
 کدام عوامل باعث اصالح اخیر شاخص 
بورس شدند؟

 یک کارشناس بازار ســرمایه با اشــاره به اصلی ترین عوامل تاثیرگذار در 
اصالح اخیر شــاخص بورس گفت: به نظر می رســد که با توجه به وجود 
انتظارات تورمی، بازار ســرمایه گنجایشــی برای کاهش بیــش از اندازه 
نداشته باشد.احسان عسگری به ترس فعلی ســهامداران از  اصالح اخیر 
شاخص بورس اشاره کرد و افزود: بازار ســهام بعد از نوسان شدیدی که از 
سال ٩٩ تجربه کرد در نهایت از خرداد سال جاری وارد مدار صعودی شد 

و تا ابتدای شهریور ماه به بازدهی حدود ۴۰ درصدی دست پیدا کرد.
 وی اظهار داشت: شــاخص بورس بعد از کسب چنین بازدهی برای مدتی 
وارد مدار نزولی شد که این امر منجر به نگرانی بسیاری از سهامداران شد، 
در حالی که چنین روندی در بازار طبیعی است و ســرمایه گذاران نباید 

ترسی از اصالح فعلی معامالت بورس داشته باشند.
عســگری با تاکید بر اینکه از نظر تکنیکالی هر رشــدی در بازار نیازمند 
اصالح اســت و بارها شــاهد چنین اتفاقی در بازارهای مختلف سرمایه 
گذاری بوده ایم، خاطرنشــان کرد: روند اصالحی اخیر بازار سهام همراه 
با اظهارنظر برخی از مســووالن در خصوص قیمت گذاری ســیمان بود 
که اعالم کردند تعیین قیمت این کاال بایــد در خارج از بورس کاال صورت 
گیرد.این کارشناس بازار ســرمایه گفت: به دنبال چنین مسایلی، دوباره 
موضــوع قیمت گذاری دســتوری مطرح شــد و این امر ســبب نگرانی 
ســهامداران گروه ســیمان برای خروج احتمالی این محصــول از بازار و 

قیمت گذاری آن در خارج از این بورس به صورت دستوری شد.
وی به تاثیرگذاری موضــوع برجام در روند اخیر معامالت بورس اشــاره 
کرد و گفت: در کنار این موضوع شاهد مطرح شدن دوباره موضوع برجام 
بودیم که اعالم شــد در این زمینه رایزنی هایی برای بازگشت ایران به میز 
مذاکرات مطرح شده است.عســگری با بیان اینکه این خبر قیمت دالر و 
در کل بازار ارز را تحت تاثیر خود قرار داد و به دنبال آن ســهام شــاخص 
ساز و دالری محور تحت روند اصالحی شــدید قرار گرفتند، تاکید کرد: 
ســهامداران به منظور جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی بار دیگر به 

رفتارهای هیجانی روی آوردند و اقدام به شناسایی سود در بازار کردند.
این کارشــناس بازار ســرمایه به دیگر عامل موثر که رونــد این روزهای 
معامالت بورس را وارد مدار اصالحی کرده است، اشــاره کرد و گفت: در 
کنار این مســایل، ریســک دیگر بازار، قیمت کامودیتی هــا )مواد پایه و 
معدنی( است که وابســته به قیمت های جهانی هستند که روند معامالت 
بورس را تحت تاثیر خود قرار داد و ســبب ایجاد نوسان در سهام شاخص 

ساز بازار شدند.
وی اظهار داشت: اگر بازار منطق تحلیل نداشــته باشد در بخش خرید و 
فروش شــاهد وجود هیجان خواهیم بود اما به نظر می رسد این موضوع 
در بلندمدت برطرف شــود، چراکه در آینده نزدیک شاهد تعیین تکلیف 

وضعیت بسیاری از این ریسک ها در بازار خواهیم بود.
عسگری در پاسخ به ســوالی مبنی بر اینکه روند اصالحی شاخص بورس 
تا کجا ادامه دار خواهد بود، گفت: به نظر می رســد که بــا توجه به وجود 
انتظارات تورمی در کشــور، بازار گنجایش برای کاهش بیش از اندازه را 

نداشته باشد.
این کارشناس بازار ســرمایه ادامه داد: در کنار موضوع انتظارات تورمی، 
ارزش دالر آزاد و نیمایی کاهش زیادی را تجربه نکردند و همچنین قیمت 
های جهانی غیر از ســنگ آهن با ثبات نسبی همراه هســتند، به همین 
دلیل انتظار می رود که شــرکت ها سودهای بیشــتری را در بازار سهام 

تجربه کنند.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن روزهای پایانی شهریور ماه، 
در انتظار انتشار عملکرد تولید و فروش شــرکت ها هستیم که به نظر می 

رسد با انتشار آنها مسیر بازار به سمت تعادل رو به صعود حرکت کند.
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رییسی در جلسه شورای عالی آموزش و پرورش

مسائل مالی معلمان یک بار برای همیشه باید حل شود
خریــدار  رییس جمهــور با اشــاره به 
اهمیــت جایــگاه و نقش شــورای عالی 
آموزش و پرورش در بررســی کارشناسی 
مسائل مهم این حوزه و اتخاذ تصمیم برای 
حل مشــکالت و ارتقای جایــگاه تعلیم و 
تربیت در جامعه، تاکید کــرد: اولین گام 
در شــورای عالی باید آسیب شناسی خود 
این شــورا بوده و نقاط قــوت و ضعف آن 

مشخص شود.
ســید ابراهیم رییســی در نخستین جلسه 
شــورای عالی آموزش و پــرورش در دولت 
سیزدهم که در آســتانه آغاز سال تحصیلی 
جدید و بعد از نزدیک به ۱۰ سال به ریاست 
رییس جمهور برگزار شده است، با تاکید بر 
اهمیت نقش و جایگاه آموزش و پرورش در 
جامعه و تربیت نسل آینده ساز کشور، اظهار 
داشــت: آنچه برای حیــات، تربیت و تعالی 
انسان ضروری است در مجموعه آموزش و 

پرورش نهادینه شده است.
آیت اهلل رییســی شــورای عالی آموزش 
و پــرورش را بهتریــن جا بــرای بحث و 
بررســی موضوعات مرتبط با این حوزه و 
بهترین جایگاه مشورتی درمورد طرح ها 
و لوایج قانونی مربوط به آموزش و پرورش 
دانست و افزود: نکته مهم دیگری که باید 
مورد توجه قرار گیرد اینکه بدانیم نسبت 
شورای عالی آموزش و پرورش با نهادهای 
عالــی تصمیم گیــری همچــون مجمع 
تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای 
اسالمی و شــورای عالی انقالب فرهنگی، 

چیست.
رییس شــورای عالی آمــوزش و پرورش با 
بیان اینکه این شــورا سیاست اجرای قانون 
درحوزه تعلیــم و تربیت را برعهــده دارد، 
گفت: هر موضوعی کــه با آموزش و پرورش 
ارتباط دارد باید ابتدا در این شورا بررسی و 
کارشناسی شــده و بعد برای تصمیم گیری 
به نهادهای باالدســتی و تصمیــم گیرنده 
ارجاع شــود و دیگر هیچ امــری مربوط به 
آموزش و پــرورش بدون طرح در شــورای 

عالی آمــوزش و پرورش در شــورای عالی 
انقالب فرهنگی مطرح نخواهد شد.

رییس جمهور نســبت بین شــورای عالی 
آموزش و پرورش و اعضا و وزرای شــرکت 
کننده در جلسات این شورا را دیگر موضوع 
مهم که باید مورد توجه قــرار گیرد، عنوان 
و با تاکید بر اینکه نســبت بین دستگاه ها و 
آموزش و پرورش باید روشــن شود،گفت: 
شــورای عالی آمــوزش و پــرورش باید از 
حاشیه خارج شده و وارد متن تصمیم گیری 

ها درمورد این حوزه شود.
آیت اهلل رییســی از اعضای شورای عالی 
آموزش و پرورش به عنــوان بهترین افراد 
برای ارائه نظرات مشــورتی کارشناســی 
و تخصصــی درمــورد این حــوزه نام برد 
و افــزود: ایــن شــورا پشــتوانه نظری و 
کارشناســی خوبی برای بررسی مسائل و 
ارائه راهکار برای حل مشــکالت تعلیم و 

تربیت جامعه است.
رییس جمهــور با بیان اینکــه آموزش و 
پرورش می تواند توســعه پایدار و آینده 
کشــور را تضمین کند، توجه ویژه دولت 
به این حــوزه را مورد تاکید قــرار داد و 
افزود: شکی نیســت که محور آموزش و 
پرورش »معلم« است و باید شان، منزلت، 
مهــارت و معیشــت معلم در نظــر گرفته 

شود.
آیت اهلل رییسی، با اشاره به اجرای طرح رتبه 
بندی معلمان، گفت: در رابطه با رتبه بندی 
معلمان اصل بر افزایش کیفی و مهارتی این 
عزیزان است و موضوع مالی و معیشتی تنها 

یکی از مسائل مورد توجه است.
رییس جمهور در بخش دیگری از ســخنان 
خود به اهمیت اجرای سند تحول بنیادین 
در آموزش و پرورش و تفاوت بین اســتفاده 
از تجارب دیگران و سندنویســی و نســخه 

نویسی، اشاره کرد و گفت: ما در موضوعات 
مهم و بنیادین از جمله تحــول در آموزش 
و پرورش از همــه تجربیات دنیا اســتفاده 
می کنیم و هیچ حد و مــرزی در این زمینه 
نداریم اما سند نویســی خودمان را داریم و 
نباید دنبال اجرای ســندی برویم که نقشی 
در تنظیم و تدوین آن نداشته ایم و متناسب 
با باورها و فرهنگ کشــور ما تنظیم نشــده 

است.
آیت اهلل رییسی خاطرنشــان کرد: شورای 
عالی آموزش و پرورش باید درمورد ســند 
تحــول بنیادین کمک و همراهــی کند تا 
فاصله بیــن وضع فعلی و وضــع مطلوب و 
مورد نظر را کاهش دهیم و برای ایجاد این 
تحول همه بخش ها و الیــه های آموزش 
و پرورش باید حس تحــول و تحول گرایی 
پیدا کند و مدارس ما تحول محور و تربیت 

محور باشد.

رییس جمهور در ادامــه با تاکید بر ضرورت 
اجرای عدالــت آموزشــی و فراهم کردن 
امکانــات الزم بــرای همه دانــش آموزان 
کشــور در بهره مندی از خدمات آموزشی 
بویژه آموزش مجازی از طریق شــبکه شاد 
در دوران شــیوع کرونا، اظهار داشت: اینکه 
همه دانش آموزان در سراســر کشــور به 
آموزش دسترســی داشته باشــند و دانش 
آمــوزی بخاطــر محرومیــت از امکانات و 
تجهیزات نوین آموزشی از تحصیل محروم 

نشود، وظیفه ما است.
آیــت اهلل رییســی همچنین تاکیــد کرد: 
جایگاه آمــوزش و پرورش در نظــام برنامه 
ریزی و بودجه ریزی کشور باید تعریف شود 
و مسائل و مشکالت معیشتی معلمان را یک 
بار برای همیشــه حل کنیم تا مسئله اصلی 
آموزش و پرورش ما مسئله مالی و معیشتی 

نباشد.
رییس جمهور همچنین بر تقویت دانشگاه 
فرهنگیان به عنــوان مرکز تربیت و آموزش 
معلمان نظام آموزشــی کشــور تاکید کرد 
و گفت: نیــروی متخصــص و متعهد مورد 
نیاز آموزش و پرورش بــرای تعلیم و تربیت 
آینده سازان کشــور باید از طریق دانشگاه 

فرهنگیان تامین شود.
در نخستین جلسه شــورای عالی آموزش و 
پرورش در دولت سیزدهم و هزارمین جلسه 
این شــورا از بدو تاســیس، اعضای شورا با 
ابراز خرسندی از تشکیل جلسه به ریاست 
رییس جمهور بــه عنوان رییس شــورای 
عالی آموزش و پرورش که بعد از حدود ۱۰ 
سال انجام شده اســت، تداوم این جلسات 
را موجب تســریع در حل مشکالت آموزش 
و پرورش و حــوزه تعلیم و تربیت کشــور 

دانستند.
در این جلســه ماده واحده تشــکیل ستاد 
هماهنگی و اجرایی ســند تحــول آموزش 
و پرورش در ذیل شــورای عالــی آموزش و 
پرورش با هدف تحقق اجرای سند تحول با 

اصالحاتی مورد تصویب قرار گرفت.
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رییس کل سازمان امور مالیاتی:

 اولین برگه تشخیص مالیاتی خانه  های خالی
 دی ماه ارسال می  شود 

امیدعلی پارسا ضمن اشاره به اینکه تشخیص خانه های خالی برای اخذ 
مالیات با وزارت راه و شهرســازی اســت، گفت: در دی ماه امسال اولین 
ســری برگه تشــخیص مالیاتی را برای مالکان خانه های خالی ارســال 
خواهیم کرد. امیدعلی پارســا رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور، 
در واکنش به برخــی انتقادات در خصوص عدم اجــرای قانون مالیات بر 
خانه های خالی توسط این سازمان گفت: تشخیص خانه های خالی برای 
اخذ مالیات با وزارت راه و شهرسازی است و آنها این اطالعات را در اختیار 

سازمان امور مالیاتی کشور قرار می دهند تا مالیات الزم دریافت شود.
وی ادامه داد: طبق قانون مالیات بر خانه هــای خالی باید ۱۲۰ روز یا ۴ 
ماه یک خانه خالی مانده باشد، بنابراین خانه هایی که از ابتدای امسال تا 
مرداد ماه خالی مانده باشد، مشمول این قانون می شوند و اطالعات آنها 
را وزارت راه و شهرسازی در اختیار ســازمان امور مالیاتی قرار می دهد 
و ما در دی ماه امســال نخستین سری برگه تشــخیص مالیاتی را برای 

مالکان خانه های خالی ارسال خواهیم کرد.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: سازمان امور مالیاتی 
در انتظار اطالعات الزم در خصوص اجرای قانــون مالیات بر خانه های 

خالی از سوی وزارت راه و شهرسازی است.

مدیرکل نظارت سازمان هواپیمایی اعالم کرد
وازهای اربعین برخورد با تخلفات در بازار پر

مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها و شــرکت ها و موسسات هوانوردی 
سازمان هواپیمایی کشــوری برخی تخلفات در زمینه عرضه و فروش 
بلیت هواپیما در پروازهای اربعین گزارش شــده است که با همه آن ها 

برخورد خواهیم کرد.
 حســن خوشــخو درباره آخرین وضعیــت پروازهای اربعیــن اظهار 
کرد: پروازهای اربعین از بــازه زمانی ۲۸ شــهریورماه الی ۱۰ مهرماه 
برنامه ریزی شده و دولت عراق صرفاً پذیرش زوار را از طریق مرز هوایی 
اعالم کرده و برای آن شــرایطی را مشــخص کرده اســت. عمده ترین 
شرطی که دولت عراق مشخص کرده، اخذ ویزا توسط سفارت عراق در 
تهران، دریافت هر دو دز واکســن کرونا و همچنین داشتن پاسخ منفی 

تست PCR است.
وی افزود: همچنین بر اســاس توافقی که بین دولت های ایران و عراق 
صورت گرفت، مقرر شــد ۶۰ هزار زائر از طریق مــرز هوایی بتوانند در 
مراســم اربعین حضور پیدا کنند. ســازمان حج و زیارت متولی ایجاد 
ســامانه ای برای ثبت نام زوار شــد و در این راســتا ســامانه سماح در 
دسترس عموم قرار گرفت و بسیاری از هموطنان ثبت نام شان را انجام 

دادند.
مدیرکل دفتر نظارت بر فرودگاه ها و شــرکت ها و موسسات هوانوردی 
سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: از طریق سامانه سماح، اطالعات 
زوار به وزارت بهداشت برای صحت ســنجی و بررسی دریافت هر دو دز 
واکسن کرونایی که ضرورت داشت ارســال شد. همچنین با هماهنگی 
های صورت گرفته اسامی این افراد را برای سفارت عراق ارسال کردیم 
تا در بازه زمانی تعریف شده نسبت به تهیه ویزا آن ها اقدامات الزم انجام 
شود. در همین راستا مقرر شــد تا لیســت افراد بعد از اینکه ویزا صادر 
شد برای ســازمان هواپیمایی کشــوری و به تبع آن برای شرکت های 

هواپیمایی جهت صدور بلیت ارسال شود.
خوشخو با بیان اینکه تا پایان روز یکشــنبه بر اساس اعالم سازمان حج 
و زیارت، برای ۱۲ هزار نفر ویزای قطعی صادر شــد اســامی آن ها را در 
اختیار شــرکت های هواپیمایی قرار دادیم که بتوانند نســبت به تهیه 
بلیت اقدام کنند اما خبرهایی به گوش رســید مبنــی بر اینکه بلیت ها 
به صورت یکطرفه به فروش می رسد یا اینکه سوء استفاده هایی در این 
زمینه انجام شده است. گزارش هایی به ســازمان هواپیمایی کشوری 
ارســال شــد مبنی بر اینکه بعضا با قیمتی باالتر از نــرخ مصوب بلیت 
پروازهای اربعین در ســایت های مختلف ارائه می شــود. در این راستا 
سازمان هواپیمایی کشوری به این موضوع ورود پیدا کرد و دستگاه های 
ذیربط و دســتگاه نظارتی دیگــر را مطلع کردیم. همچنین ســازمان 
هواپیمایی کشوری در راستای وظیفه ذاتی خودش اخطارهایی به این 
دسته از سایت ها و مجموعه ها ارســال کرد.وی گفت: موضوع دیگری 
که مطرح شد اینکه بعضی از شرکت های هواپیمایی بلیت یکسره رو به 
مسافر عرضه می کنند و از ارائه بلیط رفت و برگشت خودداری می کنند 
این موضوع درســت است و با بررســی هایی که ســازمان هواپیمایی 
کشــوری امروز انجام داد این موضوع صحت دارد و به شرکت هایی که 
به صورت اجباری بلیت یک طرفه را ارائه می دهند، اخطار کتبی دادیم 
چرا که مســافر باید بتواند در این بازه زمانی نسبت به دریافت بلیت یک 
طرفه و دو طرفه اقدام کند. اگر شرکت هواپیمایی این مسئله را رعایت 
نکند از نظر سازمان هواپیمایی کشوری و برابر مقررات متخلف شناخته 

شده و بر اساس قوانین مورد پیگیری قضایی قرار خواهد گرفت.
خوشخو تاکید کرد: ســازمان هواپیمایی کشــوری در راستای احقاق 
حقوق مســافرین مماشــاتی با هیچ کدام از شــرکت های هواپیمایی 
نخواهد کرد. بــه مردم هم توصیه می شــود از در اختیار داشــتن ویزا 
اطمینان حاصل کنند و پس از آن به دفاتر شــرکت های هواپیمایی یا 
سایت های رســمی مراجعه کنند اما اگر زائری هر کدام از مسافرانی به 
هر دلیلی با مشکلی در این زمینه مواجه شــد می تواند از طریق سایت 
رسمی سازمان هواپیمایی کشوری و ســامانه رسیدگی به شکایات آن 
را با ما در میان بگذارند تا بتوانیم آن را به ســرعت رســیدگی کنیم چرا 
که یکی از وظایف ذاتی سازمان هواپیمایی کشوری رسیدگی به همین 

تخلفات است.

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه ها:
 ۴۴۰۰ میلیارد تومان معوقات کادر بهداشت 

و درمان پرداخت شد
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه ها از پرداخت ۴۴ هزار و ۳۰۰ 

میلیارد ریال معوقات کادر بهداشت و درمان خبر داد.
 به نقل از سازمان هدفمندی یارانه ها، امید حاجتی مدیرعامل سازمان 
هدفمندسازی یارانه های کشــور، از پرداخت ۴۴ هزار و سیصد میلیارد 

ریال معوقات کادر بهداشت و درمان خبر داد.
وی به ایثار و مجاهدت کادر درمان و مقابله با ویروس کرونا اشــاره کرد 
و اظهار داشت: در دو ســال اخیر کادر بهداشــت و درمان برای حفظ و 
سالمت مردم از خود جانفشــانی و ایثار کردند و در این مسیر شهدای 
زیادی در تقدیم جامعــه کردند.حاجتی به مبلغ پیش بینی شــده در 
قانون بودجه برای وزارت بهداشــت و درمان و آموزش پزشــکی اشاره 
کرد و عنوان داشت: در قانون بودجه سال جاری مبلغ ۵۲ هزار میلیارد 
ریال در جدول مصــارف هدفمندی تبصره )۱۴( بــرای معوقات کادر 

بهداشت و درمان پیش بینی شده است.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه های کشــور ادامه داد: در سه 
ماهه اول ۲٩ هزار و ســیصد میلیارد ریال به وزارت بهداشــت و درمان 
پرداخت شــد و با واریز ۱۵ هزار میلیارد ریال جمعاً تا شــهریور ماه ۴۴ 
هزار و ســیصد میلیارد ریال برای معوقات کادر بهداشــت و درمان به 

حساب وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی واریز شد.
وی ضمن تشــکر از زحمات کادر محترم درمان و بهداشــت گفت: در 
راستای ردیف ۱۲ جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه ۱۴۰۰ حمایت های 
الزم از کادر بهداشــت و درمان صورت خواهد گرفت تا مردم بتوانند از 

خدمات کادر درمان و بهداشت بیش از گذشته بهره مند شوند.

بازار

با وجود آنکه حــدود ٩ ماه از تصویب قانــون مالیات بر 
خانه های خالی می گذرد این موضــوع در فرآیند اجرا 
معطل مانده که یــک نماینده مجلــس آن را مصداق 
اســتنکاف از قانون دانسته و خواســتار برخورد دیوان 
محاســبات با متخلفین شده اســت. قانون مالیات بر 
خانه های خالی با وجود تصویب در ۵ آذر ۱۳٩٩ توسط 
مجلس و تایید شــورای نگهبان در تاریخ ۲۶ آذر همان 
ســال هنوز در گردونه شکل گیری ســاختار اجرایی 
می چرخد. بر اســاس این قانــون قرار بــود اگر واحد 
مسکونی در شهرهای باالی ۱۰۰ هزار نفر بیش از ۱۲۰ 
روز ساکن نداشته باشد مشمول مالیات بر مبنای درآمد 
اجاره شود. بدین صورت که به ازای هر ماه بیش از زمان 
مذکور، بدون لحاظ معافیت های مندرج در این قانون، 
ماهانه مشمول مالیاتی بر مبنای مالیات بر درآمد اجاره 
به شرح ضرایب سال اول معادل ۶ برابر مالیات متعلقه، 
سال دوم معادل ۱۲ برابر مالیات متعلقه و سال سوم به 

بعد معادل ۱۸ برابر مالیات متعلقه می شود.
پیش از تایید این قانون توســط شورای نگهبان وزارت 

راه و شهرســازی ســامانه امالک و اسکان را 
که یکــی از کارکردهای آن اجــرای مالیات 
بر خانه های خالی بــود در مردادماه ۱۳٩٩ 
وارد فرآیند اجرا کرد. پــس از آن وزارت راه 
و شهرســازی اعالم کرد که از طریق تقاطع 
اطالعاتی ۱.۳ میلیون واحد مسکونی خالی 
توسط این ســامانه شناســایی و به سازمان 

امور مالیاتی برای اخذ مالیات معرفی کرده است.
با این حال هنوز مالیات خانه هــای خالی در پیچ و خم 
اجرا معطل مانده است. بنا به گفته محمود محمودزاده 
ـ معاون وزیر راه و شهرسازیـ  ســازمان امور مالیاتی 
اعالم کــرده اطالعاتی کــه از طریق کارتابل ســامانه 
امالک و اســکان ارســال شــده یک بار هم از طریق 
سامانه ای که وزارت اطالعات بین دستگاهها به صورت 

رسمی برقرار می کند ارسال شود.
از سوی دیگر سامانه امالک و اســکان که هر از گاهی 
از دســترس خارج می شــود از پنج روز قبل با امکانات 
جدیدی که بنا به گفته معاون وزیر راه و شهرســازی، 

ثبت نام را آسان کرده مجددا راه اندازی شده 
است. تا آخر مهرماه به سرپرست خانواده ها 
اعم از مالک و مســتاجر مهلت داده شــده تا 
اطالعات ســکونتی خود را در این ســامانه 
ثبت کنند. به دلیل توقــف دو ماهه فعالیت 
این سامانه پیشنهاد تمدید این زمان تا پایان 
فصل پاییز به ستاد کرونا داده شده که وزارت 

راه و شهرسازی در انتظار تصمیم ستاد است.
این در حالی است که مجلس برای درآمدهای حاصل 
از قانون مالیات بر خانه های خالــی در بودجه، هزینه 
تعریف کرده لذا در صورت عدم اجــرای  قانون مذکور 
نظام بودجه ریزی کشــور به هم می ریزد. امروز و فردا 
کردن برای اعمــال مالیات واحدهای بدون ســکنه، 
انتقــاد نمایندگان مجلس را در پی داشــته اســت؛ تا 
جایی که رییس کمیســیون عمران مجلــس با بیان 
اینکه بی توجهی به اجرای قوانین مصداق اســتنکاف 
از قانون بوده، از لــزوم ورود دیوان محاســبات به این 
موضوع ســخن گفته و خواســتار برخــورد قاطعانه 

دیوان با متخلفین شــده اســت.رضایی کوچی گفته 
اســت: بارها و بارها اجرای قانون مالیــات بر خانه های 
خالی را از وزرات راه و شهرسازی پیگیر شدیم اما هیچ 
مانعی در این وزارت خانه وجود ندارد بلکه مشــکالت 
موجود در ســازمان امور مالیاتی اســت. از این رو باید 
جلســه مشــترکی با وزارت اقتصاد دارایــی و وزارت 
راه و شهرســازی برگزار و  مشــکالت را بررسی کنیم. 
متاسفانه تاکنون حتی یک ریال هم از محل مالیات بر 

خانه های خالی به خزانه واریز نشده است.
بنابراین گزارش، بر اســاس بند ۷ از تبصره ۸ اصالحیه 
ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مســتقیم مصوب پنجم 
آذرماه ۱۳٩٩ مجلس، دســتگاههای اجرایی مکلفند 
خدمات خود از قبیل افتتاح حساب بانکی و صدور دسته 
چک، یارانه و کمک معیشــتی، تعویض پالک خودرو، 
فروش انشــعاب آب، برق، تلفن و گاز طبیعی و بسیاری 
دیگر از خدمــات را صرفا با اخذ کد ملی و بر اســاس کد 
پستی یا شرح نشانی یکتای درج شده مربوط به اقامتگاه 

اصلی افراد در سامانه امالک و اسکان کشور ارایه کنند.

