
نگاهی به اهمیت راهبردی بندر چابهار

 چابهار به عنوان مهمترین بندر تجاری در خــارج از خلیج فارس، از نظر 
سیاســت و اســتراتژی ملی و در مواقع جنگ و بحران های منطقه  نقطه 
کلیدی برای تنفس اقتصادی بازرگانان خارجی کشــور و ضمانتی برای 
گردش کار صنایع و فعالیت های اقتصادی آن محسوب می شود. در واقع، 
بندر چابهار دروازه ترانزیت شرق ایران و یک منطقه راهبردی برای توسعه 
ترانزیت و صنایع محسوب می شود. بندر چابهار در محل تالقی دو کریدور 
ترانزیتی جهانی شمال-جنوب و شرق- غرب قرار گرفته است که این امر 
مهمترین مزیت های محور شرق کشور است. از سویی دیگر، این بندر به 
علت نزدیکی به کشورهایی مانند افغانستان، پاکستان و آسیای میانه، در 
آینده ای نزدیک با اتصال به شبکه ریلی کشور اهمیت ویژه ای در تزانزیت 

کاال به کشورهای اطراف را خواهد داشت.  
برخی از مزایا و پتانسیل های در نظر گرفته شده برای چابهار:

الف( مزایای کلی:
* در مسئله کریدور شمال- جنوب، همکاری مناسب بنادر ایرانی با بنادر 
سایر کشورها از جمله روســیه و قزاقســتان وجود دارد که بستری برای 
همکاری های بیشــتر با این کشــورها را فراهم می کند و به طور کلی می 

تواند بر کاهش تنش بین کشورهای حاشیه خزر نیز تاثیر بگذارد؛
* کاهش وابستگی تجارت و ترانزیت کشورها به کانال سوئز؛

* ایجاد قطب های خارجی جدید تولید، اقتصادی و تجاری در منطقه به 
عنوان تنها بندر اقیانوسی کشور؛

* دروازه ورود کریدور بین المللی شــمال- جنوب و محور توســعه شرق 
کشور؛

در حوزه فعالیت های داخلی میزان زیادی کاالهای مورد نیاز کشــور در 
بندر چابهار تخلیه و در پس کرانه داخلی توزیع شــده که در این باره می 
توان به کاالهایی نظر گندم، جو، ذرت، شکر و برنج اشاره کرد. بندر چابهار 
در حوزه صادرات محصوالت فله نیــز فعالیت قابل توجهی دارد که در این 

عرصه می توان به صادرات کلینکر و مواد معدنی اشاره کرد؛
* در تعامالت خارجی )ترانزیت( می توان به ســابقه مبادالت تجاری بندر 
شهید بهشتی چابهار با کشورهایی نظیر افغانستان، مالزی، ویتنام، چین، 

تایلند و هند اشاره کرد که کاالها از بندر چابهار به آنجا فرستاده می شدند؛
*  امــکان اتصال جــاده ترانزیتی چابهار بــه میلک )از مســیر چابهار- 

نیکشهر- ایرانشهر - زاهدان( وجود دارد؛
* پس کرانه بندر چابهار، استان های سیســتان و بلوچستان، خراسان و 
جنوب کرمان است. محصوالت مختلفی از شهرستان های سراسر کشور  
و همچنین پایانه های مرزی  میلک، دوغارون و ماهیرود هم از طریق بندر 

چابهار مبادله شده است؛
* کشورهای افغاســتان، پاکستان و کشــورهای حوزه شرق دریای خزر 
نظیر ازبکســتان، تاجیکســتان و قزاقستان و ترکمنســتان و همچنین 
کشــورهای غرب دریای خزر نظیــر آذربایجــان، ارمنســتان و حتی 

گرجستان پس کرانه خارجی بندر چابهار محسوب می شوند؛
ب( مزیت های مقایسه ای:

- مقایسه اجمالی بنادر چابهار و کراچی
* افزون بر مزیت های عمده و اساســی بندر چابهار نسبت به بندر گوادر 
در پاکستان)به ویژه برتری چابهار از نظر عمق آبگیری اسکله ها(، مزیت 
های بندر چابهار در مقایسه با بندر کراچی نیز چشمگیر است، دسترسی 
آسانتر و سهل الوصول تر تجار کشــورهای منطقه از جمله افغانستان به 

آبهای آزاد از طریق بندر چابهار یکی از این مزیت ها است.
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بارش های پاییز دیرهنگام و کمتر از حد نرمال است

وز  تهـران معادل ۱۱۰ ر
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رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین مطرح کرد

سازمان شانگهای، دریچه ای برای 
افزایش مبادالت تجاری کشور

واکنش اوراق به افزایش سقف وام مسکن
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در نشست مشترک هیات های عالیرتبه تاکید شد

هدف گذاری برای تجارت ۵۰۰ میلیون دالری بین ایران و تاجیکستان
خریدار   رییس جمهــوری روابط دو ملت 
ایران و تاجیکستان را متکی به دین، فرهنگ، 
زبان و تاریخ مشترک چند هزار ساله، ریشه 
دار و عمیقا دوستانه دانست و ابراز امیدواری 
کرد این ســفر که برای تجارت ۵۰۰ میلیون 
دالری بین دو کشور هدفگذاری شده، فصل 
نویی در روابط ایران و تاجیکستان باشد.آیت 
اهلل سید ابراهیم رییسی در نشست مشترک 
هیات های عالیرتبه ایران و تاجیکســتان از 
برگزاری مطلوب و موفق بیســت و یکمین 
نشســت ســران کشــورهای عضو سازمان 
شــانگهای و میزبانی دولت و رییس جمهور 

تاجیکستان قدردانی کرد.
رییس جمهوری با اســتقبال از پیشــنهاد 
رییس جمهور تاجیکســتان برای افزایش 
حجم تجارت و انتقال دســتاوردهای فنی و 
مهندسی بخش خصوصی ایران اظهار کرد: 
کارگروهی برای بررســی توافقات گذشته 
دو کشور تشکیل شــود تا دالیل عدم اجرا یا 
اجرای کند برخی از این تواقفات شناسایی 
شــده و موانع و مشــکالت پیش روی آنها 
رفع شود.رییسی با اشاره به اینکه به برکت 
انقالب اســالمی توانمندی هــای علمی و 
فناورانه در ایران پیشــرفت شگرفی داشته 
و امــروز ایران را به ســطح قابــل قبولی از 
استقالل و اقتدار علمی رسانده است، گفت: 
ســطح تعامالت اقتصادی، تجاری و علمی 
دو کشــور قابل قبول نیســت و باید تالش 
کنیم مناسبات دو کشور در این زمینه ها به 

حداکثر ممکن افزایش یابد.

رییس دولت سیزدهم با بیان اینکه گسترش 
روابط با کشورهای منطقه و همسایه اولویت 
سیاســت خارجی جمهوری اسالمی ایران 
در دوره جدید اســت، تصریح کــرد: ایران 
ظرفیت ها و امکانات خــود در زمینه حمل و 
نقل و دسترسی به آب های آزاد را در راستای 
توســعه همکاری ها و روابط با کشــورهای 
دوست و همســایه به کار می گیرد و فعال تر 
شــدن این ظرفیت ها می تواند نقش موثری 
در تعمیق دوســتی و تقویت تعامالت ایران 

با کشــورهای منطقه داشــته باشد.رییس 
جمهوری دربخش دیگری از سخنان خود با 
اشاره به تحوالت افغانستان خاطرنشان کرد: 
از نظر جمهوری اســالمی ایران تنها راهکار 
حل و فصل مشــکالت افغانســتان تشکیل 
دولتی فراگیر و خودداری از دخالت بیگانگان 
در این کشور است. افغانســتان باید توسط 
افغانستانی ها اداره شود و هیچ دولت خارجی 

نباید در امور آن مداخله کند.
امامعلــی رحمــان رییــس جمهــوری 

تاجیکستان نیز در این نشست، سفر رییس 
جمهور کشورمان را سفری تاریخی توصیف 
کرد و گفــت: برخورداری مردمــان ایران و 
تاجیکســتان از زبان، ارزش هــا، فرهنگ و 
تاریخ مشــترک عامل مهمی در تســهیل 

مسیر تقویت روابط دو کشور است.
رییس جمهور تاجیکستان با اشاره به ۱۶۰ 
سند همکاری بین دو کشــور در سال های 
گذشــته اضافه کرد: متاسفانه در سال های 
اخیر حجــم مبادالت تجــاری دو طرف به 

۵۷ میلیون دالر کاهش یافت اما با توجه به 
ظرفیت های موجود و با اســتمرار و افزایش 
تمــاس ها، دیدارهــا و مذاکــرات مقامات 
ایران و تاجیکستان می توانیم تجارت ۵۰۰ 

میلیون دالری را هدف گذاری کرد.
وی اظهــار داشــت: امیدواریم نقشــه راه 
گسترش روابط دو کشــور هر چه سریع تر 
نهایی شــده و بتوانیم با تشــکیل شورای 
ســرمایه گــذاری و نهادهــای تخصصی 
مشــترک، اجرای اهداف این نقشه راه را با 

سرعت بیشتر دنبال کنیم.
امامعلی رحمان با اشــاره به موقعیت ممتاز 
و ظرفیت های بندر چابهار و نیز بندرعباس 
گفت: تاجیکستان به طور جدی عالقه مند 
به اســتفاده از بندر چابهــار و بندرعباس از 

طریق خطوط ریلی و جاده ای است.
رییــس جمهــور تاجیکســتان خواهان 
برقــراری پرواز مســتقیم منظــم بین دو 
کشور، مشــارکت ایران در اکتشاف نفت و 
گاز در تاجیکستان، گسترش همکاری های 
علمی و فرهنگی و توســعه گردشگری بین 
دو کشور شــد.رحمان با بیان اینکه درباره 
رخدادهای افغانستان با جمهوری اسالمی 
اشــتراک نظــر داریــم، گفــت: حکومت 
آینــده افغانســتان باید با مشــارکت همه 
اقــوام و گروه ها بوده و از حقــوق آحاد ملت 
افغانستان صیانت کند و سازمان ملل بر این 
روند نظارت موثر داشــته باشد. هیچ کشور 
خارجی نبایــد در امور داخلی افغانســتان 

دخالت کند.
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مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی گفت: 
در ۵ ماهــه نخســت ۱۴۰۰، بیــش از ۱۰ میلیون تن 

کاالی اساسی از طریق بنادر وارد کشور شده است.
 به نقل از ســازمان بنــادر و دریانــوردی، روانبخش 
بهزادیان با تاکیــد بر اینکه یکــی از مهم ترین اولویت 
دولت در شــرایط فعلی، تأمین کاالهای اساسی مورد 
نیاز مــردم نظیر گنــدم، ذرت، جو، ســویا، دانه های 

روغنی، برنج، شــکر و روغن خوراکی اســت، گفت: با 
توجه به نیاز روزانه کشــور به مصرف کاالهای اساسی، 
ضرورت اســت تا این گونه کاالها پس از ورود به بنادر 

کشور، سریعاً مراحل ترخیص را پشت سر بگذارند.
وی ادامه داد: مشــکالت متعــدد از جملــه تأمین و 
تخصیــص ارز، عــدم هماهنگی دســتگاه های صادر 
کننده مجوز و مسئول در امر ترخیص و خروج کاال و… 

باعث شــده تا حجم قابل توجهی از کاالهای اساســی 
در بنادر دپو شــود.مدیرکل امور بندری سازمان بنادر 
و دریانوردی با بیان اینکه به رغم ســختی های مرتبط 
با تحریم، توانســته ایم در پنج ماهه اول ســال جاری 
بیش از ۱۰ میلیون تن کاالی اساســی از طریق بنادر 
کشور وارد کنیم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 
۱۵ درصد رشد داشــته اســت، گفت: در صورت عدم 

ترخیص به موقع، امکان فاســد شــدن و خودسوزی 
بخشی از کاالهای اساسی وجود دارد.

وی افــزود: ظرفیت نگهــداری کاالهای اساســی در 
بنادر کشور شــامل انبارها و سیلوهای نگهداری غالت 
حدود ۶ میلیون تن اســت که به نظر می رســد بنادر با 
کل ظرفیت خود مشــغول تخلیه و ترخیص کاالهای 

اساسی به داخل کشور هستند.

واردات

واردات ۱۰ میلیون تن کاالی اساسی از بنادر

رهبرمعظم انقالب در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰:

 قهرمان  های ورزشی
  آموزگاران ایستادگی، امید
 و نشاط  هستند



یک کارشناس بازار سرمایه تشریح کرد

سمت و سوی معامالت بورس در هفته پایانی تابستان

رهبرمعظم انقالب در دیدار قهرمانان المپیک و پارالمپیک ۲۰۲۰:

قهرمان های ورزشی، آموزگاران ایستادگی، امید و نشاط  هستند

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران
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نگاهی به اهمیت راهبردی بندر چابهار
   ادامه از صفحه اول

 به نحوی که گذرگاه مشترک مرزی تورخم میان افغانستان و پاکستان 
تا بندر کراچی ۱۶۰۰ کیلومتر باجاده نامســاعد و ناهموار و ناامن است. 
به طوری که ناوگان حمل جــاده ای این مســیر را در ۴ الی ۵ روز برای 
دسترســی به بندر کراچی طی می نمایند و با بسته شــدن گاه و بیگاه 
مسیر و گذرگاه مرزی ناشی از ناآرامی ها و عوامل و شرایط قهری منطقه 
مواجه هســتند.  این در  حالی است که مســیر مرز میلک تا چابهار تنها 
۸۷۳ کیلومتر فاصله داشــته آن هم در مقایسه با مسیر تورخم- کراچی 
بسیار هموارتر و امن تر بوده و رانندگان وســایل نقلیه سنگین حداکثر 

طرف مدت ۲۴ ساعت به بندر چابهار دسترسی پیدا می نمایند.
*  از دیگر مزایای بارز بندر چابهار در مقایســه با بندر کراچی، سریع و 
چابک بودن فرایند انجام تشریفات گمرکی است. به نحویی که تجار با 
فرض صحت و مکفی بودن اسناد، امکان ترخیص یکروزه کاال را از بندر 
چابهار دارند. این در حالی است که در بندر کراچی حداقل ۵ روز صرف 
انجام تشریفات گمرکی می گردد که این مسئله بر افزایش هزینه های 

تمام شده حمل کاال تاثیر بسزایی دارد.
* توجه به سخنان رئیس جمهور وقت افغانستان در مراسم افتتاح سد 
کمال خان در مرز ایران و افغانســتان قابل تامل و بسیار با اهمیت است. 
وی در این مراسم اظهار داشت که هزینه انتقال کاال از چابهار نسبت به 
بندر کراچی دو و نیم برابر کمتر است و اگر پاکســتان خواستار رقابت 

است باید برای احیای بندر کراچی قیمت ها را کاهش دهد.
برخی از سایر مزایای در نظر گرفته شده طرفین برای توسعه چابهار:

* تخفیف سود بازرگانی ۲۵ درصد مصوب هیات دولت؛
* تخفیف ۳۰ درصدی در کلیه ردیف های حقوق و عوارض بندری وارد 

بر کشتی های کانتینری؛
* تخفیف ۷۵ درصدی در انبــارداری کانتینرهای وارداتی و ۸۵ درصد 

در انبارداری کانتینرهای صادراتی؛
* تخفیف ۳۰ درصدی در هزینه باربری و انبــارداری وارد بر کاالهای 

غیر کانتینری نسبت به سایر بنادر کشور؛
* در راستای فعال ســازی موافقتنامه ترنزیتی چابهار، بنادر ناواشیوا 
و کاندالی هند ۴۰ درصد تخفیف در هزینه هــای THC کانتینرنها و 
۴۰ درصد تخفیف در هزینه های مرتبط با کشــتی ها )VRC(  جهت 
حمل کاال به مقصد بندر چابهار به خطوط کشــتیرانی ارائه می نماید و 
هم بندر چابهار نیز جهت هندلینــگ کانتینرهای ترانزیتی ۵۰ درصد 
تخفیف THC و جهت انبــارداری کانتینرهــای ترانزیتی ۸۷ درصد 

تخفیف اعمال می نماید.
مالحظاتی در ارتباط با پیش نیازهای داخلی تکمیل پروژه چابهار:

* مســئله چابهار و توافق ســه جانبه میان هند، ایران و افغانســتان و 
ســرمایه گذاری هایی که در این بندر انجام شده خود زمینه مساعدی 
اســت که ارتباطات ســنتی صادرات و واردات کشور آســیا مرکزی و 
افغانستان که در خشــکی محاصره هســتند را از طریق چابهار فراهم 
نماید. کارگروه چهارجانبه ازبکســتان، هند، ایران وافغانســتان، این 
موضوع را در راســتای برقراری مواصالت راه آهن در ایران از چابهار به 
ســایر حوزه های مرتبط )منظور خط آهنی که از زاهدان آغاز شــده و 
سپس به بیرجند و در نهایت تا ترکمنستان ادامه یابد( مطمح نظر قرار 
داده است. اما این نکته را نباید فراموش کرد که این مسئله تنها بخشی 
از مزایای این بندر اســت و همانگونه که در مباحث گذشــته گفته شد 
مسیرهایی از این کریدور از آسیا میانه، دریایی خزر و اوراسیا می گذرد و 
حتی به اروپا نیز متصل می شود و به مراتب حوزه های بیشتری را در بر 

می گیرد که مسئله افغانستان تنها بخشی از آن است.
* قطع نظر عامل افغانســتان )با نظر داشت شــرایط آتی در حاکمیت 
مطلق طالبان بر این کشــور(، هند برای دسترســی به آسیای مرکزی 
از طریق ایــران می تواند ارتباطــات خود را با کشــورهای این منطقه 
گسترش دهد که در این صورت مطمئنا اهمیت بندر چابهار دوچندان 
می شــود. در عین حال که بنابر مراجعات صورت گرفته از طریق دفتر 
سیاســی طالبان در دوحه با مقام های هندی، قرار اســت کمک های 
انساندوستانه غذایی و دارویی هند به افغانستان همچنان استمرار یابد. 
این مهم نیز مجدداً بندر چابهار را به عنوان نقطۀ اتصال و ارســال اقالم 
و کاالها به افغانســتان مطمح نظر قرار می دهد.  می توان انتظار داشت 
پس از روشن تر شدن وضعیت افغانستان، بار دیگر اهمیت چابهار برای 

سران افغانستانی برجسته شود.   
* در وهلۀ کنونی، با ورود ۴ دســتگاه جرثقیل ســنگین به بندر چابهار 
یک تحرک اولیه در کار به وجود آمده و با تامین تجهیزات اســتراتژیک 
تخلیه و بارگیری شــامل ۶ دســتگاه جرثقیل موبایل ساحلی به ارزش 
۲۴ میلیون دالر توســط هندی ها و تامین الباقی تجهیــزات تا پایان 
سال، عمال همکاری های مشــترک ایران و هند برای تجهیز و افزایش 
توان عملیات بندری و قرار گرفتن بندر چابهار در مسیر ترانزیت کاال در 
مسیر شمال- جنوب  و همچنین حمل کاال و کانتینر در حاشیه خلیح 

فارس و دریای عمان به مرحله اجرا می رسد..(
* جدای از بحث کریدورها، موضوع ســرمایه گذاری در این منطقه نیز 
مطرح است که با توجه به مســیر مواصالتی ممتاز و وجود مواد اولیه از 
جمله مواد پتروشیمی در این منطقه بســیاری از کشورها در خصوص 
ســرمایه گذاری در این منطقه اعــالم آمادگی کردند که در شــرایط 
تحریمی و عدم همکاری بانک ها شرایط مناسب میسر نشده است. ولی 

با این وجود نباید از این جنبه سرمایه گذاری و رونق منطقه غافل بود.
*  گرچه روند همکاری هنــد در موضوع چابهار متاثــر از تحریم های 
آمریکا قرار داشته است، اما برخی ناهماهنگی داخلی را نیز در این مورد 
می بایست مدنظر داشــت که گاهی باعث طوالنی تر شدن روند اداری 

امور می شود که الزم است در این خصوص فکر اساسی شود.
در جمع بندی و تکمیل نهایــی مباحث مطروحــه در ارتباط با پروژه 
راهبردی چابهار مــی توان نتیجه گرفت که توســعه ایــن بندرگاه و 
منطقه آزاد تجاری مرتبط با آن قطع نظر از شــرایط مقطعی و عارضی 
در افغانستان و سایر کشــورهای منطقه، اهمیتی پایدار در راهبردهای 
کالن کشوری جمهوری اسالمی ایران دارا اســت. نگاه به پروژه چابهار 
از منظر گفته شده می بایســت فراتر از تامین منافع هند در این حوزه و 
در راســتای تامین منافع کالن بندرگاهی، سرمایه گذاری، اقتصادی و 

مواصالت راهبردی کشورمان معنا یافته و مورد توجه قرار گیرد.

ودگاه کشور برای   آماده سازی ۶ فر
وازهای اربعین پر

مشــاور اجرایی مدیرعامل شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران 
از آماده ســازی فرودگاه ها برای پروازهای اربعین در بــازه زمانی ۲۸ 

شهریور تا ۱۰ مهر امسال خبر داد.
 به نقل از شــرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران، غالمرضا رستمیان 
گفت: امســال ۶۰ هزار زائر از ۶ فرودگاه کشــور برای مراســم اربعین 

حسینی به عراق اعزام خواهند شد.
وی با اشاره به آماده سازی فرودگاه ها برای میزبانی از زوار اربعین، افزود: 
فرودگاه های امام خمینی )ره(، مشــهد، تبریز، اصفهان، شیراز و اهواز 
پذیرای زائران خواهد بود و البته فرودگاه هــای دیگر نیز آمادگی انجام 
این پروازها را در صورت اعالم نیاز از سوی سازمان هواپیمایی کشوری 
خواهند داشت.رستمیان افزود: ظرفیت اعزام مسافران در هر فرودگاه 

بر اساس میزان ثبت نام زائران در سامانه سماح مشخص می شود.
وی بیان کرد: به منظور جلوگیری از شیوع کرونا و رعایت پروتکل های 
بهداشتی، فقط زائرانی که دو دوز واکسن تزریق و در سایت سماح ثبت 

نام کرده اند، امکان اعزام به مراسم اربعین حسینی را دارند.

یادداشت

اربعین

مدیرعامل بورس تهران تاکید کــرد: مولفه های روز و 
فرصت هایی که ســرمایه گذار در بازار سرمایه می بیند 
از جمله وضعیت بنیادی شرکت ها که بخشی از آن تابع 
مولفه های اقتصاد جهانی است مانند قیمت کامودیتی، 
قیمت نفــت، قمیت برابــری ارزهــا در ورود و خروج 
نقدینگی به بازار تعیین کننده هستند و از امروز کسی 
نمی تواند شرایط آینده را پیش بینی کند چرا که شاید 

شرایط برای ورود نقدینگی های جدید بهتر باشد.
صحرایی درباره برخــی ازاظهارات مبنی بــر اینکه با 
ادامه افزایش شــاخص بخشــی از نقدینگــی به ویژه 
ســرمایه ســهامداران خردی که ســال ٩٩ وارد بازار 
شدند، از بازارخارج می شــود، گفت: تنها نباید عوامل 
داخل بورس و شــرکت ها را مورد بررســی قــرار داد، 

سهامداران سایر بازارها را هم رصد می کنند.
وی ادامه داد: ســهامداران و سرمایه گذاران 
تحوالت اقتصــادی و غیر اقتصــادی مورد 
ارزیابی قرار می دهند بــه همین دلیل اینکه 
افرادی از حاال پیش بینی می کنند با رشــد 
شــاخص بخشــی از نقدینگی از بازار خارج 

می شود، اظهار نظر درستی نیست.
مدیرعامل بورس تهران تاکید کــرد: مولفه های روز و 
فرصت هایی که ســرمایه گذار در بازار سرمایه می بیند 
از جمله وضعیت بنیادی شــرکت ها که بخشــی از آن 
تابــع مولفه های اقتصــاد جهانی اســت مانند قیمت 
کامودیتی، قیمت نفت، قمیت برابــری ارزها در ورود 
و خروج نقدینگی بــه بازار تعیین کننده هســتند و از 

امروز کســی نمی تواند شرایط آینده را پیش 
بینی کند چرا که شــاید شــرایط برای ورود 

نقدینگی های جدید بهتر باشد.
وی گفت: شــاید شــرایط تولیــد و فروش 
شــرکت ها بهبود پیدا کرد و بهتر شــد؛ در 
این شــرایط شــاید مردم تصمیم بــر ورود 

نقدینگی های جدید داشته باشند.
صحرایی درباره نوســانات بازار ســرمایه براساس نرخ 
دالر و ســینگال هایی که نــرخ دالر به بازار ســرمایه 
می دهد، اظهار داشت: سهامدارانی که نگاه کوتاه مدت 
به بورس دارند، از این مدل تبعیت می کنند و بحثی که 
از سال گذشته مطرح شد، ارزش جایگزینی شرکت ها 
اســت که تغییرات نرخ دالر هم در سودآوری شرکت 

تاثیر دارد .
مدیرعامــل بورس تهــران تاکیــد کرد: البتــه تمام 
شرکت ها از این مدل پیروی نمی کنند، وقتی نرخ دالر 
صعودی باشد، شرکتی که صادرات دارد سود بیشتری 
خواهد داشت اما شــرکتی که مصرف ارزی آن بیش از 
منابع ارزی آن باشــد، هزینه های تولیــد و محصول یا 

خدماتشافزایش می یابد.
وی افزود: هر چند تاثیر گذاری نرخ دالر بر بازار سرمایه 
و شرکت ها موضوع کالنی نیست اما از آنجایی که بازار 
ســرمایه ایران بازار کامودیتی بیس و مربوط به قیمت 
فلزات رنگــی و نفــت در جهان اســت، از این موضوع 
تاثیری بیشــتری می گیرد و بهتر است مردم نگاه بلند 

مدت به بازار داشته باشند.

