
 مدیر اداره ارزیابی ســامت نظــام بانکی بانک 
مرکــزی گفــت: بانک ها مکلــف به اســتقرار 
سامانه های ذی نفع واحد هستند و بانک مرکزی 
هم اخیراً جهت اجرایی شــدن آن پیگیری های 

جدی را در دستور کار خود قرار داده است.
 علی اکبر میرعمادی مدیر اداره ارزیابی ســامت 
نظــام بانکی در خصــوص اعطای تســهیات و 
تعهدات برای شــرکت های زیرمجموعه بانک ها 
و مؤسســات اعتباری گفت: نکته اول اینکه صرفاً 
اعطای تســهیات و تعهدات برای شــرکت های 
زیرمجموعه نیســت، بلکه هر شــخص حقیقی 
و حقوقی که بــه نوعی از اشــخاص مرتبط بانک 
باشد، طبق آیین نامه مصوب شورای پول و اعتبار 
مشــمول قاعده قرار می گیرد.وی افزود: اشخاص 
مرتبــط ممکن اســت زمانی جزو شــرکت های 
زیرمجموعــه و یا ســهامداران بانک باشــند و یا 
ممکن است اشــخاص دیگری باشند که به نوعی 
تصمیمات بانــک را متأثر کننــد و احتمال دارد 

منافع بانک و این دسته از افراد در تضاد باشد.
میرعمادی با بیان اینکه آنچه اهمیت این موضوع 
را دوچندان می کند این اســت که ایــن افراد در 
برخــی مــوارد تصمیم گیرنده هســتند و بانک 
و یا موسســه اعتباری را به عنوان بنــگاه تأمین 
مالی شــرکت های تحت مدیریت خود استفاده 
می کنند، افزود: لــذا در این مــوارد تضاد منافع 
ایجاد می شــود و این افراد منافع خود را به منافع 
ســپرده گذاران و عموم مردم ترجیح می دهند و 
از این بابــت مخاطراتی متوجه بانک و موسســه 

اعتباری می شود.
وی تاکیــد کــرد: لــذا در این خصــوص حتماً 
مراقبت های جدی باید انجام گیرد که این اتفاقات 

رخ ندهد.مدیر اداره ارزیابی ســامت نظام بانکی 
با بیــان اینکه در ایــن خصــوص آیین نامه ای از 
ابتدای دهه ۸۰ به شبکه بانکی کشور تحت عنوان 
آیین نامه تســهیات و تعهدات اشخاص مرتبط 
اباغ شــده اســت، گفت: این آیین نامه چندین 
مرتبه از ابتدا تاکنــون مورد بازنگــری و اصاح 
قرار گرفته و مصادیق اشــخاص مرتبط دقیقاً قید 
شده که شــرکت های زیرمجموعه البته به شرط 
اینکه ســهامداری آنها از یک درصدی بیشــتر 
شود مصداق اشــخاص مرتبط تلقی می شوند و 
همینطور حد و حدودی بــرای موضوع طراحی 
شــده اســت.وی ادامه داد: طبق آخرین ضوابط 
اباغــی در این خصــوص حداکثر تســهیات و 
تعهدات اعطایی و ایجادی به هر شــخص مرتبط 
از سه درصد سرمایه پایه یا سرمایه نظارتی بانک 
موسســه اعتباری نباید بیشتر باشد و حد جمعی 
هم حداکثر ۴۰ درصد ســرمایه پایه یا ســرمایه 
نظارتی می تواند باشد؛ یعنی اگر سرمایه نظارتی 
بانکــی ۱۰۰۰ واحد باشــد ضربدر ســه در صد 
می شود حد فردی و اگر ضربدر ۴۰ درصد بکنیم 

۴۰۰ واحد می شود حد جمعی.
میرعمادی بــا بیان اینکــه تســهیات و ایجاد 
تعهدات اشــخاص مرتبط حتماً باید به تصویب 
هیات مدیره برســد، افــزود: البته تا ســقف یک 
درصد در چارچــوب ضوابط قابلیــت تفویض به 
سایر ارکان اعتباری دارد که باید به تصویب هیات 
مدیره برسد.وی افزود: همچنین مقرر است برای 
بانک هایی هــم که حد جمعــی را رعایت نکنند، 
اساساً امکان اعطای تسهیات به اشخاص مرتبط 
به طور کلی ممکن نباشــد، که مکانیزم الزم این 
مورد نیز از طریق ســامانه های بانک مرکزی در 

حال پیاده ســازی اســت.میرعمادی یادآور شد: 
عاوه بر این اعطــای تســهیات کان یا ایجاد 
تعهدات کان و اعطا و ایجاد تسهیات و تعهدات 
اشــخاص مرتبط به صورت بی ضابطــه می تواند 
منجر به برهم خوردن وضعیــت نقدینگی بانک 
شــود و درنهایت این امر آثار خود را در ترازنامه و 
نقدینگی بانک بگذارد و بانــک در بازار بین بانکی 
ســپرده پذیر شــود و یا منجر به اضافه برداشت 
شــود.وی ادامه داد: با این اقدامات در کنار سایر 
سیاســت ها و مجموعه تدابیــر و اقداماتی که در 
دســتور کار بانک مرکزی اســت، امید است در 
ارتباط با موضوع تســهیات و تعهدات اشخاص 
مرتبط که از جمله آنها شرکت های زیرمجموعه 
بانک ها هســتند و تســهیات و تعهــدات کان 
بانک ها توفیقاتی حاصل شود و بتوانیم بانک ها را 
به سمت انتظام بخشی پیش ببریم. در این زمینه 
بانک ها نیز مکلف به اســتقرار سامانه های ذینفع 
واحد هســتند که بانک مرکزی هم اخیراً جهت 
اجرایی شدن آن پیگیری های جدی را در دستور 

کار خود قرار داده است.
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مدیر اداره ارزیابی سالمت نظام بانکی بانک مرکزی:

بانک ها مکلف به استقرار سامانه های ذی نفع واحد شدند

جزئیاتی جدید از شناسایی حساب های تجاری

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

25.244.667.787887.340.000جاریعمليات مديريت بهره برداری از کل شبکه و انشعابات فاضالب منطقه خمينی شهر401-3-214

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اســناد بــه دبيرخانه معامالت شــرکت 
اتــاق292: تاســاعت : 13:00 روز شــنبه بــه تاريخ 

1401/07/09
تاريخ گشايش اســناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح 

روز يکشنبه به تاريخ 1401/07/10

دريافت اســناد : سايت اينترنتی  شركت آب و فاضالب 
www.abfaesfahan.ir استان اصفهان

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 
WWW.iets.mporg.ir

شماره تلفن گويا: 8-36680030- 031)  داخلي 380  (

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
 استان چهار محال و بختیاری

اصالحیه
در آگهی فراخوان مناقصه عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان چهارمحال و بختياری که در تاريخ 1401/06/20 
 در روزنامه خريدار منتشــر شده است ، شعار اين آگهی

 )در مصرف آب صرفه جویی کنیم ( درج نشده است که 
بدينوسيله اصالح می گردد.

شرکت آب و فاضالب
 استان چهار محال و بختیاری

)مزایده(
شــركت آب و فاضالب اســتان بوشــهر به منظور تكميل و توســعه 
طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب در نظر دارد مطابق ماده 37 
قانون ششــم توسعه کشور، بند "ث" تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 
و ماده 2 قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضالب مصوب 1369، به منظور 
احداث طرح فاضالب بوشــهر و بهره برداری و نگهداری تاسيســات طرح، 
نسبت به عقد قرارداد و واگذاری بخشی از پساب تصفيه شده اين شهر 
بــرای دوره زمانی محــدود و معين و با کاربری مشــخص با انجام فرآيند 

مزايده و با شرايط ذيل به سرمايه گذاران متقاضی اقدام نمايد.
الف- شرح مختصري از پروژه :

تأمين مالي  جهت ارتقا و توســعه تصفيه خانه فاضالب شــهر بوشهر، در 
حــال حاضر اين تصفيه خانه به روش برکه تثبيت در مدار می باشــد که 
برکه های اختياری در طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب توســط هواده های 
مکانيکی هوادهی خواهند شد، الزم به توضيح می باشد که اين اقدامات 
به همراه جدارهســازی خارج از قرار داد بيــع متقابل در حال انجام می 
باشد.)شايان ذکر است تصفيه خانه فاضالب در ابتدا طرح قابليت تصفيه 
دبــی حدود 39000 متر مکعــب در روز را دارد و اين ميزان در اختيار 
شرکت های آب و فاضالب استانی جهت واگذاری به سرمايه گذار با هدف 
تامين منابع مالی احداث، تکميل و يا ارتقاء طرح های فاضالب خواهد بود 
که در اين بخش متوســط پساب قابل واگذاری 80 درصد پساب خروجی 
از تصفيه خانه درنظر گرفته شــده است و 20 درصد باقی مانده پساب 
توليدی در اختيار شرکت های آب منطقه ای قرار خواهد گرفت. بنابراين 
ميزان پساب قابل واگذاری حدود 11/05 ميليون مترمکعب در سال می 
باشد وليکن سرمايه گذار می بايست کل دبی 14/25 ميليون مترمکعب 

در سال را تصفيه نمايد(.  
حدود کار تعريف شده در بخش ارتقاء تصفيه خانه فاضالب

احداث واحد آشغالگير و دانه گير
اصالح وضعيت سازه ای کانال ورودی

اصالح ورودی ها و خروجی های برکه ها
احداث سيستم گندزدايی

تکميل عمليات برق رسانی )به واحد اشغالگير و دانه گير و گندزدايی و...(
    حدود کار تعريف شــده در بخش توسعه تصفيه خانه فاضالب

افزايش ظرفيت تصفيه خانه و شــبکه فاضالب بر اســاس افزايش دبی 
فاضالب ورودی طی ســال های آينده: در اين بخــش الزم به توضيح می 
باشــد که افزايش ظرفيت تصفيه خانه می بايســت مورد مطالعه مجدد 
قرارگيرد و ســرمايه گذاری در اين بخش تعريف گردد. طی برآورد اوليه 
جمعيــت افق طــرح 342000 نفر بوده که تصفيه خانــه فاضالب موجود 
قابليــت تصفيه حدود 180000 نفر را داشــته بنابراين نياز به احداث 
دو مدول ديگر تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت هريک 18000 مترمکعب 
برشــبانه روز است که سرمايه گذار می بايست بخشی از سرمايه تعريف 
شــده را جهت احداث  حداقل يک مدول توسعه و همچنين تکميل بخشی 
ازشــبکه فاضالب حداقل 10 کيلومتر در نظــر گيرد. دوره احداث بخش 

های توسعه 3 ساله همزمان با طرح ارتقاء در نظر گرفته شود.

بهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري کل تأسيســات فاضالب در دوره 
واگذاري امتياز استفاده از پساب؛

با توجه به اين كه بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب به عهده ســرمايه 
گذار اســت لذا سرمايه گذار موظف به تهيه دســتورالعمل بهره برداري 
از تصفيــه خانــه در دوره بهره برداري، بــا توجه به آخريــن ابالغيه از 
ســمت ســازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو مي باشــد. همچنين نحوه 
نمونه برداري و پردازش داده هاي آزمايشــگاهي در دوره بهره برداري 
آزمايشــي، بايد دقيقًا مطابق با آخرين نشــريه های ابالغ شــده از سمت 

سازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو صورت گيرد.
تحويل 20 درصد پســاب تصفيه شده به شرکت آب منطقه ای بوشهر بر 

اساس استانداردهای مذکور در اين فراخوان
* تبصره: حدود كار با توجه به نوع پروژه مي توانند متغير باشد.

- سرمايه پذير: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
- مشاور: شرکت مهندسين پارس آرين آب

- دوره احداث: 16 ماه 
-دوره بهره برداري تجاري: تا حداکثر 20 سال با ارائه مدل مالی

-دوره تامين سرمايه تعريف شده در بخش توسعه: از انتهای اولين سال 
اجرای عمليات ارتقا تصفيه خانه تا 3 سال
- راندمان تصفيه  خانه:  حدود 80 درصد

- جمعيت تحت پوشش:  180000 نفر
- محل اجرا:  تصفيه خانه فاضالب شهر بوشهر

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
-دارا بودن رتبه 4 طرح و ســاخت غير صنعتي در رسته تأسيسات آب و 
فاضــالب يا دارا بودن رتبه 4 پيمانكاري در رشــته آب به همراه معرفي 
يك مشــاور ذيصالح و داراي تجربه طراحي و نظــارت حداقل دو تصفيه 

خانه فاضالب 
- ســرمايه گذار به صورت شــخص حقيقی يا حقوقی با داشــتن سابقه 
مديريتــی قابل قبول، تامين و تخصيص ســرمايه مــورد نياز را به عهده 

خواهد داشت.
ج-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :

 سرمايه گذاران واجد شرايط می توانند از تاريخ 1401/06/24  لغايت 
پايان وقت اداري 1401/06/31 جهت دريافت اسناد ارزيابی به سايت 

ستاد ايران مراجعه نمايند.
-مهلت تحويل اســناد ارزيابی تکميل شــده: تا ساعت 12 مورخ   و قابل 

بارگذاری در سايت ستاد ايران ميباشد.
- بديهی اســت پس از بررسی مدارك ارزيابی که توسط شرکت کنندگان 
تکميل و تحويل می شود، از سرمايه گذاران واجد شرايط جهت مذاکرات 

قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
- ســرمايه پذير در رد يا قبول پيشنهادات فنی يا مالی سرمايه گذاران 

در تمام مراحل اختيار تام دارد.
-شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000042

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/6/27

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ارتقا تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

 نوبت اول

شركت آب و فاضالب
 استان بوشهر

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

25.244.667.787887.340.000جاریعمليات مديريت بهره برداری از کل شبکه و انشعابات فاضالب منطقه خمينی شهر401-3-214

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اســناد بــه دبيرخانه معامالت شــرکت 
اتــاق292: تاســاعت : 13:00 روز شــنبه بــه تاريخ 

1401/07/09
تاريخ گشايش اســناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح 

روز يکشنبه به تاريخ 1401/07/10

دريافت اســناد : سايت اينترنتی  شركت آب و فاضالب 
www.abfaesfahan.ir استان اصفهان

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 
WWW.iets.mporg.ir

شماره تلفن گويا: 8-36680030- 031)  داخلي 380  (

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
 استان چهار محال و بختیاری

اصالحیه
در آگهی فراخوان مناقصه عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان چهارمحال و بختياری که در تاريخ 1401/06/20 
 در روزنامه خريدار منتشــر شده است ، شعار اين آگهی

 )در مصرف آب صرفه جویی کنیم ( درج نشده است که 
بدينوسيله اصالح می گردد.

