
 وزیر ارتباطات:
  عهد کردم هر روز پیگیر حل مشکالت کیفیت 

و سرعت اینترنت باشم
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در یکی از شبکه های اجتماعی نوشت: 
از زمانی که این مســوولیت ســنگین را پذیرفتم با خودم عهد کردم هر 
روز پیگیر حل مشــکل اتصال، ســرعت و کیفیت ارتباطات باشم تا همه 

هم وطنان با راحتی و آرامش از خدمات فناوری استفاده کنند.
»عیسی زارع پور« در پستی اینستاگرامی نوشت: من و خانواده ام نیز مانند 
شما گاهی از کندی و تاخیر شبکه کالفه و گله مند می شویم. کندی شبکه 
دالیل مختلفی دارد که یکی از آن ها عبور و توزیع کل ترافیک شــبکه از 

پایتخت است.
وی افزود: تصــور کنید هم وطنــی در سیستان وبلوچســتان بخواهد به 
محتوایی در اســتان همجوار مثل کرمان دسترســی داشته باشد یا روی 
پلتفرم وطنی »قرار« با فامیلش در استان خودش تصویری صحبت کند. 
قاعدتاً اگر چنین ارتباطی مستقیم باشد باید کمتر از پنج میلی ثانیه برقرار 
شود اما اکنون چنین نیســت.زارع پور تصریح کرد: اکنون چنین ارتباطی 
باید مســیر میان سیستان وبلوچســتان و تهران و برگشــت به کرمان را 
بچرخد که حــدود ۳۰ میلی ثانیه تاخیر دارد و ایــن یعنی کندی و تاخیر 
در ارتباط! حاال اگر این ارتباط بین دو اپراتور متفاوت باشــد، پیچیدگی و 
تاخیر در مسیر باز هم بیشتر می شود و اگر ارتباط بین داخل و خارج کشور 

باشهد، باز هم بیشتر خواهد.
وزیر ارتباطات خاطرنشان کرد: اکنون همکاران من در شرکت ارتباطات 
زیرساخت، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی، سازمان فناوری 
اطالعات و پژوهشــگاه ارتباطات بــا همراهی اپراتورها و شــرکت های 
تامین کننده محتوا آســتین باال زدند تا این مشــکل را حل کنند. یعنی 
قرار است جریان ترافیک داده در کشــور را بازطراحی کنند، به طوری که 
به جای توزیع همه ترافیک کشور از پایتخت، محتوا در نزدیک ترین محل 
و در مراکز منطقه ای توزیع داده توزیع شــود و تاخیــر و کندی به حداقل 
 )IXP( برسد.وی ادامه داد: این کار با فعال کردن نقاط توزیع شبکه داخلی
و نقاط دروازه دسترســی به اینترنت بین المللی )IGW ( ممکن است. در 
این صورت توزیع محتوای داخلی هم متناسب با همان نقاط توزیع شبکه 

داخلی انجام می شود.
زارع پور گفت: در فاز نخســت این طرح که یکی از پروژه های شبکه ملی 
اطالعات است، نقاط توزیع داده و محتوا در شهرهای تبریز، شیراز و مشهد 
و در فاز دوم، طبق طراحی تا ۱۰ مرکز توزیع داده در نقاط مختلف کشــور 
ایجاد می شود. البته کار اپراتورها در ایجاد این مراکز بسیار سخت است و 
باید از آنها حمایت  کنیم.زارع پور تاکید کرد: اکنون وظیفه خودم می دانم 
هر کاری که بــرای بهبود کیفیت و ســرعت ارتباطات در کشــور انجام 

می شود به شمامردم گزارش بدهم و بازخوردهای شما را بگیرم و ببینم.

وزیر

در پی ریزش نرخ دالر

و، کاهشی شد  قیمت خـودر
رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نظام پرداخت حقوق باید 
فوری و بر مبنای عدالت 

اصالح شود
 معاون سازمان هواپیمایی: با دامپینگ برخورد می کنیم

بلیت هواپیما کف 
قیمت ندارد

سازمان برنامه:

 دولت برای مقابله
 فـرار مالیاتـی برنامه 

مفصلی دارد
سخنگوی هیئت رئیسه مجلس:

دولت مجبور به حذف 
ارز ترجیحی است
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رییس سازمان خصوصی سازی اعالم کرد

۲ شرکت در انتظار ورود به بورس
خریدار  رییس ســازمان خصوصی سازی 
با بیــان اینکه ســهم دولــت در هلدینگ 
پتروشــیمی خلیج فارس را تا پایان ســال 
به فروش می رســانیم، گفت: عرضه اولیه ۲ 
شرکت آلومینای ایران و نیز پاالیشگاه امام 
خمینی شازند را در دســتور کار داریم که 
ورود سهام آنها به بورس به دلیل روند فعلی 

بازار سرمایه اجرایی نشده است.
»حسین قربانزاده« به میزان واگذاری های 
دولتی اشــاره کرد و افزود: بر اساس تکلیف 
قانون بودجــه ۱۴۰۰ در زمینه واگذاری ها، 
عددی معــادل ۱۶۰ هزار میلیــارد تومان 
پرداختــی بــه صــورت انتقال ســهام به 
صندوق ها و سازمان ها انجام شد که بخشی 

از آن به عنوان رد دیون تلقی می شود.
وی اظهار داشت: ۸۹ هزار میلیارد تومان از 
آن برای سازمان تامین اجتماعی، صندوق 
بازنشســتگی تامین اجتماعی و نیروهای 
مسلح و بخش دیگر آن در بند »و« تبصره دو 
قانون بودجه به صورت جزیی آمده اســت و 

مربوط به صندوق عشایر می شود.
قربان زاده با اعالم اینکــه ۹۰ هزار میلیارد 
تومان هم فروش ســهام برای انتفاع خزانه 
اســت، گفت: این رقم در کنار آن ۱۶۰ هزار 
میلیــارد تومان، عددی معــادل ۲۵۰ هزار 
میلیارد تومان می شــود کــه تاکنون حتی 
یک ریال آن محقق نشــده اســت و در بازار 

سرمایه هم چیزی به فروش نرفته است.
رئیس ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد: 
به تازگی به ســمت فروش بلوکی هلدینگ 
خلیج فــارس پیــش رفته ایم کــه عاقبت 
فروش آن مشخص نیســت؛ زیرا بلوک یک 
و ۲ درصدی آن را اخیــراً عرضه کردیم اما با 

استقبال مواجه نشد و به فروش نرفت.

به گفته وی، در وضعیت فعلی بازار سرمایه، 
عرضه ســهام هلدینــگ خلیج فــارس به 

صورت تدریجی امکان پذیر نیست.
قربــان زاده خاطرنشــان کــرد: بلوک ۱۵ 
درصــدی هلدینگ خلیج فــارس به دلیل 
نقص تضامین شــرکت کنندگان در اولین 
عرضه موفق نبود و عرضه دوباره آن بر اساس 
جلســه هیات واگذاری که روز دوشــنبه 
برگزار شد برای ۱۰ روز آینده مورد تصویب 

قرار گرفت.

عرضه سهام دو شرکت به بورس
وی به عرضه هــای اولیه پیش رو اشــاره و 
تاکید کرد: عرضه اولیه ۲ شرکت آلومینای 

ایران و نیز پاالیشــگاه امام خمینی شازند 
را در دســتور کار داریم که ورود سهام آنها 
به بورس به دلیل روند فعلی بازار ســرمایه 
اجرایی نشده اســت.قربان زاده اعالم کرد: 
اکنون درج نماد این ۲ شــرکت با مشــکل 
مواجه اســت اما در روزهای آینده مســاله 

مربوط به درج نماد آنها برطرف خواهد شد.
رئیــس ســازمان خصوصی ســازی اظهار 
داشت: اعضای شــورای عالی بورس و وزیر 
اقتصــاد و دارایــی و نیز مســئوالن حاضر 
در ســازمان بورس باید نســبت بــه زمان 
ورود سهام این شــرکت ها در بازار سرمایه 

تصمیم گیری کنند.
وی به وظیفه ســازمان خصوصی ســازی 

در واگذاری ها اشــاره کرد و افــزود: وظیفه 
سازمان خصوصی ســازی، آماده سازی این 
شرکت ها برای ارائه به هیات پذیرش است 
و باید فقط شــرایط الزم را برای عرضه اولیه 
مهیــا کنیم.قربــان زاده اعالم کرد: ســهم 
دولت در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
که رقمی معادل ۱۸ درصد اســت را تا پایان 

سال به فروش می رسانیم.
به گفته رئیس ســازمان خصوصی سازی، 
در الیحه بودجه ســال آینده، درآمد دولت 
از طریق واگذاری هــا رقمی معادل ۷۱ هزار 

میلیارد تومان پیش بینی شده است.
 وی به تفاوت درآمد دولت از طریق سهام و 
مالیات اشاره کرد و افزود: مالیات مانند یک 

رود رونده هرســال ادامه دار است اما دارایی 
دولت از طریق فروش ســهام محدود است 
و باالخــره روزی تمام می شــود؛ بنابراین 
بهتر است دولت فقط در مواقع خاص برای 

تامین کسری بودجه به آن نگاه کند.

نگاه درآمدی آفت خصوصی سازی
آفــت  را  درآمــدی  نــگاه  قربــان زاده 
خصوصی سازی دانســت و گفت: برخی به 
دنبال این هستند تا هر چه زودتر به منظور 
تحقق تکلیف ارائه شــده اقدام به واگذاری 
شرکت کنند، نتیجه این اقدام ایجاد آسیب 
به اقتصاد ملی و نیز شــرکت مدنظر خواهد 

بود.
رئیس ســازمان خصوصی سازی اعالم کرد: 
با فروش هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس 
حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیــارد تومان عاید 
دولت خواهد کرد اما سهام دولت در برخی 
دیگر از شــرکت ها مانند ســه بانک ملت، 
تجارت و صــادرات چندان زیاد نیســت و 
مجموع آن بیشتر از ۱۰ تا ۱۳ هزار میلیارد 

تومان نخواهد بود.
وی افــزود: طبق پیش بینی هــای صورت 
گرفته؛ برآورد می شــود که تا پایان ســال 
حــدود ۲۰ تا ۲۵ هــزار میلیــارد تومان از 
طریق فــروش بلوکی پتروشــیمی خلیج 

فارس در اختیار دولت قرار بگیرد.
قربــان زاده در پایــان اعالم کرد: در ســال 
۱۴۰۱ بــه اقتضــای شــرکت هایی مانند 
شــرکت آلومینای ایران و پاالیشگاه شازند 
که وارد بورس می شــوند تکالیــف خود را 
محقق خواهیم کرد امــا بعید می دانم که به 
عدد ۷۱ هزار میلیــارد تومان الیحه بودجه 

دست پیدا کنیم.
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 احداث ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه توسط صنایع یکی از 
اقدام های »علی اکبر محرابیان« به عنوان وزیر نیروی 
دولت سیزدهم اســت که بر همین اساس تالش برای 
ســاخت ۹۱۳ مــگاوات آن وارد مرحله عقــد قرارداد 
و آغاز عملیات اجرایی شــد.افزایش ۳۰ هزار مگاواتی 
ظرفیت نیروگاهی کشــور یکی از برنامه هایی است که 
وزیر نیروی دولت ســیزدهم آن را اعالم کرد و براساس 
آن مقرر شــد که احداث ۱۰ هزار مگاوات آن توســط 
صنایع انجام شود.براین اساس و با هدف اجرایی شدن 

این هدف، ۱۹ مهرماه امســال وزارت نیرو و 
وزارت صنعت، معدن و تجارت تفاهم نامه ای 
را به امضا رساندند که برپایه آن صنایع بزرگ 
کشــور می توانند برای تامین نیازهای برقی 

خود برای ساخت نیروگاه اقدام کنند.
در همین زمینه، قرارداد احداث نیروگاه ۹۱۳ 
مگاواتی غدیر انرژی بین شرکت »غدیر انرژی 

المرد« و شــرکت »فراب« امضاء شد.»علی مسعودی« 
مدیرعامل شــرکت غدیر انرژی المرد، در مراسم امضاء 

قرارداد این نیــروگاه با بیان اینکــه به دلیل 
ضرورت برق رســانی به کارخانــه آلومینیوم 
جنوب این شــرکت هــم اکنون بــا احداث 
پُست های فشــار قوی ۲۳۰ و ۴۰۰ کیلوولت 
و احــداث ۴۶ کیلومتر خط اتصــال از طریق 
دو خط دو مداره، برق کارخانــه آلومینیوم را 
تا احداث نیروگاه تأمین کرده اســت، افزود: 
با این اقدام ظرفیت اشــتغال برای بیــش از ۲ هزار نفر 
در شهر جنوبی المرد فراهم شده اســت.نیروگاه ۹۱۳ 

مگاواتی المرد از نوع کالس F اســت که واحد نخســت 
گازی آن با ظرفیت ۳۱۵ مگاوات کمتر از ۱۸ ماه دیگر 
وارد مدار خواهد شد. با ساخت این پروژه ۳۴۵ تا ۴۹۰  
هزار متر مکعب در مصرف سوخت صرفه جویی خواهد 
شد. با احداث این نیروگاه عالوه بر تامین برق کارخانه 
آلومینیوم جنوب، برق سایر صنایع مستقر در منطقه 
ویژه اقتصادی المرد نیز تامین خواهد شد و با توجه به 
اتصال نیروگاه به شبکه سراســری، برق پایدار شبکه 

برق در جنوب کشور را نیز به همراه خواهد داشت.

