وکار 
این بانک با بیان آنکــه برنامه های بهبود در این 
طرح در قالب یک بسته یکپارچه ارائه می شود، 
اظهار داشــت: این بســته شــامل راهبردها، 
برنامه هــای عملیاتی، پروژه ها، ســاختارها و 
فرایندهای پشتیبان اســت که با بهره گیری از 
یک متدولوژی شناخته شده، بر پایه مدل علمی 
و مختص ســازمان های رقابتی تهیه می شود.

به گــزارش اقتصاد مــردم، وی افــزود: طرح 
راهبردی تحول کســب وکار بانک سینا از نظر 
واقعیت سنجی، بر اساس مدلی انتخاب شده که 
قابلیت اجرایی بیشــتری دارد که در تهیه آن از 
مشارکت بدنه سازمان و تیمی مجرب و مسلط 

به مسئله بهره گیری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر 
اینکه این طرح با رویکردی چابک تدوین شده 
است، افزود: از منظر روش شناسی، رویه اجرایی 
طرح مبتنی بر ســه مرحله اصلی »شناخت و 
مسئله یابی«، »توسعه اســتراتژی« و »برنامه 

اجرایی و کنترلی« است.
سرپرســت بانک ســینا افزود: برای شناسایی 
مســائل راهبردی از چارچوبــی تحت عنوان 
جریــان منطقــی راهبرد بــه عنــوان یکی از 
جدیدترین رویکردهای مسئله یابی در بانک ها 
و مؤسسات اعتباری متشــکل از تحلیل چهار 
محور کلیــدی صنعــت، مشــتریان، جایگاه 

نسبی، و رقبا استفاده می شود.

EGHTESADE MARDOM

یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: از نظر ارزش جایگزینی اکثر 
سهم های بازار ارزنده هســتند و قیمت فعلی بسیاری از سهم ها 
حتی به یک پنجــم ارزش جایگزینی رســیده، تقریبا کل بازار 

سرمایه نسبت به بازارهای جهانی ارزان بوده است.
به گزارش ایرنا، »امیر ســیدی« بــا بیان اینکه بســیاری از 
سهم ها نیز نسبت به ارزش بازار ســرمایه خود ارزان هستند، 
بیان کرد: منفی های بازار ســرمایه دالیــل متعددی دارد و 
یکی از این دالیل، نگرانی بابت احتمال رکود و کاهش قیمت 

در بازارهای جهانی اســت که معتقدم ایــن نگرانی منطقی 
است.

وی با بیان اینکــه به هر حال افزایش نرخ بهــره در اروپا و امریکا 
فشــاری بر بازارهای کاالیی تحمیل کرده و در هفته های اخیر 
شــاهد اصاح قیمت کامودیتی ها بوده ایم، گفت: طبیعی است 
که این نگرانی در مورد ســهم های گروه پتروشــیمی، معدنی و 
فلزی بازار ســرمایه ما نیز وجود داشــته باشــد، البتــه به طور 
کاسیک بورس کشور ما در شهریور ماه با افزایش عرضه مواجه 

می شــود اما کلیت بازار سرمایه در ســطح ارزنده ای قرار دارد و 
هر چه قیمت ها بیشــتر افت می کند، ارزندگی سهم ها افزایش 

می یابد. 
ســیدی تاکید کرد: با چشــم انداز احتمال رکــود در بازارهای 
جهانی، انتظار رشــد در برخی ســهم ها نمی رود اما انتظار افت 

قیمت سهم های وابسته به قیمت های جهانی هم وجود ندارد.
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: اواخر شهریور ماه، زمان 
مناســبی هم برای خرید ســهام با نگاه بلندمدت و هــم با نگاه 

نوسان گیری کوتاه مدت است .
وی ضمــن تاکید بر امــکان انتخاب گزینه های مناســب برای 
سرمایه گذاری تصریح کرد: فرصت های نامتوازن در بازار سرمایه 
ما وجود دارد و نباید تصور کرد همه سهم ها دسته جمعی رشد یا 

افت خواهند داشت.
سیدی با بیان اینکه اگر تحلیل درستی از شرایط داشته باشیم، 
همواره می توان ســهم های مناسبی برای ســرمایه گذاری در 
بازار شناســایی کرد، گفت: به طور مثال برخی صنایع همچون 
فوالدی ها و... ســال ها با انــرژی ارزان قیمــت فعالیت کرده و 
سودآور بوده اند اما با توجه به مشکات در تامین برق و گاز صنایع 
و ضرورت ســرمایه گذاری در بخش نیروگاهی و... فرصت رشد 

سودآوری از صنایع انرژی بر گرفته خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشــت: در چنین شرایطی، 
اصاح سیاست ها می تواند ســبب جذابیت صنایع حوزه تامین 
انرژی همچون نیروگاهی هــا برای یک بازه زمانــی بلند مدت 
شود. عاوه بر این سهام شرکت هایی که تا چندی قبل مشمول 
دریافت ارز 4200 تومانی بوده اند نیز پتانسیل باالیی برای رشد 

سودآوری در یکی دو سال آینده دارند.

یک کارشناس بورس:

 زمان مناسب برای خرید سهام با نگاه بلندمدت 
و نوسان گیری کوتاه مدت است 

بر خــاف گمانه زنی هــا و پیش بینی هایی کــه در پایان دولت 
دوازدهم توسط برخی کارشناسان نسبت به افزایش شدید نرخ 
ارز در دولت سیزدهم نمایان بود و با وجود انتظارات تورمی باال و 
شرایط نابسامان بازار ارز در گذشته، دولت سیزدهم توانست در 

کاهش و مهار تورم موفقیت مطلوبی به دست آورد.
به گزارش ایِبنا، نوســانات بازار ارز یکــی از مهم ترین معضات 
سال های گذشته اقتصاد ایران و ســاماندهی بازار ارز نیز همواره 
جزو دغدغه های مهــم بانک های مرکزی بوده اســت اما نتایج 
اقدامات دولت های قبلی همیشه قابل قبول نبوده و در سال های 
گذشــته بازار ارز با افت و خیز باالیی همراه بوده که مشــکات 
زیادی را نیز به همراه داشته اســت. در دولت سیزدهم بر خاف 
پیش بینی ها و انتظار شوک تورمی در نتیجه حذف ارز ترجیحی 
تیم اقتصادی و در راس آن بانک مرکزی از همان ابتدای شــروع 
فعالیت ساماندهی بازار ارز را در اولویت برنامه های خود قرار داد 
و با سیاســت های ارزی که به کار بســت، نرخ ارز کنترل شد به 

نحوی که در ماه های اخیر شاهد آرامش نسبی بازار بودیم.

 زانو زدن بازار غیر رسمی ارز در مقابل دولت
 اواخر خرداد ماه بــود که بازار ارز توافقی با سیاســت  های بانک 
مرکزی دولت ســیزدهم تشکیل شــد و بر خاف مخالفت های 
برخی کارشناســان مبنی بر بی فایده بودن تشــکیل این بازار، 
با نتایج بســیار خوبی همراه بود. دلیل تشــکیل بازار ارز توافقی 
کاهش روند افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی و به نحوی از بین 

بردن این بازار نابسامان بوده است.
ابتدا عرضه کنندگان این بازار، صادرکنندگان اعام شــدند که 
کاال و خدمــات نهایی خود را به خارج از کشــور صادر کرده اند و 
می خواهند دالر های صادراتــی را با قیمتی توافقــی و باالتر از 
قیمت بازار نیمایی به متقاضیان بفروشند و تقاضاکنندگان هم 
کسانی هستند که قصد واردات رســمی کاال و خدمات به کشور 
را ندارند و صرفا برای نیاز های دیگری بجــز واردات تقاضای ارز 
دارند. بعد از این مرحله، به تمام افــراد حقیقی و حقوقی مجوز 
داده شــد تا ارز خــود را به نــرخ توافقــی در صرافی های مجاز 
بفروشند.با  این تصمیم روند افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی 
در یک سال به کمتر از 12 درصد رســید، انحراف معیار نرخ دالر 
در بــازار غیررســمی 54.7 درصد کاهش یافــت و همچنین با 
تســهیل مقررات و تعامل با صادرکنندگان بازگشت ارز حاصل 
از صادرات از ۶5 درصد در ســال گذشــته به ۹1 درصد در سال 
1401 رسید که در نتیجه این اقدامات و ایجاد محدودیت برای 
بازار غیر رســمی ارز با کاهش التهاب و بازگشت آرامش به بازار 
و همچنین اســتقبال صادرکنندگان و رونق صــادرات مواجه 

هستیم.
 در همیــن باره، بهــروز محبــی نجم آبادی عضو کمیســیون 
اقتصادی مجلس درباره این سیاســت  مهم بانک مرکزی دولت 
سیزدهم، گفت: یکی از اقدامات قابل توجه دولت، عدم دریافت 
ارز صادرکنندگان با قیمت نیمایی بود و همین امر ســبب شد تا 

فعاالن اقتصادی ارز خود را به صورت مســتقیم وارد بازار کنند و 
با قیمت توافقی آن را به فروش برسانند. به عبارت دیگر، به جای 
اینکه دولت در بازار ارزپاشی کند، صادرکنندگان را وارد میدان 
کرد. سیاست به کار گرفته شده، مثبت بود و قیمت ارز را زیر 30 

تومان رساند.
 در پنج ماهه اول سال 1401 در مجموع حدود 2۶ میلیارد دالر 
ارز برای واردات کاالهای مورد نیاز کشــور تامین شــد، این در 
حالی است که مبلغ تامین ارز طی پنج ماهه نخست سال 1400 

حدود 1۹ میلیارد دالر بوده است.

 دالرزدایی برنامه اصلی دولت سیزدهم
 دستاوردهای دیپلماسی برای دولت سیزدهم به نحوی بوده که 
افق هایی برای عدم نیاز به برجام در آن دیده می شــود و به جای 
موکول کردن تمــام اقدامات به اجرای برجام، دولت ســیزدهم 

مسیر تعامل با کشور های دیگر را در برنامه خود قرار داد.
 گرچه توافق برجام ممکن است برای اقتصاد ایران عایدی داشته 
باشــد اما نباید از فرصت ها در ارتباط و مراودات با دیگر کشور ها 
هم غافل شــد؛ در این راســتا دولت ســیزدهم اقدامات شایان 

توجهی را انجام داده که حوزه ارزی را نیز شامل می شود.
 انعقاد پیمان پولی با روسیه، راه اندازی نماد روبل-ریال، افزایش 
مبادالت غیردالری و اســتفاده از رمزارز ها در معامات از جمله 
اقدامات دولت سیزدهم در راســتای دالرزدایی از اقتصاد است 
و همچنین رایزنی با کشور های همســایه به ویژه عراق و بهبود 
وصول مطالبات ارزی از جمله اقداماتــی بود که موجب افزایش 
درآمد ارزی دولت و کمک به قدرت کنترل و سلطه دولت بر بازار 

ارز شده است.
 به گفته علــی صالح آبادی، رئیس کل بانــک مرکزی، همگام با 
توســعه روابط با روســیه روند صادرات ایران به روسیه افزایش 
خواهد یافت  و با رونمایی از نماد معاماتی جفت ارز روبل - ریال 
از این پس امــکان معامله روبل و ریال فراهم می شــود و تجار و 
بازرگانانی که از محل صادرات خود به روســیه روبل در اختیار 
دارند یا فعاالن اقتصادی روس که در ایــران فعالیت می کنند و 
نیازمند ریال هستند می توانند روبل خود را به صورت توافقی به 
فروش برسانند. البته این ارز در گام نخست برای تامین نیازهای 
غیر بازرگانی همچون ارز مورد نیاز دانشــجویی، مســافرتی و 

خدماتی در این بخش تامین خواهد شد .
توافقات پولی و بانکی میان ایران و روسیه در حالی انجام می شود 
که کشور روســیه به دلیل جنگ اوکراین با تحریم های شدیدی 
مواجه شــده و عما در تجارت خارجی با کشورهای مختلف به 
مشکل خورده اســت و این موضوع فرصتی برای توسعه روابط 
تجاری با روســیه را به ایران می دهد تا با افزایش سطح صادرات 
خود از این شرایط کمال استفاده را بکند و ســهم خود را از بازار 

230 میلیارد دالری روسیه بیشتر کند.
 حجم صادرات ایران به روسیه در ســال گذشته با رشدی 100 
درصدی برای نخســتین بار در طول  تاریخ روابط  دو کشور به 4 
میلیارد دالر رسید و قرار اســت  در دوره  کوتاه مدت دو ساله به ۸ 
میلیارد دالر و در چشم انداز میان مدت به  15 میلیارد دالر برسد 
که پیش نیاز اصلی تحقق این هدف تسهیل امور بانکی و مالی از 

طریق دیپلماسی است . 
همچنین کشور ایران و روســیه در تحریم از غرب با هم اشتراک 
دارند و می توانند با توســعه روابط اقتصادی و پولــی و بانکی از 
فرصت همــکاری بــرای دور زدن هر چه بیش تــر تحریم های 

بین المللی استفاده کنند.

 دیپلماسی بدون انتظار برای برجام
 دولت ســیزدهم در حــوزه دیپلماســی خود عــدم توجه به 
تحریم را برنامه خود قرار داد و در این راســتا ســعی در استفاده 
از فرصت های موجود کرد. تاش بــرای دریافت مطالبات ایران 
از برخی کشــورهای خارجی، توسعه مناســبات با کشورهای 
همســایه و منطقه و عضویت در ســازمان شــانگهای و امضای 
توافق نامه های گســترش روابط و مناســبات با برخی کشورها 
نظیر چین، روسیه، ترکمنســتان و ونزوئا و در آینده نزدیک با 
قزاقستان از جمله اقداماتی است که دولت سیزدهم از زمان آغاز 

فعالیت در اولویت دستور کار خود قرارداده است. 
 این اقدامات را باید بخشــی از تاش ها و رایزنی ها در چارچوب 
دیپلماســی فعال برای بازکردن گره زدن مشــکات کشور به 
برجــام و بدعهدی های طرف هــای حاضر در آن و گســترش 
مناسبات با کشورهای دوست و سیاست نگاه به شرق و دریافت 

بدهی های معوق ایران از برخی کشورهای خارجی نام برد.

 مبارزه با اخاللگران ارزی و فرصت طلبان
ایجاد فرصت سوءاســتفاده در قانون گذاری و سیاســت گذاری 
مسئله بسیار مهمی اســت که هر کشــوری باید به آن بپردازد اما 
در کشور ما در سال های اخیر موارد بســیاری مشاهده می شد که 
سوءاستفاده کنندگان با شناسایی حفره های قانونی و ضعف های 
سیاســت گذاری به فعالیت هایــی مثل قاچاق، اختــال در بازار 
ارز، استفاده از فضای یارانه کشــور برای درآمدزایی و دیگر موارد 
می پرداختند کــه در کنار ایجــاد اختال در فضــای اقتصادی 
کشــور باعث اتاف منابع دولت، ایجاد تقاضــای کاذب، افزایش 
انتظارات تورمی، بــه وجود آمدن فضای داللــی و به وجود آمدن 
مشــکاتی زیادی برای فعالیت هــای تولیــدی و تامین کاالی 
اساســی می شــد. همچنین تفکیک تقاضای مبادالتی )تقاضای 
ارز برای واردات کاالها و خدمات( و ســفته  بــازی )تقاضای ارز به 
منظور ســرمایه گذاری و یا حفــظ ارزش پــول( و اولویت بندی 
نیازهای وارداتی و مهار و کنترل فعالیت های سفته بازانه و قاچاق 
ارز از طریق اعمال محدودیت بر ســقف تراکنش ها، ســاماندهی 
چک های تضمینی و اعمــال نظارت بر جابجایــی مبالغ کان از 
دیگر سیاســت های موثر بانک مرکزی در حــوزه ارزی در دولت 
ســیزدهم بوده اســت. چندی پیش،رئیس کل بانــک مرکزی 
درخصوص برخورد قاطع با اخالگران و ســفته بازان ارزی در بازار 
گفت: در مدت اخیر با تاش و همکاری شــبانه روزی با دستگاه ها 
و ســازمان های نظارتی و انتظامــی ذیربط، با برخــی کانال های 
فضای مجازی که با موج ســواری بر برخی اخبار و انتظارات کاذب 
تورمی اقدام به قیمت سازی صوری و شــرط بندی بر روی قیمت 
ارز می کردند برخورد شــد. رئیس کل بانک مرکزی بــا تاکید بر 
اینکه مبارزه جدی با قاچــاق کاال و ارز نیز در دولت ســیزدهم با 
جدیت دنبال می شود گفت: عرضه ارز غیررسمی که نوعی قاچاق 
محسوب می شود موجب قیمت گذاری های کاذب در بازار می شد 
که با این مــورد هم برخورد صورت گرفته اســت. ممنوع شــدن 
معامات فردایی ارز هم یکی دیگر از اقدامات هم دولت ســیزدهم 
بود که با اجرای قانون جدید مبارزه با قاچاق کاال و ارز محقق شــد. 
کارشناسان و مسئوالن بانک مرکزی از معامات فردایی ارز توسط 
دالالن به عنوان یکی از عوامل بر هم زننده ثبات بازار یاد می کنند 
که در حال حاضر با اجرای قانون جدید مبــارزه با قاچاق کاال و ارز 
و ممنوعیت معامات فردایی با قاطعیت بیشــتری می توان با این 
دالالن برخورد کرد و بدون شــک این اقدام کمک بزرگی به حفظ 

ثبات در بازار ارز و اثرگذاری بیشتر سیاست های بازارساز دارد.

افسار ارز در دست دولت سیزدهم

»ســید مصطفی موســوی ازغــدی« قائم 
مقام مدیــرکل کمیته امــداد خمینی )ره( 
خراســان رضوی با حضور در دفتر »نوراله 
نظریان« سرپرســت مدیریت شعب بانک 
در این اســتان، با اشــاره به اینکــه هر دو 
مجموعه مولود انقاب اســامی هســتند 
و مأموریت اصلــی آن ها حمایت از اقشــار 
کم برخوردار جامعه است، بیان داشت: بانک 
قرض الحسنه مهر ایران در همکاری خود با 
کمیته امداد نسبت به سایر بانک ها پیشتاز 

بوده است.

به گــزارش اقتصــاد مــردم، وی ادامه داد: 
تســهیل و تســریع در فرآیند پرداخت وام 
با توجه به شــرایط ســخت وام گیرندگان، 
اصلی ترین خواســته ماســت که تا کنون 
به خوبی محقق شــده و امید داریم در آینده 
نیز بــا برنامه ریزی و تعامل دوطرفه شــاهد 

دستاوردهای بیشتری باشیم.
در ادامه این جلســه »نظریان« با اشــاره به 
خدمات غیرحضوری بانک قرض الحســنه 
مهر ایران عنوان کرد: خوشــبختانه بســتر 
بسیار مناســبی فراهم شــده تا متقاضیان 

دریافت وام بــا کمترین مراجعه به شــعب 
نســبت به انجام امور بانکی خود اقدام کنند 
و از این فرصت برای کمک هر چه بیشــتر به 
مددجویان کمیته امداد اســتفاده خواهیم 

کرد.
وی افزود: همــکاری بانک با شــرکت های 
دانش بنیــان فعــال در حــوزه انرژی های 
خورشــیدی، شــرایط خوبی را پیش روی 
مددجویان کمیته امداد قــرار می دهد تا با 
تعامل بانک و مجموعه کمیتــه امداد، این 
افراد صاحب درآمد شوند که این مهم عاوه 

بر تأمین هزینه های زندگی قشــر بزرگی از 
خانواده تحت پوشش کمیته، در تأمین برق 
مورد نیاز شــهر و شــهرک های صنعتی نیز 

کامأل مؤثر است.

