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گفت و گوی اقتصاد پویا با امیررضا ثابت پی؛ مدیر عامل گروه صنایع غذایی نامی نو

ازکارافتادن خط های تولید با نبود مواد اولیه
صفحه 3

صفحه 4
تحویل خودرو با موعد نامعلوم

 پیش فروش هایی که تنها پول 
به جیب خودروسازها ریخت

از اولین طرح قرعه کشــی تاکنون خودروسازان 
اقدام به ثبت نــام خودرو و اجــرای طرح های پیش 

صفحه 3فروش و فروش فوق العاده کرده اند....

رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی :

 بازار گاز نخجوان 
در خطر است

رئیس کمیســیون انرژی اتــاق بازرگانی گفت: 
می توانیم گاز را از طریق عراق به ســوریه و مدیترانه و 

صفحه7سپس از دریای سیاه به...

در ادامه بخش اول در خصوص منطق برنامه 
ریزی و توسعه کشور ، آموزش و بهسازی منابع 
انسانی نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل 
کلیدی در توسعه محســوب می شود که اگر به 
درستی و شایســتگی برنامه ریزی و اجرا شود، 
می تواند بازده اقتصادی قابل مالحظه ای داشته 
باشد و نتایج پژوهش ها مختلف نشان می دهند 
که توجه به آموزش و بهســازی نیروی انسانی 

باعث افزایش بهره وری در کشور می گردد.
به قول مایکل لوبوف در کتــاب بزرگترین 
اصل مدیریت در دنیــا ، در مورد خطرات نادیده 
گرفتن آموزش نیروی انســانی     »اگر شما فکر 
میکنید که آموزش گران اســت ، به این دلیل 
است که شما نمی دانید ناآگاهی چه هزینه ای 
دارد ، شرکت هایی که وفاداری کارمندان خود 
را دارند ، به صورت دائمی برای ارتقا سیســتم و 
برنامه های آموزشــی خود ســرمایگذاری می 

کنند.«
برای مثال ، در ســال 2004 پس از سنجش 
اثر بخشی دوره های آموزشی در شرکت موتورال 
مشخص شد که هر یک دالر سرمایه گذاری در 
آموزش کارکنان ، 33 دالر بازده به همراه داشته 
است . بررسی دیگر درســال 2006 گویای آن 
است که بســیاری از ســازمان های امریکایی. 
افزایش مناسب بودجه های آموزشی خود را با 
میانگین 7 درصد رشــد نسبت به سال گذشته 
گزارش کرده و بیــان کرده اند که حدود 1273 
دالرصرف آموزش هر کارآموز در سال می کنند 
.آنها مبلغی بالغ بر 55.8 بیلیارد دالر در این سال 
صرف آموزش و بهسازی نیروهای انسانی خود 

کرده اند. ) نشریه آموزش 2006:21 (
تحــول اداری فرآیند همچون مشــارکت 
عمومی کارکنان ، اصالح ســاختارهای اداری  
مناســب، وظایف، اختیارات ، توانمندســازی 
کارکنــان و مدیــران، پاســخگویی در مقابل 
شهروندان، نظارت بر نظام اداری و توسعه شیوه 
های اطالعاتی و ... را دنبــال می کند و آموزش 
یکی از مهمترین عوامل در تحول اداری و معیار 
تعیین کننده در رفاه اجتماعی است و به عنوان 
یکي از اهداف مهم تمام کشورها شناخته شده 
است. تامین و توسعه ســرمایه انسانی مستلزم 
انجام فعالیت های آموزشــی اســت. سرمایه 
گذاری آموزشی از یک سو قابلیت های نیروی 
انسانی را ارتقاء می بخشد و از سوی دیگر، نیروی 
کار را برای استفاده بهتر از فناوری جدید در تولید 
آماده می سازد و به این ترتیب راه رفاه اجتماعی 

را برای کشورها هموار می کند.
جامعه شناسان ســازمان ها با استفاده 
از مفهوم تقلید همســانی، بر این اعتقاداند 
که ســازمان ها برای بقا، به مشروعیت نیاز 
دارنــد. لذا برخی ســازمان ها نیــز بعنوان 
اســتراتژی برای بهــره منــدی از مزایای 
سازمان های موفق با تقلید از آنها شباهتی 
ظاهری ایجاد می کنند ، اما این اســتراتژی 
درکوتاه مــدت معموال حمایــت نخبگان و 
مردم را جلب می کند ، امــا اینقدر نیرومند 
نیســت که بتواند ســطحی از توانمندی را 
ایجاد کند که نه تنهــا در بلند مدت بلکه در 

میان مدت هم دوام بیارد.

 كارآمدي نظام اداري
در گرو آموزش مدیران

*محسن راجي اسدآبادي
*مسئول آموزش و مطالعات 
 راهبردي فدراسیون 
صنایع غذایي و كشاورزي ایران

سرمقاله

رهبر معظم انقالب :
عامالن ترور را مجازات کنید و 
تالشهای شهید راادامه دهید

صفحه 2

رییس جمهور: 
پاسخ ترور شهید فخری زاده را به 

موقع می دهیم
صفحه 2

علی ربیعی : 
متجاوز قطعا تنبیه خواهد شد، اما نه 

در زمین بازی که او تعریف می کند
صفحه 2

آیت اهلل رئیسی :
مردم باید امنیت را در پرتو احکام 

صادر شده از قضات لمس کنند
صفحه2 صفحه2
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روزانهم
  اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
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صفحه2

رییس ســازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ ارز را در الیحه بودجه سال 
آینده 11 تا 11 هــزار و 500 تومان در نظر گرفتیم، گفــت: قیمت نفت را هنوز 

قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای نفت بشکه ای 40 دالر است.
»محمدباقر نوبخت« روز 28 آبان ۹۹ در خاتمه جلســه هیات دولت در جمع 
خبرنگاران از تایید بودجه سال 1400 در دولت خبر داد و افزود: بودجه در مهلت 

قانونی و پیش از 15 آذرماه به مجلس تقدیم خواهد شد.
قیمت نفت در ماه های گذشــته به دلیل شــیوع کرونا و کاهــش تقاضا در 
بازارهای جهانی با کاهش همراه بود، اما با افزایش امید به ساخت واکسن کرونا، 
 قیمت ها در هفته گذشته افزایشی شــده و انتظار می رود در زمستان قیمت نفت 

به باالی 50 دالر در هر بشکه برسد.

 مصاحبه اقتصاد پویا با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس

افزایش نرخ مالیات    
بر ارزش افزوده   در1400

www.eghtesadepooya.ir

لحظه به لحظه با شما هستیم
 جدیدترین اخبار ، گزارش ها و تحلیل ها ی 
ایران و جهان را در اقتصاد پویا دنبال كنید

پذیرش نمایندگی فعال در شهرستان ها
     روزنامه اقتصاد پویا از سرپرستی های نشریات در شهرستان ها نماینده فعال می پذیرد.
09334453817   021  - 66907488

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

 گفت و گوی اقتصاد پویا با جعفر قادری ، نماینده مجلس شورای اسالمی 

 جبران زیان   خودروسازان  
از جیب مردم

 در كار خیر حاجت هیچ استخاره نیست
* حسین سالح ورزی

باالخره بعد از حدود 1 سال از شروع پاندمی کرونا، به نظر می رسد 
با کشف واکسن، جهان یا الاقل کشورهای برخوردار در آستانه رهایی 

از این ویروس مهلک اند.
به غیر از آسیبهایی که این ویروس به اقتصاد و روند عادی زندگی 
در همه کشورهای جهان زده است؛ در کشور ما بطور مشخص، همراه 
شدن این فشار با فشارهای اقتصادی قبلی سبب شده مردم نسبت به 
کارآمدی دولت بسیار بدبین تر از گذشته شوند. به طوری که می توان 
گفت بحران ناکارآمدی دولت در ایران در حال تبدیل شدن به بحران 

مشروعیت است.
در چنین شــرایطی قرار گرفتن دولت ایران در صف خریداران 
واکسن و توزیع کارآمد و گسترده آن میان همه شهروندان ایرانی می 
تواند نمایشی دلپذیر از اقتدار و کارایی دولت باشد و زخمهای ایجاد 
شده در افکار عمومی و شکافی که ممکن است امروز مردم ایران میان 

خود و حکمرانان شان احساس کنند را تا حدی ترمیم خواهد کرد.
در نظر داشته باشید که کل هزینه واکسیناسیون برای جمعیت 
80 میلیونی ایرانی رقمی بین 2 تا 4 میلیارد دالر خواهد بود که حتی 
اگر تمام آن مســتقیما از منابع عمومی پرداخت شده و این واکسن 
به رایگان در اختیار مردم قرار بگیرد؛ این ســرمایه گذاری بر ارتقای 

سالمت و تحرک جامعه، به ســادگی ظرف مدت کمتر از یکسال، از 
محل احیای اقتصاد آسیب دیده جبران خواهد شد.

صد البته اصوال چنین خاصه خرجی هایی هم احتیاج نیســت، 
می توان واکسن را با قیمت واقعی در شــبکه بهداشت عرضه کرد، 
برای طبقات اقتصادی متوســط برای خرید آن تسهیالتی )حتی 
بدون سوبسید( گذاشت و برای طبقات  ضعیف با مداخله و مدیریت 
نهادهای حمایتی همچون بهزیســتی، دسترســی به آن را کامال 

رایگان ساخت.
البته باید به این نکته توجه داشــت که تامیــن و  پرداخت پول 
واکسن به شــرکتهای ســازنده، فقط خوان اول از هفت خوان این 
پروژه ملی اســت. مدیریت صحیح خرید و پیش بینی های مناسب 
لجستیکی برای توزیع سریع و آسان و منصفانه آن در سراسر کشور 
است که می تواند احساس افتخار ملی و نشاط اجتماعی و اعتماد به 

حکمرانان را در قلب مردم ایران زنده کند.
دولتها در ایران سالهاست است که از سوی افکار عمومی در مظان 
اتهام ناکارآمدی و بی توجهی به احواالت مردم، بخصوص در حوزه 
اقتصاد هستند. این بزنگاه فرصتی طالیی و شــاید یکی از آخرین 
فرصتهایی باشــد که می تواند موجب تغییر ایــن تصویر و تقویت 

انسجام و پیوستگی دولت و ملت شود.

یادداشت روزنامه اقتصاد پویا در نظر دارد  سلسله میزگردهایی را در خصوص 
موضوعات و بحران های اقتصادی كشور و راه حل های برون رفت از آن 
را با حضور اندیشمندان،كارشناسان ، مدیران ارشد دولتی و مدیران 

اقتصادی و مالی كشور و فعالین اقتصادی برگزار كند.
عالقه مندان با ارسال رزومه كاری خود  به دفتر روزنامه از طریق  شماره موبایل و ایمیل  در ج شد  ه  می 

توانند برای حضور در   اعالم آمادگی كنند.
ضمنا اولین میزگرد  در هفته جاری با حضور چند تن از اساتید دانشگاهی و مدیران ارشد اقتصادی 
كشور  بر گزار خواهد شد كه مشــروح آن به صورت ویژه نامه ای  در سایت روزنامه اقتصاد پویا و فضای 

مجازی  انتشار و همچنین در روزنامه اقتصاد پویا  به چاپ خواهد رسید.

فراخوان

ایمیل : eghtesadpooya1@gmail.comموبایل: 09334453817

شماره ۱۵/گ/۹۹

مناقصه یک مرحله ای 
 

شركت مخابرات ایران منطقه گلستان درنظر دارد طرح قرار داد اجاره  lp برای مشتركین 
pppoE را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید.

لذا متقاضیان شركت در مناقصه میتوانند جهت اطالعات بیشــتر به اگهی فراخوان درسایت 
شــركت مخابرات ایران به ادرس Www.Tci.ir ویا ســایت مخابرات منطقه گلستان به ادرس  

روابط عمومی مخابرات منطقه گلستانGolestan.Tci.ir مراجعه نمایند. 

                               بصورت یک مرحله ای شماره 99/2/ق.م

        فراخوان مناقصه عمومی 
نوبت دوم 

اداره كل پست اســتان قم در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی یک 
مرحله ای توزیع امانات پستی خود را مطابق با شرایط و مفاد مندرج 
در اســناد مناقصه به مدت یکســال از تاریخ 1399/10/01 لغایت 
1400/09/30 به پیمانکار واجد صالحیت)موضوع اصلی فعالیت آن با 
موضوع مناقصه مطابقت داشته و دارای مجوز از مرجع ذیربط در امور 
حمل و نقل می باشد( واگذار نماید. كلیه مراحل برگزاري مناقصه از 
دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشــنهاد مناقصه گران و بازگشایي 
پاكت ها از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکي دولت )ستاد( 
به آدرسwww.setadiran.ir    انجام خواهد شــد و الزم است 
مناقصه گــران در صورت عدم عضویت قبلــي،  مراحل ثبت نام در 
سایت مذكور و دریافت گواهي امضاي الکترونیکي را جهت شركت 
در مناقصه محقق سازند. الزم به ذكر است شماره فراخوان مذكور در 

سامانه ستاد 2099001124000003 می باشد.
1-تاریخ انتشــار مناقصه در سامانه: ســاعت 9  روز شنبه مورخ 

1399/09/08 می باشد.
2-مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از ســامانه: از تاریخ انتشار 

لغایت ساعت  18  روز شنبه مورخ 1399/09/15
3-مهلت زمانی ارسال پیشنهاد: ســاعت 19 روز سه شنبه مورخ 

1399/09/25
4- تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار:

5- مبلغ تضمین شركت در فرآیند ارجاع كار 613.000.000 ریال )ششصد 

و سیزده میلیون ریال( است كه به یکی از دو روش ذیل می باشد:
5/1- ارائه ضمانتنامه بانکی از یکی از بانکها یا موسسات مالی تحت 

نظارت بانک مركزی با اعتبار سه ماهه و قابل تمدید.
5/2- فیش واریزی بابت تضمین شــركت در فرآیند ارجاع كار به 
حساب شبای شــماره IR 320100004101047771208007 بانک 

مركزی بابت شركت در مناقصه.
6- زمان و مکان افتتاح پاكت ها : ســاعت 10 روز چهارشنبه مورخ 

1399/09/26 در محل اداره كل پست استان قم.
* حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه افتتاح پاكتها )بررسی قیمت 

های پیشنهادی( بالمانع است.
*هزینه درج آگهی فراخوان بعهده برنده مناقصه می باشد.

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطالعات بیشتر 
در خصوص اسناد مناقصه:

نشانی: قم- بلوار 15 خرداد- بلوار محتشم كاشانی- اداره كل پست 
استان قم- واحد حقوقی تلفن: 025-37786441

مركز تماس سامانه ستاد: 021-41934
*متقاضیان می توانند جهت كسب اطالع به سایت اینترنتی پایگاه 
http://iets.mporg. ملی اطالع رسانی مناقصات نیز به نشانی

ir  مراجعه نمایند.
اداره کل پست استان قمشناسه اگهی      1052631

 بخش اول سرمقاله  
در تاریخ 99/9/1 به چاپ رسیده است
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روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

رهبر انقالب در پیامی به مناسبت 
ترور شهید فخری زاده تأکید کردند

عامالن ترور را مجازات كنید و 
تالشهای شهید راادامه دهید

رهبر انقالب اسالمی در پیامی بر لزوم مجازات قطعی 
عامالن و آمران جنایت ترور شهید محسن فخری زاده و و 

پیگیری تالش های علمی و فنی وی تاکید کردند.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتــر مقام معظم 
رهبری، متن پیام حضرت آیت اهلل خامنه ای به این شرح 

است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

دانشمند برجسته و ممتاز هســته ئی و دفاعی کشور 
جناب آقای محســن فخری زاده به دســت مــزدوران 
جنایتکار و شقاوت پیشه به شهادت رســید. این عنصر 
علمی کم نظیر  جان عزیز و گرانبها را به خاطر تالش های 
علمی بزرگ و ماندگار خود، در راه خدا مبذول داشــت و 

مقام واالی شهادت، پاداش الهی اوست.
دو موضوع مهم را همه ی دست اندرکاران باید به ِجّد 
در دستور کار قرار دهند، نخســت پیگیری این جنایت و 
مجازات قطعی عامالن و آمران آن، و دیگر پیگیری تالش 
علمی و فنی شهید در همه ی بخش هائی که وی بدان ها 

اشتغال داشت.
اینجانب به خاندان مکرم او و به جامعه  علمی کشور و به 
همکاران و شاگردان او در بخش های گوناگون، شهادت او 
را تبریک و فقدان او را تسلیت میگویم و علو درجات او را از 

خداوند مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
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ربیعی:
متجاوز قطعا تنبیه خواهد شد، اما نه 
در زمین بازی كه او تعریف می كند

دســتیار ارتباطــات اجتماعی رییــس جمهوری و 
سخنگوی دولت با تسلیت شــهادت محسن فخری زاده 
دانشمند برجسته هسته ای و دفاعی کشورمان گفت: قطعا 
متجاوز تنبیه خواهد شد، اما نه در زمین بازی که او تعریف 
کند.به گزارش ایرنا، »علی ربیعی« در رشته  توییتی در پی 
شهادت رییس فقید ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت 
دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح نوشت: شهادت محسن 
فخری زاده دانشمند برجسته کشــورمان به ملت ایران، 
جامعه علمی و خانواده وی تبریک و فقدان وی را تسلیت 
می گویم.دســتیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری 
تصریح کرد: قطعا متجــاوز تنبیه خواهد شــد، اما نه در 
زمین بازی که او تعریف کند.ربیعی یادآورشد: دشمنان 
تروریست با توجه به فعل و انفعاالت یک ماه اخیر اهدافی 
همچون برهم زدن آرامش روانی جامعه، ایجاد سردرگمی 
در اســتراتژی ایران، به هم زدن امنیــت منطقه، به هم 
خوردن فضای امنیت جهانی باتوجه به تغییرات احتمالی 
آتــی در سیاســت های بین المللی را دنبــال می کنند.

ســخنگوی دولت خاطرنشــان کرد: این حق برای ملت 
ایران باقی است که براساس استراتژی مشخص معطوف 
به منافع و عزت ملی، پاسخی قاطع که تعیین کننده ابعاد، 

زمان و مکان آن خواهد بود، بدهد.

سخنگوی وزارت خارجه: 
منطقه ما برای تامین امنیتش نیازی 

به چکمه پوشان آمریکا ندارد
ســخنگوی وزارت خارجه معتقد است که منطقه ما 

برای تامین امنیتش نیازی به چکمه پوشان آمریکا ندارد.
به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، سعید خطیب 
زاده سخنگوی وزارت امور خارجه در گفت وگوی تفصیلی 
با تلویزیون آریانای افغانستان گفت: ایران و افغانستان به 
یک حوزه تمدنی مشترک تعلق دارند. اشتراکات عمیق 
فرهنگی، مردمی، تاریخی و زبانی مسئولیت های فراوانی 
برای هر دو ملت در قبال یکدیگر و بــرای هر فردی که در 

تهران و کابل مسئول باشد، ایجاد می کند.
وی ادامه داد: حمله نظامی امریکا به افغانســتان یک 
تجاوزی آشکار و غیرقانونی بود و لذا آمریکا نیروی اشغالگر 
است. این احتیاج به اثبات ندارد. آنچه امروز در افغانستان و 

منطقه دیده می شود، میراث شوم این حمله نظامی است.
خطیب زاده گفت: قطعا نگاه ما به دولت افغانســتان 
متفاوت از نگاه آمریکاســت که در 20 سال گذشته رفتار 
یک نیروی اشغالگر را با افغانســتان داشته است. ما فکر 
می کنیم در کنار اشــغالگری امریکا یک نهال که همان 

جمهوری اسالمی افغانستان است، شکل گرفته است.
به گفته وی، این آمریکاســت که مخفیانه و در غیاب 
دولت افغانستان، آینده افغانســتان را با طالبان مذاکره 
کرده است. بر عکس آن، گفتگوی ایران با طالبان آشکار و 
شفاف و با اطالع دولت مرکزی افغانستان حول موضوعات 
مشخصی مثل امنیت مرز های مشــترک است که امروز 

بخشی از آن در کنترل طالبان است.
ســخنگوی وزارت خارجه افزود: آنچه مــا از منظر 
یک همسایه می بینیم این اســت که رژیم ایاالت متحده 
باید افغانستان و منطقه را ترک کند.ِ آمریکا هیچ کجا در 
منطقه با نیت و اهداف درست حضور نداشته است. منطقه 
ما نیازی به چکمه پوشــان امریکا برای تامین امنیتش 
ندارد. مردم و دولت جمهوری اســالمی افغانستان قطعا 

توانایی اداره کشورشان را دارند.
وی گفت: ایــاالت متحــده بدون هیچ شــرمی هر 
منطقه ای را به عنوان پایگاه علیه ایران استفاده می کند. 
ما به نیات امریکا مشکوک هستیم و اقدامات این کشور را 
رصد میکنیم، اما در مراودات دوجانبه افغانستان با آمریکا 
تا جائی که به امنیت و منافع ملی و منطقه ای ما آســیب 
نرساند، مداخله ای نمیکنیم.وی با بیان این که مسئولیت 
قطعی دولت افغانستان اســت که به هیچ بیگانه ای اجازه 
ندهد هیــچ ناامنی را متوجــه همســایه تاریخی خود 
کند، گفت: ما شاید تنها کشــوری باشیم که در زمانی که 
بسیاری کشورها، جمهوریت و ساختار سیاسی افغانستان 
را تضعیف کنند، تمامی تالش خود را کــرده ایم که این 
دستاورد ملی افغانســتان حفظ شود.سخنگوی وزارت 
خارجه خاطرنشان کرد: مسائل آبی بین ایران و افغانستان 
دارای ابعاد مردمی و محیط زیستی است. گفت وگو ها در 
این زمینه در جریان اســت. این موضوع به جای چالش 
میتواند فرصت و عامل همکاری های دو کشور باشد. این 
موضوع در سند جامع راهبردی دو کشور هم مورد توجه 

بوده و تقریبا نهایی شده است.

همه گیری ویروس كرونا و ظهور 
دیپلماسی اقتصادی دیجیتال

بهناز عظیمی 
عضو شبکه پژوهشگران دفتر مطالعات 
دیپلماسی اقتصادی دانشگاه امام صادق)ع(

 در حال حاضر شــرایط و عملکرد جامعه جهانی در 
مواجه با ویروس همه گیر کرونا باعــث ایجاد ناپایداری 
و عدم اطمینان در کلیه مشــاغل و فعالیت ها در سراسر 
جهان شده است که این عدم اطمینان ما را به این تفکر می 
برد که چگونه می توان همچنان فعالیت های ارزشمندی 
را که درگذشــته انجام می دادیم با وجود شرایط فعلی 
ادامه دهیم. چگونه دیپلماسی که قلب حفظ کانال های 
ارتباطی، تقویت روابط، افزایش همکاری در جهت مقاصد 
و اهداف مشترک است را تکامل بخشیم؛ مخصوصا وقتی 
که دیپلماسی بدون تردید با دســت دادن و تقسیم یک 
فنجان وچــای و گفتمان رودر رو راحتــر خواهد بود! اما 
کرونا با ایجاد فضای فاصله هــای اجتماعی و دورکاری 
و کاهش روابط فیزیکی، ما را بــا فرصت های دیجیتال و 

دیپلماسی دیجیتال آشنا خواهد کرد.
دیپلماسی دیجیتال

دیپلماســی به تغییر در فضای بین المللی و داخلی 
پاســخ می دهد. در مرکز اصلی قدرت و در شــخصیت 
جوامع در داخل و خارج از کشــور ، دیپلماسی یک نهاد 
اجتماعی است که بیشتر از همیشه حتی از اوایل قرن 21 
قابلیت تاثیرگذاری دارد. امروزه در مواجهه با تحول سریع 
جامعه، دولتها کار سختی پیش رو دارند. به روز بودن در 
دیپلماسی با استفاده از فن آوری های جدید ارتباطی که 
قلب دیپلماسی است و به تبع آن مذاکرات، نمایندگیها و 
ارتباطات با توجه به اولویت ارتباطات در دیپلماسی، همه 

مسائلی هستند که دولت با آن مواجه است.
دیجیتال شدن دیپلماســی در دوران کنونی امری 
جدانشدنی از ارتباطات جامعه جهانی است و با پیشرفت 
و توسعه دیپلماسی دیجیتال، دولتها بخشی از نگرانیها در 
مورد محدودیتهای ایجاد شده در دوره همه گیری کرونا 

را پشت سر خواهند گذاشت.
در بیانــی کوتاه دیپلماســی دیجیتال بــه مفهوم 
دیجیتالی کردن فعالیت های مختلفی است که زیر چتر 
دیپلماسی انجام می شود؛ ازجمله دیپلماسی سیاسی، 
دیپلماسی عمومی، دیپلماسی اقتصادی، همراه با طیف 
وسیعی از دیگر دیپلماسی ها و ما در موقعیت دیپلماسی 
دیجیتال با تحوالت مختلفی روبرو هستیم. تغییر وانطباق 
تدریجی در چارچوبها واصول موجود در الگو های رفتاری، 
هنجارهاو قوانین پذیرفته شده؛ به گونه ای که دیپلماسی 
کامأل متفاوت به نظر می رســد. اما با نگاهی به شرایطی 
که کوید 1۹ ایجاد کرده است، نقش نهادهای دولتی در 
انتقال اطالعات کارآمد و به روز رســانی درمورد شرایط 
قرنطینه، قوانین و مقررات جدید، آزمایشهای تایید شده، 
مجوزهای رفت و آمدهای داخلی و بین المللی و بسیاری 
مســائل دیگر به مردم، مزایای بهره مندی از دیپلماسی 

دیجیتال را برجسته تر کرده است.
همچنین دیجیتال سازی مدتی اســت که در کنار 
رسانه های اجتماعی در حال پیشرفت است و این امر در 
مورد دیپلماسی سیاســی و عمومی چشمگیرتر است؛ 
درحالیکه در دیپلماسی اقتصادی تازه شروع به کار کرده 
است. به واســطه رســانه های اجتماعی دولت ها نیز از 
طریق نمایندگان، موسسات، سفارتخانه ها و غیره ارتباط 
مستقیم خود را با مردم آغاز می کنند و به مخاطبان بسیار 

گسترده تری نسبت به قبل دسترسی دارند.
دیپلماسی اقتصادی دیجیتال

در حالیکه طی 20 سال گذشته بسیاری از ابزارهای 
دیجیتال ظهور کرده اند که می توانند تجارت وکسب وکار 
ها را تسهیل کنند اما این امر همچنان به طور سنتی باقی 
مانده است و جلسات تجاری دوجانبه به صورت حضوری 
ادامه داشته و ماموریتهای تجاری ریشه در کنفرانس ها و 
نمایشگاه های فیزیکی دارند و اکثر ابزار های دولتی که 
از توسعه تجارت، بین المللی سازی و صادرات پشتیبانی 
می کنند، ماهیت فیزیکی خود را همچنان حفظ کرده 

اند.
با این وجود، ایران نیز مانند بسیاری از مناطق دیگر 
جهان در وضعیت کنونی دارای دیپلماســی اقتصادی 
آماده اختالل بود و هیچ چیز نمی توانست مزاحمتر و 
اختالل آورتر از بیماری کوید 1۹ برای آن بوده باشــد. 
بنابراین این که چگونه دیپلماسی اقتصادی را تکامل 
بخشیم ســوال پیچیده ای است؛ به ویژه در این اوضاع 
آشــفته که مردم، مشــاغل و کل دنیا برای راهنمایی 
و رهبری دنبالــه روی برنامه های دولــت های خود 

هستند.
دولت ایــران میبایســت همانطور که مشــاغل و 
سازمانها در سطح جهانی تنظیم می شوند، مدل های 
تجاری خود را دوبــاره ارزیابی می کنند و برای جهانی 
پس از کرونا آماده می شــوند، خود را بــرای مواجه با 

چالش های پیش رو و ارزیابی های جدید آماده کند.
یکی از حوزه های مهم سیاســت گذاری در این 
دوره به سیاســتهای رقابتی در اقتصــاد دیجیتال 
اختصــاص دارد. در ایــن فرایند شــناخت ویژگی 
بازارهــای اقتصــادی دیجیتالی و نحــوه تاثیر آنها 
بر طراحــی سیاســت رقابتی از مباحث اساســی و 
موثر در توســعه اقتصاد دیجیتال اســت؛ بنابراین 
توســعه زیرســاختهای نرم افزاری و سخت افزاری 
و سیاســت های مرتبط با آن نیز نقش بســزایی در 

استقرار اقتصاد دیجیتال ایفا خواهد کرد.
نتیجه

در پایان درک این نکته مهم اســت که بعید است 
هرگز دیپلماسی دیجیتال جای دیپلماسی به معنای 
متعارف آن را بگیرد و گفــت وگوهای حضوری بعد از 
دوران همه گیــری ادامه خواهد داشــت. با این حال 
دیپلماســی دیجیتال قادر به توضیــح اینکه چرا یک 
تصمیم خاص گرفته شــده، چه نتیجه ای می دهد و 
چگونه روند سیاســت خارجی را تحت تاثیر قرار می 
دهد خواهد بود و این به معنای دسترســی عمومی به 
نتایج دیپلماســی مرسوم اســت. تغییرات دیجیتال 
امکان شفافیت، پاســخگویی و دسترســی بیشتر را 
فراهم کرده است و مردم و دولت ســاده تر از قبل می 
توانند با یکدیگر درتعامل باشــند؛ بنابراین تجارت و 
کسب وکار اقتصادی نیز که ستون پایداری و انسجام 
یک دولت و ملت است، با ایجاد تغییرات دیجیتال می 
تواند مفهوم ارتباطات اقتصــادی را دچار تحول کند 
و کنترل و شــفافیت در امور اقتصــادی در این دوران 

تاریک را برای دولت و ذی نفعان آن فراهم کند.

از اولین طرح قرعه کشــی تاکنون خودروسازان 
اقدام به ثبت نــام خودرو و اجــرای طرح های پیش 

فروش و فروش فوق العاده کرده اند.
از زمانی که برای سر و سامان دادن به بازار خودرو 
طرح فروش خودرو به صورت قرعه کشی برگزار شد، 
اما و اگر هایی پیش آمد و عده ای به شدت مخالف این 
طرح و آن را به ضرر مردم و خودروســازان دانستند و 
عده ای هم موافق بودند چرا که ادعا داشتند این طرح 

باعث می شود خودرو به دست نیازمند واقعی برسد.
از اولین طرح قرعه کشــی تاکنون خودروسازان 
اقدام به ثبت نــام خودرو و اجــرای طرح های پیش 
فروش و فروش فوق العاده کرده اند. از اردیبهشــت 
ماه تاکنون  کــه طرح های مختلفــی از فروش فوق 
العاده و پیش فروش و فروش مشــارکتی اجرا شــد، 
خودروســازان 3 بار قیمت خــودرو را افزایش دادند 
که این روند مشــکالت زیادی را برای افرادی که در 
طرح های پیش فروش شــرکت کرده بودند، ایجاد 
کرد.در سال های گذشــته افراد زیادی اقدام به خرید 
مشــارکتی خودرو کرده اند و ســود اندکی هم برای 
آن ها در نظر گرفته شده که این سود بین 6 تا ۹ درصد 
بوده است. حال مشــکلی که پیش آمده این است که 
خودروسازان اکنون به تحویل خودرو های معوق در 
سال های گذشته کرده اند و به این تعداد خودرو های 

فروش فوق العاده هم اضافه شده است.از طرفی برای 
جذب نقدینگی اقــدام به اجرا طــرح پیش فروش و 
فروش مشــارکتی کرده اند که در اوایــل برپایی این 
طرح قرعه کشــی، مدت زمان تحویل خودرو نهایت 
یک سال بود، اما اکنون خودروسازان اقدام به ثبت نام 
برای پیش فروش خودرو و تحویل 2 ساله خودرو کرده 
اند که در آن مبلغ باالیی هم از فرد دریافت می شــود.

