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عضو شورای فقهی بانک مرکزی :

وزیر اقتصاد خبر داد: 

 11 هزار میلیارد تومان خرید 
و فروش ارز توسط سوداگران

 حراج الکترونیکی اموال
 سازمان تملیکی رسما کلید خورد

پیش بینی کاهش صادرات فرآورده های 
پاالیشی در سال های آینده

 سیستم بانکداری ایران
 اسالمی نیست 

عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت: با حذف سود علی الحساب پدیده قیمت پول 
در بانکداری بدون ربا تحقق نخواهد یافت و بهانه برای بانک ها جهت مس��ابقه در 

افزایش هزینه تسهیالت از بین می رود...

س��امانه »حراج الکترونیکی س��ازمان اموال تملیکی« با ورود و پیگیری های دس��تگاه 
قضایی رونمایی ش��د. رس��ولی فاضل نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی از 
رونمایی از س��امانه »حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی« با ورود و پیگیری های 

دستگاه قضایی خبر داد و اظهار کرد:...

علی رغم تأمین ۱۵ میلیارددالری ارز کشور توسط مجتمع های پاالیشی و پتروشیمیایی 
در سال گذشته، پیش بینی موسسه های بین المللی حاکی از کاهش صادرات این میزان 
در سال های آتی است.  هنگامی که نفت وارد فرایندهای پتروشیمیایی می شود ارزش 

افزوده چند برابری پیدا می کند...

خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در یکصد روز گذشته یک هزار نفر از افرادی که 
به عنوان اشخاص حقیقی عادی اقدام به خرید و فروش ارز می کردند شناسایی شدند که 

 صفحه  ۶۰۰۵ نفر از آنان هیچ پرونده مالیاتی نداشتند...
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مدت ها اس��ت بحث افزایش درآمدهای مالیاتی دولت 
ب��ه منظور ایج��اد درآمده��ای پایدار و قاب��ل اتکا در 
بودجه مطرح شده است. در حال حاضر تدوین برخی 

پایه های مالیاتی از جمله مالیات برعایدی سرمایه نیز 
در دس��تور کار مجلس یازدهم و کمیسیون اقتصادی 
ق��رار دارد. به عقیده کارشناس��ان مالیاتی اجرای این 

پایه های مالیاتی جدید و کاهش حجم عظیم فرارهای 
مالیات��ی ک��ه در کش��ور وج��ود دارد، نیازمند اجرای 
س��امانه های الکترونیکی و تغییر ساختار سازمان امور 

مالیاتی از ممیز محوری به مالیات سیس��تمی اس��ت. 
چنین تغییری نیازمند تکمیل سامانه های مالیاتی در 

کشور است... 

سهم دستگاه های وابسته به دولت از درآمدهای مالیاتی دولت چقدر است؟

فرار۵٠ درصدی مالیاتی

وزیر راه: 

 امکان ندارد سالی 
یک میلیون مسکن بسازیم
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مسئله تورم از س��الها پیش به عنوان یکی 
از مس��ائل و چالش های اصلی کشور در حوزه 
اقتصاد مطرح بوده است و دولت های مختلف 
راه کاره��ای متعددی برای کنترل این معضل 
خانمان بران��داز ارائه کردن��د ولی تقریباً هیچ 
دولتی نتوانسته است معضل تورم را در ایران 
برای همیشه ریشه کن کند. تورم معضلی است 
که سال هاست اقتصاد ایران با آن درگیر است، 
درحالی که امروز تورم در خیلی از کشورهای 
دنیا بعنوان مشکل یا معضل دیگر مطرح نیست 
و حل شده اس��ت؛ فارغ از اینکه این کشورها 
چه شرایطی داش��ته اند و دارند، تحریم بوده 
اند یا جن��گ زده، فقیر یا ثروتمند، ولی نکته 
مهم اینجاس��ت که اکثر این کشورها مشکل 
تورم شان را حل کرده اند ولی ما همواره جزو 
چهارمین یا پنجمین کشورهای اصلی در تورم 
های باال هستیم؛ چه قبل از انقالب و چه بعد 
از انقالب با تورم باال مواجه بودیم؛ علت اینکه 
هنوز نتوانستیم تورم را حل کنیم چیست؟ آیا 
به ساختار اقتصادی و اقتصاد منحصر به فرد 
کشورمان مربوط می شود یا دالیلی دیگر دارد 

که خیلی با ساختار اقتصادی ارتباطی ندارد؟
سیاس��ت کس��ری بودجه، فزون��ی گرفتن 
برنامه ریزی شده مخارج نسبت به درآمدهاست. 
در حال حاضر این وضعیت در اغلب کشورهای 

جهان وجود دارد و...

یادداشت سردبیر

 تورم 
و دیگر هیچ ...

* سعید افشاری )پویش(

ادامه   در صفحه2

شناسه اگهی ۱۲۴۵۴۳۲  

اطالعيه
شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي )سهامي خاص(با استناد به اليحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي برنامه هاي عمومي دولت 
مصوب مورخ58/11/17شوراي انقالب اسالمي، اراضي واقع در پالك موسوم به شيروان و سنجوب به مساحت567788متر مربع كه محاط 
بر اراضي شهرك صنعتي خير آباد مي باشد را تملك نمايد. لذا اعالم ميگردد كليه اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي كه نسبت به قطعات 
اعالم ش�ده ادعايي مبني بر مالكيت و يا ذيحق بودن را دارند تا تاريخ1400/10/10 با در دس�ت داشتن مدارك مثبته دال بر مالكيت،به اين 

شركت مراجعه فرمايند.

 

 شركت شهركهاي صنعتي استان مركزي

FRW103آگهی مناقصه عمومی
 نوبت  دوم
اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری اس�تان مازندران _ س�اری در نظر دارد در راس�تاي صدور مجوز از معاون محترم 
وزير و رئيس سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزداری كشور به شماره 1400/1/24686 مورخ 1400/8/10 ، مديريت حفاظت 
فيزيكی ايست و بازرسی بايجان شهرستان آمل و ايست و بازرسي ورسك شهرستان سوادكوه و ساير به شرح ذيل را  
از طريق آگهی مناقصه عمومی يك مرحله ای با شرايط ذيل به  شركت های حفاظتی و انتظامی واجد شرائط كه داراي 

صالحيت و شرايط مندرج در آگهی مي باشند واگذار نمايد.
1- مهلت دريافت اسناد آگهی از تاريخ انتشار آگهی نوبت اول تا ساعت 18 روز پنج شنبه مورخ 1400/10/2  از طريق 

سايت www.setadiran.ir   خواهد بود.
2- آخرين مهلت تحويل اسناد و پيشنهادها،تا ساعت 18 روز دوشنبه مورخ 1400/10/13 و گشايش اسناد و پيشنهادها 

در ساعت 8 صبح روز سه شنبه مورخ 1400/10/14 می باشد.
3-برآورد اوليه موضع مناقصه : 4/880/000/000 ريال می باشد.

 IR460100004053042107550584 4- تضمي�ن ش�ركت درمزايده به مبل�غ  244/000/000 ريال به ش�ماره حس�اب
ن�زد بانك مركزی جمهوری اس�المی ايران طبق آيين نام�ه تضمين برای معامالت دولتی مندرج دراس�ناد مزايده فرم 

FRW105/0 تهيه و ارايه گردد.
5-مدت اعتبار پيشنهادها )سه(3ماه از تاريخ تحويل پيشنهادها است.

6-ساير شروط و تعهدات در متن قرارداد ذكر خواهد شد.
 7- محل دريافت اسناد،تحويل وگشايش پيشنهادها در سامانه تداركات الكترونيك دولت می باشد.

))آبخيزداری - مديريت پايدار سرزمين((
روابط عمومی اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری استان مازندران - ساری

اداره كل منابع طبيعی و آبخيزداری
استان مازندران _ ساری

یک مرحله ای-نوبت اول

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای جمع  آوری و حمل زباله )پسماند( شهری از محدوده کانال حد فاصل گلزار شهداء و باغ فردوس، شيرینی سرای هزار و یک شب، 
سه راهی،تپه آفتابگردان، جاده پازنان و کارکنان دولت شمالی و جنوبی تا هتل پاسارگاد )بصورت حجمی( 

طبق مجوز شماره 138/ش مورخه 1400/5/31 شورای اسالمی شهر دوگنبدان و تاييد هيئت تطبيق به شماره 642 ت- ه- مورخه 1400/8/12
نام و نشانی مناقصه گزار: استان کهگیلویه و بویراحمد – شهرستان گچساران- بلوار ولیعصر)عج( شهرداری دوگنبدان

ف
تضمين شركت در مناقصهبرآورد اوليهموضوع )شرح كار(مناقصهردي

) فرايند ارجاع كار(
زمان دريافت

اسناد مناقصه از سايت ستاد
محل دريافت

اسناد
زمان اسكن و بارگذاری در سايت 

زمان بازگشايی پاكات محل تحويل اسنادستاد
)پيشنهادات(

1

جمع  آوری و حمل زباله )پسماند( 
شهری از محدوده كانال حد فاصل 

گلزار شهداء و باغ فردوس، شيرينی 
سرای هزار و يك شب، سه راهی،تپه 
آفتابگردان، جاده پازنان و كاركنان 

دولت شمالی و جنوبی تا هتل 
پاسارگاد )بصورت حجمی(

48/857/518/122ريال

مبلغ2/500/000/000 ريال  ضمانتنامه 
معتبر بانكی و يا بصورت  نقد و واريز 
به حساب شماره3100002051002نزد 

بانك ملی بنام شهرداری

از تاريخ
1400/9/30

لغايت
1400/10/6

تا ساعت 18 عصر
بمدت6/شش روزكاری

از طريق سامانه 
الكترونيكی دولت 

)ستاد(

از تاريخ
1400/10/7

لغايت
1400/10/19

تا ساعت 18 عصر
بمدت 10 روزكاری

از طريق بارگذاری در  سامانه 
الكترونيكی دولت )ستاد(

روز دوشنبه
مورخه 1400/10/20

ساعت10صبح

ساير شرايط:
- مدت زمان جهت انجام کار یکسال می باشد.

- ارائه گواهینامه صالحیت پیمانکاری تأیید شده  از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی )شرکت های خدماتی(. 
- محل تامين اعتبار: از محل درآمد داخلی شهرداری

- س��پرده یا )ضمانتنامه( برنده نفر اول و دوم و س��وم در صورت  انصراف به نفع ش��هرداری ضبط خواهد ش��د. ) در صورتیکه اختالف پیش��نهاد قیمت آنها از مبلغ ضمانتنامه بیشتر 
نباشد(.

-کلیه اسناد می بایست مهر و امضاء شده در سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس WWW.SETADIRAN.IR ارسال و بارگذاری گردد. ضمنا ضمانتنامه شرکت در فرآیند 

ارجاع کار عالوه بر بارگذاری در سامانه ستاد اصل آن در پاکت الف بصورت فیزیکی تحویل دبیرخانه شهرداری گردد.
- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.

- واریز مبلغ 2/۰۰۰/۰۰۰  ریال به حساب شماره 3۱۰۰۰۰2۰39۰۰9 بنام شهرداری بابت خرید اسناد مناقصه.
- سایر شرایط در اسناد مناقصه درج خواهد شد.

تلفن تماس:۰74/32224۰99-۰74/322249۵9 
نوبت اول روز سه شنبه مورخه ۱4۰۰/۰9/23

سيد مصيب موسوی نژاد – سرپرست شهرداری دوگنبدان نوبت دوم روز دوشنبه  مورخه ۱4۰۰/9/29     

 نوبت  دوم
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سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: 
ايران فرايند بررسی های فنی و امنيتی 
دوربين ها پيش از نصب در كرج را آغاز 

كرد.
به��روز کمالون��دی گفت: ای��ران تعویض 
دوربی��ن های آس��یب دیده در ک��رج را به 
س��ه پیش ش��رط منوط کرده ب��ود؛ انجام 
بررس��ی های قضایی و امنیتی درباره ابعاد 
خرابکاری، محکومیت آنها از س��وی آژانس 
و بررس��ی فنی و امنیت��ی دوربین ها پیش 

از نصب.
وی گف��ت: اق��دام داوطلبان��ه ای��ران در 
تعویض دوربین ها پس از حصول این س��ه 

پیش شرط پذیرفته شد.
کمالوندی تصریح کرد: جمهوری اسالمی 
ای��ران درخواس��ت های مک��رر آژانس برای 
تعوی��ض دوربین های آس��یب دیده مجتمع 
تس��ای کرج را منوط به س��ه پیش ش��رط 
»انجام بررسی های قضایی-امنیتی در مورد 
ابعاد خرابکاری ص��ورت گرفته«، »محکوم 
کردن این خرابکاری ها از س��وی آژانس« و 
دوربین های جدید  فنی-امنیتی  »بررس��ی 

توسط ایران قبل از نصب« کرده بود.
وی اف��زود: اق��دام داوطلبان��ه ای��ران در 
خصوص صدور مجوز تعویض این دوربین ها 

و نص��ب دوربین های جدید نه در قالب یک 
تواف��ق جدید ک��ه پس از حصول این س��ه 
پیش ش��رط صورت گرفت و ب��ا وجود عدم 
ارتباط مس��تقیم میان گفتگوهای فیمابین 
ای��ران و آژانس ب��ا مذاکرات وی��ن، به نظر 
می رسد که توانست دست مذاکراه کنندگان 
کش��ورمان را پ��ر تر کند و این مس��ئله در 
نشس��ت کمیسیون مشترک برجام در عصر 
جمعه خود را نشان داد.     کمالوندی ادامه 
داد: البت��ه گفتگوهای ای��ران و آژانس بین 
مهندس اس��المی و رافائل گروسی ارتباطی 

به مذاکرات نداش��ت و ب��ه صورت عادی در 
قال��ب موضوع��ات جاری طرفی��ن در حال 
انج��ام بود و ل��ذا این ادعا که ما زیر فش��ار 
ای��ن اق��دام را انجام داده ای��م صحت ندارد. 
توج��ه به این نکته ضروری اس��ت که ما از 
ابتدا نگفته بودیم که اجازه تعویض و نصب 
دوربین ها را نمی دهیم، بلکه آن را منوط به 
آن سه پیش ش��رط کرده بودیم. وی گفت: 
از طرفی سازمان انرژی اتمی به عنوان یک 
نه��اد تخصصی و فنی تعامالت مس��تمری 
در چارچ��وب پادمان با آژان��س دارد و این 

تعامالت نباید شکل سیاسی به خود بگیرد 
و تالش م��ا هم همواره این بوده و هس��ت 
که تعامالت صرفا فنی و حقوقی باش��د، لذا 
هرچن��د تعامالت ما با آژانس به صورت غیر 
مس��تقیم می تواند به مذاکرات وین مرتبط 
شود اما ماهیتا چنین ارتباطی وجود ندارد.

سخنگوی سازمان انرژی اتمی افزود: ذکر 
این نکت��ه را ضروری می دان��م که موضوع 
تاثیر احتمالی دوربین های نظارتی آژانس بر 
هدایت عملیات خرابکارانه علیه تاسیس��ات 
هس��ته ای ایران برای دس��تگاه های امنیتی 
و قضای��ی ما فوق العاده مهم بوده و هس��ت 
و از ای��ن رو م��ا بر ضرورت بررس��ی دقیق 
دوربین ه��ای آس��یب دیده و جدی��د تاکید 
زیادی داش��تیم و روی نظر خود ایستادگی 

کردیم تا به نتیجه رسید.
کمالون��دی خاطرنش��ان ک��رد: در مورد 
سخت گیری های ماموران امنیتی در بازرسی 
دقیقی که با حفظ ضوابط حقوقی و اخالقی 
پس از عملیات های خرابکارانه آغاز شده، این 
توضیح ضروری است که این سخت گیری ها 
ب��دون علت نیس��ت و م��واردی از اقدامات 
بازرس ه��ا خ��ارج از وظایف حرفه ای ش��ان 
وجود داشته که حساس��یت برانگیز بوده و 

ما به آژانس اعالم کردیم

آغاز بررسی فنی و امنیتی دوربین های آژانس پیش از نصب در کرج 
سخنگوی سازمان انرژی اتمی اعالم کرد :

خبر
روزنامهصبحایران

رئيس شورای شهر تهران به ابالغ قانون بلندمرتبه سازی واكنش نشان داد. 
مهدی چمران در پاس��خ به س��والی درباره ابالغ بلندمرتبه س��ازی از سوی شورای عالی 
معماری و شهرسازی گفت: بلندمرتبه سازی در سال 9۶ در کمیسیون ماده ۵ طرحی تهیه 
و تصویب شد و قانون بلندمرتبه سازی سال 9۵ لغو شد و از آن به بعد اگر ساخت وسازی 

انجام شد تخلف بوده است.
او ادامه داد: این مصوبه به ش��ورای عالی معماری شهرس��ازی رفت و تا به حال پاسخی 
از آن بی��رون نیام��ده بود. االن نیز خبر ندارم. با ما مش��ورتی نکردن��د. البته در آن زمان 
نظرات خود را عالوه بر اینکه به صورت کتبی به کمیس��یون ماده ۵فرستادم، نظرات خود 
را به عنوان کس��ی که در این زمینه تجربه داش��ت به صورت خصوصی نیز به شورای عالی 

معماری و شهرسازی فرستادم.
چمران با ابراز امیدواری از اینکه مصوبه شورای عالی برنامه خوبی باشد، گفت: پیشنهاد 

م��ا این بود ک��ه در نقاط خاص و در جاهای��ی که این کار می تواند ص��ورت پذیرد، نه در 
خانه های مس��کونی معمولی بلندمرتبه س��ازی آن هم با ش��رایطی از جمله رعایت فاصله 

انجام شود.
رئیس ش��ورای شهر تهران همچنین درباره حذفیات بودجه در بخش حمل و نقل اظهار 
ک��رد: بودجه ای که به مجلس رفته بودجه خوبی نبوده، حتی از س��ال ۱4۰۰ هم پایین تر 

است.
او ادامه داد: با این ارقامی که در بودجه گذاشتند شاید ۵۰ متر هم نشود یک تونل مترو 

َکند یا دو رام قطار خریداری کرد. دو رام که هیچی دو واگن شاید بشود خرید.
چمران با بیان اینکه میزان اعتبارات کم شده گفت: با این ارقام که نمی شود کاری کرد 
و باید اصالحات اساسی کرد. هرچند سخت است که در مجلس این اصالحات را انجام داد. 

اما اگر واقعا می خواهند تهران تکانی بخورد باید این اصالحات را انجام داد

بودجه 14٠1 صدای چمران را هم درآورد

س�خنگوی طالبان از ديدار سرپرست وزارت خارجه 
هيات حاكمه افغانستان با وزير امور خارجه كشورمان 

و رايزنی درباره مسائل دوجانبه خبر داد.
ذبیح اهلل مجاهد س��خنگوی طالب��ان در صفحه توییترش 
نوش��ت: امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه امارت 
اس��المی با حس��ین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران 
در کنفرانس بین المللی س��ازمان همکاری اس��المی درباره 
افغانس��تان  دیدار و درباره وضعیت امنیتی و انسانی فعلی در 

افغانستان گفت و گو کردند. 
سخنگوی طالبان با اش��اره به محورهای این رایزنی گفت: 

روابط تجاری، اقتصادی و سیاسی مورد بحث قرار گرفت.
همچنین نخس��ت وزیر پاکس��تان در دیدار با وزیر خارجه 
کش��ورمان با توجه به ضرورت گسترش روابط دوجانبه بین 

دو کش��ور ضمن مرور زمینه های مختلف همکاری های دو 
کشور، همکاری های مرزی خصوصاً تجارت مرزی و تشکیل 

توسعه بازارچه های مرزی را مورد تاکید قرار داد.
حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه که جهت شرکت 
در نشست فوق العاده وزرای امور خارجه کشورهای اسالمی 
در اس��الم آباد با عمران خان نخس��ت وزیر پاکستان دیدار و 

گفت وگو کرد.
در ای��ن دیدار وزی��ر امور خارجه کش��ورمان ب��ا تاکید بر 
ضرورت همکاری تمام کش��ورهای اسالمی در رساندن سریع 

کمک های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد.
امیر عبداللهیان افزود: جمهوری اسالمی ایران بدون توجه 
به موضوعات سیاس��ی در افغانس��تان از ارس��ال کمک های 
بشردوس��تانه به افغانس��تان حمایت ک��رده و در این ارتباط 

ضمن باز نگهداش��تن مرزهای خود آماده همه گونه همکاری 
با تمام کش��ور ها برای رساندن کمک ها به مردم افغانستان 

است.
عمران خان، نخست وزیر پاکستان نیز در این دیدار ضمن با 
اهمیت دانستن نقش جمهوری اسالمی در منطقه و برقراری 
صلح و ثبات در افغانستان، از موضوع تشکیل دولت فراگیر در 
افغانستان حمایت کرد و بر ضرورت کمک به مردم افغانستان 
در ش��رایط حاضر خصوصاً با توجه به رسیدن زمستان و نبود 

سوخت و مواد غذایی تاکید کرد.
عمران خان با توجه به ضرورت گسترش روابط دوجانبه بین 
دو کش��ور ضمن مرور زمینه های مختلف همکاری های دو 
کشور،  همکاری های مرزی خصوصاً تجارت مرزی و تشکیل 

توسعه بازارچه های مرزی را مورد تاکید قرار داد.

رئيس مجلس ش�ورای اسالمی گفت: 
نتيجه تفكر و مديريت مبتنی بر سنت 
الهی، تكنولوژی و علوم مهندس�ی در 
صنعت هوا فضای كش�ور ش�ده است و 
در مقاب�ل نتيجه تفكر و مديريت غلط، 

صنعت خودروسازی كشور می باشد.
محمدباقر قالیباف در افتتاحیه شش��مین 
کنگره بین المللی علوم انس��انی اس��المی و 
پنجمی��ن دوره جایزه جهانی علوم انس��انی 
اسالمی بیان کرد: خوش��حال هستم امروز 
توفی��ق حض��ور در افتتاحیه ای��ن کنگره با 
اهمی��ت را دارم. جمعی ک��ه در این کنگره 
حضور داش��ته و در روزه��ای آینده نیز در 

دانشگاه ها گرد هم می آیند کارشان نظریه 
پ��ردازی در قلمرو علوم انس��انی اس��المی 
اس��ت ولی بنده به عنوان یک خدمتگزار در 
جمهوری اس��المی به عن��وان یک مدیر در 
سیاس��ت گذاری و حکمرانی نقش آفرینی 
می کن��م و اکنون می خواه��م به چندین 
نکته با اش��اره به تجربه 4۰ ساله خود که از 
نزدیک در صحنه عمل موضوعات حکمرانی 

را رصد کرده، اشاره کنم.
رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره به 
نگاه به مس��ائل اقتصادی در طول ۵۰ سال 
گذش��ته تصریح کرد: اگر ما ش��یوه تصمیم 
گیری ب��رای حل مش��کالت اقتص��ادی را 

در ۵۰ س��ال گذش��ته رصد کنیم، همیشه 
تک��راری و غلط در ادامه غلط بوده اس��ت. 
آی��ا امروز اولویت ما در حوزه علوم انس��انی 
مسئله یابی نیس��ت؟ حکمرانی نوین امروز 
در اولویت است. امروز دین در مرکز قدرت 
ق��رار دارد و م��ا باید به دنب��ال راهکارهای 
علمی برای پاسخ به مسائل جامعه و دنبال 
کردن نگاه مس��ئله محور باش��یم. متاسفانه 
مقصر اصلی در این حوزه مدیران در بخش 
های مختلف از س��طوح حکمرانی هستند. 
این حوزه علوم انس��انی اس��المی است که 
تفکر و اندیش��ه افراد را می سازد تا در علوم 

مختلف نقش آفرینی کند.

قالیب��اف تصریح ک��رد: به عن��وان مثال 
FATF که یک موضوع سیاس��ی است یک 
بسته فناوری می باشد. آنها یک فناوری در 
قال��ب FATF ایجاد کرده و تمام س��طوح 
جهان��ی، منطق��ه ای، محل��ی و ف��ردی در 
ح��وزه اقتصاد، تج��ارت، واردات و بانک ها 
را تح��ت س��لطه خود درآوردن��د و در اقصا 
نقاط کش��ورها اقتصاد را دنب��ال کرده و به 
نوعی با نهادس��ازی به دنبال تحقق اهداف 
خود هس��تند. ما باید در حکمرانی نوین با 
رویکرد حضور مردم در صحنه حرکت کنیم 
و س��ازمان های ما بای��د به یک نهاد تبدیل 

شود. 

ادامه از صفحه1
... در حال حاضر سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی 
ش��اید مهم ترین س��امانه های در حال تکمیل هستند که 
با عملیاتی ش��دن آنها بسیاری از فرارهای مالیاتی کشف 
خواهد ش��د و زمینه برای اجرای پایه های مالیاتی مانند 
مالی��ات بر مجموع درآمد که منجر به برقراری عدالت در 

مالیات ستانی خواهد شد، به وجود می آید.
ماليات بنگاه های مولد

رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی اظهار داش��ت: براس��اس 
برآوردها تا ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده در 

کشور فرار مالیاتی داریم.
داود منظ��ور درب��اره افزای��ش 44 درص��دی درآمدهای 
مالیاتی در بودجه سال آینده و اینکه گفته می شود مالیات 
بنگاه ه��ای مولد افزایش یافت��ه و در مقابل معافیت های 
مالیاتی دس��تگاه های وابسته به دولت و حاکمیت بیشتر 
ش��ده ، اظهار داش��ت: افزایش درآمد های مالیاتی که در 
بودجه سال ۱4۰۱ دیده ش��ده بر تمام منابع و پایه های 
مالیاتی آن توزیع شده  است و این افزایش درآمدها بدون 
در نظ��ر گرفتن بخش دولت��ی و غیردولتی و براس��اس 

قوانین موضوعه وصول می شود. 
وی ادامه داد: اگر معافیتی هم تعریف ش��ده این معافیت 

 ها مربوط به تمام بخش های دولتی و غیردولتی است.
رییس س��ازمان امور مالیاتی افزود: سوال مهم این است 
ک��ه آیا این درآمدهای مالیاتی که نس��بت به س��ال های 
گذشته رشد قابل مالحظه ای داشته قابل وصول و تحقق 

است؟ باید بگویم بخش بزرگی از این افزایش درآمدهای 
مالیاتی که در بودجه س��ال آینده دیده ش��ده براس��اس 
افزایش پوش��ش مالیات��ی خواهد بود و ب��ا اقداماتی که 
ادارات مالیاتی در جهت مقابله با فرار مالیاتی، شناسایی 
مودیان جدید به ویژه در بخش های داللی و واسطه گری 

انجام می دهند این میزان مالیات وصول خواهد شد. 
منظور درباره نحوه شناس��ایی این اف��راد گفت: با توجه 
ب��ه اطالعاتی ک��ه از مراک��ز داده های مختل��ف از جمله 
سامانه های گمرک، سامانه های بانکی، ثبت اسناد، حمل 
و نقل و ... به دس��ت می آید و براساس مجموع اطالعاتی 
که از ماده ۱۶9 مکرر قانون مالیاتهای مس��تقیم دریافت 
می کنیم می توانیم این افراد را شناسایی کنیم و مواردی 
که قرار مالیاتی دارند مشمول پرداخت مالیات می شوند. 
وی با اش��اره ب��ه میزان ف��رار مالیاتی در کش��ور تاکید 
ک��رد: آمار قطعی در این زمینه وجود ندارد اما براس��اس 
برآوردها تا ۵۰ درصد درآمدهای مالیاتی محقق شده در 

کشور فرار مالیاتی داریم. 
رییس س��ازمان ام��ور مالیاتی درباره آخری��ن آمار خانه 
های خالی شناسایی شده برای شروع اخذ مالیات اظهار 
داش��ت: براس��اس قانون اطالعات خانه های خالی باید از 
س��امانه امالک استخراج شود که اطالعات این سامانه از 

سوی وزارت راه و شهرسازی تولید می شود.
منظ��ور اف��زود: طب��ق آیین نام��ه دول��ت ، وزارت راه و 
شهرسازی تا سی ام آذر ماه برای تکمیل اطالعات سامانه 
امالک فرصت دارد  و با تکمیل اطالعات اقدامات مالیات 

ستانی انجام خواهد شد.
فرار مالياتی دولتی ها 

محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی 
، در خصوص س��اماندهی شرکت های دولتی زیان ده در 
الیحه بودجه سال آینده، گفت: در جریان بررسی الیحه 
بودجه سال ۱4۰۱ در مجلس شورای اسالمی قصد داریم 
اعتبارات برخی از ش��رکت های دولت��ی را به دلیل عدم 

پاسخگویی و شفافیت کاهش دهیم.
نماین��ده مردم کرمانش��اه در مجلس ش��ورای اس��المی 
با تاکی��د بر اینکه برخ��ی از ش��رکت های دولتی بدهی 
سنگینی به بانک ها دارند، عنوان کرد: شرکت های دولتی 
معادل یک چهارم کل نقدینگی کشور به بانک ها بدهکار 
هستند که اقدامی برای پرداخت آن انجام نمی دهند، در 
شرایط فعلی کشور باید بودجه شرکت های دولتی شفاف 

و قید و بند آنها مشخص شود.
عضو هیات رئیس��ه مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه 
تعدادی از شرکت های دولتی فرار مالیاتی دارند، تصریح 
ک��رد:  قس��مت عمده ای از بودجه و س��رمایه کش��ور به 
ش��رکت های دولتی اختصاص پی��دا می کند درحالی که 

وضعیت مالی شفافی ندارند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی در پایان عنوان 
کرد: تاکیددولت و مجلس بر این اس��ت که ش��رکت های 
دولت��ی در الیحه بودج��ه س��ال ۱4۰۱دارای قید و بند 
ش��وند و به آزادی های آنها در س��ال های گذش��ته پایان 

داده شود.

