
بازاربرنجباتوزیعهوشمندکنترلمیشود
بازار برنــج طی هفته های اخیر نوســاناتی داشــته که سیاســت توزیع 

هوشمند برنج وارداتی و داخلی برای کنترل قیمت ها اجرایی شده است.
طی هفته های اخیر قیمت برنج با استمرار روند افزایشی به اوج خود رسید 
که فعاالن صنفی و مســئوالن وزارت جهاد احتکار برنج در اســتان های 

شمالی توسط دالالن را علت اصلی این اتفاق می دانند.
با توجه به نوسان قیمت بسیاری از کاالهای اساسی از جمله گوشت قرمز، 
سیب زمینی و برنج، وزارت جهاد کشــاورزی سیاست توزیع هوشمند را 
برای کنترل بازار و مدیریت قیمت به کار گرفته است. براین اساس عرضه 
هوشمند برنج از ۱۷ بهمن آغاز شده که امید می رود با این راهکار بازار به 

آرامش برسد.
گرچه قیمت برنج در بازار تهران بــه بهانه کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید 
ناشی از شرایط خشکسالی افزایش یافته است، اما دست اندرکاران بخش 
کشاورزی معتقدند که این افت تولید اثر خود را با کاهش عرضه از خرداد 

باید بر بازار می گذاشت چرا که هم اکنون مشکلی در بحث عرضه نداریم.
آقای علیرضا جاوید عربشــاهی مشــاور و رئیس مرکز ارتباطات سازمان 
مرکزی تعاون روســتایی گفت: براســاس مصوبه قرارگاه امنیت غذایی 
توزیع هوشــمند برنج تایلندی، پاکســتانی، هندی، شــیرودی، فجر و 

هاشمی در راستای تنظیم بازار با نرخ مصوب انجام می شود.
وی قیمت عرضه هر کیلو برنج تایلندی از طریق ســامانه های هوشمند را 
۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، پاکستانی ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان، هندی ۱۸ هزار و 
۵۰۰ تومان، شیرودی ۴۲ هزار، فجر ۳۶ هزار و هاشمی را ۵۶ هزار تومان 
اعالم کرد.طبق گفته مسئوالن سازمان تعاون روستایی، برای جلوگیری 
از انبار کردن برنج در منازل، به ازای هر شــماره موبایل برای ســفارش، 

ماهانه ۱۰ کیلو گرم برنج عرضه می شود.
عربشــاهی گفت: توزیع هوشــمند برنج تایلندی، پاکســتانی، هندی و 
شیرودی به فراخور نیاز هر استان اســت به طور مثال عرضه برنج هاشمی  

در شهر تهران و برنج فجر  در استان های تهران و یزد در حال انجام است.
قاسمعلی حســنی دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی گفت: با توجه 
به ذخایر مناسب برنج ایرانی و خارجی، گرانی های اخیر هیچ ارتباطی به 

کمبود ندارد و تنها دالالن شمال قیمت را افزایش دادند.
به گفته وی، قیمت های کاذب و گرانفروشی ناشی از سودجویی و فرصت 
طلبی فروشــندگان شمال اســت و مغازه داران تهران و ســایر استان ها 
دخالتی در قیمت گذاری ندارد.بررســی ها از ســطح بازار نشان می دهد 
که قیمت کنونی هر کیلو برنج ایرانی از ۵۷ هزار تــا ۹۰ هزار تومان، برنج 
هندی از ۲۸ هزار تا ۳۳ هزار تومان و برنج پاکستانی از ۳۰ هزار تا  ۳۵ هزار 

تومان بوده که نسبت به روزهای اخیر تغییر محسوسی نداشته است. 
آقای حسنی کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی تولید برنج و افزایش قیمت سموم، 
کود، هزینه های کارگری و حمل و نقل را علــت اصلی گرانی برنج در بازار 
دانست.دبیرکل اتحادیه بنکداران مواد غذایی قیمت کنونی هر کیلو برنج 
پاکســتانی در عمده فروشــی ها را ۲۳ هزار تا ۲۹ هزار تومان،  هندی ۲۳ 

هزار تا ۲۹ هزار تومان و ایرانی ۴۳ هزار تا ۷۷ هزار تومان اعالم کرد.

بازار
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رییساتحادیهامالک:

قیمتمسکنکاهشیافتهاست
خریدار  رییس اتحادیه مشاوران امالک با 
بیان اینکه بازار مسکن تحت تاثیر مذاکرات 
هســته ای با افت قیمت مواجه شــده است 
گفت: اگر ســایتهای فروش مسکن، مراکز 
آماری و برخی غیرکارشناس ها باعث ایجاد 
تالطم و تشــنج نشــوند، انتظار افت بیشتر 
قیمت خانه وجود دارد امــا نمی توان توقع 

ریزش شدیدی داشت.
مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: متوسط 
قیمت مســکن در تهران طبق آمار رسمی 
حدودا متری ۳۲ میلیون تومان اســت اما 
میانگین قیمتهای پیشنهادی در سایتهای 
فروش بیش از ۵۰ میلیون تومان است. این 
یعنی هر کس هر قیمتــی دلش می خواهد 
برای خانه خود تعیین می کند و مدیران این 
ســامانه ها هیچ نظارتی بر آن ندارند. بارها 
اعالم کردیم نرخهــای دلبخواه باعث ایجاد 
تنش در بازار مسکن می شــود اما کماکان 
شاهد قیمتهای کاذب در سامانه های ملکی 

هستیم.

کاهش نیم درصدی قیمت مسکن 
در دو هفته گذشته

وی افــزود: خوشــبختانه در ماههای اخیر 
بازار مســکن به ثبات رســیده است. مقدار 
زیادی از این آرامش مرهــون تالش دولت 
سیزدهم در طرح نهضت ملی مسکن و اخبار 
امیدوارکننده از مذاکرات هســته ای است. 
با کاهش قیمت دالر، قیمــت طال، خودرو 
و مســکن نیز پایین آمد و بررسی های ما از 
کاهش حدود نیم درصــدی قیمت خانه در 

تهران طی دو هفته گذشته حکایت دارد.

رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان اینکه 
آرامش فعلی بازار مســکن بایــد با همدلی 
مردم و مســئوالن حفظ شود گفت: معموال 
سه گروه شــامل افراد غیرکارشناس، مراکز 
آماری و سامانه های فروش ملک باعث ایجاد 
تنش در بازار امالک می شــوند. تقاضای ما 
این است که افراد غیرکارشــناس از انجام 
مصاحبه های تنش زا در رسانه ها خودداری 
کنند. ســامانه های فروش نیز بعضا فقط به 
ضریب نفوذ و منافع خودشان فکر می کنند 
و برایشان اهمیت ندارد که با اعالم نرخهای 

نجومی چه بالیی بر سر بازار می آید.

کاهش ضریب امنیت معامالت
از طریق سامانه های فروش مسکن

خســروی تاکید کرد: ما یکی از سامانه های 
پرمخاطب فروش ملــک را تحریم کردیم. 
حــدود ۵۰ نفر بــه دالیل مختلــف از این 
سایت شــکایت کردند. مثال عنوان می شود 
که ســامانه مورد نظر با دور زدن مشاوران 
امالک اقدام بــه عقد قــرارداد می کند که 
ضریب امنیت را به شــدت کاهش می دهد. 
البته این ســایت تکذیب کرد اما به هر حال 
این شکایات به ما واصل شده است. بنای ما 
بر تعامل بود و اعالم کردیــم بیایند مذاکره 

کنند که نیامدند. اما آنچــه باعث دلخوری 
مــردم از ایــن ســامانه ها می شــود اعالم 
قیمتهای پرت اســت که به افزایش قیمت 
مسکن می انجامد.وی گفت: برخی سایت ها 
باعث ایجــاد رقابت کاذب در بازار مســکن 
شده اند. فردی که وارد موبایلش می شود و 
می بیند همسایه او قیمت خانه اش را متری 
۴۰ میلیون تومان گذاشته، او هم متری ۴۵ 
میلیون تومان تعیین می کند. شخص سوم 
در کوچــه بغلی متــری ۵۰ میلیون تومان 
می گذارد و این روند افزایشی ادامه می یابد. 

این موضوع باید ساماندهی شود.

ریزش شدید قیمت مسکن بعید است
رییس اتحادیه مشاوران امالک در پاسخ به 
این سوال که چقدر می توان به ریزش قیمت 
مســکن امیدوار بود، تصریح کرد: همانطور 
که بعد از جهــش قیمتها انتظــار افزایش 
مجدد وجود ندارد، طبیعتــا انتظار ریزش 
شدید هم غیرمنطقی است. همین که بازار 
مسکن به ثبات رسیده اتفاق خوبی است که 
می تواند در آینده بــه افزایش قدرت خرید 
متقاضیان منجر شــود. با طرح نهضت ملی 
مسکن بســیار امیدواریم که عرضه و تقاضا 

به تعادل برسد و نرخها منطقی شود.

به طرح نهضت ملی مسکن خوشبینیم
خســروی با بیان اینکه قیمــت واحدهای 
نهضت ملی مسکن، تناسب چندانی با توان 
مردم ندارد گفت: دولت باید منابع بیشتری 
به این پروژه اختصاص دهد و بانکها به تعهد 
قانونی خود مبنــی بر اختصاص ســالیانه 
۳۶۰ هزار میلیــارد تومان به این طرح عمل 
کنند. االن هر از گاهی ۴۰ میلیون تومان از 
متقاضیان مطالبه می شود. اگر مردم چنین 
پولهایی داشــتند که اصال نیاز نبود در این 
طرح ورود پیدا کنند.وی اظهار کرد: در عین 
حال من به پشتکار آقای رئیسی ایمان دارم 
و مطمئن هســتم اگر قول داده شده دولت 
ســالیانه یک میلیون مسکن بســازد، این 
وعده را عملیاتی خواهد کرد. آشنایی بنده 
با آقای رئیسی به ســالها قبل برمی گردد و 
می دانم که در همه ســطوح بخش مسکن 
از کد رهگیری گرفته تا ســاماندهی بازار و 

افزایش ساخت و ساز، دغدغه و برنامه دارد.

صفحه 3

آمار بانک مرکــزی درباره چک های برگشــتی در دی 
ماه ســال جاری نشــان می دهد که در ایــن ماه حدود 
۵۵۳ هزار فقره چک برگشــت خورده کــه از نظر تعداد 
و مبلغ معادل ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشــته است.
تازه ترین آمــاری که بانک مرکــزی از جریان مبادالت 
چک منتشر کرده است، نشــان می دهد که در دی ماه 
ســال جاری بیش از ۶.۵ میلیون فقره چک به ارزشــی 
بالغ بر ۲۶۹ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان مبادله شده است 
که از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۰.۲ و ۴.۴ درصد نسبت 
به آذر ماه افزایش دارد.از ســوی دیگر، حدود ۶ میلیون 
فقره با ارزشــی حدود ۲۳۹ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان 

از چک های مبادله ای وصول شده است که از 
نظر تعداد و مبلغ بــه ترتیب ۰.۱ و ۲.۸ درصد 
افزایش دارد. در کنار چک های وصولی حدود 
۵۵۳ هزار فقره چک هم برگشــت خورده که 
از نظر تعــداد و مبلغ چک های برگشــتی به 
ترتیب با  ۱.۶ و ۱۹.۶ درصد افزایش داشــته 
اســت.همچنین در ایــن مدت، در اســتان 

تهران حدود ۲.۱ میلیون فقره چک با ارزشــی معادل 
۱۳۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان مبادله شده که بیانگر 
صدرنشــینی اســتان تهران در مبادله چک در سطح 
کشور است. چک های وصول شــده در تهران بیش از 

۱.۹ میلیون فقره به ارزشی حدود  ۱۲۴ هزار 
و ۹۰۰ میلیارد تومان و چک های برگشــتی 
حدود ۱۵۷ هــزار فقره به ارزشــی بیش از 
۱۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان گزارش شده 
اســت.البته، نســبت چک های برگشتی به 
مبادله ای از ۸ درصد در دی ماه سال گذشته 
به ۸.۵ درصد در دی ماه امســال رسیده که 
۰.۵ درصد افزایش داشته اســت. از سوی دیگر، از کل 
تعداد و مبلغ چک های مبادله شــده ۹۲ و ۸۸.۹ درصد 
وصولی و ۸ و ۱۱.۱ درصد برگشــت داده شــده است. 
عالوه بر این، در دی ماه امسال حدود ۵۳۴ هـزار فقـره 

چـک بـــه ارزشی حدود ۲۷ هزار میلیـــارد تومان به 
دالیل کسری یـا فقـــدان موجـودی برگشـت خورده 
است که درواقـع از نظـر تعـــداد ۹۶.۶ و از نظر ارزش 
نیز ۸۸.۴ درصــد از کل چک های  برگشــتی به دالیل 
کسری یا فقدان موجودی بوده اســت.    از سوی دیگر، 
در اســتان تهران حدود ۱۵۰ هزار فقره چک به ارزشی 
حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان به دالیل کسری 
یا فقدان موجودی برگشــت داده شــده که در استان 
تهران از نظر تعداد ۹۵.۵ و از نظــر مبلغ نیز ۷۷ درصد 
چک های برگشتی به دالیل کسری یا فقدان موجودی 

به کل چک های برگشتی بوده است.  

چک

چقدرچکبرگشتیداریم؟

مدیرعاملشرکتسپردهگذاریمرکزیاعالمکرد

پرداختسودسهامعدالتجاماندگان
سال۹۸همراهباسودسال۹۹

انا هلل و انا الیه راجعون
همکار گرامی

سرکارخانم طوالبی 
درگذشــت مادر گرامیتان را به شــما و خانــواده محترمتان 
تســلیت عرض نموده ،از درگاه خداوند متعال برای آن مرحومه 
علودرجات و برای شــما و ســایر بازماندگان صبر و شکیبایی 

مسئلت می نماییم.
سازمان شهرستان های روزنامه خریدار
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اوراقبدهی

جمال کاکائی  چنانچه در ســال های آینده  تولیــد ناخالص داخلی 
بهبود یابد و نرخ انباشــت بدهی های دولتی نیز متناســب با شــرایط 
اقتصاد ایران باشــد ناپایداری بدهی برای اقتصاد ایران در حال حاضر 

تهدید نیست و می توان به توسعه بازار بدهی نیز امیدوار بود.
بودجه مهم ترین سند ارزیابی دولت هاست و کیفیت و هزینه  اداره 
کشور توسط دولت ها را نشان می دهد. جوزف شومپیتر اقتصاددان 
و ماکس وبر جامعه شــناس به ترتیب بودجه را »اســتخوان بندی 
حاکمیت« و »تجلی عقالنیت سیاســت گذار« تعبیــر می کنند. 
ماهیت درآمدهــای عمومــی و چگونگی دسترســی دولت ها به 
منابع مالی و نیز میزان مشــارکت افراد جامعه در تأمین این منابع 
نقش پراهمیتی دارد؛ زیرا این مهم، عالوه بر محدود کردن رشــد 
بدهی های دولــت، موجب ارتقای انضباط مالــی دولت نیز خواهد 

شد.
یکی از بندهای درآمدی مهم منابع عمومی دولت، واگذاری دارایی های 
مالی اســت که این مهم، منابع حاصل از فروش و واگــذاری انواع اوراق 
مالی اســالمی، استفاده از تســهیالت خارجی، اســتفاده از موجودی 
حســاب ذخیره ارزی و صندوق توســعه ملی، دریافــت  وام  )داخلی و 
خارجی(، واگذاری شرکت های دولتی، برگشتی  سال های قبل و منابع 

حاصل از سایر واگذاری ها می شود.
برخی از اجزاء بند یاد شده، به منزله اســتقراض هستند و تأمین مالی 
از آن ها موجب ایجاد بدهی می شــود. این در حالی است، که در شرایط 
کنونی، با توجه به کاهش سرمایه گذاری و پایین بودن نرخ بهره نسبت 
به تورم، تأمین مالی از طریق استقراض - انتشار اوراق بدهی- به منظور 
تامین ناترازی منابع بودجه دولت جذاب به نظر می رســد. با این حال، 
ادبیات مطالعــات در حوزه بدهی، هشــدار می دهد، هزینــه  غلتاندن 
بدهی ناشــی از افزایش حجم بدهی ها- برای دولــت در طول دوره های 
بروز تنــش و محدودیــت مالی می تواند به ســرعت افزایــش یافته و 
بحران های پرهزینه ای را به همراه داشــته باشد. باالبودن سطح بدهی  
عالوه بر اثرگذاری بر ســرمایه گذاری و رشــد بلندمدت، توانایی دولت 
را در به کارگیری بسته های  محرک  مالی در دوره های  رکودی محدود 

می کند.

تاریخچه انتشار اوراق در ایران
سیر انتشار اوراق بدهی )مالی( در ایران به سال ۱۳۲۰ برمی گردد و در 
سال ۱۳۴۳ با تصویب قانون انتشار اســناد خزانه، تأمین منابع مالی در 
اقتصاد ایران اهمیت بیشــتری یافت. بعد از انقالب اسالمی با تصویب 
قانون عملیات بانکی بدون ربا در شــهریور ۱۳۶۲، عــالوه بر عملیات 
بانکداری غیرمتعارف، بهره گیری از ســایر ابزارهایی که ربوی شناخته 
می شد، بدین ترتیب پرونده اســتقراض عمومی از طریق انتشار اوراق 

قرضه بسته شد.
 با وجود برخی تغییرات طی دهه هفتاد و هشــتاد شمســی، تا ســال 
۱۳۸۹، تنها ابزار مورد اســتفاده در بازار بدهی، اوراق مشــارکت بود. 
در دهه ۹۰ شمســی با توجه به نوســانات قیمت نفــت و تحریم های 
بین المللی و سایر شــرایط حاکم بر اقتصاد ایران، انتشار اوراق بدهی و 
تأمین منابع از این محل بیش از پیش مورد توجه واقع شــد، به طوری 
که عمال از سال ۱۳۹۵ انتشار انواع اوراق مالی در دستور کار دولت قرار 

گرفت.

تأمین مالی بودجه 1401 از محل اوراق بدهی چقدر است؟
ارزیابی الیحــه بودجــه ۱۴۰۱ دولــت بیانگر کاهــش تمایل دولت 
سیزدهم به انتشــار اوراق بدهی و تمرکز بر تأمین مالی بودجه از سایر 
ردیف های درآمدی بویژه مالیات اســت. در الیحــه بودجه ۱۴۰۱کل 
کشــور واگذاری دارایی های مالی با وجود آن که نسبت به قانون بودجه 
سال ۱۴۰۰ حدود ۳۰ درصد کاهش یافته اســت، حدود  بیست )۲۰( 
درصد بودجه عمومی دولت را در ســال آینده تامین می کند. در عین 
حال این موضوع قابل توجه اســت که تأمین مالی از محل انتشار اوراق 
بدهی حدود ۲۹ درصد واگذاری دارایی های مالی را پوشــش می دهد، 
واگذاری شــرکت های دولتی ۲۴ درصد و اســتفاده از منابع صندوق 
توسعه ملی ۴۶ درصد دیگر از منابع درآمدی حاصل از واگذاری دارایی 

های مالی را تشکیل می دهند.
 به طور کلی، در الیحه مزبــور منابع پیش بینی شــده از محل اوراق 
بدهی، ۸۸۰ هزار میلیارد ریال است و چنانچه، مبالغ پیش بینی شده 
از این محل برای شــرکت های دولتی و شــهرداری ها و بازپرداخت 
تهعدات گذشــته نیز در نظر گرفته شــود،  ۱۱۴۰ هزار میلیارد ریال 

خواهد بود.
البته براســاس آخرین اطالعات از بررســی الیحــه بودجه در مجلس 
شورای اسالمی، این اعداد در کمیسیون تلفیق با تغییراتی همراه شده 
است، به عنوان نمونه، تأمین مالی منابع بودجه عمومی به ۱،۰۳۰ هزار 
میلیارد ریال افزایش یافته و برای شــرکت های دولتی و شــهرداری ها 
نیز ۲۲۰ هزار میلیارد ریال تأمین مالی از محل اوراق بدهی پیش بینی 
شده است. الزم به ذکر است، این اعداد هنوز نهایی نشده و ممکن است 

در فرایند تصویب مجداً تغییر کند.

آیا بدهی های دولتی در ایران پایدار است؟
بدهی دولتــی در ایران محدود بــه تأمین مالی از محــل اوراق بدهی 
نیست و شــکل های دیگری همچون بدهی های غیرسیال به بانک های 
تجاری، بانک مرکزی، صندوق توســعه ملی و ... را نیز شامل می شود. 
این امر باعث شده از یک سو ترکیب بدهی های دولتی از شفافیت کافی 
برخوردار نباشد و از سوی دیگر ناترازی گســترده ای را در صورت های 
مالی نهادهای مذکور به وجود آورده اســت. با در نظرداشتن این نکات 
در تحلیل وضعیت پایداری بدهی و به طور کلی وضعیت پایداری مالی 
نمی توان  صرفاً تغییرات اوراق بدهی )تغییرات نســبت اوراق بدهی به 
تولید ناخالص داخلــی( را مدنظر قرار داد و ضــرورت دارد اوالً مجموع 
بدهی ها اعم از سیال و غیرســیال را به همراه بدهی های احتمالی وارد 
تحلیل نمود و ثانیا سایر شــاخص های تبیین کننده وضعیت پایداری 
مالی از جمله نسبت نیاز تأمین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی، 
نســبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی و نسبت بدهی به 

مالیات را مورد بررسی قرار داد.
بررســی پایداری بدهی ایران در ســال ۱۳۹۹ حاکی از آن اســت، که 
شــاخص های »بدهی کل به تولید ناخالص داخلی« و »نســبت نیاز به 
تأمین مالی ناخالص به تولید ناخالص داخلی« به ترتیب حدود ۳۸ و ۸ 
درصد بوده است. همچنین، شــاخص »نسبت بدهی کل به درآمدهای 
مالیاتی« در این ســال حدود ۶۳۰ درصد برآورد شــده است. از اینرو، 
در میان سه شاخص بررسی شده، دو شــاخص وضعیت بدهی در ایران 
را پایدار و یکی از ســنجه های مزبور، وضعیت بدهی را ناپایدار ارزیابی 
می کند. با این حال، چنانچه در ســال های آینده  تولید ناخالص داخلی 
بهبود یابد و نرخ انباشت بدهی های دولتی نیز متناسب با شرایط اقتصاد 
ایران باشد )به عنوان نمونه، نرخ رشــد واقعی تولید ناخالص داخلی از 
نرخ بهره واقعی بیشتر باشد(، می توان عنوان کرد، ناپایداری بدهی برای 
اقتصاد ایران در حال حاضر تهدید نبوده  و می توان به توسعه بازار بدهی 

نیز امیدوار بود.
 الزم به ذکر است، این یاداشــت، بر گرفته از دو گزارش »بررسی نظام 
مالی دو؛ اوراق بدهــی« و »تأمین مالی از محــل اوراق بدهی در الیحه 
بودجه ۱۴۰۱ کل کشــور« اســت که در مرکز پژوهش های توسعه و 
آینده نگری ســازمان برنامه و بودجه کشور توسط پژوهشگر فوق الذکر 

تهیه شده است.

یادداشت

رئیس جمهور گفت: نشان اســتاندارد ملی ایران باید 
برای همه مردم مایه اطمینان و در عرصه های داخلی و 

خارجی اعتمادآفرین باشد.
 به نقــل از پایگاه اطالع رســانی ریاســت جمهوری، 
حجت االسالم ســید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای 
عالی اســتاندارد، ضمن تسلیت سالروز رحلت حضرت 
زینب کبری )س( با قدردانــی از آغاز اقدامات ضروری 
برای ارتقای جایگاه ســازمان ملی اســتاندارد، گفت: 
شــاخص های اســتاندارد کاال و خدمات باید به طور 
دقیق تدوین و با نظارت کامل اعمال شــود، تا هم برای 

مردم کشــور و هم در عرصه های منطقه ای و 
بین المللی اطیمنان بخش باشد.وی با اشاره 
به اهمیت نقش ســازمان ملی استاندارد در 
زندگی مردم، گفت: نشان اســتاندارد ملی 
ایران باید برای همه مــردم مایه اطمینان و 
در عرصه های داخلی و خارجی اعتمادآفرین 
باشــد.رئیس جمهور با بیان اینکه ســازمان 

ملــی اســتاندارد ایــران، نماینده مــردم در حصول 
اطمینــان از ایمنی، کیفیت و ســالمت کاال و خدمات 
اســت، عنوان کرد: بر همین اساس، سازمان استاندارد 

نقش بسیار مهمی در صیانت از حقوق مردم، 
جلب رضایت عمومــی و حفاظت از محیط 
زیســت دارد. حق مردم این است که زندگی 
توأم با آرامش و با کیفیتی داشــته باشــند و 
سازمان ملی اســتاندارد در احقاق این حق 

بنیادین نقش بسیار مهمی بر عهده دارد.
حجت االسالم رئیســی تأکید کرد: سازمان 
ملی استاندارد یک ســازمان ملی و حاکمیتی است که 
وظیفه کنترل کاال و خدمات، صیانت از سطح کیفیت 
تولید داخل و جلب اعتماد مردم را بــه عهده دارد و بر 

همین اســاس می توان گفت که این ســازمان نقش 
مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می کند.

رئیس جمهور در پایان خاطرنشــان کرد: صادرات باید 
روز به روز رونق و توســعه یابد و ایــن کار بدون ایفای 
نقش فعاالنــه و حرفه ای ســازمان ملی اســتاندارد 
امکان پذیــر نیســت. لذا الزم اســت شــاخص های 
استاندارد به قدری دقیق باشد که وقتی کاال و خدمات 
نشــان ملی اســتاندارد دریافت می کنــد، عماًل هیچ 
شبهه ای در خصوص سطح کیفی کاال یا خدمت مورد 

نظر وجود نداشته باشد.

