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خریدار  یک کارشــناس بــازار ســرمایه با بیان 
اینکه جایگاه بازار ســرمایه به عنوان مقصد نخست 
سرمایه گذاری در کشــور تثبیت شده است، گفت: 
در بورس امکان پیش بینی مســیر حرکت سهام در 
میان مــدت و بلندمدت وجــود دارد، اما معامالت 
سایر بازارهای موازی مانند ارز، سکه، طال و خودرو 
با سفته بازی انجام می شــود.امیرعلی امیرباقری به 
روند معامالت بورس در هفته ای که گذشت اشاره 
کرد و افزود: در هفته گذشته تا حدودی شاهد فشار 
فروش در سهام شرکت های بزرگ و بنیادی بودیم 
که بعد از ریزش اخیر شاخص بورس رشد معقولی 
را تجربه کرده بودنــد و تا حــدودی از ضرر و زیان 
سهامداران جبران شد.وی روند معامالت بورس در 
هفته گذشــته را طبیعی اعالم کــرد و گفت: بعد از 
حرکت میان مدت در بسیاری از سهام شرکت های 
بزرگ و رسیدن آنها به ســطوح مقاومتی، طبیعی 
است که تا حدودی زمینه ایجاد فشار فروش در این 

سهام و اصالح قیمتی آنها فراهم شود.
امیرباقری با تاکید بر اینکه توجه به تفاوت اصالح و 
ریزش به عنوان موضوعی بسیار مهم تلقی می شود 
که سهامداران باید آن را مورد توجه خود قرار دهند، 
اظهار داشت: ســهامداران نباید در روند اصالحی 
بازار نگــران وضعیت بازار باشــند و آن را به ریزش 
شــاخص بورس ربط دهند.این کارشــناس بازار 
سرمایه ادامه داد: ریزش شاخص بورس را می توان 
به روند بازار در نیمه دوم ســال گذشته در بازار ربط 
داد اما اصالح عمدتا ناشــی از دست به دست شدن 

سهام و افت درون کانالی شاخص بورس است.

 حفظ ضریب نفوذ بازار سرمایه در بین
 اقشار جامعه

وی گفت: اتفاق مثبتی که اکنون برای بازار سرمایه 
در حال رخ دادن اســت، دست به دســت سهام در 
نقطه مقاومــت، اصــالح درون کانالــی و حرکت 
گردشی سهام و صنایع است که این امر مانع از ریزش 
شدید شــاخص بورس و منجر به ایجاد ثبات در بازار 

ســرمایه برای میان مدت و بلندمدت  خواهد شد، با 
این اتفاق بازار ســرمایه ضریب نفوذ خود را در بین 
اقشــار جامعه حفظ خواهــد کرد.امیرباقری اظهار 
داشت: به نظر می رســد انتظاراتی که از دولت فعلی 
در حوزه بازار ســرمایه وجود دارد ناشــی از صحبت 
های مطرح شــده در زمان برگزاری انتخابات بود که 
بر اساس آن، اکنون دولت به دنبال کاهش انتظارات 
تورمی و کنترل نرخ ارز اســت. این کارشناس بازار 
سرمایه معتقد است؛ این اتفاق مانع از رشد پرشتاب 
شــاخص بورس در بــازار خواهد شــد و از حرکات 
هیجانی در بازار جلوگیری مــی کند که این امر یک 

موضوع کامال منطقی به نظر می آید.
وی بزرگترین نیــاز بازار ســرمایه در میان مدت و 
بلندمدت را ورود مثبــت نقدینگی، رشــد آرام و 
پوشــش تورم اعالم کرد و افزود: به نظر می رســد 
در شــرایط فعلی معامالت بورس با چنین مسایلی 
مواجه باشیم و اکنون این بازار در موقعیت مناسبی 

برای سرمایه گذاری قرار گرفته است.

 آموزش، اصلی ترین نیاز فعلی
 بازار سرمایه

امیرباقری موضوع آموزش را یکی از مســایل مورد 
نیاز بازار سرمایه عنوان کرد و  گفت: ریاست سازمان 
بورس هم در این زمینه بارها به سهامداران هشدار 
داده و اعالم کرده است ســهامدارانی که اطالعات 
چندانی از انجام معامالت در بازار ســرمایه ندارند؛ 
بهتر اســت به منظور جلوگیری از ضرر وزیان های 
احتمالــی از ســرمایه گذاری مســتقیم در بازار 
سرمایه پرهیز کنند و سرمایه خود را به دست افراد 
متخصصی دهند تا بتوانند از این طریق از نوسانات 
سنگین بازار در امان بمانند و رشد معقول و منطقی 
را همگام با بازار در بلندمدت داشــته باشــند و از 
سرمایه گذاری خود منتفع شــوند.وی به وضعیت 
بازارهــای جهانی در هفته گذشــته اشــاره کرد و 
گفت: در قیمت های جهانــی اتفاق تاثیرگذاری در 
معامالت بازار سرمایه رخ نداد و تا حدودی شاخص 

دالر ثابت بود، در میــان بازارهای جهانی فقط بازار 
رمز ارزها با فشار فروش ســنگین مواجه شدند که 
همین امر تا حدودی دیدگاه ها را به سمت سرمایه 
گذاری ســنتی بازگرداند و تقاضا بــرای کاالهای 

سرمایه ای افزایش پیدا کرد.
 امیرباقری با اشــاره به اینکه بازار رمز ارزها در ایران 
دچار ریسک چندگانه هستند، افزود: بدین معنا که 
بازار رمز ارزها عالوه بر نوســانات زیاد قیمت های 
جهانی، از بعد داخلی هم با محدودیت های قانونی 
مواجه هستند و طبیعتا افرادی که به دنبال سرمایه 
گذاری در این بازار هستند باید ریسک های زیادی 
را تحمل کنند.این کارشــناس بازار سرمایه اظهار 
داشت: به این دسته از ســرمایه گذاران تاکید می 
شود که ســرمایه خود را در معرض ریسک باال قرار 
ندهند و در صورتی که تصمیم جدی برای سرمایه 
گذاری در این بــازار دارند تا جایی کــه می توانند 
حجــم پایینی از ســرمایه های خــود در وارد این 
بازار سرمایه گذاری کنند.وی با بیان اینکه تثبیت 
جایگاه بازار سرمایه به عنوان فضای نخست سرمایه 
گذاری در کشــور از جمله مسایل مهمی محسوب 
می شــود که پیش بینی تحقق آن در میان مدت و 
بلندمدت وجود دارد، گفت: این موضوع اتفاقی مهم 
اســت؛ چرا که عمدتا در ایــران معامالت بازارهای 
چندگانه مانند ارز، ســکه و طال با سفته بازی انجام 
می شود.امیرباقری اظهار داشت: شاید این بازارها 
بتوانند به عنــوان حفظ ســرمایه در میان مدت و 
بلندمدت اثر داشــته باشــند اما عایدی واقعی را 
نصیب سرمایه گذاران نخواهند کرد و سرمایه های 
خرد در میان مدت و میان مدت راه خود برای ورود 

و سرمایه گذاری در بازار سهام پیدا خواهند کرد.
این کارشــناس بازار ســرمایه روند معامالت بورس 
برای هفتــه آینــده را پیش بینــی کــرد و افزود: 
براساس پیش بینی های صورت گرفته این احتمال 
وجود دارد کــه برای مدتی موقت عرضــه در بازار از 
تقاضا پیشــی بگیرد، ایجاد چنین رونــدی در بازار 
کامال طبیعی است و ســهامداران نباید نگران روند 
اصالحی ایجاد شــده در بازار باشند.وی خاطرنشان 
کرد: ســهامی که به مقاومت های خوبی رســیدند 
و به دنبال اصالح های درون کانالی هســتند نباید 
اصالح آنها منجر به ترس ســهامداران در بازار شود 
زیرا در مقابل ســهامی در بازار وجــود دارد که بر 
خطوط حمایت مستقر شده اند و طبیعتا می توانند 
با رشــد میان مدت در بازار همراه باشند و عایدی 
را به سهامداران بازگردانند.امیرباقری با بیان اینکه 
سرمایه گذاران باید تصور رشد کلی بازار را در همه 
سهام و صنایع با یکدیگر را کنار بگذارند و به تحلیل 
روی آورند، گفت: در این تحلیــل باید به تحوالت 
حال و آینده توجه داشته باشند تا بتوانند از فرصت 

های سرمایه گذاری در بورس استفاده کنند.

فراتر از کاغذ

پایگاه خبری
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فراخوان ارزیابی کیفی ) 58   -1400(
) موضوع ماده 7 آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي( )نوبت دوم(

اداره ارتباطات و اطالع رسانی راه و شهرسازی استان هرمزگان

  اداره کل راه وشهرسازی استان هرمزگان در نظر دارد   فراخوان ارزيابی کیفی  تکمیل ساختمان ثبت واحوال بندرعباس  بشرح جدول ذيل و بر اساس مشخصات فني منضم 
به اسناد ارزيابی را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد ايران( برگزار نمايد. 

برآورد اوليه بر اساس فهرست شهرستاننام پروزه
مدت اجراي پروژهابنيه سال 1400 )ریال(

14  ماه11میلیارد ریالبندرعباستکمیل ساختمان ثبت واحوال بندرعباس  

شناسه آگهی : 1186871

م الف - 1 وزارت را ه و شهرسازی
اد   اره کل راه و شهرسازی استان رهزمگان

1- نوع فراخوان : فراخوان ارزيابی کیفی جهت تهیه لیست کوتاه
2- نام ونشاني دستگاه مناقصه گزار :  اداره کل راه و شهرسازی استان 

هرمزگان
3- موضوع فراخوان :  اجراي عملیات تکمیل ساختمان ثبت واحوال بندرعباس  
شامل : اجراي عملیات ابنیه وتاسیسات و ساير آيتم هاي مورد نیاز بر اساس نقشه ها 

و مشخصات فني اجرايي.
4- زمان و محل توزيع / فروش

- زمان شروع توزیع اسناد ارزیابی :
روز يکشنبه مورخ  21 / 1400/06  ساعت 14

-  زمان پایان توزیع اسناد ارزیابی : 
روز  يکشنبه   مورخ  28/ 1400/06  ساعت 14

5- محل دریافت اسناد : کلیه مراحل فروش و تحويل و بازگشايی اسناد از 
طريق سايت تدارکات الکترونیکی دولت  ) ستاد ايران ( انجام می گردد.

6- مهلت تحویل اسناد از سوي مناقصه گران : 
سايت تدارکات الکترونیکی دولت ) ستاد ايران ( 

 -  مهلت و زمان تسليم اسناد ارزیابی:
 روز دوشنبه مورخ 12/  07 /1400  ساعت 14

7- موارد الزامی و مهم:
الف-   ارائه حسابرسی بروز شده و گواهی صالحیت ايمنی الزامی است.

8-شرایط مناقصه گران:
 الف( - داشتن شخصیت حقوقي ب(- داشتن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت 
در مناقصه و ضمانتنامه انجام تعهدات پ(- داشتن ظرفیت خالي د( داشتن  حداقل 

رتبه 5 ابنیه-و(توانايی انجام کار بدون پیش پرداخت  
9- تاریخ بازگشایي پاكت ها :

 ساعت 10 روز سه شنبه مورخ  1400/07/13
جهت كسب اطالعات بيشتر مي توانيد به سایت هاي زیر مراجعه نمایيد : 
Setadiran.ir, http://iets.mporg.ir

تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/21

فراخوان مناقصه عمومی )یک مرحله ای( )نوبت دوم(
شماره  به  عمومی  مناقصه  دارد  نظر  در  کرمانشاه  استان  گاز  شرکت 
2000001339000045   را از طريق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار 

نمايد.
 موضوع مناقصه : تعمیرات و پراکنده منطقه3 و نواحی ماهیدشت و هلشی 

کرمانشاه. 
شرکت های متقاضی دارای گواهی نامه صالحیت پیمانکاری در رشته های تأسیسات 
و تجهیزات و يا نفت و گاز و نیز گواهینامه صالحیت ايمنی پیمانکاران می توانند 
درصورت داشتن ظرفیت مجاز کاری ، کلیه مراحل برگزاری مناقصه اعم از دريافت 
اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشايی پاکت ها را، از طريق درگاه 

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( پیگیری نمايند.
الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضويت قبلی، مراحل ثبت نام در سايت 
مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

 برآورد صورت گرفته جهت انجام پروژه : 42,516,218,946 ريال.
 مبلغ تضمين شرکت در مناقصه : 2,200,000,000 ريال.

 تاريخ انتشار مناقصه در سامانه 1400/06/03 می باشد.
 مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : ساعت16:00روز سه شنبه 

مورخ1400/06/23.
 مهلت زمانی ارائه پيشنهاد : ساعت 16:00 روز سه شنبه مورخ1400/07/06.

 زمان بازگشایی پاکات : ساعت 9:30 روز چهارشنبه مورخ1400/07/07.
مناقصه گران می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر به آدرس:کرمانشاه، میدان آزادی، 
ابتدای بلوار شهید بهشتی شرکت گازاستان کرمانشاه طبقه اول اتاق 215 يا پايگاه 

اطالع رسانی الکترونیکی )WWW.NIGC-KSh.ir( مراجعه نمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/20
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/21

روابط عمومی شرکت گاز استان کرمانشاه

شناسه آگهی : 1185821
رشکت ملی گاز اریان

رشکت گاز استان رکمانشاه )سهامی خاص(

کارشناس بازار سرمایه مطرح کرد

تثبیت جایگاه بورس به عنوان مقصد نخست سرمایه گذاری



وشندگان برای ارائه ندادن فاکتور سردرگمی خریداران سکه و اصرار فر

۲۰ میلیون نفر جامانده

یک قدم تا تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت
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پیام فرمانده معظم کل قوا در پی بازگشت 
وی دریایی وه ۷۵ نیر ناوگر

حضرت آیــت اهلل خامنه ای با تبریک بازگشــت مقتدرانه و عزت آفرین 
ناوگروه ۷۵ نیروی دریایی ارتش از مأموریت تاریخ ساِز دریانوردِی پهنه  

اقیانوس اطلس، از فرمانده و یکایک کارکنان آن قدردانی کردند.
 متن پیام فرمانده معظم کل قوا که به امیر سرلشــکر موسوی فرمانده 

کل ارتش جمهوری اسالمی ایران ابالغ شد، به این شرح است:
بسمه تعالی

بازگشــت مقتدرانه و عزت آفریــن ناوگروه ۷۵ نیــروی دریایی ارتش 
جمهوری اسالمی ایران از مأموریت خطیر دریانوردی پهنه ی اقیانوس 
اطلس را که برای اولین بار در تاریخ دریانوردی کشور انجام شده است، 

تبریک می گویم.
امروز بحمداهلل ارتش جمهوری اســالمی ایران با کارکنان بصیر، غیور 
و خســتگی ناپذیر خود در صحنه حاضر اســت و آمــاده ی مجاهدت 
در راســتای اهداف بلند انقالب شــکوهمند اســالمی می باشد. این 

توانمندی ها را حفظ کنید و ارتقاء دهید.
مراتب تشــکر و قدردانی اینجانب را به فرمانده و یکایک کارکنان عزیز 

ناوگروه و دست اندرکاران برسانید.

یک کارشناس پیش بینی کرد
سهم مسکن از هزینه خانوار ۶۰ درصد است

یک کارشناس بازار مســکن با بیان اینکه نرخ اجاره نشینی شهری در 
کل کشــور از ۱۸ درصد در ســال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد در سال ۱۳۹۵ 
رسیده اســت گفت: طبق آمار ســال ۱۳۹۸ در تهران ۴۲ درصد مردم 
مســتاجر بوده اند و احتماال در حال حاضر تعداد مستاجران از مالکان 

بیشتر شده است.
علیرضا ذوالفقاری  اظهارکرد: در برنامه ارائه شده وزیر راه و شهرسازی 
تحت عنوان »نهضت توســعه مسکن و شهرســازی مردم پایه مبتنی 
بر عدالت و پیشــرفت« کمتر دیده می شــود که به بحث اجاره مسکن 
پرداخته شده باشد، به گونه ای که از ۱۴ چالش پیش روی حوزه مسکن 
که برای آنها اقدامات قابل انجام مشــخص شــده اند، تنها یک مورد به 

بحث اجاره امالک مسکونی پرداخته است.
وی افزود:  ســوال این اســت که آیا این تمرکز باال بر ســاخت و عرضه 
مســکن تمامی نیاز خانوارها در این حوزه را برطــرف می کند؟ آیا الزم 
نبود بیش از این به بحث اجاره نشــینی و این بازار پر تالطم توجه شود؟ 
سیاســت های دولت در این بازار چه تاثیری در وضع معیشــت مردم 

خواهد گذاشت؟
این کارشناس بازار مســکن بیان کرد: همانطور که در برنامه ارائه شده 
توسط وزیر راه و شهرسازی و در گزارشات مرکز ملی آمار ایران مشخص 
شده، میزان اجاره نشینی در شهرهای بزرگ به شدت در حال افزایش 
است، به گونه ای که سهم مستاجران شــهری طی سال های ۱۳۶۵ تا 
۱۳۹۵ از ۱۸ درصد به ۳۸ درصد افزایش پیدا کرده اســت. این در حالی 
اســت که طبق گزارش مرکز ملی آمار در ســال ۱۳۹۸ در کالن شهر 
تهران شاهد نرخ ۴۲ درصدی اجاره نشینی بوده ایم. پیش بینی می شود 
با توجه به افزایش چشم گیر قیمت امالک از سال ۱۳۹۸ تا کنون،   نرخ 
اجاره نشینی همچنان به روند صعودی خود حتی با شیب بیشتر ادامه 
داده باشد. به گونه ای که شاید بتوان گفت در حال حاضر شهرنشینان، 

به خصوص در کالن شهر تهران، بیشتر اجاره نشین هستند تا مالک.

سهم تا 60 درصدی هزینه مسکن در سبد خانوار
ذوالفقاری با بیان اینکه افزایش چشــم گیر نرخ های اجاره بها شرایط را 
روز به روز برای مستاجران ســخت تر کرده است گفت: طبق گزارشات 
مرکز ملی آمار در سال های اخیر ســهم هزینه مسکن از کل هزینه های 
خانوار رو به افزایش بوده اســت، به گونه ای که در ســال های ۱۳۹۵ و 
۱۳۹۶ ســهم مســکن از هزینه خانوار ۴۴ درصد اعالم شده، در سال 
۱۳۹۷به ۴۶.۸ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۸ برابر با ۴۹.۹ درصد بوده 
است. طبق بررســی های صورت گرفته و تحلیل داده های بدست آمده 
از ســامانه های ملکی تخمین زده می شــود که این عدد در سال های 
۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ نیز افزایش چشم گیری داشــته به گونه ای که در حال 
حاضر احتماال بین ۵۵ تا ۶۰ درصد از هزینه خانوار خرج هزینه مسکن 

می شود.
وی تاکید کرد: افزایش سرســام آور هزینه مسکن )اجاره بها( نسبت به 
درآمدهای خانوار باعث شده بحث اجاره بها تبدیل به یکی از اصلی ترین 
دغدغه های خانواده های شهری، بخصوص در کالن شهر تهران تبدیل 

شود و نیاز به توجه به این بخش بیش از پیش شود.
این کارشناس بازار مســکن، اجاره داری حرفه ای را از جمله برنامه های 
کنترل این بازار دانســت و گفــت: دولت به حمایت از ایجاد و توســعه 
بنگاه های اجاره داری حرفه ای با استفاده از مشوق های مالیاتی تخفیف 
عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجــاره بلند مدت بپردازد. 
هرچند این طرح می تواند در بلند مدت به کاهش قیمت اجاره بها کمک 
کند، اما نیازمند زیرساخت های قوی اســت و به نظر نمی رسد در کوتاه 
مدت بتواند تاثیر چندانی در ســهم مســکن از هزینه ها خانوار داشته 

باشد.
ذوالفقاری گفت: از دیگر نکاتی که در طرح ارائه شــده بر آن تاکید شده 
است، اخذ مالیات از خانه های خالی اســت که از دولت دوازدهم کلید 
خورد و مورد تصویب مجلس قرار گرفت. هر چند انتقاداتی به این طرح 
وارد است و نحوه پیاده سازی آن خیلی مشخص نیست، اما ممکن است 
تاثیرات هیجانی در بازار اجاره مسکن داشته باشد و حداقل برای زمانی 
محدود باعث کاهش نرخ اجاره شــود. منتقدان این طرح نیز معتقدند 
تبعات آن در بازار مسکن مبهم اســت و ممکن است باعث شود مالکان 
فشار بیشتری به مستاجران بیاورند تا بخشی از ضرر خود از این طرح را 

جبران نمایند.
وی با اشــاره به موضوع افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن 
از یک سال به ســه تا پنج سال که توســط وزیر راه و شهرسازی مطرح 
شده افزود: پیش تر نیز شاهد این نوع طرح های دستوری در بازار اجاره 
بوده ایم به گونه ای که برای مثال طبق دستور ستاد ملی مقابله با کرونا 
سقف افزایش اجاره بها در ســال ۱۳۹۹ برابر با ۲۵ درصد در نظر گرفته 
شد. اما آنچه در بازار مشاهده شــد این بود که مالکان به طرق مختلف از 
این گونه قوانین ســرپیچی می کنند. می توان حدس زد این طرح نیز با 
توجه به اینکه فقط در قراردادهای جدید قابل اعمال اســت در نهایت 

کمک چندانی به مستاجران نکند.
به گفته ذوالفقاری، سیاســت های بازار آزاد نیز که برخی اقتصاددان ها 
بر آن تاکید زیادی می کنند، هر چنــد در بلندمدت باعث توازن در بازار 
و برقراری قانون عرضه و تقاضا می شــود، اما در کوتــاه مدت دردی از 

مستاجران در جامعه دوا نمی کند. 

رهبری

مسکن

ســخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلــس گفت: در 
صورت تصویب طرح تسهیل صدورمجوزهای کسب و 
کار در مجلس، بسیاری از کســب و کارهای خرد برای 

شروع فعالیت نیاز به دریافت مجوز نخواهند داشت.
مهدی طغیانــی ر در خصوص طرح تســهیل صدور 
مجوزهای کســب و کار که در آســتانه ورود به صحن 
علنی مجلــس اســت، گفت: بر اســاس ایــن طرح 
مجوزها به دو دســته تأیید محور و ثبت محور تقسیم 

می شــوند و تنها مجوزهایی که ممکن است مشکالت 
زیســت محیطی و امنیتی به وجود بیاورنــد به تأیید 
نیازمند هستند.وی خاطر نشــان کرد: مجوزهایی که 
مالحظات زیســت محیطی و امنیتی به همراه نداشته 
باشــد صرفاً به ثبت نیاز دارند یعنی فعــال اقتصادی 
می تواند تنها با ثبت اطالعات خود در سامانه مربوطه، 

فعالیت اقتصادی خود را آغاز کند.
این عضو کمیســیون اقتصادی مجلــس در خصوص 

مزایای طرح تســهیل صدور کسب و کارها برای کسب 
و کارهای خرد عنوان کرد: مبتنی بر این طرح، کسب و 
کارهایی که نیاز به مجوز ثبت محــور دارند به محض 
ثبت در ســامانه می توانند کار خود را آغاز کنند و اصاًل 

الزم نیست که معطل مجوز شوند.
طغیانی در خصوص مرجع تشــخیص مجوزهای ثبت 
محور و تأیید محور خاطر نشــان کرد: مجوزهای تأیید 
محور را هیأت مقررات زدایی تعیین می کند و هر کسی 

نمی تواند اعالم کند که فالن مجوز تأیید محور اســت، 
بلکه هیأت مقررات زدایی باید این نکته را تأیید کند.

وی گفت: طرح تســهیل صدور مجوزهای کسب و کار 
هم به رفع موانع پیش روی اخــذ مجوز کمک می کند 
و هم رقابــت را در بازارهای مختلــف افزایش می دهد 
که این موضوع رانت را حذف کرده و موجب می شــود 
تا فعاالن اقتصادی که شایســتگی و توانمندی الزم را 

دارند در این بازارها باقی بمانند.

مجوز

خریدار  بعد از گذشــت بیش از یک سال 
از آزادسازی سهام عدالت و نامشخص بودن 
وضعیــت جاماندگان ســهام عدالت، حال 
تعییــن تکلیف این افراد، رنــگ واقعیت به 
خود گرفته اســت و جاماندگان این سهام 

در یک قدمی سهامدار شدن قرار گرفته اند.
 این روزها که بیشــتر مشــموالن ســهام 
عدالت در انتظار تعیین زمــان دقیق واریز 
۱۰ درصــد باقی مانده ســهام عدالت، آغاز 
فروش سهام عدالت و آزادسازی ۴۰ درصد 
باقی مانده سهام عدالت هســتند از دو روز 
گذشــته موضوع جاماندگان سهام عدالت 
با صحبت های مطرح شــده از ســوی وزیر 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعــی در خصوص 
تعیین تکلیف جاماندگان ســهام عدالت تا 

پایان سال جاری جان تازه ای گرفت.
حجت اهلل عبدالملکی، وزیــر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی در هفته ای که گذشت درباره 
تعاونی های سهام عدالت و جاماندگان این 
سهام شفاف ســازی کرد و گفت: رویکرد ما 
تقویت تعاونی های ســهامی عدالت اســت 
و دولت این عزم را دارد که در یک بســتر و 
فرایند قانونی به جاماندگان ســهام عدالت، 
ســهام واگذار شــود و با تصمیــم دولت و 
محوریــت وزارت اقتصاد تا آخر ســال این 

واگذاری انجام شود.
وی اعالم کرد: اصل کار مــورد تایید دولت 
قرار گرفته و امیدواریم تعاونی های ســهام 
عدالــت احیا شــوند و ظرفیت آنهــا مورد 

استفاده قرار گیرد.