درحالیکه پیش از این مقامات وزارت صنعت، معدن 
و تجارت موعــد تعیین تکلیــف خودرو های پیش 

فروش شده را پایان نیمه نخست سال ۹۹ اعالم کرده 
بودند، اما با گذر از این ضــرب العجل هنوز خریداران 
خودرو های پیش فروش شــده در بالتکلیفی به سر 

می برند.  
پیش فروش خودرو طرحــی برای جبران 

زیان خودروسازان 
جعفر قادری ، نماینده مجلس شــورای اسالمی 
درخصوص طرح پیش فــروش خودرو به خبرنگار ما 
گفت: مشکلی که در طرح پیش فروش وجود دارد این 

است که قیمت خودرو پایین تر از بازار اعالم شده است 
بدین ترتیب خودروسازان تصمیم بر پیش فروش می 

گیرند تا ضرر نکنند. 
بورس می تواند كنترل قیمت ها در دست بگیرد

وی در ادامه افزود: هزینه های تمام شــده خود را از 
جیب مردم جبران می کنند به جای این که این کمبودها 
را از طریق تسهیالت یا منابع دیگر جبران نمایند. شاید 
الزم اســت که خودرو روزانه در بورس به فروش برسد و 
شورای رقابت گذاری قیمت خودرو  را روزانه تعیین کند 

که هم مصرف کنند و هم تولید کنند متضرر نشوند. 
این نماینــده درباره بازگشــت قیمــت گذاری 
خودرو به بورس نیز اظهارداشــت: درست است که  
معامله روزانه خــودرو در بورس باعث می شــود که 
خودروسازان منابع مالی خود را از تسهیالت به دست 
بیاورند اما حداقل این است که خودرو ها در زمان   مقرر 
تحویل مردم داده می شود و مردم برای خرید خودرو 

دیگر قرعه کشی شرکت نمی کنند.
وی در پایان اظهارداشــت: اگر خودروســازان در 
ماجرای پیش فروش به تعهــدات خود عمل نکنند 
سازمان شورای رقابت باید تمام هزینه بعالوه   هزینه 
عدم ایفای تعهــدات را پرداخت کنــد و زیان مردم 
را پرداخت کند تا مردم دیگر متضــرر پیش فروش 

خودرو ها نباشند.

 گفت و گوی اقتصاد پویا با جعفر قادری ، نماینده مجلس شورای اسالمی 

جبران زیان   خودروسازان  از جیب مردم
خبرخبر

معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و شهرسازی با اشــاره به ریزش قیمت ارز، گفت: 
بخش مسکن در صورت پایداری نرخ ارز به ثبات و قیمت منطقی خواهد رسید.قیمت خانه 
در کالنشهر تهران در آبان امسال با رشــد کمتر از 2 درصد به میانگین قیمتی 27 میلیون 
100 هزار تومان رسید که اگر با رشد قیمت مهرماه امسال نسبت به شهریور محاسبه کنیم 
به درصد قابل توجهی از کاهش قیمت ها در دومین ماه پاییز می رسیم.تورم ماهانه متوسط 

قیمت مسکن در مهرماه امسال نسبت به شــهریورماه معادل 10 درصد بود که بنابر اعالم 
بانک مرکزی در آبان ماه به 1.8 درصد رسیده اســت. کارشناسان این امر را نشانگر کاهش 
سرعت رشد قیمت مسکن در شــهر تهران  می دانند که یکی از مهترین دالیل آن کاهش 
نرخ ارز در چند هفته اخیر اســت.یک تحلیل کارشناســی از کاهش تورم ملکی گویای آن 
است که بازار مسکن آماده ثبات قیمت شده است و در صورتی که کاهش  قیمت ها در سایر 

بازارهای موازی ادامه داشته باشد می توانیم حتی به ادامه شکست حباب قیمت مسکن در 
آذرماه امیدوار باشیم.محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهریاری نیز 
امروز به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: در صورت ماندگاری نرخ ارز روی رقم های فعلی رفتار 
هیجانی بازار تمام شده و قیمت مسکن با نرخ های منطقی به مرحله ثبات می رسد و ماهیانه 

با رشد قیمت مواجه نیستیم.

تعدیل قیمت ها در بازار مسکن با تداوم کاهش نرخ ارز

رییس جمهــوری در واکنش به ترور شــهید محســن 
فخری زاده گفت: همه اتاق های فکر و دشمنان ایران بدانند ملت 
ایران و مسووالن شــجاع تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام 
جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند و مسئولین مربوطه به موقع و 

مناسب، پاسخ این جنایت را خواهند داد.
به گــزارش ایرنا، حجت االســالم والمســلمین حســن 
روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا، 
اظهارداشــت: مردم کشــور ما و مردم جهــان در جریان یک 
اقدام تروریستی بودند که دشمنان ایران علیه یک پژوهشگر و 

دانشمند ایرانی که ماه های اخیر وقت خود را صرف کرونا و پژوهش و ســاخت کیت ها در این زمینه اختصاص داده بود و برای 
خودکفایی کشور در دارو و تجهیزات، بخش پژوهشی در وزارت دفاع که ایشان مسئول آن بود،  کار زیادی را انجام دادند و این 
بخش توانست بخشی از نیازهای مردم را در زمینه مقابله با کرونا این بخش تولید کرده و در اختیار ما قرار دهد. رییس جمهوری 
گفت: این ترور وحشیانه نشان می دهد که دشمنان ما در هفته های پراضطرابی هستند، هفته هایی که احساس می کنند دوران 
فشار آنها کم می شود و شرایط  جهانی تغییر می کند و برای آنها این چند هفته مهم است که حداکثر استفاده را از این روزها ببرند 
تا هم بتوانند شــرایط نامطمئنی را در منطقه به وجود بیاورند و هم توجهات جهانی از ترور و ارعابی که در مناطق اشغالی این 
روزها به وجود آورده بودند، به مشکالت و مسائل دیگر معطوف شود.وی یادآورشد: همه اتاق های فکر و همه دشمنان ایران به 
خوبی بدانند ملت ایران و مسئولین کشور شجاع تر و غیورتر از آن هستند که این اقدام جنایتکارانه را بی پاسخ بگذارند. به موقع 
و مناسب، مسئولین مربوطه پاسخ این جنایت را خواهند داد.رییس جمهوری با بیان اینکه همه مردم ما می دانند راه حل اصلی 
برای مبارزه با این بیماری، تغییر رفتار اجتماعی مردم است،  اظهار داشت: مردم عزیز ما باید سبک زندگی شان را تغییر دهند، 
فاصله اجتماعی را مراعات کنند، در تجمعات شرکت نکنند و ترددها را به حداقل ضروری برسانند تا ما در این شرایط بتوانیم به 
نقطه مطلوب در مقابله با این بیماری برسیم.روحانی با تاکید بر لزوم ارائه آموزش های الزم به مردم گفت: هنوز آموزش ما به طور 
دقیق و ملموس برای همه مردم توضیح داده نشده است که بتوانند به راحتی این عالئم را دریافت کنند.وی خاطرنشان کرد: 
مردم ما باید در شرایطی که در آن قرار داریم اصل را بر این بگذارند که سرماخوردگی را هم به حساب کرونا بگذارند و مراقبت ها و 
مواظبت ها را شروع کنند، به پزشک مربوطه مراجعه کنند، خودشان را قرنطینه کنند. مخصوصا در هفته های اخیر متخصصین 
ما نکاتی را مورد توجه قرار دادند و تاکید کردند که فضای بسته یکی از عوامل مهم شیوع این بیماری است.وی ادامه داد: امروز 
از طریق فضای مجازی و سامانه های ایجاد شده  به خوبی می توانیم بسیار از این افراد را کنترل کنیم. البته خواهش ما این است 
خود این مردم برای حفظ سالمتی خود و خانواده  و اقوام و دوستان شان مراعات کنند؛ در عین حال حاکمیت هم با همه توان در 
این زمینه  کمک خواهد کرد.رییس جمهوری با اشاره به وضعیت ترددها در شبکه حمل و نقل اظهارداشت: وضعیت در شبکه 
حمل و نقل تا هفته های قبل شرایط مطلوبی نداشت و افراد مبتال سوار وسایل نقلیه عمومی  می شدند. امروز با استفاده از کارت 
شناسایی و سامانه فعال در عرض چند ثانیه می توانیم فرد مبتال را کنترل کرده و او را برگردانیم. همانطور که اعالم شده بود افراد 

بسیاری سوار قطار و هواپیما شده بودند و بعد مشخص شد کرونای آنان مثبت است و برگشت داده شدند.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه رســیدگی به پرونده های 
معوقه یکی از اولویت های ما در قوه قضاییه اســت، گفت: اگر 
فضای بســیجی در دستگاه قضایی حاکم شــود، دیگر کسی 
جرأت نمی کند از رشوه و پارتی بازی و ناحق کردن حق حرف 

بزند.
ســیدابراهیم رئیســی در نشســت با اعضای شــورای 
فرماندهی و مســئوالن مرکز مقاومت بسیج قوه قضاییه که به 
مناسبت هفته بسیج برگزار شد، با محکومیت ترور دانشمند 
شهید محسن فخری زاده، »صنعت هسته ای« را یک صنعت 

اقتدارآفرین برای کشور دانست و گفت: شهید فخری زاده ها، »قهرمانان پیشرفت« این کشورند.رئیس دستگاه قضا با بیان این 
که پیشرفت های هسته ای و دفاعی کشور، خاری در چشم دشمنان این کشور است، ترور و تحریم را دو لبه یک قیچی توصیف 
کرد که دشمنان برای توقف ملت ایران در دست گرفته اند و متذکر شد: هدف اصلی دشمن، ترور پیشرفت و اقتدار ملت ایران 
است که انشاءاهلل محقق نخواهد شد.رئیســی طراحان و حامیان ترور را خبیث تر از عامالن آن دانست و اظهار کرد: طراحان و 
حامیان ترور همان هایی هستند که اول تحریم می کنند و سپس با کراوات پای میز مذاکره آمده و از سوی دیگر در خیابان با 
اسلحه آدم می کشند.وی گفت: همان مدعیان دروغین حقوق بشر در اروپا و آمریکا یک روز با ممانعت از رسیدن دارو به بیماران 
جنایت می کنند، یک روز هم در خیابان با اسلحه آدم می کشند؛ یک روز حاج قاسم سلیمانی و یک روز شهریاری و علی محمدی 
و یک روز هم فخری زاده را ترور می کنند.رئیس قوه قضاییه با تأکید بر این که تاوان سختی در انتظار این جنایتکاران است گفت: 
تاوان این جنایت ها، ازاله لکه نجس صهیونیستی از جغرافیای منطقه است که انشاءاهلل به زودی اتفاق خواهد افتاد و این وعده 
الهی است.رئیسی از دانشمند شهید محسن فخری زاده به عنوان یکی از چهره های بی ادعا و خدوم یاد کرد و گفت: شهید فخری 
زاده سرداری بی ادعا بود که عموم مردم او را تا روز شهادتش نمی شناختند. این شهید با روحیه بسیجی، همچون یک سرباز بی 
نام و نشان با تسلط بر علم و تکنولوژی توانست زمینه های دفاع از کشور و نظام و منطقه را فراهم کند و نقش مهمی در قدرت 
آفرینی دفاعی داشت و حقیقتاً سرمایه افتخارآفرین برای کشور بود.وی افزود: اگر شهید فخری زاده در اتاقی دربسته و از مسیر 
علم و پژوهش و نوآوری برای خدمت به کشور گام برداشت، قاضی و کارمند دستگاه قضا باید با گشاده رویی و رسیدگی به موقع 
به پرونده ها و کار مردم و گره گشایی از کار خلق خدا در جهت افزایش کارآمدی نظام قضایی و رضایتمندی مردم و تولید سرمایه 
اجتماعی گام بردارد.رئیس قوه قضاییه از فرماندهان و اعضای بسیج قوه قضاییه خواست ضمن حفظ روحیه بسیجی در دستگاه 
قضا، برای افزایش کارآمدی قوه قضاییه تالش کنند و تأکید کرد: اگر فضای بسیجی در دستگاه قضایی حاکم شود، دیگر کسی 

جرأت نمی کند از رشوه و پارتی بازی و ناحق کردن حق حرف بزند.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که کار بسیجی زمان و مکان نمی شناسد، اظهار کرد: رسیدگی به پرونده های معوقه یکی از 
اولویت های ماست که نیروهای بسیجی قوه قضاییه می توانند در این زمینه همکاران دستگاه قضا را یاری دهند. وقتی کسی به 
یک مجتمع قضایی مراجعه می کند و می گوید رسیدگی به پرونده او دچار اطاله شده، بی تفاوت از کنارش نگذرید و تالش کنید 

کارش را پیگیری کنید.

رییس جمهور: 
پاسخ ترور شهید فخری زاده را به موقع می دهیم

رئیسی در دیدار شورای فرماندهی مرکز بسیج قوه قضائیه:

مردم باید امنیت را در پرتو احکام صادر شده از قضات لمس كنند

یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس شورای اسالمی گفت: اسرائیلی ها در تالش هستند 
آمریکا را به ســمت تنش با جمهوری اسالمی ایران سوق 

دهند.
عباس گلرو رئیس کمیته روابــط خارجی مجلس در 
گفت وگو با ایلنا، درباره رابطه تحرکات اخیر آمریکا و اسرائیل 
در منطقه و ترور دانشمند هسته ای کشورمان دکتر محسن 
فخری زاده، گفت:حادثه تلخ ترور دکتر فخری زاده که منجر 
به شهادت ایشان شد دارای مولفه های متعددی است که 
باید حتما به طور جد مورد پیگرد و پیگیری قرار گیرد.این 
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای با تاکید بر اینکه  متهم ردیف اول اقدام جنایت کارانه 

ترور شــهید فخری زاده رژیم آمریکا و رژیم  صهیونیستی 
هســتند، عنوان کرد: ایاالت متحده و اسرائیل در رأس این 
اقدام قرار دارند و مزدوران  و پیاده  نظام هایشــان در منطقه 
به دستورات آنها عمل می کنند.وی با اشــاره به این که به 
راحتی نباید از ترور دانشمند هسته ای کشورمان گذشت، 
بیان کرد:دستگاه های اطالعاتی و امنیتی باید سرنخ ها را به 
دقت بررسی و عوامل این اقدام را شناسایی کنند.نماینده 
مردم سمنان در مجلس شورای اسالمی خاطر نشان کرد: 
آمران ترور دکتر فخری زاده دو دسته هستند عوامل تصمیم 
گیرنده و عوامل مباشــر و اجرا کننده که طبیعتا گروه دوم 
شناسایی می شوند و به سزای اعمال شان می رسند. اما در 
خصوص عوامل تصمیم گیرنده باید یک اقدام متقابل داشته 
باشیم و یک پاسخ قاطع به این اقدام جنایتکارانه که دشمن 
در خاک ما مرتکب شده است بدهیم.وی در پاسخ به سوالی 
دیگر مبنی بر این که اسرائیل در روزهای آخر دولت ترامپ 
ظاهراً قصد دارد باعث ایجاد تنش در منطقه شود و به برخی 

از چالش ها دامن بزند، گفت: بحث تغییرات در آمریکا و اینکه 
اســرائیل در این فضا قصد تنش دارد، فرض درستی است.

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس 
شورای اسالمی تاکید کرد: اسرائیل در طی سالیان متمادی  
مخصوصــا در دوره رئیس جمهور فعلــی آمریکا مجموع 
اقداماتی را علیه جمهوری اســالمی ایران انجام داده است 
یکی از آن اقدامات در بخش هسته ای برجام بود، این کشور  
و شخص نتانیاهو آمریکایی ها را تحت فشار قرار دادند که 
از برجام خارج شود.وی ادامه داد: اســرائیل منافع اش را 
در خروج آمریکا از برجام می دید کــه البته این حماقت 
آنها بود و در نهایت این به ضررشــان تمام شــد، چرا که 
جمهوری اسالمی ایران با دیدن بدعهدی ایاالت متحده 
به وضعیت قبــل از برجام برخواهد گشــت.این نماینده 
مجلس شورای اســالمی خاطر نشــان کرد: در راستای 
اقدامات صورت گرفته کمیسیون امنیت ملی هم »طرح 
راهبردی برای مقابله با تحریمهــا را برای اقدام متقابل در 

دســتور کار خود قرار داد که بــه زودی در صحن مجلس 
تصویب می شود.وی با بیان این که اسرائیلی ها مدتهاست 
دنبال ماجرا جویی هایی هســتند در حالی که این کار به 
ضرر خودش است، گفت: رژیم صهیونیستی چندین بار 
اقدامات مذبوحانه علیه کشــورمان انجام داد و کشور ما 
در مقابلش صبر پیشــه کرد اما این بدان معنی نیست که 
ما غافل هستیم و پاسخی نخواهیم داد.گلرو خاطر نشان 
کرد:  اســرائیلی ها در تالش هستند با اتحاد نا میمونی که 
با عربستان ســعودی و امارات متحده عربی ایجاد کردند 
آمریکا را به ســمت تنش با جمهوری اسالمی ایران سوق 
دهند.وی در پایان گفت:در مجلس و کمیســیون امنیت 
ملی و سیاســت خارجی طرح اقدام متقابل و پاســخ به 
جنایتهای تروریستی آمریکا و اسرائیل را خواهیم داشت و 
هر کسی که فرمان این اقدام تروریستی را صادر کرده است 
باید پاســخ بدهد و مچازات شــود و ما در مجلس شورای 

اسالمی به راحتی از این حادثه نمی گذریم.

برای حمایت از مشاغل آسیب دیده از کرونا 
باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی نشد

در پی تشــدید محدودیت ها و تعطیالت کرونایی، برای حمایت از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا باز هم خبری از تقسیط و بخشش مالیاتی 
نشد و حمایت ها تنها در قالب امهال مالیاتی باقی ماند که دردی از فشارها 

و سخت هایی که کرونا بر کسب وکارها تحمیل کرده است، دوا نمی کند.
به گزارش ایسنا، وضعیت بحرانی کرونا و هشدارهای وزارت بهداشت 
در رابطه با شرایط موجود موجب شــد در نهایت بعد از پیشنهادهایی 
که برای تعطیلی برخی مناطق وجود داشــت، ستاد ملی مقابله با کرونا 
تصمیم به اعمــال محدودیت هایی از ابتدای آذر مــاه به مدت دو هفته 

بگیرد.
در این بین ، دولت هم برای حمایت از مردم به خصوص کسب وکارها 
و فعاالن اقتصادی که در پی محدودیت ها و تعطیالت کرونایی متضرر 
شده اند، اقداماتی چون پرداخت وام یک میلیونی به سرپرست خانوارها و 
امهال مالیاتی )تمدید مهلت ارسال اظهارنامه مالیاتی، لغو جلسات هیئت 
اختالف، تمدید مهلت بخشــش جرایم قابل بخشش مالیات( را مجدد 

مدنظر قرار داد. 

این در حالی اســت که پیش از این هم حمایت های مالیاتی دولت از 
مشاغل آسیب دیده از کرونا حول امهال مالیاتی می چرخید و کارشناسان 
اقتصادی این قبیل حمایت ها را کارســاز نمی دانستند اما مجدد دولت 
آن ها را از سر گرفته است؛ به نحوی که در این زمینه حیدر مستخدمین 
حسینی می گوید »مالیات فعالیت های اقتصادی که بر اثر کرونا تعطیل 
شده اند را نباید برمبنای 12 ماه محاسبه کرد، بلکه باید برای زمان هایی 

که فعالیت اقتصادی صورت گرفته است، مالیات درنظر گرفته شود«.
همچنین به اعتقاد وی، مالیات در زمان های شیوع ویروس کرونا باید 

به صورت اقساطی پرداخته شود. 
در این بین الزم به ذکر اســت که طبق اعالم رئیس کل سازمان امور 
مالیاتی، جزئیات بســته جدید مالیاتی برای حمایت از مشاغل آسیب 
دیده از کرونا شامل مواردی چون تمدید یک ماهه مهلت تسلیم اظهار 
نامه مالیات بر ارزش افزوده دوره ســوم وچهارم سال 13۹۹ و سررسید 
پرداخت مالیات آن برای کلیه مودیان مالیاتی، تمدید بخشودگی جرایم 
پرداخت نشــده بدهی مالیات و عوارض تا پایان ســال جاری، عدم نیاز 
صدور یا تجدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی تا پایان امسال به اخذ 
گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی، توقف وصول مالیات 
از اشخاص حقیقی تا 10 بهمن 13۹۹ و تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه 

مالیات عملکرد اشخاص حقوقی تا 15 بهمن سال جاری می شود. 
از سوی دیگر، بعد از اتمام محدودیت ها و امکان مشاغل برای فعالیت 
هم اگر آن ها درآمدی بدست بیاورند؛ صرف هزینه ها و خسارات متحمل 
شده می کنند یا برای شــروع فعالیت تولیدی خود و تامین مواد اولیه به 
آن درآمد نیاز دارند که با این تفاســیر توان پرداخت مالیات تعیین شده 
را ندارند.  طبق قوانین مالیاتی، پرداخت مالیات و تعیین نرخ آن براساس 
میزان درآمد افراد و به صورت پلکانی است؛ یعنی هر چه بر میزان درآمد 
افراد افزوده شود، مالیات بیشــتری هم باید پرداخت کند و در صورتی 
که فردی درآمدی نداشته باشد، آن شــخص از پرداخت مالیات معاف 
می شود که با این حســاب، افراد و فعاالن اقتصادی آسیب دیده از کرونا 
نیز، باید مشمول این قانون باشند اما ســازمان مالیاتی تاکنون در این 

زمینه مجدد به امهال مالیاتی اکتفا کرده است.
عالوه براین، در راستای این امر این سوال در ذهن شکل می گیرد که 
اگر قرار است تا حمایتی از اقشار آسیب دیده از کرونا شکل بگیرد که آن 
حمایت کارساز نیست و در واقعیت حمایتی صورت نمی گیرد، چرا اصرار 
بر اجرای آن وجود دارد و تصمیمی برای ابالغ و اجرای حمایتی کارساز که 
باری از دوش مشاغل و فعاالن اقتصادی در کنار روزهای سخت و پرفشار 

کرونایی بردارد، گرفته نمی شود؟

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس :

اسرائیل می خواهد آمریکا را به سمت تنش با ایران سوق دهد



رییس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه نرخ 
ارز را در الیحه بودجه ســال آینده 11 تا 11 هزار و 
500 تومان در نظر گرفتیــم، گفت: قیمت نفت را 
هنوز قطعی نکردیم، اما برآوردهای اولیه برای نفت 

بشکه ای 40 دالر است.
»محمدباقر نوبخت« روز 28 آبان ۹۹ در خاتمه 
جلســه هیات دولت در جمع خبرنگاران از تایید 
بودجه سال 1400 در دولت خبر داد و افزود: بودجه 
در مهلت قانونــی و پیــش از 15 آذرماه به مجلس 

تقدیم خواهد شد.
قیمت نفت در ماه های گذشــته به دلیل شیوع 
کرونا و کاهش تقاضا در بازارهای جهانی با کاهش 
همراه بود، اما با افزایش امید به ساخت واکسن کرونا، 
 قیمت ها در هفته گذشته افزایشــی شده و انتظار 

می رود در زمستان قیمت نفت به باالی 50 دالر در 
هر بشکه برسد.

نرخ افزایش ارزش بر افزوده در سال جدید 
احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه 
درخصوص اصالح ســاختار بودجه به خبرنگار ما 
گفت: ســاختار اصالح بودجه طرحی که در صحن 
علنی مجلس مطرح شده و شامل 12 بند است که 
پس از تایید به دولت ابالغ خواهد شــد  و سازمان 

برنامه و بودجه موظف است آن را رعایت کند.
وی در ادامــه افزود: مهمترین موضــوع در این 
ساختار موضوع اصالح شناســه پرداخت است که 
باید نوع اداری اقتصادی بــودن آن با توجه به محل 
اعتبار پرداخت و حواله الکترونیکی بانک مرکزی 
مشخص شده باشــد. موضوع بعدی پرداخت های 

حمایتی است که باید  ثبت شــده و دارای شناسه 
باشد.

عضو کمیســیون برنامه و بودجه نیــز درباره 
خوراک های نفتی نیز افزود: موضوعات درخصوص 
پرداختی های خوراک نفتی به دولت نیز در این ساز 
و کار پرداخت شده اســت و طبق آن برای شرکت 
ها ردیف اعتبار در نظر گرفته شــده است و تا ظرف 

دوماه هزینه ها به دولت بازگردانده شود. 
وی در ادامه افزود: در ساختار اصالح بودجه نیز 
تجمع تبلیغاتی هر وزارتخانه را داریم و کاهش نرخ 
مالیات اشخاص حقیقی و افزایش نرخ مالیات ارزش 

بر افزوده و معافیت های بر حسب جغرافیایی. 
1400 سال تغییرات بودجه 

احســان ارکانی در پایان درخصوص شفافیت 

در بودجه اظهار داشــت: از طرفی قرار بر این است 
که دیگر شفافیت فصلی نداشته باشیم به جای آن 
مجلس و دیوان محاسبات به صورت آنالین نظاره 
گر عملکرد ســازمان برنامه و بودجه باشــند این 
 تغییرات ســاختاری بودجه ســال 1400 اجرایی

 می شود.
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اقتصاد
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان رییس اتاق بازرگانی مشــترک ایران و امارات اظهار کرد: عدم روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

صدور ویزا برای ایرانیان در امارات نیز مسئله کامال موقتی است و 
با اطالعی که کســب کرده ایم این موضوع رفع خواهد شد.فرشید 
فرزانگان در گفت وگو با ایلنا در مورد ورود میوه های اســرائیلی در 
بازار امارات اظهار داشت: موتور متحرکه هر کشور تجارت آزاد آن 

کشور است، میوه های اسرائیلی در بازار امارات دیده می شوند و با 
اینکه قیمت این میوه ها در بازار امارات بسیار پایین است اما چندان 
استقبالی از آن نشده است.وی افزود: با وجود اینکه قیمت میوه های 
اســرائیلی در بعضی موارد به یک ســوم رســیده اما عموم مردم 
کشور همسایه میوه ایرانی را با اینکه دو تا سه برابر گران تر است را 

می پسندندرییس اتاق بازرگانی ایران و امارات در مورد علت ترجیح 
میوه های ایرانی تصریح کرد: میوه ایرانــی را طبیعی تر می دانند 
و طعم و مزه آن را می پســندند. همچنین سال ها به طمع و مزه آن 
عادت کرده اند. لذا عوض کردن ذائقه مشتریان در بازار کار چندان 

ساده ای نیست، پس این موضوع چندان نگران کننده نیست.

اماراتی ها میوه های ایرانی را ترجیح می دهند

رییس کل سازمان توسعه تجارت 
ایران اعالم کرد:

تجارت ایران همسطح تراز 
جهانی با راه اندازی سامانه جامع

رییس کل ســازمان توســعه تجــارت ایران، 
شفاف سازی مبادالت خارجی و جلوگیری از فساد 
را از مزایای ســامانه جامع تجارت دانست و گفت: 
این سامانه، کشور را در سطح استانداردهای نظام 

بین المللی تجارت قرار خواهد داد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، حمید 
زادبوم افزود: بهره برداری از ســامانه جامع تجارت 
ایران، دخالت افراد و ســالیق اشخاص را از تجارت 
خارجی حذف می کند و به همیــن دلیل تجارت 

خارجی ایران در تراز جهانی قرار می گیرد.
وی افزایش ســرعت عمل در تجارت خارجی 
را از دیگر مزایای ســامانه جامع تجارت دانست و 
تصریح کرد: با این سامانه، در شاخص های مرتبط 
با زمان در تجارت جهانی رتبه ایــران بهبود و ارتقا 
خواهد یافت.معــاون وزیر و رییس کل ســازمان 
توسعه تجارت ایران گفت: انجام فرآیندهای کاری 
صادرکننــدگان و واردکنندگان در این ســامانه 
تسهیل و هزینه ها برای تجار کاهش خواهد یافت 
و به حداقل می رساند.زادبوم تصریح کرد: بنابر برنامه 
ریزی در این سامانه هر تاجر درگاه دارد و ارایه داده 
های مورد نیاز در حوزه تجارت خارجی دســتگاه 

های مرتبط نیز با یک درگاه انجام خواهد شد.
به گزارش ایرنا، پیــش از این رییس جمهوری 
تاکید کرده بود: دولت با راه  اندازی ســامانه جامع 
تجارت بسیاری از مسائل و مشکالت تجاری ناشی 
از شفاف نبودن، انحصارگرایی، ناهماهنگی در امور 
صادرات و واردات را مرتفع کرده و این سامانه عالوه 
براینکه موجب شفافیت اطالعات، تسهیل تجارت 
و رفع موانع تجارت فعاالن اقتصادی می شود، بلکه 

مانع از قاچاق کاال و فساد اقتصادی خواهد شد.
همزمان با پیوستن نهادهای مربوطه به سامانه 
جامعه تجارت، امکان تمام فعالیت های مرتبط با 
تجارت فراهم می شود و همه افراد باید پاسخگوی 

عملکرد خود در تجارت باشند.
طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است سامانه 
جامعه تجارت در ۹ آذر امسال به طور کامل افتتاح 
شود که با راه اندازی کامل آن، تمام مراحل تجارت 

بر روی آن قابل پیگیری و مشاهده می شود.

