
اتریش چگونه از ابرتورم نجات پیدا کرد؟

برخی از کشور های اروپایی که امروز شرایط اقتصادی مناسبی دارند، پس 
از جنگ جهانی اول دچار ابرتورم شــدند که از جمله این کشورها آلمان، 
لهســتان، مجارســتان و اتریش بودند. نگاه به زمینه های ایجاد ابرتورم و 
اقدامات مفید و مخرب دولت ها در این زمینه می تواند برای ما درس آموز 

باشد.
ابرتورم به شــرایطی گفته می شــود که یک اقتصاد، تورم بســیار زیادی 
را تجربه نماید. تعاریــف از مقدار تورم که به عنوان ابرتورم نامیده شــود، 
می تواند متفاوت باشــد اما معمــوال در ابرتورم از نــرخ تورم های چهار 
رقمی و بیشــتر ســخن به میان می آید. ابرتورم به دلیل شرایطی که در 
اقتصاد و اجتمــاع ایجاد می کند، معموال نمی توانــد در بلندمدت و حتی 
در میان مدت ادامه دار باشد و در نهایت ســاختار سیاسی مجبور است به 

سوی رفع ابرتورم برود.
دالیل ایجاد کننــده ابرتورم، همان دالیل ایجاد کننده تورم هســتند اما 
با شدت بسیار بیشتر! وقتی دولت ها دچار کســری بودجه باشند و بانک 
مرکزی هم از اســتقالل و اقتدار کافی برخوردار نباشــد و دولت نتواند یا 
نخواهد مخارجــش را کاهش دهــد و از منابع پایدار تامیــن مالی کند و 
کسری بودجه اش را با اســتقراض جبران کند، ناگزیر به سراغ چاپ پول 
بدون پشــتوانه می رود و پایه پولی را افزایش می دهــد. وقتی پایه پولی 
افزایش یافت، با یک ضریب فزاینده ای که متناســب با شرایط ساختاری 
اقتصاد اســت، نقدینگی افزایش می یابد و این عرضه  پول سبب تورم و کم 

ارزش شدن واحد پول ملی می شود.
حال اگر کســری بودجه دولت زیاد باشــد و افق امیدوارکننده ای برای 
افزایــش درآمدهای آتی دولت متصور نباشــد و بخــش حقیقی اقتصاد 
و تولید دچار مشــکالت باشــد به نحوی که تولید و اشــتغال در اقتصاد 
شرایط نامناســبی داشته باشــد، دولت حجم زیادی پول چاپ می کند و 
این سبب افزایش شدید قیمت ها و بی ثباتی شــدید در اقتصاد می شود. 
مردم که می دانند دولت دچار بحران شــده و تنها راه تامین هزینه هایش 
چاپ مستمر و با حجم زیاد پول اســت، اعتماد خود را به پول ملی از دست 
می دهند و به سرعت تالش می کنند که پول نقد را با خرید کاال و دارایی ها، 
از خود دور کنند و به اصطالح پول داغ می شــود. دیگر کسی عالقه ندارد 
پول نقد در بانــک نگه دارد و تمام نقدینگی موجــود در اقتصاد به گردش 
درمی آید و حتی با افزایش تورم و بی ثباتی، با ســرعت بیشتری در اقتصاد 
شروع به گردش و دست  به دست شدن می کند. در چنین شرایطی دولت 
برای تامین کسری بودجه  مجبور است هر دوره بیشــتر از نرخ دوره قبل 

پول چاپ کند.
فرض کنید در شرایطی که ذکر شــد، دولت یک کارمند دارد و پرداخت 

حقوق این کارمند جزو مخارج دولت است.
 فرض کنید در دوره اول حقــوق کارمند یک تومان اســت و دولت برای 
تامین این مخارج پول چــاپ می کند و مثال نقدینگی دو برابر می شــود 
)یعنی رشــد 100 درصدی(. مردم که می دانند دولت در دوره بعدی هم 
می خواهد پول چاپ کند و مثال انتظار دارند دوباره نقدینگی دو برابر شود، 
با توجه به داغ شــدن پول و افزایش گــردش و مبادالت با پــول، تا دوره 
بعدی که دولت بخواهد مخارجش را پرداخــت کند، قیمت ها بیش از دو 
برابر افزایش می یابند. به ایــن صورت کارمند دولت بــرای اینکه از پس 
هزینه های زندگی اش بر آید، حقوق ســه تومانی را طلب می کند )یعنی 

رشد 200 درصدی در مخارج دولت(. 
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رئیس سازمان بورس پاسخ داد

تکلیف نماد های رها شده سهام عدالت چه می شود؟
خریدار  دهقان دهنوی گفت: شــرکت های ســرمایه 
گذاری استانی سهام عدالت مانند بقیه شرکت ها هستند 
بنابر این مشمول همه موارد و قانون های نظارتی سازمان 

بورس هستند.
محمدعلی دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس در رابطه 
با این پرســش که آیا قانون مصوبــی در خصوص اظهار 
نظر برخی مســئوالن برای صنایع بورســی و تاثیر آن بر 
بازار ســرمایه وجود دارد؟ اظهار کرد: در ماده 1۷ قانون 
ابزارها که مصوب مجلس شــورای اسالمی است صراحتا 
عنوان شده که اگر کاالیی وارد بورس کاال شد؛ دیگر هیچ 
نوع دخالتــی اعم از قیمت گذاری، ســهمیه بندی، منع 

صادراتی و موارد دیگر ندارند.
او افزود: مســئوالن وزارت صمت هم در خصوص تنظیم 
بازار قبل تر اشاره کردند که هدفشــان عرضه در بورس 
و اســتفاده از مکانیزم عرضــه و تقاضا را قبــول دارند و 
تالششان بر این است که از این بستر مناسب برای شفاف 
ســازی اســتفاده کنند برای همین به نظر نمی رسد که 

نگرانی در این زمینه وجود نداشته باشد.
دهنوی در رابطه با این پرســش که آیا ســازمان بورس 
برای یکپارچه شــدن دیدگاه مسئوالن برنامه ای دارد؟ 
بیان کرد: بورس کاال بســیاری از موضوعات را روشــن 

کرده و نشــان داده اســت، زمانی که به دلیل مشــکل 
قطعی برق قیمت ســیمان دچار نوسان شد و مشکالتی 
در این زمینــه رخ داد این بورس کاال بود که توانســت 
ســاماندهی در این حوزه داشته باشــد و همان میزان 
محصول را که عرضه داشت به شکل مناسب توزیع کند 
بنابر این مکانیزم بورس کاال ثابت شــده اســت و همه 
کسانی که بدون قرض به این موضوع نگاه کنند متوجه 
می شــوند که بورس کاال بهتر مکان برای عرضه و تقاضا 

است.
 دهقان دهنــوی در رابطه بــا نمادهای اســتانی رها 
شده سهام عدالت و مشــکالت این نمادها، بیان کرد: 
شرکت های سرمایه گذاری استانی مانند بقیه شرکتها 
هســتند بنابر این مشــمول همه موارد و قانون های 
نظارتی سازمان بورس هستند برخی از این نمادها 
صورت هــای مالی خودشــان را ارائه نــداده اند و 
کسانی که در این شرکت ها بوده اند همکاری الزم 

را نکرده اند.
 این مقام مســئول بیان کرد: بنابر طبــق قانون نماد 
متوقف شــده و می شــود در حــوزه ســاماندهی و 
برگزاری انتخابات این شــرکت ها نیز مسیر در حال 
دنبال شــدن اســت، امیدواریم با رفع موانع بتوانند 

این شــرکت ها تعییــن تکلیف و مدیــران منتخب 
ســهامداران انتخاب که اگر این اتفاق رخ دهد نمادها 
می توان دوباره بازگشایی و در بازار مورد معامله قرار 

گیرند.

دهقان دهنــوی رئیس ســازمان بــورس در رابطه با 
این پرســش که با توجه به اشــاره وزیر کار در رابطه با 
پررنگ تر شــدن نقش تعاونــی های ســهام عدالت، 
اظهار کــرد: در حال حاضــر فرآینــد انتخابات هیئت 
مدیره ســهام عدالت متوقف شده اســت، به دلیل این 
که برخی مراجع نظارتی مالحظاتی داشته اند در حال 
برگزاری جلســاتی تخصصی در جلسات شورای عالی 
بورس هســتیم تا سخنان و پیشــنهادات این دوستان 
را بشنویم اشــکاالت را رفع کنیم تا بعد از آن انتخابات 

تعیین تکلیف شود.
او در پایان گفت: توســعه تعاونی ها در کشــور بسیار 
حائز اهمیت اســت باید توجه کرد کــه مفهوم تعاون 
نیز در تعاونی برقرار باشــد تا به منزله مشارکت مردم 
برای تعیین سرنوشت ســرمایه خودشان در قالب یک 
شــرکت تعاونی اتفاق بیفتد و این مفهــوم تحقق پیدا 

کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی:

 برنامه ساخت یک میلیون مسکن 
آماده شده است
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 نوبت اولتجدید فراخوان مزایده عمومی 

روابط عمومي  و امور بین الملل شهرداري

شهرداری بندر بوشهر در نظر دارد نسبت به فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان  , از طريق برگزاري  فراخوان عمومی سامانه تدارکات الکترونیکی دولت 
)ستاد(  به افراد حقوقی و حقیقی واجد شرايط در قالب قرارداد فروش اقدام نمايد . لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آيد مطابق جدول زمانبندي ذيل به 
سامانه مذکور به آدرس www.setadiran.ir   مراجعه و نسبت به دريافت اسناد و مدارک  اقدام نمائید.الزم است مزايده  گران در صورت عدم عضويت قبلی 

،مراحل ثبت نام در سايت مذکور و دريافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مزايده محقق سازند. 

مبلغ پایه کارشناسی  به ازا مدت قراردادشماره فراخوانموضوع پروژه
هر کیلوگرم چوب )ریال( 

تناژ تقریبی ماهیانه 
)کیلوگرم( 

مبلغ تضمین شرکت در 
فراخوان ) ریال ( 

۱۱۰/۰۰۰۵۲۰۰۰3۵۰/۰۰۰/۰۰۰/یک  سال۱۰۰۰۰۰۵۷۰۱۰۰۰۰۰۲فروش چوب مازاد حاصل از هرس درختان  

توضيحات : 
1- تاريخ فروش اسناد: كلیه متقاضیان میتوانندحداكثر تا ساعت 14 روز شنبه مورخه 1400/06/27 از طريق  مراجعه به سامانه الکترونیکی دولت )ستاد( 

اسناد  فراخوان را دريافت نمايند.
2- مهلت تحويل پاکت )ارائه اسناد فيزيکی پاکت  الف  الزامی است( : تا ساعت 14 روز سه شنبه  مورخه 1400/07/06  از طريق بارگذاری در سامانه 

الکترونیک دولت 
3- تاريخ بازگشايي پيشنهادها: راس ساعت10 روزچهار شنبه  مورخ 1400/07/07 

4- مكان بازگشايي: شهرداري مركزي بوشهرروبروي میدان شهرداري.
5- ساير جزئیات و شرايط در اسناد فراخوان درج شده است.

6- حضور نمايندگان شركتها با در دست داشتن معرفي نامه كتبي در جلسه مزايده آزاد است.
7- ضمنًا متن آگهي در شبكه اطالع رساني شهرداري بوشهر به آدرس : www.Bushehr.ir درج گرديده است.

8-  در صورتیكه برندگان اول و دوم مزايده حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهد شد.
9- شهرداري در رد يا قبول هر يك از پیشنهادها مختار است.

10- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/06/23 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/29
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در پیامی صورت گرفت
تسلیت رهبر معظم انقالب در پی درگذشت 

حجت االسالم »سید احمد زرگر«

حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت حجت االســالم زرگر 
رئیس دادگاه انقالب تهران و از قضات با سابقه کشور را تسلیت گفتند.

 حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی درگذشــت حجت االســالم زرگر 
رئیس دادگاه انقالب تهران و از قضات با سابقه کشور را تسلیت گفتند.

متن پیام رهبر انقالب اسالمی به این شرح است:
بسم اهلل الرحمن الرحیم

درگذشــت روحانی مجاهد جناب حجت االســالم ســیداحمد زرگر 
رحمةاهلل علیه را به خانواده و بازماندگان محترم و دوســتان و همکاران 
ایشان تسلیت عرض می کنم. شــجاعت و صراحت در مقام قضا و تالش 
مجاهدانه در مقام امر به معروف و نهی از منکر، بخشــی از خصوصیات 
ممتاز آن مرحوم بود. از خداوند متعال رحمت و مغفرت و حشر با اجداد 

طاهرینش را برای ایشان مسألت می کنم.
سّیدعلی خامنه ای
22 شهریور 1400

اتریش چگونه از ابرتورم نجات پیدا کرد؟
   ادامه از صفحه اول

حال دولــت در دوره دوم با نرخی بیشــتر از دوره اول پول چاپ خواهد 
کرد و مثال حجم نقدینگی در دوره دوم نســبت به دوره اول، ســه برابر 
می شود. با این افزایش نقدینگی، مردم این سیگنال را دریافت می کنند 
که انتظاراتشان نســبت به آینده تاریک کســری بودجه دولت و چاپ 
پول صحیح اســت و آن ها می دانند در دوره بعدی دولت مجبور اســت 
حتی بیشــتر از این دوره دســت به چاپ پول بزند لذا در این دوره هم 
ســطح عمومی قیمت ها بیشــتر از درصد افزایش نقدینگی، افزایش 
می یابد )یعنی بیشتر از 200 درصد( و در این صورت برای اینکه کارمند 
بتواند از پس مخارجش دوره آینده اش بر بیاید، با توجه به اینکه در دوره 
دوم قیمت ها رشــد کرده و  با علم بر اینکه تا دوره بعد قیمت ها حتی با 
نرخ بیشتری رشد خواهند داشــت، حقوق پانزده تومانی طلب می کند 
و لذا مخارج دولت نســبت به دوره قبل پنج برابر می شــود )رشد 400 
درصدی(. وقتی این فرایند ادامه دار باشــد، به ســرعت در دام ابرتورم 
خواهیم افتاد و شاهد تورم های چند هزار و حتی چند میلیون درصدی 
خواهیم بود تا زمانی که دولت دستش را از روی دکمه چاپ پول بردارد 

و به سمت تراز کردن بودجه اش با درآمدهای پایدارتر برود.
پس از جنگ جهانی اول، کشــورهایی که طرف بازنــده جنگ بودند 
باید خسارت و غرامت به کشــورهای طرف پیروز پرداخت می کردند و 
از ســوی دیگر، جنگ به زیرساخت های کشــورهای بازنده  هم آسیب 
جدی زده بود و هزینه های جنگ برای دولت های آن ها باال بود، لذا همه  
این عوامل سبب نابسامانی اقتصاد و کسری بودجه شدید دولت ها بود 

لذا آن ها برای جبران این کسری بودجه، اقدام به چاپ پول کردند.
یکی از طرف های بازنــده  جنگ امپراطوری اتریش- مجارســتان بود 
که پس از جنگ تجزیه شــد. در اتریش یکی از چالش های اصلی دولت 
تامین غذا و نرخ بــاالی بیکاری بود. دولت برای تامیــن مالی، اوراق به 
بانک مرکــزی می فروخت و این یعنــی با افزایش پایه پولی کســری 

بودجه اش را جبران می کرد.
 حجم پول درگردش در اواخر سال 1924 نسبت به اوایل سال 1919، 
حدود 1800 برابر شــده بود و در حدود همین فاصلــه زمانی نرخ دالر 
بیــش از 4100 برابر افزایش یافت و شــاخص قیمت خرده فروشــی 
حدود 250 برابر شد! علت افزایش شــدیدتر نرخ ارز نسبت به شاخص 
قیمت این است که در شرایطی که پول ملی بی اعتبار می شود و ابرتورم 
رخ می دهد، مردم به ســمت ارزهای خارجی می روند تا بتوانند ارزش 
پولشــان را حفظ کنند لذا تقاضای بزرگی برای خرید ارزهای خارجی 
شــکل می گیرد و قیمت  آن ها افزایش شــدیدتری می یابــد. یکی از 
ابزارهای اصلی قدرت اقتصادی دولت، تســلط بر خلق پول ملی است، 
وقتی دولت اتریش که تازه از دل یک تجزیه کشــوری بیرون آمده بود، 
با کنار گذاشته شــدن تدریجی پول ملی اش و جایگزینی آن با ارزهای 
خارجی مواجه شد، نهادی تاســیس کرد که وظیفه ی آن ایجاد مانع و 
برخورد با مبادالت ارزی بود تا همچنان محــور مبادالت را بر پایه پول 
ملی نگه دارد. در مواقعی مبادله با ارز خارجی غیرقانونی اعالم شــد اما 
در همان دوران مقادیر زیادی ارز خارجی توسط مردم نگه داری می شد 
و در مبادالت بعضا از آن اســتفاده می شــد چرا که قدرت مکانیزم های 
اقتصادی از برخورد های قهری و دســتوری باالتر است و هر چه قدر هم 
که دولت بخواهد با دســتورالعمل و برخورد قهری جلوی مکانیزم های 
اقتصادی را بگیرد، باالخره مکانیزمهای اقتصادی همچون رودی که با 
موانع و ســنگ ها برخرود می کند، راه و روزنه دیگری برای حرکت پیدا 

می کنند.
 تقریبا از اواسط سال 1922 در شاخص قیمتی یک ثبات نسبی بوجود 
آمد، با اینکه نقدینگی همچنان در حال افزایش بوده اســت. این اتفاق 
زمانی افتاد که مذاکراتــی انجام و دولت اتریش متعهد شــد که رفتار 
پولی و بودجه ای خود را اصالح کند. این مذاکرات به سه برنامه در اکتبر 
1922 منتهی شــد که منجر به اصالحات مالی در اتریش می شد. البته 
ثبات پول ملی حتی قبل از انتشــار محتوای پروتکل ها محقق شد. این 
امر به دلیل بهبود انتظارات مردم از عملکرد و نحوه مدیریت دولت بود. 
پروتکل اول بیانیه ای بود که توسط بریتانیا، فرانسه، ایتالیا، چکسلواکی 
و اتریش امضا شد که استقالل سیاسی و حکومت اتریش را به رسمیت 
می شناخت. پروتکل دوم، مربوط به شــرایطی بود که تحت آن یک وام 
بین المللی به اتریش داده می شــد و پروتکل سوم تعهد دولت اتریش به 
انجام اصالحات پولی و بودجه ای بود. دولت اتریش متعهد شــد که یک 
بانک مرکزی مســتقل تاســیس کند، که به هیچ وجه وارد تامین مالی 

کسری بودجه دولت با چاپ پول نشود.
از سوی دیگر دولت ســعی کرد با اقداماتی، درآمدهای خود را افزایش و 
مخارج خود را کاهش دهد. دولت چند هزار نفر از کارمندانش را اخراج 
کرد و برنامه ای برای اخراج تدریجی صدهزار نفر برای کوچک شــدن 
دولت را دنبال کرد. کاالهایی کــه عرضه آن ها در اختیــار دولت بود، 
افزایش نرخ یافت. دولت به ســوی جمع آوری مالیــات به نحو بهینه تر 
و با پایه های مالیاتی بیشــتر رفت تا درآمدهای خــود را افزایش داده و 

پایدارتر کند. 
ذخایر طال، ارزهــای خارجی، اوراق مالی و همچنیــن درآمدهای آتی 
دولت از طریق مالیات، پشــتوانه پول ملی قرار گرفت. حدود دو ســال 
پس از اصالحات اقتصادی، با ثبات پیدا کردن شرایط، دولت اتریش 4 
صفر از مقابل واحد پول خود برداشــت. بعد از این اصالحات، پول خارج 
شده از بانک مرکزی، کامال دارای پشــتوانه بوده است و این تغییر رفتار 
و تصحیح انتظارات مردم نســبت به آینده، کمک کرد تا اقتصاد اتریش 

بتواند به تدریج به شرایط عادی خود بازگردد.

رهبری

یادداشت

خریدار   ســخنگوی وزارت امور خارجه 
از ســفر رییس جمهــور کشــورمان بــه 

تاجیکستان خبر داد.
 سعید خطیب زاده در نشست هفتگی خود 
با خبرنــگاران داخلی و خارجی در پاســخ 
به سوالی در ارتباط با ســفر اخیر الکاظمی 
نخســت وزیر عراق به تهران و دیدار وی با 
رئیس جمهور و اخبار منتشــر شده از این 
دیدار در ارتباط با افزایش ســهمیه زائران 
ایرانی در اربعین حســینی و لغــو روادید 
بین دو کشور گفت: ســفر آقای الکاظمی به 
تهران در راســتای روابط بسیار نزدیک بین 
دو کشــور انجام شد و نخســت وزیر عراق 
به عنوان اولین مقام ارشــد خارجی پس از 
مراســم تحلیف به ایران آمدند. در این سفر 
گفت وگوهای خوبی بین دو کشور در حوزه 
دوجانبه، منطقه ای و بیــن المللی با تمرکز 
بر مســائل اقتصادی، تجاری و پروژه های 
در دســت اجرا مثل پروژه راه آهن بصره به 
شــلمچه و نفت و گاز گفت وگو و تبادل نظر 
شــد.وی همچنین با بیان اینکــه در مورد 
تســهیل روادید تــردد اتباع دو کشــور و 
بحث زوار اربعین نیــز رایزنی هایی صورت 
گرفت، گفــت: در ارتباط با موضــوع زوار 
اربعین به خاطر موضــوع کرونا محدودیت 
هایی وجود دارد و دوطــرف تالش دارند تا 
آنجا کــه ممکن اســت با رعایــت پروتکل 
های بهداشتی و حفظ ســالمت زائران این 
ســهمیه را افزایش دهند. توافــق اولیه در 
مورد اعزام ۳0 هــزار زائر ایرانــی به عراق 
بود. پیش از ســفر آقای الکاظمی به تهران 
ســهمیه ۶0 هزارتایی مطرح شد و در مورد 
آن توافق شد و در ســفر روز گذشته توافق 
شد که به هر میزانی که امکان دارد با رعایت 
پروتکل هــای بهداشــتی و اهمیت حفظ 

سالمت مردم این سهمیه افزایش پیدا کند.
وی با بیان اینکــه تردد زائــران به صورت 
هوایی خواهد بود در خصــوص لغو روادید 
بین ایران و عراق نیز گفــت: از چند ماه قبل 
در هیأت دولت ایران موضــوع لغو روادید با 
عراق تصویب شد. البته اجرای آن منوط به 
اجرای این موضوع از سوی طرف مقابل نیز 
بود به نحوی که دو طــرف این اقدام را انجام 
دهند. در سفر آقای الکاظمی به تهران برای 
تردد هوایی این توافق انجام شد و ترتیبات 
اجرایی مربوط بــه آن در روزهای آتی انجام 

خواهد شد.
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به ســوال دیگری مبنی بر اینکه گویی قرار 
بوده وزیــر خارجه امروز به هند ســفر کند 
ولی این سفر لغو شــده و دلیل این موضوع 
چیست، اظهار کرد: ســفر به هند در دستور 
کار بود ولــی به دلیل چنــد موضع مرتبط 
به هــم از جمله  ســفر رئیــس جمهور به 
تاجیکستان برای شرکت در اجالس سران 
شــانگهای و همچنین چند جلســه فوری 
مرتبط با سیاست خارجی امکان انجام این 
سفر فراهم نشد و انشاءاهلل در جریان رایزنی 
با مقامــات دهلی نو زمان جدید این ســفر 

تعیین و اعالم خواهد شد.
خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوالی در 
ارتباط با اخبار منتشر شــده در مورد ایجاد 
برخی از تغییرات در وزارت خارجه از جمله 
تغییر معاون سیاســی این وزارتخانه اظهار 
کرد: گردش مدیران و نخبــگان در وزارت 
خارجه یک موضوع شــناخته شــده و یک 
امر معمولی است و کســانی که با سازوکار 
و ســاختار این وزارتخانه آشــنا باشند می 
دانند کــه این گــردش یک امــر معمولی 
اســت. وزارت خارجه یک نهاد حاکمیتی 
اســت، یک وزارتخانه سیاســی و جناحی 
نیســت و دیپلمات های ایران در چارچوب 
اصول حاکمیتی حرکت می کنند. قطعا هر 
موقع الزم و ضروری باشــد گردش مدیران 
در وزارت خارجه انجام می شود و این امری 
محتمل اســت و احتمــاال در روزهای آتی 

برخی از آن ها اعالم خواهد شد.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاســخ به ســوال دیگری در مــورد حضور 
رئیس جمهور در نشســت ســران اجالس 
شانگهای در تاجیکســتان تصریح کرد: این 
اولین ســفر خارجی آقای رئیسی به عنوان 
رئیس جمهور است. ایشــان عالوه بر اینکه 
در اجالس شانگهای شرکت می کنند گفت 
وگوهای دوجانبه ای بــا تعدادی از مقامات 
شــرکت کننــده در این نشســت خواهند 
داشــت و برنامه ریــزی ها در ایــن زمینه 
توسط دوســتان ما و نهاد ریاست جمهوری 
در ســفارت ایران در تاجیکســتان در حال 
انجام اســت.وی همچنین در مــورد اینکه 
آیا درخواســت ایران برای عضویت دائم در 
نشست شانگهای مورد بررسی قرار خواهد 
گرفت یا نــه، گفت: انشــاءاهلل این موضوع 
بررسی می شود و امیدواریم که این بررسی 

به نتیجه ای که ما انتظار داریم ختم شود.
خطیب زاده همچنین در مورد تعامل ایران 
با گروه های افغانســتانی و اینکــه آیا ایران 
طالبان را به رســمیت می شناســد، گفت: 
ایران جزو معدود کنش گرانی اســت که با 

تمام طرف های فعال در افغانســتان روابط 
دارد. با برخی گفت وگوهای فراگیری انجام 
داد و بــا برخی این گفت وگوهــا محدودتر 
بوده است. ما همواره ســعی کردیم با گروه 
های مختلف در افغانستان مذاکره و رایزنی 
داشــته باشــیم و در جریان نشست تهران 
نیز تالش کردیــم که گروه هــای مختلف 
افغانستانی در این نشســت حضور داشته 