20 میلیون نفر جامانده سهام عدالت
تاکنــون آمــار چنــدان دقیقــی از تعداد 
جاماندگان ســهام عدالت وجود نداشــت 
اما در روزهای گذشــته »مهدی طغیانی«، 
عضو کمیســیون اقتصادی مجلس تعداد 
این افــراد را ۲۰ میلیون نفر اعــالم کرد و 
گفت: تعدادی از افرادی که تحت پوشــش 
کمیته امداد و بهزیســتی بودند یا در حال 
حاضر تحت پوشــش قرار گرفتند، در زمان 

واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند.
وی افزود: این افراد جامانده ســهام عدالت، 
شــامل حدود ۱.۳ میلیون نفــر از کمیته 
امداد و در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تحت 
پوشش بهزیستی می شــوند که در مجموع 
نزدیک به دو میلیون نفر هســتند، این افراد 
در واقع تحت پوشــش نهادهــای حمایتی 
قرار دارنــد اما ســهام عدالــت را دریافت 

نکرده اند.
طغیانی گفت: عــالوه بر ایــن، طبق حکم 
قانون سیاســت های کلی اصل ۴۴ شــش 

دهــک اول نیــز مشــمول ســهام عدالت 
شــدند، اگر جاماندگانی که در این دهک ها 
)شامل ۱۸ میلیون نفر( قرار دارند را در نظر 
بگیریم، مجموع جاماندگان ســهام عدالت 

به ۲۰ میلیون نفر می رسد.

 ابهام موجود در میزان سهام موجود 
برای واگذاری

تا سال گذشته و با مطرح شدن بحث مربوط 
به بررسی وضعیت جاماندگان سهام عدالت 
برخی از مســووالن معتقــد بودند که عدم 
وجود ســهام برای واگــذاری جاماندگان 
همچون سدی در مســیر اجرای این اتفاق 
قرار گرفته اســت و نمی توان اقدامی را در 
راســتای نهایی کردن وضعیت جاماندگان 
ســهام عدالــت انجــام داد، حــال عضو 
کمیســیون اقتصادی مجلس اطالعاتی را 
در این زمینه ارائه داده و اعالم کرده اســت 
که دولت دوازدهم معتقد بود دیگر سهامی 
وجود ندارد و واگذار شــده اســت اما مرکز 
پژوهش های مجلس اعالم کرده اســت که 

سهام های برگشتی همچنان وجود دارد.

ارائه طرح تعیبن تکلیف جاماندگان 
سهام عدالت از سوی دولت

با توجه به وجود ابهــام درخصوص تعیین 
تکلیــف جاماندگان ســهام عدالــت و نیز 
پیگیری های خبرنگار ایرنا برای مشــخص 
شــدن جزییات این خبر، یکی از مسووالن 
ســازمان بــورس و اوراق بهــادار بــه این 
خبرگزاری اعالم کرد که این طرح از ســوی 

دولت اعالم شده اما هنوز جزییات دقیقی از 
آن مطرح نشده است.

مجلس، نخستین پله در مسیر تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالت

از دو ســال گذشــته و به دنبال آزادسازی 
ســهام عدالت، اجــرای اقدامــات مربوط 
به ایــن حوزه در اختیار شــرکت ســپرده 
گذاری مرکزی اوراق بهادار و تســویه وجوه 
قرار گرفــت؛ بنابراین انتشــار خبر تعیین 
تکلیف جامانــدگان ســهام عدالت چنین 
تصوری را در ذهن اکثر ســهامداران ایجاد 
کرد که اکنون این طرح در اختیار شــرکت 
ســپرده گذاری قرار گرفته و این شرکت در 
حال آماده ســازی زیرســاخت های الزم 
برای نهایی شــدن وضعیــت جاماندگان 
سهام عدالت اســت.در این زمینه محمود 
حسنلو، مدیر فنی سهام عدالت در واکنش 
به صحبــت های مطرح شــده در خصوص 
تعیین تکلیــف جاماندگان ســهام عدالت 
تا پایان ســال جاری گفت: طــرح مربوط 
به جاماندگان ســهام عدالت بایــد در ابتدا 
از سوی مجلس تصویب و ســپس از طرف 
دولت به ســازمان خصوصی ســازی ابالغ 
شود تا  تصمیمات الزم در این سازمان برای 
تخصیص سهام  عدالت به جاماندگان و نوع 

سهام از محل مدنظر اتخاذ شود.
وی اظهار داشت: در نهایت بعد از طی شدن 
این مراحل، انجام باقی اقدامات به شــرکت 
ســپرده گذاری واگذار می شــود و در این 
شرکت اقدام نهایی برای سامان بخشیدن به 

وضعیت جاماندگان انجام خواهد شد.

حسنلو با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ خبری 
درخصــوص تعییــن تکلیــف جاماندگان 
سهام عدالت تا پایان سال به شرکت سپرده 
گذاری ارائه نشــده است، گفت: این شرکت 
در وضعیت فعلی نمــی تواند هیچ اقدامی را 
در زمینه جاماندگان سهام عدالت اجرا کند.

مدیر فنی ســهام عدالت در پاسخ به سوالی 
مبنی بر اینکه وضعیت جاماندگان ســهام 
عدالت تا پایان ســال جاری تعیین تکلیف 
خواهد شــد یا خیر،  افزود: اکنون با توجه به 
عدم تکمیل اطالعــات موجود در خصوص 
نحوه تعییــن تکلیف ســهام عدالت، نمی 
توان نظر قطعی و دقیق را در خصوص زمان 

اجرایی شدن این اقدام ارائه داد.

مجلس در انتظار تصمیم دولت برای 
جاماندگان سهام عدالت

صحبت مطرح شده از سوی مدیر فنی سهام 
عدالت حاکی از آن اســت که تعیین تکلیف 
وضعیت جاماندگان ســهام عدالت در ابتدا 
نیازمند ارایه و تایید طرح از ســوی مجلس 
اســت و بعد از طی شــدن مراحل ابتدایی، 
اقدام نهایی برای روشــن شــدن وضعیت 
جاماندگان این ســهام از ســوی شــرکت 
ســپرده گذاری انجام می پذیرد اما در این 
خصوص  مصطفی طاهری، عضو کمیسیون 
صنایع و معادن مجلس اعــالم کرد با توجه 
به اینکه ارائه ســهام  عدالت به جاماندگان 
دارای بار مالی اســت؛ بنابرایــن دولت باید  
پیگیر این موضوع باشد و مجلس نمی تواند 
تا قبل از تصمیمات اتخاذ شــده از ســوی 

دولت اقدامی را انجام دهد.
وی اعالم کرد کــه یکی از خواســته های 
مجلس  از زمان روی کار آمدن دولت جدید 
تعیین تکلیــف جاماندگان ســهام عدالت 

است.
طاهری اظهار داشت: مجلس در این زمینه 
پیگیری هــای زیادی را از طریــق راه های 
مختلف انجــام داد و حتی این موضوع هم از 

طریق اصل ۹۰ پیگیری شد.
عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس با 
تاکید بر اینکه موضــع مجلس درخصوص 
ســهام عدالت مثبت اســت و کمک های 
زیادی را در این حوزه به سهامداران خواهد 
کــرد، گفت: همچنیــن در این راســتا هر 
اقدامی که نیازمند موافقت مجلس باشــد؛ 

به طور حتم از سوی مجلس انجام می شود.
وی خاطرنشان کرد: در ابتدا باید الیحه این 
اقدام از سوی دولت ارائه شــود، در صورت 
وجود منع قانونی  این مســیر، گره گشایی 

آن از سوی مجلس انجام خواهد شد.
طاهری ادامــه داد: در صــورت عدم وجود 
مشکل در این زمینه، دولت موضوع تعیین 
تکلیف جاماندگان سهام عدالت را به مرحله 
پایانی می رساند اما بارها اعالم کرده ایم که 
مجلس از آمادگی الزم برای هر گونه کمک 

در این زمینه برخوردار است.
 عضو کمیســیون صنایع و معادن مجلس 
گفت: سر و سامان بخشیدن به سهام عدالت 
جاماندگان در دولت قبل بــه مرحله پایان 
نرسید و اکنون در انتظار اقدام دولت جدید 
در این زمینه هســتیم. آزادســازی سهام 
عدالت از جمله دستاوردهای مهم نظام بود 
که بعد از ســال ها تالش در نهایت مدیریت 

این سهام در اختیار سهامداران قرار گرفت.
طی یک ســال گذشــته اکثر مســووالن 
حاضر در کشــور، تعییــن تکلیف وضعیت 
جاماندگان ســهام عدالت را اقدامی بسیار 
پیچیده  می دانستند و از همان زمان عنوان 
کردند کــه نمی توان زمان دقیقــی را برای 

اجرایی شدن این اتفاق اعالم کرد.
مســووالن مربوط بــه پیگیــری وضعیت 
جامانــدگان ســهام عدالت، نبود ســهام 
مشــخص برای واگذاری به ســهامداران را 
جزیی از مشــکل نهایی کردن ایــن اقدام 
عنوان کــرده بودند اما اکنــون اعالم زمان 
دقیق بــرای تعییــن تکلیــف جاماندگان 
ســهام عدالت از ســوی وزیر تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی حکایت از رفع مشــکل و قرار 
گرفتن آنها جزو مشــموالن ســهام عدالت 
دارد که توانسته اســت سهامداران جامانده 

را نسبت به سهامدار شدن امیدوار کند.

خریدار   با توجه به اینکه برخی دادگاهها 
مردها را ملــزم به ارائه فاکتور خرید ســکه 
می کنند تا ســکه تقلبی به عنــوان مهریه 
داده نشــود، اتحادیه مربوطه خود را ملزم 
به صدور ارائــه فاکتور نمی دانــد و همین 
موضوع باعث سردرگمی این دسته از افراد 

شده است.
 برای خرید سکه در واحدهای عرضه کننده 
)اعــم از واحدهای صنفــی مختص فروش 
سکه و طالفروشــی ها( ارائه فاکتور خرید 
مرسوم نیست و  وکیوم )پلمب( سکه همراه 
با درج هولوگرام برای تضمین اصالت سکه 
خریداری شده، کفایت می کند؛ اما بسیاری 
از مردم و خریــداران ســکه از بابت اصل یا 

تقلبی بودن سکه خود نگران هستند.
اصل بودن یا نبودن سکه با توجه به باال رفتن 
قیمت آن، برخی خریداران ســکه را بیشتر 
هم نگران کرده اســت. به طور مثال آقایانی 
که ماهانه برای پرداخــت مهریه، مجبور به 
تهیه سکه و ارائه آن )از طریق اجرای احکام 
دادگستری( هســتند. در این موارد باتوجه 
به اینکه دادگاه، مرد را موظف به ارائه رسید 
تحویل ســکه می کند و در صورتی که سکه 
تقلبی باشــد، فرد بایســتی ســکه را پس 
گرفته و اصل آن را تحویل دهد، بســیاری از 
آقایان به ســبب هزینه ای که در خرید سکه 
متحمل می شوند، نگران تقلبی بودن سکه 

خریداری شده هستند.
اخیرا نیز در موردی مشــابه، فردی سکه ای 

را به قیمت ۱۲ میلیــون و ۵۰۰ هزار تومان 
از طالفروشــی خریداری کرده و سپس در 
اجرای احکام دادگستری، ضمن ارائه کپی 
پشــت و روی پلمب ســکه ارائه شده، ملزم 
به ارائــه تعهدنامه ای با امضا و اثرانگشــت 
می شود تا چنانچه ســکه اصل نباشد، سکه 
دیگری را ارائــه دهد. ولی وقتــی این فرد، 
مجددا به طالفروشــی مراجعه و برای سکه 
خریداری شــده، تقاضای فاکتور خرید می 
کند، صاحب طالفروشی با بیان اینکه "سکه 
وکیوم اســت" از ارایه فاکتور آن خودداری 
کرده اســت. وی در پاســخ به خریدار که 
پرسیده باتوجه به تعهدی که دادگاه گرفته، 
چنانچه  سکه  تقلبی باشــد، چه باید کرد؟ 
گفته "به مــا ارتباطی ندارد؛ ســکه فاکتور 

فروش ندارد".
این موضوعی اســت کــه بارها از ســوی 
اتحادیه هــای طــال و جواهــر تهــران و 
سایر اســتان ها هشــدار داده شــده است 
که مشــتریان تــا حد امــکان ســکه را از 
واحدهای فروش ســکه خریــداری کنند، 
به وکیــوم و نشــان هولوگرام درج شــده 
روی آن و همچنین به پروانه کســب واحد 
عرضه کننده ســکه دقــت کننــد و اینکه 
اگــر ســکه را از واحدهــای طالفروشــی 
)عرضه کننده مصنوعات طــال( خریداری 
می کننــد، آن واحد حتما مجــاز به فروش 

سکه هم باشد.
این فرد در مراجعه به اتحادیه طال و جواهر 

اســتان خود )همدان( موضــوع را عنوان و 
درخواســت رســیدگی کرده که در نهایت 
اتحادیه نیــز به وی اعالم کــرده با توجه به 
اینکه ســکه در قالب مصنوعات طال نیست 
و همچنین به سبب اینکه ســکه ها از بانک 
مرکزی تهیه می شــود و بانک مرکزی هم 
فاکتــوری برای فــروش ســکه نمی دهد، 
واحدها هــم از ارائــه فاکتور برای ســکه 
معذورند. براین اساس در مواردی که سکه 
از واحدهای غیرمجاز و به ویژه از واحدهای 
فــروش اینترنتی تهیه می شــود، احتمال 

کالهبرداری  و تقلبی بودن آن باال می رود. 
در نهایت باتوجه به اینکه پیگیری های این 
فرد به جایی نرســید، به معاونت پیشگیری 
از وقوع جرم قــوه قضائیــه مراجعه کرده و 
اقدام به ارائه نامه ای با طــرح موضوع کرده 
و از این سازمان پاســخ شنیده که قرار است 
نامه ای از سوی این معاونت به اتحادیه طال 

و جواهر ارســال و درخواست شود که از این 
پس برای خرید سکه هم فاکتور صادر شود.

البته بــه گفته وی تاکنون خبری نشــده و 
مشخص نیســت که اتحادیه با الزام صدور 
فاکتور بابت خرید سکه موافقت خواهد کرد 

یا خیر.

اتحادیه: فاکتور نمی دهیم
در پیگیــری این موضــوع از اتحادیه طال و 
جواهر تهران، ابراهیــم محمدولی- رئیس 
اتحادیه  صنف فروشــندگان و ســازندگان 
طال، جواهر، نقره و ســکه تهران، به ایســنا 
گفت: با وجود هشــدارهای متعدد اتحادیه 
طال و جواهر و فعاالن این بــازار، همچنان 
شــاهد خرید و فروش آنالین طال و به ویژه 
سکه به صورت اینترنتی یا از دست فروشان 
و دالالن هستیم که بی شــک تنها متضرر 
این اقدام، مشتریان هســتند؛ چراکه قابل 
پیگیری و رسیدگی از سوی اتحادیه نیست.

وی افزود: با شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی 
واحدهای صنفی طی ماه های اخیر، فرصت 
مناسبی برای جوالن ســودجویان در این 
شــرایط فراهم شــد که از جمله این موارد، 
فروش آنالین ســکه یا فروش سکه توسط 
واحدهایی اســت که پروانه فروش ندارند. 
باتوجه به اینکه سکه و طال گران بها هستند، 
ضروری است که مردم دقت بیشتری داشته 
و خرید خود را از فروشــندگان دارای مجوز 
و پروانه کســب کاالی مربوطه انجام دهند؛ 

طال را از ســکه فروشــان خریــد نکنند و 
برعکس برای خرید ســکه، از طال فروشان 
خرید نکنند و مراقب باشــند که سکه حتما 

دارای هولوگرام اتحادیه باشد.
رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران تصریح 
کرد: تاکنون برای ۲۹۰۰ واحد طال فروشی 
در شهر تهران پروانه کار صادر شده و ۱۵۰۰ 
پرونده نیز در مرحله رسیدگی قرار دارد، اما 
تاکنون هیچ مجوزی برای معامالت طال در 
فضای مجازی از طرف ایــن اتحادیه صادر 
نشده اســت. همچنین از سوی این اتحادیه 
حدود ۵۰ نفر بــه عنوان بــازرس با کارت 
شناســایی معتبر در ســطح تهران مستقر 
هســتند و از مردم هم درخواست می کنیم 
در صورت تهیه سکه و نداشــتن هولوگرام 
و مشــاهده هر گونه تخلف، به اتحادیه های 
اســتان ها مراجعه کنند.محمدکشــتی- 
نایب رئیس اتحادیه طــال و جواهر تهران، 
نیز با بیان اینکه ســکه وجه رایج به حساب 
می آید و الزامی بــه ارائه فاکتور برای فروش 
نیســت، گفــت: از همین روی اســت که 
همیشه تاکید داریم که مردم معامالت خود 
را در واحدهای رســمی و دارای جواز کسب 
انجام دهند و مراقب باشــند که سکه دارای 
وکیــوم و هولوگرام اتحادیه طــال و جواهر 
تهران باشــد. ضمن اینکه نام، شماره پروانه 
و نشــانی واحدهای مجاز فروش سکه که از 
سوی اتحادیه مجاز به فروش هستند، قابل 

تشخیص و پیگیری است.

وع بسیاری از کسب و کارها لغو می شود الزام به دریافت مجوز برای شر



از رویا تا واقعیت

و و کاهش ۲۰ درصدی قیمت تولید ۳ میلیون خودر
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معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت اعالم کرد
سهم ۸۰ درصدی بخش صنعت و معدن در جذب 

سرمایه گذاری خارجی
 معاونت طــرح و برنامــه وزارت صنعت، معدن و تجارت در گزارشــی 
حجم ســرمایه گذاری خارجی بخــش صنعت، معــدن و تجارت در 
پنج ماه نخســت امســال را ۳۸۸ میلیون دالر معادل ۸۰ درصد میزان 

سرمایه گذاری خارجی در کشور اعالم کرد.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونــت طرح و برنامه این 
وزارتخانه از تصویب ۶۸ مورد ســرمایه گــذاری خارجی با ارزش ۴۸۵ 

میلیون دالر در کل کشور در پنج ماه نخست امسال خبر داد.
بر اســاس گزارش مربوطه، از این میزان سرمایه گذاری، بخش صنعت، 
معدن و تجارت با ۴۹ مورد و حجم سرمایه گذاری ۳۸۸ میلیون دالر، به 

ترتیب سهم ۷۲ و ۸۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.
همچنین در این بازه زمانی، ســهم حجم سرمایه گذاری بخش صنعت 
۹۷.۹ درصد، بخش معدن ۲.۱ درصد و ســهم بخش تجارت صفر بوده 

است.
این در حالی است که از ۴۹ مورد سرمایه گذاری خارجی مصوب در این 
بخش، ۱۹ شرکت با ۱۰۰ درصد سهامدار خارجی، ۲۱ شرکت به صورت 
مشارکتی با شــرکای داخلی )J.V( و ۹ مورد بصورت مشارکت مدنی، 

بیع متقابل و BOT هستند.
در بخش دیگر این گزارش، بیشــترین حجم ســرمایه گذاری خارجی 
در دوره مورد بررســی را مربوط به گروه های ســاخت رادیو، تلویزیون 
و وسایل ارتباطی، ســاخت مواد و محصوالت شیمیایی، ساخت فلزات 
اساســی، ســاخت چوب و محصوالت چوب و چوب پنبه )به استثنای 
مبلمان( عنوان و پنج کشــور نخســت از لحاظ ارزش سرمایه گذاری 
خارجی مصــوب را امارات، ترکیه، افغانســتان، هنــگ کنگ و آلمان 

معرفی کرده است.
بیشترین تعداد سرمایه گذاری های مصوب مربوط به کشور افغانستان 
با ۲۲ مورد بوده و کشــورهای ترکیه، چین، امــارات و آلمان به ترتیب 

رتبه های دوم تا پنجم را به خود اختصاص داده اند.
معاونت طــرح و برنامه وزارت صنعــت در بخش دیگر ایــن گزارش، 
استان های کرمان، مرکزی، تهران، آذربایجان شرقی و البرز را به عنوان 
رتبه های نخســت تا پنجم )به ترتیب( از لحاظ حجم ســرمایه گذاری 

خارجی مصوب معرفی کرده است.
بــه گــزارش ایرنــا، ســرمایه گذاری خارجــی مصوب شــامل همه 
درخواست ها اعم از ســرمایه گذاری برای ایجاد طرح های جدید، خرید 
سهام شرکت های موجود و همچنین ســرمایه گذاری های خارجی در 

قالب ترتیبات قراردادی است.

سخنگوی کمیسیون صنایع مجلس:

و اعالم شد جزییات واردات خودر
ســخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس اظهار داشــت:  طبق 
اصالحیه مجلس بر طرح مجلس دهم، هر کســی کــه بتواند خودرو یا 
قطعات خودرو صادر کند و برای دولت هزینه ارزی ایجاد نکند می تواند 
واردات خودرو داشــته باشــد. البته تنها واردات خودروی هیبریدی و 

برقی با این شرایط آزاد می شود.

روح اهلل عباسپور در مورد جزییات آزادســازی مشروط واردات خودرو 
در طرح مجلس که به تصویب کمیسیون صنایع نیز رسیده اظهار کرد: 
طرح ســاماندهی خودرو از مجلس دهم صادر شده و به شورای نگهبان 
ارجاع داده شده بود ولی در شورای نگهبان رد شــد. علت رد طرح این 
بود که با اقتصاد مقاومتی همسویی نداشــت، در بعضی موارد هم گفته 
می شــد که مطابق با قانون اساسی نیســت. طرح به کمیسیون صنایع 

ارجاع داده شد تا اصالحاتی در آن انجام شود.
وی افزود: طبــق اصالحیه مجلس بــر این طرح، هر کســی که بتواند 
خودرو یا قطعات خودرو صــادر کند و برای دولت هزینــه ارزی ایجاد 
نکند می تواند واردات خودرو داشته باشــد البته تنها واردات خودروی 

هیبریدی و برقی با این شرایط آزاد می شود.
سخنگوی کمیســیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی تصریح 
کرد: اینکه نباید واردات خودرو برای دولت هزینه ارزی داشته باشد به 
این معنا است که بخش خصوصی اگر حتی نفت صادر کرد یا قطعه ساز، 
قطعه صادر کرد بتوانــد در قبال آن خودرو وارد کند. کســانی که خود 
ارز دارند یا از محل ارزهــای خارج از ایران نیــز می توانند خودروهای 

هیبریدی و برقی وارد کنند.
وی در پاسخ به سوالی در مورد این که آیا زیرساخت  های الزم در کشور 
برای واردات خودروهای برقی و هیبریدی وجود دارد یا خیر و همچنین 
وضعیت مالیات واردات این خودروهای چگونه خواهد بود گفت: وقتی 
قانون گذار پیش بینی کرده که واردات خــودرو تنها برای خودروهای 

برقی و هیبریدی باشد حتما زمینه های آن نیز وجود دارد.
ســخنگوی کمیســیون صنایع مجلس افزود: در مورد اینکه وضعیت 
مالیات بــرای واردات این خودروهــا چگونه خواهد بــود در این طرح 

حرفی زده نشده و پیش بینی نشده است.
پــس از ایراد شــورای نگهبان بــه ماده ۴ طــرح ســاماندهی خودرو 
واردات محصوالت هیبریــدی با تعرفه صفر کــه در مجلس دهم تهیه 
شــده بود،کمیســیون صنایع ماده مذکور را با اصالحاتی در چارچوب 
»آزادسازی مشــروط واردات« تصویب کرد. بنا بر این طرح هر شخص 
حقیقی و حقوقی می تواند نســبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو 

روش »در ازای صادرات کاال« یا »واردات بدون انتقال ارز« اقدام کند.

و وش فوق العاده ۳ محصول ایران خودر فر
بیســت و دومین مرحله فروش فوق العاده محصــوالت ایران خودرو با 
عرضه ۳ محصول پژو ۲۰۷ دســتی سقف شیشــه ای، پارس TU ۵ و 

پارس بنزینی آغاز می شود.
گروه صنعتی ایران خودرو با هدف افزایش عرضه بــه بازار و تامین نیاز 
مشتریان، بیســت و دومین مرحله از فروش فوق العاده خود را به مدت 

۳ روز آغاز کرد.
 TU5 در این طرح ۳  محصول  پژو ۲۰۷ دستی سقف شیشه ای، پارس

و پارس بنزینی  با موعد تحویل حداکثر ۳ ماهه عرضه شده است.
این مرحله از فروش فوق العاده، به مدت ۳ روز به اجرا گذاشــته شــده 
است و به منظور بهره مندی مشتریان واقعی، محدودیت های مربوط به 

فروش فوق العاده همچنان اجرا می شود. 
متقاضیان می توانند تا پایان روز سه شــنبه با مراجعه به سایت فروش 
اینترنتی محصوالت ایران خودرو به نشــانی esale.ikco.ir نسبت به 

ثبت نام اولیه اقدام کنند.
مراسم قرعه کشی، ساعت ۱۰ صبح چهارشــنبه به صورت مستقیم از 
پایگاه اینترنتی ایران خودرو به نشانی ikco.ir و همچنین صفحه ایران 

خودرو در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد.

تولید

رییس اتحادیه نمایشگاه داران خودروی اصفهان اظهار 
داشت: مطمئنا اگر خودروهای خارجی به صورت انبوه 
با هر قیمتی وارد بازار ایران شــود، خودروهایی که در 
کشــور هســتند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد کاهش قیمت 

خواهند داشت.
حمیدرضــا قنــدی در مــورد وضعیت بــازار خودرو 
اظهار کرد: در یک ماه گذشــته به علت نوســانات ارز، 
در بازار خودرو افزایش قیمــت رخ داد، به همین علت 
معامالت بســیار کم و محدود انجام می شود و تنها اگر 
مصرف کننده ای نیاز به خودرو داشــته باشــد خرید 
می کند. بازار رونقی ندارد و کششــی بــرای افزایش 

قیمت در بازار نیست.
وی با اشــاره به نرخ روز خودرو گفت: در ابتدای سال از 
بین خودروهای ســاخت ۱۴۰۰، پژو ۲۰۶ حدود ۱۹۵ 

میلیــون تومان بود که امــروز ۲۵۰ میلیون 
تومان رسیده است. 

