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سیگنال رشد قیمت ها به بازار طال و ارز

بازارهای داخلی مشــابه هفته های اخیر چشم انتظار 
وقوع رخدادهای موثر در عرصه اقتصادی و بین المللی بوده است. در این 
راستا بازارها تحت تاثیر اخبار و تحوالت سیاسی نوسان قابل توجهی را از 

خود نشان دادند.
شاخص کل سهام نیز با توجه به رشد چند هفته ای مجددا روند اصالحی 
را در پیش گرفــت. بازارهای بین المللــی نیز از نتایج واکسیناســیون و 
حمایت های دولت ها و احتمــال وضع محدودیت هــای کرونایی روند 

باثباتی را از خود نشان نمی دهند.
قیمت ســکه و دالر کــه در هفته منتهی به ۱۲ شــهریور روند نوســانی 
داشتند، در هفته گذشته این روند رفت و برگشتی اندکی تعدیل شد. دالر 
با رشــد قیمتی ۲.۲ درصدی به ۲۷ هزار و ۶۵۰ رسید و سکه با ۲.۴ درصد 
افزایش به قیمت ۱۲ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان دســت یافت. بهای سکه 
به دلیل رشد ارزش اونس جهانی طال نسبت به بهای دالر نوسان کمتری 
را به ثبت رســاند. با توجه به این که اخبار مثبتی از ادامه مذاکرات احیای 
برجام منتشــر نشــده، التهاب بازارها افزایش یافته و پیش بینی می شود 
روزهای آتی روند قیمت ها رشد بیشــتری را تجربه نمایند. البته با توجه 
به شدت یافتن نوســان در بازارها، معامله گران همچنان جانب احتیاط را 
نگه داشته و با تردید بیشــتری در موقعیت خرید و فروش قرار می گیرند. 
اعالم اخبار عدم همکاری ایران با بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی و 
ممنوعیت خروج دالر از افغانستان از عوامل افزایش قیمت دالر از اواسط 

هفته گذشته بوده است.
شاخص کل سهام نیز در هفته منتهی به ۱۹ شهریور همسو با سایر بازارها 
روند رفت و برگشــتی را تجربه نمود. در ابتدای هفته شاخص با رشد ۱.۳ 
درصدی از مرز ۱ میلیون ۵۴۱ هزار واحــدی عبور کرد و در ادامه هفته به 
طور نوسانی شــروع به ریزش نمود و تا پایان آخرین روز کاری بازار بورس 
به ۱ میلیون و ۵۲۶ هزار و ۹ واحد رســید. تحلیلگران با توجه به ابهام در 
سیاست های اقتصادی دولت جدید در رابطه با ارز ترجیحی و نامشخص 
بودن نتایج مذاکرات هســته ای و همچنین آینده قیمــت دالر، این افت 

شاخص را دور از انتظار نمی دانند. 
نوسان دال در روزهای اخیر عامل تعیین کننده در تقاضای سهام صادرات 
محور بوده و این نوسانات تردید معامله گران را برای ورود و تقاضا افزایش 
می دهد. با توجه به تداوم رشــد سه ماهه بازار ســهام، این اصالح قبل از 
ورود به کانال ۱ میلیــون و ۶۰۰ هزار واحد طبیعی به نظر می رســد. در 
صورت مشخص تر شدن وضعیت مذاکرات برجامی و نحوه تأمین کسری 
بودجه و نرخ ســود بانکی در دولت جدید ریســک معامله گــران در بازار 

کاهش خواهد یافت.
در هفته منتهی به ۱۰ ســپتامبر قیمت انواع نفت تغییــرات اندکی را به 
ثبت رساندند. کشورهای اوپک پالس در خصوص ادامه سیاست افزایش 
تدریجی میزان تولید به توافق رســیدند که می تواند بر بر رشــد قیمت 
جهانی نفت تاثیرگذار باشد. آمار رشد صادرات چین در ماه اوت امیدواری 
ها را نسبت به بهبود چشم انداز نفت افزایش داده است. به عالوه علی رغم 
گسترش سویه دلتای کرونا در کشورهای مختلف، بازگشت فعالیت های 
اقتصادی روند رو به بهبودی را از خود نشــان می دهد که می توان به رشد 
تقاضای نفت در آینده نزدیک امیدوار بود. لکن با توجه به احتمال شــیوع 
سویه جدید دلتا و وضع شــرایط قرنطینه بازیابی تقاضای نفت در هاله  ای 

از ابهام قرار دارد.
   ادامه در صفحه 2

یادداشت

جمال رازقی
رییس اتاق بازرگانی شیراز

پیام طوالنی شدن فرآیند انتخاب رییس کل بانک مرکزی برای اقتصاد ایران

ونمایی از سیاست پولی دولت سیزدهم شمارش معکوس برای ر
خریدار   در حالی که انتظار می رفت به واسطه موقعیت 
اضطراری اقتصــاد ایران، تکمیل تیــم اقتصادی کابینه 
مهمترین اولویت دولت باشد اما این مهم هنوز رخ نداده 
است. بیست روز از آغاز به کار کابینه سیزدهم می گذرد 
اما هنوز رئیس کل بانک مرکزی مشــخص نیست. این 
در حالی اســت که پیش از برگزاری جلسات رای اعتماد 
کابینه، اخباری متعدد در خصــوص کاندیداهای احراز 
این پســت مطرح می شد.در ســیزدهمین روز شهریور 
ماه نیز احســان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی 
در گفت وگو با خبرنگاران تاکید کرد به زودی رئیس کل 
بانک مرکزی مشــخص می شــود.زمان اعالمی از سوی 
وی هفته آتی بود اما با گذشــت ۱۰ روز از اعالم این وعده 

هنوز، این مهم محقق نشده است.
پس از آنکه عبدالناصر همتی رئیــس کل بانک مرکزی 
به عنــوان کاندیــدای انتخابات ریاســت جمهوری در 
سیزدهمین انتخابات حضور یافت، کمیجانی قائم مقام 

بانک مرکزی به عنوان رئیس کل انتخاب شد.
هرچند کمیجانی یکی از قدیمی تریــن نیروهای بانک 
مرکزی است اما نام وی در میان گزینه های اعالمی برای 
تصدی پست رئیس کلی بانک مرکزی نیست از این رو به 
نظر می رسد این نهاد سیاستگذار پولی در شرایط کنونی 

با نوعی بالتکلیفی روبرو باشد.
اقتصاد ایران با مشــکالت بســیار متعددی روبروست و 
بخش مهمی از شعارهای کاندیداهای انتخابات ریاست 

جمهوری نیز بر مسائل اقتصادی متمرکز بود.
کارشناســان معتقدند که تحقق شــعارهای اعالمی از 
ســوی دولت رئیســی منوط مشخص شــدن سیاست 
پولی کشــور خواهد بود. بــه عبارت دیگــر احداث یک 
میلیون واحد مســکونی در یک سال و ایجاد یک میلیون 
فرصت شغلی در هر ســال در کنار افزایش ظرفیت تولید 

و همچنین تحقق اهداف پیش بینی شده برای صادرات 
غیرنفتی در گرو روشن شــدن سیاســتهای پولی کشور 
اســت.به نظر می رســد طوالنی شــدن فرآیند انتخاب 
رئیس کل بانک مرکزی، ریشــه در نبــود توافق جامع 
میان فرماندهان اقتصادی در این حوزه دارد.در شــرایط 
کنونی ترکیب کابینه ســیزدهم مشخص است و مسعود 
میرکاظمی نیز به عنوان رئیس ســازمان برنامه و بودجه 
انتخاب شده اســت.در عین حال محسن رضایی، معاون 
اقتصادی رئیس جمهور و همچنین مســئول هماهنگی 
تیم اقتصادی دولت شــده اما فرمانــده دیگری در حوزه 
اقصادی در میدان است. محمد مخبر، معاون اول رئیس 
جمهور به عنوان مســئول هماهنگی تیــم اقتصادی از 

سوی سید ابراهیم رییسی انتخاب شده است.

گزینه های بانک مرکزی چه کسانی هستند؟
در حالی که تــا ۲۰ روز پیــش علی اکبــر صالح آبادی 
قویترین گزینه تصدی ریاســت کلیه بانک مرکزی بود، 

در شرایط کنونی نام های دیگری نیز به گوش می رسد.
صالح آبادی، سابقه ریاست بر ســازمان بورس در دولت 
احمدی نژاد را داراســت. وی دارای مدرک کارشناسی 
ارشــد معارف اســالمی و مدیریت مالی از دانشگاه امام 
صــادق دکتری مدیریت مالی دانشــگاه تهــران و عضو 
هیئت علمی دانشــگاه امام صادق است.گذشت زمان اما 
احتمال معرفی وی به عنوان ییس کل را کمتر کرده و در 
روزهای اخیر نام جدیدی برای تصدی ریاست کلی بانک 
مرکزی به گوش می رسد. این نام جدید کسی نیست جز 
طالبی، دبیرکل کنونی بانک مرکزی که سه سال پیش از 

ســوی همتی برای تصدی این پست منصوب شد.رزومه 
محمد طالبی نشــان می دهد وی نیز عضو هیات علمی 
دانشــگاه امام صادق اســت.او دکتری مدیریت مالی از 
دانشــگاه تهران دارد و کارشناسی ارشد مدیریت مالی را 

از دانشگاه تهران دریافت کرد.
وی کارشناســی مدیریت بازرگانی از دانشــگاه شیراز 
دریافت کــرده بود.طالبی مدیرعامــل صندوق ضمانت 
سپرده ها، مدیرعامل بانک کشاورزی، عضو شورای عالی 
بورس، عضو شــورای فقهی بانک مرکــزی و عضو هیات 

امنای موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بوده است.
طالبی در  میزگرد تخصصــی »بانکداری مرکزی در گام 
دوم انقالب« بــا بیان اینکه دولت ســیزدهم برنامه های 
خوبی در زمینه تنظیم بازار ارز دارد، گفت: این برنامه ها 
نوید خوبی برای بازار ارز اســت.طالبی گفت اســت: در 
روزهای گذشته بحث های مطرح نشان داد که تشخیص 
خوبی از مشکالت وجود دارد و بخشــی از این عوامل به 
تعامل بین دولت و بانک مرکزی بازمی گردد؛ بخشــی به 
رابطه بانک مرکزی و بانک ها و عامل ســوم هم به تعامل 
بانک مرکزی و فعاالن اقتصادی مربوط می شود که باید 
همه طرف های تعامــل نقش خود را بدانند و در مســیر 
خود حرکت کننــد. از این رو الزم می دانــم نوید بدهم 
که در دولت جدید، رییس جمهوری تاکید کرده اســت 
که ســاختار بودجه ۱۴۰۰ اصالح شــود که این موضوع 

موجب خشنودی همه فعاالن اقتصادی شده است.
سخنان وی سبب شد بســیاری این نتیجه را بگیرند که 
طالبی در حال آمــاده کردن خود برای تصدی پســت 
ریاست کلی بانک مرکزی است.در این میان نام غالمرضا 
ســلیمانی نیز بین گزینه های تصدی ریاست کلی بانک 
مرکزی به چشــم می خــورد .مدیرعامــل کنونی بیمه 
مرکزی از این منظر شــباهتی قابل توجه به عبدالناصر 
همتی دارد چرا که همتی نیز از ریاســت بیمه مرکزی به 
ریاست کلی بانک مرکزی رسید.وی دکترای حسابداری 
دارد و از این منظر نیز با ولی اهلل ســیف،رییس کل اسبق 

بانک مرکزی شباهت دارد.
ســلیمانی قبل از بیمه مرکزی نیز مســئولیت هایی در 
صندوق های سرمایه گذاری داشــت و در دولت محمد 
خاتمی نیز مدیرعامل ســازمان تامیــن اجتماعی بوده 
است. ریاست هیات مدیره بانک پارســیان نیز از سوابق 
دیگر این گزینه جدید برای بانک مرکزی است.طوالنی 
شــدن فرآیند انتخاب رئیس کل بانــک مرکزی یعنی 
آخرین حلقه از زنجیره تیم اقتصــادی دولت این گمان 
را میان کارشناســان و اهل فن ایجاد کرده است که هنوز 
فرماندهان اقتصادی دولت یعنی آقایان مخبر و محسن 
رضایی به توافق مشــخصی برای انتخاب گزینه ریاست 
کلی بانک مرکزی نرسیده اند.نزدیک به دو هفته از وعده 
خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی برای انتخاب قریب 
الوقوع رئیس کل بانک مرکزی می گذرد. به نظر می رسد 
پیام طوالنی شدن انتخاب رییس کل بانک مرکزی برای 

اقتصاد ایران چندان خوشایند نباشد.
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رییسی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت:
وری است اقدامات اثرگذار برای ثبات در بازار ضر

رییس جمهور روز سه شنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت 
بر اجرای اقدامات اثر گذار برای ثبات در بــازار و کنترل قیمت و تامین 

مواد اولیه مورد نیاز تاکید کرد.
 سید ابراهیم رییسی تاکید کرد: وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت 
و جهاد کشــاورزی با برنامه ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
ضمن اصالح فرایندها برای حل مشکالت معیشت روزانه مردم تدبیر و 

چاره اندیشی کنند.
رییســی با تاکید بر همکاری همه اعضای دولت به ویژه وزارتخانه های 
صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی برای حل مشکالت اقتصادی 
از وزرای مربوطه و دبیرخانه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت خواست 
طرح ها و برنامه هــای تحولی را با مشــارکت صاحبنظــران و فعاالن 
اقتصادی تهیه و پس از تصویب، ابعاد مختلف آن را برای مردم تبیین و 

تشریح کنند.
رییس جمهــور همچنین به معــاون اول ماموریت داد ســامانه جامع 

تجارت را در یک زمان بندی مناسب پیگیری و  به نتیجه برساند.
آیــت اهلل رییســی تصریح کــرد: دولت ناظــر اصلی در بازار اســت و 
مردم انتظــار دارند با اولویت بندی مســائل مهم اقتصــادی و با تالش 
شبانه روزی، تحولی در اقتصاد کشور و معیشت آنان، به صورت ملموس 

رخ دهد.
در این جلســه موضوع »سیاســت تجاری و ارزی« و »راه های افزایش 
و توســعه صادرات غیرنفتــی« مورد بررســی قرارگرفت. براســاس 
برنامه وزارت صنعت، معــدن و تجارت، افزایش صــادرات غیرنفتی از 
۳۵ میلیارد دالر بــه ۷۰ میلیارد دالر، هدف گذاری شــده که الزمه آن 
اصالح ساختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد کاالهای دانش بنیان، 

پیشرفته و اشتغال زا در صادرات و نیز تقویت بازارچه های مرزی است.
در این جلســه همچنین برای اجرایی شــدن این طرح هــا، ۱۴ پروژه 
زیرساختی و نیز مســیرهای ویژه تجاری بین ایران و کشورهای هدف 

بررسی و الزامات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

رییس سازمان برنامه و بودجه:

 خلق پول، جز تورم افسار گسیخته 
نتیجه ای ندارد

مســعود میرکاظمی گفت: رشــد اقتصادی و افزایش بهره وری مورد 
توجه همه برنامه  ریزان، تصمیم  گیران و تصمیم  سازان قرار بگیرد.

به گزارش اقتصادآنالین، چهارمین جلســه ســتاد بودجه سال ۱۴۰۱ 
کشور با حضور رییس ســازمان برنامه و بودجه، اعضای ستاد و رؤسای 
ســازمان مدیریت و برنامه  ریزی اســتان ها که به  صورت آنالین شرکت 

کرده بودند برگزار شد.
  مســعود میرکاظمــی رییــس ســازمان برنامــه و بودجــه گفت: 
اقتصادمحوری اساس کار است، باید از پروژه   محوری فاصله بگیریم و با 

تمرکز بر برنامه به نتیجه برسیم. 
 وی با اشــاره به این که ادامــه روند فعلی اقتصاد، روند مطلوبی نیســت 
تصریح کرد: منابع پایدار و غیرپایدار مصرف شــده، بدهی هایی به اسم 
تحقق برنامه ها بر کشــور تحمیل شده اســت و اوراق قرضه  هایی که 
دولت، هر سال باید بازپرداخت کند جز افزایش تورم و فشار اقتصادی بر 
افراد ضعیف جامعه و کاهش درآمد مردم و عدم تحقق برنامه نتیجه ای 
دربر نداشــته اســت. رییس ســازمان برنامه و بودجه گفت: باید سهم 
استان ها در هر بخش برای رشد اقتصادی مشخص واین مسئله تا سطح 

شهرستان ها توسط سازمان های استانی استخراج و تدوین شود.
  میرکاظمی با بیان این که تمام هم و غم ما این اســت که به بخش تولید 
شتاب داده شــود، خاطر نشــان کرد: طبق روال گذشــته اگر برنامه 
اقتصادی پیش برود هزینه جبران ناپذیری بر کشــور وارد می  شود لذا 
توجه به رشــد اقتصادی و افزایــش بهره وری مورد توجــه همه برنامه 

 ریزان، تصمیم  گیران و تصمیم  سازان قرار گیرد.
 رییس ســازمان برنامه و بودجه با تاکید بر این که ما کشــور ثروتمندی 
هستیم افزود: سازمان برنامه و بودجه با مشارکت استا ن ها برای تحقق 
رشد اقتصادی و افزایش بهره وری، برنامه ریزی را در دستور کار داشته 
باشد تا شــاخص ســطح زندگی مردم بهبود پیدا کند چرا که مردم ما 

شایسته زندگی بهتری هستند.
 وی با انتقاد از خلق پول طی سال های گذشته اظهار داشت: تا کی باید 
خلق پول صورت  گیرد که جز تورم افسار گسیخته و آسیب جدی که به 
معیشت مردم وارد کرده، نتیجه  ای نداشته اســت. بنابراین به جد باید 
تالش شود تا خلق پول که ساده  ترین راه اســت ریشه  کن شود و برای 

تحقق پروژه  ها باید مدیران در استان ها به خلق منابع رو بیاورند.

سیگنال رشد قیمت ها به بازار طال و ارز
   ادامه از صفحه اول

با احتمال افزایش سیاســت های پولی انقباضی فدرال رزرو، بهای هر 
اونس طالی جهانی به زیر ۱۸۰۰ دالر سقوط کرد و ارزش شاخص دالر 
تقویت شد. این در حالی است که در هفته گذشته با پیشنهاد بسته مالی 
یک  میلیارد دالری رئیس جمهور آمریکا برای توســعه زیرســاخت ها 

موافقت شد و این عامل اثر مثبت بر قیمت طال داشته است.
بیت کوین که ابتدای هفته منتهی به ۱۰ ســپتامبر از مرز ۵۲ هزار دالر 
عبور کرده بود در روزهای پایانی هفته تا مرز ۴۶ هزار دالر سقوط نمود. 
به نظر می رسد به دلیل عدم دستیابی به برنامه پیش بینی شده افزایش 
شغل در آمریکا برنامه های حمایتی دولت از کسب و کارها ادامه داشته 
باشــد و در صورت ادامه اتخاذ بســته  های محرک مالی، دارایی هایی 

همچون بیت کوین و طال در کانون توجهات معامله گران قرار گیرد.
در هفته گذشــته افت قیمت نفت نگرانی ها را از بازیابــی تقاضا برای 
کامودیتی ها افزایش داده و در نتیجه قیمت بیشــتر فلزات پایه با افت 
روبرو گردید. همچنین نگرانی از شیوع سویه های جدید ویروس کرونا 

نیز تأثیر منفی بر بازدهی فلزات داشته است.

بازار

یادداشت

یک کارشــناس حوزه رمزارز ضمن بیان توصیه هایی 
به دولت درباره رمزارزها، گفت: در مقایســه با ۱۰ سال 
گذشــته که بازار رمزارزهــا قاعــده و قوانین کمتری 
داشت، روند قاعده گذاری توســط دولت ها آغاز شده 
و این موضوع یکــی از چالش های مهم اکوسیســتم 

رمزارزها در سال آینده است. 
علیرضا شــامخی اظهار کرد: یکــی از روندهای مهم 
اکوسیســتم رمزارزهــا، ورود فعال تــر دولت هــا به 
قاعده گذاری در این بازار اســت. در آســیا کشورهایی 
مثل کره جنوبی و هند به قاعده گذاری و کنترل فعالیت  
کاربران در بازار رمزارزهــا ورود کرده اند. به طور کلی، 
باید انتظار فضای ســختگیرانه تری از حضور دولت ها 
در آینده نزدیک در این اکوسیســتم داشــته باشیم. 
نامعلوم بودن حجم قاعده گــذاری در این بازار، یکی از 

چالش های مهم این اکوسیستم در سال آینده است.

وی افزود: در مورد روند قیمت بازار، بایستی 
بیت کوین را از سایر رمزارزها جدا کرد. بازار 
بیت کوین با فشردگی همراه شده و تا سه ماه 
آینده نتواند ســقف خوب و قابل مقایسه ای 
با سقف پیشین خود تشــکیل دهد، شرایط 
بیت کوین برای ادامه فعالیــت در بازار طی 

سال آینده سخت خواهد شد.
 از ســوی دیگر، ســایر رمزارزها چون اتریوم و ســایر 
رمزارزها بازار بهتری در ماه های  اخیر داشته اند. زیرا، با 
بروز رسانی پروژه ها در جهت کاهش هزینه تراکنش  و 
بهبود و تنوع قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند روی 

آن ها، آینده آن ها رو به صعود پیش بینی می شود. 
این کارشــناس حوزه رمزارز درباره ورود مردم به بازار 
رمزارزها گفت: همانند همیشه تاکید می کنم که مردم 
با سرمایه بدون ریسک خود وارد این بازار شوند و از وارد 

کردن کل سرمایه یا فروش کاالهای اساسی 
زندگی و وام گرفتن برای سرمایه گذاری در 
این حوزه اجتناب کنند. بازار رمزارزها مانند 
هر بازار دیگری صعود و نــزول دارد و از قضا 
یکی از پرریســک ترین بازارها است. ضمنا 
با توجه به رونق بازار رمزارزهــا برخی افراد 
مردم تشویق به سرمایه گذاری در پروژه های 
بدون پشــتوانه فنی می کنند. به مردم توصیه می کنم 
تا ســپیدنامه این پروژه هــا را مطالعه کننــد و از افراد 

متخصص کمک بگیرند. 
شــامخی به دولت توصیه کرد: متاسفانه مساله صدور 
مجوز صرافی رمزارزها، مدت ها است که مسکوت مانده 
است. ضروری  است دولت به این موضوع ورود و تعیین 
تکلیف کند که چه شرایطی برای تایید صالحیت برای 
تاســیس صرافی رمزارز مورد نیاز اســت. همچنین، 

در صنعــت ماینینــگ و اســتخراج رمزارز بــه دلیل 
سخت گیری های شدید راه برای ورود سرمایه گذاران 

داخلی بسته است. 
دولت از میزان این ســخت گیری ها کــم و از ظرفیت 
اســتخراج کنندگان رمزارزها برای سرمایه گذاری در 

احداث نیروگاه ها بهره مند شود. 
وی ادامــه داد: مســاله مهــم دیگر، عــدم تضعیف 
انجمن های صنفی نوپایی اســت که فعاالن این حوزه 
تاسیس کرده اند. رمزارزها و بالکچین کسب وکارهای  
جدیدی هســتند و نمی توان آن ها را در قالب اصناف 
ســنتی و حاضر در فضــای فناوری اطالعات کشــور 
مدیریت کرد. متاسفانه، فعالیت هایی برای تضعیف این 
انجمن ها در ماه های اخیر صورت گرفته که این امر در 
بلند مدت ناامیدی را به فعــاالن حوزه بالکچین مانند 

ماینرها منتقل می کند.

 معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی از 
معرفی ۲۳۰ هزار متقاضی دریافت وام اجاره به بانک ها 
خبر داد و گفت: تاکنــون هفت هزار نفــر وام اجاره را 

دریافت کنند.
»محمــود محمــودزاده« دربــاره آخریــن وضعیت 
پرداخت وام ودیعه مســکن به متقاضیــان، افزود: تا 
کنون حدود ۷ هزار پرداخت وام ودیعه مسکن از سوی 
بانک ها انجام شده است که البته سرعت پرداخت مورد 

قبول نیست.

وی از رایزنی با بانک مرکــزی برای افزایش 
ســرعت پرداخت وام ودیعه به مســتاجران 
خبر داد وگفت: چندیــن بار اعالم کردیم که 
سرعت پرداختی ها توســط نظام بانکی باید 

افزایش یابد.
معــاون مســکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرســازی ادامه داد: تا روز گذشته حدود 

یک میلیون و ۵۰ هــزار نفر برای دریافــت وام ودیعه 
مســکن در ســامانه ثبت نام کردند و ۲۳۰ هزار نفر از 

رقم ثبت نامی بــه بانک ها معرفی شــدند و 
تکمیل مدارک داشــتند. هــم چنین از این 
رقم نیز  حدود ۷ هزار نفر توانستند وام ودیعه 

را دریافت کنند.
محمــودزاده عنوان کرد: یکی از مشــکالت 
عمده ما در این مقطع، سختگیری بانک ها و 
تضامینی است که سرعت دریافت وام را برای 
متقاضی کاهش داده اســت کــه امیدواریم راهکاری 

برای آن اتخاذ شود.

 معاون وزیر راه وشهرســازی دربــاره احتمال تمدید 
مهلت ثبت نام وام اجاره نیز گفــت: برای تمدید زمان 
ثبت نام وام ودیعه مســکن روز شــنبه در ســتاد ملی 

مبارزه با کرونا تصمیم گیری و اعالم خواهد شد.
به گزارش ایرنا، ثبت نام وام ودیعه مسکن از ۲۶ خرداد 
آغاز شده است و همه مستأجران واجد شرایط دریافت 
tem. تســهیالت کمک ودیعه مسکن که در ســامانه

mrud.ir ثبت نــام کرده انــد اکنون یا منتظر پاســخ 
استعالم خود هستند با به نظام بانکی معرفی شده اند.

