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خریدار    وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات تأکید 
کرد: متأســفانه همچنان برخی در کشــور، شبکه 
ملی اطالعات را به معنای قطع دسترســی با شبکه 
جهانی اینترنت می دانند. باید به اطالع عموم مردم 
رساند که هیچ کســی با راه اندازی و تکمیل شبکه 
ملی اطالعات به دنبال قطع شبکه جهانی اینترنت 

نیست.
به گــزارش وزارت ارتباطات و فنــاوری اطالعات، 
»عیســی زارع پور« وزیــر ارتباطــات در دیدار با 
فعاالن بخش خصوصی عرصه ارتباطات و فناوری 
اطالعات، بابیان این که ابزار حل بیشــتر مشکالت 
کشــور و آن چه به عنوان چالش وجود دارد فناوری 
اطالعات اســت، افزود: به اعتقاد کارشناسان، همه 
مشــکالت اقتصادی، فرهنگی و حتی حل معضل 
اشــتغال را با راهکارهــای فناوری پایــه و عمدتا 

فناوری اطالعات پایه می توان حل کرد.
وی افزود: بنابراین اگر ما به عنوان وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعات و همه کسانی که در حوزه فناوری 
اطالعات فعال هســتند دست به دست هم دهیم، 
می توانیم مشکالت کشــور را با هزینه بسیار کم و 
ســرعت باال حل کنیم که در این رابطه نقش بخش 

خصوصی بسیار کلیدی است. 
بخش خصوصی می تواند پیشــران این حوزه باشد 
و تمام ظرفیت های خــود را پای کار بیــاورد تا به 
اهداف مان در حل مشکالت کشور از طریق فناوری 

اطالعات دست پیدا کنیم.
وزیر ارتباطــات و فنــاوری اطالعــات در ادامه 
بار دیگر با تأکیــد بر اینکــه محوری ترین برنامه 
وزارت ارتباطــات و فناوری اطالعــات در چهار 
ســال پیش رو، تکمیل شــبکه ملــی اطالعات 
است، گفت: شــبکه ملی اطالعات می تواند بخش 
خصوصی کشــور در حوزه ارتباطــات و فناوری 
اطالعات را به حرکــت در آورد. در زنجیره ارزش 

شــبکه ملی اطالعات جا برای تمام کسانی که در 
بخش خصوصی فعالیــت می کنند وجود دارد که 
فعالیت شــان را چند برابر کنند و بتوانند در دایره 

رفع نیازهای شبکه ملی اطالعات کار کنند.
وی با انتقاد از فضاســازی ها نســبت به شبکه ملی 
اطالعــات، گفت: متأســفانه همچنــان برخی در 
کشــور، شــبکه ملی اطالعات را بــه معنای قطع 
دسترسی با شبکه جهانی اینترنت می دانند. باید به 
اطالع عموم مردم رساند که هیچ کسی با راه اندازی 
و تکمیل شبکه ملی اطالعات به دنبال قطع شبکه 

جهانی اینترنت نیست.
زارع پور افزود: به اعتقاد مــن در حال حاضر حفظ 
استقالل کشــور در فضای مجازی یک اصل است. 
البته اســتقالل در فضای مجازی بــه معنای قطع 
ارتباط با جهان نیست. استقالل به معنای این است 
که ارتباط مقتدرانه و با دســت برتر با جهان داشته 

باشیم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در ادامه با اشاره 
به حذف برخی برنامک های ایرانــی از گوگل پلی، 
گفت: در همیــن ماجرای اخیــر، اگر مــا ابزار یا 
زیرســاخت های انتشــار و توزیع اپلیکیشن های 
خودمان را نداشــتیم االن با مشکالت جدی روبرو 
می شــدیم و هزاران کســب و کار با مشکل روبرو 
می شــدند؛ درحالی که اکنون ما ابزار مناسب را در 
اختیار داریم و با دســت پر می توانیم مذاکره کنیم 
و معطل دیگران نیســتیم تا برای ما تعیین تکلیف 

کنند و این مایه خوشحالی است.
وی افــزود: ایــن در حالــی اســت کــه برخی 
اپلیکیشــن ها و پلتفرم ها در بسیاری از کشورها 
به ویژه کشــورهای اروپایی، فضای مجازی را به 
تســخیر خود درآورده اند و به نوعــی حکمرانی 
آن ها در این فضا با مشــکل مواجه شــده است؛ 
درحالی که ما در کشــورمان و به پشتوانه جوانان 

نخبه در این زمینه ها احســاس نگرانی نداریم و 
این هــم نتیجه تدابیری اســت که درگذشــته 

اندیشیده شده و جای تقدیر و تشکر دارد.
زارع پور تاکید کرد که پیگیری استیفای حقوق این 
کســب و کارها در مجامع بین المللی در دستور کار 

این وزارتخانه قرار دارد.  
در  اطالعــات  فنــاوری  و  ارتباطــات  وزیــر 
ادامه با بیــان اینکــه اگــر در تصمیم گیری ها، 
بخــش خصوصی حضــور داشــته باشــد قطعاً 
ریل گذاری های غلط هم اصالح می شــود، گفت: 
مشــکل ما مدیران این اســت که گاهــی اوقات 
در پشــت درهای بســته بدون آنکه خودمان را 
جای مصرف کننده یــا تولیدکننــده قرار دهیم 
تصمیم می گیریم، بعد هــم گالیه داریم که چرا 

طرح های مصوب ما اجرایی نمی شود.
وی افزود: مــا در دوره جدیــد وزارت ارتباطات و 
فناوری اطالعــات، نقــش بخــش خصوصی را 
در تصمیم گیری هــا  پررنگ خواهیــم کرد و در 
تصمیم گیری ها ســعی مان بر این خواهد بود که 
از نظرات بخش خصوصی استفاده کنیم؛ چون در 
نهایت مجری سیاســت گذاری های تدوین شده 
توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات بخش 

خصوصی و فعاالن این حوزه خواهند بود.
وزیــر ارتباطات و فنــاوری اطالعــات در ادامه با 
اشاره به دغدغه فعاالن بخش خصوصی نسبت به 
طرح »حمایت از حقوق کاربــران و خدمات پایه 
کاربردی فضــای مجازی« گفت: هیچ کســی در 
کشور قائل به این نیســت که فضای مجازی باید 
رها باشــد چون همه زندگی مردم به این فضا گره 
خورده است و پیگیری حقوق مردم در این فضا در 
شــرایط فعلی به صورت کامل امکان پذیر نیست. 
ولی نظام مند کردن ایــن فضا نباید منجر به ایجاد 
مشــکل برای کســب و کارها و مایه نگرانی عموم 

مردم شود.  
زارع پــور ادامــه داد: بنابراین من نســبت به این 
طرح احســاس نگرانی نمی کنم چراکه معتقدم با 
تعامل خوب میان مجلس، دولــت و همه فعاالن 
این حوزه،  می تــوان ضمن نظام مند کردن فضای 
مجازی کشــور، دغدغه های فعالین این بخش را 
هم مرتفع کــرد و در نهایت این طــرح منجر به 

بالندگی بیشتر فضای مجازی کشور شود.  
وزیر ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: بار دیگر 
تأکیــد می کنم که مــا در کنار بخــش خصوصی 
هســتیم و ســعی مان بــر این اســت کــه تمام 
تصمیماتمان برای شــما مزیت ایجــاد کند. تمام 
تالشــمان را می کنیم که ریل گذاری ها به سمتی 
باشــد که حداکثــر اســتفاده را از ظرفیت های 
فناوری برای کشــور بکنیم تا مشــکالت کشور را 

حل کنیم.

فراتر از کاغذ

پایگاه خبری

آنالین
www.kharidaaronline.ir

با وجود  اعتراض مردم و جایگاهداران 

خرابی کارتخوان های جایگاه های سوخت 
برطرف می شود؟

آگهی مناقصه )نوبت اول(
شهرداری نمین در نظر دارد بر اساس مجوز شماره 6/26 ش الف شورای اسالمی شهر از 
محل اعتبارات داخلی تهیه و اجرای عملیات آسفالت معابر سطح شهر را از طریق مناقصه 
به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه پیمانکارانی که دارای رتبه بندی راه و 
باند میباشند دعوت به عمل می آید با در نظر گرفتن شرایط ذیل، نسبت به ارائه قیمت 

پیشنهادی اقدام نمایند.
موضوع مناقصه:

1 تهیه و اجرای آسفالت شامل قیرپاشی و حمل آسفالت، پخش کمپکت آسفالت و 

زیرسازی و کاتر زنی مطابق با جزئیات و مشخصات فنی ارائه شده از طریق کارفرما.
2 برآورد اولیه: 30/000/000/000 ریال )سی میلیارد ریال( می باشد و مدت اجرای آن 

شش ماه می باشد.
3 شرکت کنندگان بایستی پیشنهادات خود را بر اساس قیمت مقطوع از قرار هر مترمربع 

و بدون قید و شرط در پاکت سربسته تا ده روز پس از نشر آخرین آگهی، در سامانه ستاد 
) سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( به نشانی www.setadiran.ir ثبت و به دبیر خانه 

شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

4 شرکت کنندگان بایستی مبلغ 1/500/000/000 ریال ) یک میلیاردو و پانصد میلیون 

ریال( به حساب شماره 3100003569005 شهرداری نمین نزد بانک ملی شعبه نمین 
بعنوان سپرده شرکت در مناقصه بنام دریافت وجوه سپرده واریز و فیش واریزی از بابت 
سپرده با به همان مبلغ ضمانت نامه بانکی در وجه شهرداری نمین را در پاکت ) الف(، 
مدارک صالحیت و سوابق کاری را در ) پاکت ب( و قیمت پیشنهادی را در ) پاکت ج( 

قرارداده و تحویل شهرداری نماید. تمامی پاکت ها از دبیرخانه اخذ خواهد شد.
5 شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد.

6 به پیشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده و پیشنهاداتی که پس از انقضای مهلت 

مقرر تحویل گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد.
7 سپرده نفر دوم تا عقد قرار داد با نفر اول عودت داده نخواهد شد.

8 هزینه چاپ آگهی مناقصه به عهده برنده می باشد.

9 حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه مناقصه آزاد است.

10 چنانجه برنده مناقصه ظرف مدت حداکثر هفت روز از تاریخ ابالغ حاضر به انعقاد قرارداد 
نشود سپرده تودیعی به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

شوقی -  شهردار نمین

فراخوان عمومی  شناسایی و جذب سرمایه گذار
 نوبت اول در حوزه ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل با استناد به مصوبه  شماره 134259 مورخه 1396/05/25 شورای اقتصاد در خصوص دستورالعمل ماده 27 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی 
دولت )2( مصوب سال 1393مجلس شورای اسالمی و اصالحات بعدی ، در نظر دارد پروژه های مشروحه ذیل را در سطح استان به سرمایه گذاران و مشارکت کنندگان واجد صالحیت از طریق مزایده عمومی واگذار نماید.

مدل مشارکتعنوان پروژهردیف
برآورد اولیه مبلغ 

سرمایه گذاری
)ریال(

مدت 
بهره برداری 

)سال(

دوره بهسازی 
و احداث 

)ماه(
اجاره بهاء

)ریال(
مبلغ تضمین 
شرکت در 

فراخوان )ریال(

بهسازی زمین چمن مصنوعی شهید 1
برزگر اردبیل

      ( R.O.L.T)    
تجهیز و بازسازی، بهره برداری ،پرداخت 

اجاره به سرمایه پذیر  و انتقال
15.000.000.00013125.000.000300.000.000

2
احداث زمین چمن مصنوعی در 
مجموعه ورزشی تختی شهرستان 

پارس آباد

      ( B.O.L.T)    
احداث، بهره برداری ،پرداخت اجاره به 

سرمایه پذیر  و انتقال
16.000.000.00020125.000.000320.000.000

3
احداث زمین چمن مصنوعی در 

مجموعه ورزشی تجعفرآباد شهرستان 
بیله سوار

      ( B.O.L.T)    
احداث، بهره برداری ،پرداخت اجاره به 

سرمایه پذیر  و انتقال
16.000.000.00020125.000.000320.000.000

وزارت  ورزش و جواانن
اداره کل ورزش و جواانن استان اردبیل

 نام و نشاني دستگاه برگزار کننده فراخوان : اردبیل ـ میدان ورزش اداره كل ورزش و جوانان 
استان اردبیل

 نوع و مبلغ تضمین شركت در فراخوان : رسید بانكي طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره  
4075005507880350 بانك مركزي اردبیل و یا ضمانتنامه بانكي معتبر ، ارائه چك هاي جاري اشخاص 
حقیقي و حقوقي و چك تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر » خارج از دو حالت قید شده « قابل قبول 

نمي باشد.
 مهلت دریافت اسناد فراخوان : تا ساعت 14 روز  چهار شنبه  مورخه 1400/06/31

 مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت  14روز  چهار شنبه  مورخه 1400/07/14
 زمان بازگشایی: ساعت 10صبح روز شنبه مورخه 1400/07/17

 هزینه آگهی و کارشناسی بر عهده برنده فراخوان خواهد بود.

 پیشنهادات رسیده در کمیسیون معامالت اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل باز و با توجه به صرفه و 
صالح این اداره کل برنده فراخوان مشخص و اعالم خواهد شد.

 در صورت انصراف برندگان فراخوان از عقد قرارداد، تضمین شرکت در فراخوان آنان به ترتیب به نفع این 
اداره کل ضبط خواهد شد.

 عالقمندان می توانند اسناد فراخوان را از واحد دبیرخانه ماده 27 اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل 
دریافت نمایند.

 اداره کل ورزش و جوانان در رد یا قبول پیشنهاد مشارکت کنندگان مختار است.
 سایر جزئیات و شرایط در اسناد فراخوان درج شده است.

تاریخ انتشار نوبت اول :22 /1400/06
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/25

وزیر ارتباطات: 

با ایجاد شبکه ملی اطالعات به دنبال قطع اینترنت نیستیم
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رئیس سازمان برنامه و بودجه در سومین جلسه ستاد بودجه:

در تدوین بودجه سال ۱۴۰۱ شاخص های کالن 
اقتصادی هدف قرار می گیرند

سومین جلسه ستاد بودجه ســال 1401 کل کشــور با حضور رئیس 
ســازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و نیز رؤســای سازمان مدیریت 
و برنامه ریزی اســتان ها با موضوع بررســی و آسیب شناسی طرح ها و 

پروژه های عمرانی برگزار شد.
به گزارش سازمان برنامه و بودجه؛ دکتر میرکاظمی با تأکید بر اینکه هر 
چه سریع تر باید با مشارکت همه استان ها و دستگاه های ذیربط ساختار 
جدید بودجه ترسیم و نهایی شــود ادامه داد: باید جایگاه توسعه استان 
در تمامی بخش ها با توجه به نتایج پروژه آمایش ســرزمین مشــخص 
شــود، ســپس با تعیین این نقش و جایگاه شــاخص های اقتصادی، 

هدف گذاری و محقق شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشــاره به اینکه الزم است راهبردهای 
توســعه ای را اصالح کرد اظهار داشــت: راهبردهای توســعه مبتنی 
بر توزیع درآمدهای نفتی کــه میراث بجای مانــده از آغاز دولت های 
سازندگی در کشــور اســت بدون انجام مطالعات عمیق رویکردهای 
توســعه ای وضعیت اقتصادی را روز به روز پیچیده تر و سخت تر نموده 

است که عزم دولت سیزدهم در اصالح این راهبردها خواهد بود.
معاون رئیس جمهور افزود در کشــور، از نظر زیر ســاخت ها اقدامات 
ماندگاری شده و یا در حوزه علم و فناوری پیشرفت های خوبی در کشور 
به وجود آمده اما این اثر بخشــی الزم را در افزایش رشــد اقتصادی به 
ارمغان نیاورده اســت و برای اثربخش نمودن زیرســاخت های موجود 

الزم است در »سیاست های کالن راهبردی توسعه« بازنگری شود.
دکتر میرکاظمی با بیان اینکه هدف ما این اســت که سطح رفاه تمامی 
مردم باال رود، اظهار داشــت: مــردم از جهت اقتصــادی در تنگنا قرار 

گرفته اند، بنابراین همه برنامه ها باید برای رفع این تنگناها باشد.
رئیس ســازمان برنامه و بودجه در ادامه گفت: باید الگوی بودجه ریزی 
اقتصــادی مبتنی بر برنامــه و با محوریت رشــد اقتصادی باشــد و از 
پروژه محوری به ســمت اقتصاد محــوری حرکت کرد تا اثربخشــی 
الزم را در زندگی مردم و کشــور پیداکند. اســاس کار این است که در 
جهت گیری های توسعه بازنگری شــود و بتوان با روشهای علمی، رشد 
اقتصادی را در هر استان محاسبه و ســپس روی سهم هر بخش تولید 
و خدمات به تفکیک حوزه های مختلف تا ســطح شهرستان با تعیین 

وظایف هر بخش تمرکز نمود.
دکتــر میرکاظمی بــا تأکید بــر اینکــه در بودجه ســال 1401 باید 
شاخص های کالن اقتصادی هدف گیری شــود، تصریح کرد: در بخش 
صنعت، خیلی از اســتان ها ظرفیت باالیی دارند که با اســتفاده از این 
ظرفیت ها و تبدیل بسیاری از دارایی های غیر مولد برای پشتیبانی این 
برنامه ها اســتفاده کرد به نحوی که با کنترل ماهانه مولفه های جزیی، 
نحوه شکل گیری شــاخص های کالن تحت نظارت و کنترل درآید تا 

اطمینان حاصل شود که به تحقق شاخص های کالن نزدیک شویم.

بنابرایــن گــزارش در ابتدای نشســت، گزارشــی از وضعیــت  طرح ها و 
پروژه هــای عمرانی ارائه و ســپس اعضای ســتاد بودجه ســال 1401، 
اولویت های بودجــه، منابع موجود و نحوه نظارت بــر طرح های عمرانی را 
مطرح کردند و مقرر گردید الگوی بودجه ریزی اقتصادی مبتنی بر شاخص 

های کالن اقتصادی کشور در کارگروه های تشکیل شده تدوین گردد.

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس :

وش نفت علیرغم شرایط تحریم ها  افزایش فر
نیازمند اهتمام دولت است

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اســالمی با بیان اینکه افزایش 
فروش نفــت علیرغم شــرایط تحریم ها نیازمند اهتمام دولت اســت، 
گفت: از رییس جمهــور می خواهم مانع اســتمرار توقف بورس انرژی 

برای عرضه نفت و سایر محصوالت پتروشیمی شود.
 محمد رضا پورابراهیمی در جلســه علنی مجلس شــورای اسالمی در 
تذکری با اســتناد به ماده ۹۲ آیین نامه داخلی گفــت: طبق آیین نامه 
زمانی که تقاضای استعفا در دســتور کار قرار می گیرد، فرد نماینده یا 
یکی از نمایندگان به نیابت از او می تواند در دفاع از اســتعفا سخنرانی 
کند، طبق این ماده نمی شود دو نفر در دفاع از استعفا صحبت کنند. در 

خواست بنده این است که آیین نامه در این موارد رعایت شود.
پورابراهیمی تصریح کرد: گزارش های کمیسیون اقتصادی طبق ماده 
4۵ و ۲۳۶ آیین نامه داخلی آماده است اما تا امروز در دستور کار صحن 
قرار نگرفته و قرائت نشده است. بنده خواستار اجرای آیین نامه داخلی 

مبنی بر بررسی این گزارش هستم.

وی با بیان اینکه زمان به سرعت در حال سپری شدن است، اظهار کرد: 
افزایش فروش نفت علیرغم شــرایط تحریم هــا نیازمند اهتمام دولت 
است. از شخص رییس جمهوری می خواهم مانع استمرار توقف بورس 
انرژی برای عرضه نفت و ســایر محصوالت پتروشیمی شود. وزیر نفت 
باید اولین اقدامش ایجاد گشــایش در عرضه نفت خام باشد تا انحصار 

فروش نفت از ساختار سنتی وزارت نفت خارج شود.
رییس کمیســیون اقتصادی گفت: رییس مجلس شــورای اســالمی با 
صراحت در جلسه سران قوا این مساله را مطرح کند، کمیسیون اقتصادی 
نیز فروش نفت خام با رویکرد کامال تخصصــی و عملیاتی از طریق بورس 
انــرژی را پیگیــری می کند.محمدباقر قالیباف در پاســخ بــه اظهارات 
پورابراهیمی گفت: در مورد استعفای نمایندگان، بحث جنابعالی درست 
اســت و آیین نامه صراحت دارد اما چون قبال روال بوده اســت، این گونه 
تصمیم گیری شد وگرنه مقید هســتیم که آیین نامه حتما اجرایی شود.
رییس مجلس شورای اسالمی افزود: رسم شــده است که کمیسیون ها 
طرحــی را ضمیمه گزارش مــاده 4۵ و مــاده ۲۳۶ می کننــد و در واقع 
می خواهند مســیر ارائه لوایح و طرح ها را دور بزنند. این موضوع را قبول 
نداریم. اگر پیشنهادی همراه با گزارش ها ارائه می شود باید مسیر طرح ها 
و لوایح را طی کند.به گفتــه قالیباف گزارش کمیســیون در مورد طرح 

رمزارزها در دستور کار مجلس قرار دارد و به زودی قرائت خواهد شد.

بازار

 یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: معامالت بورس تا 
پایان شهریور ماه همراه با نوســان خواهد بود اما طبق 
پیش بینی های صــورت گرفته، انتظار مــی رود بازار 
سرمایه در ۶ ماه دوم سال بیشــترین بازدهی را نسبت 

به سایر بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.
»پیمان حدادی« به روند معقــول معامالت بورس در 
وضعیت فعلی اشاره کرد و افزود: با توجه به اینکه بازار 
ســرمایه اکنون در موقعیت مناسب ســرمایه گذاری 
قرار گرفته اســت امــا همچنان برخی از ریســک ها، 
تهدیدکننده معامــالت این بازار هســتد که می توان 
از آنها به عنوان عامل تغییر مســیر این بــازار از روند 

صعودی یاد کرد.
 وی با تاکید بر اینکه وجود ریسک در روند بازار چندان 
اتفاق عجیبی در معامالت بازار نیســت، اظهار داشت: 
در همه دوره های معامالتی بازار ســهام، شاهد وجود 
ریسک های متعدد در بازار هستیم و نمی توان آن را به 

عنوان موضوعی موقتی تلقی کرد.
حدادی وجود ریســک در بازار را همیشگی اعالم کرد 
و گفت: میزان اثرگذاری ریســک در بازار در دوره های 
مختلف متفاوت اســت؛ بنابراین ســهامداران نباید از 

وجود ریســک های بازار ترسی داشته باشند 
و با ایجــاد کوچکتریــن تغییــری در روند 
معامــالت بورس اقــدام به فروش ســهام و 

رفتارهای هیجانی کنند.
به گفته این کارشناس بازار سرمایه، ریسک 
های تهدیدکننده معامالت بورس که اکنون 
روند این بــازار را تحت تاثیر خــود قرار داده 

اســت، ابهامات موجود در چند حوزه اســت که با رفع 
آنها می توان شاهد افزایش ســرعت در روند صعودی 

معامالت بورس باشیم.
وی مهمترین ریســک فعلی بازار ســهام را نگاه دولت 
جدید به سیاســت خارجی در خصوص موضوع برجام 
و مذاکرات وین عنــوان کرد و افزود: بایــد دید نتیجه 
مذاکرات وین بــه چه صورتی خواهد بــود زیرا نتیجه 
نهایی آن می تواند با تاثیــر متفاوت در روند بازار همراه 

باشد.
حدادی به افزایــش اهمیت مذاکرات برجام نســبت 
به گذشته اشــاره کرد و گفت: مباحثی که در روزهای 
گذشته به نقل از آژانس بین المللی هسته ای در رابطه 
با فعالیت های صلح آمیز کشــور مطرح شــده است، 

اثرات مذاکرات وین را نســبت به گذشــته 
بسیار بیشتر کرده است.

این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
برخی چنین تصــوری را دارند که مذاکرات 
برجام باعــث کاهش قیمت ارز می شــود و 
بــه مراتب بر روند بــازار تاثیرگــذار خواهد 
بود، تاکید کــرد: این موضــوع باید مدنظر 
ســهامداران حاضر در بازار باشد که روند اصالحی بازار 
تحت تاثیر اتفاقات رخ داده موقتــی خواهد بود و بازار 
دوباره بعد از مدتی به مســیر اصلــی معامالت خود باز 

می گردد.
وی افــزود: در مقابل برخی معتقدند که ممکن اســت 
توقف در مذاکرات ادامه دار باشــد که این امر منجر به 

افزایش قیمت دالر و تاثیر مثبت بر روند بازار می شود.
حدادی با بیان اینکه بازار سرمایه خوشبینی زیادی را 
نسبت به انتخابات ریاســت جمهوری ایران داشت که 
همین امر منجر به رشد 40 درصدی شاخص بورس از 
زمان انتخابات تاکنون شد، گفت: از اینجا به بعد بازار در 
انتظار اقداماتی است که قرار است تیم جدید اقتصادی 
کشور در دســتور کار خود قرار دهند، چراکه اتفاقاتی 

مانند قیمت گذاری دســتوری از جمله مسایلی است 
که به شدت بر روند بازار تاثیرگذار خواهد بود.