وگاه نیر

وگاه بخش صنایع به مرحله قرارداد رسید ساخت ۹۱۳ مگاوات نیر

با تصمیم ستاد تنظیم بازار

ج  واحدهای تولیدی مکلف به در
وی کاالها شدند ر »قیمت تـولید« 
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و کاهشی شد قیمت خـودر

رئیسی در جلسه هیئت دولت:

نظام پرداخت حقوق باید فوری و بر مبنای عدالت اصالح شود
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واجب فراموش شده بخش حمل و نقل
حسن بیک محمدلو  نبود طرح جامــع حمل و نقل موجب شده که 
برخی نگاه های محلــی و غیر راهبــردی در فرآیندهای تصمیم گیری 
مبنای عمل قرار گرفته و برنامه هایی که در این بخش تعریف می شوند 
به خاطر تصمیم گیری های جزیــره ای از یکپارچگی و جامعیت کافی 
برخوردار نبــوده و خســارت های هنگفتی نیز به اقتصاد کشــور وارد 
آورده اند.فعالیت های مرتبط با حمل و نقــل را می توان به عنوان یکی 
از مهمترین بخش های اقتصادی هر کشــوری محسوب کرد. ضرورت 
برنامه ریــزی جامع بــرای بخش حمل و نقــل به منظور شناســایی 
ظرفیت ها و ترسیم دورنمای حوزه حمل  و نقل کشور بر کسی پوشیده 
نیست. این مهم در اسناد باالدســتی نیز در سالیان گذشته مورد تاکید 
قرار گرفته اســت. به ویژه اینکه در بند ۱سیاست های کلی حمل و نقل 
که در سال ۱۳۷۹ توســط مقام معظم رهبری ابالغ شد، بر ایجاد نظام 
جامع حمل ونقل و تنظیم سهم زیربخش های آن با توجه به مالحظات 
اقتصــادی و دفاعی و امنیتی؛ کاهش شــدت مصرف انــرژی؛ کاهش 
آلودگی زیســت محیطی؛ افزایش ایمنی؛ برقراری تعادل و تناسب بین 

زیرساخت ها و ناوگان و تجهیزات ناوبری و تقاضا تأکید شده است.
با استقرار طرح جامع حمل و نقل دستیابی به یک ابزار پویای پشتیبان 
و حمایت از تصمیم گیری های زیرســاختی در کشور ممکن می شود، 
که با اســتناد به آن می توان اولویت های اصلی توسعه زیرساخت های 
حمل ونقلی را به صورت هدفمند و برپایه جهت گیری های راهبردی و 

تقاضای سفرها و مسایل مرتبط با لحاظ آمایش سرزمینی تعیین کرد.
 بدین ترتیب فعالیت های انجام شــده در بخش حمل ونقل با برنامه ها 
و سیاست های کلی هماهنگ شــده و رفتارهای ناهماهنگ و انفعالی 
یا سلیقه ای و بخشــی در حمل و نقل کاهش خواهد یافت. با استفاده از 
این طرح، اولویت بندی تخصیص منابع و بودجه باعث افزایش رضایت 

مردم و ارتقای بهره وری از امکانات خواهد شد.
عدم برخورداری از طرح جامع موجب می شود که وجود برخی نگاه های 
محلی، موضعی و غیر راهبردی در فرآیندهــای تصمیم گیری در این 
بخــش، مبنای عمل قــرار گیرد و طرح هــا و برنامه هایــی که تعریف 

می شوند از پیوستگی، یکپارچگی و جامعیت کافی برخوردار نباشند. 
درنتیجه، این تصمیــم گیری های جزیره ای خســارت های هنگفتی 
به اقتصاد کشور وارد آورده اســت. عالوه بر اینها موضوعات نوظهور در 
حمل و نقل مانند رشــد ســریع فناوری ها، ابزارهای پرداخت، مساله 
ایمنی و خصوصاً تقابل کریدورها و دارا بودن نگاه لجستیکی از مواردی 
به شمار می رود که الزم اســت در طرح جامع حمل و نقل بروز و ظهور 
داشته باشد.در سال های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۸۲ تالش هایی به 
منظور تدوین طرح جامع حمل ونقل در کشور آغاز شده است که نتایج 
آن هیچگاه به تصویب نرسید و به همین خاطر عملیاتی و اجرایی نشد. 
آخرین اقدامات در این زمینه مربوط به ســال ۱۳۹۶ اســت که مرحله 
نخســت آن، یعنی تهیه مدل تقاضای حمل ونقل، در پایان سال ۱۳۹۷ 
با مشارکت هفت دانشگاه معتبر کشور به پایان رسید. با این حال انجام 
مرحله دوم )یعنی طراحی شــبکه بهینه حمل و نقل کشور(و تکمیل 
طرح جامع که می تواند هدف نهایی مصرح در قانون، یعنی شروع کلیه 
طرح های جدید توسعه و ساخت زیربناهای حمل ونقل، فقط براساس 
این طرح و در قالب بودجه ســنواتی را محقق ســازد، هنوز انجام نشده 
است.موضوع فوق در قالب سوال از وزیر ســابق راه و شهرسازی نیز در 
دستور کار مجلس شورای اســالمی قرار گرفت. به همین جهت توجه 
ویژه به این بخش از دولــت جدید و وزارت راه و شهرســازی به عنوان 

متولی آن توقع می رود.

با تصمیم ستاد تنظیم بازار
ج »قیمت تولید«  واحدهای تولیدی مکلف به در

وی کاالها شدند ر
 ستاد تنظیم بازار تمامی واحدهای تولیدی را مکلف کرد به جای قیمت 
مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شــامل همه هزینه ها و سودهای 

قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کاالها درج کنند.

به گزارش پایگاه اطالع رسانی معاون اول رییس جمهور، شانزدهمین 
جلســه ســتاد تنظیم بازار به ریاســت محمد مخبر معاون اول رییس 
جمهور و با حضور وزیران کشور، صمت، جهاد کشاورزی، دادگستری و 

جمعی از مسئوالن دستگاههای مرتبط برگزار شد.
در این جلسه وزیر جهاد کشــاورزی گزارشــی درباره وضعیت برخی 
اقالم مصرفی از جمله گوشــت، برنج و... ارائــه داد. در این زمینه مقرر 
شد کارگروه تخصصی تنظیم بازار اقالم کشــاورزی ذیل ستاد تنظیم 
بازار در وزارت جهاد کشاورزی تشکیل شــود.همچنین در این جلسه 
به منظور شفاف سازی هزینه های نظام توزیع، جلوگیری از اجحاف در 
حق مصرف کنندگان و تولید کنندگان و ســوء استفاده های احتمالی، 
تمامی واحدهای تولید کننده و وارد کننده مکلف شــدند به تدریج و با 
ابالغ سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان بجای قیمت 
مصرف کننده، قیمت تولید یا واردات شــامل همه هزینه ها و سودهای 

قانونی با لحاظ مالیات بر ارزش افزوده را بر روی کاالها درج کنند.
بر این اساس مقررشــد تا قیمت مصرف کننده برای کاالهای مصرفی 
ابالغ شــده حداکثر ۳۰ درصد و بــرای کاالهای ســرمایه ای حداکثر 
۲۰ درصد بیشــتر از قیمت تولید نباشــد. بر مبنای این مصوبه مردم 
می توانند درصورت شناســایی تخلف موضوع را به ســازمان تعزیرات 

اطالع دهند.

معاون وزیر صمت:
استراتژی اصلی دولت در حوزه تجارت، آزادی 

واردات و صادرات است
معاون معادن و فرآوری مــواد وزیر صمت، اســتراتژی و راهبرد اصلی 

دولت در حوزه تجارت را آزادی تجارت، واردات و صادرات عنوان کرد.
به نقل از وزارت صمت، رضا محتشــمی پور در جریان افتتاح پنجمین 
نمایشــگاه زنجیره ارزش صنایع الستیک اســتراتژی و راهبرد اصلی 
دولت در حوزه تجارت را آزادی تجارت، واردات و صادرات عنوان کرد و 
گفت: در حوزه تجارت مخالــف محدودیت های وارداتی و هم مخالف با 
محدودیت های صادراتی هستیم.به دلیل التهاب هایی که از قبل وجود 
داشت، محدودیت هایی قرار داده شده بود، اما در دولت جدید به دنبال 

کاهش آنها خواهیم بود.
وی تصریح کرد: این کاهش محدودیت ها باید کنترل شــده باشــد، تا 
بتوانیم بازار داخــل را مدیریت کرده و نگرانی از حیث تأمین نداشــته 
باشیم.محتشمی پورتاکید کرد: در این زمینه، مبنا آزادسازی صادرات 
است که به ســمت آن حرکت خواهیم کرد و در آینده در این خصوص 

همراه با توسعه تولید، گام های بیشتری خواهیم برداشت.