مالیات

خریدار  رئیــس کمیســیون اقتصادی 
مجلس شــورای اســالمی با بیــان اینکه 
باید ســاختار نهادهای عمومــی، اصالح و 
تصمیمات آن ها از دولت جدا شــود، گفت: 
آن ها باید به منافع خود فکر کنند نه منافع 

دولت.
 محمد رضا پور ابراهیمــی در ارتباط تلفنی 
با برنامه تلویزیونی، کاهش ســهم دولت در 
اقتصاد، ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی، 
گسترش مالکیت در ســطح عموم و رقابت 
پذیــری را از اهداف اجرای سیاســت های 
اصل ۴۴ برشــمرد و افزود: دولت با اجرای 
سیاســت های اصــل ۴۴، بدهی های خود 
را تســویه می کند و این موضوع از ماهیت 
اصلی خود خارج شــده اســت. بنگاه های 
دولتــی باید به اهــل عمل واگذار شــود تا 

عملیاتی شود.
پور ابراهیمی با اشاره به اشکاالت ساختاری 
نهادهای عمومی غیــر دولتی گفت: در دنیا 
سازمان هایی مانند تأمین اجتماعی توسط 
دولت اداره نمی شــوند. در ایران ســازمان 
تأمین اجتماعی حتی یک ریــال از بودجه 
عمومی کشور استفاده نمی کند، اما رئیس 
آن توســط دولت انتخاب می شود در حالی 
که این ســازمان به کارگران و کارفرمایان 
تعلق دارد و در همه جــای دنیا، دولت ها بر 

روی این سازمان ها فقط نظارت می کنند.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای 
اسالمی گفت: اگر ســاختار کنونی رد دیون 
ادامه یابد، انحراف اســت، اما اگر ســاختار 
اساسی آن اجرا شود، درســت است. نحوه 
اداره صندوق های بازنشستگی باید اصالح 
و از اداره دولتی خارج شود و دولت باید فقط 

نظارت کند.
حمیدرضا فوالدگر مشــاور وزیــر اقتصاد و 
نماینده سابق مجلس شورای اسالمی نیز با 
حضور در این برنامه گفت: در شروع اجرای 
سیاست های کلی اصل ۴۴ در سال ۱۳۸۵ 

و ســپس ابالغ قانون آن که در سال ۱۳۸۷, 
برخی از واگذاری های شــرکت های بزرگ، 

به صورت رد دیون دولت انجام شد.
وی ادامــه داد: در ســال های ۱۳۸٩ و 
۱۳٩۰ کــه اوج واگذاری ها بود بر اســاس 
گزارش ســازمان بازرســی کل کشــور و 
دیوان محاسبات، ٩۰ درصد واگذاری ها به 
صورت رد دیون انجام شد که روش رقابتی 
طی نمی شد و شــرایط اهلیت در آن لحاظ 

نمی شد.
وی افزود: با اصالح قانون اصل ۴۴ در ســال 
۱۳٩۳، تســویه، تهاتر و تادیــه بدهی های 
قانونــی دولت بــه نهادهــای عمومی غیر 
دولتی و شرکت های وابســته به بانک های 
دولتــی از طریق واگذاری ســهام بنگاه ها، 
اموال و دارایی دولت و شرکت های دولتی، 
ممنوع است، اما متأســفانه در ۲ سال اخیر 

شیوه های قبلی رد دیون دولت، تکرار شد.

مشــاور وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: 
بر اســاس آخرین مصوبه دولــت در مرداد 
۱۴۰۰، شرکت های توسعه نیشکر و صنایع 
جانبــی ۲۰ درصــد، آلومینیــوم جاجرم 
۲۰ درصــد، مجتمع صنعتی ســراین ۳۸ 
درصد، لوله گســتر اســفراین ۴۰ درصد، 
صنایع آلومینیوم جنــوب ۲۴ و نیم درصد، 
پاالیشگاه نفت شازند ۱۰ درصد و طراحی و 
ســاختمان نفت ۲۴ و نیم درصد به سازمان 

تأمین اجتماعی واگذار شده است.
فوالدگر بیــان کرد: یکی از این شــرکت ها 
چند ســال پیش به مزایده گذاشته شد، اما 
به علت قیمت باال کســی نخرید، اما همین 
شــرکت را با قیمت باالتری برای رد دیون 
دولت به صندوق تأمین اجتماعی »شستا« 
دادند. متأســفانه در ایــن واگذاری ها، نگاه 
درآمدی وجــود دارد بنابراین بــه اهلیت 
خریدار، بهره وری و کارآیی توجه نمی شود.

مشــاور وزیر اقتصــاد و نماینده ســابق 
مجلــس شــورای اســالمی با اشــاره به 
اینکه دولــت در واگذاری هــا نباید فقط 
نگاه درآمدی داشــته باشــد، گفت: برای 
این منظــور در بند »و« تبصــره ۲ بودجه 
امســال، ٩۰ هزار میلیارد تومان در الیحه 
دولت دیده شــد کــه مجلس شــورای 
اســالمی ۶۰ هزار میلیارد تومــان به آن 
اضافه کرد و در مجموع ۱۵۰ هزار میلیارد 
تومان منابــع از محــل واگذاری ها برای 
دولت تعریف شــده که تا کنــون محقق 
نشــده اســت. عمده این هــا از طریق رد 
دیون انجام شده اســت که بیشتر مصارف 
حاصل از ایــن واگذاری ها بــرای جبران 

کسری بودجه و هزینه های جاری است.
علــی افضلی کارشــناس اقتصــادی نیز با 
حضــور در این برنامه با اشــاره بــه مزایا و 
معایب حضور نهادهای عمومی غیر دولتی 

در اقتصاد و بنــگاه داری آن هــا گفت: اگر 
این نهادها، شــرکت های دولتی را به شکل 
رد دیون بگیرند روش خوبی نیســت، زیرا 

رقابت را از دور خارج می کند.
وی ادامه داد: با غیر رقابتی شدن، در زمینه 
قیمت، مشــکالت و بحث هایــی به وجود 
می آیــد. هــدف نهایی خصوصی ســازی 
بنگاه های دولتــی؛ مولد شــدن و افزایش 
تولید و بهره وری آنهاســت. نظارت پس از 
واگذاری ها و خصوصی ســازی ها، ضعیف 

است.
مهدی حیدری کارشناس مسائل اقتصادی 
هم در ارتباط تصویری بــا این برنامه گفت: 
کسی با اصل واگذاری شرکت های دولتی به 
ویژه شرکت های زیان ده مخالف نیست و در 
هیچ جای دنیا، دولت فرش، یخچال و مانند 
آن را تولید نمی کند بنابراین در این که این 
شــرکت های دولتی باید به مــردم صاحب 

صالحیت، واگذار شود، شکی نیست.
وی با بیان اینکه ســاز و کار خرید و فروش 
شرکت های غیربورســی، آن گونه که باید 
و شــاید، جا نیفتاده و خریــد و فروش آن 
پیچیده و ســخت اســت، ادامــه داد: باید 
امیدوار باشــیم که نهادهای واســط مانند 
صندوق های ســرمایه گذاری خصوصی در 

این زمینه اقدام کنند.
حیدری اضافه کرد: دولت باید دیون خود را 
به صندوق های بازنشستگی پرداخت کند، 
اما ایــن صندوق ها لزومــاً بهترین خریدار 
شرکت ها نیســتند و این دارایی ها باید در 
یک بازار شــفاف تر و روش های به روزتر، به 
فروش برســد و دیون دولــت از این طریق 
پرداخت شود. باید مشــکالت شرکت های 
دولتــی را شناســایی کنیــم و ببینیم چرا 
خریدار کافی ندارند؛ اگر این موضوع را حل 
کنیم، دولت، شرکت های خود را می فروشد 
و پول آن را برای رد دیــون خود اختصاص 

می دهد.

خریدار  یک کارشــناس اقتصاد بین الملل 
اظهار داشت: نباید مدعی این شویم حاال که 
ایران عضو پیمان شانگهای شده، بنگاه های 
چینی برای همــکاری با ایــران تحریم ها را 
دور بزنند. باید توجه داشته باشیم که اساسا 
بنگاه های چینی این اقدام را انجام نمی دهند 
و چین نســبت به ایران منافع بیشــتری با 
غرب دارد بنابراین ایــن ذهنیت و مطالبه در 

بلندمدت برای ما مشکل ساز می شود.
کمیل طیبی درباره پیوستن ایران به پیمان 
شانگهای و سواالتی مبنی بر اینکه پیوستن 
ایران بــه ایــن اتحادیه می تواند مشــکل 
تحریم هــای اقتصادی را برطرف ســازد یا 
اینکه بهره منــدی از فرصت هــای پیمان 
شــانگهای نیاز به لغو تحریم ها دارد، اظهار 
داشــت: عضویت در این اتحادیه و پیمان ها 
باب همکاری را می طلبد و هر عضوی متعهد 
می شــود که مفاد و بندهای توافق و اهداف 
اتحادیه را پیگیری کند و اگر اهداف مبتنی 
بر توســعه روابط اقتصادی است، اعضا باید 
جنبه های سرمایه گذاری را در نظر بگیرند 
و در این جهت مانع زدایــی کنند، حتی اگر 
موانع قانونی در داخل کشور وجود دارد باید 
برطرف شود و حتی تسهیالت قانونی برای 

تحقق اهداف پیمان و اتحادیه ها ارائه شود.
وی ادامــه داد: بنابرایــن کار کردن در یک 
چارچوب بزرگ اتحادیه ای مانند شانگهای 
کــه ۲۵ درصد ســهم اقتصــاد جهانی در 
آن متمرکز شــده و دو عضو بــزرگ چین و 
روسیه شامل آن می شود مقتضیات خود را 
می طلبد.این کارشــناس اقتصاد بین الملل 

تاکید کرد: وقتی از چین صحبت می کنیم 
یعنی صنایع چینی و شــرکت های بزرگ و 
قدر اقتصــادی و بانک های بزرگ چینی که 
همه آنها مقید به این هســتند که مشمول 

جرایم دور زدن تحریم ها علیه ایران نشوند.
طیبی افزود: حال که ایران عضو این پیمان 
و اتحادیه شــده و با عضویت در این پیمان 
نگرش اقتصادی دارد باید به سمت برداشته 
شدن تحریم ها و پیوستن به FATF حرکت 
کند.وی با بیان اینکه ایــن وضعیت را یک 
شــرایط بینابین می بینم یادآور شد: از یک 
طرف زمینه ای فراهم شــده تــا ایران عضو 
این پیمان و اتحادیه شــود و از سوی دیگر 
عضویت ایــران در این پیمــان، زمینه ای 
را ایجــاد می کند که بتوانیم به ســمت لغو 
تحریم ها و برداشته شدن موانع داخلی گام 
برداریم تا برای ساختارسازی در کشور هم 

اقداماتی انجام شود.
این کارشــناس اقتصاد بین الملل با اشــاره 
به ایــن اظهاراتی کــه عضویت ایــران در 
اتحادیه و پیمان شــانگهای می تواند عاملی 
برای دور زدن تحریم ها باشــد و می تواند به 
اقتصاد ایران در شرایط تحریم کمک کند، 
گفت: این اظهارات را یک نگرش سیاســی 
با دیــدگاه خاص می دانم کــه حتی نگرش 
اقتصاد سیاسی هم نیست. آن چیزی که در 
دنیای واقعی و در مرحله عملی پیاده سازی 
می شــود این است که تمام کشــورها تابع 
اصول، مقررات و قوانین اقتصادی هســتند 
یعنی به دنبــال ایجــاد زمینه بــرد برد و 
تامین منافــع اقتصادی طرفین هســتند. 

ما باید زمینه توســعه صادرات و شناسایی 
بازارهای هدف صادراتی را دنبال کنیم و این 
موضوعات در تمام پیمان هــا و اتحادیه ها 

برای اعضا حائز اهمیت هستند.
طیبی با اشاره به ساختار اقتصادی و سیاسی 
کشور ترکیه بیان داشت: ترکیه چالش های 
سیاسی بســیاری دارد اما از ســوی دیگر 
شــاهد اقتدار اقتصادی این کشور هستیم 
و می بینیم که فارغ از هر دیدگاه سیاســی، 
اصول اقتصادی را می داند و رعایت می کند. 
بنابراین اقتدار سیاسی ترکیه مدیون اقتدار 

اقتصادی این کشور است.
وی با بیــان اینکه اگر هدفمــان از عضویت 
در این پیمان ها تقویت اقتصــاد و خروج از 
شــرایط فعلی اقتصاد ایران است نباید این 
انتظار را داشــته باشــیم که کشورها اصول 
اقتصادی خود را در همکاری با ایران نادیده 
بگیرند،  خاطرنشــان کرد: نباید مدعی این 
شــویم حاال که ایران عضو پیمان شانگهای 
شــده، بنگاه های چینی بــرای همکاری با 
ایــران تحریم هــا را دور بزننــد. باید توجه 
داشته باشــیم که اساســا بنگاه های چینی 
این اقدام را انجام نمی دهند و چین نســبت 
به ایران منافع بیشتری با غرب دارد بنابراین 
این ذهنیت و مطالبــه در بلندمدت برای ما 
مشکل ساز می شــود.این کارشناس اقتصاد 
بین الملل همچنین درباره موضوعاتی مبنی 
بر اینکه اساســا عضویت ایران در پیمان ها 
و اتحادیه هــای جهانــی فرصتــی ایجــاد 
نکرده و پیــش از این هم ایران نتوانســت از 
فرصت های اقتصادی کشورهای عضو اکو و 

یا ســایر اتحادیه ها بهره ببرد، اظهار داشت: 
موضوع بسیار مهم این است که معموال ایران 
فرصت های اقتصــادی را قربانی اختالفات 
سیاسی می کند. در کشورهای عضو اکو هم 
پتانسیل های بسیار خوبی برای فعالیت های 
اقتصادی وجود داشت اما چگونگی همکاری 
بین کشورها بســیار مهم است.طیبی ادامه 
داد: مــا فرصت هــای اقتصــادی را در اکو 
فدای تنش ها و اختالفات سیاســی کردیم و 
همین عدم قرابت سیاســی در اکو باعث شد 
همکاری ها شــکل نگیرد در صورتی که اکو 
یک بازار اقتصادی ۵۰۰ میلیون نفری برای 

ایران محسوب می شد.
وی افزود: ایران می توانســت با کشورهای 
بزرگ عضو اکو از جمله ترکیه، پاکســتان 
و ســایر کشــورهای عضــو فعالیت های 
اقتصادی و بازارســازی انجام دهد و از این 

طریق از فرصت ها بهره ببرد.
این کارشــناس اقتصــاد بین الملل گفت: 
معتقدم عضویت در پیمان شانگهای الگوی 
جدیدی است که وابسته به سوابق شکست 
خــورده ایران نیســت و بایــد عضویت در 
پیمان شــانگهای را جدا از عملکرد و سابقه 

ایران بررسی کرد و آن را یک فرصت جدید 
دانست که می تواند متفاوت از سوابق ایران 
باشــد.طیبی با اشــاره به فرصــت اقتصاد 
ترانزیتی پیمان شانگهای برای ایران و فعال 
شدن کریدور جنوب- شــمال کشورمان و 
اتصال بنادر جنوبی به بنادر شــمالی ایران 
و دسترســی به کشورهای روســیه تا چین 
بیان داشت: در پیمان شــانگهای الگوهای 
زیاد تجاری می توان تعریــف کرد از جمله 
الگوی تجاری حمل و نقــل، انرژی، تجارت 
مجازی و... که تمام این الگوها در چارچوب 
همکاری های بین اعضــای این پیمان قابل 
اجراســت و یکی از این الگوهای بسیار مهم 

فعال سازی مسیر ترانزیتی است.
وی ادامــه داد: الگــوی تجــاری حمــل و 
نقل یــا ترابــری بیــن کشــورهای عضو 
پیمــان شــانگهای امکانپذیــر اســت اما 
نیاز به زیرســاخت ها دارد و بایــد بتوانیم 
زیرســاخت های ترانزیتی در کشور را فعال 
کنیم که ایجاد این زیرساخت ها هم نیاز به 
ســرمایه گذاری دارد و برای سرمایه گذاری 
در این حوزه بازهم باید بــه احیای برجام و 

پیوستن به FATF برگردیم.

وز صفر! مالیات خانه های خالی تا امر
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موفقیت فوالد خراسان در نصب و راه اندازی 
فوالدبر ) لدلکار( دوم در  فوالدسازی شماره2 

مجتبی دوراندیش  عملیات نصب و راه انــدازی لدلکار )فوالدبر( 
دوم واحد LF فوالدســازی۲ در فوالد خراســان با موفقیت تست و راه 

اندازی گردید.   
 مدیر واحد فوالد ســازی »مجتمع فوالد خراســان« با اعالم این خبر 
گفت: این پروژه مهم فوالدســازی شــامل عملیات توسعه سازه بتونی 
کانال LF، ســاخت لدلکار دوم، انجــام تغییرات برقــی– مکانیکی و 

اتوماسیونی مربوط به آن و تست و راه اندازی این تجهیز بود.
به گفته راســتگو، تمامی مراحل با دقت و هماهنگــی کامل گروه های 

کاری مربوطه انجام و با موفقیت تست و راه اندازی گردید. 
رئیس تولید واحد ذوب مجتمع فوالدخراســان با بیــان این که فوالدبر 
وظیفه جابجایی پاتیل های فوالد در محدوده کــوره پاتیلی را برعهده 
دارد گفت: پیــش از اجرای پروژه، این فرآیند با یک دســتگاه فوالدبر با 
مشــکالت زیادی در حال انجام بوده اســت. دلیلی افزایــش زمان در 
دســترس برای آماده ســازی ذوب ها، کاهش زمان توقف های پاتیل، 
کاهش آســیب به پاتیل ها و نســوز آنها، پایداری رونــد ریخته گری با 
تعداد ذوب باال در هر سکوئنس، کمک به کاهش اتالف انرژی را از جمله 
مزایای اجرای این پروژه برشمرد.شاکری، رئیس واحد خدمات مرکزی 
فوالد خراســان نیز با اشــاره به پیچیدگی های اجرایی سازه بتونی این 
پروژه، اجرای هــم زمان با تولید این پــروژه را از ویژگی های اجرایی آن 
دانست و افرود: با توجه به این که محل اجرای پروژه کاماًل در مسیر عبور 
جرثقیل های ســقفی حمل ذوب و ناحیه ریخته گری است، هماهنگی 

های اجرایی هم زمان با رعایت الزامات ایمنی مربوطه بسیار مهم بود. 
سرپرست ساختمان ها و ماشین آالت در مورد ویژگی هایی بخش سازه 
بتونی این پروژه،  طراحی و اجرای آن را یکــی از مهترین و خاص ترین 
سازه های اجرا شده در شرکت دانســت و افزود: این سازه باید بارهای 
دینامیکی و استاتیکی تا ۵۰۰ تن را تحمل نماید، ضمن این که مقاومت 
به حرارت و قابلیت تحمل بارهای جانبی در شــرایط اضطراری را بدون 
آسیب به ســازه های مجاور داشته باشــد. به گفته محروقی تاسیسات 
و تعارضات موجود در زیر و اطراف ســازه به همراه اصالحات مورد نظر 
واحد تولید نیز در فرآیند طراحی و اجرا مــورد توجه قرار گرفت. برای 
اجرای این ســازه جمعاً ۲۵۰متر مکعب خاکبــرداری، ۱۸۰متر قالب 
بندی، بیش از ۲۷ تــن آرماتوربندی و ۱۱۵ متر مکعــب بتن ریزی به 
همراه عملیات کاشت بولت، نصب باکس های اســتوپر، ریل و... انجام 
شده و با صرف حدود ۵۰۰۰ نفر ســاعت نیروی انسانی، با رعایت کلیه 

اصول اجرایی و فنی مربوطه، ساخته و تحویل گردید.
گفتنی است در اجرای این پروژه از طرح تا اجرا، واحدهای تولید ذوب، 
ســاختمان، دفاتر فنی فوالدســازی و خدمات فنی، کارگاه تعمیرات 
فوالدســازی، تعمیرگاه مرکزی، طرح و توســعه، نت بــرق و مکانیک 
فوالدسازی، اتوماسیون،  نسوز، ایمنی و خرید مشارکت جدی داشتند 

و پروژه ای ماندگار و قابل توجه را به ثمر رساندند.

معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت:
کاهش قیمت سیمان ادامه خواهد داشت

معاون بازرگانی داخلی وزیر صمت اظهار داشــت: بــا توجه به عرضه 
خوب ســیمان در بــورس، وضعیت بازار پایدار شــده و بــه قیمت هر 
پاکت ۲۵ هزار تومان رســیده اســت، قطعا با تداوم عرضه در بورس و 
ســازماندهی آن که در قالب ســامانه های رصد و پایش سامانه جامع 
تجارت دنبال می شــود، کاهش قیمتی که در بورس وجود دارد به مرور 

زمان بیشتر روی قیمت خرده فروشی تاثیر می گذارد
صدیف بیــک زاده در مورد آخرین وضعیت کاالهــا در بازار اظهار کرد: 
با توجه به عرضه خوب ســیمان در بورس، وضعیت بازار پایدار شــده و 
به قیمت هر پاکت ۲۵ هزار تومان رسیده است، قطعا با تداوم عرضه در 
بورس و سازماندهی آن که در قالب ســامانه های رصد و پایش سامانه 
جامع تجارت دنبال می شــود، کاهش قیمتی که در بورس وجود دارد 
به مرور زمان بیشــتر روی قیمت خرده فروشــی تاثیر می گذارد البته 
اکنون هم کاهش قیمت به سطح خرده فروشی منتقل شده ولی با تداوم 
جریان عرضه، بیشــتر هم خواهد بود.وی افزود: قیمت سیمان در بازار 
خرده فروشی بیش از ۳۰ هزار تومان اســت، قیمت خرید در بورس به 
عالوه قیمت حمل و نقل، ســود عمده فروشــی و خرده فروشی، قیمت 
نهایی سیمان در بازار خرده فروشی را می سازد. بنابراین در استان های 
مختلف نسبت به مسافتی که تا کارخانجات ســیمان قیمت متفاوتی 

خواهد داشت. ولی میانگین قیمت کشوری رو به کاهش است.
بیک زاده در ادامه  خاطرنشــان کرد: مابقی کاالها ماننــد فوالد، مواد 
پتروشیمی در بورس هم بر اساس مکانیسم بورس و سازوکار قیمت پایه 
آن که بر پایه قیمت ارز است قیمت گذاری می شــود. بنابراین هرگونه 

نوسان در قیمت ارز باعث ایجاد نوسانات در قیمت این کاالها می شود.
وی همچنین تصریح کرد: عمده کاالهایی که بر سبد خانوار تاثیرگذار 
اســت مانند لبنیــات، چای، برنــج و دیگــر خوراکی ها هســتند که 
زیرمجموعه مدیریت وزارت جهاد کشــاورزی هستند، گاها نوساناتی 
روی قیمت این کاالها داریم که دوســتان ما در وزارت جهاد کشاورزی 

پیگیر مدیریت آنها هستند.
معاون بازرگانــی داخلی وزیر صمت در مورد در پاســخ به ســوالی در 
مورد وضعیت کاالهای اساســی در بازار بیان کرد: کارگروه تنظیم بازار 
کشــاورزی به دنبال موضوع رکود کاالهای اساســی در بنادر است که 
تا جایی که امکان دارد آزادســازی صورت گرفته و در مکانیسم عرضه 
قرار بگیرد. طی ماه های گذشــته رکود کاالهای اساسی در بنادر حدود 
۵ میلیون تن بــود که با تالش های صورت گرفته بــه کمتر از ۴ میلیون 
تن رسیده و خروج از بنادر تسریع شده است. اگر این روند ادامه داشته 

باشد شاهد بهبود عرضه این کاالها خواهیم بود.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت اعالم کرد
پرداخت تسهیالت ریالی و ارزی به صادرکنندگان 

از محل صندوق توسعه ملی
رئیس کل ســازمان توســعه تجارت ایران از پرداخت تسهیالت ریالی 
سرمایه در گردش صادراتی و تســهیالت ارزی در قالب اعتبار خریدار و 

فروشنده از محل منابع صندوق توسعه ملی خبر داد.
 علیرضا پیمان پاک گفت: امیدواریم با همکاری صندوق توســعه ملی 
در خصوص تخصیــص منابع الزم و همچنیــن هماهنگی با بانک های 
عامل، ضمن پرداخت تسهیالت ریالی و ارزی به صادرکنندگان، شاهد 
کاهش هزینه های حضور صادرکننــدگان در بازارهای هدف و افزایش 
قدرت رقابت پذیری آنها باشیم.معاون وزیر صمت افزود: بر اساس مفاد 
این دستورالعمل که با بهره گیری از نظرات ســایر بخشهای اثرگذار بر 
تجارت خارجی کشور تدوین شــده، تالش کردیم تا فرآیند تخصیص 
و پرداخت تســهیالت ســرمایه در گردش صادراتی به صورت برخط و 
در حداقل زمان ممکن انجام شود و تمامی اطالعات و ارزیابی ها نیز در 
سامانه و به صورت هدفمند و شفاف صورت گیرد.وی با اشاره به ضرورت 
اســتفاده از ابزارهای تشویقی جهت تسریع و تســهیل ایفای تعهدات 
ارزی صادرکنندگان، تصریح کــرد: یکی از شــاخص های اثرگذار در 
احراز اهلیت صادراتی صادرکنندگان جهت دریافت تسهیالت سرمایه 
در گردش صادراتی از محل منابع صندوق توســعه ملی، میزان ایفای 
تعهدات ارزی بوده و صادرکنندگانی که نســبت بیشــتری از تعهدات 
ارزی خود را ایفا کرده باشند دارای امتیاز بیشتری بوده و جهت دریافت 

تسهیالت سرمایه در گردش از اولویت باالتری برخوردار خواهند شد.