باشند.
سخنگوی وزارت خارجه ادامه داد: ما بارها 
تأکید کرده ایم مســیری که به برادر کشی 
ختم شود مسیر درســتی نیست. جنگ راه 
حل نیســت و باید دولتی فراگیر که بازتاب 
دهنده ترکیــب جمعیتــی و قومیتی این 
کشور باشــد در افغانســتان تشکیل شود و 
چنین دولتی می تواند در این کشــور صلح 
پایدار ایجاد کند. هیچ دولــت اقلیتی نمی 
تواند در درازمدت صلح و ثبات و مشــارکت 
حداکثری در افغانســتان ایجــاد کند. ما 
تأکیدمان بر تحقق خواسته مردم افغانستان 
و عدم دخالت خارجی در این کشــور است. 
مردم افغانســتان بارها ثابت کــرده اند که 
حضور خارجی ها را در کشــور خود برنمی 
تابند و تمام کشورها باید به اراده و خواست 

مردم افغانستان احترام بگذارند.
این دیپلمات ارشــد کشــورمان گفت: در 
وزارت خارجــه بعــد از بحــران موجود در 
افغانستان، ســتاد عالی افغانســتان ذیل 
نماینــده ویژه وزیــر امور خارجــه در امور 
افغانستان شــکل گرفته است. تالش داریم 
خواســت و اراده مردم افغانســتان محقق 
شــود واینکه مردم افغانســتان از خدمات 
کنسولی ما محروم نباشند. سفارتخانه ما و 
کنسولگری های ما در افغانستان فعال و به 
ارائه خدمات مشغول هستند و آن هایی که 
نیمه فعال شده اند شکل و شمایل جدیدی 
برای ارائه خدمات خواهنــد گرفت. اراده ما 
تقویــت روابط با مردم افغانســتان و کمک 

جهت تحقق خواسته آن هاست.
وی در پاسخ سوالی در مورد دعوت طالبان از 
ایران برای شرکت در مراسم تشکیل دولت 
در این کشــور گفت: زود است در این زمینه 
صحبت کنیم. باید منتظر باشــیم و ببینیم 
ترکیب دولت آینــده افغانســتان چگونه 
اســت و ســپس در مورد موضوعات دیگر 
تصمیم گیری کنیم. ما براســاس عملکرد 
و رفتارطالبــان در خصوص درخواســت و 

دعوت آن ها تصمیم گیری می کنیم.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاسخ به سوال ایســنا مبنی بر اینکه ایران 
همواره تأکید کرده که بایــد دولتی فراگیر 
در افغانستان ایجاد شــود و آیا ایران دولتی 
که در حال حاضــر طالبــان معرفی کرده 
اســت را یک دولت فراگیر می داند، گفت: 
آنچه که به عنوان سرپرســتی امور از سوی 
طالبان معرفی شده است دولت فراگیر مورد 
نظر ایران و جامعه جهانی نیســت. طالبان 
گفته که ایــن تدبیر امور برای سرپرســتی 
وزارتخانه هاســت و باید منتظر باشــیم و 
ببینیم که نوع پاســخگویی کــه طالبان به 
خواسته ها و مطالبات بین المللی انجام می 

دهد چیست و چگونه است.
وی همچنین در پاســخ به ســوال ایســنا 
مبنی بر اینکه طبق آخرین اخبار منتشــر 
شــده وضعیت مردم در پنجشیر که تحت 
محاصــره طالبان قرار گرفتــه اند وضعیت 
مناسبی نیســت و آیا ایران برنامه ای برای 
کمک به مردم این منطقه دارد، اظهار کرد: 
باید آرامش مردم، جان، مال و ناموس آن ها 
محترم شمرده شود. خط قرمز اصلی همین 
است. باید از برادرکشی اجتناب و خودداری 
شــود. باید از محاصره پنجشیر، قطع آب در 
این منطقه و مسائلی که به گرسنگی دادن 
مردم پنجشــیر منتهی می شــود اجتناب 
شود. پنجشیر و افغانســتان جز گفت وگو 
راه حل و مسیر دیگری ندارد. ما همه طرف 
ها را دعــوت می کنیم که گفــت وگو انجام 
دهند و ما از انجام گفت وگوهای اصیل بین 

االفغانی حمایت می کنیم.

سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ 
به ســوالی مبنی بر اینکه به نظر می رســد 
که موضع با ثباتی از ســوی ایــران در مورد 
تحوالت افغانســتان وجود ندارد و قطعیتی 
در این زمینه حاصل نشــده است، با رد این 
موضوع گفت: موضع ایران در مورد تحوالت 
افغانستان مشخص اســت. موضع ما از روز 
اول اعالم شده، تداوم داشــته و با صراحت 
و بــدون گردگویی این مواضع بیان شــده 
است. وزیر خارجه در نشست وزرای خارجه 
کشورهای همسایه افغانستان مواضع ایران 
را به صراحت مطــرح کردند. در گفت وگو با 
آقای گوترش دبیرکل ســازمان ملل متحد 
این مواضع اعالم شده اســت. من خود نیز 
تاکنون چندین بار مواضع ایران را گفته ام و 
حدود چند هفته پیش نیز در ابتدای نشست 
سخنگویی بیانیه ایران را در مورد تحوالت 
افغانســتان در جمــع خبرنــگاران قرائت 
کردم. نماینده ویژه ما در امور افغانســتان 
نیز با همتایان خود در کشــورهای مختلف 
صحبت کــرده و مواضع ایــران را در مورد 
آخریــن تحوالت افغانســتان بیــان کرده 
اســت. مواضع حاکمیتی ایــران در مورد 
تحوالت افغانستان توسط وزیر امور خارجه 

و سخنگوی وزارت خارجه بیان شده است.
وی افزود: جامعه ایران جامعه ای پر از گفت 
وگو و اظهار نظر اســت و این نشــان دهنده 
زنده بودن یک جامعه اســت و ما اگر نگاهی 
به صفحات مجازی و رسانه ها داشته باشیم 
تنوع و تکثر دیدگاه را مشــاهده می کنیم و 
الزمه یک جامعه پویا همین موضوع اســت 
ولی همان طور که گفتم مواضع حاکمیتی 
و سیاســت های جمهوری اســالمی ایران 
در این عرصه از ســوی وزیر امــور خارجه و 

سخنگوی وزارت خارجه بیان شده است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوالی 
مبنی بــر اینکه چــرا آژانس بیــن المللی 
انرژی اتمی و کشــورهای اروپایی به برنامه 
هسته ای غیرصلح آمیز رژیم صهیونیستی 
حساسیتی نشــان نمی دهند، گفت: رژیم 
صهیونیستی به عنوان موجودیتی نامشروع 
که به قرارگاه ترور و تروریسم دولتی تبدیل 
شده شرایط بسیار خطیری را برای منطقه 
و جهان رقم زده است. این رژیم قانون گریز 
که به حقوق بیــن الملل پایبنــدی ندارد 
دارای صدها کالهک هســته ای اســت و 
برنامــه فعال نظامــی هســته ای دارد و به 
صورت مکرر پیوستنش به پیمان منع سالح 
هسته ای و هر گونه رژیم بین المللی نظارتی 
در ایــن حــوزه را رد کرده اســت. مقررات 
پادمــان را نپذیرفته و به عنــوان یک رژیم 
یاغی در نظام بین الملل شــناخته می شود 

و آبرویی ندارد.
خطیــب زاده بــا بیــان اینکه متأســفانه 
استاندارد دوگانه و بسیار شرم آوری در این 
زمینه برای غرب وجــود دارد، گفت: آن ها 
نه تنها فشاری برای خلع ســالح این رژیم 
و پیوســتن این رژیم به پیمان منع ســالح 
هسته ای و پادمان های مربوطه انجام نمی 
دهند بلکه امکانات خــود را در اختیار این 
رژیم نامشروع قرار می دهند که اصول نظام 
بین الملل را نقض کند و تهدیدی دائم برای 
منطقه و جهان باشد.وی با بیان اینکه ایران 
و کشورهایی همچون ایران در منطقه پیگیر 
خاورمیانه عاری از سالح هسته ای هستند 
و این طرح بارها اعالم شــده که آخرین بار 
توســط دولت واشــنگتن برای حمایت از 
رژیم صهیونیستی بایکوت شــد، گفت: ما 
این مســیر را همواره ادامه می دهیم و این 
رژیم هیچ جایگاهی نــدارد که در خصوص 
کشــورهای عضــو NPT و پایبنــد به آن 

صحبت و اظهار نظر کند.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاســخ به ســوالی در مورد روابــط ایران و 
ارمنســتان و اظهــارات نخســت وزیر این 
کشــور که ســاخت راه آهن بیــن ایران، 
ارمنســتان و روســیه را مهم خوانده بود، 
تصریح کــرد: روابط با همســایگان اولویت 
ایران است و در دولت سیزدهم بارها بر این 

موضوع تأکید شده اســت لذا ما به صورت 
متوازن با اولویت باال با تمامی کشــورهای 
همســایه روابــط خــود را بیــش از پیش 
گســترش خواهیم داد و تــالش می کنیم 
از ظرفیــت های جمهوری اســالمی ایران 
اســتفاده شــود برای اینکه صلح و ثبات در 
منطقــه با مشــارکت کشــورهای منطقه 

حاصل شود.
وی ادامه داد: گســترش روابط با ارمنستان 
در دســتور کار ما اســت. کماکان که این 
مسیر را در مورد دیگر همسایگان نیز ادامه 
می دهیم و انشــاءاهلل طی شــش ماه آینده 
گزارشــی را به اطالع مــردم در این ارتباط 

خواهیم رساند.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاسخ به ســوال دیگری در مورد هدف قرار 
دادن مقرر تروریست ها در اقلیم کردستان 
و به شهادت رساندن چندین مرزبان ایرانی 
در ایــن منطقه در مبارزه بــا گروهک های 
تروریســتی گفت: این اقدام در پاســخ به 
تجاوزهای مکرری است که از قرارگاه های 
خودخوانده این گروهک های تروریســتی 
در مرز ایران و عراق صورت گرفته اســت و 
چندین نفر از مرزبانان غیور ایران به شهادت 
رسیده اند. ایران بارها اعالم کرده که تحمل 
نمی کنــد که امنیــت مرزهایش توســط 
گروهک های شکســت خورده تروریستی 
که در اقلیت نیز قرار دارند مورد خدشه قرار 
بگیرد. در گفت وگوها و نشست های رسمی 
با مقامات عراقی بارها متذکر شــده ایم که 
ترتیباتــی در نظر گرفته شــود که از خاک 
عراق برای انجام این اقدامات تروریســتی 

علیه ایران استفاده نشود.
وی افزود: آغــوش ایران برای طــرف ها و 
کسانی که از مســیر تروریستی خود اعالم 
برائــت و توبه کنند و خواســتار بازگشــت 
به دامان جمهوری اســالمی ایران باشــند 
باز اســت و توصیه ما به کســانی که مورد 
سوءاســتفاده قرار می گیرند این است که 

مام میهن محل امن تری برای آن ها است.
سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به سوال 
دیگری مبنی بر اینکه در جریان ســفر روز 
گذشــته آقای الکاظمی به تهران مقامات 
کشورمان تأکید کردند که باید عراق بدهی 
های خود به ایــران را پرداخت کنــد و آیا 
میزان این بدهی ها مشــخص است، گفت: 
در خصوص میزان مطالبات ایران از عراق با 
توجه به اینکه ایــن مطالبات در چند بخش 
است مناســب اســت که مجموعه آن را از 

بانک مرکزی جویا شوید.
خطیــب زاده ادامــه داد: ایــن یکــی از 
موضوعاتی اســت که به صورت الینقطع  به 
عنوان یکی از موضوعات گفت وگو بین ایران 
و عراق مطــرح بوده و در مــورد آن همواره 
رایزنی و گفت وگو شــده اســت. بخشی از 
ایــن مطالبات پرداخت شــده اســت ولی 
بخش عمده آن باقی مانده اســت. پیش از 
این توافق های قبلی در مــورد این موضوع 
شده بود که اجرای بخشــی از آن ها بر روی 
زمین مانده بود و در این ســفر بر اجرای آن 
ها تأکید شد و بخش های فنی و تکنیکی در 
مورد این موضوع با یکدیگر جلساتی داشته 
اند. در ارتباط با این مسئله در بستر دوجانبه 
پیشرفت هایی وجود داشته است ولی قابل 
قبول نبوده و ما ایــن موضوع را پیگیری می 
کنیم و سفیر ما در عراق نیز بعد از بازگشت 
به عــراق با دســتورالعمل مشــخص چند 
مسئله از جمله موضوع بدهی ها را پیگیری 

خواهد کرد و در دستور کار خواهد داشت.
ســخنگوی وزارت خارجه همچنین در این 
نشست در مورد سفر اخیر مدیرکل آژانس 
بین المللی انــرژی اتمی رافائل گروســی 
به تهران و توافقات انجام شــده بین ایران و 
این سازمان بین المللی گفت: مراودات بین 
ایران و آژانس مراودات معمول و فنی است 
و مادامی که جنبه غیرسیاسی و غیرتبعیض 
آمیز آژانس با ایران حفظ شــود ایران روابط 
خود را با آژانس حفظ کــرده و پیگیری می 
کند.خطیب زاده با بیان اینکه ســفر آقای 

گروســی به تهران پیش از نشست شورای 
حکام در چارچوب حل و فصل مســائل فی 
مابین بوده اســت، تصریح کرد: در این سفر 
رایزنی های خوبی انجام شد. این موضوعات 
مسائل جدیدی نبوده و نیســت و در بستر 
همکاری های فی مابین در حال انجام است 
و به خاطر اجالس شــورای حکام به صورت 
فشرده تر صورت گرفته اســت و توافق شد 
در چارچوب فنی بدون اجازه به طرف های 
دیگر که موضوعات سیاســی را وارد روابط 
ایران و آژانس کند این روابط ادامه پیدا کند. 
سفر آقای گروسی ســفر موفقی بود و قرار 
است آقای اسالمی رئیس ســازمان انرژی 
اتمی برای حضــور در کنفرانــس عمومی 
آژانس به وین ســفر کند و توافق شــد که 
آقای گروسی نیز ســفرهای خود به تهران 
را  به صــورت منظم تری انجــام دهد و بعد 
از نشست شــورای حکام بار دیگر به تهران 
خواهند آمد تا گفت وگوها و رایزنی ها ادامه 

پیدا کند.
این دیپلمات ارشد کشــورمان با بیان اینکه 
طی چند سال گذشــته مفاهمه بین ایران 
و آژانس برقرار بوده و همچنــان ادامه دارد 
و دو طرف براســاس ایــن مفاهمه کارهای 
خود را جلو برده اند، گفــت: اگر طرف ها و 
کسانی بخواهند که این روابط فنی را آلوده 
به اغراض و مســائل سیاســی کنند پاسخ 
ایران نسبت به این موضوع پاسخ درخوری 

خواهد بود.
ســخنگوی وزارت خارجــه همچنین در 
پاسخ به ســوال دیگری در مورد سفر رئیس 
ســازمان انرِژی اتمی به وین و اینکه آیا قرار 
است ایشــان  عضوی از تیم مذاکره کننده 
باشند و در ســفر ایشــان به وین مذاکرات 
احیای برجام انجام شود، گفت: تاریخ قطعی 
سفر آقای اسالمی به وین را ندارم ولی شما 
باید توجه داشته باشــید که سازمان انرژی 
اتمی همواره عضوی از تیــم مذاکره کننده 
در وین بوده اســت و در جلســات شرکت 
داشــته اند، درکارگروه هســته ای که در 
جریان مذاکــرات وین صــورت گرفته بود 
دوستان ما در سازمان انرژی اتمی به صورت 
مستقیم در این کارگروه مسئولیت داشتند 
و افراد سازمان در سطح مد نظر سازمان در 

مذاکرات حضور داشته اند.
ادامــه  در  خارجــه  وزارت  ســخنگوی 
گفت وگوی خــود با خبرنــگاران داخلی و 
خارجی که به خاطر شــیوع گسترده کرونا 
در کشــور به صورت برخط و آنالین برگزار 
شــده بود در پاســخ به این ســوال که آیا 
توافق روز گذشــته ایران با آژانس براساس 
مصوبــه مجلس بوده اســت یا نــه، گفت: 
مصوبه مجلس کامال روشــن و الزم االجرا 
اســت و دولت از زمانی کــه مصوبه مجلس 
الزم االجــرا شــد تمامی دسترســی های 
فراپادمانی و اجــرای داوطلبانــه پروتکل 
الحاقــی را متوقف کرد و این دسترســی ها 

همچنان هم متوقف است.
وی با تأکید بر اینکه فعالیت دوربین ها هیچ 
گاه برخط نبوده و نیست و فیلم ها ضبط شده 
اند و اکنون نیز ضبط می شــوند و آژانس در 
حال حاضر به این فیلم ها دسترســی ندارد، 
گفت: دسترسی آژانس به محتویات دوربین 
ها زمانی خواهد بود که تعهدات طرف مقابل 
برجام براســاس مصوبه مجلس انجام شود.

خطیب زاده همچنین در پاســخ به ســوال 
دیگری در مورد واردات واکســن های فایزر 
و مدرنا به کشــور و همچنین سیاست دولت 
در ارتباط با موضوع واردات واکســن کرونا و 
اینکه یکــی از رهیافت هــای دولت جدید 
اســتفاده از راه های غیربرجامی برای تأمین 
منافع اقتصادی کشــور بوده کــه در بحث 
واردات واکسن کرونا آن را مشاهده کردیم، 
تصریح کرد: ما در خصوص واردات واکســن 
کرونا به کشــور هیچ خط قرمزی نداشته و 
نداریم. البته همان طور کــه پیش از این نیز 
گفته ام مرجع صالحیــت دار قطعی و یگانه 
تأیید اینکه کدام واکســن وارد کشور شود از 
روز اول بر عهده وزارت بهداشت بوده است و 
وزارت خارجه از همان روز اول تمام امکانات 
واردات را برای تحقق این موضوع به کار برده 
است. وزارت بهداشت در مقاطعی مصلحت 
ندانســته و یا این اینکه تصور ایــن بوده که 
منابع قابل اعتمادی نیســتند و یا شــرکت 
های وارداتــی دارای ویژگی هــای واردات 
نبوده اند برخی از آن ها تأیید نشــد ولی در 
یکــی، دو ماه اخیــر به صــورت حداکثری 
تمامی درخواست ها تأیید شده اند و این ها 
از مســیرهای مختلف باعث تسریع واردات 
واکسن به کشور شده اند.خطیب زاده ادامه 
داد: ما از مســیر کواکس و از مسیر همکاری 
با کشــورهایی مثل چین کــه گفت وگوها 
با مقات این کشــور بــرای واردات چند ده 
میلیون دوز بوده مسیر را پیش برده ایم.وی 
گفت: در مورد واکسن هایی که اسم برده شد 
نیز هیچ محدودیتی نداریم. موارد به وزارت 
بهداشت منتقل و این وزارتخانه تأیید کرده و 
اگر مسائل فنی آن نیز تأیید شود این موضوع 

انجام خواهد شد.
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در ۵ ماهه نخست ۱۴۰۰ رخ داد
افزایش ۸۸ درصدی صادرات محصوالت فوالدی

 ســازمان توســعه و نوســازی معدن و صنایع معدنی ایران )ایمیدرو( 
 اعالم کرد:  میزان صادرات محصوالت فوالدی و شــمش فوالد در پنج 

ماهه نخست امسال به ترتیب 88 و ۳9 درصد افزایش یافت.
 انجمن تولیدکنندگان فــوالد اعالم کرد: از ابتــدای فروردین تا پایان 
مرداد، ســه میلیون و ۷9 هزار تن انواع شــمش فوالدی )اسلب، بلوم و 
بیلت( صادر شد.این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 2 میلیون و 21۳ 
هزار تن بود.همچنین در پنج ماهه امسال، یک میلیون و ۳99 هزار تن 
انواع محصوالت فوالدی )تیرآهن، میلگرد، ناودانی، انواع ورق، نبشی و 
غیره( به خارج صادر شــد. این آمار در 5 ماهه سال 99 حدود ۷44 هزار 

تن بود.
برپایه این گزارش، میزان واردات محصوالت فوالدی و شــمش در پنج 
ماهه 1400 به ترتیــب ۳۳8 هزار تن و 2 هزار تن بود که در مقایســه با 
میزان واردات مدت مشابه سال گذشــته )۳۳۶ هزار تن و سه هزار تن(، 

به ترتیب یک درصد افزایش و ۳۳ درصد کاهش یافت.
 بررســی آمار عملکــرد واحدهای بــزرگ فوالدی کشــور و گمرک 
جمهوری اســالمی حاکــی از رشــد 101 درصدی صــادرات انواع 
محصوالت از ابتدای امســال تا پایان تیرماه در مقایســه با مدت مشابه 

پارسال است.

وزیر صمت در واکنش به برخی جریان سازی های رسانه ای

و نداریم  برنامه ای برای واردات خودر
وزیر صمت گفت: دولت در حال حاضر برنامــه ای برای واردات خودرو 
ندارد. ســید رضا فاطمی امین در واکنش به برخی جریان ســازی های 
رســانه ای اظهار داشــت: دولت در حال حاضر برنامه ای برای واردات 
خودرو ندارد. از سویی دیگر نیز وزارت صمت برای صنعت خودروسازی 
کشور دو برنامه شش ماهه و دو ساله با توان داخلی مشخص کرده است.

وزیر صمت با اعالم اینکه هــر دو برنامه به صورت همزمــان از مهر ماه 
امسال آغاز می شود، گفت: برنامه کوتاه مدت با هدف رسیدن به اهداف 

تعیین شده تا پایان سال ترسیم شده است.
فاطمی امین کاهــش قیمت همزمان بــا افزایش تولیــد و کیفیت و 
اجرای تعهدات خودروســازان را از جمله اهداف وزارت صمت برشمرد 
و گفت: رســیدن به تولید ساالنه ســه میلیون خودرو برای افق 4 ساله 

خودروسازی کشور ترسیم شده است.
وی افزود: صنعت خودروسازی و سیاســت های آن موضوعی وسیع و 

مهم است که بیشتر در مورد آن اطالع رسانی خواهد شد.

معاون وزیر صمت اعالم کرد
تداوم ممنوعیت واردات لوازم خانگی تا پایان 

سال ۱۴۰۰

معاون وزیر صمت گفــت: ممنوعیت واردات لوازم خانگی بر اســاس 
مصوبه ســران قوا در ســال 9۷ تنظیم شــد و با توجه بــه تمدید در 

اردیبهشت 1400 تا پایان سال 1400 این ممنوعیت تداوم دارد.
 مهدی صادقی نیارکی اظهار داشت: در چهار ماه نخست امسال نسبت 
به مدت مشابه سال قبل، 40 درصد رشد تولید در کشور به ثبت رسیده، 
این در حالیســت که آمار یاد شــده در سال 99 نســبت به سال 98 با 
۷0 درصد افزایش تولید ثبت شــده است. امسال هم برنامه تولید 1۶.5 

میلیون دستگاه لوازم خانگی بزرگ و کوچک داریم.
معاون امور صنایع وزارت صمت در مورد واردات لــوازم خانگی، ادامه 
داد: به استناد احکام دائمی تولید و توســعه، دولت فقط می تواند موانع 
تعرفه ای داشــته باشــد و ضوابط فنی ایجاد کند، ممنوعیت واردات بر 
اســاس احکام دائمی امکان پذیر نیســت. ممنوعیت بر اساس مصوبه 
سران قوا در ســال 9۷ تنظیم شــد و با توجه به تمدید در اردیبهشت 

1400 تا پایان سال 1400 این ممنوعیت تداوم دارد.
وی بیان کرد: آنچه باید تعیین تکلیف شــود بحث تقنینی است که به 
حمایت از تولید داخل اشــاره دارد؛ در حال حاضــر حدود 20 میلیون 
دستگاه ظرفیت تولیدی داریم که در زمین نصب شده یعنی پروانه های 

بهره برداری است که برای افزایش تولید تعیین و تعبیه شده است.
صادقی نیارکی گفت: در حال حاضر کشور با ارز حاصل از صادرات کاال 
اداره می شــود و در ماه های اخیر برای تأمیــن کاال جهت تولید داخل، 
تأمین ارز مناســبی صورت گرفته اســت و مواد اولیه به درســتی وارد 

کشور می شود.
معاون امور صنایع وزارت صمت اظهار داشت: در حوزه ریالی و سرمایه 
در گردش برای تولید در حال حاضر ســاالنه حــدود 22 هزار میلیارد 
تومان ســرمایه در گردش نیــاز داریم که باید توســط بانک ها و تولید 

کنندگان تأمین شود.

رئیس اتاق ایران و عراق:
توافق ایران و عراق در مورد پول های بلوکه شده

رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق اظهار داشت: توافقاتی در 
مورد پول های بلوکه شده ایران در عراق صورت گرفته و تعامل در حال 
انجام اســت، از همین روی به نظر جای نگرانی در این مورد نیســت و 

توسعه روابط دو کشور مهم تر از این مسئله است.
یحیی آل اسحاق در مورد سفر نخســت وزیر عراق به ایران اظهار کرد: 
سفر نخست وزیر عراق به ایران با ۷ وزیر، نشان از اهمیت این سفر دارد. 
نخست وزیر عراق اولین شخصیت سیاســی خارجی است که در دولت 
جدید به ایران ســفر می کند و حتماً در این مورد خروجی های خوبی 

خواهیم داشت.
وی افزود: روابط ایران و عراق مبتنی بر اســتراتژی و بلندمدت اســت. 
حجم مبادالت این دو کشور در گذشته بین ۳ تا ۷ میلیارد دالر بوده که 
در آینده می تواند به 20 تا ۳0 میلیارد دالر نیز برسد. در موارد مختلفی 
همچون صادرات کاالهای غیرنفتی، صادرات نفتی، پروژه های عمرانی 
و غیره امکان توســعه روابط بین دو کشــور وجــود دارد. پیش بینی 
می شــود که تعامالتی در مورد پروژه های توسعه ای در این کشور انجام 

شود.
رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق تصریح کرد: در این سفر در 
مورد مسائل سیاسی و امنیتی نیز می توانیم مسائل مهمی را حل و فصل 

کنیم. در مجموع این سفر فرصت خوبی برای ایران و عراق است.
وی در مــورد پول های بلوکه شــده ایران در عراق بیان کــرد: در مورد 
پول های بلوکه شده نیز امکان پیشــبرد وجود دارد. آنچه که ما در عراق 
داریم بیشــتر مربوط به بخش های نفتی و نیرو است و بخش خصوصی 
ما پول خود را از عراق دریافت کرده اســت. توافقاتی در مورد پول های 
بلوکه شــده صورت گرفته و تعامل در حال انجام است، از همین روی به 
نظر جای نگرانی در این مورد نیست. به هرحال توسعه روابط دو کشور 

مهمتر از این مسئله است.