 عضو کمیســیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس 
شورای اســالمی گفت: بهتر اســت طرف های مذاکرات 
وین، ایــران هســته ای را پذیرفته و پایبند بــه توافقات 
باشــند.»عباس گلرو« درباره روند مذاکرات وین گفت: 
خوشــبختانه مذاکرات بــا درایت و هوشــمندی تیم 
مذاکره کننده جمهوری اســالمی ایــران پیش می رود. 
البته سختی هایی وجود دارد که به ذات سیاست ایاالت 
متحده آمریکا و برخــی از کشــورهای اروپایی مربوط 

است.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی افزود: دیپلماسی کشور نباید تک بعدی 
باشد و دولت سیزدهم و دســتگاه دیپلماسی هم بنایی 
بر سیاســت تک بعدی ندارنــد. چرا کــه ظرفیت های 

بیشــماری در عرصه بیــن الملل برای تنوع بخشــی بر 
دیپلماسی و بهبود اقتصاد و تجارت کشور وجود دارد.

وی تاکید کــرد: دیپلماســی اقتصادی قــوی ایران  در 
تحرکات چندماه اخیر دولت در حــوزه روابط تجاری و 
اقتصادی با کشــورهای چین و روسیه مشــاهده شده 

است.
نماینده مردم سمنان در مجلس با بیان اینکه ۱۵ کشور 
همسایه ایران ظرفیت بسیار باالیی برای تقویت واردات 
و صادرات دارند، گفت:  اســتفاده از ظرفیت سیاســی و 
اقتصادی کشورهای همسایه که در دســتور کار دولت 
ســیزدهم قرار گرفته اســت، موجب می شود، سیاست 
اعمال تحریم ها از ســوی آمریکا با شکست مواجه شود. 
عالوه بر این فرصت های ارزشــمند سیاسی و اقتصادی 

پیش روی جمهوری اسالمی ایران قرار خواهد گرفت.
گلرو  اظهار کرد: ایاالت متحده آمریکا با سیاست شکست 
خورده تحریم ها، نمی تواند دانش هســته ای جمهوری 
اســالمی را محدود کند. چرا که دانش هسته ای در عمق 

جان دانشمندان و نخبگان کشور ریشه دوانده است.
وی ادامه داد:  جمهوری اســالمی در دانش هسته ای که 
مهمترین دانش روز اســت و کاربرد زیــادی در صنعت 
پزشکی و علوم مختلف دارد، پیشرفت کرده و به جایگاه 
ارزشمندی دست یابیم.نماینده مردم سمنان در مجلس 
تاکید کرد: قانون اقدام راهبــردی برای لغو تحریم ها که 
سال گذشته در مجلس به تصویب رسید، عامل مهمی در 

شتاب دادن به توسعه  دانش هسته ای است.
گلرو خاطرنشان کرد: بهتر اســت اروپا و آمریکا سیاست 

شکست خورده تحریم و مقابله با ایران را کنار گذاشته و 
دانش ایران هسته ای  را بپذیرند. البته جمهوری اسالمی 

ایران آمادگی هرگونه تعامل سازنده با طرفین را دارد.

رئیسجمهور

خریدار  رهبــر معظم انقالب اســالمی 
فرمودند: کسانی که زندگی و مشی اشرافی 
دارند یا دم از تســلیم در مقابل اســتکبار و 
آمریکا می زنند، نمی توانند مدعی پایبندی 

و دلبستگی به انقالب باشند.
 به نقل از پایــگاه اطالع رســانی دفتر مقام 
معظــم رهبری، در آســتانه ســالروز قیام 
تاریخــی مــردم تبریز در ۲۹ بهمن ســال 
۱۳۵۶، رهبــر معظــم انقالب اســالمی 
در ارتبــاط تصویری بــا جمعــی از مردم 
آذربایجان، حرکت ۲۹ بهمن را زمینه ســاز 
اســتمرار حرکت عظیم میدانــی مردم و 
در نهایــت پیــروزی انقــالب خواندند و با 
برشــمردن عوامل مؤثر در استمرار انقالب 
اسالمی در چهار دهه گذشــته و همچنین 
نیازهای امروز و فردای کشــور، با اشاره به 
اقدام خودجوش و عظیم مردم در ۲۲ بهمن 
امسال گفتند: امسال مراسم ۲۲ بهمن واقعاً 
اعجاب برانگیز و تحســین برانگیز بود زیرا 
به رغم ویروس کرونا و مشــکالت معیشتی 
و انبــوه دروغ پراکنی رســانه ای بیگانگان، 
حضور مردم در اکثر شهرها و مناطق کشور 
نسبت به ســال قبل افزایشــی چشمگیر 

داشت.
رهبــر انقــالب اســالمی در ایــن دیدار، 
۲۹ بهمــن ۱۳۵۶ را روز درخشــش تبریز 
دانســتند و با تأکید بر اینکه حرکت و ابتکار 
مردم تبریز در این روز موجب شــکل گیری 
سنِت چهلم گیری و استمرار مبارزه ملت و 
ثمردهی انقالب شــد، افزودند: این انقالب 
با تفنــگ و سیاســی کاری و حزب بازی به 
پیروزی نرســید بلکه عامل اصلی پیروزی 
انقالب حضــور میدانی مردم بــود و مردم 
تبریز با ابتکار خود پایه گذار اســتمرار این 

حرکت میدانی شدند.
حضرت آیت اهلل خامنه ای موضوع استمرار 
انقالب و حرکت انقالبی را از اصول اساســیِ 
مکتب امام برشمردند و خاطرنشان کردند: 
امام بزرگــوار بعد از پیــروزی انقالب، تمام 
همت خود را بــر اســتمرار حرکت انقالب 
معطوف کردند و نمونه بــارز آن تدبیر امام 
در دفاع مقدس بود که ایشــان از یک جنگ 
تحمیل شده به ملت، وسیله ای برای اقتدار 

ملی و اعتبار بین المللی به وجود آوردند.
ایشــان اســتمرار انقالب و حرکت انقالبی 
بر اســاس ســیره امام را یکی از مهمترین 
مقوله های جذاب برای امروز و فردای کشور 
دانستند و سپس به تبیین مفهوم و مصادیق 

استمرار انقالب پرداختند.
رهبر انقالب اســالمی، با تأکید بــر اینکه 
اســتمرار انقالب به معنای در نظر داشتن 
اهداف و آرمانها و تأمین نیازهای کوتاه مدت 
و بلندمدت برای رســیدن به ایــن اهداف 
اســت، گفتند: هدف های انقالب عبارتند 
از پیشــرفت واقعی و همه جانبــه مادی و 
معنوی، تحقــق عدالت اجتماعــی، اقتدار 
کشور، تشــکیل جامعه اسالمی و در نهایت 

شکل گیری تمدن بزرگ و نوین اسالمی.
حضرت آیت اهلل خامنه ای ســپس به برخی 
مصادیق که زمینه ســاز اســتمرار انقالب 
و رسیدن به اهداف هســتند و همه باید در 
حد توان خود آنهــا را انجام دهند، اشــاره 
کردنــد و افزودنــد: تــالش دانشــمندان 
و پژوهشــگران، تــالش علمای حــوزه و 

دانشــگاه، فعالیــت کارآفریــن و کارگر، 
کوشــش جواِن دانش پژوه در دانشــگاه و 
حوزه، فعــاالن عرصه خدمــات اجتماعی، 
فعاالن میدانی کمک های مؤمنانه، فعاالن 
حوزه دفــاع نظامی، فعاالن جهــاد تبیین، 
کارکنان خدوم حکومتی، روشــنگری های 
روشنگران سیاسی در رسانه های مختلف و 
فضای مجازی و بویژه در رسانه ملی، کمک 
به مراکز مقاومت در منطقه و دنیای اسالم، 
و کســانی که آماده حضــور در میدان های 
حوادث گوناگون همچون دفاع از حرم و یا ۹ 
دی هستند، همه اجزا یک حرکت عمومی 
با نگاه به هدف های بلند انقالب هستند که 

زمینه ساز استمرار انقالب می شوند.
ایشــان برخی از ایــن تالش هــا را مربوط 
به امــروز و برخــی را هم مربوط بــه آینده 
دانســتند و با تأکید بر اینکه مــردم عموماً 
حرکــت و نیازهای امــروز را تشــخیص 
می دهند و سریع و هوشــیارانه وارد میدان 
می شــوند، گفتند: نمونه بارز این حرکتها 
دفاع مقدس اســت کــه با یک اشــاره امام 
بزرگوار سیل جمعیت به سمت میدان های 
نبــرد روانه می شــد و در قضایــای بعدی 
مانند دفــاع از حرم، مقابله بــا ضدانقالب و 
حضور حماسی در ۹ دی ســال ۸۸ نیز این 

هوشمندِی ملت واقعاً خیره کننده بود.
ایشــان فعالیت های علمی را یکی دیگر از 
میادین حضور مؤثر ملی دانستند و افزودند: 
در قضیه کرونا جوانان دانشــمند بالفاصله 
نیاز روز را تشــخیص دادند و مشغول به کار 
شــدند که نتیجه آن تولید انواع واکســن و 
بی نیاز شــدن از دســت دراز کردن مقابل 
دیگران شــد و اگر ایــن تولید ملــی نبود، 

واکسن را نیز به ایران نمی دادند.
»حضــور خودجــوش و تحســین برانگیز 
مــردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن امســال« 
نمونه اخیــر از کارهای نقــد و بزرگ ملت 
بود که رهبــر انقالب به آن اشــاره کردند و 
گفتند: مردم بــا وجود اینکــه در محاصره 
انــواع مشــکالت مانند کرونا، مشــکالت 
معیشــتی، لجن پراکنی هــای بیگانگان و 
متأسفانه کمک بعضی عناصر داخلی به آن 
لجن پراکنی ها قرار داشتند، این راهپیمایی 
عظیم را به گونه ای انجام دادند که بر اساس 

گزارش هــای معتبــر جمعیــت در اغلب 
استان ها بیش از سال گذشته بود.

ایشــان در کنار نیازهای نقد و فعلی کشور، 
توجه بــه نیازهای آینده را نیز بســیار مهم 
دانســتند و تأکید کردند: اگر امروز به فکر 
نیازهای اساســی آینــده ماننــد »تربیت 
دانشــمند و محقق و تقویت نهضت علمی« 
و »فرزندآوری، تکثیر نســل و تأمین عنصر 
الزم برای پیشرفت کشــور یعنی جوانان« 
نباشــیم، ۲۰ ســال دیگر دچار مشــکل 

خواهیم شد.
حضرت آیت اهلل خامنه ای »انرژی صلح آمیز 
هسته ای« را از دیگر نیازهای اساسِی آینده 
خواندند و گفتند: علت تکیه جبهه دشــمن 
بر روی مســئله هســته ای ایــران و اِعمال 
تحریم های ظالمانه با وجــود اطالع آنها از 
استفاده صلح آمیز ما و بیان حرفهای مهمل 
مانند فاصله نزدیک ایران تا ســالح اتمی، 
جلوگیری از پیشــرفت علمی کشور برای 

رفع نیاز آینده ایران است.
ایشان در بیان نمونه ای که کوتاهی و غفلت 
از آن موجب ایجاد مشــکالتی در سالهای 
بعد شد، به مســئله برجام اشــاره کردند و 
گفتند: در قضایای برجام در ســال های ۹۴ 
و ۹۵ ایراد و اعتراض بنده این بود که نکاتی 
باید در برجام رعایت می شــد تا مشکالت 
بعدی پیش نیاید و در تذکرات هم مکرر آنها 
را گفتــم اما بعضی از آن نــکات مورد توجه 
قــرار نگرفت و مشــکالت بعــدی که همه 
مشــاهده می کنند پیش آمد. بنابراین نگاه 

به آینده مهم است.
حضــرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامــه، 
فعالیت های پر شــمار انجام شده در ۴ دهه 
گذشته را بسیار ثمربخش و موجب استمرار 
انقالب دانســتند و گفتند: نباید مشکالت 
نقد بــر روی انبوه پیشــرفتهای بزرگ غبار 

بنشاند.
رهبر انقالب با اشاره به پیشرفت حیرت آور 
علمی در بخشــهای مختلف و اذعان مراکز 
جهانی به سرعت رشد علمی ایران چندین 
برابر میانگین جهانی، خاطرنشــان کردند: 
انقــالب همچنین موجب پیشــرفت های 
شــگفتی آور در زیرســاختهای اساســی 
مانند راه ســازی، سدســازی، آب رسانی، 

برق رسانی، و خدمات سالمت و پزشکی نیز 
شــد که اگر انقالب و حرکت جهادی نبود، 

قطعاً این پیشرفت ها به دست نمی آمد.
ایشــان با اشــاره به قضاوت مراکز جهانی 
دربــاره بهبــود شــاخص های اقتصادی 
ایران پــس از انقالب گفتند: بــا وجود آنکه 
بنــده در زمینه مســائل اقتصــادی مانند 
عدالت اجتماعــی، توزیــع عادالنه ثروت 
و نابرخــورداری طبقات ضعیــف همواره 
انتقاد دارم اما حتی در مســئله اقتصاد نیز 
به گــزارش مراکز اقتصادی معــروف دنیا، 
پیشرفتهای بزرگی ایجاد شده است، ضمن 
اینکه در خودکفایــی بســیاری از اقالم و 
افزایش اعتماد به نفس تولیدکننده داخلی 

پیشرفتهای مهمی داشته ایم.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای تأکید کردند: 
رســانه ملی در انعــکاس دســتاوردهای 
بخش تولید تکلیف بزرگــی دارد که البته 
آنچنان که باید و شــاید به آن عمل نشــده 
است و این کار باید انجام شود.رهبر انقالب 
اسالمی خاطرنشان کردند: همه فعاالن در 
بخشهای مختلف به تداوم انقالب در این ۴۳ 
ســال کمک کردند البته بعضی از غفلت ها، 
کم کاری ها و ســوءنیتها نیز وجود داشــته 

است که اگر نبود، وضع کشور بهتر بود.
ایشــان علت این حجم از دشــمنی ها علیه 
انقالب را »زنــده و زاینده بــودن انقالب« 
خواندند و افزودند: زنده بودن انقالب یعنی 
دلبســتگی عموم مردم و نسل های جدید 
به آرمانهای انقالب که اگر این دلبســتگی 
و ایســتادگی نبود، دشــمن نیازی نداشت 
این همه خباثــت به خرج دهــد، بنابراین 
دشمنی ها به علت پایداری و وفاداری ملت 

به اهداف انقالب است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای، اظهارنظر بعضی 
از افراد مدعِی دلبســتگی به انقالب مبنی 
بر دور شــدن انقالب از اهــداف را صادقانه 
ندانســتند و افزودند: کســانی که زندگی و 
مشی اشرافی دارند یا دم از تسلیم در مقابل 
استکبار و آمریکا می زنند، نمی توانند مدعی 
پایبندی و دلبســتگی به انقالب باشند چرا 
که شــعار انقالب حمایــت از پابرهنگان و 
محرومان، و مقابله با اســتکبار است و بیان 

این حرف ها از آن افراد قابل قبول نیست.

رهبــر انقــالب، ایســتادگی و مقاومــت 
افتخارآفرین ملت ایران را نــه تنها موجب 
پیشرفت کشــور بلکه دارای تأثیرات مهم 
منطقه ای برشــمردند و خاطرنشان کردند: 
مقاومــت رو بــه رشــد در منطقــه، ابهت 
استکبار را در هم شکســته و زبان ملت ها را 
در مقابل آمریکا گشوده اســت که باید این 

نعمت را با استمرار انقالب، قدر بدانیم.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای در ادامه یک 
ســفارش مهم به جوانان داشــتند مبنی بر 
اینکه ببینید دشــمن کــدام نقطه را هدف 
گرفته اســت و شــما در نقطــه مقابل آن، 

حرکت و عمل کنید.
ایشان افزودند: دشــمن امروز افکار عمومی 
به ویژه فکــر و ذهن جوانهــا را هدف گرفته 
اســت تا با هزینه کردن میلیاردها دالر و با 
طراحی های مختلف در اتاق های فکرشان، 
بتوانند ملت ایران و به خصوص جوانان را از 

مسیر انقالب برگردانند.
رهبر انقالب اســالمی »فشــار اقتصادی« 
و »عملیات رســانه ای« را دو ابــزار اصلی 
اســتکبار برای جدا کردن مــردم از نظام و 
دســتکاری در فکر آنها برشمردند و گفتند: 
دروغ پردازی و تهمت زنی به ارکان انقالب و 
مراکزی که در پیشرفت انقالب تأثیر دارند، 
شیوه هایی اســت که در عملیات رسانه ای 

استفاده می شود.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای، تهمت زنی به 
مجلس، شــورای نگهبان، ســپاه و شهید 
بزرگــوار ســردار ســلیمانی را نمونه هایی 
و  خواندنــد  لجن پراکنی هــا  ایــن  از 
خاطرنشــان کردند: آنها اگر از خشم مردم 
نمی ترسیدند، به امام هم تهمت می زدند اما 

جرأت این کار را ندارند.
ایشــان با تأکید بــر اینکه جوانهــا و ملت 
ایــران بایــد در مقابــل تهمت زنــی و 
دروغ پردازی هــای رســانه ای و همچنین 
فشار اقتصادی بایســتند، گفتند: راه مقابله 
با فشــار اقتصادی، تالش درونــی و خنثی 
کــردن تحریم ها اســت البتــه در کنار آن 
تالش دیپلماسی نیز خوب است همچنانکه 
برادران خوب و انقالبی ما برای از بین بردن 
تحریم هــا و مجــاب کردن طــرف مقابل 

مشغول کار هستند.
رهبر انقــالب تأکید کردنــد: کار عمده در 
مقابلــه با فشــار اقتصــادی، خنثی کردن 
تحریم ها از طریق تقویــت تولید و تحرک 
اقتصادی اســت که در ایــن زمینه حرکت 

دانش بنیان ها بسیار مهم است.
ایشــان همچنین همگان به ویــژه جوانان 
را به دعا، توســل و بهره مندی از برکات روز 
نیمه رجب فراخواندنــد و گفتند: ارتباط با 
خدا به زندگی، کشور و آینده انقالب برکت 

می بخشد.
پیش از ســخنان رهبر انقالب اســالمی، 
حجت االســالم والمســلمین آل هاشــم 
نماینده ولی فقیــه در اســتان آذربایجان 
شــرقی و امام جمعــه تبریز، گزارشــی از 
فعالیت ها و برنامه هــای فرهنگی و انقالبی 
در اســتان و همچنین کمک به حل مسائل 
کلیدی کشــور از جمله تولیــد بیان کرد و 
گفت: امروز آذربایجان همگراتر از همیشه 
نماد اتحاد کلمه، همبســتگی ملی، غیرت 

ایرانی و شور انقالبی است.

رئیسیدرجلسهشورایعالیاستاندارد:عالمتاستانداردایراندرعرصههایداخلیوخارجیاعتمادآفرینباشد
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عضوکمیسیونتلفیقمجلس:
افزایشحقوقسربازاندرسالآیندهمنتفی

نشدهاست
حجت االسالم میرتاج الدینی با رد برخی اخبار منتشر شده درخصوص 
منتفی شــدن افزایش حقوق ســربازان در ســال آینده گفت: حقوق 
سربازان از محل جدول ۷ بودجه تامین می شــود و ارتباطی به موضوع 
خرید سربازی ندارد.حجت االسالم »محمدرضا میرتاج الدینی« افزود: 
مصوبه کمیســیون تلفیق درباره افزایش حقوق سربازان در سال آینده 
منتفی نشده اســت و در صورت تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان 

در سال ۱۴۰۱ اجرایی می شود.
 عضو کمیســیون تلفیق الیحه بودجــه ۱۴۰۱، از افزایــش ۶۰ تا ۹۰ 
درصدی حقوق سربازان خبر داد و گفت: این افزایش بر مبنای وضعیت 

تاهل و منطقه ارائه خدمت آنها انجام می شود.
نایب رئیس دوم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه  حقوق 
ماهیانه ســربازان متاهل پنج میلیون تومان خواهد شد، گفت:  به طور 
میانگین حقوق سربازان نســبت به امسال ســه برابر می شود؛ حقوق 
ســربازان مجرد غیرعملیاتی نیز معادل ۶۰ درصد یک پایور، سربازان 
مجرد عملیاتی معــادل ۷۵ درصد یک پایور و ســربازان متاهل معادل 
۹۰ درصد یک پایور خواهد شد.عضو کمیســیون تلفیق اظهار داشت: 
 پارسال متوسط حقوق سربازان ۳۰۰ هزار تومان بود که این رقم امسال 
به ۱.۵ میلیون تومان رسید و سال بعد باالی ۳.۵ میلیون تومان خواهد 
شد.وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱، هیچ ســربازی کمتر از سه میلیون و 
۳۵۰ هزار تومان دریافتی نخواهد داشت.حجت االســالم میرتاجدینی 
با رد برخی اخبار منتشر شــده درخصوص منتفی شدن افزایش حقوق 
سربازان در سال آینده گفت: حقوق ســربازان از محل جدول ۷ بودجه 

تامین می شود و ارتباطی به موضوع خرید سربازی ندارد.
وی با اشاره به اینکه ستاد نیروهای مسلح نیز موافق این افزایش حقوق 
اســت، یادآور شــد: افزایش حقوق ســربازان و اعطای کارت معافیت 
رایگان برای سربازان با ۳۰ سال سن و ۲ فرزند در سال آینده به تصویب 

در صحن علنی و تایید شورای نگهبان بستگی دارد.
 چندی قبل کمیسیون تلفیق افزایش حقوق سربازان در سال آینده را 
تصویب کرد که »محسن دهنوی« نایب رئیس کمیسیون تلفیق الیحه 
بودجه در توضیح این مصوبه گفت: حداقل حقوق سربازان در سال آتی 
به سه میلیون و ۳۵۰ هزار تومان خواهد رسید. حقوق ماهیانه سربازان 
متاهل نیز پنج میلیون تومان خواهد شــد و به طــور میانگین، حقوق 

سربازان نسبت به امسال سه برابر می شود.

عضوهیاتمدیرهسازمانملیزمینومسکنخبرداد
رفعمشکلتامینزمینبراینهضتملیمسکن

 عضو هیات مدیره سازمان ملی زمین و مســکن از رفع مشکالت تامین 
زمین برای احداث مســکن ملی در برخی شــهرها خبــر داد و گفت: 
شناسایی اراضی دولتی در تصدی سایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش 
تراکم و یا الحاق به محدوده از طریق مجاری قانونی از راهبردهای تامین 
اراضی کسری اســت.به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، 
»فردین شــاکری « درباره تخصیص نیافتن زمین به برخی پروژه های 
نهضت ملی مســکن با وجود واریز هزینه اولیه گفــت: به دلیل رعایت 
نشدن ســهمیه اعالمی ســازمان در ثبت نام متقاضیانی که به صورت 
پیامکی انجام شــده اســت، برنامه تامین زمین ســازمان ملی زمین و 
مســکن به تعداد ۳۶۸ هزار و ۲۹۸ واحد مســکونی تعیین شده بود که 
در این خصوص بــرای ۴۳۱ هزار و ۸۹۴ واحد مســکونی، زمین تامین 
شد. با این حال زمین در برخی شهرها از جمله سنندج، همدان و برخی 

شهرهای دیگر با وجود واریز وجه میسر نشده است.

وی افزود: به منظور تامین اراضی کسری در شهرهای سنندج و همدان 
و برخی شهرهای دیگر اداره های کل اســتان به راهبری واحد امالک و 
حقوقی سازمان اقدام و گزینه های متعددی را بررسی کرده و مجموعه 
راهبردهایی را اجرایی کرد. از جمله آنها می توان به شناســایی اراضی 
دولتی در تصدی ســایر ادارات، تغییر کاربری، افزایش تراکم و یا الحاق 

به محدوده از طریق مجاری قانونی اشاره کرد.
عضو هیات مدیره ســازمان ملی زمین و مســکن خاطرنشــان کرد: با 
اقدام های انجام شــده تعداد کسری زمین نســبت به واریز وجه که در 
اواخر ســال ۱۳۹۹ به میزان ۱۶ هزار و ۹۷۲ واحد بــوده در تاریخ ۱۳ 
اردیبهشت امســال به تعداد ۱۱ هزار و ۳۰۹ واحد کاهش یافت. با این 
حال در مدت زمان اعالم شــده به واریز وجه شده های شهرها نیز اضافه 

شد و واریز وجه روند افزایشی داشت.
شاکری ادامه داد: از سال گذشته تاکنون با برگزاری جلسه های متعدد 
با کارگزاران و اداره های کل راه و شهرســازی پیگیری مجدانه ای برای 
تامین کســری زمین انجام شــد و در حال حاضر تعداد کسری زمین 
نسبت به واریزکنندگان وجه به میزان ۹ هزار و ۵۴۲ واحد رسیده است.

به گفته وی، عمده کسری اراضی در اســتان کردستان به تعداد ۴ هزار 
و ۴۳۷ واحد و اســتان همدان به تعداد ۴ هزار و ۳۵ واحد است که واحد 
امالک و حقوقی ســازمان ملی زمین و مســکن پیگیر رفع مشــکالت 
تامین زمین در شهرهای ذکر شده اســت که گزارش کسری اراضی و 

تامین آن هفتگی به روز رسانی می شود.

شریکجدیدتجاریایرانازهمسایگانشمالی
سازمان توســعه تجارت از برگزاری اجالس مشــترک اقتصادی ایران 
و ازبکســتان خبر داده است. در سال های گذشــته یکی از اصلی ترین 
سیاســت های اقتصادی ایران، توســعه روابط با کشــورهای منطقه و 
همسایه بوده است. براوردها نشــان می دهد که این کشورها در طول 
ســال بیش از هزار میلیارد دالر واردات دارند و این در حالی اســت که 
سهم ایران از ســبد وارداتی این کشــورها تنها حدود ۳۰ میلیارد دالر 
براورد می شــود.هرچند بخش مهمی از بازار وارداتی این کشورها جزو 
کاالهای تولیدی ایران به حساب نمی آید اما به نظر می رسد با پیگیری 
سیاســت های همکاری های مشــترک دو و چند جانبه امکان افزایش 

سهم ایران از بازار این کشورها وجود دارد.
با وجود آنکه بسیاری از کارشناسان هشــدار می دهند که نباید مقاصد 
صادراتی کشور را به چند کشور محدود کرد و باید شرایط را برای حضور 
کاالهــای ایرانی در بازارهــای جهانی فراهم کرد اما در شــرایط تحریم 
و محدودیت های اقتصــادی، احتماال یکی از بهتریــن راهکارها در این 
زمینه، استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و همسایه در ماه های پیش رو 
است. در همین زمینه سازمان توسعه تجارت از برنامه ریزی برای افزایش 
همکاری با یکی از کشورهای منطقه خبر داده است.مدیرکل دفتر اروپا 
و آمریکای سازمان توســعه تجارت ایران از برگزاری اجالس کمیسیون 
مشترک ایران و ازبکستان با مســئولیت وزارت صنعت، معدن و تجارت 

)سازمان توسعه تجارت ایران( طی روزهای آینده خبر داد. 