تولید

خریــدار   در پی هشــدار فعــاالن بازار 
سرمایه نســبت به ادامه روند قیمت گذاری 
دســتوری در بازار فوالد و ســیمان و ایجاد 
بســاط رانت، یک عضو هیات مدیره انجمن 
تولیدکننــدگان فــوالد معتقد اســت که 
بحث هــا و نســخه پیچی هایی کــه برخی 
نمایندگان مجلــس مطــرح می کنند، به 
معنای بازگشت به قیمت گذاری دستوری 
اســت و نتیجه گریزناپذیر آن، ایجاد تشنج 

در بازار است.
نــادر ســلیمانی ضمن اشــاره بــه تجربه 
قیمت گــذاری دســتوری در بســیاری از 
کاالهــا طی دهه هــای اخیر، اظهــار کرد: 
تعیین دســتوری قیمت، نه تنها شفافیت را 
از بین می برد بلکه باعث بهم ریختگی بازار 
و رونق رانت خواری می شــود. تجربه ثابت 
کرده اســت که قیمت گذاری دســتوری، 
محکوم به شکســت بوده و هســت. زمانی 
قیمت گذاری دســتوری به طریــق توزیع 
حواله ها صورت می گرفت؛ اما در حال حاضر 
این نگرانــی وجود دارد کــه ظاهر رویکرد 
این قیمت گذاری دستوری تغییر کند و در 
ظاهر بورس کاال و فشــار بر مکانیزم عرضه 
و تقاضا، واقع شود و قیمت های پایه را تحت 
تاثیر قرار دهد.عضو هیــات مدیره انجمن 
تولیدکنندگان فوالد ایران ضمن یادآوری 
اینکه رونــد قیمت گذاری های دســتوری 
نشــان می دهد کــه حتی در ســال هایی 
همچون ســال ۱۳٩۷ که دســتورالعمل 
تنظیــم بــازار فــوالد )علیرغــم همــه 
مخالفت های انجمن تولیدکنندگان فوالد 
و فوالدسازان( تصویب شــد، بیشتر از ۵۰ 
روز دوام نیاورد، تصریــح کرد: در همان ۵۰ 
روز )بازه اول مرداد ماه تا ۲۰ شــهریور ماه 
۱۳٩۷( حدود ۵۲۰۰ میلیارد تومان، رانت 
ایجاد شد که همان موقع معاون وزیر صمت 
وقت، طی نامه ای از فوالدسازان خواست که 
مابه التفاوت قیمــت را از خریداران دریافت 
کنند؛ اما با توجه به اینکه معامالت در بورس 
کاال قطعی انجام شــده بــود، دریافت این 
مابه التفاوت بسیار دشوار بود؛ لذا همچنان 
تعدادی پرونــده  مفتوح در شــرکت های 
فوالدی وجــود دارد و ایجاد مشــکل کرده 
اســت؛ ضمــن اینکــه ســهامداران این 

شرکت ها هم از این حیث، متضرر شدند.
وی خاطرنشان کرد: نگرانی از قیمت گذاری 
دســتوری و بازگشــت دخالــت دولت در 
قیمت ها، با توجــه به صحبت هــای اخیر 

نایب رئیس مجلس، موجب شــد که چند 
روزی شــاهد ریزش بــازار بــورس اوراق 
بهادار باشــیم که پیامد ایــن موضوع این 
اســت که می بینیم روزانه از ســرمایه های 
مردم در بورس اوراق بهــادار، کم و کمتر و 
سهامداران متضرر می شوند. قیمت گذاری 
دستوری زمینه ســاز توزیع رانت  است و از 
قضــا، رانت خواران هــم به دنبــال چنین 
فرصت هایــی هســتند تا در پوشــش این 
دستورالعمل ها و شــیوه نامه ها کار خود را 
انجام دهند؛ لذا بایستی بسیار هوشمندانه 
عمل کرد کــه دولت، خود مســبب توزیع 
رانت نباشد.ســلیمانی ضمن تاکید براینکه 
این نوع نگاه بــه قیمت گــذاری، برخالف 
تصور کســانی که آن را مطــرح می کنند، 
موجــب کاهش قیمــت نمی شــود و تنها 
قیمت را ســرکوب می کند، گفــت: زمانی 
که قیمت کاالیــی پایین تراز نــرخ واقعی 
آن تعیین می شــود، عالوه بر تولیدکننده، 
مصرف کننــده نهایی نیز متضرر می شــود 
و در این میان، فقط دالالن و واســطه ها که 
هیچ نقشــی در تولید ندارند، از سود کالنی 

بهره مند می شوند.
این فعال صنعتی با بیان اینکه اقتصاد کشور 
با دخالت ها و دســتورها نتوانسته است، راه 
جدیدی در پیش گیــرد، افــزود: با وجود 
اینکه طی چهار سال گذشــته، مازاد تولید 
فوالدر کشــور داشــتیم و به تبع در کاالیی 

که مــازاد تولید وجــود دارد، نظام عرضه و 
تقاضا به راحتی تعادل جدیــد قیمت را به 
نفع مصرف کننده نهایی ایجــاد می کند و 
مصرف کنندگان و عامه مــردم هم در کنار 
تولیدکننده که در یک بازار شفاف و مبتنی 
بر عرضه و تقاضا، معامله کرده اســت، متفع 
می شوند؛ اما به ســبب دخالت های متعدد 
دولتی در قیمت و دســتورها در نظام عرضه 
و تقاضا که سبب برهم خوردن تعادل شده 

است، قیمت فوالد رشد باالیی داشته است.
وی تاکید کرد: درست اســت که بخشی از 
رشد قیمت ناشی از تورم، نرخ ارز و... بوده اما 
بخش عمده آن به دلیل دخالت های دولتی 
بوده است؛ بنابراین به نظر می رسد همانطور 
که وزیر صمت نیز اشــاره داشــته  و معتقد 
است، رویکرد دولت بایستی از قیمت گذاری 
دستوری خارج شود؛ لذا به نظر نمی رسد که 
دولت جدید وارد قیمت گذاری دســتوری 
شود. با اســتفاده از مکانیزم بورس کاال در 
کنار ســامانه جامع تجارت، بــازار فوالد به 

راحتی قابل تنظیم است.

راه کاهش قیمت، حمایت از تولید است
عضو انجمن تولیدکنندگان فــوالد ایران، 
ضمن تاکید براینکه تنهــا راه برای کاهش 
قیمــت کاال، حمایــت از تولیدکننــده و 
شفاف کردن قیمت هاســت، گفت: چراکه 
حمایت از تولید باعــث افزایش عرضه کاال 

و درنتیجــه کاهــش قیمت خواهد شــد. 
نمی توان هزینه های تولید شــامل قیمت 
حامل های انرژی را بــرای صنعت افزایش 
داد امــا در مقابل، خواســتار کاهش قیمت 
سیمان و فوالد شــد. اما ارقام اعالمی برخی 
نماینــدگان مجلس گویای این اســت که 
فوالد بایستی حداقل ۴۰ درصد زیر قیمت 

تمام شده، عرضه شود.
ســلیمانی با بیــان اینکه حــرف زدن در 
خصوص کاهــش قیمت ها، خــوب به نظر 
می رســد، اما در عمل باید امــکان اجرا هم 
داشته باشد، تصریح کرد: هر قیمت گذاری، 
بــدون در نظــر گرفتن قیمت تمام شــده 
و هزینه های تولیــد، قابلیت اجــرا ندارد؛ 
تصمیم هایــی همچــون تعییــن قیمت 
دستوری، همه سرمایه گذاران را تحت تأثیر 
قرار می دهد و تورم شــدیدی نیز به دنبال 

خواهد داشت.

ضربه قیمت دستوری به برنامه جهش 
تولید مسکن

وی افزود: هرگونه تعیین دســتوری قیمت 
به معنــای زیان تولیدکننده اســت. زمانی 
که قیمت دســتوری و پایین تراز نرخ واقعی 
باشد، تولید تحت تأثیر آن افت کرده و بدین 
ترتیب، دسترسی مصرف کننده به کاال نیز 
محدود خواهد شــد. در واقع، قیمت گذاری 
دســتوری نتیجه عکس می دهد و به جای 

کاهش باعث افزایش قیمت می شــود. این 
نوع نگاه بــه مقوله قیمت ســیمان و فوالد، 
به طورقطــع در اجرای برنامــه دولت برای 
ساخت ســاالنه یک میلیون واحد مسکونی 

نیز مشکل ایجاد خواهد کرد.
این فعال صنعت فوالد،در پایان خاطرنشان 
کرد: در حال حاضر ســازوکار شفافی برای 
عرضه فوالد و ســیمان در بورس کاال ایجاد 
شده که دامنه آن به شــفافیت قیمت ها نیز 
رسیده است. اگر صبور باشــند، به تدریج، 
قیمت ها نیز بــه تعادل خواهد رســید، اما 
متأســفانه، اظهارنظرهایی از این جنس که 
قیمت باید به قیمت مشخصی کاهش یابد، 
باعث تزریق شوک به بازار می شود و آن را از 

تعادل خارج می کند.
علی نیکزاد -نائب رئیس مجلس شــورای 
اســالمی- در تشــریح نشســتی کــه دو 
هفته پیــش )۱۶ شــهریورماه جــاری( با 
وزیر صنعت، معــدن و تجارت بــا موضوع 
ســاماندهی وضعیت بازار فوالد و ســیمان 
داشــت، اعالم کرد: ظرفیــت تولید فوالد 
و ســیمان در کشور نســبت به مصرف آن 
بیشتر است، لذا بایســتی هر پاکت سیمان 
که در بــازار ۲۷ هزار تومان اســت، ظرف 
۱۵ روز به ۲۵ هزار تومان برســد. همچنین 
قیمت هر کیلوگرم میلگرد نیز ســاماندهی 

شده و به ثبات برسد.
در پی ایــن دســتور ضربتــی، گروهی از 
فعاالن بازار ســرمایه در نامه ای خطاب به 
رئیس جمهور کشــور، ضمن تاکید بر اینکه 
آثار ناشی از حذف قیمت گذاری دستوری، 
بیش از رفع تحریم هاست، نسبت به عواقب 
بازگشت قیمت گذاری دستوری کاالهایی 
همچون فوالد و ســیمان هشــدار دادند و 
خواســتار حذف قیمت گذاری دســتوری 
شــدند. به اعتقاد این فعاالن، قیمت گذاری 
دســتوری در حوزه های مختلف اقتصادی 
ضربات ســنگینی به نظام تولید وارد کرده 
و منافع مصرف کننده ها را به خطر انداخته 
است و واســطه گران در پوشــش حمایت 
از مردم، در پــی قیمت گذاری دســتوری 
کاالها هستند که این آدرس غلط در شرایط 
ســخت تحریم ، امیــد تولیدکننــدگان را 
ناامید خواهد کرد.در این نامه ضمن اشــاره 
به تجربه شکســت خورده دولت دوازدهم، 
آدرس های اشــتباهی که در رابطه با قیمت 
میلگرد و سیمان داده شــد و سبب التهاب 

بازار و به ویژه بازار مسکن شد، یادآوری شد.

 سخنگوی گمرک گفت: ایران با ٩ کشور عضو سازمان 
همکاری اقتصادی اکو، در پنج ماه نخست امسال حدود 
هشت میلیون تن کاال به ارزش پنج میلیارد دالر تبادل 
داشــته است.»ســید روح اله لطیفی« اظهار داشت: 
از ابتدای امســال تا پایــان مردادماه، هفــت میلیون 
و ٩۴۴ هــزار و ۳۲۲ تن کاال به ارزش چهــار میلیارد و 
٩۶۷ میلیون و ۳۱٩ هزار و ۸۴٩ دالر بین ایران و ســایر 
کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی اکو تبادل 
کاال شد که سهم صادرات، ۶ میلیون و ۱۰۷ هزار و ۳۱۱ 
تن به ارزش ۲ میلیــارد و ٩۵۳ میلیــون و ۳۰۳ هزار و 
۵۳۲ دالر بود و یک میلیون و ۸۳۷ هزار و  ۱۱تن کاال به 
ارزش ۲ میلیارد و ۱۴ میلیون و ۱۶ هزار و ۳۱۷ دالر نیز 

از این کشورها به ایران وارد شد.
وی افزود: تجارت ایــران با اکو در پنج ماهه نخســت 
امسال نسبت به مدت مشــابه در مجموع هشت درصد 

در وزن و ۳۸ درصد در ارزش رشــد داشــته 
است.لطیفی خاطرنشان کرد: صادرات به ٩ 
عضو ســازمان اکو در مدت پنج ماه نخست 
امسال نســبت به همین مدت در سال قبل،  
۲۲درصد در وزن و ۵۰ درصد در ارزش رشد 
را تجربه کرده است و واردات از این کشورها 
نیــز ۲۰ درصد در وزن کاهش داشــته و ۲۲ 

درصد در ارزش افزایش را نشان می دهد.
وی تصریح کرد: در صــادرات، ترکیه بــا یک میلیارد 
و ۱۰۶ میلیــون دالر، افغانســتان بــا ۸۵۵ میلیــون 
دالر، پاکســتان بــا ۴۲۱ میلیــون دالر، ازبکســتان 
بــا ۱۷۴ میلیــون دالر، آذربایجان بــا ۱۶۱ میلیون 
دالر، ترکمنســتان با ۱۱۷ میلیون دالر، قزاقســتان 
با ۶۳ میلیون دالر، قرقیزســتان بــا ۲۷ میلیون دالر و 
تاجیکســتان با ٩ میلیون دالر به ترتیب در رتبه های 

اول تا نهم قــرار دارند.لطیفــی در خصوص 
میــزان واردات از کشــورهای عضــو اکــو 
اظهار داشــت: ترکیه با یک میلیارد و ۷٩۴ 
میلیون دالر، پاکســتان با ٩۰ میلیون دالر، 
ازبکســتان با ۶۳ میلیون دالر، قزاقســتان 
بــا ۲۸.۶ میلیــون دالر، ترکمنســتان بــا 
۱۵.۵میلیون دالر، آذربایجان با ۱۴ میلیون 
دالر، افغانستان با ۳.٩ میلیون دالر، تاجیکستان با سه 
میلیون دالر و نهایتا قرقیزستان با ۱.۲ میلیون دالر به 
ترتیب کشــورهای طرف معامله برای تامین کاالهای 

مورد نیاز ایران  بودند.
وی تاکید کرد: در ســال ٩٩ بیش از ۲۳ میلیون و ۷۳۲ 
هزار تن کاال بــه ارزش ۱۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دالر 
بین ایران و کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی 
اکو تبادل شــد که ســهم صادرات در این ســال، ۱۸ 

میلیون و ۴۱٩ هزار و ۸۳۱ تن کاال به ارزش ۶ میلیارد 
و ۸٩۰ میلیون و ۷۴۷ هــزار و ٩۷۳ دالر بود و ســهم 
واردات از این کشــورها نیز پنج میلیون و ۳۱۲ هزار و 
۵۷۰ تن به ارزش چهار میلیارد و ۸۱٩ میلیون و ۴۷۴ 
هزار و ۸۵۷ دالر بود. ۱۰ کشور ایران، پاکستان، ترکیه، 
افغانستان، تاجیکســتان، ترکمنســتان، ازبکستان، 
قزاقستان، قرقیزســتان و آذربایجان کشورهای عضو 
ســازمان همکاری اقتصادی اکو هســتند.بر اســاس 
آخرین آمار گمرک، مجمــوع تجارت خارجی ایران در 
پنج ماهه نخست امسال  به ۵٩ میلیون و ۳۰۰ هزار تن 
به ارزش ۳۴ میلیارد دالر رســید که با تراز یک میلیارد 
دالری مثبت، ســهم صادرات ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار 
تن بــه ارزش ۱۷ میلیارد و ۶۶۱ میلیون دالر و ســهم 
واردات ۱۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تــن کاال به ارزش ۱۶ 

میلیارد و ۶۳۱ میلیون دالر بود.

گمرک

تجارت پنج میلیارد دالری ایران با اعضای اکو در پنج ماه نخست امسال

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک:

سقف ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک افزایش می یابد
خریــدار   مدیرعامل صنــدوق ضمانت 
از  کوچــک  صنایــع  ســرمایه گذاری 
پیشــنهاد این صندوق برای افزایش سقف 
ضمانت نامه هــای صــادره بــرای صنایع 
کوچک از ســه به پنج میلیــارد تومان خبر 
داد.»محمدحســین مقیســه« با اشاره به 
برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه این 
صندوق در روز چهارشــنبه هفته گذشته 
)۲۴ شهریورماه(، افزود: در چند سال اخیر 
و با افزایش نرخ تورم و نــرخ ارز، هزینه های 
تولید در واحدهای مختلف صنعتی افزایش 
یافته است، بنابراین نیاز به تامین مالی برای 
جامعه هدف ایــن صندوق یعنــی صنایع 

کوچک بیشتر شده است.
وی اظهار داشــت: در گذشــته و بر اساس 
مصوبــه مجمــع در ســال ۱۳٩۴ ســقف 
ضمانت نامه هایی که از ســوی این صندوق 
می توانست صادر شود، ســه میلیارد تومان 
برای هر واحد صنعتی بود که این عدد تا سال 
٩۷ و حتی بخشی از ســال ٩۸ عددی قابل 
توجه محسوب می شد، اما امروز و با توجه به 
افزایش نرخ تورم و ارز، ایــن رقم دیگر برای 
رفع مشکالت مالی واحدهای صنعتی کافی 

نیست.مقیســه گفت: بر این اســاس، یکی 
از پیشــنهادات صندوق به مجمع، افزایش 
سقف ضمانت نامه های صادره به پنج میلیارد 
تومان بــرای ضمانت نامه هــای اعتباری و 
هفت میلیارد تومان بــرای ضمانت نامه های 

پیمانکاری یا قراردادی است.
وی بیان داشــت: درخواســت دیگــر این 
صندوق از مجمع، موضــوع افزایش درصد 
پوشش تســهیالت اعطایی اســت که این 
مهم به اصالح اساســنامه صندوق در دولت 
نیــاز دارد.این مقــام مســوول ادامه داد: 
اکنــون صنــدوق می تواند تــا ۷۰ درصد 
اصل و سود را برای شــرکت های واقع شده 
در مناطق برخوردار و تــا ۸۵ درصد اصل و 
ســود را در مناطق محروم پوشش دهد، اما 
پیشنهاد شــد تا به منظور تســهیل فرآیند 
مالی و ارائه ضمانت نامه هــای  باکیفیت تر، 
این پوشــش به ۱۰۰ درصد برســد؛ به این 
ترتیب مشتریان می توانند کل اصل و سود 
تسهیالت را تا ســقف پنج میلیارد تومان با 
یک ضمانت نامه کارگشــایی کنند و نیازی 
به ارائه وثیقه دیگری به بانک وجود نداشته 
باشد.وی به تامین مالی از بازار سرمایه اشاره 

کرد و گفت: اکنون عمده تامین مالی کشور 
مبتنی بر سیستم بانکی است که مشکالتی 
نیز به دنبال داشــته اســت، اما با توجه به 
ظرفیــت باالیی که بــرای تامیــن مالی از 
بازار ســرمایه وجود دارد، می توان بخشی از 

واحدها را به سمت این بازار سوق داد.
مقیســه بیان داشــت: در یک ســال و نیم 
گذشــته معاونت طــرح و برنامــه وزارت 
صنعــت، معــدن و تجــارت بــر ابزارهای 
نوین تامین مالی متمرکز شــده و اقدامات 
ارزشــمندی با همکاری بورس و فرابورس 
انجام شــده اســت.وی ادامــه داد: اکنون 

پروژه ای که به ســرانجام رسیده و در آینده 
نزدیک اجرایی خواهد شــد، »تامین مالی 
جمعی برای واحدهای صنعتی« اســت که 
در همین راستا، با ارائه پیشنهادی به مجمع 
صندوق در تالشــیم تــا ضمانت نامه های 
مورد نیاز بازار سرمایه را صادر کرده و زمینه 
تامین مالی از این بازار برای صنایع کوچک 
را تسهیل کنیم.مدیرعامل صندوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچک درخصوص 
افزایش ســرمایه صندوق نیز اظهار داشت: 
افزایش ســرمایه صندوق در ســال ٩۴ به 
میزان ۷۵ میلیارد تومان و در ســال ٩۸ به 
مقدار ۱۰۰ میلیارد تومــان از محل بودجه 
عمومی اتفاق افتــاد و با توجه به ســرمایه 
اولیه، سرمایه پرداخت شده فعلی صندوق 

حدود ۲۲۰ میلیارد تومان است.
وی افــزود: هیات مدیره صنــدوق ضمانت 
ســرمایه گذاری صنایع کوچــک به مجمع 
عمومی پیشنهاد داده است تا اجازه دهند از 
محل سود سالیانه صندوق افزایش سرمایه 
داشــته باشــیم، بدیهی اســت در صورت 
تصویب این پیشــنهاد می توانیم برای سال 
جاری رقمی بین ۶۰ تا ۷۰ میلیارد تومان به 

سرمایه صندوق بیافزاییم.
مقیســه یادآور شــد: این صنــدوق با یک 
دفتــر مرکزی در تهــران با حــدود ۶۰ نفر 
پرســنل، فعالیت می کند و نمایندگی های  
صندوق در اســتان ها نیز در اختیار شرکت 
شهرک های صنعتی هر استان است. به روز 
رسانی و ساماندهی امور مربوط به نمایندگی 
وکارگزاری هــای صنــدوق که از ســوی 
هیات مدیره به مجمع پیشــنهاد شده است 
می تواند به گســترش فعالیت های صندوق 
در اســتان ها کمک کند.وی بیان داشــت: 
سال گذشته از محل فعالیت های  عملیاتی 
صنــدوق ســودی معــادل ۷۴۳ میلیارد 
ریال حاصل شده اســت.این مقام مسوول 
با بیان اینکه اولویت ایــن صندوق در صدور 
ضمانت نامــه، شــرکت های دانش بنیان و 
شرکت های با تولیدات صادرات محور است، 
خاطرنشان کرد: در این زمینه طی تفاهمی 
با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری 
و صندوق نــوآوری و شــکوفایی و مذاکره با 
یکی از بانک ها، به دنبــال تامین مالی برای 
واحدهای دانش بنیان و ارائه ضمانت نامه به 

آنها هستیم.



 آمادگی مجتمع گاز پارس جنوبی
 برای تأمین گاز در فصل سرما

بوشــهر- رضاحیدری   مدیرعامل مجتمع گاز پــارس جنوبی از 
آمادگی این مجموعه برای تأمین گاز مصرفی کشــور در فصل ســرما 
خبر داد و گفت: تعمیرات اساسی پاالیشگاه های پارس جنوبی تا اواخر 

آبان ماه به پایان می رسد.
هادی هاشــم زاده فرهنگ درنشســتی که با حضور جواد اوجی، وزیر 
نفت در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس برگزار شد، گزارشی از روند 
فعالیت های مجتمع گاز پارس جنوبی ارائــه داد و گفت: این مجتمع، 
بهره بردار ۱۲ پاالیشگاه میدان مشــترک پارس جنوبی است که از این 

تعداد، تعمیرات اساسی هشت پاالیشگاه به پایان رسیده است.
وی افزود: عملیات تعمیرات اساسی چهار پاالیشگاه های باقیمانده نیزبا 
انجام اقدامات نوآورانه و با تکیه بر توان و دانش بومی تا اواخر آبان ماه به 

پایان می رسد.
مدیرعامل مجتمع گاز پــارس جنوبی یادآور شــد: آمادگی داریم در 
زمســتان، روزانه حدود ۷۰۰ میلیون مترمکعب گاز مصرفی کشور را 

تأمین کنیم.
فرهنگ ادامه داد: نیروهای جوان و کارآمد مجتمع عظیم گازی کشور 
توانســته اند در شرایط سخت و بســیار طاقت فرســا و با برنامه ریزی 
دقیق و منســجم، طبق برنامه ی زمان بندی عملیات تعمیرات اساسی 
را با موفقیت بــه روزهای پایانی نزدیک نمــوده و گامی بزرگ در حوزه 

اقتصادی کشور بردارند.

وگاه علی آباد کتول توسعه می یابد نیر

گرگان-دســتجردی معاون هماهنگی توزیع شــرکت توانیر از 
توسعه نیروگاه برق علی آبادکتول خبر داد.

 غالمعلی رخشــانی مهر معاون هماهنگــی توزیع شــرکت توانیر از 
پیگیری های الزم  برای توســعه  نیروگاه برق علی آباد کتول  خبر داد 
و گفت:  برای توسعه این نیروگاه در ســال ۹۲قراردادی امضا شد ولی 

تاکنون این مهم تحقق نیافته است.
او افزود: اختالفی بین سرمایه گذار و برق حرارتی کشور وجود دارد که 
مقرر شد طی نشستی، قرارداد سال ۹۲را برای احیا بررسی و در صورت 
عدم توافق، نســبت به عقد قرارداد جدید منوط به متضمن بازگشــت 
اصل و فرع سرمایه ایی که ســرمایه گذار اختصاص داده است. او ادامه 
داد: انشــاله این قرارداد پس از توافق به مرحله اجرایی برسد که منجر 
به باالبردن بازدهی و اضافه شدن ۵۰۰مگاوات به سهم استان می شود. 
رخشانی مهر اضافه کرد: توسعه نیروگاه علی آباد ظرفیت بسیار خوبی 

برای منطقه است که می توان نیاز منطقه را جبران می کند

 افزایش ۶۸ درصدی تولید برق
وگاه بندرعباس  در واحدهای گازی نیر

بندرعباس-کمالی  مدیرعامــل نیروگاه بندرعبــاس از افزایش 
۶۸درصدی تولید برق با ثبت رکورد ۱۰۳ میلیون و ۶۷۲ هزار کیلووات 
ساعت  در واحدهای گازی این نیروگاه در شش ماهه اول سال خبر داد. 

حسین ســلیمی  با اشــاره به افزایش چشــمگیر تولید برق واحدهای 
گازی گفت: در شــش ماهه اول ســال  ۱۴۰۰واحدهای گازی نیروگاه 
بندرعباس توانســتند ۱۰۳ میلیون و ۶۷۲ هزار کیلو وات ساعت برق 
تولید کنند که نسبت به تولید سال گذشته به میزان ۶۸ درصد افزایش 

تولید داشته است.
مدیرعامل نیــروگاه بندرعباس در پایان خاطرنشــان کــرد: با توجه 
به اینکه واحدهــای گازی نیروگاه بندرعباس دارای قدمتی ۴۷ ســاله 
هســتند، چنین رشــد تولید برق چشــمگیری یک رکورد محسوب 

می شود.

نصب و راه اندازی 213 کافو نوری در کردستان 
سنندج مدیر مخابرات منطقه کردســتان گفت: تاکنون ۲۱۳ کافو 
نوری در نقاط مختلف اســتان نصب شــده که نقش مهمــی در ارائه 

خدمات کیفی و کمی VOICEو DATA به مشتریان دارد.
آزاد حکمت اظهار کرد: مشــتریان مخابرات می توانند با اســتفاده از 
ظرفیت کافو نوری، از پهنای باند بــه مراتب باالتر و همچنین با کیفیت 

بهتری نسبت به کافوی مسی خدمات ارتباطی دریافت کنند.
وی با اشاره به نقش توسعه وارتقاء کافوهای نوری در ظرفیت وکیفیت 
انتقال اســتان افزود: در حال حاضر ۲۱۳ کافوی نوری در استان نصب 
و راه اندازی شده است که این آمار نســبت به چند سال گذشته از رشد 
۱۵۴ درصدی برخوردار اســت. حکمت افزود: در حال حاضر مشتریان 
مخابراتی در اســتان از ســرویس هــای مختلف از جملــه اینترنت و 
اینترانت اختصاصــی، FTTH، PTP ، PTMP و MPLS  بر 

بستر فیبر نوری استفاده می کنند.
وی یادآور شــد: فیبرهای نوری دارای کیفیت و پهنای باند باال، قابلیت 
اطمینان و ایمنی، مقاومت باالتــر در برابر رطوبــت و انعطاف  پذیرتر 
هســتند و به همین دلیل قابلیت بهره برداری و استفاده از آن ها نسبت 
به سیم های مسی بیشتر است. مدیر مخابرات منطقه کردستان با اشاره 
به اینکه در راســتای عدالت اجتماعی و ارائه یکسان خدمات مخابراتی 
در نقاط شــهری و روســتایی برنامه ریزی های مناســبی با تشــکیل 
کارگروه های متخصص صورت گرفته است خاطر نشان کرد: این مهم از 
استراتژی های دارای اولویت شرکت مخابرات ایران و به تبع آن منطقه 
اســت. حکمت تصریح کرد: نصب و راه اندازی کافــوی نوری در نقاط 
مختلف استان همســو با اهداف کالن )رعایت اصل مشتری( مخابرات 
انجام شده اســت که شرایط دسترسی مشــتریان به اینترنت و ارتباط 

مخابراتی با کیفیت تر را فراهم کرده است.