یادداشت

بازار

 ســازمان برنامه و بودجه اعالم کرده اســت: بیشترین 
مشــکل مردم در شــرایط فعلی، نرخ تورم باال و رکود 
اقتصادی است که حاصل عملکرد نادرست دولت قبل 

و جریان های منتسب به آن است.
 در توضیحات ســازمان برنامه و بودجه درباره وضعیت 
اقتصادی کشــور در پایان دولت قبل آمده است:  حجم 
نقدینگی برای اولین بار از مــرز چهار هزار هزار میلیارد 
تومان عبور کرده است، ضریب جینی که نشان دهنده 
افزایش فاصله طبقاتی اســت از مرز ۴۰ واحد رد شده، 
رشــد اقتصادی تقریبا صفر اســت،  ارز ۴۲۰۰ تومانی 
به جای ســفره مردم، جیب برخی جریان ها را پرکرده 
اســت، نرخ بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی حدود 
۴۰ درصد اســت، این مشــکالت اصلی مردم اســت؛ 
اگر مردم درآمد خوبی داشــته باشــند با دادن مالیات 
عادالنه هم مشــکلی ندارنــد، نباید بــا رویکردهای 

سیاسی خواص، کشور تجربه تلخ گذشته را تکرار کند.
سازمان برنامه درباره علت افزایش درآمدهای مالیاتی 

در بودجه ســال آینده هم نوشــته است: در 
الیحه بودجــه ۱۴۰۱ هم کاهش های خوبی 
برای کمک به مردم دیده شــده هم در دولت 
برای مقابله فرار مالیاتــی برنامه مفصلی در 
حال اجرا اســت. عملکرد مالیات در ســال 
۱۴۰۰ به حدود ۳۲۰ هــزار میلیارد تومان 
خواهد رسید پس اگر مالیات بودجه ۱۴۰۱ 

را به نسبت عملکرد بگیریم رشد حدود ۴۰ درصد دارد. 
این رقم با توجه به اینکه بخــش قابل توجهی از مالیات 
مربوط به مالیات بر ارزش افزوده اســت که متناســب 
با تورم رشــد می کند، به هیچ وجه بــاال و غیرمنطقی 

نیست.
از سوی دیگر دولت با حل مشــکلی که در دولت قبل، 
ســال ها روی زمین مانده بود، یعنی اتصال سامانه های 
دســتگاه ها به یکدیگر گام مهمی در راستای مقابله با 
فرار مالیاتی برداشته است. همچنین تعریف پایه های 
جدید مالیاتی هم از دیگر برنامه های دولت اســت که 

بــه عادالنه شــدن مالیات، کمک شــایانی 
خواهد کــرد. در بودجــه ۱۴۰۱ دولت پنج 
واحد از مالیات واحدهای تولیدی را کاهش 
داده است، از ســوی دیگر مالیات واحدهای 
صنفی ای که از کرونا آسیب دیده اند هم پنج 

واحد کاهش پیدا کرده است.
به عبــارت  دیگر قرار نیســت بار رشــد ۴۰ 
درصدی مالیات روی شــانه تولید یــا کارگر و کارمند 
باشد؛ دولت هم به فرار مالیاتی، هم به افزایش پایه های 
مالیاتــی و هم مالیات از اقشــار مرفــه، توجه ویژه ای 
کرده اســت. بودجه ۱۴۰۱ برمبنای رشــد اقتصادی 
تدوین شده، حتما با رشد اقتصادی و کنترل تورم سال 
آینده فشارهای اقتصادی به مردم کاهش پیدا خواهد 

کرد.
دولت در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ تالش کرده نظام 
مالیات ســتانی را با رویکرد عدالت محــوری به نحوی 
تنظیم کند کــه از ظرفیت های پنهان مالیات ســتانی 

در اقتصاد کشــور اســتفاده کرده و پایه های مالیات 
جدید از طبقات پردرآمد ازجمله ماشــین های لوکس 
و خانه های گران قیمت اســتفاده کنــد و در مقابل از 
طبقات بــا درآمد ثابــت )حقوق بگیــران(، به نحوی 
حمایت کند که تا ســقف درآمد پنج میلیون تومان در 
ماه معاف از مالیات باشــد و مالیات درآمدهای بیش از 
پنج میلیون تومان در ماه هــم به صورت پلکانی به نفع 

درآمدهای پایین اقدام شود.
شــاخص ها و معیارهای اقتصادی، گویای این واقعیت 
اســت که نســبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در 
هر کشــوری متناســب با ســاختار اقتصادی و نظام 
مالیات ســتانی آن کشــور متفــاوت اســت، لیکن از 
یک حداقــل منطقی برخوردار اســت. بررســی های 
صورت گرفته نشان می دهد که این نسبت تا حدود ۴۰ 
درصد در برخی کشورها رسیده است و در کشور ایران 
هم این نسبت تا هشــت درصد در برخی مهر و موم ها 

رسیده بود.

مالیات

خریدار  رییس جمهور با بیان اینکه نظام 
پرداخــت حقوق بایــد فوری و بــر مبنای 
عدالت اصالح شــود، تأکید کرد: الزم است 
کارگروهی تشکیل شود تا در یک بازه زمانی 
کوتاه، قانون جدید، واحد و عادالنه ای برای 

پرداخت حقوق تدوین کند.
آیت اهلل سید ابراهیم رئیســی در جلسه 
هیأت دولت با اشــاره به تحســین رهبر 
معظم انقالب از خصیصه و شــعار مردمی 
بودن دولت ســیزدهم در دیدار ۱۹ دی 
مردم قــم، گفت: همه کارگــزاران دولت 
باید ســعی کنند این خصیصــه را ادامه 
داده و به وجه احسن تکمیل کرده و تعالی 

بخشند.
رییس دولت ســیزدهم از اعضــای دولت 
خواست که عالوه بر جلساتی که با مدیران و 
کارکنان زیرمجموعه خود برگزار می کنند، 
با اربــاب رجــوع و مراجعه کننــدگان هم 

ارتباط و دیدار داشته باشند.
آیت اهلل رئیســی از همه کارگــزاران دولت 
خواســت تا مردم را به عنوان ناظرانی امین 
بشناســند و اظهار داشــت: اگر گزارشی از 
سوی مردم به شــما رســید، حتماً به طور 
دقیق بررســی کنید و اگر صحیح بود، به آن 

رسیدگی کنید.
رییس جمهــور همچنیــن از اعضــا و 

کارگزاران دولت خواســت تا با نخبگان و 
صاحب نظران مرتبط با حوزه کاری خود، 
حتی کسانی که با ســلیقه دولت مخالفت 
دارند، در ارتباط مســتمر باشند و تصریح 
کــرد: نباید هیچ کــدام از دســتگاه های 
دولتی از ارتباط با جامعه نخبگانی مرتبط 

با حوزه مدیریت خود غفلــت کنند و باید 
به شکل مســتمر با صاحب نظران عرصه 
کاری خود جلســات گفتگو و مشــورت 

داشته باشند.
آیت اهلل رئیسی در بخش دیگری از سخنان 
خود بر ضرورت تدوین و اجرای نظام عادالنه 

پرداخــت حقوق تأکیــد کــرد و گفت: به 
عنوان دولت ســیزدهم با توجه به شعارها و 
رویکردهای این دولــت باید نظام پرداخت 

حقوق را عادالنه کنیم.
وی خاطر نشــان کرد: آنچه امــروز اجرا 
می شود، غلبه چانه زنی در نظام پرداخت 

حقوق اســت که بایــد در چارچوب یک 
نظام پرداخــت هماهنگ و عادالنه اصالح 

شود.
رییس دولت مردمی بر همین اساس تأکید 
کرد: الزم اســت کارگروهی تشکیل شود تا 
در یک بازه زمانی کوتاه قانون جدید، واحد و 
عادالنه ای برای پرداخت حقوق تدوین کند 
و این قانون پــس از تصویب در مجلس تمام 
قوانین و مقررات متعــدد فعلی در پرداخت 
حقــوق و مزایا در دســتگاه های مختلف را 

ملغی اعالم کند.
رییس جمهــور خطــاب به مســئوالن 
ذیربط با تأکیــد بر اینکه بــه هیچ وجه 
اجازه ندهید قیمــت کاالیی افزایش پیدا 
کند، اظهار داشت: دستگاه های مختلف 
هر امکاناتی اعم از نیــرو و اختیارات که نیاز 
دارند اعالم کنند و در مقابل مکلف هستند 
که به طور قاطع مانع هرگونه افزایش قیمت 

شوند.
آیت اهلل رئیســی متذکر شــد: متأســفانه 
جریان هایی به دنبال ایجاد یأس و ناامیدی 
در مردم هســتند و دســتگاه های اجرایی 
و دولتی باید تالش کنند با گــزارش و ارائه 
اخبار آنچه انجام شــده و نه آنچه قرار است 
انجام شود، مردم را نســبت به آینده کشور 

امیدوارتر کنند.

خریدار   بــا توجه به ریزش نــرخ دالر در 
بــازار آزاد، قیمت هــا در بازار خــودرو نیز 
روند کاهشــی به خود گرفته و طی روزهای 
گذشته شاهد ریزش ۲ تا ۵ میلیون تومانی 

قیمت ها در بازار بودیم.
 چهارشــنبه ۱۷ آذرماه قیمت های جدید 
انــواع خودرو با رشــد میانگیــن ۱۵ تا ۱۸ 
درصد اعالم شد؛ اگرچه انتظار می رفت که 
این افزایش قیمت جدید، بازار را تکان بدهد 
اما بازار واکنــش خاصی به ایــن تحوالت 
نشــان نداد و تغییر محسوسی در قیمت ها 

مشاهده نشد.
فعاالن بازار خودرو در مورد چرایی سکوت 
بازار در برابــر تغییر قیمت هــای کارخانه، 
اعالم کردند کــه قیمت ها در بــازار به قدر 
کافی رشد کرده و فاصله زیادی بین قیمت 
کارخانه و بــازار ایجاد شــده و دیگر امکان 

افزایش قیمت های فضایی وجود ندارد.
با این حال بررسی بازار خودرو طی روزهای 
گذشته نشان می دهد که با توجه به ریزش 
نرخ دالر در بازار آزاد، بازار خودرو در واکنش 
به این اتفــاق، روند نزولی بــه خود گرفته و 

قیمت ها میانگین ۲ تا ۵ میلیــون تومان با 
کاهش مواجه شده اند. در همین ارتباط نیز 
مصرف کنندگان فعاًل دست از خرید کشیده 

و بازار به حالت استپ درآمده است.

روند کاهشی قیمت ها در بازار خودرو
در این رابطه، سعید موتمنی رئیس اتحادیه 
نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران 
با بیان اینکه نوسانات ارزی و عرضه خودرو 
به بازار دو عامل اصلــی در تعیین قیمت ها 
در بازار خودرو هستند، اظهار کرد: طی یک 
هفته اخیر قیمت ها در بازار خودرو به دلیل 
عقب نشــینی قیمت دالر، روند کاهشــی 
گرفته اند؛ به گونه ای که خودروهای داخلی 
بین ۲ تا ۵ میلیون تومــان کاهش قیمت را 

تجربه کرده اند. 
از سویی دیگر با توجه به کاهش قیمت دالر، 
مصرف کنندگان نیز دست از خرید کشیده 
و منتظر تعیین تکلیف قیمت ها در بازار ارز 

هستند.
وی افزود: در حال حاضر قیمت پراید ۱۱۱ 
معــادل ۱۸۶ میلیون تومــان، پراید ۱۳۱ 

معادل ۱۶۸ میلیون تومــان، تیبا صندوق 
دار معــادل ۱۸۳ میلیون تومــان، تیبا هاچ 
بک پالس معــادل ۱۹۱ میلیــون تومان، 
ساینا معادل ۱۹۰ میلیون تومان، پژو پارس 
معادل ۲۷۸ میلیــون تومان، پژو ۲۰۶ تیپ 
 LX ۲ معادل ۲۶۷ میلیون تومان و ســمند

معادل ۲۵۸ میلیون تومان است.

عرضه خودرو کم است
موتمنــی در مورد وضعیــت عرضه خودرو 
به بــازار، با بیان اینکه طی ســال های اخیر 
تولید و عرضــه خودرو پاســخگوی تقاضا 
نبوده است، گفت: عرضه کم خودرو به بازار 
در ســال های گذشــته، منجر به ایجاد یک 
اختالف ۱۰۰ تــا ۱۲۰ درصدی بین قیمت 

کارخانه و بازار شده است. 
در شــرایط فعلی هم عرضه خاصی به بازار 
صورت نمی گیرد، این در حالیست که تقاضا 
در بازار خودرو مصرفی اســت و اگر عرضه 
افزایش یابد، شاهد نزدیک شدن قیمت های 

بازار با کارخانه خواهیم بود.
و  داران  نمایشــگاه  اتحادیــه  رئیــس 

فروشندگان خودرو تهران با تاکید بر اینکه 
تولید و عرضه بیشتر منجر به کاهش قیمت 
بازار می شــود، اظهار کرد: اگر قول هایی که 
وزیر صمت و خودروسازان مبنی بر افزایش 
عرضه و تکمیل ۱۴۰ هــزار خودروی کف 
پارکینگ داده اند عملــی و این خودروها به 
بازار عرضه شــوند، بازار متعادل خواهد شد 
و مصرف کننده نهایی خرید بهتری خواهد 

داشت.

