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اخبار
دومین بستۀ اینترنت هدیه معلمان
فعال شد

دومین بستۀ اینترنت رایگان  ۲۰گیگابایتی
ایرانسل برای معلمان ،فعال شد.
به گزارش امتیاز ،با توجه به شیوع
بیماری کرونا و رواج آموزش و تدریس آنالین در
سال تحصیلی  ،۱۴۰۰-۱۳۹۹این بسته با هدف
تسهیل در فرایند ارائۀ محتواهای آموزشی ،به
معلمان ارائه شده است.
این بسته ،برای استفاده از خدمات
اینترنتِهمرا ِه اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال
ایران ،برای حدود ۱۵۰هزار معلم ایرانسلی،
بر اساس فهرست ارائه شده از سوی وزارت
ارتباطات و فناوری اطالعات ،فعال شده است
و معلمان ارجمند میتوانند از بامداد امروز
 25شهریور ماه  ،۱۳۹۹به مدت سه ماه ،از آن
استفاده کنند.
بستههای هدیه فعال شده برای معلمان
گرامی ،از طریق اپلیکیشن «ایرانسل من» قابل
مشاهده و میزان مصرف آنها نیز قابل بررسی
است .بستههایی که از قبل فعال شدهاند ،پس
از اتمام حجم بستۀ  ۲۰گیگابایتی هدیه ،یا بعد
از پایان مهلت استفاده از این بسته ،در دسترس
خواهند بود .بستههای اینترنتی که در این مدت،
مهلت استفاده از آنها به پایان میرسد ،قابل
تمدید نخواهند بود.
ایرانسل ،در فروردین ماه سال جاری
( )۱۳۹۹نیز ،در راستای مسؤولیت اجتماعی
خود با هماهنگی وزارت ارتباطات و فناوری
اطالعات ،بستۀ اینترنت رایگان مشابهی را به
معلمان ارجمند ،اختصاص داده بود.
سلطانیفر به مدیران پرسپولیس و
استقالل دستور داد:

تشکیل تیم ویژه بررسی برای ورود
استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه

وزیر ورزش و جوانان به مدیران
دو باشگاه پرسپولیس و استقالل درباره
شفا فسازی برای ورود به بازار سرمایه
دستوراتی را صادر کرد.
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان
به مدیران دو باشگاه پرسپولیس و استقالل
دستور داد تا تیم ویژه بررسی نهایی
صورتهای مالی و رفع موانع بر شفافسازی
ورود استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه
تشکیل شود.

فروش  2200دالر با کارت ملی
از سر گرفته شد

براساس تصمیم بانک مرکزی حذف
پرداخت ارز در قالب کد  24منتفی شده و
محدودیت خرید و فروش توسط صرافیها به
روال پیشین بازگشته است.
بانک مرکزی چند روز پیش فروش
اسکناس به متقاضیان مشمول کد ( ۲۴خرید
 2200دالر فقط با کارت کارت ملی در سال) را
از سامانه سنا حذف کرد .اما مجددا امروز بانک
مرکزی اعالم کرد که این تصمیم منتفی شده
و محدودیت خرید و فروش توسط صرافیها به
روال پیشین بازگشته است.
بنابراین از امروز متقاضیان خرید ارز
میتوانند با مراجعه به صرافیهای رسمی تا
سقف  2200دالر ارز خریداری کنند .این سقف
برای هر نفر در یک سال در نظر گرفته شده
است.
بعضی ناظران بازار معتقدند حذف پرداخت
ارز با کارت ملی باوجود خلوت شدن صرافیها،
موجب اختالف قابل توجه نرخ بازار آزاد با نرخ
صرافیها شد.