این کارشناس بازار سرمایه با اشــاره به اینکه در کنار 
این مســایل ریســک دیگری تهدید کننده معامالت 
بازار نیســت، اظهار داشــت: در مقابل ریســک های 
تهدیدکننده بازار با موضوع عملیات خوب شــرکت ها 
همراه هستیم که در میزان تولید، فروش و قیمت روند 

باثبات و رو به رشدی را شاهد خواهیم بود.
وی روند معامــالت بورس را پیش بینی کــرد و افزود: 
معامالت بازار ســهام تا پایان شــهریور ماه به صورت 
نوسانی خواهد بود، به نظر می رسد از ابتدای مهر ماه با 
انتشار گزارش شهریور ماه شرکت ها در تولید و فروش 
شاهد افزایش ارزش معامالت، سپس رشد قیمت ها و 
عبور شاخص بورس از محدوده یک میلیون و ۶00 هزار 

واحدی باشیم.
حدادی روند معامــالت بورس را با دیگــر بازارها را به 
لحاظ بازدهی مورد مقایسه قرار داد و گفت: طبق پیش 
بینی های صورت گرفته، انتظار می رود بازار ســرمایه 
در ۶ ماه دوم سال بیشــترین بازدهی را نسبت به سایر 

بازارها در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.

سرمایه

خریدار   آسیب هایی نظیر شکاف طبقاتی 
و عدم رونق تولیــد در اقتصاد ایران به دلیل 
باال رفتــن غیرمنطقی حجــم نقدینگی در 
اقتصاد ایران و به وجــود آمدن پدیده ای به 
نام ســرمایه های ســرگردان افزایش یافته 

است.
 حجم بــاالی نقدینگی و عــدم کنترل آن، 
از ســوی مســئوالن بعنوان علــت اصلی 
نوســانات، جهش های قیمتــی و التهابات 
اخیر در بازارهای ارز، سکه، خودرو و مسکن 
معرفی شده است. از طرفی طی گزارش های 
متعــدد مرکز پژوهش هــای مجلس و اتاق 
بازرگانی در مــورد پایش فضای کســب و 
کار، مهم ترین مشــکل واحدهای تولیدی 
دشــواری تأمین مالی از بانک هــا و کمبود 
نقدینگی عنوان شــده اســت. حال سوال 
این گونه مطرح می شــود که چرا این حجم 
عظیم نقدینگی باالی ۳,۵00 هزار میلیارد 
تومان در خدمت تولید و رشد اقتصاد کشور 

قرار نگرفته است؟
به عقیده کارشناســان اقتصــادی باید هم 
زمان با اقدام برای رفــع عواملی که موجب 
رشد باال و افسار گســیخته نقدینگی شده 
است، تدابیری اندیشــیده شود تا نقدینگی 
در خدمت فعالیت هــای تولیدی قرار گیرد. 
بدین وســیله رشــد واقعی در اقتصاد و به 
دنبال آن رفاه پدید می آید. البته حجم باالی 
نقدینگی و تقاضای سوداگرانه و غیر مولد در 
بازارهایی چون مســکن، سکه، ارز و خودرو 
موجب ایجاد خسارت های دیگری نیز شده 
اســت. نوســان های ادواری قیمت مسکن 
ناشــی از فعالیت های سوداگرانه، زیان های 
اجتماعــی بــر خانوارها وارد می ســازند و 
موجب کاهش و یا تأخیــر در تقاضای مؤثر 
مسکن شده و هم چنین کاهش رشد ارزش 
افزوده بخش مســکن را به دنبــال دارد و با 
توجه به اهمیت بخش مســکن در اقتصاد 
ملی، می تواند کاهش رشــد اقتصادی را به 

دنبال داشته باشد.
از طرفی دیگر آســیب هایی نظیر شــکاف 
طبقاتی، نوسانات شــدید در بازارها، رکود 
اقتصادی و عــدم رونق تولیــد در اقتصاد 
ایران به دلیل باال رفتــن غیرمنطقی حجم 
نقدینگی در اقتصاد ایــران و به وجود آمدن 
پدیده ای به نام ســرمایه های ســرگردان 
)علی الخصوص در چند سال اخیر( افزایش 

یافته است.
به طور مشــخص، عدم کنتــرل تقاضاهای 
سوداگرانه در حوزه مســکن، مشکالتی را 
طی سال های اخیر برای کشور ایجاد کرده 
است که در ادامه به بررسی آنها می پردازیم.

اطالعات مرکز آمار و بانک مرکزی نشــان 
می دهد طــول دوره انتظار برای خرید خانه 
۷۵ متری در شــهر تهران و بــا فرض ثبات 

قیمت، به ۵۶ سال افزایش یافته است

باال رفتن سهم تقاضاهای غیر مصرفی 
تا 77 درصد

طی فاصله زمانی دو سرشــماری گذشــته 
در بازه زمانی 1۳۸۵-1۳۹۵ نزدیک به ۷۷ 
درصد از تقاضای مسکن موجود به تقاضای 
ســرمایه ای اختصاص یافته اســت. این در 
حالی است که در بازه دو سرشماری 1۳۵۵ 
تا 1۳۶۵ نزدیک به ۸0 درصــد از تقاضای 
بخش مســکن تقاضای مصرفی بوده است. 
همچنین عدم عرضه مســکن باعث شد تا 
تعداد خانه هــای خالــی از 1.۶ میلیون در 
سال ۹0 به ۲.۶ میلیون در سال ۹۵ افزایش 

یابد.

ایجاد حباب قیمتی و تورم غیرمنطقی
افزایش ســهم هزینه ای مســکن در سبد 
خانوار به بیــش از 40 درصد، رشــد ۲۸0 

درصدی قیمت مسکن از سال ۹۶ تاکنون، 
کاهــش خانوارهای دارای مســکن ملکی 
شهری از حدود ۷0 درصد به ۵4 درصد طی 
۲0 سال گذشته، افزایش مدت دوره انتظار 
برای خرید مســکن به بیش از 40 سال در 
شرایط حال حاضر از شاخص هایی هستند 
که وضعیت بحرانی حوزه زمین و ساختمان 

را به خوبی قابل درک می کنند.

کاهش قدرت خرید مسکن
بر اســاس گــزارش بانک مرکزی، ســهم 
هزینه ای مسکن در ســبد خانوار به رقمی 
حدود ۳۵.۵ درصد رسیده است. همچنین 
شاخص دسترسی به مســکن شهری برای 
یک واحد با ذخیــره تمام حقوق ســاالنه 
خانوار در ســال 1۳۷1، معادل ۶ سال بوده 
که این شــاخص در ســال 1۳۹4 به 10.۳ 
رســیده اســت. دوره انتظار تأمین مسکن 
نیز در ســال های اخیر افزایش یافته است؛ 
به طوری که در سال ۹4 به ۳1 سال رسیده 
اســت. اطالعات مرکز آمار و بانک مرکزی 
نشان می دهد طول دوره انتظار برای خرید 
خانه ۷۵ متری در شــهر تهــران و با فرض 
ثبات قیمت در ســال های آینده به ۵۶ سال 
افزایش یافته اســت؛ در حالی که این عدد 
در ســایر کشــورها مانند هلند، دانمارک، 
آفریقای جنوبی و کانادا بین ۹ تا ۲0 ســال 

است.
بر اساس گزارش طرح جامع مسکن وزارت 
راه و شهرسازی، در چنین وضعیتی که رشد 
قیمت خانه از رشــد درآمد خانوار بیشــتر 
است، خانوارهای سه دهک اول و بخشی از 
خانوارهای دهک چهارم حتی با افزایش وام 

هم نمی توانند نیاز خود را برطرف کنند.

حرکت بانک ها به سمت فعالیت های 
غیر مولد

تأمین نقدینگــی الزم بــرای فعالیت های 
مولد به دلیل جذابیت بیشــتر فعالیت های 
غیر مولد از نظر ســوددهی باالتر و ریسک 
کمتر با مشــکل مواجه شده اســت. اتخاذ 
رفتار سوداگرانه توســط افراد نقش اساسی 
در افزایش جهشی قیمت اقالم در بازه های 
زمانی مختلف داشته اســت. سفته بازی در 
بازارهایی مانند مســکن، زمیــن، خودرو، 
طال و ارز، قیمت این اقــالم را افزایش داده 
و تأمیــن نیاز مصرفــی مردم را با مشــکل 
مواجه می کند. از سوی دیگر یکی از دالیل 
عمده رشد باالی نقدینگی، حضور و جوالن 
فعالیت های غیر مولد و بدون ارزش حقیقی 
در اقتصاد کشور اســت. اگر تنها به وسیله 
فعالیت های غیر مولد نقدینگی در کشــور 
باال برود، تبعات زیانبــاری متوجه اقتصاد 

کشور و رفاه مردم خواهد شــد. در واقع اگر 
فعالیت های غیر مولد به عنوان یک فعالیت 
پرســود و کم ریسک و به شــدت جذاب تر 
نسبت به تولید در اقتصاد آزاد باشد، بانک ها 
به عنوان موتــور خلق نقدینگــی و پول در 
اقتصاد به ســمت این فعالیت ها نســبت به 
تولید بیشــتر رغبت می کنند و تسهیالت و 
فعالیت های خود را به این دست فعالیت ها 
اختصــاص می دهنــد. نتیجــه چنیــن 
رویکردی افزایــش نقدینگی بدون افزایش 
ارزش افــزوده و کاال و خدمــات در اقتصاد 

است که روی دیگر سکه تورم است.
سوددهی باالتر و ریسک کمتر فعالیت های 
غیر مولــد در مقابــل فعالیت هــای مولد، 
بانک هــا را به عنوان بنگاه هــای اقتصادی 
برای دســتیابی به سود بیشــتر به سمت 
ســرمایه گذاری و اعطــای نقدینگــی در 
فعالیت های غیر مولد ســوق داده است. به 
همین دلیــل بانک ها تمایل زیــادی برای 
اعطای تسهیالت و تأمین مالی فعالیت های 

مولد ندارند.
سفته بازی در بازارهای طال، ارز و مسکن از 
جمله فعالیت های جــذاب و غیر مولد برای 
بلعیدن نقدینگی کشور است. مطالعه خاص 
بازار مسکن نشان می دهد که جذابیت این 
بازار به خاطر امکان دســتیابی به سودهای 
کالن و افزایــش ثروت بــدون ایجاد ارزش 
افــزوده و عدم تحمل ریســک باال اســت. 
بخش مســکن به طور معمول بیش از نیمی 
از ثروت خانوارها را در کشــورهای مختلف 
به خود اختصاص می دهــد. از این رو اعمال 
هر نوع سیاستی در این بخش اثرات متعدد 
و گسترده ای بر کل عملکرد اقتصاد خواهد 

داشت.
نقدینگی موجود در بازار مســکن به صورت 
بارز در آمار خانه های خالی نمایان اســت. 
رقم بســیار باالی نقدینگی منجمد و بالقوه 
در این بخش با توجه به آمــار ۲.۶ میلیونی 
خانه های خالی و متوســط ۸0 مترمربعی 
مســاحت هر واحد مســکونی، توسط وزیر 
ســابق مســکن بیش از ۲۵0 میلیارد دالر 
برآورد شــده اســت. از طرفی ریسک کم 
ســرمایه گذاری در ایــن بخــش در مقابل 
تالطمات و رکود و ریســک های اقتصادی 
تولید، بازار مسکن را برای سوداگران جذاب 
می کنــد. فعالیت های ســوداگرانه مانع از 
پاسخ گویی به نیاز مصرفی مردم به مسکن 
می شــود و با اثر ایجــاد تقاضــای کاذب، 

قیمت ها را در این بخش افزایش می دهد.

کنترل فعالیت سوداگران، هدف 
اصلی مالیات بر عایدی سرمایه

یکــی از کارکردهای مالیــات تنظیم گری 

در اقتصاد اســت، اما در ایران سیاست های 
مالیاتی به گونــه ای بوده اســت که جنبه 
درآمدی آن بیشــتر مورد توجه قرار گرفته 
اســت. مالیات به عنوان یکــی از ابزارهای 
هدایت غیرمســتقیم دولت از طریق تأثیر 
بــر فعالیت هــای اقتصــادی می تواند در 
سیاستگذاری های توسعه ای نقش کلیدی 
ایفا کنــد. برای مثــال مالیات بــر عایدی 
ســرمایه مالیات تنظیمی است که با هدف 
جهت دهی به رفتارهای اقتصادی و کاهش 
رفتارهای سوداگرانه در بازارها و جلوگیری 
از افزایش کاذب قیمت ها از ســال های قبل 
در کشــورهای مختلف در حال اجراســت. 
نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان 
بیش از آنکــه نقش درآمدی باشــد، نقش 

تنظیمی و اصالحی است.
 این مالیــات، پایه ای مالیاتی اســت که بر 
عایدی حاصــل از افزایش قیمت ســرمایه 
بدون آنکــه ارزش افزوده ای ایجاد شــده 
باشــد، وضع می شــود. منظور از عایدی، 
مابه التفاوت قیمت فــروش و خرید دارایی 
)افزایش قیمت سرمایه( است. این مالیات 
از فروشــنده در هنگام فــروش دارایی اخذ 

می شود.
مالیات بر عایدی ســرمایه از ســال 1۹1۳ 
در حال اجراســت. ایجاد این پایه مالیاتی با 
پایه ای علمی مورد تأیید مراکز پژوهشــی و 
اجرایی داخلی نیز نظیر مرکز پژوهش های 
مجلس شورای اسالمی، ســازمان برنامه و 
بودجه، وزارت راه و شهرســازی و سازمان 
امور مالیاتی قرار گرفته است. سازوکار این 
پایه مالیاتی به گونه ای در نظر گرفته شــده 
که گروه هدف آن، تنها سوداگران و ماّلکان 

هستند. 
بدین ترتیب مردم عادی و تقاضای مصرفی 
از پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه معاف 
خواهند بــود. دریافت این مالیــات باعث 
می شود تا انگیزه مردم برای سرمایه گذاری 
در فعالیت هــای تولیــدی و پیــش برنده 
اقتصاد افزایــش پیدا کنــد و فعالیت های 
داللی و بی ارزش از صرفــه بیفتند. با رونق 
گرفتن فعالیت های تولیدی، اشــتغالزایی 
صورت خواهد گرفــت و در نهایت با کاهش 

فاصله طبقاتی رفاه مردم باال می رود.

بایسته های طراحی قانون مالیات بر 
عایدی سرمایه

علی ملک زاده کارشــناس امور مالیاتی در 
گفتگو با خبرنگار مهــر در خصوص اهمیت 
نحــوه طراحی قانــون مالیات بــر عایدی 
سرمایه گفت: نحوه طراحی این قانون بیش 
از درک ضرورت این پایــه مالیاتی اهمیت 
دارد. زیرا کــه طراحی نامناســب قانون نه 

تنها آن را بی اثر می کند بلکه می تواند مانند 
شمشــیری دو لبه عمل کند و به ضد خود 

تبدیل شود.
مهمترین ســهم از التهابــات در بازارهای 
دارایــی را اشــخاص حقوقی دارنــد. این 
اشخاص که بیشــتر بانک های خصوصی را 
شــامل می شــود برای جبران زیان خود به 
جای سرمایه گذاری در تولید به سوداگری 

در بازار دارایی ها می پردازند
به اعتقــاد وی، بــرای نمونه هــدف اصلی 
ایــن مالیات تنظیم گری اســت نــه ایجاد 
درآمد. این بدان معنا اســت که این مالیات 
بر مبنای تنظیم گری پایه ریزی شــده و هر 
گونه تحریف در این مبنــا موجب تغییر در 
طراحی قانون و اهــداف متعالی آن خواهد 
شــد. از طرف دیگر هر نوع دارایی که جنبه 
عمومیت داشــته و قابلیت سفته بازی پیدا 
کند، باید مشمول مالیات بر عایدی سرمایه 
شــود. علی الخصوص دارایی هــای مهمی 
مانند امالک و ســهام باید مشمول مالیات 
بر عایدی ســرمایه شــوند. این دو دارایی 
به عنــوان دارایی های مرســوم در جهان 
مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می شوند. 
در ضمن امالک به خصــوص کاربری های 
مسکونی نیاز اساســی مردم است و باید در 
مقابل شــوک های قیمتی از آن محافظت 
شود و ســهام نیز به عنوان محلی به عنوان 
ذخیره منابع مالی خرد مــردم باید از خطر 

نوسانات شدید در امان بماند.
وی ادامــه داد: مســئله مهم بعــدی لزوم 
مشمول شدن حقوقی ها اســت. بیشترین 
و مهمترین ســهم از التهابات در بازارهای 
دارایــی را اشــخاص حقوقی دارنــد. این 
اشخاص که بیشــتر بانک های خصوصی را 
شــامل می شــود برای جبران زیان خود به 
جای سرمایه گذاری در تولید به سوداگری 
در بــازار دارایی ها می پردازنــد و التهاب را 
افزایش می دهند. همچنین در طرح قانون 
مالیات بر عایدی سرمایه، حتماً باید به نیاز 
مصرفی و فعالیت تولیدی معافیت مالیاتی 
داده شود و تنها سوداگران مشمول مالیات 

باقی بمانند.
ملک زاده افزود: مهمتریــن مبحثی که در 
این زمینه مطرح می شــود، تعدیل و یا عدم 
تعدیل تورمی »عایدی محاســبه شــده« 

است.
 اعمال تعدیل تورمی در محاســبه عایدی 
حاصل از ســرمایه طبق تجربــه جهانی و 
نظرات کارشناســان و دالیــل علمی قطعاً 
نباید انجام شــود زیرا که پیامدهای منفی 
از جمله تضاد بــا عدالت و کارایــی، بی اثر 
شــدن مالیات، عدم لزوم بــه دلیل اعطای 
معافیت کافی به نیــاز مصرفی، پیچیدگی و 
ایجاد تورم خواهد داشــت. و در آخر از آنجا 
که هدف مالیات بر عایدی سرمایه درآمدی 
نبوده و این پایه مالیاتــی برای تنظیم گری 
اخذ می شود، لذا مســئله تعیین نرخ و ابعاد 
آن نیز بایــد مبتنی بر ایــن رویکرد تعیین 
گردد؛ لذا بیــش از آنکه نرخ بــاال یا پایین 
اهمیت داشته باشــد، بازدارنده بودن نرخ 
و شــیوه برخورد آن با عایدی اســت که بر 
اثرگذاری این پایه مالیاتــی تأثیر دارد. لذا 
در مورد امالک که کاالی اساسی محسوب 
می شود باید ســخت گیری بیشــتر و نرخ 

باالتری در نظر گرفته شود.
در پایان این نکته حائز اهمیت اســت که در 
این رابطه طرحی در مجلس شورای اسالمی 
در جریان پیگیری اســت اما به دلیل وجود 
ذی نفعان سرســخت و برخی مخالفت های 
دســتگاه ها، مجلس نیازمنــد ارائه الیحه 
از ســوی دولت اســت. این اقــدام موجب 
همراهــی بهتــر دســتگاه ها و نمایندگان 

مجلس و کاهش مخالفت ها خواهد بود.

کسب بیشترین بازدهی از بورس نسبت به بازارهای موازی تا پایان سال ۱۴۰۰
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وزیر صمت:
سیمان کیسه ای ۲۵ هزار تومان شد

وزیر صمت گفت: خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از قطعی برق 
بازگشت و قیمت آن در بورس به کیسه ای ۲۵ هزار تومان رسید.

 سید رضا فاطمی امین اظهار داشت: طبق قولی که در زمان رأی اعتماد 
به نمایندگان ملت داده شد، خوشبختانه قیمت سیمان به نرخ پیش از 
قطعی برق بازگشــت و قیمت آن در بورس به کیسه ای ۲۵ هزار تومان 

رسید.
وزیر صمت افزود: این در حالی اســت که بســیاری معتقد بودند وقتی 
نرخ کاالیی در ایران باال می  رود، دیگر پاییــن نخواهد آمد اما این اتفاق 
خوشایند رخ داد.عضو کابینه دولت سیزدهم با بیان اینکه نرخ سیمان 
فله نیز به ۳۶0 تومان رسید که همان قیمت ســه ماه قبل است، تأکید 
کرد: کاری که ما برای کنترل قیمت سیمان انجام دادیم اصالح ساختار 
بود و بــا روش هــای تعزیراتی، مــوردی و همچنین ایجــاد جو روانی 
قیمت  ها به اینجا نرسید به طوری که تعادلی که در بازار ایجاد شد، نرخ 

سیمان را کاهنده کرد.
وی با تأکید بر اینکــه تا دو هفته آینــده نیز بر بازار ســیمان متمرکز 
خواهیم بود، یادآور شد: تا دو هفته آتی، تمامی خرده فروشان و عامالن 
فروش سیمان وارد ســامانه تجارت و بورس خواهند شد تا در بورس و 

در حوزه عمده فروشی و خرده فروشی به یک روال معقول دست یابیم.
فاطمی امین درباره اقدامــات صورت گرفته در بازار فــوالد نیز گفت: 
قیمت فوالد بر ســایر محصوالت بازار مؤثر بوده و بــر فضای روانی بازار 
نیز اثرگذار است؛ در این حوزه ســه راهکار تعریف شده که طی سه ماه 
عملیاتی خواهد شــد.وزیر صمت اضافه کرد: در مهرمــاه رصد کامل 
اطالعاتی از زنجیره فــوالد را دنبال می کنیم تا تمــام تولیدات مقاطع 
فوالدی، شــمش و محصوالت در ســامانه جامع تجارت عرضه شود و 

رانت ها و چند قیمتی بودن فوالد از این طریق از بین برود.
وی افزود: در مرحله دوم ساختار بازار را اصالح خواهیم کرد و تأثیر ابالغ 
قوانین و مقررات جدید را در آبان ماه خواهیم دید و امضاهای طالیی تا 

این زمان از بین خواهد رفت.
فاطمی نیا تصریح کرد: در آذرماه نیز در ســاختار صنعت فوالد اصالح 
ساختاری خواهیم داشت که به سمت کاهش قیمت تمام شده حرکت 
کنیم و رقابت ســازنده ای برای کاهش هزینه ها در بازار فوالد را شاهد 

باشیم و بازار فوالد تحت تأثیر نوسانات ارزی نباشد.

چشم انداز صنعتگران بهبود یافت
 رشد ۱۷۰ درصدی سرمایه گذاری صنعتی

سرمایه گذاری مجوزهای صنعتی در 4 ماه نخست امسال بیش از ۳۲4 
هزار میلیارد تومان بوده که بیانگر رشــد 1۷1 درصدی نسبت به مدت 

مشابه پارسال است.
 بررســی گزارش وزارت صمت از وضعیت صدور جواز در 4 ماه نخست 
امسال نشــان می دهد که با بهبود چشم انداز نســبت به آینده، میزان 
ســرمایه گذاری فعاالن صنعتی افزایش یافته اســت.تعداد جوازهای 
تأســیس صنعتی که نشــان دهنده تمایل ســرمایه گذاری در بخش 
صنعت اســت در 4 ماه نخســت امســال نســبت به مدت مشابه سال 
گذشته رشد 1۲.1 درصدی را تجربه کرده اســت. در عین حال تعداد 
پروانه های بهره برداری صادره از ســوی سیاستگذار صنعتی با افزایش 
1۳.۳ درصدی همراه بوده است.بررسی وضعیت سرمایه گذاری ناشی 
از مجوزهای تأســیس در 4 ماه نخست امســال نیز بیانگر بهبود نسبی 
فضای کسب و کار برای سرمایه گذاری اســت. بر این اساس در نتیجه 
مجوزهای صادره برای تأســیس واحد صنعتی در 4 ماه نخست امسال 
۳۲4 هزار و ۵۶1 میلیارد تومان ســرمایه گذاری جدید به سمت بخش 
تولید روانه خواهد شد که در قیاس با مدت مشابه پارسال رشد 1۷0.۸ 
درصدی را نشــان می دهد.صدور این مجوزها و سرمایه گذاری موجب 
خواهد شد تا در نتیجه امکان ایجاد ۲۹۹ هزار و ۵۶۵ شغل جدید فراهم 
شود؛ نرخی که در مقایســه با بهار پارسال افزایش ۲۳.4 درصدی یعنی 

حدود ۵۷ هزار نفر را ثبت خواهد کرد.
همچنین افزایش 4.۹ درصدی اعطای مجــوز در بخش »نماد اعتماد 
الکترونیکی« به خوبی نشــان می دهد این صنعت تا چه اندازه پتانسیل 
رشد در کشور دارد. بر این اساس در 4 ماه نخست امسال 10 هزار و 4۸۶ 
مورد مجوز صادر شــده در حالی که این عدد در مدت مشابه پارسال ۹ 

هزار و ۹۹۵ مورد بوده است.