بانک قرض الحسنه مهر ایران در همکاری با کمیته امداد پیشتاز بوده است
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رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر
 اعالم کرد

انعقاد قرارداد ساخت ۱۴۰۰ 
مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر

رئیس ســازمان انرژی هــای تجدیدپذیر گفت: در 
مرحله عقد قــرارداد برای احــداث 1400 مگاوات 
انرژی تجدید پذیر در 14 اســتان در ۶0 ساختگاه 
هستیم.به گزارش اقتصاد مردم، محمود کمانی  در 
مراسم افتتاحیه دوازدهمین نمایشگاه بین المللی 
انرژی های تجدیدپذیر بــا بیان اینکه برنامه احداث 
10 هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر تدوین شــده 
است، اظهار کرد: مقدمات آن طی یک سال گذشته 
فراهم شده و مجوز احداث 4000 مگاوات از شورای 
اقتصاد دریافت کردیم و مناقصات آن برگزار شــده 
است.رئیس سازمان انرژی های تجدیدپذیر با بیان 
اینکه توافقات اولیه برای احــداث 2000 مگاوات 
نیروگاه بادی در شورای اقتصاد صورت گرفته است، 
گفت: بخش بعــدی برنامه احــداث تجدیدپذیر از 
طریق صنایع بزرگ با مدل تهاتر با وزارت نیرو است، 
یعنی معادل برق تحویلی از ســوی صنایع، وزارت 
نیرو متعهد می شــود برق پایدار را حتی در شرایط 

پیک برای آن ها تامین کند.
کمانی با اشاره به اینکه در حال حاضر برای احداث 
2000 مــگاوات درخواســت داده شــده و 2000 
مگاوات هم در حال بررسی اســت که با اخذ مجوز 
وارد موضوع احداث می شــویم، گفــت: مهم ترین 
دغدغه ســرمایه گذاران تامین مالــی، خرید برق 
از نیروگاهها اســت.وی افزود: منابعــی در تبصره 
14 پیش بینی کردیم، هر چنــد هنوز رقم 2500 
میلیارد تومان بودجه 1400 را نتوانستیم پرداخت 
کنیم اما قرار شــد در کمیسیون انرژی بررسی شود 
تا دغدغه ســرمایه گذاران که ثبــات در پرداخت 
مطالبات اســت برطرف شــود. همچنین موضوع 
مالیات و بیمه از جمله مباحث سرمایه گذاران است 

که باید رفع مشکل شود.
رئیس ســازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری 
برق ایران با بیان اینکه مقدمــات الزم برای احداث 
10 هزار مــگاوات نیروگاه تجدیدپدیــر تا یک ماه 
آینده به طــور کامل فراهــم خواهد شــد، گفت:  
فراهم شــدن این مقدمات ســبب خواهد شد کار 
احداث 10 هــزار مــگاوات نیــروگاه تجدیدپدیر 
وارد مرحله اجرایی شــده و به ســرانجام برســد.
دوازدهمیــن نمایشــگاه بین المللــی انرژی های 
تجدیدپذیر، بهــره وری و صرفه جویی انرژی صبح 
امروز آغاز بــه کار کرد. در این نمایشــگاه که 21 تا 
24 شهریورماه جاری از ساعت ۸ تا 15 هر روز دایر 
خواهد بود، بازدید فعاالن اقتصــادی صنعت آب و 

برق و عموم مردم آزاد است.

نفت و انـرژی۴

وزیر نیرو گفت: حمایت از انرژی های تجدیدپذیر از برنامه های 
اصلی وزارت نیــرو در تامین برق پایــدار و مطمئن بوده و اخذ 
مصوبات از شورای اقتصاد حاکی از تاش دولت برای حمایت 
از این انرژی پاک است.به گزارش اقتصاد مردم به نقل از وزارت 

نیرو، علی اکبر محرابیان در مراســم افتتاحیــه دوازدهمین 
نمایشــگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیــر، بهره وری و 
صرفه جویی انرژی ایران با بیان اینکه کشور ایران، کشوری در 
حال رشد است و با سرعت مسیر توســعه را می پیماید، اظهار 

کرد: موضوع تامین انرژی پایدار موضوع خیلی مهمی است که 
در دو حوزه توسعه صنعت برق و بهینه سازی و مدیریت مصرف 
باید پیگیری شود.وی اضافه کرد: موضوع بهینه سازی مصرف 
گنج پنهانی اســت که باید با اجرایی کردن این موضوع تهدید 

مصارف انرژی را به فرصتی ارزشمند تبدیل کنیم.
محرابیان خاطرنشــان کرد: خوشــبختانه در موضوع توسعه، 
برنامه ریزی هــای گســترده ای صورت گرفته بــه طوری که 
مدیران وزارت نیرو می دانند در ســه سال آینده چه نیروگاهی 

در چه ساختگاهی با کدام منابع مالی به بهره برداری می رسد.
وزیر نیرو با اشــاره به برنامه افزایش 35 هزار مگاواتی ظرفیت 
نیروگاهی در کشــور اضافه کرد: برنامه ســال اول وزارت نیرو 
تقریباً به طور کامل انجام شده و در بخش نیروگاه های حرارتی 

تنها چهار نیروگاه باقی مانده است.
به گفته وی، 30 واحــد تولید برق نیروگاه بــزرگ مقیاس در 

نقاط مختلف کشور به بهره برداری رسیده است.
وزیر نیرو با بیان اینکــه با بهره برداری 4 نیــروگاه باقی مانده 
وعده افزایش ظرفیت ۶ هزار مگاواتی تابســتان به طور کامل 
تحقــق می یابد، گفــت برنامه ریزی هــای الزم برای ســال 
دوم جهت تــاش مضاعف در پیشــبرد ایــن برنامه صورت 
گرفته اســت.محرابیان با اشــاره بــه برنامه ریــزی افزایش 
10 هــزار مگاواتی ظرفیــت انرژی های تجدیدپذیــر یادآور 
شــد: برنامه ریزی های الزم برای افزایش 10 هــزار مگاواتی 

نیروگاه های تجدیدپذیر با شناســایی ســاختگاه ها و بررسی 
محل ســنکرون صورت گرفته اســت.وی با بیان اینکه محور 
اصلی انرژی هــای تجدیدپذیر بخش خصوصی اســت، افزود: 
نقش وزارت نیرو در ایــن زمینه حمایت، پشــتیبانی و ایجاد 
اطمینان برای ســرمایه گذاران اســت.وزیر نیرو با اشــاره به 
ویژگی های نیروگاه تجدیدپذیر گفت: ایــن نیروگاه ها از نظر 
محیط زیست چند شرایط ویژه دارند که در مقایسه با حرارتی 
مصرف آب نداشته و به شدت اقتصادی هستند.وی با اشاره به 
لزوم عملیاتی کردن موضوع استاندارد اجباری گفت: بسیاری 
از اقام دارای استاندارد اجباری نبوده و برای مصارف مختلف 

باید وضعیت استاندارد پیاده سازی شود.
محرابیان اظهار امیدواری کرد با وضعیت استاندارد مناسب در 
اقام اولیه زندگی می توانیم در کوتاه مدت و میان مدت شاهد 
کاهش انرژی باشــیم.وزیر نیرو با اشــاره به تعویض روشنایی 
معابر به ال ای دی خاطرنشان کرد: تکنولوژی در کشور وجود 
دارد که می توانــد مصارف عمومی را به شــدت کاهش داده و 
برای تامین انــرژی کمک کند خوشــبختانه عملیات اجرایی 
کشور آغاز شده و در حال اجراســت.به گفته وی، اولویت مهم 
وزارت نیرو و دولت سیزدهم حمایت از انرژی های تجدیدپذیر 
و موضوع بهره وری اســت و امیدواریم بخش خصوصی در یک 
حرکت جمعی با حمایت های دولت بتوانند گام های موثری را 

در این زمینه بردارد.

وزیر نیرو: 

حمایت از انرژی های تجدیدپذیر از برنامه های اصلی وزارت نیرو است

مدیر اســبق امور بین الملل وزارت نفت گفت: 
ما به سرمایه گذاری کانی در زمینه نفت و گاز 
نیاز داریــم، اکنون در مــورد رقم های حداقل 
200 میلیــارد دالر بحث می شــود، بنابراین 
بدون ســرمایه گذاری خارجی صادراتی شدن 
گاز ایران میســر نیســت اگر هم زمینه فراهم 
شود 5 تا 10 ســال طول می کشد.علی ماجدی 
در گفت وگو با ایلنــا، درباره نقــش امریکا در 
موضوع جنــگ روســیه و اوکرایــن و اوضاع 
کمبود انــرژی در اروپا اظهار داشــت: جنگ 
اوکراین پیامدهایی داشــته و خواهد داشــت، 
یکــی از بحث های اساســی برای هر کشــور 
امنیت سرزمینی اســت و به معنای عام کلمه 
بیشــتر محافظت از ســرزمین بابت نگرانی از 
حمله دشمن که معموال با ساح جنگی تامین 
می شود. و مهمترین عاملی که امنیت را تامین 
می کند، ساح های متعارف و در برخی کشورها 
ســاح های اتمی اســت، اما برای بســیاری 
کشورها عاوه بر امنیت عام امنیت دیگری هم 

مطرح می شود یکی از آنها امنیت انرژی است، 
بخصوص در کشــورهایی که فاقد آن هستند 
بســیار اهمیت دارد. برای برخی کشــورها هم 
که از نظر غذایی مشــکل دارند امنیت غذایی 
مطرح اســت، بنابراین دامنه مســئله امنیت 
را باید گســترده تر کرد و بویژه کشورهایی که 
در حوزه هایی کمبود دارند، بســیار مورد توجه 
اســت.وی افزود: اروپا اکنــون حتی دهه های 
گذشــته به این فکر بود که منابع انرژی خود را 
متنوع کند به همین جهت در برخی کشــورها 
سهم انرژی های تجدیدپذیر نسبت به فسیلی 
باالتر اســت اما تا زمانی که این انرژی ها به طور 
کامل جایگزین انرژی های فســیلی شود زمان 
می برد، اکنون ســهم زغال ســنگ بتدریج کم 
شــده اما در مورد نفت و گاز هنوز جهان تغییر 
چندانی نکرده و شاید تا 3، 4 دهه آینده نتواند 

به طور کامل این معضل را حل کند.
مدیر اســبق امور بین الملــل وزارت نفت در 
ادامه تصریــح کــرد:  در دهــه ۸0 بحث بود 

اینکه ما بتوانیــم صادرات گاز را بــه اروپا آغاز 
کنیم آن زمان یک گــروه اقتصادی، یک گروه 
هســته ای و یک گــروه سیاســی کار مذاکره 
را دنبال می کردنــد و بنده به عنــوان معاون 
اقتصــادی وزارت خارجه مســئول گروه های 
اقتصادی بودم و ما مذاکــرات را با حضور مدیر 
عامل شــرکت صادرات گاز وقت آغاز کردیم، 
امــا علیرغــم اینکه اروپــا همواره بــه دنبال 
متنوع ســازی منابع انرژی بود و بهره برداری از 
گاز ایران را در برنامه داشــتند، این پروژه بهم 
خورد.وی گفت: در هر حــال آن زمان علیرغم 
اینکه سهم انرژی های تجدیدپذیر در کشوری 
مثل آلمان هم زیاد شده بود اما نورداستریم  1 
برای تامین انرژی گاز کافی نبود بنابراین طرح 
نورداستریم 2 مطرح شد، در همان زمان برخی 
کشــورهای اروپای شــرقی مثل مجارستان 
با نورداســتریم2 با اینکه از امنیت بیشــتری 
به خاطر عبور از دریا برخــوردار بود، مخالفت 
می کردند و ســعی کردنــد پــروژه را نادیده 

بگیرند، دیدگاه شــان این بود که وابســته به 
دیگر کشورها نباشند، آن زمان امریکا از جمله 
کشورهایی بود که مخالف نورد استریم 2 بود، 

اما معذالک آلمان بدنبال اجرای این خط بود. 
ماجدی تصریح کرد: اکنون در حالی که بخش 
عمده خط ساخته شــده  و شــاید اگر جنگ 
پیش نمی آمد بر خاف آنچه که آمریکا دنبال 
می کرد تا حدود 2 سال آینده وارد مدار می شد، 
امریکا به این دلیل مخالــف طرح بود که بعد از 
اینکه نفت و گاز شــیل به بازار آمــد با توجه به 
مناســب بودن قیمت ها می توانست بخشی از 

بازار اروپا را به صورت ال ان جی تامین کند. 
وی اظهــار داشــت: اکنــون ذخایــر قطر که 
خــود از تامین کنندگان انرژی اســت تماما به 
بهره برداری رســیده و افزایش تولیــد در این 
کشــور به انتها رســیده، بنابراین شــاید تنها 
کشوری که می تواند جانشــین روسیه در اروپا 
باشد ایران اســت، حتی بحث بر سر این بود که 
انرژی گاز را از ترکمنستان و از طریق زیر دریای 

خزر به آذربایجان منتقل کنند و با بخشی از گاز 
این کشور که از شاه دنیز  و نوباکو تامین می شد، 
روانه اروپا شود، بهر حال امنیت انرژی همیشه 
برای اروپــا مطرح بوده اما جایگزین مناســبی 
پیدا نمی شــد.در هر حال اروپا همواره بدنبال 
تامین دائم انرژی بودند و  عما اکثر کشورهای 
اروپایی علیرغم مخالفت به نورداســتریم2 تن 
در دادند و می دانستند ســهم  حدود 30 تا 40 
درصدی روسیه در بازار گاز اروپا مجدد افزایش 
پیدا می کنــد، اما جنــگ اوکرایــن تمام این 
پیش فرض هایی که وجود داشــت و به سمت 

اجرایی شدن می رفت را  بهم زد.

 تاخیر در احیای برجام یعنی دوری ایران از بازارهای نفت و گاز

خبر

EGHTESADE MARDOM

   آغاز به کارسامانه تلفنی ویژه امداد
 و زنده گیری سگ های بالصاحب در بوشهر 
 بوشهر – سهیال کرمپورنیا،خبرنگاراقتصادمردم-رئیس سازمان 
مديريت پسماند شهرداری بندر بوشهر خبر داد: سامانه تلفن 
گويای »الو پناه« با شماره 3837 به منظور اطالع رسانی جهت 
امداد و زنده  گیری سگ  های بال صاحب از روز سه شنبه مورخ 

22 شهريوردر اين شهر آغاز به کار کرد.
گزارش واحد خبر و رسانه مديريت ارتباطات و امور بین الملل 
شهرداری بند ر بوشهر، فرشید کارمزد در تشريح اين خبر اظهار 
کرد: شهروندان با ارتباط با سامانه » الو پناه« می توانند نسبت 
به اطالع رسانی نسبت به انتقال سگ ها به کمپ حیوانات 

بی سرپناه و ناقل اقدام کنند.
وی بیان کرد: شهروندان می توانند از طريق تماس با شماره 
ياد شده و اعالم مکان و شماره تماس خود، با سازمان مديريت 
پسماند ارتباط برقرار کنند تا توسط پیمانکاران خدمات شهری 
مناطق هرچه سريع تر نسبت به امداد زنده گیری و جمع آوری 

سگ های بالصاحب اقدام و آنها را به پناهگاه منتقل کنند.
 

 وروداتوبوس های شهرداری مشهد
به پایانه برای حل مشکل زائران اربعین

مشهد –مرضیه ياری،خبرنگاراقتصادمردم-شهردارمشهد با بیان 
اينکه بی نظمی درامرحمل ونقل جاده ای،ايجادبازارسیاه فروش 
اربعین حسینی )ع( بلیت،اختالل درامر جابه جايی مسافران 

قابل قبول نیست گفت: هرچندمسئولیت حمل ونقل جاده ای 
وفروش بلیت اتوبوس با شهرداری نیست اما هرجا که برای 
هشتم)ع(مشکلی  منورامام  بارگاه  عزيزوزائرين  مشهدی های 
افزود:ازمعاون  ايجادشود،باتمام توان واردخواهیم شد. ارجائی 
اقدام  دلیل  مشهدبه  شهرداری  وترافیک  ونقل  عمران،حمل 
موثرايشان درساماندهی خروج زائرين امام حسین)ع(متشکريم . 
رااصالح  رفتارهايشان  بداننداگر  اختالل گران  داد:  ادامه  وی 
حمل ونقل  به  کمک  برای  شهری  درون  اتوبوس های  نکنند 

جاده ای دراختیاردولت عزيزقرارخواهدگرفت.

در بین روابط عمومی های صنعت برق حرارتی کشوربدست 
آمد؛

 کسب رتبه برتر ارزیابی ساالنه
  از سوی روابط عمومی نیروگاه

 شهید رجایی قزوین 
 قزوين-مريم نقدی،خبرنگاراقتصادمردم-روابط عمومی نیروگاه 
شهید رجايی، رتبه برتر ارزيابی سال 1400 روابط عمومی های 
صنعت آب و برق کشور را در بین نیروگاه های برق حرارتی 

به دست آورد.
برق  روابط عمومی صنعت  مديران  گردهمايی  در چهارمین   
حرارتی که با حضور عبدالرسول پیشاهنگ مديرعامل شرکت 
مادرتخصصی برق حرارتی، علی اکبر کاظمی مديرکل دفتر 
طارمی   حسین  نیرو،  وزارت  رسانی  اطالع  و  عمومی  روابط 
مديرکل روابط عمومی و امور بین الملل برق حرارتی و مديران 
نیروگاه  در  برق  تولید  مديريت  های  شرکت  عمومی  روابط 
طرشت برگزار شد، روابط عمومی نیروگاه شهید رجايی عنوان 
اين  روابط عمومی های  بین  را در  ارزيابی سال 1400  برتر 

صنعت به دست آورد.