دیدار امیرعبداللهیان با وزیر خارجه طالبان

رییس مجلس: 
تصمیم های اقتصادی ما غلط اندر غلط است

سهم دستگاه های وابسته به دولت از درآمدهای مالیاتی دولت چقدر است؟

فرار50 درصدی مالیاتی

حراج الکترونیکی اموال سازمان 
تملیکی رسما کلید خورد

س��امانه »حراج الکترونیکی سازمان اموال تملیکی« 
با ورود و پیگیری های دس��تگاه قضایی رونمایی ش��د. 
رس��ولی فاضل نماینده قوه قضائیه در س��ازمان اموال 
تملیک��ی از رونمای��ی از س��امانه »ح��راج الکترونیکی 
سازمان اموال تملیکی« با ورود و پیگیری های دستگاه 
قضای��ی خبر داد و اظهار کرد: با حضور وزیر اقتصاد در 
یکی از انبارهای مربوط به اموال تملیکی تهران سامانه 
»حراج الکترونیکی س��ازمان اموال تملیکی« رونمایی 
ش��د. نماینده ق��وه قضائیه در س��ازمان اموال تملیکی 
خاطرنش��ان ک��رد: از زمانی ورود به موض��وع حراج ها، 
با توجه به اینکه در حراج حضوری ش��ائبه هایی وجود 
داش��ت، تاکید کردی��م که باید به ص��ورت الکترونیکی 
برگ��زار ش��ود. وی تصریح کرد: در پی بازدید ریاس��ت 
ق��وه قضائی��ه از انبارهای ام��وال تملیک��ی و تاکیدات 
ایش��ان این موضوع بار دیگر جدیت پیدا کرد و با توجه 
ب��ه پیگیری های نماین��دگان قوه قضائیه در س��ازمان 
ام��وال تملیکی در نهایت عملیاتی ش��د. فاضل عنوان 
ک��رد: عملیات اجرایی این س��امانه ب��رای اولین حراج 
الکترونیک و فرایند روزانه بودن آن انجام خواهد ش��د 
و مردم می توانند در س��امانه ش��روع به ثبت نام کنند. 
نماینده قوه قضائیه در سازمان اموال تملیکی در پایان 
گفت: تاکنون حراج ها به صورت حضوری برگزار می شد؛ 
اما از این پس حراج حضوری نخواهیم داشت و تمامی 

حراج ها باید به صورت الکترونیکی برگزار شود.

امضای ۵٠ نماینده پای طرح 
استیضاح وزیر اقتصاد 

نایب رییس کمیس��یون اقتصادی مجلس گفت: ۵۰ 
نماینده طرح اس��تیضاح وزیر اقتص��اد را امضا کردند.  
موس��وی، نایب رییس کمیس��یون اقتص��ادی مجلس 
گفت: ۵۰ نماینده طرح اس��تیضاح وزیر اقتصاد را امضا 
کردند. خاندوزی که پس از پیروزی ابراهیم رئیسی به 
کرسی ریاست ساختمان باب همایون رسید اکنون تنها 
نظاره گر اوضاع اقتصادی کشور است. نه از بهبود بازار 
ارز و طال و س��که خبری اس��ت نه از سرو سامان دادن 

به بازار سرمایه

احیای اخبار روسای جمهور هفتم 
تا دهم در سایت ریاست جمهوری

مدیر کل روابط عمومی دفتر ریاس��ت جمهوری اعالم 
ک��رد که تمام اخبار روس��ای جمهور هفت��م تا دهم در 
س��ایت ریاست جمهوری احیا ش��ده است. متن توییت 
محمدمهدی رحیمی به ش��رح زیر اس��ت:    تمام اخبار 
و تصاویر روس��ای جمهور  دولت ه��ای هفتم تا دهم بر 
روی س��ایت ریاس��ت جمهوری احیا شده و در دسترس 
است. در روز تنفیذ آیت اهلل رئیسی هم تاکید شد آرشیو 
رئیس جمهور سابق بطورکامل حفظ شود. امیدوارم مورد 

استفاده مناسب اهالی رسانه و پژوهشگران قرار بگیرد.
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عضو کمیته علمی مقابله با کرونا :

پای ُامیکرون به ایران باز شد  
دورهمی یلدا را کنسل کنید

محمد هاش��می، سرپرس��ت مرکز رواب��ط عمومی و 
اطالع رسانی وزارت بهداشت گفت: در جلسه اضطراری 
امروز ضمن تایید مش��اهده سویه جدید کرونا در کشور 
از س��وی همه اعض��ا درخصوص تدوی��ن پروتکل های 
جدید بهداش��تی بحث و تبادل نظر شد. اعضای جلسه 
به ضرورت اس��تفاده از ماس��ک، تزریق واکس��ن بویژه 
دریافت دز س��وم واکسن اعالم ش��ده و رعایت پروتکل 
های بهداشتی تاکید کردند. وی با بیان اینکه در جلسه 
اضطراری ضمن تایید مشاهده یک مورد از سویه جدید 
کرونا در کشور از س��وی همه اعضا، در خصوص تدوین 
پروتکل های جدید بهداش��تی بحث و تبادل نظر ش��د، 
گفت: همچنین اعضای ستاد نظرات  و پیشنهادات خود 
را جهت ارائه به س��تاد ملی کرون��ا مطرح کردند. مجید 
مخت��اری عضو کمیته علمی کش��وری مقابله با کرونا با 
تاکید بر اینکه برای مقابله با سویه اُمیکرون باید رعایت 
پروتکل های بهداش��تی حفظ ش��ود، بر ل��زوم پرهیز از 
دورهمی های یلدا و همچنی��ن تعطیلی مدارس تا چند 
هفته آینده تاکید کرد.  وی افزود: فعال دلتا سویه غالب 
دنیاست که کشندگی باالتر از امیکرون دارد. اما امیکرون 
در سه هفته اخیر باالی ۵۰ جهش داشته و ترکیب این 
جهش ها ممکن اس��ت منجر به کش��ندگی بیشتر شود. 
مختاری گفت: اس��تفاده از ماس��ک، عدم تجمع و حفظ 
فاصله اجتماعی مهم اس��ت. در آستانه شب یلدا هستیم 
باید بدانیم که شرایط حساس است. گیرندگی اُمیکرون 
دو تا س��ه برابر بیش از دلتاس��ت و دو برابر شدن آن در 
جامعه فقط 2.۵ روز است. وی افزود: امیدواریم رفتار آن 
از نظر کش��ندگی، تش��خیصی و... بهتر از دلتا باشد، اما 
نمی توانی��م با امید واهی پیش رویم؛ مردم تمام موارد را 
رعایت کنند یلدا را در خانه و با خانواده خودشان جشن 
بگیرند. یلدا نباید همراه با عزاداری باش��د و باعث ش��ود 
که عزیزانی یلدای س��ال بع��د را نبینند. اجازه دهیم دو 
تا س��ه هفته دیگر بگذرد و رعایت ه��ا را باال نگه داریم. 
ممکن اس��ت رفتار اُمیکرون تغییر کند. امیکرون اکنون 
در سنین پایین تر دیده می شود اما اگر تغییر رفتار دهد، 
ممکن است در س��نین باال هم مشکل ساز شود. کمیته 
علم��ی توصیه می کند که تا چن��د هفته دیگر حتی اگر 

ممکن است مدارس را تعطیل کنیم

نماینده مجلس: 

افزایش یواشکی سن 
بازنشستگی در الیحه بودجه 

خالف قانون است
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در بحث 
دس��تگاه های فرهنگی زیر مجموعه دولت، یک دستگاه 
233 درصد، دستگاه دیگر 2۰۱ درصد، دستگاه دیگری 
حدود 37 درصد رشد داشته است. این افزایش ها و این 
رش��د عجیب و غریب بودجه شان ما به ازای چه کارکرد 
واقعی یا خروجی  واقعی برای مردم است؟ احسان ارکانی 
نماینده نیش��ابور درخصوص برخی انتق��ادات پیرامون 
تغییر س��ن بازنشس��تگی در الیحه بودجه که در فضای 
عمومی ایجاد شده و همچنین تغییر میانگین حدنصاب 
حقوق بازنشس��تگی، گفت: ناراحتی و نگرانی که ایجاد 
شده و مدنظر شماس��ت از یکی دو حکمی است که در 
الیحه بودجه آمده، مثال یک حکم آمده س��قف سنوات 
بازنشس��تگی را از 3۰ ب��ه 32 اضافه ک��رده و این کامال 
خالف قانون مدیریت خدمات کش��وری اس��ت. اگر هم 
قرار اس��ت اصالح شود، جای این در بودجه نیست، باید 
به صورت اصالح قانون به مجلس ارائه ش��ود اگر مجلس 
تصویب کرد که س��ن بازنشس��تگی را در کشور دو سال 
اضافه کند، بعد در شورای نگهبان هم تایید شد، تبدیل 
به قانون می شود؛ نیازی هم به این نیست که در بودجه 
م��ا یک جایی یواش��کی این را بگذاری��م. وی ادامه داد: 
جای این موضوع اینجا نیست، بودجه یک قانون یکساله 
موقت است و نمی ش��ود در قانون یکساله موقت احکام 
دائمی بگذارید. افزایش س��نوات بازنشس��تگی از 3۰ به 
32 س��ال قانون دائمی خدمات کش��وری است که اگر 
بخواهن��د باید قان��ون را اصالح کنند. عضو کمیس��یون 
برنام��ه و بودج��ه همچنین به مس��اله تغیی��ر میانگین 
حقوق بازنشس��تگان اش��اره کرد و اظهار داش��ت: یک 
موضوع دیگر که موجب نگرانی بازنشس��تگان شده این 
اس��ت که طبق یک حکم دیگری ک��ه دولت در بودجه 
گذاش��ته و آن هم مش��ابه همین موضوع خالف قانون 
اس��ت؛ حقوق بازنشس��تگان را دولت کاهش داده است. 
االن میانگین حقوق بازنشس��تگان طب��ق قانون تامین 
اجتماع��ی، میانگین حق��وق ماهانه س��ال 29م و 3۰م 
خدمت اس��ت، دولت آمده این را به میانگین س��ال های 
2۸، 29 و 3۰ تغیی��ر داده و نتیجه اش این می ش��ود که 
میانگی��ن هم پایین می آی��د. در نتیجه اگر این بر فرض 
محال تصویب شود، حقوق بازنشستگان امسال نسبت به 
افراد مش��ابه در سال های قبل کاهش پیدا می کند.  وی 
تصریح کرد: این هم از جمله مواردی است که اگر دولت 
واقعاً نگاهش به بازنشستگان مثبت باشد، اصال نباید این 
را در الیح��ه درج کند و ظلم به بازنشس��تگان اس��ت و 
قطعا در مجلس دنبال حذف کامل این دو حکم خواهیم 
بود. ارکانی در ادامه با انتقاد از حذف ردیف ها و تجمیع 
بودج��ه در مرکز، گفت: آقایان به عنوان یک دس��تاورد 
اعالم می کنند که تجمیع ردیف ها صورت گرفته اس��ت 
و می گوین��د ای��ن باع��ث نظارت پذیری بیش��تر بودجه 
می ش��ود. ما معتقدیم این باعث نظارت گریزی بیشتر و 
عدم شفافیت خواهد شد. دلیل منطقی برای این حرف 
این اس��ت که ش��ما مثال اگر ۱۰ میلیارد تومان بودجه 
یک دس��تگاه را بخواهید بین ۱۰ زی��ر مجموعه اش در 
اس��تان ها تقسیم کنید، این را در قالب ۱۰ تا ۱ میلیارد 
واحد به ده مجموعه استانی ردیف می گذارند و پرداخت 
می کنند. براس��اس آن هم، وزیر و دیوان محاس��بات بر 
این ردیف ها نظارت می کردن��د. حاال همه این ها حذف 
نکردن��د بلکه همه را تجمیع کردند در دس��تگاه مافوق، 
یعن��ی در تهران مس��ئول باید بودجه کل اس��تان ها را 
مدیریت کند که اساساً امکانپذیر نیست، نگاه سلیقه ای 
محض پیدا می شود و خالف سیاست های دولت است که 
می گوید ما می خواهیم تمرکززدایی کنیم در اینجا دقیقا 

تمرکزگرایی دارد اتفاق رخ می دهد.
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ادامه از صفحه1
... از طریق آن، تقاضای کل و قدرت خرید در اقتصاد ملی 
افزایش می یابد.در کش��ورهای در حال توسعه، عدم سرمایه 
گذاری بخش خصوصی و کمبود عرضه کل سبب استفاده 
از این سیاس��ت می ش��ود. در ادبیات اقتصادی در پاسخ به 
این سؤال که کس��ری بودجه دولت چه اثری بر تورم دارد، 
جواب کلی و دقیقی وجود ندارد؛ زیرا آثار اقتصادی کسری 
بودجه دولت به چگونگی به وجود آمدن، نحوه تأمین مالی 
آن و شرایط اقتصاد کالن بستگی خواهد داشت. اگر کسری 
بودجه از طریق استقراض از نظام بانکی تأمین شود، این امر 
به دلیل افزایش نقدینگی و به دنبال آن افزایش تقاضای کل، 
آثار نامناس��ب اقتصادی مانند تورم به همراه خواهد داشت. 
اگر کس��ری بودجه از طریق استقراض داخلی )انتشار اوراق 
قرضه( که به مفهوم افزایش تقاضای دولت برای اعتبار قابل 
دسترسی در جامعه است- باشد، باعث افزایش نرخ بهره در 
جامعه ش��ده و به دنبال آن سرمایه گذاری بخش خصوصی 
کاهش می یابد. البته این امر در کش��ورهایی که بازار اوراق 
قرضه پیشرفته ای دارند و دولت ها برای کسری بودجه خود 
از فروش اوراق قرضه استفاده می کنند، بیشتر اتفاق می افتد.  
اگ��ر مخارج دولت از طریق ف��روش اوراق قرضه به مردم یا 
افزایش مالیات ها تأمین مالی شود، در این حالت نیز مخارج 
دولت به طور غیر مس��تقیم بر تورم مؤثر است. هر دو روش 
تأمین مالی، موجب جایگزین شدن مخارج دولتی به جای 
مخ��ارج بخش خصوصی می ش��ود. در حقیقت منابعی که 
ممکن است در غیر آن صورت برای مصرف بخش خصوص 
یا سرمایه گذاری در فعالیت های تولیدی صرف شود، جذب 
بخش دولت می ش��ود. اثر این گونه تأمین مالی، این اس��ت 
که نرخ بهره را باال می برد و انگیزه بخش خصوصی را برای 
س��رمایه گذاری و پس انداز کاهش می دهد  از س��ویی دیگر 
در خصوص هدایت نقدینگی به س��مت فعالیتهای تولیدی 
اظهارنظرهای زیادی بیان ش��ده است؛ ولی نباید این نکته 
مه��م را فراموش کنیم که ت��ا زمانی ک��ه بازدهی فعالیت 
ه��ای غیرمولد باالتر از فعالیت های تولیدی باش��د، قاعدتاً 
تولیدکننده یا هر کس��ی که انگیزه تولید و سرمایه گذاری 
دارد نمی رود س��مت تولید و می رود سراغ فعالیتهایی که 
سود باالتری دارند. اگر می خواهید هدایت نقدینگی درست 
انجام ش��ود، در وهله نخست می بایس��ت اتخاذ تمهیداتی 
جهت ثبات بخش��ی به اقتصاد کالن و بهبود فضای کسب 
و کار کشور مورد توجه و پیگیری قرار گیرد تا از رهگذر آن 
تناسب منطقی میان بازدهی بخش های مختلف اقتصادی 
نیز بهتر محقق گردد. این موضوع هم زمانی درست اجرایی 
می شود که سیاست های مالی دولت به درستی انجام شود. 
سیاست های مالیاتی و یارانه ای دولت، باید از طریق کاهش 
مالیات ها و افزایش یارانه ها فعالیت تولیدی را برای سرمایه 
گذارها جذاب کند در غیراین صورت هدایت نقدینگی صرفاً 
از طریق سیاست های اعتباری به تنهایی امکان پذیر نیست. 
بعنوان مثال اگر مالیات بر عایدی س��رمایه اجرایی شود و از 
این طریق بازدهی نس��بی فعالیتهای غیرمولد کاهش یابد، 
بدیهی است که در چنین شرایطی سرمایه گذاران به سمت 

فعالیتهای مولد جلب خواهند شد.

یادداشتسردیر
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ميلي�ارددالری   15 تأمي�ن  علی رغم 
ارز كش�ور توسط مجتمع های پااليشی 
گذش�ته،  س�ال  در  پتروش�يميايی  و 
بين الملل�ی  موسس�ه های  پيش بين�ی 
حاكی از كاهش صادرات اين ميزان در 

سال های آتی است.
به گ��زارش مهر، هنگامی ک��ه نفت وارد 
فرایندهای پتروش��یمیایی می ش��ود ارزش 
افزوده چند برابری پیدا می کند. تحریم های 
آمریکا طی س��الیان اخیر تأمی��ن ارز را به 
یک��ی از گلوگاه ه��ای اقتصاد ای��ران تبدیل 
کرده اس��ت. از طرفی آمارهای منتشر شده 
در س��ال ۱399 نش��ان می دهد ارز حاصل 
از ص��ادرات محص��والت پتروپاالیش��ی در 
شرایط تحریمی معادل ارز مورد نیاز واردات 

کاالهای اساسی است.
ارز م�ورد ني�از كاالهای اساس�ی در 

سال های 1399 و 1400
ماه گذشته شیوا راوشی، مدیرکل عملیات 
و تعه��دات ارزی بانک مرکزی با اش��اره به 
تأمین کل نیاز ارزی کشور برای واردات دارو 
و کاالهای اساس��ی در س��ال ۱4۰۰ گفت: 
به تش��خیص قانون بودجه در س��ال جاری، 
۸ میلیارد دالر برای تأمین کاالی اساس��ی، 
نهاده های دامی، دارو و تجهیزات پزش��کی 
تکلیف ش��ده بود که این مبلغ به طور کامل 
در شش ماهه اول سال تأمین ارز شده است 
و عالوه بر این ی��ک و نیم میلیارد دالر هم 

برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است.
بنا به گفته راوش��ی این مبلغ تقریباً برابر 
کل ارز تأمین ش��ده ب��رای همی��ن اقالم در 
س��ال 99 بوده اس��ت. همچنی��ن برآوردها 
نشان می دهد، ارز موردنیاز واردات کاالهای 
اساس��ی در نیمه دوم سال جاری معادل ۸ 
میلی��ارد دالر خواهد بود که در این صورت 
مجموع نیاز ارزی واردات کاالهای اساس��ی 
کش��ور در س��ال ۱4۰۰ به ۱۶ میلیارد دالر 

خواهد رسید.
درآمده�ای ارزی حاص�ل از صادرات 

محصوالت پتروپااليشی
ایران در س��ال های گذش��ته بوسیله وارد 
مدار ش��دن تمامی فازهای پاالیشگاه ستاره 
خلیج فارس و البت��ه کاهش مصرف داخلی 
به دلیل ش��یوع کرونا به طور جدی وارد فاز 
صادراتی ش��د، به طوری که طبق آمارهای 
گمرک صادرات بنزین کشور در سال ۱399 
به باالی 7.۸ میلیون تن رس��ید که معادل 
صادرات روزانه ۱۸۰ هزار بشکه است. یعنی 
از نظر حجمی، رشدی نزدیک ۶2۰ درصدی 
و از لحاظ ارزشی رشدی حدود 3۶۰ درصد 
نسبت به س��ال 9۸ اتفاق افتاد و در جایگاه 
بزرگترین صادرکنندگان سوخت خاورمیانه 
)که ش��امل بنزین، گازوئیل و نفت س��فید 
اس��ت( قرار گرفت. هرچند این صدرنشینی 
دیری نپایید، زیرا مصرف داخلی گاز خانگی 
و تغییر سوخت نیروگاه ها در فصل زمستان 
از گاز به مایع س��بب ش��د که صادرات این 
محصوالت بار دیگر متوقف شود. برآوردهای 
انجام شده به وسیله مؤسسه مطالعاتی فیچ 
نش��ان می ده��د در س��ال )۱39۸( 2۰۱9 
خالص صادرات محصوالت پاالیش��ی ایران 

2۸۰ ه��زار بش��که در روز ب��ا ارزش 7.۶ 
میلیارد دالر بوده است که این رقم در سال 
2۰2۰ به 244 هزار بش��که ب��ه ارزش ۶.2 
میلیارد دالر رس��یده است. طبق پیش بینی 
این مؤسس��ه می��زان ص��ادرات محصوالت 
پاالیش��ی ایران ب��ا گذر از ش��رایط کرونا و 
افزایش مصرف سوخت بعد از سال 2۰2۱، 
روند س��االنه کاهشی را طی خواهد کرد؛ به 
ط��وری که میزان ص��ادرات این محصوالت 
در س��ال 2۰2۵ به کمت��ر از نصف صادرات 
فعلی )2.۸ میلیارد دالر( و س��پس در سال 
2۰29 میالدی به صفر خواهد رسید و این 
بدان معناست که دولت بخش قابل توجهی 
از تأمی��ن ارز پایدار خود را طی س��ال های 
آتی )منتهی به 2۰29( از دست خواهد داد. 
از طرف��ی تمامی مجتمع های پتروش��یمی 
از حی��ث تأمین خوراک م��ورد نیاز خود به 
مجتمع های پاالیش نفت و گاز وابس��ته اند. 
این بدان معناست که فصل مشترک صنعت 
باالدس��ت و صنعت پایین دست به منظور 
تبدیل نف��ت خام )و NGLاس��تحصالی از 
گازهای هم��راه نفت خ��ام(، گاز طبیعی و 
زغال س��نگ به خوراک ه��ای قابل عرضه به 
صنعت پتروشیمی، مجتمع های پتروپاالیش 

هس��تند. این مجتمع ها در واقع مسئولیت 
تولید و تبدیل خوراک های متان، اتان، گاز 
مایع )پروپان و بوت��ان( نفتا و نفت کوره به 
محصوالت پایه آمونی��اک، متانول، الفین ها 
)اتیلن، پروپیل��ن، بوتادی��ن و بوتیلن ها( و 
آروماتیک ه��ا )بنزن، تولوئ��ن و زایلن ها( را 
دارند، تا در ادامه زنجیره ارزش مجتمع های 
پلیم��ری و ش��یمیایی ب��ا دریاف��ت چنین 
خوراک هایی، قادر ب��ه تولید ده ها محصول 
مختلف باش��ند. بنابراین گسترش صادرات 
محصوالت پتروش��یمیایی ابت��دا از احداث 
مجموعه های پاالیش��ی می گ��ذرد. در حال 
حاضر، طبق گزارش شرکت ملی پتروشیمی 
می��زان صادرات محصوالت پتروش��یمیایی 
ایران در سال 2۰۱9 )۱399( معادل ۸.۸2 
میلیارد دالر بوده است. بنابراین طبق پیش 
بینی های انجام ش��ده ب��ه منظور تأمین ارز 
پایدار و همچنین نیاز مبرم کشور به تأمین 
سوخت طی س��ال های آتی، توسعه صنعت 
پتروپاالیش��ی ضروری اس��ت. ب��ا توجه به 
آماری که در ابتدای گزارش گفته ش��د، به 
طور کلی در سال ۱399 صادرات محصوالت 
پتروش��یمی و پاالیشی مجموعاً ۱۵ میلیارد 
دالر )ح��دود 93 درص��د( از ارز م��ورد نیاز 
کش��ور برای واردات کاالهای اساس��ی )۱۶ 
میلیارد دالر( را تأمین کرده اس��ت. یکی از 
رویکردهای اصلی وزی��ر جدید نفت رهایی 
از خام فروش��ی با اح��داث پاالیش��گاه ها و 
پتروپاالیشگاه ها عنوان می شود. به طوری که 
وزیر نفت تاکنون در تمامی موضع گیری های 
خود بر لزوم توسعه پتروپاالیشگاه ها و ایجاد 
پارک های شیمیایی ذیل آن ها تاکید داشته 
اس��ت. حال باید دید جواد اوجی با تکیه بر 
مسند نفت ریل های حرکت به سمت توسعه 
پتروپاالیشگاه ها را طرح ریزی خواهد کرد یا 
این طرح ها همچن��ان صرفاً روی کاغذهای 

وزارت نفت ورق خواهد خورد؟

پیش بینی کاهش صادرات فرآورده های پاالیشی در سال های آینده

انـرژی
روزنامهصبحایران

خبر
یارانه بنزین حذف می شود؟

سايت خبری اويل پرايس به تازگی مدعی شده شركت 
 ICE ملی نفت قرار است فرمول گذاری قيمت خود را از
Bwave به ICE Brent تغيير دهد. برنت بورس انرژی 
در اروپاس�ت و ح�اال برخی مدعی ش�ده اند كه ممكن 

است اين تصميم نشان از رفع تحريم ها باشد.
به گزارش تجارت نیوز، اویل پرایس گفته بود ش��رکت ملی 
نفت ایران از ابتدای س��ال میالدی فرمول قیمت گذاری خود 
را تغییر می دهد. برخی از رس��انه ها ادعا کرده بودند که دلیل 
این تغییر، احتمال رفع تحریم ها و از س��رگیری صادرات نفت 
به کش��ورهای اروپایی اس��ت. این در حالی است که به گفته 
نماینده س��ابق ای��ران در اوپک تفاوت ای��ن فرمول  جدید در 
حد چند س��نت اس��ت و حتی به دالر هم نمی رس��د. عرفان 
درودگر، کارشناس انرژی در همین باره می گوید: در دنیا چند 
بورس انرژی داریم. میزان معامالت در ICE Brent قابلیت 
نقدشوندگی بیشتری دارد و معامالت بیشتری در این بورس 
انجام می شود. بنابراین احتماال مقبولیت بیشتری دارد و ابزار 

بهتری برای جذب خریداران است.

سيگنال جديد درباره مذاكرات برجام
با این حال برخی از رس��انه ها ادعا کرده بودند که ایران این 
اقدام را برای ش��روع دوباره صادرات به اروپا انجام می دهد. اما 
آیا ای��ران می تواند به اروپاییان نفت بفروش��د؟ درودگر ادامه 
می دهد: پیش از این، ایران به کشورهای اروپایی مانند یونان 
و ایتالیا نفت صادر می کرده اس��ت؛ اما االن مش��تری نفتی از 
اروپا ندارد. درودگر بی��ان می کند: تغییر فرمول گذاری ایران، 
اتفاقی اجتناب ناپذیر اس��ت که دیر یا زود باید اتفاق می افتاد. 
ش��اید هم دولت نگاه ویژه ای به مذاکرات دارد و قصد دارد به 
محض برداش��ته ش��دن تحریم ها قادر به فروش نفت به همه 
مشتریان باشد. ایران در حال حاضر تحریم است و تحریم های 
نفتی، حتی اجازه فروش مس��تقیم نفت به ایران را نمی دهد. 
به گفته حمید حس��ینی، ریی��س اتحادیه صادرکنندگان قیر 
و فرآورده ه��ای نفتی ایران ناچار اس��ت نفت خود را با پرچم 
کشورهای دیگر به مشتریان سنتی خود، مانند چین بفروشد. 
بنابراین بدیهی اس��ت که کش��ورهای اروپایی اکنون ریسک 
خری��د نف��ت از ایران را به ج��ا نمی خرند. اما ش��اید ایران به 

مذاکرات برجام بس��یار خوشبین اس��ت و قصد دارد از حاال، 
مقدمات ورود کش��ورهای اروپایی به بازار نفت خود را فراهم 
کند. دولت پیش از این با پیش بینی فروش روزانه ۱٫2 بشکه 
نفت در روز نش��ان داده بود که ب��ه موفقیت در وین، امیدوار 
اس��ت. دولت س��یزدهم در حالی فروش روزان��ه نفت را یک 
میلیون و 2۰۰ هزار بشکه پیش بینی کرده که به گفته رییس 
کمیس��یون انرژی اتاق تهران، در س��ال جاری بیش از روزی 

7۰۰ تا ۸۰۰ هزار بشکه نفروخته است.
رقب�ای نفتی ايران در منطقه هم در اين بازار فعاليت 

می كنند؟
این کارشناس انرژی یادآوری می کند: پیش از این عربستان 
در سال 2۰۱7 و کویت و پس از آن عراق هم دست به چنین 
عملی زده است و تنها دلیل هم جذب خریداران بیشتر است. 
او می افزاید: این یک فرآیند زنجیره وار است که باید مقدمات 
آن کم کم انجام ش��ود. پی��ش از 2۰۱۶ عراق و کویت، رقبای 
ایران، در بورس انرژی ICE Bwave بودند اما حاال همه این 

رقبا به ICE Brent رفته اند.