بازار

رئیس ســازمان برنامــه و بودجه کشــور در بازدید از 
آزادراه تهران-شمال از بهره برداری از باند رفت منطقه 
دو این آزادراه تا پایان ســال ۱۴۰۱ خبر داد و با اشاره 
به حمایت دولت برای تزریــق منابع مالی در این پروژه 
گفت: با توجه به حجم کار و فعالیت در این پروژه، دولت 
در بخش تامیــن مالی، به تعهدات خــود عمل خواهد 

کرد.
 مســعود میرکاظمی در بازدید مشترک صبح امروز از 
آزادراه تهران شمال به همراه رئیس بنیاد مستضعفان 
و معاون اجرایی رئیــس جمهور با تقدیــر از عملکرد 
مهندسان ایرانی در احداث این آزادراه اظهار کرد: یکی 
از نکات قابل توجه در این پروژه عظیم آن است که همه 

مشاوران و پیمانکاران و حتی تمام مصالح به 
کار رفته در این پروژه، ایرانی اســت و تمامی 
تونل ها و پل های آن به دســت مهندســان 

ایرانی طراحی و احداث شده است.
وی با اشاره به زمان افتتاح باند اول منطقه دو 
آزادراه تهران-شمال گفت: امروز جلسه ای 
برای بررسی ابعاد مختلف کار در این منطقه 

از آزادراه برگزار شد و انشاهلل مسیر رفت آزادراه تهران-
شــمال تا پایان ســال ۱۴۰۱ به بهره برداری خواهد 

رسید.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به حمایت دولت 
برای تزریق منابــع مالی در این پــروژه گفت: با توجه 

به حجم کار و فعالیت در ایــن پروژه، دولت 
در بخش تامین مالی، به تعهدات خود عمل 

خواهد کرد.
میرکاظمی ادامه داد: همچنین مقرر شــد 
تا با بررسی های کارشناســی بیشتر، کار در 
منطقه سوم آزادراه تهران-شمال نیز تعیین 

تکلیف شود.
 سید صولت مرتضوی- معاون اجرایی رئیس جمهور - 
نیز در حاشیه این بازدید مشترک با اشاره به نقش این 
پروژه در اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: این پروژه اتصال 
دهنده بخش های جنوبی و مرکزی کشــور به دریای 
خزر اســت و اقتصاد دریا با توجه به پتانسیلی که دارد، 

یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی است.
معــاون اجرایی رئیس جمهــور افزود: عــالوه بر این، 
تکمیل آزادراه تهران-شمال نقش پررنگی در کاهش 
مســیر دسترسی به شمال کشــور و همچنین کاهش 
مصرف انرژی و صرفه جویی در وقــت دارد که با توجه 
به منافع مالی این صرفه جویی ها، هزینه های احداث 

این آزادراه طی چند سال جبران خواهد شد.
وی با تقدیر از عملکرد مهندســان و کارگران ایرانی در 
ســاخت این پروژه گفت: این پروژه عظیم یک شاهکار 
مهندسی اســت و مهندســان توانمند ایرانی در این 
آزادراه، سازه های عظیمی را بنا کردند و قطعا این توان 

و تجربه آنها می تواند در سایر کشورها نیز ارائه شود.

بودجه

خریدار   مدیر عامل شرکت سپرده گذاری 
مرکزی به جزییات ســود ســال ۹۹ سهام 
عدالت اشــاره کرد و گفت: افرادی که سال 
گذشــته به دلیل وجود برخی از مشکالت 
قادر به دریافت ســود سال ۹۸ سهام عدالت 
نبودند، این ســود در اســفند ماه امســال 
همراه با سود ســال ۹۹ به حساب آنها واریز 

می شود.
 پرداخت ســود ســهام عدالت به حســاب 
مشموالن این ســهام در اسفند ماه از جمله 
اتفاقات مثبتی تلقی می شــود که از ۵ سال 
گذشته آغاز شد و امسال هم با نزدیک شدن 
به ماه پایانی ســال، ســهامداران به رســم 
سال های گذشــته در انتظار تعیین تکلیف 
و اعالم جزییاتــی دقیق از ایــن پرداختی 

هستند.
به دنبال پیگیری ســهامداران، در چند روز 
گذشته رقم ســود پرداختی سال ۹۹ سهام 
عدالت از ســوی وزیر اقتصاد و دارایی و نیز 
رییس ســازمان خصوصی سازی اعالم شد 
که براســاس صحبت های انجام شده قرار 
اســت این واریزی تا پایان اسفند ماه انجام 
شــود.همچنین اعــداد اعالم شــده برای 
پرداختی سود سال ۹۹ سهام عدالت نشانگر 
رشد چشمگیر آن نسبت به سود سال های 
گذشته است و این امر توانست نقطه امیدی 
را در میان مشموالن این سهام که اکثر آنها 
جزو قشر ضعیف جامعه محسوب می شوند، 

ایجادکند.
با وجود شفاف ســازی های صورت گرفته 
درخصوص رقم و زمــان احتمالی پرداخت 
سود ســهام عدالت اما اعالم جزییات دقیق 
آن از ســوی مســووالن و اطالع رسانی به 
مشموالن ســهام عدالت جزو خواسته های 
اکثر ســهامداران بوده که بــا پیگیری های 
مداوم خود به دنبال پیدا کردن پاسخ برخی 
از ابهامات موجود در این حوزه هســتند، در 
این خصوص محمد باغســتانی، مدیر عامل 
شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار 
و تســویه وجوه  با ارائــه توضیحاتی دقیق 
از جزییات واریزی ســود ســال ۹۹ سهام 
عدالت، ابهامات ایجاد شــده در این زمینه 
را برطرف و اطالعات دقیقــی را در اختیار 

مشموالن سهام عدالت قرار داده است.

 سود سال 1399 مشــموالن سهام 
عدالت چقدر است؟

براســاس آخرین محاسبات، ســود سهام 
منتهی بــه ۲۹ اســفندماه ســال ۱۳۹۹ 
مشــموالن ســهام عدالتی که ۵۳۲ هزار 
تومان در سبد سهام خود دارد، مبلغی بیش 

از ۵۵۰ هزار تومان خواهد بود.

نکتــه حائــز اهمیــت این اســت کــه اگر 
شــرکت های ســرمایه پذیر در زمان مقرر 
مبالغ ســودهای خود را به حســاب شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی واریز کنند، سودها 
تا پایان امسال به حساب ســهامداران واریز 
خواهد شد.برخی از شرکت های سرمایه پذیر 
اقدام به افزایش سرمایه کرده اند و به همین 
علت مبالغ افزایش سرمایه از سود تقسیمی 
کسر می شود اما سهام جدید به سهامداران 

تعلق خواهد گرفت.

 در چند روز گذشــته خبری مبنی 
بر واریز ســود ســهام عدالت از اول 
اسفندماه به حساب دارندگان منتشر 
شد که امیدواری های زیادی را در بین 
سهامداران برای انجام این واریزی در 
هفته آینده ایجاد کرده است، آیا این 

خبر صحت دارد یا خیر؟
 چنین صحبتی نمی تواند درســت باشــد، 
زیرا شــرکت ها تا اوایل اســفندماه فرصت 
دارند ســود را به حســاب شــرکت سپرده 
گــذاری واریز کننــد؛ اما تاکنــون فقط ۶ 
شرکت از این ۳۶ شرکت سود سهامداران را 

به حساب این شرکت واریز کرده اند.
امیدواریم سایر شــرکت ها هر چه سریعتر 
بتوانند سود ســهامداران را پرداخت کنند، 
در مجموع بــرآورد زمانی ما این اســت که 
در بهترین حالت در دهه ســوم اسفند ماه 
می توان ســود را به حساب مشموالن سهام 

عدالت واریز کرد.

 امسال سود ســهام عدالت در چند 

مرحله پرداخت می شود؟
 ســال گذشــته به دلیل عدم واریزی سود 
ســهام از سوی شرکت های ســرمایه پذیر، 
سود ســهامداران در ۲ مرحله پرداخت شد 
اما امســال در تالش هســتیم با همکاری 
شــرکت های ســرمایه پذیر همه ســودها 
را یکجا دریافت و در یــک مرحله پرداخت 

کنیم.

 تکلیف افرادی که سود سال 1398 
خود را دریافت نکرده اند، چه می شود 

و چه اقدامی باید انجام بدهند؟
براســاس آخرین آمارها، بیش از ۲ میلیون 
و ۳۰۰ هزار سهامدار مشمول سهام عدالت 
نتوانسته اند سود سهام ســال ۱۳۹۸ خود 
را دریافت کنند که شــماره شبای نامعتبر، 
مسدود، راکد، مشترک )دو امضاء(، ارزی و 
بلندمدت مهم ترین دالیلی بودند که باعث 
شد تا برخی از ســهامداران قادر به دریافت 

سود سال ۱۳۹۸ سهام عدالت خود نباشند.
این افــراد می تواننــد از ۲ طریق شــماره 
شبای معتبر خود را در سامانه های شرکت 
ســپرده گذاری مرکزی ثبت و ســود سهام 

خود را دریافت کنند.
ثبت نام و احــراز هویت درســامانه جامع 
اطالعــات مشــتریان )sejam.ir(  و درج 
sahameda�شماره شبای معتبر در سایت 

lat.ir، از جملــه روش هایــی اســت کــه 
مشموالن ســهام عدالت می توانند شماره 

شبای بانکی خود را اصالح کنند.
همچنین همه ســهامداران ســهام عدالت 
می توانند با مراجعه به ســامانه ســجام یا 

سایت ســهام عدالت از وجود شــماره شبا 
معتبــر خود نزد شــرکت ســپرده گذاری 
مرکــزی اطمینان حاصل کنند.براســاس 
تصمیمات اتخاذ شــده، قرار بر این است تا 
سود ســهام این افراد را به همراه سود سال 
۱۳۹۹ به صورت یکجا به حســاب آنها واریز 

کنیم.

 ســودها از کدام شرکت ها پرداخت 
می شود و در مجموع میزان سود این 

شرکت ها چقدر است؟
ســودها از مجموع ۳۶ شــرکت بورســی 
اخذ و به حساب ســهامداران واریز خواهد 
شــد، براســاس آخرین گزارش ها ســود 
شرکت های بورسی در ســال منتهی به ۲۹ 
اســفندماه ۱۳۹۹ مبلغی بیش از ۲۹ هزار 

میلیارد تومان است.

 تکلیف سود شرکت های غیربورسی 
ســهام عدالت چیســت و سود این 
شــرکت ها به چــه شــکل باید به 

سهامداران برسد؟
شرکت ســپرده گذاری مرکزی مسئولیت 
پرداخت ســود شــرکت های بورســی را 
برعهده دارد و هنوز درباره شرکت های غیر 

بورسی تصمیم گیری نشده است.

 تعیین تکلیف سود متوفیان سهام 
عدالت به کجا رسیده است؟

 شرکت سپرده گذاری مرکزی در حال فراهم 
کردن زیــر ســاخت های الزم و همکاری با 
سایر دستگاه های ذیربط برای اجرایی کردن 

فرایند انتقال ســهام متوفیان سهام عدالت 
به وراث است.ســود ســهام متوفیان سهام 
عدالت نیــز پس از انتقال ســهام به وراث به 

حساب آنها واریز خواهد شد.

 سود ســهام عدالت سهامداران هر 
2 روش مستقیم و غیرمستقیم به چه 

نحوی پرداخت خواهد شد؟
سود ســهام دارندگان ســهام شرکت های 
سرمایه پذیر که روش مستقیم سهامداری 
را انتخاب کــرده و در تاریخ برگزاری مجمع 
هر شــرکت، مالکیت ســهام خود را حفظ 
کرده باشند، توســط شرکت سپرده گذاری 
مرکزی تجمیع شــده و به تناسب سهام هر 
یک از آنها به ســهامداران پرداخت خواهد 

شد.
در مورد سهامداران سهام عدالتی که روش 
غیرمســتقیم را انتخاب کرده اند، باید گفت 
از آن جایی که تاریخ مجامع شــرکت های 
سرمایه گذای استانی مشــخص نیست در 
جلســه اخیر شــورای عالی بورس تصویب 
شد که اول اســفند امســال، تاریخ مجمع 
شرکت های ســرمایه گذاری اســتانی در 
نظر گرفته شــود؛ بنابراین افرادی که تا اول 
اسفندماه ســهام خود را نگه داشته باشند، 
می توانند سود را دریافت کنند و اگر قبل از 
این تاریخ ســهام خود را به فروش برسانند، 

سودی دریافت نخواهند کرد.
در چنــد روز گذشــته »ســید احســان 
خاندوزی«، وزیر امور اقتصــادی و دارایی 
درباره رقم و زمان پرداخت ســود ســهام 
عدالت اعالم کرد: مجامع عمده شــرکت ها 
در نیمه نخســت ســال ۱۴۰۰ برگزار شد، 
اما ســود دارندگان ســهان عدالت به روش 
مستقیم و غیرمســتقیم تاکنون پرداخت 
نشده است، بر این اساس مقرر شد با تعاملی 
که میان شــرکت هــای ســرمایه گذاری 
استانی و کانون سهام عدالت انجام می شود، 
به سرعت و تا قبل از پایان اسفند ماه امسال 
سود سهام عدالت سال ۹۹ به همه دارندگان 

این سهام پرداخت شود.
وی به رقم واریزی سود سهام عدالت اشاره 
کرد و گفــت: بــرآورد دبیرخانه شــورای 
عالی بورس این اســت که حدود ۵۵۰ هزار 
تومان ســود به ازای هر یــک از دارندگان 
ســهام عدالت و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ 
پرداخت شــود.خاندوزی تاکید کرد: سود 
سهام عدالت برای ســهامدارانی که دارای 
ســهام یک میلیونی هستند، نزدیک به یک 
میلیون تومان اســت اما برای مشــموالن 
دارای ســهام ۵۳۰هزار تومان حدود ۵۵۰ 

هزار تومان سود پرداخت می شود.

بهرهبرداریباندرفتمنطقهدوآزادراهتهران-شمالتاپایان۱۴۰۱

کارشناساقتصادی:

مهارتورمازطریقکنترلکسریبودجه،ترازپرداختوپولغیرمولد
خریدار   کارشــناس اقتصادی در تشریح 
صحبت های وزیر اقتصــاد در مورد کنترل 
تورم گفت: تورم محصول کســری بودجه، 
ایجاد پول غیرمولد و انقطاع در تراز پرداخت 
است که با کنترل این سه مولفه می توان بر 

مهار آن امیدوار بود.
تورم همواره دغدغه اقتصادی دولت هاست. 
در دولت ســیزدهم نیز کنترل تورم و بهبود 
معیشت اولویت اصلی تیم اقتصادی است.

وزیر اقتصاد هفته گذشته اعالم کرد که  پس 
از جنگ جهانــی دوم و در طول ۸۰ ســال 
اخیر چنین دوران تورمی ســابقه نداشــته 
است. سختی این مشکالت و تورم بر دوش 

مردم و زندگی آنها قرار دارد.
خاندوزی با اشــاره به اینکه تورم دو منشــأ 
دارد؛ یکــی کســری بودجــه و دیگــری 
بی انضباطــی بانکــی و پولی، ادامــه داد: 
از ایــن رو هر دو را در حال کنترل هســتیم 
و مدیریت می کنیــم تا کســری بودجه و 

بی انضباطی بانکی و پولی رخ ندهد.
در ایــن زمینــه بــا »حســین درودیان 
کارشــناس اقتصاد کالن گفت و گو کردیم 

تا توضیحات بیشتری را از زبان وی بشنویم.
درودیان با بیان اینکه در حال حاضر تورم در 
کشور ما باالتر از متوسط و میانگین جهانی 
اســت گفت: اختالف تورم کشــور در چند 
ســال اخیر از تورم میانگین، پایدار شــده و 

این نگران کننده است.
وی ادامه داد: در کشــور ما تــورم محصول 
سه مولفه کســری بودجه دولت، ایجاد پول 
غیرمولد توســط نظام بانکی و شــوک ها و 
جهش های نرخ ارز و انقطاع  در تراز پرداخت 
اســت.وی با تاکیــد براینکه حــل و فصل 
موضوع تورم نیازمند رفع کســری بودجه، 
کنترل شــوک و جهش های نرخ ارز و تراز 
پرداخت هاســت، افزود: چنانچه به این سه 
مورد توجه نشــود و هر کــدام از اینها دچار 
معضل و مشــکل باشــد به نتیجه مطلوب 

نمی رسیم.
این کارشــناس اقتصادی بیــان کرد: برای 
نمونه اگر نظام بانکی در خلق پول، بی مهار 
عمل کند و این روند ادامه داشته باشد حتی 
اگر مشکل کسری بودجه را حل کنیم نظام 
بانکی پایه پولی را به صورت اضافه برداشت 

افزایش می دهد و چــون کمیت های پولی 
افزایش می یابد، اثر خــود را بر روی نرخ ارز 

نیز می گذارد.
وی تصریح کــرد: هر چه کســری بودجه، 
ایجاد پول غیرمولد و جهش هــای نرخ ارز 
کمتر شــود به همان اندازه بر تــورم تاثیر 

مثبت خواهد داشت.
درودیان اظهارداشــت: هدف گذاری واقع 
بینانه نمی تواند تورم میانگین در سال های 
غیرشوکی باشد. هدفگذاری تورم ۱۵ و ۱۶ 
درصدی برای افق ۲ یا ســه ساله واقع بینانه 

است.وی با اشاره به اینکه تورم در کشور ما 
روی دیگر ســکه بخش واقعی است، گفت: 
تولید، اشــتغال و رکود اقتصــادی واقعیت 
اقتصاد کشور اســت و اینها به اقتصاد ضربه 
می زند و تــورم افزایش می یابــد زیرا تورم 
جدا از عملکرد اقتصاد نیســت و نمی توان 

بسته ای جدا برای آن معرفی کرد.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: کاهش 
چشم گیر و معنی دار تورم نیازمند کارهایی 
اســت که حال اقتصــاد را خــوب می کند 
و تورمی که در کشــور شــاهد آن هستیم 
انعکاســی از نبود حــال خــوب در کلیت 
اقتصاد اســت.وی ادامه داد: اقدامی که باید 
برای کاهش تورم انجام شــود، این است که 
وضعیت اقتصــاد را به صــورت کلی بهبود 
می بخشد و آســیب پذیری را از ناحیه تراز 

پرداخت ها کم می کند.
درودیــان اضافه کــرد: دولت باید ســطح 
کســری بودجه را کاهش و کیفیت بودجه 
را ارتقا دهد به این صورت که بخش هایی از 
بودجه که اثر تشکیل سرمایه دارد را بهبود 
دهیم. در نظــام بانکی نیز پیوند بیشــتری 

بین پول و بخش واقعی برقرار کنیم.
وی تاکید کرد: اگر این اقدامات انجام شــود 
در مجموع اقتصاد ما از حیــث تولید، رونق 
و اشــتغال و تورم وضعیت بهتــری خواهد 
داشــت.به گفته این کارشــناس اقتصادی 
اگــر تکانه های تراز پرداخت کم شــود نرخ 
ارز مهارپذیرتر می شــود، اگــر پیوند نظام 
بانکی با تولید ملی تقویت شود نه تنها اثرات 
مولد دارد بلکه اثرات تورمی خلق پول را کم 

می کند.
وی با اشــاره بــه اینکــه بین تمــام موارد 
همگرایی وجــود دارد، ادامه داد: دســتور 
کاری که بــرای بهبــود اقتصــاد از حیث 
تورم داریــم همان دســتور کاری اســت 
که شــاخص های دیگــر اقتصــاد را بهبود 
می بخشــد  بنابراین نمی توان تــورم را از 
بخش های دیگر جدا کرد.این کارشــناس 
اقتصــادی تصریــح کــرد: ســخنان وزیر 
اقتصاد در خصوص کنترل تــورم از طریق 
جبران کســری بودجه و رفع بی انضباطی 
بانکی درســت و به جاســت البته باید تراز 

پرداخت ها نیز مورد توجه قرار گیرد.
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آکادمیایرانسل»انقالبمتاورس«
رابررسیمیکند

آکادمی ایرانســل با برگزاری یک وب ســمینار، »انقالب متاورس« را 
به عنوان تجلی پارادایم نوظهور دنیای فناوری، بررسی می کند.

به گزارش روابط عمومی ایرانسل، این وب سمینار، با عنوان »متاورس؛ 
از بــازی و رؤیا تــا واقعیت« همــراه با نمایشــگاه جانبــی و با حضور 
کســب وکارهای فعال این حوزه، یکشــنبه ۲۴ بهمن ۱۴۰۰ از ساعت 
۱۳:۳۰ تا ۲۱ در آکادمی ایرانســل برگزار و به صورت زنده از تلویزیون 

اینترنتی »لنز« ایرانسل، پخش می شود.
در این وب سمینار، با تشــکیل کارگروه های آموزشــی و کاربردی در 
حوزه هایی مانند متاورس، NFT، شهر هوشمند، امنیت داده ها، حقوق 
قانونی مجازی و کســب و کارهای نوین، ضمن بررسی ابعاد گوناگون و 
جنبه های مختلف تحــوالت جدید دنیای فناوری، تالش می شــود تا 
عالوه بر باال بردن ضریــب آگاهی عمومی جامعه و آمــوزش افراد، در 

مسیر ایجاد بستری برای شکوفایی اقتصاد ملی، گام برداشته شود.
از جمله محورهای ارائه در این وب سمینار، می توان به رویکرد ایرانسل 
در تحول دیجیتال، شــهروند دیجیتال در متاورس، متاورس و تحول 
دیجیتال، ظهور و رشــد فناوری و تأثیر آن در زیســت بوم کسب وکار، 
یونیورس در متاورس، انواع متاورس بر اســاس شرکت های فعال، شهر 

هوشمند در متاورس، مزرعه متاورس و امنیت در NFT اشاره کرد.
دو پنل تخصصی نیز با حضور کارشناسان و فعاالن زیست بوم فناوری، 
با موضوع »متاورس، چالش ها و فرصت های پیش رو« و »انتقال تجربه 
عملی و کاربــردی در متاورس«، در این وب ســمینار، اجرا می شــود. 
بازدید از نمایشگاه تجهیزات متاورس با حضور فعاالن کسب وکار نیز از 

دیگر بخش های این وب سمینار است.
آکادمی ایرانسل از تمامی جوانان جویای کسب تجربه های جدید مبتنی 
بر فناوری های نوین، صاحبان مشــاغل و مدیران کسب و کارهایی که به 
آشنایی بیشتر با فرصتهای پیش روی ایجاد شده در متاورس عالقه مند 
هستند و به طور ویژه از فعاالن و عالقمندان به حوزۀ فناوری بالک چین، 
کســب درآمد در حوزۀ NFT و متــاورس، فعاالن و توســعه دهندگان 
حوزۀ بازی های رایانــه ای، صاحبان مشــاغل در حوزه هــای صنعت، 
ساختمان، واردات و صادرات و…، کسب وکارهای نوپای فعال در حوزۀ 
فناوری اطالعات، مدیران توســعه بازار و هکرهای رشــد، برای شرکت 
در این وب ســمینار دعوت کرده اســت.این رویداد به صورت حضوری و 
با رعایت شیوه نامه های بهداشــتی، در آکادمی ایرانسل واقع در ایستگاه 
نوآوری شریف برگزار و به صورت آنالین توســط تلویزیون اینترنتی لنز 
ایرانسل پخش می شود.دریافت اطالعات بیشتر و ثبت نام در این رویداد، 
با ظرفیت محدود و با مبلغ ۵۰۰هزار تومان، از طریق وب سایت آکادمی 

ایرانسل به نشانی yun.ir/jbx5re امکان پذیر است.
 »)Irancell Labs( آکادمی ایرانسل، در قالب مجموعۀ »ایرانسل لبز
تأسیس شده و به بیان دقیق تر، مرکز آموزشی این مجموعه است. هدف 
اولین و بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران در راه انــدازی آکادمی، این 
است که برای توســعۀ جریان آموزشــی مهارت محور، توانمندسازی 
مشتریان، مشارکت در خلق روش های نوین آموزش دیجیتال و عرضۀ 

عادالنۀ آموزش، به سهم خود گامی مؤثر بردارد.
آموزش های ارائه شــده در آکادمی ایرانســل، در نگاهی کلی، شــامل 
»آموزش های تخصصی و نوآورانه برای توانمندســازی منابع انســانی 
شرکت ایرانســل«، »آموزش های مهارت محور در حوزه های تخصصی 
برای تأمین نیازهای علمی نیروهای انســانی در شــرکت های همکار 
ایرانســل«، »آموزش دیجیتال برای مشــتریان ایرانسل در گروه های 
تخصصی مدیریت حرفه ای و فناوری اطالعات و ارتباطات« و »آموزش 

استارتاپ ها و فرایند شتاب دهی و ارائه خدمات منتورینگ« هستند.
»ارائه آمــوزش دیجیتال در جهت دسترســی آســان و عادالنه برای 
مشتریان«، »ارتقای سطح دانش مدیریتی و فنی مدیران و کارشناسان 
ایرانســل«، »پیاده ســازی آمــوزش تخصصی و مهارت محــور برای 
همکاران غیرمستقیم ایرانسل در جهت بهبود خدمات نوین« و »احراز 
باالترین درجــۀ رضایتمندی مشــتریان از آموزش هــای حرفه ای و 

مهارت محور« از جمله اهداف آکادمی ایرانسل هستند.
مجموعۀ ایرانسل لبز، از ســال ۱۳۹۸، با هدف تعمیق ارتباط ایرانسل، 
اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، با جامعۀ دانشــگاهی و کمک 
به مراکز علمی، اســتارتاپ ها و شــرکت های فناور و با مأموریت انجام 
فعالیت های تحقیق و توســعه، نوآوری و تجاری سازی در زمینۀ شبکۀ 
ارتباطات و فناوری اطالعات و کسب وکارهای پیرامونی با کمک مراکز 
علمی و پژوهشی داخل و خارج از کشور، اعم از دانشگاه ها، شرکت های 
دانش بنیــان، اســتارتاپ ها و شــرکت های فنــاور، با هــدف تأمین 

نیازمندی های بازار ICT تأسیس شده است.