  اخبار

اخبار استانها
مديرکل امور مالياتی استان کرمانشاه؛

 1۰۰ تراکنش به ارزش ۳۵ ميليون تومان در ماه حساب تجاری است

 علی عسکری در دیدار با استاندار ایالم:
 48۰ هزار نهال در شاهرود توليد شد

 شیراز – قاسم توانايی،خبرنگاراقتصادمردم-امروزه به مدد 
رشد روز افزون فناوريهای جديد و افزايش توان مديريتی در 
مجموعه صنعت برق، هوشمند سازی و اتوماسیون از جمله 
بنايی جهت  زير  اقدامی  و  توسعه  شاخصهای  مهمترين 

بهبود مستمر کیفیت خدمات بحساب می ايد.
در  شیراز  برق  نیروی  توزيع  شرکت  ديسپاچینگ  مدير 
ارتباط با بهبود و ارتقاء کیفی خدمات و نظارت و کنترل 
بسترهای ارائه خدمت در اين شرکت، خاطرنشان کرد: با 
رشد روزافزون فناوری های نوين، شاخص های توسعه در 

حوزه برق نیز ارتقا يافته است.
يامین راست روشن در ادامه گفت: کنترل دقیق شبکه های 
برق و رويت پذير و کنترل پذير شدن شبکه های برق 
با توسعه اتوماسیون شبکه منجر به ارتقا کیفی خدمات 
سريع  رفع  خاموشی،  کاهش  جمله  از  توزيع  شرکت 
مشکالت احتمالی، کاهش هزينه ها، مديريت بار و … 

می شود.
مدير امور ديسپاچینگ شرکت توزيع نیروی برق شیراز 
و  برنامه ريزی  گذشته،  سال  از  گفت:  خصوص  اين  در 
موجود  مشکالت  رفع  و  کاهش  برای  هدف گذاری هايی 
در مسیر تامین برق مطمئن و پايدار، در دستور کار اين 

شرکت قرار گرفت.
شده،  اجرايی  اقدامات  از  يکی  کرد:  اضافه  روشن  راست 
تالش برای کاهش حوادث اتفاقاتی بود که منجر به افت 

65 درصدی در سنوات اخیر اين شاخص شد.
او يکی از مباحث مد نظر شرکت توزيع برق شیراز را کاهش 
شاخص نرخ متوسط خاموشی هر مشترک اعالم و اضافه 
کرد: شاخص نرخ خاموشی هر مشترک برای سال 1400 
به طور متوسط 189 دقیقه تعیین شده بود که خوشبختانه 
و با اقدامات اجرايی شده در بخش های مختلف، اين عدد به 

165 دقیقه کاهش يافت.

اساس  کرمانشاه-خبرنگاراقتصادمردم-بر   
مصوبه شورای پول و اعتبار، چنانچه يک 
در  تراکنش   100 از  بیش  بانکی  حساب 
در  تومان  میلیون  و 35  باشد  داشته  ماه 
تجاری  تراکنش  شود،  جابه جا  تراکنش ها 

تلقی می شود و بايد مالیات پرداخت کند.
می شود  ارسال  افراد  برای  پیامکی  ابتدا 
حساب  دارد  که  بااليی  تراکنش هايی  که 
تجاری است و حساب تجاری نیازمند اخذ 
مالیات است و چنانچه فرد مدعی شود که 
کار تجاری انجام نمی دهد و به اشتباه جزو 
حساب های تجاری شناسايی شده می تواند 
مدارک مربوطه را به سازمان مالیاتی ارائه 

کند و مساله حل می شود.
مديرکل امور مالیاتی استان کرمانشاه هدف 
بانک مرکزی از تفکیک حساب های تجاری 
نظام  در  شفافیت  ايجاد  را  غیرتجاری  از 
و گفت: صاحبان  دانست  اقتصادی کشور 
تا  نیست  الزم  ديگر  تجاری  حساب های 

میلیارد  دو  از  بیش  انتقاالت  و  نقل  برای 
ريال خود به بانک مستند ارائه کنند، بلکه 
بانک ها فقط برای نقل و انتقاالت باالتر از 
مبلغ 10 میلیارد ريال بايد از اين اشخاص 

مستندات مطالبه کنند.
تجاری  برای  افراد  اقدام  به  اشاره  با  وی 
در  کرد:  تاکید  خود  حساب های  شدن 
روش نخست، اشخاص می توانند با مراجعه 
سازمان  توسط  تعیین شده  درگاه های  به 
يا  حساب  شماره  کشور،  مالیاتی  امور 
کنند.  اعالم  را  خود  تجاری  حساب های 
زمان  کشور  مالیاتی  امور  سازمان  معمواًل 
شماره  مالیاتی  اظهارنامه های  تکمیل 
حساب های تجاری صاحبان کسب و کار 
را از آن ها استعالم می کند، بنابراين افراد 
می توانند از همان درگاه، شماره حساب های 
تجاری خود را اظهار کنند. پس از اظهار 
موديان، سازمان امور مالیاتی کشور صحت 
اطالعات حساب و تعلق آن به مودی را از 

سامانه سیاح بانک مرکزی استعالم می کند 
صورت  به  را  مراتب  تايید،  صورت  در  و 
سیستمی به بانک مرکزی اعالم می کند. 
دريافتی  نیز شماره حساب  مرکزی  بانک 
را به صورت سیستمی به بانک عامل برای 
اعالم  تجاری،  حساب  به  وضعیت  تغییر 

می کند؛ بنابراين همه حساب های اعالمی 
از سوی سازمان امور مالیاتی کشور تجاری 
حساب های  استثنای  به  البته  می شوند. 
که  کار  و  کسب  دارای  خارجی  اشخاص 
مجوز کار يا سرمايه گذاری در کشور را از 

مراجع ذی صالح دريافت کرده باشند.

  مدیر دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق شیراز :

 هوشمندسازی شبکه برق گامی بلند
 برای ارتقاء کيفيت خدمات است

اداره  شاهورانی،خبرنگاراقتصادمردم-رئیس   – سمنان   
تولید  از  آبخیزداری شهرستان شاهرود  و  منابع طبیعی 
480 هزار اصله نهال در نهالستان چغولگیر اين شهرستان 

خبر داد.
نهال  اصله  هزار   450 افزود:  کشاورزيان  رضا  محمد 
به صورت بذری و قلمه از گونه های سوزنی برگ شامل سرو 
خمره ای، سرو شیراز، سرو نقره ای و گونه های پهن برگ 
مانند تبريزی، زبان گنجشک و عرعر در نهالستان چغولگیر 

شاهرود تولید شد.
وی با بیان اينکه اجرای اين طرح از محل اعتبارت سال 
انجام  شامل  نهال  تولید  طرح  داد:  ادامه  است،   1400
عملیات کاشت، مراقبت، آبیاری، اليروبی نهرها، مبارزه با 

آفات و کنترل علف های هرز در نهالستان است.
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان شاهرود 
ابراز داشت: 30 هزار اصله نهال گلدانی از گونه های جنگلی 
به منظور کاشت در مناطق جنگلی در حال احیاء،  نیز 

تولید شد.
با بیان اينکه تولید بذر سازگار با محیط در  کشاورزيان 
دستور کار است، اظهار داشت: ايجاد محوطه های بذرگیری 
و شناسايی گونه های جنگلی مادری متناسب با محیط و 
همچنین مشخص کردن محدوده و جمع آوری بذر تولیدی 

در زمان مناسب در سطح يک هکتار از ارضی نهالستان 
چغولگیر شاهرود انجام شد.

وی با بیان اينکه يک ُتن بذر گونه های فضای سبز نیز در 
اين نهالستان تولید و در هفته منابع طبیعی توزيع شد، 
افزود: نهال های تولیدی در اسفندماه به طور رايگان بین 

عموم مردم در سطح استان سمنان توزيع می شود.
وسعت مراتع و عرصه های بیابانی شهرستان شاهرود به 
ترتیب حدود يک میلیون و 750 هزار هکتار و 2 میلیون 

300 هزار هکتار است.
استان سمنان، 55 درصد  از 9.7 میلیون هکتار وسعت 
نواحی بیابان و خشک، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضی 

کشاورزی و 3.6 درصد جنگل است.

افقی
 1 - تسكین - دستورها، فرامین، فتواهای شرعی

 2 - در شلوار هم هست، شکاف سر قلم - قسمتی از یك 
مقاله

 ۳ - زردآلو خشک شده - جوشهای ریز بدن
 ۴ - بخشنده - همراه لرز، نشانه بیماری، باال رفتن حرارت 

بدن - از مناطق جنگی جنوب كشور
 ۵ - آهنگساز آلمانی از جمله كار هایش لیدر ركویم است

 6 - اثری از ذبیح اهلل صفا
 ۷ - از آبشارهای آمریکا
 8 - قرارداد ساختمانی

 9 - حرف فراری - همسر مرد - طحال
 10 - شیمی كربن، رشته ای در شیمی - نام کوچک باجیو 

ی ایتالیایی
 11 - احدیت - خوردنی متعجب، تنها

 12 - باجناق - مولد الکتریسیته
 عمودی :

 1 - گرما - محمل
 2 - خوابیدن به پشت - رود نیل

 ۳ - دانشمند - تشخیص
 ۴ - پسوند شباهت - اشکال کار، دست بند - مظهر زیبایی 

طبیعت، مخلوط آب و خاک، زدنی ورزشی
 ۵ - توبه كننده - امر به نواختن - کالم تنفر، حرف بیزاری

 6 - گریختن، پیدا كردن، خیز برداشتن
 ۷ - لبخند ملیح

 8 - حرف ندا، یلدا - مقداری، بعضی - سخت و محکم
عدد   - عرب  مخاطب  ضمیر   - چوب  روی  كاری  كنده   -  9  

هندسی، شالوده ساختمان، عدد ارشمیدس
آزار  با یک وضع  رویاروی  اثر  بر  تاب  بی  و  ناراحت   - 10 

دهنده - پروتئین پنیر
 11 - اسب چاپار، سدی در استان خراسان - سالح ضد تانك
 12 - حفظ شده، حراست شده، نگاه داشته شده - یارغم، 

هر دو

 جدول شماره 782

حل جدول شماره 781
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EGHTESADE MARDOM

عملیات نخاله برداری و تسطیح 
اراضی خالی بلوار شهدای 
هسته ای در شهرك فرزان

ادامه   شهرقدس-الهه حمزه ای ،خبرنگاراقتصادمردم-در 
ساماندهی و پاکسازی معابر و اراضی شهرقدس، عملیات 
شهدای  بلوار  خالی  زمین های  تسطیح  و  نخاله برداری 
هسته ای شهرک فرزان در منطقه دو توسط حوزه خدمات 
شهری و با استفاده از تجهیزات لجستیکی سازمان مديريت 

پسماند شهرداری قدس اجرايی شد.
 تجمیع پسماند و نخاله در اراضی باير و زمین های رها شده 
با ازدياد حشرات و حیوانات موذی عالوه بر تهديد سالمت 
شهروندان، از منظر زيبايی سیمای شهری، ناهنجاری هايی 
به  نسبت  همواره  راستا  اين  در  که  می آورد  وجود  به  را 

پاکسازی و ساماندهی آن اقدام می شود.
در ماه های گذشته در موارد متعددی از زمین های خالی 
سطح شهر عملیات نخاله برداری و تسطیح انجام شده که 
اين اقدام در راستای ارتقا و احیای سیما و منظر شهری و 

همچنین نظافت عمومی شهر انجام شده است.
در همین راستا، عملیات نخاله برداری و تسطیح زمین های 
خالی بلوار شهدای هسته ای شهرک فرزان در منطقه دو 
تجهیزات  از  استفاده  با  و  شهری  خدمات  حوزه  توسط 
لجستیکی سازمان مديريت پسماند شهرداری قدس اجرايی 

شد.
پسماند  و  نخاله  شهر  سطح  خالی  اراضی  از  برخی  در 
انباشته  کنندگان  ساخت وساز   برخی  توسط  ساختمانی 
می شود و با وجود تذکرات و هشدارهای قانونی اعالم شده، 
متاسفانه شاهد تکرار اين اقدام توسط برخی افراد هستیم 
که امیدواريم شهروندان همکاری بیشتری در اين زمینه با 

شهرداری داشته باشند.

 بازدید شهرداربندربوشهر از  
فضای سبز و پروژه های عمرانی 

مناطق یک و دو شهر
 بوشهر – سهیال کرمپورنیا،خبرنگاراقتصادمردم-شهرداربندر 
بوشهر به منظور بررسی امورات شهری همراه با معاونین 
خود از مجموعه های خدمات شهری، فضای سبز و پروژه 

های عمرانی مناطق يک و دو شهر بوشهر بازديد کرد.
 حسین حیدری در جريان بازديد خود از گلزار شهدای 
گمنام درپارک شغاب، پارک های دانشجو، ساحلی ريشهر، 
لیل، ورودی شهر، سنگ فرش درمانگاه فدک، بافت قديم 
و همچنین پروژه های عمرانی، خدمات شهری و روشنايی 

بازديد کرد.
شهردار بندر بوشهر گفت: بازديد های مستمر در راستای 
پیشبرد هر چه بهتر برنامه های مديريت شهری است که 

همراه با معاونان و مديران شهرداری انجام می شود.
وی درادامه بیان کرد: تکمیل پروژه های ناتمام در اولويت 
اصلی شهرداری بندر بوشهر است و در اين مسیر از هیچ 

تالشی دريغ نخواهد شد.
مانند  بوشهر  پروژه های شاخص شهر  داد:  ادامه  حیدری 
تقاطع غیرهمسطح و گذر سرتل – نیروگاه با سرعت قابل 

قبولی در حال اجرا است.
توجهی  قابل  پروژه های  امسال  دوم  نیمه  در  افزود:  وی 
درشهر بوشهر به بهره برداری خواهد رسید که از هم اکنون 
آنها در جهت جلب رضايت  به  نیز فرايند شتاب بخشی 

حداکثری شهروندان در حال انجام است.
 

  فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شرکت گاز 
آذربایجان شرقی بیان کرد؛

جشنواره شهید سردار سلیمانی؛ 
بستری برای تجلی ایثار و بصیرت 

در صنعت گاز

تبريز – علیرضا محمدپورفرد،خبرنگارقتصادمردم-فرمانده 
شرکت  سّیدالشهداء)ع(  حضرت  بسیج  مقاومت  پايگاه 
و محورهای دومین  ،اهداف  آذربايجان شرقی  استان  گاز 
قاسم  حاج  شهید  هنری  و  فرهنگی  علمی،  جشنواره 

سلیمانی را تشريح کرد.
حضرت  بسیج  مقاومت  پايگاه  فرمانده  رحمانی  حمید 
سّیدالشهداء)ع( شرکت گاز استان آذربايجان شرقی با اشاره 
به جايگاه واالی شهید حاج قاسم سلیمانی به عنوان الگو و 
اسوه ايثار و شهادت به تشريح جشنواره علمی، فرهنگی و 
هنری شهید سردار سلیمانی پرداخت و گفت:اين جشنواره 
بستری برای تجلی ايثار، خدمت و بصیرت در صنعت گازمی 

باشد.
حمید رحمانی افزود: با تأسی از ويژگی های اخالقی واالی 
ايثار  اين سردار فداکار ملی و در راستای ترويج فرهنگ 
و خدمت رسانی با شعار »گاز؛ ايثار، خدمت و بصیرت«از 
سوی شرکت مّلی گاز ايران و در بین کارکنان و خانواده 

های محترمشان در حال برگزاری است.
رحمانی با اشاره به استقبال کارکنان و خانواده های کارکنان 
از دومین جشنواره علمی، فرهنگی و  شرکت گاز استان 
هنری شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: با توصیه و تآکید 
اين  مديرعامل  کمالی  نادر  مهندس  آقای  جناب  موکد 
شرکت، مبنی براهتمام به رويکرد اصلی اين جشنواره،که 
و خانواده های  کارکنان  توانايی های  استعدادها،  شناسايی 
آنان می باشد، نسبت به اطالع رسانی فراگیر در بین کلیه 
کارکنان خدوم شرکت گاز استان اقدام و بسترهای الزم 
برای سهولت دسترسی همکاران به سامانه ثبت نام و ارسال 

آثار،مهیا شده است.
و  ايثار  فرهنگ  ترويج  را  اين جشنواره  اهداف  وی عمده 
شهادت، ارائه پتانسیل های شرکت ملی گاز ايران و نقش 
اثرگذار آن در کشور، جلب مشارکت و بهره مندی از نقطه 
نظرات و ديدگاه های کارکنان و خانواده ها، جمع آوری ايده ها 
و ايجاد بانک اطالعاتی از ديدگاه های خالقانه، شناسايی 
بروز  زمینه سازی  شرکت،  خالق  و  صاحب نظر  نیروهای 
خالقیت و افزايش نشاط معنوی در بین خانواده ها، نام برد.

  اخبار
  اخبار

معاون محیط زیست و خدمات شهری شهردار 
تبریز خبر داد؛

توجه ویژه به محیط پیرامونی 
مدارس همزمان با اجرای طرح 

»استقبال از مهر«

محمدپورفرد،خبرنگارقتصادمردم-معاون  علیرضا   – تبريز   
به  اشاره  با  تبريز  و خدمات شهری شهردار  زيست  محیط 
اجرای طرح استقبال از مهر، بر توجه ويژه به محیط پیرامونی 

مدارس همزمان با اجرای طرح استقبال از مهر تاکید کرد.
اجرای طرح  کرد:  اظهار  اين مطلب  اعالم  با  جواد صديقی 
استقبال از مهر در آستانه بازگشايی مدارس، يکی از طرح های 
سالیانه شهرداری تبريز است که امسال اين طرح همزمان با 
اجرای طرح نگهداشت شهری در مناطق دهگانه اجرا می شود.
صديقی با اعالم اينکه طرح »استقبال از مهر« تا هفته اول مهر 
تداوم خواهد داشت، افزود: اجرای مطلوب طرح استقبال از 
مهر و رسیدگی به وضعیت پیرامونی مدارس شهر مورد تاکید 

شهردار تبريز است که بايد به دقت رسیدگی شود.
تعمیرات،  گفت:  سخنانش  پايان  در  تبريز  شهردار  معاون 
رنگ آمیزی و شستشوی باکس های نزديک مدارس، اليروبی و 
شستشوی آب روها و معابر، لکه گیری معابر منتهی به مدارس، 
رفت و روب و پاکسازی پیاده روها و رفیوژهای کنار خیابان، 
حذف موانع فیزيکی و پاکسازی همه عناصر زائد شهری، رفع 
سد معابر خودرويی و مغازه ای و آزادسازی پیاده روها و در 
صورت ضرورت و امکان ساماندهی و يا حذف مخازن پسماند 
اطراف مدارس، از جمله آيتم های مهمی است که در قالب 

طرح استقبال از مهر 1401 در سطح شهر اجرا خواهد شد.