تحریم های نفتی پایان می یابد؟

کارشناس حوزه انرژی مطرح کرد:

ترمز تحریم در مسیر توسعه 
صادرات صنعت برق 

رییس کمیته س��ازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق 
ای��ران گفت: در پروژه عراق هم به بهانه تحریم ما را وادار کردند 
که به جای ارز بین المللی که در قرارداد هم عنوان شده بود، دینار 
دریافت کنیم و به خاطر اختالف نرخ رس��می و بازار نزدیک ۱۰ 
درصد ضرر کردیم و هم اینکه برای آزاد کردن منابعی که رسما 
و قانونا دولت عراق به ما تخصیص داده بود مجبور شدیم هزینه 
س��نگینی کنیم تا پول را از بانک برداشت کنیم. علیرضا کالهی 
در گفت وگو با ایلنا، درباره اوضاع صادرات برق و تجهیزات اظهار 
داشت: صادرات انرژی الکتریکی از قراردادهای بین دولتی است 
که مس��ائل خاص خ��ود را دارد و فعال بخش خصوصی به دلیل 
برخی نگرانی های وزارت نیرو حضور ندارد، اما صادرات خدمات 
فنی و مهندسی و کاال نیز چالش های خاص خود را دارد. وی با 
بیان اینکه صادرات تجهیزات به سه روش فروش B TO C بنگاه 
به مصرف  کننده، B TO B بنگاه به بنگاه و یا B TO G  بنگاه 
 B به دولت اس��ت، افزود: در حوزه برق ۸۰ تا 9۰ درصد بیزینس
TO G  و مابقی B TO B است، یعنی چندان با مصرف کننده 

طرف نیستیم. 
البی دولت ها برای حمايت از صادرات

عضو هی��ات مدیره س��ندیکای صنعت ب��رق در ادامه گفت: 
در حال حاضر ارتباطات سیاس��ی و الب��ی که دولت های برخی 
کشورهای همسایه برای شرکت های خود دارند خیلی قوی تر از 
البی های ما است، مثال دولت ترکیه راسا در پروژه های بزرگ وارد 
می ش��ود. البته اکنون در ایران هم تا حدی این رویکرد ش��روع 
شده، خصوصا اینکه ما در برخی بازارهای هدف پشتیبانی خوبی 

از سفارت ایران داشتیم.
به جای ارز بين المللی دينار عراق دريافت كرديم

وی ارتباطات بانکی را دیگر چالش صادرات برشمرد و تصریح 
ک��رد: پروژه ه��ا ضمانتنامه و نقل و انتقال پول نی��از دارند که با 
 FATF ش��رایط تحریم و نبود ارتباط ایران با سیستم بانکی و
خیلی سخت و گران شده است، مثال در پروژه عراق هم به بهانه 
تحریم ما را وادار کردند که به جای ارز بین المللی که در قرارداد 
هم عنوان شده بود، دینار دریافت کنیم و به خاطر اختالف نرخ 
رسمی و بازار نزدیک ۱۰ درصد ضرر کردیم و هم اینکه برای آزاد 
کردن منابعی که رس��ما و قانونا دولت عراق به ما تخصیص داده 
بود مجبور شدیم هزینه سنگینی کنیم تا پول را از بانک برداشت 
کنیم. کالهی خاطرنش��ان کرد: هرچند برخی مسائل مان را در 
عراق و افغانس��تان به نحوی حل کردیم اما در برخی کشورهای 
دیگر مثل قزاقستان به خاطر نداشتن ارتباطات بانکی از پروژه های 

بزرگ حذف شدیم. 
تائيديه نفت عراق را داريم اما شركت های بين المللی با 

ما كار نمی كنند
وی ادامه داد: ما تنها تولیدکننده در سراسر کشوریم که تائیدیه 
نفت عراق را داریم که اصوال خرید در هر کاالیی را به اروپا، ژاپن، 
کره و امریکا محدود می کند، اما در پروژه های بزرگ نفتی هر جا 
یک شرکت بین المللی حضور دارد با ایران کار نمی کنند، خروجی 
آن این است که ش��اید می توانستیم صادرات چند صد میلیون 
دالری در صنعت کابل داش��ته باش��یم و اکن��ون نداریم و جمع 
صادرات ما به زحمت ۱۰۰ میلیون دالر است که بخش عمده ای 

هم با تمام کانال هایی که ساختیم خود ما انجام می دهیم.
تجهيزات مان را تحت عنوان كاالی ترك صادر می كنيم

رییس کمیته س��ازندگان سیم و کابل سندیکای صنعت برق 
ایران بیان داشت: ما اکنون مجبوریم برخی کاالها را وارد کشور 
دیگر مثل ترکیه کنیم و هزینه گمرک این کشور را هم پرداخت 
کنیم و تحت عنوان کاالی ترک صادر کنیم که همه این مسائل 
به تجارت ما آس��یب می زند و در ش��رایطی که در ایران صنایع 
توانمند و بازار بزرگی در اطراف خودمان داریم ترمز خیلی جدی 

روی توسعه صادرات کشور گذاشته شده است.
هزينه حمايت غيرمنطقی از صنعت را بايد اقتصاد ايران 

و مصرف كننده ايرانی بپردازد
وی تاکید کرد: مسئله صادرات از چند جهت مهم است یکی 
اینکه اساس��ا بحث بر سر این اس��ت که بازار ایران بزرگ نیست 
و رس��یدن به اش��ل های اقتصادی در بازار ایران س��خت است، 
علی الخصوص که با آب رفتن حجم اقتصاد و نابود ش��دن قدرت 
خرید مصرف کننده اکثر شرکت های ایرانی از مسئله بازار آسیب 
دیده اند و دوم اینکه شرکت های ایرانی ضعیف و نحیف شده و از 
میادین بین المللی دور بوده اند و اساسا تا شرکتی به بازار صادراتی 
نرود و در میادین بین المللی محک نخورد رشد نمی کند، ورزیده 
نش��ده و ارتقای کمی و کیفی پیدا نمی کند، شرکت ها یک شبه 
صادراتی نمی ش��وند باید بسترسازی صورت گیرد و اگر شرکتی 
اینگونه نباشد ادامه بقا منوط به حمایت غیرمنطقی می شود که 
نتیجه آن چیزی شبیه صنعت خودرو خواهد بود که هزینه آن را 

باید اقتصاد ایران و مصرف کننده ایرانی بپردازد.

مصرف گاز از تولید پیشی گرفته است

زیرتیتر: ضرورت صرفه جویی 
بیشتر در دی ماه

معاون عملیات دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران 
با بیان اینکه امس��ال درخواس��ت مصرف گاز از تولید 
پیشی گرفته اس��ت، بر لزوم رعایت مصرف گاز به ویژه 

در دی ماه تأکید کرد.
به گزارش ش��رکت ملی گاز ایران، مس��عود کاظمی 
گف��ت: اکنون ب��ا تولید روزان��ه ح��دود ۸۵۰ میلیون 
مترمکع��ب گاز، مقدار مص��رف در بخش های خانگی، 
تجاری، صنایع و نیروگاه ها و مصارف عملیاتی، حداقل 
بین ۱۰۰ ت��ا ۱۵۰ میلیون مترمکع��ب از مقدار تولید 
بیش��تر است که البته این پیشی گرفتن تنها مربوط به 

فصل های سرد سال می شود.
وی ب��ا بیان اینک��ه در فصل های گ��رم و مواقعی که 
مصرف خانگی کمتر اس��ت، ما مش��کلی نداریم و گاه 
موازن��ه نیز درس��ت اس��ت، ادامه داد: با ای��ن حال در 
روزه��ای پی��ش رو، به ویژه دی م��اه و با هش��دارهای 
هواشناس��ی، مصرف خانگی ش��اید حدود ۵۰ میلیون 
مترمکعب دیگر نس��بت به وضع ج��اری افزایش یابد و 
به ح��دود ۶۰۰ میلیون مترمکع��ب در هفته جاری یا 

اواخر هفته برسد.
معاون عملیات دیس��پچینگ ش��رکت ملی گاز ایران 
ای��ن مقدار مصرف را بس��یار باال خوان��د و افزود: الزم 
است هم وطنان مدیریت مصرف را در این زمینه انجام 
دهند تا بتوانیم هم گاز را به اقصی نقاط کشور و نقاط 
سردسیر در بخش خانگی برسانیم و هم بتوانیم بخش 
بیش��تری را به واحدها صنعت��ی و نیروگاهی اختصاص 

دهیم.
کاظم��ی تصریح کرد: این صرفه جوی��ی با اقدام های 
س��اده ای مانند پوش��یدن لباس مناس��ب فصل سرد، 
تنظیم دمای رفاه ۱۸ تا 2۱ درجه س��انتیگراد، استفاده 
از وسایل گازسوز با بازده باالتر، محدود کردن فضاهای 
گرمایش��ی و خاموش کردن سیس��تم های گرمایش��ی 
زمان��ی که در اماک��ن اداری و تجاری حض��ور نداریم، 
امکان پذیر اس��ت که می تواند ب��ه این مدیریت مصرف 

کمک شایانی کند.
وی یادآور شد: براساس پیش بینی سازمان هواشناسی، 
دی ماه امس��ال سرد و در عین حال پربارش است، این 
در حالی اس��ت که جبهه هوایی هم که از روز گذشته 
وارد کش��ور ش��ده، تا روز سه ش��نبه در مناطق غرب و 
شمال غرب و مرکز کشور اس��ت و از سه شنبه، مناطق 
شمال شرق کش��ور، یعنی در مجموع حدود 24 استان 
را در ب��ر می گیرد و آنها را متأثر از بارش می کند و این 
بارش کاه��ش دما و به دنب��ال آن، افزایش مصرف گاز 
را به دنبال دارد. معاون عملیات دیس��پچینگ شرکت 
مل��ی گاز ایران گفت: موض��وع صرفه جویی مصرف در 
دو بخش بررسی می شود؛ یکی بخش قیمتی و دیگری 
بخش غیرقیمتی. بخش غیرقیمتی و کوتاه مدت همین 
م��وارد جزئی بود که به صورت کوتاه مدت به آن اش��اره 
ش��د و غیرقیمت��ی و بلندم��دت همان بح��ث رعایت 
مبحث ۱9 مقررات ملی ساختمان است که عایق کاری 
س��اختمان ها، افزایش بازده وس��ایل گازس��وز و تولید 
وسایل گازسوز با بازده باال را را در پی دارد که از عهده 
مصرف کنندگان خارج است و به تولیدکنندگان مسکن 

و وسایل گرمایشی برمی گردد.
کاظمی ادامه داد: یک بحث هم بحث قیمتی اس��ت 
ک��ه ب��ا تغییر تعرفه ه��ا و در واقع جریم��ه ای که برای 
مش��ترکان پرمصرف دیده شده و مصوبه هیئت وزیران 
اس��ت و و از یک��م آذرماه اجرایی ش��ده، کمک خواهد 
کرد که مصرف کنندگان و مش��ترکان پرمصرف بتوانند 
مصرف خود را کاهش دهند و به این وسیله به مدیریت 

مصرف انرژی کمک کنند.
وی در پای��ان درب��اره تعرفه  گاز اظه��ار کرد: اکنون 
تعرفه ها پلکانی ش��ده و ۱2 پله اس��ت. از پله نخس��ت 
تا س��وم قیمت ها مانند پارسال اس��ت و هیچ تغییری 
نمی کند، اما از پله س��وم ب��ه بعد، به تناوب و به صورت 

پلکانی افزایش می یابد.

عض�و كميس�يون انرژی مجلس گفت: يارانه پنهان در كش�ور ما بس�يار باال اس�ت، 
دهك های باال به راحتی از يارانه استفاده می كنند و هزينه ای هم بابت آن نمی پردازند، 

اما دهك های پايين به كلی از اين يارانه محرومند.
رمضانعلی سنگدوینی در گفت وگو با ایلنا، درباره احتمال حذف یارانه بنزین اظهار داشت: برای 
حذف یارانه س��وخت، ابتدا باید بودجه ۱4۰۱ در کمیسیون تلفیق و انرژی بررسی شود بعد روی 
این قضیه کار شود. وی افزود: در حال حاضر برخی از خانوارها خودرو ندارند اما برخی طبق آماری 
که اعالم شده تا ۱۰ خودرو هم دارند، بنابراین برای ساماندهی توزیع سوخت به دارندگان خودرو 
طرح وان را ارائه دادیم که بر اساس آن باید یارانه پنهان حذف شود و هر کس به اندازه سهم خود 

مصرف کند، زیرا بنزینی که مصرف می شود حق عموم مردم است. عضو کمیسیون انرژی مجلس 
تاکید کرد: اکنون کس��ی که خودرو ندارد و از حمل و نقل عمومی اس��تفاده می کند هزینه آن را 
می پردازد اما دارندگان خودرو از بنزین یارانه ای استفاده می کنند و این عادالنه نیست. وی با بیان 
اینکه یارانه پنهان در کش��ور ما بسیار باال اس��ت، گفت: دهک های باال به راحتی از یارانه استفاده 
می کنند و هزینه ای هم بابت آن نمی پردازند، اما دهک های پایین به کلی از این یارانه محرومند. 
سنگدوینی با تاکید بر لزوم ساماندهی وضعیت یارانه ها خاطرنشان کرد: در هر حال باید سازوکار 
حذف یارانه بررسی شود و به گونه ای باشد که به مردم بخصوص دهک های پایین فشار وارد نشود، 

زیرا حذف یارانه سوخت منجر به افزایش هزینه حمل و نقل می شود.

» آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/1032 «

مناقصه عمومی یك مرحله ای
 نوبت  اول

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان بوشهر در نظر دارد نسبت به خريد لوله UPVC س�ايزهای 3 و 4 اينچ و اتصاالت جهت تجهيز چاههای 
استان به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذيل اقدام نمايد ، لذا از كليه توليد كنندگان و تامين كنندگان اين كاالها دعوت 
مي شود كه از ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/09/27 لغايت ساعت 18 روز شنبه مورخ 1400/10/04 جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه 

ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضیحات :

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2۰۰۰۰۰۱344۰۰۰۰۵۱
محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع این شرکت ارائه گردد.
محل تحویل کاال انبار شهر تنگ ارم در شهرستان دشتستان مي باشد.

مدت قرارداد 4۵ روز از زمان عقد قرارداد مي باشد.
قیمت خرید اس��ناد مناقصه ۵۰۰,۰۰۰ ریال مي باش��د .که باید به حساب ش��ماره ۵-74۱393-۱۱-2۸۰2 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر ) 

حساب شبا شماره IR44۰۶۰۰2۸۰2۰۱۱۰۰74۱393۰۰۵ ( واریز گردد .
آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در س��امانه س��تاد تا س��اعت ۱4 روز ش��نبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ مي باشد . تنها پاکت » الف « ) 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ( باید به صورت فیزیکي تا ساعت ۱4 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل 

گردد.
پاکتها در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱9 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد.
پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر ۱ - کد پستي 7۵۱4۶۱9۱39

/https://abfa-bushehr.ir : سایت اینترنتی شرکت
تلفن تماس : ۰77-3۱۶4۰۰۰۰

گروه قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 

» آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/1032 «

مناقصه عمومی یك مرحله ای
 نوبت  دوم
ش�ركت آب و فاضالب اس�تان بوشهر در نظر دارد نسبت به خريد لوله UPVC س�ايزهای 3 و 4 اينچ و اتصاالت جهت تجهيز چاههای 
استان به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذيل اقدام نمايد ، لذا از كليه توليد كنندگان و تامين كنندگان اين كاالها دعوت 
مي شود كه از ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/09/27 لغايت ساعت 18 روز شنبه مورخ 1400/10/04 جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه 

ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضيحات :

1- شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2000001344000051
2- محل تامين اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

3- مبلغ تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار 366,000,000 ريال مي باش�د كه بايد به صورت ضمانت نامه بانكي به نفع اين شركت ارائه 
گردد.

4- محل تحويل كاال انبار شهر تنگ ارم در شهرستان دشتستان مي باشد.
5- مدت قرارداد 45 روز از زمان عقد قرارداد مي باشد.

6- قيمت خريد اسناد مناقصه 500,000 ريال مي باشد .كه بايد به حساب شماره 5-741393-11-2802 نزد بانك مهر ايران شعبه مركزي 
بوشهر ) حساب شبا شماره IR440600280201100741393005 ( واريز گردد .

7- آخرين مهلت بارگذاري مدارك به صورت الكترونيكي در سامانه ستاد تا ساعت 14 روز شنبه مورخ 1400/10/18 مي باشد . تنها پاكت 
» الف « ) تضمين ش�ركت در فرآيند ارجاع كار ( بايد به صورت فيزيكي تا س�اعت 14 روز شنبه مورخ 1400/10/18 به دفتر حراست و امور 

محرمانه شركت تحويل گردد.
8- پاكتها در ساعت 8 صبح روز يكشنبه مورخ 1400/10/19 گشوده خواهد شد . حضور يك نفر به عنوان نماينده شركت همراه با معرفي 

نامه در جلسه بازگشايي پاكتها بالمانع مي باشد.
9- پيشنهاد دهنده بايد كليه كسورات قانونی را در قيمت پيشنهادي خود در نظر بگيرد.

10- به پيشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقًا ترتيب اثر داده نخواهد شد.
11- مدت اعتبار پيشنهادها بايد حداقل سه ماه پس از تاريخ افتتاح پيشنهادها بوده و اين مدت بايد براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد 

باشد
12- ساير اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .

13- نشانی شركت : بوشهر - خيابان رئيسعلي دلواري - كوچه تنگسير 1 - كد پستي 7514619139
/https://abfa-bushehr.ir : 14- سايت اينترنتی شركت

15- تلفن تماس : 077-31640000
گروه قراردادها
شركت آب و فاضالب استان بوشهر

شركت آب و فاضالب استان بوشهر
)سهامی خاص(

مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی عنوان کرد:
اجرای نسخه نویسی الکترونیکی در سراسر استان مرکزی

مديركل بيمه سالمت اس�تان مركزی گفت: اجرای نسخه نويسی 
الكترونيكی در تمام موسس�ات استان مركزی از يكم دی ماه آغاز 

می شود. 
محمدرضا جیریایی در نشس��ت هم اندیشی با اصحاب رسانه اظهار کرد: 
نسخه نویس��ی الکترونیک از سال ۱397 توسط سازمان بیمه سالمت آغاز 
شد و در سطح کشور هر استان به فراخور جمعیت از یک تا سه شهرستان 
را درگیر نظام الکترونیک کرد که در استان مرکزی از همان زمان خمین و 

محالت و شازند به صورت پایلوت این برنامه را آغاز کردند.
وی اف��زود: اس��تان مرکزی یکی از اس��تان های برنام��ه نویس این مهم 
در س��طح کش��ور بود که نتایج خوبی را به همراه داش��ت. بر اساس قانون 
بودجه ۱4۰۰ س��ازمان مکلف شده که نسخه نویسی الکترونیک را در کل 
کش��ور اجرایی کند، همینطور س��ازمان مکلف بوده است که نسخه نویسی 
الکترونی��ک را در س��ال ۱4۰۰ آغاز کند که این مهم  در تمام موسس��ات 

استان از یکم دی ماه آغاز می شود.
مدیرکل بیمه س��المت استان مرکزی با اش��اره به اینکه ۸۵ درصد نسخ 
و خدماتی که به مردم ارائه می ش��ود به صورت الکترونیک و ۱۵ درصد به 
صورت نیمه الکترونیک و کاغذی اس��ت، تصریح کرد: در استان مرکزی با 
تعامل باالی انجام شده با موسسات خصوصی و دولتی این رقم ۸۵ درصدی 

محقق شد، این آمار در بخش دولتی حدود ۸۸ درصد است.
جیریایی اضافه کرد: از موسس��ات غیرط��رف قرارداد تقاضای همکاری با 
س��ازمان بیمه سالمت داریم تا نس��خ را به صورت الکترونیک تولید کنند، 

هدف ما ارائه هر چه بهتر خدمات به بیماران است که متضرر نشوند.
وی در خصوص تمامی افرادی که سیس��تم ارزیابی وسع استفاده کرده و 
به صورت رایگان تحت پوش��ش بیمه سالمت قرار دارند ادامه داد: با توجه 
به قانون این افراد باید از سیس��تم نظام ارجاع و پزش��ک خانواده اس��تفاده 
کنند که صندوق بیمه روستائیان این مهم را از سال ۸4 اجرایی می کند و 
صندوق همگانی نیز از این پس می تواند از پزشک خانواده، خدمات سطح 
یک و از متخصصین موسس��ات طرف قرارداد خصوصی، خدمات سطح دو 

را دریافت کنند.

مدیرکل بیمه سالمت استان مرکزی خاطرنشان کرد: اعتبار دفاتر این دو 
صندوق تا پایان آذرماه اس��ت و بیمه ش��دگان می توانند با مراجعه به پنل 
سازمان نسبت به تمدید این بیمه اقدام کنند تا از یکم دی ماه برای دریافت 

خدمات با مشکل مواجه نشوند.
جیریایی بیان کرد: بر اس��اس قانون، بازای هر خدمتی که به تعهد بیمه 
س��المت اضافه می ش��ود، منابع الزم برای سازمان پیش بینی می شود که 
در حوزه ناباورری در سال ۱4۰۰ بالغ بر 7۰۰ میلیارد تومان هزینه در نظر 
گرفته شده اس��ت. تمامی هزینه های تشخیصی، درمانی و دارویی زوجین 

نابارور تحت پوشش بیمه سالمت قرار گرفته است.
وی ادامه داد: بر اساس تفاهم بیمه سالمت با دفتر مهاجرین، برای تمامی 
افرادی که از س��وی امور اتباع معرفی می ش��وند موظف هستیم بیمه پایه 
سالمت صادر کنیم که در حال حاضر حدود 2 هزار نفر در سطح استان از 

این بیمه بهره می گیرند.
مدیرکل بیمه س��المت استان مرکزی اضافه کرد: ۶۱۰ هزار نفر جمعیت 
بیمه شده در استان وجود دارد که 42 درصد جمعیت استان را شامل می 
شود و این افراد در دریافت خدمت و تمدید دفترچه هیچ مشکلی را تاکنون 

متحمل نشده اند.
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بانک و بیمه خبر4

 صنعت بيمه ايران در جريان
  تحريم ها، ظرفيت هاى 

خود را شناخت
صنعت بيمه ايران پس از اعمال تحريم ها، 
ظرفيت  هاى خوب خود را شناخت و اكنون 
با هماهنگى هاى ايجاد شده بين شركت هاى 
ــود تا  ــتانداردهايى رعايت مى ش بيمه، اس
سطح فنى شركت هاى بيمه ارتقا يابد و بيمه 
نامه ها با استانداردهاى نسبى صادر شود. به 
ــزارش روابط عمومى بيمه ميهن؛ مرجان  گ
ــركت  رضايى مدير بيمه هاى اتكايى اين ش
ــركت هاى  كه در وبينار» تجارب اتكايى ش
بيمه در دوران تحريم»، سخن مى گفت، با 
اعالم اين مطلب افزود: ماهيت بيمه اتكايى 
توزيع مناسب ريسك است و وقتى ريسك 
ــود، در  نتواند در مناطق مختلفى توزيع ش
واقع خيلى به مفهوم كاربردى اتكايى عمل 
نشده است. وى گفت بخشى از ريسك هايى 
كه امكان واگذارى آنها به خارج وجود دارد، 
ــود اما كار بيشتر ريسك ها در  واگذار مى ش
ــور صورت مى گيرد و اين مساله  داخل كش
باعث شده، صنعت بيمه ايران، ظرفيت هايى 
ــه خوبى از  ــد ب ــل دارد، بتوان ــه در داخ را ك
آنها استفاده كند. رضايى ادامه داد در حال 
حاضر يك هماهنگى بين شركت هاى بيمه 
ــتاندارهايى رعايت شود و  ــده تا اس ايجاد ش
ــطح فنى شركت  ــد س اين باعث خواهد ش
هاى بيمه ارتقا يابد و بيمه نامه ها در چهار 
چوب ضوابط و با استانداردهاى نسبى صادر 
ــود. مدير بيمه هاى اتكايى شركت بيمه  ش
ــاخت در اين بين،  ــان س ــن خاطر نش ميه
ــت و اگر  ــيار مهم اس نقش بيمه مركزى بس
پشتوانه بيمه مركزى نبود در جريان سيل 
98 شركت هاى بيمه نمى توانستند بخوبى 

از پس آن بربيايند.   

مديرعامل شركت بيمه حكمت از 
شعبه مركزى سارى بازديد كرد

ــزارش روابط عمومى بيمه حكمت،  به گ
ــركت بيمه  ــا مومنى زاده مدير عامل ش نيم
ــعبه مركزى سارى ديدار كرد.  حكمت، از ش
ــعبه  ــى زاده ضمن حضور در ش ــا مومن نيم
مركزى سارى با رئيس، كاركنان و نمايندگان 
فروش استان مازندران ديدار و گفت و گو كرد.  
گفتنى است، امير محمد پورمند عضو هيئت 
مديره و معاون برنامه ريزى و توسعه و حسام 
معتضديان معاون توسعه مديريت و منابع در 

اين سفر مديرعامل را همراهى نمودند.

بيمه آسيا در8/5ماه امسال با 
كسب 11/07 درصد بازار،بيش از 

كل توليد 1399را محقق ساخت
به گزارش روابط عمومى بيمه آسيا، مسعود 
بادين، نايب رئيس هيات مديره و مدير عامل 
ــالم امير  ــيا در ديدار با حجت االس بيمه آس
حسين شاهانى، مسئول نمايندگى ولى فقيه 
در سازمان هاى بسيج اقشار و وزارتخانه ها و 
ادارات كشور با اشاره به تاكيدات مقام معظم 
ــاد مقاومتى به عنوان يكى  ــرى بر اقتص رهب
ــت گذارى اقتصادى كشور،  از الزامات سياس
اقدامات صنعت بيمه در راستاى تحقق اين 
ــيار موثر، كارآمد  ــت گذارى ها را بس سياس
ــمند توصيف كرد.  مدير عامل بيمه  و ارزش
آسيا در اين ديدار كه با حضور اعضاى شوراى 
ــيج بيمه آسيا  فرماندهى پايگاه مقاومت بس
برگزار شد، عملكرد بيمه آسيا را در سه سال 
ــته نمادى از مديريت بحران خواند كه  گذش
با روحيه جهادى مديران، كاركنان و شبكه 
فروش به انجام رسيد. مسعود بادين در ادامه 
اين ديدار، گزارشى از عملكرد درخشان بيمه 
آسيا در سال جارى ارائه داد و گفت:بيمه آسيا 
براساس آمارهاى 5/8  ماهه امسال توانسته 
است ضمن كسب 07/11 درصد بازار بيمه، 
بيش از كل توليد سال1399را محقق سازد. 
ــه ماه  ــت كه هنوز بيش از س اين در حالى اس
ــت و اميدواريم كه در  ــال باقى اس تا پايان س
ــن مدت عملكرد خيره كننده اى از تالش  اي
و كوشش خانواده بزرگ بيمه آسيا در صنعت 
ــته شود و ركورد هاى  بيمه به نمايش گذاش
جديدى در عمليات بيمه گرى بيمه آسيا به 
ــد. در اين ديدار هم چنين حجت  ثبت برس
االسالم شاهانى، ضمن تشكر از ميزبانى مدير 
عامل و اعضاى شوراى فرماندهى پايگاه بسيج 
ــيا و تبريك روز بيمه، موفقيت ها و  بيمه آس
ــيا در عرصه بيمه گرى و  افتخارات بيمه آس
خدمت رسانى به مردم را باالخص در مقاطع 
ــاس و بحرانى و شيوع كرونا قابل تقدير  حس
و ارزنده توصيف كرد و اظهار داشت: موضوع 
بيمه در اسالم بسيار با اهميت است، زيرا مى 
توان از اين طريق از مردم با حفظ كرامت آن 
ها به نحو شايسته اى حمايت نمود و خدمت 
ــه هم چنين لوح  ــانى كرد.  در اين جلس رس
ــيج و به پاس  ــبت هفته بس تقديرى به مناس
ــاى صادقانه و زحمات  ــالش ه ــات و ت خدم
ــتاى  ــيا در راس خالصانه مدير عامل بيمه آس
ــاى مقدس نظام جمهورى  ــق آرمان ه تحق
ــالمى ايران از سوى نمايندگى ولى فقيه  اس
در سازمان هاى بسيج اقشار و وزارتخانه هاو 

ادارات كشور به ايشان تقديم شد.

 اجراى 38 پروژه حوزه 
 مسئوليت هاى اجتماعى

 از محل منابع قرض الحسنه 
بانك ملى ايران

ــك ملى ايران در عمل به تعهدات خود  بان
براى به ثمر رساندن منابع حساب هاى قرض 
الحسنه پس انداز مشتريان در چهل و يكمين 
ــاب ها، بالغ بر 72  ــى اين حس دوره قرعه كش
ميليارد و 250 ميليون ريال به 38 پروژه حوزه 
مسئوليت هاى اجتماعى اختصاص داده است. 
به گزارش روابط عمومى بانك ملى ايران، يكى 
از پر رنگ ترين حوزه هاى عمل به مسئوليت 
هاى اجتماعى در اين بانك، ساخت و تجهيز 
ــور به ويژه در  مدارس در مناطق مختلف كش
مناطق محروم است، به طورى كه طى مدت 
مذكور، يك باب مدرسه در استان كردستان، 
ــه در بخش محروم  ــه 3 كالس يك باب مدرس
ماژين شهرستان دره شهر استان ايالم، دبستان 
روستاى ارده استان گيالن، مدرسه روستاى 
رستاق شهرستان داراب استان فارس، مدرسه 
2 كالسه شهرستان اللى استان خوزستان با 
مشاركت اين بانك احداث و ساخته شده است. 
عالوه بر اين در راستاى كمك به توانمندى در 
ــوزش و پرورش و بهره مندى دانش  ــوزه آم ح
آموزان بى بضاعت از فضاى آموزش مجازى نيز 
بيش از يك هزار و 800 دستگاه تبلت به دانش 
آموزان مناطق كم برخوردار اهدا شده است. 
همچنين از محل حساب هاى قرض الحسنه 
ــكى اعم از دستگاه  پس انداز، تجهيزات پزش
هاى اكسيژن ساز و تنفس مصنوعى در استان 
ــان رضوى، هرمزگان و مازندران،  هاى خراس
يك دستگاه الكتروشوك جهت مركز خدمات 
جامع سالمت شبانه روزى در استان اردبيل و 
دستگاه نوت تيكر براى دانشجويان روشندل 

دانشگاه كردستان خريدارى شده است. 

 هشت نوع خدمات بانكى 
در اينترنت بانك مسكن

ــكن با راه اندازى اينترنت بانك  بانك مس
ــتريان فراهم كرده كه در  امكانى را براى مش
تمامى ساعات شبانه روز به راحتى از منزل و 
يا محل كار به تمامى حساب هاى متمركز خود 
در بانك مسكن دسترسى داشته و از خدمات 
اين سيستم استفاده كنند. به گزارش پايگاه 
ــكن-هيبنا، اينترنت بانك  ــرى بانك مس خب
ــن المللى»  ــه «امنيت بي ــكن گواهينام مس
(SSL) را دريافت كرده است كه به مشتريان 
ــا در محيطى امن  ــى دهد ت ــكان را م ــن ام اي
عمليات بانكى را انجام دهند. مشتريان براى راه 
اندازى اينترنت بانك مسكن، بايد با مراجعه به 
يكى از شعب بانك مسكن، درخواست دريافت 
شناسه كاربر و رمز ورود به سيستم را تكميل 
ــه بعد، نام كاربرى و رمز عبور  ــد، در مرحل كنن
پس از ثبت نام در اختيار مشترى قرار مى گيرد. 
ــتم به  در اين مرحله براى ورود به اين سيس
منظور ارتقاى سطح امنيت و اطمينان بخشى 
به مشتريان، در ورود به سامانه اينترنت بانك يا 
در هنگام انجام عمليات مى توان از رمز توليد 
شده توسط دستگاه صدور رمز يكبار مصرف 
(OTP) استفاده كرد. براى دريافت دستگاه 
OTP، به يكى از شعب بانك مسكن مراجعه 
ــت دستگاه OTP و اتصال  و پس از درخواس
ــاب/كارت مورد نظر  آن به نام كاربرى يا حس
در اينترنت بانك، دستگاه OTP و رمز آن را 
دريافت كنند. پس از طى اين مراحل مشترى 
ــخصى و اتصال به  مى تواند از طريق رايانه ش
اينترنت به يكى از دو روش، مراجعه به سايت 
ــك روى پيوند «ورود به  ــكن و كلي بانك مس
سايت بانكدارى الكترونيكى « و انتخاب سامانه 
https://ibn.: يا مراجعه مستقيم به آدرس
ــامانه اينترنت  ــه س bank-maskan.ir ب
ــتريان در اين  ــى پيدا كند. مش بانك دسترس
سامانه مى توانند هشت گروه خدمات بانكى 

را دريافت كنند. 