قیمت ها فعاًل کاهشی است
موتمنی گفــت: فعاًل قیمت هــا در بازار ارز 

کاهشــی اســت بنابراین قیمت ها در بازار 
خــودرو نیز روند کاهشــی دارنــد منتهی 
نمی توان این شــرایط را ثابت در نظر گرفت 
و باید دید در روزهای آینده چه اتفاقاتی در 

بازار ارز می افتد.
وی تصریح کــرد: همچنین قیمت هایی که 
در فضای مجــازی و یــا آگهی های فروش 
خودرو درج می شود چندان به بازار نزدیک 
نیست زیرا مشــتری قیمت را در کف بازار 

تعیین می کند.
 از ســویی دیگر در حال حاضر خریداری در 

بازار وجود ندارد.

سازمان برنامه: دولت برای مقابله فرار مالیاتی برنامه مفصلی دارد

ســخنگوی هیئت رئیســه مجلس درباره ارز ۴۲۰۰ 
تومانــی گفت:دولت بدلیــل کمبود منابــع مجبور 
به حــذف ارز ترجیحی اســت،مجلس هنــوز برنامه 
مشــخصی برای چگونگی اجرای حذف ارز ترجیحی 

دریافت نکرده است.
سید نظام الدین موســوی در جمع خبرنگاران با بیان 
این که بنا براظهــارات صریح رئیس ســازمان برنامه 
و بودجــه در صحن علنــی مجلس، دولت بــه دلیل 
محدودیت های ارزی ناچار به حذف ارز ترجیحی است 
گفت: هنوز برنامه مشخصی درباره چگونگی حذف ارز 
ترجیحی و مقابله با آثار آن بر روی معیشــت مردم به 
مجلس ارائه نشده و این درحالی است که هم در قانون 
بودجه ۱۴۰۰ و هم در تفاهمی که بین ســازمان برنامه 
و کمیسیون های مجلس انجام شــده بود،  دولت برای 
تدوین بسته های حمایت معیشتی از مردم، اختیارات 

الزم را داشته است. 

وی  در پاسخ به این پرسش که دولت معتقد 
اســت که براســاس قانون، مکلف به حذف 
ارز ترجیحی اســت گفت: در جلســه علنی 
مجلس، آقای میرکاظمی رئیس ســازمان 
برنامه و بودجه صراحتــا اعالم کرد که دولت 
بــا ۳۸۰ هزار میلیــارد تومانی کــه از محل 
درامدهای ارزی کســب می کنــد باید هم 

حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز 
ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این 
شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس 
دلیل پیگیری جدی دولت بــرای حذف ارز ترجیحی، 

کمبود منابع است نه مصوبه مجلس.
موســوی افزود: واقعیت این اســت که دولت براساس 
گزارش علنــی آقای میرکاظمی بــه دلیل محدودیت 
درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیســت و 
می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس 

هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت 
هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی 
شــدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده 
است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود 
را بدهد تــا بتوانیم تصمیــم بگیریم، چراکه 

خط قرمز مجلس معیشت مردم است. 
 سخنگوی هیئت رئیســه مجلس گفت: این 
حرف دقیق نیســت چرا که کمیســیون های مجلس 
برای چگونگــی تأمین ارز مورد نیاز با ســازمان برنامه 
بعنوان نماینده دولت توافق کرده بودند و همچنین  ارز 
مورد نیاز دولت ســیزدهم در جلسه شورای هماهنگی 
اقتصادی ســران قوا به تصویب رســیده و تامین شده 

است.
موسوی درپاســخ به این ســوال که  در قانون بودجه 
۱۴۰۰ راهکار جبران حــذف ارز ترجیحی پیش بینی 
نشــده اســت تاکید کرد: در جزء ۲ بند »ب« تبصره 

یک قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ برای جبران ارز ۴۲۰۰ 
تومانی، اختیــارات الزم برای تدوین سیاســت های 
حمایتی معیشــتی از مردم حتی بــه صورت پرداخت 

یارانه مستقیم به دولت داده شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شــمیرانات، اسالمشــهر و 
پردیس در پاســخ به این ســوال که  الیحه دو فوریتی 
دولت برای این بود که خارج از نوبت رسیدگی شود نه 
با عجله یا ۴۸ ســاعته، گفت: در فرایند بررسی قانونی، 
لوایح دو فوریتی الزاما باید ظرف ۴۸ ســاعت بررســی 
و تصویب شــود و این تکلیف قانونی اســت و طبیعتا 
تصمیم چنین مهمی را نمی شــود ظرف ۴۸ ســاعت 

گرفت.  
لذا  اگــر دولت بــه دنبال بررســی کارشناســی بود 
همانگونه که رئیــس مجلس تاکید کــرد باید الیحه 
اصالح بودجــه ۱۴۰۰ را ارائه می کــرد و مجلس آن را  

خارج از نوبت و بدون عجله بررسی می کرد.

ارز

سخنگوی هیئت رئیسه مجلس: دولت مجبور به حذف ارز ترجیحی است 



برگزاری مانور مشترک مقابله با آلودگی نفتی و   نجات دریایی در بندر بوشهر

استان

بوشهر -رضا حیدری      مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر عنوان کرد : مانورمشــترک عملیاتی مقابله با آلودگی 
نفتی و جســتجو و نجــات دریایی بــا مشــارکت فرماندهی 
دریابانی اســتان و با حضور نماینــدگان ارگان های ذیربط در 

کانال دسترسی بندر بوشهر برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی ،سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر 
و دریانوردی استان بوشــهر در اینباره گفت: به منظور ارتقای 
سطح توان نیروهای عملیاتی ، مانور همزمان مقابله با آلودگی 
نفتی و جســتجو و نجات دریایی با مشــارکت دریابانی استان 

بوشهر در کانال دسترسی بندر برگزار گردید. 
ارجمندزاده افزود: یکــی از موارد متمایز این مانور اســتفاده 
از ظرفیت پروازی جایــرو پلین اداره کل بنــادر و دریانوردی 
استان بوشهر بوده که جهت  پایش های هوایی سواحل استان 
بمنظور مقابله با آلودگی نفتی و عملیاتهای جســتجو و نجات 

دریایی مورد استفاده قرار می گیرد . 
وی بیان کرد: بر اساس سناریوتعیین شــده، در پایش هوایی 
کانال دسترسی بندر بوشهر توسط جایروپلین اداره کل بنادر 
و دریانوردی استان بوشــهر، آلودگی نفتی در محدوده شمال  
اسکله یک به وســعت  ۳۰۰ متر مشاهده شــد و طی اطالع به 
مرکز پاســخگویی به اضطرارهای دریایی ، تیم یگان حفاظت 

اداره کل بنــادر و دریانوردی اســتان و تیم مقابلــه با آلودگی 
جهت ارزیابی میدانی به موقعیت اعزام گردید و جایروپلین به 

فرودگاه بوشهر بازگشت
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشــهر ادامه داد:در بازید 
و بررسی ها ی اولیه مشخص شــد یک نفراز ملوانان اسکله نیز 
درهنگام سانحه  در دریا ســقوط نموده و مفقود شده است. با 
تایید این موضوع بالفاصله هماهنگی الزم انجام شــد و عالوه 
بر اعزام تیم مقابلــه با آلودگی، عملیات جســتجو و نجات نیز 

آغاز گردید. 
وی اضافه کرد: براین اســاس شــناورهای ناجی ۹ از لنگرگاه 
خارجی، شناور ناجی ۲ از اسکله ۱۵ و شــناورهای دریابانی از 
پایگاه دریابانی و جایروپلیــن بندر از فرودگاه به موقعیت اعزام 
شدند تا بر اســاس الگوی جســتجوی موازی، نفر مفقودی را 
پیدا نمایند. شایان ذکر است در این مانور جهت سنجش توان 

عملیاتی از مانکن)آدمک( استفاده شد.
ارجمنــدزاده گفت: بر اســاس الگوهای اعالمــی و با توجه به 
جریان جزر آب، گشت زنی در موقعیت شــمال بندر آغاز شد 
و ابتدا موقعیت نفر مفقودی توســط جایروپلین مشخص و به 
شــناورها اعالم گردید و در اولین فرصت توسط شناور ناجی 

۹ از آب گرفته شد و در اسکله ۱۵ به آمبوالنس تحویل گردید.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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شــهرکرد-رجبی چهارمحال و بختیــاری ها طی نه 
ماهه ســالجاری ۱4۳8 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در 
بخش های مختلف اســتفاده کرده اند.به گــزارش روابط 
عمومی شــرکت گاز اســتان چهــار محــال و بختیاری ، 
سلیمیان سرپرست این شــرکت از مصرف ۱4۳8 میلیون 
متر مکعب گاز طبیعي طي نه ماهه ســالجاری در اســتان 
خبر داد و گفت: مصرف گاز در اســتان در ســال های اخیر 
با توجه به توســعه شــبکه گاز و جذب مشــترکین جدید 
، افزایش داشــته و هرســال نیز به میزان مصرف به ویژه در 
فصل زمستان افزوده می شود ولی این امر توسط مشترکین 
محترم با رعایــت الگوهای بهینه مصرف و  اســتفاده ایمن 
از گاز طبیعی در بخــش هاي خانگي، تجــاري و صنعتي 
استان روند رو به کاهش داشــته است . این مقام مسئول در 
رابطه با میزان مصرف گاز طبیعــی در بخش هاي خانگي، 
تجاري و صنعتي اســتان ، افزود: از کل گاز مصرف شده در 

اســتان، ۹6۳میلیون متر مکعب مربوط به مصرف خانگی ، 
تجاری و صنعتی و 47۵ میلیون متر مکعب گاز نیز از سوی 
پتروشیمی لردگان مصرف شده اســت.وی در ادامه اظهار 
داشت: این میزان مصرف گاز طبیعی در استان یک درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته که بخش 
خانگي، تجــاري و صنعتي با یازده درصــد کاهش و بخش 
پتروشیمی لردگان با ۲8 درصد افزایش  مصرف گاز نسبت 
به سال گذشته مواجه بوده است.در پایان سرپرست شرکت 
گاز استان چهار محال و بختیاری تامین مستمر و پایدار گاز 
طبیعی را نیازمند مشارکت مشترکین در رعایت الگوهای 
مصرف برشمرد و تصریح کرد: افزایش تعداد مشترکان گاز 
در روند رو به رشد مصرف گاز طبیعی تاثیر داشته است، اما 
قطعا با رعایت الگوهای بهینــه مصرف گاز طبیعی و رعایت 
دمای رفاه می توانیم در مصــرف گاز طبیعی صرفه جویی 

کنیم.

ساری -اسالمی اولیــن نشست جازی نماینگان قطب 
۲ شورای عالی آموزش و پرورش با هدف نظارت بر حسن 
اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش اداره اطالع رســانی و روابط عمومی آموزش و 
پــرورش مازندران؛ صبــح امروز اولین نشســت مجازی 
نمایندگان قطب ۲ شــورای عالی آمــوزش و پرورش در 
خصوص اهمیت برنامه نظارت بر حســن اجرای مصوبات 

با رویکرد پژوهش محور برگزار شد.
علی دهقان، معاون آموزش متوســطه آموزش و پرورش 
مازندران و نماینده مازندران در شــورای عالی آموزش و 
پرورش کشور در این جلســه که به صورت مجازی برگزار 
شــد گفت: آئین نامه اجرایی مدارس کــه چهل و یکمین 
مصوبه کمیسیون معین شــورای عالی آموزش و پرورش 

می باشد با هدف ارتقای جایگاه مدرســه به عنوان کانون 
اصلی تعلیم و تربیت و محل کســب تجربیات یادگیری، 
به عنوان راهنمــای عمل مدیــران، بســتر الزم را برای 
مشــارکت مدیران، معلمان، دانش آمــوزان، خانواده ها 
و جامعه محلــی در اداره بهینه مدرســه و ایفای وظایف و 
مأموریت هــای محوله بــرای تحقق اهــداف دوره های 

تحصیلی، فراهم می آورد.
وی با بیــان اینکه تا کنــون در اداره کل آموزش و پرورش 
مازندران با مسئوالن مربوطه جلســات متعددی برگزار 
شــد اظهار کرد: در آئین نامه اجرایی تغییر و تحوالت در 
بحث نیروی انســانی و امور مالی باید برای مدیران تشریح 
شود که در این زمینه به تعداد ۵ هزار جلد کتاب شیوه نامه 

جدید چاپ و بین مدارس استان توزیع شد.