 مدیر مخابرات منطقه هرمزگان:
 ثابت ماندن تعرفه  ها  باعث 

اختالل و فرسودگی شدید شبکه 
تلفن ثابت شده است

منطقه  مخابرات  بندرعباس-خبرنگاراقتصادمردم-مدير 
هرمزگان گفت: 

 ثابت ماندن تعرفه  ها  باعث اختالل و فرسودگی شديد شبکه 
تلفن ثابت در کشورو استان هرمزگان شده است. حیدری  
مدير مخابرات منطقه هرمزگان  اصالح منطقی  تعرفه های 
تلفن ثابت برای دستیابی به  اهداف و استمرار بخشیدن به 

فعالیت های مخابرات نقش به سزايی دارد.  
  حیدری ضمن تاکید بر اين موضوع که ثابت ماندن تعرفه ها 
قیمت  رويه  بی  افزايش  همچنین   و  گذشته  سال  در 12 
تجهیزات مخابراتی و ساير هزينه ها مرتبط با اجرای پروژه ها 
؛  بازنگری در تعرفه های مخابراتی  امری ضروری برای ارائه 
خدمات مناسب به مردم شريف ايران و ساکنین سخت کوش 

و قدرشناس استان هرمزگان می باشد.
 مدير مخابرات هرمزگان در ادامه افزود : توسعه زيرساخت های 
مخابراتی و به روزرسانی تجهیزات  به خصوص در حوزه تلفن 
به  روز  به   و  مطلوب  مخابراتی  خدمات  ارائه  زيربنای  ثابت 
مشترکین می گردد که زمینه ساز توسعه ارتباطات مخابراتی  

سرمايه گذاری و تأمین منابع می باشد.
 حیدری، بازنگری در نرخ  تعرفه های مخابراتی را زمینه  ساز 
رسیدن به ، توسعه هر چه بیشتر زيرساخت های مخابراتی 
به روزرسانی تجهیزات، افزايش وايجاد اشتغال در اين حوزه، 
بهبود خدمات مخابراتی و ارتباطی و ارائه تکنولوژی های برتر 
و به روز مخابراتی و در نتیجه ارائه خدمات بهتر به مشترکین و 

مردم و جلب رضايت هر چه بیشتر آنان عنوان کرد
خود  گفتگوی  انتهای  در  هرمزگان  منطقه  مخابرات  مدير 
و  اسالمی   مجلس شورای  به خصوص  متولیان کشور  از  
با  کرد  درخواست  اطالعات  فناوری  و  ارتباطات  وزارت 
حمايت از بازنگری در تعرفه های مخابراتی زمینه  ساز توسعه 
زيرساخت های ارتباطی و مخابراتی و به روزرسانی تجهیزات 
اين شرايط حساس کشور و  تا همگی در  باشند  مخابراتی 
استان هرمزگان شاهد  ارائه خدمات مناسب به مردم شريف و 
قدرشناس ايران و رشد و توسعه صنعت مخابرات و ارتباطات 

در کشور باشیم.

  شهردار کرمان خبر داد؛
راه اندازی ۲۴ دوربین ثبت تخلف 

شهری در رینگ بزرگراهی شهر کرمان

کرمان-فرسنگی،خبرنگاراقتصادمردم-- 
شهردار کرمان، از راه اندازی 24 دوربین ثبت تخلف شهرِی 
ديگر در رينگ بزرگراهی و ورودی های شهر کرمان خبر داد.

 سعید شعرباف، با اشاره به اينکه در دوماه اخیر، 11 سامانه 
ثبت تخلف شهری در رينگ بزرگراهی و ورودی های شهر، 
فعال و هوشمند شده است، افزود: اکنون نیز، 24 دوربین ثبت 
تخلف ديگر به رينگ شهر اضافه می شود که نقش ويژه ای در 

کاهش تخلفات و حوادث رانندگی دارد.
 وی با بیان اينکه در حال حاضر، 35 سامانه هوشمند ثبت 
تخلف شهری در رينگ بزرگراهی ورودی های شهر کرمان 
وجود دارد، افزود: برای فعال سازی اين سامانه ها، منتظر کد 
پلیس بوديم که پس از راه اندازی و تا پايان شهريورماه، کد 

موردنظر صادر می شود.
 شهردار کرمان خاطرنشان کرد: اين سامانه ها کاماًل هوشمند 
کشور  در  تصويری  پايش  سیستم  مجهزترين  جزو  و  بوده 
غیرمجاز،  سرعت  ازجمله  تخلفاتی  که  می شوند  محسوب 
نبستن کمربند ايمنی و استفاده از تلفن همراه حین رانندگی 
را بدون هیچ خطايی ثبت می کنند و بالفاصله پیامک آن به 

گوشی رانندگان ارسال می شود.

شورای  کريمی،خبرنگاراقتصادمردم-رئیس  علی   – ساوه 
اسالمی شهر ساوه با بیان اينکه اين شهر به جايگاه واقعی 
خود در زمینه توسعه دست نیافته است، گفت: بايد همه 
دست در دست هم دهیم تا اين شهرستان را به جايگاه 

واقعی خود برسانیم.
مرتضی سعیدی نیک بیان داشت: اين شهرستان با بهره 
تولیدات  تنوع  بزرگترين شهر صنعتی کشور و  از  مندی 
صنعتی و کشاورزی از ظرفیت های ارزشمند ديگر تاريخی 
و فرهنگی کهنی در زمینه توسعه برخوردار است اما با اين 
وجود هنوز نتوانسته به جايگاه واقعی خود در زمینه توسعه 

دست يابد.
وی با اشاره به سخن فرزاد مخلص االئمه استاندار مرکزی 
که "شهرستان ساوه چشم و چراغ و قطب اقتصاد غیرنفتی 
استان مرکزی و ايران است و بازوی کمکی اقتصاد کشور به 
شمار می رود" اظهار داشت: متاسفانه از پیامدهای میزبانی 
بزرگترين شهر صنعتی کشور در حال حاضر بیش از 20 

منطقه حاشیه نشین سهم ساوه شده است.
نیروی کار در صنايع  نیاز  به  با توجه  ادامه داد:  سعیدی 
و مهاجرپذيری شهر ساوه اين شهر نیازمند ارائه خدمات 
مضاعف در حوزه تامین مسکن، کنترل ترافیک؛ کاهش 
آلودگی، اجرای برنامه های زيست محیطی و … است که 

اين امر بهره مندی ساوه از درآمد صنايع را می طلبد.

وی تصريح کرد: متاسفانه شهرهای صنعتی مانند ساوه در 
زمینه دريافت سهم خود از محل مالیات بر ارزش افزوده و 
توسعه شهری در برنامه ششم ناديده گرفته شدند، بطوری 
که هم اينک سهم ناچیز ساوه از ارزش افزوده پاسخگوی 
انبوه خدمات مورد نیاز مناطق حاشیه نشین و مشکالت اين 

شهر نیست. وی با بیان اينکه شهرساوه علیرغم اين ظرفیت 
و موقعیت خود در کشور از برخی محرومیت ها رنج می برد، 
گفت: ما بايد ساوه را به عنوان قلب تپنده استان با همکاری 

مردم و مسئوالن بسازيم.
سعیدی با بیان اين مطلب که ما نیز در شورای اسالمی 

شهر به دنبال گران  اداره کردن شهر نیستیم، يادآور شد: 
ما می خواهیم ساوه را به حق و جايگاه واقعی خود برسانیم 
و معتقديم که رمز توسعه و پیشرفت اين شهرستان در 

وحدت است.
وی رمز پیروزی و پیشرفت ساوه را در وحدت،يکپارچگی و 
همگرايی دانست، افزود: ساوه با توجه به شرايط خاص قطعًا 
نیازمند نگاه ويژه ای نسبت به ديگر شهرستان ها است چرا 
که وجود برخی مشکالت آن مانند 20 منطقه حاشیه نشین 

در کشور کم نظیر است.
وی با بیان اينكه وظیفه شوراهای اسالمی نیز تنها منحصر 
به شهرداری نمی باشد، اظهار داشت: شوراهای اسالمی و 
شهرداريها بايد به گونه ای عمل كنند كه مردم نتیجه كار 
آنها را ديده تا در اجرای طرح ها ، شهرداری را ياری كنند.

ريیس شورای اسالمی شهر ساوه با اشاره به انتظارات مردم 
از شهرداری ها تصريح کرد: شهرداری و شورا با كار مضاعف 
و اجرای طرح های عمرانی بیشتر بايد اعتماد عمومی را 

جلب كنند.
زير ساخت های  و  عمرانی  وی همچنین حل مشكالت 
شهری را مستلزم همكاری و مشاركت مردم در پرداخت 
به موقع عوارض و مطالبات شهرداری و نیز تعامل ساير 
دستگاهها با شهرداری دانست و گفت: با همكاری و تعامل 

می توان بسیار از مشكالت شهری را حل كرد.

رئيس شورای اسالمی شهر ساوه:

  ساوه به جایگاه واقعی خود در زمینه توسعه دست نیافته است

مصیبی،خبرنگاراقتصادمردم-بیت اله  شهرام   – شهرکرد   
 ، کشاورزان  اجتماعی  بیمه  عامل صندوق  مدير  برقراری 
روستائیان و عشاير کشور گفت:اين صندوق بر اساس اصل 
اجتماعی  تامین  و  رفاه  قانون جامع  و  اساسی  قانون   29
تشکیل شده و عملکرد آن مبتنی بر جهادی و تحولی بودن 
است و از زمان تاسیس صندوق سال 1384 تاکنون که 
17 سال می گذرد 2 میلیون و 500 هزار نفر بیمه شده 
فعال و غیرفعال جذب صندوق شده است که از اين تعداد 
يک میلیون و پانصد هزار نفر بیمه شده فعال می باشند 
. و در طول سال های گذشته به طور متوسط ساالنه 100 
هزار نفر عضو اين صندوق شده اند که اين تعداد در دولت 
سیزدهم سه برابر معادل 300 هزار نفر شده که موفقیت 

کم نظیری است.

وی افزود: از آنجايی که جامعه هدف صندوق ، کشاورزان، 
روستايیان و عشاير می باشند . هدف گذاری اين صندوق 
برای يک سال آينده جذب يک میلیون نفر بیمه شده است 
و تالش ما بر اين می باشد تا با همین منابع و امکانات 

موجود 10 برابر سال های گذشته بیمه شده جذب کنیم.
مدير عامل صندوق بیمه کشاورزان و روستائیان و عشاير 
کشور تصريح کرد که: روستايیان، عشاير، کشاورزان ساکن 
و غیرساکن روستاها و ساکنان شهرهای زير 20 هزار نفر 
جمعیت با دارا بودن سن بین 18 تا 50 سال می توانند با 
مراجعه به هر يک از دفاتر کارگزاری های موجود در سطح 
کشور و پرداخت حق بیمه در قالب هشت سطح از خدمات 
اين صندوق بهره مند شوند. وی افزود : با توجه به عملکرد 
چندين سال گذشته در حال حاضر حدود هفت میلیون نفر 

باقی مانده جامعه هدف ما در سطح کشور تحت پوشش 
هیچ بیمه ای نیستند و در راستای تحقق پوشش بیمه ای 
و  آسان  شرايط  اجتماعی،  بیمه  صندوق  درصدی  صد 
مناسبی را برای همه سطوح درآمدی فراهم کرده که بر 
اساس آن مشمولین می توانند با پرداخت ماهیانه حداقل 
50 هزار تومان در سطح يک درآمدی و حداکثر 113 هزار 
تومان در سطح هشت بصورت يکجا يا اقساطی خود را بیمه 
کنند و از مزايا و خدمات اين صندوق و يارانه دوبرابری سهم 
دولت نیز بهره مند شوند. برقراری گفت : از يک میلیون نفر 
سهمیه بیمه شونده در سطح کشور در اقدام تحولی، سهمیه 
تخصیصی بیمه ای به استان چهارمحال و بختیاری 12 هزار 
الی 13 هزار نفر است که با مساعدت دست اندرکاران و 

مسئوالن و مديران استان امید است محقق شود.

 مدير عامل صندوق بيمه اجتماعی کشاورزان ، روستائيان و عشاير کشور :

   7 ميليون نفر از جامعه هدف ما  تحت پوشش هيچ بيمه ای نيستند

رجايی  نیروگاه شهید  متخصصان  نقدی،خبرنگاراقتصادمردم-  قزوين-مريم   
قزوين با دستیابی به دانش ساخت شعله بین واحدهای گازی، گام ديگری 
در تامین تجهیزات نیروگاهی با تکیه بر ظرفیت های داخلی برداشتند. عمران 

بهرادفر مدير امور تعمیرات ابزاردقیق نیروگاه سیکل ترکیبی با اشاره به تالش 
متخصصان اين نیروگاه در طراحی و ساخت دستگاه شعله بین واحدهای گازی 
گفت: ضرورت تامین تجهیزات حساس و مهم واحدهای سیزده گانه نیروگاه 
برای تداوم تولید برق پايدار و مطمئن و از سوی ديگر، اهمیت مقابله با اعمال 
تحريم ها از جانب برخی کشورها در فروش تجهیزات مورد نیاز  صنعت تولید 
برق حرارتی، متخصصان اين نیروگاه را بر آن داشت تا در ادامه سیاست بهره 
مندی از ظرفیت های بومی، اقدام به طراحی و بازسازی شعله بین واحدهای 

گازی نمايند.
 بهرادفر بیان داشت: شعله بین ها از  تجهیزات ابزاردقیقی هستند که وجود آن 

ها برای بهره برداری از واحدهای گازی نقش اساسی دارد.
 وی افزود: برای دريافت گزارش عملکرد اين واحدها، تعداد 4 تجهیز شعله بین 
بر روی محفظه احتراق واحدهای اين نیروگاه نصب شده است. عملکرد اين 
تجهیزات هم بدين گونه است که در صورت رويت اشعه ماورای بنفش حاصل 
يا همان  الکتريکی، وجود شعله  پالس های  ارسال  با  توربین،  در  احتراق  از 
احتراق را گزارش می کنند که حاصل آن، تداوم فعالیت توربین گازی و ادامه 

تولید برق در اين واحدها است و در مقابل و تحت شرايطی، در صورت عدم 
رويت اشعه ماورای بنفش، واحد گازی برای جلوگیری از آسیب به آن، با بسته 

شدن مسیر سوخت، از مدار تولید خارج می شود.
به  اشاره  با  ادامه  ترکیبی در  نیروگاه سیکل  ابزاردقیق  تعمیرات  امور   مدير 
علت بازسازی تجهیز شعله بین در اين نیروگاه  بیان داشت: مجاورت تجهیز 
شعله بین با حرارت باال، از علل اصلی آسیب به اين تجهیزات است. از سويی 
انحصاری بودن طراحی و ساخت آن ها از سوی برخی کشورها و اعمال تحريم 
ها که مانع از تامین اين تجهیزات می شود، موجب شد تا کارشناسان اين 
نیروگاه با بهره مندی از تجربه و دانش خود و با تکیه بر ظرفیت های داخل، 
نمايند که حرارت محفظه  بازسازی  و  به گونه ای طراحی  را  اين تجهیزات 

احتراق، کمترين اثر تخريبی بر روی شعله بین های جديد بگذارد.
 با ساخت شعله بین ها بر اساس ظرفیت های داخلی و مبتنی بر دانش و تجربه 
بومی، عالوه بر تامین به موقع اين تجهیزات و عدم محدوديت ناشی از کسری 
آن ها، هزينه ساخت اين شعله بین ها نسبت به مشابه خارجی، بسیار کمتر 

بوده که حاصل آن، عدم خروج ارز از کشور خواهد بود.

مردم-مديرکل  اقتصاد  معبدی.خبرنگار  گیالن.مريم    
صنعت، معدن و تجارت گیالن در جلسه کمیسیون نظارت 
مرکز استان گفت: اجرای قانون يک وظیفه همگانی در 
نیز   نظارت گیالن  و کمیسیون  سیستم حاکمیتی است 

قانون را به مرحله اجرا در می آورد.
   تیمور پورحیدری با تشکیل جلسه کمیسیون نظارت 
قرائت  ضمن  کمیسیون،  اعضای  حضور  در  استان  مرکز 
قانون ابالغی موضوع ماده 35 و 22 قانون نظام  صنفی، 
خاطرنشان کرد: همه ما می بايست به قانون تمکین نمايیم 
و خود را ملزم به اجرای آن بدانیم برای اجرای دقیق قانون 

و مقررات به مثابه کل کشور تکلیف داريم.
مديرکل صمت گیالن با بیان اينکه تبصره يک ماده 22 و 
همچنین ماده 35قانون نظام صنفی کشور در گیالن در 
حال اجرا است، افزود: بر اساس اين قانون اعضای هیئت 
مديره اتحاديه ها و اتاق های اصناف، پس از اين نمی توانند 

بیش از دو دوره متوالی يا چهار دوره متناوب در هیئت 
مديره عضويت داشته باشند و از شرکت در هیئت ريیسه 

نظارت  رئیس کمیسیون  اند.  منع شده  انتخابات صنفی 
مرکز استان گیالن، بر اساس قانون مذکور در اين جلسه از 

زحمات و تالشهای چندين ساله ريیس اتاق اصناف رشت و 
تمکین به قانون؛ قدردانی کرد و اظهار داشت: آقای شکريه 
جهت  را  بسیاری  زحمات  سالها  اين  در  همکارانشان  و 
ساماندهی وضعیت صنوف و اتحاديه ها متقبل شده اند که 
غیر قابل انکار است ولی موظف به اجرای قانون ابالغ شده 
هستیم که امیدواريم با مشارکت حداکثری کسبه و بازاريان 
در انتخابات روز 28 شهريور ماه ، افرادی توانمند و اصلح به 
عرصه مديريت اصناف راه يابند.  دکتر پورحیدری تصريح 
کرد: با توجه به قانون مذکور روسای اتحاديه های صنفی که 
عضو هیئت مديره اتاق اصناف می باشند و مشمول قانون 
مذکور شده اند حتی در صورت ادغام اتحاديه آنها و تشکیل 
اتحاديه جديد، شامل ممنوعیت عضويت در هیئت مديره 

جديد اتاق اصناف نیز می شود.
گفتنی است: بیش از 130 هزار واحد صنفی دارای پروانه 

کسب در استان گیالن فعالیت دارند.

   اعزام 1۳ دستگاه ناوگان راهداری سمنان به مرز مهران

مديرکل صمت استان:

کميسيون نظارت گيالن ماده22 و ماده ۳۵ قانون نظام صنفی را اجرا کرد

بازديد شهردار و اعضای شورای شهرقدس از روند توسعه و ساماندهی فاز دوم آرامستان بهشت فاطمه)س(

دستيابی نيروگاه شهيد رجايی به دانش ساخت شعله بين واحدهای گازی 

حمل ونقل  و  راهدارى  کل  شاهورانی،خبرنگاراقتصادمردم-مدير   – سمنان   
جاده اى استان سمنان از اعزام تیم های گشت راهداری به مرز مهران خبر داد 
و گفت: به منظور افزايش ساماندهی و تسريع در خدمات به زائرين، سیزده 
دستگاه ناوگان سبک و سنگین راهداری به همراه 26 نیروی راهدار به مناطق 

مرزی اعزام شدند.
احسان منصورکیايی از سمنان به عنوان استان معین ايالم در طرح اربعین 
حسینی و پشتیبان پايانه مرزی شهید سلیمانی )مرز مهران( ياد کرد و گفت: 
سیزده ناوگان سبک و سنگین به همراه 26 نیروی راهدار به مناطق مرزی 
اعزام شدند که راهداران اعزامی در تیم هاى خدمات رسان برای خدمات دهی 

بهتر به زائرين تا بازگشت کامل زوار اربعین در اين پايانه مستقر خواهند بود.
اين  از  افزود: هدف  استان سمنان  و حمل ونقل جاده اى  راهدارى  مدير کل 
اقدام ساماندهی، مديريت و تسريع در خدمات به بازگشت زائران اربعین، به 

ويژه ناوگان حمل ونقل عمومی مسافربری جاده ای است و تمام تالش اداره 
را  نیاز  ناوگان مورد  اين است كه  استان  كل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
براى بازگشت زائران اربعین حسینى با اولويت ايمنی سفر، در کمترين زمان 

تامین كند.
منصور کیايی تاکید کرد: هماهنگی الزم با انجمن های صنفی و شرکت های 
حمل و نقل برای آمادگی ناوگان و جابجايی زائران صورت گرفته و ناوگان 

حمل و نقل مسافر استان با تمام ظرفیت آماده خدمت رسانی می باشد.
تا 19 شهريور  اربعین حسینی  زائران  اعزام  ابتدای طرح  از  نمود:  او تصريح 
مقصد  به  استان  مسافربری  پايانه های  از  اتوبوس   200 حدود   ،1401 ماه 
گذرگاه هاى مرزى شلمچه، چذابه و مهران انجام شده كه حدود 90 درصد اين 

سفرها به مرز مهران بوده است.
مدير کل راهدارى و حمل ونقل جاده اى استان سمنان در پايان يادآور شد: با 

توجه به تدابیر انديشیده شده از سوی سازمان راهداری، زائران به محض پايان 
سفر در عراق با ارسال مرز خروجی خود به سامانه پیامکی 2000141، بدون 

معطلی به محل اقامت خود هدايت می شوند.

