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از ســوی دیگر اصالحاتــی که دولت پیشــنهاد
براســاس آخرین گزارش مرکز پژوهشها ،نرخ
خریــدار مدیرگــروه اقتصــاد کالن مرکــز
میدهد که بخش قابل توجهــی از آن را در الیحه
فقر  ۱۰واحد درصد رشــد پیدا کــرده و وضعیت
پژوهشهای مجلــس گفت :بــرای تحقق بهبود
بودجه  ۱۴۰۱مشــاهده کردیم هم میتواند این
رشــد کلهای پولی اعم از پایه پولی و نقدینگی
شــرایط اقتصادی و تداوم خوشبینی که شــکل
خوشبینی را تجدیــد کند تا به وضعیت ســال
نیز نشان میدهد که رشد متغیرها به میزان قابال
گرفته دولت باید در اصالحات ساختاری اقتصادی
آینده خوشبین شویم.
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کردیم وجه
گرم) به هيچ
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خريد اسناد
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است.اسناد مي بايست از طريق سامانه
بوده دريافت
متقاضيان جهت
واريـز
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خودرویشهرداری
همبهنفع
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منظور
فروشبههمين
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پژوهشــگر نمايند.
اقدامكد
آزادی انديشه
ايران شعبه بلوار
بانك ملي
نزد
0113994456001
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مجلس
بود.
نخواهد
تاثیر
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تهدیدهایی
مسیر
اینکه
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قدم
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شــرایطی،
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مراجعه
شهرداري
اداری
ـ
(عج)
عصر
ولی
بلوار
ـ
كهك
شهر
ـ
قم
آدرس:
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درج
هزينه
-8
مناقصه:
اسناد
دريافت
محل
و
مهلت
-3
مناقصه
كاربرگ
در
مندرج
شرايط
برابر
كه
را
خود
قيمت
پيشنهاد
های
پاكت
بايست
مي
متقاضيان
٦
بند
ابالغ
موضوع
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سـاعت
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برای۲
اینکه
مثل
شــده
برگردانده
تلفیق
کمیســیون
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نسبت
دارد
نظر
در
پرند؛
شهر
اسالمی
شورای
از
صادره
1400/10/19
مورخ
002188
شماره
مجوز
استناد
به
پرند
شهرداری
پایه
قیمت
مورد
برایهيچ وجه
آدرسبه
گرم)
الكترونيكي(دارای مهر
امضای
فاقد
فزایندهو اسناد
(ج)،رااسناد فيزيكي(كاغذی)
های (ب) و
دســت پاكت
اعتبار اوليه
متر مربع با
مساحت ٨٠٠
شهرانديشه به
سطح
مصنوعي در
نرخچمن
ورزشي
زمين
احداث
در
شرکت
کاربری
ملک
نوع
کاربری
شرح
ردیف
۴۵6/۰۰۰/۰۰۰
افزایش
بزرگی
تهدیــد
و
بزند
دامن
مرکزی
بانک
و
ای
بودجه
مخارج
تامین
قابل
جهش
نیز
فقر
و
ارز
نرخ
اخیر
سال
افزایش یابد
بازنشستگی
تاکید باداشت
شــرایطحقيقی ودولت
موجود و
وضعیت
بهبر
مبتنی
بینیها
پیش
است؟
چه شرایطی
ایران در
اقتصاد
این چند بدانیم وضعیت
نيست.
پذيرش
دستگاهريال
٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠
نمايد.
سنذيل اقدام
شرايط
سالو
حقوقی
اشخاص
نگهبه
يکجا
صورت
عمومی
مزايده
طريق
سفیداز
 ۱۳۱خود
مستهلک
سواری
خودرو
اعیان
عرصه
مزایده
انديشه
شهر
شهردار
کاويانی
بهروز
باشد.
آینده
در
تورم
نرخ
دارد.
باز
زیادی
حــد
تا
ارز
بازار
مدیریت
برای
است.
۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۴
پراید
سواری
توجهیداشته ۳
امالکازخود با
نسبت
شهر
اسالمی
شورای
اساس
دستگاه دارد بر
نظر
دريافت
جهت
مدارك الزم
مجوزبه هر-5
مناقصه:
شركت در
سپرده
-2
اصالحات
فروشیا بخشی
بهرد شــد؛
مجلس
کهک،سوی
مناقصه:از
اسناد اما
هایی در
اتفاق
حــال
اســت اما
حال حاضر
درآمار،
کهکمرکز
شهرداريمرکزی و
بانک
رسمی
آمارهای
انديشه ياشرح
سواری به
شش
موضوع
براساس -1
واريـزديل:متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد شركت در مناقصه اقدام
خودرویشهرداری
منظور ضمانتنامه بانكي بهنفع
فروشبههمين
مزايده:مي باشد.
ريال مناقصه
٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠
مبلغ
دهد
نشان
موضوعات
570.150.000شد .این
مالیاتی که لغو
دولت
شــروع بــه کار
اقدامكدزمان
انديشهاز
اخیــر و
هــای
ماه
است.
درصد
۵۰
۴۰
نقـدیدر حال حاضر بین
نرخ تورم
نیا،
مظفری
دريافتشهید
خیابان
عادی
سند
زیر
ساختمان
می به
مزايده
اسناد
جهت
11.403.000.000توانند
مي
متقاضيان
نمايد.لذا
عمومی
مزايده
طريق
پرایداز
سواریتاذيل
مشخصات
نمايند.
بلوار
ايران شعبه
ملي
سفیدبانك
نزد
0113994456001
شماره
بـه حسـابجاری سـيبا بـه
تجاری
162.90
162.90
تجاری
1 ۴
۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
آزادی۱۳۹۴
۱۳۱
شرکت
تضمین
مبلغ
چنار
میدان
جنب
زمین
دولت بوده را
انتظار
مورد
(ریال)آن همراهی که
مزایدهمجلس
بود.
نخواهد
تاثیر
بی
که
است
داده
رخ
سیزدهم
پایان
تا
شده
بینی
پیش
نیز
اقتصادی
رشــد
درباره
پيشنهادها:
بازگشايي
زمان
-6
كاربرگ
در
مندرج
العمل
دستور
برابر
و
تهيه
IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١
شبا
حساب
(شماره
٢٤١٧
قیمت پایه
مدل
نام خودرو
ردیف
باشد.
همچنین 1400/12/24مي
مورخ
ساختمانسهشنبه
روز
ساعت 14:30
عقد
گفت:به
گـاهحاضر
مناقصـه هر
اول  ،دوم و
بذكر است
الزم
گردد.
ارائه
همراه پيشنهاد
به
مناقصه
نموده يا
مراجعه
شهرداري
اداری
بــه ـ
(عج)
عصر
بلوارسومولی
نفراتداد:ـ
كهك
شهر
خواهد ـ
آدرس:قيمتقم
مزایده
كهكاز سویدر
جهتای
(ریال)بودجه
نفتی
منابع
دیگر
است.
نداشته
و
دولــت
ادعای
عبداللهــی
ادامه
وی
رسید.
درصد
۲.۸
رقم
به
سال
۱۳۹۴
سفید
۱۳۱
۵
حضرت ولی
سندعادی
بلوارباشد.
790.632.750دليل مختار مي
15.812.655.000تمام پيشنهادات بدون ذكر
۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰يا
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك
خواهد شد.
پرایدضبط
سواری كارفرما
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع
نی
و
مسک
0
279.870
نی
و
مسک
زمین
قطعه
2
اســت در
شــده
زیاد
توجهی
قابل
میزان
به
هم
به
نفت
صادرات
المللی
بین
ای
رســانه
نهادهای
درصد
صفر
ما
اقتصادی
رشد
متوسط
۹۰
دهه
ول
باشد.
برنده مناقصه مي
روزنامه بهعهده
درج آگهي در
 -8هزينه
دريافت اسناد مناقصه:
فرمايند .
حاصل
تماس
025-34223233
سفید تلفن
شماره
بيشتررنوبا
اطالعات
طی  -3مهلت و ۱محلكسب
عصر(عج) ،کوی میرسراج،
۴/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۲
مگان
سواری
اعتبار ساقط است).
انديشه از درجه
تداوممهر برجسته دبيرخانه
های فاقد
اداری (نامه
محل دريافت
 ١٤٠٠/١٢/08و
اداری(ساعت )14:30
قابلوقت
لغايت پايان
و نرخاز تاريخ
درآمدهای نفتی در
دلیلــی
شهرداریاگرشهربه هر
صورتی که
صورت
اتوماسيوندر
افزایشآنیافته کــه
يكشنبه مورخمیزان
خصوصروزدر
توجهی به
آگهيمیزان
انتشاربه
تورم هم
7۵۰/۰۰۰/۰۰۰
خوبی ۱۳۹۰
روآ
تاکسی پژو
6
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :
ميباشد.
صرفا از طريق سـامانه تـداركات الكترونيك دولت www.setadiran.ir
حضرتبهولی
688.850.000
13.777.000.000
سندعادی
صف
آب و افض
الب اس
مربع)
(متر
مساحت
کسری بودجه
بلوارتواند
نشد می
محقق
برای
را
دولت
دســت
تواند
می
هم
بعد
ســال
در
در
همچنین
است.
بوده
فزاینده
۹۰
دهه
دوم
هان
ا
تان
رشکت
سپرده
سال آیندهمبلغ
نی
و
مسک
0
239.60
نی
و
مسک
زمین
قطعه
3
۱۳۹۱تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/12/08 :
محل تسليم پيشنهادات:
مهلت و
نیمه-4
۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
سفید
پارس
پژو
سواری
۲
میرسراج،
عصر(عج) ،کوی
قیمتپایه
ش شش
اسناد و
بزندوودرعودت
توزيع
مهلت
باشد.
پرندرامی
شهرداری
پيمانهای
واحد امور
کاربریدريافت
جهشمحل
اسناد:
عودت
توزيع
سالمحل
مهلت و
-2
آدرس
شرکت
کاربری
ملک
ردیف
۴۵6/۰۰۰/۰۰۰
بازديدافزایش
برای
بزرگی
تهدیــد
دامن
فزاینده
مرکزی
دســت بانک
بودجهای و
اسنادمخارج
نوعتامین
قابل
شرحنیز
ارز وونرخ فقر
اخیر نرخ
این چند
نمايد.
برگزار
دولت
الکترونيکی
تدارکات
سامانه
طريق
از
را
زير
جدول
شرح
به
،
ای
مرحله
يک
عمومی
مناقصه
دارد
نظر
در
اصفهان
استان
فاضالب
آب
شرکت
اعیان
عرصه
مزایده
شهردار
بهروز
مظفری نیا
خیابان
519.885.000
10.397.700.00
قطعهبهزمین با
مورخ
شهیدشنبه
چهار
روز
اداری
ساعت
انديشهالی
1400/12/08
مورخ
يکشنبه
مدیریتدوم
نوبت
آگهی
روزواز تاريخ درج
مدت 10
خودروها
حضوری از
باشد.
آینده
سال
پايانتورم در
نرخ
شهرنگه دارد.
زیادی باز
حــد
تاکاويانیارز
بازار
سندعادی برای
است.
توجهی
۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰
داشته ۳
۱۳۹۴ 83.18مسکونی
سوارینیپراید  ۱۳۱سفید 261.30
مسک
4

عمومي
مناقصه
تجديد
مزايده
آگهي
تجديد
امالکرا کنار گذاشت
دولت
ای
بودجه
اصالحات
کمیسیون تلفیق
آگهی مزايده عمومی
شهـرداريكهك

عمومي
مناقصه
تجديد
امالک
مزايده
آگهي
تجديد
آگهی مزايده عمومی
شهـرداريكهك

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحلهای

حافظ،3
ـ کوچه
احداثی
 1400/12/18می بنای
می شود).
روز
باشد (
الکترونیکی
شمارهسامانه
مبلغ تضمین (ریال)
شهید مظفری نیا،
تدارکات خیابان
570.150.000
11.403.000.000
موضوعآگهی محاسبهسند
انتشارزیر
ساختمان
162.90مرجع
سفیدعادی شماره
ردیف
162.90
تجاری
1 ۴
تجاری ۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۴
۱۳۱
سواری پراید
دولت
چنار
میدان،17
جنبکوچه
 311.100.000خیابان زیبنیه
مسکونی
زمینمسکونی
 -3محل و5تاريخ قطعه
6.222.000.000میباشد.
مورخ 1400/12/19
183پاکات روز 0پنجشنبه
سندعادیبازگشايی
پيشنهاد قيمت:
گشايشزمینپاکات

بازديد
ه مورخ

خواهد
ـ ساوه،

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحلهای

مختار
پيشنهادات
آجداريک
زمینهر
میلگردرد
قطعهبا
قبول
شهرداری ۵در
-4
متری
شاخه 12
در
A3
خرید
۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰
سفید
۱۳۱
نیپراید
سواری
،15ولی
حضرت
790.632.750
15.812.655.000
سندعادی
بلوارکوچه
زینبیه
خیابان
294.178.500
5.883.570.000
۱۳۹۴مسکونی
است0 – 308.
178.29
سندعادی
مسکازو
6
۱
2000001434000077
400.000.000
مسکونی
0 400 -4279.870
مسکونی
قطعه زمین
2
عصر(عج) ،کوی میرسراج،
 -5هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده میباشد.

7۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۰
پژو
اسنادتاکسی
6
حضرتاًولیبه
شده نقد
تعيين
براساس مبلغ
مزايده را
شرکت ازدر
سپرده
بايست
می
مزايده
دريافتدر
کنندگان
آدرس:
(ستاد) به
دولت
الکترونيکی
تدارکات
سامانه
طريق درگاه
بازگشايی پاکتها
مبلغگران و
سندعادیمناقصه
روآ پيشنهاد
مناقصه تا
شرکتمناقصه از
برگزاری
 -2کليه مراحل
بلوار
688.850.000
13.777.000.000
باشد.
ارائه می
ريال
1/000/000
مزايده
دريافت 3اسناد
هزينه
-6
درونی
مسک
239.60قبلی0 ،
مسکونی
زمین
قطعه
شرکت
جهت
را
الکترونيکی
امضای
گواهی
دريافت
و
مذکور
سايت
نام
ثبت
مراحل
عضويت
عدم
صورت
در
گران
مناقصه
است
الزم
و
شد
خواهد
انجام
www.setadiran.ir
میرسراج،
کوی
عصر(عج)،
بازديد
اسناد و
عودت
مهلت
باشد.
می
پرند
شهرداری
های
پيمان
شهرداریامور
واحد
اسناد
دريافت
محل
اسناد:
عودت
و
توزيع
محل
و
مهلت
-2
آن
معادل
شهرداریيا
توزيع وو
نفعواريز
كهك
شعبه
ملی
بانک
جهتنزد
کهک
سپرده
نام
به
3100000947003
حساب
خواهد
ضبط
ايشان به
سپرده
قرارداد
انعقاد
مناقصه
برنده در
سوم
و
دوم
و
اول
نفرات
تمايل
عدم
صورت
در
است
ذکر
به
الزم
يکباشد.
عمومیمی
1400/11/28
سامانه:نظرتاريخ
مناقصه در
انتشار
سازند .تاريخ
در مناقصه محقق
نمايد.
برگزار
الکترونيکی دولت
تدارکات
مورخاز طريق سامانه
جدول زير را
دومشرح
نوبتای  ،به
مرحله
داردازمناقصه
اصفهان
استان
فاضالب
شرکت آب
مظفری نیا
خیابان
519.885.000
10.397.700.00
سندعادی
قطعهبهزمین با
مورخ
شهیدشنبه
روز
اداری
پايان
الی
1400/12/08
يکشنبه
درج
تاريخ
به روز
مزايدهودر10
مدت
خودروها
حضوری از
ساوه،
چهارـ
تهران
اتوبان
ساعت30
کيلومتر
آدرس:
اسناد مناقصه به
دريافت
جهت
توانند
آگهیمی
متقاضيان
گرديده و
اسناد
تکميلی در
شد .اطالعات
نمايند.
مزايده
اسناد
همراه
تهيه
بانكي
نامه
مسکونی
ارائه 83.18
261.30
ذکرمسکونی
ضمانت 4
حافظ،3
تدارکات ـ کوچه
احداثی
عنوان می بنای
شمارهسامانه تاریخ
مبلغ روز
ساعت
شود).
مراجعهمی
محاسبه
موضوعآگهی
انتشار
روز
باشد (
1400/12/18
الکترونیکی
تضمین (ریال)
نمايند.
شهرداری
ساختمان
بصيرت
ميدان
پرند،
شهر جديد
مرجع
روزشماره
ردیف
دوم
نوبت
آگهی
چاپ
(تاريخ
دوم
نوبت
آگهی
نشر
از
بعد
10
:
پيشنهادات
ارائه
و
اسناد
مهلت
دولت
 311.100.000خیابان زیبنیه کوچه ،17
6.222.000.000
مسکونی
183پاکات روز0
سندعادی
پاکات مسکونی
زمین
تحويل قطعه
محل و5
باشد.
می
1400/12/19
مورخ
پنجشنبه
بازگشايی
قيمت:
پيشنهاد
گشايش
تاريخ
-3
۱۳:۰۰دوم1400/12/08 :
 1400/12/01تاريخ انتشار نوبت
دریافتاول:
زمانی نوبت
انتشار
تاريخ
۱۴۰۰/۱۲/۴
چهارشنبه
اسناد مناقصه
مهلت
آگهی
اين
از
پس
هفته
يک
است.
مختار
پيشنهادات
از
يک
هر
رد
با
قبول
در
شهرداری
-4
متری
باشد)12
نیشاخه
میدر
A3
آجدار
میلگرد
خرید
زینبیه کوچه ،15
خیابان
294.178.500
5.883.570.000
نی
و
مسک
0
178.29
سندعادی
و
مسک
زمین
قطعه
6
2000001434000077
400.000.000
400 -4 – 308
۱۳:۰۰الهياری-
حمیدرضا
۱۴۰۰/۱۲/۱۴
شهردار پرندشنبه
مهلت۱زمانی
باشد.
مزايده می
سومبرنده
پیشنهادوعهده
دومبه
ارسال وآگهی
برندگانچاپ
هزينه
-5
خواهد
ضبط
ترتيب
به
آنان
سپرده
نباشند،
قرارداد
انعقاد
به
حاضر
هرگاه
مزايده
اول
ً
آدرس:ا به
شده نقد
تعيين
براساس مبلغ
مزايده را
شرکت ازدر
سپرده
 1/000/000تامی
دريافتدراسنادمزايده
کنندگان
(ستاد) به
الکترونيکی دولت
سامانه تدارکات
طريق درگاه
بازگشايی پاکتها
مبلغگران و
بايستمناقصه
ارائه پيشنهاد
مناقصه
شرکتمناقصه از
 -2کليه مراحل برگزاری
باشد.
می
ريال
مزايده
اسناد
دريافت
هزينه
-6
پاکتها
زمان بازگشائی
۱۴۰۰/۱۲/۱۵را جهت شرکت
یکشنبهمذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی
۰۸:۰۰عدم عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت
خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت
 www.setadiran.irانجام
شد.
آن
معادل
يا
و
واريز
كهك
شعبه
ملی
بانک
نزد
کهک
شهرداری
سپرده
نام
به
3100000947003
حساب
جهت انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط خواهد
برندهودرارائهمناقصه
خصوص و
اول و دوم
نفرات
تمايل
صورت عدم
است در
مناقصهبه
الزم
پاکتهای الف:
مناقصه
تاريخدر
بيشتر
اطالعات
دريافت
تاريخجهت
گزار
مناقصه
دستگاه
 -3اطالعاتدرتماس
سومباشد.
اسنادمی
1400/11/28
سامانه:
مناقصه در
انتشار
ذکرسازند.
محقق
()292
تلفن ،031-36680030-8:اتاق
استان
فاضالب
مزايده و
آب
معامالت
ذکرازدبيرخانه
حيان،
قبولجابر ابن
خيابان
شيخ
اصفهان ،خيابان
است.
مختار
پيشنهادات
هريك
در رد
شهرداري
 30اتوبان تهران ـ ساوه،
کيلومتر
اصفهان،اسناد مناقصه به آدرس:
دريافت
جهت
توانند
شرکتمی
متقاضيان
گرديده و
اسناد
کلينی،يادر
تکميلی
اطالعات
 -1-3آدرس :شد.
نمايند.
ارائه
اسناد
همراه
به
مزايدهو
تهيه
بانكي
نامه
ضمانت
سامانه:
عضويت در
ميدان مراحل
انجام
جهت
ستاد
شهرسامانه
 -4اطالعات تماس
تاریخ
روز
ساعت
عنوان
نمايند.
مراجعه
شهرداری
ساختمان
بصيرت
پرند،
جديد
آگهی است
نشرگرديده
بعد ازدرج
مزايده
ارائهبه معامله
مربوط
جزئيات
اطالعات و
ساير
نوبت .دوم (تاريخ چاپ آگهی نوبت دوم
دراسنادروز
پيشنهادات 10 :
اسناد و
تحويل
1456مهلت
 -1-4مرکز تماس:
۱۳:۰۰دوم1400/12/08 :
 1400/12/01تاريخ انتشار نوبت
دریافتاول:
زمانیونوبت
انتشار
 -2-4دفتر ثبتتاريخ
۱۴۰۰/۱۲/۴
اسناد مناقصه
مهلت
85193768
نام88969737:
1280138
چهارشنبه شناسهآگهی
باشد.
مي
مزايده
برنده
عهده
بر
آگهي
انتشار
و
کارشناسی
هزينه
باشد)
می
آگهی
اين
از
پس
هفته
يک
شهردارکننده /
پروفايل  /تامين
ثبت نام /
سايت سامانه ()www.setadiran.ir
استانها ،در
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت
ياری-
بخشاله
حمیدرضا
مناقصه گر موجود است۱۴۰۰/۱۲/۱۴ .
پرندشنبه
۱۳:۰۰
پیشنهاد
سايرارسال
مهلتنامزمانی
نباشند ،سپرده آنان به ترتيب ضبط خواهد
قرارداد
انعقاد
به
حاضر
هرگاه
مزايده
سوم
و
دوم
و
اول
برندگان
شهـرداري كهك
روابط
عمومياستان اصفهان
فاضالب
۱۴۰۰/۱۲/۱۵
یکشنبه
شرکت آب و ۰۸:۰۰
زمان بازگشائی پاکتها
شد.
 -3اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دريافت اطالعات بيشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
پایگاه خبری
است.استان اصفهان ،تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
مختار فاضالب
پيشنهاداتشرکت آب و
حيان،ازدبيرخانه معامالت
قبولجابر ابن
ياخيابان
کلينی،
شهرداريشيخ
 -1-3آدرس :اصفهان ،خيابان
هريك
در رد
 -4اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضويت در سامانه:
1456اطالعات و جزئيات مربوط به معامله دراسناد مزايده درج گرديده است .
ساير
 -1-4مرکز تماس:
فراتر از کاغذ
85193768
و
نام88969737:
 -2-4دفتر ثبت
آنالین
باشد.
مي
مزايده
برنده
عهده
بر
آگهي
انتشار
و
کارشناسی
هزينه
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفايل  /تامين کننده  /مناقصه گر موجود است.
رشکت آب و افضالب استان اصفهان

شهـرداري كهك
عمومياستان اصفهان
روابطو فاضالب
شرکت آب

صفحه82
صفحه
4
صفحه

عنوان کرد
کارشناسنیرو
وزیر
خودرو:
صنعت

کمیسیون تلفیق اصالحات بودجهای دولت را کنار گذاشت

ت

در الیحه بودجه
تغییر اساسی در مدل
تومان
هـزارمیلیارد
20
حمایتی از کسبوکارها
فقره
۶.۵
مبادله
میلیوناتکا
غیر قابل
درآمـد
اقتصاد
وزارت
در
بودجه۱۴۰۰
الیحهدر دی
چکدردر کشور
صفحه4

صفحه 3

منابع آگاه خبر دادند

مدیرگروه اقتصاد کالن مرکز پژوهشهای مجلس:

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد

www.kharidaaronline.ir

نوبنوب
تت
داوومل

نیرو
خودروهاوزارت
کیفیتبرنامههای
رأس
آرزوست

متقاضيان مي بايست پاكت های پيشنهاد قيمت خود را كه برابر شرايط مندرج در كاربرگ مناقصه
شهرداری انديشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /٥/٥٦٥د مورخ  ١٤٠٠/١٠/١٨موضوع ابالغ بند ٦
صفحه 2
تنظيم شده است را حداكثر تـا سـاعت  14روز دوشنبه مورخ  1400/12/23در سامانه تداركات الكترونيك
ذيل را از طريق مناقصه
صورتجلسه شماره  28مورخ  ١٤٠٠/١٠/07شورای اسالمي شهر انديشه ،اجرای پروژه
صفحه5
 www.setadiran.irبارگذاری نمايند.
عمومي به پيمانكاران فعال واجد شرايط (حداقل دارای رتبه  ٥ابنيه) واگذار نمايد.
صفحه 5
بازگشايي
تذكر :صرفا اسناد پاكت های پيشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الكترونيكي مورد پذيرش است .در جلسه
 -1موضوع مناقصه:
صفحه 4
پاكتهای (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذی) و اسناد فاقد امضای الكترونيكي(دارای مهر گرم) به هيچ وجه مورد
احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي در سطح شهرانديشه به مساحت  ٨٠٠متر مربع با اعتبار اوليه
پذيرشنيست.
 ٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
 -5مدارك الزم جهت دريافت اسناد مناقصه:
 -2سپرده شركت در مناقصه:
متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد شركت در مناقصه اقدام
مبلغ  ٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مناقصه مي باشد .بههمينمنظور ضمانتنامه بانكي بهنفع شهرداری انديشه يا واريـز
ن
نمايند.
نقـدی بـه حسـابجاری سـيبا بـه شماره  0113994456001نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار آزادی انديشه كد
و
ب
ت
 -6زمان بازگشايي پيشنهادها:
( ٢٤١٧شماره حساب شبا  IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١تهيه و برابر دستور العمل مندرج در كاربرگ
اول
ساعت  14:30روز سهشنبه مورخ  1400/12/24مي باشد.
مناقصه به همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد .الزم بذكر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقصـه هر گـاهحاضر به عقد
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار ميباشد.
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
مناقصه
عهده برنده
بايستروزنامه
آگهي در
مناقصه:استناد مجوز شماره /٥/٥٦٥د مورخ  ١٤٠٠/١٠/١٨موضوع ابالغ بند  -8 ٦هزينه
 -3مهلت و
باشد .را كه برابر شرايط مندرج در كاربرگ مناقصه
مي خود
قيمت
پيشنهاد
پاكتبه های
درجمي
متقاضيان
اسناد دارد به
دريافتدر نظر
محلانديشه
شهرداری
تداركاتاست).
اعتبار ساقط
مورخشهر انديشه از
شهرداری
دبيرخانه
(نامهراهای
دريافت آن
 ١٤٠٠/١٢/08و
يكشنبه مورخ
 )14:30روز
مورخوقت
لغايت28پايان
از تاريخ انتشار
الكترونيك
درجهسامانه
 1400/12/23در
دوشنبه
برجسته 14روز
مهرسـاعت
فاقد تـا
حداكثر
اداریاست
اتوماسيونشده
تنظيم
مناقصه
محل طريق
ذيل را از
انديشه ،اجرای پروژه
اسالمي شهر
اداری(ساعتشورای
١٤٠٠/١٠/07
آگهيشماره
صورتجلسه
1400/12/01
تاريخ انتشار نوبت
واگذارباشد.
 www.setadiran.irمي
شرايطدولت
الكترونيك
تـداركات
سـامانه
صرفا از طريق
نمايند.
اول :بارگذاری
www.setadiran.ir
نمايد.
(حداقل دارای رتبه  ٥ابنيه)
فعال واجد
پيمانكاران
عمومي به
1400/12/08
نوبت دوم
انتشار
تاريخ
مناقصه:پيشنهادات:
محل تسليم
مهلت و
پيشنهاد(ب) و (ج) دارای امضای الكترونيكي مورد پذيرش است .در جلسه بازگشايي
پاكت :های
صرفا اسناد
تذكر:
موضوع
-1 -4