بورس

خریدار   رهبر معظم انقالب با بیان اینکه 
قهرمانی در مســابقات ورزشی به خصوص 
در ســطح بین المللی حامل یک پیام مهم 
اســت،فرمودند: قهرمان هــای ورزشــی 
آمــوزگاران ایســتادگی و امید و نشــاط  

هستند.
رهبرمعظــم انقــالب اســالمی در دیدار 
مدال آوران بازی های المپیک و پارالمپیک 
توکیو، بــا قدردانی صمیمانــه از قهرمانان 
کشــورمان گفتند: مهمترین پیام قهرمانی 
ورزشــکاران افتخارآفرین کشور در صحنه 
های بین المللی، امــکان تحقق کارهای به 
ظاهر نشدنی و انتقال پیام ایستادگی و امید 

و نشاط به جامعه و جوانان است.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای این پیام را برای 
جامعــه، آورده بســیار مهمــی خواندند و 
افزودند: در حالی که دستگاههای بسیاری 
مشــغول برنامه ریزی برای ســلب امید و 
نشــاط از جامعه بویژه از جوانان هســتند، 
قهرمانی ورزشــکاران ایرانی، پیــام امید را 
به کل جامعه تزریــق می کند و این موضوع 

بسیار ارزشمند است.
ایشان با اشاره به پیام های کوتاه تشکر خود 
بعد از قهرمانی ورزشــکاران، خاطر نشــان 
کردند: بدانید این پیام ها از عمق جان است و 

قدر و اهمیت حرکت شما را می دانیم.
رهبر انقالب با اشاره به قهرمانی ورزشکاران 
با وجود برخی محدودیت ها، گفتند: اینکه 
با وجود این محدودیت ها پرچم کشــور باال 
برده و سکوهای جهانی فتح می شود، نشان 
از اراده قوی و عزم راســخ اســت و این عزم، 
اراده و قهرمانــی و امیدآفرینــی نه تنها در 
ورزش بلکه در عرصه های علم، فناوری، هنر 
و ادبیات نیز وجود دارد کــه یکی از وظایف 
مهم مســئوالن نشــان دادن صادقانه این 

افتخارآفرینی ها است.
ایشان در ادامه به نمونه هایی از قهرمانی ها 
و مــدال آوری هــای ناســالم در ورزش 

جهان اشــاره کردنــد و افزودنــد: عالوه بر 
ناداوری ها، رشــوه و زد و بندهای سیاسی 
و اســتفاده از مــواد نیروزا، کســب مدال 
به واسطه وطن فروشی و خود فروشی نیز از 

نمونه های قهرمانِی ناسالم است.
حضرت آیت اهلل خامنه ای تجلی ارزش های 
انســانی و دینی و معنوی در کنار قهرمانی 
را بســیار ارزشــمند خواندند و با اشاره به 
نمونه هایــی از ایــن مــوارد در رقابت های 
المپیــک و پارالمپیک گفتنــد: نام گذاری 
کاروان ورزشــی به نــام شــهیدان بویژه 
شهید سلیمانی، اهدای مدال از طرف چند 
قهرمان به شهیدان خاص، استفاده از چفیه 
به عنوان نماد ایثار و مقاومت و سجده برآن، 
رعایت حجاب و پوشش بخصوص استفاده 
از چادر در پرچمداری کاروان، ابراز عشــق 
و محبت به پرچم ایــران، صحنه های نماز 
خواندن، درآغوش گرفتــن حریف مغلوب 

و صحنه احترام تیم والیبــال پارالمپیک به 
مادر شهید بابایی، جلوه هایی از ارزش های 

اسالمی و معّرف هویت ملت ایران هستند.
ایشان تأکید کردند: بانوان ورزشکار ایرانی 
در این رقابت هــا ثابت کردنــد که حجاب 
اسالمی مانع درخشــش در عرصه ورزش 
نیســت همانگونه کــه این موضــوع را در 
عرصه های سیاســت و علــم و مدیریت نیز 

ثابت کرده اند.
رهبر انقالب اســالمی خاطر نشان کردند: 
حجاب ورزشــکاران زن ایرانی، راه را برای 
ورزشــکاران زن کشورهای اســالمی نیز 
هموار کرده اســت به گونه ای کــه اکنون 
بانوان ورزشکار بیش از ۱۰ کشور اسالمی، 
با رعایت حجاب در میادین ورزشــی حاضر 

می شوند.
حضرت آیــت اهلل خامنــه ای موضــوع به 
رســمیت نشــناختن رژیــم جنایتــکار 

صهیونیستی در میادین ورزشی را موضوعی 
بسیار مهم دانستند و گفتند: رژیم سّفاک، 
نسل ُکش و نامشــروع صهیونیستی تالش 
دارد با حضــور در میدان هــای بین المللی 
ورزشــی برای خود کسب مشروعیت کند و 
مستکبرین جهانی نیز به او کمک می کنند 
اما مســئوالن محترم ورزشی و ورزشکاران 
نباید در این حــوزه، به هیــچ وجه منفعل 

شوند.
ایشــان با اشــاره به اقدامات متقابل رژیم 
صهیونیســتی و حامیانش بــرای محروم 
کردن ورزشــکاران، تأکیــد کردند: وزارت 
ورزش و وزارت امور خارجه و دستگاههای 
حقوقی بایــد ایــن موضــوع را از راههای 
حقوقی دنبال و از ورزشکاران کشور و حتی 
ورزشکاران مسلمان دیگر کشورها همچون 
ورزشــکار الجزایری که اخیراً محروم شد، 

حمایت کنند.

رهبــر انقالب اســالمی با تأکید بــر اینکه 
ورزشکار ســربلند ایرانی نمی تواند بخاطر 
یک مدال با نماینده رژیم جنایتکار دســت 
بدهــد و عماًل او را به رســمیت بشناســد، 
افزودنــد: این موضــوع ســابقه دارد و در 
گذشته هم ورزشــکاران کشورها از مسابقه 
با نمایندگان رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی 
امتناع می کردند و بعد از مدتی هم آن رژیم 
از بین رفت و رژیم صهیونیســتی نیز نابود 

خواهد شد.
حضرت آیت اهلل خامنــه ای چند توصیه نیز 

به مسئوالن ورزشی داشتند.
»کیفی ســازی ورزش بین المللی و تکیه به 
اعزام ورزشکار در رشــته های مدال آور«، 
»برنامه ریزی بــرای ارتقاء رتبــه ایران در 
المپیک«، »تجلیل از درخشــش یک نشان 
ایرانی پوشــاک در المپیک و لزوم حمایت 
از تولیدکننــدگان تجهیزات ورزشــی در 
داخل«، »توجه بیشتر به ورزش های اصیل 
ایرانی همچــون چوگان و اســتفاده از این 
موقعیت برای جذب گردشگران خارجی«، 
»استفاده از مربیان ایرانی تا جای ممکن«، 
»رســیدگی جدی به مســائل و مشکالت 
کاری و معیشتی قهرمانان« و »ارتقاء عدالت 
ورزشــی« جزو توصیه های رهبر انقالب به 

مسئوالن ورزش کشور بود.
پیش از سخنان رهبر انقالب اسالمی، وزیر 
ورزش و جوانان گزارشــی از کاوران اعزامی 
ایران به بازی های المپیــک و پارالمپیک، 
مدال های کسب شــده و جایگاه کشورمان 

در این رقابت ها بیان کرد.
همچنین خانم هاشــمیه متقیان قهرمان 
پارالمپیک در پرتــاب نیزه و آقــای جواد 
فروغی قهرمــان المپیــک در تیراندازی، 
نکات و پیشــنهادهایی درباره حمایت برابر 
از قهرمانان، توســعه فعالیتهــای فرهنگی 
در ورزش، و بومی سازی ورزش قهرمانی بر 

اساس مناطق، بیان کردند.

خریدار   یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفت: به نظر می رســد در هفتــه پیش رو، 
ثبات در بدنــه بازار حاکم شــده و به دنبال 
آن تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود 
که این موضوع به لحــاظ تحلیلی منجر به 
جدایی مســیر صنایع و ســهام از یکدیگر 
خواهد شــد. معامالت بــورس در هفته ای 
که گذشــت با افزایش عرضه همراه شــد 
و مطابق پیــش بینی های صــورت گرفته 
روند اصالحی این بازار تحت تاثیر مقاومت 
شــاخص بورس بر روی کانال یک میلیون و 

۶۰۰ هزار واحد تداوم پیدا کرد.
 گذر بازار از دوران پر فراز و نشیب معامالت 
بورس طی یک سال گذشته، سهامداران را 
برای سرمایه گذاری در این بازار محتاط تر از 
قبل کرد و روند نزولی بازار در هفته گذشته 
موجب ترس ســهامدارانی شد که به تازگی 
از ضرر و زیان های شــدید در این بازار رها 
شــده اند و بار دیگــر تحت تأثیــر حمایت 
های صورت گرفته از معامالت بازار ســهام،  
اعتماد به آنها برای ســرمایه گذاری دوباره 

در این بازار بازگشته است.
از چند روز گذشته و با قرار گرفتن شاخص 
بورس بر مــدار نزولی، اکثر کارشناســان 
وجــود چنین رونــدی را در بــازار طبیعی 
اعالم کردنــد و معتقد بودند ایجــاد روند 
صعودی قوی در شــاخص بــورس نیازمند 
روند اصالحی بازار به صورت موقت است تا 
بتوان بعد از آن شــاهد بازگشت بازگشت پر 
قدرت روند صعودی به معامالت و نیز عبور 
شــاخص بورس از کانال یک میلیون و ۶۰۰ 

هزار واحد باشیم.
در چند روز اخیر عالوه بــر وجود مقاومت 
شــاخص بورس در این کانال، انجام عرضه 
های اولیــه و نیــز تامین نقدینگــی برای 
مشــارکت در این عرضه ها بی تاثیر بر تداوم 

روند نزولی بــازار نبود و منجــر به افزایش 
عرضه و فشار فروش در این بازار شد.

از دیگر عامــل تاثیرگذار کــه منجر به قرار 
گرفتن  شــاخص بورس بر مدار نزولی شد، 
مســایل مطرح شــده درخصوص قیمت 
گذاری دستوری بود که از دو هفته گذشته 
زمزمه های اجرایی شــدن آن در خصوص 
محصوالت ســیمان و فوالد مطرح شد، این 
موضوع به شــدت بر روند بــازار تاثیرگذار 
بود و منجر به ترس ســهامدارانی شد که با 
رفتارهای هیجانی خود ســبب شــتاب در 

ریزش شاخص بورس شدند.
همچنیــن در کنار این عوامــل، از چند روز 
گذشته با موضوع مهم مذاکرات وین همراه 
بودیم و به دنبــال آن گمانــه زنی هایی در 
خصوص برقراری توافق بین طرفین مطرح 
شد، همین موضوع توانست بیشترین تاثیر 
خود را بر ســهام دالری محور حاضر در بازار 
بگذارد که ممکن اســت تحت تاثیر انتشار 
خبرهای مثبت در زمینه برجام و نیز کاهش 

نرخ دالر با افت شدیدی همراه شوند.  

برتری نگاه تحلیل محور در بازار 
نسبت به نگاه دارایی محور

اکنون ایــن موضوع به عنــوان اصلی ترین 
ابهام موجــود در حال خودنمایــی در بازار 
است و منجر به شــک و تردید سهامداران 
برای ورود نقدینگی به این بازار شــده است 
که در این زمینه امیرعلی امیرباقری گفت: 
اکنون و در وضعیــت فعلی،  نگاه تحلیلی در 
بازار برتری زیادی به نــگاه دارایی و تورمی 
دارد و از ســرمایه گذاران انتظار می رود تا 
در این حوزه، نگاه تحلیلی داشــته باشــند 
و از چیدمان مناســب بــرای پرتفوی خود 

استفاده کنند.
وی به رونــد معامالت بــورس در هفته ای 

که گذشت اشــاره کرد و افزود: در معامالت 
هفته گذشــته بازار سهام، فشــار عرضه در 
بازار افزایش پیدا کرد که مهمترین علت آن 
ناشی از تاثیرپذیری بازار از مسایل سیاسی 
بود.امیرباقری اظهار داشــت: انتشــار خبر 
احتمال مذاکرات پیرامون برجام، تاثیرگذار 
بر فشــار عرضه ارز در بازار بود که این اتفاق 
منجر به کاهش نرخ دالر شــد و به دنبال آن 
سهام دالری محور و شاخص ساز با کاهش 

ارزش در بازار مواجه شدند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه 
ســرمایه گذاران باید این موضوع را مدنظر 
قرار دهند که قیمت ارز در کوتاه مدت نمی 
تواند بیانگر کلیت اقتصاد کشــور باشــد، 
گفت: با توجه به فعالیت مســتمر شرکت ها 
در طول سال ها،  بنابراین باید قیمت ارز را با 

توجه به واقعیات اقتصادی تخمین زد.
وی معتقد اســت که اتفاقات سیاسی تنها 
می تواند باعث برخــورد قیمت ارز با برخی 
از نقاط شــود اما نمی تواند زمینه ساز تغییر 

روند کلی بازار ارز باشد.
 

مهمترین محرک رشد نرخ دالر
امیرباقری اظهــار داشــت: در نظر گرفتن 
شــرایط اقتصادی حاضر در کشــور نشان 

دهنده آن اســت که به دلیل اختالف تورم 
موثر در داخــل و خارج از کشــور، طبیعی 
اســت که حجم و افزایش سطوح نقدینگی 
تعدیل شــود و همین امر می تواند به عنوان 

مهمترین محرک رشد نرخ دالر تلقی شود.
این کارشناس بازار ســرمایه افزود: اکنون 
نقدینگی کشــور در مرز چهار هــزار هزار 
میلیارد تومــان قرار دارد که بــه دنبال این 
اتفاق شــاهد افزایــش بحث پایــه پولی و 
نقدینگی بودیم و این امر می تواند ســبب 
تضعیف ارزش پول ملی شــود.وی گفت: با 
توجه به چنین وضعیتــی باید انضباط مالی 
به بدنه اقتصاد کشور بازگردد که با توجه به 
وعده رییس جمهوری در دوران انتخابات، 
بازار انتظار دارد تا ایــن نظم و انضباط مالی 
تا حدودی به بدنه اقتصاد کشــور بازگردد.

امیرباقری ادامــه داد: این اقــدام نیازمند 
زیرمجموعه هایی ماننــد قوانین گمرکی، 
قوانین تعرفه ای، پرهیــز از قیمت گذاری 
دستوری و سپرده شدن تعیین قیمت ها به 
بازار اســت که این امر می تواند تا حدودی 
نظم و انضباط را به بدنه بازار ایران بازگرداند.

این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه 
سرمایه گذاران باید توجه داشته باشند که 
صرفا اتفاقات سیاسی تعیین کننده قیمت 
ارز نیستند، گفت: اتفاقات سیاسی به عنوان 
رخدادی تلقی می شــود که قیمت ارز را به 

نقاط وابسته به شرایط اقتصادی می رساند.

روند معامالت قیمت جهانی در هفته 
گذشته

وی به تغییرات قیمــت جهانی در هفته ای 
که گذشت اشاره کرد و افزود: هفته گذشته 
در بعد قیمت های جهانی، اتفاق خاصی رخ 
نداد و شــاخص دالر با ثبات نســبی مواجه 
بود؛ بنابراین قیمت کامودیتی ها )مواد پایه 

و معدنی( تا حدودی بــا ثبات قیمت همراه 
بودند اما در این میــان قیمت گاز جهانی در 
چند هاب )مرکز( جهانی افزایش پیدا کرد 
که این موضوع می تواند بر برخی از شرکت 

های حاضر در بازار سرمایه تاثیرگذار باشد.

ورود خودرو به بورس کاال 
امیرباقــری به ورود خــودرو در بورس کاال 
اشاره کرد و گفت: بحث ورود خودرو به این 
بازار از مدت ها قبل مطرح شده و قرار است 
به مرور این بحث به عمــل تبدیل و خودرو 

وارد تابلوی بورس کاال شود.
این کارشــناس بازار ســرمایه گفت: ورود 
خودرو به بــورس کاال می تواند در شــرایط 
حاضر اتفاقی مبارک باشــد؛ چراکه اکنون 
اختالف قیمت بازار و کارخانه رقمی است که 
به جیب دالل ها و واســطه گران سرازیر می 
شود؛ در حالی که ورود خودرو به بورس کاال 
می تواند حاشیه رفاه مصرف کننده و امنیت 
اقتصادی تولیــد کننده را تحــت تاثیر قرار 
دهد.وی به ورود سیمان در بورس کاال اشاره 
کرد و اظهار داشــت: انتظار مــی رود با ورود 
باقی محصوالت مصرفی بــه تابلوی بورس 
کاال بتوان شاهد دور شدن از اتفاق نامبارک 

قیمت گذاری دستوری در کشور باشیم.

 پیش بینی روند معامالت بورس 
در هفته جاری

این کارشناس بازار ســرمایه روند معامالت 
بورس در هفته جاری را مورد پیش بینی قرار 
داد و گفت: براساس پیش بینی های صورت 
گرفته به نظر می رســد در هفتــه پیش رو 
ثبات در بدنه بازار حاکم باشــد و به دنبال آن 
تفکیکی میان صنایع و سهام ایجاد شود که 
این تفکیک به لحاظ تحلیلی، منجر به جدایی 

مسیر صنایع و سهام از یکدیگر خواهد شد.

خ دالر سیگنال می گیرند  مدیرعامل سازمان بورس: سرمایه گذاران کوتاه مدت در بورس از نر
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کاهش ۲۰ درصدی تولید لوازم خانگی در پی 
قطعی برق

دبیرکل انجمن لــوازم خانگی ایــران گفت: در دو ماه نخســت فصل 
تابستان به دلیل قطع برق صنایع، تولید لوازم خانگی ۲۰ درصد کاهش 

یافت اما در حال حاضر روند تولید به حالت عادی بازگشته است.
سید حسین حسینی شاهرودی اظهار داشــت: تولید لوازم خانگی بعد 
از اعمال ممنوعیــت واردات و در دوره تحریم ها با رشــد قابل توجهی 
مواجه شد. به گونه ای که در سال ٩٩ نسبت به سال ٩۷ رشد بیش از ۷۰ 

درصدی را در تولید این محصوالت شاهد بودیم.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران افزود: امسال نیز روند تولید افزایشی 
اســت و در فصل بهار بیش از ۲٩ درصد رشــد تولید را نسبت به مدت 

مشابه پارسال ثبت کردیم.
وی ادامه داد: منتهی در دو ماه نخســت فصل تابســتان به دلیل قطع 

مکرر برق صنایع، تولید این محصول کاهش یافت.
شــاهرودی گفت: به این ترتیب تولید لوازم خانگی کوچک و بزرگ در 
دو ماه تیر و مرداد نســبت به دو ماه اردیبهشــت و خرداد با کاهش ۲۰ 

درصدی مواجه شد.
وی افزود: البته هم اکنــون روال تولید به حالت عادی بازگشــته و این 
کاهش تولید در حال جبران اســت و طبق برنامه ریزی ها تا پایان سال 

رکورد جدیدی در تولید لوازم خانگی ثبت خواهیم کرد.
دبیرکل انجمن لوازم خانگی ایران در مــورد کاهش تقاضا نیز گفت: به 
طور طبیعی بــه دلیل کاهش قدرت خرید مردم و نــرخ تورم، تقاضا در 
بازارهای مختلف کاهش یافته و این موضوع فقــط مختص بازار لوازم 
خانگی نیست؛ چه بسا که در حال حاضر مشتری در بازار حضور دارد در 

حال خرید است و لوازم خانگی دائم به بازار تزریق می شود.

خ  کدام دستگاه ها بیشترین چوب را الی چر
تولید گذاشتند؟

اتاق بازرگانی ایــران در جدیدترین گزارش خود به بررســی وضعیت 
محیط کســب و کار در ســال ۱۳٩٩ پرداخته و عملکرد دستگاه ها و 

استان های درگیر در فرایند صدور مجوزها را ارزیابی کرده است.

 بر اســاس تحلیل های بین المللــی از محیط کســب و کار، رتبه ایران 
در میان کشــورهایی که مورد بررســی قرار می گیرند بسیار باالست و 
در سال های گذشــته همواره بیش از ۱۰۰ کشــور در جهان، قوانین و 
مقرراتی ســاده تر برای شروع یا راه اندازی کســب و کارهای جدید در 

قیاس با ایران دارند.
هر چند در سال های گذشته بسیاری از دســتگاه های اجرایی بارها بر 
لزوم کاهش موانع و بهبود شرایط تاکید کرده اند اما همچنان راه اندازی 
یک کســب و کار جدید در ایران با مشــکالت و محدودیت های جدی 

مواجه است.
اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین بررسی خود به تحلیل شرایط کسب 
و کار در ایران پرداخته و عملکرد دستگاه های مختلف اجرایی کشور در 

این مسیر را ارزیابی کرده است.
در آمارگیری طــرح ارزیابی عملکــرد دســتگاه های اجرایی مرتبط 
با محیط کســب وکار که به صورت ســاالنه برگزار می شــود، عملکرد 
دســتگاه های اســتانی و ملی در زمینه چهــار مؤلفه: »ســهولت در 
فرایندهای اداری و ســرعت در ارائه خدمات«، »کیفیت رســیدگی به 
درخواســت های قانونی مراجعان«، »نحوه رفتار بــا فعاالن اقتصادی 
و تکریــم ارباب رجــوع« و »شــفافیت و اطالع رســانی در زمینه ارائه 

خدمات« مورد ارزیابی قرار می گیرد.
در ســومین دوره از اجرای ایــن طرح که بــه مــدت ۲۵ روز در تیر و 
مردادماه ۱۴۰۰ اجرا شــد، عملکرد ۴۴ ســازمان و نهاد ملی و استانی 
در ســال ۱۳٩٩ و در قالب دو گروه عمده دســتگاه های اصلی و فرعی 
مرتبط با محیط کسب وکار، توســط ۲۰۰۰ فعال اقتصادی منتخب از 
زیرمجموعه ســه اتاق بازرگانی، اصناف و تعاون ایران مورد ارزیابی قرار 

گرفت.
ارزیابی های اتاق بر اســاس یک طیف امتیازبندی ارائه می شود. بر این 
اســاس امتیاز یک به معنی رضایت مندی کامــل و امتیاز ۱۰ به معنی 
نارضایتی مطلق است. در ارزیابی انجام شــده از عملکرد سال ۱۳٩٩، 
عدد ملی این شــاخص ۴.۶۶ اعالم شده که در مقایســه با سال قبل به 

تضعیف عملکرد در این حوزه اشاره دارد.
بر اساس یافته های این طرح در سال ۱۳٩٩ دســتگاه های اجرایی در 
سه استان: مرکزی، ایالم و مازندران به ترتیب بیشترین میزان رضایت 
فعاالن اقتصادی را جلب کرده اند و در مقابل دســتگاه های اجرایی در 
سه استان: تهران، خوزستان و کرمانشاه کمترین میزان رضایت فعاالن 
اقتصادی را به خود اختصــاص داده اند. پیش  از ایــن رئیس اتاق ایران 
طی نامه ای به اســتانداران مرکزی، آذربایجان غربی، زنجان، سمنان و 
مازندران از اقدامات صورت گرفته توســط آن ها و دستگاه های اجرایی 
مرتبط، بابت ارتقای شاخص های محیط کســب وکار مربوط به فصل 

بهار سال جاری تقدیر کرده بود.
بر اساس نتایج طرح در سال ۱۳٩٩ میزان رضایت فعاالن اقتصادی در 
بخش کشاورزی از عملکرد دســتگاه های اجرایی در مقایسه با رضایت 
فعاالن اقتصــادی در بخش های خدمات و صنعت، بهتر ارزیابی شــده 
است. در بین اعضای اتاق های ســه گانه نیز، اعضای اتاق بازرگانی، اتاق 
تعاون و اتاق اصناف ایران به ترتیب بیشترین میزان رضایت از عملکرد 

دستگاه های اجرایی را اعالم کرده اند.

