
خ ارز نباید کاهش یابد؟ چرا نر

گفتند آش فروشی، آشی درســت کرده بود که  خیلی بی مزه و بی.رمق بود و 
کسی به آن اقبالی نمی کرد.آش فروش باالی ســر دیگ ایستاده بود و با آب 
گردون آش کذایی را به هم می زد و دائماً داد می زد: حاال بهتر شد ، حاال بهتر 
شد. یک عده ای می آمدند و یک کاســه آش می خریدند، ولی وقتی متوجه 
می شدند که آش کماکان بی رمق و بی مزه اســت، کاسه را به زمین می زدند 
و پراکنده می شــدند ، ولی آش فروش باز به جای این که به فکر خوش طعم 
کردن آش با افزودن گوشــت و سبزی و نمک و غیره باشــد، فقط آن را هم 
می زد و با فریاد به تبلیغ می پرداخت و داد می زد: حاال بهتر شــد، حاال بهتر 
شــد. برخی باز برای مدت کوتاهی فریب می خوردند، ولــی هر نوبت تعداد 

کسانی که به حرف آش فروش اعتماد می کردند، کمتر می شد.
ببینید، در شــرایطی که نرخ تورم در کشــور ما بیش از ۱۰ برابر نرخ تورم  
در کشــورهای حوزه دالر اســت، نباید از باال رفتن قیمت ارز تعجب کرد، 
ولی در موقع ریزشی شدن، می شود ســوال کرد که چه اتفاق مثبتی افتاده 
که قیمت ها رو به پایین حرکت کرده اســت؟ و وقتی هیــچ دلیلی علمی و 
اقتصادی برای ریزش قیمت ها مشاهده نشود ، معلوم می شود که یا مساله 
دســتوری و مصنوعی اســت و یا جو خاصی به وجود آمده، مثال فالن مقام 
بین المللی ســخن خاصی گفته یا سفری به ایران داشــته، و تجربه نشان 
داده که قیمت های مصنوعی و دســتوری یا قیمت هایی کــه به دلیل جو 
روانی ایجاد شده، پایدار نخواهد بود.البته نوسانات نرخ ارز ربطی به افزایش 
آن ندارد و هر یک دالیل جداگانه دارد. جلوگیری از نوســانات و تالطم در 
بازار ارز از وظایف اصلی بانک های مرکزی اســت و اصوال بانک های مرکزی 
ســه وظیفه اصلی دارند؛ اول کنترل نرخ تورم و بهــره، دوم، پایین آوردن 
نرخ بیکاری و سوم، جلوگیری از نوســانات و ثبات قیمت ها.بنابراین وقتی 
اتفاقات مثبت و منفی سیاســی رخ می دهد، مدیران و مسووالن اقتصادی 
کشــورنباید اجازه دهند که بازار گرفتار تالطمات و نوسانات ویرانگر شود.

به نظر حقیر از مهمترین مشــکالتی که در اقتصاد کشــور و به تبع آن در 
حوزه ارز با آن روبرو هستیم، غیرواقعی بودن قیمت ها و چند نرخی بودن ها 
اســت و اختصاصا در حوزه ارز باید به محدودیت هایی هم که برای صرافان 
دارای مجوز به خصوص صرافان کم ســرمایه ایجاد شــده، اشاره کنم. این 
محدودیت ها باعث می شــود که تجار واردکننده هم بــرای تهیه ارز دچار 
مشکل باشــند و از ســوی دیگر، بازرگانان صادرکننده هم برای فروش ارز 
خود آزاد نبوده و گرفتار اجبارها و تحمیالت باشــند کــه برخی از آنها را از 
حوزه صادرات فراری می دهد.به نظر حقیر، بهتر است بانک مرکزی و دولت 
جدید با تک نرخی کردن ارز و برچیدن انواع قیمت های غیرواقعی و رانتی 
و بازارهایی غیر از بازار آزاد، اجازه هر چه بیشتر رقابتی  تر شدن را به بازار ارز 
بدهند و خودشان وظیفه نظارت را به عهده بگیرند و دخالت در بازار را فقط 
در زمانی انجام دهند که عواملی یا کسانی با ســرمایه های بزرگ بخواهند 

به طور مصنوعی بازار را تحت تاثیر نوسانات و تالطمات مخرب قرار دهند.
ناگفته نماند، با توجه به تفاوت بیش از ۳۰ درصدی نرخ تورم در کشــور ما 
و کشــورهای حوزه دالر حتی با فرض حل شدن مشــکالت سیاسی و آزاد 
شدن پول های بلوکه شــده ما و ایجاد درآمدهای سرشــار ، باز هم  تثبیت 
دســتوری نرخ ارز برای درازمدت یا حتی میان مدت، نه ممکن اســت و نه 
حتی مفید، و هیچ گاه در شرایطی که نرخ تورم در کشور ما بیش از ۱۰ برابر 
در کشورهای حوزه دالر است نباید از باال رفتن قیمت ارز جلوگیری شود، و 
فقط می باید مراقب بود که این افزایش قیمت همراه تالطم و نوسان نباشد 
و تا وقتی هیچ دلیل علمی و اقتصادی برای ریزش قیمت ها مشاهده نشود، 
نباید اجازه داده شود قیمت ها با دستکاری یا جوزدگی  ریزشی شود. چون 

معلوم است که قیمت های مصنوعی و دستوری پایدار نخواهد بود.
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متقاضیان کمک ودیعه مسکن بخوانند 
خریدار  دولــت در راســتای حمایت از 
مستاجران از سال گذشــته تصویب کرد تا 
به آن ها وام ودیعه مسکن پرداخت شود که 
پرداخت این وام برای سال جاری با افزایش 
سقف مواجه شــد اما در این بین متقاضیان 
وام ودیعه مســکن باید طــی ارائه مدارک 
خود به بانک عامل به این دو نکته مهم توجه 

کنند. 
 از سال گذشــته طرح پرداخت تسهیالت 
ودیعه مســکن به عنوان یکی از برنامه های 
ســتاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال 
مبلغ این وام در تهــران ۵۰ میلیون تومان، 
در شــهرهای بزرگ ۳۰ میلیــون تومان و 
در سایر شــهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما 
برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه 
مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان 
و در دیگر کالنشهرها و ســایر شهرها نیز به 

ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد.
طبــق پیش بینی  هــای صــورت گرفتــه 
کارگــران و حقوق بگیران ثابــت با اولویت 
ازدواج هــای جدید و خانواده هــای ۵ نفره 
و بیشــتر مشــمول دریافت این تسهیالت 

هستند.  
مشــموالن تحت پوشــش کمیتــه امداد 
امام خمینی و ســازمان بهزیستی در کنار 
زنان سرپرســت خانوار دیگر گروه مشمول 
تســهیالت مذکور را تشــکیل می دهند. 
عالوه براین، براســاس اعالم معاون وزیر راه 
و شهرســازی زنان مجرد باالی ۳۵ سال و 
خودسرپرســت نیــز امــکان دریافت این 

تسهیالت را دارند.

این افراد پس از آنکه در ســامانه موردنظر 
برای دریافت وام ودیعه مســکن ثبت نام و 
بانک عامل خــود را انتخاب کردند، در زمان 
مراجعه به بانک مربوطــه برای ارائه مدارک 
و تکمیــل فرم هــای مربوطه بــه این نکته 
توجه کنند که در صــورت تمایل فرم بیمه 
شدن وام موردنظر را امضا کنند زیرا، یکی از 
دریافت کنندگان وام ودیعه مسکن به ایسنا 
اعالم کرد که پس از واریز وام به حسابش با 
کسر مبلغی از وام ودیعه مسکن مواجه شده 
که بانک عامــل دلیل آن را مبلــغ بیمه وام 

اعالم کرده است. 
این در حالی اســت کــه متقاضــی از این 
موضوع اطالعی نداشته و بانک بدون اطالع 
او مبلغ مورد نظر را از وام وی برداشت کرده 

است. 
در این بین، الزم اســت بدانید که بانک ها، 
موسســه های مالی و اعتبــاری مختلف و 
انواع بنگاه های اقتصــادی از بازپس گیری 
مطالبــات خــود در موعــد و زمــان مقرر 
اطمینان ندارنــد از راهکاری بــه نام بیمه 
وام اســتفاده می کنند. این بیمه بانام های 

دیگــری ماننــد بیمــه اعتبــاری، بیمه 
تسهیالت، بیمه تضمین، ضمانت مطالبات 

و … شناخته می شود.
در این بیمه، بیمه گر در برابر اخذ حق بیمه 
تعهد می دهد که در صــورت تعویق یا عدم 
پرداخت قسط ها از ســوی فرد وام گیرنده، 
مبلغ مورد نظــر را به وام دهنــده پرداخت 
کند که بعــد از دریافت وام می تــوان از دو 
نوع بیمه برای آن  اســتفاده کــرد که بیمه 
عمر مانــده بدهکار برای وام گیرنده اســت 
که در این بیمه نامه در شرایطی که شخص 

وام گیرنــده فــوت کند، شــرکت بیمه ای 
موظف است که مبلغ وام را به صورت کامل 
به بانک یا موسســه مورد نظر پرداخت کند 
و دیگر ضامن درگیر پرداخت اقساط بانکی 

نخواهد بود.
از ســوی دیگر، فرد دیگری به ایســنا اعالم 
کرد که پس از واریز مبلــغ وام کمک ودیعه 
مســکن، بانک  مبلغی را به عنوان کارمزد از 

حساب او برداشت کرده است. 
این در حالی اســت که از بین تســهیالتی 
که بانک هــا پرداخت می کننــد، تنها برای 
تسهیالت قرض الحســنه کارمزد پرداخت 
می شــود و بانک ها نباید برای کمک ودیعه 
مســکن کارمــزدی دریافت کننــد که در 
بانک های قرض الحسنه تسهیالت اعطایی 
بدون ســود و تنها در قبال دریافت کارمزد 
صفر تــا ۴ درصــد پرداخت می شــود. این 
کارمزد به پوشــش هزینه هــای عملیاتی 
بانک های قرض الحســنه از قبیل تأمین و 
نگهداری زیرساخت های فنی و نرم افزاری 
هزینه هــای جاری نگهداری شــعب مانند 
نیروی انســانی، اجاره بها، تلفن، برق، گاز و 

… اختصاص پیدا می کند.
بنابراین، متقاضیان کمک ودیعه مســکن 
باید به این نکتــه توجه کنند کــه تنها در 
صورت تمایــل و رضایت خود ایــن وام را با 
پرداخــت مبلغی بیمه عمر مانــده بدهکار 
کنند و از آنجــا که بانک ها تنهــا باید برای 
تسهیالت قرض الحســنه کارمزد دریافت 
کنند، برای کمک ودیعه مســکن مبلغی به 

عنوان کارمزد نپردازند.
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آگهي مناقصه عمومي دو مرحله اي  )نوبت دوم(
شركت پااليش گاز ايالم در نظر دارد اقالم مورد نياز خود را با شرايط ذيل از 

طريق مناقصه عمومي تامين نمايد .
  شماره مناقصه : 1400/027

  موضوع مناقصه : خريد قطعات يدکی کولرهای هوايی ناحيه فرايندی            
ميزان:  به  )مناقصه(:  کار  ارجاع  فرآيند  در   شركت  تضمين  مبلغ 

1،350،000،000 ريال
  نوع تضمين شركت در  فرآیند ارجاع کار ) مناقصه(  : ضمانتنامه 

بانكي 
  آخرین مهلت دریافت اسناد از سامانه ستاد توسط مناقصه گران: 

1400/07/04
  آخرین مهلت درج اسناد در سامانه ستاد توسط مناقصه گران: 

1400/07/18

  تاریخ گشایش پاكات :  1400/07/19
  تاریخ اعالم نتيجه ارزیابی کيفی : 1400/07/26
  تاریخ اعالم نتيجه ارزیابی فنی : 1400/08/03
  تاریخ گشایش پاكات مالي »ج« : 1400/08/10

 www.setadiran.ir  : آدرس دریافت اسناد الكترونيك  
  آدرس پستي مناقصه گزار : ايالم / شهرستان چوار / صندوق پستي

144-69361 / كدپستي 6937170110 /دبيرخانه کميسيون مناقصات
تلفن  شماره  با  بيشتر  اطالعات  كسب  جهت  مي توانند  مناقصه گران   
 2077 و 32912850-084 )دبيرخانه كميسيون مناقصات( تماس حاصل 

فرمايند.
تاریخ انتشار نوبت اول : 1400/06/24
تاریخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/27

روابط عمومي شركت پااليش گاز ايالم

رشكت ملي گاز اريان   
رشكت  اپالیش گاز ایالم

 مشترکان صنعت برق ایران تا پایان تیرماه امســال ۳۷ میلیون و ۹۹۸ هزار شناسه آگهی : 1189238
مشترک شدند و این درحالی است که این عدد پارســال ۳۷ میلیون و ۶۵۱ 
مشترک بود. امروزه یکی از شــاخصه های توســعه یافتگی کشورها میزان 
دسترسی مردمان آن به برق است و هرچه این شــاخص بیشتر باشد توسعه 

بهتری رخ خواهد داد.
عالوه بر آن برق امروزه به یکی از ضروری ترین نیازهای زندگی انسان تبدیل 
شــده و زندگی بدون برق مشــکالت متعددی به همراه دارد زیرا که اکنون 

بیشترین میزان وابستگی زندگی به برق است.
آمارهای رسمی منتشــره نشــان می دهد تعداد مشــترکان برق ایران که 
پارســال ۳۷ میلیون و ۶۵۱ مشترک بودند با رشــد ۳۴۷ هزارنفری تا پایان 
تیرماه به رقم ۳۷ میلیون و ۹۹۸ هزار رســید که البته تا پایان امســال شمار 
آنها افزایش بیشتری می یابد.از میان تعداد کل مشترکان، ۳۰ میلیون و ۳۹۱ 
هزار مشترک خانگی هستند و نســبت به پارسال که ۳۰ میلیون و ۱۸۱ هزار 
بودند با رشد ۲۱۰ هزار نفری روبرو شده اند.مشــترکان عمومی صنعت برق 
نیز که پارسال یک میلیون و ۷۸۹ هزار مشــترک بود تا پایان تیرماه امسال با 

رشد ۴۹ هزار عددی به یک میلیون ۸۳۸ هزار مشترک افزایش یافت.

مشترکان صنعت برق به مرز ۳۸ میلیون رسید

وزیر صنعت، معدن و تجارت بیان کرد

ورت تفـکیک   ضـر
بخش کسب وکار از حاکمیت



نرخ ارز درجا زد!

قیمت طال کاهشی و بورس درگیر اصالح قیمت

رئیسی در جمع ایرانیان مقیم تاجیکستان:
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وزیر خارجه:
 سند عضویت ایران در سازمان همکاری 

شانگهای تایید شد
حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اســالمی ایران اعالم 
کرد که سند عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای به تایید 

سران رسید.
 وزیر خارجه کشــورمان در توییتی نوشــت: با کمال خرسندی اکنون 
ســند عضویت دائم جمهوری اســالمی ایران در ســازمان همکاری 
شانگهای در شهر دوشنبه با حضور رییس جمهور محترم کشورمان به 
تایید سران رسید. این عضویت  راهبردی تاثیر مهمی بر روند همکاری 
های همه جانبه ایران در راستای سیاست همسایگی و آسیا محور دارد.

حمایت وزارت اقتصاد از وعده احداث یک 
میلیون واحد مسکن در سال

معاون امور بانکی، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد از حمایت وزیر 
اقتصاد برای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داد. به 
نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، عباس معمارنژاد معاون امور بانکی، 
بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد در جلسه مجمع عمومی عادی 
ســاالنه بانک عامل بخش مســکن که با حضور اعضای اصلی این مجمع 
برگزار شــد، از حمایت خاندوزی وزیر اقتصاد و رئیــس مجمع عمومی 

بانک برای تحقق وعده ساخت یک میلیون مسکن در سال خبر داد.
در این جلســه دکتر معمار نژاد با اشــاره به پیام خانــدوزی وزیر امور 
اقتصادی و دارایی به مجمع ساالنه بانک تخصصی بخش مسکن تاکید 
کرد: وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت راه و شهرســازی 
و سازمان برنامه و بودجه کشور و ســایر اعضای مجمع عمومی، حتماً از 
بانک مذکور برای تحقق وعده دولت در زمینه احداث یک میلیون واحد 

مسکونی در سال حمایت خواهد کرد.

مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس خبر داد
 صندوق های بورس از بانک ها 

در جذب سرمایه های مردم، سبقت گرفتند

مدیر نظارت بر نهاد های مالی ســازمان بورس از ســبقت صندوق های 
بورس از برخی بانک ها در جذب سرمایه های مردم خبر داد.

 میثم فدایــی مدیر نظارت بر نهاد های مالی ســازمان بــورس با اعالم 
اینکه خطر ســرمایه گذاری در صندوق های درآمد ثابت بازار سرمایه 
خیلی پایین اســت و درحال حاضر این صندوق ها ســود های منظمی 
را بــا نرخ های خوبی به ســرمایه گــذاران پرداخــت می کنند، گفت: 
صندوق های درآمد ثابت بازار ســرمایه جزو بزرگ ترین صندوق های 
بورس هســتند که با اســتقبال مردم مواجه شــده اند و برخی از این 
صندوق ها حتی از بعضی بانک ها بزرگ تر شده و سرمایه بیشتری جذب 
کرده اند.او افزود: اکنون به عنوان مثال یکی از صندوق های درآمد ثابت 
بورس ســه برابر یک بانک خصوصی و یک صندوق دیگــر دو برابر یک 

بانک خصوصی دیگر موفق به جذب سرمایه مردم شده اند.
مدیر نظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس با بیان اینکه تاکنون بیش 
از ۵۳۰ هزار میلیارد تومان در صندوق های سرمایه گذاری بازار بورس 
جذب شــده اســت، گفت: بالغ بر ۳۷۰ هزار میلیارد تومان از مجموع 
این ۵۳۰ هزار میلیارد تومان، مربــوط به صندوق های درآمد ثابت بازار 

سرمایه است که نسبت به بانک ها سود بیشتری پرداخت می کنند.
او افزود: بازار بورس جــدا از صندوق های درآمد ثابــت، صندوق های 
کاالیی هم دارد که اکنون حجم این صندوق ها به ۲ هزار و ۶۰۰ میلیارد 
تومان رسیده و حدود ۹۵ درصد این عدد متعلق به صندوق طالست که 
می تواند جایگزین مناسب و خوبی برای ســرمایه گذاری در بازار طال و 
ارز باشد.فدایی صندوق های ســهامی را از دیگر صندوق های سرمایه 
گذاری غیرمستقیم افراد در بازار ســرمایه خواند و گفت: صندوق های 
سهامی از سهام چند شــرکت مختلف تشکیل شــده اند که به نسبت 

سرمایه گذاری مستقیم در سهام یک شرکت، ریسک کمتری دارند.
مدیرنظارت بر نهاد های مالی سازمان بورس با اعالم اینکه این سازمان 
در سه کالس دارایی درآمد ثابت، سهام، طال و ارز به هموطنان خدمات 
دهی می کند و با هــدف افزایش خدمات دهی و رضایــت فعاالن بازار، 
تعداد ســبدگردان ها را افزایش داده اســت، گفت: تعداد شرکت های 
سبدگردان از ۳۵ عدد در دی ۱۳۹۹، هم اکنون به ۴۸ شرکت رسیده و 
به ۱۵ شرکت هم موافق اصولی داده شــده است که بعد از ثبت شرکت، 

فعالیت خود را آغاز می کنند.
او با اشاره به اینکه تعداد شرکت های ســبدگردان تا دو ماه آینده به ۶۵ 
شرکت افزایش می یابد، افزود: سیاست سازمان بورس اعطای نامحدود 
مجوز ســبدگردان به متقاضیان و همچنین لغو مجوز سبدگردان های 

متخلف و بی بازده است.

سرمایه های خارجی در راه چین
چشم انداز خوب اقتصادی چین ســرمایه خارجی زیادی را به خود جذب 
کرده اســت. به نقل از شــین هوا، داده های منتشر شــده از سوی وزارت 
بازرگانی چین نشــان می دهد که ســرمایه گذاری خارجی مستقیم در 
چین در هشت ماه امســال به ۷۸۵.۰۵ میلیارد یوان ) ۱۱۳.۷۸ میلیارد 
دالر( رســیده که این رقم در مقایسه با مدت مشــابه منتهی به سال قبل 
۲۵.۸ درصد افزایش نشان می دهد. بیشترین افزایش در سرمایه گذاری 
خارجی طی این مدت مربوط به کشورهای عضو اتحادیه آ. سه. آن با ۳۶.۸ 

درصد کل سرمایه گذاری ها و اتحادیه اروپا با ۱۷.۶ درصد بوده است.  
در بین بخش های مختلف، ســرمایه گذاری خارجی در بخش خدمات 
نســبت به ســال قبل ۲۵.۸ درصد و بخش فناوری ۳۰.۲ درصد بیشتر 
شده است. در بخش صنعت، این رشــد ۱۴.۲ درصد اندازه گیری شده 
است.  وانگ شو ون- معاون وزیر بازرگانی چین پیشتر با اشاره به تمایل 
شــرکت های خارجی به گسترش کســب و کار خود در چین، بر تمایل 
دولت متبوعــش در فراهم کردن فضــای بهتر برای ســرمایه گذاران 
خارجی تاکید کرده بود.متوسط ســرمایه گذاری خارجی چین در بازه 
زمانی ۱۹۹۷ تا ۲۰۲۱ معادل ۵.۱ میلیارد دالر بــوده که باالترین رقم 
ثبت شده مربوط به سرمایه گذاری ۱۳۴.۹۶ میلیارد دالری سال ۲۰۱۸ 
و کمترین رقم ثبت شــده نیز مربوط به ســرمایه گذاری ۱.۸۳ میلیارد 
دالری ســال ۲۰۰۰ بوده است.در ســال ۲۰۲۰ میالدی کمترین رقم 

سرمایه گذاری خارجی مربوط به ماه ژانویه با ۱۲۶.۸ میلیون دالر بود.  
بانک جهانی در تازه ترین برآورد خــود از اقتصاد چین پیش بینی کرده 
است که اقتصاد این کشور در ســال جاری ۷.۹ درصد رشد کند که در 
صورت تحقق، ۵.۹ درصد بیشتر از چیزی خواهد بود که در سال قبل به 
ثبت رســید. به گفته این نهاد، اقتصاد چین به لطف بهبود شرایط بازار 
کار و افزایش تقاضای مصرفی و مخارج خانوار خواهد توانســت در سال 

جاری به شرایط قبل از آغاز کرونا بازگردد. 

بازار

رییس ســازمان برنامه و بودجه گفــت: باید با اصالح 
سیاســت ها و برداشتن موانع ســرمایه گذاری، بخش 

خصوصی به صورت جدی وارد فعالیت اقتصادی شود.
 به نقــل از پایــگاه اطالع رســانی دولــت، پنجمین 
جلسه ســتاد تهیه و تدوین الیحه بودجه سال ۱۴۰۱ 
کل کشــور، با حضور رئیس ســازمان برنامه و بودجه، 
اعضای ستاد، مشاورین و رؤســای سازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان ها که به صورت آنالین شرکت کرده 

بودند، برگزار شد.
سیدمســعود میرکاظمی رئیــس ســازمان برنامه و 
بودجه گفت: باید دقیق و علمی مشــخص شــود که 
میزان ظرفیت مالیاتی در نظام اقتصادی چقدر اســت 
تا براساس آن برنامه ریزی ها صورت بگیرد و مصارف به 
سمت برنامه ها سوق داده شود تا پایان سال اثربخشی 

آنها مشــخص، و چرخه اقتصادی به حرکت 
درآید.معاون رئیــس جمهور گفــت: نگاه 
مدیــران و مســئولین در اســتان ها برای 
اجــرای پروژه ها باید تغییر کنــد، مدیران و 
استانداران با دلسوزی و همتی که دارند باید 

به دنبال خلق منابع جدید و اثربخش باشند.
میرکاظمی بــا بیان اینکه همه دســتگاه ها 

و وزارتخانه هــا در خلــق منابــع مســئولیت دارند، 
خاطرنشــان کرد: همانطورکه مدیران و اســتانداران 
در مصارف اختیــارات دارند در جــذب منابع نیز باید 
اختیارات داشته باشند و استراتژی مدون برای جذب 
منابع به صــورت فاینانس داخلــی و خارجی، جذب 
منابع از بیرون، بانک هــا و کمک از خیرین، مولدکردن 
دارایی ها و مشــارکت بخش خصوصی را خیلی جدی 

بگیرند.رئیس ســازمان برنامــه و بودجه با 
اشاره به طوالنی شدن زمان اجرای پروژه ها 
گفت: زمــان بهره وری پروژه ها با احســاس 
مســؤلیت و توان مدیریتی که در استانداران 
است امیدواریم سرعت بگیرد. طوالنی شدن 
اجرای پروژه ها عماًل اثربخشی آنها را کاهش 
می دهد و چیزی جز اتــالف منابع و نیروی 

انسانی نخواهد بود.
وی با اشــاره به میزان جذب منابع در شش ماه گذشته 
که از مطلوبیت الزم برخوردار نبود، خاطرنشــان کرد: 
درباره فروش دارایی ها، واگذاری سهام و سایر امور که 
نیاز به کار سخت و تالش دارد گام های اندکی برداشته 
شده اســت و تنها خلق پول و انتشــار اوراق قرضه که 
راحت ترین و آسان ترین کار اســت در دستور کار قرار 

گرفته است.رئیس ســازمان برنامه و بودجه با اشاره به 
اینکه با وزارت امور اقتصاد و دارایی جلســه ای درباره 
اینکه که چقدر ظرفیت مالیات در نظام اقتصادی وجود 
دارد برگزار خواهد شــد، تصریح کرد: رؤسای سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی استان ها هم، نظرات کارشناسی 
و دقیق خود را در این باره مطــرح می کنند تا ظرفیت 
استان ها مشخص شود و در این راستا باید مشوق هایی 

در نظر گرفته شود.
میرکاظمی با بیان اینکه استراتژی اصلی این است که 
موانع سرمایه گذاری برداشته شود، خاطر نشان کرد: با 
اصالح سیاست ها و آسیب شناسی از موانع، باید امکان 
ســرمایه گذاری بخش خصوصی بــرای بهره برداری 
پروژه های نیمه تمام که حجم گســترده ای در سطح 

کشور دارد فراهم شود.