شهر

اصفهان-مریم مومنی   همایش »اســوه 
صبر و مقاومت« در آستانه هفته دفاع مقدس 
با محوریت تکریم از دختران جهادگر جبهه 
ســالمت به همت بانوســرای آفتاب وابسته 
به ســازمان فرهنگــی اجتماعی ورزشــی 
شــهرداری اصفهان و با همکاری امور بانوان 
بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس 
استان اصفهان، دفتر امور بانوان استانداری، 
فرهنگسرای پایداری، ناحیه مقاومت بسیج 
امام صادق)ع( و دانشگاه آزاد اصفهان برگزار 

شد.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس اســتان اصفهان با گرامیداشت 
یاد و خاطره شــهدا و ایثارگران اظهار داشت: 
بزرگداشت دفاع مقدس نباید محدود به یک 
هفته در سال باشد و باید در تمام لحظات آثار 
و ارزش های دفاع مقدس در زندگی فردی و 

اجتماعی تاثیرگذار باشد.
سرهنگ محمد رضایی افزود: نه تنها اقتدار 
نظامی، بلکه اقتدار در عرصه های فرهنگی، 
علمــی و اقتصــادی، مرهون آثــار و برکات 
دفاع مقدس اســت و هر کجا به دستاوردی 
رســیدیم، قطعا از دفاع مقــدس الگو گرفته 

شده است.
وی با بیان اینکه مکتب شــهدا، مکتب امام 
حسین)ع( و شهداست، تصریح کرد: وظیفه 
ماست دستاوردها و این مکتب را برای نسل 

آینده تشریح کنیم تا این فرهنگ زنده بماند.
وی با اشــاره به حضورش در جمــع بانوان 
جهادی ادامه داد: الگــوی نیروهای جهادی 
ما، شــهدای دفاع مقدس هستند و جوانان و 
نوجوانان ما که امروز در حرکت های جهادی 
فعالیت دارنــد، از مکتب امام حســین)ع(، 

شهدا و دفاع مقدس پیروی می کنند.
مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های 
دفاع مقدس استان اصفهان ادامه داد: حرکت 
اول جهاد، هجرت از کوی و بــرزن و در واقع 
هجرت از خود اســت که اثر آن خودســازی 
است، همچنان که هدف اصلی حرکت های 

جهادی نیز خودسازی اســت تا جهادگران 
در جامعــه تاثیرگذار عمل کــرده و به مردم 

خدمت کنند.
رضایی ضمــن ابــراز امیدواری نســبت به 
اســتمرار حرکت جهادی بانــوان در عرصه 
های مختلف گفــت: بانــوان در دوران دفاع 
مقدس نیز نقش مهمی در پشتیبانی جنگ 
و همچنین در نقش مادر، خواهر، همســر و 
دختر شهدا و ایثارگران ایفا کردند اما درباره 
نقش مهم آن ها کمتر گفته شده و نیاز است 

اقدامات موثری در این زمینه صورت گیرد.
مدیر بانوســرای آفتاب نیز در این مراســم 

ضمن گرامیداشــت چهل و یکمین سالگرد 
دفاع مقدس، بر اهمیت نقش بانوان در مبارزه 
با رژیم ستمشــاهی و در دوران دفاع مقدس 
و پس از آن اشاره کرد و گفت: در دوره شیوع 
کرونا نیز بانوان در عرصه ســالمت، فعالیت 
های جهادی قابل توجهی داشتند و معرفی 
این چهره هــای جهادی نیازمند حماســه 

دیگری است.
لیال لندی افزود: نیاز جامعه امروز اســت که 
چهره های شاخص جهادی و کارهای بزرگ 
آنها معرفی شود تا آیندگان از تجربیات آن ها 

استفاده کنند.
وی با تاکید بر این نکته که زن امروز الگو می 
خواهد، بیان داشت: اهمیت معرفی بانوانی که 
نماد جهاد و مقاومت هستند، ما را برآن داشت 
که اقداماتی در این خصوص انجام دهیم که 
در همین راستا از سه سال قبل هیات اندیشه 
ورزی تشــکیل و سال گذشــته نیز منشور 

سبک زندگی جهادی رونمایی شد.
دبیر مجمع جهادگران استان اصفهان دیگر 
ســخنران این مراســم بود که پیام تاریخی 
رهبر معظم انقالب در خصوص ســاماندهی 
مجموعه های مردمی را شــروعی بر فعالیت 

منسجم گروه های جهادی دانست.
محمد کریمی دهه ۹۰ را نقطه تحول حرکت 
های جهادی عنوان کرد و گفت: اوج شکوفایی 
حرکت های جهادی را در دوران کرونا شاهد 

بودیم و رهبر معظم انقالب نیز هر کجا درباره 
کرونا صحبت داشته اند، از گروه های جهادی 

یاد کرده اند.
وی ادامه داد: در ســال ۹۷، حدود ۴۰۰ گروه 
جهادی فعالیت داشــتند اما تعــداد آن ها 

امروزه به ۲۷۰۰ گروه افزایش یافته است.
دبیر مجمع جهادگران استان اصفهان تاکید 
کرد: کرونا با اینکه آسیب های زیادی به همراه 
داشت و بسیاری از ما را داغدار از دست دادن 
عزیزانمان کرد، اما باعث شد روحیه همکاری 
و همدلی بین مــردم و گروه هــای جهادی 

افزایش یابد.
وی با تاکید بر اهمیت شبکه سازی گروه های 
جهادی بیان داشت: با شبکه سازی می توان 
کارهای بی نظیری را انجــام داد زیرا با توجه 
به هم افزایی انجام شــده، مســیر پیشرفت 

تسهیل می شود.
کریمی با بیان اینکــه همه باید لذت خدمت 
به دیگران را بچشند، گفت: باید همه افراد با 
همه دیدگاه ها را جذب کرد و نباید خط کشی 
گذاشــت و باید همت کنیم فضای خدمت 
رســانی مقطعی را به فضــای دائمی تبدیل 

کنیم.
گفتنی اســت؛ در پایــان ایــن همایش، از 
تعــدادی از بانوان جهادگر جبهه ســالمت 
تقدیر و از پوستر جشنواره »شعر مادرانه« نیز 

رونمایی شد.

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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گلستان

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان اصفهان تاکید کرد؛

وز وم معرفی بانوان جهادی به نسل امر لز

وژه های هفتگل وی برق خوزستان از پر بازدید مدیرعامل شرکت توزیع نیر
اهواز-محمدمجدم    مدیرعامل شــرکت 
توزیع نیــروی برق خوزســتان از پروژه های 

درحال اجرای شهرستان هفتگل بازدید کرد
مدیرعامــل شــرکت توزیــع نیــروی برق 
خوزســتان در حاشــیه بازدید از پروژه های 
اجرا شــده و درحال اجرای برق شهرســتان 
هفتکل، گفت: پروژه هایی با عنوان توســعه و 
احداث شــبکه در مناطق روستایی، دو پروژه 
تعویض پایه ها و سیم های فرسوده در مناطق 
مختلف و پروژه تعویض چراغ روشنایی معابر 
با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیــارد ریال طی یک 
ماه اخیر در شهرستان هفتکل اجرایی و بهره 

برداری شده است.
دکتر علی خدری پس از نشســت با فرماندار 

و امام جمعه شهرســتان و بررسی کمبود ها و 
نیازهای شبکه توزیع برق شهرستان هفتکل 
در بازدید از پروژه های در حال اجرا در منطقه 
اســالم آباد و فرهنگیان هفتــکل اعالم کرد: 
مشکالت مناطق طوف شــیرین و لین های 

شرکتی باید هر چه سریعتر حل شود.
وی همچنین اجرای پروژه تبدیل چراغ های 
روشنایی معابر بلوار اصلی شهرستان هفتکل 
به چراغ های ال ای دی را اقدامی در راســتای 
خدمات دهی الزم به مردم عنوان کرد و افزود: 
تبدیل این چراغ ها به جــز افزایش کیفیت و 
جلوه نور، مــا را در مصرف بهینه برق نیز یاری 

می کند.
رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع 

نیروی برق خوزســتان پس از بازدید از مسیر 
خط تغذیه کننده روســتاهای بخش رغیوه و 
روند پیشــرفت این پروژه، گفت: تمام تالش 
خود را در راستای رفع معایب و مشکالت خط 
مذکور جهت کاهش خاموشــی ها و افزایش 
پایداری و قابلیت اطمینان آن خواهیم داشت 

تا معایب با سرعت بیشتری مرتفع شود.
ایشــان در ادامه افزود: تبدیل پروژه سیم به 
کابل تا کنون ۷ کیلومتر اجرا شده و ۳ کیلومتر 
نیز در دست اجرا است که تاکنون ۵۰ درصد 
پیشــرفت فیزیکی داشته اســت . همچنین 
۱۳۳دســتگاه چراغ ال ای دی با اعتبار ۶۵۰ 
میلیون تومان در معابر این شهرســتان نصب 

شده است.

سرپرســت معاونت خدمات شهری و  البرز  - مظفری 
محیط زیست شهرداری کرج با اشــاره به نزدیک شدن به 
فصل بارندگی، از الیروبی منهول ها و انهار شهری با هدف 

مدیریت بارش ها و رفاه شهروندان خبر داد.
غالمرضا رضوانی با بیان اینکه معاونت خدمات شــهری 
از هیچ تالشــی برای افزایش رفاه مردم دریغ نمی کند و با 
تالش و کار جهادی سعی در رفع نواقص موجود دارد، اظهار 
داشــت: الیروبی منهول ها و انهار در راستای جلوگیری از 
آبگرفتگی معابر، هدایت آب های سطحی به خارج از شهر 
و رعایت موارد بهداشتی که رفاه شهروندان را به دنبال دارد، 

هر ساله انجام می شود.
وی ادامــه داد: با توجه به نزدیک شــدن بــه فصل پاییز و 

احتمال بارندگی و نیز به منظور جلوگیری از بروز سیالب 
و آب گرفتگــی معابــر، آلودگی های زیســت محیطی، 
تجمع پســاب ها، جلوگیری از بوی نامطبــوع و مدیریت 
روان آب های جاری،  نیروهای خدمات شهری در مناطق 
دهگانه در حال نظافت و پاکسازی و انجام عملیات الیروبی و 

پاکسازی تمامی کانال ها و مسیل های سطح شهر هستند.
سرپرســت معاونت خدمات شــهری و محیط زیســت 
شهرداری کرج خاطر نشــان کرد: قبل از آغاز بارش ها در 
سال جاری، با توجه به اهمیت موضوع جلوگیری از بروز آب 
گرفتگی ها در معابر، عملیات پاکسازی و الیروبی کانال ها، 
منهول ها، انهار و مسیل های شهری کرج در دستور کار قرار 
گرفته است و برنامه ریزی الزم جهت الیروبی نقاط آبگیر و 

حساس صورت پذیرفته و این عملیات تا پاکسازی کامل در 
مناطق دهگانه ادامه خواهد داشت.

رضوانی با اشــاره به اینکه تالش گســترده و شبانه روزی 
پرسنل خدمات شهری با هدف ایجاد نمای بصری مناسب 

در سطح شهر و ارائه خدمات مطلوب به شهروندان صورت 
می گیرد، از شهروندان خواست تا به منظور یاری رساندن 
به شهرداری از ریختن پســماندهای شهری و نخاله های 
ساختمانی در جوی های آب و مسیر رودخانه ها و حریم آنها 

خودداری کنند.
این مســئول همچنین با بیان اینکه برای خدمات رسانی 
مطلوب به شــهروندان در زمان بارش هــا، کلیه نیروهای 
خدمات شهری همراه با ادوات و ماشین آالت در آماده  باش 
کامل خواهند بود، گفت: شــهروندان در صورت مشاهده 
هرگونه آبگرفتگی در نقاط مختلف شهر کرج با سامانه ۱۳۷ 
تماس بگیرند تا در اسرع وقت موارد مطرح شده، پیگیری و 

از سوی خدمات شهری منطقه مربوطه رفع شود.

البرز
همزمان با نزدیک شدن به فصل بارندگی محقق شد؛

ج وبی منهول ها، انهار و مسیل های شهر کر آغاز عملیات الیر

اهواز-محمدمجدم    جانشــین فرماندهی سپاه ولی 
عصر )عج(خوزستان گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس، 
یک هزار و ۱۴۱ برنامه، اعــم از برنامه های فرهنگی و افتتاح 

طرح های محرومیت زدایی در خوزستان برگزار می شود.
به مناسبت فرارســیدن هفته دفاع مقدس در خوزستان، 
جانشین آجا در جنوب و جنوب غرب گفت:نیرو های مسلح. 
همیشه وهمه جا برای دفاع از این نظام وانقالب تالش کرده 

اند. 
امیر گودرزی ادامه داد: ما در تمام جبهه ها چه در طول هشت 
سال دفاع مقدس، چه سیل و چه کرونا همواره درکنار مردم 

بوده وخواهیم بود.
وی دیدار با نماینده، ولی فقیه، عطر افشانی گلزار شهدا، تجلیل 
از کارکنان ارتش، خانواده معظم شهدا و جانبازان، تجلیل از 
بانوان ایثارگر و فعاالن در دفاع مقدس و بزرگداشت روز جوان 

و سرباز را از مهمترین برنامه های این هفته عنوان کرد.
جانشین آجا در جنوب و جنوب غرب کشور اظهار داشت:راه 
اندازی مرکز واکسیناسیون در منطقه زیتون کارمندی اهواز 
همچنین بیمارستان اهواز، دزفول و خرم آباد نیز در این ایام از 

خدمات ویژه ارتش به مردم خوزستان است.
در ادامه این نشست جانشین سپاه، ولی عصر خوزستان نیز 
گفت:انقالب ما با شعار استکبار ستیزی و. دفاع از محرومین به 
ثمر نشست. انقالبی که به مزاج دشمنان و ابر قدرت ها خوش 

نیامد.
سردار باقری در ادامه افزود: حقایقی که در جنگ اتفاق افتاد را 
ما باید برای نسل های اینده خود بازگو می کنیم تا در تاریخ این 

انقالب ماندگار بماند.
وی از مهمترین برنامه های سپاه خوزستان در این هفته نیز 
گفت: امسال به واسطه ویروس کرونا رژه برگزار نخواهد شد؛ اما 
همزمان با سراسر کشور بصورت ویدئو کنفرانس بیست هزار 

خوزستانی با رئیس جمهور دیدار خواهیم داشت.
جانشین سپاه، ولی عصر خوزستان ادامه داد:در هفته دفاع 
مقدس برنامه هایی از جمله غبار روبی گلزار شــهدا، دیدار 
با نماینده، ولی فقیه، تجلیل از خانواده شــهدای سی و یک 
شهریور، اعزام اکیپ های پزشکی، تجلیل از دانشجویان نخبه، 
دانش اموزان طالب فعال در مراکز درمانی در کرونا، کلنگ 

زنی طرح ها، کمک های مومنانه برگزار خواهد شد.
در پایان از تولیدات تلویزیونی ســپاه، ولی عصر خوزستان 

رونمایی شد.

کرمانشاه-حســنافخارزاده    مدیرکل فنی و 
حرفه ای استان کرمانشــاه گفت: طی دو سال ۱۶۶ 
کارگاه برای آموزش نیروهــای متخصص مورد نیاز 

پروژه های نفت و گاز استان برگزار می شود.  
یاور محمدی در اولین جلســه شــورای راهبردی 
پیگیری پروژه های نفت، گاز و پتروشــیمی استان، 
با اشاره به پیوســت مهارت آموزی سند توسعه طرح 
های نفت، گاز و پتروشیمی در استان، اظهارکرد: در 
این پیوســت مهارت آموزی ۲۵۰۰ نیروی مورد نیاز 

برای این پروژه ها در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه طبق این تفاهم نامه وزارت نفت ۴۷ 
میلیارد تومان برای آموزش نیروهای مورد نیاز کمک 
می کند، افزود: در کنار پیگیــری اعتبارات، ظرفیت 
سنجی هایی را در مورد فضاهای مورد نیاز، امکانات 

و تجهیزات آغاز کرده ایم.
مدیرکل فنی و حرفه ای اســتان تصریح کرد: طبق 
بررسی های انجام شده، طی مدت دو سال باید ۱۶۶ 
کارگاه را برای تربیت نیروی متخصص جهت اشتغال 
در این پروژه ها برگــزار کنیم که برگزاری ۸۶ کارگاه 

آن در سال اول خواهد بود.
وی ادامه داد: در حال حاضر بخشی از فضاها، امکانات 
و تجهیزات مورد نیاز را بــرای برگزاری این کارگاه ها 

داریم، بخشی از آن را باید تامین کنیم و برای بخشی 
نیز می توانیم از ظرفیت دانشــگاه ها و شرکت هایی 

که فعالیت های آموزشی دارند، استفاده کنیم.
محمدی بــا بیان اینکــه باید شــاخص هایی برای 
انتخاب افراد آموزش دیده هم در نظر گرفته شــود، 
گفت: باتوجــه به اینکه آموزش ها تخصصی اســت، 
هفته آینــده نشســتی را در این رابطــه در تهران 
خواهیم داشت و باید شــاخص هایی را برای جذب 

افراد طراحی کنیم.
وی ادامه داد: باتوجــه به اینکه بحــث بکارگیری و 
جذب در این پروژه ها مطرح اســت، احتماال با حجم 
زیادی از متقاضیان روبرو می شــویم، بنابراین باید 
شاخص هایی را برای جذب آنها و آموزششان در نظر 

بگیریم.

کرمانشاه خوزستان
سردار باقری اعالم کرد؛

 برگزاری بیش از هزار برنامه ویژه  هفته دفاع مقدس
 در خوزستان

مدیرکل فنی حرفه ای استان خبرداد؛

 برگزاری 166 کارگاه مهارت آموزی
وژه های نفت و گاز کرمانشاه   برای پر



فرمانده سپاه نبی اکرم)ص(کرمانشاه:

وحیه دوران دفاع مقدس کار کنند مسئوالن برای حل مشکالت کنونی باید با ر

استان

یزد    مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای یزد از ابالغ فراخوان این شرکت مبنی بر 
سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک و با هدف افزایش ظرفیت 
تولید نیروی برق در استان خبر داد. »ابوالفضل اســدی« با اشاره به ماده ۴۸ قانون 
برنامه ششم توسعه و همچنین مصوبه ۳۴۸ هیئت تنظیم بازار برق ایران، خاطرنشان 
کرد: شرکت برق منطقه ای یزد با هماهنگی شرکت توانیر، در شهریور ماه ۱۴۰۰، 
فراخوان سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک با اولویت مناطق 
کمتر برخوردار اســتان یزد را منتشر کرده اســت. وی هدف از ابالغ این فراخوان را 
افزایش ظرفیت تولید نیروی برق در استان از طریق مشارکت بخش خصوصی برای 
ساخت نیروگاه های مقیاس کوچک در هفت ایستگاه برق در هرات، بافق، اردکان، 

میبد، رستاق و دانشگاه عنوان کرد و افزود: در حال حاضر ۲۰ نیروگاه مقیاس کوچک 
با ظرفیت ۱۶۷ مگاوات در نقاط مختلف استان یزد در حال بهره برداری هستند و امید 
است با بهره برداری از نیروگاه های در حال ساخت، این ظرفیت در آینده ای نزدیک 
به ۲۰۰ مگاوات برسد.  اســدی همچنین تصریح کرد: اسناد این فراخوان در سایت 
شرکت برق منطقه ای یزد به نشانی www.yrec.co.ir منتشر شده و پس 
از پایان مهلت ارسال اسناد در انتهای شهریورماه، سرمایه گذاران می توانند ضمن 
بهره مند شدن از مزایای قرارداد خرید برق به صورت تضمینی در شهرستان خاتم 
و قراردادهای ایام گرم سال برای شش ساخت گاه دیگر، از معافیت های گمرکی برای 

واردات مولدهای با کارکرد زیر پنج سال بهره مند شوند.

یزد

کرمانشاه-حســنا فخارزاده   فرمانده 
سپاه نبی اکرم )ص( استان کرمانشاه گفت: 
مسئوالن برای حل مشکالت کنونی باید با 
روحیه رزمندگان سالهای دفاع مقدس کار 

کنند.
ســردار بهمن ریحانی در نشســت خبری 
تشــریح برنامه های هفته دفــاع مقدس با 
اشــاره به تالقی هفته دفاع مقدس امسال با 
ایام اربعین حســینی، اظهار کرد: فرهنگ و 
ادبیات دفاع مقدس برگرفته از فرهنگ ناب 
عاشورایی اســت و بر اساس همین فرهنگ 
عاشورایی بود که توانستیم در سالهای دفاع 
مقدس در برابر دشــمنان اســالم و انقالب 

ایستادگی کنیم.
وی گفت: سالهای دفاع مقدس بدون اغراق 
مایه افتخار و ســربلندی ایرانیان اســت و 
بزرگترین بازدارندگی را در دشمنان اسالم 
و انقالب برای نظام ما به ارمغــان آورد و بر 
مبنای دفاع جانانه رزمندگان در ســالهای 
دفاع مقدس بود که دشــمنان دیگر جرات 

عرض اندام در برابر ایران اسالمی را ندارند.
فرمانــده ســپاه نبــی اکرم )ص( اســتان 
کرمانشــاه از نقش پررنگ نیروهای مردمی 
و بســیجی به عنوان یکی از محورهای مهم 
پیروزی در برابر دشــمنان در سالهای دفاع 
مقدس یاد کرد و افزود: بــا نگاهی به تاریخ 

جنگ در کشــورهای دیگر می بینیم که آن 
کشورها اغلب با اهرم زور رزمندگان خود را 
راهی جبهه ها می کرده انــد، اما در دوران 
دفاع مقدس رزمندگان اسالم از همه اقشار 
با عشق و عالقه و بدون هیچ چشمداشتی به 

دفاع از خاک میهن می رفتند. 

وی با بیان اینکه رزمندگان در سالهای دفاع 
مقدس با وجود همه مشکالت و از جمله آنها 
مشــکالت اقتصادی در برابر دشمن بعثی 
ایســتادگی کردند و به پیروزی رســیدند، 
گفــت: ســبک زندگــی مــردم در دوران 
دفاع مقدس می تواند یــک الگو برای همه 

زمان های دیگر باشــد و با تکیــه بر همین 
ســبک زندگی می توانیم در برابر مشکالت 

ایستادگی کنیم.
ریحانی اشاره ای هم به به مشکالت کنونی 
کشور داشــت و گفت: برای حل مشکالت 
کنونی و گالیه های به حــق مردم، مدیران 

و مســئوالن باید با روحیات رزمندگان در 
سالهای دفاع مقدس کار کنند.

ریحانی در ادامه با تاکید بر اینکه رســانه ها 
باید رشــادت های رزمندگان دوران دفاع 
مقدس را برجســته کنند، تاکید کرد: نباید 
بگذاریم ادبیات و فرهنــگ دفاع مقدس به 
فراموشی سپرده شــود، چون آن چیزی که 
ما را در دنیا سرآمد کرد و کشورهای بزرگی 
مثل آمریکا را به عقب نشینی در برابر نظام 
مقدس جمهوری اســالمی ایران وادار کرد 
فرهنگ خودباوری رزمندگان در ســالهای 

دفاع مقدس بود.
وی تاکیــد کرد: تــا زمانی که بــر اصول و 
ارزش های خود هستیم می توانیم در برابر 
دشمنان ایستادگی کنیم و کاری کنیم که 

دشمان از ما بترسند.
وی ادامه داد: بــرای روشــنگری در مورد 
رشادت های رزمندگان دوران دفاع مقدس 
هیچ زبانی گویاتر و تاثیرگذارتــر از از زبان 

هنر نیست.
فرمانــده ســپاه نبــی اکرم )ص( اســتان 
کرمانشاه در ادامه با اشاره به نقش بی بدیل 
اســتان کرمانشــاه در دوران دفاع مقدس، 
گفت: در سالهای دفاع مقدس حدود ۱۵۰ 
هزار رزمنده از استان کرمانشاه برای دفاع از 

خاک وطن راهی جبهه ها شدند.

وگاه های مقیاس کوچک در استان یزد دعوت به سرمایه گذاری برای ساخت نیر

سرزمین
روزنامه سراسری صبح ایران
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شیراز-چراغی     اســتاندار فــارس گفت :تامین 
فضــای صنعتــی از جملــه ملزومات برای توســعه 
شهرستان مرودشت اســت و در این راستا می توان از 
پســاب برای تامین آب مورد نیاز صنعت بهره گیری 

کرد.
دکتر عنایت اله رحیمی در مراسم بهره برداری از  طرح 
آبرسانی به شهرستان مرودشت با گرامی داشت یاد و 
خاطره امام )ره( و شــهدای انقالب اسالمی و با تقدیر 
از دســت اندرکاران این طــرح  گفت: با اجــرای این 
طرح آبرســانی بخش اعظمی از مشکالت آب شرب 
شهرستان مرودشت حل می شود و این طرح مناطق 

مختلف شهرستان را زیر پوشش قرار خواهد داد. 
وی از اجرای بیش از ۱۰۰ میلیارد ریال طرح آبرسانی 
در شهرستان مرودشت خبر داد و افزود : اولویت اول ما 
در فعالیت های عمرانی اســتان تامین آب شرب بوده 
و در این راســتا ، توزیع عادالنه خدمات مورد تاکید ما 

است. 
نماینده عالی دولت در استان فارس خاطر نشان کرد 
: طرح انتقــال آب از خلیج فارس، انتقال  آب از ســد 

سلمان به شهرســتان جهرم، انتقال آب از  سد رودبال 
به  شهرســتان های داراب و زرین دشــت، انتقال آب 
از ســدرود بال به  شهرستان فســا و انتقال آب از سد 
مالصدرا به صفاشهر از جمله فعالیت های موفق در این 

خصوص به شمار می رود. 
استاندار فارس اجرای شش سد در چند سال گذشته 
را از جمله توفیقات دولت در فارس عنوان کرد و گفت : 
تکمیل سه طرح شهری فاضالب از جمله فعالیت های 
موفق در این حوزه اســت و همچنین عملیات اجرایی 

فاضالب در  سه شهر نیز در حال اجراست. 
رحیمی با بیان اینکه شهرستان مرودشت استحقاق 
فعالیت های عمرانی بیشــتری را دارد اظهار داشت: 
تامین فضای صنعتی از جمله ملزومات برای توســعه 
شهرستان مرودشت اســت و در این راستا می توان از 
پســاب برای تامین آب مورد نیاز صنعت بهره گیری 

کرد. 
گفتنی است این طرح آبرسانی با اعتباری بالغ بر ۲۰۰ 
میلیارد ریال و با خرید و نصب پنج دستگاه پمپ و برق 
رسانی به طول ۲ هزار متر، آب بیش از ۴۰ هزار خانوار 

را تامین می کند

 گرگان-دستجردی    فرمانده انتظامی گلستان 
از دســتگیری جاعــل اوراق قضایــی در خصوص 

شناسنامه و مانند آن در شهرستان آق قال خبرداد.
سردار محمدســعید فاضل دادگر اظهارکرد: در پی 
مراجعه حضوری و طرح شــکایت افــرادی مبنی بر 
کالهبرداری، اخاذی و جعــل و امضای اوراق قضائی 
در خصوص اخذ شناســنامه، تمدیــد روادید برای 
فاقدین شناسنامه و افراد مشــکوک التابعه، موضوع 
در دســتور کار پلیــس امنیت عمومــی فرماندهی 

انتظامی آق قال قرار گرفت.
وی افزود: مأمــوران پلیس امنیــت عمومی با انجام 
اقدامات اطالعاتی و تحقیقات پلیســی و جمع آوری 
مســتندات الزم از مالباختــگان، دریافتند متهم به 
جعل و کالهبــرداری و صــدور آرای جعلی قضائی 
پس از جلب اعتماد شــاکیان که اکثــراً اتباع بیگانه 
یا مشــکوک التابعه بودند با وعده اخذ شناســنامه و 
عکس دار کردن آنها با ســو اســتفاده از آرای جعلی 
قضائــی اقدام به کالهبرداری گســترده در ســطح 

استان و برخی از استان های مجاور می کرد.