افزایش ۸۵ درصدی واردات گوشی موبایل
در ســال جاری واردات گوشی روند افزایشــی طی کرده و تا ۸۵ درصد 
رشد داشته است. بررسی آمار تجارت خارجی ایران در پنج ماه ابتدایی 
امســال نشــان می دهد که در مجموع یکمیلیارد و ۳٩۵ میلیون دالر 

واردات گوشی با برندهای مختلف صورت گرفته است.
این در حالی است که در همین دوره در سال گذشته ۷۵۶ میلیون دالر 
گوشی وارد ایران شده بود که بیانگر افزایش حدود ۸۵ درصدی گوشی 

از نظر ارزش در سال جاری است.
حجم واردات گوشی در سال جاری حدود ۲۵۶۰ تن بوده و در مقایسه 
با پنج ماه اول ســال ۱۳٩٩ حدود ۳۶ درصد رشد دارد،  در سال گذشته 
۱۸۸۴ تن گوشی وارد کشور شده اســت.روند افزایشی واردات گوشی 
در حالــی اتفاق افتاده که گــزارش های قبلی نشــان داده بود با وجود 
محدودیت واردات، این کاال در صدر اقالم وارداتــی قرار دارد و حتی از 
هر یک از کاالهای اساسی وارد شده میزان آن بیشتر است.این در حالی 
است که در مجموع در پنج ماه اول ســال جاری تجارت خارجی ایران 
)واردات و صادرات( حدود ۳۵ میلیــارد دالر بوده که تقریبا نیمی از آن 
را واردات تشکیل می دهد واز آن نزدیک به ۱.۴ میلیارد دالر به گوشی 

موبایل اختصاص داشته است.

تولید

معاون ســتاد مبارزه با قاچاق با بیان اینکه ۱.۳ میلیارد 
دالر لوازم خانگی قاچاق از طریق ته لنجی وارد کشــور 
می شــود، گفت: تولیدات زیرزمینی داخلی را با حک 

کردن نام برند خارجی، در بانه عرضه می کنند.
مصطفــی پورکاظم شایســته در مورد قاچــاق لوازم 
خانگی اظهار داشــت: عمده قاچاق لــوازم خانگی از 
مرزهای جنوب کشــور تحت پوشش کاالی ته لنجی و 

ملوانی وارد کشور می شود.
معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با قاچاق کاال 
و ارز افــزود: حجم کل کاالیی کــه از طریق ته لنجی و 
ملوانی وارد کشــور می شــود ۷ میلیارد دالر است که 
می توانیــم بگوییم بخــش عمده ای از لــوازم خانگی 
قاچاق وارد شــده به کشــور که نزدیک یک میلیارد و 
۳۰۰ تا یــک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر می شــود، از 
مرزهای جنوبی می آیــد. این محصوالت تأمین کننده 

غرب و شمال غرب کشور همچون بانه است.
وی ادامه داد: ســال گذشــته برای کاالهای 
تولیــد داخلی شناســه کــد رهگیــری را 
مشــخص و اعمال کردیــم و در حال حاضر 
همه کارخانجات و برندهــا از کد رهگیری و 
شناسایی اســتفاده می کنند. کاری که باید 
انجام دهیم این اســت که با مراجعه به مراکز 

عمده توزیع و فروش، کاالهای فاقد این دو شــاخصه را 
به عنوان قاچاق توقیف کنیم.

کاالهای قاچاق از جنوب کشور به تهران می آیند
شایسته گفت: سال گذشته رویکرد این بود که به سطح 
بازار برویم اما با توجه به مشــکالت در ســطح عرضه و 
بازار، مســیر را تغییر داده و به محل هــای عمده دپو 
رفتیم و انبارهای بزرگ در مســیر جنوب را که کاالها 

به صورت شــوتی و توپــی در انبارها جمع 
می شوند را بررســی کردیم. در همین راستا 
میزان کشفیات لوازم خانگی قاچاق در سال 

٩٩ بیش از ۱۲۰ درصد افزایش یافت.
معاون حقوقی و امور مقابله ســتاد مبارزه با 
قاچــاق کاال و ارز اظهار داشــت: در آنجا هم 
متوجه شدیم که کاالی قاچاق و غیر قاچاق 
در این انبارها متفاوت اســت و حتی کاالی داخلی نیز 
در انبارها وجود دارد. از این رو اهرمی هم برای تفکیک 
این کاالها گذاشتیم و از ســامانه جامع انبارها استفاده 
کردیم.وی افزود: بــازار امین حضور تهــران ویترین 
کشور اســت و با توجه به اینکه مرکز تجارت ما تهران 
اســت این کاالهای قاچاق از بندر دیلــم می آیند و در 
تهران توزیع می شــوند. همیــن االن در امین حضور 
کاالی فیک خارجی به وفور وجــود دارد. قاچاق لوازم 

خانگی رتبه اول کشور را در سال ٩۷ دارا بود منتهی با 
اقداماتی که انجام دادیم، قاچاق این محصول را به رتبه 

پنجم رساندیم.

ماجرای عرضه تولیدات زیرزمینی داخلی در بانه
شایســته تصریح کرد: از ســویی دیگر نیــز برخی از 
برندهای داخلی ما در زیرپله ها تولید می شوند و روی 
محصول برندهای خارجی را حک می کنند؛ یعنی کاال 
در ایران تولید شــده اما اســم دو برند کره ای روی آنها 

حک می شود.
وی افزود: بخشی از لوازم خانگی دو برند کره ای که در 
بانه توزیع می شود در واقع محصول ایرانی هستند که 
برند خارجی روی آن حک شده است. اگر کد رهگیری 
را تا مرحله مصرف ببریم ایــن موضوع را هم می توانیم 

مدیریت کنیم.

 مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت 
ایران گفت: لوازم خانگی کشورمان ســالیانه به میزان 
۳۰۰ میلیون دالر به جهان و به ویژه عراق و افغانستان 

صادر می شود.
به گزارش ســازمان توســعه تجارت ایــران، »فرزاد 
پیلتن« با اشــاره به برگزاری میز کاال - کشوری عراق 
با رویکرد راهکارهای توســعه صادرات لوازم خانگی 
به این کشــور، تصریح کــرد: در این جلســه پس از 
مرور وضعیت تولید و صــادرات لوازم خانگی ایران و 
همچنین عراق، ویژگی های بــازار این محصوالت در 

عراق بررسی شد.
وی افزود: مهمترین مشــکالت صادرات لوازم خانگی 
ایران به عــراق حضور رقبــای قوی از نظــر کیفیت و 
قیمت و همچنین اســتانداردهای مصــرف انرژی در 
حــوزه لوازم خانگی با اندازه بزرگ و متوســط و ضعف 

در بازاریابی لوازم خانگی در ســایز متوسط 
عنوان شد.

مدیرکل دفتــر عربی و آفریقایی ســازمان 
توسعه تجارت ایران خاطرنشان کرد: در این 
جلسه مقرر شــد به منظور توسعه صادرات 
محصوالت بــا محوریــت انجمــن صنایع 
لوازم خانگی ایران، جلسات پیگیری و تدوین 

برنامه صادرات به عراق و بررسی راهکارهای مناسب و 
ارائه شده در جلسه در ســه بخش لوازم خانگی با اندازه 

بزرگ، متوسط و کوچک برگزار شود.
پیلتــن اضافه کرد: تغییــر شــیوه ورود به بــازار با 
رویکردهای میــان و بلندمدت، اســتفاده از ظرفیت 
مرکز تجاری ایران در سلیمانیه و فروشگاه اتکا و سایر 
شــرکت های زنجیره ای در عراق، استفاده از ظرفیت 
مناطق آزاد ایران و عراق و شــرکت های چندملیتی 

بــرای تولید مشــترک، تســریع در ایجاد 
شــرکت مدیریت صــادرات لوازم خانگی، 
اســتفاده از ظرفیت رایزنــی بازرگانی در 
زمینه شناســایی شــرکای تجاری و توجه 
دقیق تر بــه ســلیقه های مصرف کنندگان 
عراقــی، از جملــه مهمتریــن راهکارهای 
توسعه صادرات محصوالت مذکور به عراق 

برشمرده شد.
وی خاطرنشــان کرد: صادرات لوازم خانگــی ایران به 
جهان ســالیانه نزدیک به ۳۰۰ میلیون دالر است که 

عمده آن به عراق و افغانستان انجام می شود.
این مسوول ادامه داد: کولر آبی، آبگرمکن، چینی آالت 
و لــوازم شیشــه ای، از جمله مهمتریــن محصوالت 

صادراتی ایران به عراق است.
این نشســت با حضور رایزن بازرگانی ایــران در عراق، 

دبیر اتاق مشــترک بازرگانی ایران و عراق، نمایندگان 
انجمن صنایع لوازم خانگی ایــران، نمایندگان وزارت 
امور خارجه ، دفتر توسعه صادرات محصوالت صنعتی 
و معدنی سازمان توســعه تجارت ایران، مسووالن میز 
عراق دفتر عربی و آفریقایی ســازمان توســعه تجارت 
ایــران، اتــاق بازرگانی ایــران و برخی شــرکت های 

صادرکننده لوازم خانگی برگزار شد.
به گزارش ایرنا بر اساس آخرین آمار گمرک، مجموع 
تجارت خارجی ایران در پنج ماهه نخســت امســال  
به ۵٩ میلیون و ۳۰۰ هزار تن بــه ارزش ۳۴ میلیارد 
دالر رســید که با تراز یــک میلیــارد دالری مثبت، 
ســهم صادرات ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تن به ارزش 
۱۷ میلیــارد و ۶۶۱ میلیون دالر و ســهم واردات ۱۳ 
میلیــون و ۸۰۰ هزار تن کاال بــه ارزش ۱۶ میلیارد و 

۶۳۱ میلیون دالر بود.

لوازم خانگی

لوازم خانگی

خریدار  رییس اتاق بازرگانی مشــترک 
ایران و چین با اشاره به عضویت قدرت های 
اقتصادی جهانی و منطقه ای در ســازمان 
همکاری های شــانگهای، گفــت: عضویت 
ایران در این ســازمان،  فرصت های خوبی 
را برای توســعه مبادالت تجاری و افزایش 

صادرات فراهم می کند.
 ایران در جریان نشســت ســران سازمان 
همکاری های شــانگهای بــا موافقت همه 
اعضــاء، نهمین عضــو دائم این ســازمان 
شــد. عضویــت ایــران در این ســازمان، 
عالوه بر دستاوردهای سیاســی و امنیتی، 
فرصت هــای اقتصادی گســترده ای را نیز 
پیش روی فعــاالن اقتصادی کشــورمان 
قرار می دهد و مســیر مبــادالت تجاری با 

کشورهای عضو را تسهیل می کند.
بر همیــن اســاس، رییس اتــاق بازرگانی 
مشترک ایران و چین روز شــنبه در گفت 
وگو با خبرنگار اقتصادی با بیان اینکه پیمان 
شــانگهای در آغاز بر مبنای مبــارزه علیه 
تروریســم تعریف شــد، اظهار داشت: این 
ســازمان اهداف امنیتی را در منطقه دنبال 
می کرد اما همانطور که پیش بینی می شد 
با توجه به توان کشورهای عضو، این پیمان، 

نقش اقتصادی پررنگی را بر عهده گرفت.
»مجیدرضا حریــری« اضافه کــرد: بعد از 
گذشــت حدود دو دهــه اکنون ســازمان 
همکاری هــای شــانگهای دارای صندوق 
کنفرانس بــرای اعطای وام هــای ارزان و 
بدون بهره به کشورهای عضو است که یکی 
از راه های تســهیل گری تجاری محسوب 

می شود.

وی با بیان اینکه بســیاری از همکاری های 
این ســازمان در قالب احیای جاده ابریشم 
توســعه پیدا کرد، افــزود: با اســتفاده از 
ظرفیت کشورهای عضو، برگزاری هر ساله 
نمایشگاه تجاری در چین برنامه ریزی شده 
تا اعضا بتوانند محصوالت خود را به نمایش 
بگذرانند که ایران نیز طی ســال های اخیر 

مشارکت داشته است.
حریری بــا بیــان اینکه کشــورهای عضو 
سازمان همکاری های شــانگهای یک سوم 
جمعیت جهان را تشکیل می دهند، تاکید 
کرد: دو اقتصــاد بزرگ دنیا شــامل چین 

و هند در کنار ایران و روســیه با بیشــترین 
ذخایر گاز و نفت جهان در کنار یکدیگر قرار 
گرفته اند که نشــان دهنده تجمیع قدرت 

های جهان در یک سازمان است.
وی با اشاره به اشــتراکات فرهنگی فراوان 
کشورهای عضو خاطرنشــان کرد: با توجه 
به  تمام پتانسیل ها برای همکاری، عضویت 
دائم ایران در این سازمان فرصتی برای بهره 

مندی از مزایای یک پیمان منطقه ای است
رییس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین 
تصریح کرد: از دیگر مزیــت های عضویت 
ایران در این پیمان چند جانبه ای شناسایی 

نقاط ضعف و توسعه روابط برای عضویت در 
دیگر سازمان ها از جمله ســازمان تجارت 
جهانی اســت که می توانــد تمرینی برای 
واردات و صادرات بدون تعرفــه یا موافقت 

نامه های آزاد و ترجیحی باشد.
به گفته حریــری، عضویت دائــم ایران در 
ســازمان همکاری های شــانگهای فرصت 
خوبی است تا نشــانه های توسعه تجاری و 

افزایش صادرات تحقق یابد.
به گزارش ایرنــا، در ســال ۲۰۰۱ با هدف 
همکاری های چندجانبه امنیتی، اقتصادی 
و فرهنگی، سازمان همکاری های شانگهای 

تشــکیل شــد. تاکنون کشــورهای هند، 
قزاقستان، چین، قرقیزســتان، پاکستان، 
روســیه، تاجیکستان و ازبکســتان در این 
پیمان به عنــوان اعضای اصلی شــناخته 
می شدن. سه کشور افغانســتان، بالروس 
و مغولســتان به عنوان عضو ناظر و ۶ کشور 
جمهوری آذربایجان، ارمنستان، پادشاهی 
کامبــوج، نپال، ترکیــه و ســریالنکا نیز از 
شــرکای گفت وگوی این سازمان محسوب 
می شــوند. روز جمعه )۲۶ شــهریورماه( 
ایران نیز در بیســت و یکمین اجالس سران 
این ســازمان به عنوان نهمین عضو رسمی 

معرفی شد.
سازمان همکاری های  شــانگهای با حدود 
۲۵ درصد تولیــد ناخالص ملی دنیا از جمله 
معدود ســازمان هایی با ماهیــت هم زمان 

اقتصادی و امنیتی-نظامی است.
بر اســاس اعالم گمــرک، میــزان تجارت 
ایران بــا مجموعه کشــورهای عضو پیمان 
شــانگهای درســال ٩٩ به ۵۵ میلیون تن 
کاال بــه ارزش ۲۸ میلیارد دالر رســید که 
ســهم صادرات ۴۶ میلیون تن به ارزش ۱۴ 
میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و ســهم واردات 
٩ میلیون تن بــه ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۰۰ 

میلیون دالر بوده است.
بیشــترین حجم تجارت ایران بــا چین به 
ارزش ۱۸ میلیارد و ٩۰۰ میلیون دالر است 
و هند با ســه میلیــارد و ۴۰۰ میلیون دالر، 
افغانستان با ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دالر، 
روســیه با یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دالر و 
پاکستان با یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دالر 

در رتبه های بعدی قرار دارند. 

قاچاق ۱.۳ میلیارد دالر لوازم خانگی از طریق ته لنجی به کشور

صادرات سالیانه ۳۰۰ میلیون دالری لوازم خانگی

نایب رئیس اتاق ایران و سوریه:

وسیه شد نفع اقتصادی سوریه نصیب ر
خریــدار   نایــب رئیس اتاق مشــترک 
بازرگانــی ایران و ســوریه اظهار داشــت: 
متاســفانه همان بالیی که در عراق بر سر ما 
آمد در سوریه هم به ســرمان می آید. عراق 
االن بیشــترین مراودات تجــاری خود را با 
ترکیــه دارد. احتمال می دهیــم که همین 
اتفاق دوبــاره درباره ســوریه رخ دهد. نفع 
اقتصادی در ســوریه را روسیه می برد، چند 
پروژه در بازســازی ســوریه هم گرفته اند. 
تجارت و مراودات اقتصادی ما با این کشور 
بسیار کند پیش می رود و باید همکاری های 
الزم انجــام شــود. آنها هــم می گویند که 
همــکاری می کنند اما در عمــل این اتفاق 

نمی افتد.
علی اصغــر زبردســت در مــورد وضعیت 
تجاری ایران و سوریه اظهار کرد: در مجموع 
مراودات تجاری ما با ســوریه سطح پایینی 
دارد ولی ظرفیت افزایش مــراودات وجود 
دارد. از همیــن روی جلســه ای بــا رئیس 

نمایشــگاه های کشور داشــتیم تا ایران در 
آبان ماه نمایشــگاهی را به طور اختصاصی 
در دمشــق برگزار کند. این نمایشــگاه به 
طور اختصاصی برای ایران است و می تواند 
فرصت مناســبی برای تجــار و بازرگانان 
ایرانی باشــد. ما تبلیغات و اطالع رسانی در 
اینباره را شــروع کرده ایم البته جا دارد که 
کار جدی تری انجام شــود. میزان تجارت 
ما با ســوریه کاهش نداشــته امــا افزایش 

راضی کننده ای هم نداشته است.
وی افزود: تجــار و بازرگانان در ســوریه دو 
طیف هستند آن بخشــی که طرفدار بشار 
اسد هســتند حاضر به کار با ایران هستند 
اما تجار مخالف با بشار اسد بیشتر با اردن و 
کشورهای حوزه خلیج فارس کار می کنند. 
لذا ما می خواهیم با برگزاری این نمایشگاه 
تجاری این فضا را تلطیــف کنیم تا بتوانیم 

این بخش از تاجران را نیز جذب کنیم.
زبردست با اشاره به مشکل حمل و نقل بین 

دو کشــور گفت: آنچه فعالیت تجاری ما را 
در ســوریه پیچیده تر کرده، موضوع حمل 
و نقل به این کشور اســت. در تالش بودیم 
تا عراق مسیر زمینی به ســوریه را باز کند، 
عراقی ها هم قول دادند کــه این کار را انجام 
دهند اما متاســفانه این اتفاق نیفتاده است. 
دو گزینه برای حمل و نقل به سوریه داریم، 
یکی از آنها از طرف ترکیه اســت که به علت 

درگیری هایی این مرز بسته است. راه دیگر 
هم از طریــق خلیج فارس اســت که برای 
آن باید مســیر بســیار زیادی را طی کنیم. 
متاســفانه علی رغم مذاکرات انجام شــده 
عراق هنوز مســیر زمینی به سوریه را آماده 

نکرده است. 
وی در ادامه خاطرنشــان کرد: متاســفانه 
همان بالیی کــه در عراق بر ســر ما آمد در 
ســوریه هم به ســرمان می آید. عراق االن 
بیشــترین مراودات تجاری خود را با ترکیه 
دارد. احتمــال می دهیم کــه همین اتفاق 
دوباره درباره سوریه رخ دهد. نفع اقتصادی 
در سوریه را روســیه می برد، چند پروژه در 
بازســازی ســوریه هم گرفته انــد. تجارت 
و مراودات اقتصادی ما با این کشــور بسیار 
کند پیش می رود و باید همکاری های الزم 
انجام شــود. آنها هم می گویند که همکاری 

می کنند اما در عمل این اتفاق نمی افتد. 
نایب رئیس اتاق مشــترک بازرگانی ایران 

و ســوریه اضافه کرد: گرچه سوریه و ترکیه 
ارتباطات خود را قطع کرده انــد اما میزان 
کاالی قاچاقی کــه از ترکیه وارد ســوریه 
می شــود بســیار زیاد اســت. ما با سوریه 
مرز مشــترک نداریم اما ترکیــه علی رغم 
مشــکالتی که با ســوریه دارد اما کاالهای 
زیادی به صورت قاچاق در بازار سوریه دارد. 
از طرف دیگر کشــورهایی ماننــد اردن نیز 

تجارت خوبی با سوریه دارند. 
وی افزود: بســیاری از ارگان ها و نهادهایی 
که در ســوریه فعالیت دارنــد، در فعالیت 
اقتصادی در این کشــور هــم تاثیر زیادی 
دارند. ما بایــد برای فعالیــت اقتصادی در 
سوریه متمرکز باشیم اما متاسفانه این اتفاق 
رخ نداده اســت. ما به دنبال این هستیم که 
نهادهای کشور خود را مجاب کنیم تا رقیب 
بخــش خصوصــی نشــود و کار اقتصادی 
با ســوریه از طریق اتاق انجام شــده و اتاق 

بازرگانی به رسمیت شناخته شود.



وشی در گرگان سرقت از طالفر

گرگان-دستجردی  فرمانده انتظامی شهرســتان گرگان از وقوع 
یک سرقت از یک طالفروشی در این شهرستان خبرداد.

سرهنگ محمد شیرازی در گفتگو با خبرنگاران اظهارکرد: ساعت ۲۰ 
چهارشنبه مردی حدوداً ۳۰ ساله به عنوان خریدار وارد یک مغازه طال 

فروشی در خیابان امام خمینی )ره( گرگان شد.
فرمانده انتظامی شهرســتان گرگان افزود: فرد مورد نظر به بهانه نشان 
دادن طال به همســرش پس از دریافت یک ســرویس طال، پــا به فرار 

گذاشت و با استفاده از تاریکی هوا از کوچه پشت مغازه متواری شد.
وی بیان کرد: تحقیقات پلیســی در خصوص شناســایی و دستگیری 

عامل سرقت آغاز شده است

بازدید وزیر نفت از مناطق نفتخیز جنوب 

اهواز-محمدمجدم وزیر نفــت  برای بازدیــد از مناطق نفت خیز 
جنوب به اهواز سفر کرد.

مهندس جواد اوجی در ابتدای ورود به اهــواز در محل حفاری یکی از 
چاه های میدان نفتی اهواز حاضر شــد و از دکل ۲۵ فتح شــرکت ملی 

حفاری ایران بازدید کرد.
وی بعد از این بازدید راهی مناطق عملیاتی غرب کارون شــد تا آخرین 
وضع میدان های مشــترک نفتی را با حضور مدیران مربوطه بررســی 
نماید. فریدون حســنوند، رئیس کمیســیون انرژی مجلس شــورای 
اســالمی، مهندس احمد محمدی، مدیرعامل شــرکت ملی مناطق 
نفت خیز جنوب، جهانگیــر پورهنگ، مدیرعامل شــرکت نفت و گاز 
اروندان،  شجاع الدین بازرگانی، معاون امور حقوقی و مجلس وزیر نفت 
و حمیدرضا گلپایگانی، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران وزیر نفت 

را در این سفر یک روزه همراهی می کنند.
این ســومین بازدید وزیر نفت از تأسیســات و مناطق عملیاتی صنعت 
نفت است؛ اوجی پیش از این در هفته های اخیر از منطقه ویژه   پارس و 

پاالیشگاه تهران بازدید کرده بود

بازگشایی کتابخانه های عمومی لرستان

خرم آباد -طوالبی مدیــرکل کتابخانه های عمومی لرســتان از 
بازگشایی کتابخانه های عمومی استان خبر داد.

فرشــته طهماســبی گفت: با توجــه به وضعیــت نارنجــی در کلیه 
شهرســتان های اســتان همه کتابخانه های عمومی در سطح استان با 

رعایت کامل پروتکل های بهداشتی دایر خواهند بود.
وی افزود: همه خدمات از جمله امانت و بازگشت کتاب، سالن مطالعه و 

برنامه های فرهنگی در کتابخانه های عمومی برقرار خواهند بود.
مدیرکل کتابخانه های عمومی اســتان همچنین بیان کرد: یازدهمین 
جشــنواره کتابخوانی رضوی همزمان با سراسر کشــور در لرستان نیز 
در حال برگزاری بوده و عالقمندان می توانند جهت کســب اطالعات 
بیشتر و یا شرکت در مســابقه به آدرس www.samakpl.ir و یا به یکی از 

کتابخانه های عمومی سطح استان مراجعه کنند.

توزیع بیش از ۶ هزار تن شکر و برنج در کرمانشاه 

کرمانشاه-حســنافخارزاده  مدیر کل غله و خدمــات بازرگانی 
استان کرمانشــاه از توزیع بیش از ۶ هزار تن شــکر و برنج در کرمانشاه 
از ابتدای سال جاری با هماهنگی ســتاد تنظیم بازار استان کرمانشاه 
خبر داد. ماشااله ارویســی  اظهار کرد: یکی از مأموریت های اصلی اداره 
کل غله و خدمات بازرگانی اســتان کرمانشاه، خرید تضمینی دانه های 
روغنی از جمله کلزا و آفتابگردان اســت. وی ادامه داد: در سال جاری 
خرید دانه روغنی کلزا در اســتان کرمانشــاه به ۲ صــورت تضمینی و 
توافقی در دستور کار بوده است که در بخش تضمینی بیش از یک هزار 
و ۳۸ تن کلزا به ارزش ۱۰ میلیارد و ۷۸۰ میلیون تومان از کشــاورزان 
خریداری شده که همه مطالبات کلزاکاران توسط بانک عامل به ایشان 
واریز شده اســت. مدیر کل غله و خدمات بازرگانی استان کرمانشاه با 
اشاره به ذخیره سازی کاالهای اساســی به عنوان یکی دیگر از وظایف 
اداره کل غله و خدمات بازرگانی، تصریح کرد: از ابتدای ســال جاری تا 
کنون بیش از ۶ هزار و۵۷۷ تن کاالی اساســی شامل ۲ هزار و ۵۶۰ تن 
برنج و چهار هزار و ۱۷ شکر از انبارهای این اداره کل و با هماهنگی ستاد 
تنظیم بازار استان کرمانشاه خارج و توســط عوامل توزیع مجاز شامل 
فروشگاه های زنجیره بزرگ، تعاونی های مصرف کارکنان و  بین اقشار 

مختلف جامعه توزیع شده است.