بودجه

ســید مهدی حســینی  رئیس جمهور 
گفت: زمینه ســرمایه گــذاری ایرانیان در 
داخل کشــور به طــرق مختلــف از جمله 
تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم شده 

است.
حجت االســالم ســید ابراهیم رئیســی 
رئیس جمهور، در پایان اولین روز ســفر به 
تاجیکســتان با حضور در اجتماع ایرانیان 
مقیم در ســفارت ایران، ایرانیــان خارج از 
کشور را فرصت و ظرفیتی گرانبها در مسیر 
پیشــرفت ایران اســالمی توصیــف کرد و 
گفت: ایرانیان عزیز خارج از کشــور همواره 
تالش کرده اند، میهن شان را در حوزه های 
اقتصــادی، علمی، فنــی و مهندســی از 
داشــته ها و توانمندی هایشــان بهره مند 

کنند.
وی با تاکید بر اینکه باید در عمل به ظرفیت 
ایرانیان خارج از کشــور توجه کــرد و آن را 
در خدمت پیشرفت و گســترش ارتباطات 
کشور قرار داد، اظهار داشــت: این ظرفیت 
می تواند در حوزه های مختلف نقش آفرین 
بوده و تبدیل به دارایی های ماندگاری برای 
کشور شود. دستگاه های مسئول باید زمینه 

الزم برای این مهم را در کشور تمهید کنند.
رئیس جمهور با اشــاره به اینکه کشورهای 
همســایه و به ویژه کشــورهایی که دارای 
حوزه تمدنی مشــترک با ایران هســتند، 
ترجیح می دهند ارتباط خــود را با ایران در 
همه حوزه ها گســترش دهند، تصریح کرد: 
درست است که مســئولیت بخش رسمی 
و ســازمانی برقراری و توســعه ارتباطات 
خارجی کشــور بــا وزارت امــور خارجه و 
ســفارتخانه های ایران اســت، اما ایرانیان 

خارج از کشــور از جمله در تاجیکســتان 
نقش موثر و مهمی در گســترش و تعمیق 

روابط ایران با سایر کشورها دارند.
رئیسی فعال شــدن و رونق یافتن صادرات 
کاال و خدمات از ایران به کشورهای همسایه 
و منطقه را جــزو برنامه های اصلی و اولویت 
دار دولت سیزدهم برشــمرد و خاطرنشان 
کرد: صــادرات کاال و خدمــات از ایران به 
کشــورهای دیگر و به خصوص همسایگان 
می تواند عامــل مهمی در ارتقای ســطح 
روابط خارجی کشورمان باشد.وی با تاکید 
بر اینکه همه دستگاه های مسئول باید برای 
تسهیل زمینه صادرات کاال و خدمات ایرانی 

تمام تالش خود را بــه کار گیرند، گفت: در 
کنار تالش برای تســهیل زمینه صادرات، 
باید مراقــب بــود کاالی بی کیفیــت و یا 
حتی کم کیفیت از ایران صادر نشــود چرا 
که کاالی ایرانی باید معرف دقت، ســالمت 

کاری و توانمندی ایران باشد.
رئیس جمهور با بیان اینکه هیچ کشــوری 
توســعه نیافته، اال اینکه سیاست خارجی 
و وزارت خارجــه آن در خدمــت صادرات 
محصــوالت و خدمــات آن کشــور قــرار 
گرفتنــد، اضافه کــرد: یکــی از مهمترین 
الزامات پیشرفت کشور این است که وزارت 
امور خارجــه، اولویت خود را دیپلماســی 

اقتصــادی بداند.رئیســی اظهار داشــت: 
وزارت امــور خارجــه باید در شناســایی 
بازارهای هــدف کاال و خدمات ایرانی فعال 
شود و مسیر رســیدن به آن را تسهیل کند. 
استان های مرزی کشــور نیز در این زمینه 
ماموریتی مضاعف بر عهــده دارند چرا که 
کاال و خدمات ایرانی به ویژه در کشــورهای 

همسایه طرفداران زیادی دارد.
وی با اشــاره به ایجاد معاونتی برای اقتصاد 
و دیپلماســی اقتصادی از ســوی وزیر امور 
خارجه تصریح کرد: دولت ســیزدهم برای 
فعال کردن دیپلماســی اقتصــادی برنامه 
دارد و از این پس میزهــای اقتصادی فعال 

و فعال تر می شــود و کار توســعه بازارهای 
صادراتی و تقویت تعامالت اقتصادی کشور 
را به شکل جدی و عملیاتی پیش می بریم و 

موانع برطرف خواهد شد.
رئیس جمهــور، در ادامه ســخنان خود با 
بیان اینکه امروز بستر برای سرمایه گذاری 
ایرانیــان خــارج از کشــور در بخش های 
مختلف مهیاست و امنیت سرمایه و سرمایه 
گذار کاماًل تضمین شده است، خاطرنشان 
کرد: امنیت »ســرمایه گــذاری« در گرو 
امنیت »سرمایه« و امنیت »سرمایه گذار« 
اســت که هر دو در دولت سیزدهم تضمین 
شده است و زمینه ســرمایه گذاری ایرانیان 
در داخل کشــور را به طرق مختلف از جمله 
تسهیل و تسریع صدور مجوزها فراهم کرده 
و از فعالیت شــرکت های ایرانی در خارج از 

کشور حمایت می کنیم.
پیش از ســخنان رئیس جمهــور صابری 
ســفیر کشــورمان در تاجیکســتان در 
ســخنانی با اشــاره به اشــتراکات عمیق 
تاریخــی، فرهنگــی و تمدنــی ایــران و 
تاجیکســتان بــه انعقــاد بیــش از ۱۷۰ 
توافقنامه همکاری بین تهران و دوشــنبه 
اشــاره کرد و گفت: با وجود مصادیق خوب 
همکاری اقتصادی بین دو کشور، زمینه ها 
و ظرفیت های فراوانی برای ارتقای ســطح 
مناســبات اقتصادی، فرهنگــی و فنی بین 

ایران و تاجیکستان وجود دارد.
همچنین سه تن از ایرانیان حاضر در مراسم 
در ســخنانی به بیان دیدگاه هــا و نظرات 
خود درباره زمینه ها و راهکارهای توســعه 
روابط دوجانبه به ویژه با اســتفاده از توان و 

ظرفیت های بخش خصوصی پرداختند.

خریدار   ســومین هفته شهریور با کاهش 
نرخ ارز و ســکه همراه بود و شاخص بورس 

نیز نسبت به هفته گذشته اندکی افت کرد.
 سومین هفته شهریور شــاهد روند نزولی 
ســکه و ارز در بازار بوده ایم بــه طوری که 
ســکه از کانال ۱۲ میلیون تومانــی به پله 
۱۱ میلیون تومانی برگشــت و نرخ دالر نیز 
در پله ۲۶ هزار تومانی پایــدار ماند و فراتر 
نرفت، از طرف دیگر ایــن کاهش نرخ ها بر 
بازار بورس بی تاثیر نبود و شــاخص کل هم 
همسو با دیگر بازار های مالی روند کاهشی 

در پیش گرفت.

شاخص بورس در اواخر شهریور 1400 
منفی شد

شــاخص کل بورس تهران، در روز شــنبه 
)۲۰ شــهریور ( در ابتدای معامالت با رشد 
۶ هزار و ۸۷ واحدی در ارتفاع یک میلیون و 
۵۳۲ هزار واحدی قرار گرفت. در دقیقه های 
پایانی فعالیت بازار ســرمایه، شاخص کل 
بورس با رشــد ۴ هزار و ۵۱۰ واحد روی پله 
یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحدی قرار گرفت. 
»فملی«، »رمپنا« و »شپدیس« سه نمادی 
بودنــد که بیشــترین تاثیر را در شــاخص 
داشتند و »سپید«، »شستا« و »برکت« سه 

نماد پر تراکنش بودند.
از طرف دیگر شــاخص کل بــورس تهران، 
در آخریــن روز معامــالت هفتــه )۲۴ 
شــهریور( در دقیقه های پایانــی فعالیت 
بازار ســرمایه، با افت ۸ هــزار و ۶۶۴ واحد، 
روی پله یک میلیــون و ۴۸۸ هزار واحدی 
قرار گرفت.»شســتا«، »فوالد« و »اخابر« 
سه نمادی بودند که بیشــترین تاثیر را در 
شــاخص داشــتند و »ســپید«، »آبادا« و 

»شستا« سه نماد پر تراکنش بودند.

سکه به کانال 11 میلیون تومانی 
برگشت 

در این هفته که ســکه و طال بــا روند نزولی 
همراه بود از قیمــت  ۱۲ میلیون و ۴۰ هزار 

تومان به مبلــغ ۱۱ میلیــون و ۷۴۰ هزار 
تومان رســید که این اعــداد بیانگر کاهش 
۳۰۰ هــزار تومانی ســکه در یــک هفته  
اســت. هر گرم طالی ۱۸ عیار نیــز از مبلغ 
یک میلیون و ۱۷۰ هــزار تومان به نرخ  یک 

میلیون و ۱۴۷ هزار تومان رسید. 

دالر ارزان شد
در ایــن هفته نرخ دالر از قیمــت ۲۶ هزار و 
۸۸۲ تومان بــه نرخ ۲۶ هــزار ۷۰۱ تومان 
رســید و حدود ۲۰۰ تومــان در این هفته 
ارزان شــد همچنیــن یورو بــا کاهش ۸۰ 
تومانی از قیمت ۳۱ هــزار و ۶۰۷ تومان به 

رقم ۳۱ هزار و ۵۳۲ تومان رسید. 

 بازار طال و سکه همچنان در رکود 
به سرمی برد

محمــد کشــتی آرای نایب رییــس دوم 
اتحادیه طال و جواهر تهــران در گفت و گو 
با  باشــگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت 
بازار طال وسکه در ســومین هفته شهریور 
۱۴۰۰ گفــت: در طول ایــن هفته قیمت 
اونس جهانی با روند افزایشــی  همراه بود و 
تا یک هــزار و ۸۰۵ دالر پیش رفــت  اما در 
روز پنجشــنبه به قیمــت اول هفته یعنی 
به نرخ یــک هزار و ۷۸۶ دالر  بازگشــت که 
به نســبت اولین روز هفته حدود یک دالر 

افزایش یافت.
او افــزود: در این هفته شــاهد تغییر قیمت 
دالر در بــازار آزاد بوده ایم  بطــوری که در 
این هفته حــدود ۳۹۰ تومان کاهش  نرخ را 
تجربه کرده است و این روند نزولی بر قیمت 
طال و ســکه تاثیر گذاشــت و موجب شــد 

قیمت آن کاهش یابد.
کشتی آرای تصریح کرد: کاهش شدید  داد 
و ســتد ها و  تقاضا در بازار باعث ایجاد رکود 
فصلی شدیدی شده است و سطح معامالت 
کاهش یافت و ایــن امر منجــر به کاهش 

حباب سکه شده است.
او اظهار کرد: در مجموع بازار در شــرایط 

آرامی به ســر برد و قیمت طال و سکه روند 
نزولی داشته است به طوری که سکه طرح 
قدیم حدود ۲۰۰ هزار تومان در این هفته 
ارزان شــد همچنین ســکه طــرح جدید 
حدود ۳۰۰ هزار تومــان کاهش قیمت را 
تجربه کرده اســت از طرف دیگر نیم سکه 
و ربع ســکه با کاهش ۱۵۰ هزار تومانی به 
ترتیــب به مبلــغ ۵ میلیــون و ۹۵۰ هزار 
تومــان  و ۳ میلیــون و ۵۵۰ هــزار تومان 

رسیدند.
کشتی آرای بیان کرد: سکه های یک گرمی 
با کاهش ۵۰ هزار تومانی به رقم ۲ میلیون و 
۲۵۰ هزار تومان رسید و هر مثقال طال آب 
شــده نیز حدود ۱۰۰ هزار تومان ارزان شد 
و در نهایــت به نرخ ۴ میلیــون و ۹۷۵ هزار 
تومان داد و ســتد شــد. هر گرم طالی ۱۸ 
عیار حدود ۲۲ هــزار و ۵۰۰ تومان از ارزش 
آن کاسته شد و به مبلغ یک میلیون و ۱۴۸ 
هزار تومان رسید. حباب سکه نیز با کاهش 
۱۰۰ هزار تومانی در رقــم ۴۸۰ هزار تومان 

ایستاد. 
او گفت: هم اکنون برای  پیش بینی بازار طال 
کمی زود است چراکه متغیر های وابسته به 
نرخ طال و سکه دســتخوش تغییرات لحظه 
ای هستند اما به طور کلی به نظر نمی رسد 
شاهد تغییر شدید قیمتی در روزهای آینده 

باشیم. 
 چهار عامل باعث افت شاخص

 بورس شد
مهدی قلی پور کارشــناس بازار ســرمایه 
در گفــت و گو بــا خبرنگار نبض باشــگاه 
خبرنگاران جــوان در باره وضعیــت بازار 
ســرمایه  در سومین هفته شــهریور گفت: 
بــازار در طول هفته با چهــار عامل کاهنده 
مواجه شــد. در ابتدای هفتــه عرضه اولیه 
۲۲۰۰ میلیــارد تومانی که در مقایســه با 
حجم معامالت کاهش یافتــه عدد بزرگی 
بود، بازار را منفی کرد. در ادامه شوک اعالم 
ســفر رییس آژانس بین المللی انرژی اتمی 
و منتفی شدن قطعنامه شــورای حکام که 

خبر عکــس آن در هفته قبــل تر منعکس 
شــده اســت، منجر به تقویت ریال و افت 

بورس شد.
او افــزود: زمزمه هــای ســیمان ۲۲ هزار 
تومانی و فوالد ۱۰ هــزار تومانی از مجلس 
هم شــوک دیگری بر بازار بــود و انتقادها 
نســبت به تحرکات برای قیمــت گذاری 
دســتوری را افزایش داد. اعــالم نرخ های 
پیشــنهادی برای اوراق بدهــی دولتی با 
سررســیدهای مختلف هم که عموما باالی 
۲۱ درصد بــود، ریزش ها در بازار ســرمایه 
را افزایش داد به نحوی که هم ســهام و هم 
ابزارهای بدهــی هم زمان منفی شــدند و 
عرضه های اولیه در پایان هفته هم منجر به 

بازاری منفی در طول هفته شد.
قلی پــور تصریح کــرد: در مجمــوع ۵۴۰ 
میلیارد تومان توســط حقیقــی ها خارج 
شــد و این در حالیســت که بیش از ۳ هزار 
میلیارد تومان عرضه اولیه وجود داشــت و 
پول حقیقی ها را جذب کرده بود. حقوقی ها 
بویژه در سهام شاخص ساز فلزی و معدنی و 
بانکی و چند رشته ای و شیمیایی و فراورده 
های نفتی، خودرو  و ســرمایه گــذاری ها 
خریدار بودند و حقیقی هــا عالوه بر عرضه 
های اولیه، در صنایــع محصوالت کاغذی، 
خدمات فنی مهندســی، دارویی، ماشین 

آالت و تجهیــزات، غذایــی، الســتیک و 
پالستیک و بیمه خریدار بودند.

او بیان کرد: نرخ ارز افت زیادی نداشت ولی 
افزایش خوشبینی ها نســبت به مذاکرات 
برجامی و منتفی شــدن صدور قطعنامه از 
طرف شــورای حکام آژانس تضعیف ریال 
را متوقــف کرد. از چهار عامــل عرضه های 
اولیه، افت دالر، سفر رییس آژانس و زمزمه 
های قیمت گذاری دستوری، به نظرم دالر 

کمترین نقش را در این هفته داشت.
این کارشــناس بــازار ســرمایه در پایان 
گفت: چشــم انداز بازار به شدت به تحوالت 
برجامی، بازار ارز، سیاســت های اقتصادی 
دولت بویژه برای جبران کســری بودجه و 
نیز سیاســت دولت در به رسمیت شناختن 
مکانیزم بازار آزاد وابســته است. پیش بینی 
شخصی ام تعادل و ثبات بازار در کوتاه مدت 

است.

نتیجه: 
با توجه به تحوالت بیــن المللی که بی تاثیر 
در نرخ ارز و ســکه نبود فعاالن بــازار بر این 
باورند قیمت ارز و ســکه نوســان شدیدی 
را تجربه نخواهنــد کرد و بازار ســرمایه به 
مرحله استراحت رسیده است و برای مدتی 

نوسان محدود را تجربه خواهد کرد.

میرکاظمی در پنجمین جلسه ستاد بودجه سال ۱۴۰۱:موانع سرمایه گذاری باید برداشته شود
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مدیرعامل ایرانسل:
 همه با هم، مزایای فناوری های نوین را به مردم 

ارائه کنید
مجتبی دوراندیش مدیرعامل ایرانســل در ســخنرانی خود در 
 ،)۲۰۲۱ ICCE( پنجمیــن کنفرانس مهندســی مخابــرات ایــران
ابراز امیدواری کرد که همــۀ بازیگران زیســت بوم فناوری اطالعات و 
ارتباطات بتوانند با کمک هم، مزایای فنــاوری نوظهور دیجیتال را به 

مردم ارائه کنند.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، دکتر بیژن عباســی آرند، که صبح 
پنجشــنبه ۲۵ شــهریور ماه ۱۴۰۰، در پنجمین کنفرانس مهندسی 
مخابرات ایران )ICCE ۲۰۲۱(، به صورت آنالین ســخنرانی می کرد، 
در ســخنان خود، مهمتریــن کاربردهــای فناوری هــای نوظهور و 

پیش بینی رشد استفاده از آنها تا سال ۲۰۲۵ میالدی را بیان کرد.
وی در این ســخنرانی، با عنوان »لمس دنیایی هوشمند با فناوری های 
نوین«، فناوری هایی از جمله رباتیک، نسل پنجم تلفن همراه، رایانش 
ابــری، کالن داده، اینترنت اشــیا و نیز هــوش مصنوعــی را از جمله 
فناوری های نوظهوری برشــمرد که آینــدۀ دنیا را بــا انقالب مواجه 

می کنند.
مدیرعامل اولین و بزرگترین اپراتــور دیجیتال ایران، در ادامه، به طرح 
برخی آمار ارائه شده توسط مراکز پژوهشــی دربارۀ روند رشد استفاده 
از هر یک از فناوری هــای فوق و نیز کاربردهای مهــم آنها پرداخت و با 
بیان اینکه آموزش، سرگرمی، صنعت گردشــگری و نیز هنر و موزه ها، 
از مهمترین کاربردهــای تلفیق دو فناوری واقعیت افــزوده و واقعیت 
مجازی )واقعیت ترکیبی یا Mixed Reality( است، افزود: پیش بینی 
می شود که تا سال ۲۰۲۵، حدود ۳۳۷ میلیون نفر در جهان، کاربر این 
فناوری باشند و ۱۰ درصد از شــرکت ها، از این فناوری در فرایندهای 
خود بهره ببرند.وی همچنین با اشــاره به فناوری رباتیک، کاربردهای 
مهم آن را شــامل ربات های پرستار، اســکلت های رباتیک برای کمک 
به توان یابان، ربات هــای همراه و ربات های ویژۀ امــور روزمرۀ خانگی 
دانســت و تصریح کرد: بر اساس پیش بینی ها، تا ســال ۲۰۲۵، تعداد 
دستگاه های هوشــمند خانگی به ۲۰ میلیارد دســتگاه خواهد رسید 
و ۱۴ درصد خانواده ها در سراســر جهان، یک ربات خانگی هوشــمند 
خواهند داشت. به طور میانگین، ۱۰ ربات پرســتار در آسایشگاه های 
سالمندان در کشورهای G۸ فعال خواهد بود و ربات های صنعتی، شانه 
به شانۀ نیروی انسانی فعال خواهند بود، به شکلی که به ازای هر ۱۰هزار 

کارگر، ۱۰۳ ربات فعال خواهند بود.
عضو هیأت علمی دانشــگاه تربیت مــدرس، با بیان اینکــه با ترکیب 
فناوری های رایانــش ابری و هوش مصنوعی، پیش بینی می شــود که 
۱۰۰ درصد شرکت ها در جهان از خدمات رایانش ابری استفاده کنند، 
۸۵ درصد از نرم افزارهای تجاری بر بســتر ابری قرار داشــته باشند و 
۹۷ درصد شــرکت های بزرگ از هوش مصنوعی در فروش، عملیات یا 
فرایندهای مدیریتی خود بهره مند شوند، ترکیب سه فناوری ارتباطات 
همراه، رایانش ابری و هوش مصنوعی را موتور محرکۀ جامعۀ هوشمند 
دانســت.وی افزود: پیش بینی شــده که نرخ اســتفاده از دستیارهای 
هوشمند، به ۹۰ درصد برســد، ۴۷۰ میلیون اسپیکر هوشمند در حال 
استفاده باشد و ۶.۲ میلیارد نفر در سراسر جهان، به اینترنت دسترسی 
داشته باشند و به این ترتیب، افراد با به کارگیری دستیارهای هوشمند 
شخصی دیجیتال، دیگر نیازی به جســت وجو )search( در اینترنت 
ندارند و با اســتفاده از فناوری های تشخیص حرکات چهره و تشخیص 
صدا، »تعامل بــدون کلیک« با محیط اطراف رقــم خواهد خورد و این 
امر، با تولید حجم زیادی از داده در اطراف شــخص، می تواند شــبکۀ 
شخصی او را شــکل دهد.عباســی آرند تصریح کرد: در حوزۀ فناوری 
اینترنت اشیا، با پیشــرفت فناوری های خودروهای هوشمند و متصل، 
۱۵ درصد خودروهــای جهان به این فناوری مجهز خواهند شــد و ۲۰ 
درصد شــرکت های بزرگ از رایانش کوانتومی برای تحلیل داده های 
تولید شده از فناوری CV2X اســتفاده خواهند کرد.وی ادامه داد: در 
زمینۀ کالن داده، حجم داده ای که بر اســاس ارتباط انســان با محیط 
اطرافش تولید می شــود به ۱۸۰ زتابایت خواهد رســید و شرکت ها، از 

۸۶ درصد از داده هایی که تولید می کنند، استفادۀ بهینه خواهند کرد.
دانشیار دانشکدۀ مهندســی برق و کامپیوتر دانشــگاه تربیت مدرس 
افزود: با اســتفاده از هوش مصنوعی، افــراد می توانند بــا ۹۵ درصد 
دقت، به سایر زبان ها صحبت کنند و ارتباطی بدون مرز را تجربه کنند 
و نیاز ارتباطی افراد کم شــنوا و کم بینا و… که نیــاز به خدمات خاص 
دارند، برطرف می شود.وی همچنین با اشــاره به پیش بینی تسریع در 
راه اندازی گستردۀ فناوری نسل پنجم تلفن همراه، اتصال انبوه و تأخیر 
کم را از مهمترین ویژگی های این فناوری و پخش زندۀ تصاویر با سرعت 
باال، پزشکی از راه دور، خودورهای هوشمند و خودران و ارتباط خودرو 
با خودرو )IoV( و شهر هوشمند را از مهمترین کاربست های آن دانست 
و گفت: پیش بینی می شــود که تا ســال ۲۰۲۵، تعــداد ۶.۵ میلیون 
ایســتگاه ۵G در دنیا نصب شــده و ۲.۸ میلیارد نفر، کاربر این خدمات 
در سراسر جهان باشــند و ۵۸ درصد از مردم دنیا در مناطقی با پوشش 

کامل نسل پنج زندگی کنند.
مدیرعامل ایرانســل، نخســتین ارائه دهندۀ ۵G در ایــران، در بخش 
پایانی ســخنان خود، با اشــاره به اینکه دنیای هوشــمند با استفاده 
از فناوری هایــی مانند 5G، هــوش مصنوعی، اینترنت اشــیا و دیگر 
فناوری های نوظهور، فرصت ها و تجربه های جدیدی را برای همه در هر 
جا فراهم خواهد کرد، ابراز امیدواری کرد که همه با هم، بتوانیم مزایای 
فناوری های نوظهور دیجیتال را به هر شــخص، هر خانه و هر سازمان، 
ارائه کنیم.معاون فناوری و نوآوری وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات 
نیز در ســخنان خود در این کنفرانس، با اشــاره به مؤلفه های شــهر 
هوشــمند، رفاه شــهروندان و بهبود کیفیت زندگی، توجه به رشــد 
اقتصادی و مقابله با چالش های موجود در شــهرها با استفاده از فناوری 

را از مهمترین اهداف شهر هوشمند دانست.
دکتر سید ستار هاشــمی با بیان اینکه سهم بازار جهانی شهر هوشمند 
طی ســال های اخیر، حرکت رو به رشــدی را تجربه کرده است، گفت: 
پیش بینی می شود که این سهم بازار، تا ســال ۲۰۲۵، به عددی بالغ بر 

۲.۵ تریلیون دالر برسد.
همچنین پروفســور حلیم یانیکومروقلو استاد دانشگاه کارلتون کانادا، 
طی ســخنانی در این کنفرانس، با اشــاره به تاریخچۀ شــکل گیری 
شبکه های ارتباطی، به تشریح جدیدترین روندهای فناوری ارتباطات 
همــراه در جهان پرداخــت و مهمتریــن کاربردهــای آن در زندگی 

هوشمند را بیان کرد.

