
 تالطم قیمتی کاالهای اساسی به دلیل
 ارز ۴۲۰۰ تومانی

عضو کمیســیون انرژی مجلس گفت: کاالهای اساســی امروز بیشترین 
تالطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده است.

روبرت بگلریان با اشــاره به اینکــه ارز ۴۲۰۰ تومانی بزرگترین شــوک 
اقتصادی به مردم و اقتصاد کشــور بود؛ اظهار داشــت: ابتدا ارز ترجیحی 
به همه کاالها تعلق گرفت و در مرحلــه بعدی تخصیص ارز ترجیحی قرار 
شد که این ارز تنها به کاالهای اساسی و مهم اختصاص یابد. به طور کل ارز 
چندنرخی آن قدر فساد دارد که کاالهایی که با این عنوان وارد می شوند، 
اصاًل به دست مصرف کننده نرسیده اســت و این خود بزرگترین شوکی 
بود که ارز ۴۲۰۰ تومانی به منابع ارزی کشــور و مصرف کننده وارد کرده 
است.عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشــاره به ریشه دار بودن سیاست 
غلط ارز چندنرخی گفت: متأســفانه در فرهنگ اقتصــادی ما این گونه 
ارزهای ترجیحی و چندنرخی ریشــه دار بوده اســت و فقط بحث دولت 
آقای روحانی نیست و متأسفانه همیشه بحث ارز چندنرخی فسادزا بوده 
و به اهداف خود نیز نرسیده اســت.وی ادامه داد: وقتی یک کاال مشمول 
ارز ۴۲۰۰ تومانی بشــود همین تفاوت قیمت باعث می شود که یک عده 
افراد سودجو هجوم بیاورند به بهانه واردات این کاال، ارز را بگیرند و تقاضا 
برای واردات کاال به شــدت افزایــش می یابد. بیش از چند صد شــرکت 
واردکننده جدید تأسیس شد که بســیاری فقط به خاطر کسب رانت ارز 
۴۲۰۰ تومانی این شرکت ها را ایجاد کردند. در این شرایط اخذ ارز ۴۲۰۰ 
تومانی به افراد کمی اختصــاص می یابد و عماًل مجــوز و امضای طالیی 
ایجاد می کند؛ از همین رو اســت که ارز ۴۲۰۰ تومانی فساد زا می شود. به 
عبارت ساده تر زمانی که هر سیاستی از حالت علمی و اقتصادی دور شود 

خود به خود گروه های ذی نفعی برای آن ایجاد خواهد شد.
بگلریان با اشــاره به لزوم حرکت به ســمت ارز تک نرخی، اظهار داشت: 
مهم ترین اولویت و کار دولت آقای رئیسی حرکت به سمت ارز تک نرخی 
است چراکه وقتی ما دارای ۳ نرخ ارز هســتیم خواه ناخواه تفاوت قیمت 
به ســمت جیب یک نفر می رود. مرکز پژوهش های مجلس نیز از ابتدای 
اجرای این سیاســت، غلط بودن آن را اعالم کرده بود و طی دو ســال ۱۷ 
میلیارد دالر ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کاالهای اساســی اختصاص یافت اما 
همان کاالها به قیمت ارز آزاد به دســت مردم رسیده است. به هر صورت 
تخصیص منابع حتــی اگر به عنوان عدالت اجتماعــی نیز صورت بگیرد، 
با ســازوکار ارز چند نرخی چیزی جز فســاد در بر نداشته است و مطمئناً 
اهداف سیاسی یا گروه های سیاسی پشت آن بوده است. کاالهای اساسی 
امروزه بیشتر تالطم قیمتی را دارند که نتیجه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی 
بوده است.بگلریان خاطرنشان کرد: با تک نرخی شــدن ارز، باید به نظام 
یارانه ها نیز جهــت داد و یارانه به تولید تعلق گیرد و تنهــا یارانه نقدی به 
اقشار نیازمند الزم است. یارانه نقدی را نباید به همه جامعه داد، بلکه تنها 

باید به اقشار نیازمند پرداخت کرد و باید تولید را تقویت کرد.
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یک فعال بخش مسکن :

ج می کند ساخت ساالنه یک میلیون مسکن، بازار اجاره را از فشار تقاضا خار

خریدار  عضو هیات مدیره کانون سراسری انبوه سازان 
گفت: تولید مســکن در ســطحی که دولت برنامه ریزی 
کرده است بازار اجاره را از فشار تقاضا و افزایش قیمت ها 
خارج می کند.»ســیدمحمد مرتضوی«  درباره وضعیت 
بازار اجاره و راهکار کنترل آن افزود: بســیاری از مردمی 
که امروز دنبال اجاره واحد مســکونی هســتند با تغییر 
الگوی ســکونتی و دسترســی به منازل مناسب از نظر 
قیمــت و کیفیت، به جای رهن واحد یــک میلیاردی در 

شمال شهر تهران اقدام به خرید خانه می کنند.
وی ادامه داد: اگر در جنوب تهران واحدهای مناســب با 
متراژ پایین ساخته شود بســیاری از مستاجران شمال 
پایتخــت امکان خرید خانــه را خواهند داشــت و برای 
رســیدن به این وضعیت نیاز به تولید مسکن داریم و اگر 
در ســطوحی که دولت برنامه ریزی کرده اســت تولید 
مسکن شکل بگیرد و مسکن مناسب با متراژهای پایین 
و با کیفیت ساخته شــود مردمی که دنبال اجاره هستند 

مالک و ساکن منازل خود خواهند شد.
عضو هیات مدیره کانون سراســری انبوه ســازان، تاثیر 
ســاخت طرح میلیونی مســکن را در تعادل بخشی به 
بازار عرضه و تقاضا مهم دانســت و گفت: آمارها حکایت 
از افزایش ۴۰ درصدی اجاره نشینی در یک سال گذشته 
دارد که ناشــی از پایین آمدن قدرت خرید مسکن است.

وی با بیان اینکه از سال ۹۷ تاکنون اجاره نشینی با شیب 
تندی درحال افزایش است، ادامه داد: سال به سال قدرت 
خرید مردم به عنوان بهره برداران اصلی ساختمان کمتر 
شده و کاهش قدرت خرید مسکن به عاملی برای افزایش 
تقاضا در بازار تبدیل شده اســت و به طور طبیعی در هر 
حوزه ای تقاضا ازعرضه پیشی بگیرد با گرانی کاال مواجه 
می شــویم.مرتضوی گفت: اکنون تقاضا به یکباره از حد 
نرمال باالتر رفته و موجب افزایش قیمت شــده اســت؛ 
بخشی از این افزایش قیمت هم پیشــنهاد خود مالکین 
اســت؛ درشــرایطی که برای یک خانه چند مشــتری 
وجود دارد بنگاه ها و مشــاورین امالک نیز از این رقابت 
بهره برداری می کننــد.وی ادامه داد: عامــل دوم گرانی 
فایل های رهــن و اجاره بحــث »افزایــش دارایی های 

ملکی« است، وقتی قیمت متوســط مسکن در تهران از 
متری چهار میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش 
یافته اســت و با افزایــش هفت برابری متوســط قیمت 
مســکن در تهران مواجه هســتیم، به همین تناســب 

افزایش قیمت اجاره خواهیم داشت.
به گفته این فعال بخش مســکن، وقتی دارایی ملکـــی 
افزایش می یابــد مالکان به همان نســبت خود را موجه 

می بینید که اجاره بیشــتری دریافت کنند، چون معتقد 
هستند مســکنی که یک میلیارد می ارزید هفت میلیارد 
شده است و باید هفت برابر اجاره دریافت شود. البته رقم 
اجاره هفت برابر نشده است چون توان پرداخت اجاره به 

نسبت رشد قیمت وجود ندارد.
مرتضوی ادامه داد: فرمول رهن خانه در سال ۹۶ تقسیم 
ارزش خانه بر شــش یا هفت بود و امروز این نسبت باید 
تقسیم بر ۱۰ یا ۱۲ شود تا مناسب رهن و جیب متقاضی  
باشد. بر این اســاس باال رفتن ارزش امالک یکی دیگر از 
دالیل مهم افزایش اجاره است و شــیب افزایش قیمت 

مسکن باعث رشد نرخهای اجاره شده است
این فعال بخش مســکن به نقش بنگاههای ملکی اشاره 
کرد و گفــت: در این بــازار مداخله واســطه های ملکی 
می تواند یک بار دیگر افزایش قیمت ها را در پی داشــته 
باشد و  وقتی معضلی به اسم کمبود واحد مسکونی وجود 
دارد، راهکار درست رفع کمبود مسکن است تا به صورت 
ریشه ای و اساسی این مشــکل حل شود.به گزارش ایرنا، 
تولید میلیونی مسکن که ســال های متوالی رویایی در 
حوزه ساخت و ســاز بود، این روزها در یک قدمی تحقق 
و اجرا قرار گرفته اســت.  به نظر می رســد، قرار است به 
پشــتوانه قانون »جهش تولید مســکن« به ســال های 

دوری بازگردیم که رقم تولید مســکن از مرز ۶۰۰ هزار 
واحد عبــور می کرد چرا که تولید ســالیانه مســکن از 
متوســط ۶۰۰ هزار واحد در ســال های ۱۳۹۲ و قبل از 
آن، در حال حاضر به متوســط ســالیانه نزدیک به ۴۰۰ 
هزار واحد رســیده است.ســاخت میلیونی مسکن ابتدا 
یک شعار انتخابانی تلقی می شــد،  اما طولی نکشید که 
با پیروزی طراح اصلی آن به جلســات هیات دولت رسید 
و حاال در جلســات هفتگی بین ســازندگان مســکن و 
مسووالن فعلی وزارت راه و شهرســازی در حال بررسی 

است و البته در یک قدمی اجرا قرار دارد.
برنامه ســاخت میلیونی مســکن این طور تقسیم بندی 
شده است که برای احداث آن قرار است ۳۵۰ هزار  واحد 
مسکونی توسط سازندگان خوشنام در بخش خصوصی 
انجام شــود، ۱۵۰ هــزار واحد مســکونی در بافت های 
فرســوده، ۳۰۰ هزار واحد به عنوان مســکن حمایتی 
و ۲۰۰ هزار واحد مســکن روستایی ســاخته شود و در 
مجموع یک میلیون واحد مســکونی تنظیم شده است. 
دولت در تالش اســت با ارائه راهکار برای تامین مصالح 
این طرح که گفته می شــود ۱۰ میلیون تن فوالد و ۳۰ 
میلیون تن سیمان اســت، پای بخش خصوصی را برای 

حضور به موقع در اجرای طرح باز کند.

صفحه 8

رئیس کل بیمه مرکزی:

وش بیمه   شبکه فر
نگران آیین نامه  کارمزد  نباشند

 نوبت دومتجدید فراخوان مزایده عمومی 

روابط عمومي  و امور بین الملل شهرداري

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

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

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

تناژ تقریبی ماهیانه 
)کیلوگرم( 

مبلغ تضمین شرکت در 
فراخوان ) ریال ( 

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

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

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

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

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

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

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

10- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/06/23 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/29

شرکت مخابرات ايران )منطقه قزوين( در نظر دارد » نگهداری وپشتيبانی شبکه کابل وهوايی 
آبيک با احتساب هزينه نگهداری 100%بدون کد عمليات« را از طريق مناقصه عمومی 
يک مرحله ای برگزار نمايد متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
 WWW. QAZVIN.TCI.ir به آگهی فراخوان در سايت مخابرات منطقه قزوين به آدرس 

مراجعه نمايند.

شماره مناقصه :  27 /1400/ق )چاپ دوم(

مدیریت مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه قزوین

رشکت مخاربات اریان )سهامی عام(
دمریيت منطقه زقوين  

آگهی مناقصه یک مرحله ای

 نوبت دومتجدید فراخوان مزایده عمومی 

روابط عمومي  و امور بین الملل شهرداري

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

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

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

تناژ تقریبی ماهیانه 
)کیلوگرم( 

مبلغ تضمین شرکت در 
فراخوان ) ریال ( 

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

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

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

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

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

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

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

10- هزينه درج آگهي در دو نوبت به عهده برندگان فراخوان  مي باشد.
تاريخ انتشار نوبت اول : 1400/06/23 تاريخ انتشار نوبت دوم : 1400/06/29

شرکت مخابرات ايران )منطقه قزوين( در نظر دارد » نگهداری وپشتيبانی شبکه کابل وهوايی 
آبيک با احتساب هزينه نگهداری 100%بدون کد عمليات« را از طريق مناقصه عمومی 
يک مرحله ای برگزار نمايد متقاضیان شرکت در مناقصه می توانند جهت کسب اطالعات بیشتر 
 WWW. QAZVIN.TCI.ir به آگهی فراخوان در سايت مخابرات منطقه قزوين به آدرس 

مراجعه نمايند.

شماره مناقصه :  27 /1400/ق )چاپ دوم(

مدیریت مالی و پشتیبانی مخابرات منطقه قزوین

رشکت مخاربات اریان )سهامی عام(
دمریيت منطقه زقوين  

آگهی مناقصه یک مرحله ای



یک کارشناس بازار سرمایه:

اصالح شاخص بورس پس از رشد قابل توجه بازار در هفته های اخیر طبیعی است

سخنگوی کانون شرکت های سرمایه گذاری استانی:

دولت می تواند 47 درصد از سهام عدالت قبلی را به جاماندگان اختصاص دهد

اقتصاد
روزنامه سراسری صبح ایران

صفحه 2
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مشموالن تا پایان مهرماه فرصت دارند
 از سرگیری خوداظهاری مالکان و مستاجران 

در سامانه امالک و اسکان
 امکان دسترسی به سامانه امالک واســکان پس از وقفه دو ماهه دوباره 
فراهم شد و همه مستاجران و مالکان تا پایان مهرماه برای خوداظهاری 

در این سامانه فرصت دارند.
پیش تر »محمود محمودزاده« معاون مســکن وزیر راه و شهرســازی 
از موافقت ســتاد مبارزه با کرونا برای تمدید مهلت ثبت نام در ســامانه 
امالک واســکان تا مهر ۱۴۰۰ خبر داده بود اما بــه دلیل توقف دوماهه 
فعالیت این سامانه، پیشــنهاد شــده که مهلت خوداظهاری مالکان و 
مســتاجران تا پایان فصل پاییز تمدید شــود که قرار است این موضوع 

دوباره در ستاد مبارزه با کرونا بررسی شود.
بر این اساس، مالکان و مســتاجران فعال تا پایان مهرماه امسال مهلت 
دارند تا اطالعات سکونتی خود را در سامانه امالک و اسکان درج کنند، 
تا تیر ماه امسال نیز تعداد زیادی از مردم اقدام به درج اطالعات داشتند 
و تراکم مراجعه به ســایت حتی گاهی موجب کند شــدن سایت شده 

است.
در اجرای ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات های مســتقیم، همه سرپرستان 
خانوار باید اطالعات ملکــی و اقامتی خود را در ســامانه ملی امالک و 

اسکان ثبت کنند.
وزارت راه و شهرسازی براساس قانون مصوب مجلس و به عنوان مجری 
این طرح، یک دوره ۲ ماهه از تاریــخ ۱۹ فروردین تا ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ 
را برای ثبت اطالعات ملکی و اقامتی سرپرستان خانوار در سامانه ملی 

امالک و اسکان تعیین کرده بود.
بــرای ثبت اطالعــات ملکــی و اقامتی در ســامانه ملــی امالک و 
اسکان کشــور به نشــانی amlak.mrud.ir باید مالک یا مستاجر 
با ســیم کارت به نام خود و کد ملی وارد سایت شــوند و ضمن ثبت 
اطالعات مربوط به امالک مســکونی خود، اقامتگاه اصلی خانوار را 

نیز مشخص کند.
به  دلیل اتصال ســامانه امالک و اســکان به بانک اطالعاتی وزارت 
راه و شهرسازی، پس از ورود افراد به این ســامانه، فهرست امالک 
متعلق به فــرد نمایش داده می شــود، اما احتمــال نمایش امالک 
واگذار یا فروخته شده و حتی تکراری نیز در این سامانه وجود دارد 
که کاربر می تواند بــا انتخاب گزینه های موجــود، این اطالعات را 

اصالح کند.
مســتأجران نیز برای ثبت اطالعات به مشــخصات اصلی ملک نظیر 
متراژ دقیق، کد نوســازی ملک، کد ملی و شــماره تلفن همراه مالک 
نیاز دارند که بخشی از آن ها در اجاره نامه رسمی نوشته شده و مابقی 
از طریق ســند، قبض عوارض ســاالنه ملک یا با ســوال از مالک قابل 

دریافت است.
نکته دیگر اینکه در ســامانه ملی امالک و اســکان، انتخــاب کاربری 
ملک اعم از مســکونی، تجاری و اداری به فرد اظهارکننده واگذار شده 
و باید مطابق با عنوان ملک در ســند اصلی ثبت شــود. در این سامانه 
راهنمایی های موردنیاز برای ثبت امالک و همچنین پاســخ ســواالت 

احتمالی درج شده است.

آخرین قیمت »کره« اعالم شد
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی اعالم کرد: افزایش قیمت 
کره حیوانی ناشــی از افزایش هزینه هــای تولید اســت و تخلفی در 

خصوص تغییر یا افزایش قیمت اتفاق نیافتاده است.
ســید محمدرضا بنی طبا، ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های 
لبنی در خصــوص افزایش کــره حیوانی در بازار اظهار داشــت: در 
رابطه بــا افزایش قیمت کــره گزارش های ما از بــازار این محصول 
نشــان می دهد، که همه شــرکت ها افزایش قیمت نداشــتند و کره 
حیوانی در بازار حســب سیاست های بازاریابی شــرکت ها از قیمت 
۱۰ هزارتومان، ۱۱ هزار تومان، ۱۲ هــزار تومان و حداکثر  ۱۳ هزار 

تومان  وجود دارد.

بنی طبا افــزود: اولین دلیل افزایــش قیمت این محصــول را باید در 
افزایش قیمت مصوب چربی حیوانــی از ۶۰ هزار تومان در هر یک کیلو 
به 8۰ هزار تومان دانســت که بر اســاس مصوبه خرید قیمت شیرخام 
و افزایش قیمت چربی انجام شــده اســت. با افزایش هزینه های بسته 
بندی، بازاریابی، سهم خرده فروش و سهم پخش، شاهد افزایش قیمت 
این محصول هستیم که کماکان تناســبی با افزایش هزینه های تولید 

ندارد.
ســخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی بیان داشــت: قیمت کره 
برای مصرف کننده، که حداکثر ۱۳ تومان است کامال قابل دفاع بوده و 
بر اساس آیین نامه قیمت گذاری محصوالت ساخت داخل انجام شده، 

و تخلفی در خصوص تغییر قیمت یا افزایش قیمت اتفاق نیافتاده است.
وی ادامه داد: از این قیمت حدود ۱۰ درصد سهم مغازه دار و حدود ۱۰ 
درصد دیگر هم سهم شرکت های پخش اســت و علی رغم اینکه طبق 
آیین نامه قیمت گذاری محصوالت ســاخت داخــل، تولیدکنندگان 
چیزی حدود ۱۷ درصد می توانند سود ببرند، سود شرکت تولید کمتر 

از ۱۰ درصد است هم در کره حیوانی و هم در سایر محصوالت لبنی.
بنی طبا افزود: عدم تناســب سود شــرکت های تولیدی با هزینه های 
تمام شــده، نشــان می دهد که تولید کننده کمتر از پخــش کننده و 
مغازه دار ســود از تولید می بــرد و تنها توزیع کننده پولی اســت که به 
دیگران می رســد اما مصرف کننده گمان می کند که این پول تماما به 

تولیدکننده می رسد.
سخنگوی انجمن صنایع فرآورده های لبنی در خصوص تفاوت قیمت 
جهانی توضیح داد: مقایسه ای بین قیمت کره حیوانی در جهان با قیمت 
کره داخلی نشــان می دهد که قیمت کره حیوانی ایــران نصف قیمت 
جهانی اســت. یعنی اگر قرار بود مانند سال های گذشته با ارز فعلی کره 
وارد کشور شود قیمت کره بین ۲۵ تا ۳۰ هزار تومان برای هر قالب صد 
گرمی تمام می شد. ولی در حال حاضر قیمت نصف آن و حتی نصف هم 

کمتر است.
وی بیان کرد: عالوه بر قیمت چربی که به 8۰ هزار تومان در هر یک کیلو 
افزایش یافته، قیمت بسته بندی این محصول نیز با افزایش مواجه بوده 
اســت بطوری که قیمت فویل آلومینیوم از ۱۱۴ تومان به ۱۴۰ تومان 
رسیده اســت. به این افزایش هزینه ها باید سایر هزینه های تولید را هم 
افزود. بطور مثال قیمت برق برای واحدهای صنعتی دو برابر شده است.

بنی طبا در پایان تاکید کرد: راه اساســی برای کمک به سبد خانوار آن 
است که یارانه هایی که به شکل ســیاه و غیر کارآمد در ابتدای زنجیره 
و در بخش نهاده های دامی هزینه می شــود را به مصرف کننده آن هم 
مصرف کننده دهک هــای محروم منتقل نماییم. این راهکاری اســت 
که هرچه زودتر مســئوالن به تصمیم گیری درباره آن برســند زودتر 

می توان از حذف لبنیات از سفره دهک های محروم جلوگیری کرد.

بازار

وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز انتشار صورت های 
مالی شــرکت های دولتی زیر مجموعه این وزارتخانه 
برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آن ها 

خبر داد.
 احســان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: یکی از ســاز و 
کارهای اساســی بــرای بهبود عملکرد شــرکت ها و 
همچنین کاهش فســاد و اتالف منابــع که در برخی 
از شرکت ها وجود دارد اســتفاده از ابزارهای عمومی 
برای نظارت بر عملکرد شرکت ها است. این نظارت ها 
باعث می شــود شــرکت هایی کــه اموال مــردم در 
دست آنها اســت با وسواس بیشــتری مورد بررسی 

کارشناسان قرار گیرد.
وی افزود: یکــی از روش هایی کــه تاکنون 
برای نظارت بر شــرکت های دولتی مغفول 
بوده همین انتشــار صورت های مالی است 
که تاکنون بخــش زیــادی از عملکرد مالی 

شرکت ها پنهان بوده است.
وزیــر اقتصــاد ادامــه داد: در عیــن حال 

شــرکت هایی که در بورس اوراق بهادار ثبت شــده اند 
عملکرد آن هــا از طریق ســایت کدال قابل بررســی 
است و صورت های مالی شــش ماهه و یکساله منتشر 
می شود و سوء عملکردها و اســتفاده نادرست از منابع 

زیر نظر دقیق ســهامداران قــرار می گیرد، 
اما در خصوص شــرکت های دولتی چنین 
رویــه ای وجــود نداشــت. وزارت اقتصاد 
تصمیم گرفــت با اصالح ایــن رویه، نظارت 
کارشناســان و فعاالن اقتصادی بر عملکرد 

زیرمجموعه های خود را شروع کند.
طبق اعــالم وزارت اقتصــاد، وی بیان کرد: 
بر اســاس وعده ای کــه در چهاردهم شــهریور داده 
بودیم تالش کردیم به ســرعت و پیــش از موعد مقرر 
صورت های مالی آن دسته از شــرکت های دولتی زیر 
مجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شــده بود در سایت 

کدال بارگذاری کنیم.
در ادامه خاندوزی اظهار کرد: هــم اکنون و با مراجعه 
به سایت کدال، می توان صورت های مالی بیمه ایران، 
بانک ملی، بیمــه مرکزی، صندوق تامین خســارات 
بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت ها را مشاهده 

کرد.
وی در پایان گفت: در هفته های آینده با نهایی شــدن 
صورت های مالی سایر شرکت ها به تدریج این فهرست 
افزایش پیــدا خواهد کــرد تا بدین وســیله در دولت 
ســیزدهم با افزایش نظارت های عمومی شاهد بهبود 

عملکرد شرکت های دولتی باشیم.

یک نماینده مجلس با اشــاره به جعلی بــودن رمزارز 
کینگ مانــی گفــت: در حــال حاضــر شــکایات و 
درخواست های متعددی در خصوص رسیدگی به این 

پرونده در دستگاه قضائی مطرح شده است.
ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیســیون شــوراها و امور 
داخلی مجلس شورای اسالمی با بیان این که دنیای ارز 
دیجیتال، دنیای پرمخاطره ای است، گفت: بسیاری از 
مردم با انگیزه ســرمایه گذاری و کسب سود یا با انگیزه 
حفظ ارزش دارایی هــای خود در شــرایط تورمی، به 

سمت وسوی ارزهای دیجیتال سوق پیدا کرده اند.
وی افزود: بسیاری از مردم در پی ورود به بازار رمزارزها 
با چالش ها و مشکالت شــدید اقتصادی مواجه شده و 

ســرمایه خود را به دلیل عدم برخورداری از 
دانش کافی در این حوزه، از دست داده اند.

عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس 
شــورای اســالمی در خصوص مشــکالت 
مربوط به خرید و فروش برخی از رمزارزهای 
ناشــناخته و جدید اظهار داشت: مدتی قبل 
رمزارزی بــه نام کینگ مانی مورد اســتقبال 

برخی از مردم قرار گرفت؛ پس از گذشت زمان اندکی که 
این رمز ارز با قیمت های باال بین مردم خرید و فروش شد 
و اسم آن بر سر زبان ها افتاد، مشکالتی برای آن به وجود 
آمد و قیمت آن بــه طور ناگهانی ســقوط کرد.ابوترابی 
ادامه داد: متأســفانه در پی این اتفاق، بسیاری از مردم 

که خانه خود را فروخته و یا از دســترنج خود 
در کینگ مانی سرمایه گذاری کرده اند، اکنون 
به مالباختــگان این رمز ارز تبدیل شــده اند. 
در حال حاضر شــکایات و درخواســت های 
متعددی در خصوص رسیدگی به این پرونده 
در دستگاه قضائی مطرح شده است؛ اما هنوز 

به نتیجه نرسیده است.
نماینده مردم نجف آباد در مجلس با اشــاره به انتشار 
اخبار ضدونقیض در خصوص پشــت پرده این رمز ارز، 
گفت: با رصد اخبار فضای مجازی، به نظر می رسد یک 
شرکت شناخته شده که در حوزه بازاریابی شبکه فعال 
است پشتوانه این رمز ارز بوده و اساساً اقبال عموم مردم 

به کینگ مانی به دلیل حمایت این شرکت بوده است.
وی افزود: بر اســاس پیگیری ها و بررســی های انجام 
شده، مشخص شــد که این رمز ارز به طور کلی جعلی 
است و هیچ پشتوانه ای ندارد و تمامی نوسانات قیمتی 
آن نیز ســاختگی و برای خرید و فروش بیشــتر بوده 
اســت.ابوترابی با بیان این که مجلس شورای اسالمی 
کالهبرداری کینگ مانی را پیگیری خواهد کرد، گفت: 
این موضوع از دســتگاه قضا در حال مطالبه است و به 
زودی برای مالباختگان کینگ مانی شفاف خواهد شد. 
وظیفه مجلس اســت که در مقابل دغدغه و مطالبات 
مردم پاسخ گو باشــد و ان شــاءاهلل در نهایت به همین 

نتیجه نیز منجر خواهد شد.

وزیر

رمز ارز

خریدار   ســخنگوی کانون شرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی گفــت: دولــت 
می توانــد ۴۷ درصــد از ســهام عدالت که 
دولت قبلی به نفــع خود مصــادره کرد را 
برای تخصیص به جاماندگان سهام عدالت 

پرداخت کند.
 اولین بــار محمدرضــا پورابراهیمی رئیس 
کمیســیون اقتصــادی مجلــس خبر داد 
که دولت ســیزدهم موافقت کلی خود را با 
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان اعالم 
کرده، بعد از آن حجت اهلل عبدالملکی وزیر 
تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم این مســئله 
را تأئید کــرد و گفت تالش بر این اســت تا 
آخر امســال ســهام عدالت به جاماندگان 

تخصیص پیدا کند.
امروز هــم سیداحســان خانــدوزی وزیر 
امور اقتصادی ودارایی خبر داده اســت که 
رئیس جمهــور به دو وزیر اقتصــاد و تعاون 
دســتور داده اســت که برنامه های پوشش 
اختصــاص ســهام عدالت بــه جاماندگان 

تدوین کنند.
در ایــن زمینــه خبرنــگار فارس بــا اکبر 
حیدری ســخنگوی کانون شــرکت های 
ســرمایه گذاری اســتانی تماس گرفت و 
گفت: مــراد از جاماندگان ســهام عدالت 
چه کســانی و چه تعداد از جمعیت اســت، 
گفت: جاماندگان ســهام عدالت به دو گروه 
تقســیم بندی می شــوند که یکی افرادی 
که دارای حقوق مکتســبه هستند و دارای 
کارتکس سهام عدالت و کارت پرس شده و 
یا دعوتنامه ســهام عدالت هستند که سهام 
به آنهــا تخصیص یافته امــا در دولت قبلی 
گفته شد آنها ســهام ندارند و دیگر عده ای 

از افرادی که در ۶ دهــک کم درآمد جامعه 
حضــور دارند ولی ســهام عدالت بــه آنها 

تخصیص نیافته است. 
وی تأکید کــرد: در گــروه اول افرادی که 
حقوق مکتســبه دارند و در طول ســالهای 
اجرای ســهام عدالت شناســایی شــده و 
کارت دعــوت برای آنها ارســال شــده و 
حتی کارتکــس کامــل یا همــان کارت 
پرس شده ســهام عدالت برایشــان صادر 
شــده که این افــراد حــدود ۲ میلیون نفر 
هستند که در سامانه سهام عدالت سازمان 
خصوصی سازی نیستند. همچنین حدود ۲ 
میلیون نفر دیگر افرادی هستند که مراحل 

دعوتنامه کارت سهام عدالت برای آنها انجام 
شده اما به مرحله پایانی نرســیده اما برای 
آنها هم ســهامی درنظر گرفته شــده بود و 
مجموعه این جاماندگان بــه ۴ میلیون نفر 

می رسند. 
شــرکت های  کانــون  ســخنگوی 
ســرمایه گذاری اســتانی همچنین گفت: 
چون سیســتم ثبت نام و ارتباط دبیرخانه 
مرکزی سهام عدالت با شرکت های تعاونی 
شهرســتانی در یک مقطع دچــار اختالل 
شــده بود، بنابراین اطالعات این افراد وارد 
نشده و اکنون این افراد دارای سهام عدالت 

نیستند. 

حیــدری همچنیــن گفت: دســته دوم 
کســانی هســتند که جزو ۶ دهک پائین 
درآمدی جامعه هســتند، اما به هر دلیلی 
مورد شناســایی دولت قرار نگرفته و هرگز 
ســهام عدالــت نگرفته انــد، در حالی که 
قانونگذار اعــالم کرده بود ســهام عدالت 
برای تقویــت ثــروت و درآمــد ۶ دهک 
پائین درآمدی جامعــه اختصاص می یابد. 
باین افراد حدود ۱۶ میلیون نفر در کشــور 

برآورد می شوند. 
حیدری گفت: بــا توجه به اینکــه از ارزش 
اســمی یک میلیون تومانی ســهام عدالت، 
دولت قبل ۴۷ درصد را به نفع خود مصادره 

کرد و اعــالم کرد در طی ۱۰ ســال از محل 
سودهای دریافتی شرکت های سرمایه پذیر 
به میزان ۵۳۲ هزار تومان پرداخت شــده 
و ســهامداران عدالت مالک ۵۳ درصد این 
برگه ســهام عدالت هســتند، بنابراین ۴۷ 
درصد باقی مانده ســهام به دولت برگشت و 
از نظر شــرعی و قانونی، این سهام باید به ۶ 

دهک کم درآمد جامعه اختصاص یابد.
وی گفــت: االن که رئیس جمهــور و دولت 
ســیزدهم می خواهنــد ســهام عدالت به 
جاماندگان اختصاص پیــدا کند، به راحتی 
می توانند ۴۷ درصد ســهام عدالت به دولت 
برگشــته را به این جاماندگان سهام عدالت 
و افراد مشــمول در ۶ دهــک پائین درآمد 

جامعه اختصاص دهند. 
حیدری در مورد آزادســازی سهام عدالت و 
اثر آن بر کاهش قیمت ایــن دارایی و اثر آن 
در بازار سرمایه گفت: ســهام عدالت باید از 
کانال شــرکت های تعاونی ســهام عدالت 
مدیریت شود، در آن صورت مشکل فروش 
ســهام عدالت اثر منفی در بــازار ندارد، اما 
وقتی این ســهام عدالت آزاد شده و توسط 
افراد به فروش رسد، اثر منفی در بازار بورس 

می گذارد و قیمت آن هم افت می کند. 
شــرکت های  کانــون  ســخنگوی 
ســرمایه گذاری اســتانی گفت: ما در مورد 
نحــوه اداره ســهام عدالــت و همچنیــن 
شناسایی جاماندگان نامه هایی به سازمان 
بورس، وزارت اقتصــاد، معاونت اقتصادی 
رئیس جمهور نوشــته ایم و اگر می خواهند 
از نظرات کانون شرکت های سرمایه گذاری 
اســتانی مرتبط با ســهام عدالت استفاده 

کنند ما در خدمت دولت هستیم.

خریدار  یک کارشــناس بازار ســرمایه 
گفــت: با توجــه بــه اینکه در چنــد وقت 
گذشته، ســهام شاخص ســاز بازار به دلیل 
افزایــش قیمــت ارز و رشــد قیمت ها در 
بازارهــای جهانی، رشــد قابــل توجهی را 
تجربه کردند، روند اصالحــی بازار در هفته 
اخیر طبیعی بود و ســهامداران نباید نگران 

روند ایجاد شده در معامالت بازار باشند.
 یک کارشناس بازار ســرمایه گفت: با توجه 
به اینکــه در چند وقت گذشــته، ســهام 
شاخص ساز بازار به دلیل افزایش قیمت ارز 
و رشــد قیمت ها در بازارهای جهانی، رشد 
قابل توجهی را تجربه کردند، روند اصالحی 
بازار در هفته اخیر طبیعی بود و سهامداران 
نباید نگران روند ایجاد شــده در معامالت 

اخیر بازار باشند.
حســین عبدی به افت اخیر شاخص بورس 
و عوامل تاثیرگذار بر رونــد فعلی معامالت 
بازار اشــاره کرد و افزود: با توجه به اینکه در 
چند وقت گذشته سهام شــاخص ساز بازار 
به دلیل افزایش قیمــت ارز، افزایش قیمت 
ها در بــازار جهانی و محصوالت شــرکت 
های پتروشیمی و فلزات اساسی رشد قابل 
توجهی را تجربــه کردنــد؛ بنابراین روند 
اصالحی بازار در هفته اخیــر طبیعی بود و 
سهامداران نباید نگران روند ایجاد شده در 

معامالت اخیر بازار باشند.
وی اظهار داشت: ســهام اغلب شرکت های 
بزرگ و شاخص ساز بازار برای مدتی تحت 
تاثیر وضعیت قیمت هــای جهانی در مدار 
صعودی قــرار گرفتند اما  هفته گذشــته با 
توجه به رشــدی که تجربه کردند وارد فاز 

اصالحی شدند که این امر طبیعی بود.
عبدی تاکید کرد: در روند هفته گذشــته 
معامالت بورس، شرکت های کوچکتر و 
تک ســهم هایی بودند که روند خود را از 
مسیر معامالت بازار جدا کردند و بازدهی 
مثبتــی را در اختیــار ســهامداران قرار 

دادند.
این کارشناسان بازار ســرمابه با بیان اینکه 
علت اصلی چنین روندی در بازار بیشتر بعد 
روانشناسی داشت و بسیاری از سهامداران 
به دلیل کســب بازدهی معقولی  از بازار به 
دنبال شناسایی ســود پیش رفتند، افزود: 
نرخ ارز هم به دلیل زمزمه های ایجاد شــده 
درخصوص انجام مجــدد مذاکرات برجام و 
نیز احتمال ایجاد توافــق، بر مدار اصالحی 
قرار گرفت، در اواســط هفته بازار ســهام 
تحت تاثیر وجود نوسان در نرخ دالر با روند 
صعودی همراه شــد اما معامالت بورس در 
روزهای پایانی هفته دوباره تغییر مسیر داد 

و وارد فاز اصالحی شد.

وی در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه روند 
کنونی بازار و اصالح فعلی شــاخص بورس 
تا کجا می تواند ادامه دار باشــد، گفت: ادامه 
روند بازار منوط بــه دو مولفه اصلی در پیش 
بینی ها اســت که باید به طور حتم در نظر 

گرفته شوند.
عبدی خاطرنشــان کرد: مولفه نخست به 
شــرایط کلی اقتصاد کالن باز می گردد که 
از یک طرف  یعنی دولــت و بازیگران اصلی 
حاضر در دولت تعیین کننده این شــرایط 
هســتند و از طرف دیگر هم عواملی پیش 
روی بازار قــرار دارد که تعیین مســیر آنها 
در اختیار بازیگران اصلی اقتصادی کشــور  

نیست.
این کارشناس بازار سرمایه معتقد است که 

دولت تا چند روز آینده مــی تواند با تعیین 
سیاست های اقتصادی خود تعیین کننده 

روند اصلی بازار باشد.
وی با بیان اینکه تعیین یک سری از قوانین 
مالیاتی جدید بر روی بــازار ملک، خودرو و 
دیگر بازارهای ســرمایه گــذاری می تواند 
کمــک کننده بــه افزایش رونــد صعودی 
معامالت بازار سرمایه باشد، گفت: این بازار 
برای سرمایه گذاران به عنوان بازاری امن و 
فارغ از مالیات مطرح اســت که این موضوع 
منجر به افزایش جذابیت بازار سهام و ورود 

بیشتر نقدینگی به این بازار خواهد شد.
عبدی خاطرنشــان کرد: از طرف دیگر باید 
دید که سیاســت های دولت در تعیین نرخ 
ارز و عوامل مرتبط با آن چگونه خواهد بود، 
همچنین این موضوع باید مورد توجه باشد 
که سیاست های تثبیت بازار ارز و سیاست 
ابهامی که دولت در گذشــته برای این بازار 
مطرح کرده اســت به کدام سمت پیش می 

رود.
به گفته این کارشــناس بازار سرمایه، این 
مســایل همگی در رونــد بــازار تاثیرگذار 
هســتند؛ بنابراین می توان گفت دولت در 
شرایط فعلی اصلی ترین بازیگر برای تعیین 
و ادامه مســیر معامالت بازار سهام خواهد 

بود.

وی اظهار داشــت: اگر بخواهیم روند بازار را 
در بلندمدت مورد ارزیابی قرار دهیم باید به 
این نکته توجه کرد که یک سری عوامل در 
خارج از حیطه و اختیار دولــت قرار دارد و 
خود را در اقتصاد کالن نشان می دهند، این 
عوامل به عنوان قطب نما در بازار ســرمایه 

نشان دهنده روند بازار هستند.
عبدی خاطرنشــان کرد: برای مثال در آمار 
نقدینگی منتشر شده طی چند روز گذشته، 
یک ســری اطالعات وجود دارد که نشــان 
دهنده تغییر احتمالی قیمت ارز است، این 
امر به عنوان اتفاقی مثبت برای بازار سرمایه 
تلقی می شــود و نشــان دهنده ادامه روند 

صعودی بازار است.
این کارشــناس بازار ســرمایه افزود: از بعد 
اقتصاد کالن یک مولفه اصلــی وجود دارد 
که بخشی از آن در دســت بازیگران اصلی 
دولتمردان و وزرای مرتبط با اقتصاد کشور 
قرار دارد و بخش دیگــر آن خارج از حیطه و 

نقش آفرینی دولت در اقتصاد است.
وی با بیان اینکه مولفه دیگر مربوط به ورود 
پول و نیز مرتبط با بازار سرمایه است، گفت: 
بازار سرمایه در شرایط فعلی معامالت خود 
را با حجم معقولــی از پول ادامه می دهد که 
این میزان از نقدینگی در حال چرخش بین 

صنایع مختلف است.

وزیر اقتصاد خبر داد؛ آغاز انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی

رمزارز کینگ مانی جعلی است
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مدیرعامل فوالد بافت خبر داد
 تمدید و اخذ گواهینامه های جهانی

 استاندارد در حوزه های کیفیت، محیط زیست 
ایمنی و بهداشت 

مدیرعامل شــرکت احیا اســتیل فوالد بافت اعالم کرد: این شرکت در 
ســال جاری موفق به تمدید و اخذ چند گواهینامه  جهانی اســتاندارد 
شده که شاخص های مهمی برای پیشــبرد اهداف سازمانی محسوب 

می شود.
به گزارش روابط عمومی گروه مالی گردشگری، عطارد گودرزی گفت: 
فوالد بافت در خرداد ماه امســال موفق به تمدید گواهینامه سیســتم 
مدیریت کیفیــت مبتنــی بــر ISO9001:۲۰۱۵  و همچنین اخذ 
   ISO45001:۲۰۱8 و ISO14001:۲۰۱۵ گواهینامه استانداردهای
در حــوزه ایمنــی، بهداشــت و ســالمت کارکنان و محیط زیســت 
از شــرکت SGS شــد.وی افزود: فوالد بافــت در بحــث مهارت ها و 
شایســتگی کارکنان هم موفق به پیاده ســازي و دریافت اســتاندارد 
ISO10015:۲۰۱۹  مدیریت توســعه و شایســتگی کارکنان شد که 
پیاده ســازي و دریافت گواهینامــه و همچنین تمدیــد آنها می تواند 

شاخص های مهمی برای پیشبرد اهداف سازمان باشد. 
گودرزی با بیان اینکه نیروهای انســانی، ســرمایه های اصلی شرکت 
هستند، ادامه داد: در حوزه منابع انســانی و آموزش، طرح طبقه بندي 
مشاغل، بطور کامل در شرکت اجرایی شــد و با هدف توسعه مهارت ها 
و توانمندي هــاي کارکنــان، برنامه ریزي مســتقیمی بــراي حوزه 
آموزش در الیه هاي آکادمیک، تربیت مربی، کارگاه های آموزشــی و 
مانند آنها انجام شده است.وی گفت: توجه به توســعه پایدار و تعهد به 
ایفاي نقش شــرکت در راستاي مســئولیت هاي اجتماعی، همواره از 
اهداف فوالد بافت بوده است. بی شک مهم ترین هدف شرکت در حوزه 
مسئولیت های اجتماعی، ایجاد اشــتغال پایدار در منطقه است که در 
بهره برداري از فاز اول، بیش از ۲۵۰ شــغل مســتقیم و بالغ بر ۱۲۰۰ 
شغل غیرمستقیم ایجاد شده است. با برنامه ریزي انجام شده همزمان 
با احداث کارخانه آهن اســفنجی شماره ۲ و گندله ســازي و تکمیل 

بخشی از زنجیره فوالد، توسعه ي اشتغال پایدار را شاهد خواهیم بود. 
مدیرعامــل فــوالد بافت ادامــه داد: مجموعــه احیاء اســتیل فوالد 
بافت، عالوه بر حوزه اشــتغال، مشــارکت در رفع چالش ها و توســعه 
زیرساخت هاي منطقه را تنها بخشی از تعهدات خود به توسعه و آبادانی 
جامعه پیرامون دانسته و در این خصوص همواره متعهد و پیشگام بوده 

است. 
به گفته گودرزی، در دوران شــیوع ویروس کرونا، بــا هدف حمایت از 
جامعه ازطریق مشــارکت در تجهیز بیمارســتان، توزیع بســته هاي 
معیشــتی و حمایت از خانواده هاي نیازمند بــرای مقابله با این چالش 

جهانی اقدامات مداوم و گسترده اي صورت پذیرفته که ادامه دارد.
گودرزی اضافه کرد: همچنیــن به منظور مکانیزاســیون فرایندهاي 
سازمانی و بهینه ســازي مصرف، برنامه بدون کاغذ ) paper Less ( در 

شرکت از ابتدای اردیبهشت ماه امسال، بطور کامل اجرایی شده  است.
وی گفت: بخش دیگر، توسعه زیرســاخت هاي مکانیزه سازمان است 
که فوالد بافت زیرساخت هاي قدرتمند و بلندمدتی را در حوزه فناوري 
اطالعات درنظر گرفته اســت. این زیرســاخت ها با توجه به گسترش و 
توسعه فعالیت های ســازمان مستلزم به روز رســانی است که از جمله 
آنها ارتقاء پهناي باند اینترنت ســایت از ۱۵۰ مگابیت به ۴۰۰ مگابیت، 
راه اندازي فیبرنوري و ارتباطات)voip( و اینترنت ایســتگاه پمپاژ سد 
مخزنی با پهناي باند ۳۰ مگابیت بر ثانیه و همچنین بازطراحی و اصالح 

طرح هاي اتوماسیون صنعتی فاز ۲ است.

بندرخشک پیشگامان با زیرساخت های قدرتمند 
مهیای حضور سرمایه گذاران

مدیرعامل بندرخشک پیشــگامان از شــروع عملیات اجرایی فاز دوم 
بندرخشک با تکمیل زیرساخت های مورد نیاز خبر داد. 

به گزارش روابط عمومی بندرخشــک پیشــگامان، محمد حســین 
ریاحی بستر ایجاد شــده در این شــرکت تعاونی را زمینه ساز توسعه 
اقتصاد و افزایش اشتغال کشور دانست.مدیرعامل و عضو هیئت مدیره 
بندرخشک پیشگامان به مناسبت دهمین سالروز تاسیس بندرخشک 
پیشگامان با بیان ویژگی های منحصر به فرد و زیرساخت های قدرتمند 
موجود، به موقعیت جغرافیایی ارزشمند این مجموعه اقتصادی اشاره 
کرد و افزود: اتصال ریلی بندرخشــک پیشگامان به شاهراه ریلی کشور 
و قرارگرفتن در مســیر ترانزیت جاده ای از اصلی ترین دالیل انتخاب 

بازرگانان برای حمل کاال از این بندر می باشد.
ریاحی تکمیــل راه های ارتباطی ریلی و جاده ای داخلی بندرخشــک 
را در سال جاری بستر ساز حضور ســرمایه گذاران حوزه های مختلف 
از جمله فعالیت هــای نیروگاهی،گلخانه ای و فرصت های ســاخت و 
تعمیرات واگن و کانتینر دانســت و ارائه تسهیالت ویژه برای بازرگانان 
و تولیدکنندگان در انبارش، حمل و صــادرات و واردات کاال را از جمله 

مزایای بندرخشک عنوان نمود.
مدیرعامل بندرخشک پیشگامان با ابراز امیدواری به راه اندازی فازهای 
توسعه ای این مجموعه در آینده ای نزدیک از ایجاد پایانه صادراتی عام 
با رویکرد محصوالت کشاورزی در بندرخشک پیشــگامان خبر داد و 
افزود: در حال حاضر با راه اندازی کامل فاز اول و وجود زیرساخت های 
قدرتمند و کم نظیر شرایط مناسب ســرمایه گذاری برای عالقه مندان 

فراهم گردیده است.

تعرفه ویژۀ رومینگ ایرانسل برای اربعین ۱۴۰۰
مجتبی دوراندیش  تعرفۀ ویــژۀ رومینگ ایرانســل برای اربعین 
حسینی اعالم شد. ایرانســل همچنین امکان مشارکت مشترکان خود 

در طرح توسعۀ حرم حضرت امام حسین)ع( را فراهم کرده است.
به گزارش روابط عمومی ایرانســل، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال 
ایران، در ایــام راهپیمایی اربعین حســینی ســال ۱۴۰۰ )مصادف با 
۱۴۴۳ هجری قمری( نیز، همانند ســال های گذشته، با هدف تسهیل 
ارتباطات زائران ایرانی در کشــور عــراق، تعرفۀ ویــژۀ رومینگ برای 

خدمات تماس، پیامک و اینترنت همراه در نظر گرفته است.
بر این اســاس، تعرفۀ هر دقیقه تمــاس صوتی خروجــی )از عراق به 
ایران( از ۹۹۰۰ تومان به ۹۵۰۰ تومــان، تعرفۀ هر دقیقه تماس صوتی 
ورودی )از ایران به عراق( از ۶۹۰۰ تومان بــه ۶۰۰۰ تومان و تعرفۀ هر 
مگابایت اینترنت همراه از ۳۰۰۰ تومــان به ۲۰۰۰ تومان کاهش یافته 
است. دریافت پیامک در طول سفر رایگان است. روشن کردن گوشی و 
فعال سازی رومینگ در کشــور عراق نیز هیچ هزینه ای برای مشترکان 

ایرانسل ندارد.
تعرفه های فوق، تا پایان ماه صفر ۱۴۴۳ هجری قمری معتبر هستند.

مشترکان ایرانسل در نظر داشته باشند که بسته های اینترنت فعال در 
داخل ایران، خارج از ایران قابل استفاده نیستند.

در صورتی که زائران ایرانی در کشــور عراق برای برقراری تماس اعتبار 
کافی نداشته باشند، دوســتان و عزیزان آنها در داخل ایران، می توانند 
هزینۀ رومینگ تماس را بپردازند. در این حالت، سامانۀ گویا از مخاطب 

تماس می خواهد در صورت تمایل، این هزینه را بر عهده بگیرد.
فعال سازی خدمات رومینگ، با استفاده از کد دستوری ۱#*۱۱۱۱* 
و یا از طریق اپلیکیشن ایرانسل من قابل انجام است. ایرانسلی هایی که 
قصد اســتفاده از ســرویس رومینگ را دارند، باید این خدمات را حتماً 
پیش از خــروج از ایران، فعال کنند.اطالعات بیشــتر در این زمینه، در 
 irancell.ir/roaming صفحۀ رومینگ وب سایت ایرانســل به نشانی

در دسترس است.

تولید

 وزیــر صنعت، معدن و تجــارت با بیــان اینکه قیمت 
ســیمان در بازار نسبت به هفته گذشــته باز هم کمتر 
شد، تاکید کرد: اســتان ها برای کاهش هر چه بیشتر 

قیمت سیمان به صورت ویژه پای کار بیایند.
به گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، »ســید رضا 
فاطمی امین« در جلســه ویدئوکنفرانســی با رؤسای 
ســازمان های صنعت، معــدن و تجارت اســتان ها و 
مدیران عامل شرکت شــهرک های صنعتی استانی با 
موضوع بررسی مسایل مرتبط با صنعت سیمان، افزود: 
همه فعاالن صنعت سیمان مکلف به ثبت نام در سامانه 
جامع تجارت و ثبت اطالعات خرید و فروش در سامانه 

»افق« هستند.
وی با بیان اینکه موضوع ســیمان در قالب یک برنامه 
ســه ماهه به صورت مداوم رصد و پایش خواهد شــد، 

اضافه کرد: قیمت سیمان در بورس با اجرای 
این برنامه متعادل شــد و قیمت سیمان در 

بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد.
وزیــر صنعت، معــدن و تجــارت ادامه داد: 
قیمت ســیمان به صورت پاکتی به زیر ۲۵ 
هزار تومان رســید و قیمت ســیمان فله هم 

نزدیک به ۱8 هزار تومان ارزان تر شد.
فاطمی امین با بیان اینکه به صورت کالن برای تعدیل 
قیمت ســیمان بــه موفقیت های خوبی رســیده ایم، 
تصریح کرد: استان ها باید بیشتر از این پای کار بیایند و 

کار به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد.
وی با بیان اینکه عرضه سیمان در بورس تجربه خوبی 
بوده اســت، گفت: کارها باید با جدیت هر چه بیشــتر 
دنبال شــود و انتظار می رود همه پروژه ها از جمله ۱۹ 

پروژه نظام توزیع و پوشــش کاال در سامانه با 
قدرت ادامه یابد.

