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سهمیه  60لیتر خودروها باقی می ماند

افراد فاقد خودرو با سهمیه بنزین چه کنند؟
رییس اتاق ایران و ایتالیا:

نمیتوانیم اروپا را از مبادالت
تجاری حذف کنیم

مدیرعامل صندوق توسعه ملی:

صفحه 4

صندوق توسعه ملی را
باید از ورود به ریسکهای
خطرناک دور کنیم
صفحه2

مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم کرد

نحوه پرداخت سود سهام
عدالت متوفیان
صفحه 2

مشاور وزیر اقتصاد:

صفحه 2

مجلس نباید ساختار
و شاکله بودجه را دستخوش
دگرگونی کند
صفحه 2

آخرین وضعیت درج قیمت تولید روی کاال

سمیه رسولی معــاون ســازمان حمایت
مصرف کننــدگان و تولیدکنندگان ضمن
تشــریح آخریــن وضعیــت درج قیمــت
تولیدکننده روی کاال گفت :حداکثر ســود
کاالهای ســرمایه ای (نســبت بــه قیمت
تولیــد)  ۲۰درصــد و کاالهــای مصرفی
 ۲۶درصد اســت.داوود موســوی ،در مورد
آخرین وضعیت اجرای طــرح درج قیمت
تولیدکننده روی کاال اظهار کرد :بر اســاس
قوانین متعدد نظام صنفی و قانون تعزیرات
باید کلیه عرضه کننــدگان در هر مقطع و
مرحله از کار تولید و عرضه کاال قیمت مورد
نظر و حلقه خود را از طریــق درج قیمت یا
اطالع رسانی قیمت ،در معرض دید مصرف
کنندگان قــرار دهند؛ منتهی همه شــاهد
بودند کــه بعضاً قیمتهــای غیرواقعی و یا
تخفیفهای نامتعارف تــا  ۵۰ -۴۰درصد
روی برخی از اقالم درج میشد.
معاون بازرسی و نظارت بر کاالهای مصرفی
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید
کنندگان با بیان اینکه شــفاف سازی نظام
تولید و توزیــع کاال جزو اولویت هاســت،
افزود :بــا توجه به اینکه هــر واحد تولیدی
بر مبنــای عوامل مؤثر بر بهای تمام شــده
قیمت کاالیی را استخراج کرده و بر مبنای
ضوابط قیمت گذاری ایــن کاال را به حلقه
بعدی میفروشد و اینکه فضای غیرشفافی
وجود داشــت ،تصمیم بر این شد که قیمت
تولیدکننده به جای مصرف کننده روی کاال
درج شود .البته برای اجرای این طرح بیش

تجارت

نحوه محاسبه سود توسط مردم

از  ۳۰۰ســاعت کار کارشناسی و نشست با
فعاالن ذی ربط انجام شده است.
سود واحدهای تولید ،توزیع و پخش
شفاف شده است
وی با اشــاره به اینکــه مــا کار را مرحله به
مرحلــه پیــش بردیــم و در حــال حاضر
مرحله چهارم اجرا شــده است ،گفت :سود
واحدهــای تولیدی ،شــرکتهای پخش و
خرده فروشی مشخص و شفاف شده است.

موســوی افــزود :نبایــد تخفیفهــای
غیرمتعارف اعمال شــود زیرا ایــن موارد از
جیب مصرف کننده هزینه میشود؛ در واقع
برخــی از مراکز تولیــدی ،توزیعی و پخش
رقابتــی را در بــازار ایجاد کــرده بودند که
هزینه را مصرف کننده میپرداخت.
کاهش  ۵تا  ۶۵درصدی قیمت
 ۴۵۰۰قلم کاال
معاون بازرسی و نظارت بر کاالهای مصرفی

نایب رییس کمیسیون توسعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی مطرح کرد

ســازمان حمایت تصریح کــرد :در همین
راستا بر اساس اطالعاتی که از سازمانهای
صمت اســتانها گرفتهایــم ،از  ۷هزار قلم
کاالیی که مشــمول طرح شــدند ۴۵۰۰
قلــم کاال از  ۵تا  ۶۵درصــد کاهش قیمت
داشــتهاند.وی با بیان اینکه اصالح ضرایب
پخش انجام شــده اســت ،ادامه داد :البته
در سازمان حمایت باز اســت و اگر افزایش
هزینــهای در واحدهــا رخ داده میتوانند
اطالعات را به ما ارائه دهند.

نحوه محاسبه اختالف قیمت
مصرف کننده و تولیدکننده
معاون بازرسی و نظارت بر کاالهای مصرفی
ســازمان حمایت در مورد نحوه محاســبه
اختالف قیمت مصرف کننده و تولیدکننده،
اظهار کرد :حداکثر سودی که برای کاالهای
ســرمایهای همچون لوازم خانگــی و لوازم
یدکی خودرو (نســبت به قیمت تولید) در
نظر گرفته شــد  ۲۰درصد اســت .در مورد
همه کاالهــای مصرفی حداکثر ســود ۲۶
درصد اســت .البته در مــورد میوه حداکثر
سود  ۳۰درصد است.موسوی با بیان اینکه
اجرای این طرح نیاز به مطالبه عمومی دارد،
افزود :در حال حاضر با اجرای این طرح اگر
در یک مغازه کاالی ایکــس  ۴هزار تومان و
در مغازه کناری  ۵هزار تومان باشــد ،قطعاً
مصرف کننده از آن مغــازه خرید نمیکند.
وی گفــت :از ســویی دیگر مراکــز خرده
فروشی از بازرسی اصناف نیز نگران خواهند
بود زیرا به صورت ویژه در مراکز عرضه ورود
خواهیم کــرد .همچنین در طــرح نظارتی
عید هم با اولویت به ســمت بررســی درج
قیمت خواهیم رفت .درصدهای ســود باید
به درستی رعایت شــوند.وی تصریح کرد:
همچنین بر اســاس مــاده  ۱۵قانون نظام
صنفی هر واحد خرده فروشــی مکلف است
که نسبت به درج یا اطالع رسانی قیمت در
مرکز خرده فروشــی خود اقدام کند .پس
مصرف کننده اگر به مرکــز صنفی مراجعه
کند باید این قیمت را ببیند.

برق

مردم مشکالت شبکه توزیع برق را گزارش دهند
معــاون هماهنگی توزیــع توانیر گفت :مشــترکان
میتوانند در صورت مشــاهده حوادث یا خطراتی در
شــبکه توزیع برق ،موارد را از طریق شماره  ۱۲۱و یا
سامانه برق من به اطالع شرکتهای توزیع برسانند.
غالمعلی رخشانی مهر ،معاون هماهنگی توزیع توانیر
در حاشیه برنامه اقدام فراگیر بهینه سازی شبکه توزیع
در سراســر کشــور در جمع خبرنگاران اظهار داشت:
هــدف از اجرای این طــرح جلوگیری از وقــوع حادثه
اســت؛ امروز این اقدام فراگیر و هدفمند انجام می شود
و امیدواریم امــروز بتوانیم بخش عمــده ای از عیوب
شبکه توزیع برق کشــور را شناســایی و مرتفع کنیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر بــا بیان اینکه "خواهش
ما از شــهروندان این اســت کــه در صورت مشــاهده

چنین مواردی آن را گــزارش دهند" ،گفت:
مشــترکان میتوانند در صورت مشــاهده
حوادث یا خطراتــی در شــبکه توزیع برق،
موارد را از طریق شماره  121و یا سامانه برق
من به اطالع شــرکتهای توزیع برســانند و
همکاران ما ســریعا این موارد را مورد بررسی
و رفع قرار میدهند.رخشانیمهر در خصوص
اعمال خاموشــی ها در معابر شــهری گفت :خاموشی
چراغ ها به صورت یــک در میان ادامــه دارد و تعدیل
میکنیم؛ یعنی روشنایی خیابان ها به شکل فعلی باقی
میماند.
وی در خصوص احتمال وقوع خاموشی ها در تابستان،
افزود :تمــام برنامه ریزی هــای وزارت نیرو در بخش

های مختلف تولید ،انتقــال و توزیع به گونه
ای انجام گرفته تا شــاهد خاموشــیهای
گســترده نباشــیم ،اما شــرط اصلی این
اســت که مشــترکان برق الگوها را رعایت
کنند و باتوجه به اینکه قبــوض جدید نیز با
محاســبه دیگری لحاظ می شود الزم است
تا مشترکان مدیریت مصرف را در دستور کار
خود قرار دهند.رخشــانی مهر با بیان اینکه مشترکان
پر مصرف بخش عمــدهای از مصرف بــرق را به خود
اختصاص می دهند که الزم است به موضوع مدیریت
مصرف توجه ویژه ای داشــته باشــند ،گفت :اگر این
اتفاق بیفتد قطعا خاموشــی نخواهیم داشــت.معاون
هماهنگی توزیع توانیر در پاسخ به سوالی در خصوص

برنامه دولت بــرای افزایش تعرفههای برق در ســال
آینده ،گفت :برای ســال آتی پیشنهاد ویژهای تاکنون
برای افزایش تعرفه ها اعالم نشده است.رخشانی مهر
در خصوص پروژه نصب کنتورهای هوشــمند گفت:
نصب کنتورهای هوشــمند در حال اجرا است و مبالغ
نیز به صورت اقساطی اخذ می شــود ،اما دستور ویژه
وزیر نیرو این بوده که قســط بندی بــرای کنتورهای
هوشــمند برای بخش خانگی و تجاری بــه مهر ماه
موکول شــود.وی ادامه داد :تاکنون تعداد کنتورهای
هوشمند به یک میلیون رســیده و برنامه وزارت نیرو
این اســت که بتواند تا پیک ســال آینده بالغ بر چهار
میلیون و  500هزار کنتور را برای بخش های خانگی،
تجاری ،صنعتی ،عمومی و اداری نصب کند.

پیش بینی افزایش تجارت با قطر بعد
از سفر رئیس جمهور

نایب رییس کمیســیون توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران
گفت :ســفر رییس جمهوری به قطر با گشایشهای بســیاری در زمینه
تجاری همراه است و تجارت را افزایش خواهد داد.
«محمدعلی محمدمیرزاییان» با اشــاره به ســفر آیت اهلل «سید ابراهیم
رییســی» رییس جمهوری به قطر اظهار داشــت :تعامــل حاکمیتها
با یکدیگر بر تجارت و توســعه روابط اقتصادی بســیار تاثیر گذار است و
میتواند روابط تجاری را به چند برابر افزایش دهد.
وی با بیان اینکه ســفر رییس جمهوری به قطر روابط اقتصادی را بیشتر
میکند ،خاطرنشان کرد :طی ماههای گذشته آیت اهلل رییسی سفری به
ترکمنستان داشتند که بعد از آن ،تعامل تجارت با این کشور تسهیل شد
و اکنون کامیونهای باری به راحتی در این مسیر تردد میکنند.
نایب رییس کمیسیون توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی افزود :در
حال حاضر عوارض کمتری در تجارت با ترکمنستان پرداخت میشود و
تعرفههای گمرکی نیز کاهش پیدا کرده است که این مهم در پی افزایش
تعامالت تجاری رخ داده است.
افزایش تقاضای خرید پسته و خشکبار ایرانی بعد از سفر
رئیس جمهور به قطر
محمدمیرزاییان با تاکیــد بر اینکه ارتباط بیشــتر موجب افزایش تقاضا
می شود ،تصریح کرد :هم اکنون با سفر رییس جمهوری به قطر ،تقاضای
خرید پسته افزایش یافته و بخش خشکبار از تعامالت بیشتر در تجارت با
این کشور خبر میدهند.
وی با اشاره به مســیر ترانزیتی ایران به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی
اوراسیا برای قطر ،گفت :دسترسی به کشــورهای دورتر از طریق ایران و
قطر به دلیل همسایگی تسهیل میشــود که خود این روند گشایشهای
بسیاری به همراه دارد.
مواد غذایی ایرانی در قطر مشتری بسیاری دارد
نایب رییس کمیسیون توســعه صادرات غیرنفتی اتاق بازرگانی ایران با
تاکید بر اینکه سفر رئیس جمهوری به قطر ۱۰۰ ،درصد تجارت را افزایش
خواهد داد ،اظهار داشــت :با توجه به برگزاری جام جهانی فوتبال در سال
جاری میالدی در این کشور ،تاکنون درخواست خرید مصالح ساختمانی
برای ساخت ورزشگاهها زیاد بود.
وی تاکید کرد :مواد غذایی ایرانی در بازار قطر مشــتری بســیاری دارد،
به همین دلیل در صورت روند توســعه صادرات به این کشــور در زمینه
محصوالت کشاورزی افزایش بیشتری را شاهد خواهیم بود.