رییس سازمان فناوری اطالعات:
پوشش اینترنت كشور به 9۴ 

درصد رسیده است
رییس سازمان فناوری ایران گفت: هشت سال پیش 
میزان دسترسی به فناوری اطالعات در کشور 22 درصد 
بوده و امروز با استراتژی های وزارت ارتباطات 81 درصد 
مردم حداقل هفته ای یکبار از اینترنت استفاده می کنند 
و در حال حاضر ســطح پوشش در کشــور ۹4 درصد به 

رسیده است.
»امیر ناظمی« رییس ســازمان فناوری اطالعات در 
مراسم رونمایی از طرح های پســت بانک ایران که امروز 
) شنبه( با حضور وزیر ارتباطات برگزار شد، ضمن تاکید 
بر اینکه این فراگیری هم جنبه زیر ساختی و هم خدمات 
محتوا دارد، تصریــح کرد: فراگیــری در حوزه خدمات 
به معنای این اســت که خدماتی ارائه شود که گروه های 
مختلف با نیازمندی های خاص بتواننــد از این خدمات 
اســتفاده کنند و در حوزه بانکی و مالی، که گســترش و 
فراگیری خدمات مورد توجه بیشــتری است، نخستین 
موضوع احــراز هویت افــراد بدون نیاز بــه حضور برای 

استفاده از خدمات مالی است.
وی اضافه کــرد: دومین موضوع دســترس پذیری 
خدمات بانکی است و معنی آن اینکه هرگروه از مشتریان 
با توجه به نیازمندی های خاصی کــه دارند بتوانند از آن 
خدمات استفاده کنند.وی خاطرنشان کرد: رابطه بانک 
ها و فناوری اطالعات یک ارتباط دوسویه است، بانک ها 
از یک سو از فناوری اطالعات استفاده می کنند تا خدمات 
مالی بهتری به شــهروندان ارائه دهند و ابزارهایی مانند 
کیف پول الکترونیکی و احراز هویــت و حتی ابزارهای 
مرتبط با شفافیت مالی در این دسته قرار دارند و از سوی 
دیگر بانک ها با حمایت از صندوق های ســرمایه گذاری 
جسورانه به توســعه فناوری اطالعات کمک می کنند.

ناظمی تاکید کرد: هشت ســال پیش میزان دسترسی 
به فناوری اطالعات در کشــور 22 درصد بوده و امروز با 
راهبردهای وزارت ارتباطات 81 درصــد مردم حداقل 
هفته ای یکبار از اینترنت استفاده می کنند، ضمن اینکه 

اکنون سطح پوشش در کشور به ۹4 درصد رسیده است.
رییس سازمان فناوری اطالعات با بیان اینکه یکی از 
راهبردهای اصلی وزارت ارتباطــات و فناوری فراگیری 
خدمات فناوری اطالعات در کشوراســت، افزود: ایران 
به عنوان یکی از کشــورهای دارای رشد باال در فراگیری 
 ITU فناوری اطالعات برای سومین سال پیاپی توسط

انتخاب شده است.

خبر  مصاحبه اقتصاد پویا با احسان ارکانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه خبر

افزایش نرخ  مالیات ارزش بر افزوده در1۴00

از اولین طرح قرعه کشی تاکنون خودروسازان اقدام به ثبت 
نام خودرو و اجرای طرح های پیش فــروش و فروش فوق العاده 
کرده اند.به گزارش باشــگاه خبرنگاران جوان، از زمانی که برای 
سر و ســامان دادن به بازار خودرو طرح فروش خودرو به صورت 
قرعه کشی برگزار شد، اما و اگر هایی پیش آمد و عده ای به شدت 
مخالف این طرح و آن را به ضرر مردم و خودروســازان دانستند 
و عده ای هــم موافق بودند چرا که ادعا داشــتند این طرح باعث 
می شود خودرو به دست نیازمند واقعی برسد.از اولین طرح قرعه 
کشــی تاکنون خودروســازان اقدام به ثبت نام خودرو و اجرای 

طرح های پیش فروش و فروش فوق العاده کرده اند. از اردیبهشت ماه تاکنون  که طرح های مختلفی از فروش فوق العاده و پیش 
فروش و فروش مشارکتی اجرا شد، خودروسازان 3 بار قیمت خودرو را افزایش دادند که این روند مشکالت زیادی را برای افرادی 
که در طرح های پیش فروش شرکت کرده بودند، ایجاد کرد.در سال های گذشته افراد زیادی اقدام به خرید مشارکتی خودرو کرده 
اند و سود اندکی هم برای آن ها در نظر گرفته شده که این سود بین 6 تا ۹ درصد بوده است. حال مشکلی که پیش آمده این است 
که خودروسازان اکنون به تحویل خودرو های معوق در سال های گذشته کرده اند و به این تعداد خودرو های فروش فوق العاده هم 
اضافه شده است.از طرفی برای جذب نقدینگی اقدام به اجرا طرح پیش فروش و فروش مشارکتی کرده اند که در اوایل برپایی این 
طرح قرعه کشی، مدت زمان تحویل خودرو نهایت یک سال بود، اما اکنون خودروسازان اقدام به ثبت نام برای پیش فروش خودرو 
و تحویل 2 ســاله خودرو کرده اند که در آن مبلغ باالیی هم از فرد دریافت می شود.درحالیکه پیش از این مقامات وزارت صنعت، 
معدن و تجارت موعد تعیین تکلیف خودرو های پیش فروش شده را پایان نیمه نخست سال ۹۹ اعالم کرده بودند، اما با گذر از این 
ضرب العجل هنوز خریداران خودرو های پیش فروش شده در بالتکلیفی به سر می برند.  شیوا رئیس شورای رقابت آنطور که بیان 

کرده با این طرح های پیش فروش و فروش مشارکتی کامال مخالف است و وزارت صمت را مسئول اجرایی شدن این طرح می داند.
به گفته این مقام مسئول، قرار بر این بود 60 درصد تولید خودرو به تعهدات گذشــته خودروسازان اختصاص پیدا کند. اگر 
خودروسازان این تعهدات که به سال های گذشته بر می گردد، را نداشتند کل تولیدی آن ها اکنون به بازار تزریق می شد در حالی 
که در حال حاضر تنها  40 درصد تولید به بازار تزریق می شود و 60 درصد تزریقی دیگر به معوقات باز می گردد.شیوا معتقد است 
که تا  2 سال دیگر مشخص نیست که چه اتفاقاتی در حوزه صنعت خودرو رخ داده است و این طرح های پیش فروش مشکالتی را به 

وجود خواهد آورد، عالوه بر این  معلوم نیست وزرای کنونی در سمت خود باشند که تعهد به وجود می آورند.

مدیر سامانه جامع تجارت ایران یکی از اهداف این سامانه را 
ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و فعاالن تجاری دانست و گفت: 
با رصد و رهگیری کاالها در این ســامانه، دیگر شاهد عرضه 
خارج از شبکه، افزایش بی رویه قیمت ها، کمبود کاال در سطح 
عرضه نخواهیم بود.به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
محمد شیرازیان اظهار داشت: ســامانه جامع تجارت ایران 
موضوع بند الف ماده 6 قانون مبارزه با قاچاق و کاال مصوبه سال 
13۹2 است که کار خود را پس از تصویب آیین نامه ماده های 
5 و 6 قانون در سال 13۹5 آغاز کرد.وی با بیان اینکه از مرداد 

ماه 13۹5 بخش تجارت خارجی سامانه با فرآیند ثبت سفارش چند گروه کاالیی آغاز به کار کرد، افزود: بر همین اساس به 
صورت مرحله ای ثبت سفارش کاالها به سامانه جامع تجارت و بخش تجارت فرامرزی منتقل شد.مدیر سامانه جامع تجارت 
ایران خاطرنشان کرد: فرآیند مرحله ای به نحوی بود که در پایان ســال 13۹6 همه تعرفه های ثبت سفارش و درگاه ثبت 
سفارش ها در سامانه جامع تجارت انتقال یافته بود.نقش درگاه واحد سامانه جامع تجارت در فرآیند ثبت سفارششیرازیان 
یکی از اهداف سامانه جامع تجارت را عالوه بر یکپارچه ســازی و نظارت بر فرآیند تجارت، ایجاد درگاه واحد برای بازرگان و 
فعاالن تجاری دانست و تاکید کرد: این درگاه واحد باید درخواســت را از فعاالن تجاری دریافت و بین دستگاه های متولی 
در الیه حاکمیت منتشر کند که در فرآیند ثبت سفارش، سامانه جامع تجارت نیز همین نقش را بر عهده دارد.وی در بخش 
دیگری از سخنان خود نیز یادآوری کرد: از اوایل سال 13۹7 موضوع رصد و رهگیری کاالهای اساسی مطرح شد که به بخش 
تجارت داخلی سامانه مربوط بوده است.مدیر سامانه جامع تجارت ایران گفت: زیرمجموعه سامانه جامع تجارت برای ایجاد 
یکپارچگی و زیرساخت، زیرسامانه های مختلفی در قانون پیش بینی شده است که از جمله آن به سامانه جامع روابط تجاری، 
سامانه یکپارچه مجوزها، سامانه شناسه کاال و رهگیری، سامانه جامع انبارها و سامانه همتا اشاره کرد.شیرازیان الزمه رسیدن 
به یکپارچگی را ایجاد زبان مشترک در سامانه های اطالعاتی هر دســتگاه به ازای هر فرآیندی که متولی آن است دانست و 
افزود: در سامانه جامع تجارت برای ایجاد این زبان مشترک، برای افراد از کدملی، اماکن از کدپستی و برای کاال از شناسه کاال 
استفاده می شود.وی هدف از ایجاد سامانه را ایجاد شفافیت دانست و تصریح کرد: شفافیت ابزار تصمیم گیری مدیران و ابزاری 
برای اعمال سیاست های ابالغی قانونی می شود و با رصد و رهگیری کاالها در سامانه جامع تجارت دیگر شاهد عرضه خارج از 

شبکه، افزایش بی رویه قیمت ها، کمبود کاال در سطح عرضه نخواهیم بود.

تحویل خودرو با موعد نامعلوم
 پیش فروش هایی كه تنها پول به جیب خودروسازها ریخت

مدیر سامانه جامع تجارت ایران:
سامانه جامع تجارت با عرضه خارج از شبکه كاالها مقابله می كند

                                                                       مرحله اول

فراخوان ارزیابی کیفی 
 نوبت دوم

روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای 
جنوب استان سیستان و بلوچستان )ایرانشهر(

اداره كل راهداری و حمل ونقل جاده ای جنوب اســتان سیستان و بلوچستان )ایرانشهر( 
درنظردارد پروژه های ذیل را از طریق مناقصه عمومی و براساس فهرست بها تجمیع شده راه 
)فهرست بها پایه راه ، راه آهن  و باند فرودگاه سال 99 می باشد( به پیمانکار واجد شرایط واگذار 

نماید .

لذا از كلیه شركت هایی كه شرایط الزم جهت اجرای پروژ ه های مذكور را دارند دعوت بعمل 
می آید اســناد ارزیابی توان اجرای كار را از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت 

)ستاد( www.setadiran.ir دریافت نمایند.
الزم بذكر اســت كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد 
مناقصه گران و بازگشایی پاكت ها از طریق سامانه فوق انجام خواهد شد بنابراین الزم است 
مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی 

امضای الکترونیکی را جهت شركت درمناقصه محقق سازند .
مهلت دریافت اسناد ارزیابی كیفی درسایت : ســاعت 8 صبح مورخه 1399/09/08 الی 6 

بعدازظهر مورخه 1399/09/11 می باشد
آخرین مهلت بارگذاری اسناد ارزیابی كیفی درسایت جهت شركت در فرایند ارزیابی كیفی 

: ساعت 12 ظهر مورخه 1399/09/27
كارفرما درقبال پرداخت پیش پرداخت هیچ گونه تعهدی ندارد درصورت تخصیص اعتبار 

پیش پرداخت می شود و مطالبات پیمانکار بصورت اسناد خزانه اسالمی پرداخت می گردد

حداقل پایه مورد نیاز )راه(مبلغ برآورد اولیه )ریال( محل اجراموضوع پروژهردیف

1
بهسازی محور نیکشهر –بنت- 

توتان قطعه 1 )حدفاصل کیلومتر 
420+06 الی 21+520(

217/226/253/114شهرستان نیکشهر
حداقل پایه مورد نیاز 

)راه( براساس بخشنامه 
شماره 6۹432 مورخ 
13۹4/4/30 سازمان 

برنامه ریزی کشور موضوع: 
حداکثر ظرفیت کاری 

مجاز پیمانکاران
2

بهسازی محور نیکشهر –بنت- 
توتان قطعه 2 )حدفاصل کیلومتر 

520+21 الی 34+520(
218/845/1۹5/3۹3شهرستان نیکشهر

3
بهسازی محور نیکشهر -بنت-

توتان قطعه 3)حد فاصل کیلومتر 
520+34 الی 46+620(

21۹/660/408/257شهرستان نیکشهر

                                                                  مرحله اول 

آگهی مزایده 
نوبت دوم

شهرداری خرم دره در نظر دارد یک فقره از امالک مازاد  خویش را به شــرح جدول ذیل از طریق مزایده به فروش رساند  . لذا از كلیه  
افراد حقیقی و حقوقی دعوت می گردد جهت دریافت اســناد مزایده  به سامانه ســتاد ایران و جهت بازدید و كسب اطالعات بیشتر به 
واحد امور قراردادهای شــهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ،میدان معلم ،ساختمان شــهرداری مراجعه و با شماره تلفن 1007 الی 

02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

 نوری آرا 
شهردار خرم دره       

میزان سپردهمبلغ پایه متراژپالک آدرسردیف

خرم دره خیابان سید جماالدین  خیابان  شهید 1
173/850/000 ریال 3/477/000/000 ریال34/77متر مربع 38/17425ملکعلی بابایی نبش کوچه 8 )شهید اکبری( 

میزان سپرده شركت در مزایده به  صورت ضمانتنامه بانکی  یا اوراق 
مشاركت بی نام و یا وجه واریزی به شماره حساب0106197370008 

نزد بانک ملی بنام شهرداری خرم دره  می باشد .
1- بازدید از ملک قبل از شــركت در مزایده برای تمامی شركت 

كنندگان ضروری می باشد .
2-محل در یافت اســناد از تاریخ 99/9/8 لغایت 99/9/20 از طریق 

سامانه ستاد 
     3- شركت در مزایده و ارائه پیشنهاد به منزله قبول شروط و تکالیف 
مقرر در اسناد مزایده  بوده و شهرداری به استناد بند 6 ماده 5 آیین نامه 

مالی شهرداریها در رد یا قبول  یک یا كلیه پیشنهادات مختار است 
      4- هزینه درج آگهی و هر گونه كارشناسی احتمالی بر عهده برنده 

مزایده خواهد بود .

     5-زمان ارائه پیشــنهادات :پایان وقت اداری مورخ 99/9/30 به 
دبیرخانه حراست شهرداری  الزم به توضیح است شركت كنندگان 
عالوه بر اینکه  تمامی مدارک و قیمت پیشنهادی خویش  را بایددر 
سامانه ستاد بارگذاری نمایند به صورت فیزیکی و در پاكتهای مهر 
و موم شده  بایستی به این شــهرداری در مهلت مشخص شده ارائه 

نمایند  
     6- ساعت ،روز ومحل بازگشایی پیشنهادات : ساعت.10 صبح  مورخ 

99/10/1  در  محل دفتر شهردار می باشد 
     7-سپرده شــركت كنندگان  اول تا سوم تا انجام تشریفات قانونی 

مسترد نخواهد شد .
 تاریخ :99/9/8                                                                                                                                                                                                        

                                                                  مرحله اول 

آگهی مناقصه عمومی
نوبت دوم

شهرداری خرم دره در نظر دارد نسبت به اجرای پروژه ممیزی نوســازی امالک و ایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی  از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید . لذا از کلیه 
شرکتها و پیمانکاران واجد صالحیت دعوت می گردد با مراجعه به سامانه ســتاد جهت دریافت اسناد اقدام نمایند  کسب اطالعات بیشــتر به واحد امور قراردادهای 

شهرداری واقع در خرم دره خیابان امام ،میدان معلم ،ساختمان شهرداری مراجعه و یا با شماره تلفن 1007 الی 02435531002 داخلی 153 تماس حاصل فرمایند.

 نوری آرا 
شهردار خرم دره       

1- میزان سپرده شرکت در مناقصه به  صورت ضمانتنامه بانکی  یا اوراق مشارکت بی نام 
و یا وجه واریزی به شماره حساب01061۹7370008  نزد بانک ملی بنام شهرداری 

خرم دره  می باشد .
2-محل در یافت اسناد از تاریخ ۹۹/۹/8 لغایت ۹۹/۹/20  از سامانه ستاد

3-مهلت قبول پیشــنهادات تا پایان وقــت اداری مورخ ۹۹/۹/30  واحد حراســت 
شهرداری می باشد الزم به توضیح است شرکت کنندگان عالوه بر اینکه  تمامی مدارک 
و قیمت پیشنهادی خویش  را بایددر سامانه ستاد بارگذاری نمایند به صورت فیزیکی 
و در پاکتهای مهر و موم شده  بایستی به این شــهرداری در مهلت مشخص شده ارائه 

نمایند  
4- شــرکت در مناقصه  و ارائه پیشــنهاد به منزله قبول شــروط و تکالیف مقرر در 
اسنادمناقصه  بوده و شهرداری به اســتناد بند 6 ماده 5 آیین نامه شهرداریها در رد یا 

قبول  یک یا کلیه پیشنهادات مختار است .. 
5--هزینه درج آگهی و هر گونه کارشناسی احتمالی بر عهده برنده مناقصه خواهد بود .

6--ساعت ،روز ومحل قرائت پیشنهادها: ساعت.10 صبح  مورخ ۹۹/10/1در  محل 
دفتر شهردار می باشد 

7-شرکتهای متقاضی باید دارای رتبه 1 نقشه برداری زمینی باشند
8-شرکتهای متقاضی بایستی در 7 سال گذشته 5 پروژه با موضوع مناقصه با موفقیت 
به اتمام رسانده و یا بصورت همکار در پروژه حضور داشته و و از کارفرما رضایتنامه اخذ 

نموده و در اسناد ارائه نمایند
8-متقاضیان باید دارای تجربه حداقل 10 پروژه موفق ممیزی امالک درسطح کشور 

طی 5 سال گذشته باشند
۹-سپرده نفرات اول ،دوم وسوم  تا انجام تشریفات قانونی مناقصه و عقد قرارداد مسترد 
نخواهد شد ضمنا در صورت انصراف هر یک از شرکت کنندگان سپرده آنان به ترتیب 
به استناد ماده 8 آیین نامه مالی شهرداریها به نفع شهرداری ضبط و از نفر دوم و سوم به 

ترتیب دعوت به عقد قرارداد خواهد شد
    تاریخ انتشار99/9/8 

میزان سپردهبرآورد اولیهموضوعردیف

اجرای پروژه ممیزی امالک انجام عکسبرداری هوایی و تهیه نقشه از 1
700/000/000 ریال  14/000/000/000 ریال  محدوده قانونی شهر  و ایجاد پایگاه اطالعات جغرافیایی 
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اجتماعی

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

نامگذاری معبری به نام شهید »فخری زاده«
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران از ارائه پیشنهاد نامگذاری معبری به نام شهید 

فخری زاده در جلسه آتی شورای شهر خبر داد.
زهرا نژادبهرام در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه در جلسه  روز)یکشنبه( شورای شهر 
تهران پیشنهاد نامگذاری معبری به نام شهید فخری زاده را ارائه خواهم کرد، افزود: در 
جلسه آتی شورای شهر پیشنهاد کتبی خود را تقدیم  ریاست کمیته نامگذاری خواهم 

کرد.
وی در پاسخ به این ســوال که آیا معبری هم مدنظر دارید یا نه گفت: بنده نسبت به 
تغییر نام و نامگذاری معابر حســاس هســتم و معتقدم برای راحتی مردم، می بایست 
نامگذاری های جدید به روی معابر جدید التاسیس یا بی نام باشد اما تعیین محل دقیق 

برعهده کارشناسان کمیته نامگذاری است.

نژادبهرام با بیان اینکه ایران و مردم قربانیان ترور هستند اما متاسفانه نام کشورمان 
در برخی مجامع بین المللی به عنوان حامی ترور مطرح می شود افزود:با  توجه به اتفاق 
روز گذشته و ترور این دانشــمند،دنیا باید در مورد کشور ایران تجدید نظر کند چراکه 
همگان دیدند که ایران همواره در معرض ترور بوده و عزیزان ما را با این اقدامات ننگین از 

ما گرفتند.

براساس قانونی نانوشته در کالن اقتصاد ایران وقتی از تولید صحبت 
می کنیم؛ بسیاری ناخودآگاه به صنایع سنگین توجه دارند و رونق تولید 
را در صنایع باالدستی جست وجو می کنند که البته کار اشتباهی هم 
نیست، اما نکته اصلی این است که تکمیل زنجیره تولید می تواند ارزش 
افزوده برای کشور ایجاد کند نه تولید در صنایع باالدستی و فروش مواد 

اولیه خام.
در حالی که بســیاری از صنایع در حال حاضر در رکود نسبی به سر 
می برند، یکی از بخش هایی که امروز می توانیم به آن توجه ویژه داشته و 
برای تحقق فرمایشات رهبری از آن بیشترین استفاده را داشته باشیم، 
صنایع غذایی در ایران است، صنایعی که سهم باالیی از گردش اقتصادی 

و تولید ناخالص ملی کشورمان را به خود اختصاص داده اند. 
این صنعت مهم و پیشرو نقش بســیار تعیین کننده ای در توسعه 
اقتصادی کشور بویژه در شرایط حساس و استراتژیک فعلی ایران ایفا 
می کند. به این دلیل که توجه به این بخش از اقتصاد کشــور عالوه بر 
تامین نیازهای داخلی و امنیت غذایی فرصتی برای ارزآوری با صادرات 

خواهد شد.
براســاس آمارهای موجود بیش از 10 درصد از ارزش افزوده بخش 
صنعت کشــور از تولیدات صنعت غذایی تامین می شــود و در سال 
۹7 صادرات محصوالت تبدیلی کشــاورزی و مواد غذایی ایران به 5/5 
میلیارد دالر رسید که با وجود تحریم های شــدید علیه ایران این رقم 

قابل توجه است. 
درحال حاضر حدود ۹5 درصــد مواد غذایی مورد نیاز کشــور در 
داخل تولید می شود و هم اکنون به طور متوســط ساالنه حدود 130 
میلیون تن مواد غذایی در کشور از سوی تولیدکنندگان داخلی تولید 
می شود. براساس پتانسیل های موجود امکانات باالیی برای صادرات 
در اختیار داریم.  بازار 400 میلیون نفــری اطراف ایران یکی از بهترین 
فرصت ها برای رونق صادرات غیرنفتی با استفاده از نیاز غذایی آنهاست 
و می توانیم با افزایش بهــره وری و ایجاد کارخانه های صنایع تبدیلی و 
تکمیلی از این تقاضای بالقوه استفاده ای مناســب در راستای اهداف 

تعیین شده سال جهش تولید گام برداریم.
رسیدن به نرخ رشد ساالنه 22درصدی صادرات غیرنفتی از اهداف 
اصلی برنامه ششم توســعه صادراتی نیز محسوب می شود. اما صنعت 
غذا به عنوان یکی از رشته های صادرات  محور همچنان با چالش های 
بســیاری در  این بخش روبه رو اســت و برای تحقق اهداف صادراتی 
پیش بینی شــده برای ســال جاری باید راهکارهای اساسی برای  این 

بخش در نظر گرفت.
نبود مواد اولیه خط تولید را نابود كرد

امیررضا ثابت پی؛ مدیر عامل گروه صنایع غذایی نامی نو درخصوص 
مشکالت بخش تولید به خبرنگار ما گفت: درحال حاضر نبود مواداولیه 
همانند روغن بخشــی از تولید را تعطیل کرده است، مشکالت تولید، 

مواد اولیه است که وارد کشور می شود موضوع دوم ارز که درحال حاضر 
وجود ندارد این دو مشکل عمده ترین مشکالت تولید هستند. 

وی در ادامه افزود: چند وقتی است که  یکی از خط های تولید به دلیل 
نبود روغن تعطیل شده است چرا که روغن به صورت آزاد نیز با شرایط 
خاص و گرانتر باید تهیه کرد این داســتان نبود مواد اولیه در این مدت 

ادامه دار شده است.
امیررضا ثابت پی در باره تعطیلی دومینــو وار کارخانه ها نیز افزود: 
مشکل شکر و روغن بسیار آزاردهنده است و محدودیت های کرونایی 
باعث شــده وزارت صمت و جهاد کشاورزی به دلیل تعطیلی پاسخگو 

نباشند. 
وی راهکار نجات کارخانه هــا را اینگونه بیان کرد: اگر ارز 4200 
تومانی را برای صادرات حــذف کنند نیمی از مشــکالت برطرف 
خواهدشــد.  البته برای اقشــار کم درآمد هم باید فکری کرد مثال 
به جای ارز 4200تومانی  به اقشار کم درآمد یارانه یا خدمات تعلق 

گیرد تا آنها نیز محروم از مواد اولیه غذایی نباشند. 

تعطیالت یک هفته ای دستگاه های 
دولتی تهران ابالغ شد

معاون توسعه و مدیریت منابع استاندار تهران 
از ابالغ تعطیالت یک هفته ای دستگاه های دولتی 

تهران خبر داد.
به گزارش ایسنا، غالمرضا عباس پاشا در توضیح 
ابالغ تعطیلی یک هفته ای دســتگاه های دولتی 
گفت: با توجه به اعالم معاون رئیس جمهور و رئیس 
سازمان اداری و استخدامی کشور، حداقل حضور 
کارکنان در شهرهای با وضعیت هشدار قرمز با توجه 
به میزان فراگیری و شــیوع بیماری کرونا در نظر 

گرفته شده است که به شرح ذیل است:
»از روز شنبه 8 آذر 13۹۹ به منظور قطع انتقال 
شــیوع بیماری کرونا، در اجرای بند یک قســمت 
الف بخشنامه شماره 3748۹۹ مورخ 27 آبان ۹۹ 
سازمان اداری و استخدامی کشور )تصویر پیوست( 
حضور حداقل ممکن کارکنان کلیه دستگاه های 
اجرایی مشــمول ماده 5 قانون خدمات کشوری 
حسب تشخیص باالترین مقام دســتگاه اجرایی 
صرفا برای خدمــات ضروری الزامی اســت.«وی 
افزود: در این راستا و طبق این مصوبه کلیه کارکنان 
به منظور ارائه خدمات عادی تــا تاریخ 14 آذر ۹۹ 
)مطابق بند یک قسمت ب بخشــنامه فوق الذکر 
از حضور فیزیکی در محل کار معاف می باشــند، 
بدیهی اســت حضور کارکنان در موارد ضروری بنا 
به تشخیص باالترین مقام دستگاه اجرایی )حداقل 
حضور ممکن تا سقف 13( می باشد. همچنین صرفا 
حضور مدیــران و معاونین دســتگاه های اجرایی 
استانی و شهرستانی الزامی اســت.وی ادامه داد: 
حضور کارکنان برای ارائه خدمات ضروری بر اساس 
تشخیص باالترین مقام اجرایی صورت می پذیرد. 
مسئولیت حسن انجام امور مذکور به عهده باالترین 
مقام دستگاه می باشد.وی تاکید کرد: در این ایام به 
منظور تشدید نظارت، بازرســین ویژه ای از طریق 
نهادهای نظارتی، استانداری و فرمانداری ها جهت 
رصد شرایط ذکر شده فعال می باشند و در صورت 
مشــاهده عدم اجرای کامل دســتورالعمل های 
بهداشتی مطابق مصوبه ستاد ملی مدیریت بیماری 
کرونا، اعمــال قانون )معرفی بــه هیئت تخلفات 

اداری( توسط دستگاه مربوطه صورت می گیرد.

تذكر سازمان جهانی بهداشت 
در مورد واكسن آسترازنکا

ســازمان جهانی بهداشــت )WHO( اعالم 
کرد: الزم اســت در مورد نتایج آزمایشات واکسن 
بررسی های  آکسفورد/آســترازنکا  کروناویروس 
بیشتری انجام شــود.به گزارش ایســنا، سازمان 
جهانــی بهداشــت )WHO( اعالم کــرد: برای 
ارزیابی نتایج آزمایشــات واکســن آکســفورد/

آســترازنکا به اقداماتی بیش از انتشــار نتایج آن و 
گزارش های رسانه ای نیاز اســت.دکتر »کاترین 
اوبراین« مدیر بخش ایمن ســازی سازمان جهانی 
بهداشت در سخنانی گفت: آنچه تاکنون در مورد 
واکسن کروناویروس آکسفورد-آسترازنکا دیده ایم 

گزارش مطبوعاتی بوده است.
وی تاکید کــرد: در حقیقت آنچه که مهمترین 
گام به حساب می آید این است که اطالعات موجود 
باید بر اساس بیش از یک گزارش مطبوعاتی مورد 
ارزیابی قرار گیرد.به گزارش اسکای نیوز، وی افزود: 
دوم اینکه الزم است نتایج تحقیقات بدست آمده از 
نظر داده ها و پرسش هایی که در مورد اطالعات در 
طول آزمایشــات پیش می آید، مورد بازبینی قرار 
گیرد.واکسن آکسفورد/ آســترازنکا روز دوشنبه 
نشان داد که به دنبال تزریق کامل یک دوز، تزریق 

نیمی از دوز تا ۹0 درصد اثربخشی دارد.

متخصصان دانشگاه آکسفورد خبر دادند
آزمایش نوعی استروئید استنشاقی به 

عنوان درمان كرونا
نوعی »استروئید استنشاقی« به عنوان درمان 
احتمالی برای ویروس کرونا از ســوی متخصصان 
علوم پزشکی دانشگاه آکسفورد مورد آزمایش قرار 

خواهد گرفت.
به گزارش ایسنا، در انگلیس اکنون آزمایش روی 
این دارو موسوم به »بودزوناید« به عنوان یک درمان 
قابل اجرا در خانه برای بیماران کرونا در اولویت قرار 

گرفته است.  
این آزمایش که تحت سرپرســتی متخصصان 
دانشــگاه آکســفورد در قالــب برنامــه ای به نام 
»پرینسیپل« )مخفف انگلیســی بستر آزمایش 
تصادفــی درمان کرونــا در افراد ســالمند( انجام 
خواهد شــد، درمان هایی را ارزیابی خواهد کرد که 
بتواند بهبودی افراد مبتال به کرونای باالی 50 سال 
را تســریع کند و از نیاز به بستری شــدن آن ها در 

بیمارستان جلوگیری نماید.
استنشاقی«  بودزوناید  »کورتیکواســتروئید 
معموال بــرای مدیریت بلندمدت عوارض آســم و 
بیماری انســدادی مزمن ریوی تجویز می شــود، 
بدون این که عوارض جانبــی جدی در کوتاه مدت 
به همراه داشته باشد. در برخی از بیماران مبتال به 
کرونا، پاسخ شدید دستگاه ایمنی بدن برای مقابله 
با ویروس باعث ایجاد التهاب زیادی می شــود که 

می تواند به مجاری تنفسی و ریه ها آسیب برساند. 
تحقیقات نشــان می دهد استنشاق بودزوناید 
در مجاری تنفسی با رســاندن هدفمندانه درمان 
ضدالتهابی به بخش آسیب پذیر بدن، آسیب کرونا 

به ریه را به حداقل می رساند. 