امضای مجازی  ۳سند همکاری
کشاورزی ایران و برزیل

 ۳سند همکاری کشاورزی میان ایران و
برزیل امضا شد.
به گزارش به نقل از وزارت جهاد کشاورزی،
در دیدار سفیر برزیل در ایران با رئیس مرکز
روابط عمومی و امور بینالملل وزارت جهاد
کشاورزی بر برگزاری جلساتی بهصورت مجازی
در قالب سه ویدئوکنفرانس با طرف برزیلی و
امضای سه سند همکاری تأکید شد.
«رودریگو دی آزردو سانتوس» ،سفیر
برزیل در ایران امروز با علیمراد سرافرازی ،رئیس
مرکز روابط عمومی و امور بینالملل وزارت جهاد
کشاورزی دیدار کرد.
این دیدار در راستای همکاری و تعامالت
دو کشور در حوزه کشاورزی صورت گرفت
و طرفین تأکید کردند به دنبال آن هستند تا
از ظرفیتهای دو کشور در زمینه رشد روابط
تجاری بهره ببرند.
همچنین رایزنیها در مورد فراهمسازی
شرایط برای امضای سه سند همکاری بین ایران
و برزیل در حوزههای بهداشت گیاهی ،بهداشت
دام و همکاریهای تحقیقاتی با مرکز «امبراپا»
در برزیل که بهواسطه شرایط محدودیتهای
دوران کرونا مسکوت مانده بود ،انجام و مقرر
شد جلساتی بهصورت مجازی در قالب سه
ویدئوکنفرانس با طرف برزیلی برگزار شده و
بهصورت مجازی موافقت نهایی امضا شود تا در
دومین کمیته مشترکی که در این راستا برگزار
خواهد شد ،طرفین بهصورت رسمی این اسناد را
به امضا برسانند.
دیگر موضوع گفتوگو ،برگزاری نشستهای
ویدئوکنفرانس در حوزههای مورد عالقه طرفین
در راستای انتقال تجارب و دانش موجود از
سوی متخصصان ایرانی و برزیلی در زمینههای
کشاورزی قراردادی ،ترویج کشاورزی و انتقال
تکنولوژی تولید آفتکشهای کشاورزی بود.
همچنین در مورد پیگیری واردات ذرت به
ایران و رطوبت نسبی مورد توافق دو طرف در
این محصول نیز بحث و تبادل نظر صورت گرفت
و مقرر شد این مرکز با سازمانهای ذیربط درباره
هماهنگی برای استاندارد حداکثر رطوبت ذرت،
رایزنی کرده تا راه برای واردات ذرت از برزیل به
ایران باز شود.
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فراهم شدن امکان تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولیدکنندکان و سرمایه گذاران از صندوق توسعه ملی

دستورات روحانی درباره قیمت کاالهای اساسی و تسویه وام ارزی

رییس جمهوری با اشاره به تهیه دستورالعمل
اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی
توسط تولید کنندگان و سرمایه گذاران ،گفت :با
استجازه دولت از رهبر انقالب ،تولیدکنندگان و
سرمایهگذارانی که از صندوق توسعه ملی ،تسهیالت
ارزی دریافت کرده اند ،می توانند تا پایان امسال
تسهیالت ارزی خود را بهشکل ریالی با صندوق
توسعه ،تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند.
به گزارش امتیاز و به نقل از پایگاه
اطالع رسانی ریاست جمهوری ،حجت االسالم
والمسلمین حسن روحانی روز سه شنبه در
یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی
اقتصادی دولت ،خاطرنشان کرد :دولت با سیاست
ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه
گذاران و تولید کنندگان به ویژه بخش خصوصی
تالش داشته که در شرایط خاص و سخت اقتصادی
تمهیداتی را در نظر بگیرد که چرخه تولید کشور
متوقف نشود و تحریم های غیر قانونی آمریکا نتواند
لطمه و ضربه ای بر اقتصاد کشور وارد کند.
روحانی مصوبه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی
دولت درمورد تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولید
کنندگان از صندوق توسعه ملی را فراهم کردن
یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگانی برشمرد
که از صندوق توسعه ملی تسهیالت دریافت کرده
اند و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این طرح
قدردانی کرد.

رییس جمهوری در ادامه با اشاره به فراهم
شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی
شرکت ها و بنگاه های تولیدی ،گفت :این شرایط
می تواند زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاه
های تولیدی در بورس را فراهم کند که هم موجب
تقویت بازار سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای
تسویه آسان تر بدهی های این شرکتها فراهم
می کند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و
بستر سازی الزم را تامین می کند.
روحانی در این جلسه همچنین از دستگاههای

ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای
دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به سرعت انجام
داده و نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام کنند تا در
ماه های باقیمانده از سال جاری بنگاههای اقتصادی
بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند.
در این جلسه «جعفر سرقینی» سرپرست
وزارت صمت گزارشی از وضعیت تولید کاالهای
اساسی درکشور و خودرو در کشور و نوسانات
قیمت در بازار خودرو ارائه کرد و رئیس جمهور
پس از ارائه این گزارش ،تاکید کرد :وزارت صمت