مديرعامل بانك دى بر معرفى 
و توسعه خدمات الكترونيك 

تأكيد كرد
ــعب  مديرعامل بانك دى در بازديد از ش
ــتار معرفى هرچه  ــد، خواس ــرگان و گنب گ
ــدارى الكترونيك به  ــات بانك ــتر خدم بيش
مشتريان شد. به گزارش روابط عمومى بانك 
دى، برات كريمى در اين بازديدها با بررسى 
عملكرد شعب و ارائه رهنمودهاى الزم جهت 
ــعب بانك دى  بهبود عملكرد گفت: همه ش
ــتگاه هاى خوددريافت و خودپرداخت  به دس
ــده اند كه اين موضوع مى تواند  پول مجهز ش
در كاهش مراجعه به شعب و انجام خدمات 
مشتريان به صورت 24 ساعته نقش مهمى ايفا 
كند. وى تصريح كرد: همچنين همراه بانك 
ــود،  ــناخته مى ش دى كه با نام «دى جت» ش
يكى از موفق ترين اپليكيشن هاى بانكى است 
كه اين امكان را فراهم كرده تا افراد بدون نياز 
ــعب، به صورت غيرحضورى  به حضور در ش
ــاب كرده و كارت  ــاح حس ــك دى افتت در بان
ــود را نيز در هر نقطه اى كه معرفى  ــى خ بانك
ــد، دريافت كنند كه بايد اين ظرفيت ها  كنن
ــهيل امور بانكى مخاطبان، بيشتر  جهت تس

معرفى شود.

خبرخبر

مدير عامل بانك سينا در بازديد از شركت توسعه فناورى اطالعات سينا:

بانك سينا از دانش بومى جهت ارائه محصوالت مطلوب به مشتريان بهره مى برد
ــاختمان  ــينا در بازديد از س مديرعامل بانك س
ــينا(  ــعه فناورى اطالعات س ــركت توس جديد ش
ــر لزوم بهره مندى از دانش بومى و نظر  ــاس)، ب تف
متخصصان داخلى در اجراى طرح هاى جديد در 
حوزه فناورى اطالعات و ارائه خدمات مطلوب به 
مشتريان تاكيد كرد.به گزارش روابط عمومى بانك 
ــينا؛ دكتر ايمانى ضمن تاكيد بر بهره گيرى از  س
ــركت تفاس در حوزه  تجربيات و ظرفيت هاى ش
IT گفت: بانك سينا خواستار استفاده از زيرساخت 
ها و بسترهاى روز حوزه فناورى اطالعات در جهت 
ــتريان، با بهره گيرى از دانش  تامين رضايت مش
بومى و نظر متخصصان آگاه و توانمند داخلى است 
تا نيازهاى امروزه بانكدارى نوين را محقق سازد. وى 
ــز بر پروژه هاى بانكدارى نوين را مورد  ــزوم تمرك ل
تاكيد قرار داد و خاطر نشان ساخت: رويكرد بانك 
سينا به مقوله بانكدارى الكترونيك جدى است و 

ــتا برنامه هاى مهمى را به منظور ارائه  در اين راس
خدمات بهينه و نوآورانه مبتنى بر نياز مشتريان در 
دستور كار دارد. دكتر ايمانى با بيان اينكه شركت 

ــالق و كارآمد، بازوى  ــا تكيه بر نيروى خ ــاس ب تف
ــينا  ــوزه فناورى اطالعات بانك س ــى در ح اجراي
محسوب مى شود، گفت: بانكدارى ديجيتال افقى 

ــات نوآورانه و توليد  ــن در جهت انجام اقدام روش
محصوالت فناورى اطالعات بانكى است و اين امر با 
توان شركت تفاس در بانك سينا اجرا مى شود. بدره 
مدير عامل شركت توسعه فناورى اطالعات سينا 
هم ضمن تشكر از حضور دكتر ايمانى در شركت 
ــريح پروژه ها و برنامه هاى آتى،  تفاس، ضمن تش
گزارشى از عملكرد شركت ارائه كرد. گفتنى است 
ساختمان جديد شركت توسعه فناورى اطالعات 
سينا( تفاس) با هدف بهره مندى از فضاى بيشتر 
و مطلوبتر، در منطقه كامرانيه تهران به بهره بردارى 
ــيد. در جريان اين بازديد، آقايان هادى نائب  رس
ــس هيات مديره، آقابابائى عضو هيات مديره،  رئي
ــتمى معاون  نراقيان معاون فناورى اطالعات، رس
ــالمى مدير امور حوزه  ــيخ االس برنامه ريزى و ش
مديرعامل و روابط عمومى بانك سينا نيز حضور 

داشتند.

ــعه تعاون  ــايرى از بانك توس ــتايى وعش 26 هزار و 640 طرح روس
تسهيالت گرفتند. به گزارش روابط عمومى بانك توسعه تعاون ،از ابتداى 
ــايرى تا 20 آذر  ــتايى وعش ــتغال پايدار روس اجراى طرح بزرگ و ملى اش
امسال 26 هزار و 641 طرح در مناطق روستايى و عشايرى از تسهيالت 
بانك توسعه تعاون استفاده كرده اند. اطالعات سامانه «كارا»نشان مى 
دهد ميزان تسهيالت پرداختى بانك توسعه تعاون به اين تعداد طرح به 27 
هزار ميليارد ريال رسيده است. بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل در 

طرح اشتغال پايدار روستايى و عشايرى در قالب اين طرح ،تسهيالت ارزان 
قيمت در اختيار طرح هاى روستايى وعشايرى قرار داده است. اين گزارش 
مى افزايد ،تسهيالت پرداختى بانك توسعه تعاون 52 هزار و 245 شغل 
پايدار در روستاها ومناطق عشايرى كشور ايجاد كرده است. آمارها نشان 
مى دهد ،استان كرمانشاه با 4746 طرح ،سيستان و بلوچستان با 1959 
ــتان با 1455 طرح ،گيالن با 1350 طرح و فارس با 1180  طرح ،گلس
طرح در رتبه هاى اول تا پنجم تعداد طرح هاى مشمول دريافت تسهيالت 

قرار گرفته اند. در بخش اشتغال پايدار ايجاد شده استان هاى كرمانشاه با 
5816 ،خراسان رضوى با 4209 ،سيستان و بلوچستان با 2718 ،فارس 
با 2530 و هرمزگان با 2150 شغل در رتبه هاى اول تا پنجم قرار دارند. 
بر اساس اين گزارش در بخش حجم تسهيالت پرداختى نيز استان هاى 
كرمانشاه با 2340 ميليارد ريال ،سيستان و بلوچستان با 1254 ميليارد 
ــان رضوى با 1161 ميليارد و كرمان با  ،فارس با 1234 ميليارد ، خراس

1147 ميليارد ريال در رتبه اول تا پنجم قرار گرفته اند.

مدير شعبه استان فارس شركت بيمه تجارت نو؛

ــتان فارس در خصوص عملكرد  ــعبه بيمه تجارت نو اس مدير ش
ــال جارى تا امروز حدود 680  ــيراز گفت: از ابتداى س ــعبه درش اين ش
ميليارد ريال حق بيمه صادر كرديم كه همه رشته هاى بيمه گرى را 
ــبت به  ــته ها بهتر عمل نموديم و نس ــش داديم و در برخى از رش پوش
ــته رشد خوبى را تجربه كرديم.اتاق خبر تجارت نو شنبه,  ــال گذش س
ــركت هاى بيمه،  ــل توفيق ش ــن عام 27 آذر 1400  09:43مهم تري
ــت به گزارش روابط عمومى بيمه تجارت نو؛  ــبكه فروش مدرن اس ش
ــعبه تحت مديريت خود  ــيمى در رابطه با پرتفوى ش محمد مهدى س
ــكيل  ــتان را بيمه درمان تش ــركت در اس افزود: 36 درصد پرتفوى ش
ــامل بيمه بدنه و بيمه  مى دهد. حدود 28 درصد پرتفوى خودرو ش
ــئوليت، مهندسى و خاص و  ــخص ثالث، 23درصد بيمه هاى مس ش

13درصد مابقى در ساير رشته ها مانند بيمه آتش سوزى و غيره است. 
سيمى مهم ترين عامل توفيق شعب استان ها را گسترش شبكه فروش 
ــتان فارس بيش از 40 نماينده فعال  ــت و عنوان كرد: ما در اس دانس
داريم كه مهم ترين بازوى اجرايى شركت ها هستند. بنابراين مهم ترين 
ــتان ها شبكه فروش مدرن و نوگرا متشكل از  ــعب اس عامل توفيق ش
كاركنان شعبه، نمايندگان و كارگزارى ها هستند. وى افزود: نيروى 
متخصص در همه حوزه ها مى توانند كمك كنند تا شركت ها موفق 
شده و عملكرد قابل قبولى را ارائه كنند و استان فارس از اين نعمت 
نيروى متخصص و متعهد برخوردار است. مدير شعبه استان فارس 
بيمه تجارت نو در رابطه با نحوه هماهنگى با نماينده ها و كارگزارى ها 
ــعبه استان فارس نيروهاى توانمند، متخصص و  ــت: در ش اظهار داش

ــعبه ما نيز همين  ــوزى حضور دارند و يكى از امتيازات مثبت ش دلس
است. همكاران شعبه ارتباط خوبى با نماينده ها داشته و سعى دارند 
ــد و در حوزه آموزش و غيره  ــى را با يكديگر رقم بزنن ــل خوب ــه تعام ك
سعى شده تا بهترين شرايط ارائه شود. محمد مهدى سيمى با اشاره 
به مشكالت به وجود آمده ناشى از دوران كرونا براى صنعت بيمه كشور 
افزود: خوشبختانه در اين دوره نيز آموزش هاى ما تعطيل نشده و به  
صورت آنالين انجام شده است و در شرايطى كه نياز به حضور فيزيكى 
ــيم كرده و آموزش را  بود نيز نماينده ها را به گروه هاى كوچكى تقس
به بهترين شرايط ممكن ارائه داديم. او در خصوص وضعيت شركت 
ــعبه استان فارس از ابتداى  ــتان فارس گفت: ش بيمه تجارت نو در اس

تاسيس شركت بيمه تجارت نو شروع به كار كرد. 

مهم ترين عامل توفيق شركت هاى بيمه، شبكه فروش مدرن است

عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى اروميه:

عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى اروميه با اشاره 
ــه كشور تركيه،  ــتان با س به هم مرز بودن اين اس
جمهورى آذربايجان و ارمنستان، تاكيد كرد: در 
صورت رفع برخى از محدوديت ها، ظرفيت بسيار 
ــه ويژه محصوالت  ــى براى صادرات ب ــاال و خوب ب
كشاورزى داريم. به گزارش خبرنگار اگزيم نيوز، 
بهنام تاج الدينى روز سه شنبه در وبينار تخصصى 
ــران با فعاالن  ــعه صادرات اي ــران بانك توس مدي
ــتان  ــات اس ــدگان و مقام ــادى، صادركنن اقتص
آذربايجان غربى، افزود: اتاق بازرگانى فعاليت هاى 

بسيار مطلوبى را براى توسعه صادرات انجام داده و 
بازارهاى جديد و هدف خوبى را  نيز انتخاب كرده  
است. وى با بيان اينكه آماده پذيرش هيات هاى 
خارجى هستيم، گفت: در 20 روز آينده ميزبان سه 
هيات تجارى از هند، قزاقستان و روسيه هستيم.
عضو هيات رييسه اتاق بازرگانى اروميه با اشاره به 
محدوديت هاى فعاالن اقتصادى و صادركنندگان 
در زمينه صادرات، اظهار داشت: فعاالن اقتصادى 
استان با مشكالت زيادى در زمينه رفع تعهدات 
ــيارى  ــتند و كارت بازرگانى بس ارزى روبرو هس
ــت. تاج الدينى  ــده اس از صادركنندگان تعليق ش
ــادپذير  ــاورزى فس تصريح كرد: محصوالت كش
ــدارى آن براى مدت طوالنى  ــوده و امكان نگه ب
ــدارد؛ نمى توانيم ظرف مدت چهار ماه از  ــود ن وج
ــد ارزى اقدام كنيم. از  ــراى رفع تعه ــادرات، ب ص

سوى ديگر در موضوع تهاتر كاال، مثال بازار عراق 
ــه ايران ندارد كه به جاى  ــراى واردات ب ــى ب كاالي
صادرات خودمان آن را وارد كنيم. محمد دهقان 
ــازمان  ــعه تجارت س معاون امور بازرگانى و توس
ــان غربى نيز گفت: ما در  ــتان آذربايج صمت اس
ــرك و 6 بازارچه مرزى فعال  ــتان 9 گم ــن اس اي
ــوان فعال ترين مرز  ــازرگان به عن ــم؛ مرز ب داري
ــتان قرار دارد و اخيرا  ــور در اين اس زمينى كش
ــت.   ــده اس نيز با بازارچه براى كولبران فعال ش
ــتان آذربايجان غربى با توليد  وى توضيح داد: اس
ــيمان، يكى از قطب هاى توليد  5 ميليون تن س
ــور محسوب مى شود. از سوى ديگر  ــيمان كش س
اين استان، قطب صنعت مواد غذايى و محصوالت 
ــت.  معاون امور بازرگانى و توسعه  ــاورزى اس كش
ــازمان صمت استان آذربايجان غربى،  تجارت س

تصريح كرد: سه واحد پتروشيمى در اين استان 
قرار دارد و در زمينه فرآورى طال، سنگ، شيشه 
ــين آالت بسته بندى نيز قدم هاى  ــاخت ماش و س
ــان اينكه 30  ــان با بي ــته ايم.  دهق ــى برداش خوب
ــايى شده كشور در  درصد از معادن طالى شناس
ــرار دارد، افزود: 68 نوع ماده  ــان غربى ق آذربايج
ــايى شده كه 45 نوع آن  ــور شناس معدنى در كش
ــايى و قابليت  ــتان آذربايجان غربى شناس در اس
ــنى رييس اداره بازاريابى و  ــتخراج دارد. حس اس
امور كارگزارى هاى صندوق ضمانت صادرات نيز 
ــيارى  ــريح خدمات اين صندوق، گفت: بس با تش
ــعه صادرات  ــوالت و خدمات بانك توس از محص
ــت ولى  ــترك اس و صندوق ضمانت صادرات مش
ــدور ضمانت نامه  ــوالت اصلى صندوق ص محص

بانكى و بيمه اعتبارى صادركنندگان است.

ظرفيت باالى استان آذربايجان غربى در صادرات محصوالت كشاورزى

بانك توسعه تعاون به 26 هزار و 641 طرح روستايى و عشايرى تسهيالت پرداخت كرد

بانک و بیمه شماره 891
دو       شنبه 29 آذر 1400

سال چهارم

ــازى و كاربرد  ــر روزه فضاى مج ــترش ه گس
ــى روزمره باعث  ــك در زندگ ــاى الكتروني ابزاره
شده تا نظام بانكى نيز سياست هاى خود در ارائه 
ــات را مبتنى بر فضاى مجازى تغيير دهند.  خدم
ــتين  موضوعى كه بانك ايران زمين فعاليت نخس
بانك ديجيتال كشور را در آينده نزديك به عنوان 
يكى از مهمترين اولويت هاى خود عنوان كرده و 
در اين راستا راه اندازى سيستم مديريت كيفيت 
ــتيبانى را نيز برنامه ريزى كرده  ــت پش در مديري
ــتاد مديــر روابط  ــت. سيدمحمدحسين اس اس
عمومــى بانك ايران زمين با بيان اينكه مشتريان 
خواهان دريافت خدمات در مكانى هســتند كــه 
حضور دارند، مى گويد: سياست بانك ايران زمين 
ــوان يك بانكدارى  ــدارى ديجيتال به عن در بانك

مردم محور اين اســت كه زمين بازى را مشترى 
ــوند كه  ــخص مى كند و بايد خدماتى ارائه  ش مش
ــال حاضر   ــزود: در ح ــا دارد. او اف ــترى تقاض مش
تعداد محدودى از خدمات مانند پرداخت قبض 
و خريد اينترنت به صورت غيرمســتقيم از طريق 
شبكه هاى اجتماعى به مشتريان ارائه مى شود كه 
شاهد استقبال خوبى از آن بوديم؛ اما اين مهم را 
نيز بايد مورد توجه قرار دهيم كه هنوز امكان ارائه 
مستقيم خدمات بانكى در شبكه هاى اجتماعى 
ــاد اينالوئى معاون  ــت. همچنين فره فراهم نيس
فناورى اطالعات اظهاركرد: تمامى زيرساخت هاى 
الزم جهت اجراى بانكدارى ديجيتال فراهم شده 
و به زودى از بانك ايران زمين به عنوان اولين بانك 
ــد.  ديجيتال به معناى واقعى رونمايى خواهد ش

ــازى  ــنل را در پياده س وى همچنين نقش پرس
ــى و كليدى  ــم، اساس ــال مه ــدارى ديجيت بانك
ــانى را فاكتور اصلى اجراى  ــع انس ــده و مناب خوان
اين طرح برشمرد. همگام با هدفگذارى اين بانك 
براى فعاليت بانكدارى ديجيتال زيرساخت هاى 
الزم براى ارتقاى كيفيت و پشتيبانى مورد توجه 
ــعيد با اشاره  ــت. عبدالمجيد پورس قرار گرفته اس
ــازى امور اجرايى در بانك ها  به بحث استانداردس
ــتم مديريت كيفيت در مديريت  از افتتاح سيس
پشتيبانى خبر داد و  بيان داشت: صنعت بانكدارى 
ــال هاى اخير پوست اندازى كرده است و در  در س
دنياى رقابتى امروز، انتظارات از بانك ها متفاوت از 
گذشته است، بنابراين تمامى امور در همه بخش ها 
ــود. وى  ــا كيفيت و در نهايت دقت اجرا ش ــد ب باي

ــتيبانى بانك را يكى از حوزه هاى مهم  بخش پش
ــت و افزود: استقرار سيستم مديريت  بانك دانس
ــد در اجراى امور  ــن بخش مى توان ــت در اي كيفي
ــتاندارد و بهبود عملكرد اين حوزه  ــق با اس مطاب

موثر باشد.

بانكدارى ديجيتال اولويت بانك ايران زمين

مديرعامل بانك كارآفرين در جمع روساى شعب؛

مديرعامل بانك كارآفرين با اشاره به آمار و ارقام هاى اعالم و تائيد 
ــى آمارهاى مختلف از عملكرد بانك  ــده بانك مركزى گفت: بررس ش
ــت نشان مى دهد  ــيده اس كارآفرين كه به تائيد بانك مركزى نيز رس
بانك كارآفرين يكى از كم اشكال ترين،كم ايراد ترين ترازنامه در شبكه 
بانكى هستيم. به گزارش روابط عمومى بانك كارآفرين، دكتر احمد 
بهاروندى مديرعامل بانك كارآفرين در جمع روساى شعب بانك با 
بيان مطلب فوق افزود:  ارائه اطالعات و آمار شفاف از عملكرد بانك و 
همچنين ارائه خدمات مناسب از سوى همه همكاران بانك كارآفرين 
موجب شده تا برند بانك به عنوان بانكى شفاف شناخته شود.  وى با  
بيان اين كه برخى از شاخص هاى ثبت شده براى بانك جاى تاييد و 
تقدير دارد به شاخص NPL بانك  اشاره كرد و گفت:  در شبكه بانكى 

بانك هاى بزرگ و متوسطى هستند كه  شاخص NPL آنها به 30-25 
درصد هم مى رسد اما اين عدد براى بانك كارآفرين 3.8 درصد است 
كه بسيار عدد خوبى است .اين امر در سايه تالش هايى زيادى كه از 
سوى همكاران واحد حقوقى و شعب انجام شد به دست آمده  است.  
مديرعامل بانك كارآفرين در ادامه با اشاره به تاكيدات اخير مبنى بر 
عدم تمليك كارخانه هاى توليدى به واسطه بدهى هاى بانكى گفت:ياد 
ندارم در بانك كارآفرين كارخانه يا واحد توليدى به واسطه اقدام حقوقى 
تعطيل شده باشد و اين يكى از افتخارات بانك كارآفرين است.  وى 
با اشاره به اينكه موضوع حمايت از توليد در بانك كارآفرين، محدود 
به مدت اخير و دستورات مقام محترم رياست جمهورى نبوده بلكه از 
سالهاى پيش و حتى در زمانى كه هنوز رأى وحدت رويه شماره794 

ــور مورخ 21/05/1399 در خصوص  هيأت عمومى ديوان عالى كش
ــوراى محترم پول و اعتبار در عقود  لزوم رعايت نرخ هاى مصوب ش
ــد، افزود: اين بانك مسير تعامل  ــده بود، پيگير مى ش بانكى صادر نش
سازنده با مشتريان توليد كننده خود را در پيش گرفته و در سالهاى 
اخير به حركت در اين مسير حمايتى و رفع موانع موجود، با ارائه طرح 

هاى گوناگون تسهيالتى سرعت بخشيده است.

بانك كارآفرين شفاف ترين عملكرد مالى را داشته است

روزنامهصبحایران
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عض�و ش�ورای فقهی بان�ك مركزی 
گفت: با حذف سود علی الحساب پديده 
قيمت پول در بانكداری بدون ربا تحقق 
نخواهد يافت و بهانه برای بانك ها جهت 
مسابقه در افزايش هزينه تسهيالت از 

بين می رود.
غالمرض��ا  حجت االسالم والمس��لمین 
مصباحی مقدم با اشاره به دو مدل بانکداری 
در سیستم بانکی کشورمان یعنی بانکداری 
بدون ربا و بانکداری اسالمی گفت: بانکداری 
بدون ربا به سیستمی گفته می شود که ربا در 
این سیستم حذف شده باشد و قراردادهای 
قرض الحسنه و در مواردی سایر قراردادهای 

مالی، جایگزین آن شده باشند.
وی افزود: محاس��به سود علی الحساب به 
صورت درصد از س��ود قابل تحقق ساالنه از 
دیگر معض��الت بانکداری بدون ربا در ایران 
اس��ت، در صورت حذف نرخ یا کاهش سود 
علی الحساب از بانک ها و مؤسسات اعتباری 
اقبال گس��ترده بخش عموم��ی غیردولتی 
ب��ه ایجاد بانک و مؤسس��ه اعتباری کاهش 

خواهد یافت

این اقتص��اددان کش��ورمان تصریح کرد: 
چال��ش دیگری که سیس��تم بانک��داری ما 
با آن مواجه اس��ت، بح��ث عملکرد صوری 

بانک هاست، 
وی خلق پول توس��ط بانک های عامل را 
از دیگر معضالت بانکداری در ایران دانست 
و گفت: یکی از راه ه��ای جلوگیری از خلق 
پول توس��ط بانک های عامل این اس��ت که 
سپرده های حساب جاری به مجرد واریز به 
بانک، به حساب بانک مزبور در بانک مرکزی 

منظور گردد و در صورت مراجعه مش��تری 
برای برداشت از حساب خود، بانک یادشده 
از حساب خود در بانک مرکزی برداشت کند 
تا خلق پول توس��ط بانک ه��ای عامل اتفاق 
نیفت��د .  مصباحی مقدم خاطرنش��ان کرد: 
متأسفانه فساد در نظام بانکی کشورمان نیز 
یکی از معضالت این سیستم است که برای 
پیش��گیری از آن باید اوالً نظام بانکی کشور 
کاماًل ش��فاف سازی ش��ود و با الکترونیکی 
کردن کام��ل فعالیت بانک ه��ا، همه داد و 

س��تدها، س��پرده گذاری ها و تأمین مالی ها 
از طریق ارتباط��ات الکترونیک انجام گیرد 
و اطالع رس��انی ش��ود؛ ثانیاً نظارت دقیق و 
مس��تمر بانک مرکزی از طریق دسترس��ی 
الکترونیک ناظران آن به داد و ستد بانک ها 
و کسب اطالع منظم از طریق سامانه جامع 
نظام بانکی مستقر در بانک مرکزی صورت 
گیرد. ثالثاً هر ذینف��ع واحد در نظام بانکی 
از یک حس��اب قابل کنترل برخوردار باشد 
و جلوی ایجاد حس��اب های متع��دد و بده 
بس��تان بین آن ها و صورت س��ازی توانایی 
مالی بیش��تر گرفته ش��ود. رابع��اً امضاهای 
طالیی توسط مدیران و کارشناسان بانکی و 
کارشناسان سازمان های اداری بخش دولتی 

برداشته شود. 
 این استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق )ع( 
تصریح کرد: متأسفانه سیستم بانکی کشور 
ما اسالمی نیست، اما در خصوص بانکداری 
ب��دون ربا، قوانی��ن و مقررات بس��یاری در 
سیستم بانکی کشورمان تنظیم شده، گرچه 
نواقصی هم در این زمینه داریم که در تالش 

هستیم آن ها را برطرف کنیم 

سیستم بانکداری ایران اسالمی نیست 
عضو شورای فقهی بانک مرکزی :

اقتصـاد کالن
روزنامهصبحایران

سال گذشته حدود 33 ميليون تن محصول در بازار فيزيكی بورس كاالی ايران به 
ارزش 350 هزار ميليارد تومان معامله شد كه در سال جاری تا هفته گذشته بيش از 
49 ميليون تن محصول مورد دادوس�تد ق�رار گرفته كه بيانگر روند مطلوب تامين و 

جذب مواد اوليه به سمت توليد كشور است.
حامد س��لطانی نژاد مدیر عامل بورس کاال در ش��ورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی 
استان مرکزی اظهار کرد: شفافیت در بورس کاالی ایران به این معنی نیست که معامالت دو فرد 
برای دیگران تشریح شود بلکه به این معنی است که دستگاه های نظارتی امکان ورود و نظارت 
به فرآیند معامالت را دارند؛ همچنین در بورس کاالی ایران به صورت زنده تابلوی معامالت به 
نمایش در می آید و همگان امکان رصد معامالت را دارند. سلطانی نژاد بیان کرد: در خصوص 

تقاضای واحدهای خرد برای حضور در بورس، آمادگی کامل در راستای ایجاد زمینه مناسب در 
بورس کاالی ایران وجود دارد و در رابطه با راه اندازی معامالت گواهی س��پرده برای بهره مند 
واحدهای خرد نیز باید کارگروهی ایجاد شود تا به صورت آزمایشی اقدام الزم را صورت گیرد. 
سلطانی نژاد با اشاره به اینکه یکی از رسالت های بورس کاال، جلوگیری از سرکوب قیمتی است، 
ادامه داد: سال گذشته حدود 33 میلیون تن محصول در بورس کاالی ایران به ارزش 3۵۰ هزار 
میلیارد تومان معامله ش��د و در س��ال جاری تا هفته گذشته بیش از 49 میلیون تن محصول 
به ارزش نزدیک به 42۰ هزار میلیارد تومان در بازار فیزیکی مبادله ش��ده که البته ارزش کل 
بازارهای بورس کاال به 44۰ هزار میلیارد تومان رسیده که نشان از روند رو به رشد معامالت و 

رسیدن این رقم در هفته های آتی به ۵۰۰ هزار میلیارد تومان دارد.

حجم معامالت بورس کاال به مرز ۵٠ میلیون تن رسید

خبر

خبر
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس:

ارز 42٠٠ تومانی باید به سرانه 
مصرف تعلق بگیرد

رئیس کمیس��یون اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه 
مجلس بدنبال تغیی��ر روش پرداخت ارز 42۰۰ تومانی 
اس��ت، گفت: ارز ترجیحی باید با استفاده از »کارت های 
اعتباری« به س��رانه مص��رف تعلق بگی��رد. محمدرضا 
پورابراهیم��ی با تاکید بر اینکه مجل��س به دنبال تغییر 
روش پرداخت ارز ترجیحی اس��ت ن��ه حذف آن، اظهار 
داشت: دولت در س��ال ۱4۰۱ به دنبال تغییر تصمیمی 
است که در سال های گذشته در خصوص روش تخصیص 
ارز ترجیحی گرفته شده است. وی با بیان اینکه ارز باید 
به واردات اختصاص یابد گفت: به جهت افزایش نرخ ارز 
ترجیحی و نرخ نیمایی این مسئله موجب ایجاد رانت و 
فساد شده است، بخشی از این ارز به جای آنکه به دست 
مردم برس��د، به دست دالالن رس��ید و ایجاد مشکالتی 
کرد که ما ب��ا این رویکرد مخالفیم. رئیس کمیس��یون 
اقتص��ادی مجل��س ادامه داد: معتقدم ع��ددی که برای 
ارز ترجیحی اختص��اص دارد از طریق کارت اعتباری و 
س��رانه مصرف به خود مردم بدهیم و در کنار آن تولید 
را تقویت کنیم، البته آثار ناش��ی از این اقدام هم وجود 
دارد، چون اقالم زیادی مش��مول ارز ترجیحی بودند که 
این ارز حذف شده است، اقالم باقی مانده که به آنان ارز 
اختصاص یافته قیمت آن ش��بیه قیمت بازار شده است. 
پورابراهیم��ی ادامه داد: اثر تورمی آن براس��اس گزارش 
دولت عدد حدود هفت درصد است که در حوزه بازتوزیع 
منابع ما باید سیاست های جبرانی را در نظر بگیریم که 
یک��ی از آن روش ها کارت اعتب��اری و پرداخت یارانه و 

روش های دیگری است که در بودجه باید لحاظ شود.