در این مدت ســمند از ۱۸۵ میلیون تومان 
بــه ۲۴۵ میلیون تومان، پژو پــارس از ۲۳۰ 
میلیــون تومان بــه ۲۷۵ میلیــون تومان، 
پژو تیوفایو از ۲۵۰ میلیــون تومان به ۳۱۰ 
میلیون تومان، پراید ۱۳۱ ســاخت سال ۹۹ 

از ۱۱۰ میلیون تومان به ۱۴۰ میلیون تومان رســیده 
اســت. از فروردین ماه تاکنون شــیب افزایش به این 
صورت بوده اســت و از ابتدای ســال تا کنون می توان 
گفت میــزان افزایش قیمت خــودرو ۱۵ تا ۲۰ درصد 

بوده است.
قنــدی در ادامه تصریح کــرد: خودروســازها عرضه 
خودروی خود را کم کرده اند، از بین کســانی هم که از 

طریق قرعه کشی خودرو خریداری می کنند 
حدود ۹۰ درصد خودروی خریداری شــده 
را در بازار می فروشند. این درحالی است که 
این خودروها یک ســال در رهن است و این 
اتفاق یک رانت را در بــازار به وجود می آورد. 
متاســفانه یک پژو پارس را کــه از کارخانه 
۱۴۰ میلیون می خرند را در بــازار به قیمت 
۲۵۰ میلیون تومان می فروشند و ۱۰۰ میلیون تومان 

سود می کنند.
وی همچنین اضافه کرد: شــورای رقابت باید با توجه 
به قیمت حاشــیه بازار قیمت گذاری کنــد. یعنی باید 
قیمت ها را رصد کند و با اختالف ۵ درصد قیمت گذاری 
کند تا حــق مصرف کننده واقعی پایمال نشــده و این 

سودها به جیب دالل های بازار نرود.

رییس اتحادیه نمایشــگاه داران خــودروی اصفهان 
در پاسخ به ســوالی در مورد تاثیر واردات خودروهای 
هیبریدی بــر بازار در صــورت تصویــب نهایی طرح 
مجلس گفت: با دالر ۲۸ هزار تومانــی امروز حتی اگر 
تعرفــه گمرک خودروهــای هیبریدی حذف شــود، 
قیمت خودروی وارداتی بســیار زیاد می شود. بنابراین 
با دالر ۲۸ هــزار تومانی عمــال اتفاقی در این راســتا 

نمی افتد. 
مگر اینکه صادرکنندگان در قبال صادرات کاالی خود 
خودرو وارد کنند. ۳ تا ۴ ســال است که واردات خودرو 
ممنوع شــده اســت، مطمئنا اگر خودروهای خارجی 
به صورت انبــوه با هر قیمتــی وارد بازار ایران شــود، 
خودروهایی که در کشور هستند بین ۳۰ تا ۴۰ درصد 

کاهش قیمت خواهند داشت.

و خودر

فائزه شعبانی اصل   در برنامه کوتاه مدت 
فاطمــی امیــن، وزیر پیشــنهادی صمت 
درباره تولید ۳ میلیون خودرو در سال و یک 

میلیون صادرات نوشته شده است.
"تولید ۳ میلیــون خودرو در ســال" این 
خبری بود کــه چندی پیــش وزیر جدید 
صمت قبــل از اینکه ســکان وزارت خانه را 
به دست بگیرد، گفت. در برنامه کوتاه مدت 
فاطمی امین، آمده که تولید خودروسازان 
بایــد به ۳ میلیــون خودرو در ســال و یک 
میلیون صادرات برســد؛ این در حالی است 
که تولیدات خودرو ایران در ســال ۱۳۹۹، 
۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو بوده است.

برای بررســی این نظر، الزامــات الزم برای 
افزایش تولید خودرو را بررســی کردیم و با 
کارشناســان و فعاالن در این بخش همراه 

شده ایم. 

الزامات رسیدن به تولید ۳ میلیون 
خودرو در چشم انداز سال 1404

آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن 
قطعه ســازی کشــور در خصوص الزامات 
رسیدن به تولید ۳ میلیون خودرو در چشم 
انداز سال ۱۴۰۴، گفت: ریل مسیر صنعت 
خودروی کشور از سند اهداف و چشم انداز 
۱۴۰۴ مدتی اســت از مســیر خارج شده 

است.
دبیر انجمــن صنایع همگن قطعه ســازی 
کشور با بیان اینکه تا سال ۱۳۹۰ در صنعت 
خودروی پیشرفت خوبی داشتیم، گفت: در 
ســال ۱۳۹۰ باالترین میزان تولید خودرو 
را در کشور داشــتیم که یک میلیون و ۶۴۰ 
هزار دستگاه خودرو سواری تولید شد. از آن 
به بعد به دلیل تحریم ها و مشــکالت شدید 
داخلی تولید در سراشــیبی قرار گرفت و به 
جایی رسید که در ســال ۱۳۹۲ به کمبود 

تولید در سال رسیدیم.
او ادامه داد: از ســال ۹۲ تاکنون این عدد در 
حال نوسان است، یعنی سال گذشته کمتر 
از یک میلیون  دستگاه در سال تولید شد. از 
لحاظ داخلی سازی و خودکفایی، تحریم ها 
خیلی به نفع صنعت خودروی کشــور شده 
اســت یعنــی تحریم ها هر چه بــه صنعت 
خودروی کشــور تحمیل کرد این مزیت را 

داشت که تقویت داخلی داشته باشیم.
دبیر انجمــن صنایع همگن قطعه ســازی 
کشــور با بیان اینکه در شرایطی قرار گرفته 
ایم خودروسازان و قطعه سازان بین المللی 
در کمترین موارد هم بــا صنعت خودروی 
ایران همــکاری کنند، گفــت: در بدترین 
شرایط شــاهد این بودیم که خودروسازان 
و قطعه سازان تحریم شــوند و دیگر نتوانند 
مواد اولیه را تامین کنند که باعث شد تیراژ 

تولید به نصف برسد.
او ادامــه داد: در زمان تحریم کشــور هایی 
که در خودروسازی شــریک تجاری ایران 
بودند  از جمله فرانســه، کره جنوبی، آلمان 
و آن هایی که مــواد اولیه قطعــات تامین 
می کردند از جمله ژاپن و ســایر کشور های 
اروپایی و حتی کشــور های اســپانیایی به 
دلیل تبعیــت از تحریم های آمریکا قطعات 
نیمه ســاخته و مواد اولیه به ایران ندادند و 
بعد از آن خیلی سخت می توانستیم قطعات  
های تک تامین کنیم و چاره ای جز اینکه در 

مقطعی افت تولید داشته باشیم، نداشتیم.
محبــی نــژاد گفت: امــروزه یــک فاصله 
معناداری با افزایش صنعــت خودرو داریم 
در صورتی که قــرار بود هر ســال افزایش 
تولید و صادرات داشــته باشیم و همچنین 

خودرو تجاری داشته باشیم.
دبیر انجمــن صنایع همگن قطعه ســازی 
کشــور با تاکید بر اینکه اقتصــاد و افزایش 
تیراژ دستوری نمی شود و نیاز به یک برنامه 
منســجم و یک حمایت هدفمند الزم دارد، 
گفت: بایــد تصدی گری دولتــی، حمایت 
راهبردی و منطقی در کشور داشته باشیم. 
گام اول در افزایــش تولیــد اصالح قیمت 
گــذاری و گام دوم بحث نقدینگی اســت؛ 
نقدینگی خــون در رگ هــای این صنعت 
اســت و اکنون با بحران نقدینگــی در این 

صنعت رو به رو هستیم.
محبی نژاد با تاکید بــر اینکه قیمت گذاری 
دســتوری باید تغییر کند، گفــت: باید زیر 
ســاخت را برای افزایش تولیــد فراهم کرد 
چرا که توانمندی در افزایــش تولید وجود 
دارد اما زیرساخت آماده نیست. اکنون این 

امکان وجود دارد کــه ۲ میلیون خودرو در 
سال تولید شود به شــرطی که زیر ساخت 

فراهم شود.
بسیاری از کارشناســان معتقدند که؛ تولید 
۳ میلیون دســتگاه کمی دور از دســترس 
باشــد ولی این هدف می تواند بخش زیادی 
از ظرفیت های کشور را به خود مشغول کند.

وی تاکید کرد: باید توجه داشــت باال رفتن 
تیراژ تولید تاثیری جــدی بر قیمت خودرو 
می گذارد و بهای خــودرو را حداقل تا بیت 
درصد کاهــش می دهد چرا که بخشــی از 
این افزایش کنونی قیمت ناشــی از باالنس 

نبودن بازار است.
با اشــاره به اینکه وزیر جدیــد صمت گفته 
اســت اگر می خواهیم خودروســازی مان 
رقابتی باشــد باید مقیاس تولید را افزایش 
دهیم، اولین مزیت تولید باال این اســت که 
قیمت تمام شــده خودرو کاهش می یابد. 
از ســوی دیگر زمانی که یک و نیم میلیون 
دســتگاه خودرو صــادر شــود، ۱۵ تا ۲۰ 

میلیارد دالر ارزآوری به همراه دارد

چگونه می توان به تولید ۳ میلیون 
خودرو در سال برسیم؟

ابوالفضــل خلخالــی عضو هیــات علمی 
دانشــگاه علم و صنعت ایران در گفت و گو 
با خبرنــگار صنعت،تجارت و کشــاورزی 
گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در 
پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه برای اینکه 
در ســال ۱۴۰۴ به تولید ۳ میلیون خودرو 
در ســال برســیم، باید چه کارهایی انجام 
دهیم؟، گفت: رســیدن به تولید ۳ میلیون 
خودرو در ســال ۱۴۰۴ ادعای بزرگی است 

و  ۴ ســال فاصله مناســبی برای دستیابی 
نیست.

این کارشــناس صنعت خودرو با بیان اینکه 
مهمترین چالشــی که رو بــه روی وزارت 
صمت اســت، چالش مدیریتی است، گفت: 
بخش عمده ای از تولید ۳ میلیون خودرو در 
سال، باید توسط ۲ خودروساز بزرگ کشور 
یعنی ایران خودرو و ســایپا محقق شــود. 
فرض کنید نصف این تعداد که ۱۵۰۰ هزار 
خودرو می شود را ایران خودرو و سایپا باید 
تامین کنند اکنون دچــار چالش مدیریتی 

هستند.
خلخالی بیان کرد: مشــکلی که در صنعت 
خودروسازی کشــور وجود دارد مشخص 
نبــودن دولتی یــا خصوصی بــودن ایران 
خودرو یا سایپا اســت. این موضوع باید در 
قدم اول اصالح شود چرا که بدترین مشکل 
را برای خودروســازان به وجود آورده است. 
مشکلی که وجود دارد این است که مدیران 
این ۲ شرکت خود را کارمندی می دانند که 
باید کار کنند و بعد از مدتی کنار گذاشــته 
می شوند و در نتیجه تالشــی برای ارتقای 

محصوالت نمی کنند.
عضو هیــات علمی دانشــگاه علم و صنعت 
ایران افــزود: وقتــی انتظار داریــم این ۲ 
خودروساز در برابر ناکارآمدی پاسخ بدهند، 
می گوینــد به دلیــل مداخله هــای دولت 
نتوانســتند کاری انجام دهنــد. اما وقتی 
دولت قصد دخالت داشته باشند، می گویند 
ما شرکت خصوصی هســتیم و ارتباطی با 
دولتی ها  نداریم و این چالــش را باید حل 

کرد.
این کارشــناس صنعت خودرو افزود: اگر ۲ 

میلیون خودرو در خودروسازی های بزرگ 
تولید شــود، باید حدود یک میلیون دیگر 
را در ســایر خودروســازی ها تولید کنیم، 
یعنی شــرکت هایی که خصوصی هستند و 

می توانند تولید را افزایش دهند.
بابک صدرایــی کارشــناس خــودرو  در 
خصوص برنامه فاطمــی امین درباره تولید 
۳ میلیون خودرو و صــادرات یک میلیونی 
آن گفت: چنین چیزی غیر ممکن اســت. 
۳ میلیون خــودرو در توان خودروســازان 
نیســت همانطور که می دانید ما در تحریم 
هســتیم و پلتفرم های داخلی ما برای ۳ یا 
۴ دهه قبل است که با کمترین سطح کیفی 

کار می کند.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: ماشین 
شاهین یک پلتفرم ۱۰ سال قبل ژاپنی است 
که یکبار هم چینی ها از آن استفاده کردند. 
تیبا، ساینا، کوئیک و ســمند خانواده پژو با 
پلتفرم ۴ دهه قبل است. آیا با این خودرو ها 

می توان صادرات کرد؟
صدرایی ادامه داد: خودروســاز های چینی 
که تولیدات زیادی دارند و صادرات آن ها به 
کشــور های مختلف زیاد است همانطور در 
ایران به وفور وجــود دارد، هنوز صادراتش 
به یک میلیون در سال نرسیده است. آنوقت 
ما می خواهیــم به صادرات یــک میلیونی 

برسیم.
او درباره خودرو های کیفیت ماشــین های 
داخلی اظهار کرد: اگر بخواهیم وارد رقابت 
جهانی شــویم باید واردات خودرو آزاد شود 
تا بتوانیم با خودرو های جهانی رقابت کنیم 

و سطح کیفیت را افزایش دهیم.
صدرایی دربــاره باال بردن ســطح کیفیت 
خودرو برای رقابت در بــازار جهانی گفت: 
ما نمی توانیم در رقابت با ســایر ماشــین ها 
بگوییم که ماشین می سازیم با حداقل های 
ایمنی و بدون امکانات و صادر می کنیم. دنیا 
در حال حاضر بازار رقابتی است اگر کیفیت 
خودرو ها را بــاال نبریم کســی از ما خودرو 
خریداری نمی کند. وارد بازار جهانی شدن 
کیفیت می خواهد هیچ کدام از خودرو های 
تولیدی ما به معدود دستگاه های پایبند که 
آن هم مشکالتی دارد ارزش صادرات ندارد.

بحــث تحریــم و واردات نیــز در افزایش 
تولیــد نقش بســزایی دارند، اما بــه اندازه 
زیرســاخت هایی که بیان شــد، چشمگیر 
نیستند. آنچه مشخص اســت دستیابی به 
تیراژ یک میلیون دستگاهی تا پایان امسال 
چندان دور از دسترس به نظر نمی رسد، زیرا 
شرکت های خودروســاز طی سال گذشته 
حول و حــوش همین تیراژ خــودرو تولید 
کرده اند. اما رشد ۶۰ درصدی تولید خودرو 

در سال آینده با، اما و اگر هایی همراه است.

وهای ثبت نامی در بازار وش۹۰ درصد خودر فر

سرمایه گذاری در حوزه های کشاورزی، انرژی و سالمت در فاز دوم بندرخشک پیشگامان
مجتبــی دوراندیش رئیــس هیئت 
مدیره بندرخشــک پیشــگامان از حضور 
ســرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه 
های کشاورزی، انرژی و سالمت در فاز دوم 

بندرخشک پیشگامان خبر داد.
امیرحســین رضایی نژاد با تبریک دهمین 
ســال تاســیس ایــن شــرکت تعاونی و 
قدردانــی از همراهی ســهامداران، هدف 
از تاســیس و راه اندازی اولین بندرخشک 
تعاونــی را ایجــاد یک پایگاه لجســتیکی 
در مرکز کشــور به جهت برخــورداری از 
مزایای ایــن نقطه از جملــه، هزینه حمل 
و نگهداری کمتر محصــول، رطوبت پایین 
تر،تســهیالت ویــژه و همچنیــن امنیت 
بیشــتر به لحاظ پدافنــدی و دور از مراکز 

مرزی دانست.
رئیس هیئت مدیره بندرخشک پیشگامان 
با بیان اینکه در ۱۰ ســال گذشــته فراز و 
نشیب های زیادی را پشــت سرگذاشتیم 
افزود: اتصال به شبکه ریل سراسری کشور، 
استقرار گمرک جمهوری اســالمی ایران 

در بندرخشــک جهت صادرات و واردات و 
ترخیص کاال، بهره برداری از سردخانه ۱۵ 
هزار تنی دو مداره، ریل گــذاری داخلی به 
طول ۸ کیلومتر، تجهیز و راه اندازی دو باب 
انبار مسقف هر کدام به مساحت ۵۰۰۰ متر 
مربع ، ۸ هکتار انبار روبــاز گمرکی، ۳۵۰۰ 
متر انبــار مســقف در محوطــه گمرکی و 
بیــش از ۱۰ هکتــار انبار روباز، تاســیس 
جایگاه سوخت، شهرک حمل و نقل شامل 
رستوران، باســکول، مســجد و همچنین 
ســاختمان های اداری را از جمله اقدامات 
صورت گرفته در فاز نخســت بندرخشک 

پیشگامان عنوان نمود.
رضایی نژاد به شــروع فعالیت های اجرایی 
فاز دوم بندرخشــک پیشــگامان در حوزه 
های کشــاورزی، حمل و نقل ریلی و جاده 
ای، انرژی و سالمت اشاره کرد و با بیان اینکه 
تامین نیازهای آینده کشور از اولویت های 
ســرمایه گذاری در بندرخشک است گفت: 
در حوزه کشاورزی خرید و تامین میوه بازار 
و کاالهای اساســی همچون گوشت و مرغ 

بصورت پایگاه لجستیکی و احداث گلخانه 
های پیشــرفته هیدروپونیک در زمینی به 
مســاحت ۱۰۰ هکتار در دست اقدام است 
که با تامین آب مورد نظر و خرید تجهیزات 

مورد نیاز در مرحله جانمایی می باشد. 
وی افزود: در حــوزه کشــاورزی، با توجه 
به اینکه بذر در کشــور تولید نمی شــود و 
بذرهای مورد استفاده وارداتی است در حال 
مذاکره  با وزارت جهاد کشاورزی و صندوق 
شــکوفایی برای ســرمایه گذاری برای راه 

اندازی الین بذر هستیم.
 رضایی نــژاد به اهمیت تامیــن نهاده های 
دامی برای تولید گوشت، مرغ، شیر و لبنیات 
اشــاره کرد و بیان داشــت:  با هدف کاهش 
قیمت و رفع مشکالت تحریم و با مشارکت 
بخش خصوصی، احداث سیلوی ۱۶ هزار و 
پانصد تنی جهت خریــد و انبارش نهادهای 
دامی در بندرخشک پیشگامان و توزیع در 
استان یزد و اســتان های جنوبی کشور در 

حال اجرا است.
وی با بیان اینکه یکی از مشــکالت فعلی 

کشــور تولید برق اســت، ابراز امیدواری 
کــرد بــا راه انــدازی و احداث نیــروگاه 
۵۰ مگاواتــی گازی تا پایان ســال جاری 
ضمن اینکــه برق مورد نیاز بندرخشــک 
پیشــگامان را تامیــن می کنیــم بتوانیم 
مازاد آن را دراختیار شــرکت توزیع برق 

استان قرار دهیم. 
 امیرحســین رضائی نژاد همچنین توسعه 

ناوگان حمل و نقل ریلی بــه منظور حجم 
باالی بار و کاهش هزینه، تاســیس شرکت 
حمل و نقل جاده ای توانمند و هوشمند به 
منظور کاهش هزینه هــای حمل و ارتقای 
ســالمت اجتماعی جامعه بزرگ رانندگان 
کشــور و ایجاد دهکده ســالمت را از دیگر 
پروژه های در دســت اقدام بندرخشــک 

پیشگامان در سال جاری دانست.



خرید کتاب، قدمی موثر در حمایت از نویسندگان برازجانی

 رتبه برترشرکت توزیع برق شهرستان اصفهان
 در جشنواره شهید رجایی

شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان  اصفهان-مریم مومنی
در عملکرد سال ۹۹ دستگاههای اجرایی اســتان اصفهان که در بین ۶۵ 
دستگاه استانی برگزار گردید در گروه زیرساخت و توسعه با مجموع امتیاز 
۱۹۸۳ در مجموع شاخصهای عمومی و اختصاصی رتبه برتر را کسب نمود 

و همچنین رتبه اول در شاخص های عمومی را به خود اختصاص داد.
شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان برترین دستگاه

در جشــنواره شــهید رجایی و آیین معرفی و تجلیل از دســتگاههای 
اجرایی برتر استان که با حضور استاندار و شــماری از مسئوالن و مدیران 
دستگاههای اجرایی اســتان انجام شد شــرکت توزیع برق شهرستان 
اصفهان باالترین امتیاز را در شاخص های عمومی کسب نمود و لوح تقدیر و 

تندیس دستگاه برتر جشنواره شهید رجایی را به خود اختصاص داد

 ادای احترام وزیر کشور
 به مقام شامخ شهدای گلزار اهواز 

اهواز-محمدمجدم  رئیس سازمان آرامستان های شهرداری اهواز از 
حضور سردار وحیدی، وزیر کشور و هیئت همراه در گلزار شهدای اهواز و 

ادای احترام آنان به مقام شامخ شهدا خبر داد. 
 موسی خنافره رئیس آن ســازمان با اعالم خبر فوق گفت: وزیر کشور که 
برای معارفه ابراهیم خلیلیان به عنوان استاندار جدید خوزستان به اهواز 
سفر کرده اســت، بالفاصله پس از حضور در اهواز به گلزار شهدا آمده و با 

قرائت فاتحه و نثار گل به مزار شهدا، به مقام شامخ آنان ادای احترام کرد.
وی افزود: در این رابطه ســازمان آرامستان های شــهرداری اهواز از روز 

گذشته مقدمات استقبال از وزیر کشور و هیئت همراه را آماده کرده بود.
خنافره با اشاره به حضور وزیر کشور و هیات همراه در یادمان سردار شهید، 
حاج علی هاشمی ادامه داد: در این فرصت توضیحات کاملی در خصوص 

اقدامات سازمان جهت تکمیل یادمان به ایشان ارائه شد.
این مقام مسئول هم چنین اعالم داشــت: وزیر کشور و هیات همراه پس 
از حضوردر یادمان سردار شــهید، حاج علی هاشمی در قطعه ی شهدای 

گمنام و شهدای مدافع حرم نیز حاضر و ادای احترام کرد.

افتتاح جایگاه جدید پمپ بنزین در استان البرز
البرز - مظفری   با راه اندازی جایگاه کاسپین شمار جایگاه های عرضه 

فرآوردهای نفتی در استان البرز به ۱0۹باب رسید.
 قلندرزاده سرپرســت روابط عمومی این منطقه گفت: جایگاه  کاسپین با 
مشارکت بخش خصوصی احداث شده و در مجموع دارای ۳ سکو، ۹ تلمبه 

و ۱۸ نازل عرضه بنزین می باشد.
وی تأکید کرد: این جایگاه در زمینی به مســاحت یکهــزار و چهارصد و 
بیست مترمربع و جمعا با سرمایه گذاری مبلغی معادل 70 میلیارد ریال 
)بدون احتساب هزینه زمین( واقع در کرج ،جاده شهریار، ورودی شهرک 

صنعتی سیمین دشت احداث شده است.
سرپرســت روابط عمومی منطقه البرز اشــاره کرد: این پــروژه از جمله 
طرح های اشتغال زایی اســت که با ســاخت آن ۱0 نفر به طور مستقیم 
مشغول به کار شــده اند و از مهم ترین اهداف احداث این جایگاه ، توسعه 
خدمات دولت، ایجاد اشتغال، کاهش مسیرهای سوخت رسانی خودروها، 
کاهش صف انتظار سوخت گیری و استفاده از توان بخش خصوصی برای 

ارائه خدمات مطلوب به شهروندان است.

حل مشکل آب شلمچه و چذابه 

اهواز-محمدمجدم  مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب خوزســتان، 
در جلســه قرارگاه ســه گانه محرومیت زدایی که با حضور وزیر کشــور 
در استانداری برگزار شد اظهار کرد: تغییرات شــدید کمی و کیفی آب و 

همچنین فرسودگی تاسیسات از مهمترین مشکالت ما هستند.   
 محمدرضا کرمی نژاد افزود: در ابتدای امر 70۲ روستا با مشکل تنش آبی 
مواجه بودند که با تالش بسیار این مشکل از ۲۳۱ روستا مرتفع شد و ۴7۱ 
روستا از مشکل تنش آبی خارج شدند، در تالش هستیم که تا آبان ماه سایر 

روستاها را نیز از این مشکل مرتفع کنیم. 
وی با بیان اینکه راهکارهایی در نظر داریم که با اجرا کردن آنها 70 درصد 
مشــکالت آب و فاضالب برطرف خواهد شــد اضافه کرد: برای حل کلی 
مشکل آب نیازمند ۲۵ هزار میلیارد هستیم که این هزینه برای مشکالت 

روستایی و شهری صرف خواهد شد. 
کرمی نژاد در پایان تصریح کرد: مشکل آب شلمچه و چذابه نیز حل شده و 
در حال انجام الیروبی مسیر چذابه نیز هستیم، اما باید عنوان کرد آنچه که 
ما انجام می دهیم تنها مرهم است و برای حل کلی بحران نیاز به اعتبارات 

بیشتر و مناسب تری داریم

مدیرعامل   آبفا آذربایجان غربی رییس شورای 
وف و نهی از منکر این شرکت شد امر به معر

ارومیه-جباردخت  رییس هیئت مدیره و مدیرعامل شــرکت آب 
و فاضالب آذربایجان غربی بعنوان رییس شــورای امر به معروف و نهی از 

منکرشرکت آب و فاضالب استان منصوب شد.
براین اســاس و با حکم محمدرضا مهاجری مسئول امور فرهنگی و دینی 
شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، لطیف خوش سیرت بعوان رییس 
شورای امر به معروف و نهی از منکرشرکت آب و فاضالب استان منصوب 
شد. در این حکم آمده است: با اســتناد به قانون حمایت ا آمران و ناهیان 
از منکر و ضوابط تشکیل شوراهای امر به معروف و نهی از منکر به موجب 
این حکم به عنوان رییس شــورای امر به معروف و نهی از منکرآن شرکت 
منصوب می گردید. خواهشمند است نسبت به صدور حکم اعضای شورای 
امربه معروف و نهی از منکر که همان اعضای شــورای فرهنگی شــرکت 

هستند اقدام الزم را مبذول فرمایید.

شهر

گرگان-دستجردی  
.مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق 
گلســتان در دیدار با فرماندهــی انتظامی 
اســتان با بیان مطلــب فوق گفــت : لزوم 
سرکشی مداوم از مالخران ، برخورد جدی با 
سارقان تجهیزات شبکه ها و تاسیسات برق ، 
گشت مشترک پلیس و برق از مواردی است 

که به آنها می بایست توجه ویژه شود.
 شــرکت توزیع نیروی برق گلســتان ، علی 
اکبر نصیــری در این دیدار افــزود : تا کنون 
فرماندهی انتظامی اســتان همکاری خوبی 
با ارگانهای خدمات رسان باالخص شرکت 
توزیع نیروی برق در سرتاســر استان داشته 

که همواره مورد تقدیر و تشکر ما بوده است.
وی افزود : این شــرکت آمادگی این را دارد 
نقاط تاریک و خطر آفریــن از منظر پلیس 
گلســتان در سرتاســر اســتان مجهــز به 

روشنایی معابر نماید.