معاون امور زنان و خانواده ریاست 
جمهورمطرح کرد؛

نقش معاونت زنان ریاست 
جمهوری در حمایت از زنان 

معتاد متجاهر
معاون امــور زنــان و خانواده ریاســت 
جمهــوری درباره اقدامات ایــن معاونت در 

حوزه زنان معتاد متجاهر، توضیحاتی داد.
معصومــه ابتــکار معــاون امــور زنان و 
خانواده ریاســت جمهــوری در گفت وگو با 
باشــگاه خبرنگاران جوان، درباره اقدامات 
معاونــت زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
در حوزه زنــان معتاد متجاهــر، اظهار کرد: 
معاونــت زنان و خانواده ریاســت جمهوری 
وظیفه اقدامات اجرایی در حوزه زنان معتاد 

متجاهر را برعهده ندارد.
معاون امــور زنــان و خانواده ریاســت 
جمهــوری تصریح کرد: مســئولیت اجرایی 
در حــوزه زنــان معتــاد متجاهر بــر عهده 
سازمان بهزیســتی و ســتاد مبارزه با مواد 

مخدر است.
وی دربــاره اقدامــات ایــن معاونت در 
حوزه زنــان و خانواده، گفــت: معاونت زنان 
و خانــواده ریاســت جمهــوری در ارتباط 
بــا تحکیم خانــواده، تقویــت روابط داخل 
خانواده، افزایــش گفت  وگوی بین نســلی 
میان اعضای خانواده بــرای برقراری ارتباط 
مناســب با جوانان و ارتقای سطح تاب آوری 
اجتماعی با دســتگاه های مختلف همکاری 

می کند.
ابتکار با بیان اینکــه امیدواریم مجموعه 
اقدامــات معاونــت زنان در زمینــه تحکیم 
خانواده بتواند در حوزه کاهش آســیب های 
اجتماعی و اعتیــاد زنان تأثیر گذار باشــد، 
افزود: در این میان افزایــش اعتماد به نفس 

و امید در زنان حائز اهمیت است.
معاون امــور زنــان و خانواده ریاســت 
جمهــوری در پاســخ بــه این ســوال که 
این معاونــت از زنــان معتــاد متجاهر چه 
حمایت هایــی می کنــد؟، گفــت: معاونت 
زنان به صورت خاص از زنــان معتاد متجاهر 

حمایت نمی کند.

مشاور وزیر بهداشت: 
باید با زایمان های تقویمی 

مقابله كنیم
مشــاور وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشــکی در امور مامایی با اشــاره به ضرورت 
مقابله با عوارض زایمانهای تقویمی و زودرس، 
گفت: تولد پیش از موعد و نارسی نوزاد هزینه 
های زیادی را به سیســتم سالمت کشور وارد 
می کند و نــوزاد را از تکامل رحمی محروم می 

کند.
به گزارش وبدا، شــهال خســروی مشاور 
وزیر بهداشت در امور مامایی افزود: بحث پر 
التهاب زایمان زودهنگام در »روزهای رند« 
که با اصرار والدیــن اتفاق می افتــد، اتفاق 
منحصر به فردی درکشور ماست. جلوگیری 
از زایمان هــای طبیعی و عالقــه والدین بر 
تولد فرزندشــان در تاریخی خاص برخالف 
تصور عامه، امــری کامال غیر روشــنفکرانه 
اســت، لذا نیاز به اصالح این بــاور و فعالیت 
فرهنگی در خصوص تولد ایمن و جلوگیری 
از عوارض مادری و نوزادی یکی از شــاخص 
های مهم بهداشــتی در هر کشــور است که 
در اهداف توســعه هزاره نیز بدان اشاره شده 

است.
وی تاکیــد کــرد: تولد پیــش از موعد و 
نارسی نوزاد هزینه های زیادی را به سیستم 
ســالمت و درمان و نســل آینده کشور وارد 
می کنــد و باعث ایجاد عوارض جســمانی و 
به خطر افتادن ســالمت مادر و نوزاد به ویژه 
در بحران کرونا می شود و بیشترین ضربه را 
به نوزاد وارد می کند چرا که بیشــترین رشد 
و تکامل مغزی در ســه ماهه آخــر بارداری 

صورت می گیرد.
مشــاور وزیر بهداشــت در امور مامایی 
یادآور شد: محروم کردن نوزادان از زندگی 
کامل رحمی و بــه خصوص عبــور از کانال 
زایمان، بالیی اســت که افراد ناآگاه با تعیین 
زمان تولد نــوزادان زودتَــر از موعد و بدون 
درد زایمان مــی آورند. این تراژدی دردناک 
تاریخ تولد الکچــری، می تواند خســتگی 
کادر درمــان در دوران کرونا را مضاعف کند 
و بار بزرگی باشــد که نتــوان آن را جبران 
کرد.خسروی با پیشــنهاد نامگذاری تاریخ 
۹ آذر هر ســال به عنــوان روز فرزند اوری 
ایمن، تاکید کرد: سیاســت هــای اتخاذی 
وزارت بهداشــت و همــکاری بین بخشــی 
بــا ارگان های دیگــر از جمله ثبــت احوال 
و آگاهی بخشــی مادران جامعــه می تواند 
نقش پیشــگیری بهتر از درمان را به خوبی 

نمایان سازد.

گفت و گوی اقتصاد پویا با امیررضا ثابت پی؛ مدیر عامل گروه صنایع غذایی نامی نو

ازكارافتادن خط های تولید با نبود مواد اولیه 
خبرخبر

وزیر آمــوزش و پــرورش با اشــاره بــه برخی 
مشکالت اخیر شبکه شــاد گفت: یک بخشی مربوط 
به زیرســاخت فنی و بخش دیگر مربوط به کاستی 
های نرم افزاری اســت که شناسایی شده و در حال 
ترمیم است. این کار با توســعه زیرساخت ها و رفع 
اشکاالت فنی در حال انجام اســت و تیم مسئولین 

فنی به ما نوید داده اند که در یکی دو هفته آینده این مشــکل هم برطرف خواهد شد. 
به گزارش ایســنا، محســن حاجی میرزایی در برنامه تلویزیونی شبکه پنجم ســیما با بیان اینکه در 
دوران کنونی روش آموزش، نقش خانواده و دانش آموز، روش ارزشــیابی و ارتبــاط گرفتن دانش آموز 
بــا معلم و همچنیــن معلم بــا دانش آمــوز تغییر کرده اســت گفت: روش نظــارت مدیران بــر انجام 
ماموریت های مدرســه نیز تغییر کرده  و تمامی اینها در این شــرایط متفــاوت برای آموزش و پرورش 

رقم خورده است. 
وی افزود: آموزش در شرایط کرونا، آموزش در بحران اســت؛ بحران یعنی اینکه حال هیچکس حال طبیعی 

نیست و همه در این شرایط ویژه و نگران، کار را دنبال می کنند. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کار کردن در این شــرایط برای همه ســخت و پیچیده است گفت: همه 
تالش ما این اســت که محیط کار مناســبی را برای همکاران خود مهیا کنیم و ماموریت خود را به درستی انجام 
دهیم. به دنبال این هستیم که دانش آموزان در این شرایط آســیب نبینند و محتوای آموزشی به درستی به آنها 

منتقل شود تا افت تحصیلی پیدا نکنند و ترک تحصیل نیز نداشته باشند. 
وی در ادامه با اشاره به پیشــینه و دالیل راه اندازی شــبکه شــاد گفت: ایجاد مجموعه ای با توانمندی ارائه 
خدمت به همه دانش آموزان و معلمان کار قابل توجهی بود. شــرکت همراه اول زیرســاخت های شبکه شاد را 
فراهم کرد و بهترین متخصصان ایرانی امروز درگیر کار روی شبکه شاد هستند و می توانند شهادت دهند هر روز 

وضعیت بهتری را نسبت به روز قبل تجربه کرده ایم. 
حاجی میرزایی با اشاره به مشکل کنونی شبکه شاد گفت: یک بخشی مربوط به زیرساخت فنی و بخش دیگر 
مربوط به کاستی های نرم افزاری است که شناسایی شــده و در حال ترمیم است. این کار با توسعه زیرساخت ها 
و رفع اشکاالت فنی در حال انجام است و تیم مســئوالن فنی به ما نوید داده اند که ظرف یکی دو هفته آینده این 

مشکل هم برطرف خواهد شد. 
وزیر آموزش و پرورش درباره اســتمداد از بخش های بیرونی آموزش و پرورش گفت: از مجموعه های دیگر 
کمک خواســته بودیم اما یکی از مطالبات ما فراهم کردن محیط ایزوله برای دانش آموزان بود. ما از پیام رســان 
های داخلی تضمین خواسته بودیم که باید تحت تســت هایی قرار می گرفتند اما نپذیرفتند و ناگزیر شدیم شاد 

را راه اندازی کنیم.
وی افزود: حتی هفته های اول، پنج پیام رسان داخلی را هم معرفی کرده بودیم اما به سرعت متوجه شدیم که 
توانایی الزم را برای ارائه این سرویس ندارند. اینستاگرام، واتساپ و غیره همه خارجی هستند اما تنها اپلیکیشن 

بومی با این حجم کاربر، شاد است. 
وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه شاد یک بستر گسترده است و خطاها و کاستی هایش زود آشکار می شود 

اظهار کرد: شاد در همه خانه ها حضور دارد و هر خانواده ای می داند کار ما چگونه است.
حاجی میرزایی به برقراری 600 هزار ارتباط زنده در شبکه شاد در هر روز اشاره کرد و گفت: در برخی ساعات 
روز ترافیک باالیی داریم که ساعات کالسی را در ساعات مختلف روز تقســیم کردیم تا بار ترافیک توزیع شود و 

پاسخگویی با مشکالت کمتری روبرو باشد.
وی ادامه داد: در رتبه بندی پیشین از ظرفیت 10 قانون خدمات استفاده شده بود که پس از تعمیم دادن این 
ظرفیت توسط دولت به تمام کارکنان دولت، عمال رتبه بتدی قبلی بی اثر شد و ما مجددا در این الیحه رتبه بندی 

را پیش بینی کردیم.
از شیوه فعلی خدمات و آموزش در مدارس راضی نیستیم 

وزیر آموزش و پرورش نسبت به وضعیت فعلی خدمات، پشــتیبانی، شیوه آموزش در مدارس  ابراز نارضایتی 
کرد و افزود: در شرایط فعلی همه چیز تغییر کرده اســت و ما در راهی قدم گذاشتیم که قبال طی نکرده بودیم اما 

این شرایط روز به روز بهتر خواهد شد.

معاون وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی گفت: از 
8۹ شــهری که از پنجم آبان محدودیت های کرونایی در آنها 

اعمال شده است، 87 شهر از وضعیت قرمز خارج شده اند.
به گزارش وبدا، علیرضا رئیســی، ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشاره به ترور ناجوانمردانه شهید فخری زاده 
از انجام اقداماتی به رهبری وی در حوزه ساخت واکسن کرونا 

در ایران خبر داد.
رئیسی با محکوم کردن این اقدام ددمنشانه که شب گذشــته اتفاق افتاد، تصریح کرد: در شرایطی که 
تحریم ها بر دوش ایران ســنگینی می کنند، نه تنها هیچ کمکی به ایران نمی شود بلکه دانشمندانمان را 

هم در این زمینه ترور می کنند و به شهادت می رسانند.
وی به جلسه امروز ستاد ملی کرونا اشاره و مطرح کرد: جلسه امروز با حضور رئیس جمهوری با رعایت 
دستورالعملهای بهداشتی و با حضور همه اعضا برگزار شد؛ بر اساس مصوبه ستاد 15 نفر از اعضا در جلسه 

حاضر و بقیه در سالنهای جانبی به صورت وبینار در نشست حاضر بودند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: امروز گزارشــی از روند درمان و اقداماتی که در بیش 
از ۹ماه در حوزه درمان انجام شده است ارائه شد، همچنین تحقیق بســیار جامعی درباره روند مراقبت از 
بیماران در بیمارستان مورد بررسی قرار گرفت که واقعا این اقدامات کشــور در بحث مقابله با کرونا جای 
افتخار دارد.رئیســی در ادامه به وضعیت ارزیابی اعمال محدودیت ها در کشور اشاره و بیان کرد:  از مردم 
عزیز بابت تحمل و رعایت بسیار مناسب محدودیت های ایجاد شــده، تشکر می کنم. به طور کلی با توجه 

به میزان رعایت دستورالعمل ها که به باالی ۹0درصد رسیده است، روند بیماری کاهشی شده است.
وی اعالم کرد: اکنون در 160 شهر و شهرســتان که قرمز رنگ بودند در حدود 145 شهر روند کاهش 

بیماری آغاز شده است. در 15 شهر باقیمانده هم در همین هفته این روند کاهشی شروع خواهد شد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشــاره به محدودیت های کرونایی در 8۹ شهری که ) از 5آبان در 
43 شهر و از 14 آبان در 46 شهر( اعمال شده اســت، گفت: از این تعداد به جز دو شهر همه شهرها از حالت 
قرمز خارج و به نارنجی یا زرد تبدیل شــده اند. با توجه به ورودی بیمارستان ها و اینکه میزان بستری هم 
کاهش یافته است امیدواریم روند فوتی ها هم تا حدود دو تا ســه هفته دیگر آثار خود را نشان دهد و روند 

کاهشی پیدا کند.
رئیســی ادامه داد: نباید دوباره فریب بخوریم که چون روند رو به کاهش است دیگر الزم نیست کاری 
کنیم بلکه همــان طور که رئیس جمهوری هم تاکید کرد؛ همچنان اســتفاده از ماســک و رعایت فاصله 
اجتماعی را باید جدی بگیریم و از ترددهای غیر ضرور، حضور در مراســم پرتجمع به خصوص در فضای 

های بسته امتناع کنیم.
وی افزود: با توجه به سرد شدن هوا و بسته شدن در و پنجره ها و کاهش تهویه باید بیشتر دستورالعمل 

ها را رعایت کرد چرا که این موارد در شیوع این بیماری بسیار موثر خواهند بود.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا تصریح کرد: خوشــبختانه میزان تستها را تا پایان این ماه به 100 یا 

120 هزار در روز خواهیم رساند.
رئیسی به ســامانه یکپارچه رصد آزمایش ها که راه اندازی شده است، اشــاره کرد و گفت: اکنون همه 
آزمایش های مثبت در یک بانک اطالعاتی جمع آوری می شــود؛ در  چهار روز گذشــته با استفاده از این 
سامانه از حضور 1748 نفر که دارای تست مثبت بودند و قصد ســفر با هواپیما، قطار و یا اتوبوس داشتند 

جلوگیری کردیم.
رئیســی ادامه داد: دوشــنبه همین هفته مجددا وضعیت شــیوع و بروز بیماری را رصد میکنیم و اگر 
شهرهایی در وضعیت قرمز یا نارنجی باشند، دوباره محدودیت را اعمال خواهیم کرد و اگر چنانچه شهر یا 
شهرستانی از وضعیت قرمز به نارنجی یا زرد تبدیل شده باشــد به همان نسبت محدودیت ها کاهش پیدا 

خواهد کرد.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا در پایان ضمن تشکر از نیروهای نظامی و انتظامی، وزارتخانه های 
راه و شهرســازی، ارتباطات و نیز مردم ابراز امیداوری کرد رعایت پروتکل هایی که آغاز شده است، ادامه 

پیدا کند.

وزیر آموزش و پرورش:
امتحانات دانش آموزان حضوری برگزار خواهد شد

معاون وزیر بهداشت:
 ۸۷ شهر از وضعیت قرمز كرونا خارج شدند

عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا: 
عطاری ها به نام طب سنتی وارد حوزه درمان كرونا شده اند

عضو کمیته ستاد ملی مقابله با کرونا، گفت: عطاری ها جای طب سنتی را گرفته اند. سوءاستفاده عطاری ها به اسم طب 
سنتی از مردم، به ویژه اکنون در درمان کرونا مشکل ساز شده است.

مینو محرز در یک نشست مجازی اظهار داشت: طب سنتی هم باید مطالعات علمی در حوزه درمان را انجام دهد و بعد اثر 
ضدویروسی گیاهان دارویی را ارائه کند.

وی گفت: فقط با جریمه متخلفان بهداشتی می توان این بیماری را کنترل کرد، همان طور که سایر کشورهایی که موفق 
به کنترل ویروس شده اند. اما هنوز باور نکرده ایم این ویروس حاال حاالها با ما خواهد بود و معلوم نیست چند سال دیگر کرونا 

باشد.
محرز با اشاره به عدم اثربخشــی داروی »رمدسیویر« در بهبود کرونا که ثابت هم شده اســت، افزود: در حال حاضر برای 
بیماران بستری، فقط کورتون و ضدانعقاد باید استفاده شود و هیچ داروی دیگری نداریم که اثربخشی آنها برای بهبود بیماران 

کرونایی ثابت شده باشد.
وی افزود: انجام تســت، تشــخیص و ایزوله بیماران برای کنترل کرونا بســیار اهمیت دارد و اوایل که این بیماری وارد 
کشور شده بود، امکان تســت خیلی کم بود. شاید آن اوایل شــیوع کرونا، همه درگیر آنفلوآنزا بودیم و چون تست نداشتیم، 

نمی دانستیم کرونا هست.
این متخصص بیماری های عفونی با بیان اینکه پیشگیری از درمان عقب افتاده است، تصریح کرد: وقتی یک بیماری عفونی 
اپیدمی می شود، همیشه پیشگیری را مقدم بر درمان می دانیم و اکنون ویروس کرونا از خانواده ها بیشتر منتقل می شود تا از 

محل کار؛ بنابراین باید بیشتر به پروتکل های بهداشتی در خانواده ها توجه داشت.
محرز در پاسخ به این سئوال که ویروس کرونا با کدام عالئم ظاهر می شود، گفت: این بیماری همه عالئم را دارد، اما وقتی با 
عالئم بویایی و چشایی مواجه می شویم، کرونا گرفته ایم و مشکل بزرگ ما این است که بیمار در ابتدا عالئم کم دارد و در خانه 
تحت درمان قرار می گیرند اما در هفته دوم بیماری، شرایط بیمار سخت می شود. باید خیلی دقت کنیم که هر بیماری در خانه 
تحت درمان نباشد و از همان ابتدا در بیمارستان بستری شود.محرز با انتقاد از انجام سی تی اسکن های بی مورد برای تشخیص 

کرونا، گفت: با این وضعیت، در آینده با سیل سرطان پستان در زنان و مردان مواجه خواهیم شد.

زور كرونا به 9/9/99 نرسید
بدنبال درخواســت کانون دفاتر ازدواج و طالق مبنی بــر ُرند بودن تاریخ 
۹/۹/۹۹ و ثبت نزدیک به 80 درصد ازدواج ها در این تاریخ، با موافقت رییس 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، با وجود محدودیت های کرونایی، فعالیت 

زوج و فردی دفاتر ازدواج در این تاریخ منتفی شد.
به گزارش ایرنا، نهم آذر ماه به دلیل آنچه »ُرنــد« بودن این تاریخ خوانده 
می شود شاید بتوان گفت از ماه ها قبل مورد استقبال تعداد زیادی از خانواده ها 
قرار گرفته به طوری که حاضرند برخی اتفاقــات زندگی  خود را در این تاریخ 

انجام دهند تا به اصطالح خاص باشد!
یکی از این اتفاقات عــالوه بر تولد فرزندان، ازدواج در این تاریخ اســت؛ از 
همین رو بسیاری از کسانی که در شرف ازدواج هستند، تاریخ ۹/۹/۹۹ را برای 

ثبت عقد ازدواج خود انتخاب می کنند.  
این در حالیست که از ماه ها پیش به دنبال شیوع ویروس کرونا در کشور، 
با بخشنامه رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور، محدودیت هایی برای 

فعالیت دفاتر ازدواج و طالق مانند دفاتر ثبت اسناد رسمی گذاشته شد.  
از جمله این محدودیت ها این بود که اوالً مقرر شــد، دفاتر ازدواج و طالق 
به صورت زوج و فرد فعالیت کنند و ثانیاً ثبت ازدواج حداکثر با حضور 6 نفر از 
خانواده های عروس و داماد آن هم با رعایت پروتکل های بهداشتی امکان پذیر 
است.اول آذر ماه امسال علی مظفری رییس کانون سردفتران ازدواج و طالق 
با توجه به در پیش بودن تاریخ ۹/۹/۹۹ نامه ای به سیدمحمد هاشمی مقدم 
معاون سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ارسال کرد و نوشت: »همانطور که 
مستحضر هستید، طبق بخشــنامه 1504۹4 مورخ 28 آبان امسال ریاست 
سازمان ثبت اسناد و امالک کشــور، مقرر شــده دفاتر ازدواج و طالق تا 15 
آذر به صورت شــیفتی و در روزهای زوج و فرد فعالیت کنند، و از طرفی نظر 
به اینکه زوجین جهت ثبت ازدواج در تاریخ ۹/۹/۹۹ به دلیل رند بودن تاریخ 
آن از مدت ها قبل، هماهنگی هــای الزم را انجــام داده و از دفاتر ازدواج وقت 
گرفته اند به نحوی که بالغ بر 80 درصد ازدواج هــا در آذر ماه در تاریخ مذکور 
به ثبت خواهد رسید، بخشنامه مذکور مردم و دفاتر ازدواج را دچار سردرگمی 
مفرط کرده است و عماًل به دلیل تعطیلی نیمی از دفاتر، امکان جابجایی وجود 

ندارد لذا مستدعی است جهت تامین خواســته مردم و امکان ثبت ازدواج در 
تاریخ مذکور، بذل محبت کرده و استثنائاً تاریخ ۹/۹/۹۹ را از شمول بخشنامه 
خارج کنید.«به دنبال این درخواست، روز چهارشنبه هفته گذشته پنج آذر 
ماه، روابط عمومی کانون سردفتران ازدواج و طالق اعالم کرد: »پیرو اطالعیه 
مورخ اول آذر ۹۹ به اطالع می رســاند پس از تقاضای کانون از سازمان ثبت 
مبنی بر بالمانع شدن ثبت ازدواج در دفاتر و پس از بررسی های به عمل آمده 
در ســازمان ثبت نهایتا »ثبت واقعه ازدواج« بدون انجام هرگونه مراســم در 
تاریخ مذکور با رعایت شرایط مندرج در پروتکل ابالغی وزارت بهداشت مورد 
موافقت ریاست عالی سازمان قرارگرفت و به دلیل ضیق وقت اداری و همچنین 
جلوگیری از جوسازی رسانه ای به صالحدید ایشان بصورت شفاهی از جانب 
سازمان به تمام استانها اعالم شده تا هیچ گونه ممانعتی ایجاد نکنند در نتیجه 
ثبت واقعه ازدواج در تمام دفاتر ازدواج سراسر کشور حداکثر با حضور شش نفر 

و رعایت کامل پروتکل های بهداشتی در تاریخ ۹/۹/۹۹ بالمانع است.«
این در حالیست که با اعالم دولت از ابتدای هفته جاری همه ادارات دولتی 
و خصوصی به دلیل پیشگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل اعالم شده است.  
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بانک و بیمه
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با ارسال پیامی به وزیر دفاع و پشــتیبانی نیروهای مسلح، شهادت رئیس 
سازمان پژوهش و نوآوری  دفاعی کشور و دانشــمند برجسته، سرباز وطن، شهید دکتر محسن فخری زاده را تسلیت 
گفت و این اقدام ناجوانمردانه و رذیالنه را نشــانه ای دیگر از خوی جنایتکار و دشمنی آشکار ایادی استکبار جهانی، 

به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی با حرکت علمی و پیشرفت ایران برشمرد. در پیام سیدجواد سلیمانی آمده است:
برادر گرانقدر جناب آقای امیر سرتیپ حاتمی
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح

باسالم و احترام؛ ترور ناجوانمردانه و رذیالنه رئیس محترم ســازمان پژوهش و نوآوری  دفاعی کشور و دانشمند 

برجسته، سرباز وطن، شهید دکتر محســن فخری زاده، یک بار دیگر خوی جنایتکار و دشمنی آشکار ایادی استکبار 
به ویژه رژیم غاصب صهیونیستی را بر ملت ایران آشکار ساخت.

همانگونه که جنابعالی به درستی اشاره فرمودید، دشمن توان مشاهده پیشرفت های ملت بزرگ ایران را ندارد و 
به همین سبب، دست به ترور ناجوانمردانه و از بین بردن دانشمندان و نخبگان ایران اسالمی می زند.اگرچه شهادت این 
فرزندان برومند مام میهن و سرمایه های با ارزش، هریک، ضایعه و ضربه ای بزرگ برای حرکت علمی کشور محسوب 
می شود، لیکن سابقه پرافتخار جریان رشد و پیشرفت ایران ســرافراز نشان داده که مسیر فعلی با قدرت ادامه خواهد 

یافت و اقدامات کور و ذلیالنه دشمنان، نخواهد توانست در اراده و تحقق پیشرفت ملت ایران خللی وارد کند.

اینجانب به نمایندگی از همه کارکنان و خدمت گذاران ســنگر صنعتی کشــور در گروه خودروسازی سایپا، 
شهادت شهید مظلوم، فخر المجاهدین، جناب آقای دکتر محسن فخری زاده را به پیشگاه رهبر معظم انقالب اسالمی، 
جنابعالی، فرماندهان ارشد نیروهای مسلح و همه فعاالن و دست اندرکاران صنایع دفاعی و هسته ای کشور و همچنین 
خانواده محترم آن شهید عزیز، تبریک و تســلیت عرض کرده و توفیق روزافزون فرزندان غیور ایران اسالمی در ادامه 

نهضت علمی و پیشرفت در عرصه های گوناگون را از درگاه ایزد منان مسالت دارم.
سیدجواد سلیمانی
مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا

پیام مدیرعامل گروه سایپا به وزیر دفاع در پی شهادت رئیس سازمان پژوهش و نوآوری  دفاعی کشور

تخفیف ویژه بیمه پاسارگاد به 
مناسبت بزرگداشت روز بیمه

بیمه پاسارگاد به مناسبت بزرگداشت روز بیمه و گرامی 
داشت سالروز تأسیس این شرکت از تاریخ 7 تا 20 آذرماه، 
تخفیف ویژه ای را برای هموطنــان گرامی در نظر گرفته 
است.براساس گزارش های دریافتی، خریداران بیمه نامه 
بدنه اتومبیل می توانند با مراجعه به شعبه ها و نمایندگی 
های بیمه پاسارگاد از این تخفیف ویژه برخوردار شوند.کلیه 
هموطنان گرامی می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر و 
دسترسی به نشانی شعبه ها و نمایندگی های این شرکت در 
www. سراسر کشور به پایگاه اطالع رسانی بیمه پاسارگاد

pasargadinsurance.ir مراجعــه و یــا با تلفن 
گویای 8248۹ )021( تماس حاصل نمایند.

رونق كسب و كار اشخاص حقیقی 
)ویژه اصناف( با تسهیالت افق موسسه 

اعتباری ملل
در راســتای کسب رضایت مشــتریان، طرح تســهیالتی افق 
اشــخاص حقیقی )ویژه اصناف( در موسســه اعتباری ملل اجرایی 
می شود.اشخاص حقیقی می توانند برای رونق کسب و کار خود در 
قالب طرح افق تســهیالت دریافت نمایند.     متقاضیان محترم می 
توانند در قالب طرح تسهیالتی افق اشخاص حقیقی )ویژه اصناف( 
جهت تامین سرمایه در گردش، تعمیر و باسازی محل فعالیت و تامین 
سرمایه ثابت )خرید ماشین آالت و تجهیزات( از تسهیالت موسسه 
اعتباری ملل استفاده نمایند.    جهت کسب اطالعات بیشتر به شعب 

موسسه اعتباری ملل در سراسر کشور مراجعه فرمایید.

پیام تسلیت مدیرعامل بیمه ایران بمناسبت 
ترور ناجوانمردانه دانشمند كشورمان

در پی ترور ناجوانمردانه دانشــمند کشورمان شهید 
فخری زاده، مدیرعامل بیمه ایران پیامی صادر کرد.

متن پیام دکتر رضائی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ِمَن الُمؤِمنیَن رِجاٌل َصَدقوا ما عاَهُدوا اهلَلّ َعلَیِه ۖ َفِمنُهم 
لوا تَبدیاًل  َمن َقضیٰ نَحَبُه َوِمنُهم َمن یَنَتِظُر ۖ َوما بََدّ

ترور ناجوانمردانه دانشــمند شــهید دکتر محســن 
فخری زاده معاون وزیر و رییس سازمان پژوهش و نوآوری 
وزارت دفاع توسط ایادی استکبار جهانی، هرچند که سبب 
خسارت جبران ناپذیری به جامعه علمی ایران اسالمی شد، 
اما نشان دهنده شدت بزدلی و ترس دشمنان این مرز و بوم 

از پیشرفت علم و فناوری در کشور عزیزمان است. 
نائل شدن دکتر محسن فخری زاده را به فیض عظمای 
شهادت به مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران تسلیت 
گفته و امیدوارم راه آن شــهید عزیز در توسعه و پیشرفت 
علمی ایــران اســالمی با تــالش و مجاهــدت جوانان و 

متخصصان میهمن مان با قوت و قدرت ادامه یابد. 
محمد رضائی

پوشش بیماری كرونا در بیمه نامه 
عمر و سرمایه گذاری بیمه میهن

بیمه میهن در راســتای ایفای مســئولیت اجتماعی و با هدف 
کاهش نگرانی های جامعــه در مورد بیماری کرونا و حمایــــت از 
بیمه گذاران، بیمــاری کرونا را در بیمه نامه عمر و ســرمایه گذاری 
خود )میهن حامی( تحت پوشــش قرار داده و هزینه های بستری و 
درمان این بیماری را جبران می کند. بیمه میهن در راســتای ایفای 
مســئولیت اجتماعی و با هدف کاهش نگرانی های جامعه در مورد 
بیماری کرونا و حمایــت از بیمه گذاران، بیماری کرونا را در بیمه نامه 
عمر و ســرمایه گذاری خود )میهن حامی( تحت پوشش قرار داده و 
هزینه های بستری و درمان این بیماری را جبران می کند.به گزارش 
روابط عمومی بیمه میهن؛ فریبا رسولی سرپرست مدیریت بیمه های 
زندگی بیمه میهن با اعالم این مطلب افزود بیمه میهن در شــرایط 
سخت و استرس زای بیماری کرونا با حمایت از بیمه شدگان، در کنار 
پوشش های تکمیلی بیماری های خاص در بیمه نامه »میهن حامی« 
با افزایش سقف ســرمایه بیماری های خاص)حاد( و بدون دریافت 
حق بیمه اضافی، بیماری کرونا را نیز تحت پوشــش قرار داده است.

وی گفت پیش از این، پوشــش امراض خاص »میهن حامی« شامل 
انواع سرطان، سکته قلبی، سکته مغزی، پیوند اعضاء اصلی بدن )پیوند 
قلب، ریه، کبد، کلیه، چشم و مغز استخوان(، عمل قلب باز، جراحی 

عروق کرونر قلب بوده است.