تجديد مناقصه عمومي

احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي در سطح شهرانديشه به مساحت  ٨٠٠متر مربع با اعتبار اوليه
 ٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
 -2سپرده شركت در مناقصه:
مبلغ  ٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مناقصه مي باشد .بههمينمنظور ضمانتنامه بانكي بهنفع شهرداری انديشه يا واريـز
نقـدی بـه حسـابجاری سـيبا بـه شماره  0113994456001نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار آزادی انديشه كد
( ٢٤١٧شماره حساب شبا  IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١تهيه و برابر دستور العمل مندرج در كاربرگ
مناقصه به همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد .الزم بذكر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقصـه هر گـاهحاضر به عقد
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
 -3مهلت و محل دريافت اسناد مناقصه:
از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداری(ساعت  )14:30روز يكشنبه مورخ  ١٤٠٠/١٢/08و محل دريافت آن
هان الكترونيك دولت  www.setadiran.irميباشد.
تـداركات
صرفا از
سـامانهتان اصف
طريقضالب اس
آب و اف
رشکت
 -4مهلت و محل تسليم پيشنهادات:

نوب

ت
دوم

پاكتهای (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذی) و اسناد فاقد امضای الكترونيكي(دارای مهر گرم) به هيچ وجه مورد
پذيرشنيست.
 -5مدارك الزم جهت دريافت اسناد مناقصه:
متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد شركت در مناقصه اقدام
نمايند.
 -6زمان بازگشايي پيشنهادها:
ساعت  14:30روز سهشنبه مورخ  1400/12/24مي باشد.
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار ميباشد.
 -8هزينه درج آگهي در روزنامه بهعهده برنده مناقصه ميباشد.
اتوماسيون اداری (نامه های فاقد مهر برجسته دبيرخانه شهرداری شهر انديشه از درجه اعتبار ساقط است).
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/12/08 :

بهروز کاويانی  -شهردار شهر انديشه

عمومی
يک مرحله ل
ای
مزايدهعمومی
آگهیمناقصه
فراخوان
ن
نوبوبت
د
و
ت او م

نمايد.فروش شش
نسبت به
الکترونيکی دارد
پرند؛ در نظر
سامانهشهر
اسالمی
صادره از
استناد
شهرداری پرند
دولت برگزار
تدارکات
شورایطريق
جدول زير را از
1400/10/19شرح
مورخيک مرحله ای  ،به
002188عمومی
شمارهدارد مناقصه
مجوزدر نظر
اصفهان
فاضالببهاستان
شرکت آب
انديشه
شهر
شهردار
کاويانی
بهروز
دستگاه خودرو سواری مستهلک خود از طريق مزايده عمومی به صورت يکجا به اشخاص حقيقی و حقوقی و با شرايط ذيل اقدام نمايد.
شمارهسامانهتدارکاتالکترونیکی
مبلغ تضمین (ریال)
شماره مرجع
 -1ردیف
موضوعخودروی سواری به شرح ديل:
موضوع مزايده :فروش شش دستگاه
دولت
شرکت
مبلغ
ن
خودرو در شاخه  12متری
آجدار A3
تضمینوب
مزایده (ریال)
مدل–  400 -4قیمت پایه
خرید میلگردنام
ردیف
ن
ت
۱
2000001434000077
400.000.000
308
و
ب
د
و
(ریال)او م
در مزایده ت

عمومی
يک مرحلهای
مزايدهعمومی
آگهیمناقصه
فراخوان

 -2کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) بهل
آدرس:
۴/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
مناقصه گران در صورت عدم ۱۳۹۲
استسفید
مگان
 ۱رشکت آب و افض
مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت
عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت
رنوالزم
سواریشد و
خواهد
www.setadiran.ir
انجامصفهان
الب استان ا
در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه :تاريخ  1400/11/28می باشد.
نمايد.فروش شش
نسبت به
الکترونيکی دارد
پرند؛ در نظر
شهر
اسالمی
صادره از
استناد
شهرداری پرند
۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
پارس
سواری پژو
۲
دولت برگزار
تدارکات
سامانه
شورایطريق
جدول زير را از
1400/10/19شرح
 ،۱۳۹۱به
مورخيک مرحله ای
002188عمومی
سفیدمناقصه
شمارهدارد
نظر
مجوزدر
اصفهان
فاضالببهاستان
شرکت آب
۴۵6/۰۰۰/۰۰۰
نمايد.
اقدام
ذيل
شرايط
با
و
حقوقی
و
حقيقی
اشخاص
به
يکجا
صورت
به
عمومی
مزايده
طريق
از
خود
مستهلک
سواری
خودرو
دستگاه
تاریخ
مبلغتضمین روز
ساعت
عنوان
شمارهسامانهتدارکاتالکترونیکی
(ریال)
۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۴
سفید
سواری پراید ۱۳۱
۳
شماره مرجع
موضوع
 -1ردیف
ديل:
خودروی سواری به شرح
دستگاه
موضوع مزايده :فروش شش
دولت
مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

۱۳:۰۰

چهارشنبه

۱۳۹۴
پراید
سواری
سفیدشاخه  12متری
خودرو در
A3۱۳۱
آجدار
میلگرد
خرید
(۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰ریال)
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یادداشت
بهمن تسهیالت تکلیفی بر بانکها و سیل
ویرانگر تورم

علیرضا ریاضی تســهیالت تکلیفــی بانکها ،رشــد پایه پولی و
نقدینگی را در پی دارد ضمن آنکه بر ســامت و ثبات شــبکه بانکی اثر
منفی داشته و میتواند دســتاوردهای تورمی کشور در سالهای اخیر
را با تهدید مواجه ساخته و از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد
جامعه لطمه وارد سازد.
نگاه به تجربیات تلخ سالهای اخیر نشان میدهد مشکالت موجود در
نظام بانکی نیز به دلیل فشار و درخواستهای فر اتر از توان نظام بانکی
است ،چرا که بخشی از منابع منجمد بانکها در قالب تسهیالت تکلیفی
به بخشهای مختلف اعطا و در حال حاضر از دسترس خارج شده است.
بخشی از آن نیز در قالب مطالبات غیرجاری است؛ در سالهای گذشته
تســهیالت زیادی به بخشهای غیرمولد اختصاص یافته و در اثر سوء
مدیریت برخــی از مدیران واحدهای تولیدی و عــدم توان بازپرداخت
تسهیالت ،بخشــی از منابع بانکی به مطالبات معوق تبدیل شده است.
جمع این ارقام به اضافه داراییهای غیرمالی بانکها ،بالغ بر  ۴۵درصد
دارایی بانک ها را قفل کرده است.
مجلس شورای اسالمی به واسطه کمیســیون تلفیق به میزان ۱۳۰۰
هزار میلیاردتومان تســهیالت تکلیفی در بودجه سال  ۱۴۰۱مصوب
کرده است باید گفت،اعمال خواســتههای تکلیفی اینچنینی بر بدنه
نظام بانکی درنهایت رشدهای باالتر پایه پولی و نقدینگی منجر میشود
که بر سالمت و ثبات شــبکه بانکی اثر منفی داشــته و میتواند دست
آوردهای تورمی کشور در ســالهای اخیر را با تهدید مواجه ساخته و
از مجرای افزایش تورم به قدرت خرید آحاد جامعه لطمه وارد ســازد.
این در حالی اســت که حجم باالی مطالبات معوق نظام بانکی از ناحیه
همین تســهیالت تکلیفی ،یکــی از مهمترین عوامــل تنگنای فعلی
موجود در تامین مالی بنگاهها و یکی از تهدیدات جدی ســامت بانکی
بودهاست.
از دیدگاه سیاستگذار پولی و اعتباری ،هم بانکها و هم صنایع ،بنگاه
به شــمار میآیند و همچون دو تاجر ،همکاری و تعامــل میان آنها به
ســود هریک و اختالف و دعوا میان آنها ،به ضررشان خواهد بود .بانک
مرکزی حسب مســئولیتهای محوله در حوزه سیاستگذاری پولی،
ارزی و اعتباری ،وظیفه اساســی را در مدیریت کالن اقتصادی کشور
بر عهده دارد و هدف اصلی سیاســتهای اتخاذ شده نیز ایجاد ثبات در
اقتصاد ،تعادل و ســامت نظام بانکی و رعایت منافع تمام ذینفعان در
بازار پول اعم از سهامداران ،سپردهگذاران و تسهیالت گیرندگان است.
در این ارتباط ،بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی سیاستگذاری پولی در
برابر تمام اقشار جامعه پاسخگوست.
باید توجه کرد که همچون دهههای گذشته ،شــبکه بانکی با صنعت و
تولید همراهی کامل دارد و قطعا اگر عمیقتر بررسی شود ،صنعتگران
بسیاری از شبکه بانکی رضایت کامل داشــته و از همکاری خود منتفع
شدهاند .بنابراین در شرایطی که برخی از شاخصهای کالن اقتصادی
نوید بازگشــت رونق بــه بخش تولیدی کشــور را میدهــد ،بازبینی
گلوگاههای غیربانکی بخش تولید میتواند در کنار برنامه اصالح نظام
بانکی ،رابطه بین بخش تولید و سیســتم بانکی کشور را به نقطه بهینه
نزدیک کند .نقطهای که در آن منافع تمامی بازیگــران اقتصاد تامین
خواهد شد.
افزایش حمایت بانکی و تسهیالتی از بنگاههای تولیدی دیدگاهی است
که طی ماههای گذشــته از ســوی برخی از فعاالن اقتصادی به عنوان
درمان رخــوتِ بخش تولید مطرح شدهاســت .دیدگاهی که بر
دارویِ
ِ
مبنای برخی اخبار منعکسشده در فضای رســانهای کشور ،خواهان
افزایش امکان دستیابی بخش تولید به تســهیالت ارزان قیمت است.
ی است که برخی از ابعاد رابطه
اما این دیدگاه نشات گرفته از زاویه دید 
بین تامینکننده مالی و بنگاه اقتصادی را نادیده میگیرد .این دیدگاه
همواره در تعقیب یک هدف بوده است :دســتیابی به تسهیالت با نرخ
ارزان.
این هدف ناشــی از دو انگارهای اســت که به گواه تجارب تاریخی بارها
آزموده شده و نتیجه ای برای آحاد اقتصاد نداشته است .انگاره نخست
در حمایت از کاهش نرخ بهره تســهیالت آن است که هزینه تسهیالت
اعتباری که بانک ها دریافت می کنند ،عامل مهمــی در تامین هزینه
تولید بنگاه هاست .انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که
نیاز به رونق تولید بیشتر اســت ،اعتبارات بانکی می تواند محرک تولید
باشد .اما بر مبنای واقعیتهای آماری با افزایش صرف تسهیالت بانکی
نمی توان تولیــد را حرکت داد و باید بخش تولید بــرای تطبیق خود با
تحوالت ،برنامه و هدف داشته باشد .ادعای علیت ناکارآمدی بانکها در
دامنهدار شــدن رکود در حالی مطرح میشود که در گذشته و بر همین
اســاس طرح های مختلف با عناوین متعدد به اجرا درآمد اما نه تنها به
رونق تولید منجر نشــد بلکه با انحراف منابع به برخی بخش ها موجب
تضعیف قدرت خرید مصرف کنندگان شد.

تریبون
در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا به ریاست رئیس جمهور مطرح شد

ُاعالم خبر ساخت واکسن مخصوص سویه
امیکرون از سوی مجموعه دارویی برکت

رئیسجمهور بر ضرورت اســتمرار توجه به رعایت دستورالعملهای
بهداشتی از سوی مردم تاکید کرد و از اعضای ستاد ملی کرونا خواست
در راستای اقناع مردم به تزریق ُدز سوم واکسن بکوشند.
آیتاهلل سید ابراهیم رئیسی در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا از ارائه
گزارشــی با موضوع کاهشــی شــدن روند ابتالء و قربانیان موج ششم
همهگیری کرونا ابراز خرســندی کرد و گفت :البته این مساله به هیچ
وجه نباید باعث سست شدن اجرای اصول بهداشتی شود.
رئیس جمهور از همه آحاد مردم ،اصناف و کارمندان خواست همچنان
با دقت و به طور کامل شــیوهنامههای بهداشــتی را رعایت و به ویژه از
برگزاری و حضــور در اجتماعــات پرهیز کنند و افزود :دســتگاههای
متولی ،اجرای پروتکلهای بهداشــتی را به طور جدی و موثر پیگیری
کنند.
وی در ادامه برخی اماکن پرخط برای شیوع کرونا را مورد توجه قرار داد
و اظهار داشــت :یکی از پرخطرترین محلها برای شیوع کرونا ،وسایل
حمل و نقل عمومی است و لذا مســئوالن مربوطه پیگیر اجرای دقیق
پروتکلها از جمله در خطوط هوایی و رعایت مصوبه سقف  ۶۰درصدی
در پروازها باشند.
رئیسی با اشاره به گزارش ارائه شده در جلسه درباره کیفیت بازدارندگی
جریمههای در نظر گرفته شــده بــرای عدم رعایت شــیوهنامههای
بهداشــتی ،تصریح کرد :الزم اســت این جریمهها با هــدف افزایش
بازدارندگی و ارتقای توجه به دســتورالعملهای بهداشــتی مربوط به
کرونا مورد بازنگری قرار بگیرند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنانش به اهمیت تحقیق و پژوهش
درباره آثار و عوارض اجتماعی و روانی کرونا اشــاره و خاطرنشان کرد:
مطالعه عوارض ناشــی از کرونا برای افراد در ابعاد شخصی و اجتماعی
بســیار مهم و پشــتوانه عملکرد و تصمیمگیریهای بهتر ما در آینده
است ،لذا این موضوع باید بسیار مورد توجه بگیرد و از نتایج تحقیقات و
تجربیات دیگران نیز به نحو احسن استفاده شود.
در جلســه ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم شــد که محققان مجموعه
دارویی برکت موفق شدهاند واکســن جدیدی تولید کنند که مشخصا
میتواند در برابر ســویه اُمیکــرون بازدارندگی موفق و ســطح باالیی
داشته باشد.
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روزنامه سراسری صبح ایران

سخنگوی شورای نگهبان:

الیحه اصالح قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز تائید شد

خریدار سخنگوی شورای نگهبان گفت:
این الیحه دولت بود و برای رفع کاستیها و
بهبود مبارزه با قاچاق کاال و ارز است.
به گفته او ،ایــن الیحه پــس از چندین بار
رفت و آمــد بین مجلس و شــورای نگهبان
داشت به تائید رسید.
 ۱۰بهمن بود که نمایندگان مجلس شورای
اســامی جهت تامین نظر شورای نگهبان،
الیحه اصالح قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و
ارز را برای چندمین بار اصالح کردند.
بنا به اصالحات صــورت گرفته در صورتی
که رئیس قوه قضائیــه رأی قطعی صادره از
شــعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق
کاال و ارز ســازمان تعزیــرات حکومتی را
خالف شــرع بین تشــخیص دهد با تجویز
اعاده دادرســی پرونده را به دیــوان عالی
کشور ارسال تا در شــعبی خاص که توسط
رئیس قوه قضائیه برای ایــن امر تخصیص
مییابد رســیدگی و رأی قطعی صادر کند؛
شعب خاص مذکور مبنیا برخالف شرع بین
اعالم شــده رأی قبلی اعالم شده را نقض و
رسیدگی مجدد اعم از شکل گیر و ماهوی به
عمل میآورد و رأی مقتضی صادر میکند.
همچنیــن چنانچــه متقاضی رســیدگی
بــه موضوع این مــاده محکوم علیه باشــد
میبایست ضمن ارائه درخواست معادل ۲
درصد جریمه نقدی مندرج در حکم صادره
را نزد صندوق دادگســتری تودیع کند .در
صورت تجویز اعاده دادرســی مبلغ مذکور
مســترد میگردد و در غیر ایــن صورت به
عنوان درآمد غیر عمومی دولت محســوب
و به حســاب خزانه داری کل کشــور واریز
میشود.
آخرین اصالحیه هم مربوط به پروندههای
با ارزش بیش از یک میلیــارد ریال به طور
مطلق و در پروندههای با ارزش یک میلیارد
ریال و کمتر است که در صورت اقتضا ،شعب
دیوان عالی کشــور موظف هستند با صدور
دستور تعیین وقت رسیدگی متهم ،نماینده
دستگاه کاشف و ضابط و نیز سایر اشخاصی
که حضورشــان ضروری اســت را احضار
کنند .ضمن اینکه متهم میتواند شــخصا
حاضر شود یا وکیل معرفی کند در هر حال
عدم حضور یا عــدم معرفی وکیل و نماینده
مانع از رسیدگی نیست.
این الیحه از ســال  ۹۴و به پیشنهاد وزارت
اقتصاد و با تصویب هیات وزیران به مجلس
رفته بود.

بررسی طرح تسهیل صدور
مجوزهای کسب و کار و اساسنامه
شرکت ملی پست
ســخنگوی شــورای نگهبان گفت :قانون
اساســنامه شرکت ملی پســت ایران مورد
بررسی قرار گرفت ،ولی اینکه دولت مکلف
شود ظرف  ۶ماه الیحه آن را به مجلس ارائه
کند ،ایراد محسوب میشود.
پیش از ایــن نمایندگان مجلس شــورای
اســامی در جلســه علنی  ۶بهمن ،مهلت
اجرای قانون اساســنامه شرکت ملی پست
جمهوری اســامی ایران را به مدت دو سال
تمدید کرده بودند.
پس از این اتفــاق رمضانعلی ســبحانیفر
مدیرعامــل ســابق شــرکت ملی پســت
جمهوری اسالمی ایران گفته بود «با تمدید
نشدن قانون اساســنامه شرکت ملی پست
جمهوری اســامی ایران ،اتفاق خاصی در
این شرکت رخ نمیداد؛ اما باالخره باید این
اساسنامه تایید ،تبدیل یا اصالح میشد».
طحــان نظیف گفت :طرح تســهیل صدور

نوین در جهت حداکثرســازی شــفافیت،
سرعت و سالمت در اخذ و شــمارش آراء و
اعالم نتایج که تاکیدی بر لزوم بهرهگیری از
ابزارها و شیوههای نوین در فرایند انتخابات
است.
روز  ۸آبان نخســتین نشســت تخصصی
دربــاره آخریــن وضعیت فنــی انتخابات
الکترونیــک در کشــور با حضــور معاون
سیاسی وزارت کشور برگزار شد.
در این نشســت بــا بررســیهای دقیق و
کارشناسی ،ضمن مرور نقاط قوت و تقویت
آن ،آســیبهای احتمالی ممکــن در روند
برگزاری انتخابات الکترونیکی ،شناســایی
و برای رفــع آنها ،قــرار شــد اقدامات و
سیاستگذاریهای الزم انجام شود.

مجوزهای کسب و کار بررسی و با اصالحات
جدید مجلس تمام ابهامات شورای نگهبان
مرتفع شده اســت .اما هیات عالی نظارت بر
حسن اجرای سیاستهای کلی نظام اعالم
کردهاند که ایــن مصوبه ایــراد دارد و این
مصوبه باید از ســوی مجلس اصالح شود تا
اجرایی شود.
در جلسه علنی  ۱۰بهمن بود که نمایندگان
مجلس شورای اسالمی به منظور تامین نظر
شورای نگهبان اصالحاتی در طرح تسهیل
صدور برخی مجوزهای کســب وکار اعمال
کردند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش تولید مجلس
دربــاره طرح تســهیل صــدور مجوزهای
کســب و کار گفــت :محیــط کســب کار
کشورها در رقابتی شــدن و بهبود کسب و
کار اهمیت زیادی دارد؛ ما باید تالش کنیم
موانع را از این محیط برطرف کنیم.
به گفته سیدشمسالدین حسینی ،بسیاری
از کســب و کارهای اقتصادی نیاز به مجوز
ندارند .برای راهاندازی کار صنایع دســتی
در منزل نیازی بــه این همه ســرگردانی
نیســت .این طرح مجلس تالش میکند تا
بروکراســی اضافی را از محیط کسب و کار
حذف کند.
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره طرح
موســوم به صیانت گفت :گاهــی تصویب
یک قانون فراز و نشــیبهای زیادی دارند
و تفــاوت متن اولیه با آنچــه نهایتا تصویب
میشود فاصله زیادی دارد .با توجه به اینکه
نمیدانیم مصوبه مجلس درباره صیانت چه
چیزی خواهد بود هنــوز نمیتوانیم درباره
آن اظهار نظر کنیم.
به گفته طحاننظیــف ،موافقان و مخالفان
نظرات خود را باید در یک فضای آرام اعالم
کنند .بعد از تصویب شــورای نگهبان نظر
خود را درباره طرح صیانت میدهد.
او درباره اینکه اگر در فرآیند تصویب صیانت
اشکالی وجود داشــته باشد شورای نگهبان
به آن ورود میکند یا خیر؟ ،گفت :ترتیبات
داخلــی مجلس بر عهده مجلس اســت و تا
زمانی که موضوعی تصویب نشــود شورای
نگهبان به آن ورود نمیکند.
هفته پیش بود که نمایندگان مجلس اعالم
کردند کلیات طرح موســوم بــه صیانت به
تصویب مجلس رسیده است.
با این حال ،بر اســاس تصاویری که از نامه
آقای پورســید معاون قوانیــن مجلس به
رئیس کمیسیون مشــترک طرح صیانت
منتشر شد ،مشخص شــد ،این کمیسیون

باید مادههای مربــوط به حکم رهبر انقالب
در صالحیت شورای عالی فضای مجازی را
استخراج میکرد و مطابق مصوبه این شورا،
مواردی را کــه در صالحیــت قانونگذاری
مجلس است ،به تصویب میرساند؛ اما حاال
آن چه تصویب شده ،چنین نیست.
به گفته رئیس کمیسیون مشترک بررسی
طرح موســوم به صیانت امــا ،نامه معاونت
قوانیــن مجلس خــارج از وقــت اداری در
دبیرخانه قرار گرفته است.
پیش از ایــن اعضــای کمیســیون طرح
حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی
در جلسه دیروز کمیسیون با  ۱۸رای موافق
کلیات این طرح را به تصویب رسانده بودند.
همچنین دیروز و در خطبههای نماز جمعه،
آیــت اهلل احمد خاتمی امــام جمعه موقت
تهران با بیان اینکه دربــاره محتوای طرح
صحبتی ندارد گفته بود «کسب و کار مردم
برای ما بسیار مهم است و هنگام بررسی باید
به این موضوع دقت کــرد؛ طرحی که هنوز
نه به بار اســت و نه به دار نبایــد درباره آن با
عصبانیت ســخن بگوییم و یکی دیگری را
متهم به خیانت و دیگری را به خیانت متهم
کنند و فرد دیگری هم درخواســت تجمع
بدهد .بایــد روال قانونی دربــاره این طرح
بررســی شــود وقتی هم قانون شد همگان
باید آن را تبعیت کنند».
الیحه رتبهبندی معلمان هنوز به
دست شورای نگهبان نرسیده است
ســخنگوی شــورای نگهبان درباره الیحه
رتبهبندی معلمان گفت :شــورای نگهبان
به دنبال حل مســئله اســت .این الیحه در
مجلس تصویب شــده اما هنوز به دست ما
نرسیده اســت.به گفته او ،نسبت به الیحه
رتبه بندی معلمان دو دســته ایراد مطرح
بود شامل مالی و غیرمالی ،چون این موضوع
الیحه است نسبت به اصل آن ایراد نداریم،
اما نســبت به آنچه مجلــس اضافه میکند
ایراد وارد بود که بررســی خواهیم کرد که
آیا مجلس در این موضوع به الیحه برگشت
خواهد کــرد یا دولــت بار مالــی جدید را
خواهد پذیرفت یا خیر ،بنابر این ما به دنبال
حل مسائل فرهنگیان خواهیم بود.
عضــو کمیســیون آمــوزش ،تحقیقات و
فناوری گفته بــود «باتوجه به پیگیریهای
مجلس در اصالح الیحه رتبه بندی معلمان،
به نظر میرســد وزارت آمــوزش و پرورش
آمادگــی الزم بــرای اجرای ایــن الیحه را
داشته باشد».

به گفته محمــد وحیــدی ،پرداخت حق
التدریس معلمــان ،قراردادهای نیروهای
خدمــات آمــوزش و تامین اعتبــار برای
استانها به منظور پرداخت دیون باید جزو
اولویتهای وزارت آمــوزش و پرورش قرار
بگیرد تا معلمان هرچه سریعتر به مطالبات
قانونی خود برسند.
با هر چه که به شفافیت کمک کند
موافق هستیم
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی
درباره اینکه آیا شــورای نگهبان با اســاس
شــفافیت در مجلس موافق اســت یا خیر و
نظر شورا نســبت به طرح شــفافیت آرای
نمایندگان چیست ،گفت :هر چیزی که به
شفافیت کمک کند ما با آن موافقیم ،اما باید
صبر کنیم تا طرح شفافیت به نتیجه برسد و
بعد از آن اعالم نظر خواهیم کرد.
هفته پیش بود که رئیس کمیســیون امور
داخلی و شوراهای مجلس گفته بود «طرح
شــفافیت آرای نمایندگان مجلس شورای
اســامی پــس از تصویب در کمیســیون
آئیننامه اکنون در نوبــت صحن علنی قرار
گرفته اســت و پیش بینی میشــود بعد از
بررسی بودجه در دســتور کار مجلس قرار
گیرد».
به گفته محمدصالح جوکار ،در صورتی که
الیحه بودجه تا پیش از نوروز تصویب شود،
احتمال میرود که این طــرح در ماه پایانی
سال  ۱۴۰۰به سرانجام برسد.
شورای نگهبان با انتخابات
الکترونیکی موافق است ،اما مشروط
طحان نظیف گفت :شورای نگهبان نسبت
به برگزاری الکترونیکــی انتخابات موافق
است به شرط اینکه امنیت آرای مردم تامین
شــود.انتخابات الکترونیکی ()E-voting
یکی از خدمــات دولت الکترونیکی اســت
که بــه رای دهنده این امــکان را میدهد تا
با باالترین ضریــب امنیتی و حفاظتی ،رای
خود را به صــورت الکترونیکی ارائه کند .در
کشور ما در سالهای گذشــته تالشهای
فراوانی برای الکترونیکــی کردن انتخابات
انجام شــده که نتیجه قابل تاملی نداشــته
است.
فراگیرترین قانــون باال دســتی در حوزه
برگــزاری انتخابــات در ایــران ،بنــد ۱۲
سیاســتهای کلی انتخابات اســت که به
مسئله انتخابات الکترونیک پرداخته است.
در این بند آمده؛ بهرهگیری از فناوریهای

شورای نگهبان نسبت به دخل و خرج
شرکتهای دولتی حساسیت دارد
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی
درباره بر اینکه معموال هر ســال شاهد عدم
شفافیت بودجه شرکتهای دولتی هستیم،
در حالی کــه بودجه شــرکتهای دولتی،
ســهچهارم کل بودجه را در برمیگیرد .از
نظر شورای نگهبان این موضوع مغایرتی با
قانون اساســی ندارد؟ ،گفت :به دلیل آنکه
شــرکتهای دولتی شــخصیت مستقلی
دارند ،بخشــی از اســتقالل را بــرای آنان
قائل هســتند ،اما نباید معنای این مسئله
آن باشــد کــه ما عــدم شــفافیت بودجه
شرکتهای دولتی را بپذیریم.
به گفته طحان نظیف ،سهم زیادی از بودجه
کشور به شرکتهای دولتی اختصاص پیدا
میکند و باید معلوم شــود که دخل و خرج
این شــرکتها دقیقا به چه صورتی اســت
و شــورای نگهبان نســبت به این موضوع
حساســیت دارد.او گفت :در نظام حقوقی
ما برخالف برخی کشــورهای دیگر مجلس
میتواند بودجه را بررســی و رسیدگی کند
و در مواردی آن را تغییر دهد ،مشــروط بر
اینکه کلیت و شاکله بودجه تغییر نکند.
بنا بــه آخرین اعــام دیوان محاســبات،
الیحه بوجــه  ۹تغییر اساســی داشــته و
بیشــترین تغییرات ایجاد شــده در الیحه
بودجه درتبصره  ۷اعمال شده است .دیوان
محاسبات کشور گزارش تطبیقی از احکام
قانون بودجــه  ۱۴۰۰را نســبت به الیحه
بودجه  ۱۴۰۱و آخرین تغییرات این الیحه
در کمیسیون تلفیق مجلس را منتشرکرده
است.
شورای نگهبان مسئول نظارت بر
انتخابات ملی است
طحان نظیــف گفت :نظارت بــر انتخابات
شهر و روســتا شــورای نگهبان وظیفهای
ندارد و به این بحث ورودی ندارد .علت این
است که در اصل  ۹۹قانون اساسی مواردی
که شــورای نگهبــان باید بــه آن نظارت
کند بیان شــده و در آن حرفی از انتخابات
شوراهای شهر و روستا نزده است.
به گفته او« ،شورای نگهبان مسئول نظارت
بر انتخابات ملی است».ســخنگوی شورای
نگهبان درباره نظر شــورای نگهبان نسبت
بــه مذاکرات ویــن ،گفت :بررســی توافق
هستهای بســتگی به ماهیت توافق دارد و،
چون توافق صورت نگرفته ،نمیتوان درباره
بررسی یا عدم بررسی آن در شورای نگهبان
اظهارنظر کرد.طحان نظیف در بخشــی از
ســخنانش گفت :طرح انتقال آب از دریای
عمان به سیستان و بلوچســتان در جلسه
شورای نگهبان بررســی شد و ابهامات شورا
برطرف شده و نهایتا مورد تأیید قرار گرفت.