به گزارش ایرنــا، فاطمی امین پیشــتر نیز 
با بیان اینکه قیمت ســیمان به نرخ پیش از 
قطعی برق بازگشته، گفته بود: اقداماتی که 
در جریان کنترل قیمت ســیمان در وزارت 
صنعت انجــام شــد، برخــورد تعزیراتی و 
دستوری نبود؛ بلکه اصالح ســاختارها منجر به تعادل 

بازار و کاهش قیمت ها شد.
همچنیــن روز گذشــته دبیــر انجمــن صنفــی 
تولیدکنندگان ســیمان به ایرنا گفت: در زمان تامین 
۱۰۰ درصدی بــرق، ماهانه بین ۵.۵ تــا ۶ میلیون تن 
سیمان در کشور تولید می شد که با تامین ۶۵ درصدی 
برق به حــدود ۴.8 تا پنــج میلیون تــن کاهش یافته 

است؛ اما با وجود این کاستی ها بازار را دوباره به تعادل 
رساندیم.»عبدالرضا شیخان« تصریح کرد: درخواستی 
که فعاالن ســیمانی در دیدار با وزیــر صنعت، معدن و 
تجارت داشــتند، تامین برق و ســوخت برای واحدها 
بدون توقف در سال بود، زیرا هر زمان وقفه ای در تامین 
این دو خدمت اساسی به وجود آمده، تولید، عرضه و در 

نتیجه بازار ملتهب شده است.
وی، همچنین بــر لزوم تامین ســوخت دوم )مازوت( 
برای کارخانجات به ویژه در فصل سرما که عمده قطعی 
گاز در این ایــام اتفاق می افتد، تاکید کــرد و افزود: به 
این منظور همــه واحدهای تولیدی مخــازن ذخیره 
سوخت شــان را آماده کرده اند و فقــط یک هماهنگی 
بین وزارتخانه های صنعت و نفت نیاز است تا همه این 

مخازن از مازون پُر شوند.

مجتبی دوراندیش همراه اول در ســال تحصیلی 
جدید با طرح های ویژه ســیمکارت جوانان و سیمکارت 
دانشــجو میزبان جوینــدگان دانــش و افتخارآفرینان 
فردا خواهد بود. به گزارش اداره کل ارتباطات شــرکت 
ارتباطات ســیار ایران، با ســپری شــدن تدریجی ایام 
تعطیالت تحصیلی و نزدیک شدن به دوران شروع مجدد 
سیستم رسمی آموزشی کشــور، همراه اول طرح های 
ویژه »جوانان« و »دانشجویان« را با هدف ارتقای هویت 

دیجیتال و حرکت در مسیر حامیانه خود آغاز کرد.

 تمامی افراد ۱8 تا ۳۰ ساله می توانند سیمکارت دائمی 
جوانان همراه اول را با قیمت ویژه و بســته های خوش 
آمدگویی جذاب از طریق فروشــگاه آنالین همراه اول 
به نشانی shop.mci.ir با ارسال رایگان یا مراکز فروش 
و خدمات همراه اول خریــداری کنند. جوانان متقاضی 
استفاده از شــرایط این طرح ویژه می توانند سیمکارت 
دائمی همراه اول را با تخفیف ویژه بــه قیمت ۶۰ هزار 
تومان، به همراه بســته های خوش آمد ۱۰ گیگابایت 
اینترنت بــه مــدت ۳۰ روز و ماهانــه ۲.۵ گیگابایت 

اینترنت به مدت ۴ ماه از ماه دوم فعالســازی خریداری 
نماینــد. دانشــجویان هم مــی توانند بــا خریداری 
سیمکارت اعتباری دانشجو با تخفیف ۵۰ درصدی و به 
قیمت ۱۰ هزار تومان از طریق فروشــگاه آنالین همراه 
اول به نشانی shop.mci.ir با ارســال رایگان یا مراکز 
فروش و خدمات همراه اول، طعم ارتباطات دانشجویی 

طی ترم های پیش رو را بیش از پیش بچشند.
 سیمکارت دانشــجویی عالوه بر تخفیف در برقراری 
مکالمــات و ارســال پیامــک بین ســیمکارت های 

دانشــجویی، جمعه های رویایی را برای دانشــجویان 
به ارمغــان خواهد آورد کــه تمامــی مکالمات درون 
شــبکه آنان در این روز رایگان خواهد بود. بسته خوش 
آمدگویی همراه اول نیز شامل ۲۴ گیگابایت ۶ ماهه یا 
به عبارتی ماهانه ۴ گیگابایــت اینترنت به مدت ۶ ماه، 
یک گیگابایت اینترنت یک ماهه، ۱۰۰ دقیقه مکالمه 
درون شــبکه یک ماهه، ۴ هزار تومان اعتبار اولیه و ۱۰ 
هزار تومان هدیه نخستین شــارژ  نیز برای سیمکارت 

های اعتباری دانشجو تدارک دیده شده است.

وزیر

سیم کارت

مهدی بیک   جعفــر قادری با اشــاره به 
دســتاوردهای ایران از عضویت در پیمان 
شــانگهای گفت: ایران با متنوع سازی سبد 
ارتباطــی خود، هــم می توانــد از ظرفیت 
کشورهای همســایه بهره مند شــود و هم 
مناســبات تازه ای با کشــورهای شــرقی 
پایه ریزی کند. ضمن اینکــه از این طریق 
می توانــد برگ هــای برنده بیشــتری در 

مذاکرات با غرب تدارک ببیند.
  ســرانجام یکی از قدیمی ترین پرونده های 
حوزه دیپلماســی کشــورمان به سرانجام 
رســید و ایران به عضویت دایم شــانگهای 
درآمد. تالش هایی که ایران به طور رسمی 
از ســال ۲۰۰8 در دســتور کار قــرار داد و 
ســرانجام در جریان نخستین سفر خارجی 
رییس دولت ســیزدهم با تاجیکستان بری 
شرکت در اجالس سران سازمان شانگهای 
عملیاتی شــد. بعد از انتشــار خبر عضویت 
ایران در عصر روز جمعه، حتی بدبین ترین 
منتقدان نیز عضویت ایران در این سازمان را 
واجد ویژگی های برجسته ای ارزیابی کردند 
که منافع اقتصــادی و راهبــردی فراوانی 
را نصیب کشــور خواهد کــرد. مهم ترین 
خروجی این تصمیم از منظــر تحلیلگران، 
تنوعی است که ایران در مناسبات ارتباطی 
و راهبردی خود با جهــان پیرامونی ایجاد 
می کنــد. پیش از ایــن اغلــب دولت ها در 
ایران تنها به دنبال جذب ســرمایه و توسعه 
مناســبات با کشــورهای غربــی بودند و 
موضوع نگاه به شرق کمتر مورد توجه آنان 
قرار داشــت. اما این بار ایران از یک طرف به 
دنبال حل مشکل تحریم ها از طریق احیای 
گفت وگوهای برجامی است و از سوی دیگر 
با عضویت در شــانگهای تــالش می کند تا 
تعامالت نزدیکی با کشــورهای شــرقی و 
همسایگانش در آســیای میانه شکل دهد. 
تعادلــی که بــدون تردیــد، ظرفیت های 
تازه ای پیش روی کشــور می گشاید و ایران 
را در آستانه فصلی تازه از توسعه مناسبات با 

جهان پیرامونی قرار می دهد. 
در همیــن زمینه، نماینده مردم شــیراز 
در مجلس با اشــاره به دستاوردهای مهم 
عضویت ایران در ســازمان همکاری های 

شــانگهای گفت: یکــی از ضرورت های 
ارتباطــی مهم که جــای خالــی آن در 
سال های قبل مشــهود بود و بارها باعث 
تذکر به دولت قبل نیز شــد، قــرار دادن 
همه تخم مرغ هــای ارتباطــی ایران در 
ســبد کشــورهای غربی و اروپایی بود. 
در واقع در گذشــته از توســعه ارتباط با 
کشورهای همسایه و کشــورهای بلوک 
شرق غفلت شده بود. ورود ایران به پیمان 
شــانگهای می تواند این نقیصه جدی را 
در سیاســت های راهبردی ایران برطرف 

کند.
 قادری افزود: در این سازمان هم کشورهای 
همســایه ایــران از جملــه ازبکســتان، 
تاجیکستان و قزاقســتان حضور دارند و هم 
کشورهای پرجمعیت شرق از جمله چین، 
هند و روســیه عضو این ســازمان هستند. 
مجمــوع ارزش اقتصادی صــادرات درون 
گروهی کشــورهای عضو سازمان همکاری 
شانگهای حدود۳۳۰ میلیارد دالر و واردات 
درون گروهی کشورهای عضو این سازمان، 
حدود۹۵۰میلیارد دالر برآورد شده است. 
اعداد و ارقامی که نشان دهنده ظرفیت های 

قابل توجه این سازمان برای بهبود مناسبات 
اقتصادی و تجاری با ایران است.

نایــب رییــس کمیســیون ویــژه جهش 
تولیــد مجلس ادامــه داد: در واقــع ایران 
با متنوع ســازی ســبد ارتباطی خود، هم 
می تواند از ظرفیت کشــورهای همســایه 
اســتفاده کند، هم مناســبات تازه ای را با 
کشــورهای شــرقی پایه ریزی و هم اینکه 
برگ های برنــده بیشــتری در مذاکرات با 
غرب تــدارک ببینــد. درحال حاضر بیش 
از اینکه ایــران بــه دنبال احیــای برجام 
باشــد، این کشــورهای غربی هستند که 
بــرای بازآفرینی برجــام، عالقــه از خود 
نشــان می دهند. چرا که می داننــد ایران 
در مناســبات خود، ابعاد و زوایــای تازه ای 
ایجاد کرده و برای جذب ســرمایه و انعقاد 
قراردادهای همــکاری، نیازمند اروپا و چند 

کشور خاص غربی نیست. 
قادری با اشــاره به اینکه می توان عضویت 
در شانگهای را به معنای زمینه سازی برای 
فروریزی دیواره تحریم ها نیز تفســیر کرد، 
گفت: با توجــه به افق بلندمــدت چین در 
پیگیری ایده یــک جاده-یک کمربند، این 

عضویت نقــش ایران را در بــه عنوان نقطه 
کانونی جاده ابریشــم تقویت خواهد کرد. 
از این طریق ظرفیت هــای قابل توجهی در 
حوزه های گردشــگری، تجارت، توســعه 
کانون هــای انــرژی و...برای ایران شــکل 

می گیرد.
آیا عضویت ایــران در لغــو تحریم ها اثری 

دارد؟
این نماینده در پاســخ به پرسش خبرنگار 
اقتصادآنالین در این خصوص که مهم ترین 
اقدامــات ایران بــرای ایجــاد زمینه های 
مناســب بعــد از عضویــت در شــانگهای 
چیســت؟ گفت: ایران باید به سرعت بندر 
چابهار و خط آهن جنوب به شــمال کشور 
را راه انــدازی کند. از این طریــق ارتباطات 
تجاری با هند، پاکســتان و چیــن تقویت 
خواهد شــد. از ســوی دیگر ایران در کنار 
روســیه به عنــوان مهم ترین کشــورهای 
تولیدکننــده انرژی در این ســازمان نقش 

ویژه ای را به عهده خواهد گرفت. 
او افزود: نبایــد فراموش کــرد، بزرگترین 
مصرف کنندگان انرژی در جهان یعنی هند 
و چین نیز عضو این ســازمان هستند. ایران 

بعد از چین، روسیه و هند می تواند به قطب 
چهارم کشــورهای اثرگذار شانگهای بدل 
شــود. این عضویت بدون تردیــد در بهبود 
مناسبات ارتباطی ایران با کشورهای عربی 

در منطقه نیز اثرگذار خواهد بود. 
قادری در پاسخ به پرســش دیگری در این 
باره که آیا این عضویت در فرآیند پایان دادن 
به تحریم های اقتصادی نیز تاثیری خواهد 
داشــت؟ گفت: به طور کلی، ایران موضوع 
تحریم ها را بــا ۲رویکرد دنبــال می کند. 
نخست، پایان دادن به تحریم ها و قانع کردن 
طرف مقابل به اجــرای تعهداتش در برجام. 
اما اگر بنا بــه هر دلیل طــرف مقابل زیاده 
خواهی کند، ایران به دنبال بی اثرســاختن 
تحریم ها است. عضویت ایران در شانگهای 
به اجرای هر دو سناریوی احتمالی برای حل 

مشکل تحریم ها کمک خواهد کرد.
نماینده شیراز در مجلس اظهارکرد: درکنار 
این موارد، ایــران از طریق ارتقای وزن خود 
در صحنه مناسبات بین المللی، می تواند از 
شــکاف های موجود بین »انگلیس، آمریکا 
و اســترالیا«با »چیــن« اســتفاده ومنافع 
حداکثری خود را تامین کند. از سوی دیگر 
میان برخی کشورهای عضو شــانگهای از 
جمله هند وچین، هند و پاکســتان، روسیه 
و چین و...تعارضاتی با هم دارند که ایران به 
عنوان کشوری که با مجموعه این کشورها 
روابط نزدیکی دارد می تواند به عنوان کانون 
تعامالت در شانگهای نقش برجسته ای ایفا 

کند.
قادری با اشاره به اینکه مجموعه این عوامل 
عضویت ایران در شانگهای را به نقطه عطفی 
در مســیر بهبود شــاخص های اقتصادی، 
تجاری و ارتباطی کشــورمان بدل می کند، 
گفت: البتــه مجموعه ایــن ظرفیت ها به 
صورت بالقوه اســت و برای به بالفعل کردن 
این ظرفیت های اقتصــادی و ارتباطی باید 
زمینه های الزم فراهم شود. از منظر قانونی 
می بایست بســتر تقنینی الزم فراهم شود و 
از نقطه نظر اجرایی، لجستیکی و زیربنایی 
نیز باید شرایط مناسب فراهم شود تا جهش 
مورد نظر در بخش هــای تجاری، گمرکی، 

فناورانه، انرژی و... محقق شود.

وزیر صنعت: قیمت سیمان در بازار نسبت به هفته گذشته باز هم کمتر شد

عرضه سیم کارت های دائمی و اعتباری همراه اول ویژه جوانان و دانشجویان

مهلت دو هفته ای استاندارد برای بازرسی کامیون های دپو شده
خریدار   ســازمان راهــداری و حمل و 
نقل جاده ای، طی نامه ای به ســازمان ملی 
استاندارد خواستار تسریع در انجام ارزیابی 
کیفی کامیون های زیر سه سال ساخت شده 

است.
در این نامه به لیست شــرکت ها و تعداد و 
نشــان تجاری کامیون های که تا تاریخ ۲۲ 
شهریور امســال ثبت ســفارش آنها انجام 
شده، دســتور معاون دادســتانی مبنی بر 
تســریع در انجام امور واردات کامیون های 
زیر سه ســال ســاخت، موضوع بند )ث( 
مــاده ۲۰ قانون احکام دائمــی برنامه های 
توسعه کشــور که در گمرکات دپو شده اند 
و نیز به نامه دفتــر ارزیابی کیفیت کاالهای 
صادراتی و وارداتی سازمان ملی استاندارد 
درباره بازرســی کامیون های یاد شده طی 
یک مرحله در گمرکات اجرایی، اشــاره و 

خواسته شده که به شرکت های بازرسی آن 
سازمان دستور داده شود نسبت به بازرسی 
کلیه کامیون های موجــود در گمرکات که 
ثبت ســفارش آنها طی ماه های گذشــته 
تا تاریخ ۲۲ شــهریور امســال توسط این 
سازمان انجام شــده، حداکثر طی دو هفته 
اقــدام و تائیدیه های مربوطــه به گمرک و 
ســازمان راهداری برای اقدامــات بعدی 

اعالم شود.
ماجرای کامیون هــای وارداتی به مصوبه 
نوســازی نــاوگان حمل و نقــل عمومی 
برمی گــردد که در همین رابطه در ســال 
۱۳۹8 و بر اســاس ماده ۳۰ قانون احکام 
دائمی برنامه های توسعه، شرایط واردات 
ایــن کامیون ها از ســوی وزیــر وقت راه 
و شهرســازی به گمرک اعالم می شود و 
بعد از آن ســازمان راهداری و حمل و نقل 

جاده ای و وزارت صنعت، معدن و تجارت 
طی ابالغیه هایی شرایط واردات از جمله 
ردیف تعرفه کامیون هــای وارداتی، نحوه 
واردات، کامیون های اسقاطی، مجوزهای 
قانونــی و مقرراتــی و همچنیــن تایید 
منشــأ این کامیون ها را مشــخص و ابالغ 

می کنند.
اما برای ترخیص این کامیون ها مجوزهایی 
مانند تائیدیه سازمان ملی اســتاندارد و یا 
محیط زیست نیز الزم که گمرک بتواند بعد 
از کنترل،  در کنار رعایت مقررات نسبت به 

ترخیص اقدام کند. 
اما در ادامه این جریان با موانع بســیاری و 
اعتراض صاحبــان ایــن کامیون ها مواجه 
شــد و اختالف نظرهایی بین دستگاه های 
مربوطــه از جملــه گمــرک و وزارت راه و 
شهرسازی وجود داشــت و مانع از ترخیص 
این کامیون ها بود؛  به طوری که براســاس 
گزارش معاون فنی گمــرک ایران تاکنون 
۶۰۰۰ دستگاه کامیون در گمرکات رسوب 

کرده است.
در نهایت معاونــان دادســتان تهران طی 
بازدیــدی از گمــرک در جریــان کامیون 

هــای وارداتی قرار گرفتنــد و در این رابطه 
تصمیماتــی اتحاذ شــد که بر اســاس آن 
سازمان ملی اســتاندارد مکلف شد با توجه 
به اعالم آمادگی گمرک جهت اســتقرار در 
گمرکات، نســبت به اعــزام نماینده خود 
جهت اســتقرار فوری در گمــرکات محل 
دپوی کامیون هــای وارداتی ظرف حداکثر 
یک هفته اقدام کنــد و مجوزهای ترخیص 
صادره از ســوی این ســازمان ظرف ســه 
روز کاری صــادر و جهت ترخیــص یا عدم 
ترخیص کامیون به گمــرک مربوطه اعالم 

شود.
 اگر هم نیاز به مدت زمان بیشــتری جهت 
آزمون کامیون های وارداتی باشــد سازمان 
ملی استاندارد مکلف است مراتب را مستنداً 
به دادســتانی عمومــی و انقــالب تهران 

منعکس تا مورد رسیدگی واقع شود.



به مناسبت روزجهانی پاکسازی انجام شد؛

حرکت فرهنگی و نمادین دوستداران محیط زیست در برازجان

 ضبط و معدوم سازی160 تن کنجاله سویا
 در شهرستان ترکمن

 گرگان-دستجردی رئیس اداره دامپزشــکی شهرستان ترکمن 
گفت: در راستای حفظ و حراست از ســرمایه های دامی ضبط و معدوم 

سازی بیش از 160 تن کنجاله سویا در شهرستان ترکمن انجام شد.
  دامپزشکی استان گلستان، دکتر سعید پورقاز اظهار داشت: بازدیدها 
و نظارت های مستمر کارشناســان اداره دامپزشــکی ترکمن بر روند 

تولید، توزیع و عرضه خوراک دام و طیور انجام می شود.
وی افزود: در صورت مشــاهده فعالیتهای غیر مجــاز و هرگونه تخلف 

بهداشتی با متخلفان این حوزه برابر قانون برخورد خواهد شد.
رئیس اداره دامپزشــکی ترکمن گفت: پس از  دریافت گزارش از سوی 
مسئول فنی یک واحد تولیدی خوراک دام و طیور در شهرستان مبنی 
بر مشــکوک بودن یک محموله دپو شــده،بالفاصله کارشناسان واحد 
نظارت بر بهداشــت عمومی و مــواد غذایی اداره دامپزشــکی ترکمن 
از کارخانه  خــوراک دام و طیور  مذکور بازدید و نســبت به بررســی  

کارشناسانه محموله اقدام کردند.
وی ادامــه داد: با بازرســی از این کارخانــه میزان 160 تــن کنجاله 
سویا شناســایی و با توجه به شــرایط نامناســب نگهداری و تغییرات 
ارگانولیپتیکی ضبط و از چرخه مصــرف در صنعت دام و طیور خارج و 
با هماهنگی با مدیریت پســماند شهرستان به صورت بهداشتی معدوم 

شد.
پورقاز تصریح کرد: رسالت مهم سازمان دامپزشکی کشور در امر حفظ و 
حراست از سرمایه های دامی و تالش در راستای ارتقای سطح بهداشت 
عمومی و سالمت جامعه است و بر این اســاس بازدیدها و نظارت های 
کارشناســان این اداره بر روند تولید، توزیع و عرضه خوراک دام و طیور 
و ســایر موارد مربوط به مواد غذایی با منشاء دامی به صورت مستمر در 

حال انجام است

دستگیری ۱۲ زمین خوار در استان گلستان
 گرگان-دستجردی رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان 
با اشاره به کشــف 10 فقره زمین خواری در اســتان از دستگیری 1۲ 
متهم در این پرونده ها و بازپس گیری 1۷6 هزار مترمربع از اراضی ملی 

خبر داد.
 سرهنگ عباســعلی پهلوان نسب اظهار داشــت: مقابله با پدیده شوم 
زمین خواری یکی از مطالبات بحــق مردم و از اولویت های اصلی پلیس 

بوده و نیروی انتظامی نیز برابر قانون با سودجویان برخورد خواهد کرد.
وی افزود: در همین راستا طرح استانی مبارزه با زمین خواری در دستور 
کار پلیس امنیت اقتصادی گلســتان قرار گرفت کــه ماموران پس از 
مدت ها کار اطالعاتی و هماهنگی و همکاری بــا مراجع قضائی و اداره 
منابع طبیعی موفق به کشف 10 فقره زمین خواری در اجرای این طرح 

شدند.
رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان گلستان گفت: با اشراف اطالعاتی 
پلیس، 1۷6 هزار مترمربع از اراضی ملی که به صورت غیرمجاز تصرف 

شده بود، خلع ید شد و به منابع طبیعی بازگشت.

به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان؛

وستای  عملیات آسفالت خیابان سی برنج و ر
زمان آباد  انجام شد

عملیات اجرای آســفالت خیابان ســی برنج  و  اهواز-محمدمجدم
روستای زمان آباد شهر مسجدســلیمان  به مساحت 13500 متر مربع با 

همت شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان انجام شد .
منطقه ی سی برنج که در مجاورت چشمه های طبیعی نفت قرار دارد یکی 
از مناطق کم برخوردار واقع در مرکز شهر مسجدسلیمان است که بهبود 
وضعیت جاده ارتباطی اش مورد مطالبه ساکنان آن قرار داشت و با عنایت 
و مســاعدت مدیرعامل شــرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان 
خواسته ی اهالی محترم این منطقه اجابت و در راستای عمل به مسئولیت 
های اجتماعی صنعت نفت عملیات بهســازی و روکش آسفالت خیابان 
اصلی آن اجرا گردید. همچنین با درخواست اهالی روستای زمان آباد که 
یکی از روستاهای بزرگ و پرجمعیت ورودی شهر مسجدسلیمان است، 
عملیات اجرای روکش آسفالت جاده این روســتا که پیش از این خاکی و 
از وضعیت نامناسبی برخوردار بود به همت شرکت بهره برداری نفت و گاز 

مسجدسلیمان انجام شد.
این اقدام در راســتای عمل به مســئولیت های اجتماعی صنعت نفت و 
توسط اداره خدمات مهندسی و بهسازی اماکن شرکت بهره برداری نفت و 
گاز مسجدسلیمان با اجرای حدود 10000 متر مربع در منطقه سی برنج و 

3500 متر مربع در روستای زمان آباد انجام شد . 
یادآوری می نماید ، شرکت بهره برداری نفت و گاز مسجدسلیمان پیش از 
این و در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی و افزایش سطح رضایت 
مندی شهروندان ، عملیات روکش آسفالت مناطق باغ ملی،خیابان اصلی 
کوی شهید چمران ،پشــت برج،نمره40 ،نفتون ،پشت فرمانداری سابق 

،کمپ کرسنت ، سه راهی مالکریم را اجرا نموده است .

ح آبیاری نوین  اجرای ۴۶۷ هکتار طر
 در لرستان تصویب شد

خرم آباد - طوالبی معــاون برنامه ریزی و امور اقتصادی ســازمان 
جهادکشاورزی لرستان گفت: اجرای 4۲ طرح آبیاری نوین به مساحت 

46۷ هکتار در استان تصویب شد.
  غالمعلی فتحی  به رســانه ها اعالم کرد: با تشــکیل هفتمین جلســه 
کارگروه اقتصادی و سرمایه گذاری ســازمان جهاد کشاورزی استان، 

اجرای این تعداد طرح با اعتبار 14۹ میلیارد ریال به تصویب رسید.
وی اظهار داشت: تاکنون در جلســات این کارگروه، ۸۸ طرح در سطح 
بیش از یکهزار و ۹۹4 هکتــار با اعتبار 3۲4 میلیــارد ریال به تصویب 
رســیده که جهت ادامه مراحل اجرایی به صندوق حمایت از توســعه 
بخش کشاورزی و مدیریت جهاد کشــاورزی شهرستان ها ارسال شده 

است.
 از 1۹3 هزار هکتار اراضی آبی لرستان 5۸ هزار هکتار معادل 31 درصد 
به ســامانه نوین آبیاری مجهز اســت در حالیکه این رقم در کشور ۲۹ 

درصد می باشد.
اجرای سامانه نوین آبیاری در ســطح 6 هزار هکتار از اراضی آبی استان 
امســال یکی از اولویت های سازمان جهاد کشــاورزی است و دولت به 

ازای هر هکتار 11 میلیون و 500 هزار تومان پرداخت می کند.