جانشینوزیردفاع:
مرکزمانیتورینگپلتفرمهایدیجیتالهمراه

اولفرصتیبراییادگیریاست
جانشــین وزیر دفــاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح، ایجــاد مرکز 
مانیتورینگ پلتفرم های دیجیتال در همراه اول را ابتکار خوبی دانست 

که فرصت های یادیگری بسیاری را فراهم آورده است.
به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت ارتباطات ســیار ایران، سردار 
ســید مهدی فرحی، جانشین وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح 
به همراه هیاتی از معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه ضمن بازدید از 
مرکز مانیتورینگ پلتفرم هــای دیجیتال همراه اول، در جریان آخرین 
و بروزترین گزارش های فنی شــبکه نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن 
همراه که توســط مدیرعامل و مدیران ارشد شــرکت ارتباطات سیار 

ایران ارائه شد، قرار گرفتند.
مهدی اخوان بهابــادی، مدیرعامل همراه اول در جریــان این بازدید به 
تشریح ساختار شــبکه ارتباطی اپراتور اول تلفن همراه کشور و سرمایه 
گذاری های استراتژیکی که در راستای توسعه زیرساخت های ارتباطی 
مبتنی بر آخرین نســل از تکنولوژی هــا و اســتانداردها، با هدف رفع 
نیازهای داخلی و تحقق عملیاتی شــبکه ملــی اطالعات صورت گرفته 
است، پرداخت.مدیرعامل شــرکت ارتباطات ســیار ایران ضمن ارائه 
رویکرد بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور در مواجهه با مقوله »تحول 
دیجیتال« و نقش آفرینی فعال همراه اول در همگامی با این ترند جهانی 
برای بسط و توسعه بسترهای ارتباطی داخل کشور، به توضیح ساختار و 
رسالت هر یک از پلتفرم های دیجیتال توسعه و اجرا شده توسط همراه 
اول پرداخت.وی تعرفه های نامتعادل ارتباطی که عمال راه را بر توســعه 
سد می کند از جمله موانعی دانست که در کل هم به ضرر اپراتورها، هم 
مردم و هم حاکمیت خواهد بــود؛ اما با این حال و در چنین شــرایطی 
اپراتورهای ارتباطی باز هم در زمینه توسعه سرمایه گذاری های چشم 
گیری داشــته اند.اخوان بهابادی یکی از این موارد را ســرمایه گذاری 
بیش از ۱.۲ هزار میلیارد تومانی در بحث قرارداد بومی ســازی و تولید 

داخلی با شرکت های مختلف ایرانی داخلی در حوزه آنتن دانست.
تشریح نمودار ترافیکی سکوهای معتبر و مشهور داخلی بخش دیگری 
از ارائه مدیرعامل همراه اول بود که در آن به مواردی نظیر ســهم ۶۷۲ 
گیگابیت بر ثانیه ای »روبیکا« و »شــاد« از مجمــوع ۷۳۴ گیگابیت بر 
ثانیه پهنای باند تولیدی دیتاســنترهای همراه اول طی روز گذشــته 
پرداخته شد.سردار فرحی، جانشــین وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای 
مســلح نیز ضمن ابراز عالقه مندی نســبت به فعالیت های انجام شده 
در همــراه اول با تأکید بر اســتفاده از توان و تخصــص نیروهای جوان 
متخصص داخلی، ابراز کــرد: برپایی مرکز مانیتورینــگ پلتفرم های 
تخصصی همراه اول ابتکار خوبی بوده که طبیعتا زحمات بسیاری برای 

آن نیز کشیده شده است.

تولید

سیاح گفت: هر شــرطی برای صدور مجوز کسب و کار 
که ناظر به این باشــد تا ماموری بــرود و مکانی را تائید 

کند، حذف شده است.
 امیر ســیاح رئیس مرکز پایش و بهبود فضای کسب و 
کار وزارت اقتصاد در گفت و گویی با موضوع تســهیل 

صدور مجوزهای کسب و کار به سواالت زیر پاسخ داد.

 صدور مجوز کســب و کارها از تاریخ 18 اسفند 
چه تغییری می کند؟ 

 تا قبل از ۱۸ اسفند درگاه ملی مجوز ها افتتاح می شود 
و در آن برای هر یک از مجوز هایی که دستگاه ها صادر 

می کنند، هیات مقررات زدایی صادرکننده 
اصلی، میــزان هزینه، تعــداد روز های الزم 
بــرای صــدور، شــروط و مــدارک الزم را 
مشخص می کند. این وظیفه از ۱۳ سال قبل 
باید انجام می شد، اما دستگاه ها اجرا نکردند.

حدود ۷ سال قبل که ســایت G۴B کم کم 
شــروع به کار کرد، سیاســت وزارت اقتصاد 

در آن زمان به این صورت شــد که دســتگاه ها مدارک 
را بارگــزاری کنند، اما دســتگاه ها اطالعات مبهمی را 
بارگزاری می کردند. زبــان درگاه ملی مجوز های فعلی 
به شدت حقوقی اســت و نمی توان از آن استفاده کرد. 

وزارت اقتصاد در ســه ماه گذشته درگاه ملی 
مجوز ها را به زبان ساده و عامه فهم بازنویسی 
کرد، در عین اینکه ادبیات حقوقی نیز لحاظ 
شــده باشــد.در ماده ۷ قانون سیاست های 
کلی اصل ۴۴ که در ســال ۱۳۸۷ به تصویب 
رســید، در صورت تخلف، ضمانــت اجرایی 
محکم و زندان تعیین شــده بود. یعنی اگر در 
سایت درگاه ملی مجوز ها شــرطی گذاشته شده باشد 
که دستگاه صادرکننده مجوز آن را رعایت نکند، ذینفع 
می تواند به دادگاه شکایت کرده و دادگاه آن را به زندان 

محکوم می کند )ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسالمی(.

ضمانت اجرایی قانون جدید به چه نحوی است؟
 طی این ۱۳ ســال گذشــته هیچکدام از دســتگاه ها 
ضمانت هــای قانون ســال ۸۷ را انجــام ندادند، زیرا 

شرایط مبهم در آن وجود داشت. 
در قانون جدیــد صدور مجوزها، این شــرایط مبهم را 
حذف کردیم. همچنین، هر شــرطی کــه ناظر به این 
باشد که ماموری برود و مکانی را تائید کند را نیز حذف 
کردیم. یعنی هیچ دســتگاهی حق ندارد برای صدور 

مجوز مامور بفرستد.
همچنین حق نــدارد برای صدور مجوز کمیســیونی 

تشکیل دهد که نتیجه آن نامعلوم است.

دبیر انجمن ســیمان ضمن اشــاره به متعادل شدن 
قیمت ســیمان گفت: جا به جایی خریداران از سمت 
داللی به ســمت مصرف کننده واقعــی و از بین رفتن 
تقاضای کاذب، یکی از مزایای اصلی ورود ســیمان به 

بورس کاالست.
 طی نیمه نخست سال جاری وزارت صمت برای پیش 
برد سیاســت های مربوط به اصالح ساختار و الزام همه 
واحدهای تولیدکننده ســیمان به عرضه محصول در 
بورس کاال، در ابالغیه ای اعــالم کرد که هرگونه خرید 

و عرضه ســیمان خارج از بورس کاال ممنوع 
بوده و همه واحدهای تولیدکننده ســیمانی 
که تاکنون در بورس پذیرش نشــده اند باید 
ظرف دو هفته در بورس پذیــرش و اقدام به 
عرضه محصول خــود کنند. بــه دنبال این 
اقدام، به تدریج قیمت سیمان که تا مرز ۱۰۰ 
هزار تومان در هر کیســه رســیده بود، سیر 

نزولی به خود گرفت.
در این رابطه عبدالرضا شــیخان دبیــر انجمن صنفی 

کارفرمایان صنعت ســیمان در گفت و گو با 
خبرنگار مهر، اظهار کرد: قبل از ورود سیمان 
به بورس کاال، قیمت این کاال به شــدت باال 
رفته بود که بخشــی از ایــن افزایش قیمت 
ناشــی از قطعی برق در اوخر سال ۹۹ بود که 
اثراتش در اوایل ســال ۱۴۰۰ خود را نشان 

داد.
دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت ســیمان اظهار 
کرد: در حال حاضر هر کسی بخواهد می تواند از بورس 

کاال ســیمان بخرد و دالل بازی در این حوزه کمرنگ 
شده است.

وی تصریح کرد: از ســویی دیگر نیز ورود ســیمان به 
بورس کاال، موجب شــد ســیمان تا حدودی از حیطه 
قیمت گذاری دســتوری خارج شــود و فروش ها نیز 
نقدی شد. نقدی شــدن فروش ها موجب می شود که 
دیگر خرید اعتباری انجام نشود و دالالن در این فرایند 
حذف شوند و مصرف کنندگان واقعی همچون مصالح 

فروشان واقعی و بتن سازان سیمان بخرند.

مجوز

سیمان

خریدار  مدیــرکل دفتر صنایــع لوازم 
خانگــی و اداری وزارت صنعــت، معدن و 
تجــارت )صمت( از قاچــاق معکوس لوازم 
خانگی خبر داد و گفت که بعــد از افزایش 
قیمت بدون مجوز لــوازم خانگی، پنج برند 

قیمت محصوالت خود را کاهش دادند.
 محمــد وصالــی قمصری در یــک ارتباط 
رادیویی، بــا بیان اینکه از ابتدای شــهریور 
ماه، نظارت هــا هوشــمند و هدفمند بوده 
است، گفت: پایه سامانه جامع تجارت فعال 
شــد تا واحد های تولیدی، در آن جا فاکتور 
خود را بر مبنای ساختار تشکیل دهنده هر 
محصــول ارائه دهند. همچنیــن بر مبنای 
ساختار تشــکیل دهنده هر محصول برای 
هر برندی از ابتدای آذر مــاه کارگروه های 
رصد بازار وزارتخانه تشکیل شده و تک تک 

برندها رصد می شوند. 
وی با بیان اینکــه پیــش از تحریم ها، ۷۰ 
درصد بازار لوازم خانگی در اختیار برندهای 
کره ای بود، گفت: از ســال ۱۳۹۷ تا ســال 
۱۳۹۹ با حمایت هایی کــه از صنعت لوازم 
خانگی شــد، تولید ۸.۵ میلیون دســتگاه 
در ســال به ۱۵.۵ میلیون دســتگاه رسید 
که به این ترتیب ۸۰ درصــد افزایش تولید 

داشتیم.
به گفته مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی 
و اداری وزارت صمت اشــتغال این صنعت 
۳۰۰ هــزار نفر، گــردش مالی آن شــش 
میلیارد دالر و تعداد واحدهای فعال حدود 
۵۰۰ واحد اســت که البته تــا ۸۰۰ واحد 

تولیدی، ظرفیت خالی داریم.
 وی با اشاره به افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی 
برخی از محصوالت از جمله یخچال ســاید 
و دو قلو، تصریح کرد: در مورد لباسشــویی 

تولیــد باالتر بــود و خوشــبختانه افزایش 
قیمت باالیی را نداشــتیم و این افزایش زیر 

۲۰ تا ۳۰ درصد در سال بوده است.

افزایش قیمت مواد اولیه چقدر بود؟
بــه گفته مدیــر کل دفتــر صنایــع لوازم 
خانگــی و اداری وزارت صمت مــواد اولیه 
واحدهای تولیدی کشــور در این دو سال با 
توجه به تغییرات نــرخ ارز، میانگین حدود 
۶۰ درصد افزایش قیمت داشــته اســت؛ 
مثال قیمــت جهانی مــاژول تلویزیون ۳۰ 
درصد، کمپرسور یخچال ۲۰ درصد و ورق 
های رنگی، پیــش رنگ، ورق ســرد مورد 
اســتفاده در بدنه اجاق گاز و لباسشویی، از 

ســال ۱۳۹۷ به صورت میانگین حدود ۶۰ 
درصد افزایش قیمت داشته اند. بنابراین از 
هفته دوم یا سوم دی ماه برخی از واحدهای 
تولیدی بســته به روالی که هرسال داشتند 

بین ۱۲ تا ۱۳ درصد افزایش قیمت دادند.
مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری 
وزارت صمت در پاسخ به این پرسش که آیا 
مردم می توانند انتظار داشــته باشــند این 
قیمت با ثبات باشــد یا کاهــش پیدا کند، 
گفت: مردم باید از ما توقع داشته باشند که 
این اتفاق بیفتد؛ با پیگیری های انجام شده 
حدود پنج برند قیمت هــای خود را کاهش 

دادند.
وصالــی همچنین دربــاره اینکــه آیا این 

واحدهــای تولیدی بابــت افزایش قیمتی 
که داشــتند مورد بازخواست قرار نخواهند 
گرفت، اظهار کرد: ســامانه هوشمند ثبت 
ســفارش، ارتباط مســتقیمی بــا رضایت 
مشــتری و اتفاقاتی که افتاده اســت دارد و 
قطعا در تامین مواد اولیــه، تامین ارز و ثبت 
سفارش آن ها تاثیر گذار خواهد بود. ضمن 
آنکه تخلفات واحدهــای تولیدی از طریق 
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید 

کنندگان و تعزیرات نیز پیگری می شود.
وی با اعالم اینکه برندهای متخلف به مسیر 
همکاری برگشتند گفت: برندهایی که با ما 
همکاری نکردند شاید دو تا سه برند، بیشتر 
نباشــند که البتــه محصول آن هــا کاالی 

منتخب ) یخچال، ماشــین لباسشــویی، 
تلویزیون و اجاق گاز( هم نیست .

مدیر کل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری 
وزارت صمت در رابطه با کیفیت محصوالت 
لوازم خانگی تولیدی هم گفــت: از صد در 
صد واحدهای تولیــدی، کیفیت ۵۰ تا ۶۰ 
درصد واحدهای تولیدی خوب است و حتی 
صادرات معکوس می شــود؛ یعنی محصول 
ایرانی به خارج از مرزهــای اطراف می رود 
و لیبل خارجی یا کــره ای می خورد و دوباره 
به داخل کشور بر می گردد و مردم به تصور 

کاالی خارجی آن را خریداری می کنند.
اواســط دی مــاه دبیرکل انجمــن صنایع 
لوازم خانگی ایــران از افزایش ۳۹ درصدی 
قیمت نهاده هــای تولید از ابتدای امســال 
تاکنون خبر داده بود و اواخر دی هم ماه اکبر 
پازوکی، رئیس اتحادیه فروشــندگان لوازم 
خانگی اعالم کرد که برخی تولید کنندگان 
لــوازم خانگــی در روزهای اخیــر قیمت 
محصوالت خود را ۸ تــا ۱۲ درصد افزایش 
دادند. بیشــترین افزایش قیمــت مربوط 
به یخچال و فریزر و کولر آبــی بود و قیمت 
ماشــین لباسشویی و ماشــین ظرفشویی 

تغییری نکرده بود.
امــا پازوکــی دو روز پیــش از تعییــن 
ضرب العجل بــرای بازگشــت قیمت ها به 
قیمت های قبلی خبــر داد. وزارت صمت، 
شنبه ۲۳ بهمن ماه را آخرین فرصت کاهش 
قیمت محصوالت لوازم خانگی اعالم کرده 
و وعده داده بود که با شــرکت های متخلف 
برخورد خواهد کــرد. او همچنین گفته بود 
که به جــز یک برند، ســایر برندهای ایرانی 
قیمت خود را کاهش دادنــد. موضوعی که 

بازاری ها آن را تایید نکردند.

خریدار  معــاون مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکــی با اشــاره به مطالبــی که در 
ماه های اخیر با عنوان اجباری شدن اینماد و 
مشابه آن مطرح می شود، گفت: الزام مجوز 
نماد اعتماد الکترونیکــی )اینماد( از حدود 

۱۱ سال قبل وجود داشت.
به گــزارش پایــگاه اطالع رســانی وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت »محمدجواد 
هادی« افزود: اقدام های انجام شده توسط 
این مرکز در سال ۱۳۹۸ برای الکترونیکی 
و هوشمندســازی فرایند اعطای »اینماد« 
که یک ســال قبل از قانون مصوب مجلس 
در الــزام الکترونیکــی شــدن مجوزهای 
کسب وکار بود، عالوه بر ویژگی الکترونیکی 
)حذف اســناد فیزیکی و تبدیــل فرایند به 
صورت کاماًل غیرحضــوری و بدون کاغذ- 
هوشمندســازی  موجــب   ،)paperless
)حذف عامل انســانی و کنترل همه ضوابط 
به صورت سسیستمی- humanless( شد.

وی ادامه داد: این اقدام ها در ســال ۱۳۹۹ 
توســط مرکز ملی فضای مجازی به عنوان 
الگوی موفق تســهیل در نظام مجوزدهی، 
تســریع در شــروع کســب وکار و رویش 
کسب وکارهای نوپا، فناور و شتابدهنده در 
راســتای تحقق عملی دولت الکترونیکی و 

جهش تولید معرفی شد.
معاون مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 

گفت: الزام مجوز نمــاد اعتماد الکترونیکی 
)اینماد( از حدود ۱۱ سال قبل وجود داشت 
و از جهت ضمانت اجرایــی رعایت این الزام 
قانونی نیز ابتدا در ســال ۱۳۹۱ به موجب 
مصوبه شــورای امنیت کشــور ارائه درگاه 
پرداخت اینترنتی منوط به داشــتن اینماد 
شد ولی از سال ۱۳۹۷ با ایجاد شرکت های 
پرداختیار ایــن ضمانت اجرایــی در مورد 

آن ها اجرایی نشد.
وی ادامه داد: مجدد در ســال ۱۳۹۸ طبق 
ماده ۱۰۳ آیین نامه اجرایــی قانون مبارزه 
با پولشــویی و پــس از آن بــه موجب ماده 
۱۱ قانون پایانه های فروشــگاهی و سامانه 
مؤدیان، ارائــه درگاه پرداخــت اینترنتی 
منوط به داشتن اینماد شد که فاز اول آن در 
مورد شرکت های خدمات پرداخت از بهمن 
۱۳۹۸ و فاز دوم آن در مورد شــرکت های 

پرداختیار از آذرماه امسال اجرایی شد.
این مقــام وزارت صمت خاطرنشــان کرد: 
بنابراین مطالبــی که در ماه هــای اخیر با 
عنوان اجباری شــدن اینماد و مشــابه آن 
مطرح می شــود، یا ناشــی از نبود اطالع از 
مبانــی قانونی اســت و یا بعضــاً به صورت 
آگاهانه بــه منظور انحراف افــکار عمومی 
و ذهن برخی مســئوالن انجام می شود که 
تأثیری از عزم قوای ســه گانه برای اجرای 

قوانین و مقررات کشور ندارد.

هــادی خاطرنشــان کرد: از ســال ۱۳۹۸ 
فراینــد اعطای اینماد که شــامل شــش 
مرحله احــراز هویت، احراز دامنــه، احراز 
اطالعات تمــاس، احراز صالحیــت، احراز 
قانونمنــدی کســب وکار و نهایتــاً تأیید 
تعهدنامه و پرداخت تعرفه است، به صورت 
کاماًل الکترونیکی و هوشمندتبدیل شد؛ به 
گونه ای که بدون هیچ گونــه وقفه و صرفاً بر 
اساس ســرعت عمل کاربر، امکان دریافت 
اینماد به وجود آمد.وی افزود: به این ترتیب 
میانگین زمان اعطــای اینماد که قبل از آن 
حدود پنــج روز کاری بود، بــه کمتر از یک 
روز )چند ساعت( کاهش یافت ونتیجه آن 
افزایــش دوبرابری اعطای اینماد در ســال 
گذشــته و افزایش چشمگیر رضایت مندی 

کسب وکارهای اینترنتی بود.

معاون مرکز توســعه تجــارت الکترونیکی 
افــزود: در ابتدای ســال ۱۳۹۹ مرکز ملی 
فضای مجازی به عنوان یک مرجع تخصصی 
فرادســتگاهی، ادعای مرکز توسعه تجارت 
الکترونیکی را مورد راســتی آزمایی و تأیید 
قرار گرفت و طی نامه رســمی رئیس مرکز 
ملی فضــای مجــازی به رییــس جمهور، 
به عنوان الگــوی موفق تســهیل در نظام 
مجوزدهی، تســریع در شــروع کسب وکار 
و رویــش کســب وکارهای نوپــا، فناورو 
شتابدهنده در راستای تحقق عملی دولت 

الکترونیکی و جهش تولید معرفی شد.
وی گفــت: عــالوه بــر ایــن بــه منظور 
تســهیل حداکثری اعطای اینمــاد برای 
کســب وکارهای خرد و خانگــی، از پاییز 
امســال اینمــاد بدون ســتاره بــه عنوان 
نخســتین مجــوز ثبت محــور راه اندازی 
شــد که ظرف کمتر از ۱۰ دقیقــه، صرفاً با 
طی دو مرحله احراز هویــت و احراز دامنه، 
امکان دریافت اینماد وجــود دارد که فیلم 
راهنمای آن نیز طی اطالعیه رسمی منتشر 
شده اســت.معاون مرکز توســعه تجارت 
الکترونیکی با اشاره به قانون مصوب مجلس 
گفــت: طبق قانونــی که مجلس شــورای 
اسالمی اســفندماه سال گذشــته مصوب 
کرد، همه دســتگاه ها ملزم بــه انجام گام 
اول یعنــی الکترونیکی کــردن مجوزهای 

کسب وکار خود شــدند که امید می رود در 
مهلت باقیمانده تا ۱۸ اســفند موفق به این 

مهم شوند.
یعنــی  دوم  گام  البتــه  افــزود:  وی 
هوشمندســازی بــه مراتــب از گامل اول 
دشوارتر اســت، چون طبق تجربه موجود 
در گام اول عمدتاًاســناد فیزیکــی تبدیل 
به نســخه های اسکن می شــوند که کاربر 
باید بــه صــورت غیرحضوری در ســامانه 
بارگــذاری کند ولــی باز هم بــه دلیل این 
که قابلیــت پــردازش سیســتمی وجود 
ندارد، الزم اســت کارشناس دســتگاه به 
صورت چشــمی محتوای آن ها را بررسی و 
کنترل کند؛ بنابرایــن بازهم امکان خطای 
ســهوی یا عمدی، اعمال ســلیقه، امضای 
طالیی و ... وجود دارد.هادی خاطرنشــان 
کــرد: در گام دوم الزم اســت اطالعات به 
صــورت رقومــی )دیجیتــال( دربیاید که 
امکان پردازش سیســتمی و کنترل ضوابط 
توسط ســامانه وجود داشته باشــد. البته 
پیش نیــاز تحقــق گام دوم نیــز تبدیــل 
ضوابط که غالبــاً به صــورت آیین نامه ها، 
دستورالعمل ها، بخشــنامه ها وبعضاً دانش 
ضمنی کارشناســان دستگاه هاســت، به 
صورت کدشده تبدیل شود تا امکان تطبیق 
اطالعات رقومــی کاربر را ضوابــط و انجام 

کنترل های الزم وجود داشته باشد.

حذفحضورماموردراعطایمجوزکسبوکار

حذفدالالنباورودسیمانبهبورس



معاونوزیرنفتعنوانکرد

راهکارهایقانونیبرایتوسعهصنعتپاالیشازمنابعدولتی

معاوندفترخدماتمشترکانتوانیر:
تعرفهبرق۷۵درصدمشترکانبدونتغییرماند

معاون دفتر خدمات مشــترکان شــرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر( گفت: مصرف برق ۷۵ درصد از مشــترکان در سطح 

الگو یا پایین تر از آن است بنابراین مشمول افزایش تعرفه ها نشده اند.
به گزارش پایگاه خبری شــرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی 
برق ایران )توانیر(، »شــقایق یوســفی« افزود: مشــترکانی که میزان 
مصرف آنها معادل الگوی تعیین شــده و یا کمتر از آن باشــد مشمول 
افزایش قیمت نخواهند شــد، ایــن افزایش قیمت برایی مشــترکان 
پرمصرف که سهم بیشتری از یارانه ها دارند تعیین شده، تا قیمت برق 

را به نرخ نزدیک به واقعیت پرداخت کنند. 
وی ادامــه داد: در کل کشــور ۵ منطقــه آب و هوایــی از معمولی تا 
گرمسیری مشخص شــده است که براین اساس بیشــتر مناطق ایران 
مانند شهرهای تهران، شــیراز، تبریز در مناطق معمولی قرار گرفته اند 
و مناطقی که دمای آنها باالتر یا رطوبت باالتری را دارند مانند بوشهر و 
هرمزگان در مناطق گرمسیری با درجه بندی مشخص تعیین شده اند. 
این مقام مســوول گفت: این دســته بندی اقلیمی مصرف متفاوتی در 
فصل های گرم ســال دارد به همین منظور برای اجــرای عدالت میان 
مشــترکان این دســته بندی تعیین شــد به طوریکه الگوی مصرف 
مشترکان بســته به موقعیت جغرافیایی متفاوت خواهد بود به عنوان 
مثال الگوی مصرف در مناطقی با رطوبت و گرمای باال مانند هرمزگان 

خوزستان تا سه هزار کیلووات ساعت نیز تعیین می شود. 
یوسفی افزود: الگوی مصرف برق در فصل ســرد در همه مناطق ۲۰۰ 
کیلووات ســاعت اســت و نیز الگوی مصرف در مناطق گرمســیری از 
ابتدای فروردین ماه تغییر می کند و متناســب بــا منظقه جغرافیایی 

افزایش می یابد تا آسایش مشترکان در استفاده از برق تامین شود.
وی خاطرنشان کرد: با بررســی های صورت گرفته توسط کارشناسان 
صنعت برق برای مناطق عادی، میزان مصرف ۲۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه تعیین شد که این عدد با احتســاب مصرف برق در بخش روشنایی، 
تجهیزات الکترونیکی و جلوگیری از اختالل در آســایش مشــترکان 

برای شهرهایی مانند تهران، شیراز و تبریز تعیین شده است. 
معاون دفتر خدمات مشــترکان توانیر افزود: استفاده از المپ های کم 
مصــرف و تجهیزات با بازدهی بــاال در کنار اســتفاده از ظرفیت کامل 
ماشین لباسشویی و ظرفشــویی برای شستشــوی لباس و ظروف در 

مدیریت مصرف برق تاثیر گذار خواهد بود.
 پنجم دی ماه هیات دولت به ریاســت آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهوری با اســتناد به قانون هدفمند کــردن یارانه ها و اجرای 
حکم منــدرج در بند )ی( تبصــره )۸( قانون بودجه ســال ۱۴۰۰ کل 
کشور، چگونگی محاســبه تعرفه برق مصرفی مشــترکان را تعیین و 

اجازه اجرای آن از اول بهمن صادر کرد.
کارشناســان و متخصصان صنعت برق پس از بررســی دقیق مصارف 
مشــترکان بر اســاس چندین مؤلفه، برای میزان مناسب مصرف برق 
الگویی طراحی کردند که یک اقدام اصولی بــوده و به طور معمول جزو 

برنامه های اصلی کشورها برای ارائه خدمات بهتر به مشترکان است.