ایرانسل

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار داشت: پیش از این اتاق 
تعاون عهده دار ســاخت ۱۰۰ هزار واحد مســکونی 
نزدیک به شــهرک های صنعتی یــا محل های تجمع 
واحدهای صنعتی برای کارگــران بود با توجه به وعده 
ساخت یک میلیون مسکن در ســال، تصمیم گرفته 
شــد که این رقم به ۲۰۰ هزار واحد مســکونی تغییر 

کند .
 بهمــن عبداللهــی در اختتامیه بیســت و یکمین 
نمایشــگاه صنعت ســاختمان اظهار کرد: ارزیابی 
من این اســت که نمایشگاه امســال موفق برگزار 
شــده و بازدید کنندگان و شــرکت کننــدگان از 

میزان انتظار ما بیشتر بودند.
وی افزود: در بازدید وزیر راه و شهرســازی از 
نمایشگاه مذاکراتی داشتیم که چند تصمیم 
خوب گرفته شــد. پیش از این اتــاق تعاون 
عهده دار ســاخت ۱۰۰ هزار واحد مسکونی 
نزدیک به شهرک های صنعتی یا محل های 
تجمع واحدهای صنعتی برای کارگران بود 

با توجه به وعده ســاخت یک میلیون مسکن در سال 
تصمیم گرفته شــد که ایــن رقم به ۲۰۰ هــزار واحد 
مســکونی تغییر کند . قطعاً مخاطب ما در ساخت این 
۲۰۰ هزار واحد مســکونی دوستانی هســتند که در 

نمایشگاه حضور داشــتند. قول دادیم تا این 
تعداد واحد مسکونی را طی دو سال آینده به 

مصرف کننده برسانیم.
رئیس اتاق تعاون ایران گفت: منابع ساخت 
و ساز مســکن در بانک مسکن متمرکز است 
و مــا تصمیماتــی در این حوزه در شــورای 
پول و اعتبار گرفته ایم که میزان وام مســکن 

افزایش یابد.
وی در ادامــه تصریح کرد: تفاهم نامــه ای با وزارت راه 
و شهرسازی منعقد کردیم تا با اســتفاده از منابع این 
وزارتخانه در بانک مســکن ۳۰۰ هزار واحد مسکونی 

طی چهار ســال آینده ســاخته شــود. مصالح مورد 
نیاز برای این گونه از ســاخت و ســازها و رونق صنعت 
ساختمان کشــور خواهد داد. بســیاری معتقدند که 
ساخت یک میلیون مسکن در ســال سخت است، من 
نیز معتقدم راه آســانی در پیش نداریم اما اگر اجماع و 

همت عملی باشد غیر ممکن نیست.
وی در ادامــه خاطرنشــان ســاخت: بــرای تعمیق 
فعالیت هــای دانــش بنیــان مرکز نــوآوری صنعت 
ساختمان را تاســیس کرده و شرکت های دانش بنیان 
می توانند به این مرکز بــرای اخذ خدمات مراجعه کند 

خدمات این مرکز به طور رایگان خواهد بود.

 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعــات در جمع مدیران 
توســعه ارتباطات روســتایی و اپراتورهــای ثابت و 
سیار با تاکید بر سرعت بخشــیدن به ایجاد دسترسی 
تمام روستاها به شــبکه ملی اطالعات، از اتصال تمام 
روســتاهای باالی ۲۰خانوار به ارتباطات تا پایان سال 
۱۴۰۱ خبر داد. »عیســی زارع پور« وزیر ارتباطات و 
فناوری اطالعات در جلسه بررســی وضعیت توسعه 
ارتباطات روستایی که با حضور مدیر توسعه روستایی 
وزارت ارتباطــات و مدیران عامــل اپراتورهای تلفن 

همراه و مخابــرات ایــران برگزار شــد، با 
اشاره به اینکه توســعه ارتباطات روستایی 
همچنان در دســتور کار این وزارتخانه قرار 
دارد، اظهارکرد: هم اکنون ارتباطات به نیاز 
جدی و یک ضرورت برای روستاییان به ویژه 
در شرایط شــیوع ویروس کرونا تبدیل شده 
اســت.زارع پور با تقدیر از اقدامــات ارزنده 

ای که در سالهای گذشــته  برای توســعه ارتباطات 
روســتایی صورت گرفته اســت، تاکید کرد: براساس 

برنامــه ریزی صــورت گرفته، دسترســی 
باقیمانده روســتاهای بــاالی ۲۰ خانوار تا 

پایان سال ۱۴۰۱ تکمیل می شود.
وی تصریح کرد که روستاهای باقی مانده به 
لحاظ صعب العبور و کوهســتانی بودن جزو 
ســخت ترین بخش باقی مانده از این طرح 
ملی بوده و نیازمند کار مجاهدانه هســتند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات همچنین بر استفاده 
از ظرفیت گروه های جهادی برای توسعه ارتباطات در 

مناطق دور افتاده و محروم تاکید کرد.  وی دستور داد 
تا  کارگروهی متشکل از مدیران اپراتورها و مدیر عامل 
مخابرات ایران و نیز مدیران ذی ربط وزارت ارتباطات 
برای حل مشکالت و سرعت بخشیدن به روند توسعه 
دسترسی روســتاها به شــبکه ملی اطالعات تشکیل 
و موضوع با جدیــت پیگیری شــود.ضرورت افزایش 
کیفیت ارتباطات در روســتاهایی کــه تاکنون تحت 
پوشش قرار گرفته اند از دیگر خواسته های زارع پور از 

مدیران حاضر در جلسه بود.

تعاون

ارتباطات

خریدار   وزیر صنعت، معــدن و تجارت با 
تأکید بر لزوم اصالح ســاختار این وزارت، 
آمیختگی کســب و کار با حاکمیت را یکی 
از آفت های سازوکارهای دولتی دانست و از 
تشکیل ستاد مؤسسات غیر حاکمیتی خبر 

داد.
 به نقل از وزارت صنعــت، معدن و تجارت، 
ســیدرضا فاطمی امین در جلســه تودیع و 
معارفه تعدادی از معاونان و مدیران وزارت 
صنعت، معدن و تجارت که همزمان با جلسه 
شورای معاونان این وزارتخانه برگزار شد، با 
بیان اینکه تمرکز معاونت طرح و برنامه این 
وزارتخانه بر هماهنگی و یکپارچه ســازی 
است و گفت: با اصالحاتی که در سازوکارها 
و فرآیندهــا و مأموریت هــای بخش های 
مختلف در حال انجام اســت، این معاونت 
بیشــتر نقش هماهنگ کننــده و یکپارچه 

سازی خواهد داشت.
وزیر صنعت، معــدن و تجارت با اشــاره به 
تأکیدات رئیس جمهور بر توســعه تجارت، 
تغییر ســاختار در این بخش را نیز ضروری 
دانست و بر داشتن اختیارات کافی سازمان 
توسعه و تجارت در راســتای تحقق اهداف 
و اجــرای برنامه هــای مربوط بــه تجارت 
بین المللــی تاکیــد کرد.فاطمی امین در 
ادامه به تغییر و اصالح مأموریت ها در حوزه 
بازرگانی داخلی اشــاره کرد و گفت: با توجه 
به اینکه تنظیم بازار در حوزه های تخصصی 
به این بخش بر می گــردد، تمرکز معاونت 
بازرگانــی داخلی بر نظام توزیــع و از حلقه 
تولید تا مصرف خواهد بــود.وی با یادآوری 
کارهای مطالعاتــی انجام شــده در حوزه 
بازرگانی داخلی، از نهایی شدن ۱۵ پروژه در 

این حوزه در روزهای آتی خبر داد.

 ضرورت تفکیک کسب و کار
 از حکمرانی

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگر 
این جلســه، با تاکید بر ضــرورت تفکیک 
کســب و کار از حکمرانی، آمیختگی این دو 
را یک آفت در سازوکار دولتی توصیف کرد و 
افزود: این آمیختگی موجب شده که برخی 
وزارتخانه ها هم حکمرانی و هم بنگاه داری 
کنند کــه هم به ضــرر بنــگاه و هم بخش 

حاکمیت است.
بر اســاس توضیحــات فاطمی امین، زیان 
انباشــته ۸۰ هزار میلیارد تومانــی در دو 
خودرو ســازی بــزرگ کشــور نتیجه این 
آمیختگی اســت و در همین راســتا ستاد 

راهبــردی شــرکت ها و مؤسســات غیر 
حاکمیتی به ریاســت دســتیار ویژه وزیر 
صنعت، معــدن و تجارت تشــکیل خواهد 
شــد و امور مربوط به مأموریت حاکمیتی 
شــرکت های مذکور در زیــر مجموعه این 

ستاد قرار خواهد گرفت.
وی در پایان با تاکید بر ظرفیت باالی وزارت 
صمت از تعامــل و همدلی بیــن بخش ها 
و وزارتخانه هــای مختلف کشــور خبر داد 
و ضمن تشــکر از زحمات همــه معاونین 
و مدیــران پیشــین وزارتخانــه، چرخش 
مدیریتی را گامی در جهت ایجاد نوآوری در 

حوزه مدیریت دانست.
گفتنی اســت در این جلســه فاطمی امین 

در احــکام جداگانه ای ســید مهدی نیازی 
را بــه عنــوان »معــاون طــرح و برنامه«، 
علیرضا پیمــان پاک را به عنــوان »معاون 
وزیــر و رئیس ســازمان توســعه و تجارت 
ایران«، علی نبوی به عنوان »دســتیار ویژه 
وزیر و رئیس ســتاد راهبری شــرکت ها و 
مؤسســات غیر حاکمیتی تحت پوشــش 
وزارت صنعت، معدن و تجــارت«، صدیف 
بیگ زاده بــه عنوان »سرپرســت معاونت 
بازرگانــی داخلــی« و یونس ســلمانی به 
عنوان »مدیــرکل دفتر امــور اقتصادی و 

سیاست های تجاری« معرفی کرد.
سید مهدی نیازی از مدیران باسابقه وزارت 
صنعت، معدن و تجارت اســت که پیش از 

این در مناصــب مختلــف مدیریتی حوزه 
برنامه ریــزی، صنعت و تجــارت خارجی 
فعالیت داشته اســت؛ معاون دفتر ماشین 
ســازی و نیرو محرکه، مدیــرکل دفتر آمار 
و فرآوری داده ها، مدیــرکل دفتر مقررات 
صادرات و واردات، دســتیار ارشد معاونت 
امور صنایع و دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع 
تولید از جمله ســوابق معاون طرح و برنامه 
وزارت صمت اســت.علیرضا پیمان پاک نیز 
سابقه مشاور بین الملل و بازرگانی سازمان 
اقتصــادی رضــوی، مدیرعامل شــرکت 
مدیریت زنجیره تأمین رضوی، دبیر هیئت 
عامل راهبر تجارت آستان قدس و مدیریت 
نفت و گاز مرکــز همکاری هــای فناوری 
ریاســت جمهوری در دولت دهم و نماینده 
ســازمان اقتصادی رضوی در حوزه تأمین 

کاالهای اساسی را در کارنامه خود دارد.
همچنیــن علی نبــوی در کنار ســوابقی 
همچون مدیــر بانکی و اعتبــاری صندوق 
توســعه ملــی، دبیــر کمیته اعتبــاری و 
ســرمایه گذاری ایــن صنــدوق، مدیــر 
سرمایه گذاری داخلی و سرپرست فناوری 
اطالعات صندوق توســعه ملــی، در دولت 
دهم مدیــر برنامــه انرژی »ســتاد تحول 
صنایــع و معــادن« و دبیر کارگــروه مالی 

وزارت صمت بوده است.
در بخش دیگر این جلســه از زحمات سعید 
زرندی )معاون پیشــین طــرح و برنامه(، 
حمیــد زادبوم )رئیس پیشــین ســازمان 
توســعه و تجارت ایــران(، عبــاس قبادی 
)معاون پیشــین بازرگانی داخلی( و احمد 
تشــکینی )مدیــرکل ســابق دفتــر امور 
اقتصادی و سیاست های تجاری( قدردانی 

شد.

ساخت ۲۰۰ هزار مسکن برای کارگران واحدهای صنعتی

وستاهای باالی ۲۰ خانوار به ارتباطات تا پایان سال ۱۴۰۱  وزیر ارتباطات خبر داد؛ اتصال تمام ر

با طرح تسهیل صدور مجوزها

کسب وکار و اقتصاد متحول می شود اگر ...
خریدار  طرح تســهیل صدور مجوزهای 
کســب وکار که مجلس شــورای اسالمی 
به تازگــی کلیات آن تصویب کرده اســت، 
کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان اولین 
قدم بــرای مانع زدایی از اقتصاد کشــور و 
تاثیرات مثبت آن بــر اقتصاد یاد می کنند و 
رئیس مرکز ملی مطالعــات پایش و بهبود 
محیط کســب وکار هم ملزومــات اجرای 
موفق آمیز ایــن طرح را در همــت دولت و 
مراجع صــدور مجوزها، پشــتیبانی مالی، 
نیروی انسانی و حمایت از تصمیمات هیئت 
مقررات زدایی و مرکز ملی مطالعات پایش و 

بهبود محیط کسب وکار اعالم کرد.
مجلس یازدهم دو روز گذشته کلیات طرح 
تســهیل صدور مجوزهای کســب وکار را 
تصویب کرد که براســاس این طرح، دولت 
مکلف می شود در راســتای ایجاد شفافیت 
اطالعات در مورد قوانیــن و مقررات حوزه 
کســب وکار، پایگاه اطالعات کسب وکار را 
ارتقا دهد و پس از مدتــی دیگر دولت اجازه 
اجــرای قانونی را بدون ثبــت در این پایگاه 

نخواهد داشت.
همچنین هر فردی می تواند درخواست مجوز 
خود را در درگاه ملی کسب وکار ثبت و پس از 
سه روز مجوز را دریافت کند و این فرآیند تنها 
برای کسب وکارهای مربوط به حوزه سالمت، 

بهداشــت و محیط زیســت که براساس بازه 
زمانی تعریف شده تا سه ماه طول بکشد.عالوه 
براین، بسیاری از مشاغل از جمله داروخانه و 
نانوایی تا کارشناســان دادگستری  که دچار 
محدودیت هســتند، بــر مبنــای این طرح 
دیگر محدودیت هایی از جملــه ظرفیت ها، 
محدودیت صنفــی و فاصلــه جغرافیایی را 
نخواهند داشــت که این اقدام گام بزرگی در 

جهت رونق کسب وکارها است.
از جمله مهمترین مشــاغلی که در صورت 
تصویب این طرح تحت تاثیر قرار می گیرند 
نانوایی ها، داروخانه ها، ســونوگرافی، مرکز 
آموزش رانندگی، وکالت، ســردفترداری، 
کارگزاری بورس و سایر شــغل های دارای 
محدودیت های مشابه هســتند.برای آنکه 
این طرح پــس تصویب و تبدیــل به قانون 
ضمانت اجرای کافی را داشــته باشد، مقرر 
شــده که در صورتی که مراجع صدور مجوز 
در زمان مشــخص به درخواست متقاضی 
که در ســامانه درگاه ملی مجوزهای کشور 
ثبت شده پاســخ ندهند به عنوان موافق در 
نظر گرفته شده و مجوز به صورت خودکار از 

سوی سامانه صادر خواهد شد.
همچنیــن در صورتی کــه متقاضی هنگام 
ثبــت درخواســت اطالعــات نادرســتی 
ثبت کنــد تا دو ســال از امکانات ســامانه 

محروم خواهد شــد، ضمن اینکه در هنگام 
مواجهه با اســتعالم ماموران ضابطین، ارائه 
شناســه یکتای مجوز صادره کافی است و 
درخواســت مدرک اضافی از دارنده مجوز 

جرم محسوب خواهد شد.

امضاهای طالیی حذف می شوند
در این زمینه، احســان خانــدوزی - وزیر 
امور اقتصــادی و دارایــی در صحن علنی 
مجلس در دفــاع از کلیات طرح تســهیل 
صدور مجوزهای کسب وکار گفت: تصویب 
این طرح بســیاری از فســادها، رانت ها و 
انحصارطلبی ها را کنــار می زند و امضاهای 
طالیی را کاهش می دهد. همچنین، تبدیل 
نظارت پیشــینی به نظارت پسینی و ایجاد 
شــفافیت در اخذ مجوزهــا و قراردادهای 

بانکی از رویکردهای مهم این طرح است.
عالوه براین، علی فیروزی- رئیس مرکز ملی 
مطالعات پایش و بهبود محیط کســب وکار 
درباره این طرح به ایسنا گفت: طرح تسهیل 
صدور مجوزهای کســب وکار چهار بخش 
دارد کــه بخش اول آن بــه مجوزها و تغییر 
پارادایم مجوزدهی مربوط می شود و نظارت 
بر مجوزها از پیشــینی به پســینی تغییر 
می کند که شروع کسب وکار مردم را وابسته 
مجوز نمی داند بلکه افراد دارای شرایط مورد 

نیاز برای کسب وکار اطالعات و درخواست 
خود در ســامانه وارد می کنند و پس از آن 
مجوز برای آن ها به صــورت خودکار صادر 
می شــود و چه مجوزهای تایید محور و چه 
ثبت محور کد یکتای مجوزهــا را دریافت 

می کنند.
وی افزود: بخش دوم این طرح به جلوگیری 
از فعالیت پرقــدرت موتــور مقررات زایی 
مربــوط می شــود کــه در این طــرح باید 
همه مقررات، دســتورات و بخشنامه های 
ســازمان ها در یک ســامانه مشخص ثبت 
شــود.  بخش دیگر طرح صدور مجوزهای 
کســب وکار، شفاف ســازی قراردادهــای 
تسهیالت بانکی اســت که در پی آن مردم 
در جریان قراردادهــای خود قرار می گیرند 
تا مورد اجحاف قــرار نگیرند و حاکمیت نیز 
از نحوه توزیع تسهیالت در بخش تولید آگاه 
می شــود. فیروزی ادامه داد: بخش چهارم 
طرح تســهیل صدور مجوزهای کسب وکار 
به رفع انحصار از بازارهای خدمات حقوقی 
چون سردفترها، وکال، کارشناسان رسمی 

دادگستری مربوط می شود. 
رئیس مرکز ملی مطالعــات پایش و بهبود 
محیط کسب وکار اجرای این طرح را منوط 
به همت دولــت و مراجع صــدور مجوزها 
دانســت و گفت: یکــی دیگــر از ملزومات 

اجرای طرح پشتیبانی مالی، نیروی انسانی، 
حمایت از تصمیمات هیئت مقررات زدایی 
است. از ســوی دیگر باید از دبیرخانه هیئت 
مقررات زدایی که مرکز ملی مطالعات پایش 
و بهبود محیط کســب وکار است، حمایت 
شــود. عالوه براین، باید ضمانت های اجرا 
به صورت دقیق اجرا شــود و مطمئن شویم 
که این مسیر درســت طراحی شده و دقت 
زیــادی در اجــرای آن صورت گیــرد زیرا 
موضوع جدیدی اســت و پارادایم در حال 
تغییر اســت.از ســوی دیگر، کامران ندری 
در گفت وگو با ایســنا درباره تاثیرات طرح 
تســهیل صــدور مجوزهای کســب وکار 
اظهار کرد: در رابطه با کلیات طرح تسهیل 
صدور مجوزهــای کســب وکار باید بگویم 
که اقدام درســت و به جایی بوده است زیرا 
یکــی از چالش های جدی اقتصاد کشــور 
همین موانع اداری اســت که تحت عنوان 
مجوزهای مختلف مانع شروع کسب وکارها 
می شــود و انحصاری نیز برای برخی ایجاد 

کرده است. 

با  کاهش ۳۰ درصدی ذخیره سوخت نیروگاه ها

خاموشی در زمستان هم ادامه دارد؟

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

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

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

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

شهروندان باشند.

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

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

این زمینه تشکیل شده است.

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

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

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

شرقی کشور اندیشیده شده است .

معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای تهران:

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

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

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

برداشت آن ها جلوگیری شود.

و نیر

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

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

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

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

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

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

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

مختلف کشور تامین شود.

برق

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زمســتان را بدون خاموشــی پشــت سر 
بگذاریم.

امیدواریم در زمستان خاموشی 
نداشته  باشیم

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

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

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

مشکلی به وجود آمد محدود باشد.

احتمال وقوع خاموشی ها در زمستان 
وجود دارد

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

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

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

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

این اتفاق نیفتد.

 سخنگوی صنعت برق:۲۵ درصد مخازن سوخت کشور خالی است

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

کشورهای منطقه ایجاد کنیم.
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رئیس سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه:

کشاورزان تا آغاز بارش های پاییزه کشت نکنند

 موافقت با بودجه اصالحی جاری
 شرکت گازاستان گلستان 

گرگان-دســتجردی با بودجه اصالحی جاری شــرکت گازاستان 
گلستان موافقت شد.

  جلسه بررسی بودجه اصالحی جاری ســال ۱۴۰۰و  پیشنهادی سال 
۱۴۰۱ شرکت گاز استان گلستان با حضور رئیس بودجه و کنترل هزینه 
های شرکت ملی گاز، مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت گازاستان 
گلستان ، رؤســا و کارشناسان مرتبط استانی و ســتاد شرکت ملی گاز از 

طریق ویدئو کنفرانس برگزار گردید .
 شرکت گازاستان گلستان ،دراین جلســه بودجه جاری شرکت شامل 
درآمدها و هزینه ها به تفصیل اقالم درآمدی وســرفصلهای هزینه ای با 
احتساب متغیرهای  تاثیرگذار مورد  بررسی ،تحلیل و تائید  قرارگرفت.  

الزم به ذکراست وفق بند » د »  ماده ۱2  اساسنامه ، تهیه برنامه عملیات و 
فصول و ارقام کلیه بودجه های جاری و سرمایه ای شرکت برای تسلیم به 

مجمع عمومی جهت تصویب از اختیارات هیئت مدیره شرکت می باشد

چ سیاه در گلستان  بستری 20 بیمار مبتال به قار
گرگان-دستجردی  معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان از 
بستری 2۰ بیمار مبتال به قارچ سیاه در استان خبرداد و گفت: این بیماری 

در زمان شیوع کرونا به دلیل ضعف سیستم ایمنی بدن تشدید شده است.
محمدمهدی زرگران  اظهار کرد: هم اکنون تعداد بیمــاران کرونایی در 
گلســتان رو به کاهش بوده و از دو هزار بیمار بستری در قله پیک به کمتر 

از ۶۰۰ نفر رسیده ایم.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان افزود: میانگین بستری های 
روزانه کاهش یافته و با توجه به نســبت ورودی به خروجی، روزانه تعداد 

بیماران حدود ۴۰ نفر کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه در 2۴ ساعت گذشته ۱2 فوتی کرونایی در گلستان اتفاق 
افتاده است، ادامه داد: شرایط بیمارستان ها نسبت به اوج پیک بهتر شده و 
بســتری بیماران غیرکرونایی که پذیرش آنها متوقف شده بود، آغاز شده 

است.
زرگران اضافه کرد: متاسفانه احتمال وقوع مجدد در اواخر مهر و آبان وجود 

داشته و ممکن است حتی زودتر از آن اتفاق بیفتد.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی گلســتان بیان کرد: واکسیناسیون 
عامل محافظتی بوده که در گلستان هم تشدید شده و مردم هم می توانند 

کمک خوبی برای کاهش نفرات درگیر در پیک بعدی باشند.
وی همچنین از بســتری 2۰ بیمار مبتال به قارچ سیاه در استان خبرداد و 
گفت: این بیماری قبل از آن هم وجود داشــت ولی در زمان کرونا به دلیل 

ضعف سیستم ایمنی بدن تشدید شده است.
زرگران با بیان اینکه در هندوستان قارچ سیاه ۸۰ برابر افزایش یافته است، 
افزود: درمان این بیماری مشکل است و معموالً با جراحی و داروهای ضد 
قارچ انجام می شود و در گلستان هم تیم درمانی و کمیته علمی آن تشکیل 

شده است.

 ایجاد کلینیك هاي سیار در سطح
 شهرکهاو نواحی صنعتی استان آذربایجانشرقی
مدیرعامــل شــرکت شــهرکهاي صنعتــي  تبریز-جباردخت
آذربایجانشــرقی از آمادگي شرکت شــهرکهاي صنعتي استان جهت 
برگزاري کلینیک هاي سیار در سطح شهرکها و نواحي صنعتي استان خبر 

داد.
 سید مرتضي نیرومند اسکویي در جلسه شــوراي معاونین گفت :  دیروز 
نشست مشــترك ســه جانبه که با حضور اعضاء هیئت علمي دانشگاه 
صنعتي سهند، معاون صنایع کوچک شرکت شهرکهاي صنعتي استان 
و روساي انجمن هاي صنایع لوازم خانگي ،نساجي ، شیمایي ، کفش  تبریز 

برگزار شد.
وي از هدف از برگزاري این نشســت را  تســریع و تقویت ارتباط صنعت با 
دانشگاه دانست و گفت : در این نشست مسائل و مشکالت مربوط به ارتباط 
صنعت با دانشگاه، طرح و تصمیمات ســازنده اي درخصوص تقویت این 

همکاري هاي گرفته است.
سید مرتضي نیرومند اســکویي در خصوص آمادگي شرکت شهرکهاي 
صنعتي استان جهت برگزاري کلینیک هاي ســیار در سطح شهرکها و 
نواحي صنعتي استان اظهار داشــت : در این نشست توضیحات کامل در 
خصوص نحوه ثبت نام اساتید هیئت علمي دانشــگاه صنعتي سهند در 
سامانه eservice.isipo.ir توسط معاون صنایع کوچک داده شد و 
شرکت شهرکهاي صنعتي امادگي خود را جهت برگزاري کلینیک هاي 

سیار در سطح شهرکهاي صنعتي براي اساتید را اعالم نمود.
الزم به ذکر است با همکاري شهرك هاي صنعتي استان اذربایجان شرقی، 
ضمن راه اندازي مرکز تحقیقات استاندارد پاي ایراني براي خوشه کفش 
تبریز در دانشگاه مذکور ، یک  واحد دفتري نیز تحت عنوان واحد تحقیق و 
توسعه براي یکي از اعضاء خوشه کفش تبریز در دانشگاه مذکور اختصاص 

یافته است.