پیام تسلیت مدیرعامل ایران خودرو 
به مناسبت شهادت دكتر فخری زاده

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو در پیامی شهادت دانشمند 
هسته ای، مجاهد و نخبه دفاعی کشــور، دکتر محسن فخری زاده را 
به محضر مقام معظم رهبری، ریاست محترم جمهوری، ملت شهید 
پرور ایران و خانواده بزرگوار آن شــهید گرانقدر، تبریک و تســلیت 
گفت.به گزارش شــمانیوز به نقل از خبرخــودرو، مدیرعامل گروه 
صنعتی ایران خودرو در پیامی شهادت دانشمند هسته ای، مجاهد و 
نخبه دفاعی کشور، دکتر محسن فخری زاده را به محضر مقام معظم 
رهبری، ریاست محترم جمهوری، ملت شهید پرور ایران و خانواده 
بزرگوار آن شــهید گرانقدر، تبریک و تســلیت گفت.در پیام فرشاد 

مقیمی آمده است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

ترور کوردالنه شهید واالمقام، دکتر محسن فخری زاده، رییس 
سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، 
عزم ملت ایران در پیروی از مسیری که شهدای انقالب آغاز کرده اند 

را راسخ تر خواهد کرد.
این ترور که به دست دشمنان قسم خورده ایران و عناصر مزدور 
و جنایت کار صورت گرفته، هیچ گونه خللی در اراده و عزم ملت برای 
پیشــرفت و توســعه در حوزه های مختلف دفاعی و صنعتی ایجاد 
نخواهد کرد؛ اعضای خانواده صنعت خودروی کشور در این مصیبت،  
داغدارند، اما به پشتوانه خون پاک شهیدان سرفراز،  مسیر مقاومت و 

توسعه کشور را با انگیزه ای مضاعف ادامه خواهند داد.
اینجانب شهادت این دانشمند گرانقدر را به محضر مقام معظم 
رهبری، ریاست محترم جمهوری، ملت شــهیدپرور و قدرشناس 
و خانواده گرانقدر ایشــان تبریک و تسلیت می گویم و یقین می دانم 
که خون آن شهید سبب تقویت بیش از پیش ایران اسالمی در ادامه 

مسیر ظفر خواهد شد و دشمنان را بیش از گذشته نا امید خواهد کرد.

اعالم نحوه فعالیت واحدهای 
بانک ملی ایران در این هفته

بانک ملی ایران اعالم کرد که شــعب و واحدهای ســتادی 
این بانک در تهران و ســایر اســتان های دارای وضعیت قرمز از 
روز شــنبه 8 / ۹ / ۹۹ به مدت یک هفته با شــیوه جدید فعالیت 
خواهند کرد.به گزارش روابط عمومی بانک ملــی ایران، در این 
دوره زمانی، 100 درصد کارکنان شهرهای تک شعبه ای در محل 
کار حاضر خواهند شد.در سایر شهرها نیز نیمی از شعب با 100 
درصد کارکنان به مشتریان خدمت رســانی خواهند کرد.بانک 
ملی ایران تاکید کرده اســت که ادارات کل و ادارات امور شــعب 
این بانک تا روز پنجشنبه 13 / ۹ / ۹۹ با یک سوم کارکنان فعالیت 
می کنند.همچنین در صورتی که شعب با ازدحام جمعیت مواجه 
شود، تعداد شعب فعال افزایش می یابد تا در نحوه خدمت رسانی 

به مشتریان خللی ایجاد نشود.

چقازردی خبر داد:
 موسسه اعتباری كوثر 
در بانک سپه ادغام شد

پایگاه اطالع رســانی بانک ســپه: مدیرعامل بانک ســپه 
اعالم کرد با برگزاری مجمع عمومی عــادی به طور فوق العاده 
ســالیانه و مجمع فوق العاده ادغام موسســه اعتبــاری کوثر، 
این موسسه رســماً در بانک سپه ادغام شــد.به گزارش پایگاه 
اطالع رسانی بانک ســپه، محمدکاظم چقازردی ضمن اعالم 
خبر فوق افزود: در اجرای مصوبه شــورای راهبری ادغام، بانک 
سپه با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسالمی، 
وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، ستاد کل نیروهای 
مسلح و ســازمان بورس و اوراق بهادار، زمینه برگزاری مجامع 
این بانک ها و موسســه را فراهم نمود و در قــدم بعدی مجامع 
مربوط به موسســه اعتباری کوثر با حضور اکثریت سهامداران 
در روز چهارشــنبه پنجم آذرماه ســال 13۹۹برگزار شد.وی 
اظهار داشت: با برگزاری مجامع موسســه اعتباری کوثر، از روز 
پنجشنبه ششم آذرماه سال جاری شعب موسسه اعتباری کوثر 
ســابق با تابلوهای بانک ســپه آماده ارائه خدمات به هموطنان 
عزیــز و مشــتریان گرامی هســتند.وی اظهار داشــت: بانک 
سپه تمامی تمهیدات اجرایی شــامل عملیات حوزه شعب، به 
 کارگیری نرم افزار واســط برای ارائه خدمات مشتریان، نصب 
تابلوهای بانک ســپه، صدور احکام کلیه مســئوالن و پرسنل 
شعب از سوی بانک ســپه، ابالغ راهبردها و دستورالعمل های 
اجرایی بانک ســپه متناسب با ســاختار مصوب هیئت  مدیره 
بانک ســپه را انجام داده و به فضل پــروردگار خدمات مطلوب 
به مشــتریان عرضه خواهد نمود.مدیرعامل بانک ســپه ابراز 
امیدواری کرد با هماهنگی به عمل آمده مجامع سایر بانک های 
ادغام شــونده طبق برنامه ریزی زمان بندی شده تا پایان آذرماه 
سال جاری برگزار شــود و بدین ترتیب پرونده مهم و ملی ادغام 

خاتمه یابد.

پیام تسلیت مدیرعامل بانک 
مسکن در پی شهادت سردار 
دكتر حاج محسن فخری زاده

در پی شــهادت ســردار دکتر حاج محســن فخری زاده 
معاون علمی و پژوهشــی وزیر دفاع و از دانشمندان هسته ای 

کشورمان، مدیرعامل بانک مسکن پیام تسلیت صادر کرد.
به گزارش پایگاه خبری بانک مســکن- هیبنــا ، متن پیام 

دکتر محمود شایان به شرح ذیل است:
بسم رب الشهدا و الصدیقین

جنایت صورت گرفته توسط ایادی اســتکبار جهانی در به 
شهادت رساندن یکی دیگر از دانشــمندان نخبه این سرزمین، 
بار دیگر چهره کریه تروریســم را به نمایش گذاشــت و ســند 
دیگری از مظلومیت ملت رشید ایران و فرزندان عزیز این مرز و 
بوم را به جهانیان نشــان داد.اینجانب شهادت دانشمند صنعت 
دفاعی کشور عزیزمان ایران شهید دکتر محسن فخری زاده را 
به رهبر معظم انقالب اسالمی، همسنگران،خانواده و همکاران 
ایشان تبریک و تسلیت می گویم و علّو درجات آن شهید سعید 

و صبر و اجر بازماندگان را از خداوند متعال مسألت می نمایم.
دكتر محمود شایان
مدیرعامل بانک مسکن

پیام تسلیت مدیرعامل بانک سینا به 
مناسبت شهادت دكتر محسن فخری زاده

مدیرعامــل بانک ســینا در پیامــی، شــهادت مظلومانه 
دانشمند برجسته دکتر محسن فخری زاده را تسلیت گفت.

متن پیام دکتر ایمانی بدین شرح است:
» َو الِّذیــَن ُقِتُلوا فِی َســِبیِل اهلّلِ َفلَــْن یِضــّل أَْعمالَُهْم* 

َسیْهِدیِهْم َو یْصلُِح بالَُهْم* َو یْدِخُلُهُم الَْجّنَه َعّرَفها لَُهْم
و کسانی که در راه خدا کشته شده اند، هرگز کارهایشان را 
ضایع نمی کند. به زودی آنان را راه می نماید و حالشــان را نیکو 

می گرداند و در بهشتی که برای آنان وصف کرده، ماوا می دهد.
شهادت مظلومانه دانشمند ارشد و رئیس سازمان پژوهش 
و نــوآوری وزارت دفاع و پشــتیبانی نیروهای مســلح »دکتر 
محسن فخری زاده« را محضر امام زمان )عج(، فرمانده کل قوا، 
ملت شــریف ایران و خانواده ارجمند ایشــان تبریک و تسلیت 

عرض می نمایم.
شــهید دکتر فخری زاده با عنوان نماد قدرت علمی ایران، 
همــواره در طول عمــر بابرکت خــود در عرصه هــای علمی، 
پژوهشــی و دفاعی کشور منشاء خدمات بســیاری بوده است، 
ترور ناجوانمردانه این دانشمند برجســته علمی نشانه رذالت، 
حقارت، عجز و ناتوانی دشمنان قسم خورده ایران اسالمی است 
که همواره از پیشــرفت علمی و توسعه کشــور هراس داشته و 

دارند.
اســتکبار جهانی و دشــمنان اســالم بدانند با ایــن اقدام 
مذبوحانه، راه و مسیر علمی شــهید فخری زاده هرگز متوقف 
نخواهد شد و جوانان با اراده ایرانی با گام های استوارتر و مصمم 
تر از قبل در مســیر علم و فناوری و مقاومــت حرکت خواهند 
نمود و سرافرازی ایران اسالمی را در تمامی عرصه ها به نمایش 

خواهند گذاشت.«

خبر خبر

اتفاقی مهم و کم ســابقه در تاریخ صنعت بیمه کشــور رخ داد و برای نخستین 
باردرصورت های مالی شرکت بیمه آسیا به عنوان بزرگترین شرکت بیمه  خصوصی 
کشور بند« کسری ذخایر خسارت معوق« که از بدو خصوصی سازی بیمه آسیا همه 
ساله در صورت های مالی حسابرسی شــده به عنوان بند 1 وجود داشت، حذف شده 
است. رخدادی که نشان از اوج شفافیت مالی، تعهد و پایبندی مدیران این شرکت به 

رعایت مقررات و استانداردهای حسابرسی، بیمه ای و البته بازار سهام دارد.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک، خوب هم برای ســهامداران بیمه 
آسیا که مطمئن باشند هیج ابهامی در کارنامه مالی بیمه آسیا وجود ندارد و هم برای 
بیمه گذاران که سال هاست با این شرکت همراه هستند و یقین دارند که در روزهای 
سخت حادثه، بیمه آسیا با ورود به موقع و اقدام سریع در بررسی و پرداخت خسارت ها، 

آرامش را به آنها برمی گرداند.
سازمان حسابرسی کل کشور وابســته به وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان 
حسابرس قانونی شرکت بیمه آســیا، صورت های مالی و حساب سود و زیان شرکت 
بیمه آسیا در نیمه نخست امسال را بدون بند کسری ذخایر خسارات معوق تایید کرد. 
مهر تاییدی بر شفافیت مالی بزرگترین شرکت بیمه خصوصی کشور که نشان می دهد 
بیمه آسیا تمام مقررات و استانداردهای حسابرسی، بیمه ای و بازار سرمایه را رعایت 

کرده است.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی دنیای بانک، با تاییــد صورت های مالی نیمه 
نخست سال 13۹۹ شرکت بیمه آسیا برای نخستین بار موفق شد با کسب سود الزم از 
عملیات بیمه ای و غیر بیمه ای، به ذخیره گیری کامل اقدام کند که این اقدام در نهایت، 
به حذف بند حسابرسی درخصوص کســری ذخایر انجامید. اتفاقی که چشم انداز 
آینده سهام بیمه آسیا را روشــن، با ثبات و تضمین کننده استمرار سودآفرینی برای 
سهامداران ترسیم می کند. بر اساس حساب ســود و زیان بیمه آسیا، سود خالص هر 
سهم این شرکت از 181 ریال در نیمه نخست سال گذشته با جهشی 71۹ درصدی 
به 1482 ریال در نیمه نخست امسال رسیده که حتی بیش از 2 برابر سود خالص هر 
سهم در سال ۹8 است. سود خالص هر ســهم بیمه آسیا در پایان سال مالی ۹8 که به 

تایید حسابرس قانونی رسیده، 700 ریال برآورد شده بود.
سرمایه کنونی بیمه آســیا 2 هزار و 300 میلیارد ریال اســت و هیات مدیره این 
شرکت پیشنهاد افزایش 1000 درصدی سرمایه را از محل تجدید ارزیابی دارایی ها 
داده که پس از تایید حسابرس قانونی و بیمه مرکزی به سازمان بورس و اوراق بهادار 
ارسال شده است که طبق اطالعات موثق، تاییدیه الزم از سوی سازمان بورس در چند 

روز آتی ابالغ خواهد شد. 
سود با كیفیت و تضمین شده آسیا

بررسی صورت های مالی، ترازنامه و حساب سود و زیان بیمه آسیا نشان می دهد 
که سود این شرکت باکیفیت و تضمین شده اســت و انتظار می رود روند سودسازی 
در سال های آینده هم ادامه یابد. سود خالص شرکت بیمه آسیا در پایان شهریور سال 
گذشته بالغ بر 415 میلیارد و 803 ریال بود که در پایان اسفندماه به یک هزار و 608 
میلیارد و 877 میلیون ریال رســیده و حاال در نیمه نخســت امسال موفق شده تا به 
سود خالص 3 هزار و 408 میلیارد و 506 میلیون ریالی دست یابد که نسبت به نیمه 
نخست پارسال 720 درصد و نسبت به پایان سال مالی ۹8 هم حدود 112 درصد رشد 
را نشان می دهد.کالبدشــکافی کارنامه مالی بیمه آسیا به مدیریت مسعود بادین در 
نیمه نخست امسال نمایانگر این واقعیت روشن است که حق بیمه صادره شرکت بیمه 
آسیا در 6 ماه نخست پارسال 2۹ هزار و 174 میلیارد و 364 میلیون ریال برآورد شده 
بود که در نیمه نخست امسال با رشــدی 2۹ درصدی به رقم 37 هزار و 543 میلیارد 
و 2۹3 میلیارد ریال رسیده که پس از کســر ذخایر حق بیمه لحاظ شده، درآمد این 
شرکت از محل حق بیمه های تولیدی 32 درصد بیشتر از نیمه نخست پارسال برآورد 
شده است.این گزارش می افزاید: درآمد بیمه آسیا از محل حق بیمه سهم نگهداری در 
نیمه نخست سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه پارسال رشدی 34 درصدی را تجربه 
کرده و بالغ بر 26 هزار و 7۹8 میلیارد و 651 میلیون ریال شــده است. این شرکت در 
6 ماه ابتدای امسال 31 درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال خسارت به بیمه گذاران و 

زیان دیدگان پرداخت کرده است.
صورت های مالی حسابرسی شده شرکت نشان می دهد که درآمد سرمایه گذاری 

از محل ذخایر فنی بیمه آسیا رشــدی 570 درصدی در نیمه ابتدایی امسال نسبت 
به نیمه نخست سال گذشته را تجربه کرده و سود ناخالص فعالیت های بیمه ای این 

شرکت هم 128 درصد قد کشیده است.
روی سهام بیمه آسیا حساب كنید

هدف شرکت بیمه آسیا در بازار بیمه، حفظ ســهم خود در بازار  با افزایش تولید 
حق بیمه و گزینش مناسب ریسک و افزایش سهم بیمه های زندگی عنوان شده که 
با افزایش سرمایه این شــرکت به میزان بیش از 1000 درصد می توان شاهد حضور 
پرقدرت بیمه آسیا به ویژه در بازار بیمه اتکایی کشور بود. روند مثبت ارزش سهام بیمه 
آسیا به ویژه در روزهای اخیر نشان دهنده آینده باثبات و روند رو به افزایش ارزش سهام 
بیمه آسیا است چرا که سهامداران این شرکت بیش از آنکه روی نوسانات گذرا و موقت 
ناشی از تحوالت بازار سهام حساب کنند، روی ارزش واقعی و پایداری سودآوری سهام 

بیمه آسیا سرمایه گذاری کرده اند. 
حاال که سازمان حسابرسی کل کشــور تایید کرده که حساب بیمه آسیا شفاف 
است، احتمال اینکه پیش بینی ها از آینده سهام بیمه آســیا با تعدیل منفی مواجه 
شود، عمال منتفی است چرا که همه نسبت های مالی و ذخایر قانونی این شرکت در 
سطح مطلوب قرار دارند و به همین دلیل فعاالن بازار سهام از اینکه یک شرکت بیمه ای 
حساب و کتاب اش از حداکثر شــفافیت و بدون ابهام مالی برخوردار است، استقبال 

می کنند و به سراغ آن می روند.

خبر خوب برای سهامداران و بیمه گذاران

بند حسابرسی یازده ساله بیمه آسیا پاک شد

عباس اشرف نژاد عضو هیات مدیره بانک تجارت از آمادگی 
شــعب این بانک در صدور انواع ضمانت نامه ارزی و ریالی برای 

فعاالن اقتصادی خبر داد.
  به گزارش روابط عمومــی بانک تجارت ، اشــرف نژاد در 
گفت و گویی با اشاره به سابقه درخشــان و جایگاه ممتاز این 
بانک در صدور ضمانتنامه گفت: تعهــدات بانک تجارت بابت 
مانده ضمانتنامه های صادره از 226 هزار و دویســت و پنجاه و 

هفت میلیارد ریال در پایان شهریور ماه ۹8 با افزایشی قابل توجه به رقم 383 هزار نهصد و سه میلیارد ریال 
در پایان شهریور ماه سالجاری افزایش یافته و این بانک همچنان جایگاه نخست را در صدور ضمانتنامه با 
اختالف زیاد نسبت به پنج بانک بزرگ به دست آورده اســت.   عضو هیات مدیره بانک تجارت یادآور شد: 
به رغم شرایط حساس کشور در مواجهه با تحریم های ناعادالنه، بانک تجارت همچنان برای ارائه تمامی 
خدمات ارزی و ریالی مورد نیاز فعاالن اقتصادی در زمینه های گشایش اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی 
، صدور ضمانتنامه های ارزی و ریالی و ارسال حوالجات ارزی آمادگی داشته و صنعتگران و بازرگانان ایرانی 

می توانند این خدمات را با بهترین کیفیت دریافت کنند.
وی عملکرد بانک تجارت در مقطع زمانی شش ماهه اول سالجاری در صدور ضمانتنامه را تشریح 
کرد و افزود: بــا توجه به تحریم ها بویژه شــیوع ویروس کرونــا و تاثیر ملموس آن بــر فعالیت های 
اقتصادی در کشــور، لیکن در همین شرایط نیز شــعب بانک تجارت در سراسر کشور از ابتدای سال 
۹۹ تا پایان شهریور ماه نسبت به صدور 3۹78 فقره ضمانتنامه به مبلغ بیش از 34 هزار 33۹ میلیارد 
ریال اقدام کرده اند که نشــان از رشــد نزدیک به ســه برابری مجموع ضمانتنامه های صادره بانک 

تجارت نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
اشرف نژاد تصریح کرد: مجموع ضمانتنامه های صادره این بانک در شش ماهه نخست سال ۹8به تعداد 

3230 فقره و به مبلغ 12 هزار ۹7۹ میلیارد ریال بوده است.
وی یادآور شــد: 40 واحد ارزی، شــعب ارزی- ریالی سراسر کشور و شــعب خارجی بانک تجارت در 

کشورهای مختلف آماده ارائه خدمات بانکی ارزی به هموطنان و واحد های مختلف اقتصادی هستند.

اســماعیل هلل گانی مدیر عامل بانک رفــاه کارگران به 
مناسبت شهادت مظلومانه ســردار سرتیپ پاسدار دکتر 
محسن فخری زاده، دانشمند ارشد و برجسته کشورمان و 
رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح پیام تسلیتی صادر کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به 

این شرح است:
                                                                                            بسمه تعالی

ِمْنُهْم َمْن یَْنَتِظُر                                                ِمَن الُْمْؤِمِنیَن رَِجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا اهلَلّ َعلَْیِه َفِمْنُهْم َمْن َقَضی نَْحَبُه و َ
شهادت سرافرازانه و آسمانی شدن دانشمند و افتخار ایران زمین شهید دکتر محسن فخری زاده را محضر 
مبارک رهبر فرزانه انقالب، مردم شریف و شهید پرور ایران اسالمی، خانواده محترم و همکاران شهید واالمقام 

صمیمانه تبریک و تسلیت عرض می نمایم.
دشمنان زبون ایران اسالمی در اوج خواری و ذاللت چاره مقابله با بالندگی، پیشرفت و اعتالی مردم و میهن 
عزیزمان را در از میان برداشتن فرزندان دلیر و دانشمند، دیده و با این اعمال غیر انسانی بار دیگر چهره پلید خود را 
به جهانیان نشان دادند. یک روز با ترور ناجوانمردانه سرباز دلیر اسالم سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و 

این بار با ترور دانشمند هسته ای شهید دکتر محسن فخری زاده.
مردم دنیا واقف گردیدند که دشمنان قسم خورده ایران اسالمی یارای مقابله با عزتمندی و افتخار آفرینی 

مردم عزیز و کشور پهناورمان را ندارند و تالش می کنند سرمایه های ارزشمند را از میان بردارند.
امروز که دشــمنان، یکی دیگر از فرزندان این مرز و بوم را با خفت و رذالت تــرور کردند تا به خیال خام مانع 
دستیابی ایران به دانش هسته ای صلح آمیز باشند، متحد و یک صدا برای احقاق این حق قانونی خود ایستادگی 

می نماییم و آرزو می کنیم ایران عزیز همچون گذشته قدرتمند و سربلند در صحنه جهانی بدرخشد.
بار دیگر ضمن محکوم کردن این عمل دور از انسانیت، شهادت دانشمند هسته ای را تبریک و تسلیت عرض 
می کنم و از درگاه خداوند متعال برای ایران عزیز و مردم شــریف توفیق و سربلندی بیش از پیش مسألت می 

نمایم.
اسماعیل هلل گانی

تداوم رتبه نخست بانک تجارت در صدورضمانتنامه
 پیام تسلیت مدیر عامل بانک رفاه كارگران 

به مناسبت شهادت سردار سرتیپ  پاسدار دكتر محسن فخری زاده

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریانروزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

بانک قرض الحســنه مهر ایران در چارچوب طرح اندوخته بانوان مهر ایران، 
تسهیالت ویژه اي را براي آن ها در نظر گرفته است.

به گزارش روابط عمومی بانک مهر ایران، این بانک تسهیالت قرض الحسنه اي 
را مختص بانوان در نظر گرفته که مي تواند براي این قشر از جامعه به ویژه بانوان 

کارآفرین و همچنین زنان سرپرست خانوار مفید باشد.
اندوخته بانوان مهر ایران طرحی است که متقاضیان می توانند در چارچوب 
آن تســهیالت قرض الحســنه زنجیره اي را در 4 مرحله دریافــت کنند. بانک 
مهر ایران با هدف خدمت به جامعه زنان کشــور و توانمندسازی بانوان خانه دار 
و کارآفرین و براي ارائه خدمات بانکي متناســب با این قشــر، اقدام به اعطاي 
تسهیالت قرض الحسنه در قالب محصولي جدید با عنوان »اندوخته بانوان مهر 
ایران« کرده است. در این طرح متقاضیان عالوه بر توسعه فضاي کسب وکار خود، 
مي توانند در ارتقاي ســطح رفاه خانواده هایشان نیز نقش آفرین باشند.جامعه 
هدف این طرح بانوانی هســتند که متقاضی دریافت تسهیالت قرض الحسنه 
 باشند. این افراد از طریق افتتاح حساب و و واریز مبالغي به صورت مستمر و ماهانه 
براي ایجاد پس انداز، عالوه بر اســتفاده از خدمات بانک مي توانند از تسهیالت 
قرض الحســنه نیز اســتفاده کنند.از جمله مزایای این طرح می توان به موارد 
مختلف اشاره کرد؛ از جمله اعطاي تسهیالت قرض الحســنه زنجیره اي در 4 
مرحله جمعاً به میزان 41میلیون تومان و در راســتای رفع نیازها و احتیاجات 

ضروري بانوان، امــکان پس انداز مبالغ خــرد و برنامه ریزي براي اســتفاده از 
تسهیالت قرض الحسنه، ایجاد انگیزه در بانوان جهت اشتغال و کارآفریني.برای 
شرکت در طرح و واریز مبالغ پس انداز مستمر ماهانه، متقاضیان باید نسبت به 
افتتاح حساب قرض الحسنه پس انداز مربوط به طرح اندوخته بانوان مهر ایران 
اقدام کنند. متقاضیان در این رابطه مي توانند:1. شخصاً نسبت به افتتاح حساب 
و واریز مستمر مبالغ به صورت ماهانه اقدام کرده و با ایجاد میانگین الزم بر اساس 
شرایط طرح، مشمول دریافت تسهیالت شوند.2. به واسطه افتتاح حساب و واریز 
مبلغ مستمر ماهانه توسط همســر یا پدر، با ایجاد میانگین الزم طبق شرایط 
طرح، امکان دریافت تسهیالت را پیدا کنند.در این طرح هر یک از بانوان دارای 
شرایط افتتاح حساب، مي تواند با پس انداز مبلغ مستمر ماهانه، نسبت به افزایش 
اندوخته خود اقدام کرده و از تســهیالت طرح اندوخته بانوان مهر ایران به شرح 
ذیل بهره مند شود:1. متقاضی با انجام 4 واریز مستمر ماهانه به مبلغ 200 هزار 
تومان و همزمان با چهارمین واریزی )در ماه چهارم(، از تسهیالت مرحله اول، به 
مبلغ 3 میلیون تومان با بازپرداخت 24 ماهه بهره مند می شود.2. مجموع مبالغ 
واریزی 4 ماهه اول )به میزان 800هزار تومان( قبل از پرداخت تسهیالت، برای 
کمک به ارائه تضامین ارائه شده از سوی متقاضي، به عنوان وثیقه نقدي تا پایان 
اقساط تسهیالت تمام وام هاي دریافتي 4 مرحله در نظر گرفته می شود.3. پس 
از دریافت تسهیالت مرحله اول و برای اســتفاده از تسهیالت دوم، از ابتداي ماه 

پنجم متقاضي باید نسبت به ادامه پس انداز ماهانه به مبلغ 100هزار تومان اقدام 
کند.

4. بعد از 24 ماه و تسویه تسهیالت مرحله اول، بالفاصله از تسهیالت مرحله 
دوم به مبلغ 6 میلیون تومان با بازپرداخت 24 ماهه بهره مند می شــود. )800 
هزار تومان به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت دوم محسوب شده و مجموع مبالغ 
100هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.5. با استمرار پس انداز 
ماهانه در دوره تسهیالت مرحله دوم به مبلغ 100هزار تومان، متقاضی می تواند 
بعد از 24 ماه و تسویه تسهیالت مرحله دوم، بالفاصله از تسهیالت مرحله سوم 
به میزان 12میلیون تومان، با بازپرداخت 36 ماهه برخوردار شود. )بدیهی است 
800 هزار تومان مجدداً به عنوان وثیقه نقدی تســهیالت سوم محسوب شده و 
مجموع مبالغ 100 هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.6. با ادامه 
پس انداز ماهانه به مبلغ 100هزار تومان بعد از 36 ماه و تسویه تسهیالت مرحله 
سوم، بالفاصله متقاضی از تسهیالت مرحله چهارم به میزان 20 میلیون تومان 
تسهیالت با بازپرداخت 36ماهه بهره مند می شــود. )800 هزار تومان مجدداً 
به عنوان وثیقه نقدی تسهیالت چهارم در نظر گرفته شده و مجموع مبالغ 100 
هزار تومانی واریزی تا تسویه وام، مسدود مي شود(.تبصره: متقاضی در هر مرحله، 
در صورت عدم نیاز به وام مرحله بعد، پس از تسویه وام دریافتي، مي تواند مبالغ 

واریزي مستمر ماهانه و وثیقه نقدي خود را برداشت کند.

 پیام تسلیت مدیرعامل بانک دی 
در پی شهادت دانشمند هسته ای كشور دكتر محسن فخری زاده

 دکتر برات کریمي، مدیرعامل بانک دي در پیامی شهادت دانشمند هسته اي کشور، دکتر محسن فخری زاده را   تسلیت گفت. 
متن پیام بدین شرح است:

بسم اهلل الرحمن الرحیم
شهادت مجاهد عرصه علم و دانش، دکتر محســن فخری زاده، رییس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح در پی ترور مذبوحانه عوامل اســتکبار جهانی، اندوه دیگری بر دل دوســتداران دانش و متعهدان به پیشرفت 
جمهوری اسالمی نهاد.   

 امروز که جهاد علمي در کشور به یک سنگر قدرتمند تبدیل شده است و دانشمندان و فرهیختگان ایراني به پشتوانه ایمان و 
تالش، پیشتاز در عرصه علم شده اند و از حصار تحریم و تهدید به فراز توانمندي دست یافته  اند، دشمن بیش از پیش در صدد ضربه 
زدن به بدنه علمي ایران اسالمي برآمده است اما دشمنان باید بدانند که   نخواهند توانست مانع رشد و بالندگي فرزندان این مرز و 

بوم شوند.
اینجانب به نمایندگي از  اعضاي محترم هیئت مدیره و کارکنان بانک دي، شــهادت این دانشمند گرانقدر را به محضر مقام 

معظم رهبری مدظله العالی، ملت شریف ایران و به ویژه خانواده محترم آن شهید واالمقام تسلیت عرض می کنم.

همراه کارت بانک آینده؛ دومین نرم افزار پرداخت پرطرفدار کشور

بانوان از تسهیالت ویژه بانک مهر ایران برخوردار می شوند

سامانه همراه کارت بانک آینده، نرم افزاری ساده، کاربردی 
و رایگان است که در حال حاضر، قابل استفاده برای تلفن های 
همراه و تبلت های هوشمند با سیســتم عامل های اندروید و 

iOS  است.
این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر کارت همچون: انتقال 
وجه کارت به کارت از مبدا 32 بانک معتبر کشــور، دریافت 
موجودی، خرید شــارژ و اینترنت، پرداخت قبوض شهری، 
نیکوکاری، خدمات خودرو، اعتبارســنجی بانکی و پرداخت 
های اینترنتی، توانسته است؛ جایگاه ویژه ای را در میان تمام 

کاربران بانکداری الکترونیکی برای خود، کسب کند.
در حال حاضر، همراه کارت بانک آینده با خدمت رسانی به 
10 میلیون کاربر، رتبه دوم را در بین نرم افزارهای پرداخت، به 

خود اختصاص داده است.
آمارها نیز نشانگر آن است که همراه کارت بانک آینده در 
»گوگل پلی« و »کافه بازار« به ترتیب بــا بیش از 5 میلیون و 
2 میلیون بارگذاری و نیز کسب امتیازهای 6/4 و 7/4 از 5، در 

مقایسه با دیگر نرم افزارهای مشابه، پیشتاز بوده است که این 
دستاورد، نشان از رضایت مطلوب کاربران از این محصول دارد. 
طراحان این نرم افزار، یکی از اصلی ترین دالیل رشــد همراه 
کارت را مشــارکت کاربران فعلی در معرفی ایــن نرم افزار به 
دیگران می دانند که این امر می تواند به دلیل اســتفاده آسان 
و دلچسب همراه کارت باشــد که نهایتا رضایت مشتری را در 

پی دارد.
در طراحی همراه کارت سعی شده است که ارائه خدمات 
متداول پرداخت، با خالقیت توام باشــد. بــه عنوان مثال: در 
حال حاضر، کاربران سیســتم عامل های اندروید و iOS می 
 )Home( توانند ویجت خرید شــارژ را بر روی صفحه اصلی
گوشــی خود اضافه کرده و تنها با لمس یک دکمه، شارژ خود 

را خریداری کنند.
امکان انتقال وجــه کارت به کارت بــدون ارائه یا اطالع از 
شماره کارت مقصد و صرفا از طریق شماره تلفن همراه، از دیگر 

نوآوری های همراه کارت است.