رمزارز

مسکن

خریدار   رییس ســازمان بــورس و اوراق 
بهادار اظهار داشــت: به جــرات می توانم 
بگویم اگر ســیمان وارد بورس کاال نشــده 
بود هنوز هــم مردم مجبور بودند ســیمان 
۱۰۰ هــزار تومانی خریــداری کنند و این 
خدمت بورس بــه صنعت ســیمان و رفاه 
مصرف کننــدگان بــود که توانســت این 
موضــوع را ســاماندهی کند و بــه آن نظم 
ببخشــد و آن را وارد مکانیســم درست و 

روشن کند.
محمدعلی دهقان ده نوی درباره اظهاراتی 
مبنی بر اینکــه قیمت کاالهایــی که وارد 
بازار سرمایه می شوند، باال می رود و جریان 
واســطه گری در بورس کاال حذف نشــده  
است، اظهار داشت: سه عامل موثر افزایش 
قیمــت در بورس کاال را باید مورد بررســی 
قــرار دارد و ایــن ۳ عامل بایــد از افزایش 

قیمت ها در بورس کاال جدا شوند.
وی ادامه داد:  اول اینکه بخشــی از رشــد 
قیمت ها به دلیل رشــد نرخ تــورم در طول 
سال های گذشته است، نرخ تورم بر قیمت 
انواع کاال در بورس اثر گذار است و نمی توان 
انتظار داشــت قیمت کاال از سال ۹۰ تا سال 
۱۴۰۰ در بــورس کاال ثابت بمانــد، باید به 
عامل نرخ تورم توجه داشــت و جدا از اینکه 
کاال در بورس باشد یا نباشد ،  نرخ تورم تاثیر 

خود را بر قیمت انواع کاال می گذارد.
رییس ســازمان بــورس و اوراق بهــادار با 
اشــاره به عامل دیگر موثــر در افزایش نرخ 
انــواع کاال در بــورس گفت:  عامــل موثر 
دیگر، قیمت گذاری دســتوری است برخی 
از کاالهایــی کــه وارد بورس می شــوند از 
مکانســیم قیمت گذاری دســتوری خارج 
شــده و اگر یک قیمت ناعادالنه ای توسط 

مرجع قیمت گذاری تعیین شــده باشــد،  
منجر بــه زیان دهی کارخانــه تولیدکننده 
می شود و همین موضوع سرمایه گذاری در 
کشــور را تهدید می کند. ضربــه ای که این 
موضوع به اقتصاد وارد می آورد، ضربه بسیار 

مهلکی است.
دهقان دهنوی افزود: بنابراین اگر کاالیی را 
از مکانسیم قیمت گذاری خارج کرده ایم و 
آن کاال وارد بورس شده  است، قیمت جدید 
آن کاال، قیمتی اســت که در بورس کشف 
شده و نباید آن را افزایش قیمت تلقی کنیم.

وی عامل ســوم را در افزایــش قیمت کاال 
عوامــل غیرقابــل پیش بینی عنــوان کرد 
و گفــت: عامل ســوم، اثرگــذاری عوامل 

پیش بینی نشــده اســت برای مثال وقتی 
ســیمان وارد بورس کاال شــد پــس از آن 
قطعی های بــرق اتفاق افتــاد و قطعی برق 
باعث کاهش تولید و افزایش قیمت سیمان 

در بازار آزاد شد.
رییس ســازمان بورس تاکید کرد: به جرات 
می توانم بگویــم اگر ســیمان وارد بورس 
کاال نشــده بود هنوز هم مردم مجبور بودند 
ســیمان ۱۰۰ هزار تومانی خریداری کنند 
و این خدمــت بورس به صنعت ســیمان و 
رفاه مصرف کنندگان بود که توانســت این 
موضــوع را ســاماندهی کند و بــه آن نظم 
ببخشــد و آن را وارد مکانیســم درست و 

روشن کند.     

دهقان دهنــوی بــا انتقــاد از جریانی که 
افزایش قیمت های ناگهانی را به ســازو کار 
بورس ارتباط می دهند، اظهار داشت: بسیار 
عجیب اســت که در شــرایطی که بورس 
چنیــن خدمتی را بــه صنعت کشــور و به 
رفاه مردم انجــام داده، عده ای غیرمنصفانه 
و بدون اینکــه فکر بکنند و انصاف داشــته 
باشند، مدعی می شــوند که افزایش قیمت 
سیمان ناشی از بورس بوده  است. اگر قطعی 
برق در کشــور رح نداده بود، بــه هیچ وجه 
شــاهد این میزان افزایش قیمت ســیمان 

نبودیم.
وی تاکید کرد: هر سه این عواملی که گفته 

شد هیچ ارتباطی با کارکرد بورس ندارند.

رییس ســازمان بورس با اشاره به ادعاهایی 
مبنی بر وجود جریان داللی و واســطه گری 
در بــورس کاال گفت: بورس یــک پلتفرم و 
جایگاهی برای معامالت است و به معامالت 
شفافیت می بخشد و این اطالعات را که ارایه 
می دهد که چه کسی با چه قیمتی فروشنده 
و چه کسی با چه قیمتی خریدار بوده است. 
برای این معامالت چه میزان عرضه و تقاضا 

وجود داشته است.
دهقان دهنــوی ادامــه داد: بــورس کاال 
یــا مجموعــه بــازار ســرمایه دخالتی در 
تنظیم گــری بخش های تخصصــی ندارد، 
اینکه چه کسی از بورس خریداری می کند 
و اینکه چه کسی چه ســهمیه ای در خرید 
دارد و محصول خریداری شــده را در کجا 
مصــرف می کند آیــا در داخل بــه مصرف 
می رســاند یا به خارج قاچــاق می کند، از 
مسائلی هستند که باید توسط دستگاه های 

متولی مورد بررسی قرار بگیرد.
وی افــزود: گاهی اوقــات متاســفانه این 
اشــکاالتی که هیچ ارتباطی به بورس ندارد 
عده ای از ســر ناآگاهی و اشــتباه به گردن 
بورس می اندازند و به بازار ســرمایه ارتباط 
می دهند یا اینکه برای مخفی شــدن پشت 
کم کاری هــا و اهمال خود بــورس را مقصر 

جلوه می دهند.
 در حالی که در یک پلتفــرم میزان عرضه 
تقاضــا یکدیگــر را مالقــات می کننــد و 
قیمت کشــف و در نهایت معاملــه انجام 
می شــود و در این میان بــورس نه چیزی 
فراتر از این ســازو کار اســت و نه دخالتی 
دارد امــا متاســفانه ایــن اظهارنظرهای 
نادرســت اتفاق افتاده باعث ایجاد چنین 

ذهنیت هایی شده  است.

خریدار  کارشناس بازار ســرمایه گفت: 
آزادسازی ســهام عدالت دو مشکل اساسی 

داشت.
مهدی قلی پور کارشــناس بازار ســرمایه 
در رابطــه با این پرســش که چنــد درصد 
از ســهامدران عدالــت موفق بــه فروش 
سهام خود شــده اند؟ اظهار کرد: آمار های 
منســجمی از ســهام عدالت منتشر نشده 
اســت، ولی طبق اطالعات موجود تا پایان 
فروردین از ۴۸ میلیون دارنده سهام عدالت 
نزدیــک ۲۰ میلیون نفر روش مســتقیم را 
انتخاب کرده بودند، که با اقــدام به فروش 
۴.۵ میلیون نفر، احتمــاال ۳.۵ میلیون نفر 
موفق به فروش شــده اند و یک میلیون نفر 

در صف های فروش بوده اند. 
آمار مشــخصی از فروش سهام شرکت های 
اســتانی ســهام عدالت وجود ندارد، ولی 
بــا توجه به حجــم پایین معامالت ســهام 
شرکت های سرمایه گذاری سهام عدالت به 
نظر نمی رسد که رقم قابل توجهی در روش 

غیر مستقیم فروش رفته باشد.
این کارشــناس بازار ســرمایه در پاسخ به 
این ســوال که آزاد شدن ســهام عدالت با 
چه مشــکالتی همراه بود؟ بیــان کرد: آزاد 

سازی ســهام عدالت دو  مشــکل اساسی 
داشت. نخست شکل آزادسازی چه در قالب 
مستقیم و چه غیر مســتقیم بود. با انتخاب 
روش مستقیم توســط بیش از ۲۰ میلیون 
نفر بلوک های ارزنده ســهام شرکت ها خرد 
شد و طبیعی اســت که ارزش سهام خرد در 
بازار بعضا نصف ارزش بلوک مدیریتی آن ها 
نیســت؛ بنابراین مهمترین زیان ناشــی از 

خرد شدن سهام بود.
او در ادامــه گفــت: همچنیــن در قالــب 
شرکت های استانی هم مشکالت عدیده ای 
اعم از نحوه مدیریــت و صالحیت حرفه ای 
ایشــان، پذیرش در بــورس و نهایتا نحوه 

فروش و نقد شدن سهام مردم وجود دارد.
قلی پور در ادامه اظهار کرد: دومین مشکل، 
آزادسازی های پلکانی ســهام عدالت بوده 
که سال گذشــته در یک مرحله ۳۰ درصد 
و در مرحله دوم ۳۰ درصد دیگر آزادسازی 
شد، ولی بر اساس شرایط بازار امکان فروش 
از محل آزادســازی دوم از آبان ماه ســال 

گذشته محدود شد.
این کارشــناس بازار ســرمایه در رابطه با 
متضرر شــدن ســهامداران عدالت گفت: 
کســانی که در ماه های اول یعنــی بهار و 

تابســتان ۹۹ از فرصت پیــش آمده برای 
فروش به ویژه آن هایی که روش مســتقیم 
را انتخاب نمودند اســتفاده کردند، آسیب 
کمتری دیدند و حداقل بخش آزادشــده 
از پرتفویشــان را در نرخ هــای تقریبا دو 
برابری نسبت به نرخ های جاری فروختند؛ 
بنابراین عدم نقدشوندگی و فروش، منجر 
به زیان پنجــاه درصدی افــراد باقیمانده 
شد که ۹۰ درصد ســهامداران را تشکیل 

می دهد.
او در ادامه افــزود: همچنیــن نمی توان با 
اعمال محدودیت فــروش و دادن وعده بی 
اساس سهامداران عدالت را راضی کرد، چرا 

که مشکالت اقتصادی شدید مردم آن ها را 
به پول این سهام عدالت نیازمند کرده است 
و وعده هایی مثل امکان توثیق سهام عدالت 
برای اخذ وام از سیستم بانکی یا وعده کارت 
اعتباری هنوز در ســطح گســترده عملی 
نشــده اســت. زیان دوم هم پاییــن آمدن 
ارزش بلوک هــای مدیریتی شــرکت ها به 
واســطه خرد شدن ســهام بود که به صد ها 

هزار میلیارد تومان می رسد.
این کارشــناس بازار ســرمایه در رابطه با 
عدم موفق بودن برنامه آزاد ســازی ســهام 
عدالت اظهار کرد: آزادســازی سهام عدالت 
خبر خوبی بــود که می توانســت مرهمی 
بر مشــکالت مالی مــردم باشــد، ولی به 
چند دلیل موفق نشــد. دلیل اول که شکل 
آزادســازی عجوالنه بود و بیش از نیمی از 
مردم اطالع و دانش کافــی درباره انتخاب 
یکی از روش های مســتقیم و غیر مستقیم 

را نداشتند.
او در ادامــه افزود:دلیــل دوم همزمانــی 
آزادســازی ســهام عدالت با تالش دولت 
قبل برای تامین مالی بابت کســری بودجه 
بود. طبــق گفته های خود دولــت مبلغی 
بالغ بر ۲۳۰ هــزار میلیارد تومــان از بازار 

سرمایه تامین شد که دســت کم ۳۸ هزار 
میلیارد تومان آن از ســهام، عمدتا در قالب 
صندوق های قابــل معامله دولتــی بوده و 
با در نظر گرفتــن این مبلغ، بازار ســرمایه 
هرگز پتانسیل پوشش هم زمان این تامین 
مالی دولتی و فروش ســهامداران عدالت را 

نداشته است. 
با فــرض پذیرش رقــم ۳۸ هــزار میلیارد 
تومانــی فروش ســهام دولتــی و ۱۴ هزار 
میلیارد تومانی فروش سهام عدالت، دولت 
گذشته ۲.۵ برابر سهامداران عدالت در بازار 

سهام فروخته است.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه گفت: 
مشکل دیگر، رهاسازی ســهام عدالت به 
جای آزادســازی آن بود. به نظــرم به جز 
بحث شکل آزادســازی که بورس ظرفیت 
جذب ۳۰ درصد از پرتفوی بورســی ۲۷۰ 
هزار میلیارد تومانی سهام عدالت در اویل 
ســال ۱۳۹۹ را نداشــت، به نظر می رسد 
فــروش مســتقیم کار صحیحــی نبوده 
است و باید واســطه ای مالی تحت عنوان 
صندوق بازارگردان عدالت یا بازارســاز یا 
امثالهم، واسطه سهامداران عدالت با بازار 

می شدند.

توصیه هایی درباره رمزارزها

۲۳۰ هزار متقاضی وام ودیعه مسکن به بانک ها معرفی شدند
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یک مقام مسئول:
غ وارد می شود ۱۰ هزار تن تخم مر

رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار با اشــاره به واردات ۱۰ هزار 
تن تخم مرغ طی روزهای آینده از ثبــات بازار تخم مرغ تا دو هفته دیگر 

خبر داد.
حمید کاشانی گفت: با مجوز وزارت جهاد کشــاورزی، ظرف چند روز 
آینده ۱۰ هزار تن تخم مرغ وارد کشور می شــود و با تمهیدات صورت 

گرفته ظرف دو هفته آینده بازار تخم مرغ به ثبات می رسد.
وی افزود: در ماه های گذشــته مشکالتی همچون نرســیدن به موقع 
نهاده ها و همچنین تغییــر نیافتن قیمت مصــوب تخم مرغ، علیرغم 

افزایش قیمت نهاده های تولید موجب بی ثباتی در بازار تخم مرغ شد.
رئیس هیئــت مدیره اتحادیــه مرغ تخم گــذار گفــت: اتحادیه مرغ 
تخم گذار در ماه های گذشته بارها به مســئوالن هشدار داده بود که در 

نتیجه این چالش ها بازار بی ثبات خواهد شد، ولی توجهی نشد.
کاشــانی افزود: در حال حاضر با روی کار آمدن دولت جدید جلســات 
بسیار خوبی که با وزیر برگزار شــد، مجوز واردات تخم مرغ دریافت شد 

که قرار است در مرحله اول ۱۰ هزار تن از این محصول وارد کشور شود.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار گفت: همچنین قرار اســت 
به زودی قیمت تخم مرغ اصالح شــود و از آنجا که در حال حاضر قیمت 
هر شانه تخم مرغ در درب مرغداری ۳۸ تا ۳۹ هزار تومان است، قیمت 
این محصول در بازار به ازای هر شانه باید بین ۴۳ تا ۴۵ هزار تعیین شود 
که این موضوع نیز موجب پایداری تولیــد و جلوگیری از هرج و مرج در 
بازار می شود.وی افزود: از آنجا که در حال حاضر این نرخ مصوب تغییر 
نیافته و بر اساس واقعیت تولید و بازار تعیین نشده متاسفانه شاهد هرج 
و مرج در بازار تخم مرغ هســتیم و هر کسی به هر قیمتی که می خواهد 

این محصول را ارائه می کند.
کاشانی گفت: امیدواریم با واردات تخم مرغ و تعیین قیمت جدید تخم 

مرغ شاهد رشد تولید و ثبات در بازار باشیم.
رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرغ تخم گذار افزود: در حال حاضر تامین 
نهاده ها با دســتور وزیر جهاد کشــاورزی روند خوبی پیدا کرده که این 
موضوع نیز به حل مشــکالت تولید و در نتیجه بــازار تخم مرغ کمک 

می کند و امیدواریم ظرف دو هفته بازار به ثبات و تعادل الزم برسد.

عضو هیات مدیره مجمع واردات:

جلوی واردات در مقابل صادرات گرفته شد
نایب رییس مجمع واردات اظهار داشــت: چه جلوی واردات را ببندیم 
و چه آزاد بگذاریــم، نیاز جامعه باید برطرف شــود. اینکه واردات انجام 
نشده به این معنا نیســت که در مقابل آن تولید داشتیم و مصرف انجام 
شده اســت. باید این را مدنظر قرار دهیم که جیب مردم ما کوچک شده 
و به تبع آن مصرف هم کاهش پیدا کرده است، مردم از آنچه دارند برای 
گذران زندگی و زنده ماندن استفاده می کنند. این موضوع عمال چرخه 

مصرف را معیوب می کند.
علیرضا مناقبی در مورد وضعیت واردات اظهار کرد: واردات در شرایط 
خوبی به ســر نمی برد، فقط در مورد کاالهای اساسی موضوع متفاوت 
اســت که اصال نمی توانیم آن را در مســیر تجارت تحلیل کنیم چراکه 
بسته به میزان ضرورت های کشــور وارد می شود. در مورد بقیه واردات 
کشور مشکالت و موانع عدیده ای برای واردکنندگان قانونی وجود دارد. 
گرفتن مجوزها، ثبت ســفارش ها، مســائل ارزی و ... به قوت خود باقی 
اســت. گرفتن مجوزها، تاییده ها از وزارتخانه های مختلف، مشکالت 
بانک مرکزی، زمان بندی هایی که باید صــورت بگیرد، جابجایی های 
ارز، قوانینی که سه سال است گرفتار آن هستیم از جمله این مشکالت 

است.

وی در ادامه افــزود: برای یک تاجر و بازرگان که حرفــه و کار او واردات 
اســت ممنوعیت هایی در قانون لحاظ شــد اما به بخــش تولید اجازه 
داده شــده که همان را وارد کنند. نمی گویم که بخش تولید نباید این 
کار را کنــد اما تخصص بخش تولید چیز دیگری اســت. امروز شــاهد 
هســتیم که جلوی کار واردکننده قانونی به اســم حمایــت از تولید 
داخل گرفته می شــود و چراغ ســبز واردات تنها به تولیدکننده نشان 
داده می شود. سقف ۵۰۰ هزار دالری را برای واردکننده قانونی با حجم 
زیادی تشــریفات قرار داده اند اما واردات آن بــرای تولیدکننده بدون 
ســقف و بدون در نظر گرفتن اینکه این واردات بر اساس توان تولیدی 
یا پروانه های او اســت یا خیر و قرار اســت دوباره وارد مسیر بازار شود، 
آزاد است. قطعا همه تولیدکنندگان کشور قادر به واردات کاال نیستند 

چراکه تخصص آن را ندارند و شاید امکانات مالی آن را نداشته باشند.
مناقبی همچنین تصریح کرد: چه جلــوی واردات را ببندیم و چه آزاد 
بگذاریم، نیاز جامعه باید برطرف شود. اینکه واردات انجام نشده به این 
معنا نیست که در مقابل آن تولید داشــتیم و مصرف انجام شده است. 
باید این را مدنظر  قــرار دهیم که جیب مردم ما کوچک شــده و به تبع 
آن مصرف هم کاهش پیدا کرده اســت، مردم از آنچه دارند برای گذران 
زندگی و زنده ماندن استفاده می کنند. این موضوع عمال چرخه مصرف 

را معیوب می کند.
وی خاطرنشان کرد: امروز اکثر واردات کشــور کاالهای اساسی مانند 
نهاده های دامی، ذرت، دارو، شــکر، مــواد اولیه و... اســت. همه اینها 
دســتخوش حوادث شــده، امروزه شــاهد هســتیم که تولیدکننده 
نمی تواند با ظرفیت کامل خود تولید کند و بنابراین نیاز او به مواد اولیه 
کاهش می یابد. دلیل آن هم این اســت که امکان دارد مصرف کننده ای 
برای کاالی خود نداشته باشد.عضو هیات مدیره مجمع واردات با اشاره 
به مشکالت ایجاد شــده برای واردکنندگان گفت: باید بتوانیم بگوییم 
که میزان تولیــد کاالی ما به حدی اســت که می تواند نیــاز جامعه را 
برطرف کند و رضایت جامعه را داشــته باشــد اما ما عمال می بینیم که 
چنین اتفاقی نمی افتد، واردات برخی کاالهــا مانند لوازم خانگی و ... از 
سه سال پیش کامال ممنوع شده است. قبل از این مدت ۳۹۹۰ قلم کاال 
اجازه واردات داشتند که امروز این رقم به ۲۵۰۰ قلم رسیده است. وقتی 
این کاالها را در بازار می بینیم قطعا از مســیر قانونی وارد کشور نشده، 
یعنی قاچاق رواج دارد و انجام می شــود. حتی در پیامک های تبلیغاتی 

هم بسیاری از این کاالها تبلیغ می شوند.
وی افزود: جلوی واردات در مقابل صادرات هم گرفته شده است، امروز 
واردکنندگان نمی توانند از صادرات صادرکنندگان اســتفاده کنند. با 
بســیاری از کشــورها می توان به اینگونه کار کرد اما مشکل مجوز در 
داخل کشــور خودمان اســت. اگر بتوانیم مجوز داخلی را بگیریم مانع 
جدی دیگری وجود ندارد. همچنین در در حــا حاضر تهاتر هم جریان 
ندارد.مناقبی در ادامه خاطرنشان ســاخت: ما با اروپا مشکالت و موانع 
خاصی از جمله مســیر جابجایی پــول را داریم اما کاهــش واردات به 
صورت کلی و عمومی بوده و در کل سطوح اســت. امیدواریم به روزی 
برسیم که جامعه حرف صنوف مختلف و افزاد قانونمند را گوش دهند و 

بعد تصمیم گیری کنند.

تولید

 معاون وزیر صنعــت، معدن و تجارت گفــت: تامین 
مالی برای واردات تجهیزات اکتشاف و حفاری توسط 
شرکت های بزرگ مورد توجه اســت و این موضوع به 
تحقق دستیابی به هدف ۲ میلیون متر حفاری سرعت 

خواهد بخشید.
به گزارش سازمان توسعه و نوســازی معادن و صنایع 
معدنی ایــران )ایمیــدرو(، »وجیــه اهلل جعفری« در 
نشست کمیته راهبری اکتشاف ایمیدرو با بیان اینکه 
در زمینه تهیه اطالعات، شــورای راهبری اکتشاف در 
ایمیدرو تشکیل شده است، افزود: هدف از تشکیل این 
شورا، ارائه ایده ها و تعیین مسوولیت های سازمان های 

ذی ربط بود که پایش اقدامات در حال انجام است.
رییس هیــات عامــل ایمیدرو بــا تاکید بــر تولید و 
گردآوری اطالعات در بخش ژئوفیزیک هوایی، گفت: 

یکسان سازی، گردآوری و تکمیل اطالعات 
ژئوفیزیک هوایی از الزامات توســعه بخش 
اکتشاف به شمار می رود و این اطالعات باید 

در سامانه کاداستر آورده شود.

هدایت نقدینگی
وی، هدایــت نقدینگی به بخش اکتشــاف 

برای توســعه و تقویت این حوزه را از سیاست های این 
سازمان برشمرد و اعالم کرد: نگاه ما در زمینه اکتشاف، 
ملی است و این ســازمان پیرو سیاست های توسعه ای، 

بستر اجرای برنامه های اکتشاف را فراهم کرده است.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در این راستا 
ایمیدرو با هدف توســعه و تامین خوراک حوزه معدن و 

صنایع معدنی، برنامه های اکتشاف را دنبال می کند.

 برنامه تامین تجهیزات و انجام
 2 میلیون متر حفاری

وی، تامین و ساخت تجهیزات حوزه اکتشاف 
با راهبری ایمیــدرو را از دیگــر برنامه های 
توسعه ای برشمرد و گفت: تامین مالی برای 
واردات تجهیزات اکتشــاف و حفاری توسط 
شــرکت های بزرگ مورد توجه اســت و این 
موضوع به تحقق دســتیابی به هــدف ۲ میلیون متر 

حفاری سرعت خواهد بخشید.
برپایه این گــزارش، مطالعات برای تکمیــل و تولید 
اطالعات پایه در کشور توســط سازمان زمین شناسی 
و اکتشافات  معدنی کشــور برای یک برنامه پنج ساله 
با تامین منابع مالی توســط ایمیدرو در حال پیگیری 

است.

در ایــن طرح پنج ســاله اهدافــی از جمله نوســازی 
و به ســازی زیرســاخت ها و تجهیــزات اکتشــافی 
و آزمایشــگاهی کشــور با هــدف افزایــش بازدهی 
مطالعات و فرایندهای اکتشــاف در کشور و همچنین 
توانمندسازی متخصصان اکتشافی در کشور در حوزه 
زمین شناسی و اکتشــاف برای تکمیل اطالعات پایه 

کشور در حوزه زمین شناسی دنبال می شود.
انجام مطالعــات ژئوفیزیک هوایی بــه میزان ۴۰۰ 
هــزار کیلومتر خطــی به منظور تکمیــل اطالعات 
پایه کشــور و آغاز پروژه اکتشــافات سیستماتیک 
در مقیاس یک  پنجــاه هزارم در چهــار الیه فلزی، 
غیرفلزی، کانی های قیمتــی و نیمه قیمتی و عناصر 
نادر خاکی با تامیــن منابع مالی از ســوی ایمیدرو 

هدف گذاری شده است.