شرکت آب و فاضالب
 استان چهار محال و بختیاری

)مزایده(
شــركت آب و فاضالب اســتان بوشــهر به منظور تكميل و توســعه 
طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب در نظر دارد مطابق ماده 37 
قانون ششــم توسعه کشور، بند "ث" تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 
و ماده 2 قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضالب مصوب 1369، به منظور 
احداث طرح فاضالب بوشــهر و بهره برداری و نگهداری تاسيســات طرح، 
نسبت به عقد قرارداد و واگذاری بخشی از پساب تصفيه شده اين شهر 
بــرای دوره زمانی محــدود و معين و با کاربری مشــخص با انجام فرآيند 

مزايده و با شرايط ذيل به سرمايه گذاران متقاضی اقدام نمايد.
الف- شرح مختصري از پروژه :

تأمين مالي  جهت ارتقا و توســعه تصفيه خانه فاضالب شــهر بوشهر، در 
حــال حاضر اين تصفيه خانه به روش برکه تثبيت در مدار می باشــد که 
برکه های اختياری در طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب توســط هواده های 
مکانيکی هوادهی خواهند شد، الزم به توضيح می باشد که اين اقدامات 
به همراه جدارهســازی خارج از قرار داد بيــع متقابل در حال انجام می 
باشد.)شايان ذکر است تصفيه خانه فاضالب در ابتدا طرح قابليت تصفيه 
دبــی حدود 39000 متر مکعــب در روز را دارد و اين ميزان در اختيار 
شرکت های آب و فاضالب استانی جهت واگذاری به سرمايه گذار با هدف 
تامين منابع مالی احداث، تکميل و يا ارتقاء طرح های فاضالب خواهد بود 
که در اين بخش متوســط پساب قابل واگذاری 80 درصد پساب خروجی 
از تصفيه خانه درنظر گرفته شــده است و 20 درصد باقی مانده پساب 
توليدی در اختيار شرکت های آب منطقه ای قرار خواهد گرفت. بنابراين 
ميزان پساب قابل واگذاری حدود 11/05 ميليون مترمکعب در سال می 
باشد وليکن سرمايه گذار می بايست کل دبی 14/25 ميليون مترمکعب 

در سال را تصفيه نمايد(.  
حدود کار تعريف شده در بخش ارتقاء تصفيه خانه فاضالب

احداث واحد آشغالگير و دانه گير
اصالح وضعيت سازه ای کانال ورودی

اصالح ورودی ها و خروجی های برکه ها
احداث سيستم گندزدايی

تکميل عمليات برق رسانی )به واحد اشغالگير و دانه گير و گندزدايی و...(
    حدود کار تعريف شــده در بخش توسعه تصفيه خانه فاضالب

افزايش ظرفيت تصفيه خانه و شــبکه فاضالب بر اســاس افزايش دبی 
فاضالب ورودی طی ســال های آينده: در اين بخــش الزم به توضيح می 
باشــد که افزايش ظرفيت تصفيه خانه می بايســت مورد مطالعه مجدد 
قرارگيرد و ســرمايه گذاری در اين بخش تعريف گردد. طی برآورد اوليه 
جمعيــت افق طــرح 342000 نفر بوده که تصفيه خانــه فاضالب موجود 
قابليــت تصفيه حدود 180000 نفر را داشــته بنابراين نياز به احداث 
دو مدول ديگر تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت هريک 18000 مترمکعب 
برشــبانه روز است که سرمايه گذار می بايست بخشی از سرمايه تعريف 
شــده را جهت احداث  حداقل يک مدول توسعه و همچنين تکميل بخشی 
ازشــبکه فاضالب حداقل 10 کيلومتر در نظــر گيرد. دوره احداث بخش 

های توسعه 3 ساله همزمان با طرح ارتقاء در نظر گرفته شود.

بهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري کل تأسيســات فاضالب در دوره 
واگذاري امتياز استفاده از پساب؛

با توجه به اين كه بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب به عهده ســرمايه 
گذار اســت لذا سرمايه گذار موظف به تهيه دســتورالعمل بهره برداري 
از تصفيــه خانــه در دوره بهره برداري، بــا توجه به آخريــن ابالغيه از 
ســمت ســازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو مي باشــد. همچنين نحوه 
نمونه برداري و پردازش داده هاي آزمايشــگاهي در دوره بهره برداري 
آزمايشــي، بايد دقيقًا مطابق با آخرين نشــريه های ابالغ شــده از سمت 

سازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو صورت گيرد.
تحويل 20 درصد پســاب تصفيه شده به شرکت آب منطقه ای بوشهر بر 

اساس استانداردهای مذکور در اين فراخوان
* تبصره: حدود كار با توجه به نوع پروژه مي توانند متغير باشد.

- سرمايه پذير: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
- مشاور: شرکت مهندسين پارس آرين آب

- دوره احداث: 16 ماه 
-دوره بهره برداري تجاري: تا حداکثر 20 سال با ارائه مدل مالی

-دوره تامين سرمايه تعريف شده در بخش توسعه: از انتهای اولين سال 
اجرای عمليات ارتقا تصفيه خانه تا 3 سال
- راندمان تصفيه  خانه:  حدود 80 درصد

- جمعيت تحت پوشش:  180000 نفر
- محل اجرا:  تصفيه خانه فاضالب شهر بوشهر

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
-دارا بودن رتبه 4 طرح و ســاخت غير صنعتي در رسته تأسيسات آب و 
فاضــالب يا دارا بودن رتبه 4 پيمانكاري در رشــته آب به همراه معرفي 
يك مشــاور ذيصالح و داراي تجربه طراحي و نظــارت حداقل دو تصفيه 

خانه فاضالب 
- ســرمايه گذار به صورت شــخص حقيقی يا حقوقی با داشــتن سابقه 
مديريتــی قابل قبول، تامين و تخصيص ســرمايه مــورد نياز را به عهده 

خواهد داشت.
ج-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :

 سرمايه گذاران واجد شرايط می توانند از تاريخ 1401/06/24  لغايت 
پايان وقت اداري 1401/06/31 جهت دريافت اسناد ارزيابی به سايت 

ستاد ايران مراجعه نمايند.
-مهلت تحويل اســناد ارزيابی تکميل شــده: تا ساعت 12 مورخ   و قابل 

بارگذاری در سايت ستاد ايران ميباشد.
- بديهی اســت پس از بررسی مدارك ارزيابی که توسط شرکت کنندگان 
تکميل و تحويل می شود، از سرمايه گذاران واجد شرايط جهت مذاکرات 

قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
- ســرمايه پذير در رد يا قبول پيشنهادات فنی يا مالی سرمايه گذاران 

در تمام مراحل اختيار تام دارد.
-شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000042

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/6/27

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ارتقا تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

 نوبت اول

شركت آب و فاضالب
 استان بوشهر

آگهي برگزاري مناقصه عمومي 
شركت آب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عمليات اجرايي به شرح زير را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد .

مبلغ تضمين)ريال (مبلغ برآورد )ريال(محل تامين اعتبارموضوع مناقصهشماره مناقصه

25.244.667.787887.340.000جاریعمليات مديريت بهره برداری از کل شبکه و انشعابات فاضالب منطقه خمينی شهر401-3-214

شركت آب و فاضالب استان اصفهان

مهلت تحويل اســناد بــه دبيرخانه معامالت شــرکت 
اتــاق292: تاســاعت : 13:00 روز شــنبه بــه تاريخ 

1401/07/09
تاريخ گشايش اســناد مناقصه: از ساعت 08:00 صبح 

روز يکشنبه به تاريخ 1401/07/10

دريافت اســناد : سايت اينترنتی  شركت آب و فاضالب 
www.abfaesfahan.ir استان اصفهان

پايگاه ملي اطالع رساني مناقصات: 
WWW.iets.mporg.ir

شماره تلفن گويا: 8-36680030- 031)  داخلي 380  (

 روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب و فاضالب
 استان چهار محال و بختیاری

اصالحیه
در آگهی فراخوان مناقصه عمومی شــرکت آب و فاضالب 
استان چهارمحال و بختياری که در تاريخ 1401/06/20 
 در روزنامه خريدار منتشــر شده است ، شعار اين آگهی
 )در مصرف آب صرفه جویی کنیم ( درج نشده است که 

بدينوسيله اصالح می گردد.

شرکت آب و فاضالب
 استان چهار محال و بختیاری

)مزایده(
شــركت آب و فاضالب اســتان بوشــهر به منظور تكميل و توســعه 
طرح هاي جمع آوري، انتقال و تصفيه فاضالب در نظر دارد مطابق ماده 37 
قانون ششــم توسعه کشور، بند "ث" تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 
و ماده 2 قانون تشکيل شرکتهای آب و فاضالب مصوب 1369، به منظور 
احداث طرح فاضالب بوشــهر و بهره برداری و نگهداری تاسيســات طرح، 
نسبت به عقد قرارداد و واگذاری بخشی از پساب تصفيه شده اين شهر 
بــرای دوره زمانی محــدود و معين و با کاربری مشــخص با انجام فرآيند 

مزايده و با شرايط ذيل به سرمايه گذاران متقاضی اقدام نمايد.
الف- شرح مختصري از پروژه :

تأمين مالي  جهت ارتقا و توســعه تصفيه خانه فاضالب شــهر بوشهر، در 
حــال حاضر اين تصفيه خانه به روش برکه تثبيت در مدار می باشــد که 
برکه های اختياری در طرح ارتقاء تصفيه خانه فاضالب توســط هواده های 
مکانيکی هوادهی خواهند شد، الزم به توضيح می باشد که اين اقدامات 
به همراه جدارهســازی خارج از قرار داد بيــع متقابل در حال انجام می 
باشد.)شايان ذکر است تصفيه خانه فاضالب در ابتدا طرح قابليت تصفيه 
دبــی حدود 39000 متر مکعــب در روز را دارد و اين ميزان در اختيار 
شرکت های آب و فاضالب استانی جهت واگذاری به سرمايه گذار با هدف 
تامين منابع مالی احداث، تکميل و يا ارتقاء طرح های فاضالب خواهد بود 
که در اين بخش متوســط پساب قابل واگذاری 80 درصد پساب خروجی 
از تصفيه خانه درنظر گرفته شــده است و 20 درصد باقی مانده پساب 
توليدی در اختيار شرکت های آب منطقه ای قرار خواهد گرفت. بنابراين 
ميزان پساب قابل واگذاری حدود 11/05 ميليون مترمکعب در سال می 
باشد وليکن سرمايه گذار می بايست کل دبی 14/25 ميليون مترمکعب 

در سال را تصفيه نمايد(.  
حدود کار تعريف شده در بخش ارتقاء تصفيه خانه فاضالب

احداث واحد آشغالگير و دانه گير
اصالح وضعيت سازه ای کانال ورودی

اصالح ورودی ها و خروجی های برکه ها
احداث سيستم گندزدايی

تکميل عمليات برق رسانی )به واحد اشغالگير و دانه گير و گندزدايی و...(
    حدود کار تعريف شــده در بخش توسعه تصفيه خانه فاضالب

افزايش ظرفيت تصفيه خانه و شــبکه فاضالب بر اســاس افزايش دبی 
فاضالب ورودی طی ســال های آينده: در اين بخــش الزم به توضيح می 
باشــد که افزايش ظرفيت تصفيه خانه می بايســت مورد مطالعه مجدد 
قرارگيرد و ســرمايه گذاری در اين بخش تعريف گردد. طی برآورد اوليه 
جمعيــت افق طــرح 342000 نفر بوده که تصفيه خانــه فاضالب موجود 
قابليــت تصفيه حدود 180000 نفر را داشــته بنابراين نياز به احداث 
دو مدول ديگر تصفيه خانه فاضالب با ظرفيت هريک 18000 مترمکعب 
برشــبانه روز است که سرمايه گذار می بايست بخشی از سرمايه تعريف 
شــده را جهت احداث  حداقل يک مدول توسعه و همچنين تکميل بخشی 
ازشــبکه فاضالب حداقل 10 کيلومتر در نظــر گيرد. دوره احداث بخش 

های توسعه 3 ساله همزمان با طرح ارتقاء در نظر گرفته شود.

بهره برداري، راهبري، تعمير و نگهداري کل تأسيســات فاضالب در دوره 
واگذاري امتياز استفاده از پساب؛

با توجه به اين كه بهره برداري از تصفيه خانه فاضالب به عهده ســرمايه 
گذار اســت لذا سرمايه گذار موظف به تهيه دســتورالعمل بهره برداري 
از تصفيــه خانــه در دوره بهره برداري، بــا توجه به آخريــن ابالغيه از 
ســمت ســازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو مي باشــد. همچنين نحوه 
نمونه برداري و پردازش داده هاي آزمايشــگاهي در دوره بهره برداري 
آزمايشــي، بايد دقيقًا مطابق با آخرين نشــريه های ابالغ شــده از سمت 

سازمان برنامه بودجه و وزارت نيرو صورت گيرد.
تحويل 20 درصد پســاب تصفيه شده به شرکت آب منطقه ای بوشهر بر 

اساس استانداردهای مذکور در اين فراخوان
* تبصره: حدود كار با توجه به نوع پروژه مي توانند متغير باشد.