شهر

اهواز-معصومه مجدم  
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
خوزســتان با بیان اینکه زنان نقش اصلی در دفاع 
مقدس برعهده داشــتند گفت: یکــی از خیابان 
های اهواز در هفته دفاع مقدس بنام زنان شــهیده 

نامگذاری خواهد شد . 
، سردار عبدالرضا مرادحاجتی مدیرکل حفظ آثار و 
نشر ارزش های دفاع مقدس خوزستان در نشست 
خبری هفته دفاع مقدس که  به میزبانی این اداره کل 
برگزار شد اظهار کرد : ستاد دفاع مقدس به ریاست 
استاندار خوزستان و دبیری بنیاد حفظ آثار و نشر 
ارزش های دفاع مقدس خوزستان در استان تشکیل 

شده است . 
سردار مرادحاجتی بیان کرد: مقام معظم رهبری به 
جزئیات جنگ حتی تعمیرکارها و رخت شور خانه 
اهواز در بهشت هویزه نام برده اند بنابراین نباید از ثبت 

این نکات غافل شد . 
وی با اشاره به اینکه هفته دفاع مقدس سال 1400 
با شعار »ما مقتدریم« شروع خواهد شد افزود : ۲۹ 
ستاد در ۲۹ شهر خوزستان با مسئولیت فرمانداران 
و دبیری فرماندهان سپاه در استان راه اندازی شده و 
کلیه برنامه ها توسط استاندار به فرمانداران ابالغ شده 

است . 

مدیرکل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس 
خوزستان گفت : امسال 4۷00 برنامه در هفته دفاع 
مقدس با همکاری بیش از ۲5 دســتگاه در استان 
برگزار می شــود که دو هزار و ۷00 برنامه در حوزه و 

بستر فضای مجازی طراحی شده است . 
سردار مرادحاجتی با بیان اینکه دفاع مقدس، هویت 
خوزستان است عنوان کرد : دشمن با تمام قلدری آمد 
که سه ساعته خرمشهر، سه روزه خوزستان و هفت 
روزه جمهوری اسالمی را ساقط کند که به این هدف 
نیل پیدا نکرد و توسط جوانان نازنین که جنگیدند و به 
شهادت رسیدند بعد از هشت سال جمهوری اسالمی 

به پیروزی رسید .  این مقام مســئول افزود : جنگ 
زوایای ناپیدایی دارد زیرا به درســتی و خوب به آن 
پرداخته نشده است و باید تالش کنیم تا زوایای جنگ 
را برای مردم ایران و جهان  مدیرکل حفظ آثار و نشر 
ارزشهای دفاع مقدس خوزستان با اشاره به برنامه 
های هفته دفاع مقدس تصریح کــرد : هفته دفاع 
مقدس از 31 شهریور ماه آغاز می شود که در اولین 
روز بیعت با مقام معظم رهبری، دیدار با نماینده ولی 
فقیه در خوزستان با حضور فرماندهان نیروی مسلح 

در استان انجام میشود .
ســردار مرادحاجتــی تجلیــل از یــک میلیون 

پیشکسوت افتخار آفرین دفاع مقدس در کشور را از 
برنامه های این هفته دانست و گفت : ۲0 هزار نفر در 
خوزستان که ۲50 نفر از آن ها در مرکز استان هستند 
از جمله خلبان ها، توپچی ها، جانبازان، مادران شهید، 
همسران شهید، فرزندان شهدا، بهترین سازندگان 
پل بعثت با حضور مسئولین اســتانی در این راستا 

تجلیل می شوند . 
وی افزود : همایش تجلیل از نــام آوران پل بعثت از 
دیگر برنامه های این هفته است ، که این عزیزان 5 
هزار لوله ی 56 اینچی را آماده و به آبادان و خرمشهر 
انتقال دادن و پل بعثت را زدند که درخور تحسین 

تمام دنیا و فرماندهان نظامی شد . 
مدیر کل حفظ آثار و نشــر ارزشهای دفاع مقدس 
خوزستان بیان کرد : تجلیل از 41 نویسنده برتر دفاع 
مقدس، تجلیل از 60 استاد دفاع مقدس که در حال 
تدریس هستند، رونمایی از تندیش شهید سبحانی، 
افتتاح مزار شهید علی هاشمی ، برگزاری شعب شعر، 
رونمایی از 41 کتاب دفاع مقــدس، نام گذاری 41 
نخل بنام 41 شهید جاویداالثر در خیابان سلمان 
فارسی، چاپ عکس 41 شهید برروی سنگ مرمر 
و نصب ان ها درب منازلشــان بعنوان آبروی محله، 
بازگشــایی پارک بانوان با حضور 41 مادر شهید، 
تجلیل از 41 قهرمان ملی و بین المللی، رونمایی از 

5 موشــن گرافی، رونمایی از گروه های سرود دفاع 
مقدس از دیگر برنامه های هفته دفاع مقدس است . 

سردار مرادحاجتی اظهار داشت : رونمایی از 41 سند 
دفاع مقدس مربوط به قرارگاه سری نصرت از دیگر 
برنامه های این هفته است که برای اولین بار توسط 

حوزه اسناد انجام خواهد شد . 
این مقام مسئول افزود : ۷۲0 برنامه در صدا و سیمای 
مرکز خوزســتان که 400 برنامه در صدا وسیمای 
اهواز و 3۲0 برنامه در آبادان در حوزه ســیما و صدا 
رونمایی می شود . مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش 
های دفاع مقدس خوزستان با بیان اینکه زنان نقش 
اصلی در دفاع مقدس بردوش داشتند گفت: همایش 
تجلیل از زنان، افتتاح نمایشگاه زن در رخت شور خانه 
نامگذاری یکی از خیابان های اهواز بنام زنان شهیده 
از دیگر برنامه هایی است که در هفته دفاع مقدس در 

این حوزه انجام خواهد شد . 
سردار مرادحاجتی در ادامه عنوان کرد : مسابقات 
شهرداری در حوزه محالت و مناطق، تشییع شهید 
بصورت پیاده روی اربعین ، رونمایی از سری سوم و 
چهارم مقاالت دانشنامه دفاع مقدس در خوزستان، 
شبی با خاطره در مساجد و مدارس ، رونمایی از 15 اثر 
نقاشی فاخر ، جشنواره شهادت برنامه های دیگری 

است که برگزار می شود . 

بوشهر- رضا حیدری   
روز شــنبه ۲۷ شــهریور و همزمان با روز جهانی 
»پاکسازی«، دوستداران محیط زیست در برازجان 
دست به حرکتی نمادین زدند و با حضور در یکی از 
بوستان های شــهر برازجان ضمن پاکسازی این 
بوستان محله ای، با شهروندان در خصوص ترویج 
فرهنگ زیبای »دوستی با محیط زیست« به گفتگو 

پرداختند.
در این برنامه کــه به دعوت اداره محیط زیســت 
شهرســتان دشتســتان و بــا حضــور مهندس 
احمدی فرد سرپرست شــهرداری، ارسطو قائدی 
رئیس شــورای اسالمی شــهر، مهندس محمد 
جامعی معاون اجرایی شهرداری ، فاطمه احمدزاده 
کارشناس اداره محیط زیســت و جمعی از فعاالن 
زیســت محیطی برازجان برگزار شــد سرپرست 

شــهرداری برازجان بــا تاکید بر توجــه ویژه ی 
مجموعه ی مدیریت شهری به دغدغه های دلسوزان 
جامعه در حوزه های مختلف اظهار داشت: تالش 
برای سبز و پاکیزه نگه داشتن محیط زیست شهری 
به عنوان محدوده ی مسئولیت و اختیار شهرداری 
می تواند پاسخی شایســته به دغدغه ی مقدس و 
انسانی شهروندان فرهیخته ای باشد که دلسوزانه 
در جهت حفظ محیط زیســت تالش می کنند. 
مهندس احمدی فرد افزود: شــهرداری برازجان 
آمادگی دارد همچون همیشه با حمایت از ایده های 
نوآورانه و بدیع فرهنگی برای نگاهبانی از زیباییهای 
محیط زیست با دلسوزان این حوزه همراه و همگام 
باشد. ارسطو قائدی برازجانی رئیس شورای اسالمی 
شهر برازجان نیز در این آئین ضمن تقدیر از سمن ها 
و فعاالن مدنی که در جهت ترویج فرهنگ دوستی 

با محیط زیســت تالش می کنند ابراز امیدواری 
کرد با تالش این عزیزان و همکاری دســتگاههای 
اداری و اجرایی شاهد گسترش روزافزون فرهنگ 
دوســتداری محیط زیســت به عنــوان یکی از 
گرانبهاترین میراثهای فرهنگی نســلها و دورانها 
باشــیم. خانم احمدزاده کارشــناس اداره محیط 
زیست شهرستان دشتســتان نیز ضمن تشکر از 
همکاری شهرداری، شورای شهر، دلسوزان و فعاالن 
محیط زیست در زمینه ترویج فرهنگ محافظت از 
محیط زیست ابراز امیدواری کرد این همکاریها روز 
به روز گسترش یابد. گفتنی است در این آئین نسبت 
به پاکسازی بوستان محله ای کوی کلیجا و کاشت 
نهال در این بوستان زیبا اقدام شد و سمنها و فعاالن 
حوزه ی محیط زیست اقالمی همچون کیسه های 

محیط زیستی به شهروندان برازجانی اهدا کردند .

شیراز-چراغی 
-عملیات اجرایــی 15 پروژه عمرانی با اعتبــاری بالغ بر 300 
میلیارد ریال با هدف تعمیر و مرمت ســاختمان های اداری، 
مهمانسراها و جاده های دسترسی به چاه ها و تاسیسات گازی 
و نفتی در مناطق عملیاتی پنجگانه شرکت بهره برداری نفت 
و گاز زاگرس جنوبی آغاز شــد.  رئیس مهندسی و ساختمان 
این شرکت گفت: در راســتای افزایش بهره وری با هدف ایجاد 
رضایتمندی بیشــتر میان کارکنان در مناطــق عملیاتی از 
ابتدای سال جاری تعداد 15 پروژه عمرانی با استفاده از بودجه 
جاری در مناطق عملیاتی این شــرکت تعریــف و در مراحل 
مختلف اجرای کار قرار دارند. مهندس علی منتصری، افزود: این 
پروژه ها در مناطق عملیاتی نار و کنگان، آغار و داالن، پارسیان، 
سروستان و سعادت آباد و ســرخون و گشوی جنوبی اجرا می 

شــوند که در حاضر عملیات اجرایی دو پروژه رفاهی، اداری در 
منطقه عملیاتی آغار و داالن و پروژه استراحتگاه کمپ الغدیر 
در منطقه نار و کنگان آغاز شده و سایر پروژه ها در مرحله برآورد 
هزینه تا انتخاب پیمانکار قرار دارند.  منتصری با اشاره به اینکه 
پروژه ساختمان های رفاهی خدماتی منطقه در ناحیه داالن 
اواخر شهریورماه به بهره برداری می رسد، ادامه داد: پروژه های 
تعمیر و مرمت اماکن و ساختمان های اداری مناطق عملیاتی 
با هدف ارتقاء رضایتمنــدی کارکنان از اواخر ســال 13۹۹ و 
پس از بازدیدهای مختلف توسط کارشناسان اداره مهندسی 
و ساختمان آغاز و پس از تهیه شــرح کار در اوایل سال 1400 
با اختصاص بودجه و برگزاری مناقصات، اجرایی می شــوند. 
وی، بخش دیگری از پروژه های در دســت اجرای مهندسی و 
ساختمان را مرتب با حوزه های فنی، عملیاتی و HSE معرفی 

 Heat Tracing کرد و افزود: این پروژه ها شامل اجرای
)عملیات المنــت حرارتی( بر روی خط لولــه گازی یک اینچ 
)نشــت بند گازی خشــک-Dry gas seal( ایستگاه 
تقویت فشار گاز نار، ایجاد کانال های هدایت آب های سطحی و 
حوضچه شیرآالت در مراکز جمع آوری گاز KB و KC کنگان 

و احداث پکیج تصفیه فاضالب در منطقه عملیاتی ســرخون 
و گشوی جنوبی اســت که در مراحل مختلف برآورد هزینه تا 
برگزاری مناقصه قرار دارند. رئیس امور مهندسی و ساختمان 
شــرکت بهره برداری نفت وگاز زاگرس جنوبی در پایان به دو 
پروژه مرتبط با تولید نیز اشاره کرد و گفت: دو پروژه آماده سازی 
و توسعه پد سیمانی محل استقرار دکل حفاری/تعمیراتی چاه 
شماره 1۹ نار و پروژ آماده سازی محل چاه شماره یک تابناک 
جهت نصب تســهیالت ســطح االرضی با بودجه سرمایه ای 
حدود 60 میلیارد ریال نیز در مرحله انتخاب پیمانکار  قرار دارند. 
شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی بزرگترین شرکت 
بهره بردار نفت و گاز تابعه شــرکت نفت مناطق مرکزی ایران 
است که با مرکزیت شهر شیراز، پنج منطقه عملیاتی را در سه 

استان فارس، بوشهر و هرمزگان راهبری می کند.

فارس
با اعتبار ۳۰۰ میلیارد ریالی ؛

وژه عمرانی زاگرس جنوبی  آغازشد عملیات اجرایی ۱۵ پر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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اراک -حامد محمدی   
 مدیرکل راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
مرکزی از اتمام عملیات اجرایی پنج کیلومتر روکش 
آســفالت در محور خــان آباد - رازقان شهرســتان 

زرندیه خبر داد.
 مهرداد جهانی با اشــاره به بهره برداری از سه پروژه 
روکش آســفالت در شهرســتان زرندیه طی هفته 
دولت، از اجرای پنج کیلومتر روکش آســفالت دیگر 
در محور خان آبــاد - رازقان شهرســتان زرندیه در 

شهریور ماه سال جاری خبر داد.
وی اذعان داشت: در راســتای ایجاد بستری مناسب 
برای تــردد کاربــران جــاده ای در راه هــای حوزه 
اســتحفاظی شهرســتان زرندیه و تأمین مطالبات 
مردمی برای برخورداری از راهی ایمن، بهســازی و 
روکش آســفالت در پنج کیلومتر از محور خان آباد - 

رازقان اجرا و به بهره برداری برداری رسید.
جهانی خاطر نشان کرد: با بهره برداری از این پروژه، 
از ابتدای ســال جاری تاکنون )در بازه زمانی شــش 
ماهه نخســت ســال 1400( در حوزه استحفاظی 
شهرستان زرندیه به ارزش ۲00 میلیارد ریال پروژه 
روکش آسفالت در محورهای خان آباد - رازقان ، راه 
دسترســی مامونیه به آزادراه ســاوه-تهران، زاویه-

اخترآباد و ســاوه-بوئین زهرا اجرا شده است که این 

اقدام جهادی نشــان از عملکرد مطلوب در راستای 
نگهداری از راه های آن شهرستان دارد.

ایمن سازی محور ســاوه-بوئین زهرا و محور قدیم 
ســاوه-تهران نیز از دیگر اقداماتی است که به گفته 
جهانی با اســتفاده از ماشــین آالت راهداری توسط 
اداره راهــداری و حمل و نقل جاده ای شهرســتان 
زرندیه در حال انجام است که در این راستا از ابتدای 
ســال جاری تاکنون )در بازه زمانی 6 ماهه نخســت 
سال 1400( 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-

خشــکرود شهرســتان زرندیه نیز اجرای روشنایی 
نقطه ای به بهره برداری خواهد رسید.

همدان-کاظمی    
هوشــنگ حیدرنژادیان مدیــر امور شــعب بانک 
کشــاورزی اســتان همدان در جمع خبرنگاران با 
تاکید بر نقــش و اهمیت بانک کشــاورزی به عنوان 
اصلی ترین تامین کننده نیاز مالی بخش کشاورزی، 
بیان کرد: بیانیه ماموریت ایــن بانک، قطعا کمک به 
توســعه و تقویت وضع معیشــتی جوامع روستایی، 
فعالین بخش کشــاورزی، کمک به ایجاد واحدهای 
تولیدی و به تبــع آن، افزایش میــزان تولید جهت 
تحقق شکوفایی اقتصادی کشور در بخش کشاورزی 

است.
حیدرنژادیان افزود: در اســتان همــدان با همراهی 
بیش از 330 نفر مستقر در 44 شعبه بانکی در نقاط 
مختلف استان،  این بانک توانسته است موفقیت های 
خوبی را در مقایسه با سایر بانک های مستقر دیگر در 

استان در کارنامه خود ثبت کند.
وی ادامه داد: بانک کشاورزی به عنوان دستگاه برتر 
اســتانی در بین سیستم بانکی اســتان در جشنواره 
شهید رجایی معرفی شد که خود گویای این است که 
راه را درست رفتیم و توانســتیم ماموریت خود را در 

بحث اشتغال پایدار روستایی محقق کنیم. 
مدیر امور شــعب بانک کشاورزی اســتان همدان 
اظهار کرد: با سهم اعتبار 50 درصدی از کل اعتباری 
که به استان داده شده اســت و تحقق 1۲۹ درصدی  

برنامه توانســتیم رتبه نخســت را در سیستم بانکی 
اســتان به خود اختصاص دهیم. این در شــرایطی 
است که عرصه رقابت برابر نیســت؛ اما همکاران ما 
به مدد ارائه راهکارهای مناســب و رفتار و خلق و خو 
مناسب، به رغم وجود برخی از موانع در جلب و جذب 
مشتریان توانستند رضایت مشتریان را جلب کنند تا 
بتوانیم دومین ســهم را در بازار مالی سیستم بانکی 
اســتان )پس از بانک ملی ایران( به دست آوریم. در 
بســیاری از موارد ابزارهای رقابتی برای مشــتریان 
هدف را در دســت نداریم، اکثر مخاطبــان ما به جز 
افراد سرمایه گذار دربخش کشــاورزی از توان مالی 

درخور و قابل توجه برخوردار نیستند. 
وی یادآور شد: این موضوع نشــان از سخت کوشی 
همکاران در تامین منابع دارد. سهم بانک کشاورزی 
از منابع مالی سیســتم بانکی در اختیار استان حدود 
14.5 درصد اســت. این در حالی است که میانگین 

کشوری ۷.۲ درصد است. 

همدانمرکزی
با اعتباری برابر ۴۰ میلیارد ریال انجام شد؛

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

 رتبه برتر بانک کشاورزی استان همدان
 در جشنواره شهید رجایی

 نام گذاری خیابانی در اهواز بنام زنان شهیده 
به مناسبت هفته دفاع مقدس



  چگونگی راه اندازی هرچه سریعتر
 ایرالین بیس اصفهان بررسی شد

استان

اصفهان،مریم مومنی  
در سومین جلسه کمیسیون سرمایه گذاری 
و توسعه زیرساخت اتاق بازرگانی اصفهان بر 
ضرورت فراهم کردن الزامات توســعه کارگو 
ترمینال فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، اقدام 
هرچه سریعتر در خصوص ایجاد ایرالین بیس 

اصفهان و پایانه گل و گیاه استان تاکید شد.
 در ایــن جلســه احمــد خــوروش، رئیس 
کمیسیون سرمایه گذاری و توسعه زیرساخت 
با اشــاره به عزم جدی دولت جدید در کمک 
به توســعه ســرمایه گذاری های داخلی ابراز 
امیــدواری نمــود  با همــت مضاعف بخش 
خصوصی و دولتی و حمایت از ســرمایه گذار 

بتوان اقتصاد استان را رونق بخشید.
وی یکــی از مهم ترین دغدغه هــای فعاالن 
اقتصــادی را جذب و حفظ ســرمایه گذاران 
به منظور پیشبرد مســایل توسعه ای استان 
دانســت و افزود: امید اســت در دولت جدید 
پروژه های تاثیرگذار در توسعه ملی و استانی 
از جمله دهکده لجســتیک و قطار پرسرعت 
با مســاعدت وزرای جدید هرچه ســریعتر 

عملیاتی شود.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی اصفهان 
در ادامه مســئله آب را به خصــوص با وجود 
گزارشــات مربوط به فرونشســت زمین در 
مناطق مختلف، یکی از مسائل بنیادی استان 
اصفهان عنوان و بر توجه ویژه به این امر تاکید 

کرد.
بهرام ســبحانی، عضــو هیئت رئیســه اتاق 

بازرگانی اصفهان نیز ایجاد ساز و کار الزم برای 
بهره برداری کامل از پتانســیل های موجود 
در کارگو ترمینال اصفهان را مقدم بر توســعه 
این پروژه دانســت و گفت: الزم است ازسوی 
مســئولین کارگو، طرح تجاری برای توسعه 

کارگو و ملزومات آن طراحی شود.
 وی تاکید کــرد: پارلمــان بخش خصوصی 
اصفهان در راستای بهبود و توسعه کسب و کار 

استان در این زمینه همکاری خواهد کرد.
در ادامه این جلســه وحید اسدی، مدیرعامل 
شــرکت پرشــین کارگو اصفهان به تشریح 

وضعیت جــاری کارگو ترمینــال پرداخت و 
گفت: در16ماه گذشــته در حدود ۲4۹پرواز 
باری چارتری انجام شــده که مجموعا 4۲00 
تن کاال به ارزش گمرکــی 1۷ میلیون دالر از 

محل کارگو حمل شده است.
وی نوسانات قیمت کرایه حمل کاال در یکسال 
گذشته، کمبود هواپیما به دلیل از سرگیری 
پروازها به کشــورهای اروپایــی و مقرون به 
صرفه نبودن استفاده از هواپیماهای خارجی 
را از جمله دالیل کاهش صادرات از این طریق 

دانست.

اســدی با اشــاره به ایــن نکته کــه وجود 
هواپیماهای کارگو در کشــورمان نسبت به 
هواپیماهای مســافربری درآمد باالتری دارد 
بر ضرورت راه انــدازی ایرالین بیس اصفهان 

تاکید کرد.
در ادامه حمیدرضــا فوالدگر، رئیس کارگروه 
اقتصادی بنیاد مطالعات نصف جهان خواستار 
پیگیری تمامی گزینه ها برای راه اندازی هرچه 

سریعتر ایرالین بیس اصفهان شد.
حســن امجدی، مدیرکل فرودگاه شــهید 
بهشــتی اصفهان در این جلسه الزمه توسعه 

کارگــو ترمینال اصفهــان را در اســتفاده از 
حداکثر ظرفیت فعلی خروج هواپیما عنوان 
نمود و جبــران هزینــه هــا را،  از این طریق 

امکانپذیر دانست.
وی با بیان اینکه نبود پرواز باری یکی از نقصان 
های موجود است، افزود: راه اندازی پرواز باری 

در افزایش آمار صادرات استان موثر است.
همچنین محمد نورصالحی، رئیس شــورای 
اسالمی شــهر اصفهان خواستار هدفگذاری 
منطقی و ترسیم چشم انداز کوتاه مدت و میان 
مدت برای توسعه کارگو ترمینال اصفهان شد 
و بر اهمیت برنامه ریزی کمیســیون سرمایه 

گذاری در این زمینه تاکید نمود.
احمدرضا همتی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه 
تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصوالت 
کشاورزی اســتان اصفهان نیز در این جلسه 
گفت: بیش از 60درصد کاالهای حمل شده از 
مبدأ کارگو ترمینال اصفهان مربوط به استان 
خوزستان بوده و متاسفانه تنها حدود 5درصد 
متعلق به تولیدات استان اصفهان است. با توجه 
به وجود ظرفیت حمل هوایی کاال در اصفهان 
الزم اســت تولیدات اســتان به میزان بسیار 
بیشتری به کشورهای هدف صادر شود و  این 

امر نیازمند توجه ویژه است.
وی راه اندازی فاز دوم کارگو ترمینال فرودگاه 
شــهید بهشــتی اصفهان را در ایجاد پرواز به 
کشورهای عمان، قطر و روسیه حایز اهمیت 
دانست و خواستار اقدام فوری برای عملیاتی 

کردن طرح توسعه کارگو شد.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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کرمانشاه -حسنافخارزاده 
در پنجمین گرامیداشــت ملی مقام جنگلبان و جان 
نثاران منابع طبیعی، با حضور وزیر جهاد کشاورزی، 
نائب رئیس مجلس شورای اسالمی و نمایندگانی از 
کمیسیون کشاورزی، معاون پیشگیری ناجا، رئیس 
سازمان مدیریت بحران کشــور، تنی چند از مقامات 
قوه قضائیه، از خانواده های جان نثاران منابع طبیعی 

و جنگلبانان نمونه تقدیر شد.
در این بیــن بــه مانند همیشــه منابــع طبیعی و 
آبخیزداری بار دیگر برای اســتان کرمانشاه افتخار 
آفرید و رتبــه اول جنگلبان نمونه ملــی در بین  برتر 
ین های کشــور به جنگلبان منصور آرمیده از استان 

کرمانشاه شهرستان داالهو تعلق گرفت.