رییس سازمان امور مالیاتی :

کسب درآمد مالیاتی درگرو رفع 
تنگناهای تولیدکنندگان است

رئیس س��ازمان مالیاتی گفت:  زمانی می توانیم درآمد 
مالیاتی داش��ته باش��یم که تنگناه��ای اقتصادی بخش 
خصوصی و تولیدکننده را رفع کنیم. نشس��ت پیگیری 
موانع سرمایه گذاری و تولید با حضور نمایندگان بخش 
خصوصی و وزیر اقتصاد و معاونان در محل این وزارتخانه 
برگزار شد. در این نشست مجید عشقی، رئیس سازمان 
بورس، با اشاره به درخواس��ت پذیرش عرضه های اولیه 
ش��رکت ها در بورس اظهار داش��ت: با توجه به وضعیت 
بورس و بازار س��رمایه در یک س��ال و نیم گذشته برای 
عرض��ه های اولیه با مش��کالتی مواجه بودی��م. با بهبود 
شرایط بورس عرضه های اولیه را مجددا آغاز می کنیم.  
در ادامه داود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی گفت: 
زمانی می توانیم از توان شرکتها و تولیدکنندگان استفاده 
کنیم و درآمد مالیاتی داش��ته باشیم که تولیدکنندگان 
توان تولید ثروت داش��ته باش��ند بنابراین باید تنگاهای 

بخش خصوصی و تولیدکنندگان را برطرف سازیم. 

کارشناس اقتصادی :

 سبدگردان ها هیچ تضمینی 
به سرمایه گذاران نمی دهند

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه در دنیا 
9۰۰ مدل صندوق س��رمایه گذاری طراحی ش��ده 
است، گفت: در ایران هنوز بیش از ۱۰ نوع صندوق 
برای س��رمایه گذاری طراحی نش��ده، در حالی که 
منابع ای��ن صندوق ها می تواند ب��رای تأمین مالی 

اقتصاد استفاده شود.
احم��د اتحادپ��ور اع��الم ک��رد: تمرک��ز اصل��ی 
صندوق ه��ای س��رمایه گذاری و س��بدگردانی ب��ر 
روی توس��عه ابزاره��ای مال��ی اس��ت ک��ه فضایی 
برای س��رمایه گذاران فراهم کنن��د، اما هنوز برخی 

زیرساخت های الزم در کشور وجود ندارد.
مدیرعام��ل س��بد گردانی آرمان اقتص��اد با بیان 
اینکه س��ال 97 و 9۸ درخواست های زیادی برای 
تأسیس س��بدگردانی وجود داش��ت، گفت: اما آن 
موق��ع مبالغ س��رمایه گذاری زی��ر ۵۰۰ میلیون و 
2۵۰ میلیون تومان را نمی پذیرفتیم، بنابراین افراد 
تشویق می شدند به سمت سرمایه گذاری مستقیم 
در بورس حرکت کنند، اما اکنون با توس��عه ابزارها 
افراد با هر مبلغی می توانند به صورت غیرمس��تقیم 
و از طری��ق صندوق ه��ای س��بدگردان در ب��ورس 
س��رمایه گذاری کنند و بازدهی بیش��تری به دست 

آوردند.
صندوق ه��ای  ثاب��ت  س��ود  اتحادپوردرم��ورد 
س��بدگردان گف��ت: یکی از این ابزاره��ا اتحاد بین 
بورس و بیمه است که برای افرادی بیمه  نامه هایی 
صادر ش��ود که اصل پول و درصدی از سود را برای 
آنه��ا تضمین کند وافراد ب��ا خرید آن بیمه  نامه در 
ب��ازار س��رمایه گذاری می کنند و اصل و س��ود آن 
تضمی��ن می ش��ود. ۶۰ درصد پ��ول برمی گردد و 
مس��تقیم به سبد هر شخص واریز می شود. در غیر 
این صورت سبدگردان ها نمی توانند تضمینی برای 

سرمایه گذار داشته باشند.
وی گفت:  بازدهی صندوق های سبدگردانی بسته 
به ش��رایط بازار دارد در ح��ال حاضر قیمت عمده 
س��هام در حداقل ه��ا قرار دارد با توجه به ش��رایط 
بنی��ادی بازار و ت��ورم باال و دالر ح��دود 3۰ هزار 
تومانی و همچنین س��ودآوری عمده ش��رکت های 
بورس��ی و باال بودن قیمت های جهانی کاالها و نیز 
ت��ورم باال در دنیا، واقعاً بازار س��رمایه ایران ارزنده 
شده در حال حاضر سهام فوالد مبارکه و ملی مس 
با پی بر ای 4 واحدی معامله می ش��ود که بس��یار 
ارزنده است، اما متأسفانه اعتماد از بازار رفته است 
و بازار باید به شرایط تعادل و اعتماد برگردد. دولت 
بای��د به ص��ورت واقعی از بازار حمای��ت کند و در 

بودجه حمایتی از صنایع داشته باشد.

س��ند کمپان��ی س��واری پ��ژو پ��ارس م��دل ۸3 
مش��کی  متالیک به ش��ماره پالک 9۱ ای��ران ۶۵2 و 
۵۵ و ش��ماره موتور ۸3۸۰99۸4 و ش��ماره شاس��ی 
تپ��ه   بن��ام یوس��ف حی��دری ق��ورت   ۸3۸۰99۸4
 مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط می باش��د. 

نی ریز

تیب��ا  کارخان��ه  قطع��ی  وفاکتورف��روش  س��ند 
2 س��واری س��فید رن��گ ه��اچ ب��ک م��دل ۱399 
ش��ماره موت��ور M۱۵/۸9۶4973و ش��ماره شاس��ی

NAS۸2۱۱۰۰L۱27۱349و ش��ماره پ��الک 4۸۱و 
47ای��ران 9۱ به نام زینب طالع��ی هیبت علیا مفقود 

وفاقد اعتبار است.

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی امالك و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده ۱3 آئین 
نام��ه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 
هی��ات  ۱4۰۰۶۰3۰۱۰۵۵۱۵3۵م��ورخ۱4۰۰/۸/29 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک م��الرد تصرفات مالکان��ه بالمعارض 
متقاضی آقای س��ید محمد کوچکی نالکیاشری فرزند 
سید یحیی بشماره شناسنامه ۱۶7۱ صادره از لنگرود 
در ی��ک قطعه زمی��ن با بن��ای احداثی به مس��احت 
۱4۱/4۸ مت��ر مربع پالک ۶727 فرع��ی از 43 اصلی 
واقع در فردیس – بلوار فضای س��بز- روبروی خیابان 
49- کوچه بن بس��ت سرو- پالک ۱4 متقاضی مدعی 
است ملک را بصورت مع الواسطه از مالک رسمی خانم 
پروانه وکی��ل محالتی خریداری نموده اس��ت . لذا به 
منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز 
آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماده اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت 
در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.  
تاريخ چاپ نوبت اول :1400/9/13
تاريخ چاپ نوبت دوم:1400/9/29

  عادل حجري- رئيس ثبت اسناد و امالك 

هيأت موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت 
ثبتی اراضی امالك و ساختمان های فاقد سند 

رسمی 
آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده ۱3 آئین 
نام��ه قان��ون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمان های فاقد س��ند رس��می برابر رای شماره 
هیات  ۱4۰۰۶۰3۰۱۰۵۵۰۰۱۵۰4مورخ۱4۰۰/۸/2۵ 
اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک م��الرد تصرفات مالکان��ه بالمعارض 
متقاض��ی آقای نعمت اهلل عبدلی فرزند علی  بش��ماره 
شناسنامه 272 صادره از مالیر در ششدانگ یک قطعه 

زمین با بنای احداثی به مساحت 2۰۰ متر مربع پالک 
فرعی 4۶۵9 از 43 اصلی واقع در فردیس خیابان شیراز 
شرقی اولین کوچه بن بست انتهای کوچه ضلع غربی 
که متقاضی مدعی اس��ت ملک را بصورت مع الواسطه 
از مالک رسمی آقای محمدرضا یاوری خریداری نموده 
است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراض داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو م��اده اعتراض خ��ود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف م��دت یک ماه از تاریخ تس��لیم 
اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد.  
تاريخ چاپ نوبت اول :1400/9/13
تاريخ چاپ نوبت دوم:1400/9/29

 عادل حجري-  رئيس ثبت اسناد و امالك 

حوزه ثبت ملك كرمانشاه ناحيه دو
اگهی فقدان سند مالكيت

 آقای پاشا فتحی با تقدیم دوبرگ استشهادیه مصدق 
ش��ده مدعی است که س��ند مالکیت ششدانگ پالک 
۱۰4۶7فرعی مجزی ش��ده از ۱۰443فرعی از -۱23 
اصلی واقع در بخش سه حومه کرمانشاه که ذیل دفتر 
الکترونیک��ی ۱39۵2۰3۱۶۰۱4۰۰3۰9۶بنام  امالک 
آقای پاش��ا فتحی س��ند مالکیت به ش��ماره س��ریال 
۵37۸32س��ری ب س��ال 9۶صادر و تس��لیم گردیده 
و بموجب س��ند ش��ماره ۱397/۰۵/۱3 ۱9۶۵2دفتر 
۸3کرمانش��اه بنفع بانک ملت در رهن است که در اثر 
جابجایی س��ند اولیه مفقود ش��ده است استلذا مراتب 
طب��ق ماده ۱2۰  آیین نامه قان��ون ثبت در یک نوبت 
آگهی می ش��ود تا چنانچه فرد ی��ا افرادی مدعی انجام 
معامله با وجود س��ند مالکیت در نزد آنان می باش��د از 
تاریخ انتش��ار این آگهی به م��دت ۱۰ روز مراتب را به 
این اداره اعالم دارد در غیر اینصورت نس��بت به صدور 
سند مالکیت طبق مقررات اقدام و سند مالکیت اولیه از 
درجه اعتبار ساقط و ابطال خواهد شد. فرهاد نوری _ 
مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک کرمانشاه ناحیه دو از 

طرف مهدی زارعی وش.2۱79/م الف/۱2

مفقودی
برگ س��بز س��واری SAINA مدل ۱4۰۰ س��فید 
روغن��ی ب��ه ش��ماره پ��الک 73 ای��ران 2۱۸ ن 7۵ و 
ش��ماره موت��ور M۱۵/9۱۸997۵ و ش��ماره شاس��ی 
NAS۸3۱۱۰۰M۵7299۱3 بنام سارا نجیبی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. نی ریز

مفقودی
شناسنامه س��واری MVM مدل 9۶ سفید روغنی 
به ش��ماره پالک 93 ایران 923 ق ۱۱ و شماره موتور 
MVMD4G۱۵BAFH۰۰29۰9 و شماره شاسی 
NATFBAAV۱H۱۰۰3۱2۱ بنام س��ارا فیروزی 
ش��ش پری مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می 

باشد. شیراز

مفقودی

برگ س��بز و کارت س��واری پژو 2۰7 مشکی مدل 
۱4۰۰ به شماره پالک ۸3 ایران ۱۸4 س ۶۱ و شماره 
 ۱7۸B۰۰۶۱27۶ و شماره موتور MJ4۱۶۶۰۶ شاسی
بنام فرانک جاللی نژاد مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.داراب – م

مفقودی
سند سواری ام . وی. ام X33 مدل 9۵ سفید روغنی 
به ش��ماره پالک 73 ایران 732 د 9۱ و ش��ماره موتور 
شاس��ی  ش��ماره  و   MVM4۸4FAFG۰37۸23
NATGBAXK۰G۱۰37437 بن��ام عل��ی رض��ا  
ابراهیمی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می 

باشد. داراب – م

مفقودی
برگ سبز)شناسنامه (، سندکمپاني و کارت کامیون 
کمپرسی مدل ۵۵ زیتونی روغنی به شماره پالک ۸3 
ایران 4۱9 ع 3۶ و ش��ماره موتور ۰39۶43 و ش��ماره 
شاس��ی ۱4۱۶۱7۸2 بن��ام عباد اله ش��یرزاده مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. کازرون

مفقودی
س��ند کمپانی وان��ت پیکان س��فید روغن��ی مدل 
و   7۱ و   ۱3۶ ای��ران   93 پ��الک  ش��ماره  ب��ه   ۸7
ش��ماره موت��ور ۱۱4۸7۰۵۰۱۶9 و ش��ماره شاس��ی 
NAAA4۶AA49G۰4۸3۰2 بن��ام زهرا افش��اری 
نکو مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می باشد. 

کازرون

مفقودی
برگ س��بز و کارت سوخت س��واری پژو 4۰۵ مدل 
97 س��فید روغنی به ش��ماره پالک ۸3 ایران 432ن 
۸3 و شماره موتور ۱۸۱B۰۰97۱34 و شماره شاسی 
ال��ه  نجی��ب  بن��ام   NAAM3۱FE2JK7232۵2
کدخدائی مفقود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می 

باشد. فیروزآباد

مفقودی
س��ند کمپانی و برگ سبز س��واری چری مدل ۸9 
س��فید روغنی به ش��ماره پالک ۶3 ایران ۱۵9 م ۵۸ 
و شماره موتور SQR4۸۰EDEF۶F334۶ و شماره 
شاسی  NANKGFTHX۸S۰۰۱27۶ بنام فاطمه 
حیدری مفق��ود گردیده و از درجه اعتبار س��اقط می 

باشد. فیروزآباد

مفقودی
س��ند کامی��ون کمپرس��ی آمیکو مدل ۸۸ س��فید 
روغن��ی ب��ه ش��ماره پ��الک ۸4 ای��ران 774 ع 94 و 
ش��ماره موت��ور ۱۵۰9B۰۰4۰7۸ و ش��ماره شاس��ی 
NA2F3LLD۶9A۰۰۱۱۶۸ بنام یاس��ین بهروزی 
مفق��ود گردی��ده و از درجه اعتبار س��اقط می باش��د. 

فیروزآباد

آگهی ماده 48 آيين دادرسی 
در خصوص رس��یدگی ب��ه پرون��ده مطالباتی آقای 
جمشید صالحی باس��تناد ماده 4۸ آیین دادرسی کار 
به درخواست وکیل خواهان یک برگ دعوتنامه هیات 

تش��خیص مربوط به خوانده آقای عسگر بهنژاد جهت 
انتش��ار آگهی در یکی از روزنامه های کثیر االنتش��ار 

تقدیم می گردد.
خواهان: جمشید صالحی به کد ملی ۱4۶3999۰7۰ 

با نمایندگی محمد شاه حسینی 
خوان��ده دع��وی: عس��گر بهن��ژاد ب��ه ک��د مل��ی 

 ۱4۶۱۵۱۸۰۸3
روز جلسه: ۱4۰۰/۱۱/2 ساعت جلسه: 9 صبح 

م��کان جلس��ه: اداره تع��اون کار و رف��اه اجتماعی 
شهرستان اردبیل واقع در شهرک اداری روبروی بانک 

ملی ایران مفاد دادخواست:
موارد خواس��ته ب��ه تفکیک: محکومی��ت خوانده به 
پرداخ��ت ۱- حقوق معوق��ه برابر قان��ون کار 2- حق 
مس��کن 3- بن کارگری 4- بیمه معوقه ۵- سنوات ۶- 
عیدی و پاداش و سایر حقوقی و مزایای قانونی در حق 
خواهان کارگر 7- اعالم اس��تعفای کارگر و ختم رابطه 

کارگری و کارفرمایی 
متن خواسته: ریاست محترم هیئت تشخیص دعاوی 
کارگ��ری و کارفرم��ا اردبیل با عرض س��الم و تقدیم 
تهیات به استحضار می رساند: موکل اینجانب )خواهان 
پرونده( از تاریخ ۱399/7/3 در پروژه س��اختمانی واقع 
در اردبیل شهرک بعثت کوچه شهید نعمتی که ساخت 
و ساز آن را خوانده محترم به عهده داشته اند به دستور 
ایش��ان و برابر قرارداد شفاهی کار که فی مابین موکل 
و خوانده منعقد ش��ده است و همچنان نیز مشغول به 
نگهبانی در آن پروژه می باشد به صورت 24 ساعته به 
نگهبانی گماشته شده است مزد برای این کار ماهیانه 
39/۰۰۰/۰۰۰ ریال تعیین ش��ده است که این مبلغ بر 
خالف قواعد امره قانون کار و کمتر از حداقل مزد کارگر 
می باش��د کارفرمای محترم در قبال کارکرد موکل در 
این مدت صرفا مبلغ 24۸/۵۰۰/۰۰۰ ریال طی چندین 
تراکنش به حس��اب م��وکل واریز نم��وده اند )پرینت 
حس��اب موکل پیوست اس��ت( و از بابت سایر حقوق 
کارگری ریالی به موکل پرداخت ننموده اند موکل حق 
بیمه خود را نیز از این دستمزد ناچیز دریافتی پرداخت 
م��ی نموده که در ماههای اخی��ر از پرداخت آن نیز به 
جهت عدم پرداخت هیچ مبلغی از طرف خوانده محترم 
عاجز شده اند خوانده محترم بدون تعیین تکلیف حقوق 
موکل محل پروژه را ترک نموده و موکل نیز در راستای 
انجام وظیفه نگهبانی امکان ترک محل پروژه و اشتغال 
به ش��غل دیگر و امرار مع��اش را ندارند از محکومیت 
خوانده محترم وفق ستون خواسته دایر بر اعالم استعفا 
و ختم رابطه کارگری و کارفرمایی و محکومیت خوانده 
ب��ر پرداخت تمامی حقوق مربوطه منجمله مزد معوقه 
قانونی – حق مس��کن – بن کارگری – بیمه معوقه – 
عیدی و پاداش و سنوات و سایر حقوق و مزایای قانونی 
از تاریخ ۱399/7/3 لن – بن کارگری – بیمه معوقه – 
عیدی و پاداش و سنوات و سایر حقوق و مزایای قانونی 
از تاری��خ ۱399/7/3 لغایت صدور حکم مبنی بر اعالم 

ختم همکاری را از محضر مبارک استدعا دارم.
رحيم يونسی مدير تعاون ، كار و رفاه اجتماعی 

شهرستان اردبيل

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين وضعيت 
ثبتی و اراضی ساختمانهای فاقد سند رسمی

 براب��ر آراء هی��ات موض��وع قانون تعیی��ن  تکلیف  
وضعی��ت  ثبتی  و اراضی  س��اختمانهای  فاقد س��ند 

رسمی مس��تقر  در واحد  ثبت مریوان تصرف مالکانه 
و  بالمع��ارض متقاضی��ان  محرز گردیده  اس��ت  . لذا 
مشخصات  متقاضیان  و امالک  مورد  تقاضا  به شرح  
زی��ر به منظور اطالع عموم  در دو نوبت  به فاصله ۱۵ 
روز  آگهی  می ش��ود  درصورتی  که اشخاص  نسبت  
به  صدور  س��ند مالکیت   متقاضیان اعتراضی  داشته  
باشند  میتوانند  از تاریخ  انتشار  اولین آگهی به مدت 
دو م��اه  اعتراض خود را به اداره ثبت اس��ناد و امالک 
محل تس��لیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه 
از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع 

قضایی تقدیم نماید.      
 بخش 24 مريوان

۱- آقای عطا بصامی   فرزند  احمد  شماره شناسنامه  
2۱۶ و به ش��ماره ملی  3۸2۰۸۱24۱۵  در ششدانگ 
یک قطعه زمین زراعتی دیم  مساحت 92۶۵/۶2  متر 

مربع پالک فرعی از ۸94  اصلی 
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/9/15
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/9/29

     130/م الف
فايق نگاری -  رئيس ثبت مريوان

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی
هیأت ح��ل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و ام��الک منطق��ه دو قم تصرف��ات مالکان��ه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را 
براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود 

در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند. 
۱� رأی شماره ۱4۰۰۶۰33۰۰۰2۰۱۰422 مربوط 
به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱443۰۰۰2۰۰۰۵44 آقای 
ابوالفضل خان بابائی شهری فرزند محمود در قسمتی 
از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت ۱37/۵۵ مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 
2۱۶7/3/77 اصل��ی واقع در بخش دو ثبت قم مبایعه 
نامه عادی و خریداری مع الواس��طه از رضا جانی طی 
س��ند قطعی ش��ماره ۶22۵3 م��ورخ ۱34۵/۱2/24 

دفترخانه ۸ قم.)م الف ۱2۰9۶( 
2� رأی شماره ۱4۰۰۶۰33۰۰۰2۰۱3۰3۵ مربوط 
به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱443۰۰۰2۰۰۰۵4۰ آقای 
س��عید س��عادت امری  فرزند حجت اله  در قس��متی 
از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت ۵۰ مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 2۱۱۱ 
اصل��ی واقع در بخ��ش دو ثبت قم مبایعه نامه عادی و 
خریداری مع الواس��طه از اسمعیل نوروزی صفحه 4۸ 

دفتر ۵2۸.)م الف ۱2۰97( 
 3- رأی شماره ۱4۰۰۶۰33۰۰۰2۰۱3۰34 مربوط 
به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱443۰۰۰2۰۰۱۰۰۶ خانم 
عزیزه جبلی  فرزند حسینعلی  در قسمتی از ششدانگ 
قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده بمس��احت 7۵ 
مترمربع پالک شماره فرعی از ۱9۶۵/2 اصلی واقع در 
بخ��ش دو ثبت قم مبایعه نامه ع��ادی و خریداری مع 
الواسطه از محمد روشنی صفحه 32 دفتر 39۱.)م الف 

)۱2۰99
4- رأی شماره ۱4۰۰۶۰33۰۰۰2۰۱293۸ مربوط 
به پرونده کالسه ۱4۰۰۱۱443۰۰۰2۰۰۰3۱۱ آقای 
حس��ینعلی یوس��ف زاده  فرزند غالم نبی در قسمتی 

از شش��دانگ قطعه زمین که در آن احداث بنا ش��ده 
بمس��احت ۱4۰/2۰ مترمربع پالک ش��ماره فرعی از 
۱۶9۵ اصل��ی واق��ع در بخ��ش دو ثبت ق��م مالکیت 
متقاضی طی س��ندقطعی صفح��ه ۱۸۶ دفتر 4۸4.)م 

الف ۱2۱۰۰( 
م��ورد تایید قرار گرفت��ه و از آنجائیکه مقرر گردیده 
اس��ت پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر س��ند 
مالکیت رس��می صادر گردد با توجه به عدم دسترسی 
به مالکین مش��اعی مراتب در دو نوب��ت به فاصله ۱۵ 
روز آگهی تا چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داشته 
باشند ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول 
اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد منطقه دو قم تسلیم 
و رس��ید آن را اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم 
اعتراض به اداره ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت 
خود را به مرجع قضائی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره 
تحویل نمایند الزم به توضیح اس��ت که صدور سند بر 
اس��اس قانون مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود. 
تاريخ انتشارنوبت اول:  1400/09/29
تاريخ انتشارنوبت دوم: 1400/10/14

عباس پور حس�نی حجت آبادی � رئيس اداره 
ثبت اسناد و امالك منطقه دو قم

آگهی موضوع ماده 3 قانون تعيين تكليف 
اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و 

مشاعی
هی��ات ح��ل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد 
و ام��الک منطقه یک ق��م تصرفات مالکان��ه مفروزی 
متقاضیان پرونده های تش��کیلی طبق قانون مذکور را 
براساس گزارش کارشناسان و به استناد مدارک موجود 

در پرونده به شرح آراء ذیل تایید نموده اند.
۱ -رأی شماره ۶۵94 مربوط به پرونده کالسه ۸۰۱۰ 
آقای س��یدرضا حس��ینی حصارش��نی  فرزند سیدتقی 
دائر بر صدور س��ند مالکیت نسبت به یک باب خانه به 
مساحت ۱۰4/7۸ مترمربع پالک شماره ۱۰473 اصلی  
واق��ع درقم بخش یک حوزه ثبت ملک اداره یک قم که 
مطابق س��ند عادی پیوس��ت و اظهارات متقاضی وی از 
محمد چرخی و او از غالمرضا ساده وند و ایشان از ورثه 
مرحوم جمشید لطفی و جمشید لطفی هم از مالک اولیه 
آقای حاج ش��یخ جواد وکیلی خریداری کرده است که 
حضور نامبردگان میسر نگردیده است.) م الف ۱2۰9۸( 
مورد تایید قرار گرفته و از آنجائیکه مقرر گردیده است 
پس از نش��ر آگهی و انقضاء موعد مقرر س��ند مالکیت 
رسمی صادر گردد با توجه به عدم دسترسی به مالکین 
مش��اعی مراتب در دو نوب��ت به فاصله ۱۵ روز آگهی تا 
چنانچه اش��خاص ذینفع اعتراضی داشته باشند ظرف 
مدت 2 ماه از تاریخ انتشار آگهی نوبت اول اعتراض خود 
را به اداره ثبت اسناد منطقه۱ قم تسلیم و رسید آن را 
اخذ و ظرف مدت یکماه پس از تسلیم اعتراض به اداره 
ثبت به دادگاه مراجعه و دادخواس��ت خود را به مرجع 
قضائ��ی تقدیم و گواهی آنرا به این اداره تحویل نمایند 
الزم به توضیح اس��ت که صدور س��ند بر اساس قانون 

مذکور مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود. 
تاريخ انتشار اول: 1400/09/29
تاريخ انتشار دوم : 1400/10/14

رضا حس�ينخانی - رئيس ثبت اس�ناد منطقه 
يك قم

خان�دوزی وزي�ر امور اقتص�ادی و داراي�ی گفت: در 
يكصد روز گذشته يك هزار نفر از افرادی كه به عنوان 
اش�خاص حقيقی عادی اق�دام به خري�د و فروش ارز 
می كردند شناس�ايی ش�دند كه 600 نف�ر از آنان هيچ 

پرونده مالياتی نداشتند.
»س��ید احس��ان خاندوزی« در خصوص وضعیت بازار ارز 
افزود: به دلیل منابع ارزی بیشتر و فروش نفت بیشتر، ورودی 

منابع ارزی افزایش یافته است.
وی بیان داش��ت: مناب��ع ارزی که تا ۱۵ آذرماه به کش��ور 

بازگشته، معادل کل ارزی است که سال گذشته در دسترس 
قرار داش��ت. وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: چشم انداز بازار ارز 
خوب اس��ت، اما اگر تقاضا کنترل نشود دوباره شاهد تالطم 
ب��ازار خواهیم بود. وی با تاکید براینک��ه تقاضای ارز را بانک 
مرک��زی به تنهایی نمی تواند کنترل کن��د، ادامه داد: یکی از 
اتفاقات خوبی که در صد روز نخس��ت دولت سیزدهم اتفاق 
افتاد، این بود که یک هزار نفر از افرادی که به عنوان اشخاص 
حقیقی عادی اقدام به خرید و فروش ارز می کردند شناسایی 
ش��دند. وی ادامه داد: این نفرات، یک هزار تا 2 هزار میلیارد 

تومان و یکی از آنان 9 هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارز 
داشته است. به گفته خاندوزی، با اعالم سازمان مالیاتی ۶۰۰ 
نف��ر از این یک هزار نفر مودی مالیاتی نبودند و تاکنون هیچ 
مالیات��ی پرداخت نکرده بودند. وی گفت: پس از شناس��ایی 
ای��ن افراد در زمینه چگونگی اعمال اهرم مالیاتی در کش��ور 
تصمیم قاطع گرفته و اعالم شد که باید بالفاصله افرادی که 
س��وداگری و س��فته بازی در بازار ارز انجام می دهند مشمول 
ن��رخ مالیاتی قرار گیرن��د و این اقدام کمک ک��رد تا جلوی 

دالالن گرفته شود.

وزیر اقتصاد خبر داد: 
11 هزار میلیارد تومان خرید و فروش ارز توسط سوداگران
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رستم قاسمی وزير راه و شهرسازی 
گف�ت: زمين ه�ای م�ورد ني�از طرح 
جهش مل�ی مس�كن باي�د از طريق 
دستگاه های دولتی و همچنين تغيير 
كاربری زمين در برخی شهر ها تامين 
ش�ود و ش�بكه بانكی ه�م مكلف به 
انجام تعه�دات قانونی خ�ود در اين 

بخش است.
قاس��می افزود: خواست دولت و تکلیف 
قانون جهش تولید مسکن که در مجلس 
شورای اس��المی به تصویب رسید است و 
با گذش��ت حدود س��ه ماه از ابالغ قانون 
جه��ش تولید مس��کن، برنامه ه��ای زیر 
ساختی این طرح انجام و سامانه ها ایجاد 
ش��ده و ثبت نام از افراد متقاضی مسکن 

نیز آغاز شده است.
وی با بیان اینکه برای رسیدن به زمان 
بن��دی س��اخت 4 میلیون مس��کن در 4 
س��ال باید در دو بخ��ش دو میلیونی کار 
را آغاز کنیم تا بتوانیم به زمانبندی چهار 
س��اله برس��یم گفت: امکان ندارد که یک 
میلیون مس��کن را در هر س��ال بسازیم، 
چون س��اخت مس��کن بیش از یک سال 

طول می کشد.

در  خوش��بختانه  اف��زود:  قاس��می 
ش��هر های مختلف، زمین هایی که وزارت 
راه و شهرس��ازی در اختیار داش��ت برای 
س��ایت های س��اخت نهضت ملی مسکن 
آم��اده و س��اخت آن آغاز ش��ده اس��ت 
بطوریکه دیروز عملیات اجرایی س��اخت 

2۰ ه��زار واحد را در اس��تان یزد ش��روع 
کردیم و هفته آینده نیز در استان قم 3۰ 

هزار واحد دیگر را آغاز خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه کمبود زمین باعث شد 
که عملیات اجرایی نهضت ملی مس��کن 
در برخی شهر ها با تاخیر آغاز شود گفت: 

برای ش��روع این کار باید اقداماتی صورت 
می گرف��ت و برخی از زمین ه��ای برخی 
استان ها باید در کمیسیون ماده ۵ تغییر 
کاربری می گرفتند که بخشی از آن انجام 

شده است.
وزیر راه و شهرس��ازی افزود: در بخشی 
از شهر ها هم در حدی که الزم بود زمین 
نداش��تیم و نی��از ب��ود که ش��ورای عالی 
شهرس��ازی و معماری به حریم ش��هر ها 
اضافه کند که بخشی از این کار هم انجام 

شده است 
وی همچنین در خصوص اقس��اط این 
طرح گفت: اقساط پیش بینی شده برای 
بازپرداخ��ت تس��هیالت بانکی 2۰ س��اله 
اس��ت و در طرح نهضت ملی مس��کن با 
بانک مرکزی جلس��ات متع��ددی برگزار 
کرده ایم تا اقس��اط تس��هیالت به صورت 
پلکان��ی بازگردانده ش��ود تا کس��انی که 
درآم��د کمتری دارند نیز بتوانند اقس��اط 
را پرداخ��ت کنند. قاس��می در خصوص 
ال��زام هم��کاری بانک ها با اج��رای قانون 
جهش تولید مسکن گفت: اگر بانک ها به 
تعهدات خود عمل نکنند بر اساس قانون، 

مشمول جریمه مالیاتی می شوند.