تولید

  رئیس شــورای رقابت با اشــاره به اینکه پیش فروش 
خودرو زمانی به نفع مصرف کننده است که امتیازی به 
او بدهد، گفت: درست است خودروسازان در موقعیت 

مسلط قرار دارند اما انصاف هم داشته باشند.
 در اواســط مرداد ماه و در جلســه 4۷۳ شورای رقابت 
مصوب شــد که در طــرح پیش فــروش خودروهای 
مشــمول قیمت گذاری، ســهمی از خودرو که پیش 
پرداخت آن قبال انجام شده مشــمول هیچ گونه تورم 
قیمتی احتمالــی نباشــد. در عین حال تاکید شــد 
خودروهایی که قیمــت آن تعیین نشــده حق پیش 

فروش ندارند.
در کنار برخی حواشــی و انتقاداتی کــه در این رابطه 
مطرح بود، گفته می شــد که خودروســازان چندان 

تمایلی به این مصوبه نداشته و حتی بهانه ای 
برای عقب نشــینی از طرح های پیش فروش 

خودرو است.
در رابطه با ایــن جریان رضا شــیوا - رئیس 

شورای رقابت -  توضیحاتی ارائه کرد.
وی با بیــان اینکه پیش فــروش خودرو باید 
نفعی هم برای مصرف کننده داشــته باشد، 

گفت:خودروســازان توجه داشته باشــند که وقتی در 
پیش فــروش هیچ امتیازی از ســوی خودروســاز به 
مصرف کننده ارائه نمی شود و ســودی برای آن ندارد 
چرا باید بــرای پیش خرید اقدام کنــد و در این حالت 

استقبال مصرف کننده نیز کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس شــورای رقابت با اشــاره به اینکه وقتی مصرف 

کننده برای پیش فــروش اقدام می کند پول 
خود را مدت هــا در اختیار خودروســاز قرار 
می دهد که در گذر زمان و در شرایط تورمی 
موجود مشــمول تورم می شــود و پولش از 
بین می رود، افزود: اما شــاهد هســتیم که 
خودروســاز هیچ امتیازی به مصرف کننده 
ارائه نمی دهد، نتیجه این اســت که در یک 
سال چند صد شکایت در این رابطه از سوی متقاضیان 

به شورای رقابت اعالم شده است.
به گفته شــیوا، بهتر است خودروســازان طبق مصوبه 
عمل کرده و تعهدات خود را نیز انجام دهند و به این هم 
فکر کنند که اگر در موقعیت مســلط در بازار قرار دارند 

باید انصاف را هم در نظر بگیرند.

اگر بازار رقابتی بود باز هم کسی حاضر بود پیش 
خرید کند؟

وی با تاکید بــر اهمیت ایجاد بــازار رقابتی در خودرو 
گفت: اگر چنین بازاری داشــتیم و چندین خودروساز 
خودرو ارائه می کردند آیا باز هم کسی حاضر بود پولش 
را برای پیش فروش یکســاله آن هم وقتی حتی قیمت 
نهایی مشــخص نیســت در اختیار خودروسازان قرار 

دهد؟ 
ولی اکنون این خودروســازان هســتند که بر جریان 
مســلط بوده و مصرف کننده هم چاره ای ندارد و نمی 
تواند خودرو خریداری کند، از این رو الزم بود تا نسبت 
به تغییر وضعیت با صدور این مصوبه از ســوی شورای 

رقابت اقدام شود.

و خودر

خریدار   طرح آزادســازی واردات خودرو 
که ایــن روزها در صحن علنــی مجلس در 
دستور بررسی اســت، با اجازه دادن واردات 
خودرو پس از چند سال می تواند به کاهش 
قیمت هــای غیرواقعی در بــازار بیانجامد، 
هرچند عده ای معتقدنــد چنین طرحی از 

مشکالت تولید نخواهد کاست.
 طرح ســاماندهی بازار خــودرو در مجلس 
دهم مطرح شــد، امــا ایرادی که شــورای 
نگهبان به ماده 4 آن وارد کرد و آن را مغایر با 
اقتصاد مقاومتی و اصل 110 قانون اساسی 
برشمرد، سبب شد تا این ماده برای اصالح 
به کمیســیون صنایــع و معــادن مجلس 
برگشت داده شــود. اکنون و در این دوره از 
مجلس شورای اســالمی کمیسیون صنایع 
و معادن مجلس، ماده 4 را مورد اصالح قرار 

داده است.
ماده 4 این طرح خــود دارای چهار تبصره 
است به گونه ای که بر اساس آن هر شخص 
حقیقی یــا حقوقــی می توانــد در مقابل 
صادرات خــودرو، قطعات خودرو یا ســایر 
کاالها و خدمــات مرتبط با انــواع صنایع 
نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال 
ارز نســبت به واردات خودروی تمام برقی 
یا هیبریدی یا واردات خــودروی بنزینی یا 
گازسوز با برچسب انرژی B و باالتر یا دارای 
شاخص ایمنی سه ســتاره  یا باالتر برحسب 
گواهی های اســتاندارد معتبر معادل ارزش 

صادراتی خود اقدام کند.
در تبصره یک این ماده آمده است که نباید 
هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد 
شــود همچنین ســقف تعداد خودروهای 
مجــاز وارداتی، هــر ۶ ماه یک بار توســط 
شــورای رقابت و براســاس میزان کمبود 
عرضه نســبت به تقاضای موثــر خودروی 
ســواری طی یک ســال گذشــته تعیین 

می شود.

قیمت فعلی بازار خودرو با دالر 60 تا ۷0 
هزار تومانی

در این پیوند، دبیر انجمــن واردکنندگان 
خودرو بــه خبرنگار اقتصــادی ایرنا گفت: 
اکنون تبصره 5 ماده 4 این طرح که واردات 
خودروهای دست دوم خارجی و کارکرده را 
اجازه می داد، برداشته شــده و واردات این 

خودروها منتفی است.
»مهدی دادفر« افــزود: در ماده 4 این طرح 
واردات انواع خودرو به همه اشخاص حقیقی 
و حقوقی در قبال صادرات خودرو و قطعه یا 
با اســتفاده از ارز متقاضی اجازه داده شده، 
اما شرط دارا بودن نمایندگی برداشته شده 
و این بــه معنای بازگشــایی عملی واردات 

خودرو است.
وی تصریح کــرد: اجرایی شــدن این طرح 
می تواند منجر بــه تکان اساســی در بازار 
خودرو شده و به ضرر دالالن و سودجویانی 
است که محاسبات حاکی است خودروها را 
با دالر ۶0 تا ۷0 هزار تومانی به مشــتریان 

می فروشــند.این مقام صنفی بیان داشت: 
حتی در صورت افزایش نــرخ دالر تا کانال 
۳0 هزار تومان نیز می توان انتظار داشــت 
قیمت های فعلی بازار خودرو کاهشــی بین 

40 تا 80 درصد را تجربه کند.

پیش بینی کاهش 40 تا 80 درصدی 
قیمت خودروی خارجی

وی بــا ذکــر مثالــی در ایــن زمینــه، 
خاطرنشــان کرد: اکنون متوســط قیمت 
یک دستگاه سانتافه مدل 201۷ با کارکرد 
باالی 50 هزار کیلومتر در بازار داخلی بین 
1.۷ تا 2 میلیارد تومان اســت، در حالی که 
در بازار دســت دوم کشــور امارات همین 
خودرو با کارکرد کمتر چیــزی حدود 50 
هزار درهم )نزدیک به ۳50 میلیون تومان( 

به فروش می رود.
دادفر اظهار داشت: حتی اگر عوارض 100 
درصدی بر واردات خود وضع شــود و 200 
میلیون تومان بابت مالیات بر ارزش افزوده، 
عوارض شــماره گذاری و غیره از مشتریان 
گرفته شــود، این خــودرو در نهایت 900 
میلیون تومــان قیمت خواهد داشــت که 
فاصله زیــادی با قیمت هــای داخلی دارد 
و فقــط عــده ای ســودجو از آن برخوردار 

می شوند.
وی گفت: حتی برداشــته شــدن شــرط 
نمایندگی برای واردات خودرو نیز نمی تواند 
تاثیر سوء بر مشــتریان بگذارد، زیرا در بازار 
رقابت بر سر اینکه چه کسی خدمات بهتری 

ارائه می دهد خواهیم داشت.
دبیــر انجمــن واردکنندگان خــودرو در 
پاســخ به اینکه آیا واردات خودرو منجر به 
از دســت رفتن بازار خودروهــای داخلی و 
برخی مقاومت ها در برابــر واردات نخواهد 
شــد؟ تصریح کرد: از اینجا به بعد مســابقه 
تامین قطعات و ارائه خدمات آغاز می شــود 
و مصرف کننده است که باید تصمیم بگیرد 

خودروی ایرانــی با قیمــت ۶00 میلیون 
تومان با لنت 400 هــزار تومانی، واترپمپ 
1.5 میلیــون تومانــی و ۷00 تعمیرگاه در 
سراسر کشــور سوار می شــود یا خودروی 
خارجی 900 میلیــون تومانی بــا لنت 2 
میلیون تومانی و واترپمــپ هفت میلیون 

تومانی و تنها 20 تعمیرگاه در کشور؟
وی گفت:  بر این اساس مشــتری به دنبال 
خدمات پــس از فــروش خواهــد رفت و 
واردکنندگان هم باید تــالش کنند در این 
بازار رقابتی، بهترین خدمات را به مردم ارائه 

کنند.
دادفر با اشــاره به اشــتغال بــه کار حدود 
14 هزار نفر تا پیــش از ممنوعیت واردات 
خودرو، خاطرنشــان کرد:  با توجه به اینکه 
پــس از ممنوعیــت واردات، عــده ای از 
واردکنندگان سرمایه های خود را به سمت 
مونتــاژکاری خــودرو بردنــد، پیش بینی 
می شــود چیزی نزدیک به یک سوم نفرات 
قبلی )چهار تا پنج هزار نفر( به بازار واردات 

خودرو بازگردند.
طرح آزادســازی واردات خودرو؛ شکسته 
شــدن قیمت ها و باقی ماندن مشــکالت 

تولید

 باز هم مشکالت تولید خودرو
 مغفول ماند

در این زمینه، »امیرحســن کاکایی« عضو 
هیات علمی دانشــکده مهندســی خودرو 
دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: پرداختن 
به طرح آزادسازی واردات خودرو در شرایط 
فعلی، نشــان می دهد که وکالی مجلس به 
دنبال کنترل همه مسائل آن هم به صورت 
دولتی هستند، بدون اینکه مشکالت اصلی 
حل شــود و به این منظور و کنترل بازار، به 

هر کاری دست می زنند.
وی به طرح هــای پیشــین مجلس برای 
کنترل بازار خودرو از جمله عرضه خودرو 

در بورس اشــاره کرد و بیان داشــت: این 
طرح فقط یک واســطه به واســطه های 
موجود اضافه می کــرد و در آن خبری از 
رفع موانع تولیــد، ارتقای کیفی خودروها 
و افزایش شــفافیت و رقابت کــه انتظار 

می رفت، نبود.
این استاد دانشگاه ادامه داد:  به نظر می رسد 
در طرح جدید نیز همــان روح کنترل گری 
و تصدی گــری دولتی به جــای حاکمیت و 
تنظیم گری که به نفع تولید و رقابت اســت، 

حاکم باشد.
وی خاطرنشــان کرد:  هرچند در درازمدت 
باید به دنبال بازار رقابتی باشــیم و واردات 
خودروهای نو )و نه کارکرده و دســت دوم( 
آزاد شــود، اما اصــل ماجرا این اســت که 
در شــرایط فعلی با وجود تــداوم تحریم ها 
و مشــکالت تولیــد به ویــژه در موضــوع 
خودروهای ســنگین، آنها را رهــا کرده و 
به جای رفع مشــکالت تولید، کسب وکار و 

حمل و نقل، به کنترل بازار چسبیده اند.
کاکایــی ادامــه داد: آزاد کــردن واردات 
ظاهر زیبایی دارد و بــه کاهش قیمت ها در 
کوتاه مدت می انجامد، اما مشــکالت اصلی 
که می تواند صنعت و کشــور را به ســمت 
چالش بکشــاند، همچنان حل نشده باقی 

خواهد ماند.
وی گفت:  تصویب چنیــن طرح هایی موانع 
در مقابل تولید خــودرو در داخل را افزایش 
داده و مشــکالتی در مســیر ارائه خدمات 
رســمی به دارندگان خودرو ایجاد خواهد 

کرد.
عضــو هیات علمی دانشــکده مهندســی 
خودرو دانشــگاه علــم و صنعت ایــران با 
اشــاره به افزایش مصرف ارز در پی تصویب 
این طرح، گفــت: از کجا معلــوم که دوباره 
همچون ســال 9۶ درب های کشور به روی 
واردات بســته نشــود، که در ایــن صورت 
کســانی که امروز موفق به واردات خودرو 

می شــوند ســودهای سرشــاری به جیب 
خواهند زد، ضمن اینکه تجربه نشــان داده 
کسی هم مسوولیت این قبیل اقدامات را در 

قبال مردم بر عهده نمی گیرد.
وی افــزود: امــروز شــاهدیم مشــکالت 
لجســتیک و حمل و نقل ســبب شده تا هر 
روز هزینه های حمل و نقل افزایش یابد که 
مشــکالتی نظیر افزایش نرخ تورم و قیمت 

کاالهای مختلف را به دنبال خواهد داشت.
کاکایی خاطرنشــان کرد:  در حالی که این 
روزها سرانه خودروی ســواری در کشور به 
میزان قابل قبولی رســیده، ضعف در حمل 
و نقل مســافری و افزایش هزینه های حمل 
ســبب گرایش بیش از پیش مردم به سمت 
خرید خــودروی شــخصی می شــود که 
مشکالتی همچون افزایش مصرف سوخت، 

آلودگی بیشتر هوا و غیره را به دنبال دارد.

 تخصیص ارز برای تامین قطعات 
و مجموعه های خودرو

رئیس انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و 
قطعه سازان خودرو  نیز در این زمینه به ایرنا 
گفت: اجازه یافتن واردات خودرو، در حالی 
که خودرو در داخل کشــور تولید می شود 
با سیاســت های اقتصاد مقاومتی در تضاد 

است.
»محمدرضــا نجفی منــش« بــه تالش 
چندساله قطعه ســازان برای کسب اجازه 
از بانــک مرکــزی بــرای واردات قطعات 
و مجموعه های مــورد نیاز بــدون انتقال 
ارز اشــاره کرد و افــزود: در حالــی با این 
خواســته قطعه ســازان تا امروز مخالفت 
شده که می توانست گره گشای بسیاری از 
مشکالت تولید باشــد، اما امروز با واردات 
خودروی کامل بدون انتقــال ارز موافقت 

می شود.
ایــن مقــام صنفــی در عیــن حــال 
خاطرنشــان کرد: اجــازه یافتــن واردات 
خودرو در قبال صــادرات خودرو و قطعات، 
طــرح بســیار خوبی اســت کــه در توان 
بسیاری شرکت های توانمند ایرانی به ویژه 
شرکت هایی که در گذشــته برای رنو و پژو 

تامین قطعه می کردند، وجود دارد.
وی تقاضا کرد: اگر ارز به مقدار کافی وجود 
دارد، به جای واردات خودروی کامل، اجازه 
واردات قطعات و تجهیزات داده شــود، زیرا 
اگر بتوانیــم 90 درصد قطعــات خودرو را 
در داخل تولید و تامین کنیــم، دیگر هیچ 
تحریمی بــر صنعت خودروســازی کارگر 

نخواهد بود
به گزارش ایرنا، دولت در ســال 9۶ و پیش 
از شــروع دور تازه تحریم ها، با جلوگیری از 
واردات خودرو به پیشــواز کنترل واردات و 
مصرف ارز رفت. ایــن روزها اما زمزمه هایی 
مبنی بــر اجــازه یافتن واردات با شــرط و 
شروط هایی شنیده می شود که منتظر رای 
نهایی مجلس و سپس شــورای نگهبان در 

این زمینه هستیم.

وسازان در موقعیت مسلط هستند، ولی انصاف هم داشته باشند رئیس شورای رقابت: خودر

دبیر انجمن قطعه سازان :

و برسیم می توانیم به صادرات ۲ میلیارد دالری قطعات خودر
خریدار   دبیر انجمن قطعه  ســازان اظهار 
داشــت: اگر مشــکل قیمــت مــواد اولیه و 
قیمت گذاری خودرو حل شــود ما می توانیم 
طی 4 ســال صادرات قطعات خود را به طور 
چشــمگیری افزایش دهیم و بــه 2 میلیارد 
دالر صــادرات قطعات خودرو برســیم. این 
رقم حتی بیشتر از نیاز ما برای واردات خودرو 
اســت.مازیار بیگلو در مورد طــرح مجلس 
پیرامون شرایط واردات خودرو که یکی از آنها 
صادرات قطعات خودرو اســت گفت: قطعات 
خودروی تولید ایران به صورت بالقوه قابلیت 
صــادرات زیادی دارنــد، االن هــم با وجود 
اینکه مشکالتی مانند تحریم؛ برای قطعاتی 
مانند قطعات تزئینــی داخل و خارج خودرو، 
رادیاتــور و ... صــادرات داریم امــا صادرات 
قطعات خودرو همیشــه مشــکالتی داشته 

است. وی افزود: قیمت باالی مواد اولیه یکی 
از این مشکالت است. به طوری که مواد اولیه 
داخلی گران تر از مواد اولیه خارجی اســت. 
طبیعتا این موضوع روی قیمت تمام شده نیز 
تاثیر می گذارد. اگر می خواهیم مزیت رقابتی 
داشته باشــیم باید این مشــکل را حل کنیم 
برای مثال فوالد وارداتی حــدود 10 درصد 
از فوالد تولید داخل ارزان تر اســت که نشان 
از نادرست بودن سیاســت ها در حوزه تامین 

مواد اولیه صنایع است.
بیگلو با اشــاره بــه تاثیر تحریم هــا بر این 
موضوع بیان کرد: 10 تا 15 ســال پیش که 
ارتباطات بین المللی ما بیشتر بود صادرات 
هم موثرتر بود. شــرکت هایی که برای رنو 
تامین قطعه می کردند صــادرات خوبی به 
شــرکت های خارجی داشــتند. تحریم ها 

باعث کاهش سیطره بروزآوری محصوالت 
شده است . دبیر انجمن قطعه  سازان تصریح 
کــرد: متاســفانه االن تولیدات مــا خارج 
از نیازهــای بازارهــای بین المللی اســت. 
خودروهایی مانند پژو 20۷ که ما برای آنها 

تامین قطعه می کردیــم از مصرف بازارهای 
خارجی کنار رفته اند.

وی در ادامــه اضافــه کرد: بــرای افزایش 
صادرات قطعــات خودرو ما دو پیشــنهاد 
عمده و اصلی را مطرح کردیم. پیشنهاد اول 
این بود که با اصالح  قیمت گذاری خودروها 
مشــکالت مالی که به علــت قیمت گذاری 
دســتوری به وجود آمده انــد را حل و فصل 
کنیم تــا بتوانیم به وضعیت خــود در دهه 
80 بازگردیم و بتوانیم تولیدات خود را ارتقا 

دهیم و حتی قطعات جدید تولید کنیم. 
بیگلو افــزود: پیشــنهاد دوم نیــز این بود 
کــه قیمت گــذاری و توزیع مــواد اولیه را 
ساماندهی کنیم. این بخش می تواند مزیت 
رقابتی مــا در بازارهای بین المللی باشــد 
چراکه حدود 80 درصــد از مواد اولیه مورد 

نیاز در تولیــد خودرو مانند پتروشــیمی، 
آلیاژهای مختلف، آلیاژهای فوالدی و مسی 
در کشــور ما وجود دارد. ما نباید این مزیت 

رقابتی خود را به دست خود حذف کنیم. 
وی همچنین خاطرنشــان کرد: متاسفانه 
قیمت گذاری و نظام توزیــع مواد اولیه ما را 
از دایــره رقابت در بازارهــای جهانی خارج 
کرده اســت. اگر این دو مشــکل حل شود 
ما می توانیم طی 4 ســال صادرات قطعات 
خود را به طور چشــمگیری افزایش دهیم و 
می توانیم به 2 میلیارد دالر صادرات قطعات 
خودرو برســیم. این رقم حتی بیشتر از نیاز 
ما برای واردات خودرو است. بنابراین با حل 
این دو مشــکل اساســی، صادرات قطعات 
خودرو می تواند به تنهایــی کفاف واردات 

خودرو را بدهد.



و پارس در شیراز بازدید استاندار و رئیس سازمان صمت فارس از سایت تولید پژ

دپوی کاالی قاچاق در اصفهان لو رفت 
اصفهان-مریم مومنی  جانشــین فرمانده انتظامی استان اصفهان از 
کشف محموله بزرگی از انواع کاالهای خارجی قاچاق به ارزش 30 میلیارد 

ریال که در یک انبار دپو شده بود، خبر داد. 
سرهنگ »محمدرضا هاشمی فر« بیان داشت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق 
کاالو ارز پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی اســتان اصفهان در پی 
کسب خبری مبنی بر دپوی انواع کاالی قاچاق در یکی از انبارهای سطح شهر 

موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.
وی افزود: ماموران پس از انجام تحقیقات الزم طی هماهنگی با مقام قضائی 
به محل اعزام و در بازرسی به عمل آمده از این انبار محموله بزرگی از کاالهای 
خارجی شامل 863 جفت کفش ورزشی، 71 دستگاه سرخ کن، 100دستگاه 
تقویت کننده انگشتان،400 دستگاه اتو بخار ،200 عدد کمربند طبی ،20 
دستگاه ترازو،150 عدد توپ والیبال و400 عدد کش ورزشی را کشف کردند 
که در بررسی های صورت گرفته مشخص شد همه این کاالها فاقد هرگونه 
مدارک مثبته گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شدند. جانشین فرمانده 
انتظامی استان اصفهان با بیان اینکه کارشناسان مربوطه ارزش این محموله را 
30 میلیارد ریال اعالم کردند، اظهار داشت: در این رابطه اقالم مکشوفه به انبار 
سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی تحویل و پرونده این تخلف نیز برای 

رسیدگی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت. 

دستگیری سارق سابقه دار باغ ها در آران و بیدگل
اصفهان-مریــم مومنی  رئیس پلیس آگاهــی فرماندهی انتظامی 
استان از دستگیری سارق سابقه داری که اقدام به 37 فقره سرقت از باغ ها در 

شهرستان آران و بیدگل کرده بود خبر داد. 
سرهنگ« حسین تُرکیان«  پلیس بیان داشــت: در پی وقوع چندین فقره 
سرقت از باغ های شهروندان ساکن در شهرســتان آران و بیدگل پیگیری 
موضوع شناسایی سارق یا ســارقان این سرقت ها از سوی کارآگاهان پلیس 
آگاهی این شهرستان دنبال شد. وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل 
های وقوع سرقت و بررسی نحوه ارتکاب ســرقت ها به یکی از سارقان سابقه 
دار که دارای سوابق متعدد در خصوص سرقت از باغ ها و همچنین قطعات و 
محتویات داخل خودرو بود مظنون و دستگیری وی را در دستور کار خود قرار 
دادند. رئیس پلیس آگاهی استان اصفهان ادامه داد: با توجه به اینکه متهم محل 
اسکان مشخصی در شهر نداشت جستجوی هوشمندانه برای دستگیری وی 
انجام و در نهایت این فرد در یکی از منازل متروکه حاشیه شهر دستگیر و به 
پلیس آگاهی منتقل شد. سرهنگ تُرکیان اظهار داشت: متهم در تحقیقات 
صورت گرفته به 37 فقره ســرقت اعتراف و عنوان داشــت با توجه به اعتیاد 
شدیدش به مواد مخدر برای تامین هزینه مواد مصرفی خود اموال مسروقه را 
به 2 خریدار ضایعات می فروخته است که با راهنمایی وی مالخران نیز دستگیر 

و همگی با تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل شدند.

معاون وزیر صنعت:

اختصاص  ۱۰ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق برای صنایع معدنی 
خرم آباد-طوالبی   معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، 
معدن و تجارت گفت: 10 هزار و 500 مــگاوات برق برای معادن و صنایع 

معدنی کشور اختصاص یافته است.
 اسداهلل کشاورز در ســفر به بروجرد و بازدید از پروژه سیلیکون متال این 
شهرستان افزود: برای ایجاد هر فرصت شغلی 500 میلیون تومان اعتبار 

نیاز است که با افزایش قیمت ها، این هزینه ها بیشتر شده است.
وی با اشــاره به اینکه ایجاد فعالیت اقتصادی برای اولین بار ریسک پذیر 
اســت، اضافه کرد: با توجه به شــرایط اقلیمی در چند دهه آینده مشکل 
تامین انرژی داریم که تاسیس شهرک سیلیکون متال و تولید سلول های 

خورشیدی پسندیده است و می توان در این راستا موثر باشد.
معاون وزیر صمت بیان کــرد: 10 هزار و 500 مــگاوات برق برای صنایع 
معدنی در نظر گرفته شده که با احداث نیروگاه، برق مصرفی را تامین کنند. 
کشــاورز افزود: در کنار احداث نیروگاه، مصرف گاز باال می رود که برنامه 

هایی برای این موضوع نیز اندیشیده شده است.
پروژه سیلیکون متال بروجرد با ظرفیت 34 هزار تن در سال و با پیش بینی 
اشــتغال بیش از هزار نفر در صورت تامین اعتبار بــه بهره برداری خواهد 
رســید. در حال حاضر فاز اول این پروژه در دستور کار است و این پروژه در 
پنج فاز تعریف شده که فاز اول آن 22 بهمن امسال به بهره برداری می رسد. 
هم اکنون نیاز کشور به سیلیکون متال 16 هزار تن است که از خارج کشور 

وارد می شود و با بهره برداری از این پروژه می توان نیاز کشور را تامین کرد.