 شهرقدس-الهه حمزه ای ،خبرنگاراقتصادمردم-شهردار 
قدس به همراه رئیس و اعضای شورای اسالمی شهر و 
معاون خدمات شهری شهرداری  با حضور در آرامستان 
بهشت فاطمه سالم اهلل علیها، از وضعیت اجرای طرح های 
عمرانی، توسعه فاز دوم آرامستان و روند ارائه خدمات به 

شهروندان گرامی بازديد به عمل آوردند.
شورای  بین الملل  امور  و  ارتباطات  اداره  گزارش  به 
همراه  به  قدس  شهردار  قدس،  شهرداری  و  اسالمی 
معاون  و  شهرقدس  اسالمی  شورای  اعضای  و  رئیس 
فاطمه  بهشت  آرامستان  از  شهرداری  شهری  خدمات 

سالم اهلل علیها بازديد و با رئیس سازمان آرامستان ديدار 
کردند.

از حیث  آرامستان  دوم  فاز  توسعه  روند  بازديد  اين  در 
ارتقای  قبور،  ساخت  روشنايی،  آسفالت،  ساماندهی 
تجهیزات رفاهی و... مورد نظارت و بررسی مديران ارشد 

مجموعه مديريت شهری قرار گرفت.
شهردار و اعضای شورای اسالمی شهر قدس همچنین 
در ديدار با کارکنان آرامستان، ضمن تقدير و تشکر از 
زحمات رئیس و پرسنل آرامستان، بر ارائه خدمات هر 

چه بهتر به شهروندان تاکید کردند.



نایب رییس اتاق بازرگانی ایران تشریح کرد
پشت پرده اتهامات علیه اتاق 

بازرگانی چیست؟
نایب رییــس اتاق بازرگانی ایران در پاســخ به شــایعه 
برداشــتن محدودیت دو دوره ای ریاست اتاق ها مطرح 
کرد که آئین نامه اجرایی اتاق هــا هیچ تغییری نکرده و 
هیئت رئیســه اتاق ایران موافق تغییر آیین نامه هیئت 

نمایندگان نیست.
حسین ســاح ورزی در گفت و گو با ایســنا، با اشاره به 
تغییرات آیین نامــه اجرایی قانون اتاق هــای بازرگانی 
گفت: به موجب بند )ه( ماده 1۶ قانــون اتاق بازرگانی، 
صنایع  ومعادن و کشــاورزی ایران، تهیه، پیشــنهاد و 
اصاحات بعــدی آیین نامه های اجرایــی این قانون از 
جمله وظایف هیئت نمایندگان اتاق ایران است که باید 
توسط این رکن  تهیه و به شورای عالی نظارت پیشنهاد 
شــود. بنابراین اساســا موضوع برداشــتن محدودیت 
ریاست دو دوره ای توسط هیئت رئیسه اتاق ایران کاما 

کذب و در ادامه سناریوی تخریب این نهاد قانونی است.
نایب رییس اتاق بازرگانی ادامه داد: تهیه و اصاح پیش 
نویــس آیین نامه هــا از طریق کارگروهــی منتخب از 
اعضا هیئت نمایندگان صــورت می گیرد که در صورت 
تصویب در صحن هیئت نمایندگان برای شــورای عالی 
نظارت ارســال می شــود. این رویه قانونی پابرجاست 
و هیئت رئیســه اتاق ایران نیــز نه تنها بــه آن پایبند 
اســت که مخالف تغییرات پی در پــی در  آیین نامه ای 
اســت که هنوز یک دوره از تصویب آن نگذشــته است. 
همه به خوبی می دانیم و می بینیم کــه این روزها از هر 
مستمســک و ســوژه بی ربط و حتی مضحک  استفاده 
می شود و سعی دارند با انتســاب اتهامات ناروا از فساد 
و گم شــدن پول ها گرفته تا تقصیر تغییــرات اقلیمی و 
تهدیــدات امنیتــی را به ســمت هیئت رئیســه اتاق 
بازرگانی ایران نشــانه بروند و با تخریب به زعم خود آنها 

را خسته و ناچار به کناره گیری کند.

ســاح ورزی در خصوص تاریخچه تغییرات آیین نامه 
گفت: در حقیقت آخرین بار اصاحــات در “آیین نامه 
تشــکیل و نحوه فعالیت هیئت نمایندگان اتاق ایران و 
اتاق های شهرستان” بر اســاس روال قانونی در هیئت 
نمایندگان تهیه شده و در جلســه مورخه 31 شهریور 
13۹۸ شــورای عالی نظارت به تصویب رسیده و از آن 
تاریخ تا کنون هیچ تغییری در آن به وجود نیامده است. 
به موجب تبصره ذیل ماده شش این آیین نامه، اعضای 
هیئت نمایندگان نمی توانند بیش از دو دوره عهده دار 

سمت ریاست اتاق ایران تهران و شهرستانها شوند.
نایب رئیس اتاق ایــران اظهار کــرد: در حالی که فقط 
حدود پنج ماه دیگر انتخابات اتاق های سراســر کشور 
برگزار می شــود، نظرات گوناگونی پیرامون آیین نامه 
هیئــت نماینــدگان و انتخابات آتی مطرح می شــود. 
برخی معتقدند با توجه به اینکه هنوز سه سال از آخرین 
اصاحات آیین نامه مربوطه نگذشته  است لذا تغییرات 
مکرر و متعدد ضرورت نداشته و بایسته تر و شایسته تر 
این است که کماکان تا زمانی که هیئت نمایندگان اتاق 
ایران به جمــع بندی کامل و دقیقــی در مورد ضرورت 
اصاح  در آیین نامه مذکور نرسیده اند، لزومی به تغییر 
و اصاح آن نیســت و قاعدتاً بند مربــوط به محدودیت 
بیش از دو دوره ریاســت اتــاق ایران و شهرســتان ها 
موضوع تبصره ذیل ماده ۶ آیین نامه مذکور، کماکان به 

قوت خود باقی است و تغییری نخواهد کرد.
وی در ادامــه گفــت: گروهی دیگــر از جامانــدگان و 
منتقــدان انتخابــات دوره قبل اتــاق بازرگانی تهران، 
بعد از نتیجه نگرفتن از طرح دعاوی و شــکایات متعدد 
در محاکم دادگســتری و ناامیدی و ناکامــی از  قانون 
نویســی جدید برای اتاق، حاال عاقمندند با جو سازی 
و تحت تاثیر قــرار دادن اعضای شــورای عالی نظارت، 
شاید مســیری جدید و کوتاه تری برای دســتیابی به 
خواسته های خود از طریق تدوین آیین نامه های جدید 
بدســت آورند که با توجه به نص صریح قانون و مســیر 
تعیین شده در قانون اتاق بازرگانی این موضوع چندان 

ممکن و میسر به نظر نمی رسد.
نایب رئیس اتــاق ایران با اشــاره به دیــدگاه برخی 
از اعضــای هیئــت نماینــدگان اظهار کــرد: تعداد 
دیگری هم از اعضــای هیئت نمایندگان با اســتناد 
به اســتدالل های حقوقی بر این باورند چون در متن 
قانون محدودیتی برای طول مدت ریاســت بر اتاق ها 
و کاندیداتوری برای این ســمت آورده نشده، قاعدتاً 
آیین نامه اجرایی نمی تواند فراتــر از قانون عمل کند. 
بنابراین چنین محدودیتی باعث ســلب حقوق اعضا 
می شود به همین خاطر در طول ۶-7سال گذشته این 
ایراد را وارد کرده و تقاضای حذف این محدودیت را از 

آیین نامه داشته اند.
ســاح ورزی تاکید کرد: واقعیت ماجرا این است که نه 
تنها هیچ طرح یا پروژه ای از ســمت هیات رئیسه اتاق 
برای حذف تبصــره ذیل ماده ۶ آیین نامه یا برداشــتن 
محدودیــت  دو دوره ای وجــود خارجی نــدارد،   بلکه 
اکثریت هیئت رئیســه اتاق بر این باورنــد که مادامی 
که که هیئــت نمایندگان بــه جمع بنــدی و تصمیم 
نرســیده اند، ضرورت و عجله ای برای تغییر یا اصاح در 
آیین نامه وجود ندارد. وقتی آیین نامه اجرایی تغییری 
نکند محدودیت دو دوره ای  ریاست بر اتاق ها همچنان 
پایدار و پابرجاســت. در نتیجه ضمن تکذیب شایعات 
اخبار کذب  و تحلیل های نادرست، الزم به تاکید مجدد 
اســت که اوالً تغییر و اصــاح در آیین نامــه اجرایی از 
وظایف و اختیارات هیئت نمایندگان اســت و نه هیئت 
رئیسه و ثانیاً هیئت رئیسه موافق به تغییر یا  تهیه آیین 

نامه جدیدی نیست.

چهار شنبه23   شهریور 1401
سال هفتم، شماره 1609

 مدیرعامل مرکز ملی شماره گذاری کاال 
و خدمات ایران:

6 میلیون قلم کاال در کشور کد 
منحصر به فرد اخذ کرده اند

مدیرعامل مرکز ملی شــماره گذاری کاال و خدمات 
ایران با بیان اینکه تا کنون بــرای بیش از ۶ میلیون 
قلم کاال کد منحصر به فرد صادر شــده است، گفت: 
این مرکز 30 هزار عضو اعم از تامیــن، وارد و تولید 
کننده کاال دارد و 3۶ نمایندگی آن در سطح کشور 

فعال است.
 به گزارش اقتصاد مــردم، دکتر مهدی مظهری روز 
سه شنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات استان 
با اشــاره به رویکرد مثبت دولت سیزدهم در حوزه 
کدینگ افزود: در زمان حاضر شناســه کاال به مرکز 
ملی شــماره گذاری کاال و خدمات ایــران واگذار 
و متاســفانه طی ۶ سال گذشــته این حوزه با عقب 

ماندگی هایی مواجه شده است.
وی با بیان اینکه طی ۶ ســال گذشــته این حوزه 
می توانست پیشرفت های چشــمگیری در کشور 
داشته باشد، اضافه کرد: هم اکنون رویکرد مثبتی 
در حوزه کدینگ وجــود دارد و در این ارتباط یک 
میلیون و  400 هــزار کد کاالی فروشــگاهی در 
کشــور وجود دارد که درج قیمت توسط سازمان 
حمایت مصرف کننده در مدت چهار ســال چیزی 
حدود 2۶ هــزار کد را بــر مبنای جــی تی آی ان 
)شماره جهانی قلم تجاری( در سامانه 124 انجام 

گرفت.
این مسوول با اشاره به اینکه این مرکز طی سه هفته 
به طور عمده 52 هزار قلم کاالی اســتراتژیک را با 
کمک سازمان های صمت استانی ثبت قیمت کرد، 
ادامه داد: این اقدام ارزش و اهمیت کدها را بیشــتر 
نشــان می دهد و کار دیگر کوپــن الکترونیک در 
حوزه یارانه ها است که در واقع از این کدها استفاده 
خواهد شــد که به عنوان مثال در صورت استفاده از 
روغن برند خاصی در هنگام اتصال به هر کارتخوان، 
کد کاالی مد نظر خوانده شــده و قیمت آن کاال از 

یارانه فرد کاسته می شود.
وی با بیــان اینکه چنــدی پیش در نمایشــگاه 
بین المللی تهران از ســند ملی فرش ایران و ثبت 
مالکیت معنــوی از طریق کدهای بیــن المللی 
GS۱ رونمایی شد گفت: ســند ملی فرش شامل 
شناســنامه فرش، کد بین المللی، برچسب پارچه 
ای مخصوص فرش و ثبــت اطاعات مالک فرش 
در سطح بین المللی است و برای انتقال یک فرش 
نیاز است سند انتقال مالکیت از طریق پرتال مرکز 
ملی شــماره گذاری کاال و خدمات ایــران انجام 

گیرد.
مظهری با اشــاره به اینکه در زمان حاضر کشور 
روســیه تولید کننده و صادر کنندگان ایرانی را 
ملزم کرده است که در سایت مرجعی کد مربوطه 
را تکمیل کنند افــزود: این موضــوع باید مورد 
توجه قرار گیرد، این در حالی اســت که در جهان 
۶0 دالر بابت صدرو کــد هزینه دریافت می کنند 
اما در ایران این مبلغ 1۹0 هزار تومان اســت که 
مجموع کدهای مختلف بــه 500  هزار تومان نیز 

نمی رسد.

وی با اشار به اینکه اولین سامانه ملی صدور شناسه 
خدمت کشــور با حضور دکتر محمد مخبر، معاون 
اول رئیــس جمهــور و وزیر صمت رونمایی شــد، 
اظهار داشــت: سامانه صدور شناســه خدمت، این 
امکان را به همه کســب و کارها می دهــد تا بتوانند 
برای خدمات خود کد ملی، بیــن المللی دریافت و 

شناسنامه آن را ایجاد کنند.
این مسوول وی با اشــاره به اینکه مرکز ملی شماره 
گذاری کاال و خدمات ایران در سال 1374 با هدف 
رهگیری کاال در کشور شکل گرفته است، گفت: این 
مرکز طبق ششمین مصوبه شــورای عالی فناوری 
اطاعات ایــران با تصویب هیات وزیــران به عنوان 
متولی سیســتم کد گذاری کاال و خدمات در کشور 
انتخاب و در کنار 11 مرجع دیگر مانند ثبت اسناد و 
ثبت احوال به عنوان بانک اطاعاتی در زمینه کاال و 

خدمات فعالیت می کند.
مظهــری ماموریت ایــن مرکز طبق اساســنامه را 
تعیین روش طبقه بندی و شــماره گــذاری کاال و 
خدمات، تخصیص شــماره منحصر بفرد به تامین 
کنندگان، تسهیل عملیات شناسایی کاال در زنجیره 
تامین، اقدام در جهت معرفی تبــادل الکترونیکی 
داده ها )EDI(، همکاری با موسســات، شرکت ها و 
سازمان ها برای پیاده سازی نظام های طبقه بندی 
و کد گــذاری کاال و خدمات و همــکاری با اعضای 
مرکز در جهت معرفی توســعه و پیشبرد  عملیات 

آنها ذکر کرد.
به گزارش ایرنا، از ســایر خدمات مرکز ملی شماره 
گــذاری کاال و خدمات ایــران می تــوان به صدور 
شناســه کاال، کــد GTIN )شــماره جهانی قلم 
تجاری(، ایرانکد و GLN )شــماره جهانی موقعیت 

مکانی( اشاره کرد.
ســازمان جهانی جــی اس GS۱ ( 1( یک انجمن 
بین المللی ســازمان غیرانتفاعی متشــکل از 11۶ 
کشور دنیا عضو است که ایران هم یکی از نمایندگی 
های آن محســوب می شــود، و متولــی کدینگ و 
توســعه اســتانداردهای زنجیره تامین است و این 
ســازمان کامل ترین بانک اطاعاتی با بیش از 150 
میلیون قلــم کاال منحصر به فرد را شناســایی و کد 

گذاری کرده است.

صنعت ، معدن و تجارت6

دبیر انجمن واردکننــدگان خودرو خاطر نشــان کرد: خبرها 
حاکی از این اســت که خودروســازان رایزنی های اولیه برای 
واردات رنــو از هند را آغاز کردند؛ به خصــوص ایران خودرو که 

روی پلتفرم رنو کوئید کار می کند.
مهدی دادفــر در گفت وگو بــا ایلنا، بــا بیــان اینکه بخش 
خصوصی بــا دســتورالعمل واردات خــودرو وزارت صمت 
انگیزه  ای برای واردات ندارد، گفت: تعیین تکلیف دقیق برای 
نرخ ســود، نحوه فروش و ... در این دســتورالعمل دیده نشده 
از این رو امــکان ورود به این بازار بــرای واردکنندگان بخش 

خصوصی دشوار شده است.
وی با اشاره به عدم هماهنگی شرکت های خصوصی با بندهای 
دســتورالعمل واردات خــودرو، تصریح کرد: به نظر می رســد 
دســتورالعمل واردات خودرو به گونه ای تنظیم شده است که 
امکان ورود به این بازار فقط برای خودروســازان دولتی فراهم 
شده است و 2 خودروساز دولتی سایپا و ایران خودرو می توانند 

اقدام به واردات خودرو کند.
به گفتــه دادفــر؛ خبرها حاکــی از ایــن مهم اســت که این 
خودروســازان رایزنی های اولیه برای واردات رنو از هند را آغاز 

کردند؛ به خصوص ایران خودرو کــه روی پلتفرم رنو کوئید کار 
می کند.

دبیــر انجمــن واردکنندگان خــودرو دســتورالعمل واردات 
خودرو را به معما تشــبیه کرد و افزود: مشــروط کردن امور به 
کارگروه های خاص، محدود کردن واردات به اعداد مشــخص، 
مشروط کردن واردات و فروش و عرضه آن در بورس که در عمل 
باعث از بین رفتن خدمات پس از فروش می شود جزو بندهایی 

است که عمل به آنها روند واردات خودرو را سخت کرده است.
وی قیمت تمام شــده خودرو وارداتــی را حداقل ۶00 میلیون 
تومان عنوان کرد و افزود: واردات این خودروها نمی تواند اهداف 
دولت را محقق کند و همچنان مشــکل خودرو در بازار پابرجا 
خواهد ماند و سریال قیمت های باالی خودرو در بازار داخلی با 

این دستورالعمل ادامه خواهد داشت.
دبیر انجمــن واردکنندگان خودرو در پاســخ به این پرســش 
که دولت ســقف واردات خودرو را 10 تا 20 هــزار دالر تعیین 
کرده است آیا با این قیمت می توان خودروهایی را وارد کرد که 
استانداردهای ۸5گانه سازمان ملی استاندارد را داشته باشند؟ 
گفت: خودروهایی که اســتانداردهای ۸5گانــه ایران را پاس 
می کند 10 هزار دالر نمی شــود و با قطعیت می گویم که امکان 

واردات خودرو با این قیمت برای دولت وجود ندارد.
وی با بیان اینکه دولــت باید به دخالت  هایــش در بازار خودرو 
خاتمه بدهد، افزود: فعاالن حوزه واردات خــودرو باید بتوانند 
آزادانه و بدون محدودین در ســقف و قیمت اقــدام به واردات 
خودرو در جهت تنظیم بازار کنند؛ دســتاورد این محدودیت ها 
در بازار این شده است که خودروهایی که نیم میلیارد تومان هم 
ارزش ندارند تبدیــل به خودروهای 3 میلیاردی شــدند و باید 

کاری کرد که حباب قیمت خودرو شکسته شود.