صمت

خریدار   اگرچه تــداوم ممنوعیت واردات 
مورد حمایت رئیس جمهور قرار گرفته است 
اما شواهد نشان می دهد سیاست ممنوعیت 
واردات لوازم خانگــی از طریق تعاونی های 

مرزنشینی دور زده می شود.
 رئیس جمهــور کشــور اخیــراً در دیدار 
برگزیدگان و فرهیختگان خراسان جنوبی 
ضمن اشــاره به اینکه برخی افراد در تالش 
هستند محصوالت کره ای دوباره وارد کشور 
شود، اظهار داشت: تولید تایر و لوازم خانگی 
از جمله صنایعی بود که از تحریم ها فرصتی 
برای رشــد خود خلق کردند. دولت اجازه 
نخواهــد داد واردات بی رویــه بخش های 
تولیدی در حال رشد کشــور را تحت تأثیر 
قرار دهد. داخلی سازی باید در کشور رونق 
پیدا کند. این سیاست دولت است و با قوت 

دنبال خواهد شد.
ممنوعیــت واردات لــوازم خانگــی در پی 
بازگشــت تحریم های یک جانبه آمریکا در 
سال ۹۷ در دســتور کار دولت گذشته قرار 
گرفت. در این ســال، کاهــش درآمدهای 
نفتی، کشــور را دچار یکی از شــدیدترین 
بحران های ارزی چند ســال اخیــر کرد و 
تبعات سیاسی، امنیتی و اقتصادی به دنبال 
داشــت. این بحران تحــوالت مهمی را در 
اقتصاد کشــور ایجاد کرد که مهم ترین آن 
جهش ۳۰۰ درصدی نــرخ ارز بود به طوری 
که قیمت دالر از ۴ هزار تومــان به ۱۹ هزار 
تومان رسید. در همین راستا، هیئت دولت 
برای کنتــرل مخــارج ارزی و جلوگیری از 
واردات بی رویه، ورود کاالهای غیرضروری 
و مشــابه تولید داخل از جمله لوازم خانگی 

به کشور را ممنوع اعالم کردند.

ممنوعیت واردات کاالی مشابه 
داخلی چه نتایجی در پی داشت؟

بررســی آمار و ارقام ارائه شــده از ســوی 
وزارت صنعت، معــدن و تجارت از ســال 
۹۴ تا ۹۹ نشــان می دهد کــه میزان مجوز 
اشــتغال صادر شــده در کشــور، رشد ۵۸ 
درصــدی را تجربه کرده اســت. همچنین 
بررســی این آمار از ســال ۹۷ )همزمان با 
وضع ممنوعیت های وارداتی( تا ســال ۹۹، 
حاکی از رشد ۴۰ درصدی میزان مجوزهای 

مربوط به اشتغال در کشور است.
صنعت لوازم خانگــی از جمله صنایعی بود 
که تحت تأثیر ممنوعیت هــای وارداتی در 
سال ۹۷، رشــد قابل توجهی را تجربه کرد. 
البته ناگفته نماند شــرکت های کره ای که 
سهم قابل توجهی از بازار ایران را در اختیار 
داشتند، همزمان با تحریم های یکجانبه، با 
بدعهدی تصمیم به خروج رســمی از بازار 

کشــور گرفتند. شواهد نشــان می دهد هر 
چند حیات این شــرکت ها در بازار ایران به 
واســطه قاچاق کاال همچنان استمرار دارد 
اما رفتــه رفته عرصه بــرای خودنمایی این 
برندها در بازار ایران تنگ تر از گذشته شده 

است.

ممنوعیت واردات لوازم خانگی، 
ماشین تولید را به حرکت در آورد

بررســی آمار مربوط به تولید ۴ قلم اساسی 
گروه لوازم خانگی نشانگر آن است که پس 
از ممنوعیت واردات لوازم خانگی در ســال 
۹۷، تولید لوازم خانگــی از قبیل تلویزیون، 
یخچال و فریزر و ماشین لباسشویی نسبت 
به ســال ۹۹ حدود ۵۰ درصد رشد داشته 

است.
متأســفانه با گذشــت حــدود ۳ ســال از 
ممنوعیت واردات لــوازم خانگی، کماکان 
شاهد هســتیم که برخی برندهای خارجی 
در بازار حضور گسترده ای دارند. ۲ احتمال 
در این رابطه وجود دارد، نخســت اینکه این 
کاالها از قبــل در انبارهای لــوازم خانگی 
موجود بوده و مربوط به قبل از سال ۹۷ باشد 
که البته بعید به نظر می رســد؛ اما احتمال 
دوم این اســت که این کاالهــا کماکان به 
صورت غیرقانونی در حال ورود به کشــور 
هستند.سوال اینجاست که با توجه به عزم 
راســخ دولت جدیــد در ممنوعیت واردات 
لــوازم خانگی و بــا توجه به ابعــاد و حجم 
کاالهای خارجــی در بــازار، واردات لوازم 
خانگی بــه کشــور در حال حاضــر از چه 

طریقی انجام می شود؟

 واردات غیرقانونی کاالهای ممنوع 
در پوشش قانون مرزنشینی

بررسی ها نشان می دهد که در کنار روش ها 
و مجــاری قاچــاق و ورود غیرقانونی کاال 
به کشــور نظیر ته لنجی، پنهان ســازی در 
کانتینرهــا و ســایر روش هــای پیچیده و 
مهندسی شده، بخش قابل توجهی از لوازم 
خانگی خارجی در پوشــش شــرکت های 
تعاونی مرزنشــینان در حال ورود به کشور 

است.
به طور نمونه اخیراً سازمان صنعت، معدن و 
تجارت استان آذربایجان غربی با درخواست 
شــرکت های تعاونی مرزنشــینی مبنی بر 
خروج برخــی از کاالهای وارداتــی )لوازم 
خانگی( از گمرک با بهانــه رفع نیاز مازاد بر 
اســتان موافقت کرده اســت. بدین ترتیب 
قانون ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور 
با اتخاذ چنین تصمیماتی دور زده شــده و 
کاالهای خارجی مشــابه تولیــد داخل در 
پوشــش تعاونی های مرزنشــین وارد بازار 

می شوند.

 صدها هزار دستگاه لوازم خانگی 
از طریق تعاونی مرزنشینان به کشور 

وارد می شود
در همیــن رابطــه، حمیدرضــا غزنــوی 
ســخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم 
خانگی، با انتقاد از حجم گســترده واردات 
لوازم خانگی از طریق ســهمیه مرزنشینی 
و تعاونی گفت: بررسی ها نشان می دهد که 
با توجه بــه تعداد زیاد مرزنشــینان، صدها 
هزار دســتگاه لوازم خانگی از طریق تعاونی 

مرزنشــینان در حال ورود به کشور است و 
متأسفانه این اقدام، جنبه قانونی پیدا کرده 

است.
وی افزود: مرزنشــینان با توجه به شــرایط 
جغرافیایی و اقتصــادی محل زندگی خود 
قادر به فــروش لــوازم خانگی واردشــده 
نیســتند؛ به همیــن دلیــل، در واقع این 
واردکنندگان هســتند که با سوءاستفاده از 
سهمیه مرزنشــینان اقدام به واردات لوازم 
خانگی کرده و آن ها را در بازارهای سرتاسر 

کشور توزیع می کنند.

۵0 درصد بازار تلویزیون در اختیار 
برندهای خارجی است

ســخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم 
خانگی در خصوص تبعات واردات از طریق 
ســهمیه مرزنشــینی گفت: در حال حاضر 
بازار لــوازم خانگی شــاهد فــروش حجم 
انبوهــی از برندهای خارجــی و وفور آن در 
بازار اســت. این در شــرایطی است که ۵۰ 
درصد بازار تلویزیــون از برندهای خارجی 
تشکیل شده است و به نظر می رسد واردات 
این کاال از طریق ســهمیه مرزنشــینی، با 
قوانین مربوط به ممنوعیــت واردات کاماًل 

در تضاد است.

البی در ادارات صمت استانی برای 
واردات لوازم خانگی

غزنوی در واکنش به نامه ســازمان صنعت، 
معدن و تجــارت اســتان آذربایجان غربی 
مبنی بر صــدور مجوز بــرای واردات مازاد 
نیاز اســتان، اظهار داشــت: در کشوری که 

از طرفی قوانین مرزنشــینی وضع می شود 
و از طرف دیگر داعیه مبــارزه با قاچاق کاال 
و ارز وجود دارد، هیچــگاه نمی توان انتظار 
رشــد اقتصادی، رونــق تولیــد و افزایش 
اشتغال را داشــت؛ چرا که کاالی قاچاق به 
طور ســازمان یافته و قانونی در حال حمله 

به کشور است.
وی ادامه داد: جای تأسف دارد که به راحتی 
و با انجــام البــی در ادارات صنعت و معدن 
اســتانی، مجوز واردات آن هم مازاد بر نیاز 
اســتان صادر می شــود و ما امیدواریم که 
رســانه ها با دقت هرچه بیشتر اخبار مربوط 
به صــدور چنیــن نامه هــا و مجوزهایی را 
پوشش دهند. این اقدام موجب خواهد شد 
که دســتگاه های نظارتی برای جلوگیری 
از ورود کاالی قاچاق به کشــور هوشیارتر و 

جدی تر شوند.
ســخنگوی اتحادیه تولیدکنندگان لوازم 
خانگــی در پایــان با اشــاره بــه ضرورت 
جلوگیــری از واردات کاالی قاچــاق برای 
رونق بخشــی به تولید در کشــور گفت: در 
صورت عدم جلوگیری از ورود لوازم خانگی 
قاچاق و خارجی بــه کشــور، نمی توان از 
تولیدکننده انتظار بهبــود کیفیت در کاال 
و خدمات را داشــت و این موضوع در نهایت 
موجب آســیب به رشــد اقتصادی کشور 

خواهد شد.

البی سنگین برای ترخیص 
محموله های بوش

همچنین از آبان ســال گذشته که ماجرای 
ورود ۴۲۰ کانتینــر لــوازم خانگی بوش 
در گمــرک شــهید رجایی مطرح شــد. 
ابهامات موجود در رابطه بــا ورود این کاال 
و همچنیــن ممنوعیتی که بــرای واردات 
کاالی گروه ۴ وجود داشــت موجب توقف 
ترخیص ایــن محموله ممنوعه از ســوی 
گمرک شــده بود. اما اخیراً نیز تالش هایی 
برای ترخیص محموله هــای لوازم خانگی 
مانــده در گمرک انجام شــد کــه فعاًل به 
نتیجه نرســیده اما این تالش ها همچنان 

ادامه دارد.
بر اساس اسنادی که اخیراً به دست خبرنگار 
مهر رســیده میزان فروش یک فروشــگاه 
اینترنتی مطرح در حوزه لــوازم خانگی که 
از فروش کاالی بدون شناســه و غیرقانونی 
به مشــتریان خودداری می کنــد، در نیمه 
ابتدایی سال جاری نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته حدود ۱,۳۰۰ میلیارد تومان 
کاهش داشته است که این موضوع می تواند 
ریشه در افزایش عرضه محصوالت قاچاق و 

غیرقانونی در بازار داشته باشد.

سرعت بخشی به برنامه ۲ میلیون متر حفاری معدنی با تامین تجهیزات

دبیر کمیته اقدام ارزی مطرح کرد

ورود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات به کشور
خریــدار   دبیــر کمیتــه اقــدام ارزی 
اظهار داشــت: از اوایل ســال ۹۷ تاکنون 
صادرکنندگان توانســته اند بیــش از ۶۰ 
میلیارد یورو از تعهدات خــود را ایفا کرده و 
حدود ۸۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود 

را به چرخه اقتصادی بازگردانند . 
احسان قمری با اشــاره به اظهارات رئیس 
جمهور در خصوص ریل گــذاری صادرات 
توســط وزارت صنعت، معــدن و تجارت و 
همچنین برنامه های ارائه شده وزیر صمت 
در مجلس در مورد توســعه صــادرات غیر 
نفتی اظهار کــرد: فراهم کردن شــرایط، 
تسریع و تســهیل بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات در جهت تامین ارز مورد نیاز برای 
واردات مواد اولیه، ماشین االت، تجهیزات و 
کاالهای واسطه ای مورد نیاز تولید از جمله 
مقدمات توسعه بیش از پیش صادرات غیر 
نفتی و رســیدن به هدف افزایش ۵ میلیارد 

دالری صادرات در سال جاری است.
وی افــزود: از اوایــل ســال ۹۷ تاکنــون 
صادرکنندگان توانســته اند بیــش از ۶۰ 

میلیارد یــورو از تعهدات خــود را ایفا کرده 
و حــدود ۸۰ درصد ارز حاصــل از صادرات 
خود را به چرخه اقتصــادی بازگردانند . لذا 
باید ریل گذاری صادرات بــه صورتی انجام 
شود که بر اســاس قواعد و مقررات موجود، 
صادرکننــدگان قادر باشــند ۱۰۰ درصد 
ارز حاصــل از صــادرات خــود را به چرخه 

اقتصادی کشور بازگردانند.  
دبیر کمیته اقدام ارزی با اشــاره به الگوهای 
توســعه صنعتی در دنیا، توجــه به الگوی 
توســعه صنعتی صادرات گرا در کنار اعمال 
سیاست صنعتی مناســب از سوی دولت را 
حائز اهمیت توصیف کرده و خاطر نشــان 
ساخت: الزم است با استفاده از تجربه سایر 
کشــورها نســبت به تولید صادرات محور 

اقدام کرد.
 بیــش از ۵۰ درصــد محتــوای کاالهای 
صادراتــی، وارداتی بوده که ایــن واردات، 
شامل مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز تولید 
اســت که اگر ارزهای حاصــل از صادرات 
با ســرعت بیشــتری به چرخــه اقتصادی 

بازگــردد، ضمن افزایش تولید و اشــتغال، 
شاهد توسعه گســترده صادرات غیرنفتی 

خواهیم بود. 
وی اضافه کــرد: توجه به زیرســاخت های 
نرم افزاری و ســخت افزاری جهت توســعه 
صادرات و استفاده از سیاست های عمودی 
و افقی از ســوی دولت را از جمله مقدمات 
توســعه صادرات است. توســعه لجستیک 
صادراتی شــامل خدمات بانکی، بیمه ای، 
ضمانت صــادرات، تامین مالــی صادرات 

و شــقوق مختلف حمــل و نقــل از اصلی 
تریــن اقدامــات در راســتای ریل گذاری 
صادرات اســت. در خصــوص تامین مالی 
الزم اســت ضمن تخصیص تســهیالت با 
نرخ های رقابتی به صــورت ریالی و ارزی و 
در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشــنده، 
از ظرفیت های بانک هــای عامل در جهت 
تقویت سرمایه گذاری هلدینگ ها استفاده 

کرد. 
قمری در ادامه تصریح کرد: بازگشــت ارز 
حاصل از صادرات تابع متغیرهای متنوعی 
از جمله نوع کاال یا خدمت صادراتی، کشور 
هدف، نــوع ارز، ترمز قــرارداد، نوع حمل و 
نقل و... بوده و الزم اســت در تعیین مهلت 
جهت ایفای تعهدات ارزی و بازگشــت ارز 
حاصل از صــادرات به ایــن متغیرها توجه 

کرد. 
در حــال حاضر به صــادرات نــگاه واحد 
وجود دارد و همــه صادرکننــدگان کاال 
موظف هســتند حداکثر ۴ماه بعد از انجام 
صــادرات خود، نســبت به بازگشــت ارز 

حاصل از صادرات خود اقــدام نمایند. هر 
چند مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات 
برخی کاالها مانند فرش دستباف، صنایع 
دستی و برخی اقالم دارویی افزایش یافته 
ولی همانگونــه که با انعطــاف روش های 
بازگشــت ارز حاصل از صادرات و اعطای 
آزادی عمل به صادرکنندگان شــاهد رشد 
ایفای تعهدات ارزی بودیم به نظر می رسد 
انعطــاف در مهلت بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات نیز راهگشا بوده و تاثیر به سزایی 
در تســریع ایفای تعهــدات ارزی خواهد 

داشت. 
مدیر کل دفتر توســعه خدمــات بازرگانی 
ســازمان توســعه تجارت ایــران در پایان 
خاطر نشان ساخت: صادرکنندگان تمایل 
دارند جهت تامین ســرمایه در گردش خود 
و اســتمرار فعالیــت تولیــدی و صادراتی 
خود، نســبت بــه بازگشــت ارز حاصل از 
صادرات خود اقدام کنند لذا باید ضمن رفع 
مشکالت، از ابزارهای تشویقی برای تسریع 

در ایفای تعهدات ارزی استفاده کرد.



گرگان

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

ایجاد هزار و 300 فرصت شغلی برای مددجویان گلستانی در سال 

وگاه رامین اهواز وارد مدار شد واحد 2 نیر
اهواز-محمدمجــدم پــس از 58 ســاعت عملیــات نفســگیر 
متخصصین نیروگاه رامین اهواز در رفع نشتی های بویلر ، واحد شماره 

2 مجدد به شبکه سراسری برق کشور پیوست
مهندس خلیل محمــدی مدیرعامل نیروگاه رامین بــا اعالم این خبر 
گفت: پایداری واحدهای تولیــدی نیروگاه رامین یکــی از مهمترین 
رویکردهای ما بویژه در ایام تابســتان و پیک مصرف برق است و همواره 
ســعی نمودیم با تکیه بر تجربــه و تخصص کارکنان خود چالشــها و 
مشــکالت فنی واحدهای تولید برق را در کمتریــن زمان ممکن رفع 

نماییم.
وی گفت: واحد شــماره 2 نیروگاه بدلیل نشتی بخار در ۱۴ نقطه از لوله 
های بویلر از مدار خارج شده بود و طی 58 ساعت عملیات نفسگیر اقدام 
به رفع این نشتی ها و بازگشت مجدد این واحد تولید برق به شبکه برق 

نمودیم.
الزم بذکر اســت نیروگاه رامین اهــواز با ۶ واحد تولیــدی و با مجموع 
ظرفیت ۱85۰ مگاوات ســاعت بزرگترین نیروگاه بخاری کشور است 
و نقش مهمی در تامین برق مورد نیاز اســتان خوزســتان و همچنین 

پشتیبانی از شبکه سراسری برق کشور ایفا می کند.

بهسازی سطل های زباله سطح منطقه ۲
البرز-مظفری سرپرســت منطقه 2 شــهرداری فردیس از تعمیر ، 

شستشو و رنگ آمیزی سطل ها ی مکانیزه سطح منطقه 2 خبرداد .
سید رسول حسینی با اشــاره به اهمیت حفظ ســالمتی شهروندان، 
اظهار کرد: سطل های مکانیزه ســطح منطقه 2 به طور مستمر توسط 

نیروهای خدمات شهری، بازدید و شست و شو می گردد.
وی با بیان اینکه برخی از شهروندان زباله های خانگی خود را در ساعات 
ابتدایی روز به ســطل های زباله می اندازند، خاطرنشان کرد: این اقدام 
موجب انتشار بوی نامطبوع می شود، لذا از شهروندان خواستاریم زباله 
های خانگی خود را رأس ساعت ۹ شب در ســطل های مخصوص قرار 

دهند .

آغازفعالیت  درمانگاه تخصصي و فوق تخصصی 
مرکز آموزشي درماني شهداي خلیج فارس  

رئیس مرکز آموزشــی درمانی شــهدای   بوشــهر-رضاحيدري
خلیج فارس بوشــهر از فعالیــت مجــدد  درمانگاه تخصصــی و فوق 

تخصصی این مرکز خبر داد.                
دکتر عاطفه اسفندیاری اظهار داشــت: درمانگاه بیمارستان شهدای 
خلیج فارس بوشهر که در زمان ســنترال بودن بیمارستان به بیماران 
کووید ۱۹ اختصاص داشــت با سرپرســتاری فرخنده غالم زاده از اول 
مرداد ماه سال ۱۴۰۰ مجدداً فعالیت خود را در شیفت صبح جهت رفاه 

حال مردم شریف استان بوشهر آغاز کرده است.
سرپرستار درمانگاه مرکز آموزشی درمانی شهدای خلیج فارس بوشهر 
گفت: درمانگاه از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته در شیفت صبح فعال 

است.
فرخنده غالمزاده عنوان کرد: حضور پزشــکان فوق تخصص ریه، فوق 
تخصص روماتولــوژی، فوق تخصص گــوارش، متخصص اطفال، فوق 
تخصص آلرژی اطفال، فوق تخصص خــون اطفال، فوق تخصص خون 

بزرگ سال و جراح عمومی در این مرکز فعال می باشند.
غالمزاده افزود: نوبت گیری از طریق تماس تلفنی و مراجعه به ســایت 
دانشگاه علوم پزشکی بوشهر به صورت اینترنتی است و هم استانی های 
عزیز می توانند با مراجعه به ســایت نوبت دهی یا تماس تلفنی از حضور 
پزشــک موردنظر در مرکز اطالع پیداکرده و طبق ساعت اعالم شده در 

سایت به درمانگاه مراجعه کنند.
شماره تماس بیمارستان: ۳۳۴55۳۷۴ -۳۳۴55۳۷5 داخلی ۱۰۳2

Nobat.bpums.ac.ir :آدرس سایت نوبت دهی

آغاز عملیات مبارزه با بیماری فوزاریوم درختان 
اقاقیا در   کرمانشاه

رئیس ســازمان سیما، منظر و فضای  کرمانشاه -حسنافخارزاده
سبز شــهری شــهرداری کرمانشــاه از آغاز مبارزه با بیماری فوزاریوم 

درختان اقاقیا در کرمانشاه خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان ســیما، منظر و فضای سبز شهرداری 
کرمانشــاه، دکتر فرامرز رحمتی زاده اظهار داشــت: با توجه به شیوع 
بیماری فوزاریوم بر روی درختان اقاقیا در شــهر کرمانشاه، با نظارت 
کلینیک گیاه پزشکی ســازمان مبارزه با این بیماری در سطح مناطق 
هشت گانه شهرداری کرمانشــاه آغاز و به صورت جدی در دستور کار 

قرار گرفت.
وی ادامه داد: قارچ فوزاریوم یکی از مهمترین قارچ های خاکزی بوده که 
در سراسر دنیا پراکنده اســت که خود را به صورت زردی، کاهش رشد 
گیاه، انســداد آوندی، پژمردگی یک طرفه، پوســیدگی ریشه، طوقه و 

سایر اندام های زیر زمینی ظاهر می کند.
رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شــهرداری  کرمانشاه گفت: 
در حال حاضر برای کنترل این بیماری در سطح شهر انجام عملیات به 
زراعی و تقویت درختان، هرس شــاخه های آلوده و سمپاشی درختان 
آســیب دیده با ســم قارچ کش  تیوفانات متیل به صورت روزانه انجام 

می شود.
وی در پایان با اشاره به اهمیت آفت کشــی درختان تصریح کرد: بعد از 
هرس شاخه های آسیب دیده، وســایل هرس ضدعفونی شده و سطح 
مورد نظر که آلوده به قارچ فوزاریوم می باشــد با چسب باغبانی حاوی 

قارچ کش ترمیم می شود.

وند گرگانی توسط ماموران  نجات جان شهر
آتش نشانی

رییس سازمان آتشنشــانی و خدمات ایمنی  گرگان-دستجردی
شهرداری گرگان از نجان جان مردی که به درون یک حلقه چاه خشک 

سقوط کرده بود خبر داد.
  شهرداری گرگان، موســی الرضا صفری اظهار داشــت: در پی تماس 
شهروندی با سامانه ۱25 آتش نشــانی گرگان، حادثه سقوط فردی در 
چاه گزارش شــد که بالفاصله با هماهنگی ســتاد فرماندهی، یک تیم 
عملیاتی از ایستگاه شــماره ۷ به همراه جرثقیل امداد و نجات، به محل 

حادثه اعزام شدند.
تیم امداد و نجات با حضور در محل حادثه شــروع به ایمن سازی محل 
نموده و بــا تجهیزات مخصوص بــه درون چاه رفتنــد و در نهایت فرد 

مصدوم را از درون چاه عمیق به بیرون کشیده و نجات دادند.
این فرد 5۷ ساله در زمین خالی انتهای شــهرک جامی مشغول جمع 

آوری ضایعات بوده که متاسفانه
با بی احتیاطی خود و تاریکی منطقه، به درون چاه ســقوط می کند و با 
توجه به عدم رفت و آمد اشخاص، کســی متوجه حضور او در چاه نمی 
شود. با گذشت زمان و در حدود ســاعت ۱۰ روز بعد فردی دیگر که در 
آن حوالی مشغول چوپانی بوده صدای فریاد فرد حادثه دیده را از درون 

چاه می شنود و با آتش نشانی تماس می گیرد.