و وش فوق العاده سه محصول ایران خودر آغاز فر
 گروه صنعتی ایران خودرو بیســت و دومین مرحلــه فروش فوق العاده 

محصوالت خود را با عرضه سه محصول به مدت سه روز آغاز کرد.
 در این مرحله از فــروش فوق العاده ســه محصول  پــژو ۲0۷ با دنده 
دستی سقف شیشــه ای، پژو پارس با موتور TU۵ و پژو پارس بنزینی 
عرضه می شود.مشتریان نهایی چهارشــنبه )۲4 شهریورماه( از طریق 

قرعه کشی با حضور نمایندگان نهادهای نظارتی انتخاب خواهند شد. 
مراسم قرعه کشی ســاعت 10 صبح چهارشــنبه به صورت مستقیم از 
پایگاه اینترنتی ایران خــودرو به نشــانی ikco.ir و همچنین صفحه 

ایران خودرو در آپارات به نشانی ikco_ir پخش خواهد شد. 
متقاضیان می توانند تا پایان روز سه شــنبه هفته آینــده با مراجعه به 
ســایت فروش اینترنتی محصوالت ایران خودرو نسبت به ثبت نام اولیه 
اقدام کنند.به گزارش ایرنا و برپایه آمارهای منتشــره سامانه کدال، در 
پنج ماهه نخست امسال گروه صنعتی ایران خودرو موفق به تولید 1۶۹ 

هزار و ۹۵۶ دستگاه خودرو شد.
این گروه صنعتی توانســت در این مدت 11۶ هزار و ۵0۲ دســتگاه در 
گروه پژو، 1۸ هزار و ۹۸4 دســتگاه در گروه ســمند، ۲0 هزار و هشت 
دستگاه دنا، 11 هزار و ۶1 دســتگاه رانا، یک هزار و ۹۵۷ دستگاه هایما، 

یک هزار و ۳41 دستگاه تارا و 10۳ دستگاه پژو ۲00۸ تولید کند.
برپایه این گزارش، جمع تولیدات این خودروســاز در پنج ماهه ابتدایی 
امسال در هم سنجی با پارســال )1۶۹ هزار و ۶۵ دستگاه( تقریبا بدون 

تغییر بوده و امسال ۸۹1 دستگاه بیشتر بوده است.
آبی پوشان جاده مخصوص در مرداد ماه امسال ۲4 هزار و ۹11 دستگاه 

خودرو تولید کردند.

تولید

یک کارشــناس ارتباطات و فنــاوری اطالعات گفت: 
پــروژه اینترنــت ماهــواره ای اســتارلینک اجرای 
طرح حمایت از حقــوق کاربران فضای مجــازی را با 

چالش هایی مواجه می کند.
 چهارمین جلســه از ســمینار علمی حکمرانی فضای 
مجازی با موضــوع »ابعاد فرهنگــی- اجتماعی طرح 
حمایت از حقوق کاربــران« با همکاری پژوهشــگاه 
فضای مجازی، دانشــگاه امام صادق و دانشــگاه آزاد 

اسالمی برگزار شد.
در این جلســه که بــا مدیریت محمد علی شــاکری 
دانشــجوی دکتری فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام 
صادق برگزار شــد، دکتر فرشــاد مهدی پــور رئیس 
پژوهشــکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه 
فرهنگ و اندیشه اســالمی، دکتر محمدحسین سیاح 
طاهری مدیر سواد رســانه ای معاونت فضای مجازی 
ســازمان صدا و ســیما، دکتر ایمان عرفان منش عضو 

هیئت علمی دانشــکده معارف اســالمی و 
فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه 
السالم و دکتر حمید ضیایی پرور کارشناس 
ارتباطــات و فنــاوری اطالعات بــه بحث و 
تبادل نظر در مورد ابعاد اقتصادی-فناورانه 
طرح حمایــت از حقــوق کاربــران فضای 

مجازی و خدمات پایه کاربردی، پرداختند.
در مقدمــه بحث این جلســه محمدعلی شــاکری از 
چالش های حوزه سیاســت گذاری و قدرت پلتفرم ها 
و زیرساخت های خارجی به عنوان موانع اصلی تحقق 
حکمرانی فضای مجازی، یاد کرد و گفت که جمهوری 
اسالمی ایران پیش از این در مقیاس داخلی و خارجی، 

اقداماتی داشته است.
حمید ضیایی پرور در این نشســت بحث را با بررســی 
تاریخ مواجهه ایران با مسئله حکمرانی فضای مجازی 

از دهه ۷0 تا به امروز، آغاز کرد.

وی از دوره ســوم که بــا دولــت یازدهم و 
دوازدهــم همزمان اســت، به عنــوان دوره 
کمپین هــای تبلیغاتــی مبتنی بــر آزادی 
اینترنت یاد کرد و گفت: هــر مفهومی که ما 
از اینترنت می شناســیم، به دوره روحانی باز 
می گردد. زیرا دولت در این دوره زیرساخت 
را تقویــت کــرده و پلتفرم هــای خارجی 
چالش های فرهنگی، سیاســی و اجتماعی متعددی 

برای جمهوری ایجاد اسالمی ایران ایجاد کردند.
ضیایی پرور در ادامه به سابقه طرح حمایت از کاربران 
فضای مجازی پرداخت و گفت: طرح صیانت از فضای 
مجازی، در ســال ۹۵ به منظور کنترل ولنگاری فضای 
مجازی تدوین شــد. ایــن طرح، در مجلس پیشــین 
مطرح و به دالیلی در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.

وی در ادامه با انتقاد از رویکرد اتخاذ شده در این طرح، 
مسئله مهاجرت را یکی از پیامدهای منفی اجرای این 

طرح، ارزیابی کرد.
ضیایی پرور، عدم اقناع عمومی مردم، نخبگان، کسب 
و کارها و فعاالن فرهنگــی را در مورد طرح، یکی دیگر 
از محورهای انتقاد خود قرار داد و افــزود: نمایندگان 
کســب و کارهــا در جلســات کارشناســی حضــور 
نداشــته اند و بســیاری از آن ها طی بیانیه ای مخالفت 

خود را با طرح پیشنهادی اعالم کرده اند.
این کارشــناس تکمیــل و بهــره بــرداری از پروژه 
اســتارلینک و اینترنت ماهــواره ای را مطــرح کرد و 
احتمال داد که پــروژه یاد شــده، اجرای طــرح را با 

چالش هایی مواجه کند.
وی با تاکید بر لــزوم حمایــت از پلتفرم های داخلی، 
گفت: مــن با تمــام بندهــای حمایتی ایــن طرح از 
پلتفرم های داخلــی مانند آپــارات و فیلیمو، موافقم. 
باید هر چه در توان داریم بر تقویت پلتفرم های داخلی 

معطوف کنیم.

 سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر )ساترا( 
در فضای مجازی اعالم کرد: موضوع حذف پلتفرم های 

صوت و تصویر، در سطح بین المللی پیگیری می شود.
  شــرکت گوگل در هفته های اخیر برنامک های موثر و 
پرکاربرد ایرانی را هدف اقدامات حذفی قرار داده است. 
این رویه غیرمنطقی که از ماه گذشــته با حذف پلتفرم 
روبیکا و ذره بین شــروع شــد، با وجود گمانه زنی های 

اولیه مبنی بر وجود منشــأ داخلی بــرای آن، در هفته 
گذشته به ســایر پلتفرم ها از جمله پلتفرم های مطرح 
دیگری در حــوزه صــوت و تصویر فراگیر رســید.در 
بیانیه ای که ساترا به این واسطه منتشر کرده، این اقدام 
گوگل را عملــی غیرحرفه ای و نشــان دهنده رویکرد 
جانبدارانــه علیه مســیر پیش رونــده صنعت بومی 
فناوری های ارتباطی و رســانه ای و بــا هدف تضعیف 

حاکمیت رسانه ای کشور عنوان کرده است.
حــوزه فناتحریــم )Tech Sanction( کــه در تضاد با 
اصل بی طرفــی )Neutrality( به عنوان پایه توســعه 
اکوسیســتم مبتنی بر اینترنت اســت، فقط بــا توجیه 
سیاسی در حال پیگیری اســت و هیچ گونه توجیه فنی، 
حقوقی و عرفی قابــل دفاعی ندارد.این اقدامات نشــان 
می دهد رویه محــدود کننده در برابر اپلیکیشــن های 

ایرانی، مســاله ای غیرمرتبط با مســائل داخلی اســت 
که مقابله با آن اتحــاد و هم افزایی و همــکاری عمومی 
را می طلبد. در نخســتین اقدام واحد بین الملل ساترا با 
شروع پیگیری های حقوقی و بین المللی، نامه نگاری های 
خود را با نهادهای رگوالتــوری و قضایی بین المللی آغاز 
کرده اســت و در روزهای آینده نیز اقدامات مقتضی در 

این خصوص در دستور کار ساترا قرار دارد.

ارتباطات

ساترا

سمیه رسولی در حالی که انتظار دو ساله 
خودروســازان برای توقــف قیمت گذاری 
دستوری به نتیجه نرسیده، مصوبه شورای 
رقابت صبــر خودروســازان را لبریز کرده و 
یکی از خودروســازان گفته تا اطالع ثانوی 

پیش فروش نخواهد کرد.
 بیش از دو ســال اســت که بازار خودروی 
کشــور با پدیده ای به نام »قرعه کشــی« 
آشنا شده است که اگرچه وزارت صمت در 
نظر داشت با این شــیوه فروش، آشفته بازار 
خودرو را کنتــرل و عرضه این محصول را به 
خریداران واقعــی اختصاص دهد اما قیمت 
گــذاری دســتوری موجب شــده هر یک 
دستگاه خودروی تولیدی به سهم خود، به 
زیان انباشته خودروســازان اضافه کند و به 
همین دلیل خودروسازان حاضر نیستند با 
تولید زیاد، روند افزایش زیان انباشته خود 

را تشدید کنند.
قیمت گذاری دستوری به دور باطلی تبدیل 
شــده که از یک ســو منجر به کاهش تولید 
شده و از ســوی دیگر به دلیل کاهش تولید، 
عرصه برای دالالن جهــت جوالن در بازار را 
فراهم کرده اســت. دالل هایی که سودشان 
از هر خودرو گاهی بــه 100 میلیون تومان 
هم می رســد و معموالً بیش از سودی است 

که خودروساز می برد.
ضمن اینکه به دلیل کم بودن میزان تولید و 
عرضه در قالب پیش فروش، مکانیزم پیش 
فروش به عرصه ای واقعــی از بخت آزمایی 
تبدیل شــده که مصرف کنندگان واقعی را 
برای رســیدن به خودرو به مشقت انداخته 

است.
قیمت های سرســام آور و جــوالن دالالن 
در بــازار که با هــر خبر کوچــک و بزرگی، 

آشــفتگی را در بازار دوچندان می کنند، نه 
تنها موجــب خروج مصرف کننــده واقعی 
از بازار شــده بلکه بازارهای دیگر همچون 
الســتیک، قطعه و … را نیز تحت تأثیر قرار 

داده است.

دالالن تنها برنده قیمت گذاری دستوری
در این بیــن متولیان صنعت خــودرو به 
جای اصــالح فرایند، بــا تصمیمات خود، 
بازار را بیش از پیش آشــفته می کنند؛ در 
آخرین نمونه باید به مصوبه ششم شهریور 
ماه شورای رقابت اشــاره کرد. مصوبه ای 
که اگرچه قصد حمایــت از مصرف کننده 
را دارد امــا بی توجــه به شــرایط تولید، 

بیش از گذشــته پای بر گلوی خودروساز 
می فشارد.

بر اســاس مصوبه اخیــر شــورای رقابت، 
بــه مبلــغ  بــا توجــه  مصرف کننــده 
پیش پرداختی که بــه ازای خرید خودرو به 
شرکت های خودروسازی پرداخت می کند 
در قیمت تمام شده خودرو سهیم می شود؛ 
یعنی اگر کســی برای یک خودروی 100 
میلیون تومانی، ۵0 میلیون پیش پرداخت 
داده اســت مطابق مصوبه شــورای رقابت 
نصف مبلغ خودرو را پرداخــت کرده و باید 
متناســب با نرخ تورم فقــط مابقی قیمت 
خودرو را پرداخت کند. همچنین طبق این 
مصوبه، خودروهایی کــه قیمت آن تعیین 

نشده حق پیش فروش نخواهند داشت.
این در حالی اســت که طی سالهای گذشته 
قیمت گــذاری دســتوری موجب شــده 
خودروساز در حاشــیه زیان قرار گیرد و به 
نظر می رســد با این مصوبه جدید نیز فشار 
مضاعفی به خودروســازان وارد و منجر به 

افزایش زیان انباشته شود.
ایــن مصوبه شــورای رقابــت در حالی که 
خودروسازان دو سال اســت چشم امید به 
دولت و مجلس دارند تا با اصالح سیاســت 
گذاری های صنعت خودرو، چاره ای اساسی 
برای قیمت گذاری دســتوری بیاندیشند، 
عماًل کاسه صبر خودروسازان را لبریز و آنها 
را وادار به واکنش کرد. اواخر هفته گذشته، 

قائم مقــام مدیرعامل گروه خودروســازی 
ســایپا اعالم کرد تــا زمان تعییــن تکلیف 
مصوبه شــورای رقابت، در سال جاری هیچ 
محصولی پیش فروش نخواهد شد و برنامه 
فروش محصوالت صرفاً فــروش فوق العاده 
خواهد بود. ایران خودرو هنوز واکنشــی به 

این مصوبه نداشته است.
طبیعتاً اگر وزارت صمت برای این مســاله 
چــاره ای نیندیشــد، توقف پیــش فروش 
می تواند به تحرک دالالن در بازار و رشــد 

قیمت ها دامن بزند.
نکته ای که مورد غفلت مســئوالن شورای 
رقابت قرار گرفته این است که هر چه قیمت 
گذاری را دســتوری تر از قبــل کنند، این 
موضوع نه کمکی بــه تولیدکننده می کند 
و نه بــه نفع مصــرف کننده اســت چراکه 
تولیدکننده توان مالی خــود برای افزایش 
تیراژ تولید را از دســت می دهــد و مصرف 
کننده نیز که از خریــد کارخانه ای جا مانده 
مجبور اســت مبلغ مضاعف تری نسبت به 
قبل برای خرید خــودرو از بازار بپردازد زیرا 
این نحوه قیمت گذاری فقط فرصت را برای 
سوداگران برای افزایش هر چه بیشتر سود 

داللی فراهم می کند.
به نظر می رســد متولیــان از جمله وزارت 
صمت باید هر چه ســریع تر تکلیف صنعت 
خودروسازی را مشــخص کنند و با اصالح 
سیاســت ها، در اولین گام به گونه ای تدبیر 
کنند که با حفــظ منافع مصــرف کننده، 
قیمت گذاری دســتوری در صنعت خودرو 
متوقف شــود. چرا که لغو قیمت دستوری، 
قطعاً منجر به رونق تولید و کاهش قیمت در 
بازار خواهد شــد و مردم نیز از این سیاست 

منتفع خواهند شد.

ح حمایت از کاربران را با چالش مواجه می کند اینترنت ماهواره ای طر

حذف پلتفرم های صوت و تصویر، در سطح بین المللی پیگیری می شود 

معاون وزیر جهاد خبر داد

 صادرات بذر برای اولین بار از کشور
خریدار   معــاون وزیر جهاد کشــاورزی 
با بیان اینکه امســال اولین ســالی بود که 
صادرات بذر داشــتیم، گفت: صادرات بذر 
اســتمرار خواهد داشت و اســتان اردبیل و 
خوزســتان می توانند در این زمینه پیش رو 
باشــند.به نقل از وزارت جهاد کشــاورزی، 
جواد وفابخش، معاون امــور زراعت وزارت 
جهاد کشــاورزی اظهارداشــت: زیر بخش 
زراعت دارای ۹1.۷ میلیون تن )۶۹ درصد 
تولیدات کشــاورزی( تولید اســت و سطح 
زیر کشت محصوالت زراعی 1۲.1 میلیون 
هکتار بوده کــه ۵.۸ میلیون هکتار آن آبی و 

۵.۹ میلیون هکتار نیز دیم است.
وی افــزود: تولیــدات مهم بخــش زراعت 
شــامل غالت به میزان بیش از ۲۳ میلیون 
تن، نباتات علوفه ای بیش از ۲۵ میلیون تن، 
حبوبات بیــش از ۷۸۸ هزارتن، محصوالت 
صنعتی بیش از 14 میلیون تن و سبزیجات 
و محصوالت جالیزی بیــش از ۲۸ میلیون 

تن است.
وفابخش با بیان اینکه در ســال ۹۹، بارش 
باران به صــورت ناهنجار بر مــزارع بارید و 
باعث عدم رشــد به موقع محصوالت زراعی 

شد، تصریح کرد: در این شــرایط مدیریت 
محصــول در مزرعه دشــوار می شــود، به 
خصوص در شرایط کشــت دیم که نیاز آبی 

آن از باران تأمین می شود.
وی با بیان اینکه در ۹ ســال گذشته به طور 
میانگین ســاالنه ۳۶۷ هزار تــن بذر گندم 
تدارک دیده می شــد، عنوان کرد: در سال 
زراعی جدید ۳۵۵ هزار تن بذر گندم تدارک 
دیده شــده و به دست کشــاورزان رسانده 
می شــود.معاون امور زراعت وزارت جهاد 
کشــاورزی افزود: حــدود ۵۶ درصد از بذر 
مورد استفاده کشاورزان، بذر خودمصرفی 
اســت که در حال حاضر تیمــار و بذرمال 
این بذور در حال انجام اســت.وی با اشــاره 
به اینکه تنــوع رقم در حوزه گندم بســیار 
خوب بوده است، گفت: 4 رقم جدید توسط 
مؤسسه تحقیقات اصالح و تهیه بذر و نهال 
معرفی و امسال وارد چرخه تولید شده است 
و این پشــتیبانی در تأمین بذر باعث شده 

روند کیفی تولید گندم در کشور ارتقا یابد.
وفابخش ادامه داد: در کشــت دیم نیز ۷۸ 
رقم زراعی معرفی شــده کــه 44 رقم از آن 

مربوط به گندم نان و دروم بوده است.

وی تاکید کرد: باید مــزارع را از نظر ژنتیک، 
مدیریت مزرعه و ایجاد مــزارع خوب ارتقا 

دهیم و بر روی توسعه مزارع کار کنیم.
معاون وزیر جهاد کشــاورزی با بیان اینکه 
کشــاورزی قراردادی در بحث گندم بسیار 
حائز اهمیت است، خاطرنشــان کرد: باید 
بر روی تغذیه گندم در مــزارع و مراقبت از 
آن کار کنیم چراکه حدود دو ســال است به 
دلیل افزایش قیمت کود با کم مصرفی این 

نهاده مواجه هستیم.
وی با اشــاره بــه اینکه مشــکلی در تأمین 
بذر در کشــور نداریــم، عنوان کــرد: بذر 
محصوالت سردســیر بیش از نیاز کشــور 
است و تنوع در بذر محصوالت گرمسیر هم 
بسیار باال است اما در خوزستان و کرمانشاه 
تنها در صورت تخصیص آب اجازه کشــت 
داده خواهد شد.وفابخش در رابطه با کشت 
جو تصریح کــرد: ایران از خاســتگاه های 
تولید جو محســوب می شود و با کمی توجه 
به آن می توانیم وضعیت خوبی در تولید این 

محصول داشته باشیم.
وی در خصوص کشــت چغندرقند پاییزه 
گفت: کشت چغندرقند در پاییز مصرف آب 

این محصول را کاهــش می دهد و بذر آن به 
میزان مورد نیاز تدارک دیده شده است.

معاون امور زراعت وزارت جهاد کشــاورزی 
در رابطه با توسعه کشت در دیم زارها یادآور 
شــد: طبق یک تفاهم نامه با ستاد اجرایی 
فرمان امام )ره( ســال گذشــته ۶۵0 هزار 
هکتار از اراضی دیم به صــورت پایلوت زیر 
کشت رفت و امسال هم با تاکید مقام معظم 
رهبری رونــد تولید در دیم زارها تســریع 
خواهد شــد.وی افزود: سال گذشته کشت 
در دیمزارها به صورت پایلوت در ۶ اســتان 
کشور انجام شــد که امســال به 1۵ استان 

افزایش خواهد یافت.
وفابخش با بیان اینکه امســال اولین سالی 
بود که صادرات بذر داشــتیم، خاطرنشان 
کرد: صادرات بذر اســتمرار خواهد داشت و 
استان اردبیل و خوزستان می توانند در این 

زمینه پیشرو باشند.
وی افزود: لیبل گــذاری بذور ما بین المللی 
است و سیاست های کالن کشور این اجازه 
را به ما می دهد که در مســئله صادرات بذور 
ورود کنیم.معــاون وزیر جهاد کشــاورزی 
تاکید کــرد: مدیریت کالن کشــور بدون 

توجه بــه برنامه الگــوی کشــت همواره 
مخاطره آمیــز و مغایر با مدیریــت منابع و 

ناسازگار با توان سرزمینی است.
وی افزود: پایداری کشاورزی در گرو توجه 
به دو مقوله الگوی کشت و بهره وری است و 
غفلت از هر کدام می تواند فعالیت کشاورزی 
را شکننده و دچار نوسانات غیر طبیعی کند.

وفابخش خاطرنشان کرد: ضمانت اجرایی 
الگوی کشــت با مدیریت سازگار تخصیص 
آب و قیمت تمام شــده محصول در مناطق 
مختلف کشــور و اختصــاص حمایت های 
زیرســاخت های  توســعه  بــه  دولتــی 
جایگزین قابل دســتیابی اســت.وی ادامه 
داد: ســازماندهی تولید قراردادی توســط 
شــرکت های حرفه ای به ارتقا فعالیت های 
کشــاورزی کمک می کنــد؛ دراین صورت 
شیوه های رایج به حداقل امکانات و پرسنل 

نیاز خواهد داشت.



ثبت نام ۱۶ هزار و ۲۰۰ دانش آموز آستارایی در سامانه سیدا

 مراسم تجلیل از آزادگان
 اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر برگزار شد

بوشــهر- رضا حیدری طی آئینی با حضور ســیاوش ارجمندزاده 
مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشــهر از آزادگان این اداره کل تقدیر 

شد.
در ابتدای این مراســم که با حضــور مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان 

بوشهر، معاونین و جمعی از آزادگان برگزار شد.
احمد غریبی مســئول کمیته ایثارگران اداره کل ضمن خوش آمد گویی 
به حاضران و گرامیداشت ســالروز بازگشت آزادگان به کشور، گفت: هیچ 
اقدامی قادر به پاســخگویی زحمات و ایثارگریهای آزادگان نیست. لذا ما 
سعی داریم با برگزاری چنین مراسماتی در اداره کل ،قدردان گوشه ایی از 

زحمات و جان فشانیهای شما عزیزان باشیم. 
در ادامه مراسم ، دو نفر از آزادگان هشت سال دفاع مقدس به بیان خاطراتی 
از دوران اسارت پرداختند و نقش رشادت ها و جانفشانی های رزمندگان 

دفاع مقدس در دوران اسارت را تشریح کردند.
در پایان مراسم نیز با اهدائ ، لوح ســپاس و هدایایی از آزادگان اداره کل 

تقدیر بعمل آمد. 

  نشست فرماندار کردکوی
 با مدیر عامل شرکت گاز گلستان

گرگان-دســتجردی  ابراهیم قدمنان فرماندار کردکوی به همراه 
رئیس  اداره کشاورزی شهرستان با حضور در شرکت گاز استان گلستان 

با علی طالبی مدیر عامل دیدار و گفتگو کردند.
  شرکت گاز استان گلستان، این دیدار که با هدف پیگیری گازرسانی به دو 
واحد مرغداری تولید کننده مرغ مادر در شهرستان کردکوی و در راستای 
مقوله اقتصاد مقاومتی برگزار شد ،ضرورت تامین زنجیره تولید دام و طیور 

آن شهرستان مورد تاکید قرار گرفت.
 در این جلســه مقرر شــد پیگیری ها و هماهنگی های الزم در خصوص 
تســریع در روند انجام کار صورت پذیرفته تا این دو واحد تولیدی هر چه 

سریع تر به شبکه گاز طبیعی وصل و از این انرژی بهره مند شوند.
  شایان ذکر اســت در این نشســت ابراهیم قدمنان فرماندار شهرستان 
کردکوی  ازخدمات و تالشــهای مدیرعامل و کارکنان شرکت گاز تشکر 

و قدردانی  نمود. 

 مدیر عامل سازمان مدیریت پسماندهای شهرداری تاکید کرد:

وهای متخلف  برخورد با خودر
 حمل پسماند در تبریز

تبریز-جباردخــت   مدیر عامل ســازمان مدیریت پســماندهای 
شــهرداری تبریز گفت: با خودروهای حمل پسماند متخلف که نسبت به 
نظافت خودرو و جلوگیری از نشت شــیرابه اقدامات الزم را انجام ندهند، 

برخورد خواهد شد.
علیرضا اصغری در بازدید از خودروهای حمل پسماند پیمانکاران بخش 
خصوصی کالنشهر تبریز ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی آن ها در 
پاکیزگی این کالنشهر، افزود: با همت و تالش کارکنان شهرداری، پاکبانان 
و پیمانکاران بخش خصوصی کالنشهر تبریز به عنوان تمیزترین شهر ایران 
طی ســال های مختلف معرفی شــده که باید در جهت حفظ این جایگاه 
نســبت به پاکیزگی بیش از پیش و نظافت و پاکیزگی خودروهای جمع 

آوری پسماند دقت کرد.
وی ادامه داد: طــی بازدیدهای صــورت گرفته از کارگاه ماشــین آالت 
پیمانکاران خدمات شــهری در برخی از خودروها شاهد نشت شیرابه در 
سطح شهر هنگام جمع آوری بوده ایم که با ارائه اخطارهای الزم و تذکرات 

موردی پیمانکاران نسبت به رفع آن ها اقدام کرد.
وی بیان کرد: پیمانکاران خدمات شهری فعال در شهر تبریز همواره باید 
نســبت به اصالح خودروهای خود و مخازن مربوطه جهت جلوگیری از 
نشت شیرابه پسماند اقدام کند که در غیر این صورت برخورد قاطع و الزم 

برابر قوانین و مقررات با این خودروها انجام خواهد پذیرفت.