وزیر جهاد کشــاورزی درنامه ای به روســای ســازمان جهاد 
کشاورزی اســتان ها ۹ محور را در ارتباط با ایجاد زیرساخت ها 

برای اجرا در سال زراعی جاری اعام کرد.
به گــزارش اقتصاد مردم، ســیدجواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد 
کشــاورزی درنامه ای به روســای ســازمان جهاد کشاورزی 

استان ها ۹ محور برای اجرا در سال زراعی جاری را اعام کرد.
متن پیام ســاداتی نژاد به روســای ســازمان جهاد کشاورزی 

استان ها به شرح زیر است؛
بسمه تعالی

در سال مزین به شــعار »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین« و 
در آستانه ســال زراعی جدید )1402-1401( الزم می دانم از 
زحمات دست اندرکاران بخش کشــاورزی به ویژه کشاورزان 
ســخت کوش، پرتاش و زحمتکش و همــکاران خدوم وزارت 

متبوع تقدیر و تشکر نمایم.
به لطف پــروردگار و بــه برکت همدلــی و همراهــی جامعه 
کشــاورزی کشــور و به دلیل رعایت اصول فنی، تهیه و تدارک 
به موقع نهاده های تولید و پیگیــری مجدانه برنامه های تعیین 
شــده در ســال زراعــی 1401-1400 علیرغــم کاهش 24 
درصدی بارندگی نســبت به میانگین بلندمدت، میزان خرید 
تضمینی و توافقی گندم با رشــد 54 درصدی نســبت به سال 
قبل به فراتر از 7,2 میلیون تن رســید و امیــدواری جهت نیل 
به خودکفایی پایــدار در تولید گندم و محصوالت اساســی را 

دوچندان کرده است.
با عنایت به اهمیــت حمایت از تداوم تولید تا ســطح پایداری، 

توجه کلیه دســت اندرکاران امر تولید در بخش کشاورزی را به 
موارد ذیل جلب می نماید:

1-یکــی از کلیدی ترین راه های افزایش کمــی و کیفی تولید، 
مصرف متعادل و بهینه کودهای شــیمیایی همزمان با کاشت 
و تقسیط آن جهت اســتفاده به صورت سرک برای محصوالت 
زراعی اســت، لذا انتظار دارد با تشــکیل منظم جلسات کمیته 
تغذیه گیاهی و همکاری و معاضدت کلیه واحدهای مســوول 
با یکدیگر، موضوع به نحوی برنامه ریزی شــود تــا تأمین نیاز 
کودهای شیمیایی در سطوح اســتان، شهرستان و دهستان به 
طور مداوم و مستمر قبل از شروع فصل کشت رصد و در دستور 

کار جدی قرار گیرد.
2-از جمله مهم ترین نهاده های تولید در بخش کشاورزی، بذور 
اصاح شده اســت، لذا برنامه ریزی تولید بذر سال آتی مطابق با 
برنامه اباغی معاونت امــور زراعت و نظارت بر عملیات بوجاری 
و ضدعفونی بــذور و تیمار با کودهای بذرمــال در کلیه طبقات 
بذری اعم از پرورشی، مادری و گواهی شــده و خودمصرفی به 
طور جدی پیگیــری و مطابق دســتورالعمل های اباغی اجرا 

شود.
3. نظر به اهمیت رعایت اصول بهینه تهیه بســتر بذر، کاشت، 
رعایت تاریخ کاشــت، تراکم بوته و عمق کاشت مناسب تأکید 
می شود ضمن تشکیل منظم جلسات ستاد کاشت محصوالت 
پاییــزه، براســاس دســتورالعمل های اباغــی، برنامه ریزی 
و تدارکات الزم بــرای اجرا و نظارت میدانی بــر عرصه ها انجام 

گیرد.
4-در راســتای حمایت از پایداری تولید و افزایش حاصلخیزی 
خاک، رعایت اصــول تناوب زراعی ضــرورت دارد لذا اقدامات 
الزم جهت تحقق ســطوح کشــت دانه های روغنــی، نباتات 
علوفه ای، حبوبات، سبزی و صیفی، چغندر قند، پنبه در تناوب 
با زراعت گندم و جو در اراضی آبی و دیم مطابق با حجم عملیات 

اباغی معاونت زراعت انجام گیرد.
5. نظر بــه اهمیت ارتقــای بهره وری آب اقدامــات الزم جهت 
توسعه کشــت مســتقیم در بقایای گیاهی، کشت روی پشته، 
کشــت در کف جوی در اراضی شور و لب شــور، کشت نشائی، 
کاربرد مالچ و آبیاری میکرو مطابق با دستورالعمل های اباغی 

انجام پذیرد.

۶-با عنایت به تأکیدات انجام شده در زمینه اجرای برنامه های 
وزارت و بــه منظــور هدفمند کــردن تولید، موضوع کشــت 
قراردادی گندم و محصوالت اساســی به طــور ویژه پیگیری و 

به اجرا درآید.
7-با توجه به نتایج بسیار مطلوب حاصل از اجرای طرح جهش 
تولید در دیمزارها، تداوم عملیات اجرایی طرح مذکور در سال 
سوم در 21 استان کشــور برنامه ریزی شده و پیگیری می شود؛ 
لذا انتظار بر این اســت حجم برنامه اباغی و پروژه های مرتبط 
به طور خاص و ویژه زیر نظر جنابعالی و کمیته اجرایی اســتان 
پیگیــری و گزارش های هفتگی پیشــرفت فیزیکی به معاونت 

امور زراعت منعکس شود.
۸-عنایت ویژه به توســعه مکانیزاســیون کشــاورزی و جذب 
ماشین آالت و ادوات دنباله بند متناســب با نیاز منطقه و اقلیم 
بسیار مهم اســت، بنابراین پروژه های اباغی با تاکید بر توزیع 
و پراکنش مطلوب ادوات و ماشــین آالت کشاورزی در مناطق 
مختلف )با اولویت کارنده های کشــت مســتقیم، خطی کارها 
و ردیف کارهای کشــت روی پشــته و کشــت در کف جوی، 
خاکورز حفاظتــی، ســم پاش های تخصصی برای مبــارزه با 
آفــات، بیماری ها و علف هــای هرز و کمباین های برداشــت و 
ادوات دنباله بند معمول( و همچنین ســهولت دسترسی همه 

کشاورزان عزیزدر دستور کار قرار گیرد.
۹-معاونت برنامه ریزی و اقتصادی، ســازمان حفظ نباتات، 
سازمان مرکزی تعاون روستایی، شــرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی، شرکت بازرگانی دولتی ایران، سازمان تحقیقات، 
آموزش و ترویج کشــاورزی، معاونت آب و خــاک و معاونت 
امور زراعت موظف به هماهنگی کامــل در اجرای برنامه ها، 
ایفای تعهدات و تأمین تــدارکات در جهت نیــل به اهداف 
وزارت می باشــند بــه گونه ای کــه کشــاورزان هیچ گونه 
دغدغــه ای بابت تأمین اعتبــارات، تســهیات و نهاده های 

تولید نداشته باشند.
امیدوارم کلیه کشــاورزان عزیز و همکاران ارجمند با آغاز سال 
زراعی جدید با انگیــزه و اراده ای مضاعف، ضمن تقویت روحیه 
همکاری و تعاون، در راســتای تحقق اهداف تعیین شده نهایت 
کوشــش و جدیت را به کار بســته و موجبات رضایت خداوند 

متعال و مردم شریف ایران را فراهم نمایند.

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو:

 سریال قیمت های باالی خودرو ادامه خواهد داشت

وزیر جهاد کشاورزی درنامه ای به روسای سازمان جهاد کشاورزی اعالم کرد
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یک عضــو کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســامی گفت: شرایطی 
که در آئین نامه واردات خودرو لحاظ شــده 
زمینه را برای شــکل گیری انحصار در این 
حوزه فراهم کرده و راه را برای ورود مافیای 

صنعت خودرو به واردات باز می کند.
علی موســوی در گفت وگو با ایسنا، درباره 
آئین نامه نوشته شده برای واردات خودرو، 
بیان کرد: متاسفانه به آئین نامه ای که برای 
قانون مصــوب مجلس در بحــث واردات 
خودرو نوشــته شده اســت، انتقاداتی وارد 
است. اول اینکه شرط و شــروطی که برای 
واردات خودرو لحاظ شــده می تواند منجر 
به ایجاد مافیا در این حوزه شود و امتیازاتی 
که به برخی از شــرکت ها نســبت به سایر 

شــرکت ها داده می شــود می تواند زمینه 
شکل گیری مافیای واردات خودرو را ایجاد 
کرده و همان مافیایی کــه امروز در صنعت 
خودروســازی وجود دارد از طریق همین 
شــرایط می تواند به واردات خــودرو وارد 

شود.
نماینده مردم ملــکان در مجلس در ادامه با 
بیان اینکه نگرانی ما این اســت که داستان 
ناکارآمدی خودروسازان در موضوع واردات 
خودرو نیز دیده شــود، تاکید کرد: برخی از 
ســخت گیری های لحاظ شده در این آئین 
نامه و مراحل متعددی که در آن ذکر شــده 
اســت کمک می کند تا همان افراد خاص و 
شــرکت های خاص در  واردات خودرو وارد 
شــوند و این یعنی در واردات خــودرو نیز 

انحصار ایجاد می شود.
این عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای 
اسامی، با تاکید بر اینکه این شرایط سخت 
گیرانه می تواند مشکل افرین باشد،  تصریح 
کرد: قیمــت تعیین شــده بــرای واردات 
خودرو شامل واردات خودروهای الکچری 
خواهد شد در حالی که هدف ما این بود که 
با واردات خودروهای بــا کیفیت و با قیمت 
متعــادل خارجی بتوان قیمــت خودرو در 
داخل را تعدیل کرد. با قیمت تعیین شــده 
بــرای واردات خودرو قیمت هــای داخلی 

تعدیل نخواهد شد.
موســوی در پایان تاکید کرد: از سوی دیگر  
واردات 70 هــزار خودرو در خــوش بینانه 
ترین حالت نمــی تواند تغییــری در بازار 

ایجاد کند چراکه نیاز بــازار بیش از این رقم 
است. از سوی دیگر بر اســاس موارد دیده 
شده در این آئین نامه، خودروسازان خیلی 
منتفع خواهند شد. بنده در فرصت مناسب 
مافیایی که قصــد ورود به حــوزه واردات 

خودرو را دارند افشا خواهم کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس:مافیایی که قصد ورود به واردات خودرو را دارند افشا می کنم

رئیس بنیاد ملــی گندمکاران با اشــاره به 
اینکه فصل کاشــت گندم تا چند روز آینده 
در استانهای شــمال غربی و سردسیر آغاز 
می شــود، گفت: دولت قول داده که تا آخر 

هفته مطالبات گندمکاران را تسویه کند.
عطااهلل هاشــمی در گفتگو با مهر با اشاره به 
اینکه فصل کاشــت گندم تا چند روز آینده 
در استان های شمال غربی و سردسیر آغاز 
می شــود، گفت: دولت قول داده که تا آخر 
هفته جاری مطالبات گندمکاران را تسویه 

کند.وی با اشــاره به اینکه 12 هزار میلیارد 
تومان از مطالبات کشاورزان همچنان باقی 
مانده است، افزود: تاکنون حدود ۸3 درصد 

از مطالبات تسویه شده است.
این مقــام مســئول در بخــش خصوصی 
اظهارامیــدواری کرد که در ســه روز باقی 

مانده از هفته، قول دولت عملیاتی شود.
هاشــمی اضافه کرد کــه اگر ایــن هفته 
مطالبات تســویه نشــود، باید هفته آینده 
مجدداً آن را در دســتور کار قــرار دهیم و 

پیگیری کنیم.
وی تاکیــد کرد که عمــده بدهی ها مربوط 
به استان ها و مناطقی اســت که در آستانه 
شروع فصل کاشت گندم هستند و اگر روال 
پرداخت مطالبات به همین شیوه باشد این 

گندمکاران دچار مشکل خواهند شد.
هاشــمی ادامه داد: دســت این کشاورزان 
بسیار خالی اســت و توان تأمین نهاده های 
مــورد نیاز خــود را برای کشــت محصول 

جدید ندارند.
وی از دولت تقاضا کرد در اســرع وقت اقدام 

به تسویه مطالبات کشاورزان کند.

 رئیس بنیاد ملی گندمکاران اعالم کرد؛نگرانی تولیدکنندگان در آستانه شروع فصل کاشت



چهار شنبه23   شهریور 1401
7سال هفتم، شماره 1609 اجتماعی

نقش فضای مجازی در سرانه 
مطالعه )2(                                        
 بر اســاس نتایج یــک پژوهــش، 4۹ درصد 
خانواده های ایرانی، در ســال هیــچ کتاب غیر 
درســی نمی خرند. 31 درصــد خانواده ها نیز 
بین یک تا پنج جلد و 11 درصد بین شش تا ده 
جلد کتاب می خرند. در این میان، فقط هشــت 
درصد بیش از 10 جلد کتاب در سال خریداری 
می کننــد و این در حالی اســت که براســاس 
آمارهای رسمی، مردم یاران روزانه 35 میلیارد 

صرف خرید سیگار می کنند.
حمایت دولت از اهل قلم و اندیشــه، مشارکت 
عمومی برای توســعه مراکز فرهنگی و فرهنگ 
مطالعه، به کارگیری وسیع رسانه های گروهی 
برای تبلیــغ در زمینــه کتــاب و مطالعه آن، 
اســتفاده از تجربه دیگر کشــورها در ترویج و 
تعلیم کتاب خوانــی در میان مــردم، ترتیب 
محافل کتاب خوانــی برای قشــرها و مقاطع 
سنی متعدد، تشدید عطش کتاب خوانی از راه 
ایجاد محیط ســالم و اوقات فراغت بیشتر و...، 
از اقدام های کارســاز در زمینه باال بردن ترویج 

کتاب خوانی در میان مردم است.

کتابخوانی، عنصر اصلی و ضروری
کتاب، حتی در روزگار پیشرفت های چشم گیر 
بشر در عرصه های دانش و فن آوری نیز نه تنها 
اهمیت خود را از دست نداده، که ابعاد گسترده 

تر و تازه تر، و جلوه هایی پایدارتر یافته است.
بی گمان، آنــان که گام های بلنــدی در وادی 
پیشــرفت های گوناگون برداشــته اند، هرگز 
با کتاب و کتابخوانی بیگانــه نبوده اند یا اقبالی 
اندک بدان نداشته اند؛ مطالعه، عنصری اصلی 

و ضروری در زندگی ایشان بوده است.
از ایــن رو، بایــد گفت اگر خواســتار رشــد و 
پیشــرفت جامعه در ابعاد مختلــف فرهنگی، 
علمی، سیاســی، اقتصادی و... هســتیم، باید 
به مقوله کتاب و کتابخوانی اهمیت به ســزایی 
بدهیم و با شــناخت موانع گســترش فرهنگ 
کتابخوانی در بین عموم مردم و به ویژه جوانان و 
برطرف ساختن آنها، کمیت و کیفیت مطالعه را 

بیش از پیش افزایش دهیم.
عاوه بر مشــکاتی که ناشران با آنها مواجهند، 
شــرایط دشــوار اقتصادی نیز نقش مهمی در 
حذف کتاب از سبد خرید بسیاری از خانواده ها 
داشته اســت. در گفتگو با چند نفر از مادران به 
این نتیجه رسیدم که شــبکه های اجتماعی و 
فضای مجازی، به سرعت خاء کمبود کتاب را 
پر کرده و افراد، اطاعات موردنیازشان را از این 

شبکه ها دریافت می کنند.
گسترش و محبوبیت شــبکه های اجتماعی در 
ســال های اخیر باعث شده اســت که بسیاری 
از مردم اوقات زیــادی از شــبانه روز را در این 
شــبکه ها بگذرانند. در این میان حجم باالیی 
از اطاعات نادرســت و شــبهه آمیز و شایعات 
جابه جا می شــود کــه هرگــز نمی تواند جای 
مطالعه درســت را بگیرد. باید توجه داشت که 
میزان اســتفاده از فضای مجازی در تمام دنیا 
میزان قابل توجهی اســت و باالبودن این میزان 
در ایران نمی توانــد فاصله قابل توجه ســرانه 
مطالعه در کشــورمان را با کشورهای پیشرفته 
پــر کند.درصورتی که از فضــای مجازی برای 
مطالعه اســتفاده می کنید باید به معتبر بودن 
منابع خود توجه داشــته باشــید و حواستان 
باشــد که جذابیت ظاهری کانال ها و صفحات 

خوش آب و رنگ و بی محتوا فریبتان ندهد.
اقتصاد مردم: لیال کمانی

اثربخشی 77 درصدی واکسن 
اسپایکوژن و انتشار مقاله فاز 

سوم کارآزمایی بالینی
محقق اصلی طــرح مطالعاتی واکســن ایرانی 
- اســترالیایی اســپایکوژن، جزئیات انتشــار 
مقاله نتایج فاز ســوم کارآزمایی بالینی واکسن 
اسپایکوژن در نشــریه ای بین المللی را تشریح 

کرد.
دکتر پیــام طبرســی در گفت وگو با ایســنا، 
با اشــاره به انتشــار مقاله مرحله 3 واکســن 
اســپایکوژن در نشــریه ای معتبر بین المللی، 
گفت: فاز سوم کارآزمایی بالینی مرحله نهایی 
است که اثربخشــی واکســن در آن مشخص 
می شد که بر حدود 17 هزار و ۶00 نفر داوطلب 
انجام شد و نشان داد که این واکسن در کاهش 
عوارض شــدید کرونا حــدود 77 درصد موثر 
است.وی افزود: از نظر ایمنی و عوارض هم این 
واکسن عوارض خاصی نداشته است و عوارض 
در بین کســانی که واکســن نما زدند با کسانی 
که واسکن اســپایکوژن زده بودند در محدوده 
قابل قبول بوده است.او با اشــاره به اینکه انجام 
مطالعات بالینی فاز سوم واکسن اسپایکوژن در 
زمان شیوع گونه دلتا انجام شده است، تصریح 
کرد: گونه دلتا از تمام گونه هــای دیگر کرونا از 
نظر عوارض، میزان بستری و مرگ و میر شرایط 
ســخت تری ایجاد می کرد و در چنین شرایطی 
مشخص شد که اثربخشی واکسن اسپایکوژن 
مناسب است.طبرسی در پاسخ به این سوال که 
آیا برنامه ای برای بازطراحی واکسن اسپایکوژن 
بر اساس ســویه امیکرون وجود دارد یا خیر؟، 
گفت: برای این موضوع تحقیقات انجام شــده 
است اما هنوز شــواهد بین المللی بر مبنای این 
نیست که واکسیناسیون با گونه ای غیر از گونه 

اولیه بتواند اثربخشی بیشتری داشته باشد.