این الگو ابتدا بر اساس آب و هوا و اقلیم کشور و با توجه به میزان متوسط 
دمای هوا به مناطق مختلف معتدل یا عادی و گرمسیری تقسیم شده، 
ســپس نیاز خانوارهای مختلف به اســتفاده از انرژی برق برای وسایل 
روشنایی، ماشین لباسشــویی و ظرف شــویی، اتو، یخچال و غیره که 

به طور معمول برای رفاه مورد نیاز است در نظر گرفته شده است.
این الگو برای ۸۰ درصد مشــترکان کشــور ۲۰۰ کیلووات ساعت در 
ماه های غیرگرم سال و ۳۰۰ کیلووات ساعت برای ماه های گرم است و 
مناطق گرمسیر کشور هم متناسب با شرایط آب و هوایی الگوی خاص 

خود را دارند.
بر این مبنا اگر مشــترکان بــرق بتوانند در ماه های گرم ســال مصرف 
خود را نســبت به دوره مشــابه ســال قبل کاهش داده و به زیر الگوی 
مصرف برســانند، به ازای هر کیلووات ســاعت کاهش مصرف معادل 
قیمت تأمین برق یعنی ۳۰۰ تومان پاداش گرفته و از دولت بســتانکار 
می شوند؛ البته این در حالی است که دولت در چارچوب الگوی مصرف، 
برق را به نرخ یارانه ای و کمتر از یک سوم این قیمت در اختیار مشترکان 
قرار می دهد و پاداش کاهــش مصرف در زمان پیک و اوج بار شــبکه، 

می تواند تا ۲ برابر قیمت تأمین برق هم افزایش یابد.

حلتنشآبی١٠هزارروستاطی۳۰ماه
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو گفت: وزارت نیرو برنامه جدی را 
برای آبرسانی و حل تنش آبی ۱۰ هزار روستا تعریف کرده که قرار شده 
طی ۳۰ ماه این کار انجام شــود به طوری که به طور متوسط در هر سه 

ماه مشکل آب ۱۰۰۰ روستا حل شود.
میثم جعفرزاده، با بیان اینکه اعتبار اجرای این طرح تامین شده است، 
اظهار کرد: ردیف بودجه با عنــوان محرومیت زدایی در بودجه ۱۴۰۰ 
تعریف شــده، همچنین با همراهی نمایندگان مجلس در قانون بودجه 
ســال ۱۴۰۱ هم این ردیف ادامه خواهد داشــت که این اقدام مجلس 

شورای اسالمی در تسریع روند پروژه ها بسیار تاثیرگذار است.
وی با بیان اینکه از ظرفیت هــای جهادی اســتفاده خواهیم کرد تا با 
کمترین رقم این پروژه ها را اجرایی کنیم، گفت: در ســال های گذشته 
فعالیت های آبرسانی به روستاها انجام شــده، ولی همچنان در کشور 

حدود ۸ میلیون نفر از جمعیت روستایی درگیر تنش آبی هستند.
رئیس مرکز جهاد آبرسانی وزارت نیرو با تاکید بر اینکه اجرای این طرح 
با هدف کاهش تنش آبی در روستاها استارت خورده است، تصریح کرد: 
خیلی از روستاها تابع منابع آبی هســتند و زمانی که با چالش های کم 
بارشی مواجه می شویم، چالش تامین آب این روستاها نیز افزایش می 
یابد.به گفته جعفرزاده اکنون برنامه این اســت که سطح برخورداری 
روســتاها از منابع آبی که اکنون ۸۲ درصد است را ارتقا دهیم. با اجرای 
این پروژه ها بــه ۹۰ درصد می رســد و برنامه داریم که هر ســال نیز 
این عددد را ارتقا دهیــم و بتوانیم تا انتهای ســال ۱۴۰۳ تنش آبی در 

روستاها را تا حد زیادی کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه در برخی از روستاها فاصله تا منابع آبی بسیار زیاد بوده 
و تعداد خانوار نیز در این روســتاها محدود اســت که اکنون آبرسانی با 
تانکر صورت می گیرد، اما قصد داریم مخازنی را ایجاد کنیم تا دسترسی 
به منابع آبی آســان تر و پایدارتر باشــد، فرایند آبرســانی به روستاها 

متفاوت است و برای هر روستا برنامه ای جداگانه تعریف کرده ایم.
وی ادامه داد: به طور مثال در خراســان جنوبی ۴۹ روستا با تنش آبی 
مواجه هستند که جمعیتی حدود ۱۴ هزار نفر را در بر می گیرد، حدود 
۳۲۰ کیلومتر خط انتقال برای ایــن مهم در نظر گرفته ایم ۱۲ هزار متر 
مکعب مخزن ذخیــره آب در نظر گرفتیم تا تنش آبی این روســتاها را 
برطرف کنیم.به گفتــه رئیس مرکز جهاد آبرســانی وزارت نیرو هدف 
از اجرای این طــرح تامین آب کمی و کیفی برای روســتاها اســت و 

امیدواریم برنامه نیز مطابق برنامه ریزی ها پیش برود.

نیرو

 بر اســاس گزارش رســانه های غربی، پاالیشگاه های 
کشــورهای هند، ژاپن و کره جنوبــی مذاکرات برای 

واردات مجدد نفت از ایران را آغاز کرده اند.
 خبرگــزاری رویتــرز از مذاکــرات پاالیشــگاه های 
کشــورهای هند، ژاپــن و کره جنوبی با ایــران برای 
 Oilprice واردات مجدد نفت از ایران خبر داده و پایگاه
نیز اعــالم کرده که ایــران بالفاصله پــس از توافق در 
مذاکرات رفع تحریم ها صــادرات نفت خود را افزایش 
خواهد داد زیــرا مقادیر قابل توجهی نفــت در انبارها 

برای عرضه در بازارهای بین المللی دارد.
به نوشــته Oilprice اگر مذاکرات شکســت بخورد، 
نفت باالتــر خواهــد رفت و احتمــاالً بــه ۱۰۰ دالر 
خواهد رســید.رویترز هم در گزارشی نوشته است که 
پاالیشگاه های کشــورهای هند، ژاپن و کره جنوبی که 
به طور ســنتی خریداران بزرگ نفت ایران هســتند، 
مایلند در صورت توافق برای احیای توافق هســته ای 
۲۰۱۵، واردات از ایران را از ســر بگیرنــد که می تواند 
راه را برای عرضه بیشــتر در بازارهای جهانی و کاهش 

قیمت ها هموار کند.
اکثر خریداران آسیایی واردات نفت از ایران را در سال 
۲۰۱۹ پس از خروج ترامپ از توافق هسته ای با ایران و 
اعمال مجدد تحریم ها بر صــادرات نفت تهران متوقف 

کردند.
مذاکرات غیرمســتقیم ایران و آمریــکا درباره توافق 

هســته ای هفته گذشته از ســر گرفته شد. 
دیپلمات های غربی ابراز امیدواری کرده اند 
که تاکنون به پیشــرفتی دســت یابند، اما 

مسائل سخت حل نشده باقی مانده اند.
قیمت نفت به باالترین حــد خود در بیش از 
هفت سال گذشته رسیده است زیرا ترس از 
اختالل در عرضه انرژی روسیه باعث افزایش 
قیمت نفت برنت و نفت خام آمریکا شده است.

با چشــم انداز یک توافق جدید با ایران، کره جنوبی که 
قباًل یکی از مشتریان اصلی نفت تهران در آسیا بود، روز 
چهارشــنبه گفت که مذاکراتی را در سطح کاری برای 

ازسرگیری واردات نفت خام ایران انجام داده است.
 یک پاالیشگاه بزرگ کره جنوبی در حال رصد تحوالت 
مذاکرات هســته ای اســت، زیرا نفت خــام ایران در 
مقایسه با گریدهای دیگر مانند نفت مکزیک مقرون به 
صرفه است و پاالیش آن آسان است. یک منبع تجاری 
در کره جنوبی گفته اســت: زمانی که دو کشور تصمیم 
بگیرند تجارت نفت را از ســر بگیرند، مــا می توانیم از 
ایران نفت خام بخریم. از آنجایی کــه قباًل از نفت خام 
ایران اســتفاده کرده ایم، نیازی بــه آزمایش نفت در 

تاسیسات خود نداریم.
 Eneos Holdings رئیس پاالیشــگاه بزرگ ژاپنــی
Inc هم اعالم کرده در صورت دستیابی به توافق برای 
احیای توافق هســته ای ۲۰۱۵، واردات نفت از ایران را 

از سر خواهد گرفت.تســوتومو سوگیموری، 
رئیس Eneos به خبرنــگاران گفت: ما هنوز 
چنیــن آمادگی هایی را آغــاز نکرده ایم، اما 
در صورت دســتیابی به توافق بر ســر توافق 
هسته ای، از ســرگیری واردات نفت خام از 
ایران را به عنوان یکــی از گزینه های خرید 
خود در نظــر خواهیم گرفت.ســوگیموری 
افزود: پــس از انجام چنیــن توافقی در مــورد توافق 
هسته ای، از ســرگیری واردات نفت از ایران حدود دو 
تا سه ماه طول می کشد زیرا پاالیشــگاه باید ترتیبات 

مختلفی مانند بیمه و حمل و نقل را انجام دهد.
یک منبع پاالیشــگاهی هنــدی هم گفــت که یک 
پاالیشــگاه هندی، مشتری شــماره ۲ ایران، در حال 
مذاکره با ایران برای تأمین نفت خود اســت و افزود که 
همچنین منتظر شفاف سازی بیشــتر در مورد توافق 

هسته ای است.
ایران برخــی از صادرات خــود را با وجــود تحریم ها 
حفظ کرده است زیرا واســطه ها راه هایی برای پنهان 
کردن مبدأ واردات پیــدا می کنند و چین، بزرگ ترین 
مشــتری ایران، مقصد بزرگی بوده است. گمرک چین 
ماه گذشــته اولین واردات نفت خام ایران در یک سال 
گذشــته را گزارش کرد.کلودیو گالیمبرتی، تحلیلگر 
بازار نفت در این بــاره بیان کرد: تنش های روســیه و 
اوکراین نوسان قیمت های جهانی نفت را افزایش داده 

اســت، اما تحوالت مثبت در مذاکرات ایران و آمریکا 
امیدها را برای بازگشــت نفت ایران به بازارها افزایش 

داده و به آرام کردن قیمت نفت کمک می کند.
او گفت: »اگرچه هنوز معامله انجام نشــده است، اما با 
توجه به اخبار پیشرفت و اجماع گسترده در مذاکرات، 
قیمت ها کاهش می یابــد، زیرا درنهایــت می توان تا 
دسامبر سال جاری تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز نفت خام 

به بازار اضافه کرد.«
 پایگاه تخصصی نفت Oilprice هم نوشته است: ایران 
از قبل آماده ســازی برای بازگشــت نفت خام خود به 
بازارهای بین المللی را آغاز کرده است و مقامات شرکت 
ملی نفت ایران به کره جنوبی ســفر کرده اند تا در مورد 

معامالت مذاکره کنند.
به نوشــته Oilprice، یک معامله موفق می تواند بین 
آوریل تا مه ۵۰۰۰۰۰ بشــکه در روز نفت به بازارهای 
جهانی اضافه کند، اما عدم دســتیابی به توافق احتماالً 

قیمت نفت را به ۱۰۰ دالر خواهد رساند.
ایران در حال آماده شــدن برای بازگشــت نفت خام 
خود به بازارهای بین المللی اســت. این کشــور سال 
گذشــته برنامه های افزایش تولید را اعــالم کرد و این 
هفته رســانه ها گزارش دادند که مقامات شرکت ملی 
نفت ایــران به کره جنوبی ســفر کرده اند تــا در مورد 
قراردادهای عرضــه با پاالیشــگاه های داخلی گفتگو 

کنند.

نفت

خریدار   معاون وزیر نفت گفت: دو راهکار 
قانونی حضــور ۲۰ درصــدی در پروژه ها و 
شرکت در طرح های توسعه ای برای ساخت 
پتروپاالیشــگاه توســط دولت وجود دارد. 
همچنین در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز 
ساخت پتروپاالیشــگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای 

از منابع دولتی عنوان شده است.
»جلیــل ســاالری« با اشــاره بــه اینکه 
برای ساخت پتروپاالیشــگاه ها به وسیله 
دولت، قانون مجوز حضــور ۲۰ درصدی 
را داده اســت، افزود: همچنیــن اگر نگاه 
توســعه ای وجود داشته باشــد، بر اساس 
سیاســت های کلی اصل ۴۴، اگر فراخوان 
داده شود اما ســرمایه گذار اعالم آمادگی 
نکند، دولت اجازه ورود و ســرمایه گذاری 

خواهد داشت.
وی با تاکید بر اینکه ایــن دو راهکار قانونی 
بــرای ســاخت پتروپاالیشــگاه توســط 
دولــت وجــود دارد، ادامــه داد: همچنین 
در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ نیز ســاخت 

پتروپاالیشگاه از منابع دولتی وجود دارد.
ســاالری گفت: این موضوع در کمیسیون 
تلفیق مطرح شــده و در صورت تصویب به 

قانون تبدیل خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه تجربه های قبلی نشان 
می دهد که بخش خصوصــی نمی تواند در 
ساخت پاالیشــگاه به صورت مستقل وارد 
شــود، افزود: نگاه این اســت که از ظرفیت 
دولت در این بخش اســتفاده شود و زمانی 
که بخشی از زیرساخت ها ایجاد شد، بخش 
خصوصی با انگیــزه بیشــتری ورود کرده 

تا از ظرفیت شــرکت ها و بخش خصوصی 
استفاده کنیم.

معاون وزیر نفــت دربــاره احتمال حضور 
بانک هــای خصوصــی بــرای ســاخت 
پتروپاالیشگاه ۳۰۰ هزار بشکه ای »شهید 
ســلیمانی«، گفت: بانک ها می توانند برای 
تامین مالی اقــدام و این طــرح را فاینانس 

کنند.
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده هــای نفتــی گفت: انتظــار داریم 
به منظــور تأمین منابــع مالــی موردنیاز 

مگاپروژه هــای آینده صنعــت پاالیش، از 
ظرفیت همه بانک ها در قالب کنسرســیوم 

استفاده کنیم.
وی تاکید کرد: در خصــوص مکان یابی این 
پتروپاالیشــگاه در حال رایزنی هســتیم و 
هنوز مشخص نیست که این پتروپاالیشگاه 
در همان مکان پاالیشــگاه هرمز تاســیس 

خواهد شد یا خیر.
ســاالری ادامه داد: با صدور مجوز از سوی 
مجلس و دولت و همچنیــن دریافت مجوز 

شورای اقتصاد، کار آغاز خواهد شد.

به گزارش ایرنا، بعد از اجرای سیاســت های 
کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، وزارتخانه ها و 
شرکت های تابعه امکان سرمایه گذاری در 

طرح های توسعه ای را نداشتند.
از همیــن رو وزارت نفت و چهار شــرکت 
اصلــی آن نیز مجــوز اجــرای طرح های 
توســعه ای مانند ســاخت پتروشــیمی و 

پاالیشگاه را دارا نبودند.
با توجه به نیاز کشــور برای توسعه ظرفیت 
پاالیشــگاهی به منظور مبارزه بــا تحریم و 
همچنین جلوگیری از خام فروشــی، دولت 

ســیزدهم در الیحه بودجه ســال ۱۴۰۱ 
پیشــنهاد ســاخت پاالیشــگاه ۳۰۰ هزار 
بشکه ای نفت خام ســنگین توسط وزارت 

نفت را مطرح کرده است.
بر اســاس الیحــه بودجه ســال ۱۴۰۱، 
وزارت نفت مجاز اســت از طریق شــرکت 
ملی پاالیــش و پخــش فرآورده های نفتی 
نسبت به احداث پاالیشــگاه نفت سنگین 
به ظرفیت ۳۰۰ هزار بشــکه در روز از محل 
منابع داخلی با مشارکت بخش غیردولتی، 
تامین مالی خارجی )فاینانس( و یا تحویل 
نفت خام به پیمانــکاران )تهاتر نفت( اقدام 

کند.
اخــذ مصوبــه شــورای اقتصــاد در این 
خصوص الزامی و در اجــرای قانون اجرای 
سیاســت های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی 
مصوب ســال ۱۳۸۷ با اصالحات و الحاقات 
بعدی، این وزارتخانه موظــف به واگذاری 
پاالیشــگاه مذکــور یک ســال پــس از 

بهره برداری کامل است.
همچنین به وزارت نفت از طریق شــرکت 
ملی صنایع پتروشیمی اجازه داده می شود 
برای تامین هزینه هــای اجرایی خط لوله 
اتیلن غرب کشــور، نســبت به اخذ معادل 
ریالی ۲.۵ درصــد ارزش فروش هر تن اتین 

تولیدی حاصل از خوراک اتان اقدام کند.
این درآمد پــس از وصول به خزانه داری کل 
واریز و فقط برای تکمیــل خط اتیلن غرب 
هزینه می شــود. در این خصــوص، رعایت 
مالحظات ســند ملــی آمایش ســرزمین 

مصوب سال ۱۳۹۹ الزامی است.

پاالیشگاههایهندی،ژاپنیوکرهایآمادهوارداتنفتازایرانشدند

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیرعاملشرکتملیپخشفرآوردههاینفتیخبرداد

رشد۱۵درصدیمصرفبنزیندرسال۱۴۰۰

خریدار  مدیرعامل شــرکت ملی پخش 
فرآورده های نفتی گفت: با ذخایر مناسبی 
که در بخش بنزین داریــم و تمهیداتی که 
اندیشیده شــده، تولیدی که در پاالیشگاه 
ها صورت می گیرد و زیرســاخت هایی که 
در بخش نقل و انتقال ســوخت داریم، هیچ 
گونه نگرانــی برای تأمیــن بنزین نوروزی 
نداریم.کرامــت ویس کرمــی، مدیرعامل 
شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران 
اظهار داشت: از ابتدای سال جاری تاکنون 
میانگین مصرف روزانه بنزین در کشور ۸۶ 

میلیون لیتر بوده است.
وی افزود: این عدد در مدت مشــابه ســال 
گذشته به طور متوسط ۷۵ میلیون لیتر در 
روز بوده؛ یعنی نســبت به سال قبل، روزانه 
شــاهد افزایش ۱۱ میلیون لیتری مصرف 

بنزین در سال جاری بوده ایم.

 روند افزایش مصرف بنزین روندی 
صعودی است

ویس کرمی با بیان اینکه شــاهد رشــد ۱۵ 
درصدی مصــرف بنزین در ســال ۱۴۰۰ 
هستیم، گفت: از ابتدای بهمن ماه، متوسط 

مصــرف بنزین در مــاه جــاری روزانه ۸۸ 
میلیون لیتــر بوده که در مقایســه با میزان 
متوســط مصــرف روزانه بنزیــن در مدت 
مشابه ســال قبل که ۷۸ میلیون لیتر بوده، 
شــاهد افزایش ۱۰ میلیــون لیتری بنزین 
در بهمن ماه ۱۴۰۰ هستیم و روند افزایش 

مصرف بنزین نیز روندی صعودی است.
وی ادامــه داد: در مقطعی کــه محدودیت 
های ناشــی از کرونا کم شــده بود، مصرف 
بنزین باالی ۹۰ میلیون لیتــر در روز را نیز 
در ســال جاری تجربه کردیم؛ در واقع روند 
مصرف بنزین خیلی به شرایط شیوع کرونا 

و محدودیت های ناشی از آن، بستگی دارد.

 پیش بینی مصرف 100 تا 110 میلیون 
لیتری بنزین در ایام نوروز

مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی تصریح کرد: روند مصــرف بنزین در 
کشور به دلیل نزدیک شــدن به ایام پایانی 
ســال و ایام نوروز، روندی صعودی دارد؛ در 
ایام تعطیــالت نوروزی اگــر از بابت کرونا، 
محدودیتی وجود نداشــته باشد، افزایش 
مصرف بنزین بیش از ایــن ارقام خواهد بود 

و پیش بینی می کنیم در ایام نوروز ۱۴۰۱، 
روزانــه ۱۰۰ میلیون لیتر مصــرف بنزین 

داشته باشیم.
وی افزود: ممکن است در برخی ایام نوروز، 
مصرف روزانه بنزین به باالی ۱۱۰ میلیون 
لیتر هم برســد، اما پیش بینــی می کنیم 
میانگین مصرف بنزین در ایام پایانی ســال 
جاری و ایام نــوروز، حداقل به ۱۰۰ میلیون 

لیتر در روز خواهد رسید.
ویس کرمی بــا بیان اینکه ثبــت میانگین 
مصرف بنزین به میزان باالی ۱۰۰ میلیون 
لیتر در روز بســتگی به میــزان محدودیت 
هــای ناشــی از کرونــا دارد، گفــت: اگر 
محدویت ها نباشــد و ســفرهای نوروزی 
برقرار باشــد، احتمال گذر متوسط مصرف 
بنزیــن از مــرز ۱۰۰ میلیون لیتــر و ثبت 
مصارفی چون ۱۰۵ و ۱۱۰ میلیون لیتر در 

روز وجود دارد.

 ذخایر مناسبی در بخش بنزین داریم
وی ادامه داد: این آمادگــی وجود دارد که 
اگــر مصارف باالیــی چــون ۱۱۰ میلیون 
لیتر در روز نیــز در ایام نوروز داشــتیم، با 
ذخایر مناســبی که در بخش بنزین داریم 
و همچنین تمهیداتی که اندیشــیده شده، 
تولیدی که در پاالیشــگاه هــا صورت می 
گیرد و زیرســاخت هایی که در بخش نقل و 
انتقال سوخت داریم، هیچ گونه نگرانی برای 

تأمین بنزین نوروزی نداریم.
مدیرعامل شــرکت ملی پخــش فرآورده 

های نفتی با اشــاره بــه آغــاز برنامه های 
ویژه نظــارت و پایش جایــگاه های عرضه 
سوخت از اســفندماه گفت: هر گونه برنامه 
در این بخش، بستگی به میزان محدودیت 
های ناشــی از شــیوع کرونا در کشور دارد؛ 
اما همیشــه روال بر این بوده کــه از ابتدای 
اسفندماه، ســاماندهی تیم های عملیاتی و 
بازرســی کننده از کل کشور را برنامه ریزی 

می کردیم.

 6700 جایگاه عرضه سوخت در 
سراسر کشور داریم

وی افزود: در سراسر کشــور بالغ بر ۴۲۰۰ 
باب جایگاه عرضه ســوخت مایع داریم، در 
کنار اینها، ۲۵۰۰ تجهیــز CNG را داریم؛ 
در واقع ما در کشــور ۶۷۰۰ بــاب جایگاه 
عرضه ســوخت اعم از بنزین، گازوئیل و گاز 

طبیعی فشرده )CNG( داریم.
ویس کرمی با بیان اینکه در ســالهای قبل 
از شیوع کرونا، ابتدای اســفند هر سال تیم 
های عملیاتی تشــکیل می شد، گفت: تیم 
های عملیاتی چه در حوزه ستادی و چه در 
مناطق ۳۷ گانه پخش، به جایگاه ها مراجعه 
می کردند و طبق چک لیســت های تدوین 
شده، موارد را بازرسی کرده و بازدید از همه 
جایگاه ها به ویژه مبــادی مواصالتی انجام 
می شد و موارد و نارســایی هایی که وجود 

داشت، مورد بررسی و رفع قرار می گرفت.
وی ادامه داد: امســال هم بنا داریم این کار 
را عملیاتی کنیم؛ سال گذشــته شرایط از 

نظر کرونا شــرایط خوبی نبود، محدودیت 
ها در زمان ورود به نوروز ۱۴۰۰ شدید بود؛ 
همچنین در زمان ورود به نوروز ۱۳۹۹ که 
ابتدای همه گیری کرونا بود، محدودیت ها 
شدید بود و نمی توانســتیم این اقدامات را 
انجام دهیم؛ ناشی از همین محدودیت ها و 
ممنوعیت های تردد، مصرف بنزین به عدد 

پایینی رسیده بود.