شهر

بوشهر-حيدری  
عبدالکریــم گراونــد در بررســی روند اجرا 
پروژه های آب شــیرین کن بوشــهر با اشاره 
به اینکــه بازدیــد از پروژه هــای عمرانی و 
زیرساختی پس از خارج شدن استان بوشهر 
از وضعیت قرمز آغاز شده است اظهار داشت: 
تأمین آب شرب بوشهر یکی از اولویت ها در 
اجرا طرح ها است که در این راستا چند پروژه 

مهم اجرایی شده است.
وی با اشــاره به تأمین ۹۰ درصــد منابع آب 
آشامیدنی اســتان بوشــهر از خارج استان 
تصریح کرد: یکی از مشکالت جدی و منابع 
توسعه اســتان بوشهر، آب شــرب است که 
خوشــبختانه پروژه های آب شیرین کن در 
شهرها و روستاهای اســتان بوشهر اجرایی 

شده است.
اســتاندار بوشــهر با اشــاره به اجرا پروژه 
آب شیرین کن با ظرفیت ۳5 هزار مترمکعب 
در شبانه روز خاطر نشان کرد: این پروژه روند 
اجرایی مطلوبی دارد کــه بحث منابع مالی، 
ارزی، افزایش قیمت هــا و هزینه ها از موانع 
جدی ســرعت در اجرا پروژه آب شیرین کن 
۳5 هــزار مترمکعــب بوشــهر و به موقع به 

بهره  برداری نرسیدن آن است.
گراوند از حل مشــکالت گمرکی این پروژه 

در ترخیص تجهیــزات مورد نیــاز آن خبر 
داد و بیان کرد: پیش بینی می شــود ماه های 
آینده مرحله نخست آن به ظرفیت ۱۰ هزار 
مترمکعب وارد مدار تولید و اتصال به شبکه 

آبرسانی شود.
اســتاندار بوشــهر افزود: با توجه بــه اینکه 
هواشناسی پاییز خشــک پیش بینی کرده 

است امید می رود با افتتاح مرحله نخست این 
پروژه به کمک منابع آب شرب استان بوشهر 

بیاید.
گراوند پــروژه دوم تأمین آب آشــامیدنی 
شهر بوشهر را به ظرفیت ۱۷ هزار مترمکعب 
دانست و تصریح کرد: پیشــرفت این پروژه 
خیلی خوب است چراکه دهه فجر سال قبل 

عملیات اجرایــی آن آغاز شــد و اکنون در 
این شرایط ســخت اقتصادی و با کمک های 
انجام شده، مجری پروژه قول داده که مرحله 
نخست آن به ظرفیت 5 تا ۶ هزار مترمکعب 

ماه آینده وارد مدار تولید شود.
وی با بیــان اینکه ظرفیت تولیــد آب از این 
پروژه تا 5۰ هزار مترمکعب ارزیابی می شود 
خاطر نشــان کرد: اکنون در مرکز اســتان 
بوشهر 22 هزار و 5۰۰ مترمکعب آب از پروژه 
آب شیرین کن تولید می شــود که با افتتاح 
پروژه ۱۷ هزار مترمکعب تولیــد آب به ۴۰ 
هزار مترمکعب در شبانه روز افزایش می یابد 
که با توجه به وجود زیرساخت های الزم قابل 

توسعه است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشهر با اشــاره به اینکه در حال گذر از سال 
آبی خشک و بی سابقه ای هستیم خاطر نشان 
کرد: این درحالی اســت که پیش بینی شده 
فصل پاییز امسال کم بارش باشد و روز به روز 
به سبب تحلیل منابع  آب زیرمینی مشکالت 

با برداشت های که شده بیشتر می شود.
عبدالحمید حمزه پور با بیان اینکه منابع آب 
آشامیدنی استان بوشهر وابستگی شدید ۹۰ 
درصدی به خارج از استان دارد افزود: راهبرد 

و اســتراتژیک خوبی برای حل مشکالت آب 
استان بوشــهر تدوین شــده که از ظرفیت 

شیرین سازی آب شور و دریا استفاده شود.
وی از تولیــد ۴۰ هــزار مترمکعــب آب از 
پروژه های آب شــیرین کن در استان بوشهر 
خبر داد و بیان کرد: عالوه بر این، پروژه های 
آب شیرین کن در اســتان بوشهر به ظرفیت 

۱۰۰ هزار مترمکعب در حال اجرا است.
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب اســتان 
بوشهر به ســرمایه گذاری یک هزار میلیارد 
تومانی در اجرا 2 پروژه بزرگ شیرین سازی 
آب دریا در مرکز اســتان بوشهر تصریح کرد: 
آب شیرین کن ۳5 هزار و ۱۷ هزار مترمکعب 
بوشــهر از پروژه های مهم و بزرگ اســتان 
است و این درحالی اســت که در نقاطی که 
امکان پذیر است در سطح شهرها و روستاها 

این پروژه ها در حال اجرا است.
حمزه پــور از افتتــاح مرحلــه نخســت 
آب شــیرین کن ۱۷ هزار متر مکعب بوشهر 
به ظرفیت ۷ هزار مترمکعب خبر داد و بیان 
کرد: آب شــیرین کن ۳5 هــزار مترمکعب 
هم مرحله نخســت آن به ظرفیت ۱۰ هزار 
مترمکعب امســال وارد مــدار بهره برداری 

می شود.

اردبيل-افسون جبارزاده   
مدیر کل استاندارد اســتان اردبیل از اعالم 
آمادگــی اداره کل جهــت صــدور پروانه 
اســتاندارد »دانــش نماد » برای شــرکت 
های دانش بنیان به منظور رشــد صادرات و 
افزایش تقاضا برای خرید محصوالت دانش 

بنیان در استان خبرداد.
به ، هاشــم عالیی مدیر کل اســتاندارد در 
جلســه کمیته فنی این اداره کل به امضای 
تفاهم نامه همــکاری فی مابین ســازمان 

ملی اســتاندارد ایــران و معاونــت علمی و 
فناوری ریاســت جمهــوری در راســتای 
استانداردســازی محصــوالت دانش بنیان 
اشــاره کرد و اظهار داشــت : بر این اساس 
شــرکت های دانش بنیان ، امــکان دریافت 
پروانه کاربرد عالمت استاندارد » دانش نماد 

» از ادارات کل استاندارد استان ها را دارند.
عالیی اعالم کــرد: در صورتی که محصوالت 
دانش بنیان دارای اســتاندارد معتبر اعم از 
ملی و بین المللی ،منطقــه ای ،جامعه ای و 

کار خانه ای باشــند ، پروانــه کاربرد عالمت 
استاندارد دانش نماد صادر می شود.

وی افزود : در صورت عدم وجود اســتاندارد 
قابــل پذیرش و بــا توجه به خــود اظهاری 
تولید کننده در رابطه بــا ویژگی های کیفی 
محصول ، این اداره کل در راســتای حمایت 
از تولید محصوالت دانش بنیان، نســبت به 
صدور گواهینامه محصول دانش بنیان اقدام 

می نماید.
دبیر شــورای اســتاندارد اســتان در ادامه 

توضیــح داد: صدور ایــن پروانه یــا گواهی 
نامه، گامــی موثر در تجاری ســازی و ورود 
محصوالت دانش بنیان ، به بازارهای داخلی 

و خارجی خواهد بود.
هاشم عالیی گفت  : شــرکت هایی که دارای 
تاییدیه رســمی مبنی بر دانش بنیان بودن 
محصول از معاونت علمی و فناوری ریاســت 
جمهوری هســتند، می توانند برای دریافت 
این گواهــی نامه یا پروانه دانــش نماد اقدام 
کنند. مدیر کل اســتاندارد استان اردبیل در 

آخر درباره آزمون محصــوالت دانش بنیان 
بیان کــرد : در راســتای حمایــت ازتولید 
محصوالت دانــش بنیان در صــورت عدم 
وجود آزمایشــگاه تائید صالحیت شــده از 
سوی ســازمان ملی اســتاندارد ایران انجام 
آزمون در آزمایشــگاه یک واحــد تولیدی 
و یا مراکــز تحقیقاتی – آموزشــی با حضور 
کارشناس تخصصی این اداره کل یا نماینده 
پژوهشگاه اســتاندارد یا کارشناس رسمی 

استاندارد ، امکان پذیر می باشد.

اردبيل-افسون جبارزاده 
رییس دفتر رییس جمهــور طی نامــه ای از عملکرد 
شایســته بانک قرض الحســنه مهر ایران در خصوص 

مشارکت در اجرای طرح شهید سلیمانی تقدیر کرد.
 غالمحسین اســماعیلی، رییس دفتر رییس جمهور 
طی نامه ای، از دکتر مرتضی اکبــری مدیرعامل بانک 
مهر ایران برای مشارکت در طرح شــهید سلیمانی به 

منظور مقابله با ویروس کرونا تقدیر و تشکر کرد.
شایان ذکر اســت، بانک قرض الحســنه مهر ایران در 
راستای برنامه های مسئولیت اجتماعی خود و با توجه 
به شرایط بحرانی کشــور در مقابله با ویروس کرونا، با 

مشارکت در طرح شهید سلیمانی، مبلغ ۳۰۰ میلیارد 
ریال را در 2 فاز بــرای تهیــه 25.۰۰۰ قلم تجهیزات 
پزشکی مورد نیاز پیشــگیری، واکسیناسیون، درمان 
و کنتــرل بیمــاری کوویــد ۱۹، با همــکاری وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی، اختصاص داده 

است.
بانک مهر ایران در فاز نخســت طرح شــهید سلیمانی 
بالغ بر ۱5هــزار قلم تجهیزات مورد نیاز پیشــگیری، 
درمان و کنترل بیماری کووید-۱۹ شــامل: دســتگاه 
کپســول اکســیژن، مانومتــر و ترالــی، دســتگاه 
ضدعفونی کننــده UV، دســتگاه تب ســنج لیزری 

و دســتگاه پالس اکســی متر را به ارزش ۱۳۰ میلیارد 
ریال تهیه و میان ۶۳ دانشــگاه علوم پزشکی و ۱2۶۰ 
مرکز بهداشــتی منتخب و پایگاه ســالمت در سراسر 
کشــور توزیع کرده اســت. این بانک در فاز دوم طرح 

شهید سلیمانی نیز مشــارکت کرده و حدود ۱۰ هزار 
قلم تجهیزات پزشکی شامل: دســتگاه اکسیژن ساز، 
دستگاه تب ســنج لیزری، دســتگاه پالس اکسی متر، 
ترالی اورژانــس و بارکدخوان به مبلــغ ۱۷۰ میلیارد 
ریال را تهیه و توزیع نموده اســت. در استان اردبیل نیز 
حدود۱۳2 قلم تجهیزات پزشــکی شامل ۱۱ دستگاه 
اکســیژن ســاز و متعلقات ، تعداد ۳ ترالی اکسیژن ، 
تعداد۴۹ دستگاه تب ســنج لیزری ، تعداد 5۶ دستگاه 
پالس اکســی متر و تعداد ۱۳ دســتگاه بارکدخوان ، 
جمعا به ارزش ۳ میلیارد و ۶۴۰ میلیون ریال بین مراکز 

درمانی و بیمارستانی در استان توزیع می شود.

اردبیل

تقدیر رییس دفتر رییس جمهور، از عملکرد بانک مهر ایران

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 4
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تبریز-جباردخت   
سرپرســت معاونت امور صنایع ســازمان صنعت، 
معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی از راه اندازی 
۱82 واحد صنعتی در پنج ماهه نخســت امســال با 
ســرمایه گذاری 2۰8۴ میلیارد تومــان با ظرفیت 

اشتغال بیش از دو هزار و۷۰۰ نفر در استان خبر داد .
 آرش نگاهبان با اشــاره به بخشــی از عملکرد حوزه 
صنعت سازمان صمت اســتان در پنج ماهه نخست 
سال جاری، گفت : تا پایان مرداد ماه امسال 8۶ واحد 
صنعتی ایجادی با ســرمایه گــذاری 8۳8 میلیارد 
تومان و اشــتغال ۱۶5۴نفــر در اســتان راه اندازی 
شده و رشد هشــت درصدی از نظر تعداد و رشد 2۰ 
درصدی از نظر سرمایه گذاری نسبت به مدت مشابه 

سال قبل داشته است.
وی ادامــه داد: بیشــترین واحدهــای راه انــدازی 
شــده ایجادی در شهرســتان های تبریز، آذرشهر و 
شبستر و در گروه های صنعتی ساخت ماشین آالت 
وتجهیزات، محصوالت فلــزی فابریکی، محصوالت 
از الستیک و پالستیک و ســاخت مواد و محصوالت 

شیمیائی بوده است.
سرپرســت معاونت امــور صنایع ســازمان صمت 
اســتان با بیان این که راه اندازی ۹5 طرح توســعه 

ای واحدهای تولیــدی در پنج ماهه اول امســال با 
ســرمایه ای بالغ بــر ۱2۴۰ میلیارد تومــان زمینه 
اشــتغال یک هــزار و 58 نفــر در اســتان را فراهم 
خواهد کرد، افزود : بیشــترین واحدهای صنعتی راه 
اندازی شده ناشی از توســعه واحدهای تولیدی، در 

شهرستان های تبریز، آذرشهر و شبستر قرار دارند.
وی از فعالیت چهــار هزار و ۱۱۹ واحــد صنعتی در 
استان با ســرمایه ای بالغ بر 2۳.۴5۴ میلیارد تومان 
در استان خبر داد و گفت: فعالیت واحدهای صنعتی 
یاد شده زمینه اشتغال ۱2۶ هزار و 2۰۷ نفر را فراهم 

کرده است.
 نگاهبــان تصریح کــرد: توزیــع شهرســتان ها و 
واحدهای صنعتی فعال نشان می دهد که بیشترین 
واحدهای فعال در شهرســتان های تبریز، آذرشهر، 

شبستر، بستان آباد و بناب قرار دارند.

البرز-مظفری    
دکتر رضا خالقی-  مدیرکل راه و شهرســازی استان 
البرز در حاشــیه بازدید از محور هشتگرد - طالقان از 
شروع عملیات اجرایی ســاخت و تکمیل تونل قطعه 

دوم این محور پس از ۳ سال توقف  خبر داد. 
مدیرکل راه و شهرسازی استان البرز در این خصوص 
گفت: بعد از احــداث و بهره برداری از مســیر جدید 
هشــتگرد طالقان و با توجه به اینکــه کنارگذر قطعه 
2 فاقد ایمنی و اســتاندارد کامل می باشــد احداث و 

تکمیل تونل را در دستور کار قرار دادیم.
رضا خالقی بیان داشــت هرچند حدود سه سال است 
که با پیمانکار بخش خصوصی قــرارداد احداث تونل 
منعقد شده اســت اما متاســفانه عملیات اجرایی به 
دالیــل مختلف متوقف شــده بود و با پیگیــری ها و 
اخطار جدی که چند وقت اخیر از ســوی اداره کل راه 
و شهرســازی اســتان البرز به این پیمانکار داده شده 
است مقرر شد از هفته آینده تجهیز کارگاه انجام شود 
و با حمل و نصب تجهیزات و مصالح ساخت تونل آغاز 
شود و امروز این نوید را به همشهریان عزیز میدهم که 
در چند روز آتی عملیات احداث و تکمیل تونل توسط 
همان پیمانکار قبلی آغاز خواهد شد و دلیل ادامه کار 
توسط این پیمانکار مسلماً صرفه اقتصادی برای دولت 
می باشــد.دکتر خالقی در خصوص اعتبار الزم برای 

تکمیل تونل آن اینطور توضیح داد که با برآورد به روز 
شــده قیمت ها حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار الزم 
اســت و با توجه به اینکه قرارداد پیمانکار در گذشته 
تنها ۳2 میلیــارد تومان بوده و با توجــه به تعدیلهای 
در نظر گرفته شده فاصله بســیار زیادی با مبلغ مورد 
نیاز برای تکمیل و احداث تونــل داریم اما با این وجود 
و با همین اعتبار محدود در حال حاضر کار ســاخت را 
ادامه خواهیم داد تا در آینده نزدیک شــاهد احداث و 

بهرهمندی مردم شریف منطقه از این تونل باشیم.
شایان ذکر است طول تونل مسیر طالقان – هشتگرد 
که از نظر ارتفاعی بام تونلهای ایران اســت   ۹8۰ متر 
می باشــد که تا کنون ۱۰۰ متر حفاری شده است و با 
احداث و بهره برداری از آن ضمن کاهش زمان ســفر 
، ضریب ایمنی عبور از مســیر هشــتگرد – طالقان 
و مخاطرات عبــور از کنارگذر  به طور چشــمگیری 

افزایش می یابد.

البرزآذربایجان شرقی
 راه اندازی 182 واحد صنعتی جدید 

در آذربایجان شرقی طی سال جاری
 آغازعملیات اجرایی ساخت و تکمیل

 تونل محور هشتگرد – طالقان

وژه  آب شیرین کن  جزیره شیف بازدید استاندار بوشهر از ۳ پر

گرگان-دســتجردی   مدیــرکل کمیته امــداد امام 
خمینی )ره( گلســتان گفت: تاکنون هــزار و ۳۰۰ فرصت 
شغلی در سال جاری برای مددجویان این نهاد در گلستان 

ایجاد شده و ۱۴۱ نفر هم به کاریابی ها معرفی شدند.
 مهر عیســی بابایی  اظهار کرد: از رویکردهای کمیته امداد 
توانمندســازی خانواده ها با رویکرد ایجاد اشتغال است تا 

خانواده ها را به درآمد باثبات برسانیم.
مدیرکل کمیته امــداد امام خمینی )ره( گلســتان با بیان 
اینکه در سال گذشــته ۶ هزار و 2۰۰ فرصت شغلی توسط 
این نهاد ایجاد شــد، افزود: امســال افزایــش 2.5 برابری 
تسهیالت اشتغال را شاهد هســتیم و سقف تسهیالت هم 

از 5۰ میلیون تومان به ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.

بابایی ادامه داد: همچنین امســال ایجاد شــغل از طریق 
موسســات کاریابی بــرای ۷۰۰ فرزنــد مددجوی تحت 

پوشش در دستور کار است.
وی گفت: پرداخت تســهیالت قرض الحســنه و پرداخت 
ســهم بیمه کارفرما به مدت دو ســال از جمله طرح های 
تشویقی در این قسمت اســت. مدیرکل کمیته امداد امام 

خمینی )ره( گلستان گفت: تعهد اشتغال این نهاد در سال 
جاری پنج هزار فرصت شغلی بوده که در تالش هستیم آن 

را به ۶ هزار شغل برسانیم.
وی با بیان اینکه پرداخت تســهیالت از مردادماه آغاز شده 
است، افزود: تاکنون هزار و ۳۰۰ فرصت شغلی ایجاد شده و 

۱۴۱ نفر هم به کاریابی ها معرفی شدند.



برنامه ریزی نمایشگاه سنگ اصفهان برای توسعه صادرات غیرنفتی 

استان

ساری-زهرااسالمی   
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مازندران در حاشیه بازدید از روند احداث 
تصفیه خانه آب دراســله از اتمام و تکمیل عملیات ساخت این پروژه تا پایان 

اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ در صورت تخصیص اعتبار الزم خبر داد.
بهزاد برار زاده مدیر عامل شــرکت به منظور بررسی و نظارت بر روند اجرایی 
عملیات احــداث تصفیه خانه دراســله به همــراه دکتر غالمــی راد رئیس 
ســازمان مدیریت و برنامه ریزی مازندران،مهندس علیپــور نماینده مردم 
شهرســتانهای قائمشهر،ســیمرغ ،جویبار، سوادکوه و ســوادکوه شمالی و 

جمعی از مدیران شهرستانی در محل اجرای این پروژه حضور یافت.
در حاشــیه این بازدید مهندس برارزاده با اشــاره به کیفیت آب چشمه های 
گلناب دره و دراسله به عنوان یکی از ۱۰ آب برتر کشور اظهار داشت: آب این 

چشمه ها در شرایط بارندگی گل آلود می شــود و مشکالتی برای مشترکین 
به وجود می آید در همین راســتا ســال ۹۷ به منظور رفع مشــکل کیفیت 
آب مردم شهرســتاهای سوادکوه،پل ســفید،زیرآب، ســوادکوه شمالی و 
نیز روســتاهای مســیر ، مطالعات احداث تصفیه خانه انجام شد که تاکنون 
برای ایــن پروژه بــا 85 درصد پیشــرفت فیزیکی شــامل تکمیل حوضچه 
آرامش، مخزن ذخیره و ســاختمان تصفیه خانه بیــش از 5 میلیارد و ۱۰۰ 
میلیون تومان هزینه شده اســت. وی افزود: برای اتمام تصفیه خانه دراسله 
به اعتباری بالغ بــر ۱۰ میلیارد تومان نیاز اســت که امیدواریــم با تامین و 
تخصیص به موقع اعتبار، تا پایان اردیبهشت سال آتی مورد بهره برداری قرار 
بگیرد. در ادامه دکتر غالمی راد با اشــاره به تخصیص ۳ میلیارد تومان اعتبار 
برای این پروژه گفــت: از این مقدار مبلغ یک میلیــارد تومان از منابع داخلی 

تخصیص یافت و اتمام این پروژه نیز ۱۰ میلیارد تومان اعتبار می طلبد.
دکتر علیپور نیز طی سخنانی با اشاره به ســهم اندک مازندران از سهمیه ۶5 
درصدی مهار آبهای سطحی برای کشــاورزی و شرب در برنامه ششم توسعه 
گفت: برای اســتانهای کمتر برخوردار 2۱ هزار میلیارد تومان تخصیص داده 
شــد که بعد از استانهای خوزســتان و سیستان و بلوچســتان، مازندران نیز 
در این ردیف قــرار دارد و عالوه بر این برای حل معضــل کمبود آب ۱۰ هزار 
میلیارد تومان از محل ماده 5۶ تنظیم مقررات مالــی دولت تخصیص یافت 
و امیدواریم 5 هزار میلیارد برای مازندران اختصــاص یابد که در حال حاضر 
بیش از ۳ هزار میلیارد تومان برای ســد کســیلیان، هراز و بهشــهر مصوب 
شــد و تالش داریم عالوه بر 2 هزار میلیارد تومان دیگر برای ســال آینده نیز 

اعتباراتی در همین راستا اختصاص یابد.

مازندران

اصفهان-مریم مومنی  
نشست هم اندیشی شــانزدهمین نمایشگاه 
بین المللی سنگ، معادن، ماشین آالت و صنایع 
وابسته با تاکید بر ایجاد بســترهای الزم برای 
توسعه بازار و صادرات گروه های کاالیی مرتبط 

با این رویداد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت نمایشگاه های 
بین المللی استان اصفهان، این نشست با حضور 
مســئوالن سیاســتگذار و برنامه ریز در حوزه 
بازرگانی و تجارت استان، روسای تشکل های 
مرتبط با حوزه ســنگ و معــادن و همچنین 
فعاالن و کارشناســان حوزه ســنگ و معادن 
برگزار شــد و تمامی حاضــران در آن، بر لزوم 
برنامه ریزی مناسب و فراگیر برای توسعه پایدار 

صنعت سنگ در استان اصفهان تاکید کردند.
معاون امور بازرگانی و توسعه تجارت سازمان 
صنعت، معدن و تجارت استان اصفهان در این 
نشست نمایشگاه سنگ را یک گام موثر و مهم 
برای تحقق نیازهای فعاالن کسب و کار عنوان 
کرد و گفــت: در صورتی که نــگاه به برگزاری 
نمایشــگاه ســنگ اصفهان، بر مبنای توسعه 
صادرات شکل بگیرد، بخش زیادی از نیازهای 

این صنعت در استان پوشش داده خواهد شد.
اســماعیل نادری با تاکید بر اینکه نمایشگاه 
ســنگ باید بر اســاس نیاز جامعه و گروه های 
هدف مرتبط فعالیــت کند، افــزود: تقویت 
حوزه هــای صادراتی در زمینه ماشــین آالت 
و محصوالت حوزه ســنگ و معــادن با دعوت 
از شــرکت های مدیریت صادرات امکان پذیر 
خواهد بود که امیدواریم این مهم در نمایشگاه 

سنگ اصفهان مد نظر قرار گیرد.

وی با تاکید بر اینکه همه باید دســت به دست 
هم دهند تا نمایشگاه سنگ اصفهان به بهترین 
شکل ممکن برگزار شود، ادامه داد: هم افزایی در 
این حوزه سبب خواهد شد اصفهان همچنان به 
عنوان فعال ترین استان در حوزه سنگ و معادن 
شناخته شود و تاثیرگذاری عمیقی بر بازار این 
حوزه در سطح کشــور و همچنین کشورهای 

همجوار داشته باشد.
مجید نایب زاده، مدیر نمایشــگاه های داخلی 
و بین الملل شرکت نمایشگاه های بین المللی 
اســتان اصفهان نیز در این جلسه گفت: تالش 

شــده اســت در برنامه ریزی شــانزدهمین 
نمایشگاه بین المللی ســنگ اصفهان، تمامی 
سالیق فعاالن این صنعت مد نظر قرار گیرد تا 
با بیشترین هم افزایی شاهد برپایی یک رویداد 

بی نظیر باشیم.
رئیس کانون سراسری سنگ ایران نیز در این 
نشست بر لزوم تاثیرگذاری صنعت سنگ ایران 
در خارج از مرزهای کشــور تاکید کرد و گفت: 
امکانات فرآوری سنگ در ایران بسیار باالست و 
می توان از این امکانات برای توسعه بازار استفاده 
کرد؛ در این ارتباط، نمایشــگاه ســنگ باعث 

می شــود بخش زیادی از نیازهای توسعه بازار 
پاسخ داده شود.

رضا احمدی افزود: الزم است از نمایشگاه های 
سنگ در کشــورهای اروپایی الگو بگیریم و بر 
اساس آن، قابلیت های صنعت سنگ اصفهان 

و ایران را به جهان نشان دهیم.
رئیس گروه توســعه بازار شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهان نیز در این نشســت 
از ارائه تســهیالت بالعوض به شــرکت های 
متقاضی حضور در نمایشگاه های بین المللی 

خبر داد.

سید بیژن رفیعی پور گفت: شرکت شهرک های 
صنعتی اســتان اصفهــان تــالش می کند 
از شــرکت ها برای حضــور در نمایشــگاه ها 
حمایت کند؛ بر این مبنا شــرکت هایی که در 
شهرک های صنعتی مستقر هستند، می توانند 
از تســهیالت بالعوض حضور در نمایشگاه ها 

استفاده کنند.
وی ادامــه داد: بر این اســاس، بــرای دریافت 
غرفه تا سقف 25 میلیون تومان و بر اساس 8۰ 
درصد از هزینه های اجاره غرفه توسط شرکت 
شهرک های صنعتی استان اصفهان پرداخت 

خواهد شد.
مدیرعامل شرکت رستاک پاد ویژن و مجری 
برگزاری شــانزدهمین نمایشگاه بین المللی 
سنگ، معادن، ماشــین آالت و صنایع وابسته 
نیز در این نشست گفت: بهترین فعاالن صنعت 
ســنگ و معادن ایران در نمایشــگاه اصفهان 

حضور خواهند داشت.
محمود بندرچی افزود: بر اساس برنامه ریزی ها 
این نمایشگاه از سوم تا ششم آذرماه در اصفهان 
برگزار خواهد شــد و میزبان بخــش بزرگی از 
متخصصــان و فعاالن حوزه ســنگ، معادن و 

صنایع وابسته خواهد بود.
وی تاکید کرد: تالش شده است استانداردهای 
این نمایشگاه در سطح استاندارد نمایشگاه های 
کشورهای پیشرفته باشــد تا بتوان بازارهای 
جدیدی از حوزه ســنگ را بــرای فعاالن این 
عرصه ایجاد کــرد؛ همچنین تالش می کنیم 
شرایطی فراهم آوریم تا شرکت های بین المللی 
از دیگر کشــورهای جهان نیز در نمایشــگاه 

حضور داشته باشند.