پایگاه خبری

فراتر از کاغذ

آنالین

www.kharidaaronline.ir
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دولت تاکید دارد اینترنت با کیفیت و پرسرعت
در اختیار مردم باشد

آیت اهلل رئیسی با اشاره به سیاســت دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت
و پرسرعت خاطر نشــان کرد :وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت
الزم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن ،با کیفیت و پرسرعت
فراهم کند.به گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاست جمهوری ،آیتاهلل
سید ابراهیم رئیسی روز چهارشــنبه در نشست هیأت دولت با اشاره به
فرصت مغتنم معنوی در ماههای مبارک رجب ،شعبان و رمضان تاکید
کرد :مردم نباید در ادارات سردرگم باشند و کارکنان با «مردمداری» و
«اخالق حرفهای» به مشکالت مراجعان رسیدگی کنند.
وی اضافه کرد :ســازمان اداری و اســتخدامی باید ســاز و کار اصالح
مشــکالت اداری را بیابد و برای اصالح آن اقــدام کند.رییسجمهور با
تاکید بر شفافیت و نظارت بر ســامت اداری ،گفت :ضروری است ارائه
خدمات دولتی بر بستر فناوری اطالعات با جدیت دنبال شود.
آیتاهلل رئیسی با اشاره به سیاســت دولت برای ارائه اینترنت با کیفیت
و پرسرعت خاطر نشــان کرد :وزارت ارتباطات مکلف است زیر ساخت
الزم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن ،با کیفیت و پرسرعت
فراهم کند.رییسجمهور در بخش دیگری از ســخنان خود به اهمیت
درختکاری اشاره و بر ضرورت توســعه فضای سبز و حفاظت از محیط
زیست با استفاده از شیوههای علمی تاکید کرد.
رئیســی اجرای مصوبات شــورای عالــی ایرانیان را مهم برشــمرد و
اظهار داشــت :یکی از وظایف مهم شــورای عالی ایرانیان تسهیل در
ســرمایهگذاری و جذب ســرمایه ایرانیان مقیم خارج است و تضمین
اصل و سود سرمایه الزامی است.
مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت سپردهگذاری مرکزی اعالم کرد

نحوه پرداخت سود سهام عدالت متوفیان

مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت ســپردهگذاری مرکزی گفت:
ســامانهای به صورت یک کار مشــترک بین شرکت ســپردهگذاری
مرکزی ،دستگاه قضایی ،ســازمان ثبت احوال و چند دستگاه دیگر در
دست اقدام اســت که اگر همه این دســتگاهها و نهادها پای کار آیند،
موضوع سهام عدالت متوفیان حل و فصل میشود.
به گزارش ســازمان بورس و اوراق بهادار« ،محمدرضــا پوررضایی» با
بیان اینکه در بحث مربوط به ســهام عدالت ،چیزی حدود  ۳میلیون و
 ۲۰۰هزار نفر متوفی وجود دارد گفت :با توجه به آمار متوفیان ســهام
عدالت به اضافه وارثان آنهــا که حدود  ۱۰تا  ۱۲میلیــون نفر ذی نفع
هستند ،نیازمند تعیین تکلیف هستیم.
وی افزود :در حال حاضر با توجه به شرایط کرونایی ،امکان اینکه وارثان
بخواهند به صورت دســتی و بــا مراجعه حضوری کارهــای مربوط به
متوفی را پیگیری کنند وجود ندارد.پوررضایی عنوان کرد :مقرر شــده
سامانهای طراحی و راهاندازی شــود تا امکان حضور وراث برای تکمیل
پروندههای افراد متوفی فراهم شــود و آنها بتوانند اطالعات مربوطه را
بارگذاری که به صورت سیستمی کار انجام گیرد.مشاور اجرایی سهام
عدالت در شرکت سپردهگذاری مرکزی ادامه داد :سامانهای به صورت
یک کار مشترک بین شرکت ســپردهگذاری مرکزی ،دستگاه قضایی،
سازمان ثبت احوال و چند دستگاه دیگر در دست اقدام است.

وی با اشــاره به اینکه کار مربوط به سامانه پیشــرفت داشته ولی هنوز
راه اندازی نشــده اســت ،تصریح کرد :به منظور بهرهبرداری از سامانه،
پیگیریهای الزم انجام شــده و به محض راهاندازی این ســامانه ،طی
اعالم رسمی ،ذی نفعان میتوانند کار بارگذاری اسناد را انجام دهند.
پوررضایی ادامه داد :ســود ســهام متوفیان ســهام عدالت در حساب
مشــخصی تا تعیین تکلیف شــدن وضعیت وراث نگهداری میشود.
توصیه ما به وراث و بازماندگان سهام عدالت این است که یا خود افراد به
عنوان ذی نفع و در صورت تعدد افراد بازمانده ،یکی را به عنوان نماینده
انتخاب کنند تا فرایند اداری مربوطه را انجام دهند،
مشاور اجرایی سهام عدالت در شرکت ســپردهگذاری مرکزی یادآور
شد؛ امیدواریم کار مربوط به راه اندازی سامانه به زودی انجام شود زیرا
مجموعهای از دســتگاهها درگیر فراهم کردن امکان دسترسی افراد به
این سامانه هســتند تا کار به صورت سیستمی انجام شــود و نیازی به
مراجعه حضوری نباشد.
جزئیات جلسه پرالتهاب کمیسیون تلفیق درباره تخصیص سهام عدالت
به جاماندگان

آخرین وضعیت ارز ۴۲۰۰تومانی در بودجه

عضو کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اســامی با بیان اینکه بحث
اعطای ســهام عدالت به جاماندگان در کمیســیون تلفیق به تصویب
رســید ،گفت :البته بحث تأمین ســهام بــرای جامانــدگان بهدلیل
محدودیتهای سازمان خصوصیسازی همچنان ابهام دارد.
جعفر قادری عضو کمیسین تلفیق مجلس شورای اسالمی ،در پاسخ به
سوالی در خصوص بررســی حذف ارز ترجیحی در جلسه شب گذشته
کمیسیون تلفیق مجلس شــورای اسالمی ،گفت :مســئله حذف ارز
 4200تومانی شــب گذشته مورد بررســی قرار نگرفته است و تصمیم
نهایی پس از بررسی مجددا در کمیسیون به صحن خواهد رفت.
وی افزود :در جلسه شب گذشته کمیســیون تلفیق توضیحاتی توسط
رئیس کمیســیون در خصوص ارز ترجیحی مطرح شــد اما بحثی که
منجر به تصمیمگیری شود ،رخ نداد .برخی مباحث درآمدی نیز که به
کمیسیون بازگشته بود مورد بررسی قرار گرفت.
قادری در ادامه گفت :در بحث بند «ی» تبصره یک الیحه بودجه سال
آینده و در جز یک ،مبلغ  4.5میلیارد یــورو مربوط به نیروهای دفاعی
باقی ماند اما در جز دوم این بند از تبصره یــک ،مبلغ  5.5میلیارد یورو
مربوط به اجرای طرحهای پیشــران جدید و نیمه تمــام به  3میلیارد
یورو کاهش یافت .همچنین بحث جاماندگان سهام عدالت نیز مطرح
شد که در ادامه کمیسیون تلفیق با ســهامدار شدن این افراد موافقت
کرد.
وی در پاســخ به ســوالی در خصوص سازوکار تامین ســهام مورد نیاز
جاماندگان ســهام عدالت گفت :این بحث در کمیســیون به تصویب
رســید اما همچنان بحث تامین ســهام ابهــام دارد چراکه ســازمان
خصوصیســازی اعالم کرده اســت که امکان واگذاری ســهامهای
بازگشتی سهام عدالت را به دلیل تعهدات جدید ندارد.

آگهیمفقودی

برگ سبز سواری میتسوبیشی گاالنت رنگ سفیدروغنی مدل ۱۳۹۲به شماره موتور
۰۰۹۹۳۶وشاسی ۰۰۰۵۸۰وشهربانی ایران ۶۸۶_۵۴س۵۹به مالکیت خانم فاطمه
یزد
سلمانی بنادکی مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط میباشد.
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مدیرعامل صندوق توسعه ملی:

صندوق توسعه ملی را باید از ورود به ریسکهای خطرناک دور کنیم

خریدار رئیــس هیات عامــل صندوق
توســعه ملی تاکید کرد :هیــات عامل باید
به دنبال بازپسگیــری مطالبات صندوق
باشــد و تا حد ممکن صنــدوق را از ورود به
ریسکهای خطرناک دور کند.
به گزارش صندوق توســعه ملی« ،مهدی
غضنفری» در نهمین نشســت از سلســله
نشســتهای تخصصی-علمــی صندوق
توســعه ملی با همکاری مدرسه حکمرانی
شهید بهشــتی اظهارداشــت :صندوق به
معنای واقعی هنــوز وارد فرایند ســرمایه
گذاری نشــده اســت و با وجــود همراهی
صندوق با بانکها به نظر نمیرســد بانکها
از پشــتوانه مالی کافی برای پوشش ریسک
صندوق و پرداخــت مطالبــات برخوردار
باشند.
وی با بیان اینکه در تمــام دنیا صندوقهایی
با تحمل ریســک باال و یا نهادهای بیمه ای
قوی ،ضمانت سرمایه گذاری را تضمین می
کنند ،تصریح کرد :به جــز بانک های عامل
هم اکنون هیچ کانال دیگری برای همکاری
با صنــدوق وجــود ندارند و باید بــه دنبال
تقویت نهادهــای بیمه ای مناســب برای
تضمین بخشــی از ریســک های احتمالی
صندوق در کشور باشیم.
در این مراســم عضو هیأت عامــل و معاون
ســرمایهگذاری خارجی صندوق توســعه
ملی ارزیابی مرتب و متوازن سازی پرتفوی
با هــدف کاهش ریســک و افزایــش بازده
ســرمایه گذاری ،ضرورت حفظ درجه نقد
شوندگی داراییها ،ضرورت حفظ تنوع در
نوع دارایی و موقعیــت جغرافیایی ،تنظیم
راهبردهای ســرمایه گذاری های مختلف
بــرای ارز های متفاوت و حرکت به ســمت