 پیش بینی تردد باال در ایام نوروز 1401 
مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی ایران خاطرنشــان کــرد: پیش بینی 
ما این اســت که در ایام نوروز ترددها رونق 
داشته باشــد و مردم مسافرت های نوروزی 
را داشــته باشــند؛ از اینرو بحث نظارت بر 
فعالیت بدون نقص جایگاه ها بســیار مهم 

است و در دستور کار ما قرار دارد.
وی افــزود: نه تنها در بحــث تولید و تأمین 
بنزیــن بــرای هموطنان مشــکلی وجود 
ندارد، در بحــث جایگاه های ســوخت نیز 
هم از ســوی مجموعه ما به عنوان متولی و 
ناظر عالی عرضه ســوخت در کشور و هم از 
سمت خود جایگاه ها که بالغ بر ۶۷۰۰ باب 
جایگاه هســتند، این آمادگی را باید کسب 
کنیم تا نواقص و نارســایی هــای که وجود 
دارد را برطــرف کنیم؛ از اینــرو برای ورود 
به تعطیالت نوروزی که معموال از بیســتم 
یا نهایتا بیست و پنجم اســفندماه آغاز می 
شــود، کارهای معمول و اقدامــات الزم را 

انجام خواهیم داد.



معیارهایتعیینشهریهمدارسغیردولتی

مدرسهشیشهایایجادمیشود

دبیرستادحقوقبشر:
قطعنامهپارلماناروپادرموردمجازاتسلب
حیاتدرایرانمبتنیبراغراضسیاسیاست

 دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اســالمی ایران و معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه در واکنش به قطعنامه پارلمان اروپا گفت: قطعنامه پارلمان 

اروپا مبتنی بر اغراض سیاسی است تا انعکاس واقعیت ها.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی ستاد حقوق بشــر، کاظم غریب آبادی 
افزود: این قطعنامه سراســر حاوی مطالب انحرافی و دروغین بوده و با 
واقعیات موجود در ایران همخوانی ندارد، بلکه با اهداف کامال سیاســی 
تدوین شده اســت.معاون امور بین الملل قوه قضائیه با اشاره به این که 
مجازات اعدام برابر قوانین در ۵۵ کشور اعمال می شود، از پارلمان اروپا 
و کشورهای اروپایی خواست تا به قوانین کشــورها و تنوع فرهنگی در 

حقوق بشر احترام بگذارند.
وی در حالی که مجازات ســلب حیات برابر میثــاق بین المللی حقوق 
مدنی و سیاســی نیز برای جرائم جدی مجاز شــمرده شــده است، از 
تحمیل اســتانداردهای اروپایی بر دیگران، حتی فراتر از الزامات بین 

المللی موجود، انتقاد کرد و آن را مغایر حق حاکمیتی کشورها خواند.
غریب آبادی در ادامــه از دفاع نماینــدگان پارلمان اروپــا از گروهک 
تروریســتی منافقین و نام بــردن از آنها به عنوان مخالفین سیاســی، 
به طور جــدی انتقاد کرد و گفت: مایه شرمســاری برای آن دســته از 
نمایندگان پارلمان اروپایی اســت که جنایات تروریستی این گروهک 
که دســت آنها به خون بیش از ۱۲ هزار ایرانی بی گناه آلوده و همچنان 
نیز به فعالیت های تروریســتی خــود ادامه می دهنــد و آزادانه نیز در 
کشورهای اروپایی تردد می کنند و به پارلمان اروپا نیز دسترسی دارند، 
به خاطر مطامع سیاسی نادیده می گیرند. اروپایی ها بدانند همانگونه 
که حمایت آنان از داعش دامن خود آن هــا را گرفت، بگونه ای که بیش 
از چهارهزار نفر از داعش از اتباع اروپایی بودنــد و ناامنی هایی را برای 
آنان به دنبال آورد، حمایت آنان از منافقیــن نیز برای آنها بدون هزینه 

نخواهد بود.

معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ســتاد حقوق بشــر همچنین 
در واکنش به بخشــی از مفاد ایــن قطعنامه در حمایــت از یک تبعه 
ایرانی بنام احمدرضا جاللی و برخی اتباع مجرم اروپایی، از سیاســت 
کشورهای اروپایی در سوءاستفاده از اتباع خود برای اقدامات جاسوسی 
و مغایر امنیت ملی در کشورهای مختلف، از جمله ایران، گفت: اروپائی 
ها باید یاد بگیرند به حاکمیت سایر کشــورها احترام بگذارند و بدانند 
در رابطه با ایران نمــی توانند با تهدیدات مختلــف، از اتباع مجرم خود 

حمایت کنند و خواهان آزادی آنها شوند.
وی در همین چارچوب افزود: احمدرضــا جاللی اقدامات عدیده مغایر 
امنیت ملی را با هدایت ســرویس های اروپایی، مشخصا سوئد، و رژیم 
صهیونیســتی انجام داده و در یک محکمه صالحه نیز محاکمه شده و 
حکم خود را دریافت کرده اســت.این مســئول ادامه داد: در حالی که 
چندین کشــور اروپایی در تبانی با یکدیگر و به طور مستمر برخی اتباع 
ایرانی را به بهانه های واهــی دور زدن تحریم های غیرقانونی و یکجانبه 
آمریکا دستگیر یا به آمریکا مسترد کرده اند، پارلمان اروپا در موقعیتی 
نیســت که در مورد ایران قیافه حق به جانب به خود بگیرد و در عوض، 
باید از کشورهای حوزه خود بخواهد تا حقوق ایرانیان را رعایت کنند و 

از گروگان گیری ایرانیان خودداری کنند.
غریب آبادی با اشــاره به اینکه در حوزه تروریســم و تحریم )با حمایت 
از گروه های تروریســتی و پنــاه دادن و خروج آنها از فهرســت گروه 
های تروریســتی و همچنین اعمال یا اجرای تحریم های غیرقانونی و 
ظالمانه(، آمریکا و اروپا بیشترین جنایت را در حق ایران و ایرانیان انجام 
داده اند، گفت: پارلمان اروپا و کشورهای اروپایی در حوزه نقض حقوق 
بشر ایرانیان باید پاسخگو باشــند و در موقعیتی نیستند که دیگران را 
در حوزه حقوق بشــر موعظه کنند.وی همچنین یادآور شد: مجازات 
ســلب حیات در ایران، در مطابقت با میثاق بین المللی حقوق مدنی و 
سیاسی فقط برای جرائم جدی اعمال می شود. در این چارچوب، تا قبل 
از اصالح قانون مبارزه با مواد مخدر، عمده احکام سلب حیات در حوزه 
موادمخدر بود که با اصالح قانون، بســیار محدود شده است. از این رو، 
عمده احکام سلب حیات در حوزه قصاص است که حق خانواده قربانی 
بوده و نه حاکمیت.غریب آبادی تاکید کرد: با این وجود، نظام قضایی و 
گروه های مردمی تالش های ویژه ای را بــرای جلب رضایت اولیای دم 
بکار می گیرند و در موارد متعددی، این تالش ها با موفقیت مواجه می 
شود.وی با اشاره به این که موارد اندکی از مجازات سلب حیات نیز ناظر 
بر افرادی اســت که مرتکب جرائم تروریســتی و ایجاد رعب و وحشت 
میان مردم و ناامنی در محیط می شوند، گفت: مجازات های مستوجب 
ســلب حیات کامال بر طبق قانون و با طی فرایند دادرسی سختگیرانه 
قضایی بوده و اینگونه نیست که طبق قطعنامه پارلمان اروپا سلیقه ای و 

یا مرتبط با نژاد یا قومیت ها یا پیروان ادیان خاصی باشد.

دیوار

وزیر علوم، تحقیقات و فنــاوری، تکالیف وزارت علوم 
برای اجرای آیین نامه جذب و نگهداری سرمایه انسانی 
استعداد برتر و نخبه در دســتگاه های اجرایی را اعالم 

کرد.
دکتر محمدعلی زلفی گل دربــاره تکلیف وزارت علوم 
برای اجــرای آیین نامه جــذب و نگهداری ســرمایه 
انسانی استعداد برتر و نخبه در دســتگاه های اجرایی 
گفت: این موضوع در هیات دولت تصویب شده است و 

مربوط به همه دستگاه های اجرایی است.
وی افزود: وزارت علوم هم یکی از دســتگاه هایی است 

که در این زمینه تکالیفی دارد.
وزیر علوم تاکید کرد: آن بخشــی که بــه وزارت علوم 
ارتباط دارد این است که نخبگان و استعدادهای برتری 
که می خواهند عضو هیات علمی شوند نیازی به شرکت 

در فراخوان های جذب هیات علمی ندارند.

زلفی گل خاطرنشــان کــرد: نخبگانی که 
اســتخدام می شــوند نیز امتیازاتی دریافت 

می کنند.
هیات وزیران یکشــنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۰ به 
ریاست آیت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی، با 
آیین نامه پیشنهادی معاونت علمی و فناوری 
رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی 

کشور برای جذب و نگهداری سرمایه انسانی استعداد 
برتر و نخبه در دستگاه های اجرایی موافقت کردند.

به موجب مصوبه هیات وزیران، تمامی دســتگاه های 
اجرایی اعم از وزارتخانه ها، ســازمان ها و مؤسســات و 
دانشگاه ها، شــرکت های دولتی، مؤسســات انتفاعی 
وابســته به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، 
شرکت های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی 
غیردولتی )در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه 

کل کشور اســتفاده می نمایند(، مؤسسات 
عمومی، بنیادها و نهادهای انقالب اسالمی، 
مجلس شــورای اسالمی، شــورای نگهبان 
قانون اساســی، بنیادها و مؤسساتی که زیر 
نظر ولی فقیــه اداره می شــوند و همچنین 
دســتگاه ها و واحدهایی که شمول قانون بر 
آنها مســتلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از 
اینکه قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات 
عام تبعیت کنند مشمول »آیین نامه جذب و نگهداری 
سرمایه انسانی اســتعداد برتر و نخبه در دستگاه های 
اجرایی کشــور« بوده و ملزم به اعمال تکالیف مقرر در 

آن هستند.
تشــریح شــرایط و ضوابط ورود به خدمــت، جذب و 
اســتخدام نخبگان و اســتعدادهای برتر، راهکارها و 
اقدامات الزم برای نگهداشــت نخبگان و استعدادهای 

برتر، امتیازات و تســهیالت در نظر گرفته شــده برای 
برگزیدگان این آیین نامه و تشــکیل کارگروه دائمی 
مشــترک به منظــور نظارت بر ُحســن انجــام مواد 
آیین نامه و نحوه رســیدگی به شــکایات و اعتراضات 
برگزیدگان، از دیگر مواد مندرج در آیین نامه یاد شده 

است.
همچنیــن دکتر ســید محمدصادق موحــد؛ معاون 
آینده ســازان بنیاد ملی نخبگان درباره این آیین نامه 
یادآور شــد: در آیین نامــه جدید یک بخــش ناظر به 
تســهیل گری در جذب صاحبان اســتعدادهای برتر 
در نظر گرفته شده اســت و در بخش دوم نیز مواردی 
قید شده که در فراگیری نگهداری نخبگان تمهیداتی 
در نظر گرفته شــده اســت و به این ترتیب تالش شده 
شرایطی برای پویایی و اثرگذاری فرد در دستگاه های 

اجرایی تا حد ممکن تضمین شود.

 ســارقانی که پیچ های چــراغ برق اتوبــان آزادگان را 
ســرقت کرده بودند و باعث ســقوط بعضی از تیرها به 

داخل اتوبان شده بودند، توسط پلیس دستگیر شدند.
به گزارش پلیس تهران، در پی سقوط تعدادی از چراغ 

برق های بزرگراه آزادگان ســریعا بررســی موضوع در 
دســتور کار پلیس قرار گرفت و در بررسی های انجام 
شــده مشــخص شــد که این حادثه در پی باز شدن 
پیچ های چراغ برق توســط فرد یا افرادی انجام شــده 

است.در تحقیقات میدانی صورت گرفته عوامل پلیس 
پایتخت موفق به دســتگیری دو متهــم در این زمینه 

شدند و از آنها پیچ های به سرقت رفته را کشف کردند.
متهمان که از معتادان متجاهر هستند در بازجویی های 

انجام شــده اعالم کردند که برای تامیــن هزینه مواد 
مخــدر اقدام به ســرقت تجهیــزات شــهری از جمله 
نرده های کنار خیابان و پیچ های چراغ برق کرده اند.در 

این رابطه یک نفر مالخر نیز دستگیر شده است.

وزیر

پلیس

خریدار  رئیس ســازمان مدارس و مراکز 
غیردولتی و توســعه مشارکت های مردمی 
گفــت: اســتقرار نظــام جامــع فعالیت و 
ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی در بستر 
الکترونیک)مدرســه شیشــه ای( از جمله 
مهم ترین محــور برنامه های این ســازمان 

است.
 احمد محمودزاده رئیس ســازمان مدارس 
و مراکــز غیردولتــی و مشــارکت های 
مردمــی در یکصــد و هجدهمین جلســه 
شــورای سیاســت گذاری، برنامه ریــزی 
و نظــارت مرکزی که در ســالن جلســات 
ساختمان شــهید رجایی وزارت آموزش و 
پرورش برگزار شــد، ضمن ارائه گزارشی از 
برنامه های آتی و پیشــرو سازمان مدارس و 
مراکز غیردولتی و توســعه مشارکت های 
مردمی و شــهریه مــدارس، گفت: مدارس 
غیردولتــی در حــال حاضر حــدود یک 
میلیون و نهصد هزار نفر دانش آموز را در ۱۸ 

هزار و ۷۵۰  مدرسه تحت پوشش دارد.
وی افزود: تعــداد نیروی انســانی مدارس 
غیردولتی ۲۳۰ هزار نفر هســتند که حدود 
۱۷۰ هزار نفر نیــروی آزادنــد و به عنوان 
مجموعــه عظیــم آموزشــی و تربیتی در 
آموزش پرورش، بخشــی از تعلیم و تربیت 

فرزندان این مرز و بوم را برعهده دارند.
محمودزاده، توســعه کمی برای سال آینده 
را، با محوریت آموزش های فنی وحرفه ای و 
کاردانش، مدارس وابســته به دستگاه ها، و 
اولویت در دوره اول ودوم متوسطه دانست 
و گفت: ســعی خواهیم کرد شیب مالیمی 
در بحث توســعه مدارس ابتدایی داشــته 
و بیشــتر توســعه را در بخش آموزش های 
فنی وحرفه ای، کاردانــش و دوره اول و دوم 

متوسطه داشته باشیم.

وی، محور دوم برنامه های سازمان مدارس 
و مراکز غیردولتی را بحث اســتقرار ســند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش در مدارس 
غیردولتی با مشارکت ســایر معاونت های 
ذی ربــط دانســت و اظهار کــرد: از طریق 
شاخص های آموزشی و پرورشی و رصد آنها، 
اســتانداردهای آموزش و پــرورش را برای 
مدارس غیردولتی تعریف کرده ایم؛ امسال 
هم در تعیین الگوی شــهریه مراتبی از این 
استانداردها را در سامانه جایگزین خواهیم 

کرد.
وی ادامه داد: موضوع نیروی انســانی اهمیت 
زیادی در تعلیم و تربیت دارد و به عنوان عنصر 
اصلی اجرای ســند تحول بنیادین آموزش و 
پرورش به آن اشاره شــده است. از این رو نگاه 

تخصصی ما به توانمندسازی نیروی انسانی از 
طریق آموزش های حضــوری و غیرحضوری 
است. همچنین در خصوص بیمه فرهنگیان 
مدارس غیردولتی پیشنهاداتی داشته ایم که 
قبال در شــورای معاونین نیز مطرح شده بود 
که انشــاءاهلل با هماهنگی صنــدوق، اتفاقات 

مثبتی خواهد افتاد.
رئیس ســازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و مشــارکت های مردمی افــزود: تخصصی 
کردن و آموزش و توانمندســازی همکاران 
در مــدارس غیردولتــی و همچنین ایجاد 
انگیزه از طریق پیگیــری امورات مربوط به 
بیمه و کارهای رفاهــی از اولویت های دیگر 
ســازمان اســت که با همکاری مؤسسان 
انجام خواهد پذیرفــت.وی ادامه داد: طی 

مصوبه پیشــنهادی به دنبال آن هستیم که 
همــکاران نیروی آزاد مــدارس غیردولتی 
بتواننــد از ظرفیت هــا و امکانــات رفاهی 

آموزش و پرورش استفاده کنند.
محمودزاده گفت: اســتقرار نظــام جامع 
فعالیت و ارزیابی مدارس و مراکز غیردولتی 
در بستر الکترونیک محور دیگری از برنامه 
های ســازمان اســت که با عنوان مدرسه 
شیشه ای طرح شــده است و شامل چندین 
فاز اســت کــه در آن تمامــی فرآیندهای 
تعلیم و تربیت، بحث شــهریه، نظرسنجی 
و نظرخواهــی با حضور اولیــاء و بحث های 
رتبه بندی در قالب این مدرســه شیشــه 
ای برای دانش آموزان و اولیــا به ویژه بحث 
شفافیت که یکی از شعارهای کلیدی دولت 

سیزدهم است به نحو شایسته ای ارائه شود.
وی اضافه کرد: یکی از فازهــای مهمی که 
قرار اســت انجام پذیرد، راه اندازی سامانه 
ارزیابــی فردی در جهت شــفاف ســازی 
عملکــرد مــدارس غیردولتی اســت که 
مباحثــی از جمله »بحث برابری شــهریه 
مصوب با شهریه ای که در مدرســه از اولیا 
گرفته می شــود«، »رصد خدمات متناسب 
با شــهریه و برنامه های ارائه شده از طریق 
مدرسه«، »اســتقرار اجرای ســند تحول 
بنیادین آمــوزش و پــرورش از طریق این 
ســامانه«، »ارزیابی و نظارت غیر مستقیم 
دولت و نظارت مردم مبنــی بر فرآیند های 
تعلیم و تربیت، از طریق این ســامانه و... در 

این سامانه دیده می شود.
معاون وزیر آمــوزش و پــرورش در بحث 
الگوی شــهریه اظهار کرد: مبنــای الگوی 
شهریه امســال درصدی نیســت و در نگاه 
جدید ســازمان به موضوع شــهریه، آنچه 
اهمیــت و وزن بیشــتری دارد، کارهــای 
پرورشــی و اجرای ســند تحــول بنیادین 
آموزش و پرورش و همچنین ســاحت های 
شــش گانــه کــه شــاخص های آن را در 
مدرســه تعیین می کنیم، است.وی گفت: 
بــا توجه به این کــه ۸۵ درصــد از مدارس 
کشور استیجاری هســتند و نرخ شهریه در 
شــهرهای مختلف متفاوت اســت، تعیین 
میزان شهریه به عواملی از جمله برنامه های 
آموزش و پــرورش، افزایش و کاهش تراکم 
کالســی، ســرانه فضا، تجهیزات نوسازی، 
امکانــات تربیتــی و آموزشــی، مباحث 
پرورشــی، امکانات و ســالن های ورزشی 
مــدارس، و مهم تریــن فاکتور شــفافیت 
موضوع نیروی انســانی بســتگی مستقیم 

دارد.
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نائبرئیسانجمنروانشناساناسالمی:

حمایتهایعاطفیواقتصادیازمهمترینوظایفانسانیاست
خریدار   نائب رئیس انجمن روانشناسان 
اســالمی گفت: یکــی از مهمترین وظایف 
انســانی، حمایت های اقتصادی )همچون 

پرداخت صدقه( و عاطفی است.
 حجت االسالم و المســلمین مهدی هادی 
در سخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه 
در مصلی تهران افزود: انســان در هر سن، 
مقام و منصب، نیازمنــد برقراری ارتباطات 
اجتماعی بــوده و بر این اســاس، موظف به 
انجام سلســله حقوق و وظایفی نیز خواهد 
بود.وی ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف 
انســانی، حمایت های اقتصادی )همچون 
پرداخت صدقه( و عاطفی اســت. انســان 
عالوه بر نیازهای جســمانی، نیازمند رفع 
نیازهای روحــی و روانی اســت. نیازهای 
بدنی انســان نیز تحت رفع نیازهای روانی 

قابل تحمل است.
هادی افزود: به عنــوان مثال، قدرت تحمل 
و صبــر روزه دار به دلیل احســاس ارتباط 
با خداوند تقویت شــده و تحمل می شــود. 
بنابراین نیازهای روانی انســان از نیازهای 

جسمانی او نیز مهم تر است.
این کارشــناس با بیــان اینکــه نیازهای 
عاطفی؛ دوســت داشــتن و دوست داشته 
شــدن یکی از احتیاجات اساسی در زمینه 
نیازهای روانی اســت، گفــت: خداوند نیز 
در صحبت بــا مؤمنان می فرمایــد، آنها را 

»دوســت دارد.«وی افزود: یــک عارف به 
دلیل ارضاء این نیاز عاطفی )عشــق ورزی 
و احساس معشــوق واقعی شدن( می تواند 
گام های ارزنــده ای در طــول زندگی خود 

بردارد.
هادی ادامه داد: بخــش اعظمی از نیازهای 
روانی انســان  بایــد در ارتباط بــا خداوند 
برطرف شــود، امــا باتوجه به نــوع خلقت 
انســان، بخشــی از این احتیاجات هم در 

ارتباط با هم نوعان ارضا می شود.
وی تاکیــد کرد: خانــواده بهتریــن مکان 
به منظور رفــع این نیاز اســت. ایــن نهاد 
همچنین محبوب تریــن کانون نزد خداوند 
اســت، چراکه نهــاد خانــواده در حقیقت 
سکوی پرتاب انسان به سمت خالق خواهد 
بود.به گفته هادی، محبوبیت و ارزشمندی 
نماز، روزه و مناجــات با خالق نیز در نزدیک 

کردن انسان با خداوند است.
وی با اشاره به برخی آیات یادآور شد: خواب 
انســان متاهل از نماز شــب و روزه مجرد 
ارزشمندتر بوده و این حاکی از اهمیت نهاد 

خانواده است.
هــادی تاکید کــرد: امروز برخــی عبارات 
همچون »تمایل بــه ازدواج ندارم«، در بین 
بعضــی از جوانان و خانواده هــا به غلط باب 
شده است. ازدواج ســنت پیامبر اکرم بوده 
و مقابله با این سنت ها برای جامعه اسالمی 

خطرناک خواهد بود.
وی افزود: برای دســتیابی به این سنت ها و 
رفع نیازهــای روانی و عاطفــی باید تالش 
کرد. در خانواده اگر زنان تکیه گاهی عاطفی 
برای همســر و فرزندان خود بودند، بهترین 
زنان اند.نائب رئیس انجمن روانشناســان 
اسالمی با اشــاره به حدیث کساء به عنوان 
حدیث عشق ورزی و خانواده ادامه داد: این 
عشــق ورزی، محبت و نوع نگرش نسبت به 
یکدیگر زمینه نازل شــدن رحمت خداوند 

است.

 وظیفه مردان در مقابل زنان 
و خانواده چیست؟

هادی همچنین با اشــاره به اعتراض برخی 
زنان به طرح وظایف مــردان در این زمینه 

گفت: براساس آیات صریح قرآن، مردان نیز 
باید با همسر و فرزندان خود به خوبی رفتار 
کنند. زنان در صورت عدم دریافت محبت، 
نمی توانند عالقه نشان داده و تقدیم کننده 

محبت باشند. 
وی توضیح داد: والدیــن باید برای فرزندان 
نیز تکیــه گاه عاطفی بــوده و ایــن رابطه 
دوطرفه باشــد، به عبارت دیگــر، فرزندان 
نیز برای پدر و مادر، یــک تکیه گاه عاطفی 

و حامی به ویژه در دوران سالمندی باشند. 
وی با اشاره به گله برخی از والدین از حضور 
در سراهای سالمندان افزود: در صورت نبود 
فرزند، ســالمندان باید در یک نهاد مربوطه 
نگهداری شوند، اما در صورت حضور فرزند 
نباید وظیفه رســیدگی و مراقبــت از این 
جمعیت همچون یک وظیفه اداری به نهاد 
سالمندان واگذار شود. نگاه مهربان فرزندان 

به والدین نیز عبادت است. 

بشر نیازمند تکیه گاه عاطفی است 
هادی در ادامه تصریح کرد: رفیق، دوســت 
و همــکار و... نمی تواند جایگزین همســر 
و فرزند باشــد. برخی از نیازهــای عاطفی 
صرفا در نهاد خانواده و با همســر و فرزندان 

برطرف خواهد شد. 
وی افزود: همچنین فرزندان نیز بخشــی از 
نیازهای عاطفی خود را باید از طریق خواهر 

و برادر تامین کرده و تمامی جنبه های این 
نیاز با والدین و از طریــق پدر و مادر برطرف 
نخواهد شد. هادی با اشاره به واقعه عاشورا 
گفــت: بخش مهمــی از این واقعــه بیانگر 
اهمیت اشــباع نیازهای عاطفــی از طریق 
خواهر و بــرادر اســت. حضــرت زینب و 
حضرت ابوالفضل به عنــوان خواهر و برادر 
یک تکیه گاه عاطفی در این جریان به شمار 
می روند. وی اضافه کــرد: بنابراین تکیه گاه 
عاطفی به مفهوم شــناخت همه عواطف و 
احساسات انســانی و همچنین تالش برای 
رفع این نیازها اســت. این مســئول اظهار 
داشت: اهمیت این مسأله با روان انسانی در 
ارتباط و در حقیقت بی توجهی به این مقوله 

می تواند سالمت روان را به خطر اندازد. 
هادی خاطرنشــان کرد: تأخیــر در ازدواج 
برکت را از بین می برد. تأخیر در فرزندآوری 
و کاهش تعــداد فرزندان خانــواده به تک 
فرزنــدی و دو فرزنــدی به دلیــل برخی 

نگرانی ها برکت زندگی را کاهش می دهد. 
نایب رئیس انجمن روانشناســان اسالمی 
یادآور شد: احساس انسان به نبود پشتوانه 
بحث امروز است. بشر نباید نسبت به همنوع 
خود؛ همکار، همسایه، دوست و... بی تفاوت 
باشــد، باید تکیه گاهی بــرای همنوع خود 
بــوده و بداند خــود نیازمند ایــن حمایت 

عاطفی و روانی است.