همچنین برای خوانش 16 رقم کارت بانکی، امکان اسکن 
کارت پیش بینی شــده که در این صورت با خوانش خودکار 
کارت، امکان انتقال وجه کارت بــه کارت، بین مبدا و مقصد، 

فراهم خواهد بود.
همراه کارت بانک آینده در ترســیم استراتژی آینده خود 
نیز عرصه های متعددی را مد نظر دارد که یکی از آن ها، ورود 
به عرصه خدمات »فینتک« یا خدمات مالی است که از جمله 

آن ها می توان به خرید »بیمه خودرو«  اشاره کرد.
خرید اعتباری از طریق »کیف پول همراه کارت«، امکان 
دیگری است که در نســخه جدید همراه کارت، پیش بینی 
خواهد شد؛ بدین ترتیب که کاربران می توانند از مراکز طرف 
قرارداد بانک آینده، به صورت اعتبــاری و از طریق کیف پول 

همراه کارت، خرید خود را انجام دهند.
خدمت دیگری که بــه زودی در همــراه کارت قابل بهره 
برداری خواهد بــود، پرداخــت »Tap & Go« یا »پرداخت 
سریع غیرتماسی« اســت. در این نوع پرداخت برای هر یک 

از کاربران، یک کد دو بُعدی )QR code( تولید می شــود که 
کاربر به هنگام خرید، کد مذکــور را مقابل پایانه های فروش 
)pose( ویژه قرار داده و به سادگی و بدون هیچ گونه تماسی، 
مبلغ خرید از کیف پول همراه کارت، پرداخت خواهد شــد. 
این امکان در شرایط ویژه کنونی و همه گیری کرونا در حفظ 

سالمت کاربران بسیار موثر خواهد بود.
همراه کارت بانک آینده )hamrahcard.ir( همواره می 
کوشد؛ با بهره گیری از فن اوری روز دنیا و همچنین نیازسنجی 
کاربران خود، عملیات بانکی را به ســاده ترین و سریع ترین 

شکل، امکان پذیر سازد.
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ایران من
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

پرونده جنایت رژیم صهیونیست سنگین تر می شود 
بیانیه جوانان انقالبی ایران 
بسم رب الشهدا و الصدقین

َو ال تَْحَسَبَنّ الَِّذیَن ُقِتُلوا ِفی َسِبیِل اهلَلّ أَْمواتاً بَْل أَْحیاٌء ِعْنَد َربِِّهْم یُْرَزُقوَن )آل عمران 169(
اقدام مذبوحانه و جنایت کارانه ترور دانشــمند هســته ای دکتر محســن فخری زاده از فرزنــدان ملت ایران و 
تربیت یافته مکتب اهل بیت )ع( و نظام مقدس انقالب اســالمی، برگه ســیاه دیگری بر پرونده ســنگین جنایت و 
وحشیگری رژیم منحوس و تروریست محور صهیونیستی و حامیان آن در کاخ سفید و غرب مدعی حقوق بشر افزود 
و رسوایی تازه ای را که نشان از ترس این جنایتکاران از ملت و دانشمندان ایران است را برای این بزدالن به ارمغان آورد. 
بی تردید راهی که ملت ایران برای تثبیت جایگاه ممتاز منطقه ای و قرار گرفتن بر قله های باالی علم و دانش در مقیاس 

جهانی برگزیده است با تهدید و ترور متوقف نمی شود بلکه با شــهادت دانشمندان متعهد و انقالبی شتاب بیشتری 
می یابد و موجب تقویت انگیزه و استقامت روحیه جوانان آینده ســاز ایران اسالمی می شود. مردم مسلمان و جوانان 
انقالبی و والیتمدار ایران این مهم را پس از ترور ناجوانمردانه ســایر شهدای هســته ای از گذشته تا به امروز به اثبات 
رسانیده اند و بار دیگر با همان اقتدار در مسیر خود ثابت قدم خواهد بود. ترور دانشمندان هسته ای و حاج قاسم عزیز 
ملت ایران و دانشمندان کشور عزیزمان را در مســیر پرافتخار ایثار و مقاومت و تالش برای رسیدن به قله های افتخار 
مصمم تر کرده است. لذا ائتالف جوانان انقالبی ایران در واکنش به این اقدام تروریستی مذبوحانه که نشانگر خفت و 
خواری دشمنان این نظام و انقالب است، خواستار شناسایی و انتقام سخت از دست اندرکاران این ترور ناجوانمردانه و 
ایادی مزدورشان می باشد. اما دشمنان این کشور نیز باید بدانند اقداماتي ازاین دست هیچ گاه نتوانسته خللي در اراده 

مصمم ملت بزرگ ایران در راهي که برگزیده ایجاد نماید و آن چنان که امام )ره(فرمودند:)بُکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر 
می شوداین رجل فاجری که خون عزیز ما را به زمین ریخت، تایید کرد دین خدا را. یعنی خدا دین خودش را به او تایید 
کرد. با ریختن خون عزیز ما، تایید شد انقالب ما. این انقالب باید زنده بماند، این نهضت باید زنده بماند، و زنده ماندنش 
به این خونریزیهاست. بریزید خون ها را؛ زندگی ما دوام پیدا می کند. بُکشید ما را؛ ملت ما بیدارتر می شود. ما از مرگ 
نمی ترســیم؛ ( تاریخ ثابت نموده چنین اقدامات مذبوحانه اي عاملي مهم در تحکیم وحدت میان مردم ایران است و 
همواره مصمم تر از قبل پیروی از منویات مقام معظم رهبری را در دستور کار خویش قرار خواهیم داد. و تنها ثمره آن 

براي دشمنان این کشور عمیق تر شدن تنفر ملت بزرگ ایران از دشمنان این سرزمین است.
 ائتالف جوانان انقالبی ایران

پیــرو بخشــنامه هاي قبلي ســازمان اداري و 
اســتخدامي کشــور و قرارگاه عملیاتي ستاد ملي 
مدیریت کرونــا به منظــور اجراي طــرح جامع 
مدیریــت هوشــمند محدودیت ها متناســب با 
وضعیت و روند بیماري کوویدـ  1۹ در شــهرهاي 
کشــور به آگاهي مي رســاند، با توجه به دســتور 

ریاســت محترم جمهوري و به منظور قطع زنجیره انتقال بیماري، در هفته پیش رو )13۹۹.0۹.08 
لغایت 13۹۹.0۹.13( نحوه فعالیت سازمان صنایع کوچک و شهرک هاي صنعتي ایران و شرکت هاي 
تابعه واقع در شهرهاي با شرایط هشدار قرمز بدین شرح مي باشد.1- حضور کارکناني که به تشخیص 
سرپرست، معاونان و مدیران مســتقل سازمان و مدیران عامل شــرکت هاي تابعه ضروري مي باشد، 
حداکثر تا میزان یک چهارم مجاز خواهد بود، و این کاهش نیروي انساني شامل همه کارکنان شاغل 
با هرگونه قرارداد همکاري مي باشــد. همچنین تعیین جانشین در زمان عدم حضور معاونان سازمان 
و شــرکت هاي تابعه حداکثر به مدت یک روز در هفته ضروري مي باشــد.2- ضرورت حضور هریک 
از کارکنان، یک روز قبل از طریق معاونت یا مدیریت مرتبط به آنان اطالع رســاني خواهد شــد؛ لذا 
ضروري اســت کارکنان در طول هفته پیش رو در دسترس باشند. ضمناً ســایر کارکنان موظف اند با 
هماهنگي و نظارت مدیران مربوطه، با اســتفاده از زیرساخت هاي ایجاد شــده براي انجام وظایف از 
منزل )دورکاري(، نســبت به انجام وظایف و مأموریت هاي اصلي دستگاه و ارائه خدمات به متقاضیان 
اقدام نمایند.3- در تمامي وضعیت هاي ســه گانه شــرایط هشدار، جلســات داوري و مأموریت هاي 
اداري غیرضروري همچنان لغو و معاونان و مدیران مستقل سازمان و مدیران عامل شرکت هاي تابعه 
موظف اند از اعزام کارکنان خود به مأموریت هاي اداري غیرضروري خودداري کنند. در موارد ضروري 
نیز جلســات به صورت ویدئو کنفرانسي برگزار خواهد شــد.4- از تمامي متقاضیان و طرفین قرارداد 
شرکت هاي تابعه درخواســت مي شــود امور اداری و مراجعات حضوري خود را به تعویق بیاندازند تا 
زنجیره شیوع بیماري قطع شــود.5- جریان فعالیت واحدهاي تولیدي مستقر در شهرک ها و نواحي 
صنعتي و مناطق ویژه اقتصادي تابعه قابل تعطیل نبوده و کمــاکان و بدون وقفه تداوم مي یابد. ضمناً 
حضور مدیران و نمایندگان شــرکت هاي تابعه، مدیران عامل شــرکت هاي خدماتي و HSEE به 
منظور پاسخگویي و رفع مشــکالت احتمالي بخش هاي زیرســاخت، تولید و خدمات اضطراري در 
شهرک ها و نواحي صنعتي الزامي مي باشــد.بدیهي اســت، در صورت اخذ هرگونه تصمیم جدید از 

سوی قرارگاه عملیاتي ستاد ملي مدیریت کرونا، موارد اطالع رسانی خواهد شد.

بوشــهر- خبرنــگار اقتصادپویا  :شــهردار 
خارگ از اورهال کارخانه آســفالت شهرداری 
و تهیه مصالح مورد نیاز جهت آســفالت معابر 
خبر داد به گزارش روابط عمومی شــهرداری 
و شورای اسالمی شهر خارگ، شهردار خارگ 
از اورهال کارخانه آسفالت شــهرداری و تهیه 

مصالح مورد نیاز جهت آســفالت معابر خارگ خبر داد و عنوان کرد : تکمیل آسفالت بوستان 
معابر و ترمیم نوارهای حفاری به مرحله اجرا خواهد رسید.عبدالحمید صفایی؛ شهردار خارگ 
با اعالم این خبــر افزود: برنامه ریزی هــای هدفمند جهت بهره بــرداری حداکثری از توان و 
ظرفیت های بالقوه شهرداری خارگ در دوره جاری ســبب گردید تا طی چند سال گذشته با 
اتکا به تخصص، تجربه و توان مجموعه و همچنین بهره گیری از مصالح و آســفالت با کیفیت 
، گام های مثبتی در حوزه نهضت آســفالت معابر شــهر خارگ از ســوی مجموعه شهرداری 
برداشته شود که از جمله اقدامات صورت گرفته می توان به پروژه های آسفالت خیابان هوادریا 
، شهید عهدقدیمی ، دسترسی و پارک ساحلی ، کوچه قائدزاده ، بلوار شهدا ، خیابان چاه قندی 
، بخشی از بوستان معلم و ترمیم نوارهای حفاری اشاره نمودمدیریت شهری خارگ ادامه داد:  
در حال حاضر کارخانه آسفالت شــهرداری به طور کامل اورهال گردیده و تجهیزات کارخانه 
اعم از دینام ، نوار نقاله ، الکتورگیربکس ها ، جک ها ، شــیرهای برقی  و … تعمیر و نوســازی 
گردیده اند. همچنین ســه هزار تن مصالح آسفالت خریداری شــده که بخشی از آن حمل و 
مابقی در بوشــهر دپو گردیده و پس از مساعد شدن شــرایط جوی به جزیره حمل می شوند 
، تامین گردیده و قیر مورد نیاز نیز تهیه شــده اســت و به امید خدا  بــه زودی ترمیم نوارهای 
حفاری و تکمیل آسفالت بوستان معلم در دســتور کار قرار خواهد گرفت.وی تصریح کرد : هم 
اکنون شهرداری خارگ با بهره گیری از کارخانه آســفالت با ظرفیت تولید قابل توجه 80 تن 
در ســاعت که به عنوان تنها کارخانه ثابت جزیره خارگ محسوب می گردد ، آمادگی کامل را 
جهت همکاری با شرکت های نفتی و گازی مستقر در جزیره دارد. همچنین شهرداری در حال 
حاضر با ارائه پیشــنهاد انعقاد قرار داد در حال مذاکره با شرکت های پتروشیمی و دریاساحل 
جهت می باشــد که به امید خدا در صورت توافــق ، می توانیم به عنوان یــک بازوی اجرایی و 
عملیاتی توانمند ، خدماتی شایســته و درخوری را به ایشان و شــهروندان جزیره خارگ اعطا 

نماییم.

اطالعیه سازمان صنایع كوچک و شهرک  هاي صنعتي ایران 
درخصوص نحوه فعالیت در شرایط محدودیت هاي كرونایي

شهردار خارگ مطرح کرد:
آسفالت بوستان معلم و ترمیم نوارهای حفاری به مرحله اجرا خواهد رسید

 رباط کریم - نیما شریفی/ حضرت حجت االسالم والمسلمین دکتر 
نوروزی، نماینده محترم مردم در مجلس شــورای اســالمی و جناب 
سرهنگ شــهیری، فرمانده محترم ســپاه ناحیه رباط کریم با حضور 
در شهرداری رباط کریم با مهندس پارسا، شــهردار محترم این شهر و 
معاونین ایشان دیدار و گفتگو کردند.مهندس پارسا، شهردار رباط کریم 
ضمن عرض خیرمقدم به تشریح گزارشی از عملکرد خود در این مدت 
پرداخت و گفت: نزدیک به 14 ماه قبل بعنوان شهردار رباط کریم انتخاب 
شدم و در آن زمان یک فضای پرتنش بین شهرداری و شورای اسالمی 
شهر حاکم بود، حقوق و حق بیمه پرسنل عقب افتاده بود و تمامی پروژه 
های این شهرداری متوقف شده بود. شــهردار رباط کریم ادامه داد: در 
چنین شرایطی با تکیه بر توان پرسنل حاضر در شهرداری و با آرامش و 
تعامل و همدلی بین شهرداری و شورای اسالمی شهر ، کار را آغاز کردیم 
و ضمن بروزرسانی حقوق معوقع پرســنل و بیمه ها، توانستیم از 105 
میلیارد تومان بدهی شهرداری 45 میلیارد تومان آن را پرداخت کنیم.

مهندس پارسا اظهار داشــت: پس از این اقدامات به تکمیل پروژه های 
نیمه تمامی که متوقف شــده بودند پرداختیم.  ورزشگاه آالرد پس از 5 
ســال توقف، با تالش 8 ماهه حوزه عمرانی، هم اکنون به بهره برداری 

رسیده است. پروژه میدان سردار شــهید همدانی که در ورودی شهر از 
سمت شهریار احداث شده بود تکمیل شد. پروژه آسفالت معابر سطح 
شهر در این مدت 14 ماه به 11051۹ مترمربع رسیده است که در سطح 
استان بی سابقه است و باز هم ادامه دارد. پروژه جدول گذاری در سطح 
شهر به 131771 متر رسیده است که در نوع خود بی نظیر است. پروژه 
المان دو شهید گمنام شهرک شــهید آبشناسان.شهردار رباط کریم با 
اشاره به حادثه اغتشاشات سال قبل گفت: تنها فرهنگسرای این شهر را 
از دست دادیم و کامال در آتش سوخت ولی 4 ماه نشده مجددا بازسازی 
و به بهره برداری رسید و 16 پروژه جدید نیز هم اکنون در حال اجرا می 
باشد.ایشان به تشریح پروژه های در حال احداث پرداخت خاطرنشان 
ساخت: * دومین پارک خطی به مساحت 4 هزار مترمربع در کمربندی 
شمالی،  * ســاختمان خدمات شهری به مســاحت دوهزار مترمربع، 
*گلخانه شهرداری رباط کریم در 11 سالن به مساحت دو هزار مترمربع، 
*پایانه تاکسی رانی میدان آزادگان ، *احداث سه کتابخانه عمومی در 
سه پارک مختلف، *سوله مدیریت بحران شهرداری رباط کریم، *پیاده 
راه خیابان جهاد که از مطالبات اصلی شهروندان محترم آن منطقه بود،  
*فاز دوم پارک ملل به مســاحت 32 هزار مترمربع،* پیست دوچرخه 

سواری در پارک ملل به مســاحت 4 هزار مترمربع، *بهسازی معابر و 
تعبیه پارک و شــهربازی شهرک آبشناســان، *میدان سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی به مساحت 23 هزار مترمربع، *ساختمان شورای 
اسالمی شهر، *ساختمان شــهرداری و آتش نشانی سفیدار، *سالن 
ورزشی در نقاط مختلف شهر، *روشــنایی معابر و سوله ورزشی پارک 
حافظ از جمله پروژه هایی است که به یاری خداوند اکثرا در دهه مبارک 
فجر به بهره برداری خواهد رسید.مهندس پارسا در پایان با بیان اینکه 
شهرداری رباط کریم یک شهرداری زنده است که در حوزه های مختلف 
حرف اول را میزند افزوِد: تا زمانی که در خدمت شهروندان محترم باشم 

با تمام توان تالش خواهم کرد چرا که مدیون این مردم و نظام هستم.

  دیدار نماینده محترم مجلس شورای اسالمی 
اجرای طرح های جمع آوری و دفع و فرمانده محترم سپاه با شهردار رباط کریم 

بهداشتی فاضالب در 11 شهر گیالن
به گزارش دفتــر روابط عمومــی و آموزش 
همگانی شــرکت آب و فاضالب استان گیالن؛ 
معاون بهره برداری و توسعه فاضالب این شرکت، 
از کد اجرایی طرح فاضالب در شهرهای رشت، 
انزلی، فومن، صومعه سرا، تالش، آستارا، رودسر، 
لنگرود، الهیجان، ســیاهکل و آستانه اشرفیه 
خبــر داد.علیرضا غیاثی معاون بهــره برداری و 
توســعه فاضالب با اعالم این خبر افــزود: برای 
6 شهر املش، شــفت، رودبار، منجیل، ماسال و 
رضوانشهر نیز مطالعات مورد نیاز جهت دریافت 
کد اجرایی ماده 23 انجام شده که پس از تصویب 
در وزارت نیرو، به سازمان برنامه و بودجه کشور 
ارسال شده است.وی با اشاره به اینکه تاکنون در 
11 شهر استان برای اجرای طرح های فاضالب 
اعتباری بیــش از 4 هــزار و ۹8۹ میلیارد ریال 
هزینه شده، گفت: برای تکمیل این طرح ها که 
58.5 درصد پیشرفت فیزیکی دارند، به اعتباری 
بالغ بر ۹4 هزار و 234 میلیارد ریال نیاز است.وی، 
اعتبار مصوب فاضالب برای 11 شــهر گیالن در 
سال جاری را 14 هزار و 400 میلیارد ریال اعالم 
کرد و افزود: تاکنون 6 هزار و 200 میلیارد ریال از 

این اعتبار اختصاص یافته است.

مانور لحظه صفر افت فشار گاز 
در شركت گاز استان گلستان

مانور دورمیزی ســطح A با حضور سرپرست 
گاز گلســتان،اعضای کمیتــه مدیریت بحران 
شــرکت ، مدیرکل مدیریت بحران استانداری، 
معاون اقتصادی اطالعات استان و روسای ادارات 
گاز شهرســتان ها تحت عنوان مانور لحظه صفر 
افت فشار گاز در محل ســالن اجتماعات شرکت 
گاز استان گلستان برگزار شــد .به گزارش روابط 
عمومی،در ابتــدای این مانــور نجاریان رئیس 
پدافند غیرعامل و مدیریت بحران گاز گلســتان 
ضمن تشریح اهداف مانور اظهار داشت :در مانور 
مذکور مدیران عامل گاز شــرکت های اســتان 
های معین مازندران ،ســمنان و خراسان شمالی 
نیز بصورت تلفنی حضــور یافتندضمن تاکید بر 
همراهی و کمک رســانی به گاز گلستان در زمان 
افت احتمالی فشار با قطعی گاز و یا در صورت لزوم 
محدود کردن مصــرف گاز صنایع جهت افزایش 
فشار گاز ورودی به استان گلستان و پایداری گاز 
وهمچنین در اختیار گذاشــتن منابع،تجهیزات 
و نیروهای انســانی تاکید کردنــد.در ادامه این 
مانور مهندس طالبی سرپرســت شــرکت گاز 
استان گلستان با تاکید بر آمادگی تمامی ادارات 
گازرسانی جهت برنامه ریزی جهت توزیع عادالنه 
گاز در زمان افت فشار ،خواستار تشریح برنامه ها 
وتدابیر مورد نظر در زمان کاهش احتمالی فشار 
ونحوه مدیریت آن در راستای پایداری جریان گاز 
مشترکین شدند که پیشــنهادات و راهبردهای 
ادارات گازرسانی در قالب ارتباط ویدئو کنفرانسی 
توسط روسای ادارات ارائه گردید.در ادامه قادری 
مدیرکل مدیریت بحران اســتان گلســتان نیز 
ضمن تاکید بر حفــظ آمادگی ،عــالوه بر انجام 
مانور فوق ،خواســتار انجام مانور عملیاتی پس از 
رفع محدودیتهای بهداشــتی فعلی شد.معاون 
اقتصادی اطالعات اســتان گلســتان نیز در این 
ارتباط اظهار داشت :شایســته است شرکت گاز 
استان نســبت به نگهداری تاسیســات در زمان 
وقوع هرگونه بحران ،اقدامات خود را در اسرع وقت 

انجام رسانند

بازگشائی محور شرقی - غربی 
رشت تسریع می شود

به گزارش واحد خبر مدیریت ارتباطات و امور 
بین الملل شهرداری رشت، سید محمد احمدی 
شهردار رشت با وحید خرمی مدیر عامل شرکت 
آب منطقــه ای گیالن دیــدار و گفتگو کرد.این 
نشست به منظور رفع موانع پروژه اجرایی محور 
شرقی - غربی رشت در مسیر کانال ژ-5 )از بلوار 
امام رضا به جاده انزلی( که نقش بســیار پر رنگی 
در کاهش بــار ترافیکی معابر اصلی شــهر دارد، 
برگزار شد.شهردار رشــت بر تعامل و مشارکت 
بیشتر شرکت آب منطقه ای در اجرای این پروژه 
که اولویت شهرداری بوده و با ایجاد تحولی بزرگ، 
موجب کاهش زمان ســفر و ترافیک می شــود، 
تاکید کرد.احمدی با اشاره به ترافیک رشت در دو 
محور جاده انزلی و جاده الهیجان، خواستار رفع 
موانع در جهت تسریع عملیات محور شرقی شهر 
شد و افزود: پروژه ژ-5 در فاز نخست از حدفاصل 
بلوار امام رضا )ع( در محله دارسازی آغاز می شود 
و در فاز دوم با گذر از جــاده انزلی )نزدیک هالل 
احمر( شهرک گلسار را به محله پستک متصل می 
کند.وی ادامه داد: با تکمیل این پروژه و اتصال به 
میدان جهاد، بخش اعظم خودروها از مرکز شهر 
به پیرامون هدایت شــده و از ترافیک کاسته می 
شود.شهردار رشت تاکید کرد: این پروژه به طول 
12 کیلومتر و عرض 20 تــا 40 متر، بار ترافیکی 

محور شرقی شهر رشت را کاهش می دهد.

روابط عمومی شركت برق منطقه ای 
گیالن به رتبه نخست دست پیدا كرد

در مراســم دومین جشــنواره ارزیابی روابط 
عمومی های صنعــت آب و برق کــه به صورت 
ویدئوکنفرانســی و با حضور مقــام عالی وزارت 
نیرو برگزار شــد، بهمــن داراب زاده مدیر عامل 
شرکت ســهامی برق منطقه ای گیالن با حضور 
در سالن اجتماعات ستاد آبفای گیالن به نیابت 
از مقام عالی وزارت نیــرو، لوح و تندیس دومین 
جشنواره ارزیابی روابط عمومی های صنعت آب 
و برق در بخش ارتباط بــا پایگاه خبری )پاون ( را 
به رضا احمدی مدیر روابط عمومی شرکت برق 
منطقه ای گیالن اهدا نمودنددر این جشــنواره 
تمامی مراحل، از ارســال آثار تا ارزیابی داوران به 
 صورت الکترونیکی بوده است. در این جشنواره 
4۹ شرکت؛18 شرکت توزیع نیروی برق، هفت 
شرکت برق منطقه ای، پنج شــرکت مدیریت 
تولید،  هشت شرکت آب و فاضالب و 11 شرکت 
آب منطقه ای به عنوان شرکت برگزیده انتخاب 
شده اند.شایان ذکر است که آثار ارسالی برای این 
جشنواره نسبت به سال اول برگزاری، 30 درصد 
افزایش داشته است و  در این جشنواره آثار مربوط 
به فعالیت های ســال گذشته)ســال۹8( 132 
شــرکت از صنعت آب و برق در 14 محور، مورد 

ارزیابی داوران قرار گرفته است.

 اداره گاز شهرستان لنگرود 
به بیش از ۷5 هزار مشترک 

خدمت می رساند
هم اکنــون اداره گاز شهرســتان لنگرود با 
برخــورداري از  یک هزار کیلومتر شــبکه گاز 
و 37 هزار و پانصد انشــعاب، بــه بیش از 75 
هزار مشــترک گاز این شهرستان خدمت مي 
رســاند.به گزارش روابط عمومــي گاز گیالن  
احســان شــهابی رئیس اداره گاز شهرستان 
لنگرود در گفتگــو با واحد روابــط عمومی با 
اشاره به اجرای 37 کیلومتر شبکه و نصب بالغ 
بر یک هزار و 400 انشــعاب گاز در یک سال و 
نیم گذشته اظهار داشــت: با تحقق این مهم، 
بیش از 3 هزار و ششــصد مشــترک جدید در 
این شهرستان برخوردار از نعمت گاز شده اند.

رئیس اداره گاز شهرستان لنگرود درخصوص 
اقدامات مهم صورت گرفته در آن اداره در یک 
سال و نیم گذشــته اظهار داشت:  در این اداره 
اقدامات مهمی همچون اورهال کلیه ایستگاه 
های تقلیل فشــار، ســرویس و تعمیر تمامی 
دستگاه های بودارکننده و هیترها و تعمیرات 
ســاختمان اداری جهت افزایش رضایتمندی 
مشــترکین صورت گرفته است.وی همچنین 
تجهیز و هوشمند ســازی ایستگاه های تقلیل 
فشــار گاز، رنگ آمیزی کلیه خرپاها، ایستگاه 
ها و دریچه های شیرهای فوالدی و پلی اتیلن 
و رفع نشــتی های مهم زیرزمینــی و فوقانی 
تاسیســات را از دیگر اقدامات مهم آن اداره در 

یک سال و نیم گذشته عنوان نمود.

توزیع ۳00 بسته پک بهداشتی در بین 
دانش آموزان روستاهای چوار 

منوچهر کرمیــان رئیس روابــط عمومی 
شــرکت پاالیش گاز ایالم با اعــالم این خبر 
گفت:  از توزیع 300 بســته بهداشتی در بین 
روســتاهای منطقه چوار خبر داد و گفت: این 
واحد صنعتی به منظور کمک به اقشار آسیب 
پذیر جامعه و در راســتای توجه به مسئولیت 
های اجتماعی  300 بســته پک بهداشتی در 
بین دانش آموزان روســتاهای چــوار توزیع 
نموده اســت.وی افزود: این اقالم بهداشــتی 
شامل ماسک و مواد ضدعفونی می باشد که در 
جهت کنترل بیماری کرونا  و با همکاری اداره 
آموزش و پرورش چوار بیــن این تعداد دانش 
آموزان توزیع شده است.رئیس روابط عمومی 
شــرکت پاالیش گاز ایالم با اشــاره به اینکه 
توجه به ســالمت جامعه یکی از مــوارد حائز 
اهمیت برای این شــرکت است، اظهار داشت: 
این شــرکت  در کنار تولید مستمر توجه ویژه 
ای به ابعاد مختلف مســئولیت های اجتماعی 
داشــته و در این زمینه از ابتــدای راه اندازی 
تاکنون، فعالیــت های متعــددی در مناطق 
مختلف استان بخصوص روســتاهای اطراف 
داشته اســت.کرمیان ادامه داد: از زمان شیوع 
بیماری منحوس کرونا تاکنون پاالیشگاه گاز 
ایالم چندین بار به روســتاهای اطراف ، شهر 
چوار و دانشگاه علوم پزشکی کمک های قابل 
توجهی نموده اســت.وی افزود : مســئولیت 
های اجتماعی می تواند با هدایت کسب و کار 
به شیوه اخالقی و مســئوالنه در بهره مندی و 
ســود آوری شــرکت تاثیر گذار باشد.رئیس 
روابط عمومی شرکت پاالیش گاز ایالم  افزود: 
شــرکت پاالیش گاز ایالم در برنامه های خود 
تمامی ابعاد مسئولیت های اجتماعی از قبیل 
زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را همراه 

با استمرار تولید مورد توجه قرار داده است.