ســرمایه گــذاری در امالک و مســتغالت
و حقــوق صاحبان ســهام ،طــا و ارزهای
خارجــی از مهمترین دســتاوردهای تنوع
پرتفوی صندوق ها است.
«حســین عیوضلو» تصریح کرد :تنوعاتی
که صندوق آذربایجان در اســتفاده از دالر
استرالیا ،اوراق قرضه دولتی ،سرمایه گذاری
در ترکیــه و همچنین بکارگیــری مدیران
خارجــی در ترکیب صندوق خود داشــته،
موفقیت آن را به همراه داشته است.
این مقام مســوول با تأکید بر اهمیت تنوع
پرتفوی صندوق توســعه ملی ،تصریح کرد:
صندوق توســعه ملی ایران بیشــتر مشابه
یک بانــک تخصصی و تجــاری عمل کرده

و به ســمت تنوع داراییها حرکت نکرده و
به طور عمــده ،تســهیالت پرداخت کرده
اســت که این امر بیانگر عدم تنوع پرتفوی
صندوق ایران است.
وی با ذکــر اینکه در صندوق توســعه ملی
تمرکــز بــر انــواع داراییها بــا درجه نقد
شــوندگی باال وجود نــدارد ،افــزود :عدم
برخورداری از داراییهــا با بازده باال و درجه
نقد شوندگی مناســب در صندوق توسعه
ملی به شدت محسوس است.
عضو هیأت عامل و معاون ســرمایهگذاری
خارجی ،با اشــاره به رویکرد جدید صندوق
و حرکت به ســمت تکامل ،اظهار داشت :در
رویکــرد جدید صندوق حرکت به ســمت

ســرمایه گــذاری داخلــی و خارجی جزو
اهداف اصلی صندوق اســت بــه طوری که
شــاهد بازده مالی حداکثری و ریسک قابل
قبول باشــیم و در چارچوب استانداردهای
الزم ،تصمیم گیری در حوزه سرمایه گذاری
دنبال شــود.وی در ادامه به ســه وظیفهی
صندوق در ســه بخش تثبیتی ،توسعهای
و صیانتی اشــاره کرد و افزود :هم اکنون به
دنبال ســرمایه گذاری و صیانــت از منابع
صندوق و افزایش بازدهی آن هستیم .
عیوضلو جنبــه دیگــر صندوقهای ثروت
ملی را ریسک تسعیر دانست و تصریح کرد:
تبدیل نــرخ ارز به ریال در یــک دوره ،ضرر
هفت میلیارد دالری برای صندوق به همراه

داشت و مورد بعدی نوســانات ارزش ارز در
برابر دالر اســت که با توجه بــه اینکه دالر
مبنای ارزش گذاری منابع صندوق اســت،
این امر باید با دقت بیشتری دنبال شود که
مســتلزم حرکت به سمت استقالل حساب
های صندوق اســت و حساب های صندوق
باید به گونهای مدیریت شــود که به سمت
ارزهایی که موجــب کاهش ارزش صندوق
می شود؛ نرویم .
وی افزایــش مطالبــات صنــدوق را نوعی
مصون سازی صندوق در دوره فعلی دانست
و گفت :در این دوره می توانیم ضمن بازپس
گیری مطالبات ،ترکیب منابع صندوق را نیز
متنوع سازیم.
عضو هیأت عامل صندوق توســعه ملی ،به
ســه هدف اصلی صندوق توســعه ملی در
ســرمایه گذاری خارجی اشاره کرد و افزود:
افزایش همکاریهای منطقــهای به ویژه با
همســایگان ایران ،در اولویت کار صندوق
قرار دارد.
وی با تأکید بر مدیریت سبد ارزی صندوق
توســعه ملی گفت :در صورت تنوع ســبد
ارزی و اســتقالل حســابهای صندوق از
بانک مرکزی ،ضمن مدیریت و اشــراف بر
منابع صندوق ،قادر به اســتفاده از ارزهایی
هســتیم که منابع صندوق توســعه ملی را
دچار کاهش ارزش نکند.
به گفته وی استقالل حسابهای صندوق
از بانک مرکزی به تعابیر مختلفی قابل شرح
و بسط اســت .گام اول شفافیت حساب ها و
تالش برای حفــظ ارزش منابع صندوق نزد
بانک مرکــزی اســت .در گام دوم می توان
از بانک ها ی داخلــی و خارجی معتبر برای
کارگزاری منابع صندوق استفاده کرد.

اتاق

رییس اتاق ایران و ایتالیا:نمیتوانیم اروپا را از مبادالت تجاری حذف کنیم
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ایتالیا اظهار
داشــت :نمیتوانیم اروپا را از معــادالت تجاری حذف
کنیم .اروپا زیرســاختهای بســیاری از صنایع ما را
ایجاد کرده و کشــورهایی مثل انگلســتان ،فرانســه،
ایتالیا و حتی اســپانیا بســیاری از زیرســاختهای
صنایع ارزشــمند مانند صنایع خانگی ،فوالد ،کاشی و
سرامیک ،سنگ لباس و نســاجی و ...را در ایران ایجاد
کردهاند .بنابراین حــذف اروپا باعث میشــود که ما
عمال بسیاری از فرصتها را دســت بدهیم و بسیاری
از واحدهایی که نیاز به قطعات یدکی و بازسازی دارند
عمال محروم میشوند.
احمد پورفالح در مورد لزوم تجارت با اروپا اظهار کرد:
به نتیجه رسیدن مذاکرات احیای برجام میتواند خبر
بسیار خوبی برای اقتصاد کشــور باشد و امیدواریم که
محقق شــود ،ما فعاالن اقتصادی معتقدیم که باید بر
اســاس نتیجه برد-برد با همه دنیا تعامل داشته باشیم
و تقسیمبندی دنیا به دوست و نادوست در بخشهای
اقتصادی ما تاثیر خود را میگذارد.
وی افزود :مــا نمیتوانیم اروپا را از معــادالت تجاری
حذف کنیم .اروپا زیرساختهای بســیاری از صنایع
ما را ایجاد کرده و کشــورهایی مثل انگلستان ،فرانسه،
ایتالیا و حتی اســپانیا بســیاری از زیرســاختهای
صنایع ارزشــمند مانند صنایع خانگی ،فوالد ،کاشی و
سرامیک ،سنگ لباس و نســاجی و ...را در ایران ایجاد
کردهاند .بنابراین حــذف اروپا باعث میشــود که ما

عمال بســیاری از فرصتها را دست بدهیم
و بســیاری از واحدهایی که نیــاز به قطعات
یدکــی و بازســازی دارنــد عمــا محروم
میشوند.
پورفالح تصریح کرد :متاســفانه مــا بعد از
برجام فرصتهــا را از دســت دادیم چراکه
آماده نبودیم .بســیاری از فعاالن اقتصادی
ما فراموش کــرده بودند که چطور باید با یک شــریک
خارجی رفتار کنند .متاســفانه در برخی  B2Bهایی
که برگزار میشــد حتی یــک کارت ویزیت التین هم
همراه خود نداشتند .مشکل زیان را شاید بتوان با یک
مترجم حل کرد اما یک بروشــور یا کاتالوگ انگلیسی
تهیه نمیکردند .نهایتا ما در اتاق بازرگانی ایران مطرح
کردیم و قرار شد که کمیســیونها جلسات متعددی
برگزار کنند و کســانی که عالقهمند به دادوســتد با
اروپا هســتند را توجیه کنند تا بتوانیم از فرصتهای
بعدی استفاده کنیم .بسیاری از صنایع ما خیلی صدمه
دیدند ،نتوانستند تکنولوژی خود را به روز کنند.
وی ادامــه داد :بنابراین مــا در بحــث کیفیت عقب
افتادیــم چراکــه بســیاری از صنایع بر اســاس خط
تولیدهای اروپایی شــکل گرفته بود و کارشناسهای
آنها خطهای تولید را پیادهسازی کرده و تکنسینهای
ما را آموزش داده بودند .ولی از آنجا که نتوانســتند به
ما ســرویس دهند ،قیمتها هم افزایــش زیادی پیدا
کرد که مــا از طریق طرف ثالث هم نتوانســتیم جذب

تکنولوژی کنیم.
وی افــزود :امیدواریم که این بــار با آمادگی
کامل به استقبال توافق برویم .برای مثال ما
در اتاق ایران و ایتالیا هــزاران بنگاه را دعوت
کردیــم .ایتالیایی اولین گروهــی بودند که
بعد از برجام به ایران آمدند و رجل سیاســی
خــود را به ایران فرســتادند .وزیــر تجارت
خارجی ایتالیا در همان بازه شــش ماهه به ایران آمد
و در اتاق بازرگانی با ایشان جلســه داشتیم ولی منجر
به نتیجه مطلوب نشــد .البته هرگز به قطع رابطه نشد
اما به حداقل رســید و بسیاری از کشــورهای اروپایی
نتوانســتند با ایــران کار کنند .کشــورهای دیگری
جایگزین شــدند ولی ســطح تکنولوژیهــا متفاوت
است؛ کشورهایی بودند که در دوره تحریم به ما کمک
کردند و باید قدردانی کرد ولــی بعضی از صنایع را باید
به شکل انحصاری از کشورهایی دریافت کنیم که بیش
از دیگران صاحب نظر و قدیمی هستند و امروز در دنیا
حرف برای زدن دارند.
رییس اتاق مشــترک بازرگانی ایــران و ایتالیا گفت:
خیلی از خطهای تولید و تجهیزات توسط کشورهای
دیگر کپی شده و ساخته میشــود اما این را همه حتی
کسانی که امروز عادت به اســتفاده از تکنولوژیهای
غیراروپایــی کردهانــد؛ میپذیرند که ماشــینآالت
آلمانی ،زیرساختهای انگلیسی ،خط تولید فرانسوی
و تکنولوژی ایتالیایی هنوز فاصله زیادی با بقیه دارند.

بنابراین اروپا میتواند به مــا کیفیت ،محصوالت قابل
رقابت ،شــانس صادراتی باالتر و عمر باالی خط تولید
را بدهد .ایجاد ارتباط میتواند کمک کند که محصول
بهتــر و پردوامتری با تکنولــوژی روز به مصرفکننده
ایرانی عرضه شود.
وی متذکر شــد :البته ما نباید تنهــا در مقوله واردات
از اروپــا فکــر کنیــم ،ما شــانس صــادرات و جذب
سرمایهگذاری داریم .بســیاری از کشورهای اروپایی
از گذشته عالقهمند به ســرمایهگذاری در ایران بودند،
بســیاری از پروژهها هم امضا شــد ولی لغو برجام خط
بطالن به همه آنها کشید .بســیاری از محصوالت ما با
اســتانداردهای اروپاییها منطبق اســت و باید تالش
کنیم که طبق این استانداردها تولید کنیم .از آنجا که
نمیتوانند با ما داد و ســتد کنند امروز صادرات ما هم
متوقف شده و جایگزین ما کشــورهای دیگری شدند.
بنابراین امــروز کار بــرای اینکه راه خــود را باز کنیم
سختتر است.
پورفــاح اضافه کرد :ما از نســلهای گذشــته عادت
کردیم که با برخــی از عرضه کننــدگان اروپایی کار
کنیم ،هنــوز هم ارتباطات محفوظ اســت و به صورت
قطرهچکانی مبادالت داریم اما کافی نیست و به مقدار
زیادی شانس تداوم ارتباط را از دســت دادیم ،در این
میان کمــاکان ایتالیاییها عالقهمند بــه کار با ایران
اســت .من امیدوارم که ظرف یک سال خوب کار کنیم
به رکوردهای قبلی خود بازگردیم.