فرمانــده انتظامی اســتان گلســتان تصریح کرد: 
بــا شناســایی متهــم و همدســتان وی، مأموران 
انتظامــی در اقــدام غافلگیرانه متهــم را در یکی از 
شهرستان های همجوار دســتگیر و از وی مقادیری 
مواد مخــدر وآالت و ادوات اســتعمال آن، ۳۰ عدد 
کارت عابر بانک، پنج عــدد کارت هدیه و تعداد ۶۰ 
برگ اوراق دولتی اداره ثبــت احوال در زمینه صدور 
شناســنامه و تعــداد ۶۲ بــرگ آرای جعلی قضائی 
دادسرا و ۲۰ جلد شناسنامه و پنج عدد انواع گذرنامه 
کشف و متهم پس از تشکیل پرونده به مراجع قضائی 

معرفی شد.
فاضل دادگر با بیان اینکه تاکنون ۶۰ شــاکی در این 
راستا شناسایی شــده است، خاطرنشــان کرد: در 
تحقیقات تخصصی به عمل آمده متهــم به بیش از 
۲۰ میلیارد ریال کالهبرداری از شهروندان اعتراف و 

تحقیقات تکمیلی در این خصوص ادامه دارد

فارس گلستان

ودشت ح آبرسانی به شهرستان مر بهره برداری از طر دستگیری جاعل کالهبردار در آق قال

وه آب و انرژی پدافند غیر عامل  جلسه کارگر
ایالم برگزارشد

ایالم-حسن بیگی جلســه کارگروه آب و انرژی استان پدافند غیر 
عامل استان به ریاســت قائم مقام  شــرکت و اعضاء  کارگروه و نماینده 
اداره کل پدافند غیر عامل استان،  در سالن جلسات ساختمان شماره ۲ 

شرکت آب و فاضالب استان ایالم برگزار شد.
در این جلسه ابتدا، مهندس جعفر حســنی قائم مقام شرکت و رئیس 
جلسه  ضمن خیر مقدم، با اشــاره به اهداف کار گروه بر لزوم همکاری 
بیشــتر اعضاء با دبیرخانه کارگروه  و برگزاری منظم جلسات کارگروه 
، به بیان وظایــف کارگروه تخصصــی آب و انرژی پدافنــد غیرعامل 

پرداختند  و بر اجرای مصوبات جلسات  تاکید کردند .
در ادامه  دکتر همتی نماینــده، اداره کل پدافند غیر عامل اســتان، با 
تاکید بر اینکه کارگروه آب و انرژی یکی از کارگروه های فعال و موفق در 
استان است هدف از برگزاری این جلسه را ایجاد هماهنگی و همگرایی 
و هم افزایی توان و ظرفیت کارگروه و نیز انتقال برنامه های دفتر پدافند 
غیرعامل اســتانداری بیان نمود.ســپس، اعضای کارگروه برنامه های 
هفته پدافند غیر عامل اقدامات خود را اعالم  و اقدامات خود را در حوزه 

حفاظت از زیر ساختها  برشمردند .

 کشف بیش از ۱۴ کیلو مواد مخدر در ایالم

ایالم-حسن بیگی  فرمانده انتظامی اســتان ایالم از کشف بیش از 
۱۴ کیلو مواد مخدر در ایالم خبر داد.

ســردار دالور القاصی مهر اظهار داشت: در راســتای مبارزه بی امان با 
قاچاقچیان مواد مخدر و سوداگران مرگ و در پی اخبار واصله مبنی بر 
اینکه فردی به هویت معلوم در زمینه تهیه و انتقال مواد مخدر از طریق 
یک دستگاه اتوبوس به استان ایالم، موضوع بصورت ویژه در دستور کار 

اداره عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت.
وی افزود: ماموران پلیس مبــارزه با مواد مخدر با همکاری ســربازان 
گمنام امام زمان )عج( و با انجام یکســری اقدامــات فنی و تخصصی و 
پس از حصول اطمینــان از انتقال محموله مواد مخدر به اســتان، پس 
از هماهنگی با مرجع قضایی، خودرو مذکور را در مبادی ورودی شــهر 

ایالم شناسایی و در یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه توقیف کردند.
فرمانده انتظامی استان، عنوان داشــت: ماموران انتظامی، در بازرسی 
از اتوبوس توقیف شــده مقدار ۱۴ کیلو نیم مواد مخدر از نوع تریاک که 

بطور ماهرانه ای در خودرو جاساز شده بود کشف کردند.
ســردار القاصی مهر با بیان اینکه در این رابطه ۲ نفر قاچاقچی دستگیر 
شد، گفت: متهمان پس از تشــکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به 

مرجع قضایی معرفی شدند.

رئیس پلیس راهور استان ایالم:

وار از مرز مهران صورت نمی گیرد تردد ز
ایالم-حسن بیگی رئیس پلیس راهور اســتان ایــالم گفت: تردد 
زمینی زائران از مرز مهران ممنوع اســت و هر خودرویی که وارد استان 
شود عودت داده می شــود.ابوالفضل کهزادی« در شبستان ایالم اظهار 
کرد: براســاس تفاهم نامه بین ۲ کشــور ایران و دولت مرکزی عراق و 
مصوبات ســتاد مرکزی اربعین هیچگونه تردد زمینــی در مرز مهران 
انجام نخواهد گرفت. وی با بیان اینکه در ورودی های اســتان ایستگاه 
کنترلی پلیس ایجاد شــده و خودروی غیر بومی و حامل زائران اربعین 
عودت داده میشوند تصریح کرد:  مجوز حضور زائر ایرانی به عراق فقط 
از طریق هوایی از سوی دولت عراق صادر شــده و هر گونه تردد زمینی 

طبق مصوبه ستاد اربعین در مرز مهران ممنوع است.
کهزادی با تاکید بر اینکه شــیوع کرونا باعث شــده تا نظارت ها در مرز 
مهران تشدید شــود و نیروهای نظامی و انتظامی از ترددهای غیرمجاز 
ممانعت می کننــد، گفت: کل اســتان ایالم تحت کنتــرل نیروهای 
انتظامی و دستگاه های اطالعاتی و امنیتی اســت و اجازه کوچکترین 
تردد در مرز مهران داده نمی شــود. رئیس پلیس راهور اســتان ایالم 
خاطرنشــان کرد: از مردم عزیز ایران اسالمی خواهشــمندیم اخبار و 

اطالعات را از رسانه های معتبر دریافت کنند تا دچار مشکل نشوند.

 اجرای 70 عنوان برنامه ویژه هفته
 دفاع مقدس و اربعین  در اصفهان

اصفهان-مریم مومنی برنامه هــای ویژه هفته دفــاع مقدس و 
اربعین حسینی در قالب ۷۰ عنوان از سوی سازمان فرهنگی اجتماعی 

ورزشی شهرداری اصفهان اعالم شد.
»آوای وطن«، »الله های جاویدان« ، مســابقه مجــازی یادواره دفاع 
مقدس و برگزاری رقابت های شــطرنج ویژه پیشکسوتان و سالمندان، 
جشنواره ورزشی بازی های رایانه ای و رقابت های طناب کشی آقایان 

محالت از جمله برنامه های معاونت ورزشی تفریحی است.
برنامه هایی با عناوینی شــامل اجرای ارکســتر ملی اصفهان، افتتاح 
کتابخانه تخصصی موضوعی »ایثار و شهادت«،  ویژه برنامه نمایشگاهی 
»هنوز ادامه دارد...«، آیین رونمایی از جایزه ملی جهادی بانوان، اجرای 
تئاترهای محرم در ایام اربعین، انتشار سه کتابچه »معماری و محرم«، 
رونمایی از تاریخ شفاهی هیئت های مذهبی، سوگواره تعزیه در امتداد 
عاشورا و... نیز از سوی مراکز زیرمجموعه معاونت فرهنگی هنری ویژه 

هفته دفاع مقدس و اربعین حسینی برگزار می شود.
ادارات فرهنگی اجتماعی ورزشــی مناطق ۱۵ گانه شهرداری اصفهان 
نیز به برگزاری برنامه هایی شامل قهرمان من، روایت مقدس، روضه ها 
و خانه ها، با گنجینه های دفاع مقدس، یادمان عشق، خاطرات مقدس، 
میثاق با شــهدا، ضیافت ســتارگان، ســتارگان پرفروغ، کربال منتظر 
ماســت، نواها و نگاره های عاشورایی، ســروهای صبور، هر محله یک 

موکب اقدام کرده اند که در این ایام برگزار خواهد شد.

همدان-کرمی     سرپرست شهرداری همدان گفت: 
این پروژه که توسط شــهرداری منطقه چهار به اتمام 
رســید، کوی کوثر را از یک طرف به بلــوار انقالب و از 
طرف دیگر به بلوار آیت اهلل نجفی متصل می کند و این 

محله را از بن بست خارج خواهد کرد.
مجید شــاکری گفــت: طبــق پروژه هــای مصوب 
شــهرداری منطقه چهــار در ســال ۱۴۰۰ ، احداث 
معبــری مهم و موثــر را در کوی کوثر  در دســتور کار 
اجرایی واحد فنی و عمرانــی قرار دادیم که اثر مطلوبی 

بر روند زندگی ساکنان این محله خواهد گذاشت.
وی گفت: این محلــه از دیرباز  با مشــکالت متعددی 
روبرو بوده اســت و ســعی کردیم با اجرای چند پروژه 
مختلف و همزمان، کیفیت زندگی شــهری ســاکنان 

خوب این منطقه را ارتقا دهیم.

سرپرســت شــهرداری همدان تصریح کرد: طول این 
مســیر  ۲ کیلومتر اســت که کوی کوثر را از یک طرف 
به بلوار انقالب و از طرف دیگر به بلــوار آیت اهلل نجفی 
متصل می کند و این محله را از بن بســت خارج خواهد 

کرد.
شاکری اظهار کرد: از ابتدای ســال تیم فنی و عمرانی 
منطقه چهــار، عملیات خاکبرداری و زیرســازی این 
مســیر را در برنامه کاری خود قــرار داد و اکیپ امانی 
در ماه های گذشــته کار جدولگــذاری را به طول یک 

کیلومتر به اتمام رساند.
وی با اشاره به اینکه این معبر، خاکی و دارای مشکالت 
متعدد بود، تصریح کرد: مساحت اجرای این پروژه ۱۳ 
هزار مترمربع بــود که با توجه بــه ناهمگون بودن این 
مسیر و مشــکالت مختلف معبر، چندین ماه عملیات 

خاکبرداری و تسطیح طول کشید.
سرپرست شــهرداری همدان گفت: عملیات روکش 
آسفالت این معبر با ۲۱۵۰ تن آسفالت در دو فاز انجام 
شــد که به یاری خدا و کمک همکاران توانســتیم در 
هفته اخیــر عملیات آســفالت ریزی را در فاز پایانی به 

طور کامل انجام دهیم.
شــاکری تصریح کرد: این پروژه با هزینه ۳۵ میلیارد 
ریالی و از محــل درآمدهای شــهرداری منطقه چهار 
احداث شد و اکنون قابل بهره برداری است و به ساکنان 

خوب کوی کوثر تقدیم می شود.
وی ادامه داد: در حاشیه این پروژه، در حال احداث یک 
پارک نواری هستیم و امید است با تالش بی وقفه واحد 
فضای سبز شهرداری منطقه چهار، عملیات احداث و 
کاشت درختان در این قسمت به زودی به پایان برسد 

و موجب زینت مسیر  و لذت ساکنان شود.
سرپرست شــهرداری همدان با اشــاره به عدم رعایت 
بهداشــت از ســوی برخی، تاکیــد کــرد: امیدواریم 
شــهروندان عزیز در نگهداری و پاکیزگی این مســیر 
اهتمام داشته باشــند و زباله هایشــان را در رودخانه 
مجاور نریزند و  راس ساعت ۹ شــب با بیرون گذاشتن 

کیسه های زباله، شهرداری را در این راه کمک کنند.

همدان
سرپرست شهرداری همدان خبر داد؛

ارتقای کیفیت زندگی شهری با احداث معبر جدید کوی کوثر

اردبیل-جبــارزاده     مدیــرکل بنیاد 
مسکن اســتان اردبیل گفت: سهمیه استان 
اردبیل در ساخت واحدهای طرح اقدام ملی 
مســکن دو هزار و ۱۰۰ واحد در شــهرهای 

استان اردبیل است.
فرهاد سبحانی ۲۷ شهریورماه در نشست با 
مجمع خیرین مسکن ساز در استان اردبیل 
اظهار کرد: از این تعداد یک هزار و ۳۴۰ واحد 
در مرحله احداث است که به تناسب این نیاز 
شهروندان در مناطق مختلف استان اردبیل 
شکل اجرایی و عملیاتی به خود گرفته است.

وی بــه ســاخت ۸۰۰ واحــد در خلخال و 
همچنین ۶۰۰ واحد در شهرهای پارس آباد 
و مشگین شــهر اشــاره کرد و گفت: در همه 
شهرهای اســتان اردبیل با تأمین زمین کار 
ســاخت طرح اقدام ملی مسکن شروع شده 
و تالشــمان بر این اســت تا به ســرعت این 

واحدها را تکمیل و در اختیار متقاضیان قرار 
دهیم.

مدیــرکل بنیــاد مســکن اســتان اردبیل 
تصریح کــرد: در کنار این امر بنیاد مســکن 
استان به تناسب ســهمیه پنج تا هفت هزار 
واحدی ساالنه عملیات مقاوم سازی مسکن 

روســتایی را در دســتور کار قــرار داده تا با 
حمایت و پشتیبانی دهیاری ها و عوامل مؤثر 

در روستاها این طرح ها به سرانجام برسد.
سبحانی افزود: بنیاد مسکن در سطح کشور 
ســهمیه ۴۰۰ هزار واحدی را در ســاخت 
طرح اقــدام ملی مســکن و مقاوم ســازی 

مسکن روســتایی متقبل شده که به تناسب 
این سهمیه همه  ســاله برای استان اردبیل 
نیز تعدادی مشــخص اعالم می شود تا کار 
اجرایی و عملیاتی را در این حوزه با همکاری 

خود روستاییان شاهد باشیم.
وی با قدردانــی از همراهی خوب خیرین در 
ساخت مساکن نیازمندان خاطر نشان کرد: 
تاکنون ۳۰۰ واحد بــه همت خیرین تحویل 
اقشــار نیازمند در استان شــده و عملیات 
احــداث ۳۹۶ واحــد نیز به همــت خیرین 

استان در حال احداث است.

مدیرکل بنیاد مسکن استان خبرداد؛

ح اقدام ملی مسکن در اردبیل احداث 2 هزار و 100 واحد طر



جایگاه داران تاوان استاندارد نبودن بنزین را می دهند

کیفیت بنزین افزایش می یابد؟

 سهم ۴۰ درصدی ایران از پرداخت یارانه
 گاز جهان

 در سال گذشته میالدی در مجموع ۳۵ میلیارد دالر یارانه در بخش گاز 
پرداخت شــده که از این میزان ۱۲.۲ میلیارد دالر معادل ۴۰ درصد از 

یارانه پرداختی جهان در بخش گاز، سهم ایران بوده است.
 آژانــس بین المللی انرژی گزارشــی از میزان یارانه پرداخت شــده به 

حامل های انرژی در سال ۲۰۲۰ میالدی را منتشر کرده است.
بر اســاس آمار اعالم شده از ســوی این آژانس، ایران رتبه نخست را در 

پرداخت یارانه انرژی جهان به خود اختصاص داده است.
ایران در ســال گذشــته حدود پنج میلیارد دالر یارانه در بخش نفت، 
۱۲.۵ میلیارد دالر در بخش بــرق و ۱۲.۲ میلیــارد دالر در بخش گاز 
پرداخت کرده اســت که در مجموع ۲٩.۵ میلیارد دالر یارانه به انرژی 
اختصاص داده است.این در شرایطی اســت که مجموع یارانه پرداخت 
شــده انرژی در جهان عددی حــدود ۱۸۱ میلیارد دالر بوده اســت. 
بنابراین ایران در سال گذشته ۱۶.۲ درصد از کل یارانه پرداخت شده به 

حامل های انرژی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که در ســال ۲۰۲۰ مقدار یارانه پرداختی انرژی در 
جهان ۴۰ درصد کمتر از سال ۲۰۱٩ بوده و با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد 
دالر به پایین ترین سطح از سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده است. به عبارتی 
دیگر، حدود ۵۰ میلیارد دالر کمتر از ســال ۲۰۱٩ بوده است. در سال 
۲۰۲۰ مقدار یارانه پرداختی انرژی در جهان ۴۰ درصد کمتر از ســال 
۲۰۱٩ بوده و با رقمی حدود ۱۸۱ میلیارد دالر به پایین ترین ســطح از 
سال ۲۰۰۷ تاکنون رسیده اســت. به عبارتی دیگر، حدود ۵۰ میلیارد 
دالر کمتر از سال ۲۰۱٩ بوده اســت.آمارهای آژانس بین المللی انرژی 
نشان می دهد که در مجموع یارانه پرداخت شده در بخش برق در جهان 
در سال گذشته میالدی عددی معادل ۵۰ میلیارد دالر بوده است که از 

این میزان ۱۲.۵ میلیارد دالر معادل ۲۵ درصد سهم ایران است.
شرایط در پرداخت یارانه انرژی به گاز بسیار بدتر است.

مجموع یارانه پرداخت شــده به بخش گاز در ســال ۲۰۲۰ حدود ۳۵ 
میلیارد الر بوده کــه ایران با پرداخت ۱۲.۲ میلیــارد دالر یارانه در این 

بخش سهمی بیش از ۴۰ درصدی را به خود اختصاص داده است.
این در حالی است که ایران اگرچه دومین کشور دارنده ذخایر گاز جهان 
اســت و ظرفیت تولید گاز آن نیز بیش از یک میلیارد متر مکعب در روز 
است، اما برای تامین ســوخت زمســتانی نیروگاه ها با مشکل رو به رو 
اســت.وزیر نفت نیز پیش از این  با بیان اینکه درســال گذشته حدود 
۱۶۰ میلیون متر مکعــب در بعضی از روزهای فصل ســرد بخصوص 
در استان های شمال و شمال شرق کشور کســری گاز داشتیم، گفت: 
امسال پیش بینی می کنیم که با روند رشد مصرف در کشور که بین ۸ تا 
۱۰ درصد است، در فصل سرد تا ۲۰۰ میلیون متر مکعب در روز کسری 
گاز داشته باشیم، به همین خاطر جلســات تامین سوخت زمستانی را 
شــروع کردیم.با این حال کمبود گاز در زمستان بسیار جدی است. در 
سال های گذشــته نیز اگرچه دیگر قطعی گاز بخش خانگی به ویژه در 
استان های شــمالی اتفاق نیفتاد، اما نیروگاه ها با کاهش گاز رسانی در 

زمستان دست به گریبان بودند.

این موضوع در کنار پایین بودن بازده نیروگاه های کشور، زنگ خطری 
برای قطعی برق در زمستان است.آمارها نشان می دهد در زمستان سال 
گذشــته در برخی روزها، گاز تحویلی به نیروگاه هــا به زیر ۷۰ میلیون 
مترمکعب در روز رسید. این در حالی اســت که اگر نیروگاه های کشور 
بخواهند با همه ظرفیت خود کار کنند ســوختی معادل ۱٩۰ میلیون 
متــر مکعــب گاز در روز نیــاز دارند.بنابراین بقیه ســوخت مورد نیاز 

نیروگاه ها در زمستان به وسیله سوخت مایع تامین شده است.
با این حال نگاهی به مصرف ســوخت مایع در کشور نیز نشان می دهد 
که توانایــی تامین روزانــه ۱۲۰ میلیون لیتر گازوئیــل و مازوت برای 

تحویل به نیروگاه های کشور وجود ندارد.
بررســی های ایرنا نشــان می دهد تعهد روزانه تحویل ســوخت مایع 
به نیروگاه ها معادل ۵۰ میلیون لیتر در روز اســت. بخشــی از این ۵۰ 
میلیون لیتر از مخازن ذخیره ســازی نیروگاه ها که در تابستان پر شده 

تامین می شود و بخشی دیگر روزانه به نیروگاه ها تحویل خواهد شد.
بنابراین حتی اگر در زمســتان گاز تحویلی به نیروگاه هــا روزانه ۱۰۰ 
میلیون مترمکعب در روز باشــد باز هم نیروگاه ها با کمبودی معادل ۵۰ 
میلیون لیتر سوخت در روز برای اســتفاده از همه ظرفیت خود روبه رو 
خواهند بود.در پنج ماهه ابتدایی امسال روزانه ۱۸ میلیون لیتر گازوئیل 
به نیروگاه ها تحویل شــده و این در حالی اســت که مصرف در این بازه 
زمانی روزانه ۱۲ میلیون لیتر برآورد می شود. در هفت ماهه بعد سال اما 
در حالی که مصرف به ۳۲ میلیون لیتر در روز می رسد، تحویل گازوئیل 
۲٩ میلیون لیتر خواهد بود که این تراز منفی از محل ذخیره گازوئیل در 
پنج ماهه ابتدایی سال در نیروگاه ها تامین خواهد شد.مصرف نفت کوره 
نیز در حالی که در پنج ماهه نخست سال در نیروگاه ها روزانه بین سه تا 

چهار میلیون لیتر بوده، در زمستان به ۱۸ میلیون لیتر در روز می رسد.
با توجه به این اعداد و ارقام مشخص می شــود که روزانه می توان تا ۵۰ 
میلیون لیتر سوخت مایع )شامل ۳۲ میلیون لیتر گازوئیل و ۱۸ میلیون 
لیتر مازوت( در نیروگاه ها مصرف کرد. نگرانی ها آنجا بیشــتر می شود 
که مصرف گازوئیل در داخل کشور نیز رو به فزونی است. اکنون مصرف 
گازوئیل در بخش حمل و نقل کشــور ۷۰ میلیون لیتر در روز است و با 
توجه به ظرفیت تولید ۱۱۵ میلیون لیتری پاالیشگاه های کشور برای 
تولید گازوئیل، حدود ۴۰ میلیون لیتر برای سایر مصارف باقی می ماند.

 براساس تراز سال ٩۷، مصرف فعلی انرژی کشــور معادل ۶.۳ میلیون 
بشکه نفت در روز است که چنانچه برنامه های بهینه سازی انجام شود، 

قابلیت صرفه جویی ۵۰ درصدی مصرف انرژی وجود خواهد داشت. 
در طول دهه های اخیر عرضه انرژی اولیه کشــور بطور متوسط ساالنه 
سه درصد رشد داشته و با توجه به رشــد تولید ناخالص داخلی موجب 
روند افزایشی شــدت مصرف انرژی اولیه شده است. در حالی که شدت 
مصرف انرژی جهان در طول دهه های گذشــته روند کاهشــی داشته 
است.شدت عرضه انرژی در ایران بیش از سه برابر متوسط جهانی است 
و ایران از نظر میزان عرضه انرژی نزدیک به کشور آلمان است اما شدت 

انرژی ایران ۶ برابر آلمان است. 

و نیر

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس اظهار داشت: نباید 
به سوخت نگاه یارانه ای داشته باشــیم، برخی عنوان 
می کنند که یارانه را عادالنه تقســیم کنیــم اما بنده 

معتقدم اصال چرا باید سوخت یارانه ای باشد.
مصطفی نخعــی درباره احتمــال تغییــر در میزان و 
شــیوه پرداخت یارانه حامل های انرژی اظهار داشت: 
در خصوص تغییــر رقم و نحوه اعطــای یارانه هنوز نه 
طرحی در مجلس در حال بررسی و نه الیحه ای از سوی 
دولت آمده اســت، اما دیدگاه بنده این است که نباید 
به سوخت نگاه یارانه ای داشته باشــیم، برخی عنوان 
می کنند که یارانه را عادالنه تقســیم کنیــم اما بنده 

معتقدم اصال چرا باید سوخت یارانه ای باشد. 
وی افزود: منابع انرژی متعلق به چند نســل و آیندگان 
است، بنابراین نگاه یارانه ای به سوخت را نمی پسندم، 
باید به این ســمت حرکت کنیم کــه یارانه کمتری در 
این بخش توزیع و تخصیص دهیم در مقابل مالحظات 

اجتماعی و معیشــت مردم و زمان مناسب 
برای تغییر را در نظر بگیریم. 