مدیر عامل آبفا مازندران خبر داد؛

تکمیل تصفیه خانه آب دراسله تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۱

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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تبریز-جباردخت  
 مدیرعامل ســازمان میادین و ســاماندهی مشاغل 
شهری شهرداری تبریز از اجرای طرح تعویض کتاب 

کهنه و کاغذ باطله با نوشت افزار خبر داد.
ابراهیم محمــدی  گفت: ایــن طرح بــا راه اندازی 
غرفه های شهروندی با محوریت تعویض کتاب کهنه 
با نوشــت افزار و با ایجاد غرف در نقاط مختلف سطح 

شهر اجرا می شود.
وی افزود: این ســازمان طرح مبادلــه کتاب کهنه 
و کاغذ باطله با نوشــت افزار را در راســتای منشــور 
مدیریتی و شهروندی شــهرداری تبریز با مشارکت 

بخش خصوصی در سطح شهر راه اندازی کرده است.
وی اظهــار کــرد: در راســتای تامین نوشــت افزار 
موردنیــاز دانش آموزان، ســازمان میادین با اجرای 
طرح های شهروندمحور و کمک به اقشار آسیب پذیر، 

برای دومین ســال متوالی این طرح را در شهر تبریز 
اجرا می کنــد. محمدی توجه به مســائل زیســت 
محیطی و توسعه فرهنگ شهروندی را یکی از اهداف 
بلندمدت این سازمان عنوان کرد و گفت: پیش بینی 
می شود با اجرای این طرح عالوه بر تامین نوشت افزار 
موردنیاز دانش آموزان، در بحث آموزش شهروندی 
و فرهنگی نیز شــهرداری تبریز پیشــگام توســعه 

فرهنگی و محیط زیست باشد.
وی افزود: همه نوشت افزارها در این غرف زیر قیمت 

بازار و با کیفیت عالی عرضه می شود.
این طرح از تاریخ ۱۷ شــهریور آغاز شــده و به مدت 
یک ماه در قالب چند غرفه در سطح شهر اجرا می شود 
و شــهروندان با تحویل کتاب کهنه می توانند عالوه 
بر تامین نوشــت افزار، در حفاظت و صیانت از محیط 

زیست مشارکت داشته باشند.

یاسوج  
مدیرکل میراث فرهنگی،گردشــگری و صنایع دستی 
کهگیلویه و بویراحمد گفت:۶۰ تور گردشگری مجازی 
از جاذبه های مهم دیدنی اســتان تهیه و با بارگذاری در 
اینترنت در اختیار عالقه مندان قرار داده شــده است. 
مجید صفایی  افزود: در ماه های گذشته به دلیل شیوع 
ویروس کرونا، بســیاری از مردم به دلیل رعایت شیوه 
نامه های بهداشتی توان بازدید از مکان های گردشگری 
استان را نداشتند، اما تعدادی از این مکان ها به صورت 
مجازی در اختیــار این عالقه مندان قــرار گرفته اند تا 
بتوانند از راه دور از یک تور مجازی لذت ببرند. وی اظهار 
داشــت: روِد رونه باشت، چشــمه بلقیس چرام، بافت 
تاریخی دهدشت، چشمه میشی سی سخت، آبشار تنگ 
تامرادی، تنگ گنجه ای، طسوج چرام، موگرمون لنده و 

بنای تاریخی تنگ سولک بهمئی از جمله مناطقی است 
که مسافران می توانند با تور مجازی از آنان دیدن کنند.

صفایی بیــان کرد: تصاویر ســه بعــدی از جاذبه های 
گردشــگری و دیدنی کهگیلویه و بویراحمد طراحی و 
در صفحه اینستاگرام به نشانی kb_cthh بارگذاری 
شده که امکان گردشگری مجازی را فراهم کرده است.  
وی عنوان کرد: این تولیدات بــرای معرفی کهگیلویه 
و بویراحمد به گردشــگران خارجی و داخلی و با هدف 
معرفی روستاهای هدف گردشگری، بناهای تاریخی 
و جاذبه های طبیعی به  صورت ۳۶۰ درجه تهیه شــده 
است.  صفایی اظهار داشــت: عالوه بر این، مستند ۶۰ 
دقیقه ای از ظرفیت ها و مناطق گردشگری کهگیلویه و 
بویراحمد در ۶۰ کلیپ تهیه و در فضای مجازی اداره کل 
میراث فرهنگی، گردشــگری و صنایع دســتی استان 

بارگذاری شده است.

آذربایجان شرقی کهگیلویه  و بویراحمد

ح تعویض کتاب کهنه و کاغذ باطله با نوشت افزار در تبریز اجرای طر راه اندازی 60 تور گردشگری مجازی در کهگیلویه و بویراحمد 

مدیرعامل شرکت گاز کرمانشاه:

وانسر وستای شهرستان ر  گازرسانی به ۴۳ ر
 از سر گرفته می شود

کرمانشــاه -حســنافخارزاده مدیرعامل شــرکت گاز استان 
کرمانشــاه گفت: با انتخاب پیمانــکار جدید، عملیات گازرســانی به 
۴۳ روســتای بخش مرکزی روانسر که متوقف شــده بود از سر گرفته 

می شود.
»سیروس شــهبازی« در جریان بازدید نماینده اورامانات از تعدادی از 
روستاهای شهرستان روانسر افزود: کار گازرسانی به خوشه »نهرابی« 
روانســر از مدت ها پیش به علت ناتوانی پیمانکار متوقف شــده بود و 

پیمانکار جدیدی انتخاب شده و در حال تجهیز کارگاه است.
وی ادامه داد: در سنوات قبل به ۱۰ روستای این محور گازرسانی انجام 
شده و با آغاز دوباره پروژه عالوه بر ۴۳ روســتا ، ۴5 واحد صنعتی نیز از 

نعمت گاز بهره مند می شوند.
مدیرعامل شرکت گاز استان کرمانشــاه افزود: اعتبار اجرای این پروژه 

حدود ۷۰۰ میلیارد ریال است.
شهبازی در خصوص گازرسانی به ۹ روستای محور بیاشوش )بدرآباد( 
نیز اظهار داشــت: عملیات اجرای شــبکه به پایان رسیده و کار علمک 

گذاری نیز از روستای بیاشوش جوانرود آغاز شده است.
وی با بیان اینکه در اجرای این پروژه تاخیر صورت گرفته اســت، اضافه 
کرد: با راهکارهایی که اتخاذ کردیم تا پایان هفته آینده علمک گذاری 
روستای ده لیلی نیز به پایان می رسد و برآورد ما این است تا پایان آبان 

ماه پروژه به اتمام برسد.
نماینده مردم اورامانات در مجلس شــورای اسالمی نیز گفت: پیمانکار 
قبلی پروژه گازرسانی خوشــه نهرابی کوتاهی کرد و به دلیل فسخ قرار 

داد اجرای آن طوالنی شد.
»آرش لهونی« با تاکید بر اینکه پیمانکار با ســرعت بیشــتری تجهیز 
کارگاه و عملیات اجرایی را آغاز کند، افزود: وضعیت جغرافیایی منطقه 
مسطح است و با سرعت بیشــتری می توان کار کرد و برای به سرانجام 
رســیدن آن، مردم هم اســتقبال خواهند کرد و مشــکالت اجتماعی 

نخواهیم داشت.
وی همچنین بر اتمام پروژه گازرســانی به خوشه بیاشوش )بدرآباد( تا 

قبل از فصل سرما تاکید کرد.
نماینــده مــردم اورامانــات در مجلس شــورای اســالمی ادامه داد: 
خوشبختانه در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ جهش خوبی در حوزه گازرسانی 
اورامانات انجام شده و در ســال ۱۴۰۰ بیش از ۴۹۶ میلیارد توان برای 

گازرسانی به روستاهای منطقه اورامانات هزینه می شود.
شهرســتان روانســر با ۴۷ هزار نفر جمعیت در ۶۰ کیلومتری شمال 

غربی کرمانشاه قرار دارد.

جاده اهواز- مالثانی در مسیر بهسازی 
اهواز-محمدمجدم معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای خوزســتان گفت: بهســازی ۱5 کیلومتر از جاده اهواز به 

مسجدسلیمان در دستور کار است. 
 محمد جوالنژاد اظهــار کرد: محــور اهواز-مسجدســلیمان یکی از 
محورهای پر ترافیک استان است و در سال های گذشته با تدابیر اتخاذ 
شــده از جمله رفع چند نقطه پرحادثه و ایمن ســازی، شاهد کاهش 

تلفات جاده ای در این مسیر هستیم.
وی با بیان اینکه جاده اهواز-مالثانی بخش مهمی از این مســیر است، 
افزود: طی انعقاد قراردادی در ماه گذشــته، مقرر شد به زودی بهسازی 
و لکه گیری ۱5 کیلومتر از مســیر اهواز-مالثانی شود با اعتباری بالغ بر 

۱2۰ میلیارد ریال اجرایی شود.
معاون راهــداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خوزســتان 
بیان کرد: در مســیر نیروگاه رامین تا شهر شــیبان نیز خرابی هایی در 
ســطح جاده وجود دارد که امیدواریم تا پایان ســال جــاری با اجرای 

عملیات های بهسازی شاهد بهبودی مسیر باشیم.
جوالنژاد درخصوص نصب ســرعت گیر در جاده اصلی شــهر مالثانی 
گفت: با توجه به اینکه جاده اصلی در محدوده شــهری اســت، سرعت 

گیرها توسط شهرداری نصب شده اند.

 راه اندازی دستگاه آب شیرین کن صنعتی
وستای دغاغله هویزه   در ر

اهواز-محمدمجدم با حضــور مدیرعامل جمعیــت هالل احمر 
خوزستان دستگاه آب شــیرین کن صنعتی در روستای دغاغله هویزه  

راه اندازی شد
دکتر علی خدادادی در سفر به شهرســتان هویزه، ضمن دیدار با اهالی 
خون گرم و مهمان نواز روستای دغاغله از توابع بخش نیسان در آیینی 
که با حضور فرماندار ، امام جمعه شهرستان هویزه و بخشدار آن منطقه 
برگزار شــد از راه اندازی دستگاه آب شــیرین کن صنعتی در روستای 
دغاغله خبر داد و افزود: یک دستگاه آب شــیرین کن صنعتی دیگر نیز 
به روستای خطور ارسال شده  که انشــااهلل در آینده نزدیک راه اندازی 

خواهد شد.
مدیرعامل جمعیت هالل احمر استان خوزســتان در این آیین با یاد از 
شهدا و دفاع جانانه دلیرمردان و شیر زنان این دیار در هشت سال دفاع 

مقدس بر ضرورت توجه بیش از پیش به این مناطق تاکید کرد. 
او با اشــاره به راه اندازی خانه های هالل در این روســتاها خواســتار 
مشــارکت گســترده مردمی در فعالیت های داوطلب محور و بشــر 

دوستانه به منظور رفع محرومیت و توسعه در این مناطق شد.
عفری فرماندار شهرستان هویزه نیز در این مراسم از تالش ، پیگیری ها 
و همکاری جمعیت هالل احمر به ویژه در ایام وقوع ســیالب سال ۹8 و 
تنش های آبی اخیر تقدیر کرد و از آمادگی برای همکاری بیشتر با این 

جمعیت در شهرستان هویزه سخن گفت.
در ادامه این سفر دکتر خدادادی از یک باب منزل مسکونی دچار حریق 
شــده در شــهر رفیع که به همت خیرین، داوطلبان هالل احمر و گروه 
های جهادی بازسازی و تجهیز شــده و در اختیار خانواده نیازمند قرار 

گرفته بازدید کرد .
مدیرعامل جمعیت هالل احمر اســتان خوزستان همچنین از بیماران 

صعب العالج ساکن در روستاهای یزد نو و خطور نیز عیادت کرد .

البرز-مظفری     
ســالمی شــهر و رئیس اداره آب و فاضالب  
شهرستان چهارباغ جلسه بررسی مشکالت 
حــوزه آب و فاضالب شــهری چهارباغ در 
سالن جلسات شورای شــهر برگزار گردید.

در ابتدای این نشســت آقای پیمان خیری 
رئیس شورای اســالمی شهر عنوان داشت : 
در حال حاضر شــهروندان شریف چهارباغ 
، ملک آبــاد ، مهدی آباد ، شــهرک علوی و 
شــهرک ابریشــم در حوزه آب و فاضالب 
دچار مشــکالت عدیــده ای هســتند که 
امیدواریم با جدیت و پشــتکار ریاســت و 

همت مجموعه آبفای شهرســتان ، خواسته 
و دغدغه های مردم را مرتفع نمایند .رئیس 
شورای شهر اظهار داشت : یکی از مسائل و 
مشــکالتی که در ماههای گذشته در سطح 
شهر که باعث رنجش شهروندان شده است 
مبحث کم آبی، قطعی آب و شکستگی های 
شبکه آبرسانی ، فاضالب ملک آباد و مهدی 
آباد و تصویه خانه شــهرک ابریشم میباشد.

وی افزود : با توجه به ارتبــاط و تعاملی که 
بین نهــاد شــورا و اداره آبفا وجــود دارد و 
همچنین مراجعات مکرر مردم به شــورای 
شــهر بعنوان یک نهاد مدنــی و نظارتی در 
شــهر جهت مطالبه و پیگیری دغدغه های 
خود در حــوزه آب و فاضــالب ، لذا اعضای 
شورا شــهر مکلفند با کسب اطالع و آگاهی 
بیشتر از روند شبکه آبرســانی و چالشهای 

این حوزه پاســخگوی شــهروندان باشند.
در ادامه این نشســت آقایــان کالم بیات ، 
سعید افشاری نیا و فرهاد رستمی از اعضای 
شورای شــهر به بیان دیدگاهها و مشکالت 
حوزه آب و فاضالب در نقاط مختلف و موانع 
ناشــی از این معضل جهت اجرا و پیشــبرد 
پروژه های عمرانی و زیربنایی شهرســتان 

پرداختند.

مشکالت حوزه آب و فاضالب شهری چهارباغ بررسی شد

اردبيل-افسون جبارزاده    
 هاشم عالیی مدیر کل استاندارد استان اردبیل  گفت: نظارت 
بر مراکز عرضــه و فروش ، یکی از وظایفی اســت که اداره کل  
استاندارد اســتان به موازات کنترل خطوط تولید و نظارت بر 

کاالها در محل تولید ، اجرا می کند.
عالیی  ضمن بیان این مطب که اداره کل استاندارد اردبیل در 
راستای نظارت مستمر بر عرضه کنندگان کاالهای مشمول 
استاندارد اجباری، از ابتدای  سال جاری و حتی در ایام تعطیلی 
و کاهش ســاعات کاری، انجام عملیات بازرســی و نظارت بر 
اصناف را دنبال نموده است افزود: از اول سال جاری  با همکاری 
شرکت بازرسی تائید صالحیت شده استان بازرسی ها از واحد 

های صنفی در تمامی شهرستان های استان صورت گرفته که 
اطالعات آن درسامانه یکپارچه نظارت بر اجرای استاندارد، بار 

گزاری شده است.
وی افزود: در این راســتا  تعداد ۱۴۱۰ واحــد از و مراکز توزیع 

وعرضه استان مورد بازرسی قرارگرفته است  .
مدیر کل استاندارد استان اردبیل با اشاره به این مطلب که در 
مجموع ۳۳ مورد کاالی فاقد نشــان استاندارد در زمینه های 
شیمیایی ،غذایی و کشاورزی ،مکانیک وفلز شناسی و برچسب 
انرژی  و 5 مورد کاالی مظنون به جعل نشان استاندارد در زمینه 
های غذایی و کشاورزی ،نصب برچسب معیار مصرف انرژی، 
طی بازرسی های به عمل آورده، مشاهده شده است افزود: عالوه 

بر اقدام قانونی و برخورد با عرضه کنندکاال  فاقد نشان استاندارد 
یا مظنون به جعل عالمت استاندارد، با استان تولید کننده، و 
اتاق اصناف استان جهت جلوگیری از توزیع و خرید و فروش 

این کاالها نیز هماهنگی الزم به عمل آمد.
وی اظهار داشت: در این مدت اداره کل استاندارد استان اردبیل 
،۱۱۳ نمونه از محصوالت تولیدات سایر استانها از سطح بازار و 
مراکز عرضه وفروش استان نمونه برداری و در آزمایشگاه های 
تائید صالحیت شــده ، مورد آزمون قرار داده است که بررسی 
نتایج نمونه های آزمون شــده حاکی از انطبــاق۹۱ مورد و 
مغایرت  22 مورد از آن ها با استاندارد های ملی در زمینه های 

مذکور بوده است .

عالیی در پایان به هم اســتانی های عزیز یادآور شد در صورت 
مشاهده موارد مغایر با استاندارد در بازار، می توانند موضوع را 
از طریق سامانه تلفنی ۱5۱۷ و یا با ارسال پیامک رایگان حاوی 
کد اســتاندارد  درج شده در زیر عالمت اســتاندارد به شماره 

۱۰۰۰۱5۱۷، از اعتبار و اصالت کاال اطالع حاصل نمایند.

اردبیل

و 400 مورد بازرسی از واحد های صنفی اردبیل انجام بیش از  هزار



خاموشی ها در کشور ربطی به معاهده پاریس ندارد

برق زمستان هم قطع می شود؟

شرکت توانیراعالم کرد
پاداش ۳ میلیارد تومانی معرفی کنندگان مراکز 

استخراج غیرمجاز رمز ارز
 شرکت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت: سه میلیارد تومان 
پاداش به معرفی کنندگان مراکز اســتخراج غیرمجاز رمز ارز پرداخت 

شده است.
به گزارش  پایگاه شــرکت مدیریت تولید، انتقــال و توزیع نیروی برق 
ایران، وزارت نیرو به گــزارش های مردمی که منجر به کشــف مراکز 
غیرمجاز شــوند تا ســقف ۱۰ میلیون تومان پاداش ارائه می دهد و در 
صورتی که مرکز غیرمجاز در یکــی از نهادهای دولتی و یا نهادهایی که 
از بودجه عمومی استفاده می کنند باشــد، مبلغ پاداش دو برابر شده و 

سقف آن به ۲۰ میلیون تومان افزایش خواهد یافت.
براین اســاس تاکنون نزدیک به ۳ میلیارد تومان بــه عنوان پاداش به 

عامالن شناسایی مردمی پرداخت شده است.
جمع بندی گزارش های ارسالی نشــانگر آن است، استفاده غیرقانونی 
از تعرفه برق خانگی و یا از طریق انشعاب مســتقیم )برق دزدی( برای 
اســتخراج رمزارز به ترتیب  از ۶ و ۵ درصد در ســال ۱۳۹۹ به ۱۲ و ۱۰ 

درصد در بهار سال ۱۴۰۰ افزایش یافته است.
ارائه این آمــار از آن جهت نگران کننده اســت که افزایش اســتفاده 
غیرمجاز از دســتگاه های اســتخراج رمزارز در خانه ها و یا به صورت 
انشعاب پشت کنتور احتمال آسیب رساندن به دستگاه های الکتریکی 
همســایگان )شــامل یخچال، کولر، تلویزیون و ...( را به شدت افزایش 

می دهد.
گزارش ذکر شده همچنین بیانگر افزایش سهم گزارش های مردمی در 
شناسایی و جمع آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز از ۱۱ درصد در 

سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد در بهار سال ۱۴۰۰ است.
 هموطنان می توانند گزارش شناســایی خود را از طریق سامانه توانیر 
به آدرس  https://tavanir.org.ir/samaat، سامانه تلفنی ۱۲۱ و یا 
مراجعه حضوری به دفتر حراست شــرکت های توزیع نیروی برق ثبت 

کنند.
از آنجایی که مالحظات مربــوط به حفظ محرمانگــی هویت عامالن  
شناسایی برای شرکت های برق ضروری اســت، از این رو همه مکاتبه 
های مربوط به پیگیری گزارش ها به صورت محرمانه انجام می شــود 
و بنابراین فرآیند بررســی گزارش ها بیشــتر از حالت عادی اســت و 
هموطنان می بایســت تا اعالم نتیجه نهایی از طرف شرکت های برق 

صبور بوده و از ثبت کردن گزارش های تکراری حتما خودداری کنند.

به گزارش ایرنا، تاکنون ۵هزار و ۳۸۰ مرکز بــا تعداد ۲۱۷ هزار و ۳۵۶ 
دســتگاه به ظرفیت ۶۱۳ هزار و ۷۱۵ کیلووات در کشور کشف و جمع 

آوری شده است.

پیش بینی اوپک از تاخیر احیای تقاضا برای نفت
اوپک به دلیل شــیوع کرونای دلتا، در پیش بینی خود از بهبود رشــد 
تقاضا برای نفت تجدیدنظر کرد و اکنون انتظار دارد رشد بیشتر تقاضا 
به جای ســه ماهه چهارم سال ۲۰۲۱، در ســال میالدی آینده حاصل 

شود.
 اوپک در گزارش ماهانه خود پیش بینی کرد تقاضا برای نفت در ســه 
ماهه چهارم سال ۲۰۲۱ به ۹۹.۷۰ میلیون بشــکه در روز می رسد که 

۱۱۰ هزار بشکه در روز کمتر از پیش بینی ماه گذشته این گروه است.
در گزارش اوپک آمده است: ریســک فزاینده افزایش موارد کووید ۱۹ 
که ناشی از شیوع واریانت دلتاست، چشــم انداز تقاضا برای نفت در سه 
ماهه پایانی سال ۲۰۲۱ را تیره کرده است. در نتیجه برآورد این گروه از 
تقاضا برای نفت در نیمه دوم سال میالدی جاری پایینتر برده شد و روند 

احیای بیشتر تقاضا برای نفت تا نیمه اول سال ۲۰۲۲ به تاخیر افتاد.
دولتها، کشــورها و بازرگانان به دقت روند احیای تقاضــا برای نفت را 
پس از ریزشی که در سال ۲۰۲۰ داشــت، دنبال می کنند. روند آهسته 
تر احیای تقاضا، قیمتها را در معرض کاهش قــرار داده و این دیدگاه را 
تقویت می کند که تاثیــر پاندمی ممکن اســت روی الگوهای مصرف 

برای مدت طوالنی تر یا همیشگی تاثیر بگذارد.

نفت برنت پس از انتشــار گــزارش اوپک باالی ۷۳ دالر در هر بشــکه 
معامله شــد. قیمت نفت برنت از ابتدای ســال میالدی جاری تاکنون 
بیش از ۴۰ درصد رشــد کرده که تحت تاثیر امیدها به احیای اقتصادی 
و کاهش عرضه اوپک پالس حاصل شده اما نگرانی درباره واریانت دلتا 

مانع رشد بیشتر قیمتها شده است.
با وجود بازبینی نزولی اوپک از میزان تقاضا در ســه ماهه چهارم، اوپک 
اعالم کرد تقاضا بــرای نفت جهان در کل ســال ۲۰۲۱ به میزان ۵.۹۵ 
میلیون بشــکه در روز معادل ۶.۶ درصد رشد می کند که عمال تغییری 

نسبت به پیش بینی ماه پیش این گروه ندارد.
پیش بینی میزان رشد تقاضا در سال ۲۰۲۲ به ۴.۱۵ میلیون بشکه در 
روز افزایش داده شد در حالی که برآورد گزارش ماه گذشته اوپک ۳.۲۸ 
میلیون بشکه در روز و برآورد منابع اوپک در نشست اول سپتامبر  ۴.۲ 

میلیون بشکه در روز بود.
اوپک اعالم کرد رونــد احیای تقاضا برای نفت در ســال ۲۰۲۲ اکنون 
قویتر فرض می شــود. با افزایش نرخ واکسیناســیون، انتظار می رود 
وضعیت شیوع کووید ۱۹ بهتر مدیریت شــود و فعالیتهای اقتصادی و 

رفت و آمد به سطح پیش از همه گیری برگردد.
با وجود تغییرات اخیــر در برآورد اوپک، این گــروه همچنان باالترین 
رشــد تقاضا برای نفت را در میان سه ســازمان پیش بینی کننده نفت 
پیش بینی می کند. آژانس بین المللی انرژی رشــد تقاضا برای نفت را 
به میزان ۵.۳ میلیون بشــکه در روز و اداره اطالعات انرژی آمریکا پنج 

میلیون بشکه در روز پیش بینی می کند.
گروه اوپک پالس در حال تســهیل تدریجی محدودیت عرضه ای کم 
سابقه ای اســت که از ماه مه ســال ۲۰۲۰ به اجرا گذاشت و کشورهای 
عضو این گروه در ژوییه موافقت کردند تولیدشــان را به صورت جمعی 
ماهانه ۴۰۰ هزار بشــکه در روز در فاصله اوت تا دسامبر افزایش دهند 
و این برنامه را در نشست اول ســپتامبر تایید کردند.بر اساس گزارش 
رویترز، گزارش ماهانه اوپک نشــان داد تولید این گــروه در اوت ۱۵۰ 

هزار بشکه در روز رشد کرد و به ۲۶.۷۶ میلیون بشکه در روز رسید.

و نیر

رضا زارع  طبق پیش بینی ها و مقایســه 
نســبت به ســال گذشــته، قطعی برق در 

زمستان هم دور از انتظار نیست!
 همه ساله با فرارســیدن فصل سرما مصرف 
گاز بخش خانگی در کشــور مجدد افزایش 
می یابد و بــه دلیل آنکه تــوان تولید گاز در 
کشور محدود اســت گویا برنامه ریزی  برای 
تامین ســوخت نیروگاه ها  صورت نگرفته 

است.
 با توجه به گــزارش پیش بینــی وضعیت 
شــبکه برق کشــور در زمســتان ۱۴۰۰ و 
وضعیت فعلــی ســوخت نیروگاه ها، مقرر 
شد برای تامین پایدار ســوخت نیروگاه ها، 
از طریق تعامل با مراجــع ذی صالح، برنامه 
زمانبندی شــده سوخت رســانی تدوین و 
همچنین در مسئله مدیریت مصرف عالوه 
بر تشــویق بــه صرفه جویی، از مشــارکت 
صنایع بر اســاس یــک برنامــه زمانبندی 

مصرف انرژی استفاده شود.
چندی پیش میثم جعفرزاده مدیرکل دفتر 
مدیریت بحران و پدافنــد غیرعامل وزارت 
نیرو گفت: با توجه به تجربه زمســتان سال 
گذشته، در صورت عدم تأمین سوخت برای 
نیروگاه ها در اواخر پاییز و زمســتان امسال 
در تولیــد برق دشــواری زیــادی خواهیم 
داشــت و باید از هم اکنون به فکر تمهیدات 

الزم برای زمستان ۱۴۰۰ باشیم.
او افزود: در حال حاضر بــا توجه به اینکه در 
نیروگاه ها شــاهد کاهش ذخیره ســوخت 
مایع نســبت به ســال گذشــته هستیم، 
وضعیت مخازن ســوخت مذکور از اهمیت 
بســزایی برخوردار اســت. مصــرف باالی 
سوخت گاز توسط مشــترکان عمومی در 
زمســتان باعث می شــود که گاز کمتری 
به نیروگاه ها داده شــود و ذخیــره مخازن 
ســوخت بخصوص در کریدور شمال کشور 
به علت محدودیت انتقــال برق از جنوب به 

شمال بسیار حائز اهمیت است.