شهر

بندرعباس-کمالی 
مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی صنایع 
معدنی و فلــزی خلیج فارس اعــالم کرد: 
این منطقه با اتکا به توانمندی مهندســان 
داخلی، تجهیزات و قطعات مورد نیاز تولید 

را در دوران تحریم بومی سازی کرد.
حســن خلج طهرانی ضمن بیان این مطلب 
گفت: منطقه ویژه اقتصــادی خلیج فارس 
طی ســال گذشــته، اقداماتــی همچون 
جایگزینــی نوارهــای ep به جای مشــابه 
 WHEEL خارجــی آن، نوســازی مجموعه
دســتگاه های آلمانی برداشت مواد، اصالح 
درام های مورد استفاده در خطوط )روکش 

زنی و اصالح شافت های آن(، انجام شد.
وی افــزود: اقدام دیگر، طراحی و ســاخت 
صفحه پرشرپلیت مربوط به اسپالیس گرم 
)پخت محل اتصال( نــوار نقاله با کیفیت تر 
از نوع آلمانی آن توســط مهندسان شرکت 
بود که صرفه جویی ارزی به همراه داشــت. 
همچنین آمادگی تامین نیاز شــرکت ها به 

این محصول را داریم.
مدیر عامــل منطقه ویــژه اقتصادی خلیج 
فارس با اشــاره به دیگر اقدامات انجام شده 
در حوزه بومی ســازی گفــت: خودکفایی 

در ســاخت ۶ دســتگاه فیدر ویبراتوری با 
ظرفیت ۵۰۰ تن بر ســاعت بــرای هدایت 
مواد معدنــی از هوپرهای روی نــوار نقاله 
و درنتیجه صرفه اقتصــادی حدود ۳۰۰- 
4۰۰ میلیــون تومانی و نیز ســاخت کامل 
اســتراکچر اصلی، ریل هــا و چرخ دنده ای 
دامپر ایستگاه های تخلیه واگن، از اقدامات 

دیگر بومی سازی است.
وی ادامــه داد: طراحی، تغییر و بهســازی  

در ســازه های خطوط انتقــال و درنتیجه 
اســتفاده از نوارهای ای پــی )منجیت دار( 
تولیــد داخل، تعمیر بوردهــا و کارت هایی 
PCL تجهیــزات ابــزار دقیق، نوســازی و 
بازســازی رولیک های مورد اســتفاده در 
خطوط نوار نقالــه در داخــل منطقه ویژه 
و نیز ســاخت ۱۰۰ درصــدی کل قطعات 
مکانیکــی موجود در ایســتگاه های تخلیه 
واگن و لکوموتیوهای موجود، طی پارسال 

انجام شد.
خلج طهرانی اظهار داشــت: بــاز طراحی 
و نوســازی کامــل هوبرهــا و فیدرهــای 
ایســتگاه های تخلیــه واگــن در داخل و 
ســاخت مجموعه کامل ترمز هیدرولیکی 
 WHEEL مورد استفاده در سیستم محرک
دستگاه های برداشت مواد، از جمله اقدامات 
دیگر بومــی ســازی در این منطقــه بوده 
اســت. مدیر عامل منطقه ویــژه اقتصادی 
صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس با اشــاره 
به برنامه هــای بومی ســازی منطقه ویژه 
خلیج فارس در ســال جاری گفت: از جمله 
این برنامه ها، نوســازی و بازسازی اساسی 
سیســتم محرک لوکوموتیوهای شانتینگ 
یــارد )تغییر سیســتم محــرک آن ها( و 
جایگزینــی یا حذف سیســتم ایندکســر 
ایســتگاه های تخلیه واگن )سیستم حمل 
واگن به دامپر( اســت. وی افزود: طراحی و 
اجرای سیســتم توزین دینامیکی مناسب 
با وضعیت و شــرایط محوطه شــانتینگ 
یارد منطقه ویژه )با دقت ۲۵ صدم درصد(، 
نوســازی و بازســازی انــواع تیغــه و ریل 
پهلویی مربوط به خطوط ریلی و ســاخت 
سیلندرهای هیدرولیکی بوم همراه با بلوک 

کنترل شــتاب و جریان روغــن درون آن 
مربوط به دســتگاه ریکالیمر از دیگر برنامه 

های بومی سازی امسال است.
مدیرعامــل منطقــه ویــژه اقتصــادی 
خلیج فــارس درباره دیگــر برنامه های این 
منطقه در زمینه بومی ســازی بیان داشت: 
ســاخت ویبراتورهای مناســب بــا ابعاد و 
دیمانســیون فیدرهــای تخلیــه واگــن، 
تغییر در اســتراکچر خطوط نــوار نقاله ها 
برای اســتفاده از نوارهای EP )نخی( تولید 
داخــل به جــای نوارهــای اســتیل کورد 
خارجی، طراحی و اجرای سیســتم کنترل 
و عالئم الکتریکی خطوط ریلی متناســب با 
تجهیزات به روز و موجود در کشــور، بخش 
دیگری از این برنامه هاســت. وی ادامه داد: 
اجرای سیســتم بی ســیم دســتگاه های 
انباشــت و برداشــت با هدف حذف 4 هزار 
متر کابل 4۰ کر خارجــی و کابل جمع کن 
ها به دلیل اســتهالک زیــاد و هزینه باال و 
تولید نشــدن در داخل، تعمیر و بازســازی 
انــواع کارت هــای PLC، ســاخت موتور و 
گیربکس های گنتری دستگاه های انباشت 
و برداشــت مــواد معدنــی در برنامه های 

مجموعه برای امسال قرار دارد.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی و فلزی خلیج فارس مطرح کرد؛

 اتکا به توانمندی مهندسان داخلی برای بومی سازی تجهیزات 
در منطقه ویژه خلیج فارس

مدیرعامل فوالد هرمزگان تاکید کرد؛
وهای متخصص بومی  ورت  اعتماد و توجه به جوانان و نیر ضر

رتبه برترشرکت آب و فاضالب مازندران  در جشنواره شهید رجایی

بندرعباس-کمالی   
مدیرعامل فوالد هرمزگان باور و دنبال کردن شعار ما می 
توانیم را یک و ظیفه و اعــالم کرد مانند دیگر حوزه ها در 
حوزه صنعت نیز می توانیم به این رشد و بالندگی برسیم 

و این شعار را تحقق ببخشیم .
عطاهلل معروفخانی مدیرعامل شــرکت فوالد هرمزگان 
در بازدید از بخش LF واحد فوالد ســازی این شرکت و 
دیدار با کارکنان این بخش باور و دنبال کردن شــعار ما 
می توانیم کــه از جانب رهبر معظم انقالب عنوان شــد 
را یک وظیفه دانســت و گفت : همانگونــه که در حوزه 
نظامی و موشــکی شــعار ما می توانیم محقق و موجب 
عقب نشینی دشــمن شــده اســت ، در حوزه صنعت 
نیز می توانیم به این رشــد و بالندگی برســیم و شعار ما 
می توانیم را تحقق ببخشــیم . وی تاکیــد کرد در فوالد 
هرمزگان به عنــوان عضوی از خانــواده بزرگ صنعت 
ایران، بــا همدلی و همراهــی یکدیگر ما مــی توانیم را 
تحقق می بخشــیم. معروفخانی در این بازدید با تاکید 
بر اعتماد و توجه به جوانــان و نیروهای متخصص بومی 

گفت : همانگونه کــه در آغاز کار و پیــش از این عنوان 
شد تحول و توسعه از اهداف اصلی ما در فوالد هرمزگان 
اســت که در دولت مردمی به جد پیگیر آن خواهیم بود . 
وی ابراز امیدواری کرد با برطرف شدن مشکالت قطعی 
برق، و با برنامه ریزی مدیران و همدلی و همکاری و سعی 
مضاعف کارکنان، این شرکت شــاهد ثبت رکوردهای 
جدید تولید بوده و بتواند میزان تولید از دســت رفته را 

جبران نماید.
مدیرعامل فوالد هرمزگان همچنین با اشاره به اقدامات 
انجام شــده در رضایتمندی کارکنان گفــت : در بحث 
درمان و پزشــکی برای همه کارکنان امانــی و پیمانی 
شرایط بســیار خوبی را ایجاد کردیم ، صندوق درمان و 
بیمه تکمیلی از این جمله می باشــد . مدیرعامل فوالد 
هرمزگان افزود:   تالش ما این اســت با انجام طرح های 
توســعه و به ثمر نشســتن این طرح ها و قطعاً سوددهی 
بیشــتر بتوانیم اقدامات بیشــتری را در جهت تکریم و 
رضایتمندی کارکنان تالشگر و متعهد فوالد هرمزگان 

انجام دهیم.

 ساری -امیری فر   
شــرکت آب و فاضالب مازندران در جشــنواره شهید 
رجایی در بخش شــاخص های عمومی و اختصاصی در 
گروه زیربنایی و زیرســاخت توســعه به عنوان دستگاه 

برتر استان برگزیده و معرفی شد.
به گــزارش روابــط عمومــی شــرکت آب و فاضالب 
مازندران؛ در جشــنواره شــهید رجایی امسال شرکت 
آبفــا مازندران بــر اســاس ارزیابی عملکرد ســال ۹۹ 
دســتگاههای اجرایــی در مجموع امتیازات شــاخص 
های عمومــی و اختصاصی در گروه زیربنایی و توســعه 
زیرساخت توسط ستاد جشــنواره شهید رجایی استان 
به عنوان دســتگاه برتر انتخاب شــد و طی مراســمی 
مهندس بهزاد برارزاده مدیر عامل این شرکت لوح تقدیر 
و تندیس جشنواره را از سوی حســین زادگان استاندار 
مازندران و غالمی راد رئیس ســازمان مدیریت و برنامه 

ریزی و دبیر جشنواره شهید رجایی استان دریافت کرد.
در ایــن لوح تقدیر خطــاب به مهندس بهــزاد برارزاده 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب مازندران آمده است:  

بر اســاس نتایج حاصل از ارزیابی عملکرد ســال۱۳۹۹ 
دســتگاههای اجرایــی در مجموع امتیازات شــاخص 
های عمومــی و اختصاصی در گروه زیربنایی و توســعه 
زیرساخت توسط ستاد جشنواره شهید رجایی استان در 
زمره دســتگاه برگزیده قرار گرفته اید ، بدین وسیله این 
لوح سپاس برای قدردانی از زحمات جنابعالی و مجموعه 
همکاران تقدیم می گردد و امید اســت با اســتعانت از 
خداوند ســبحان در سال »تولید؛پشــتیبانی ها و مانع 
زدایی ها« در راســتای نیل به اهداف عالیه نظام مقدس 
جمهوری اســالمی ایران و خدمت صادقانــه به مردم 

شریف استان بیش از پیش موفق و موید باشید.

اراک-حامد محمدی 
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مرکزی 
از اتمام عملیات اجرایی پنج کیلومتر روکش آسفالت در 

محور خان آباد - رازقان شهرستان زرندیه خبر داد.
مهرداد جهانی با اشــاره بــه بهره برداری از ســه پروژه 
روکش آسفالت در شهرستان زرندیه طی هفته دولت، 
از اجرای پنج کیلومتر روکش آســفالت دیگر در محور 
خان آباد - رازقان شهرستان زرندیه در شهریور ماه سال 

جاری خبر داد.
وی اذعان داشــت: در راســتای ایجاد بستری مناسب 
برای تردد کاربران جاده ای در راه های حوزه استحفاظی 

شهرســتان زرندیه و تأمیــن مطالبــات مردمی برای 
برخورداری از راهی ایمن، بهســازی و روکش آسفالت 
در پنج کیلومتر از محور خــان آباد - رازقــان اجرا و به 

بهره برداری برداری رسید.
جهانی خاطر نشــان کرد: با بهره برداری از این پروژه، از 
ابتدای ســال جاری تاکنون )در بازه زمانی شــش ماهه 
نخست ســال ۱4۰۰( در حوزه استحفاظی شهرستان 
زرندیه به ارزش ۲۰۰ میلیارد ریال پروژه روکش آسفالت 
در محورهای خان آباد - رازقان ، راه دسترسی مامونیه به 
آزادراه ساوه-تهران، زاویه-اخترآباد و ساوه-بوئین زهرا 
اجرا شده اســت که این اقدام جهادی نشان از عملکرد 

مطلوب در راســتای نگهداری از راه های آن شهرستان 
دارد.

ایمن سازی محور ساوه-بوئین زهرا و محور قدیم ساوه-

تهران نیز از دیگر اقداماتی اســت که به گفته جهانی با 
استفاده از ماشــین آالت راهداری توسط اداره راهداری 
و حمل و نقل جاده ای شهرســتان زرندیه در حال انجام 
است که در این راســتا از ابتدای ســال جاری تاکنون 
)در بازه زمانی ۶ ماهه نخست ســال ۱4۰۰( بیش از نه 

کیلومتر شیب شیروانی اجرا شده است.
وی افزود: برای ارتقای ایمنی در تقاطعات همسطح نیز 
گفتنی است با پیگیری های به عمل آمده بزودی در دو 
تقاطع خشــکرود-بوئین زهرا و حسین آباد-خشکرود 
شهرســتان زرندیه نیز اجــرای روشــنایی نقطه ای به 

بهره برداری خواهد رسید.

مرکزی
با اعتباری برابر ۴۰ میلیارد ریال انجام شد؛

وکش آسفالت در محور خان آباد-رازقان شهرستان زرندیه اجرای 5 کیلومتر ر

اصفهان-مریم مومنی   
شــهردار اصفهان به همراه رییس و اعضای شورای 
اسالمی شهر اصفهان،  در اولین ساعات نخستین روز 
کاری خود با حضور در گلستان شــهدای اصفهان با 
شهدای انقالب اسالمی و دفاع مقدس تجدید میثاق 

کرد. 
علی قاسم زاده شــهردار اصفهان به همراه رییس و 
اعضای شورای اسالمی شــهر با مقام شامخ شهدای 
انقالب اســالمی و دفاع مقدس در گلستان شهدای 

اصفهان تجدید میثاق و به آنان ادای احترام کرد. 
مزار شهدای واالمقام آیت اهلل شمس آبادی، آیت اهلل 
اشرفی اصفهانی، شــهدای پیروزی انقالب اسالمی، 
فرماندهان رشــید دفاع مقدس از جمله شــهیدان 
خرازی و کاظمی و دیگر شــهدای گرانقدر از جمله 
شهدای گمنام، شهدای مدافع حرم، شهدای مدافع 
امنیت و شهدای مدافع ســالمت از جمله نقاطی بود 
که شهردار اصفهان و اعضای شــورای اسالمی شهر 
با حضور بر ســر مزار مطهر آنان با نثــار گل و قرائت 

فاتحه، تجدید میثاق و به آنان ادای احترام کردند.  
در ادامه، حضور بر ســر مزار حاج آقــا رحیم ارباب و 

استاد علی اکبر پرورش و همچنین حضور بر سر مزار 
همرزمان شهید و ادای احترام به مقام شامخ آنان، از 
بخش های بعدی تجدید میثاق شــهردار اصفهان و 
اعضای شورای اسالمی شــهر با آرمان های شهدای 

انقالب اسالمی و دفاع مقدس در برنامه امروز بود.
شهردار اصفهان با اشاره به این حضور، اظهار کرد: در 
اول صبح نخســتین روز کاری خود به گلستان شهدا 
آمدیم تا با استمداد طلبیدن از روح مطهر این عزیزان 

کار خود را آغاز کنیم.
علی قاســم زاده تصریح کرد: به ایــن مکان مقدس 
آمدیم تا بگوییم پیرو راه شــهدا هستیم و امید داریم 
تا در نهایت در مقابل این شــهدای عزیز شــرمنده 

نباشیم.   .

خرم آباد -طوالبی    
مدیرعامل آب منطقه ای لرســتان گفت: هفت هزار 
و ۶۱۰ حلقه چاه مجاز و یک هــزار و ۳۵۲ حلقه چاه 

غیرمجاز در لرستان حفر شده است.
 داریوش حسن نژاد در جلســه کمیته راهبری طرح 
احیا و تعادل یخشــی منابع آب زیرزمینی بیان کرد: 
با توجه به بحران ادامه دار وضعیت آبی در کشــور و 
اســتان به هر میزان بتوانیــم با تدابیــر حفاظتی و 
فرهنگ ســازی و آگاهی بخشــی، آب بیشتری در 
آبخوان حفظ نماییم، از محل این صرفه جویی ها می 
توانیم آب بیشتری به بخش صنعت استان تخصیص 
دهیم که بازدهی و اشتغال بیشتری به همراه خواهد 

داشت.
وی با بیان این مطلب که در لرستان یک هزار و ۳۵۲ 
حلقه چاه غیرمجــاز وجود دارد، اضافــه کرد: از این 
تعداد ۳۳۶ حلقه فرم یک، ۳۱۰ حلقه فرم پنج و ۷۰۶ 

حلقه چاه غیرمجاز نیز در سیستم ثبت شده است.
وی اظهار داشــت: هفت هزار و ۶۱۰ حلقه چاه مجاز 
در استان وجود دارد، که از این تعداد پنج هزار و ۷۶۰ 
حلقه مربوط به بخش کشــاورزی، هزار و 4۵۳ حلقه 
بخش صنعت و ۳۹۷ حلقه مربوط به بخش آب شرب 

است.
مدیرعامل شــرکت آب منطقه ای لرســتان با توجه 
وضعیت برداشــت منابع آب زیرزمینی در استان بر 
ضرورت برگزاری منظم و منســجم جلســات این 
کمیته تاکید کرد و گفت: به جهت هماهنگی بیشتر 
و اتخاذ تصمیمات مهم و بررســی هر چه بیشتر ابعاد 
مختلف طرح احیــاء و تعادل بخشــی منابع آبی در 

استان برگزار می شود.
حسن نژاد ادامه داد: نجات منابع آب زیرزمینی بدون 
تالش مضاعف و همت جمعی غیرممکن اســت و در 
این راه جلوگیری از برداشــتهای غیر مجاز و اضافه 
برداشــتها و همچنین ترویج فرهنگ صرفه جویی و 

مسئولیت پذیری در جامعه اهمیت فراوان دارد.

لرستاناصفهان

حفر 7 هزار و ۶۱۰ حلقه چاه مجاز در لرستان تجدید میثاق شهردار اصفهان با شهدا 



سخنگوی صنعت برق استان خربداد:

وگاه خورشیدی  احداث ۵۰ مگاوات نیر
  در اصفهان تا سال آینده

استان

اصفهان-مریم مومنی   
ســخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان با 
تاکید بر اینکه با توجه بــه کاهش دمای هوا 
در کشور، دیگر خاموشــی نخواهیم داشت، 
گفت: تا ســال آینده ۵۰ مــگاوات نیروگاه 
خورشیدی در استان اصفهان احداث خواهد 

شد.
محمدرضا نوحی  دربــاره آخرین وضعیت 
برق اســتان اصفهان، اظهار کــرد: با کاهش 
دمای هوا در کشــور طی هفته گذشته اصال 

خاموشی با برنامه و بدون برنامه نداشته ایم.
وی افزود: پیک بار روز جمعه ۲۶ شهریور ماه 
استان ســاعت ۱۲:4۲ دقیقه ساعت بود که 
تولید برق ۳۷۹4 و مصــرف 4۷۵۹ مگاوات 
بود که میزان ۹۶۵ مگاوات از شبکه سراسری 
برق وارد شبکه استان شد که البته مدیریت 
اضطراری بار صفر بود و خاموشــی با برنامه 

ریزی و بدون برنامه ریزی نداشتیم. 
ســخنگوی صنعت بــرق اســتان اصفهان 
ادامه داد: پیک بار جمعه شــب  اســتان در 
ســاعت ۲۰:۵۷ دقیقه بود کــه تولید برق 
۳۹۳۲ و مصــرف 4۵۷۸ مــگاوات بــود که 
۶4۶ مگاوات از شــبکه سراســری برق وارد 
استان شد، همچنین مدیریت اضطراری بار 

در این پیک صفر بود. وی با بیان اینکه دلیل 
افزایش مصرف برق، صنایع است که بار خود 
را به صورت کامل دریافت مــی کنند، ادامه 
داد: البته همچنان واحد یک و ســه نیروگاه 

اصفهان و تمام واحدهای نیروگاه کارون چهار 
به دلیل محدودیت منابــع آبی از مدار خارج 
هستند. نوحی در خصوص پیش بینی شرایط 
تامین برق استان در فصل پاییز، توضیح داد: 

هفته گذشــته جلسه مشــترکی به صورت 
ویدئو کنفرانس بین شرکت های توزیع برق 
اصفهان، وزارت نفت و گاز و نیرو برای تامین 
گاز نیروگاه ها در فصل زمستان برگزار شد و 

امیدواریم با تامین سوخت گاز، در فصل سرما 
دیگر مشکل تامین برق نداشته باشیم.

وی تصریح کرد: با توجه به کاهش دمای هوا 
در کشور، دیگر خاموشــی نخواهیم داشت، 

چرا که بار مصرفی رو به کاهش است.
سخنگوی صنعت برق اســتان اصفهان در 
ادامه درباره برنامه ریــزی برای افزایش توان 
تولید برق کشــور برای ســال آینده، اظهار 
کرد: طی برنامه وزارت نیرو قرار است تا سال 
آینده ۱۰ هزار مگاوات تولیــد نیروگاه های 
خورشــیدی در کل کشور داشــته باشیم، 
همچنیــن صنایع مکلف به ایجــاد ۱۰ هزار 
مگاوات نیروگاه حرارتی شــده اند، از سوی 
دیگر ۱۰ هزار مگاوات نیروگاه هایی که نیاز 
به تعمیرات دارند و یا باید به نیروگاه ســیکل 
ترکیبی تبدیل شوند در برنامه افزایش توان 

تولید برق کشور قرار گرفته اند.
وی گفت: نیــروگاه گازی اصفهــان اگر به 
نیروگاه ســیکل ترکیبی تبدیل شــود، می 
تواند ۵۰۰ مگاوات بــرای اصفهان تولید برق 

داشته باشد.
نوحی ادامــه داد: همچنیــن مجتمع فوالد 
اصفهان برای احداث نیروگاه ۱۵۰۰ مگاواتی 

حرارتی اعالم آمادگی کرده است.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اهواز-محمدمجدم  
وزیر نفت در سفر به استان نفتخیز خوزستان، از دستگاه 
حفاری ۲۵ فتح شرکت ملی حفاری ایران در موقعیت 

میدان نفتی اهواز بازدید کرد. 
 مهندس جواد اوجی  برای بازدید از تأسیسات مناطق 
نفت  خیز جنوب و مناطق عملیاتی و بررســی آخرین 

وضعیت  میدان  های مشترک نفتی وارد اهواز شد. 
هنگام ورود وزیر نفت به محوطه اســتقرار دســتگاه 
حفاری ۲۵ فتح در میدان نفتی اهــواز که مدیر عامل، 
معاون مدیر عامــل در عملیات و جمعــی از مدیران و  
متخصصان و کارکنان دکل حفاری    حضور داشــتند، 
ابتدا مدیر HSE، گزارش ایمنی و نکات و دستورالعمل 
های الزم بر روی دکل های حفــاری را ارائه داد و وزیر از 
سوی مدیران ارشد و کارکنان عملیاتی مورد استقبال 
قرار گرفت.  مهندس اوجی وزیر نفــت ضمن بازدید از 
قسمت های مختلف دستگاه حفاری از تالش مجموعه 
کارکنان صنعت نفت از جمله شرکت ملی حفاری ایران 

قدردانی نمود.  در این بازدید دکترحمید رضا گلپایگانی 
مدیرعامل شــرکت ملی حفــاری ایران گزارشــی از 
فعالیت ها شرکت در راســتای پاسخگویی به نیازهای 
صنعت نفت را بیان و استفاده حداکثری از ظرفیت فنی، 
تخصصی، توانمندی ها، تجهیــزات حفاری و خدمات 
فنی یکپارچه شرکت را خواستار شد.  دستگاه حفاری 
سنگین خشکی ۲۵ فتح با توان ۲۰۰۰ اسب بخار، اواخر 
ســال ۱۳۸۸ به ناوگان ملی حفاری پیوست و تاکنون 
حفر بالغ بر ۲۰ حلقه چاه در مناطق نفت خیز کشور را 

در کارنامه خود دارد.

ساری-امیری فر  
مدیرکل آموزش و پــرورش مازنــدران از موافقت 
دبیرخانه شــورای عالی آموزش و پرورش با ۹ رشته 

جدید مهارتی برای شاخه کاردانش خبر داد.
به گــزارش اداره اطالع رســانی و روابــط عمومی 
آموزش و پرورش مازندران؛ »علیرضا ســعدی پور« 
با اعالم ایــن خبر افــزود: این اقدام مهــم به منظور 
متناسب سازی آموزش ها با نیاز بازار کار و همچنین 
بهره مندی از حداکثر ظرفیت های ســایر دستگاه ها 
جهت توسعه آموزش های مهارتی متناسب با اهداف 

و سیاست های کالن کشور صورت پذیرفته است.
مدیــرکل آمــوزش و پــرورش مازندران توســعه 
رشــته های کاردانش را در ذیل سند تحول بنیادین 
و کاهش فاصله بین سطح شایستگی های مورد نیاز 
فعلی و آتی بازار کار دانســته و تصریح کرد: ۹ رشته 
جدید پس از طی فرایند نیازســنجی دســتگاه های 
متولی مهارت و با مشارکت دفتر تألیف کتب درسی 

شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش سازمان پژوهش و 
برنامه ریزی درسی مصوب شد.