- سرمايه پذير: شرکت آب و فاضالب استان بوشهر
- مشاور: شرکت مهندسين پارس آرين آب

- دوره احداث: 16 ماه 
-دوره بهره برداري تجاري: تا حداکثر 20 سال با ارائه مدل مالی

-دوره تامين سرمايه تعريف شده در بخش توسعه: از انتهای اولين سال 
اجرای عمليات ارتقا تصفيه خانه تا 3 سال
- راندمان تصفيه  خانه:  حدود 80 درصد

- جمعيت تحت پوشش:  180000 نفر
- محل اجرا:  تصفيه خانه فاضالب شهر بوشهر

ب- شرایط کلی براي سرمایه گذاري:
-دارا بودن رتبه 4 طرح و ســاخت غير صنعتي در رسته تأسيسات آب و 
فاضــالب يا دارا بودن رتبه 4 پيمانكاري در رشــته آب به همراه معرفي 
يك مشــاور ذيصالح و داراي تجربه طراحي و نظــارت حداقل دو تصفيه 

خانه فاضالب 
- ســرمايه گذار به صورت شــخص حقيقی يا حقوقی با داشــتن سابقه 
مديريتــی قابل قبول، تامين و تخصيص ســرمايه مــورد نياز را به عهده 

خواهد داشت.
ج-تاریخ، مهلت و محل دریافت اسناد ارزیابی :

 سرمايه گذاران واجد شرايط می توانند از تاريخ 1401/06/24  لغايت 
پايان وقت اداري 1401/06/31 جهت دريافت اسناد ارزيابی به سايت 

ستاد ايران مراجعه نمايند.
-مهلت تحويل اســناد ارزيابی تکميل شــده: تا ساعت 12 مورخ   و قابل 

بارگذاری در سايت ستاد ايران ميباشد.
- بديهی اســت پس از بررسی مدارك ارزيابی که توسط شرکت کنندگان 
تکميل و تحويل می شود، از سرمايه گذاران واجد شرايط جهت مذاکرات 

قراردادي دعوت بعمل خواهد آمد.
- ســرمايه پذير در رد يا قبول پيشنهادات فنی يا مالی سرمايه گذاران 

در تمام مراحل اختيار تام دارد.
-شماره فراخوان در سامانه ستاد: 2001001344000042

تاریخ انتشار نوبت اول:1401/6/24
تاریخ انتشار نوبت دوم:1401/6/27

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی

شركت آب و فاضالب استان بوشهر

ارتقا تاسیسات تصفیه خانه فاضالب شهر بوشهر به روش بیع متقابل

 نوبت اول

شركت آب و فاضالب
 استان بوشهر
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پیش از عزیمت به ازبکستان
رئیسی: ایران به دنبال نقش آفرینی و حضور 

فعال در منطقه است

رییس جمهور اسامی ایران توســعه روابط با همسایگان و کشورهای 
منطقه را از سیاســت های اصولی دولت ســیزدهم برشمرد و گفت: در 
گام نخست توانستیم اعتماد سیاســی متقابل را تقویت کنیم و در گام 
دوم نقش آفرینی جمهوری اسامی ایران و حضور فعالش در منطقه را 
دنبال می کنیم. آیت اهلل ســید ابراهیم رئیسی قبل از سفر به ازبکستان 
در پاویون فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران اظهار داشــت: این سفر 
به دعوت رئیس جمهور ازبکستان برای دیدار دو جانبه رسمی و شرکت 

در اجاس سران سازمان همکاری های شانگهای انجام می شود.
وی ادامه داد: هدف از این ســفر تقویت سیاست همســایگی، تقویت 
همگرایی و عمق بخشــیدن به چندجانبه گرایی است؛ بدون تروید در 
سیاست همسایگی در گام نخست توانســتیم اعتماد سیاسی متقابل 
را تقویت کنیــم و در گام دوم نقش آفرینی جمهوری اســامی ایران 
و حضور فعالش در منطقــه را دنبال می کنیم به نحوی کــه بتوانیم با 
زیرساختهایی که در آسیا و کشورهای همســایه وجود دارد و قدرت و 
توان اقتصادی، نظام پولی و بانکی و همه پیشــرفت های امروز منطقه و 
ظرفیت ها را کنار هم قرار دهیم و بهترین اســتفاده را برای منافع ایران 

داشته باشیم.
رئیســی با بیان اینکه دیدارهای دوجانبه در حاشــیه اجاس ســران 
شــانگهای به توســعه روابط منطقه کمک می کند، ادامــه داد: در این 
دیدارها با سران کشــورهای عضو ســازمان همکاری  شانگهای درباره 
مسائل منطقه ای، و توســعه بین المللی گفت وگو می کنیم تا ایران در 

منطقه و جهان بیش از قبل نقش آفرینی کند و اثر بخش باشد.
وی ابراز امیدواری کرد که این سفر در راســتای سفرها و ارتباطاتی که 
با کشورهای همســایه داریم، گامی برای توسعه و تقویت هر چه بیشتر 

روابط ایران و کشورهای همسایه و منطقه باشد.

وزیر صمت مطرح کرد
 در سه ماه ابتدای امسال در صنعت ۵.۱ درصد 

رشد داشته ایم
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بخش صنعت در ســه ماهه نخست 

امسال، رشد ۵.۱ درصدی داشته است.
 سید رضا فاطمی امین در حاشیه جلســه هیئت دولت با بیان اینکه بر 
اســاس اعام مرکز آمار، حوزه صنعت در سه ماهه نخست امسال، رشد 
۵.۱ درصدی داشته که رشــد قابل توجهی اســت، گفت: این آمار در 
بخش سرمایه گذاری در حوزه صنعت و به طور دقیق تر تشکیل سرمایه 

در بخش ماشین آالت، رشد ۵.۸ درصدی را نشان می دهد.
وی افزود: این دو عدد نشــان می دهد که وضعیت تولید در کشور رو به 
رشد و امیدوار کننده است.وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: در 
بخش سرمایه در گردش نیز که مقام معظم رهبری در هفته دولت با آن 
اشاره فرمودند و رئیس جمهور نیز بر آن تاکید ویژه دارند، وزارت صمت 
کارهایی را از قبل آغاز کــرده بود که می توان به موضــوع تأمین مالی 
زنجیره ای و پرداخت تسهیات مطمئن به حساب فروشنده که خیلی از 

مسائل را حل می کند اشاره کرد که روند کار هم به خوبی پیش می رود.
فاطمی امین افزود: همچنین با توجه بــه تأکیدات مقام معظم رهبری 
کارگروهی با بانک مرکزی و وزارت اقتصاد تشکیل دادیم و در نخستین 

مرحله، ۲۲ مورد را تفاهم کردیم که بسیار مؤثر است.
وی به بخشی از تفاهم های صورت گرفته اشاره کرد و گفت: افزایش ۳۰ 
درصدی منابع بخش صنعت در مقایســه با سال گذشته، تخصیص ۵۰ 
همت برای بازسازی و نوســازی واحدهای تولیدی و تأمین مالی اوراق 
همچنین ضمانت ۵۰ همت بانک ها برای واحدهای تولیدی که در بازار 

بورس برای تأمین مالی اوراق بدهی منتشر می کنند است.
فاطمی امین افزود: حل موضوعــات متنوع بخش صنعت و معدن مورد 
تفاهم اعضای کار گروه است و مقرر شــد هر دو هفته یک بار پیشرفت 

کار بررسی و کنترل و پایش شود.
وی درباره آثار پیوستن ایران به پیمان شانگهای در حوزه صنعت، گفت: 
آمار تجارت خارجی کشــور روند رو به رشــدی دارد. پیمان شانگهای 
بسیار معتبر است و کشــورهای بزرگی در آن حضور دارند.وزیر صمت 
با بیان اینکه قطعاً پیوســتن ایران به این پیمان برای ما دســتاوردهای 
بزرگی خواهد داشــت، تاکید کرد: هر چه ما در مجامــع بین المللی و 
پیمان های منطقه ای وارد شــویم، تجارت خارجی ما تســهیل خواهد 
شــد.فاطمی امین همچنین در پاســخ به این پرســش که چرا وزارت 
متبوعش تا کنون به طور کامل به پنجره واحد نپیوســته است؟ گفت: 
قرار است خدمات پرکاربرد متصل شــود که اتصال آن در وزارت صمت 

از چند هفته قبل آغاز شده و به طور جدی پیگیری انجام آن هستم..
وی افــزود: درگاه یکپارچه به مردم در جهت موضوعات کســب و کار، 

کمک فراوانی می کند و این موضوع مورد استقبال ما نیز است.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت درباره آخرین مهلت برای پیوســتن به 
پنجره واحد که پایان شــهریورماه اعام شده است، گفت: در مهلتی که 

قانون بودجه تعیین کرده حتماً انجام می شود.

وزیر جهاد کشاورزی:
وی قدرتمند در پیشبرد  نظام صنفی کشاورزی باز

اهداف تحولی کشاورزی است
 وزیر جهــاد کشــاورزی گفت: اتاق اصناف کشــاورزی ایــران بازوی 
قدرتمنــد وزارت جهاد در پیشــبرد اهــداف و ماموریت های تحولی 
بخش کشاورزی اســت.به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، »سید جواد 
ساداتی نژاد« در نشســت ماهانه با هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی 
ایران بر اهمیت نقش اتاق اصناف کشــاورزی در سیاست گذاری های 
این بخش تاکید کرد.وی در ادامه افزود: اتاق اصناف کشــاورزی ایران 
بازویــی قدرتمند برای وزارت جهاد کشــاورزی در پیشــبرد اهداف و 

مأموریت های تحولی است.
وزیر جهاد کشــاورزی در ادامه تصریح کرد: معتقدیم تمام تصمیمات 
بخش کشاورزی باید با هماهنگی و مشــارکت اتاق اصناف کشاورزی 

ایران و سایر تشکل ها گرفته شود.
ساداتی نژاد در ادامه بر استفاده از ظرفیت اتاق اصناف کشاورزی ایران 
در نظارت و بازرسی کاالهای اساســی و صدور برخی مجوزهای کسب 
و کار کشاورزی و حمایت های زیرساختی و تســهیاتی از این تشکل 
تاکید کرد. وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه اتاق اصناف کشاورزی 
ایران باید در زمینــه تنظیم بازار محصوالت کشــاورزی نقش مؤثری 
داشته باشد، گفت: اتاق اصناف کشــاورزی ایران باید در زمینه عرضه 
و تقاضای محصوالت کشــاورزی، قیمت گذاری محصوالت در میادین 

فروش و مدیریت زنجیره ارزش بخش کشاورزی نقش آفرینی کند.

تریبون

 سخنگوی دولت با اشاره به حضور میلیونی هموطنان 
در آیین زیارت اربعین گفت: تا امروز رکورد ســفرهای 

زائران ایرانی به مراسم اربعین شکسته شده است.
علی بهادری جهرمی، ســخنگوی دولت در حاشــیه 
هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: تا امروز رکورد 
ســفرهای زائران ایرانی به اربعین در مدت زمان مشابه 
شکسته شده است و بیش از ســه میلیون زائر به عراق 

سفر کرده اند.
وی ادامه داد: حدود ۱.۵ میلیون نفر از زائران تاکنون 
به کشور بازگشته اند که امیدواریم با مشارکت مردم، 
خیرین و موکب داران، این مراسم پرفیض باشکوه تر 

برگزار شود.سخنگوی دولت در ادامه درباره 
گزارش امروز وزیر صمــت از احیای معادن 
در حوزه اکتشــاف و بهره برداری در هیات 
دولت گفت: مقام معظم رهبری در دیدار با 
اعضای دولت در این حوزه بیاناتی را مطرح 
کردند که گزارش این اقدامات ارائه شــد و 
قرار است کارگروهی در دولت،  راهکارهای 

حل مشــکات معادن را بررســی و موانع را برطرف 
کند.

بهادری جهرمــی به گزارش وزیر ارتباطــات از میزان 
پیشرفت دســتگاه های اجرایی در ســامانه خدمات 

الکترونیــک دولت در هیات وزیران اشــاره 
کرد و گفت: قرار شــد در حد توان و در مدت 
زمان قانونی تا آخر شهریورماه، دستگاه های 
اجرایی برای پیوستن به این ســامانه اقدام 

کنند.
وی درباره مصوبات دو نشســت اخیر هیات 
دولت در هفته جاری گفت: یکی از مصوبات 
دولت در جلســه گذشــته، الیحه عضویــت ایران در 
سازمان همکاری شــانگهای بوده که شامل یک متن 
و ۴۹ ســند اســت و این الیحه باید به تصویب مجلس 
شــورای اســامی برســد تا گام های عضویت ایران 

برداشته شود.
ســخنگوی دولت به بیانات رهبری در خصوص فعال 
سازی حوزه اقتصاد دریا اشاره کرد و گفت: پیش از این 
مصوبه توسعه ســواحل مکران وجود داشت که البته 
حرکت قابل قبول صورت نگرفته بود و آسیب شناسی 
در این زمینه در دولت انجام و گزارش آن و پیشــنهاد 
اصاحی ارایه شــد تا ترکیب شــورای توسعه سواحل 
تغییر کند و بر این اســاس تعداد اعضاء به نصف کاهش 

یافت و حوزه اختیارات هم شفاف تر و گسترده تر شد. 
وی اضافه کرد: اختیارات اصل ۱۳۸ قانون اساســی به 

اعضای این ستاد واگذار شد.

رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی گفت: 
در نظام مالیات ستانی هوشمند، داده و اطاعات فراهم 
اســت و تشــخیص مالیات به صورت سیستمی بوده 
و دیگر چانــه زنی میان مودی و ممیــز مالیاتی مطرح 

نیست.
 محمد برزگــری در همایش تبیین قانــون پایانه های 
فروشگاهی و سامانه مودیان برای شرکت های بورسی 
و فرابورسی اظهار داشت: این قانون ابزاری برای تبدیل 

نظام مالیات ستانی سنتی به هوشمند است.
وی افزود: در نظام مالیاتی ســنتی داده ها و اطاعات 

ما کامل نیســت بنابراین شخص محور شده 
و مالیات هایــی که تعیین می شــود، واقعی 

نیستند.
رئیس مرکــز تنظیم مقررات ســازمان امور 
مالیاتی با بیان اینکه وقتی مالیات ها شخص 
محور تأیید می شود، شاهد چانه زنی مودی با 
ممیز مالیاتی هســتیم، گفت: در این صورت 

در نظام مالیاتی ســنتی فــرار مالیاتــی قابل توجهی 
خواهیم داشت.