امکان ندارد سالی یک میلیون مسکن بسازیم
وزیر راه: 

صنعت و خودرو
روزنامهصبحایران

دكت�ر معروفخان�ی مديرعام�ل فوالد هرم�زگان با 
اه�دای گل به  رانندگان اين ش�ركت روز حمل و نقل 

را تبريك گفت. 
مدیرعامل به هم��راه جمعی از مدیران فوالد هرمزگان با 
حضور در جمع رانندگان خودروهای س��بک و سنگین این 
شرکت، ضمن قدردانی از زحمات این قشر پر تالش، اظهار 

داش��ت: حضور رانندگان در چرخه اقتصاد کش��ور کلیدی، 
موثر و بس��یار مهم است. و فوالد هرمزگان قدردان زحمات 

رانندگان می باشد.
نماین��دگان رانن��دگان نیز حضور مدیرعامل ش��رکت در 
جمع خود را بی س��ابقه و برای اولین بار برش��مردند  و از 

توجه مدیرعامل  به کارکنان تشکر کردند.

اهدای گل توسط مدیرعامل فوالد هرمزگان به کارکنان حمل ونقل

رييس اتاق اصناف ايران گفت: چهار گروه كاالهای 
مصرفی و س�ه گ�روه محصوالت س�رمايه ای به طور 
آزمايش�ی بايد قيمت توليد را ب�ر برخی از كاالهای 

درج كنند.
»سعید ممبینی« در نشس��ت بررسی درج قیمت تولید 
ب��ر کاال افزود: به دس��تور وزارت صنعت ب��ه مدت ۶ ماه و 
به طور آزمایش��ی تولیدکنندگان »آب معدنی«، »انواع آب 
میوه«، »نوش��ابه گازدار«، »ماالش��عیر و نوشیدنی مالت« 
از گروه کاالهای مصرف و »غذاس��از«، »نوش��یدنی ساز«، 
»چرخ گوش��ت« و »ماکروویو« از گروه کاالهای سرمایه ای 
وارد مرحله اول این طرح خواهند شد و احتماال طی هفته 

جاری کاالهای دیگری به این اقالم اضافه خواهند شد.
ممبین��ی ب��ا بی��ان اینکه طی چند س��ال اخیر ش��اهد 
تغییرات��ی در نحوه ارائه کاال و خدمات ب��ه ویژه در حوزه 
کسب و کارهای مجازی و فروشگاه های زنجیره ای بوده ایم، 
تصریح کرد: این گروه فروشگاهی با روش ها و تکنیک های 
بازاریابی به دنبال جذب و حفظ مشتری بودند، اگرچه این 
روش به نوبه خود فاقد اش��کال اس��ت اما گاهی این کسب 
و کاره��ا خارج از مدار منطقی به ارائه تخفیف های نجومی 
و غیر واقعی پرداخته اند که بارها از طریق رس��انه ها مورد 

نقد قرار گرفت .
وی افزود: یکی از روش های این گونه واحدهای تولیدی 

درج قیم��ت باالتر از نرخ واقعی ب��ر روی کاال و در مرحله 
بعد، ارائه تخفیف های غیر واقعی توس��ط فروش��ندگان به 
مصرف کننده بود. به این ترتیب وزارت صنعت قصد دارد، 
برای پایان دادن به این مساله و مشکالت دیگری که درج 
قیم��ت مصرف کننده ب��ر روی کاال به وج��ود آورده بود، 
طرحی در راس��تای درج، »قیمت تولی��د« بر روی کاال را 

اجرایی کند.
ممبینی گفت: با اجرای این طرح، تولیدکنندگان موظف 
هس��تند قیمت تولید را که به معنای قیمت فاکتور است، 
ب��ر روی کاال درج کرده و فروش��گاه ها نیز موظفند قیمت 

فروش را روی کاال را در معرض دید مشتری بگذارند.

درج قیمت تولید بر هشت کاال الزامی شد

خبر

 وزیر صنعت: شورای رقابت 
در حال حاضر وجود ندارد

وزیر صمت اظهار داش��ت: خود ش��ورای رقابت در س��ال 
گذش��ته 3 نوبت قیمت خ��ودرو را افزایش داد، مجموعا 9۰ 
درصد در س��ال گذش��ته قیمت خودرو افزای��ش پیدا کرد. 
افزایش قیمت امس��ال ح��دود 3۰ درصد بود که حدود یک 
سوم س��ال قبل است. س��یدرضا فاطمی امین در مورد ابراز 
نارضایت��ی اعضای ش��ورای رقابت در م��ورد افزایش قیمت 
خودرو در س��تاد تنظیم بازار اظهار کرد: خود شورای رقابت 
در سال گذشته 3 نوبت قیمت خودرو را افزایش داد، مجموعا 
9۰ درصد در س��ال گذشته قیمت خودرو افزایش پیدا کرد. 
افزایش قیمت امسال حدود 3۰ درصد بود که حدود یک سوم 
سال قبل است. وی افزود: ما در یک دوران گذار هستیم، دوره 
اعضای قبلی شورای رقابت تمام شده و االن اعضای جدید در 
حال معرفی هستند. عضویت اعضای قبلی در شورای رقابت 
وجاهت قانونی ندارد. وزیر صمت در پاسخ به سوالی در مورد 
قانونی بودن کنار گذاشته شدن شورای رقابت از قیمت گذاری 
خودرو و افزایش قیمت خودرو گفت: این روند کامال قانونی 
بوده است. وی در مورد مصاحبه های منتقدانه اعضای شورای 
رقابت بیان کرد: شورای رقابت االن وجود ندارد، چراکه دوره 
شورای رقابت قبلی تمام شده و اعضای جدید در حال معرفی 
هس��تند. اظهارنظرهای صورت گرفته توسط اعضای قبلی 

شورای رقابت بوده است.

مدیر عامل ایران خودرو دیزل خبر داد :

ون برقی وارد خیابان های 
تهران می شود

مدیرعامل ایران خودرو دیزل، از رونمایی اتوبوس برقی در 
روزهای آینده خبر داد و گفت: ظرفیت تولید این محصول 
س��االنه هزار دستگاه با 37 درصد خودکفایی است. جواد 
توس��لی مهر، عنوان کرد: این محصول دارای شاسی اتاق 
یکپارچه بوده و منطبق با پلتفرم اتوبوس آتروس اس��ت. 
وی با اشاره به قوای محرکه این محصول خاطرنشان کرد: 
اتوبوس برقی ایران خودرو دیزل دارای ش��تاب مناس��بی 
است و با برخورداری از شیب روی2۰ درصدی، مشخصات 
عملک��ردی که مورد نیاز س��ازمان اتوبوس رانی اس��ت را 
برآورده می س��ازد. به گفته مدیرعامل ایران خودرو دیزل، 
ظرفیت بات��ری این اتوبوس برقی3۵۰ کیلووات س��اعت 
است که متعلق به یکی از برترین تولیدکننده های باتری 
در دنیاست. وی اظهار کرد: توان موتور اتوبوس برقی دیزل 
۱9۵ کیلو وات اس��ت که م��ی تواند تا 3۵۰ کیلووات نیز 
افزایش یابد. همچنین گشتاور این موتور در حالت پیوسته 
۱9۵۰نیوتن متر است که قابلیت افزایش تا 3۵۰۰ نیوتن 
مت��ر در بازه های زمانی محدود را داراس��ت. ایران خودرو 
دی��زل در حال امضای تفاهم نامه و انج��ام اقدامات الزم 

برای داخلی سازی این موتور است.

خبر

عضو کمیسیون صنایع مجلس :

مصوبه واردات خودرو سودی 
برای صنعت و بازار ندارد

عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن تشریح جزئیات 
مصوب��ه واردات خودرو در کمیس��یون متبوع خود، این 
مصوب��ه را فاقد نتیجه مش��خص و مفید ب��رای صنعت 
خودروی کشور دانس��ت. اهلل وردی دهقانی در خصوص 
جزئی��ات مصوبه جدید کمیس��یون با موض��وع واردات 
خودرو، اظهار کرد: ش��ورای نگهبان بر مش��خص شدن 
منش��ا ارز تاکید داش��ت، که اگر منش��ا مشخص باشد، 
مشکلی به وجود نمی آید.در همین راستا در کمیسیون 
مص��وب کردیم، ارز موجود اگر از محل صادرات قطعات 
خ��ودرو و نی��رو محرکه، خدمات و غی��ره و همچنین با 
ارز اش��خاص با منش��ا خارجی باش��د، می تواند وارادات 
انجام ش��ود. در خص��وص اینکه چه اف��رادی می توانند 
ص��ادرات انجام دهن��د، محدودیتی وج��ود ندارد.الزاما 
نباید خودروس��ازان باش��ند، این خدمات را هرکس در 
کش��ور ارائه دهد، می تواند واردات خودرو انجام دهد.در 
خص��وص میزان گمرکی نیز وزارتخانه تصمیم می گیرد 
که عادالنه خواهد بود. عضو کمیس��یون صنایع و معادن 
در ادام��ه پیرامون اه��داف و پیامده��ای اجرای مصوبه 
مذکور، بیان داشت: هدف از مصوبه این است که واردات 
مدنظر بخشی از بازار را پوشش  دهد و تنظیم بازار انجام 
شود و همچنین از ضرر مردم جلوگیری کند.اما الزم به 
ذکر اس��ت، با تصویب ای��ن مصوبه اتفاق خاصی در بازار 
خ��ودرو رخ نخواهد داد زیرا تولیدات داخلی، نیاز بازار را 
تامین نمی کند چه برسد به صادرات، همچنین قطعات 

یا خودروی اضافه برای ورود به بازار نداریم.

عضو اتاق بازرگانی تهران:

خودروهای گران قیمت مشمول 
واردات می شود

عضو هیئت نماین��دگان اتاق بازرگانی تهران می گوید 
که ای��ران ظرفیت قابل توجهی ب��رای صادرات قطعات 
خ��ودرو دارد که با یک برنامه ریزی درس��ت می توان از 

آن استفاده کرد.
محمدرض��ا نجفی منش  اظهار کرد: ما در س��ال های 
گذش��ته ب��ا توج��ه ب��ه برنامه ری��زی که برای توس��عه 
زیرس��اخت های تولید خودرو در داخل داشتیم، ظرفیت 
تولید قطعه برای دو میلیون دس��تگاه در سال را فراهم 
کردیم. این در حالی اس��ت که میزان تولید داخل ما در 
سال به حدود یک میلیون دستگاه می رسد و این یعنی 
که نزدی��ک به نیمی از این ظرفی��ت می تواند در حوزه 
صادرات فعال ش��ود. عضو اتاق بازرگان��ی تهران درباره 
طرح مجلس برای از سرگیری واردات خودرو نیز گفت: 
از نظر ما با صادرات قطع��ه، می توان به واردات نیز فکر 
کرد اما باید در نظر داشت که قطعه ساز برای حضور در 
بازارهای صادراتی نه تخص��ص و نه زمان کافی دارد، از 

این رو این وظیفه را باید به تجار کشور سپرد.

 امکان ایجاد سوابق بیمه ای طی دوران تحصیل 
برای دانشجویان فراهم شد

مدیرکل تأمی��ن اجتماعی قم گفت: دانش��جویان می توانند 
حین تحصیل نیز برای خود سوابق بیمه ای ایجاد کرده و ذیل 
طرح بیمه دانشجویی قرار گیرند.به گزارش پایگاه اطالع رسانی 
اداره کل تامین اجتماع��ی قم، علی اصغر دادخواه صبح امروز 
در گفتگ��و با خبرنگار ما با اعالم این خبر افزود: دانش��جویان 
نیز مانند بس��یاری از اقش��ار کش��ور می توانند تحت پوش��ش 
تأمین اجتماعی قرارگرفته و از خدمات این س��ازمان استفاده 
کنند.درواق��ع دانش��جویان می توانند در حی��ن تحصیل برای 
خود س��وابق بیمه ای ایجاد کنند.وی تأکید کرد: برای ثبت نام 
بیمه دانش��جویی که در ردیف بیمه صاحبان حرف و مش��اغل 
آزاد اس��ت؛ ارائه کارت معتبر دانش��جویی نیاز اس��ت.مدیرکل 
تأمین اجتماعی قم درباره مزیت طرح بیمه دانش��جویی گفت: 
دانشجویان با شرکت در این طرح دارای سوابق بیمه ای شده و 
این س��وابق با توجه به نرخ حق بیمه در احراز شرایط تعهدات 
بلندم��دت س��ازمان تأمین اجتماع��ی )بازنشس��تگی، فوت و 
ازکارافتادگی( بسیار مؤثر است. درواقع افراد تحت پوشش این 
طرح، بعد از اتمام دوران دانشجویی، می توانند سوابق بیمه ای 
خ��ود را ب��ا اش��تغال در کارگاه ها، اظهار ش��غل در قالب بیمه 
صاحبان حرف و مشاغل آزاد و یا بیمه پردازی به طور اختیاری 
تکمی��ل کنند.بر اس��اس گقت��ه دادخواه، مطابق ب��ا این طرح 
دانش��جویان در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال می توانند درخواست 
این نوع بیمه را داشته باشند. همچنین درصورتی که متقاضی 
بیش از ۵۰ س��ال س��ن داشته باش��د باید معادل مازاد سنی، 
س��ابقه بیمه پردازی قبلی داشته باشد اما اگر فردی دارای ۱۰ 
سال س��ابقه قبلی باشد؛ از شرط س��نی معاف است.وی ادامه 
داد: در طرح بیمه دانش��جویی، مهل��ت پرداخت حق بیمه در 
بدو بیم��ه پردازی، از تاریخ انعقاد ق��رارداد یک ماه بوده و در 
ادام��ه باید حق بیمه هرم��اه را حداکثر تا پای��ان دو ماه بعد، 
پرداخت کرد. همچنین از فروردین هرس��ال تا حداکثر خرداد 
سال بعد نیز امکان پرداخت حق بیمه به صورت پیش پرداخت 
میسر است.وی تاکید کرد:چنانچه دانشجو به تبع بیمه پردازی 
والدین، تحت پوشش درمان باشد؛ می تواند بدون پرداخت حق 
س��رانه درمان از خدمات درمانی نزد سازمان تأمین اجتماعی 
برخوردار شود.مدیرکل تأمین اجتماعی قم گفت: بیمه شدگان 
دانشجو و افراد تحت تکفل نیز می توانند با پرداخت حق سرانه 
درمان برای خود و افراد تحت تکفل، از امکانات مراکز درمانی 
ملکی سازمان تأمین اجتماعی در سراسر کشور و نیز امکانات 
مراکز تش��خیصی، درمانی و دارویی طرف قرارداد این سازمان 
اس��تفاده کنند.وی با بیان اینکه در طرح بیمه دانشجویی سه 
نوع نرخ حق بیمه تعریف  ش��ده که متقاضی مختار به انتخاب 
یکی از آن ها اس��ت خاطرنشان کرد: نخست نرخ پرداخت حق 
بیمه ۱4 درصد ) ۱2 درصد س��هم بیمه شده + 2 درصد کمک 
دولت( ش��امل حمایت بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، 

دوم ن��رخ پرداخ��ت حق بیم��ه ۱۶ درصد )۱4 درصد س��هم 
بیمه ش��ده + 2 درصد کمک دولت( حمایت های بازنشستگی و 
فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نهایتاً کامل ترین طرح با نرخ 
پرداخت حق بیمه 2۰ درصد )۱۸ درصد س��هم بیمه شده +2 
درصد کمک دولت( که تعهدات مربوط به بازنشس��تگی، فوت 
و ازکارافتادگی را ش��امل می شود.دادخواه افزود: مطابق با این 
طرح درصورتی  که دانش��جو از مس��تمری بازماندگان استفاده 
می کند؛ می تواند رأس��اً بیمه پردازی داش��ته باشد و پرداخت 
ح��ق بیمه دانش��جویی، مان��ع دریافت مس��تمری بازماندگان 
نخواهد بود.وی گفت که دانشجویان برای ثبت نام در این طرح 
می توانند با ورود به سامانه خدمات الکترونیکی سازمان تأمین 
اجتماعی به نشانی es.tamin.ir از مسیر منوی بیمه شدگان/

بیمه ش��دگان خاص/بیمه فراگیر خانواده ایرانی/انعقاد قرارداد 
دانش��جویی؛ نسبت به عقد قرارداد بیمه دانشجویی و پرداخت 
ح��ق بیمه در مهلت مقرر اقدام کنند. قرارداد منعقده از تاریخ 
عدم پرداخت حق بیمه لغو و ادامه بیمه آنان موکول به انعقاد 
ق��رارداد جدی��د خواهد ب��ود.وی تصریح ک��رد: در طرح بیمه 
دانشجویی انجام معاینات بدو بیمه پردازی، مختص متقاضیان 
ب��ا نرخ حق بیمه ۱۸ درصد و حس��ب مورد ۱4 درصد اس��ت 
و ای��ن گروه از متقاضی��ان باید حداکثر ظ��رف دو ماه پس از 
انعقاد قرارداد، توس��ط پزشک معتمد سازمان تأمین اجتماعی 
مورد معاینه پزش��کی قرار بگیرند. مطاب��ق این طرح آن گروه 
از متقاضیانی که طبق گواهی پزش��ک معتمد در زمان انعقاد 
قرارداد، ازکارافتاده کلی ش��ناخته شوند، نمی توانند نسبت به 
انعق��اد قرارداد با نرخ پرداخت حق بیمه ۱۸درصد اقدام کنند.

دادخواه با تاکید بر اینکه متقاضیان بیمه دانشجویی در صورت 
احراز توأمان دو ش��رط، از انجام معاینات پزش��کی اولیه معاف 
خواهند بود، گفت: نخس��ت اینکه ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ 
قرارداد یک سال سابقه پرداخت حق بیمه )با نرخ کامل( داشته 
باشند و دوم اینکه ظرف یک سال قبل از تاریخ قرارداد، دارای 

9۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه )با نرخ کامل ( باشند.

 صدور ۶۳ هزار حواله الکترونیک توسط شرکت خدمات
 حمایتی کشاورزی لرستان

خبرنگار لرس�تان، نرگس س�په وند- مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی 
لرس��تان گفت: طبق فرمایشات رهبر انقالب، که ش��عار امسال را سال تولید،پشتیبانی 
ها و مانع زدایی ها نامگذاری فرمودند در این راس��تا، این ش��رکت پشتیبانی و خدمت 
رس��انی به اقش��ار مختلف و مخصوصا کش��اورزان ارائه می دهد.کامران ماسوری افزود: 
ش��رکت خدمات حمایتی در کشور، در زمینه های کشاورزی و کود، سم، بذر و ماشین 
آالت کش��اورزی فعالیت می کند اما در حال حاضر در لرس��تان، فقط در توزیع کود و 
ماشین آالت کش��اورزی فعالیت می کنیم.وی ادامه داد: این شرکت دستاوردهای قابل 
قبولی در زمینه تأمین و تدارک بهنگام و مناسب نهاده های کشاورزی به ویژه انواع کود 
های ازته ،فس��فاته و پتاسه به دس��ت آورده است.ماسوری گفت: با توجه به اینکه مدیر 
عامل محترم شرکت خدمات حمایتی مهندس رسولی مجری طرح خودکفایی کودهای 
شیمیایی هستند یکی از کارهای مهم این شرکت تولید کودهای کشاورزی، حمایت از 
تولید داخلی با تامین مواد اولیه و فروش تضمینی تولیدات داخلی در بستر شبکه بزرگ 
کارگزاران کشورمی باشد.وی به تقسیم بندی کود به دو نوع پر مصرف و کم مصرف اشاره 
و بیان کرد: کودهای پرمصرف، ش��امل کودهای ازته، فسفاته و پتاسه است و کود های 
کم مصرف شامل عناصری مثل منیزیم، آهن ، مس و… است و خیلی از عناصر و کود 
ها مثل گوگرد که مورد نیاز هس��تند ولی به مقدار کمتر.مدیر شرکت خدمات حمایتی 
کشاورزی اضافه کرد: کودهای پرمصرف موضوع اصلی است چرا که به مقدار زیاد استفاده 
می ش��وند و تاثیر خیل��ی زیادی دارند، همچنین در کود ازته هم در پتروش��یمی های 
سراسر کشور تولید میشود و صادرات هم در این زمینه داریم.وی ادامه داد: تا چند سال 
پیش به طور صددرصد، کود فسفاته وپتاسه را وارد می کردیم و به تبع قیمت ارز و دالر 
،در مورد قیمت این محصوالت تاثیر داشت ولی سال گذشته وقتی که ارز دولتی 4 هزار 
و 2۰۰ تومانی، به ارز نیمایی تبدیل ش��د قیمت کود باالرفت وبنا بر این ش��د که ما در 
زمینه کودهای پتاسه و فسفات به خودکفایی برسیم.ماسوری گفت: در ایران خاک مورد 
نیاز پتاس داریم و در چند استان نیز معادن پتاس موجود است که در تولید داخلی این 
نوع کودها مورد اس��تفاده قرار میگیرد.وی افزود: خوشبختانه با قراردادی که با کارخانه 
مس کرمان و وارد شدن خاک فسفات و تبدیل و فرآوری توسط تولیدکنندگان داخلی 
به این راه می رس��یم و نزدیک می ش��ویم که به زودی ش��اهد خودکفایی باشیم.مدیر 
ش��رکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: در راستای حمایت از تولید داخل، با 
۱7۰ تولیدکننده داخلی تفاهم نامه همکاری منعقد ش��ده و میزان 4 هزار و ۶۰۰ تن از 
۱4 تولیدکننده داخلی کودهای پتاس��ه و فس��فات حمل شده به استان از طریق شبکه 
کارگزاری تحت نظارت ش��رکت خدمات حمایتی شعبه لرستان در سطح استان توزیع 
می کند.وی به یکی دیگر از فعالیت های این شرکت خدماتی اشاره کرد و گفت: مرکز 
مطالعات کاربردی این ش��رکت ، تمام کود های تولید شده داخل و کودهای وارداتی را 
نمونه برداری و آزمایش می کند و در صورت تایید، اجازه توزیع می دهند، همچنین این 
ش��رکت، تولید کننده کود های ریز مغزی اس��ت و در تولید کودهای ازته و فسفاته در 
حال حاضر، در اس��تان شرایط تولید نداریم.ماسوری اضافه کرد: این موضوع در دیدار با 
نمایندگان و مسئولین استانی مطرح شد که ما هم در استان مانند سایر استانها کارخانه 
تولید کودهای فس��فاته و پتاسه داشته باشیم و سال گذشته هم فراخوان عمومی زدیم 
ولی متاس��فانه استقبال مواجه نش��د.او ادامه داد: بیشترین نیاز مربوط به کود فسفاته و 
پتاس��ه اس��ت که خیلی هم پر مصرف هستند و در همین راستا، به دو دلیل بتوانیم در 
استان تولید کنیم که هر موقع نیاز داشتیم دسترسی راحت تری داریم و اشتغال زایی 
هم دارد و این موضوع به نمایندگان هم پیشنهاد شد و از خبرنگاران هم میخواهیم در 
این خصوص اطالع رسانی نمایند.مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی اظهار داشت: 
فعالیت های شرکت تامین و توزیع انواع کودهای ازته ،فسفاته و پتاسه است و توجه به 
ذخایر مناس��ب شرکت در زمینه این کودها و اهمیت مصرف همزمان کودهای فسفاته 
و پتاس��ه با ازته، اصحاب رسانه، این موضوع را اطالع رسانی کنند که کشاورزان که این 
نوع را در نظر بگیرند.ماس��وری عنوان کرد: مصرف همزمان باعث می شود که در موقع 
کاش��ت، افزایش عملکرد و افزایش تولید داش��ته باشیم و تحقیقات نشان داده است که 
مصرف متناس��ب این س��ه نوع کود، حداقل 3۰ درصد افزایش عملکرد را در پی خواهد 
داشت .وی با بیان اینکه برای مصرف انواع کود های نیاز به انجام آزمایش خاک میباشد 
وباتوجه به خاک های اس��تان لرس��تان به طور میانگین حداقل برای یک هکتار گندم 
آبی، ۱۵۰ کیلو کود اوره و۱۰۰کیلو فسفات و پتاس الزم هست.ماسوری ادامه داد: تمام 
کودهایی که توزیع می ش��وند در سبد کودی شرکت خدمات حمایتی کشور هستند و 
دارای ثبت ماده کودی ومورد تایید واستاندارد می باشند. این کودها توسط کارشناسان 
رصد وپایش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی لرستان نمونه گیری شده وبه آزمایشگاه 
های مرجع ارس��ال میگردند وپس از تایید جواب نهایی نمونه کود ارسال شده از طریق 
کارگزارهای توزیع نهاده های کشاورزی تحت نظارت شرکت خدمات حمایتی کودهای 

دریافتی از انبارهای ذخیره را بین کش��اورزان توزیع خواهند کرد.مدیر شرکت خدمات 
حمایتی کشاورزی ادامه داد: حدود 37 هزار و ۸۰۰ تن کود اوره، 2 هزار ۵4۵ تن کود 
فسفاته و ۸۶2 تن کود پتاسه وارد استان شده است و از طریق 72 شبکه  ی کارگزاری 
در سطح استان توزیع و در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.او با اشاره به اهمیت رصد 
و پای��ش مواد کودی، از راه اندازی س��امانه رصد و پایش خب��ر داد و افزود: مواد کودی 
که از بنادر و کارخانه های تولیدکننده وارد اس��تان می ش��وند، برای رس��یدن به دست 
کشاورزان پروسه طوالنی را طی می کنند و خوشبختانه، رصد و پایش کودها سیستمی 
شده است و کشاورز از زمان خروج کود از بندر تا زمانی که به دست کشاورزمی رسد از 
تمام مراحلش رصدمی شود و حواله الکترونیک به کشاورز هم برای او پیامک می شود.

مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی از صدور ۶3343 حواله الکترونیک به همت 
کارکنان ش��رکت خدمات حمایتی، مراکز خدماتی و مدیریت جهاد کش��اورزی لرستان 
از ابتدای امس��ال خبر داد و اظهار داش��ت: این اقدامات، حاصل یک کار تیمی است و با 
کار فردی این موفقیت ها حاصل نمی ش��ود و با این کار ارزشمند، امیدواریم در آینده، 
جایگاه شرکت در استان بهتر شود.او به تکمیل سبد کودی کارگزاران در راستای حمایت 
از کارگزاران تحت نظارت ش��رکت اشاره کرد و گفت: به این صورت که کارگزار میتواند 
سه نوع کود ازته ،فسفاته وپتاسه را در سبد کودی خود داشته باشد فروش اعتباری در 
مورد کودهای فسفاته و پتاسه را برای کارگزاران پیشی بینی کردیم ، چرا که قیمت این 
نوع کودها )فس��فاته وپتاسه(باال است و با توجه به میزان اراضی و کشاورزانی که داریم 
در راس��تای حمایت از مص��رف کننده این نوع کودها را به ص��ورت اعتباری در اختیار 
کارگزاران تحت نظارت ش��رکت خدمات حمایتی لرستان قرار می گیرد، به این صورت 
که شرکت خدمات حمایتی شعبه لرستان 4۵ روزه کود را به کارگزاران تحویل می دهد 
و بع��د از 4۵ روز که کود به فروش رفت کارگزار اصل مبلغ نوع کود راپرداخت می کند 
و این یک کمک خیلی خوب به کارگزاران است.ماس��وری بیان کرد: در مورد کارگزاران 
بخش خصوصی و تعاونی هم هرس��اله با ش��رکت خدمات حمایتی قرارداد می بندندو 
طبق سیاست های وزارت جهاد کشاورزی، از طریق سازمان های جهاد کشاورزی استان 
و مدیریت های شهرس��تان ابالغ می شود و سهمیه برای هر کارگزار در نظر گرفته شده 
، که این کارگزار در طی س��ال، به دریافت و توزیع کود می پردازد و در شرکت، کارمزد 
دریافت می کند.مدیر ش��رکت خدمات حمایتی کش��اورزی ادامه داد: به منظور حاصل 
خی��زی خاک، افزایش تولید و در نهایت خودکفایی در کش��ور، کارهایی در حال انجام 
است که به زودی در استان لرستان اجرایی خواهد شد، به عنوان مثال، انجام کشاورزی 
قراردادی، که کش��اورزی قراردادی هم در لرستان به زودی آغاز می شود به این صورت 
که با کشاورز قرارداد بسته می شود و کشاورز در زمان کاشت محصول از لحاظ نهاده هاو 
بیمه، حمایت مالی می شود و بعد از برداشت محصول، پول را پرداخت می کند.ماسوری 
به صدور »کش��اورز کارت« برای کشاورزان اش��اره کرد که بتوانند نهاده ها را به فروش 
برس��انند و در همین راستا، با همکاری بانک کش��اورزی و معاونت زراعت وزارت جهاد 
کشاورزی تفاهم  نامه امضا شده است که به صورت تسهیالت، کشاورز کارت را شارژ می 
کند که نهاده را تهیه کند و بعد از برداشت محصول تسهیالت پرداخت می کند.وی بیان 
کرد کود “ازته “برای رشد رویشی گیاه و کود “فسفاته “برای رشد ریشه مفید است که 
باعث استحکام گیاه و “کود سولفاته” مقاومت در بهبود و کارایی گیاه و مقاومت گیاه در 
مورد تنش های خشکی و تنش های آبی و همچنین باد زدگیها می شود و یک کشاورز، 

با انتخاب کود مناسب، تولید و عملکرد خوبی دارد.