تحویل ۱۷۰ واحد مسکونی  به مددجویان 
بهزیستی لرستان درسال جاری

 خرم آباد -طوالبی  معاون مشارکت های مردمی و اشتغال بهزیستی 
لرستان گفت: 170 واحد مسکونی امسال به مددجویان تحت پوشش این 

نهاد و یا خانوارهای دارای معلول واگذار شده است.
»رضا وفایی »  افزود: در این راســتا پنج میلیــارد و 100 میلیون تومان به 

صورت تسهیالت بالعوض به این مددجویان پرداخت شده است.
وی با بیان اینکه 10 واحد از این تعداد به خانوارهای2 معلول و یا بیشــتر 
واگذار شده است ادامه داد: تعهد واگذاری مسکن به مددجویان بهزیستی 
لرستان در سالجاری 580 واحد اســت که با توجه به اینکه تسهیالت این 
مهم به تازگی ابالغ شده است، این روند سرعت می گیرد و بدون شک تعهد 
استان محقق خواهد شد. وی تصریح کرد: بهزیستی به خانوارهای دارای 
2 معلول روستایی و شــهری به ترتیب 85 و 140 میلیون تومان پرداخت 
می کند و سایر مددجویان عادی شهری و روســتایی 50 میلیون تومان 
بالعوض دریافت می کنند. معاون بهزیســتی لرستان با بیان اینکه از آغاز 
نهضت مســکن مددجویان بهزیستی در لرســتان طی سال 87 تاکنون 
پنج هزار و 400 واحد تحویل شده اســت افزود: در حال حاضر هفت هزار 
و 400نفر در انتظار دریافت بالعوض مسکن از بهزیستی هستند و یا برای 

دریافت زمین به اداره کل راه و شهرسازی معرفی شده اند.

 راه اندازی 60 پایگاه پویش مردمی
 »مشق احسان« در همدان 

همدان   مدیرکل ســتاد اجرایی فرمــان حضرت امام )ره( اســتان 
همدان گفت که 60 پایگاه پویش مردمی »مشــق احســان« برای جلب 
مشارکت خیران و دســتگاه های اجرایی با همکاری گروه های جهادی و 

مشارکت های مردمی مستقر شد.
»علی چهاردولی«  افزود: این پایگاه ها با هدف مشارکت و حمایت از دانش 
آموزان نیازمند در آستانه سال تحصیلی جدید توسط گروه های مردمی، 
جهادی، مراکــز نیکوکاری و هیات های مذهبی در شــهرهای اســتان 

راه اندازی شده است.
به گفته وی، با توجه به در پیش بودن بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 
جدید، در این پویش پنج هزار و 300 بسته نوشت افزار به مبلغ یک میلیارد 
تومان از سوی ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( میان دانش آموزان نیازمند 

استان همدان توزیع می شود.
مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( استان همدان افزود: پویش 
ملی مشق احسان که از سه سال پیش به همت ســتاد اجرایی در استان 
همدان آغاز شده، امسال نیز با همکاری گروه های جهادی منتخب ستاد 

اجرا می شود.

شهر

اصفهان-مریم مومنی  
دبیر ســومین جایزه سراســری نمایشنامه 
نویسی کمدی »خندستان« از برگزاری این 

رویداد در در تابستان و پاییز 1400 خبر داد.
ســعید امامی اظهار داشت: ســومین دوره 
جایزه سراسری نمایشــنامه نویسی کمدی 
»خندســتان« به همت تاالر هنر وابســته 
به ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان و حوزه هنری اصفهان، 
در دو بخش اصلی و جنبی بــه دریافت آثار 

شرکت کنندگان می پردازد.
وی افزود: شرکت کنندگان در بخش اصلی 
که ویژه نمایشنامه نویســی است، آثار خود 
را در دو حوزه نمایشــنامه نویســی کمدی 
»تألیفــی« و نمایشــنامه نویســی کمدی 
»اقتباسی« ارائه کرده و در بخش جنبی نیز 
که ویژه پژوهش است، اولین جایزه سراسری 
متون پژوهشی کمدی)مقاله، جستار، تجربه 
نگاری( و اولیــن جایزه سراســری مطالعه 
چهره شــاخص کمــدی )یادبود زنــده یاد 

مهدی ممیزان( برگزار می شود.
دبیر ســومین جایزه سراســری نمایشنامه 
نویسی کمدی »خندســتان« تصریح کرد:  
اصفهان به واســطه برخورداری از سابقه ای 

درخشان و ارزشمند در حوزه نمایش کمدی 
که از قبــل از دوران هنرنمایی مرحوم ارحام 
صدر آغاز شــده و تا بعد از آن نیز ادامه داشته 
اســت، در حال حاضر نیز این ظرفیت را دارد 
که به قطب نمایش کمدی کشور تبدیل شود. 
باید توجه داشت که این ظرفیت نه صرفاً در 
میان هنرمندان اصفهان، بلکه در میان عموم 
مردم نیز رواج دارد و »طنازی« از ویژگی های 

بارز این مردم است.

امامی ادامه داد: در میان جریان ها و ژانرهای 
مختلفی که در حوزه نمایش در کشور فعالیت 
دارند، ژانر کمدی در اصفهان سابقه بیشتری 
دارد، تا جایی که می تــوان از این ظرفیت به 

عنوان یک صنعت خالق یاد کرد.
وی در ادامــه، از اســتقبال رضایــت بخش 
مرکــز هنرهای نمایشــی کشــور از جایزه 
خندستان خبر داد و گفت: جایزه خندستان 
در اصفهان با نگاهی حرفه ای به نمایشــنامه 

نویسی کمدی در ســطح سراسری شروع به 
فعالیت کرده و با تاکید بر اهمیت نوشــتن، 
می تواند بخشی از جریان هنرهای نمایشی 
را در مســیری رو به اعتال قرار دهد، عالوه بر 
اینکه اصفهان را به مرکز تولید هنر نمایشنامه 
نویسی و همچنین اجرای کمدی تبدیل کند. 
برگزاری جشــنواره نمایش های کمدی در 
اصفهان بی سابقه نیست، چنانکه در گذشته 
چهار دوره از این جشنواره از سوی تاالر هنر 
اصفهان برگزار شــده اســت. امامی با اشاره 
به این موضوع افزود: چهار دوره جشــنواره 
نمایش های کمدی در ســطح شهر اصفهان 
برگزار شده و اگرچه آثاری از دیگر شهرها نیز 
در این جشنواره ها مورد داوری قرار گرفتند، 
اما جشــنواره به صورت غیرسراسری برگزار 
شد. در این دوره قصد ما بر احیا و تثبیت این 
جشنواره در ســطح ملی بود تا به دنبال آن 
اصفهان را به عنوان قطب هنر نمایش کمدی 

در سطح کشور معرفی کنیم.
وی درباره روند سراسری شــدن جشنواره 
خندســتان تصریح کرد: با مرکــز هنرهای 
نمایشی وزارت ارشاد مکاتبه کردیم و با توجه 
به سوابقی که اصفهان از اجرای نمایش های 
کمدی داشــت، نهایتــاً مجوز اجــرای این 

جشنواره را به صورت ملی اخذ کردیم. اکنون 
فراخوان جشنواره اعالم شده و تا 15 مهرماه 

فرصت ارسال آثار وجود دارد.
مدیر تاالر هنــر اصفهان یکــی از وجوه بارز 
سومین جایزه سراسری نمایشنامه نویسی 
کمدی »خندســتان« را تمرکز بــر حوزه 
مطالعه چهره های شاخص کمدی دانست و 
گفت: این پیشنهاد مطرح شد که در صورت 
احیا و تثبیت جشنواره نمایش های کمدی 
اصفهان، هرسال یک چهره شاخص کمدی 
معرفی شــود و زندگینامه، آثار، اندیشــه ها 
و خدمات او محــور مطالعه و بررســی قرار 
گیرد. امســال باتوجه به تمرکز جشــنواره 
بر نمایشــنامه کمدی، شــخصیت »مهدی 
ممیزان« را که بزرگ نمایشــنامه نویســی 
کمدی در اصفهان بــوده و نگارش آثار ارحام 

صدر را برعهده داشته، انتخاب کردیم.
وی در پایان از به روز شــدن سایت جشنواره 
خبر داد و خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان 
در این جشــنواره بــرای کســب اطالعات 
بیشــتر و ارســال آثار خــود بــه دبیرخانه 
www. جشــنواره می توانند به ســایت

مراجعــه   khandestan-isf.ir
کنند.

شیراز-چراغی   
رئیس ســازمان صنعت ، معــدن و تجارت 
اســتان فارس در جلســه بازدید از ســایت  
تولیــد پژو پارس در شــیرازبا اعــالم اینکه 
یکی ازمهمترین برنامه ها بــرای رفع موانع 
تولید و کمک بــه واحدهای تولیدی درقالب 
کارگروه  تســهیل و رفع موانع تولید حضور 
در محل کارخانه و شرکتهای تولیدی استان 
است گفت : هدف از اجرای جلسات، پیگیری 
مصوبات و برطرف شدن مشکالت در بخش 

های تولیــدی ، صنعتــی و معدنی در جهت 
تحقق اقصاد مقاومتی و توســعه فعالیتهای 

تولیدی و اقتصادی در استان فارس است.
مهندس » حمید رضــا ایزدی » در خصوص 
حضور اعضاء کارگروه تسهیل در واحدهای 
تولیــدی  افزود : در این جلســات مســائل 
و مشــکالت واحدهای تولیــدی در بخش 
صنعت ،کشاورزی ،خدمات ،گردشگری در 
زمینه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار 
می گیرد که  در جلســه جاری موضوع طرح 

توســعه کارخانه ایران خودرو و رفع کمبود 
تامین فطعات در راستای توسعه فعالیتهای 
اقتصادی و افزایش اشتغال مطرح و مدیران 
و کارشناسان استانی دیدگاه و نظرات خود را 
در خصوص رفع موانع تولید در این مجموعه 

بیان کردند.
استاندار فارس ، رئیس سازمان صمت فارس  
و سایر اعضاء کارگروه تســهیل و رفع موانع 
تولید از خــط تولید و مونتاژ ایــران خودرو 

فارس  بازدید کردند.

رئیس ســازمان صنعت ، معــدن و تجارت 
استان فارس در خصوص توسعه فرآیندخط 
تولید و مونتــاژ ایران خودرو فــارس اظهار 
داشت : این خط به تولید و مونتاژ خودرو پژو 
پارس وtu5 اختصاص یافته اســت و ساالنه 
ظرفیت تولیــد 20000 دســتگاه خودرو 
را دارد. کــه  روزانه  با  تعداد 100 دســتگاه  
خودرو پژو پارس و tu5 متناســب با  تامین 
قطعات مشــغول فعالیت است و اشتغالزایی 
بیش از 200 نفر نیروی انســانی را  بصورت 

مستقیم فراهم کرده است.
مهندس » ایزدی با اشــاره به مزیت نزدیک 
بودن ایــران خودرو فارس بــه بنادر جنوبی 
کشوراضافه کرد : شیراز با دارا بودن امکانات 
و توانایی های بالقوه زیاد و زیرســاخت های 
مناســب ازجمله تولید و تامیــن قطعات و 
قالب سازی این  ظرفیت و اســتعداد ر ا دارد 
که جهت بهبود بهــره وری در فرآیند تولید 
تبدیل به یکی از پایگاههای صنعتی شرکت 

ایران خودرو در منطقه جنوب کشور گردد

اهواز- محمدمجدم
 مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با 
بیان اینکه تجهیزات پیچیده صنعت نفت در شــرکت 
ملی مناطق نفتخیز جنوب در حال تعمیر و بازســازی 
اســت گفت: تعمیر و بازگشــت این تجهیزات به مدار 
تولید توسط مهندسان داخلی، باعث شگفتی و حیرت 

سازندگان خارجی آنها شده است.
پژمان قضائی پور  بیان کرد: در سال های اخیر، تجهیزات 
مختلــف و پیشــرفته ای در مناطق عملیاتی شــرکت 
بهره برداری نفت و گاز آغاجاری نصب و راه اندازی شده 
که این تاسیسات در صنعت نفت بسیار برجسته و خاص 

محسوب می شوند.
وی با اشاره به تولید و استخراج گریدهای مختلف نفتی 
اضافه کرد: این شــرکت به عنوان گذرگاه حیاتی انرژی 
در جنوب کشــور نقش کم نظیر و موثــری را در انتقال 
تولیدات، نفت سبک، سنگین، فوق ســنگین )از غرب 
کارون( و نفت ســنتزی از طریق ســه تلمبه خانه نفتی 
به عهده دارد. مدیرعامل شــرکت بهره بــرداری نفت و 

گاز آغاجاری ادامه داد: انتقال نفت تولیدی در گســتره 
فعالیت این شرکت از کریدورهای خطوط شرکت ملی 
مناطق نفت خیز جنوب به مبادی مصرف انجام می شود.

وی با اشــاره به توانمنــدی  فنی شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب در زمینه تعمیر و بازسازی تجهیزات و 
تاسیســات پیچیده صنعت نفت در شرایط تحریم بیان 
کرد: با همکاری مشــترک اداره نگهــداری و تعمیرات 
شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری و اداره خدمات 
مهندسی تعمیرات ستاد شــرکت ملی مناطق نفتخیز 

جنوب، توربین سوالر مارس ۹0 تعمیر و راه اندازی شد.
قضائی پور ادامه داد: این توربین بعد از تعمیر، در ایستگاه 
تزریق گاز CS600 نصب و راه اندازی شد که به افزایش 
تزریق 70 میلیون فوت مکعب گاز در محدوده عملیاتی 
شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری )میدان نفتی 

کرنج( منجر شد.
وی بیان  کرد: این توربین در سال 13۹6 برای تعمیر به 
یکی از کشورهای همسایه منتقل شد که به دلیل اعمال 
تحریم هــای ظالمانه، طرف خارجــی از انجام عملیات 

تعمیر آن انصراف داد و در نهایت بازسازی آن در دستور 
کار مهندسان داخلی صنعت نفت قرار گرفت.

به گفتــه قضائی پــور به دلیــل فعالیت ایــن توربین، 
بزرگترین واحد تزریق گاز کشــور در شــرکت شرکت 

بهره برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد. 
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری در 
ادامه از دیگر اقدامات برجســته این شرکت در راستای 
تعمیر و بازســازی تجهیزات پیچیده صنعت نفت با اتکا 
به دانش داخلی مجموعه صنعت نفت در جنوب گفت: 
از زمــان آخرین راه اندازی کمپرســورهای جمع آوری 
گاز در ایستگاه رامشیر 14 سال گذشــته بود و به دلیل 

تحریم های اعمال شــده امکان جمــع آوری این گازها 
وجود نداشت.

وی با تاکید بر اهمیت جلوگیری از گازسوزی در مناطق 
عملیاتی این شرکت گفت: در این راستا کمپرسورهای 
گازی از نوع اسکرو مستقر در ایســتگاه جمع آوری گاز 

رامشیر تعمیر، بازسازی و در مدار عملیات قرار گرفت.
وی ادامه داد: ایــن اقدام با تــالش متخصصان داخلی 
صورت گرفت که منجر به جمع آوری روزانه 4.5 میلیون 

فوت مکعب گاز همراه نفت شده است. 
مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری با 
بیان اینکه تاسیسات و تجهیزات متنوعی از صنعت نفت 
در این شــرکت وجود دارد گفت: این تجهیزات شامل 
پمپ ها، الکتورموتورها، کمپرسورها و توربین های نفتی 

است.
وی ادامه داد: در گذشــته بخش زیادی از این تجهیزات 
توســط متخصصان خارجی و یا توســط ســازندگان 
خارجی این تاسیســات تعمیر و وارد مدار بهره برداری 

می شدند.

خوزستان
به دست متخصصان ایرانی انجام می شود؛

تعمیر و بازسازی تجهیزات پیچیده صنعت نفت در شرکت مناطق نفتخیز جنوب

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اهواز-محمدمجدم   
رئیس امور ایثارگران شــرکت ملــی مناطق نفتخیز 
جنوب از انجام بخش عمــده ¬ای از مراحل 
تبدیل وضعیت اســتخدامی کارکنان غیررســمی 

ایثارگری این شرکت خبر داد.
 جعفر فیاض مهر با اشــاره به تکریم جامعه ایثارگری 
گفت: یکی از اصول اساســی و سیاســت های کالن 
شــرکت ملــی مناطــق نفتخیــز جنــوب  اهتمام 
همه¬ جانبــه در جهــت حــل مســائل 
و چالش ¬هــای آنهاســت کــه یکــی از 
مهمترین¬ این مســائل، موضــوع تبدیل 

وضعیت استخدامی کارکنان غیررسمی است.
وی افزود: در سالیان گذشــته به دلیل فقدان محمل 
قانونی و مقرراتی امکان این مهم فراهم نبود، در سال 
گذشــته و بنا به تصویب قانون تفسیر بند )و( ماده 44 
قانون برنامه پنجم توسعه کشور توسط مجلس شورای 
اسالمی و ابالغ آن توســط وزارت نفت و شرکت ملی 
نفت ایران عملیات اجرایــی تبدیل وضعیت نیروهای 
مدت موقت و معین بــه رســمی در مدیریت منابع 

انسانی آغاز شد.
جعفر فیاض مهر ادامــه داد: جمــع آوری اطالعات 
مشمولین و بررســی مســتندات آنها در بخش های 
مختلف مدیریت منابع انســانی با قید فوریت و بدون 
وقفه آغاز شــده و تا امروز بخش اعظم کار انجام گرفه 

و در مراحل پایانی است.
وي درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای 

ارکان ثالث شــاغل در واحدهای شرکت ملی مناطق 
نفتخیز جنوب بیان داشــت: مستند به بند )د( تبصره 
20 قانون بودجه ســال 1400 و دستورالعمل ابالغی 
مربوطه، انجام این کار از ابتدای سال جاری در دستور 
کار مدیریت منابع انســانی و بالطبع امــور ایثارگران 
قرار گرفته که در همین راســتا و به جهت تسریع در 
تشکیل پرونده و اخذ مســتندات از مشمولین سامانه 
الکترونیک بارگذاری مستندات ایجاد و به واحدهای 
سازمانی اطالع رســانی الزم در این خصوص صورت 

گرفته است.
رئیس امور ایثارگران در پایان گفت: به عزیزان جامعه 
ایثارگری شرکت ملي مناطق نفتخیز جنوب اطمینان 
می دهیم مســئله تبدیل وضعیت استخدامی و سایر 
مسائل مربوط به ایشان با دقت، ســرعت و دلسوزی 
همکاران امور ایثارگران و ســایر همــکاران مدیریت 
منابع انســانی تا حصول نتیجه پیگیــری و گزارش 

اقدامات انجام شده در آینده اعالم خواهد شد.

تبریز-جباردخت    
مدیرکل کمیتــه امداد امام خمینــی)ره( آذربایجان 
شــرقی گفت: امســال حدود 13 هزار فرصت شغلی 
توســط این کمیته برای مددجویان زیر پوشش ایجاد 

شده است.
محمد کالمی در آیین آغاز توزیع 1400 بسته معیشتی 
مددجویان کمیته امداد مراغه افزود: خیران این استان 
نقش مهم و اساســی در ایجاد این فرصت های شغلی 

داشته اند.
وی ادامه داد: در این راســتا، در چهار سال اخیر کمیته 
امداد امام خمینی)ره( آذربایجان شــرقی موفق شده 
رتبه برتر ایجاد فرصت های شــغلی بین دستگاه های 

اجرایی و خدمات رسان این استان را کسب کند.
وی  با اشــاره به نقش ســازنده خیران در کمک های 
مردمی برای حمایت از نیازمنــدان اضافه کرد: نقش 
خیران و نهادهای حمایتی معطوف به نیازمندان نبوده، 
بلکه آنها سهم بسزایی در تامین امنیت، نظم، فرهنگ، 
اقتصاد و معیشت کل جامعه داشــته و از این رو باید از 

خیران و مراکز نیکوکاری تجلیل کرد. 
وی با بیان اینکــه ماهیانه حــدود 35 میلیارد تومان 
توسط کمیته امداد به مددجویان در این استان کمک 
می شود گفت: 80 درصد از این بودجه حمایتی، بودجه 

ای مردمی است.
وی افزود: هم اکنون نیز 25 هزار دانش و دانشــجو زیر 
پوشــش این نهاد در آذربایجان شرقی هستند که اگر  
کمک خیران نبود، شاهد افت تحصیلی این جوانان و 

نوجوانان بودیم.
معاون اســتاندار و فرماندار ویژه شهرستان مراغه نیز 

در این آیین گفت: در راســتای کمک به خانواده های 
نیازمند این شهرستان،یک هزار و 400 بسته معیشتی 
به یاد شهدای هشت ســال دفاع مقدس مراغه جمع 

آوری و توزیع می شود.
سید علی موسوی افزود: این بســته معیشتی شامل 
اقالم خوراکی ویژه خانواده های نیازمند زیر پوشــش 
کمیته امداد بوده که توســط خیران این شهرســتان 

تامین شده است.
وی اضافه کرد: توزیع کمک های مردمی بین خانواده 
های نیازمند در این شهرســتان به عنــوان حرکتی 
خیرخواهانه از ابتدای شیوع بیماری منحوس کرونا در 

این شهرستان ادامه دارد.
مدیر کمیته امداد امام خمینــی )ره( مراغه نیز گفت: 
بسته های معیشتی جمع آوری شــده در قالب طرح 
اطعام و احسان حسینی با حمایت خیران تامین شده 
و توســط مددکاران این کمیته بین خانواده های زیر 

پوشش این نهاد توزیع می شود.
ابراهیمی افــزود: ارزش هر بســته از این ســبدهای 
معیشــتی حدود 300 هزار تومان و در مجموع حدود 
400 میلیون تومان از محل کمــک های مردمی این 

کمیته بوده است.

آذربایجان شرقیخوزستان

 تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران
 در مراحل پایانی است 

 ایجاد ۱۳ هزار فرصت شغلی برای مددجویان کمیته امداد 
در آذربایجان شرقی

دعوت همگانی اصفهان از کمدی نویسان ایران
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توسعه گردشگری کشاورزی در گلستان نیازمند سرمایه گذاری است

استان

البرز  - مظفری      
 اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موفق به کسب عنوان برتر دولت الکترونیک 
جشنواره شهید رجایی شد. معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی اداره کل در این 
خصوص گفت به منظور ارج گــذاری و تکریم “خدمت صادقانــه و مؤثر” در نظام 
جمهوری اسالمی و شــتابان و تقدیر از تالشگران و دســتگاه های برتر در عرصه 
خدمتگزاری به ملت شــریف ایران و نهادینه کردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملکرد 
دســتگاه های اجرایی و نیز پایش میزان اجرای مطلوب برنامه جامع اصالح نظام 
اداری هر ساله شاخصهای عمومی و اختصاصی  دستگاه های اجرایی کشور مورد 
ارزیابی قرار میگیرد و از دســتگاههای برتر در مراسمی به مناسبت هفته دولت و با 
حضور استاندار ، مدیران و مسئولین استانی تقدیر و تشکر می گردد. مهندس حمید 

صفری بیان داشت بر این اساس بیست و چهارمین جشنواره شهید رجایی استان 
البرز برگزار و با معرفی  دستگاه های برتر و تقدیر از این دستگاه ها به کار خود پایان 
داد  که پس از تهیه و جمع بندی شــاخص های عمومی و اختصاصی توسط اداره 
بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان و بررسی عملکرد تمام دستگاههای 
اجرایی اســتان توســط نهادهای ذیربط  اداره کل راه و شهرســازی موفق به اخذ 
رتبه برتر دولت الکترونیک گردید. شایان ذکر اســت از محورهای شاخص دولت 
الکترونیک می توان به توسعه دولت الکترونیک، استاندارد سازی تارنمای سازمان، 
ارائه خدمات در میز خدمــت الکترونیک، واگذاری خدمات به دفاتر پیشــخوان، 
مشارکت الکترونیک شــهروندان در فرآیندها و تصمیمات دستگاه واحراز هویت 
الکترونیک اشاره نمود که با تالشهای معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی، اداره 

بازرسی ، ارزیابی عملکرد و حقوق شهروندان ، اداره فناوری اطالعات و ارتباطات و 
تمام معاونتها و کارشناســان اداره کل راه و شهرسازی استان البرز موفق به کسب 

حداکثر امتیاز و جایگاه رتبه برتر گردید.

البرز

گرگان-دستجردی  
 استان گلســتان دارای ظرفیت های فراوان 
در حوزه های مختلف صنعت گردشــگری از 
جمله گردشگری کشاورزی است که توسعه 
آن نیازمنــد برنامه ریزی علمی و ســرمایه 
گذاری اســت تا زمینه اشــتغال زایی و رونق 

اقتصادی را برای این استان فراهم سازد.
گردشگری کشاورزی از جمله ظرفیت های 
فراموش شــده صنعت گردشــگری ایران 
است که توسعه آن نیازمند شناسایی و تهیه 
و تدوین طرح و فراهم کردن زیرساخت های 

این بخش اقتصادی است.  
ایران از نظر ظرفیت هــای موجود در صنعت 
گردشگری کشوری بسیار غنی است با توجه 
به درآمدزایی و ارزآوری این صنعت ضروری 
است این ظرفیت ها، شناســایی شده و برای 
عملیاتی شــدن هر کدام برنامه ریزی اصولی 

و هدفمند اتخاذ شود.
یکی از ویژگی های استان های شمالی بویژه 
گلستان کشــت ها و زراعت های ویژه آن از 
جمله برنجکاری، مرکبات، گل و گیاه و پنبه  
است که در ســال های اخیر جشنواره های 
بومی در ارتباط با همیــن محصوالت برگزار 

شده است.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، 
گردشــگری و صنایع دستی گلســتان  در 

همین ارتبــاط گفت: اکنــون 74 متقاضی 
دریافت مجوز گردشگری کشاورزی در استان 
در حال تکمیــل پرونده اســت و در دومین 
جلسه کمیسیون فنی گردشگری کشاورزی 
ســال جاری هشــت پرونده تائید و در حال 

تکمیل برای صدور پروانه بهره برداری است.