برزگری تصریح کــرد: امــا در نظام مالیات ســتانی 

هوشــمند، داده و اطاعات فراهم اســت و 
تشخیص مالیات به صورت سیستمی بوده و 
دیگر چانه زنی میان مــودی و ممیز مالیاتی 
مطرح نیست.وی ادامه داد: در تیرماه امسال 
نســخه اولیه ســامانه مودیان ایجاد شــد و 

امکان اجرا یافت.
رئیس مرکــز تنظیم مقررات ســازمان امور 
مالیاتی با تأکید بر اینکه قانون پایانه های فروشــگاهی 
و ســامانه مودیان نیازمند گذشــت زمان بــرای بلوغ 
تدریجی است، یادآور شد: به همین دلیل اجرای دفعی 

قانون پایانه های فروشــگاهی را کنار گذاشتیم و سراغ 
اجرای تدریجی آن رفتیم.به گفتــه برزگری در قانون 
پایانه های فروشــگاهی، رویکرد مالیات پســینی به 
اقدامات پیشــینی تبدیل می شــود. به این معنا که در 
نظام مالیاتی فعلی منتظریم فعــاالن اقتصادی اظهار 
نامه بدهند و بعد ما به آنها مراجعه و اســناد حسابرسی 
را مطالعه کنیم اما در اقدامات پســینی ما بر اســاس 
صورت حســاب الکترونیکی به صورت سیســتمی به 
اطاعات فعاالن اقتصادی دسترســی داریم و نیازی به 

اظهارنامه های فعاالن اقتصادی نیست.

دولت

مالیات

خریدار  در پی اعام فراهم شــدن مجوز 
انجام معامات طا در بستر اینترنت، رئیس 
اتحادیه طــا و جواهر تهران معتقد اســت 
باتوجه بــه اینکه هنوز زیرســاخت ها برای 
انجام معامات در فضای مجــازی فراهم و 
رصد فعالیت بدین صورت توســط اتحادیه، 
فراهم نیســت، خرید و فروش طا در بستر 
فضای مجازی نبایــد اتفاق بیفتد، مگر آنکه 

زیرساخت ها فراهم شود.
ابتدای هفته جاری علیرضا شــاه میرزایی-

معاون تجــارت و خدمــات وزارت صنعت، 
معدن و تجــارت )صمت( - با بیــان اینکه 
معتقدم به جای فروش طا در شــبکه های 
اجتماعی غیرمجوزدار، این خرید و فروش 
در بستر سایت های اینترنتی مجوزدار انجام 
شــود، اعام کرد: دالیــل مخالفت برخی 
پیرامون منع خرید و فروش طا در بســتر 
اینترنت، بایســتی مورد بررسی قرار گیرد 
و ظاهر و باطن این مباحث ســنجیده شود؛ 
اما طبق برنامه ریزی های صــورت گفته با 
اتحادیه های مربوطه، تصمیم گرفته شــد 
به زودی مجوزهــای الزم در حوزه خرید و 

فروش طا در بستر اینترنتی فراهم شود.
وی تصریح کرد: چنانچه تضامینی از طریق 
نهادهای مالی همچون بیمه، بانک و ســایر 
نهادهای مالی ایجاد شــود، اعتمــاد ما به 

بسترهای اینترنتی در حوزه فروش طا نیز 
فراهم خواهد شد. بانک ها از خرید و فروش 
طا منع شده اند و نه از تضمین آن. نهادهای 
مالــی نظیر بانــک باید در بحــث تضمین 
کمک کننــده ســایت های اینترنتی مجوز 
دار باشــند. در مقابل از همیــن اوراق طا، 
برای توثیق موردنیــاز بانک ها نیز می توان 

استفاده کرد.
در این رابطه، ابراهیــم محمدولی- رئیس 
اتحادیه طا و جواهران تهران- اظهار کرد: 
این روزها بحث فضای مجازی برای صنعت 
طا مطرح شــده و پیرامون آن بحث بسیار 
اســت؛ اظهار کرد: امــروزه و در تمام دنیا، 
بســیاری از فعالیت ها و حتی معامات در 
فضای مجازی صورت می گیــرد؛ بنابراین 
ما نمی توانیم مانع بــرای فعالیت در فضای 

مجازی باشیم.
وی تصریح کرد: اما در حــوزه صنعت طا، 
برای خرید و فروش در بستر فضای مجازی 
و بصورت اینترنتــی، هنوز آن ســاختار و 
بســتری پیش نیاز و قانونی که بایستی در 
بحث فضای مجازی بــرای خرید و فروش 
طا تدوین شــود، بصورت کامــل و جامع 
مهیا و تدوین نشده است. از همین روی، ما 
به عنوان فعاالن این صنعــت )همانطور که 
در گذشــته نیز تاکید شده اســت(، معتقد 

هستیم تا زمانیکه ســاختارهای پیش نیاز 
ایجاد و مهیا نشــود، خرید و فروش طا در 
فضای مجــازی به صاح نیســت که انجام 

شود.
رئیــس اتحادیــه طــا و جواهــر تهران، 
خاطر نشان کرد: طی ســال های گذشته، 
تخلف هایی گزارش شده که مستندات آن 
در اختیــار اتحادیه نیز قــرار دارد. البته به 
تعداد محدود است که همین هم زیاد است. 
در کشــور، حتی تعداد تخلف هــای کمتر 
از انگشــتان یک دســت نیز، زیاد محسوب 
می شــود که این معدود موارد نیز به دلیل 
همین فراهم نبودن زیرســاخت ها رخ داده 
است. بالغ بر ۹۰ درصد افرادی که در فضای 
مجازی خرید و فروش طا انجام می دهند، 

یا از صنعت طا نیســتند یــا واحد صنفی 
بصورت فیزیکی و پروانه کسب طا ندارند؛ 
بنابراین زمانیکه مشــکلی پیــش می آید، 
از ســوی اتحادیه و هیچ نهاد دیگری قابل 

پیگیری نیست.
محمدولی تصریح کرد: این ها دالیلی است 
که اعتقاد ما این اســت، خرید و فروش طا 
در بســتر فضای مجازی نباید اتفاق بیفتد، 
مگر آنکه زیرســاخت ها فراهم شود. در این 
راستا پیشــنهادهایی نیز ارائه کرده ایم. اما 
در مجمــوع هنوز مجوزی بــه اتحادیه طا 
و جواهر داده نشــده که بتواند بــه افراد یا 
واحدهایی، مجوز  فعالیت در فضای مجازی 
بدهد. صحبت هایی بصورت شــفاهی انجام 

شده اما بصورت رسمی تایید نشده است.
این مقام صنفی ادامه داد: همچنین از جمله 
دالیلی که ما پیشنهاد می دهیم فعا خرید 
و فروش طا در بســتر فضای مجازی انجام 
نشود، این اســت که برخی مصنوعات طا 
که مشــتریان انتخاب می کننــد، جواهر یا 
دارای ســنگ های قیمتی است که بایستی 
از نزدیک دیده شــود و تنها بــه عکس آن 
اکتفا نکرد؛ بایستی از نزدیک مورد بررسی 
قرار گیرد و لمس شــود. طا ویژگی هایی 
دارد که عکس آن در یک مانیتــور رایانه یا 
تلفن همراه با دیدن و لمــس آن از نزدیک 

متفاوت اســت.وی خاطر نشان کرد: ضمن 
اینکه بحث عیار، وزن، سنگ، کیفیت و... نیز 
مطرح اســت. طا کاالیی است که بسیاری 
از افراد به عنوان سرمایه خریداری می کنند، 
بنابراین هرگونه ایــراد در اصالت و کیفیت 
و... زیان به همراه خواهد داشت؛ لذا شرایط 
خرید آن با سایر کاالها بسیار متفاوت است.

رئیس اتحادیه طا و جواهــر تهران تاکید 
کرد: : برای اجرای این اقدام نیز بهتر اســت 
مســئولیت اعطای مجوز بــه اتحادیه های 
مربوطه ســپرده شود و رســیدگی بهتری 
می توان انجــام داد. در نتیجه مشــکات 
کمتری هــم ایجــاد خواهد شــد؛ چراکه 
اتحادیه ها به هر فــردی مجوز نخواهند داد 
و قطعا صاحیت ها بررســی قــرار خواهد 
گرفت. قطعا اتحادیه طا بــه افرادی مجوز 
فعالیت در فضای مجازی می دهد که دارای 
پروانه کسب و واحد صنفی بصورت فیزیکی 
باشند و در حقیقت قابلیت حداکثری برای 

فعالیت در فضای مجازی را داشته باشند.
این فعــال صنعت طــا در پایــان گفت: 
با ســازمان های مربوطــه در ایــن رابطه 
همچون اتــاق اصناف ایران، اتــاق اصناف 
تهــران و وزارت صنعت، معــدن و تجارت، 
نامه نگاری ها و مشــورت ها صورت گرفته و 

پیشنهادها ارائه داده شد.

سخنگوی دولت: رکورد سفرهای زائران اربعین شکسته شد

وشگاهی رفع چانه زنی مؤدی-ممیز مالیاتی با اجرای قانون پایانه های فر

خریدار  رییس ســازمان امــور مالیاتی 
کشــور با تاکید بــر اینکه هــدف ما تحقق 
عدالت مالیاتی اســت، گفت: بانک مرکزی 
نظارت های خود گســترش داده اســت، از 
این رو اگر شــخصی قصد استفاده تجاری از 
حسابی را دارد باید به سازمان مالیاتی اعام 

کند.
 داود منظــور در همایــش تبییــن نظام 
پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای 
شــرکت های پذیرنده در بورس و فرابورس 
اظهار داشت: بانک مرکزی نظارت های خود 
گسترش داده اســت، از این رو اگر شخصی 
قصد استفاده تجاری از حسابی را دارد باید 

به سازمان مالیاتی اعام کند.
وی ادامه داد:  کســی ممکن است از حساب 
شــخصی برای کارهای تجاری اســتفاده 
کند دفعات کارت بــه کارت و مجموع مبلغ 

واریزی مورد رصد قرار می گیرد.
رییس ســازمان امور مالیاتی کشور با بیان 
اینکه بر اساس رفتارهای فعاالن اقتصادی 
ضوابط را پیگیــری می کنیم گفت: هدف ما 

عدالت مالیاتی است.
منظور بــا بیان اینکــه قانــون پایانه های 
نمــاد  گســترده ترین  فروشــگاهی 
هوشمندســازی مالیاتــی اســت گفت: از 
روســتا تا شــهر از تولیدکننده تــا فعاالن 
اقتصادی تمام مراحل را در ســامانه انجام 
می دهند که ایــن امر منجر به شــفافیت و 
عدالت مالیاتی می شود و هر فردی به میزان 

کسب درآمد مالیات پرداخت می کند.
معاون وزیر اقتصــاد ابراز داشــت: اجرای 
این قانون بســتر اجرای ارزش افزوده است 
که در قانون سال گذشــته تصویب شد. این 
قانون در بستر قانون پایانه های فروشگاهی 

بنا شــده اســت.وی خاطرنشــان کرد: از 
شــورای عالی هماهنگی ســران ســه قوه 
درخواست کردیم قانون ارزش افزوده را به 

صورت تدریجی آغاز کنیم.
منظور با اشــاره به اینکه قانــون پایانه های 
فروشگاهی همه آحاد اقتصادی جامعه را در 
برمی گیرد، گفت: برای جلوگیری از شوک 
و تنش، ایــن قانون به صــورت مرحله ای تا 
ســال ۱۴۰۲ انجام می شــود که گروه اول 
شــرکت های بورسی هســتند؛ زیرا بخش 
بزرگ اقتصــاد و تولید ناخالــص را به خود 

اختصاص می دهند.
رییــس ســازمان امــور مالیاتــی افزود: 
شرکت های بورسی بســیار شفاف هستند. 

اطاعات آنهــا از طریق کــدال در اختیار 
مردم قرار می گیرد، از این رو پیوستن آنها به 
سامانه پایانه فروشگاهی آسان تر و سریع تر 
اســت.وی تاکید کرد: این شــروع مهم با 
همکاری بورسی ها مهم ترین گام در اجرای 
قانون خواهد بود، یکــی از ارکان این قانون 
شرکت های معتمد هستند که ارتباط بین 
سازمان مالیاتی و فعاالن اقتصادی را برقرار 
می کنند که اکنون دو شــرکت معتبر مجوز 
دریافــت کردند و ۹ شــرکت دیگر در حال 

دریافت مجوز هستند.
منظور با اشــاره بــه اینکه امــروز با حضور 
شرکت های بورسی عملیات اجرایی قانون 
پایانه های فروشــگاهی را شروع می کنیم، 

بیان کرد: این قانــون از تکالیف به جا مانده 
از سال ۹۸ تا کنون بود که این باید بعد از ۱۵ 
ماه شروع می شــد؛ ولی زیرساخت های آن 
آماده نبودو محتوای ایــن قانون در دو دهه 
گذشته در قانون تصویب شده بود که شامل 

صندوق های مکانیزه بود.

قانون پایانه های فروشگاهی باعث 
شفافیت مالیاتی می شود

رییس ســازمان امور مالیاتی کشور تاکید 
کــرد: در دولت ســیزدهم افتخــار بزرگی 
است که تکلیف قانونی را بعد از دو دهه اجرا 
کردیم.وی با اهتمام به اینکه در بسیاری از 
کشــورها منبع مالی دولت از مالیات است، 

بیان کرد: ما نیز باید در کشــور پیاده سازی 
می کردیم؛ از این رو قانون پایانه فروشگاهی 
فعاالن اقتصادی را مکلف می کند تراکنش 
و عملیــات خریــد و فــروش را در پایگاه 

اطاعاتی مالیاتی ارسال کنند.
منظــور تصریح کــرد: قانــون پایانه های 
فروشگاهی موجب شفافیت مالیاتی است؛ 
زیرا دستگاه مالیاتی با اطاع از کسب وکارها 
با فعاالن و مودیان به زبان اعداد و اطاعات 

مستند صحبت می کند.
رییس ســازمان امور مالیاتی کشــور ادامه 
داد: ایــن گایه فعاالن اقتصــادی بوده که 
چرا مالیات بر اســاس چانه زنــی و مراجعه 
حضوری تعیین شــود بــا اجــرای قانون 
پایانه هــای فروشــگاهی زمانــی که واحد 
تولیدی کاال و خدمات را می فروشد قیمت 
کاال و ارزش افــزوده را ثبــت می کند دیگر 
اختاف نظری با این ســازمان وجود ندارد 
و رســیدگی در مالیات ســاالنه را تصریح 
می کنیم و رســیدگی با دقت بیشتر انجام 

می شود.