رئیس کمیسیون اقتصادی در صحن مجلس:

حفظ نرخ ترجیحی برخی کاالهای اساسی دربازه یک ساله اجرا میشود
خریدار رئیــس کمیســیون اقتصادی
مجلس با اشاره به مصوبه شورای هماهنگی
اقتصادی گفت :در این جلســه برای حفظ
نرخ ترجیحی برخی کاالهای اساسی در بازه
یک ساله تصمیمگیری شد.
ســیدکاظم دلخوش اباتری در جلسه علنی
مجلس شورای اســامی در تذکر شفاهی،
گفت :نمایندگان در مجلس به صورت ســه
شــیفت برای بررســی الیحه بودجه وقت
میگذارند تا قانونی درســت نوشــته شود،
حال در شــرایطی کــه در مــاده  ۶قانون
برنامه ششم قید شــده ارجحیت و ترجیح و
معافیت مالیاتی نباید خارج از قانون اعمال
شود ،چرا شب گذشته شــورای هماهنگی
ســران قوا در برخی از بخشهــا معافیت
مالیاتی ایجاد کردند.
وی افــزود :اگر قــرار بر اعمــال معافیت
مالیاتی باشــد ،بایــد بر اســاس قانون
تصویب شــود و نمایندگان همواره آماده
کمک کــردن در این زمینه هســتند اما
همان طور که امام خمینی (ره) فرمودند

خالف قانون ،خالف شرع است.
نماینــده مــردم صومعه ســرا در مجلس
شورای اسالمی اظهار داشت :شب گذشته
ســران قوا در ارتباط با معافیــت مالیات بر
ارزش افزوده بخشــی از کاالهای اساســی
تصمیمگیری کردند که مغایرت شــدیدی
با قانون دارد.
هنوز جوهر تصویب قانون مالیات بر ارزش
افزوده خشک نشده اســت و بر اساس ماده
 ۹این قانون معافیتهایی پیشبینی شــده
است از این رو معافیت مالیاتی تعیین شده
در جلســه ســران قوا باید به مجلس اعاده
شــود چرا که این کار یک نوع توهین است،
هنگامی که رهبری این اختیار را به ســران
قوا دادند ،اختیــار قانونگــذاری را ندادند.
ما به ســران قوا احترام میگذاریــم اما اگر
نماینــدگان و ســران قوا قانــون را رعایت
نکنند ،قطعاً قوانین در هیچ کجای کشــور
اجرایی نخواهد شد.
محمدرضا پور ابراهیمی داورانی در پاسخ
به تذکر این نماینده مجلــس و توضیح در

خصوص تصمیمگیری ســران قــوا برای
معافیت مالیاتــی در بخشــی از کاالهای
اساسی ،گفت :از سال  ۹۷با توجه به دستور
مقام معظم رهبــری و حکــم حکومتی،
شــورای هماهنگی اقتصادی سران قوا در
کشور تشکیل شد و بر اســاس چارچوبی
که مقام معظم رهبــری تبیین کرده بودند
در موضوعاتی که شــرایط خاص به وجود
میآید ،در ایــن جلســات تصمیمگیری
انجام شــده و به مقام معظم رهبری ارسال

میشــود و در صورت تأیید ایشان در یک
بازه زمانی مشــخص تصمیمــات اعمال
میشود.
وی اظهار داشت :در حکمی که مقام معظم
رهبری تبیین کردند ،دقیقاً به این موضوع
اشــاره کردند که هیچگاه نبایــد قوانین و
مقــررات در حوزه تصمیمــات تحت تأثیر
قرار گیــرد مگــر اینکه اضطــراری وجود
داشته باشــد که دالیل آن هم توضیح داده
میشود.
در جلسه ســران قوا در ارتباط با مالیات بر
ارزش افزوده برخی از کاالهای اساســی به
دلیل شــرایط تورمی مفصل بحث صورت
گرفــت .آن چیزی که از رســانه ملی اعالم
شد ،اجرایی نشده و در جلسه با آن موافقت
نشد .در رســانه ملی اعالم شــد که مالیات
حذف میشــود در حالی که در رابطه با نرخ
ترجیحی مصوباتی داشتیم و اگر قرار است
عددی اعالم شــود همانند آن چیزی است
که در قانون لحاظ شده است.
رئیــس کمیســیون اقتصــادی مجلــس

شورای اســامی تاکید کرد :نرخ ترجیحی
یعنی قیمت باالتر نســبت به  ۹درصدی که
در قانــون مادر وجود دارد ،ایــن موضوع به
صورت مفصل در جلسات ســران قوا مورد
بحث و بررسی قرار گرفت و به دلیل شرایط
تورمی در کشــور و وضعیتی کــه در تأمین
کاالهای اساسی وجود دارد ،نرخ ترجیحی
در برخی از کاالها حذف نمیشود تا قیمت
کاالهای اساسی با قیمت حداقلی به دست
مردم برســد .این مصوبه در یــک بازه یک
ساله اعمال میشود.
همچنین علی نیک زادثمرین که ریاســت
جلسه را برعهده داشــت در پاسخ به تذکر
نماینده صومعه سرا ،گفت :در جلسه شورای
هماهنگی ســران قوا در کنــار رئیس قوه
مقننه ،رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
و رئیــس کمیســیون برنامــه و بودجه نیز
حضور داشــته و رئیس مجلس را همراهی
میکنند .اگر در جلسات ســران قوا اجماع
صورت بگیرد اما مقام معظم رهبری مصوبه
جلسه را تأیید نکند اعتبار ندارد.
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ارزی در بودجه
کشمکش بر سر مهمترین مساله
@kharidaar

ارز  ۴۲۰۰تومانی روی هوا ماند
@kharidaar
kharidaardaily
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خریدار ســخنان ضد و نقیــض اعضای
کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی
در خصوص مهمترین بخش بودجه ســال
آینده سبب شده است موضوع ارز ترجیحی
همچنــان در کشــمکش میــان دولت و
مجلس سرگردان باقی بماند.
در حالی کــه رییس کمیســیون تلفیق از
تصویــب تخصیص ارز ترجیحــی یا همان
ارز  ۴۲۰۰تومانی در ســال اینده خبر داده
و تاکید کرده اســت در این حوز کمیسیون
تلفیق کنــار مردم باقــی مانده اســت اما
میرتاجالدینی تاکیــد دارد که برنامه حذف
ارز ترجیحــی به صــورت تدریجی اجرایی
خواهد شــد و زمان اجرای در اختیار دولت
قرار خواهد داشت.
دولت سیزدهم با شــعار از بین بردن رانت
در صدد است تخصیص ارز  ۴۲۰۰تومانی را
متوقف کرده و به جای یارانه ارزی نسبت به
پرداخت یارانه مســتقیم ریالی اقدام نماید.
این در حالی اســت که برخــی نمایندگان
معتقدند تخصیــص یارانه ریالــی به چاپ
پول بیشــتر و افزایش نقدینگی و در نهایت
رشــد تورم منجر می شــود ،اتفاقی که از
نظر مخالفان حــذف ارز ترجیحی می تواند
زمینه را برای رشــد بیشــتر تورمی که رد
شــرایط کنونی در محدوده  ۴۴درصد قرار
دارد ،مهیا کند .
از ســوی دیگــر مخالفــان ارز ترجیحی
میگویند این یارانــه ارزی تنها به گروهی
خاص تعلق میگیــرد و بیتردیــد تداوم
این روند میتوانــد به تعمیــق رانت برای
گروههای خاص منجر شــود .اصابت یارانه
ارزی به هــدف یعنی حفظ ســفره خانوار
ایرانی محــل مناقشــه میــان موافقان و
مخالفان این حوزه است .
برخی نمایندگان نیز با این اســتداالل که
چــارهای جز حــذف ارز ترجیحــی وجود
ندارد و با این شــرایط ارزی الزم است فشار
ارز در این بخش کاهش یابد ،این مســاله را
مــورد موافقت قرار دادهاند .کشــمکش دو
رییس کل بانک مرکــزی یعنی رییس کل
کنونی و رییس کل اسبق بانک مرکزی نیز
بر ســر ماجرای ارز ترجیحی نشان میدهد
تا چــه میزان مضــوع واجــد اهمیت برای

. I

R

A

A

D

R

I

A

H

K

.

W

W

W

جرای قانون بودجه  ۱۴۰۰نشان می دهد
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صفحه 3

وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح کرد

سیاستگذار ایرانی است.
در حالی کــه صالحآبادی مدعی اســت که
بانک مرکزی ارز نیمایــی خریداری کرده و
به قیمت  ۴۲۰۰تومان فروخته است ،همتی
میگوید اسناد مرتبط با این مساله در بانک
مرکزی موجود است و چنین اقدمی صحت
ندارد .به گفته همتی تمامی اقدامات ارزی
در ایــن خصوص با تایید ســران ســه قوه
صورت گرفته است.
کمیسیون تلفیق چه میگوید؟
رفت و برگشــت مداوم موضــع حذف ارز
ترجیحی در کمیســیون تلفیق مجلس در
حالی افــاق می افتد که در شــرایط کنونی
مجلس در صحــن علنی در حال بررســی
مفاد بودجه اســت و وقتی حاجــی بابایی،
رییس کمیسیون تلفیق در صحن علنی در
مخالفت با حذف ارز ترجیحی ســخن گفت
و شــرایط را پس از این اقدام توصیف کرد با
تذکر قالیباف مبنی بر اینکه حرف سیاسی
نزنید روبرو شد .
صفحه5
موضوع ارز ترجیحی به حدی اهمیت دارد
که مقامات امنیتــی نیز در کنــار مقامات
اقتصادی و سیاســی در نشستی غیرعلنی

 20هـزارمیلیارد تومان
درآمـد غیر قابل اتکا
در الیحه بودجه

این موضوع را مورد بررســی قــرار دادند.
این رابطه این اســت که اساسا دولت معتقد
حاال احسان ارکانی عضو کمیسیون تلفیق
اســت کل ارز ترجیحی باید از الیحه بودجه
بودجه  ۱۴۰۱درباره ســرانجام بند الحاقی
حذف شــده و صفر شــود ،اما کمیســیون
تلفیق راهکار صفحه3
یک تبصره  ۱الیحه بودجه ســال آینده (ارز
بینابینی را انتخاب کرد که هم
ترجیحی) که از صحن مجلس به کمیسیون
به منابع ارزی دولت فشــار وارد نشود و هم
اعالم کرد
مرکزی
گفت:
بانکبه فارس
تلفیق ارجاع شــده اســت،
سفره مردم با هرج و مرج در قیمت کاالهای
کمیســیون در جلســه اخیر ،مصوبه قبلی
اساسی و  ۴الی  ۵برابر شدن آنها ،کوچکتر
خود را مجددا تکرار کرد و رقــم  ۹میلیارد
نشود.
دالر ارز ترجیحی برای تامین دارو ،گندم و
ارکانی گفــت :هر موقــع دولــت دید که
نهادههای دامی و کشــاورزی را برای سال
 ۹میلیــارد دالر اختصاصیافتــه برای ارز
آینده در نظر گرفت.
ترجیحی کاالهای اساسی رو به اتمام است،
وی تصریح کرد :این تصمیم در شــرایطی
میتواند الیحه متمم بودجه به مجلس ارائه
گرفته شد که دولت در الیحه بودجه ۱۴۰۱
نیاز8دارد درخواســت کند
دهد و هر چقدر
صفحه
هیچ رقمی را برای ارز ترجیحی پیشبینی
تا مجلس تصمیمگیری کنــد ،اما اینکه در
مدونی هم
نکــرده و هیچ برنامه مکتــوب و
خصوص ارز ترجیحی و راهکار جبران حذف
صنعت خودرو:
کارشناس
در خصــوص جبران آثار تورمــی حذف ارز
آن در موضع ســکوت مطلق باشد ،به صالح
ترجیحی به کمیســیون ارائه نداده اســت،
نیست.
لذا چون اعضای کمیســیون حذف این ارز
در عین حــال میرتاجالدینــی ،دیگر عضو
را به معنای فشار مضاعف بر مردم میدانند
کمیسیون تلفیق میگوید :پیشبینی بنده
و تورم انتظاری  ۲۰تــا  ۲۵درصدی نیز در
این است که به سمت حذف ارز ترجیحی و
نتیجه حــذف ارز ترجیحی به وجود خواهد
یارانه مســتقیم خواهیم رفت اما اینکه این
آمد ،مصوبه قبلی را مجددا تکرار کردند.
حذف از چه زمانی رخ دهد ،در اختیار دولت
صفحه 4
عضو کمیســیون برنامــه و بودجه مجلس
است.
شورای اســامی عنوان کرد :مشکل ما در
میرتاج الدینی رئیــس کمیته هدفمندی

مبادله  ۶.۵میلیون فقره
چک در کشور در دی ۱۴۰۰
تا انحصار نشکند ،ارتقا
کیفیت خودروها آرزوست

تجديد مناقصه عمومي

یارانههای کمیســیون تلفیق بودجه سال
 ۱۴۰۱در برنامــه دســتخط در خصوص
وضعیت ارز  ۴۲۰۰تومانی گفت :دولت این
ارز را در الیحه حذف کــرده و در مقابل آن
یارانه را در نظر گرفته است.
وی با اشــاره به اینکه حــذف ارز ترجیحی
به معنای حــذف یارانه نیســت ،گفت :ارز
ترجیحی یــک یارانــه پنهان اســت و به
کاالهای اساســی ،دارو و گنــدم پرداخت
میشــود .دولــت در مــورد دارو و گندم
گفته اســت که یارانه را به صورت ریالی اما
برای تمام مردم حفظ خواهــد کرد .یارانه
کاالهای اساسی و نهادههای دامی نیز دیگر
به واردکننده تعلق نمیگیرد و در مقابل آن
یارانه به حلقه آخر که همان مردم هســتند
تعلق خواهد گرفت.
میرتاجالدینی در ادامه گفت :در تبصره ۱۴
نیز برای این موارد  ۱۷۶هزار میلیارد تومان
یارانه در نظر گرفته شده است .ما در تلفیق
این رقــم را افزایش دادیم و بــه  ۲۵۰هزار
میلیارد تومان رساندیم.
در واقع اگر مجلس حــذف ارز ترجیحی را
تصویب کند در مقابــل آن  ۵۰هزار میلیارد
تومان پــول در اختیار دولت قــرار خواهد
گرفت.
برنامه دولت چیست؟
گفته می شود یارانههای جدید بهصورت
یارانه نقدی نیست ،بلکه بهصورت کارت
اعتباری یارانه کاالیی میدهند که بانک
مرکزی زیرساختی را برای فروشگاههایی
که کارتخوان مخصوص دارند و با کد بانک
مرکزی کار میکنند ،فراهم خواهد کرد.
این پول فقط برای خرید کاال است .درباره
کاال هم صحبت این است که فقط کاالی
اساســی یا انتخــاب مردم بــرای کاالها
آزاد باشــد و بانک مرکزی میگوید برای
همه کاالها تنظیم شــده و کاالی خاصی
نیست.
آنچه مســلم اســت اینکه دولــت اصراری
فراوان برای حــذف ارز ترجیحی دارد و باید
دید در روزهای آتــی زورآزمایی موافقان و
مخالفان در صحن علنی مجلس مشــخص
خواهد شد.

ن ن

وب وب
تت
اقتصاد مطرحکرد
رئیس مرکز بهبود محیط کسب و کار وزارت داوومل

تغییر اساسی در مدل حمایتی از کسبوکارها در وزارت اقتصاد

متقاضيان مي بايست پاكت های پيشنهاد قيمت خود را كه برابر شرايط مندرج در كاربرگ مناقصه
شهرداری انديشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /٥/٥٦٥د مورخ  ١٤٠٠/١٠/١٨موضوع ابالغ بند ٦
تنظيم شده است را حداكثر تـا سـاعت  14روز دوشنبه مورخ  1400/12/23در سامانه تداركات الكترونيك
صورتجلسه شماره  28مورخ  ١٤٠٠/١٠/07شورای اسالمي شهر انديشه ،اجرای پروژه ذيل را از طريق مناقصه
 www.setadiran.irبارگذاری نمايند.
عمومي به پيمانكاران فعال واجد شرايط (حداقل دارای رتبه  ٥ابنيه) واگذار نمايد.
بازگشايي
جلسه
پذيرش است .در
الكترونيكي مورد
پيشنهاد(ب) و (ج) دارای
تذكر :صرفا
 -1موضوع مناقصه:
در یک
کارهــا
شــود و
شــفاف می
امضایمجوز
فراینــد اخذ
هایاین
پاكتحل
اسنادبرای
کردنــد،
این عرصه دســت و پنجه نرم می
پاكتهای (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذی) و اسناد فاقد امضای الكترونيكي(دارای مهر گرم) به هيچ وجه مورد
احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي در سطح شهرانديشه به مساحت  ٨٠٠متر مربع با اعتبار اوليه
چارچوب مشــخص و در یک درگاه یعنــی درگاه ملی
نيست.تازگی مصوب
مجلس به
تلفیق
کمیســیون
مشکالت،
پذيرش
 ٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
مجوزهای الزم
کرد که« :کلیه امور مربوط به  -5مدارك
 -2سپرده شركت در مناقصه:
مناقصه :مجوزهای کشــور انجام می شــود و مهمتراینکه
دريافت اسناد صدور
جهتوکار از
کســب
متقاضيان جهت دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد شركت در مناقصه اقدام
مبلغ  ٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مناقصه مي باشد .بههمينمنظور ضمانتنامه بانكي بهنفع شهرداری انديشه يا واريـز
بیشــتر و
ت بر وزارتخانهها و ســازمانهای متولی
نظار 
استعالمها و تاییدیهها
خدهی به
قبیل دریافت تقاضا ،پاس
نمايند.
نقـدی بـه حسـابجاری سـيبا بـه شماره  0113994456001نزد بانك ملي ايران شعبه بلوار آزادی انديشه كد
صرفــاً
امضاءهای طالیی از آنها گرفته خواهد شد.
بازگشاييمجوزهای
درگاه ملــی
كاربرگاز طریق
مجوز،
صــدور
( ٢٤١٧شماره حساب شبا  IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١تهيه و و
پيشنهادها:
 -6زمان
مندرج در
العمل
برابر دستور
 1400/12/24مي
بابتشنبه مورخ
هزینهروز سه
هرگونه14:30
اخذ ساعت
به وعقد
گـاهحاضر
مناقصـه
مناقصه به همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد .الزم بذكر است نفرات اول  ،دوم و سوم
باشد.زمینه« ،امیر ســیاح» اظهار داشــت :برنامه
همین
در
خدمات
شــود
انجامهرمی
کشور
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار ميباشد.
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
کســب و کار وزارت
محیط
بهبود
مرکز
خریدار
باشد.برای بهبود محیط کسب و کار براساس دو
اقتصاد
مذکوربهعهده برندهوزارت
خــارج
مناقصه مي
ســامانهروزنامه
هزينهازدرج آگهي در
صدور مجــوز و امور مربوطه -8
مناقصه:
اسناد
دريافت
رئیسمحل
 -3مهلت و
ساقط است).
اصلاعتبار
شده،درجه
گذاریانديشه از
شهرداری شهر
دبيرخانه
تصویبفاقد
است».با (نامه های
اتوماسيون اداری
دريافت آن
محل
 ١٤٠٠/١٢/08و
 )14:30روز
اداری(ساعت
اقتصادوقت
لغايت پايان
درآگهي
انتشار
اقتصادتاريخ
از
اساســی
پارادایم
تغییر
وزارت
گفت:
است که تالش
اول این
کلی پایه
اینمهر برجستهاصل
دولتی ممنوع
های
دستگاه
يكشنبه مورختوسط
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :
صرفا از طريق سـامانه تـداركات الكترونيك دولت  www.setadiran.irميباشد.
حاکم
ایران
اقتصاد
بر
اخیر
ســال
۱۰
در
که
شرایطی
 1400/12/08کنیم همه واحدها و فعالیتهای غیررســمی ،رســمی
مجوزهای
صدور
تسهیل
راســتای
در
مهمی
گام
مصوبه
تاريخ انتشار نوبت دوم :
در  -4مهلت و محل تسليم پيشنهادات:

بوده رخ داده است.شــروع کســب و کار در کشــور کار
ســادهای نبود و کارآفرینان همواره با مسائل بسیاری در

ع برخوردهای سلیقه ای
کسبوکار برداشته شــد و مان 

انديشه
شهر
شهردار
اداری-
کاويانی
بهروز
اینکه تمامی
ضمن
خواهد شــد
کاغذبازیهای
و

شوند .اصل دوم این است که تالش کنیم تولد واحدهای
تولیدی رشدی سریع داشته باشند.

عمومی
مزايده
يک مرحله ل
ای
عمومی
آگهیمناقصه
فراخوان
ن
نوبوبت
د
و
ت او م

رشکت آب و افضالب استان اصفهان

نمايد.فروش شش
نسبت به
الکترونيکی دارد
پرند؛ در نظر
سامانهشهر
اسالمی
صادره از
استناد
شهرداری پرند
دولت برگزار
تدارکات
شورایطريق
جدول زير را از
1400/10/19شرح
مورخيک مرحله ای  ،به
002188عمومی
شمارهدارد مناقصه
مجوزدر نظر
اصفهان
فاضالببهاستان
شرکت آب
دستگاه خودرو سواری مستهلک خود از طريق مزايده عمومی به صورت يکجا به اشخاص حقيقی و حقوقی و با شرايط ذيل اقدام نمايد.
شمارهسامانهتدارکاتالکترونیکی
مبلغ تضمین (ریال)
شماره مرجع
 -1ردیف
موضوعخودروی سواری به شرح ديل:
موضوع مزايده :فروش شش دستگاه
دولت

مبلغ تضمین شرکت
خودرو در شاخه  12متری
آجدار A3
مزایده (ریال)
مدل–  400 -4قیمت پایه
خرید میلگردنام
ردیف
۱
2000001434000077
400.000.000
308
(ریال)
در مزایده
 -2کليه مراحل برگزاری مناقصه از دريافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکتها از طريق درگاه سامانه تدارکات الکترونيکی دولت (ستاد) به آدرس:
۴/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰
مناقصه گران در صورت عدم ۱۳۹۲
استسفید
مگان
سواری
۱
مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونيکی را جهت شرکت
عضويت قبلی ،مراحل ثبت نام در سايت
رنوالزم
شد و
 www.setadiran.irانجام خواهد
در مناقصه محقق سازند .تاريخ انتشار مناقصه در سامانه :تاريخ  1400/11/28می باشد.
۱/۵۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۱
سواری پژو پارس سفید
۲
۴۵6/۰۰۰/۰۰۰
تاریخ
روز
ساعت
عنوان
۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۴
سواری پراید  ۱۳۱سفید
۳

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه

۱۳:۰۰

چهارشنبه

۱۴۰۰/۱۲/۴

شنبه

۱۴۰۰/۱۲/۱۴

یکشنبه

۱۴۰۰/۱۲/۱۵

۴

سواری پراید  ۱۳۱سفید

۱۳۹۴

۹۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۵

سواری پراید  ۱۳۱سفید

۱۳۹۴

۹۲۰/۰۰۰/۰۰۰

مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
زمان بازگشائی پاکتها

۱۳:۰۰
۰۸:۰۰

اسناد مناقصه و ارائه پاکتهای الف:
دريافت اطالعات بيشتر در خصوص
جهت
اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار
7۵۰/۰۰۰/۰۰۰
۱۳۹۰
پژو روآ
تاکسی
6 -3
 -1-3آدرس :اصفهان ،خيابان شيخ کلينی ،خيابان جابر ابن حيان ،دبيرخانه معامالت شرکت آب و فاضالب استان اصفهان ،تلفن ،031-36680030-8:اتاق ()292
اسناد واحد امور پيمانهای شهرداری پرند میباشد .مهلت توزيع و عودت اسناد و بازديد
دريافت
محل
اسناد:
توزيع و
محل
 -4مهلت
-2
سامانه:
عضويت در
مراحل
عودتانجام
ستاد جهت
سامانه
اطالعاتوتماس
مرکزازتماس:
-1-4
1456به مدت  10روز از تاريخ درج آگهی نوبت دوم يکشنبه مورخ  1400/12/08الی پايان ساعت اداری روز چهارشنبه مورخ
خودروها
حضوری
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
آگهی محاسبه می شود).
 1400/12/18میباشد ( روز انتشار
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه ( )www.setadiran.irبخش ثبت نام  /پروفايل  /تامين کننده  /مناقصه گر موجود است.