مازندرانچهار محال و بختیاری
طی 9 ماه نخست سال جاری صورت گرفت؛

مصرف هزار و 438 میلیون متر مکعب  گاز طبیعی در چهارمحال و بختیاری
با هدف نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش؛

ورش برگزار شد اولین نشست مجازی نماینگان قطب ۲ شورای عالی آموزش و پر

۱۵ تن کاالی قاچاق در لرستان معدوم شد

خرم آباد -طوالبی  مدیرکل اموال تملیکی لرســتان گفــت: ۱۵ تن کاالی 
قاچاق تاریخ مصرف گذشته و فاقد مجوز بهداشتی به ارزش پنج میلیارد ریال در 

این استان معدوم شد.
 فرزاد رســتمی  در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این کاالهــا، اقالم تاریخ مصرف 
گذشته، فاسد، فاقد مجوز بهداشــتی، کاالهای آرایشی، بهداشتی و لباس دست 

دوم ) تاناکورایی ( بودند.
وی افزود: کاالهای قاچاق ۱7۱ ردیف در قالب 6۱ پرونده بود و امروز این سومین 

مورد از معدوم سازی این کاالها در استان طی سالجاری است.
وی ادامه داد: در ۲ مرحله قبلی، هشــت میلیارد ریال کاالی قاچاق در اســتان 

معدوم شده است.

 از ابتدای سال جاری تاکنون صورت گرفت؛

 انجام ۱۰۱ عملیات  جستجو  و نجات دریایی
 در هرمزگان

بندرعباس،کمالی معاون دریایــی اداره کل بنــادر و دریانوردی هرمزگان 
گفت: به دنبال انجام ۱۰۱ عملیات  جستجو  و نجات دریایی از ابتدای سال جاری 
تا کنون، ۳۵۵ دریانورد مضطر در پهنه آبی اســتان هرمــزگان از خدمات مرکز 

جستجو و نجات دریایی استفاده نمودند.
اسماعیل مکی زاده  اعالم کرد: از ابتدای امســال تا نیمه دی ماه سال جاری ۱۰۱ 
مورد عملیات های جســتجو و نجات دریایی درگســتره آبی استان برگزار شده 

است.
وی ادامه داد: از تعداد ماموریت به ثبت رسیده، ۵۳ مورد انجام خدمات پزشکی به 
دریانوردان و شناورهای درحال عبور بوده که از این میزان 46 دریانورد ایرانی و ۹ 
تبعه خارجی از این خدمات بهرمنده شده اند، که نسبت به مدت مشابه سال قبل 

رشد ۳۹ درصدی به ثبت رسیده است .
معاون دریایی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان افزود: به دلیل از ســرگیری 
تبادالت تجاری پس از کرونا و به تبع آن افزایش ترددهای دریایی شاهد افزایش 
47 درصدی عملیات های جســتجو و نجات در همســنجی با مدت مشابه سال 

گذشته هستیم.
مکی زاده همچنین به ارائه خدمات پزشــکی ارائه شــده به خدمه شناورها اشاه 
کرد و گفت: عالوه بر ابتال دریانوردان به ویروس کرونا، اتفاقاتی نظیر شکستگی، 
جراحت، برق گرفتگی نیز به مرکز جستجو و نجات گزارش شده که با هماهنگی 

مجموعه ذیربط به مراکز درمانی انتقال یافته اند.
شایان ذکر اســت؛ اســتان هرمزگان با برخورداری از ۲ هزار و ۲۰۰ کیلومتر نوار 
ســاحلی و ۱4 جزیره، عالوه بر در اختیار داشــتن بیش ترین مرز دریایی کشور، 
فعالیت در امر جســتجو و نجات دریایی را از ابتدای مرز شهرســتان پارسیان در 

خلیج فارس تا مرز دریایی بندر چابهار در دریای عمان برعهده دارد.

وی برق   اولویت های تحقیقاتی شرکت توزیع نیر
غرب مازندران اعالم شد

نوشــهر، شســت تخصصی شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران با 
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اســالمی نوشهر با هدف نزدیکي بین صنعت 
و دانشگاه و هدفمند ســازي تحقیق هاي دانشگاهي متناســب با چالش ها و 
مشــکالت واقعي صنعت برق، به ویژه نیازهاي پژوهشي شرکت توزیع نیروی 

برق غرب مازندران برگزارشد.
مهندس کیوان فرح زاد مدیرعامل شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران 
در این نشست بر مســاله محور بودن فرصت های مطالعاتی تاکید کرد و اظهار 
داشــت: هر یک از اعضای هیات علمی برچالش های نهایی ارایه شــده تمرکز 

کرده که نتیجه نهایی قابلیت اجرایی شدن در این شرکت را داشته باشد.
وی افزود: شــرکت توزیع نیروی بــرق غرب مازندران تاکنــون رابطه خوب و 
مستمري با مراکز دانشگاهي داشته است و با همکاري با مراکز علمي توانسته 

بسیاري از نیازهاي تحقیقاتي و پژوهشي خود را برطرف کند.
دکتر کریمی نماینده دانشگاه آزاد نوشهر در این نشست آمادگی اعضای هیات 
علمی بومی،توانمند و جوان این دانشگاه را در اجرای موفقیت آمیز طرح های 
فرصت مطالعاتی اعالم و اظهار امیدواری کــرد :امیدواریم همکاری های بین 

دانشگاه و شرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران تداوم یابد.
گفتنی است، طرح های تحقیقاتی : مبنای تخصیص هزینه سرباری در پروژه 
های شــرکت توزیع نیروی برق غرب مازندران،تدوین دستورالعمل الزامات 
،معیارهای ارزیابی و مشخصات فنی کاالها و بررسی مدارک ارایه شده از طرف 
تامین کنندگان و تطبیق با کاالهــای تحویلی، تدوین دســتورالعمل نمونه 
برداری و جاری سازی آن در قراردادهای مختلف شــرکت توزیع نیروی برق 
غرب مازندران، طراحی ماژول واســط بین نرم افــزار اطالعات مکانیGIS و 
نرم افزارهای دیگســایلنت و متلب،تدوین پیش نویس دســتورالعمل آزمون 
های تجهیزات در حال بهره برداری و تعمیراتی در شبکه های توزیع و تحلیل 
بارهای وارده بر کنسول و پایه های خطوط توزیع در آرایش های مختلف و ارایه 
راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش قیمت و افزایش پایداری شبکه از عناوین 
پروژهای تحقیقاتی ارایه شــده برای اجرا به اساتید حاضر در این نشست بود و 
مقرر شد مسائل مطرح شده، در موضوعات تحقیقي دانشگاه گنجانیده و براي 

آنها راه حل هاي علمي تدوین شود.

 جلسه شورای هماهنگی دستگاه های 
تابعه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی  مازندران

ساری -اسالمی دهمین جلسه شورای هماهنگی دستگاه های مجموعه 
وزارت تعاون ، کار و رفــاه اجتماعی اســتان مازندران با حضــور دکتر فرزاد 
گوهردهی مدیرکل بهزیستی مازندران ، علی باقری سرپرست اداره کل تعاون 
، کار و رفاه اجتماعی استان مازندران و اعضای شــورای هماهنگی به میزبانی 

اداره کل آموزش فنی و حرفه ای مازندران برگزار گردید.

مریم مومنی- اصفهان     در جلسه مجمع 
عمومی فوق العــاده اتحادیــه تولیدکنندگان و 
صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی اســتان 
اصفهان ضمن تصویب فرمت جدید اساســنامه 
مطابق با الگوی اتــاق بازرگانی ایــران، با تغییر 
نشــانی این اتحادیه بــه محل کارگــو ترمینال 
فرودگاه شــهید بهشــتی اصفهان با اکثریت آرا 

موافقت گردید.
در این نشســت که با حضور رئیس کمیســیون 
کشــاورزی، ســالمت، آب و محیط زیست اتاق 

بازرگانی اصفهان  و عضو اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی استان به 
عنوان رئیس جلسه برگزار شــد، محمدصادقی 
تخصــص گرایی وشایســته ســاالری را ضامن 
امنیت غذایی کشــور و رونق هرچه بیشتر بخش 

کشاورزی ورفع مشکالت کشاورزان دانست.
عضو هیئت نمایندگان اتــاق بازرگانی اصفهان 
تاکید کــرد بخش کشــاورزی بخــش ضعیفی 
نیســت و با مدیریت درست می تواند رشد زیادی 
داشــته باشــد. صادقی خطاب به کاندیداهای 

هیئت مدیــره این انجمن گفت: حــق، گرفتنی 
اســت و هر فردی که از توانایی الزم برای گرفتن 
حق کشــاورزان برخوردار اســت دراین عرصه 
وارد شــود. ســپس در جلســه مجمع عمومی 
عادی به طورفوق العاده اتحادیه تولیدکنندگان 
و صادرکنندگان محصوالت کشــاورزی استان 
اصفهان که در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، 
پس از رأی گیــری، اعضای اصلــی و علی البدل 
هیئت مدیره و بــازرس اصلــی وعلی البدل این 

اتحادیه انتخاب شدند.

شیراز-چراغی   رئیس سازمان بسیج رسانه 
فارس با بیان اینکه شــهید سلیمانی بعد از جنگ 
دنیا را پیش خود قرار نداد و لباس سبز پاسداری 
را با هیچ پســت سیاســی معاوضه نکرد، گفت: 
ایشــان به نام انقالبی گری دست در جیب مردم 
و بیت المــال نکرد و همچون دیگــر مردم خود و 
خانواده اش را در حد فقیرترین افراد جامعه حفظ 
کرد که مبادا شرمنده کالم امیر المومنین و ولی 

فقیه زمان خود شود. 
هادی رضایی در آیین بزرگداشت دومین سالروز 
شهادت سردار سلیمانی و ایام فاطمه که به همت 
جهاددانشــگاهی فارس برگزار شد، گفت: تقارن 
این دو مناسبت بی حکمت و بی معنا نیست، چرا 
که آنچه سردار ســلیمانی از خداوند گرفت از دل 

همین جلســات و روضه های حضرت زهرا)س( 
بود.

او افزود: ســردار ســلیمانی ارادت قلبی عجیبی 
به حضرت زهرا)س( داشــت. خانه ای در کرمان 
داشــتند که آن را خانه حضرت زهــرا)س( قرار 
دادند و بزرگترین و افتخار و عشــقش هم این بود 
که لحظاتی را در این خانه ذکر حضرت زهرا)س( 
بشــنوند؛ هر کس با ایــن بزرگ بانوی اســالم 
عهد ببنــدد و پای عهدش بمانــد، قطعا حضرت 

زهرا)س( او را زهرایی خواهد کرد. 
رئیس سازمان بسیج رسانه فارس با طرح سئوالی 
مبنی بر اینکه که چرا ســلیمانی، ســردار دل ها 
شــد و امروز دل هر آزاده ای برای این مرد بزرگ 
می تپد؟ گفت: ایشان نسبت به داشته های قلبی و 

اعتقادی خود باور داشت.دین و انقالب و اسالم را 
شعار نمی دانست و اگر در کالم والیت پذیر بود در 

عمل نیز راه ولی زمان خود را می پیمود.
رضایی با تصریح بر این نکته که سردار سلیمانی 
مصداق آن فردی اســت که پا جای پای ولی خود 
می گذاشــت، گفت: امروز بســیاری از ما نه تنها 
خود را شــیعه علی که پیرو مطلق ولی زمان نیز 
می دانیم اما زندگی و راه ما هیچ سنخیتی با پیر و 

بزرگ و ولی و رهبر ما ندارد.
او ادامه داد: از ســاده زیستی ســخن می گوییم 
اما در بهتریــن و مرفــه ترین خانه هــای نقاط 
شــهر زیســت می کنیم.از مــردم می گوییم اما 
خبر از آنهــا در پایین ترین نقاط شــهر نداریم.از 
امیرالمومنین)ع( می گوییم امــا اموی قضاوت 

می کنیم، در حالی که سردار سلیمانی نسبت به 
هر آنچه می گفت متعهد بود.