می بایست مراقبت های ویژه درخصوص قیمت
کاالهای اساسی داشته باشد و دستگاه های ذیربط
چه در تنظیم قیمت ها و چه در نظارت بر آن و
تنظیم چرخه تولید و توزیع می بایست با هماهنگی
دقیق به وظایف خود عمل کنند.
روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت
افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول سال
 ۹۹نسبت به سال گذشته ،نباید شاهد عدم تعادل
در بازار خودرو باشیم ،گفت :اخالل در چرخه توزیع،
عرضه و فروش کاال و ایجاد آشفتگی در بازار هم
زندگی و معیشت مردم و هم آرامش روانی جامعه
را دچار مشکل می کند .رییس جمهوری تصریح
کرد :وزارت صمت می بایست طبق ماموریت و
وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید کنندگان
اقدامات فوری و الزم را برای تنظیم قیمت کاالهای
اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه ای
بر زندگی مردم دارند ،انجام دهد.
روحانی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید
سیستم واسطه گری رانت جویانه حذف و نحوه
خرید و فروش برای مصرف کنندگان واقعی اصالح
شود ،افزود :این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته
و سریعا به مردم در این خصوص اطالع رسانی شود
و اگر در این مسیر مواردی وجود دارد که می تواند
مورد استفاده و سودجویی قرار بگیرد باید سریعا
رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این
مسیر متوقف شود.

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت صمت اعالم کرد:

اولویت تأمین ارز کود و سم محصوالت کشاورزی

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت
صمت با بیان اینکه ستاد تنظیم بازار نرخ عرضه
ذخایر روغن استراتژیک کشور را اصالح کرد تا
بخش خصوصی در این حوزه انگیزه های الزم را
برای تامین مستقیم نهاده های مورد نیاز خود
داشته باشد ،گفت :در جلسه اخیر مصوب شد که
با توجه به تاثیر نهادههای کشاورزی مانند کود و
سم بر محصوالت کشاورزی به خصوص محصوالت
باغی ،بانک مرکزی تامین ارز نهاده های پایه مانند
کود و سم را با اولویت ویژه انجام دهد.
محمدرضا کالمی در خصوص مصوبات
ستاد تنظیم بازار و در مورد عرضه روغن ذخایر
استراتژیک اظهار کرد :نرخ عرضه روغن آفتاب
 ۵۵۰۰تومان و روغن سویا و روغن پالم نیز ۵۱۰۰
تومان مصوب شد.
وی با تأکید بر اینکه بخش خصوصی خود باید
وظیفه تامین مواد اولیه اش را انجام دهد ،اظهار
کرد :دولتی کردن اقتصاد به صالح کشور نیست و
ما فقط در حد ذخایر استراتژیک وظیفه و تکلیف
داریم.
تکلیف بانک مرکزی برای تامین ارز دانه
های روغنی و کنجاله سویا

سرپرست معاونت بازرگانی داخلی وزارت
صمت در خصوص دیگر مصوبات جلسه ستاد
تنظیم بازار نیز گفت :در خصوص تامین ارز دانه
های روغنی و کنجاله سویا مقرر شد که بانک
مرکزی تامین ارز را انجام دهد .همچنین با توجه
به تکالیف نیروی انتظامی ،دادستانی ها و سایر
دستگاه های نظارتی به خصوص نیروهای مرزبانی
و نیروهای مستقر در نقاط مواصالتی کشور مقرر
شد کسانی که در مسیر حمل و نقل نهاده های
دامی با اختالط شن و ماسه سعی در تقلب در تناژ
این کاالها دارند و سبب ضرر به دامدار و غیرکیفی

شدن محصول می شوند ،به شدت مورد برخورد
قرار بگیرند .در این راستا اتاق های تعاون ،بازرگانی
و تشکل های تولیدی و توزیعی مکلف شدند تا
گزارش های خود را به دادستانی ،سازمان حمایت،
نیروی انتظامی و دبیرخانه تنظیم بازار منعکس
کنند.
وی افزود :در خصوص هزینه های نقل و
انتقال ارز نیز مقرر شد کمیته تخصیص ارز وزارت
صمت برای ریال عمان و سایر ارزها پیش بینی
های الزم را انجام دهد تا کاالهای مورد نیاز بدون
مشکل تامین شود.

افزایش  ۱۵درصدی تولید پرتقال

کالمی در بخش دیگری از سخنان خود با
یادآوری اینکه طرح ذخیره سازی سیب و پرتقال
را هر ساله با دو هدف اصلی انجام میدهیم که