افتخاری که برای چندمین ســال متوالی سربلندی 
را برای اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری اســتان 

کرمانشاه به همراه آورد .
مهندس کوالنی  مدیر کل منابع طبیعی استان طی 
پیامی تالشهای بی وقفه وشــبانه روزی همکاران را 
مهمترین عامل در کســب مقام های ملی واستانی 
طی چند ســال متوالی در بین ادارات منابع طبیعی 
کشور وادارات اســتان ذکر کردواز تمامی همکاران 

تالشگر خود تقدیر نمود .
همزمان با این مراســم ملی در محل اداره کل منابع 
طبیعی وآبخیزداری اســتان کرمانشاه با حضور تنی 
چند از مسئولین10 نمونه اســتانی از شهرستانهای 
کرمانشــاه ،صحنه،گیالنغرب، هرســین  جوانرود و 

اسالم آباد غرب مورد تقدیر قرار گرفتند

البرز-مظفــری دومیــن  مرکــز تجمیعــی 
واکسیناسیون کرونا در مهرشــهر با نام سردار دلها در 
مصالی نماز جمعــه در منطقه 3 راه انــدازی و به بهره 

برداری رسید.
دومین مرکز تجمیعی واکسیناسیون کرونا در مهرشهر 
با نام سردار دلها شهید حاج قاسم سلیمانی در مصالی 
نماز جمعه ی این منطقه به منظور ســرعت بخشی در 
امر واکسیناسیون کرونا و کاهش دغدغه ی شهروندان 
مهرشــهری راه اندازی و با حضور حجه االسالم یداله 
رضایی امام جمعه مهرشهر ،ســردار حیدرنیا فرمانده 
سپاه امام حســن مجتبی)ع( استان،پاسدار شعبانی 
فرمانده سپاه ناحیه امام هادی )ع( و سرپرست منطقه 

3 مصطفی عابدی ،به بهره برداری رسید.
این مرکز توسط بهداشت غرب شهرستان کرج و سپاه 

ناحیه امام هــادی  )ع( و مصلی مهرشــهر با همکاری 
مناطق 3 و4 شــهرداری کرج در فضائی به مســاحت 
1۲00 متر مربع برای رفاه حال شــهروندان مهرشهر و 
سهولت در امر واکسیناسیون کرونا و سرعت بخشی در 
این امر با تالش شبانه روزی نیروهای بسیجی در مدت 
10 روز ایجاد و آماده پذیرائی از شهروندان مهرشهر به 
منظور تزریق واکسن برای رده های سنی ابالغ شده می 

باشد 

کرمانشاه مازندران

منابع طبیعی استان کرمانشاه بار دیگر افتخار آفرید ج افتتاح مرکز واکسیناسیون کوید 19 در مصلی مهرشهر کر

 آغاز واکسیناسیون کارکنان شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس

بندرعباس،کمالی واکسیناســیون کارکنان شــرکت نفت ستاره 
خلیج فارس علیه ویروس کرونا در پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس آغاز 

شد.
 با هدف قطع زنجیره انتشار کرونا، حفظ ســالمت کارکنان و استمرار 
ایمن تولید، واکسیناســیون کارکنان بزرگ ترین پاالیشگاه میعانات 

گازی جهان علیه کرونا آغاز شد.
در روز آغاز واکسیناسیون که با استقبال گسترده پرسنل شرکت نفت 
ســتاره خلیج فارس رو به رو بود، در راستای تشــویق پرسنل به انجام 
واکسیناســیون، مدیران این شــرکت از افراد پیشــگام برای تزریق 
واکسن بودند. در این طرح که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی استان 
هرمزگان در حال اجرا اســت، روزانــه 450 نفــر از کارکنان پرتالش 

پاالیشگاه ستاره خلیج فارس دوز اول واکسن خود را دریافت می کنند.
با برنامه ریزی های صورت گرفته بنا است تمامی کارکنان شرکت نفت 
ستاره خلیج فارس طی روزهای آتی واکسینه شوند تا با سالمت کامل، 

تضمین امنیت سبد سوخت کشور را به ارمغان آورند.
گفتنی است پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس با بالغ بر 4 هزار نفر پرسنل 
جوان، وظیفــه خطیر تولید و تضمین امنیت نیمی از ســبد ســوخت 
کشور را ایفا می کند و ســالمت کارکنان آن از اولویت های مدیران این 

مجموعه به شمار می رود.

از سوی متخصصان  نیروگاه شهیدرجایی انجام شد؛

وموتور 6.6 کیلوولت  تعویض الکتر
 واحد بخاری در کم ترین زمان

قزوین -  مریم نقدی  متخصصان نیروگاه شــهید رجایی درکوتاه 
ترین زمان ممکن اقــدام به تعویض الکتروموتــور 6.6کیلو ولت واحد 

شماره۲ بخاری این نیروگاه نمودند.
محمدرضا اکبری مدیر امور تعمیرات مکانیک نیروگاه بخار در توضیح 
فرآیند تعویــض CWP واحد شــماره ۲ بخاری گفت: بــا توجه به  
ایجاد اشکال در الکتروموتور دســتگاه CWP واحد شماره ۲ بخاری  
به علت افزایش دما در یاتاقان »تراســت« آن، تجهیــز فوق برای انجام 
تعمیرات از مدار خارج شــدکه با توجه به نیاز مبرم شــبکه سراسری 
به انرژی الکتریکــی، بالفاصله متخصصان توربــو ژنراتور نیروگاه بخار 
اقدام به تعویض ایــن تجهیز با CWP یدکی نمودنــد. اکبری افزود: 
پس از تعویض، این تجهیز تحت تعمیرات قرار گرفت که مشــخص شد 
یاتاقان  تراست CWP  دچار آســیب دیدگی کلی شده است،  از این 
روی متخصصان تعمیــرات، اقدام به تخلیه و تخریب یاتاقان تراســت 
نموده و یاتاقان دیگری جایگزین آن کردند و در ادامه، یک قطعه دیگر 
این تجهیز هم که دچار آســیب دیدگی شــده بود، درکارگاه  بخار و با 
انجام عملیات جوشکاری و تراشکاری، تعمیر شد. مدیر امور تعمیرات 
مکانیک نیروگاه بخار بیان داشــت: در ادامه ایــن عملیات تعمیراتی، 
متخصصان امــور الکتریک نیز بخش هــای الکتریکــی الکتروموتور 
CWP را  مورد بازبینی وتعمیــر قرار دادند.  انجــام این عملیات در 
شــرایط عادی در دو روز انجام می شــود که این تعمیرات  به دلیل نیاز 
مبرم شبکه سراســری در کوتاه ترین زمان ممکن انجام شد تا خللی در 

تولید برق ایجاد نشود.  

وگاه شهید رجایی  کارکنان نیر
ونا واکسینه شدند وس کر  در برابر ویر

قزوین - مریم نقدی  مرحله نخســت طرح واکسیناســیون کارکنان 
نیروگاه شهید رجای با مشارکت بیش از ۹0درصد، انجام شد.

از ابتدای شیوع بیماری کووید 1۹، صیانت از کارکنان نیروگاه در برابر ویروس 
کرونا، اصلی ترین رویکرد این شرکت بود که با اجرای پروتکل های بهداشتی و 

پیاده سازی طرح های مقابله ای با این ویروس، انجام شد و تاکنون نیز ادامه دارد.
مهم ترین بخش اجرای طرح های صیانتی، تالش برای واکسینه کردن کارکنان 
نیروگاه در برابر ویروس کرونا بود. به همین منظور برای دستیابی به این هدف با 
توجه به شروع پیک پنجم بیماری کووید 1۹، برنامه ریزی و اقدامات متعددی با 
انجام رایزنی با استانداری، مقامات بهداشتی استان و شبکه بهداشت شهرستان 
آبیک صورت گرفت که در نهایت، نوبت اول واکسیناســیون در ســه مرحله 

عملیاتی شد.
تخصیص واکسن برای تزریق دوز اول، تا ۲1 شهریور در سه مرحله  ادامه داشت 
تا امکان استفاده از این فرصت  برای صیانت از کارکنان نیروگاه در برابر ویروس 
کرونا فراهم آید. واکسن تخصیص یافته به نیروگاه از نوع برکت و سینوفارم بود 

که تزریق واکسن نوبت دوم نیز از اوایل مهرماه صورت می پذیرد.
 از ابتدای شــیوع این ویروس، کارکنان نیروگاه شهید رجایی به صورت شبانه 
روزی و حتی بدون هیچ وقفه ای و با حداکثر ظرفیت در جهت تامین برق هم 
وطنان و مراکز درمانی تالش نموده اند تا همراه با مدافعان سالمت، سهمی در 

بهبود شرایط شهروندان و سالمت بیماران داشته باشند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر :

ونیکی سفرهای  سامانه یکپارچه بلیت الکتر
دریایی ، عملیاتی شد

بوشــهر - رضاحیدری مدیرکل بنادر و دریانوردی اســتان بوشهر از 
عملیاتی سازی سامانه یکپارچه بلیت الکترونیک سفرهای دریایی خبر داد.به 
گزارش روابط عمومی،سیاوش ارجمندزاده مدیرکل بنادر و دریانوردی استان 
بوشهر در اینباره گفت: به دنبال اجرای سیاســت های راهبردی سازمان بنادر 
و دریانوردی و با توجه به برنامه دوم اصالح نظام اداری کشور در خصوص توسعه 
دولت الکترونیک و هوشمند ســازی اداری، طراحی و تولید ســامانه مذکور و 
سرویس دهی آن از بستر اینترنت جهت افزایش رفاه مسافران گرامی و پشتیبانی 
از سفرهای ایمن دریایی، صورت گرفت. ارجمندزاده افزود: سامانه فروش بلیت 
 ،daryatik.ir اینترنتی اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشــهر با آدرس
ضمن هوشمند نمودن فرآیند خرید بلیت ســفرهای دریایی با توجه به شرایط 
خاص جزیره خارگ، باعث ارتقای امنیت این نوع مســافرت ها، خدمات رسانی 
مطلوب به هموطنان و کاهش صف انتظار مســافران گردیده است.  وی عنوان 
کرد: از مهم ترین مزایای اجرای این طرح، ثبت الکترونیکی اطالعات فردی توسط 
مســافر، پرداخت الکترونیک هزینه بلیت از طریق درگاه بانکی، تهیه فهرست 
مسافران)Passenger List( قبل از زمان خروج شناور از بندر، سهولت 
در پوشش بیمه سفرها و تسریع در عملیات جستجو و نجات در شرایط اضطرار 

اصفهان-مریم مومنی    
تحریم صنایع اصلی کشــور همچــون صنعت خودرو در 
چهار سال اخیر شــرایط تولیدکنندگان خودرو را دچار 

چالشهای متعددی همچون
 تأمیــن قطعات و در نتیجــه کاهش آمــار تولید خودرو 
کرد واین فشــارها منجر به عدم انجام تعهدات شرکتهای 
خودروسازی، نارضایتی مردم و در نهایت افزایش قیمت 

خودرو گردید و این روند ادامه یافت.
در ســال های اخیــر، وضعیــت تحریم ها و فشــارهای 
مضاعــف بین المللــی در عرصه های مختلــف بر نظام 
مقدس جمهوری اســالمی به گونه ای بوده کــه از آن به 
»جنگ اقتصادی« تعبیر می شــود. طبیعی است که در 
چنین جنگــی در میان مــردم نگرانی هایی در خصوص 
تأمین کاالها و اقالم موردنیاز ایجاد می شــود. در چنین 
زمان هایی رسالت دولت در این اســت که با رونق بخشی 
به تولید و اهتمام بــه تأمین کاالهــای موردنیاز، به ویژه 
کاالهای اساسی، دغدغه های موجود و نگرانی های مردم 

را کاهش دهد.
تحریم صنایع اصلی کشــور همچــون صنعت خودرو در 
چهار سال اخیر شــرایط تولیدکنندگان خودرو را دچار 
چالش های متعددی همچــون تأمین قطعات و در نتیجه 
کاهش آمار تولید خودرو کرد و این فشارها منجر به عدم 
انجام تعهدات شرکت های خودروسازی، نارضایتی مردم 
و در نهایت افزایش قیمت خودرو گردید و این روند ادامه 

یافت.
در چنیــن شــرایطی، تأمیــن نیازهای شــرکت های 
خودروساز و نیز کارخانه های تولید لوازم خانگی بر عهده 
صنایع مادری همچون فوالد مبارکه قرار گرفت تا با تأمین 

ورق موردنیاز کارخانه ها که ازجملــه نیازهای اصلی این 
صنایع به شــمار می رفت، وقفه تولید را متوقف و نیاز بازار 

داخلی را تأمین کنند.
با وجود آنکه تحریم های ظالمانه، شــرایط کار و خدمت 
در تمام عرصه ها را دچار مخاطره کــرده، اما همت و اراده 
تولیدکنندگان، صنعتگران و فعــاالن اقتصادی، به ویژه 
در صنعت فوالد و شــرکت فوالد مبارکه، بر آثار نامطلوب 
تحریم ها غلبه یافت و توانســتیم بــا برنامه ریزی، تالش 
مضاعف و شــبانه روزی بر بخش زیادی از مشکالت ناشی 
از تحریم فائق آییم و با تمرکز بر تأمین نیاز شــرکت های 
داخلی و صنایع پایین دســت و تولید بیش از 5 هزار نوع 
محصــول در شــرکت فــوالد مبارکه، بخش زیــادی از 

مشــکالت شــرکت های داخلی و به ویژه شــرکت های 
خودروساز را تأمین کنیم.

محصوالت تولیدشده در شرکت فوالد مبارکه در قالب 14 
محصول اساسی شامل اســلب فوالدی، کالف گرم و سرد 
و ســخت و آجدار و گالوانیزه، ورق گرم و سرد، گالوانیزه، 
اسیدشویی شــده، ورق قلع اندود و رنگــی، کاربردهای 
متنوع و متعددی در صنایع خودروســازی، لوازم خانگی، 
بســته بندی و ســایر صنایع دارد و توفیقات اخیر فوالد 
مبارکه در طراحی و تولید اسلب های موردنیاز در صنایع 
بزرگی همچون نفــت و گاز، گام بزرگــی در خودکفایی 

کشور است.
در حال حاضــر شــرکت های فعال در صنایــع مختلف 

کشور، در زمینه موجود بودن و تأمین مواد اولیه فوالدی، 
اسلب، ورق و کناف مشــکل چندانی ندارند و این مسئله 
در شــرایط تحریم مایه افتخار اســت که بــا وجود همه 
سنگ اندازی های بین المللی، چرخه صنعت در کشور در 
حوزه فوالد، خودرو و لوازم خانگی و سایر صنایع همچنان 

در حال چرخش است.
صنایع خودروســازی برای ســاخت بدنه و رویه خودرو، 
شاســی و رینگ به محصــوالت فوالدی متعــددی نیاز 
دارند و در ســال های اخیــر با پیشــرفت در تکنولوژی و 
فناوری، ضرورت بهره مندی از ورق هــای گالوانیزه قوت 
گرفته است؛ از همین رو، شــرکت فوالد مبارکه از طریق 
خریداری شــرکت ورق خودرو چهارمحــال و بختیاری، 
بخش اعظمی از نیاز خودروســازان به ورق های گالوانیزه 
را تأمین کرده و هم اکنــون به عنوان یکــی از مهم ترین 
تولیدکنندگان و تأمین کننــدگان اصلی قطعات فوالدی 
موردنیاز کارخانه های خودروســازی داخلــی، بیش از 
14 درصــد از تولیدات محصوالت خود را بــه این صنایع 

اختصاص داده است.
در شرایط کنونی که اراده دولت محترم سیزدهم و وزارت 
محترم صمــت، افزایش تولید خودرو در کشــور تا پایان 
سال جاری و افزایش سه برابری ظرفیت تولید خودرو در 
سه سال آینده است، شــرکت فوالد مبارکه ضمن اعالم 
آمادگی خود برای تأمین ورق موردنیاز این شــرکت ها، 
تالش خود را در راســتای بهبود کیفیت و تأمین نیازهای 
به روز خودروســازان اعالم می دارد و امیدوار است با اراده 
دولت مبنی بر تحول در تولید خــودرو و افزایش ایمنی و 
کیفیت، رضایت مردم از شــرکت های خودروساز داخلی 

افزایش یابد.

وسازی کشور فوالدمبارکه، پشتیبان صنعت خودر

خرم آباد- طوالبی    
 مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان لرستان گفت: ذخیره 
کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم استان در شرایط مساعد و قابل 

اطمینان بوده و به میزان الزم تامین و ذخیره سازی شده است.
 حجت اهلل بیرانوند اعالم کرد: وضعیت و شرایط ذخیره سازی 
کاالهای اساسی تعهدی ) گندم، برنج و شکر ( در سطح استان 
مطلوب بوده و خوشــبختانه هیچگونه نگرانی بابت تامین و 
توزیع کاالهای اساســی مردم و جود ندارد. وی اظهار داشت: 
از ابتدای ســالجاری تاکنون خدود 10 هزارتن برنج و شــکر 

در راســتای تنظیم بازار و با قیمت مصوب عرضه شده و از آغاز 
عملیات خرید تضمینــی نیز تاکنون بیــش از 1۲3 هزار تن 
گندم مازاد بر نیاز کشــاورزان اســتان و ۲هزارو۲۲۷ تن دانه 
روغنی کلزا خریداری  و ذخیره ســازی شــده است. بیرانوند 
افزود: 1۷هزار و ۷66 کشــاورز در سالجاری گندم مازاد بر نیاز 
خود را در قالــب 3۲هزار و 55۲ محموله و ۹0۲ کشــاورز نیز 
یکهزارو10۷ محموله دانه روغنی کلــزای تولیدی خود را به 
مراکز تحت پوشش این اداره کل تحویل داده اند.  مدیرکل غله 
و خدمات بازرگانی استان لرستان در ادامه با اشاره به پرداخت 

بهای محصوالت خریداری شده، اعالم کرد: مبلغ 6۲0 میلیارد 
تومان بابت گندم دریافتی و ۲3 میلیارد و 500 میلیون تومان 
بابت دانه روغنی کلزا تاکنون به حساب کشاورزان استان واریز 
شده اســت. بیرانوند با اشــاره به کاهش تولید و به تبع خرید 
محصوالت کشاورزی در سالجاری به دلیل خشکسالی، بیان 
داشت: بیشترین کاهش در میزان خرید گندم نسبت به سال 
قبل مربوط به شهرستان الیگودرز با ۷3 درصد ،شهرستانهای 
خرم آباد و کوهدشــت بــا 65 درصد و شهرســتان دلفان با 
6۲ درصد و کمترین کاهش در خرید گندم نیــز ) ۹ درصد (

مربوط به شهرستان سلسله بوده اســت. وی افزود: بیشترین 
میزان خرید گندم در ســالجاری مربوط به شهرستانهای ازنا 
با ۲۷ هزارتن، کوهدشت با 1۷ هزارتن و سلسله با 13 هزار تن 
می باشد. مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان همچنین 
بیشترین افزایش در تولید و خرید دانه روغنی کلزا را نسبت به 
سال قبل مربوط به  شهرستانهای پلدختر ،چگنی و کوهدشت 
اعالم  و اظهار داشت: بیشترین میزان خرید دانه روغنی کلزا را در 
سالجاری شهرستانهای سلسله با 1056 تن، بروجرد با 450 تن 

و پلدختر با 1۸۹ تن به خود اختصاص داده اند.

لرستان
مدیرکل غله استان:

کاالهای اساسی در لرستان به میزان الزم ذخیره سازی شده است



معاون شرکت توانیر:

قطعی گسترده برق کشور از سال آینده کمتر می شود

حال سدهای کشور خوب نیست
براســاس آخرین آمــار، ظرفیت کل مخــازن ســدها ۵۰.۵ میلیارد 
مترمعکب و درصد پرشدگی سدها در حال حاضر تنها ۳۹ درصد بوده و 

این آمارنشان دهنده حال وخیم سدها و منابع آبی کشور است.
کل ورودی سدها در هفته جاری ۰.۲۰ میلیارد مترمعکب بوده و این در 
حالی است که این عدد در مدت مشابه سال آبی گذشته ۰.۳۰ میلیارد 
مترمعکب بوده، خروجی ســدها نیــز در هفته جــاری ۰.۵۹ میلیارد 
مترمعکب بوده و این عدد در مدت مشابه ســال گذشته ۱.۰۳ میلیارد 
مترمعکب ثبت شده است.ســدهای مخازن کشور تا پایان ۲۶ شهریور 
۲۹.۳۵ میلیارد مترمعکب ورودی آب داشــتند که این عدد در ســال 
گذشــته ۵۵.۶۱ میلیارد مترمعکب بوده و بیانگر کاهش ۴۷ درصدی 

کل ورودی مخازن سدهای کشور است.
همچنین میزان خروجی مخازن سدها تا پایان ۲۶ شهریور ماه ۳۶.8۳ 
میلیارد مترمعکب ثبت شده و این عدد در ســال گذشته ۵۶.۱ درصد 
بوده و حاکی از کاهش ۳۴ درصدی خروجی ســدها است. در خصوص 
حجم آب موجود در مخازن باید گفت که در سال جاری ۱۹.۶۳ میلیارد 
مترمعکب در مخــازن کل کشــور آب وحود دارد و این عدد در ســال 
گذشــته ۲۷.۷۵ مترمعکب بوده و در مجموع ۲۹ درصد کاهش داشته 

است.
وضعیت سدهای مهم شــرب و کشــاورزی نیز تا پایان ۲۶ شهریور ماه 
بیانگر این است که در سدهای خراســان رضوی و شمالی سد کوچری 
گلپایگان، سدهای خوزستان، هرمزگان، تهران، سیستان و بلوچستان، 
گیالن و مرکزی وضعیت مخازن ســدها نامناسب اســت و در تنها در 
استان بوشهر سد رئیسعلی دلواری و ســد زاینده رود در اصفهان و سد 

یامچی اردبیل شاهد افزایش مخازن سدها هستیم.

وسیه تا بیش از یک قرن دیگر ذخایر گازی دارد ر
شرکت گاز پروم اعالم کرد که روسیه تا بیش از یک قرن دیگر همچنان 

ذخایر گاز طبیعی دارد.
به گزارش خبرگــزاری تاس، الکســی میلر، مدیرعامــل گازپروم در 
کنفرانســی تجاری در مســکو اعالم کرد که ذخایر گاز شرکت دولتی 
گازپروم روســیه، بزرگ ترین ذخایر گاز جهان اســت، ما برای بیش از 

۱۰۰ سال مشکلی با ذخایرمان نخواهیم داشت.
وی افــزود: بعضی از میدان هــای گازی که گازپــروم در منطقه یامال 

توسعه می دهد ظرفیت تولید گاز تا سال ۲۱۳۲ را دارند.
مدیرعامل گازپروم گفــت: عرضه گاز با خط لوله چشــم انداز مطلوبی 

دارد.
گازپروم هفته گذشته ساخت خط لوله نورد استریم-۲ را کامل کرد، با 
این حال تا زمانی که آلمان مجوز فعالیت ایــن پروژه را صادر نکند، این 

خط لوله جنجالی نمی تواند فعالیت خود را آغاز کند.