یاســر قندهــاری  اظهارداشــت: اجــرا و 
بهره بــرداری از اولیــن طرح گردشــگری 
کشاورزی کشــور در مزرعه توسکا گلستان 
با همکاری بخش خصوصی 2 ســال قبل به 

سرانجام رسید.
وی بیان داشت: به دلیل برخورداری گلستان 

از اقلیم مناسب، زمین های مستعد و ظرفیت 
تولید ۹2 گونه محصول کشاورزی، این بخش 
از اشتغال می تواند به یکی از راهکارهای موثر 
افزایش درآمــد فعاالن بخش کشــاورزی و 

گردشگری این استان شمالی تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: گلستان با برخورداری از 

پتانسیل های بسیار در حوزه های گردشگری 
و کشاورزی، زمینه توسعه مزارع گردشگری 
را دارد و از 2 ســال گذشــته که به نوعی این 
شــکل از گردشــگری با صدور اولین مجوز 
بهره برداری در گلســتان رقم خورد، شاهد 
استقبال برای فعالیت هم استانی ها در بخش 

مزارع گردشگری هستیم.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دســتی گلستان  گفت: 
در یک ســال گذشــته مجوز بهره برداری و 
صدور هشــت پروانه مزرعه گردشــگری در 
استان انجام شده که 77 میلیارد ریال حجم 
سرمایه گذاری با فراهم شدن زمینه اشتغال 

126 نفر همراه بوده است.
قندهاری تصریح کرد: گردشگری کشاورزی 
فرصتــی بــرای توســعه روســتاها، رونق 
کشاورزی و ایجاد فرصت های تفریحی سالم 
و آموزنده برای گردشگران داخلی و خارجی 

است.
وی تاکیــد کرد: توســعه این نــوع جدید از 
گردشگری در گلســتان که از ظرفیت هایی 
نظیر اقلیم های گوناگــون، تنوع محصوالت 
کشــاورزی و اقامتگاه های بوم گردی متنوع 
برخوردار اســت می تواند زمینه اشتغال زایی 
و رونق اقتصادی به ویژه در روستاها را فراهم 

سازد.

رتبه برتر  اداره کل راه و شهرسازی استان البرز درجشنواره شهید رجائی

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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 بوشهر-رضاحیدري  
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان بوشهر گفت: در راستای 
اجرای طرح مهر تحصیلی در زنجان یک هزار و سیصد بسته 
بین دانش آموزان نیازمند توزیع شــد مدیرکل اوقاف و امور 
خیریه استان بوشــهراز اجرای طرح مهر تحصیلی در زنجان 
خبر داد و گفت: در این راســتا یک هزار و ســیصد بسته بین 
دانش آموزان نیازمند توزیع شد.  حجت االسالم اسماعیل پور با 
اشاره به طرح های اجرایی اوقاف در راستای کمک به نیازمندان 
اظهار کرد: طرح های اجرایی این اداره کل در راســتای عمل 
به نیات واقفان خیراندیش اجرایی می شــود که از جمله این 
طرح ها مهر تحصیلی اســت. مدیرکل اوقــاف و امور خیریه 
استان بوشهر با بیان اینکه طرح مهر تحصیلی با هدف کمک 
به دانش آموزان نیازمند و با هدف عمل به نیات واقفان در این 
زمینه اجرایی می شود، افزود: دراستان بوشهر موقوفاتی نظیر 
عالمه آل عصفور،شادروان قوام الملک، مرحومشیخ محمد و 

موقوفاتی دیگر مربوط به این امر وجود دارد که دراین خصوص 
هزینه می شود. اسماعیل پوربا اشاره به اینکه نظارت بر نحوه 
اجرای صحیح و امینانه نیات واقفان از مهم ترین رسالت های 
اوقاف اســت، گفت: طرح مهر تحصیلی از جمله برنامه های 
خیرخواهانــه در راســتای تامین کمــک هزینه تحصیلی 
دانش آموزان نیازمند بی بضاعت است. وی از توزیع یک هزارو 
سیصد بسته تحصیلی بین دانش آموزان به ارزش سه میلیاردو 
پانصد میلیون ریال در دو مقطع ابتدائی و متوسطه به مناسبت 
بازگشــایی مدارس خبر داد و افزود: بسته مهر تحصیلی که 
شامل کیف، دفترو لوازم التحریر است، تهیه و طبق نیات واقفان 
خیراندیش به دانش آموزان نیازمند مقاطع ابتدایی و متوسطه 
اهدا می شود. مدیرکل اوقاف وامورخیریه استان بوشهربا بیان 
اینکه ترویج فرهنگ وقف و کمک بــه دانش آموزان نیازمند 
امری ضروری و خداپســندانه اســت، افزود: باید آثار ناشی از 

برکات وقف در جامعه اطالع  رسانی شود. 

اهواز-محمدمجدم 
مدیرعامل شــرکت برق منطقه ای خوزستان از بهره 
برداری از 5 پروژه بانک خازنی و بی با ارزش سرمایه 
گذاری حدود 2۹0 میلیارد ریال در پســت های برق 

استان خبر داد.
محمود دشــت بزرگ اظهار کرد: در پست های فوق 
توزیع گلستان، سپنتا و دانشــگاه در کالنشهر اهواز 
چهار مجموعه بانک خازنی 33 کیلو ولت به ظرفیت 

1۹.2 مگاوار احداث و برقدار شده است.
وی با بیان اینکه ارزش ســرمایه گــذاری این بانک 
های خازنــی 80 میلیارد ریال بوده اســت، تصریح 
کرد: وارد مدار شــدن این بانک هــای خازنی باعث 
تعدیل توان راکتیو و افزایــش ضریب قدرت، بهبود 
ولتاژ شبکه توزیع در مناطق مرتبط و بهبود وضعیت 
ترانس های تحت مراقبت و جلوگیری از تخریب آنها 

می شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه ای خوزستان با اشاره 
به توسعه پست 132 به 33 کیلوولت ولیعصرآبادان، 
افزود: در این پســت یک بــی 132 کیلو ولت جهت 
اتصال به خط پیروز آبادان نصب و راه اندازی شــده و 
ارزش سرمایه گذاری توسعه پست و احداث یک بی، 

حدود 210 میلیارد ریال بوده است.
به گفته دشــت بزرگ افزایش ضریــب اطمینان و 
پایداری بیشتر پست با نصب 2 بریکر 132 کیلو ولت 
جهت ترانس های قدرت، ایجاد ظرفیت خط جدید و 
توسعه شبکه برق جهت استفاده مشترکین در بخش 
های مختلف خانگی و صنعتی منطقه از جمله اهداف 
بهره برداری از بی و توســعه پســت ولیعصر اســت. 
وی تصریح کرد: از مهرماه ســال گذشــته تاکنون 
616 مگاولت آمپر در بخش انتقــال و فوق توزیع به 
ظرفیت شبکه تحت نظارت این شرکت در دو استان 

خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد اضافه شده است.

بوشهر خوزستان

ح مهر تحصیلی در   بوشهر  اجراي طر
و 300بسته لوازم التحریر  باتوزیع  هزار

وژه  بهره برداری از 5 پر
 در پست های برق خوزستان  

 بازدید امام جمعه قشم 
پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از ابر

بندرعباس-کمالــی  امام جمعه قشــم گفت: مدیریــت جهادی 
در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس می تواند الگوی مناســبی برای سایر 
مجموعه ها باشد که باعث سرافرازی و افتخارآفرینی برای ایران اسالمی  

شده است.
حجت االسالم حاجبی در بازدید  از ابرپاالیشگاه ستاره خلیج فارس، بیان 
کرد: پاالیشگاه ستاره خلیج فارس از با عظمت ترین مجموعه های صنعتی 

کشور است که باعث ایجاد امید در کشور است.
وی ادامه داد: مدیریت جهادی در پاالیشگاه ستاره خلیج فارس می تواند 
الگوی مناســبی برای ســایر مجموعه ها باشــد که باعث ســرافرازی و 

افتخارآفرینی برای ایران اسالمی  شده است.
امام جمعه قشم افزود: نگاه ما به مجموعه پاالیشگاه ستاره خلیج فارس به 
عنوان بزرگ ترین بنگاه اقتصادی در منطقه باید تغییر پیدا کند و با ایجاد 
صنایع پایین دســتی در استان زمینه ایجاد اشــتغال و توسعه اقتصادی 
فراهم آورد که بدون شک این امر به توسعه استان هرمزگان منجر می شود.

وی اضافه کرد: با ایجاد صنایع پایین دســتی در اســتان می توان مشکل 
بیکاری جوانان را مرتفع کرد و ارزش افزوده بیشتری را برای ایران اسالمی 

رقم زد.
وی در پایــان ایــن بازدید ضمن خداقــوت به تالش های شــبانه روزی 
جهادگران این مجموعه عظیم نفتی به تحسین دستاوردهای بزرگ ترین 

پاالیشگاه میعانات گازی جهان پرداخت.

  تقدیر فرمانده سپاه نینوای گلستان
 از مدیرعامل شرکت گاز استان

گرگان-دســتجردی    به پاس قدردانی از زحمات و تالشهای  علی 
طالبی مدیرعامل شــرکت گازاستان گلســتان و همکاران خدوم ،درامر 
پشــتیبانی های موثر از اجــرای برنامه ها و فعالیتهــای مرتبط با تبیین 
،ترویج و اعتالی فرهنگ غنی و ارزشمند ایثار،شــهادت،دفاع مقدس و 
مقاومت ، فرمانده سپاه نینوای استان  با اهداء لوح سپاس ،از خدمات انجام 

شده  تقدیر کرد.
  شرکت گاز استان گلستان،دراین لوح همچنین سرتیب دوم پاسدار علی 
ملک شاهکوهی عزت و ســربلندی و توفیقات مستمر مدیرعامل شرکت 
گازاستان را در جهت مانایی،پویایی و نکوداشت یاد،نام و خاطره 48 هزار 
شهید،رزمنده و ایثارگر اســتان الله خیزگلستان درظل عنایات حضرت 
ولی عصر)عج( و پیروی از منویات مقــام عظمای والیت،فرماندهی معزز 

کل قوا حضرت امام خامنه ای )مدظله العالی(مسآلت داشت.
 در همین راستا  مدیرعامل و فرمانده پایگاه بسیج شهید گرزین شرکت 
گازاســتان گلســتان نیزبه نوبه خود از ابراز لطف و محبت فرمانده سپاه 
نینوای استان تشــکر  کرده و هرگونه تالش در راستای زنده نگهداشتن 
یاد وخاطره شهداء و همچنین خدمت به خانواده معظم شهیدان و جامعه 

ایثارگران را افتخار بزرگی برای خود و مجموعه همکاران عنوان نمود.

ح اصالح و بهینه سازی رایگان   اجرای طر
موتورخانه ها توسط شرکت گاز ایالم 

ایالم-حسن بیگی  مدیرعامل شرکت گاز اســتان ایالم گفت: طرح 
ملی اصالح و بهینه سازی رایگان موتورخانه های مسکونی و اداری توسط 

شرکت گاز استان ایالم در حال اجراست.
عباس شمس اللهی در جلسه با مجریان و پیمانکاران اجرای طرح اصالح 
و بهینه سازی موتورخانه ها، خواستار تســریع در اتمام عملیات اجرایی 
بهینه سازی موتورخانه  های مسکونی، تجاری و اداری ثبت نام شده استان 

شد.
وی افزود: اصالح و ترمیم عایق کاری موتورخانه، تنظیم مشــعل و نصب 
رسوب گیر آب، سبب صرفه جویی در مصرف گاز مشترکین شده و به تبع 

آن کاهش هزینه گاز بهای آنها نیز فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شــرکت گاز ایالم با بیان اینکه با اجرای این طرح گاز مصرفی 
واحد ها 10 تا 15 درصد کاهش می یابد، تصریح کرد: از ابتدای شروع این 
طرح تاکنون، ۹7 مشترک در سامانه ثبت نام کرده اند که تاکنون اجرای 6۹ 
مورد از بهینه سازی به صورت کامل انجام شده و 28 مورد در دست اقدام و 

اجرا است.
وی به برنامــه های آتی این شــرکت برای اجرای اصالح و بهینه ســازی 
موتورخانه های مسکونی و اداری اشــاره و تصریح کرد: با توجه به اجرای 
مرحلــه دوم این طرح ملّــی که موتورخانــه واحد های اداری را شــامل 
شده اســت، انتظار می رود که ادارات دولتی که دارای موتورخانه فرسوده 
یا راندمان پایین می باشند و مصرف گاز بیش از اســتاندارد دارند، قبل از 
شروع فصل سرما در سامانه https://goc.nigc.ir ثبت نام کرده و 

از مزایای این طرح ملّی بصورت رایگان بهره مند شوند.
شمس اللهی تصریح کرد: با اجرای این موضوع مهم عالوه بر کاهش هزینه 
گاز بهای ادارات، گامی در صرفه جویی و کاهش مصرف گاز در فصل سرما 

برداشته خواهد شد.

 محمود شعبانی 
پرست حوزه شهردار فردیس شد مشاور و سر

البرز  - مظفری     طی حکمی از ســوی محمد رضا آژیر سرپرســت 
شــهرداری فردیس ، محمود شعبانی بعنوان مشــاور و سرپرست حوزه 

شهردار منصوب شد .
شــعبانی پیش از این در ســمت مدیر حقوقی ، امالک و امور پیمانها ی 

شهرداری فردیس مشغول به خدمت بوده است .
متن ابالغ به شرح ذیل می باشد :

جناب آقای محمود شعبانی
با سالم نظر به تعهد، شایســتگی و تجارب جنابعالی به موجب این ابالغ 
با حفظ پست سازمانی شــما را به عنوان ” مشــاور اینجانب و سرپرست 
حوزه شهردار” منسوب می شوید .امید اســت با استعانت پروردگار یکتا 
و با بهره گیری از اســتعداد وتوانمندی نیروهای الیق ،متخصص و متعهد 
شهرداری فردیس موجبات خدمت رسانی مفید و موثر به شهروندان عزیز 
را فراهم آورید. انتظار می رود؛ مجموعه سیاســت ها وفعالیت های حوزه 
تحت تصدی خود را بر اســاس برنامه های اعالمی و در چهارچوب قوانین 
و مقررات و اسناد باال دســتی با رعایت حقوق مردم تنظیم وعمل نماید.
توقیفات روزافزون جنابعالی را درایفای کامل مسئولیت محوله از خداوند 

سبحان مسئلت دارم.

تبریز-جباردخت    
 مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 
آذربایجان شرقی گفت: عملیات ساخت یک هزار 
و 405 واحد مســکن محرومان در روســتاهای 

استان آغاز شد.
حافظ باباپور،  افــزود: این واحدها در راســتای 
انعقاد تفاهمنامه بین این بنیاد، ســازمان برنامه 
و بودجه و اســتانداری آذربایجان شرقی در قالب 
ساخت سه هزار واحد مسکن محرومان در استان 

احداث می شــود. وی اظهار داشت: برای ساخت 
هر واحد مسکونی 100 میلیون تومان تسهیالت 
قرض الحسنه با کارمزد پنج درصد و بازپرداخت 
20 ساله و 30 میلیون تومان نیز کمک بالعوض از 

سوی بنیاد مسکن استان پرداخت می شود. 
مدیــرکل بنیــاد مســکن انقالب اســالمی 
آذربایجان شــرقی با بیان اینکه برای احداث این 
واحدهــا 3۹0 میلیارد تومــان اعتبار تخصیص 
یافته اســت، گفت: از این میــزان 300 میلیارد 

تومان تســهیالت بانکی و ۹0 میلیارد تومان در 
قالب کمک بالعوض نسبت به پیشرفت فیزیکی 

واحدها به حساب متقاضیان واریز می شود.
باباپور، با اشــاره بــه اینکه 420 واحد مســکن 
محرومان در اســتان اجرا و تمام شده است، ادامه 
داد: تاکنون پی کنی یک هزار و 405 واحد، اجرای 
فونداسیون یک هزار و 300 واحد، اجرای ستون 
700 واحد و اجرای سقف 550 واحد انجام شده 
است. وی یادآوری کرد: تامین مسکن محرومان 

و اقشــار کم درآمد روستایی و شــهری از طریق 
تولید و احــداث واحدهای مســکونی با فراهم 
کردن مشارکت و همکاری مردم، خیرین یا اخذ 

تسهیالت بانکی از اهداف مهم بنیاد مسکن است.
باباپور، با تاکید بر رعایت اصول فنی و مهندسی به 
منظور افزایش کیفیت ساخت و سازها بر اساس 
استانداردهای الزم در ساخت این واحدها، ادامه 
داد: برای افزایش مقاومت این واحدها در ساخت 

آن ها از مصالح بادوام استفاده می شود.

ومان در آذربایجان شرقی  آغازساخت هزار و ۴۰۵ واحد مسکن محر

کرمانشاه -حسنا فخارزاده    
 مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان کرمانشاه از 
اختصاص 700 میلیارد تومان اعتبار روســتایی به این 
شرکت در سال جاری خبر داد و گفت: با این میزان اعتبار 
به زودی حدود 460 روستای استان زیر پوشش خدمات 

این شرکت قرار می گیرد.
»علیرضا کاکاوند« با اعالم اینکه برای تخصیص و جذب 
این میزان اعتبار پیگیری های الزم انجام شــده اســت، 
افزود: این شــرکت برنامه های خوبی دارد که با اجرایی 
شــدن آن یک حرکت انقالبی و یک جهش در حوزه آب 
روستایی استان رخ خواهد داد و حدود 460 روستا شامل 

این برنامه خواهند شد.
او گفت: مــا از مردم می خواهیم در راســتای اجرای این 
پروژه ها به خصوص در جاهایی که نیاز به حفر چاه، مخزن 

و خط انتقال است همکاری الزم را با ما داشته باشند.

کاکاوند افزود: امســال استان کرمانشــاه شاهد سالی 
سخت از نظر وضعیت بارش است و متاسفانه در سال آبی 
۹۹_1400 بیشترین کاهش بارندگی در کشور به استان 
کرمانشاه اختصاص داشــت که در 52 سال گذشته بی 
سابقه بوده است به نحوی که با 180 میلی متر میانگین 
کاهش بارندگی در استان مواجه بودیم که آثار آن مشهود 
اســت و حدود 80 درصد از منابع آب سطحی استان که 
عمدتا منابع تامین روستاهای ما را نیز تشکیل می دهند 

از دست دادیم.
وی افزود: طبق آمار اعالم شــده از ســوی شــرکت آب 
منطقه ای حدود 80 درصد کاهش آب های سطحی و 30 
تا 35 درصد افت آبدهی چاه ها را شاهد بودیم که همین 
امر باعث خشک شدن کامل بسیاری از چشمه ها و یا افت 

آبدهی آن ها شد.
وی یادآوری کرد: همچنین بســیاری از چاه ها خشک و 

یا با افت آبدهی مواجه شدند که با کف شکنی و در برخی 
موارد تغییر عمق نصب پمپ، این مشــکل را تا حدودی 
مدیریت کردیم و در مجموع در حال گذر از سال سختی 
هستیم و متاســفانه پیش بینی ها حاکی از این است که 

پاییز خوبی از نظر بارندگی در پیش نداریم.
کاکاوند به قابل پیش بینی بودن وضعیت موجود اشاره 

کرد و تصریح نمود: چون وضعیــت موجود برای ما قابل 
پیش بینی بود زمستان سال گذشته برنامه ریزی هایی 
در خصوص نحوه مدیریت خشکســالی پیش رو انجام 
شد و جلساتی در سطح استان و چند جلسه نیز با شرکت 
مهندسی آب و فاضالب کشــور و وزارت نیرو داشتیم و 
برنامه هایی تدارک دیده شد که تاحدود 80 درصد طبق 
این برنامه ها پیش رفتیم و ماحصل اجــرای آن این بود 
که باوجود خشکسالی موجود در حوزه روستایی اوضاع 

نسبت به سال گذشته بهتر شد.
وی ادامه داد: در بحث آبرسانی ســیار هر ساله تعدادی 
روستا با تانکر آبرسانی می شــوند که این عدد به صورت 
میانگین در سال گذشــته حدود 180 روستا بود که در 
ســال جاری به 130 روســتا کاهش یافت و این نتیجه 
تالش و اقدامات انجام شده توسط همکاران ما در شرکت 

آب و فاضالب است.

کرمانشاه
مدیرعامل آب و فاضالب استان اعالم کرد؛

وستایی کرمانشاه اختصاص 700 میلیارد تومان اعتبار به حوزه آب ر
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مدیر دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعالم کرد

زنگ خطر قطع گاز و برق در زمستان

عرضه کامل قراردادهای نفتی آرامکو به آسیا
شرکت آرامکوی سعودی به دستکم پنج خریدار شمال آسیا اطالع داد 

که حجم نفت قراردادی در اکتبر را به طور کامل تامین می کند.
 با توافق اوپک و متحدانش شــامل روســیه برای تســهیل محدودیت 
عرضه به میزان 400 هزار بشــکه در روز در هر ماه بین اوت تا دسامبر، 
شــرکت آرامکو هم نفت قراردادی برای مشــتریانش را به طور کامل 

تامین می کند.
یک منبع آگاه به رویترز گفت: اوپک همچنــان تولیدش را حدود پنج 
میلیون بشکه در روز محدود نگه داشته اما به نظر می رسد نفت زیادی از 
سوی عربستان عرضه می شود.با توجه به افزایش عرضه در بازار، آرامکو 
قیمت همه گریدهای نفتی که به بازار آســیا عرضه می کند را در اکتبر 

حداقل یک دالر در هر بشکه کاهش داد تا خریداران را جذب کند.
به گفته منابع آگاه، با وجود کاهش قیمت فروش نفت عربســتان، هیچ 

یک از این پنج خریدار نفت بیشتری درخواست نکردند.
بر اساس گزارش رویترز، یک منبع آگاه گفت: قیمت نفت برای تحویل 
فوری جذاب مانده اســت. یک منبع دیگر گفت: خریداران نفت کافی 
از بازار محموله هــای تک به منظــور تامین نیازهای پاالیشــی خود 

خریداری کرده اند.

تقاضای نفت آسیا در ۳ ماه پایانی امسال 
افزایش می یابد

مدیر منطقه آســیای ویتول اعالم کرد که تقاضای نفت آسیا در سه  ماه 
چهارم امسال افزایش می یابد.

 مایک مولر اعالم کرد که بخش زیادی از افزایش تقاضای نفت جهان در 
سه ماه پایانی امسال، به آسیا، به ویژه چین، اختصاص می یابد.

ذخیره سازی نفت جهان در ماه اوت با سرعت بیشتری کاهش یافت که 
تا حدی به دلیل عرضه ناکافی نفت سازمان کشورهای صادرکننده نفت 

)اوپک( و متحدانش )ائتالف اوپک پالس( بود.
مولر گفت: انتظار بازار این اســت که تقاضای نفت آسیا دوباره افزایش 
یابد، بنیان های بازار در این زمان از ســال مشخص اســت و بی تردید 

بیشتر افزایش تقاضای نفت در سه ماه آینده به آسیا اختصاص دارد.
وی تصریح کرد: تصمیم اوپک پالس برای کاهــش روزانه ماهانه 400 
هزار بشــکه نفت، در بازه زمانــی ماه های اوت و دســامبر برای تأمین 
تقاضای جهانی نفت کافی نیست، زیرا کاهش ذخیره سازی ها سریع تر 

رخ می دهد.
مدیر منطقه آسیای ویتول افزود: تقاضای چین در حال افزایش است و 

به مصرف بیشتر نفت ادامه خواهد داد.