ســخنگوی کمیســیون انرژی مجلس نگاه 
سوبســیدی بــه ســوخت را غیرمنطقی و 
غیراقتصادی دانســت و تاکیــد کرد: اکنون 
زمان بــرای هرگونه تغییــری در این حوزه 
مناســب نیســت، ضمن اینکه باید پیوست 

اجتماعــی و فرهنگی آماده و مشــخص باشــد، یک 
توافقی شــکل بگیرد و مردم تغییرات را بپذیرند، بعد 

اقدام به این کار کنیم. 
وی درباره نرخ مناسب برای ســوخت گفت: نرخ فوب 
خلیج فارس مشــخص اســت و ماه به ماه نیــز تغییر 
می کند، اما نرخ اهمیتی ندارد، مهم این است که ساز و 
کار الزم برای تغییر اعطای یارانه به سوخت مهیا شود، 
ابتدا باید نسبت به اغناءســازی مردم اقدام کنیم و دوم 
اینکه اثر آن به طور کامــل در اقتصاد رصد و تبعات کار 

سنجیده شود، ضمن اینکه امتیازات آن هم 
برای مردم تشریح شود. این نماینده مجلس 
تاکید کرد: اینکه در صورت آزادسازی قیمت 
چه اتفاقی برای مردم می افتد، آیا بهداشــت 
و درمــان و آموزش رایگان می شــود؟ یعنی 
برخی آپشن های معیشتی و رفاهی را در نظر 

بگیریم و بعد اقدام به آزاد شدن قیمت شود.
وی گفت: در هر حال واقعی ســازی نرخ ســوخت کار 
پیچیده ای است و نمی توان یک بعدی به موضوع نگاه 
کنیم باید پکیجی از همه انتظارت مردم و مزایای طرح 
آماده شود و مردم قانع شــوند.فریدون عباسی نیز  در 
این رابطه به ایلنا گفت: موضوع تغییر نرخ سوخت باید 
به صورت الیحه از ســوی دولت بیاید، وزارتخانه های 
مربوطــه کار کارشناســی را کرده باشــند و توســط 
رئیس جمهور به مجلس ارائه شود، سپس  مجلس هم 

در کمیسیون تخصصی بحث می کند.

وی افزود: قطعا شــیوه پرداخت یارانه باید تغییر کند، 
شــیوه اکنون که یارانــه در اختیار همه قــرار گیرد، 
مناسب نیست. ضمن اینکه رقم یارانه پایین و پرداخت 

۴۵۵۰۰ برای اقشار کم درآمد کافی نیست. 
این عضــو کمیســیون انــرژی مجلس تاکیــد کرد: 
مصرف کننده باید متناسب با مصرف و با قیمت واقعی 

بهای سوخت مصرفی را پرداخت کند. 
وی خاطرنشان کرد: مانند کشورهای دیگر باید بدانیم 
که ســوخت تولیدی چقدر تمام می شود بر مبنای آن 
قیمت را تعیین کنیم. اگر نرخ واقعی باشــد مصرف هم 
کنترل شده و درآمد کشور افزایش پیدا می کند و از آن 
درآمدها به دهک های کم درآمــد کمک قابل توجهی 
می شــود تا زیر خط فقر قرار نگیرند.بــه گزارش ایلنا، 
ایران در ســال ۲۰۲۰ حدود ۱۲,۵ میلیارد دالر یارانه 
به برق و ۱۲,۲میلیارد دالر بــه گاز و حدود ٩۰ میلیارد 

دالر به سوخت مصرفی تخصیص داده است.

سوخت

 رقیه هویدا   بر اســاس اعالم سازمان ملی 
استاندارد بنزین کشور استاندارد نیست، اما 
از سوی دیگر استانداردسازی این فرآورده 

نفتی با چالش هایی رو به روست.
زمستان هر سال پس از بروز پدیده وارونگی 
دما و باالتــر رفتن شــاخص آلودگی هوا به 
ویژه در کالنشــهرها، انگشت اتهام بسیاری 
از مسئوالن کشور به ســمت کیفیت بنزین 
به عنوان مقصر اصلی این مســئله نشــانه 

می رود.
همچنین بســیاری از دارنــدگان خودرو و 
تعمیرکاران نیز عقیده دارند که علت عمده 
خرابی های موتــور خودروها، نامناســب 
بــودن کیفیت بنزین اســت. این مســئله 
وقتی نمود بیشتری پیدا می کند که بنزین 
ایرانــی در خودرو های وارداتی اســتفاده 
می شــود. دلیل آن هم این است که ساختار 
موتور خودرو هــای وارداتی بــا عدد اکتان 
بنزین ایرانی همخوانی نــدارد و با احتراق 
زودهنگام، موجب آســیب به پیستون این 

خودرو ها می شود.
موضوع جالــب توجه این اســت که حتی 
جایگاهــداران و فعــاالن عرضه ســوخت 
نیز از پایین بودن کیفیــت بنزین تولیدی 
پاالیشــگاه های کشــور، به علت تبخیر آن 

گله مند هستند.

آیا در بنزین هوا وجود دارد؟
رضایی فعال صنفی عرضه ســوخت، بیان 
کرد: طــرح کهاب بــه معنی جمــع آوری 
بخارات بنزین اســت و وزارت نفت به عنوان 
متولی این امــر، هنوز آن را بــه طور کامل 
اجرایی نکرده در حالــی که تبخیر بنزین به 

معنای بی کیفیت بودن آن است.

چه کنیم تا باک خودرو واقعا پر شود؟
او افزود: بنزین مانند نوشــابه گازدار است. 
وقتی راننده نــازل بنزین را تــا انتها درون 
باک ماشین می گذارد و دسته نازل را فشار 
می دهد، گاهی مشاهده می کند که شلنگ 
می پرد؛ این یعنی، نازل دیگــر جایی برای 
نفس کشــیدن ندارد. راننده بــدون توجه 
به این پرش، تا جایی کــه فکر می کند باک 
خودرو پر شده، بنزین زدن را ادامه می دهد، 
امــا وقتی آمپــر را مشــاهده می کند، فکر 
می کند کــه جایگاهدار کم فروشــی کرده 
اســت.رضایی ضمن بیان ایــن که یک فنر 
روی لوله نازل بنزین وجود دارد و به همین 
دلیل در ابتدای بنزین زدن باید نازل تا انتها 
درون باک قرار بگیرد، گفــت: باید آرام آرام 
فنر به ســمت باال بیاید که برای ورود بنزین 
به داخل باک خودرو، جایی وجود داشــته 
باشــد. به همین دلیل، توصیه می شود که 
رانندگان به آهستگی بنزین بزنند. درست 
مانند نوشــابه که اگر به آهســتگی درون 

لیوان ریخته شود، زیاد کف نمی کند.

جایگاه داران تاوان استاندارد نبودن 
بنزین را می دهند

این فعال صنفی عرضه ســوخت با بیان این 
که در حال حاضر، بدترین نوع بنزین یعنی 
بنزین یورو-۴ را در کشــور توزیع می کنیم، 
اظهار کــرد: جایگاهدار ســفارش ۵۰ هزار 
لیتــر بنزین را بــه پاالیشــگاه می دهد اما 
طی فرآینــد حمل و نقل، مثــال به ۴۵ هزار 
لیتر تبدیل می شــود. از طرف دیگر کمیته 
تخلفات شــرکت پخش فرآورده های نفتی 
نیز جایگاهدار را به دلیل کسری غیرمجاز، 

با قیمت فوب خلیج فارس جریمه می کند!
او تاکید کــرد: جایگاهدار درون شــهری، 
هر ســه ماه یک بار هزینه ای را به سازمان 
استاندارد پرداخت می کند تا بر عملکرد آن 
نظارت داشــته باشــد و تایید کند. از طرف 
دیگر نیز از ســوی خود شــرکت پخش نیز 
بازرسی مستمر انجام می شود اما مشخص 
نیســت که چرا کیفیت بد بنزیــن را به نام 

جایگاهدار به مردم نشان می دهند؟

چرا باید استاندارد ملی به جای 
استاندارد بین المللی یورو تدوین شود؟

با این وجود، همواره شاهد تبلیغات مدیران 
وزارت نفت و مســئوالن پاالیشــگاه های 
کشــور مبنی بر دســتیابی به تولید بنزین 
بــا کیفیت هســتیم؛ به طوری کــه، حتی 
مدیرعامل پاالیشگاه ســتاره خلیج فارس، 
اوایل اردیبهشــت ماه امسال از تولید روزانه 
۴۷ میلیون لیتر بنزین باالتر از اســتاندارد 
بین المللی یورو-۵ در این پاالیشــگاه خبر 

داده بود.
مسئله جالب توجه این اســت که سازمان 
ملی اســتاندارد تاکنون چندین بار از طی 
شدن مراحل تدوین اســتاندارد ملی یورو-

۵ برای بنزین کشــور خبــر داده، اما قبل از 
این که این اســتاندارد تدوین شــده باشد، 
پاالیشــگاه ها از تولید بنزیــن یورو-۵ خبر 

می دهند!

تولید ملی بنزین یورو-۵ غیررسمی 
است!

بر اســاس پیگیری های خبرنگار اقتصاد و 
انرژی گروه اقتصادی باشــگاه خبرنگاران 
جــوان از منابــع موثــق در شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده هــای نفتی ایران، 
یورو-۴ و یورو-۵، اســتاندارد های اتحادیه 
اروپا هســتند کــه مطابق با شــرایط اروپا 
تدوین شــده اند. ســازمان ملی استاندارد، 
اســتاندارد هایی را تحت عنوان isiri برای 
کشــور تدوین می کند، زیرا در بخش هایی 
ممکن اســت با توجه به شرایط آب و هوایی 
که میان ایران و اروپا تفاوت دارد، تغییراتی 

الزم باشد.
به طور مثــال، اگر در این اســتاندارد های 
اروپایی، عــدد خاصی را برای فشــار بخار 
بنزین در نظــر گرفته اند، مجبور هســتیم 
برای این که احتراق درستی داشته باشیم، 
یکســری از پارامتر هــا را در ایــن زمینه با 
توجه به شــرایط کشــور خودمــان تغییر 
دهیم. بنابراین، استاندارد های بین المللی 
بار دیگر در داخل کشــور تدوین و به عنوان 
اســتاندارد ملی معرفی می شــود. به طور 
 isiri ،مثال، اســتاندارد ملی در مورد بنزین
۴٩۰۴ اســت که به عنوان یورو-۴ شناخته 
می شود، اما در حال حاضر در رابطه با بنزین 

یورو-۵ استاندارد ملی تدوین نشده است.
استاندارد های یورو از یورو-۴ به بعد، تغییر 
خاصی نسبت به استاندارد های قبلی ندارند 
و تنها تغییر، مربوط به میزان گوگرد موجود 
در این فرآورده است. در استاندارد یورو-۴، 
میــزان گوگرد باید ppm ۵۰ باشــد، اما در 
یورو-۵ باید به ppm ۱۰ برســد. یعنی اگر 
گوگرد به زیر ppm ۱۰ برسد، می توان گفت 
که بنزین یورو-۵ اســت، اما مشروط به این 
که سازمان ملی اســتاندارد نیز، استاندارد 
ملــی یــورو-۵ را به رســمیت بشناســد. 
همچنین تا زمانی که استاندارد ملی تدوین 

نشــود، نمی توان بنزین یورو-۴ و یورو-۵ را 
در مخازن و جایگاه های سوخت از یکدیگر 

تفکیک کرد. 

اکتان بنزین ستاره خلیج فارس: پایین 
تر از یورو-4

بنزین تولیدی در پاالیشــگاه ستاره خلیج 
فارس نیز از نظــر میزان گوگــرد، حتی از 
اســتاندارد بیــن المللی یــورو-۶ کیفیت 
بهتــری دارد، زیــرا میزان گوگــرد آن، به 
دلیل اســتفاده از میعانات گازی شــیرین 
سازی شــده، تنها ppm ۰.۵ است. از سوی 
دیگر، متاسفانه بنزین این پاالیشگاه دارای 
عدد اکتان ۸۷ اســت؛ در حالی که بر اساس 
استاندارد یورو-۵، رقم این پارامتر باید ٩۵ 

باشد.
بنابراین نمی توان گفــت که بنزین تولیدی 
این پاالیشگاه، اســتاندارد یورو-۵ را دارد. 
عدد اکتان بنزین یورو-۴ نیز، ٩۲ اســت و 
در این صــورت، حتی نمی تــوان گفت که 
بنزین ستاره خلیج فارس، دارای استاندارد 
یورو-۴ است و تنها می توان نام آن را بنزین 
معمولی نامید زیرا اکتان نسبت به گوگرد، 

پارامتر مهمتری است.
نقص کیفیــت بنزیــن تولیدی کشــور و 
همچنین انتظار برای تدوین استاندارد ملی 
یورو-۵، موضوعی است که رئیس سازمان 

ملی استاندارد کشور نیز به آن اذعان دارد.
غالمرضا شــریعتی رئیس ســازمان ملی 
اســتاندارد در گفت و گو بــا خبرنگار گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنــگاران جوان بیان 
کرد: در بررسی های عمده، آالیندگی های 
بنزین مثل آروماتیک ها، بنــزن، گوگرد و 
مواردی از این قبیل در کالنشهر ها در سطح 
استاندارد قرار داشت، اما در شهر های دیگر 

استاندارد نبود و عدم تطابق هایی دارد.

استاندارد ملی یورو-۵ باالخره 
تدوین شد

او ادامــه داد: همچنیــن عــدد اکتان در 
کالنشهر ها و سایر شــهر ها با استاندار های 
ابالغی اختالفاتی دارد. از این بابت، تقاضای 
اصــالح را از وزارت نفت داشــتیم. هنوز در 
بحث عــدد اکتان بــا اســتاندارد ها فاصله 
داریم و مبنای محاســبات ما طبق فرمول 
سال ٩٩ یعنی استاندارد یورو-۴ بود. تدوین 
اســتاندارد یورو-۵ نیز به تازگی انجام شده 

که به زودی ابالغ خواهد شد.
شــریعتی دربــاره ضمانــت اجــرای این 
استاندارد  توســط تولید کنندگان سوخت 
گفت: ما تاخیری در ابالغ نخواهیم داشت و 
وزارت نفت که خود در تدوین این استاندارد 

نقش داشته، باید آن را اجرایی کند.

افزایش عدد اکتان به تنهایی سبب 
کاهش مصرف سوخت نمی شود

تالش برای افزایش کیفیت بنزین توســط 

افزایش عــدد اکتان، تنها بــه دلیل تاثیر بر 
آلودگی هوا و آســیب نرســاندن به موتور 
خودرو هــا دارای اهمیــت نیســت؛ بلکه، 
اهمیت دیگر آن به میزان مصرف ســوخت 
خودرو ها بر می گردد، اما کارشناسان عقیده 
دارند که برای کنترل مصرف ســوخت یک 
خودرو، افزایش عدد اکتان باید در کنار یک 

پارامتر مهم دیگر انجام شود.
از ســوی دیگر، ایــن کارشناســان عقیده 
دارند که بــه دلیل عــدم افزایــش تعداد 
پاالیشگاه های کشور در ســال های اخیر، 
با تالش برای باال بردن اســتاندارد بنزین، 
شــاهد کاهش تولید این محصول در کشور 
خواهیم بود که خودکفایــی در تامین نیاز 

داخلی را با دردسر مواجه خواهد کرد.
جلیل ســاالری مدیرعامل شــرکت ملی 
پاالیش و پخش فرآورده های نفتی ایران در 
گفت و گو با خبرنــگار اقتصاد و انرژی گروه 
اقتصادی باشــگاه خبرنگاران جوان، بیان 
کرد: یک ســری پارامتر ها در زمینه مصرف 
برای تعیین استاندارد بنزین مشخص شده 

که به عدد اکتان بر می گردد.
 این عــدد هرچه باالتــر باشــد، بنزین به 
استاندارد های بین المللی نزدیکتر می شود. 
بخش دیگر مصــرف نیز به ضریــب تراکم 
خودرو های چرخه حمل و نقل مربوط است 
که اگر دچار مشکل باشــد، هر قدر هم که 
اکتان بنزین باال برود، عماًل شاهد هدر رفت 

سوخت خواهیم بود.
او ادامــه داد: بحث هایی مطرح می شــود 
که هشــت کالنشــهر باید از بنزین یورو-۵ 
استفاده کنند، اما این طور نیست که بتوانیم 
تمام این کالنشــهرها را پوشش دهیم، زیرا 
اگر آمار های سال گذشــته را بررسی کنیم، 
متوجه می شــویم که فقط حدود ۴۷ تا ۴۸ 
میلیون لیتر بنزین با مشخصات استاندارد 

یورو-۵ تولید می شود.

سوخت محوری جایگزین سودمحوری 
شده است

ساالری گفت: نکته مهم بعدی این است که 
وقتی استاندارد را باال ببریم، طبیعتاً میزان 
تولید یک مقدار شــاهد افت خواهد بود که 
این می تواند یکی دیگر از دالیل عدم توفیق 
کشــور در این زمینه باشــد. از سوی دیگر، 
در زمینه حمــل و نقل، هم مصرف بســیار 
باالست و هم مدیریت مصرف انرژی ضعف 
دارد. پس از چندین ســال تأخیر، تنها یک 
پاالیشگاه به نام ستاره خلیج فارس ساخته 
ایم که اگر مصرف بخواهد به همین شــیوه 
ادامه پیدا کند، تراز تولید و مصرف به تعادل 

نمی رسد.
مدیرعامل شــرکت ملــی پاالیش و پخش 
فرآورده های نفتی ایــران همچنین گفت: 
حدود ۷۰ درصد از تولید نفت خام کشــور 
به چرخــه ســوخت مــی رود در حالی که 
فقط حدود ۱۲ درصد از ســوخت کشــور 

در زنجیره پتروشیمی اســتفاده می شود؛ 
یعنی، بــه جای ســود محوری، ســوخت 

محوری انجام می دهیم.

راهکار چیست؟
او در مــورد راهکار هــای این مشــکل نیز 
توضیح داد: در قانون در مورد مصرف و سبد 
ســوخت آمده بود که خودرو های سبک و 
پایه دیزلی، باید وارد بازار شــوند و به همین 
دلیــل، مطالعاتی در ایران خــودرو در این 
زمینه اتفاق افتاد و قرار بود که این مســئله 
محقق شــود، اما به نتیجه نرسید. باید یک 
تنوع سازی در ســبد مصرف سوخت ایجاد 
کنیم تا مصرف کنترل شود. همچنین باید 
یک مدیریــت از نظر صنایع پایین دســتی 
اتفاق بیفتد تا تولید ســوخت، به سرمایه و 

اشتغال برسد.
ســاالری ادامــه داد: دو اصطــالح مهم در 
زمینه مصــرف بنزیــن و به صــورت کلی 
مصرف سوخت به نام اتالف کیفی و انحراف 
کیفی وجود دارد؛ در قانون بودجه سال ٩۳ 
مطرح شــد که قیمت گذاری باید بر مبنای 
شــاخص کیفی صورت گیــرد. یعنی نحوه 
قیمت گذاری و روابط مالی با پاالیشــگاه ها 
باید شفاف سازی شود و اگر این اتفاق بیفتد، 

در گام های بعدی مشکالت حل می شود.
او توضیــح داد: دولــت محصــول را از 
پاالیشــگاهی که واگــذار شــده و فعالیت 
بورســی دارد، بــا یــک قیمت مشــخص 
خریداری می کند و مابه التفاوت آن قیمتی 
که به مصــرف کننده می دهــد را به عنوان 
یارانه به این شــرکت ها می پردازد و چون 
تفاوتی میان بنزین اکتــان ٩۱ و ٩۵ از نظر 
قیمتی وجــود ندارد، چنین مشــکالتی به 

وجود می آید.

عمل به راهکارها، اولویت اصلی دولت 
سیزدهم

الزم به بیان است؛ بررسی ها نشان می دهد 
که مدتی اســت صادرات بنزین و گازوئیل 
کشور به شــدت کاهش یافته، به طوری که 
تقریبا پس از خردادماه، شرکت ملی پخش 
فرآورده هــای نفتی کشــور عرضــه ای در 
بورس انرژی برای این محصوالت نداشــته 

است.  
علی نقوی مدیرعامل بورس انرژی در گفت 
و گو بــا خبرنگار گــروه اقتصادی باشــگاه 
خبرنگاران جوان در ایــن زمینه، گفت: به 
علت اینکــه مصرف داخلــی فرآورده های 
نفتی بــاال رفته، عرضه آن ها محدود شــده 
است. البته باید از شــرکت پخش پرسیده 
شــود که چــرا گازوئیل و بنزیــن را عرضه 

نکرده است.
پیگیری باشگاه خبرنگاران جوان از شرکت 
ملی پخش فرآورده های نفتی در این زمینه 
بی پاسخ بود، اما ســخنان جواد اوجی وزیر 
نفت در برنامــه گفت و گــوی ویژه خبری 
دهم شــهریورماه مبنی بر این که صادرات 
فرآورده هــای نفتی از حــدود دو ماه پیش 
به شــدت کاهش یافته، مهر تاییدی بر این 

مسئله است. 
بر این اساس، کشــور هم اکنون بر سر یک 
دوراهی بزرگ بــه نام افزایــش کیفیت و 
خودکفایــی در تولیــد بنزین قــرار دارد. 
مشــکلی کــه حتــی در حــال تبدیل به 
مانعی برای ارزآوری با صادرات اســت، اما 
راهکار هــای رفع این مشــکل وجود دارد و 
دولت سیزدهم که با شــعار دولت مردمی، 
ایران قوی به میــدان آمده، باید عمل به این 
راهکار ها را در اولویــت خود قرار دهد. البته 
جواد اوجی وزیر نفت، روز جمعه گذشــته 
پس از بازدید از پاالیشــگاه تهران، قول داد 
که عالوه بر افزایش کّمی ظرفیت پاالیشی 
کشور در دولت ســیزدهم، کیفیت بنزین و 
نفِت گاز )گازوئیل( که بحث های زیســت 
محیطی بســیار مهمی دارنــد نیز، افزایش 

پیدا خواهد کرد.

آیا یارانه سوخت تغییر می کند؟

انرژی
روزنامه سراسری صبح ایران
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در آگهی مفقودی مدارک خودرو سازمان جهادکشاورزی استان 
آذربایجان غربی که در روزنامه خریدار منتشر شده است ،در ردیف 
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اصالحیه



سخنگوی پروژه تولید واکسن کووپارس:

برنامه ریزی برای تولید ۱۵ تا 2۰ میلیون دوز کووپارس در طول سال

قدردانی وزیر کشور از اقدام هوشمندانه 
کارشناس پلیس ۱۱۰ قم

جانشــین فرماندهی کل نیروهای مســلح در امور نیــروی انتظامی 
در تماس با فرمانده نیــروی انتظامی با قدردانی از اقدام هوشــمندانه 
کارشــناس پلیس ۱۱۰ قم از سرتیپ حسین اشــتری خواست به نحو 

مناسب مامور پاسخگو مورد تجلیل قرار گیرد.
به گزارش پایگاه اطالع رســانی وزارت کشــور، احمد وحیدی در این 
تماس با تاکید بر ضرورت تقویت بیشتر جایگاه نیروی انتظامی در افکار 
عمومی، گفت: نیــروی انتظامی پناهگاه و ملجا امــن و مطمئن مردم 

است.
وزیر کشور با اشــاره به اینکه همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند 
عملکرد نیروی انتظامی باید عاقالنه، مدبرانه و برای مردم اعتماد آفرین 
باشد، افزود: باید با تقویت حرکت های اعتماد ساز و امید آفرین، جایگاه 

این سازمان مهم در کشور نزد مردم عزیز ایران تقویت شود.
در پی تماس یک هموطن با مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ قم، در قالب 
سفارش غذا که به منظور درخواســت کمک صورت گرفت، هوشیاری 
مأمور پلیس باعث شــد تا با درخواست پاســخ »بله-خیر« از شخص 
تماس گیرنــده و آگاهی از مزاحمت ایحاد شــده بــرای وی، بالفاصله 
موضوع به ماموران گشــت کالنتری ۱٩ توحید اعالم و با حضور سریع 

پلیس در محل، شخص مزاحم دستگیر شود.

جزئیات ثبت نام واکسیناسیون دانش آموزان

 مراکز تزریق واکسن کجاست؟
معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش درباره چگونگی و محل 

تزریق واکسیناسیون دانش آموزان توضیح داد.
مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت آموزش و پرورش، درباره 
جزئیات واکسیناسیون دانش آموزان بیان کرد: طی جلسه ای که اخیرا 
با وزارت بهداشــت انجام شده است، واکسیناســیون دانش آموزان در 
دســتور کار قرار گرفت و بنا شد تا با اســتفاده از واکسن هایی که مجوز 

گرفته اند، واکسیناسیون انجام شود.
او ادامه داد: براســاس اولویت بندی های انجام شــده، دانش آموزان با 
نیاز های ویــژه همچنین دارای بیماری های خــاص و پایه دوازدهم در 

اولویت واکسینه شدن قرار دارند.
معاون تربیت بدنی و ســالمت آموزش و پرورش دربــاره مراکز تزریق 
واکســن بیان کرد: بنا داریم در مــدارس پر جمعیت ایــن کار به طور 
مدرسه ای انجام شود همچنین در مدارس کم جمعیت با تجمیع چند 

مدرسه نزدیک به هم واکسیناسیون انجام شود.
به گفته حمیدی مشکلی بابت تامین واکسن برای دانش آموزان وجود 
ندارد و با توجه به واردات ۳ میلیون دز واکسن،  دانش آموزان متوسطه 

دوم و حتی بخشی از متوطه اول واکسینه خواهند شد.
او تاکید کرد: بنا بر آنچه وزارت بهداشــت به ان اشــاره داشــته است، 
واکسن های مورد استفاده برای دانش آموزان هم دو دزی است؛ ضمن 
اینکه هیچ اجباری هم در تزریق واکســن وجود ندارد همانطور که در 
تزریق واکسیناسیون بزرگساالن وجود نداشــت، اما باید توجه داشته 

باشیم که واکسیناسیون به کاهش شیوع بیماری کمک می کند.

ح ترافیک به خانواده های  اختصاص سهمیه طر
دارای فرزند اوتیسم

 مدیر واحد خدمات حمایتی انجمن اوتیســم ایران از اختصاص یکهزار 
ســاعت طرح ترافیک به خانواده های اوتیسم واجد شــرایط خبر داد و 
گفت: برای برخــورداری از این ســهمیه، خانواده های اوتیســم باید 
ابتدا در ســایت »تهران من« ثبت نام کرده و عوارض خودروی خود را 

بپردازند.