 -3محل و تاريخ گشايش پاکات پيشنهاد قيمت :بازگشايی پاکات روز پنجشنبه مورخ  1400/12/19میباشد.
آب و فاضالب استان اصفهان
شرکت
است.
 -4شهرداری در قبول با رد هر يک از پيشنهادات مختار
 -5هزينه چاپ آگهی به عهده برنده مزايده میباشد.
 -6هزينه دريافت اسناد مزايده  1/000/000ريال میباشد.
الزم به ذکر است در صورت عدم تمايل نفرات اول و دوم و سوم برنده در مناقصه جهت انعقاد قرارداد سپرده ايشان به نفع شهرداری ضبط خواهد
شد .اطالعات تکميلی در اسناد مزايده ذکر گرديده و متقاضيان میتوانند جهت دريافت اسناد مناقصه به آدرس :کيلومتر  30اتوبان تهران ـ ساوه،
شهر جديد پرند ،ميدان بصيرت ساختمان شهرداری مراجعه نمايند.
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :تاريخ انتشار نوبت دوم1400/12/08 :

حمیدرضا الهياری -شهردار پرند

در یک ماه گذشته ۴۶٠ ،فقره تســهیالت خرد آسان به مشتریان بانک
دی پرداخت شد.
به گــزارش روابطعمومی بانک دی ،با گذشــت نزدیک بــه یک ماه از
آغاز طرح پرداخت تســهیالت خرد آسان به مشــتریان ۴۶۰ ،پرونده
متقاضیان بررسی و تسهیالت متناسب پرداخت شده است.
تسهیل در شــرایط پرداخت تســهیالت خرد یکی از موضوعات مورد
تأکید رئیسجمهور و وزیــر امور اقتصادی و دارایی بوده اســت که در
همین راستا به شعب تأکید شده موضوع پرداخت تسهیالت خرد برای
کارکنان شاغل ،بازنشستگان و مســتمریبگیران بخشهای دولتی،
عمومی و خصوصی بزرگ که بانک عامل پرداخت آنها بانک دی است
و همچنین خانوادههای معظم شــهدا و ایثارگران را مدنظر قرار دهند و
متناسب با منابع ،درخواستها را بررسی و با رعایت مقررات ،تسهیالت
مورد نظر را پرداخت کنند.

باهمتبانکپاسارگاد،پلدخترصاحبیک
مدرسهجدیدشد

بانک پاســارگاد با ســاخت و افتتاح یک باب مدرســه ششکالســه
در شهرســتان پلدختر اســتان لرســتان ،گام دیگری در مسیر ایفای
مســئولیتهای اجتماعــی خود و توســعه زیرســاختها و فضاهای
فرهنگی آموزشــی کشــور بهویژه در مناطق آســیبدیده از بالیای
طبیعی برداشت.
به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد ،مدرسه ششکالسه پاسارگاد
در شهرستان پلدختر استان لرســتان طی مراسمی در روز چهارشنبه
مورخ 4اسفند 1400با حضور ائمه جمعه پلدختر و معموالن ،نماینده
مردم پلدختر و معموالن در مجلس شورای اسالمی ،فرماندار پلدختر،
مدیرعامــل بانک پاســارگاد ،مســئوالن محلی و جمعــی از مدیران
بانک پاسارگاد رســماً افتتاح شد و به شبکه آموزشــی کشور پیوست.
این مدرسه که ساخت آن در راســتای جبران خسارات جدی ناشی از
وقوع سیل ســال  1398به زیرساختهای آموزشــی استان لرستان و
بهخصوص شهرستان پلدختر صورت پذیرفته است؛ با زیربنای 1670
مترمربع و  350مترمربع محوطهسازی ،در مقطع متوسطه اول میزبان
حدود  180نفر از دانشآموزان پلدختری خواهد بود.

اتصالبانکملیایرانبهسامانهتسویه
الکترونیکیبانکیبورسکاال

بانــک ملی ایران ایران در راســتای گســترش خدمــات تخصصی به
مشتریان و فعاالن اقتصادی و با اتصال به سامانه کنترل پیش پرداخت و
تسویه الکترونیکی بورس کاال ،عاملیت اجرای فرآیندهای معامالتی و
تسویه بورس کاال را بر عهده گرفت.
به گزارش روابــط عمومی بانک ملی ایران ،مشــتریان بانک ملی ایران
که در بازار مذکور به عنــوان عرضه کننده یا خریــدار کاال فعالیت می
کنند از این پس می توانند از طریق کارگزاری بانک ملی ایران و یا سایر
کارگزاری های معتبر و با معرفی حساب بانکی خود نزد این بانک جهت
فروش کاال یا خرید مواد اولیه مورد نیاز خود از طریق بازار مذکور اقدام
و از مزایای آن از جمله شفافیت در معامالت ،کاهش ریسک معامالت و
انجام معامالت به صورت مکانیزه بهره مند شوند.
با توجه به گستردگی مشــتریان بانک ملی ایران فراهم ساختن امکان
تسویه الکترونیکی معامالت در بورس کاال توسط این بانک در راستای
کمک به توســعه معامــات بــورس کاال و رفع نیازهــای آن بخش از
تولیدکنندگان ،فروشــندگان کاال و صادرکنندگانی است که به عنوان
مشتری بانک در بورس کاال فعالیت می کنند.

حضورموثربانککارآفریندرنمایشگاه
پتروشیمیکیش

بانک کارآفرین بــا حضور فعال در نمایشــگاه پتروشــیمی کیش در
وی افزود :این دو اصــل برای تمــام فعالیتهای بهبود
راستای حمایت از تولید ملی ،جلســات متعددی با شرکتهای حوزه
محیط کســب و کار در وزارت اقتصاد ســایه میاندازد و
پتروشیمی ،نفت و گاز برگزار و نسبت به ارائه انواع خدمات بانکی به آنها
ریشهای ترین اقدام برای بهبود محیط کسب و کار است.
اعالم آمادگی کرد.
این مقام مسوول بیانداشت :رســمی کردن بنگاههای
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین ،در این جلســات که با حضور
غیررسمی از این جهت اهمیت دارد که تا زمانی که بنگاه
اعضای هیاتمدیره ،هیات عامل ،مدیرعامل شرکت صرافی و جمعی از
به صورت غیررســمی فعالیت میکند نمیتواند از منافع
مدیران ارشد بانک کارآفرین با شرکتهای مختلف حوزه پتروشیمی،
واحدهای رســمی همچون وام گرفتن ،صادرات ،فروش
كه برابر شرايط مندر
ه را
خود
قيمت
نیازهای پيشنهاد
رفعپاكت های
بايست
متقاضيان مي
ابالغ بند ٦
شهرداری انديشه در نظر دارد به استناد مجوز شماره /٥/٥٦٥د
های
دغدغ
ضروری و
نســبت به
برگزار شــد،
موضوعو گاز
محصوالتمورخ  ١٤٠٠/١٠/١٨نفت
فروش
شــریک و
یافتن
محصوالت به
تنظيم شده است را حداكثر تـا سـاعت  14روز دوشنبه مورخ  1400/12/23در سام
اسالمي شهر انديشه ،اجرای پروژه ذيل را از طريق مناقصه
شورای
١٤٠٠/١٠/07
دولت،مورخ
شماره 28
صورتجلسه
تبــادل نظر صورت گرفت
و
بحث
تولید
حوزه
در
ها
ت
شــرک
این
اصلی
 www.setadiran.irبارگذاری نمايند.
(حداقل دارای رتبه  ٥ابنيه) واگذار نمايد.
پيمانكاران
عمومي به
شرايطشود.
واجدمند
فعالبهره
بزرگ
تهای
به شرک
الكترونيكي مورد پذيرش ا
ارائهدارای امضای
هــایو (ج)
پيشنهاد(ب)
درهای
پاكت
بانــکصرفا اسناد
و انــواع خدمــات تذكر:
 -1موضوع مناقصه:
تســهیالت،
بخش
کارآفرین
راحت
تولیدی
های
ه
بنگا
اینکه
از
منظور
داد:
ح
توضی
وی
پاكتهای (ب) و (ج) ،اسناد فيزيكي(كاغذی) و اسناد فاقد امضای الكترونيكي(دارای مهر
احداث زمين ورزشي چمن مصنوعي در سطح شهرانديشه به مساحت  ٨٠٠متر مربع با اعتبار
اســنادی،حوالهجات و ...معرفی شــدکه
اوليه اعتبــارات
نامــه،
ضمانت
سریع رشــد کنند این است که به سهولت
متولد شوند و
پذيرش نيست.
 ٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ريال
تعامالت مثبتی با
الزمپی
مداركدر
توجهی را نیز
اســتقبال قابل
داشت.همچنینمناقصه:
جهت دريافت اسناد
-5
سپرده شركت
-2
مناقصه:کنند زیــرا هم اکنون برخی
فعالیتدردریافت
مجوزهای
شد.دريافت اسناد مي بايست از طريق سامانه ستاد نسبت به خريد اسناد
انجامجهت
متقاضيان
انديشه يا
مبلغ  ٣٥٠/٠٠٠/٠٠٠ريال مناقصه مي باشد .بههمينمنظور ضمانتنامه بانكي بهنفع شهرداری
واريـزشبنیان
های دان
شرکت
سخت
شمارهمجوز با شرایط
دریافت
حسـابجاریبرای
کســب و کارها
نمايند.
بانكو ملي ايران شعبه بلوار آزادی انديشه كد
 0113994456001نزد
سـيبا بـه
ازنقـدی بـه
پيشنهادها:ساخت داخل در صنعت
بازگشاييحمایت از
زمانهمایش
نمایشــگاه و
سومیندردوره
-6
كاربرگ
تهيه و برابر دستور العمل مندرج
IR١٥٠١٧٠٠٠٠٠٠٠١١٣٩٩٤٤٥٦٠٠١
حساب شبا
٢٤١٧
است
هستند و وزارت اقتصاد درصدد
(شمارهمواجه
پیچیدهای
دومباشد.
 1400/12/24مي
شنبهومورخ
صنعتروز سه
ساعت 14:30
پتروشیمیبهباعقد
مناقصه به همراه پيشنهاد قيمت ارائه گردد .الزم بذكر است نفرات اول  ،دوم و سوم مناقصـه هر گـاهحاضر
اسفندماه
پتروپاالیش از
پاالیش
نگاه ویژه به
مشــکلی
افراد
تا
کند
تســهیل
را
مجوزها
اخــذ
فرآیند
 -7شهرداری انديشه در رد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات بدون ذكر دليل مختار ميباش
قرارداد نگردند سپرده آنان به ترتيب به نفع كارفرما ضبط خواهد شد.
باشد.این
است.
سال جاری در محل نمایشــگاههای کیش آغاز به کار کرده
 -8هزينه درج آگهي در روزنامه بهعهده برنده مناقصه مي
مناقصه:
اسناد
مهلت و محل دريافت
-3
بهبود محیط کسب و کار
مرکز
باشــند.رئیس
نداشــته
شده وشهر انديشه از درجه اع
شهرداری
دبيرخانه
مهر برجسته
تفاقد
های
اداری (نامه
بخش اتوماسيون
دريافت آن
از تاريخ انتشار آگهي لغايت پايان وقت اداری(ساعت  )14:30روز يكشنبه مورخ  ١٤٠٠/١٢/08و
تشکیل
تخصصی
های
نشســ
نمایشــگاه و
محل از دو
رویداد
کار
و
کسب
محیط
بهبود
در
دوم
گام
گفت:
اقتصاد
وزارت
تاريخ انتشار نوبت اول 1400/12/01 :
صرفا از طريق سـامانه تـداركات الكترونيك دولت  www.setadiran.irميباشد.
های مختلف صنعت
پذیرای  350شــرکت و بنگاه اقتصــادی در حوزه
تاريخ انتشار نوبت دوم 1400/12/08 :
پيشنهادات:
زداییو محل
مانع مهلت
-4
که بنگاههای تولیدی که
تسليماین معنی
است ،به
پتروشیمی است.
متولد شــدند بتوانند به فعالیت خود در بازار ادامه دهند،
سریع رشد کنند و موانع را پشت سر بگذارند و این همان بهروز کاويانی  -شهردار شهر انديشه
حمایت از تولید و مانعزدایی است.
وی با بیان اینکه در وزارت اقتصاد تغییر پارادایم اساسی
در شرایطی که در  ۱۰ســال اخیر بر اقتصاد ایران حاکم
بانک قرضالحســنه مهر ایران تنها در بهمن ماه سال جاری  ۱۲هزار و
بوده رخ داده اســت ،افزود :برخی تصور میکنند منظور
 ۱۲۳فقره تسهیالت بدون ضامن پرداخت کرد.
از حمایت از تولید این اســت که درآمدهای نفتی را بین
به گزارش روابط عمومی بانک قرضالحســنه مهر ایران ،معاونت امور
رشکت آب و افض
توزیعصفهان
الب استان ا
کنند در حالیکه این اخالل در
کارآفرینی
مدعیان
بانکی ،بیمه و شــرکتهای دولتــی وزارت امور اقتصــادی و دارایی از
دغدغه
برخی از
شــده
آبموجب
است و
تولید
تســهیالت خرد
طريقریال
میلیارد
۲۶هــزار و
پرداخت
بدون دولت برگزار نماي
الکترونيکی
سامانه تدارکات
۸۹۱را از
جدول زير
بیش ،ازبه شرح
مرحله ای
مناقصه عمومی يک
کارآفرینان دارد
اصفهان در نظر
استان
فاضالب
شرکت
دریافت پول از دولت داشته باشند و این نگاه اشتباه است
ضامن ،توســط  ۱۱بانک دولتی و نیمه دولتی در بهمن ماه سال جاری
شمارهسامانهتدارکات
مبلغ تضمین (ریال)
گذاری
ردیفریشــهای ترین مانع تولید و سرمایه
و مهمترین و
خبر داد .شماره مرجع
موضوع
دولت
در کشور است و جریان کارآفرینی را منحرف کرده است.
بانک قرضالحسنه مهر ایران با پرداخت ۱۲هزار و  ۱۲۳فقره تسهیالت
آجداراین
میلگردهستیم
خریددرصدد
سیاح گفت :در وزارت اقتصاد
 A3در
 400یاد شده ،رتبه سوم
بازه-4زمانی
مشکلشاخه  12متریبدون ضامن
۱
پرداخت این تسهیالت را01434000077
400.000.000
در –
308
را حل کنیم و کارآفرینی و رانتخــواری را از هم متمایز
در بین بانکها کسب کرد.
تدارکات۱۲الکترونيکی دولت
درگاه
طريق
الحسنه پاکتها
بازگشايی
مناقصه
پيشنهاد
دريافت اسناد
مناقصه از
مراحلتبرگزاری
کنیم وکليه
-2
کارآفرینان
متوقف کرده و
جویــی را
جریان ران
سامانهبیش از
پرداخت
تنهایی
کشــوراز به
گرانقروض
بانک
گترین
مناقصه تا ارائه بزر
است.دريافت گواهی امضای الکترونيک
مذکور و
سايت
در
نام
ثبت
مراحل
قبلی،
عضويت
عدم
صورت
در
گران
مناقصه
است
الزم
و
شد
خواهد
انجام
www.setadiran.ir
واقعی در بازار باقی بمانند و فعالیت کنند.
درصد تسهیالت بدون ضامن بهمن ماه را انجام داده
بر تاريخ  1400/11/28می باشد.
سامانه:
کــهدر
مناقصه
هــایانتشار
تتاريخ
سازند.
مبتنی
دولتی
محققحمای
مناقصهکــرد:
ویدرتصریح
اســت ،موجب شده بسیاری
تا
روز
ساعت
توزیع رانت در کشور بودهعنوان
از کارآفرینان اصیل کشــور به رانت جویی گرایش یابند
۱۲/۴
چهارشنبه
۱۳:۰۰
مهلتبهزمانی
مناقصهاست.
اسنادسوق داده
دریافتجویی
ســمت رانت
و سیستم ،آنها را
رئیس مرکز بهبــود محیط کســب و کار وزارت اقتصاد
و
نو
ت
تجار
بیمه
شرکت
مدیرعامل
دکترنیمانوراللهی
حضور
با
نشستی
۲/۱۴
شنبه
۱۳:۰۰
مهلت زمانی ارسال پیشنهاد
گفت :اگر حمایتهــای رانتی بیــن کارآفرینان وجود
هادی ساعی رئیس فدراسیون تکواندو برگزار شد.
کشور داشتیم که
بزرگی در
کارآفرینان
۲/۱۵
یکشنبه
در این۰۸:۰۰
پاکتها
بازگشائی
نداشت چه بســا زمان
مذاکره شد و تفاهم
نشست درباره راههای همکاری مشــترک
رسید .و ارائه پاکتهای الف:
امضامناقصه
اسناد
صادراتاطالعات بيشتر در
جهتودريافت
گزار
دستگاه
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کردند
مناقصهمی
خود ثبت
تماسبه نام
اطالعاتالمللی
برندهای بین
خصوصبه
نامه ای هم
تلفن ،031-36680030-8:اتاق (92
آب و فاضالب
اساس،؛شرکت
اینمعامالت
دبيرخانه
آدرس:
-1-3
داشتند.
توجهی
قابل
اصفهان،با فدراسیون تکواندو
استانتجارتنو
مشــترک بیمه
همکاری
اصفهان ،خيابان شيخ کلينی ،خيابان جابر ابن حيان ،بر
مراحل
مجوزهایجهت
سامانه ستاد
تماس
سیاحاطالعات
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صورت
انجامکار به
کسب و
صدور
درخصوص
عضويت در سامانه :آغاز شد.
-1-4
1456صدور الکترونیکی مجوزهای
تماس:قانون
مرکزگفت:
الکترونیکی،
به گزارش روابط عمومی بیمه تجارتنو؛ این شــرکت ،مفتخر است که
 -2-4دفتر ثبت نام 88969737:و 85193768
کســب و کار در سال  ۱۳۸۷تصویب شــد اما از آن زمان
کند.
ارزنده ارائه
ورزشکاران ،به
()www.setadiran.irحامی
همواره به عنوان
موجود است.
میگر
مناقصه
خدماتکننده /
آنها /تامين
پروفايل
بخش ثبت نام /
 -5اطالعات تماس دفاتر ثبت نام ساير استانها ،در سايت سامانه
اجرایی نشــده بود و همواره افراد با مشکالت بسیاری در
تیم تکواندو بانوان شــرکت بیمه تجارتنو نیز در جام باشــگاههای
این خصوص مواجه بودند.
فاضالب استان اصفهان
آب و
شرکت
حضور دارد.
آسیا

تجديد مناقصه عمومي

کارنامهدرخشانبانکقرضالحسنهمهرایران
درپرداختتسهیالتبدونضامن

فراخوان مناقصه عمومی يک مرحل

حضورتیمتکواندوبانوانبیمهتجارتنودرجام
باشگاههایآسیا

تولید
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معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو:
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ایدرو و ایمیدرو در یک میدان
گازی سرمایهگذار ی مشترک میکنند

معاون برنامه ریزی و توانمندسازی ایمیدرو اعالمکرد :مذاکرات اولیه
بین این سازمان و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) برای
مشارکت در سرمایهگذاری در یک میدان گازی انجام شد.
به گزارش ســازمان توســعه و نوســازی معادن و صنایع معدنی ایران
(ایمیدرو)« ،امیر خرمیشاد» در نشســت ویدیوکنفرانسی با مدیران
ارشــد ایدرو و مدیرعامل فوالد مبارکه ،ضمن بیــان این مطلب اظهار
داشت :با توجه به توانمندیهای مالی و فنی شرکت مدیریت طرحهای
صنعتی ایران (وابســته به ایــدرو) و تجربه مناســب در اجرای برخی
فازهای پارس جنوبی ،میتــوان از این ظرفیتها بهره بــرد.وی ابراز
امیدواری کرد با انجام مذاکرات بعدی بین شرکتهای فوالد مبارکه و
شرکت مدیریت طرحهای صنعتی ایران و به موازات آن با وزارت نفت ،با
اختصاص یک میدان گازی و اجرای عملیات استخراج ،نسبت به تامین
نیاز صنایع معدنی به انرژی گاز ،اقدامی پایدار انجام شود.
آمادگی شرکت ام.پی.ام.آی برای مشارکت
«محمدرضا ناصح» ،مدیرعامل شــرکت مدیریــت طرح های صنعتی
ایران (ام.پی.ام.آی) در این جلســه گفت :این شرکت آمادگی استفاده
از امکانات و توانمندیهای خود در ســطح سرمایهگذاری و پیمانکاری
بهمنظور مشارکت در توسعه میدان گازی برای ایمیدرو را دارد.
وی افزود :این شرکت تاکنون فازهای  ،۶هفت و هشت پارس جنوبی را
اجرایی کرده و به اتمام رسانده است و فاز  ۱۴این منطقه گازی را تا پایان
امسال راه اندازی میکند.
مذاکرات در جریان
«محمدیاســر طیب نیا» ،مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه نیز در این
جلسه گفت :این شرکت تاکنون اعالم آمادگی برای سرمایهگذاری در
میدان گازی را با توجه به نیاز داشته اســت و اکنون دو شرکت فوالدی
نیز آمادگی مشارکت برای این منظور را اعالم کرده اند.
وی ادامهداد :مذاکرات با شرکت نفت برای بررسی نوع میدان گازی در
جریان است و در مرحله تبادل اطالعات هستیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت خبر داد

راهی جدید برای واردات کاال به ایران

رئیس سازمان توسعه تجارت میگوید با جمع بندی نهایی درباره یک
پیشنهاد در کمیته مشترک وزارت صمت و بانک مرکزی ،امکانی جدید
برای واردات کاال فراهم شده است.
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روزنامه سراسری صبح ایران

وعدههای بی سرانجام

تکمیل سامانه جامع تجارت به پایان سال نمیرسد

سمیه رســولی اگرچه وزیر صمت بارها
وعده داده بود که ســامانه جامع تجارت تا
پایان ســال تکمیل می شــود اما متولیان
مربوطه بــه تازگی اعالم کــرده اند که این
ســامانه تا پایان سال پیشــرفت  ۸۰درصد
خواهد داشت.
ســامانه جامع تجارت ایــران موضوع بند
الف ماده  ۶قانون مبارزه بــا قاچاق کاال و ارز
مصوبه سال  ۱۳۹۲است که کار خود را پس
از تصویب آئین نامه مادههــای  ۵و  ۶قانون
در ســال  ۱۳۹۵آغاز کرد .بخــش تجارت
خارجی سامانه از مرداد ماه  ۱۳۹۵با فرآیند
ثبت ســفارش چند گروه کاالیی آغاز به کار
کرد و در پایان سال  ۱۳۹۶همه تعرفههای
ثبت ســفارش و درگاه ثبت ســفارشها به
سامانه جامع تجارت انتقال یافت.
به گفته متولیان سامانه جامع تجارت ،این
ســامانه ابرپروژهای اســت که هم گامهای
تجــارت رســمی را ســاماندهی میکند و
هم امکان قاچاق از ورودیهای رســمی را
میبندد و هدف از اجــرای آن ایجاد دولت
الکترونیک ،کاهــش فســاد اقتصادی در
کســب و کارها ،یکپارچه ســازی فرآیند
تجارت در کشور ،شــفافیت سازی تجاری،
نظارت بر زنجیره صادرات و واردات کشور،
جلوگیــری از قاچــاق کاال و جلوگیری از
احتکار کاال عنوان شــده است و وزارت امور
اقتصادی و دارایی ،وزارت صنعت ،معدن و
تجارت و وزارت راه و شهرسازی اجزای مؤثر
در سامانه جامع تجارت محسوب میشوند.
به صــورت دقیقتر ســامانه جامع تجارت
متضمن همه فرآیندهــای تجارت خارجی
و داخلی اســت ،بــه نحوی که بــازرگان از
فرآیند اخذ و صــدور کارت بازرگانی ،ثبت
پرونــده ،اســتعالم ضوابط کاالیــی ،ثبت
ســفارش ،تخصیص و تأمین ارز و تشریفات
گمرکی را در این ســامانه انجام میدهد .در

حوزه تجــارت داخلی هم انتقــال مالکیت
مکان ،ســفارش و حمل هم در این سامانه
انجام میگیرد .در واقع این ســامانه درگاه
یکپارچه بازرگانان و فعاالن تجاری معرفی
شــده اســت و وظیفه دارد درخواست را از
فعال تجــاری بگیرد و در اختیار دســتگاه
متولی قرار دهــد .هدف از ایجاد ســامانه،
شفافیت سازی اســت که همواره در حوزه
تجارت به آن نیاز داشــتیم و مدیران برای
اتخاذ تصمیم به آن اطالعات نیازمند بودند.
ســامانه جامع تجارت الکترونیکی از چند
زیرسامانه با عنوان ســامانه جامع تجارت
شــامل تجارت داخلی و خارجی ،ســامانه
جامع انبارها و مراکز نگهداری کاال ،سامانه
شناسه کاال ،سامانه شناسایی و رتبه بندی
اعتباری کاال ،پورتال ارزی یا نظام یکپارچه
سازی معامالت ارزی نیما ،ســامانه جامع

حمل و نقل و ســامانه جامــع امور گمرکی
تشکیل شده است.
وعدههای بی سرانجام
در این بین یکی از انتقاداتی که طی سنوات
گذشــته به عملکرد متولیان وارد بوده ،عدم
تکمیل ســامانه جامع تجارت و عدم اتصال
ســامانههای مرتبــط همچــون گمرک به
ســامانه جامع تجارت بوده است.در همین
راستا از ســال گذشــته تاکنون مسئوالن
وعدههای مختلفی در مورد تکمیل ســامانه
جامع تجــارت دادهانــد؛ به عنــوان نمونه
محمد شیرازیان مدیر سامانه جامع تجارت
 ۱۴مهر سال  ۹۹اعالم کرده بود که «امسال
سامانه جامع اطالعات تجارت کشور تکمیل
میشود».همچنین حســن روحانی رئیس
جمهوری وقــت در  ۱۰آذر ماه ســال  ۹۹در

هجدهمین جلسه شــورای اجرایی فناوری
اطالعات (دولت الکترونیــک) ،اعالم کرده
بود کــه « ۷۰درصد این ســامانه جامع قابل
دسترســی اســت و  ۳۰درصد که مربوط به
ســامانه انبارهای دولتی ،گمــرکات و بنادر
است تصمیم گرفته شد که همه اقدامات الزم
برای اتصال این انبارها  ۱۱بهمن  ۹۹انجام و
ســامانه به طور کامل تکمیل شود».علیرضا
رزم حسینی وزیر صمت سابق نیز آذر ماه سال
گذشته اعالم کرده بود که « ۷۰درصد سامانه
تکمیل بوده و امیدواریم با همکاری بیشــتر
گمرک و ســازمان بنادر این سامانه در مورخ
یازدهم بهمن سال ۹۹کاملتر شود».
وعدههای نافرجام فاطمی امین
در خصوص سامانه جامع تجارت
در ادامه با توجه به اعتراضات گسترده ستاد

مبارزه با قاچاق به عدم تکمیل سامانه جامع
تجارت ،سید رضا فاطمی امین وزیر صمت
پس از سکانداری ،وعده داد که تا پایان سال
سامانه را تکمیل خواهد کرد.
فاطمی امیــن این موضــوع را بارهــا و از
تریبونهای مختلف اعالم کــرد؛ به عنوان
نمونه وی در تاریخ  ۲۵مهر ماه ســال جاری
اعالم کرده بود که تا پایان ســال ســامانه
جامع تجارت نهایی خواهد شد.
فاطمی امین همچنین در  ۴آذر ماه ســال
جاری نیز ضمن اشــاره به اینکه ســامانه
جامع تجارت تحول گستردهای را در بهبود
محیط کسب و کار ،شفافیت ،ارائه خدمات
به فعاالن اقتصادی و اعمال حاکمیت ایجاد
میکنند ،تاکید کرده بود که ســامانه جامع
تجارت  ۸۰درصد پیشــرفت دارد و تا پایان
سال تکمیل میشود.
با ایــن حال علــی رهبری رئیــس مرکز
توســعه تجارت الکترونیک وزارت صمت
دو روز پیش یعنی  ۵اســفند ماه اعالم کرد
که «برآورد ما نهایی و اجرایی شــدن ۸۰
درصد سامانه جامعه تجارت تا پایان سال
است».
در واقع رهبری در اســفند ماه اعالم کرده
که  ۸۰درصد سامانه جامع تجارت تا پایان
سال تکمیل میشــود در حالی که فاطمی
امین آذر ماه اعالم کــرده بود که  ۸۰درصد
ســامانه جامع تجارت تکمیل شده است و
تا پایان ســال نیز به صــورت کامل تکمیل
خواهد شد!
با توجه به اهمیت و کارکرد ســامانه جامع
تجارت در جلوگیــری از احتــکار یا گران
فروشی ،الزم است وزارت صمت به صورت
شــفاف اعالم کند که علت عــدم تکمیل
سامانه چیست و کدام دستگاهها به تکالیف
خود از  ۶۶تکلیف ابالغی عمل نکردهاند که
موجب شده سامانه عقب بماند.