مشاور وزیر اقتصاد:

مجلس نباید ساختار و شاکله بودجه را دستخوش دگرگونی کند
خریدار مشــاور وزیر اقتصاد با بیان اینکه
الیحــه ای که از ســوی دولت بــه مجلس
رفته ،دســتخوش یک دگرگونی اساســی
شــده اســت ،افزود :مجلس نباید ساختار،
شــاکله و متغیرهای کلیدی لوایح بودجه را
بهم بریزد ،اگر ارقام شــاخص ها را افزایش
یا کاهش دهد یا درآمدها را دستکاری کند،
کســری بودجه را به دولــت تحمیل کرده
است«.وحید شقاقی شــهری» ،با اشاره به
بررســی الیحه بودجه  ۱۴۰۱در مجلس و
مصوبات کمیســیون تلفیق ،اظهار داشت:
الیحه بودجه ســال آینده پس از بررســی
در کمیســیون تلفیق از این هفته به صحن
مجلس آمده و شنیدهها واقعا نگران کننده
اســت ،زیرا الیحه بودجه دستخوش تغییر
شده است.این اقتصاددان تاکید کرد :دولت
یا نماینده دولت که همان ســازمان برنامه و
بودجه اســت ،باید با جدیت جلوی انحراف
بودجه را بگیــرد زیرا در غیــر این صورت،
پیشنهاد الیحه از ســوی دولت به مجلس
کامال بیمعنی خواهد بود.
وی ادامــه داد :ســئوال اینجاســت کــه
وقتی تورم و کســری بودجه اتفــاق افتاد و
هزینههــای دولت امکان تحقق نداشــت،
چه کسی باید به مردم پاسخگو باشد ،حتما
دولت؛ زیرا مردم دولت را میشناســند؛ آیا
نماینده مجلس پاسخگو خواهد بود؟.
مشــاور وزیر اقتصــاد تصریح کــرد :وقتی

دولت با یک پیش بینی و برآورد از هزینهها
و درآمدها و با توجه به وضعیت ســال آینده
و شــرایط اقتصادی و سیاســی الیحه ای
ارایه میدهد و اعداد و ارقامــی را در آن در
خصوص قیمت نفت ،نرخ ارز ،میزان مالیات،
تســهیالت تکلیفی بانکها و شاخصهای
دیگر اقتصــادی را تعریف مــی کند ،نباید
این شاخصها در مجلس بهم بریزد ،اما کل
ســاختار بودجه در مجلس به هم ریخته و
ماحصل آن ،کســری بودجه رخ خواهد داد
که ســبب نارضایتیها میشود و بعد دولت
باید پاسخگوی وضع پیش آمده باشد.
این اســتاد اقتصاد دانشگاه ادامه داد :اعتبار
طرح رتبه بنــدی معلمان در کمیســیون
تلفیق بودجه مجلس از  ۲۵هــزار میلیارد
تومان به  ۴۰هزار میلیــارد تومان افزایش
پیدا کرده اســت ،در حالی کــه خود دولت
اعالم کرد ســال آینده بیــش از  ۱۰۰هزار
میلیارد تومان برای این کار الزم است ،حاال
دولت از کجا باید این منابــع را باید تامین و
آن را اجرایی کند؟.
شقاقی شهری با بیان اینکه اتفاق نامناسبی
در بررســی الیحه بودجه در کمیســیون
تلفیق رخ داده اســت ،اضافه کرد :آمارها و
شاخصهای کلیدی الیحه بودجه ک ً
ال بهم
خورده اســت قیمت و میزان فروش نفت،
سقف اوراق بدهی ،سقف تسهیالت تکلیفی
و ســقف هزینههای جاری در الیحه بودجه

با مصوبات کمیســیون تلفیق افزایش پیدا
کرده و یا به مالیاتهــا اضافه کردند .تحقق
اینها واقعا برای دولت امکان پذیر نخواهد
بود و حاصل این الیحه ،کسری بودجه ،فشار
به بانکها ،عدم تامین منابع مالی ،فشــار به
نظام مالیاتی خواهد شــد که نتیجه آن در
سال آینده تورم میشود که در نهایت خود
مجلس به دولت فشار میآورد که حاال باید
پاسخگو باشد.
وی ادامه داد :ســئوال اینجاست که دولت
چگونــه باید پاســخ دهد .دولــت الیحه را
به مجلــس ارایه کرده و مجلــس هم یا باید
مفاد الیحه بپذیرد یــا رد کند و برای اصالح
به دولت برگرداند ،نه اینکه خودش شــروع
به بودجه نویســی کند و کار را به هم بریزد.
دولت بایــد مقتدر روی الیحــهای که داده
بایستد تا فردا بتواند پاسخگوی مردم باشد.

اگر در این کشــور تورم ایجاد شــود ،کسی
پاسخگو نخواهد بود جز دولت؛ از این منظر
سازمان برنامه و بودجه و در کالن آن ،دولت
باید اجازه ندهد بــه این میزان ،ســاختار
بودجه دســتخوش گرگونی شود و خطای
فاحش اتفاق بیفتد.
ایــن اقتصاددان بیــان کرد :البتــه وزارت
اقتصاد و بانک مرکزی یک گام برداشتهاند
و مجبور شدند در خصوص بحث تسهیالت
تکلیفی بــه رهبــر انقالب اســامی نامه
بنویسند ،اما مشکل فقط تسهیالت تکلیفی
نیست ،ســایر حوزهها هم االن بهم ریخته
مثال میزان صادرات نفت براســاس مصوبه
کمیســیون تلفیق به اندازهای که در الیحه
افزایش پیدا کرده که در شــرایط عادی هم
این میزان افزایش صادرات را نداشتیم.
شقاقی شــهری با بیان اینکه آنچه در الیحه
بودجه سال  ۱۴۰۱اتفاق افتاده واقعا نگران
کننده است ،افزود :در قانون اساسی ،رئیس
جمهور دومین رکن کشــور اســت ،اداره
کشــور ،برنامه ریزی برای کشــور و اجرای
برنامههای توســعه برعهده دولت اســت،
یعنی عمال برنامه ریــزی و مصرف درآمدها
به نحوی با دولت اســت و در قانون اساسی
سهم مهمی برعهده دولت گذاشته شده که
پاسخگویی به مردم هم بخشی از آن است.
این اقتصاددان افزود :دولت الیحه بودجه را
به مجلس میبرد و مجلس به جای بررسی،

تائید یا رد الیحه ،خودش بازنویسی و آن را
کامال زیر و رو میکند و ســاختارش به هم
میریزد .مجلس باید در نظر داشــته باشد
که دولت مبتنی بر شــناخت از بخشهای
مختلف و برنامههایی که دارد ،یک بســته
اقتصادی ،اجتماعــی ،فرهنگی و امنیتی را
در قالب بودجه سالیانه به مجلس ارایه داده
که نباید شاکله آن بهم بریزد.
بــه گــزارش ایرنــا ،نماینــدگان همواره
هزینههایی در بودجــه درج میکنند که به
دلیل نبود منابع پایدار ،دولت قادر به تامین
این هزینهها و اجرای این مصوبات نیســت؛
مث ً
ال دولــت در الیحه ارســالی به مجلس،
قیمت در هر بشکه نفت را  ۶۰دالر دیده بود
که به گفته کارشناســان ،با توجه به شرایط
بازار جهانی نفت و برآورد قیمتها از ســال
آینده حتماً قابل تحقق است ،اما کمیسیون
تلفیق مجلس ،پــس از مخالفت با حذف ارز
 ۴۲۰۰تومانی ،برای جبران کسری بودجه
ایجاد شده ،متوســط قیمت هر بشکه نفت
در بودجه ســال آینــده را  ۱۰دالر افزایش
داد و به  ۷۰دالر رســاند و از ســوی دیگر،
حجم صــادرات نفت کــه در الیحه دولت
 ۱.۲میلیون بشــکه در روز بــود را نیز ۲۰۰
هزار بشــکه در روز افزایش یافــت و به ۱.۴
میلیون بشکه رســاند که این اقدام ریسک
کسری بودجه در صورت کاهش قیمت نفت
افزایش میدهد.
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استاندار خوزستان:

با نگاهی نو محتوای دفاع مقدس را به نسل جدید منتقل کنیم
اهواز  -محمد مجدم
پنجمین نشســت شــورای هماهنگی
حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس
استان خوزستان به ریاست دکتر صادق
خلیلیان ،اســتاندار خوزستان و با حضور
مدیران متولی این حوزه در اســتانداری
خوزستان برگزار شد .استاندار خوزستان
در این نشســت بر انتقال حماســه دفاع
مقدس به نســل جدیــد با اســتفاده از
روشهای نوین و خالقانــه تاکید کرد و
از متولیان این حوزه خواســت به صورت
جدی در این زمینه ورود کنند.
دکتر خلیلیان در این نشســت با تاکید بر
این که وظیفه ســنگینی در زمینه دفاع
مقدس و حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع
مقدس برعهده مســئوالن و مردم هست
توضیــح داد :ضــرورت دارد ارزشهای
دفاع مقدس به عنوان ســرمایه اجتماعی
و حماســهای که به دســت مردم خلق و
موجب تثبیت نظام اسالمی نو پا در کشور
شده حفظ شــوند ،این حماسهها باید به
نسل جدید کشور منتقل شوند زیرا آینده

مدیریت کشور به عهد نسل جدید خواهد
بود و آنان هســتند که باید این کشــور را

کرمانشاه

مدیریت کنند .وی رفع انقطاع بین نسلی
را فاکتور مهمی در حفظ ارزشها عنوان

کرد و افزود :متولیــان فرهنگی و هنری
برای حفظ و نشــر آثار دفــاع مقدس در

ابعاد مختلف با ایدهها و روشهای جدید
و نو بــه این صحنه بیایند ،حماســه دفاع
مقدس باید متناسب با شــرایط زمانی و
مکانی موجود و با اســتفاده از روشهای
نو و متفاوت از روشهای ســنتی به نسل
جدید منتقل شــود زیرا با نســلی مواجه
هســتیم که ایدههــای جدیــد دارند و
خواهان خالقیــت هســتند .خلیلیان با
تاکید بر این کــه ارزشهای دفاع مقدس
باید به صحنه عمل نیز وارد شوند توضیح
داد :ارزشهــای دفاع مقــدس ،اصول و
آرمانهای انقالب اســالمی را باید به یک
چارچوب اجرایی برای مدیریت کشــور
و انتخاب مدیران تبدیــل کنیم و آنها را
از ایــن طریق محقق ســازیم .وی یادآور
شــد :امیدواریم با تصمیماتی که در این
جلســه اتخاذ شــد بتوانیم بــه الگوهای
دفــاع مقدس ،خدمــات ،حماســهها و
مجاهدتهای عشایر عرب در طول یکصد
سال اخیر در جهت حفظ استقالل کشور
بپردازیم و بتوانیم آنها را به شــیوههای
نوین به نسل جدید منتقل کنیم.