تردد زمینی از مرز مهران ممنوع است
ایالم-حسن بیگی رئیس قرارگاه استانی مقابله با کرونا گفت: تردد از 

مرز مهران کماکان ممنوع است.
»جهانگیر رستمزاد« در نشست قرارگاه استانی مبارزه با کرونا با بیان اینکه 
با مدارسی که مصوبات ستاد کرونارا نقض می کنند و اصرار بر تهیه لباس 
فرم جدید داشته باشند برخورد می شود، اظهار داشت: مدیر و مسئوالن 
اموزش و پرورش امادگی الزم را برای هر ســه حالت ممکن در بازگشایی 

مدارس داشته باشند.
وی با تاکید بر نظارت مدیران در بازگشــایی مدارس غیــر انتفاعی و کم 
جمعیت، خواستار رعایت مصوبه ستاد کرونا در عدم استفاده از لباس فرم 

در مدارس شد.
 رستم زاد با اشاره به مصوبه ســتاد ملی کرونا مبنی بر عدم تردد زمینی در 
مرزهای کشور گفت: مرز بین المللی مهران و سایر مرزهای زمینی کشور به 
دلیل خطر شیوع کرونا همچنان در اربعین امسال بسته است و هیچ زائری 

اجازه عبور در این مرزها به کشور عراق را  ندارد.
وی با بیان اینکه مردم از سفر زیارتی به مرز مهران خودادری کنند، گفت: 
تردد زائران باید از مبدا کنترل و مدیریت شود تا شاهد  تجمع در مرز و بروز 

مشکالت نشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ایالم با اشــاره به افزایش زمان 
واکسیناسیون گفت: در صورتیکه فرایند واکسیناسیون سه شیفته و شبانه 

روزی شود، ممنوعیت تردد شبانه حذف می شود.
رئیس قرارگاه مقابله با کرونای اســتان، اســتقرار پلیس به عنوان عامل 
بازدارنده در آرامگاه بهشت رضا برای اجرای پروتکل تدفین و عدم تجمع در 

این آرامستان را ضروری دانست.

شهر

اردبیل-افسون جبارزاده  
 مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس استان 
اردبیل گفت: مدارس سنگی در استان اردبیل 
در قالــب اعتبارات ملی تخریب و بازســازی 

می شوند.
دولت لطفــی در جلســه بررســی آخرین 
وضعیــت واحدهای احداثی در شهرســتان 
گرمی اظهار کرد: بیشــترین مدارس سنگی 
اســتان در گرمی واقع شــده و قرار است در 
قالب این طرح ۱9 مدرسه در گرمی تخریب 
و بازسازی شــده تا خطری در آینده متوجه 
دانش آموزان و بهره برداران فضاهای آموزشی 
نباشــد. وی از همکاری خوب بنیاد علوی در 
ساخت واحدهای آموزشی در شمال و جنوب 
اســتان تصریح کرد: خدمات ارزشمندی که 
بنیاد علوی در شــهرهای محــروم همچون 
گرمی و خلخال انجام داده، ســتودنی است 
به طوری که احداث واحدهای آموزشــی به 
همت این بنیاد به شکل مشارکتی با نوسازی 

و تجهیز مدارس در حال انجام است.
مدیرکل نوســازی و تجهیز مدارس اســتان 

اردبیل روند احداث این واحدهای آموزشی را 
در سطح استان مطلوب ارزیابی کرد و گفت: 
در شهرستان گرمی ۱3 پروژه مدرسه سازی 
در حال احداث و تجهیز اســت و در کنار آن 
آسفالت محوطه مدارس، تکمیل سالن های 
ورزشــی نیمه تمام و سرویس های بهداشتی 

در اولویت قرار گرفته اســت. لطفــی افزود:  
در یک ســال اخیر بیش از ۱3 میلیارد و 2۰۰ 
میلیون تومان برای ســاخت این واحدهای 
آموزشی در شهرستان گرمی هزینه شده که 
عمده این منابع از ردیــف اعتبارات ملی بوده 
است. وی ضرورت تکمیل نمازخانه مدارس، 

سالن های ورزشــی و پژوهش سرای شهید 
رجایی را یادآور شــد و خاطر نشان کرد:  برای 
تکمیل پروژه های نیمه تمــام خیرین نیز از 
منابع دولتی به صورت 5۰ درصد اســتفاده 
می شود تا در قالب پروژه های مشارکتی این 
طرح ها به ســرانجام برســد. لطفی در مورد 
تجهیز مدارس استان به سیستم گرمایشی 
استاندارد اضافه کرد: تمام مدارس شهرستان 
گرمی در قالب این طرح استانداردسازی شده 
و تعداد محدودی از مدارس که با بخاری های 
گازی روشــن و گرم می شــوند قرار است به 
سیســتم مرکزی گرمایشــی مجهز شوند. 
وی در مورد تأمین ردیف اعتباری مشــخص 
برای حل مشــکالت سرویس های بهداشتی 
مدارس بیان کرد: در سال جاری قرار است با 
اولویت مناطق محروم و روستایی اجرای این 
پروژه ها به مناقصه گذاشته شود تا به سرعت 
شاهد عملیاتی شــدن این طرح ها باشیم که 
انتظار می رود تا پایان ســال تحصیلی آینده 
این طرح ها به سرانجام برسد. لطفی از اجرای 
طرح برچیده شدن مدارس کانکسی و سنگی 

نیز خبر داد و اظهار کرد: در شهرستان گرمی 
مدارس کانکســی بســیار محدود است اما 
مدارس ســنگی از محل تخریب و بازسازی، 
نوسازی خواهند شد. وی فروش اموال مازاد 
آموزش و پرورش را یکی از راهکارهای تأمین 
اعتبار مورد نیــاز برای تکمیــل پروژه های 
نیمه تمام برشــمرد و تصریح کرد: بر اساس 
مصوبه شــورای آموزش و پرورش اســتان 
امسال قرار اســت ۱5۰ میلیارد تومان اعتبار 
از محل فــروش زمین های مــازاد آموزش و 
پرورش تأمین شود که در اردبیل ۱۶ میلیارد 
تومان از این منابع تأمین شده است. مدیرکل 
نوسازی و تجهیز مدارس استان اردبیل گفت: 
در کنار فروش زمین های مازاد صد درصد این 
منابع از طریق خزانه به خود شهرســتان ها 
برمی گردد تــا این اعتبــارات صرف تکمیل 

پروژه های نیمه تمام شود.
 لطفــی همچنین از تأمیــن تجهیزات مورد 
نیاز مدارس محروم گرمی نظیر لب تاب، برد 
هوشمند و سایر تجهیزات آموزشی برای آغاز 

سال تحصیلی جدید خبر داد.

کرمانشاه-حسنافخازاده   
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشاه برآورد کرد، امسال 5۱۰ هزار هکتار 
از اراضی اســتان زیر کشت پاییزه محصوالت 

کشاورزی برود.
 نوربخــش حاتمی  اظهار کرد: عمده کشــت 
پاییزه در اســتان کرمانشــاه به کشت گندم 
اختصاص دارد که پاییز امســال احتماال 393 
هزار هکتار شــامل حدود 3۰۰ هــزار هکتار 
گندم دیم و 93 هزار هکتار گندم آبی در اراضی 

استان کشت خواهد شد. 
 حاتمی ادامه داد: مابقی اراضی نیز به کشــت 
محصوالت دیگــری مثل جو، نخــود، کلزا و 

چغندرقند پاییزه اختصاص پیدا خواهد کرد.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی اســتان 
کرمانشاه در ادامه با اشــاره به تامین بذر مورد 
نیاز کشــاورزان اســتان برای کشــت پاییزه 

محصوالت کشــاورزی، گفت: امسال حدود 
3۸ هزار تن بذر گندم تهیه شــده و مشــکلی 
برای تامین بذور مورد نیاز کشاورزان در کشت 
پاییزه گندم نداریم. در مورد سایر محصوالت 
هم هیچ مشکلی در حوزه تامین بذور مورد نیاز 
کشاورزان وجود ندارد. حاتمی اشاره ای هم به 
تامین دیگر نهاده های مورد نیاز کشت پاییزه 
در استان داشت و تصریح کرد: توزیع نهاده ها 
از طریق سامانه الکترونیکی آغاز شده و تنها در 
زمینه توزیع کود اوره اندکی مشــکل داشتیم 
که با توزیع آن از طریق ســامانه الکترونیکی 
مشکالت حل شده اســت. کودهای فسفاته و 
پتاسه نیز به اندازه کافی در استان موجود است 
و کمبودی برای تامین آنها نداریم.  حاتمی در 
ادامه با اشــاره به پیش بینی های هواشناسی 
مبنی بر احتمال شروع دیرهنگام بارش های 
پاییزه، گفت: از کشاورزان می خواهیم تا کشت 

پاییزه محصوالت کشاورزی را با تاخیر یک تا دو 
هفته ای نسبت به سنوات معمولی آغاز کرده و 
کشت را تا شروع بارش های پاییزی به تاخیر 

بیاندازند.
 وی ادامه داد: اگر کشــاورزان کشــت پاییزه 
خود را قبل از شــروع بارش های پاییزی انجام 
دهند، احتماال به دلیل بارندگی های کم سطح 
سبز نامناسبی در مزارع خواهند داشت که می 
تواند در تولیدات نهایی آنها اثر ســوء برجای 
بگذارد.  حاتمی اشاره ای هم به ضرورت بیمه 
کردن اراضی کشاورزی از ســوی کشاورزان 
داشــت و گفت: از آنجایی که در سنوات اخیر 
همواره شاهد خســارت در مزارع در اثر عوامل 
غیرمترقبه بوده ایم، از کشــاورزان تقاضا می 
کنیم حتما اراضــی خود را بیمــه کنند تا در 
صورت بروز خسارت مرجعی برای حمایت از 

خود داشته باشند.

خرم آباد-طوالبی 
مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 
لرســتان، گفت: برنامه های هفته دفاع مقدس متناسب 
با شرایط کرونایی با رویکرد مجازی با اجرای برنامه های 
متنوع فرهنگی، هنری و ادبی در ســطح مراکز فرهنگی 

هنری استان پیش بینی شده است.
محمدجواد محمدی  با اشــاره به در پیــش بودن هفته 
دفاع مقدس، اظهار کــرد: رویکرد برنامه های امســال 
تولید محتوا در فضای مجازی است و برنامه ها به گونه ای 
پیش بینی شده اند که مفاهیم و ارزش های دفاع مقدس 
به کودکان ونوجوانان با واســطه های تربیتی و فرهنگی 

انتقال یابند.
وی تصریح کرد: با توجه بــه اهمیت موضوع، برنامه های 
متنوعی مانند قصه گویی، نمایش، نقاشــی، سفالگری 
و شــعر با توجه به کیفیت اجرا و محتوای مناسب مدنظر 
است که با برنامه ریزی های صورت گرفته از سوی مراکز 
فرهنگی، هنری و شورای فرهنگی استان، بیش از ۱2۰ 
برنامه برای اجرا در هفته دفاع مقدس پیش بینی شــده 

است.
محمدی با اشاره به برگزاری کارگاه های مختلف در این 
هفته، ادامــه داد: معرفی زندگی و تشــریح وصیت نامه 
شهدای واالمقام دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم استان 

در قالب ســاخت نماهنگ و دعوت از خانواده ایشان، از 
دیگر برنامه های این هفته است.

مدیــرکل کانون پــرورش فکری کــودکان و نوجوانان 

لرستان با بیان اینکه دیدار با خانواده های معظم شهدای 
با اولویت شــهدای نوجوان و تجلیــل از آنها و همچنین 
دعوت از نویســندگان حوزه دفاع مقدس در دستور کار 
مراکز در سراسر استان اســت، به برپایی نمایشگاه های 
مجازی کتاب و نقاشی، سفال گری، خوشنویسی و عکس 
شــهدا اشــاره کرد و گفت: در کنار نشست های مجازی 
که با موضوع دفــاع مقدس در گروه هــای کانون برگزار 
خواهد شد، نماهنگ ها و پادکســت هایی نیز با موضوع 
رشــادت های رزمندگان جبهه های جنگ علیه باطل و 
عملیات های مخلتف و معرفی شــهدا و زندگی نامه آنها 

تولید و منتشر خواهند شد.

لرستان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اعالم کرد؛

اجرای 120 برنامه ویژه هفته دفاع مقدس در لرستان 

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اردبیل-افسون جبارزاده   
 اســتاندار اردبیــل گفــت: بــا پرداخت 
تســهیالت و منابــع حمایتــی، کارخانه 
ســیمان اردبیل برای بهره منــدی از برق 

پایدار تالش خود را آغاز کرده است.
اکبر بهنام جو  در جریان بازدید از کارخانه 
ســیمان آرتا در نمین اظهار کرد: امســال 
به دلیل مشــکالتی که در تأمین برق برای 
واحدهای صنعتی وجود داشــت، کارخانه 
ســیمان آرتای نمین با مشــکالتی روبه رو 
شــد اما بــرای ســال های آینــده تالش 

می کنیم تا خــأ به وجود آمده به ســرعت برطرف 
شود.

وی تصریح کرد: ســرمایه گذار عالقمند اســت تا با 
احداث نیروگاه های کوچک و اســتفاده از ظرفیت 
پنل های خورشــیدی ظرفیت تــوان تولید داخلی 
خــود را بــرای تأمین انــرژی افزایش دهــد تا در 
ســال های آینده از بابت تأمین بــرق برای افزایش 

تولید در فصل تابستان با مشکالتی روبه رو نشود.
استاندار اردبیل افزایش تولید این کارخانه را از سه 
هزار و 5۰۰ تن به چهار هزار و 9۰۰ تن یادآور شد و 
گفت: ما پشتیبانی های الزم را از این واحد تولیدی 
انجام می دهیم تــا ظرفیت تولید خــود را افزایش 
داده و توان تأمین ســیمان اســتان های مختلف را 

نیز داشته باشد.
بهنام جو افزود: به هیچ وجه افزایش قیمت سیمان 

در این شــرایط هدف گذاری نشــده بلکه سعی بر 
تثبیت قیمت ها و حتی کنترل و کاهش نوســانات 
احتمالی اســت تا با جلوگیری از بازار ســیاه امکان 
عرضه سیمان به شــکل مناســب برای واحدهای 

عمرانی و کارگاهی به وجود آید.
وی در بخش دیگری از ســخنان خود خاطر نشان 
کرد: مدیران کارخانه ســیمان قصد کاهش تولید 
برای افزایش قیمت این محصــول را ندارند و قطعا 
سازمان صمت با کنترل قیمت ها سعی خواهد کرد 
جلوی افزایش بی رویه قیمت ســیمان و نوســانات 

احتمالی را بگیرد.
اســتاندار اردبیل اضافه کرد: تالش خواهیم کرد تا 
با افزایش ظرفیت تولید و بهــره وری در این بخش 
به ارتقا توان اشتغالزایی این مجموعه های صنعتی 
نیز کمک کنیم که در این راســتا وزارت صمت نیز 

کمک کار ما خواهد بود.

خرم آباد-طوالبی   
 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: سال زراعی 
جاری 23۶ هزار هکتار گندم آبی و دیم در لرستان کشت 

می شود.
اسفندیار حســنی مقدم در جلسه ســتاد زراعت و بیمه 
محصوالت کشاورزی که در محل سالن جلسات سازمان 
جهاد کشاورزی لرستان برگزار شــد از کاشت ۱9۰ هزار 
هکتار گندم دیم و ۴۶ هزار هکتار گندم آبی خبر داد و اظهار 
کرد: در سال زراعی جاری 2۶ هزار تن بذر گندم آبی و دیم، 

سازگار با اقلیم متفاوت استان تدارك دیده شده است.
وی تصریح کرد: کشت محصول استراتژیک کلزا در جهت 
عدم وابســتگی به واردات روغن خوراکــی از اولویت های 

وزارت جهاد کشاورزی است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان خاطرنشان کرد: 
کود، بذر، ســم، کارنده ها و تمام تمهیدات الزم جهت آغاز 
سال زراعی جاری تدارك دیده شده اســت، با تمام توان 

عملیات کاشت بر اساس الگوی کشت انجام می شود.
حسنی مقدم با بیان اینکه عالوه بر کشت کلزا، سویا، کنجد، 
گلرنگ و کاملینا نیز کشت می شود، اضافه کرد: از ظرفیت 
دانش محققین و یاوران تولید جهت کشت علمی و اصولی 

محصوالت کشاورزی استفاده خواهد شد.
وی بیان کرد: نشریات ترویجی و آموزشی به منظور کشت 
علمی و اصولی تهیه شــده و از طریق استودیو کشاورزی 
لرســتان به صورت ویدئو کنفرانس کالس های آموزشی 
در خصوص کاشــت گندم، جو، کلزا و زعفــران با حضور 

کارشناسان و بهره برداران برگزار شده است.
رئیس ســازمان جهاد کشــاورزی لرســتان ادامه داد: 

بهره برداری حداکثری از اراضی دیم با انجام کشــاورزی 
حفاظتی و نیمه حفاظتی و عبور از کشــاورزی سنتی به 

کشاورزی صنعتی محقق می شود.
حســنی مقدم عنوان کرد: مبلــغ ۱5۸۴ میلیارد تومان 
تسهیالت از محل منابع داخلی بانک ها به صورت سرمایه 
در گردش برای کشــت پاییزه به کشــاورزان لرســتانی 

اختصاص یافته است.
وی اظهار کــرد: از مبلغ ۱۶۸ میلیارد تومان ســرمایه در 
گردش خرید بذر توسط شرکت های بذری ۱۰۰ میلیارد 

تومان جذب شده است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با بیان اینکه نیاز 
کودی و تغذیه مزارع در دستور کار قرار گرفته است، افزود: 

ورود کشاورزان غیر بومی به استان لرستان ممنوع است.
حســنی مقدم تصریح کرد: رعایت الگوی کشت و نصب 
کنتور هوشمند به تمامی چاه داران و متولیان ایستگاه های 

پمپاژ اعالم خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه 9۰ درصد از مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان 
خط ویژه مکانیزاســیون جذب شده اســت، خاطرنشان 
کرد: از همکاری خوب متولیان صندوق بیمه محصوالت 
کشاورزی در برآورد به موقع خسارات ناشی از خشکسالی 

به مزارع بیمه شده تقدیر می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: تاکنون 
مبلغ 5۶ میلیارد تومان خسارت به کشــاورزان لرستان 
پرداخت شــده و پیش بینی می شــود این مبلغ به ۱۰۰ 
میلیارد تومان برســد این در حالی است که صندوق بیمه 
محصوالت کشــاورزی 2۰ میلیارد تومان از کشــاورزان 

دریافتی داشته است.

لرستاناردبیل
استاندار اردبیل:

  برق پایدار کارخانه سیمان برقرار می شود
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان:

کشت 236 هزار هکتار گندم آبی و دیم در لرستان 

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس استان:

مدارس سنگی اردبیل تخریب وبازسازی می شود



با دستور استاندارانجام شد؛

ح مسکن ملی فارس  اختصاص 860 هکتار زمین به طر

استان

 هم اکنون 3۰۰ مرکز نیکوکاری در آذربایجان غربی به مددجویان 
و نیازمندان آذربایجان غربی خدمات رسانی می کنند. به گزارش 
پایگاه اطالع رســانی امداد، عزیز ســهندی، مدیرکل کمیته 
امداد آذربایجان غربی گفت: هم اکنون 3۰۰ مرکز نیکوکاری در 
آذربایجان غربی به مددجویان و نیازمندان استان خدمات رسانی 
می کنند.وی ادامه داد: در طول یکسال اخیر، 52 مرکز نیکوکاری 

تحت نظارت کمیته امداد آذربایجان غربی تأسیس شده است.
مدیرکل کمیتــه امداد آذربایجان غربی شناســایی محرومان 
در محالت و کمک رســانی به آنان را مهمتریــن وظیفه مراکز 
نیکوکاری دانســت و افزود: ۱۴۴ مرکز نیکــوکاری به صورت 
مســجد محور و ۱5۶ مرکز نیز در خارج از مســاجد به صورت 
محله مبنا یا در ادارات دولتی، ســازمان ها، مراکز دانشــگاهی، 

اصناف و  ، فعالیت می کنند.
وی با بیان اینکه تأسیس مراکز نیکوکاری در راستای بهره مندی 
از ظرفیت مردم در امدادرســانی به مردم انجام می شود، ادامه 
داد: معتقدیم امدادرســانی اگر به صورت شبکه ای انجام شود، 
ســاختاری قدرتمند و هم افزایی عظیمی ایجاد خواهد شــد و 
ظرفیت های بالقوه محالت برای کمک رســانی به خانواده های 
نیازمند، زمینه بروز می یابد.وی افزود: به همین منظور شعار این 

مراکز نیکوکاری       از مردم برای مردم     انتخاب شده است.
سهندی خاطرنشــان کرد: مراکز نیکوکاری تالش می کنند از 
طریق ارتباط با معتمدان محلی، اصناف، مراکز فرهنگی و صنایع، 
کمک های مردمی را در جهت ارائه به محرومان هر محله، تجمیع 

کنند.

واکسیناســیون عمومی علیه ویروس منحــوس کرونا 
در شــهرکها و نواحی صنعتــی آذربایجــان غربی آغاز 
گردیده است مهندس حســن حاتمی مدیرعامل شرکت 
شهرکهای صنعتی آذربایجان غربی از آغاز واکسیناسیون 
واحد های تولیدی مستقر در شــهرکها و نواحی صنعتی 
اســتان علیه ویروس منحوس کرونا خبر داد. مدیرعامل 
شــرکت شــهرکهای صنعتی آذربایجان غربــی افزود با 
پیگیری های صورت پذیرفته و با توجه به میزان واکســن 
توزیع شده در هر شهرستان ، واکسیناسیون کلیه پرسنل 
واحد های تولیدی در اسرع وقت انجام خواهد شد. ایشان 
با اشاره به اینکه واکسیناسیون در شهرك صنعتی شماره 
۱ و 2 ارومیه و شــهرك صنعتی مهاباد اتمام یافته اســت 

بیان داشت ، این موضوع در شهرك صنعتی بوکان نیز در 
حال انجام می باشد که انشاهلل به سرعت کارکنان تمامی 
شهرکها و نواحی صنعتی اســتان واکسینه خواهند شد. 
ایشان ضمن آرزوی سالمتی برای همه مردم عزیز کشور 
، صیانت از شهرك های صنعتی و رفع دغدغه و مشکالت 

آنان را از اهم وظایف شرکت شهرکهای صنعتی دانست

شیراز-چراغی  
اســتاندار فارس گفت : در محدوده شــهر ها 
می تــوان از ظرفیت بافت های فرســوده در 
اجرای طرح ملی مسکن بهره گیری کرد و این 
روش بســیاری از نیازهای الزم را تامین می 

کند.
عنایت اله رحیمی در جلســه شورای مسکن 
ملی با اشاره اهداف و برنامه ریزی دولت برای 
تولید یک میلیون مســکن برای اقشار کم در 
آمد جامعه گفــت: ما به عنــوان کارگذاران 
دولت بایــد برای اجرای این هــدف آمادگی 
داشــته باشــیم و این هدف با برنامه ریزی و 

احصا مشکالت قابل اجراست. 
وی با بیان اینکه سهم اســتان فارس از تولید 
این تعداد واحد مســکونی 2۴۰  هزار واحد 
است که سالیانه ۶۰  هزار واحد احداث خواهد 

شد، اظهار داشت : 
با برنامه ریزی مناســب از اجــرای این طرح 
اســتقبال می کنیــم و در این راســتا باید 
مقدمات اجرای طرح مســکن ملی را فراهم 

کنیم. 
نماینده عالی دولت در استان فارس استفاده 
از ظرفیت بافت هــای فرســوده را از جمله 

راهکارهای مناسب در تامین 

زمین مورد نیاز عنوان کرد و گفت : در محدوده 
شهر ها می توان از ظرفیت بافت های فرسوده 
در اجرای طرح ملی مسکن  بهره گیری کرد 
و این روش بسیاری از نیازهای الزم را تامین 

می کند. 
رحیمی خواســتار کاهش فرایند های اداری 
در اجرای مســکن ملی شــد و افزود : جهش 
تولید مســکن   با حل مشــکالت اجرایی و 

بروکراسی امکان پذیر است ودر این راستا ما 
به تفویض اختیارات در دستگاه های اجرایی 
و خدماتی نیاز داریم تــا فرایند های تصمیم 

گیری کوتاه شود. 

اســتاندار فــارس تولیــد مصالــح و تامین 
تجهیزات الزم برای اجرا را  از دیگر ملزومات 
برای جهش در تولید مســکن عنوان کرد و 

گفت : 
ایجاد اشــتغال و رونق کســب و کار از جمله 

نتایج رونق در تولید مسکن به شمار می رود. 
استاندار فارس برنامه ریزی متناسب با توان 
مالی متقاضیان را از دیگر مباحث مهم اجرای 

مسکن ملی عنوان کرد و گفت: 
اعطای تســهیالت و کمک هــای دولتی به 
طرح مسکن ملی منجر به افزایش رشد تولید 
مسکن می شــود و در این رابطه برنامه ریزی 

برای کاهش قیمت تمام شده ضروری است. 
وی اصالح ساختار اجرایی را از دیگر ملزومات 
کاری برای دست اندرکاران این بخش دانست 
و اظهار داشت : استفاده از تجارب گذاشته در 
ساخت مســکن گامی مهم در پیش بینی و 
حل مشــکالت اقتصادی و اجتماعی است و 
باید تالش کرد تا با شفاف سازی روند اجرایی 

موفق تر عمل کند. 
استاندار فارس از اختصاص ۸۶۰ هکتار زمین 
به طرح مسکن  ملی مســکن استان خبر داد 
و ابراز امیدواری کرد : مکان یابی مناســب در 

کاهش معضالت اجتماعی موثر است. 