صمت
آنطور که علی رضا پیمان پاک در صفحه شخصی خود در فضای مجازی
خبر داده ،از این پس امکان واردات اعتباری کاال در ســامانه نیما وجود
خواهد داشت.بر این اســاس تجار میتوانند با استفاده از برات اسنادی
مدتدار با سررسید پرداخت سه ماهه نســبت به تامین ارز واردات در
چارچوب بخشنامه ابالغی اقدام کنند.
بر اساس بخشــنامهای که بانک مرکزی خطاب به بانکهای عامل زده،
در صورت عدم تامین ارز ،تمدید سر رســید پرداخت به مدت حداکثر
یک ماه منوط به معتبر بودن ثبت سفارش و تمدید گواهی ثبت آماری
توسط اداره نظارت ارز این بانک امکان پذیر خواهد بود.
تجار برای اســتفاده از این راهکار ،باید مدارک کافی را ارائه کنند .ثبت
برات اسنادی در سامانه ســمتاک و صدور اعالمیه تامین ارز مربوطه،
منوط به ارائه اسناد حمل و نقل صادره خواهد بود.
با اعالم رئیس سازمان توسعه تجارت ،واردکنندگانی که بتوانند مدارک
را بر اســاس ابالغیه درخواســتی بانک مرکزی ارائه کنند ،امکان آن را
خواهند داشت که از این پس به شکل اعتباری نسبت به واردات کاال به
ایران اقدام کنند.پیمان پاک این را نیز گفته که رئیس جمهوری در سفر
اخیر به قطر بابت مانع زدایی و اقدامات حمایتی ،سازمان توسعه تجارت
را مورد تقدیر قرار داده و این سازمان بر اساس اهداف در نظر گرفته شده
از ســوی دولت ،اقدامات خود برای توســعه صادرات و تجارت ایران را
همچنان در دستور کار خواهد داشت.

لوازم خانگی به قیمتهای قبلی برگشت

در پی افزایــش قیمت بدون مجوز لوازم خانگــی و تعیین ضرباالجل
برای بازگرداندن قیمتها تا  ۲۳بهمن ماه ،امروز معاون صنایع عمومی
وزارت صنعت ،معدن و تجارت (صمت) اعالم کرده که تولیدکنندگان
داوطلبانه قیمتهای خود را به قیمتهای قبل برگرداندند.
 اواســط دی ماه دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگــی ایران از افزایش
 ۳۹درصــدی قیمت نهادههای تولیــد از ابتدای امســال تاکنون خبر
داده بود و اواخر دی هم ماه اکبر پازوکی ،رئیس اتحادیه فروشــندگان
لوازم خانگی اعالم کرد که برخی تولید کننــدگان لوازم خانگی قیمت
محصوالت خود را  ۸تا  ۱۲درصــد افزایش دادند .بیشــترین افزایش
قیمت مربــوط به یخچــال و فریزر و کولــر آبی بود و قیمت ماشــین
لباسشویی و ماشین ظرفشویی تغییری نکرده بود.
اما پازوکی اواخر بهمن از تعیین ضرباالجل برای بازگشت قیمتها به
قیمتهای قبلی خبر داد .وزارت صمت ۲۳ ،بهمن ماه را آخرین فرصت
کاهش قیمت محصوالت لوازم خانگی اعالم کرده و وعده داده بود که با
شرکتهای متخلف برخورد خواهد کرد .او همچنین گفته بود که به جز
یک برند ،ســایر برندهای ایرانی قیمت خود را کاهش دادند .موضوعی
که بازاریها آن را تایید نکردند.
اما مجددا در آستانه آغاز اســفند مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و
اداری وزارت صنعت گفت که بعد از افزایش قیمــت بدون مجوز لوازم
خانگی ،پنج برند قیمــت محصوالت خود را کاهــش دادند و حاال هم
اخبار از بازگشت همه قیمتها حکایت دارد.
در این رابطه محمد مهدی بــرادران در یک برنامــه تلویزیونی با بیان
اینکه برخی تولیدکنندگان اخیرا قیمتهای خود را افزایش داده بودند
که حداکثر این افزایش  ۱۲درصد بود ،گفته کــه حاال تولیدکنندگان
داوطلبانه قیمتهای خود را به قیمتهای قبل برگرداندند.

مردم باید بتوانند قیمت کاال را استعالم کنند
معــاون وزیــر صمــت و رئیــس ســازمان حمایت
مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کشــور گفت :روی
کاال باید قیمــت تولیدکننده و قیمــت مصرفکننده
مشخص شودو مردم باید بتوانند قیمت کاال را استعالم
کنند.
عباس تابش در دیدار با امام جمعه بوشهر اظهار داشت:
اینکه قیمتها را عرضه و تقاضا مشخص میکند حرفی
درست اســت ولی در شــرایط اقتصادی کشــور باید
حمایت کنیم از مصرف کننده و شــاخصها مقداری با
عرضه و تقاضا متفاوت است.
رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکنندگان کشــور اضافه کرد :تنظیم بازار از ثبات

شاخصهای اقتصادی میگذرد ولی گاهی
اوقات مســائلی مانند تحریم و دیگر مسائل
روی اقتصاد تأثیر میگذارد.
وی با اشــاره به اجــرای طــرح درج قیمت
تولیدکننده روی کاالها بیان کرد :این طرح
در اجرای مــاده  ۲۳سیاســتهای اقتصاد
مقاومتی مصوب شــده و دنبال شفافسازی
هستیم که قیمت تمام شده کاال چقدر است.
تابش با اشــاره به اینکه در برخــی کاالها  ۱۶۰درصد
افزایش قیمت در فرآیند توزیع را شــاهد هستیم ادامه
داد :برخی کاالها چنــد دور میچرخد و باعث افزایش
قیمت چند برابری کاال میشود.

معاون وزیر صمت افزود :در این طرح قیمت
کاال مشــخص میشــود و هزینههای تولید
و درصد آن مشخص میشــود و قیمتی که
باید به دســت مصرفکننده برسد مشخص
خواهد شد.
وی گفت :چهــار گروه با این طــرح مخالف
است که شامل تولیدکننده ،شرکت پخش،
دالل و واسطه و فروشــنده خرد است چون پول زیادی
به جیب این چهار گروه میرود.
تابش با بیان اینکه وظیفه داریــم در اجرای این طرح
محکم پای کار باشیم اظهار داشــت :تولید و پخش را
مکلف کردیم که این کار را انجام دهند.

رئیــس ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و
تولیدکننــدگان کشــور تصریــح کرد :بــه صورت
شــبانهروزی باید نظارت کنیم برای اجرای این طرح و
انتظار داریم بسیج هم بیاید وسط و دنبال کند.
وی خاطرنشان کرد :روی کاال باید قیمت تولیدکننده
و قیمت مصرفکننده مشــخص شــود و درصدی که
الزم است رعایت شــود .مردم باید بتوانند قیمت کاال
را استعالم کنند.
تابش با بیان اینکه مــردم ناظر ما هســتند ادامه داد:
بین قیمت تولید و مصرف نبایــد اختالف بیش از ۳۰
درصدی وجود داشته باشــد و مردم باید اگر اختالفی
دیدند گزارش دهند و مطالبه گری کنند.

عضو اتاق تهران:

وضعیت صدور مجوزها مطلوب نیست
خریدار عضو اتاق بازرگانی تهران گفت:
بسیاری از مشاغل به دلیل محدودیت هایی
که در فرایند صدور مجوزها برای آنها ایجاد
شــده دچار گرانی افسارگســیخته و فساد
شده اند.
محمدرضــا نجفــی منــش اظهــار کرد:
مجوزهای کسب و کار به شکل فعلی مانعی
برای کســب و کارها محسوب میشود ،این
در حالیســت که اگر مانعی بر سر راه کارها
نباشــد ،قطعاً فعالیتهــای اقتصادی بهتر
میتواند به اهداف مدنظر برسد.
پیشنهاد میکنم که به جای صدور مجوزها،
شــرایط کارها را به صورت دقیق مشخص
کنند و با امضا و تعهد شــخص نســبت به
اجرای آن کار اقداماتی انجام دهند اینگونه
هم کســب و کارها رونق پیدا میکند و هم
محدودیتهایی کــه به وجــود آمده رفع
میشود.
رئیس کمیسیون بهبود محیط کسب و کار
و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران ادامه
داد :در حال حاضر بــه دلیل وضعیت صدور
مجوزها ،مجوز یــک داروخانه بیش از چند

میلیــارد تومان ارزش پیدا کــرده در حالی
که این مجــوز اهمیت چندانــی هم ندارد.
بسیاری از مشاغل به دلیل محدودیتهایی
که در فرایند صدور مجوزها برای آنها ایجاد
شــده دچار گرانی افسارگســیخته و فساد
شدهاند.
پیشــنهاد دادیم که تعداد زیادی از کسب
و کارها برای راه انــدازی کار فقط باید یک
تعهدنامه را امضا کننــد و در صورت رعایت
نکردن موارد تعهدنامه صاحب کسب و کار
جریمه شود.
نجفی منش گفــت :وزارت امور اقتصادی و
دارایی به دنبال یکپارچه سازی است و ۲۲
نهاد هم باید در این خصوص سیستمهایی
راه اندازی کنند ،اگر این اقدام به ســرانجام
برسد ،فرایند شــروع کســب و کار و ثبت
شرکتها بهتر خواهد بود.
در این یکپارچه ســازی باید سرویسهایی
هم به صاحبان کســب و کارها داده شود تا
افرادی که به دنبال راه اندازی کســب و کار
هستند با شرایط بهتر و مناسبتری نسبت
به شروع کار تصمیم گیری کنند.وی افزود:

هم اکنون در برخی از مشــاغل در کشور با
کمبود مواجه هستیم و نیاز داریم که میزان
فعالیتهــا در این مشــاغل افزایــش یابد
که در همین رابطه باید برای این مشــاغل
مشــوقهایی در نظر گرفته شود تا سرمایه
گذار با انگیزه بیشتری نسبت به راه اندازی
آن اقدام کند.
رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و
کار و رفع موانع تولیــد اتاق بازرگانی تهران
با اشــاره به درگاه ملی مجوزهای کسب و
کار ،اظهار کرد :ایــن درگاه میتواند برای
فردی که قصد راه اندازی کســب و کاری را
دارد ،یک بازوی کمکی باشد .این درگاه به
صاحب کسب و کار نشــان میدهد که چه
تعداد از شغل ایکس در کشور وجود دارد .با
وجود این درگاهها اگر فردی بخواهد کاری
را شــروع کند میتواند با تعهدی که از وی
گرفته میشود به راحتی و بدون تلف شدن
وقت در ادارات و نهادها کار خود را شــروع
کند.
نجفی منش در مــورد خرید و فروش مجوز
در بازار ســیاه ،افزود :یکــی از برنامههای

مهم دولت برای کاهش فســاد و رانت و جا
به جایی پولهای کالن بایــد جمع کردن
همین بازارها باشد.
بدون تردید ســود عدهای در این است که
مجوز قیمت باالیی داشته باشد در حالی که
ما معتقدیم این مجوزها حتی یک ریال هم
نباید ارزش داشته باشد و در مقابل کسب و
کار باید ارزشمند تلقی شوند.
وی گفــت :وزارت امور اقتصــادی و دارایی
مسئول ســاماندهی مجوزهای کسب و کار
اســت و طبق برنامه ریزی های انجام شده،
قرار اســت تا  ۱۸اســفندماه به دستگاهها
فرصت داده شود تا سیســتمهایی را برای
ســاماندهی این بخش راه اندازی کنند .اگر

این اقدام صورت گیرد و درگاه ملی مجوزها
به حرکت درآید شاهد باال رفتن سرعت کار
و معطل نشدن مردم خواهیم بود.
رئیس کمیســیون بهبود محیط کســب و
کار و رفع موانع تولید اتاق بازرگانی تهران
در مورد نقش قوه قضائیه در بهبود شرایط
صدور مجوز نیــز اظهار کرد :قــوه قضائیه
فقط باید با اشــخاصی کــه برخالف قانون
عمل میکنند ،برخورد کنــد و همچنین
باید برخی مجوزها کــه مربوط به خود قوه
قضائیه اســت مانند سوءپیشینه را حذف
کند اما بــه طور نامحســوس بعضی موارد
را کنترل کند تــا کارها بهتر به ســرانجام
برسد.

کشاورزی

توسع ه باغات همراه با مطالعات بازار ضروری است
مدیرکل دفتر میوههای گرمسیری و نیمه گرمسیری
وزارت جهاد کشــاورزی اعــام کــرد :در برنامههای
توسعهای باغات همراه داشتن مطالعات بازار ضروری
است.
بــه گــزارش وزارت جهــاد کشــاورزی« ،زهــرا
جلیلیمقدم» با اشاره به اینکه در برنامههای توسعهی
باغات همراه داشــتن مطالعات بازار ضروری اســت،
اظهار کرد :در توســعه باغات باید هدف از تولید ،بازار
محصــول ،هزینههای تولیــد و شــرایط اجتماعی و

فرهنگی موجود ،در نظر گرفته شود.
وی درباره وضعیت باغات اســتان کهگیلویه
و بویراحمد در ســفر دو روزه به این استان،
گفت :با توجه به اینکه بخــش قابلتوجهی
از  ۱۱هــزار و  ۴۰۰هکتار باغات مرکبات این
ع شده ،مسلماً
استان در اراضی شیبدار واق 
مدیریت بهینــه این باغات جهــت افزایش
عملکرد کمــی و تولید میوه باکیفیت و بازارپســند ،با
هزینه تولید باالیی همراه است.

مدیرکل دفتر میوههای گرمســیری و نیمه
گرمســیری تصریح کرد :در راستای افزایش
بهــرهوری ،نگهــداری ،حفاظــت و تغذیه
باغات موجود و احداث باغات متراکم و نیمه
متراکم ،اســتفاده از پایههای مقاوم به زوال
و پیوندکهــای جدید عــاری از ویروس و
سازگار باید برنامهریزی شود.
به گفته وی ،با توجه به تولید فعلی و بارور شدن باغات
جوان احداث کارگاههای ســورتینگ ،بســتهبندی،

صنایع فــرآوری و تبدیلی جهت کمک به اشــتغال،
درآمد و معیشت مردم باید در دستور کار قرار گیرد.
جلیلیمقدم از ســطوح قابل قبول باغــات و اجرای
تقریباً صددرصدی سیســتم آبیاری قطرهای در این
اســتان ابزار خرســندی کرد و افزود :باغات الگویی
نخیالت کشــت بافتی رقم پیارم در سطح  ۱۰هکتار
و رقــم مجــول در ســطح  ۳هکتار در روســتاهای
«لیشتر» و «بابا کالن» شهرســتان گچساران انجام
شده است.

انرژی

صفحه 5
یکشنبه  8اسفند  1400شماره 998

R

. I

R

A

A

D

I

R

A

H

K

.

W

W

W

روزنامه سراسری صبح ایران

وزیر نیرو عنوان کرد

اصالح حکمرانی آب در رأس برنامههای وزارت نیرو
علی مــرادی وزیــر نیــرو با اشــاره به
برنامههای محوری وزرات نیرو در حوزه آب
گفت :محور اول برنامهها اصالح حکمرانی
آب و محور دوم ســرعت دادن به طرحهای
آبی کشور است.
علی اکبر محرابیان ،وزیر نیرو در حاشــیه
بازدید از مؤسســه تحقیقــات آب در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :مؤسسه تحقیقات
و امور پژوهشــی پیــش بینی اســتفاده از
تکنولــوژی و اصالح طرحهای اجرا شــده
نقش کلیــدی دارد .مثــ ً
ا طرحهایی را که
دچار مشکالتی هستند مدل کرده و نسبت
به رفع ایرادات اقدام میکند .عملکرد دیگر
مؤسســه پیش بینــی جوی اســت که در
این زمینــه از تکنولوژی روزآمد اســتفاده
میکنند.
وی با اشــاره بــه برنامه محــوری تقویت
مؤسسه و اســتفاده از تکنولوژی روز افزود:
بخشی از وسایل آزمایشگاهی مؤسسه باید
تقویت شــود که اعتبارات خوبی نیز دراین
زمینه پیش بینی شده است.
وزیر نیرو در ادامــه با بیان اینکــه در حال
حاضــر بارشها بــه طور متوســط در حد
نرمال هستند گفت :میزان بارشها معادل
متوسط  ۵۴ســاله بود ،اما توزیع نامتناسب
اســت به طوری که در بخشهــای جنوبی
یعنی جنــوب اســتان فــارس هرمزگان،
سیســتان و بلوچســتان و جنوب کرمان
بارشها خوب بوده و در حــد نرمال و حتی
چند برابر متوســط بوده اما در بخشهایی
کمتــر از نرمال اســت کــه امیدواریم این
کمبودها جبران شود.
وی خاطرنشــان کرد :برخی حوزهها اکنون
خیلی خشک و برخی نیز  ۲۰تا  ۲۵درصد با
نرمال فاصله دارند.

محرابیــان با اشــاره به برنامههــای حوزه
آب تصریح کــرد :ما دو برنامــه محوری در
دستور کار داریم یکی اصالح و تقویت نظام
حکمرانی آب است که منابعی که مدیریت
میشــود به نفع مطلوب اســتفاده شــود.
اقدامات زیــادی باید در ایــن زمینه انجام
شود در همین راســتا طی شش ماه گذشته
جلسات زیادی با مدیران متخصصان بخش
آب برگزار کردیم.
وی ادامــه داد :برنامه تحول را در راســتای
اصــاح و تقویت حمکرانی در دســتور کار
داریم.
وزیر نیــرو با بیان اینکه یکــی از محورهای
اساســی حضور و مشــارکت ذینفعان در
مدیریت منابع و شــفافیت این حوزه است

افزود :منابع باید برای همه مصرفکنندگان
آب مشخص شود.
محرابیان افزود :محور دوم برنامه ســرعت
دادن بــه طرحهای آبی کشــور اســت که
متأســفانه شــاهد رکود و توقف بسیاری از
طرحهای ضروری در ســالهای گذشــته
بودیم در این چند مــاه پروژههای ضروری
شناسایی شــده و و بودجه خوبی برای آنها
پیشبینی شــده اســت کــه امیدواریم با
تخصیص آنهــا بخش خوبی از مشــکالت
چه در حوزه شــرب چه در حوزه کشاورزی
مرتفع شود.
وی افزود :ســدهای مهم پروژههای انتقال
آب و پایاب آب برای بحث کشاورزی متوقف
شــده بود که ضروری اســت منابع کشور

چه در بودجه چه اســتفاده از منابع بخش
خصوصی صندوق توسعه ملی به این پروژه
اختصاص یابد.
وزیر نیرو بــا تاکید بــر اینکــه برنامه این
وزارتخانه بر افزایــش تعرفه پر مصرفها به
صورت پلکانی اســت افزود :نکتــه اول این
است که کسانی که پایینتر از الگوی مصرف
مصرف میکنند مشــمول افزایش قیمت
نمیشوند و افراد تحت پوشش کمیته امداد
و بهزیســتی با رعایت الگوی مصرف چه در
بحث بــرق و چه بحث آب مشــمول قبض
رایگان میشوند.
محرابیان در پاسخ به ارســال لیست افراد
تحت پوشــش گفت در این موضوع حوزه
با حوزه متفاوت اســت و باید بررسی شود

ولی به محض ارسال لیســت افراد ما برای
قبض رایگان ابالغ خواهیم کرد و ما منتظر
هستیم دســتگاه متولی اســت را ارسال
کنند.
وزیر نیرو در رابطه بــا اصالح تعرفههای آب
گفت :در مورد این موضوع مــا آئین نامه را
به هیئت دولت فرســتادیم منتظر تصویب
هســتیم .در این آئین نامه افــرادی که زیر
الگو مصرف میکنند هیــچ نگرانی ندارند
افرادی که باالی الگــو مصرف میکنند باید
مصرف خــود را کاهش دهند تا مشــمول
افزایش قیمت نشوند.
وی افزود :در بحــث آب ما مصــارف غیر
ضــروری از جمله اســتخر فضای ســبز
شستشــوی خودرو و غیره داریــم که باید
پرهیز شــود مردم تحمــل نمیکنند آبی
که با اختصاص بودجه فــراوان و با خطوط
انتقــال طوالنــی منتقل میشــوند و باد
فرایندهایی تصفیه میشــوند و به دســت
مصرف کننده میرســد در مصــارف غیر
ضروری مصرف شــود و بــرای اصالح این
بحث از ابتدای ســال  ۱۴۰۱برنامه مفصل
خواهیم داشت.
وی در رابطه با تخصیص آب از ســدهای
کشور گفت :در  ۶ماه گذشته در چارچوب
حکم اصالح حکمرانی آب مدیریت سدها
متحول شــده است اســت و به طور مثال
در موضوع تولید برق از ســدهای برقآبی
صرفهجویی خیلی خوبی شــد در زمستان
با وجود اینکــه ما محدودیــت تولید برق
داشتیم در عمده ســدها آب برای فصول
کشــت ذخیره شــد و البته بــرای برخی
حوزههــا کاهــش بارندگی داشــتیم که
در روزهــای آینــده درباره آنهــا صحبت
خواهیم کرد.

نفت

تاثیر جنگ اوکراین بر همکاری تولیدکنندگان اوپک پالس
منابع آگاه اعالم کردند توافــق میان تولیدکنندگان
نفت اوپک پالس شامل روســیه پس از حمله نظامی
مسکو به اوکراین تاکنون هیچ شــکافی نشان نداده
اســت و این گروه احتماال در نشســت آتــی خود با
وجود صعــود قیمت نفت به بــاالی  ۱۰۰دالر در هر
بشــکه ،به افزایش برنامهریزی شــده تولید پایبند
میماند.
اوپک و متحدانــش دوم مارس بــرای تصمیم گیری
درباره افزایش تولید به میزان  ۴۰۰هزار بشــکه در روز
در آوریل ،دیدار میکنند.
اوپک پالس در ســال  ۲۰۱۶بــرای هماهنگ کردن
کاهش تولید تشــکیل شد و اکنون ســرگرم تسهیل
تدریجی محدودیت عرضهای اســت که از ماه مه سال

 ۲۰۲۰در واکنش به فروپاشــی تقاضا در اوج
پاندمی کووید  ۱۹به اجرا گذاشت.
اما حمله نظامی روســیه به اوکراین با وجود
هشــدارهای آمریکا صورت گرفت و اعضای
منطقه خلیج فارس اوپک از متحدان نزدیک
آمریکا به شــمار می روند و بــه این ترتیب
کشــورهای تولیدکننده این گروه در حالی
گرد هم میآیند که گسســتهای ژئوپلیتیکی در میان
آنها ایجاد شده است.
با این حال یک منبع نفتی روســی بــه رویترز گفت:
اوپک پــاس مذاکرات غیررســمی داشــته که در
جریان آن مســکو موضعــش در قبــال اوکراین را
توضیح داده اســت و به نظر میرسد سایر کشورهای

اوپــک پالس موضــع بی طرفی را نشــان
میدهند.
یک منبع عالی رتبه اوپک پالس این ایده که
این آخر کار اوپک پالس است را رد کرد.
منبع آگاه روســی گفت :روســیه همکاری
نزدیکــی بــا ســعودیها دارد و بنابراین این
همکاری ادامــه پیدا میکنــد .در خصوص
دیدار آینده ،فعال هیچ تغییری پیش بینی نمی شود.
چهار منبــع آگاه در اوپک پالس اظهــار کردند انتظار
دارند هیچ تغییــری در توافــق صورت نگیــرد .آنها
به دالیلی اشــاره کردند که شــامل ضــرورت حفظ
همبســتگی اوپک پالس و ثابت نگه داشتن روند فعلی
و عدم سیاسی ســازی تصمیمات بود زیرا اوپک پالس

یک سازمان سیاسی نیست.
روسیه و عربستان ســعودی مشــترکا ریاست اوپک
پالس را برعهده دارند و بزرگترین تولیدکنندگان نفت
این گروه هستند.
یکی از این منابع آگاه گفت :روابط بر ســر قیمتهای
باال تغییر نخواهد کرد .اوپک پــاس توافقی دارد و آن
را حفظ میکند.اوپک پالس از ســال میالدی گذشته
با فشار آمریکا و کشــورهای دیگر برای افزایش بیشتر
تولید نفت مخالفت کرد.
بر اســاس گزارش رویتــرز ،هیچ یک از ایــن منابع
نگفتند احتمال تصویب افزایش تولید بیشتر از ۴۰۰
هزار بشکه در روز در نشســت آتی اوپک پالس وجود
دارد.