 محدودیت گازی در بخش خانگی
 در فصل سرد

در این باره غالمعلی رخشــانی مهر معاون 
هماهنگــی توزیــع توانیــر در گفت وگو با  
خبرنــگار اقتصاد و انرژی گــروه اقتصادی 
باشــگاه خبرنگاران جــوان، با اشــاره به 
اقدامات صــورت گرفته بــرای تامین برق 
زمســتان ۱۴۰۰ گفت: برنامه ریزی برای 
تامین برقی یک مســاله مهم است و از هم 
اکنون بحث تامین برق ســال آینده و پیش 
بینی مصرف برای ســال آینده و سال های 

آتی در حال انجام است.
او ادامه داد: برای زمستان امسال نیز برنامه 
ریزی تامین برق را از هم اکنون آغاز کردیم 
چراکه ممکن اســت مصرف گاز در بخش 
خانگی محدودیت های ســال گذشــته در 
صنعت برق را منجر شود که در حال برنامه 

ریزی برای این مساله هستیم.
معاون هماهنگی توزیع توانیــر بیان کرد: 
سوخت های مایع درحال بارگیری هستند 
و این ظرفیت ها تکمیل می شود، این مساله 
جز برنامه های وزارت نیرو بوده که از سمت 
شرکت مادر تخصصی برق حرارتی در حال 
پیگیری اســت و امیدواریم مشکل خاصی 

برای زمستان ایجاد نشود.
معاون هماهنگی توزیع توانیر افزود: بحران 
انرژی در زمســتان اختصاص به یک کشور 
و منطقــه نــدارد و اگر بخش هــای تامین 
کننده انرژی مثل ســوخت مایــع و گاز و 
زارت نیرو ســنکرون عمل نکنند و مشکلی 
در این زمینه بــه وجود آید ممکن اســت 
محدودیت هایی اعمال شــود، اما در تالش 

هستیم که این اتفاق نیفتد.

متاســفانه با فرار رســیدن  فصل زمستان 
هشــدار هایی از جانــب مســئولین برای 
جلوگیری از خاموشــی های زمســتانه به 
گوش می رســد. گالیه همیشگی مردم این 
اســت که چرا هم در گرمای تابستان و هم 
سرمای زمستان باید شاهد خاموشی و قطع 
برق باشند در حالی که منشأ خاموشی های 
تابستانه و زمستانه متفاوت است و برای رفع 

هرکدام باید نسخه ای  پیچید
خاموشــی های تابستان امســال به دلیل 
رشــد اندک ظرفیت نیروگاهــی و افزایش 
بی ســابقه مصرف کــه منجر به تشــدید 
ناترازی مصرف برق شد، شکل گرف این در 
حالی است که شــرمت توانیر بخش عمده 
خاموشــی ها در کشــور را مصرف بی رویه 

برق، استفاده از ماینر ها و ... می دانند.
براین اساس، این ناترازی در مردادماه سال 
۱۴۰۰ به رقم ۱۲ هزار مگاوات رسید، یعنی 
اختالف حداکثر توان تولیدی نیروگاه های 
کشــور با مصرف به عدد ۱۲ هــزار مگاوات 
رســید که رکوردی بی ســابقه محســوب 

می شد.
از جملــه راهکار های کاهش ایــن ناترازی 
و کاهش خاموشی های تابســتانه می توان 
به افزایــش ظرفیت نیروگاهی با اســتفاده 
از ســرمایه گذاری های بخــش خصوصی و 
دولتی، بهینه ســازی مصرف مشــترکین 
خانگــی و صنعتی بــا اســتفاده از اصالح 
تعرفه گــذاری و به روزرســانی تجهیزات و 

همچنین کاهش تلفات برقی اشاره کرد.

20 درصد کمبود سوخت نیروگاهی 
در زمستان 1400

زمســتان ســال گذشــته برای اولین بار 
این مشــکل با خاموشــی ها و پــس از آن 
آلودگی های زیســت محیطی اســتفاده از 
نفت کــوره )مازوت( به اوج رســید شــد و 
امســال هم همانگونه کــه مصطفی رجبی 
مشــهدی، ســخنگوی صنعت برق تأکید 
کرده در زمستان امسال نسبت به زمستان 
پارسال ۲۰ درصد کمبود سوخت خواهیم 
داشــت و این یعنی در صــورت ادامه روند 

فعلی دچار مشکالت جدی خواهیم شد.

تحویل100 میلیون متر مکعب سوخت 
به نیروگاه های کشور

مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت 
برق کشــور در گفت وگو با  خبرنگار اقتصاد 
و انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جوان،  با اشــاره به آخرین وضعیت شــبکه 
برق کشــور گفت: در حال حاضر ســوخت 
رســانی به نیروگاه ها همانند گذشــته در 

شــرایط پایدار قرار دارد و انتظار می رود با 
افزایش دمای هوا میزان ســوخت رسانی به 

نیروگاه ها افزایش پیدا کند.
او ادامه داد: در حال حاضر شبکه سراسری 
برق کشــور در وضعیت پایداری قرار دارد و 
علی رغم تداوم موج ســرما از هفته گذشته 
برابر با برنامه ریزی های انجام شده مشکلی 
ناشی از کمبود برق به موجب محدودیت یا 

کمبود سوخت نیروگاه ها نداشتیم.
سخنگوی صنعت برق کشــور اضافه کرد: 
خوشــبختانه محدودیت ســوخت رسانی 
به نیروگاه های کشــور نداریم به طوری که 
۱۰۰ میلیون متر مکعب ســوخت تحویل 
نیروگاه های کشــور شده اســت و با توجه 
به آغاز بارندگی ها در کشــور طی روز های 
آینده امید است مشــترکان در مصرف گاز 
صرفه جویی داشــته باشــند تا مشکلی در 

سوخت رسانی به نیروگاه ها نداشته باشیم.

زمستان 1400 تنگنای سوختی
 در تولید برق داریم

 برآورد ما برای زمســتان امســال این است 
کــه ۲۳۰ میلیون متر مکعب ســوخت نیاز 
داشته باشــیم. این در حالی است که اگر ما 
مصرف را هم قطع کنیــم ۲۱۰ میلیون متر 
مکعب ســوخت باز هم کم خواهیم داشت.
او ادامه داد: گازی که ما در زمســتان تحویل 
می گیریم زیر عدد ۱۰۰ اســت و در حدود 
۴۰ تا ۵۰ درصد از ســوخت مایع اســتفاده 
می کنیم.سخنگوی صنعت برق کشور اضافه 
کرد: در بخش ســوخت مایع، لجســتیک و 
توان الزم را نداریم و متاســفانه در زمستان 
سال گذشــته ما به میزان ذخیره سوخت در 
روز رســیدیم و این در حالی است که ما باید 

۴۵ روز سوخت ذخیره داشته باشیم.
رجبی مشــهدی در پایان بیان کرد: حدود 
۲۰ درصد ما نسبت به ســال گذشته کمبود 
ســوخت داریم و قطعا با توجه بــه این آمار، 
تنگنا های تولیــد برق در زمســتان ۱۴۰۰ 
دور از انتظار نیست، اما اگر ما نیروگاه داشته 
باشــیم و یا احداث کنیم هم مشــکل برق  
کشور حل نمی شــود.این در حالی است که 
مدیران وزارت نیرو یــک روز از قطعی برق به 
دلیل نبود سوخت نیروگاهی حرف می زنند 
و روز بعد از تحویل ۱۰۰ میلیون متر مکعب 
سوخت به نیروگاه های کشور خبر می دهند.

به گفته مســئوالن میادین جنوبی ســال 
گذشته  ۷۰ درصد گاز کشور  در این میادین 
تامین می شــد، گفته بودند که افت فشــار 
گاز تولیدی از میادین پارس جنوبی از ســه 
سال دیگر شروع خواهد شــد در حالی که 
کارشناسان معتقدند افت فشار این میادین 

مدت هاست شروع شده است و برای حفظ و 
افزایش تولید باید فکری اساسی شود.

اما مشــکل اصلی، یعنی تأمین ســوخت 
نیروگاه ها در زمســتان هنوز در جای خود 
برقرار است. اهمیت این بحث تا جایی است 
که وزیر نفت روز چهارشــنبه و در نخستین 
اظهارات خــود به عنوان وزیــر نفت به این 
بحث اشــاره کرد و گفت: تأمین ســوخت 
زمســتانی نیروگاه ها از جمله دغدغه های 
اصلــی وزارت نفت اســت و از روز شــنبه 
نشست هایی برای برون رفت از این مشکل 

برگزار می شود.
اما برخی براین باور هســتند که امسال ۲۰ 
ساعت خاموشــی در کشــور اتفاق خواهد 
افتاد، ولی این موضوع را مــا از وزارت نیرو 
بررسی کردیم که محمد حسن متولی زاده 
مدیر عامل شــرکت توانیر گفــت: به هیچ 
عنوان ما این خبر ۲۰ ســاعت خاموشی در 

زمستان ۱۴۰۰ را تائید نمی کنیم.

آیا معاهده پاریس کشور را به 
خاموشی کشاند؟

قطع شــدن بــرق در تابســتان امســال و 
همچنین بی برنامگی در جدول زمانبندی 
خاموشــی ها ابهام ها و پرسش های زیادی 
را برای مشــترکان بخصوص بخش خانگی  

ایجاد کرد.
متاسفانه این قطع شــدن برق در زمستان 
ســال گذشــته هم اتفــاق افتــاد، اما در 
سال های گذشته همواره در فصل تابستان 
و با افزایش دما، مصرف برق ناشی از روشن 
کردن کولر ها و وســایل سرمایشی افزایش 
می یافت و بدین صورت رکوردشکنی های 
متعددی در مصرف برق صورت می گرفت. 
در نتیجه با عبور کردن نرخ مصرف نســبت 
به تولید بــرق، در برخی از مناطق کشــور 
خاموشــی های برنامه ریزی شده ای اتفاق 
می افتاد.اما برخــی از افراد بر ایــن باورند 
که معاهــده پاریس دلیل خاموشــی های 
پی در پی در کشــور اســت، معاهده ای که 
در ۱۲ دســامبر ســال ۲۰۱۵ در چارچوب 
کنوانســیون اقلیم ســازمان ملل متحد به 
تصویب رسید. در ظاهر هدف از تصویب این 
معاهده، کاهش انتشــار گاز های گلخانه ای 
برای جلوگیری از گرمایش زمین بوده است. 
در این راســتا کشــور های عضو این توافق، 
تعهداتی را در قبال کاهــش تولید گاز های 
گلخانه ای می پذیرند که ایــن تعهدات در 
قالب سند NDC توسط مسئولین خود آن 

کشور تعریف شده است.
دولت ایران نیز به عنوان یکی از کشور های 
عضو ایــن توافق نامه، در حــال طی کردن 

فرآینــد قانونــِی تصویب ســند تعهدات 
)NDC( در داخل کشور است. در این راستا 
دولت در آبان ماه سال ۹۵ در قالب الیحه ای 
بحث پیوســتن و انجام تعهدات ذیل توافق 
پاریس را در مجلس شورای اسالمی مطرح 
کرد که بــا موافقت مجلس همراه شــد. در 
ادامه، اما شــورای نگهبان یک ایراد قانونی 
به این موضوع وارد دانســت، مبنی بر اینکه 
در مصوبه مجلس، ســند تعهــدات ایران 
)NDC( ارائه نشده است و این سند نیز باید 

به توافق نامه الصاق شود.
در نتیجــه این مصوبــه از طرف شــورای 
نگهبان به مجلس بازگشت تا سند تعهدات 
ایران در توافق پاریس توســط دولت به آن 
الصاق شــود. در این بین قرار شــد سازمان 
محیط زیســت به نمایندگی از طرف دولت 
و به عنوان متولی این موضــوع، کار تدوین 
و ارائه ســند تعهدات ایران را بــا همکاری 
و تاییــد کمیســیون کشــاورزی مجلس 
شــورای اســالمی پیگیری کند، موضوعی 
که هم اکنون بعد از گذشت چند سال هنوز 
انجام نشده و مســکوت باقی مانده است. در 
نتیجه همانطور که اشــاره شد هنوز دولت 
از نظر قانونی اجازه اجــرای تعهدات توافق 
پاریــس را ندارد!حــال یک ســوال مطرح 
می شود، اینکه دلیل کاهش شیب افزایش 
ظرفیــت نیروگاه ها در کشــور بــه اجرای 
توافق پاریس مرتبط است یا نه؟ با چه متر و 

معیاری قابل صحت سنجی است؟  

خاموشی ها در کشور ربطی به معاهده 
پاریس ندارد

عباس علــی آبــادی مدیرعامــل مپنا در 
گفت وگو با  خبرنگار اقتصــاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، گفت: 
فارغ از معاهده پاریس اساســا قیمت تمام 
شــده برق نیروگاه های تجدید پذیر امروز 

محرک اصلی برای توسعه است.
او بیان کرد: در کشــور ما با توجه به قیمت 
برق که خیلی غیر اساســی تعریف شــده 
اســت ما یک مقدار انگیزه بخش خصوصی 
برای ورود به این صنعــت را نداریم، اما اگر 
ما قیمت برق را در مقیاس ۴ ســنت در نظر 
بگیریم امــروز با بــرق نیروگاه های تجدید 
پذیر و نیروگاه های بدون سوخت میشه نیاز 

کشور را تامین کرد.
مدیرعامل مپنــا تصریح کرد: بــا توجه به 
قیمت پایین برق در کشــور انگیزه ای برای 

ورود بخش خصوصی به کشور نیست .
علی آبادی افزود: قطعی هــا برق این روز ها 
ربطی به معاهده پاریس ندارد مسئله اصلی 
بخش گرما، مصرف بیــش از حد، تاخیر در 
اورهال نیروگاه ها و استفاده از ماینر ها باعث 

خاموشی در کشور شده است.
الزم به ذکر اســت در بســیاری از کشور ها 
نیروگاه ها به نحوی طراحی شده اند که سبد 
سوختی آن ها متنوع باشــد و با استفاده از 
سوخت های متنوع بتوانند برق تولید کنند. 
به عنوان مثال نیروگاه کاواز هند و سانتاریتا 
فیلیپین به نحوی طراحی شــده که بتوانند 
هم از نفتا و هم از میعانــات گازی به عنوان 

سوخت استفاده کنند.
با توجه بــه محدودیت ها بــرای صادرات 
میعانات گازی و عدم امکان استفاده از آن در 
داخل به دلیل تکمیل نشدن پاالیشگاه های 
میعانات گازی سیراف، استفاده از میعانات 
گازی به عنوان ســوخت نیروگاه ها عالوه بر 
اینکه مشکل تأمین ســوخت نیروگاه ها در 
زمستان را مرتفع خواهد کرد، بر این اساس 
انتظار می رود این راهکار هرچه سریع تر در 
هماهنگی بین وزارت نفت و وزارت نیرو در 

دستور کار قرار بگیرد.

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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سخنگوی کمیسیون انرژی توضیح داد

قطع ارتباط گازی با ترکمنستان خسارت  زیادی تحمیل کرد
خریدار  نخعی با بیــان اینکه قطع ارتباط 
گازی با ترکمنستان خسارت های زیادی را 
به کشور تحمیل کرد، گفت: موضوع واردات 
گاز تضادی با سیاســت های کلی استقالل 
انرژی کشــور ندارد، حتی اگر ایــن کار را 

نکردیم ایراد دارد.
 جواد اوجی وزیر نفت گفته اســت امســال 
باتوجه بــه اینکه مــا در زمینــه تولید گاز 
طبیعی رقــم اضافه ای نخواهیم داشــت و 
مصرف در بخش هــای خانگــی، صنایع و 
نیروگاهی هم نســبت به پارسال با افزایش 
۱۰ درصدی روبه رو می شود، در فصل سرد 
ســال )دی و بهمن ماه( پیش بینی می شود 
روزانه با ۲۰۰ میلیون مترمکعب کسری گاز 

روبه رو شویم.
با توجه به این موضوع شــاید از ســرگیری 
واردات گاز از ترکمنســتان که در دســتور 
کار وزارت نفــت قرار گرفته بخشــی از این 
کســری را جبران کند ضمن اینکــه بنا به 
گفته سخنگوی کمیسیون انرژی این اقدام 

عالوه بر تامین گاز مورد نیاز کشور بخصوص 
در فصل زمســتان به لحاظ دیپلماتیک نیز 
حائز اهمیت اســت. مصطفی نخعی، درباره 
واردات گاز از ترکمنســتان اظهار داشــت: 
درســت که منابــع عظیــم گازی داریم و 
صادرکننده گاز به دو کشــور ترکیه و عراق 
هم هستیم اما هیچ کدام تناقضی با واردات 

گاز از کشور ترکمنستان ندارد. 
وی افزود: منابع گازی مــا عمدتا در جنوب 
کشور و در منطقه عسلویه است اما مصارف 
گاز در تمام نقاط کشور است، بنابراین اینکه 
انتظار داشــته باشــیم در تمام کشور خط 
لوله و زیرساخت ایجاد کنیم، کما اینکه در 
بســیاری از بخش ها هم اینگونه بوده، شاید 

فعال چندان منطقی نباشد.
ســخنگوی کمیســیون انــرژی مجلس 
تصریح کرد: دیپلماســی و مراودات گازی 
در چارچــوب واردات و صــادرات تعریف 
می شود، یعنی یک نقطه از کشور نیاز است 
که گاز را وارد و در بخش دیگری از کشــور 

که مازاد داریم اقدام بــه صادرات آن کنیم، 
این موضوع تناقض و تضادی با سیاست های 
کلی استقالل انرژی کشور ندارد، حتی اگر 

این کار را نکردیم ایراد دارد. 
وی با بیــان اینکه قطــع ارتبــاط گازی با 
ترکمنستان خسارت های زیادی را به کشور 
تحمیل کرد، گفت: در شرق و جنوب شرق 
و برخی نقاط شمالی کشور نبود زیرساخت 
مناسب و مشــکل تامین انرژی داریم، تنها 
مخزن بخش شمالی کشور مخزن سرخس 
اســت که در طول زمان با افت فشار مواجه 
می شــود و افزایش مصرف نیز می تواند در 
این زمینــه مخاطره آمیز باشــد، بنابراین 
نیاز اســت که این منطقه بــه لحاظ تامین 
انرژی تقویت شــود و واردات گاز از کشــور 
ترکمنســتان کمک خوبی در این راســتا 

است.
نخعی یادآور شد: حتی با سواپ گاز را نیز در 
راستای دیپلماســی انرژی می توان تعریف 
کرد یعنی گاز را از ترکمنستان وارد و مصرف 

کنیم و در منطقه دیگر به جای این کشــور 
صادرات داشــته باشیم و یا بخشــی از گاز 
کشور را با واردات از این کشور تامین کنیم 
و میزان گازی را کــه مختص تامین مناطق 

شمالی است، صادر کنیم.
وی توضیح داد: اکنون ما بــا ناترازی تولید 
و مصــرف گاز مواجهیم، زمســتان ســال 
گذشــته هم شــاهد بودیــم که بــه دلیل 
افزایش مصرف گاز بعضا با مشــکل تامین 
ســوخت بخصوص در نیروگاه هــا مواجه 
شــدیم، بخشی از خاموشــی های تابستان 

امســال هم به دلیل این بود که نتوانستیم 
گاز مورد نیــاز نیروگاه هــا را تامین کنیم. 
بنابراین جمع بندی اینکــه ناترازی و عدم 
توازن مخازن گازی در کشور را می توانیم با 

واردات گاز از ترکمنستان حل کنیم. 
این نماینده مجلس خاطرنشــان کرد: اگر 
دولت مذاکره کند و موفقیت حاصل شــود 
قطعا اتفاق و قدم بزرگــی رو به جلو جهت 
تامین منافع کشــور و تحقق دیپلماســی 
گازی و افزایــش مــراودات با کشــورهای 

همسایه خواهد بود.



تا دو هفته آینده آمار از سه هزار بستری در روز پایین می آید 

ونایی با افزایش واکسیناسیون عمومی ولی تلفات کر وند نز ر

زالی عنوان کرد
وزانه ۳۶۰ هزار  هدف گذاری ما در تهران تزریق ر

دوز واکسن است
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران از رکورد تزریق روزانه 
۲۴۰ هزار دوز واکســن در تهران خبــر داد و گفت: هــدف گذاری ما 

رسیدن به تزریق ۳۶۰ هزار دوز واکسن در روز است.
علیرضا زالی خاطرنشــان کرد: امروز که شــاهد افول شــاخص های 
بیماری و کاهــش امواج خیز پنجم بیماری در تهران هســتیم، مجدداً 
به یک خیزش نوین و رزمایش عملیاتی با بازآرایی حماسی برای اجرای 
مؤلفه های طرح شــهید ســلیمانی در قالب بیماریابی نیــاز داریم که 

بهترین زمان و بزنگاه استراتژیک برای بیماریابی این روزها است.
وی با اعــالم اینکه به رکــورد ۲۴۰ هزار دوز تزریق روزانه واکســن در 
تهران رسیده ایم، گفت: هدف ما رسیدن به ۳۶۰ هزار دوز تزریق روزانه 

است که با تالش و همت نیروهای بسیجی، دست یافتنی است.
زالی از کادر بهداشــت و درمان و بســیجیان و تمامی دســت اندرکاران 
اجرای طرح واکسیناسیون و طرح شهید سلیمانی تقدیر کرد.وی با اشاره 
به مسئولیت پذیری اجتماعی و مشــارکت سازمان ها و نهادهای مختلف 
در راستای تسریع فرایند واکسیناســیون خاطرنشان کرد: بر اساس یک 
اصل جهانی بهترین واکســن در دسترس ترین واکســن است و با توجه 
به مطالعات اخیر جهانی افراد واکسینه شــده ۱۱ برابر نسبت به افراد غیر 

واکسینه شده کمتر در معرض فوت ناشی از بیماری قرار می گیرند.
زالی همچنین از شهروندان تهرانی خواست برای جلوگیری از ازدحام 
در مراکز واکسیناســیون بدون ثبت نام در سامانه نوبت دهی و دریافت 

پیامک مراجعه نکنند.  

زاکانی در جمع خبرنگاران مطرح کرد

اعطای جایزه 2٥ درصدی به خوش حسابان 
پرداخت عوارض

شــهردار تهران گفت: برای کســانی که عوارض خود را نقدا پرداخت 
می کنند ۲۵ درصد جایزه خوش حسابی در نظر گرفته شد.

علیرضا زاکانی شهردا تهران در دوازدهمین جلسه شورای شهر تهران 
در جمع خبرنگاران اظهار کرد: برای کســانی که عــوارض خوِد را نقدا 
پرداخت می کنند ۲۵ درصد جایزه خوش حســابی در نظر گرقته شد، 
ما طبق قانون حق تخفیف نداریم، اما این حق را داریم که جایزه خوش 
حسابی را مشــخص کنیم و انشــاهلل شــهروندان از این مهلت ۲ ماهه 

استفاده کنند.

وی در پاسخ به این سوال که شهرداری در ســال چه تعداد مجوز صادر 
می کند؟ گفت: عددی بین ۸ الی ۹ هزار اســت که این موضوع کاهش 
پیدا کرده است، اما تغییرات در شــورای پنجم، موجب ایجاد انقباض 

برای شهر شد.
شــهردار تهران بیان کرد: مصوبــه دوم امروز، پیرامــون بحث اربعین 
حسینی بود، همه ساله بخشی از زحمت کشان شهرداری برای خدمت 
اعزام می شــدند که طی مصوبه، به ما ســهمیه ۳۰۰ نفری داده شد و 
مقرر شــد افراد ممتاز در نواحی انتخاب شــوند.زاکانی در ادامه گفت: 
این ۶ میلیارد اربعین محاسبه معاونت ها و شورا بوده و صورت مشخص 

داشته، جامیدواریم کار انجام شود البته باید شفاف باشد.
شــهردار تهران بیان کرد: موضوع انتصابات شــروع نشده و سر فرصت 

انجا که الزم است تغییرات انجام می شود.