لیال پیکانی افزود: خانواده های اوتیســم برای دریافت این سهمیه ابتدا 
باید با ورود به ســایت تهران من، عوارض مالیاتی خودرو را صفر کنند، 
سپس باید به واحد مددکاری انجمن اوتیســم با شماره ۴۸۰۸۵۰۰۰ 

تماس بگیرند و خود را معرفی کنند.
 این خانواده ها برای دریافت این ســهمیه یا باید مدرکــی بیاورد که از 
مرکز درمانی یا توانبخشــی واقع در منطقه طــرح ترافیکی،  خدمات 
دریافت کرده اند یا اینکه سند و قولنامه ای بیاورد که خانواده در منطقه 
طرح ترافیک سکونت دارد همچنین وسیله نقلیه خانواده حتما باید به 

نام پدر یا مادر فرزند اوتیسم باشد.
وی با تاکید براینکه بعد از انجام این اقدامات،  برای آن ها ســاعت طرح 
ترافیک را می گیریم، اضافه کرد: این سهمیه ها برای خانواده های تحت 
پوشــش انجمن اســت؛ خانواده هایی که بضاعت مالی پرداخت هزینه 
طرح ترافیک را ندارند چون از یک ســو باید هزینه توانبخشی و از سوی 

دیگر هزینه طرح ترافیک را بپردازند.
مدیر واحد خدمات حمایتی انجمن اوتیســم ایران یادآور شد: مدت ها 
اغلب خانواده های دارای فرزند اوتیسم در مناطق طرح ترافیک مشکل 
تردد داشتند و ســال ها این مشکل از طریق ســازمان بهزیستی کشور 
برطرف می شد. خانواده ها به بهزیســتی مراجعه و اعالم می کردند که 
خانه آن ها یا مرکز درمانی کــه ناگزیرند به طور هفتگــی آن جا بروند 
در منطقه طرح ترافیک واقع شده است و ســپس به آن ها کارت طرح 

ترافیک داده می شد.
وی ادامه داد: از آنجا که خانواده های بســیاری برای اخذ طرح ترافیک 
به بهزیستی مراجعه  می کردند، امکان اخذ طرح ترافیک برای بسیاری 
از خانواده ها میســر نمی شد بنابراین اختصاص ســهمیه ای ویژه برای 

خانواده های اوتیسم احساس می شد.
مدیر واحد خدمات حمایتی انجمن اوتیســم ایران گفت: بســیاری از 
خانواده های اوتیســم برای بهره گیری از خدمات درمانی و توانبخشی 
از شهرســتان به تهران می آمدند که اقامت سرا یا مرکز درمانی آن ها در 
مناطق طرح ترافیک قرار داشت،  از سوی دیگر فرزندان دارای اوتیسم 
دارای مشــکالتی مانند بی تابی و بی قراری هستند بنابراین حتما برای 

تردد آن ها باید یا از اسنپ یا وسیله شخصی استفاده کرد.
پیکانی افزود: از این رو با مذاکراتی با سازمان حمل و نقل و ترافیک، یک 

هزار ساعت طرح  ترافیک برای خانواده های اوتیسم اختصاص یافت.
به گفته وی، ســه هزار و ۲۰۰ نفــر در تهران و در مجموع با احتســاب 
افراد تحت پوشش در شهرســتان ها، پنج هزار و ۵۰۰ نفر تحت پوشش 

انجمن اوتیسم ایران قرا دارند.
به گزارش ایرنا، اوتیسم یا درخودماندگی یک اختالل عصبی رشدی با 
شاخص های نقص در ارتباط اجتماعی، رفتارهای کلیشه ای، مشکالت 

درک شناختی و خزانه رفتاری، حرکتی و کالمی محدود است.
به گفته کارشناســان، ۷۵ تا ۸۸ درصد کودکانی که در طیف اوتیسم قرار 
دارند، عالمت هایی از این اختالل را در ۲ ســال نخســت زندگی  نشــان 

می دهند.

دیوار

خریدار  ســخنگوی پروژه تولید واکسن 
کووپارس گفــت: برنامه ریزی کــه انجام 
داده ایم برای تولید ۱۵ تــا ۲۰ میلیون دوز 
واکســن در طول سال اســت، اما اینکه چه 
زمانی این واکسن به ســبد واکسیناسیون 
کشور بیاید، به سیاســت وزارت بهداشت و 

سازمان غذا و دارو بستگی دارد.
مهرآبــادی«  فــالح  »محمدحســین 
ســخنگوی پروژه تولید واکسن کووپارس 
در ارتباط با زمان ورود این واکســن به سبد 
واکسیناســیون عمومی گفت: ما تازه مجوز 
فاز سوم را هفته گذشــته دریافت کرده ایم 
و این مرحله شــروع شده اســت. همزمان، 
تولید صنعتی را هم از اواخر مردادماه شروع 
کرده ایم. حدود یک و نیم میلیون دوز تولید 
شده اســت که کنترل کیفی چهارصد هزار 
دوز آن انجام شــده و تاییدیه کنترل کیفی 
را هم داریم. جواب هــای کنترل کیفی یک 

میلیون دوز دیگر هم این هفته می آید.
او در ادامه گفــت: برنامه ریزی کــه انجام 
داده ایم برای تولید ۱۵ تــا ۲۰ میلیون دوز 
در طول ســال اســت. اینکه چه زمانی این 
واکسن به سبد واکسیناسیون کشور بیاید، 
به سیاست وزارت بهداشت و سازمان غذا و 
دارو بســتگی دارد که مجوز بدهد، اما طبق 
پروتکل یک ســوم از کارآزمایی بالینی فاز 
ســه که انجام شــود، می توانند درصورت 
رضایت بخش بودن نتایج به ما مجوز مصرف 
اضطراری بدهند، اما سیاســت اصلی نحوه 
دادن مجوز اضطراری یــا مصرف داوطلبانه 

با وزارت بهداشت است.

واکسن برای کودکان بعد از گذشت فاز 
سه مطالعات بالینی

فالح مهرآبــادی در ارتباط بــا برنامه تولید 
واکســن کرونا برای کودکان گفت: بخشی 
از فاز ســوم باید اتمام پیدا کنــد و بعد برای 
کودکان اقدامات الزم انجام شــود. با توجه 
به اینکه واکســن های پروتئیــن نوترکیب 
جزو کم عارضه ترین واکســن ها هســتند، 
معموال این واکسن ها برای کودکان با حجم 
آنتی ژن کمتر تزریق می شــوند. برنامه ما 
این است و با ســازمان غذا و دارو هماهنگ 

کرده ایم.
او افزود: انشاهلل بخشــی از فاز سوم که تمام 
شد، مطالعه برای سنین ســه تا ۱۸ ساله ها 
را شــروع می کنیم و درصورتی که نتایجش 
تایید شود، می تواند در سبد واکسیناسیون 
عمومی قرار بگیرد، اما معموال واکسن های 
نوترکیب را برای کودکان استفاده می کنند، 
مانند واکسن کوبایی ســوبرانا که این اتفاق 
افتاد. البته اینگونه نیســت که بگوییم بقیه 
واکســن ها این امکان را ندارند. واکسن ها 
درصورتی که کارآزمایی شان را طی کنند، 

می توانند برای کودکان نیز مصرف شوند.
فــالح در ارتباط بــا برنامه انتشــار مقاالت 
این واکســن گفت: مــا درحــال حاضر دو 
مقاله آمــاده داریم. مقاله فــاز پرکلینیکال 

و مقاله فاز یک. مقالــه پرکلینیکال را به دو 
تن از اســاتید این حوزه تحویل داده ایم که 
مروری بر آن انجــام بدهند و پیش بینی مان 
این اســت که طی روزهای آینده این مقاله 
برای ژورنال های خوبی ســابمیت می شود. 
امیدواریــم تا آخــر شــهریورماه دو مقاله 
پیش بالینــی و فاز یــک مــا در ژورنال ها 
ســابمیت شــود.او درباره برخی اظهارات 
مبنی بر ســخت گیری وزارت بهداشت در 
دادن مجوز به مراحل مختلف تولید واکسن 
گفت: به هرحال واکسن باید مطمئن باشد. 
وزارت بهداشــت باید از نظر سالمت، یعنی 
بی ضرر بودن، کم عارضه بودن و ایمنی زایی 
و اثربخشی واکسن مطمئن شــود. اگر این 
سختگیری ها انجام شــود، طبیعی است که 
واکســن می تواند برای کل جامعه استفاده 
شــود.او افزود: اما معموال واکسن هایی که 
فاز یــک و دو را طی می کننــد، هم عوارض 
جانبی شان بررسی شده است و وقتی اجازه 
فاز سه صادر می شــود عوارض کمی دارند و 
هم ایمنی زایی شــان مورد تایید قرار گرفته 
که اجازه ورود به فاز ســه را دارند. برخی از 
کشورها مانند ترکیه، شیلی و چین همزمان 
با فاز سه، واکســن را به صورت داوطلبانه و 
به صــورت انبوه مصرف کردنــد و جمعیت 

بیشتری را تحت پوشش قرار دادند.

مجوز آغاز فاز سه به واکسن هایی که 
عوارض ندارند، داده شود

او در ادامه گفت: می توانند به واکســن های 
داخلی که فاز یک و دو را به خوبی طی کردند 
و عوارض جدی ندارند، به صورت اضطراری 
یا داوطلبانه مجوز فاز سه را بدهند. باالخره 
نظارت کامل در خط تولیــد دارند و فرایند 
تولید را می دانند. کنترل کیفی واکســن را 
خود وزارت بهداشت انجام می دهد و کامال 

در جریان واکسن است.
فالح مهرآبــادی گفت: درصورتــی که در 

واکسن های خارجی ما فقط به اسنادی که 
تولیدکننده می فرســتد، اکتفا می کنیم و 
فرصت و زمان این را شاید نداشته باشیم که 
بر روی تمام واکســن های وارد شده کنترل 
صورت بگیــرد. به همین دلیل بــا توجه به 
اینکه این مســائل تحت کنترل ســازمان 
غذا و دارو اســت، می شــود با نگاهی کمی 
آسان گیرانه تر به واکسن های داخلی کمک 

کرد.
او در ادامه گفت: باالخره سیســتم پاسخگو 
سازمان غذاو دارو اســت. ما نمی توانیم در 
مورد این مســاله اعالم نظر کنیم، اما بیشتر 
کشــورها بعد از اینکه فاز یــک و دو به طور 
کامــل انجام شــد و نتایج بررســی و تایید 
شــد که عارضه جدی ندارد، اجازه مصرف 
داده شــده اســت. می تواننــد در ارتباط با 
واکســن های داخلــی هــم در صورتی که 
گزارش فاز یک و دو به صــورت کامل ارائه 
شــود و در فاز ســوم پس از واکسیناسیون 
بخشــی از داوطلبان، در صورتیکه عارضه 
جدی در واکســن دیــده نشــود و ایمنی 
زایی اش هم تایید شده باشــد، این اقدام را 

انجام دهند.

 واکنش به پرداخت ارز ترجیحی
 به سازندگان واکسن 

او در ارتباط بــا برخی اظهــارات مبنی بر 
اینکه برخی سازندگان واکسن های داخلی 
مبالغــی ارز ترجیحــی از دولــت دریافت 
کرده اند، گفت: سال گذشته در مورد چهار 
پروژه پیشــنهاد داده شــد که برای تامین 
فقط زیرســاخت های تولیدی و راه اندازی 
خط تولید واکســن ها مبلغــی را به صورت 
ارز ترجیحی دراختیار واکســن سازهایی 
که تا حدی پیشــرفت کرده اند و در فازهای 
یک و دو قــرار دارند، داده شــود، اما معادل 
ریالی آن را دولت از ما دریافت کرده اســت. 
اینگونه نیســت که ارزی داده باشند و پولی 

نگرفته باشــند.فالح افزود: ارز ترجیحی با 
دالر ۴۲۰۰ تومانی بوده اســت،  اما معادل 
ریالی اش را ما از ۱۵۰ میلیــارد وام و منابع 
درآمدی مان اختصاص دادیــم و تمام این 
درآمد برای تجهیزات نهایی پرداخت شــد، 
یعنی برای ســرمایه در گردش تولید نبوده 

است و داستان تولید متفاوت است.

وزارت بهداشت واکسن ها را پیش 
خرید کند

او در پاسخ به این سوال که با توجه به گالیه 
برخی ســازندگان داخلی واکسن  مبنی بر 
پیش خرید نکردن واکســن آن ها از سوی 
وزارت بهداشــت، آن ها چگونــه این مبالغ 
به صورت ریالی بایــد برگرداندند، گفت: از 
وضعیت باقی شرکت ها خبر ندارم، اما االن 
هم برای نقدینگی تولیدمان مشکل داریم. 
به این علت کــه یک مجموعــه دولتی نیز 
هســتیم و بودجه مان از محــل درآمدهای 
اختصاصی اســت امــا به هرحــال وزارت 
بهداشــت می تواند قراردادی ببندد و پیش 

خرید کند.
فالح مهرآبادی گفت: براساس مصوبات، اگر 
واکسنی به فاز ســه و تولید صنعتی رسید، 
تا ۵ میلیــون دوز پیش خرید می شــود که 
فکر می کنم مجلس هم تکلیف کرده اســت 
و وزارت بهداشــت این کار را انجام می دهد، 
اما تاکنــون پیش خریدی از واکســن رازی 
انجام نشده اســت.او افزود: از وضعیت باقی 
واکسن ها مطلع نیســتم، اما واقعا اگر تولید 
داخــل بخواهد خوب پیش بــرود و حمایت 
شود، با راستی آزمایی، بررسی زیرساخت ها، 
توان تولید و غیره می   تواننــد پیش خرید را 
انجام دهند. ما همین االن یک و نیم میلیون 
دوز داریم. وقتی کــه کنترل کیفی اش انجام 
شــود، حداقل این یک و نیــم میلیون دوز 

راستی آزمایی می شود.
او در ادامــه گفت: پیش بینی مــان هم این 

اســت که تا پایان مهرماه ســه میلیون دوز 
دیگر تولید شــود و کنترل کیفی اش انجام 
شــود. درصورتی که این خرید انجام شود 
و هزینه هایــش به مــا برگردانده شــود، 
می توانیم ادامه تولید را داشــته باشــیم و 

واکسن بیشتری به جامعه تحویل دهیم.
فــالح مهرآبــادی در واکنش بــه برخی 
اظهارات مبنی بــر اینکه باید تــوان تولید 
واکسن های ایرانی در چند واکسن محدود 
تجمیع می شد، گفت: این مساله هم جنبه 
مثبت دارد و هم جنبــه منفی.البته اگر به 
بقیه کشــورهای دنیا نگاه کنیم، می بینیم 
که بر روی یک یا دو شرکت شان برای تولید 

واکسن تمرکز کرده اند.

22 واکسن کرونای ایرانی در مرحله 
پیش بالینی هستند

او افــزود: برای مثــال چین ســینوفارم و 
ســینووک را دارد که ســینوفارم دولتی و 
ســینووک خصوصی اســت. هند بهارات و 
سرم انستیتو را دارد. شرایط آن ها به گونه ای 
است که ســال ها برای زیرساخت هایشان 
برنامه ریزی کرده اند. شــاید بــرای دولت 
ما تــوان تجمیع کــردن بخــش دولتی و 
خصوصــی ممکن نباشــد. ضمــن اینکه 
پلتفرم ها هم یکسان نیســتند. به عالوه اگر 
این واکسن ها شکست می خورد، همه با هم 

شکست می خوردند.
فالح مهرآبادی در ادامه گفــت: االن ۲۲ یا 
۲۳ شرکت داخلی در مســیر تولید واکسن 
کرونا هستند. در مطالعات پیش بالینی ۲۲ 
شــرکت دانش بنیان و ۴ یا ۵ شرکت در فاز 
یک، دو و ســه مطالعات بالینی هستند که 
در مســیر تولیدند. این تعداد زیاد است، اما 
باز هم تاکید می کنم که براســاس وضعیت 
فعلی کشــور نمی شــد تجمیع ظرفیت ها 
اتفاق بیفتد، اما می توانست محدودتر باشد.

او افزود: حــاال اینکه تعداد بــه چه صورت 
باشد، قطعا سیاست گذاران بهتر می توانند 
برنامه ریــزی کنند. اما با توجه به ســاختار 
دولتی و خصوصی کشــور ما چندان ساده 

نیست که بشود گفت بیایید تجمیع کنید.
او در ادامه گفت: دنیا اگر زودتر شــروع کرد، 
داســتانش با ما متفاوت اســت. واکسن باید 
فازهای کلینیکال ترایال را طی کند. واکسن 
کووپارس از اســفند شــروع کرد. هر واکسن 
حدودا دوماه زمان می برد که داوطلب بیاید، 
در مطالعه شــرکت کند و نتایــج آزمایش ها 
بررسی شود. گزارش ها داوری شود و کمیته 
اخالق بررســی کند و مجوز فاز بعد را بدهد. 
یعنی شــش هفت مــاه زمان حداقــل زمان 
ممکن برای رســیدن از هرفاز به فاز دیگری 
است و طبیعی اســت که اینقدر زمان می برد.

ســخنگوی پروژه تولید واکســن کووپارس 
گفت: اما اگر شاید از اردیبهشت یا خرداد سال 
گذشــته دولت خیلی جدی به تولید واکسن 
ورود پیدا می کرد، بهتر بــود. اما با همگرایی 

بیشتر می توان اقدامات را پیش برد.

جامعه
روزنامه سراسری صبح ایران
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ونا شد مصلی تهران وارد مدار ارائه خدمات واکسیناسیون کر

خریدار   مرکز واکسیناســیون تجمیعی مصلی تهران 
روز دوشــنبه با حضور معاون بهداشــت وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشــکی، جانشــین قــرارگاه پدافند 
زیستی و مقابله با کرونا ســپاه محمد رسول اهلل، فرمانده 
ســتاد مقابله با کرونا در تهران و شهردار منطقه ۷ تهران 

افتتاح شد.
 علیرضا رییسی معاون بهداشــت وزیر بهداشت با اشاره 
به همراهی های بی شــائبه دســتگاه هــای مختلف از 
جمله ســپاه، ارتش، بســیج و شــهرداری و همچنین 
ســتاد عملیات مدیریت بیمــاری کرونــا در تهران در 
دوران مبارزه با بیماری کرونا اظهــار کرد: میدان مقابله 

با بحران کووید۱٩ درس آموخته هایی داشــت که باید 
مستند شود و در این مسیر رشــادت های کادر درمان، 
به ویژه شهدای مدافع حرم نقشی ماندگار و الگویی تمام 
عیار در عرصه پاســداری از میهن اســت.وی همچنین 
مهمترین راه پیشگیری از گسترش ویروس را واکسینه 
کردن و ایمنی جمعی دانســت و گفت: راه اندازی مرکز 
واکسیناسیون مصلی تهران در شتاب بخشیدن به روند 
واکسیناسیون بســیار موثر خواهد بود، چراکه این مرکز 
پتانسیل ارائه خدمات ۲۴ ساعته را دارد تا سهم عمده ای 

از واکسیناسیون تهران را پشتیبانی کند.
رییسی از آغاز طرح واکسیناســیون افراد ۱۸ سال به باال 
بزودی با گسترش مراکز شــبانه روزی خبر داد و گفت: 
امیدواریم روند واکسیناسیون این افراد طی ۱۰ روز تا ۲ 

هفته به اتمام برسد. 
وی همکاری در ارائه خدمات واکسیناســیون را اقدامی 
ارزشمند خواند و گفت: با واکسینه کردن افراد، احتمال 
مرگ و میر به شدت کاهش می یابد و این اقدام در کنترل 

بیماری بسیار موثر است.
جانشــین قرارگاه پدافند زیســتی و مقابله با کرونا سپاه 
محمد رسول اهلل نیز در این مراسم ضمن تقدیر از تالش 
های نیروهای بســیجی و کادر بهداشــت و درمان برای 
مقابله با بحران و تســریع در روند واکسیناسیون، عنوان 
کرد: طرح شــهید سلیمانی در شرایط ســخت بحران با 
محوریت حمایت، نظارت و مراقبــت به همت نیروهای 
بسیج و بهداشت با همراهی دستگاه های مختلف، نتایج 
خوبی را به همراه داشت و در حال حاضر با هدف تکمیل 
فرآیند واکسیناســیون به فعالیت خــود ادامه می دهد.

سردار حســینی  ادامه داد: در تهران عالوه بر پایگاه های 
واکسیناسیون مستقر در مراکز درمانی و بیمارستان ها، 
۱۲۸ مرکز واکسیناسیون در حال فعالیت است که از این 
تعداد ۵۳ مرکز به صورت سه شیفت و هشت مرکز هم به 

صورت شبانه روزی فعالیت می کند.
وی در خصوص گســترش مراکز واکسیناسیون شبانه 
روزی اعالم آمادگی کرد.همچنین مرکز واکسیناسیون 

مســجدالرضا واقع در خیابان نیلوفر نیــز با حضور دکتر 
علیرضا زالــی فرمانده ســتاد مقابله با کرونــا در تهران 
افتتاح شــد. رییس دانشــگاه علوم پزشــکی ایران ۲۱ 
شــهریور ماه با اشــاره به جــذب نیروهــای داوطلب و 
همکاری های بین بخشــی برای توسعه و افزایش ساعت 
کاری مراکز تجمیعی واکسیناســیون، از افزایش ساعت 
کاری مراکز واکسیناســیون کرونا تا هشــت شب خبر 
داد.جلیــل کوهپایه زاده گفت: تا هفته گذشــته به طور 
متوســط روزانه ۵۰ تا ۶۰ هزار دوز تزریق واکسن کرونا 
داشتیم اما با افزایش ساعت کاری مراکز واکسیناسیون، 
تعداد جایگاه های واکســن در مراکز کنونی و همچنین 
افزایش مراکز تجمیعی این ظرفیت در هفته جاری، این 

میزان به دو برابر خواهد رسید.
کوهپایــه زاده گفت: بــا کمک داوطلبانــه نیروی های 
بسیجی و مردمی، دانشــجویان و داوطلبان هالل احمر، 
مراکز تجمیعی کنونی از روز گذشته به صورت دو شیفت 

تا هشت شب فعال هستند.

رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی از حذف سپردن وثیقه 
برای مشموالن متقاضی شرکت در مراســم معنوی اربعین حسینی 

خبر داد.
به گزارش پایگاه خبری پلیس، ســردارتقی مهری افزود: با مساعدت 
سازمان وظیفه عمومی کلیه مشموالن غیر غایبی که تمایل به شرکت 
در مراسم معنوی اربعین حسینی )ع( دارند، می توانند بدون سپردن 
وثیقه، مجوز خروج از کشــوررا بــه صورت اینترنتــی دریافت کنند.

وی با تاکید براینکه فقط برای مشــموالن غیر غایــب مجوز خروج از 
کشــورصادر می شــود، گفت: با تدابیر پیش بینی شــده کلیه دانش 
آموزان، دانشــجویان و طالب حوزه علمیه که قبال معافیت تحصیلی 
اخذ کرده اند و مشــموالن دارای برگ آماده بــه خدمت بدون غیبت، 
می توانند به صــورت اینترنتی و از طریــق درگاه خدمات الکترونیک 
انتظامی www.epolic.ir  برای دریافت مجوز خروج از کشوراقدام 

کنند و در این حماسه بزرگ حسینی شرکت کنند.

حذف وثیقه برای مشموالن متقاضی در مراسم اربعین
اربعین آگهي تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي

  و ساختمان هاي فاقد سند رسمي
جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، 
رای شماره 140060330001000745 پرونده کالسه 1399114430001001858 مربوط به تقاضای آقای محسن 
عبادی مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک شماره 10876/23 اصلی واقع در بخش یک قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است:

مستندات مالکیت و پالک و حدود اربعه در رای صادره اشتباه قید شده است.
رای اصالحی

با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 1/8512 مورخ 1400/06/14 و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره مذکور 
رای هیات تا کنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح میگردد:

پالک 10876/23 و 10878/70 اصلی صحیح است .
 139820330001026664 الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  متقاضی  مالکیت  مستندات 
الکترونیکی  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  و  مترمربع   188/40 به  نسبت  اصلی   10876/23 پالک  از 

139820330001032552 از پالک 10878/70 اصلی نسبت به 20/72 مترمربع صحیح است.
سهم متقاضی از مورد تقاضا سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا صحیح است 

حدود تجمیعی مورد تقاضا به مساحت ششدانگ 209/12 مترمربع به شرح ذیل صحیح است:
شماال: بطول 10/50 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 10876/23 اصلی.

شرقا: در دو قسمت – اول: بطول 16/92 متر دیوار به دیوار 10876/23 اصلی دوم: به طول 2/70 متر دیوار به دیوار 
باقیمانده 10878/70 اصلی 

جنوبا: بطول 10/52 متر درب و دیواریست به شارع 12 متری.
غربا: در دو قسمت – اول: بطول 1/27 متر دیوار به دیوار 10878/70 اصلی دوم: به طول 18/97 متر دیوار به دیوار 

باقیمانده 10876/23 اصلی. 
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا میباشد.

مهرداد میر شکرائی - رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 

آگهي تعيين تکليف وضعيت ثبتي اراضي
  و ساختمان هاي فاقد سند رسمي

جلسه هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب 1390/9/20، رای 
شماره 140060330001000746 پرونده کالسه 1399114430001001859 مربوط به تقاضای آقای محمد صفائی قمی 

مبنی بر صدور سند مالکیت قسمتی از پالک شماره 10876/23 اصلی واقع در بخش یک قم تحت بررسی است.
پس از مطالعه پرونده و مالحظه سوابق مشخص شد در رای صادره شماره فوق اشتباهاتی به شرح زیر صورت گرفته است:

مستندات مالکیت و پالک و حدود اربعه در رای صادره اشتباه قید شده است.
رای اصالحی

با توجه به مفاد گزارش کارشناس به شماره 1/8512 مورخ 1400/06/14 و با عنایت به اینکه طبق گزارش شماره مذکور رای 
هیات تاکنون اجرا نشده لذا مفاد رای صادر به شرح زیر اصالح میگردد:

پالک 10876/23 و 10878/70 اصلی صحیح است.
مستندات مالکیت متقاضی سند مالکیت مشاعی صادره در دفتر الکترونیکی 139820330001026664 از پالک 10876/23 

اصلی  
پالک  از  الکترونیکی 139820330001032552  دفتر  در  صادره  مشاعی  مالکیت  سند  و  مترمربع  به 188/40  نسبت 

10878/70 اصلی نسبت به 20/72 مترمربع صحیح است.
سهم متقاضی از مورد تقاضا سه دانگ مشاع از ششدانگ مورد تقاضا صحیح است.

حدود تجمیعی مورد تقاضا به مساحت ششدانگ 209/12 مترمربع به شرح ذیل صحیح است:
شماال: به طول 10/50 متر دیوار به دیوار پالک باقیمانده 10876/23 اصلی .

شرقا: در دو قسمت – اول: بطول 16/92 متر دیوار به دیوار 10876/23 اصلی دوم: به طول 2/70 متر دیوار به دیوار باقیمانده 
10878/70 اصلی 

جنوبا: بطول 10/52 متر درب و دیواریست به شارع 12 متری.
غربا: در دو قسمت – اول: بطول 1/27 متر دیوار به دیوار 10878/70 اصلی دوم: به طول 18/97 متر دیوار به دیوار باقیمانده 

10876/23 اصلی.
رای صادره قبلی با رعایت اصالحات فوق قابل اجرا می باشد.