رئیس سازمان بسیج رســانه فارس با بیان اینکه 
سردار سلیمانی اگر فریاد مظلومی را در نقطه ای 
از جهان می شنید او را پاســخ می گفت ولو با یک 
لبیک، خاطرنشــان کرد: حاج قاســم از جنس 
کســانی بود که بعد دوران دفــاع مقدس روی به 

دنیا نیاورد.
رضایی، دلیل حضور تمام مردم با هر نگاه سیاسی 
و جناحی در مراسم تشییع ســردار سلیمانی را 
اصالح رابطه قلبی حاج قاسم با خدا دکر و تصریح 
کرد: ایــن یک فرمول اســت کــه از دل قرآن بر 

می آید.
او ادامه داد: غرش های روزانه سردار سلیمانی در 

جبهه های جنگ ناشــی از خلوت های شبانه اش 
بود، ایشان به سان طفلی که از مادرش دور مانده 
در نیمه های شب خداوند را فریاد می زد و شهادت 
را ملتمسانه طلب می کرد، برای گرسنگان جامعه 
گریه و برای اســیران در بند در کشورهای جنگ 

اشک می ریخت و خداوند اینگونه او را خرید.

  اعضای هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت کشاورزی اصفهان انتخاب شدند

رئیس سازمان بسیج رسانه فارس:

سردار سلیمانی لباس پاسداری را با پست سیاسی معاوضه نکرد 

شهرکرد-رجبی    سیزدهمین و بیست و سومین دوره 
مســابقات ) بهار در بهار ( ویژه کارکنان ، همسران و فرزندان 
کارکنان شرکت گاز اســتان در محل مجتمع فرهنگی الله و  
با شــرکت جمعی از همکاران و  حضور امام جماعت شرکت  و 
رئیس امور مالی و پشتیبانی برگزار گردید . غالمعلي کریمیان 
)رئیس امور مالي و پشــتیباني شرکت گاز اســتان ( به نیابت 
از مدیر عامل ضمن خیر مقدم به مدعوین و تشــکر از حضور 
معنوی متسابقین ،هدف از برپایي چنین برنامه هایي را ارتقاء 
،رشد و اعتالي فرهنگ اسالمي  و قرآني برشمرد و گفت :ارتقاء 
امور فرهنگي  و به ویژه مباحث قرآني از اولویتهاي ســازمان 
اســت و همه ما باید از قرآن درس گرفته و دســتورات آن را 
در زندگي شخصي و ســازماني خود نهادینه سازي نماییم  . 
غالمعلی کریمیان با بیان اینکه جهت اجرایی نمودن این دور 
از مسابقات شــرایط کرونایی حاکم بر کشور محدودیت های 
زیادی بر شرکت تحمیل کرد ، رعایت تمامی نکات بهداشتی 
خصوصا استفاده از ماسک برای محافظت از سالمت همدیگر 

تاکید کرد و گفت : در برگزاری این مســابقات تمامی پروتکل 
های بهداشــتی طبق ضوابط در نظر گرفته شده است،  کسب 
مقامات برتر در ســطح وزرات نفت و شــرکت ملي گاز ایران 
توســط برخی از همکاران طی سالهای گذشــته در مباحث 
مختلف قرآني  را از افتخارات این شــرکت برشــمرد و ضمن 
تشکر از دســت اندرکاران برگزار کننده این دور از مسابقات 
از آنها خواســت در جهت اعتالي امور قرآني از هیچ کوششي 
فروگذاری ننماید .حاج آقا سلیمی ) امام جماعت شرکت ( با 
اشاره به اثرات معنوی قرآن در زندگي بشــر ،قرائت و تفسیر 
صحیح قرآني را متذکر شدند و بر عمل به دستورات این هدیه 
آســماني  تاکید نمودند . وی با بیان اینکه ارتقاء دانش قرآنی 
، فرهنگ ســازی و ایجاد اقبال عمومی در همکاران به سمت 
کالم وحی الهی از اولویت های فرهنگی این شرکت می باشد 
، هدف از برگزاری این مســابقات را زمینه سازی برای رشد و 
استیالی این مهم دانستند و از توجه ســازمان به این امر ابراز 
فخر و مباهات نمودند . مســئول دارالقرآن شرکت گاز استان 
از شرکت ۳۹۰ نفري کارکنان ،همســران اناث و فرزندان در 

این دور از مسابقات ودر رشته هاي مختلف ازجمله )مفاهیم 
قرآني ،نهج البالغه ،حفظ قرآن کریم ، قرائت تحقیق و ترتیل 
( خبر داد  گفت :پس از برگزاري مســابقات در رشــته هاي 

مختلف و تجزیه و تحلیل نتایج کســب شده نتیجه نهایي در 
اولین فرصت اطالع رساني خواهد شد و برگزیدگان این دور از 
مسابقات جهت رقابت در سطح شرکت ملی گازایران معرفی 

خواهند شد . 

اهواز-محمدمجــدم    عملیات لوله گــذاری دفع 
آب های ســطحی درخیابان های ۱7 و ۱8 مالشیه انجام 

شد. 
 آرش ٌدر مدیرمنطقه بــا بیان اینکه لولــه گذاری و دفع 
جلوگیری از نامالیمــات بصری شــهر، کاهش خطرات آب های ســطحی از جمله برنامه هایی اســت که با هدف 

احتمالی در دستور کار قرار داده شده است.
وی ادامــه داد: ایــن منطقــه با توجــه به آغــاز فصل 
بارندگی ها جهت دفع هر چه بهتر آبهای ســطحی اقدام 

به لوله گذاری در مســیرهای الزم از جمله خیابان های 
۱7 و ۱8 مالشیه نموده است.

این مقام مســئول در پایان خاطرنشــان کــرد: هدف از 
انجام  پروژه های عملیاتی دفع و هدایت آبهای ســطحی 
در زمان بارندگی، کنترل ســیالب و ارتقا سطح کیفی و 

ایمنی معابر این محدوده ها می باشد.

چهار محال و بختیاری

خوزستان

برگزاری  مرحله مقدماتی  مسابقات قرآنی در شرکت گاز استان چهارمحال و بختیاري 

به منظور رفع مشکالت آبگرفتگی اناجم شد؛ 

لوله گذاری دفع آب های سطحی درخیابان های 17 و 18 مالشیه اهواز



 معاون سازمان هواپیمایی: با دامپینگ برخورد می کنیم

بلیت هواپیما کف قیمت ندارد

خریدار   معــاون هوانوردی و امــور بین الملل 
ســازمان هواپیمایــی کشــوری با بیــان بلیت 
پروازهــای داخلی کــف قیمتی نــدارد گفت: با 

دامپینگ در حمل ونقل هوایی برخورد می کنیم.
ابوالقاسم جاللی درباره مســائل پیش آمده طی 
روزهای اخیر برای قیمت بلیت پروازهای داخلی، 
اظهار کرد: یکی از رســالت های اصلی ســازمان 
هواپیمایی کشــوری مراقبت در راســتای حفظ 
منافع مردم اســت،  ضمن این که باید در رابطه با 
حفظ ناوگان موجود و ارتقــای آن اقدامات الزم 

را انجام دهد.
وی با یــادآوری افزایــش ۱۰ درصــدی قیمت 
پروازهای داخلی در آبان ماه سال گذشته، افزود: 

بر این اساس برای پروازهای داخلی سقف قیمت 
در نظر گرفته شــد و کف قیمتی مطرح نشــد و 
بنابراین شــرکت های هواپیمایی می توانند با هر 

قیمتی پروازهای خود را به فروش برسانند.
وی ادامــه داد: به عنــوان مثــال در پروازهای 
پرتقاضــا مانند مشــهد یا مقاصد گردشــگری 
که یک مســیر آن مســافر دارد، شــرکت های 
هواپیمایی برای جلوگیــری از انجام پرواز خالی 
باید بتوانند با قیمت هــای پایین بلیت پروازها را 

عرضه کنند.
معاون هوانــوردی و امــور بین الملل ســازمان 
هواپیمایی کشــوری با تاکید بر این که به همین 
دلیل پروازهای داخلی کف قیمت ندارد، تصریح 

کرد: در عین حال سازمان هواپیمایی کشوری با 
رقابت مضر در صنعت حمل ونقل هوایی مسافری 
کشــور برخورد می کند، چراکه ایــن نوع رقابت 
به صنعت ضربه می زند و ما جلــوی آنرا خواهیم 

گرفت.
جاللی با یادآوری این که اظهارات رئیس سازمان 
هواپیمایی کشوری نیز در همین راستا و مقابله با 
رقابت مضر بوده اســت، اضافه کرد: به طور قطع با 
ایرالینی که بخواهد از طریق دامپینگ، شــرکت 
هواپیمایی دیگری را از بازار خــارج کند برخورد 

خواهیم کرد.
وی تاکید کــرد: وظیفــه ســازمان هواپیمایی 

کشوری حفظ ناوگان موجود و ارتقای آن است.

خریدار  مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران، 
از سه واحد تولیدی صادراتی فرش بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، دکترســید علی حســینی و هیات همراه 
با هدف توســعه تعامل با جامعه صادراتی شــهر 
کاشان، از کارخانه فرش قصر ایرانیان، ریسندگی 
اطلــس ریس و گلرنــگ فرش بیــدگل بازدید و 
با مدیران ارشــد این واحدهــای تولیدی تبادل 

نظرکرد.
وی در دیــدار با مدیران ارشــد ایــن واحدهای 
تولیدی، خوشنامی و خوش حسابی مشتریان را 
از مهمترین عوامل تداوم همکاری با مشــتریان 
دانســت و گفت: اهلیت این واحدهــا برای بانک 
توســعه صادرات ایران محرز شــده است؛ بانک 
همواره در حوزه هــای مختلف آمادگی همکاری 

با مشتریان خوش حساب را دارد.
حســینی همچنین بر اهمیت استفاده از ظرفیت 
های بازار ســرمایه تاکید کرد و گفت: واحدهای 
صنعتی با حجم تولیــد و صــادرات قابل توجه، 
امکان اســتفاده از ظرفیت تامیــن مالی از طریق 
بازار ســرمایه را دارنــد همچنین بانک توســعه 
صادرات نیز آمادگی دارد از طریق شرکت تامین 
سرمایه زیر مجموعه، شرایط الزم را برای این مهم 

فراهم کند.
وی اظهار امیــدواری کرد بانــک بتواند با جذب 

منابــع جدید، تســهیالت بیشــتری در اختیار 
صادرکننــدگان و تولیدکنندگان صادرات محور 

قرار دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توســعه صادرات 
ایران، شرکت گلرنگ فرش بیدگل یکی از شرکت 

های مورد بازدید مسوالن این بانک بود.
این شرکت با ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار دالر صادرات، 
محصوالت خود را به کشورهای همسایه از جمله 
عراق، قطر، امــارات متحده عربی، افغانســتان، 
قزاقستان، ترکمنستان، گرجســتان و پاکستان 
صادر می کند و تــالش دارد حجم صادرات خود 