جانشین رئیس پلیس راهور تهران خبر داد
و به دلیل مخدوشی  جریمه ۲۲۸ هزار خودر

پالک در تهران
سرهنگ موســوی پور گفت:بیش از ۲۲۸ هزار خودرو به دلیل تخلفات 
پوشش و مخدوشــی پالک در پنج ماه نخست ســال جاری در تهران 

اعمال قانون شدند.
سرهنگ ســید ابوالفضل موســوی پور جانشــین پلیس راهور تهران 
بزرگ در خصوص اقدامات پلیس راهــور تهران بزرگ در بحث برخورد 
با تخلفات پوشش و مخدوشی پالک گفت:در اســفند سال ۱۳۹۸ که 
کرونا شروع شد ۳۳۰۳۰۷ )سیصد و ســی هزارو سیصد و هفت( مورد 
اعمال قانون مربوط به تخلفات پالک را داشتیم و در مجموع در یکسال 
۱۳۹۸، ۱۳۸۳۷ )سیزده هزار و هشتصد و ســی و هفت( مورد دستگاه 

خودرو نیز متوقف و به پارکینگ داللت داده شده است.
سرهنگ موسوی پور بیان داشت: در سال ۱۳۹۹ که بحث کرونا مطرح 
شد و اضافه شده به انگیزه تخلفات پوشش و مخدوشی پالک ۵۷۲۵۸۷ 
)پانصد و هفتاد و دو هزارو پانصد و هشــتاد و هفت( مورد اعمال قانون 
تخلفات پالک را داشتیم که نزدیک به ۷۳ درصد افزایش برخورد بااین 
تخلف و اعمال قانون را شاهد هستیم و در بحث توقیف ۱۷۷۱۹ )هفده 
هزارو هفتصدو نوزده( دستگاه خودرو نیز متوقف و به پارکینگ متوقف 
شــده اند که در این خصوص ۲۸ درصد افزایش توقیف در پارکینگ را 

داشته ایم.
وی گفت: در همین ۵ ماهه ســال جاری ۲۲۸۰۳۶ )دویست و بیست و 
هشت هزارو سی و شش( مورد اعمال قانون مربوط به تخلفات پالک را 
داشــته ایم و ۵۷۵۰ )پنج هزار و هفتصدو پنجاه( مورد هم خودرو نیز به 

همین خاطر در پارکینگ متوقف شده اند.
وی افزود: این آمار نشــان می دهد که در بحث افزایش انگیزه ارتکاب به 
این نوع جرم و تخلف در بحث محدودیت های کرونایی که در ســال ۹۹ 
ایجاد شــد تخلفات نیز بیشتر شــد و در خصوص این موارد طرح انجام 
می دهیم و در بازه های زمانی طرح انجام می دهیم و بصورت گســترده 
و مثال بمدت یکهفتــه و ۱۰ روز همه توان پلیس راهــور در این بخش 

اختصاص داده می شود.
وی بیان داشــت:در محدوده های ورودی به طــرح ترافیک و محدوده 
کاهش آلودگی هوا، قبل و بعد از دوربین آن تیم های ما مستقر می شوند 
و همچنین در بزرگراه ها و همچنین در شــب تیم هــای پلیس راهور 
تهران بزرگ مســتقر هســتند و در این ۵ ماهه ۱۴۳۸ مورد توقیف در 

شب داشتیم و با تخلفات برخورد شده است.
سرهنگ موسوی پور افزود: پوشش پالک می تواند در محل رفع اثرشود 
و مانند راننده ای که پارچه ای چســبانده و وانتی که سپر را روی پالک 
آورده و یا راننده ای که صندوق را باال برده است که پوشش پالک اطالق 
می شود و قابل رفع اثر در محل می باشــد و اعمال قانون شده و توجیه 
می شوند و از محل خارج می شــوند .جانشین پلیس راهور تهران بزرگ 
اظهار داشت: مخدوشی پالک جرم محسوب می شود که مثال عدد ۲ را 
۳ کرده که حالتی که اتفاق می افتد این اســت که خالفی خودرویی که 
بمانند آن عدد تغیر یافته نیز راننــده متخلف بگیرد و آن را نیز پرداخت 
کند یعنی خالفی دو خودرو را باید بگیرد و تســویه حساب انجام داده و 

بعد اقدامات بعدی برای ترخیص خودرو انجام می گیرد.

دیوار

هر چند روند واکسیناســیون در کشــور طی روزهای 
اخیر سرعت قابل قبولی گرفته اســت، اما با این مقدار 
تزریق روزانــه نمی توانیم قبل از خیــز جدید کرونا به 

ایمنی جمعی برسیم.
بهــرام عین اللهی وزیر بهداشــت دولت ســیزدهم 
این نوید را داده اســت که تا دهه فجر، با پایان یافتن 
برنامــه واکسیناســیون جمعیت هدف، بــه ایمنی 
جمعــی خواهیم رســید. در همین حــال، علیرضا 
رئیسی سخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا و معاون 
بهداشــت وزارت بهداشت، گفته اســت که تا قبل از 
ورود پیک ششــم کرونا، جمعیت هدف واکســینه 

خواهند شد.
آن طور که عنــوان می شــود، احتمــال اینکه ظرف 
۶ تا ۸ هفته آینده شــاهد خیز جدید کرونا در کشــور 
باشیم، دور از انتظار نیست. یعنی اینکه برنامه کشوری 
واکسیناســیون جمعیت هدف که شامل ۶۱ میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر می شود، باید تا قبل از پایان آبان ۱۴۰۰ 

به سرانجام برسد. 
این در حالی اســت که روند واکسیناســیون روزانه در 
شــرایط کنونی و بعد از افزایش واردات واکسن، به مرز 

یک میلیون و ۱۰۰ هزار رسیده است.
البته نمی توان عــدد ۱.۱ میلیون دوز تزریق 
روزانه را بــرای تمامی روزهــای پیش رو در 
نظــر گرفت. زیرا، بــه طور مثــال در جمعه 
گذشــته کمتــر از ۵۰۰ هزار دوز واکســن 
مصرف شــده اســت. یعنی می توان برآورد 
که در حال حاضر به طــور میانگین اگر یک 

میلیون دوز تزریق روزانه هم داشــته باشیم، باز هم به 
زمان مورد نظر ۶ تا ۸ هفته نخواهیم رسید.

ســخنگوی ســتاد ملی مقابله با کرونا گفته است که 
برای ۲ برابر شدن ظرفیت روزانه واکسیناسیون، روند 
تزریق باید ۲ برابر شــود و االن در حــال برنامه ریزی 
برای ۲ برابر کردن افزایش ظرفیت و پایگاه های تزریق 

واکسن هستیم.
رئیســی درباره واکسیناســیون افراد باالی ۱۸ سال، 
اظهار داشــت: بین تزریق دوز اول و دوم واکسن کرونا 
الزاماً چهار تا پنج هفته فاصله نیاز است که ما می توانیم 
برای دوز اول سرعت دهی را بیشــتر کنیم ولی تزریق 

دوز دوم حتماً باید در زمان معین انجام شود.
وی خاطرنشــان کرد: هــدف اول ما این اســت که با 

حداکثر تــوان تا پایان مهــر ۱۴۰۰ حداقل 
یک دوز را به جمعیت هدف برسانیم که این 
حدود ۷۰ درصد جمعیت است و می تواند به 

مقابله با خیز بعدی کرونا کمک کند.
با استناد به اظهارات ســخنگوی ستاد ملی 
مقابله با کرونا، ۳۱ استان داریم که هر استان 
ظرفیت تزریق روزانه ۱۰۰ هزار دوز واکسن 
را دارد، حتی اگر در هر اســتان هــر روز ۶۰ هزار دوز 
واکسن تزریق شود یعنی ظرفیت تزریق روزانه حدود 
یک میلیون و ۸۰۰ هزار دوز واکســن در کشور وجود 

دارد.
 اگر قبول کنیم که بــا توجه به روند واردات واکســن 
به کشــور، روزانه بتوانیم ۱.۸ میلیون دوز واکســن به 
جمعیت هــدف تزریق کنیم، یعنــی در مدت ۳۰ روز 
می توانیم ۵۴ میلیون دوز واکســن تزریــق کنیم که 
با این حســاب می توان امیدوار بود جمعیت هدف در 
پایان مهر ۱۴۰۰ واکســینه شوند. ماه آبان هم فرصتی 
خواهد بود که واکسیناســیون جاماندگان انجام شود 
و به این شــکل می توان گفت که تا قبــل از خیز جدید 

کرونا در پاییز، کشور به ایمنی جمعی برسد.

این در حالی اســت که هنوز در مرز یک میلیون تزریق 
روزانه قرار داریــم و این، یعنی اینکه شــرایط تزریق 
۸۰۰ هزار دوز واکســن در روز هنوز فراهم نشده است 

و فرصت در حال از دست رفتن است.
جلیــل کوهپایه زاده رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی 
ایران، به روند واکسیناســیون در پایتخت اشاره کرد و 
اظهار داشت: واکسیناســیون روزانه در تهران تا ۳۰۰ 
هزار دوز قابل افزایش است و به عبارتی هر سه تا چهار 
روز می توان به حــدود یک میلیون شــهروند تهرانی 

واکسن کرونا تزریق کرد.
وی، مهم ترین شــرط رســیدن به این هدف را تأمین 
واکســن مورد نیاز اعالم کرد و افزود: با افزایش ساعات 
کار مراکز تجمیعی و بهره گیری کامل از ظرفیت های 
مراکز واکسیناســیون موجود، به این هدف مهم دست 

خواهیم یافت.
کوهپایه زاده، تعداد مراکز تجمیعی واکسیناســیون 
کرونا در اســتان تهران را بیش از ۱۳۰ مرکز اعالم کرد 
و گفت: روزانه حــدود ۱۰۰ هزار دوز واکســن تزریق 
می شــود و رکورد روزانه تزریق واکسن کرونا در تهران 

به ۱۳۰ هزار دوز نزدیک شده است.

ونا کر

خریدار   همه گیری کرونا با ســویه دلتا 
از تیر ماه به اوج رســید و باالترین تلفات در 
مرداد ماه با گذر از ۷۰۰ مورد مرگ در کشور 
رقم خورد، امــا با افزایش واکسیناســیون 
عمومی و واکسینه شــدن ۳۵ میلیون و ۴۷ 
هزار و ۱۴۳ ُدز، تلفــات کرونایی روند نزولی 

به خود گرفته است.
اکنون روزانه حدود بیش از یک میلیون دز 
واکسن علیه کرونا در کشور تزریق می شود 
و بســیاری از گروه های ســنی سالمندان، 
بیماران خاص، فرهنگیان، اساتید دانشگاه، 
کادر بهداشــت و درمان، جانبــازان و غیره 
در برابــر این بیمــاری چموش واکســینه 
شــده و در حال حاضر روند واکسیناسیون 
دانشــجویان و متولدان ۵۸ به قبل در حال 

انجام است.
بر اســاس گزارش وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشــکی، از ۱۲ تا ۱۸ شهریور ماه، 
تعداد موارد مثبت شناسایی شده، ۱۵۶ هزار 
و ۰۷۹ مــورد و تعداد موارد بســتری جدید 
۲۶ هزار و ۲۰۸ مــورد بوده که طی این مدت 
در کشور ســه هزار و ۹۳۷ نفر جان باختند 
و بر ایــن اســاس کاهــش ۱۹ درصدی در 
تعداد بیماران مثبت سرپایی، کاهش ۱۵.۲ 
درصدی در تعداد بیماران بستری و  کاهش 
۷.۲ درصدی در تعداد بیماران فوت شــده را 
در هفته اخیر نســبت به هفته ماقبل شاهد 
بوده ایم.همچنیــن باالتریــن میزان مرگ 
و میر کرونایــی در مرداد ماه بــا ۷۰۹ مورد 
در کشــور به ثبت رســید که در حال حاضر 
میانگین این مرگ و میــر ۴۰۰ تا ۵۰۰ مورد 
کاهش یافته و امید اســت با روند سرعت در 
واکسیناسیون عمومی روازنه شاهد کاهش 

بیشتری از تلفات کرونایی باشیم.
مطالعات نشــان می دهد احتمــال ابتال به 
کرونا در افرادی که واکســینه نشــده اند، 
نسبت به افرادی که به طور کامل واکسینه 
شده اند ۴.۵ برابر بیشــتر و احتمال بستری 
شدن این افراد و مرگ ناشــی از کرونا نیز به 

ترتیب ۱۰ و ۱۱ برابر بیشتر است.
بر اســاس این مطالعــات،  واکســن های 
کووید ۱۹ علیــه گونه دلتا موثر هســتند 
و از بستری شــدن و مراجعه اورژانســی به 

بیمارستان بر اثر کرونا جلوگیری می کنند.

کاهش چشمگیر مرگ و میر کرونایی 
تا سه هفته آینده

ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی چنــدی پیش 
گفته بود با ســرعت روند واکسیناسیون در 
کشــور ۱۰ درصد از موارد سرپایی و حدود 
پنج درصد موارد بستری ابتال به کرونا روند 
کاهشی داشــته اســت و مرگ و میر تا سه 
هفته آینده با کاهش چشــم گیری همراه 
مــی شــود.وی افزود:هنوز برای پوشــش 
واکسیناســیون راه قابــل توجهــی پیش 
رو داریم اگر قبال بــرای گونه های ووهان و 
سایر گونه ها پوشش ۷۰ درصدی را مدنظر 

داشــتیم برای نوع اخیر این بیماری یعنی 
واریانــت دلتا، پوشــش ۹۰ درصدی مورد 
نظر قــرار دارد و از زمــان ورود ویروس دلتا 
به کشورمان، ســرعت واکسیناسیون در ۲ 

ماهه اخیر افزایش داشته است.
حریرچی ادامــه داد: اگــر بخواهیم اثرات 
واکسیناســیون را مطالعه کنیم باید بدانیم 
اگر واکسیناسیون انجام نمی دادیم بی شک 
تعداد فوتی های کشورمان بیش از اینها بود 
االن خوشــبختانه با توجه به اینکه پوشش 
سنین باالی ۶۰ سال در کشورمان باالی ۸۰ 
درصد است و پوشش واکسیناسیون در رده 
سنی ۶۵ تا ۷۰ سال ۹۶ درصد است، از این 
رو آمار مرگ و میر در افراد باالی ۶۰ سال به 

میزان قابل توجهی کاهش یافته است.

21 استان سیر نزولی دارند
علیرضا رییسی سخنگوی ستاد ملی مقابله 
با کرونا نیز در ایــن زمینه گفت: اکنون پیک 

کرونا روند نزولی دارد، ۲۱ استان کامال سیر 
نزولی داشته، هشت اســتان تازه از قله عبور 
کردند و در ســه اســتان هم روند افزایشی 
متوقف شده اســت. بنابراین چشم انداز این 
اســت که تا دو هفته آینده وضعیت بستری 
بیمارستانی از عدد ســه هزار روزانه پایین 
تر خواهد آمــد.وی افزود: براســاس برنامه 
ریزی که تا پایان مهر مــاه داریم اگر میزان 
واکسیناســیون روزانه را به یــک میلیون و 
۶۰۰ هزار ُدز در روز برســانیم می توانیم به 
هدف نزدیک شــویم. حفظ احترام مردم که 
در صف ها معطل نشــوند و واکسیناسیون 
منظم انجام شــود امری ضروری است. راه 
تحقق این هدف این اســت که تعداد پایگاه 
های واکسیناسیون به دو هزار پایگاه برسد و 
از تیم های واکسیناسیون ما نیز ۲ برابر شود.

معاون وزیر بهداشت تصریح کرد: اگر ضریب 
اطمینانی به اسم دو شیفت شدن پایگاه ها را 
داشته باشیم خود به خود ظرفیت های ما دو 

برابر می شود و به تزریق روزانه یک میلیون 
و ۶۰۰ هزار دوز واکســن می رســیم که در 
طی یک ماه باالی ۴۵ میلیون ُدز واکســن 

تزریق خواهد شد.
رییســی تصریح کــرد:  اگر با این ســرعت 
پیش رویم تا پایان مهر ماه دوز اول واکسن 
همه تزریق شده اســت و ُدز دومی هایی که 
نوبت شان شــود تزریق می شود و در نهایت 
تا ۱۵ آبــان تعدادی بــرای لکه گیری باقی 
می مانند. البته ما آخریــن اطالعاتی که در 
دنیــا در ارتباط با ُدز یادآور مطرح اســت را 
رصد می کنیم که جــا نمانیم و اگر به آن هم 

نیاز باشد توانمندی وجود دارد.

تا دو هفته آینده آمار از سه هزار 
بستری در روز پایین می آید 

وی با اشــاره به گذر کشور از قله پیک پنجم 
کرونا، تاکید کرد: به این ترتیب پیش بینی 
آن اســت که دوهفتــه آینده از ســه هزار 
بســتری روزانه ابتال به کرونا پایین می آید  
و تا چهار هفتــه آینده به کــف آن در پیک 
پنجم خواهیم رســید. اینجا جایی است که 
نیاز داریم به کمک بســیج که در شــش تا 
هشت هفته باقی مانده سیر نزولی بیماری، 
بتوانیم حداکثر توانمان را برای ایمن سازی 
بگذاریــم،  چراکه پیش بینی مــان از پیک 

بعدی بیماری، در آبان ماه است.
رییسی اظهار داشــت: بنابراین اگر آبان ماه 
میزان واکسیناســیون را قابل توجه انجام 
داده باشــیم حتی با ویروس جدید جهش 
یافته و در صــورت میزان ابتــال، اما میزان 
مــرگ و میر بــاال نخواهد رفــت. در بحث 
واکسیناســیون هــدف اول کاهش مرگ و 

میر و هدف بعدی کاهش ابتالست.
وی خاطرنشــان کــرد: واکسیناســیون 
سراســری و همگانی تنهــا و تنهاترین راه 
برای مقابله با همه گیری کرونا اســت و اگر 
در ۴۵ روز آتی محکم پای کار باشیم از مرگ 

هزاران نفر جلوگیری می شود.

ونا می شود آیا برنامه واکسیناسیون درگیر خیز جدید کر
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دالالن سطح استان تهران شناسنامه دار می شوند
خریدار    اولین نشست شورای پیشگیری 
از وقوع جرم دادگســتری اســتان تهران با 
حضور دســتگاه های متولی در دادگستری 
اســتان تهــران بــه ریاســت قائــم مقام 

دادگستری برگزار شد.
 به نقل از  روابط عمومی و رســانه؛ مسعود 
ستایشــی، قائم مقام دادگســتری استان 
تهران در این نشســت تصریح کرد: یکی از 
مواردی که در ســند تحول به آن اشاره شد، 
حوزه پیشــگیری از وقوع جرم و ماموریت 
بســیار مهم آن اســت که منبعث از قانون 

اساسی است.
قائــم مقــام دادگســتری اســتان تهران 
خاطرنشــان کرد: بــر این اســاس حوزه 
پیشــگیری از وقوع جرم، باید تدابیری در 
جهت رفع شــکایات و دعاوی و جرائمی که 

در اولویت هستند، اتخاذ کند.
وی خاطرنشــان کرد: طبق بررســی های 
به عمل آمــده، موضــوع جلســه از میان 
دعاوی اولویــت دار و مدعوین )منتخبین( 
از میان ۲۸ عضو شــورای پیشگیری استان 
تهران انتخاب شــده اند، تا در جهت بررسی 
تخصصی علل و عوامل مواردی که موجبات 
پیدایــش افزایش دعاوی مربوط به ســند 
رســمی اســت، اقدامی صورت گیرد که به 
همراه راهکارهای قانونــی آن در محدوده 
سند تحول و موازین قانونی در سطح جامعه 

قابل انجام باشد.
علی دیزجی، معاون اجتماعی و پیشگیری 

از وقوع جرم دادگستری اســتان تهران نیز 
در این نشســت بیان کرد: دعاوی مربوط به 
اسناد رسمی و عادی )از قبیل الزام به تنظیم 
سند رسمی، ابطال سند و امثالهم( ازجمله 
دعاوی پرتکــرار در محاکم بــوده و تقریباً 
تمامی حوزه های قضایی دادگستری استان 

تهران درگیر این موضوع هستند.
معاون اجتماعی و پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان تهران گفت:در راستای 
ارتقاء و گســترش دامنه پیشگیری از وقوع 
جرم و مهار و کنتــرل حدوث دعاوی، اّولین 
نشست شــورای پیشــگیری از وقوع جرم 
دادگستری استان تهران با رویکرد علمی-

عملی به منظــور احصاء عوامــل بروز این 
دسته از دعاوی، ارائه راهکار رفع این عوامل 
و در نتیجه، کاهــش پرونده های مربوط به 
آن در ســالن والیت دادگســتری اســتان 
تهران با حضور مســئوالن دســتگاه های 

متولّی برگزار شد.
دیزجی در ادامــه تصریح کرد: علت انتخاب 
موضوع در ارتباط با ســند رسمی برای این 
شــورا، افزایش آمــار ۳۰ درصــدی راجع 
به اســناد در پنج ماهه اول ســال جاری در 
مقایسه با پنج ماهه ســال گذشته است، که 
در قالب دعــاوی مربوط به الــزام به تنظیم 

سند رسمی ظاهر شده است.
وی بیان داشــت: در حوزه تهران ۲۱ هزار 
بنگاه معامــالت ملکی وجــود دارد و برای 
متصدیان امــالک پروانه صادر می شــود. 

در هــر بنگاه معامــالت ۱۰ تــا ۳۰ نفر کار 
می کنند که پروانه ندارند و معامالت توسط 
آن ها جوش می خورد و آن ها درصد خود را 
می گیرند. علت شکل گیری دعاوی مربوط 
به اسناد در ۱۰ فراز آماده شده است، که این 
جلســه در خصوص بعضی از آن ها مذاکره 

خواهد شد.
این مقــام قضایی در ادامه افــزود: در حوزه 
امالک، صدور پروانه بــرای دالالن برعهده 
ســازمان ثبت اســناد و امالک کشور و در 
حوزه معامــالت بازرگانی بــر عهده وزارت 
صمت است. از آنجا که اکثر دعاوی در حوزه 
امالک مرتبط با معامالتی اســت که دالالن 
منعقد می کنند، نمی تــوان به نقش دالالن 

بی توجه بود.
معــاون اجتماعــی و پیشــگیری از وقوع 
جرم دادگســتری اســتان تهران گفت: بر 
این اســاس، چون دالالن فاقد شناسنامه 

و پروانه هســتند؛ لذا از مســئولیت مدنی، 
کیفــری و موازینی کــه قانــون تجارت 
تکلیف کــرده )مانند داشــتن دفاتر، ارائه 
مفاصا حســاب( دور بوده و غالباً معامالتی 
را که منعقد می ســازند منتهــی به طرح 
دعوا می شــود؛ بنابراین ضروری دانستیم 
کــه دالالن در ســطح اســتان تهــران 

شناسنامه دار شوند.
دیزجی اظهار کرد: طی جلسات متعدد این 
معاونت بــا وزارت صمت مقرر شــد که این 
وزارتخانه در حوزه معامالت بازرگانی، برای 
دالالن در اســتان تهران به عنــوان پایلوت 
پروانه داللی صادر کند. همچنین سامانه ای 
طراحی شــود تا دالالن حوزه های مختلف 
جهت صــدور پروانــه در آن ثبت نام کنند؛ 
ولی تا کنون پاسخی از سوی وزارت صمت 

دریافت نشده است.
 همچنین در طی جلسات فراوان با سازمان 
ثبت اسناد و امالک کشــور درحوزه امالک 
مقرر شد تا ســازمان مذکور، کار پژوهشی و 
علمی راجع به داللی در حوزه امالک انجام 

دهد تا تصمیم نهایی اتخاذ شود.
معاون برنامــه ریزی و فنــاوری اطالعات 
دادگستری استان تهران نیز در این نشست 
گفت: طبق بنــد ۳ ماده ۲ قانــون تجارت، 

داللی فعالیتی قانونی است.
حســن بابایی عنوان کــرد: موضوع عرفی 
داللی یعنی کســی بین خریدار و فروشنده 
یک نقش مخرب را ایفا می کند؛ اما در قانون 

تجارت یک حرفه است. 
صدور پروانه بــرای آنان از ایــن جهت هم 
حائز اهمیت اســت که آنان علی رغم اینکه 
درآمد باالیی دارند هیــچ مالیاتی پرداخت 
نمی کنند و از ســویی دیگر با صدور پروانه 
برای دالالن صنفی، جلــوی کالهبرداری 
بســیاری از افراد با نــام دالل )دالل عرفی( 

گرفته خواهد شد.
نماینده سازمان ثبت اسناد و امالک کشور 
نیز در این نشست بیان داشت: سازمان ثبت 
بر اساس دستورالعمل ســال ۱۳۸۴ مقید 
به صدور پروانه تخصصی بــرای واحدهای 
صنفی اســت. براســاس قانون، هــر واحد 
صنفی، نظارت و مسئولیت کیفری و مدنی 
دالالن را باید برعهده گیرد، اما عماًل اینطور 
نیست. از ســویی دیگر امکان صدور پروانه 
برای هزاران دالل از ســوی ســازمان ثبت 

اسناد و امالک وجود ندارد.
وی گفــت: در ســال ۱۳۱۰ نقــل و انتقال 
امالک به عهده سازمان ثبت اسناد و امالک 
بود تا اینکه در ســال ۱۳۱۶ به دفاتر اسناد 
رسمی منتقل شــد که بعدها متوجه شدند 
که فقط دفاتر این کار را انجــام نمی دهند؛ 
بلکه گروهی هم تحت عنوان دالل هستند 
که معامــالت را انجام می دهنــد؛ بنابراین 
مقرر شــد هرگاه با مداخلــه دالالن ملکی 
انتقال پیدا کرد، ذیل ســند توسط سازمان 
ثبت امضا شــود؛ که این عمل در سال های 

بعد مورد غفلت قرار گرفت.



انتقاد رییس اتحادیه امالک از طرح کاهش تعرفه بنگاه ها

نسخه چشم بسته برای بازار مسکن نپیچید

خریدار  رییس اتحادیه مشاوران امالک با بیان 
اینکه تعرفه مشاوران امالک در ترکیه و امارات ۶ 
درصد ارزش ملک اســت گفت: امارات، پاکستان 
و حتی افغانســتان در ســال های اخیر برای بازار 
مسکن، توسعه گر و دالل، ســاز و کارهای بسیار 
دقیق وضع کرده، احترام شغل داللی را باال برده و 
در صنعت ساختمان پیشرفت کرده اند؛ در ایران 
نرخ مشــاوران امالک یک دوازدهم دنیا اســت و 
آقایان با طرحهای چشم بسته می گویند این نرخ 

باز هم باید کاهش پیدا کند.
مصطفی قلی خســروی اظهار کرد: کســانی که 
بعضا در مجلس از کاهش حق الزحمه مشــاوران 
امالک سخن می گویند قانون مدنی مصوب سال 
۱۳۱۷ و قانون دالالن را بخوانند که شغل داللی را 
به عنوان مولد اقتصادی نگاه کرده اســت. ما مولد 
اقتصادی و مالیاتی هســتیم و نوک پیکان بخش 
پیشران مسکن قرار داریم که اگر نباشیم اقتصاد 

کشور دچار رکود می شود.
وی افزود: می گویند تعرفه مشــاوران امالک باید 
کاهش پیدا کند اما آیا تبعــات چنین تصمیمی 
که می تواند بــه جرم زایی منجر شــود را در نظر 
گرفته انــد؟ وقتی حــق و حقوق یک فــرد را به 
او ندهید فضــا را بــرای دور زدن قانــون فراهم 

می کنید. 
دولت گذشــته کمیسیون مشــاوران را که قبال 
نیم درصد از هریــک از متعاملین بود به ۲۵ صدم 
درصد کاهش داد یعنی آن را به یک دوازدهم دنیا 
رســاند و مجلس فعلی در همان راستا می گوید 
که باید تعرفه باز هــم کاهش پیدا کنــد. بروید 
ببینید تصمیم دولت قبل چه مشــکالتی را برای 
معیشــت خانواده ۱۳۵ هزار مشاور امالک ایجاد 
کرده اســت. تورم به ۴۵ درصد رسیده، تخم مرغ 
شــانه ای ۵۰ هزار تومان شــده، برنج کیلویی۵۰ 
هــزار تومان شــده، بعد می گوینــد حق الزحمه 

مشاوران امالک کاهش یابد.