وی با اشــاره به شناســایی نقــاط آلوده به 
سرقت تجهیزات شرکت توزیع نیروی برق 
در استان اظهار داشت: به دنبال این هستیم 

که با همراهی و مشارکت نیروی انتظامی و 
استفاده از نیروهای خبره و متخصص با طرح  
برنامه های متناســب با نقاط آلوده از سرقت 

تجهیزات برق جلوگیری نمائیم.
مهندس نصیــری با بیان اینکــه مهمترین 
هدف شــرکت توزیع نیروی برق اســتان 
گلستان، تأمین برق مطمئن و پایدار و فراهم 
نمودن رضایتمندی مردم و مشترکین برق 
استان گلســتان اســت تأکید کرد: شرکت 
برق یکی از شرکت های خدمات رسان است 
و اینکه افرادی با ســرقت تجهیــزات برق و 
بروز خاموشی به رضایتمندی مردم از نظام 

آسیب وارد کنند پذیرفتنی نیست.
وی اضافه کرد: خاموشی های اخیر باعث شد 
تا افرادی از این موقعیت اســتفاده نمودند و 
نسبت به سرقت تجهیزات اقدام نمودند که 
خوشــبختانه به کمک پلیس گلستان افراد 

شناسایی و اقدامات قانونی انجام گردید.
ســردار فاضل دادگر فرماندهــی انتظامی 
گلستان در این دیدار ضمن تشکر از فعالیت 
ها و خدمات مســتمر و مفید به شهروندان 

اظهار داشت: بر اســاس برنامه های گذشته 
نیروی انتظامی در خصوص شــرکت های 
خدمات رســان وظیفــه خــود می داند که 
از تجهیزات شــرکت برق اســتان گلستان 
با افزایش گشــت هــا و حضــور هماهنگی 
حفاظت نماید و تمام سرقت هایی که انجام 
شده در سامانه ثبت شده تا بتوان آنها را رصد 

نمود.
فرماندهی نیروی انتظامی استان با اشاره به 
اعمال مشــوق برای پرسنل پلیس گلستان 
جهت پیشــگیری از وقوع ســرقت گفت : 
برای همکاران در پلیس گلستان که بتوانند 
جلوی ســرقت را بگیرند و کشــفیات انجام 
دهند عالوه بر عمل بــه وطیفه قانونی خود، 
مشــوق هایی در نظر گرفته شــده که این 
خود بیانگر حفظ و حراســت از تاسیســات 
دستگاههای خدمات رســان توسط پلیس 

استان است.

بوشهر -رضا حیدري    
نشســتی صمیمانه بــا حضور سرپرســت 
شــهرداری برازجــان، رئیس کمیســیون 
فرهنگی شورای اسالمی شــهر، رئیس اداره 
فرهنگی- اجتماعی و ورزشــی شــهرداری، 
قاسمی نویســنده و فعال فرهنگی برازجان و 
مدیر روابط  عمومی شهرداری در دفتر شهردار 

برازجان برگزار گردید.
 درابتدای این نشســت، محمدرضا کوهکن 
رئیــس اداره فرهنگی شــهرداری برازجان 
گزارشی مختصر از فعالیت های فرهنگی این 
اداره در حوزه کتاب و کتابخوانی و حمایتهای 
صورت گرفته از نویســندگان بومی ارائه نمود 
و عنوان کرد: در راســتای تشــویق و حمایت 
از نویســندگان بومی، شــهرداری و شورای 
اسالمی شهر در سال های اخیر اقدام به خرید 
تعداد قابل توجهی کتاب از این نویســندگان 
عزیز نموده و تالش کرده اند گام مهم و موثری 

در این جهت بردارند.
وی در ادامه اظهار داشــت: در یک ماه اخیر و 
پس از شروع به خدمت مهندس احمدی فرد 

بعنوان سرپرست شــهرداری برازجان بیش 
از یک هزار و دویســت جلد کتاب با همراهی 
خوب شورای اسالمی شهر از چهار نویسنده ی 

فعال برازجانی خریداری گردیده است.
 وی با تأکید بر لزوم نهادینه ســازی فرهنگ 
کتاب خوانی اظهارنمود: در راســتای ترویج 
فرهنگ مطالعــه، برنامه ریــزی خوبی انجام 
شــده که طی روزهــای آینده با مشــارکت 
نویســندگان، ســمن ها، اصحاب رســانه و 
فعالین اجتماعی  و با حمایت مدیربت شهری 
و اعضای محترم شــورای اسالمی شهر شاهد 

اجرای آن ها خواهیم بود.
بهــزاد احمدی فرد سرپرســت شــهرداری 
برازجان نیز در این نشســت ضمن خوش آمد 
گویی به مدعویــن، عنوان نمــود: باید همه 
مســؤالن و متولیان حوزه فرهنگ با همدلی 
و در کنار هم  تالش کنیم تــا فرهنگ کتاب و 

کتابخوانی در جامعه نهادینه و اجرایی شود.
سرپرست شــهرداری برازجان افزود: امروزه 
با گســترش فضای مجازی، متاسفانه میزان 
اســتقبال از کتاب و مطالعه در جامعه کاهش 

چشــمگیری یافته و کتاب جای خــود را به 
گوشــی و فضای مجازی داده اســت لذا باید 
تالش کــرد کتاب و کتــاب خوانــی به یک 

ضرورت عمومی تبدیل شود.
مهنــدس احمدی فرد در ادامــه ضمن اعالم 
حمایت از نویســندگان بومی  افــزود: آقای 
حبیب قاسمی از نویسندگان فعال و روزنامه 
نگاران دلسوز و پیشکسوت شهرمان است که 
از تجارب ارزنده ی فرهنگی برخوردار اســت 
و ان شــاهلل از نظرات وی و دیگر فرهیختگان 
شــهر در عرصه فعالیت های مدیریت شهری 
بیشتر بهره مند خواهیم شد. مهدی بهبهانی 
رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی 
شورای اسالمی شهر برازجان نیز ضمن تقدیر 
از برگزاری این جلســه گفت: توجه به کتاب و 
کتابخوانی یکی از نشــانه های اساسی و مهم 

توسعه  فرهنگی و اجتماعی است. 
وی افزود: در شورای ششــم توجه ویژه ای به 
موضوعات فرهنگی خواهد شــد و از فعالیت 
 های فرهنگی هدفمند که باعث ارتقاء نشاط 
و کاهش آســیب های اجتماعی شود حمایت 

همه جانبه خواهیم کرد.
رئیس کمیســیون فرهنگی شورای اسالمی 
شهر گفت: نویسندگان کارها و خدمات زیادی 
برای شهر انجام داده اند که باید بستر مناسب 
برای معرفی شایسته ی این عزیزان به جامعه 

را فراهم کنیم.
بهبهانی افزود: کمیســیون فرهنگی شــورا 
به همــراه اداره فرهنگی  شــهرداری برنامه 
ریزی خوبی جهت حمایت ویــژه از مفاخر و 
نویســندگان بومی انجام داده که ان شااهلل با 
حمایت و همراهی سایر اعضای محترم شورا و 
مدیریت محترم شهری گام های خوبی دراین 

زمینه بر خواهیم داشت.
حبیب قاسمی نویســنده، شــاعر و روزنامه 
نگار برازجانی که تاکنــون هجده اثر مکتوب 
از وی به چاپ رسیده است نیز در این نشست 
ضمن تقدیر از زحمات شهردار جدید در دوره 
کوتاه فعالیت ایشــان، برای وی و مجموعه ی 
شهرداری و شــورای شــهر آرزوی موفقیت 
نمود و از اعضای شورای شهر به خاطر انتخاب 
شهرداری دلسوز و مردمی تقدیر و تشکر نمود. 

این نویسنده که تاکنون بیش از سیصد مقاله در 
باره دشتستان به خصوص شهر برازجان را در 
رسانه های استانی و کشوری به چاپ رسانده 
اســت خواهان توســعه برنامه های فرهنگی 
برازجان شــد و با تقدیر از تالش های فراوان 
کوهکن در حــوزه ی فرهنگــی و اجتماعی 
شــهرداری برازجان، خواهــان حمایت های 
بیشتر شورا و شهرداری از ایشان شد. قاسمی 
اظهار داشت: شــهر برازجان سوابق فرهنگی 
درخشانی دارد؛ یک بخش آن بیش از سیصد  
نفر مشاهیر و نویســندگانی است که در طول 
ســالیان متمادی اقدام به تألیف و چاپ کتب 
باارزشــی نموده اند که بســیاری از این کتب 
آنچنان تاثیر گذار بوده اند که چندین نوبت به 
چاپ رسیده اند. این نویسنده در پایان با اعالم 
حمایت از ایده های فرهنگی شهرداری و شورا 
اظهار داشت: یقینا همه ی دلسوزان برازجان 
حامی برنامه هایی خواهند بود که در رشــد و 
توسعه ی فرهنگ، ادب و هنر این شهر تاریخی 
اثرات درازمــدت و مفیدی بــه دنبال خواهد 

داشت.

البر…ز - مظفری   
در حال حاضر مــا در عصر ارتباطــات و الکترونیک قرار 
داریم و الزم است هر چه ســریعتر و در همه زمینه ها در 
این دوره حضور فعال داشته و کلیه امور را از دایره سنتی 
خارج کنیم . مهندس صفری معاون توســعه مدیریت 
و منابع انسانی اداره کل در جلسه شــورای اداری که در 
سالن جلســات تشکیل شــد با بیان مطالب فوق ضمن 
تقدیر و تشــکر از تالش همه کارکنان و اشــاره به نقش 
فعال آنان در پیشــبرد اهداف و رسیدن به نتایج مطلوب 
در  کسب رتبه برتر در جشــنواره شهید رجائی یاد کرد و 
گفت : باید تمام تالش خود را به کار گیریم که در شــش 
ماهه دوم نیز بتوانیم به این رتبه برتر دست یابیم . رئیس 
اداره بازرســی، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان اداره 

کل نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد مطلوب اداره کل 
در دستیابی به این رتبه برتر از شــاخص های عمومی و 
اختصاصی موثر در ارزیابی ادارات کل سخن گفت و اضافه 
کرد : هر ساله کلیه ادارات کل استانی عملکرد خود را در 
کلیه شــاخص های ارزیابی جمع بندی و  به استانداری 
البرز ارائه میدهند و پس از آن با رتبه بندی هر دســتگاه 
، نســبت به معرفی دســتگاه برتر اقدام مینمایند که در 
این میان اداره کل راه و شهرســازی استان البرز موفق به 
کسب عنوان برتر در این جشنواره شد . موسوی اضافه کرد 
: در سال جدید باید کلیه معاونین و روسای ادارات تالش 
خود را دو چندان کنند تا در همه شاخص های عمومی و 

اختصاصی حائز رتبه برتر شویم .
پس از آن معاون امالک و حقوقــی ادره کل نیز به خاطر 

کسب رتبه برتر از مدیر کل ، معاونین و کارکنان اداره کل 
به لحاظ همکاری بســیار صمیمی که در جهت پیشبرد 
اهداف داشته اند تقدیر و تشکر نمود و گفت : ما به خاطر 
برون سپاری کمیسیون ماده ۱۲ که در سال جاری یک 
نگاه ویژه چه برای متقاضیان و چه بــرای کارکنان اداره 
کل به وجود آمــده مورد توجه قرار گرفته ایم . شــریفی 
همچنین افزود : در برون ســپاری امور کمیسیون ماده 
۱۲ از طریق پیشــخوان دولت پیشــرفت خوبی حاصل 
شده و به این لحاظ مورد اســتقبال سازمان ملی زمین و 
مسکن نیز قرار گرفته . سپس مدیر کل راه و شهرسازی 
استان البرز با اشاره به تالشهای معاونین ، روسای ادارت 
و کارکنان زیر مجموعه ، از زحمات آنان در رســیدن به 
اهداف جشــنواره شــهید رجایی تقدیر کــرد و گفت 

: در جشــنواره شــهید رجائی ازنظــر دو عامل موجب 
مسرت و خوشــحالی اســت یکی حضور فعال معاونت 
امالک و حقوقی در شــاخص اختصاصی برون سپاری 
امورکمیسیون ماده ۱۲ به پیشــخوان دولت و دیگری 
بحث اختصاصی و عمومی که همه معاونین و روســای 
ادارات است که تالش مضاعف داشته اند . خالقی افزود : 
تنها جایی که عملکرد دستگاهها رسیدگی و مورد ارزیابی 
قرار میگیرد همین جشنواره شهید رجایی است که تمام 
دستگاههای استانی در آن مورد ارزیابی قرار میگیرند و 
ما باید همیشه جایگاه خود را در رتبه برتر استانی حفظ 
کنیم و در بندهایی از شاخص ها که نتوانستیم نمره کامل 
آن را بگیریم رفع مشکل شود تا نمره کامل را کسب کرده 

و در گروه زیرساخت نیز حائز رتبه برتر شویم .

البرز

ونیک رتبه برتر  اداره کل راه و شهرسازی استان البرز در حوزه ارتباطات و دولت الکتر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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ارومیه -جباردخت   
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از پیش 
بینی برداشــت ۲۵۳ هزارو ۵۵0 تن انگور از باغات استان 

طی سالجاری خبر داد.
اکبر کرامتی در خصوص میزان برداشــت انگور در استان 
اظهارکرد: سطح زیرکشت باغات انگور استان شامل سطح 
غیربارور حدود ۳000 هکتار اعم از آبی و دیم و سطح زیر 
کشت بارور حدود ۲0 هزار هکتار شــامل ۱۵ هزار و ۵۲0 
هکتار آبی و ۴700 هکتار دیم اســت و شهرستان ارومیه 

رتبه اول را از نظر سطح زیر کشت این محصول داراست.
کرامتی افزود: از مجمــوع بیش از ۲۵۳ هــزار تن انگور 
تولیدی در استان، ۲۲۲ هزار و ۶70 تن به صورت آبی و بقیه 

به صورت دیم برداشت می شود.
وی خاطر نشــان کرد: انگور دومین محصول باغی استان 
بوده و بیــش از ۳0 هزار بهره بردار به طور مســتقیم و ۳0  
هزار نفر به صورت غیر مســتقیم در امر داشت و برداشت، 
بســته بندی و حمل و نقل انگور فعالیت نموده و از این راه 

امرار معاش می کنند.
کرامتی با بیان اینکه این اســتان رتبه چهارم کشوری در 
تولید انگور را به خود اختصاص داده اســت، گفت:ساالنه 
بیش از ۴۱0 تن آب غوره توســط ۳ واحد آبغوره گیری به 
صورت صنعتی در سطح استان استحصال می شود، غوره 

در مصارف خانگی و تهیه ســاالدها و چاشنی غذاها بکار 
می رود و بخش عمده ای از آبغوره نیز در استان نیز به روش 

سنتی خانگی تهیه می شود.
رئیس سازمان جهاد کشــاورزی آذربایجان غربی با بیان 
اینکه انگور سیاه سردشــت عمدتا مصرف صنعتی دارد، 
اضافه کرد: شهرهای عمده تولید کننده این محصول نیز 
ارومیه، میاندوآب، نقده، سردشــت، مهاباد است و عمده 
باغات دیم انگور در شهرستان های سردشت و پیرانشهر 

قرار گرفته اند.
وی با بیان اینکه بخشــی از انگور تولیدی استان ساالنه 
به کشورهای همسایه صادر می شــود، اضافه کرد: از کل 
محصول تولیدی ۶0 درصد به صورت تازه خوری در استان 
و سایر نقاط کشور مصرف شده، مقداری نیز صادر شده و 
بقیه در صنایع تبدیلی به صورت آب میوه، کشمش و شیره 

انگور فرآوری می شود.

خرم آباد - طوالبی    
مدیر کل شــیالت لرســتان گفت: ایران ساالنه برای 
پرورش ماهی قزل آال به ۵00 تــا ۶00 میلیون قطعه 
تخم چشــم زده نیاز دارد که دســت کم ۱۴0 میلیون 

قطعه آن در این استان تولید می شود.
 »کیارش بیرانوند«  افزود: از ایــن میزان ۶۵ درصد آن 
نیاز لرستان است و مابقی به اســتان های دیگر ارسال 

می شود.
بیرانوند بــا بیان اینکه هــم اکنون لرســتان جایگاه 
نخست این تولید را در کشــور دارد تصریح کرد: بعد از 
آن استان های اصفهان و مازندران رتبه دار تولید تخم 

چشم زده در کشور هستند.
وی با  اشاره به اینکه ظرفیت تولید هشت میلیون قطعه 
تخم چشم زده در استان وجود دارد تصریح کرد: طرح 
قابلیت تعیین جنسیت ماهی و افزایش تعداد ماهیان 
ماده مولد را دارد و در برخی موارد تا ۲ میلیون قطعه هم 

در استان تولید می شود.
بیرانوند تصریح کرد: همچنین طرح تکثیر تخم چشم 
 زده ماهیان قزل آالی رنگین کمان با همکاری سازمان  
شــیالت ایران، دانشــگاه صنعتی اصفهان و شیالت 
لرستان پارسال در شهرستان ازنا آغاز شده است که با 
توجه به ظرفیت های موجود در استان با جدیت دنبال 

می شود. 
وی با اشــاره به تولید ســاالنه حدود ۲۸ هزار تن انواع 

آبزیان در لرســتان ادامه داد: ۲۳ هزار تن از این میزان، 
تولید ماهیان سردآبی اســت که منجر به کسب رتبه 

نخست استان در سطح کشور شده است.
مدیرکل شیالت لرســتان گفت: در حال حاضر ۵۸0 
مزرعه پرورش و تکثیر آبزیان به ویژه قزل آالی رنگین 
کمان  در استان وجود دارد که اجرای طرح تکثیر تخم 
چشم زده، با هدف اصلی تولید تک جنس تماما ماده و 

حذف ماهی نر از ماهیان پرواری اجرا می شود.
بیرانوند افــزود: این طرح دانش بنیان اســت و ماهی 
تولیدی حاصل از آن از قابلیت رشــد و الشــه برتری 
برخوردار و در مقابــل گل و الی رودخانه و بیماری ها 

مقاوم تر است.
وی ادامه داد: با اجرای طرح تولید تخم چشم زده قزل 
آالی رنگین کمان ظرفیت تولید در مزارع ســردآبی 
استان حدود ۳0 درصد افزایش می یابد و میزان پرورش 
ماهیان ســردآبی اســتان از ۲۳ هزار بــه ۳0 هزار تن 

خواهد رسید.

خرم آبادآذربایجان غربی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اعالم کرد:؛

و ۵۵۰ تن انگور   پیش بینی برداشت ۲۵۳ هزار
 از باغات آذربایجان غربی

مدیر کل شیالت استان:

 لرستان ۲۵ درصد تخم چشم زده 
ماهی قزل آالی کشور را تولید می کند

 پشگیری از سرقت تجهیزات و انرژی
 از اهداف مشترک پلیس گلستان و توزیع برق استان است



 همکاري کمیته امداد و دفتر آستان قدس رضوی
 دربوشهر برای کمک به اقشار آسیب پذیر 

استان

کرمانشاه-حسنالفخازاده  
 سرپرســت معاونت بازســازی و مسکن روســتایی بنیاد 
مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: بیش از ۱07 هزار واحد 
مسکونی شــهری و روســتایی در مناطق زلزله زده استان 
کرمانشاه ساخته شــده که حدود ۴0 هزار احداثی و مابقی 

تعمیری است.
مهدی جودی در آیین بزرگداشت چهلمین روز درگذشت 
» علیرضا تابش » رییس فقید بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
کشور در بقعه احمدبن اسحاق ســرپل ذهاب، افزود: از زلزله 
سرپل ذهاب در ۲۱ آبان سال ۹۶، سه سال و ۹ماه می گذرد و 
با همت خود مردم و مدیریت جهادی مرحوم مهندس تابش 
شاهد اتمام بازســازی و تعمیر واحدهای مسکونی زلزله زده 

هستیم. وی بر لزوم اتمام کار بازسازی مرقد مطهر احمدابن 
اسحاق)ره( در سرپل ذهاب تاکید کرد و اظهار داشت: تا پایان 
کار در کنار مردم خواهیم بود و برنامه ریزی برای کارهای نیمه 
کاره خواهیم داشت. سرپرســت معاونت بازسازی و مسکن 
روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی کشور گفت: مرحوم 
تابش در زمان زلزله با جزئیات مشــکالت را رصد می کردند 
و دغدغه تکریم مــردم زلزله زده را داشــتند و تاکید کردند 
مبادا کار باعث شود با مردم با حساب و کتاب برخورد کنید، 
مردم زندگیشان را از دســت دادند. امام جمعه سرپل ذهاب 
نیز گفت: مردم شهرســتان ســرپل ذهاب قدردان زحمات 
شــبانه روزی رییس فقید و مجاهد مرحوم مهندس تابش و 
مجموعه بنیاد مسکن در زمان بازســازی شهرستان پس از 

زلزله هستند و این اقدام های  ارزنده در تاریخ این خاک و بوم 
ثبت و ضبط خواهد شد. حجت االسالم جواد فاطمی نسب 
افزود: از ستادهای معین بازســازی مستقر در منطقه، گروه 
های جهادی و بسیج از سراسر کشور خدمات مجاهدانه ای 

انجام دادند که کمال تقدیر را داریم.
وی اظهار داشت: خدمات ارزشمند مرحوم مهندس تابش، 
در کنار بازســازی ها، این بود که ایشــان توجه خاصی برای 
بازسازی بقعه احمدابن اسحاق)ره( داشت و امروز این بقعه 
آبرویی برای انقالب اسالمی، دین و این منطقه است و قطعا 
محلی برای اشــاعه فرهنگ اهل بیت)ع(  در سراسر کشور 
خواهد شــد و این باقیات و صالحاتی برای مسووالن زحمت 

کش است.

امام جمعه ســرپل ذهاب گفــت: آثار و زحمــات ماندگار و 
ارزشمند مرحوم تابش برای قرن ها به یادگار می ماند و مردم 

این شهرستان برای قرن ها قدردان این زحمات هستند.

کرمانشاه

بوشهر-رضا حیدري   
کمیته امداد  و کانون خدمات آســتان قدس 
رضوی در استان بوشهر تفاهم نامه همکاری 
برای کمک به اقشار آسیب پذیر استان منعقد 
کردند، نشست هم اندیشی و همکاری میان 
مســئوالن کمیته و کانون خدمات آســتان 
قدس رضوی در اســتان بوشــهر به منظور 
رســیدگی به مشکالت اقشــار آسیب پذیر 

استان برگزار شد.
محمدرضا میــری، مدیــر کل کمیته امداد 
استان بوشــهر در این نشســت ضمن ارائه 
گزارشــی از فعالیت های صــورت گرفته در 
خدمت رسانی به جامعه هدف اظهار داشت: 
براســاس تفاهم نامه همکاری فــی مابین 
کمیته امداد و کانون خدمت رضوی درصدد 
هستیم بخشی از مشکالت اقشار آسیب پذیر 
اســتان در شــرایط خاص کنونی را برطرف 

کنیم.
وي با بیان اینکه تفاهم نامه مذکور به  منظور 
گســترش همکاری های آموزشی، تربیتی، 
فرهنگی و حمایتی منعقد شده است، اظهار 
کرد: تالش داریم با بهره گیری از ظرفیت های 
مشــترک کمیته امداد و دفتــر نمایندگی 
آســتان قــدس رضــوی بتوانیــم یاری گر 

مستمندان و محرومان استان بوشهر باشیم.
وی با اشاره به ظرفیت گسترده آستان قدس 
رضوی در کمک بــه محرومین گفت: تمایل 
داریم تا از برکــت امام رئوف در جهت خدمت 

رسانی به محرومین اســتان بهره مند شویم. 
میري با تاکیــد بر اینکــه هم افزایی و تعامل 
بیشتر دســتگاه های اجرایی و سازمان های 
مردم نهاد با کمیته امداد موجب ارائه خدمات 

کیفی تری به مســتضعفان جامعه می شود، 
گفت: از یکایک خیران، نیکوکاران، حامیان، 
گروه های جهــادی و دســتگاه های اجرایی 
همسو کمال قدردانی را داریم که می کوشند 

مشکالت اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.
میري با بیان اینکه امید است در قالب پویش 
»ایران همدل« و با هدف دستگیری از فقرا و 
نیازمندان، بیش از پیش شــاهد کمک های 
مردمی در این زمینه باشــیم، افزود: به دلیل 
شیوع ویروس کرونا، بسیاری از اقشار جامعه 
دچار مشکالت اقتصادی شــده اند که باید با 
همیاری و همکاری گسترده تری به یاری آنها 

بشتابیم.
فرید محبی، دبیر کانون های خدمت رضوی 
در اســتان بوشــهر نیز در این جلسه ضمن 
اســتقبال از همکاری دو جانبه میان کمیته 
امداد و کانون خدمــت رضوی برای کمک به 
محرومان اســتان اظهار داشــت: ماموریت 
اصلی کانون های خدمت رضوی در اســتانها 
محرومیت زدایی و کمک به بهبود معیشــت 
نیازمندان جامعه با رویکرد توانمندســازی و 

امور فرهنگی خانواده ها است.
وی با تاکید بر اینکه آمادگی هرگونه همکاری 
با کمیته امداد برای کمک به محرومان استان 
را داریم یاد آور شد: ۸0 درصد از خدماتی که 
تا کنون از سوی کانون خادمیاران رضوی در 
سطح استان انجام شده مربوط به خانوارهای 

تحت حمایت کمیته امداد بوده است.