واحد های تولیدی شهرکهای و نواحی صنعتی  آذربایجان غربی فعالیت 300 مرکز نیکوکاری در آذربایجان غربی  آغاز واکسیناسیون در

سرزمین
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به مناسبت هفته تعاون، در مراسم شانزدهمین جشنواره 
تعاونی های برتر استان با حضور ابوالفضل عبادی مدیرکل 
تعاون، کار و رفاه اجتماعــی آذربایجان غربی، مصطفوی 
معاون سیاسی، امنیتی، اجتماعی استانداری، اتاق تعاون، 
اعضای ســتاد نکوداشــت هفته تعاون، روسای ستادی، 
شرکتها، اتحادیه و جمعی از مســئوالن استانی در سالن 
اجتماعات شهید عطایی اســتانداری آذربایجان غربی از 
۱3 شرکت تعاونی برتر استان تجلیل شد. ابوالفضل عبادی 
ضمن تاکید بر اهمیــت بخش تعاون در رونــق اقتصاد و 
اشتغال کشور، خاطر نشان کرد: تعاونی ها زمینه ساز ایجاد 
اشتغال و بهره گیری از نیروی انسانی جوان کشور هستند و 
باید بر طبق آموزه های دینی و بیانات مسئوالن نظام مسیر 
رشــد و تعالی تعاونی ها را  هموار نموده و از تمام ظرفیت 
ارگانهای دولتی برای فعال نمودن این بخش مهم اقتصادی 
بهره گیریم. عبــادی در این آئین گفــت: قدمت تاریخی 
نهضت تعاونی مرتبط به ۱7۰ســال پیش است و شرکت 
تعاونی روستایی گرمسار ،اولین شرکت تعاونی کشور بود 

که در سال ۱3۱۴ تشکیل و تاسیس شد.
در ادامه مدیرکل تعاون، کار و رفــاه اجتماعی آذربایجان 
غربی گزارشــی از روند فراخوان ثبت نام و انتخاب تعاونی 

های برتر در سطح استان و همچنین گزارشی از عملکرد 
اداره کل در حوزه تعاون را در سطح استان ارائه نمودند.

    ابوالفضل عبــادی مدیرکل تعــاون، کار و رفاه اجتماعی 
آذربایجان غربی در این همایش اظهار داشت: براساس آمار 
سامانه جامع هوشمند کشور، تعداد ۱۸۸۸تعاونی فعال با 
اعضای 77هزار و 9۸9نفر و اشتغال زایی مستقیم 32 هزار 
و ۱9نفر در استان آذربایجان غربی وجود دارد، که بر اساس 
تعداد تعاونی های تشکیل داده شده موفق به کسب رتبه 
۱۱کشوری شده ایم. وی افزود: تعداد تعاونیهای غیرفعال 
و راکد استان ۴375 تعاونی می باشــد که در این راستا دو 
کمیته نظارت بر شــرکتهای تعاونی و کمیته بررســی 
مشکالت تعاونی ها جهت بررســی، فعال کردن یا منحل 

کردن این شرکتهای تعاونی وجود دارد

مدیر کل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی 
گفت: به مناســبت گرامی داشــت هفته دولت با 
حضور نادر صادقی معاون هماهنگی امور اقتصادی 
اســتانداری آذربایجــان غربی و رســول مقابلی 
فرماندار ارومیه مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی افتتاح 

شد.
مهران نظری افزود: ایــن مرکز با هدف ایجاد مرکز 
تکثیر گوزن زرد ایرانی بــه منظور حفظ جمعیت 
مطمئن به عنوان ذخیره ژنتیکی و همچنین نجات 
نسل گوزن زرد ایرانی در سطح استان و کشور ایجاد 

شده است.
نظری اظهار کرد: از مشخصات فنی این  پروژه می توان به، 
پی با بتن مسلح به عمق 5/۰ متر و ارتفاع ۰3/۰ متر و بطول 
۱۸۰۰ متر، نصب میله های فلزی به تعــداد ۶۰۰ عدد به 
ارتفاع 5/3 متر و نصب فنس فلزی، ایجاد آبشخور به تعداد 3 
باب، ایجاد سرپناه به تعداد 3 باب و به مساحت هر کدام ۱۰ 

متر مربع اشاره کرد.
مدیر کل حفاظت محیط زیســت آذربایجان غربی گفت: 
این پروژه در فاز یک به مساحت ۱۶/۰ هکتار  با اعتبار یک 

میلیارد ریال ،در فاز دوم پروژه در مساحت  3 هکتار با اعتبار  
9 میلیارد ریال به اتمام  رسیده اســت وی گفت: فاز سوم  
نیز در مساحت 3 هکتار با اعتبار  7 میلیارد ریال در دست 

اجرااست.
مرکز پرورش گــوزن زرد ایرانــی در 3۰ کیلومتری جاده 

ارومیه به مهاباد واقع شده است.
در ادامه برنامه حاضرین در برنامه از مرکز هماهنگی، پایش 
و آینده پژوهی دریاچه ارومیه نیز که در این مرکز واقع شده 

است بازدید کردند.

تجلیل از 13 شرکت تعاونی استان آذربایجان غربی افتتاح مرکز تکثیر گوزن زرد ایرانی در آذربایجان غربی 

مدیرکل بیمه سالمت استان اعالم کرد؛

 اجرای 76/8درصد نسخ پزشکی در گلستان
ونیکی  به صورت الکتر

گرگان-دستجردی   مدیرکل بیمــه سالمت گلستان گفت: هم اکنون 
۶۸.۴ درصد نسخ در بخش سرپایی دولتی گلستان الکترونیکی بوده و این 

عدد در بخش خصوصی 7۶.۸ درصد است.
 مهرداد کمانگری در نشست خبری با اصحاب رسانه گلستان اظهار کرد: از 
اردیبهشت امسال نسخه نویسی دولتی و دانشگاهی در گلستان آغاز شده 
و هم اکنون ۶۸.۴ درصد در بخش سرپایی نسخه نویسی الکترونیکی انجام 

می شود و این عدد در بخش خصوصی 7۶.۸ درصد است.
طبق گفتــه مدیرکل بیمه ســالمت گلســتان از آذرماه در کل کشــور 

نسخه نویسی کاغذی نخواهیم داشت.
وی بیان کرد: در زمینه نســخه نویســی در بخش خصوصــی رتبه پنج 

کشوری و در بخش دولتی رتبه ۱۰ را دارا هستیم.
کمانگری از اجرای طرح پزشک خانواده شهری در صندوق بیمه همگانی 
ســالمت از تیرماه خبر داد و گفت: ۱۴2 هزار بیمه شــده رایگان شهری 
رایگان داریم کــه از این تعداد ۱۰۱ هزار نفر به ۱۰9 پزشــک منتســب 

شده اند.
مدیرکل بیمه سالمت گلستان اضافه کرد: این طرح به صورت پایلوت در 

گلستان و پنج استان دیگر اجرا خواهد شد.
کمانگری ادامه داد: هم اکنون یک میلیون و ۶۶3 هزار بیمه شده سالمت 
در گلســتان وجود دارد که عمده ترین آن در صندوق روستاییان با ۸3۶ 

هزار و 575 نفر است که به صورت رایگان بیمه شده اند.
وی افزود: در صنــدوق بیمه همگانــی ۱۴2 هــزار و 3۶۴ نفر، در بخش 
کارکنان دولت ۱۱9 هزار و 2۱5 نفر، ســایر اقشــار 59 هزار و ۸۶7 نفر و 

صندوق ایرانیان پنچ هزار و 9۱۶ نفر بیمه شده اند.
مدیرکل بیمه ســالمت گلســتان بیان کرد: افراد می توانند برای تمدید 
دفترچه خود به دفاتر پیشخوان و سامانه شهروندی بیمه سالمت مراجعه 

کنند.

ونا تا پایان آذر تمدید شد مهلت ثبت نام وام کر
البرز-مظفری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز گفت: 
مهلت ثبت نام مشاغل و کسب و کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا که 

متقاضی استفاده از تسهیالت هستند تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ تمدید شد.
حســین فالح نژاد در خصوص تمدید مهلت ثبت نام در سامانه کارا برای 
تسهیالت بانکی کسب وکارهای آسیب دیده از کرونا بیان کرد: این تصمیم 
در چهل و نهمین جلســه کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا به 
ریاست معاون اقتصادی رئیس جمهوری و به پیشنهاد وزارت تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی برای تمدید زمان وام مشاغل آسیب  دیده از کرونا صورت 
گرفت و بر اساس آن صاحبان مشاغل ۱۴گانه آسیب دیده از کرونا تا پایان 
https:// آذرماه می توانند برای دریافت وام  به ســامانه کارا بــه آدرس
kara.mcls.gov.ir  در بخــش »تســهیالت کرونا«  این ســامانه 

مراجعه و مراحل ثبت نام خود را تکمیل کنند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اســتان البرز افزود: همچنین در کنار 
تمدید مهلت ثبت نام تســهیالت کرونا مقرر شد پرداخت این تسهیالت 
توســط بانک ها و موسســات اعتباری عامل نیز  تا پایان بهمن ماه ۱۴۰۰ 
تمدید شود. شایان ذکر است صاحبان کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا 
در استان نیز می توانند از تسهیالت پیش بینی شده فوق همانند ضوابط و 
فرایندهای تدوین شده در سال گذشته و با توجه به زیر رسته های تعیین 

شده در سامانه کارا بهره مند شوند.

 واکسیناسیون کارکنان شرکت آبفا
 آذربایجان غربی اجرا می شود

در راستای طرح واکسیناسیون کارمندان و کارکنان ادارات در شهرستان 
ارومیه، کارکنان این شرکت دز اول واکسن کرونا را دریافت می کنند.

مدیرعامل شرکت شرکت آب و فاضالب استان با اعالم این خبر افزود : بر 
اساس هماهنگی های بعمل آمده با معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی 
استان در راستای واکسیناسیون مشاغل پرخطر ار امروز کارکنان شرکت 
آب و فاضالب استان با اولویت واحدهای خدمات مشترکین ، اکیپ های 
عملیاتی و امدادی ، تصفیه خانه های آب و فاضالب ، آزمایشــگاهها و ... 
حسب نوع پست ســازماني در ارتباط تنگاتنگ و چهره به چهره با عموم 
مردم و مشــترکین قرار دارند و فعالیت آنها ارتباط مســتقیم با سالمت 

جامعه دارد در برابر ویروس کرونا واکسینه میشوند.
لطیف خوش ســیرت مدیرعامل شــرکت   ضمــن تقدیر و تشــکر از 
مجاهدتهای شــبانه روزی کادر بهداشــت و درمان از عموم مردم بویژه 
همکاران خود درخواســت نمود تا در جهت حمایــت از تالش های این 
عزیزان ضمن استفاده از ماســک و پرهیز از دورهمی ها ، شیوه نامه های 

بهداشتی را با جدیت رعایت نمایند .

تجلیل از تعاونگران برتر استان آذربایجان غربی

به مناســبت هفته تعاون، از تعاونگران استان با حضور ابوالفضل عبادی 
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیــس اتاق تعاون، در محل اتاق 

تعاون تجلیل شد
 ابوالفضل عبادی به اصل ۴۴ قانون اساسی اشاره کرد و گفت: بر اساس 

این اصل یکی از پایه های مهم اقتصاد کشور، تعاون می باشد.
وی یکی از ابزارهای مهم توســعه در جهان را تعاون عنوان کرد و افزود: 
برای رسیدن به توسعه، سه اصل مهم تعاون، هم بستگی و اتحاد یک امر 

ضروری است.
عبادی تصریح کرد: تعاونی هــا می توانند با جمع آوری ســرمایه های 
کوچک و ایجاد فرصت های شغلی، مشکالت اقتصادی را برطرف کنند.

در ادامه مراســم ابوالفضل عبادی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
با اشــاره به فعالیت هزار و ۸۸۸ تعاونی فعال در اســتان گفت: در این 

تعاونی ها 32 هزار و ۱9 نفر مستقیم مشغول به کار هستند.
وی افزود: کمیته رفع مشکالت تعاونی های استان فعال شده است، که 
از سال گذشته تا پایان مرداد ماه ۱۴۰۰ حدود 2۴ جلسه کمیته تعاونی 
ها تشکیل شــده و مشــکل 5۱ تعاونی در این جلســات بدون حضور 

دستگاه قضایی حل شده است.
عبادی افزود: همچنین، کمیته نظارت بر تعاونی ها شامل نماینده اداره 
کار، نماینده اتاق تعاون و نماینده تعاونی، طی 27 جلســه7۰۶ تعاونی 
غیر فعال را شناسایی کرده، که از این تعداد25 تعاونی مجددا فعال و ۱5 

تعاونی منحل شده است که این روند همچنان ادامه دارد.
وی یادآور شد: براساس برنامه ششم توسعه باید سهم اقتصاد استان از 
بخش تعاون به 25 درصد برســد، که در استان ما همانند کل کشور زیر 
پنج درصد است، که در تالش هســتیم با حمایت از تعاونی های جوانان 
و استفاده از منابع بانک توســعه تعاون، برای بهبود وضعیت تعاونی ها و 

افزایش سهم آنها در اقتصاد استان، اقدام کنیم.

رئیس اداره حفاظت محیط زیســت اشــنویه 
در این باره گفت: بر اســاس گزارشــات واصله 
مردمی، یگان حفاظ محیط زیست اشنویه، در 
یکی از زیســتگاههای این شهرستان، متوجه 
گردیدند که دو نفر زنبوردار در اقدامی ناشایست 
و برای نابودی پرنده زنبور خوار اقدام به سم پاشی 
زنبورها در کندوها نموده کــه این پرندهها در 
هنگام تغذیه از زنبورها، مسموم و در نهایت در 
عرض چند دقیقه تلف شدهاند. الشه دهها پرنده 
در اطراف واحد زنبورداری نامبردگان توســط 

یگان حفاظت، جمع آوری و مســتند ســازی 
گردید .

کریم خضری ضمن اظهار تاسف برای ارتکاب 
چنین عملی گفت: نمی تــوان برای مصلحت 
کاری و سود بیشتر هر عمل نادرستی را توجیه 
کرد. راههای دیگری برای دور نگه داشــتن این 
پرنــدگان از زنبورها وجود دارد کــه می توان با 

توسل به آنها این پرنده زیبا و بسیار ضروری برای 
اکوسیســتم را از محدوده پرواز زنبورها بیرون 
کرد از جمله با پخش صدای گونه شکاری قرقی 
از ضبط صوت این پرندگان از محل فرار میکنند. 
خضری در خصوص اقدامات صورت گرفته اشاره 
کرد: در برخورد با این پدیده بــرای زنبورداران 
خاطی پرونده مقدماتی تشــکیل و ضمن اخذ 

خسارات زیســت محیطی پرونده در راستای 
اعمال ماده ۱3 قانون شکار و صید به دادگستری 
ارجــاع داده خواهد شــد. وی همچنین اظهار 
داشت: کشتار دستهجمعی این گونه برای دفع 
آن توسط زنبورداران لطمات جبران ناپذیری به 
تنوع زیستی شهرستان وارد خواهد آورد و معلوم 
نیست سایر گونههای گوشتخوار در هنگام تغذیه 

آن نیز آسیب خواهند دید یانه، فلذا اداره حفاظت 
محیط زیســت با قاطعیت با چنین تخلفاتی 

برخورد خواهد کرد.

برخورد با عاملین مرگ دهها قطعه پرنده زنبور خوار در اشنویه

اهواز-محمد مجدم    
توربین گازی ایســتگاه تزریــق گاز ۶۰۰ کرنج ردیف 
ب، با طراحی و اجرای روشی نوین توسط کارشناسان 

شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب راه  اندازی شد.
 مدیر تولید شــرکت ملي مناطق نفتخیــز جنوب در 
ارتباط با این خبر گفت: توربین ســوالر مارس مذکور 
پیش از این به منظور رفع اشکال و تعمیرات اساسی به 
شرکت  وود گروپ واگذار شده بود اما پس از چندبار راه  
اندازی و نصب به علت دمای باال، لرزش های غیرعادی 

و اشکاالت متعدد دیگر ادامه کار آن ممکن نبود.
مهندس غالمرضــا نورانی افزود: هزینه بســیار باالی 
تعمیر، تحریم هــای ظالمانه و نیاز عملیاتی ایســتگاه 

به توربین باعث شد تا کارشناســان در مدیریت تولید 
و شــرکت بهره  برداری نفت و گاز آغاجــاری اقدام به 
بررسي اولیه و سپس راه اندازی این توربین و بازرسیها 
و تســت  های عملکــردی جهت اطمینــان از صحت 

کارکرد این توربین نمایند.
وی ادامــه داد: ایــن بازرســی ها در دو بخــش اصلی 
مکانیک شــامل چرخش روتورها، مســیرهای روغن 
و هوا، عملکرد تیغه-های  راهنمای  هــوای  توربین و 
بخش ابزار دقیق شامل بررسی حســگرهای لرزش و 

حرارت توربین صورت گرفت.
مهندس نورانی بیان داشــت: این توربین پس از انجام 
بازرســی ها توســط تعمیرات بهره  برداری نفت و گاز 

آغاجــاری و با نظــارت خدمات مهندســی تعمیرات 
مکانیک نصب شد.

وی با اشاره به تجارب ناموفق شرکت  های تعمیرکننده 
در هنــگام راه  اندازی ایــن توربین گفــت: به منظور 
جلوگیري از اشــکاالت محتمل و راه  اندازی مطمئن 
تر، روش راه  اندازی مرحله  ای بــرای این توربین برای 
اولین بار طراحي و انجام شد و توربین با همت و تالش 
و پذیرش ریسک همکاران، با انجام ۱۰ مرحله استارت 

در مدار عملیات قرار گرفت.
مدیر تولید شــرکت ملي مناطق نفتخیــز جنوب در 
پایان ضمن بیان اینکه این اقدام بدون صرف هیچ گونه 
هزینه ارزی و ریالی انجام شــده، گفت: درحال حاضر 

این توربین با شرایط بسیار خوبی و بدون اشکال بیش 
از ۱7۰۰ ساعت اســت که در ســرویس عملیات قرار 

دارد.
شایان ذکر است ایســتگاه تزریق گاز CS600 یکی 
از مهمترین ایستگاه های تزریق گاز کشور است که در 

شرکت بهره  برداری نفت و گاز آغاجاری قرار دارد.

خوزستان
توسط کارشناسان مناطق نفتخیز جنوب انجام شد؛

وش نوین در راه اندازی توربین مارس ایستگاه تزریق گاز کرنج  طراحی و اجرای ر

ویژه استان آذرباجان غربیبلدیه سرپرست و خبرنگار: جباردخت استان  برگزیده



وزیر نفت:

ظرفیت پاالیشی ایران ۱.۵ برابر می شود

 تولید فرآورده های نفتی چین کاهش یافت
تولید فرآورده های نفتی چین در ماه اوت به پایین ترین ســطح در ۱۵ 

ماه اخیر رسید.
 کاهش تولید فرآورده های نفتی چین در ماه اوت ادامه داشت و به دنبال 
احیای دوباره موارد ابتال به ویروس کرونا و کاهش شــدید سهمیه های 
صادرات سوخت به تولید پاالیشگران این کشــور، مقدار پاالیش نفت 
خام این کشور به پایین ترین سطح از ماه مه سال ۲۰۲۰ میالدی رسید.

داده هــای اداره ملی آمــار )NBS( چیــن در روز چهارشــنبه )۲۴ 
شهریورماه( نشــان داد که مقدار نفت خام پاالیش شده در ماه اوت ۵۸ 
میلیون و ۳۵۰ هزار تن )۱۳ میلیون و ۷۴۰ هزار بشکه در روز( بوده که 

نسبت به مدت مشابه پارسال ۲.۲ درصد کاهش یافته است.
این رقم از نفت خام فرآوری شــده در ماه ژوئیه – با رکورد کمترین رقم 
در ۱۴ ماه گذشــته - هم کمتر بود، مقدار نفت خام فرآوری شده در ماه 

ژوئیه ۱۳ میلیون و ۹۱۰ هزار بشکه در روز بود.
مجموع نفت خام فرآوری شده چین در هشت ماه نخست امسال ۴۷۰ 
میلیون و ۷۹۰ هزار تن بود کهنسبت به مدت مشابه پارسال  ۷.۴ درصد 
افزایش یافتــه و تا حد زیادی نشــان دهنده بهبود اقتصاد این کشــور 

نسبت به اوایل دوران شیوع ویروس عالم گیر کروناست

مصرف بنزین به ۸۵ میلیون لیتر رسید
رییس کانون انجمن های صنفی جایگاه داران ســوخت کشــور با بیان 
اینکه میزان مصرف بنزین نســبت به سال گذشــته حداقل حدود ۱۸ 
درصد افزایش یافته اســت، گفت: میزان مصرف همچنان نســبت به 

دوران قبل از شیوع کرونا بیش از ۲۰ درصد کاهش دارد.
همایون صالحی در هفته های گذشته که محدودیت و منع تردد اعمال 
شد فروش بنزین به طور متوسط تا حدود ۷۴ میلیون لیتر پایین آمد و 
زمانی که این محدودیت ها کم شد، مصرف دوباره باال رفت و اکنون ۱۰ 
تا ۱۱ میلیون لیتر در روز به فروش اضافه شــده و بــه ۸۵ تا ۸۶ میلیون 

لیتر رسیده است.
وی افــزود: قطعا در ایــن روزهای آخر تابســتان با توجه بــه افزایش 
احتمالی ســفر میزان مصرف نیز تا حدی رشــد کنــد و پیک مصرف 

احتماال به حدود ۸۷ تا ۸۸ میلیون لیتر در روز برسد.

رییــس کانــون انجمن های صنفــی جایگاه داران ســوخت کشــور 
خاطرنشان کرد: میزان مصرف بنزین نســبت به سال گذشته حداقل 
حــدود ۱۸ درصد افزایش یافته اســت.وی با بیان اینکــه هنوز به رقم 
مصرف قبل از کرونا نرسیده ایم، تاکید کرد: آن زمان متوسط مصرف ۹۶ 
میلیون لیتر بود و در برخی روزهای فصل تابستان و افزایش مسافرت ها 

به حدود ۱۱۵ میلیون لیتر در روز هم رسید.
صالحی یادآور شد: میزان مصرف بنزین همچنان نسبت به دوران قبل 

از شیوع کرونا بیش از ۲۰ درصد کاهش دارد.

وشیمی ها   سهم ۲۵ درصدی پتر
از صادرات غیرنفتی

 به گفته  مدیر برنامه ریزی و توســعه شــرکت ملی صنایع پتروشیمی 
سهم پتروشــیمی ها در صادرات غیر نفتی ســال گذشته به ۲۵ درصد 

رسیده است.
 با کاهش درآمدهای نفتی به دلیــل تحریم های یک جانبه آمریکا علیه 
صادرات نفت ایران، توجه به صادرات غیر نفتی برای افزایش ورود ارز به 

کشور مورد توجه قرار گرفت.   

این موضوع آنچنان اهمیت دارد که دولت ســیزدهم در همان روزهای 
ابتدایی شروع به کار خود نیز بر آن تاکید داشته و حتی موضوع سیاست 
تجاری و ارزی و راه های افزایش و توسعه صادرات غیرنفتی در نشست 

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بررسی شد.
البته محصوالت پتروشیمی در صادرات غیر نفتی سهم بزرگی دارند.  

افزایش 10 درصدی سهم پتروشیمی ها از صادرات غیرنفتی 
حســن عباس زاده، مدیر برنامه ریزی و توســعه شــرکت ملی صنایع 
پتروشــیمی در خصوص ســهم محصوالت پتروشــیمی در صادرات 
غیرنفتی ایران به خبرنــگار اقتصادی ایرنا گفت: صــادرات غیرنفتی 
محدوده وسیعی از محصوالت شــامل محصوالت معدنی، کشاورزی و 

پتروشیمی و ... است.  
وی ادامــه داد: در ســال ۹۹، بــا توجه بــه اینکه قیمــت محصوالت 
پتروشــیمی در بازارهای جهانی به دلیل افت قیمت نفت و شیوع کرونا 
با کاهش همراه شــده بود، صادرات پتروشیمی سهمی ۲۵.۲ درصدی 
از صــادرات غیر نفتی را داشــتند که این رقم در ســال ۹۸، ۲۳ درصد 
بوده اســت.عباس زاده مجموع درآمد کشور از صادرات غیرنفتی را ۳۵ 
میلیارد دالر عنوان کرد که از این میزان ۹ میلیارد دالر سهم محصوالت 

پتروشیمی بوده است.
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی افزود: درآمد 
۹ میلیارد دالری در حالی محقق شــد که پیش بینی ما از درآمد حاصل 
از صادرات محصوالت پتروشیمی برای ســال گذشته ۱۲ میلیارد دالر 

بود که به دلیل کرونا و کاهش قیمت ها عملی نشد.
وی گفت: در ابتدای امسال قیمت محصوالت پتروشیمی تقویت شد و 
برآورد این است که درآمد صادرات پتروشــیمی امسال به ۱۴ میلیارد 
دالر برســد. عملکرد ۵ ماه گذشــته نیز نشــان می دهد که رسیدن به 

درآمد ۱۴ میلیارد دالری در سال جاری امکان پذیر است.  
عباس زاده تاکیــد کرد: باتوجه بــه روند افزایشــی تولید محصوالت 
پتروشیمی در سال های آینده، سهم پتروشیمی در صادرات غیرنفتی 

تا ۱۰ درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش ایرنا، براساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، افزایش 
صادرات غیرنفتی از ۳۵ میلیارد دالر بــه ۷۰ میلیارد دالر هدف گذاری 
شــده که الزمه آن اصالح ســاختار و مقررات صادراتی و افزایش سبد 
کاالهای دانش بنیان، پیشــرفته و اشــتغال زا در صادرات و نیز تقویت 

بازارچه های مرزی است.

و نیر

خریدار   وزیر نفــت با اعــالم دو برنامه 
بــرای افزایش ظرفیت پاالیشــی در ایران، 
تأکید کــرد که ظرفیــت کیفــی و کّمی 
پاالیشــگاه های کشــور بی شــک افزایش 

می یابد.
 جواد اوجی درباره برنامه وزارت نفت دولت 
ســیزدهم برای توســعه صنایع پاالیشی و 
ساخت پتروپاالیشگاه ها، اظهار کرد: با توجه 
به ظرفیت کنونی تولید فرآورده های نفتی 
در پاالیشــگاه های نفت کشــور و مصارف 
مختلف، بی شک افزایش ظرفیت پاالیشی 
یک نیاز اســت، به همین منظور دو برنامه 

مدنظر داریم.
وی افزود: برنامه نخســت افزایش ظرفیت 
پاالیشگاه های کنونی )چه آنها که خوراک 
نفت خام دارنــد و چه آنها کــه از میعانات 
گازی اســتفاده می کننــد( از نظر کیفیت 
و کمیــت فرآورده های نفتــی و برنامه دوم 
ســاخت پاالیشــگاه های جدید یــا همان 

پتروپاالیشگاه هاست.
وزیر نفت تصریح کرد: خوشبختانه سازوکار 
قانونی خوبی هم با توجه به حمایت از صنایع 
پایین دست نفت و با مشارکت مردمی وجود 
دارد و مجوزی که همســو با تنفس خوراک 
داده شده است، می تواند مشوق خوبی برای 
سرمایه گذاران باشــد و ان شاءاهلل با توجه به 
توان ســرمایه گذارانی که شناسایی شدند 
)که حتی به برخی مجــوز خوراک هم داده 
شــده اســت(، با حمایت دولت سیزدهم و 
وزارت نفت بی شــک ظرف سه تا چهار سال 
آینده ظرفیت پاالیشی را افزایش می دهیم، 
زیرا ایــن رویه مصداق اقتصــاد مقاومتی و 

جلوگیری از خام فروشی است.
اوجی با بیان اینکه تولید فرآورده های نفتی 
بازار بســیار خوبــی دارد و در حوزه تحریم 
هم کمتر دچار مشکل اســت، ادامه داد: با 
توجه به نیاز کشــورهای همسایه و منطقه، 
هرچه در این زمینه ســرمایه گذاری شود 
هم ارزآوری مطلوبی دارد، هم اشتغال زایی 
و جلوگیری از خام فروشــی را در پی خواهد 

داشت.