مالیات بر نقل و انتقال خودرو تا پایان 
سال به ۵ هزار میلیارد تومان می رسد

 وی با اشــاره به اینکه درآمدهــای مالیاتی 
کشــور افزایش می یابد، گفت: با همکاری 
پلیس سامانه مالیات بر نقل و انتقال خودرو 
را به راه انداختیم که کاهش حضور مردم را 
به دنبال داشــت.منظور بیان داشت: درآمد 
مالیــات بر نقــل و انتقال خودرو در ســال 
گذشــته یک هزار و ۵۰۰ میلیــارد تومان 
بود که امسال ۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان 
وصول شــد که تا پایان ســال به پنج هزار 

میلیارد تومان می رسد.



ایرج رخصتی  اصفهان – مریم مومنی
مدیرعامــل ذوب آهن اصفهــان در اولین 
همایش و نمایشــگاه معدنکاری دیجیتال 
۱۴۰۱گفــت : تحول دیجیتــال در بخش 
های مختلف، افزایش بهره وری و مدیریت 
ریسک ها را در پی دارد و کشورمان در این 
زمینه با شرایط مناســبی که دارد، چشم 
انداز خوبی نیز برای آینده ترســیم نموده 

است.
مدیرعامــل ذوب آهــن اصفهــان افزود : 
حرکــت به ســمت بازارها و اکوسیســتم 
های جدید، توســعه ســبد محصوالت و 
خدمات و افزایش سهم بازار از جمله سایر 

دستاوردها در این بخش است.
رخصتی با اشــاره بــه اینکــه ذوب  آهن 
اصفهــان در اســتفاده از سیســتم های 
هوشــمند در خطوط تولید و سیستم های 
مدیریتی و پشــتیبانی بســیار قوی عمل 
کرده و امروز یکی از پیشروان این موضوع 
در کشور می باشــد گفت: دانش جوانان و 
تجربه خبرگان این عرصه، دو بال توسعه و 
شکوفایی صنایع هســتند و لذا نیاز است از 
این پتانســیل ها بهره برداری بهتری شود. 
با همین توان توانســتیم با وجود ۲۰ سال 

تحریم و ۱۲ سال فشار حداکثری با قدرت 
پیشروی کنیم .

وی گفت : در نگاه به معادن باید یک تغییر 
رویکــرد داشــته باشــیم. کل پروانه های 
صادر شــده بهره برداری در کشــور حدود 
۱۲ هزار مورد اســت و از این تعداد تقریبا 
۷ هزار مورد فعال هســتند که مســاحت 
آنها کمتر از ۵ درصد کل مســاحت کشور 
است. بر این اســاس، از سرمایه های کشور 
در حوزه معدن به درســتی استفاده نشده 

است.
مدیر عامــل ذوب آهن اصفهان با اشــاره 
به اینکــه در کشــورهای پیشــرفته دنیا 
میانگین عمق اکتشــاف و بهره برداری از 
معــادن ۳۰۰ متر و میانگیــن دنیا ۸۰ متر 
است اما در کشور ما در بهترین شرایط، ۱۰ 
متر است گفت : استفاده از ابزار دیجیتال، 
هوشمندســازی و تجهیــزات بــه روز در 
بهره برداری و اکتشــاف بســیار کاربردی 
است و می تواند شرایط را بهبود بخشد . در 
واقع در زمینه اکتشــاف در کشور عملکرد 
مطلوبی نداشــته ایم و نیاز است همکاری 
بیشــتری از طرف دولت با فوالد ســازان 

بزرگ انجام شود.

رخصتی گفــت: ذوب آهــن اصفهان مادر 
معدنکاری در کشــور اســت و نباید اولین 
فوالدساز کشور برای تامین مواد اولیه خود 
دچار مشکل شــود . این درحالی است که 
پهنه های اکتشــافی درخواســت شده از 
طرف این شــرکت منتظــر تصمیم گیری 
وزیر محترم صمت اســت و تعیین تکلیف 

نشده است.
مدیرعامل ذوب آهن اصفهان با بیان اینکه 
ذوب آهــن اصفهان متعلق بــه همه مردم 
کشــور به ویژه جامعه زحمتکش کارگری 
اســت و بحث منافع شخص یا گروه خاصی 
در میان نیست ، گفت : امروزه باید تحولی 
در معدن کشــور ایجاد شــود و دولت باید 
قفل انجام اکتشــاف در پهنه ها و محدوده 

های مستعد را بگشاید.
وی تحول در معدنکاری و ســرمایه گذاری 
جدی در زغال سنگ توســط حاکمیت را 
بسیار مهم دانست و گفت : در کشور نیاز به 
زغال سنگ ۴ میلیون تن است در حالیکه 
تنها ۲ میلیون تن تولید می شــود و مابقی 
باید وارد گردد که حل این مشــکل نیاز به 
ســرمایه گذاری در اکتشاف و بهره برداری 
از معادن زغال سنگ به صورت جدی دارد.

رخصتی با اشــاره به اینکــه اقتصاد معدنی 
امنیت اشــتغال، ســرمایه گذاری و … را به 
همراه دارد، گفت: بــرای اینکه بخش معدن 
بتواند در اقتصاد کشــور جایگزین نفت شود 
نیاز است در این بخش تغییر رویکرد داشته 

باشیم و اکتشافات باید به سرعت انجام شود .
مدیرعامل ذوب آهن با بیان اینکه مشــکل 
مواد اولیه ذوب آهن با تالش مجاهدانه در 
کمتر از یک سال گذشــته حل شده گفت : 
برای اولین بار در ۵۵ ســال عمر ذوب آهن 
شاهد هســتیم که تولید واقعی از برنامه ۳ 

میلیون تنی ســال جــاری ۳ درصد پیش 
اســت ولی بــرای ادامه، حمایــت وزارت 
صمــت بعنــوان متولــی معادن کشــور 

ضروری است.
وی افزود : این مجتمع عظیــم صنعتی به 
عنوان یک مجموعه بورســی برای سرمایه 
گذاری در بخش زغالســنگ کشور اعالم 
آمادگی کرده اســت و در ایــن زمینه باید 
حاکمیت حمایت الزم را داشــته باشد زیرا 
تولید این کارخانه بدون یارانه انرژی انجام 

می گیرد.

سنندج –فاطمه مالیی مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان کردستان گفت: خوشــبختانه با 
اتخاذ تصمیمات مدیریتی صحیح در ســطح شرکت 
توانیر و اســتان و همچنیــن همیــاری و همکاری 
مشــترکان در بخش های مختلف، امســال در بخش 
های خانگی، تجــاری و عمومی پیک تابســتان را در 

کردستان بدون خاموشی سپری کردیم.
هیوا لهونیان گفت: بی تردید یکی از دســتاوردهای 
مهم دولــت مردمی ســیزدهم، گذر موفــق و بدون 
خاموشــی از پیک بار تابســتان گرم امسال در بخش 
های خانگی، تجاری و عمومی بــا وجود گرما و درجه 
حرارت باال در کشــور و به تبع آن در استان کردستان 

است.
وی افزود: متاسفانه سالیان گذشــته خاموشی های 
ناشــی از عدم توازن میان تولید و تقاضا برای مصرف 
در استان منجر به بروز خاموشی هایی در میان بخش 
های تعرفه ای در ســطح استان شــد که این موضوع 
امسال با اجرای برنامه های مدیریت مصرف و رعایت 
الگوی مصرف از سوی مشــترکین به خوبی مدیریت 
شده و خاموشــی های ناشــی از کمبود بار در بخش 

های خانگی، تجاری و عمومی به صفر رسید.

لهونیان در خصوص برخی خاموشــی هــای برنامه 
ریزی شــده در بخش های کشــاورزی و صنعتی نیز 
اظهار داشــت: در پیک ۱۴۰۱ تنها با هدف مدیریت 
بار در شــبکه آن هم به صورت برنامــه ای ونقطه ای 
خاموشــی هایی در بخش های صنایع و کشاورزی در 
قالب تفاهم نامه همکاری انجام شد که در نهایت این 
برنامه ها منجر به مدیریت بار اســتان و جلوگیری از 

خاموشی های ناخواســته به مانند سال قبل در بخش 
های حیاتی و حساس و همچنین بخش های خانگی 
و تجاری و عمومی شــد.مدیرعامل شــرکت توزیع 
نیروی برق اســتان کردســتان با اشــاره به اینکه در 
مجموع بیش از ۷۲۰ هزار مشــترک برق در اســتان 
کردســتان وجود دارد که بیش از ۵۹۰ هزار مشترک 
آن را) ۸۴ درصد( مشترکان بخش خانگی شامل می 

شــود، افزود: در مجموع ۷۳ درصد از کل مشترکین 
برق در استان مشترکین خوش مصرف و کم مصرفی 
هستند که برابر با الگوی مصرف تعیین شده از انرژی 

برق استفاده می کنند.
وی در ادامه به ارائه پاداش به مشــترکان کم مصرف 
اشــاره کرد و افزود: بر اســاس مصوبــه وزارت نیرو 
مشــترکان بخش خانگی که تابستان امسال مصارف 
برق خود را نسبت به ســال قبل کاهش دهند، ۵ برابر 
قیمت خرید انرژی، پاداش دریافــت می کنند که در 
همین راســتا بیش از ۸۷ هزار مشــترک کردستانی 
که تا پایان تیرماه ســال جاری الگــوی مصرف برق 
را رعایت کــرده و در مصرف برق صرفــه جوی کرده 

بودند، صورتحساب برق مصرفی آنان صفر شد.
لهونیان در پایان اظهار داشت:امید است طی سالیان 
آتی نیز با تــداوم همکاری مشــترکان در بخش های 
مختلف و اتخــاذ تصمیمات مدیریتی مناســب برای 
توســعه نیروگاه های خورشــیدی، بتوانیم با ایجاد 
تعادل میــان تولید ومصرف، ایام پیک در ســال های 
آتی را بدون خاموشی پشت سر بگذاریم چراکه هدف 
نهایی این شــرکت تامین برق  پایدار برای مشترکین 

در دورترین نقاط تا مرکز استان است.

مدیر امور اراضی کشــاورزی  همدان – ذلیخا کرمی
اســتان همدان از انجام رفع تداخــالت در 6۰۰ هزار 
هکتار از اراضی کشاورزی اســتان خبر داد. هوشنگ 
کرمی با تاکید بر ضرورت انجام رفع تداخالت اراضی 
کشــاورزی گفت: با توجه به اینکه 6۰ ســال از قانون 
اصالحات ارضی گذشته اســت، قوانین موازی منابع 
طبیعی، جهاد کشــاورزی و اوقــاف مغایرت هایی را 
ایجاد کرده اســت که برای حل آن باید رفع تداخالت 
انجام شود.مدیر امور اراضی کشاورزی استان همدان 

ادامــه داد: یکــی از مهم ترین وظایف مــا که طی دو 
الی ســه ســال اخیر اهمیت کرده و یکی از ۵ برنامه 
اصلی وزیرمحترم برای ارزیابی امور اســتان ها است، 
صدور اسناد کاداســتر برای اراضی کشاورزی است.

وی افزود: شــاید اغلب امور اراضی را برای تخریب و 
قلع و قمع به نظر آورند اما بایــد گفت که این موضوع 
حاشــیه ای اســت که به متن غلبه کرده، چرا که امور 
اراضی وظایفی بسیار گسترده تر و پراهمیت دارد که 

رفع تداخالت و کاداستر اراضی از جمله آن ها است.

کرمی بیان کــرد: در ارتباط با مــاده ۹ قانون افزایش 
بهره وری، کلیه دســتگاه ها باید نســبت به پیگیری 
و صدور اســناد کاداســتر اقدام کنند؛ این کار از سال 
۱۳۹۴ آغاز شده اســت اما در این راستا طی دو سال 
اخیر با توجه بــه تفاهم نامه هــا و پیگیری های انجام 

شده، به صورت جدی اقداماتی صورت گرفته است.
در بخش کشــاورزی صدور اســناد و صدور اســناد 
تــک بــرگ، قطعــا پیش زمینه هایــی دارد مثــل 
ســاختمان هایی که داخل شهر نیســت و حتما باید 

رفع تداخالت آن ها انجام شــود. خوشبختانه از سطح 
مصوب که حدود ۸۵۰ تا ۹۰۰ هزار هکتاری اســت، 
بیش از 6۰۰ هزار هکتار رفع تداخل انجام شــده و یا 
در حال انجام اســت.مدیر امور اراضی استان همدان 
خاطرنشــان کرد: بنا بر برنامه های در نظرگرفته شده 
تا پایان سال ۱۴۰۲ پرونده تداخالت بسته خواهد شد. 
به این معنا که هرگونه اختالف بین کشــاورزان، منابع 
طبیعی و حتی کشاورزان با یکدیگر _در ارتباط با حد و 

مرزها_ از طریق رفع تداخالت حل خواهد شد.