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی حوزه ثبتی نوشهر

نظر به دستورمواد 1 و3 و قانون تعیین تکیلف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی مصوب 1390/9/20 امالک متقاضیانی که در هیات موضوع ماده یک قانون مذکور 
مستقر در واحد ثبتی نوشهر مورد رسیدگی و تصرفات مالکانه و بالمعارض آنان محرز و رای 

الزم صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
امالک متقاضیان واقع قریه کهنه سرا پالک 15 اصلی بخش 3 قشالقی

485 فرعی آقا/ خانم زهرا پور غالم فرزند ولی اله و لیال پور غالم حصه هر کدام مشاعا و بالسویه 
به میزان 3 دانگ مشاع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی ) کاربری زراعی/ باغ( به 

مساحت 299.40 مترمربع خریداری بدون واسطه / با واسطه از یوسف بائی الشکی
لذا به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
و ماده 13 آئین نامه مربطوه این آگهی در دو نوبت به فاصله 15 روز از طریق تین روزنامه 
محلی/ کثیراالنتشار در شهرها منتشر و در روستاها عالوه بر انتشار آگهی، رای هیات الصاق تا 
در صورتیکه اشخاص ذینفع به آرای اعالم شده اعتراض داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداه ثبت محل وقوع 
ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت 
به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت 
محل تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و 
در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند 
مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست. بدیهی است برابر ماده 13 آئین نامه مذکور در 
مورد قسمتی از امالکی که قباًل اظهارنامه  ثبتی پذیفته نشده، واحد ثبتی با رای هیات پس از 
تنظیم اظهار نامه حاوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگهی نوبتی و تحدید حدود به صورت 
همزمان بااطالع عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید، واحد 

ثبتی آگهی تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.
تاریخ انتشار نوبت اول: 1400/11/30
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1400/12/14

رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان نوشهر- صفر رضوانی

شناسه آگهی: 1279269



نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی:

 بیمارستان شهدای آبیک با قدرت به خدمات درمانی خود ادامه خواهد داد

استان

قزوین-مریم نقدی     نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس 
شورای اسالمی گفت: بیمارستان دولتی شهدای آبیک حتمأ به 
خدمات دولتی خود ادامه داده و بیمارستان بخش خصوصی هم 
با تعرفه دولتی به مردم نجیب این شهرستان خدمات رسانی می 

کند.
لطف اهلل سیاهکلی  در بازدید از  بیمارستان دولتی  شهدای آبیک   
درخصوص دغدغــه و مطالبات مردم این شهرســتان از کمبود 
خدمات درمانی و نگرانی آنها در خصوص شــایعه واگذاری تنها 
بیمارستان دولتی در این شهرستان به بخش خصوصی  برای حل 

آنها قول مساعد داد.
سیاهکلی در پیگیری این موضوع در جلســه با رئیس و معاونان 
دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین با ابراز نگرانی شدید از کاهش 
خدمات درمانی دولتی درآبیک گفت: مردم آبیک سالهاســت 
از مشــکالت آلودگی و کم آبی و خدمات درمانی در رنج هستند و 
شایسته نیست انها  در دریافت خدمات درمانی هم چالش داشته 

باشند.
وی افزود: مدیران انقالبی و بومی بایستی جدیت و تالش بیشتری 
در حل مشکالت داشته باشند و برای ارتقای جایگاه درمانی آبیک 

همت کنند.
نماینده قزوین، البرز و آبیک در مجلس شورای اسالمی بیان کرد: 
امروز دشمنان زیاد داریم و هر کسی که در این شرایط مسئولیت 
پذیرفته باید با تالش شــبانه روزی به مشکالت مردم رسیدگی 

کنند.
سیاهکلی تصریح کرد: شهرستان آبیک با ۱۰۰ هزار نفر جمعیت 
حداقل به یک بیمارستان ۱۵۰ تختخوابی نیاز دارد و مرکز درمانی 
کنونی با ۳۲ تخت و این همه کمبود متخصص بیهوشــی و فوق 

تخصصی زیبنده مردم نجیب آبیک نیست.
وی گفت: دراین شرایط حتی طرح واگذاری بیمارستان دولتی به 
بخش خصوصی  اشتباه بوده و نه تنها بیمارستان دولتی شهدا باید 
با قدرت به کار خودادامه دهد بلکه بایستی تا ساخت بیمارستان 
جدید از ظرفیت خدمات بیمارســتان خصوصــی ولیعصر هم با 

تعرفه دولتی به مردم استفاده شود.
سیاهکلی اظهارداشت: البته مشــکالت شما را منتقل می کنیم 
ولی قرارنیست خدمات رسانی به مردم کم درآمد متوقف یا کاهش 

یابد.
وی گفت: مدیر انقالبی باید دنبال حل مشکالت و راهکار برود و اگر 

به دلیل کمبود امکانات خدمات پایین بیاید نمی پسندیم.
سیاهکلی تصریح کرد: متاسفانه حوزه علوم پزشکی و بهداشت ما 
از گذشته خوب نبوده و االن هم نیست و در بیمارستانها خدمات 

ضعیف است و تجهیزات کهنه است.  
وی تصریح کرد:  امروز که نیروی بومی و انقالبی سر کار امده نمی 
توانیم بهانه بیاوریم از من نماینده و مدیدان بومی انتظار است کار 

کنند و وقتی مسئولیت می گیریم خوب کار کنیم.
وی افزود: مجلــس انقالبی و دولت انقالبی بایــد کار کند، اینکه 
بیمارستان آبیک نمی تواند نقش بیمارستان ایفا کند اگر استاندارد 
هم نیســت که معنا ندارد باید بیاییم آنجا را اســتاندارد کنیم و با 

اجرای طرح الحاقی وضعیت را بهبود بخشیم.
سیاهکلی یادآورشد:  بیمارستان شهدای آبیک در جای مناسبی 
است و زمین خوبی در جوار آن است که می توانیم بخش الحاقی 
را اضافه کنیم و آمادگــی داریم با کمک خیر ، بیمارســتان ۳۲ 

تختخوابی را ارتقا بخشیم.
نماینده قزویــن البــرز و آبیک در مجلس شــورای اســالمی 

اظهارداشت: یک متخصص بیهوشــی را موافقت کردید از آبیک 
به قزوین منتقل شــود و با این کار هم اتاق عمل و هم بخش زنان 
و زایمان تعطیل می شــود. که انتظار داریم در این زمینه تجدید 
نظر شــود. وی بیان کرد: اینکه تصمیم گرفته شــد بیمارستان 
دولتی ابیک را به بخش خصوصــی بدهند مردم ابیک پول ندارند 
به بیمارستان بخش خصوصی بروند لذا باید تنها بیمارستان بخش 

خصوصی هم با تعرفه دولتی به مردم آببک خدمت رسانی کند.

سیاهکلی اظهارداشت: دولت وظیفه دارد ضمن تامین امنیت و 
آموزش رایگان، خدمات درمانی ارزان به مردم ارائه دهد و کسی که 

دفترچه دارد نباید هزینه پرداخت کند.
 وی گفت: دولت باید دســتش را از جیب خودروسازی و تامین 
اجتماعی  بردارد تا اوضاع بهبود یابد ما مدافع حقوق مردم هستیم 
حقوق ملت اولویت بر دولت دارد، نماینده مردم هســتیم و باید 

کارشان را انجام دهیم.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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گرگان-اعظم دستجردی شرکت گاز در 
راستای سیاست های کالن وزارت نفت مبنی بر 
بهینه سازی مصرف گاز طبیعی و کاهش هزینه 
مشــترکین، بار دیگر از مشــترکین واحد های 
مسکونی، تجاری واداری دعوت کرد تا در اجرای 
رایگان طرح اصالح و بهینه ســازی موتورخانه ها 
شرکت نمایند.محمدرضا برنا رئیس بهینه سازی 
مصرف سوخت گاز استان در این خصوص گفت: 
با اجرای این طرح که با حمایت فنی و مالی شرکت 
گاز استان گلستان می باشد گاز مصرفی واحد ها 
۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش می یابدوی ادامه داد: آن 
دسته از مشترکین واحدهای مسکونی، تجاری 
واداری گاز طبیعی که دارای سیستم موتورخانه 
مرکزی گرمایشی هستند می توانند با مراجعه به 

WWW. سایت سامانه ملی اصالح و بهینه سازی به آدرس
GOC.NIGC.IR در طرح مذکور ثبت نام کنند. تصریح 
کرد: در همین راســتا پس از فراخوان انجام شده تاکنون 6۵ 

مورد طرح بهینه سازی موتورخانه ها به پایان رسیده است.
رئیس بهینه ســازی مصرف ســوخت شــرکت گاز استان 

گلستان در ادامه با اشاره به اینکه با تکمیل طرح بهینه سازی 
موتورخانه ها که با سه اقدام مهم  اصالح و ترمیم عایق کاری، 
تنظیم مشعل و نصب دستگاه ضد رســوب مغناطیسی به 
همراه است به مرور شاهد آثار ریشــه ای اشتغال زایی، حفظ 
محیط زیست، کاهش گاز بهای مشــترکین و صرفه جویی 

بیشتر خواهیم بود

عملیات مرمت و بهســازی شبکه   اهواز -محمد مجدم
جمع آوری و دفع فاضالب های خانگی محالت پر جمعیت 
شهر مسجدسلیمان به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان انجام شد .
رییس اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن و تأسیسات 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان با اعالم این 
خبر گفت : طی اقدام های متعددی که توسط واحد تعمیرات 
عمومی ایــن اداره و در راســتای عمل به مســئولیت های 
اجتماعی این شرکت صورت گرفت ، شــبکه جمع آوری و 
دفع فاضالب خانگی مناطق پر جمعیت این شهر نظیر نفتون 
) پشت مسجد( ، باشگاه مرکزی ، سی برنج ) پشت فرمانداری 
سابق (، باغ ملی ، بی بیان ) لین 6 ( و چاه نفتی )لین ۲۱ ( اصالح 

و مرمت شد .
به گزارش خبرنگار خریدار به نقل از روابط عمومی شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان ، مهندس غالمعباس 
صفرپور افزود : شبکه های جمع آوری و دفع فاضالب مناطق 
عنوان شده اختصاصی منازل این شــرکت احداث گردیده 
اند که متأسفانه طی ســالیان گذشته شبکه فاضالب منازل 

شخصی شهروندان نیز به آن متصل شد .
وی خاطر نشان کرد : با توسعه ساخت و ساز و احداث مجتمع 
های مسکونی متعدد حجم زیادی از فاضالب خارج از ظرفیت 

و توان به این شبکه وارد شد که این اقدام موجب انسداد و پس 
زدگی فاضالب گردید

وی ادامــه داد : با توجه به اینکه مناطق عنوان شــده شــهر 
مسجدســلیمان فاقد سیســتم جمع آوری و دفع فاضالب 
احداث شده توسط شــرکت آبفا می باشد و شــهروندان از 
شــبکه دفع فاضالب صنعت نفت اســتفاده می نمایند ، در 
راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی این شرکت و لزوم 
حفظ سالمت شهروندان، اهمیت بهداشت عمومی و محیط 
زیست و علیرغم مشــکالت فراوان ناشی از تنگناهای مالی و 
نبود مصالح و تجهیزات مناســب، قطر لوله های جمع آوری 

فاضالب از 4 اینچ به ۱۰ اینچ ارتقا یافت .

خوزستانگرگان

 دعوت دوباره گاز گلستان از مشترکین
ح اصالح و بهینه سازی موتورخانه ها  برای اجرای رایگان طر

اصالح و مرمت شبکه فاضالب محالت پرجمعیت شهر مسجدسلیمان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان:

 جامعه هنری، پل ارتباطی فرهنگ دفاع مقدس
وز هستند  با نسل های امر

اهواز –محمد مجدم سردار مرادحاجتی در جلسه هماهنگی مراسم تجلیل 
از هنرمندان حوزه دفاع مقدس خوزســتان گفت: جامعه هنــری پل ارتباطی و 

محتوایی فرهنگ دفاع مقدس با نسل های جامعه هستند.
سردار ســرتیپ دوم پاســدار »عبدالرضا مرادحاجتی« مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خوزستان در جلسه هماهنگی مراسم تجلیل از هنرمندان 
حوزه دفاع مقدس خوزستان اظهار داشت: جامعه هنری پل ارتباطی و محتوایی 

فرهنگ دفاع مقدس با نسل های جامعه هستند.
وی افزود: خوزستان به واســطه برخورداری و افتخار میزبانی از رخدادهای بزرگ 
تاریخی و حماسی معاصر همچون دوران دفاع مقدس، اربعین حسینی و کاروان 
های راهیان نور بهترین و بکرترین فضا برای اهالی هنر است که به تولید محتوای 

ارزشی و معنوی بپردازند.
ســردار مرادحاجتی گفت: جشــنواره های متعددی با محوریت دفاع مقدس و 
مقاومت در طول سال برگزار می شود و آثار فاخری نیز از طرف هنرمندان جوان و 
متعهد استان به این جشنواره ها ارسال می شود که جا دارد از این جامعه فرهیخته 

هنری به بهانه های مختلف تجلیل شود.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان خبر داد: قصد داریم به 
دلیل تراکم این رویدادها در یک مراسم برجسته و با حضور مسئوولین ارشد استان 
و نهادهای فرهنگی و هنری از برگزیدگان این رخدادهای هنری به میزبانی شرکت 

ملی حفاری ایران در اهواز تجلیل کنیم.

به یاد 36 بانوی شهیده استان ؛

  ِالمان »مادر میهن« 
ونمایی شد در گلستان ر

گرگان-اعظم دستجردی سازه »مادر میهن« به یاد ۳6 بانوی شهیده استان 
گلستان در میدان هزارپیچ رونمایی می شود. ساخت المان »مادر میهن« یادبود 
۳6 بانوی شهیده استان گلستان از ماه گذشته به دستور مهندس محمدرضا سبطی 
شهردار گرگان توسط اداره زیباسازی شهرداری گرگان آغاز شد و همزمان با سالروز 
وفات حضرت زینب کبری )س( در تپه هزارپیچ رونمایی خواهد شد.حضرت زینب 
)س( مشهور به »عقیله  بنی  هاشم« نه تنها برای مسلمانان که برای کل مردم جهان 
نماد عقالنیت، مدیریت و استقامت است.در این اثر بانوی رزمنده، تفنگ را همچون 
فرزندی در آغوش کشیده است.تفنگ نماد مقاومت، ایستادگی و دفاع است و این 
بانو با چادر و مقنعه و نگاهی آرام نشان دهنده عفت زنان این سرزمین اسالمی است.

همچنین در این اثر از ۳6 کبوتر به نماد ۳6 زن شهیده رزمنده استان گلستان برای 
اشاره به عروج، پرواز و آزادگی استفاده شده است.

مدیرکل بیمه سالمت:

 ثبت نام بیمه سالمت رایگان 
در لرستان غیر حضوری انجام می شود

خرم آباد   مدیرکل بیمه ســالمت لرســتان گفت: امکان ثبت نام اولیه بیمه 
سالمت رایگان از طریق سامانه خدمات غیر حضوری شهروندی فراهم شد.

 شاهدخت فتحی بیرانوند  به رســانه ها اعالم کرد: امکان ثبت درخواست و صدور 
اولیه پوشش بیمه سالمت همگانی و روستاییان به صورت رایگان در سرویس های 

خدمات غیرحضوری شهروندی فراهم شده است.
وی اظهار داشت: همشهریانی که فاقد بیمه هستند می توانند با مراجعه به سایت 
حقوق شهروندی بیمه سالمت به آدرس bimehsalamatiranian.ir نسبت 

به ثبت درخواست و صدور اولیه پوشش بیمه اقدام نمایند.
وی افزود: در حال حاضر ۲۳۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه همگانی و بیش از 6۷۰ 
هزار نفر تحت پوشش صندوق روستاییان و عشایر ســالمت لرستان قرار دارند و 

حدود هشت درصد از جمعیت استان هنوز فاقد بیمه هستند.
فتحی بیرانوند ادامه داد: دست یابی به پوشــش عادالنه و فراگیر خدمات درمانی، 
توسعه و گسترش برنامه پزشک خانواده و کاهش پرداخت از جیب افراد کم بضاعت 

و بی بضاعت از مهمترین اهداف کالن سازمان بیمه سالمت می باشد.

  ایجاد 9 هزار فرصت شغلی جدید
 در اصناف استان سمنان

سمنان  معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صنعت ، معدن و تجارت 
استان سمنان گفت: در یک سال گذشته بیش از ۹ هزار نفر در اصناف استان شاغل و 

مشغول به فعالیت شده اند.
 حمیدرضا مداح با اعالم این خبر افزود: از بهمن ماه سال گذشته تا کنون در استان 
سمنان در حدود ۳6۰۰ واحد صنفی پروانه کسب دریافت و آغاز به کار نموده اند که 

بیش از ۹ هزار نفر در این واحدها مشغول به فعالیت می باشند.
 وی با اشاره به فعالیت ۱۲۲ اتحادیه صنفی در استان سمنان تصریح کرد: از مجموع 
۳۲ هزار واحد صنفی در استان ، ۵۱6۵ واحد صنفی تولیدی ، ۱6۲۱6 واحدصنفی 

توزیعی و ۱۰۷۰۱ واحد نیز به صورت خدمات فنی در استان فعالیت می کنند.
 معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان صمت استان سمنان با اشاره به برخی 
اقدامات انجام گرفته در جهت حمایت از کسب و کار و مشاغل خانگی افزود: در این 
مدت به ۹ واحد صنفی متقاضی ، تسهیالت بازســازی و نوسازی اصناف تولیدی 
پرداخت شده است و ۱۹۵ مجوز مشــاغل خانگی در رشته های مختلف صدور یا 

تمدید شده است.
  مداح ادامه داد: در استان ســمنان حدود ۳۲ هزار واحد صنفی دارای پروانه کسب 

می باشند که بیش از ۸۰ هزار نفر در این واحدها مشغول به فعالیت می باشند.

  دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 در بین صد دانشگاه برتر جهان
ساری –اسالمی ظــام رتبه بندی تایمز ۲۰۲۲، فهرســت ۵۳۹ دانشگاه برتر 
جوان با قدمتی کمتر از ۵۰ سال را منتشــر کرد که در این میان نام ۳۷ دانشگاه از 
ایران دیده می شود و دانشگاه علوم پزشکی مازندران با رتبه ۷۲ در این رتبه بندی 

جهانی قرار دارد.
بدین ترتیب دانشگاه  علوم پزشــکی مازندران با رتبه ۷۲ به همراه دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان با رتبه 6۷ بعنوان دو دانشگاه  برتر ایران و در بین صد دانشگاه برتر 

دنیا در این فهرست قرار گرفتند.

 البرز    نماینده مردم طالقان، نظرآباد ،ساوجبالغ و چهارباغ 
در مجلس شــورای اســالمی گفت: مطالبه ۲۰ ســاله مردم 
شهرستان های ساوجبالغ و چهارباغ در زمینه باز سازی جاده 

تهران دشت عملیاتی شد .
علی حدادی در حاشیه بازدید میدانی از شروع به کار زیر سازی 
جاده تهران دشت افزود: امروز بخشی از اعتبارات تملک دارایی 

به این پروژه  پرداخت شد.
وی ادامــه داد: بخش دیگر از محل کمک ها و مشــارکت های  

مردمی  است.
حدادی بیان داشت: مردم روستاهای پایین دست جاده تهران 

دشت از مزایای بازسازی این جاده بهره مند می شوند.

وی یادآورشد: بســیاری از  حوادث رانندگی در این جاده نشات 
گرفته از عدم زیر ســازی و ایمن ســازی آن بود کــه تلفات و 

مشکالت بسیاری را برای مردم بوجود آورده بود.
این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار جاده تهران دشت توجه به 
جاده سهلیه را داریم  که یکی از راه های اصلی شهرستان چهار باغ  

است که مشکالت تعریض و روشنایی داشت.
 منطقه تهران دشــت دربخش مرکزی شهرستان ساوجبالغ 
اســتان البرز و در فاصله 6۰ کیلومتری از تهران قــرار دارد که  
همجواری با منطقه گردشــگری کردان بر اهمیت آن افزوده 

است .
این منطقه  از ۱۷ روستا تشکیل شده است.

بوشهر   مســئول کمیسیون عمران و شهرســازی شورای 
اسالمی شــهر گناوه گفت: تامین نشــدن قیر باعث تاخیر در 
لکه گیری آسفالت معابر و خیابان های شهر شده بود که با رایزنی 

و پیگیری های صورت گرفته این مشکل برطرف و خریداری شد.
ایوب خدری  افزود: با توجه به بارندگی های اخیر، برخی از خیابان 
ها و معابر شــهر دچار آب بردگی و چاله شــده است که دغدغه 
شهروندان و شــورا بود و این کمیســیون برای رفع این مشکل 
پیگیری های الزم را انجام داد. وی اظهارداشت: ترمیم و لکه گیری 
خیابان ها این شهر که آسفالت آنها از بین رفته بزودی  طبق برنامه 
کاری در کوتاه ترین زمان ممکن و براساس اولویت انجام می شود. 
وی گفت: آســفالت کامل معابر و کوچه های محالت شــهر که 
تاکنون انجام نشده است در دستور کار قرار گرفته و طبق برنامه 

زمان بندی شده درصددیم تا  ۲ سال آینده به اتمام برسد.
مسئول کمیسیون عمران و شهرسازی شــورای اسالمی شهر 
گناوه افزود: احیای بوستان در محالت شــهر در دستور کار قرار 

گرفته که تاکنون در چندین محله شروع شده است.
وی بیان کرد: ادامه ساخت پل امید در دست احداث است و تالش 

خواهیم کرد تا قبل از پایان سال به اتمام برسد.
خدری افزود: با توجه به اینکه ســاحل این بنــدر از نقاط بکر و 
گردشگرپذیر اســت، پروژه آب نما در خیابان ساحلی در دست 
احداث است. وی گفت: عملکرد شــهردار در مدت کوتاهی که 
انتخاب شده باتوجه به کمبود بودجه و امکانات بسیار خوب است 
و هم اینک چندین پروژه توسط شهرداری در سطح شهر در دست 

اقدام است.

نماینده مجلس:

 مطالبه ۲۰ ساله مردم شهرستان های 
ساوجبالغ و چهار باغ عملیاتی شد

مسئول کمیسیون عمران شورای گناوه:

 قیر موردنیاز شهرداری گناوه 
تامین شد

اردبیل      دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با بیان 
وجود ۱۲ هزار واحد تولیدی و صنعتی راکد و نیمه فعال در کشور 
گفت: تالش دولــت بر احیا و بازگرداندن آنهــا به چرخه تولید 

است.
صدیف بیک زاده  در جلســه ستاد تســهیل و رفع موانع تولید 
استان اردبیل  عمده مشکالت این واحدها را کمبود نقدینگی، 
نیازمندی به تســهیالت بانکی، فرســودگی ماشــین آالت، 

مشکالت در تامین مواد اولیه و دغدغه های حقوقی اعالم کرد.
وی اظهار کرد: سیاســت وزارت صمت در احیای این واحدها 
کمک به سرمایه گذاران این طرح هاســت و در مرحله  بعدی 
واحدهایی که زیر ۷۰ درصد تولیــد دارند مورد حمایت جدی 
قرار می گیرند تا از حالــت نیمه فعال به شــرایط تولید کامل 
دست یابند. بیک زاده بیان کرد: برای حل مشکالت این واحدها 
کلینیک های عارضه یابی در کشور راه اندازی شده تا مشکالت 
این واحدها را در عرضه محصول و فروش مورد توجه قرار داده و 

حل آنها را در اولویت قرار دهیم.

وی اضافه کرد: در گام ســوم طرح هایی که پیشرفت ۷۰ تا ۸۰ 
درصد دارند در اولویت تکمیل قرار گرفته اند و در ستاد تسهیل 
کمک های الزم به این واحدها انجام می گردد تا با دریافت منابع 

سرمایه در گردش و ثابت بتوانند در مسیر تولید قرار گیرند.
دبیر ستاد تســهیل و رفع موانع تولید کشور افزود: در فاز نهایی 
وزارت صنعت، معدن و تجارت با تغییر ساختار در حوزه صنعت 
سعی دارد تا در اســتان های مختلف واحدهای صنعتی متعدد 
را مورد حمایت قرار دهد تا رویکرد توسعه پایدار صنعتی مورد 
توجه باشد. بیک زاده افزود: در  اســتان اردبیل ۲4۲ واحد راکد 
و نیمه فعال وجود دارد که ۱۳۲ واحد در شــهرک های صنعتی 
و ۱۱۰ واحد نیز خارج از شهرک های صنعتی نیازمند حمایت 
هستند. به گفته وی، کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در کشور 
به ریاست وزیر صمت و در اســتان ها نیز با مدیریت استانداران 
برگزار می شود تا تصمیمات عملیاتی در حل مشکالت سرمایه 

گذاران و تولیدکنندگان گرفته شود.
وی تصمیمات ستاد تسهیل را الزم االجرا اعالم کرد و افزود: اگر 

این تصمیمات خالف قوانین مصرح نباشد در صورت مغایرت 
با بخشــنامه و آئین نامه ها نیز قابلیت اجرا داشته و الزم االجرا 
خواهد بود. دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور گفت: این 

امر نشان از قوت و قدرت مصوبات ستاد تسهیل است که در سطح 
کشور و استان ها سعی بر این اســت تا تک تک این مصوبات به 

صورت کامل اجرایی شده و شکل عملیاتی به خود بگیرد.