را تا پایان سال جاری به ۱۱ میلیون دالر برساند.
ایــن شــرکت در تالش اســت پــس از دریافت 
تســهیالت از بانک توســعه صادرات بــا واردات 
ماشین آالت ریسندگی، مواد اولیه وارداتی خود 
از ترکیه را بــه حداقل رســانده و در این زمینه به 

خودکفایی برسد.شــرکت فــرش قصرایرانیان 
دیگر شــرکتی بود که توســط مدیر عامل بانک 
توسعه صادرات ایران بازدید شــد این شرکت از 
ابتدای ســال تا کنون، ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار دالر 
صادرات داشته و در هدفگذاری های خود تا پایان 
ســال، حجم صادراتی معادل ۱۰ میلیون دالر را 

گنجانده است.
این شــرکت تولیدی صادراتی، محصوالت خود 
را به ۱۱ کشور آسیایی، اروپایی و آفریقایی صادر 
می کند و در نظر دارد با دریافت ســرمایه ثابت از 
بانک توســعه صادرات ایران و واردات تجهیزات 
ریسندگی مدرن، برای تولید فرش ۱۵۰۰ شانه، 

صادرات خود را توسعه دهد.
شــرکت اطلس ریس نیز که مــورد بازدید قرار 
گرفت نیــز از واحدهای صادراتی بزرگ کاشــان 
اســت که از تســهیالت بانک توســعه صادرات 
به منظور توســعه فعالیت های خــود بهره مند 
شده اســت؛ این شرکت در ســال جاری تا کنون 
۷ میلیون دالر صادرات انجام داده و دســتیابی به 
صادرات ۱۵ میلیون دالری را در برنامه های خود 
گنجانده است.محصوالت شرکت اطلس ریس به 
۴۰ کشور دنیا صادرمی شود؛ مدیران این شرکت 
با هدف توســعه طرح های صادراتــی، خواهان 
دریافت تســهیالت ثابت و ســرمایه درگردش از 

بانک توسعه صادرات ایران هستند.

 صنعت و معدن

آینده

حسین عســکري اعالم داشت: 
اعتبــارات  گشــایش  میــزان 
اســنادي ریالي در بانک صنعت 
و معــدن در پایان ۹ ماهه ســال 
جاري نســبت به مدت مشــابه 
سال گذشته ۱۸۶ درصد افزایش 

یافته است.
به گزارش پایگاه اطالع رســاني 
بانک صنعت و معدن، عســکري 
ضمن بیــان مطلب فــوق افزود: 
اعتبــارات  گشــایش  میــزان 
اسنادي ریالي توســط این بانک 

در ۹ ماهه نخست سال 
۱۴۰۰ به بیش از ۱۳۲ 
هــزار میلیــارد ریال 

رسیده است.
عضو هیأت مدیره این 
بانــک اظهار داشــت: 
گشــایش  میــزان 

اعتبارات اسنادي ریالي در مدت 
مشابه ســال گذشــته ۴۶ هزار 
میلیارد ریال و در ۱۲ ماهه ســال 
پیش ۶۵ هزار میلیارد ریال بوده 
است.وي اظهار داشت: در تمامي 

معامــالت، دو طــرف 
معامله در قراردادهاي 
خریــد و فــروش کاال 
به دنبال آن هســتند 
که در مقابــل تحویل 
کاال، ارائه ســرویس و 
خدمات و یــا دریافت 
وجه آن تضمین مالی و اعتباری 
کافی در دســت داشته باشند که 
روش اعتبارات اسنادی این مهم 
را محقق مي ســازد و درجاتي از 
امنیت و کاهش ریســک را پدید 

مي آورد.
این مدیر ارشــد بانکــي تصریح 
کرد: کمبود نقدینگي بنگاه هاي 
تولیدي بــراي تامین مواد اولیه و 
تجهیزات مورد نیاز، معضلي است 
که از طریق گشــایش اعتبارات 
اســنادي ریالــي مــي تواند تا 
حــدودي مرتفع گــردد و بانک 
صنعت و معــدن در تمامي نقاط 
کشور آمادگي دارد تا با ارایه این 
خدمت بــه یــاري صنعتگران و 

معدنکاران بشتابد.

بانــک آینده به منظــور حمایت 
از کســب و کارهای آسیب دیده 
از ویــروس کرونا امســال تا دوم 
دی ماه، مبلغ ۱۳۹.۴۳۰ میلیون 
ریال در قالب بیش از ۴۹۰ فقره، 
به صاحبان مشاغل آسیب دیده، 

تسهیالت اعطا کرده است.
ایــن رونــد بــا هــدف کمک 

صاحبــان  بــه 
ی  ها ر کا کســب و
آســیب دیده ناشی از 
همه گیــری کرونــا و 
به منظــور حفظ رونق 
جبــران  و  اشــتغال 
بخشــی از خســارات 

عملیاتــی واحدهــای مختلف 

صنعتــی،  تولیــدی، 
ســایر  و  خدماتــی 
بخش هــای اقتصادی 
کشور، از ســوی بانک 

آینده انجام شده است.
بانک آینــده در قالب 
بســته های تسهیل گر 
حمایتــی و بــا ارائه تســهیالت 

اشتغال زا، بســتر الزم برای رونق 
تولیــد را فراهم کرده اســت تا با 
ارائه خدمــات مالــی کارآمد و 
تامین مالــی حوزه های تولیدی، 
در حفظ اشتغال موجود، افزایش 
ظرفیت هــای تولیــدی بالقوه و 
ایجاد فرصت های شغلی جدید، 

عملکرد موثری را داشته باشد.

گشایش اعتبارات اسنادی ریالی 186 درصد افزایش یافته است

ونایی برای ترمیم کسب و کارها پرداخت شد قریب به ۱۴۰ میلیارد ریال تسهیالت کر

موسسه اعتباری ملل و شرکت های فناوری اطالعات آن

همراهان هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران
   به گــزارش روابط عمومی شــرکت تجــارت الکترونیــک و فناوری 
اطالعات ملل  همراهان هفتمین نمایشگاه تراکنش ایران در غرفه ۴۷ 
آخرین محصوالت و خدمات خود را به عالقمندان فناوری نوین مالی و 

بازدیدکنندگان این رویداد فناورانه معرفی خواهند کرد.
گفتنی است که: موسســه اعتباری ملل با دو شرکت فناوری اطالعات  
»شرکت تجارت الکترونیک و فناوری اطالعات ملل« )فام( و »شرکت 
فناوری اطالعات و تجــارت الکترونیک ملل« )فــام+( در این رویداد 
شرکت نموده و میزبان بازدیدکنندگان در غرفه ۴۷ هفتمین نمایشگاه 
تراکنش ایران واقع در هتل الله و مرکز آفرینش های کانون در روزهای 
۲۱ و ۲۲ دی ماه ۱۴۰۰ از ساعت ۹ الی ۱۸ هستند.الزم به ذکر است که 
در این رویداد از دو خدمت جدید »متابانک« و نســخه جدید »هوش 

مصنوصی نرم افزار فام )ربوفام(« رونمایی خواهد شد.
هفتمین نمایشــگاه تراکنش ایران با ســخنرانی بیــش از ۱۰۰ نفر از 
مدیران و متخصصــان و در قالــب دوره تخصصی بانکــداری نوین و 
میزگردها و نشســت هــا، کارگاه هــای معرفی محصــول، بانکداری 
نوین، جشنواره چهره های ماندگار، جشــنواره نوآوری و استارت آپی، 
تبلیغات محیطی، گفت و گــوی B2B و B2Gو … برگزار و مدیران، 
متخصصان و کارشناســان صنعت مالی، بانکداری و فناوری های مالی 

در آن می توانند تبادل اندیشه و همفکری کنند.

 الزام ثبت چک تضمینی مشتریان 
در سامانه صیاد

بانک مرکزی شــیوه نامه اجرایی صدور و ثبت چک تضمین شــده در 
سامانه صیاد را ابالغ کرد.بر اساس این شــیوه نامه از ۱۸ دی ماه ۱۴۰۰ 
امکان انجام عملیات ثبت صدور چک تضمین شــده در درگاه خدمات 
الکترونیک بانک مرکزی )پورتال سامانه صیاد) پیچک( مهیا شده است 
و از تاریخ مذکور صدور چک تضمین شــده برای مشــتریان بدون اخذ 

شناسه استعالم ممنوع است.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه تعاون ،صدور چک های تضمین 
شده توسط بانک ها صرفاً از طریق ســامانه صدوریکپارچه الکترونیکی 
دســته چک )صیاد( میســر خواهد بود و بانک ها می توانند نسبت به 
درخواســت دســته چک تضمین شــده از طریق فراخوانی سرویس 
ثبت درخواست دســته چک مطابق با مســتند فنی و مفهومی سامانه 
صیاد اقدام کنند.بر اســاس این بخشــنامه ،تحویل چک تضمین شده 
به متقاضی آن، مســتلزم انجام عملیات ثبت صدور در ســامانه صیاد) 
پیچک( توسط بانک)شعب( می باشد .مشابه چک های عادی صیادی 
جدید، واگذاری چک های تضمین شده در ســامانه چکاوک، مستلزم 
انجام عملیات ثبت و صدور و قفل کردن آن در ســامانه صیاد) پیچک( 
خواهــد بود.همچنین از روز ۱۶ بهمــن ۱۴۰۰ واگذاری چک تضمین 
شده با استفاده از شناسه استعالم صیاد ثابت در سامانه چکاوک ممنوع 
بوده و از تاریخ یاد شده پذیرش چک های مزبور با شناسه استعالم ثابت 

در سامانه چکاوک مردود می شود. 

 حدود ۱۳ هزار صندوق امانات بانک گردشگری 
در خدمت حفظ دارایی های ارزشمند مردم

صندوق های امانات بانک گردشگری با هدف حفظ اسناد و دارایی های 
ارزشمند مشــتریان از سال های گذشته در شــعب منتخب بانک دایر 
شــده و در خدمت مردم قرار گرفته اســت.به گــزارش روابط عمومی 
بانک گردشــگری، در مجموع تعــداد صندوق های امانــات این بانک 
شامل بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ صندوق کوچک، بیش از یک هزار و ۲۰۰ 
صندوق متوســط و بیش از یک هزار و ۲۰۰ صندوق بزرگ را شامل می 
شود.تا سال گذشته ۴ شعبه در تهران و شهرستانها دارای صندوق های 
امانات فعال بود اما از سال جاری تعداد شعب فعال دارای صندوق های 

امانات بیشتر شده و بتدریج رو به افزایش است.
در سال جاری، صندوق های فعال سه شعبه بانک گردشگری در تهران 
به مجموع صندوق های فعال افزوده شد و اکنون ۷ شعبه صندوق های 

امانات خود را به مشتریان و متقاضیان اجاره می دهند.
این گزارش حاکیســت: قرار است تا پایان ســال جاری نیز چهار شعبه 
دیگر بانک گردشگری در تهران نیز بتدریج فعال شوند تا مجموع شعب 

صندوق امانات فعال شعب بانک به ۱۱ شعبه در کشور برسد.
در حال حاضر در تهران شــعب ســیدجمال الدیــن، گلوبندک، امام 
حسین)ع(، سه راه عمار و مهستان و شعب مرکزی در کرمان و اصفهان 
دارای صنــدوق امانات فعــال و در خدمــت مردم و مشــتریان بانک 
گردشگری هســتند.صندوق های امانات بانک گردشگری در شرایط 

امروز بهترین راه برای حفظ اسناد ارزشمند و سرمایه های مردم است.
شرایط اســتفاده از صندوق امانات بانک گردشــگری برای همه افراد 
یکسان و مدت اجاره این صندوق ها یک ساله است و تمدید آن منوط به 
موافقت بانک خواهد بود. زمان استفاده از صندوق امانات بانک نیز فقط 

در ساعات اداری میسر است.