کردستان

همدان

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان:

خاموشی برق در بخش های خانگی،  تجاری و عمومی در کردستان به صفر رسید

مدیر امور اراضی کشاورزی استان اعالم کرد؛

رفع تداخالت بیش از 60 درصد از اراضی کشاورزی همدان

اهواز – محمد مجدم فرمانده کل ســپاه پاسداران 
از موکب خدمت رسانی ســتاد اربعین صنعت نفت 
جنوب در مرز شــلمچه بازدید کرد. سردار حسین 
ســالمی فرمانده کل ســپاه پاســداران که جهت 
بازدید میدانــی روند خدمت رســانی هــا به زوار 
اربعین حســینی به پایانه مرزی شــلمچه رفته بود 
با همراهی مدیرعامل شرکت نفت و گاز اروندان در 
موکب ستاد اربعین صنعت نفت جنوب که به همت 
بسیجیان و کارکنان این شــرکت در حال خدمت 

رسانی است حضور بهم رساند.
سردار سالمی با بررســی از نزدیک شرایط خدمت 
رســانی و میزبانی زوار از مجموعــه اقدامات جهاد 

گونه صورت گرفته تقدیر و تشکر به عمل آورد.
مهندس عذاری اهوازی مدیرعامل شــرکت نفت و 
گاز اروندان در این بازدید با اشــاره به خدماتی که 
در یک ماه گذشته توســط این شرکت و جهادگران 
بســیجی و کارکنان تالشــگر صنعت نفــت انجام 
گرفته است، بیان داشت: خدمت به حماسه اربعین 
فریضه ای بی مانند و افتخــار کارکنان صنعت نفت 

جنوب و شــرکت ملی نفــت ایران بوده و تــا بعد از 
اربعین حســینی و بازگشــت زوار این پشــتیبانی 

ادامه خواهد داشت.
در این بازدید فرمانده ســپاه کشور را هیاتی شامل، 
صادق خلیلیان)اســتاندار خوزســتان(، حســن 
شــاهوارپور)فرمانده ســپاه ولی عصر خوزستان(، 
ســرهنگ لویمی)فرمانــده ســپاه خرمشــهر(، 
ســرهنگ حســن باقری)فرمانده حوزه مقاومت 
بســیج شــهید تندگویــان وزارت نفــت جنوب( 

همراهی می کردند.

خوزستان

بازدید فرمانده کل سپاه پاسداران از موکب خدمت رسانی 
ستاد اربعین صنعت نفت جنوب در مرز شلمچه

دبیر بخش کودک و نوجوان  اهواز – محمد مجدم
اربعین حســینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزســتان گفت : باید تالش کنیم مفاهیم و آموزه 
های واقعــه کربــال و قیام عاشــورا را بــا فرهنگ 

عاشورایی به کودکان و نوجوانان انتقال دهیم.
فریبــا حیدرپــور دبیر بخــش کــودک و نوجوان 
اربعین حســینی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی 
خوزســتان در پایانه مــرزی چذابه با بیــان اینکه 
ســتاد اربعین حســینی اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اسالمی خوزســتان امســال درصدد برآمد با نگاه 
ویژه ای بخش کــودک و نوجوان را بــه برنامه های 
ســتاد اربعین اضافــه کند،اظهار کرد؛ بــا توجه به 
همراهی کــودکان در کنار والدین زوار در مســیر 
کربال و خســتگی آنان ، این ستاد برنامه های متنوع 

فرهنگی را برای کودکان برنامه ریزی کرد.
حیدرپور با اشــاره به برنامه های فرهنگی این ستاد 
در مرز چزابه تصریــح کرد: برپایــی موکب کتاب 
،ایسنگاه نقاشی قصه گویی عاشــورایی، مسابقات 
فرهنگی ،نذر کتــاب و هدایای فرهنگــی از جمله 

برنامه های این ستاد است.
وی افــزود : هــدف از ایــن برنامه ها آشــنا کردن 
کودکان با ابعــاد تاریخی واقعه عاشــورا ، ترویج و 

گسترش ابن فرهنگ در بین آنان است.
دبیر بخش کودک و نوجوان اربعین حســینی اداره 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی خوزستان گفت : زنده 
نگه داشتن شور حســینی در دل کودکان و پیروی 
از الگــوی ائمه اطهــار و ترویج قصه هــای انبیاء از 

مهم ترین ابعاد این حرکت است.

خوزستان
دبیر بخش کودک و نوجوان اربعین حسینی مطرح کرد؛

انتقال فرهنگ عاشورایی به کودکان 

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان تاکید کرد ؛

ورت همکاری بیشتر دولت با فوالدسازان جهت بهره گیری مناسب از ظرفیت  ضر
وستایی ح منظومه های ر اجرای طر

 در استان بوشهر

بوشهر – رضا حیدری طرح منظومه های روستایی با هدف توسعه و 
تقویت روستاهای استان بوشهر اجرا می شود.

مدیرکل بنیاد مســکن اســتان بوشــهر گفت: طــرح منظومه های 
روســتایی با ماهیتی فرابخشی و یکپارچه در توســعه و تقویت بنیان 

های اقتصادی روستا ها نقش موثری دارد.
علیرضا مقدم افزود: برای اجرای این طرح در اســتان بوشهر مطالعات 
مورد نیاز انجام شــده و نقاط ضعف و توانمندی ها شناســایی شــده 

است.
وی با اشاره به اجرای طرح های هادی در سطح روستا های استان هم 
بیان کرد: دولت در ۴ سال گذشــته هیچگونه اعتباری برای مطالعات 
طرح هادی در روســتا ها اختصــاص نداد و همین امــر موجب عقب 

ماندگی برخی روستا ها در استان بوشهر شده است.
مقدم تأکید کرد: برخی از محدوده های روســتایی قدیمی اســت و 
روستا ها نیازمند بازنگری طرح هادی هستند که این مهم از خواسته 

ها جدی مردم است.
وی با اشاره به آســفالت معابر روستایی در اســتان نیز گفت: در سال 
گذشــته از محل اعتبارات قیر رایگان یک میلیــون و ۴۰۰ هزار متر 
مربع با اعتبار ۹۴6 میلیارد ریال در ۱6۳ روســتا آسفالت انجام شده 

است.

تردد زائران از مرز مهران 
به یک میلیون و ۸۶۲ هزار نفر رسید

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان  ایالم- حسن بیگی 
ایالم با اشاره به آمار تردد مسافر و زائر از مرز بین المللی مهران در بازه 
زمانی اول تا ۲۱ شــهریورماه گفت: این مدت یک میلیون و ۸6۲ هزار 

و ۵66 نفر از این مرز تردد )ورود و خروج( کردند.
ســیدزاهدین چشــمه خاور در پایانه مرزی مهران اظهار داشت: طی 
این مدت )اول تا ۲۱ شــهریورماه( یک میلیون و ۸۱۴ هزار و سه نفر 
ایرانی از مرز مهران تردد کرده اند که از ایــن تعداد ۵۰۷ هزار و ۵۳۲ 
نفر به کشــور ورود و یک میلیون و ۳۰6 هــزار و ۴۷۱ نفر نیز از طریق 

مرز مهران از کشور خارج شده اند.
وی افزود: همچنین در این مدت ۴۸ هــزار و ۵6۳ نفر اتباع خارجی از 
طریق مرز مهران تردد کرده اند که از این تعــداد ۱۳ هزار و 6۴۴ نفر 

به کشور ورود و ۳۴ هزار و ۹۱۹ نفر نیز از مرز مهران خارج شده اند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای ایالم یادآور شــد: طی ۲۴ 
ساعت گذشته تعداد ۱۹۰ هزار و ۹۱۵ نفر ایرانی از مرز زمینی مهران 
تردد کرده اند که از این تعداد ۱۰۷ هــزار و ۴۷۴ نفر ورود و ۸۳ هزار و 

۴۴۱ نفر نیز از خارج شده اند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای ایالم گفــت: یک میلیون و 
6۷۰ هزار و ۴۹۵ نفر از اول تا بیستم شهریور از مرز مهران تردد کرده 

اند.
ســید زاهدین چشــمه خاور در پایانه مرزی مهران همچنین  اظهار 
داشــت: این مدت یک میلیون و ۱۵۷ هزار و ۳۰۵ نفــر زائر ایرانی و 

خارجی از مرز مهران خارج شده اند.
وی افــزود: از این تعداد یک میلیــون و ۲۳۳ هــزار و ۳۰ نفر ایرانی و 
همچنین ۳۴ هزار و ۲۷۵ نفر تبعه خارجــی از طریق مرز مهران عازم 

کربالی معلی شده اند.
مدیرکل راهداری و حمل و نقــل جاده ای ایالم ادامــه داد: این بازه 
زمانی ۴۱۳ هزار و ۱۹۰ مســافر) تبعه ایرانی و خارجی( از طریق مرز 

بین المللی مهران به کشور ورود کرده اند.
چشمه خاور یادآور شــد: از این تعداد ۴۰۰ هزار و ۵۸ زائر ایرانی و ۱۳ 

هزار و ۱۳۲ تبعه خارجی بوده اند.
مدیرکل راهــداری و حمل و نقــل جاده ای ایالم گفــت: بیش از ۹۳ 
هزار نفر زائر ایرانی از بامداد شب گذشــته تاکنون از مرز مهران تردد 

کردند.
چشــمه خاور با اعالم اینکه امکانــات حمل و نقــل و اتوبوس در مرز 
مهران برای انتقــال زوار به شــهرهای خود مهیاســت، اضافه کرد: 
تردد در محورهای مواصالتی برقرار اســت و امــکان محدودیت های 
ترافیکی و یک  طرفه کردن محور ایالم - مهران و بالعکس در روزهای 

آینده بنا به تصمیمات مقامات کشوری وجود دارد .

پرست شهرداری چهارباغ بر پویایی تاکید سر
 و فعالیت مستمر کارکنان 

البرز-مظفری سرپرســت شــهرداری چهارباغ در بازدید از واحدها و 
معاونت های این شهرداری ضمن دعوت از پرسنل مدیریت شهری برای 
هم افزایی و ارتقای ســطح خدمات به شــهروندان، بر پویایی و فعالیت 
مســتمر کارکنان ،تکریم ارباب رجوع و رعایت موازین اداری تاکید کرد.
مهندس چگینی نژاد گفت: امیدوارم با کمک و تالش کارکنان مجموعه 
شهرداری، بستر مناسبی را برای خدمت رسانی بهتر و بیشتر به شهروندان 
فراهم کنیــم.وی افزود: ظرفیت و توانمندی بســیار بــاال و مطلوبی در 
شهرداری چهارباغ وجود دارد و باید با استفاده از این ظرفیت ها، فعالیت 
برای خدمت رسانی به شــهروندان را افزایش دهیم.سرپرست شهرداری 
چهارباغ گفت: برای ارائه خدمات مطلوب تر به شــهروندان ضرورت دارد 
نقاط ضعف را اصالح و نقاط قــوت را بیش از پیش تقویت کنیم.مهندس 
چگینی نژاد رسیدگی به مطالبات شــهروندان را از ضروریات دانست و 
بر رعایت نظــم و موازین اداری از ســوی مدیــران و کارکنان مجموعه 

شهرداری تأکید کرد.

شهر سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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رئیس مجلس شورای اسالمی:
راه توسعه کشور از مسیر بانک ها می گذرد

رئیس مجلس شــورای اســامی با تأکید بر این که راه توسعه کشور از 
مســیر بانک ها می گذرد، گفت: بانک نباید بنــگاه داری کند، بلکه باید 

حامی بنگاه های اقتصادی برای کمک به پیشرفت کشور باشد.
 دکتر محمد باقر قالیباف در دیدار با رئیس شورای هماهنگی بانک های 
دولتــی، رییس شــورای عالی کانــون بانک ها و مؤسســات اعتباری 
خصوصی و مدیران عامل بانک ها و مؤسســات اعتبــاری خصوصی با 
بیان این که ظرفیــت بانک ها، بهترین فرصت برای شــکوفایی اقتصاد 
کشور است، اظهار کرد: نظام بانکی، مجموعه ای حرفه ای است و نباید 
به حاشیه ها آلوده شــود، از این رو امیدواریم بانک ها نیز تعامل خود را با 

مجلس شورای اسامی بیش از پیش حفظ کنند.
وی با تاکید بــر این که بانک هــا بایــد ناترازی ها را برطــرف کرده و 
فرایندهایــی مانند هوشمندســازی و فعال کــردن حوزه های جدید 
ســرمایه گذاری را با قدرت پیگیری کنند، ادامه داد: »طرح بانکداری 
جمهوری اسامی ایران« در مرحله اجرا می تواند بسیاری از مشکات 
کنونی را برطرف کرده و راهی هموار را پیش روی نظام اقتصادی کشور 

بگشاید.
رئیس شــورای هماهنگی بانک های دولتی  نیز در این دیدار با اشاره به 
دیده شدن نقش ویژه در سیاست های کلی برنامه پنج ساله هفتم برای 
نظام بانکی، بر لزوم هدایت اعتبارات بانکی به ســمت فعالیت های مولد 

تاکید کرد.
دکتر محمدرضا فرزین افزود: تبادل نظر نظام بانکی با مجلس شــورای 
اسامی بیشتر خواهد شد تا دیدگاه بانک ها به منظور اثرگذاری بیشتر 

در روند فعالیت های اقتصادی کشور نیز بیش از پیش لحاظ شود.
کوروش پرویزیــان رییس شــورای عالی کانون بانک ها و موسســات 
اعتباری خصوصــی نیز در این نشســت با بیان این که کشــور با تعدد 
قوانین و مقررات در حوزه بانک ها مواجه اســت، اظهار امیدواری کرد با 

همراهی مجلس شورای اسامی، این شرایط ساماندهی شود.
در ادامه، هر یک از مدیران عامل حاضر در جلسه ضمن طرح موضوعات 
و دیدگاه های خود، به ارائه راهکاری به منظور حل مســائل نظام بانکی 

پرداختند.

افزایش پرداخت تسهیالت ازدواج و فرزندآوری 
در بانک ایران زمین

با هدف افزایش مشــتری مــداری و ارائــه خدمات متمایــز، اعطای 
تسهیات ازدواج و فرزندآوری به شــکل مطلوبی در اختیار مشتریان 

بانک ایران زمین قرار می گیرد.
به گزارش روابط عمومی؛ از ابتدای سال جاری تا نیمه اول شهریورماه، 
در مجمــوع تعــداد ۱۲۱۴ عدد تســهیات قرض الحســنه ازدواج و 
فرزندآوری جمعاً به مبلغ ۱۱۶۲ میلیارد ریال به متقاضیان اعطا شــده 
است که نسبت به سال گذشته در بازه زمانی مشابه ۳۸۲ درصد افزایش 

داشته است.