بازسازی 107  هزار واحد مسکونی در مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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البرز  - مظفری    
به گزارش پایگاه خبری شــهرداری،  اعضای شــورای 
اسالمی و سرپرست شــهرداری فردیس از روند احداث 
بیمارســتان ۲۶0 تختخوابی فردیس بازدید کرده و در 

جریان مراحل ساخت این پروژه مهم قرار گرفتند.
محمدرضا آژیر سرپرســت شــهرداری فردیس در این 
بازدید بر لزوم تعامل مسئوالن شهری جهت تسریع در 
روند ساخت این بیمارستان تاکید کرد و اظهار داشت : با 
توجه به مطالبات بحق شهروندان در خصوص  بهداشت و 
سالمت، افزایش فضای درمانی یکی از  مهمترین نیازهای  
شهر عزیزمان بوده که امیدواریم با ساخت و بهره برداری 
از این بیمارستان این کمبودها تا حد زیادی مرتفع شود. 
محمدرضا آژیر  افزود :  با توجه به شرایط کنونی جامعه و 
شیوع ویروس کرونا ، ساخت و تکمیل این بیمارستان جزو 

اولویت و نیازهای اصلی شهروندان  است که امیدواریم  با 
تخصیص اعتبارات الزم بزودی شاهد بهره برداری از این 
پروژه بزرگ استانی باشــیم. آژیر در پایان ابراز امیدواری 
کرد تا  با یاری خداوند متعال و  رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی توسط شهروندان عزیزمان هر چه زودتر شاهد 
کاهش موج جدید بیماری کرونا و  در ریشه کن شدن این 

ویروس منحوس از کشور عزیزمان باشیم .

قزوین- مریم  نقدی  
برج های خنک کن کمکی واحدهای بخاری نیروگاه شهید 
رجایی با هدف افزایش راندمان واحدها از سوی متخصصان 

این نیروگاه، مورد بازسازی قرار گرفت.
حبیب شریفی مدیر نیروگاه بخار در توضیح این خبر گفت: 
برای تامین برق پایدار به ویژه در ماه های پیک مصرف برق، 
ضروری است تا با انجام اقدامات مناسب در حوزه های بهره 
برداری و تعمیرات، آمادگــی واحدها را افزایش دهیم که بر 
همین اساس، سیستم خنک کن کمکی واحدهای بخاری 
که دچار اشکال شــده بود، از سوی متخصصان این نیروگاه 
مورد تعمیر و بازســازی قرار گرفته و بهره وری آن افزایش 

یافت.
شریفی افزود: در عملیات تعمیر و اصالحی سیستم خنک 
کن کمکی واحدهای بخاری که با پیشنهاد »رضا منتظری« 

از کارکنان حوزه بهره برداری همراه بود، متخصصان تعمیرات 
این نیروگاه اقدام به نصب والو درین در انتهای هدر آب اسپری 
نازل جهت جلوگیری از تجمــع گل و الی نمودند که این 
فعالیت تعمیراتی موجب افزایش راندمان وبهره وری برج 
های خنک کننده کمکی شده و کاهش قابل توجه مصرف 

آب را در پی داشت.
مدیر نیروگاه بخار در ادامه بیان داشت: سرعت انجام کار در 
این فعالیت تعمیراتی، کاهش نیروی انسانی مورد نیاز، صدمه 
ندیدن تجهیزات، انجام تعمیرات کم تر، افزایش راندمان و 
بهره وری تجهیزات، از نتایج این فعالیت تعمیراتی بود که با 

موفقیت به انجام رسید.
از ابتدای فصل پیک تابستان، متخصصان این نیروگاه، به طور 
شــبانه روزی درصدد حفظ آمادگی واحدهای سیزده گانه 
برای تامین برق پایدار و خدمت رسانی به شهروندان بوده اند. 

البرز وین قز
 بازدید مدیریت شهری فردیس

وند احداث  بیمارستان 260 تختخوابی  ازر
ج  های خنک کن کمکی  افزایش راندمان بر

وین وگاه شهید رجایی قز  در نیر

 ساخت مجموعه تلویزیونی
 »سایه های رعنا« در گلستان

 گرگان-دستجردی  مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان گفت: در 
راستای نهادینه سازی فرهنگ وقف سریال ســایه های رعنا در گلستان 

تولید می شود.
حجت االســالم روح اللله ســلیمانی فرد در بازدید از روند انجام ساخت 
مجموعه تلویزیونی سایه های رعنا در شهرستان گرگان اظهارکرد: با توجه 
به اینکه گلستان از جمله استان های پیشرو در امور خیریه و وقف است و با 
توجه به جاذبه های طبیعی و اقوام و مذاهب، سازمان اوقاف و امور خیریه 
و پشتیبانی تصمیم گرفت تا در جهت نهادینه سازی فرهنگ وقف، سریال 
»سایه های رعنا« با همکاری اوقاف و صداوسیما و همکاری دستگاه های 

اجرایی و گروه های مردم نهاد استان ساخته می شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان افزود: هدف از ساخت این مجموعه 
ترویج فرهنگ وقف برای نسل نو از دریچه هنر است تا این ارزش ها ترویج 

شده و بتواند پشتوانه ای برای رفع نیازها باشد.
وی با بیان اینکه کارگردان این مجموعــه آقای جهانگیری و تهیه کننده 
علی خانی ابیانه ای اســت، اضافه کرد: فیلم برداری این ســریال دوم تیر 

۱۴00 آغاز شده و پایان کار ۲0 مهرماه خواهد بود

سرپرست شهرداری خرم آباد: 

 پارک یاس تا 2 ماه آینده افتتاح می شود 
خرم آباد-طوالبی  سعید فتوحی سرپرست شهرداری خرم در بازدید 
از پارک یاس، بیان کرد: با تالش های شهرداری منطقه سه و سازمان سیما 
و منظر شهری، تا به حال پارک یاس هفتاد درصد پیشرفت فیزیکی داشته 

است 
وی افزود: جدول گذاری، ســنگ فرش معابر، دیواره پیرامون منار، آجر 
فرش کف مناره، نصف پنجاه درصد سیستم روشنایی، کاشت عمده فضای 

سبز و اجرای تاسیسات آبیاری انجام شده است
فتوحی خاطرنشــان کرد: پارک یــاس در فضایی بالغ بر یــک هکتار در 
گلدشت شرقی احداث شده است، و روند اجرای پروژه به شکلی هست که 

قطعا طی دو ماه آینده آماده بهره برداری و افتتاح خواهد بود 
سرپرست شهرداری خرم آباد گفت: با توجه به زندگی آپارتمانی و ماشینی 
انسان ها، رویکرد ما ایجاد نشاط اجتماعی و توســعه ورزش همگانی  در 
پارک های سطح شهر اســت، در پارک یاس نیز برای رشته های ورزشی: 

والیبال، بسکتبال و تنیس روی میز فضاهایی در نظر گرفته ایم.

وی برق  درخشش شرکت توزیع نیر
 استان اصفهان درجشنواره شهید رجائی

اصفهان-مریم مومنی  شــرکت توزیع نیروی برق اســتان اصفهان 
به عنوان دستگاه برتر جشنواره استانی شهید رجایی که هرساله با هدف 
ارزیابی عملکرد ادارات برگزار می شود، برای چهارمین سال متوالی خوش 
درخشید و عنوان رتبه برتر در مجموع شاخص های عمومی و اختصاصی 

کل استان انتخاب شد.
 پس از بررسی و اعالم نتایج بیست و چهارمین جشــنواره در استانداری 
اصفهان، شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان در مجموع شاخص های 
عمومی و اختصاصی بین دستگاه های اجرایی استان به عنوان دستگاه برتر 
بر اساس ارزیابی عملکرد سال۹۹ در بین ۶۵ دستگاه استانی برگزیده شد. 
در پایان از کارمندان نمونه دســتگاههای دولتی نیز تقدیر شد که آقایان 
مهندس حســین شــکراللهی و مهندس محمدرضا معینی کارمندان 

تقدیرشده شرکت توزیع برق استان اصفهان بودند.

مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی:

هفت هزار مددجوی آذربایجان غربی نیازمند 
منزل مسکونی هستند

ارومیه-جباردخــت   عزیز ســهندی، مدیــرکل کمیتــه امداد 
آذربایجان غربی گفت: هفت هزار خانوار مددجوی تحت حمایت کمیته 

امداد آذربایجان غربی نیازمند منزل مسکونی هستند.
وی ادامه داد: طی یک برنامه ۲ ســاله که از ابتدای امسال آغاز شده است 
هفت هزار خانوار نیازمند مسکن شناسایی شده اند که طی این مدت بیش 
از چهار هزار و ۵00  واحد مسکونی احداث و در اختیار آنها قرار داده خواهد 

شد.
مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی ادامه داد: در همین راســتا خرید و 
تکمیل سه هزار و ۴00 منزل مسکونی و همچنین تعمیر هزار و ۱00 واحد 

دیگر نیز در سطح شهر و روستاهای استان در دستور کار قرار گرفته است.
وی اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز هزار و ۲00 خدمت منازل 
مســکونی شــامل خرید و تکمیل ۶00 واحد و تعمیر ۶00 واحد منزل 
مسکونی دیگر نیز با هزینه ای بالغ بر ۳۶0 میلیارد ریال در این استان انجام 

شده است.
سهندی اضافه کرد: طی سال گذشته نیز این نهاد، ۲ هزار و ۹00 میلیارد 
ریال کمک معیشــتی به مددجویان و نیازمندان در اســتان به واجدان 

شرایط پرداخت کرد.
وی با بیان اینکه این میزان کمک معیشتی در اختیار حدود ۸۴ هزار خانوار 
تحت حمایت کمیته امداد قرار گرفت، افــزود: پرداخت این کمک های 
معیشتی به منظور کاهش و رفع بخشی از نیازهای مددجویان و حمایت 

از اقشار آسیب پذیر در برابر مشکالت معیشتی صورت گرفت.
 مدیرکل کمیته امداد آذربایجان غربی با اشاره به اینکه ۶۲ درصد این میزان 
به مددجویان تحت حمایت عادی و بقیه در اختیار نیازمندان قرار گرفته 
گفت: امسال نیز این کمک های معیشتی ادامه می یابد و امیدواریم شاهد 

افزایش این میزان با همراهی شهروندان و افراد خیر باشیم.

اهواز-محمدمجدم    
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت ملی 
حفاری ایران بر حمایت همه جانبه این شرکت 
از تولید داخل و بومی سازی قطعات  تجهیزات 

کاربردی در صنعت نفت و حفاری تاکید کرد.
 دکتــر حمید رضــا گلپایگانی در نشســت 
مشترک میان این شرکت و جهاد دانشگاهی 
که بــا حضور  رئیــس، معاونان و شــماری از 
مســئوالن ملی حفاری و این نهاد برگزار شد، 
ضمن تشکر از همکاری های بین دو مجموعه 
در زمینه پروژه های پژوهشی و تولید قطعات، 

از جهاد دانشــگاهی به عنوان یکی از معدود 
تولید کنندگان دستگاه های حفاری در کشور 
یاد کرد و ابراز امیــدواری نمود که در ارتباط با 
بازسازی و نوسازی ناوگان حفاری شرکت نیز  

پرتوان و موفق عمل نماید.
وی در این نشست که به میزبانی شرکت ملی 
حفاری ایران تشکیل شد، گسترش همکاری 
بیش از پیــش میان ایــن شــرکت و جهاد 
دانشگاهی را خاطرنشان و اظهار کرد: ظرفیت 
های قابل توجهی برای توسعه همکاری های 
فیمابین دو مجموعه  مالحظه می شــود که 

جای بحث و بررسی دارد. 
دکتر حمیــد رضا طیبــی نیز با اســتقبال 
از میزبانــی و همــکاری میان شــرکت ملی 
حفاری ایران و جهاد دانشگاهی، گفت: جهاد 
دانشگاهی کشور و کلیه واحدهای آن در این 
شرایط حســاس ، وظیفه خود می داند که با 
تمام توان به کمک صنعــت از جمله صنعت 

راهبردی حفاری کشور بیاید.
وی با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته 
برای اســتفاده از تســهیالت صنــدوق های 
نوآوری و شــکوفایی جهت تامین هزینه های 

دســتیابی به دانش فنی، بر اهمیت هم افزایی 
و همــکاری نزدیک ملــی حفــاری و جهاد 
دانشگاهی برای آسان سازی و شتاب بخشی 
در این خصوص و در راستای خودکفایی تاکید 

نمود.
در این نشســت که معاون مدیرعامل در امور 
فنی و مهندســی و تعدادی از مدیران شرکت 
حضور داشــتند درباره موضوعات مطروحه با 
جهاد دانشگاهی از جمله وضعیت قراردادها و 
دستگاه های حفاری تحویل شده و در دست 
تحویل، ســاخت موتورهای درون چاهی در 

سایزهای مختلف، تولید انواع فیلتر و همچنین 
تجهیزات فناورانه تبادل نظر شد. 

همچنین با توجه به حضور معاون پژوهشــی 
جهاد دانشــگاهی و نیز رئیس و معاون جهاد 
دانشــگاهی اســتان خوزســتان در جلسه 
بر اســتفاده هرچه بیشــتر از ظرفیت جهاد 
دانشگاهی استان و پژوهشــکده تکنولوژی 
تولید، در ایجاد شــرایط تولید در کنار مصرف 
کننده جهت اعمال تغییرات و نقاط مورد نیاز 
صنعت و آسان ســازی آزمایش های میدانی 

تولیدات تاکید گردید.

مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران تاکید کرد؛

وم  حمایت همه جانبه از تولید داخل و بومی سازی تجهیزات و قطعات  لز

اصفهان-مریم مومنی    
دســتگاه های اجرایی برتر اســتان اصفهان در بیست و 

چهارمین جشنواره شهید رجایی معرفی شدند.
در جشنواره امسال اداره کل ثبت احوال استان اصفهان 
مفتخر به دریافت رتبه برتر در شاخص های عمومی شد 
و دکتر رضایی استاندار اصفهان جایزه ویژه این جشنواره 
را به آقــای غفرانی کجانی مدیرکل ثبت احوال اســتان 
اصفهان اهدا نمــود . نعمت اهلل اکبری رییس ســازمان 
مدیریــت و برنامه ریزی اســتان اصفهان در  بیســت و 

چهارمین جشنواره شهید رجایی گفت: برگزیدگان این 
جشنواره در گروه های آموزشــی و پژوهشی، تولیدی و 
خدماتی، فرهنگی، توســعه و زیرساخت، رفاه و سالمت 
جامعه و قضایی دسته بندی شــدند و هر گروه با توجه به 
شاخص های تعیین شده مورد ارزیابی قرار گرفتند که در 
این میان اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در شاخص 
های عمومی و قضایــی حائز رتبه برتر شــد . وی افزود: 
فرایند انتخاب برگزیدگان بر اساس ۲شاخص عمومی و 
اختصاصی ارزیابی شــده است که شاخص عمومی برای 

توانمندسازی ســازمان ها و شــاخص های اختصاصی 
نیز جداگانه بررســی شــدند. اکبری ادامه داد: امسال 
۵۶ دستگاه اجرایی اســتان در این جشــنواره شرکت 
کردند که ۱۶ دستگاه برتر شــد و این درحالی است که 
وضعیت دستگاه ها امسال نسبت به دوره های قبل بهتر 
و رقابت سخت و رتبه ها بســیار به هم نزدیک بود  . قابل 
ذکر می باشد در جشنواره شــهید رجایی امسال  دولت 
الکترونیک، اقتصاد مقاومتی و برون سپاری سه شاخصه 

ایی بود که این دوره مد نظر قرار گرفت.

اصفهان

کسب رتبه برتر اداره کل ثبت احوال استان اصفهان در جشنواره شهید رجایی



با  کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها

خاموشی در زمستان هم ادامه دارد؟

 توسعه زیرساخت ها به منظور پایداری برق 
پایتخت در دستور کار قرار گرفت

سرپرســت شــرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ گفــت: همگام با 
برنامه های دولت سیزدهم و به منظور جلوگیری از اعمال خاموشی در 
سال ۱۴۰۱، توسعه هرچه بیشــتر طرح های زیرساختی در حوزه برق 

پایتخت، در دستور کار قرار گرفت.
کامبیز ناظریان در نشســت بررســی وضعیت شــبکه برق کالن شهر 
تهران که در مرکز کنترل و دیسپاچینگ این شرکت برگزار شد، ضمن 
قدردانی از همکاران خود بــه دلیل مجموعه اقدامات وســیعی که در 
ســال جاری به منظور کنترل بار شــبکه توزیع برق پایتخت و کاهش 
حداکثری خاموشی ها به ویژه در بخش خانگی و جلوگیری از قطع برق 
مراکز حساس و بیمارستانی انجام شد، از برنامه ریزی به منظور توسعه 
هرچه بیشتر طرح های زیرساختی در راستای اهداف مجموعه وزارت 
نیرو و شرکت توانیر به منظور جلوگیری از اعمال خاموشی در سال آتی 
خبر داد و گفت: تمامی تالش دولت سیزدهم بر کاهش مشکالت مردم 
در شــرایط جاری متمرکز شــده و به همین دلیل در نظر داریم برنامه 
اولیه حوزه مدیریت بار ســال آتی را حداکثر تا نیمه اول مهرماه جاری، 
تدوین و مراحل اجرایی آن را آغاز کنیم تا در کنار همراهی همیشــگی 
مشــترکان فهیم تهرانی در سال ۱۴۰۱ شاهد مشــکل در تامین برق 

مشترکان نباشیم.
ناظریان همچنین با تاکید بر این که رعایت حقوق شــهروندی و تامین 
مطالبات برحــق مردمی در حوزه بــرق، بزرگترین رســالت کارکنان 
این شــرکت اســت، افزود: به تمامی همکاران، اعالم شــده همچون 
گذشته وضعیت شبکه توزیع برق شــهر تهران را لحظه به لحظه رصد 
کرده و از هیچ کوششــی در تامین برق پایدار و ایمن برای مشــترکان 
تهرانی فروگــذار ننموده و با نهایت ســعه صدر و بردبــاری، در تمامی 
مجموعه های ســتادی و مناطق ۲۲ گانه برق، پاســخگوی مطالبات 

شهروندان باشند.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس تاکید کرد
وگاه ها از مهم  تامین سوخت زمستانی نیر

ترین اولویت های وزارت نفت است
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شــورای اسالمی، تاکید کرد: وزیر 
نفت تامین سوخت زمستانی نیروگاه ها و تامین گاز در فصل سرما را از 
مهم ترین اولویت های کاری خود تلقی کرده و کارگروهی تخصصی در 

این زمینه تشکیل شده است.

مصطفی نخعی با اشاره به تمهیدات اندیشیده شده از سوی وزارت نفت 
جهت تامین گاز در فصل ســرما، بیان کرد: در جلسه ای که کمیسیون 
انرژی مجلس میزبان وزیر نفت بود راجب بــه دغدغه ها و چالش های 
صنعت نفت کشــور بحث و بررســی صورت گرفت. اعضای کمیسیون 
انرژی مجلس نیز بــر چالش های پیش رو حاکم بــر این صنعت تاکید 

داشتند.
وی در ادامــه اظهار کرد: وزیر نفت تاکید داشــتند که بــا هم افزایی 
و رویکرد مشــترک می توانیم چالــش های حاکم بر ایــن صنعت را 
مرتفع کنیم. یکی از مهــم ترین اولویت هایی که وزیــر نفت بر روی 
آن تاکید داشــت تامین سوخت زمســتانی نیروگاه ها و تامین گاز در 
بخش خانگی و بخش صنعتی بود و از تشــکیل کارگروهی در وزارت 
نفت برای تامین ســوخت نیروگاه ها در فصل زمســتان خبر داد و در 
ادامه نیز قرار است این کارگروه با وزارت نیرو نیز در این زمینه رایزنی 

داشته باشد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اســالمی در ادامه تصریح 
کرد: قطع صادرات فرآورده های نفتــی، افزایش نرخ کرایه های ناوگان 
حمل و نقل فرآورده های نفتــی که در هیات دولت نیز مصوب شــده 
اســت و پیگیری برای اخذ مجوز واردات گاز از ترکمنســتان؛ از جمله 
تمهیداتی بود که ایشــان تاکید داشــتند برای تامین سوخت نیروگاه 
ها در فصل زمســتان و تامین گاز چه در بخش خانگــی و چه در بخش 
صنعتی با توجه به نیاز کشور در ایام سرد سال به ویژه در مناطق شمال 

شرقی کشور اندیشیده شده است .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران:

۲۸ هزار چاه غیرمجاز در پایتخت وجود دارد
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقه ای تهران گفت: هم 
اکنون ۲۸ هزارو ۹۰۰ چاه غیرمجاز در تهران وجود دارد که ازآن ها ۴۰۶ 

میلیون مترمکعب آب برداشت می شود.
احمدعلی قربانیان با اشاره به اینکه ۲۲ درصد برداشت ها از آب های زیر 
زمینی، غیر مجاز است افزود: برداشت از چاه های غیر مجاز بطور عمده 

برای بخش کشاورزی انجام می شود.
معاون حفاظت و بهره برداری شــرکت آب منطقــه ای تهران گفت: از 
ســال ۹۴ تا ۹۹ بیش از ۸ هزار چاه غیر مجاز در تهران مســدود شــد 
که با این تخریبی ها از برداشــت ۲۷۶ میلیون مترمکعب آب جلوگیری 
شده است.وی با اشاره به تصویب برنامه ســازگاری با کم آبی در استان 
تهران در اسفند ماه سال گذشــته ادامه داد: طبق برنامه توسعه ۵ ساله 
از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۵ باید ۴۲۰ میلیون مترمکعب آب در ســفره های آب 
زیرزمینی ذخیره ســازی شــود که از این حجم ۷۵ میلیون مترمکعب 
مربوط به امسال اســت.قربانیان افزود: طبق برنامه تدوین شده باید ۸ 
میلیون مترمکعب در بخش شــرب , ۲۵ میلیون مترمکعب در بخش 
کشــاورزی , ۱۰.۵ میلیون مترمکعب در فضای ســبز و ۴.۵ میلیون 
مترمکعب نیز در بخش صنعت و خدمات باید ذخیره ســازی شده و از 

برداشت آن ها جلوگیری شود.

و نیر

سخنگوی صنعت برق کشور گفت: متاسفانه ۲۵ درصد 
مخازن ســوخت کشور نسبت به ســال گذشته خالی 
است، اما امیدواریم پیش از رسیدن فصل سرما بتوانیم 

سوخت نیروگاهی را تکمیل کنیم.
مصطفــی رجبی مشــهدی ســخنگوی صنعت برق 
کشــور، در خصوص تامین ســوخت نیروگاه ها برای 
زمستان امسال گفت: در حال حاضر ۲۵ درصد مخازن 
نسبت به سال گذشته خالی است، ولی همکاری خوبی 
با بخش پخــش و پاالیش داریم تا ایــن روز ها مخازن 
گازوئیل آماده شوند. امیدواریم پیش از رسیدن فصل 

سرما بتوانیم سوخت نیروگاهی را تکمیل کنیم.
او ادامه داد: در بخش گاز هــم پیش بینی هایی صورت 

گرفته اســت که این اطمینان وجود دارد که 
از ســوخت مطمئن تری در فصل زمســتان 
برای نیروگاه ها برخوردار شویم.  سخنگوی 
صنعت برق کشــور با بیان اینکــه امید ما به 
صرفه جویی مردم اســت و برای این موضوع 
نیز مشــوق هایی را در نظــر گرفته ایم و اگر 
مشترکان نســبت به مدیریت مصرف خود 

اقدام کنند، در قبوض آن ها پــاداش مدیریت مصرف 
لحاظ می شود، گفت: مدیریت مصرف انرژی موضوعی 
مهم و قابل توجه است که همه مشــترکان باید به آن 
توجه داشته باشند.رجبی مشــهدی بیان کرد: برآورد 
ما برای زمســتان امسال این اســت که ۲۳۰ میلیون 

متر مکعب سوخت نیاز داشته باشیم، این در 
حالی است که اگر ما مصرف را هم قطع کنیم، 
۲۱۰ میلیون متر مکعب ســوخت باز هم کم 
خواهیم داشت.به گفته ســخنگوی صنعت 
برق کشور در زمســتان در حدود ۵۰ درصد 
از سوخت مایع اســتفاده می کنیم. متاسفانه 
در زمستان سال گذشــته ما به میزان ذخیره 
سوخت در روز رسیدیم و این در حالی است که ما باید ۴۵ 
روز سوخت ذخیره داشــته باشیم.رجبی مشهدی بیان 
کرد: نســبت به سال گذشــته حدود ۲۰ درصد کمبود 
سوخت داریم و قطعا با توجه به این آمار، تنگنا های تولید 
برق در زمســتان ۱۴۰۰ دور از انتظار نیست، اما اگر ما 

نیروگاه داشته باشیم و یا احداث کنیم هم مشکل برق 
کشور حل نمی شــود.او افزود: حدود ۹۰ درصد تولید 
برق کشور از طریق نیروگاه های حرارتی تامین می شود 
که با توجه به آنکه این نیروگاه ها از ســوخت گاز یا مایع 
استفاده می کنند، هر گونه محدودیت در تامین سوخت 
رسانی به نیروگاه ها منجر به کاهش تولید نیروگاه های 
حرارتــی و در نتیجه محدودیــت در تامین برق خواهد 
شد.سخنگوی صنعت برق کشور در پایان بیان کرد: سال 
گذشــته به دلیل افزایش مصرف گاز در بخش خانگی، 
محدودیت هایــی در تامین برق به وجــود آمد که امید 
است امسال با تامین سوخت گاز کافی، برق بخش های 

مختلف کشور تامین شود.