وی بــا بیان اینکــه این موضــوع در شــورای عالی 
آموزش و پرورش مطرح شــده و در نهایت مصوب و 
به ادارات کل آموزش و پرورش سراســر کشور ابالغ  
گردید، خاطرنشــان کرد: این رشــته ها با توجه به 
سیاست های توسعه ای آموزش و پرورش و براساس 
توافقات با دســتگاه های متولی مهارت، با کســب 
مجوز ستادی برای سال تحصیلی ۱4۰۱-۱4۰۰ در 

هنرستان های کاردانش قابل اجرا است.

خوزستان مازندران

 وزیر نفت از دستگاه حفاری 25 فتح 
شرکت ملی حفاری ایران بازدید کرد

مدیرکل آموزش و پرورش استان خبر داد؛

تصویب ۹ رشته مهارتی جدید برای شاخه کاردانش درمازندران

واکسیناسیون کارکنان شرکت آبفا آذربایجان 
غربی اجرا می شود

ارومیه- جباردخت  در راســتای طرح واکسیناســیون کارمندان 
و کارکنان ادارات در شهرســتان ارومیه، کارکنان این شــرکت دز اول 

واکسن کرونا را دریافت می کنند.
مدیرعامل شرکت شرکت آب و فاضالب اســتان با اعالم این خبر افزود 
: بر اســاس هماهنگی های بعمل آمده با معاونت درمان دانشگاه علوم 
پزشکی اســتان در راســتای واکسیناسیون مشــاغل پرخطر ار امروز 
کارکنان شــرکت آب و فاضالب اســتان با اولویت واحدهای خدمات 
مشــترکین ، اکیپ های عملیاتی و امدادی ، تصفیــه خانه های آب و 
فاضالب ، آزمایشــگاهها و ... حســب نوع پست ســازماني در ارتباط 
تنگاتنگ و چهره به چهره با عموم مردم و مشترکین قرار دارند و فعالیت 
آنها ارتباط مســتقیم با ســالمت جامعه دارد در برابر ویــروس کرونا 

واکسینه میشوند.
لطیف خــوش ســیرت مدیرعامل شــرکت   ضمن تقدیر و تشــکر از 
مجاهدتهای شبانه روزی کادر بهداشــت و درمان از عموم مردم بویژه 
همکاران خود درخواســت نمود تا در جهت حمایت از تالش های این 
عزیزان ضمن استفاده از ماسک 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  ارومیه- جباردخت
با حضور ابوالفضل عبادی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس 

اتاق تعاون، در محل اتاق تعاون تجلیل شد
 ابوالفضل عبادی به اصل 44 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 ۳۲ هزار و ۱۹ 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 ۱4۰۰ حدود ۲4 جلسه کمیته تعاونی 
ها تشکیل شــده و مشــکل ۵۱ 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 ۲۷ جلســه۷۰۶ تعاونی 
غیر فعال را شناسایی کرده، که از این تعداد۲۵ تعاونی مجددا فعال و ۱۵ 

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 ۲۵ 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

 رتبه برتر کمیته امداد آذربایجان  غربی
 در جشنواره شهید رجایی

در بیســت و سومین جشــنواره شهید رجائی  ارومیه- جباردخت
آذربایجان غربی کــه با حضور اســتاندار، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی استان، مدیران کل، روســا و مسئوالن استانی برگزار شد، 
کمیته امداد آذربایجان غربــی به عنوان یکی از دســتگاه های برتر در 
این جشنواره انتخاب و از عزیز ســهندی، مدیرکل این نهاد با اهدا لوح 

تجلیل شد.ا     در بخشی از این تقدیرنامه آمده است:”
“ سنجش و بالندگی نظام اداری به عنوان یکی از مولفه های اساسی در 
برنامه های توسعه ضرورتی اجتناب ناپذیر اســت که هرساله با اتکا به 
ارزیابی عملکرد دســتگاه های اجرایی مبتنی بر شاخص های عمومی و 

اختصاصی صورت میگیرد.”
“ در همین راســتا به اســتناد مواد ۸۱ و ۸۲ قانــون مدیریت خدمات 
کشــوری و بر اســاس نتایج حاصله از ارزیابی عملکرد ســال ۱۳۹۹ 
دســتگاه های اجرایی استان، آن دســتگاه در اجرای تبصره ۳ بند )ج( 
بخشنامه جشــنواره شــهید رجائی در بعد انجام اقدامات برجسته به 
عنوان دســتگاه برگزیده انتخاب گردیده اســت. بدین وسیله از همت 
و تالش مجدانــه و اقدامات موثــر جنابعالی و مجموعــه همکاران به 

شایستگی تقدیر می شود.”
جشنواره شهید رجایی همه ســاله با هدف تبیین اقدامات موثر نهادها 
در بهبود نظام اداری در سراسر کشــور و به تبع آن در  آذربایجان غربی 

برگزار می شود.

 نصب 2 دستگاه اتوبوستر در مناطق  قطور 
 مرز رازی و تازه شهر سلماس

در راستای افزایش کیفیت ولتاژ برق در منطقه  ارومیه- جباردخت
قطور و مرز رازی خوی و همچنین تازه شــهر سلماس، تعداد ۲ دستگاه 

اتوبوستر نصب و راه اندازی شد.
 اتوبوســتر یکی از اجزای کمکی شبکه فشار متوســط است که نقش 

اساسی در کیفیت ولتاژ تحویلی به مصرف کنندگان دارد.
بنابراین گزارش یک دستگاه اتوبوستر ســه فاز، ۲۰ کیلوولت با صرف 
اعتبــاری بیــش از ۷ میلیــارد و ۷۲۵ میلیون ریال بــرروی فیدر ۲۱ 
شهرستان خوی نصب شد که با این اقدام ولتاژ منطقه قطور و مرز رازی 

برطرف شد.
 ۵MVA همچنین تعداد یک دستگاه اتوبوســتر سه فاز فشار متوسط
با اعتباری بیش از ۷ میلیارد و ۹۱۲ میلیون ریال برروی فیدر شــماره 
۳ کوهســار نصب و راه اندازی شده و خطوط فشــار متوسط اصالح و 

ساماندهی شد.

مدیر شیالت استان خبر داد؛

 تولید بیش از ۳۰۰هزار قطعه ماهی زینتی
 در کهگیلویه و بویراحمد

یاسوج   مدیر شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۳۰۰ 
هزار قطعه ماهی زینتی در این استان تولید می شود. 

حمزه جانبازی افزود: یک واحد پرورش ماهی زینتی در استان کهگیلویه 
و بویراحمد وجود دارد.

وی اظهارکرد: این واحــد پرورش ماهی با ظرفیــت ۳۰۰ هزار قطعه در 
شهرستان دنا فعالیت دارد.

مدیر شیالت استان کهگیلویه و بویراحمد خاطرنشــان کرد: برای بازار 
فروش تولیدات ماهی زینتی استان با مشکل مواجه هستیم.

جانبازی بیان کرد: بازار مصرف تولیدات این مزرعه پرورش ماهی معموال 
استان خوزستان است.

گرگان-دستجردی    
رییس دانشــگاه علوم پزشکی گلستان گفت: 
تاکنون بیش از ۹۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در 

استان تزریق شده است.
دکتر عبدالرضا فاضل  در ستاد استانی مقابله 
با ویروس کرونا اظهار کرد: تاکنون در اســتان 
حدود ۶۰۰ هزار نفر دوز اول و ۳۰۰ هزار نفر هر 

دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند.
وی بیان کــرد: تاکنــون حــدود 4۸ درصد 
جمعیت باالی ۱۸ سال استان دوز و ۲4 درصد 

هر دو دوز واکسن را دریافت کردند.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان 
خاطرنشــان کرد: در برخی شهرها استقبال از 
واکسن خوب بوده به طوری که در مینودشت و 
بندرگز حدود ۷۰ درصد مردم واکسن دریافت 
کردند اما در برخی شــهرها ازجمله گمیشان، 
آق قال و مراوه تپه اســتقبال کمتر بوده و کمتر 
از ۳۰ درصد جمعیت هدف واکســن دریافت 

کردند.
فاضل گفت: طی سه روز گذشته حجم کمتری 

از واکسن برکت وارد اســتان شده و به همین 
خاطر در حال حاضر تنها دوز دوم این واکسن 

تزریق می شود.
وی تصریح کرد: در حال حاضــر روزانه ۲۵ تا 
۳۰ هزار دوز واکسن در استان تزریق می شود 
و اگر واکسن بیشتری وارد استان شود، ظرفیت 

رساندن این تعداد به ۵۰ هزار دوز وجود دارد.
رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی گلســتان 
خاطرنشان کرد: گلستان سومین استان از نظر 
تعداد مراکز تجمیعی واکسن در سطح کشور 

اســت و اغلب این مراکز شــیفت صبح و عصر 
فعال هســتند. تاکنون نیازی به ایجاد مراکز 
شــبانه روزی تزریق واکســن در استان نبوده 
اما اگر واکســن به اندازه کافی داشته باشیم و 
گروه های سنی نیز اجازه دهد، قطعاً می توانیم 

شیفت شب را هم راه اندازی کنیم.
فاضل در ادامه بیان کرد: در حال حاضر شاهد 
روند نزولی خوبی از نظر کرونا در استان هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان گفت: بر 
اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته، شهرهای 

گالیکش، گرگان و علی آبادکتول در وضعیت 
نارنجی و مابقی شــهرهای استان در وضعیت 

زرد قرار دارند.

تزریق ۹۰۰ هزار دوز واکسن در گلستان

بوشهر- رضا حیدری    
 مدیرعامــل شــرکت آب و فاضالب اســتان بوشــهر 
گفت: با توجه به پیش بینی شــدن پاییزی کم بارش از 
هم استانی ها انتظار است همچنان در مصرف آب نهایت 
صرفه جویی را داشــته باشــند. مدیرعامل این شرکت 
با اشــاره به افزایش مصرف آب در شــهرهای مختلف 
اســتان گفت: برای جلوگیری از بروز بحــران کم آبی و 
تنش آبی بایــد مدیریت مصــرف و صرفه جویی آب در 
دستور کار همه مشترکین آب استان بوشهر قرار بگیرد. 
عبدالحمید حمزه پور با اشــاره به افزایش مصرف آب در 
استان بوشهر اظهار داشــت: با توجه به اینکه ۸۵ درصد 

آب آشامیدنی استان از دیگر استان ها با خطوط طوالنی 
و مشکالت خاص و تالش شــبانه روزی کارکنان آب و 
فاضالب وارد شــبکه های سراسری استان وارد می شود 
باید برای عبور از بحران و تنش آبی باید مدیریت مصرف 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی تاکید کرد: با توجه به پیش بینی سازمان هواشناسی 
مبنی بر اینکه مهر و آبان ماه سالجاری کم بارشی را پیش 
رو داریم صرفه جویی در مصرف آب ضرورت بیشــتری 
می یابــد و باید بپذیریــم که صرفه جویــی در مصرف 
با توجه به کاهش شــدید نزوالت جوی در کشور ما که 
دارای اقلیمی خشــک و نیمه خشــک می باشد جزئی 

انکارناپذیر از زندگی وبه عنــوان یک فرهنگ در جامعه 
باید نهادینه شود .دراستان بوشــهرنیزبا توجه به عدم 
برخــورداری از منابع تامین آب مطمئــن ،این موضوع 
ضرورت بیشــتری پیدا می کند از مردم تقاضا می شود 
تنها با ۱۵ تا ۲۰ درصد صرفه جویی، در گذر از این تنش 
با شــرکت آب وفاضالب همکاری نماینــد. مدیرعامل 
شــرکت آب و فاضالب استان بوشهر با اشــاره به اینکه 
این استان نیز همچون سایر استان های کشور با پدیده 
کمبود آب مواجه است افزود: گرمای شدید هوا و شرایط 
کرونایی باعث افزایش مصرف و کمبود آب در شهر ها و 
روستا های استان بوشهر شــده است. حمزه پور تصریح 

کرد: از مشترکین محترم تقاضا می شود در این شرایط 
خاص، آب را بیهوده هدر ندهند و از مصارف غیرضروری 
همچون شستشــوی جلوی درب منــازل و مغازه ها، 
خودرو و آبیاری باغات و باغچه ها با آب شرب خودداری 
کنند و با اســتفاده از شــیرآالت کاهنده در مصرف آب 

صرفه جویی کنند.

بوشهر
 مدیرعامل شرکت آبفا استان هشدارداد؛

ویه مصرف آب در شهرهای   بوشهر افزایش بی ر

بوشهر-رضاحیدری  
بهزاد احمدی فرد سرپرست شهرداری برازجان ، با اشاره به آغاز عملیات 
جهادی آسفالت معابر شهری برازجان اظهار داشت: تسهیل در عبور 
و مرور، فراهم نمودن زمینه دسترسی راحت تر شهروندان به مناطق 
مختلف شهری و تحقق شعار عدالت در توســعه ی شهری از اولویت 
های شهرداری برازجان است و تمام تالش خود را به کار می گیریم تا 
این مهم محقق شود زیرا توسعه ی متوازن و عادالنه ی مناطق مختلف 
شهر را تنها راه توســعه ی پایدار شهر می دانیم. مهندس احمدی فرد 
در ادامه ضمن تشکر از تالش شبانه روزی کارکنان حوزه ی عمرانی 

شهرداری خاطر نشان کرد: طی روزهای گذشته عملیات زیرسازی و 
آسفالت خیابان  شهید خمشایا به مساحت ۱۳۰۰متر مربع و خیابان 
۱۲ متری حد غرب بازار روز و کوچه ی منشــعب به آن به مســاحت 
۳۲۰۰ متر مربع به اتمام رسیده است. سرپرست شهرداری برازجان 
افزود: نقاط مختلف شهر، بصورت مستمر در حال بررسی بوده و با تالش 
همکاران ارجمندمان در تمامی بخش های عمرانی و خدماتی سعی 
بر مرتفع نمودن مشکالت موجود خواهیم نمود که ان شااهلل با تالش 
همکاران مجموعه ی خدمتگزار شهرداری برازجان و همراهی و همدلی 

شهروندان عزیز برازجانی اهداف مورد نظر محقق خواهد گردید .

تالش جهادی برای آسفالت معابر شهری برازجان



بارش های پاییز دیرهنگام و کمتر از حد نرمال است

وز کمبود آب دارد تهران معادل ۱۱۰ ر

شرکت مدیریت شبکه برق اعالم کرد
 معامله هزار و ۵۲۲ مگاوات برق در بورس 

در قالب »گواهی ظرفیت«
 شرکت مدیریت شــبکه برق ایران اعالم کرد: از آغاز عقد قراردادهای 
گواهی ظرفیت )بهمن ماه ســال ٩۸( تاکنــون ۲۵۴ معامله به حجم 

یک هزار و ۵۲۲ مگاوات انجام شده است.
به گزارش شرکت مدیریت شــبکه برق ایران، این شرکت اعالم کرد: از 
آغاز عقد قراردادهــای گواهی ظرفیت )بهمن ماه ســال ٩۸( تاکنون، 
۲۴۶ مشترک برای دریافت این گواهی به شرکت بورس انرژی معرفی 

شدند.
ارزش کل معامالت انجام شــده در تاالر معامالت اوراق گواهی ظرفیت 
بورس انرژی تاکنــون ۱۸ هزار و ۲۸۵ میلیارد ریــال با حداکثر قیمت 

معامله شده ۲۵ میلیون و ۴۷۰ هزار ریال بر کیلو وات ساعت بوده است.
تاکنون چهار هزار و ۱٩۳ مگاوات درخواســت از طرف شرکت مدیریت 
شبکه به ســازمان بورس معرفی شــده که ۲هزار و ۶۷۱ مگاوات هنوز 

خریداری نشده است.
اکنون ۶۰۶ مگاوات گواهی ظرفیت قابل عرضه وجود دارد.

 گواهی ظرفیت سندی است قابل معامله که با اجازه وزارت نیرو مبتنی 
بر ایجاد ظرفیت نیروگاهی قابل اتکای جدید یا کاهش قدرت قراردادی 
مشترکان موجود صادر می شــود. واحد گواهی ظرفیت کیلو وات است 
که معرف تعهد تدارک یــک کیلووات ظرفیت مطمئــن نیروگاهی به 

مدت نامحدود است.
گواهی ظرفیت برق یک ابزار بســیار مناسب است که در اواخر سال ٩۸ 

از آن رونمایی شد.

وپا را مجبور به استفاده  کمبود گاز طبیعی ار
مجدد از زغال سنگ می کند

یک متخصــص بازارهای انرژی اروپــا می گوید: افزایــش قیمت گاز ، 
کشــورهای اروپایی را وادار خواهد کرد اهداف جاه طلبانه خود را برای 

کنار گذاشتن زغال سنگ و سوخت های فسیلی فراموش کنند. 
به نقل از راشــاتودی، »ســیموناس ویلیکیس«، متخصص بازارهای 
انرژی اروپا می گوید: افزایــش قیمت گاز کشــورهای اروپایی را وادار 
خواهد کرد اهداف جاه طلبانه خود برای کنار گذاشــتن زغال سنگ و 

سوخت های فسیلی را فراموش کنند.
ویلیکیس در گفتگو با خبرگزاری تاس روســیه گفــت: کمبود میزان 
ذخایر انبارهای گاز اروپا باعث شــده است قیمت های گاز همچنان باال 
بروند. اگر این انبارها همین حاال پر نشــوند و زمستان امسال با سرمای 
شــدید همراه شــود، احتمال این وجود دارد که کشــورهای اروپایی 
مجبور شوند دوباره نیروگاه های برق زغالی و سوخت های فسیلی دیگر 

خود را فعال کنند تا کمبود برق را جبران کنند.
قیمت گاز طبیعی در اروپا پس از چند هفته متوالی افزایش این هفته به 
رکورد ٩۷۰ دالر برای هر ۱۰۰۰ متر مکعب رسید. پیش بینی می شود 

این قیمت باال منجر به قطعی برق اروپا در زمستان امسال شود.
باال رفتن قیمت گاز از ســوی دیگر باعث شــده اســت تا قیمت های 

سوخت های کربنی و زغال سنگ هم رکورد بزنند.

مدیرعامل آب و فاضالب استان تهران خبر داد

کاهش ۳۸۰ میلیون مترمکعبی ذخایر سدهای 
استان تهران

 مدیرعامــل آب و فاضالب اســتان تهــران از کاهــش ۳۸۰ میلیون 
مترمکعبی ذخایر سدهای این استان خبر داد.

 محمدرضا بختیاری ســال آبی امسال را بدترین شــرایط در ۵۰ سال 
اخیر کشور دانست و گفت: در اســتان تهران طی سال جاری ۳۵ درصد 
کاهش بارندگی و افزایش ســه درجه ای دمای هوا را شاهد بودیم و در 

این شرایط ۳۸۰ میلیون متر مکعب از مخازن سدها کاهش یافت.
مدیرعامل آب و فاضالب اســتان تهران از رشد ســاالنه ۲.۵ درصدی 
مصرف آب در شــهر تهران خبر داد و افزود: این رشــد به دلیل افزایش 
جمعیت پایتخت و طبیعی اســت، اما در ســال جاری تنها یک درصد 

افزایش مصرف در پایتخت داشتیم.
وی از برداشت ساالنه ۱۵۰ میلیون متر مکعبی از ذخایر زیرزمینی آب 
در استان تهران خبر داد و گفت: هر سال حدود ۸۵ درصد یعنی دو برابر 

حد مجاز از منابع آبی تجدیدپذیر استفاده می کنیم.

مدیر عامل شرکت نفت سپاهان خبر داد
وغن موتور ایرانی، تائیدیه  گرید جدید ر

وسازی "بنز" را اخذ کرد خودر
مدیر عامل شرکت نفت ســپاهان، از اخذ تاییدیه بنز آلمان در یک ماه 
گذشته برای محصولی با استاندارد جهانی با نام برند مگلوب محصولی 

مشترک بین کشور ایران و اتریش  خبر داد.
محمد حســین رزاقی با بیان اینکه این شــرکت در حال مذاکره با سه 
خودروساز بزرگ برای افزایش مجموعه تاییدیه ها است، اظهار داشت: 
تاییدیه خودروســازان به این ترتیب اســت که عالوه بر فرموالسیون، 

فرآیند تولید و بسته بندی را نیز تایید می کنند.
وی با اشــاره به اینکه باید عملکرد روغن موتور نیز بــا توجه به ویژگی 
موتور از سوی خودروسازان تایید شود افزود: روغن موتور مگلوب فراتر 
از اســتانداردهای ای پی آی جهانی بوده و این امر موجب شده تا اتفاق 

بزرگی در صنعت روغن موتور کشور رقم زده شود.
رزاقی در ادامه درخصوص گرید مگلوب بیان داشت: این محصول برای 
اتومبیل های کالس یک جهانی اســت که در گذشــته وارد می شد اما 
در حــال حاضرمهمترین اولویت ما کمک به عدم نیــاز به واردات برای 
خودروهای مدل باالست که منجر به حفظ عرضه کشور نیز خواهد شد.

مدیرعامل شرکت نفت سپاهان رشد فروش حجمی این شرکت را ۱۰ 
درصد و رشد پنج ماهه را پنج درصد عنوان کرد و این میزان را باالترین 

رشد بین شرکت های روانکار دانست.
رزاقی، مشــکل خوراک را از جمله مشــکالت این شــرکت ذکر کرد و 
تصریح کرد: مهمترین دلیل کمبود خوراک لوبکات، اســتفاده از نفت 

سنتزی در پاالیشگاه ها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: »نفت ســنتزی«  ترکیبی از نفت خام و میعانات 
گازی است و به همین دلیل ســهم تولید فرآورده های سنگین تر مانند 

لوبکات در سبد پاالیشگاه ها کاهش داشته است.
به گفته مدیرعامل شرکت نفت ســپاهان، چون پاالیشگاه ها به سمت 
خوراک سنتزی شیفت کرده اند، بنابراین قابلیت استحصال لوبکات را 
ندارند و این امر منجر به بروز مشکالتی برای شرکت نفت سپاهان شده 

است.
وی همچنین درباره دالیل کاهــش تولید خوراک افزود: پاالیشــگاه 
اصفهان سه اورهال بزرگ داشــت که منجر به کاهش دریافت خوراک 

شد.
این در حالی اســت که ما ۳۰ هزار تن از خوراک خود را از این پاالیشگاه 
دریافت می کردیم اما بــا وجوداین موانع وبا مدیریتی که اعمال شــد، 
لوبکات را از بندرعباس وارد کردیم که با وجود کاهش دریافت خوراک 

توانستیم جهش تولید و فروش داشته باشیم.
رزاقــی همچنیــن گفت: طبــق آمــار بــورس کاال حجــم لوبکات 
پاالیشــگاه های تهران و اصفهــان ۱۳۰ هزار تن )معــادل۳۰ درصد( 

کاهش یافته که رقم قابل توجهی است.

و نیر

مدیرعامل گــروه صنعتی مپنا با بیــان اینکه برق نیاز 
اصلی بخش صنعت اســت، گفت: تامین برق توســط 
صنایع اقدام خوبی اســت که باید با اولویت اســتفاده 

بهینه، اجرایی شود.
 »عبــاس علی آبادی« روز شــنبه در مراســم امضای 
قرارداد بلــوک دوم نیروگاه ســیکل ترکیبی گل گهر 
با ظرفیت ۵۴۶ مــگاوات افزود: تصور ایــن که انرژی 
کاالی مهمی نیست، سبب شده استفاده صحیح از آن 
جدی گرفته نشود.وی ادامه داد: همه باید تالش کنیم 
بهره وری در استفاده از انرژی جدی تر گرفته شود و هم 
در صنایع و هم در ســایر بخش ها تالش برای استفاده 

بهینه از انرژی باید بیشتر شود.
مدیرعامل مپنا خاطرنشان کرد: امروزه شاهد هستیم 

که جهانیان به ســمت کاهش شدت انرژی 
رفته اند که این موضوع نیز باید در کشــور ما 

هم اولویت قرار گیرد.
علی آبــادی ادامه داد: صنایــع فوالد یکی از 
صنایع مهم کشور اســت که برق نیاز اصلی 
این صنعت است بنابراین تامین برق توسط 
صنایع اقدام خوبی اســت که باید با اولویت 

استفاده بهینه، اجرایی شود.
وی تامین بخشی از نیاز برق توســط صنایع را اقدامی 
ارزشــمند توصیف کرد که امسال جدی تر گرفته شده 
اســت و افزود: گروه صنعتی مپنا بــرای تامین حدود 
یک هــزار و پانصــد مگاوات بــرق مورد نیــاز صنایع 

قراردادهایی را اجرایی کرده است.