سردار مهری اعالم کرد
مشموالن بدون ثبت نام اینترنتی به 

پایانه های مرزی مراجعه نکنند
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فراجا گفت: مشموالنی 
که برای زیارت عتبات عالیات قصد خروج از کشور دارند 
بدون ثبت نــام اینترنتی به مرزهای شــش گانه مراجعه 
نکنند.به گزارش اقتصــاد مردم، ســردار تقی مهری در 
حاشیه بازدید از مرز شــلمچه بیان کرد: پلیس در رابطه 
با اجرای طرح ویژه اربعین حســینی، قبــل از ماه محرم 
برنامه های خود را تنظیم کرده و در این راســتا ســازمان 
وظیفه عمومی به استان های خورستان، ایام، کردستان، 
کرمانشــاه و آذربایجــان اباغ کــرده کــه برنامه ریزی 

مناسبی برای عبور مشموالن زائر داشته باشند.

وی افــزود: در ســال جاری همه مشــموالن شــامل 
دانشــجویان، دانش آموزان، طاب و متعهدین خدمت 
در دســتگاه های دولتــی که مشــمول خدمت مقدس 
سربازی بودند توانســتند از طریق اینترنت برای مراسم 
اربعین حســینی ثبت نام کنند که این یک اقدام خیلی 
خوبی نسبت به ســال های قبل بود که باعث شد مراجعه 

مشمولین به مقرهای انتظامی کم شود.
رئیس ســازمان وظیفه عمومی فرماندهی انتظامی کل 
کشور ادامه داد: مســئله بعدی پس از ثبت نام اینترنتی، 
عدم دریافت وثیقه اســت و کلیه مشموالنی که بخواهند 
در طول سال از کشــور خارج شــوند مبلغی را به عنوان 
ودیعه می گذارند و پس از بازگشــت به آنها عودت داده 
می شود اما امســال خروج برای مشــموالن زائر رایگان 
و بدون اخــذ وثیقه اســت و تاکنون تعداد زیــادی نیز 

توانسته اند به عتبات عالیات مشرف شوند.

 رییس هیات امنای صرفه جویی ارزی
 در معالجه بیماران :

صف انتظار برای دریافت پروتز 
حلزون شنوایی به صفر رسید

 رییس هیــات امنای صرفــه جویــی ارزی در معالجه 
بیماران ضمن اعــام اینکه صف انتظار بــرای دریافت 
پروتز به صفر رسیده اســت، از تحویل فوری ۶۸۸ پروتز 

حلزون شنوایی به مراکز کاشت خبرداد.
به گزارش اقتصاد مردم از وبدا، ســید حســین صفوی 
درباره آخرین اقدامات انجام شده برای کودکان نیازمند 
کاشت حلزون افزود:  با توجه به دستور وزیر بهداشت در 
خصوص  اجرای طرح ملی تحول کاشت حلزون شنوایی 
جهت  تسریع و تســهیل در امر رســیدگی به مشکات 
بیماران ناشــنوای کاندید عمل کاشت حلزون شنوایی و 
به حداقل رساندن صف انتظار و پیرو مذاکرات و مصوبات 
جلسات کمیســیون کشوری کاشــت حلزون بافاصله 
مراحل تامین و تخصیص پروتز به همه بیماران در نوبت 
انتظار عمل کاشت حلزون در دســتور کار  هیات امنای 

صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران قرار گرفت.
وی اظهار داشــت: هیــات امنای صرفه جویــی ارزی با 
تسریع در تامین حلزون شــنوایی، حواله ۶۸۸ دستگاه 
پروتز جهت تحویل به مراکز کاشت حلزون سراسر کشور 
صادر و به این ترتیب صف انتظــار بیماران برای دریافت 

پروتز از هیات امنای صرفه جویی ارزی به صفر رسید.
رییس هیات امنــای صرفــه جویــی ارزی در معالجه 
بیماران تصریح کرد: با احتســاب 521 دســتگاه پروتز 
ارسالی به مراکز کاشت حلزون پیش از اعام آغاز اجرای 
طرح ملی کاشت حلزون شــنوایی، مجموع حواله های 
صادره برای تحویل پروتــز به مراکز کاشــت حلزون از 
ابتدای ســال جاری تا تاریخ نهم شهریورماه سال 1401 
به 120۹ دستگاه رســیدکه در مقایسه با آمار پروتزهای 
تحویلی در شش ماهه اول سال گذشــته این تعداد یک 

رکورد محسوب می شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی اســتان تهران با تاکید بر 
اینکه کارکرد استان تهران شبیه ســایر استان ها نیست و دولت 
قصد دارد در بلند مدت و کوتاه مدت هوشمندســازی پایتخت 
سیاســی کشــور را محقق کند، گفت: در تهران بیش از 3هزارو 
۶۶5 شرکت دانش بیان وجود دارد.عاءالدین ازوجی در گفت و 

گو با ایسنا، در تشــریح روند هوشمندسازی استان تهران گفت: 
جمعیت تهران به صورت رســمی بیش از 14 میلیون نفر است 
که با توجه به 2 میلیون اتباع خارجی، مجموعه جمعیت استان 
تهران به بیش از 1۶ میلیون می رســد. درحالی که این اســتان 
1۸ درصد کل جمعیت کشــور را در خود جای داده است و سهم 

2۸ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور و سهم 52 درصدی 
درآمدهای مالیاتی کشور را دارد.وی افزود: با توجه به شعار سال، 
رونق اقتصادی و ایجاد اشــتغال با بهره گیــری از فناوری های 
دانش بنیان و دیجیتال محور مد نظر مســئوالن اســتان تهران 
است. باید توجه داشــته باشیم بســتر و ابزارهایی که در استان 
تهران وجود دارد در سایر استانها نیســت و حتی تهران در بین 
استان های منطقه جنوب غرب آســیا به عنوان یکی از ظرفیت 
های مهم فناوری محسوب می شــود.ازوجی ادامه داد: در حال 
حاضر بیش از 10 پارک علم و فناوری، 33 مرکز رشد، 40 مرکز 
نوآوری و بیش از 3۶۶5 شرکت دانش بیان در استان تهران قرار 
دارد که این امر ظرفیت مناســبی برای تحقق هوشمندســازی 
پایتخت است. بی تردید نگاه بلند مدت و کوتاه مدت دولت برای 
استان تهران به خصوص شــهر تهران، داشتن شهری هوشمند 
اســت. تهران بواســطه وجود دانشــگاه ها، مراکز تحقیقات و 
شــرکت های فعال زیاد در حوزه علم و فناوری، استعداد بسیار 

باالیی در ایجاد یک شهردانش بنیان دارد.
وی با اشــاره به محدودیت های زیســت محیطی استان تهران 
تاکید کرد: رویکردها در حوزه کســب و کارها باید تغییر کند تا 
منابع آسیب نبینند. اســتان تهران با توجه به تقسیم کار ملی و 
آمایش سرزمین به سمت خدمات برتر و صنایع با فناوری دانش 
بنیان خواهد رفت و کســب و کارهای سنتی در بین استان های 
دیگر تقسیم خواهد شد تا استان تهران بتواند با کشورهای دیگر 

در حوزه دانش بنیان به رقابت خود ادامه دهد.

 اســتاندار تهــران جزییات شناورســازی 
2 ســاعته فعالیت ادارات شــهر تهــران را 
تشــریح کرد و گفت: به منظور کاهش پیک 
ترافیکی مهرماه مقرر شد شروع کار ادارات 
و سازمان های شــهر تهران از ساعت 7 تا ۹ 

صبح به صورت شناور در نظر گرفته شود.
به گزارش اقتصاد مردم، محســن منصوری 
روز سه شنبه در مورد تصمیمات اتخاذ شده 
جهت تســهیل ترافیک اســتان با اشاره به 
هماهنگی صورت گرفته با معاون اول رئیس 
جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی 
کشــور جهت کاهش پیک ترافیکی مهرماه 
اظهار داشــت: بــه منظور کاهــش پیک 
ترافیکی مهرماه مقرر شد شروع کار ادارات 
و ســازمان های شهر تهران از ســاعت 7 تا 

۹ صبــح به صورت شــناور در نظــر گرفته 
شــده اســت .وی افزود: مطابق این مصوبه 
تغییــری در میــزان حضــور کارمندان در 
طول روز مطابق ضوابــط و مقررات در محل 
کار ایجاد نخواهد شــد و متناسب با ساعت 
ورود کارمندان به صورت شــناور در محل 
کار، ساعت پایان کار در همان روز به صورت 

شناور تعیین می شود.  
وی خاطرنشان کرد: ساعت شروع خدمات 
رسانی بانک ها ساعت 7 صبح و زمان حضور 

کارمندان در بانک ساعت ۶:30 می باشد.  
شروع شیفت صبح مقاطع متوسطه 7:30 و 

مقاطع ابتدایی ۸:30
اســتاندار تهران در مورد ســاعت فعالیت 
مدارس عنوان کرد: ســاعت فعالیت شیفت 

صبــح مقاطــع متوســطه 7:30 و مقاطع 
ابتدایی شهر تهران ۸:30 در نظر گرفته شد.  
منصوری گفت: ساعت شروع به کار شیفت 
صبح کارخانجات و کارگاه ها ۶ صبح تعیین 
شــده که متناسب با آن ســایر شیفت های 
کاری کارخانجــات و کارگاه هــا انجام می 
شود.  وی در مورد سایر مصوبات خاطرنشان 
کرد: هــر گونه تــردد، تخلیــه و بارگیری 
کامیونت و کامیون از ساعت ۶:30 تا ۹ صبح 
ممنوع می باشــد و پلیس راهور نســبت به 
اجرای طرح تشدید، برخورد و اعمال قانون 
با متخلفین توقف های غیرمجاز و سد معبر 

اقدام می کند.  
استاندار تهران افزود: مقرر شد تا فرمانداران 
اســتان نســبت به پیگیری و ســاماندهی 

سرویس مدارس در قالب کارگروه ماده 1۸ 
و با هماهنگی ادارات کل آموزش و پرورش و 

سایر دستگاه های متولی اقدام کنند.  
وی خاطرنشــان کرد: این مصوبــات برای 
مهرمــاه اعمــال و بازخــورد آن مبنــای 

تصمیمات بعدی خواهد بود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران تاکید کرد

گام دولت برای تحقق هوشمندسازی پایتخت

استاندار تهران خبرداد:شناورسازی ساعت شروع کار ادارات شهر تهران از ابتدای مهرماه

معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: ضوابط کالبدی تشــویقی 
نوسازی بافت های فرســوده و ناکارآمد شهری، امروز به تصویب 
شــورای عالی معماری و شهرســازی رســید که از جمله این 
مشــوق ها می توان به اعطای یک یا دو طبقه تشویقی نسبت به 
تراکم طرح مصوب، تسهیل در ضوابط پارکینگ، امکان احداث 
واحدهای مسکونی با زیربنای کمتر از حدنصاب و عدم احتساب 

مساحت بالکن و تراس در محاسبه تراکم ساختمانی اشاره کرد.
محمد آئینی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد: سیاست ها و ضوابط 
تشویقی نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد که توسط شرکت 
بازآفرینی شــهری تهیه شد توسط شــورای عالی شهرسازی و 

معماری به تصویب رسید.
وی افزود: در محدوده بافت های فرســوده و ناکارآمد شــهری، 
افزایش تراکم، تسهیل در ضوابط پارکینگ و معماری و اختاط 
کاربری ها برحســب گروه های چهارگانه با هــدف ایجاد انگیزه 

برای توسعه گرها، سرمایه گذاران و مالکان اعطا می شود.

مدیرعامــل شــرکت بازآفرینی شــهری ایــران با اشــاره به 
ویژگی های گروه های چهارگانه مورد هدف بهسازی و نوسازی 
گفت: این گروه ها شــامل بازآفرینی یکپارچه در مقیاس بلوک  
شهری،  نوسازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای، نوسازی 
در عمق بافت فرســوده شــهری و نوســازی قطعات غیر قابل  

تجمیع  است.
آئینی تاکید کرد:  از جمله مشــوق های گــروه اول می توان به 
اعطای دو طبقه  تشویقی نســبت به تراکم مجاز طرح مصوب، 
امکان تخصیص سطح اشغال مجاز طبقه همکف به کاربری های 
انتفاعی، امکان تخصیــص 20 درصد از فضای باز غیرمســقف 
مجموعه به منظور تامین بخشــی از پارکینگ هــای مورد نیاز، 
امکان استفاده از مساحت معابر بن بســت فاقد کارکرد و امکان 
تسهیل در ضوابط معماری از جمله نحوه توده گذاری و نما اشاره 

کرد.
وی گروه دوم را نوســازی در مقیاس محورهای اصلی محله ای 
دانســت و گفت: اعطای حداکثر یک طبقه تشــویقی نسبت به 
تراکم مجاز طرح مصوب، امکان تخصیص ســطح اشغال مجاز 
طبقه همکف به کاربری هــای غیرانتفاعی مشــروط به تامین 
ورودی مستقل، عدم احتساب سطح بالکن و تراس در محاسبه 
تراکم ســاختمانی، کاهش  ضریب تامین پارکینگ مورد نیاز به 
0.75 مشروط به ورود پارک حاشیه ای در معبر، امکان استفاده 
از  مســاحت معابر بن بســت فاقد کارکرد و تراکم حاصل از آن 

ضوابط تشویقی گروه دوم را تشکیل می دهد.
معاون وزیر راه و شهرســازی با بیان این که نوســازی در عمق 
بافت  فرسوده شــهری، گروه سوم هدف بهســازی و نوسازی را 
شامل می شود تاکید کرد: ضوابط تشویقی این گروه نیز اعطای 
حداکثر یک طبقه تشــویقی، کاهش ضریــب تامین پارکینگ 
مورد نیاز به 0.75 برای هر واحد، امکان احداث یک درب اضافه 
در راســتای تامین حداکثری پارکینگ در بافت های فرســوده 
و عدم احتســاب مســاحت بالکن و تراس در محاســبه تراکم 

ساختمانی است.
آئینی تصریح کرد: نوســازی قطعات غیر قابــل تجمیع، گروه 
چهارم بسته ی سیاســت ها و ضوابط نوسازی بافت های فرسوده 
را تشــکیل می دهد. امکان پیشــروی طولی تا 2 متــر پس از 
اصاحی مشــروط به رعایت همجواری و حقوق همســایگی، 
کاهش ضریب برای هر واحد تامین پارکینگ مورد نیاز به 0.75، 
امکان احداث حداکثر یک درب اضافه مشروط به تامین ضریب 
تامین یک پارکینــگ برای هر واحد، امــکان احداث واحدهای 
مســکونی با زیربنای کمتر  از حدنصاب تعیین  شــده در طرح 
مصوب و عدم احتســاب مســاحت  بالکن و تراس در محاسبه 

تراکم ساختمانی، مشوق های گروه چهارم را شکل می دهد.
بنابراین گزارش، بــرای دریافــت فایل سیاســت ها و ضوابط 
کالبدی متضمن تشویق نوسازی محله ای در بافت های فرسوده 

و ناکارآمد شهری اینجا کلیک کنید.

معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد

ضوابط تشویقی ساخت وساز در بافت فرسوده

یادداشت

خبر

EGHTESADE MARDOM

خبر

مســئول تیم پیوند قلب و رییس بخــش جراحی قلب 
بیمارستان مســیح دانشــوری از پیوند موفقیت آمیز 
همزمــان قلب و کلیــه بیمار 44 ســاله توســط تیم 
متخصصان پیوند بیمارســتان مســیح دانشوری خبر 
داد.به گزارش اقتصــاد مردم، دکتر ضرغام حســین 
احمدی دربــاره این جراحی، گفت: بیمار پیوند شــده 
آقای 44 ساله ای اســت که چندین ســال از نارسایی 
قلبی همراه بــا تنگی نفس و محدودیــت حرکت رنج 
می برد و تحت درمان دارویی قرار داشت، اما متاسفانه 
درمان های دارویی موثر نبود و بیمار به نارسایی شدید 

و غیرقابل برگشت کلیه نیز مبتا شده بود.
وی افزود: از این رو بیمار از طرف متخصصان نارســایی 
قلب برای پیوند معرفی و آماده شد و طبق نظر پزشکان 
معالج و تیم پیوند بیمارستان مســیح دانشوری بیمار 
مذکور پس از بررسی های صورت گرفته کاندید انجام 

پیوند همزمان قلب و کلیه شد.
احمدی عمل پیوند را اوج یک همکاری گروهی و تیمی 
خواند و اظهار کــرد: گروه های مختلف بیمارســتان 
مسیح دانشوری شامل بیهوشــی قلب، نارسائی قلب، 
متخصصین مراقبت های ویژه، عفونی، نفرولوژی، ریه، 
فارماکوتراپی بالینی، توانبخشــی، تغذیه، پاتولوژی و 

رادیولوژی در انجام موفق آن دخالت مستقیم دارند.
وی تکنیک پیونــد همزمــان کلیه و قلب را روشــی 
استاندارد برشــمرد که در این روش ابتدا پیوند قلب و 

بافاصله پیوند کلیه بیمار صورت می گیرد.
حســین احمدی انجام پیوند قلب بیمــار را به صورت 
طبــق  و    by keybal heart transplantation

استانداردی عنوان کرد که در تمام دنیا انجام می شود.
مسئول تیم پیوند قلب بیمارســتان مسیح دانشوری 
ضمن تشــریح نحوه انجام این عمــل جراحی، گفت: 
این پیوند ساعت 14 روز یکشــنبه 20 شهریورماه در 
بیمارستان مسیح دانشوری شروع شــد و ۹ ساعت به 

طول انجامید.
به گفته وی، در ابتدا پیوند قلب بیمار توسط تیم پیوند 
قلب انجام شد و پس از سه ساعت پایان یافت و بافاصله 
پیوند کلیه بیمار توســط تیم جراحی پیوند کلیه آغاز 
شد و ساعت 23 شامگاه یکشنبه 20 شهریورماه بیمار 

از اتاق عمل به ریکاوری منتقل شد.
او وضعیت بیمار را پایدار عنــوان کرد و گفت: بیمار هم 
اکنون از دســتگاه تنفس مصنوعی جدا شــده و حال 
عمومی وی رضایت بخش اســت و در حال طی دوران 

نقاهت بعد از عمل پیوند است.
به گفته این عضو هیئت علمی دانشگاه، هم اکنون سه 
مرکز فعال پیوند قلب در تهران وجود دارد که شــامل 
بیمارستان مسیح دانشوری، بیمارستان امام خمینی  و 

بیمارستان شهیدرجایی هستند.
دکتر ضرغام حســین احمدی، بیمارســتان مســیح 
دانشــوری را یکی از مراکــز فعال پیوند قلب کشــور 
برشــمرد که با تمام تــوان درحال خدمت رســانی به 
بیماران اســت.وی با بیان اینکه هم اکنون پیوند قلب 
در بســیاری از مراکز اســتان ها در حال انجام است، به 
همکاری تیم پیوند قلب بیمارستان مسیح دانشوری در 

راه اندازی برخی از این مراکز اشاره کرد.
احمدی نقش فعال این تیم را در راه اندازی مرکز پیوند 

قلب اســتان آذربایجان شرقی و ســفرهای متعدد به 
اهواز برای کمک بــه انجام پیوند قلــب را برخی از این 
همکاری های برشــمرد و ابراز امیــدورای کرد که به 
زودی شاهد راه اندازی عمل پیوند قلب در سایر مراکز 

استان ها از جمله یزد باشیم.
مسئول تیم پیوند قلب بیمارســتان مسیح دانشوری 
با اشــاره به تاثیر کرونا بر اعمال پیونــد و اهدای عضو، 
خاطرنشان کرد: اعمال پیوند در این مرکز متوقف نشد 
گرچه در ابتدای پاندمی کرونــا آمار پیوند قلب کاهش 
یافت اما پس از گذشــت چندین ماه به تدریج افزایش 
یافت و هم اکنون آمــار تقریبا به حالت قبــل از کرونا 

بازگشته است.
وی در خاتمه سخنان خود با اشــاره به اهمیت ترویج 
فرهنگ اهدای عضو و تقدیر از ایثار و نیت خیرخواهانه 
خانواده اهداکننده عضو، بیان کرد: اهدای قلب و کلیه 
آقای 43 ســاله ای که بر اثر تصادف دچار مرگ مغزی 

شده بود باعث نجات جان این بیمار شد.