با اخذ مجوز سازمان بورس و تصویب مجمع عمومی فوق العاده
 سرمایۀ بانک پاسارگاد به ۳5۰هزارمیلیارد ریال 

خواهد رسید
 مجمع عمومی فوق العــاده بانک پاســارگاد با هــدف تصمیم گیری 
درخصوص نحــوۀ افزایش ســرمایۀ این بانــک صبح روز یکشــنبه 
۱۹دی۱۴۰۰ در محل ســاختمان مرکــزی بانک برگزار شــد. طی 
این نشست ســهامداران با افزایش سرمایۀ بانک پاســارگاد در دو فاز و 
براساس مجوز اعطاء شــده از ســوی بانک مرکزی جمهوری اسالمی 
ایران و ســازمان بورس اوراق بهادار موافقــت کردند.به گزارش روابط  
عمومی بانک  پاسارگاد، در این مجمع که با حضور بیش از ۷۱.۸درصد 
از ســهامداران )شــامل ســهامداران حضوری ۷۰.۵درصد و آنالین 
۱.۳درصد( برگزار شــد، آقایان ذبیح اله خزائی به عنوان رئیس جلسه، 
دکتر مجید قاســمی و عباس کفافی به عنوان ناظر و خانم دکتر صدیقه 

نعیمیان به عنوان منشی جلسه انتخاب شدند.
در بدو این جلســه گزارش عملکرد ۹ماهۀ بانک  پاسارگاد قرائت شد که 
طی آن رشــد حجم منابع سپرده و تســهیالت اعطایی بانک پاسارگاد 
طی مدت ســپری شــده از ســال ۱۴۰۰ و افزایــش قابل توجه حجم 
ضمانت نامه های صادره و گشــایش اعتبار اسنادی داخلی بانک نسبت 

به سال گذشته مورد توجه سهامداران قرار گرفت.

بانک
با تأیید نهاد ناظر

بیمه میهن سکاندار خود را شناخت
 بیمه مرکزی جمهوری اســالمی ایران بر صالحیت حرفه ای رســول 
آریانپور برای تصدی مدیرعاملی بیمه میهن ُمهر تأیید زد و ایشــان از 

امروز رسماً سکان هدایت این شرکت را بر عهده گرفت.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ دکتر ســلیمانی رییس کل بیمه 
مرکزی جمهوی اســالمی ایران طی نامه ای صالحیت حرفه ای رسول 

آریانپور را به عنوان مدیرعامل بیمه میهن تأیید و ابالغ کرد.
در این ابالغیه، دکتر سلیمانی تدوین برنامه پنج ساله شرکت مشتمل 
بر اهداف شــرکت، راهبردهای خروج از وضعت فعلی و توسعه فعالیت 
های شرکت؛ تفکیک امور اجرایی و مدیریتی شرکت از امور سهامداری 
و رعایت اصــول فنی در نــرخ و شــرایط قراردادهای بیمــه ای بویژه 
قراردادهای منعقده با سهامداران وابســته؛ برنامه ریزی برای جذب و 
نگهداشت نیروی انســانی مجرب و کارآمد و تکمیل کارکنان کلیدی 
شرکت؛ پیگیری جدی در خصوص انطباق ســرمایه پرداختی شرکت 
با مصوبه مــورخ ۲۶/۰۲/۱۴۰۰ هیئت وزیران در مهلــت زمانی مقرر؛ 
جدیت در وصــول و تعیین تکلیف مطالبات شــرکت بویژه مطالبات از 
شرکت های خودروساز و ســهامداران وابسته و بررســی بدهی های 
شــرکت و تعیین تکلیف آنها بویژه عوارض قانونی، تعهدات و خسارت 

های زیاندیدگان را خواستار شده است.
رســول آریانپور مدیرعامل بیمــه میهن، دانش آموخته کارشناســی 
مدیریت بیمه از دانشــگاه تهران و کارشناسی ارشد مدیریت دولتی، از 
سوابق درخشــان و مؤثر بیمه ای در حوزه های فنی و اجرایی برخوردار 
است و بیش از ۳۰ سال ســابقه مدیریتی در سطوح مختلف در شرکت 
سهامی بیمه ایران دارد و آخرین ســمت او معاون حقوقی و هماهنگی 

امور استان ها، شعب و نمایندگی ها در این شرکت بوده است.
گفتی است اعضای هیأت مدیره بیمه میهن پیشتر به اتفاق آراء رسول 
آریانپور را که از طرف بنیاد مســکن انقالب اسالمی معرفی شده است، 
به عنوان مدیرعامل این شرکت انتخاب و برای انجام تشریفات اداری و 

احراز صالحیت حرفه ای به بیمه مرکزی ج.ا. ا معرفی کرده بودند.

 مدیرعامل بانک تجارت در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری این بانک
 و بیمه رازی تاکید کرد

انجام امور بیمه ای با ارائه خدمات الکترونیک 
بانکی تسهیل می شود

دکتر هــادی اخالقی فیض آثــار، مدیرعامل بانک تجارت در مراســم 
انعقاد تفاهم نامه همکاری این بانک و بیمــه رازی بر لزوم ارائه خدمات 
بانکی در راستای توسعه صنعت بیمه کشور تاکید کرد.به گزارش روابط 
عمومی بانک تجارت، در مراســمی با حضور دکتر اخالقی مدیرعامل 
بانک تجارت و علی جباری مدیرعامل بیمه رازی ، تفاهم نامه همکاری 
منعقد شد.در این مراســم مدیرعامل بانک تجارت با اشــاره به سابقه 
دیرین همکاری ایــن بانک با صنعت بیمه کشــور ، گفت: ارائه خدمات 
بانکی به ویژه خدمات الکترونیک عالوه بر تســهیل و تسریع انجام امور 
بیمه ای ، فضای مناسبی را برای توســعه این صنعت درکشور به وجود 

خواهد آورد.
وی با تاکید برلزوم بسترسازی مناســب خدمات و راه حل های بانکی 
برای ارائه به صنعت بیمه به عنوان یکــی از بازارهای متعامل با صنعت 
بانکی ، افــزود :تالش کارشناســان در بانک تجارت معطــوف این امر 
کلیدی است که با اســتفاده از ظرفیت های موجود بانک و نیازسنجی 
دقیق، بسته های خدماتی مورد نیاز شــرکتهای بیمه ای از جمله بیمه 
رازی را طراحــی و ارائه کنند و انعقــاد این تفاهم نامــه گام موثری در 

راستای تقویت تعامالت فیمابین محسوب می شود.
علی جباری ، مدیرعامل بیمه رازی با اشاره به چشــم انداز تفاهم نامه 
منعقده اظهار امیدواری کرد: امضای تفاهم نامه همکاری بانک تجارت و 
بیمه رازی مسیرمناسبی برای همکاری، هم افزایی و خلق ارزش افزوده 

بین دو صنعت بسیار مهم و تاثیرگذار بیمه و بانک باشد.
ارائه خدمات بانکی بــه بیمه گران و بیمه گــزاران از طریق درگاه های 
بانکی، دستگاه های پایانه فروشــگاهی و وب کیوسک های فعال بانک 
تجارت به منظــور پرداخت حق بیمه و مبالغ خســارت بیمه گزاران از 

جمله مفاد این تفاهم نامه است.

برندگان خوش شانس وین کارت فصل پاییز 
معرفی شدند

دور جدید قرعه کشــی وین کارت برگزار و برندگان خوش شانس ۴۴۴ 
جایزه نقدی به ارزش دوازده میلیارد ریال مشخص شدند.

به گزارش سامان رســانه، سری جدید قرعه کشــی وین کارت مربوط 
به فصل پاییز بــا حضور مدیران ارشــد بانــک برگــزار و ۴۴۴ برنده 

خوش شانس این فصل مشخص شدند.
در این مراســم، ابتدا قرعه کشــی ۴ جایزه ۱ میلیارد ریالی برگزار شد 
و پس از مشــخص شدن اســامی برندگان خوش شــانس این بخش، 
قرعه کشی برای مشخص شدن برندگان ۴۰ جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی 
و ۴۰۰ جایــزه ۱۰ میلیون ریالــی صورت پذیرفت که اســامی تمامی 

برندگان هم اکنون در وب سایت بانک سامان در دسترس است.
بر این اســاس، عالقه مندان به شرکت در قرعه کشــی فصل زمستان، 
می توانند با مراجعه به شعب بانک ســامان در سراسر کشور، نسبت به 
افتتاح حساب و دریافت وین کارت اقدام و با انجام هریک از فعالیت های 
بانکی مانند پرداخت قبوض، خرید از کارت خوان های ســامان، خرید 
شــارژ، انتقال وجه و غیره برای شرکت در قرعه کشــی دور بعد، امتیاز 
کسب کنند.گفتنی است، همه دارندگان وین کارت برای احراز شرایط 

شرکت در قرعه کشی باید در هر فصل حداقل ۱۰۰ امتیاز کسب کنند.
مشــتریان برای دریافــت اطالعات بیشــتر راجع به ایــن محصول، 
می توانند به تمامی شعب بانک سامان در سراســر کشور مراجعه و یا با 

مرکز سامان ارتباط به شماره ۰۲۱۶۴۲۲ تماس بگیرند.

اشتغال به کار ۳۰۰ نفر در هتل قصرالضیافه 
رکسان مشهد 

مدیرعامل گروه هتل های بین المللی رکسان گفت: برای هتل ۵ ستاره 
قصرالضیافه مشهد مقدس با عنوان هتل »رکســان« ۳۰۰ نفر نیروی 

کار عمومی و تخصصی جذب می شوند.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، عباس شیریان افزود: 
با امضای قراردادی بین شرکت »گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی 
و گردشگری ایران«سمگا« وآســتان قدس رضوی، این شرکت از سال 
۱۴۰۱ به مدت ۷ سال از سوی آســتان قدس به عنوان بهره بردار هتل 
قصرالضیافه مشــهد انتخاب شده اســت.وی ادامه داد: با هدف جذب 
نیروی متخصص در هتل ۵ ســتاره قصرالضیافه، آزمونی در روز جمعه 
گذشته از سوی گروه هتل های بین المللی رکسان به عنوان مشاور بهره 
بردار با هماهنگی شرکت کاراد با حضور ۶۰۰ نفر از متقاضیان که کارت 
آزمون دریافت کرده بودند، در شــهر مشهد مقدس برگزار شد.شیریان 
اظهار کرد: از بین شــرکت کنندگان در آزمون، پــس از مصاحبه های 
حضوری و تخصصی بین ۲۹۰ تا ۳۰۰ نفر به صورت قطعی جذب کار در 

هتل مذکور خواهند شد.
وی گفت: این نخســتین بار درکشــور اســت که بخش خصوصی در 
باالترین ســطح اســتانداردهای روز به برگزاری آزمــون تخصصی در 

صنعت هتلداری کشور اقدام کرده است.
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 بازدید مدیرعامل بانک توسعه صادرات از سه واحد تولیدی صادراتی فرش

آگهی
در خصوص دادخواست آقای عیسی عینی  در خصوص  انتقال سند رسمی 
نام پدر  موتور سیکلت به شماره پالک ۵۱۶-۴۲۶۱۲به اسم یوسف ندری 
جمشید بگ با کد ملی ۳۲۵۷۲۷۸۴۰۳در دفاتر اسناد رسمی داشته لذا باتوجه 
به مجهول المکان بودن آقای یوسف ندری و دستور رئیس شعبه ۱۰۷ کرمانشاه  
مراتب در یک نوبت در یکی از روزنامه های کثیر االنتشار آگهی میشود تا آقای 
یوسف ندری  ضمن مراجعه به شعبه و اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی 

دادخواست و ضمائم را دریافت کند

مفقودی
برگ سبز mvm هاچ بک x۳۳s مدل ۹۷ سفید به شماره پالک ۶۴۹ ق ۹۷ ایران ۵۴ و شماره 
سید  نام  NATGBAYLXJ۱۰۲۰۲۲۴به  شاسی  MVM۴۸۴FBDJ۰۱۹۸۶۹و  موتور 

عباس حسینی دهج مفقود و اعتبار ساقط است