مدیرعامل مپنا به قرارداد امروز بین این گروه 
صنعتی و شرکت تامین کننده نیاز برقی گل 
گهر اشاره کرد و گفت: روزهای آینده قرارداد 
دیگری به امضا خواهد رســید و برای تامین 
نیاز ۲ هزار مگاواتــی آلومینیوم المهدی هم 

مذاکره ای در جریان است.
علی آبادی درباره پیشنهادهای این شرکت 
برای تامین برق که قبال گفته بود در پاسخ به ایرنا اظهار 
داشت: پیشنهادها به وزارت نیرو عرضه شده تا تصمیم 

گیری انجام شود.
پیمان کنعان مدیرعامل شــرکت مدیریت انرژی امید 
تابان هور هم در این نشســت گفت: صنایــع اخیرا با 
مشکل تامین برق روبرو شــده اند که باید برای جبران 

آن اقدام کرد و یکی از راهکارها، تامین برق توسط خود 
صنعت است.قرارداد بلوک دوم نیروگاه سیکل ترکیبی 
گل گهر بــا بهره گیــری از توربین هــای گازی و بخار 
ساخت کارخانجات گروه مپنا با ظرفیت ۵۴۶ مگاوات 

امروز امضا شد.
این قــرارداد پس از اجــرای بلوک نخســت نیروگاه 
گل گهر جهت تأمین برق مــورد نیاز مجموعه صنعتی 
معدنی گل گهر توســط گــروه مپناو بــا بهره گیری از 
۲ توربین گازی )MGT )۳ - ۷۰ و یــک بویلر بازیاب 
و توربین بخار ســاخت گروه مپنا نهایی شد و به امضا 
رســید.احداث این نیروگاه و تأمین تجهیــزات آن با 
بهره منــدی از آخرین تکنولــوژی روز و کاماًل داخلی 

انجام می شود.

برق

خریدار   بر اساس آخرین آمار بارش های 
پاییز در تهــران دیرهنــگام و کم تر از حد 
نرمال است تا جایی که که باید گفت تهران 

معادل ۱۱۰ روز کمبود آب دارد.
 کالن شــهر تهــران، دومین کالن شــهر 
بزرگ خاورمیانه پس از قاهــره و یکی از پر 
جمعیت ترین شــهرهای جهان است. این 
کالن شــهر بنا به اظهارات اخیر  محمدباقر 
قالیباف- رئیس مجلس شــورای اسالمی 
در نخستین جلسه شــورای عالی نظارت بر 
توسعه شــهر تهران جمعیتی نزدیک به ۱۰ 
میلیون نفــر دارد که در مســاحت تقریبی 
۷۳۰ کیلومتر مربع مســتقر شــده است. 
به عبارتی حدود ۲۰ درصــد جمعیت کل 
کشور در یک درصد مساحت کشور مستقر 

شده است.
بر اســاس آمار موجود، هــر تهرانی به طور 
متوسط ۲۴۰ لیتر در شبانه روز آب مصرف 
می کند؛ در حالی که متوســط کشوری این 

عدد ۲۰۰ لیتر است. 
از سوی دیگر هم اکنون ســرانه آب هر نفر 
در کشور حدود ۱۶۰۰ مترمکعب است؛ در 
حالی که این عدد برای تهرانی ها تنها ۳۵۰ 
مترمکعب است و همین مسئله موجب شده 
است ســرانه آب در تهران حدود یک پنجم 

متوسط کشور باشد.
همین امر باعث شــده است اســتان تهران 
بعد از سیستان و بلوچستان دومین استان 
فقیر از نظر منابع آبی معرفی شود. جمعیت 
باالی و سرانه مصرف باالی آب این استان از 

دالیل کسب این رتبه ناخوشایند است.
در خردادماه امســال بود کــه رئیس مرکز 
ملی خشکســالی و مدیریت بحران سازمان 
هواشناسی ضمن تشــریح آخرین وضعیت 
بارش ها در کشور گفت: احتمال می رود که 
بارش ها در پاییز ۱۴۰۰ دیرتر از زمان نرمال 
آغاز شود. از این رو دوره خشکسالی طوالنی 

خواهد بود.
طبق آخریــن آمــار رســمی وزارت نیرو 
درحال حاضر حجم ذخیره سدهای تامین 
کننده آب شــرب تهران ۵۴٩ میلیون متر 
مکعب اســت که در مقایسه با ۸٩۱ میلیون 
متر مکعب روز مشــابه ســال گذشــته با 

کســری مخزن و کســری ذخیــره ۳۴۲ 
میلیون متر مکعبی مواجه هستیم. به بیان 
دیگر، کمبود آب تهران معــادل ۱۱۰ روز 

مصرف تهرانی هاست.
آمــار  گزارش هــا  ایــن  تازه تریــن  در 
ناخوشایندی ارائه شده است: ورودی آب از 
ابتدای سال آبی تا ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۰ با 
کاهش ۴۰ درصدی مواجــه بوده، یعنی در 
ســال آبی جاری حدود یک میلیارد و ۳۱۰ 
میلیون مترمکعب ورودی آب ثبت شده که 
این میزان در مدت مشابه سال آبی گذشته 
دو میلیــارد و ۱۸۸ میلیون متر مکعب بوده 

است.
ســال آبی جاری )مهرمــاه ۱۳٩٩ تا آخر 
شــهریورماه ۱۴۰۰( در حالــی کم کم به 
روزهای پایانی خود می رســد کــه میزان 
بارش های آن نســبت به دوره بلندمدت با 
کاهش بیش از ۳۸ درصدی همراه اســت. 
شوربختانه همین میزان هم با درصد تبخیر 
باالیی مواجه است و موجب خارج شدن آب 
از دسترس می شــود. در حالی که متوسط 
ظرفیــت تبخیر ســاالنه در جهــان ۷۰۰ 
میلی متر اســت، این میزان در ایران۲۱۰۰ 

میلی متر برآورده شــده اســت؛ ســه برابر 
متوسط تبخیر در دنیا!

 در ایــن میان توجــه به اثرگــذاری مقوله 
اقتصاد بر کنتــرل روند تقاضــای فزاینده 
مصرف در حوزه های مختلف کشــاورزی، 
صنعت و شهری بســیار حائز اهمیت است؛ 
چنــدی پیــش مدیرعامل شــرکت آب و 
فاضال استان تهران به ایســنا گفت: قیمت 
تمام شــده هــر مترمکعــب آب در تهران 
نزدیــک ۳۰۰۰ تومان اســت کــه به طور 
متوسط از مشــترکان ۷۰۰ تومان برای هر 
متر مکعب دریافت می شود و در چهار سال 
متوالی تنها هفت درصد قیمت آب افزایش 
داشته اســت؛ یعنی طی چهار سال تنها ۲۸ 
درصد قیمــت آب افزایش پیــدا کرده، در 
صورتی که افزایش قیمت در کاالهای دیگر 

نجومی بوده است.
۷۰ درصــد آب هــای شــیرین دنیــا در 
کانادا قــرار دارد، با این حــال اما قیمت هر 
مترمکعب آب در یکی از شــهرهای کانادا 
۷۰ برابر شهر تهران است، در کشوری مانند 
مالزی که ۱۰ برابر میــزان بارندگی در آن 
بیش تر از ایران اســت، قیمت هر مترمکعب 

آب بیش از ۱۰ برابر ماست، دنیا این موضوع 
را با اقتصاد حل کرده است.

آب شرط اصلی توســعه و پایداری هر شهر 
است و دســتیابی به توســعه پایدار شهری 
مستلزم سیستم مدیریت شهری یکپارچه 
در ســطوح مختلــف سیاســت گذاری، 
تصمیم گیری  تصمیم سازی،  برنامه ریزی، 
و اجراست. در چنین شــرایطی، مسئله آب 
باید بــه دغدغه همه جامعه تبدیل شــود و 
تنها با مشارکت مردم، مسئوالن، نخبگان، 
دســتگاه های اجرایی و. . . است که می توان 
تاب آوری شــهر را در برابر بحران آب بیشتر 

کرد.
بــا وجــود ایــن نبایــد از خاطر بــرد که 
اگرچه اقدامــات فردی مهم انــد، اما هیچ 
جایگزینی بــرای اقدامــات کالن در حوزه 
سیاســت گذاری و تقنینی بــرای مدیریت 

بحران کم آبی وجود ندارد.

بازنگری نظام قیمت گذاری آب
از دیدگاه اقتصاد خــرد، قیمت اصلی ترین 
متغیر برای برقراری تعادل عرضه و تقاضای 
یک کاالست. قیمت بهینه اقتصادی زمانی 

اتفاق می افتد کــه بین قیمت، هزینه نهایی 
و تولید نهایی )درآمــد نهایی( کاالی مورد 
نظر، در بازار تســاوی برقرار شود. بنابراین 
الزم اســت بازنگــری اساســی در نظــام 
قیمت گــذاری آب در کشــور صورت گیرد 
و هم چنین با وضع قوانیــن بازدارنده روند 
کنونی مدیریت مصرف با تغییرات بنیادی 

مواجه شود.

استفاده از پساب 
استفاده از پساب در کشورهای توسعه یافته، 
یکی از مهم تریــن مباحث مطرح در نگرش 
جامع به منابع آب اســت. بهره جســتن از 
پساب تصفیه شده، عالوه بر حل بحران های 
زیست محیطی ناشــی از ورود فاضالب به 
محیط های پذیرنده، کمک شایانی به بهره 
برداری از منابــع آب غیر متــداول کرده و 

موجب حفظ منابع آب می شود.
در اســتان تهــران پســاب جایگزیــن 
مطمئنــی برای آبیــاری فضای ســبز به 
جای آب های زیرزمینی اســت. اســتفاده 
صحیح از پساب های شهری در بخش های 
کشــاورزی، صنعت و آبیاری فضای ســبز 
مانــع از برداشــت حجم باالیــی از آبهای 

زیرزمینی خواهد شد.
به گفته مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب 
اســتان تهران حدود یک میلیــارد و ۱۰۰ 
میلیون متر مکعب پساب ساالنه در استان 
تهران تولید می شــود که سهم شهر تهران 

از این میان ۸۰۰ میلیون مترمکعب است.
هم چنین در اســتان تهران ســاالنه ۸۴۰ 
میلیون متــر مکعــب آب از ســفره های 
زیرزمینی برداشــت می شــود کــه ۸۰۰ 
میلیون مترمکعب آن  به وســیله پساب به 

سفره های آب زیرزمینی بازمی گردد.
بــه گفتــه کارشناســان، بازنگــری در 
سیاســت گذاری، عکس العمــل عاقالنــه 
انســان ها در مواجهه با شــرایطی است که 
قصد کنترل آن را دارنــد. بحران کم آبی در 
ایران و به تبع آن تهــران به صورت تصادفی 
برطرف نمی شــود و حل آن نیاز به همیاری 
و کنش گری تمامی نهادها و دســتگاه های 

کالن کشور است.

تامین برق توسط صنایع باید اجرایی شود

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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رویترز گزارش داد

وشیمی ایران در دوران تحریم ها ونق صادرات سوخت و پتر ر
خریدار  صادرات ســوخت و پتروشیمی 
ایران در سال های اخیر باوجود تحریم های 
ســخت گیرانه آمریکا رونق پیدا کرده و در 
صورت رفع تحریم ها ایــران را در موقعیت 
خوبی برای توسعه ســریع فروش در آسیا و 

اروپا قرار خواهد داد.
 رویتــرز در گزارشــی نوشــت: وضــع 
تحریم های آمریکا علیــه صنعت نفت و گاز 
ایران در سال ۲۰۱۸ این کشور را متاثر کرد 
اما فروش سوخت و پتروشیمی که ردگیری 
آن دشــوارتر اســت، این طور نبود. ایرانی 
بودن نفت بر اســاس نوع گرید و ویژگیهای 
آن قابل شناسایی است و نفتکشهای بزرگ 
به راحتی از طریق ماهواره قابل شناســایی 

هستند.
آمــار وزارت نفــت و بانک مرکزی نشــان 
می دهد ایــران در ســال ۲۰۲۰ در حوزه 
پتروشــیمی و محصوالت پتروشــیمی به 
ارزش ۲۰ میلیــارد دالر صادر کــرد که دو 
برابر ارزش صادرات نفت بــود. دولت ایران 
در آوریل اعالم کرد پتروشیمی منبع اصلی 

درآمدش بوده است.
حمید حســینی، از اعضای هیــات مدیره 
اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، 
گاز و پتروشــیمی در تهران به رویترز گفت: 
دنیا وسیع است و راههای فرار از تحریم بی 
شــمار اســت. قیمتهای رقابتی و موقعیت 
ایــران که نزدیــک به خطوط کشــتیرانی 
بزرگ دنیاست، محصوالتش را جذاب کرده 

است.
همچنین خریداران فرآورده های پاالیشی 

بســیاری نســبت بــه واردکننــدگان با 
پاالیشگاههای مجهز شــده برای پاالیش 

نفت ایران وجود دارند.
بعــالوه ایران بخشــی از صــادرات نفت به 
همســایگانش را با اســتفاده از کامیونهای 
حمل ســوخت انجام می دهد که شناسایی 
آنها برای وزارت خزانه داری آمریکا دشــوار 

است.
تهران از آوریل سرگرم مذاکره برای احیای 
توافق هســته ای با شــش قــدرت جهانی 
بوده اســت و اعالم کرده تنهــا در صورتی 
که تحریم هــای آمریکا برچیده شــوند، به 

تعهدات برجامی بازمی گردد.
در این بین اگر تدابیر خصمانه آمریکا علیه 
ایران تســهیل شــوند، ایران در موقعیت 
خوبی قــرار گرفتــه اســت. در حالی که 
اکثر نقاط جهــان تولید پاالیشــگاهی را 
در دوران همه گیــری کووید ۱٩ کاهش 
دادند اما طبــق اعالم گمــرک، صادرات 
بنزین ایران در سال ۲۰۲۰ به میزان ۶۰۰ 
درصد رشــد کرد و به هشــت میلیون تن 
معادل ۱۸۰ هزار بشــکه در روز رسید در 
حالی که ایران تا ســال ۲۰۱۸ واردکننده 

بنزین بود.
به گفته حســینی، درآمد ایران از صادرات 
بنزین ســه میلیارد دالر در ســال ۲۰۲۰ 

برآورد می شود.
یک منبــع آگاه در وزارت نفت بــه رویترز 
گفت: تولید نفــت ایران اکنــون بین دو تا 
۲.۵ میلیون بشــکه در روز است و حدود دو 
میلیون بشکه به پاالیشــگاههای داخلی و 

حدود ۵۰۰ هزار بشــکه در روز به صادرات 
اختصاص یافته اســت. اگــر تحریم ها رفع 
شــوند ایران مــی تواند در مدت دو تا ســه 
ماه تولید نفت را دو میلیون بشــکه در روز 
افزایش دهد. تــا پیش از وضــع تحریم ها، 
صادرات نفت منبع اصلــی درآمد ایران بود 
که در ســال ۲۰۱۸ به دو تــا ۲.۸ میلیون 

بشکه در روز می رسید.
رویترز به نقل از یک منبــع آگاه در وزارت 
نفت ایران مدعی شــد بنزین با کامیون به 
افغانستان و پاکستان حمل شده و از آنجا به 

امارات متحده عربی منتقل می شود.
صادرات ســوخت ایران به افغانســتان در 
اوت بــه درخواســت طالبان ازســرگرفته 
شــد. بازرگانان می گویند عــراق و بعضی 
از کشــورهای آفریقایی هــم بنزین ایران 
را خریداری مــی کنند در حالــی که چند 
محموله بنزین هم به ونزوئال ارسال شده که 

مانند ایران عضو اوپک است.
بر اســاس بولتــن وزارت نفــت، صادرات 
پتروشــیمی از حدود ۲۰ میلیــون تن در 
ســال ۲۰۱٩ بــه ۲۵ میلیون تن در ســال 
۲۰۲۰ افزایش یافــت در حالی که ظرفیت 
پتروشــیمی ایران در همین مــدت از ۷۷ 
میلیون تن به ٩۰ میلیون تن افزایش یافت 
و در سال ۲۰۲۱ از ۱۰۰ میلیون تن فرا می 

رود.
به گفته منابع بازرگانــی، ایران گاهی برای 
تشــویق خریداران قیمتهایی را پیشــنهاد 
می دهد که هزینه های حمــل و بیمه را به 
همراه هزینــه های اضافی بــرای مبادالت 

بانکی پوشــش می دهد. این مــوارد هزینه 
محصــوالت ایرانــی را حــدود ۲۵ درصد 

افزایش می دهد.
حتی کشــورهایی کــه به دنبــال اجرای 
تحریم های آمریــکا هســتند گاهی برای 
توقف تمامی تجارت با ایران به مشکل برمی 
خورند. هند واردات اوره ایران را تحت فشار 
آمریکا ممنوع کــرد اما آقای حســینی به 
رویترز گفت: فرآورده های ایرانی همچنان 

از طریق واسطه ها عرضه می شوند.
شرکتهای چینی خریداران اصلی گاز مایع 
)LPG(، متانول و بســیاری از فرآورده های 
دیگر ایران مانده اند. وزارت خارجه چین در 
بیانیه ای به رویترز اعــالم کرد چین و ایران 
همواره اصول همکاری برابر، منصفانه و برد 

برد را دنبال کرده و در چارچوب قانونی بین 
المللی فعالیت کرده اند. چین با تحریم های 
یکجانبه آمریــکا مخالف بــوده و از آمریکا 

خواسته است این تحریم ها را رفع کند.
جف مالــت، متخصص متانول در شــرکت 
تحقیقاتــی IHS بــه رویترز گفــت: اگر 
تحریم های بین المللی به طــور کامل رفع 
شــوند صادرات ایران به جای این که عمدتا 
به چین روانه شود به بازارهای سنتی بازمی 
گردد که شــامل تایوان، ژاپن، کره جنوبی و 

اروپاست.
یک تحلیلگر ارشــد در این شــرکت گفت: 
اگر تحریم ها رفع شــوند، صادرات ایران به 
خصوص نفت کوره و LPG به آسیا افزایش 

خواهد یافت.



رئیس سازمان حج و زیارت مطرح کرد

وی اربعین ثبت نام قطعی ۴۲ هزار نفر برای پیاده ر

مقایسه تاثیر کووپارس و سینوفارم آغاز شد

سخنگوی موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی با بیان اینکه تاکنون 
به ۲ هزار داوطلب در فاز سوم تســت بالینی، واکسن کووپارس تزریق 

شده است، گفت: این فاز با تست روی ۱۰ هزار نفر به اتمام می رسد.
دکتر محمد حســین فالح مهرآبــادی در خصــوص آخرین وضعیت 
کارآزمایی بالینی واکســن کووپارس اظهار داشت: فاز سوم کار آزمایی 
بالینی واکســن کووپارس از دو هفته پیش در تهران و البرز آغاز شــده 

است.
فالح مهر آبادی با بیان اینکه باید در فاز سوم مطالعات بالینی، ۱۰ هزار 
نفر داوطلب را مورد تســت قرار دهیم، گفت: با توجه به اینکه به نیمی 
از این تعداد واکسن ســینوفارم تزریق می شــود می توانیم اثربخشی، 

کارایی و ایمنی کووپارس را مورد مقایسه قرار دهیم.
سخنگوی موسسه تحقیقات و واکسن ســازی رازی با بیان اینکه طی 
این مدت زمان، دو هزار نفر در این تســت بالینی داوطلب شدند، گفت: 
بر اســاس پیگیری هایی که از داوطلبان داریم تاکنون عارضه ای وجود 
نداشته اســت.پنجاه درصد این مطالعه تزریق واکسن سینوفارم و ۵۰ 

درصد کووپارس بوده است.
فالح مهرآبادی با اشاره به زمان اتمام فاز سوم کارآزمایی بالینی واکسن 
ضد کرونا کووپارس، گفت: این پروسه بستگی به داوطلب گیری دارد؛ 
هر چه روند داوطلب گیری ســریع تر باشــد این مرحله با سرعت پیش 

می رود.
وی افزود: برطبق پروتــکل، بعد از تزریق به ۱۰ هزار نفــر، نتایج آنالیز 

بینابینی را به سازمان غذا و دارو ارسال خواهیم کرد.
فالح مهرآبادی با بیان اینکه این داوطلبان تا شــش ماه تحت مراقبت 
هســتند، خاطر نشــان کرد: البته تاکنون ده هزار نفر واجد شرکت در 
مطالعه بالینی فاز ســوم واکســن کووپارس بوده اند که بنا داریم روند 

کارآزمایی را با این افراد به اتمام برسانیم.
سخنگوی موسسه تحقیقات و واکسن سازی رازی با بیان اینکه اکنون 
یک میلیون و چهارصد هزار دوز آمــاده عرضه داریم، ادامه داد: در صدد 

هستیم از مهرماه، سه میلیون دوز در ماه به تولید برسانیم.

ونا چرایی ورود اورژانس به واکسیناسیون کر
سرپرست اورژانس کشور چرایی ورود اورژانس به طرح واکسیناسیون 
کرونا را تشریح کرد و گفت: ناوگان عملیاتی اورژانس از این طرح خارج 
هســتند و اغلب همیاران اورژانس و داوطلبان هســتند که کمک می 

کنند.
پیمان صابریان در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه چرا اورژانس به بحث 
واکسیناسیون کرونا ورود کرده است، اظهار داشت: وزیر وقت بهداشت 
ابالغ کردند برای شکســتن صف های طوالنی واکسیناسیون اورژانس 

وارد چرخه واکسیناسیون شود.
وی افزود: همکاران ما در اورژانس از ســاعت اســتراحت خود زدند تا 

بتوانند پایگاه های تزریق واکسن کرونا را بچرخانند.
صابریان بیان کرد: اما نکته قابل توجه این است که افرادی که در مراکز 
واکسیناســیون اورژانس در حال خدمت هســتند، از چرخه و ناوگان 

عملیاتی ما خارج هستند.
سرپرست اورژانس کشور خاطرنشان کرد: بسیاری از همیاران اورژانس 
و داوطلبین اورژانس را در پروژه واکسن کمک کردند و همین باعث شد 

تا فشار مضاعفی به پرسنل اورژانس وارد نشود.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه داوطلبین برای کمک به اورژانس 
در بحث واکسیناســیون به کجا باید مراجعه کننــد، گفت: افرادی که 
مایل هستند تا اورژانس را در پروژه واکسیناسیون یاری کنند می توانند 
در سایت اورژانس ثبت نام کنند و مدارک خود را بارگذاری کنند تا بعد 
از بررسی در صورت داشتن شرایط الزم مراحل آموزشی را طی کنند و 

به دیگر همکاران در پایگاه های اورژانس اضافه شوند.
صابریان در پایان گفت: در تهران ۴۲۰ نفر در ۱۸ پایگاه تزریق واکسن 
اورژانس خدمت می کنند که حدود ۱۰۰ نفر آنها از پرســنل اورژانس 

هستند و باقی افراد از همیاران اورژانس و داوطلبین هستند.

معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا:
مرزهای چهارگانه زمینی برای زائران ایرانی 

اربعین بسته است
 معاون اجتماعی و سخنگوی ناجا گفت: مرزهای چهارگانه زمینی برای 
زائران اربعین بسته است و مردم فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره 
در فضای مجازی را نخورند.بــه گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردار 
مهدی حاجیان افزود: براســاس مصوبه ابالغی ســتاد مرکزی اربعین، 
مرزهای چهارگانه زمینی جمهوری اســالمی ایران با عراق بسته بوده و 

به زوار ایرانی اجازه سفر به عراق از این مرزها داده نخواهد شد.
ســخنگوی ناجا در ادامه ضمن اشــاره به برخی شــایعات منتشره در 
فضای مجازی گفت: مردم عزیز فریب شایعات، اخبار و تصاویر منتشره 

در فضای مجازی را نخورند.
وی با اشاره به نحوه ســفر زوار ایرانی به عراق در شــرایط کنونی اظهار 
داشــت: برابر توافقات نهادهای ذیربط با دولت عــراق، زائران از طریق 
مرزهای هوایی و مشــروط به تزریق واکســن کرونا مــی توانند برای 
شرکت در مراسم اربعین به آن کشور سفر کرده و الزم است ۷۲ ساعت 

قبل از سفر نیز تست پی سی آر منفی داشته باشند.
معاون اجتماعی ناجا با اشــاره به قوانین سخت دولت عراق در خصوص 
اتباع غیرمجاز گفت: دولــت عراق افرادی را که به صــورت غیرمجاز و 
بدون داشتن مدارک قانونی به آن کشور مسافرت کنند مجرم شناخته 

و برابر قوانین قضائی خود رفتار می کند.
این مقام ارشد انتظامی مجدد تاکید کرد: پلیس در هیچ یک از مرزهای 
کشور خدمات گذرنامه ای به زوار ایرانی اربعین ارائه نمی دهد و افرادی 
که به این مرزها مراجعه می کنند، راهی جزء بازگشت به شهرهای خود 

نخواهند داشت.
سردار حاجیان از مردم خواست از مراجعه به مرزهای چهارگانه زمینی 
خودداری کنند و به هیچ وجه فریب شــایعات و اخبار منتشــر شده در 
فضای مجازی را نخورده و با توجه به وضعیت کرونایی کشــور از ایجاد 
بی نظمی و ترددهای غیرضــروری به ویژه برای مراجعــه به مرزهای 

چهارگانه زمینی با هدف شرکت در پیاده روی اربعین پرهیز کنند.