کارشناس انرژی:
میدان گازی چالوس می تواند یک چهارم پارس 

جنوبی ظرفیت داشته باشد
یک کارشناس صنایع نفت و گاز با تشریح شرایط فنی و اقتصادی میدان 
گازی چالوس، گفت: برداشــت از میدان گازی چالــوس به دلیل عمق 

باالی آب و دسترسی اندک به آب های آزاد پیچیدگی باالیی دارد.
 در ماه گذشته نشــریه »اویل پرایس« در یک گزارش تحلیلی به کشف 
اخیر یک میدان گازی در آب های شــمالی ایران اشاره و تأکید کرد که 
این کشور قادر خواهد بود حداقل ۲۰ درصد گاز مورد نیاز اروپا را تأمین 
کند و این موضوع جغرافیای سیاســی منطقــه را تغییر می دهد. گفته 
می شود توسعه دهنده اصلی این میدان گازی که به میدان چالوس هم 
معروف شد، شرکت نفت خزر است و سرمایه گذار چینی و روسی هم به 

این بهره برداری کمک می کنند.
در همین راســتا در جلســه ای که به وســیله گروه تحلیلــی پتروپال 
دانشگاه امام صادق برگزار شد، شاهین فرهمندیان، از مدیران صنعت 
نفت با اشــاره به اینکه دریای خزر به طور کلی سه بخش شمالی، میانی 
و جنوبی دارد، افزود: میدان گازی چالوس در بخش جنوبی خزر اســت 
که عمق آن به ۱۲۵۰ متر هم می رســد و تا ۶۵ درصد کل حجم آب این 
دریا را پوشش می دهد که این مسئله برداشــت از این میدان را دشوار 
می سازد.وی در ادامه گفت: در گذشــته در خزر میانی یک منبع بزرگ 
نفتی کشف شــد که ظرفیت حدود ۵۰۰ میلیون بشکه نفت را دارا بود 
و به علت عمق بســیار کم آن، یعنی عمق بین ۱۰ تــا ۲۰ متری، دارای 

توجیه اقتصادی باالیی بود.
فرهمندیان با اشاره به اینکه یکی دیگر از عواملی که بر اقتصادی بودن 
یا نبودن یــک میدان تأثیرگذار اســت میزان ترش یا شــیرین بودن و 
هم چنین میزان اتان و پروپان موجود در آن اســت، افزود: در واقع گاز 
طبیعی شامل ســه ترکیب اصلی اســت: متان، که عمده گاز طبیعی را 
تشکیل می دهد، اتان که ۱۲ درصد گاز را تشــکیل می دهد و عموماً به 
عنوان خوراک پتروشیمی مصرف می شود و ترکیب پروپان و بوتان که 

کمتر از ۳ درصد است و معموالً به عنوان سوخت پاک استفاده می شود.
این کارشناس انرژی خاطرنشــان کرد: همچنین وضعیت جغرافیایی 
هر زمینی در ضریب برداشــت آن و در نتیجه در اقتصادی بودن میدان 
تأثیرگذار اســت؛ به طوری که ایران و عربســتان هــردو تقریباً ۲۹۰ 
میلیارد بشــکه نفت دارند و ایران فقط ۱۴۰ میلیارد بشکه را می تواند 
برداشت کند در حالی که عربســتان تا ۲۷۰ میلیارد بشکه را می تواند 

برداشت داشته باشد.
وی افزود: نکته حائز اهمیــت درباره میدان گازی چالوس این اســت 
که اوالً مطالعات زمین شناسی ســطحی مطالعات روی میادین مجاور 
صورت گرفته و هنوز این میدان به صورت کامل کشف نشده است و اگر 
الیه های رسوبی مناسب باشد می تواند یک چهارم حجم گازی میدان 

پارس جنوبی و ۳۰ درصد گاز کل دریای خزر را شامل شود.
فرهمندیان با تأکید بر فقدان زیرساخت های مناسب پاالیش و پخش 
در شمال کشــور گفت: بعد از بررســی اقتصادی بودن منابع، عملیات 
توسعه با حفاری چاه ها و نصب تجهیزات ســرچاهی، ساخت و توسعه 
سکوی بهره برداری )دریا( اجرای خطوط لوله، احداث پاالیشگاه گازی 
و انتقال به مقصد صــورت می گیرد که این اقدامــات می تواند موجب 
تغییرات و حتی تخریب بخشــی از محیط زیست استان شود و بایستی 

در این زمینه دقت بیشتری صورت بگیرد.
وی با اشــاره به نظــام حقوقــی بهره بــرداری از دریای خــزر گفت: 
بهره برداری برای ســطح آب و ماهی گیری به صورت مشاع است ولی 
برای زیر بســتر آن توافقی نشده اســت و در حال حاضر هر کشوری به 
صورت جداگانه بدون توافق کشــورهای همســایه در حال برداشت از 
منابع نفت و گازی آن می باشــد؛ گرچه روسیه به دنبال معرفی دریاچه 
خزر به عنوان دریای خزر است تا از نظام حقوقی رایج بر دریاها استفاده 

کند ولی تا به حال کار به جایی نبرده است.
این کارشــناس انرژی با تأکید بر اینکه در بهره بــرداری از منابع گازی 
شمال باید از واگذاری طراحی برداشت از پروژه پارس جنوبی به توتال 
عبرت ببریم، افزود: نباید طراحی برداشت میدان را به یک پیمانکار آن 
هم به صورت مشترک سپرد تا طراحی اشــتباهی در جهت برداشت از 

میدان ایجاد نشود.
فرهمندیان در پایان گفت: برداشــت از میدان گازی چالوس به دلیل 
عمق باالی آب و دسترســی اندک به آب های آزاد به مراتب سخت تر از 
باقی میادین گازی ما است و حتی اطمینان کاملی از توان شرکت های 
چینی و روس که اعالم آمادگی برای همــکاری کرده اند وجود ندارد و 

بایستی در این زمینه محتاطانه عمل کرد.

و نیر

مدیرعامــل شــرکت مدیریت شــبکه برق ایــران از 
پایان دوران اوج مصرف تابســتان و به صفر رســیدن 

خاموشی های بخش خانگی خبر داد.
مصطفی رجبی مشهدی با اشــاره به اینکه از دوهفته 
گذشته تاکنون خاموشی در بخش خانگی اعمال نشده 
است، افزود: اکنون می توانیم اعالم کنیم که زمان اوج 

مصرف تابستان امسال به پایان رسیده است.
رجبی مشهدی با قدردانی از مشــترکان برق در همه 
بخش های کشــور که با صرفه جویی در مصرف برق به 
این صنعت کمــک کرده اند، گفت: هم اکنون شــبکه 
سراسری برق و نیروگاه های کشور در حالت پایدار قرار 
دارد و تولید برق نیــز در حالت حداکثری خود در حال 

انجام است.
ســخنگوی صنعت برق با تاکید بــر اینکه 
مصرف برق هنوز هم بیشــتر از سال گذشته 
اســت، ادامه داد: به منظور حفــظ پایداری 
شبکه، از هفته گذشته سه نیروگاه بخار برای 
تعمیــرات اساســی و دوره ای مطابق برنامه 
زمانبندی شــده از مدار تولید خارج شده اند 

تا برای زمان اوج مصرف زمستان و تابستان سال آینده 
آماده باشند.

رجبی مشــهدی با قدردانی از صنایــع به ویژه صنایع 
عمده ای که همــکاری قابــل توجهــی در زمان اوج 
مصرف برق تابستان داشــتند، گفت: مشترکان عمده 

با همکاری و کاهش مصرف توانستند شرایط 
را به گونه ای رقم بزنند که در کشــور حداقل 
خاموشی را داشته باشــیم و به همین دلیل 
اکنون شبکه سراسری در پایداری کامل قرار 

گرفته است.
وی با اشاره به اینکه اوج مصرف برق تابستان 
در مردادماه با رقم ۶۷ هــزار و ۱۲ مگاوات و 
برای اولین بار در کشور رخ داده است، گفت: با کاهش 
مصرف برق که هم اکنون در کشــور رخ داده اســت به 
تدریج از حجــم و تعداد برنامه های زمانبندی شــده و 

اقدامات مدیریت بار کاهش می یابد.
رجبی مشــهدی با بیان اینکه تفاهمنامه های مربوط 

به مدیریت مصرف صنایع تا پایان شهریور ادامه دارد، 
افزود: البته این تفاهمنامه ها با توجه به شــرایط فعلی. 
لزوما اجرا نمی شــود به طوری که هم اکنون هیچگونه 

محدودیتی برای تامین برق صنایع وجود ندارد.
ســخنگوی صنعت برق افزود: روز جمعه، صنعت برق 
بیش از ۵ هزار مگاوات برق برای صنایع بزرگ کشــور 
تامین کرده که البته ایــن رقم در زمان کم باری معادل 
8 هزار مگاوات بوده است، همچنین صنایع کوچک نیز 
طبق دستورالعمل ها در حال فعالیت بوده و تامین برق 

آنها نیز درحال انجام است.
وی ادامه داد: اعالم می کنیم خاموشی ها پایان یافته و 
هیچ محدودیتی برای مصارف برق صنایع وجود ندارد.

وزیر بازرگانی انگلیس خواســتار برگزاری دور دیگری 
از دیدارهای فوق العاده بــا مدیران صنعت گاز طبیعی 
برای مهار بحران افزایش کم ســابقه هزینه های انرژی 

شد.
 کواسی کوارتنگ روز شنبه با مدیران ارشد شرکتهای 
انرژی و رگوالتور این کشــور برای گفــت و گو درباره 
افزایش قیمــت گاز دیدار کرد. جهــش نگران کننده 
قیمت گاز تامین کنندگان را در خطر تعطیلی قرار داده 
و بیم آن مــی رود که فعالیت صنایــع مختلف از تولید 
کود تا گوشــت را مختل کند. کوارتنگ روز یکشنبه با 
رگوالتور انرژی انگلیــس )Ofgem( دیدار می کند و 
سپس روز دوشنبه دیدار دیگری با مدیران صنعت گاز 

برگزار خواهد کرد.
بحران انرژی اروپا قیمــت گاز طبیعی در انگلیس را به 
رکورد باالیی افزایش داده اســت. محدود شدن عرضه 
گاز طبیعی و افزایش قیمتها دستکم پنج تامین کننده 
انرژی انگلیس را وادار به تعطیلی کرده اســت. مدیران 
صنعت گاز به کوارتنگ اطمینــان دادند که با نزدیک 
شــدن به ماههای سرد زمســتان، هیچ تهدیدی برای 

تامین گاز وجود ندارد.
دولــت انگلیــس در بیانیه ای اعــالم کرد 
رگوالتــور انــرژی ایــن کشــور تمهیدات 
قوی بــه اجــرا گذاشــته تا مطمئن شــود 
مصرف کننــدگان نگرانی پیــدا نمی کنند 
و نیازهایشــان تامین می شــود و تامین گاز 
و برق آنها در صورت بروز مشــکل برای یک 

تامین کننده، بدون اختالل ادامه پیدا خواهد کرد.
گاز طبیعی برای تولیــد نیرو برای خانه ها و صنعت و 
برای تامین گرمایش در زمستان حیاتی است. بیش 
از دو ۲۲ میلیون خانوار در ســال ۲۰۲۰ به شــبکه 

وصل شدند.
 صورتحساب ۱۱ میلیون خانوار از اول اکتبر افزایش 
پیدا می کنــد و ایــن افزایش فشــارهای تورمی را 
تشدید خواهد کرد که طی چند ماه گذشته به باالی 
 هــدف دو درصدی بانــک مرکــزی انگلیس صعود 

کرده اند. 
جدا از آســیبی که مصــرف کنندگان مــی بینند، 
قیمتهای باالتــر و عرضه محدودتــر در کل اقتصاد 

انگلیس تاثیر منفی بر جــای می گذارد و 
به تعطیلی تولیــد دو کارخانه کود منتهی 
شــده و خطر کمبود دی اکســید کربن را 
که محصــول جانبــی تولید کــود بود و 
صنعت غذا به آن متکی اســت، برانگیخته 

است.
دی اکسید کربن برای کشــتار دام استفاده 
می شــود. انجمــن تولیدکنندگان گوشــت انگلیس 
هشــدار دادهکه موجودی دی اکســید کربــن تا دو 
هفته دیگر به پایان می رســد و کشــتارگاهها را ناچار 
می کند تعطیل شوند آن هم درست زمانی که پرورش 
دهندگان خوک با چشــم انداز کشــتار قریب الوقوع 

دامشان روبرو هستند.
کمبود انــرژی کم ســابقه در اروپا ســالها در حال 
تکوین بوده اســت زیرا ایــن قاره وابســتگی رو به 
رشدی به منابع انرژی بادی و خورشیدی پیدا کرده 
و همزمان ســرمایه گذاریها در ســوختهای فسیلی 

کاهش پیدا کرده است. 
اوج گیری تقاضای جهانی بــرای گاز همزمان با بهبود 

فعالیت اقتصادهایی کــه قرنطینه هــای کرونایی را 
پشت سر گذاشته اند و کاهش ســطح ذخایر گاز اروپا 
پس از زمستان بسیار سرد سال گذشــته، قیمتها را با 

فشارهای صعودی روبرو کرده است.
صنعت کشــاورزی هم از بحران انرژی زیان می بیند. 
تولیدکننده کــود نروژی یارا روز جمعــه اعالم کرد تا 
هفته آینده ظرفیــت تولید آمونیــاک اروپایی خود را 
حدود ۴۰ درصد کاهش می دهد زیرا قیمت باالی گاز 

به تولید این شرکت آسیب زده است.
بر اســاس گزارش بلومبــرگ، قیمت کود ســال 
گذشــته که صعود قیمت محصوالت به کشاورزان 
کمک کرد خریدشان را افزایش دهند، جهش پیدا 

کرد. 
قیمتها پس از این که طوفان آیدا قلب صنعت کود آمریکا 
را درنوردید و طوفان نیکالس خلیج مکزیکو را در معرض 
آسیب بیشتری قرار داد، تقویت شدند. هزینه باالتر کود 
ریسک تشدید تورم جهانی مواد غذایی را برانگیخته است 
آن هم زمانی که گرسنگی به خصوص در کشورهای فقیر 

رو به افزایش است.

برق

گاز

خریدار   معاون هماهنگی توزیع شرکت 
تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت 
که با اقدامات زیربنایی انجام شده در حوزه 
برق، مشــکل قطعی گســترده و خاموشی 
برنامه ریزی شــده در کشــور از سال آینده 

کاهش خواهد یافت.
غالمعلی رخشــان مهر در پایــان بازدید 
از پســت فشــارقوی ۲۰/۶۳ میرزاپانگ 
بخــش مرکــزی شهرســتان گالیکش 
اظهارداشــت: جایگزینی شــبکه سیمی 
با کابل هــای خودنگهدار یکــی از عمده 
ترین کارهای انجام شــده برای رسیدن 
به این هدف اســت که در راســتای آن 
در ۲ ســال اخیر ۳۰ هزار کیلومتر کابل 
شــبکه های  جایگزیــن  خودنگهــدار 
فرسوده فشــار ضعیف و تیرهای فرسوده 

در کشور شد.
وی با اشــاره بــه تاثیر هوای گرم امســال 
بــر افزایش مصــرف بــرق در بخش های 
گوناگون بــه خصوص کشــاورزی گفت: 
مصرف برق بخش کشــاورزی به شــدت 
نسبت به سال قبل بیشــتر شد به گونه ای 

که در برخی اســتان ها پمپ هــای آب به 
جای اردیبهشت از اســفند سال قبل وارد 

مدار شد.
وی افزود: دمای هوا در فروردین امســال 

در مقایسه با ســال قبل پنج درجه بیشتر 
بود و در بقیــه ماه ها نیــز وضعیت تفاوت 

چندانــی نداشــت و همچنیــن در بخش 
کشاورزی هم مصرف برق به شدت افزایش 

یافت.
رخشــانی مهر گفت: همچنین در ماه های 
اول ســالجاری مصرف بــرق بخش صنایع 
کشور ۲۶ درصد نسبت به سال قبل افزایش 
یافت که همه این مسائل دست به دست هم 
داد تا در بعضی روزها تــراز تولید و مصرف 
بــرق بهــم بخــورد و منجر به خاموشــی  

سراسری شود.
بــرق گالیکش و چاه های کشــاورزی و آب 
شــرب مناطقی مانند ینقاق، عرب بوران و 
فارسان از طریق پست فشــار قوی ۲۰/۶۳ 

میرزاپانگ تامین می شود.
گالیکش ســال ۱۳8۹ بــا جدا شــدن از 
مینودشت به عنوان شهرســتانی مستقل 

معرفی شد.
شهرســتان گالیکش حدود ۶۴ هــزار نفر 
جمعیت مشــکل از اقوام و مذاهب مختلف 
دارد که ۵۵ درصد آن در ۶۳ روســتا زندگی 
می کنند و اقتصاد اصلی ساکنان آن بر پایه 

کشاورزی استوار است.

 محدودیتی برای مصارف برق صنایع وجود ندارد

نشست اضطراری انگلیسی ها درباره قیمت گاز

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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عضویت در شانگهای؛ یک سیگنال مثبت نفتی از ایران به جامعه جهانی

 اقدامات پیشگیرانه برای جلوگیری از حوادث برقی در نواحی تهران

خریدار  یک کارشــناس حــوزه انرژی 
ابراز امیــدواری کرد که پذیــرش ایران در 
این پیمان، به 8 کشــور عضو شانگهای این 
سیگنال را ارســال کند که ایران مایل است 

تنش ها را با جامعه جهانی کمتر کند.
بهروز نامداری درباره تاثیــر پذیرش ایران 
در اجالس شــانگهای بر حوزه انرژی اظهار 
داشت: از مجموع 8 کشــور عضو این پیمان 
بخش عمده ای واردکننده انرژی هســتند، 
بنابراین به ما کــه به عنــوان صادرکننده 
انرژی شناخته می شویم برای ورود بهتر به 

بازار کمک می کند. 
وی افزود:  ما اکنون با پاکستان قرارداد خط 
گازی داریم، هندوستان که مشتری سنتی 
نفت ما اســت و یکی از مقاصد دریافت گاز 

ما  نیز اســت، بنابراین برای این کشورها هم 
تاثیر مثبتی خواهد داشت و درواقع اهداف 
ما را به منافع اقتصادی نزدیک تر کرده و در 
بستر مناسب تری به تفاهمات بهتر و زودتر 

خواهیم رسید. 
این کارشــناس حوزه انرژی ابراز امیدواری 
کرد که پذیرش ایران در ایــن پیمان، به 8 
کشور عضو شانگهای این سیگنال را ارسال 
کند که ایران مایل است تنش ها را با جامعه 

جهانی کمتر کند.
وی خاطرنشان کرد: عالوه بر تاثیرات مثبت 
مادامی که ما تحریم باشیم عضویت در این 
پیمان و نه هر پیمان دیگری هم مشکالت ما 
را حل نمی کند، تا تحریم ها کمرنگ و یا لغو 
نشود کماکان مشــکالت ما پابرجاست، اما 

در هر حال عضویت در این پیمان پیام های 
مثبتی از ایران به دنیا ارســال می کند که ما 
در راستای جامعه جهانی حرکت می کنیم 
و بنابرایــن در یــک پیمان مهــم پذیرفته 

خواهیم شــد.نامداری تاکید کرد: پذیرش 
در شــانگهای ممکن اســت بــه وین هم 
سیگنال هایی ارســال کند اما روی آن نباید 

چندان حساب کرد. 
وی خاطرنشــان کرد: در هــر حال اجالس 
شــانگهای بیش از اقتصادی بودن امنیتی 
اســت و بر این مبنا ایران به عضویت در آن 
پذیرفته شده که قصد دارد مشکالت خود را 
با جامعه جهانی حل کند بنابراین می تواند 
تاثیرات مثبت و ســازنده ای را برای کشور 

بدنبال داشته باشد. 
به گزارش ایلنا، سازمان همکاری شانگهای 
یــا SCO تقریبــاً دو دهه پیش در ســن 
پترزبورگ تأســیس شــد و در حال حاضر 
هشت عضو دارد که نیمی از جمعیت جهان 

و یک چهارم تولید اقتصــادی را نمایندگی 
می کنند.ایران از ســال ۲۰۰۵ بــه دنبال 
پیوستن به این بلوک اســت که شامل هند 

و پاکستان نیز می شود.
البته ســازمان همکاری شــانگهای شامل 
برخی مولفه هــای امنیتــی متقابل مانند 
رویکرد مشــترک برای مبارزه با تروریسم 
اســت. با این حــال، اهــداف آن در زمینه 
تجــارت و همــکاری اقتصــادی، از جمله 
توســعه مشــترک سیســتم  انرژی و رشد 
متوازن اقتصادی بدون اجازه تسلط بر هیچ 

کشوری، نیز تاثیر گذار است.
حاال با ایران، سازمان شانگهای ۴۶ درصد از 
گاز و ۲۱ درصد از ذخایــر نفتی جهان را در 

اختیار دارد.

مدیر امــور انتقــال نیروی  خریدار 
نواحی شــرکت برق منطقــه ای تهران 
با اشــاره به حوادث پر تکرار سال ۹۹ و 
اقدامات انجام شــده توســط این امور 
گفت: به منظــور پیشــگیری از تکرار 
حــوادث گذشــته و ثبــت تجربیات 
اقدامــات فراوانــی از جمله بررســی و 
بازدید دقیق خط، نصب اسپیســر بین 
فازی، اصــالح یــراق آالت و عایق  ها و 
نصب ســیم ارت ســرکابل انجام شده 

است.

اکبر باجــالن درباره حــوادث پر تکرار 
ســال ۹۹ و اقدامات این امور اظهار کرد: 
به منظور پیشــگیری از تکــرار حوادث 
گذشــته و ثبــت تجربیــات، اقدامات 
فراوانــی ماننــد بازدید روی ســیم و 
شناســایی محل اتصالی هــای دو فاز 
خطوط ری شمالی- چرمشهر، قرچک-

چرمشهر- سیار قرچک، نصب اسپیسر 
بین فازی در اسپن های مذکور، بررسی 
و بازدید دقیق خــط تازه احداث ورامین 
۴۰۰- ورامیــن ۶۳، شناســایی محل 

حوادث پر تکرار خط و تعویض مقره های 
آســیب دیده با نوع آنتی فوگ و اصالح 
یراق آالت و تعــدادی از عایق های خط 
ری گازی- نصیرآباد- بهارستان جهت 
کاهش حوادث برخــورد پرندگان انجام 

شده است.
وی در همیــن زمینــه اضافه کــرد: از 
دیگر اقدامات صورت گرفتــه در مورد 
پیشــگیری از تکرار حوادث گذشــته 
می توان به نصب سیم ارت سرکابل های 
سرقت شده سوئیچ یاردهای خطوط ۶۳ 

کیلوولت امین االشرافی- سیارجاجرود، 
امین االشرافی- ســیمان دماوند-گچ، 
امین االشــرافی- ســد لتیــان، امین 
االشرافی- سیمان دماوند، دوشان تپه- 
اتحاد و دوشان تپه- اتحاد- قصرفیروزه 

اشاره کرد.
به گفتــه باجــالن، این اقدامــات برای 
پیشــگیری از ترکیدن ســرکابل انجام 
گرفته و همگی بر اساس لیست حوادث 
پرتکرار ســال ۹۹ بررسی و برنامه ریزی 

شده است.



 از دستفروشی تا خانه نشینی

ونا به زیر خط فقر  رفتند خانواده هایی که با کر

 بر اساس قانون مصوب مجلس شورای اسالمی
وز سه شنبه  تغییر ساعت رسمی کشور از ر

 ۳۰ شهریور ۱۴۰۰
ساعت رسمی کشــور از تاریخ ۳۰ شــهریور ۱۴۰۰ یک ساعت به عقب 

خواهد آمد.
 ساعت رسمی کشــور در ساعت ۲۴ روز سه شــنبه )۳۰ شهریور( یک 

ساعت به عقب کشیده می شود.
بر این اساس در ساعت رسمی کشور در تاریخ مذکور به ساعت ۲۳:۰۰ 
تغییر خواهد یافت. بنابه قانون تغییر ســاعت رسمی ایران مصوب سال 
۱۳8۶، ساعت رسمی ایران هر سال در ساعت ۲۴ روز اول فروردین ماه 
یک ساعت به جلو کشیده می شود و در ســاعت ۲۴ روز سی ام شهریور 

ماه همان سال به حالت قبلی برگردانده می شود.
گفتنی اســت که علت انجام ایــن کار به منظور اســتفاده بیشــتر از 

روشنایی روز صورت می گیرد.

مدیرکل دفتر سالمت آموزش و پرورش:
اگر دانش آموزان واکسن بزنند از آبان مدارس 

حضوری می شود
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر تا 
پایان مهر واکسیناسیون دانش آموزان انجام شود، از اوایل یا اواسط آبان 

می توان برای حضور دانش آموزان برنامه ریزی کرد.
 محمدحسن بیگی، با اشــاره به اینکه حدود ۱۵ میلیون دانش آموز از 
پیش دبستانی تا پایان متوسط دوم در کشــور داریم، افزود: قرار بر این 
است که واکسیناســیون این دانش آموزان از سنین باالتر آغاز شود و به 
تدریج به پایه های پایین تر برســد.وی ادامه داد: اگر این واکسیناسیون 

انجام شود مقدمه ای برای بازگشایی حضوری مدارس است.
مدیرکل دفتر سالمت و تندرستی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: 
بر اساس برنامه ریزی ها، فارغ از اینکه افراد واکسن دریافت کنند، قرار 
بر این بود که در ماه مهر در شــهرهای بزرگ، مراکز استان ها و مراکزی 
که تراکم باالیی دارند آموزش ها به صورت مجازی باشد، غیر از مدارس 
روستایی و عشایری که جمعیت مدارس معموالً کمتر از ۵۰ نفر است و 

قرار بود از اول مهر حضوری برگزار شود.
وی ادامه داد: اگر تا پایان مهر واکسیناسیون دانش آموزان انجام شود، 
از اوایل یا اواســط آبان می توان برای مدارس مراکز شهرها برنامه ریزی 

کرد تا به تدریج و با نوبت بندی، حضوری شود.
بیگی گفت: ابالغ شــده اســت که حتی با وجود واکسیناسیون، شیوه 
نامه های بهداشتی از جمله فاصله گذاری اجتماعی، استفاده از ماسک و 

نوبت بندی و کاهش تراکم همچنان باید رعایت شود.

معاون وزیر بهداشت و رییس سازمان غذا و دارو:
مردم بدون نگرانی خون اهدا کنند

 معاون وزیر بهداشــت و رییس ســازمان غذا و دارو گفت: مردم بدون 
نگرانی می توانند خــون اهدا کنند زیــرا مراکز از نظــر پروتکل های 
بهداشتی و پیشگیری از کرونا بسیار ایمن است و احتمال ابتال به کرونا 

در این مکان ها بسیار پایین است.
 دکتر محمد رضا شانه ساز  که برای اهدای خون به مرکز وصال مراجعه 
کرده بــود در حین اهدای خــون، افزود: اهدای خون عــالوه بر تامین 

سالمتی شهروندان، برای سالمتی خود انسان هم مفید است.
رییس ســازمان غذا و دارو افزود: انتقال خون خدمت بزرگی اســت و 
ســازمان انتقال خون افتخار دارد که در میان سازمان های انتقال خون 
جهان جایگاه باالیی به دســت آورده است و به دست آوردن این جایگاه 
بسیار ســخت بوده اما حفظ و ارتقای آن سخت تر اســت و من به همه 
همکاران سازمان انتقال خون خسته نباشــید می گویم و امیدوارم در 

انجام این کار مهم موفق باشند.

در شرایط کرونایی ذخایر خونی کاهش یافت
محمدرضا مهدی زاده، مدیر کل انتقال خون استان تهران نیز گفت: در 
ســال های اخیر که دنیا پاندمی کرونا را تجربه می کند روزهای سختی 
را در تمامی مراکز انتقال خون دنیا شاهد بودیم ولی خوشبختانه انتقال 
خون استان تهران توانست با کمک و حمایت گسترده مردم این بحران 
را به خوبی پشــت سر بگذارد و ذخایر خون به نســبت کشورهای دیگر 
کاهش اندکی داشت.وی افزود: اهدای خون برای رفع نیاز مستمر نیاز 
به خون صورت می گیرد و اگر شــهروندان آن را در برنامه زندگی خود 
بگنجانند و در طول ســال اهدای خون را فراموش نکننــد، بیماران با 

خیال آسوده درمان مناسب را دریافت می کنند.
وی از شــهروندان دعوت کرد تا با توجه به عمر ســه روزه پالکت و نیاز 

بیماران اهدای خون و پالکت را فراموش نکنند.