ظرفیت پاالیشی ایران 1.۵ برابر 
می شود

وی با اعالم اینکه بــرای پاالیش حدود یک 
میلیــون ۵۰۰ تا یک میلیــون و ۶۰۰ هزار 
بشــکه در روز )نفت خام و میعانات گازی( 
با هشت ســرمایه گذار توانمند در این حوزه 
قراردادهایی امضا شده است، گفت: با توجه 
به ارتقای کَمــی و کیفی پاالیشــگاه های 
موجــود ظرفیتی هم آنجا ایجاد می شــود 
و پیش بینی می کنیم در ســه یا چهار سال 
آینده ظرفیت پاالیش کشور ۱.۵ برابر شود؛ 
حداکثر ظرفیت نفت خام و میعانات گازی 
پاالیشــگاه ها اکنون نزدیک به ۲ میلیون و 
۲۰۰ هزار بشکه است که ان شاءاهلل کف این 
ظرفیت به ۳ میلیــون و ۴۰۰ تا ۳ میلیون و 

۵۰۰ هزار بشکه در روز می رسد.
وزیر نفت در پاسخ به پرسشی درباره اینکه با 
این رقم افزایش ظرفیت پاالیش، آیا امکان 
بی نیازی کشــور از صادرات نفت خام وجود 
دارد یا خیر، بیان کرد: جمهوری اســالمی 
ایران ظرفیــت مطلوبی در مخــازن نفتی 
دارد و بیش از ۱۵۰ میلیارد بشکه نفت قابل 
برداشت داریم که اگر بنا را بر تولید صیانتی 
بر این مخازن بگذاریم ظرفیت خوبی هم در 
حوزه تولید خواهیم داشت که با برنامه های 
بخش باالدست، بی شک ظرف چهار تا پنج 
سال آینده افزایش ظرفیت تولید نفت اتفاق 

می افتد )هم در میدان های مشترک و هم در 
میدان های مســتقل( که با افزایش ظرفیت 
تولید، می توانیم ظرفیت پاالیشــی کشور 
را افزایش دهیم و تضمیــن امنیت انرژی را 
پی بگیریم و در کنار آن صادرات نفت را هم 

داشته باشیم.

 افزایش ظرفیت پاالیش همگام
 با افزایش تولید در میدان های نفتی

اوجی با بیــان اینکه ایــن افزایش ظرفیت 
پاالیشــی با افزایش برداشت از میدان های 
نفتی رقم می خورد، اظهار کرد: خوشبختانه 
با ذخایر خــدادادی در حــوزه میدان های 
نفتی کــه ۱۵۴ میلیارد بشــکه نفت خام و 
۳۳ هزار میلیارد مترمکعــب )۳۳ تریلیون 
مترمکعب( ذخایــر گازی قابل برداشــت 
اســت، با افزایش ظرفیــت تولید در بخش 
باالدست، در بخش پایین دست هم ظرفیت 
پاالیش افزایش می یابد و در عین حال توان 

صادرات نفت در اختیار خودمان است.
وی در واکنــش بــه این پرســش کــه آیا 
برنامه ای برای ســاخت پاالیشگاه جدیدی 
مانند ستاره خلیج فارس وجود دارد یا خیر، 
گفت: این افزایش ظرفیت پاالیشی در قد و 
قواره ستاره خلیج فارس دیده شده و هدف 
هم این است که تحریم ها خنثی شود، البته 
نیم نگاه ما همان طور که بــه افزایش تولید 
نفت خــام، گاز طبیعی و پاالیش اســت، به 

مهار و بهینه سازی مصرف هم هست.

به کاهش ۳0 درصدی مصرف گاز 
می رسیم، اگر...

وزیر نفت تصریح کرد: مصرف انرژی کشور 
در بخش های گاز و فرآورده های نفتی چهار 
برابر میانگین جهانی است، از این رو واجب 
و الزم اســت همان طور که در بحث تولید و 
پاالیش ســرمایه گذاری می کنیم، موضوع 
مهار مصرف انــرژی را نیز در دســتور کار 

داشته باشیم.
اوجی یادآور شد: پارســال از مجموع ۲۲۵ 
میلیارد مترمکعب گاز مصرفی در کشــور، 
۱۳۰ میلیارد مترمکعــب مربوط به بخش 
صنایــع و نیروگاهــی بــوده و ۵۵ میلیارد 
مترمکعب هم به بخــش خانگی اختصاص 
یافته است و اگر اصالح الگوی استاندارد که 
ســازوکار قانونی آن هم وجود دارد، اجرایی 
شود می توانیم به هدف کاهش مصرف ۲۵ 
تا ۳۰ درصد دســت یابیــم و رقمی حدود 
۶۰ تا ۷۰ میلیــارد مترمکعب صرفه جویی 

می شود، زیرا ما در برابر نسل های آینده هم 
متعهد هستیم.

افزایش 4 برابری مصرف گاز خانگی 
در زمستان

وی در پاســخ به پرسشــی دربــاره تدابیر 
وزارت نفت بــرای تأمین گاز زمســتانی و 
رفــع کمبودهــای موجود گفــت: ما همه 
ساله در فصل زمســتان جدا از مصرف گاز 
در نیروگاه ها، ســوخت مایع شامل نفت گاز 
و نفت ِ کوره مصرف می کنیم، خوشــبختانه 
با ظرفیت خوبــی که در زمینــه تولید گاز 
)غنی و فرآوری شــده( داریم، در طول سال 
مشــکلی به لحاظ کمبود این حامل انرژی 
نداریم، امــا در زمان اوج مصــرف در فصل 
سرد سال، مصرف گاز خانگی ۴ تا ۴.۵ برابر 

بهار و تابستان می شود.
وزیر نفت با اشاره به اینکه مصرف گاز خانگی 
در دوره زمانــی کوتاهی به شــدت افزایش 
می یابد، افزود: بخش اعظمی از این افزایش 
مصرف ناشــی از اســتاندارد نبودن وسایل 
گازســوزی اســت که در بخــش خانگی و 

ساختمانی استفاده می شود.
اوجــی تأکید کــرد: بــا تدابیــر خوبی که 
ظرف یک ماه گذشــته اجرا شــده است و 
نشست های برگزارشــده در چهار شرکت 
اصلــی زیرمجموعه وزارت نفــت و با توجه 
به چالش هــای پارســال در زمینه کمبود 
ســوخت نیروگاهی کــه با ســوخت مایع 
جبران شــد، تالش بر این است تا جایی که 
می شود در بخش نیروگاهی از خوراک گاز 

طبیعی استفاده شود.
وی گفت: از چنــد هفته گذشــته تکمیل 
ذخیره سازی های ســوخت مایع نیروگاهی 
شــامل فرآورده های نفــت گاز و نفت ِ کوره 
را به ویژه در مناطق شــمال و شــمال شرق 
کشــور آغاز کرده ایم؛ تدابیــر دیگری نیز 
اندیشیده شــده اســت که بخش خانگی 
ما دچار مشــکل نشــود.وزیر نفت با اشاره 
به پیگیری بحــث اصالح الگــوی مصرف 
اســتاندارد و بهینه ســازی مصرف سوخت 
در دولت سیزدهم افزود: با پیگیری موضوع 
مهار مصرف ســوخت در کشور می توانیم از 
اتالف ســاالنه ۴۰ تا ۵۰ میلیارد مترمکعب 

گاز در کشور جلوگیری کنیم.

تقویت دیپلماسی انرژی و افزایش 
سهم ایران در تجارت جهانی گاز

اوجی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره 

برنامه های وزارت نفت برای ســوآپ گاز و 
تمرکززدایــی از منابــع گازی گفت: ایران 
با ۳۳ هزار میلیــارد مترمکعــب گاز قابل 
برداشت، دارای دومین ذخایر بزرگ گازی 
دنیاســت، اما متأسفانه ســهم ما از تجارت 
جهانــی گاز در منطقه و جهــان کمتر از ۲ 

درصد است.
وی با تأکید بــر اینکه در صنایــع گاز، تنها 
بحث صــادرات نبایــد مطرح باشــد، بلکه 
بخش هــای واردات، ســوآپ و ترانزیــت 
می تواند درآمدهای مختلفــی را رقم زند، 
افزود: روســیه با دارا بودن نخستین ذخایر 
گازی در دنیا واردات، سوآپ و ترانزیت را در 
کنار صادرات انجــام می دهد، بنابراین یکی 
از برنامه هــای ما که در دســتور کار داریم، 
بحث دیپلماســی قوی انــرژی به ویژه در 
بخش گاز با توجه بــه ظرفیت های مطلوب 
در بازار کشــورهای منطقه از جمله قطر و 

ترکمنستان است.
وزیر نفت، با توجه به توان و ظرفیت برداشت 
از میدان هــای گازی و موقعیت مناســب 
جغرافیایی ایران، افزایش ســهم در حوزه 
تجــارت گاز را یکی از اهــداف مهم دولت 

سیزدهم در وزارت نفت برشمرد.

 راه اندازی پارک های شیمیایی
 در مناطق محروم کشور

وی در پاســخ به پرســش مجــری برنامه 
»رهیافت« رادیو اقتصاد درباره برنامه های 
وزارت نفــت بــرای صنایــع تکمیلــی و 
پایین دستی پتروشــیمی گفت: متأسفانه 
حدود ۷۰ درصد از محصوالت پتروشــیمی 
تولیدی در کشــور صادر و تنهــا ۳۰ درصد 
آن در صنایع داخلی استفاده می شود و این 

رویه نوعی نیمه خام فروشی است.
وزیر نفت افــزود: در دولت های گذشــته 
به دلیــل اینکــه متولــی خاصــی وجود 
نداشــت، تکمیل و توســعه زنجیره ارزش 
صنایع پتروشــیمی انجام نشد، اما در دولت 
سیزدهم مدنظر است تا با کمک کارگروهی 
متشــکل از وزارتخانه های نفت، کشــور و 
صنعت، معــدن و تجارت )صمــت( به طور 
جدی به بحث ســاخت پارک های زنجیره 
صنایــع پتروشــیمی به منظــور تکمیل 
زنجیــره ارزش صنایع پتروشــیمی، مانند 
شــهرک های صنعتی موجود در استان ها و 

شهرستان ها، پرداخته شود.
اوجی، نیاز اندک به ســرمایه گذاری در این 
حــوزه، درآمدزایی، ایجــاد ارزش افزوده و 

ارزآوری مناســب را از جمله مزایای احداث 
پارک هــای شــیمیایی برشــمرد و تأکید 
کــرد: خوشــبختانه در صنایــع تکمیلی 
پتروشیمی، با مبلغی بسیار کم حدود ۵۰ تا 
۶۰ میلیون دالر می توان وارد شد و از طرفی 
اشــتغال زایی آن ۴ تا ۵ برابر بخش صنایع 
مادر پتروشــیمی و نرخ بازگشــت سرمایه 
)ROI( این پروژه ها نیز در بخش ارزی ۳۵ 

تا ۴۰ درصد است.
وی تصریــح کــرد: امروز کــه محصوالت 
پتروشــیمی ما به ترکیــه، چیــن، اروپا و 
دیگــر بازارها صادر می شــود، بــه همین 
شهرک های شیمیایی خارج از ایران می رود 
و به محصوالت بخش صنایع تکمیلی مورد 
استفاده در صنایع ســاختمانی، بهداشتی 
و خودرویــی تبدیل و با قیمتــی چند برابر 

دوباره وارد کشور می شود.

 صادرات محصوالت پتروشیمی
 به 4.8 میلیارد دالر می رسد

وزیر نفت گفــت: پارک های شــیمیایی را 
می توانیم در بیشــتر مناطق حتی مناطق 
کم برخوردار بســازیم. بیش از ۶۵ مجتمع 
پتروشیمی در کشــور داریم که با توجه به 
توان مطلوب این مجتمع هــا، ۴۰ میلیون 
تن ظرفیت محصوالت پتروشــیمی وجود 
دارد و پیش بینی می کنیم عــدد صادرات 
محصوالت پتروشــیمی ایران امسال به ۴ 

میلیارد و ۸۰۰ میلیون دالر برسد.
اوجی با تأکیــد بر وجود شــرایط مطلوب 
تأمین خوراک صنایع زنجیره پتروشیمی، 
دانش فنــی و توان ســرمایه انســانی و از 
مهم تر نیاز به ســرمایه گذاری اندک، افزود: 
امیدواریــم در پایان دولت ســیزدهم این 
شــهرک های شــیمیایی در مناطــق کم 
برخــوردار کشــور شــکل گیرد و ســبب 

اشتغال زایی در این مناطق شده باشد.

ساماندهی سرمایه انسانی صنعت 
نفت در اولویت است

وی همچنین در پاســخ به پرسشی درباره 
برنامه هــای وزیــر نفت برای ســاماندهی 
سرمایه انسانی صنعت نفت گفت: متأسفانه 
در چند سال اخیر بی مهری و کم لطفی های 
زیادی در حق نیروهای رسمی و غیررسمی 
شــده اســت. در هفته هــای نخســت 
ابالغیه هایی صادر شد و گروهی صاحب نظر 
نیز در این زمینه برای ســاماندهی سرمایه 

انسانی صنعت نفت بسیج شده است.
وزیــر نفــت تبدیــل وضعیــت نیروهای 
قــراردادی مدت موقت بــه مدت معّین را 
یکــی از برنامه های وزارت نفــت در حوزه 
منابع انســانی اعالم کرد و گفت: کار تبدیل 
وضعیت نیروهای ایثارگــر صنعت نفت نیز 

طبق قانون اجرا می شود.
اوجی نیروی انسانی را یکی از سرمایه های 
اصلــی صنعت نفــت خوانــد و تأکید کرد: 
احیای ســمت های ســازمانی که در دولت 
گذشــته حذف شــده بود، آموزش نیروی 
انســانی ماهر به منظور بهــره وری باال در 
حوزه های باالدستی و پایین دستی از دیگر 
برنامه هــای وزارت نفت در حوزه ســرمایه 

انسانی است.
وی در پایان تصریح کرد: اگر قرار باشــد ما 
ســقف برداشــت نفت و گاز از میدان های 
مســتقل و مشــترک را افزایــش دهیم، 
احتیاج به نیروهای ماهر و متخصص داریم، 
بنابراین ساماندهی سرمایه انسانی اولویت 

ما خواهد بود.

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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وابط گازی ایران ترکمنستان احیاء می شود؟ ر
خریدار   روابط گازی ایران و ترکمنستان 
با توجه به ســختی گازرســانی به مناطق 
شمالی و شــمال شــرقی برای کشور ایران 
و همچنیــن تمایــل همیشــگی کشــور 
ترکمنستان برای فروش گاز خود یک بازی 

برد-برد بوده است.
 تا قبــل از ســال ۹۵ یکی از اصلــی ترین 
شرکای گازی ایران کشور ترکمنستان بود. 
روابط گازی ایران و ترکمنستان با توجه به 
سختی گازرسانی به مناطق شمالی و شمال 
شرقی برای کشــور ایران و همچنین تمایل 
همیشگی کشــور ترکمنستان برای فروش 

گاز خود یک بازی برد-برد بوده است.
یکــی دیگــر از مزایــای روابــط گازی با 
ترکمنســتان قیمت پایین آن در مقایسه با 
قیمت های منطقه ای و حتــی داخلی بوده 
است. با وجود اینکه ترکمنستان چهارمین 
کشــور دارای مخــازن گاز اســت ولی به 
دلیل عدم توســعه بازارهای خــود معموالً 
گاز ارزان تــری را می فروشــد. بر اســاس 
صورت های مالی شــرکت ملی گاز ایران در 
سال ۹۷، هزینه این شــرکت بابت واردات 
۱ میلیارد و ۴۴ میلیون متــر مکعب گاز از 
ترکمنستان در سال ۹۷، ۱۲۹ میلیون دالر 

بوده اســت. در نتیجه، قیمت هر متر مکعب 
گاز وارداتی از ترکمنستان در سال مذکور، 
۱۲.۳ سنت بوده اســت. این در حالی است 
که قیمت گاز صادراتی ایران در همان سال 
به عــراق و ترکیه، به ترتیب ۲۶.۹ ســنت و 

۲۶.۹ سنت بوده است.
بر اســاس قرارداد ۲۵ ســاله ای که در سال 
۱۹۹۷ میالدی میان ایران و ترکمنســتان 
امضا شده است این کشــور باید ساالنه بین 
۸ تا ۱۰ میلیــارد مترمکعــب گاز به ایران 
صادر می کرد و ایران هم باید پول واردات را 
به حساب شرکت ترکمن گاز واریز می کرد. 
الزم به ذکر اســت ایران و ترکمنســتان دو 
خط لوله به مجموع ظرفیــت انتقال روزانه 

حداکثر ۷۰ میلیون متر مکعب دارند.
این قــرارداد در ســخت ترین تحریم ها هم 
ادامه داشــت و به طور مثــال در اوایل دهه 
نود که تحریم های ایران شــدت گرفت این 
کشــور به قیمت تبادل مســتقیم طال هم 
که شده مبادالت گازی خودش را استمرار 
بخشید. به گفته رســتم قاسمی، وزیر نفت 
دولت دهم، جــواد اوجی کــه در آن زمان 
مسئولیت شرکت ملی گاز را بر عهده داشت 
مأموریت ویژه دور زدن تحریم ها بوســیله 

تحویل طالها و اســتمرار ایــن روابط را بر 
عهده داشت.

با این وجود در ســال ۹۵ به دلیل یک نزاع 
بدون توجیه میــان وزارت نفــت زنگنه و 
ترکمن ها بر سر تسویه حســاب های مالی 
اختالفات دو کشور باال گرفت و با وجود سفر 
حمیدرضا عراقی، مدیر عامل وقت شرکت 
گاز، واردات گاز از ترکمنستان متوقف شد. 
ماجرا به اینجا ختم نشــد و طرف ترکمن با 
شــکایت از ایران در دادگاه ICC سوئیس 
خواستار تســویه حســاب های پیشین به 
همراه دیرکرد آنها شــد که این دادگاه هم 
با صدور رأیــی مبنی بر جریمــه ۲ میلیارد 

دالری کشور به ضرر ایران تمام شد.
همچنیــن ضررهــای پنهــان ایــن قطع 
روابــط گازی بــرای ایــران، مخصوصاً در 
بخش صنعتی محاســبه نشــده است ولی 
موجب نارضایتــی تولیدکنندگان مناطق 
شمالی شد. سال گذشــته دبیرکل انجمن 
صادرکنندگان خدمات فنی و مهندســی 
ایــران در گفتگو بــا مهر با اشــاره به اینکه 
چرا هیچکس پاســخگوی این ضرر پنهان 
و عدم النفع ایــران از خط لولــه با ظرفیت 
انتقال ۳۵ میلیون مترمکعب گاز نیســت، 

گفــت: قطــع واردات کامــل و نهایی گاز 
ترکمنستان در زمســتان ۹۵ آسیب اندکی 
به بخــش خانگی زد، ولی بــه دلیل کاهش 
سوخت رســانی موجب ایجاد خساراتی به 

نیروگاه ها و پتروشیمی ها شد.
هر چنــد زنگنــه و مدیران وقــت گازی و 
معاونان حقوقــی وی هیچگاه توضیح نداند 
که چرا با ایجاد یک نزاع بدون توجیه با یکی 
از باسابقه ترین شرکای گازی کشور موجب 
خســارت ســنگین مالی و همچنین ایجاد 
مشــکل در گازرســانی به مناطق شمالی 
شدند ولی ظاهراً وزارت نفت دولت سیزدهم 
با توجه به مشکل تأمین سوخت به خصوص 
برای مناطق شــمالی یکــی از راهبردهای 
اصلی خود را احیــای روابــط گازی با این 

کشور می داند.
با این حال باید توجه داشت شرایط دو کشور 
پس از گذشت حدود ده ســال تفاوت های 
بسیاری کرده اســت. از طرفی ترکمنستان 
با پیشــرفت خط لوله تاپی بازار گاز طبیعی 
خودش را از افغانســتان تا هند و پاکستان 
توسعه داده است و از طرفی نیاز جدی ایران 
در تأمین ســوخت گاز مناطق شــمالی، به 
خصوص در فصل زمستان قدرت چانه زنی 
ایران کــم کرده اســت. با توجه به ســابقه 
آشــنا و مثبت جواد اوجی در روابط با کشور 
ترکمنســتان، باید دید آیا می تواند قرارداد 
دیرینه دو کشور را، که ســالهای پایانی اش 
را می گذراند، در قالب یــک رابطه برد- برد 

احیا کند یا خیر.



رییس مرکز تحقیقات ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی:

باید از ایجاد هرگونه تجمع و ازدحام جلوگیری کنیم

زالی عنوان کرد
 تهران حداقل ۹۵ مرکز جدید واکسیناسیون

 نیاز دارد
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران، با اشاره به فعالیت ۲۱۰ 
مرکز واکسیناسیون در اســتان تهران، بر ضرورت راه اندازی ۹۵ مرکز 

جدید تاکید کرد.
 علیرضا زالی گفت: بیــش از ۲۱۰ مرکز تجمیعی و غیــر تجمیعی در 
تهران راه اندازی شــده و به صورت دو شــیفت و سه شــیفت در حال 

خدمت رسانی به شهروندان هستند.
وی، حفظ سالمتی مردم در هنگام تزریق واکسن را جزو اولویت های 
ســتاد کرونا برشــمرد و با اشــاره به ضرورت جلوگیری از ازدحام و 
شلوغی در مراکز تلقیح واکسن، افزود: در این راستا هم اکنون بیشتر 
مراکز واکسیناســیون پایتخت به صورت دو شیفت در شیفت صبح و 
بعد ازظهر فعالیت می کنند. اما برای تســریع فرایند واکسیناســیون 
تهران باید در روزهای آتی حداقل ۹۵ مرکز واکسیناســیون دیگر را 

راه اندازی کنیم.
فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران با اشاره به وضعیت 
بیماری در تهران گفت: در ۲۴ ساعت گذشــته مجموعاً ۶۹۰۰ بیمار 
بســتری کرونایی در تهران داشــتیم که نســبت به قبل تقلیل یافته 

است.
زالی همچنین از بستری ۱۰۵۰ بیمار جدید در بیمارستان ها، بستری 
۱۴۳ بیمــار جدید در بخــش مراقبت های ویژه و کاهــش ۶ درصدی 
میزان مرگ و میر در روز گذشــته خبر داد و افــزود: هم اکنون ۱۷۰۰ 
بیمار در بخش مراقبت های ویژه بســتری هســتند و این آمار نیز رو به 

کاهش است.

کارشناس ارشد بیماری های عفونی آمریکا:
ونا در راه است سویه وحشی کر

آنتونی فائوچی، کارشــناس ارشــد بیماری های عفونی در آمریکا در 
خصوص بروز یک نوع جهش یافته خطرناک کرونا هشدار داد.

 آنتونی فائوچی، کارشــناس ارشــد بیماری های عفونی در آمریکا در 
سخنانی نسبت به ظهور یک سویه خطرناک و وحشی کرونا هشدار داد 

که ممکن است در آینده با سرعت وحشتناکی گسترش یابد.
آنتونی فائوچی، رئیس مؤسســه ملی آلــرژی و بیماری های عفونی و 
کارشناس ارشد بیماری های عفونی در این کشور گفت این گونه جدید 
ممکن است به قدری قوی باشــد که ســویه دلتا در برابر آن یک گونه 

ضعیف جلوه کند.

وی در ادامه افزود: با افزایش انتشــار کرونا در جامعه، ما به اندازه کافی 
جهش های جدیدی خواهیم داشــت؛ به طوری که سویه ای جدید که 
کامال با سویه هایی که اکنون شاهد آن هســتیم، متفاوت خواهد بود، 

شکل خواهد گرفت.
او در ادامه گفت بر همین اساس مسأله واکسیناسیون امری مهم بوده و 

به توقف شیوع جهش جدید این ویروس کمک می کند.
پیش از این نیز دکتر فائوچی در ســخانی بر لزوم تزریق دوز سوم کرونا 
تأکید کرده بود. او گفته بــود: دوز تقویتی بخش مهمی از تالش ها برای 
متوقف کردن شــیوع کروناســت؛ زیرا که ایمنی بدن افراد در تمامی 

گروه های سنی در حال پایین آمدن است.
گفتنی اســت در مــاه اوت، نشــریه نیوزویک بــه نقل از تعــدادی از 
دانشــمندان اعالم کرده بود یک »جهش جهنمــی« کرونا وجود دارد 
که ممکن است بدتر از سویه دلتایی باشد که هم اکنون به دلیل سرعت 

گسترشش، خطرناک ترین در جهان به حساب می آید.