دیوار

معاون حقوقی آموزش و پرورش گفت:  اســتان بوشهر 
با ســنددار کــردن ۸۵ درصد از امــالک و زمین های 
آموزش و پرورش جزء بهترین اســتان ها در این بخش 
اســت و این نشــان از قدمت فرهنگی این استان است 
که توانســتند با همراهی و همکاری همدیگر این کار 
بزرگ را رقم بزنند. همه ما موظف و مسئول هستیم تا 

با مستندسازی از این امالک حراست و نگهبانی کنیم.
 احمدی الشــکی در ســفر به بوشــهر عنوان کرد : در 
زمان حاضر از مجموع ۱۰۰ هــزار و ۵۶۶ ملک و زمین 
آموزش و پرورش، ۵۰.۲٩ درصد فاقد سند هستند. وی 
ادامه داد: با تالش انجام شده تنها ۴٩.۷۱ درصد امالک 
آموزش و پرورش دارای سند هستند و با برنامه ریزی و 
هماهنگی انجام شده با دســتگاه های مسئول از جمله 
ســازمان ثبت اســناد و امالک و بنیاد مســکن تالش 

می شود این عدد افزایش یابد. 
قاسم احمدی الشــکی در نشست با مدیران 
و روســای آموزش و پرورش استان بوشهر با 
بیان اینکه شــش مولفه در اعتالی دستگاه 
تعلیم و تربیت موثر اســت، اظهار کرد: معلم 
و نیروی انســانی کارآمد مهمترین نقش در 
این مســیر و فرایند مهم دارد به همین دلیل 

باید انسان های شایسته و در تراز جمهوری اسالمی به 
عنوان معلم گزینش شوند. وی با انتقاد از تغییر سالیانه 
کتب درســی، عنوان کرد: محتوای برنامه درســی به 

عنوان مولفه دوم باید پاسخگوی نیاز جامعه باشد. 
احمدی الشــکی ادامــه داد: مدیران ســومین مولفه 
اعتالی آموزش و پرورش هستند و انتخاب آن ها باید بر 
اساس شایستگی، اعتقاد، تخصص و تعهد باشد. معاون 

وزیر آموزش و پرورش توجه به فعالیت های 
پرورشــی چهارمین مولفه توســعه و ترقی 
دستگاه تعلیم و تربیت دانست و تاکید کرد: 
مدارس ما باید محل آموزش آداب اجتماعی 

و پرورش دهنده انسان های شایسته باشد. 
وی افــزود: فضاهای آموزشــی و ســنجش 
آزمون دو رکن پایانی هســتند که باید مورد 

تاکید قرار گیرند. 
احمدی الشــکی با بیان اینکه کنکور یک روند اشتباه 
در کشــور اســت، بیان کرد: باید برای حــذف کنکور 
بر اســاس قانون مصوب مجلس شــورای اســالمی، 
امتحانات پایه های دهم و یازدهم نیز نهایی، هماهنگ 
و استاندارد برگزار شود. معاون وزیر آموزش و پرورش 
یادآور شد: در حالی که بر اســاس برنامه ششم توسعه 

باید ۵۰ درصد دانش آموران در مدارس فنی حرفه ای 
و مهارتــی تحصیل کنند، برای تحقــق این هدف باید 
رشته های هنرســتانی به روز شــوند. وی اظهار کرد: 
برای توسعه هنرســتان ها نیاز به اعتبار ویژای است که 
تاکنون اعتبار تخصیص پیدا نکرده اســت. معاون وزیر 
آموزش و پرورش با بیان اینکه معلمــان مورد اعتماد 
جامعه هســتند، گفت: در حالی حــدود یک میلیون 
معلم در سراسر کشور فعالیت می کنند، فقط ۳۶ صدم 
درصد پرونده تخلف در ۴۶ هیات بررســی تخلف ثبت 
شده است. وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان 
اینکه بعد از وزارت جهاد کشاورزی، آموزش و پرورش 
بیشــترین ملک را در اختیار دارد، عنوان کرد: همه ما 
موظف و مســئول هســتیم تا با مستندســازی از این 

امالک حراست و نگهبانی کنیم.

مرکز روابط عمومی و اطالع رســانی وزارت بهداشت 
اعالم کــرد که حداقل ســن ثبت نــام و دریافت نوبت 

واکسن کرونا در تمام کشور ۵ سال کاهش یافت.
 تمامی افراد ۳۲ سال به باال )متولدین ۱۳۶۸ و قبل( در 
salamat. سراسر کشور می توانند با مراجعه به سامانه

gov.ir زمــان و محــل دریافت واکســن را بالفاصله 
خودشان انتخاب کنند. برای این کار، نیازی به داشتن 

پرونده بهداشت نیست.
همچنین، افراد ۲۲ تا ۳۱ ســال )متولدین ۱۳۶٩ 
تــا ۱۳۷۸( کــه ســاکن اســتان های آذربایجان 

غربی، ایالم، بوشهر، خراســان جنوبی، خوزستان، 
سیســتان و بلوچســتان، کردســتان، کرمــان و 
هرمزگان هســتند و در پایگاه های بهداشت پرونده 
ســالمت دارند، می توانند از طریق همین ســامانه 

ثبت نام کنند.

برای جلوگیــری از ازدحام جمعیت، داشــتن نوبت از 
سامانه salamat.gov.ir برای مراجعه به پایگاه های 

تزریق واکسن ضروری است.
همچنین از مراجعان تقاضا می شــود صرفــاً در زمان 

نوبت مراجعه فرمایند.

آموزش

واکسن

خریدار   رئیس ســازمان حــج و زیارت 
گفت:تمــام زائران باید از طریــق هوایی به 
عراق سفر کنند اما زائران می توانند در زمان 

برگشت از مرز زمینی مهران استفاده کنند.
رشیدیان رئیس سازمان حج و زیارت درباره 
تمهیدات به کار گرفته در راهپیمایی اربعین 
گفت:ما در سال گذشته راهپیمایی اربعین 
را نداشتیم، ولی امســال با توجه به شرایط 
موجود براساس مذاکراتی که با عراق انجام 
داده ایم، قرار شد ۶۰ هزار نفر از مردم ایران 
در راهپیمایی مشــارکت داشــته باشــند 
و حدود ۲۰ هزار نفر از ســایر کشــور های 

اسالمی حضور داشته باشند.
وی با بیان اینکه ســتاد اربعین کشــور در 
طول سال فعالیت داشــت و کار ها را برای 
برگزاری پیــاده روی اربعین هماهنگ می 
کرد؛ ادامه داد: دوستان در کمیته بهداشت 
و هالل احمــر هم پیش بینــی الزم را برای 
شــرایط کرونایی انجام داده اند و مرتب این 
اوضاع رصد می شــد که بتوانیم پیش بینی 
هــای الزم را برای عزت شــهروندان فراهم 

کنیم.
رشــیدیان درباره ثبت نام در سامانه سماح 
ادامه داد: از آنجایی که موضوع اعزام زائران 
با ستاد حج و زیارت است، سامانه سماح هم 
این ثبت نام را انجام می دهــد. برای حفظ 
سالمت زائران پیش بینی شده بود که زائران 
حتما دو دز واکسن را دریافت کرده باشند. 
در ثبت نــام اولیه یا پیش ثبت نام اســامی 
افرادی که دو دز واکســن را دریافت کرده 
بودند از وزارت بهداشــت استعالم می شد.

به افرادی که دو دز واکسن را دریافت کرده 
اند به تایید وزارت بهداشــت، اجازه ثبت نام 

قطعی داده می شد.
رئیس ســازمان حــج و زیارت افــزود: در 
مرحله اول ثبت نام از افراد انجام شــد و بعد 
ســامانه ســماح برای مدتی متوقف شد تا 
کســانی که حدود ۴۲ هزار نفر بودند و ثبت 
نامشان قطعی شــود. حدود ۳۴ هزار نفر از 
افرادی ثبت نام آنها قطعی شــده اســت در 
روز پنجشنبه هفته گذشــته پاسپورت خو 
را تحویل داده اند کــه تاکنون حدود ۸ هزار 

پاسپورت به ســفارت عراق تحویل شده و از 
این تعداد چهار هزار و ۴۰۰ نفر از عراق ویزا 

گرفته اند.
وی ادامه داد: خیلی از افــراد مدعی بودند 
که در زیارت امســال به دلیل وجود تزریق 
دو دز واکســن افراد با ســنین بــاال حضور 
دارند درحالــی که در آمــار ۴۲ هزار نفری 
ثبت نام قطعی شــده اند، بیش از ۵۲ درصد 
جمعیت بین ۱۸ تا ۵۰ ســال هستند و ۴۸ 
درصد جمعیت از ۵۰ ســال به باال هستند. 
همچنین از ایــن ۴۲ هزار نفــر بیش از ۱۱ 
هزار نفر خانم هســتند و حدود ۳۱ هزار نفر 

آقایان را دربر می گیرد.

 رفت و برگشت سفر هوایی به عراق
 از مشهد 1 میلیون تومان گران تر از 

بقیه شهرها است
رشــیدیان گفت: طبق ثبت نامی که انجام 
شد ارتباطی هم که با ســازمان هواپیمایی 
کشــور صورت گرفت. از روز ۲۸ شهریور که 
شروع پرواز های اربعین است، توافق کردیم 
که برای ۶۰ هزار نفر پرواز رفت و برگشــت 

را با قیمت پنج میلیون تومان انجام شــود. 
هفت شــرکت هواپیمایی تاکنون ثبت  نام 
کرده اند و از شــش ایســتگاه این پرواز ها 
صورت می گیرد. باید در نظر گرفت که این 
پرواز ها محدود به این شش ایستگاه نیست 
و در اقدامات اولیه تهــران، اهواز، اصفهان، 
شــیراز، تبریز و مشــهد جزو ایستگاه های 
پرواز هستند. در مشهد به دلیل بعد مسافتی 
که دارد قیمت بلیط در رفت و برگشت یک 
میلیون تومان بیشــتر از ســایر ایستگاه ها 

هزینه دارد.
رشیدیان بیان کرد:تا کنون ۴۲ هزار نفر در 
پیاده روی اربعین ثبــت نام قطعی کرده اند 
و با ســازمان هواپیمایی توافق شده قیمت 
بلیط رفت و برگشت سفر اربعین ۵ میلیون 
تومان باشد فقط سفر از شهر مشهد به دلیل 
بعد مسافت یک میلیون تومان قیمت بلیط 
بیشــتر اســت.وی افزود:تمام زائران باید 
از طریق هوایی ســفر کنند امــا زائران می 
توانند در زمان برگشت از مرز زمینی مهران 
استفاده کنند.هیچ کدام از مرز ها برای سفر 

زائران باز نیست.

وی درباره برگشت زائران به صورت زمینی 
خاطرنشان کرد: زائران می توانند به صورت 
زمینی از مرز مهــران برگردند. قیمت بلیط 
یک طرفه پرواز هم  سه میلیون و ۲۰۰ هزار 

تومان و مشهد  چهار میلیون تومان هست.
رشــیدیان دربــاره افزایش یــک میلیون 
تومانی بلیط هواپیما که در ایستگاه مشهد 
نسبت به سایر ایستگاه ها وجود دارد، گفت: 
معموال در دوران پیک های مسافراتی شاهد 
افزایش قیمت بلیط هســتیم، اما برای سفر 
اربعین قیمت ها تقریبــاً به نصف تقلیل پیدا 
کرده اســت؛ بنابراین در این افزایش قیمت 
یک میلیون تومانی هم تالش شــد تاجایی 
که ممکن اســت این تقلیل و کاهش قیمت 
صورت بگیرد. توصیه ام بــه همه زائران این 
است که بلیط رفت و برگشت خود را از قبل 
تهیه کنند و به صورت هوایی ســفر کنند، 
چراکه به صورت زمینی ممکن است مسائل 

و مشکالتی در مرز ها به وجود بیاید.
وی به زائران توصیه کرد که مدت زمان سفر 
خود را کوتاه کنند و دربــاره افزایش تعداد 
ایستگاه های هوایی در شــهر ها بیان کرد: 

شــرکت های هواپیمایی این ظرفیت برای 
افزایش تعداد ایســتگاه ها پــروازی دارند، 
اما باید حجم رفت و برگشــت مســافران با 
هواپیما به گونه ای باشد که این ظرفیت در 
هواپیما ها به وجود بیایــد؛ بنابراین اوالً باید 
تعداد زائران برای سفر هوایی به حد نصاب 

برسد.
پس از بازگشــت از ســفر اربعین، از زائرین 

تست کرونای رایگان گرفته می شود.
رشیدیان درباره برگشــت زائران از طریق 
مرز زمینی گفــت: فقط از ایــالم و مهران 
امکان برگشــت زائــران را از طریق زمینی 
مهیا است و برای رفت زائران هیچ گونه مرز 
زمینی باز اعالم نشــده است. تمامی سفر ها 
به صورت هوایی انجام می شــود تا مسائل 
بهداشــتی و درمانی رعایت شود. در شیوه 
ثبت نام هم به صــورت اینترنتی این امکان 
مهیا شــد تا تجمعی صورت نگیرد؛ بنابراین 
خواهشــمندم تا زائران هــم پروتکل های 
بهداشتی را رعایت کنند. همچنین از زائران 
 pcr در هنگام بازگشــت به کشــور تست
رایگان گرفته می شــود تا از شیوع بیماری 
جلوگیری شــود. این pcr به صورت رایگان 
از تمامی زائران گرفته می شــود و اگر کسی 
به بیماری مبتال شد به مراکز درمانی ارجاع 

داده می شود.
وی درباره الزام دولت عــراق به دریافت دو 
دز واکسن توســط زائران خاطرنشان کرد: 
در بخشنامه دفتر نخســت وزیری عراق به 
دریافت دو دز واکسن به همراه تست کرونا 
۷۲ ســاعت قبل از سفر اشــاره شده است. 
برای مســائل فرهنگی و خدماتی در عراق 
هم پیش بینی شده اســت که حدود ۵۰۰ 
موکب از طرف کمیته ستاد اربعین به زائران 

ارائه خدمت کنند.
رشــیدیان با بیان اینکه عمده تمرکز ما در 
نجــف و کربال اســت، بیان کرد: ســازمان 
تبلیغات اســالمی هــم برای کســانی که 
از رفتــن به کربــال بازمانده انــد و خواهان 
مشارکت در اربعین هستند، این پیش بینی 
را انجام دادند تا در کشور این مراسم برگزار 

شود.

ورش فاقد سند هستند  بیش از ۵۰ درصد امالک آموزش و پر
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معاون ساماندهی امور جوانان:

نتوانستیم آمار طالق را کاهش دهیم
خریدار  معاون ســاماندهی امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانــان گفت: ۲۷ درصد از 
طالق ها مربوط به زندگی های مشترک زیر 
دو سال اســت یعنی زوجین همان ابتدای 
زندگی به مشــکل برخورد کردنــد و جدا 
شــدند که به نظر ما این مسئله حاصل  عدم 
شناخت افراد نبســت به یکدیگر و زندگی 
اســت.محمدمهدی تندگویــان، معــاون 
ســاماندهی امور جوانــان وزارت ورزش و 
جوانان در گفت وگو با خبرنگار ایلنا، درباره 
آمار اعالمی از ســوی ســازمان ثبت احوال 
مبنی بر اینکه در اســتان تهــران از هر دو 
ازدواج یــک مورد به طالق ختم می شــود، 
بیان کرد: ممکن است در تهران به این شکل 
باشد که میزان طالق به ازای ثبت ازدواج در 
سال باشد، اما جامعه آماری طالق و ازدواج 
تناسبی با هم ندارند یعنی کسی که امسال 
ازدواج کرده شــاید همین امسال هم طالق 
نگیرد.بحث اصلی این اســت که متاسفانه 
علی رغم همه مشــاوره ها و پیشگیری هایی 

که انجام می شــود، هنوز نتوانســتیم آمار 
طالق را به سمت کاهشی ببریم.

تندگویان افزود: در ســال گذشــته سقف 
ازدواج کشــور حدود ۴.۲ افزایش پیدا کرد 
و این نشــان می دهــد ما در بحــث ازدواج 
بــا مجموعــه اقدامــات و همچنین حذف 
تشــریفات و مراســمات اضافی ازدواج در 
دوران کرونا توانســتیم بعد از ســال ها که 
همیشــه آمار ازدواج نســبت به سال قبل 

کاهشی بوده، روند افزایشی داشته باشیم.
معاون ساماندهی امور جوانان درباره افزایش 
آمــار ازدواج بیان کرد: آن چیــزی که من از 
پیشانی امسال و حتی متقاضیان وام می بینم 
به نظر می آید که شــیب خوبی به ســمت 
ازدواج داریم. به هر حال مــا در مقوله ازدواج 
دستاورد داریم و رو به افزایش آمار رفتیم، اما 
در خصوص طالق هنوز نتوانســتیم توفیقی 
کسب کنیم و به سمت کاهش آمار برویم.وی 
اظهار داشت: فعالیت ما اکنون آموزش های 
قبــل از ازدواج و حین ازدواج اســت. یعنی 

دستگاه ما یا نهادهای دیگر هنوز به موضوع 
طالق آنقــدر جدی نپرداختنــد. همچنین 
اهمیت مشاوره در امر طالق هنوز آن رونقی 

که انتظار می رفت را ندارد.
تندگویان گفت: در این چند ســال حدود ۳ 
میلیون و ۸۰۰ جوان در آموزش های قبل از 
ازدواج شرکت و از آن استفاده کردند که سه 
تا شش جلسه آن رایگان بوده و شاید همین 

موضوع یک مشوق برای ازدواج بوده است.
وی با اشــاره بــه آموزش مهــارت زندگی 
به ســربازان گفت: ما حتی برای ســربازان 
دوره های مهارت زندگــی را در نظر گرفتیم 
تا نگاه سربازان به بحث شکل گیری خانواده 
تغییر پیدا کند. شاید این موارد و تسهیالتی 
که ارائه می شود کمک کرده امر ازدواج رونق 
پیدا کند. در عین حال امیــدوارم در بحث 
طالق توسط اقدامات مشاوره ای که صورت 

گرفته، موفق به کاهش آمار طالق شویم.
معاون ســاماندهی امور جوانان گفت: البته 
اگر به ما کمک شــود تا بتوانیم آموزش های 

قبل از ازدواج را فراگیــر کنیم مطمئنم که 
تاثیر خوبی خواهد گذاشت، زیرا ۲۷ درصد 
از طالق ها مربــوط به زندگی هــای زیر دو 
ســال اســت یعنی همان ابتدای زندگی به 
مشــکالتی برخــورد کردند که بــه نظر ما 
حاصل  عدم شناخت افراد نسبت به یکدیگر 
و زندگــی اســت. بنابراین اگر مشــاوره ها 
درســت انجام شــود تاثیر بهتری خواهد 

داشت.

سمنان، البرز و تهران رکورددار طالق
تندگویان با اشــاره به اینکه برخی استان ها 
از تهــران آمــار بیشــتری در زمینه طالق 
دارند، گفت: اســتان تهــران موضوع حاد 
ما نیســت، اســتان هایی داریم که در سال 
گذشــته افزایش طالق در آن ها تاثیر قابل 
توجهــی روی آمــار طالق در کل کشــور 
گذاشته است. اســتان های اول در موضوع 
طالق ســمنان، البرز و تهران هســتند. از 
طرفی تهران جمیعت گســترده ای دارد و 

این جمعیت روی آمار تاثیــر گذار خواهد 
بود.وی درباره آمار خودکشــی بین جوانان 
خاطرنشان کرد: کل جمعیت جوان کشور 
۲۸ میلیون اســت که اقدام به خودکشــی 
در بین ایــن جمعیت دیده می شــود، البته 
همه این اقدامات منجر به مرگ نمی شــود و 
البته آمار اقدام به خودکشی جوانان افزایش 
معناداری نســبت به سال گذشــته نداشته 
اســت. البته به نظرم ما باید پاسخگوی یک 
مورد از خودکشی هم باشیم.او در پاسخ به این 
سوال که بیشترین علت اقدام به خودکشی در 
جوانان مربوط به چه موضوعی است؟ گفت: 
در این چند سال اخیر با پیش آمدن مشکالت 
اقتصادی و شیوع کرونا به همه جامعه فشار 

وارد شده است. 



واکنش اوراق به افزایش سقف وام مسکن

 هزینه دریافت وام ۶۰ میلیون شد!

برهان محمــودی   در پــی افزایش ســقف 
تسهیالت خرید مســکن تا ۴۸۰ میلیون تومان، 
همــه نمادهــای اوراق تســهیالت مســکن در 
معامالت دیروز به سقف ۵ درصدی دامنه نوسان 

رسیدند.
 در ساعات پایانی آخرین روز کاری هفته گذشته، 
شــورای پول و اعتبار با افزایش سقف تسهیالت 
خرید یا ساخت مسکن از محل اوراق گواهی حق 
تقدم تســهیالت مســکن تا دو برابر ارقام فعلی 
موافقت کرد که با توجه به بســته بودن زمان بازار 
سرمایه در چهارشــنبه ۲۴ شهریور، مجالی برای 
تغییر در قیمت این اوراق پیش نیامد وروز شــنبه 
۲۷ شهریور، نخســتین واکنش ها به این افزایش 
سقف تســهیالت مســکن در معامالت بازار این 

اوراق، رقم خورد.

سقف های جدید وام مسکن
بر این اســاس وام متقاضیان دریافت تسهیالت 
انفرادی مســکن در تهــران از ۱۰۰ بــه ۲۰۰ و 
زوجین از ۲۰۰ به ۴۰۰ میلیــون تومان افزایش 
یافت.همچنین ســقف وام مســکن از حل اوراق 
تسهیالت برای متقاضیان فردی شهرهای باالی 
۲۰۰ هزار نفر از ۸۰ بــه ۱۶۰ و زوجین از ۱۶۰ به 

۳۲۰ میلیون تومان رسید.
سقف تســهیالت مذکور برای متقاضیان فردی 
ساکن سایر شهرها از ۶۰ به ۱۲۰ و زوجین از ۱۲۰ 

به ۲۴۰ میلیون تومان رشد کرده است.
وام جعاله تعمیرات مســکن نیز کــه همراه با وام 
خرید پرداخت می شــود، از ۴۰ بــه ۸۰ میلیون 

تومان رسیده که امکان دریافت تسهیالت خرید 
مسکن از ســوی زوجین تهرانی تا ۴۸۰ میلیون 

تومان را فراهم کرده است.

خریداران مسکن؛ در خوف و رجا
با این حال بخــش زیــادی از متقاضیان دریافت 
این تســهیالت هنوز دست نگه داشــته اند تا از 
وضعیت پرونده خود مطلع شــوند ســپس اقدام 
به خرید اوراق تســهیالت کنند؛ این بالتکلیفی 
سبب شــده تعداد معامالت این اوراق و برگه های 
به فروش رسیده در معامالت ۲۷ شهریور به شدت 
کاهش یابد.بــه گفته کارشناســان، از دیگر علل 
عدم استقبال از وام مسکن ۴۸۰ میلیون تومانی، 
پایین بودن قدرت خرید آن نسبت به هزینه تمام 
شده یک واحد ۵۰ متری در تهران و نیز باال بودن 

مبلغ اقساط ماهانه آن است.

 با وام جدید مسکن چند متر خانه
 می توان خرید؟

بر اســاس اعالم بانک مرکزی، متوسط قیمت هر 
متر مربع واحد مســکونی در تهــران ۳۱ میلیون 
تومان اســت که درنتیجه قیمت یــک واحد ۵۰ 
متری، ۱ میلیارد و ۵۵۰ میلیــون تومان خواهد 
بود؛ لذا وام ۴۸۰ میلیون تومانی مسکن می تواند 
تنها حدود ۳۱ درصد )کمتر از یک ســوم( قیمت 

یک واحد مسکونی در تهران را پاسخگو باشد.
ضمن اینکه با تســهیالت مذکور )۴۸۰ میلیون 
تومانــی( زوجیــن می توانند حداکثــر ۱۵.۵ و 
مجردهــا )وام ۲۸۰ میلیــون تومانــی( ٩ متر از 

یک واحد مسکونی با متوســط قیمت هر متر ۳۱ 
میلیون تومان را در پایتخت خریداری کرد.

جدیدترین قیمت اوراق تسهیالت مسکن
قیمــت اوراق تســهیالت مســکن در معامالت 
روز شنبه ۲۷ شــهریور تقریباً در همه نمادهای 
زیرمجموعه نماد تسه با سد محکم »سقف دامنه 
نوسان ۵ درصدی« مواجه شــدند و رشد ۲ تا ۳.۵ 

هزار تومانی را تجربه کردند.
در حال حاضــر بــازه قیمتی اوراق تســهیالت 

مسکن ۶۲ تا ۶۳ هزار و ۵۰۰ تومان است.
به جز ســه نماد تسه ۰۰۰۲، تســه ۰۰۰۳ و تسه 
۰۰۰۵ )اوراق مسکن اردیبهشت، خرداد و مرداد 
امســال( که به ترتیــب ۱۲، ۱۳ و ۳۲ هزار برگه 
فروش داشــتند، در ســایر نمادها، فروش اوراق 

کمتر از هزار برگه بود.