سردار مهری تشریح کرد

تغییرات چشمگیر در قوانین خدمت سربازی
رئیس ســازمان وظیفه عمومی ناجا گفت: افزایش حقوق ســربازان، 
کسرخدمت برای مشموالن متأهل و دارای فرزند و...، تالشی در جهت 

ارتقا کیفیت خدمت سربازی بوده است.
 سردار تقی مهری اظهار کرد: ارتقا کیفیت خدمت سربازی همواره یکی 
از دغدغه های اساســی مسئوالن نیروهای مســلح بوده و با تالش های 
صورت گرفته از ســوی مســئوالن، اصالحاتی در این خصوص صورت 

گرفته است.
وی افزود: مهم ترین دغدغه مسئوالن حقوق و مزایای خدمت سربازی 
بر اســاس ماده ۴۹ قانون خدمت وظیفه عمومی بوده که با تالش های 
صورت گرفته، در ســال جاری شاهد افزایش چشــمگیری در حقوق 
ســربازان با توجه به تحصیالت و درجه آنان بوده ایم که این امر مشوق 

خوبی برای خدمت مقدس سربازی است.
رئیس ســازمان وظیفه عمومــی نیــروی انتظامی با بیــان اینکه در 
سال های اخیر انعطاف چشــمگیری در قوانین خدمت سربازی داشته 
ایم، افزود: مشــموالن متأهل می توانند از دو ماه کسر خدمت بواسطه 

تأهل و به ازای هر فرزند نیز از سه ماه کسر خدمت بهره مند شوند.
وی در ادامه با اشاره به ارائه تسهیالت بیمه خدمات درمانی به سربازان 
و افراد تحت تکفل آنان خبر داد و گفت: مشــموالن متأهل بعد از طی 
دوره آموزشی در شــهر محل سکونت همسر و ســربازان مجرد نیز در 
صورت امکان تا شعاع ۳۰۰ کیلومتری محل سکونت خود به کارگیری 

می شوند.
رئیس وظیفه عمومی ناجا مطرح کرد: از دیگــر اقدامات مؤثر در تغییر 
نگرش خدمت سربازی، به کارگیری تخصصی مشموالن در حوزه های 
مختلفی از جمله نخبگان، هیئت علمی، ســازمان های غیرنظامی، به 
کارگیری ســربازان در تیم های ورزشی نیروهای مســلح، همچنین 
مشموالن متخصص گروه های پزشکی، پیراپزشکی در مراکز پزشکی، 

صنعت وشرکت های دانش بنیان نیز به کارگیری می شوند.
سردار مهری بیان کرد: ایجاد و توســعه قرارگاه مهارت آموزی سربازان 
اقدامی مناسب برای ارتقا سطح مهارت جوانان در طول دو سال خدمت 
ســربازی بوده اســت و ســربازانی که در طول خدمت موفق به کسب 
مهارتی خاص شوند و از سوی سازمان فنی و حرفه ای کشور گواهینامه 
دریافت کنند، می توانند بعد از اتمام خدمــت، از مزایایی مانند اولویت 

در دریافت مجوز کسب، دریافت وام و.... بهره مند شوند.
وی گفــت: فرماندهان در رفتار با ســربازان، توجه به شــأن و منزلت و 

رعایت عدالت اجتماعی را مدنظر خود قرار می دهند.

دیوار

شــهردار تهران گفت: در تهــران ۱۲ هــزار کیلومتر 
پیاده رو داریم که باید مناســب سازی شــوند و این در 
حالی اســت که 8 هزار کیلومتر معبر در تهران پیاده رو 

ندارند.
 علیرضا زاکانی، در حاشــیه جلسه تقدیر از مدال آوران 
پارالمپیک در جمع خبرنگاران در پاســخ به این سوال 
که قهرمانان کشورمان درد دل داشتند، شهردار تهران 
چقدر می تواند پاسخگوی این درد دل ها باشد؟ تاکید 
کرد: ما با همــه وجود در اختیار آنها هســتیم و افتخار 
می کنیم که به گرامی داشــت غیرت، بزرگی و عظمت 
آنها پرداختیم. دغدغه ها و خواســته های این عزیزان 

فراتر از حوزه خودشــان بود. متناسب سازی 
شــهر، ایجاد زمینه تالش و فعالیت معلوالن 
و جانبازان و ایجاد تسهیالت برای آنها و…، 
امیدواریم با تمام وجود نوکری آنها را بکنیم 
و آنچه در شأن این بزرگواران هست را فراهم 

کنیم.
وی در پاســخ به این ســوال که چــه قولی 

برای مناسب سازی شــهر برای تردد آسان تر معلوالن 
می دهید؟ گفت: مناسب ســازی پیاده روها جز کالن 
پروژه هایی اســت که در شــهر دنبال خواهیم کرد و 

انشااهلل ثمره آن را شهروندان خواهند دید.

شــهردار تهران گفت: در تهــران ۱۲ هزار 
کیلومتر پیــاده رو داریم که باید مناســب 
سازی شــوند و این در حالی است که 8 هزار 
کیلومتر معابری در تهران داریم که پیاده رو 

ندارند.
زاکانی افزود: رویکرد جدیدی در شهرداری 
تهران حاکم اســت و یکــی از ویژگی های 
این رویکرد میدان داری مردم در عرصه های شــهر بر 
مدار نخبگان اســت. چون جنبه ورزش یکی از وجوه 
بارز ایجاد نشاط، تندرســتی و زمینه ورزش قهرمانی 
و اعتالی ایران اسالمی است به این توجه می کنیم که 

از محالت ظرفیت هایی را مهیا کنیم و بر محور نخبگان 
و اسطوره های ورزشی باشد و بتوانیم شبکه جدیدی را 
در شهر ایجاد کنیم که در این مدار هم اصالت و اصلیت 
با مردم اســت و هم نخبگان محور ایــن تغییر و تحول 
خواهند بود و کار به دست آنها ایجاد خواهد شد. یعنی 
ما هر وعــده ای بخواهیم بدهیم یک قطــره از دریای 
کاری که نیاز هســت صــورت بگیــرد را می توانیم به 
لطف خدا انجام بدهیم. اما وقتی ملت به میدان بیایند، 
کارهای زیادی انجام می دهند و وقتی بر مدار اندیشه و 
فکر، نخبگی و پیشتازی قهرمانان باشد جهت و مسیر 

آن مایه افتخار خواهد شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیســت شهر تهران ضمن 
اشاره به افزایش شکایات مردمی در خصوص آلودگی 
صوتی در تابســتان امسال گفت: بیشــترین شکایات 
در حــوزه آلودگی صوتی مربوط بــه فعالیت چیلرها و 
دیزل ژنراتورها در مراکــز خدماتی بزرگ مقیاس بوده 

است.
فاطمه برنا اظهار کرد: ۳۷ درصد شکایت واصله مربوط 
به آلودگی های صوتی و پس از آن گزارش آلودگی های 
ناشی از پساب و فاضالب با ۱۷ درصد بیشترین میزان 
گزارش ها بود که به اداره محیط زیست تهران واصل و 

مورد پیگیری قرار گرفت.

وی با اشــاره به اینکه بیشــترین شــکایات 
مردمی در حــوزه آلودگی صوتــی در فصل 
 تابستان امسال بوده اســت، گفت: آلودگی 
صوتی ناشــی از دیزل ژنراتورهــا و چیلرها 
و قطعی برق بیشــترین شــکایت مــردم را 
به همراه داشــته که بیشــترین شــکایات 
درخصوص آلودگی صوتی مربوط به مناطق 
۲ و ۵ و در رده های بعد مناطق ۳ و ۴ بوده است.

رییــس اداره حفاظت محیط زیســت شــهر تهران 
همچنین ضمن اشاره به اینکه گرمای هوا طی تابستان 
باعث افزایش میزان اســتفاده از وســایل سرمایشی و 

چیلرها شــده اســت، اظهار کرد: شکایت ها 
عمدتا درخصوص فعالیت های دستگاه های 
چیلر و دیزل ژنراتور در ساختمان ها، مراکز و 
واحدهایی از جمله بیمارستان ها، واحدهای 
صنعتی و تولیدی بوده است چراکه استفاده 
از این دســتگاه ها در آن ها کاربرد بیشتری 

دارد.
به گفته برنا، هرچنــد آلودگی صوتی صرفا ناشــی از 
فعالیت چیلر و دیزل ژنراتور نیست اما درصد باالیی از 
شکایات مربوط به  نحوه فعالیت و کاربرد این دستگاه ها 
بوده اســت همچنین شــکایات متعددی از آلودگی 

صوتی ناشــی از برخی صنوف مزاحم شــهری مانند 
صافکاری ها و همچنین بزرگراه ها شد.

رییس اداره حفاظت محیط زیست شهر تهران درباره 
اقدامات اداره حفاظت محیط زیســت شهر تهران در 
زمینه رسیدگی با شــکایات و کاهش آلودگی صوتی 
توضیح داد: در صورت گزارش شــکایت از محل مورد 
نظر بازدید و با استفاده از دستگاه های سنجش آلودگی 
صوتی موضوع را بررســی می کنیم. اگر شــکایت وارد 
باشــد به طور قطع اخطاریه برای واحــد آالینده صادر 
خواهد شــد و آن واحــد ملزم به رفــع آلودگی صوتی 

می شود.

پایتخت

پایتخت

خریدار  وقتی کرونا آمد کمتر کســی فکر 
می کرد کــه خانواده های زیــادی به خاطر 
هزینه های درمان این بیمــاری به زیر خط 
فقر برونــد اما، حاال آســیب های اجتماعی 

کرونا بیشتر از خود بیماری شده است.
 نزدیک به ۲۰ ماه از شیوع بیماری کرونا در 
کشور می گذرد و هر روز که سپری می شود، 
بیشــتر از قبل با آســیب های این بیماری 

ناشناخته آشنا می شویم.
کرونا حاال بیشــتر از آنکه فقط یک ویروس 
بیماری زا باشد، یک عارضه اجتماعی است 
که آســیب های آن روز به روز بیشتر نمایان 
می شــود. در این بین، بیشــترین آسیب و 
عارضه ایــن بیماری، بروز فقر اســت . البته 
فقیر شــدن خانواده های درگیر کرونا، فقط 
شامل حال کشور و مردم ما نمی شود. بلکه 
این شکل از آســیب کرونا، تبدیل به معضل 

جهانی شده است.
ما هم از این قاعده مســتثنی نیستیم و چه 
بســا با توجه به شــرایط اقتصادی حاکم بر 
کشور، کرونا بر شــدت فقر برخی از طبقات 
جامعه افزوده است.بررســی ها و مطالعات 
میدانی نشــان می دهد که طبقات آسیب 
پذیر جامعــه که تا قبــل از کرونا هم درگیر 
مشــکالت اقتصادی بوده اند، بــا آمدن این 

ویروس، بیشتر در فقر فرو رفته اند.
نگاهی به داده های اشــتغال نشان می دهد 
که در حدود ۱۰۰ درصد از مشاغل از دست 
رفته در ســال ۱۳۹۹ مشــاغل غیر رسمی 
بودند که دهک هــای پاییــن درآمدی در 
آن اشــتغال دارند. همچنین از حدود ۱.۵ 
میلیون شــغلی که در بهار ۱۳۹۹ از دست 
رفته، بیش از ۶۰۰ هزار شــغل بــرای افراد 

دارای اشتغال ناقص بوده است.
بررســی متغیرهای جریان بازار کار نشان 
می دهد که درصد بیشــتری از مشاغل غیر 
رسمی نســبت به رسمی در ســال ۱۳۹۹ 
بیکار شــده یا به طور کلی بــه جمعیت غیر 
فعال تبدیل شــده اند. از آنجا که سه دهک 
پایینی به طور متوســط شــامل ۵۱ درصد 
شــاغالن بخش غیر رســمی و ســه دهک 
باالیی به طور متوســط شــامل ۲۲ درصد 
شــاغالن بخش غیر رســمی در سال ۹8 
بوده انــد، در نتیجه حمایت هــای کرونایی 
از شــاغالن رســمی، پوشــش کمتری در 

دهک های پایین درآمدی دارد.

برآوردها نشان می دهد که به طور متوسط 
در دوره زمانی ۱۳8۰ تــا ۱۳۹8 حدود ۳۳ 
درصد از جمعیت کشــور زیر خط فقر چند 
بعدی قرار گرفته اند و خط فقر از ۹۵۰ هزار 
تومان در سال ۱۳۹۰ به ۱۰ میلیون تومان 

در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
قطعــاً، عــدد ۱۰ میلیون تومان در ســال 
۱۴۰۰ افرایش یافتــه و می تواند به مرز ۱۱ 
میلیون تومان نیز رسیده باشد.این در حالی 
است که از اواخر ســال ۹8 و با آمدن کرونا، 
وضعیت معیشت اغلب خانواده های طبقات 
متوسط و پایین جامعه، به شدت تحت تأثیر 
قرار گرفته اســت. به طوری کــه از تأمین 

حداقل های زندگی محروم شده اند.
یک بیمــار کرونایی اگر خفیف مبتال شــده 
باشــد، حداقل برای مدت ۲ هفته تا ۴ هفته 
نیاز به مراقبت و تغذیه دارد که هزینه ای بالغ 
بر ۵۰۰ هزار تومان خواهد شــد. حاال فرض 
بگیریم این وضعیت شــامل حال خانواده ای 
۴ نفره بشــود و نیاز به ویزیت و دارو در منزل 
داشته باشند که در این صورت باید بیش از ۲ 
میلیون تومان هزینه کنند.حاال اگر یک یا دو 
نفر از افراد همین خانواده مبتال شده باشند و 
نیاز به بیمارســتان پیدا کنند، هزینه آنها به 

چند برابر می رسد.
این در حالی است که اگر سرپرست خانواده 

حقوق بگیر نباشد، دچار مشکل شدیدتری 
خواهد شــد. زیرا، اگر خودش مبتال شود، 
باید قید کار و درآمــد را برای یک مدت بزند 
و از جیب بخورد. این در صورتی اســت که 

پولی برای از جیب خوردن داشته باشد.
نتایج به دســت آمده در مطالعه حوزه فقر از 
سال 8۰ تا ۹8 نشــان می دهد هزینه خانوار 
در طول این ۱8 سال ۲۲ برابر شده است. در 
این دوره نرخ تورم به عنــوان عامل فزاینده 
فقر و کاهش قدرت خرید تا ســال ۱۳۹8 به 
۴۱ درصد رسیده اســت. همچنین سرعت 
متوســط ســالیانه خط فقر مطلق در کل 
کشــور برابر با ۲۰ درصد بوده است و مقدار 
این شــاخص در طول دوره مورد بررســی 

بیش از ۲۷ برابر شده است.
شرایط کرونایی کشــور باعث شده تا هزینه 
خانوار متأثر از آســیب های ایــن بیماری 
افزایش یابــد و در نتیجه آن، شــاهد رواج 
بیش از پیش مشاغلی همچون دستفروشی 
هستیم. البته آســیب های کرونا در همین 
ختم نمی شــود و بحران بیکاری در دوران 
کرونا چند برابر شــده اســت. به طوری که 
خیلی از خانواده ها که سرپرســت آنها قبل 
از کرونا هم شــغل ثابــت نداشــته و جزو 
مشاغل روزمزد بوده اســت، با آمدن کرونا 
مجبور به خانه نشــینی شــده و در نتیجه، 
درگیر بحران ها و آســیب های اقتصادی و 
اجتماعی کرونا شــده اند.این در حالی است 
که یارانه های معیشــتی دولت، به اندازه ای 
نیســت که بتواند جوابگــوی هزینه های 
یک زندگــی حداقلی باشــد و از همین رو، 
خانواده هــای زیادی در ایــن دوران، دچار 

بحران شده اند.

و ندارند شهردار تهران:۸ هزار کیلومتر از معابر پایتخت پیاده ر

افزایش شکایت تهرانی ها از آلودگی صوتی طی تابستان
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رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت خبر داد

ونا در کشور کاهش تدریجی ابتال، بستری و فوت بر اثر کر
خریــدار   رییــس مرکــز مدیریــت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی گفت: خوشــبختانه در 
روزهای اخیر شاهد کاهش تدریجی موارد 
ابتال، بستری و فوت ناشی از بیماری کووید 

۱۹ در کشور هستیم.
 دکتر محمدمهــدی گویا، در یــک برنامه 
تلویزیونــی تصریح کرد: خوشــبختانه در 
روزهای اخیر، شاهد کاهش تدریجی موارد 
ابتال، بستری و فوت ناشی از بیماری کووید 

۱۹ در کشور هستیم. 
هرچند که ایــن توزیع در همه اســتان ها 
یکسان نیســت، اما اکثر استان ها به مرحله 
ای از آرامش دست پیدا می کنند.وی افزود: 
اکنون استان  های غربی کشور با بیشترین 
چالش بیمــاری مواجهند که الزم اســت 
با دقت و مراقبت بیشــتری رونــد بیماری 

کنترل شود. 
رییس مرکز مدیریت بیمــاری  های واگیر 
با بیــان اینکــه وزارت بهداشــت موضوع 
واکسیناســیون را با جدیت دنبال می کند، 
تاکید کرد: واکسیناســیون تنها راه کنترل 
بیماری نیست، بلکه در کنار واکسیناسیون، 
مردم، صاحبان مشــاغل و گروه  هایی که با 
این بیماری بــه نوعی ســروکار دارند، باید 

رعایت شــیوه  نامه  های بهداشــتی را مورد 
توجه جدی قــرار دهند. اگر همــه موارد با 
هم رعایت نشود، نمی توانیم شاهد کاهش 

جدی آمار ابتال باشیم. 

 کووید 19 و فرهنگ سازی 
و افزایش آگاهی

گویا گفت: میانگین رعایــت پروتکل ها به 
تدریج افزایش می یابــد، چراکه کووید ۱۹ 
همراه خود فرهنگ ســازی می آورد، مثال 
مواردی که اکنون رعایت می شود شاید در 
یک سال اخیر رعایت نمی شد، لذا با فرهنگ 
ســازی که صورت گرفته و افزایش آگاهی 
مردم، آمارها رو به کاهش بــوده و چنانچه 
به همین منوال سپری شود، ظرف ماه های 

آینده میزان رعایت ها بیشتر خواهد شد.

واکسیناسیون یک توقع عمومی است
وی با بیان اینکه واکسیناســیون یک توقع 
عمومی است، خاطرنشان کرد: مردم و همه 
مسئولین از ما انتظار دارند که هرچه زودتر 
این اقدام به ســرانجام رســد، اما در مورد 
واکسیناســیون طبقه  بندی صورت گرفته 
که مشــتمل بر دو گروه اســت، یکی گروه 

سنی و دیگری مشاغل خاص پر خطرتر. 

واکسیناسیون گروه سنی زیر 30 سال 
در دستورکار قرار دارد

گویا بیان کــرد: ظــرف ماه های گذشــته 
واکسیناسیون گروه های سنی باالتر به تدریج 
آغاز شــده و اکنون به گروه ســنی ۳۰ سال 
رسیده ایم. واکسیناسیون گروه سنی زیر ۳۰ 
سال در دســتورکار قرار دارد.وی درخصوص 
واکسیناســیون گروه های سنی زیر ۱8 سال 
عنوان کرد: از آنجــا که دانش آمــوزان پایه 
دوازدهــم باید خود را بــه تحصیل حضوری 
رســانده و آماده شــرکت در آزمــون کنکور 
شوند، از نظر ما در اولویت قرار دارند، بنابراین، 
امیدواریم که واکسیناسیون را از پایه دوازدهم 

آغاز کرده و به پایه های بعدی برسیم.

واکسیناسیون رکن اساسی کنترل 
این همه گیری است

رییس مرکز مدیریت بیمــاری  های واگیر 
وزارت بهداشــت در ادامــه درخصــوص 
اثربخشی واکسن ها، گفت: واکسیناسیون 
رکن اساســی کنترل این همه گیری است، 
اما تمام ابعــاد را در بر نمی گیــرد، چنانچه 
فقط بر واکســن تمرکــز کنیم بــه بیراهه 
خواهیــم کــرد. رعایــت پروتــکل های 
بهداشــتی نباید فراموش شــود. یا وقتی 
مســئولین ذی ربط سیاســتی را اعالم می 
کنند، مردم و سایر مســئولین باید رعایت 
کنند. برای مثــال زمانیکه تعطیلی و اعمال 
محدودیت های تردد اعالم می شــود، اگر 
مردم همراهی نکنند این سیاست شکست 
می خورد و مــا را به هدفی کــه داریم نمی 

رساند.
وی اظهار کرد: کادر درمانی کشــور خسته 
هستند، زیرا دو سال مداوم به صورت شبانه 
روزی کار می کنند، تالش ما این اســت که 
وضعیت را به ســاحل آرامش برســانیم که 
بدون همکاری مردم و سایر ارگان ها امکان 

پذیر نیست. 
گویا تصریح کرد: اینکه از یک پیک عبور می 
کنیم و تصور می کنیم همــه خطرات رفع 

شــده، تفکر گمراه کننده و اشتباهی است. 
اگر ما از قله پنجم عبــور کنیم به این معنی 
نیســت که از کنترل همه گیری عبور کرده 

ایم. 
وی درخصوص ســویه های جدیــد کرونا 
گفت: : کووید ۱۹ ویروســی است که مدام 
درحال تغییر اســت، برخی سویه ها قدرت 
کمتر و برخی قدرت سرایت بیشتری دارند 
مانند دلتا که نگرانی بســیاری ایجاد کرد و 
قدرت ســرایتش ۹ برابر ویــروس ووهان و 
قدرت مرگ آوری اش نیز چهــار برابر نوع 

اولیه ویروس است.
گویا گفت: نباید خوش خیال باشــیم زیرا 
ممکن است سویه هایی به وجود بیایند که 
به واکسن و داروها پاســخ نمی دهند که در 
آن صورت قدرت سرایت باالیی نیز خواهد 
داشــت.وی یادآور شد: ســویه المبدا جزو 
سویه هایی است که مراقب آن هستیم، اما 
به سمت و سوی نگران کننده ای پیش می 
رود. متاسفانه در چند کشــور همسایه ما، 
رد این سویه پیدا شده اســت، اما در کشور 
ما براساس سیســتمی که طراحی کردیم و 
مطابق آن تمــام موارد مشــکوک ویروس 
بررسی دقیق ژنومی می شــوند، هنوز این 

سویه دیده نشده است.



رئیس کل بیمه مرکزی:

وش بیمه نگران آیین نامه کارمزد نباشند شبکه فر

خریدار   پیش از تدوین و ابــالغ آیین نامه های 
مرتبط با شــبکه فروش با انجمن ها و کانون های 
مرتبط هماهنگی های الزم صورت خواهد گرفت 

تا ابهامات برطرف شود.
به گــزارش اداره کل روابط عمومــی و امور بین 
الملل بیمــه مرکزی، غالمرضا ســلیمانی که در 
نشست مجازی با نمایندگان شبکه فروش سخن 
می گفت با اعالم این مطلــب افزود: صنعت بیمه 
بدون حضور شــبکه فروش و انجمن های صنفی 
هیچ معنا و مفهومی ندارد و نهاد ناظر برای جلب 
رضایــت نمایندگان ایــن شــبکه، تمامی توان 

حاکمیتی و فنی خود را به کار خواهد گرفت.
رئیــس کل بیمه مرکــزی با ابراز خرســندی از 
تعامــل ســازنده نهادنظارتی و شــبکه فروش، 
حضــور نمایندگان شــبکه فروش در نشســت 
مجازی )کالب هاوس( در نشست های مشترک 
را خواســتار شــد و افزود: در خصــوص ابهامات 
آیین نامه ۱۰۲ به ویترین ارزشمند صنعت بیمه 
اطمینان می دهم که درنخستین جلسه شورای 
عالی بیمه بازنگری قابل قبولی در راستای تامین 

نقطه نظرات ایشان صورت خواهد گرفت.
وی رشد پرتفوی و افزایش ضریب نفود بیمه را در 
گرو تالش و دلگرمی شــبکه فروش و رفع دغدغه 

های معیشــتی آنان ارزیابی کرد و اظهار داشت: 
وظیفه ذاتی نهاد ناظــر صنعت بیمه ایفای حقوق 
شبکه فروش اســت و تصمیمی در تضاد با منافع 

این عزیزان اتخاذ نخواهد شد.
رئیس شــورای عالی بیمــه از رشــد هماهنگ 
پرتفــوی بیمه بــا نرخ تــورم خبــر داد و افزود: 
سودآوری متناســب صنعت بیمه با نرخ تورم یک 
دســتاورد بزرگ اســت که در آینده نزدیک و با 
تالش هر چه بیشتر شرکت ها و همچنین شبکه 

فروش بیش از پیش افزایش خواهد یافت.
وی افزایــش ســودآوری صنعت بیمــه از 8۵۰ 
میلیارد تومان به ۱۲۴۰۰ میلیــارد را قابل تامل 
دانست و خاطرنشان کرد: ایجاد انگیزه در شبکه 
فروش اعم از کارگــزاران، نمایندگان و بازاریابان 
از مهمترین عواملی اســت که می تواند رشد قابل 

توجه این صنعت را به دنبال داشته باشد.
رئیــس کل بیمه مرکــزی از ضــرورت آموزش 
بازاریابان و شناســنامه دار شــدن این قشــر در 
صنعت یاد کرد و گفت: با جــذب بازاریابان حرفه 
ای و آمــوزش دیده خانواده صنعت بیمه شــاهد 
جمعیت ســیصدهزارنفری خواهد شــد و رشد 
ســه برابری پرتفوی صنعت بیمه در گرو افزایش 
بازاریابان است.وی سیاســت بیمه مرکزی را در 

فرایند عملیاتی بیمه گری، انبســاطی و توسعه 
محور اعالم کــرد و گفت: در تمامی رشــته های 
بیمه ای با رفع موانع و ارائه راهکارهای متناســب 
به ســمت تحقق اهــداف صنعت بیمــه حرکت 
خواهیم کرد.دکتر ســلیمانی از طرح ها و برنامه 
هایی در راســتای ارتقــای جایــگاه کانون های 
صنفی بیمه ای نیز خبر داد و برای برپایی جلسات 
هم اندیشی در ســطوح مختلف بین نهاد ناظر و 

نمایندگان کانون ها اعالم آمادگی کرد.
وی عضویت اعضای کانون های صنفی در مراکز و 
کمیسیون های تصمیم ساز را منوط به همخوانی 
با قوانین باالدســتی عنوان کــرد و گفت: رابطه 
قراردادی بین شــرکت ها و نمایندگان برای نهاد 
ناظر قابل احترام است و بیمه مرکزی همچنان از 

تعیین تکلیف ها غیرضروری پرهیز خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی به اهمیت بار کارشناسی 
مصوبات شورای عالی بیمه اشاره کرد و اطمینان 
داد آیین نامــه ۹۲ نیز با نگاه کارشناســی توام با 

مساعدت، اصالح خواهد شد.
گفتنی است در این نشســت تنی چند از مدیران 
و مســئوالن و همچنین نمایندگان شبکه فروش 
با ابراز رضایــت از این گفتگوی ســازنده به طرح 

دیدگاه ها و نقطه نظرات خود پرداختند.