دبیر اجرایی جشنواره:

جشنواره فرامرزی «مطبوعات و خبرگزاریها» در کرمانشاه به سال آینده موکول شد
حسنا فخارزاده
دبیر اجرایی دومین جشنواره فرامرزی مطبوعات،
خبرگزاریها و پایگاههای خبری ویژه استانهای
جدار مــرزی غرب و شــمال غرب ایــران ،عراق و
ترکیه ،از تعویق زمان برگزاری این جشــنواره خبر
داد.
وحید نیشابوری با اشــاره به میزبانی کرمانشاه در
برگزاری این جشــنواره گفت :طبــق برنامه ریزی
قبلی قرار بود این جشنواره روزهای  9و  10اسفند
امسال برگزار شود که متاسفانه به دلیل عدم تامین
اعتبار برگزاری این جشنواره به تعویق افتاد.
نیشابوری با بیان اینکه بخش قابل توجهی از اعتبار
الزم جهت برگزاری این جشنواره به شکل استانی
تامین می شود ،گفت :متاسفانه علی رغم مکاتبات
و پیگیری های متعدد تاکنون اعتبار اســتانی برای

جشــنواره تامین نشده و در همین
راســتا تصمیم به تعویق برگزاری
جشنواره گرفته شد.
وی افزود :عالوه بــر کمبود اعتبار،
به دلیل اوج گیــری دوباره کرونا و
شروع موج جدید آن ،عمال امکان
برگــزاری حضوری جشــنواره در
تاریخ تعیین شده وجود نداشت.
مدیرعامــل خانــه مطبوعــات و
رســانههای اســتان کرمانشاه با
تاکید بــر برگزاری حضــوری این
جشــنواره ،گفت :برگزارکنندگان جشنواره تاکید
بر برگزاری حضوری این جشنواره دارند و در همین
راســتا حتی اگر اعتبار الزم نیز تامین می شــد باز
هم به دلیل وقوع موج ششــم کرونا امکان برگزاری

جشــنواره در زمان مقــرر فراهم
نبود.
نیشــابوری با اشــاره بــه حضور
مهمانانی از دو کشور عراق و ترکیه
در این جشنواره ،گفت :با توجه به
حضور مهمانــان و مدعوین از دو
کشور همســایه(عراق و ترکیه) و
نیز اســتانهای مرزی ایران ،نیاز
است منتظر مساعد شدن وضعیت
کرونایی شویم تا بتوانیم جشنواره
را بصورت حضوری برگزار کنیم و
در همین راستا برگزاری جشنواره به زمان دیگری
موکول شد.
این مســئول خاطرنشــان کرد :با رایزنی های که
صورت گرفتــه ،زمان پیشــنهادی جدیــد برای

برگزاری جشــنواره  27اردیبهشت ســال آینده
اعالم شــده که در صورت تایید از ســوی معاونت
مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی و ستاد
استانی ،جشنواره در این تاریخ برگزار میشود.
نیشــابوری با بیان اینکه روند اجرایــی برگزاری
جشنواره در حال انجام است ،گفت :در جلسه ای با
حضور استاندار کرمانشاه ،ایشان نیز ضمن حمایت
کامل ،بر برگــزاری هر چه بهتر و با شــکوهتر این
جشنواره در زمان مناسب تاکید داشتند.
دبیر اجرایی دومین جشنواره فرامرزی مطبوعات،
خبرگزاریها و پایگاههای خبری ویژه استانهای
جدار مــرزی غرب و شــمال غرب ایــران ،عراق و
ترکیه  ،ابراز امیدواری کرد بــا تامین اعتبار الزم در
استان بزودی فراخوان جشــنواره منتشر و مراحل
برگزاری جشنواره طبق برنامه انجام شود.

مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران؛

تمامی الزامات مصرف گاز ،باید توسط مصرفکنندهها رعایت شود
اصفهان  -مریم مومنی
سیدجالل نور موسوی،مدیرهماهنگی امور
گازرسانی شرکت ملی گاز ایران در مراسم
تکریم و معارفــه مدیرعامل شــرکت گاز
استان اصفهان ،با اشــاره به اینکه برخی از
الزامات مصرف گاز ،توسط مصرفکنندهها
رعایت نمی شــود گفت :برقــراری جریان
پایدار گاز جــزو انتظارات امســال بود که
کمتر برای صنایع محقق شد.
مدیرهماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی
گاز ایران ،با بیان اینکه قوانین باالدســتی
برای رعایت الگوی مصــرف وجود دارد اما
بطور کامل عملیاتی نشده است ،ادامه داد:
مــاده  2۶قانون اصالح الگــوی مصرف که
در سال  9۳ارائه شــد که به دلیل مقاومت
برخی صنایع و بخشهای تولیدی تا کنون
کام ً
ال اجرایی نشده است.

وی،با بیان اینکه ،درحــال حاضر برخی از
صنایع گاز ارزان را برای محصولی که ارزش
تولیدی باالیــی ندارد ،مصــرف میکنند
گفت :انتظارات باید به گونه ای ساماندهی
شــود که همــه ی بخشهــای تولیدی و
صنعتــی حتــی واحدهای تولیــد کننده
تجهیزات گازسوز نیز باید پاسخگو باشند.
نورموســوی ،با بیان اینکه متاسفانه ماده
 17قانون هــوای پاک رعایت نمیشــود،
اضافه کرد :با وجود اینکه مجری این قانون،
مجموعه دیگری است ،شرکت ملی گاز در
این حوزه اقدامات موثری داشته است.
مدیرهماهنگی امور گازرســانی شــرکت
ملی گاز ایران ،تاکید کرد :بر اساس ماده 17
قانون هوای پاک ،همــه بهره برداران منابع
ثابت آلوده کننده هوا ملزم به رعایت حدود
مجاز انتشــار آالینده ها در موتورخانه ها و
سامانه های احتراقی خود هستند و تا سال

 1۴01همه واحدهای مصرف کننده عمده
باید الزامات قانون هوای پاک رعایت کنند
در غیر این صورت ،مشمول جرائم خواهند
شد.
نور موســوی ،با اشــاره به اینکه ،تا کنون
حدود  1۸هزار موتورخانه در کشور با هزینه
وزارت نفت بهینه سازی شــده افزود :این
طرح بصورت رایگان بــرای موتورخانه ها
انجام شــده و در آینده هم استمرار خواهد
داشت.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی
گاز ایران ،با بیان اینکــه برای ارائه خدمات
به همکاری و تعامل درون و برون سازمانی
نیاز است ،خاطرنشــان کرد :یافتن بهترین
راه برای این تعامالت از مهمترین انتظارات
شــرکت گاز در استانهاســت و انتظــار
داریم که همــه دســتگاهها در این زمینه
همکاری الزم را بمنظــور اجرای ابالغیهها

گرگان

و اجرای طرحها برای ارائه خدمات بهتر به
شهروندان داشته باشند.
وی ،با اشاره به عبارت»گاز محور توسعه «
بعنوان شعار شــرکت ملی گاز ایران ،افزود:
امروز توسعه گازرسانی در کشــور به انتها
رسیده اســت اما نیازمندیهای دیگری در
این سازمان وجود دارد که باید مورد توجه
قرار گیرد و بخشهای مهندســی و جانبی
بویژه بخش بهینه سازی باید در این زمینه
طرحهای خود را ارائه دهند.
نورموسوی،خاطرنشــان کــرد :شــیوه
ارائــه خدمات در شــرکت گاز به ســمت
الکترونیکی شدن رفته است اما تا رسیدن
بــه نقطه مطلــوب فاصلــه داریــم و باید
اقداماتی را در این زمینــه انجام دهیم که
رضایتمنــدی مردم بیــش از پیش محقق
شود.
مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی

گاز ایران ،با اشــاره به اینکه پیشبینیهای
الزم در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی به
شهروندان انجام شده اســت ،گفت :انتظار
داریم که در این زمینه بــا درایت مدیریت
جدید به این موضوع پیش از پیش پرداخته
شــود و رویه ای برای ارائــه خدمات بطور
کامل الکترونیکی به شهروندان ارائه شود.
وی ،اضافه کرد :انتظارات باالیی از مدیریت
جدید شــرکت گاز اســتان اصفهان وجود
دارد و باید جهشــی در زمینه بهینه سازی
انجام شــود و طرح مانیتورینگ که در این
مجموعه به بهره برداری رسید زمینه الزم
را برای این کارها فراهم میکند.
در مراســم تکریــم و معارفــه مدیرعامل
شرکت گاز استان اصفهان از سید مصطفی
علوی که به افتخار بازنشستگی نائل شدند
تجلیل و ابوالقاسم عســکری برای تصدی
این مسئولیت معرفی شد.

بوشهر

عملیات بازگشایی و آسفالت کوی طبیعت
به سمت کوی اوزینه به همت شهرداری گرگان
اعظمدستجردی
به دستور مهندس ســبطی و تالش مدیران
شهرداری گرگان ،عملیات بازگشایی محور
انتهای کوی طبیعت پﺲ از سالهای متمادی
آغاز شــد.هم اکنون عملیات زیرسازی این
محور در حال انجام است و به زودی عملیات
روکشی آســفالت آغاز خواهد شد.مهندس
محمدرضا سبطی شهردار گرگان در خصوص بازگشایی این محور
گفت :این بازگشایی در راستای مطالبات مردمی برخاسته از رویکرد
عدالتعمرانیشهرداریدرحالانجاماست.سبطیافزود:بازگشایی
این محور که طول آن  1۳00متر است ،یک مطالبه حدودا ً 1۵ساله
بود که اکنون با تالش پرســنل خدوم شــهرداری آغاز شده است.به
گفته وی ،روکش آســفالت این محور طی هفته جاری آغاز خواهد
شد.شهردار گرگان تصریح کرد :با رویکرد جدیدی که در شهرداری و
شورایاسالمیشهراتفاقافتادهتوجهخاصبهمحالتکمبرخوردار
در اولویت برنامه ها قرار دارد.در همین راستا معاون زیربنایی ،حمل و

نقل و ترافیک شهرداری گرگان گفت :احداث
کانال پوششی همزمان با زیرسازی آسفالت تا
سه راهی امامزاده بادو (کوی اوزینه) به پایان
خواهد رســید و هر دو محور بــه طور کامل
اجراییخواهدشد.مرتضیفاضلیعارفادامه
داد :طبق برنامه ریزی صورت گرفته ،عملیات
بازگشایی و آســفالت تا پایان سال جاری به
اتمام خواهد رسید و در اختیار شــهروندان قرار خواهد گرفت.مدیر
شهرداری منطقه سه گرگان نیز بیان کرد :اجرای عملیات بازگشایی
جزو خواسته های شهروندان طی ســالهای متمادی بوده که از زمان
حضور مهندس سبطی ،به عنوان یک سیاســت تعریف شد.مجید
میرزاحسینی بیان کرد :با پیگیری های معاونت عمران و شهرداری
منطقه سه ،تملکات این محور انجام شــد و در حال حاضر عملیات
زیرسازی برای آســفالت در حال انجام است.به گفته وی ،با پایان این
عملیات قطعاً تاثیر بسزایی در کاهش بار ترافیکی محدوده مدرس و
کاشانیمشاهدهخواهیمکرد

رئیﺲ سازمان صمت استان اﻋالم کرد ؛

صدور 78میلیون دالر کاال از بوشهر به قطر
رئیﺲ سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشــهر گفت :ارزش مبادالت تجاری
این استان با کشور قطر در  10ماه گذشته 7۸ ،میلیون دالر بوده است.
سید حسین حسینی اظهار کرد :طی  10ماهه نخست امســال در کشور  117میلیون
دالر صادرات غیرنفتی به کشور قطر انجام شده است که که از این میزان  7۸میلیون آن
از استان بوشهر بوده است.
وی با اشاره به اینکه بیشتر این کاالها از بندر دیّر به عنوان نزدیکترین دروازه ارتباطی
ساده شده است اضافه کرد :در مدت  10ماه امسال  ۵2میلیون دالر از این بندر به کشور
قطر صادرات انجام شده است.
رئیﺲ سازمان صنعت ،معدن و تجارت استان بوشــهر تصریح کرد :کاالهای صادراتی
به این کشور بهطور معمول محصوالت کشــاورزی ،مواد غذایی و کانیهای غیر فلزی
هستند.
حســینی ابراز امیداوری کرد که با ســفر رئیﺲ جمهور به قطر و مبادله شــدن تفاهم
نامههای مختلــف در زمینههای تجارت و ایجاد خطوط منظم کشــتی رانی ســطح
همکاریهای تجاری افزایش پیدا کند.
وی بیان کرد :اگر زیرساختهای مورد نیاز در بنادر استان بوشهر ایجاد شود میتواند به
افزایش مبادالت در حوزههای مختلف کمک شود.