 دومین همایش بین المللی اربعین حسینی
 در اردبیل برگزار می شود

اردبیل-جبارزاده  رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در 
دانشگاه های اســتان اردبیل از اجرای دومین همایش بین المللی اربعین 

حسینی در اردبیل در اوایل مهرماه خبر داد.
حجت اال سالم عبداهلل حســنی در جلسه هماهنگی همایش بین المللی 
اربعین در دانشگاه محقق اردبیل گفت: همایش ملی و بین المللی اربعین در 

چهارم مهرماه یک روز مانده به اربعین حسینی برگزار می شود.
وی اظهار کرد: این همایش با عنوان اعتالی نهضت حسینی، تحقق تمدن 
نوین اســالمی به صورت حضوری و مجازی با حضور مسئوالن و اساتید 
دانشگاه و حوزه در سالن شــهید خودسیانی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا 

خواهد شد.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشــگاه های استان 
اردبیل بیان کرد: برنامه هــای بزرگی برای این روز تدارک دیده شــده و 
مقرر است این  همایش با حضور نخبگان علمی کشوری و خارج کشور در 

دانشگاه محقق برگزار می شود.
حسنی ادامه داد: امسال فراخوان همایش در چهار زبان عربی، انگلیسی، 
اردو و فارسی انجام گرفت و از اساتید  کشوری و خارج از کشور هم بهره مند 
خواهیم شد. وی افزود: با توجه به اینکه مردم استان اردبیل بعنوان عاشقان 
سید الشهدا امکان رفتن به حرم سیدالشهدا را بخاطر شیوع  ویروس کرونا  

ندارند از پیرامون برنامه معنوی این همایش بهره مند خواهند شد.

شهر

بندرعباس-کمالی  
مدیرعامل منطقه ویژه صنایع معدنی و فلزی 
خلیج فارس گفت: به  رغم قراردادهای منعقد 
شده با ســرمایه گذاران طی ســال گذشته 
و امســال، این منطقه هنــوز ظرفیت های 
جدیدی بــرای ســرمایه گذاری در صنایع 
معدنی، نفت و گاز و صنایع مرتبط با منطقه 

دارد.
حسن خلج طهرانی با بیان این مطلب گفت: 
این منطقه، عــالوه بر مزایــای منحصربه 
فرد موجــود، تســهیالت مختلفــی برای 
ســرمایه گذاران تدارک دیــده که می تواند 
موقعیــت مناســبی را بــرای طرح هــای 

توسعه ای در زمینه های یاد شده ایجاد کند.
وی ادامه داد: این منطقه آمادگی اســتقبال 
از سرمایه گذاران را در صنایع معدنی، نفت و 

گاز و صنایع مرتبط با منطقه دارد.
افزایش ۳ برابری جذب سرمایه گذاری

مدیرعامــل منطقه ویژه صنایــع معدنی و 

فلزی خلیج فارس با اشاره به افزایش جذب 
۳ برابری سرمایه گذاری در سال ۹۹ نسبت 
به سال ۹۸ گفت: افزایش نقدینگی در کشور 
و هدایت بخشی از نقدینگی به بخش تولید، 

پایین بــودن هزینه  های نیروی انســانی و 
افزایش نرخ ارز از طریق افزایش درآمد های 
صادراتی، ســبب افزایش تقاضای سرمایه 

 گذاری در سال گذشته شد.

وی افزود: در سال گذشته، ۹ قرارداد سرمایه  
گذاری و طی ۳ ماه امســال نیــز ۶ قرار داد 
منعقد شده اســت. طبق اظهار نظر سرمایه  
گذاران، با تکمیل طرح  های اجرا شــده طی 
۱۶ ماهه اخیر، میزان سرمایه گذاری ها به ۶ 
میلیارد و ۱۰۰ میلیون دالر و اشتغال زایی به 

حدود۱۷۰۰ نفر می رسد.
مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی صنایع 
معدنــی و فلــزی خلیج فــارس گفت: طی 
سال گذشــته، قراردادهای واگذاری زمین 
با شــرکت های سرمایه گذار شــامل ستاره 
سیمین هرمز، گروه گسترش سرمایه گذاری 
بین المللی ارزش، ماد شیمی، الستیک های 
صنعتی مبارکه، کرومیــت میامی فردوس،  
یگانه پیشــو مکران، دنیای بــوره ایرانیان 
و هومان راهبرد سیســتم منعقد شــد.  وی 
افزود: ایــن ســرمایه گذاران در حوزه های 
تولید فوالد، آهن اسفنجی، اسیدفسفریک، 
فروآلیــاژ، ســولفورزدایی از نفــت کوره، 

قیر، تولیــد نوار نقاله، احــداث نیروگاه برق 
۲۰۰ مگاواتــی و احــداث پایانــه حمل و 
نقــل ســرمایه گذاری می کننــد. مجموع 
سرمایه گذاری آنها نیز بیش از ۴/ ۳ میلیارد 

دالر است.
خلج طهرانی درباره جزئیــات قراردادهای 
منعقد شــده طی ســال ۱۴۰۰ گفت: این 
قراردادها با شــرکت های صنایع ملی مس 
ایران، بایسته فوالد مالک اشتر، پتروطالی 
خلیج فارس، سینا گســتر زرین، پترو خام 
کیمیا و آژ ایراک ســانا گستر پرگام است که 
در حوزه های اسید فســفریک، ورق فوالد، 
شمش ســرب و روی، قیر، فرآوری سرباره 
و حالل هــای شــیمیایی ســرمایه گذاری 

می کنند.
وی ادامه داد: مجموع این سرمایه گذاری ها، 
حدود ۳۴۵میلیــون دالر و ۵۰هزار میلیارد 
ریال اســت و برای حدود ۱۰۶۲ نفر به طور 

مستقیم اشتغال زایی می شود.

رشت   
معاون مدیــرکل آموزش و پرورش اســتان 
گیالن، گفــت: ۱۶ هــزار و ۲۰۰ دانش آموز 
شهرستان مرزی بندر آستارا در سامانه سیدا 

ثبت نام کرده اند.
جابر اخالقی، در جلسه شورای معاونین بندر 
مرزی آستارا که با موضوع پروژه مهر در سالن 
جلســات آموزش و پرورش شهرستان برگزار 
شد، اظهار کرد: سال تحصیلی ۱۳۹۹ – ۱۴۰۰ 
را با تمام فراز و نشیب های کرونایی پشت سر 
گذاشــتیم و در این ایام باید خود را برای سال 

تحصیلی جدید آماده کنیم.
وی با بیان اینکه وضعیت ثبت نام دانش آموزان 
در این شهرستان آستارا بســیار خوب است، 
ادامــه داد: ۱۶ هــزار و ۲۰۰ دانش آمــوز این 

شهرستان در سامانه سیدا ثبت نام کرده اند که 
۱۵ هزار و ۸۵۵ نفر مورد تأیید قرار گرفته  اند.

وی با اشــاره به اینکه این رقم برای آموزش و 
پرورش شهرستان آستارا از لحاظ آماری یک 
رقم بسیار خوب است، افزود: اطلس دسترسی 
دانش آموزان به ابزارهای آموزشی باید در تمام 

مدارس تدوین و موجود باشد.
اخالقی، با تأکید بر اینکه پوشــش حداکثری 
دانش آموزان و ارائه مطالب درســی به آنها با 
ابزارهای نوین آموزشی، شعار امسال ما است 
که باید در اولویت قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: 
مدارس اســتان گیالن و شهرستان آستارا به 
لحاظ فیزیکی، تجهیزاتی و نیروی انسانی باید 
از ماه های قبل در تدارک مقدمات بازگشایی 
هســتند. وی اضافه کرد: حضوری بودن سال 

تحصیلــی ۱۴۰۱ - ۱۴۰۰ نیاز به مجوزهایی 
دارد که باید از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا 
صادر شود. معاون مدیرکل آموزش و پرورش 
گیالن، با اشــاره به اینکه طبــق برنامه ریزی 
صورت گرفتــه و ابالغیــه وزارت آمــوزش و 
پرورش، آموزش دانش آمــوزان از یک مهر از 
فضای مجازی صورت می گیرد، یادآور شــد: 
صداوســیما، شــبکه اجتماعی دانش آموز و 
سیســتم های مدیریت یادگیــری از جمله 

ابزارهای آموزش غیرحضوری هستند.
وی با تأکید بر اینکه حضــوری بودن مدارس 
قرار اســت با آرامش و تدریجی صورت بگیرد، 
تصریح کــرد: در بحــث آمــوزش حضوری 
دانش آمــوزان، روی مــدارس کم جمعیت 

روستایی عشایری تمرکز شده است.

گرگان-دستجردی- 
مدیرکل دامپزشکی گلستان گفت : که از ابتدای امسال 
تاکنون گواهی بهداشــتی صادرات و حمل محصوالت 
تولیدی مازاد بخش طیور استان به ۱۵ کشور آسیایی و 

اروپایی صادر گردید.
غالمرضا محرابی  بیان کرد: امســال و بــا وجود برخی 
محدودیت های ناشی از شیوع کرونا و تحریم اقتصادی، 
تعداد کشــورهای مقصد صادرات محصوالت تولیدی 
بخش طیور گلستان ثابت مانده اما کشورهای کامبوج، 
مالزی، تایلند و ترکیه جایگزین مغولستان میانمار، هنگ 

کنگ و ونزوئال شدند.
وی ادامه داد: کشــورهای مقصد صــادرات محصوالت 

تولیدی بخش طیور در بخش هــای تخم مرغ خوراکی، 
فرآورده های لبنی، آالیش مــرغ، پا و پنجه مرغ، خوراک 
و مکمل آبزیان و پودر گوشــت اســتان گلستان شامل 
عراق، ویتنام، کامبوج، الئوس، مالــزی، ترکیه، تایلند، 
افغانســتان، قطر، امارات، ترکمنســتان، ارمنســتان، 

آذربایجان، گرجستان و روسیه هستند.
محرابی گفت: امسال به این کشورها ۵۱۸ هزار کیلوگرم 
آالیش مــرغ، چهار میلیون و ۶ هــزار و ۵۰۰ کیلوگرم پا 
و پنجه مرغ، ۲ میلیون ۴۰۸ هــزار و ۶۰۰ عدد تخم مرغ 
خوراکی، ۴۹ هزار کیلوگرم پودر گوشــت، یک میلیون 
و ۹۸۴ هزار و ۷۳۰ کیلوگرم خــوراک و مکمل آبزیان و 
۳۱۶ هزار و ۱۷ کیلوگرم انواع محصوالت لبنی تولیدی 

کارخانه های گلستان حمل شده است.
استان گلستان واقع در شمال کشــور از قطب های مهم 
پرورش طیور کشور اســت که بیش از هزار واحد پرورش 
مرغ گوشتی، تخم گذار با سرمایه گذاری بیش از ۳۰ هزار 

میلیارد ریال و ظرفیت فرصت شغلی مستقیم برای بیش 
از ۱۳ هزار نفر دارد.

اکنون گلستان چهار پســت قرنطینه مستقر در پلیس 
راه نوکنده )غرب(، تیل آباد آزادشــهر، تنگراه گالیکش 
)شرق( و گمرگ اینچه برون )شمال استان و مرز خشکی 
با ترکمنســتان( دارد و مجوز حمــل دام و طیور زنده و 
فرآورده های خام دامی به خارج استان از طریق این پست 

ها صادر می شود.
گمرک خشکی اینچه برون در شهرستان گنبد کاووس 
واقع در شمال گلستان و در همسایگی کشور ترکمنستان 
قرار دارد که ارتباط جاده ای و ریلی را با کشورهای آسیای 

میانه و چین برقرار می کند.

کرمانشاه - حسنافخارزاده 
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه اجرای 
پروژه پیاده راه ســازی خیابان مــدرس را منوط به نوع 

نگرش شهردار جدید کرمانشاه دانست.
محسن ارجمندی  در خصوص روند اجرایی شدن پروژه 
پیاده راه سازی خیابان مدرس گفت: این پروژه از دستور 
کار خارج نشده، اما اجرای آن بستگی به شهردار جدید و 

نگرش او نسبت به این پروژه دارد.
وی افزود: اگر شــهردار جدید قائل به اجرای این پروژه 
باشد و بخواهد ســریع کار را پیش ببرد، این پروژه ظرف 

چند ماه می تواند اجرایی شود.

به گفته ارجمندی فاز اول این پروژه ظرف سه ماه و نهایتا 
کل پروژه پیاده راه سازی خیابان مدرس در کمتر از یک 

سال قابل اجراست.
ارجمندی با اشاره به انجام مطالعات این پروژه گفت: در 
فاز اول پروژه بحث راه اندازی مسیر اتوبوس های تندرو 
در دســتور کار قرار دارد که در حال حاضر تامین اعتبار 
برای خرید اتوبوس ها صورت گرفته و در دســت اقدام 

است.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری کرمانشاه با اشاره 
به مزیت های اقتصادی، گردشگری، ترافیکی و... پیاده 
راه ســازی خیابان مدرس گفت: در صورت اجرای این 

پروژه کرمانشــاه یک جاذبه گردشگری شهری خواهد 
داشت.

ارجمندی گفت: همچنیــن اجرای این پــروژه نقش 
مهمی در توســعه حمل و نقل ترافیک شــهری خواهد 
داشت و از طرفی می تواند به رونق اقتصادی شهر کمک 

کند.
موضوع تبدیل خیابان مدرس کرمانشــاه بــه پیاده راه 
اواخر سال گذشته مطرح شد، اما با درخواست کاسبان 
واقع در این خیابان قرار شــد اجرای آن به اوایل امسال 
موکول شــود که با رفتن ســعید طلوعی از شهرداری 

کرمانشاه این طرح همچنان بالتکلیف است.

گلستان

کرمانشاه

محصوالت صنعت دام و طیور گلستان به 15 کشور صادر می شود

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری:

پیاده راه سازی خیابان  مدرس  کرمانشاه بستگی به نظر شهردار جدید دارد

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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سنندج   
رییس سازمان جهاد کشــاورزی کردستان از تولید بیش از 
۵۰۰ هزار تن گندم در ســال زراعی جاری خبرداد و گفت: 
از این مقدار ۲۸۰ هزار تن به صورت تضمینی از کشــاورزان 
استان خریداری شده است. محمدفرید سپری اظهار داشت: 
در ســال زراعی جاری )۱۴۰۰-۱۳۹۹(، ۵۷۳ هزار هکتار 
از اراضی کشاورزی استان به کشــت گندم دیم و ۳۲ هزار و 
۵۰۰ هکتار هم به کشت گندم آبی اختصاص پیدا کرد. وی 
اضافه کرد: پیش بینی شــده بود ۱۴۵ هزار و ۳۰۶ تن گندم 
در اراضی آبــی و ۳۷۶ هزار و ۲۸۵ تن گنــدم در اراضی دیم 
استان تولید شود. رییس سازمان جهاد کشاورزی کردستان 
با اشاره به اینکه برداشت و خرید تضمینی گندم در استان به 
پایان رسیده است، گفت: برآورد میزان تولید گندم در استان 
محقق شده و بیش از ۵۰۰ هزار تن از این محصول تولید شده 
اســت. ســپری اعالم کرد: ۲۸۰ هزار و ۲۲۵ تن گندم مازاد 
برنیاز کشاورزان در استان به طور تضمینی خریداری شده 
اســت. وی با بیان اینکه ۲۲ هزار تن بذر گندم هم در استان 
خریداری شده اســت، افزود: ســاالنه ۹۰ هزار تن بذر برای 

کشت گندم در استان مورد نیاز است که بخش زیادی از آن از 
بذور خودمصرفی کشاورزان تامین می شود. برداشت و خرید 
تضمینی گندم از ۲۷ خرداد ماه سال جاری در کردستان آغاز 
شده و تا اوایل شهریورماه به طول می انجامد. کردستان یک 
میلیون و ۲۲۰ هزار هکتار اراضی کشاورزی شامل ۸۹۶ هزار 
و ۲۳۵ هکتار اراضی دیم معادل ۸۸ درصد و ۱۲۱ هزار اراضی 
آبی معادل ۱۲ درصد دارد. کردســتان ســه میلیون و ۱۹۹ 
هزار راس دام سبک و سنگین، ۱۳ میلیون قطعه انواع طیور 
و ۲۵۷هزار کندوی زنبور عســل دارد و جمعیت بهره بردار 
کشاورزی آن ۱۱۵ هزار نفر است که این جامعه ساالنه حدود 
سه میلیون  تُن محصوالت کشاورزی تولید می کنند که بیش 
از ۴۰۰ هزار تُن از این میزان مربوط به محصوالت باغی و باقی 

مربوط به بخش زراعت است.

اصفهان-مریم مومنی    
رئیس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشــی شــهرداری اصفهان از اعالم فراخوان جذب 
ایده کســب و کار با هدف اجرای طرح آموزش مهارتی 

بر روی ایده ها تا رسیدن به مدل کسب و کار، خبر داد.
سید صالح خشوعی در این باره گفت: این رویداد توسط 
مرکز تخصصی کارآفرینی و مهارت های کســب و کار 
اداره کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان و با مشارکت 
خانه جــوان و پروژه توان هفت وابســته به ســازمان 

فرهنگی اجتماعی ورزشی اجرا می شود.
وی افزود: هر شرکت کننده می تواند حداکثر سه ایده 
در حوزه کسب و کار را تا ۳۰ شــهریور از طریق سایت 
bs.etvto.ir ارسال کند که پس از انجام داوری تا 

۱۰ مهر، بهترین ایده ها انتخاب خواهد شد.
وی تصریح کرد: منتخبان ایده های برتر در دوره های 
مدرسه کســب و کار و دوره های عملی شرکت کرده و 
امکاناتی در اختیار آن ها قرار مــی گیرد و می توانند از 
ظرفیت کارگاه های فنی و حرفه ای برای مدل سازی 

استفاده کنند تا ایده را به مرحله اجرا برسانند.
رئیس اداره امور فرهنگی سازمان فرهنگی اجتماعی 
ورزشی شهرداری اصفهان ادامه داد: نفرات برتر از سوی 
اداره کل فنی و حرفه ای اســتان اصفهان به بانک های 
عامل جهت اخذ تســهیالت کارآفرینی معرفی شده 
و ایده های خوب با حمایت هــای الزم به مرحله اجرا 

خواهد رسید.
به گفته خشوعی، یکی از اهدافی که پروژه توان هفت 
دنبال می کند، کمک به اجزای اکوسیستم کارآفرینی 
شهر اصفهان است و فراخوان جذب ایده کسب و کار نیز 

در همین راستا انجام خواهد شد.

اصفهانکردستان

رسیدن به مدل کسب و کار با ایده های کارآفرینیبیش از ۵۰۰ هزار تن گندم در کردستان تولید شد

ظرفیت های جدید منطقه ویژه خلیج  فارس برای توسعه صنایع
دو شنبه       22 شهریور 1400    شماره 867



مشکالت آبرسانی دشتستان بررسی شد 

استان

البرز-مظفری  
 رییس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور اولویت اصلی طرح تحول قوه قضاییه 

با عنوان کاداستر را اراضی ملی و منابع طبیعی خواند.
ذبیح اهلل خداییان در آیین افتتاح ســاختمان اداره کل ثبت اسناد و امالک البرز 
افزود: این طرح مهم ملی زمینه مدیریت زمین را در کشــور فراهم می کندو از 
بسیاری مفاسد،تجاوز به اراضی ملی ، دولتی و منابع طبیعی جلوگیری خواهد 

داشت.
وی ادامه داد: این طرح از بروز بسیاری مشکالت که زمینه ساز اختالفات ملکی 

است نیز جلوگیری می کند.
خداییان گفت: کل مساحت کشــور ۱۶۲ میلیون هکتار است که ۱۵۰ میلیون 

هکتار آن اراضی ملی و منابع  طبیعی می باشد.
وی افزود:بر اســاس این طرح تحول اراضی ملی و منابــع طبیعی اولویت اصلی 

هستند چراکه مورد طمع افراد سود جو قرار می گیرد.
خداییان ادامه داد:بنابراین باید پیشــگیری های الزم را در این زمینه داشــت 
و پیشرفتهای خوبی در طرح کاداستر داشــتیم که در طول چهار دهه گذشته 
۲۴ میلیون هکتار از اراضی در این زمینه تثبیت و برای ۱۱ میلیون  هکتار سند 

مالکیت صادر شد.
وی یادآورشد:در سال گذشــته فعالیتهای خوبی داشتیم بطوریکه ۶۴میلیون 

هکتار از اراضی تثبیت و برای ۵۴ میلیون هکتار از اراضی سند صادر شده است.
معاون قــوه قضاییه افزود: بــا اختصاص بودجــه برای اجرای طرح کاداســتر 

امیدواریم این طرح را در اراضی ملی درسالجاری به پایان برسانیم.
وی ادامه داد: براساس گزارش ها در استان البرز نیز با مساحت ۵۱۷ هزار هکتار 
اقدامات الزم بــرای ۳۷۴ هزار هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی انجام شــده 

است.

البرز
رییس ثبت اسناد کشور:

ح کاداستر است اراضی ملی و منابع طبیعی اولویت اصلی طر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اصفهان-مریم مومنی   
مدیر درمان تامین اجتماعی استان اصفهان از کسب 
رتبه برتر این مدیریت در جشنواره شهید رجایی سال 

۱۴۰۰ خبر داد.
دکتر علی اعتصام پور گفت: مدیریــت درمان تامین 
اجتماعی استان اصفهان، بر اساس  ارزیابی انجام شده 
از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، بر اساس 
شاخص های بیست و چهارمین دوره جشنواره شهید 
رجایی، در بین ۶۵ دستگاه اجرایی استان در شاخص 
های عمومی و اختصاصی با ۵ محور  و کسب امتیاز الزم ، 
موفق شد برای پنجمین سال متوالی بین  دستگاه های 

برتر استان قرار گیرد.
وی افزود: دستگاه های اجرایی استان  بطور ساالنه در 
جشنواره شهید رجایی با دو محور اختصاصی و عمومی  
از سوی ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استانها مورد 

ارزیابی قرار می گیرند.
این شــاخص ها در بخش اختصاصی شــامل ضریب 
اشغال تخت، متوسط اقامت بیمار، درجه اعتبار بخشی 
در بیمارستانها، مدت زمان رسیدگی به اسناد سرپایی 

و نسبت مراکز درمانی که در ســال ۱۳۹۹ راسا اقدام 
به فســخ قرارداد نموده اند به کل مراکز درمانی طرف 

قرارداد می باشد.
دکتر اعتصام پور گفت: دربخشــی از متن تقدیر نامه 

آمده است:
ضمن تبریک به جنابعالی و همکاران محترمتان امید 
است با اســتمرار تالش و تکاپوی ویژه در سال تولید، 
پشتیبانی ها، مانع زادیی ها، موجب ارتقای کار آمدی 
دولت، رضایت مردم، ایجاد آرامش، دمیدن روح امید 
در کالبد جامعه و ســرافرازی میهــن عزیزمان ایران 

اسالمی شوید

کرمانشاه - حسنافخارزاده  
مدیر امور ســینمایی حوزه هنری کرمانشــاه گفت: 
همزمان با روز ملی ســینما مجموعه سینما بیستون 
کرمانشاه با ظرفیت ۱۶۰ صندلی به زنجیره سینمایی 

»بهمن سبز« اضافه می شود.
»محمدجواد کنجوری«  افزود: براســاس تفاهم نامه 
منعقد شــده با هتل بین المللی پارسیان، فعالیت این 
ســینما با فروکش کردن بیماری کرونا به زودی از سر 
گرفته شده و میزبان هنردوستان کرمانشاهی خواهد 

بود.
وی  ادامه داد: این ســینما واقع در جنــب پل والیت و 
هتل بین المللی پارسیان کرمانشاه دارای یک سالن با 
ظرفیت ۱۶۰ نفر بوده و در ســال ۱۳۹۷ تأسیس شده 
که عالوه بــر امکاناتی نظیر پارکینگ از بــه روز ترین 

تجهیزات صوت و تصویر برخوردار است.
کنجوری از همکاری هتل پارسیان در زمینه راه اندازی 
این ســینما تقدیر کرد و گفت: متاســفانه همواره با 
کمبود فضاهای سینمایی در استان مواجه هستیم، اما 
اقدامات خوبی در جهت توسعه این اماکن فرهنگی در 

دست اقدام است.
مدیر امور سینمایی حوزه هنری استان کرمانشاه ادامه 
داد: با اضافه شدن ســینما بیستون، تعداد سینماهای 
فعال در شهر کرمانشاه به سه ســینما شامل پردیس 

سینمایی آزادی، فرهنگ و بیستون رسید.
وی افزود: »موسسه بهمن سبز« همچنین در فاز سوم 
طرح توسعه ســینماهای حوزه هنری پروژه احداث 
پردیس سینمایی - تجاری پیروزی در خیابان سعدی 
این شهر را با ۷ سالن ســینما و یک سالن روباز در قالب 

یک مال تجاری در دست اقدام دارد.

اصفهان کرمانشاه

 رتبه برتر مدیریت درمان تامین اجتماعی اصفهان
 درجشنواره شهید رجایی

 سینما بیستون کرمانشاه
ودی راه اندازی می شود  به ز

مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان خبرداد؛

 آغاز مرحله اول واکسیناسیون کارکنان
 اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس 

آذربایجان شرقی 

تبریز-جباردخت  مدیرکل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس استان از 
واکسیناسیون مرحله اول کارکنان این اداره کل خبر داد.