هزینه ۶0 میلیون تومانی دریافت وام 
مسکن 480 میلیون تومانی

برای دریافــت وام مســکن انفــرادی در تهران 
)۲۸۰ میلیــون تومــان( متقاضیــان باید ۵۶۰ 
برگه خریداری کنند که با احتســاب هر برگه ۶۳ 
هزار تومان، ۳۵ میلیون و ۲۸۰ هــزار تومان باید 

بپردازند.
همچنیــن زوجین تهرانی که قصــد دریافت وام 
۴۸۰ میلیون تومانــی را دارند بایــد ٩۶۰ برگه 
تسهیالت مسکن خریداری کنند که با احتساب 
هر برگه ۶۳ هزار تومــان، ۶۰ میلیون و ۴۸۰ هزار 

تومان هزینه این وام خواهد بود.

خریدار  ارتقــای فرهنگ ســازمانی از طریق 
آمــوزش مســتمر و بهره گیــری از کارکنانی، 
متخصص و متعهــد به منظور مشــتری مداری 
بیشتر و توسعه سازمانی در صدر برنامه های بانک 

کارآفرین قرار دارد.
به گزارش روابط عمومی بانــک کارآفرین دکتر 
محمدرضا فرزین مدیرعامل در مراسم افتتاحیه 
ســاختمان تابان این بانک با تاکیــد بر ضرورت 
ارتقــای فرهنگ ســازمانی با اعــالم این مطلب 
خاطرنشان کرد: در عصر حاضر تمامی سازمان ها 
و به ویژه شرکت ها و بنگاه های مالی نیاز دارند تا با 
ارتقای فرهنگ سازمانی مسیر توسعه و پیشرفت 

سازمانی خود را هموار کنند.
وی همچنین افزود: توسعه ســازمانی، توســعه 
پایدار را به دنبال خواهد داشت و بنابراین همگی 
همکاران باید تــالش کنند در راســتای تحقق 

اهداف سازمان همگام و هم راستا عمل کنند.
مدیرعامل همچنین خاطرنشــان کــرد: نیروی 
انســانی متعهد و متخصص در راســتای تحقق 
اهداف و استراتژی های ســازمانی عمل خواهند 
کــرد و بر ایــن اســاس بانــک کارآفرین جذب 
نیروی هــای متخصــص و متناســب با رشــته 

تحصیلی تخصصــی را از اولویت های مهم کاری 
خود می داند.

وی همچنیــن افزود: بانــک کارآفریــن بانکی 
مشــتری مدار اســت و ضرورت دارد بــا توجه 
به سرعت شتابان تکنولوژی و فناوری های نوین، 
کارکنــان بانک آموزش های تخصصــی، به روز و 
متناســب با بخش کاری خود را دریافت کنند تا 
بتوانند خدمات موردنیاز مشــتریان خــود را با 
بهترین کیفیت و در کوتاه ترین زمان ممکن ارائه 
دهند و در راســتای مشــتری مداری بیشتر گام 

بردارند.
دکتر فرزین در بخــش دیگری از ســخنانش با 

اشاره به درگذشت زنده یاد رضا اجل افشار معاون 
حقوقی بانک خاطرنشــان کرد: فقدان آقای اجل 
افشار برای تک تک همکاران سخت و دشوار است 
و متأسفانه ما همکاری بسیار متعهد، متخصص، 
خبره و با ســعه صدر را که دارای ســالمت کاری 
بســیار باالیی بود، براثر بیماری کرونا از دســت 
دادیــم و خالء ایشــان در بانک کاماًل احســاس 

می شود.
وی خاطرنشــان کرد: آقای اجل افشــار دومین 
همکار بانک هســتند که متاســفانه بعد از آقای 
حســن زاده رئیس شــعبه مهرآبــاد جنوبی که 
ایشــان هم از همکاران متخصــص و کارآمد ما 
بودند، براثر بیماری کرونا از دست دادیم. از تمامی 
همکاران خواهش می کنم مراقب ســالمتی خود 
و خانواده هایشان باشــند تا خدای ناکرده اتفاق 

ناگواری نیفتد.
دکتــر فرزیــن همچنین بــا تقدیــر از زحمات 
مدیریــت پشــتیبانی بانــک بــرای تجهیــز و 
راه اندازی ســاختمان تابان خاطرنشــان کرد: با 
همت همکاران این مدیریت ســاختمان جدید 
بانک آماده بهره برداری شــد تــا معاونت بانکی و 

مدیریت های ذی ربط در آن استقرار یابند.

مسکن

عضو هیات  مدیره بانک  مســکن 
با اشــاره به اینکه در طرح اقدام 
ملی مسکن ۳ هزار و ۶۵۴ میلیارد 
تومان از محــل آورده متقاضیان 
به حساب ســازندگان واریز شد، 
از پرداخــت ۲۵۵ میلیارد تومان 
تسهیالت در اجرای این طرح به 

متقاضیان خبر داد.
به گــزارش پایگاه خبــری بانک 
مســکن-هیبنا به نقل از وزارت 
راه و شهرســازی، محمدحسن 
علمــداری عضو هیــات مدیره 

بانک مسکن ، تازه ترین 
افتتــاح  وضعیــت 
حســاب و واریز وجوه 
متقاضیــان طرح اقدام 
ملــی مســکن در آن 

بانک را اعالم کرد.
عضو هیات مدیره بانک  

مسکن با اشــاره به اینکه تعداد 
افتتاح حســاب طرح اقدام ملی 
مســکن در آن بانک، ۲۳۷هزار و 
۲۷۲ حساب است، گفت: میزان 
واریز وجوه مبالــغ ٩ هزار و ۳۸۶ 

میلیارد تومان اســت 
کــه از این میــزان ۳ 
هــزار و ۶۵۴ میلیارد 
تومــان بــرای احداث 
پروژه هــای طرح اقدام 
ملی مسکن به حساب 
ســازندگان واریز شده 

است.
علمــداری ادامــه داد: در حال 
حاضــر ۵ هــزار و ۷۳۲ میلیارد 
تومان نیز در حســاب بانک است 
و به تدریج با پیشرفت فیزیکی و 

آغاز احداث به پروژه ها تخصیص 
خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه بانک مسکن 
از محل تســهیالت ۲۵۵ میلیارد 
تومان بــه متقاضیــان پرداخت 
کرده اســت، افزود: در مجموعه 
یک هــزار و ۱۷۲ پــروژه طرح 
اقدام ملی مســکن به تعداد ۶۷ 
هزار و ۱۳۲ واحد معرفی شــده 
که تعداد ۱۶ هــزار و ۶۲۵ واحد 
قراردادهایشــان منعقد شــده 

است.

ح اقدام ملی مسکن پرداخت ۲۵۵ میلیارد تومان تسهیالت طر

 بانک صادرات ایران، آماده دریافت نذورات 
و کمک  به بازسازی عتبات عالیات

بانک صادرات ایران با اعالم یک شــماره حســاب و تجهیز درگاه های 
بانکــداری الکترونیــک آماده دریافــت نــذورات و کمک های نقدی 

هموطنان برای بازسازی عتبات عالیات است.
به گــزارش روابط عمومی بانک صادرات ایران، همزمان با فرارســیدن 
اربعین حســینی بیش از پنج هزار دســتگاه خودپرداز ایــن بانک در 
سراســر کشــور و همچنین نرم افزار هــای همراه  بانک و اپلیکیشــن 
پرداخت موبایلی بانک صادرات ایران )صــاپ( آماده دریافت نذورات و 
کمک های نقدی هموطنان عزادار برای واریز به حساب ستاد بازسازی 
عتبات عالیــات به شــماره ۰۱۰۱۱۰۰۱۱۰۰۰۷ اســت و هموطنان 
می توانند با استفاده از دستگاه های خودپرداز، گزینه خدمات پرداخت، 
گزینه سازمان های خیریه و گزینه عتبات عالیات نذورات خود را به این 

حساب واریز کنند.
همچنین با توجه به شــیوع بیماری کرونا، از طریق اپلیکیشن صاپ و 
انتخاب گزینه نیکوکاری به ســتاد بازســازی عتبات عالیات، می توان 

نذورات عزاداران حسینی را به حساب یاد شده واریز کرد.
اپلیکیشــن پرداخت بانک صادرات ایران »صاپ« با مراجعه به سایت 
رســمی این بانک بــه نشــانی: https://bsi.ir   بر روی گوشــی های 

هوشمند قابل نصب است.

درراستای حمایت از تولید ایرانی:
 بانک آینده با ایلیا استیل تفاهم نامه مشترک 

امضاکرد
در ســال تولید، پشــتیبانی ها و مانع زدایی هــا، تفاهم نامه همکاری 
مشــترک بین بانک  آینده و گروه صنعتی فــردوس کاران امید )ایلیا 
استیل(، از ســوی نادرخواجه حق وردی، معاون امور شعب و بازاریابی 
بانک آینــده و علی ماالمیــری، مدیرعامل و عضو هیــات مدیره گروه 
صنعتی فردوس کاران امید بــه امضاء رســید.این تفاهم نامه با هدف 
ارتقای سطح همکاری مشــترک و ارائه انواع خدمات  و تسهیل ارتباط 
میان طرفین در حوزه ارائه خدمات بانکی و مالی بانک  آینده به این گروه 
صنعتی، منعقد شد.مشــارکت های مالی، ارائه تسهیالت ویژه در قالب 
طرح های آینده داران و کارگشــا، عرضه ســبدهای متنوع تسهیالت و 
خدمات نوین بانکداری الکترونیکی به تمامی کارکنان و شــرکت های 

زیرمجموعه از دیگر موضوعات مطرح شده در این تفاهم نامه است.
هم چنین، ارائه انواع خدمــات بانکی در حوزه هــای مختلف از جمله: 
اعتبــاری، ارزی، بانکــداری الکترونیکی و بانکداری شــرکتی در این 

تفاهم نامه پیش بینی شده است.

راه اندازی سرویس استعالم و پرداخت قبوض 
شرکت مخابرات در وب سایت بانک سرمایه

بانک سرمایه در راســتای گســترش خدمات بانکداری الکترونیک و 
تســهیل در ارائه خدمات به مشتریان، »ســرویس استعالم و پرداخت 
قبوض شــرکت مخابرات ایران« را در وب سایت بانک سرمایه عملیاتی 

نمود.
به گزارش روابط عمومی بانک ســرمایه، »ســامانه استعالم و پرداخت 
قبوض شــرکت مخابرات ایران« از طریق وب ســایت ایــن بانک و در 
راستای توســعه و گســترش خدمات بانکداری الکترونیک و به منظور 

افزایش رضایت مندی مشتریان مورد بهره برداری قرار گرفت.
این گزارش می افزاید از طریق ســرویس مذکور امکان اســتعالم آنی 
بدهی )میان دوره و پایــان دوره(، پرداخت قبــض مربوطه و پرداخت 
بدهی مشــترکین مخابرات ایران فراهم شده اســت و کلیه مشترکین 
شرکت مخابرات ایران در سراسر کشــور اعم از مشتریان بانک و عموم 
مردم می توانند با مراجعه به وب سایت بانک سرمایه در بخش »استعالم 
و پرداخت قبوض« و ورود شــماره تلفن ثابت خود )به همراه کد( بدهی 
میان دوره یا پایان دوره خود را مشــاهده و قبــض مربوطه را دریافت و 

نسبت به پرداخت آن با استفاده از کلیه کارت های شتابی اقدام نمایند.

افزایش امنیت و تسهیل خدمت رسانی با دو 
قابلیت جدید دستگاه های خودپرداز بانک آینده

به منظور افزایش قابلیت های امنیتی خدمــات بانکداری الکترونیکی 
و تســهیل در خدمت رســانی به مشــتریان، دو قابلیت جدید بر روی 
دستگاه های خودپرداز بانک آینده برای خدمات مرتبط با کارت نقدی 
افزوده شد.بر این اساس و بنا به ضرورت، مشــتریان محترم می توانند 
از طریق دســتگاه های خودپرداز بانک آینده، اقدام به غیرفعال سازی/

فعالسازی سرویس های حضوری نمایند. 
در صورت غیر فعالسازی سرویس حضوری، امکان انجام تراکنش خرید 
از طریق دســتگاه کارتخوان فراهم نخواهد بــود. از دیگر قابلیت های 
افزوده شده، امکان فعال یا غیرفعال ســازی تراکنش های بدون کارت 
)رمز دوم( مورد اســتفاده برای خریدهای اینترنتی و ســایر خدمات 
مبتنی بر این رمز است که با غیر فعالسازی این سرویس، انجام تراکنش 

های غیرحضوری برای این کارتها، فراهم نخواهد بود.  
فعال یا غیر فعالسازی این سرویس ها از طریق مراجعه به دستگاه های 

خودپرداز بانک آینده فراهم شده است.

امکان استعالم شناسه صنفی ازطریق نرم افزار 
فام موسسه ملل

 به منظور تسهیل در انجام امور مشتریان امکان استعالم شناسه صنفی 
در نرم افزار فام موسسه اعتباری ملل ایجاد شد.

 به گزارش روابط عمومی موسســه اعتباری ملل: هم وطنان عزیز می 
توانند با نصب نرم افزار فام و مراجعه به بخش اســتعالمات، اســتعالم 
شناســه صنفی خود را از دبیرخانه هیئت عالی نظارت برسازمان های 
صنفی کشور اخذ نمایند گفتنی اســت از طریق نرم افزار فام می توانید 
کارت بــه کارت کنید قبض پرداخت کنید و موجودی حســاب خود را 

دریافت نمایید.

توسط بانک کشاورزی صورت گرفت
  بازگشت  بیش از ۱۰۰طرح راکد و نیمه تمام

 به چرخه تولید
بانک کشاورزی در نیمه نخست ســال جاری، بیش از ۱۰۰ طرح راکد و 
نیمه تمامی که روند اجرایی آن ها دچار وقفه یا رکود شده اند را با هدف 

راه اندازی مجدد و رونق بخش کشاورزی تعیین تکلیف کرد.
به گزارش روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانک کشاورزی،در 
اجرای برنامه های تدوین شده در حوزه  نظارت بر طرح ها و تا مرداد ماه 
سال جاری،تعداد ۱۰۲طرح به مبلغ ۵۴۲۷میلیارد ریال تعیین تکلیف 
و به چرخه تسهیالت بازگردانده شــده که در مقایسه با مدت مشابه در 

سال ۱۳٩٩ حدود ۲برابر رشد داشته است.
بر اســاس این گزارش، با همت و تالش کارکنان بخش نظارت بر طرح 
ها، در مرداد ماه سال گذشــته،تعداد ۵۳ طرح راکد و نیمه تمام به مبلغ 
۲۲۶۸ میلیارد ریال  تعیین تکلیف شد که این میزان در مرداد ماه سال 
جاری به ۱۰۲طرح بــه مبلغ ۵۴۲۷ میلیارد ریال افزایش یافته اســت 
که نشــان از افزایش حدود ۲برابری طرح های تعیین تکلیف شــده در 

مقایسه با مدت مشابه سال قبل دارد.

بانک
راز موفقیت شرکت بیمه تجارت نو

تنوع پرتفوی شرکت و عدم تمرکز بر یک رشته 
خاص پرریسک

شرکت بیمه تجارت نو در ســال جاری پرتفوی خود را به گونه ای تغییر 
داده است که در همه حوزه های خاص حضور داشته و بر خالف بسیاری 
از شرکت های داخلی که وابسته به یک یا دو رشته خاص هستند. بیمه 
تجارت نو تا جایی که توانســته در حوزه های خاصی چون بیمه کشتی، 

بیمه بدنه و غیره فضای خوبی را رقم بزند.
عباس آقابراری، سرپرســت معاونت فنی بیمه تجارت نو با بیان مطالب 
فوق، در تشریح عملکرد شــرکت بیمه تجارت نو در سال جاری اظهار 
کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۰ پرتفوی شرکت بیمه تجارت نو 
تقریباً ٩ هزار میلیارد ریال بوده  اســت. برنامه شــرکت این است که تا 
پایان ســال به ۲۵۰۰۰ میلیارد ریال برســد و برنامه ریزی های خاصی 
در این خصوص انجام داده تا نه  تنها به این برنامه تعیین شــده برســیم 
بلکه باید از آن فراتر نیز برویم. شایان  ذکراست که از این پرتفوی ٩۰۰۰ 
میلیارد ریالی محقق شده تاکنون، ۳۰ درصد به بیمه های اتومبیل ۳۰ 

درصد هم بیمه های درمان و مابقی به سایر رشته ها تعلق دارد.
او در مورد برنامه های شــرکت در خصوص تحقق اهداف شرکت گفت: 
برنامه ای که برای رســیدن به این اهداف مد نظر قرارگرفته این  اســت 
که عالوه بر عمده  فروشی و شــرکت در مناقصات نگاه ویژه ای به خرده 

فروشی و فروش از طریق شبکه نمایندگان گذاشته شده است.
سرپرســت معاونت فنی بیمــه تجارت نو در خصوص برنامه شــرکت 
توضیــح داد: در بخش خرده  فروشــی تــالش داریم تــا نمایندگان و 
کارگزاران را ترغیب کنیم که ســطح کیفی و کمــی کار را ارتقا دهند 
و اعتقاد داریم پورتفوی که از طریق شــبکه فــروش جذب می گردد 
چسبندگی بیشتری داشــته و ماندگاری آن نیز بیشــتر است. انجام 
اقداماتی نظیر بازدیــد آنالین خودرو در زمان صــدور بیمه های بدنه، 
طراحی بیمه نامه های آسان فروش در بیمه های آتش سوزی، برگزاری 
جشــنواره های فروش و ... همگــی در جهت افزایش خرده فروشــی 
نمایندگان انجام شده اســت. از طرف دیگر بخش پرداخت خسارت را 
نیز به این سمت سوق دادیم که در سریع ترین زمان ممکن به خسارتها 
رسیدگی کرده و نسبت به پرداخت آن اقدام نمایند راه اندازی پرداخت 

خسارت سیار و آنالین در بیمه های اتومبیل در این راستا بوده است.
عباس آقابراری در خصوص طرح تســهیالتی شــرکت بیمه تجارت نو 
گفت: طرح وام بیمه نیز در بخش خرده  فروشــی تاثیر گذار اســت. در 
قالب این طرح و با هماهنگی بانک عامل ســقف تســهیالت اعطایی به 
بیمه گذاران را از رقم چهل میلیون ریــال به ۱۰۰ میلیون ریال افزایش 
دادیم تا مشــتریان بهره کافــی را از این فضا ببرند و برای آن دســته از 
مشــتریانی که امکان پرداخت حق بیمه بصورت یکجا را در زمان خرید 
بیمه نامه اعم از اجباری و غیراجباری ندارند بتوانند از این تســهیالت 
قرض الحسنه بهره ببرند درگذشته از تسهیالت وام بیمه فقط در خرید 
بیمه های ثالث و بدنه اتومبیل استفاده می شد اما االن به همه رشته ها 
بسط یافته است. از دیگر اقدامات شرکت بیمه تجارت نو در بخش خرده 
فروشی طرح فروش آسان و سریع از طریق شبکه نمایندگان می باشد 
که با طراحی اپلیکیشن مخصوص شــرکت تحت عنوان »بنوشاپ« و 
در اختیارگذاشــتن آن برای نمایندگان ســرعت فروش به میزان قابل 

توجهی افزایش یافته است.
همچنین عباس آقابراری در خصوص قراردادهای شرکت گفت: یکی از 
موضوعات مهم در بخش اجرا قراردادهای بزرگ است که تعداد زیادی 
از بیمه گذاران به دلیل داشــتن رضایت از عملکرد شــرکت برای عقد 
قرارداد یا تمدید قراردادهای گذشــته نزد بیمه تجارت نو اقدام کردند. 
تا جای که برخی از قراردادها برای چهارمین یا پنجمین ســال متوالی 
در این شرکت تمدید شده است.سرپرســت معاونت فنی شرکت بیمه 
تجارت نو در زمینه بیمه کشــتی اظهار کرد: در حوزه کشتی نیز امسال 
سال خوبی برای شرکت بیمه تجارت نو بود و یکی از برترین شرکت های 
بیمه گری با پرتفوی مناسب در حوزه کشــتی بودیم. در ماه های اخیر 
هم مجوزی از ســازمان دریانــوردی در زمینه ارائه پوشــش بیمه ای 
کشتی های خارجی که در آب های ایران فعالیت می کنند، دریافت شد 
البته از سال ٩۷ از سازمان دریانوردی مجوز پوشش کشتی های ایرانی 
نیز دریافت شده بود. از ابتدای ســال بالغ بر ۳۶۵ فقره بیمه نامه کشتی 
در این شرکت صادر شــده است. این شــرکت با بهره گیری از خدمات 
ارزیابان خسارت بین المللی در اقصی نقاط جهان قادر است در صورت 
بروز حادثه برای هریک از کشتی های تحت پوشش خود در کشورهای 
چین، مالزی، سنگاپور و پاکستان و... غیره نسبت به ارزیابی و پرداخت 

خسارت اقدام نماید.
آقابراری در خصوص تغییر کارمزد شبکه فروش گفت: اخیراً تغییراتی 
در آیین نامه کارمزد رخ  داده اســت و در بخش بیمه های مسئولیت در 
آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه قبلی شــاهد کاهش کارمزد بوده 
که همین موضوع باعت اعتراض شبکه فروش صنعت بیمه قرار گرفته 
است. این نکته را باید توجه داشــت که در بخش بیمه های مسئولیت 
عموماً حاشیه سود پایینی وجود داشته و بعضا این رشته با زیان مواجهه 
است و به نظر می رســد در آیین نامه جدید تالش شده تا بدون افزایش 
حق بیمه این رشــته را از زیان خارج کنند. البته این آیین نامه در بخش 
کارمزد پلکانی و دولتی که بیشترین درخواســت نمایندگان در تغییر 
روش محاســبه آن بــوده مثبت عمل کرده اســت و به نظر می رســد 
اعتراضات شبکه فروش صنعت کمی عجوالنه و شتاب زده بوده چرا که 
برآیند این آیین نامه به نفع معیشــت نمایندگان و نیروی بخش فروش 

می باشد.
عباس آقابراری، سرپرست معاونت فنی بیمه تجارت نو در پایان گفت: 
صنعت بیمه نیاز دارد که وضعیت مناســبی برای رقابت داشته باشد و 
توصیه به همکاران می کنیم که از نرخ شکنی در صنعت بیمه و ریسک 

رقابت غیرحرفه ای دست برداشته و فضای سالمی را رقم بزنند.

 بیمه پارسیان با افزایش نسبت توانگری
 مالی همچنان در سطح یک صنعت بیمه قرار دارد

به گزارش روابط عمومی بیمه پارسیان؛ با اعالم بیمه مرکزی جمهوری 
اسالمی ایران سطح توانگری مالی این شرکت در سال ۱۴۰۰، همچنان 
در ســطح اول صنعت بیمه قرار دارد.با توجه به اعالم نســبت توانگری 
مالی شــرکت های فعال در صنعت بیمه کشور در ســال جاری، بیمه 
پارســیان با حفظ جایگاه خود همانند ســال های اخیر در سطح اول 
صنعت بیمه قرار گرفت و با افزایش نسبت توانگری مالی این شرکت به 

عدد ۱۵۵، این جایگاه همچنان برای بیمه پارسیان محفوظ ماند.
در متــن تایید بیمــه مرکزی جمهوری اســالمی ایران آمده اســت؛ 
بر اســاس اجرای مــاده ۶ نحوه محاســبه و نظارت بــر توانگری مالی 
موسسات بیمه برای بیمه پارســیان با توجه به صورت های مالی سال 
٩٩ و همچنین محاســبات و تعدیالت جدید این شرکت ضمن ارتقای 
نسبت توانگری مالی خود همچنان در سطح اول توانگری مالی صنعت 
بیمه کشــور با عدد ۱۵۵ به کار خود ادامه می دهد. بر این اساس نسبت 
توانگری مالی به شــرکت هایی تعلق می گیرد که برای ایفای تعهدات 
خود در مقابل بیمه گزاران از توانایی کافی برخوردارند. همچنین بیمه 
مرکزی همواره به این نکته تاکید دارد که بیمه گزاران در انتخاب بیمه 

گر خود این مورد را به دقت بررسی و مدنظر داشته باشند.
گفتنی است بیمه پارسیـان در فعالیت بیمه گری خود همواره سعی در 
حفظ سبد پرتفوی مناسب، رشد فروش و توجه ویژه به مدیریت ریسک 
حرفه ای داشــته تا همچنان به عنوان یک شــرکت توانمند و حرفه ای 
در صنعت بیمه کشــور جایگاه خود را حفظ و در رشد و ارتقاء آن و ارایه 

خدمات هرچه بهتر به بیمه گزاران خود حرکت نماید.

بیمه روزنامه سراسری صبح ایران
صاحب امتیاز و مدیر مسئول: امیر موسی کاظمی

چاپ: کارگر
نشانی: تهران، خیابان فلسطین جنوبی

خیابان لبافی نژاد، پالک 87   

 تلفن و  نمابر: ۶۶4597۶2
سازمان شهرستان ها: ۶۶973714
۶۶4۶1770-۶۶373۶78 - داخلی 3
Kharidar _    1400   @ yahoo.com  : ایمیل
تلگرام و  واتساپ : 09027833۶27

kharidaardaily

@kharidaar
@kharidaar

صفحه 8
یکشنبه       28 شهریور 1400    شماره 872

سرمایه
روزنامه سراسری صبح ایران

W  W  W  .  K  H  A  R  I  D  A  A  R   .  I   R

kharidaar.ir@gmail.com

ارتقای فرهنگ سازمانی در صدر برنامه های بانک کارآفرین