استان
در هﺠدهمیﻦ کنﻔرانﺲ بیﻦاﻟمللﯽ روابﻂﻋمومﯽ ایران

جایزه مدیریت رویداد به روابط عمومی مناطق
نفتخیز رسید

اهواز  -محمد مجدم
در هجدهمین کنفرانﺲ بینالمللﯽ روابطعمومﯽ ایران و نخســتین
جشنواره ملی مردمداری ،روابط عمومی شــرکت ملی مناطق نفتخیز
جنوب جایزه مدیریت رویداد را کسب کرد.
بــر اســاس رای هیــات داوران هجدهمین کنفرانﺲ بینالمللﯽ
روابطعمومﯽ ایران ،بــه پاس برنامهریزی و برگزاری موفق نمایشــگاه
تخصصی صنعــت نفت اهــواز و رویدادهای کیفی نمایشــگاه از قبیل
نشستهای تخصصی ،نشستهای خبری و انعقاد تفاهمنامهها ،جایزه
مدیریت رویداد به روابط عمومی شــرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب
اهدا شد.
هجدهمیــن کنفرانﺲ بینالمللــی روابطعمومی ایران و نخســتین
جشنواره ملی مردمداری روز چهارم اسفندماه  1۴00با حضور مدیران
و کارشناســان صنعت ارتباطات ،روابطعمومی ،تبلیغات ،بازاریابی و
سایر حوزههای مرتبط ،در تهران برگزار شد.
روابطعمومیمتــاورس و اســتانداردهای جهانــی و حرفــهای
روابطعمومی از محورهــای اصلی هجدهمیــن کنفرانﺲ بینالمللی
روابطعمومی ایران هستند.
نخســتین جشــنواره ملی مردمداری نیز بــا هدف ارتقــای تصویر
ســازمانی روابطعمومیها ،فراهم نمودن فضای مناســب برای تبادل
تجارب روابطعمومیها ،شناســایی و معرفــی خالقیتهای حرفهای
روابطعمومیهــا ،ایجــاد محیط علمی و آموزشــی بــرای مدیران و
کارشناســان روابطعمومی و بسترســازی برای توســعه فعالیتهای
تخصصی روابطعمومیهای کشور برگزار شد.
در آئیــن افتتــاح هجدهمین کنفرانــﺲ بینالمللــی روابطعمومی
ایران و نخستین جشــنواره ملی مردمداری ضمن سخنرانی استادان
روابط عمومی ،از دکتر احمد یحیایی ایلهای بــه عنوان چهره ماندگار
روابطعمومی ایران تجلیل شد.

تاکید جدی بر تعویض لوله های فرسوه ،رفع
افت فشار آب و کاستی های نواحی در حوزه آبفا

البرز -مظفری
رئیﺲ  ،اعضای شورای اسالمی شهر و رئیﺲ آبفای شهرستان چهارباغ
از وضعیت آب شرب شهری و فاضالب مهدی آباد بازدید کردند.
خیری رئیﺲ شــورای اســالمی شــهر ،بیات ســخنگوی شــورای
اسالمی،افشاری نیامنشی دوم شــورای اسالمی شهر و ساالری رئیﺲ
آبفای شهرستان از سطح شــهر ملک آباد و مهدی آباد بازدید کردند.در
بازدید میدانی مدیریت شهری ،مسائل و مشکالت آب شرب و فاضالب
شــهری نواحی چهارباغ بررســی و ضمن تاکید جدی بر تعویض لوله
های فرسوه ،رفع افت فشــار آب و کاســتی های نواحی در حوزه آبفا،
تصمیمات الزم برای ارتقای ســطح خدمات و رفع نواقص و نارسایی ها
اتخاذ شد.
آموزش مهارت های زندگی ،تقویت بنیان خانواده؛

آموزش پیش از ازدواج به هزار و 39عروس و
داماد تحت پوشش کمیته امداد اصفهان

اصفهان  -مریم مومنی
با هدف ترویج فرهنگ ازدواج و تحکیــم بنیان خانواده بین مددجویان
تحت حمایت کمیته امداد اســتان اصفهان ،آموزش های تخصصی در
گروه های مختلف برگزار می شود.
به گــزارش روابــط عمومی و اطــالع رســانی کمیته امــداد ،آرش
محمدحســینیان معاون امور فرهنگی کمیته امداد امام خمینی (ره)
اســتان اصفهان ،ارائه خدمات آموزشــی ،مشــاوره و راهنمایی برای
دختران و پســران در آستانه ازدواج را با هدف تشــویق و ترغیب به امر
ازدواج دانست و بیان کرد :دوره های کسب مهارت های الزم در انتخاب
همســر و انجام ازدواج های آگاهانه برای مددجویان تحت پوشش این
نهاد در طول سال برگزار و مباحث مختلف ،آموزش داده می شود.
محمدحســینیان به ارائه خدمات راهنمایی و مشاوره های تخصصی
فردی و گروهی قبل و بعد از ازدواج اشاره کرد و ادامه داد :امسال تاکنون
عالوه بر آموزش پیــش از ازدواج به  10۳9نوعــروس و داماد ،آموزش
مهارت های زندگی حیــن ازدواج برای زوجین جــوان با هدف حفظ
بنیان خانواده نیز بــا موضوعاتی از جمله اصول صحیح همســرداری،
فرزندآوری ،مدیریت خانه و خانواده ،تربیــت فرزند و راهکارهای حل
مشکالت و  ...مبتنی بر ســبک زندگی ایرانی اسالمی برای مددجویان
برگزار شده است.
معاون امــور فرهنگی کمیته امداد اســتان با تاکید بــه اینکه خدمات
آموزشی و مشــاوره تخصصی برای زنان سرپرســت خانوار نیز برگزار
می شود ،گفت :با رویکرد پیشــگیری از طالق خانواده ها و بازگشت به
زندگی نیز ۳2۴ ،نفر از مددجویان آموزش های تخصصی را فراگرفتند
تا شــرایط بازگشــت به زندگی برای این عزیزان در مسیر صحیح خود
صورت گیرد.

افزایش  ۹۳درصدی صادرات کاال از آستارا

گیالن
سرپرست اداره کل گمرک آستارا گفت :یک میلیون و  ۶11هزار و 900
تن کاال از آغاز ســال  1۴00تا پایان بهمن ماه از مرزهای زمینی ،ریلی
و دریایی این شهرســتان صادر شــده و میزان صادرات نسبت به مدت
مشابه سال قبل ،از نظر وزنی  9۳درصد افزایش داشته است.
سعید نادری ارزش ریالی کاالهای صادر شده از مرز آستارا طی  11ماه
ســال جاری را  ۵۳2میلیون و  2۸۸هزار و  ۵00دالر اعالم کرد و افزود:
ارزش صادرات انجام شــده در قیاس با ارزش کاالهای صادراتی مدت
مشابه سال قبل 1۳ ،درصد رشد نشان می دهد.
وی کاالهــای صادراتــی از گمــرکات آســتارا را شــامل محصوالت
کشــاورزی ،پتروشــیمی ،معدنی ،مصنوعات پالســتیکی ،کاشــی،
سرامیک ،انواع سنگ های معدنی ،لبنیات و انواع آبزیان اعالم کرد.
سرپرست اداره کل گمرک آستارا میزان واردات کاال در  11ماه نخست
امســال را  191هزار و  ۵۳۵تن و ارزش اقتصادی آنهــا را  99میلیون
و  ۶07هزار و  1۵۴دالر اعــالم کرد و ادامه داد :میــزان واردات کاال در
مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی  1۴درصد و از نظر ارزش
 27درصد کاهش را تجربه کرده است.
نادری مقــدار ترانزیت کاالهــای خارجی در  11ماه ســال  1۴00که
گمرکات آســتارا مقصد آنها بوده اند را  20۶هزار و  ۳۳7تن و ارزش آن
را  9۳7میلیون و  ۳91هزار و  122دالر عنوان کــرد و گفت :این مقدار
ترانزیت کاال نســبت به مدت مشابه ســال قبل از نظر وزن کاالها 12۸
درصد و از نظر ارزش  1۴۳درصد افزایش داشته است.
وی میزان ترانزیت یا حمــل و نقل کاالهای خارجی در  11ماه ســال
جاری که گمرکات آســتارا مبدا حمل و نقل آنها بوده اند را  192هزار و
 10۶تن و ارزش آن را  1۸۵میلیون و  20۶هزار و  ۴1۴دالر اعالم کرد.
سرپرست اداره کل گمرک آســتارا گفت :این میزان حمل و نقل کاالی
خارجی از مبدا گمرکات آســتارا نسبت به مدت مشــابه سال قبل ،از
لحاظ وزن کاالها  ۴2درصد افزایــش و از حیث ارزش کاالها  ۵0درصد
کاهش یافته است.

بانک
توسعهفعالیتهایبانکملیایراندرحوزه
فناوریهایمالی
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صاحب امتیاز و مدیر مسئول :امیر موسی کاظمی
چاپ :کارگر
نشانی :تهران ،خیابان جمالزاده جنوبی
پالک  ،146واحد 8

سرپرست معاونت فناوری اطالعات و شبکه
ارتباطــات بانک ملی ایران بــا تاکید بر ورود
جدی این بانک در حوزه های جدید فناوری
های مالی گفت :سرویس های بانک در حوزه
های بازار ســرمایه ،بیمه و تســهیالت برای
کسب و کارهای نوپا توسعه می یابند.
به گــزارش روابط عمومی بانــک ملی ایران،
علیرضا ماهیــار در بازدید از هلدینگ داده ورزی ســداد با تأکید بر این
که فضای تعامل میان بانک ملی ایران و این شــرکت بســیار مساعد و
مثبت است ،افزود :بانک ملی ایران با بهره مندی از ظرفیت و توانمندی
های شــرکت دادهورزی ســداد به عنوان بازوی اجرایی خود در حوزه
ی های نوین در صنعت بانکداری
فناوری اطالعات ،پیشــران تکنولوژ 
الکترونیک است.
وی ترسیم نقشه راه این شرکت در راستای همسویی با استراتژی های
جدید بانک را خواستار شــد و ضمن تبیین اســتراتژی تیم مدیریتی
جدید بانک ملی ایــران در ارتباط با حوزه فناوری ،بر ارتقا و پیشــرفت
محصوالت و خدمات در شرکت داده ورزی سداد تأکید کرد.
ماهیار هلدینگ سداد را شــرکتی ابزاری و بازوی فنی توانمند و پیشرو
در تحول دیجیتال بانک ملی ایران دانســت و اظهار کرد :ســداد باید
بتواند در پایان سال  1401با برنامه ریزی دقیق و تحول محور ،برترین
و تأثیرگذارترین هلدینگ کشــور در زمینه فنــاوری اطالعات بانکی
باشــد.وی ضمن قدردانی از زحمات همکاران در این شــرکت ،تجربه
تبدیل واحد سازمانی بام شرکت سداد به ( SBUکسب و کارهای نوپا)
را اقدامی قابل تقدیر و ارزشمند عنوان و خاطر نشــان کرد :باید از این
تجربیات در سایر حوزه ها نیز استفاده شود.
همچنین فرهاد فائز مدیر عامل شــرکت داده ورزی ســداد نیز ضمن
قدردانی از حمایت های همه جانبه بانک ملی ایران ،ابراز امیدواری کرد
که با حضور مدیریت جدید در این بانک ،جایگاه شرکت سداد نیز بیش
از پیش ارتقا یابد.
در پایان نیز معاونان و ســایر مدیران ارشد شرکت سداد به بیان دیدگاه
ها و دغدغه های خود پرداخته و تاکید کردند اهداف بانک ملی ایران در
حوزه بانکداری الکترونیک را با قوت پیگیری خواهند کرد.