توسط محققان کشور
 محلول افزایش ماندگاری میوه تا دو برابر

 تولید شد
محققــان در یک شــرکت دانش بنیــان موفق به تولید یک پوشــش 
خوراکی برای کاهش چشــمگیر ضایعات بخش کشــاورزی و افزایش 

طول عمر دو برابری میوه شدند.
منوچهر بهزادی، مدیر عامل یک شــرکت دانش بنیان در پارک علم و 
فناوری اســتان مرکزی اظهار داشت: از آنجایی که ســاالنه نزدیک به 
۳۰ درصد از محصوالت کشــاورزی در ایران و جهان در مراحل مختلف 
تولید تا مصرف از بین می رود موفق شــدیم یک محلول کاهش دهنده 

ضایعات بخش کشاورزی تولید کنیم.
وی ادامه داد: البته زیان های مالی تنها بخشی از مشکالت پیرامون این 
معضل است و اتالف ســاالنه میلیاردها متر مکعب آب و منابع انرژی به 
کار رفته برای این محصوالت و نیز تولید میلیون ها متر مکعب گازهای 
گلخانه ای ناشــی از دفن این محصوالت در محیط زیســت از ســایر 

پیامدهای متعاقب این چالش به شمار می رود.
بهزادی با بیان اینکه این محلولی می تواند ماندگاری میوه را به میزان دو 
برابر افزایش دهد، خاطر نشان کرد: با پوشش دهی میوه و صیفی جات 
به وسیله این محلول، میزان ضایعات ناشــی از اکسیداسیون طبیعی، 

قارچ زدگی تا ۵۰ درصد کاهش می یابد.
وی با بیان اینکه تا کنون برای ماندگاری میوه از پوشــش های روغنی 
همچون پارافین استفاده شده، افزود: البته به دلیل عدم امکان پوشش 
دهی بسیاری از محصوالت کشاورزی با پارافین نیاز به چنین محلولی 

حس می شد زیرا پارافین فقط مختص مرکبات است.
مدیرعامل شرکت دانش بنیان افزود: طی سالهای اخیر تالش هایی نیز 
برای ورود پوشــش های غیر روغنی به مرحله تجــاری صورت گرفته و 
محلول ارائه شده توسط این شــرکت نیز در چارچوب همین رویکرد، 

تولید شده است.
وی با اشــاره به عدم تغییر در ظاهر و طعم محصوالت پوشش داده شده 
با این محلــول، گفت: با اســتفاده از این محلول که بــرای اکثر میوه ها 
قابل استفاده اســت به افزایش ظرفیت های صادراتی کشور در بخش 
کشاورزی و امکان صدور محصوالت صادراتی کشور به بازارهای دورتر 

فراهم می شود.
وی ایجاد بسترهای رشد و تجاری ســازی فناوری هایی از این دست را 
به عنوان کلید حل بسیاری از مشکالت زیربنایی کشور دانست و گفت: 
فقط میزان آب هدر رفته بر اثر اتالف محصوالت کشــاورزی به تنهایی 
حدود ۴ برابر کل آب مصرفی کشور در بخش شهری است از این رو باید 

با تولید بیشتر این محصول مانع از بین بردن میوه ها شویم.
به گفته وی، ایــن موضوع می تواند معضالت زیســت محیطی از قبیل 
خشکسالی و کمبود منابع آب در کشور را در صورت تدوین راهبردهای 

بلند مدت و چند جانبه حل کند.
به گزارش مهر، این طرح در رویــداد ارائه نیازهــای فناورانه صندوق 

نوآوری و شکوفایی مطرح شد.

دیوار

سخنگوی اپلیکیشن شاد از ارتقای این شبکه در سال 
تحصیلی جدید خبر داد و گفت: سرورهای شبکه ارتقاء 
یافته است و در نســخه جدید شبکه شــاد برای سال 
تحصیلی جدید، امکان تبــادل صوتی همزمان معلم و 
دانش آموزان فراهم شده و در واقع یک اتاق صوتی راه 
اندازی شده که این امکان را به معلم می دهد تا به طور 
همزمان با چند دانش آموز گفت و گو داشــته باشــد. 
سرویس آزمون ساز نیز یکی دیگر از قابلیت هایی است 

که در کنار ظاهر زیبای آن به شاد اضافه شده است.
حسین صادقی با اشاره به آماده شدن شبکه شاد برای 
آغاز سال تحصیلی، اظهار کرد:  در سال تحصیلی پیش 

رو نیز آموزش دانش آموزان به روش ترکیبی 
و از سه مسیر شبکه شاد، مدرسه تلویزیونی 

و آموزش حضوری، دنبال خواهد شد.
وی افزود: نظام تعلیم و تربیت کشور همواره 
در تالش اســت تا ضمن فراهم کردن امکان 
دسترسی به فرصت های برابر آموزشی برای 
همه دانش آموزان، کیفیت آمــوزش را نیز 

ارتقاء دهد.عضو کمیته اجرایی شــبکه شاد با تأکید بر 
ضرورت بسط  عدالت آموزشی گفت: شبکه شاد نیز در 
راستای تحقق این هدف مهم راه اندازی شد و آموزش 
و پرورش توانست امر آموزش دانش آموزان را در سال 

گذشته از این طریق راهبری کند.
ســخنگوی اپلیکیشــن شــاد با بیان اینکه 
شبکه شاد توانســت جایگاه خود را در میان 
معلمان و دانش آموزان پیدا کند، آمارهایی 
از میزان اســتفاده از شبکه شــاد ارائه کرد و 
گفت: فعالیت ۱۸ میلیون و ۱۰۵ هزار کاربر 
از ویژگی های شــاد اســت که در  طول یک 
هفته حدود ۱۳ میلیون و ۱۲۹ هزار  کاربر در آن فعال 
بوده و بطور میانگین در یک ثانیــه حدود دو میلیون و 
۲۰۰ هزار نفر به مبادلــه پیام می پردازند.صادقی ادامه 
داد: امسال نیز همانند سال گذشــته، تعرفه اینترنت 

مصرفی شــبکه شــاد برای معلمان و دانــش آموزان، 
رایگان خواهد بود.وی همچنین از ارتقای این شبکه در 
سال تحصیلی جدید خبر داد و گفت: سرورهای شبکه 
ارتقاء یافته است و  در نســخه جدید شبکه شاد برای 
ســال تحصیلی جدید، امکان تبادل صوتی همزمان 
معلم و دانــش آموزان فراهم شــده و در واقع یک اتاق 
صوتی راه اندازی شده که این امکان را به معلم می دهد 
تا به طور همزمان با چند دانش آموز گفت و گو داشته 
باشد. ســرویس آزمون ســاز  نیز  یکی دیگر از قابلیت 
هایی اســت که در کنار ظاهر زیبای آن به شاد اضافه 

شده است.

طبق اعالم روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام 
خمینی )ره( صدور ویزا در ایام اربعین حسینی رایگان 
خواهد بود و امکان صدور ویزا در فرودگاه امام خمینی 
)ره( یا در فرودگاه های عراق میســر نیســت.به نقل از 
روابط عمومی شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی)ره( 
بر اساس تفاهم صورت گرفته میان جمهوری اسالمی 

ایران و کشــور عراق، صدور ویزا در ایام اربعین حسینی 
رایگان خواهد بود اما زائران باید پیش از ســفر اقدام به 
اخذ ویزای زیارتی از طریق مراجع ذیصالح کنند. امکان 
صدور ویزا در فرودگاه امام خمینــی )ره( یا در فرودگاه 
های عراق میســر نیست، بر همین اســاس افرادی که 
قصد تشرف به عتبات عالیات را دارند باید پیش از خرید 

بلیت، اقدام به دریافت ویزا کنند.همچنین زائران برای 
جلوگیــری از هرگونه مشــکل و یا ســودجویی های 
احتمالی در خصــوص بلیت هواپیما بــه مقصد عراق 
می توانند از آژانس های مسافرتی معتبر و سایت های 
اینترنتی مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری اقدام 
به خرید بلیت کنند.همچنین بر اساس دستور  سازمان 

هواپیمایی حداکثر نرخ بلیت برای سفر به عراق در ایام 
اربعین  مشخص شده است که در مسیر تهران-نجف-

تهران ۵ میلیون تومان تعیین شــده اســت.از زائران 
درخواست می شــود به منظور پذیرش، صدور کارت 
پرواز و تحویل بار ۳ ســاعت قبل از زمان پرواز در سالن 

ترمینال فرودگاه امام خمینی )ره( حضور یابند.

شاد

ویزا

خریدار   رییس مرکــز تحقیقات ویروس 
شناســی دانشــگاه علوم پزشــکی شهید 
بهشــتی با بیان اینکه باید از ایجاد هرگونه 
تجمع و ازدحام جلوگیری کرد درباره تزریق 
ُدز یادآور واکســن کرونــا توضیحاتی ارائه 

کرد.
»علیرضا ناجی«، رییــس مرکز تحقیقات 
ویروس شناســی دانشــگاه علوم پزشکی 
شهید بهشــتی در پاســخ به این سوال که 
آیا می توان از طب ایرانــی در درمان کرونا 
استفاده کرد، گفت: به طورکلی هر درمانی 
که برای هر بیماری می خواهد مورد استفاده 
قرار بگیرد، باید کارآزمایی  ها و آزمایش های 
خودش را پس بدهد تا مــا بتوانیم راجع به 
کارایی آن صحبت کنیم. داروهای مختلف 
چه طب ســنتی یا شــیمیایی، به هرحال 
دارو هســتند و باید تاثیر خودشــان را در 
یک مکانیســم و کارآزمایی بالینی نشــان 
بدهند. حاال اسمش را هر طبی می خواهیم 
بگذاریم، طب ســنتی یا مدرن. اصال تفاوت 
طب ســنتی و مدرن در همین اســت. اگر 
افرادی که در طب ســنتی فعال هســتند 
می خواهنــد وارد موضوع درمان شــوند، 
حتما باید به انجــام کارآزمایی های بالینی 
تن بدهند، آن هم با یک مکانیسم مناسب. 
وقتی درمورد داروهای شــیمیایی یا مدرن 
هم صحبت می کنیم، مکانیسمی را در نظر 
می گیریم و براســاس آن توجیه می کنیم 
که آن دارو را اســتفاده کنیــم. آنها هم باید 
همین کار را انجام بدهند. نمی شــود بدون 
مبنا صحبت کرد و گفت چرا مــا از آن دارو 

استفاده نمی کنیم.  
او در ارتباط با چشــم انــداز وضعیت کرونا 
با توجه به پیش رو بــودن تجمعات اربعین 
گفــت: مــا در دوران کووید بایــد از ایجاد 
هرگونه ایجاد تجمــع و ازدحام جلوگیری 
کنیم. حــال ایــن ازدحام هــا می تواند در 
رستوران ها، مسافرت های داخلی و خارجی 
باشــد، همانطور کــه اخیرا اتفــاق افتاد و 
افرادی در کنســرت هایی در خارج از کشور 
شــرکت کردند یا مراسم های مذهبی که به 
این صورت برگزار می شــود. به هرصورت ما 
باید از این موضوع جلوگیــری کنیم و االن 
موقع اجرای مراســم به این صورت نیست. 
باید جلوی هر مراســم، مسافرت و تجمعی 

گرفته شود و اگر این اتفاق بیافتد این خطر 
وجود دارد که دوباره کووید شعله تر شود. 

ناجی در پاسخ به این ســوال که باتوجه به 
اینکه ایمنــی افرادی کــه در فروردین ماه 
دوز اول واکسنشــان را دریافــت کرده اند و 
بعد از مدتــی دوز دوم را دریافت کرده اند، 
به مرور زمان کاهش پیدا کرده اســت، چه 
زمانی باید بــرای دوباره واکســینه کردن 
جمعیــت در ایران برنامه ریــزی کرد که از 
بروز موج های شدید کرونا جلوگیری کرد، 
گفت: دوز یادآور واقعیتی اســت که وجود 
دارد و در طول زمان براســاس نوع واکسن، 
کاهش ســطح آنتی بادی هایی که حاصل 
از واکسن اســت، ایجاد می شــود. به غیر از 
این در این چند مدت اخیــر واریانت هایی 
آمده اند که تاثیر واکســن ها را کم کرده اند، 
بنابراین تقویت ایمنی و پادتن های مربوط 
به کووید، یک واقعیت است که باید صورت 
بگیرد و اینکه آیا کشورها باید برنامه ای برای 
این موضوع داشته باشــند، کامال به امکان 
ســنجی ها برمی گــردد که این کشــورها 
توانایی تهیه واکســن را تا چه حدی دارند. 
به هرحال در کشور خودمان تعداد مناسبی 
از افراد هنوز دوز اول یا دوم واکسنشــان را 
نزده اند، باید بررســی شــود که آیا اولویتی 

برای زدن دوز یادآور وجــود دارد و اگر دارد 
برای چه کسانی اســت و اینکه اگر بخواهیم 
واکسن بزنیم، چه واکســن هایی داریم که 
این کار را انجــام بدهیم. اما بــه طور کلی 
باید گفت که بین ۶  تــا ۱۰ ماه بعد از تزریق 
واکسن و بســته به نوع آن این نظریه وجود 
دارد که دوز تقویتی یا بوستر برای افراد زده 
شود، اما نه برای همه افراد، بلکه افرادی که 
در ریسک بیشتری برای ابتال هستند، مانند 
کسانی که سن باال یا ایمنی ضعیفی دارند، 
باتوجه به بیماری ها یــا دارویی که مصرف 
می کنند و همینطور کادر درمان و کســانی 
که با آن ها برخورد دارند می توانند از جمله 

این افراد باشند.

درچند روز اول پس از تزریق واکسن 
کرونا مراقب باشید

ناجی در پاسخ به این ســوال که آیا ممکن 
است افراد بعد از واکسینه شدن به بیماری 
»زونا« یا »تبخــال« مبتال شــوند، گفت: 
نخســت اینکه کســی که زونــا دارد نباید 
واکســن بزند و باید درمانــش را انجام دهد 
و بعدا واکســن بزند. اما در برخــی از موارد، 
زمانی که واکســن زده می شــود، به علت 
اینکه زدن واکسن یک پروسه التهابی است 

و سیســتم ایمنی را درگیر می کند، ممکن 
اســت برخی از عفونت ها بــروز کنند. البته 
مطالعــات ارتباط میان واکســن و خانواده 
»هرپس ویروس هــا« از جمله زونا، را کامال 
نشان نداده است. اما می توانیم مکانیسمی 
را درنظر بگیریم که در کســانی که واکسن 
می زنند، ممکن اســت که در درصد بسیار 
کمی از مواقــع به علت پروســه التهابی در 
سیستم ایمنی و برانگیختگی علیه واکسن، 
بدن پایش خود را برروی بیماری های دیگر 
کمتر کند و برخی از بیماری ها ممکن است 
بروز پیدا کنند. شــنیده اید کــه می گویند 
اگر واکســن زدید، در چنــدروز اول خیلی 
مواظب خودتان باشید که با بیماری برخورد 
نکنید، به این علت که ممکن اســت بیمار 
شوید. اســتراحت کنید و در خانه باشید و 
مالحظات را درنظر بگیریــد. این توصیه به 

دلیل همین موضوع است. 
او در ادامه افزود: به طور کلــی افراد پس از 
تزریق واکســن باید از خودشــان مراقبت 
کنند و اینکه کل خانواده هرپس ویروس ها، 
که شامل بیماری هایی مانند تبخال، زونا و 
آبله مرغان می شوند، درواقع در بدن وجود 
دارنــد و وقتی کــه پایش بــدن ضعیف تر 
می شــود، این ها ممکن اســت بروز کنند. 

البته مــن باز هم تاکید می کنــم که در این 
زمینه مطالعــات صورت نگرفتــه و رابطه 
صددرصدی بین این دو مورد دیده نشــده 
اســت، اما گاهی ممکن اســت براســاس 
درگیری که در بدن افراد به خاطر واکســن 
به وجود می آید و سیستم ایمنی آن ها، این 

مساله ایجاد شود. 
ناجی در پاســخ به این ســوال که آیا انواع 
مختلف واکســن کرونا ممکن است برای 
افراد بــا بیماری هــای زمینــه ای خاص 
تاثیرات متفاوتی داشته باشند، گفت: خیر 
چنین نیست. در برخی از بیماری ها گفته 
شده است که ممکن است تزریق واکسن با 
محدودیت همراه باشــد اما به طور کلی ما 
درارتباط با نوع واکســن برای افراد چندان 
محدودیــت خاصی نداریم، امــا در برخی 
از موارد کســانی که بیماری صرع دارند و 
تشنج می کنند، گفته شــده است که بهتر 
است واکسن ســینوفارم و اســپوتنیک را 
نزننــد و در این موارد در ایران بهتر اســت 
افراد آســترازنکا بزنند البته ممکن اســت 
کسانی باشــند که نسبت به اجزای واکسن 
حساسیت داشته باشــند. این افراد ممکن 
است از زدن برخی از واکسن ها منع شوند. 
اما طور کلی می توانم بگویم که نوع واکسن 
چندان تفاوتی برای بیماری های زمینه ای 
مختلف ندارد، امــا اینکه در چــه موقعی 
واکســن بزنند بله. برای مثال اگر کســی 
ســرطان دارد یا داروهای سرکوبگر ایمنی 
می خورد یا رادیو تراپی و شــیمی درمانی 
می کند، باید حواسشان باشد در زمان های 
خاصی که شــیمی درمانی انجام نمی شود 
یا چندماه بعد از پیوند اعضا واکسن نزنند. 
اما اینکه بگوییم کدام واکســن را بزنند، نه 

چنین چیزی وجود ندارد. 
او درارتباط با مشکالت گوارشی برخی افراد 
پس از تزریق واکسن گفت: ممکن است که 
با درصد پایین تر چنیــن عالیمی در افراد 
دیده شــود. به هرحال ما یک سری عالیم 
اصلی داریم که شــامل درد در محل تزریق، 
تب و لرز، بدن درد، آبریــزش بینی و مانند 
این است و عالئمی شبیه به آنفوالنزا ممکن 
اســت که به وجود بیاید، اما ممکن اســت 
عالئم دیگری وجود داشــته باشد که کمتر 

مشاهده می شود مانند عوارض گوارشی.

ویس آزمون ساز قابلیت های جدید »شاد«؛ راه اندازی اتاق صوتی و سر
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ورش:آماده بازگشایی مدارس هستیم پرست وزارت آموزش و پر سر
خریــدار  سرپرســت وزارت آمــوزش و 
پرورش گفت: با تمام وجود آماده بازگشایی 
مــدارس هســتیم و بــا اتحــاد، همدلی و 
همصدایی همــه از جمله خانواده ها ســال 
تحصیلی را آغاز می کنیم. علیرضا کاظمی، 
در آئین آغاز انتخابات انجمن اولیا و مربیان 
در دبیرســتان دخترانه شایســته تهران، 
افزود: امســال نیز مانند دیگر سال ها، سال 
تحصیلی تقارن با هفته دفــاع مقدس دارد 
که امیدواریم با اســتفاده از این ظرفیت ها 
و دســتاوردهای خــوب، برای آغاز ســال 
تحصیلی تالش کنیم.وی ادامه داد: حضور 
امروز ما در این مراســم و یک هفته مانده به 
سال تحصیلی که تقریباً بی سابقه است پیام 
بسیار مهمی را به جامعه می دهد که آموزش 
و پرورش دو آمادگــی دارد که یک آمادگی 
آغاز باشــکوه ســال تحصیلی با کمک همه 
همــکاران، عوامل اجرایی و اولیــا و مربیان 
و پیام دوم آماده ســازی فضاهــای تعلیم و 
تربیت برای بازگشــایی مــدارس و حضور 

تدریجی در این فضا اســت.کاظمی افزود: 
چون غیبــت دانش آموزان فضــای غمبار و 
غمگینی را در سطح جامعه ایجاد کرده است 
باید تــالش کنیم در محیطی امن و ســالم 

زمینه حضور دانش آموزان را فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه آسیب های اجتماعی روح 
نشــاط و شــادی را از جامعه گرفته است، 
گفت: برای ایجاد نشــاط و شادی در جامعه 
نیاز به همدلی و همکاری همــه داریم، اما 
آنچه که در بازگشــایی مدارس مهم است 
تأمین سالمت و امنیت دانش آموزان است 
و ایــن مهمترین دغدغه ماســت.کاظمی 
تصریح کرد؛ با تمام وجود آماده بازگشــایی 
مدارس هســتیم و با اتحــاد و همدلی و هم 

صدایی سال تحصیلی را آغاز خواهیم کرد.
کاظمی در ادامــه نقش اولیــا و مربیان در 
شــکل گیری تربیت دانش آمــوزان و نظام 
تعلیم و تربیت بســیار مؤثر دانست و یادآور 
شد: معتقدیم که نهاد خانواده اساسی ترین 
نقش را در تعلیــم و تربیــت دارد و زمانی 

به نتیجه می رســیم که همــه نهادها با هم 
همدل باشــند البته مهم ترین بستر شکل 

گیری نقش در خانواده است.
سرپرســت وزارت آموزش و پرورش افزود: 
کمک اولیــا و مربیان می توانــد در تعلیم و 
تربیت بســیار تأثیر گذار باشــد. اگر نقش 
اولیا و مربیان به نقش تشــریفاتی و شعاری 
تبدیل شــود به عنوان نقطه آســیب ما در 
مدرســه اســت باید این نقش ها در فضای 

آموزشگاه ها به خوبی تبیین شود.
وی تصریح کرد: در زیســت بوم جدید نقش 
اولیا تغییر کرده اســت پــدران و مادران به 
ســمت معلم یاری هم حرکــت کردند و در 
بسیاری از خانواده ها معلم یار مدارس بوده 
و حتی نقش معلم و مکمل را هم ایفا کردند 
و این از فرصت های ارزشمندی بود که کرونا 
در اختیار نظام و جامعه قرار داد و خانواده ها 
به اهمیت و ســختی کار معلمان پی بردند 
البته توانمندی های خودشــان را هم ارتقا 
دادند.وی معتقد است این کمک بیشتری از 

سوی خانواده ها بود که به تعلیم و تربیت شد 
چون کرونا خسارات فراوانی از نظر اجتماعی 
به جامعه به ویژه نسل آینده وارد کرد و افت 
تحصیلی دانش آموزان، آســیب های فضای 
مجازی، آسیب های اجتماعی و خطراتی که 
دانش آمــوزان ما را تهدید کرد مــا را به این 
نتیجه رسانده اســت که باید زمینه حضور 
دانش آمــوزان را فراهم کنیم.سرپرســت 
وزارت آمــوزش و پرورش ادامــه داد: اکثر 
کشــورهای دنیا آخرین جایی را که تعطیل 
کردند و اولین جایی را که بازگشایی کردند 
مدارس بود چون خسارت به حوزه آموزش 
به مراتب بیشتر از آســیب به دیگر بخش ها 
است و امروز بیش از ۱۰۷ کشور دنیا مدارس 
به صــورت حضــوری دارند.کاظمی افزود: 
البته دغدغه سالمتی دانش آموزان اولویت 
اصلی ماست و پیگیری اتمام واکسیناسیون 
معلمان، اولیا و مربیان، رانندگان ســرویس 
مــدارس و دانش آمــوزان در دســتور کار 
دولت اســت لذا ما بــا این همــه اقدامات 

ســال تحصیلی را با شــاد آغاز می کنیم تا 
ضرورت ها را بیان کنیم و زمینه های حضور 
اطمینان بخــش را با نظارت خــود والدین 
مطرح کنیم و زیرســاخت های بهداشتی را 
تأمین می کنیم و تصمیم را به اولیا و مربیان 
و مدیر و شورای مدرســه واگذار می کنیم.

وی تصریح کرد: با مــدارس بزرگ می توان 
با رعایــت پروتکل های بهداشــتی زمینه 
حضور حداقلی دانش آموزان را تجربه کنیم 
تا دانش آموزان مهارت هــای زندگی را یاد 
بگیرند و به سبک زندگی واقعی برگردند و از 
رفتارهای معلمان درس فراگیرند البته باید 
به سمت عادی سازی فعالیت های آموزشی 

پیش برویم.



معاون وزیر راه و شهرسازی مطرح کرد

زمین های ۹۹ ساله برای سرمایه گذاران مسکن اجاره ای

خریدار   معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه 
وشهرســازی گفت: تبدیل اجاره داری سنتی به 
حرفه ای منجر به افزایــش واحدهای اجاره ای در 
بازار شده و همچنین امکان نرخ گذاری و کنترل 

بازار اجاره را فراهم می کند.
 ســاختار بازار اجاره اکنون سنتی اســت، اما در 
راســتای حرفه ای کردن بازار اجاره و حمایت از 
منافع مستاجران، چندی است که طرح »حمایت 

از اجاره داری حرفه ای« ارایه شده است.
تالش می شــود که با نزدیک کردن این طرح به 
مرحله اجرا، ضمن حرفه ای کردن ساختار سنتی 
اجاره از طریــق افزایش ارکان و بازیگــران بازار 
اجاره و حمایت از عرضه مسکن اجاره ای، شرایط 
به نحوی اصالح شــود که منافع تمام ارکان بازار 

اجاره در نظر گرفته شود.
بر اســاس این طرح قرار اســت که بازار اجاره با 
تالش برای تشویق ســرمایه گذاران برای ساخت 
خانه های کوچک و قیمت مناســب ســاماندهی 
 شــود؛ تالش دولت این اســت تا با اجرای نظام 
اجاره داری حرفه ای از جمعیت مســتاجر کشور 
در برابر افزایش ســوداگری مسکن، رشد قیمت 
اجاره و کمبود عرضه حمایــت کند. برای همین 
از دو سال پیش تالش شــد تا پای سرمایه گذاران 
برای ساخت مســکن اســتجاری به وزارت راه و 

شهرسازی باز شــود.»محمود محمودزاده«  در 
رابطه با برنامه های دولت برای ســاماندهی بازار 
اجاره، به موضوع »اجاره داری حرفه ای« اشــاره 
کرد وافزود: موضــوع اجــاره داری حرفه ای در  
راســتای کنترل نرخ اجاره و کمک بــه توانمند 

سازی مستاجران دنبال می شود.
وی ادامه داد: این طرح اکنون در کمیسیون های 
تخصصی دولت مراحل تدوین و بررســی را طی 

کرده است وآماده ارائه به صحن دولت است.  
معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی 
گفــت: امیدواریم به زودی جزو دســتورکار قرار 
گیــرد و بتوانیم نتیجــه نهایی را اعــالم و برای 
نخســتین بــار در کشــور وارد بحث تاســیس 

سازمان های اجاره داری شویم.
به گفته محمودزاده در بحث اجاره داری حرفه ای، 
چند شاخه کلی دیده شده است. نخست، موضوع 
تأســیس »شــرکت های اجاره داری حرفه ای« 
است که بخش خصوصی هستند و کمک هایی از 
دولت دریافت کرده اند و به همان نسبت که کمک 
دریافت می کنند قیمت های در نظر گرفته شــده 
برای مســتأجران، قابلیت کنترل و نرخ گذاری از 

سوی دولت خواهد داشت.
وی افــزود: مــدل دوم دســتگاه هایی ماننــد 
شــهرداری ها و نهادهــای خدماتــی و حمایتی 

هســتند که در این آیین نامه مجاز شمرده شده 
اند که تعدادی از واحدهــای احداثی را به صورت 
اجاره ای، ســرمایه گــذاری کننــد و در اختیار 

واجدان شرایط قرار دهند.
به گفته معاون مسکن و ســاختمان وزارت راه و 
شهرسازی مدل ســوم افرادی هســتند که هم 
اکنــون در حال اجــاره داری هســتند ولی نه به 
صورت حرفه ای بلکه به صورت ســنتی و در این 
ساختار می توانند از مزایای اجاره داری حرفه ای 

استفاده کنند.
محمودزاده اضافه کرد: تبدیل اجاره داری سنتی 
به حرفه ای می تواند منجر بــه افزایش واحدهای 
اجاره ای به بازار شود و از ســوی دیگر امکان نرخ 

گذاری و کنترل بازار اجاره را فراهم می کند.
 وی دربــاره نحــوه تخصصی زمین به ســرمایه 
گذاران در این طرح گفت: در این طرح زمین های 
۹۹ ساله به ســرمایه گذاران می دهیم و  دریافت 
کننده این اراضــی، امکان فــروش آن را ندارد و 
برای همیشــه اجاره ای باقی می ماند. هم چنین با 
توجه به متراژ زمینی که در اختیار ســرمایه گذار 
قرار می گیرد یــا میزان تســهیالت یارانه ای که 
دریافت می کند، نحوه کنتــرل دولت و وزارت راه 
و شهرســازی در تعرفه گذاری و تعیین اجاره بها، 

نسبت سنجی و اعمال خواهد شد. 