با تحریم نشدن نفت روسیه

قیمت برنت به پایین  ۱۰۰دالر بازگشت
خریــدار قیمــت نفــت پس از رشــد
چشمگیری که در زمان گشایش معامالت
روز جمعه تحــت تاثیر نگرانیها نســبت
به اختــاالت احتمالــی عرضه ناشــی از
تحریمهای غربی علیه روســیه داشــت ،با
کاهش روبرو شد.
بهای معامــات نفت برنت بــرای تحویل
در آوریل یک دالر و  ۱۵ســنت معادل ۱.۲
درصــد کاهــش یافــت و در  ۹۷دالر و ۹۳
سنت در هر بشکه بسته شد .قرارداد ماه مه
با یک دالر و  ۳۰ســنت معــادل  ۱.۴درصد
کاهش ،در  ۹۴دالر و  ۱۲ســنت بسته شد.
بهای معامالت وســت تگزاس اینترمدیت
آمریکا با یک دالر و  ۲۲ســنت معادل ۱.۳
درصد کاهش ،در  ۹۱دالر و  ۵۹ســنت در
هر بشکه بسته شــد .اما برای کل هفته نفت
برنت حــدود  ۴.۷درصد و وســت تگزاس
اینترمدیت حدود  ۰.۶درصد رشد هفتگی
داشتند.
آغاز حمله نظامی روســیه بــه اوکراین ،در
معامالت روز پنج شنبه قیمت نفت را برای

نخستین بار از ســال  ۲۰۱۴به باالی ۱۰۰
دالر در هر بشکه رســاند و نفت برنت تا مرز
 ۱۰۵دالر پیش رفت امــا تا پایان معامالت،
بخشی از رشد قیمتش را از دست داد.
حمله نظامی گســترده زمینــی ،دریایی و
هوایی روسیه به اوکراین ،بزرگترین حمله
به یک کشور اروپایی از زمان جنگ جهانی
دوم است که دهها هزار نفر را از خانههایشان
فراری کرده اســت .روز جمعه موشــکهای
روسی کی یف را هدف گرفتند و خانواده ها
در پناهگاهها جمع شدند .مقامات اوکراینی
از ساکنان کی یف خواســتند برای دفاع از
پایتخــت اوکراین ،کوکتــل مولوتف آماده
کنند.
جو بایدن ،رئیس جمهــور آمریکا روز پنج
شــنبه در واکنش به حمله نظامی روسیه،
موجــی از تحریمهــا علیه مســکو را اعالم
کرد که مانع تجارت این کشــور با استفاده
از ارزهای مهم میشــود .همچنین بانکها و
شرکتهای دولتی روسیه را هدف تحریم قرار
داد .انگلیس ،ژاپن ،کانادا ،استرالیا و اتحادیه

اروپا هم تحریمهای بیشتری را علیه مسکو
رونمایی کردند که شامل اقدام آلمان برای
متوقف کردن خط لولــه گازی  ۱۱میلیارد
دالری نورد اســتریم  ۲بود .با این حال یک
مقــام آمریکایی روز پنج شــنبه اعالم کرد
تحریمها جریان نفت و گاز روســیه را هدف
نمیگیرند .روســیه دومیــن تولیدکننده
بزرگ نفت در جهــان و صادرکننده بزرگ
گاز به اروپاست.
شــرکت وود مک کنزی در یادداشتی اعالم
کــرد حداکثــر  ۲.۳میلیون بشــکه از ۴.۶
میلیون بشکه صادرات نفت روسیه به غرب
میرود .ما شاهد کاهش خرید نفت روسیه
هســتیم .تا زمانی کــه شــرایط پرداخت
مشخص شــود ،محدود شدن بیشتر عرضه
پیش بینی میشود.
بایدن اعالم کرد آمریکا با کشــورهای دیگر
ســرگرم همکاری برای برداشت هماهنگ
نفت از ذخایر استراتژیکشــان است .فیلیپ
فالیــن ،تحلیلگر ارشــد شــرکت پرایس
فیوچرز گروپ در شــیکاگو گفــت :ظاهرا

صحبت درباره برداشــت هماهنگ نفت از
ذخایر استراتژیک کشورهای مصرف کننده
همچنان ادامه دارد اما ابهامات در آســتانه
تعطیــات آخر هفتــه از بهــای معامالت
پشتیبانی میکنند.
منابع آگاه بــه رویترز گفتنــد :خریداران
بــزرگ نفــت روســیه تــاش میکنند
ضمانتهایی در بانکهای غربی دریافت کنند
یا کشتی پیدا کنند.
به گفته منابع آگاه ،تاکنون هیچ شکافی در
توافق میان اعضای اوپک پالس دیده نشده
اســت و این گروه با وجود صعود قیمتها به

بــاالی  ۱۰۰دالر در هر بشــکه ،احتماال به
افزایش گروهی تولید بــه میزان  ۴۰۰هزار
بشکه در روز در آوریل پایبند می مانند.
این گــروه کــه شــامل اعضــای اوپک و
متحدانشــان نظیــر روســیه اســت ،روز
چهارشــنبه بــرای تصمیم گیــری دیدار
میکنند.
بر اســاس گزارش رویترز ،شرکت خدمات
انــرژی بیکرهیــوز روز جمعه اعــام کرد
شمار دکلهای حفاری نفت آمریکا در هفته
منتهی به  ۲۵فوریــه ،دو حلقه افزایش پیدا
کرده و به  ۵۲۲حلقه رسید.

مناقشه اوکراین معضل آمریکا در کاهش قیمت بنزین را سخت تر کرد
درحالی ،رئیــس جمهــور آمریکا تالش مــی کند با
افزایش قیمــت بنزین مقابلــه کند که ایــن اقدام از
پارسال بسیار ســخت تر اســت و بحران اوکراین می
تواند قیمت ها به  4دالر برساند.
به نقــل از اویل پرایس ،انجمن اتومبیــل آمریکا اعالم
کرد قیمت بنزیــن در آمریکا پــس از عملیات نظامی
روسیه در اوکراین در حال افزایش است و می تواند به 4
دالر به ازای هر گالن برسد.
بنا بر اعالم موسســه « َگس بادی» که قیمت بنزین در
آمریکا را بررسی می کند ،متوسط قیمت بنزین در این
کشــور در روز جمعه به  3.57دالر رســید .این رقم در

مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی گفت :با برنامهریزی
و هماهنگی مطلوب میــان زیرمجموعههــای وزارت نفت ،همکاری
مؤثر و منسجم میاندستگاهی ،سوخت زمســتانی سال  ۱۴۰۰بدون
هیچگونه کمبودی و به بهترین شکل ممکن تأمین شد.
کرامت ویسکرمــی در این باره افزود :خوشــبختانه بــا برنامهریزی
خوبی که در ســال  ۱۴۰۰به ویژه در شــش ماه دوم ســال انجام شد و
همکاری میان زیرمجموعههای وزارت نفت که در بحث تولید و تحویل
گاز طبیعی ،تولید سوختهای مایع و تحویل به بخشهای نیروگاهی
مشارکت داشتند ،از جمله شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآوردههای
نفتی ،شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ،شــرکت ملی گاز ایران،
مدیریت برنامهریــزی وزارت نفــت و حوزه تولید شــرکت ملی نفت
ایران ،ســوخت مورد نیاز بخشهای صنعتی از جمله نیروگاهها بدون
هیچگونه کمبودی تأمین شد.
وی همچنین به همکاری ســازنده میان وزارت نفت با مجموعه وزارت
نیرو و دیگر دستگاههای ذیربط اشــاره کرد و افزود :این هماهنگیها
امسال منســجمتر و بهتر انجام شد و خوشــبختانه مشکل خاصی در
تولید نیروگاهها نبود و گزارشی از خاموشی نداشتیم.
مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایــران تأکید کرد:
امیدواریم با توجه به گذر از نقطه اوج ســرما و بــا هماهنگی و همکاری
مؤثر ،در یک ماه باقیمانده از ســال نیز مشــکلی در این زمینه نداشته
باشیم و سوخترسانی نیروگاهی ادامه یابد.

ویسکرمی با اشاره به تأمین مســتمر ذخایر سوخت نیروگاهی گفت:
وضع ذخایر ما امسال نسبت به مدت مشــابه پارسال بسیار مطلوبتر
است و هیچ کمبودی در زمینه سطح ذخیرهسازیها وجود ندارد.
طبق اعالم وزارت نفت ،وی با اشاره به الکترونیکی شدن زنجیره توزیع
فرآورده در کشــور افزود :تأمین ســوخت مایع نیروگاهها (نفتگاز و
نفتکوره) نیز بر مبنای سامانههای نرمافزاری انجام و فرآورده ارسالی
به نیروگاهها بهصورت سیستمی پایش میشود.

هجوم پاالیشگاههای هندی برای خرید نفت
ارزان روسیه

پاالیشگاههای هندی نفت روسیه را در پی ریزش بی سابقه قیمت نفت
این کشور خریداری می کنند.
معاملــه گــران به بلومبــرگ گفتنــد :پاالیشــگاههای هنــدی در
روزهای اخیر حدود شــش میلیون بشــکه گرید نفتی اورال را از بندر
نووراسییســک واقع در دریای ســیاه خریداری کردند .این بیشترین
میزان نفت روسی خریداری شده از سوی هند در سه سال گذشته بوده
و شش بارگیری از هشــت بارگیری برنامه ریزی شــده در مارس برای
کشتیهای سوئزمکس با قابلیت حمل یک میلیون بشکه نفت محسوب
می شود.
این نگرانی که بحران اوکراین ممکن اســت به عرضــه نفت خللی وارد
کند ،باعث شــده اســت قیمتهای نفت به باالترین حد از سال ۲۰۱۴
صعود کنند اما قیمت نفت روســیه بــه دلیل نگرانیهــا از تحریمهای
احتمالی ریزش کرده و گرید نفتی اورال با تخفیف کم سابقه ای نسبت
به نرخ نفت برنت عرضه می شود.
درســت پیش از آن ،یک شرکت نفتی روســیه مجبور شده بود مزایده
فروش محموله های نفتــی را باطل کند زیرا نتوانســته بود خریداری
پیدا کند.
بر اساس گزارش بلومبرگ ،اگرچه نفت روســیه ارزان شده است اما در
مسیر رسیدن به خریداران ،هزینه های بیشتری پیدا خواهد کرد .نرخ
حمل محموله های نفتی از دریای سیاه از زمان حمله روسیه به اوکراین
افزایش پیدا کرده است و بیمه گران تالش می کنند ارزش بیمه کشتی
هایی که در این منطقه تردد دارند را تعیین کنند.

انبارسازی نفت در چین با وجود گرانی قیمت

بنزین
ابتدای هفته  3.51دالر بود.
به نوشته این گزارش ،متوسط قیمت بنزین
در آمریکا در سال گذشته  2.65دالر به ازای
هر گالن بوده است.
اندرو گراس ،ســخنگوی انجمــن اتومبیل
آمریکا گفت« :روســیه پس از عربســتان و
آمریکا یکی از تولیدکنندگان بزرگ نفت در
جهان اســت و اگر تصمیم بگیرد ،نفت خود را به بازار
نفرستد ،چنین اقدامی در نهایت سبب افزایش قیمت
بنزین برای آمریکایی ها خواهد شد».
به گفته تحلیلگران ،قیمــت بنزین در چند هفته آینده

نیرو
سوخت زمستانی  ۱۴۰۰به بهترین شکل ممکن
تأمین شد

می تواند به  4دالر برسد.
جو بایدن ،رئیس جمهــور آمریکا این هفته
در تالش برای آرام کردن نگرانی ها در مورد
امنیت عرضه انرژی گفت« :مــا از نزدیک بر
عرضه انرژی برای هرگونــه اختالل نظارت
می کنیم».
وی همچنین اطمینان دارد که کاخ ســفید
قیمت بنزین را کنترل خواهد کرد.
مقابله با افزایش قیمت بنزین ،امسال سخت تر از سال
گذشــته زمانی که بایدن ذخایر نفت اســتراتژیک را
آزاد کرد ،است .چراکه نخســت ،حتی پیش از مناقشه

اوکراین ،عرضه نفت در جهان محدود شده و قیمت ها
باال رفته است.
دوم ،حقیقت این اســت که آمریکا یــک واردکننده
بزرگ نفت خام است و به علت تحریم ونزوئال ،منابع آن
محدود شده است.
در نتیجه ،روســیه به تامین کننده اصلــی نفت خام
ســنگین آمریکا تبدیل شــده و پاالیشــگاه های این
کشور برای تولید سوخت به نفت آن نیاز دارند.
تحریم صنعت انرژی روســیه می تواند بــا طرح های
بایدن برای مقابله با افزایش قیمت ســوخت در داخل
این کشور منافات داشته باشد.

چین خرید و ذخیره ســازی نفت در ســال میالدی جــاری را با وجود
افزایش قیمتها و درخواستهای واشنگتن برای یک برداشت هماهنگ
جهانی از ذخایر استراتژیک و آرام کردن بازار افزایش داده است.
واشنگتن به دنبال همکاری از ســوی چین برای تقویت تاثیر برداشت
هماهنگ از ذخایر اســتراتژیک توســط کشــورهای مصرف کننده و
کنترل رشــد قیمتهای نفت بوده که هفته گذشته برای نخستین بار از
سال  ۲۰۱۴در پی حمله نظامی روسیه به اوکراین به بیش از  ۱۰۰دالر
در هر بشکه صعود کردند.
روز پنج شــنبه جو بایدن ،رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد واشنگتن با
کشورهای دیگر برای برداشــت جدید از ذخایر نفت پس از اقدام قبلی
در نوامبر همکاری می کند.
آمریکا نوامبر گذشــته برداشــت  ۵۰میلیون بشــکه نفــت از ذخایر
اســتراتژیک خود را اعالم کرد و از اقدام مشابه توسط چین ،هند ،ژاپن،
کره جنوبی و انگلیس خبــر داد .این اقدام همزمان بــا افزایش قیمت
بنزیــن در آمریکا و جهش بی ســابقه نرخ تورم در این کشــور صورت
گرفت.
هند ،ژاپن ،کره جنوبی و انگلیس اعالم کردند میزان اندکی نفت به بازار
عرضه خواهند کرد .چین که دومیــن مصرف کننده بزرگ و بزرگترین
واردکننده بزرگ نفت در جهان اســت ،هرگز رسما متعهد نشد چنین
اقدامی را انجام می دهد و در عوض ،به خرید بیشتر نفت پرداخت.
دو منبع بازرگانی نفت به رویترز گفتند :پکــن پس از دیداری که میان
شی جین پینگ ،رئیس جمهور چین و والدیمیر پوتین ،رئیس جمهور
روسیه اوایل فوریه در پکن برگزار شــد ،خرید نفت را فورا افزایش داده
است.
بر اساس گزارش رویترز ،سخنگوی شرکت سینوپک اعالم کرد واردات
نفت این شرکت در ژانویه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثابت بوده
و این شرکت همچنین در حال تهیه آمار فوریه است.

دیوار
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سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
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کالسهای مقاطع تحصیلی آموزش عالی
حضوری برگزار شود

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت :با توجه به مهار نســبی
موج ششــم کرونا در شــرایط کنونی ،ســفرهای نوروزی به شــرط
واکسیناسیون کامل است.
عباس شیراوژن در یک توییت نوشــت :هموطنان عزیز میتوانند برای
سفرهای نوروزی به شــرط واکسیناســیون کامل (مگر به دلیل عدم
گذشت فاصله زمانی سه ماه با دز قبلی) برنامهریزی کنند.
وی خاطرنشــان کرد :این تصمیم مشــروط به عدم اوجگیری مجدد
بیماری است و چنانچه شیوهنامههای بهداشتی رعایت نشود و بیماری
مجدد اوج بگیرد در مورد سفرها تصمیم گرفته خواهد شد.
بر اساس آخرین تصمیمات ســتاد ملی مقابله با کرونا ،همه کالسهای
مقاطع تحصیلی آموزش عالی که بــه دلیل بیماری کرونا ،غیرحضوری
برگزار میشده باید به صورت حضوری برگزار شود.
الزامات جدید مترتب بر رنگبندی شهرها نیز در ســتاد ملی مقابله با
کرونا تصویب شد که به دلیل جزئیات فراوان پس از ابالغ ،مکتوب اعالم
خواهد شد.واکسن ایرانی برکت اختصاصی سویه امیکرون پس از اخذ
مجوزهای علمی الزم به وسیله دانشمندان ایرانی توسط ستاد اجرایی
فرمان حضرت امام تولید شده است.استماع گزارش تالشهای وزارت
بهداشت در بهره برداری از آموزههای طب ایرانی در موج ششم کرونا در
قالب درمانگاههای تخصصی و ســامتکدهها و مشاورههای تخصصی
همچنین بررســی  ۱۱۰ایده دریافتی و صدور مجــوز  ۱۰عنوان دارو
توسط سازمان غذا و دارو از دیگر مصوبات این ستاد است.
بر اساس آخرین نقشه رنگبندی کرونایی کشور  ۱۸۴شهر در وضعیت
قرمز ۱۸۷ ،شهر در وضعیت نارنجی ۷۶ ،شهر در وضعیت زرد و یک شهر
نیز در وضعیت آبی قرار گرفته است.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشــت ،درمان و آموزش پزشــکی اعالم کرد
که با تالش کادر بهداشت و درمان ســویه امیکرون را با تالفات کمتر و
موفقیتهای بیشتر تا حدودی رد کردهایم.
تاکنون  ۶۲میلیون و  ۶۷۴هزار و  ۹۱۳نفــر ُدز اول ۵۵ ،میلیون و ۳۲۴
هزار و  ۲۱۶نفــر ُدز دوم و  ۲۲میلیون و  ۸۳۸هزار و  ۳۳۴نفر ُدز ســوم
واکســن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در
کشور به  ۱۴۰میلیون و  ۸۳۷هزار و ُ ۴۶۳دز رسیده است.
زاکانی خبر داد

ساخت  ۱۸۰هزار واحد مسکن در سال آینده
برای شهروندان تهرانی

شهردار تهران از ســاخت  ۱۸۰هزار واحد مســکن در سال آینده برای
مردم تهران خبر داد.
آئین امضای تفاهمنامه میان بنیاد مسکن انقالب اسالمی و شهرداری
تهران هفتم اســفند ماه ســال جاری با حضور اکبر نیکزاد رئیس بنیاد
مسکن انقالب اسالمی و علیرضا زاکانی شهردار تهران برگزار شد.
شهردار تهران با بیان اینکه با توجه به شرایط حاکم در شهر تهران و نیاز
مردم سیاســت جدیدی را در پیش گرفتهایم ،گفت :یکی از این نیازها،
موضوع مسکن است.
زاکانی با بیان اینکه باالترین هزینه ســبد خانوار شــهروندان تهرانی
مربوط به هزینههای پرداختی آنها مربوط به مســکن اســت ،اظهار
کرد :برای رفع نیاز مردم تهران به مســکن باید در ســاخت مسکن از
ظرفیتهای موجودی که در اختیار داریم ،استفاده کنیم.
وی با تاکید بر لزوم نزدیک شــدن مناطق باال و پایین شــهر تهران به
لحاظ شــرایط و امکانات در عین حال لزوم ســاماندهی بافت فرسوده
را مورد اشــاره قرار داد و گفت :یک قرارگاه ویــژه جهادی در خصوص
مسکن تأسیس شــده و جلســات به صورت منظم در خصوص ساخت
مسکن مورد نیاز شهروندان پایتخت برگزار میشود.
زاکانی از ساخت  ۱۸۰هزار واحد مسکن در سال آینده برای مردم تهران
خبر داد و گفت :برای رفع نیاز مردم تهران به مســکن باید در ســاخت
مسکن از ظرفیتهای موجودی که در اختیار داریم استفاده کنیم.
فتاح اعالم کرد

واگذاری رایگان  ۷۰۰مدرسه توسط بنیاد مستضعفان
به آموزش و پرورش

رئیس بنیاد مستضعفان با اشــاره به احداث  ۲هزار کالس درس توسط
بنیاد مستضعفان ،از واگذاری رایگان  ۷۰۰مدرسه تحت تملک بنیاد به
وزارت آموزش و پرورش خبر داد.
سید پرویز فتاح در مراســم امضای تفاهم نامه همکاری مشترک بنیاد
پیشرو بودن
مســتضعفان و وزارت آموزش و پرورش ،با تبریــک در ِ
ســالروز عید بزرگ مبعث ،در خصوص همکاری بنیاد مســتضعفان و
آموزش و پرورش اظهار کرد :همواره میان بنیاد مســتضعفان و وزارت
آموزش و پرورش توافقات و همکاریهای بســیار خوبی وجود داشته
و این همکاری تنگاتنگ ،به دلیل تأکیدات مقــام معظم رهبری اتفاق
افتاده است.وی با بیان اینکه حل مسائل حقوقی و ملکی ،نیازمند زمان
اســت افزود :علی رغم زمان بر بودن پیگیریهای حقوقی و حل مسائل
ملکی ،ولی خوشــبختانه همکاری تنگاتنگ میان بنیاد مستضعفان و
وزارت آموزش و پرورش باعث کوتاه شــدن زمان حل این مسائل شده
است.رئیس بنیاد مستضعفان با تاکید بر اینکه بخش عمدهای از مسائل
فی مابین بنیاد و آموزش و پرورش حل و فصل شده است گفت :در این
تفاهم نامه جدید ،ســایر مواردی که در تفاهــم نامههای قبلی موضوع
بحث نبوده ،مورد تاکید اســت و ما در بنیاد مستضعفان سعی کرده ایم
بیشترین همکاری را در میان دســتگاههای اجرایی و دولتی با وزارت
آموزش و پرورش داشته باشیم.
فتاح با اشــاره به این تفاهم نامه و واگذاری رایگان امالک صدها مدرسه
به وزارت آموزش و پرورش خاطرنشــان کرد :تا امروز  ۱۰۰۰مدرســه
که مالکیت آنها در اختیار بنیاد مســتضعفان بود ،تعیین تکلیف شــده
و بر همین اســاس  ۷۰۰مورد از این مدراس در قالــب  ۲۲۵هکتار به
صورت رایگان واگذار میشود و تا امروز اســناد واگذاری  ۴۱۹ملک از
این امالک به مساحت  ۱۳۰هکتار نهایی شده که ارزشی بالغ بر ۱,۵۰۰
میلیارد تومان دارد و انشااهلل وضعیت ســایر مدارس موضوع تفاهم نیز
طی یک سال آینده تعیین تکلیف میشــود.رئیس بنیاد مستضعفان
ادامه داد :عالوه بر واگذاری رایگان این مــدارس ،بیش از  ۶۳۲کالس
درس در قالب  ۲۱۰مدرسه توسط بنیاد مستضعفان در مناطق محروم
احداث و مقاوم سازی شده اســت و همچنین تا امروز بنیاد مستضعفان
برای تجهیز  ۶۴۰مدرسه در کشور اقدام کرده و هم اکنون نیز عملیات
تجهیز  ۱۲۰مدرسه در حال اجرا است.
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روزنامه سراسری صبح ایران

عیدانه سومین نوروز کرونایی

عبور از چراغ قرمز کرونا

خریدار ســومین نوروز کرونایی در پیش
است و این در حالی است که دو نوروز قبلی،
شرایط برای رفتن به مسافرت ،قدری سخت
و البته محدود بود .اما ،قرار است محدودیت
ها در نوروز  ،۱۴۰۱متفاوت باشد.
در حالی که کمتر از یک ماه تا پایان ســال
 ۱۴۰۰و ورود بــه ســال  ۱۴۰۱باقی مانده
اســت ،یکــی از نگرانیهــا و دغدغههای
این روزهای برخــی از هموطنان ،موضوع
سفرهای نوروزی است.
همان طور کــه میدانیم ،بــا ورود ویروس
کرونــا بــه کشــور در آخرین ماه ســال
 ،۱۳۹۸نــوروز  ۹۹بــا اعمــال قرنطینه و
محدودیتهای کرونایی همراه شد .شرایط
بیماری به گونــهای بود که همــگان از آن
وحشــت داشــتیم و از همین رو ،ماندن در
خانه را به مســافرت و دید و بازدید ترجیح
دادیم.
روایت اولین نوروز کرونایی
همزمان با شــیوع کرونا در کشــور در نیمه
اســفند  ۹۸و با نزدیک شــدن به روزهای
پایانی ســال که طبق ســنت ســالهای
گذشته ســفرهای نوروزی هموطنان اوج
میگیرد ،اغلب اســتانها بــا هدف حفظ
جان شــهروندان و مســافران و جلوگیری
از انتشار بیشــتر این بیماری ،اعالم کردند
که در نوروز  ۹۹پذیرای مســافران نوروزی
نیستند و نه تنها ورودی اســتان خود را به
روی مسافران بســتند بلکه مراکز اقامتی،
گردشگری و پذیرایی را نیز تعطیل کردند.
در واقع میتــوان اینگونه عنــوان کرد که
اولیــن نــوروز کرونایی در ســال  ۹۹کلید
خورد ،جایی که ویروس ناشــناخته کرونا
تازه وارد کشور شــده بود و ترس از ابتالء و
اخباری که از گوشــه و کنار جهان به گوش
میرسید ،باعث شد تا اولین نوروز کرونایی،
به گونــهای متفــاوت و با مانــدن در خانه،
سپری شود.
نوروز  ،۹۹شــاید اولین نــوروز قرن معاصر
باشــد که مردم مجبور بودند در خانه باشند
تا از گزند ویروس کرونــا در امان بمانند .اما
همین در خانه ماندن ،باعث شــد تا شاهد
روند نزولی آمار کرونا در بهار  ۹۹باشیم.
در حالی که آمار کرونا در اردیبهشت  ۹۹به
سمت نزولی شدن پیش رفته بود ،به یکباره
به خرداد ماه رسیدیم و تعطیلیهایی که در
تقویم رسمی کشــور وجود داشت ،مردم را
مجاب کرد بار سفر ببندند و همین موضوع،
بهانهای شــد تا آمار کرونا در تابســتان ۹۹
دوباره صعودی شود.
داشتن مدیریت پایدار برای مقابله
با دشمن زیستی
حمید ســوری اپیدمیولوژیســت و استاد
دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید بهشتی،
با عنــوان این مطلب که بیش از دو ســال از
شــروع همه گیری جهانی کرونا میگذرد
و کشور ما نیز از کشــورهایی بود که خیلی
زودتر از اغلب کشــورهای جهــان درگیر
این همه گیری تهدید کننده شــد ،گفت :از
 ۳۰بهمن  ۹۸تاکنــون  ۶موج همه گیری را

تجربه کردهایم و هم اکنون نیز با حدود ۲۴۰
مورد مرگ تأیید شده روزانه ،رتبه ششم را
در دنیا داریم.
وی ادامه داد :نوسانات ناشی از فراز و نشیب
همه گیری کرونا در این مدت و مقایسه آن با
کشورهای موفقتر در مدیریت همه گیری
نشان میدهد ،ایران در اغلب مواقع در بین
 ۱۰تا  ۱۵کشور دارای باالترین موارد مرگ
روزانه کرونــا در جهان بوده اســت ،تعداد
موجهای ما بیشــتر از این کشــورها است،
برای مثال کره جنوبی با کمتــر از  ۷هزار و
 ۵۰۰مورد مرگ ناشــی از کرونا فقط  ۳موج
با ارتفاع خیلی کمتر و ویتنــام با  ۳۹هزار و
 ۵۰۰مورد مرگ فقط دو موج همه گیری را
تجربه کردهاند.
ســوری گفت :تعدد موجهــای همه گیری
در ایران و فواصل کــم موجها (به جز فاصله
بین موج سوم و چهارم که طرح جامع شهید
سلیمانی در کشــور اجرا شــد) مؤید نبود
مدیریت پایدار در کنترل همه گیری کرونا
در کشور است.
سوری افزود :نبود ســاختار مناسب ،به روز
و چابک مدیریت بیماریهــا برای آمادگی
و مقابله با همه گیریها موجب شــد ما در
ابتــدای ورود بیمــاری برای شناســایی و
اعمال مداخالت فوری و الزم مهیا نباشیم.
اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشــتی ادامه داد :روزها در مباحثه
بین درســت یا غلط بودن رخــداد بیماری
در کشــور بودیم ،تصورات اشــتباه درباره
مدیریت همه گیری داشتیم.
ســوری گفت :مدیریــت پایــدار در همه
گیریهــای پیــش رونــده حتــی پس از
خاموشــی همه گیری رویکردی اساســی
اســت تا متولیــان همــه گیــری و مردم
دچــار عادی انــگاری نشــوند .رعایت این
مهم نیازمنــد رویکرد علمــی و مبتنی بر
مطالعات بومی ،درک درســت همهجانبه
مؤلفههای دخیل در همه گیری و پرهیز از
هیجانزدگیهای ناشی از برخی مداخالت
مانند پوشش واکسیناسیون است.
وی افزود :اینکه اغلب موجهای ما شیبهای