برق

خریدار   روز گذشــته وزیر نفت از کاهش 
۳۰ درصدی ذخیره ســوخت نیروگاه ها و 
تالش برای افزایش ذخیره سوخت مایع آن 
ها خبر داد که همیــن موضوع نگرانی هایی 
را برای تامین برق زمســتان به وجود آورده 

است.
 آنطور که جواد اوجی گفته ســال گذشته 
در فصل ســرما روزانه ۱۴۰ تا ۱۵۰ میلیون 
مترمکعــب کمبود گاز وجود داشــت که با 
محدودیت ارســال گاز طبیعی به صنایع و 
بخش نیروگاهی و جایگزین کردن سوخت 
مایع، جبران شد. امسال باتوجه به اینکه ما 
در زمینه تولید گاز طبیعــی رقم اضافه ای 
نخواهیم داشــت و مصــرف در بخش های 
خانگی، صنایــع و نیروگاهی هم نســبت 
به پارســال با افزایش ۱۰ درصدی روبه رو 
می شــود، پیش بینی می کنیــم در فصل 
سرد ســال )دی و بهمن ماه( روزانه با ۲۰۰ 
میلیون مترمکعب کسری گاز روبه رو شویم 
که طبق برنامه ریزی ها بــرای جایگزینی با 
سوخت مایع، سعی می کنیم هموطنان مان 

دچار مشکل نشوند.
به گفته وی روزانه  ۲۶۰ میلیون مترمکعب 
گاز طبیعی به نیروگاه هــا تحویل داده می 
شــود و  امید می رود با برنامه ریزی و تدابیر 
اندیشیده شده کمترین چالش را در تأمین 
سوخت زمستانی گاز بخش خانگی داشته 

باشیم.
صحبت هــای وزیر نفت بــه احتمال وقوع 
خاموشــی های زمســتان قوت بخشــید، 
هرچند که از چند ماه پیش نیز مســووالن 
برقی  هشــدارهایی را در مورد خاموشــی 
های زمســتان داده بودند، مصطفی رجبی 
مشــهدی- مدیرعامل شــرکت مدیریت 
شــبکه برق ایــران در خصــوص اقدامات 
صورت گرفته برای جلوگیری از خاموشــی 
در کشــور، به ایســنا گفت: اولویت اصلی 
وزارت نیرو اســتفاده از ســوخت گاز برای 
تولید برق است، اما در شرایطی که سوخت 
گاز به هر دلیلی محدود شــود این امکان را 

در نیروگاه ها داریم که از ســوخت دوم که 
سوخت مایع است استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه قطعا مخازن ما در صورتی 
که تکمیل شــوند مشــکالت بــه حداقل 
خواهد رســید و امیدواریم که روند پر شدن 
مخازن نفت گاز و نفت کوره در نیروگاه ها با 
سرعت انجام شــود، ادامه داد: البته در حال 
حاضر باتوجه به مذاکراتی که با وزارت نفت 
صورت گرقته این کار سرعت گرفته است تا 
برای فصل ســرما آمادگی کافی برای تولید 

برق را داشته باشیم.
ســخنگوی صنعت بــرق در پاســخ به این 
ســوال که آیا نیروگاه های سیکل ترکیبی 
می توانند از سوخت مایع اســتفاده کنند، 
گفت: قطعا  همه نیروگاه ها امکان استفاده 
از سوخت دوم را دارند، نیروگاه های سیکل 
ترکیبی از سوخت گاز که سوخت اصلی آن 
ها است اســتفاده می  کنند و در صورتی که 
گاز محدود و یا قطع شــود این امکان وجود 
دارد تــا از ســوخت گازوئیل بــرای تولید 

برق اســتفاده شود.وی با اشــاره به آخرین 
وضعیت تعمیرات نیروگاه هــا، اظهار کرد: 
تعمیرات نیروگاه ها از هم اکنون آغاز شــده 
اســت و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی 
پیش برود، قطعــا باید شــرایطی را فراهم 
کنیم که در تعمیــرات نیروگاهی خللی به 
وجود نیاید تا انشــاهلل برای تابســتان سال 
آینده تعمیرات نیروگاه ها به اتمام برســد و 

نیروگاه ها با تمان توان در مدار باشند.
وی در خصــوص احتمال خاموشــی ها در 
زمستان، گفت: زمســتان سختی خواهیم 
داشت دلیل آن هم این است که در زمستان 
سال گذشــته مصرف گاز در بخش خانگی 
افزایش یافت و منجر بــه اعمال محدودیت 
جدی در تامین ســوخت نیروگاه ها شــد، 
اگر مخازن سوخت  مایع ســریعتر تکمیل 
و سهمیه مشــخص شــده  گاز نیروگاه ها 
نیز تحویل داده شود، انشــاهلل با مشکالت 
حداقلی زمســتان را پشــت ســر خواهیم 
گذاشــت و تمام تالش ما نیز این اســت که 

زمســتان را بدون خاموشــی پشــت سر 
بگذاریم.

امیدواریم در زمستان خاموشی 
نداشته  باشیم

محســن طرز طلب - مدیرعامل شــرکت 
تولید نیــروی بــرق حرارتی نیــز چندی 
پیش درباره میزان آمادگــی نیروگاه ها به 
ایســنا گفت: هر هفته و یا هر دو هفته یکبار 
جلساتی را با بخش های مختلف وزارت نفت 
برگزار می کنیم و در حال انجام هماهنگی 
هستیم که در زمســتان پیش رو با مشکل 
مواجه نشویم و یا میزان مشکالت بسیار کم 

باشد.
وی با اشــاره به وضعیت فعلــی نیروگاه ها، 
اظهار کرد: درحال پر کردن ذخایر سوخت 
مایع نیروگاه ها هســتیم تا اگر در زمستان 
با افت فشــار گاز مواجه شــدیم بتوانیم از 
ســوخت مایع اســتفاده کنیم. امیدواریم 
در زمســتان خاموشــی نداشــته باشیم، 

برنامه ریزی هــا از یک ماه پیش آغاز شــده 
تا ان شااهلل مشــکلی ایجاد نشــود و یا اگر 

مشکلی به وجود آمد محدود باشد.

احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان 
وجود دارد

رخشــانی مهر - معــاون هماهنگی توزیع 
توانیر نیز مــاه گذشــته  به ایســنا گفت: 
احتمال وقوع خاموشــی ها در زمستان هم 
وجود دارد اما از هم اکنون در تالش هستیم 
تا با اعمــال مدیریت از ایــن موضوع فاصله 

بگیریم.
وی با اشــاره به اقدامات صورت گرفته برای 
تامین برق ســال آینده، اظهار کرد: برنامه 
ریزی برای تامین برقی یک مساله پیوسته 
بوده و از هم اکنون بحث تامین برق ســال 
آینــده و پیش بینــی مصرف برای ســال 
آینده و ســال های آتی در حال انجام است، 
همینطور برای زمستان امســال نیز برنامه 
ریزی تامین برق را از هم اکنون آغاز کردیم 
چراکه ممکن اســت مصرف گاز در بخش 
خانگی محدودیت های ســال گذشــته در 
صنعت برق را منجر شود که در حال برنامه 

ریزی برای این مساله هستیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیر با بیان اینکه 
با وزارت نفت در حال مذاکره هستیم، اظهار 
کرد: ســوخت های مایع درحال بارگیری 
هســتند و این ظرفیت ها تکمیل می شود، 
این مساله جزو برنامه های وزارت نیرو بوده 
که از ســمت شــرکت مادر تخصصی برق 
حرارتی در حال پیگیری اســت تا ان شاهلل 

مشکل خاصی برای زمستان ایجاد نشود.
رخشــانی مهر افــزود: بحران انــرژی در 
زمســتان اختصاص به یک کشور و منطقه 
ندارد و اگــر بخش هــای تامیــن کننده 
انرژی مثل ســوخت مایع و گاز و زارت نیرو 
ســنکرون عمل نکنند و مشــکلی در این 
زمینه به وجود آید ممکن است محدودیت 
هایی اعمال شــود اما در تالش هستیم که 

این اتفاق نیفتد.

 سخنگوی صنعت برق:۲۵ درصد مخازن سوخت کشور خالی است

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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آب های مرزی و چالش کم آبی

 ایران چقدر به آب های وارداتی نیاز دارد؟
خریدار  اســتاد دانشگاه شــهید چمران 
اهواز گفت: مشــکل مــا با دجلــه و فرات 
این اســت که آورد ما نســبت به گذشــته 
۳۰ درصد کم شــده؛ ترکیه بــه لحاظ آبی 
نســبت به دیگر کشــورهای منطقه اوضاع 
بهتری دارد؛ بــا این وجود همیــن میزان 
آبی که به ســمت عراق و ســوریه می رود را 
در مرزهای خــود نگه مــی دارد. ایران ۲۸ 
رودخانه مرزی با طــول ۱۹۱۱۸کیلومتر 
دارد که مهم ترین آن هــا یعنی اروند، ارس، 
اترک، هیرمند و هریرود هســتند، ورودی 
آب به ایران حــدود ۱۳ میلیارد متر مکعب 
اســت که در دوران خشکسالی به کمتر از ۹ 
میلیارد متر مکعب می رسد و رقم خروجی 
آب ۵ تــا ۶ میلیارد متر مکعب اســت که از 
شرق و غرب کشــور خارج می شود. اکنون 
هیچ یک از رودخانه های مرزی کشــور غیر 
از اروندرود و رودهای مشترک با افغانستان 
قرارداد، پروتــکل یا توافقنامــه ندارند. اما 
با این وجود مســئوالن کشــور افغانستان، 
رودخانه هــای هریــرود و هیرمنــد را یک 
رودخانه درون ســرزمینی تصور می کنند 
که مالکیت انحصاری و حقــوق آن متعلق 
به این کشور اســت، به همین دلیل موضوع 
تهاتر انرژی و معاوضه آب بــه  جای نفت از 
سوی افغانســتان مطرح می شــود. یکی از 
موضوعاتی که افغانستان تأکید بسیاری بر 
آن دارد آب در مقابل برق یا نفت اســت. در 
حال حاضر حدود ۷۰ درصد برق افغانستان 
وارداتی است و فقط ۳۰ درصد برق در داخل 
این کشــور تولید می شــود. به گفته برخی 
منابع آگاه، مقامات افغانســتان می خواهند 
به ازای آب مازاد بر حقابه از ایران درخواست 
کنند که یــک نیروگاه برق در افغانســتان 

راه اندازی کند. این یک مســاله ملی است و 
تصمیم گیری درباره آن به تنهایی توســط 
مســئوالن اســتانی امکان پذیر نیست، اما 
نکته مهم اینکه، تقســیم حقابه به صورت 
عادالنه موجــب رونق کشــاورزی، امنیت 

غذایی و کم شدن ریزگردها می شود.
مهدی قمشــی، دربــاره چالــش آب های 
مرزی کشــور و تاثیر آن بر کم آبی در کشور 
اظهار داشــت: ما همان انــدازه که ورودی 
آب از کشــورهای مجــاور و همســایگان 
داریم به همان میزان هــم خروجی داریم، 
روی هم رفته خروجی ها بسیار کم است و تا 
حدی نیســت که چالش جدی باشد؛ حجم 
آب خروجی از کشــور حدود ۵ تا ۶ میلیارد 
متــر مکعب اســت و ورودی هــم بین ۱۳ 

میلیارد متر مکعب برآورد می شود.
وی افزود: مشــکل ما در رابطــه به آب های 
ورودی بیشــتر دو میلیارد متــر مکعب از 
مرزی شــرقی با کشور افغانســتان است و 
مشکل خروجی هم مربوط به حوضه هایی 
مثل سیروان و گرمسیری است که به دجله 
می رود در شمال غربی کشور با ترکمنستان، 
آذربایجان و ارمنســتان تقریبا مشــکلی 
نداریم و از نظر دیپلماسی آب مسئله جدی 

برای کشور ایجاد نشده است. 
این استاد دانشــگاه تصریح کرد: ۲ میلیارد 
متر مکعب ورودی از افغانســتان هم بیشتر 
به مشــکل آب در سیســتان و بلوچستان 
برمی گردد که بسیار به این آب وابسته است، 
در حقیقت هامون از هیرمند تامین می شود 
و آب شرب و بهداشت اســتان به ۲ میلیارد 
متر مکعب آبی که از کشــور افغانستان وارد 
می شــود، وابســته اســت. ما قراردادهای 
متفاوتی با کشور افغانســتان داشته ایم، در 

قرارداد ســال ۱۲۵۱ حکمیت گلد اسمیت 
بنا بود ســهم ایران از این رودخانه ۳ میلیارد 
و ۴۰۰ میلیون متر مکعب باشــد، در قرارداد 
حکمیــت ماهون قــرار بود ســهم ایران ۲ 
میلیارد و ۳۰۰ میلیون متر مکعب باشد، در 
ســال ۱۲۸۴ پروتکل موقتی برقرار شد و در 
سال ۱۳۱۷ قرار بود ســهم ایران از هیرمند 
۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون متر مکعب باشــد، 
درسال ۱۳۵۱ طی پروتکل هیرمند قرار بود 
ســهم ایران ۸۲۰ میلیون متر مکعب تعیین 
شود که آخرین قرارداد با افغانستان در مورد 

هیرمند بوده است.
وی خاطرنشــان کــرد: طی این ســال ها 
۲ میلیــارد متر مکعــب از هیرمنــد آورد 
داشــته ایم که اکنون افغانســتان چندین 
سال است که سهم ایران را نداده و رهاسازی 
نداشته و مشــکالتی برای کشورمان ایجاد 
کرده اســت، که از جمله آنهــا آبگیری بند 
کمال خــان در ســال ۱۳۹۹ بوده اســت. 
هرچند افغانستان هم کشور کم آبی داشته 
و نیاز به آب دارد اما ســهم ایــران را به صفر 
رسانده مگر اینکه ســیالبی رخ دهد که ما 
بتوانیم ســهم خود را دریافــت کنیم و آب 

وارد چاه نیمه ها شــود.ما از ســال ۱۳۵۱ 
تاکنون هیچ قرارداد جدیدی با افغانســتان 
نداشته ایم، اکنون می طلبد که دیپلماسی 
منطقه ای مان را قوی تر کنیم، ضمن اینکه 
خودمان هــم به مباحث زیســت محیطی 
رودخانه هــا پایبنــد باشــیم، انتظامان از 
کشورهای همسایه هم این است که حقابه 

پایین دست را رهاسازی کنند.
وی با بیان اینکه در شــمال کشــور مشکل 
چندانــی نداریم؛ در هریررود، ارس و ســد 
دوســتی و ســهمیه بندی رعایت می شود، 
گفــت: حوضه غــرب کشــور از ســروان 
و گرمســیری آب هایــی از کشــور خارج 
می شــود، این دو حوضه از سرشــاخه های 
دجله مشــروب می شــوند و سیاست ایران 
این نیســت که بخواهد جلوی خروج آب از 
کشــور را بگیرد، همانگونه که انتظار داریم 
افغانستان حقابه پایین دست را رعایت کند. 
این کارشناس حوزه آب گفت: ما می توانیم 
برنامه ریزی کنیم که در حوضه در رودهای 
زاب کوچک و سیروان ۵ میلیارد متر مکعب 
وارد کشــور و ۵ میلیارد متر مکعب هم وارد 

بستر طبیعی خود به عراق برود.  
وی یــادآور شــد: نکتــه دیگــر در زمینه 
هیدروپلیتیــک اینکه ما مســتقیما با آب 
رودخانه های دجله و فرات درگیر نیســتیم 
ولی بطور غیرمســتقیم به جهــت کانون 
ریزگرد در منطقه درگیر هســتیم، زیرا این 
دو رود از ترکیه سرچشــمه گرفتــه، وارد 
سوریه شــده و در عراق و به هم می پیوندند 
و با عنوان اروندرود وارد ایران شــده، سپس 
کارون به آنها ملحق شده و وارد خلیج فارس 
می شوند، این دو حوضه به جهت گسترش 
کانون های ریزگرد در منطقه دارای اهمیت 

هســتند، ما حدود  ۱۲ تا ۱۳ سال است که 
در غرب کشــور درگیر کانون های ریزگرد 
هســتیم، حدود ۷۰ درصد ایــن کانون ها 
در کشــور عراق قرار دارند، کانون هایی که 
زمانی بســتر آبی و تاالب بودند و با تغییرات 
دجله و فرات آبی به آنها نرسیده و تبدیل به 

کانون ریزگرد شده اند. 
قمشی بیان داشت: کشــور ایران در این دو 
حوضه هم باید دیپلماســی قوی داشــته 
باشد و با حمایت کشــورهای سوریه و عراق 
از ترکیه بخواهــد که حقابه پایین دســت 
یعنی ۷۰ درصد وابستگی عراق و ۹۰ درصد 
وابستگی آبی سوریه را لحاظ کند، اگر ترکیه 
بخواهد با احداث ســدهایی مثل آتاتورک 
جلوی آب را بگیرد باید شــاهد بدتر شــدن 
وضعیت در عراق و همچنین کشور خودمان 
باشیم، مشکل ما با دجله و فرات این است که 
آورد ما نسبت به گذشته ۳۰ درصد کم شده؛ 
ترکیه به لحاظ آبی نسبت به دیگر کشورهای 
منطقه اوضاع بهتــری دارد؛ بــا این وجود 
همین میزان آبی که به سمت عراق و سوریه 
می رود را در مرزهای خود نگه می دارد. وی 
یادآور شــد: سیاســت ما در آب های مرزی 
باید با تاکید بر حفظ حقابه زیست محیطی 
رودخانه ها باشد، اگر ما بتوانیم این محوریت 
را مبنا قــرار دهیم و به عنوان کشــوری که 
روی مســائل منطقــه تاثیــر دارد، منادی 
خوبی باشــیم و بتوانیم کشورهای منطقه را 
مجاب به ارائه منافع منطقه از جمله ترکیه، 
افغانستان؛ ارمنستان، ترکمنستان، سوریه، 
عراق و کشــور خودمان کنیم تــا به صورت 
کلونی تفاهمانه داشته باشند و از تنش آبی 
جلوگیری کرده و یک روابط ســودآور بین 

کشورهای منطقه ایجاد کنیم.

اخطاریه دفترخانه
آقای هادی غالمی فرزند نوروز ساکن مجهول المکان مورد اخطاريه ثبت 
طالق/ اجرائیه مهريه 83347 آقای/ خانم مريم غالمی شايسته است 
 ظرف مدت 7 روز پس از رويت، به محل دفتر خانه واقع در خورموج

- میدان امام، جنب بانک ملی شعبه بلوار نرسیده به درمانگاه شهید 
الیاس احمدی مراجعه فرمائید. در صورت عدم حضور شما در موعد 

مقرر، وفق مقررات قانونی اقدام می گردد. م الف: 191
خورموج- میدان امام جنب بانک ملی شعبه بلوار
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حذف عدالت از سطح بندی خدمات درمانی کشور

چرا درمان رایگان بازنشستگان و بیمه شدگان فراموش شد؟

ونا وارد کشور شد پنجاهمین محموله واکسن کر
 پنجاهمین محموله واکسن کرونا شامل حدود سه میلیون و ۲۰۰ هزار 

دز از نوع سینوفارم چینی و از سبد کوواکس وارد کشور شد.
 با ورود این محموله، مجموع واردات واکســن کرونــا از ۵۰ میلیون دز 

عبور کرد.
جمال ارونقی معاون فنی گمرک در حاشــیه تخلیــه این محموله در 
فرودگاه امــام خمینی)ره( گفت: تشــریفات گمرکی ایــن محموله و 
مطابقت الزم، بالفاصله و در داخل هواپیما انجام شــد و به صورت حمل 
یکسره در اختیار نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
قرار گرفــت.وی با بیان اینکــه این پنجاهمین محموله واکســن های 
وارداتی کروناســت، افزود: در ۴۹ محموله قبلی، حــدود ۴۷ میلیون 
دز واکسن وارد کشور شده اســت.ارونقی اضافه کرد: حدود ۴۵ درصد 
از کل واکســن های وارداتی در همین ماه و ۵۵ درصــد دیگر در هفت 
ماه گذشته وارد شده اســت.طی هفته های اخیر واردات واکسن شتاب 
مضاعفی گرفته و روز پنجشــنبه ۱۸ مرداد نیــز جمعیت هالل احمر 
نوزدهمین محموله واکســن کرونا حاوی پنج میلیون ُدز واکســن را 
وارد کرد و تحویل وزارت بهداشت داد.بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی نیز گفت: تا به امروز ۳۵ میلیون دز واکســن 
کرونا در کشور تزریق شده و تا پایان شهریور ماه نیز ۴۰ تا ۵۰ میلیون دز 
وارد می شود.غالمحسین اســماعیلی رئیس دفتر رئیس جمهوری ۱۸ 
شــهریور ماه از واردات حدود ۱۰۰ میلیون واکسن تا پایان آبان امسال 
خبر داد و گفت: واکسیناسیون گســترده و مهار اپیدمی کرونا اولویت 

مهم دولت سیزدهم است.

تا کنون ۲۱ میلیون و ۷۵۳ هــزار و ۲۰ نفر ُدز اول واکســن کرونا و ۱۱ 
میلیــون و ۶۹۶ هزار و ۵۶۹ نفر نیــز ُدز دوم را تزریق کــرده و مجموع 
واکسن های تزریق شده در کشور به ۳۳ میلیون و ۴۴۹ هزار و ۵۸۹ ُدز 
رسید.وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز دوشنبه یکم شهریور 
ماه در صحن علنی مجلس شورای اسالمی و در جریان ارائه برنامه خود 

اعالم کرد واکسیناسیون تا پایان بهمن سال جاری به پایان می رسد.

رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت خبر داد

 اعطای وام ودیعه مسکن ۹۰ میلیون تومانی
وج های دانشجوی علوم پزشکی  به ز

رییس صندوق رفاه دانشــجویان وزارت بهداشت با اشــاره به افزایش 
چند برابری وام ودیعه مســکن دانشــجویان متاهل، گفــت: با هدف 
تسهیل امر مقدس ازدواج وام ودیعه مســکن دانشجویان متاهل علوم 

پزشکی را از ۲۰۰ میلیون ریال به ۹۰۰ میلیون ریال افزایش دادیم.
 بهروز رحیمی، با بیان اینکه حضور دانشــجو در دانشگاه باید با آرامش 
خاطر باشــد، اظهار کرد: ما در صندوق رفاه رســالتی جز توجه کردن 
به دانشــجویان و ایجاد زمینه رشــد برای آنان نداریم و بــا همه توان 
تالش می کنیم با ارتقا زیرســاخت های رفاهی به این مهم دست یابیم 
تا دانشــجو بتواند در ســایه خروجی این تالش با آرامش، مسیر رشد و 
بالندگی را طی کند و تردید نداشــته باشیم که آینده ای نزدیک همین 
دانشجوها سکاندار جامعه خواهند شد و این آرامش را به جامعه تزریق 
خواهند کرد.وی ادامه داد: این رســالت به عنوان یک مأموریت اصلی 
همیشــه مد نظر صندوق رفاه بوده اســت، در این میــان یکی از مهم 
ترین نکاتی که باید به صورت همگانی بــه آن توجه کرد، نهضت توجه 
همه جانبه نه فقط در بعد آموزش، بلکــه در ابعاد مختلف رفاهی، مالی، 

خوابگاه، ورزش و مسائل فرهنگی دانشجویان است.

وی با اشاره به تاکید رهبری بر تسهیل ازدواج جوانان و اهمیت خانواده 
در تمدن اســالمی و نقش بی بدیل این نهاد بر صحــت روحی و روانی 
جامعه، ادامه داد:  یکی از مســائل بســیار مهمی که نبایــد از آن غافل 
شــویم، مقوله ازدواج دانشجویان اســت، به گفته مقام معظم رهبری 
خانواده، سلول حقیقی مجموعه پیکره جامعه است و دانشجویان ما در 
دانشگاه ها در سنینی هســتند که بحث ازدواج و تشکیل خانواده برای 
آنها از جمله ضرورت هاست، تسهیل ازدواج فی نفسه ارزشمند  وعالوه 
بر اینکه مایه کمال و اتمام شــخصیت انسان است، می تواند گام بزرگی 
در جهت رشد و تکامل جامعه باشد و همه نهادها باید در راستای ترویج 
این امر مهم اقدامــات الزم را انجام دهند، البته مــا نیز در صندوق رفاه 
سعی کردیم با اندیشیدن تمهیداتی تا حدودی در راستای تسهیل این 
مهم ایفای نقش کنیم.رحیمی ضمن برشمردن اقدامات صندوق رفاه 
در راستای تســهیل ازدواج از جمله ارائه وام ویژه ازدواج به دانشجویان 
، افزایش وام ودیعه مســکن و همچنین همکاری با دانشــگاه ها برای 
ساخت خوابگاه متاهلی، عنوان کرد: طی دو سال گذشته در کنار دیگر 
اقدامات انجام شــده در راســتای ازدواج به موقع و رفع محدودیت ها 
وکاهش موانع تالش کرده ایم و در این مسیر رشد خوبی را در مجموعه 

صندوق رفاه ایجاد کرده  ایم.
وی اضافه کرد: یکی از اقدامات خوب انجام شــده، رشــد چشمگیر وام 
ودیعه مسکن دانشــجویان است که امســال با پیگیری هایی که انجام 
شد، موفق شــدیم از لحاظ کمی و کیفی رشد بسیار باالی ۳ تا ۴ برابری 
را در این حوزه تجربه کنیم، به نحوی که ایــن وام از عدد ۲۰۰ میلیون 
ریال در سال ۱۳۹۹ به عدد ۶۰۰ میلیون ریال در سال ۱۴۰۰ رسید و با 

مشارکت دانشگاه  ها تا مبلغ ۹۰۰ میلیون ریال افزایش می یابد.
وی افزود: در صورتی که زوجین هر دو دانشجو باشند، این مبلغ شصت 
میلیون تومان تا یک و نیم برابر مقدار ذکر شده یعنی نود میلیون تومان 

افزایش خواهد یافت.
رییس صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشــت در پایان  به طراحی 
سه بسته وام ودیعه مسکن در صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت 
اشاره کرده و گفت: ردیف اول ویژه دانشگاه  های مستقر در شهر تهران 
است که به دلیل شــرایط خاص اقتصادی و تأمین مســکن در تهران 
برای این عزیزان در نظر گرفته شده اســت. ردیف دوم مراکز استان ها، 
دانشــگاه  ها و دانشکده  هایی که در این مراکز مســتقر هستند و ردیف 
سوم وام ودیعه مســکن برای گروه سایر شهرســتان  ها، دانشگاه  ها و 

دانشکده  های علوم پزشکی دیده شده است.