ویداد معدنکاری  ایرانسل با »5G در صنعت« به ر
دیجیتال آمد

»کار در معدِن دیجیتال سخت نیست!« این، جمله ای بود که مدیرکل 
راهکارهای سازمانی ایرانسل، در میزگرد تخصصی »نقش فناوری های 
نوظهور انقاب صنعتی چهارم بر مدیریت زنجیره و عملکرد ســازمانی 

در صنعت معدنکاری« بیان کرد.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، میزگرد فوق، بخشی از »همایش و 
نمایشگاه معدنکاری دیجیتال« است که با حضور ایرانسل، از ۲۱ تا ۲۳ 

شهریور ۱۴۰۱، در هتل المپیک تهران در حال برگزاری است.
هدف از برگزاری رویداد، تقویت به کارگیری فناوری های نوین صنعت 
معدنکاری، معرفی شــرکت ها و کســب وکارهای نوپای پیشرو در این 

زمینه و آموزش مفاهیم و مقدمات معدنکاری دیجیتال است.
ایرانســل در این رویداد، با حضــور در نمایشــگاه، میزگرد تخصصی، 
سخنرانی، برگزاری کارگاه تخصصی و…، آخرین دستاوردهای خود 
در زمینه ارائه خدمات دنیای دیجیتال به کسب وکارها را تشریح کرده 

است.
در نخســتین روز این نمایشــگاه، میزگرد تخصصی حــوزه معدن با 
عنوان »نقش فناوری های نوظهور انقــاب صنعتی چهارم بر مدیریت 
زنجیره و عملکرد ســازمانی در صنعت معدن کاری« با حضور مدیرکل 

راهکارهای سازمانی ایرانسل برگزار شد.
مهندس محســن یوســف پور در بخشــی از صحبت های خود در این 
میزگرد، به اهمیت ایجاد زیرســاخت ارتباطی یکپارچه و راهکارهای 
مبتنی بر فناوری های توانمندســاز تحول دیجیتــال، همچون هوش 
مصنوعی، باک چین، امنیت ســایبری و… در کنار اســتفاده از این 
راهکارهای یکپارچه برای کاهــش فاصله عمیق بخش صنعت و معدن 
و فناوری اطاعات اشــاره و خاطرنشــان کرد: »کارکــرد با روش های 
ســنتی و عرضه محصوالت با شیوه گذشــته، در حال حاضر با اقتصاد 
دیجیتال همخوانی ندارد و سازمان هایی که وارد مسیر تحول دیجیتال 

نمی شوند، ناگزیر محکوم به شکست هستند.«
وی همچنین در پاسخ به پرسشــی در خصوص نقش ایرانسل در ارائه 
اینترنت ۵G برای دیجیتالی کردن معادن، گفت: »فعال ســازی شبکه 
نســل پنجم تلفن همراه در توســعه معدن کاری دیجیتــال و حرکت 
به سوی هوشمندســازی معادن از جمله برنامه های ماست و ایرانسل 
با توجه به مأموریت راهبردی و تجربه پیشــین خود در بهره برداری از 
نخستین سایت نسل پنجم شبکه تلفن همراه در یک مجموعه صنعتی 
در مجتمع فوالد مبارکــه اصفهان، بزرگترین مجموعه فوالدســازی 
کشــور، آمادگی کامــل و الزم فنی جهــت ایجاد و برقراری شــبکه 

اختصاصی در مناطق صنعتی به ویژه معادن کشور را دارد.«
در بخــش دیگری از ایــن رویداد، آقای ســودیپتو مویتــرا، مدیرکل 
 ،MTN تجــارت فناوری اطاعات واحد کســب وکار ســازمانی گروه
به صورت آناین ســخنرانی کــرد. وی در این ســخنرانی، به موضوع 
»نقش 5G و اینترنت اشــیا در صنعت معدن« پرداخت و در خصوص 
بررســی چالش های صنعت معدن، تحول دیجیتال در صنعت معدن، 
هوشمندســازی معادن با هدف افزایش بهره وری و کاهش ریســک، 
برنامه های آتی بــا بهره گیری از زیســت بوم دیجیتال 5G، بررســی 
زیست بوم و معماری شبکه بی ســیم اختصاصی و نیز ایجاد ارزش های 

مشترک میان بازیگران صنعت، برای حاضران سخنرانی کرد.
برگزاری کارگاه آموزشی معدن  متصل، از دیگر برنامه های ایرانسل در 
این رویداد است. این کارگاه با ســرفصل هایی مانند چالش های عمده 
حوزه معادن، محرک های اصلی برای حرکت به سمت معدن هوشمند، 
نقش شــبکه 5G در معدن کاری دیجیتال و خدمات نوین ایرانسل در 

حوزه هوشمندسازی معادن، برای عاقه مندان برگزار می شود.
در بخش Reverse Pitch رویداد معدنکاری دیجیتال، ایرانسل در کنار 
دیگر فعاالن این حوزه، اعم از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، 
صنــدوق نــوآوری و شــکوفایی و… در برنامه ریزی و اجــرای جذب 
حداکثری ایده های استارتاپ ها و شــرکت های دانش بنیان مشارکت 
کرده و در پنج بخش سرمایه گذاری، حمایتی و رگوالتوری، تسهیات، 
زیرساخت و توســعه بازار، شــرکت های دانش بنیان راه یافته به مرحله 
ارزیابی نهایی، را پشتیبانی می کند.استقرار فناوری های نوین در عرصه 
معدن کاری و صنایع وابســته بر روی بستر شبکه ۵G، کارایی ویژه خود 

را به صورت کامل عملیاتی می کند.

پروژه آبرسانی به بهره برداری رسید

مشکل آب همدان حل شد
معاون تلفیق و تنظیم گری شــرکت مدیریت منابــع آب ایران گفت: 
همزمان با تکمیل پروژه آبرســانی به همدان، تکمیل سامانه آبرسانی 
این شــهر نیز در قالب یک رینگ ۱۶.۵ کیلومتری در دســتور کار قرار 
گرفت که رکوردهای بی نظیری از فعالــت اجرایی در این بخش به ثبت 

رسید.
علیرضا الماســوندی،با اشــاره به تکمیل فاز اول اَبرپروژه آبرسانی به 
همدان گفت: خوشبختانه روز گذشته شــاهد تکمیل فاز اول اَبرپروژه 
آبرســانی به همدان به ظرفیت ۶۰۰ لیتر در ثانیــه بودیم و هم اکنون 

مخازن تعبیه شده در این خط در حال آبگیری هستند.
وی در بیان جزئیات این پروژه بزرگ گفت: همدان تنها از یک منبع آبی 
سد اکباتان برای تامین منابع آبی استفاده می کرد و متاسفانه اَبرپروژه 
آبرسانی به این شهر در طی ۱۷ سال گذشته زمین مانده بود اما با تاکید 
دولت ســیزدهم مبنی بر تکمیل پروژه های نیمه تمام این طرح بزرگ 

نیز در دستور کار قرار گرفت و در حال حاضر تکمیل شده است.
وی افزود: این طرح عظیم، عاوه بر خط انتقال و ایســتگاه های پمپاژ از 
یک مخزن به ظرفیت های ۵۰۰۰ متر مکعــب و دو مخزن ۱۰ هزار متر 
مکعبی تشکیل شــده است.الماسوندی با اشــاره به رینگ آبرسانی به 
شهر همدان گفت: همزمان با تکمیل پروژه آبرسانی به همدان، تکمیل 
سامانه آبرسانی این شــهر نیز در قالب یک رینگ ۱۶.۵ کیلومتری در 
دستور کار قرار گرفت که رکوردهای بی نظیری از فعالت اجرایی در این 
بخش به ثبت رسید.معاون تلفیق و تنظیم گری شرکت مدیریت منابع 
آب ایران در تشــریح جزئیات رینگ آبرســانی گفت: فرآیند طراحی 
و تامین تجهیزات این رینگ آبرســانی در کنار شــروع اجرا به صورت 
توامان انجام شده و پس از آن ۱۲ جبهه کاری تعریف شد و بدین وسیله 

یک کار شش ماه در کمتر از یک ماه به انتها  رسید.
وی ادامه داد: در مدت زمان یک ماهه تکمیل اَبَرپروژه های آبرسانی به 
همدان، تامین منابع آبی از خطوط اضطراری با هماهنگی ۷۰ چاه انجام 
می شــد و هم اکنون با تکمیل فاز اول پروژه بزرگ آبرسانی به همدان 

مسئله آب این شهر پس از ۱۷ سال به صورت پایدار حل خواهد شد.
الماسوندی با اشــاره به برنامه وزارت نیرو برای حل مسئله تنش آبی در 
شهرها و روستاهای کشور گفت: پروژه های نرم افزاری و سخت افزاری 
عظیمی در دستور کار است که به واســطه آن تاش می کنیم، مسئله 

آب شرب در کشور را حل کنیم.

در مناطق روستایی و محروم
وگاه انشعابی با پرداخت تسهیالت  ۱۱۰ هزار نیر

کم بهره احداث می شود
 مدیرکل دفتر مدیریت طرح هــای تجدیدپذیر ســازمان انرژی های 
تجدیدپذیر و بهــره وری برق ایران گفت: ۱۱۰ هزار نیروگاه انشــعابی 
)پشت بامی( با پرداخت تســهیات کم بهره برای خانواده های محروم 

در مناطق روستایی و کم برخوردار احداث می شود.
 جعفر محمدنژاد ســیگارودی در پنجمین نشست تخصصی از سلسله 
نشست های دوازدهمین نمایشگاه بین المللی انرژی های تجدیدپذیر، 
بهره وری و صرفه جویی انرژی، توسعه انرژی های تجدیدپذیر در جهان 
را مورد اشاره قرار داد و گفت: در کشــورمان هم با توجه به ظرفیت های 
موجود و ۳۰۰ روز آفتابی پرداختن به این موضوع در دســتور کار قرار 
گرفت.وی ادامه داد: بر این اساس در برنامه دولت سیزدهم توسعه ۱۰ 

هزار مگاواتی نیروگاه های تجدیدپذیر مدنظر قرار گرفت.

مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ســاتبا ادامه داد: در این 
برنامه ۷ هزار مــگاوات به انرژی های خورشــیدی اختصاص یافت که 
مقدمات آن در حال انجام است.محمدنژاد ســیگارودی گفت: توسعه 
نیروگاه های انشــعابی نیز در دســتور کار قرار گرفت و بر این اســاس 
طبق مصوبه معاون اول رئیس جمهور احــداث پانصد و ۵۰ هزار مورد 
تأکید قرار گرفت.وی افزود: مقرر شد در سال اول یک صد و ۱۰ هزار در 
سال اول نیروگاه انشعابی احداث شــود.مدیرکل دفتر مدیریت انرژی 
ساتبا گفت: احداث نیروگاه ها از طریق پرداخت تسهیات با بهره کم به 
خانواده های کم برخوردار در مناطق محروم انجام می شود .محمدنژاد 
سیگارودی ادامه داد: خانواده ها از طریق سازمان بسیج معرفی و پس از 
تایید نهایی به سازمان ساتبا معرفی خواهند شد و اینها به مدت ۲۰ سال 

ضمن تامین برق کشور از مزایایی آن بهره مند می شوند.
وی با بیان اینکه ۵۲ شــرکت بــرای تامین تجهیزات اعــام آمادگی 
کرده اند، بیان کــرد: خانواده ها بــه بانک های عامل معرفی شــده و از 

تسهیات برخوردار خواهند شد.

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت 
برای حفظ جنگل های زاگرس 

 مشاور وزیر نفت و معاون نظارت بر طرح های عمرانی شرکت ملی نفت 
اعام کرد که ایــن وزارتخانه ذیل مســئولیت های اجتماعی خود، ۱۰ 
میلیارد تومان برای آفت زدایــی از جنگل های بلوط زاگرس اختصاص 

داده است.
در روزهــای اخیر و با اوج گیــری صدمه به جنگل هــای بلوط زاگرس 
توسط آفت در غرب کشور موضوع عدم اهتمام وزارت نفت جهت نجات 

این جنگل ها با توجه به نفت خیز بودن این منطقه مطرح شده بود.
موضوعی که با واکنش وزارت نفت رو به رو شد و »بابک دارابی« مشاور 
وزیر نفت خبر از اختصاص ۱۰ میلیارد تومان توســط وزارت نفت برای 
نجات جنگل های بلــوط داد. وی با بیان اینکه امیدواریــم با این اقدام 
گام مؤثری برای رفع آســیب جنگل های زاگرس برداشــته شده باشد 
اظهار داشت: از آنجایی که برای همکاران صنعت نفت طرح های زیست 
محیطی و صیانت از جنگل های زاگرس دارای اهمیت بسیار زیادی بود 
این موضوع ذیل مســئولیت های اجتماعی این وزارتخانه انجام شــد و 

امیدواریم آفت زدایی با جدیت بیشتری دنبال شود. 
این جنگل هــا حدود ۵۰ درصد معیشــت مــردم منطقه وابســته به 
محصوالت فرعی جنگل های بلوط و کشاورزی است. همچنین از لحاظ 
اکولوژیکی و زیســت محیطی نیز این جنگل ها نقــش مهمی در غرب 
کشــور ایفا می کنند.حتی در حال حاضر که بحث روز کشــور موضوع 
ریزگردهاست این درختان می توانند به عنوان کاهش دهنده ریزگردها 
ایفای نقش کنند.کاهش گازهای آالینــده، ذخیره و تنظیم چرخه آب 

کشور، کاهش فرسایش خاک از دیگر وظایف این جنگل هاست.
این جنگل ها متأسفانه به دلیل استفاده غلط و استفاده بیش از حد دچار 
مشکل شدند و تعادل زیســتی آن ها به هم خورده است. از جمله موارد 
استفاده بیش از حد می توان به تعداد دام اضافه تر از حد مجاز اشاره کرد؛ 
و به عنوان استفاده نادرست می توان از سرشــاخه زنی درختان و نحوه 

شخم زدن غلط نام برد.
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رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد

آغاز انتشار رمز ریال

خریدار   رئیــس کل بانک مرکزی با تشــریح 
مشوق های در نظر گرفته شــده برای دارندگان 
حســاب های تجــاری، از اجــرای مرحله پیش 

آزمایشی رمز ریال بانک مرکزی خبر داد.
 علی صالح آبادی در یک برنامه تلویزیونی با بیان 
اینکه در حــوزه رمزارزها مجموعــه اقداماتی که 
باید در بانک مرکزی انجام می شــد به ســرانجام 
رســیده اســت و در حال حاضر در حوزه وزارت 
صمت بخش های دیگر کارها در حال انجام است، 
تصریح کرد: اگر کســی مجوزی را برای استخراج 
رمــز ارز دریافت کرده اســت می توانــد رمز ارز 
استخراج شده را در سامانه مشخصی عرضه کند 
و واردکننده با ثبت سفارشــی که از وزارت صمت 
دریافــت می کند این رمــز ارز را دریافت کند و از 

محل آن واردات انجام دهد.
وی افزود: این ســامانه به صورت مشترک میان 
بانک مرکزی و وزارت صمت طراحی شــده که در 
آن سامانه، رمز ارز ارائه می شود و واردکنندگان با 
دریافت رمز ارز اقدام بــه واردات می کنند. ضمن 
آنکه هم اکنون آیین نامه مربوط به استخراج رمز 
ارز در دولت به تصویب رســیده است و عرضه آن 

نیز در بازار با هدف انجام واردات خواهد بود.