خبر خبر

مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار ومسافر شهرداری همدان :

جذب ۵۰ میلیارد تومان برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی همدان

رکورد جدید در پیاده روسازی معابر اسالمشهر

مدیر عامل ســازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری همدان 
گفت: 50 میلیارد تومان اوراق مشارکت برای نوســازی ناوگان اتوبوسرانی 
همدان جذب شده که با این اوراق 28 دستگاه اتوبوس درون شهری نوسازی 
می شــود.رحیم الوندی افزود:با عنایت به تایید اساســنامه توسط شورای 
اسالمی شــهر همدان و همچنین تایید این اساســنامه در سال ۹5 توسط 
سازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشور رســما با ادغام سازمان های 
اتوبوسرانی، تاکســیرانی، وانت بارها و پایانه های مســافربری با تعداد 230 
دستگاه اتوبوس در بخش دولتی و خصوصی و تعداد 3450 دستگاه تاکسی 
شامل خودروهای ون و سواری و همچنین تحت پوشــش قرار دادن تعداد 
5000 خودروی وانت بار جهت حمل بار در سطح شهر همدان و حومه و تعداد 
چهار پایانه مسافربری درون شهری و برون شهری در خدمت مردم شریف 
همدان است.ســاماندهی و بهبود وضعیت حمل و نقل درون شهری و برون 
شهری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل بار و مسافر و تأمین بستر مناسب برای 
دسترسی همه شهروندان به حمل و نقل ایمن و با کیفیت و نیز رفع مشکل 
ترافیک از مهمترین دغدغه های مدیرعامل سازمان مدیریت حمل ونقل بار و 
مسافر شهرداری همدان است.رحیم الوندی اظهار کرد: سازمان حمل ونقل 
بار و مسافر شــهرداری همدان به عنوان یکی از بزرگترین مجموعه سازمان 

شهرداری به شمار می رود که در سال جاری بالغ بر 52 میلیاردتومان بودجه 
برای آن به تصویب رسیده اســت.وی با بیان اینکه در این سازمان 300 نفر 
پرسنل در جهت ارائه خدمات به شهروندان به صورت شبانه روزی فعالیت می 
کنند، ابراز کرد: این در حالیست که جامعهای هدف ما شامل 3450 دستگاه 
تاکسی، 230 دســتگاه اتوبوس درون شــهری و پنج هزارخودرو )وانت بار( 
حمل و نقل بار و کاال است.وی با بیان اینکه روزانه یک میلیون نفر سفر درون 
شهری در همدان انجام می شود، گفت: از این تعداد روزانه 200 هزار سفر با 
ناوگان اتوبوسرانی و 450 هزار نفر با تاکسی و تاکسی تلفنی و مابقی به صورت 

استفاده از وسایل حمل و نقل شخصی هستند.مدیرعامل سازمان مدیریت 
حمل ونقل بار ومســافر شــهرداری همدان ادامه داد: 65 درصد سفرهای 
درون شهری با حمل و نقل عمومی انجام می شود.الوندی با اشاره به اینکه در 
راستای ارائه خدمات به شهروندان 50 درصد ناوگان حمل و نقل عمومی به 
بخش خصوصی واگذار شده است، ادامه داد: ارزش ریالی هر دستگاه اتوبوس 
2 میلیارد و 500 میلیون تومان اســت و برطبق قانون، هزینه خرید اتوبوس 
های شهرداری باید از سوی دولت تأمین شــود ولی هزینه خرید اتوبوس ها 
از سال ۹0 کاماًل از سوی خود شــهرداری تأمین شده است.وی با بیان اینکه 
در سال گذشته با پیگیری های شهردار و شــورای شهر همدان عقد قرارداد 
17 دستگاه اتوبوس جدید به ناوگان اتوبوسرانی منعقد شده بود، اعالم کرد: 
تاکنون در حوزه نوسازی ناوگان اتوبوســرانی 13 دستگاه اتوبوس جدید به 
چرخه حمل و نقل عمومی اضافه شده است که کارخانه سازنده متعهد شده 
مابقی را تا دو ماه آینده به ما تحویل دهد.وی با تأکید بر اینکه روند نوســازی 
باتوجه به هزینه های باالی آن شــاید برای شــهرداری مقدور نباشد و برای 
تحقق اقتصاد مقاومتی و جهش تولید باید به حوزه بازسازی نیز توجه کنیم، 
بیان کرد: با یکی از شرکت های معتبر اتوبوسرانی داخلی قراردادی برای سال 

۹۹ منعقد کردیم که 30 دستگاه اتوبوس را بازسازی و مجهز کنند.

 افزایش ۳.5 برابری اشتغال 
در بخش صنایع تبدیلی و غذایی كشاورزی استان یزد

در هفت سال گذشــته 244 واحد صنایع تبدیلی و غذایی  در اســتان یزد به بهره برداری رسیده است و با ایجاد 
واحدهای جدید تعداد فرصت های شغلی با رشد 3.5 برابری  از  1۹48 نفر  به  68۹4 نفر افزایش یافته است .به گزارش 
روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی اســتان یزد مدیر صنایع تبدیلی و غذایی این ســازمان با بیان اینکه   تعداد 
واحدهای صنایع تبدیلی بهره برداری شده تا قبل از سال 13۹2 ،  147 مورد بود که هم اکنون این تعداد به 3۹8 واحد 
رسیده افزود :  با بهره برداری از طرح های صنایع تبدیلی کشــاورزی زمینه جذب ماده خام کشاورزی از 426  هزار 
تن به 1.8-میلیون تن افزایش یافته اســت .علیرضا طاقه باف  رشد چشمگیر سرمایه گذاری، ایجاد اشتغال جدید ، 

افزایش ظرفیت تولید با برنامه ریزی و اولویت بندی سرمایه گذاری در بخش صنایع کشاورزی و پرداخت وام توسط 
دولت تدبیر و امید را از جمله عوامل این موفقیت ها دانست .مدیر صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی یزد 
در ادامه با بیان اینکه سیاست این سازمان جلوگیری از خروج شیر خام از استان است یادآور   شد : هم اکنون 28 واحد 
تولید انواع محصول و مشتقات لبنی با ظرفیت 212 هزار و 658 تن در استان فعال است و زمینه اشتغال حدود هزار 
نفر را به طور مستقیم فراهم کرده اســت.طاقه باف در ادامه از احداث یک واحد فراوری مواد لبنی در ابرکوه به عنوان 
بزرگترین واحد فراوری استان  با 446 میلیارد ریال ســرمایه گذاری خبر داد که  توسط بخش خصوصی در دست 

 ساخت است و تا پایان امسال با ظرفیت 220تن  شیر در روز به بهره برداری می رسد .
 وی افزود : در این واحد پس از بهره برداری روزانه 220 تن شیر به انواع مواد لبنی به ویژه شیر خشک ، پودر آب پنیر 

، پنیر یو اف فراوری و زمینه اشتغال 200 نفر را  به صورت مستقیم و غیر مستقیم فراهم می نماید.

 معاون فنی و عمرانی شــهرداری اسالمشهر 
گفت: بیــش از 210 هزار متر از پیــاده روهای 
سطح شهر همسطح سازی شــده است.  هادی 

گورابــی معــاون فنــی و عمرانی شــهرداری 
اسالمشهر از همسطح سازی پیاده روهای معابر 
اصلی شــهر خبر داد و اظهار کرد: بیش از 210 
هزار متر از پیاده رو های ســطح شهر در مناطق 
مختلف هم سطح ســازی و بهسازی شده است 
که رکورد بی ســابقه ای در اجرای همســطح 
ســازی پیاده روهای شــهر می باشــد.گورابی 
افزود: در راســتای رعایت حقوق شــهروندان و 

مناسب ســازی معابر و ایجاد تسهیل برای عبور 
و مرور عابرین پیاده در ســطح شــهر، همسطح 
ســازی پیاده رو های پرتردد و اصلی شــهر در 
دستور قرار گرفته و با همت و تالش همه عوامل 
اجرایی این طــرح در مناطق مختلف شــهر به 
مرحله اجــرا درآمده و در برخــی مناطق اتمام 
یافته است.وی با اشاره به ادامه عملیات اجرایی 
طرح همسطح سازی در نقاط مختلف شهر بیان 

کرد: مدیریت شــهری اسالمشهر علیرغم وجود 
مشــکالت و تنگناهای اقتصادی و محدودیت 
در منابع مالی عالوه بر اجرای پروژه های بزرگ 
عمرانی مانند احداث کمربندی شمالی و مترو، 
به اجــرای پروژه هــای ُخرد در ســطح مناطق 
مختلف شهر هم توجه داشــته و همواره شهر به 
یک کارگاه عمرانی تبدیل شــده و فعالیت های 

عمرانی در حال انجام است.
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نفت و انرژی
روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان

افزایش بیش از ۳۰۰ درصدی نصب علمک گاز در هرمزگان

مدیرعامــل شــرکت آتیــه اندیشــان مس بــا اشــاره به 
حمایت هــای بی دریغ دکتر ســعدمحمدی مدیرعامل شــرکت 
مس که یکی از مدیران جهادی جمهوری اســالمی ایران اســت 
و با حضور خود در هر ســازمان یــا بنگاه اقتصــادی باعث تحول 
عظیــم در حوزه توســعه اقتصــادی آن مجموعــه و نهایتاً برای 

کشور.. 
عبداهلل شیرمحمدپور مدیرعامل شــرکت آتیه اندیشان مس 
با اشاره به حمایت های بی دریغ دکتر ســعدمحمدی مدیرعامل 

شــرکت مس که یکی از مدیران جهادی جمهوری اســالمی ایران اســت و با حضور خود در هر ســازمان یا بنگاه اقتصادی باعث 
تحول عظیم در حوزه توســعه اقتصادی آن مجموعه و نهایتاً برای کشــور عزیزمان می شــود، گفت: بودجه ســال ۹۹ شــرکت 
سرمایه گذاری آتیه اندیشــان مس مبلغ 1.600.000میلیون  ریال بوده که بر اســاس عملکرد واقعی شش ماهه نخست سال ۹۹ 

مبلغ 1.165.7۹3 میلیون ریال از آن، معادل 73 درصد محقق شده است.
به گزارش مس پرس، شــیرمحمدپور با بیان این که مدیرعامل محترم صندوق بازنشســتگی مس طــی ماه های اخیر حمایت 
شایســته ای از فعالیت مالی و اقتصادی این شــرکت کرده است، افزود: ســود حاصل از خریدوفروش شــرکت برای کل سال ۹۹ 
مبلغ 1.084.000 میلیون ریال پیش بینی شــده که در شــش ماهه ابتدای ســال جاری مبلغ 623.166 میلیون ریال برابر 57 
درصد محقق شده است. درنتیجه شــرکت در شش ماهه نخست سال جاری توانســته 45 درصد در حوزه عملکرد بیشتر از اهداف 

بودجه۹۹ و 65 درصد بیشتر از دوره مشابه سال قبل محقق کند.
مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشــان مس در ادامه به مهم ترین اقدامات این هلدینگ از ابتدای ســال جاری تاکنون اشاره کرد 
و گفت: اخذ مجوز افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشــته از 3.000 میلیارد ریال به 4.000 میلیارد ریال از سازمان بورس 
و  اوراق بهادار و انجام مقدمات پذیرش شــرکت در بازار ســرمایه و برگزاری اولین جلسه در شــرکت بورس اوراق بهادار تهران از 

مهم ترین این اقدامات است.
مدیرعامل شرکت آتیه اندیشــان مس به فعال نمودن شرکت فرعی سرمایه گذاری نواندیشــان کرمان و خارج نمودن شرکت 
مذکور از زیان انباشته اشــاره کرد و گفت: در پی این اقدامات شــرکت نواندیشان کرمان در شــش ماهه ابتدای سال ۹۹ معادل 

سرمایه ثبتی خود، سود خالص کسب کرده است.
وی افزود: همچنین از ابتدای سال جاری تاکنون 60 درصد  از مطالبات ســهامدار عمده شرکت تسویه شده است.

مدیرعامل شرکت آتیه اندیشــان مس ادامه داد: کســب باالترین بازده در بین شــرکت های ســرمایه گذاری بازار سرمایه و 
همچنین باالتر از شــاخص کل بورس، به طوری که ارزش پرتفوی از  ابتدای ســال۹۹ تــا ۹۹/06/31 معادل 2۹2 درصد افزایش 

داشته است.
مدیرعامل شــرکت آتیه اندیشــان مس در ادامه به برنامه های این شــرکت برای افزایش بهره وری پول و سرمایه اشاره کرد و 
گفت: کاهش دوره وصول مطالبات، تحلیل و بررســی مداوم صنایع و شــرکت های موجود در بازار ســرمایه و یافتن مناسب ترین 
فرصت های سرمایه گذاری، استفاده بهینه از دارایی های شرکت و مولدســازی آنها در حوزه نرم افزاری و سخت افزاری، حضور در 
بازار اولیه و آماده سازی شــرکت جهت ورود به بازار سرمایه و خلق ارزش و مشــارکت در تأمین و ایجاد شرکت های دانش بنیان و 
صندوق های نوآوری و پژوهش در راســتای زنجیره ارزش گروه ملی مس و هدایت منابع مالی شــرکت در فعالیت های اقتصادی 
ســودآور و کســب بازده باالتر از نرخ تورم و باالترین بازدهی در بین شــرکت های ســرمایه گذاری از مهم تریــن برنامه های این 

شرکت برای افزایش بهره وری پول و سرمایه است.
شــیرمحمدپور به تدوین، اجرا و برنامه ریزی اســتراتژیک شــرکت با روش کارت امتیازی متوازن )BSC( به عنوان یکی از 
اقدامات مهم شرکت اشاره کرد و اظهار داشــت: برگزاری کمیته راهبردی و کمیته ســرمایه گذاری به صورت هفتگی در راستای 
تحقق اهداف ســازمانی برای کسب باالترین بازده و یکپارچه سازی سیســتم های کاری مالی اداری تحت وب )راهکاران-سیگما؛ 
ره آورد نوین( و دورکاری در بســترهای ارتباطی کارمندان شامل شبکه های سازمانی، شــبکه های اجتماعی و ارتباطات موبایلی 

در راستای رعایت پروتکل بهداشــتی از دیگر اقدامات مهم این شرکت از ابتدای سال جاری تاکنون بوده است.

تغییر در نحوه محاسبه گازبهای مشــترکان همسو با تشویق 
برای کاهــش مصرف و اختصــاص 15 هزار میلیــارد ریال برای 
تکمیل طرح های گازرســانی در الیحه بودجه 1400، تازه ترین 

اقدام های دولت برای همراهی با صنعت گاز کشور است.
به گزارش شــانا، تحقق اهدافی مانند گازرســانی به شهرها 
و روســتاهای کشــور و تأمین پایدار گاز برای مصرف کنندگان 
به ویژه در فصل  ســرد ســال موضوعی اســت که بــه همراهی و 
همیاری توأمان دولــت و مردم نیــاز دارد؛ همراهی دولت برای 

اتخاذ بهترین تصمیم ها در بهترین زمان و همیاری مردم بــرای اجرای هر چه بهتر آن تصمیم ها.
همســو با این موضوع، در هفته ای که گذشــت دو خبر قابل توجه از ســوی مسئوالن دولت اعالم شــد که می تواند به مصرف 
بهینه گاز طبیعی از سوی مشترکان و شتاب بخشــی به روند گازرسانی روســتایی بینجامد. جزئیات این دو مصوبه دولت را مرور 

می کنیم.
پاداِش صرفه جویی برای مشــترکاِن خوش مصرف: زمزمه  انجام بعضی تغییر و تخفیف ها در گاز بهای مشــترکان از اوایل پاییز 
و هم زمان با آغاز فصول ســرد سال به گوش می رسید تا اینکه حســن منتظرتربتی، مدیرعامل شــرکت ملی گاز ایران با حضور در 
یک برنامه زنده تلویزیونی به این موضوع مهر تأیید زد و از ارائه طرح این شــرکت به دولت برای در نظر گرفتن سیســتم تشویقی 
و تنبیهی بــرای مصرف کنندگان گاز خبر داد.وی در آن زمان یادآور شــد که این طرح در هیئت دولت در حال بررســی اســت و 
در توضیح کوتاهی تأکید کرد که شــرکت ملی گاز  دنبال تشــویق مشــترکان برای کاهش مصرف گاز اســت، نه تنبیه.سرانجام 
روزچهارشــنبه، پنجم آذرماه و همزمان با کاهش دمای هوا در بسیاری از استان های کشــور و افزایش مصرف گاز، اعضای هیئت 
دولت در نشســتی که به ریاســت حســن روحانی، رئیس جمهوری برگزار شــد، ضمن تاکید بر لزوم مهار و مدیریت مصرف گاز 
در کشــور، تصمیم هایی را به منظور اصالح الگوی مصرف مشــترکان گاز طبیعی در ایام ســرد ســال )16 آبان تا 15 اسفندماه( 
گرفتند.براین اساس مشترکان خانگی که مصرف گاز آنها در دوره زمانی یادشــده در هر سال، نسبت به دوره مشابه سال های ۹6 
و ۹7 در میانگین دمای یکسان طول دوره صورتحســاب، بیش از 10 درصد کاهش یابد، مشــمول تخفیف )پاداش صرفه جویی( 
معادل 15 درصد گازبهای صورتحســاب دوره می شــوند.طبق این تصمیم، در صورت افزایش مصرف هــم مطابق مصوبه دولت 
و براساس درصدی که تعیین شده اســت، به گازبهای آنها افزوده می شــود. در این مصوبه تأکید شــد که افزایش مصرف گاز در 
ساختمان های اداری نیز مشــمول این افزایش قیمت می شود.با این تفاسیر امید اســت این تصمیم دولت بتواند در مصرف بهینه 

گاز از سوی مشــترکان اثرگذار و نتایجی قابل توجه در پی داشته باشد.
اختصاص 15 هــزار میلیارد ریال بــرای تکمیل طرح های گازرســانی: علی ربیعی، ســخنگوی دولت روز سه شــنبه، چهارم 
آذرماه در نشســت خبری با اشــاره به روند تنظیم الیحه بودجه ســال 1400 کل کشــور گفت: یکی از مصوبه های هیئت دولت 
در این الیحه اختصاص 15 هزار میلیارد ریال از منابع شــرکت های دولتــی تابع وزارت نفت برای تکمیــل پروژه های نیمه تمام 

گازرسانی به روستاهاست.
خبری که نشان از توجه دولت به تکمیل گازرسانی به سراسر کشــور دارد؛ هم اکنون گازرسانی روستایی در حالی تداوم دارد 
که تعداد روستاهای گازرسانی شــده در دولت های یازدهم و دوازدهم )از تیرماه 13۹2 تاکنون( بیش از دو برابر شده است یعنی 

این مقدار از 14 هزار روســتای بهره مند از گاز طبیعی در سال ۹2، به بیش از 32 هزار روستا رسیده است.
همســو با این موضوع باید یادآور شد سرمایه گذاری انجام شــده برای گازرسانی روستایی در کشــور از ابتدای دولت یازدهم 
تاکنون 2۹ هــزار میلیارد تومان بوده اســت؛ در این بازه زمانی حدود 18 هزار روســتای جدید از گاز بهره مند شــدند که در این 

تعداد روســتا به بیش از یک میلیون و 600 هزار خانوار روستایی گازرسانی شده است.
به گفته حســن منتظر تربتی، معاون وزیر نفت در امور گاز، تعداد روســتاهای متصل به شــبکه گاز کشــور تــا پایان دولت 
دوازدهم  به 35 هزار روســتا می رســد که به این ترتیب در مجموع دولت های یازدهم و دوازدهم 21 هزار روســتا به شــبکه گاز 
کشور متصل شده و خواهند شــد که تقریباً معادل گازرسانی به بیش از 50 روستا در هر هفته اســت. به این ترتیب بودجه در نظر 

گرفته شده برای تکمیل گازرسانی روستایی می تواند برای به ثمر رســاندن اهداف شرکت ملی گاز راهگشا باشد.

مدیرعامل هلدینگ آتیه اندیشان مس عنوان کرد:
تحقق ۷۳درصدی بودجه سال 99 آتیه اندیشان در شش ماه

تازه ترین گام های دولت برای همراهی با صنعت گاز

تقدیر بهزیستی از مدیرعامل 
پتروشیمی شازند    

خانم دکتر امینی مدیرکل بهزیستی استان 
مرکزی به اتفاق هیات همراه روز دوشنبه 3 آذر 
ماه با حضور در مجتمع پتروشیمی شازند ضمن 
دیدار و گفت و گو با مهنــدس ولدخانی، به پاس 
همکاری و همیــاری های ارزشــمند وی، لوح 
سپاسی به مدیرعامل پتروشــیمی شازند اهدا 

نمود.
به گزارش اقتصادملــت و به نقــل از روابط 
عمومی، در این دیدار مدیرکل بهزیستی استان 
از فعالیــت ها و مشــارکت هــای خیرخواهانه 
پتروشیمی شــازند در عمل به مسئولیت های 
اجتماعی خود نسبت به شهرستان شازند و استان 
مرکزی تقدیر نمود و مهندس ولدخانی نیز ضمن 
تقدیر از تالش ها و اقدامات موثر این سازمان، بر 
ادامه حمایت های مادی و معنوی پتروشــیمی 

شازند از سازمان بهزیستی تاکید نمود.

فوالد سنگان، رتبه اول معین اقتصادی 
استان در عملکردهای اجتماعی

علی اکبر لبافــی دبیر نهــاد مردمی اقتصاد 
مقاومتی خراسان رضوی در بررســی و ارزیابی 
عملکرد صنــدوق های خرد روســتایی، فوالد 
ســنگان را معین اقتصادی برتر استان خراسان 
رضوی در حوزه عملکرد اجتماعی و مالی معرفی 

نمود.
به گزارش روابط عمومی فوالد سنگان، علی 
اکبر لبافی دبیر نهاد مردمــی اقتصاد مقاومتی 
خراســان رضوی در بررســی و ارزیابی عملکرد 
صندوق های خرد روســتایی،  فوالد سنگان را 
معین اقتصادی برتر اســتان خراسان رضوی در 

حوزه عملکرد اجتماعی و مالی معرفی  نمود.
دبیــر نهــاد مردمــی اقتصــاد مقاومتی 
خراسان رضوی در بررسی و ارزیابی عملکردهای 
خرد روســتایی گفت:  ما به دنبــال ایجاد یک 
اقتصاد جدید به عنوان اقتصاد روســتا هستیم و 
موضوع شکل گیری کسب و کارههای روستایی 
با  مشارکت مردمی از طریق ایجاد حساب های 
سپرده روستایی در مدل مثلث توسعه اقتصادی 

فرهنگی برای ما یک اصل است.
وی گفت: در مجموع حسب آمار و اطالعات 
اســتخراج شــده از ســامانه رصد معین های 
اقتصادی تاکنون  434 حســاب سپرده توسعه 
روستایی توسط 4۹ معین اقتصادی فرهنگی در 
25 شهرستان استان در سامانه ثبت شده است 
که از این تعداد 2۹7 حســاب سپرده توسط 30 
معین در 21 شهرستان توسط کارشناسان نهاد 

مورد تایید قرار گرفته است.
لبافی گفــت: در بین معین هــای اقتصادی 
استان خراســان رضوی،  شرکت صنایع معدنی 
فوالد سنگان خراسان، بعنوان معین اقتصادی 
شهرســتان خواف با  ایجاد 80 حســاب سپرده 
توسعه روستایی و حدود ده هزار نفر عضو و بیش 
از یک میلیارد تومان ســپرده اولیه مشــارکت 
مردمی، رتبه اول در عملکــرد اجتماعی و مالی 
صندوق های خرد روســتایی در استان خراسان 

رضوی را کسب نموده است.
حضور مــردم و مــردم محــوری در تمامی 
ارکان و پروژه های حاصله از فعالیت های معین 
اقتصادی، نقشی موثر را داشته و شرکت صنایع 
معدنی فوالد سنگان، در راستای تحقق سیاست 
های اقتصاد مقاومتی و جهــش تولید، احیای 
مســئولیت اجتماعی و راه اندازی کسب و کار، 
مصمم در حل معضالت انسانی از جمله اشتغال 
و معیشت در شهرستان خواف بوده و امید است 
با ادامه این رویکرد، نظاره گــر عمران وآبادانی و 
به عبارتی گویاتر، شاهد توسعه پایدار در منطقه 

باشیم.

فروش چشمگیر ٢۶۳0 
میلیاردی چادرملو در آبان ماه

فروش 2630 میلیاردی چادرملو در آبان ماه 
صورت گرفت.

به گزارش  رصــد اقتصــادی روابط عمومی 
شــرکت معدنی و صنعتی چادرملو، این شرکت 
در 8 ماهــه منتهی بــه آبــان 13۹۹ از فروش 
محصوالت خــود 12630 میلیارد تومان درآمد 
کسب نمود که از این مبلغ 2630 میلیارد تومان 

آن مربوط به همین ماه می باشد.
گفتنی اســت مبلغ فروش این شــرکت در 
مدت 8 ماهه سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه 
سال قبل ۹۹ درصد رشد داشته است. میانگین 
7ماهه گذشــته نــرخ فروش کنســانتره آهن 
12،050،122 ریال به ازای هر تن بود که در آبان 
ماه به18،265،756 ریال به ازای هر تن افزایش 
یافته اســت. نرخ فروش فوالد هــم در آبان ماه 
100،6۹0،123 ریال به ازای هر تن بوده اســت 
. که میانگین 7 ماهه نرخ فــوالد 67،216،614 
ریال بــه ازای هر تن بــوده . نرخ فروش ســایر 
محصوالت نیز نسبت به میانگین 7 ماهه افزایش 

قابل توجهی داشته است .

با حمایت شرکت های دانش بنیان ایرانی
تجهیزات دوار پتروشیمی 

كارون بومی سازی شد
رئیس کمیتــه خودکفایی پتروشــیمی کارون 
از بومی ســازی تجهیزات پیچیده و فناورانه دوار در 
این زنجیره ایزوســیانات خبر داد و گفت: با حمایت 
شرکت های دانش بنیان، تجهیزات و قطعات وارداتی 
پتروشیمی کارون ایرانی سازی شده است.به گزارش 
شرکت پتروشیمی کارون، میثم یوسفی در تشریح 
دستاوردهای تشکیل کمیته خودکفایی این زنجیره 
ایزوسیانات کشور از ســال ۹5 تاکنون، گفت: بیشتر 
تجهیزات و ماشین آالت موجود در پتروشیمی کارون 
خاص و دارای پیچیدگی های فنی و فناورانه است.وی 
با اعالم اینکه با تشکیل کمیته خودکفایی، طراحی و 
ساخت مرحله به مرحله و مطابق با برنامه زمان بندی 
و گروه بندی کاالیی در این شرکت آغاز شد، تصریح 
کرد: در گام نخست بومی سازی تجهیزات دوار شامل 
انواع پمپ ها، توربوکمپرســور، کمپرسور، راکتورها 
و... در دســتور کار قرار گرفت.به گفته رئیس کمیته 
خودکفایی پتروشــیمی کارون، در شرایط کنونی 
با اجــرای سیاســت های حمایتی از شــرکت های 
دانش بنیان و سازندگان تجهیزات صنعتی در داخل 
کشــور حدود یک هزار و 400 قطعه و تجهیز مرتبط 
با ماشین آالت دوار در پتروشیمی کارون به طور کامل 
بومی سازی شده اســت و نیازی به واردات تجهیزات 
از شــرکت های خارجی نیست.یوســفی با اشاره به 
تدوین قراردادهــای حمایتی و خریــد تضمینی، 
ارائه بانک جامع اطالعات نیازمندی ها، شناســایی 
سازندگان دست اول و حذف واسطه ها، برنامه ریزی 
برای نقشه برداری و انتقال دانش به روش مهندسی 
معکوس و... به عنوان مهم ترین اقدام ها همسو با اجرای 
برنامه های خودکفایی در پتروشــیمی کارون افزود: 
هم اکنون حدود ۹0 درصد کاال، تجهیزات و قطعات 
ماشــین آالت دوار بومی سازی شــده است و ساالنه 
از خروج حدود 30 میلیون یورو جلوگیری می شود.

وی افزود: ورود به بومی ســازی تجهیزات مرتبط با 
گروه کاالیی ابزار دقیق به عنوان دومین مرحله اجرای 
این طرح بومی ســازی در پتروشیمی کارون در حال 
اجراست.رئیس کمیته خودکفایی پتروشیمی کارون 
اظهار کرد: با بومی سازی تجهیزات، هم اکنون ریسک 
تولید در این زنجیره، ارزش محصوالت ایزوسیانات در 

شرایط تحریم به شدت کاهش یافته است.

دومین نیروگاه بادی فراساحلی 
بزرگ جهان آماده بهره برداری شد

شــرکت انــرژی دانمارکی اورســتد ســاخت 
بزرگترین نیروگاه بادی فراساحلی هلند به ظرفیت 
752 مگاوات را به پایان رســاند.به گزارش ایســنا، 
شرکت اورســتد اعالم کرد این نیروگاه بادی در حال 
حاضر دومین نیروگاه بادی فراساحلی بزرگ جهان 
است و برق تولید این نیروگاه برای تامین نیاز حدود 
یک میلیون خانــوار هلندی کفایــت خواهد کرد.

نیروگاه بادی بورســل ۹4 توربیــن در منطقه ای به 
وســعت 112 کیلومتر مربع در دریای شمال دارد و 
در حدود 23 کیلومتری سواحل هلند واقع شده است.

شرکت اورســتد در مناقصه ای در سال 2016 برنده 
قرارداد ســاخت این نیروگاه بادی شــده بود. دولت 
هلنــد از آن زمان مجوز ســاخت نیروگاههای بادی 
با مجموع ظرفیت 2800 مــگاوات را در چهار محل 
دیگر در دریای شــمال صادر کرده و برای قیمت برق 
در سه مناقصه آخرین هیچ یارانه ای پیشنهاد نکرده 
است.دولت هند قصد دارد برای تولید 6100 مگاوات 
برق از طریق نیروی بادی، چهار مناقصه دیگر در پنج 
سال آینده برگزار کند.انرژی تولید شده از سوی منابع 
تجدیدپذیر نظیــر بادی، خورشــیدی و بیوماس یا 
زیست توده حدود ۹0 درصد از انرژی مورد استفاده 
در هلند در سال 201۹ در مقایســه با 7.4 درصد در 
سال 2018 را تشــکیل داد.بر اساس گزارش رویترز، 
دولت هلند تامیــن 40 درصد از برق مــورد نیازش 
از طریق نیروگاههای بادی تا ســال 2030 را هدف 
گرفته و پنلهای خورشیدی هم قرار است تا آن زمان 
30 درصد دیگر از برق مورد نیاز این کشــور را تولید 

کنند.

یک راهکار جدید برای حل  
مشکل آب در كشور

هیئت ســاماندهی بازارهای محلــی آب با هدف 
برون رفت از بحران هــای ادواری آب و ارتقای هر چه 
بیشتر توسعه پایدار کشــور در وزارت نیرو آغاز به کار 
کرد.به گزارش ایســنا، مســئله آب به عنوان یکی از 
موضوعات ویژه و حائز اهمیــت در صدر اولویت های 
برنامه ششــم قرار گرفته و این توجه، متاثر از شرایط 
خاص کشــور، کم آبی شــدید بســیاری از مناطق، 
خشکسالی های مســتمر و آثار زیان بار آن بر زیست 
اجتماعی بلندمــدت تمدن ایرانی اســت.کیومرث 
حیدری - مدیــرکل دفتر ســرمایه گذاری و تنظیم 
مقررات بازار آب و برق وزارت نیــرو در این باره گفت: 
تدوین و ابالغ نظام نامه ساماندهی و توسعه بازارهای 
محلی آب یکی از گام های بنیادی اصالح ساز است که 
در همین راستا تشکیل هیئت ساماندهی و راهبری 
بازارهای محلی آب، اهتمام جــدی وزارت نیرو برای 
ایجاد زمینه تحقق اهداف را نشــان می دهد.به گفته 
وی در اولین جلسه هیئت ساماندهی بازارهای محلی 
آب که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، دبیرخانه این 
هیئت نیز در ستاد وزارت نیرو تشــکیل و کار خود را 
آغاز کرد.وی با اشاره به استفاده از نظرات کارشناسان 
و متخصصــان در این زمینه گفــت: عالقه مندان به 
همفکری و مشارکت در تصمیم ســازی در این حوزه 
)توســعه بازارهای محلی آب( می تواننــد نظرات و 
پیشنهادات خود را به دبیرخانه هیئت )دفتر سرمایه 
گذاری و تنظیم مقررات بازار آب و برق( ارسال کنند.

مدیرکل دفتر سرمایه گذاری و تنظیم مقررات بازار آب 
و برق وزارت نیرو اظهار کــرد: امیدواریم با بکارگیری 
موثر ظرفیــت این نهاد تازه تاســیس و مشــارکت 
بخش های مرتبط در حوزه  آب کشــور، امکان برون 
رفت از بحران های ادواری آب فراهم آمده و به ارتقای 

هر چه بیشتر توسعه پایدار کشور منجر شود.