حضورفعالبانکتجارتدرسومیننمایشگاه
وهمایشتخصصیحمایتازساختداخل
درصنعتپتروشیمی

بانــک تجــارت با برگــزاری نشســتهای
تخصصــی و برپایــی غرفه هلدینــگ مالی
این بانک در ســومین نمایشــگاه و همایش
تخصصی حمایت از ساخت داخل در صنعت
پتروشــیمی به تبیین راهکارهای تخصصی
مالی و تشــریح سیاســتها و اقدامات خود
در حمایت از صنعت پتروشــیمی پرداخت.
به گزارش روابط عمومی بانک تجــارت ،دکتر هادی اخالقی فیض آثار
مدیرعامل ،فرشــید فرخ نژاد رئیس هیات مدیره ،امیــن زارع معاون
مدیرعامل در امور اعتباری جمعی از مدیران و مســئوالن بانک تجارت
در غرفه بانــک تجارت در نمایشــگاه و همایش تخصصــی حمایت از
ساخت داخل در صنعت پتروشیمی با مدیران عامل شرکت های فعال
در این صنعت دیدار و گفت و گو کردند.
بانک تجارت به همراه هلدینــگ مالی خود از جملــه بیمهتجارتنو،
صندوق سرمایهگذاری کاردان ،صرافی بانک تجارت و کارگزاری بانک
تجارت در غرفه این بانک در ســومین نمایشــگاه و همایش تخصصی
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشیمی پذیرای بازدیدکنندگان
از این نمایشگاه است.
مدیرعامل و رئیس هیات مدیــره بانک تجارت و دیگر مدیران ارشــد
این بانک در نخستین شــب برگزاری این نمایشــگاه با مدیران عامل
شرکتهای پاالیشگاه نفت الوان ،نفت ستاره خلیج فارس ،پتروشیمی
هنگام و چندین شرکت فعال در صنعت نفت و پتروشیمی کشور دیدار
و گفت و گو کردند.در افتتاحیه ســومین نمایشگاه و همایش تخصصی
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشــیمی با نگاه ویژه به صنعت
پاالیش و پتروشیمی پاالیش که دوم لغایت چهارم اسفند ماه در مرکز
نمایشگاههای بینالمللی و مرکز همایشهای بین المللی جزیره کیش
در حال برگزاری است ،علی عســگری مدیرعامل هلدینگ پتروشیمی
خلیج فــارس و جمعی از مدیران شــرکت های پتروشــیمی و صنایع
وابسته حضور داشتند.

شهرداری بندر چابهار

تلفن و نمابر66459762 :
سازمان شهرستانها66973714 :
 - 66373678-66461770داخلی 3
ایمیل Kharidar _1400 @ yahoo.com :
تلگرام و واتساپ 09027833627 :
kharidaar.ir@gmail.com
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سهمیه  60لیتر خودروها باقی می ماند

افراد فاقد خودرو با سهمیه بنزین چه کنند؟

بیمه
با تصویب مجمع عمومی

سرمایهبیمهپارسیانافزایشیافت

به گزارش روابط عمومی بیمه پارســیان؛ با تصویــب مجمع عمومی
فوق العاده ،ســرمایه این شــرکت به  13هــزار میلیارد ريــال طی دو
مرحله افزایش یافت.براســاس این گزارش ،همانگونــه که قب ً
ال اعالم
شــده بود ،مجمع عمومی فوق العاده بیمه پارســیان صبح امروز مورخ
 03/12/1400بــا حضور اکثریت ســهامداران (بیــش از  77درصد)
بصورت همزمــان حضوری و آنالیــن و با رعایت کامــل پروتکل های
بهداشتی برگزار و با موافقت اکثریت ســهامداران مقرر گردید سرمایه
شــرکت بیمه پارســیان طی مرحله اول با  140درصد رشد به 12هزار
میلیارد ريال افزایش یابد.
بیمه پارســیان به عنوان یکی از بزرگترین شــرکت های بیمه کشور
همواره در ســطح یک توانگری مالــی در صنعت بیمه قرار داشــته و
امیدوار است این افزایش ســرمایه نیز به رشد و سودآوری هرچه بیشتر
شرکت بیانجامد و سهامداران از منافع آن بهره مند شوند.

بیمهسرمد،مجوزافزایشسرمایهگرفت

ســازمان بورس و اوراق بهادار ،مجوز افزایش سرمایه بیمه سرمد را صادر
کرد.به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد ،سازمان بورس و اوراق بهادار،
با انتشــار اطالعیهای ،مجوز افزایش سرمایه شرکت بیمه سرمد را تا مبلغ
 ۷۳۰۰میلیارد ریال صادر و اختیار آن را به مدت دو سال به هئیت مدیره
این شرکت تفویض کرد.بر اساس این مجوز ،بیمه سرمد میتواند سرمایه
خود را از مبلغ  ۲۵۰۰میلیارد ریال بــه  ۷۳۰۰میلیارد ریال افزایش دهد.
افزایش سرمایه بیمه ســرمد ،با هدف اصالح ســاختار مالی این شرکت
صورت میگیرد که تاثیر مثبتــی بر روی بهبود ســطح توانگری مالی و
تقویت بنیه مالی و باالتر رفتن قدرت پذیرش ریسک خواهد داشت.

کسبجایزهچهارستارهتعالیسازمانی
توسطبیمهدی

شــادی همایونی طرح بنزین برای همه که به
صورت آزمایشــی در کیش به اجرا گذاشته شده؛
ماهانــه  ۳۰هزار تومــان برای هر فــرد به عنوان
سهمیه بنزین در نظر گرفته است.
کیش  60هزار ســاکن دارد که تمامی آنها امروز از
سهمیه بنزین برخوردار هســتند .به اضافه افرادی
که تا کنون از ســهمیه بنزین برخــوردار بوده اند،
افــراد فاقد خودرو نیــز ماهانه  20لیتــر بنزین به
ارزش  30هــزار تومان به عنوان ســهمیه دریافت
خواهند کرد.حســین شمســیان راد سرپرســت
معاونــت فرهنگی اجتماعی ســازمان منطقه آزاد
کیش در گفت و گو با اقتصــاد آنالین گفت :امکان
فروش سهمیه بنزین برای همه افراد تحت پوشش
طرح وجود دارد فــارغ از اینکه خودرو داشــته یا
نداشته باشند.ســهمیه بنزین  20لیتری در تمام
کارتهای بانکی سرپرســت خانوار اعمال شده و
کیشوندان میتوانند با شماره گیری کد *4*39#
از میزان ســهمیه خانوار خود مطلع شــوند و برای
رفع مشــکالت احتمالی بــا تلفن گویا با شــماره
 ۰۷۶۴۴۱۴تمــاس بگیرند.اما بــرای فروش این
سهمیه افراد می توانند به این طریق عمل کنند .در
ابتدا فرد باید وارد سامانه www.benzineman.
 irشود .در صفحه اول سامانه دو گزینه وجود دارد.
یک گزینه مربوط به دریافت اپلیکیشن بنزین من
و دیگری خریــد و فروش و انتقال ســهمیه بنزین
است .افراد از هر دو طریق می توانند برای واگذاری
ســهمیه خود به فرد دیگر اقدام کنند.در سامانه با
استفاده از گزینه های مورد اشاره سهمیه بنزین به
هر کد ملی دیگر قابل انتقال است .یعنی افراد با وارد
کردن کد ملی افراد می توانند مشــخص کنند که
سهمیه بنزینشان به چه کسی واگذار شود.
در صورتی کــه افراد فاقد خودرو بــه هر دلیلی از
سهمیه بنزین استفاده نکنند؛ هزینه آن به صورت
خودکار به یکی از حساب های بانکی آنها واریز می
شود.شمســیان راد افزود :در حال حاضر حدود
 ۵۴درصد از مردم هیچ نوع کارت سوختی ندارند

آگهی مناقصه عمومی
یک مرحلهای

و عمال بخش زیادی از مــردم از یارانه اختصاص
یافته به بنزین بی بهره هستند؛ ولی با اجرای این
طرح خانوادههای فاقد خودرو نیز از یارانه بنزین
برخوردار خواهند شــد و این به عدالت اجتماعی
نزدیکتر اســت.او همچنیــن در خصوص نحوه
اســتفاده از ســهمیه برای دارندگان خودرو نیز
گفت :برای دریافت ســوخت ،پس از کشــیدن
کارت بانکی در محل جایگاه بــا وارد کردن چهار
رقم آخر کد ملی صاحب کارت ،میزان ســهمیه
یارانهای و آزا ِد اختصاص یافته ،مشخص میشود
که پس از آن ،شخص ســوخت گیری میکند و
کارت بانکی را مجدد میکشد؛ پس از وارد کردن
رمز کارت ،پرداخت انجام میشود.
سهمیه  60لیتر خودروها باقی می ماند
بر اســاس طرح بنزین برای همه ،در صورتی که
سرپرســت خانواده دارای خودرو باشد ،سهمیه
 ۶۰لیتر بنزین کشــوری به آن تعلق گرفته؛ ولی
از ســهمیه کل خانوار کم خواهد شــد؛ به عنوان
مثال ،یک خانواده  ۵نفره ۶۰ ،لیتر ســهمیه را در
کارت بنزین و  ۴۰لیتر را در کارت بانکی دریافت
خواهند کــرد؛ خودروهای عمومی ،تاکســیها،
اسنپ و خودروهایی که خدمات عمومی میدهند
و هم چنین نــاوگان گازوئیل ســوز از این طرح
مستثنی شــده اند.طرح بنزین برای همه ابتدا در
جزیره کیش و سپس قشــم به صورت آزمایشی
اجرا می شــود تا بعد از رفع ایــرادات ،به صورت
سراسری به اجرا گذاشته شود.
علی ملکی رییس ستاد هماهنگی طرح بازتوزیع
یارانه بنزیــن نیز گفت :در اجرای آزمایشــی این
طرح یارانه ســوخت بنزین به حســاب  ۶۰هزار
کیشوند واریز شــده که این میزان بنزین شامل
حدود  ۳۸هزار خانوار یک نفر تا  ۱۱نفر است.
در جزیره کیش حدود  ۱۰نازل به سیســتم مجهز
شده است و مردم میتوانند با استفاده از کارتهای
بانکی خود ســهمیههای جدید اختصاص یافته را