دیوار

معاون هماهنگ کننــده پلیس راهــور تهران بزرگ 
از اجرای طرح تشــدید برخورد با تخلفــات حوزه بار و 

مسافر در سطح معابر شهر تهران خبر داد.
 سرهنگ جهانشــاه بهرام آبادی ضمن اعالم این خبر 
اظهار کرد: با اجرای این طرح تمامی رانندگان متخلف 
در این حوزه ها توســط عوامل پلیــس راهور پایتخت 

متوقف و اعمال قانون می شوند.
وی ادامــه داد: در قالــب این طــرح با وانــت بارها، 
کامیونت ها و تمام خودروهــای حامل بار که به صورت 
غیرمتعارف اقدام به جابجایی بــار می نمایند برخورد 

قانونی صورت می شود.
وی افزود: همچنیــن رانندگان این نــاوگان که اقدام 
به حمل بار اضافه یا بارهایی با طــول یا عرض یا ارتفاع 
بیشتر از حد مجاز حمل کنند، از متوقف و اعمال قانون 

خواهند شد.
معاون هماهنگ کننــده پلیس راهــور تهران بزرگ 

بیان داشت: سوار کردن مســافر در قسمت 
بــار، حمل بارهــای خطرنــاک نامتعارف و 
رانندگانی که اقدام به نشــاندن مســافرین 
و یا کارگران در قســمت بار و جلوی وسیله 
نقلیه باری بیش از یک نفر می نمایند از دیگر 
تخلفاتی است که پلیس راهور تهران بزرگ 

با آن برخورد خواهند کرد.
ســرهنگ بهرام آبادی گفــت: با بیان اینکــه رعایت 
نکردن ضوابط حمل بار توســط رانندگان خطرآفرین 
است، اظهار داشــت: در این طرح به خصوص در بحث 
حمل و جابجایی بارهای ســنگین مانند تیرچه بلوک، 
تیرچه آهن و موارد مشــابه که خــارج از ظرفیت این 
ناوگان باشــد، پلیس با متخلفان به ســختی برخورد 

خواهد شد.
معاون هماهنــگ کننده پلیس راهــور تهران بزرگ 
گفت: این طرح هم اکنون نیز در ســطح معابر شــهر 

تهران در حال اجراســت و مأموران پلیس 
راهــور پایتخــت در معابــر و بزرگراه ها با 
خودروهــای متخلــف برخــورد و آنها را 

متوقف می کنند.
وی بــه نکتــه مهمی نیــز اشــاره کرد و 
گفــت: برخی راننــدگان اقدام به ســوار 
کردن دو نفر بــه غیر از خود در قســمت 
جلوی وســیله نقلیه می نمایند که ایــن کار باعث 
به وجود آمدن خطرات بســیاری برای سرنشینان 
جلو می گردد چرا که تنها یــک کمربند برای ردیف 
جلو به غیر از راننده تعریف شــده و متأســفانه در 
صورت بــروز حوادث هیچیک از این دو سرنشــین 
ایمن نیســتند و کمربند فقط جان یکــی از آنها را 

نجات خواهد داد.
این مقــام انتظامــی ادامــه داد: بر اســاس این طرح 
رانندگان خودروهــای حامل باِر کمتــر از ۶ تن که از 

ناوگان حمل بار در سطح شــهر مجوز تردد دارند، اگر 
دچار تخلف هایی چون پارک دوبل شــوند، به شــدت 

مورد برخورد قرار می گیرند.
ســرهنگ بهرام آبــادی افــزود: برخــی از صاحبان 
خودروهای حامــل بار نیز شــب هنگام از راننده های 
فاقد گواهینامه اســتفاده می کنند که با اجرایی شدن 
این طرح در تهران خودروهــای متخلف به پارکینگ 
می روند و راننــدگان فاقد گواهینامه نیز برای ســیر 
مراحــل قانونــی در اختیار دســتگاه قضائــی قرار 

می گیرند.
ســرهنگ بهرام آبادی در پایان گفت: یکــی دیگر از 
اقداماتی که در اجرای این طرح بســیار به آن اهمیت 
داده می شود، کنترل معاینه فنی خودروها در پایتخت 
اســت و اگر خودرویی معاینه فنی نداشــته باشــد به 
پارکینــگ منتقل می شــود و مالک آن نیــز جریمه 

می شود.

پلیس

پیام عابدی   ســاختار بودجه ســازمان 
توســعه  مبنــای  اجتماعــی،  تامیــن 
زیرســاخت های ملکی را نادیده گرفته و بر 
پوشــِش هزینه ها و امور دیگر متمرکز شده 
اســت. این در حالی اســت که ۹۰ درصد 
شهرستان های کشور فاقد بیمارستان های 

ملکی هستند.
تعهدات یک ســازمان زمانــی اعتبار دارد 
که قانونگذار مجموعــه ی آن ها را ذیل یک 
فصل، در یــک »آیین نامه اجرایــی« قرار 
دهد. در نتیجه تا زمانی که اســاِس اجرایی 
دیده نشــده نباشــد و متن اصلــی قانون، 
صرفا تعهــدات را نام برده باشــد، نمی توان 
معادل بیرونی برای ایــن تعهدات پیدا کرد. 
برای نمونه با وجود اینکــه در ماده ۳ قانون 
تامین اجتماعی و مــاده واحده »قانون الزام 
سازمان تامین اجتماعی به اجرای بندهای 
)الف( و )ب( ماده ۳ قانون تامین اجتماعی«، 
تامین اجتماعی، شــامل حوادث بیماری ها 
)بنــد الف( و بــارداری )بند ب( می شــود، 
قانونگذار برای قبوالندن تعهدات، به فاصله 
۶ ماه پــس از تصویب قانون الزام، در ســال 
۱۳۶۹ آییــن نامه اجرایــی آن را به مرجع 
اجرای قانون یعنی سازمان تامین اجتماعی 
ابالغ کرد و تفســیر موســعی را از این ماده 

واحده ارائه کرد.
بــر ایــن اســاس انجــام کلیــه خدمات 
کلینیکــی، پاراکلینیکــی، بیمارســتانی 
در قبــال بیمه شــدگان برعهده ســازمان 
تامین اجتماعی اســت. با این همه از سال 
۶۹ تاکنــون خدمات دهــی در قالب نظام 
ســطح بندی به بلــوغ الزم برای پوشــش 
خدمات نرسیده است؛ تا جایی که سازمان 
تامین اجتماعی برای جبــران کمبودهای 
این بخش پــای »بیمــه تکمیلــی« را به 
موضوع درمان بازنشســتگان خود باز کرده 
است حال آنکه بیشــتر مشتریاِن درمان در 
تامین اجتماعــی، بیمه شــدگان یا همان 
بیمه پــردازان هســتند؛ که الزمــا از بیمه 
تکمیلی اســتفاده نمی کنند و اگر به دلیل 
در دســترس نبودن مرکــز درمانی تامین 
اجتماعی در شهرستان خود نتوانند بستری 
شوند یا حتی درمان سرپایی دریافت کنند، 
باید رنــج مراجعه به یــک مرکز خصوصی، 
دولتی یا شــبه دولتی را متحمل شــوند و 
هزینه های خــود را از جیــب بپردازند؛ به 
ویــژه اینکه الزمــا تمام مراکــز درمانی در 
قالب خریــد خدمت یــا همــان »درمان 
غیرمستقیم« با ســازمان تامین اجتماعی 

همکاری نمی کنند. 
 البته وجــود بیمه تکمیلی هــم به معنای 
یــا  بیمه شــدگان  ایجــاد رضایــت در 
بازنشســتگانی که از درمان غیرمســتقیم 
استفاده می کنند، نیســت؛ از باب نمونه، با 
وجود اینکه ســازمان تامیــن اجتماعی در 
سال جاری، ســهم خود از هزینه های بیمه 
تکمیلی بازنشســتگان را از ۳ هــزار تومان 
به ۲۱ هزار تومان رسانده است؛ اما به دلیل 
اینکه هزینه های بیشتر از ۵۰۰ هزار تومان، 
مشــمول دیوان ســاالری بررســی اسناد 
می شــوند و پرداخت هزینه هــای مربوط 
به آن ها، بعضا به چند ماه هــم می انجامد؛ 
رضایت مطلق شــکل نگرفته اســت؛ بویژه 
اینکه بازنشســتگان درصدی از هزینه های 
درمــان خــود را بابــت بیمــه تکمیلی و 
همچنین ماده ۸۹ قانــون تامین اجتماعی 

می پردازند.

 خرید خدمات به جای توسعه
 درمان پایه 

بر این اساس در مقابل سهم ۲۱ هزار تومانی 
تامین اجتماعی، بازنشسته ۴۴ هزار تومان 
را بابت هر ماه از هزینه هــای بیمه تکمیلی 
خود می پــردازد و در قالب مــاده ۸۹ هم ۲ 
درصد از مستمری بازنشســتگان که مبلغ 
آن بســته به میزان مســتمری )پایین تر از 
حداقــل، حداقل، میانه و ســقف( متفاوت 

اســت، کســر و به صندوق درمــان تامین 
اجتماعی واریز می شود. این در حالی است 
که بازنشســتگان در زمــان بیمه پردازی ۹ 
درصد از هزینه های درمان خود را به واسطه 
ســهم کارفرما، پرداخت می کردند. با همه 
این احوال، مشکل بازنشســتگان از جایی 
شروع می شود که سازمان تامین اجتماعی 
تعداد زیادی از خدمات خود را که می تواند 
در قالب خدمات پایه تعریف شود، در قالب 

درمان غیرمستقیم خرید می کند.
 بــرای نمونه می تــوان بــه خدماتی چون 
بدخیــم،  تومورهــای  جراحی هــای 
جراحی هــای مغز، اعصاب و قلــب، اعمال 
پیوند عضو، درمان سرطان، شیمی درمانی، 
رادیولــوژی، آنژیوگرافی، آندوســکوپی، 
رادیوتراپی،  کولونوسکپی، سیستوسکپی، 
نوارنگاری، تســت های تنفســی تســت 
آلــرژی، بررســی های عصب شــنوایی و 
عصب بینایی، انــواع آزمایش اشــاره کرد 
کــه البته دریافــت برخی از ایــن خدمات 
مانند آزمایش هــا از مراکز غیرملکی تامین 
اجتماعی اجتناب ناپذیر می نماید اما مراکز 
ملکی تامیــن اجتماعی باید بــه اندازه ای 
گسترده باشــند، که برای اعمال اجراحی 
مربوط به ســرطان ها یا امور کلینیکی بیمه 
شده یا فرد بازنشســته ناچار به مراجعه به 
مراکز غیرملکی تامیــن اجتماعی که الزما 
با بیمه ی تکمیلی قرارداد ندارند، نباشــد؛ 
بویژه اینکه اســتفاده از بیمــه تکمیلی در 
میان بیمه شدگان، چندان گسترده نیست. 

البته ســازمان تامین اجتماعی تاکید دارد 
که در توســعه ی درمــان خود بــا تکیه بر 
»نقشه راه ۱۴۰۴ وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشکی« با اولویت خرید خدمت در 
شهرستان های فاقد مرکز ملکی و توسعه ی 
خدمــات در شهرســتان های دارای مراکز 

ملکی عمل می کند.
 بر این اســاس ۴۳۹ شهرســتان کشــور، 
تقســیم بندی می شــوند؛ کــه در نتیجه 
خواســته ی بیمه شــدگان و بازنشستگان 
تامین اجتماعی در زمینه ی توســعه مراکز 
ملکی در شهرســتان های فاقد مرکز ملکی 
و دارای تعــداد محــدودی مراکــز ملکی، 
هدف گذاری نشده است. باید در نظر داشت 
که تعداد زیادی از اســتان های کشــور در 
نقشه راه سازمان تامین اجتماعی تنها یک، 
دو یا سه بیمارستان تامین اجتماعی دارند 
و برخی استان ها بیمارســتان ندارند و تنها 

تعدادی درمانگاه و پلی کلینیک دارند.

فقر زیرساختی در درمان ملکی 
از بــاب نمونــه، بــا در نظــر گرفتــن 
شاخص های بیمه شــدگان اصلی و تبعی و 
مســتمری بگیران اصلی، آذربایجان شرقی 
با بیش از ۴ میلیون نفــر جمعیت، بیش از 
۷۰۰ هزار بیمه شده و نزدیک به ۱۹۳ هزار 
مســتمری بگیر تامین اجتماعــی، تنها ۲ 

بیمارســتان تامین اجتماعی دارد. استان 
البرز با بیــش از ۳ میلیــون و ۷۰۰ هزار نفر 
جمعیت، بیــش از ۶۲۰ هزار بیمه شــده و 
بیــش از ۱۷۶ هزار مســتمری بگیر تنها ۲ 

بیمارستان تامین اجتماعی دارد.
 اســتان ایالم با نزدیک به ۶۰۰ هــزار نفر 
جمعیت، بیش از ۲۹۶ هزار نفر بیمه شــده 
و ۱۶ هــزار مســتمری بگیر، بیمارســتان 
تامیــن اجتماعی نــدارد و بیمه شــدگان 
و بازنشســتگان آن تنهــا می تواننــد از ۲ 
درمانگاه و ۱ »دی کلینیک« آن اســتفاده 
کننــد. اســتان چهارمحــال و بختیاری با 
حــدود ۱ میلیــون نفر جمعیــت، نزدیک 
به ۵۰۰ هــزار بیمه شــده و بیــش از ۴۱ 
هزار مســتمری بگیر، تنها در شهرســتان 
شهرکرد، صاحب یک بیمارســتان تامین 
اجتماعی اســت. استان ســمنان با بیش 
از ۷۰۰ هزار نفــر جمعیت، بیــش از ۱۶۵ 
هــزار بیمــه شــده و نزدیک بــه ۴۸ هزار 
مســتمری بگیر تنها یک بیمارستان تامین 

اجتماعی دارد. 
اســتان سیســتان وبلوچســتان به عنوان 
پهناورتریــن اســتان کشــور، بــا حدود 
۳ میلیــون نفــر جمعیــت، نزدیــک به 
۶۹۹ هــزار نفر بیمه شــده و حــدود ۳۸ 
هزار مســتمری بگیر تنها ۲ بیمارســتان 
تامیــن اجتماعی دارد. اســتان فــارس با 
حدود ۵ میلیــون نفر جمعیــت، بیش از ۲ 
میلیون نفر بیمه شــده و بیش از ۱۰۰ هزار 
مســتمری بگیر تنها یک بیمارستان تامین 

اجتماعی دارد. 
اســتان قزوین هم بــا بیــش از ۱ میلیون 
و ۳۰۰ هــزار نفــر جمعیت شــامل حدود 
۲۵۲ هــزار بیمه شــده اصلــی و بیش از 
۷۸ هزار مســتمری بگیر و با در نظر گرفتن 
بیمه شدگان و مســتمری بگیران تبعی که 
حدود ۶۴ درصــد جمعیت این اســتان را 
شامل می شــوند، تنها ۲ بیمارستان تامین 

اجتماعی دارد.
 حتی اســتانی ماننــد تهران بــا در اختیار 
داشــتن ۱۱ بیمارســتان تامین اجتماعی 
به لحاظ برخورداری از بیــش از ۳ میلیون 
و ۳۰۰ هزار بیمه شــده اصلی و در مجموع 
بیش از ۹ میلیون بیمه شده اصلی و تبعی و 
حدود ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار مستمری بگیر 
اصلی، دچار فقیر دسترســی به بیمارستان 

ملکی است. 
با همه این احوال ســازمان تامین اجتماعی 
بودجه ی ۲۷۱ هزار میلیــارد تومانی خود 
را به گونــه ای تنظیم کــرده که تنهــا با با 
اولویت خرید خدمت در شهرســتان های 
فاقد مرکــز ملکی و توســعه ی خدمات در 
شهرســتان های دارای مراکز ملکی تنظیم 

شود.
 بر همین اســاس، از این میزان بودجه، ۲۳ 
هزار میلیــارد به بخش درمان مســتقیم و 
۲۱ هــزار و ۵۰۰ میلیارد تومــان در بخش 

درمان غیرمســتقیم اختصــاص می یابد. 
تنها حــدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیــارد تومان 
در بخش برنامه هــای عملیاتی و طرح های 
توسعه ای اختصاص می یابد که در قیاس با 
فقر توسعه ای مراکز ملکی، رقمی محسوب 
نمی شــود. بخش زیــادی از بودجه درمان 
مســتقیم صرف هزینه های جــاری مراکز 
درمانی و بروزرســانی برخی امکانات آن ها 
می شــود و در بخش درمان غیرمســتقیم 
هم بودجه ۲۱ هزار میلیــارد تومانی صرف 
پوشــش کامل هزینه های فرانشیز بخش 
بســتری مراکز غیرملکی )دولتــی( برای 
بیمه شدگان شــهرهای فاقد مراکز ملکی 
و بیمه شدگان ۶۵ســاله و باالتر و همچنین 
صرف پوشــش ســایر هزینه های فرانشیز 
در  مســتمری بگیران  و  بیمه شــدگان 
بخش های غیربستری مراکز غیرملکی اعم 

از دولتی و خصوصی می شود.
 بنابراین ســاختار بودجه، مبنای توســعه 
زیرســاخت های ملکی را نادیده گرفته و بر 
پوشــِش هزینه ها و امور دیگر متمرکز شده 

است.
 ایــن در حالــی اســت کــه ۹۰ درصــد 
شهرستان های کشور فاقد بیمارستان های 
ملکی هســتند و بیمه شــدگان بایــد بار 
هزینه هــای بســتری و درمان ســرپایی 
خــود را در بیمارســتان غیردولتــی فاقد 
قــرارداد همکاری بــا تامیــن اجتماعی و 
بیمارستان های دولتی بر دوش بکشند؛ مگر 
اینکه از بیمه تکمیلی اســتفاده کنند که با 

این بیمارستان ها طرف قرارداد باشد. 
بازنشســتگان و افراد تبعی آن هــا هم که 
زیر ۶۵ ســال ســن دارند و یا ۶۵ و باالتر از 
آن سن دارند، هم باید بســته به فرانشیزی 
که برروی خدمات تعریف شده و همچنین 
قرارداد داشــتن یا نداشتن تامین اجتماعی 
با مراکز خدمات دهنده و ســقف پوشــش 
هزینه های خدمات توســط بیمه تکمیلی،  
باید هزینه های خــود را پرداخت کنند. در 
این میان رایگان شــدن خدمــات در قالب 
بیمه پایه تامین اجتماعی )درمان مستقیم( 
به فراموشی سپرده شده است. این در حالی 
است که کارشناســان حوزه درمان اعتقاد 
دارند که قوانین باالدســتی سازمان تامین 
اجتماعی را به سمت توســعه درمان ملکی 

سوق داده است. 

اجرای ناعادالنه سطح بندی
برای نمونه اکبر قربانی )عضو کارگروه های 
درمان هیات امنای سازمان تامین اجتماعی 
و صندوق هــای وابســته( تاکیــد دارد که 
قانونگذار در قانون تامین اجتماعی اصل را 

بر درمان مستقیم گذاشته است. 
قربانی در این مورد به ماده ۵۵ قانون تامین 
اجتماعی اشــاره می کنــد: »قانونگذار در 
صدر ماده ۵۵ درمان را در قالب مســتقیم 
و غیرمســتقیم به رســمیت می شناسد اما 

بالفاصله در بند )الف( ماده ۵۵ تاکید کرده 
که اولویــت درمان به روش مســتقیم داده 
شــود. در ماده ۳ همین قانون هم حوادث و 
بیماری ها، اساس شکل گیری درمان تامین 
اجتماعی معرفی شــده اند. در نتیجه برای 
توسعه مراکز ملکی و پوشــش هزینه های 
درمان توســط بیمه های پایه چاره ای جزء 
توســعه مراکز خود نداریم؛ منتها باید یک 
مدیریت عقل گرا در درمان ســازمان تامین 
اجتماعی قرار گیرد؛ مدیریتی که مدیریت 
هزینه ها را بداند. متاســفانه، معاون درمان 
تامین اجتماعی هم در جلســه ای که با وی 
داشــتیم، اذعان داشــت که ســطح بندی 
خدمات درمانــی که بر اســاس آن تعیین 
می شــود که در کدام شهرســتان ها خرید 
خدمت صورت گیرد و در کدام شهرستان ها 
مرکز ملکی ساخته شود، به درستی اجرایی 
نشــده اســت. در این ســال ها آن گروه از 
نمایندگان مجلس که زورشان می چربید به 
تامین اجتماعی تحمیل کردند که در حوزه 
انتخابیشان بیمارســتان بسازد؛ درحالیکه 
به جهت توســعه مراکز غیرملکــی در آن 

حوزه ها، نیاز به چنین کاری نبود.« 
وی افــزود: »تحت تاثیــر این شــرایط و 
تصمیم های دیگر، بیمارستان هایی ساخته 
شــده اند که یا نیروی انسانی کافی ندارند یا 
اینکه تجهیزات پیشرفته تشخیصی ندارند 
و بیمه شدگان و بازنشستگان برای دریافت 
خدمات بایــد به مراکــز غیرملکی مراجعه 
کنند. زمانی که پشــت پرده این تصمیم ها 
را بررســی می کنیم، به اینجا می رسیم که 
یک آدم پــرزور درمان تامیــن اجتماعی را 
برای اهداف سیاســی خود دوشــیده است 
تا اینگونه برای خود کســب موقعیت کند. 
این در شرایطی اســت که باید سطح بندی 
خدمات درمانی به گونه ی عادالنه ای در کل 

کشور انجام شود. 
در این بین باید توجه داشــته باشــیم که 
مدیریت تامین اجتماعی نباید با مســائل 
سیاسی و جناحی درگیر شــود؛ چراکه هر 
آنچه که باندهای قــدرت اراده می کنند را 
به آن تحمیل می کننــد و در نهایت منابع 
تامین اجتماعی را صرف امیــال نامحدود 
خود می کنند. در همین حال معاون درمان 
تامین اجتماعی باید متخصص باشد؛ نیازی 
نیست که حتما یک پزشک را به این سمت 

منصوب کنند.
 انتصاب پزشــکانی که تجربــه ی مدیریت 
درمان را ندارند، به کار جامعه ی ۴۴ میلیون 
نفری تامیــن اجتماعی نمی آیــد و منابع 
درمان ســازمان را حیف و میــل می کند. 
انتصاب پزشــکان تنها نتیجه ای که داشته، 
اجرای ناعادالنه ســطح بندی، مشــخص 
نبودن مرز بیمه پایه و مکمل و ســرگردانی 

بیمه شده و بازنشسته است.« 

دولت سیزدهم و درمان تامین اجتماعی 
اهلل  حجــت  اصالحــی  برنامه هــای  در 
عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی 
دولت سیزدهم که باید به زودی مدیرعامل 
جدید سازمان تامین اجتماعی را برگزیند، 
اثری از الزامات سطح بندی خدمات درمانی 
به چشم نمی خورد اما به صورت فهرست وار 
به توسعه بیمه های پایه، پوشش هزینه های 
درمان و مشخص شــدن جایگاه بیمه های 
تکمیلی اشــاره ای شده اســت. در نتیجه 
هیــچ تصویــری از راهبردهــای وزیر رفاه 
در حوزه درمان در دســت نداریم. باید دید 
که وی بر چه اساســی مدیرعامل سازمان 
تامین اجتماعی را انتخاب می کند. پرسش 
این اســت؛ آیا مدیرعامل جدید ســازمان 
تامین اجتماعــی تکلیف توســعه درمان 
پایه و پوشــش هزینه هــای آن را در قالب 
ســطح بندی مشــخص می کند یــا اینکه 
راهبردهای دولت گذشــته را پیش می برد 
و درمان بخش ملکی در همین ســطح نگه 

می دارد؟ 

ح تشدید برخورد با تخلفات بار و مسافر کلید خورد طر

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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ظرفیت های ارزی بانک شهر در خدمت 
تولیدکنندگان داخلی

مدیر امور بین الملل بانک شــهر گفت: با توجه به مزیت رقابتی که این 
بانک در حوزه ارزی دارد در تالش برای گســترش خدمات رســانی به 

تولیدکنندگان، فعاالن حوزه صنعت و صادرکنندگان کاال هستیم.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، مهدی میرزا محمدی با بیان اینکه 
طی ۲ سال اخیر توانســته ایم نقش تاثیرگذار و ســهم بزرگی در رفع 
نیازهای ارزی مشتریان شبکه بانکی داشته باشــیم، افزود: هم اکنون 
نیز آمادگی ارائه تمام خدمات را داشــته و فعــاالن اقتصادی می توانند 
از ظرفیت هــای این بانک بــه بهترین نحو در جهت رفع مشــکالت و 

معضالت خود بهره ببرند.
میرزا محمدی »افتتاح انواع حســاب های ارزی«، »صدور حواله های 
ارزی« ، »ثبت بروات اســنادی«،«صدور انــواع ضمانتنامه »، »صدور 
گواهی تمکن مالی«، فروش اسعار خارجی در قالب بانکی و نیمایی و از 
محل ارزهای صادراتی در دسترس و ... را بخشی از خدمات ارائه شده از 

سوی شعب بانک شهر عنوان کرد.
وی با اشــاره به اهمیت حمایــت از تولیدکنندگان در شــرایط فعلی 
جامعه؛ تصریح کرد: از ابتدای ســال جاری نیز اعطای تسهیالت ارزی 
با دوره اســتفاده متفاوت و با هــدف تامین مالی ســرمایه در گردش 
تولیدکنندگان داخلی، واردکنندگان و صادرکنندگان در دســتور کار 

بانک قرار دارد.
میرزا محمدی در ادامه راه اندازی شعب مســتقل ارزی را نیز ابتکاری 
مناسب در راستای رفع نیازهای مشتریان کالن بانک شهر عنوان کرد 
و گفت: این شــعب با بهره مندی از نیروهای نخبه و فعال از بدنه بانک ، 
توانسته اند خود را به عنوان رقیبی جدی برای شعب بانک های دولتی و 

خصوصی در حوزه بانکداری تجاری و شرکتی مطرح کنند.
مدیر امور بین الملل بانک شــهر، در پایان با اشــاره به فعالیت شــعب 
مســتقل ارزی این بانک در پایتخــت، افزود: در آینــده نزدیک برای 
خدمات رســانی هرچه بهتر به فعــاالن اقتصادی، در شــهرهایی که 
ظرفیت ها و پتانسیل های الزم برای فعالیت شعبه مستقل ارزی وجود 
داشته باشد، با کسب مجوزهای الزم از بانک مرکزی اقدام به راه اندازی 

شعبه خواهیم کرد.