خریدار   مدیرعامل بانک پارســیان در پیامی، 
فرارســیدن بیســتمین سالگرد تاســیس بانک 

پارسیان را تبریک گفت.
دکترپرویزیان در این پیام آورده است : بیستمین 
ســالگرد تاســیس بانک پارســیان را به تمامی 
همکاران مســئولیت پذیر، توانمنــد و پرتالش، 
سهامداران ارجمند، مشــتریان معزز و ذی نفعان 

بانک تبریک می گویم.
بانک پارسیان در حالی بیســتمین سال فعالیت 
خود را ســپری کرده اســت، که طی این سال ها 
، با تکیه بر نیروی انســانی توانمند و کارآمد و به 
پشتوانه اعتماد مشــتریان و حمایت سهامداران 
توانسته است به عنوان بانک تسهیل گر و محرک 
چرخه های اقتصــاد با پشــتیبانی از تولید، رفع 
موانع کسب وکار و ایجاد اشتغال پایدار ، همچنین 
ایفای رسالت و مسئولیت های اجتماعی از طریق 
اعطای تسهیالت اشتغالزایی و قرض الحسنه در 
مناطق کمتربرخوردار، کارنامه ای درخشان ارایه 
داده و نام و جایگاه خود را بیش از پیش در جامعه 

به عنوان بانکی پیشگام مطرح کند.
تداوم تحریم ها از یک سو و پاندمی ویروس کرونا 
از سوی دیگر سال های سخت برای کشور و نظام 
بانکی رقم زد. شیوع ویروس کرونا و پیامدهای آن 
زندگی هموطنان را به شــکل وسیعی تحت تاثیر 

قرار داد، دراین بین همکاران روزهای پراضطراب 
و سختی را پشــت سرگذاشــتند، خانواده بانک 
پارســیان در غم از دســت دادن فرزندانی عزیز 
به سوگ نشســت و به تبع آن شــرایط پرتنش و 
دشواری بر محیط کار مستولی بود، ولی همکاران 
پرتالش ما همگام با سایر دســتگاه ها و همچون 
گذشــته با اخالص تمام با وجود شــرایط سخت 
فعالیــت، در ارائه خدمــات به مــردم هیچ گونه 
کوتاهی نکرده و اجــازه ندادند تا چــرخ اقتصاد 

کشور از حرکت باز ایستد.
در واقــع فعالیت شــما همــکاران در این برهه 
حســاس مصداق بارز از خودگذشتگی و تعهد به 
خدمت بوده اســت که جا دارد به نوبه خود ضمن 
آرزوی ســالمتی ، از زحمــات یکایک شــما در 

سراسر کشور قدردانی و تشکر نمایم.
مشــتریان، ذی نفعــان گرامی و ســهامداران 
ارجمند؛ امروز ما میراث دار دستاوردهای مدیران 
باتجربه وکارکنان خدوم و پرتالشــی هســتیم 
که با تمام توان پاسدار ســرمایه های ارزشمند و 
دارایی های شــما بودند و تمام ظرفیت و توانایی 
های خود را برای خلق ارزش بیش از پیش به کار 
بســته اند تا بانک پارســیان بتواند با نوآوری در 
خدمات و ارزش آفرینی بیشــتر برای مشتریان 
همانند گذشــته به عنــوان یک بانک خوشــنام 

در نظام بانکی بدرخشــد و همواره بــرای ایران و 
ایرانیان افتخار آفرین باشد.

امیدوارم در طلیعه بیستمین ســالگرد تاسیس 
بانک با تالش مضاعف و با همدلی و وفاق بیشــتر 
بتوانیم ضمن تحقق چشــم انداز بانک که همانا » 
بانک متمایز و نوآور« است، همچنان در راستای 
تحقق جهش تولید و توســعه و آبادانی کشور در 
ســالی که از ســوی مقام معظم رهبری به سال« 
تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها » نام گرفته به 

سهم خود گام برداریم.
اینجانب بــه نمایندگی از اعضــای محترم هیات 
مدیره، فرارسیدن سالروز تاسیس بانک پارسیان 
را به ســهامداران ارجمند، مشــتریان گرامی و 
همچنیــن همکاران تالشــگر کــه از مهم ترین 
سرمایه های بانک هســتند، تبریک گفته و امید 
است با عزمی راسخ، اندیشه ای خالق و پایبندی 
به مشــتری مداری بتوانیم با لطف خداوند متعال 
بیش از پیش در مســیر خدمت گــذاری و تحقق 

اهداف بانک گام برداریم.

مهر

شاید شــما هم از کاغذبازی های 
مرســوم برای دریافت وام خسته 
شــده اید و دنبال روشی آسان تر 
هســتید. بانــک مهــر ایــران، 
ایــن مشــکل را حل کــرده و به 
آســان ترین روش ممکــن، وام 
مورد نیاز آن دســته از مشتریان 
خود که شــرایط الزم را داشــته 

باشند پرداخت می کند: 
به گزارش روابــط عمومی بانک 
قرض الحســنه مهر ایــران، اگر 
شما مشــتری این بانک هستید 
و شــرایط الزم بــرای دریافــت 
تسهیالت قرض الحسنه از جمله 
معــدل حســاب الزم را دارید، 

می توانید درخواســت 
خود را با همراه بانکتان 
ثبــت کنیــد و دیگر 
نیازی نیست به شعبه 

بانک مراجعه کنید.
نســخه  آخریــن  در 
نرم  افــزار همراه بانــک 

مهر ایران ســرویس های جدیدی 
همچــون تســهیالت آنالیــن با 
ضامــن و تســهیالت کاالکارت 
سازمانی ارائه شــده است.بخش 
تسهیالت در نسخه جدید نرم افزار 
همراه بانک مهر ایران کامل تر شده 
و اکنون در قســمت درخواســت 
تســهیالت آنالیــن، ســه مورد 

تسهیالت بدون ضامن، 
تسهیالت دارای ضامن 
و تســهیالت کاالکارت 
به چشــم می خــورد. 
درخواســت  قابلیــت 
تسهیالت بدون ضامن 
پیــش از ایــن نیز روی 
نرم افزار همراه بانک وجود داشت. 
تفاوت اصلی این نوع تسهیالت با 
تســهیالتی که نیاز به ارائه ضامن 
دارد، در امتیاز اعتباری مشــتری 
اســت. به گونه ای که تســهیالت 
بــدون ضامن تنها به مشــتریانی 
قابــل ارائه اســت کــه در فرآیند 
اعتبارســنجی، خوش حســاب و 

کم ریسک ارزیابی شوند. در حال 
حاضر امکان درخواست هر دو نوع 
تسهیالت با ضامن و بدون ضامن، 
با استفاده از همراه بانک مهر ایران 
وجــود دارد.کاالکارت نیــز یک 
کارت اعتباری خرید کاالست که 
تمایز آن با طرح های مشابه سایر 
بانک ها در کارمــزد اندک )۲ تا ۴ 
درصد( و پذیرندگان گسترده ای 
را پشــتیبانی  اســت کــه آن 
می کنند. در آخرین نســخه ارائه 
شــده همراه بانــک مهــر ایران، 
قابلیت درخواست کاالکارت برای 
کارکنان ســازمان ها نیــز فراهم 

شده است.

درخواست وام با همراه بانک

 کمک بانک صادرات ایران به آزادی
 ١٠٠ بازنشسته زندانی

بانک صــادرات ایران با امضای یک تفاهم نامه ســه جانبــه با صندوق 
بازنشستگی کشــوری و ستاد دیه کشــور آزادی ۱۰۰ زندانی غیرعمد 

را تسهیل کرد.
به گــزارش روابط عمومی بانک صــادرات ایران، این بانــک به منظور 
ایفای مســئولیت اجتماعی و حمایت از آزادی زندانیان جرائم غیرعمد 
با امضای یک تفاهم نامه با صندوق بازنشســتگی کشــوری و ستاد دیه 
کشــور از زندانیان جرائم غیرعمد بازنشسته کشــوری با اعتباری در 

حدود ۲۰۰ میلیارد ریال حمایت می کند.
بر اساس این تفاهم نامه، سقف تسهیالت فردی برای زندانیان مذکور دو 
میلیارد ریال تعیین شده که با استفاده از امکانات بانک صادرات ایران، 
صندوق بازنشستگی کشوری و ستاد دیه برای تسهیل روند آزادی ۱۰۰ 

بازنشسته کشوری زندانی استفاده خواهد شد.
تفاهم نامه صندوق بازنشســتگی کشوری با ســتاد دیه کشور و بانک 
صادرات ایران، برای نخســتین بار و با هدف آزادســازی حداکثر ۱۰۰ 
بازنشســته زندانی جرائم غیرعمد با ســقف هر فرد ۲میلیارد ریال و با 

استفاده از امکانات این سه نهاد اجرا  می شود. 
در ایــن تفاهم نامــه همچنین مقــرر شــد از ظرفیت تشــکل های 
بازنشستگی و مدیران اســتانی صندوق برای حمایت از بازنشستگان 

زندانی استفاده شود.

واریز سود سهامداران بانک سینا و شرکت های 
پذیرفته شده در بورس

پرداخت سود سهامداران شــرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن 
و شرکت پاکدیس با هدف رفاه و تسهیل شرایط سهامداران محترم در 

بانک سینا آغاز شده است.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، با توجه به اطالعیه منتشر شده 
در کدال، واریز سود سهام شــرکت های مذکور از تاریخ ابالغ اطالعیه 
مورخ ۳ شهریور ماه ۱۴۰۰ از طریق شعب بانک سینا میسر شده است و 
سهامداران حقیقی شــرکت پاکدیس با نماد »غدیس«)سهامی عام( و 
مدیریت سرمایه گذاری کوثربهمن با نماد »وکبهمن« می توانند پس 
از مطابقت گواهینامه خرید ســهام با مراجعه به کلیه شعب بانک سینا 

نسبت به دریافت آن اقدام نمایند.
بانک ســینا از دیرباز حضور موثری در بازار سرمایه داشته است و با ارائه 
خدمات به شرکت های بورسی در حوزه بانکداری الکترونیک نسبت به 
واریز سود سهام شرکت ها ظرفیت مناســبی در اختیار دارد. این بانک 
همواره در تالش اســت با ارتقاء خدمات و ارائه محصوالت نوین رضایت 
پیش از بیش ســهامداران را فراهم کند و با قابلیت ها و زیرساخت های 
مطلوب ایجاد شــده ، ظرفیت مناسبی در اختیار شــرکت های فعال و 

توانمند قرار دهد.

بررسی راهکاری سرمایه گذاری بانک ملی ایران 
در ایالم

عضو هیات عامل و معاون شــعب بانک ملی ایران در سفر خود به استان 
ایالم از چند طرح صنعتی و تعدادی از شــعب مناطــق کم برخوردار و 

مرزی استان بازدید و از نزدیک با همکاران دیدار و گفت وگو کرد.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، حســن مونسان در این سفر 
که با همراهی محمد نجف زاده مدیر امور شــعب منطقه یک کشــور و 
بهرام واقفی رییس اداره کل بازاریابی و امور مشــتریان صورت گرفت، 
ضمن ابراز خرســندی از اینکه بانک ملی ایران توانســته در شــرایط 
بحرانی در کنار صنعت، معدن، تجارت و اقتصاد کشــور به عنوان بازوی 
توانمند دولت حضوری موثر داشته باشــد، اظهار کرد: در سال جاری 
سیاست های اقتصاد مقاومتی، سرمایه گذاری، مشارکت، ارتباط موثر 
و پشتیبانی و حمایت از شــرکت های دانش بنیان از مهمترین اولویت 
های بانک ملی ایران بوده و تمامی اســتان ها این امر مهم را در دستور 

کار خود قرار داده اند.
مونسان در این ســفر از شــرکت های نگین قند زاگرس، پتروشیمی 
ایالم، شرکت فوالد سبک سازه و تصفیه خانه فاضالب ایوان بازدید و بر 
سرمایه گذاری و مشارکت در طرح توســعه، تامین تجهیزات و ماشین 
آالت، مواد اولیه در راستای گسترش تولید و صادرات و ارزآوری تاکید 

کرد.
در ادامه این سفر مونسان با حجت االسالم والمسلمین حاج آقا کریمی 

تبار نماینده ولی فقیه و امام جمعه ایالم دیدار و گفت و گو کرد.
حجت االسالم کریمی تبار با ابراز خرســندی از حضور مسئوالن بانک 
ملی ایران در استان، بر اســتفاده حداکثری از فرصت خدمتگزاری به 

مردم و محرومان و صنعت استان با اشاره به شعار سال تاکید کرد.
دیدار و گفت و گو با معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری و مدیر 
کل گمرکات استان و بازدید از شعب ممتاز ایالم، خیابان ولیعصر)عج( 
ایالم، بلوار جنوبــی امام، مرکزی مهران، بلوار جانبــازان مهران و باجه 
مرزی مهران در نقطه صفر مرزی با کشــور عــراق از دیگر برنامه های 

مونسان در سفر به استان ایالم بود.
وی در ادامه سخنان خود افزود : استان ایالم را می توان به دلیل داشتن 
ذخایر نفت و گاز فراوان و داشــتن بیشترین مرز مشترک با کشور عراق 
به قطب اقتصادی کشــور تبدیل کرد و بر این اســاس مشارکت فعال و 
سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی اعم از تولید، صنعت و... 
برای رونق اقتصادی استان ضروری اســت که این امر با همت همگانی 

امکان پذیر خواهد بود.
در پایان این سفر و به منظور جذب ســرمایه گذاران جدید در استان و 
تبیین بســته های جدید حمایتی بانک ملی ایران به فعاالن اقتصادی، 
نشستی با حضور روسای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و... 

برگزار شد.

 تصویب صورت های مالی بانک مسکن منتهی
 به اسفند سال ۱۳۹۹

جلسه مجمع عمومی ساالنه بانک مســکن با محوریت بررسی صورت 
های مالی سال ۱۳۹۹ بانک مســکن، با حضور اعضای مجمع در محل 

این بانک برگزار شد.
به گــزارش پایگاه خبری بانک مســکن-هیبنا، در این جلســه عباس 
معمارنژادمعاون امور بانکی، بیمه ای و شرکت های دولتی وزیر اقتصاد، 
محمود محمودزاده معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی، 
محمود شــایان مدیرعامل بانک مســکن، اعضای هیأت مدیره بانک و 

سایر نمایندگان اعضای مجمع بانک مسکن نیز حضور داشتند.
در ابتدای این جلســه محمود شــایان، مدیرعامل بانک مسکن با ارائه 
گزارش از عملکرد بانک مسکن در ســال ۱۳۹۹ و اهداف بانک مسکن 
در سال۱۴۰۰، بر ضرورت افزایش ســرمایه این بانک در جهت اجرای 

مسوولیت ها وتعهدات مقرر شده تاکید کرد.
همچنین دکتر سید محســن فاضلیان عضو هیأت مدیره بانک مسکن 
گزارشی عملکرد بانک مســکن ارائه داد. گزارشــی که نشان می دهد 
وضعیت بانک مسکن در اکثر شاخص های مالی درسال ۱۳۹۹ نسبت 

به سال قبل از آن بهبود یافته است.
در این جلسه ضمن تصویب گزارش مجمع، بندهای گزارش حسابرس 
مســتقل و بازرس قانونی ســال منتهی به اســفند ۱۳۹۹ از مدیران و 
اعضای هیئت مدیره پاســخ داده شــد. همچنین مقرر شد، مسووالن 
بانک مسکن اقدامات وهماهنگی الزم درخصوص شفاف سازی بخشی 

از بندهای گزارش صورت مالی سال ۱۳۹۹ صورت گیرد.

بانک
تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره بیمه های 

زندگی فجرانه سرمد
مراسم تقدیر از نمایندگان برتر جشنواره بیمه های زندگی فجرانه بیمه 

سرمد برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، در مراســمی با حضور مهندس 
مهدی مهدوی سرپرســت و قائم مقام مدیرعامل، ســید محمد یمنی 
عضو هیات مدیره، ســید مهدی جعفری تنها معــاون فنی بیمه های 
زندگی، پژمــان نریمانی معاون مالی اقتصادی و ســید مهدی جوادی 
معاون توســعه بازار، امور اســتان ها و شــبکه فــروش از برترین های 

جشنواره برکت بیمه سرمد تقدیر شد. 
در این مراســم که به صــورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد، چند تن از 
برگزیدگان این جشنواره حضور داشتند. مهدی مهدوی در این مراسم 
با تقدیر و تشــکر از نمایندگان برتر جشــنواره فجرانــه گفت: فروش 
بیمه های زندگی یکی از شــاخص های توســعه یافتگی در کشورهای 
پیشرفته اســت و بیش از ۵۳ درصد پرتفوی شــرکت های بیمه در این 
کشورها را بیمه های زندگی تشکیل می دهد که متاسفانه در ایران، این 

درصد به طور متوسط به حدود ۱۴ درصد می رسد.
قائم مقام مدیرعامل بیمه سرمد گفت: تمرکز بر روی بیمه های زندگی، 
برنامه استراتژیک شرکت بیمه سرمد اســت و ما در سال ۱۴۰۰ تاکید 
داریم که پرتفوی بیمه های زندگی را ارتقا دهیم. این ظرفیت در کشور 
ما وجود دارد و مهم این اســت که ما چه طور می توانیم ایــن باور را در 
مردم ایجاد کنیم که بیمه های زندگی می تواند تکیه گاه و مکملی برای 

درآمد آنها در آینده باشد و ریسک های آینده را پوشش دهد. 
مهدوی افزود: سالمت و معیشت  از مهمترین دغدغه های مردم کشور 
ما اســت و بیمه های زندگی با پوشــش هایی که در این جشنواره ارائه 

می شد، می تواند دغدغه مردم را در این حوزه پوشش دهد. 
در این مراســم از مهدی چهاری زاده، محمودرضــا نجفی برزگر، علی 
دهقانی، علی ملک ثابت، فرهاد رضایی و پریا عدلی به عنوان نفرات اول 

تا ششم جشنواره بیمه های زندگی فجرانه تقدیر شد.

بیمه درمان انفرادی، محصول راهبردی بیمه 
تعاون است

مراکز طرف قرارداد خدمات استانداردی به بیمه گذاران تحت پوشش 
بیمه درمان انفرادی بیمــه تعاون می دهند و در مقابل شــرکت نیز به 

تعهدات خود در مقابل آنها به خوبی عمل می کند.
به گزارش روابط عمومی بیمه تعاون بــه نقل از اخبار پولی مالی، یونس 
مظلومی، مدیر عامل بیمه تعاون در حاشــیه برپایی بیســت و یکمین 
نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان در گفتگو با خبرنگار اخبار 
پولی مالی که در محل نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار شــد گفت: 
بیمه درمان انفرادی یکی از محصوالت استراتژیک ما به شمار می رود و 

صدور این بیمه نامه به صورت آنالین صادر می شود.
مظلومی با تاکید بر این نکته که اولین شرکتی بودیم که این نو ع پوشش 
را ارایه دادیم، توضیح داد: ابتدا برای فــروش بیمه نامه درمان انفرادی، 
سخت گیری هایی برای فروش اعمال شد با این حال با استقبال خوبی 
مواجه گردید به ترتیبی که در ســال دوم ۱۰۰ درصــد افرادی که این 
بیمه نامه را در سال نخســت تهیه کرده بودند، مجددا اقدام به خرید و 
تمدید بیمه نامه خود کردند و حتی این پوشش بیمه ای را به دوستان و 

آشنایان خود نیز معرفی کردند.
مدیرعامل بیمه تعاون، با اعالم این که شــرکت با راه اندازی بیمه نامه 
انفرادی درمان به کیفیت خدمات ارائه شده بیشتر اهمیت داده است تا 
کمیت فروش بیمه نامه، افزود: ما با حساسیت و وسواس، مراکز درمان 
تحت پوشش را انتخاب کردیم تا از اســتاندارد و کیفیت الزم برخوردار 
باشــند و خدمات خوبی به بیمه گذاران ما ارایه دهند. در مقابل رابطه 
خوبی با مراکز طرف برقرار کردیم و به تعهدات خود عمل کرده و صورت 
حساب ها را نیز به موقع تســویه کردیم. بدین ترتیب رابطه خوبی بین 

شرکت و مراکز درمانی طرف قرارداد ایجاد شده است.

بیمه دی حامی شهدای محیط زیست
مراسم »گرامی داشت جان نثاران مردمی حفاظت از عرصه های منابع 
طبیعی کشــور« با حمایت بیمه دی از خانواده هــای بازماندگان این 

عزیزان برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی شــرکت بیمه دی؛ این مراسم با حضور سید 
جواد ســاداتی نژاد وزیر جهاد و کشــاورزی، علی نیکــزاد نائب رئیس 
مجلس و تنی چند از نمایندگان مجلس شــورای اسالمی و همچنین 
مســعود منصور رئیس ســازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور 
برگزار شد که طی آن بیمه دی بر اســاس تعهد خود در قبال بیمه نامه 
مسئولیت مدنی سازمان جنگل ها و مراتع، ضمن تجلیل از مقام شامخ 
شهدای آتش سوزی مراتع اســتان فارس که داوطلبانه جان خود را فدا 
کرده بودند، حواله های خسارت این حادثه را به بازماندگان ایشان اعطا 

کرد.
در این همایش مســعود منصور، رئیس ســازمان جنگل هــا، مراتع و 
آبخیزداری کشور با تقدیر از عملکرد بیمه دی، سرعت عمل این شرکت 
در ارزیابی و پرداخت خسارت را مناسب دانست و مراتب قدردانی خود 

را اعالم نمود.

 رشد 2١١ درصدی حق بیمه آتش سوزی نوین 
در پنج ماه نخست سال

بیمه های آتش ســوزی نوین در پنج ماه نخســت ســال جاری از رشد 
۲۱۱.۶۹ درصدی در حق بیمه نســبت به مدت مشــابه سال گذشته 

برخوردار شدند.
به گــزارش روابط عمومــی و بین الملل بیمه نوین به نقــل از مدیریت 
بیمه های آتش سوزی؛ این شرکت با پیاده ســازی استراتژی مبتنی بر 
ترکیب بهینه پرتفوی و گســترش فرهنگ بیمه موفق شــد تا فروش 
بیمه های آتش ســوزی خود را در پنج ماه نخست ســال جاری به نحو 
قابل توجهی افزایش داده و ۲۱۱.۶۹ درصد رشــد در حق بیمه تولیدی 

را تجربه کند.
بر اســاس آمار منتشر شــده، فروش بیمه های آتش ســوزی در بیمه 
نوین با رعایت مبانی مدیریت ریســک همراه بوده اســت به نحوی که 
خســارت پرداختی در پنج ماه نخست امسال نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته با ۱۴ درصد کاهش مواجه بوده است. نسبت خسارت این 
رشته بیمه ای نیز در پنج ماه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به پنج ماه اول سال 

گذشته، ۷۲.۶۲ درصد کاهش داشته است.
همچنین براساس آخرین گزارش منتشر شده بیمه مرکزی از عملکرد 
صنعت بیمه در چهار ماه اول سال جاری، رشته بیمه آتش سوزی نوین 
در این بازه چهارماه، ۵.۷۸ درصد سهم از بازار را به خود اختصاص داده 
است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش قابل توجهی یافته 

است.
مدیریت بیمه های آتش ســوزی نوین همچنین از ســال های گذشته 
ارائه خدمات بر اساس نیازهای روز بیمه ای را مد نظر داشته و بر همین 

اساس طرح های متنوعی را روانه بازار کرده است.
 طرح »فایرپالس« بیمــه نوین به عنــوان محصولی که بــا تمرکز بر 
نیازهای مالکان و ســاکنان ســاختمان های مســکونی طراحی شده 
و دارای پوشــش های عمومــی بیمه نامــه آتــش ســوزی، به همراه 
مسئولیت مدنیِ حوادث ایجاده شده در ساختما ن  های مسکونی است، 
از ۹۰ درصد رشد در حق بیمه طی پنج ماه نخست سال جاری نسبت به 

مدت مشابه سال گذشته برخوردار شده است.
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