شهرداري بندر چابهار

رییس اتحادیه جایگاه داران سوخت از
جزئیات بی اطالع است
با وجــود آنکــه در روزهای گذشــته  10نازل در
کیشمجهز به سیستم شده اند اما هیچ هماهنگی
با انجمن جایگاه داران در این خصوص انجام نشده
اســت.همایون صالحی رییس کانون انجمن های
صنفی جایگاه داران ســوخت کشور در گفت و گو
با اقتصاد آنالین تاکید کرد :تا کنون هیچ جلســه
ای در خصوص اجرای ایــن طرح با انجمن جایگاه
های کشــور برگزار نشــده اســت و ما از جرئیات
اجرای آن بی اطالع هســتیم.او خاطرنشان کرد:
در حال حاضر ســامانه فعلی سوخت که برای 24
میلیون خودرو مورد اســتفاده قرار مــی گیرد با
مشکالت زیادی برخوردار است و در معرض هک
و فرسودگی های بســیاری قرار گرفته است .حال
اگر تعداد مشترکان این ســامانه از  24میلیون به
 84میلیون افزایش یابد؛ احتمال تشدید مشکالت
آن نیز وجود دارد.صالحی متذکر شد :اینکه تا چه
اندازه زیرساخت ها برای سامانه مهیا شده اطالعی
ندارم اما حتما برای اجرای این طرح در گســتره
 84میلیون نفری الزم است ســامانه تقویت شده
و برای پاسخگویی به  84میلیون مشترک آمادگی
پیدا کند 30.آذر ماه با انتشار نامه محرمانه معاون
اقتصادی رییس جمهور مبنی بر اجرای آزمایشی
طرح «بازتوزیع یارانه بنزین از طریق ارائه سهمیه
بنزین به افــراد به جای خودروهــا» در دو جزیره
کیش و قشم خبر تغییر ســهمیه بنزین رسانه ای
شــد.جواد اوجی وزیر نفت ،اعالم کــرد این طرح
آزمایشی با هدف توزیع عادالنه یارانه بنزین است
و پس از کارشناسی شدن و رفع ابهامات ،بر حسب
صالحدید تیم اقتصادی دولت و دســتور رییس
جمهور ،در کل کشور قابل اجرا خواهد بود.

حضورمدیرعاملبیمه«ما»درنمایشگاهحمایت
ازساختداخلدرصنعتپتروشیمی

دکتــر کاردگر ،مدیرعامل بیمه «مــا» در راس هیاتی از مدیران ارشــد
این شرکت در آیین افتتاحیه و سومین نمایشــگاه و همایش تخصصی
حمایت از ساخت داخل در صنعت پتروشــیمی در جزیره کیش حضور
یافت.به گزارش روابط عمومــی بیمه «ما» ،دکتــر کاردگر ،با همراهی
اعضا هیات مدیره ،معــاون فنی و مدیر بیمه های مهندســی بیمه «ما»
در آیین افتتاحیه نمایشــگاه مذکور حضور یافت.بر اساس این گزارش،
آیین افتتاحیــه در مرکز همایش هــای بین المللی کیــش و با حضور
تعدادی از مدیران عالی رتبه شــرکت های صنعتی ،پتروشیمی و بانک
ها و بیمه های کشــور برگزار شــد.مدیرعامل بیمه «ما» و هیات همراه
پس از شرکت در مراســم افتتاحیه در غرفه بیمه «ما « در محل برگزاری
نمایشگاه حضور یافتدکتر کاردگر همچنین در زمان حضور در نمایشگاه
میزبان تنی چند از مدیران عامل شرکت های پتروشیمی و صنعت بود و
همچنین از غرفه تعدادی از شرکت های حاضر در نمایشگاه دیدن کرد.
این گزارش می افزاید بیمه «ما» به همراه بانک ملت با برپایی غرفه در این
نمایشــگاه ،آخرین خدمات و محصوالت بیمه ای را به بازدید کنندگان و
مدیران شرکت های بزرگ کشور معرفی کردند.

آگهی مزایده عمومی
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 -1شهرداري بندر چابهار در نظر دارد از محل اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای استانی به صورت اسناد خزانه
اسالمی و مازاد آن از محل اعتبارات داخلی شهرداری چابهار نسبت به طرح انتقال پساب تصفیه خانه فاضالب شهر
چابهار تا مخزن شبکه آبیاری فضای سبز از طریق مناقصه عمومي اقدام نماید کلیه اشخاص حقوقی واجد شرایط از
تاریخ درج آگهي نوبت دوم مورخ  1400 /12/14میتوانند با واریز مبلغ  1/000/000ریال بحساب 2549079353
شهرداری نزد بانک تجارت جهت دریافت اسناد مناقصه از طریق سامانه ستاد اقدام نمایند و اخرین مهلت تسلیم
پیشنهادات بصورت فیزیکی به واحد حراست شهرداری و تاریخ افتتاح پاكات در سامانه ستاد درج میگردد.
 -2مبلغ 2/000/000/000ریال بابت سپرده شركت در مناقصه بحساب سیبا  3100001629001نزد بانک ملی
ویا ارائه ضمانت نامه بانكي كه از تاریخ صدور به مدت  3ماه اعتبار داشته باشد.
 -3سپرده نفرات اول تا دوم تا تاریخ عقد قرارداد نگهداري والباقي پس از افتتاح پاكات عودت مي گردد.
 -4شهرداري در رد یا قبول یك یا كلیه پیشنهادات مختار است.
 -5به پیشنهادات مخدوش  ،مشروط  ،ناخوانا و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نميشود .
 -6مالک و مبناء بررسی پیشنهادات فایل ارسالی از طریق سامانه ستاد میباشد و در صورت عدم ارائه پیشنهادات
از طریق سامانه ستاد به پیشنهاداتی که تنها بصورت فیزیکی ارائه شده اند ترتیب اثر داده نمیشود.
 -7پیشنهادات در سه پاكت الف (فیش سپرده ) ب ( اسنادومدارك ،اساسنامه شرکت  ،رزومه کاری مرتبط  ،نمونه
قرارداد ،وشرایط خصوصي ) ج ( برگ پیشنهادات قیمت) كلیه پاكات مهر وموم به حراست شهرداري تحویل گردد.
 -8سایر شرایط در اسناد مناقصه درج که از طریق سامانه ستاد ارائه مي گردد.
-9آدرس ارسال پيشنهادات :
آدرس شهرداري بندر چابهار – چابهار بلوار امام خمیني – ساختمان شهرداري
كد پستي  9971716476 :تلفن تماس05435320445 :

دریافت کنند.از اول اسفند حدود یک هزار نفر در
طرح جدید سوخت گیری کردند و حدود  ۲۳هزار
لیتر بنزین مصرف شده است.

شــرکت بیمه دی در نوزدهمین همایش تعالی ســازمانی که توسط
ســازمان مدیریت صنعتی برگزار شــد ،موفق به کســب «تقدیرنامه
چهار ستاره» از جایزه ملی تعالی ســازمانی گردید .شرکت بیمه دی در
راستای کیفیت بخشــی به خدمات خود پس از تدوین و ارسال اظهارنامه
تعالی ســازمانی مورد ارزیابی داوران این رویداد قــرار گرفت و در نهایت
در میان شــرکت های حاضر در این رویداد در ســطح تقدیرنامه موفق به
کسب تقدیرنامه چهار ستاره تعالی ســازمانی از نوزدهمین همایش ملی
تعالی ســازمانی شــد.بیمه دی پس از ماه ها تالش و با انسجام سازمانی
توانست مؤلفه های یک سازمان متعالی را در شــرکت پیاده سازی کند و
با اعتقاد راسخ به این موارد در مســیر تعالی گام برداشته و موفق به کسب
نشان چهار ستاره شود .گفتنی است مدل تعالی سازمانی از سال  ۱۳۹۵با
رویکرد کیفیت بخشی به خدمات در شــرکت بیمه دی پیاده سازی شده
اســت و در حال حاضر بعنوان یک الگوی مدیریتی و زبان مشــترک بین
واحدهای سازمانی بکارگرفته می شود.این شــرکت پیش از این در سال
های گذشته نیز توانسته است جایزه های دو و سه ستاره این رویداد را اخذ
نماید و هم اکنون با یک پله صعود جایگاه باالتری را از آن خود نموده است.
روابط عمومی شــرکت بیمه دی این موفقیت را به خانواده بزرگ خانه
فیروزه ای دی تبریک می گوید.
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شهرداری رباطکریم در نظر دارد به استناد مجوز شماره  00/130مورخ  1400/02/18شورای محترم اسالمی شهر اجرای پروژه ذیل را
از طریق مناقصه عمومی به شرح و شرایط زیر به تولیدکنندگان و شرکتهای واجدالشرایط و دارای سوابق کاری در این زمینه واگذار نماید.
ردیف

موضوعمناقصه

1

اجرای پروژه خرید تاسیسات و تجهیزات
ساختمانی شماره  2شهرداری

مبلغ اعتبار مصوب محل تامین اعتبار
(ریال)
10.000.000.000

ردیف بودجه شماره
503010002

مبنایقیمت
پیشنهادی

مدت
اجرا

مبلغتضمینشرکت
در مناقصه (ریال)

به صورت
مقطوع

 2ماه

500.000.000

شرایط:
 -1هزینه درج دو نوبت آگهی برعهده برنده مناقصه میباشد.
 -2به پیشنهادات مشروط ،مخدوش و فاقد سپرده الزم جهت شرکت در مناقصه ترتیب اثر داده نخواهد شد.
 -3سپرده شرکت در مناقصه میبایست به صورت ضمانتنامه بانکی به نفع شهرداری رباطکریم و یا واریز نقدی به شماره حساب
 0106625206008نزد بانک ملی ایران شعبه مرکزی رباطکریم کد( 2354شماره حساب شبا)IR280170000000106625204008
تهیه و برابر دستورالعمل مندرج در کاربرگ مناقصه به همراه پیشنهاد قیمت ارائه گردد .الزم به ذکر است سپرده نفرات اول ،دوم و سوم
مناقصه تا انعقاد پیمان نزد شهرداری نگهداری و هرگاه حاضر به عقد قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتیب به نفع کارفرما ضبط خواهد شد.
 -4مهلت دریافت اسناد مناقصه از تاریخ انتشار آگهی نوبت دوم (پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ  )1400/12/05و محل دریافت آن
صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت  www.setadiran.irتسلیم نمایند.
 -5متقاضیان میبایست پاکتهای پیشنهاد قیمت خود را که برابر شرایط مندرج در کاربرگ مناقصه تنظیم شده است را حداکثر تا ساعت
 14روز چهارشنبه مورخ  1400/12/25در سامانه تدارکات الکترونیکی  www.setadiran.irتسلیم نمایند.
 -6متقاضیان جهت دریافت اسناد مناقصه میبایست فیش واریزی به حساب جاری به شماره  0106624819004نزد بانک ملی ایران
شعبه مرکزی رباطکریم کد  2354به مبلغ  .1.000.000ریال (غیرقابل استرداد) بابت خرید اسناد مناقصه به شهرداری رباطکریم تسلیم
نماید.
 -7زمان بازگشایی پاکت های مناقصه در ساعت  14:30روز چهارشنبه مورخ  1400/12/28میباشد.
 -8شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است.
 -9سایر اطالعات و جزئیات در اسناد مناقصه مندرج میباشد/367 .ص../
تاریخ انتشار نوبت اول 1400/11/28 :تاریخ انتشار نوبت دوم1400/12/05:
یونس غفاری – شهردار رباطکریم