اعالم اسامی پذیرفته شدگان آزمون 
استخدامی بانک تجارت

بانک تجارت اســامی پذیرفته شدگان آزمون 
اســتخدامی این بانک در تیرماه ســالجاری را 

اعالم کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک تجارت، شرکت 
کنندگان در این آزمون مــی توانند با مراجعه 
www. به پایگاه اینترنتی این بانک به نشــانی
https://www.tejaratbank.ir/ یا از طریق لینک tejaratbank.ir

web_directory/۱۹۱۲ از نتایج آزمون مطلع شوند.
آزمون استخدامی بانک تجارت در تیرماه سالجاری برای تکمیل کادر 
اجرائی شــعب و ادارات این بانک در سمت های مختلف ازجمله بانکدار 
)متصدی دریافــت و پرداخت    -تحویلدار( و متصدی امــور اداری و... با 
حضور بیش از ۲۶ هــزار داوطلب و با رعایت کامل دســتورالعمل های 

بهداشتی در ۴۷حوزه آزمونی تهران و مراکز استانها برگزار شد.
پذیرفته شدگان در این آزمون بر اســاس ضوابط، مقررات و آیین نامه 
اســتخدامی پس از کســب موفقیت در آزمون کتبی علمی و مصاحبه 
های اســتخدامی، با انعقاد »قراردادکار با مدت معیــن و بیمه درمان و 

بازنشستگی تأمین اجتماعی« به استخدام بانک تجارت درمی آیند

نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی:
مهم ترین رسالت بانکداری اسالمی، هدایت 

منابع مالی به سمت تولید و اشتغال است
مهم ترین رکن در قانون بانکــداری بدون ربا، 
نظارت بر نحــوه مصرف وجوه اســت که این 
نظارت دقیق، منجر به هدایــت منابع مالی به 

سمت تولید و اشتغال می شود.
به گزارش روابط عمومی بانــک دی، فریدون 
رشــیدی، نایب رئیس هیئت مدیره بانک دی 
در نخستین همایش سراســری برخط »بانکداری اسالمی، بانک دی؛ 
فرصت ها و چالش ها«، بــه تبیین جایگاه بانکداری اســالمی در رونق 
تولید و اشــتغال پرداخت و گفت: علی رغم تأکید مکــرر رهبر معظم 
انقالب بر حمایت از تولید و اشتغال، همچنان شاهد مشکل تأمین مالی 
بنگاه های تولیدی کشــور هستیم که این مسأله ناشــی از عدم اجرای 

صحیح قانون بانکداری بدون ربا در کشور است.
وی افزود: مهم ترین رکن در قانون بانکــداری بدون ربا، نظارت بر نحوه 
مصرف وجوه است که متأسفانه در کشــور ما در سایه عدم نظارت های 
کنترلی شاهد آن هستیم که منابع مالی بانک ها گاهی به جای حرکت 
به سمت تولید و اشــتغال به سمت معامالت ســوداگرانه هدایت شده 

است.
وی افــزود: اگــر ســاختارهای کافــی بــرای نظــارت مؤثــر بــر 
تســهیالت گیرندگان وجود داشته باشــد، تخصیص منابع در صنایع 

تولیدی منجر به شکوفایی اقتصاد کشور و تولید اشتغال خواهد شد.
رشیدی با اشاره به اســتراتژی بانک دی در ســال جاری گفت: یکی از 
اهداف استراتژیک بانک دی در ســال جاری، تخصیص منابع در بخش 
تولید و اشــتغال با تأکید بر تأمیــن منابع مالی بنگاه هــای کوچک و 
متوســط و طرح های مربوط به ایثارگران اســت که زمینه تولید شغل 

برای جامعه هدف بنیادشهید و امور ایثارگران را فراهم می کند.

ابزاری نوین برای تقویت قدرت خرید مشتریان:
 با کارت اعتباری جدید بانک آینده همواره 

معتبرید
با حضور دکتر محمد فطانت مدیــر عامل بانک آینده ، از کارت اعتباری 

جدید این بانک در ۴ سطح مختلف رونمایی شد .
این کارت اعتباری جدید با هدف     توســعه کســب و کار ُخرد، تسهیل و 
تسریع در معامالت، تامین نیازهای مالی مشتریان به عنوان یک راه کار 
مدرن و آسان به جای تســهیالت ُخرد، کاهش نقل و انتقال پول و قابل 
استفاده در شــبکه گســترده فروشــگاهی و افزایش قدرت خرید در 

دسترس عموم مشتریان بانک آینده قرار گرفته است.
کارت اعتباری بانک آینده یکی از خدمات نوین مبتنی بر کارت اســت، 
که متقاضی با داشــتن آن می تواند به پشــتوانه اعتبار خود نزد بانک، 

پرداخت هزینه خرید های امروز خود را در آینده انجام دهد. 
این کارت با هدف افزایش قدرت خرید مشــتریان عرضه می شــود که 
بر خالف سایر کارت های بانکی، ابزار برداشــت یا استفاده از موجودی 
یک سپرده نیست، بلکه ابزاری برای اســتفاده از اعتباری مشخص، در 

دوره ای معین است که بانک برای مشتری در نظر گرفته است. 
دارنده این کارت می تواند با اســتفاده از آن از تمام فروشگاه ها و مراکز 
دارای پایانه فروش و بســیاری وب ســایت های دارای فروشــگاه های 

اینترنتی، نسبت به خرید کاال و دریافت خدمات اقدام کند.
حداکثر ســقف مبلغ اعتباری و مدت بازپرداخت کارت اعتباری جدید 
بانک آینــده، ۲ میلیارد ریــال و از ۱۲ تا ۶۰ ماه برای مشــتریان واجد 

شرایط طبق ضوابط و مقررات است.
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تحول بزرگ در حوزه بانک

ونیکی می شود قرارداد وام  بانکی الکتر

خریدار  کارشناس حقوق بانکی از الکترونیکی 
شــدن همه قراردادهای تســهیالت بانکی خبر 
داد و گفت: این امر تحول بزرگــی در امور بانکی 
محســوب شــده و بســیاری از دعاوی بین وام 

گیرندگان و بانکها را حل خواهد کرد.
یاســر مرادی، مدیــر دپارتمان حقــوق بانکی 
دانشگاه امام صادق )ع( گفت: بررسی های صورت 
گرفته و آسیب شناسی انجام شده نشان می دهد 
بیشــترین حجم دعاوی بانکی که بین تسهیالت 
گیرندگان و بانک ها شکل می گیرد، ناشی از عدم 
شــفافیت قراردادهای وام هــی بانکی و اختالف 
بین طرفین در مورد مفاد قرارداد اســت که البته 
معموالً تسهیالت گیرندگان به بخش عمده ای از 

اطالعات تسهیالتی خود دسترسی ندارند.
وی افزود: در عیــن حال برخــی بانک ها حاضر 
به تمکیــن به قواعد آمــره و الــزام آور بانکی که 
توسط بانک مرکزی و شــورای پول و اعتبار ابالغ 
می شــوند، نبوده و همین امر علــی رغم درج در 

قرارداد منجر به اختالف بین طرفین می شد.
این اســتاد دانشــگاه به دعاوی متعدد ناشی از 
ادعای جعل و عدم امضای قراردادهای بانکی و یا 
حتی مفقودی آنها اشــاره کرد و گفت: برای حل 
همه مشــکالت ذکر شده، بررســی های دقیقی 
توســط گروههای مطالعاتی و پژوهشی صورت 
گرفت و نهایتاً هســته حقوق بانکی دانشگاه امام 
صادق )ع( پس از مشــورت با اساتید دانشگاهی، 
کمیســیون حقوقی بانک ها، برخی اعضای اتاق 
بازرگانی و خبــرگان بانکی، طــرح الکترونیکی 
شدن قراردادهای تســهیالتی را با هدف شفاف 
شــدن قراردادهای موجــود بانکی بــه مجلس 

شورای اسالمی ارائه کرد.
مرادی با اشاره به تصویب بخشی از این پیشنهاد 
در کمیســیون ویژه حمایت از تولید و نظارت بر 
سیاســت های اصــل ۴۴ و طرح قریــب الوقوع 
این طرح در صحــن علنی گفت: این طــرح را با 
هماهنگی دکتر خانــدوزی نایــب رئیس وقت 
کمیســیون اقتصادی مجلس در کمیسیون ویژه 
به تصویب رســاندیم که مقرر شده به عنوان ماده 
۳۱ به قانون بهبود مســتمر محیط کســب و کار 
مصوب۹۰/۱۱/۱۶ اضافه شــود؛ در عین حال با 
توجه به دغدغه وزیــر محترم اقتصاد در خصوص 

این موضوع، احتماالً حتــی قبل از تصویب نهایی 
در مجلس، برنامه ریــزی برای اجرای ســامانه 

قراردادهای الکترونیکی بانکی آغاز خواهد شد.
وی در ادامــه به جزئیــات این طرح اشــاره کرد 
و گفت: در فاز اول بر اســاس متن ماده ۳۱ قانون 
فوق الذکر »بانک مرکزی مکلف اســت حداکثر 
شــش ماه پس از الزم االجرا شــدن این قانون، 
ضمن فراهم کردن زیرســاخت های الزم، آئین 
نامه اجرایــی ثبــت الکترونیکــی قراردادهای 
تســهیالت بانکــی را ابالغ کــرده و با اســتفاده 
از ظرفیت هــای موجــود، ســامانه قراردادهای 
تســهیالت را با امکان دسترســی هر تسهیالت 
گیرنده به اطالعات تســهیالت خود ایجاد کند و 
شــرایط ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالت 
و قراردادهای وابســته از جمله ضمانت، ارزیابی 
وثایق، امهال مطالبــات، اقرار به دین، تهاتر، صلح 
و توافــق، رضایت نامه و هرگونــه توافق مرتبط با 

تسهیالت را فراهم کند.«
این کارشــناس ارشــد حقوق بانکی با تاکید بر 
اینکه پس از الزم االجراشدن این قانون، دریافت 
هرگونه وجوه قانونی مرتبط با تســهیالت توسط 
بانک ها و مؤسســات اعتبــاری )از قبیل کارمزد، 
هزینه کارشناســی، اصل، ســود، وجــه التزام و 
غیره( در صورت عدم درج در سامانه مذکور مجاز 
نخواهد بود، گفت: برای جلوگیری از تضییع حق 
افرادی که قبل از این قانون تســهیالت دریافت 
کرده انــد در تبصره ۱ این ماده آمده اســت: »در 
خصوص قراردادهای تســهیالتی که قبل از الزم 
االجرا شــدن این قانون منعقد شــده است، تمام 
بانک ها و مؤسســات اعتباری مکلفند یک هفته 
پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین 
ذی ربط در شــعبه )ولو بدهی تسویه شده باشد(، 
یک نســخه از قرارداد و اطالعات کامل تسهیالت 
مزبور از جملــه جدول اقســاط را به آنهــا ارائه 

نمایند.«
مــرادی زمــان پیــاده ســازی کامل ســامانه 
قراردادهای تســهیالت را حداکثر دو سال پس از 
الزم االجرا شدن این قانون عنوان کرد و گفت: در 
گام اول بانک مرکزی ۶ ماه بــرای ابالغ آئین نامه 
اجرایی ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیالتی 
فرصــت دارد و نهایتاً تــا ۱۸ ماه بعــد باید کلیه 

سامانه های الزم برای ثبت الکترونیکی قراردادها 
آغاز به کار کنند.

وی با اشــاره به تدابیــر قانونــی الزم برای حل 
مشکالت مردم در دو سال مهلت زمانی که قانون 
گذار برای اجرای آن در نظــر گرفته، گفت: قبل 
از راه اندازی این ســامانه الکترونیک، بر اســاس 
تبصــره ۲، »بانک ها مکلفند ظــرف یک ماه پس 
از انعقــاد قــرارداد، ترتیبی را اتخــاذ نمایند که 
مشــتریان اعم از تســهیالت گیرنده، ضامنین و 
راهنین با ورود به صفحه شــخصی خود در درگاه 
بانــک، امکان دسترســی به تصویری از نســخه 
کاغذی قرارداد تســهیالتی خود را داشته باشند 
یا درصورت درخواســت، این قراردادها به صورت 
کاغذی به تســهیالت گیرندگان تسلیم و رسید 
تحویل تصویر قرارداد به مشــتری، در پرونده ی 

شعبه نگهداری شود.«
این مدرس بانکی بــه وضعیت قراردادهای جدید 
و تکلیف قراردادهای فیزیکی اشاره کرده و گفت: 
بر اســاس تبصره ۳ این طرح، دو سال پس از الزم 
االجراشدن این قانون، نافذ شدن هرگونه قرارداد 
تســهیالت توسط بانک ها و مؤسســات اعتباری 
موکول به ثبــت در ســامانه اســت. در هر حال 
محاسبات این ســامانه مبنای امور مربوط نظیر 
صدور اجراییه، دادخواســت مطالبه وجه، تهاتر، 
تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است 
و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطالعات 

را مالک و مبنای اقدام قرار دهند.«
مرادی مهمترین رکن این قانون را ضمانت اجرای 
آن عنوان کرد و گفت: چون مصوبات مشابه قبلی 
به دلیل عدم ضمانت اجرا با شکســت مواجه شده 
اند، ضمانت اجرای ســنگینی بــرای عدم اجرای 
آن در نظر گرفته شــده و بر اســاس تبصره ۴ آن، 
»متخلفین از مفاد این ماده )ماده ۳۱ وتبصره های 
آن( و از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار، اعم 
از از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی عالوه 
بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب 
مورد به مجازات مقرر در مــاده ۵۷۶ کتاب پنجم 
قانون مجازات اســالمی )تعزیرات و مجازات های 
بازدارنــده( مصــوب۷۵/۳/۲ و یــا ممنوعیت از 
اشتغال در مؤسســات مالی و بانکی از ۱ تا ۵ سال 

محکوم می گردند«.

 توسعه تعاون

حمایــت بانک توســعه تعاون از 
تعاونی ها در ارتقــای این بخش 
بسیار موثر اســتوزیر تعاون، کار 
و رفــاه اجتماعی در جشــنواره 
تعاونی هــای برتر نقــش بانک 
توسعه تعاون را در ارتقای سطح 
فعالیت تعاونی هــا مهم ارزیابی 
نمود.حجت اهلل عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفــاه اجتماعی در 
شانزدهمین جشــنواره تعاونی 
هــای برتــر در ســالن همایش 
های تالش اظهار داشــت: تعاون 
مبنایی دینی، عقلی و عرفی دارد 
و هم افزایی عقلی، مالی و فکری 

از طریق تعاون امکان پذیر است.
وی افزود: جایگاه تعاون در اسناد 
راهبــردی نظام بســیار متعالی 
ترسیم شده است و تعاون نقشی 
مهــم در تحقق سیاســت های 
اصلــی اقتصاد مقاومتــی اعم از 
مردمی بــودن، عدالت محوری، 
دانش بنیان بودن، درون زا بودن 

و برون گرا بودن دارد.
وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
نقش بانک توســعه تعاون را در 
ارتقای ســطح فعالیت تعاونی ها 
بســیار مهــم دانســت و افزود: 

چنانچه بخــش تعاون 
در مســیر تعالــی قرار 
گیــرد و بــه اهــداف 
راهبردی خود نزدیک 
شــود، عالوه بــر بانک 
سایر  تعاون،  توســعه 
بانک ها نیز تعــاون را 

در اولویت خود قرار خواهند داد 
و شــکوفایی بخش بیش از پیش 
محقق خواهد گردید.عبدالملکی 
به دو عامل مهــم مقررات زدایی 
و مبارزه با فســاد به عنــوان دو 
امــر مهــم در پیشــبرد اهداف 
اقتصادی و اجتماعی اشاره نمود 
و گفت: تسهیل گری در فعالیت 
اقتصادی از طریــق این دو عامل 
امکان پذیر اســت و شــفافیت و 
گســترش دولت الکترونیک نیز 

در این مسیر بسیار مهم هستند.
وی قرار گرفتن تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در قالب یک وزارتخانه 
را فرصتی برای هر یک از این سه 
بخش عنوان نمــود و گفت: هم 
افزایی و دســتاوردهای مطلوبی 
از همکاری این ســه بخش قابل 
دســتیابی اســت و هــدف این 
اســت دولت ســیزدهم سکوی 

پرتاب تعاون به ســوی 
متعالی  جایگاههــای 
ایــن  باشــد.در  تــر 
مراســم که بــا حضور 
مقامات بخــش تعاون 
و تعاونگــران همــراه 
بود، حجت اله مهدیان 
مدیر عامل بانک توســعه تعاون 
در این جلسه عملکرد بانک طی 
ده سال گذشــته و پیشرفت های 
ملموس بانک در شــاخص های 
عملکردی طی پنج سال اخیر را 
مورد تحلیل قــرار داد و در ادامه 
با تبیین اهــداف ایــن بانک در 
سال جاری گفت: پرداخت ۲۵۰ 
هزار میلیــارد ریال تســهیالت 
با اولویت اعطــای هفتاد درصد 
تســهیالت بــه تعاونی هــا در 
ســال ۱۴۰۰ هدفگذاری شــده 
اســت که ۲۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت ارزان قیمت با شش 
درصد یارانه ســود در راســتای 
توســعه کارآفرینــی و حمایت 
از تعاونی هــای برتــر، ۲۳۸۰۰ 
میلیــارد ریال برای تســهیالت 
حمایتــی قــرض الحســنه به 
مشــاغل خانگی، ازدواج جوانان 

و مددجویان نهادهای حمایتی، 
۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیالت 
بلند مدت در راســتای حمایت 
مالی از کســب و کارهای کوچک 
و متوسط، ۵۰ هزار میلیارد ریال 
تســهیالت خرید کاالی ایرانی با 
هدف تقویت تقاضــای کاالهای 
تولید داخل در نظر گرفته شــده 
اســت.وی به پرداخت ۷۵۳ هزار 
میلیــارد ریال تســهیالت بانک 
توســعه تعــاون طی ده ســال 
فعالیــت اشــاره نمــود و گفت: 
۶۱ درصد تســهیالت پرداختی 
طی ســه ســال اخیــر صورت 
پذیرفته اســت. مهدیان بســته 
رونق تعاون با اعطای تســهیالت 
با ترجیحی به ســه گروه تعاونی 
های تولیــدی، تعاونی های غیر 
تولیدی )مصرفی و ســایر تعاونی 
ها( و اعضا و مشتریان تعاونی های 
مصرف و تولید و نیز طرح حاتم به 
عنوان حامی تعاونی های تولید، 
مصرف و خدمــات جهت خرید 
اقالم، کاالهــای ســرمایه ای و 
ماشین آالت و ادوات مورد نیاز را 
از مهمترین محصوالت اعتباری 

بانک ویژه هفته تعاون یاد کرد.

حمایت بانک توسعه تعاون از تعاونی ها در ارتقای این بخش بسیار موثر است

بانک
دکتر سلیمانی در نشست هم اندیشی هیأت عامل بیمه مرکزی و شورای 

عمومی سندیکای بیمه گران ایران:
 روند رو به رشد صنعت بیمه نتیجه تالش 

و همدلی کارکنان و مدیران صنعت بیمه است
مجتبی دوراندیش  نشست هم اندیشی هیأت عامل بیمه مرکزی و 

شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران برگزار شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، دکتر 
غالمرضا سلیمانی در این نشست از رشد و تحوالت مثبت صنعت بیمه 
در ســال های اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه با همدلی 
و هماهنگی و بهره گیری از نیروی انســانی فنی و کارآمد توانســته به 
جایگاه واقعی خود نزدیک شود.رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست 
با استناد به گزارش های تحلیلی منتشر شده از ســوی اداره آمار بیمه 
مرکزی گفت: مجموع پرتفوی صنعت بیمه با احتســاب شــرکت آتیه 
سازان حافظ در سال ۹۹ با ۴۰ درصد رشــد روبرو بوده است. همچنین 
خســارات پرداختی نســبت به ســال قبل ۳۶ درصد رشــد یافته اما 
خوشبختانه نســبت خســارت ۴,۶درصد کاهش یافته است. حقوق 
مالکان نیز از ۹ هــزار میلیارد تومان به ۴۲ هــزار میلیارد افزایش یافته 
و رشد ۳۶۶ درصدی داشته اســت. ضریب ترکیبی از ۹۹ درصد به ۹۸ 
درصد رســیده که با یک درصد کاهش روبرو بوده است و سود شرکت 
های بیمه از ۲هــزار و ۷۰۰میلیارد تومان در ســال ۹۸ بــه ۱۲ هزار و 

۳۰۰میلیارد تومان در سال ۹۹ افزایش یافته است.
دکتر ســلیمانی خطاب به مدیران عامل شرکت های بیمه گفت: هدف 
صنعت بیمه خدمت رسانی و ایجاد آرامش در جامعه است، اما این هدف 
نباید باعث رواج نرخ شــکنی میان شــرکت های بیمه شود. ما در بیمه 
شخص ثالث سعی کردیم، جهت رفاه حال هموطنان نرخ این بیمه نامه 
را متناسب با نرخ دیه جدید افزایش ندهیم اما نرخ شکنی های دیگر در 
سایر رشــته ها به خصوص بیمه درمان تکمیلی به صالح صنعت بیمه 
نیست و شرکت ها باید در ســندیکا یک حدبهینه را برای این رشته ها 
در نظر بگیرند و به توافق برسند .وی با اشــاره به مطالبات ۳۲ درصدی 
شرکت های بیمه از بیمه گذاران گفت: این آمار خوبی نیست و شرکت 

های بیمه باید نسبت به مدیریت این مطالبات اقدام کنند.
دکتر سلیمانی از رشد سه رقمی حق بیمه در ســه شرکت بیمه البرز، 
رازی و دی در ۵ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به ســال قبل ابراز خرسندی 
کرد و گفت: در شرکت بیمه تخصصی زندگی خاورمیانه و باران نیز این 
رشد سه رقمی بوده که نشــان دهنده حرکت رو به جلو این شرکت ها 
است. وی با توجه به آمار، سه رشته کشــتی، درمان و بدنه اتومبیل را پر 

خسارت ترین رشته های بیمه ای در ۵ ماه گذشته اعالم کرد.
رئیس شــورای عالی بیمه با تاکید بر رعایت اخالق حرفه ای از ســوی 
مدیران صنعت بیمه گفت: صنعت بیمه، صنعت حساســی است و اگر 

فساد در آن رخنه کند، اعتماد مردم به این صنعت کاهش می یابد.
دکتر سلیمانی با اشاره به ایجاد کمیته صیانت و کمیته ارزیابی عملکرد 
در بیمه مرکزی گفت: عملکرد شــرکت های بیمه و مدیران آنها در این 
کمیته بررسی می شود و شــرکت هایی که دارای امتیاز منفی هستند 
باید با ارائه برنامه های اصالحی، نســبت به حل مشکالت اقدام کنند. 
مدیران فنی تعدادی از شرکت های بیمه، تاییدیه فنی از بیمه مرکزی 
را کسب نکرده اند که مدیران عامل باید به این موضوع نیز در اسرع وقت 
رسیدگی کنند.دکتر ســلیمانی ضمن تقدیر از زحمات شبکه فروش 
در توســعه و گســترش فرهنگ بیمه در جامعه گفت: مدیریت شبکه 
فروش نماینده های بیمه برای ما بسیار ارزشمند هستند و باید مدیران 
شبکه فروش برای این حلقه گســترده و مهم صنعت بیمه برنامه های 

راهبردی و آموزشی در نظر بگیرند.
وی افزود: صنعت بیمه به حــدود ۲۰۰هزار بازاریاب نیــاز دارد و باید 
شبکه فروش صنعت بیمه به ۴۰۰ هزار نفر افزایش یابد. اما این افزایش 
باید همراه با نظارت و آموزش باشــد. شرکت های بیمه باید برنامه های 
خود را برای مدیریت شــبکه فروش ارائه دهند تا بیمه مرکزی بتواند با 
استناد به این برنامه های ساالنه به شــرکت های بیمه متقاضی مجوز 
نماینده ارائه نماید.دکتر ســلیمانی با اشــاره به  برنامه حذف نســخه 
فیزیکی نســخه های درمان گفت: این موضوع کار را برای شرکت های 
بیمه ســخت تر می کند و از االن باید زیرســاخت های الزم در بخش 

خسارت بیمه های درمان تکمیلی را فراهم کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات خوب صورت گرفته در 
حوزه مرزهای کشور اشاره کرد و گفت: با توجه به شیوع ویروس کرونا، 
رفت و آمدها کاهش یافت و فرصت مناسبی برای تکمیل فرآیند آسان 
سازی بیمه افرادی که به ایران وارد می شــوند فراهم آورد. لذا شرکت 
های بیمه باید از این فرصت که با همکاری خوب وزارت کشور و نیروی 

انتظامی و سایر مراجع رسمی صورت گرفته بهره مند شوند.
رئیس کل بیمه مرکزی در خصوص بیمه های اتکایی گفت: سیاســت 
های بیمه مرکزی بر کاهش ســهم اتکایی اســت  چرا که بیمه مرکزی 
بودجه الزم برای اداره سازمان خود را دارد و این تفکر که بودجه اتکایی 

صرف امور اداری و مالی بیمه مرکزی می شود نادرست است..
دکتر سلیمانی خصوص استفاده از اوراق بدهی در بازارهای مالی گفت: 
پیشنهاد می شود طبق آیین نامه ۹۷سرمایه گذاری شرکت های بیمه 
نیز اوراق بدهی را در سبد ســرمایه گذاری خود وارد کنند تا ازبازدهی 

مناسب تری برخوردار شوند.

تثبیت توانگری سطح یک بیمه دی برای دومین 
سال متوالی

بیمه مرکزی ج.ا.ایران طی نامه ای با ابالغ تأییدیه محاســبات نســبت 
توانگری مالی شرکت بیمه دی برای ســال مالی ۹۹، توانگری مالی این 
شرکت را سطح یک با نسبت ۲۴۱ درصد، که عالی ترین سطح توانگری 
شرکت های بیمه ای است، اعالم کرد.به گزارش روابط عمومی شرکت 
بیمه دی؛ این در حالی اســت که نســبت توانگری شــرکت بیمه دی 
امسال در مقابل سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است، این شرکت 
همچنین توانسته اســت در سال های اخیر با رشــدی متناسب، سهم 
خود را به طور چشم گیری در تمامی رشــته های بیمه ای ارتقا دهد، و 

همچنین به سودآورترین شرکت در صنعت بیمه تبدیل شود.
کسب این دستاورد ارزشمند برای دومین سال متوالی در حالی صورت 
پذیرفته که بیمه دی در ســال های اخیر به لحاظ حجم و میزان فروش، 
از جمله چهار شرکت اول خصوصی کشور بوده و نگه داشتن شرکت در 
این سطح و نســبت توانگری، بیانگر رعایت اصول بیمه گری در انتخاب 
ریســک، بازنگری در قراردادهای اتکایی و واگــذاری، تأکید بر وصول 
به موقع حق بیمه هــا و مطالبات، مدیریت مؤثر بر وجوه نقد شــرکت و 

سرمایه گذاری در بخش های سودآور است.
روابــط عمومی شــرکت بیمه دی ایــن موفقیت بزرگ کــه به همت 
همکاری، مشــارکت و همدلی کلیه همکاران و ذینفعان میســر شده 

است را تبریک می گوید.

بیمه