اردبیل
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور

۱۲ هزار واحد تولیدی در کشور راکد و نیمه فعال است



عضوهیاتعاملبانکصنعتومعدنمطرحکرد
پیشتازیبانكصنعتومعدندرپرداخت

تسهیالتتبصره۱۸
عبدالرضا ولی الهی عضو هیات عامل بانک صنعت و معدن با اعالم اینکه 
این بانک در بین بانکهای عامل پرداخت تســهیالت تبصره ۱۸ قانون 
بودجه با پذیرش و پرداخت به ۶۲ طــرح رتبه برتر را دارد، گفت: در این 

طرح چهار بانک عاملیت پرداخت اینگونه تسهیالت را برعهده دارند.
به گزارش روابط عمومی بانک صنعت و معدن، وی افزود: تاکنون ۳۸۸ 
طرح بالغ بر ۵۷۰۰۰ میلیارد ریال  به بانک های عامل معرفی شده است 
که سهم  بانک صنعت و معدن در طرح های معرفی شده بین بانک های 

عامل ۵۵۰۰۰ میلیارد ریال)۹۷درصد( بوده است. 
عضو هیــات عامل بانک صنعت و معدن خاطرنشــان کــرد، این بانک 
تاکنون برای ۶۲ طرح از واحدهای تولیدی واجد  شرایط مبلغ ۱۰۷۳۶ 
میلیارد ریال تســهیال ت را مصوب، که مبلــغ ۳۳۳۱ میلیارد ریال آ ن 

پرداخت شده و بقیه نیز در هفته های آینده پرداخت خواهد شد. 
ولی الهی گفت: یکی از ویژگی هــای مثبت این منابع)تبصره۱۸( ادامه 
دار بودن آن در بودجه های ســنواتی آینده است و از اینرو امکان برنامه 
ریزی میان مدت را برای سرمایه گذاران و صنعتگران فراهم می نماید.  

دارا بودن جواز تأســیس برای متقاضیان با پیشرفت فیزیکی باالی ۷۰ 
درصد، داشــتن یکی از مجوزهای پروانه بهره برداری، گواهی فعالیت 
صنعتی و یا کارت شناسایی معتبر برای متقاضیان استفاده از تسهیالت 
بازسازی و نوســازی، دارابودن یکی از مجوزهای پروانه بهره برداری و 
گواهی فعالیــت صنعتی یا کارت شناســایی معتبر بــرای متقاضیان 
اســتفاده از تســهیالت ســرمایه در گردش از شــرایط پرداخت این 

تسهیالت به متقاضیان است.  
براساس این گزارش اولویت اصلی پرداخت  تسهیالت مزبور با آن دسته 
از متقاضیان است که دارای مشکالت نقدینگی بوده و از این تسهیالت 
برای راه اندازی ســریع، انجام نوســازی و بازســازی و تثبیت افزایش 
ظرفیت تولید و اشــتغال یا تهیه مواد اولیه و تجهیزات الزم اســتفاده 
کنندکه پس از ثبت نام در ســامانه بهین یــاب وزارت صنعت،  معدن و 
تجارت و معرفی توسط سازمانهای صمت اســتانی به بانک های عامل 

پرداخت تسهیالت انجام می پذیرد.  
 

درحضوررئیسکلبانکمرکزیصورتگرفت

 تقدیراز۱۰رئیسشعبهموفقدربانکآینده
در دوازدهمیــن گردهمایی رؤســای موفق 
شــعب بانک های کشور، شــماری از رؤسای 

شعب بانک آینده نیز تقدیر شدند.
در ایــن گردهمایــی آن الیــن که بــا عنوان 
»آموزش و توسعه منابع انســانی« و با حضور 
دکتر علــی صالح آبــادی، رئیــس کل بانک 
مرکزی ج.ا.ایران، فرشــاد حیــدری، رئیس 
موسســه عالی آموزش بانکداری ایران و دکتر حســن رنگریز، استاد 
دانشگاه برگزار شد؛ از ۱۰ رئیس شعبه موفق بانک آینده نیز، تقدیر شد.

در این مراســم آنالین که مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره و جمعی از 
معاونان و مدیران بانک آینده هم حضور داشــتند؛ از مهدی سنگانیان 
)شعبه صادقیه(، حسین درزی رامندی )شــعبه خیام قزوین(، احسان 
هوشمند )شــعبه حکیمیه(، منا احمدی )شــعبه بلوار صبا(، مصطفی 
اسحاقی )شــعبه بیرجند(، بهزاد فیروزی )شــعبه مرزداران(، محمد 
حاج علی )شعبه دروس- هدایت(، جواد باب دری )شعبه کرمان- بلوار 
جمهوری(، معصومه درگاهی )شــعبه بلوار پاکنژاد( و ســحر قاسملو 
)شــعبه تبریز- ولی عصر(، به عنوان رؤسای موفق شــعب بانک آینده، 

تجلیل شد.
همایش رؤســای موفق شــعب بانک های کشور، همه ســاله به همت 
مؤسســه عالی آمــوزش بانکداری ایــران و با هدف تقویــت بالندگی 
مدیران شــعب بانک ها و مهارت های علمی و حرفه ای، تبادل تجربیات 
موفقیت آمیز و نیز تجلیل زحمات و تالش های رؤســای شــبکه بانکی 

برگزار می شود.

»وپاسار«بانکیپربازدهوسودده
 حاشیه ســود خالص بانک پاسارگاد در صورت 
مالی ۹ ماهه به ۶۵ درصد رســیده که ۷ درصد 
افزایش را نســبت به ســال گذشــته نشــان 

می دهد.
جمع درآمدهای عملیاتی ۹ ماهه ســال جاری 
بانک پاســارگاد بــا افزایــش ۳۰ درصدی به 
۱۰۱۸۰ میلیارد تومان رســیده است. حاشیه 
سود خالص وپاســار در صورت مالی ۹ ماهه به ۶۵ درصد رسیده که ۷ 

درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می دهد.
اما نکته امیدوارکننده در صورت مالی ۹ ماهه بانک پاســارگاد، تمرکز 
بیشتر بر روی خالص درآمدهای کارمزد بوده که این درآمدها نسبت به 
سال قبل افزایش ۵۹ درصدی داشته و به ۱۵۷۵ میلیارد تومان رسیده 
است. به عبارتی ۱۵ درصد از درآمدهای بانک پاسارگاد از محل کارمزد 
اســت. مانده موجودی نقد بانک پاســارگاد هم با افزایش ۶۳ درصدی 

نسبت به سال قبل به ۴۳.۹۸۵ میلیارد تومان رسیده است.
نکته جالب در نمودار بانک پاســارگاد باالتر بودن از سقف تاریخی سال 
۹۹ اســت که این نماد ۸ درصد باالتر از آن حرکت کرده و نشــان داده 
بازارگردانی این ســهم چقدر خوب بوده است و ســهامداران “وپاسار” 

بسیار از این وضعیت راضی هستند.
در تایم فریم هفتگی rsi در آســتانه مقاومت ۷۰ واحدی قرار داشــته 
و اگر بتواند آن را فتح کنــد می تواند بازدهی حداقــل ۲۰ درصدی به 
ســهامداران بدهد، در تایم فریم روزانه موفق شده است که وارد ناحیه 
rsi شود، نکته دیگر اختالف قیمت پایانی و آخرین قیمت در معامالت 

روز چهارشنبه است که می تواند منجر به صعود در هفته جاری باشد.

بنیادنیکوکارییاسبستههایآموزشیبین
دانشآموزانمناطقسیلزدهتوزیعکرد

بنیاد نیکوکاری یــاس در ۷ واحد آموزشــی 
منطقه ســیل زده جنوب کشــور بسته های 
آموزشــی را برای دانش آموزان ارسال و توزیع 

کرد.
بــه گــزارش روابــط عمومــی گــروه مالی 
گردشگری، بسته های آموزشــی شامل انواع 
نوشــت افزار همچون کیف و دفترچه و ... است 
که بین دانش آموزان منطقه ســیل زده زهکلــوت در جنوب کرمان و 
بخش چاهگیجی شهرستان دلگان در استان سیســتان و بلوچستان 

توزیع شد.
بسته های آموزشی مورد اشــاره، در مراکز آموزشــی کیمیای دانش 

توزیع شد که با حمایت بانک گردشگری ساخته شده است. 
بانک گردشگری با ۱۰۰ شعبه در سراسر کشور، درنظر دارد ۱۰۰ واحد 
آموزشی را در نقاط مختلف به ویژه مناطق محروم احداث کند. تاکنون 

۲۵ مدرسه احداث و تحویل آموزش و پرورش شده است.
بنیــاد نیکوکاری یــاس فاطمــه النبی)س( وابســته به گــروه مالی 
گردشگری اســت و تمام فعالیت های انجام شــده در بنیاد یاس طبق 
سیاســت های هیات امنا گــروه مالــی گردشــگری و حمایت بانک 

گردشگری صورت می گیرد.

بانکمرکزیاعالمکرد

امسال۸۷۰۰میلیاردتومانودیعهمسکنپرداختشد

خریدار   مدیــر اداره اعتبــارات بانک مرکزی 
گفت: از ابتدای ســال تا به امروز، ۸۷۰۰ میلیارد 
تومان تسهیالت ودیعه مسکن به مردم پرداخت 
شــده و ۱۳۰۰ میلیارد تومان هم در دست اقدام 

برای پرداخت است.
شهرزاد دانشمندی در خصوص آخرین وضعیت 
پرداخت تســهیالت ودیعه مســکن در ســال 
جاری گفت: حسب مصوبات ســتاد کرونا در ۲۲ 
خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شــده بود کــه بانک ها تا 
سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان )۱۰۰ هزار میلیارد 
ریال( تســهیالت ودیعه اجاره مســکن پرداخت 
کنند. بنابراین ســقفی که ســتاد کرونا برای این 
تســهیالت تعیین کرده بود، بیش تــر از ۱۰ هزار 

میلیارد تومان نبوده است.
وی افزود: تا به امروز ۸۷۰۰ میلیارد تومان از این 
تسهیالت پرداخت شده اســت و ۱۳۰۰ میلیارد 
تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است. این 
در حالی اســت که قرار بود ثبت نام متقاضیان بر 
اساس این سقف، انجام شــود اما ثبت نام هایی که 

انجام شده تا سقف ۲۳۴ هزار میلیارد ریال یعنی 
بیش از دو برابر ســهمیه ای که ستاد کرونا تعیین 
کرده، ثبت انجام شده است. بنابراین بدیهی است 
که قطعا عده ای ناراضی خواهند بود زیرا ثبت نام 
بیش از دو برابر ســهمیه ای اســت که قرار است 
پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست 
و از طریق منابــع بانک ها و بخشــی هم از محل 

آزادسازی سپرده قانونی است.
به گفته این مقام مســئول در بانک مرکزی؛ ستاد 
کرونا در ســال گذشــته ۲۰۰ هزار میلیارد ریال 
برای تسهیالت ودیعه مسکن تعیین کرده بودند، 
که عمال به خاطر تعداد کــم متقاضیانی که ثبت 
نام کرده بودند، ۴۷ هزار میلیــارد ریال پرداخت 
شــد. این در حالی اســت که بعد از آن، پرداخت 
تســهیالت به دلیل نبــود متقاضی ثبــت نامی، 

متوقف شد.
دانشــمندی یادآور شــد: منابعی که ستاد کرونا 
تعیین کرده، دو سوم از محل منابع عادی بانک ها 
و یک سوم هم از محل آزادســازی سپرده قانونی 

اســت. یعنی بــه ازای هــر پرداختی کــه انجام 
می شــود، یک ســوم از محل افزایش نقدینگی 
انجام می شود. بنابراین در سال گذشته، به خاطر 
شرایط کرونا، ســتاد کرونا تشخیص داد که حتما 
این حمایت از متقاضیان آسیب دیده از کرونا چه 
بابت ودیعه مســکن و چه برای ســایر رسته های 
شغلی انجام شــود.طبق اعالم بانک مرکزی، وی 
در ادامه در خصوص افزایش این سقف تسهیالت 
گفت: ما فراتر از مصوبات ســتاد کرونا نمی توانیم 
اقدامی انجــام دهیم و این در حالی اســت که بر 
اساس مصوبه ســتاد، تاکنون همان سقف ۱۰۰ 

هزار میلیارد ریال است.
دانشمندی در پایان گفت: همچنین در خصوص 
افزایش ســقف این تســهیالت گفت: با توجه به 
تبعــات افزایــش نقدینگی به دلیل آزادســازی 
ســپرده قانونی بانک ها، موضوع افزایش ســقف 
تسهیالت ودیعه مســکن در کارگروه تخصصی 
ســتاد کرونا، تا به حال رای نیاورده و تایید نشده 

است.

سینا

بانک ســینا در پنجمیــن دوره 
جایزه ملی مدیریت منابع انسانی 
که با هدف توســعه فرایندهای 
مدیریت منابع انسانی در سازمان 
ها برگزار شــد، با یک پله صعود 
نســبت به سال گذشــته، نشان 

برنزین C2 را از آن خود کرد.
بانک ســینا موفق بــه دریافت 
نشــان برنزین پنجمیــن دوره 
جایــزه ملــی مدیریــت منابع 

انسانی شد
به گزارش روابــط عمومی بانک 
ســینا، انجام اقدامات یکپارچه 
ای همچون تدوین شایســتگی 
های تخصصی در سطح مشاغل 
صف و ســتاد، پیاده سازی مدل 
ارزیابــی ۳۶۰ درجــه ارزیابی 
عملکرد، پیاده سازی کانون های 
ارزیابی و توسعه، ارتقاء خدمات 

رفاهی و نظــام جبران 
خدمات، به روزرسانی 
و تکمیل دستورالعمل 
هــای حوزه ســرمایه 
و  انســانی  هــای 
همســویی عمودی و 
افقی اقدامات معاونت 

سرمایه های انسانی با استراتژی 
های کالن و بیــن واحدی بانک 
همچون اقدامات برجســته در 
برنامه ریزی اســتراتژیک منابع 
انســانی و اثربخشــی اقدامات 
مربوطه از جمله نکاتی است که 
مورد توجه ارزیابــان جایزه قرار 

گرفت.
کسب نشان توسط شرکت های 
متقاضی دریافت جایزه، مستلزم 
ارزیابی و عارضه یابی فرآیندهای 
چهــارده گانــه حوزه ســرمایه 

های انســانی توســط 
تیم ارزیابی دانشــگاه 
تهــران بــا رویکــرد 
چگونگــی  بررســی 
این  گام هــای  اجرای 
اســتاندارد در حــوزه 
فرآینــدی و بررســی 
نتایج و اثربخشی این اقدامات در 
سنجش نگرش شــغلی کارکنان 

در طول یک سال می باشد.
جایــزه ملــی مدیریــت منابع 
انسانی بر اســاس مدل ۳۴۰۰۰ 
ویژه سازمان های رهسپار تعالی 
هر ساله توسط دانشکده مدیریت 
دانشــگاه تهران و با هدف توسعه 
فرآیندهــای مدیریــت منابــع 
انســانی در ســازمان ها برگزار 

می شود.
این جایــزه در مراســم پایانی 

ششــمین کنفرانــس مدیریت 
منابع انسانی کشــور و پنجمین 
جایــزه ملــی مدیریــت منابع 
انســانی با حضور دکتر مقیمی 
رئیس دانشــگاه تهران، جمعی 
از اســاتید دانشــکده مدیریت 
دانشــگاه تهــران، مدیــران و 
هــای  ســازمان  نماینــدگان 
حاضــر در کنفرانــس و ۱۲۰۰ 
نفــر از شــرکت کننــدگان در 
کنفرانس)بصــورت مجازی( به 
بانک ســینا اهدا شد. شایان ذکر 
است از ابتدای سال جاری تعداد 
۲۰۷ ســازمان دولتی و شرکت 
خصوصــی بر اســاس این مدل 
ارزیابی شــده اند کــه در نهایت 
۴۴ شرکت و ســازمان دولتی به 
مرحله نهایی دریافت جایزه راه 

یافتند.

بانکسیناموفقبهدریافتنشانبرنزینپنجمیندورهجایزهملیمدیریتمنابعانسانیشد

بانک
جایزهملیمدیریتمنابعانسانیبهبیمه

تجارتنورسید
پنجمیــن دوره جایزه ملــی مدیریت منابــع انســانی ۲۰بهمن ماه 
سالجاری در دانشکده مدیریت دانشــگاه تهران و با حضور ۴۴شرکت 
برگزار شد که شرکت بیمه تجارت نو موفق به دریافت جایزه استاندارد 
۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انســانی شــد.اتاق خبر تجارت نو پنجشنبه. 
۲۱ بهمن ۱۴۰۰  ۱۰:۰۵جایــزه ملی مدیریت منابع انســانی به بیمه 

تجارت نو رسید
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارت نو؛ ۲۰۷شــرکت از سازمان های 
دولتی و خصوصی و صنایع مختلف کشــور در این دوره حضور داشتند 
که از این تعداد ۴۴شــرکت پس از گذراندن مراحــل ارزیابی برگزیده 
شدند که شــرکت بیمه تجارت نو هم موفق به دریافت این جایزه ارزنده 
شد.مدل۳۴۰۰۰ نقشه راهی برای تعالی سیســتم های منابع انسانی 
در جهت تحقق استراتژی های سازمان اســت.از آنجایی که نمی توان 
همه فرآیندهای منابع انسانی را در زمان کوتاه مســتقر کرد، از این رو 
مدل۳۴۰۰۰ به صورت تدریجی و مرحله ای طراحی شــده اســت.هر 
مرحله تکاملی یک تغییر منحصر بفرد را در فرهنگ سازمانی می طلبد 
تا بتوان زمینه مناسب را برای جذب، حفظ و توسعه منابع انسانی فراهم 
کرد.یکی از ویژگی های جالب مدل۳۴۰۰۰ آن اســت که به عنوان یک 
سیستم یکپارچه در راستای اهداف و استراتژی ها و نیازهای سازمانی، 

بلوغ ایجاد می کند.

بیمهدیدرچهارمینحضورخوددرجایزهملی
منابعانسانی34٠٠٠موفقبهکسبنشان

برنزینC۱شد
بیمــه دی در جایزه مــدل ۳۴۰۰۰ )بلوغ فرایندهای منابع انســانی( 
دانشگاه تهران شرکت نمود و در این استاندارد موفق به اخذ رتبه C1 از 
سطوح جایزه این استاندارد شد و نســبت به سال گذشته به یک سطح 
باالتر ارتقا پیدا کرد.به گزارش روابط عمومی و اطالع رسانی؛ بیمه دی 
در بین بیش از ۴۰ ســازمان شرکت کننده در این اســتاندارد توانست 
در رده C1 ارزیابی جایــزه ۳۴۰۰۰ قرار بگیرد. با توجــه به اینکه این 
کنفرانس برای ششمین سال است که در کشور برگزار می شود، شرکت 
بیمه دی از لحاظ ســرعت بلوغ فرآیندها جایگاه قابل قبولی را کســب 

کرده است.
 این جایزه طی ششــمین کنفرانس مدیریت منابع انســانی و با حضور 
اساتید برتر این حوزه به یاســر فرهي معاون منابع انسانی و پشتیباني 
شــرکت بیمه دی اهدا شد.تیم ارزیابی اســتاندارد ۳۴۰۰۰ که توسط 
اساتید و اندیشــمندان دانشــگاه تهران تایید صالحیت شده اند، طی 
این دوره، به بررسی دســتاوردهای حوزه منابع انســانی و میزان بلوغ 

فرایندهای شرکت های حاضر در این رویداد می پردازند.
روابط عمومی بیمه دی این موفقیت را به کلیه همکاران شــرکت بیمه 

دی به خصوص همکاران حوزه منابع انسانی تبریک می گوید.

مدیرعاملبیمهمیهن:
معیارعملکرددرنظاماسالمی،تعهدهمراهبا

تخصصاست
تعهــد در کنار تخصص بــه عنوان یــک ارزش مطرح اســت و یکی از 
معیارهای اساســی عملکرد کارگزاران نظام اســالمی، داشتن تعهد 

درکنار تخصص است.
به گزارش روابط عمومی بیمه میهن؛ رســول آریان پــور در گفتگوی 
تفصیلی با پایگاه خبری-تحلیلی »مدیران و رؤسا« با اعالم این مطلب 
و تأکید بر اصالح رویکردها افزود: دنیای امروز، دنیای مدیریت اســت، 
چون مدیریت هم فن اســت هم تخصص و هم هنرو نمی شــود اینها را 
از همدیگر تفکیک کرد و درصدی برایشــان قائل شــد ولذا توسعه از 
راه مدیریت می گذرد نه اقتصاد و مدیریت اســاس کار سازمان هاست. 
در دهه ۹۰ رویکرد مدیریت ها عوض شــد و مقــام معظم رهبری هم 
نارضایتی خودشــان را اعالم کردند. یعنــی از آن خدمتگزاری انقالبی 
اســالمی، دوســتان مســیری رفتند که مجموعه کالن اقتصادی هم 
پیچیده شد. اما در هر صورت، باید این مدیریت ها برگردد به این دیدگاه 
که انقالب ما، انقالب اســالمی اســت و تکیه گاه ما هم به مردم اســت 
یعنی پشت میزها، باید منافع مردم دیده بشــود. مخصوصاً آنهایی که 
در نهادهای عمومی و دستگاه های دولتی حضور دارند، باید تفکرشان 
برگردد به اینکه ما از منابع، خوب استفاده کنیم. در سایه مدیریت  مان 
می شــود هم کارآیی داشــت و هم مدیر موثری بود و هــم بهره وری را 
افزایش داد و هم ســازمان های موثری را ایجاد کرد. بنابرین رویکردها 
باید اصالح شــود. اینکه ما تمام هم و غم خــود را در منابع زیرزمینی 
خودمان لحاظ کنیم اما نظرمان صرفا به مراودات خارج از کشور باشد، 
که این هم قابل احترام و اتکاست؛ واقعیت این است که ما از این رویکرد 

انقالبی، اسالمی بودن نظام کمی فاصله گرفته  ایم.
مدیرعامل بیمه میهن در مورد تعهــد و تخصص نیز گفت تعهد در کنار 
تخصص به عنوان یک ارزش مطرح اســت و یکی از معیارهای اساسی 
عملکرد کارگزاران نظام اسالمی، داشــتن تعهد درکنار تخصص است. 
ما فکر می کنیم مدیریت یعنی اداره کردن یک مجموعه، در صورتی که 
مدیریت فراتر از اداره کردن است. مدیریت یعنی استفاده بهینه از منابع 
و امکاناتی که ما تحت مدیریت از آن نام می بریم. این اســتفاده از منابع 
و امکانات مستلزم تخصص و تجربه اســت. نمی شود مدیریت را دست 
کســانی داد که با آن صنعت بیگانه هســتند یا تجربه کافی را ندارند. 

تجربه تعریف دارد یعنی تئوری ضربدر عمل، حاصلش می شود تجربه.
مثال مدیریت ارشــد شــرکت چقدر باید مهارت ادراکی داشــته باشد 
و در کنار آن چقدر مهــارت فنی و چقدر مهارت انســانی؟ اما واقعیت 
این اســت که فراتر از مهارت ادراکی، به مهارت فنی هم در سازمان ها 
نیازمندیم که بســتگی به نوع سازمان و ســطح آن تعریف می شود. در 
واقع این خطایی اســت که ما در مدیریت ها مرتکب شــده ایم که برای 
مدیران ارشــد، فقط مهارت ادراکی الزم اســت. مهارت ادراکی از کجا 
پیش می آید و چگونــه تحصیل می شــود؟ غیر از این اســت که باید 
مهارت فنی و انســانی را در خودمان به نحوی به بالندگی برســانیم تا 
مهارت ادراکی به وجود بیاید؟ مهارت ادراکــی به چی؟ اینکه مثال من 
به ســازمان مهارت ادراکی نداشته باشــم و به محیط خارج از سازمان 
مهارت ادراکی داشته باشم؟ خیر، اینها خطاهایی است که اتفاق افتاده 
و ما خودمان را با کشورهای پیشرفته که ســاختار و زیربنایشان فراهم 
شده است، مقایسه می کنیم و می گوییم چرا آنجا یک ژنرال را به عنوان 
وزیر آموزش و پرورش می گذارند و ما اینجــا نمی توانیم یک مهندس 
مکانیک را به عنوان وزیر بگماریم، اینها خطای دیدی اســت که اتفاق 

می افتد و خطای مقایسه ای نادرستی که به وقوع می پیوندد.
رسول آریان پور گفت البته در بحث تعهد و تخصص، مطالب متعددی 
عنوان شده است؛ فرمایش شــهید چمران در این زمینه مصداق دارد و 
آن اینکه هیچ آدم متعهدی اگر تخصص نداشــته باشد نباید مسوولیت 
قبول کند. بنابراین ما هم به تخصص احتیاج داریم و هم به تعهد. تعهد 
به ما جهت می دهد که آیا این مســئولیت را بپذیریــم یا نپذیریم. پس 
خلط مبحث بین تعهد و تخصص نیســت و اولویت با تعهد است. ما اگر 
مدیران متعهدی باشــیم، در کاری که تخصصی نداریم، مسوولیتش را 
نمی پذیریم.مدیرعامل بیمه میهن با تأکید بر اینکه باید از دوستانی که 
به اصول نظام، انقالب و اصول سازمانی اعتقاد دارند استفاده شود افزود: 
دولت سیزدهم هم به دنبال این اســت که نیروهای متعهد و متخصص 
را جذب کند و این نگاه متفاوتی که در دوره های گذشته نسبت به ارائه 

خدمات دولت مدنظر بوده است می خواهد با انتصابات اصالح کند.
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 نوبت اولآگهی تجدید مناقصه عمومی

محسن احمدی _ شهردار شاهرود

شهرداری شاهرود در نظر دارد نسبت به خرید انواع گل فصلی و گل رز جهت استقبال 
از بهار اقدام نماید، لذا متقاضیان می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر از موضوع آگهی 
همه روزه به جز ایام تعطیل در وقت اداری با تلفن 323۶2121_023 سازمان سیما، منظر 
و فضای سبز شهری شهرداری شاهرود تماس حاصل نمایند. ضمنًا متن آگهی مناقصه 
در سایت تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس www.Setadiran.ir جهت مشاهده 

متقاضیان قابل رویت و بهره برداری می باشد.
مهلت ارائه پیشنهاد قیمت در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت تا پایان وقت اداری روز 

سه شنبه مورخ 1۷ /12/ 1400 می باشد.
الزم به ذکر است مهلت دانلود و بهره برداری اسناد مناقصه از سامانه فوق الذکر تا شنبه 

مورخ 0۷ /  12 /1400 می باشد.
تاریخ انتشارنوبت اول : 1400/11/30 تاریخ انتشار نوبت دوم :1400/12/0۷