،پیام صدقی در خصوص واکسیناسیون همکاران نوسازی مدارس گفت : 
طی هماهنگی بعمل آمده ، واکسیناسیون کلیه کارکنان این اداره کل اعم 
از رسمی ، قراردادی ، پیمانی ، شرکتی و رانندگان ماشینهای استیجاری  
نیز همزمان با فرهنگیان در حال انجام است و اقدامات الزم در این زمینه 
را مســئولین مربوطه  انجام می دهند. صدقی مدیرکل نوســازی توسعه 
و تجهیز مدارس اســتان در ادامه افزود : کارکنان ایــن اداره کل بدون در 
نظر گرفتن شرایط ســنی پس از دریافت نوبت و هماهنگی با مسئولین 
مسولین امور رفاهی  به پایگاه های واکسیناسیون در شبکه بهداشت واقع 
درنصف راه تبریز با ارائه کارت ملی خود واکسینه میشوند. وی در ادامه از 
تالشهای مسولین آموزش و پرورش استان برای واکسیناسیون فرهنگیان 
و کارکنان اداره کل نوســازی مدارس استان تشکرنمود وگفت: این طرح 
واکسیناسیون شــامل کلیه همکاران شاغل و بازنشســته میشود اظهار 
امیدواری کرد با واکسینه شــدن تمام کارکنان و هموطنان عزیز بزودی 

شاهد ریشه کنی این ویروس منحوس درجامعه باشیم.

رئیس صمت استان خبرداد؛

 رشد ۳۰ درصدی
 صادرات کاالهای تولیدی گلستان

گرگان -دستجردی   ۰ئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت گلستان 
گفت: طی ۵ ماهه ســال  جاری صادرات استان گلســتان نسبت به مدت 

مشابه سال قبل رشدی ۳۰ درصدی داشته است.
حسین طلوعیان  در جلسه کمیته پایش تجارت خارجی استان گلستان 
اظهار کرد: طی ۵ ماهه نخست سال جاری، ۲۲۱ هزار تن کاال به ارزش ۵۸ 
میلیون دالر از استان گلستان صادر شده است که این میزان از نظر وزنی، 
۱۲۶ درصد و از نظر ارزش مالی، ۳۰ درصد نســبت به مدت مشــابه سال 
قبل رشد داشته است. وی با بیان اینکه صادرات استان به ۲۵ کشور انجام 
شده است، گفت: ترکمنستان، عراق، قزاقستان، بلغارستان و افغانستان 
مهمترین مقاصد صادراتی گلســتان بودند. رئیس صمت گلستان بیان 
کرد: پلی استایرن، پنیر، ســیمان، ید، لوله های آهنی، خرما، رنگ و رب 
گوجه فرنگی اقالم عمده صادراتی اســتان طی این مدت بودند.  طلوعیان 
گفت: با ورود کشورهای دیگر به بازار کشورهای همسایه استان و افزایش 
رقبا، شرایط برای صادرات استان به این کشورها سخت تر شده و الزم است 
با تصمیمات ملی و استانی شرایط را برای صادرات تجار و بازرگانان استان 

به این کشورها تسهیل کنیم.

 آغاز ساخت ایستگاه پمپاژ 
 سایت مخزن جمع آوری آب شهر یزد

یزد   مدیر دفتر بهره برداری و توسعه تاسیسات آبفای یزد گفت: به منظور 
تامین فشار آب در شبکه توزیع شهر یزد در مواقع افزایش مصرف، عملیات 
ساخت و راه اندازی ایستگاه پمپاژ مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی این شهر آغاز 
شد. »احمد باقری پور« ضمن اعالم این خبر اظهار کرد: با توجه به ساخت 
یک باب مخزن ۱۵ هزار مترمکعبی در شهر یزد عالوه بر مخازن قبلی جهت 
ذخیره ســازی آب برای مواقع بحرانی و در راستای انتقال آب آشامیدنی، 
عملیات ساخت یک باب ایستگاه پمپاژ آغاز شــد. وی خاطر نشان کرد : 
ساخت ایستگاه پمپاژ با هزینه ای بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان از محل اعتبارات 
داخلی آغاز شــده اســت.  باقری پور در پایان اعالم کرد: این طرح در حال 

حاضر با شش درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.

مدیر کل استاندارد استان اردبیل خبرداد؛

وانه کاربرد عالمت استاندارد دانش  صدور پر
نماد برای محصوالت  دانش بنیان

اردبیل – افسون جبارزاده مدیر کل استاندارد استان اردبیل از اعالم 
آمادگی اداره کل جهت صدور پروانه استاندارد »دانش نماد » برای شرکت 
های دانش بنیان به منظور رشــد صادرات و افزایــش تقاضا برای خرید 
محصوالت دانش بنیان در استان خبرداد. به گزارش روابط عمومی اداره 
کل استاندارد استان اردبیل ، هاشــم عالیی مدیر کل استاندارد در جلسه 
کمیته فنی این اداره کل به امضای تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان 
ملی استاندارد ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در راستای 
استانداردسازی محصوالت دانش بنیان اشاره کرد و اظهار داشت : بر این 
اســاس شــرکت های دانش بنیان ، امکان دریافت پروانه کاربرد عالمت 
استاندارد » دانش نماد » از ادارات کل استاندارد استان ها را دارند. عالیی 
اعالم کرد: در صورتی که محصوالت دانش بنیان دارای اســتاندارد معتبر 
اعم از ملی و بین المللی ،منطقه ای ،جامعه ای و کار خانه ای باشند ، پروانه 
کاربرد عالمت اســتاندارد دانش نماد صادر می شود. وی افزود : در صورت 
عدم وجود استاندارد قابل پذیرش و با توجه به خود اظهاری تولید کننده 
در رابطه با ویژگی های کیفی محصول ، این اداره کل در راســتای حمایت 
از تولید محصوالت دانش بنیان، نســبت به صــدور گواهینامه محصول 
دانش بنیان اقدام می نماید. دبیر شورای استاندارد استان در ادامه توضیح 
داد: صدور این پروانه یا گواهی نامه، گامی موثر در تجاری ســازی و ورود 
محصوالت دانش بنیان ، به بازارهای داخلی و خارجی خواهد بود. هاشــم 
عالیی گفت  : شرکت هایی که دارای تاییدیه رسمی مبنی بر دانش بنیان 
بودن محصول از معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری هستند، می 

توانند برای دریافت این گواهی نامه یا پروانه دانش نماد اقدام کنند.

بندرعباس-کمالی 
در اولین کنفرانس ویدئویی روابط عمومی ایران، 
روابط عمومی شرکت نفت ستاره خلیج فارس در 
حوزه مسئولیت های اجتماعی موفق به کسب 

جایزه ملی تعالی ارتباطات بحران شد.
اولین کنفرانس ویدئویــی روابط عمومی ایران 
)IPRVC( به دلیل شیوع بیماری کووید-۱۹ 
به صورت ویدئویی با حضور مدیران و کارشناسان 

روابط عمومی های ایران برگزار شد.

این کنفرانس با هدف کاهــش فاصله فرهنگی 
ارتباطات، بحران، ریسک و کووید ۱۹ با برپایی 
کارگاه های آموزشی و بحث و گفتگو در خصوص 
موضوعــات اســتراتژیک ارتباطــات بحران، 
مطالعات موردی، بهتریــن راه کارها و ترندهای 
در حال رشــد توسط اســاتید، صاحب نظران و 
متخصصان حرفه ای و برجســته روابط عمومی 

سراسر دنیا برگزار شد.
گفتنی اســت همزمان با ایــن کنفرانس ویژه 

برنامه رقابتی جایزه ملی تعالی ارتباطات بحران 
برای اولین بار در حوزه های بحران، مســئولیت 

اجتماعی و کووید ۱۹ برگزار شد.
در این کنفرانس که به همت موسســه کارگزار 
روابط عمومی، انجمن بین المللی روابط عمومی، 
انجمن متخصصــان روابط عمومــی و انجمن 
جهانی کارگزاران مســلمان روابــط عمومی 
برپا شــد، روابط عمومی شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس توانست عنوان »جایزه ملی تعالی 

ارتباطات بحران در حوزه مسئولیت اجتماعی« 
را از آن خود کند.

در بخش رقابتی طبق رأی هیئت داوران »نرگس 
صداقت« مدیر روابــط عمومی و امور بین الملل 
شرکت نفت ســتاره خلیج فارس تندیس و لوح 
ســپاس ملی تعالی ارتباطات بحران را به پاس 
عملکرد شایســته در حوزه مســئولیت های 
اجتماعی در دوران شیوع ویروس کرونا دریافت 

کرد.

وابط عمومی ستاره خلیج فارس برگزیده جایزه  ملی تعالی  ارتباطات بحران شد ر

کرمان    
مدیر اتاق بازرگانی شهرســتان رفســنجان گفت: بخش 
خصوصی رفسنجان در نمایشــگاه مجازی ایران و عمان 

حضور فعالی خواهد داشت.
»علی غالمرضاپور«  اظهار کرد: نمایشگاه مجازی ایران و 
عمان از ۲۹ شــهریورماه جاری تا چهارم مهرماه به صورت 
مجازی و بــا هدف معرفی تولیدات و خدمات کشــورمان 
به کشور همســایه عمان برگزار می شــود. وی بازار هدف 
عمان را برای کشورمان مهم ارزیابی کرد و افزود: ما همواره 

با عمان سوابق تجارت خوبی داشته ایم و این کشور از لحاظ 
صادرات و تجارت فضای مهمی برای تجار و بازرگانان ایرانی 
به شمار می رود. غالمرضاپور درخصوص کیفیت برگزاری 
نمایشگاه مجازی ایران و عمان گفت: شرکت کنندگان در 
این نمایشــگاه، محتواها را در قالب کلیپ و بروشور به زبان 
انگلیسی در غرفه مربوط به خود قرار داده و مانند نمایشگاه 
های حضوری، این امکان برای بازدیدکنندگان فراهم است 
تا با غرفه داران صحبت کرده و برای خرید محصوالت آنان 
رایزنی کنند. مدیر اتاق بازرگانی شهرستان رفسنجان با بیان 

اینکه بخش خصوصی رفسنجان در نمایشگاه مجازی ایران 
و عمان حضور فعالی خواهد داشت، ادامه داد: هفت غرفه از 
این نمایشــگاه به بخش خصوصی شهرستان رفسنجان 
اختصاص پیدا کرده که ســه غرفه از آن در اختیار فعاالن 
صنایع دستی و قالی و مابقی غرفه ها در اختیار فعاالن حوزه 

صنعت و کشاورزی رفسنجان قرار می گیرد.
وی با بیان اینکه این نمایشــگاه فرصت بسیار خوبی برای 
بخش خصوصی به شمار می رود، درخصوص اطالع رسانی 
در رابطه با برگزاری این نمایشگاه، یادآور شد: با تمام فعاالن 

بخش خصوصی شهرستان از جمله صنایع بزرگ، شهرک 
های صنعتــی و ... هماهنگی انجام شــده و ظرفیت های 
حضور در این رویداد را به آنها اعالم کرده ایم، در واقع مجری 
برگزاری اتاق ایران و عمان و اتاق بازرگانی عمان اســت و ما 

نقش هماهنگ کننده را داریم.
غالمرضاپور تصریح کــرد: در مجموع فعــاالن صنعتی، 
کشــاورزی و حتی خدمات فنی و مهندسی در رفسنجان 
باید نگاه خود را در حوزه تجارت، فروش و عرضه تخصصی 

تر دنبال کنند.

بوشهر- رضا حیدری     
مشکالت آبرسانی دشتستان با حضور نماینده 
مــردم در مجلــس، مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضالب استان بوشــهر و مسئوالن دشتستان 
بررسی شد. به گزارش روابط عمومی شرکت آب 
وفاضالب استان بوشهر در این نشست نماینده 
مردم دشتستان در مجلس شــورای اسالمی با 
قدردانی از خدمات و تالش های شــرکت آب و 
فاضالب استان بوشهر در حل  مشکالت شهرها و 
روستاها در تابستان امسال اظهار داشت: با تالش 
شبانه روزی کارکنان شرکت آب و فاضالب استان 
بوشهر و دشتستان از بروز بحران جلوگیری شد 

که خدمات آنان درخور تحسین است.
ابراهیم رضایی با بیان اینکه کارکنان شرکت آب 
و فاضالب استان بوشــهر پاسخگوی مشکالت 
مردم در شهرها و روســتاهای دشتستان بودند 
خاطر نشان کرد: در تابستان هر آنچه از دستشان 
برآمد با دســت خالی انجام دادنــد که خدمات 
آنان ستودنی است. وی با سپاســگزاری از اجرا 
برنامه های آبرسانی در دشتستان توسط شرکت 
آب و فاضالب و فرمانداری دشتســتان تصریح 
کرد: تدبیر فرماندار دشتستان در حل مشکالت 
آبرسانی بسیار موثر بود. رضایی، مشکالت تأمین 
آب در تنگ ارم دشتستان را مورد اشاره قرار داد و 
بیان کرد: با تدبیر و درایت دست اندرکاران شرکت 
آب و فاضالب و فرمانداری دشتســتان چالش 

تأمین آب آشامیدنی مدیریت و برطرف شد.
وی مشــکالت مناطق تنگ ارم، روســتاهای 
بخش سعدآباد و آب پخش را بیشتر از دیگر نقاط 
دشتستان دانست و تصریح کرد: حل مشکالت 
تأمین آب آشــامیدنی باید در اولویت برنامه ها 

قرار بگیرد هر چند راه حل هــای زیادی هم برای 
مشکالت وجود دارد. رضایی بررسی مشکالت 
حل آبرسانی در روز جمعه با حضور مسئوالن را 
نشان از تالش شــبانه روزی آنان دانست و افزود: 
مردم شهر آب پخش در تابستان امسال در حوزه 
تأمین آب با وجود همه تالش هــا و زحمات که 
کشیده شد تابستان سختی را گذراندند. نماینده 
مردم دشتستان در مجلس با بیان اینکه تابستان 
امسال نارضایتی زیادی در شــهر آب پخش در 
مشکالت آب بود گفت: تسریع تکمیل و راه اندازی 
پروژه آب شیرین کن ۱۷ هزار مترمکعب برازجان 

که بسیار ضروری است باید در اولویت قرار بگیرد.
وی نوسازی و اصالح شبکه فرسوده آبرسانی شهر 

آب پخش را مورد تأکید قرار داد و بیان کرد: بخش 
زیادی از آب این شهر به سبب فرسوده بوده شبکه 
آبرسانی هدر می رود که نوسازی آن یک ضرورت 
است. رضایی آغاز به کار پروژه آب شیرین کن شهر 
آب پخش را مورد اشاره قرار داد و خاطر نشان کرد: 
آب شــیرین کن آب پخش که اهمیت زیادی در 
حل مشکالت تأمین آب این شــهر دارد باید در 
دستور کار قرار بگیرد و در این راستا توجه به حل 
مشکالت آبرسانی روســتاهای دشتستان یک 
ضرورت است. نماینده دشتســتان در مجلس 
شــورای اســالمی اظهار امیدواری کرد: با اجرا 
طرح های یاد شده شــاهد رفع مشکالت پایدار 

حوزه تأمین آب دشتستان باشیم.

یکی از مطالبــات مهم مردم دشتســتان حل 
مشکالت آب آشامیدنی است فرماندار دشتستان 
هم بــا قدردانی از تالش شــرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر در توجه به حل مشکالت آبرسانی 
دشتســتان تصریح کرد: یکی از مطالبات مهم 
مردم دشتستان آب آشــامیدنی است که باید از 
همه ظرفیت ها برای حل مشکالت آب استفاده 
کرد. فتح اهلل نوروزی با بیــان اینکه با تمام تنگنا 
که وجود داشت مشــکالت آبرسانی دشتستان 
با همکاری شرکت آب و فاضالب استان بوشهر 
مدیریت شد افزود: اگر منبع پایدار آب برای شهر 
آب پخش فراهم نشود تابستان آینده هم همین 
شــرایط وجود دارد. وی نوسازی شبکه آبرسانی 

شــهر آب پخش را یک ضرورت دانست و افزود: 
ضروری است جهت تســریع در نوسازی شبکه 
توزیع با مشارکت مردمی و مصوبه شورای شهر در 
قالب تبصره ۳ با شرکت آبفا همکاری و کمک شود 

تا مشکالت موجود سریع تَر برطرف گردد
مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان بوشهر با 
بیان اینکه تابستان سختی همراه با خشکسالی 
پشت سرگذاشته شــد تصریح کرد: کاهش ۵۰ 
درصدی بارش باران در شــرایط کرونایی، سال 
آبی سختی فراهم کرد و استان بوشهر با توجه به 
شرایط اقلیمی و جغرافیایی یکی از نقاط بحرانی 

در تأمین آب محسوب می شود.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه بخش عمده ای 
از منابع آب آشــامیدنی استان بوشــهر خارج از 
استان است تصریح کرد: در جلسه ای با مشارکت 
نماینده دشتســتان در مجلس، اعضا شوراهای 
اسالمی آب پخش و دیگر مسئوالن مشکالت آب 
دشتستان بررسی شد. وی اضافه کرد: به رغم همه 
مشکالت با همکاری فرماندار دشتستان، همراهی 
نماینده مردم در مجلس، امــام جمعه و اعضای 
شوراهای اسالمی شهرهای دشتستان، تابستان 
امسال با آرامش سپری شد و برای ادامه کار به ویژه 
برای حل آبرسانی شــهر آب پخش تصمیمات 
مهمی اتخاذ شد. مدیرعامل شرکت آب و فاضالب 
استان بوشهر افزود: ان شاءاهلل با تدابیر انجام شده و 
اجرا طرح های مورد نظر، تابستان سال آینده این 
مشکالت در شهر آب پخش و روستاهای اطراف 

به حداقل برسد.
حمزه پور، نوسازی شبکه آبرسانی، پیگیری اجرا 
پروژه آب شیرین کن شــهر آب پخش و تقویت 

سایر منابع آبی را از مصوبات این نشست دانست.

کرمان

اختصاص 7 غرفه در نمایشگاه مجازی ایران - عمان به رفسنجان 

دو شنبه       22 شهریور 1400    شماره 867



با وجود  اعتراض مردم و جایگاهداران 

خرابی کارتخوان های جایگاه های سوخت برطرف می شود؟

سخنگوی صنعت برق:
محدودیت های برقی صنایع از هفته آینده 

بطور کامل برداشته می شود
سخنگوی صنعت برق با اشــاره به اینکه محدودیت های صنایع کاهش 
یافته گفت: در روزهای اخیر به جای اعمال محدودیت ، همکاری هایی 
با بعضی از صنایع داشتیم و این همکاری ها در آینده هم باید ادامه پیدا 

کند.
رجبی مشهدی ضمن اشــاره به محدودیت های بخش صنایع سیمان 
و فوالد گفت: در روزهای گذشــته تقریباً محدودیتی در بخش صنایع 
نداشــتیم و البته همکاری هایی وجود داشته اســت و از هفته آینده به 

طور کامل محدودیت های این صنایع برداشته می شود.
وی افزود: برای فصل زمســتان بــا توجه به محدودیتــی که در تأمین 
ســوخت نیروگاه ها و ضرورت اســتفاده از ســوخت مایــع داریم باید 
این همکاری های تداوم داشــته باشــد تا ان شــاءاهلل مجبور به اعمال 
محدودیت نشویم.ســخنگوی صنعت برق در پاســخ بــه تأثیر اعمال 
تعرفه گذاری پلکانی نیز گفت: در مورد بحث اصالح تعرفه گذاری هنوز 
زود است که بخواهیم قضاوت دقیقی داشته باشیم ولی قطعاً در کاهش 

مصرف مؤثر بوده است.
وی در پایــان گفت: اصالح تعرفه گذاری ها ســالیانه انجام می شــود و 
تعرفه ها همواره در ۶ پلکان تعریف می شــود. امسال در پیک مصرف، 
تعرفه برق مشــترکانی که دو برابر الگوی متعارف، مصرف داشته اند با 
قیمت آزاد حساب شد اما در زمستان بعید است کسی به این حد مصرف 
برسد به جز مصارف خاص اســتخراج رمزارز که آن هم باید طبق قانون 

برخورد شود.

وگاه های برق آبی تهران چقدر است؟ تولید نیر
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیســات آبی و برق آبی شــرکت 
آب منطقه ای تهــران گفت: میــزان تولید نیــروگاه هــای برق آبی 
در تهران نسبت به ســال گذشــته 40 درصد کاهش یافته است و اگر 
شرایط خشکســالی ادامه داشته باشــد مجبور به کاهش تولید برق از 

نیروگاههای تحت پوشش هستیم.
محمد شــهریاری با اشــاره به آخرین آمار وضعیت نیروگاه های برق 
آبی در تهران، اظهار کرد: شرکت آب منطقه ای تهران دارای 11 واحد 
نیروگاه برق آبی اســت که چهار واحد آن  در سامانه غرب و در سدهای 
امیرکبیر و طالقان و هفت واحد آن در سامانه شرق قرار دارند که شامل 

نیروگاههای لتیان ،کالن و لوارک می شود.

وی افزود: در مجموع ظرفیت منصوبه ۳1۵ مگاوات نیروگاه برق آبی در 
تهران وجود دارد که سهم آن در مقایسه با نیروگاه های برق آبی کشور 
اندک هستند به طوری که تنها حدود ۲.۵ درصد نیروگاه های برق آبی 
کشــور  به نیروگاههای تحت پوشش شــرکت آب منطقه ای تهران با 

متوسط تولید ساالنه ۵۳0 هزار مگاوات ساعت اختصاص دارد.
مدیر دفتر بهره برداری و نگهداری تاسیسات آبی و برق آبی شرکت آب 
منطقه ای تهران  با بیــان اینکه با توجه به شــرایط آب و هوایی معموال 
خروجی نیــروگاه های برق آبی متغیر اســت، گفت: امســال به دلیل 
خشکسالی حاکم در استان با کاهش تولید برق آبی ها مواجه بودیم که 
با توجه به کاهش 40 درصدی ورودی آب به ســدهای تهران به همین 

نسبت با کاهش در تولید نیروگاه های برق آبی مواجه شدیم.
به گفته شــهریاری از ابتدای ســال جاری تا ۳1 مرداد مــاه ۲4۲ هزار 
مگاوات ساعت تولید برق از نیروگاه های برق آبی تهران صورت گرفته 
است در حالی که در مدت زمان مشابه سال گذشــته این میزان تولید 

نزدیک به ۳۸۷ هزار مگاوات ساعت بود.
وی با بیان اینکه امســال میزان تولید برق آبی ها نسبت به سال گذشته 
40 درصد کاهش داشته است، گفت: این وضعیت باتوجه به شرایط آبی 
با یک روند کاهشی مواجه بوده اســت. پیش بینی سازمان هواشناسی 
این است که در مهر و آبان ماه بارش زیر نرمال داشته باشیم و در آذر ماه 
شرایط کمی بهتر و احتماال نرمال خواهدشد، اگر این روند خشکسالی 
ادامه پیدا کند وضعیت در نیروگاه برق آبی نیز متناســب با منابع آبی و 
کاهش تامین مصارف و نیاز آبی در پایین دســت سدها،کاهش میزان 
تولید انرژی برقآبی از نیروگاههای تحت پوشــش نیــز اجتناب ناپذیر 

خواهد بود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد

درآمد ۳.۷ میلیارد دالری خط لوله اتیلن غرب 
تا سال ۱۴۰۴

 مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی با اشــاره به اینکه تا سال 
1404 تزریق اتیلن به خط لوله اتیلن غرب به ۳.۵ میلیون تن در ســال 
افزایش می یابد، گفت: ارزش فروش محصوالت نیز تا ســال 1404 به 

۳.۷ میلیارد دالر افزایش خواهد داشت.
 »بهزاد محمدی« در مراســم امضای قرارداد راهبری خط لوله انتقال 
اتیلن غرب کشــور، با اشــاره به اینکه این قرارداد قراردادی منحصر به 
فرد است، ادامه داد: نخستین بار است که این حجم به بخش خصوصی 

واگذار می شود.
وی افزود: خط لوله اتیلن غــرب، اتیلن تولیدی از عســلویه را تا تبریز 

منتقل می کند تا توسعه در غرب کشور محقق شود.
محمدی تاکید کرد: زمانی که شــرکت های پتروشــیمی واگذار شد 
بخشی که باقی ماند، شــرکت اتیلن غرب بود و خطی که دولت ساخته 

بود توسط بخش خصوصی بهره برداری و راهبری می شد.
وی گفت: نهادهای نظارتــی انتقاد می کردند که چــرا خط دولتی در 

دست بخش خصوصی است.
به گفته مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، تالش های زیادی 

انجام شد اما به دلیل مقاومت شرکت بخش خصوصی موفق نبود.
وی افزود: از ســال ۹۷ حرکت منسجمی آغاز شــد تا این حق به دولت 
بازگردد و در ابتدای ســال ۹۹ خطی که برای دولت بود به شرکت ملی 

صنایع پتروشیمی واگذار شد.
محمدی ادامه داد: در ماه های گذشــته با وجود ســنگینی کار و خط 
لوله ای ۲ هــزار و  100 کیلومتری، اســناد مناقصه آمــاده و برنده آن 
مرداد امسال انتخاب شــد و پس از یک دهه تالش شرکت ملی صنایع 

پتروشیمی توانست مالکیت و بهره برداری از این خط را به عهده بگیرد.
وی با بیان اینکه تا کنون 11 میلیون تــن اتیلن به خط لوله اتیلن غرب 
تزریق و به شرکت های پتروشیمی این مسیر تحویل شده است، گفت: 

ارزش فروش محصوالت این خط ۲ میلیارد دالر در سال است.
محمدی اظهار داشــت: در افق 1404 تعداد مجتمع های زیرمجموعه 
خط اتیلن غرب از 1۳ مجتمع فعلی به ۲1 مجتمع افزایش پیدا کرده و 

ظرفیت تزریق اتیلن به خط لوله به ۳.۵ میلیون تن می رسد.
به گفته وی، ارزش فروش محصوالت نیز تا سال 1404 به ۳.۷ میلیارد 

دالر افزایش خواهد یافت.