صعودی تند و شــیبهای نزولــی آرامی
داشــتهاند هم مزید بر علت اســت که ما از
درک صحیح عالئم آغاز مــوج بعدی غافل
بوده و به هشــدارهای متخصصان کم توجه
بودهایم ،ضمن آنکه مداخالت ما متناســب
با شــرایط خاص آن مــوج نبوده اســت و
فشــار زمان را در اعمال مداخالت سریع و
زودبازده و اثربخش نادیده گرفتهایم.
اســتاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی
شهید بهشتی ادامه داد :یکی از کاربردهای
تحلیل علمــی و عمیق دادههــای مربوط
به همه گیــری و وجود تیمهای کشــوری
همهگیــری شناســی (اپیدمیولــوژی) و
واکنش ســریع همین اســت که روند همه
گیری را تحلیل و رصد کننــد ،کانونهای
آلودگــی را در ســریعترین زمــان ممکن
شناسایی و مهار و از گسترش همه گیری به
سایر نقاط کشور جلوگیری کنند.
ســوری گفت :اعمال مداخالت مناســب و
اثربخش و به صرفه را با اتخاذ سیاست نقطه
زنی هوشــمند به جای رهاســازی مهمات
مقابله با دشمن زیســتی در فضای عمومی
انجام دهیم و مدیریتی پایدار برای مقابله با
همه گیری داشته باشیم.
انجام این کار در درجه اول نیازمند داشتن
نگرش موافق با این نوع مدیریت است و دوم
اصالح اساسی و بنیادی ســاختار مدیریت
بیماریهاســت که بتوانــد بهخوبی برای
همــه گیریهای بعدی مهیا باشــد و دچار
غافلگیری نشــود و هــم از منابــع موجود
بهترین نتیجه را بگیرد و بــار کمتری را به
جامعه تحمیل کند.
روایت دومین نوروز کرونایی
دومین نــوروز کرونایــی با اولیــن نوروز
کرونایی ،تفاوتهای زیادی داشــت .حاال
دیگر اســفند  ۹۹مثل اســفند  ۹۸نبود که
مردم از کرونا بترســند و در خانــه بمانند.
شــرایط به طور کلی فرق کرده بود و مردم
میخواستند با آغاز سال  ،۱۴۰۰سفرهای
نوروزی را شروع کنند .این در حالی بود که
وضعیت کرونایی کشــور در نوروز ،۱۴۰۰

چندان مساعد و مطلوب نبود.
در همین حال ،ســتاد ملی مقابلــه با کرونا
برای جلوگیری از گسترش شیوع کرونا در
کشــور ،محدودیتها و جریمههایی برای
ایام نوروز در نظر گرفــت .ورود و خروج از /
به شــهرهای قرمز و نارنجی ،و جریمه یک
میلیونی و  ۵۰۰هزار تومانــی خودروهای
مســافران در شــهرهای قرمز و نارنجی ،از
جمله تدابیر ســتاد ملی مقابلــه با کرونا در
نوروز  ۱۴۰۰بود.
بر اساس تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا
در دولــت دوازدهــم ،شــهرهای کرونایی
کشــور بر اســاس رنگ بنــدی ،از یکدیگر
تفکیک میشدند و نوروز  ،۱۴۰۰مسافرت
از  /به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع شد.
وضعیت قرمــز یــا «خیلی پرخطــر» به
شرایطی اطالق میشــود که در یک شهر از
هر  ۱۰۰هزار نفر ،دستکم  ۱۰نفر به دلیل
ابتالء به کرونا بستری شده باشند.
وضعیت نارنجی یا «پرخطر» هم شــرایطی
را شامل میشود که در یک شهر از هر ۱۰۰
هزار نفر ،دســتکم  ۶نفر به دلیل ابتالء به
کرونا بســتری شــوند و در وضعیت زرد یا
«خطر متوسط» این رقم به دستکم  ۳نفر
از  ۱۰۰هزار نفر میرسد.
این در حالی بود کــه روند ابتالء و همچنین
بســتریها و فوتیهای ناشــی از کرونا در
اسفند  ۹۹و فروردین  ۱۴۰۰به گونهای بود
که کادر درمان نســبت به تبعات سفرهای
نوروزی هشدار میدادند.
سومیننوروزکروناییبایکسورپرایز
کم کم بــه روزهــای پایانی ســال ۱۴۰۰
نزدیک میشــویم و مردم از حــاال در تب و
تاب نوروز قرار دارند .در این بین ،مهمترین
سوال و دغدغه آن دسته از هموطنانی که از
همین حاال بار سفر بستهاند ،این است که آیا
شرایط کرونایی کشور اجاره خواهد داد آنها
فارغ از دغدغههــای پاندمی و ترس از بیمار
شدن ،به مســافرت بروند و یا اینکه باید در
خانه بمانند.
آنچه ،ســومین نوروز کرونایــی را با نوروز

 ۱۳۹۹و  ۱۴۰۰متفاوت ســاخته اســت،
موضوع واکسیناســیون اســت .زیــرا ،در
اولین نــوروز کرونایی ،خبری از واکســن و
واکسیناســیون نبود و در دومین نوروز هم،
تعداد کسانی که واکســن زده بودند ،آنقدر
اندک بــود کــه نمیشــد محدودیتها را
نادیده گرفت.
بهرام عین اللهی وزیر بهداشت با بیان اینکه
مطالعات و مستندات نشان میدهد که ۹۰
درصد مرگهای کرونایی مربوط به کسانی
است که واکســن نزدهاند ،گفت :این افراد
بیش از  ۱۰برابر کســانی که واکسن زدهاند
گرفتار عوارض کرونا و مرگ و میر میشوند.
وی افــزود :طبق مصوبه ســتاد ملی مقابله
با کرونا در نوروز  ۱۴۰۱شــاهد محدودیت
سالهای گذشــته نخواهیم بود و وضعیت
بهتر است ،اما تزریق واکسن مالک اصلی در
استفاده از امکانات سفرهای هوایی ،زمینی
و استفاده از وســایل نقلیه عمومی و مراکز
اقامتی است.وزیر بهداشــت تاکید کرد :در
ســامانه ایران من تزریق ســه دوز واکسن
مسافران به دقت بررسی میشود.
بر اساس اعالم مرکز روابط عمومی و اطالع
رسانی وزارت بهداشت ،تا کنون  ۶۲میلیون
و  ۶۷۴هزار و  ۹۱۳نفر دوز اول ۵۵ ،میلیون
و  ۳۲۴هزار و  ۲۱۶نفر دوز دوم و  ۲۲میلیون
و  ۸۳۸هزار و  ۳۳۴نفر ،دوز ســوم واکســن
کرونا را تزریق کردهاند.
مجموع واکســنهای تزریق شده در کشور
به  ۱۴۰میلیــون و  ۸۳۷هــزار و  ۴۶۳دوز
رسید.
اولویت دولت برای سفرهای نوروزی،
واکسیناسیون است
بنابراین ،شــرایط کرونایی کشور در پیک
ششــم ،متفاوت از پیکهای قبلی است و از
همین رو ،اولویت ســتاد ملی مقابله با کرونا
و وزارت بهداشت برای ســفرهای نوروزی،
واکسیناسیون است.
در همین حال ،ســید علی دهقان منشادی
رئیس مجتمع بیمارســتانی امام خمینی
(ره) ،گفت :با توجه به مشاهدات اخیر به نظر
میرسد به قله پیک اومیکرون رسیدهایم و
به تدریج باید شاهد ســیر نزولی مراجعات
بیماران باشیم.
وی ادامه داد :اگر شــرایط کرونایی کشــور
به همین روال پیش رود ،تا پیش از شــروع
ســال جدید پیک ششــم را نیز پشت سر
میگذاریم و امیدواریم ســال نــو را بدون
کووید  ۱۹آغاز کنیم.
در همین حال ،با کاهش آمــار روزانه کرونا
در کشور ،رنگ بندی شهرها نیز دستخوش
تغییر شد و تعداد شــهرهای قرمز به ،۱۸۴
شهرهای نارنجی به  ،۱۸۷شهرهای زرد ۷۶
و یک شهرستان نیز آبی شد.
نکته قابــل توجه اینکه شــهر تهــران نیز
از شــرایط قرمز کرونایی خارج شــد و در
وضعیت نارنجی قرار گرفت.
به نظر میرســد نوروز  ۱۴۰۱برای کسانی
که واکسن زدهاند ،با یک ســورپرایز همراه
خواهد شد و مثل دو نوروز قبلی نخواهد بود
که درگیر پاندمی کرونا بودیم.

شهر

ارتقاء ایمنی بازار تهران در دستور کار استانداری و شهرداری
اســتاندار تهران با اشاره به اینکه مســئله ایمنی بازار
تهران در شــورای تامین اســتان تهران مطرح شــده
است ،از تشکیل کارگروه مشــترک میان شهرداری و
اســتانداری تهران برای ارتقاء ایمنی بازار تهران خبر
داد.محســن منصوری ،درباره اتخــاذ تدابیر اجرایی
ارتقاء ایمنی در بازار تهران و ورود اســتانداری تهران
به این موضوع ،گفت :موضــوع ایمنی بازار تهران اخیرا
در شورای تامین اســتان تهران با حضور دستگاه های
مرتبط مطرح و مورد بحث و بررســی قرار گرفت .بازار
تهران در مســاحتی حــدود  ۱۲۰هکتــار به صورت
متمرکز مستقر شده اســت و در برخی بازه های زمانی

تا حدود  ۱۸۰هزار نفر جمعیت در بازار دیده
می شود که یک تراکم جمعیتی ویژه قلمداد
می شود.وی افزود :در حقیقت  ۱۸۰هزار نفر
فعال اقتصادی به جز مشتریان و خریدارانی
که مراجعه می کنند در بــازار تهران حضور
دارند؛ اما ســازه ها و زیرســاخت های آنجا
بعضا قدیمی و آسیب دیده هستند و همانند
دو هفته گذشته که آتش ســوزی روی داد شاهد بروز
حوادثی در ســطح بازار تهران هســتیم ،البته به لطف
خداوند در آتش ســوزی اخیر خسارت جانی نداشتیم
و مدیریت شد.اســتاندار تهران ادامه داد :کارگروهی

مشترک بین شــهرداری تهران و مجموعه
اســتانداری تهران در حال تشکیل است که
در ذیل ستاد حوادث ،برخی مسائل و چالش
هایی از جنس آســیب پذیری محدوده بازار
تهران باید بررسی شــود و برنامه ریزی برای
ارتقاء امنیت حوزه بازار در حال انجام اســت
که البتــه زحمت اصلی بر عهده شــهرداری
تهران خواهد بود.
استاندار تهران تاکید کرد :بی تردید استانداری تهران
پیگیر است تا اصالحات فیزیکی و ساختاری که باید در
بازار تهران اتفاق بیافتد در سریع ترین زمان ممکن رخ

دهد.منصوری در پاسخ به سوالی درباره وجود مسائل
حقوقی برای کسبه بازار در مسیر ایمن سازی مغازه ها
گفت :اگر مسائل حقوقی وجود داشــته باشد مورد به
مورد باید بررســی و در مورد آن تصمیم گیری کنیم.
این موارد در همان کارگروه تشــکیل شده مورد بحث
قرار می گیرد و تصمیم گیری خواهد شد؛ اما در جایی
که بحث امنیتی وجود داشــته باشد و جان شهروندان
در خطر باشد ،ممکن است بسیاری مالحظات حقوقی
مرســوم را کنار بگذاریم و تصمیمات متفاوتی که البته
خالف قانون هم نباشــد در چارچــوب ظرفیت های
قانونی اتخاذ کنیم.

مردم گزارش کالهبرداری پیامکی را به شماره  ۰۹۶۳۸۰اعالم کنند
مهدیه محمدی مدیرکل پیشــگیری از
وقوع جــرم معاونت اجتماعــی قوه قضائیه
مدیرکل پیشــگیری از وقوع جرم معاونت
اجتماعی قــوه قضائیــه توضیحاتی درباره
پیامکهای جعلی به قصــد کالهبرداری،
ارائه داد .حســین پورمند با حضور در یک
برنامه تلویزیونی گفت :وقتــی در مورد بزه
یا کالهبــرداری صحبت میشــود باید به
این موضوع توجه کرد کــه جرم یک پدیده
اجتماعی است و هر کجا که جامعهای باشد
جرم هم وجود دارد.
وی افزود :همانطور که به هنگام شیوع یک
بیماری مانند کرونا از متولیان بهداشــت و
درمان انتظار میرود جامعه را نسبت به آن
بیماری واکسینه و مقاومســازی کنند در

مورد جرم هم همینطور است.
پورمند ادامه داد :جرم زاییده اجتماع است
و برای ایمن کردن جامعــه باید قانونگذار،
رسانه و دستگاههای ذیربط وظایف خود را
انجام دهند تا جامعه نســبت به جرم ایمن
شود و آرامش در حد استاندارد بهوجود آید.
وی درباره نقش ارتقای آگاهیهای عمومی
در مواجهه با جــرم بیان کــرد :در ارتقای
آگاهیهای عمومی و آموزشهای حقوقی
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم
قوه قضائیه ،رسانهها و سایر دستگاه سهمی
دارند .همچنین مسئولیت اجتماعی آحاد
جامعه مسأله مهمی است.
پورمنــد اظهار کــرد :کالهبرداران با ســو
اســتفاده از ارتباط قــوه قضائیه بــا مردم

از طریق ســامانههایی مانند ثنــا اقدام به
ارســال پیامکهایــی جعلی بــه کاربران
تلفن همراه میکننــد و از آنها میخواهند
وارد لینک انتهای پیامک شوند .این لینک

کاربر را بــه درگاه پرداخــت الکترونیکی
هدایت میکند و در ازای مبلــغ ناچیز رمز
دوم را میخواهد که معمــوالً در بار اول رمز
را قبول نمیکند و میگوید؛ اشــتباه است.
در صورتی که رمز دوم کاربر اشتباه نیست و
کالهبردار با این کار زمان میخرد تا بتواند
از حساب قربانی پول خارج کند.وی درباره
مشخصات پیامکهای جعلی با ارائه تصویر
اطالعرسانی کرد و گفت :پیامک جعلی دو
مشخصه مهم دارد .ابتدا اینکه این پیامکها
با سر شماره معمولی ارسال میشود و دیگر
مشــخصه لینک موجود در پیامک اســت.
شــهروندان باید بدانند تنها ســر شــماره
پیامکهای قوه قضائیــه  Adliranو برای
پلیس فتا با  police Fataارســال میشود.

همچنین تنها سامانهای که در پیامکهای
قوه قضائیه معرفی میشود که به آن رجوع
کنند ســامانه ثنا اســت.وی درباره میزان
کنترل و کاهش این جرم در کشور بیان کرد:
خوشبختانه معاونت اجتماعی و پیشگیری از
وقوع جرم قوه قضائیه با همکاری و همافزایی
پلیس فتا و رســانه توانست رشــد این نوع
کالهبرداری را کنترل و کاهش دهد و جامعه
را نسبت به آن آگاه کند.پورمند در پایان این
برنامه از شــهروندان خواســت با مسئولیت
اجتماعی که به عهده آنها اســت در صورت
مواجهه با این نوع کالهبرداری آن را ســریعاً
به شماره  ۰۹۶۳۸۰پلیس فتا گزارش دهند
تا حساب بانکی کالهبرداران را که پولها را
به آن انتقال میدهند مسدود شود.

سرزمین
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مدیر کل راه و شهر سازی شرق سمنان خبرداد؛

استان
رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش استان خبرداد؛

برگزارینشستهایمشاورهحقوقی
برایفرهنگیاناستانمازندران

اختصاص حدود  5هکتار زمین جهت آغاز عملیات اجرایی طرح  ۵۱۶واحدی در شاهرود
سمنان-سروش مدیر کل راه و شــهر سازی شرق استان
ســمنان در آیین آغاز عملیات اجرایی طرح  ۵۱۶واحدی شهید
مدافع حرم مرتضی زرهرن در شــاهرود ،که با حضور اســتاندار
محترمسمنان،امامجمعهمعززشاهرودوفرماندارویژهشهرستان
شاهرودبرگزارشد،گفت:یکیازدغدغههایدولت،تامینمسکن
برای مردم اســت و امروز اولین کلنگ زنی پروژهی جهش تولید
مسکنانجاممیشود.
امیر عمیدی ابراز داشــت :سهم شرق استان ســمنان در طرح
نهضت ملی جهش مسکن ساخت  ۹هزار و  ۸۱۶واحد مسکونی
درشهرستانهایشاهرودومیامیاست.
وی با اشاره به استقبال خوبی که از طرف مردم این دو شهرستان
صورت گرفته اســت ،بیان کرد :بیش از  ۱3هزار متقاضی خرید
مسکن در این طرح ثبت نام کردند و بیش از 3هزار متقاضی واجد
شــرایط شــده اند که از این تعداد  ۷۵۰مورد در دفاتر پیشخوان

دولتتشکیلپروندهدادهاند.
این مقام مســئول در خصوص تامین زمین پروژه ،توضیح داد :در
این راستا جلسات متعددی با حضور مسئولین استان برگزار شد
و در حال حاضر حدود  ۵هکتار زمین برای اجرای این طرح آماده
است ،همچنین توافقی با ارتش در خصوص آزادسازی زمینهای
شهرستان شاهرود صورت گرفته اســت و اولین زمینی که به این
طرح اختصاص پیدا کند در جهت ساخت ۵۱۶واحد مسکن برای
نیروهایارتشاست.
وی افزود :امیدواریم تعاونی مسکن ارتش اقدامات الزم را در کوتاه
ترین زمان انجام دهد تــا بتوانیم پــروژه را در زمان مقرر تحویل
دهیم.
عمیدی با بیان اینکه  ۱3۸هکتار زمین در شــاهرود آماده شده
است،توضیحداد:درحالحاضردرخصوصآمادهسازیاینپروژه
با شهردار و شــورای اسالمی شهرستان شــاهرود در حال توافق

هستیم و امیدواریم بزودی کلنگ زنی شــروع آماده سازی این
پروژهرادردستورکارخودقراردهیم.
مدیر کل راه و شهرسازی شرق استان سمنان با اشاره به اینکه قرار
است در شهرهای دیگر نیز برنامههای مختلفی اجرا شود ،گفت :با
تامین زمین ،ثبت نام قطعی متقاضیان در سامانه و واریز هزینهها
اقداماتالزمدرراستایتامینمسکناینمناطقاجراخواهدشد.
این مقام مســئول با بیان اینکه در اجرای این طــرح  ۵۱۶واحد
مسکونیبانامشهیدمدافعحرمسرهنگزرهرنساختهمیشود،
اظهار داشت :در اجرای این طرح  3۰بلوک ،چهار و پنج طبقهای
ساخته میشود و مساحت هر واحد  ۱۱۰و  ۱3۰مترمربع خواهد
بود.
امیر عمیدی در پایان بیان کرد :بانک مســکن در خصوص تامین
تســهیالت بانکی همکاری خوبی را با ما دارد و  3۰۰میلیون وام
مصوبطرحملیمسکنبهاینپروژهاختصاصپیداکردهاست.

مازندران
مدیرکل بهزیستی استان:

مازندران از استان های پیشرو در زمینه انجام اسکن عنبیه کودکان کار و خیابان است
ساری –اسالمی دکترفرزادگوهردهی،مدیرکلبهزیستی
مازندران  ،گفت  :بهزیستی مازندران جزو نخستین استانها در
زمینهانجاماسکنعنبیهوثبتاطالعاتکودکانکاردرسامانه
کشوریمیباشد.
دکتر فرزاد گوهردهی  ،مدیرکل بهزیســتی مازندران یکی از
مسائل مهم شــهرهای بزرگ را پدیده کودکان کار و خیابانی
دانســت و گفت  :مراکز کــودکان خیابانــی و مراکز حمایتی
آموزشــی کودک و خانواده با هدف حمایت از کــودکان کار و
خیاباندرسطحاستانراهاندازیشدهاست.
وی به اجرای طرح دوستدار کودک اشاره کرد و افزود  :سازمان

اصفهان

بهزیستیدرسالجاریطرححمایتهایاجتماعیازکودکان
کاروخیابانی(بارویکرددوستدارکودک)رابااستفادهازظرفیت
هایبینبخشیوبهصورتپایلوتدربرخیازاستانهاازجمله
استان مازندران اجرا کرده است  .مدیرکل بهزیستی مازندران
ادامه داد  :با بررسی طرح های گذشــته از روشهای شناسایی و
جذب و راهکارهای علمی و حرفه ای تری برای ساماندهی این
کودکان استفاده می شــود .دکتر گوهردهی با بیان اینکه یکی
از ابزارهای بــروز در اجرای این طرح  ،احــراز هویت کودکان با
استفاده از دستگاه اسکن عنبیه می باشد  ،گفت  :بر اساس این
طرح  ،اطالعات کودکان کار و خیابانی که تاکنون بدون هویت

بودنددرسامانهکشوریاحرازهویتکودکانکاروخیابانثبت
می شود که از مهمترین مزایای آن شناســایی فوری و آنالین
کودکانکاروخیاباندرکلکشورمیباشد.ویاستانمازندران
راازاستانهایپیشرودرزمینهانجاماسکنعنبیهکودکانکارو
خیاباندانستوافزود:خوشبختانهبااقداماتصورتگرفتهاین
ادارهکلنسبتبهتهیهدستگاهاسکنعنبیهاقدامنمودهاستو
درحالحاضرنیزجزواولیناستانهادرزمینهانجاماسکنعنبیه
و ثبت اطالعات کودکان در سامانه کشوری می باشد  .مدیرکل
بهزیســتی مازندران با بیان اینکه تاکنون از  ۲۰۷کودک کار و
خیابان اسکن عنبیه انجام شده است  ،ادامه داد  :با توجه به نتایج

مطالعات و تجربیات اجرایی  ،هویت تعــداد زیادی از کودکان
گردآوری شــده غیر ایرانی  ،نامشخص اســت بنابراین احراز
هویت کودکان از طریق عکس برداری از عنبیه چشم می تواند
اطالعات و آمارهای دقیق تری از این کودکان به دست آورده و
از ثبت اطالعــات تکراری جلوگیری نمایــد .دکترگوهردهی
افــزود  :اداره اتباع خارجی نیز در این طــرح نقش پررنگ تری
خواهد داشت و در آنکودکانکار و خیابان اتباع خارجی تعیین
تکلیفمیشوند.شایانذکراستمانورشناساییکودکانکارو
خیابانیدرشهرهایساریوآملوباهمکاریشرکایاجتماعی
بهزیستیدربهمنماهسالجاریاجراشدهاست.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اعالم کرد؛

اصالح ساختار باالی  ۵۰درصد شبکه توزیع برق اصفهان

آمادهباش  200دستگاه اتوبوس برای سفرهای نوروزی کرمانشاهیان

مبلمان شــهری و زیباسازی شــبکههای توزیع برق ،حفظ
شبکه در برابر سرقت ،حفظ محیطزیســت ،ارتقا حفاظت
الکتریکی و رؤیت پذیری شــبکه ،متعادلسازی بار شبکه
توزیعوهمچنینکاهشتلفاتدانست.
پیرپیران با اشاره به نتایج اصالح ساختار شبکه ،توضیح داد:
کاهش میزان خاموشــیها از  ۸۵۰دقیقه در سال  ۹3به زیر
 ۱۲۰دقیقه در سال جاری ،رضایتمندی مردم ،اصالح بهینه
مصرف انرژی ،هوشمند سازی شبکههای توزیع و درنهایت
تحتکنترلبودنشبکهازجملهایننتایجاست.
ویبابیاناینکهامروزبهطورکلیدراینمانور 3۷۲نفرنیروی
انسانی در حوزه خدمات در حال انجاموظیفه هستند ،یادآور
شد :امروز ۶۷گروه اجرایی با ۲۵۰نفر نیرو ۲۶،گروه عملیاتی
در بحث نظارت ،اجرا و کنترل ۶3 ،ناظر بهطور مستقیم و ۲۲
کارشناس ایمنی و همچنین  ۹۷دســتگاه خودرو سبک و
سنگیندراینمانورحضوردارند.

کرمانشاه مدیرکلراهداریوحملونقلجادهایاستان
کرمانشاهازآغازپیشفروشاینترنتیبلیتسفرهاینوروزی
ناوگانحملونقلعمومیازاولاسفندخبردادوگفت:پیش
فروشحضورینیزاز۱۰اسفندآغازمیشود.
فریبــرز کرمی با بیــان اینکه پیش فــروش غیرحضوری و
اینترنتی بلیت ســفرهای نــوروزی از اول اســفند ماه آغاز
شــده ،افزود :پیش فروش حضوری نیز از ۱۰اسفند در دفاتر
تعاونیهایحملونقلآغازخواهدشد.
وی ادامه داد :در پایانه شهید کاویانی نیز گیشه پیش فروش
بلیتبهصورتمتمرکزدرنظرگرفتهشدهاست.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان کرمانشاه از
آمادهباش  ۲۰۰دستگاه اتوبوس در کرمانشاه برای جابجایی
مســافرین نوروزی خبر داد و خاطرنشان کرد :فعال تصمیم
اســتانی بر این اســت که اتوبوسها بــا  ۵۰درصد ظرفیت
جابجاییمسافرانراانجامدهند.
به گفته کرمی ،با نزدیک شــدن روزهای پایانی سال درباره
ظرفیت دقیق حمل مســافر اتوبوسها با توجه به شــرایط
بیماریکروناتصمیمگیریخواهدشد.
وی همچنین از احتمــال افزایش قیمت بلیت ســفرهای
نوروزی خبر داد و تاکید کرد :هر سال در این ایام برای کمک
بهرانندگانناوگانحملونقلعمومیقیمتبلیتبهصورت
شناورافزایشیافتهوبعدازپیکسفرهاینوروزیبهنرخقبل

برمیگردد.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای اســتان کرمانشاه
میانگینافزایشقیمتبلیتدرایامنوروزسالهایگذشتهرا
حدود  ۵۰درصد اعالم کرد و افزود :هنوز برای افزایش قیمت
امسالرقمیاعالمنشدهاست.
کرمی درباره اینکه بــا تغییر قیمت بلیــت تکلیف افرادی
که بلیت پیش خرید کرده اند چه میشــود نیز خاطرنشان
کرد :مابتفاوت قیمت بلیت قبل از ســوار شدن در اتوبوس از
مسافراناخذخواهدشد.
وی با بیان اینکه با توجه به وضعیت نامناســب بیماری کرونا
انجامسفرهاینوروزیبارعایتکاملپروتکلهایبهداشتی
انجام خواهد شــد ،تاکید کرد :به عالوه کار ضدعفونی کردن
ناوگاننیزبهصورتمستمرصورتمیگیرد.

فعالیتهای اشتغالزا و توسعهای بیش از پیش مورد
توجه قرار گیرد و نقش آفرینی کند .وی خاطرنشان
کرد:پیشازایندرزیستبوماشتغالکشور،موقعیت
مغفول آموزشهای فنی و حرفهای را داشتیم .شاید
بخشی از ناکامیهای ما ،بهرغم تمام تالشهایی که
شده است ،آنچنان که بایســته و شایسته ،موضوع
آموزش فنی و حرفهای جدی گرفته نشــده است.
با نگاه ویژه رئیــس جمهور و مجموعــهی فعالین
زیست بوم اشتغال کشــور ،اکنون بیش از هر زمانی
اینفعالیتپررنگشدهاســتودرمحورفعالیتها
قرارگرفتهاســت.ویبابیاناحادیثیازپیامبراکرم

(ص)،براهمیتاشتغالتاکیدکردوگفت:افتتاحاین
مجموعهدرراستایایفایاینماموریتمهماستکه
جوانان این شهرستان با فراگیری مهارتهای مورد
نیاز بازار کار به اشتغال فعال برسند .کارگاههای این
مرکزبهشکلیساختهشدهاستکهانعطافزیادیدر
تغییر رشته آموزشی دارد تا به محض اینکه در رشته
ایخاصبهتعدادکافیافراددارایمهارتشدندونیاز
بازاراشتغالآنتامینشد،کارگاهبهراحتیبهآموزش
رشتهدیگریاختصاصیابد.اینانعطافبهویژهبرای
رشتههایمرتبطبامشــاغلآیندهازجملهآیتیو
فعالیتهای دنیای فناوری و  -در نظر گرفته شــده

است .رئیس سازمان آموزش فنی و حرفهای کشور
تصریحکرد:آموزشهایفنیوحرفهایبهاینمرکز
محدودنخواهدشــدواینمرکزپایگاهآموزشهای
فنیوحرفهایاینمنطقهخواهدبود.تالشمیکنیم
از ظرفیت بخش خصوصی و آموزشــگاههای آزاد و
همچنین روشهایی مانند مراکز جوارکارگاهی؛ که
درمحیطواقعیکارامادهمیشودرابهخدمتوکمک
بگیریموبرایهربنگاهاقتصادیبااستانداردهایویژه
فنیوحرفهایپیوستمهارتیدرنظربگیریم.افتتاح
این مرکز را شــروعی برای نهضت مهارت آموزی در
استانمیدانیم.