بانك
پرداخت  80هزار فقره وام ازدواج
بانک ملي ايران به زوجهاي جوان

بانک ملي ايران در پنج ماه ابتداي امسال
بيش از  80هزار فقره وام ازدواج به زوجهاي
جوان پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومي بانک ملي ايران،
بر اساس آمارها بيش از  70درصد تسهيالت
قرض الحسنه ازدواج در نظام بانکي توسط بانک
ملي ايران پرداخت مي شود و اين بانک همواره
يکي از پيشتازان در امر تسهيل ازدواج جوانان
در ميان بانک هاي کشور بوده است.بر همين
اساس از ابتداي سال جاري تا پايان مردادماه
بالغ بر  80هزار و  388فقره تسهيالت قرض
الحسنه ازدواج پرداخت شده که ارزش ريالي اين
تسهيالت  42هزار و  74ميليارد و  304ميليون
ريال است .سقف وام قرض الحسنه ازدواج براي
هر يک از زوجين  500ميليون ريال ،با دوره
بازپرداخت  84ماه و نرخ چهار درصد کارمزد
است .بانک ملي ايران طي سال گذشته 239
هزار و  23فقره تسهيالت ازدواج به متقاضيان
پرداخت کرده است که ارزش ريالي اين
تسهيالت بالغ بر  75هزار و  50ميليارد و 134
ميليون ريال است .در سال  97نيز اين بانک
حدود  265هزار فقره وام قرض الحسنه ازدواج
به ارزش ريالي  41هزار و  492ميليارد و 768
ميليون ريال پرداخت کرده است .الزم به ذکر
است ،هر يک از متقاضيان صرفا يک مرتبه مي
توانند اين تسهيالت را دريافت کنند و افرادي که
تاريخ عقد آنها بعد از يکم فروردين ماه 1396
بوده و تاکنون وام ازدواج دريافت نکرده اند،
در اولويت نخست قرار دارند .بانک ملي ايران
وام ازدواج را مطابق دستورالعمل ابالغي بانک
مرکزي و مصوبات داخلي خود تنها با اخذ يک
ضامن معتبر و سفته در تمامي شعب پرداخت
مي کند و مشتريان ارجمند مي توانند در صورت
مشاهده هر گونه تخلف ،موارد را از طريق سامانه
رسيدگي به شکايات بانک ملي ايران در سايت
اصلي اين بانک پيگيري کنند.

پرداخت  13223فقره تسهيالت قرض
الحسنه به فرهنگيان سراسر کشور در
موسسه اعتباري ملل

ورود تجار همسایه به کف بازار استانها

این مقام مسئول در خصوص سایر مصوبات
ستاد تنظیم بازار کشور نیز گفت :با توجه به دریافت
اخباری مبنی بر ورود تجار کشورهای همسایه به
کف بازار استانهای ما برای خرید محصوالت
کشاورزی سیب و پرتقال به قیمت سردرخت
و صادرات این محصوالت به نام خود ،اتاقهای
بازرگانی و تعاون مکلف شدند تا با برگزاری جلسات
تخصصی راهکار قانونی برای تأمین حداکثر سود
صادرات برای تولیدکنندگان و فعاالن اقتصادی را
به کارگروه تنظیم بازار ارایه دهند.
وی افزود :برای اینکه مقادیر افزایش صادرات
در قالب نرخ ارز تأثیرگذار در بازار منجر به باال
رفتن قیمت این محصوالت برای مصرف کننده
نشود ،کارگروهی مکلف به رصد و پایش موضوع
شد .همچنین برای حمایت از تولیدکننده ،مصرف
کننده و فعال اقتصادی به وضع عوارض صادراتی
نیز در صورت لزوم توجه خواهد شد.

شماره 3045

حمایت از تولید کننده در فصل برداشت یکی از
این اهداف است ،گفت :وقتی دولت به عنوان یک
عامل کمی به بازار ورود میکند و خرید انجام
میدهد ،قاعدتا افزایش تقاضا محسوب میشود و
با افزایش قیمت سر درخت برای باغدار سودمند
خواهد شد.
وی با بیان اینکه طبق گزارشی که وزارت جهاد
کشاورزی در جلسه ستاد تنظیم بازار ارایه کرد،

خوشبختانه در تولید پرتقال در سال جاری حدود
 ۱۵درصد افزایش تولید خواهیم داشت ،اظهار کرد:
امسال در زمینه انواع پرتقال ناول ،والنسیا ،خونی و
سایر اقالم حدود سه میلیون و  ۴۷۱هزار تن تولید
میشود که نسبت به سه میلیون تن پارسال تقریبا
 ۱۵درصد رشد خواهد داشت .همچنین در تولید
سیب نیز حدود یک درصد نسبت به سال گذشته
رشد خواهیم داشت که امیدواریم با این رشد تولید،

به منظور بسط و گسترش سنت پسنديده
قرض الحسنه تعداد  13223فقره تسهيالت به
کارکنان آموزش پرورش پرداخت شد.
به پاس زحمات فرهنگيان عزيز در سراسر
کشور و بر اساس تفاهم نامه منعقده بين موسسه
اعتباري ملل و وزارت آموزش و پرورش تاکنون
تعداد  13223فقره تسهيالت قرض الحسنه به
اين عزيزان پرداخت گرديده که مبلغ تسهيالت
پرداختي براي هر نفر  54ميليون ريال بوده
است .اين گزارش مي افزايد طبق تفاهم نامه
منعقده در نظر است تا آبان ماه سال جاري به
 20هزار نفر از کارکنان وزارت آموزش و پرورش
اين تسهيالت پرداخت گردد.