دوشنبه29آذر1400 شمــارهپیاپی1236

7

در این جلس��ه که با حض��ور محمدتقی 
تذروی رئیس ش��ورای اس��المی شهرستان 
شیراز برگزار شد، محمد امین خادم صادق 
به عنوان دبیر ش��ورای شهرس��تان ش��یراز 
منصوب ش��د و اعضاء کمیس��یون حقوقی، 
فرهنگی و ورزش��ی و کمیس��یون عمرانی 
ش��ورای اسالمی شهرستان ش��یراز معرفی 
ش��دند. ت��ذروی رئیس ش��ورای اس��المی 
شهرستان شیراز در این جلسه آقایان سید 
ابراهیم حس��ینی بعنوان نماینده ش��ورای 
اسالمی شهرستان شیراز در شورای اسالمی 
اس��تان فارس، عل��ی اژدری بعن��وان نایب 
رئیس شورای اس��المی شهرستان شیراز و 
نماینده تطبیق ش��ورای اسالمی شهرستان 
ش��یراز در بخش ارژن،  عل��ی اصغر زارعی 
بعنوان رئیس کمیس��یون حقوقی؛ فرهنگی 
و ورزش��ی شورای اسالمی شهرستان شیراز 
و همچنین س��خنگوی ش��ورای اس��المی 
شهرستان شیراز و نماینده شورای اسالمی 
شهرستان در تطبیق بخش مرکزی شیراز، 
حسین شریفی مند بعنوان رئیس کمیسیون 
عمران شورای اس��المی شهرستان شیراز و 
نماینده تطبیق ش��ورای اسالمی شهرستان 
شیراز در بخش سیاخ دارنگون و آقای علی 
کاویانی بعنوان نماینده ش��ورای اس��المی 
شهرس��تان شیراز در ش��ورای حل اختالف 

شهرس��تان ش��یراز و تطبی��ق س��ه بخش 
مرکزی؛ ارژن و س��یاخ دارنگ��ون در رابطه 
با مصوبه مربوط به روس��تای نمایندگان آن 
س��ه بخش را معرفی کرد. تذروی همچنین 
آقایان  بذرافش��ان و مرتضی زارع را بعنوان 
منش��ی اول و منش��ی دوم  شورای اسالمی 
شهرستان شیراز معرفی کرد.رئیس شورای 
اسالمی شهرستان ش��یراز در این جلسه به 
بررسی مسائل و مشکالت حوزه استحفاظی 
شهرستان ش��یراز پرداخت و بیان کرد: نیاز 
اس��ت تا یک بانک اطالعات��ی در خصوص 
ح��وزه اس��تحفاظی شهرس��تان ش��یراز با 

معرفی دقیق هر ش��هر و بخ��ش و نیازها و 
خدم��ات مورد نیاز هر ی��ک از مناطق تهیه 
ش��ود تا اقدامات الزم جهت رفع مشکالت 
با هماهنگی دس��تگاه ه��ای اجرایی صورت 
گیرد.برگزاری جلس��ات به صورت مداوم با 
اعضای ش��ورای اسالمی شهرس��تان شیراز 
از موضوعات��ی بود که ت��ذروی بر آن تآکید 
کرد و ادامه داد: با توجه به جایگاه ش��ورای 
شهرس��تان نیاز به حداق��ل بودجه ، جهت 
پیش��برد امور اداری و اقدامات اجرایی می 
باش��د. در این جلس��ه همچنین  علی اصغر 
زارعی رئیس کمیسیون حقوقی؛ فرهنگی و 

ورزشی شورای اسالمی شهرستان شیراز؛ از 
بخش مرکزی درخواس��ت نمود تا اقدامات 
الزم جهت خدمات دسترس��ی به دو مسیر 
حجت آباد به کرونی و جمال آباد و مس��یر 
گلس��رخ به چه��ار راه ظفرآباد که مس��یر 
جمعه بازار نیز می باش��د اس��تتآمین شود. 
و همچنین ایجاد ایس��تگاه آتش نشانی در 
مسیر کمربندی شیراز کوار با مرکزیت دهنو 
و مسیر جاده قدیم قره باغ با مرکزیت کفری 
و حس��ن آباد و توسعه حمل و نقل عمومی 
از دیگر موضوعات مورد در خواست بود که 
رئیس شورای اسالمی شهرستان شیراز نیز 
بر پیگیری آنها تا دستیابی به نتیجه نهایی 
تآکید کرد. خاطر نش��ان می شود مشکالت 
مربوط به خدمات رس��انی مطلوب در حوزه 
شهری به شهروندان، کمبود فضای ورزشی 
و مش��کالت مربوط ب��ه ارائه برخی خدمات 
همچون دسترس��ی آس��ان به راه و آسفالت 
معاب��ر و رف��ع مش��کالت در ح��وزه زی��ر 
س��اختی توسط دستگاه های اجرایی از اهم 
موضوعاتی بود که در این جلسه در خصوص 
آنها بحث و گفت و گو شد و مقرر گردید تا 
جلسه بعد هر یک از اعضاء مشکالت مربوط 
به هر ش��هر و بخش را به ص��ورت مکتوب 
تهیه و جهت ارائه به مدیران دس��تگاه های 

اجرایی ارجاع دهند.

 بررسی مسائل و مشکالت شهرها و بخش های شهرستان شیراز 
در سومین جلسه شورای اسالمی شهرستان شیراز 

استان ها
روزنامهصبحایران

کردستان – فردین محمدي خبرنگار ثروت؛مدیراموراراضی سازمان جهاد کشاورزی کردستان  
بابیان اینکه رفع تداخالت اراضی کش��اورزی امسال در۵۰ روستای استان کردستان انجام می 
ش��ودگفت: از ابتدای سال 94 تاکنون این طرح در 23۰ روستای استان عملیاتی شده که قرار 
اس��ت رفع تداخالت در ۵۰ روس��تای دیگر اجرا شود. پیمان ملکی افزود: تاکنون نقشه برداری 
از  34۰هزار هکتار از اراضی استان انجام شده و 7۱هزارهکتار ازعرصه های استان به کشاورزان 
تعلق گرفته است. وی با  بیان اینکه کاداستر اراضی با هدف تثبیت مالکیت اراضی  در استان 
درحال اجراست اظهار داشت: در ۱3۰روستای استان  اجرای مقرارت کاداستر که شامل نقشه 

برداری به تفکیک قطعات  و جمع آوری اطالعات توصیفی و مالکیتی انجام شده و به اداره ثبت 
اس��ناد ارسال شده و در نوبت سند گذاری اراضی هستند.ملکی  با بیان اینکه استان کردستان 
بیش از یک میلیون و 22۰ هزار هکتار زمین قابل کش��ت دارد گفت: کردس��تان رتبه نخست 
کشور را درطرح رفع تداخالت اراضی غیرملی به خود اختصاص داده است.گفتني است ،اجرای 
طرح کاداستر در واقع تهیه دقیق مشخصات زمین و ثبت کامل مشخصات مالکان در سندهایی 
موس��وم به سند تک برگ است که می تواند در کاهش جرائم مربوط به امور ملکی مانند سند 

سازی، تصرفات غیر مجاز و فروش مال غیر موثر باشد.

کردستان رتبه نخست کشور درطرح رفع تداخالت اراضی غیرملی 

مدیرعامل ش��رکت انتقال گاز ایران از نوسازی و بازسازی 
تاسیس��ات تقویت فشار گاز رشت پس از 4۸ سال و با هدف 
افزایش راندمان انتقال گاز در ش��مال کشور خبر داد.مهدی 
جمش��یدی دانا در بازدید از تاسیسات تقویت فشار گاز رشت 
در منطق��ه 9 عملی��ات انتقال گاز ضم��ن قدردانی از تالش 
ش��بانه روزی کارکنان س��تادی و عملیاتی در تحقق انتقال 
ایمن و پایدار گاز در اس��تان های شمالی، اظهار داشت: بیش 
از ۱۰ هزار نفر س��اعت کار طاقت فرس��ا در اوج پیک پنجم 
کرونا انجام شده و همکاران ما به صورت شبانه روزی عملیات 
نوسازی، بازسازی و تعمیرات اساسی را در این ایستگاه انجام 
داده اند.وی ادامه داد: با فعال ش��دن این ایس��تگاه و افزایش 
فش��ار گاز در خطوط لوله اس��تان های گی��الن و مازندران، 

ظرفیت انتقال گاز به این اس��تان ها و پایداری شبکه و انتقال 
گاز در ش��رایط بهتری قرار گرفته اس��ت.مدیرعامل شرکت 
انتقال گاز ایران با اش��اره به اینکه تاسیس��ات رشت در سال 
۱3۵2 به بهره برداری رس��ید و طی سال های اخیر بازسازی 
و نوس��ازی ش��ده اس��ت، افزود: این تاسیس��ات از خط سوم 
سراس��ری، گاز را برداشت و به خط لوله اول سراسری و خط 
لوله ش��مال کشور گاز تزریق می کند.به گفته جمشیدی دانا، 
این تأسیسات دارای سه دستگاه توربوکمپرسور ۱۰ مگاواتی 
با ظرفیت انتقال 23 میلیون مترمکعب گاز در روز اس��ت.وی 
در ادامه افزود: اقدامات سخت افزاری و نرم افزاری بسیاری در 
ایس��تگاه های رشت و همچنین رامس��ر انجام شده و این دو 
ایستگاه به خصوص ایستگاه رشت، مطمئناً در پیک سرمای 

س��ال جاری نقش ویژه ای را در انتقال گاز و پایداری ش��بکه 
شمال کشور ایفا می کنند.مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران 
طی نشس��تی با سرپرس��ت و اعضای هیات رییسه منطقه 9 
عملی��ات انتقال گاز با تاکید بر اینکه، اولویت کار ما عملیات 
اس��ت، اظهار داشت: موضوعات مربوط به عملیات را در ستاد 
انتق��ال به جد دنبال کرده و همواره تالش می کنیم پایداری 
انتقال گاز را که برای ما بس��یار حائز اهمیت اس��ت، استمرار 
دهیم.جمش��یدی دان��ا در ادامه با بیان اینک��ه باید در کارها 
انضباط مالی و اداری را حتما مدنظر قرار داد، یادآور ش��د: به 
همه مسائل و بحث حوادث طبیعی همانند؛ سیل، زلزله توجه 
ویژه داشته و مقاوم سازی و ایمن سازی خطوط و اثربخشی 

پروژه هایی که تعریف می شود را مدنظر قرار دهید.

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری شیراز 
با تاکید بر اهمیت حمایت از ش��هروندان کم توان و توانخواه 
گفت: ش��هر شیراز برای تمام ش��هروندان است و نباید کسی 
به دلیل محدودیت جسمی-حرکتی برای حضور در شیراز با 
مشکل مواجه ش��ود.محمد علی راضی افزود: باید شهر را به 
شکلی آماده سازیم افراد توانخواه بتوانند مثل سایر شهروندان 
از امکانات شهری و حق شهروندی به شکل مناسب استفاده 
کنند. بدین منظور آئین نامه توانمندسازی و حمایت از افراد 
دارای معلولیت ش��هر شیراز با تاکید بر وظایف شهرداری در 
این معاونت تدوین و پس از تصویب در صحن ش��ورای شهر 
ش��یراز و طی روال قانون��ی جهت اجرا ب��ه معاونت خدمات 
شهری ابالغ شده است.وی تاکید کرد: در این آیین نامه سعی 

شده کلیه نیازهای ش��هروندی افراد توانخواه به شکل جامع 
در نظر گرفته شده و آیین نامه بتواند خالءهای موجود را پر 
نماید.الزم به ذکر است این آیین نامه که در 24 ماده 2۵ بند 
و ۵ تبصره تنظیم و با تاکید بر وظایف شهرداری در راستای 
توانمندس��ازی و حمایت از افراد دارای معلولیت تهیه و ابالغ 
ش��ده اس��ت.در این آیین نامه که در راس��تای انجام وظایف 
قانونی شهرداری ش��یراز تهیه و ابالغ شده، تاکید ویژه ای بر 
مناس��ب سازی فضاهای شهری و تس��هیل بهره برداری افراد 
دارای محدودی��ت های حرکتی از فضاهای ش��هری و حمل 
و نق��ل صورت گرفته اس��ت. همچنین ب��ه منظور حمایت از 
خانواده افراد توانخواه شاغل در شهرداری نیز تمهیدات الزم 

پیش بینی شده است.

دکتر آقارضا فتوحی در نشس��ت با بانک های عامل، دستگاه 
های اجرایی استان و نهاد های نظارتی عنوان کرد: در حدود یک 

هزار و 2۵۰ میلیارد تومان تسهیالت بانکی از محل تبصره ۱۸ در 
اختیار داریم که از این میزان 4۶۰ میلیارد تومان تخصیص پیدا 
کرده، از سوی دیگر بانک های استان در حدود یک هزار میلیارد 
توم��ان طرح و پ��روژه در حوزه های جهادکش��اورزی، صنعت، 
تج��ارت، علم و فناوری، نف��ت و گاز معرفی کرده اند که حدود 
۸۵۰۰ شغل برای مردم اس��تان ایجاد می شود.آقارضا فتوحی 
در نشست با مدیران بانک ها و دستگاه های اجرایی و نظارتی 
خوزستان در محل معاونت اقتصادی استانداری خوزستان بیان 
کرد: دولت از محل تبصره ۱۸ برای رونق بخش��یدن به بخش 
اشتغال و تولید به استان ها اعتبار تخصیص می دهد که امسال 
رقم بس��یار خوبی به استان خوزس��تان اختصاص یافته است 
.فتوحی بیان کرد: خوزس��تان استانی است که از نظر منابع و 

امکانات در کشور بهترین شرایط را دارد و ۸۰ درصد منابع نفت 
و گاز کش��ور در این استان قرار دارد لذا باید از این ظرفیت ها 
به نفع مردم خوزستان نهایت استفاده را کرد.سرپرست معاونت 
هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اینکه 
در بخش ش��یالت استان ظرفیت های بسیار خوبی دارد افزود: 
ساالنه ۱4۰ هزار تن ماهی گرمابی در خوزستان تولید می شود 
که می توان این میزان تولید را به بیش از ۵۰۰ هزار تن ماهی 
و میگو افزایش داد.وی گفت: بسیاری از طرح ها از جمله طرح 
های کش��اورزی ، آبزی پروری ، ش��یالت ، طرح های بازرگانی 
و طرح های حمل و نقل در خوزس��تان توجیه اقتصادی دارند 
چرا که خوزستان بستر مناسب برای سرمایه گذاری در تمامی 

بخش ها را دارد.

کردستان – فردین محمدي خبرنگار ثروت؛با هدف بررسی 
وضعیت منابع و مصارف آب حوضه  دریاچه ارومیه جلسه امور 
آب وزارت نیرو به ریاست مقام عالی وزارت و با حضور مدیران 
عامل ش��رکت های مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران و 
آب و فاضالب کش��ور، مدیران ارش��د این دو شرکت، مدیران 
عامل و معاونین شرکت های آب منطقه ای و آبفای استان های 
کردستان، آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی برگزار شد.مدیر 
عامل ش��رکت آب منطقه ای کردس��تان  در این جلسه ضمن 
اش��اره به این مسأله که آب شرب شهرس��تان سقز به عنوان 
دومین ش��هر پرجمعیت استان، از س��د چراغ ویس تأمین می 
گردد، گفت: در س��ال ۱397 ردیف اعتباری این پروژه حذف 
و هزینه های س��اخت این سد، صرفاً از محل اعتبارات متفرقه 
م��واد ۶3 و ۶4  تأمین گردیده در حالی که  س��د چراغ ویس 
در ح��ال حاض��ر بیش از 97 درصد پیش��رفت فیزیکی دارد و 
در صورت تخصیص و ابالغ 9۰ میلیارد تومان اعتبار، این سد 

به بهره برداری کامل می رس��د.   مهندس آرش آریانژاد اظهار 
داشت: از موارد تکمیل نشده سد چراغ ویس می توان به میزان 
۱۰ کیلومتر جاده دسترس��ی دو روستای پائین دست این سد 
اشاره کرد و در صورتی بخواهیم بیش از ۵۰ میلیون مترمکعب 
آبگیری انجام دهیم، الزم اس��ت که این جاده تکمیل، اسکان 

و جابجایی س��اکنین روستاهای پائین دست قطعی شود.  وی 
افزود: به دلیل عدم تکمیل رینگ و مخازن داخل ش��هر سقز 
توس��ط آبفا، امکان تحویل ۶۰۰ لیتر بر ثانیه آب پاک، مقدور 
نیس��ت که در این خصوص ش��رکت آبفای اس��تان از شرکت 
مهندس��ی آب و فاضالب کشور، بصورت مستمر پیگیر جذب 
اعتبار، جهت تکمیل این نواقص بوده و این مهم نیازمند توجه 
ویژه در سطح وزارت نیرو است. مهندس آریانژاد به سامانه خط 
انتقال آب از س��د آزاد به تصفیه خانه سنندج نیز اشاره کرد و 
اظهار داش��ت: انتقال آب از پرتال خروجی س��د آزاد تا تصفیه 
خانه س��نندج 27 کیلومتر اس��ت که در حال حاضر حدود ۵ 
کیلومت��ر از این خط لوله گذاری و 2۵ کیلومتر مانده نیز آماده 
سازی ش��ده و در صورتی که مبلغ 2۵۰ میلیارد تومان جهت 
خرید لوله، در اختیار ش��رکت توسعه منابع آب و نیروی ایران 
ق��رار بگیرد، میزان ۵7 میلیون متر مکعب آب از س��د آزاد به 

تصفیه خانه سنندج، انتقال داده خواهد شد.

راندمان انتقال گاز در تأسیسات تقویت فشار گاز رشت افزایش یافت

شهر شیراز برای تمام شهروندان است

هشت هزار و 500 شغل در استان خوزستان  ایجاد می شود

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای کردستان: 
در حال حاضر سد چراغ ویس بیش از 97 درصد پیشرفت فیزیکی دارد 

خبر

خبر
برگزاری مراسم گرامیداشت 

سالروز شهادت آیت اهلل مفتح و 
روز وحدت حوزه و دانشگاه  در قم 

مراس��م گرامیداشت سالروز شهادت آیت اهلل مفتح 
و روز وح��دت حوزه و دانش��گاه با مش��ارکت مرکز 
بس��یج اس��اتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم، 
بس��یج دانشجویی و بس��یج طالب با رعایت پروتکل 
های بهداش��تی در س��الن جلس��ات امام خامنه ای 
)حفظ اهلل( حرم مطهر کریمه اهلبیت برگزار شد.در 
ابتدای این مراسم پیام تصویری مرجع عالیقدر آیت 
اهلل ج��وادی آملی به مناس��بت هفت��ه وحدت حوزه 
و دانش��گاه به نمایش گذاشته ش��د.در ادامه حجت 
االس��الم و المس��لمین اکبری مس��ئول مرکز بسیج 
اس��اتید، مدی��ران و نخبگان ح��وزه علمیه قم ضمن 
تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا سالم اهلل 
علیها به بیان اهمیت س��بک فاطمی در عصر حاضر 
پرداخ��ت و بیان ک��رد:  امروز روز ش��هادت یکی از 
فرزندان راس��تین امام و انقالب ؛ آیت اهلل مفتح است 
که به نام وحدت حوزه و دانش��گاه نام گذاری ش��ده 
اس��ت.رئیس مرکزبسیج اس��اتید مدیران و نخبگان 
حوزه علمیه قم گفت: حقیقتا مردان بزرگی همچون 
آیت اهلل مفتح در مکتب حضرت زهرا سالم اهلل علیها 
تربیت ش��ده اند و امی��دوارم راه این بزرگان پر رهرو 
باش��د.حجت االسالم و المسلمین اکبری در ادامه به 
تشریح جایگاه س��وره کوثر پرداخت و اظهار داشت: 
تجلیل خدا همان تجلیل اولیاء خدا اس��ت و تجلیل 
اولیاء خدا همان تجلیل خداست و تحقق این موضوع 
باعث رش��د فضیلت انس��انی خواهد شد.رئیس مرکز 
بس��یج اساتید، مدیران و نخبگان حوزه علمیه قم در 
ادامه به موضوع گس��ترش انقالب در جهان توس��ط 
یاران حضرت مهدی )عج( با بینش و دانش پرداخت 
و گفت:  تکلیف ما امروز آن اس��ت که بینش و دانش 
را با هم ب��ه کار ببریم و اگر امروز تجلیل از آیت اهلل 
مفتح صورت میگیرد به خاطر این است که آن شهید 
بزرگوار بین��ش و دانش را با هم به کار برد و روایات 
متعدد در این موضوع را در جامعه عمل محقق کرد. 
در پایان دکتر محمد رضایی رئیس دانشگاه پردیس 
فارابی تهران به نیازهای جامعه طبق منویات امامین 
انقالب در بحث حوزه و دانش��گاه اشاره کرد و گفت: 
امامی��ن انقالب بارها در جمع طالب و دانش��جویان 
ب��ه بحث نم��از جماعت اش��اره کرده ان��د تا اهمیت 
مس��ئولیت ف��ردی و اجتماعی حوزه و دانش��گاه به 

خوبی روشن شود.

پیست بین المللی دیزین البرز 
آماده بازگشایی شد

مدیر داخلی مجموعه بین المللی پیس��ت اس��کی 
دیزی��ن البرز با اش��اره به بارش ۵۰ س��انتی برف در 
ای��ن مجموعه گفت که بر این اس��اس تا هفته آینده 
این پیست بازگش��ایی می شود.صادق کلهر افزود: با 
بارش های خوبی که طی روزهای گذش��ته داش��ته 
ایم هم اکنون حدود ۵۰ س��انتی متر برف در پیست 
بی��ن المللی دیزین باریده و با توج��ه به بارش های 
پیش روی نیز که در روزهای آینده خواهیم داش��ت 
این پیس��ت از این نظر در وضعیت خوبی به سر می 
برد.وی اضافه کرد: از س��وی دیگر استاندارد سازی و 
به روز رس��انی تجهیزات در این پیس��ت در ماه های 
گذشته انجام که موجب شده تا امروز این پیست در 
آس��تانه بازگشایی قرار بگیرد.کلهر ادامه داد: با توجه 
به این روند درهای پیست بین المللی دیزین از هفته 
آینده به روی عالقمندان و ورزشکاران باز شود.وی با 
بیان اینکه زمان بازگشایی رسمی پیست بین المللی 
دیزین در هفت��ه آینده به زودی اطالع رس��انی می 
شود خاطر نشان کرد:  لیگ کشوری آلپاین از جمله 
رقابت هایی اس��ت که در اواسط دی ماه به میزبانی 
پیست بین المللی دیزین برگزار می شود.پیست بین 
المللی دیزین در7۰ کیلومتری ش��مال ش��رقی کرج 
دارای س��ه تله کابین، 2 تله س��یژ، هفت تله اسکی 
بشقابی و یک تله اسکی چکشی است که مجهزترین 
پیس��ت ایران به شمار می رود.ارتفاع این پیست بین 
2 هزار و ۶۵۰ تا س��ه هزار و ۶۰۰ متر از س��طح دریا 
بوده و بهترین زمان اسکی روی برف در آن اوایل آذر 
تا اواخر اردیبهش��ت ماه است، در پیست بین المللی 
دیزین 2 هتل، ۱9 کلبه و پنج رستوران وجود دارد.

دانشگاه خلیج فارس در رتبه بندی 
گرین متریک ۵۶۳ جهانی شد

رئیس دانش��گاه خلیج ف��ارس بوش��هر گفت: این 
دانش��گاه براس��اس ارزیابی و نتایج نظام رتبه بندی 
گرین متریک )دانش��گاه س��بز( در س��ال 2۰2۱، با 
کس��ب پنج هزار و ۱۵۰ امتیاز در رتبه ۵۶3 جهانی 
ق��رار گرفت.عبدالمجی��د مصل��ح به رس��انه ها اعالم 
کرد: همچنین براس��اس این گزارش دانشگاه خلیج 
فارس بوش��هر مطابق ارزیابی منتش��ر ش��ده در بین 
دانشگاه های کشور رتبه 2۱ را کسب کرد.وی افزود: 
دانشگاه خلیج فارس سال گذش��ته در ارزیابی نظام 
رتبه بندی گرین متریک با کسب چهار هزار و 2۵۰ 
امتیاز رتبه ۶۵9 جهان و در بین دانشگاه های کشور 
نیز رتبه 29 را از آن خود کرده بود.مصلح اظهار کرد: 
ایده دانشگاه سبز از سال 2۰۰9 میالدی در دانشگاه 
اندونزی برمبنای انطباق با شاخص های توسعه پایدار 
مط��رح و پایه ی��ک رتبه بندی جهانی ق��رار گرفت.

مصلح گفت: دانشگاه خلیج فارس در چهارم و پنجم 
اسفندماه سال ۱39۵ نخستین همایش ملی دانشگاه 

سبز را برگزار کرد.

جزیره ای عمل کردن در حوزه 
کودکان مانع تحقق اهداف کانون است  

مدیرکل کان��ون پرورش فکری ک��ودکان و نوجوانان 
هرمزگان گفت: تربیت انسان های فرهیخته و معرفی به 
جامعه رسالت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان 
اس��ت و معتقدیم جزی��ره ای عمل ک��ردن نهادها باعث 
محقق نشدن اهداف و برنامه های کانون می شود.پروین 
پش��تکوهی در نشس��تی با مدیرکل س��ازمان تبلیغات 
اسالمی هرمزگان با گرامیداشت دهه فاطمیه اظهارداشت: 
حضرت فاطمه زهرا)س( الگوی بس��یار مناسبی نه تنها 
ب��رای بانوان بلکه ب��رای همه ک��ودکان و نوجوانان می 
ش��ود.وی ادامه داد: باید نسبت به معرفی ابعاد مختلف 
ش��خصیت حضرت فاطمه )س( به ویژه ب��ه کودکان و 
نوجوانان اهتمام داش��ت.مدیرکل کانون پرورش فکری 
ک��ودکان و نوجوانان هرمزگان با بی��ان اینکه جزیره ای 
عمل کردن نهادها آس��یب به اهداف کانون است، بیان 
کرد: آینده این کشور در گرو تربیت کودکان و نوجوانان 
متعهد و متخصص اس��ت و مخاطبان همه نهادها مردم 
هس��تند، لذا با مناسبات مشترک می توانیم برای تربیت 
و پ��رورش کودکان گام های موثرتری برداش��ته و آینده 
بهت��ری برای آن��ان بسازیم.پش��تکوهی در پایان وجود 
کتابخان��ه تخصصی ک��ودک و نوجوان کان��ون پرورش 
فکری با را ظرفیت مناس��بی ب��رای بهره مندی مبلغان 
س��ازمان تبلیغات اس��المی دانست.حجت االسالم علی 
اکبر انصاری راد مدیرکل تبلیغات اسالمی هرمزگان نیز 
گفت: در گام دوم انقالب با بهره گیری از تجارب گام اول 
انقالب و همچنین با استفاده از برنامه ریزی های مدون، 
مؤثر و مناس��ب باید در حوزه کودک و نوجوان فعال تر و 

موثرتر از قبل عمل کرد.

سهم تسهیالت مشاغل خانگی 
آذربایجان غربی امسال ۶.۵ برابر شد

مدیر اش��تغال و کارآفرین��ی اداره کل تع��اون، کار و 
رف��اه اجتماعی آذربایجان غربی گفت: میزان تس��هیالت 
اختصاص یافته برای اجرای طرح های مشاغل خانگی به 
اس��تان امسال با ۶.۵ برابر افزایش به 3۵۵ میلیارد ریال 
رسیده است.امید فرخی میزان تسهیالت سال گذشته در 
این بخش را ۵۵ میلیارد ریال اعالم کرد و اظهار داشت: 
این تس��هیالت به متقاضیانی که طرح های آنان منطبق 
بر ظرفی��ت و اولویت های منطقه، مورد تأیید دس��تگاه 
اجرایی ذیربط، دارای توجیه اقتصادی و فنی الزم، آماده 
ورود به بازار و دارای مجوز باش��ند از س��وی بانک های 
توسعه تعاون و رفاه کارگران پرداخت می شود.وی اضافه 
کرد: با برنام��ه   ریزی صورت گرفته متقاضیان طرح های 
پشتیبان به ویژه پیشران های فعال در طرح ملی توسعه 
مشاغل خانگی که درصدد توسعه فعالیت خود هستند، 
ب��رای دریافت تس��هیالت در اولویت ای��ن کارگروه قرار 
دارند.فرخ��ی با بیان اینکه بی��ش از 2۰۰ حرفه خانگی 
در قالب این تسهیالت قرار دارند، گفت: متقاضیان واجد 
شرایط می توانند برای ثبت نام در سامانه مشاغل خانگی 
https://mashaghelkhanegi.mcls. آدرس  ب��ه 

gov.ir مراجع��ه و پس از تکمیل فرم های ثبت نام برای 
پیگیری و تشکیل پرونده به دستگاه های اجرایی مرتبط 
مراجعه کنند.مدیر اشتغال و کارآفرینی اداره کل تعاون، 
کار و رفاه اجتماع��ی آذربایجان غربی بیان کرد: یکی از 
راه های افزایش تولید و ش��کوفایی اقتصاد، فعال کردن 
ظرفیت مش��اغل خانگی اس��ت که با توجه ب��ه اقلیم و 
غنای آذربایج��ان غربی در این حوزه، به توجه بیش��تر 

نیاز است.