 ماراتن تولیدکنندگان نفت خلیج فارس 
در مسابقه انرژی سبز

تولیدکنندگان نفت منطقه خلیج فــارس در مواجهه با دورنمای پایان 
دوران نفت، ناچار شده اند به ارزیابی مبنای اصلی اقتصادهایشان اقدام 

کرده و ماراتن حرکت به سمت انرژی سبز را استارت زده اند.
کاهش اســتفاده از منابع هیدروکربن برای مبارزه با تغییرات اقلیمی، 
بزرگ چالش نســل حاضر است. این چالش اعضای ســازمان توسعه و 
همکاری اقتصادی را به اســتراتژیهایی نظیر توافق سبز اتحادیه اروپا 
یا ممنوعیــت خودروهای بنزینی جدید در انگلیس کشــانده اســت. 
با این حــال تقاضا برای نفــت و گاز همچنان ادامه دارد و کشــورهای 
تولیدکننده هیدروکربــن را در مرکز توجهات قرار داده اســت. نمونه 
مثال زدنی درخواست هفته گذشــته علی عالوی، وزیر دارایی عراق از 

تولیدکنندگان نفت برای حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر بود.
در وهله نخســت این اظهارات ممکن اســت با پروژه های نفتی جدید 
عراق متناقض به نظر برســد. با ایــن حال نگاهی بــه وضعیت منطقه 
شــنیدن اظهارات مذکور را کمتر تعجب آور می کنــد. نتیجه ماراتن 
تولیدکنندگان نفت خلیج فارس برای توســعه انرژیهای تجدیدپذیر 
هنوز نامعلوم اســت اما تاکید بزرگ تولیدکنندگانی نظیر عربســتان 
ســعودی یا امارات متحده عربی، نشــانه واضحی از تغییر اســتراتژی 
آنهاست. همزمان اکثر کشورهای منطقه سرمایه گذاری سنگینی روی 
منابع انرژی تجدیدپذیــر داخلی به خصوص نور خورشــید که در این 

بخش از جهان به وفور وجود دارد، انجام می دهند.
کشورهای شــورای همکاری خلیج فارس به تغییر نظرات سیاسی در 
برابر هیدروکربنها به دقت چشــم دوخته اند. تولیدکنندگان مضطرب 
از لحن به شــدت خصمانه ای که علیه نفت و گاز وجود دارد، به وحشت 
افتاده انــد اما تولیدکنندگان  باهوشــتر این وضعیــت را به منزله یک 
فرصت مــی بینند. میزگرد اقلیمــی بزرگی که با شــرکت جان کری، 
نماینده اقلیمی آمریکا و دکتر ســلطان الجابر، همتای اماراتی وی در 
آوریل برگزار شد، نشان داد تمایل ظاهری در این نقطه از جهان برای به 
نمایش گذاشتن این که آنها هم ســوار قطار انرژی سبز شده اند، وجود 
دارد.مسیر این سفر مشخص است. کری درباره این سفر گفت: اهمیت 
این که یک کشور تولیدکننده نفت و گاز )امارات متحده عربی( گروهی 
از کشورها را گرد هم بیاورد که بسیاری از افراد ممکن است تصور کنند 
بعید اســت برای مبارزه با تغییرات اقلیمی متعهد شــوند، یک نشانه 
صریح است. بدون همراه کردن تولیدکنندگان نفت عرب، اقدام اقلیمی 
موثر راه به جایی نخواهد برد و افرادی مانند جان کری این موضوع را به 

خوبی می دانند.
اقدام دیپلماتیک بزرگی در جریان اســت تا کشــورهای منطقه خلیج 
فــارس را متقاعد کند کمک کردن بــه اهداف اقلیمی، بــه نفع منافع 
بلندمدت آنهاســت. بعضی ماننــد امارات متحده عربی که پیشــنهاد 
میزبانی نشســت COP۲۸ را مطرح کرده است، به نظر می رسد موافق 
هســتند. اظهارات مثبت اخیر وزیر دارایی عراق درباره تجدیدپذیرها 
هم می تواند تاییدکننده این موضوع باشــد که جنــگ در برابر گذار به 

انرژی سبز مبارزه ای نیست که اوپک بتواند در آن برنده شود.
از نظر اقتصادی مسائل مهمی وجود دارند که باید به آنها رسیدگی شود. 
کشــورهای اوپک نمی خواهند غازی که تخم طال می گذارد را بکشند. 
با این حال این تخمهای طالیی می تواننــد برای تامین مالی یک آینده 
روشنتر استفاده شوند. سرمایه گذاریهای سبز خاورمیانه رونق گرفته 
اند. ســرمایه گذاریهای تجدیدپذیر امسال از پروژه های نیروی مرسوم 
در این منطقه برای نخستین بار ســبقت گرفته اند.  عربستان سعودی 
افزودن 58.۷ گیــگاوات ظرفیت تجدیدپذیر تا ســال 20۳0 را هدف 
گرفته و امارات متحده عربی تامیــن 44 درصد از نیروی مورد نیازش از 

منابع پاک تا سال 2050 را هدف گذاری کرده است.

و نیر

اعضای کمیسیون انرژی مجلس در جلسه  با مدیرعامل 
شرکت توســعه منابع آب به بررســی وضعیت سد و 
نیروگاه های برق آبی کشــور پرداختنــد و بر اهمیت 
ســاخت نیروگاه های مقیاس متوسط و کوچک تأکید 

کردند.
 به نقل از وزارت نیرو، سیدحســن رضوی در جلســه 
بررســی وضعیت ســد و نیروگاه های برق آبی کشور 
و پتانســیل های توســعه این نیروگاه ها که به دعوت 
کمیسیون انرژی و با حضور نمایندگان عضو کمیسیون 
برگزار شــد، گزارشــی از وضعیت فعلی نیروگاه های 
برق آبی کشــور همچــون ظرفیت های نصب شــده، 

ظرفیت های قابل اســتفاده و پتانسیل های 
موجود بــرای توســعه نیروگاه های برق آبی 
ارائه کرد و یادآور شد: خشکسالی و بارش کم 
در ســال آبی جاری منجر به کاهش استفاده 

مؤثر از نیروگاه های برق آبی شده است.
وی بــا بیــان اینکــه اســتفاده بهینــه از 
ظرفیت های موجود، به روزرسانی طرح های 

فرسوده، افزایش راندمان دســتگاه ها و افزایش سطح 
تکنولوژی از جمله اهداف شــرکت توسعه منابع آب و 
نیروی ایران است، افزود: در طرح »توسعه و مانع زدایی 
از صنعت برق کشــور« این موارد دنبال خواهد شد تا 

بتوانیــم اســتفاده بهتــری از ظرفیت های 
آبی کشــور برای تولیــد بــرق از منابع آبی 
داشته باشــیم.رضوی احداث نیروگاه های 
برق آبی در مقیــاس متوســط و کوچک را 
جزو برنامه های وزارت نیرو دانســت و ادامه 
داد: ایــن نیروگاه ها حداکثر تــا 10 مگاوات 
تولید برق خواهند داشــت و قابلیت احداث 
در بســیاری از استان های کشــور را نیز دارند؛ چرا که 

می توان آن ها در طول و مسیر انتقال آب احداث کرد.
در این جلسه همچنین اعضای کمیسیون و میهمانان 
در خصوص حمایت از توســعه صنعت برق آبی، تأمین 

منابع مالــی اجرای طرح هــای اولویــت دار برق آبی 
در الیحه بودجه 1401، فراهم شــدن زمینه توســعه 
انرژی های تجدید پذیر نظیــر برق آبی در قانون برنامه 
هفتم توسعه با توجه به آینده پیش رو در زمینه کمبود 
سوخت نیروگاه ها و استفاده از انرژی های تجدیدپذیر 
ترکیبی همچون تلمبه ذخیره ای و مزارع خورشیدی 

به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایــان ایــن نشســت مقرر شــد در کمیتــه برق 
کمیســیون، موضوعات با تفصیل بیشــتری بررسی و 
حمایت الزم به خصــوص در فرایند تصویب طرح مانع 

زدایی از صنعت برق، صورت گیرد.

 مدیرعامل شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی ایران با اشــاره به اینکه صنعت پاالیش پیشران 
اقتصادی کشــور اســت،گفت: تشــکیل اتــاق فکر 
کارشناســی و اســتفاده از ظرفیت های کارشناسان، 
بررسی چالش های بخش های مختلف تولید، انتقال و 
توزیع و ضرورت توجه به نقش رگوالتوری از مهمترین 
برنامه ها خواهد بود.به گزارش شــرکت ملی پاالیش و 
پخش فرآورده های نفتی ایران، »جلیل ســاالری« که 

دیروز پس از صدور حکم انتصاب از ســوی 
وزیر نفت به سمت معاونت وزیر و مدیرعاملی 
شــرکت ملی پاالیــش و پخش فــرآورده 
های نفتــی ایران منصوب شــد، صبح امروز 
)دوشنبه 22 شــهریور 1400( در دفتر کار 

خود در ساختمان غدیر مستقر شد. 
وی بــا تاکید بــر اهمیت نقــش کارکنان و 

توجه به چالش های نیروهای انســانی، اظهار داشت: 

ایجاد رضایت شــغلی برای نیروهای انسانی، 
رصد و ارزیابی مشکالت نیروهای قراردادی 
اعم از ارکان ثالث، مــدت موقت ها، معین ها، 
ایثارگــران و اتخــاذ تدابیــری بــرای رفع 
چالش های مربوط به ایــن حوزه، در اولویت 
قــرار دادن انضبــاط اداری، مالــی و ایجاد 
شفافیت، توجه به مسوولیت های اجتماعی 
و تالش برای گســترش فعالیت ها در حوزه آموزش در 

میان کارکنان و نیروهای انســانی مجموعه پاالیش و 
پخش به جد پیگیری خواهد شد. ساالری پیش از این 
به عنوان مدیرعامل شــرکت ملی پخش فرآورده های 
نفتی و همچنین معاون مدیرعامــل، مدیر هماهنگی 
و نظارت بر تولید و سرپرســت مدیریــت برنامه ریزی 
تلفیقی در شــرکت ملی پاالیش و پخش فرآورده های 
نفتی در سال های گذشته مشغول به خدمت و فعالیت 

بوده است.

وگاه نیر

پاالیش

خریدار   مدیر دیســپچینگ شرکت ملی 
گاز ایران با اشــاره به اینکــه 80 درصد گاز 
تولیدی کشــور در بخــش خانگی مصرف 
می شود، گفت: اگر مدیریت مصرف از طرف 
مشــترکان بخش خانگی و تجــاری انجام 
نشود، در زمســتان شــاهد قطع گاز و برق 

خواهیم بود.
»محمدرضا جوالیــی« با اشــاره به اینکه 
برای فصل زمستان جلسات کمیته سوخت 
برگزار شده و محدودیت هایی که در تامین 
سوخت داریم را شناسایی کرده ایم، افزود: 
راه حل ها را پیش بینی کردیم و با همکاری 
وزارت نیــرو و پخش در تالشــیم مصرف 
انرژی کشــور را به صــورت مطمئن تامین 
کنیم و خللــی اتفاق نیوفتــد. البته الویت، 
تامین گاز بخش خانگی و تجاری اســت و با 
استفاده از سوخت مایع مصارف نیروگاه ها و 

صنایع را تامین می کنیم.
جوالیی با تاکید بر اینکه نکته مهم مدیریت 
مصرف بخش خانگی و تجاری است، گفت: 
الزم اســت بخش خانگی و مردم در مصرف 
برق گاز مدیریــت مصرف را انجــام دهند 
تا بتوانیم گاز را به تمــام مناطق به صورت 
پایدار، مستمر و با حداکثر ظرفیت انتقالی 

برسانیم.
وی ادامه داد: بــرای اینکــه بتوانیم تولید 
پایداری در زمستان داشته باشیم تعمیرات 
4 پاالیشــگاه ایالم ،1۷ و 18 پارس جنوبی، 
پارسیان و فاز 1 پارس جنوبی در حال انجام 

است.

 پایان تعمیرات پاالیشگاه های گازی
 تا یک ماه آینده

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
افــزود: تا آخــر مهر مــاه تعمیــرات کلیه 
پاالیشــگاه ها و خطــوط انتقال بــه پایان 
می رســد و با حداکثــر توان در مــدار قرار 
می گیرد و پیش بینی این است که در همین 
فاصله هم از طریق ســوخت مایــع انرژی 

کشور را تامین کنیم.

وی با بیان اینکه معموال از انتهای آبان ماه، 
مصرف در بخش خانگــی و تجاری افزایش 
پیدا می کند، گفت: اما برای امســال از آبان 
ماه افزایش مصــرف را پیش بینی کردیم و 

از همین رو اقدامات الزم را آغاز شده است.
به گفتــه جوالیی با فازبنــدی در مدیریت 
مصرف، تولیــد و تامین گاز به اســتقبال 5 

ماهه آخر سال می رویم.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشــته در 
روزهایــی تحویــل گاز بــه نیروگاه ها در 
زمســتان به ۶0 میلیون متر مکعب در روز 
رسید، گفت:  بعد از آن با توافقی که با وزرات 
نیرو انجام شد و توانســتیم سوخت مایع را 
تامیــن کنیم. البته متوســط گازرســانی 
به نیروگاه ها در ســال گذشــته به زیر 80 

میلیون مترمکعب در روز نرسید.
جوالیی میزان گازرســانی بــه نیروگاه ها و 
صنایع در ســال جاری را تحت تاثیر مصرف 
گاز در بخــش خانگی عنوان کــرد و افزود: 
حدود 80 درصد گاز تولید کشــور را بخش 

خانگی و تجاری مصرف می کنند و با توجه 
به آن می توانیم گاز بقیــه مناطق را تامین 

می کنیم.
وی ادامه داد: ظرفیت خالی در پاالیشگاه ها 
نداریم تولید از منابع با ظرفیت پاالیشگاه ها 
برابر اســت با این حــال اگر تولیــد گاز از 
میادیــن گازی کشــور اضافه شــود قادر 
خواهیم بود با توجه به نوع پاالیشــگاه، گاز 

را تحویل بگیریم.

تحویل روزانه 3۵ میلیون لیتر 
گازوئیل به نیروگاه ها در زمستان

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
با تاکید بر اینکه مشــکلی در تامین مازوت 
مورد نیاز نیروگاه ها در زمستان وجود ندارد، 
گفت: مخازن نیروگاه ها پر اســت و مشکلی 
در ذخیره ســازی نداریم.بــرای مصــرف 
گازوئیــل در نیروگاه ها نیز با شــرکت ملی 
پخش فرآورده های نفتــی توافق کردیم تا 
روزانه ۳5 میلیون لیتــر را تحویل دهند. در 

کنار آن نیز ذخایر گازوئیل در نیروگاه ها نیز 
وجود دارد.

به گفته جوالیی، حداکثر تــوان نیروگاه ها 
برای مصرف مازوت 50 میلیون لیتر اســت 
البته همین مقدار نیز قابل اســتفاده نیست 
زیــرا برخــی از پاالیشــگاه ها در نزدیکی 
شــهرها قرار دارند و بحــث آلودگی هوا نیز 

مطرح است.  
وی ادامه داد: در فصول سرد سال، حدود 40 
میلیون لیتر مازوت در روز مصرف می شود 
و مابقی ســوخت مایع مورد اســتفاده در 

نیروگاه ها گازوئیل خواهد بود.
جوالیی روند ذخیره ســازی گاز در مخازن 
ذخیره سازی ســراجه و شوریجه را مناسب 
دانست و گفت: اکنون فشــار گاز در سراجه 
به حد نرمال رســیده و تزریق گاز به مخزن 
شوریجه را تا اواســط آبان ادامه می دهیم و 
در 5 ماه آخر سال به طور کامل بهره  برداری 

می کنیم.
وی با بیــان اینکه بحــث واردات گاز نیز در 

حال رایزنی اســت، افزود: در حال مذاکره با 
ترکمنستان هستیم اما نهایی نشده است.  

پیش بینی مصرف 610 میلیون متر 
مکعب گاز در بخش خانگی و تجاری

مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
ادامــه داد: پیش بینی مصــرف گاز خانگی 
بستگی به شــرایط آب و هوایی کشور دارد. 
بنابر اطالعاتی که از هواشناســی دریافت 
کردیم شــرایط آب و هوایی مانند پارسال 
است به جز مناطق شمال و شمال شرق که 
ممکن است افت دما داشــته باشد دما در 5 
ماه آخر سال برای ســایر نقاط کشور مانند 

سال گذشته است.
وی بــا تاکید بر اینکه مــردم کمک کنند تا 
مصرف کمتراز پارســال باشد، گفت: حتما 
باید الگوی مصرف تغییر کند زیرا نمی توان 
اعمال نظری کرد و کنتــرل صرفا از طریق 
مردم باید انجام شــود زیرا کنترل از سمت 

دولت به معنای قطع برق و گاز است.
جوالیی با اشــاره به اینکه هر چقدر مصرف 
برق بیشــتر شــود مصرف گاز نیز در کشور 
بیشتر می شــود، افزود: در تمام بخش ها از 
جمله بخش خانگی و تجــاری، نیروگاه ها 
و صنایع مدیریــت مصــرف را پیش بینی 

کرده ایم.
وی ادامــه داد: در برخــی قســمت ها بــا 
جایگزینی سوخت مایع کمبود گاز جبران 
خواهد شــد. به طور مثال مجوز اســتفاده 
صنایع ســیمان از ســوخت مایــع گرفته 

خواهد شد.
مدیر دیسپچینگ شــرکت ملی گاز ایران 
گفت: معموال اگر محدودیت در گازرسانی 
باشد، برای صنایع قیمت ســوخت مایع با 
قیمت مصوب پارسال انجام می شود و یارانه 

به آن تعلق می گیرد.  
به گفتــه جوالیی حداکثــر مصرف خانگی 
را ۶10 میلیــون متر مکعــب لحاظ کردیم 
برنامه ریزی می کنم که تامین انرژی کشور 

را مدیریت کنیم.

و است وگاه های آبی متوسط و کوچک از برنامه های وزارت نیر احداث نیر

صنعت پاالیش پیشران اقتصادی کشور است

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 6
W   W   W   .   K   H   A   R   I   D   A   A   R   .  I   Rسه شنبه       23 شهریور 1400    شماره 868

چرا با کمبود گاز مواجه خواهیم شد؟
خریدار  یک کارشناس ارشد حوزه انرژی 
درباره دالیل کمبود گاز در کشــور، گفت: 
عدم افزایــش تولید و افزایــش مصرف گاز 
موجب ایجاد کمبود گاز شده است که باید 

برای آن راهکارهایی را در نظر گرفت.
مرتضی بهروزی فر با بیان اینکه حل مشکل 
کمبود گاز در کشــور موضوعی نیســت که 
بتوان در کوتــاه مدت بــرای آن راه کار ارائه 
کرد چراکه این موضــوع نیازمند راهکارهای 
بلندمدت اســت، اظهار کرد: برای این مساله 
باید متناســب با ذخایر افزایش تولید صورت 
می گرفت و از آن طرف نیز باید مصرف کنترل 
می شد اما متاســفانه به دلیل مشکالتی که 

وجود داشت این موضوع محقق نشد.
وی با اشــاره بــه چالش های ایــن بخش، 
گفت: تحریم، نبود امکانــات و تکنولوژی، 
عدم توســعه عملیات در پارس جنوبی، در 
پارس شمالی و کیش موجب شد تا افزایش 
تولید محقق نشــود، از آن طرف نیز مصرف 
گاز در بخش صنعت، نیــروگاه و خانگی نیز 
افزایش یافــت، همچنین در حــال خاضر 
ایران تقریبا جز چند کشــور برتــر دنیا در 
توسعه گازرسانی است که خود این موضوع 

افزایش مصرف را به دنبال دارد.
این کارشــناس ارشــد حوزه انرژی افزود: 
باتوجه به اقتصاد و تولیــد ناخالص داخلی 
مصرف انرژی به ویژه گاز به شــدت در ایران 
باال است و برای کاهش مصرف باید اقداماتی 
را انجــام داد، به عنــوان مثال مــی توانیم 
تجهیزات کم مصرف گاز ســوز را توســعه 
دهیم، ســاختمان ها را عایق بندی کنیم تا 
مصرف گاز کاهش یابد، متاســفانه در سال 
های اخیر ایــن اتفاقات نیفتــاده و افزایش 
مصرف در کنار عدم افزایش تولید شــرایط 

فعلی را به وجود آورده است.
بهروزی فــر با بیان اینکه مــا امکان ذخیره 
سازی قابل توجه گاز را نداریم تا برای پیک 
مصرف بتوانیم از آن اســتفاده کنیم، اظهار 
کرد: مجموع این عوامل موجب می شــود 
تا اگر سرمای شــدیدی وجود داشته باشد 
با افزایش مصرف بخــش خانگی و تجاری 
دچار مشکل شویم، تنها کاری که می توانیم 
برای جلوگیری از قطع گاز انجام دهیم این 
اســت که صنایع و نیروگاه در اوج مصرف از 

سوخت مایع استفاده کنند.
وی با بیان اینکه اقدام وزیر نفت در راستای 

تامین ســوخت مایع نیروگاه ها تنها راهی 
بود که در این شــرایط می توانستیم انجام 
دهیــم، گفــت: افزایش تولیــد و مدیریت 
مصرف باید در اولویت باشــد و در این حوزه 
ســرمایه گذاری صورت بگیــرد، با افزایش 
تولید و ســرمایه گذاری در ایــن حوزه می 
توانیم زمینــه های افزایش صــادرات را به 
وجود بیاوریم و در کنار آن نیز اشتغال قابل 

توجهی ایجاد می شود.
این کارشناس ارشــد حوزه انرژی با اشاره 
به برنامه هــای صــادرات گاز  و تاثیر آن در 
این مســاله، اظهار کرد: تعهدات صادراتی 
متناسب با میانگین مصرف است، به عنوان 
مثال در اوج مصرف نمی تــوان گاز را صادر 
کرد، مسلما قراردادهای صادراتی متناسب 
با تولیــد منعقد شــده اســت و زمانی که 
افزایش تولید در پیک مصرف وجود نداشته 
باشد و امکان برداشــت از ذخیره سازی را 

نداشته باشیم صادرات متوقف خواهد شد.
به گفته بهــروزی فر برای یک کشــور این 
موضوع که به تعهدات خود پایبند نباشد و بر 
خالف قرارداد عمل کندکار درستی نیست و 
به عنوان کشوری که می تواند تعهدات خود 

را زیر پا بگذارد معرفی می شــویم لذا الزم 
است با مدیریت مصرف و توسعه تولید این 

موضوع را مدیریت کنیم.
به تازگی جواد اوجی - وزیر نفت اعالم کرد: 
سال گذشته در فصل ســرما روزانه 140 تا 
150 میلیون مترمکعــب کمبود گاز وجود 
داشت که با محدودیت ارسال گاز طبیعی به 
صنایع و بخش نیروگاهی و جایگزین کردن 
سوخت مایع، جبران شــد. امسال باتوجه 
بــه اینکه مــا در زمینه تولیــد گاز طبیعی 
رقم اضافه ای نخواهیم داشــت و مصرف در 
بخش های خانگــی، صنایع و نیروگاهی هم 

نســبت به پارســال با افزایش 10 درصدی 
روبه رو می شــود، پیش بینــی می کنیم در 
فصل ســرد ســال )دی و بهمن ماه( روزانه 
بــا 200 میلیــون مترمکعب کســری گاز 
روبه رو شــویم که طبق برنامه ریزی ها برای 
جایگزینی با ســوخت مایع، سعی می کنیم 

هموطنان مان دچار مشکل نشوند.
به گفته وی مقدار کنونی ذخیره سازی های 
ســوخت نیروگاهی نســبت به دوره مشابه 
پارســال ۳0 درصــد کمتــر اســت، همه 
تالشمان این اســت ظرفیت سوخت مایع 

نیروگاه ها را باال ببریم.

آگهی موضوع ماده ۳ و ماده ۱۳ آیین نامه قانون تعیین 
تکلیف وضعیت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 برابر رای شماره 140060324002001116 مورخه 1400/06/03 هیأت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی برازجان تصرفات مالکانه و بالمعارض 
متعلق به آقای نصراله رزم آور فرزند نامدار به شماره شناسنامه 304 و شماره ملی 3520452529 صادره از 
دشتستان در ششدانگ يک زمین مزروعی به مساحت 105708/42 مترمربع قسمتی از پالک 4091 اصلی 
واقع در بخش سه حوزه ثبت ملک برازجان روستای گندم ريز خريداری شده از نامدار آقای نامدار رزم آور به 

ايشان واگذار گرديده است.
 لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت در فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به 
صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاريخ اولین انتشار آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به اين داره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت يک ماه از تاريخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را 
به مرجع قضايی تقديم نمايند بديهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 
سند مالکیت صادر خواهد شد صدور سند مالکیت مانع مراجعه متضرر به مراجع ذيصالح قانونی )دادگاه( نیست

تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/06/23
تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/07/07

 مهرداد پرنيان خوی رئيس واحد ثبتی اداره ثبت  اسناد و امالک برازجان



خیزهای کرونا در کشور

ونا تا ِکی ادامه دارد؟ مرگ های ۳ رقمی کر

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد خبر داد
فعالیت ۷۰۰ مرکز نیکوکاری تخصصی در کشور

معاون توسعه مشارکت های مردمی کمیته امداد، از فعالیت ۷00 مرکز 
نیکوکاری تخصصی در سراسر کشور خبر داد.

 علیرضا عسگریان، با بیان اینکه در حال حاضر ۷895 مرکز نیکوکاری 
در کشــور فعالیت می کنند، گفت: از این تعــداد ۷00 مرکز نیکوکاری 
به صــورت تخصصی در حوزه هــای مختلف در حال کمک رســانی به 

نیازمندان هستند.
وی افزود: مرکز نیکوکاری تخصصی »ســرپناه« بــا همکاری کمیته 
امداد در زمینه تأمین مسکن خانواده های محروم مشغول به فعالیت 
است و همچنین مراکز نیکوکاری اشتغال با تمرکز بر راهبری شغلی، 
به کمــک مددجویان در زمینه اشــتغال زایی و ایجــاد درآمد پایدار 

آمده اند.
معاون توســعه مشــارکت های مردمی کمیته امداد از فعالیت مراکز 
نیکوکاری در مراکز علمی و دانشــگاهی خبر داد و تاکید کرد: اقدامات 
مراکز نیکوکاری دانشــگاهی بــر حمایت از دانشــجویان بی بضاعت 
متمرکز است که در این زمینه مسئوالن دانشگاه، اعضای هیأت علمی و 
دانشجویان مشــارکت دارند. این مراکز در حوزه های علمیه نیز مستقر 

شده و به ارائه خدمات می پردازند.
عســگریان همچنین به فعالیت مراکز نیکــوکاری تخصصی در زمینه 
کمک به دانش آموزان نیازمند اشــاره کرد و گفــت: مراکز نیکوکاری 
»مداد رنگی« با هدف کمک رســانی به دانش آمــوزان محروم در حال 
فعالیت هســتند و نقش ویــژه ای نیــز در برگزاری پویش ملی شــور 

عاطفه ها برعهده گرفته اند.
وی با بیان اینکــه 1۳ مرکز نیکوکاری ملی نیز بــا کمیته امداد در حال 
همکاری هســتند، اظهار کرد: بر خالف مراکز نیکــوکاری محله مبنا، 
دامنه فعالیت این مراکز با راه اندازی شعبات متعدد، تمام خانواده های 

نیازمند در سراسر کشور را در بر می گیرد.
معاون توســعه مشــارکت های مردمــی کمیته امــداد فعالیت 
مرکز نیکــوکاری »نــذر واره حســینی« را نماد مردمی شــدن 
امدادرســانی به نیازمندان دانســت و افزود: در قالب این پویش، 
چهار هزار دیگ در سراســر کشــور اقدام به طبخ و توزیع غذای 
گرم میان نیازمندان می کنند که با رونمایی رســمی از این طرح، 
شــاهد افزایش بیشــتر فعالیت های این مرکز نیکوکاری خواهیم 

بود.