رییس اتحادیه مشــاوران امالک با اشاره به قانون 
دالالن ســال ۱۳۱۷ خاطرنشــان کرد: توصیه 
می کنم عزیزان مســئول، یک بــار قانون مدنی و 
قانون دالالن را مطالعه کنند و ببینند چه ارزشی 
برای شــغل داللی که مولد اقتصادی است قائل 
شده اند. کشورهای پیشــرفته و حتی کشورهای 
همســایه خودمان با وضــع قوانیــن و مقررات 
مناسب، صنعت ســاختمان را ارتقا داده اند. برای 
دالل احترام قائلند؛ چرا که دالل به ایجاد شغل و 

رونق اقتصاد کمک می کند.
خســروی با بیان اینکه در اروپا و آمریکا شــش 
درصد از قیمت ملــک به عنــوان حق الزحمه به 
واسطه گر اختصاص می یابد که از سوی فروشنده 
پرداخت می شود گفت: در سوئد ۳ تا ۴ درصد، در 
آمریکا ۶ درصد و در ترکیه ۶ درصد قیمت مسکن 
به دالل اختصــاص می یابد. امارات، پاکســتان 
و حتی افغانســتان در ســالهای اخیر برای بازار 
مسکن، توسعه گر و دالل، ســاز و کارهای بسیار 
دقیــق وضع کرده و احترام شــغل داللــی را باال 
برده اند. در تهران نرخ مشــاوران امالک ۲۵ صدم 
درصد از قیمت ملک است و آقایان می گویند باید 

کاهش پیدا کند.
وی تاکید کــرد: از نماینــدگان محترم مجلس 
انتظار می رود به جای ارایه نســخه های چشــم 
بســته و خلق الســاعه، قانــون مدونــی را برای 
مشــاوران امالک وضع کنند که از زیر نظر قانون 
نظام صنفی بیرون بیاید. اگر نمی توانند دست کم 
این شغل را مســتثنی کنند و با توجه به اهمیت 
کاالی باارزش مســکن، دست ما را برای تنبیهات 
و تشویقات باز بگذارند. هم اکنون اتحادیه امالک 
هیچ اختیاری در این زمینه ندارد و البته بیشترین 
همکاری را با شــورای حل اختــالف و اماکن در 
جهت پلمپ دفاتر مشاوران امالک متخلف انجام 
می دهد؛ زیرا مسکن مهمترین دارایی یک خانوار 
است که کوچکترین اشــتباه یک مشاور در عقد 

قرارداد باید آخرین اشــتباه او باشد. با یک نقطه 
محرم و مجرم به کلی تغییر می کند.

خسروی با اشــاره به قانون جهش تولید و تامین 
مسکن درخصوص احداث ســاالنه یک میلیون 
واحد مســکونی گفت: نماینــدگان مجلس باید 
شــرایط تامین مســکن را فراهم کنند تا قیمت 
مســکن پایین بیاید؛ وگرنه دولت قبــل به اندازه 

کافی گفتاردرمانی کرد.
 می گفتند علت گرانی مســکن، وجــود مافیا و 
سالطین است اما هیچگاه قانون مالیات بر عایدی 
ســرمایه و مالیات بر خانه های خالی را به نتیجه 
نرســاندند. توقع داریم نمایندگان فعلی مجلس 
به این موضوعات برســند نه اینکه از سیاستهای 

دولت قبل پیروی کنند.
رییس اتحادیه مشــاوران امالک، ســوق یافتن 
جوانان به شغل مشــاور امالک را ناشی از افزایش 
نرخ بیــکاری دانســت و گفت: فوق لیســانس 
کشــاورزی، مهندس برق یا فوق لیسانس ادبیات 
به دلیل آنکه دولت نتوانسته شغلی برای او ایجاد 

کند، مشاور امالک شده است. 
حــاال می خواهید حــق و حقوق این فــرد را هم 
ندهید، خوب اصال ندهیــد. نتیجتا او متعاملین را 
دور می زند که فقط پرونده هــای قضایی را با این 
کار افزایش می دهید و برای قوه قضاییه دردســر 

ایجاد می کنید.
بنابراین گزارش، روز یکشنبه ۲۱ شهریور ۱۴۰۰ 
عبدالجالل ایریـ  ســخنگوی کمیسیون عمران 
مجلــسـ  از تصویب کلیات طــرح کاهش تعرفه 
بنگاههای معامــالت ملکی در این کمیســیون 
خبر داد و گفت: وابستگی حق الزحمه بنگاههای 
ملکــی با قیمــت ملک، تعــارض منافــع ایجاد 
می کند. که وزارت صمت دولت روحانی نیز هفتم 
مهرماه ســال ۱۳۹۹ نرخ کمیســیون مشاوران 
امالک را که تا قبل از آن نیم درصد از ارزش ملک 

بود به ۲۵ صدم درصد کاهش داده بود.

خریــدار  مدیــر امــور فــن آوری اطالعات 
بانک شــهر با اشاره به استقبال مشــتریان از نرم 
افزار«همراه شــهر«، از به روز رسانی این نرم افزار 

خبر داد.
به گزارش روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی 
با اعالم ایــن خبر، گفــت: در راســتای توجه به 
نیازهای مشتریان و همچنین تحقق هرچه بیشتر 
شعار »نوآوری در خدمت« سرویس های جدید و 

البته کاربردی به »همراه شهر« افزوده شد.
نمازی با اشــاره به افزایش روزافــزون محبوبیت 
نرم افزار«همراه شهر« در میان مشتریان،تصریح 
کرد:«پیاده سازی بلیط امنیتی هنگام انتقال وجه 
از مبدا سپرده«، »بهینه ســازی و بهبود عملکرد 
نرم افزار«،«رفع مشــکل عدم انتقال ساتنا برخی 
از مشــتریان« ،«بهینه ســازی ســرویس کیف 
پول« و ... از مهمترین تغییرات در نســخه جدید 

این نرم افــزار اســت.وی ادامــه داد: همچنین 
سرویس های »ســجام«،« پیچک« )ثبت چک 
صیادی(،«گزارش اعتبار ســنجی مشــتریان« 
و ... نیز به زودی از ســوی این نرم افزار کاربردی 
ارائه خواهد شــد.نمازی با بیان این که دسترسی 
به نســخه جدید »همراه شــهر« از طریق سایت 
بانک شهر به نشانی  http://Shahr-Bank.ir و 

همچنین نرم افزار های بازار، مایکت و ایران اپس 
قابل دسترسی است، افزود: امنیت، سرعت، تنوع 
و کیفیت باالی خدمات ارائه شده در این نرم افزار 

موجب رضایتمندی بسیار از آن شده است.
وی با تاکید بر اینکه همزمان با ارائه نسخه جدید 
نرم افزار ، زیرســاخت های مورد نیاز نرم افزاری و 
امنیتی آن نیز تقویت شده است، خاطرنشان کرد: 
همچنین با توجه به افزایش اســتفاده مشتریان 
از خدمات الکترونیک بانک شــهر به دلیل شیوع 
ویروس کرونا طی ۲ ســال اخیر ، تالش کرده ایم 

شرایط پایداری سرویس ها روز به روز بهبود یابد.
مدیر امــور فن آوری اطالعات بانک شــهر گفت: 
مشتریان می توانند بخش گسترده ای از خدمات 
بانکی ارائه شــده در شــعب را در تمامی ساعات 
شــبانه روز از »همراه شــهر« بانک شهر دریافت 

کنند.

دی

میزان تسهیالت پرداختی بانک 
دی در ســال جاری بــه بیش از 
۲ برابر میزان مشــابه در ســال 
گذشــته افزایش یافته است. به 
گزارش روابط عمومی بانک دی، 
مانده تســهیالت پرداختی بانک 
دی در پایــان مردادمــاه ســال 
۱۳۹۹ عددی بیش از ۱۰۱ هزار 
میلیارد ریال بــود، در حالی که 
این رقم در ســال جاری به بیش 
از ۲۲۵ هزار میلیارد ریال رسیده 

اســت. ایــن افزایش 
بیش از ۲,۲ برابری، از 
تمرکز جــدی بانک بر 
پرداخت  روان ســازی 
تسهیالت حکایت دارد. 
در نقطــه مقابل، جمع 
اختیار  در  سپرده های 

بانک تا پایــان مردادماه ســال 
گذشته حدود ۲۹۵ هزار میلیارد 
ریال بوده است، در حالی که این 
رقم در مدت مشــابه سال جاری 

به بیــش از ۴۴۴ هزار 
میلیارد ریال رســیده 
اســت. در همین حال 
در پنج ماهه نخســت 
سال گذشــته، نسبت 
تسهیالت پرداختی به 
به  موجود  سپرده های 
عنوان یک شاخص مهم ارزیابی 
عملکرد بانک ها، ۳۴ درصد بوده 
اســت، در حالی که این شاخص 
در ســال جاری به بیــش از ۵۰ 

درصد رشد کرده است. به عبارت 
دیگر، رشــد نســبت تسهیالت 
پرداختی به ســپرده های موجود 
در بانک در یک ســال حدود ۴۷ 
درصد رشد را نشــان می دهد که 
عددی کم سابقه است. این رشد، 
نه تنها نشان دهنده عزم بانک دی 
برای پرداخت تسهیالت بیشتر به 
مشتریان اســت، بلکه می تواند 
در بهبود درآمدزایی بانک نقش 

بسزایی داشته باشد.

توان تسهیالت دهی بانک دی 2 برابر شده است

تسهیالت کم بهره طرح »کارا« بانک صادرات 
ایران برای بنگاه های کوچک و متوسط

بانک صادرات ایران طرح تســهیالتی مرابحه »کارا« بــا هدف تامین 
تا ســقف ۲۰ میلیارد ریال برای ســرمایه در گردش و ســرمایه ثابت 
واحدهای کوچک و متوســط با نرخ ســود ترجیحی ۷ درصدی را ارائه 

کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایــران، بنگاه های کوچک 
و متوسط فعال برای تأمین ســرمایه در گردش و ســرمایه ثابت خود 
می توانند تا سقف ۲۰ میلیارد ریال از تســهیالت بانک صادرات ایران 
در قالب طرح »کارا« اســتفاده کنند. نرخ سود تسهیالت در قالب طرح 
»کارا« ۷ درصد و مدت زمان بازپرداخت این تسهیالت برای بنگاه های 
مذکور ۲۴ ماهه اســت و تمامی اشــخاص حقیقی و حقوقی با کمتر از 
۱۰۰ نیروی کار کــه در زمره واحدهای تولیــدی و خدماتی کوچک و 
متوســط قرار می گیرند، شرایط بهره مندی از تســهیالت این خدمت 
جدید بانک صادرات ایران را دارند.داشــتن مجــوز فعالیت، دارا بودن 
حســاب جاری بدون دســته  چک نزد بانک صادرات ایران، فعال بودن 
واحد تولیدی، عدم شــمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت و احراز اهلیت 
توان بازپرداخت متقاضی با توجه به درآمــد حاصل از فعالیت، از جمله 
شرایط دریافت این تسهیالت عنوان شده و صاحبان بنگاه های مذکور 

می توانند از این خدمت نوین بانک استفاده کنند.
بیش از ۷۰ درصد اشتغال کشور توســط بنگاه های کوچک و متوسط 
ایجاد شــده و بانک صادرات ایران بــرای حمایت از اســتمرار تولید و 
افزایش سطح اشتغال در این بنگاه ها، خدمت جدید»کارا« را به منظور 
تامین ســرمایه در گردش برای حل مشــکالت جاری و تامین سرمایه 
ثابت برای عملیاتی کردن پروژه های توســعه خطوط تولید و توســعه 

محصول این بنگاه ها ارائه کرده است.

از بانک ملی ایران کد شهاب بگیرید
شناسه هویت الکترونیک بانکی )کد شهاب( شناسه ای ۱۶ رقمی است 
که برای هر مشتری بانکی به  صورت اختصاصی صادر و در تمام بانک ها 
به صورت یکســان تعریف می شــود، اما در صورتی که یک مشتری کد 
شــهاب خود را دریافت نکرده باشــد،  در اســتفاده از خدمات بانکی با 

مشکل مواجه خواهد شد.
 به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، داشــتن کد شهاب به منظور 
پاکسازی و اصالح اطالعات حساب ها الزامی است و ارائه خدمات بانکی 

به مشتریان فاقد کد شهاب با محدودیت هایی مواجه است.
کد یا شناسه شهاب زمانی برای مشتریان بانکی صادر می شود که احراز 
هویت مشــتری به  صورت کامل انجام و اطالعات ارائه  شــده در زمان 
افتتاح حساب تأیید شود، بنابراین ارائه اطالعات هویتی، سجلی، مکانی 
و کسب و کاری مشخص برای دارندگان حساب های حقیقی و حقوقی 
به منظور تخصیص کد شهاب الزم است. اســتعالم کد شهاب حساب 
ble.ir/ و بازوی https://bmi.ir/fa/shahab های بانک ملی ایران در

shahab_bot در پیام رسان بله امکان پذیر است. 
مشــتریان فاقد کد شــهاب ضروری است در اســرع وقت با مراجعه به 
شعبه، نسبت به اصالح و تکمیل اطالعات حســاب خود برای دریافت 

خدمات بانکی اقدام کنند.

طی شهریورماه امسال انجام شد 
پرداخت ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیالت حمایتی 

ودیعه مسکن در بانک آینده
بانک آینده، از ابتدای شــهریورماه تا هجدهم این ماه، تعداد ۲۲۴ فقره 
تسهیالت حمایتی ودیعه مســکن به مبلغ ۱۱۰ میلیارد ریال پرداخت 
کرد.بانک آینده، طبق مصوبه های ســتاد اقتصادی دولت، ســتاد ملی 
مقابله با کرونا و بخشــنامه بانک مرکزی ج.ا.ایران این تســهیالت را به 

مستاجران واجد شرایط پرداخت می کند.
مستاجران با ثبت نام در ســامانه وزارت راه و شهرسازی و پس از احراز 

شرایط به بانک معرفی می شوند.
براساس مصوبه ســال جاری، حداکثر مبلغ پرداخت این تسهیالت در 
تهران بزرگ، کالن شهرها و سایر شــهرها به ترتیب ۷۰۰ )هفت صد(، 

۴۰۰ )چهارصد( و ۲۵۰ )دویست و پنجاه( میلیون ریال است.

بانک تجارت مرداد ماه بیش از ۸ هزار تسهیالت 
قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرد

بانک تجــارت درپایان مردادماه ســال جــاری تعــداد ۸۱۱۳ فقره 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج به متقاضیان پرداخت کرده است.

به گزارش روابــط عمومی بانک تجارت، این بانک در راســتای عمل به 
مســئولیت اجتماعی، حمایت از اقشار آســیب پذیر و تسهیل شرایط 
ازدواج جوانان، اعطای تســهیالت قرض الحســنه ازدواج را در اولویت 
های خود قرار داده و در مردادماه ســال جاری به بیــش از۸ هزار زوج 
تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده است. همچنین ۱۲۰۱۴ 
نفر از واجدین شرایط دریافت تسهیالت قرض الحسنه در نوبت دریافت 
این تسهیالت هستند که به زودی براساس ضوابط تعیین شده ،از سوی 

شعب بانک تجارت پرداخت می شود.
این بانک درپایان تیر ماه ســال ۱۴۰۰نیز عملکرد شــاخصی داشته و 
دراین بازه زمانــی به۸۱۱۳نفــر از زوج های جوان تســهیالت قرض 
الحسنه ازدواج پرداخت کرد و در مجموع از ابتدای سال نیز به قریب به 

۳۸ هزار نفر این تسهیالت پرداخت شده است.
بانک تجارت در ســال ۹۹ به ۸۹۸۱۲نفر از زوج های جوان بالغ بر ۴۷ 

هزارمیلیارد ریال تسهیالت قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

پس از اخذ مجوز بانک مرکزی
بانک کارآفرین به مجمع فوق العاده می نشیند

اتخاذ تصمیم در خصوص برخی از موارد دســتور جلسه مجمع عمومی 
عادی ســاالنه بانک کارآفرین به برگزاری مجمع عمومی عادی به طور 

فوق العاده موکول گردید.
به گزارش روابط عمومی بانک کارآفرین،  به اســتناد برگزاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه بانک کارآفرین در تاریخ ۲۹ تیرماه و اعالم تنفس، 
مجمع بعد از تنفس در تاریخ ۲۲ شــهریورماه با حضور ۵۴/۷۲ درصد 

سهامداران برگزار گردید .
محمدرضا خورسندی رئیس مجمع و رئیس هیات مدیره بانک تصریح 
کرد: با عنایت به آگهی پذیره نویســی افزایش سرمایه بانک در دی ماه 
سال ۱۳۹۹ در خصوص ثبت افزایش ســرمایه تا تاریخ برگزاری مجمع 
عمومی عادی ساالنه، ضرورت دارد مجوزهای الزم جهت ثبت افزایش 

سرمایه از بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران اخذ گردد. 
خورسندی خاطرنشان کرد: خوشبختانه کسب مجوزهای الزم از بانک 
مرکزی در مراحل پایانی قرار دارد و پیش بینی ما این است که حداکثر 
ظرف یک ماه آینــده تأیید نهایــی بانک مرکزی اخذ شــود، بنابراین 
پیشنهاد می شود به منظور تکرار از تنفس، زمان برگزاری مجمع بعدی 
بانک به اخذ تأییدیه نهایی از بانک مرکزی و ثبت افزایش سرمایه بانک 

موکول گردد.
بر اساس این گزارش با تصویب اکثریت ســهامداران حاضر در جلسه، 
زمان برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک کارآفرین 
پس از اخذ تمامی مجوزهای قانونی از بانک مرکزی جمهوری اسالمی 

ایران و انجام تشریفات قانونی خواهد بود.

بانک
برای نهمین سال متوالی  

 بیمه البرز در عالی ترین سطح توانگری مالی
 قرار گرفت

شــرکت بیمه البرز بــرای نهمین ســال متوالی در عالی ترین ســطح 
توانگری مالی قرار گرفت.

 به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، بر اســاس بررســی صورت های 
مالی سال ۱۳۹۹، بیمه البرز سال ۱۳۹۹ با کسب نسبت توانگری ۲۲۲ 

درصد در سطح یک توانگری و وضعیت مطلوب قرار گرفت.
این گزارش حاکی است بر اساس اعالم بیمه مرکزی، شرکت بیمه البرز 
از سال ۱۳۹۱ تا کنون توانسته است سطح یک توانگری مالی را در بین 

شرکت های بیمه کسب کند.
بنا بر گزارش روابط عمومی بیمه البرز، ســهامداران در تیر امســال با 
افزایش ســرمایه این شــرکت از مبلغ ۱۵ هزار میلیــارد ریال به مبلغ 
۳۵ هزار میلیارد ریال معادل ۱۴۳ درصــد افزایش، موافقت کردند که 
در نتیجه، ســرمایه شــرکت بیمه البرز در مرحله اول در سال جاری تا 
سقف ۲۸ هزار و ۸۴۸ میلیارد ریال به صورت قطعی و تا سقف ۳۵ هزار 

میلیارد ریال در سال ۱۴۰۱ افزایش می یابد.
 بدین ترتیب شــرکت بیمه البرز با افزایش ســرمایه مذکور همچنان 

بزرگ ترین شرکت بیمه کشور از لحاظ سرمایه است.
شرکت های دارای ســطح یک توانگری مالی، شرکت هایی هستند که 
برای ایفای تعهدات خود در مقابل بیمه گــزاران از توانایی کافی باالی 

۱۰۰ درصد برخوردارند.

مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم 
بیمه میهن آنالین برگزار می شود

مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده نوبت دوم بیمــه میهن برای 
انتخاب اعضــای هیأت مدیره یکشــنبه ۴ مهــر۱۴۰۰ آنالین برگزار 

می شود.
به گزارش روابــط عمومی؛ بیمه میهن بر اســاس آگهی منتشــره در 
روزنامه دنیای اقتصاِد ســه شــنبه ۲۳ شــهریور، از کلیه سهامداران و 
نمایندگان تام االختیار اشخاص حقوقی ســهامدار این شرکت دعوت 
کرد تا در جلســه مجمع عمومی عــادی بطور فوق العــاده نوبت دوم 
بیمه میهن که در ســاعت ۱۴:۰۰ روز یکشــنبه ۴ مهر ۱۴۰۰ در سالن 
اجتماعات این شــرکت برگزار می شود، حاضر شــوند. دستور جلسه 
این مجمع طبق ماده ۲۹ اساسنامه بیمه میهن، انتخاب اعضای هیأت 

مدیره است.
بر اساس این گزارش، ســهامدارانی که مایل به حضور فیزیکی در این 
جلسه هستند، الزم است روز یکشــنبه ۴ مهرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۱ با 
ارائه کارت ملی و اسناد نمایندگی معتبر برای اخذ کارت ورود به جلسه 
در محل شرکت حضور یابند. جلســه این مجمع ضمناً از طریق پورتال 
بیمه میهن به نشانی www.mihaninsurance.com آنالین پخش 

می شود.

تودیع و معارفه مدیر استان کرمانشاه شرکت 
بیمه دی برگزار شد

مراســم تودیع و معارفه مدیر استان کرمانشاه 
با حضور چند تن از معاون و مدیران ســتادی 

برگزار شد.
به گــزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ 
حســن قلندری معاون امور مشتریان و توسعه 
بازار با حضور در استان کرمانشاه ضمن تقدیر 
از خدمات ارزنده محمدکاظم کرمی مدیر ســابق کرمانشاه، به موجب 
حکم مدیرعامل، امیــد باوندپور را به عنوان مدیر این اســتان منصوب 

کرد.
در بخشی از متن این حکم آمده است:  »نظر به تعهد، تخصص و بررسی 
توانمندی هــای جنابعالی به موجب این حکم به ســمت سرپرســت 
مدیریت استان کرمانشاه منصوب می شوید. الزم است با توکل بر ایزد 
منان و در ســایه توجهات حضرت ولیعصر )عج( و برنامه ریزی دقیق و 
بهره گیری از توان کارشناسی، تمامی مســاعی خود را جهت پیشبرد 
امور محوله در راستای تحقق اهداف و رعایت اصول تبیین شده شرکت 
شــامل »ســالمت«، »حرفه ای گری« و »انسجام ســازمانی« به کار 

گیرید.«
گفتنی اســت محمدکاظم کرمی نیز در ماموریت جدید خود، مدیریت 

استان البرز را عهده دار شد که برای ایشان آرزوی موفقیت داریم.
در این مراســم قلندری در جمع همکاران و شبکه فروش استان، ضمن 
اشاره به برنامه های شرکت در زمینه ارتقای کمی و کیفی شبکه فروش 
استان کرمانشاه را یکی از اســتان های حائز پتانسیل بیمه ای برشمرد 
و از همکاران و شــبکه فروش این شــعبه خواســت تا با توجه به چشم 
اندازهای شرکت در جهت توســعه و کسب ســهم بیمه از بازار استان 

تالش نمایند.

فرصت طالیی شبکه فروش بیمه رازی برای 
جذب پرتفوی جدید

مدیر بیمه های مســئولیت شرکت بیمه رازی 
از تحقق وعده ارائه تخفیف که در سیزدهمین 
سه شنبه پاســخگویی مطرح کرده بود، خبر 

داد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل بیمه 
رازی ؛ خانم شهرزاد حق گذار شهیدی با بیان 
اینکه پس از حذف تخفیف های مناسبتی از سیستم صدور مسئولیت، 
شبکه فروش درخواســت ادامه روند پیشین را داشــتند،  گفت: پس از 
بررسی ســود و زیان حاصله از عملکرد این رشــته به تفکیک زیر گروه 
های مربوطه و هماهنگی با معاونت فنی، مقرر شــد متناسب با ضریب 
خســارت انواع رشــته های مســئولیت، تخفیف های ویژه ای در نظر 

گرفته شود.
وی افزود: بر این اســاس تخفیف ها تا ســقف ۵۰ درصد در بیمه های 
مســئولیت کارفرما در قبال کارکنان، مسئولیت ســازندگان ابنیه در 
قبال اشخاص ثالث، مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان و سایر انواع بیمه 

های مسئولیت مدنی قابل ارائه است.
مدیر بیمه های مســئولیت شــرکت بیمه رازی همچنین بــا تاکید بر 
این که اســتفاده از تخفیف های مدیریتی تا سقف های تعیین شده در 
اختیار مدیران شعب است، اظهار کرد: نمایندگان شرکت با هماهنگی 
شــعبه تحت سرپرســتی خود می توانند نســبت به اعالم حق بیمه با 

تخفیف مدیریتی اقدام کنند.

افزایش ضریب توانگری مالی بیمه سرمد
ضریب توانگری مالی بیمه سرمد افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی بیمه سرمد، این شرکت که در تمام سال های 
فعالیت خود، رتبه یک توانگری مالی را کسب کرده است، توانست این 

نسبت را در سال گذشته ارتقا دهد.
 با ارزیابی صورت های مالی مصوب ۹۹ و بر اســاس تائید بیمه مرکزی، 
ضریب توانگری بیمه سرمد از ۱۴۷ درصد به ۱۷۱ درصد رسیده است 
تا سرمدی ها برای هشتمین ســال پیاپی، رتبه یک توانگری را به خود 

اختصاص دهند. 
سرمدی ها در سال ۹۹ موفق شــدند، افزایش ۶۹ درصدی پرتفوی را به 

ثبت برسانند و سهم از بازار خود را به ۲ درصد افزایش بدهند. 
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