و نیر

 قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداری خط لوله اتیلن 
غرب به عنوان بزرگ ترین خط لولــه اتیلن جهان بین 
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی به عنوان مالک خط و 
شــرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت )اویکو( 

به عنوان پیمانکار امضا شد.
 قرارداد بهره برداری، تعمیر و نگهداری خط لوله اتیلن 
غرب به عنوان نخســتین قرارداد در نوع خود که شامل 
خطوط لوله و ایســتگاه های تقویت فشــار در صنعت 
نفت اســت با حضور »بهــزاد محمــدی« مدیرعامل 
شــرکت ملی صنایع پتروشیمی، »منوچهر محمدی« 
مدیرعامل شــرکت اویکــو، »عبدالحســین بیات« 
قائم مقام مدیرعامل شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
و تعداد دیگری از مدیران نفتــی به صورت یکپارچه به 

پیمانکار بخش خصوصی واگذار شد.
شــرکت ملی صنایع پتروشــیمی از تابستان 1۳۹۹ 

و پس از واگذاری خط لولــه اتیلن غرب به 
این شــرکت، ضمن تداوم توســعه هم سو 
با وظایــف حاکمیتــی خــود و به منظور 
حفــظ و گســترش ســرمایه های ملی و 
پتروشــیمی  صنعــت  زیرســاخت های 
مناقصه برگزار کرد که ســرانجام شــرکت 
اویکو مردادماه امســال به عنوان پیمانکار 

بهره بــرداری، تعمیر و نگهداری این خــط لوله ملی 
مشخص شد.

خط لولــه اتیلن غرب باوجــود اینکه از ســوی دولت 
ساخته شــد و در ســال 1۳۹1 به بهره برداری رسید، 
هم زمان با واگذاری مجتمع های پتروشیمی به بخش 

خصوصی واگذار شد.
شرکت ملی صنایع پتروشــیمی با همکاری نهادهای 
نظارتی و دیگر مبادی ذی ربط از سال 1۳۹۷، به منظور 

صیانــت از بیت المــال، تالش کــرد ضمن 
ایجاد رابطه منطقی و شــفاف مالی با بخش 
خصوصی، وظیفــه بهره بــرداری، تعمیر و 

نگهداری این خط لوله را به عهده گیرد.

برون سپاری تولید در صنعت نفت 
شکل بگیرد

»منوچهر طاهــری« مدیرعامل شــرکت راه اندازی و 
بهره برداری صنایع نفت )اویکو( نیز در این مراســم با 
بیان اینکه خط لوله اتیلن غرب از پنج فرهنگ مختلف 
کشور عبور می کند، افزود: شــرکت اویکو در زمینه راه 

اندازی، تعمیر و نگهداری پیشینه طوالنی دارد.
وی ادامــه داد: مهمتریــن اقدامــات این شــرکت 
راه اندازی و بهره برداری پاالیشگاه ستاره خلیج فارس، 
فازهای 1۷ و 1۸ و ۲0 و ۲1 و پاالیشــگاه های هفتم و 

هشــتم، راهبری میدان نفتی آزادگان شمالی و غیره 
بوده است.

طاهــری با بیــان اینکه اغلــب کارفرمایــان تمایل و 
جســارت برون ســپاری راه انــدازی و بهره بــرداری 
طرح های خطوط لوله و خطوط انتقال را ندارند، گفت: 

این نخستین مورد در زمینه خطوط لوله است.
وی با بیان اینکه تولید پایدار بســیار مهم است، اظهار 
داشــت: این مدل قراردادهــا به دلیــل کوتاه مدت و 
حجمی بودن به اهداف تولید پایدار نمی رســد و رفت 
و آمد پیمانــکاران اجازه فعالیت های زیرســاختی را 

نمی دهد.
مدیرعامل شــرکت اویکو ابراز امیــدواری کرد: بحث 
برون سپاری تولید نیز در بین کارفرمایان صنعت شکل 
بگیرد و شــاهد آن باشــیم و در این راه به دنبال مدل 

قراردادی هستیم تا با این مضمون تدوین شود.

اتیلن

 رقیه هویدا  رفع خرابــی کارتخوان های 
سامانه هوشمند ســوخت، با مشکل تامین 
قطعه رو به روست، اما درباره کارتخوان های 
متصل به شبکه بانکی جایگاه های سوخت، 

اقداماتی در دست اجراست.
 اخیرا خرابی کارتخوان هــا در جایگاه های 
سوخت سبب گله مندی مراجعه کنندگان 
بسیاری شده است که این موضوع را در قالب 

گزارش های مختلف پیگیری کرده ایم.
پخــش  ملــی  شــرکت  پیگیری هــااز 
فرآورده هــای نفتــی ایران، حاکــی از آن 
است که این شــرکت، برای رفع مشکالت 
کارتخوان های ســامانه هوشمند سوخت، 
به دلیل وارداتی بــودن قطعات آن ها کمی 
با مشــکل تامین قطعه رو به روست و درباره 
کارتخوان های متصل به شــبکه بانکی در 
جایگاه های ســوخت نیــز، اقداماتی را در 

دست اجرا دارد.
مدیریت ســامانه هوشمند ســوخت شرکت 
ملی پخش فرآورده هــای نفتی در پاســخ به 
پیگیری هــای خبرنگار اقتصــاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جــوان، درباره 
خرابــی کارتخوان های ســامانه هوشــمند 
ســوخت، اعــالم کــرد: »در حــال حاضــر، 
کارتخوان های مربوط به ســامانه هوشــمند 
ســوخت در ســطح جایگاه ها، صرفاً توســط 
شــرکت ملی پخش فرآورده های نفتی تامین 
و پشتیبانی می شــوند. خرابی کارتخوان های 
سامانه هوشمند ســوخت، موضوعی معمول 
بوده و با توجــه به میزان اســتفاده، آب و هوا و 
ســایر عوامــل عملیاتــی کاهش یــا افزایش 
می یابد، اما علی رغم شــرایط ویژه کرونایی و 
مشکالت تامین قطعات این دستگاه ها، فرآیند 

تعمیرات آن ها مستمراً انجام می شود«.

مشکل تامین قطعات کارتخوان ها با 
نگاه به داخل، قابل حل است

اسداهلل قلیزاده رئیس هیئت مدیره انجمن 

صنفی صاحبــان اماکن فــروش و عرضه 
فرآورده های نفتی سراســر کشور، درباره 
خرابی کارتخوان های ســامانه هوشــمند 
ســوخت، بیان کرد: یکــی از عوامل ایجاد 
صف های طوالنی در مقابــل جایگاه های 
ســوخت، خرابی کارتخوان های ســوخت 
اســت. از اوایــل ســال قبــل بــا معضل 
خرابی های مکرر کارتخوان های ســوخت 
مواجه هســتیم که در برخی ماه ها بیش از 

حد بوده است.
او افزود: منظــور از کارتخوان ها، تجهیزات 
مربوط به سامانه هوشــمند سوخت است 
که به دلیل مستهلک شدن، گرما و استفاده 
ناصحیح مردم از این تجهیزات نصب شــده 
روی تلمبه های جایگاه های ســوخت، آمار 
خرابی ها بیشــتر شــده و تکرار خرابی در 
چند روز پس از تعویض نیز باالست. همین 
امر موجــب از کار افتــادن برخی نازل های 

جایگاه ها می شــود و در نتیجــه، ظرفیت 
نازل های سالم جایگاه ها کمتر شده و مردم 

در صف ها منتظر می مانند.
قلیزاده ادامه داد: این مشکل را به مسئوالن 
نفتی و مراجع ذیصالح دیگر اطالع داده ایم 
و جلساتی برگزار کردیم که برخی تالش ها 
در جهت بهبود شــرایط انجام شــده، اما 
مشکل همچنان باقیست. البته اصلی ترین 
کم کاری توسط وزارت نفت در این سال ها، 
عدم توجه به بومی ســازی ایــن تجهیزات 
به لحاظ ســخت افزاری و نرم افزاری بوده 

است.
رئیس صنــف جایگاهداران کشــور تاکید 
کرد: نگاه به خارج از کشور همواره در تمامی 
عرصه ها ما را با مشکل مواجه کرده است، در 
حالی که اگر اعتقاد به دانش بومی داشتند، 
می توانستند از ســال ها قبل مشکل را حل 

کنند و امروز مردم اذیت نشوند.

رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی صاحبان 
اماکن فروش و عرضــه فرآورده های نفتی 
کشور در ادامه گفت: جایگاهداران هم از این 
شرایط ناراضی هستند چرا که این خرابی ها 
هم موجب عدم النفــع جایگاهداران و هم 
موجب اعتراض مردم می شــود؛ در صورتی 
که جایگاهداران نمی توانند دخل و تصرفی 
در رفع مشــکل داشته باشــند و مسئوالن 
پشــتیبانی سامانه هوشــمند سوخت باید 

برای حل مشکل تالش کنند.
مدیریــت ســامانه هوشــمند ســوخت 
شــرکت ملی پخــش فرآورده هــای نفتی 
همچنین دربــاره این که در حــال حاضر 
تنهــا شــرکت پرداخــت الکترونیکی که 
کارتخوان های شــبکه بانکی جایگاه های 
سوخت را پشتیبانی می کند،  آیا قرار است 
شــرکت های پرداخت الکترونیکی دیگری 
نیز برای ارائه خدمــات الکترونیکی بانکی 

به مدیریت سامانه هوشمند سوخت کمک 
کنند یا خیر؟ توضیح داد: »ســرویس های 
پرداخت بانکــی در ایســتگاه هایی که به 
همین منظور توسط شرکت های پرداخت 
الکترونیکی تعبیه شده است، انجام می شود 
و در خصــوص اســتفاده از خدمات ســایر 
شرکت های پرداخت، این موضوع در دستور 
کار شرکت پخش فرآورده های نفتی ایران 
قرار داشــته و به مرور امکان فنی استفاده از 
خدمات تمامی شرکت های پرداخت واجد 

شرایط فراهم خواهد شد«.

مشکل محدودیت در تراکنش های 
بانکی جایگاهداران برطرف شد

ایــن مدیریــت شــرکت ملــی پخــش 
فرآورده های نفتی ایــران، همچنین درباره 
گالیه هــای اخیــر جایگاهــداران عرضه 
ســوخت مبنی بــر ایجــاد محدودیت در 
تراکنش های بانکی برای خرید الکترونیکی 
سوخت نیز اعالم کرد: پرداخت الکترونیکی 
در جایگاه هــای عرضه ســوخت، توســط 
شــرکت های دارای مجوز از طــرف بانک 
مرکزی انجام می شــود و اصوالً اختالل در 
این شــبکه ارتباط مســتقیمی به سامانه 

هوشمند سوخت ندارد.
با توجه به اینکه در ماه گذشــته، ارتقاء نرم 
افزاری این حوزه توسط شرکت های طرف 
قرارداد انجام پذیرفته، اختالل های محدود 
گزارش شده مربوط به این موضوع بوده و در 

اسرع وقت برطرف شده است«.
بر اســاس این گزارش، مشکل تامین قطعه 
کارتخوان های مربوط به ســامانه هوشمند 
سوخت در صورت اســتفاده از توان داخلی 
و مشــکل خرابی کارتخوان هــای متصل 
به شــبکه بانکــی نیز بــا افزایــش تعداد 
شرکت های پرداخت الکترونیکی همکار با 
مدیریت سامانه هوشمند سوخت قابل حل 

خواهد بود.

قرارداد راهبری بزرگ ترین خط لوله اتیلن جهان امضا شد

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سرمایه گذاری های جدید عراق برای صنعت نفت
خریدار   پس از اعالم تصمیمات جدید از 
سوی غولهای نفتی متعدد در عراق، به نظر 
می رسد این کشــور بهبود قوی از پاندمی 
کرونا پیدا کرده و عالوه بر حفظ شــهرتش 
در نفت، به توسعه انرژیهای تجدیدپذیر هم 

می پردازد.
 ابرغول فرانسوی توتال هفته گذشته اعالم 
کرد در قراردادی به ارزش ۲۷ میلیارد دالر، 
چهار پروژه انرژی بــزرگ در جنوب عراق 
خواهد ساخت و کار ســاخت پیش از پایان 

سال ۲0۲1 آغاز می شود.
این توافق شامل سرمایه گذاری ها در بهبود 
استخراج نفت، یک پاالیشــگاه گاز، بهبود 
بازار گاز عراق از طریق تولید بیشتر و قیمت 
رقابتی تر و یک پروژه نیروگاه خورشــیدی 
اســت. این تامین مالی به عراق امکان می 
دهد تولید نفت در میدان نفتی ارتاوی را از 
۸۵ هزار بشکه در روز به ۲10 هزار بشکه در 
روز افزایش داده و همچنین به سطح تولید 
روزانه ۳00 میلیون فوت مکعب گاز دســت 

پیدا کند.
اما این تازه چند دســتاورد خــوش بینانه 
در صنعت نفــت و گاز عراق پــس از ماهها 
تحوالتی اســت که بعــد از رکــود جهانی 
نفت در سال ۲0۲0 رخ داده است. عراق در 
اوت اعالم کرد صــادرات نفتش به ۳.0۵4 
میلیون بشــکه در روز در مقایســه با ۲.۹ 
میلیون بشکه در روز در ژوییه، افزایش پیدا 

کرده است.
 این امر منعکس کننــده افزایش تقاضای 
جهانی برای نفت در ماههای تابستان است. 
درآمد نفتــی عراق در اوت بــه ۶.۵ میلیارد 
دالر رسید و میانگین قیمت هر بشکه نفت 

۶۹ دالر بود.

عراق در ژوییه 4.1۸ میلیون بشکه در روز 
نفت تولیــد کرد که 1۵0 هزار بشــکه در 
روز نســبت به ژوئن افزایش داشت. سطح 
تولید ژوییه عراق از آوریل ســال ۲0۲0 
مشاهده نشده بود و باالتر از سقف تولیدی 
مجاز تحت توافق با اوپک بود. در مجموع 
عراق باالترین میزان تولید را در مقایسه با 
سایر اعضای اوپک بجز عربستان سعودی 

دارد.
این امر بــرای اقتصاد متکی بــه نفت عراق 
کــه در دوران همــه گیری کوویــد 1۹ به 
شــدت آســیب دید، اهمیت باالیــی دارد 
زیرا افت تقاضا برای نفــت و ریزش قیمتها 
اقتصاد این کشــور را در تنگنا قرار داد. پس 
از چند ماه محدودیــت عرضه اوپک پالس، 
عراق سرانجام توانست به سطح تولید پیش 
از شــیوع همه گیری برگردد و ایــن امر از 

اشتغال و اقتصاد ملی حمایت کرد.
همچنیــن در اوت شــرکتهای بریتیــش 
پترولیــوم و پتروچاینــا تشــکیل جوینت 
ونچری را بــرای اداره میــدان نفتی رمیله 

عراق اعالم کردند. 
این میدان نفتی گازهای گلخانه ای منتشر 
می کند و بریتیش پترولیوم امیدوار اســت 
این جوینت ونچر ســرمایه ضــروری برای 
ســرمایه گذاری  سنگینتر در ســایر پروژه 
های دارای آلودگی کمتر کربن فراهم کند. 
این ابرغول بریتانیایــی در ماههای اخیر به 
ســختی تالش کــرده تا دیــدگاه عمومی 
درباره شــیوه های فعالیتش را تغییر دهد و 
سرمایه گذاری  ســنگینی در توسعه پروژه 
های انرژی تجدیدپذیر داشــته و دستیابی 
بــه ۵0 گیــگاوات انــرژی تجدیدپذیر در 
داراییهای خود تا ســال ۲0۳0 و همچنین 

حفظ داراییهــای نفت و گاز قــوی خود را 
هدف گرفته است. 

با این حــال فعالیت این شــرکت در عراق 
هدف انتقاد قــرار  گرفت زیرا این کشــور 
یکی از بزرگترین انتشاردهندگان متان در 

جهان است.
بریتیــش پترولیــوم در حال توســعه یک 
میدان نفتــی بزرگ از ســال ۲010 بوده و 
فعالیتهــای جدید تحت ایــن جونت ونچر 
قرار است دســتکم تا سال ۲0۳4 ادامه پیدا 
کند. رومیله یکی از بزرگترین میادین نفتی 
جهان اســت که بیش از 1.4 میلیون بشکه 

در روز نفت تولید می کند.
این خبــر مثبتی برای عــراق پس از خروج 
ســایر ابرغولهای بین المللی از این کشور به 
دلیل بی ثباتی سیاســی و مشکالت مربوط 
به شــرایط فعالیت شــرکتهای خارجی در 
صنعت نفت عراق بود. تا این اواخر انتظار می 
رفت بریتیش پترولیوم از رومیله خارج شود 
زیرا به دنبال پروژه هــای نفتی با آالیندگی 
کربن کمتر بــود. با این حــال دولت عراق 
اخیــرا شــرایط فعالیت برای شــرکتهای 
خارجی را بهبود بخشــید تا آنهــا را در این 

بازار حفظ کند.
تغییرات مقــررات برای ســرمایه گذاری  
خارجی در صنعت نفت در راســتای تالش 
وزارت نفت عــراق برای افزایــش تولید به 
هشت میلیون بشــکه در روز تا سال ۲0۲۷ 
یعنــی دو برابر ســطح تولید فعلــی انجام 

گرفت.
در راستای این هدف دولت عراق مجوزهای 
فعالیت بــرای شــرکتهای خارجی متعدد 
فراهم کــرده تا به حفــاری چاههای جدید 
و بهبــود اســتخراج در مناطــق کرکوک، 

بغداد، بصره و نصیریــه بپردازند. بریتیش 
پترولیوم و انی دو شرکت بین المللی بزرگی 
هســتند که ایــن قراردادهــا را گرفته اند. 
عراق همچنین ســرگرم مذاکره با شرکت 
CNOOC چین دربــاره روند احیای 1۵0 
چاه در میدان بازرگان با هزینه 1۶0 میلیون 
دالر اســت. چندین حلقه از این چاهها در 
دوران کرونا به دلیل عدم تقاضا رها شــدند. 
با این حال بسیاری از آنها از نظر اقتصادی به 
صرفه هســتند و می توانند فعالیت طوالنی 
برای حمایــت از دو برابر شــدن تولید نفت 

عراق تا سال ۲0۲۷ داشته باشند.
عراق عالوه بــر ســرمایه گذاری  در آینده 
صنعــت نفــت و گاز، از توســعه انــرژی 

تجدیدپذیر هم استقبال می کند.
 وزیــر دارایی عــراق در ســپتامبر از اوپک 
خواســت بــه جنبــش فاصلــه گرفتن از 
سوختهای فسیلی و حرکت به سمت پروژه 
هــای انــرژی تجدیدپذیر فکــر کند. علی 
عالوی، معاون نخســت وزیر عراق با تکرار 
این پیام در مطلبی در نشــریه انگلیســی 
گاردیــن از تولیدکنندگان نفت خواســت 
یک تحول اقتصادی متمرکز بر سیاســتها و 

فناوریهای دوســتدار محیط زیست شامل 
انرژی خورشــیدی و هســته ای را دنبال 

کنند.
عراق در ماههــای اخیر چندیــن توافق با 
بازیگران نفت و گاز بین المللی برای توسعه 
پروژه های تجدیدپذیر در ســالهای آینده 
اعالم کرده اســت. عالوه بر توتــال، عراق با 
شرکت پاورچاینا برای توسعه نیروگاههای 
انرژی خورشــیدی قــرارداد امضا کرده که 
انتظار مــی رود حداکثر دو گیــگاوات نیرو 
تولید کند. این پروژه به کاهش وابســتگی 
عراق بــه واردات برق ایــران کمک خواهد 

کرد.
بر اساس گزارش اویل پرایس، اگرچه عراق 
با برنامه هایی که برای توسعه بیشتر صنعت 
نفت و گاز در یک دهه آینــده دارد،  به نظر 
می رسد هنوز از عقب نشــینی از تعامالت 
نفت و گاز فاصله زیادی دارد اما این کشــور 
به دنبال آن اســت که پرچمدار کشورهای 
عضو اوپک در زمینه انرژی تجدیدپذیر باشد 
و با ابرغولهای نفتی خارجی برای توســعه 
پروژه های انرژی خورشــیدی و سایر منابع 

تجدیدپذیر همکاری می کند.



نصب رمزینه های سریع پاسخ در تمامی کتاب ها

ونایی تولید برنامه های درسی غیرحضوری برای شرایط کر

سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا:
منع تردد شبانه لغو شد

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفت:با توجه به افزایش سرعت 
واکسیناسیون ما منع تردد شبانه را لغو کردیم.

 علیرضا رئیسی ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اظهار کرد:  ما با 
توجه به افزایش سرعت واکسیناسیون و راه اندازی مراکز تزریق شبانه 
روزی واکسن، منع تردد شبانه را لغو کردیم البته این بدان معنا نیست 

که مردم به مهمانی بروند و در خیابان ها بچرخند.
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا ادامه داد: از مردم درخواست داریم 
فقط برای تزریق واکسن شب ها تردد کنند و بدانند که تزریق واکسن به 
معنای ایمن شدن کامل و ماسک نزدن نیست و همچنان باید از حضور 

در مهمانی ها و تجمعات پرهیز کرد.
رئیسی بیان کرد: 1۲ درصد افراد باالی ۶۵ سالی تاکنون واکسن تزریق 
نکرده  ا ند و ۷0 درصد مرگ و میر در این سن مربوط به همین گروه است 
و خواهش  می کنیم تا این افراد هر چه ســریع تر برای تزریق واکســن 
مراجعه کنند، سالمندان در صورتی که توان جسمانی برای مراجعه به 
مراکز واکسیناســیون را ندارند، همکاران ما آمادگی دارند به منزل این 

سالمندان مراجعه و واکسن تزریق کنند.

در سایت سازمان سنجش
نتایج نهایی آزمون استخدامی برای ۵ سازمان 

کشوری اعالم شد
نتایج نهایی هشتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های اجرایی 

کشور برای ۵ سازمان اعالم شد.
 نتایج نهایی آزمون اســتخدامی ســازمان انتقال خون ایران، سازمان 
برنامه و بودجه کشــور، ســازمان بهزیستی کشور، ســازمان قضایی 
نیروهای مســلح، ســازمان ملــی اســتاندارد و ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان سیستان و بلوچستان شــامل دستگاه های اجرایی 
اداره کل اســتاندارد و تحقیقات صنعتی، اداره کل انتقال خون و اداره 

کل بهزیستی استان سیستان و بلوچستان اعالم شد.
به دنبال انتشــار اطالعیه هــای 11 بهمــن ســال 1۳۹۹، ۲۳ و ۲۵ 
فروردیــن، اول، 1۹ و ۲۳ تیــر و ۲۳ مردادماه 1400 نتایــج نهایی ۵ 
دستگاه اجرایی در هشــتمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه های 
اجرایی کشــور که در روزهای 11 و 1۲ دی ماه 1۳۹۹ برگزار شــد، در 

سایت سازمان سنجش منتشر شد.
این نتایــج مربوط به ســازمان انتقال خــون ایران، ســازمان برنامه و 
بودجه کشــور، سازمان بهزیســتی کشور، ســازمان قضایی نیروهای 
مسلح، سازمان ملی استاندارد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان 
سیستان و بلوچستان شامل دستگاه های اجرایی اداره کل استاندارد و 
تحقیقات صنعتی استان سیســتان و بلوچستان، اداره کل انتقال خون 
استان سیســتان و بلوچستان و اداره کل بهزیســتی استان سیستان و 

بلوچستان است.
متقاضیان آزمون استخدامی در این دســتگاه ها می توانند با مراجعه به 
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از نتیجه آزمون خود مطلع شوند.
متقاضیان هریک از این دســتگاه های اجرایی پــس از دریافت نتیجه 
آزمون، الزم اســت برای اقدامات بعدی از روز دوشــنبه ۲۲ شــهریور 
1400 به سایت اطالع رســانی دســتگاه موردنظر مراجعه و بر اساس 

توضیحات و زمان بندی های مندرج در اطالعیه دستگاه، اقدام کنند.
نتایج نهایی آزمون ســایر دســتگاه های اجرایی کشــور در هشتمین 
آزمون استخدامی متمرکز دســتگاه های اجرایی کشور متعاقباً اعالم 

خواهد شد.