خبر رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی :خبر

بازار گاز نخجوان در خطر است

مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان از افزایش بیش از 300 درصدی نصب 
علمک گاز در 8 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال ۹8 در استان هرمزگان خبر 
داد.به گزارش شــرکت ملی گاز ایران، فواد حمزوی گفت: در هشت ماه امسال،  5 
هزار و 63۹ علمک گاز در شهرستان های برخوردار از گاز طبیعی مانند بندرعباس، 
رودان، بندر خمیر، بستک، حاجی آباد، پارسیان و قشم نصب شده است.وی اظهار 
کرد: از این تعداد علمک نصب شده در استان در هشــت ماه امسال، 4 هزار و 251 

علمک در مناطق شهری و هزار و 388 علمک در مناطق روستایی بوده که با مقایسه 
این ارقام با هشت ماه سال ۹8، شــاهد افزایش بیش از 300 درصدی نصب علمک 
گاز در مناطق شهری و روستایی هستیم.مدیرعامل شرکت گاز استان هرمزگان 
ادامه داد: این مقدار افزایش نشان دهنده عزم شرکت گاز استان در زمینه گازرسانی 
برای بهره منــدی مردم از این نعمت الهــی برای ایجاد آســایش، رفاه اجتماعی، 
اشتغال زایی، ایمنی بیشتر و توسعه پایدار است.حمزوی همچنین عنوان کرد: در 

طول سال های اخیر اشتراک پذیری گاز توسط شهروندان از دغدغه های شرکت 
گاز استان بوده است و هزینه فراهم  کردن زیرساخت ها و گازرسانی به این مناطق 
نسبت به هزینه انشعابی که شــهروندان پرداخت می کنند، بسیار متفاوت است. 
این در حالی است که شرکت گاز برای نصب هر علمک برای خانه یا مجتمع، چند 
برابر هزینه می کند و نصب آن کامالً رایگان اســت و مشترکان هزینه ای پرداخت 

نمی کنند.

در آستانه دیدار وزیران
تنش های داخلی در اوپک پالس باال گرفت

آنچه که به نظر می رسید یک دیدار آرام وزیران نفت اوپک پالس برای تمدید 
محدودیت عرضه در ســال میالدی آینده باشــد، با اعالم گالیه هــای برخی از 

تولیدکنندگان عضو این گروه با مشکل برخورد کرده است.
به گزارش ایســنا، امارات متحده عربی ممکن است از اوپک جدا شود و عراق و 
نیجریه خواستار موافقت با تولید بیشتر نفت شده اند. افزایش اخیر قیمتهای نفت 
تحت تاثیر اخبار ساخت واکسنهای موفق کووید 1۹ هم عزم این تولیدکنندگان 

برای تصمیم گیری درباره سیاست تولید آینده شان را به محک خواهد گذاشت.
در نتیجه ناظران اوپک پالس و برخی از نمایندگان این گروه اظهار کردند که 
انتظار دارند مذاکرات در زمان نشست وزیران اوپک در روز دوشنبه و وزیران اوپک 
پالس در روز سه شنبه با تنش همراه باشــد اما برخی از صحبتهای دشوار درباره 
آینده توافق کاهش تولید و خود اتحاد اوپک پالس ممکن است تصمیم گیری را 

دشوار کند.
باب مک نالی، رییس شرکت مشاوره راپیدان انرژی اظهار کرد: تصور می کنم 
این دیدار دشوارتر از دیدار قبلی باشد. اعالم خبر ساخت چندین واکسن و افزایش 
قیمتهای نفت اوضاع را تغییر داده است. قیمت نفت در آستانه این نشست اهمیت 
زیادی دارد.اعضای اوپک پالس در آوریل پس از روزها مذاکره با یک توافق کاهش 

تولید تاریخی موافقت کردند. این تولیدکنندگان کاهش تولید ۹.7 میلیون بشکه 
در روز را از اول مه به اجرا گذاشــتند اما محدودیت عرضه خــود را در اوت به 7.7 
میلیون بشکه در روز تسهیل کردند و قرار اســت از ابتدای سال آینده محدودیت 

عرضه خود را به 5.8 میلیون بشکه در روز تسهیل کنند.
اما در 16 نوامبر کمیته فنی اوپک پالس بــا در نظر گرفتن افزایش موارد ابتال 
به کووید 1۹ در بسیاری از کشورهای غربی و تاثیر منفی آن بر قیمتها و همچنین 
احیای تولید نفت لیبی پس از آتش بس میان گروههــای رقیب داخلی، تاخیر 

حداکثر شش ماهه افزایش تولید را پیشنهاد کرد.
از آن زمان ساخت ســه واکســن موثر برای کووید 1۹ اعالم شده و امیدها به 
تقویت تقاضا برای نفت در صورت توزیع انبوه این واکســنها در ســال 2021 را 
برانگیخته است. نفت برنت در روزهای اخیر به مرز 50 دالر در هر بشکه صعود کرد 

که باالترین قیمت از مارس تاکنون بوده است.
هلیما کرافت، مدیر جهانی استراتژی کاال در شرکت آر بی سی کپیتال در این 
باره گفت: احتمال زیادی وجود دارد که تمدید دو تا ســه ماهه محدودیت عرضه 
7.7 میلیون بشکه در روز با مقاومت کمتری در مقایسه با گزینه تمدید شش ماهه 
روبرو شود اما در فضای قیمتهای رو به رشد، حفظ یکپارچگی اوپک دشوارتر شده 
است.اتحاد اوپک پالس همچنین باید با چالشهای نحوه مدیریت توافق کاهش 
تولید توسط عربستان سعودی و روسیه مقابله کند.علی عالوی، معاون نخست 
وزیر و وزیر دارایی عراق سه شنبه هفته گذشــته اعالم کرد این کشور در پذیرش 

مدل سهمیه بندی کاهش تولید اوپک میان اعضای این گروه بدون در نظر گرفتن 
شرایط اقتصادی و سیاسی آنها صبرش به آخر رسیده است.یک منبع دیگر گفت: 
انتظار دارد نشست اوپک پالس آرام برگزار شود اما مذاکرات پیش از این نشست 
دشوار خواهد بود. تمدید محدودیت عرضه فعلی همچنان بهترین گزینه است و 
افزایش اخیر قیمتها تحت تاثیر فضای خوش بینانه بوده و نه عوامل واقعی عرضه 
و تقاضا که همچنان شکننده باقی مانده اند. این اختالفات به خودخواهی برمی 
گردد.نشســت آنالین دو روزه کمیســیون اقتصادی اوپک روز چهارشنبه برای 
بازبینی پیش بینیهای بازار نفت برگزار شد و نشست کمیته فنی هم برای روشن 
کردن بیشتر مواضع در آستانه نشست وزیران روز جمعه برگزار شد.در فضایی که 
خوش بینی به چشم اندازهای اقتصاد جهانی افزایش پیدا کرده است، به نظر می 
رسد وزیران اوپک پالس موضوعات بیشــتری از آنچه پیش از این تصور می رفت 
برای بحث داشته باشند.نتیجه این نشست در روند قیمت نفت در سال 2021 و 
شاید آینده اوپک پالس تاثیرگذار باشد.بر اســاس گزارش پالتس، یک نماینده 
اوپک پالس گفت: ممکن اســت اختالف نظراتی درباره روند احیای بازار وجود 
داشته باشد اما تصور نمی کنم اختالف نظر عمده ای وجود داشته باشد و امیدوارم 

مشکلی ایجاد نشود.
طبق جدیدترین اخبار، نشست غیررسمی که اوپک پالس قرار بود روز شنبه 
برگزار کند، به روز یکشنبه موکول شده است. دلیل تاخیر در برگزاری این نشست 

اعالم نشده است.

سناریوهایی برای مشکل آالیندگی موتورسیکلت ها
وضعیت موتورسیکلت ها در تهران به یک داستان دنباله داری تبدیل شــده که هیچ پایانی نمی توان برای 
آن متصور شد، حدود سه میلیون موتور ســیکلتی که عمدتا زیر بار هیچ محدودیت، ممنوعیت و نظارتی نمی 

روند و آالیندگی زیادی نیز به هوای تهران تزریق می کنند.
به گزارش ایسنا، کارشناســان معتقدند که سهم باالی موتورســیکلت ها در تولید آالیندگی هوای تهران، 
می طلبد که فکری اساسی برای این حدود سه میلیون وســیله آالینده که عمدتا کاربراتوری هستند، شود؛ اما 
تقریبا تمامی برنامه هایی که در راستای ارتقا وضعیت این وســیله نقلیه که وسیله کسب تعداد زیادی از افراد 

نیز هست، یا به شکست برخورده یا در محاق مانده است.
کارشناسان معتقدند که بر اساس گزارش ها حدود 3.5 میلیون دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران تردد 
دارند و حدود ۹5 درصد موتورســیکلت های پایتخت از نوع کاربراتوری اســت، این در حالی است تحقیقات 
نشان می دهد یک موتورسیکلت کاربراتوری حداقل معادل پنج خودرو با استاندارد یورو 2 آالیندگی تولید می 
کند و به عبارتی دیگر براساس اطالعات سیاهه انتشار شهر تهران ســهم موتورسیکلت ها در تولید آالیندگی 

گازی در حدود 21 درصد و در تولید ذرات معلق 10 درصد است.
این حجم آالیندگی موتورسیکلت ها در حالی است که طی سالیان اخیر شــهرداری تهران به عنوان یکی 
از متولیان حل آلودگی هوای پایتخت، پیشــنهادات و راهکارهای مختلفی را امتحان کرده اســت که برخی از 
آنها در حد ایده و کارهای مقدماتی ماند و برخی از راهکارها نیز در پیچ نوســانات قیمتی و ارز، زمین گیر شده 
است؛ با این حال مشاور اقتصادی و ســرمایه گذاری معاونت حمل و نقل و ترافیک شــهرداری تهران معتقد 
اســت که می توان با عزمی راسخ و اراده ای قوی نســخه موتورســیکلت های کاربراتوری را در یک بازه زمانی 
مشخص پیچید.مهدی همتی مقدم درگفت وگو با ایســنا، در مورد برنامه های بهبود وضعیت موتورسیکلت 
های پایتخت با بیان اینکه شهرداری تهران سه ســناریوی تبدیل، نوسازی و توسعه اســتفاده از موتور برقی 
را برای حل مشــکل موتورســیکلت های کاربراتوری در پیش گرفته بود، توضیح می دهــد: در ابتدا »طرح 
تبدیل« در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که براساس این طرح موتورهای کاربراتوری در اختیار واحدهای 
موتورســازی قرار گرفته و آنها با قیمتی اندک در حدود 2 میلیون تومان، این موتورهای کاربراتوری را با تعمیر 
موتور به انژکتوری تبدیل می کردند و حتی چند ده دستگاه موتورسیکلت کاربراتوری برای اجرای این مهم در 

اختیار تولید کنندگان و واحد تعمیر قرار گرفت، اما در عمل اتفاق دیگری رخ داد.

رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی گفت: 
می توانیم گاز را از طریق عراق به سوریه و مدیترانه 
و سپس از دریای سیاه به به اروپا ببریم اگر منفعالنه 
عمل کنیم، عالوه بر نخجــوان، در آینده عراق نیز 
گاز خود را از ترکیه؛ و پاکســتان و افغانســتان هم 
از ترکمنســتان تامین خواهند کرد و ما به سمتی 
می رویم که فقط متقاضی داخلی خواهیم داشت، 
همانگونه که امروز هم کشــور به انــدازه کل اروپا 

مصرف گاز داریم.
حمیدرضا صالحی در گفت وگو بــا ایلنا، درباره 
ایجاد کریدور نخجوان-آذربایجــان و تاثیر آن بر 
کم رنگ شدن نقش گازی ایران اظهار داشت: بحث 
جدی در این منطقه حضور کشور ترکیه است که 
اخیرا با احداث خط لوله ترک اســتریم در دریای 
ســیاه به طول ۹20 کیلومتر بدنبال این است که 
بتواند نقش بیشتری در حوزه گاز بازی کند و حتی 
بتواند قرارداد واردات گاز از ایران و روسیه را تمدید 

نکند.
وی افزود: از طرف دیگر بحث اخیر که منجر به 
جنگ آذربایجــان و ارمنســتان و در نهایت منجر 
به بازپس گیری اراضی قره باغ بــرای آذربایجان و 
ایجاد کریدور امن بین آذربایجان و نخجوان شــد، 

نشان از این است که تغییراتی را در تبادالت قبلی 
انرژی شاهد خواهیم بود از جمله اینکه گاز مصرفی 
نخجوان که تاکنون از مسیر ایران عبور می کرد، از 
طریق کردیدور جدید بیــن آذربایجان و نخجوان 
برقرار شــود، ارتباطی که از قبل ترکیه با نخجوان 
داشت و از ماه های آوریل امسال نیز شاهد برگزاری 
مناقصه خط لوله انتقال 80 کیلومتری گاز از ترکیه 
به نخجوان نشان می دهد که برنامه ها از قبل طراحی 
شــده بود که نخجوان گاز را از ایران تامین نکند و از 
ترکیه و یا مســیر جدیدی که از آذربایجان فراهم 

می شود، بدست آورد. 
رئیس کمیســیون انرژی اتاق بازرگانی تصریح 
کرد: البته این فرصت فقط برای گاز بین آذربایجان 
و ترکیــه ایجاد نشــده بلکه کریــدور حمل ونقل 
و کاال هم اســت و تبــادالت اقتصادی بیشــتری 
می شــود، بنابراین باید گفت که نقش ایران عالوه 
بر انرژی در حوزه هــای دیگر هم کمتر و تبادل کاال 
کاهش خواهد یافت و از سوی دیگر رابطه تاریخی 
آذربایجان  و ترکیه تقویت می شــود و منجر به این 
می شود که در واقع ترکیه بازار نخجوان را از آِن خود 
کرده و این پیام را به ایران بدهد که ســهم خود را از 

این منطقه کم کند.

وی یادآور شد: ترکیه با کشــف یک میدان در 
دریای سیاه و فقط با خطوط لوله های گاز جسارت 
بخرج داده و در حوزه انــرژی برای خود نقش قائل 
است تا حتی بنوعی رقیب کشورهای بزرگ دارنده 
گاز محسوب شود. ما کشوری هستیم که بزرگترین 
مخازن گاز دنیا را داریــم، پروژه های پارس جنوبی 
به نقطه ای رســیده که باید به صادرات بــا لوله و 
ال ان جی و تدارک زیرساخت عظیم فکر کنیم. ما 
باید تامین کننده بزرگ گاز و هاب منطقه باشــیم 
به شــرطی که با تدوین راهبرد استراتژی بتوانیم 
خسارت های وارد شــده تا به امروز را جبران کنیم 
و در کنار بازیگرانی مثل روسیه نقش بزرگی بازی 

کنیم. 
صالحی گفت: بــه هرحال امــروز ترکیه از هر 
فرصتی استفاده می کند که واقعا بتواند جایگزین 
انرژی ما و کشــورهای منطقه باشد و در این زمینه 

موفقیت هم داشته است. جنگ قره باغ نیز توانست 
برنامه های از قبل طراحی شده این کشور را به اجرا 
برســاند تا امروز نقشــه راه خود را تحقق بخشیده 
و منجر به کاهــش نقش ایران در حــوزه انرژی در 

منطقه شمال غرب شود. 
وی خاطرنشــان کرد: اکنون استرتژیست های 
ایران باید نگاه راهبردی داشته باشند تا در منطقه 
سهم بیشتری را از تبادالت انرژی به خود تخصیص 
دهیم، می توانیــم گاز را از طریق عراق به ســوریه 
و مدیترانه و ســپس از دریای سیاه به به اروپا ببریم 
اگر منفعالنه عمل کنیم، عالوه بر نخجوان، در آینده 
عراق نیز گاز خود را از ترکیه؛ و  پاکستان و افغانستان 
هم از ترکمنستان تامین خواهند کرد و ما به سمتی 
می رویم که فقط متقاضی داخلی خواهیم داشت، 
همانگونه که امروز هم در کشــور به اندازه کل اروپا 

مصرف گاز داریم.
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»تا پایان این فصل تعطیل اســت« نوشــته مری داونینگ هان در گروه 
ادبیات وحشت رمان نوجوان نشر پیدایش با ترجمه الهه مرادی و میالد بابانژاد 
منتشر شد. تا پایان این فصل تعطیل اســت تازه ترین اثر مری داونینگ هان 
Mary Downing Hahn، نویسنده  آمریکایی است. این کتاب با عنوان 
اصلــی Closed for the season: a mystry story در ســال 
200۹ منتشر شــد و خانم داونینگ هاون را برنده  جایزه  ادگار برای بهترین 

کتاب کودک و نوجوان و نامزد جایزه  دوروتی کانفیلد فیشر کرد.
این نویســنده که ســال ها پیش کتابدار کتابخانه مدرســه بوده است، 
نخستین اثر خود را در سال 1۹7۹ نوشت و تا کنون 20 رمان نوجوان به رشته 

تحریر درآورده که معموال با استقبال منتقدان مواجه شده است.
این اثر در گروه ادبیات وحشت و داستانی معمایی و هیجانی است. آرتور 
و لوگان دو نوجوان 12و  13 ساله هستند که تصمیم می گیرند معمای قتلی 

را حل کنند که سال ها پیش در 
همان خانه  قدیمی  رخ داده که 
حاال لــوگان و خانواده اش به آن 

نقل مکان کرده اند.
آرتور ادامه داد: »من و مامان 
بزرگ اصال فکر نمیکردیم هیچ 
وقت کســی حاضر بشه خونه 
خانم دونالدســون رو بخره. سه 
ســال خالی بود. فکر کنم بنگاه 
معامالت ملکی امیدوار بود یکی 
از خارج شــهر مثل شماها که 
نمیدونه چه اتفاقی تو این خونه 

افتاده بیاد و اون رو بخره.
گفت: »خانم دونالدســون 

اونجا مرده ... به قتل رسیده«.

»تا پایان این فصل تعطیل است«

دیگه چه خبر؟ معرفی کتاب

آنها ما را نجات خواهند داد!  
 

حافظ 
ساقیا برخیز و درده جام را
خاک بر سر كن غم ایام را
ساغر می بر كفم نه تا ز بر

بركشم این دلق ازرق فام را
گر چه بدنامیست نزد عاقالن

ما نمی خواهیم ننگ و نام را
باده درده چند از این باد غرور

خاک بر سر نفس نافرجام را
دود آه سینهٔ ناالن من

سوخت این افسردگان خام را
محرم راز دل شیدای خود

كس نمی بینم ز خاص و عام را
با دالرامی مرا خاطر خوش است

كز دلم یک باره برد آرام را
ننگرد دیگر به سرو اندر چمن
هر كه دید آن سرو سیم اندام را

صبر كن حافظ به سختی 
روز و شب

عاقبت روزی بیابی كام را

شعر

روز برفی تبریز
از روز گذشته بیشتر مناطق غربی و شمالی كشــور برف و باران را تجربه می كنند. بارش برف در تبریز هم حال و هوای این شهر را 

تازه كرده است.

مینا نوعی

محمد فرج اهلل اطالع نگاشت

پنجره 

فروش 50 میلیارد تومانی طرح های 
فصلی كتاب؛ مرهمی بر زخم بازار نشر

پاییزه کتاب ۹۹، با فروش حدود 20 میلیارد تومانی، فروش کلی 
طرح های فصلی را طی 15 دوره و از سال ۹4 تاکنون به بیش از 50 
میلیارد تومان رساند، رقمی که شاید التیام بخش زخم کاری بازار 

نشر باشد.
به گزارش ایرنا، پاییزه کتاب ۹۹ که از بیســت و چهارم تا سی ام 
آذر، هم زمان با هفته کتاب برگزار شد، حرف های تازه ای برای گفتن 
داشت. این رویداد فرهنگی با وجود شرایط نگران کننده شیوع کرونا 
در کشور، توانست ویژگی های خود را نشان بدهد، طرحی که برای 
شرایط عادی طراحی شــده بود، در یک موقعیت بحرانی به کمک 

اقتصاد نشر ایران آمد.
فروش پایانی طرح پاییزه کتاب ۹۹، مانند طرح تابستانه در یک 
قدمی 20 میلیارد تومان ایستاد، آماری که نشان می دهد با وجود 
همه مشکالت اقتصادی و گرانی ها، باز هم مردم برای خرید کتاب 
هزینه می کنند. مقایسه این دو دوره با دو دوره مشابه سال گذشته 
با وجود افزایش 40 درصدی قیمت کتاب، چشمگیر است و درصد 

فروش با احتساب تورم هم از افزایش خرید خبر می دهد.
در بهارانه کتاب، فروش کلی کتاب ها بــا وجود این که افزایش 
قیمت وجود نداشته است 11 میلیارد تومان بوده است اما ناگهان در 
تابستان  و پاییز ۹۹ افزایش چشمگیری در تعداد و ارزش کتاب های 

فروخته شده دیده می شود.
پاییزه کتاب ۹8، به دلیل قطعی سراســری اینترنت در سراسر 
کشور با اختالل زیادی همراه بود و از این جهت قابل مقایسه نیست 
اما فروش کتاب در عیدانه، تابســتانه و پاییزه ۹۹ را می توان یکی از 

رکوردهای فروش کتاب در کشور دانست.
تعطیلی نمایشگاه کتاب و مشــکالتی که به دلیل شیوع کرونا 
برای فروش حضوری وجود دارد یکی از مهمترین عواملی بوده که 
فروش کتاب را افزایش داده اما باید روی این موضوع بیشتر تمرکز 
کرد، شاید اگر طرح های فصلی با مدیریت بهتری برگزار شوند، بتوان 
نمایشگاه کتاب تهران را هم به شــکل حرفه ای تری در قالب یک 
نمایشگاه نه یک فروشگاه، برگزار کرد.در پاییزه کتاب حدود 45۹ 
هزار نسخه کتاب به فروش رسیده است. در تابستانه که ارزش فروش 
ریالی آن با پاییزه تفاوت چندانی نداشت، 508 هزار نسخه کتاب به 
فروش رســیده که با در نظر گرفتن تفاوت قیمت کتاب های تولید 
شده، این کم شدن تعداد نســخه های فروخته شده، چندان بعید 
نیست.اما این دو طرح از دوره های قبلی بســیار موفق تر بودند، در 
طرح بهارانه کتاب ۹۹، 304 هزار عنوان کتاب به فروش رفته است 
و این رقم به معنای افزایش 40 درصدی از نظر تعداد فروش نسخه 
 های کتاب است. همزمان شــدن پاییزه کتاب با دور دوم قرنطینه 
خانگی در آغاز آذر ماه دلیل دیگری برای فروش بیشــتر کتاب ها 
به نظر می رسد در مجموع ســه طرح فصلی  که در سال ۹۹ برگزار 
شده است، یک میلیون و 271 هزار نسخه کتاب به فروش رسیده 
است که می توان آن را دستاورد خوبی برای بازار کتاب دانست.با در 
نظر گرفتن فروش طرح پاییزه کتاب، که فروشی حدود 20 میلیارد 
تومان داشته است،  گردش مالی سه طرح برگزار شده، بیش از 50 
میلیارد تومان بوده اســت، که این رویداد اقتصادی بیش از دو برابر 
و نیم از کل فروش نمایشــگاه کتاب تهران به شــما ر می رود.سال 
گذشته که نمایشگاه کتاب برگزار شــد، فروش تابستانه و عیدانه 
کتاب از 12 میلیارد تومان بیشتر نشد اما امسال، دستاورد طرح های 
فصلی درباره این نکته سخن می گوید که می توان به جایگزین هایی 

برای نمایشگاه کتاب فکر کرد.

پنجره 

هومن کبیری بر وجود جریان ها و افرادی در شبکه نمایش خانگی تاکید 
کرد که با عنوان جذب اسپانسر به پروژه ها نزدیک می شوند و با سرقت اطالعات 

فیلم شروع به داللی در قالب سرمایه گذار می کنند.
به گزارش ایلنا، هومن کبیری، تهیه کننده سریال »گیسو« ساخته منوچهر 
هادی، درباره اخباری مبنی بر قرارداد این سریال با یکی از پلتفرم های پخش 
فیلم در روزهای گذشته گفت: ما با شرکت نماوا در بهمن یا اسفند ۹7 مذاکراتی 
داشتیم که منتهی به قرارداد شده بود. حدود یک سال و نیم این قرارداد ادامه 
داشت و در این مدت نماوا وجوهی را پرداخت کرده بود. در واقع نسبت به پروژه 
»گیسو« حق آب و گل داشت. تیر ماه امسال این قرارداد را فسخ کردیم. شرایط 
اقتصادی نسبت به بهمن ۹7 تفاوت داشــت و ترجیح دادیم با هم کار نکنیم. 
برای همین با تفاهم طرفین قرار شــد مبلغی که تا آن تاریخ پرداخت کردند 
به آن ها مرجوع شده و قرارداد لغو شــود، اما بعد از حدود سه ماه و بعد از اینکه 

پلتفرم ها از هم جدا شدند، نماوا مجدد پیشنهادی به ما داد که دوباره مذاکره 
کردیم و چون یک ســال و نیم پای این پروژه بودند و دوست داشتند که آن را 
پخش کنند، قراردادی را در آبان امســال منعقد کردیم تا پخش »گیسو« به 
نماوا برســد. این قرارداد هم به این معنی نبود که با فیلیمو مشکلی داشتیم. 
شرایط کار را سنجیدیم و ترجیح من این بود که با مدیران نماوا کار کنیم و این 

اتفاق افتاد. 
وی با اشــاره به اینکه عقد قرارداد با یک پلتفرم به ضرر آن ها نیست، گفت: 
مخاطب اسم پلتفرم برایش مهم نیست و بیشتر دنبال محتوا است. وقتی یک 
مجموعه ای قابلیت الزم را چه از لحاظ کستینگ و چه از لحاظ کیفیت برای 
جذب مخاطب داشته باشد؛ مخاطب هم پلتفرمش را عوض می کند. مثل این 
می ماند که وقتی سریالی پخش می شــود دنبالش کنیم و فرقی ندارد شبکه 
یک باشد یا شبکه دو. حق اشــتراک پلتفرم ها هم وقتی ببیند محتوای مورد 

عالقه اش را پیدا کرده، پرداخت می کند، حاال فرقی ندارد فیلیمو یا نماوا. مهم 
این است در مدتی که ســریال مورد عالقه اش از یکی از این دو پلتفرم پخش 
می شود اشتراک آنجا را بگیرد. بنابراین ما هیچ مخاطبی را از دست نمی دهیم. 
این تهیه کننده سینما و تلویزیون با اشاره به این موضوع که دالالن در عرصه 
نمایش خانگی نفوذ کردند، گفت: اینکه ما موضوع قراردادمان با یک پلتفرم 
را رسانه ای کردیم به این دلیل بود که عده ای از افراد به بهانه سرمایه گذاری و 
آوردن اسپانسر خودشان را به تیم تهیه و تولید و تهیه کنند نزدیک می کنند 
و از جزئیات محرمانه سریال مطلع می شوند. با اطالع از این جزئیات به سراغ 
پلتفرم ها و یا اپراتورهای تلفن همراه که گویا برای فروش و پخش هم دستی 
در آتش دارند؛ می روند و ادعای مالکیت و سهیم بودن می کنند. یکی از مسائلی 
که برایم مهم است که تهیه کننده ها چطور اجازه می دهند چنین افرادی به این 
حوزه نفوذ کنند؟ این افراد بعضا شناخته شده هم هستند. وی در پاسخ به این 
پرسش که آیا با پدیده ای شبیه داللی در فوتبال روبرو هستیم؟ گفت: بله. دقیقا 
داللی است. طرف به ما می گوید بروم به مثال فالن اپراتور بگویم شریک شما 
هستم که این فیلم را گرانتر بفروشم؟ غافل از اینکه به جز آن اپراتور مذکور به 
هزار جای دیگر به عنوان شریک سریال می روند تا برای خودشان وجهه ای را به 

دست بیاورند و سودی را از طریق داللی به دست بیاورند. 

تهیه کننده سریال »گیسو« مطرح کرد:

پای دالل ها به شبکه نمایش خانگی باز شده 

پذیرش نمایندگی فعال در شهرستان ها
     روزنامه اقتصاد پویا از سرپرستی های نشریات در شهرستان ها نماینده فعال می پذیرد.
09334453817   021  - 66907488

روزانهم اقتصادی- اجتماعی صبح اریان
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http://www.setadiran.ir  :محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس
 محل تحویل ضمانت نامه)پاكت الف (: دبیرخانه محرمانه ) اداره حراست ( اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده 
ای استان چهارمحال و بختیاری  وسایر اســناد) تصویرپاكات الف. ب . ج (  از طریق سامانه تداركات الکترونیکی 
دولت بارگذاری گردد. درضمن كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اســناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه 

گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونیکی دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد.
نوع تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بر اساس آیین نامه تضمین معامالت دولتی می باشد.

جمهوري اسالمي ایران
وزارت راه و شهرسازي

سازمان راهداري وحمل ونقل جاده اي
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال وبختیاري

1
تجدید - روکش آسفالت ورودی دشتک 

شده
1,459,012,413            29,180,248,259       ماه6

2
بابا - بهسازی و روکش آسفالت محور بن 

تجدید شده- پیر احمد 
1,336,839,322         26,736,786,436   ماه6

3
- بهسازی و روکش آسفالت محور هفشجان 

تجدید شده- مصطفی آباد 
1,923,743,095          38,474,861,901      ماه18

4
تهیه و اجرای روشنایی نقطه ای در تقاطع 

های  استان
  نیرو5رتبه 477,405,917              9,548,118,344        ماه6

http://www.setadiran.ir:  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به آدرس:      محل دریافت اسناد مناقصه

اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال و  (اداره حراست  )دبيرخانه محرمانه : (پاکت الف ) محل تحویل ضمانت نامه
درضمن كليه مراحل . از طریق سامانه تداركات الکترونيکی دولت بارگذاری گردد  (ج . ب . تصویرپاكات الف )بختياری  وسایر اسناد

برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پيشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاكات از طریق درگاه سامانه تداركات الکترونيکی 
.دولت به آدرس فوق انجام خواهد شد

.نوع تضمين شركت در فرایند ارجاع كار بر اساس آیين نامه تضمين معامالت دولتی می باشد
روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری

 راه و ترابری5رتبه 

 راه و ترابری5رتبه 

ي عال سمه ت ب

جمهوری اسالمی ایران
وزارت راه و شهرسازی

سازمان راهداری وحمل ونقل جاده ای
اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان چهارمحال وبختیاری

99/77/28  آگهی  مناقصه عمومی یك مرحله ای  به شماره 
اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان چهار محال و بختیاری :     دستگاه مناقصه گزار 

روبروی فرمانداری        - مجتمع ادارات- بلوار طالقانی- شهرکرد: آدرس
8817653449:                      کدپستی32250997:                 نمابر32244852-3:      تلفن

یف
مبلغ تضمین شرکت در رد

(ریال )مناقصه 
موضوع مناقصه

/ ماه )مدت 
(روز

 حداقل پایه و رشته
برآورد اولیه

(ریال)

 راه و ترابری5رتبه 

مهلت دریافت اسناد مناقصه مهلت تحویل پيشنهادها زمان بازگشایي پيشنهادها
از روز یکشنبه مورخ    صبح روز چهار شنبه 9:00ساعت  روز  سه 13:30تا ساعت 