ورود۵۰۰ اتوبوس جدید به پایتخت

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از ورود 500 دستگاه اتوبوس 
به ناوگان حمل و نقل عمومی پایتخت همزمان با آغاز ســال تحصیلی 
خبر داد و گفت: با بازگشــایی حضوری مدارس فعالیت مجدد خطوط 

سرویس مدرسه از سر می گیرد.
محمود ترفع در مورد تمهیدات شــرکت واحد اتوبوسرانی همزمان با 
آغاز ســال تحصیلی با اشــاره به عدم تعیین نهایی بازگشایی حضوری 
مدارس گفت: تاکنون آموزش و پرورش و وزارت بهداشــت، آغاز سال 
جدید تحصیلــی را در آبان ماه اعالم کردند و بــه همین دلیل در تالش 
هســتیم تا 500 دســتگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل تهران اضافه 

کنیم.
وی با بیان اینکــه قرارداد خرید 200 دســتگاه انجــام گرفته و 
تفاهم نامه آن با دو شــرکت انجام شــده و قــرارداد آن به زودی 
منعقد خواهد شــد، گفت: همچنین ۳00 دســتگاه از اتوبوس های 
دو کابین و تــک کابین  در حــال تعمیر و تجهیز هســتند تا آماده 
به کار شــوند و تا آغاز ســال تحصیلی وارد چرخه خدمت رســانی 

شوند.
ترفع از فعالیت مجدد خطوط سرویس مدرســه با بازگشایی حضوری 
مدارس خبر داد و افزود: در ســنوات گذشــته در هر منطقه یک خط 
ســرویس مدرســه برای ارائه خدمات به دانش آموزان ایجاد شد اما با 
غیرحضوری شدن مدارس در پی شــیوع کرونا،فعالیت این خطوط نیز 
متوقف شد اما هر زمانی که مدارس حضوری فعال شوند این خطوط نیز 

بالفاصله فعال خواهند شد.

به عنوان یکصد و چهل و یکمین ایستگاه شبکه مترو تهران
و پاییز  ایستگاه  تقاطعی توحید در خط ۷ متر

افتتاح می شود

ایســتگاه تقاطعی توحید پاییز امســال افتتاح می شــود و راه اندازی 
ورودی های جدید دو ایســتگاه بــرج میالد و مهدیــه در مهرماه مورد 

تاکید قرار گرفته است.
 آخرین وضعیت پیشــرفت عملیات اجرایی 5 ایســتگاه از خط ۷ مترو 
که در آستانه بهره برداری و یا تکمیل ورودی های جدید هستند، مورد 

بررسی و بازدید میدانی قرار گرفت.
در بازدیدی که با حضور علــی امام مدیرعامل شــرکت مترو به همراه 
محمود یوســفی مجری خط ۷ و پیمانکاران و دست اندرکاران این خط 
انجام شد، ایســتگاه توحید که افتتاح آن برای پاییز امسال برنامه ریزی 
شــده و عملیات ســاختمانی آن در حال انجام اســت، مورد پیمایش 
میدانی قرار گرفــت و در ادامه از آخرین وضعیــت ورودی های جدید 
ایســتگاه های برج میالد، مهدیه، رودکی و مولوی نیــز بازدید به عمل 

آمد.
در پایان این بازدید بر تکمیل و راه اندازی ورودی های جدید دو ایستگاه 
برج میالد و مهدیه در مهر مــاه تاکید و مقرر شــد ورودی های جدید 
ایستگاه های رودکی و مولوی نیز در صورت تأمین به موقع منابع مالی، 

تا قبل از شروع زمستان آماده افتتاح شوند.
ایستگاه توحید در تقاطع خیابان های آزادی و نواب نیز با تزریق بخشی 
از پول اوراق مشارکت ســال 1۳99 قابلیت بهره برداری قریب الوقوع را 
خواهد داشت. این ایســتگاه قطعاً بعد از ایستگاه شهید رضایی در خط 
۶ و به عنوان یکصد و چهل و یکمین ایســتگاه شــبکه متــرو تهران به 

بهره برداری خواهد رسید.

دیوار

 وزیــر بهداشــت، درمــان و آموزش پزشــکی گفت:  
اطمینان می دهــم که فخــرا یکی از واکســن های 

باکیفیت باال و موثر است.
 بهرام عین اللهی در حاشــیه آغاز فاز سوم کارآزمایی 
بالینی واکســن ایرانی »فخرا« تصریح کرد: در مساله 
کرونا، سالمت مردم عمدتا با واکسیناسیون انجام می 
شود و در همه دنیا و مطالعات ثابت شده که تنها راهی 
که می توان بــا ویروس ها مقابله کرد واکسیناســیون 

است. 
عبن اللهی افزود: در ایــن برهه زمانی به دلیل ضرورتی 
که داریم و می خواهیم سریع تر مردم را واکسینه کنیم 
مجبور به واردات واکسن هســتیم و با واردات فراوانی 
که انجام دادیم به ســرعت واکسیناسیون در کشور در 

حال انجام است. 
وزیر بهداشــت خاطرنشــان کرد: همزمان تولیدات 

داخلی در پنج مرکز انســیتو پاستور، رازی، 
سیناژن، برکت و به ویژه مرکز تولید واکسن 
فخرا، ایــن اطمینان را به ما مــی دهد که در 
آینده این واکســن ها را بــه مرحله اجرایی 

برسانیم. 
عین اللهی بــا تاکید بر اینکــه اطمینان می 
دهم واکسن فخرا یکی از واکسن های خوب 

و با کیفیت بسیار باال اســت، تصریح کرد: همکاران ما 
در معاونت غذا و دارو با دلســوزی ویــژه ای به صورت 
شبانه روزی در مراکز تولید واکسن ها به کنترل کیفی 

محصول می پردازند.
وی یادآور شــد: امروز با خیال راحت به واکســن های 
داخلی اطمینان داریــم بویژه که شــاهد بودیم مقام 
معظم رهبری از واکسن ایرانی اســتفاده کردند و این 
کار برای ما افتخاری بســیار بزرگ اســت که باالترین 

مقام از این واکسن استفاده کرده است. 
وزیر بهداشــت افزود: بــا اطمینانی که مقام 
معظم رهبری به مجموعه دانشمندان کشور 
و وزارت بهداشــت دارند، با افتخار اعالم می 
کنیم که بهترین واکســن را در کشور تولید 
می کنیم و با افزایش و صنعتی کردن تولیدها 
در آینده نیازی به واردات واکسن نداریم. فاز 
سوم کارآزمایی بالینی واکســن ایرانی فخرا با حضور 
دکتر بهرام عین اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش 
پزشکی و امیر ســرتیپ محمدرضا آشتیانی وزیر دفاع 
و پشتیبانی نیروهای مســلح در سالن والیت ورزشگاه 
ساصد)ســازمان صنایع دفاع( با تزریق به سردار دکتر 
اله ورن رییس اداره کل بهداشت، امداد و درمان وزارت 

دفاع آغاز شد.
در فاز سوم کارآزمایی بالینی، واکسن فخرا به 40 هزار 

نفر از داوطلبان تزریق خواهد شد.
به گفته سردار دکتر اله ورن رییس اداره کل بهداشت، 
امداد و درمان وزارت دفاع، فاز ســوم کارآزمایی بالینی 
واکســن فخرا پس از ســه ماه به پایان خواهد رســید 
و به زودی با انجام بخشــی از کارآزمایی فاز سه مجوز 
اضطراری واکسن فخرا را از سازمان غذا و دارو دریافت و 
واکسن های تولیدی را تحویل وزارت بهداشت خواهیم 

داد که وارد سبد واکسیناسیون کشور شوند.
در فاز اول کارآزمایــی بالینی این واکســن که در 2۶ 
اسفند 99  آغاز شد، 1۳5 نفر واکســینه شدند؛ در فاز 
دوم هم که در 8 خرداد 1400 انجام شــد، واکســن به 

500 نفر از هموطنان تزریق شد.
در این مراســم جمعی از مدیران ارشد وزارتخانه های 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دفاع و پشتیبانی 

نیروهای مسلح هم حضور دارند.

چهره

خریدار  رونــد بیماری کرونا در کشــور 
نزولی شــده، امــا مرگ های ســه رقمی 
همچنان داغ بر دلمان می گذارد؛ موضوعی 
که وزارت بهداشتی ها علتش را ارتفاع بلند 

پیک پنجم می دانند.
 کشــورمان تاکنون چهار پیک ســهمگین 
کرونا را گذرانــده و حــاال در گردنه گذر از 
پیک پنجم اســت. پیکی که بــا دلتا کرونا 
آغاز شد و از تمامی خیزهای کرونایی کشور 
قدرتمندتر بود. به طوری که به ســرعت در 
کشور گســترش یافت، میزان همه گیری را 
افزایش داد، بیمارســتان ها را پــر و حتی با 
گذر از مرز ۷00 مرگ روزانه، رکورد مرگ و 

میر کرونایی را پی در پی در کشور شکست.

خیزهای کرونا در کشور
باید توجه کرد که از اســفند 1۳98 تاکنون 
خیزهای مکرر کرونا را در کشــور شــاهد 
بودیم که هر یک از آن ها ویژگی های خاص 
خود را داشــته اند. موج اول را در هجمه اول 
ویروس به کشورمان از زمان تایید بیماری 
تا اواخر اســفند ماه 98 شــاهد بودیم.  آن 
زمان به تدریج متوجه شدیم که با استفاده 
از ماســک و رعایت چند راهکار بهداشتی 
ســاده می توانیم در برابر ویــروس چینی 
بایســتیم. پیکی که باالخره بــا آموزش و 
رعایت پروتکل های بهداشتی کاهشی شد 
و این روند کاهشــی تا اواخر اردیبهشت ماه 

99 ادامه داشت.
با آرام شــدن اوضاع اما، همه گمان کردند 
که کرونا رخت بسته اســت؛ محدودیت ها 
برداشته شــد، خیابان ها شلوغ شد و سفرها 
هم به راه. غافــل از اینکه کرونــا از همین 
عادی انگاری ها استفاده و در جان ها رخنه 
کرد. پیــک دوم بیماری از اواســط خرداد 
1۳99 آغاز شــد، تخت های بیمارســتانی 
به تدریج پر شــدند، آمارها افزایش یافت و 
عمدتا شــاهد افزایش ابتالهای خانوادگی 

ناشی از افزایش رفت و آمدها بودیم.
پیک ســوم کرونا بــا پاییز آمد؛ با شــدت 
بیماری زایی و ســرایت بیشــتر. پیکی که 
منجر بــه از بین رفتن روزانــه ۳00 تا 400 
بیمار در کشور شــد. طی پاییز و زمستان با 
تالش کادر بهداشــت و درمان کشور و البته 
رعایت پروتکل ها از ســوی مردم موج سوم 
بیماری نیز بــه تدریج فرو نشســت و وزیر 
وقت بهداشــت در 1۶ دی ماه 1۳99 از دو 
رقمی شــدن مرگ های کرونایی در کشور 
خبر داد، اما این پایان ماجــرا نبود؛ چراکه 
درســت در همین روز وزیر وقت بهداشت 
ورود گونه انگلیســی کرونا به کشــور را هم 
تایید کرد و نســبت به خطرات آن هشدار 
داد. ویروسی با قدرت سرایت و انتشار چند 
برابری نســبت به کرونای ووهان. بنابراین 

کرونا طغیان چهارمش را در کشور رقم زد.
موج چهــارم کرونــا از ابتدای شــروعش 
طوفانی عمل کرد؛  به طــوری که تنها طی 
چند روز تمام مراکــز اســتان ها را قرمز و 

بیمارستان ها را از بیماران بدحال کرونایی 
مملو کرد.

با وجود گذشــت چند هفته ســخت و تلخ، 
پیک چهارم تاخت و تازش را ادامه داد و سر 
به نزول گذاشــت؛ اما هنوز از شر مرگ های 
بیش از 100 تایی آن آسوده نشده بودیم که 
کرونای هندی رخ نشان داد و کاهش توجه 
مردم به رعایت پروتکل های بهداشــتی به 
عنوان بــازوی آن عمل کــرد و پیک پنجم 
مهمان شــوم دیگری برای ایران شد؛ پیکی 
که هم از نظر قدرت ســرایت و هم از لحاظ 
شــدت بیماری بسیار ســریع و شدید بود، 
بیمارستان ها، سردخانه ها و قبرستان ها را 
مملو از انســان های بی جان کرد و هنوز هم 
با وجود نزولی شدن روند بیماری در کشور، 
همچنان قدرتــش را با مرگ هــای 400 و 

500 تایی نشان می دهد.

سیر نزولی دلتا بدون کاهش چشمگیر 
مرگ ها

حاال به گفته وزارت بهداشتی ها، سیر نزولی 
بیماری در کشور آغاز شــده است و شهرها 
یک به یک در صف خــروج از وضعیت قرمز 
کرونایی قرار گرفته اند؛ به طوری که تعداد 
شهرهای قرمز به  1۶8 شــهر قرمز کاهش 
یافته و تعداد شهرهای نارنجی 209 شهر و 

شهرهای زرد ۷1 است.
همچنین بر اســاس اعالم وزارت بهداشت، 
در کشــورمان از 12 تــا 18 شــهریور ماه 
مقارن با هفتــه 81 اپیدمی، تعــداد موارد 
مثبت شناسایی شده، 15۶0۷9 مورد بوده 
است، همچنین تعداد موارد بستری جدید 
2۶208 مورد بــوده و متاســفانه طی این 
مدت در کشــور ۳9۳۷ نفر جان باخته اند. 
بر این اساس کاهش 19 درصدی در تعداد 
بیمــاران مثبت ســرپایی، کاهــش 15.2 
درصدی در تعداد بیماران بستری و  کاهش 
۷.2 درصدی در تعداد بیماران فوت شده را 

در هفته اخیر نســبت به هفته ماقبل شاهد 
بوده ایم.

با این وجود باید پرسید که اوال چرا همچنان 
مرگ های کرونایی کاهش نیافته و با وجود 
گذشت بیش از دو ماه از تاخت و تاز پنجمین 
پیــک کرونا در کشــور، همچنان شــاهد 
مرگ های 500 تایی هستیم و در عین حال 
چرا هنوز میزان ابتالی روزانه اعداد و ارقام 

پنج رقمی به خود می بیند؟.
به هر حال باید توجه کرد که از ابتدای شیوع 
پیک پنجم در کشــور، بارها و بارها از سوی 
متخصصین حوزه ســالمت هشــدار داده 
شد که قدرت ســرایت ویروس دلتا چندین 
برابر بیش از کرونای ووهان اســت و قدرت 
بیماری زایی باالیی دارد. طبیعی اســت که 
وقتی میزان سرایت به شدت باال رود، تعداد 
مبتالیان افزایش یافته و بیمارستان ها مملو 
می شــوند. در نتیجه با توجه به محدودیت 
پرسنل و امکانات در بیمارستان ها نسبت به 
حجم بسیار زیاد بیمار، کیفیت ارائه خدمت 
و مراقبت کاهش یافتــه و در نتیجه ممکن 

است میزان مرگ باال می رود.
در عین حال قدرت ســرایت ویروس کرونا 
در این پیک به حدی باال بود که بی ســابقه 
خوانده شد و حتی هنوز با رســیدن به قله 
خود فاصله زیادی داشــت کــه رکورد ابتال 
و بســتری در بیمارســتان ها را شکست. به 
طوری که مســئوالن بهداشــت و درمان 
کشــور چندین بار اعالم کردند که حتی در 
قله پیک های قبلی چنیــن حجم باالیی از 
ابتال و بستری سابقه نداشته است. بنابراین 
میزان ابتال و بستری در ابتدای پیک پنجم 
حتی از قله پیک های قبلی هم بیشــتر بود. 
در نتیجه زمان بیشــتری نیاز است که این 

پیک وحشی آرام بگیرد.
از ســوی دیگر،  اقدامــات کنترلی چندانی 
هم در کشــور برای مهار پیک پنجم اتفاق 
نیفتــاد. تعطیلی هــای چندبــاره ای که 

در پایتخت و کشــور اعمال شــد، بیشــتر 
تعطیلــی اســمی و گویــا تفریحــی بود و 
اراده ای بــرای نظارت و جدیت بیشــتر در 
اعمــال تعطیلی های جدی و منــع رفت و 
آمد، مســافرت و ... وجود نداشت. بازارها و 
پاساژها باز و بســاط دورهمی و سفر هم به 
راه بود؛ در کنار ایــن موضوع کاهش رعایت 
پروتکل های بهداشــتی به زیر ۳0 درصد، 
کاهش استفاده عمومی از ماســک و... نیز 
مزید بر علت شــد و به عنوان بازوی کرونای 
دلتا، سونامی مرگی بی ســابقه را در کشور 

رقم زد.
بنابراین با توجه به عــدم اجرای تصمیمات 
و سیاســت های مشخص، ســریع و جدی، 
ویروس به صورت طبیعی در کشــور پیش 
رفت و حــاال هم بــه گفتــه متخصصان، 
ویروس خود با توجه به سیر طبیعی روندی 
نزولی را آغاز کرده اســت. با این حال وزارت 
بهداشــتی ها می گویند که نبایــد انتظار 
کاهشــی ســریع را در مرگها داشته باشیم 
و اظهار امیــدواری کردند که تا ســه هفته 
دیگر مرگ ها کاهــش یابند، اما باز هم نباید 
انتظار دو رقمی شدن شان را داشته باشیم. 
به طوری که علیرضا رییســی- سخنگوی 
ســتاد ملی مقابله  با کرونا اعالم کرده است 
که با توجه به ارتفاع قله این پیک، این گونه 
نیست که دیگر شــهر قرمز نداشته باشیم یا 
خیالمان خیلی راحت باشــد؛ ولی با توجه 
به روندی کــه می بینیــم در 28 اســتان 
روند نزولی شــده اســت. بر همین اساس 
امیدواریم تا ۳ هفته آینده میزان مرگ و میر 
هم به طور قابل توجهــی کاهش یابد؛ البته 
هنوز برای دو رقمی شــدن مرگ و میر زود 

است و نباید سهل انگاری کنیم. 

واکسیناسیون و تاثیرش در کاهش 
مرگ های کرونایی

با همــه این اوصــاف، حاال وزیر بهداشــت 

دولــت ســیزدهم قــول ســرعت گرفتن 
واکسیناســیون و واکســینه کــردن تمام 
گروه های هدف تا 22 بهمن ماه را داده است. 
قولی کــه البته با توجه بــه افزایش واردات 
واکســن و ورود محموله های پنج میلیونی 
به نظر می رسد زودتر از موعد مقرر، محقق 
شــود. در عین حال به گفته وزیر بهداشت 
با واکســینه کردن بخش قابــل توجهی از 
جامعه، می تــوان کنترل بیمــاری و حتی 
برداشتن گام به گام محدودیت ها را انتظار 
داشــت. هرچند که حــدی از پروتکل های 
بهداشــتی همچنان بعد از واکسیناسیون 

هم باید تداوم یابد.
وزیر بهداشت همچنین از ایجاد محدودیت 
و قرنطینه هوشــمند بعد از واکسیناسیون 
ســخن به عمل آورده و اعالم کرده اســت، 
ارائه برخی خدمات به افرادی که واکســینه 

نشده باشند، ممنوع خواهد شد.
از ســوی دیگر وزارت بهداشــتی ها از عدم 
واکسیناســیون برخی افراد در گروه هایی 
که پیش از این موعد واکسیناسیون شــان 
رســیده بود، خبر داده اند. مانند افراد باالی 
۷0 ســال که به گفته وزارت بهداشت، 88 
درصدشان واکسینه شده اند، اما 12 درصد 

واکسن نزده اند.
 موضوع زمانی مهمتر و ترسناک تر می شود 
که بدانیم ۷4 درصد مــرگ و میر کرونایی 
باالی ۷0 ســال مربوط به ایــن 12 درصد 
اســت. بنابراین برای کاهــش مرگ های 
کرونایــی و پیشــگیری از ادامــه مرگ ها، 
الزم اســت لکه گیری هایی انجام شــده و 
واکسیناسیون در گروه های مختلف به ویژه 

جمعیت سالمندی تکمیل شود.
 بر همین اســاس هم وزارت بهداشــتی ها 
از کاهــش چشــمگیر مرگ و میر ناشــی 
از کرونــا در ماه هــای پیش رو بــا افزایش 
واکسیناســیون خبــر داده و در این زمینه 
سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا اعالم 
کرده اســت که باید به واکسیناسیون ۷0 تا 
80 درصد برســیم که مرگ و میر کرونایی 

بسیار کاهش یابد.
حاال هم گروه های متعــددی در حال ورود 
به صف تزریق واکســن هســتند. به طوری 
که جمعیت باالی 18 ســال در روســتاها، 
دانشجویان،  افراد باالی42 سال و در برخی 
مناطق جنوبی و مرزی افراد ۳2 سال به باال 
و...  وارد پروسه تزریق واکسن کرونا شده اند 
و حتی زمزمه هایی از برداشتن محدودیت 
ســنی بــرای واکسیناســیون بــه گوش 

می خورد.
بنابراین می توان امیــدوار بود که با افزایش 
ســرعت تامین و ورود واکســن به کشور و 
همچنین تسریع در فرآیند واکسیناسیون 
البته به صــورت دقیــق و همچنین کمک 
مــردم از طریــق رعایــت پروتکل هــای 
بهداشتی، کشور بتواند این تاریخ پرمرگ را 
با کاهش مرگ های کرونایی و البته امید به 

صفر شدن آن ، به پایان برساند.

وزیر بهداشت: »فخرا« یکی از واکسن های باکیفیت باال و موثر است
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واردات واکسن برای بخش خصوصی تسهیل شد
خریدار  فرمانده عملیات ســتاد مقابله با 
بیماری کرونا اظهار داشــت: در حال حاضر 
فایزر به جز آمریــکا در 8 پلتفرم دیگر تولید 
می شــود و کشــورهای اتریش، بلژیک و... 
واکســن فایزر را تولید می کننــد بنابراین 
واردات فایزر از این کشــورها به ایران هیچ 

محدودیت و منعی ندارد.
 علیرضــا زالــی در بازدیــد از مرکــز 
واکسیناســیون کارکنان بازار ســرمایه با 
بیان اینکه امروز شــاهد الگــوی جدیدی 
از واکسیناســیون در کشــور بودیم، اظهار 
داشت: سازمان بورس و اوراق بهادار الگوی 
جدیدی برای واکسیناسیون نیروی انسانی 
مشغول به کار در این صنعت به وجود آورده 
اســت که می تواند الگوی خوبی برای سایر 

صنوف و گروه های شغلی باشد.

وی ادامــه داد: در ایــن مرکــز تجمعــی 
واکسیناســیون، کارکنــان بازار ســرمایه 
شــاهد نظم در پذیرش افراد هســتیم که 
نیروی انســانی به کار گرفته شده به خوبی 
توانستند جلوی ازدحام را بگیرند و صفوف 
واکسیناســیون مدیریــت شــده اســت. 
همچنین در ایــن مرکز قبل از واکســینه 
کردن افراد در باجه هایی مشاوره های الزم 
توســط نیروی انســانی متخصص به افراد 
داده می شود و افراد قبل از واکسینه شدن، 
اطالعات مورد نیاز خود را دریافت می کنند.

فرمانده عملیات ســتاد مقابله بــا بیماری 
کرونا با اشــاره به مشارکت بخش خصوصی 
برای واردات واکســن گفت: خوشــبختانه 
طبق آخرین مصوبه ســتاد ملی کرونا تمام 
فعاالن اقتصادی، بازرگانان و تجار خوشنام 

کشور می توانند از مســیرهای تعریف شده 
در واردات واکسن مشارکت داشته باشند و 
بخش خصوصی کــه در این حوزه ورود کند 
مورد حمایت ستاد ملی کرونا قرار می گیرد.

زالی با تاکیــد بر اینکه در واردات واکســن 

توســط بخش خصوصی مهمترین موضوع 
این است که واکســن های مورد نظر مورد 
تاییــد وزارت بهداشــت باشــند و اصالت 
واکسن تایید شــده باشــد، تاکید کرد: از 
دیگر موضوعات حائــز اهمیت برای واردات 
واکسن از ســوی بخش خصوصی، رعایت 
اســتانداردهای زنجیــره ترابری اســت. 
واکســن ها محموله های بیولوژیک هستند 
که حمل و نگهداشــت و انتقال آنها با سایر 
کاالها متفاوت است و بخش خصوصی برای 
واردات واکســن باید تمام این موضوعات را 
مد نظر داشته باشد و اســتانداردها را بتواند 
رعایت کند.وی افزود: نکته دیگر این است 
که در عرصه جهانی تبادالت واکسیناسیون 
تحت مدیریــت دولت ها اســت در توزیع، 
بازاریابــی و صــادرات واکســن نهادهای 

دولتی و کشــورها حضور دارند و این شاید 
چالش هایی را برای بخش خصوصی ایجاد 
کند اما بــا افزایش تیراژ تولید واکســن در 
سراســر جهان، این چالش هــا هم برطرف 
می شوند.زالی در پاسخ به سوال ایلنا مبنی 
بر اینکه آیا بخش خصوصــی امکان و اجازه 
واردات واکســن فایزر را دارد، خاطرنشان 
کــرد: در بحث واردات واکســن از ســوی 
بخش خصوصی، نســخه بســیار مهم این 
اســت که تاجران و فعاالن اقتصادی قبل از 
اینکه فرایند تجاری و بازاریابی برای واردات 
واکســن را انجام بدهند، در مــورد برند آن 
واکسن از وزارت بهداشــت تاییدیه بگیرند 
اما با توجــه به تاکیدات رئیــس جمهوری 
و معاون اول، فرایند واردات واکســن برای 

بخش خصوصی بسیار تسهیل شده است.