ایران پس از آلمان و فرانسه رتبه سوم تزریق 
ونا را کسب کرد واکسن کر

 جمهوری اســالمی ایران بعد از آلمان و فرانســه در مقایسه آمار باالی 
یک میلیون تزریق واکســن هفتگی در کشورهای اروپایی، رتبه سوم را 

به خود اختصاص داده است.
 براساس گزارشی منتشر شــده، ایران از نظر بیشترین تزریق هفتگی 
از ابتدای شروع واکسیناســیون و میانگین تزریق روزانه در بین هفت 

کشور، بعد از آلمان و فرانسه قرار داشته و رتبه سوم را دارد.
براســاس این گزارش، بیشــترین تزریق هفتگی و روزانه در آلمان به 
ترتیب ۶ میلیون و ۷۵ هزار دز و  ۸۷0 هزار دز به ثبت رسیده است که با 

آمار اعالم شده در جایگاه نخست این رتبه بندی قرار دارد.
همچنین رتبه دوم به کشــور فرانســه که آمار تزریق 4 میلیون و ۷۷۷ 
هزار دز به صــورت هفتگی و ۶۸0 هــزار دز به صورت روزانــه را دارد، 

اختصاص یافته است.
براســاس این گزارش، از ابتدای آغاز واکسیناسیون در ایران بیشترین 
تزریق هفتگی 4 میلیون و ۷44 هزار دز اعــالم و میانگین تزریق روزانه 
هم ۶۸0 هزار دز ثبت شــده است که براســاس آن ایران بعد از آلمان و 

فرانسه رتبه سوم را دارد.
انگلیس با تزریق هفتگی 4 میلیون و 1۵۳ هزار دز و روزانه ۵۹۳ هزار دز 
واکسن، اسپانیا با تزریق هفتگی ۳ میلیون و ۹۷۶ هزار دز و روزانه ۵۷0 
هزار دز ، ایتالیا با تزریق هفتگی ۳ میلیون و ۸۵۷ هزار دز و روزانه ۵۵0 
هزار دز و لهســتان با تزریق هفتگی ۲ میلیون و ۲۶۵ هــزار دز و روزانه 

۳۲۳ هزار دز ، به ترتیب در رتبه های بعدی قرار دارند.

با موافقت وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات
وه پشتیبانی از آموزش مجازی  کارگر

دانش آموزان تشکیل شد
 به پیشنهاد سرپرست وزارت آموزش وپرورش و موافقت وزیر ارتباطات 
و فناوری اطالعات، کارگروه پشتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان 

تشکیل شد.
 در جلســه ای با حضور وزیر ارتباطات و سرپرســت آموزش و پرورش، 
مالحظات کمی و کیفی خدمات آموزش مجازی دانش آموزان در بستر 

سامانه شاد مطرح شد.
به منظور بررسی و پیشــنهاد راهکارهای بهبود تجربه کاربری و ارتقاء 
کیفی خدمات در بستر پلتفرم های مختلف ارائه دهنده خدمات آموزش 
مجازی بــه دانش آموزان و معرفــی اســتانداردها و قابلیت های الزم، 
کارگروهی به ریاست »سید ستار هاشــمی« معاون فناوری و نوآوری 
وزارت ارتباطات و با عضویت »علی باقــرزاده« رئیس مرکز هماهنگی 
حوزه وزارت آموزش وپرورش و »مهدی اخــوان بهابادی« مدیرعامل 

همراه اول تشکیل شد.
با توجه به شرایط حاصل از شیوع کرونا و با عنایت به پیش بینی برگزاری 
کالس های آموزش غیرحضوری و از راه دور برای دانش آموزان، میزان 
آمادگی زیرســاخت های ارتباطی کشور برای شــروع سال تحصیلی 
جدید و همچنین مشخصات سیســتم های آموزشی، مالحظات کیفی 
و موضوعات کارکردی و غیر کارکردی پلتفرم های مختلف و روال های 
الزم جهت تحقق زیســت بوم جامــع آموزش مجــازی دانش آموزی 
مبتنی بــر مدل تجاری مناســب و شــکل گیری کامــل زنجیره های 
ارزش آن، در »کارگروه پشــتیبانی از آموزش مجازی دانش آموزان« 
شناسایی شده و پس از بررســی، نتایج جهت اتخاذ تصمیمات نهایی، 
توسط ریاســت کارگروه به وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ارایه می 

شود.

دیوار

فرمانده ســتاد مبارزه با کرونای تهران گفت: درحال 
حاضر سوش اصلی غالب در اپیدمی کووید 1۹ در شهر 

تهران مثل همه استان ها هنوز سویه دلتاست.
»علیرضا زالی«، فرمانده ستاد مبارزه با کرونای تهران 
در ارتباط با سویه المبدا گفت: تاکنون هیچ شواهدی 
از المبدا در ایران گزارش نشــده و درحال حاضر هنوز 
سوش اصلی غالب در اپیدمی کووید 1۹ در شهر تهران 

مثل همه استان ها ویروس سویه دلتاست.
او در ادامه گفــت: به محــض اینکــه عزیزان مان در 
مجموعه هــای بهداشــتی و درمانــی در اقصی نقاط 
کشــور در تابلوی بالینــی بیماران و یــا در تظاهرات 

بالینی الگوی غیرمتعارفی را مشاهده کنند، 
به معاونت های بهداشــتی اعــالم می کنند 
و آن هــا هم بــا اســتفاده از دســتگاه های 
توالی یابی آن را شناســایی می کنند. برخی 
جاها مانند معاونت های بهداشــتی دانشگاه 
تهران و مجموعه انســتیتو پاســتور مرکز 
اصلی مرجعیت هســتند که در مواردی که 

مشکوک باشــند نمونه ها را خدمت آن ها می فرستیم 
و آن ها با انجام سیکوئنســینگ یا همان توالی یابی به 
ما می گویند که ویــروس جدیدی در کار اســت یا نه. 
تاکنون خوشــبختانه هیچ مورد اثبات شده المبدا در 

ایران نداریم.
زالی در ادامه با اشــاره به جهش های جدید 
ویــروس کرونا گفــت: تیم های مســتقر ما 
در دانشگاه های علوم پزشــکی با محوریت 
معاونــت بهداشــتی و معاونــت تحقیقات 
و فنــاوری در اقصــی نقاط کشــور و همه 
اســتان ها از همان روزهای آغازین نمونه ها 
را پایش می کنند.تاکنون هیچ مورد مســتند، متقن و 
تایید شــده ای از بروز جهش در ویروس کرونا در ایران 

مشاهده نشده است.  
او در ارتبــاط با واکســن هایی که به بازار نشــت پیدا 

کرده اند، گفت: دوســتانمان در نهادهای انتظامی در 
حال پیگیری این موضوع هســتند، امــا من فقط یک 
نکتــه را می خواهم به شــما بگویم، هرگونه واکســن 
حتی اگر لیبل هم داشته باشــد وقتی خارج از سیستم 
بهداشتی توزیع و تلقیح شود، حتما خارج از استاندارد 
تلقی می شــود. به ایــن دلیل که نگه داشــت و حفظ 
زنجیره سرد آن بسیار مهم اســت. فرق واکسن با سایر 
داروهای بیولوژیک این اســت که واکسن اگر زنجیره 
ســردش رعایت نشــود و نکات فنی نگه داشــتش به 
صورت کامل اجرا نشــود، نه تنها اثربخشی ندارد بلکه 

می تواند آثار زیان باری را ایجاد کند.

فرهــادی گفت:افــراد برای اخــذ مجوز رفــت و آمد 
برون شهری تهران از صبح تا ساعت 1۲ فرصت دارند تا 

به صورت رایگان در سامانه ثبت نام کنند.
 عیسی فرهادی فرماندار تهران، با اشاره به تأثیر اجرای 
طرح منع رفت و آمد در ابتــالء به کرونا، اظهار کرد: اگر 
این طرح اجرا نمی شد قطعاً تعداد فوتی ها و بستری ها 

افزایش پیدا می کرد.
وی ادامه داد: البته بخشــی از ضوابط این طرح توسط 
مردم انجام نشــد، ولی امیدواریم با اجرای این طرح و 
ادامه روند واکسیناســیون اوضاع بهتر شده و در بحث 

حمل و نقل بین شــهری تصمیمات خوبی 
گرفته شود.

فرهادی با اعالم اینکه بعد از شــیوع کرونا و 
تعطیلی مدارس تعداد مسافران در مترو ها و 
اتوبوس روزانه از ۳ میلیون نفر به یک میلیون 
نفر کاهش پیدا کرد، گفــت: ما اجرای طرح 
ترافیــک در زمان هــای مختلف داشــتیم، 

اما اینکه دائمی نیســت به دلیل لــزوم توجه به بحث 
آلودگی هوا است.

فرماندار شهر تهران با اشاره به تغییراتی در بحث صدور 

مجوز های رفت و آمد برون شــهری، عنوان 
کرد: این طرح در بخــش اینترنتی در ابتدا با 
ترافیک درخواســت روزانه حدود ۳00 هزار 
نفر مواجه شــد به مدل حضوری تغییر یافت 
با مشــاهده صفوف مردمی مجدداً به حالت 

سامانه ای تغییر داده شد.
این مســئول در ادامــه بیان کــرد: در حال 
حاضر این طرح با اصالحات به افرادی شــامل؛ فعاالن 
بنگاه های تجاری، کادر درمان، دانشــجویان در حال 
تحصیل در شهر های دیگر، بســتگان درجه یک و دو 

فوت شــدگان کرونایی، افراد دارای نوبت پزشــکی و 
همچنین دانش آموزان که برنامــه تحصیلی خارج از 

تهران دارند، می شود.
وی اعــالم کرد: افــراد برای اخــذ مجوز رفــت و آمد 
برون شهری تهران از صبح تا ساعت 1۲ فرصت دارند تا 
به صورت رایگان در سامانه ثبت نام کنند، و تنها یک بار 
در ماه به مدت یک هفته از مجوزی که به نام شخص با 
پالک خودروی اعالم شده صادر می شود، چنانچه بین 
راه از جانب پلیس جریمه ای صورت بگیرد جای نگرانی 

نیست و جریمه پاک خواهد شد.

ونا کر

ونا کر

خریــدار   رئیــس ســازمان پژوهش و 
برنامه ریزی آموزشــی جزئیــات اقدامات 
انجام شــده برای اســتقبال از بازگشــایی 
مدارس را اعالم کرد و از تولید برنامه درسی 
آموزشی غیرحضوری برای شرایط کرونایی 

خبر داد.
 حســن ملکی در نشســتی خبری در این 
باره اظهار کرد: ســال گذشــته وعده دادم 
که سازمان پژوهش مســیر تحولی را با یک 
برنامه معیــن و با گام های مشــخصی آغاز 
کرده اســت و بناســت راهنماهای برنامه 
درسی نوین بر اساس اسناد تحول بنیادین 
را تولید کند. امروز اعالم می کنم که در 11 
حوزه تربیت و یادگیری راهنماهای برنامه 

درسی را طراحی و تولید کرده ایم.
وی افزود: این راهنماها باید در شورای عالی 

آموزش و پرورش بررسی و تصویب شوند.
رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی 
با بیان اینکه مطالعــات و پژوهش های الزم، 
برنامه ریزی درسی و تولید راهنماهای برنامه 
درســی، تولید الگوها و دســتورالعمل های 
مربوط به تربیت و یادگیری از جمله سیاست 
هایی بود که محقق شده است گفت: بنا  داریم 
از مهر 1401 یعنی ســال آینده 10 درصد از 
محتوای آموزشی را در قالب بسته های تربیت 
و یادگیری بــر مبنای همیــن راهنماها تهیه 

کنیم.

تهیه راهنمای برنامه درسی دوره 
پیش دبستانی 

ملکی ادامــه داد: کار دومی کــه برای آغاز 
ســال تحصیلی انجام شــده برنامه ریزی 
درسی در  دوره پیش دبســتان است که در 
آنجا هم راهنمای برنامه درســی خاص آن 
دوره را تهیه کردیم که در بخش مهدکودک 
برای خانواده هــا محتوا تولید شــده و هم 

برای بخش پیش دبستانی محتوایی تولید 
شده اســت. توانســتیم تعدادی محتوا که 
دستگاه های دیگر تولید کرده اند را بررسی 
و تغییــرات و اصالحاتی انجــام دهیم و به 
الگوی برنامه درســی دوره پیش از دبستان 

نزدیک کنیم.
وی افزود: قریب به هفت تا هشــت بســته 
تربیت و یادگیری ویژه دوره پیش از دبستان 
تهیه و بــه ســازمان ملی تعلیــم و تربیت 
کودک تحویل شــده و همین روزها جهت 
بهره برداری به اســتان ها ابالغ خواهد شد. 
البته به این بســته ها محدود نخواهیم شد 
و به استان ها اعالم کردیم در هرنقطه ای از 
کشور اگر شخصی محتوایی در زمینه پیش 
از دبستان تهیه کرده بود به کمیته محتوای 

پیش از دبستان ارسال کند تا بررسی کنیم.

تولید برنامه درسی آموزشی 
غیرحضوری برای شرایط کرونایی

رئیــس ســازمان پژوهش و برنامــه ریزی 
آموزشــی از تولید برنامه درســی آموزشی 
غیرحضوری بــرای شــرایط کرونایی خبر 
داد و گفت: سازمان پژوهش موظف بود یک 
برنامه درسی متناسب با شــرایط کرونایی 

ارائه دهد. 
این شــرایط ما را به تهیه یک برنامه درسی 
آموزش های غیرحضوری و شرایط کرونایی 
ملزم کرد کــه اکنون در مرحلــه ویرایش 
نهایی قرار دارد و طی دو ســه روز آینده به 

استان ها ابالغ خواهد شد.
وی با بیان اینکه آمــوزش معلمان را نیز در 
دستورکار داریم گفت: در سال گذشته نیز 
یک برنامه درسی تهیه کرده بودیم اما برنامه 

درسی امسال به مراتب غنی تر، واقع بینانه 
تر و کاربردی تر اســت. یک ســال تجربه 
کســب کرده ایم و برنامه فعلی به مراتب از 

برنامه درسی سال قبل پخته تر شده است.

طراحی 6 رشته جدید در شاخه 
کاردانش 

ملکی ادامه داد: در شــاخه کاردانش شش 
رشته جدید طراحی کرده ایم، استانداردها 
را اصالح کرده ایم و اینها نیــز برای اجرا به 
اســتان ها ابالغ شــده است. رشــته های 
محیط بانــی، بهداشــت دام روســتایی و 
عشایر، تعمیر و نگه داری تجهیزات پرورش 
دام و طیور، چهره پردازی، تعمیرات ناوگان 
و خط و ســازه های ریلی عناوین این شش 

رشته هستند.

فرصت دانش آموزان برای ثبت نام 
کتاب ها تا ۳1 شهریورماه

وی با اشاره به اینکه امســال توانستیم 14۶ 
میلیون جلد کتاب درســی را در ۹4۵ عنوان 
درسی در سطح کشــور چاپ و توزیع کنیم 
اظهار کرد: در همین ایام توزیع کتب درسی 
به مــدارس در حال انجام اســت و هر دانش 
آموزی به هر علتی موفق نشده باشد تا کنون 
ثبت سفارش انجام دهد تا ۳1 شهریور فرصت 
دارد ثبت نام انجام دهــد. هیچ دانش آموزی 
بدون کتاب نخواهد ماند. کتاب درسی جز از 
این مسیر به دست دانش آموزان نمی رسد و 

حتما باید ثبت نام انجام شود.

 نصب رمزینه های سریع پاسخ 
در تمامی کتاب ها

رئیــس ســازمان پژوهــش و برنامه ریزی 
آموزشــی به نصب رمزینه های سریع پاسخ 
در همه کتب درســی اشــاره کرد و گفت: 
دانش آموزان این امکان را خواهند داشــت 
با گوشــی همراه از طریق کیــو آر کدهای 
نصب شــده در کتــاب هــا از محتواهای 
تکمیلی آموزشــی بهــره مند شــوند. ما 
بایــد از امکانــات فناوری در غنی ســازی 
مواد آموزشی اســتفاده کنیم. هرچه زمان 
می گذرد محدودیت کتب درســی بیشتر 
عیان مــی شــود و باید اقدامــات تکمیلی 
انجام دهیم. البته این طرح امســال برای ما 
جنبه آزمایشــی دارد و با بازخوردهایی که 
می گیریم در صورت لزوم برای ســال های 

بعد اصالحاتی انجام می دهیم.
ملکــی افــزود: 1۵ درصــد محتــوای 
رمزینه های ســریع پاســخ توســط خود 
معلمان تولید شــده که رویــداد مبارکی 
اســت و به نام خود معلم درج خواهد شد تا 

مالکیت معنوی اثر حفظ شود.

ونا در ایران مشاهده نشده است وس کر تاکنون هیچ مورد مستندی از جهش ویر

چه شرایطی برای دریافت مجوز تردد الزم است؟
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وزه برای واکسیناسیون ۵۰ میلیون نفر فرصت ۶۰ ر
خریدار  گفته می شــود تا آمــدن پیک 
ششــم کرونا، فرصت ۶ تا ۸ هفته ای داریم 
که بتوانیــم حداقل ۷۵ درصــد جمعیت 
هــدف را واکســینه کنیم. حاال کــه روند 
واردات واکســن به کشور ســرعت گرفته و 
هر چند روز یک بار شــاهد تحویل محموله 
جدیدی از واکســن های کرونا بــه وزارت 
بهداشت هســتیم، انتظار می رود تا قبل از 
ورود به پیک ششــم کرونا، جمعیت هدف 
کشور واکسینه شــوند.بر اساس آمار روزانه 
وزارت بهداشت، تا ۲0 شهریور 1400، ۲۲ 
میلیــون و 14۹ هزار و 1۸0 نفر در کشــور 
دوز اول واکســن کرونا را دریافت کرده اند. 
همچنین، 11 میلیــون و ۷۷۷ هزار و ۸۹۶ 
نفر نیز دوز دوم را تزریق کرده اند و مجموع 
واکســن های تزریق شــده در کشور به ۳۳ 
میلیون و ۹۲۷ هزار و ۷۶ دوز رســید.با این 
حساب باید در فرصت ۶0 روزه یا ۸ هفته ای 
تا رسیدن پیک ششم کرونا، ۵0 میلیون نفر 
دیگر واکسینه شــوند تا امیدوار باشیم که 
ایمنی جمعی فراهم شــده و از شدت میزان 
بســتری ها و مرگ های کرونایی کاســته 
می شــود. زیرا، جمعیت هدف کشــور در 
برنامه واکسیناسیون کشوری، حداقل ۶1 
میلیون و ۲00 هزار نفر است که تا کنون 11 

میلیون نفر واکسینه شده اند.
علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا، در واکنش به فرصت واکسیناسیون 
جمعیت هدف تا قبل از ورود به پیک ششم 
کرونا، گفت: دو موضوع برای تأمین واکسن 
مهم اســت، اول بــه میزان کافی واکســن 
موجود باشــد و دوم تداوم واردات واکسن 
است. چون اگر مطمئن باشیم که واکسن به 
اندازه کافی موجود است، نگران تأمین دوز 
دوم نخواهیم بود ولی اگر غیر از این باشــد 
روند با احتیاط پیــش خواهد رفت بنابراین 
با این روند پایدار واردات قطعاً مراکز تزریق 

واکسن را افزایش خواهیم داد.
وی افزود: بر اســاس رفتارشناسی بیماری 
کرونــا، ممکن اســت در آبــان خیز جدید 
داشــته باشــیم. البته تا آبان ۶ تــا ۸ هفته 
طالیــی فرصــت داریــم که اگر ســرعت 
واکسیناسیون را باالتر ببریم و درصد باالیی 
را واکسینه کنیم با خیال بســیار راحت به 

مقابله با پیک بعدی خواهیم رفت.
رئیسی تاکید کرد: زمانی ممکن است خیز 
بیماری داشته باشیم ولی مرگ و میر بسیار 
پایین باشــد و این در شــرایطی اســت که 
واکسیناسیون باالی ۷۵ درصد انجام شده 

باشد که این هدف اول ما است.

وی با بیــان اینکه هر روز به دانشــگاه های 
علوم پزشکی واکسن ارسال می شود، اضافه 
کرد: ۳1 استان داریم که هر استان ظرفیت 
تزریق روزانه 100 هزار دوز واکسن را دارد، 
حتی اگر در هر اســتان هر روز ۶0 هزار دوز 
واکسن تزریق شــود یعنی ظرفیت تزریق 
روزانه حدود یک میلیــون و ۸00 هزار دوز 

واکسن در کشور وجود دارد.
اگر قبول کنیم که با توجــه به روند واردات 
واکسن به کشور، روزانه بتوانیم 1.۸ میلیون 
دوز واکســن بــه جمعیت هــدف تزریق 
کنیم، یعنی در مدت ۳0 روز می توانیم ۵4 
میلیون دوز واکســن تزریق کنیم که با این 
حساب می توان امیدوار بود جمعیت هدف 
در پایان مهر 1400 واکسینه شوند. ماه آبان 
هم فرصتی خواهد بود که واکسیناســیون 
جامانــدگان انجام شــود و به این شــکل 
می توان گفت که تا قبل از خیز جدید کرونا 

در پاییز، کشور به ایمنی جمعی برسد.
البته تمامی این استدالل ها روی کاغذ و در 
مصاحبه هایی که انجام می شود، قابل قبول 
و امیدوار کننده است. زیرا، در مسیر اجرایی 
شــدن این برنامه و فرصت باقی مانده برای 
مصون ماندن از ترکش های پیک ششــم، 
به ابزار زیادی نیاز داریم. مثــاًل، نیروهایی 

که باید در مراکز واکسیناســیون باشــند 
و همچنین افزایــش تعداد مراکــز تزریق 

واکسیناسیون نیز، حداقل ابزار الزم است.
روز گذشته در بازدید سرزده وزیر بهداشت 
از چند مرکــز واکسیناســیون در تهران، 
شرایط تزریق آن گونه نبود که رضایت وزیر 
را فراهم کرده باشد، به طوری که در بازدید 
از مرکز واکسیناســیون مجموعه ورزشی 
کردستان در بزرگراه کردستان، گفت: مردم 
صبح خیلی زود و قبل از بازگشــایی مراکز 
واکسیناســیون به این پایگاه هــا مراجعه 
نکنند چون ســاعات کار ایــن مراکز باید تا 

ساعت ۲0 ادامه داشته باشد.
مرکــز  از  بازدیــد  در  همچنیــن  وی 

واکسیناســیون پــارک ترافیــک واقع در 
خیابان امیرآبــاد، ضمن ناکافی دانســتن 
نیروهای این مرکز و ســه تیم واکسیناتور 
فعال، افزود: تیم های واکسیناتور حتماً باید 
افزایش یابند تا معطلی مــردم برای تزریق 
واکسیناســیون وجود نداشــته باشد و کار 
تزریق واکســن در کوتاه ترین زمان با حفظ 

عزت و احترام مردم انجام شود.
در هــر حــال، اگــر نمی خواهیــم تجربه 
ســخت و تلخ پیک پنجم تکرار شود، باید از 
همین امــروز برای ســرعت دادن به برنامه 
واکسیناسیون در کشور اقدام کنیم تا شاید 
بتوان سرمای زمســتان 1400 را بدون تلخ 

کامی های کرونا تحمل کرد.



معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

ریزش قیمت مسکن در محله های هدف سفته بازان

خریدار   معــاون وزیر راه و شهرســازی با بیان 
اینکه قیمت مســکن در محله هایی از تهران که 
دارای ماهیت سرمایه ای هستند با افت بیشتری 
نسبت به مناطق مصرفی مواجه شده است گفت: 
معتقــدم تقاضای واقعــی هیچگاه دچــار رکود 
نمی شود و دولت از ســازندگانی که در این بخش 

اقدام به ساخت و ساز کنند حمایت می کند.
محمود محمودزاده اظهــار کرد: بهترین راه برای 
کاهش قیمت خانه این اســت که مسکن مصرفی 
احداث کنیم و بازار را از حالت ســرمایه ای بیرون 
بیاوریم. یعنی به شکل هدفمند واحدهایی برای 

متقاضیان واقعی و واجد شرایط احداث کنیم.
وی افزود: یکی از دالیلی که دولت سیاست تولید 
یک میلیون واحد مســکونی در ســال را مطرح 
کرده این اســت که مسکن در اســتطاعت برای 

خانوارها ساخته شود.

معاون وزیر راه و شهرســازی با بیــان اینکه بازار 
مسکن در شش ماه گذشته به ثبات رسیده است 
گفت: اگر آمار را به تفکیک محالت بررسی کنیم 
می بینیم در بسیاری از مناطق تهران که ماهیت 
ســوداگری دارد با کاهش قیمت هــای به مراتب 
بیش از میانگیــن کل مواجه شــده ایم. بنابراین 
بازار در حوزه سرمایه گذاری که در تراز ارز و سکه 
قرار می گیرد کشــش ندارد اما در بخش مصرفی 

شرایط متفاوت است.
محمودزاده تاکید کــرد: بازار مســکن را از نظر 
ماهیتی باید به دو شــاخه کلی تقسیم بندی کرد؛ 
یک بخش تقاضای واقعی اســت که بــه اعتقاد 
من یک فعالیت دائمی اســت و رکــود ندارد. اگر 
ســازندگان ســودهای متعارف و منطقــی را در 
نظر بگیرند همــواره در بخش تقاضــای واقعی، 
کار هســت و دولت نیز با طرحهای تشــویقی از 

سازندگان حمایت می کند.
وی، بخش دیگر را حوزه ســوداگری بازار مسکن 
دانســت و گفت: بازار ســرمایه ای هم اکنون در 
رکود به سر می برد اما ســر جای خودش است و 
کســی جلوی آن را نمی گیرد. موقعی که توجیه 
اقتصادی داشته باشد سرمایه گذاران به مناطقی 
که معمــوال خرید و فروشــهای ســرمایه ای در 

جریان است ورود می کنند.
به گزارش ایســنا، متوســط قیمت مسکن شهر 
تهران در مردادماه سال جاری ۳0 میلیون و ۹۷0 
هزار  تومان در هــر متر مربع بوده که نســبت به 
ماه قبل ۳.1 درصد و نســبت به مشابه سال قبل 
۳4 درصد افزایش یافته است. تعداد معامالت نیز 
۵.۵ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۸.4 درصد 
افزایش و در مقایســه با ماه مشــابه در سال قبل 

۳۹.4 کاهش را نشان می دهد.