گلستان
همزمان با سراسر کشور صورت گرفت؛

شناسایی و رفع کانون های خطر در شبکه های توزیع برق گلستان
گرگان  -اعظم دستجردی مدیرعامل شرکت توزیع
نیروي برق گلســتان گفت  :در اقدامي فراگیر ،در سطح استان
همزمان با سراسر کشور ،شناســایي و رفع کانون هاي خطر در
شبکههايتوزیعاستاناجراشد.
علي اکبر نصیري گفت  :شــرکت توزیع نیروي برق استان در
اقدامي فراگیر شناسایي و رفع کانون هاي خطر در شبکه هاي
توزیع برق با حضور بیش از ۲۷۱نفــر از نیروهاي عملیاتي آغاز
گردید.
ويافزود:درایناقدامفراگیرکهبهصورتهمزماندرسطحکل

کشور آغاز شــد ،محورهاي کنترل و اصالح حریم شبکه ،جابه
جایي و اصالح پایه هاي قرار گرفتــه در معابر پس از تعریض و
تغییراتمبلمانشهري،مقاومسازيوتعویضپایههايمعیوب
در دســتورکار سراســري اکیپ هاي عملیاتي و فني قرار مي
گیرد .همچنین ترمیم دریچه هاي معیوب پایه هاي روشنایي
معابر ،جمع آوري اشیاء اضافه و تابلوهاي تبلیغاتي مجاور پایه
هاي شبکه برق و قفل و بست و ترمیم درب معیوب پست هاي
زمیني ،تابلوهاي زیرترانس ،شــالترها و جعبه هاي مستقیم از
دیگرمحورهايایناقدامفراگیرخواهدبود.

نصیري افزود  ،:اصالح کابل سرویس هاي بهم تنیده مشترکان
رويپایههاوجعبههايتقسیمنیزمحوردیگرياستکهدراین
اقدامفراگیرنسبتبهانجامآناقدامخواهدشد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروي برق گلستان افزود :هموطنان
گرامي در صورت مشاهده مشکالت در شبکه هاي توزیع برق،
خرابيشبکه،خرابيدربتابلوهايبرقو.-رادراپلکیشینبرق
منثبتودرایناقدامفراگیرهمکارينمایند.
شایان ذکر است که در این اقدام  ۱۲۱اکیپ در قالب  ۱۲۰۹نفر
ساعتمشغولخدماتبودهاند.

جشنواره فراگیری نخستین واژه آب در استان بوشهر برگزارشد
بوشهر –رضا حیدری جشــنواره فراگیــری نخستین
واژه آب در مدارس اســتان بوشــهر با هــدف آموزش و
ترویج فرهنگ مدیریت مصــرف بهینه آب و صرفهجویی
برگزار شد .
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با تاکید بر
نقش مهم مدیریت مصرف در گذر از بحران کم آبی اظهار
داشــت :فرهنگ مدیریت مصــرف و صرفهجویی باید در
همه اعضا خانوادهها نهادینه شــود کــه دانش آموزان در
این عرصه نقش مهم و تاثیرگذاری دارند.
عبدالحمیــد حمزهپــور از برگزاری جشــنواره فراگیری

نخســتین واژه آب در اســتان خبر داد و بــا قدردانی از
همکاری بانک مســکن در برگزاری این جشــنواره گفت:
جشنواره نخســتین واژه آب از آبان ســال گذشته شروع
شده و تا پایان اسفند ماه امسال ادامه دارد.
وی اضافه کرد :در این جشــنواره روشهای صرفهجویی
به دانش آموزان به صورت آنالیــن و در بعضی مکانها به
صورت حضوری آموزش داده میشود.
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب اســتان بوشهر جشنواره
فراگیری نخســتین واژه آب را با هدف گسترش فرهنگ
مصرف آب به ویژه در قشــر دانش آموز دانســت و خاطر

اهواز –محمدمجدم درششمینهمایشملیکیفیتفراگیر()TQMکه۴
اسفندماهسالجاریدرمحلتاالربینالمللیهمایشهایدانشگاهشهیدبهشتی
برگزارگردید،شرکتفوالداکسینخوزستانموفقبهدریافتتندیسبلورینشد.
مهندس ثابتی مدیر سیستم ها و استراتژی شــرکت که به نمایندگی از سوی این
شرکتدرهمایشمذکورحضورداشت،دراینرابطهگفت:ششمینهمایشملی
کیفیتبارویکردتبییننقشکیفیتفراگیر()TQMدرجلبرضایتحداکثری
مشتریانبودهوفرآیندآنازپاییزامسالباثبتناموتدویناظهارنامهجامعشرکت
آغازگردید.
وی گفت :مدل ارزیابی شرکت ها برگرفته از مدل جامع کیفیت فراگیر ()TQM
بوده که در آن عوامل قابل رقابت در راســتای بهبود کیفیت را مشخص و ارزیابی
نمودهاست.
مهندس ثابتی افزود :از جمله شاخص های ارزیابی شرکتها در ششمین همایش
ملی کیفیت فراگیر ،مدیریت و رهبری ســازمان  ،منابع و زیر ساخت ها ،مدیریت
کیفیت جامع ،طراحی و ارائه محصوالت و خدمات ،تمرکز بر مشــتری داخلی و
خارجی،مدیریتسرمایههایانسانی،نیازهایذینفعان،تصمیمگیریبراساس
شاخصهاومعیارها،رویکردفرآیندنگریونوآوریمیباشد.
مدیر سیستم ها و اســتراتژی سازمانی فوالد اکســین در پایان ضمن تبریک روز
مهندسبههمهتالشگرانصنعت،خصوصامتخصصینفوالداکسینخوزستان،
دریافت تندیس ملی بلورین کیفیت فراگیر(  )TQMرا به خانواده بزرگ اکسین
تبریکگفت.

باحضور وزیر کار؛

آغاز نهضت مهارت آموزی دراستان همدان
همدان  -ذلیخــا کرمی غالمحســین
حسینینیا ،رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه ای
کشوردر آیینافتتاح مرکز آموزشدو منظوره فنیو
حرفهایشهرستانفامنینگفت:دولتخدمتگزاربه
یکیازبنیادیترینواساسیتریننیازبرایپیشرفت
و توسعه این شهرســتان توجه کرده که برای ایجاد
اشتغالپایدارومولدجوانانالزماست.
حســینینیا افزود :حضور وزیر تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی در این آیین نشانگر اهمییت آموزش فنی
و حرفهای و عزم جزمی اســت که دولــت و «وزارت
مردم»برایمهارتآموزیبهعنوانرکنرکینتمام

تندیسبلورینهمایشملیکیفیت
فراگیر()TQMبهفوالداکسینخوزستانرسید

کرمانشاه
آغاز پیشفروش بلیتهای نوروزی؛

اصفهان  -مریم مومنی مدیرعامل شرکت توزیع برق
اصفهان با اشاره به مانور اقدام فراگیر تعمیرات و بهینهسازی
شبکه برق اصفهان ،گفت :در این برنامه اصالح ساختار باالی
 ۵۰درصد شبکهها توزیع برق اصفهان انجام شده و به دنبال
پایداریواصالحشبکههستیم.
حمیدرضا پیرپیــران در مانــور اقدام فراگیــر تعمیرات و
بهینهسازیشبکهتوزیعبرقاصفهانبارویکردبهبودایمنی،
همزمانباسراسرکشور،اظهارکرد:مانوراصالحوبهینهسازی
شبکه توزیع برق اصفهان همزمان با سراسر کشور انجام شد
و به دنبال این مانور در پی نظارت ،هماهنگی و سنجش بین
تیمهای امدادی و نظارتی ستادی و اجرایی هستیم تا سرعت
مقابلهبابحرانراکاهشدهیم.
وی افــزود :امیدواریــم در پایــان نتایــج این مانــور مورد
تجزیهوتحلیل قرار گیرد و نتایج آن قابلبهبود و شناســایی
باشد .مدیرعامل شــرکت توزیع برق اصفهان با بیان اینکه
از حدود پنج ســال پیش در بحث اصالح ساختار شبکههای
توزیع ۱۱محورمدنظرقرارگرفت،افزود:دراینبرنامهاصالح
ساختار باالی  ۵۰درصد شــبکهها توزیع برق اصفهان انجام
شدهوبهدنبالپایداریواصالحشبکههستیم.
وی هدف از اجــرای این مانور و اصالح ســاختار شــبکه را
شناسایی و رفع کانونهای خطر در شبکه توزیع نیروی برق،
اصالح حریم شبکه ،جابجایی و اصالح پایهها ،افزایش نقاط
قابل مانور در شبکه ،ارتقاء حفاظت الکتریکی شبکه ،ارتقاء

ساری –اسالمی رئیس اداره حقوقی آموزش و پــرورش مازندران از برگزاری
نشستهای مشاورهی حقوقی برای فرهنگیان استان در هفتهی «وکیل مدافع»
کهاز ۷اسفندآغازشدهاست خبرداد.
«محمدحســین احمدی» با اعالم این خبر افزود :در راســتای ارتقاء آگاهیهای
حقوقیوبرگزاریجلساتمشاورهحقوقیبهصورترایگانبرایفرهنگیاناستان،
تیمی مجرب از مشاوران حقوقی آموزش و پرورش مازندران در طی سه روز برای
تمامیفرهنگیاناستاننشستهایمشاورهایبرگزارخواهندکرد.
ویباتأکیدبرضرورتحمایتحقوقیوقضاییازفرهنگیاندرراستایدستیابی
به حقوق حقه آنان ،تصریح کرد :این ســه نشست به مناســبت هفتهی «وکیل
مدافع» که از ۷اسفند آغاز شده است در روزهای ۸اسفند در اداره آموزش و پرورش
شهرستانبهشهر،روز ۱۱اسفنددرادارهآموزشوپرورشچالوس،وروز ۱۵اسفند
نیزدرادارهآموزشوپرورشبابلسربرگزارخواهدشد.
رئیس اداره حقوقی آموزش و پرورش مازندران با اشــاره بــه زمینههای حقوقی
مشاورهایگفت:فرهنگیاناستانمیتواننددرزمینهموضوعاتحقوقیکههمبه
صورتمستقیمباآموزشوپرورشارتباطداردوهممسائلشخصیوخانوادگیبه
اساتیدومشاورانمراجعهکنند.مسائلیهمچونحقوقی،کیفری،خانواده،ثبتی،
دیوانعدالتاداریومواردیازایندستازجملهزمینههایموردمشاورهاست.

نشان کرد :ســرانه مصرف آب در دنیا ۱۲۰لیتر در شبانه
روز برای هر نفر اســت که این میزان در اســتان بوشهر ما
 ۲۰۰تا  3۰۰لیتر در شبانه روز است.
حمزهپور بــا بیان اینکــه برگزاری برنامههــای فرهنگی
تاثیــر بهســزایی در ترویج مصــرف بهینــه آب در میان
دانش آموزان داشــته اســت تصریح کرد :فرهنگ سازی
در مصرف بهینه آب موضوع بســیار مهمی است که باید از
مدارس آغاز شود و آموزش به این نســل به ویژه در دوره
ابتدایی میتوانــد نتایج موثر و ماندگاری در پی داشــته
باشد

مرکزآموزشفنیوحرفهایفامنین
بهبهرهبرداریرسید

همدان – زلیخا کرمی مرکز آموزش فنی و حرفه ای «شــهید همدانی» در
شهرســتان فامنین از توابع استان همدان روز چهارشــنبه با حضور «حجتاهلل
عبدالملکی» ،وزیر تعاون ،کار و رفاه اجتماعی و اســتاندار همدان به بهرهبرداری
رسید.
وهب مختاران ،مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همــدان در آیین اظهار
داشــت :مرکز آموزش فنی و حرفه ای فامنین در زمینی به مساحت ۲هزار و۸۰۰
مترمربعوهزارو۴۰۰مترمربعزیربناراهاندازیشد.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان همدان خاطرنشان کرد :این مرکز با جذب
 ۶۰میلیارد ریال اعتبار در بخش ســاختمان و تاسیسات و هشت میلیارد ریال در
بخش تجهیزات که از کل مبلغ ۱۲میلیارد ریال با حمایت بنیاد برکت تامین شده
آغازبهکارکرد.
ویبااشارهبهاینکهاینمرکزآموزشی۲منظورهدر۲طبقهباهشتکارگاهآموزشی
بههمراهقسمتاداریوسالنآزموناحداثشدهادامهداد:کارگاههایاتومکانیک،
برق و کامپیوتر در طبقه اول مختص برادران و کارگاه های طراحی دوخت ،صنایع
دستی(مکرومه بافی) ،صنایع چرم و نقشه کشی در طبقه دوم و مختص خواهران
است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای اســتان همدان تصریح کرد :این آموزشگاه برای
پنج مربی در قسمت خواهران ،سه مربی در قســمت برادران و ۲نفر در کادر اداری
ایجاداشتغالکردهاست.
مختارانافزود:افتتاحاینمرکزتخصصیآموزشفنیوحرفهای،مردمشهرستان
فامنین را از مراجعه به سایر شهرستان ها برای دریافت خدمات آموزشی در رشته
هاینامبردهبینیازمیکند.

چندینپروژهآموزشی-تربیتی
درآذربایجانشرقیافتتاحشد

تبریز-رحیمجباردخت با حضور وزیر آمــوزش و پرورش در تبریز ،تعدادی
ازپروژههایآموزشی-تربیتیآذربایجانشرقی،افتتاحوبهبهرهبرداریرسیدند.
یوسف نوری در سفر خود به آذربایجان شرقی ،چهار پروژهی آموزشی-تربیتی این
استانرابهتعداد۴۴کالسدرسافتتاحکرد.
خیر
مدرسهامامعلی(ع)در۱۲کالسدرسبامساحت۲۰۵۲مترمربعبامشارکت ّ
نیکوکار «عصمت السادات نیکدل» و اداره کل نوسازی ،توسعه و تجهیز مدارس با
اعتبارششمیلیاردتومانافتتاحوبهبهرهبرداریرسید.
بر این اساس ،مدرســه جواداالئمه(ع) در منطقهی سردرود نیز با مساحت3۰۰۰
متر مربع و تعداد  ۱۲کالس درس در زمین اهدایی «جواد راجی» و با تأمین اعتبار
احداث اداره کل نوسازی استان به مبلغ پنج میلیارد و  ۵۰۰میلیون تومان افتتاح
شد .همچنین ،مدرسه آتا مهدی قلیپور ،با ۱۰کالس درس و مساحت ۱۵۰۰متر
مربعبامشارکت«یعقوبقلیپور»وهماهنگیجهادمدرسهسازیاستانبااعتبار
دومیلیاردتومانافتتاحوبهبهرهبرداریرسید.
مدرسه ۱۲کالسه خیر ســاز «امیر مهدی رضوی خسروشاهی» نیز در زمینی به
مساحت۱۷۸۰مترمربعبااعتباریبهمبلغ۱۹میلیاردتومانافتتاحشد.

تلفن و نمابر66459762 :
سازمان شهرستانها66973714 :
 - 66373678-66461770داخلی 3
ایمیل Kharidar _1400 @ yahoo.com :
تلگرام و واتساپ 09027833627 :
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گزارش
روزنامه سراسری صبح ایران

با حضور معاون وزیر کشور ،استاندار فارس ،رئیس و اعضای شورای شهرو شهردار شیراز انجام شد؛

رونمایی از 18طرح شهرداری شیراز با اعتبار  863میلیارد تومان
با حضور معاون وزیر کشور ،استاندار فارس،
رئیس و اعضای شورای شهر ،شهردار شیراز
و دیگر مسئولین شهری ١٨ ،طرح عمرانی،
فرهنگی ،تفریحی و گردشگری شهرداری
شیراز با اعتبار  ٨٦٣میلیارد تومان امروز به
بهره برداری رسید.
شهردار شیراز :این طرح ها شامل
پل شهید علی یار هاشمی خواه
شهردار شیراز در آیین بهره برداری از این
طرح ها گفت :این طرح ها شامل پل شهید
علی یار هاشمی خواه در بولوار طالییه شیراز،
مقاوم سازی ،تجهیز و تکمیل ساختمان
کلینیک دندانپزشکی کارکنان شهرداری،
شبکه هوشمند اعالم هشدار پدافند غیرعامل،
بنیاد سردار استوار محمودآبادی به منظور
حفظ و نشر آثار شهید ،کف سازی خیابان
مشکین فام ،اجرای پیاده بزرگراه مهندسین،
ساخت میدان دولت ،اجرای کف سازی،
محوطه سازی و مبلمان فضای شهری خیابان
میرزای شیرازی ،پارک محلهای قصردشت،
ساخت ساختمان پلیس راهور با زیربنای
 ١٢٠متر مربع ،تکمیل تفرجگاه چنار راهدار،
ساخت بوستان فاطمی در شهرک بزین،
ساخت بوستان محلهای خیابان شمشاد،
ساخت بوستان محلهای شهرک آرین و
تعریض پل ورودی شهرک انجیره است.
مهندس سید احسان اصنافی گفت :اعتبار
بخش عمده ای از این پروژه ها از عوارض
پرداختی توسط شهروندان تأمین شده است.
وی با اشاره به پروژه های در دست اجرای
شهرداری شیراز گفت :بزرگراه شهید
سپهبد سلیمانی ،بزرگراه شهید استوار،
تقاطع مدافعان سالمت ،احیای ارتفاعات،
احداث بزرگراه ورودی شیراز  -اصفهان
و تقاطعات آن در غرب شهر از جمله
پروژه های در دست احداث شهرداری
شیراز است که تقدیم شهروندان می شود.
شهردار شیراز با اشاره به روند اجرای خط
دو مترو گفت :روسازی شبکه باالسری و
اجرای تست گرم خط  ٢قطار شهری شیراز
با اعتبار  ٩٠میلیارد تومان حد فاصل ایستگاه
قهرمانان و امیرکبیر به طول پنج کیلومتر،
احداث ایستگاه قهرمانان با اعتبار ٣٥٠
میلیارد تومان در شهرک میانرود و ایستگاه
امیرکبیر با اعتبار  ٣٠٢میلیارد تومان شامل
اجرا و تملک در میدان بسیج انجام شده است.
اصنافی با بیان اینکه خط ریلی ایستگاه
قهرمانان تا ایستگاه امیرکبیر به طول
 ۵کیلومتر تست گر ِم نهایی شد ،گفت:
تالش داریم این ایستگاهها تا هفته دولت
سال  ١٤٠١آماده مسافرگیری شود.
شهردار شیراز ادامه داد :فاز یک خط دو مترو،
یک خط شمالی  -جنوبی و به طول تقریبی
 ۱۰کیلومتر است که با بهره برداری از آن
شهروندان میتوانند از میانرود و عادل آباد به
مرکز شهر و خط یک دسترسی داشته باشند.
رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:
فاز یک خط  ۲مترو کالنشهر شیراز
باید در سال آینده مسافرگیری شود
مهندس مهدی طاهری رئیس شورای
اسالمی شهر شیراز در آیین تست گرم خط
دو مترو از ایستگاه قهرمانان تا امیرکبیر
گفت :فاز یک خط  ۲مترو کالنشهر شیراز
باید در سال آینده مسافرگیری شود.

که توسط شهرداری شیراز به اتفاق همدلی
مسئولین رخ داده است که البته جای تقدیر
دارد.
استاندار فارس:
بهرهبرداری از خط دو مترو توسعه
متوازن شهر شیراز را به دنبال
خواهد داشت

استاندار فارس:

در نظر گرفتن سهم قابل توجه اوراق
مشارکت برای توسعه قطار شهری شیراز

بهرهبرداری از خط دو مترو توسعه متوازن
شهر شیراز را به دنبال خواهد داشت

رئیس شورای اسالمی شهر شیراز:
فاز یک خط  ۲مترو کالنشهر شیراز باید
در سال آینده مسافرگیری شود

شهردار شیراز:
این طرح ها شامل پل شهید علی یار
هاشمی خواه

مهندس طاهری با بیان اینکه حمل و نقل
عمومی با کوتاه کردن زمان سفر مردم
و کاهش مصرف انرژی ،آرامش را برای
شهروندان به ارمغان می آورد ،افزود :توسعه
سیستم حمل و نقل عمومی مهم ترین گام
برای کاهش ترافیک شهر است و به همین
دلیل عزم شورا و شهرداری شیراز برای
تکمیل و راه اندازی خطوط مترو جزم است.
وی عنوان کرد :باید تا سال آینده فاز یک خط
دو مترو تا ایستگاه تقاطعی امام حسین(ع) به
صورت کامل به مرحله مسافرگیری برسد و
ضمن پیگیری اجرای این فاز از خط دو ،خط
سه نیز باید اجرا شود.
معاون وزیر کشور:
در نظر گرفتن سهم قابل توجه
اوراق مشارکت برای توسعه قطار
شهری شیراز

مهدی جمالی نژاد معاون وزیر کشور و
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور در حاشیه تست گرم فاز اول خط دو
قطار شهری شیراز و افتتاح همزمان چندین
پروژه شهری گفت :در سال آینده از محل اوراق
مشارکت ١٢ ،هزار میلیارد تومان برای توسعه
قطار شهری در کشور در نظر گرفته شده است
که سهم قابل توجهی به شیراز تعلق می گیرد.
وی افزود :در سال  ١۴٠١تخصیص خوبی
برای نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی
کالنشهر شیراز به ویژه اتوبوس خواهیم داشت.
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی
وزیر کشور نیز با بیان اینکه در سه سال
گذشته با بحران های مختلف و سختی از
سیل تا کرونا را در کشور تجربه کردیم ،اظهار
کرد :علی رغم همه این بحرانها و مشکالت و
با وجود همه تهدیدها و تحریم ها ،روند اجرایی

پروژه های کشور نه تنها متوقف نشد بلکه این
روند نیز کند هم نشده است و تحقق این مهم
حاصل تالش همه دست اندرکاران است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های
کشور با اشاره به افتتاح بیش از  ۱۵هزار
و  ۶۰۰پروژه با اعتبار بیش از  ۱۳۰هزار
میلیارد تومان در دهه فجر گفت :افتتاح
این حجم از پروژه اتفاق کمی نیست.
وی با اشاره به بازسازی بیش از  ۱۶۰هزار
منزل مسکونی ،زیرسازی جاده ها و بازسازی
تأسیسات شهری که بر اثر سیل در سال ۹۸
تخریب شده بود ،افزود :به برکت انقالب و
دعای خیر خانواده های شهدا و ایثارگران ،قطار
پر سرعت پروژه های عمرانی در کشور کند
هم نشده است و شاهد این جریان ارزشمند
در تمام شهرهای کشورمان نیز هستیم.
وی گفت :مسله بی اعتمادی شهروندان با

مسئولین ،یکی از مشکالتی است که در
برخی از شهرها با آن روبرو هستیم و این
موضوع جای نگرانی دارد اما در شیراز با
این مشکل روبرو نیستیم و مردم حاصل
تالش مدیریت شهری را می بینند که این
موضوع نشان دهنده اعتماد و اتحاد بین
مردم و مسئولین در شهر شیراز است.
جمالینژاددرادامهبهظرفیتگردشگریشیراز
و استان فارس اشاره کرد و گفت :امیدواریم
که با وجود مدیران انقالبی بتوانیم بسیاری
از اقدامات گذشته از جمله موضوع مثلث
طالیی شیراز ،اصفهان و یزد را دنبال نماییم.
معاون وزیر کشور با اشاره به وجود اتحاد و
همدلی بین مسئولین شهری و استانی و
نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی
در شیراز ،افزود :پیشرفت خوب و افتتاح این
میزان پروژه در شهر شیراز اتفاق مبارکی است

معاون وزیر کشور:

استاندار فارس در مراسم تست گرم فاز دو
قطار شهری شیراز از ایستگاه قهرمانان تا
ایستگاه امیرکبیر و افتتاح همزمان چندین
طرح عمرانی ،فرهنگی ،خدماتی و گردشگری
شهرداری شیراز ،با اشاره به اتصال نقطه
جنوبی به شمالی شهر شیراز به لحاظ
جغرافیایی از طریق خط دو مترو تأکید
کرد :بهرهبرداری از خط دو مترو توسعه
متوازن شهر شیراز را به دنبال خواهد داشت.
دکتر محمدهادی ایمانیه اظهار امیدواری
کرد :امیدواریم با جدیت و سرعت
نیروها ،در هفته دولت سال  ۱۴۰۱خط
دو مترو بتواند تا میدان امام حسین(ع)
حمل و جابجایی مسافر را داشته باشد.
وی با اشاره به اینکه با همتی که از
دستاندرکاران این پروژه سراغ داریم این اقدام
مبارک صورت خواهد گرفت ،ادامه داد :اخیرا
شورایی را تحت عنوان کمک به مدیریت شهر
شیراز متشکل از نمایندگان مردم در مجلس
شورای اسالمی ،شهردار شیراز ،امام جمعه،
استاندار و رئیس شورای اسالمی شهر شیراز
تشکیل دادیم و با برگزاری جلسات ماهیانه،
قرارهایی می گذاریم و در این جلسات،
پروژههای کالن شهر شیراز مثل مترو ،آبرسانی
به شهر شیراز ،تاالر مرکزی شهر ،رودخانه
خشک یا بیمارستانهای بزرگ شیراز را
پیگیری کرده و مشکالتشان را حل میکنیم.
استاندار فارس با اشاره به اینکه خط دو
متروی شیراز نقطه جنوبی شهر شیراز را
به لحاظ جغرافیایی به نقطه شمالی شهر
متصل میکند ،اظهار داشت :این اتفاق به
توسعه متوازن شهر شیراز کمک میکند و از
طرفی چون آغاز این خط در کنار ورزشگاه
پارس قرار گرفته با توجه به ورزشدوست
بودن مردم شیراز ،اتفاق خوبی است.
ایمانیه با بیان اینکه هفته پیش در خدمت
وزیر ورزش و جوانان موضوع ورزشگاه پارس
را مطرح کردیم ،گفت :با کمک وزارت ورزش
و جوانان قسمتهای پایانی ورزشگاه را
تکمیل خواهیم کرد و امیدواریم همزمان با
افتتاح خط دو قطار شهری بتوانیم از ورزشگاه
پارس هم به شکل کاملی بهره برداری کنیم.
استاندار فارس به بحث کمک وزارت کشور
به ناوگان اتوبوسرانی شهر شیراز اشاره
کرد و افزود :اگر رامهای جدیدی را به قطار
شهری شیراز اضافه کرده و بتوانیم بیشتر از
مترو استفاده کنیم از میزان ترافیک شهری
کاستهخواهد شد و از طرفی به سالمت جسمی،
روحی و روانی مردم بسیار کمک خواهد شد.
وی در پایان حاشیه شهر شیراز را موضوع
قابل توجهی دانست که نیازمند توجه ویژهای
است و در این باره گفت :کمک به روستاهای
حاشیه شهر شیراز و همچنین روستاهای
استان پیشگیری از مهاجرت را به دنبال دارد
و به نگرفتن حاشیه جدید کمک میکند که
امیدواریم به آن توجه ویژهای شود