آخرین وضعیت صادرات با رمز ارز
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه هرچند 
پیش از این هــم همین فرایند در مــورد رمز ارز 
وجود داشــت اما اصاحاتی در ایــن بخش انجام 
شــد، گفت: بر این اســاس به افــرادی که مجوز 
اســتخراج رمز ارز را دریافت کرده اند اجازه داده 
می شــود تا از محل رمز ارز استخراج شده واردات 
انجام دهند و هم اکنــون کار در وزارت صمت در 

حال پیگیری است.
صالح آبادی با بیان اینکه هم اکنون زیر ســاخت 
الزم در بانک مرکزی مهیا شــده است، گفت: اما 
مجموعــه اقداماتی بایــد در وزارت صمت نهایی 
شود تا این امکان فراهم شــود، چون در گذشته 
فقط امکان خریــد ارز در ســامانه وزارت صمت 
فراهم بود و حاال بایــد امکان خرید رمــز ارز نیز 

فراهم شود که فرایندی زیرساختی و فنی است.  
وی افزود: طی روزهای اخیــر فرایند پیش از راه 
اندازی آزمایشــی رمز ریال با رقم یــک میلیارد 
تومان و با ارائه رمزریال به تعداد محدودی از افراد 
شــروع و عما مرحله پیش آزمایشــی آن در دو 
بانک ملی و ملت  اجرایی شده است و دو فروشگاه 
هم برای اســتفاده از این رمز ریال تعیین شدند و 
کار در مرحلــه قبل از آزمایشــی را آغاز کرده اند 
تا پس از برطرف کردن مشــکات احتمالی، وارد 
مرحله رســمی آزمایشــی آن اجرایی شــود که 

امیدواریم تا پایان شهریور به این مرحله برسیم.
صالح آبادی با اشــاره بــه اینکه بانــک مرکزی 
مجموعه اقداماتی را که در ایــن زمینه باید انجام 
می داد را آغاز کرده است،  افزود: این موضوع باید 
در هیئت نظارت بر اندوخته اسکناس به تصویب 
می رسید تا امکان آغاز رسمی کار فراهم می شد، 
لذا هم اکنون آغاز کار بــا مبلغ یک میلیارد تومان 
در ایــن هئیت به تصویــب رســید و کار از هفته 
گذشته آغاز شــد و امیدواریم تا پایان شهریور ماه 
روند فرایند آزمایشــی کار با رمرز ریال با وسعتی 

بیشتر از شرایط کنونی آغاز شود.

افزایش شفافیت با حکمرانی ریال 
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه با حکمرانی 
ریال شــفافیت در اقتصاد افزایش پیدا می کند و 
سرمایه هایی که در اقتصاد ملی کشور وجود دارد 
به ســمت فعالیت های مولد هدایت می شــوند، 
افزود: بر این اساس مشــوق هایی باید پیش بینی 
شود که این ســرمایه ها به سمت بخش های مولد 

اقتصادی هدایت شوند.
وی افزود: این حرکت زمینه ســاز رشد اقتصادی 
می شود ضمن اینکه  فعالیت هایی که در راستای 
پولشــویی اســت مورد رصد قرار می گیــرد و با 

فعالیت های پولشویی مبارزه می شود.
صالح آبادی با بیان اینکه تاکنون اقدامات زیادی 
در این زمینه انجام شده است و تقریبا بخش عمده 
کار در این زمینه انجام شــده اســت تاکید کرد: 
یکی اقدامات انجام شــده در این زمینه به مقوله 

چک مربوط است، امروز خوشبختانه در موضوع 
چک تحول بســیار خوبی اتفاق افتاده اســت، در 
گذشته چک هایی که مبادله می شد بعضا وصول 
نمی شــد و گیرنــده چــک از صادرکننده چک 
اطمینان نداشــت که در سررســید چک وصول 
می شــود یا خیر؟وی افزود: لذا اگر تصمیم بر این 
اســت که فعالیت های اقتصادی شفاف شود باید 
افراد هنــگام دریافت چــک از طرف های تجاری 
اطمینان داشته باشــند که در تاریخ تعیین شده 
به مبلغ چک دســت پیدا می کند، در این راســتا 
قانون جدید چک در مجلس به تصویب رسید و بر 
این اساس سامانه های مختلفی در بانک مرکزی 

طراحی و پیاده سازی شد.
رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره به پیچیده ترین 
بخش اجرای قانون جدید چک که اخیرا اجرا شده 
است، گفت: اگر کسی به طرف تجاری خود چک 
بدهد و هنگام وصــول چک در بانک صاحب چک 
کسری موجودی داشته باشد اگر فرد صادر کننده 
چک در حساب هایش در دیگر بانک ها موجودی 
داشته باشــد از موجودی او در دیگر حسابهایش 

امکان وصول چک فراهم می شود.
وی افــزود: بنابراین با اقدامــات متعددی که در 
زمینه اجرایی شــدن قانون چک در بانک مرکزی 
اجرایی شــد در حال حاضر اگر شخصی از طرف 
تجاری خود چک دریافت کنــد این امکان وجود 
دارد که با وارد کردن شماره چک در سایت بانک 
مرکزی اعتبار صادر کننده چــک را کنترل کند 
و بررســی کند که فــرد صادر کننــده چک فرد 
معتبری است یا خیر؟ چک برگشتی دارد یا خیر؟

رئیس کل بانک مرکزی با اشــاره بــه اینکه این 
فرایند خوشبختانه شــفافیت خوبی را در حوزه 
ریال در کشور ایجاد کرد به طوری که طی یکماه 
گذشته رفع ســوء اثر چک به سه روز کاهش پیدا 
کرد و تعداد چک های برگشــتی نیــز ۲۰۰ هزار 
فقره کاهش یافته اســت، افزود: به عبارتی امروز 
کار به گونه ای شــده که صادرکننده چک پیش از 
برگشت خود چک با دریافت کننده چک رایزنی 
می کند که در صــورت کافی نبــودن موجودی 
چک را به بانک نبرد و یا پیش از فرارسیدن موعد 
چک موجودی حســاب خود را برای وصول چک 

صادرشده تکمیل می کند.
وی افزود: براساس قانون در صورت ناکافی بودن 
حســاب صادر کننده چک، موجودی حسابهای 
صادرکننده چک به میزان کســری موجودی تا 
سقف مبلغ چک در دیگر حسابها و بانکها مسدود 
می شود و در صورت تکمیل موجودی امکان رفع 

مسدودی حساب او فراهم خواهدشد.

۸.۵ میلیون کارتخوان پرونده مالیاتی دارند
رئیس کل بانک مرکزی با بیــان اینکه هم اکنون 
فراینــد ســاماندهی کارتخوان ها بــا همکاری 
ســازمان امور مالیاتی بــه عنوان یکــی دیگر از 
تکالیف بانک مرکــزی در حوزه تقویت حکمرانی 
ریال تکمیل شــده اســت، گفت: امــروز تمامی 
۸.۵ میلیــون کارتخوان فعال موجود در کشــور 
شناســنامه دار هســتند و دیگر کارتخوان فاقد 
شناســنامه در کشــور وجود ندارد و برای تمامی 
این کارتخوان های فعال در سازمان امور مالیاتی 
پرونده مالیاتی تشکیل شده اســت و کارتخوان 
هایی که به سامانه ســازمان امور مالیاتی متصل 
نبودند غیر فعال شــدند.وی افزود: بــا این اقدام 
بخش مهمــی از فراینــد  تفکیک حســاب های 
تجاری و غیرتجاری عما اجرایی شــد و مراحل 
پایایانی خود را طی کرده اســت. لذا عمده بحث 
تفکیک حساب های تجاری و غیر تجاری با اتصال 
کارت خوان ها به سامانه سازمان امور مالیاتی در 
یکسال گذشــته انجام شد و حســاب های بسیار 
کمی خارج از این مجموعه هستند که شاید از هر 

یکهزار نفر حداکثر دو یا سه نفر را مشمول بشود.

تراکنش های غیرتجاری مشمول مالیات 
نمی شود

صالح آبادی تاکید کرد: برخــی موارد هم مطرح 
شــد که هر ۱۰۰ تراکنــش واریز به حســاب با 
مجموع ۳۵ میلیــون تومان تجاری محســوب 
می شود که این وحی منزل نیست بلکه یک نشانه 

است و این امکان وجود دارد فردی هزار تراکنش 
واریز به حســاب  داشــته باشــد، اما حساب وی 
تجاری محسوب نشــود چراکه امکان دارد فردی 
روزانه صدها تراکنش خرید داشــته باشد به طور 
مثال فردی روزانه ده ها بار بــرای خرید مایحتاج 
روزانه اقــدام می کند یــا از طریق ســایت های 
اینترنتی خریــد می کند که این قبیــل موارد به 
هیچ وجه مشــمول مالیات نیست و یا مثا فردی 
در بــورس معامله می کند به هیچ وجه مشــمول 
نیســت چراکه فعاالن بورس نیم درصد مالیات را 
از حساب وی کسر می کند و یا مثا فردی اقدام به 
فروش خانه مســکونی می کند و ۵  میلیارد تومان 
به حساب وی واریز می شود به هیچ وجه این فرد 

مشمول نیست.

از هر 1000 نفر دو یه سه نفر مشمول مالیات 
تراکنش های تجاری می شوند

وی تاکید کرد: اینکه گفته شــد ۱۰۰ تراکنش و 
۳۵ میلیون، باید هر دو شرط همزمان باشد ضمن 
اینکه این امکان هم وجود دارد که این دو شــرط 
باشد ولی فرد کار تجاری نمی کند بنابراین باز هم 
مشمول نخواهد بود، لذا از هر ۱۰۰۰ نفر شاید دو 

یا سه نفر مشمول شود.
صالح آبادی خاطرنشان کرد: بر این اساس فعالیت 
تجاری به این مفهوم است که فرد با کاسبی کسب 
سود کند یا متحمل زیان می شود و معامله انجام 
می دهد این فرایند تجاری محســوب می شود و 
لذا فعالیت هایی نظیر خیریه هــا یا صندوق های 
خانوادگی مشمول حســاب های تجاری نخواهد 
بود ضمن آنکه هم اکنون حتی در مورد کارتخوان 

ها نیز یک سری از کارتخوان ها تجاری نیستند.
وی افــزود: بنابراین چنانچه فردی به تشــخیص 
خودش به فعالیت تجاری مشــغول اســت این دو 
شــرط ۱۰۰ تراکنش با واریزی ۳۵ میلیون تومان 
دو شرط اولیه است لذا این امکان وجود دارد فردی 
تا ۱۰۰۰ تراکنش واریز به حســاب حتی بیش از 
۳۵ میلیون تومان هم داشته باشد ولی کار تجاری 
نیست اما کسی که براســاس بررسی های خودش 
نشــان می دهد کــه کار تجاری انجــام می دهد، 
می تواند با مراجعه به ســازمان امور مالیاتی و ارائه 
مستندات به سیستم بانکی معرفی شود و از مزایای 

فعالیت تجاری خود بهره مند شود.
صالح آبادی با بیان اینکه بر این اســاس همانگونه 
که کارتخوان ها شناســنامه دار شدند افزود: این 
حساب های تجاری هم شناســنامه دار می شوند 
و از مزایای این حســاب تجار بهره مند می شوند، 
مزایایی همچون سقف جابجایی پول تا سقف یک 
میلیارد تومان بدون ارائه مســتندات در حالی که 
این سقف برای حســاب های غیرتجاری حداکثر 
۲۰۰ میلیون تومان اســت، ضمــن اینکه نقل  و 
انتقاالت صاحبان حساب های تجاری در مقایسه 

با وضع موجود چند برابر خواهد شد.
رئیــس کل بانک مرکــزی به دیگــر مزیت های 
حساب های تجاری پرداخت و گفت: برای اعطای  
صدور دسته چک جدید به صاحبان حساب های 
تجاری معافیت های بیشتری در زمینه بازگشت 
تعداد برگه های دسته چک به بانک در نظر گرفته 
شده است. همچنین صاحبان حساب های تجاری 
در زمینه هزینه خدمات بانکی مشــمول تخفیف 
می شوند و امتیازاتی در زمینه افزایش سقف های 
ماهانه و روزانه غیر حضوری، لغو محدویت امکان 
تعداد گشایش حســاب و مشــوق های دیگری 
برای اســتفاده کنندگان از حساب های جاری در 
نظر گرفته شده اســت.وی افزود: جزئیات دیگر 
در مورد مسائلی همچون تبعات عملیات تجاری 
با استفاده از حســاب غیر تجاری در این زمینه از 
سوی ســازمان امور مالیاتی اطاع رسانی خواهد 
شــد ضمن اینکه این فرایند کاری زمانبر است و 
باید حداکثــر دقت به عمل آید کــه در حق هیچ 
کس اجحاف شــود.وی افزود: برخــی فعالیت ها 
همچون خرید و فروش در بورس فعالیت تجاری 
محسوب نمی شــود و نیاز به ارائه مستندات هم 
نیست چراکه فعاالن بورس فرایند کاری شفافی 
دارند و فعاالن بورســی در بخــش خرید معاف از 
مالیات اســت و در بخش فروش هــم نیم درصد 

مالیات را پرداخت کرده است.

بانک

ایرانسل

انرژی