معاون وزیر راه و شهرسازی:

برنامه ساخت یک میلیون مسکن آماده شده است

خریدار   معاون وزیر راه و شهرســازی گفت: 
برنامه هــای اجرایــی را درخصــوص قانــون 
جهش تولید و تامین مســکن و هدف ســاخت 
ســاالنه یک میلیون واحد تهیه کرده ایم که در 
اولین جلسه شــورای عالی مســکن به ریاست 
محترم جمهوری و دســتگاههای ذی ربط ارایه 

می کنیم.
محمــود محمــودزاده اظهار کرد: بالــغ بر 5۳4 
هزار واحد مســکن ملی در حال احــداث داریم و 
40 هزار واحد بهره برداری شده است. پروژه های 
افتتاح شده بعضا بدون اتکا به منابع مصوب طرح 
اقدام ملی پیش رفــت. به طور مثال حدود 2000 
واحد توسط یک تعاونی در شهر سیرجان ساخته 
شــد که از دولت زمین گرفتند و بــا خرید اوراق، 

تسهیالت دریافت کردند.
وی افــزود: بخش دیگــر، پروژه هایی اســت که 
در بافت فرســوه احداث شــده که تسهیالت 9 
درصدی این مناطق را اســتفاده کردند و مابقی 

منابع از ســوی مالــکان تامین شــد. این بخش 
ســرفصل جداگانه ای بــا بانک مســکن دارد که 
حدود 40 هزار واحد از طریق شــرکت بازآفرینی 
معرفی شــدند و برای 20 هزار واحد تســهیالت 
پرداخت شده است. مدل ســوم کسانی هستند 
که زمین گرفتند و بدون دریافت وام ســاختند. 
این گروهها جلوتر از دیگر پروژه ها هســتند و در 

مرحله بهره برداری قرار دارند.
محمودزاده تصریح کــرد: برخی پروژه های اقدام 
ملی به صورت گروههای کوچک به مردم واگذار 
شــده و ما فقط درخصوص مدیریــت و بحثهای 
فنی کمک می کنیم. این افراد بعضا تســهیالت 
می گیرند و اگر نیاز نداشــته باشــند تسهیالت 
دریافت نمی کننــد. همچنیــن تفاهم نامه ها با 
دستگاههای دولتی نیز شرایط خوبی دارند و جلو 

می روند.
معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی 
با بیان اینکه 5۳4 هزار واحد اقدام ملی در مراحل 

مخلتف اجرا هستند گفت: امیدوارم با ابالغ قانون 
جهش تولید که اخیــرا به تایید نهایی شــورای 
نگهبان رسیده گشــایش های بیشتری در حوزه 
تسهیل گری در موضوعات مســکن ایجاد شود و 
همزمان با پروژه های نهضت ملی مسکن که جزو 
تعهدات دولت و طبیعتا وزارت راه و شهرســازی 
است به زودی شــاهد جهش بزرگتری در تولید و 

عرضه مسکن باشیم.
وی با اشاره به برنامه دولت سیزدهم برای ساخت 
سالیانه یک میلیون واحد مســکونی اظهار کرد: 
ما برنامه های اجرایی را درخصوص قانون جهش 
تولید و تامین مســکن تهیه کرده ایم که در شرف 
نهایی شدن اســت و در اولین جلسه شورای عالی 
مسکن که به ریاست محترم جمهوری با شرکت 
ســایر دســتگاهها و نهادهای ذی ربــط در این 
حوزه تشکیل می شــود این برنامه به جمع بندی 
و تصویب نهایی می رســد. احتماال این جلســه 

شهریورماه برگزار می شود.

خریدار   مدیــر بیمه های باربری، کشــتی و 
هواپیما شرکت بیمه تجارت نو، با بیان اینکه بیمه 
تجارت نو »یکی از سه شرکت اول صنعت بیمه در 
صدور بیمه نامه کشتی است.«اظهار کرد که این 
شرکت بیمه ای همچون سال های گذشته آماده 
صدور بیمه نامه بدنه و ماشــین آالت و P&Iبرای 
کشتی های خارجی که در آب های ایران فعالیت 

می کنند هست.
پرگل پناهی، بااشــاره به اهمیت امکان تردد آزاد 
و امن کشتی ها در آب های یک کشور، گفت: این 
مساله یکی از ارکان نشان دهنده ی امنیت تجارت 
و داد و ســتد با آن کشور اســت که ضمن ترغیب 
شرکای تجاری به شروع و ادامه ی همکاری  با هر 
کشــور، از طریق ایجاد تعادل در بهای تمام شده 
و در نتیجه قیمــت کاالهای تجــاری، به ایجاد 
اقتصادی پویا و سالم و گسترش رضایت و آرامش 

در جامعه کمک قابل توجهی می کند.
مدیــر بیمه هــای باربــری، کشــتی و هواپیما 
شــرکت بیمه تجارت نو، افزود: پوشــش بیمه ای 
کشــتی های خارجی، هنگامی که وارد آب های 
ایــران می شــوند کاور الزم را بــه دلیــل وجود 
تحریم هــای ظالمانه ندارد و این کشــتی ها باید 
مسئولیت خســارت های وارده را به صورت کامل 

برعهده می گرفتند.
پناهی، اذعان داشت که نبود پوشش های مناسب 
بیمه ای، برای کشتی های خارجی که به آب های 
ایران وارد می شــوند باعث خواهد شد که امنیت 
ایران درنظر آنها کم رنگ شده و از ورود خودداری 
کنند و یــا اینکه اجاره ای که بابــت ارائه خدمات 
می گیرند را افزایش داده تا ریسک خود را پوشش 
دهند، که این مساله در نهایت برروی قیمت تمام 

شده کاالها خود را نشان می داد.
وی، بیان کرد: شــرکت بیمــه تجارت نو از همان 
ســال های ابتدای تاســیس خود که هم زمان با 
ازســرگیری تحریم هــای ظالمانه علیه کشــور 
بود، ضمن درک اهمیت موضوع، نســبت به آگاه 
سازی مالکان کشــتی های خارجی از عدم امکان 
برخورداری از پوشش های بیمه ای خارجی خود 
در آب هــای ایران اقــدام کرد و بــه ارائه ی بیمه 
نامه هــای متنوع بیمه ای متناســب بــا نیاز هر 

کشتی پرداخته است.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما شرکت 
بیمه تجارت نو، اظهــار داشت:ســازمان بنادر و 
دریانوردی نیز چندی پیش در اقدامی شایسته، 
به منظور حفــظ منافع ملــی، خریــد و ارائه ی 
پوشــش بیمه ای P&I برای کشتی های خارجی 
که وارد آب های ایران می شــوند را الزامی کرد و 
در دستورالعملی در ماه جاری این مهم، به تمامی 
شرکت های کشتیرانی و سایر مراجع ذیربط ابالغ 

شد.

پناهی، از جمله پوشــش های برقرار شــده برای 
کشــتی های خارجی را، بیمه نامه بدنه،ماشــین 
آالت و مسئولیت مالکان کشــتی P&I برشمرد 
و گفــت: بی تردید نام شــرکت بیمــه تجارت نو 
در میان شــرکت های بیمه ای کــه مجوز صدور 
اینگونه پوشش ها را از سازمان بنادر و دریانوردی 

اخذ کرده اند می درخشد.
وی، اعالم کــرد که شــرکت بیمــه تجارت نو با 
صدور بیــش از ۳۶5 فقره بیمه نامه ی کشــتی، 
در جایگاه سه شرکت نخســت بیمه ای در زمینه 
حق بیمه تولیدی در رشته کشــتی قرار دارد که 
در کنار ارائه ی پوشــش های بیمــه ای الزم برای 
کشــتی های ایرانی، آماده ادامه صدور بیمه نامه 
بدنه و ماشــین آالت و P&I برای کشــتی های 
خارجی کــه در آب های ایــران فعالیت می کنند 
هست تا از این طریق گامی مثبت در جهت ایجاد 

رفاه و آرامش برای مردم کشور بردارد.
مدیر بیمه های باربری، کشتی و هواپیما شرکت 
بیمه تجارت نو، با اشاره به شبکه گسترده ارزیابی 
خســارت این شــرکت، گفت:در این ســال ها، 
تعدادی از کشــتی هایی که تحت پوشش شرکت 
بیمــه تجارت نو قــرار داشــتند و در اقصی نقاط 
جهان از جمله پاکســتان، هند، چیــن، مالزی، 
ســنگاپور و آب هــای مدیترانه دچار خســارت 
شــدند که پس از ارزیابی های الزم خسارت آنها 
پرداخت شد، بنابراین درایران هم امکان ارزیابی 

خسارت ها به بهترین شکل ممکن وجود دارد.

 توسعه تعاون

مدیرعامل بانک توســعه تعاون 
طی بازدید از شــرکتهای استان 
البرز ، حمایــت از تعاونی ها را از 

اهداف اصلی بانک برشمرد.
حجت الــه مهدیــان مدیرعامل 
بانک توســعه تعاون طی بازدید 
از شرکتهای تعاونی استان البرز 
به مناســبت هفته تعاون اظهار 
داشــت: حمایت، تقویت و ارتقاء 
ســطح تعاونی ها از اهداف اصلی 
این بانک بــه عنــوان تنها بانک 
دولتی، توسعه ای و تخصصی در 
بخش تعاونی میباشد. حجت اله 
مهدیان مدیرعامل بانک توسعه 
تعاون که به همــراه نجفی عضو 
هیئت مدیره بانک به استان البرز 
ســفر کرده از تعاونی های فعال و 
واحدهای اقتصــادی و تولیدی 

اســتان البــرز بازدید 
طــی  نمود.مهدیــان 
این بازدید با اشــاره به 
بانک  حمایتی  رسالت 
تعاون گفت:  توســعه 
هدف اول و اصلی بانک 
توسعه تعاون به عنوان 

تنها بانک دولتی و توســعه ای در 
بخش تعاون حمایــت، تقویت و 
ارتقاء سطح تعاونی ها و کمک به 
اشتغال و تولید در این بنگاههای 
اقتصادی بــوده و به طور کلی و بر 
اســاس اهداف اساسنامه ای، ۷0 
درصد منابع اعتبــاری این بانک 
جهت تقویت اشتغال و تولید در 

اختیار تعاونی ها قرار میگیرد.
مدیر عامل بانک توســعه تعاون 
طی جلســه همکاری با مدیران 

شــرکتهای  عامــل 
تعاونی آذین پالســت 
فناوران آســیا، تعاونی 
فرابهســازی صنایــع 
چوب البرز و شــرکت 
آریا دیــزل با اشــاره 
بــه عملکــرد بانــک 
توسعه تعاون طی سالهای بعد از 
تاســیس تصریح نمود: هرجا که 
چرخ تولید کشــور بچرخد قطعاً 
مایه خوشــحالی ما بوده و بانک 
توســعه تعاون در زمینه تقویت 
ســرعت چرخ تولید کشــور از 
هیچ کوششــی فروگذار نخواهد 
نمــود و کلیــه خدمــات بانکی 
که سایر بانکهای شــبکه بانکی 
ارائــه مینمایند را بــا کمترین 
بروکراسی اداری در اختیار تولید 

کنندگان و باالخص تعاونی قرار 
خواهد داد.

وی در همیــن رابطــه افــزود : 
محصوالت بانکــی و فرآیندهای 
بانک توسعه تعاون با نگاهی توسعه 
ای و فراتر از محاســبات متعارف 
، و در راســتای ایجــاد اشــتغال 
پایدار و مولد با محوریت و اولویت 
حمایــت از تعاونی ها بــه اجرا در 
می آید و امید اســت با هم افزایی 
واحدهای تولیدی و شبکه بانکی، 
شاهد پیشــرفت روز افزون کشور 
در زمینه خودکفایــی و مقابله با 
تحریم های ظالمانه باشــیم و در 
این خصوص شــبکه شعب بانک 
توسعه تعاون آماده ارائه خدمات 
نوین بانکی بــه صورت یکپارچه و 

هماهنگ می باشند.

تقویت و ارتقا سطح تعاونی ها از اهداف اصلی بانک توسعه تعاون است

 صدف در دستان شماست؛ جوهره  این 
وام گرانبهاست

بانک ملی ایران با ارائه تســهیالت و خدمات متنوع بــار دیگر در کنار 
مردم و فعاالن  اقتصادی جهت رونق اقتصادی کشور گام بر می دارد.

به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، همزمان با ســالروز تاسیس 
این بانک طرح »صدف« با هدف پاسخگویي مناسب جهت رفع تمامی 
نیازهای مالی مشتریان و تسهیل و تسریع در فرآیند خدمات اعتباری، 

در تمامی شعب امکان پذیر شد.
این طرح در قالب عقد مرابحه و بر اســاس میــزان ماندگاری منابع نزد 
بانک در قبال ســپرده های ۶ ماهه، 9 ماهه و یک ســاله به هموطنان 
گرامی پرداخت می شود. از این رو تمامی اقشار جامعه و مشتریان بانک 
مي توانند با سپرده گذاری نزد بانک با توجه به نوع نیاز و توانمندی خود 

در پرداخت اقساط از تسهیالت متنوع این طرح بهره مند شوند. 
در این طرح تمامی اقشــار جامعه اعــم از پزشــکان، وکال، کارگران، 
کارمنــدان، رانندگان، قضــات، اعضای هیــات علمی دانشــگاه ها، 
مهندسان، کارآفرینان، خانم ها و سرپرستان خانواده ها، مکانیک ها و 
... می توانند با افتتاح حساب و سپرده گذاری نزد بانک از تسهیالت این 

طرح بهره مند شوند.
نرخ سود تســهیالت موضوع این طرح از یک درصد تا 18 درصد و مدت 
بازپرداخت تسهیالت اعطایی  از 12 ماه تا ۶0 ماه می باشد و متقاضیان 
می توانند با مراجعه حضوری به شعب سراسر کشور و یا از طریق نشان 
بانک؛ اولین شعبه دیجیتال بانک ملی ایران و ســامانه های بانکداری 
الکترونیک این بانک نظیر بام به صورت غیر حضوری نســبت به افتتاح 
حســاب اقدام کنند و با ســپرده گذاری نزد بانک بعد از ۶ ماه از تاریخ 
افتتاح حساب برای دریافت تسهیالت از طرح یاد شده به شعبه مراجعه 
و با توجه به شــرایط و نیاز خود با انتخاب یکی از تسهیالت متنوع طرح 
از مزایای آن اســتفاده نمایند.گفتنی اســت در این طــرح امتیاز اخذ 
تســهیالت ، قابل انتقال به افراد درجه یک خانواده شــامل پدر، مادر، 

فرزندان، خواهر، برادر و همسر نیز می باشد.
مشــتریان گرامی جهت کســب اطالعات بیشــتر برای اســتفاده از 
تســهیالت فوق می توانند به یکی از شــعب بانک ملی ایران در سراسر 
کشور مراجعه و یا با کارشناســان واحد ارتباط مردمی ما با خطوط ویژه 
تلفــن ۶4140-021 و ۶۶۷۳۳880-021  تمــاس حاصل نمایند و 
سؤاالت خود را با کارشناســان این بانک در میان گذاشته و راهنمایی 

های الزم را اخذ نمایند. 

همراه با اهدای تجهیزات درمانی به بیمارستان های کشور
بانک دی 9 هزار فقره تسهیالت به کادر درمان و 

کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا پرداخت کرد
بانک دی با هدف پاسداشــت ایثارگری هــای کادر درمان و همچنین 
حمایت از کســب وکارهای آســیب دیده از کرونا، بیش از 9 هزار فقره 

تسهیالت به این گروه پرداخت کرده است.
به گزارش روابط عمومی بانــک دی، برات کریمــی، مدیرعامل بانک 
دی با اعالم این خبر افــزود: در ادامه مجموعه اقدامــات بانک دی در 
زمینه مســئولیت های اجتماعی در دوره کرونا که بــا هدف حمایت از 
تالش هــا و ایثارگری هــای کادر درمانی کشــور و همچنین کاهش 
آسیب های اقتصادی و اجتماعی ناشی از شیوع ویروس کرونا بر زندگی 
اقشار و کسب وکارهای آسیب دیده انجام شــده است، تعداد بیش از 9 
هزار فقره تســهیالت ارزان قیمت به کادر درمان و همچنین صاحبان 

کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا اعطا شد.
مدیرعامل بانک دی ادامه داد: همچنین این بانــک با رویکرد حمایت 
از بیماران خاص نیز بیش از 100 فقره تســهیالت بــه بیماران خاص و 

کودکان سرطانی و خیرین این حوزه ها اعطا کرده است.
کریمی تصریح کرد: همچنیــن بانک دی در راســتای کمک به روند 
درمان بیماران بستری شــده کرونــا و با هدف انجام مســئولیت های 
اجتماعی خــود، تعداد 10 دســتگاه ونتیالتور )تهویــه مصنوعی( به 
بیمارســتان های کشــور اهدا کرده اســت. چندی پیش نیز با شیوع 
گسترده ویروس کرونا در استان سیستان و بلوچستان، کارکنان بانک 
دی بــا راه اندازی کمپیــن »قدم های کوچک حیات بخش سیســتان 
و بلوچســتان« و جمــع آوری کمک های نقدی تعداد ســه دســتگاه 
اکسیژن ســاز برای کمک به بیمــاران کرونایی این اســتان خریداری 

کردند که تحویل بیمارستان های استان شد.
وی در پایان از اعطای تســهیالت قابل توجه بانک دی بــه تعدادی از 
بیمارستان ها و مراکز درمانی برای توســعه بخش های تخصصی خبر 

داد.

 افتتاح مرکز واکسیناسیون کووید ۱9 بانک ملت
  با حضور فرمانده عملیات مدیریت کرونا 

استان تهران
مرکز واکسیناســیون کووید 19 بانک ملت با حضور فرمانده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در استان تهران و مدیرعامل این بانک به صورت 

رسمی آغاز به کار کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملت، دکتر علیرضا زالی فرمانده عملیات 
مدیریت بیماری کرونا در اســتان تهران در این مراســم با قدردانی از 
دست اندرکاران بانک ملت بابت راه اندازی مرکز واکسیناسیون کرونا به 
شتاب فزاینده فرآیند واکسیناسیون در کشور اشاره کرد و گفت: مرکز 
بانک ملت نیز پس از چند روز واکسیناسیون داخلی بانک، به یک مرکز 
عمومی واکسیناسیون تبدیل خواهد شد و شهروندان تهرانی می توانند 
با انتخاب نام این مرکز در سامانه الکترونیک سالمت وزارت بهداشت و 

اخذ نوبت، نسبت به تزریق واکسن کرونا اقدام کنند.
وی  با بیان این نکته که بانک ها یکی از پرریســک ترین مراکز در بحث 
مواجهه کارکنان با ویروس کرونا هســتند تاکید کــرد: بانک ها پس از 

کادر درمان، دومین گروه از نظر تعداد ابتال به این ویروس بوده اند.
دکتر زالی خاطرنشــان کرد: افتتاح مرکز واکسیناسیون بانک ملت را 
به فال نیک می گیریــم و امیدواریم که با فعالیت شــبانه روزی مراکز 
تزریق واکســن کرونا، به زودی تمامی ملت ایران در مقابل این ویروس 

واکسینه شوند.
دکتر محمد بیگدلــی، مدیرعامل بانک ملت هم در آییــن افتتاح این 
مرکز که با حضــور مرتضی نجف رییس هیات مدیــره، زهره محمدی 
اطهری و علی اکبــر صابریان مدیــران امور، داود براتــی رییس اداره 
کل رفاه و جبــران خدمت، نخعی فرمانده پایگاه مقاومت بســیج بانک 
ملت، یوسف میرزایی مدیرعامل مجموعه رفاهی جهان بهساز مفرح و 
تعدادی از نمایندگان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار 
شــد، افتتاح این مرکز را در راستای ایفای مســوولیت های اجتماعی 
بانک ملت و در قالب طرح شهید سلیمانی عنوان کرد و اظهار داشت: تا 
سه روز آینده کارکنان شرکت های زیرمجموعه بانک و سپس خانواده 
های کارکنان در این مرکز واکســینه خواهند شــد و پس از آن با قرار 
گرفتن نام مرکز در سامانه واکسیناسیون وزارت بهداشت، عموم مردم 

قادر به تزریق واکسن در این مرکز خواهند بود.
وی با اشاره به این نکته که مرکز واکسیناسیون بانک ملت در دو شیفت 
کاری و از ساعت 8 صبح تا 19 عصر آماده خدمات دهی به مردم خواهد 
بود از آمادگی این مرکز برای فعالیت شــبانه روزی در راستای تسریع 
در بحث واکسیناســیون هموطنان خبــر داد.مدیرعامل بانک ملت به 
دایربودن 4 ایستگاه تزریق واکســن در این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: 
ظرفیت روزانه مرکز واکسیناسیون بانک ملت تزریق 800 دوز واکسن 

کرونا بر اساس موجودی واکسن وزارت بهداشت خواهد بود.

بانک
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 5 ماهه سال 1400 

نسبت به سال قبل ابراز خرسندی کرد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ؛ رئیس 
کل بیمه مرکزی در این نشست از رشــد و تحوالت مثبت صنعت بیمه 
در ســال های اخیر خبر داد و گفت: خوشبختانه صنعت بیمه با همدلی 
و هماهنگی و بهره گیری از نیروی انســانی فنی و کارآمد توانســته به 

جایگاه واقعی خود نزدیک شود.
رییس شــورای عالی بیمه از رشد ســه رقمی حق بیمه در سه شرکت 
بیمه البرز، رازی و دی در 5 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 200هزار 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.

 فعالیت های پژوهشی همکاران بیمه پارسیان 
در دوران پاندمی

همکاران بیمــه پارســیان در دوران پاندمی 
ویــروس کرونا بــا همــت عالی از شــرایط 
دورکاری در خلــق و نشــر آثار پژوهشــی و 

آموزشی بهره بردند.
به گزارش روابــط عمومی بیمه پارســیان؛ با 
شــروع پاندمی ویروس کوویــد 19، فارغ از 
آسیب های جسمانی با تبعات فردی و اجتماعی گوناگونی که به همراه 
داشت، نقطه عطفی برای تحوالت آموزشی و پژوهشی در شرکت بیمه 
پارسیان بود. در شــرایط موجود و اعمال قوانین پیشــگیرانه، با ایجاد 
محدودیت ها و الزام شــرکت ها به رعایت فاصله گــذاری اجتماعی و 
حضور درصدی کارکنان و استفاده از شــرایط دورکاری، این شرکت با 
اســتفاده از تجارب و دانش سرمایه های انســانی خود، بمنظور ایفای 
نقش موثرشان در این دوران، به نشــر و خلق آثار پژوهشی و آموزشی 

اقدام کرد.
براین اســاس همکاران بیمه پارســیان توانســتند تا با استفاده از 
فرصت ایجاد شــده در تولید محتوا و جزوه های آموزشــی در رشته 
های مختلف، ترجمه مقاالت بیمه ای و همچنین نشــر مقاالت فنی 
و عمومــی همچون »ارزیابی ریســک  محور بر شــرکت های بیمه«، 
»عوامل تاثیرگذار بر اســتفاده بهینه از فن آوری اطالعات در صنعت 
بیمه«، »آســیب شناســی توان فنی و منابع صنعت بیمه«، »بررسی 
عوامل توســعه نیافتگی بیمه های زندگی و غیــر زندگی در صنعت 
بیمه«، »عوامل موثــر در روی گردانی مشــتریان و تاثیر آن بر میزان 
خرید«، »استارتاپ ها، اینشورتک، بالک چین، اینترنت اشیاء، کالن 
داده ها« و غیره  نقش مهمی در فعالیت های آموزشی و پژوهشی این 

شرکت داشته باشند.

تصمیم شورای عالی بیمه در اجرای ماده ۱۷ قانون تاسیس بیمه مرکزی

آیین نامه کارمزد نمایندگی و کارگزاری رسمی 
بیمه مصوب شد

شوراي عالي بیمه در اجراي ماده 1۷ قانون تأسیس بیمه مرکزي ایران 
و بیمه گري در نشست چهاردهم تیر ماه ســال جاری 14/04/1400 
»آیین نامه کارمــزد نمایندگي و کارگزاری )داللی( رســمي بیمه« را 
مشــتمل بر 15 ماده و ۶ تبصره به تصویب رساند که این مصوبه از امروز 

به شرکت های بیمه ابالغ شده است.
به گــزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملــل بیمه مرکزی، بر 
اساس این مصوبه، حداکثر کارمزد قابل پرداخت از طرف مؤسسه بیمه 
در انواع بیمه غیرزندگي براي معامالت بیمه اي که توســط نمایندگان 
و کارگزاران رسمي بیمه انجام مي گیرد بر اساس درصدي از حق بیمه، 

تعیین شد.

بازدید مدیرعامل بیمه سینا از شعبه گرگان
مدیرعامــل بیمه ســینا به همــراه جمعی از 
مدیران ارشــد از شــعبه گرگان این شرکت 

بازدید کرد.
به گــزارش روابط عمومی بیمه ســینا، دکتر 
رضا جعفری در این دیدار که با هدف بررســی 
میدانی عملکرد شعب انجام شد، ضمن بازدید 

از شعبه، با همکاران و نمایندگان نیز گفت وگو کرد.
مدیرعامل بیمه سینا در این نشست صمیمی با اشاره به رشد قابل قبول 
شــاخص های عملکردی در پنج ماهه امسال گفت: گزارش های آماری 
نشــان می دهد که در پایان شــهریور، ســهامداران گرامی با مشاهده 
صورت های مالی میان دوره و ســود عاید شــده، بیش از پیش دلگرم و 

امیدوار خواهند شد.
وی توجه به ظرفیت های منطقه را در رشــد پرتفوی شــعب بااهمیت 
عنوان کرد و گفت: رؤسای شعب باید در این زمینه بیشتر فعال شوند و 

نمایندگان را نیز در این راستا حمایت و پشتیبانی کنند.
دکتر جعفری با تاکید بر تســریع در بررســی و پرداخت خسارت ها 
به منظور تکریــم بیمه گذاران بیان کرد: همکاران شــعب در زمینه 
کارشناســی، ارزیابی و پرداخت خســارت، دقت و سرعت را مدنظر 
داشته باشــند و تالش کنند تا در حقوق مشــتریان و شرکت ضایع 

نشود.
وی خاطرنشــان کــرد: باید با تــالش و جّدیــت در انجــام وظایف و 
برنامه ریزی صحیــح، اهداف بودجــه را تحقــق داده و رضایتمندی 

مشتریان را افزایش دهیم.
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