انجام پیوند همزمان قلب و کلیه در بیمارستان مسیح دانشوری

مفقودی
برگ سبز سواری پیکان تیپ: 1600 مدل: 1380 به رنگ: سفید-روغنی به شماره موتور: 
11128000996 و شماره شاسی: 79514677 و شماره پالک ايران 16 – 397 م 23 

مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قم

مفقودی
موتور  به شماره  رنگ سفید  مدل1401   PARSTU5 پارس پژو  برگ سبز سواری   
شماره  و   NAAN11FE0NH211051 شاسی  شماره  و   164B0302043
باشد. می  ساقط  اعتبار  درجه  واز  گرديده  مفقود   47 ج   443  —  64 ايران   پالک 

                                                                                                                قم

مفقودی
برگ سبز سواری دنا تیپ: MT-DENA+EF7 مدل: 1399 به رنگ: نقره ای-متالیک 
به شماره موتور: 147H0507231 و شماره شاسی: NAAW21HU8LE264537 و 

شماره پالک ايران 40 – 556 ج 42 مفقود گرديده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
قم

آگهی موت فرضی
بدينوسیله به اطالع میرساند خانم نسرين قلندران در پرونده با شماره بايگانی 0100266 
اين دادگاه دادخواستی جهت صدور حکم موت فرضی مطرح کرده و اظهار داشته پدرش 
آقای ابوالفضل قلندران فرزند شیرخان متولد 12/1/1325 با شماره ملی 0385370229 
حدود 33 سال قبل منزل را ترک کرده و تاکنون باز نگشته است. از کلیه کسانی که از غايب 
مذکور خبری دارند دعوت می شود در اين دادگاه حاضر شده و اطالعات خود را ثبت کنند. 

نوبت اول: 1401/05/26 نوبت دوم: 1401/06/26 نوبت سوم: 1401/07/26
قاضی شعبه 4 دادگاه خانواده شهرستان قم)18 خانواده سابق(- 
محمدحسن فقيهی قاديکالهی

 

کارت ملی هوشمند ،
منصور صالحی با کد ملی 00۵۴۴6۳۳9۴ شــماره شناســنامه ۴۵۷۳ فرزند نصراله در 

تاریخ 1۴01/06/08 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.



 فــراخوان منـاقصه عمومی
 یک مرحله ای خدمات   

شرکت آب و فاضالب استان آذربایجان غربی در نظر دارد مناقصه عمومی يک مرحله ای ساماندهی و استاندارد سازی انشعابات آب روستای 
فتح آباد و هوالسو شاهیندژ به شماره )2001005390000117( را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمايد. کلیه مراحل برگزاری 
 مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس

 www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی ، مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت 

گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.
 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه تاريخ 1401/06/21می باشد. 

مدت اجرا مبلغ برآورد اولیه ریالموضوع مناقصه
ماه

تضمین شرکت در 
مناقصه ریال

قیمت اسناد ریالصاحیت های مورد نیاز

ساماندهی و استاندارد سازی انشعابات 
آب روستای فتح آباد و هوالسو شاهیندژ

رشته آب پایه 5 و باالتر 10,55۹,73۹,۸77۶52۸,000,000
گواهینامه صاحیت ایمنی

1,000,000

محل تامین اعتبار از محل اعتبارات عمرانی بر اساس نوع بخصیص اباغی از طرف سازمان برنامه و بودجه
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : تا ساعت 17:00 روز يکشنبه تاريخ 1401/06/27

 مهلت زمانی ارسال پیشنهاد : ساعت 10:00 صبح روز يکشنبه تاريخ 1401/07/10
زمان بازگشایی پاکتهای مناقصه )الف و ب و ج( : ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه تاريخ 1401/07/11

مناقصه گران می بايست عالوه بر بارگزاری تضمین شرکت در فرايند ارجاع کار در سامانه ، پاکت الف حاوی اصل تضمین شرکت در فرايند 
ارجاع کار را بصورت الک و مهر شده بصورت فیزيکی قبل از آخرين مهلت ارسال پیشنهاد ها ، پس از رويت دفتر قراردادها تحويل دبیر خانه 

شرکت نمايند. 
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف: آدرس: ارومیه خیابان ارتش 

چهارراه مخابرات صندوق پستی 363 شرکت آب و فاضالب آذربايجان غربی دفتر قراردادها و تلفن04431945371
اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه مرکز تماس : 021-41934

دفتر ثبت نام :88969737 و 85193768
  اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها، در سايت سامانه )Www.setadiran.ir ( بخش ثبت نام / پروفايل تامین کننده / مناقصه 

گر موجود است. 
تاریخ نشر آگهی نوبت اول : 1401/06/21 
 تاریخ نشر آگهی نوبت دوم : 1401/06/23

آب امانت فرزند ان ماست، امانتد ار باشیم

 نوبت دوم

شرکت آب و فاضالب آذربایجانغربی )سهامی خاص(   شرکت فوالد خوزستان

  آگهی تجدید مناقصه عمومی
 یک مرحله ای شماره : ۵۲۴۱۱۲۰۶ «

 نوبت دوم

مناقصه گذار : شرکت فوالد خوزستان
 شرح مناقصه : پروژه نوسازی سويیچگیرهای 6/6 احیا2 به 

 PC صورت
نوع مناقصه : عمومی يک مرحله ای 

مدت زمان : 48 ماه
جمعه  روز  اداری  وقت  پايان  تا   : آمادگی  اعالم  مهلت   

مورخ1401/07/01  )با ارسال ايمیل به نشانی زير( 
وبسايت به  مراجعه  با  مناقصه  در  شرکت   داوطلبان 

 pim.ksc.ir ، ضمن ثبت نام و درج کلیه اطالعات عمومی و 

تکمیلی خود ، مستندات و مدارک الزم خود را پیوست نمايند .
تامین  ارزيابی  کمیته  تائید  از  )پس  مناقصه  اسناد  دريافت 

کنندگان از تاريخ 1401/07/09
به مدت دو روز در قبال واريز مبلغ 500،000 ريال )غیر قابل 
استرداد( به صورت آنالين از طريق آدرس pim.ksc.ir ) پس 
از ورود به سیستم با نام کاربری و رمز عبور/ منوی مناقصات / 

عملیات | خريد اسناد تخصصی( 
 دريافت الکترونیک فايل اسناد تخصصی مناقصه از طريق آدرس

pim.ksc.ir 

منوی   / عبور  رمز  و  کاربری  نام  با  سیستم  به  ورود  از  )پس 
مناقصات / عملیات / اسناد تخصصی ( 

تاریخ تحویل پیشنهادات : روز دو شنبه مورخ 1401/08/02
تاریخ گشایش پاکات پیشنهاد قیمت فنی : روز سه شنبه 

مورخ 1401/08/03
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 15،000،000،000

ریال 
نوع تضمین : 1( ضمانتنامه معتبر بانکی 2( چک تضمینی و يا 

واريز مبلغ در وجه شرکت فوالد خوزستان
فوالد  نزد  کننده  شرکت  مطالبات  از  مالی  بلوکه  انجام   )3

خوزستان 
امام،  بندر  اهواز  جاده   10 کیلومتر   - اهواز   : نشانی شرکت 

شرکت فوالد خوزستان ، مديريت : خريد خدمات و قراردادها
کارشناس: امیررضا خادم مسجدی

تلفن: 6415- 061-3213 
فاکس :  061-32908147

تاریخ انتشار نوبت اول: 1401/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1401/06/23

ذوالفقار نسب:
 کی روش بزرگترین شانس 
زندگی اش را به دست آورد

کارشــناس فوتبال اعتقــاد دارد کــی روش با این 
بازیکنان جوان و خوب، بدون زحمت و تاش شانس 
حضور دوبــاره در جام جهانــی را پیدا کــرده و این 

بزرگترین شانس دوران زندگی اش است.
بیژن ذوالفقارنســب در گفت وگو با تســنیم، درباره 
وضعیت تیم ملی فوتبال ایران بعــد از حضور دوباره 
کارلوس کی روش و لیســت نفراتی کــه از لیگ برتر 
دعوت شــده اند، اظهار داشــت: بــرای ارزیابی این 

تغییرات زود است. 
هنوز اردویی برگزار نشــده و نمی توان اطاعات الزم 
را گرفت ولی می  توان پیش بینــی کرد که فضا به چه 
صورت خواهد بود. کی روش از گذشته سبک و روش 
خاصی در کارش داشــته و به تعــدادی از بازیکنان 
عاقه مندی نشان می داد و همیشــه از آنها استفاده 
می کرد و به عده ای دیگر هیچ وقت روی خوش نشان 

نمی داد و آنها را حذف می کرد.

وی اضافه کرد: االن شــرایط در تیم ملی با زمانی که 
کــی روش در دوره قبلــی در ایران حضور داشــت، 
متفاوت شــده و بازیکنان جدیدی رشــد کرده اند. 
باید منتظر بمانیم تا اطاعــات الزم را از اردو بگیریم 
و در نهایت ببینیم چه بازیکنانی مســافر جام جهانی 
خواهند شد ولی چیزی که مشــخص است اینکه در 
این فهرســت قطعاً بازیکنان جدیدی حضور خواهند 

داشت که قبًا با این مربی کار نکرده اند.
مربی تیم ملــی در جام جهانــی 1۹۹۸ عنوان کرد: 
کی روش اجازه دخالت در امور تیم ملی را به هیچ کس 
نمی دهد و حتی رئیس فدراســیون هــم در اردو ها 
آزادی عمــل نخواهد داشــت. همه چیــز در گروی 

تصمیمات کی روش است. 
این را هم فرامــوش نکنیم که او بزرگترین شــانس 
دوران زندگی اش را به دست آورده که با این بازیکنان 
جوان و خوب، بدون زحمت و تاش شــانس حضور 
دوباره در جام جهانی را پیدا کرده اســت. بازگشــت 
کی روش به ایران امتیازات و نــکات حائز اهمیتی را 

برای او به همراه داشته است.
ذوالفقارنســب درباره بحث حضور جــواد نکونام در 
کادر فنی تیــم ملی تصریح کرد: حضــور او را در تیم 

ملی خیلی مثبت ارزیابی می کنم. 
خیلی خوشحال می شوم که یک دســتیار ایرانی در 
تیم ملی حضور داشته باشــد. نکونام عملکرد خوبی 
دارد و حرفــه ای کار می کند و قطعــاً می تواند به تیم 

ملی کمک کند.
کارشناس فوتبال درباره دودستگی تیم ملی در زمان 
اســکوچیچ و اینکه آیا با حضور کــی روش می توان 
انتظار داشت فضای تیم ملی به آرامش و ثبات برسد، 
گفت: اعتقاد دارم کمک های کــی روش و مخصوصاً 
نفرات ایرانــی می توانند در این مســئله خیلی موثر 

واقع شوند. 
در کنار تیم دو سه نفر مشاور فوتبالی درجه یک باید 
حضور داشته باشند و یک روانشــناس قوی ورزشی 
نیز با بازیکنــان کار کند. فدراســیون نباید انتخاب 
همه دستیاران را به کی روش واگذار کند و باید برای 

حضور افرادی مثل نکونام پافشاری و تاش کند.

منشور اخالقی

چهار شنبه23 شهریور 1401، سال هفتم، شماره 1609

اطالع رسانی دقیق و صادقانه از  تعهدات  هر رسانه ایست  چرا که دانستن جزئی 
از حقوق مردم اســت و صداقت در درج  خبر و رعایت اخالق حرفه ای در جامعه 
ایران اسالمی وظیفه رسانه است . لذا انتشار اخبار و گزارشات بطور شفاف و بی 
طرفانه در چهارچوب قانون اساسی و قانون مطبوعات و جلب رضایت هموطنان 

عزیز اعتقادی است که  این نشریه به آن متعهد وپایبند است.

ورزشی
خبر

رقابتهای کشــتی فرنگی قهرمانی جهان در حالی امشب به 
پایان می رسد که دستاورد شاگردان محمد بنا تاکنون کسب 
2 مدال در ۹ وزن بود و او و تیمش یک ناکامی بزرگ و تاریخی 
را رقم زده اســت.به گزارش اقتصاد مردم، در حالیکه تا هفته 
گذشته بسیاری کارشناسان و اهالی کشتی، تیم ملی کشتی 
فرنگی ایران را بخت اول قهرمانی در رقابتهای جهانی 2022 
صربســتان می دانســتند اما عملکردی که ملی پوشان ایران 
در صربستان از خود به جای گذاشــتند تمام پیش بینی ها را 
نقش بر آب کرد.این ذهنیت به دلیــل غیبت روس ها در این 
دوره از مسابقات شکل گرفت و تقویت شد و به ویژه آنکه کادر 
فنی تیم ملی به رهبری محمد بنا هم از مدتها پیش، ســکوی 
نخست رقابتهای جهانی را بطور حتم از آن خود خوانده بودند 

و این مسیر را هموارتر از سالهای گذشته می دانستند.
به هر حال رؤیای خــوش غیبت روس ها و ســراب قهرمانی 
تیم ملی کشــتی فرنگی در صربســتان در نهایت به ناکامی و 
کابوس تمام عیار تبدیل شــد و تیمی که محمــد بنا آن را از 
هر نظر شایســته قهرمانی معرفی کرده بود، سقوطی سخت و 

ناامیدکننده را برای کشتی ایران رقم زد.
چهار نماینده کشتی فرنگی کشــورمان در اوزان نخست در 
همان ابتدای راه یکی پس از دیگری برابــر رقبای نه چندان 

مطرح خود تن به شکســت دادند و زنگ خطر اولیه را به صدا 
در آوردند. در چهار وزن دوم شــرایط کمی تغییر کرد اما در 
نهایت محمدرضا گرایی قهرمان جهــان و المپیک در فینال 
ناکام ماند و محمدهادی ســاروی به عنوان قهرمان جهان و 
نفر سوم المپیک هم به مدالی بهتر از برنز در صربستان دست 
نیافت. بدین ترتیب همه نگاه ها به فرنگی کار ســنگین وزن 
تیم ملی اســت که امشــب در فینال باید برابر قهرمان نامدار 
جهان و المپیک از ترکیه قرار گیرد و برای کســب تک مدال 
طای ایران بجنگند.اما چرا تیمی که تا هفته گذشــته همه 
آنرا شانس اول قهرمان جهان می دانســتند به این روز افتاد و 
در عمل نشان داد، فرنگی کارانش نه آمادگی جسمی و روحی 
دارند نه توان فنی و تکنیکی. شاید بزرگترین لطمه را ذهنیت 
غلط کادر فنی و رویابافی از غیبت روس ها به این تیم وارد کرد 
در حالی که محمد بنا و شــاگردانش غافل از تک ستاره های 
کشورهایی همچون صربســتان، آذربایجان و ترکیه ماندند 
و در نهایت به نظاره پیروزی های آنها و شکســت خودشــان 

نشستند.
روحیه تیــم از همان روز اول در هم شکســت، جایی که همه 
انتظار حداقل دو فینالیست را در چهار وزن نخست داشتند، 
اما داستان رقابتهای جهانی امســال طور دیگری رقم خورد، 

چرا که دیگر خبری از خوش شانسی و بخت و اقبال رقابتهای 
جهانی سال گذشــته نبود و روی دیگر ســکه کشتی یعنی 

واقعیت محض برای کشتی فرنگی عیان شد.
در حالیکه محمد بنا و همکارانش در کادر فنی مدام به غیبت 
روس ها دلخوش بودند و خودشــان را از ماه ها قبل مالک بی 
قید و شرط سکوی قهرمانی می دانســتند، تیم صربستان با 
درخشش فوق العاده کشتی گیرانش 4 مدال طا کسب کرد و 
هم اکنون در صدر جدول رده بندی قرار دارد. تیمی که بدون 
ادعا و تنها با ۶ کشــتی گیر در 10 وزن وارد رقابت های جهانی 
شــد و بر خاف ایــران در اوزان 55، ۶0، ۸2 و 130 کیلوگرم 
کشــتی فرنگی نماینده ای نداشــت. اما به جــای رویابافی و 
اظهارات رنگارنگ و عوام فریب از ســوی کادر فنی، با برنامه و 

پر تاش پیش رفت و در نهایت مزد زحماتش را گرفت.
طی ســه روز گذشــته چند نکته در اظهارات کارشناسان و 
منتقدان واقعی کشــتی بارها تکرار شــد. این صاحب نظران 
معتقد بودند عدم انســجام تیمی، فقــدان همدلی و آمادگی 
روحی و روانــی و از پیــش برنده بــودن در تیمی کــه بنا و 
همکارانش ساخته است، موج می زند. در مقابل کادر فنی تیم 
ملی طوری شرایط و فضای مســابقات جهانی امسال را برای 
مردم و متولیان ورزش ترســیم کرده بودند که انگار تیم ایران 

باید روی فرش قرمز قدم می زد و بدون هیچ حرف و حدیثی بر 
سکوی قهرمانی می ایستاد.

بد نیست به هفته ها قبل از اعزام تیم ملی به جهانی صربستان 
اشاره کرد که فرنگی کاران و کادر فنی مدام تاکید کردند همه 
چیز عالی اســت، امکانات خوبی از لحاظ تغذیه و اســکان از 
سوی فدراسیون فراهم شده، تمرینات بسیار منسجم و منظم 
و با برنامه ای دنبال می شــود و همه چیز آماده کسب بهترین 

نتیجه در جهانی است؛ اما واقعیت طور دیگری رقم خورد. 

ناکامی بزرگ در بلگراد

رؤیای غیبت روس ها به کابوس »بنا« و شاگردانش تبدیل شد!

EGHTESADE MARDOM

 مقاله، یادداشت و گزارشــات خود را برای چاپ در روزنامه »اقتصاد مردم« 
به آدرس ذیل ارسال نمایید.
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