سامانه دوم آب رسانی اصفهان دهه 
فجر سالجاری به بهره برداری می رسد

مع��اون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان از 
افتتاح مرحله اضطراری سامانه دوم آب رسانی این استان 
با هدف رفع بخشی از کمبود آب آشامیدنی در دهه فجر 
س��الجاری خبر داد.مهران زینلیان افزود: با بهره برداری 
از این س��امانه به پایداری نس��بی مناسبی در تامین آب 
آشامیدنی اصفهان و شماری از شهرهای استان خواهیم 
رس��ید.وی ادامه داد: تمام تالش مس��ووالن رفع کمبود 
آب در اس��تان اصفهان اس��ت تا این سامانه در مدار قرار 
گیرد.معاون هماهنگی امور عمرانی اس��تانداری اصفهان 
خاطرنشان کرد: با افتتاح این مرحله از پروژه، افت فشار 
آب شرب اصفهان و تعدادی از شهرهای اطراف تا حدودی 
رفع خواهد ش��د.زینلیان افزود: س��امانه دوم آب رسانی 
اصفهان، به تصفیه  خانه فعلی اصفهان )بابا شیخعلی( در 
راس��تای تامین آب ش��رب کمک خواهد کرد و با تامین 
اعتباری که به تازگی انجام شده است این مرحله نامبرده 
تکمیل خواهد ش��د.وی ادامه داد: خشکس��الی اس��تان 
اصفهان و افت فش��ار آب ش��رب بخصوص در تابس��تان 
امس��ال خود را نش��ان داد تا جایی که آب رسانی سیار با 
تانکر در بسیاری از مناطق استان انجام گرفت.هم اینک 
بخش عمده آب آشامیدنی اصفهان و شهرهای اطراف آن 
از تصفیه خانه باباش��یخعلی  و چاه های آب سطح استان 
تامین می ش��ود که برای رفع کمبود آب سامانه دیگری 
در درس��ت احداث است.این سامانه از 27 کیلومتر تونل 
تش��کیل ش��ده و یک تصفیه خانه و خطوط انتقال دارد 
که آب را ب��ه مخازن نگهداری آب پی��الف در مجاورت 
دانشگاه صنعتی اصفهان و مخزن َگَورت در شرق اصفهان 
منتقل می کند ؛ ظرفیت نهایی انتقال س��امانه آب رسانی 
این استان پس از اتمام تمام مراحل  9.۵7 مترمکعب بر 
ثانیه خواهد ب بود.هم اینک تصفیه  خانه )بابا شیخعلی ( 
در استان اصفهان آب ۵7 شهر و 3۸۰ روستا و جمعیتی 

حدود پنج میلیون نفر را تامین می کند



ص�دور  ازس�رگيری  دنب�ال  ب�ه 
ويزای توريس�تی ايران كه بيش�تر 
از ي�ك س�ال و ني�م متوقف ش�ده 
بود، اين پرس�ش ها مطرح است كه 
آيا رفع اي�ن ممنوعيت ب�ه تنهايی 
برای بازگش�ت گردشگران خارجی 
ب�ه ايران كافی اس�ت، آي�ا قيمت و 
هزينه ه�ا در ايران انگي�زه ای قوی 
برای س�فر گردش�گران خارجی به 
حساب می آيد و يا همچنان ترس از 
ويروس كرونا مانع از س�فر آن ها به 

ايران می شود؟
به گزارش ایس��نا، بررس��ی و ارزیابی 
بازار گردش��گری ایران نش��ان می دهد 
هنوز نگرانی های ناش��ی از کرونا در بین 
مس��افران خارجی برقرار اس��ت و اغلب 
مردم هنوز برای سفرهای بلند و طوالنی 
آم��اده نیس��تند و به س��فرهای کوتاه و 
نزدیک تمایل بیش��تری نشان می دهند، 
هرچن��د این نظر قطع��ی حاکم در بازار 

جهانی سفر نیست.
در ای��ران اما آژان��س داران می گویند 
برای بهتر شدن وضعیت سفر گردشگران 
خارجی باید تا فصل پاییز س��ال 2۰22 
صبر کرد. هرچند عراقی ها و پاکستانی ها 
مدت ها اس��ت نگرانی از سفر در دوران 
کرونا را کنار گذاش��ته اند و سفر به ایران 
را از س��ر گرفته اند، اما در س��مت دیگر، 
گردشگران چینی که در سال های پیش 
از کرون��ا یکی از اولویت های اصلی ایران 
بودند هنوز آماده س��فرهای بین المللی 
نیس��تند. در بازاره��ای س��نتی ای��ران، 
همچون اروپا و آمریکا نیز عالوه بر این که 
بیش��تر س��فرها در انتظار نتایج و تحت 
تاثی��ر مذاکرات وین اس��ت، بی اطالعی 
یا کم اطالعی از وضعیت واکسیناس��یون 
و ایمنی بهداش��تی در ایران، مهم ترین 
دغدغه است و این تردید فعال به کوچک 
و کمتر ش��دن گروه ها منجر شده است. 
این درحالی است که آخرین آمار رسمی 
ایران نشان می دهد  واکسیناس��یون در 
بی��ش از ۵۰ میلیون نف��ر، یعنی عددی 
نزدیک به ۶۰ درصد از جمعیت ایران در 

برابر کووید، کامل واکسینه شده اند.
ابراهیم پورفرج � رییس هیأت جامعه 

توگردانان ایران � در گفت وگو با ایس��نا 
با اش��اره به حضور ش��رکت های ایرانی 
در نمایشگاه فیتور اس��پانیا در زمستان 
2۰22، درب��اره اس��تراتژی ای��ران برای 
جلب نظر گردش��گران با توجه به حدود 
دو سال دوری از بازارهای جهانی، گفت: 
آن چ��ه در مذاکرات آژانس های ایرانی و 
طرف های خارجی اتفاق می افتد می تواند 
در نتیجه مهم باش��د، مثال از زمانی که 
ایران صدور ویزای گردش��گری را ازسر 
گرفته اس��ت بیش��تر گفت وگوهای ما با 
آژانس ه��ا و گردش��گران خارجی حول 
محور جزئیات واکسیناسیون در ایران و 
آمار مبتالیان و ضمانت های ایمنی سفر 
است. از طرفی هنوز موتور گردشگر گرم 
نشده است، وضعیت بازار نشان می دهد 
گروه های گردشگران کم جمعیت تر شده 
اس��ت، شرکت های خارجی که تا قبل از 
کرونا گروه های 2۰ تا 3۰ نفره داش��تند 
اکنون تعداد گردشگران ش��ان در هر تور 

به کمتر از ۱۰ نفر رسیده است.
 گمان او بر این اس��ت ک��ه نیمه دوم 
س��ال 2۰22 و 2۰23 می��الدی، امنیت 
در ذهن گردش��گران بیشتر خواهد شد 
و تعداد گردش��گران و گروه های مسافر 
در ایران نیز افزای��ش می یابد، آن چنان 
که مقایس��ه وضعیت رزرو تورهای بهار 
2۰22 و پاییز 2۰22 گویای این اس��ت 
که گردش��گران بیش��تری برای سفر به 

ایران در پاییز تمایل نشان داده اند.

دو س��ال دوری ای��ران از بازاره��ای 
بین المللی گردشگری و سکوت مطلقی 
که اجازه داد اخبار صرفا منفی از ایران، 
جهان را در برگیرد و باعث شود تورهای 
کش��ورهای دیگر جایگزین ایران شوند، 
این س��وال را پیش م��ی آورد که با این 
ش��رایط، ایران را چگونه می توان به بازار 
جهانی برگرداند که رییس هیأت مدیره 
جامعه تورگردانان ایران در پاسخ به آن، 
گفت: ای��ران ویژگی ه��ای قابل توجهی 
دارد و آن تاری��خ، تم��دن و در کنارش، 
مردم و مهمان نوازی اس��ت. گردشگران 
این موضوع را کام��ال درک می کنند. از 
طرفی قیمت ها و هزینه س��فر در ایران 
برای گردش��گران خارجی واقعا مناسب 
اس��ت. ضم��ن این ک��ه م��ا تورگردان ها 
تصمیم گرفته ایم در شروع کار قیمت ها 
را افزایش ندهیم و حاش��یه سود خود را 
کم کنیم و با قیمت س��ال های گذشته 
کار کنی��م تا انگی��زه بیش��تری بدهیم 
و گردش��گران و بازاره��ای خارج��ی را 
برگردانیم. س��ال های بعد فرصت جبران 
داری��م، موض��وع مه��م ح��ال حاض��ر، 

برگرداندن گردشگران است.
او درباره این که آی��ا قیمت به تنهایی 
انگیزه ای قوی برای س��فر گردش��گران 
خارجی است اظهار کرد: البته که قیمت 
در ای��ران برای اتباع خارج��ی می تواند 
قابل توجه باش��د، ولی فعال بحث های ما 
به این جا نرس��یده و نگرانی گردشگران 

و تورگردان ه��ای خارجی بیش��تر حول 
محور واکسیناسیون و ضمانت های سفر 
ایمن در ایران اس��ت. این ذهنیت هنوز 
در جهان وج��ود دارد که وضعیت ایران 
ب��ه لحاظ ویروس کرونا خوب نیس��ت و 
مدام درباره روند واکسیناس��یون سوال 
می ش��ود. ما درباره استقبال خوب مردم 
ایران از واکس��ن کووید با آن ها صحبت 
می کنیم و همین طور از باال رفتن ایمنی. 
البته، فقط مِن آژانس دار نباید درباره این 
موضوع صحبت کنم، هم��ه باید درباره 
آن اطالع رسانی کنند. باید به رخ بکشیم 
که مردم ایران از واکسیناسیون استقبال 
خوبی داشته اند، این یک امتیاز است که 

متاسفانه از آن استفاده نمی کنیم.
پورفرج اظهار کرد: سعی می کنیم رویه 
بازاریابی و تبلیغات ایران را تغییر دهیم. 
متوجهیم که س��لیقه و نیاز گردشگران 
تغییر کرده است. سعی می کنیم درباره 
امنیت و ایمنی ایران بیشتر اطالع رسانی 
کنی��م. درح��ال حاضر امنی��ت، ایمنی 
بهداشتی و واکسیناسیون کشورها سوژه 
روز سفر شده است، برای آن ها بازگشت 
س��الم از سفر اهمیت دارد. به هر حال با 
توجه به تراکم باالی سوال ها در این باره، 
بای��د رون��د گفت وگوها ب��ا آژانس های 
خارجی را س��اماندهی و مدیریت کنیم 
و بررس��ی کنیم که گردشگر در شرایط 
حاضر چ��ه نیازمندی های��ی دارد و چه 

پاسخی باید به او بدهیم.

نگاهی به فیلم بتدربند ساخته منیژه حکمت
بداهه نواز ناهمساز

جدیدترین ساخته س��ینمایی متیژه حکمت بعد از طی کردن مسیری 
طوالنی سرانجام در گروه هنر و تجربه اکران شد. این فیلم تالشی در جهت 
س��اختن اثری در ژانر سینمایی مستند ش��اعرانه است. در مستند شاعرانه 
مسیر داستانی فیلم،بیشتر در کنار هم قرار دادن تصاویر بر حسب محتوای 
عاطفی آنها ش��کل می گیرد.همان گونه که در ش��عر، تضاد و قیاس نوعی 
ضرب آهنگ شعری به دست می دهد،در کنار هم قرار دادن تصاویر نیز عملی 
مشابه صورت می دهد. آنچه یک منتقد انگلیسی درباره آثار رابرت فالهرتی 
می نویسد به گونه ای دیگر درباره بندربند نیز صادق است: کنار یکدیگر گذاشتن تصاویر ساده است و 
هر تصویر،معنای تصویر بعدی را غنا می بخشد.س��ینما نیز مانند شعر،نیروی خود را از قیاس  تصاویر و 
ارتباط اندیشه ها و کنار هم قرار دادن اعمال بشری به دست  می آورد. به همین ترتیب سفر اودیسه وار سه 
شخصیت داستان بندربند از کنار کرخه آغاز می شود و در ادامه فیلم لحظه های ساده زندگی، قهرها و 
آشتی ها و راهی طوالنی با مشکالت فراوان در کنار هم شعری در ستایش تالش انسانی برای بقای معنا 
و زیبایی را تشکیل می دهد. طرح اولیه فیلم بی زمان است و در هر مکانی می تواند اتفاق بیفتد چنان 
که لهجه های بازیگران و نوع پوش��ش آنها هم التقاطی از همه پوشش ها و لهجه های مناطق جنوبی 
ایران است. اما آنچه در این میانه این مستند داستانی را از میانه راه یک شعر سینمایی بازمی گرداند و به 
انتقادی بی رمق و الکن از مسایل اجتماعی روز تبدیل می کند افزودن تم سیالب و کمک رسانی است. 
درست در دومین سکانس فیلم بعد از افتتاحیه درخشان آن که کناره گرفتن سه شخصیت فیلم را با یک 
قایق در وسط یک بزرگراه نشان می داد صدای رادیو روی تصویر زمان و مکان را مشخص می کند و از 
سیالیب و کمبود امکانات سخن می گوید. در ادامه مسیر هر جا با این تم مواجه می شویم فیلم با زبانی 
مبهم و خنثی لحن اعتراضی به خود می گیرد . اوج این اتفاق ناخوشایند را باید در صحنه مالقات مهال 
با میترا)پگاه آهنگرانی( بازجست جایی که بازیگری حرفه ای و شناخته شده با لهجه ای که به وضوح با 
دیگر بازیگران تفاوت دارد در مسیر این سفر قرار می گیرد تا نمادی از کمبود امکانات و وانهادگی مردم در 
دل سیالب باشد. این صحنه و صحنه مربوط به شناور بودن ساز داوود روی سیالب دقیقا بر خالف منطق 
شاعرانه دیگر صحنه های فیلم عمل می کنند. همین نکته درباره دیالوگ نوید )رضا کولغانی( درباره سفر 
به خارج از کشور صادق است. با این همه اگر این موارد را از فیلم منها کنیم به اودیسه ای بی زمان و مکان 
درباره تالش هنرمندانی جوان برای رسیدن به اجرایی در پایتخت می رسیم که در مسیر خود با موانعی 
طبیعی و انسانی مواجه می شوند. باردار بودن مهال در این خط داستانی وجهی نمادین دارد و می تواند 
نشانه ای از باروری ایده موسیقی این گروه کوچک باشد. همین ایده را در ترانه های رضا کولغانی نیز می 
توان دنبال کرد که با شیوه خاص خود او در جای جای فیلم به کمک روایت می آیند و فضای شاعرانه 
فیلم را موکد می کنند.  به این ترتیب می توان گفت بندربند می توانست فیلمی ماندگار در کارنامه منیژه 
حکمت باشد تنها اگر می توانست میان دو ژانر مستند شاعرانه و فیلم احتماعی روز یکی را انتخاب کند 

و از نوسان بین این دو ژانر که اصال نمی توانند مکمل خوبی برای هم باشند بپرهیزد. 

برگزیدگان طرح های ترویج 
کتاب خوانی روستایی معرفی شدند

برنامه حمایت از طرح های ترویج کتاب خوانی در روستاها 
و مناطق عشایری از ابتکارات دفتر مطالعات و برنامه ریزی 
فرهنگ��ی وزارت فرهنگ و ارش��اد اس��المی، برگزیدگان 
خود را ش��ناخت. به گزارش گروه فرهنگی ایرنا از ش��بکه 
ترویج کتابخوانی، دفتر مطالع��ات و برنامه ریزی فرهنگی 
با همکاری معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگی و ارش��اد 
اسالمی به مناس��بت هفته کتاب جمهوری اسالمی ایران 
و به منظور پش��تیبانی از برنامه ها و اقدامات انجام ش��ده و 
طرح ه��ای ابتکاری در حوزه کتاب و کتاب خوانی، اقدام به 
برگزاری برنامه حمایت از طرح های ترویج کتاب خوانی در 
روستاها و مناطق عشایری کرد. برای شرکت در این برنامه، 
مسئول یا مجری طرح های ترویج کتاب خوانی در روستاها 
و مناطق عش��ایری م��دارک و مس��تندات فعالیت ها و یا 
طرح های کتاب خوانی روستاهای خود را به دبیرخانه ستاد 
هماهنگی شهرها و روستاهای دوستدار کتاب معاونت امور 
فرهنگ وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی ارسال می کردند. 
با اعالم فراخ��وان این برنامه ۱33 نفر در قالب 4۸3 طرح 
کتاب خوانی از سراسر کشور در این طرح شرکت کردند که 
پس از داوری آثار رس��یده به دبیرخانه مرکزی این رویداد 
۵ طرح برگزیده روستایی به شرح زیر با نظر هیئت داوران 
انتخاب و معرفی ش��دند: طرح حمیده بهمئی، از روستای 
تنگ بن شهرستان بهبهان استان خوزستان با موضوع پیک 
دانایی و انجام فعالیت های فرهنگی و تجهیز کتابخانه های 

مناطق محروم
طرح رسول س��االری، از روستای اسماعیلیه علیا بلوک 
شهرستان جیرفت استان کرمان با موضوع ساخت و تجهیز 

کتابخانه روستا
طرح  ش��یداهلل رستخیز ش��ورکایی، از روستای شورکا 
شهرستان جویبار استان مازندران با موضوع تهیه و تدوین 

فرهنگ جامع روستای شورکا
طرح فاطمه گل حقیقت از شهرستان اوز استان فارس با 

موضوع احداث پارک کتاب روستای فیشور
طرح محمد اصغر امیری از روس��تای اورنگ شهرستان 
نیک شهر استان سیستان و بلوچستان با موضوع تأسیس و 

تجهیز کتابخانه روستایی
آثار ارس��الی متقاضیان ش��رکت در این برنامه مجموعه 

فعالیت هایی مانند اقدامات زیربنایی شامل موارد زیر بود؛
۱-تأس��یس نهاده��ای مرتبط ب��ه کتاب خوانی ازجمله 

کتابخانه
2- واگذاری زمین، تأمین تجهیزات و امکانات زیربنایی

3- استفاده بهینه از امکانات و زیرساخت های موجود در 
فضاهای مجازی برای ترویج کتاب خوانی

هدیه کریسمس
اثر: مایک مک مورای

یادداشت

خبرنگاه
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واکسیناسیون در ایران؛ سوژه جدید مسافران خارجی

شفافیت و هوشمندسازی  دو دستاورد شهردار پرند در کوتاه مدت

 س�رانجام پس از 9 س�ال و از زمان تاس�يس ش�هرداری پرند، با 
دس�تور دكتر اله ياری وب سايت جديد ش�هرداری با قابليت های 
مختلِف در راستای #شفافيت_سازی و #هوشمندسازی، طراحی و 

از نسخه آزمايشی آن رونمايی گرديد.
ش��فافیِت مناقصه ها و مزایده ها، ارائ��ه خدمات الکترونیک، ارتباط موثر 
با ش��هروندان گرامی، هوشمندس��ازی و س��امانه جامع اطالعات شهری از 
موضوعات مهمی است که دکتر اله یاری شهردار پرند از نخستین روز کاری 

خود با جدیت برای تحقق آنها، اقدامات الزم را در دستور کار قرار داد.
 به دنبال این رویکرد، نسخه آزمایشی وب سایت شهرداری پرند با قابلیت 

ها و طراحی جدید و در نظر گرفتن شفافیت امور به آدرس
http://Www.parandcity.ir   در دسترس شهروندان قرار گرفت 
ت��ا ش��هروندان گرامی پرند ضمن اطالع از کلیه مناقص��ه ها و مزایده های 

شهرداری از خدمات الکترونیِک آن نیز بهره مند شوند.
 بارگزاری اطالعاِت وب س��ایت جدید شهرداری پرند در نسخه آزمایشی 
مراحل نهایی را طی می کند و این ش��هرداری در نظر دارد یکی از برترین 
وب س��ایت های کاربردی و به روز را ارائه دهد.  همچنین اپلیکیشن "پرند 
من" به زودی جهت رفاه ش��هروندان گرامی و عدم نیاز به مراجعه فیزیکی 
به ساختمان ش��هرداری برای امور اداری، رونمایی خواهد شد و شهروندان 
گرام��ی م��ی توانند ب��ا نصب آن بر روی گوش��ی های هوش��مند، به کلیه 

امکانات و خدماِت وب سایت شهرداری به راحتی دسترسی داشته باشند.
چتر حمایتی شهرداری پرند بر سر یک بی سرپناه

 در پی تماس شهروندان گرامی و درخواست رسیدگی به وضعیت فردی 
بی س��رپناه و بیمار، ش��هرداری پرند با پیگیری دکتر اله یاری بالفاصله به 

کمک فرد مورد نظر شتافت.
ای��ن فرد ب��ی خانمان که در محدوده اتوبان و خ��ارج از پرند در وضعیت 
بغرنجی بسر می برد، از سوی نیروهای شهرداری تحت حمایت قرار گرفت 
و ضمن پذیرایی، اس��تحمام، تیمار و پیگیری امور درمان و بستری، جهت 

نگهداری به بهزیستی تحویل داده شد.
واحد بازیافت و پسماند شهرداری پرند 

ساماندهی می شود
 واحد پس��ماند ش��هرداری پرند با تش��کیل اکیپ های مختلف با هدف 
ارائه خدمات مناس��ب به ش��هروندان گرامی و جمع آوری پسماند خشک، 

ساماندهی می شود.
 این س��اماندهی ش��امل اختصاص خودروهای متحد الشکل جهت جمع 
آوری پس��ماند خش��ک با آرم ش��هرداری، ارائه آموزش های شهروندی با 
همکاری معاونت اجتماعی ش��هرداری، تش��کیل و راه ان��دازی اکیپ های 
گش��ِت مدیریت پس��ماند با هدف جلوگیری از جمع آوری غیر مجاز، می 

شود.
گفتنی اس��ت، واحد بازیافت و پسماند شهرداری پرند در فاز های صفر تا 
دو که مناطق تحت مدیریت ش��هرداری است، به طور ویژه فعالیت خود را 

آغاز خواهد نمود.

» آگهی مناقصه عمومی شماره 1400/1032 «

مناقصه عمومی یك مرحله ای
 نوبت  اول

ش�ركت آب و فاضالب اس�تان بوشهر در نظر دارد نسبت به خريد لوله UPVC س�ايزهای 3 و 4 اينچ و اتصاالت جهت تجهيز چاههای 
استان به شرح مندرج در اسناد مناقصه مطابق مشخصات ذيل اقدام نمايد ، لذا از كليه توليد كنندگان و تامين كنندگان اين كاالها دعوت 
مي شود كه از ساعت 16 روز شنبه مورخ 1400/09/27 لغايت ساعت 18 روز شنبه مورخ 1400/10/04 جهت خريد اسناد مناقصه به سامانه 

ستاد به نشاني www.setadiran.ir مراجعه نمايند.
توضیحات :

شماره فراخوان در سامانه ستاد : 2۰۰۰۰۰۱344۰۰۰۰۵۱
محل تامین اعتبار : طرحهای عمرانی به صورت اسناد خزانه اسالمی 

مبلغ تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار 3۶۶,۰۰۰,۰۰۰ ریال مي باشد که باید به صورت ضمانت نامه بانکي به نفع این شرکت ارائه گردد.
محل تحویل کاال انبار شهر تنگ ارم در شهرستان دشتستان مي باشد.

مدت قرارداد 4۵ روز از زمان عقد قرارداد مي باشد.
قیمت خرید اس��ناد مناقصه ۵۰۰,۰۰۰ ریال مي باش��د .که باید به حساب ش��ماره ۵-74۱393-۱۱-2۸۰2 نزد بانک مهر ایران شعبه مرکزي بوشهر ) 

حساب شبا شماره IR44۰۶۰۰2۸۰2۰۱۱۰۰74۱393۰۰۵ ( واریز گردد .
آخرین مهلت بارگذاري مدارک به صورت الکترونیکي در س��امانه س��تاد تا س��اعت ۱4 روز ش��نبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ مي باشد . تنها پاکت » الف « ) 
تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار ( باید به صورت فیزیکي تا ساعت ۱4 روز شنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱۸ به دفتر حراست و امور محرمانه شرکت تحویل 

گردد.
پاکتها در ساعت ۸ صبح روز یکشنبه مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱9 گشوده خواهد شد . حضور یک نفر به عنوان نماینده شرکت همراه با معرفي نامه در جلسه 

بازگشایي پاکتها بالمانع مي باشد.
پیشنهاد دهنده باید کلیه کسورات قانونی را در قیمت پیشنهادي خود در نظر بگیرد.

به پیشنهادهاي مبهم ، مشروط و مخدوش مطلقاً ترتیب اثر داده نخواهد شد.
مدت اعتبار پیشنهادها باید حداقل سه ماه پس از تاریخ افتتاح پیشنهادها بوده و این مدت باید براي سه ماه دیگر نیز قابل تمدید باشد

سایر اطالعات و مشخصات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج مي باشد .
نشانی شرکت : بوشهر - خیابان رئیسعلي دلواري - کوچه تنگسیر ۱ - کد پستي 7۵۱4۶۱9۱39

/https://abfa-bushehr.ir : سایت اینترنتی شرکت
تلفن تماس : ۰77-3۱۶4۰۰۰۰

گروه قراردادها
شرکت آب و فاضالب استان بوشهر

 

آگهی مناقصه
 نوبت  دوم

  مناقصه گزار : شرکت آب و فاضالب استان مرکزی  

مناقصه 
مبلغ برآورد شهرمشخصات خدمت شماره

رشته مورد نظر)ريال(
مبلغ تضمين شركت 

در فرايند ارجاع كار در 
مناقصه )ريال(

70

انجام خدمات 
مشتركين شهری 
و روستايی منطقه 

يك شهرستان 
اراك 

20,261,550,000اراك

دارا بودن صالحيت شركت 
خدماتی در سال 98و 99 از 
اداره كل تعاون ، كار و رفاه 

اجتماعی الزامی می باشد

10,013,077,500

71

انجام خدمات 
مشتركين شهری و 
روستايی منطقه دو 

شهرستان اراك

15,713,920,000اراك

دارا بودن صالحيت شركت 
خدماتی در سال 98و 99 از 
اداره كل تعاون ، كار و رفاه 

اجتماعی الزامی می باشد

785,696,000

محل تامين اعتبار : جاری 
مهلت دريافت اسناد:از تاریخ ۰۱ /۱4۰۰/۱۰ لغایت ۱4۰۰/۱۰/۰۶

مهلت تحويل پيشنهادات : ازتاریخ ۱4۰۰/۱۰/۰7 لغایت۱4۰۰/۱۰/۱9 
تاريخ بازگشايی پاكات: ۱4۰۰/۱۰/2۵
نوع برگزاری مناقصه يك مرحله ای

کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسنادتاارائه پیشنهادمناقصه گران وبازگشایی پاکت هاازطریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد(به 
آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهدشدوالزم است مناقصه گران درصورت عدم عضویت قبلی ،مراحل ثبت نام درسایت مذکورودریافت گواهی 

امضای الکترونیکی راجهت شرکت درمناقصه محقق سازند.
محل دريافت اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس :

  WWW.setadiran.ir 
محل تحويل اسناد: ازطریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:

WWW.setadiran.ir 
توضيح اينكه : مناقصه گران موظفند پاکت الف که حاوی فرم تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار می باشد را تا پایان وقت اداری مورخ ۱4۰۰/۱۰/۱9 

به دفتر قراردادهای شرکت آب و فاضالب استان مرکزی واقع درشهرک رضوی – میدان شهید نجفی تحویل داده و رسید آن را دریافت نمایند.
روابط عمومی شركت آب و فاضالب استان مركزی

شركت آب و فاضالب استان مركزی
)سهامی خاص(

دو فيل�م »قهرمان« و »ماش�ين منو بران« به 
عنوان دو نماينده اصلی سينمای آسيا در فصل 
جوايز سينمايی و جوايز اسكار رقابت نزديكی را 

پيگيری می كنند.
به گزارش ایس��نا، رقابت سینمایی ایران و ژاپن در 
سال جاری میالدی از هفتاد و چهارمین دوره جشنواره 
فیلم کن آغاز شد، جایی که فیلم  »قهرمان« ساخته 
اصغر فرهادی و »ماش��ین منو ب��ران« به کارگردانی 
»ریوسوکی هاماگوچی« هر دو در بخش رقابتی اصلی 
نامزد کسب نخل طال بودند و در نهایت فرهادی موفق 
به کس��ب جایزه بزرگ هیات داوران )دومین جایزه 
مهم پس از نخل طال(  شد و ساخته »هاماگوچی« نیز 
3 جایزه بهترین فیلمنامه، فیپرشی و جایزه کلیسای 
جهانی را به خود اختصاص داد. در چهاردهمین دوره 
جوایز س��ینمایی آسیاپاس��یفیک نیز ایران و ژاپن با 
نامزدی در 7 شاخه پیشتاز بودند و دو فیلم »قهرمان« 

و »ماش��ین منو بران«  هر کدام در 4 شاخه بهترین 
فیلم، کارگردانی، فیلمنامه و همچنین بهترین بازیگر 
مرد شانس دریافت جایزه داشتند و در نهایت جایزه 
بهترین فیلم و فیلمنامه به ژاپن رسید و اصغر فرهادی 
هم جایزه بهترین کارگردانی را به خود اختصاص داد. 
در ادامه »قهرمان« و »ماش��ین منو بران« به ترتیب 
به عنوان نماینده رس��می س��ینمای ایران و ژاپن در 
نود و چهارمین دوره جوایز س��ینمایی اسکار انتخاب 
ش��دند. کمپانی آمازون پخش فیلم »قهرمان« را در 
آمریکا بر عهده گرفت و کمپانی رقیب یعنی نتفلیکس 
هم ح��ق پخش فیلم ژاپن��ی را در آمریکا در اختیار 
گرفت.  »قهرمان« تا به امروز از سوی هیات ملی نقد 
آمریکا )NBR( برنده بهترین فیلم خارجی و بهترین 
فیلمنامه سال شده و همچنین نامزد جایزه بهترین 
فیلم خارجی )غیرانگلیسی زبان( سال از سوی جوایز 
گلدن گلوب، انجمن منتقدان فیلم شیکاگو، انجمن 

منتقدان هالیوود، جوایز انجمن منتقدان فیلم الس 
وگاس، انجمن منتقدان فیلم تگزاس شمالی، جوایز 
انتخاب منتقدان، جوایز فیلم ستالیت )بهترین فیلم 
و فیلمنامه اصلی(، انجمن منتقدان س��نت لوئیس، 
انجمن منتقدان فیلم واش��نگتن دی سی و اتحادیه 
زنان روزنامه نگار سینمایی شده است.  از سوی دیگر 
فیلم سینمایی »ماشین منو بران« به تازگی از سوی 
جوایز انجمن منتقدان فیلم نیویورک و لس آنجلس 
به عنوان بهترین فیلم س��ال انتخاب شده است و از 
س��وی انجمن منتقدان آتالنتا، ش��یکاگو  واشنگتن 
دی س��ی برنده بهترین جایزه بهترین فیلم خارجی 
س��ال بوده، ضمن این که از چند انجمن س��ینمایی 
دیگر در آمریکا نیز نامزد کس��ب جایزه بهترین فیلم 
بین المللی شده است. این فیلم در جوایز گلدن گلوب 
نیز در شاخه بهترین فیلم و بهترین فیلم بین المللی 

نامزد کسب جایزه است. 

رقابت سینمای ایران و ژاپن از کن تا اسکار

علیرضا بهنام