خریدار  کارت اعتباری از ســوی بســیاری از 
بانک ها ارائه می شــود، امــا کاالکارت بانک مهر 
ایران مشخصاتی دارد که آن را از طرح های مشابه 
خود متمایــز می کند.به گــزارش روابط عمومی 
بانک قرض الحســنه مهر ایــران، کاالکارت یک 
کارت اعتبــاری خرید کاال و خدمات اســت که 
برای افزایش قدرت خرید مردم و تا ســقف ۵00 
میلیون ریال طراحی شــده است. شــاید در نگاه 
نخست این گونه به نظر برســد که تعداد دیگری 
از بانک ها نیز کارت اعتبــاری ارائه می کنند و این 
طرح چیز جدیدی برای ارائه ندارد؛ اما کاالکارت 
ویژگی های منحصــر به فردی دارد کــه آن را از 

طرح های مشابه خود متفاوت می کند.

کارمزد؛ فقط 4 درصد!
نرخ کارمزد ساالنه کاالکارت فقط 4 درصد است. 
یعنی اگر کسی یک کاالکارت ۳0 میلیون تومانی 
با اقساط 1۲ماهه دریافت کند، تنها یک میلیون 
و۲00هزار تومــان کارمزد پرداخــت می کند و 
اقســاط ماهانه وی ۲میلیــون و ۶00هزار تومان 
می شــود. در صورتی که همین فــرد اگر قرار بود 
کارت اعتباری 1۸ درصدی با همین مبلغ و تعداد 
اقســاط دریافت کند، باید ۵میلیون و 400هزار 
تومان کارمزد پرداخت می کرد و مبلغ هر قسط او 

نیز ۲میلیون و ۹۵0هزار تومان می شد.

تنوع در تعداد اقساط؛ از 6 تا ۳6 ماه
بــرای اینکه مشــتری بتوانــد بر اســاس توان 
بازپرداخت خود تصمیم گیری کند و دســت وی 
در برنامه ریزی مالی باز باشد، کاالکارت بانک مهر 
ایران با دوره های بازپرداخت متنوع طراحی شده 
اســت. این طرح در بازه های زمانی ۶، ۹، 1۲، 1۸، 

۲4 و ۳۶ماهه قابل بازپرداخت است.

نیازی به سپرده گذاری نیست
برخی از بانک  ها برای ارائــه کارت های اعتباری 
به مشتریان، ایجاد معدل حســاب را مالک قرار 
می دهند. یعنی مشــتری باید در یک بازه زمانی 
مشخص، مبلغ تعیین شــده ای را در حساب خود 
داشته باشــد تا در نهایت معدل حساب الزم برای 
وی ایجاد شده و بتواند نســبت به دریافت کارت 

اعتباری اقدام کند.
این در حالی اســت که بــرای دریافت کاالکارت 
بانک مهر ایران چنین شــرطی وجــود ندارد. هر 
شــخصی قادر اســت بدون نیاز به ایجاد هر گونه 
گــردش حســاب، کاالکارت مورد نیــاز خود را 

دریافت کند.

دوره تنفس و مهلت استفاده
کارت هــای اعتبــاری موجود در شــبکه بانکی 
دوره تنفس اندکی دارد؛ مثــاًل در یک نمونه تنها 
۷ روز دوره تنفــس برای یــک کارت اعتباری در 
نظر گرفته شده اســت. این در شرایطی است که 
کاالکارت بانــک مهر ایران یک مــاه دوره تنفس 

دارد.
افزون بر این، مهلت استفاده از کارت در طرح های 
مشابه محدودیت دارد؛ اما این موضوع در رابطه با 
کاالکارت صدق نمی کند و مشــتری می تواند هر 
زمان که تمایل داشت نسبت به استفاده از کارت 

و خرید اعتباری کاال اقــدام کند. البته پس از یک 
ماه دوره تنفس، دریافت اقســاط از ســوی بانک 

آغاز می شود.

پذیرندگان متعدد
برخی از کارت های اعتباری که از سوی بانک های 
مختلف ارائه می شــود، پذیرندگان مشــخص و 
محدودی دارد. این موضوع مشــتری را ناگزیر به 
خرید از یک یا چند پذیرنده خــاص می کند و به 
این صورت قدرت انتخاب وی محدود می شــود. 
این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش 
بیش از ۲۲هــزار پذیرنده در شــهرهای مختلف 
کشــور طرف قرارداد کاالکارت بانــک مهر ایران 
شــده اند و این تعــداد به طور مســتمر در حال 
افزایش اســت.این پذیرندگان از نظر نوع کاالیی 
که می فروشــند و خدمتی که ارائه می کنند نیز 
تنوع باالیی دارند. لوازم خانگی، فروشــگاه های 
اینترنتــی، کاالی دیجیتــال، فــرش، مبلمان، 
پوشاک، آموزشــگاه های مختلف، مراکز درمانی، 
بیمه هــا، لوازم یدکــی خودرو، لوازم آرایشــی و 
بهداشتی و... همگی جزو پذیرندگان کاالکارت به 
شمار می روند و مشتریان قادرند بنا به نیاز خود از 

آن ها کاال یا خدمت دریافت کنند.

استقبال گسترده مردم
مجموعه آنچه ذکر شد باعث می شود تا کاالکارت 
یک کارت اعتباری کاربردی بــا مزایای مختلف 
باشــد که تفاوت های چشــمگیری نســبت به 
کارت های اعتباری ســایر بانک هــا دارد. همین 
دالیل نیز باعث اســتقبال گســترده مردم از این 
طرح شــده؛ به طوری که تا کنون بیــش از یک 
میلیون و ۸۶0هــزار کاالکارت به متقاضیان ارائه 

شده است.

رفاه

 در مراســم اختتامیــه پنجمین 
تحــول  ملــی  ارزیابــی  دوره 
دیجیتال که در روز سه شنبه 1۶ 
شهریور ماه سال جاری در مرکز 
مدیریت  دانشکده  همایش های 
دانشــگاه تهــران برگزار شــد، 
تندیس برنزین زبدگی دیجیتال 
به بانک رفــاه کارگران اختصاص 

یافت.
بــه گــزارش روابــط عمومی 
بانک رفــاه کارگــران، همایش 
ارزیابی تحول دیجیتال ســاالنه 
توسط دانشــگاه تهران برگزار و 
سازمان های شــرکت کننده از 
منظر پیشــرفت در مسیر تحول 
دیجیتال در ده بعد کســب و کار 

و اکوسیستم، فرهنگ 
و مهــارت، پلتفــرم و 
مشتری،  تجربه  داده، 
کارکنــان،  تجربــه 
نــوآوری،  حکمرانی، 
فرآیند، اســتراتژی و 
فناوری که شامل صد 

شاخص است، مورد ارزیابی قرار 
می گیرند. چهار دوره گذشــته 
این همایش، با حضــور بیش از 
۵0 سازمان صاحب نام و پیشرو 
در زمینه تحول دیجیتال برگزار 
و از برگزیدگان آن تقدیر شــده 

است. 
امسال نیز پنجمین دوره ارزیابی 
ملی تحول دیجیتال با حضور ۲۵ 

سازمان برگزار شد.
بــر اســاس بررســی 
های بــه عمــل آمده 
از ســوی گروه هــای 
ایــن رویداد،  ممیزی 
بانک رفــاه کارگران بر 
اساس نخســتین دور 
از ارزیابــی بلــوغ دیجیتال خود 
در ســال ۹۹، موفق بــه دریافت 
گواهینامــه اهتمام بــه زبدگی 
دیجیتــال شــد و پــس از یک 
سال تالش و کوشــش در زمینه 
برنامه ریــزی اســتراتژیک و با 
تمرکز بر تحول دیجیتال و توسعه 
بانکداری جامــع، بهره گیری از 
ابزارهای متنوع در نظام ارزیابی 

عملکــرد، ارتقــاء و انتصــاب و 
پاداش، در این دوره با ســه سطح 
ارتقاء به مرحله بلوغ ســطح یک 
رهســپار دیجیتال دست یافته و 
موفق به دریافت تندیس برنزین 

زبدگی دیجیتال شد.
شــایان ذکر اســت، با توجه به 
اجرایی شدن پروژه تدوین نقشه 
راه تحــول دیجیتــال و روزآمد 
ســازی ســند راهبردی بانک تا 
افق 1404، مجموعــه ای از 40 
پروژه راهبردی کالن تدوین شد 
تا بانک رفاه کارگــران در حوزه 
های  مختلف، اقدامات موثری را 
در واحدهای مختلف بانک آغاز و 

ارتقا چشمگیری را تجربه نماید.

بانک رفاه کارگران موفق به دریافت تندیس برنزین زبدگی دیجیتال شد

ح های مشابه خود چه تفاوتی دارد؟ کاالکارت با طر

دستیابی به هدف گذاری پرداخت ۲۵۰ هزار 
میلیارد ریالی تسهیالت نیازمند همکاری همه 

ارکان بانک است
مدیر عامل بانک توسعه تعاون دســتیابی به برنامه پرداخت ۲۵0 هزار 

میلیارد ریال تسهیالت را منوط به همکاری همه ارکان بانک دانست.
حجت اله مهدیان مدیر عامل بانک توسعه تعاون در گفت و گوی تلفنی 
هفتگی خود با همکاران شعب همزمان با هفته تعاون با تشریح اهداف 
اعتباری بانک در سال جاری گفت: طی سال گذشته ۲10 هزار میلیارد 
ریال تســهیالت در ســرفصل های مختلف پرداخت شده است که این 

میزان در سال جاری به ۲۵0 هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
مهدیان افزود : دســتیابی به این هدف راهبردی نیــاز به تالش و اقدام 
همکاران در سراسر کشور در ستاد و شعب بانک دارد و بسیار مهم است 
که دســتیابی به این هدف کمی با رعایت کیفیت اعتبارات و تخصیص 

مناسب به جامعه هدف صورت پذیرد.
وی در بخــش دیگری از گفت و گــوی خود بر نقش اثر گــذار بانک در 
ارتقای بخش تعاون در اقتصاد ایران تاکید کرد و گفت: بر اساس اسناد 
باال دســتی و تاکید مدیران ارشد نظام ســهم بخش تعاون در اقتصاد 
ایران باید به ۲۵ درصد برســد که همین موضوع جایــگاه و نقش بانک 

توسعه تعاون را متبلور می کند.
مدیر عامل بانک توســعه تعاون در تشــریح اولویت های ســال جاری 
گفت: پرداخت ۲۵0 هزار میلیارد ریال تســهیالت بــا اولویت اعطای 
هفتاد درصد تسهیالت به تعاونی ها در ســال 1400 هدفگذاری شده 
اســت که اجرای برنامه هــای اعتباری بانک مطابق اهداف مشــخص 
شــده در صورتی امکان پذیر است که شعب ســهم خود را در پرداخت 

تسهیالت به نحو مناسبی ایفا نمایند.
مهدیان تصریح نمــود: ۲0 هزار میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت 
با شش درصد یارانه ســود در راستای توســعه کارآفرینی و حمایت از 
تعاونی های برتر در نظر گرفته شــده است و همچنین ۲۳۸00 میلیارد 
ریال برای تسهیالت حمایتی قرض الحسنه به مشاغل خانگی، ازدواج 

جوانان و مددجویان نهادهای حمایتی برنامه ریزی شده است.
وی ادامه داد: با تالش همکاران شعب در سراسر کشور هدفگذاری شده 
است تا ۲0 هزار میلیارد ریال تســهیالت بلند مدت در راستای حمایت 
مالی از کســب و کارهای کوچک و متوســط و ۵0 هــزار میلیارد ریال 
تســهیالت خرید کاالی ایرانی با هدف تقویت تقاضای کاالهای تولید 

داخل پرداخت گردد.
در این گفت و گوی تلفنی محمد شــعیبی، رئیس شعبه خمین استان 
مرکزی، ابوالقاسم درویش مال رئیس شعبه نوشهر مازندران، علی اکبر 
هدایتی، رئیس شــعبه پرند تهران، کاووس جهانیان، رئیس شعبه نی 
ریز اســتان فارس و مهدی بیرامی، رئیس شعبه فردیس استان البرز به 

بیان اقدامات انجام شده در محل فعالیت خود پرداختند.
مهدیان نیز با تشــکر از همکاران بانک گفت: جایگاه مناســب بانک در 
نظام بانکی کشور و اقتصاد تعاونی مرهون تالش های همه همکاران در 

سراسر ایران است.

روح اله خدارحمی خبرداد
  آمادگی بانک کشاورزی برای آغاز سال 

زراعی جدید
مدیرعامل بانک کشــاورزی از آمادگــی این بانک بــرای همراهی با 

کشاورزان در سال زراعی جدید خبرداد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشــاورزی، 
روح اله خدارحمی صبح روز چهار شــنبه 1۷شــهریور ماه در دیدار با 
نمایندگان وزارت امــور اقتصادی و دارایی با اعــالم مطلب فوق افزود: 
خوشــبختانه این بانک از عهده تکالیف و وظایف خــود در قبال بخش 

کشاورزی به خوبی برآمده است.
خدارحمی با اشــاره به افزایش هزینه های تولید در بخش کشــاورزی 
و ضرورت حمایت از فعاالن این بخش، از رشــد بیــش از ۵0 درصدی 
اعتبارات پرداختی به بخش کشــاورزی در ۵ ماهه نخست سال جاری  
در مقایســه با مدت مشابه ســال گذشــته  خبرداد و افزود: این میزان 
تســهیالت با اتکا به منابع داخلی بانک کشــاورزی در اختیار فعاالن 
بخش کشــاورزی قرار گرفته است که نشــان دهنده رشدی بی سابقه 

است.
خدارحمی با اشاره به آغاز سال زراعی جدید،از آمادگی بانک کشاورزی 
برای همراهی با کشــاورزان خبرداد و خاطرنشــان کرد: با هدف تولید 
بذرگواهی شــده مورد نیاز در فصل زراعی جدید،تسهیالت پرداختی 
به این بخش در نیمه نخست ســال جاری رشد قابل توجهی داشته و در 

مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 4,۵ برابر افزایش یافته است.
وی به ضرورت توسعه مکانیزاسیون کشاورزی به عنوان یکی از عوامل 
اساسی رشد و پایداری تولید در بخش کشــاورزی اشاره و تصریح کرد: 
در ســال جاری مبلغ۳0هزار میلیارد ریال به توســعه مکانیزاســیون 
اختصاص یافته اســت که با پرداخت ۲۳هزار میلیارد ریال آن ،تاکنون 
نزدیک ۸4 درصد این برنامه محقق شــده است و هیچ تقاضایی را برای 

تأمین ماشین آالت کشاورزی بدون پاسخ نگذاشته ایم.
مدیرعامل بانک کشــاورزی تأکید کرد، بر اســاس اولویت های بخش 
کشــاورزی و اختصاص منابع به زیربخش های اساسی و موثر در تولید 
پایدار بخش کشــاورزی  به ویژه مکانیزاســیون و تولیــد بذرگواهی 
شده،کمک کردیم بخش کشاورزی برای ســال زراعی جدید مشکلی 
نداشته باشد.خدارحمی خرید تضمینی محصوالت استراتژیک به ویژه 
گندم با عاملیت بانک کشــاورزی را یکی  ازاقدامات این بانک در اجرای 
سیاســت های دولت و برنامه های وزارت جهاد کشــاورزی دانست و 
خاطرنشان کرد: بهای خرید تضمینی این محصوالت علی رغم افزایش 
تعهدات بانک به دلیــل افزایش قیمت،در کوتاه تریــن زمان ممکن به 

حساب کشاورزان واریز شد.
مدیرعامل بانک کشــاورزی با توجه به اهمیت تأمیــن گندم مورد نیاز 
کشور، به موضوع واردات این محصول اشــاره کرد و از اختصاص مبلغ 
1۵هزار میلیارد ریــال از منابع این بانک برای واردات گندم در ســال 

جاری خبرداد.
خدارحمی تقویت بنیه مالی بانک کشــاورزی را به دلیل نقشی که در 
امنیت غذایی مردم و پشــتیبانی از قشر شریف کشــاورز ایفا می کند 
ضروری دانست و خاطر نشان کرد: سال گذشته با هماهنگی و حمایت 
دستگاه های ذیربط،سرمایه این بانک افزایش یافت و انتظار می رود در 

سال جاری نیز این حمایت ها استمرار یابد.

امکان ردیابی کاالی دیجیتال از طریق نرم افزار 
فام موسسه ملل

 در راستای مشــتری مداری و با هدف ایجاد 
زمینه های دسترســی آســان هــم وطنان 
گرامی به خدمــات، امــکان ردیابی کاالی 
دیجیتــال از طریق نــرم افزار فام موسســه 

اعتباری ملل فراهم شد.
 به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری 
ملل: با برنامه ریزی انجام شــده، هموطنان گرامی می توانند از طریق 
نرم افزار فام، ضمن ورود به سامانه استعالم و ردیابی کاالی دیجیتال 
اســتعالم همزمان طرح رجیســتری و ســرقتی موبایل تبلت و لپ 
تاپ را انجام دهند.گفتنی است از طریق این ســامانه گام موثری در 
راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه خرید و فروش دستگاه های 

دیجیتال برداشته شده است.

بانک
پرداخت خسارت ۲۳ میلیارد ریالی بیمه سرمد 

به سیراف انرژی
خســارت ۲۳ میلیارد ریالی شرکت سرمایه گذاری ســیراف انرژی در 
جلسه ای با حضور مهندس مهدوی به حسن ذوالفقاری مدیرعامل این 

شرکت پرداخت شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، خســارت باربــری وارداتی و 
آسیب دیدگی آجرنســوز در اسکله شــهید رجایی، متعلق به شرکت 
سرمایه گذاری ســیراف انرژی در جلســه ای با حضور مهدی مهدوی 
سرپرســت و قائم مقام، مجید حبیبی معاون فنی بیمه های غیرزندگی 
و حسن پورحســینی مدیر بیمه های آتش سوزی، باربری و خاص بیمه 
ســرمد و حســن ذوالفقاری مدیرعامل و لباف مدیر بازرگانی شرکت 

سرمایه گذاری سیراف انرژی پرداخت شد. 
در این جلسه مهندس مهدوی سرپرســت و قائم مقام مدیرعامل بیمه 
ســرمد، ضمن اعطای چک خســارت ۲۳ میلیارد ریالی به بیمه گذار 
گفت: شرکت صنایع پتروشــیمی سیراف یکی از مشــتریان قدیمی 
و باسابقه بیمه سرمد اســت که در این ســال ها اعتماد خوبی به بیمه 
سرمد داشته است و ما هم تالش کرده ایم به اعتماد این مجموعه بزرگ 
صنعتی و هلدینگ انرژی سپهر پاسخ بدهیم و در ارائه خدمات بیمه ای، 
ســریع و به موقع عمل کنیــم. وی افزود: جبران خســارت و پرداخت 
خسارت ها در کوتاه ترین زمان ممکن، یکی از وظایف اصلی ما در بیمه 

سرمد است که همواره به آن متعهد بوده ایم.
حسن ذوالفقاری مدیرعامل ســیراف انرژی نیز در این جلسه، با تشکر 
در مهدی مهــدوی برای پرداخت خســارت این شــرکت گفت: ما در 
گذشــته تجربه خوبی در همکاری با شــرکت های بیمه نداشتیم و در 
زمان خسارت این شرکت ها، مشکالت زیادی داشتند و حتی برخی از 
خسارت ها پرداخت نشده اســت. اما بیمه سرمد در این زمینه، عملکرد 

خوبی داشت و پاسخ خوبی به اعتماد ما داد که جای تشکر دارد.
وی هم چنین گفت: شرکت های دیگر هلدینگ انرژی سپهر نیز با بیمه 
سرمد همکاری دارند و عملکرد بیمه سرمد در زمینه پرداخت خسارت، 

روی اعتماد این شرکت ها نیز تاثیر خواهد گذاشت.  

رئیس کل بیمه مرکزی عنوان کرد

رشد سه رقمی بیمه رازی در ۵ ماهه اول سال ۱۴۰۰ 
نسبت به سال قبل

دکتر غالمرضا سلیمانی رئیس کل بیمه مرکزی در نشست هم اندیشی 
هیأت عامل بیمه مرکزی و شورای عمومی سندیکای بیمه گران ایران 
از رشد سه رقمی حق بیمه در شرکت بیمه رازی در ۵ ماهه سال 1400 

نسبت به سال قبل ابراز خرسندی کرد.
به گزارش خبرگزاری ایســنا به نقل از اداره کل روابــط عمومی و امور 
بین الملل بیمه مرکزی ؛ رئیــس کل بیمه مرکزی در این نشســت از 
رشد و تحوالت مثبت صنعت بیمه در ســال های اخیر خبر داد و گفت: 
خوشــبختانه صنعت بیمه با همدلی و هماهنگی و بهره گیری از نیروی 

انسانی فنی و کارآمد توانسته به جایگاه واقعی خود نزدیک شود.
رییس شــورای عالی بیمه از رشد ســه رقمی حق بیمه در سه شرکت 
بیمه البرز، رازی و دی در ۵ ماهه ســال 1400 نسبت به سال قبل ابراز 
خرســندی کرد و 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 ســلیمانی ضمن تقدیر از زحمات شــبکه فروش در توســعه و 
گسترش فرهنگ بیمه در جامعه گفت: مدیریت شبکه فروش نماینده 
های بیمه برای ما بسیار ارزشمند هســتند و باید مدیران شبکه فروش 
برای این حلقه گســترده و مهم صنعت بیمه برنامه هــای راهبردی و 

آموزشی در نظر بگیرند.
وی افزود: صنعت بیمه به حــدود ۲00هزار بازاریاب نیــاز دارد و باید 
شبکه فروش صنعت بیمه به 400 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 سلیمانی با اشــاره به  برنامه حذف نســخه فیزیکی نسخه های 
درمان گفت: این موضوع کار را برای شرکت های بیمه سخت 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.

تجارت نو بیمه ۳۱ میلیون مشترک گاز در کشور را 
بر عهده گرفت

به گــزارش روابط عمومــی بیمه تجارت نــو؛ محبوبه ضیــاء فروغی، 
بیان کرد: هرســاله شــرکت ملی گاز در راســتای حمایت از مصرف 
کنندگان)مشــترکین( حوادث ناشی از نشــت گاز طبیعی که منجر 
به انفجار، آتش ســوزی و مسمومیت مشــترکین می شود و سبب بروز 
خسارت های جانی )فوت، نقص عضو و هزینه  پزشکی( و مالی می شود 

را تحت پوشش بیمه قرار می دهد.
وی، با بیان اینکه«شرکت ملی گاز هرســال اقدام به برگزاری مناقصه 
عمومی می کند و جبران خســارت وارده را به شــرکت برنده مناقصه 
واگذار می کند.«، اعالم کرد که در ســال 1400 شرکت بیمه تجارت نو 

در مناقصه مذکور شرکت و بعنوان برنده مناقصه معرفی و اعالم شد.
مدیربیمه های مسئولیت، مهندسی وانرژی شــرکت بیمه تجارت نو، 
اظهار کرد: ۳1 میلیون مشترک گاز طبیعی شــامل خانگی- تجاری و 
شهری- روستایی تحت پوشــش بیمه حوادث مشترکین گاز شرکت 

بیمه تجارت نو قرار دارند.
ضیاء فروغی، توضیح داد: براساس الیحه بودجه سال 1400، حق بیمه 
ماهیانه به ازاء هر مشــترک خانگی گاز طبیعی در مناطق شهری یک 
هزار تومان و مشترکین تجاری روستایی ۵00 تومان تعیین شده است 

که هر ماه از طریق قبوض گاز از مشترکین دریافت می شود.
وی، درخصوص خسارت های تحت پوشــش بیمه حوادث مشترکین 
گاز طبیعی گفت: درقالب این بیمه نامه تمام حوادث ناشی از نشت گاز 
طبیعی که منجر به انفجار، آتش سوزی و مسمومیت مصرف کنندگان 

شود، تحت پوشش قرار می گیرد.
مدیربیمه های مسئولیت، مهندسی و انرژی شــرکت بیمه تجارت نو، 
اظهارداشــت که مشــترکین گاز طبیعی، خســارت های واقع شده 
را با تکمیل فرم اعــالم حادثه که در ســایت بیمه تجارت نو قراردارد به 
اطالع شرکت بیمه گر رســانده که پس از انجام کارشناسی های الزم، 
برآورد خسارت و ارائه مســتندات مورد نیاز، براساس توافقات حاصله 

درخصوص میزان تعهدات بیمه گر خسارت پرداخت می شود.
ضیاء فروغــی، حداکثر تعهــدات مالــی بیمه گر به ازاء هر مشــترک 
مســکونی و تجــاری را ۵,۵00,000,000 ریال اعالم کــرد و افزود: 
حداکثر تعهــدات بیمه گر برای جبــران هزینه های پزشــکی، نقص 
عضــو و ازکارافتادگی هر نفر در هرحادثه به ازاء هرمشــترک خانگی – 

تجاری۳,۵00,000,000 ریال است.
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