خریدار  مدیر عامل بانک در جلســه شــورای 
اداری مدیریــت شــعب پســت بانک اســتان 
مازندران با اشــاره به اینکه همراهــی و اهتمام 
جدی مجموعه همکاران بانک،رشد سودآوردی 
و پایداری مالی را به دنبال داشــته است، تصریح 
کرد: برای ارتقــای عملکرد بانک بایــد همواره 
تالش کنیــم و نتیجه ایــن تالش هــا در بهبود 
عملکــرد بانک و دســتیابی به کفایت ســرمایه 

استاندارد مشاهده می شود.

به گــزارش اداره کل روابط عمومی پســت بانک 
ایران، بهزاد شیری مدیر عامل پست بانک ایران به 
همراه اعضای هیات مدیــره بانک، با هدف بازدید 
و رسیدگی به وضعیت شــعب، باجه های بانکی 
روستایی، برگزاری بیستمین جلسه هیات مدیره 
و شرکت در جلسه شورای اداری استان مازندران 

روز پنجشنبه ۲۵ شهریورماه وارد این استان شد.
مدیر عامــل بانک در بازدید از شــعب ســاری و 
قایمشــهر، وضعیت منابع، مصــارف، مطالبات و 
میزان تحقق اهداف ســپرده ای شش ماهه اول 
ســال را مورد بررســی قرار داد و تاکیــد کرد هر 
یک از شهرستانهای اســتان مازندران با توجه به 
ظرفیت های ویژه کشــاورزی، صنعتی، دامداری 
و گردشگری امکان توســعه خدمات بانکی وجود 
دارد و انتظــار می رود همه همــکاران برای ارائه 
خدمات بیشــتر و جذب منابع، تــالش مضاعف 

داشته باشند.
وی افزود: مدیریت شــعب پســت بانک اســتان 
مازنــدران در عمده شــاخص هــای بانکی رتبه 
خوبی کســب کرده و باید برای رســیدن به رتبه 

باالتر تالش های بیشتری انجام شود.

شــیری در دیدار از واحد های ستادی با کارکنان 
جدید االســتخدام که در ســال جاری بر اساس 
فرآیند قانونی مشــغول به کار شــدند، گفت وگو 

کرد.
در ادامه این سفر، مدیرعامل پست بانک ایران در 
جلسه شورای اداری اســتان که با حضور اعضای 
هیات مدیره و سید ابوالحسن موسوی مدیر شعب 
پســت بانک اســتان مازندران، معاونان، روسای 
دوائر ســتادی به صورت ویدیو کنفرانس برگزار 
شــد، با تقدیر از عملکرد مثبت استان مازندران، 
گفت: به واســطه عملکرد مثبت این استان اولین 
جلسه هیات مدیره را از اســتان مازندران شروع 
کرده ایم و این  روند با سفر به سایر استان ها ادامه 

می یابد.
وی با اشــاره به اینکه صورت جلسات مجمع سال 
۱۳۹۹ به تایید بانک مرکزی رســیده، ادامه داد: 
صورت های مالی به تایید حسابرس قانونی بانک 
و بانک مرکزی رسیده و سود بانک در شش ماهه 
اول سال جاری در مقایســه با مدت زمان مشابه 

سال گذشته از رشد خوبی برخوردار بوده است.
شیری با تاکید بر رتبه نخســت پست بانک ایران 
در ارزیابی بانک های کشــورگفت: پســت بانک 

ایران در یک سال گذشته توانسته با برنامه ریزی، 
عملگرایی، همکاری و حمایت کارکنان به جایگاه 
خوبی در صنعت بانکداری دســت یابد و با انعقاد 
تفاهم نامه همکاری با صندوق توسعه ملی و کمک 
به بخش های صنعــت، معدن و تجــارت زمینه 
تولید و اشــتغال پایدار را در مناطق کم برخوردار 

فراهم کند.
مدیرعامل پســت بانک ایران با اشــاره به اینکه 
باجه های بانکی روســتایی در کنــار ما و همکار 
ما هســتند و همگی در یک کشــتی نشسته و در 
حال حرکت هســتیم، گفت: دسترسی باجه ها به 
سامانه ســاتنا به زودی باز و پرداخت تسهیالت 
در باجه های بانکی روســتایی طبــق یک برنامه 
انجام می شود.وی افزود: عملکرد باجه های بانکی 
روســتایی مازندران می تواند الگویی برای سایر 

استان ها باشد.
در ابتدای این جلســه، موسوی مدیر شعب پست 
بانک اســتان مازندران گزارشی از وضعیت منابع 
و مصارف پست بانک اســتان ارائه کرد و مرتضی 
پیشگر رئیس شعبه ممتاز بابل به عنوان نماینده 
واحدهای اجرایی اســتان، با برشــمردن عوامل 
موفقیت و مشکالت، پیشــنهادهای خود را برای 
تحقق اهداف ابالغی بانک در ســال ۱۴۰۰ ارائه 

کرد.
بر اساس این گزارش، طهمورث الیاسی بختیاری 
رییس هیات مدیره از شــعبه بابلسر و باجه های 
بانکی روســتایی مهلبان و ازبــاران بازدید کرد 
و همچنیــن فرهاد بهمنی عضو هیــات مدیره از 
شعبه آمل، بابل و گلخانه رویش طبرستان و باجه 
های بانکی روســتایی بنکداران و بوران در آمل و 

طالقانی، پیچاکال و علمدار در بابل بازدید کرد.

ملت

نسخه های قدیمی سامانه همراه 
بانک ملت غیر فعال می شود.

به گزارش روابــط عمومی بانک 
ملــت، با توجــه به ارائه نســخه 
جدید سامانه همراه بانک )۱.۲.۷ 
سیســتم عامل اندروید و ۱.۱.۷ 
سیســتم عامل iOS( در تاریخ 
شانزدهم شهریور ماه سال جاری 
و در راســتای ارتقای نرم افزاری 
ســامانه و بهبود عملکــرد آن، 
نسخه های قدیمی سامانه همراه 

 بانک )۱.۲.۵ و ۱.۲.۶ 
و   ۱.۱.۶ و  اندرویــد 
iOS ۱.۱.۵( از تاریــخ 
سی و یکم شهریور ماه 

غیر فعال خواهد شد.
براســاس این گزارش، 
مشــتریانی که دارای 

نسخ قدیمی همراه بانک هستند 
باید نســبت بــه ارتقاء نســخه 
نرم افــزاری خود در زمــان باقی 

مانده اقدام کنند.

مشــتریان بانــک می 
تواننــد بــه منظــور 
دریافت آخرین نسخه 
از ســامانه همراه  بانک 
به ســایت بانــک ملت 
https://  بــه نشــانی
www.bankmellat.

ir مراجعه کــرده و گزینه همراه 
بانک را انتخاب کنند.

همچنین تا پیش از تاریخ ســی و 
یکم شهریور ســال جاری راهکار 

دریافت نســخه جدید از طریق 
اســتفاده از خدمت بروز رسانی 
همراه  بانــک در بخش تنظیمات 

سامانه در دسترس است.
الزم بــه ذکــر اســت جهــت 
بروزرسانی ســامانه همراه بانک، 
نیازی به پاک کردن نسخه قبلی 
نبــوده و پس از دریافت نســخه 
جدید، این نســخه بــه صورت 
خودکار جایگزین نســخه قبلی 

خواهد شد.

غیر فعال شدن نسخه های قدیمی سامانه همراه بانک ملت

برگزاری هشتمین نشست ارکان اعتباری بانک 
ملی ایران با فعاالن اقتصادی و کارآفرینان

هشتمین نشســت مالقات حضوری ارکان اعتباری بانک ملی ایران با 
فعاالن اقتصادی، تولید کنندگان و کارآفرینان در راســتای رفع موانع 
تولید و تسریع جهت دریافت تسهیالت از این بانک فردا )یکشنبه، ۲8 

شهریور( برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران، در این نشســت دکتر ســید 
فرید موســوی عضو هیات مدیره و معاون اعتباری و بانکداری شرکتی، 
محمدرضا محمودپناه رئیس اداره کل اعتبارات، عباس پیروزی رئیس 
اداره کل بررســی طرح ها، هادی نیک قلب رئیــس اداره کل ارزیابی و 
نظارت بر مصارف بانک ملی ایران به همــراه  معاونان ادارات کل حضور 
یافته و ضمن بررســی مشــکالت و موانع بانکی در راه ایجاد، توسعه و 
فعالســازی بنگاه های اقتصادی و واحدهای تولیدی، راهکارهای الزم 
و مورد نیاز به تولیدکنندگان جهت تســهیل و تســریع برای دریافت 

تسهیالت و خدمات مالی از این بانک را نیز ارائه خواهند کرد.
متقاضیان می تواننــد به منظور هماهنگی برای دریافت وقت جلســه 

حضوری با شماره تلفن ۶۰۹۹۲۰۱۵-۰۲۱ تماس حاصل فرمایند.

رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد
رشد 7۰ درصدی اعطای تسهیالت بانک توسعه 

صادرات در استان بوشهر
رئیس شعبه بوشهر بانک توســعه صادرات ایران گفت: مانده تسهیالت 
این شــعبه از شهریورســال ۱۳۹۹ بالغ بر ۵88 میلیارد ریال بوده و در 
شهریورماه سال جاری به ۱۰۰۰ میلیارد ریال رسیده است که رشد ۷۰ 

درصدی را نشان می دهد.
به گزارش روابط عمومی بانک توسعه صادرات ایران، محمد افالکی در 
نشستی مجازی با تشریح عملکرد این شعبه، افزود: تالش داریم مانده 
تســهیالت خود را تا پایان ســال به ۲۵۰۰ میلیارد ریال برسانیم و در 
همین راستا جلسات مستمری برای معرفی خدمات و تسهیالت بانک 
توســعه صادرات ایران با صادرکنندگان و تولیدکنندگان مطرح استان 

بوشهر برگزار شده است.
وی، عمده کاالی صادراتی استان بوشهر را میعانات گازی، مواد معدنی، 
محصوالت پتروشــیمی و آبزیان عنوان کرد و گفــت: تمامی میعانات 
گازی و بخش عمــده ای از محصوالت پتروشــیمی اســتان از طریق 
گمرک منطقه ویــژه اقتصادی پارس واقع در عســلویه و مواد معدنی و 
آبزیان نیز از ۱۴ گمرک استان به کشــورهایی نظیر چین، حوزه خلیج 

فارس، ترکیه، عراق، افغانستان و هند صادر می شوند.
افالکی افزود: جلسات تخصصی برای معرفی خدمات و تسهیالت ویژه 
دانش بنیان ها با پارک علمی و فناوری خلیج فارس برگزار شــده و قرار 

است روند اطالع رسانی در این زمینه با همراهی پارک انجام بپذیرد.
رئیس شعبه بوشهر بانک توسعه صادرات ایران اعالم کرد: بیش از ۳۴۲ 
میلیارد ریال تسهیالت به مشتریان تا بیستم شهریورماه سال جاری از 
این شعبه پرداخت شــده که نسبت به مدت مشــابه در سال گذشته با 
پرداخت بیش از ۲۰8 میلیارد ریال، رشــد ۶۴ درصدی را تجربه کرده 

ایم.
وی با تاکید براینکه برای دســتیابی به ســطح مطلوب ارائه خدمات و 
تســهیالت و تحقق هدف گذاری ۲۵۰۰ میلیارد ریالی در حوزه اعطای 
تسهیالت از شعبه بوشهر نیاز به تالش بیشتری داریم، اظهار داشت: با 

توجه به افزایش تورم، الزم است سقف اعتباری شعبه ارتقا یابد.
افالکی در پایان خواســتار فعال شــدن خدمات الکترونیک همچون 
امضای الکترونیک شــد و گفــت: این خدمات رضایت هرچه بیشــتر 

مشتریان را در پی خواهد داشت.

دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن 
کارت ریالی ابالغ شد

دســتورالعمل شــیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی توسط بانک 
مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابالغ شد.

به گزارش روابط عمومی بانک قرض الحســنه مهر ایران به نقل از بانک 
مرکزی، پیرو بخشــنامه شــماره ۳8۴۱۲۷     .۹8 مــورخ ۱۳۹8.۱۱.۶ 
موضوع ابالغ اصالحیه »دســتورالعمل شــیوه صدور کارت هدیه و بن 
کارت ریالی«، با عنایــت به مفاد مــاده )۱۰۱( »آییننامه اجرایی ماده 
)۱۴( الحاقی قانون مبارزه با پولشــویی« موضوع تصویبنامه شــماره 
۹۲۹8۶         .ت۵۷۱۰۱ه مــورخ ۱۳۹8.۷.۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی 
بر منوط شــدن صدور کارت هدیه و ســایر کارتهای نقــدی به افتتاح 
حساب ســپرده توســط متقاضی نزد مؤسســات اعتباری و با هدف 
بهروزرسانی و متناســب نمودن ضوابط موصوف با شرایط و اقتضائات 
جدید، دستورالعمل یاد شده توســط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار 

گرفت و به شبکه بانکی ابالغ شد.
اهم تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

*صدور کارت هدیه توســط هر مؤسســه اعتباری صرفاً برای مشتری 
دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکانپذیر است.

*صدور کارت هدیه در هر مؤسســه اعتباری به صورت غیرحضوری، 
صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است.

*حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه معادل یک میلیون ریال است.
*حداکثر مبلغ هر فقره کارت هدیه از پنج میلیون به بیســت میلیون 

ریال افزایش یافته است.
*حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه از یک ســال به دو سال افزایش پیدا 

کرده است.

امهال تسهیالت بخش دیگری از گروه های 
آسیب دیده از کرونا توسط بانک سینا

در راســتای ایفای مســئولیت های اجتماعی و کمک به کسب و کارها 
و اقشــار آســیب دیده از ویروس کرونا، اقساط تســهیالت گروه های 

مشمول از سوی بانک سینا امهال شد.
به گزارش روابط عمومی بانک ســینا، پیرو بخشنامه های ابالغی بانک 
مرکزی جمهوری اسالمی ایران کلیه مشــاغل آسیب دیده از کرونا که 
در جامعه هدف تعریف شــده مطابق دســتورالعمل های ابالغی ستاد 
ملی مبارزه با کرونا قرار دارند در صورت تمایــل می توانند بازپرداخت 
اقساط تســهیالت دریافتی خود را که در ۴ ماهه اول سال ۱۴۰۰ بوده و 
در این بازه زمانی پرداخت نشده اســت، منوط به این امر که بدهی آنان 
به شبکه بانکی تا تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۹ در طبقه جاری قرار داشته باشد، 
به انتهای دوره تقسیط مشروط به پذیرش شرایط، انتقال دهند تا طی ۴ 

ماه پس از آخرین قسط وصول شود.
این امکان، وام های قرض الحسنه و مشــتریانی که اقساط خود را در ۴ 
ماهه اول ســال پرداخت نموده اند و تقاضای عودت می نمایند را شامل 
نمی شــود.متقاضیان برای بهره مندی از این امر می بایست به سایت 
بانک سینا )قســمت تازه ها، تقاضای امهال تســهیالت آسیب دیده از 

گسترش کرونا( مراجعه و تقاضای خود را ثبت نمایند.
کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا مشــمول حمایت های اقتصادی 
سال ۱۴۰۰ عبارت از مراکز آموزشی، آموزشــگاه ها، مراکز فرهنگی و 
هنری، رســانه های غیر دیجیتال، مراکز تفریحی و ورزش های آبی و 
اســتخرها، مراکز گردشــگری و اقامتی و بوم گــردی، دفاتر خدمات 
مسافرتی، تاالرهای پذیرایی، قنادی، سالن های زیبایی، مراکز فروش 
پوشاک، فرش و موکت، آتلیه ها، نمایشگاه های تجاری اعم از عمومی و 

تخصصی و بین المللی می باشند.

بانک
سرپرست معاونت فنی شرکت بیمه تعاون مطرح کرد

 سرمایه گذاری بیمه تعاون بر روی 
صنعت ساختمان

شــرکت بیمه تعاون یک واحد مشــاوره طراحی با همکاری مهندسان 
ساختمان راه اندازی کرده است.

به گزارش روابط عمومی بیمه تعــاون به نقل از اخبار پولی مالی، محمد 
باباکردی، سرپرســت معاونت فنی بیمه تعاون در حاشــیه بیســت و 
یکمین نمایشــگاه بین المللی صنعت ســاختمان به خبرنگار ما گفت: 
شــرکت بیمه تعاون با توجه به اهمیت و ضرورت صنعت ســاختمان 
و اینکه بیمه نامه های زیادی با این حوضه مرتبط هســتند، ســرمایه 
گذاری های خوبی در بخش های منابع انســانی، نرم افزاری و ســخت 

افزاری این حوزه انجام داده است.
وی ادامه داد: بیمــه تعاون در مدیریــت بیمه نامه های مهندســی و 
مسئولیت شــرکت از چندین مهندس متخصص و کار آزموده در این 
حوضه بهره مند شــده و بدین ترتیب بیمه نامه هایی مرتبط با صنعت 
ساختمان را با پوشش های کامل و با حق بیمه نامه های منطقی و کامال 

فنی در اختیار بیمه گذاران قرار می دهد.
بابا کردی افزود: با ســازمان نظام مهندسی ســاختمان مذاکرات اولیه 
صورت گرفته و امیدواریم تا ســه مــاه آینده اجرایی شــود، تا بتوانیم 
خدمات بیمــه ای را به تمام اعضا نظام مهندســی چــه حقیقی و چه 

حقوقی به صورت کامل ارایه دهیم.
سرپرست معاونت فنی بیمه تعاون گفت: در حال حاضر بیمه نامه ای که 
بیمه تعاون در اختیار بیمه گذران قرار می دهد هم به صورت تکی و هم 

به صورت پکیج بیمه ای است.
وی در ادامه افزود: شــرکت بیمــه تعاون یک واحد مشــاوره طراحی 
راه اندازی کرده اســت که همکاران شــرکت در این واحد هم در حوزه 
مهندســی و هم در حوضه بیمه متخصص هســتند و به اعضاء سازمان 
نظام مهندسی مشاورهای الزم را جهت صدور بیمه نامه و خسارت می 
دهند، این کار باعث می شــود که نیاز جامعه مهندســی کشور در این 

زمینه رفع شود.

سید محمد یمنی به عنوان مدیرعامل بیمه 
سرمد معرفی شد

با تصمیم اعضای هیات مدیره، ســید محمد یمنی به عنوان مدیرعامل 
جدید این شرکت به بیمه مرکزی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ســرمد، در جلسه ۲۲ شهریور ماه هیات 
مدیره، ســید محمد یمنی یکی از اعضای هیات مدیره فعلی سرمد، به 

عنوان مدیرعامل به بیمه مرکزی معرفی شد. 
یمنی فارغ التحصیل رشته مدیریت بیمه از دانشگاه عالمه طباطبایی 
است و در مقطع کارشناسی ارشد در این دانشــگاه، مدیریت بازرگانی 
خوانده است. او از ســال ۱۳۷۰ وارد صنعت بیمه شــده و کار خود را با 
بیمه ایران آغاز کرده و ســپس به بیمه دانا رفته است. یمنی مدتی هم 

مدیرعامل شرکت خدمات بیمه ای گسترش سپهر سرمد بوده است. 

تداوم سطح یک توانگری مالی بیمه ایران معین

بیمه ایران معین برای نهمین ســال متوالی ســطح یک توانگری مالی 
را از آن خودکرد. براســاس اعــالم بیمه مرکزی جمهوری اســالمی 
ایران، شرکت ایران معین درحالی توانســت برای نهمین سال متوالی 
درباالترین ســطح توانگــری مالی قرارگیــرد که یکــی از مهمترین 

شاخص های ارزیابی شرکت های بیمه ای سطح توانگری مالی است.
به گزارش روابط عمومی به نقل از فرکانس بیمه؛ در آذرماه سال ۹۹که 
بسیاری از شــرکت های بیمه مشــمول تذکر نهاد ناظر برای پذیرش و 
نگهداری ریسک متناسب با سرمایه شرکت شدند، بیمه ایران معین نیز 
به منظور متناسب سازی بین سرمایه الزامی به ویژه ریسک بیمه گری با 
سرمایه موجود شرکت اقداماتی را آغاز کرد. محدودیت جذب پرتفوی 
در مناطق آزاد موجب شد که این شــرکت اقدام به مشارکت در قرارداد 

اتکایی بیمه درمان تکمیلی خانواده های معظم شهدا و ایثارگران کند.
با آنکه اعضــای هیأت مدیره ایران معین در زمان پذیرش این ریســک 
بدلیل نوع رشــته بیمه ای قــرارداد منعقده )درمــان( کاهش امتیاز 
توانگری مالی نســبت به ســال قبل را پیــش بینی کردنــد اما بدلیل 
سودده بودن قطعی قرارداد مذکور، مشــارکت در آن به تصویب رسید 
تا متناسب ســازی هوشمندانه ای بین ســرمایه الزامی به ویژه ریسک 

بیمه گری با سرمایه موجود شرکت صورت گیرد.
با وجود پذیرش چنین ریسکی، شرکت بیمه ایران معین با ثبت امتیاز 
۲۵۰در ســال ۱۴۰۰و کســب رتبه چهارم در بین شــرکت های بیمه 
جنرال صنعت، موفق شد برای نهمین ســال متوالی تاییدیه سطح یک 

توانگری را از بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایران، دریافت کند.

 پرداخت خسارت ۲6 میلیارد ریالی بیمه البرز
 به بیمارستان محب کوثر

شرکت بیمه البرز در پی آتش ســوزی در بیمارستان محب کوثر، مبلغ 
۲۶ میلیارد  ریال خسارت  پرداخت کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه البرز، با حضور مدیران ارشد این شرکت ،  
مجید علی پناهی، رییس هیات مدیره بیمه البرز، چک تسویه خسارت 
آتش سوزی به مبلغ ۱۶میلیارد ریال را به مدیرعامل بیمارستان محب 
کوثر اعطا کرد.مجید نادری، قائم مقام مدیرعامل بیمه البرز در جلســه 
اعطای چک، اظهار داشــت: هیات مدیره بیمه البرز به خاطر تسریع و 
تسهیل خدمات رســانی به مردم عزیزدر شــرایط کنونی که به خاطر 
شــیوع ویروس کرونا وظایف و فعالیت مراکز درمانی چندین برابر شده 
است، دستور رسیدگی سریع پرونده خسارت آتش سوزی بیمارستان 
محب کوثر را داد و در همین راستا در کم ترین زمان ممکن کل خسارت 

مذکور به بیمه گزار پرداخت شد. 
بنا بر این گزارش،  در این جلسه دکتر مبارکی، رییس بیمارستان محب 
کوثر با اشاره به این که سالیان طوالنی بیمه گزار شرکت بیمه البرز است 
و همیشه از خدمات خوب و ســریع بیمه البرز بهره برده است، گفت: از 
سرعت عمل و تالش ســریع و به موقع شــرکت بیمه البرز در پرداخت 

خسارت آتش سوزی به بیمارستان قدردانی می کنیم.
این گزارش حاکی اســت، پیش از این نیز بالفاصله پس از وقوع حادثه 
آتش سوزی در بیمارستان محب کوثر، کارشناسان بیمه البرز به پرونده 
خسارت مذکور رسیدگی کردند و تنها پس از گذشت چند روز از وقوع 
آتش سوزی، مدیر بیمه های آتش ســوزی و رییس مجتمع کریمخان 
زند بیمه البرز با حضور در بیمارســتان محب کوثر و دیدار با مدیرعامل 
و اعضای هیات مدیره این بیمارســتان،  چک علی الحســاب خسارت 
آتش ســوزی به مبلغ ده میلیارد ریال را به مدیرعامل بیمارستان محب 

کوثر اعطا کرده بود. 
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