مهرداد میرشکرائی – رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه یک قم 



معاون وزیر راه و شهرسازی:

پرست مجرد خانوار مشمول وام مستاجران می شود سر

خریدار   معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه 
برخی از شــرایط نحوه پرداخت وام ودیعه مسکن 
تصمیم سلیقه ای بانک ها اســت، گفت: مدیریت 
بانک مرکزی باید برای رفع این مشکالت تصمیم 
بگیرد و بارها درخواست کرده ایم که بانک مرکزی 
درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و 

یکسانی بین بانک ها در نظر بگیرد و ایجاد کند.
محمود محمــودزاده  درباره انتقــادات به نحوه 
پرداخــت وام ۷۰ میلیون تومانــی کمک ودیعه 
مســکن و ســخت گیری های بانک  ها در ارایه آن 
به مستاجران اظهار داشــت: ایراداتی درباره نرخ 
کارمزد، مدت زمان تقســیط، شــرط و شــروط  
پرداخت این وام و بحث شرایط  ضامن مطرح شده 
اما این مقرراتی است که نظام بانکی برای پرداخت 
وام کمــک ودیعــه در نظر گرفتــه و موضوعاتی 
نیستند که مورد نظر وزارت راه وشهرسازی باشد.  
وی با بیان اینکه در تمام جلسات با بانک مرکزی 
تاکید ما بر این بود که این وام با حداکثر تســاهل 
در اختیارات مردم و مستاجران قرار بگیرد، گفت: 
بیشــترین انتقادات به بحث ضامن است که بارها 
به بانک ها اعــالم کردیم حداقل ضامــن را برای 

پرداخت کمک ودیعه در نظربگیرند.  
معاون مسکن و امور ســاختمان با بیان اینکه در 

حال حاضر هر بانــک عاملی با ســلیقه خود و به 
شــیوه خود نســبت به نحوه پرداخت وام ودیعه 
مســکن عمل می کند، ادامه د اد: مدیریت بانک 
مرکزی باید بــرای رفع این مشــکالت تصمیم 
بگیرد و بارها درخواست کرده ایم که بانک مرکزی 
درباره پرداخت وام ودیعه مسکن یک رویه ثابت و 

یکسانی بین بانک ها در نظر بگیرد و ایجاد کند.  
محمودزاده در پاســخ به این ســوال که بسیاری 
از متقاضایان وام کمک ودیعه مســکن نسبت به 
ارقام باالی اقساط این تسهیالت معترض هستند، 
تاکید کرد: آنچه که تصویب شــده این اســت که 
مدت زمان تقســیط این وام برای مستاجران باید 
۵ ســاله و با کارمزد ۱۲ ساله باشــد اما متاسفانه 
برخی از بانک ها به صورت ســلیقه ای مدت زمان 
اقســاط را تا  ۳۶ ماه کاهش دادند که این تصمیم 
داخلی آن بانک بوده وگرنه آنچــه که به تصویب 
رسیده پرداخت اقســاط در ۵ سال است که تمام 
بانک هــای عامل مکلــف به رعایت ایــن مصوبه 
هســتند.    وی افزود: این ایرادات و انتقادات را در 
جلســات آتی که با بانک مرکزی برگزار می شود، 
مطرح می کنیم و البته مکاتباتــی را هم مبنی بر 
رســیدگی به این موضوعات  برای ارسال به بانک 

مرکزی آماده کرده ایم.

معاون وزیر راه و شهرســازی همچنین با تاکید بر 
اینکه وام ودیعه مسکن شــامل سرپرست مجرد 
خانوار هم می شــود، گفت: سرپرســت خانواری 
که مجرد اســت هم می تواند برای اخــذ این وام 
درخواســت کند و منعــی بــرای پرداخت این 
تسهیالت به سرپرست مجرد خانوار وجود ندارد.  

محمودزاده در پاســخ به این سوال که چرا برخی 
از بانک ها بــرای پرداخت این وام درباره ســابقه 
مالکیت ملک متقاضی ایــراد می گیرند و همین 
موضوع مانع اخذ این تســهیالت می شود، اظهار 
داشــت: فرم »ج« قرمز با سابقه مالکیت دو مقوله 
جدا از هم هســتند و در این باره تالقی اطالعات 
صورت می گیرد. فرم »ج« قرمز نشان می دهد که 
افراد از امکانات دولتی برای خرید مسکن استفاده 
کرده اند یعنی یا تسهیالت یارانه دار گرفته اند یا از 
زمین و آپارتمان دولتی استفاده کرده اند اما بحث 
مالکیت مربوط به ســابقه مالکیت مســکن افراد 
می شــود.وی ادامه داد: اعالم کرده ایم که شرط 
پرداخت وام کمک ودیعه مسکن داشتن سابقه ۵ 
سال سکونت در شــهر مورد تقاضا به همراه اجاره 
نامه رسمی یا اجاره نامه ثبت شده در سامانه ثبت 
معامالت امالک و مستغالت و دارای کد رهگیری 

است. 

خریدار   مدیرعامل بانک ســینا در هم اندیشی 
معاونت برنامه ریزی با معاونین مناطق، عملکرد 
مطلوب بانک و ارتقاء شــاخص های عملکردی را 
ناشی از ســرمایه گذاری صحیح و قابل اعتماد در 
زیرســاخت ها، افزایش بهره وری، جذب منابع و 

کسب درآمد از طریق عملیات بانکداری دانست.
به گزارش روابط عمومی بانک سینا، دکتر ایمانی 
ضمن تســلیت اربعین ساالر شــهیدان حضرت 
اباعبداهلل الحســین)ع( و گرامیداشت هفته دفاع 
مقدس، به بحــث بصیرت و والیت اشــاره کرد و 
گفت: نقش بصیرت و والیــت در جنگ تحمیلی 
۸ ساله نشــان داد دانایی و بصیرت امام)ره( اجازه 
دست یازی دشمنان به کشــور را نداد و با وجود 
اینکه تمام دنیا علیه کشــور اسالمی ایران بودند، 
بصیرت و والیتمداری امام)ره( راه را بر سیاســت 

های کثیف و بی رحمانه آنان بست.
دکتر ایمانی در ادامه ســخنان خــود به اتفاقات 
مثبت حادث شــده در بانک اشــاره کرد و گفت: 
بانک ســینا وارد دوره جدیــدی از فعالیت های 
بانکی شده و با وجود رقبای بانکی دیگر همچنان 
در ارتقاء شاخص ها و شــفافیت صورتهای مالی 

پیشتاز دیگر رقبای مالی خود است.
مدیرعامل بانک ســینا با تاکید بــر ارائه مطلوب 
خدمــات به مشــتریان گفت: در فضــای رقابتی 
با ســایر بانک ها باید وارد مرحلــه جدید و جدی 
تری از عملیات بانکی شویم و با اجرای کارگاه های 
بهره وری به نتایج مطلوبتری برسیم. فضای بانک 
باید فضای جدیدتری برای فعالیت شود. قطعا در 
سال های آتی عالوه بر ســود تسهیالت، باید برای 
ورود به اقتصاد هوشمند، طراحی، سیاستگذاری 
و برنامه ریزی مالی شــود.وی گفت: در شــرایط 

امروز شــبکه بانکی در بحث اقتصاد هوشمند باید 
به سمت فضای الکترونیک و دیجیتال و رمز ارزها 
پیش رود. این امر نیاز بــه ابزارهایی چون نیروی 
انســانی کارآمد و تحصیل کرده و فضای گسترده 
در حوزه شاخص ها و عملکرد دارد که خوشبختانه 
بانک ســینا در این بخش با وجود نیروهای متعهد 
و کاردان سرآمد و پیشرو اســت.مدیرعامل بانک 
سینا خاطرنشان کرد: برای پیشتاز و پیشرو ماندن 
در این بخش، نیازمند اطالعات بــه روز، آگاهی، 
روش شناسی جدید و انگیزه الزم هستیم و سمت 
و سوی فعالیت در بانک باید به سمت دیجیتالی و 

الکترونیک پیش رود.
وی با ابراز خرسندی از شرایط مثبت بانک افزود: 
بر اســاس جمع بندی و اطالعات ارائه شده، بانک 
ســینا در حال حاضر شــرایط خوب و مثبتی را 
تجربه می کند. البته این شــرایط مثبت نباید ما 
را در همین موقعیت فعلی ســاکن کند؛ زیرا که 
رقبای استراتژیک بانک در همه حوزه ها فعالیت 
بانکی و مالی دارند و ما موظف به تالش مستمر و 
خســتگی ناپذیر برای پیشرفت و توسعه عملیات 
بانکی هســتیم.دکتر ایمانــی در ادامه مروری بر 
وضعیت بانک در سال گذشته داشت و گفت: سال 

گذشته اتفاقات خوبی در شاخصهای اصلی بانک 
افتاد. درســال ٩٩ حدود ۵۳ هــزار میلیارد ریال 
جذب منابع داشتیم که این رقم در ۵ ماهه ابتدای 
سال ۱۴۰۰ با رشــد ۱۷,۳ درصدی به حدود ۵۷ 
هزار میلیارد ریال رســیده اســت. این در حالی 
اســت که اهداف مدنظر پایان مردادماه در بخش 

سپرده ها و مصارف بانک نیز محقق شده است.
دکتر ایمانی ابراز داشت: بانک سینا مالک ارتقاء 
عملکرد را بر عملیات بانکــداری واقعی می گیرد 
و هیچ گاه سبک و ســیاق بنگاهداری و معامالت 

امالکی را پیشینه خود نساخته است.
وی تصریــح کــرد: استانداردســازی مطلوب و 
رشــد اقتصادی فراگیر و با ثبات در بانک ســینا، 
پرداخت سود قطعی به سپرده ها، کفایت سرمایه 
اســتاندارد و اخذ مجوز احداث چند شعبه جدید 
از بانک مرکــزی را به همراه داشــت و با توجه به 
حساسیت های بانک مرکزی نســبت به احداث 
شــعب، باالبودن تراز مالی و صــورت های مالی 
و شــاخص های عملکردی این امتیاز را به بانک 
سینا داد که با احداث شعب جدید همواره همگام 
با سیاســت های بانک مرکزی و نظــام اقتصادی 

کشور گام بردارد.

نوین

بیمه هــای آتش ســوزی نویــن 
در پنج ماه نخســت ســال جاری 
از رشــد ۲۱۱.۶٩ درصــدی در 
حق بیمه نســبت به مدت مشابه 
سال گذشــته برخوردار شدند.به 
گزارش اقتصاد مردم، این شرکت 
با پیاده سازی استراتژی مبتنی بر 
ترکیب بهینه پرتفوی و گسترش 
فرهنگ بیمه موفق شــد تا فروش 

بیمه های آتش ســوزی خود را در 
پنج ماه نخســت ســال جاری به 
نحو قابــل توجهــی افزایش داده 
و ۲۱۱.۶٩ درصــد رشــد در حق 
بیمه تولیــدی را تجربــه کند.بر 
اساس آمار منتشــر شده، فروش 
بیمه های آتش ســوزی در بیمه 
نوین بــا رعایت مبانــی مدیریت 
ریســک همراه بــوده اســت به 

نحوی که خســارت پرداختی در 
پنج ماه نخســت امســال نسبت 
به مدت مشــابه ســال گذشته با 
۱۴ درصــد کاهش مواجــه بوده 
است. نسبت خســارت این رشته 
بیمه ای نیز در پنج ماه اول ســال 
۱۴۰۰ نسبت به پنج ماه اول سال 
گذشــته، ۷۲.۶۲ درصد کاهش 
داشته اســت.همچنین براساس 

آخرین گزارش منتشر شده بیمه 
مرکزی از عملکرد صنعت بیمه در 
چهار ماه اول ســال جاری، رشته 
بیمه آتش ســوزی نویــن در این 
بازه چهارماه، ۵.۷۸ درصد ســهم 
از بازار را به خــود اختصاص داده 
اســت که نســبت به مدت مشابه 
سال گذشته افزایش قابل توجهی 

یافته است.

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

تحلیل صورت های مالی بانک ملی ایران به شکل 
تجاری،  ممکن نیست

سخنگوی کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اســالمی با اشاره به 
انتشار عمومی صورت های مالی بانک ملی ایران در سامانه جامع اطالع 
رســانی ناشــران )کدال(، تاکید کرد که اعداد و ارقام منتشر شده باید 

متناسب با شرایط این بانک تحلیل شود
به گزارش روابــط عمومی بانک ملــی ایران و به نقــل از پایگاه خبری 
انتخاب، دکتر غالمرضا مرحبا با بیان این که بانک ملی ایران یک بانک 
تجاری با مولفه های عمومی اقتصاد بخش خصوصی نیســت، بلکه یک 
بانک دولتی با وظایف حاکمیتی است که در کنار فعالیت های اقتصادی 
خود، پیاده سازی اهداف دولت جمهوری اسالمی ایران را نیز پیگیری 
می کند، گفت: از این رو نمی توان صورت های مالی این بانک را فقط با 

توجه به مولفه هایی مانند سود و زیان بررسی کرد.
وی با اشاره به این که بسیاری از تکالیف دولتی،  به تنهایی بر دوش بانک 
ملی ایران است، اظهار کرد: تامین مالی ســاخت بزرگترین آزادراه های 
کشور، کمک به حل بحران بســیاری از واحدهای تولیدی مانند هپکو، 
آذر آب و گروه ملی فوالد که در جریان خصوصی سازی دچار مشکل شده 
اند،  پرداخت تسهیالت بلندمدت به بخش های دولتی و خصوصی برای 
اجرای ابرپروژه های ملی مانند انتقال آب از خلیج فارس به کویر مرکزی،  
پرداخت تسهیالت بالعوض به افراد و بنگاه های اقتصادی آسیب دیده از 
حوادث غیرمترقبه مانند ســیل و زلزله، کمک به کنترل بازار ارز و ... تنها 
بخش کوچکی از این اقدامات است که حجم بسیار زیادی از منابع بانک را 

درگیر کرده و بازیافت آنها گاه سال ها زمان می برد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شــورای اسالمی با بیان این که 
بیش از دو هزار شــعبه بانک ملی ایران در نقاط محروم کشور با عملکرد 
غیراقتصادی فعالیت می کنند،  افزود: این شــعب در حالی هزینه های 
پرسنلی و ســربار فراوانی را به این بانک تحمیل می کنند که هیچ بانک 
دیگری حاضر به فعالیت در این نقاط نیســت، اما نمی توان تنها با نگاه 

سود و زیان،  بخش قابل توجهی از مردم را از خدمات بانکی محروم کرد.
او ادامه داد: پول رســانی به همه شبکه بانکی کشــور، به نیابت از بانک 
مرکزی بر عهده بانک ملی ایران گذاشــته شده اســت و همین فرایند 
ســخت، پیچیده و پر زحمت،  بخش قابل توجهــی از هزینه های بانک 

ملی ایران را تشکیل می دهد.
وی همچنین بدهــی چند ده هزار میلیارد تومانــی دولت به بانک ملی 
ایران را یادآور شــد و گفت: البته آن طور که صورت های مالی این بانک 
نشــان می دهد، ذخیره گیری های خوبی برای مواجهــه با این موارد 

انجام شده که نشان از استحکام بنیادی در این بانک دارد.
به گفته مرحبا، در چنین شرایطی نیز بانک ملی ایران اقدامات خود در 
راســتای عملیات حرفه ای بانکداری را متوقف نکرده و با کاهش حجم 
زیادی از هزینه ها در قالب وصول مطالبات غیرجاری، توسعه بانکداری 
الکترونیک و افزایش بهره وری، در تالش است که شرایط خود را بیش 
از پیش بهبود بخشــد،  کما این که صورت های مالــی بانک نیز همین 

شرایط را تایید می کند.

بانک دی، موفق در جذب سپرده های ارزان قیمت
بانک دی توانسته اســت با تمرکز بر جذب ســپرده های ارزان قیمت،  
ترکیب پرتفوی مناســبی برای خود ایجاد کند، به طوری که ادامه این 
روند می تواند در میــان مدت به کاهش قیمت تمام شــده پول در این 
بانک بیانجامد.به گزارش خبرنگار پایگاه خبــری خرد و کالن،  جذب 
ســپرده های ارزان قیمت از مهمترین اقداماتی است که هر بانکی می 
تواند به منظور کاهش قیمت تمام شــده انجام دهد، اما اعتمادســازی 

میان مشتریان برای سپرده گذاری با نرخ صفر الزامات زیادی نیاز دارد.
ارائه خدمات مناسب، پاســخگویی دقیق و نیز تمرکز بر جلب رضایت 
مشتریان از الزاماتی است که می تواند مشــتری بانک را به گذشتن از 

سود ترغیب کند.
سپرده های با سود صفر اکنون در ســپرده های قرض الحسنه خالصه 
می شوند. ســپرده قرض الحســنه پس انداز گرچه با جوایز متعدد می 
تواند همراه باشد، اما حقیقت این اســت که سپرده گذاران این حساب 
ها چشمداشــت چندانی به قرعه کشــی ها ندارند و بیشــتر با هدف 

مشارکت در امور خیر، منابع خود را به این سو سوق می دهند.
سپرده های قرض الحســنه جاری نیز با ســخت گیری هایی در حوزه 
صدور دسته چک مواجه شده اند و اکنون برخی بانک ها برای رهایی از 
این سختی ها، مشــتریان را به افتتاح حساب جاری بدون دسته چک و 

مبتنی بر کارت بانکی دعوت می کنند.
گویا بانک دی در دوره مدیریت کنونی توفیق قابل توجهی در استفاده 
همه جانبه از روش های جذب منابع ارزان قیمت داشته است و مستند 

این ادعا را می توان در صورت های مالی آن مشاهده کرد.

آن طور که صورت های مالی پنج ماه نخســت بانک دی نشان می دهد، 
 جمع مانده سپرده های قرض الحسنه جاری ریالی این بانک از مرز ۳۵ 
هزار و ۲۴۶ میلیارد ریال فراتر رفته اســت. این یک موفقیت قابل توجه 
برای بانک دی است، چرا که به منابع حســاب های جاری هیچ سودی 
تعلق نمی گیرد.اما جمع ستون ســپرده های قرض الحسنه این بانک 
می تواند نتیجه جذاب تری به همراه داشته باشــد. در پنج ماه نخست 
امسال، جمع سپرده های قرض الحســنه جاری ریالی و ارزی با سپرده 
های قرض الحســنه پس انداز ریالی و ارزی این بانک بیش از ۴۵ هزار و 

۷۴۳ میلیارد ریال است.
اهمیت این منابع صفر درصدی زمانی مشــخص می شــود که بدانیم 
مجموع سپرده های بلندمدت یک ساله این بانک در همین دوره حدود 
۴٩ هزار میلیارد ریال بوده است. نزدیکی این دو عدد حکایت از آن دارد 
که بانک دی بر جذب منابع ارزان قیمت عزم جدی دارد و تالش می کند 
از همه روش های موجود برای کاهش قیمت تمام شــده پول استفاده 
کند.آن طور که برات کریمی مدیرعامل بانک دی گفته اســت، قیمت 
تمام شده پول این بانک در پایان سال ۱۳٩۸ از مرز ۲۲درصد فراتر رفته 
بود، اما با تغییر نگرش و اســتفاده از راهکارهای مختلف از جمله جذب 
منابع ارزان قیمت، این نســبت در پایان ســال ۱۳٩٩ با کاهش هفت 

واحد درصدی به عدد ۱۵درصد کاهش یافته است.

بانک
 بررسی چشم انداز شبکه فروش 

در الیو اینستاگرام
مدیرعامل بیمه تعاون در ساعت ۱٩ روز دوشنبه ۲٩ شهریور ۱۴۰۰ و 
در یک الیو اینستاگرام، »چشم انداز شــبکه فروش« را بررسی خواهد 

کرد.
به گزارش روابــط عمومی بیمه تعاون، بر اســاس قانــون بیمه گری، 
شــرکتهای بیمه، نمایندگی ها و بازاریابان آنها و کارگزاران رســمی 
بیمه به عنوان شبکه فروش، مســئول عرضه خدمات بیمه به اشخاص 
و بخشــهای مختلف اقتصادی می باشند. این شــبکه به منزله بازوی 
اجرایی شرکت بیمه در حوزه تبلیغات، بازاریابی و فروش، نقش مهمی 

در تحقق اهداف شرکت و صنعت بیمه ایفا می کند.
از این رو، شــبکه فروش به عنوان اهرم بازاریابی و بازوی اجرایی صنعت 
بیمه از اهمیت بســیاری در موفقیت این صنعت برخوردار اســت و در 
نقطه تماس با مشتری، جایی که در ارتباطات چهره به چهره اطالعات 
مبادله می شود، می تواند با دریافت بازخورد از سوی مشتری، عاملی در 

جهت ارائه خدماِت بهتر و مناسب تر باشد.
بنابراین شبکه فروش در هر شــرکت بیمه باید مسلح به شناخت مزیت 
های نسبی و یا مطلق شرکت خود باشد و این اصل مهم در کنار اصول و 

قواعد کلی بازاریابی مدنظر قرار گیرد.
با توجه بــه این اهمیت و نیز چالــش ها و فرصت هایی کــه همواره در 
خصوص شبکه فروش وجود دارد، یونس مظلومی، مدیرعامل شرکت 
بیمه تعاون در گفت و گویی در بستر اینستاگرام، به »چشم انداز شبکه 

فروش« خواهد پرداخت.
این گفت و گو در روز دوشنبه ۲٩ شهریور ۱۴۰۰ و از ساعت ۱٩ برگزار 

خواهد شد.
عالقه مندان می تواننــد در پلتفرم اینســتاگرام و از طریق نام کاربری 
صفحه »یونس مظلومی« مدیرعامل شــرکت بیمه تعاون به نشــانی 

younes_mazlumi این نشست را دنبال کنند.

رشد   ۱۱۱  درصدی حق بیمه تولیدی بیمه های 
باربری بیمه »ما«

 سرپرست مدیریت بیمه های باربری و کشــتی و هواپیما شرکت بیمه 
»ما« رشد حق بیمه  بیمه های باربری را مطلوب دانست و گفت: در پنج 
ماهه ابتدای سال ۱۴۰۰، حق بیمه تولیدی بیمه های گروه رشته های 
باربری و کشتی شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۱۱ درصد 

رشد پیدا کرده است.
  به گزارش روابط عمومی بیمه »ما«، الهام تاجیک سرپرســت مدیریت  
بیمه های باربری و کشــتی و هواپیما با اشاره به رشد حق بیمه تولیدی 
بیمه های باربری گفت: در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰، با ۱۱۱ درصد 
رشد در میزان حق بیمه و ۱۸ درصد رشد در تعداد بیمه نامه صادره ٩٩ 

درصد از بودجه پیش بینی شده پنج ماهه سال جاری محقق شد.
گفتنی است بیمه »ما« با ســطح یک توانگری مالی با مدیریت مطلوب 
و کنترل صحیح ریســک ها، در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰، نزدیک 
به ۶٩۶ هزار فقره بیمه نامه و در حــدود ٩۳۳ میلیارد تومان حق بیمه 

تولید کرده است.

پتانسیل ویژه بیمه رازی برای جذب پرتفوهای 
بین المللی

سومین رویداد »یکشنبه ها با نماینده ها« به بازدید از دفتر نمایندگی 
علیرضا کدخدا، نمایندگی شــعبه آپادانا بیمه رازی در میدان فاطمی 
تهران اختصــاص یافت.به گــزارش روابط عمومی و امــور بین الملل 
شرکت بیمه رازی، در این جلسه که با حضور دکتر ناصرالدین اسالمی 
فرد مدیــر روابط عمومی و امور بیــن الملل بیمه رازی برگزار شــد، از 
فعالیت های گســترده این نماینده باســابقه به ویژه در حوزه های بین 

الملل و خدمات بیمه الکترونیک قدردانی شد.
علیرضا کدخدا نیز در این نشســت بــا تاکید بر این کــه بیمه رازی در 
کشورهای همســایه بسیار خوشــنام است، گفت: شــرکت می تواند 
با توجه به پتانســیل های قابــل توجه خود، در حوزه هــای بین الملل 
پرتفوهای بســیار خوبی جذب کند.در پایان این رویداد نیز هدیه ای از 

طرف بیمه رازی به این نماینده فعال اهدا شد.

مهدیان در گفت و گو با همکاران شعب تاکید کرد

رشد اقتصاد تعاونی با تسهیالت متنوع بانک 
توسعه تعاون

تنوع تسهیالت پرداختی از سوی بانک توسعه تعاون به رشد و گسترش 
اقتصاد تعاونی کمک می کند.

مدیر عامل بانک توسعه تعاون در گفت و گوی تلفنی با همکاران شعب 
در برخی شهر های کشــور با بیان این مطلب گفت:بانک توسعه تعاون 
به عنوان یک بانک توســعه ای اهداف بلندی را برای خود ترسیم کرده 
است که بخشــی از این اهداف در قالب راهبرد های هفت گانه به شبکه 

شعب بانک ابالغ شده است.
حجت اله مهدیان با بیان اینکه بانک توســعه تعاون به عنوان یک نهاد 
مالی باید مسیر دستیابی بخش تعاون به جایگاه واقعی خود را تسهیل 
کند ، افزود: تجربه موفق بانک در پرداخت تســهیالت اشــتغال پایدار 
روستایی و عشــایری نشــان داد که می توانیم کمک کننده به بخش 

تعاون کشور در دستیابی به هدف ۷ درصدی در اقتصاد ملی باشیم.
وی ادامه داد: پرداخــت ۲۵۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت با اولویت 
اعطای هفتاد درصد تسهیالت به تعاونی ها در سال ۱۴۰۰ هدفگذاری 
شده اســت که ۲۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت ارزان قیمت با شش 
درصد یارانه سود در راستای توسعه کارآفرینی و حمایت از تعاونی های 
برتر، ۲۳۸۰۰ میلیارد ریال برای تســهیالت حمایتی قرض الحسنه به 
مشاغل خانگی، ازدواج جوانان و مددجویان نهادهای حمایتی، ۲۰ هزار 
میلیارد ریال تســهیالت بلند مدت در راســتای حمایت مالی از کسب 
و کارهای کوچک و متوســط، ۵۰ هزار میلیارد ریال تســهیالت خرید 
کاالی ایرانی با هدف تقویــت تقاضای کاالهای تولیــد داخل در نظر 

گرفته شده است.
وی ارائه تمام خدمــات مالی وبانکی به مشــتریان را جزو اولویت های 
بانک اعالم کرد و گفت: چنانچه شــرکتی با معرفی دستگاه اجرایی، در 
مسیر ایجاد اشــتغال و تولید مورد حمایت بانک واقع شود، بسیار مهم 
است که از سایر خدمات بانکی شــعبه بانک توسعه تعاون نیز بهره مند 

شود تا بانک و مشتری در تعاملی دو سویه قرار گیرند.
مهدیان جایگاه شایسته فعلی بانک توسعه تعاون را مرهون تالش تمام 
کارکنان صف و ســتاد دانســت و گفت:با وجود نیروی انسانی جوان و 

متخصص می توان پله های ترقی را به سرعت پیمود.
مهدیان تاکید کــرد: تردیدی نداریــم که نیروی انســانی مهم ترین 
سرمایه بانک اســت وهمه کارکنان بانک در سراسر ایران باید قدر خود 

را بدانند.
مدیرعامل بانک توسعه تعاون همچنین مشتری مداری را یکی از اصول 
مهم این نهاد مالی معرفی کرد و گفت: در بازار رقابتی کنونی مشتریان 

بانک توسعه تعاون باید خدمات با کیفیت دریافت کنند.
جواد رســتمی از شــعبه اللجین،اردشــیر شــکری از شــعبه قصر 
شیرین،علی ایمانی از شعبه مانه و سملقان ، محمدرضا فرجیان از شعبه 
شــاندیز مشــهد و امیر فالح از باجه بومهن در این گفت و گوی تلفنی 

مشکالت و دغدغه های خود را مطرح کردند.

بیمه

توسعه تعاون
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